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 या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

सखी 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिवााद आशि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या शित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई साशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेशलग्राि याांवर ्वतः जा व इतराांना आिांशत्त करा. सोशल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुिोल अिा तिुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने 

लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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सखी 
(कादांबरी) 

 

 

अक्षय पोवार 

 

 

 

 

 

 

 

ई साशहत्य प्रशतष्ठान  
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सखी 

लेखक : अक्षय पोवार 

२८/४४२, पांचारती सोसायटी, चारकोप, से-०४, 

काांवदवली पविम, मुांबई उपनगर ४०० ०६७. 

९०९६२०४२४५ 

powarakshay01@gmail.com 

 

या पु् तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकडे सरुशक्षत असनू 

पु् तकाचे शकां वा त्यातील अांिाचे पनुिुाद्रि वा नाट्य, शचत्पट 

शकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेिे 

आवश्यक आह ेतसे न केल्यास कायदिेीर कारवाई होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. 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.  
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प्रकािक: ई सावहत्य प्रवतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

 

प्रकािन: १ जुलै २०२२ (आषाढ शुक्ल विवतया १९४४) 

©esahity Pratishthan® 2202  

• शवनािूल्य शवतरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपि ह ेफ़ॉरवडा करू िकता.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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अक्षय पोवार  
नि्कार. िाझां नाव  

अक्षय तानाजी पोवार.  

रहायला िुांबईतच चारकोप 

काांशदवलीला आह.े २०१७ साली 

कोल्हापरूातनू िेकॅशनकल 

शडप्लोिा पिूा केला आह.े 

यिवांतराव चव्हाि िकु्त 

शवद्याशपठातनू बीए पिूा केलां आह.े 

सोबतच ्पधाा पररक्षाांची तयारी 

सरुू आह.े सध्या नोकरी ही गरज 

असल्या कारिाने िुांबईतच एका कां पनीत कािाला आह.े वाचन करता करता 

शलखािाची आवड शनिााि झाली. केवळ आनांद शिळतो म्हिनू शलखाि 

करतोय. कदाशचत यातनूच िाझी ओळख होईल.. 

िाझां ह े पशहलांच पु् तक. तसा िी कोिी प्रोफेिनल लेखक वगैरे नाही.. 

२०१७ साली शडप्लोिा पिूा केला. पिूा करता करता एवढां िात् कळालां की 

आपि काही इांशजशनअररांगसाठी बनलो नाही. सोबतच यिवांतराव चव्हाि िकु्त 

शवद्याशपठातनू बीए सरुू होतां. शवचार केला की पदवी घेव ूअन ््पधाा पररक्षाांची 

तयारी करू. २०१८ साली बीए पिूा केलां. नांतर प्रवास सरुू झाला तो ्पधाा 
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पररके्षचा. जो अजनू सरुूच आह.े िध्यांतरी कोरोना काळात सवाच शव्कळीत 

झालां. लॉकडाऊन िध्ये अवाांतर वाचनाची गोडी शनिााि झाली. अन ्आवडीचां 

छांदात कधी रूपाांतर झालां ते कळालांच नाही. एक वेगळीच निा चढली. लोक 

म्हितात की दारूचां व्यसन एकदा लागलां की ते सटुत नाही. ती निा वेगळीच. 

िला वाटतां एक वेळ दारूच व्यसन सटेुल पि वाचनाचां लागलेल व्यसन सटुता 

सटुनार नाही. वाचनाने िाझ्यात फार बदल झाला. 

वाचना बरोबरच लेखनाची ही सवय लागली. ्वत:ला व्यक्त करता करता 

‘सखी‘ गवसली. असां म्हितात द:ुखात जा्त सचुतां. आपि जे बशघतलां, जे 

सोसलां त्यातनूच एक शिएशटव्हीटी जन्सि घेते. सखी ही एक शिएशटव्हीटीच 

आह.े 

ई साशहत्य प्रशतष्ठान तफे ही आपल्यासिोर सादर होत आह ेयाचा शविेष 

आनांद आह.े ई-साशहत्य प्रशतष्ठानचे यासाठी शविेष आभार. 

या प्रवासात वेळोवेळी साथ दिेारे िाझे शित् शधरज वाघिारे, ्वशप्नल 

रजपतू, रूशषकेि पोवार, अशवनाि पोवार, अशिनी भोई याांचेदखेील िन:पवूाक 

आभार. 

पु् तकाांच्या अक्षय खशजन्सयात आपला ही एखादा िोती असावा म्हिनू हा 

एक प्रयत्न.  
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आयषु्य शिकविाऱ्या सांघषाियी अन ्सहनिील "आजीला" 

आशि 

जयाांच्यािळेु जगण्याची प्रेरिा शिळत राहते अिा 

"आई-वकिलािंना" 

िाझे पशहले पु् तक सिशपात. 
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या पु् तकातील लेखकाची िते, घटना, विाने ही लेखकाची असनू त्याच्यािी प्रकािक सहित 

असतीलच असे नाही. 

 

 

या कादांबरीतील सवा पाते् काल्पशनक असनू, प्रत्यक्षात त्याांचे कोिािी साधम्या आढळल्यास तो 

योगायोग सिजावा.   
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सखी 
 अक्षय पोवार 
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भेट  
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 घर आवरता आवरता शतची ताराांबळच उडालेली. शकती तो पसारा! घर 

शतचां आटोपिीर होतां. पि सगळ्या व्त ूअ्ताव्य्त पडून होत्या. काही एक 

जागेवर शदसत नव्हतां. १० ते ५ ड्यटुी असली की ह ेअसांच. आठवडाभर घरात 

कोिती व्त ूकुठां ते काय साांगता यायचां नाही. रशववारी सटु्टी शदविीच ती व्त ू

जाग्यावर जायची. 

 आजचा शदवस शतच्यासाठी जरा खासच होता. आज शतला कोिीतरी 

भेटायला येिार होतां. ती व्यक्ती जी कधी शतच्या हृदयाजवळ राहत होती. आज 

शकती तरी वषाांनी त्याच व्यक्तीचां दिान शतला होिार होतां. म्हिनूच शतची नसुती 

धाांदल उडाललेी. घर आवरून शतला ्वयांपाकाच्या िागे लागयचां होतां. ्वत: 

तयार व्हायचां होतां.  

 हु S श्य S S S.... झालां एकदाचां.. ती ्वत:िीच पटुपटुली आशि 

सोफ्यावर बैठक िारत बसली. 

 आता शकती टापटीप शदसतांय घर..! एकदि आटोपिीर.. चला एक 

काि तर झालां.. अजनू बराच वेळ बाकी आह.े. पटकन अांघोळ करून घेते.. 

म्हिजे जेवि करायला बरां.. उिीर नको उगाच.. 



 
13 

सखी  अक्षय पोवार 

 ्वत:िीच बोलत-बोलत ती उठली. अांघोळीसाठी बाथरूिकडे 

वळाली. 

 गरि पाण्याचा िॉवर घेऊन केस झाडत झाडतच ती बाहरे आली. यऊेन 

आरिासिोर बसली. आरिातली शतची प्रशतिा पाहू लागली. आठ वषाांपवूीची 

ती आशि आत्ताची ती यात फार तफावत होती. भतूकाळातली शतची सुांदर 

तसबीर शतच्या डोळ्याांसिोर उभी राशहली. त्या तसबीरी सोबतच ती भतूकाळात 

शनघनू गेली.  

 हरिासारखे शतचे टपोरे पािीदार डोळे.. आांब्याच्या कोयीसारखी 

कोरीव हनवुटी.. हनवुटीच्या कोपऱ्यावर उठून शदसिारां तीळ.. कोरलेल्या 

भवुया.. गलुाबी ओठ.. िजबतू बाांधा.. भरदार छाती. 

 ्वत:चां ते िोहक सौंदया आठवनू शतने शदघा िास घेतला. शतच्या 

डोळ्यातनू अश्रचुा एक थेंब गालापयांत ओघळला. एक शदघा सु् कारा सोडत 

शतने डोळे पसुले. 

 कािाच्या व्यापान े शतची तब्येत फार नाजकू झालेली. ती आज ही 

शदसायला सुांदर होती पि भशवष्याच्या शचांतेनां ती खचनू गेलेली. शतची िोहकता 

ढासळत चाललेली. 

 भतूकाळात घडलेल्या गोष्टी आपि बदल ूिकत नाही. आपि फक्त 

वतािान घडव ूिकतो. भशवष्य सखुी करू िकतो. आज िला तेच करायचां आह.े 

िाझा वतािान घडवायचा आह.े भशवष्य सखुी करायचां आह.े 
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 सिजाविीच्या चार गोष्टी िनाला साांगत शतने एक शदघा सु् कारा 

सोडला. 

 ्वयांपाकासाठी ती शकचनकडे वळाली. आज फक्त त्याच्या आवडीचां 

जेवि ती करिार होती. भतूकाळातले त्याच्या बरोबरचे क्षि आठवत ती 

्वयांपाकात रिली. 

 

 

 शतचां लक्ष शभांतीवरल्या घड्याळाकडे गेलां तेव्हा घड्याळाचा काटा एक 

वर गेला होता. 

 "अजनू कसा आला नाही? दोन पयांत येतो म्हिालेला." 

 "शनघाला असेल की नाही?" 

 "कुठपयांत आला असेल?" 

 िनात प्रश्ाांची सरबत्ती सरुू होती. दोन वाजायला येतील तसे शतच्या 

हृदयातली धडधड वाढत होती. शतची नजर सारखी सारखी दारावर जात होती. 

डोर बेलकडे शतचे कान टवकारले होते. 

 

 टींग..टााँग.. दारावरची बेल वाजली. 

 शतच्या काळजाचे ठोके वाढले.. िासोच्छवासाची गती वाढली.. 



 
15 

सखी  अक्षय पोवार 

 "आला.. तो आला.." ती आनांदानां म्हिाली.. 

 आरिात शतने ्वत:चा चेहरा पाहून घेतला. केसावरनां हात शफरवला. 

्वत:चा डे्रस नीट केला. अांगावर ओढिी घेतली. दबक्या पावलाने जात शतन े

दरवाजा उघडला. सिोर तोच होता. 

 पाविेसहा फूट उांचीचा.. बलदांड िरीराचा.. शपळदार बाहूांचा.. राजस 

चेहऱ्याचा तो राजकुिार शतच्या सिोर उभा होता. 

 त्याला पाहून ती आनांदी झाली. नकळत शतच्या डोळ्याांत पािी आलां. 

पवूी सारखांच हस ूत्याच्या चेहऱ्यावर होतां. दोघांही एकिेकाांकडे पाहत होते. 

 "किी आहसे?" त्याने शवचारलां. 

 शतने हसत हसत "ठीक आह"े असां उत्तर शदलां. 

 "ये ना.. आत ये.. त ूकसा आहसे..?" ती जरा गोंधळूनचां म्हिाली. तो 

एकटा नव्हता. त्याच्या बरोबर एक िलुगी होती. शतला पाहून ती जरा चशकतच 

झाली. पि तसाां भाव शतने चेहऱ्यावर आिला नाही. 

 "बस.. बस.. कसा आहसे.. शिशहर?" 

 "िी िजेत. त ूबोल, त ूकिी आहसे?" 

 "िी पि ठीक आह.े" 

 "उिीर केलास?" 

 "होय. जरा झालाांच. टॅक्सीच शिळत नव्हती लवकर." 
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 "अच्छा. आला ना व्यवश्थत?" 

 "हो. लाांब नाही घर. जवळच आह.े शहला िाशहत होता ना पत्ता." 

 "अच्छा." ती त्या िलुीकडे बघत श्ित करत होती. 

 "ही िाझी िैत्ीि अशदती." शिशहर म्हिाला. आशि "अशदती, ही िाझी 

बालिैत्ीि रोशहिी." 

 "हाSय! अशदती किी आहसे? रोशहिी म्हिाली. 

 "िी ि्त. तमु्ही किा आहात?" 

 "अगां एवढी िोठी नाही िी. रोशहिीच म्हि िला. िी पि एकदि ि्त." 

रोशहिी हसत हसत म्हिाली. 

 अशदतीने नसुतीच हसनू िान डोलावली. 

 "िग शि्टर शिशहर दिेिखु काय म्हिताय? इतकी वषा आठवि होती 

का आिची." 

 "हृिि.. होती म्हिनूच आलो ना तलुा भेटायला. तलुा होती का 

आठवि? कोिालाच न साांगता जी गेलीस ती आज भेटतसे. तलुा नाही वाटलां 

का कधी भेटावां म्हिनू?" 

 "सॉरी.. सॉरी.." त्याबद्दल आधीच क्षिा िागते. 

 दोघांही हसायला लागले. अशदती फक्त चेहऱ्यावर हस ूठेवनू दोघाांकडे 

बघत होती. 
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 "कुठे होतीस रोशहिी? कॉलेज सांपलां तिी एकदि गायब झालीस." 

 "काही नाही रे गावीच होते. जरा घरच्या कािात अडकून होते." 

 "इतकी की तलुा एकदाही भेटावसां वाटलां नाही." 

 "खरां साांगायचां तर खपू वाटलां पि काय करू पररश्थतीच तिी होती." 

 "किी होती?" शिशहरने प्रश्ाथाक नजरेने शवचारलां. 

 "साांगते रे सगळां साांगते. आधी त ूिला साांग काय घेिार चहा.. कॉफी..? 

बघ आल्या आल्या त ूिाझ्यािी भाांडायला लागलास िी तलुा पािी द्यायलाच 

शवसरले. बस िी पािी आित.े" तिी ती शकचनकडे वळली. 

 अशदती िाांतच होती. त्याांच्यातलां सांभाषि िाांतपिे ऐकत होती. शतची 

नजर घरभर शफरत होती. शभांतीवरल्या फोटोफे्रम्स न्सयाहाळत होती. 

 "घ्या." रोशहिीने पाण्याचा ग्लास पढेु केला. 

 "घे ना अशदती." 

 "हाां जरा िला वॉिरूिला जायचां होतां." 

 "हाां.. हाां.. ते बघ त.े. सिोर आह.े. जा..ना..जा.." 

 अशदतीने पाण्याचा ग्लास ठेवला आशि ती वॉिरूिकडे वळली. 

 शिशहर रोशहिीकडे िाांत नजरेने पाहत होता. त्याला शतच्यात झालेला 

बदल जािवला होता. दोघांही एकिेकाांकडे पाहत होते. नजरेनचे बोलायचा 
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प्रयत्न करत होते. खपू काही साांगायचांय, ऐकायचांय असा भाव दोघाांच्याही 

नजरेत शदसत होता. 

 एवढ्यात अशदती आली. 

 "छान घर आह ेतझुां रोशहिी." 

 "होय खरांच? थाँक् य.ू" आनांदानां रोशहिी म्हिाली. 

 "एकदि आटोपिीर आह.े अशजबात कुठे पसारा नाही. सुांदर आह े

खपू." 

 रोशहिी गालातल्या गालात का हसली ह ेशतलाच िाशहती. 

 "िग अशदती काय करते त?ू" 

 "िी सध्या जॉब करत करत इांटररयर शडझायशनांगचा कोसा करत आह.े" 

 "अच्छा. आशि तझुां काय चालांलय शिशहर?" 

 "बस चालांलय शठक." शिशहर हसत म्हिाला. 

 "नोकरी करत करत यपुीएससीची तयारी सरुू आह.े आम्ही दोघां पि 

एकाच कां पनीिध्ये आहोत."  

 "अच्छा! बरांय की िग." 

 "बाकी त ूकाय म्हितेस? कुठां असतेस त?ू काय चालांलय तझुां?" 
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 "िाझां खपू िजेत.. ्टेट बाँकेत पीओ म्हिनू लागलीय. कोल्हापरूलाच 

होते. आता हल्लीच िाझां ट्रान्ससफर झालां. पाच सहा िशहन्सयाांपवूी आले िी 

िुांबईत." 

 "म्हिजे त ूपाच सहा िशहन्सयाांपासनू आहसे आशि िला आज कळतांय." 

शिशहर नाराजीच्या सरुात म्हिाला. 

 "ए बाबा.. आता परत रागव ूनकोस. खरां तर िी तलुा खपू िोधण्याचा 

प्रयत्न केला पि तझुा नांबरच कुठां घावेना. खरां तर तझु्यािळेुच वेळ लागला 

िला." 

 "आता िी काय केलां?" 

 "काय केलां? अरे कसां कॉन्सटॅक्ट करायचां तलुा? शकती िोधलां तलुा.. 

फेसबकु, व्हॉट्सअप कुठेच तझुा पत्ता नाही.. एक नांबर होता तो पि धड 

व्हॉट्सअप वर नाही.. आता इतक्या वषाांनी म्हटलां तो नांबर तझु्याकडे असेल 

की नाही?" 

 "बरोबर आह.े." अशदतीने तात्काळ शतला साथ शदली. 

 "बघ अशदती.. तचू साांग कसा बरां कॉन्सटॅक्ट करायचा?" 

 "हाां... आता िाझ्यावर आलां सगळां.. आशि फेसबकु आशि 

व्हॉट्सअपचां काय? कॉल करू िकत नव्हतीस?" 
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 "चाल ूअसेल की नाही काय िाशहत म्हटलां?" िग त्या शदविी फोन 

लावायचां ठरवलचां. तर नशिबाने तझुाच शनघाला." 

 "त ू अजनू दहा वषाांनी जरी कॉल केला असतास ना तरी िाझाच 

असता." शिशहर आत्िशविासाने म्हिाला. 

 "बर बाबा.. िाझांच चकुलां.. सॉरी.. शकती वेळा िाफी िागायला 

लाविार आहसे िला?" 

 "शठक आह.े. शठक आह.े. अस ूद ेआता." शिशहर हसत हसत म्हिाला. 

 "रोशहिीपि कोल्हापरूचीच..?" अशदतीने शवचारलां. 

 "होय. आम्ही एकाच गावचे. त ू पि कोल्हापरूचीच का?" रोशहिी 

म्हिाली. 

 "होय. राधानगरी." 

 "काय साांगतेस?" रोशहिी आनांदी चेहऱ्याने पाहत म्हिाली. 

 अशदती नसुतीच हसली आशि म्हिाली, 

 "त ूकसां काय ओळखलस?" 

 "कोल्हापरूकराांना ओळखायला शकती वेळ लागतोय गां. तरी िला 

वाटत होतांच एकां दरीत तझु्या बोलण्यावरून." 

 "त ूकुठे असतेस कोल्हापरूात?" अशदतीने शवचारलां. 
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 "आर के नगर िध्य.े आता िाझी ् वत:ची रूि घेतलीय िी. झाले आता 

तीन चार िशहने." 

 शिशहर िाांत नजरेने पाहत होता. रोशहिी बोलत बोलत शिशहर कडे बघत 

होती. 

 "ह ेपि घर तझुांच आह ेकी...?" शिशहरन ेशवचारलां. 

 "नाही रे.. िाझां कुठलां.. भाड्याने राहतेय. 

 "छान आह ेपि. अगळपगळ. चाांगलीच िोठी खोली आह.े भाडां जा्त 

असेल नाही..?" शिशहरने शवचारलां. 

 "एवढां नाही. पि होतां सगळां ॲडज्ट. रोशहिी म्हिाली. 

 "बाकी तझेू शि..."  

 "त ूइथनू लाांब राहतोस का?" रोशहिी त्याला तोडत िध्येच म्हिाली." 

 "नाही इतकां  लाांब नाही.. अधाा तास लागतो टे्रनने.." 

 "कुठे ते?" 

 "गोरेगाांव". 

 "अच्छा. आशि त ूअशदती?" 

 "िी इथे जवळच राहते.. चैत्यभिूी रोड आह े ना त्याच्या अपोशझट 

साईटला. शिवाजी पाका पासनू जवळच." 
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 "अच्छा! िी काही शफरले नाही इथे अजनू. अगां वेळच नाही शिळत 

कािातनू.. सकाळी गेलां की सांध्याकाळीच घरी यायचां.. आलां की िग जेवि, 

घरातली कािां यातच वेळ जातो.. रशववार तेवढा शिळतो पि तो पि जातो 

आरािात. आशि कुठां जायचां म्हटलां तर आठवड्यातली कािां असतातच."  

 "होय.. बरोबर आह ेतझुां.. सशव्हास म्हटलां की ह ेअसांच." 

 "कोि कोि असतां अशदती तझु्या घरी?" 

 "िी आई, बाबा आशि िोठा भाऊ." 

 "अच्छा. काय करतात बाबा?" 

 "बाबा आशि दादा िेतीच बघतात.. आई घरी असते." 

 "त ूइथे एकटीच राहतेस..?"  

 "होय.. िाझी फॅशिली गावीच असते.. िी शिकण्यासाठी म्हिनू िुांबईत 

आले, ते इथेच आह.े. एकटीच असते िी इथे. कधी तरी जाते गावी." 

 "अच्छा! बरांय बरांय.. धाडसी आहसे." 

 अशदती नसुतीच हसली. 

 "बर.. बसा तमु्ही.. िी जेविाचां बघते." 

 "अगां बस.. किाला उगाच.. जेविाच्या िागे लाग ूनकोस.. जेविाचां 

बघ ूपरत पढुच्यावेळी." 
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 "नाही हाां.. िी तलुा फोनवरच साांशगतलेलां.. जेवायलाच यायचां म्हिनू.. 

आता नाही-नको करायचां नाही." 

 "हाां.. हाां.. बस तरी जेवयूा आरािात.. काय घाई आह.े.?" 

 "बरां बसते.. जसां तमु्ही म्हिाल तसां.. आज तिुचाच आदिे शिशहर 

साहबे." 

 सवा हसायला लागले. 

 "तमु्ही बसा बोलत.. िला शनघावां लागेल." अशदती रोशहिीकडे बघत 

म्हिाली. 

 शिशहरने अशदतीकडे चिकून पाशहलां. त्याला ह े अनपेशक्षत होतां. तो 

एकटक अशदतीकडे पाहू लागला. 

 "का गां.. असां का बोलतेस.. आवडलां नाही का तलुा िाझां घर?" रोशहिी 

म्हिाली. 

 "नाही हाां तसां काही नाही.. खपू खपू आवडलां.. तझुां घर पि आशि त ू

पि.." 

 "िग?" 

 "अगां खरांच जावां लागेल िला.. सांध्याकाळी गावी जाण्यासाठी 

शनघायचां आह.े. हवां तर शवचार ह्याला." अशदती शिशहरकडे िान वळवत त्याच्या 

डोळ्यात डोळे घालत बोलली.  
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 "हाां.. म्हिजे.. ती बोलत होती.. पि िीच शतला घेऊन आलो.. ’पत्ता 

दाखवनू जा’ म्हिालो परत." शिशहर अशदतीकडे गांभीर नजर टाकत म्हिाला. 

 "अच्छा. का गां अचानक गावी?"  

 "काही नाही सहजच.. ते जरा घराचां काि काढलय." 

 "बरां.. पि शिशहर ह ेएकच काि त ूचाांगलां केलस आयषु्यात."  

 "काय त?े" 

 "शहला सोबत घेऊन आलास.. आिची भेट तरी झाली." 

 "होय बरोबर.." अशदतीने लगेच सहिती शदली. 

 तिा दोघी एकिेकींच्या गळ्यात गळे घालनू हस ूलागल्या. 

 "अरे वा! चाांगलां आह.े. दोघींचां चाांगलां जिलां.  

 तसे सवा जि हसायला लागले. 

 "चल रोशहिी शनघते िी.. खरचां जावां लागेल.. राग नको िानसू." 

 "ठीक आह.े पि एका अटीवर." 

 "अट?" 

 "होय.. तलुा परत यावां लागेल िाझ्याकडे.. आशि हो पढुच्या वेळी 

एकटी आलीस तरी चालेल.. आता तलुा घर िाशहत आह.े." रोशहिी शिशहरला 

शचडवत म्हिाली. 
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 "नक्की.. नक्की येईन िी.. आशि एकटीच येईन." अशदतीने शतला साथ 

शदली. 

 "अरे वा! बरांय ह.े. आता तमु्ही दोघी एक झालात काय.. आधी ही 

इकडे यायला िागत नव्हती.. आशि आता तिुची यतुी झाली काय.. आशि िी 

अपोशझिन." 

 "होय आता आिची िैत्ी झाली.. आता आम्ही एकाच पक्षात" अशदती 

म्हिाली आशि रोशहिीला शतने टाळी शदली. 

 दोघीही हसायला लागल्या. 

 "बरां चल रोशहिी शनघते िी." 

 "बर.. चल चल.. आशि ये आठविीने." 

 "हो.. नक्की येईन." 

 शतघेही उठले. रोशहिीने अशदतीची गळा भेट घेतली. 

 "अशदती पनु्सहा ये हाां.. खपू खपू बरां वाटलां िला तलुा भेटून.. अगदी 

जवळचां िािसू भेटल्यासारखां झालां िला.. शवसरू नकोस." 

 अशदती नसुतीच हसली. शतचा हात हातात घेऊन म्हिाली, 

 "िलाही.. खपू खपू बरां वाटलां.. िी नक्की येईन." 

 "बाय." अशदती शिशहरच्या डोळ्यात डोळे घालनू िाांतपिे म्हिाली. 

 "बाय.. गाडीत बसलीस की कॉल कर." शिशहर शतरकसपि ेम्हिाला.  
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 "हो." तिी ती शलफ्टकडे वळली आशि बाय बाय करत गेली. 

 शिशहर अशदतीची पाठिोरी आकृती पाहत होता. त्याला ह े अपेशक्षत 

नव्हतां. अचानक अशदती िध्ये झालेला बदल त्याच्या आकलना पलीकडचा 

होता. अशदतीचा ्वभाव बोलका. खेळकर. िनशिळाव.ू पि आजच्या प्रसांगाने 

तो चाांगलाच िनात गोंधळून गेला होता. शतचां असां जािां त्याला अपेशक्षत नव्हतां. 

शिशहरने त्याची नजर वळवली. 

 रोशहिी शिशहरकडे पाहत होती. ती पिूापिे िाांत झालेली. रोशहिी आशि 

शिशहर दारातच होते. एकिेकाांकडे पाहत होते. अशदती होती तेव्हा ते चाांगल े

बोलत होते पि आता दोघांही िाांत झालेले. एक प्रकारची िाांतता त्याांच्यात 

शनिााि झाललेी. आता काय बोलावां, किी सरुवात करावी दोघाांनाही कळत 

नव्हतां. 

 शिशहर पाठीिागे वळला. रोशहिीने दरवाजा बांद करून घेतला. 

 आशि.. 

 इतका वेळ जया डोळ्याांनी आसवाांची वाट रोखलेली ते बाहरे आले. 

शतने पळत जाऊन शिशहरला पाठिोरीच शिठी िारली. 

 "रोशहिी काय करतेस?" 

 रोशहिी काहीच बोलली नाही. शतचां रडिांच सगळां साांगत होतां. शिशहर 

पाठीिागे वळला. तसां शतने त्याच्या डोळ्यात बशघतलां आशि शतचा हुांदकाचा 
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बाहरे आला. शतने त्याला कडकडून शिठी िारली. हरवलेली व्त ूअचानक 

सापडावी तसां शतचां झालेलां. शतच्या हृदयाजवळची हरवलेली व्त ू आज 

इतक्या वषाांनी शतला शिळालेली. 

 रोशहिी हुांदके दते दते रडत होती. शतने शिठी सोडली नव्हती. शिशहर 

िाांतच होता.  

 बऱ्याच वेळा नांतर रोशहिी िाांत झाली. शतने शतचे डोळे पसुले. 

शिशहरच्या नजरेला नजर दऊेन म्हिाली, 

 "शिशहर िला क्षिा कर.. िी तझु्यािी असां वागायला नको होतां.. िला 

िाफ कर." 

 शिशहरच्या डोळ्यात पािी भरलां होतां. अकरा वषाांपवूी ांचा तो काळ 

त्याच्या डोळ्यासिोर उभा होता. अकरा वषाानांतर त्याची रोशहिी त्याच्या 

डोळ्यासिोर होती. त्याच्या शिशठत होती. 

 पि सध्याची पररश्थती बदललेली. काळ झपाट्याने बदललेला. शिशहर 

त्याच्या गांभीर नजरेनां शतच्या डोळ्याांत बघत होता. दोघांही एकिेकाांच्या शिशठत 

होते. 

 

 

***** 
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अतीत 
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अकरा वषाांपवूी... 

 

 

 

 

 रोशहिी आशि शिशहर एकाच गावातले. अगदी घरा सिोरचे. गावातल्या 

िाळेतच त्याांचां प्राथशिक आशि िाध्यशिक शिक्षि झालां. रोशहिी शिशहरपेक्षा 

दोन वषाांनी िोठी. त्यािळेु अभ्यासात वगैरे शिशहरला शतची िदत व्हायची. 

दोघाांची िैत्ी अगदी चाांगली होती. लहानपिापासनूच एकिेकाांची सांगत 

असल्यािळेु त्याांचां िैत्ीचां बााँशडांग चाांगलां होतां. 

 तसांच त्याांच्या घरातल्याांचे सांबांध ही चाांगले होते. दोघांही िेतकरी 

कुटुांबातले. शिशहरचे वडील जरा रागीष्टच होते. बारीक सारीक गोष्टींचा त्याांना 

लगेच राग यायचा. आई तिी सिजतुदार होती. रोशहिीचां कुटुांब ही चाांगलां होतां. 

घरची पररश्थती जरा गरीबीचीच होती. 
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 रोशहिी लहानपिापासनू हुिार असल्यािळेु घरच्याांच्या शतच्याकडून 

चाांगल्याच अपेक्षा होत्या. तिी ती हुिार ही होती. 

 िाळा सटुली की शिशहर अभ्यासासाठी त्याांच्याकडेच असायचा. 

शिशहरला गशिताची भीती होती. गशित त्याच्यासाठी अवघड शवषय होता. 

त्यािळेु त्याला वशडलाांची भीती होती. कारि वशड लाांचां म्हििां असां की, 

बाकीचां काही नाही जिलां तरी चालले पि व्यवहार आत्तापासनूच जिला 

पाशहजे. 

 त्यािळेु शिशहरच्या अभ्यासाची बैठक रोशहिीकडेच असायची. रोशहिी 

हुिार आशि सिजतूदार असल्याने वशडलाांना शिशहरची काळजी नव्हती. शतची 

बरीच िदत व्हायची अभ्यासात. रोशहिी सवाांचीच लाडकी होती. 

 

 

 शिशहरचां दहावीचां वषा होतां आशि रोशहिीचां बारावीचां. बोडााचां वषा 

असल्याने अभ्यासाव्यशतररक्त दसुरां काही करायचां नाही असा वशड लाांचा धाक 

होता. 

 शिशहरला काही ते पटायचां नाही. खेळण्या-शफरण्याचां वय असल्याने तो 

दलुाक्षच करायचा. 
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 शजतकी िजा करता येईल शततकी िजा करून घ्यायचा. शित्ाांबरोबर 

पोहायला जा, शिकेटला जा, घोळक्यातनू शफरा. जेवढां शफरता येईल तेवढां तो 

शफरायचा. घराकडां पाऊलच नाही. 

 साहािायीची पररक्षा झाली आशि शिशहरचा शनकाल फार किी लागला. 

जवळजवळ सवा शवषयात काटावरच होता. 

 शिक्षकाांनी वशड लाांसिोर चाांगलीच प्रगती वाचनू दाखवली. 

 "पोरगा हुिार आह ेदिेिखु साहबे.. पि सांगतीनां शबघडेल बघा.. जरा 

लक्ष अस ूद्या.. यांदा दहावीचां वषा आह.े" 

 शिशहरची वागिकू आशि शिक्षकाांचा लाख िोलाचा सल्ला वशडलाांना 

चाांगलाच लागला. घरी येऊन वशड लाांनी शिशहरला चाांगलांच झापलां. पोरगा 

आता िोठा झाल्याने िारिां बरोबर नाही.. उगाच पोरगा हातचा जायचा म्हिनू 

काही िारलां नाही. 

 शिशहरने तेवढ्यापरुतां ऐकून घेतलां आशि परत हुांदडायला सरुवात केली. 

असांच एकदा तो अभ्यासाच्या नावाने खोटां साांगनू शित्ाांबरोबर पोहायला गेला. 

भर उन्सहात सवा पोहण्याचा आनांद घेत होते. एक-एक िलुगा त्याचां पोहण्याचां 

कौिल्य दाखवत होता. सरुका िारिे, गड्डा िारिे, हनिुान उडी शकती तरी 

प्रकार! 
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 शिशहरच्या घरी कुिीतरी ही बातिी शदली. पाटलाांच्या शवशहरीवर पोराांचा 

दांगा सरुू आह.े असां कोिी तरी साांगनू गेलां. 

 शिशहरच्या वशडलाांना िांका आली. त्याांनी घरी शवचारलां तर आईने, 

 "तो ्टडीला गेला." अस साांशगतलां. 

 शिशहरच्या वशड लाांनी खात्ी करावी म्हिनू चटकन आपली गाडी 

गावातल्या वाचनालयात वळवली. 

 वाचनालयात दोन चार म्हातारी िािसां सोडून दसुरां कोिी शदसत नव्हतां. 

 शिशहरच्या वशडलाांना कळालां आपलां पोरगां नक्कीच दांगा करत असिार. 

त्याांनी लाकडाचा चाांगला दाांडका हातात घेतला आशि दारातच बैठक िारली. 

 थोड्या वेळाने शिशहर आला. वशड लाांनी त्याला शवचारलां. 

 "कुठां व्हतास?" 

 शिशहर बावचाळलाां. काही तरी गडबड झाल्याची त्याला िांका आली. 

 "्टडीला गेल्तो." 

 "कुठां?" 

 "वाचनालयात." 

 "वाचनालयात का शहरीवर?" 

 "नाय. वाचनालयात." 
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 "िग कुठां शदसला नाईस?" 

 "तमु्ही कधी आल्ता?" 

 "िगािी." 

 "िी उश्यरां शनघालो.. आरदा तास आदीच." 

 "कुठां व्हतास िग..? काय करालतास?" 

 "ते आपलां.. ते आपलां ह्याांच्याकडां.." शिशहर बावचाळला.. 

 एवढ्यात रोशहिी आली..  

 "शदलांस जनाल ्नेहाला..? काय म्हिाली?" 

 शिशहर रोशहिीकडे चिकून बघ ूलागला. कोि ्नेहा? कुठलां जनाल? 

त्याला काही कळत नव्हतां. 

 "शदलांस की नाही..? का आज पि शवसरलास..?" रोशहिीने शतची एक 

भवुई उांच करत शवचारलां. 

 "हाां... होय.. ते.. शदलां.. शदलां.. ह ेकाय आता शतच्याकडनांच आलो. 

 "काय म्हिाली का?" 

 "हाां... उद्या येऊन भेटते बोलली.. शविेष काही नाही.." 

 "बर.. बरां केलांस." 
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 शिशहरचे वडील िाांतपिे त्याांच्याकडे पाहत होते. रोशहिी असल्यािळेु 

जे चाललांय ते खरांच असावां असां त्याांना वाटत होतां. िगाचपेक्षा त्याांचा चेहरा 

जरा बरा वाटत होता. 

 "सोने कुठां  पाठवल्यालसां त्येला?" शिशहरचे वडील रोहीिीकडे नजर 

टाकत म्हिाले. 

 "िैत्ीिीकडां.. पाशटल आळीला.. िाझां जनाल द्यायचां होतां."  

 "बर बर.. ह्यो पव्हायला गेला नव्हता नव्हां?" 

 "नाय.. पव्हायला किाला जातोय.. िी किाला सोडतेय अन.्. पररक्षा 

आल्यात जवळ.. िाझां काि होतां म्हिनू िीच पाठवलेलां." 

 "बर बर.. असदू ेअसदू.े. काय असांल ती साांगत जा त्येला.. काय रां? 

आन ती साांगल ती सिदां आयकायचां.. आलां का ध्येनात?" 

 "व्हयां." शिशहरने नसुतीच बोलनू िान डोलावली. 

 "िी शदलेली गशितां केलीस?" रोशहिीने िध्येच शवचारलां. 

 "हाां केलीत की." शिशहर रोशहिीकडे बघत बोलला. 

 "खरां?" 

 "हाां तर.. दाखव ूका आता?" शिशहर बॅगला हात लावत म्हिाला. 

 "नाही नको.. आल्यावर बघते.. परवा शिकवलेला पायथागोरस प्रिेय 

आज न बघता सोडव.. िी येऊन बघेन." 
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 "बर.. काल शिकवत होतीस तो पि सोडव ूका?" 

 "काल काय शिकवलां?" 

 "तो होता ना.. किााचा वगा इतर दोन बाजचू्या वजाबाकी एवढा असतो 

असां काही तरी.. तो शिकवत नव्हतीस का.." 

 रोशहिी गालातल्या गालात हसत होती.. 

 "सोडव.. येतांय ते सोडवां.. िी बघते आल्यावर." तिी ती शिशहरच्या 

वशड लाांकडे वळाली आशि म्हिाली, 

 "काका कुटां बाहरे शनघालात?" 

 "व्हय.. का?" 

 "काही नाही.. िला सोडता जरा वाचनालयापिी?" 

 "सोडतो की.. जा आवर.. िी आलो चा S S घेऊन." 

 "बर.. िी आलेच." रोशहिी शिशहरला ् िाईल दते दते त्याच्या डोक्याला 

टपली िारत गेली. 

 ती का हसली ह ेशतलाच िाशहत. शिशहरच्या वशडलाांना कळालां असतां 

तर शिशहरची वजाबाकीच झाली असती. 

 रोशहिी दवेासारखी धावनू आलेली. शिशहर थोडक्यात वाचला होता. 

नाही तर वशड लाांनी चाांगलाच चोप शदला असता. 
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 शिशहर रोशहिीवर खषू होता. सांकटकाळी िदत करतो तोच खरा शित् ही 

िैत्ीची व्याख्या त्याला खरोखर पटली होती. रोशहिीने िैत्ी शनभावली होती. 

 यािागे ही बऱ्याचदा ती शिशहरला छोट्या - छोट्या गोष्टीत िदत 

करायची. वशड लाांपासनू वाचवायची. त्याची बाज ू सावरायची. पि तेव्हा तो 

लहान होता. त्यािानाने तो आता िोठा झाला होता. तरीही रोशहिी त्याला िदत 

करत होतीच. शिशहरला रोशहिीचां आसपास असिां, शतचां वावरिां आवडू 

लागलां. शतचां बोलिां, शतचां सिजाविां, शतच हसिां सवाच त्याला आवडू लागलां. 

 

 

 शिशहर रोशहिीच्या प्रेिात पडला. त्याने शित्ाांच्यात जािां किी केलां. 

घोळक्यात तो शदसत नव्हता. िाळेतनू घरी आलां की रोशहिी सोबत अभ्यासाला 

बसत होता. 

 रोशहिीलाही शिशहरची उपश्थती आवडत होती. त्याची सांगत 

हवीहवीिी वाटत होती. 

 शकत्येकदा दोघां एकटेच अभ्यासाला बसत. खपू उशिरापयांत त्याांचा 

अभ्यास चाले. कधी कधी कां टाळा वाटू लागला की ते बोलत बसत. रोशहिी 

शतच्या ्वप्नाांबद्दल साांगे. कॉलेज झालां की िी सीएचा अभ्यास करिार आह े

असां बऱ्याचदा बोलत असे. शिशहर त्याच्या िाळेच्या गिती जिती साांगत असे. 
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 दोघाांनाही एकिेकाांची सवय झाली होती. शिशहर शदसला नाही की 

रोशहिी अ्व्थ होई. सारखी सारखी शिशहरच्या घरी येऊन चौकिी करी. 

 आशि तो आला की, कुठां  होतास.. काय करालतास.. एवढा का उिीर.. 

म्हिनू त्याच्यावर प्रश्ाांचा भशडिार करी. त्याच्यावर लटका राग धरी. िग शिशहर 

शतची सिजतू घाली.  

 रोशहिीला शिशहरिध्ये झाललेा बदल जािवत होता. शतला सगळां कळत 

होतां. पि शतला त्याचा राग नव्हता. शतला ही ते सवा आवडत होतां. त्याचां असिां 

शतला हवां होतां. योग्य वेळ येताच आपि शिशहरिी बोल ूअसां ती िनाला साांगत 

होती. 

 त्याांच्यात दोन वषाांचा फरक होता. रोशहिी िोठी होती. पि शिशहर आता 

लहान वाटत नव्हता. पवूीपेक्षा त्याच्यात चाांगलाच बदल झालेला. तो 

झपाट्याने वाढलेला. तालिीत जाऊन त्यानां चाांगलांच िरीर किावलेलां. तो 

आता एखाद्या सिांजस िािसासारखा वागत होता. 

 त्याच्यात होत असलेला बदल सवाांसाठी अनपेशक्षत होता. त्याला 

चाांगलीच सिज आलेली. वागण्याबोलण्याची रीत उिगलेली. थोरा िोठ्याांचा 

आदर कळत होता. 

 शिशहरला ही रोशहिी फार आवडत होती. शतची सांगत त्याला हवीहवीिी 

वाटत होती. शिशहरला ही सवा आता कळत होतां. 
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 तो आता त्याची वेळ येण्याची वाट बघत होता. ती वेळ येताच तो 

रोशहिीला त्याच्या िनातलां प्रेि साांगिार होता. त्याला शविास होता की शतचा 

नकार त्याला शिळिार नाही. ती सदु्धा त्याच्यावर प्रिे करत असिार. 

  

 

एके शदविी वाचनालयात ते दोघांच होते. दपुारची वेळ होती. सवात् 

िाांतता होती. पररक्षाांचा काळ सरुू होता. त्या दपुारी वाचनालयात म्हिावी 

शततकी पोरां नव्हती. उन्सहाांन जो - तो घरच्या घरी अभ्यास करत होता. होती ती 

पि पोरां जेविासाठी घरी गेली होती. 

 शिशहर आशि रोशहिी एकत्च अभ्यासाला जात असत. आशि शतथेच 

जेवत असत. त्याांनाही तेच आवडे. 

 ती वेळ िोक्याची होती. कोिी नाही ते बघनू रोशहिीने ठरवलां की आज 

आपि बोलचू म्हिनू. तसां शतने शिशहरला शवचारलां, 

 "शिशहर".. शतने िाांत नजरेनां त्याला आवाज शदला. 

 "काय?" 

 "एक शवचारू?" 

 "त ू िला शवचारिार? त ू तर आदिे शदला पाशहजेस." शिशहर हसत 

म्हिाला. 
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 "नाही आज आदिे नाही. शवचारायचांय िला काहीतरी." 

 "काय? किाबद्दल?" 

 "आपल्याबद्दल." 

 "म्हिज?े आपल्याबद्दल काय?" 

 "आपल्या नात्याबद्दल." 

 "नात्याबद्दल?" 

 "होय. कोितां नातां आह ेआपल्यात?" 

 "कोितां म्हिजे? तलूा काय वाटतां कोितां आह?े" 

 "तेच िी तलुा शवचारतेय बावळट कोितां नातां आह?े" 

 "कोितां म्हिजे? िैत्ीचां आशि कोितां असिार?" 

 "िैत्ीचां.. फक्त िैत्ीचां." रोशहिीने तोंड बारीक करून शवचारलां. 

 "होय." 

 "अजनू कोितांच नाही?" 

 "अजनू अां..ब..." 

 "आता बशहि-भावाचां बोल ूनकोस." 

 "हाां S S हाां S S.. का नाहीय का?" 
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 "्वत:लाच शवचार.. कधी आयषु्यात िाझ्याकडून राखी बाांधनू 

घेतलीस का?" 

 "अां.... आठवत तर नाही." 

 "कसां आठविार? बाांधलीच नाही." 

 "बहुतेक होय.. नाहीच आठवत." 

 "बहुतेक.. शकती नाटकी आहसे रे.. सगळां िाशहत असनू पि." 

 "काय िाशहत असनू पि?" 

 "का िाशहत नाही तलुा?" 

 "िला बशहिी खपू आहते.. िला रोशहिी सारखी ितै्ीि हवी.. आता 

बशहि नको. असां तचु म्हिालास ना आईला?" रोशहिी जरा शिशहरची नक्कल 

करतच म्हिाली. 

 शिशहर चिकला.. आशि म्हिाला, 

 "ह े तलुा कसां िाशहत? खरां साांग चोरून ऐकतेस ना सगळां आिच्या 

घरातलां?" 

 "ए S S चल.. िला काय गरज पडलीय चोरून ऐकायची? िला 

काकीनेच साांशगतलां." 

 "चल खोटां नको बोल.ू" 



 
41 

सखी  अक्षय पोवार 

 "खरांच रे.. खोटां नाही.. काकी िला सगळां साांगतात. िाझ्यािी सगळां 

बोलतात." 

 "सगळां म्हिज?े" 

 "सगळां म्हिजे सगळां.. तलुा काय करायचांय? असतां आिचां बायकाांचां.. 

त ूफक्त िी शवचारलयां ते साांग." 

 "काय?" 

 "हचे आपल्यात कोितां नातां आह?े" रोशहिी िाांत होत शिशहरच्या 

डोळ्यात डोळे घालत म्हिाली. 

 शिशहर िाांत झाला.. त्याला िाशहत होतां ते नातां बशहि भावाचां नव्हतां. 

अस ूिकतच नव्हतां. 

 त्याला ती िनापासनू आवडत होती. शिशहरची िदु्रा गांभीर झाली आशि 

त्याच गांभीर नजरेनां तो म्हिाला, 

 "सखीचां" 

 "सखीचां" म्हिजे कसलां? 

 "सखी... त ूिाझी सखी आहसे रोशहिी." 

 "लहानपिापासनू आपि एकत् वाढलो.. एकत् खेळलो.. एकत् 

भाांडलो.. एकत् रूसलो.. एकत् जेवलो.. एकत् हसलो.. आता पि बघ आपि 

एकत्च आहोत.. अभ्यास करतोय." 
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 "रोशहिी, त ूिाझी सखी आहसे.. िाझी बालिैत्ीि आहसे.. आपला 

बालशित् कसा आपला सखा असतो तिी त ूिाझी सखी आहसे." 

 "सखी फक्त सखी?" रोशहिी प्रश्ाथाक नजरेने बघ ूलागली. 

 "होय सखी.. आशि.." शिशहर अडखळला.. थाांबला.. शतच्याकडे िाांत 

नजरेने पाहू लागला. 

 "आशि.. शिशहर..?" 

 "आशि जेव्हा योग्य वेळ येईल तेव्हा िी तलुा िाझी प्रेयसी बनवीन.. 

बनिील ना?" 

 रोशहिी लाजली. शनसगात:च शतला लाभलेल्या गलुाबी िरीरावर 

गलुाबी काटा िहारला. गलुाबाची कळी खलुावी आशि त्याचां गलुाबीपि 

फुलावां तिी ती फुलली. 

 शिशहर शतच्याकडे पाहतच राशहला. 

 "असां काय बघतोयस?" 

 "तलुा... तलुा एक साांग ूरोशहिी." 

 "हाां" 

 "त ूखपू सुांदर लाजतेस आशि लाजताना त ूआिखीनच सुांदर शदसतेस." 

 "जा.." रोशहिी लाजली आशि शतने शतचां तोंड शतच्या ओ ांजळीत 

लपवलां. 
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 शिशहरच्या चहेऱ्यावर हलकसां श्ित आलां. तो रोशहिीला न्सयाहळत 

राशहला. 

 "रोशहिी" 

 "काय?" 

 "िी जर तझु्या जागी असतो ना तर लगेच तझु्यािी लग्न केलां असतां." 

 "खरांच?" 

 "होय.. िी करिारच.. िी फक्त िाझी वेळ येण्याची वाट पाहतोय.. जया 

शदविी िी ्वत:च्या पायावर उभा राशहल ना.. त्या शदविी तझुा हात िागायला 

येईन.. त ूिला हो म्हििील ना?" 

 रोशहिीच्या चेहऱ्यावर हस ूहोतां. शतचा चेहरा खलुला होता. शतला जे 

ऐकायचां होतां ते शतने ऐकलां होतां. 

 "साांग ना म्हििील ना?" 

 "बघ.ू.." रोशहिी भाव खात म्हिाली. 

 "बघ ूम्हिजे?" 

 "बघ ूम्हिजे बघ.ू. त ूआधी ये तर िाझा हात िागायला." 

 "आशि तेव्हा त ूसाांगिार िला?" 

 "हो.. म्हिजे शवचार करीन.. िलुगा काय करतो.. शकती किावतो.. 

आशि कसा शदसतो.. वगैरे वगैरे.." रोशहिी हातवारे करत म्हिाली. 
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 "अच्छा.. आशि िग त ूठरविार.. कसा शदसतो काय?" 

 "होय.. म्हिजे तसांच.." 

 "्वत: तर नकट्या नाकाची आह.े. आशि िी कसा शदसतो ते त ूबघिार 

काय?" 

 "नकट्या नाकाची.. कोि िी? िला बोलला त?ू आशि त ूिाकडा.. त ू

काय हाां?" रोशहिीने आपला पाऊच फेकून िारला आशि म्हिाली, 

 "भशूिती आशि बीजगशित िधला फरक कळतो का तलुा? िांद बदु्धी 

कुठला." 

 शिशहर जोरजोरात हस ूलागला. रोशहिी त्याला काय-काय फेकून िारत 

असते. शिशहर ्वत:चा बचाव करत असतो. बसल्या जागीच त्याांचां गोड यदु्ध 

सरुू असतां. 

 "अच्छा! अच्छा! सॉरी सॉरी.. नकट्या नाही बसक्या नाकाची." तसा 

शिशहर जोरजोरात पनु्सहा हस ूलागतो. 

 रोशहिी रूसते. गाल फुगवनू बसते. 

 शिशहर िाांत होतो. 

 "ओह! अरे बापरे! रूसली वाटतां.. खरांच रूसली की तोंडच असां 

आह?े" 

 रोशहिी एक तीक्ष्ि कटाक्ष टाकते आशि पाठ वळवनू बसते. 
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 शिशहर िाांत होतो. 

 "रोशहिी.. सॉरी.." 

 रोशहिी काहीच प्रशतसाद दते नाही. 

 "खरांच सॉरी... िी असांच ि्करीत बोलत होतो." 

 रोशहिी काहीच प्रशतसाद दते नाही.. ती चाांगलीच रूसलेली. 

 शिशहर उठून शतच्याजवळ जातो. ती उठते आशि दरवाजाच्या शदिेनां 

जाऊ लागते. शिशहर शतला अडवतो. शतचा हात धरतो. शतला जवळ ओढतो. 

आशि तो जे बोलतो ते ऐकून रोशहिीची कळी पनु्सहा खलुते. 

 "रोशहिी.. त ू खपू खपू सुांदर शदसतेस.. त ू शजतकी सुांदर आहसे ना 

त्यापेक्षा जा्त सिजतूदार आहसे.. जर प्रेि व्यक्त करण्यासाठी आय लव्ह य ू

पेक्षा जा्त चाांगला िब्द असता ना.. तर िी तझु्यासाठी असांख्य वेळा वापरला 

असता.. आय लव्ह य ूरोशहिी." 

 रोशहिी लाजली. शतने पाठीिागे वळून शिशहरच्या नजरेला नजर शदली 

आशि त्याच्या शिशठत गेली. 

 काळ थबकला. वाऱ्याची झळुझळु िांद गतीने होऊ लागली. 

रोिाांचकारी वाटिारी िाांतता अांगावर िहारा आि ू लागली. वातावरिात 

गलुाबी छटा पसरली. 
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 दोघांही भान शवसरले होते. आपि कुठे आहोत याचां त्याांना भान नव्हतां. 

ते फक्त काळाच्या ओघात वाहत होते. एका रोिाांचकारी काळात ्वत:ला 

सािावनू घेत होते. 

 रोशहिी सावरली.  

 "कोिीतरी येईल.. जाऊ या आता आपि." 

 "ह्मििि.. ठीक आह.े. पनु्सहा कधी येिील?" 

 "कुठे?" 

 "शिशठत" 

 ती लाजली आशि म्हिाली, 

 "त ूम्हितोस ती वेळ आली की." 

 दोघांही खिू होते. एकिेकाांप्रती त्याांचां प्रिे व्यक्त झालां होतां. दोघाांच्याही 

िनाप्रिािे सगळां घडत होतां. त्याांच्या प्रेिप्रकरिाची कोिालाच कल्पना 

नव्हती. ते जसे आधी वागत होते तसेच आता राहत होते. त्याांनी ठरवलेलां योग्य 

वेळ येताच घरच्याांना साांगनू आपि शववाहबद्ध व्हायचां. 

 पि जेव्हा जेव्हा आयषु्यात आपल्या िनासारखां सगळां घडत आह ेअसां 

आपल्याला वाटत असतां तेव्हा तेव्हा ते तसां नसतां. शनयती शतचा डाव तयार 

करत असते. काळ बदलण्यासाठी सजज होत असतो. आशि आपि सतका  
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नसतानाच तो बदलतो. शनयती शतचा डाव खेळते. होत्याचां न्सहवतां होतां. आपि 

सनु्सन होऊन जातो. 

 आयषु्यात ह ेअसांच घडत असतां.. असांच घडत राहिार.. हचे आयषु्य 

आह.े. 

 

 

 बोडााच्या पररक्षा सांपल्या. िलुाांना त्याांचां आयषु्य घडशवण्यासाठी वेळ 

शिळाला. कोिी खेळण्यात रांगलां. कोिी वाचनात रिलां. कोिी शिकवण्या 

लावल्या. कोिी शफरायला गेलां. कोिी कािावर गेलां. 

 रोशहिीने कोल्हापरूच्या कॉलेजात प्रेवि घेतला. शतथांच शतनां शतचां 

ग्रॅजयएुिन पिूा केलां. शिशहरने दहावी नांतर इांशजशनयररांग शडप्लोिा घेतला. त्याचां 

ॲडशििन पणु्याला झालां. तो हॉ्टेलवर गेला. 

 रोशहिी आशि शिशहर याांचा कॉन्सटॅक्ट होता. फोनवर बोलिां व्हायचां. 

कधी तरी भेटिां व्हायचां. 

 तो शतला एकदा कोल्हापरूात कॉलेजिध्ये भेटला तो िेवटचाच. तेव्हा 

त्यालाही ते िाशहत नव्हतां. 

 "पढुच्या िशहन्सयात सेशि्टर झाली की लगेच येऊ."असां वचन दऊेन तो 

पणु्यात आला. 
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 त्याांनतर जवळजवळ पाच सहा िशहने त्याांचां भेटिांच झालां नाही. 

फोनवरच काय असेल ते बोलिां. फोनवर रोशहिी िाांत िाांत वाटायची. कधी 

येिार कधी येिार शवचारायची. शिशहर िात् पररक्षा सांपली की भेटू एवढच 

बोलायचा. 

 रोशहिी िात् फोनवर काही तरी साांगायचां आह,े साांगायचां आह ेअसां 

बोलायची. आशि लगेच भेटल्यावरांच बोल ूअसां म्हिायची. शिशहरने काही ही 

गोष्ट िनावर घेतली नाही. 

 पि कधी कधी वरवर वाटिारी गोष्ट काळजात शकती खोलवर जाऊन 

वार करते ह ेत्याला िाशहत नव्हतां. 

 आशि तसांच झालां. 

 गेले आठ शदवस रोशहिीचा पत्ताच नव्हता. फोन ही बांद दाखवत होता. 

शिशहरने शतची चौकिी केली. पि कोिालाही शतच्याबद्दल साांगता आलां नाही. 

 आशि एके शदविी अचानक सकाळीच शिशहरला रोशहिीचा व्हॉट्सअप 

िेसेज आला. िेसेजची लाांबी बघता तो िेसेज नसनू एक प्रकारचां पत्च होतां…. 
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प्रिय प्रिप्रिर 

 

  तलुा कसं सांगायचं ि ेआता िला कळत नािीय. तलुा 

पटेल की नािी िला िाप्रित नािी. पण िी जे सांगणार आि ेते खरं 

आि.े तलुा िी म्िणत िोते, िला कािी तरी सांगायचं आि ेम्िणनू. 

पण ते इतक्या घाईने घडेल याची िला अप्रजबात कल्पना नव्िती. जे 

घडू नये ते झालं. 

 दोन प्रदवसापवूीच िाझं लग्न झालं. तलुा कळवण्याचा िी 

आतोनात ियत्न केला. पण िी अपयशी ठरले. 

 गेल्या प्रदवसातं िाझ्या बरोबर बरंच कािी घडलं. ते सवव तलुा 

सांगायचं िोतं. पण ते जिलं नािी. 

 आता जे झालं ते त ूप्रकंवा िी बदल ूशकत नािी. 

 का झालं? कसं झालं? कोण जबाबदार िोतं? याचा प्रवचार 

आता करू नकोस. 

 तझंु स्वप्नं त ू पणूव कर आप्रण शक्य असेल तर िलािी 

प्रवसरण्याचा ियत्न कर. 

 प्रनयतीनं ठरवलं तर आपली भेट िोईल नािी तर... 

तझुीच सखी 
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 काळाने डाव टाकला. शनयतीनां शतची चाल खेळली. वरवर वाटिारी 

गोष्ट खोलवर काळजात घसुली. 

 शिशहरच्या पायाखालची जिीन शनसटली. त्याचे डोळे पाांढरे फट्ट पडले. 

हात थरथरू लागले. घिाला कोरड पडली. डोकां  शभरशभरू लागलां. 

 तो तसाचां पाठीवर उतािा पडला. धड बेिदु्ध ही नाही धड िदु्धीतही 

नाही. डोळे उघडे ठेवनू तो शनपशचत पडून राशहला. त्याची नजर िनू्सयावर होती. 

 "आता कुठे प्रेिाची सरुवात होती. आता कुठे प्रेिाच्या शविात पदापाि 

होतां. त्यात ह ेअसां व्हावां." 

 "प्रेिाची सरुवातच त्याच्या अांतानां व्हावी? कसलां आपलां आयषु्य? 

काय होऊन बसलां ह?े शजच्यावर शजवापाड प्रेि केलां शतनांच असा दगा द्यावा." 

 "कोिावर शविास ठेवावा या जगात. जयाच्यावर आपि शविास ठेवतो 

तीच व्यक्ती आपला शविासघात करते." 

 "हचे खरां आह.े हचे होत आलांय. हचे होत राहिार.. हचे आयषु्य 

आह.े"  

 "इथे कोि कोिाचां नाही. आपि ्वत:च ्वत:चे आहोत." 

  "नाही करायचां प्रेि.. कोिी नको िला.. िी एकटाच जगीन.. एकटाच 

राहीन.. नकोयस त ूिला.. िी नाही ओळखत तलुा.. नाही ओळखत." 
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 रडत रडतच शिशहरला कधी झोप लागली त्याचां त्यालाही कळालां नाही. 

 शिशहर उठला तेव्हा त्यान े आधी आईला फोन केला. रोशहिी बद्दल 

शवचारलां. पि त्याांच्या घरचे एकाएकीच पाहुण्याांकडे गेल्याचां त्याांनी साांशगतलां. 

 शिशहरने खपू चौकिी केली. पि त्याला रोशहिीबद्दल काहीच कळालां 

नाही. 

 कालाांतराने शिशहरने शतचा शवचार सोडून शदला. तो त्याच्या आयषु्यात 

रूळला. काळ त्याच्या गतीने चालत राशहला. 

  

 

 आपल्या आयषु्यात घडिाऱ्या बऱ्या वाईट गोष्टींचा प्रभाव फार काळ 

आपल्यावर राहत नाही. िग ते शकतीही चाांगलां असो वा वाईट. फार फार तर 

वषाभर नाही तर एक शदवस. तो प्रभाव किी होतोच. 

 त्यासाठीच ईिराने िानवाला शवसरण्याची कला बहाल केली असावी. 

 ही कला कुिासाठी कधी चाांगली ठरते, कधी वाईट ठरते. द:ुखाच्या 

डोहात असिाऱ्यासाठी चित्कार ठरते तर अहांकाराच्या गिुीत असिाऱ्याांसाठी 

त्याांचा कदानकाळ ठरू िकते. 
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 शिशहर त्याचां द:ुख हळूहळू शवसरत गेला. शिशहरला जगण्याची नवी 

शदिा शिळाली. ्वत:ला शसद्ध करण्याची आस िनी बाळगनू तो धडपडू 

लागला. 

 

 

 नऊ वषाांचा काळ सरला. शिशहरने इांशजनीअरींग पिूा करून यपुीएससी 

करण्याचा शन:श्चय केला. प्रिासकीय सेवेत येऊन ्वत:ला झोकून द्यायचां असां 

त्यानां ठरवलां. 

 इांशजनीअरींगचां शिक्षि पिूा करून त्याने िुांबईत एक नोकरी शिळवली. 

नोकरी करत करतच तो यपुीएससी पररके्षची तयारी करू लागला. 

 

 

 अचानक एके शदविी शिशहरला एका नांबर वरून सारखे सारख ेकॉल 

येऊ लागले. सिोरून कोिी बोलेनाच. गेले चार पाच शदवस असांच होत होतां. 

आधी त्यानां दलुाक्ष केलां. िग नांतर नांतर त्याला काहीतरी गडबड असल्याचां 

जािवलां. 

 एके शदविी त्याच नांबरने पनु्सहा फोन आला. 

 "हलॅो.." शिशहर म्हिाला. 
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 "ए S लो S S S.." कोिीतरी लहान िलुीचा आवाज होता. 

 "कोि बोलतांय?" 

 "िी ख ुS ची S बोलते S S य" 

 खिुी.. कोि खिुी.. आशि इतकी लहान िलुगी आपल्याला का फोन 

करतेय? शिशहर शवचारात पडला. 

 "खिुी कुठून बोलतेस त?ू" 

 "घला S S तनू" 

 "घरातनू.." हां.. शिशहर गालातच हसला. 

 "खिुी.. कुिाच्या घरातनू?" 

 "िा S द्या S S S.." आवाज इतका गोंडस होता की शिशहरची कळी 

खलुली. 

 "कोिािी बोलायचांय बेटा तलुा?" 

 "िला S S ना S S.. त्ने S आां S िावचीची बोलायतां S S य.." 

 "त्नेहा.. त्नेहा.." शिशहर शवचारात पडला.. त्याला कळत होतां की हा 

रााँग नांबर आह ेम्हिनू.. पि िलुीचा आवाज इतका गोड होता की त्याला काही 

सचुेचना. 

 "त्नेहा S S िावचीचा हा नांबल नाही. ती तल इथे नाही." शिशहर शतच्या 

सारखांच आवाज काढत, शतची नक्कल करत बोलला.. 
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 "िम्िा S S तल म्हिाली त्नेआां S S िावचीचा नांबल आह.े" 

 "िम्िा..?" 

 शिशहर चिकला. तो एकदिच गांभीर झाला. त्याचा भतूकाळ त्याच्या 

डोळ्यासिोर उभा राहू लागला. त्याच्या डोक्यातली चि गरगर शफरू लागली. 

 त्नेहा.. ्नेहा.. जनाल वाली ्नेहा.. रोशहिी. 

 रोशहिी तर नसावी म्हिनू त्याला िांका आली. िग रोशहिी का बोलत 

नाही..? का शतची शहांित होत नसावी..? का हा खरांच रााँग नांबर असावा..? शिशहर 

गोंधळून गेला.. हवेत एक बाि िारून पाहावा म्हिनू तो बोलला.. 

 "खिुी बेटा िम्िाला साांग, ्नेहा िाविीचां जनाल िाझ्याकडे आह.े त े

िी उद्या घेऊन येतो." 

 फोनवरचा आवाज बांद झाला. बारीक आवाजात िसुिसुण्याचा 

आवाज येत होता. फोन कट झाला. 

 त्याला िाशहत होतां फोन नक्कीच ् पीकरवर असिार. म्हिनू तो िदु्दािच 

्पष्ट बोलला. त्याचा बाि शनिाण्यावर लागला. त्याची िांका खरी ठरली. 

 ती रोशहिीच होती.. शिशहरला खात्ी पटली.. नऊ वषाानांतर शतला आज 

आठवि झालेली. पि आजचां का..? आशि ती का बोलली नाही..? का शतची 

शहांित झाली नाही..? इतक्या वषाानांतर शतला आजच का आठवि व्हावी..? का 



 
55 

सखी  अक्षय पोवार 

ती कोित्या सांकटात असावी..? का शतला िाझी िदत लागत असावी..? आशि 

शतची िलुगी.. शकती गोड! 

 शिशहर नसुता गोंधळून गेला होता. त्यानां ठरवलां काही ही झालां तरी 

आपि शतला भेटायचांच. 

 ती म्हिाली होती, शनयतीच्या िनात असेल तर आपली भेट होईल.. 

नाही तर.. 

 शिशहरने एक शदघा िास घेतला. शवचारातल्या चिातनू त्याने ्वत:ची 

सटुका करून घेतली. 

 त्याचां लक्ष हातातल्या िोबाईल वर गेलां.. त्याच नांबर वरून एक िेसेज 

आला होता. 

***** 
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कैफियत 
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 दपुारची ती गरि गरि हवा अांगाला चटके दऊेन जात होती. सयुादवे 

त्याचां अश्तत्व शसद्ध करत होता. जिीन उन्सहाांनां तळपत होती. रशववारची ती 

दपुार आरािाचां वातावरि घेऊन आलेली. 

 शिशहर आशि अशदती टॅक्सीतनू त्या पत्त्यावर जात होते. शिशहरने 

सकाळीच अशदतीला िेसेज केलेला आशि साांशगतलेलां की आपल्या दोघाांना 

ह्या पत्त्यावर जायचांय. आशि अध्याा एक तासात परत यायचां आह.े त्याला 

िाशहत होतां अशदती नाही म्हििार नाही. तसांच झालां. 

 शिशहर अशदतीकडे आला तेव्हा ती तयार होऊनच बसलेली. 

 "हाSय... येऊ का?" शिशहर म्हिाला. आशि चप्पल काढत घरात 

आला. अशदती आरिासिोर बसलेली. 

 "ये ना.." अशदती हसली आशि म्हिाली.  

 "तयार होऊनच बसली आहसे. िला वाटलां तझुां अजनू आवरायचां 

असेल." 
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 "नाही कधीचांच आवरलां िाझां. तझुीच वाट बघत होते." 

 "सॉरी िी तझुा शदवस खराब करतोय. शिशहर अपराधीपिाच्या भावनेने 

म्हिाला." 

 "काही तरीच बोल ूनकोस... तसां काही नाही.. बस.. पािी दतेे.." 

 अशदतीने शकचनकडे पाठ केली. शिशहर अांथरलेल्या चटईवर बैठक 

िारत बसला. 

 "घे.." अशदतीने पाण्याचा ग्लास पढेु केला.. 

 "कोिाकडे जायचां आह?े" 

 "िैत्ीि आह ेएक.. खपू शदवसाांनी भेटतेय.." 

 "अच्छा!"  

 "लाांब आह ेका इथनू..?" 

 "नाही जा्त लाांब नाही.. पोहच ूलगेच.. सरबत करू थोडा..?" 

 "नाही नाही.. नको.. शनघयूा आपि.."  

 "बरां चालेल.. थाांब िी पटकन आवरते.." 

 "आता काय आवरायचांय..? तयार आहसे ना.."  

 "हो रे.. केस शवांचरते फक्त.. थाांब.."  
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 "अरे बापरे! म्हिजे अजनू तासभर तरी जाईल.." शिशहर िान हलवत 

म्हिाला. 

 अशदती नसुतीच हसली. 

 "किाला? राहू द ेना चाांगली शदसतेस." 

 "बस.. जा्त वेळ नाही लागिार.." अशदती गालातल्या गालातच 

हसली.. आशि म्हिाली. 

 "खरां तर त ूएकट्यानेच जायला हवांस.. तझुी िैत्ीि.. िाझां काय काि 

आह.े.?" अशदती कां गवा घेत म्हिाली. 

 "अस ूद.े. चल तरी पि.. िला ऑकवडा वाटतां.." 

 "ऑकवडा..? अरे िैत्ीि तझुी.. िला ऑकवडा वाटलां पाशहजे का 

तलुा..?" 

 "अस ूद.े. तरी पि चल.." शिशहर िाांतपिे म्हिाला.. 

 "िी येते रे.. िी काही नाही म्हित नाही.. िी ज्ट सजे्ट केलां तलुा.." 

 "कळालां तझुां सजेिन.." शिशहर िान हलवत म्हिाला. 

 "आवर गां बाई पटपट.. काय नटत बसलीयस..?" शिशहर िोबाईल िधिां 

डोकां  वर घेत म्हिाला. 

 "झालां.. झालां.. झालां रे.. िी येते पि शवसरू नकोस त ूिला प्रॉशिस 

केलांयस आज." 
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 "हाां.. िाशहतीय िला.. आधी आपि शतच्याकडून जाऊन तर येऊ.. िग 

त ूनेिील शतथे येईन िी.."  

 "हाां.. िग शठक आह.े. नांतर पल्टी िारू नकोस म्हिजे झालां.." 

 "अरे बाप रे! खऱ्याचा जिानाच नाही.. नाही िारिार गां पल्टी.. आशि 

कधी पल्टी िारली गां?" 

 "तर कधी िारली." 

 "शकती वेळा िी तलुा शवचारलां.. पि त ूजाऊया म्हितोस आशि काही 

तरी कारि दऊेन घरी पळतोस.." 

 "हाां.. हाां.. शठक आह.े. िी काय िदु्दाि नाही करत.."  

 "िी कुठे काय म्हटलांय िग?" 

 "ह्मििि.. त ूकुठे काय बोलतेस.. न बोलता शचिटे काढतेस नसुती.. 

तलुा काय वाटलां िला कळांलां नाही काय तझुां म्हििां.. पि आज बघ त.ू. त ू

फक्त शल्ट कर काय काय खायचां ते.. आज सगळी खाऊ गल्लीच फ्त करू.." 

 "ह्मििि.. बघ ूया ना.. " 

 "बघ.. बघ.."  

 "बघतेच आह.े." अशदती शिशहरकडे चेहऱ्यावर श्ित ठेवनू बघत होती. 

 "बघनू झालां असेल तर शनघयुा का? अशदती िॅडि प्लीज.." शिशहर हात 

जोडून आजावाच्या सरुात म्हिाला.. 
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 "ओह! यस... व्हाय नॉट..? किॉन फॉलो िी.." अशदती हसत हसत 

दरवाजयाच्या शदिेला वळली. 

 शिशहर तसाच हसत हसत हात जोडून शतच्या िागे िागे गेला. 

 दोघांही घराबाहरे पडले. बराच वेळ त्याांना टॅक्सी शिळेना. रशववार 

असल्याने तिी रहदारी ही किीच वाटत होती. 

 

 

 अशदती आशि शिशहर रोशहिीच्या घरी पोचले. रोशहिीला पाहून अशदती 

एकाएकी िाांतच झाली. तिी ती कधी नव्हती. शतचा ्वभाव तसा बोलकाच 

होता. पि आज ती िाांतच होती. ती िाांत नजरेने त्या दोघाांचां बोलिां ऐकत 

होती. त्याांना ऑब्झवा करत होती. 

 रोशहिीला भेटून दोघांही शनघिार होते पि अशदतीचां असां खोटां बोलनू 

जािां शिशहरला कोड्यात टाकिारां होतां. अशदती असां कधीच वागली नव्हती. 

त्याच्यासाठी ह ेनवीनच होतां.  रोशहिीसिोर काही बोलता येत नव्हतां म्हिनू 

तो काही बोलला नाही. अशदती रोशहिीिी चाांगली िैत्ी करून शिशहरला 

गोंधळात टाकून गेली. 
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 शिशहरला पाहून रोशहिीचा अश्रूांचा बाांध फुटला. काही क्षिासाठी 

दोघाांच्याही डोळ्यासिोर त्याांचा भतूकाळ उभा राशहला. रोशहिी शिशहरच्या 

शिशठत होती. रडून रडून शतची काांती लाल झाली होती. ती त्याची सारखी 

सारखी िाफी िागत होती. शिशहर शतच्या डोळ्याांत डोळे घालनू शतच्याकडे 

गांभीर नजरेने बघत होता. त्याच्या डोळ्याांत पािी उभां होतां. शतच्याकडे तो 

भरल्या डोळ्याने बघत होता. 

 

 

 शकती तरी वेळाने रोशहिी िाांत झाली. शतने शिशहरची शिठी सोडली 

आशि सोफ्यावर जाऊन बसली. 

 "किी आहसे रोशहिी?" शिशहर शतच्या जवळ गेला आशि म्हिाला. 

 शतने नसुतीच िान डोलावली. 

 "िाांत हो. शकती रडिील आता." 

 रोशहिी शतचे डोळे पसु ूलागली. शतची नजर खाली जिीनीवरच होती.  

 शिशहरची नजर आल्यापासनूच घरभर शफरत होती. त्याच्या नजरेला ज े

पडायलाां हवां होतां ते काही अजनू पडलां नव्हतां. 

 "तझु्या घरचे कसे आहते सगळे?" शिशहरने शवचारलां. 

 "आई-बाबा?"  
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 शिशहरने होकाराथी िान डोलावली. 

 "त्याांना काय होतांय?" रोशहिी नाक िरुडतांच म्हिाली. 

 शिशहरच्या चहेऱ्यावर हस ूआलां. 

 "अजनू तिीच आहसे.. नकटी.." 

 रोशहिी हसली. शकती तरी वेळाने शतच्या चेहऱ्यावर हस ूआलां होतां. ती 

पनु्सहा भतूकाळातली रोशहिी झाली. 

 "त ूपि तसाच आहसे अजनू.. पशहल्यासारखाां.." 

 "कसां चाललयां तझुां शिशहर?" रोशहिीने शवचारलां. 

 "आह े ते शठकच आह.े. सध्या चाांगली नोकरी आह.े. यपुीएससीची 

पररक्षा दतेोय.. म्हिावां तसां यि नाही अजनू.. पि िी सखुी आह.े. जा्त पैस े

किवनू तरी कोिाला सखुी करायचयां..?" 

 शिशहरच्या बोलण्याचा रोख रोशहिीच्या लक्षात आला. 

 "िला िाशहत आह ेत ूिलाच बोलतोयस.. िाझ्यावर रागवलायस.." 

 "तसां काही नाही." 

 "तसांच आह.े. िी काय तलुा आज ओळखत नाही." 

 "राग नाही.. किाला रागव.ू.? तचू म्हिाली ना.. सॉरी तझुाच आदिे 

होता ना.. झालां गेलां शवसर.. ्वप्नां पिूा कर.. तेच करतोय आता.." 

 "आदिे नाही.. प्रेि.." 
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 "प्रेि..? कसलां प्रेि..? कोितां प्रेि..? प्रेि हा िब्द त ूशनदान िाझ्यासिोर 

तरी नको उच्चारूस." 

 "शिशहर.. फक्त एकदा ऐकून घे िाझां. तझुा सगळा राग िला िान्सय आह.े 

िी तलुा कळवायलाां हवां होतां. िी चकुले. पि एकदा िला िाझी बाज ूिाांडू द.े 

प्लीज." 

 "आशि त्याने काय होईल.. भतूकाळ बदलेल." 

 "नाही बदलिार.. पि िला त्याचा फायदा होईल.. िाझा वतािान, 

भशवष्य बदलेल.. इतक्या शदवसाांपासनू िाझ्या िनात साचलेलां कुठां  तरी ररकािां 

होईल.. प्लीज.." 

 "तझुाच तर फायदा बघत आलीस त.ू. िाझ्या िनाचा शवचारचां नाही 

केलास." 

 "तसां नको बोल ूशिशहर.. तसां नाहीय.." 

 "तसांच आह ेरोशहिी.. त ूका नकार शदला नाहीस..? का िला साांशगतलां 

नाहीस..? की तलुा ही पैसे शदसले होिाऱ्या नवऱ्याचे.." शिशहर रागातच 

म्हिाला.. 

 "शिशहर एक वेळ िाझा जीव घे.. पि प्रेिाची तलुना ही अिी पैिानां 

नको करूस.. िी तझु्यावर िनापासनू प्रिे करत होते.. पैसे बघनू िी प्रेि करिारी 
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नाही शिशहर.. िी तलुा तिी वाटले का..? एकदा िाझां म्हििां िला िाांडू द े

शिशहर.. िग तलुा हवां ते कर त.ू. हवां तसां वाग त.ू. प्लीज.."  

 रोशहिी फार काकुळतीला येऊन बोलत होती. शतच्या डोळ्यातनू शतचा 

खरेपिा शदसत होता. ती सिांजस होतीच. या क्षिी ती शिशहरचा राग ही सिजनू 

घेत होती. शिशहर इतक्या तटुक पिाने बोलत असनू ही ती त्याच्यािी सिजतूीने 

बोलत होती. 

 शिशहरला ही िाशहती होतां रोशहिी किी आह े ते. त्याला शतच्या 

डोळ्यात खरेपिा शदसत होता. 

 "बोल.. काय आह े तझु्या िनात.. काय बोलायचांय तलुा बोल.." 

शिशहरने होकाराथी िान डोलावली आशि म्हिाला. 

 रोशहिी शतची कथा साांग ूलागली. 

 "शिशहर तलुा आठवतांय.. िी सीए होण्याचां तलुा साांशगतलेलां." 

 शिशहरने होकाराथी िान डोलावली. 

 त ूपणु्याला गेल्यावर िी खपू नाराज झालेले. िला शजथे शतथे तचू शदसत 

होतास. िाझां िन तझु्या भोवतीच शफरत होतां. ग्रॅजयएुिन झालां की पढुच्या 

तयारीसाठी आपिपि पणु्यालाच जायचां असां िी ठरवलां. तझु्याजवळ 

येण्याच्या खिुीने िी खपू अभ्यास करू लागले.  
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 पि िाझ्या आयषु्याला नजर लागल्यासारखांच झालां. िी कोिाकडे 

बघत नव्हते. पि लोकाांची नजर िाझ्यावरून हटत नव्हती. जो-तो गावात 

िाझीच चचाा करू लागला. िाझ्या घरात सवाांना िाझ्यावर शविास होता. िी 

कोिी वाईट िागााला लागिार नाही ह ेत्याांना कळत होतां. 

 पि लोकाांच्यात सारखी िाझ्याबद्दल चचाा व्हायची. िाझ्याबद्दल घरात 

शवचारलां जायचां. िला ्थळां येऊ लागली. लग्नासाठी बोलिी येऊ लागली. 

िी घरात सरळ साांशगतलां िला खपू शिकायचां आह.े िी एवढ्यात लग्न करिार 

नाही. ्वत: काही तरी बननू दाखवीन आशि िगच लग्नाचा शवचार करीन. पि 

लोकाांची तोंडां S S काही बांद होत नव्हती.  

 "पोरगी वयात हाय तवर लग्न उरका" असां जो-तो आिच्या बाबाांना 

सल्ले दऊे लागला. 

 "पोरगी वाईट वळिाला लागायच्या आत शतचां चाांगलां करा." 

 "शिकून काय करायचांय? सासरच्याांना चालले का? आपि गरीब 

िािसां" 

 नको नको तसले सल्ले आिच्या बाबाला येऊ लागले. 

 बाबानां पि आपली जीभ वळवायला सरुवात केली. सारखां िाझ्या िागे 

लागला. आधी आधी आई तरी िाझी बाज ूघ्यायची पि नांतर ती पि त्याांची री 

ओढू लागली. 
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 "लगीन झाल्यावर सासरची िािसां शिकवतील" असां िला साांग ू

लागली. िी शकती सिजावण्याचा प्रयत्न केला पि िाझां कुिी एक ऐकलां नाही. 

 "तलुा ्नेहा िाशहत आह?े" 

 "हो.. शतचां काय?" 

 "शतने पळून जाऊन लग्न केलां." 

 "का S S य?" 

 "होय." 

 िी शतची िैत्ीि िी पि शिकून सवरून असांच काहीतरी करेन म्हिनू 

आिच्या घरातल्याांनी हाय खाल्ली. िाझ्या बाबाला वेडच लागलां. रोज उठून 

पाव्हण्याांच्याकडां जायचा. िाझ्यासाठी चाांगल्या घरातलां पोरगां बघा म्हिनू 

साांगनू यायचा. 

 िािानां एक ्थळ आिलां. िलुगा चाांगला होता. आई-बाप अपघातात 

वारलेले. धन-दौलत चाांगली होती. बाबा पैसापािी बघनू पार वेडा झाला. 

त्याला िी पसांत होते. बाबाांना काय करू काय नको असां झालां. त्याांनी होकार 

शदला. 

 िी ठरवलेलां लग्न करीन तर तझु्यािीच. िी लग्नासाठी तयारच नव्हते. 

 एके शदविी घरच्याांनी आजजीला बरां नाही म्हिनू िािाकडां आिलां. 

शतथां जाऊन बशघतलां तर चक्क लग्नाचां वातावरि. दोन शदवसाांनी िाझां लग्न 
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ठरलेलां. िी शतथनू पळून तझु्याकडे येण्याचा शवचार केला. आशि िी पळालेही. 

िाझ्या िािाच्या िलुीनेच िला शतथनू पळून जायला िदत केली. पि िाझी वेळ 

खराब होती. 

 आम्ही पकडले गेलो. िािाच्या िािसाांनी आम्हाांला ओळखलां. 

आम्हाांला परत घरी आिलां. तेव्हापासनू िाझ्यावर घरातल्याांची पाळत होती. 

 िी लग्नाला तयारच नव्हते. बाबाांनी खपू दांगा केला. िी जर नाही ऐकलां 

तर शवष खाऊन आत्िहत्या करण्याची िला धिकी शदली. िाझां एक नाही 

ऐकलां. तझु्या भल्यासाठीच आम्ही करतोय म्हिनू िाझ्यासिोर सगळ्याांनी 

हांबरडा फोडला. िी काय करिार िग. िलाच िाघार घ्यावी लागली. 

 आता तचू साांग शिशहर िी काय करायला हवां होतां..? िी तलुा कॉन्सटॅक्ट 

करायचाां खपू प्रयत्न केला पि िला त्यात यि नाही आलां. नशिबाची साथ 

नव्हती िला. 

 िाझां लग्न झालां. कुिाला कानोकान खबर शिळाली नाही. 

  

 

 शिशहर एकटक रोशहिीकडे बघत होता. शतचां बोलिां ऐकून त्याला 

चाांगलाच धक्का बसलेला. रोशहिीच्या आयषु्यात इतकां  काही घडलां असेल ह े

त्याला िाशहत नव्हतां. रोशहिीच्या लग्नानांतर त्याचां शतच्यािी बोलिांच झालां 
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नव्हतां. एकदा त्याच्या आईने त्याला रोशहिीच्या लग्नाची िाशहती शदली होती. 

पोरगा चाांगला श्रीिांत घरातला आह ेअसां बरचां काय काय साांगत होती. शिशहरने 

त्यानांतर रोशहिीचा शवषय सोडलेला. 

 शतची कैशफयत ऐकून तो चाांगलाच आवाक झालेला. त्याला आता 

्वत:वरच राग येत होता. रोशहिीची कथा एखाद्या शचत्पटाप्रिािे वाटत होती. 

रोशहिीचां बोलिां खोटां नाही ह ेत्याला शतच्या डोळ्यात शदसत होतां. रोशहिी खोटां 

बोलनू फसविाऱ्याांतली नाही ह ेत्याला चाांगलां िाशहत होतां. 

 "एवढां सगळां तझु्या आयषु्यात घडलां रोशहिी.. त ू कधी साांशगतलां 

नाहीस?" 

 काय साांगिार शिशहर.. तझु्या शवरहान ेिी परुती खचलेले. िला तलुा 

अजनू त्ास द्यायचाां नव्हता. आशि िी खरां तर िाझ्या घरी यायचां ही सोडललेां. 

लग्नानांतर िी िाझ्या आई-बाबाांिी बोलिां सोडलेलां. एकदा िाझ्या इच्छेशवरूद्ध 

िी गावी आले होते. दोन तीन वषाानांतर पशहल्याांदाच आलेले. ते ही तझु्यासाठी. 

त ूफक्त एकदा िला शदसावास असां िला वाटत होतां. तलुा फक्त एकदा भेटून 

िला सवा काही साांगायचां होतां. तलुा तझु्या रोशहिीने दगा शदला नाही काळान े

शतच्यावर घात केला असां िला साांगायचां होतां. पि तझुी भेट नाही झाली. 

 काकींना भेटले िी. त्याांनी िाझां द:ुख ओळखलां. त्याांच्या गळ्यात पडून 

खपू रडले. काकींना खपू वाईट वाटलां. त्या िला काय म्हिाल्या िाशहतीय, 
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 "िाझा शिशहर अजनू शिकतोय तो जर नोकरीला असता ना तर िीच 

तलुा िाझी सनू म्हिनू केली असती. तझु्या बापानां एवढी घाई करायला नको 

होती. चकुलांच तझु्या बापाचां. लोकाांना काय गां S S दहा तोंडां S S.. 

आपल्याला बदु्धी नको का.. चाांगल्या पोरीच लकुसानां केलां." 

 "पैिानां पोट भरत असतां तर लय झालां असतां.. िला िाशहत हाय पैसां 

बघनूच तझुा बाप पागल झाला. जल्िात एवढा पैका बशघतला नसल त्यानां." 

 "आता पोरी झालां गेलां ते इसर.. सौंसारात िन रिीव.. शतथांच तलुा आता 

जलि घालवायचा हाय.." 

 काकींनी िला खपू सिजावलां.. आईची िाया शदली. 

 िी तझु्याबद्दल त्याांना शवचारलां. पि त ू पि घरी भाांडून िुांबईलाच 

गेल्याचां साांशगतलां. 

 काकींना तझु्या आशि िाझ्या दोघाांच्याही बापाच्या नावानां बोटां 

िोडली. िला फार वाईट वाटलां. एका क्षिासाठी वाटलां िी जर असते तर 

कदाशचत तझु्यावर ही वेळ आली नसती. िी तझुी बाज ूकाकाांना पटवनू शदली 

असती. पि काय करिार. िािसाच्या आयषु्यात वाईट वेळ काही साांगनू येत 

नाही. 
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 शिशहर नकळत त्याच्या भतूकाळात गेला. त्याच्या डोळ्यात टचकन 

पािी आलां. रोशहिीने त्याचा हात हातात घेतला. दोघांही एकिेकाांकडे पाहू 

लागले. 

 िाझां काही नाही रोशहिी पि तझु्या बाबतीत तरी असां व्हायला नको 

होतां. खपू वाईट झालां. तझु्या बापानां एवढां नाटक करायला नको होतां. 

 शिशहरला रोशहिीच्या वशड लाांचा खपू राग आला. एवढ शवष खाऊन 

आत्िहत्या करीन वगैरे एवढ करायला नको होतां. हा काय साठ सत्तरचा काळ 

नव्हता.  

 आज कालचे आई-बाप शकती हुिार! पोराांना त्याांच्या पायावर ऊभां 

करतात. त्याांना पाशठांबा दतेात. लग्न पि पोराांच्या िजीनेच होतात. शहचा बाप 

नेिका कुठून आलता.  

 

 रोशहिी िनू्सयात पाहत होती. शिशहरने रोशहिीच्या दांडाला 

सहानभुतूीपवूाक हात लावला. रोशहिी भावकू झाली. ती पनु्सहा त्याच्या शिशठत 

गेली.  

 "रोशहिी" 

 "ह्मििि" 

 "तझेु शि्टर काय करतात?" 
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 "ते आता या जगात नाहीत."  

 "का S S य...?" शिशहरला िोठा धक्काच बसला. तो जवळजवळ 

ओरडलाच. 

 "काय साांगतेस..? कसां काय..? कधी झालां ह.े."  

 "त्याांचा कपड्याांचा िोठा व्यवसाय होता. गारिेंटचे कारखाने होते. सवा 

कजाात गेलां." 

 "म्हिजे काय झालां काय नेिकां ." 

 सवा काही सरुळीत चाललेलां. व्यवसायात पि चाांगली भरभराट होत 

होती. कोित्या गोष्टीला किी नव्हती. पि म्हितात ना पैसा शजतका चाांगला 

शततका वाईट. तसांच झालां. पैिानां भले भले शबघडले. िाझा नवरा काय िग. 

 त्याला वाईट वाईट सवयी होत्या. लग्नानांतर बऱ्याच गोष्टी िला 

कळाल्या. 

 "शड्रांक करत होते ते..?" 

 "होय.." म्हिजे तसां प्रिािात असायचां. त्यािळेु कधी भाांडिां झाली 

नाही आिच्यात. 

 पि शजतक्या तेजीने ते वर जात होते. ते कोिाला बघवत नव्हतां. त्याांच्या 

लाईनिधली िािसां त्याांच्यावर जळत होती. त्याांचां यि लोकाांच्या डोळ्यात 

खपुत होतां. त्याांनी कोिाकडे लक्ष नाही शदलां. त्याांचे ित् ूवाढत होते. 
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 "काय नाव होतां तिुच्या कां पनीचां" 

 "सांरजािे इांड्ट्रीज" 

 "काय..?" शिशहर रोशहिीकडे आश्चयााने पाहू लागला.  

 "होय" 

 "तझुां लग्न िोशहत सांरजािेिी झालेलां?" 

 "होय.. का..? त ूओळखायचाांस त्याांना." 

 "नाही.. म्हिजे पसानली नाही.. पि त्याांच्याबद्दल बरांच वाचलां िी. फार 

किी वयात त्याांनी ह ेयि शिळवलेलां." 

 "होय.. त्याांचा गारिेंटचा पारांपाररक व्यवसाय होता. वाडवडलाांपासनू 

त्याांचा व्यवसाय चालत आलेला." 

 शिशहर रोशहिीकडे गांभीर नजरेने पाहत होता. त्याच्यासाठी ह ेसवा नवीन 

होतां. िोशहत सरांजािे बद्दल तो बरांच वाचत आललेा. त्याच्या यिाचां कौतकु 

त्याला वाटत होतां. पि एवढ्या िोठ्या िािसािी रोशहिीचां लग्न झालां याची 

त्याला िळुीच कल्पना नव्हती. त्याला चाांगलाच झटका बसलेला.  

 "काय झालां शिशहर.." 

 "काही नाही.. िाझा तर शविासच बसत नाहीय."  

 "का?" 
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 "नाही म्हिजे.. तझु्याबद्दल िला काहीच िाशहत नाहीय.. तझु्या 

लग्नानांतर ही िला काही कळालां नाही." 

 "कसां कळिार..? आपि कुठे कॉन्सटॅक्ट िध्ये होतो." 

 "होय पि शनदान लोंकाकडून तरी िला कळायला हवां होतां. तिुच्या 

लग्नाचीपि कुठे जा्त चचाा झाली नाही." 

 होय.. आिचां लग्न फार साध्या पद्धतीने झालां. फार म्हिजे फारचां. जया 

वषी िाझां लग्न झालां त्याच वषी िोशहतच्या आईवडलाांचा अपघाती ितृ्य ू

झाला. त्यािळेु लग्न साधांच झालेलां. 

 "अच्छा! काय झालेलां िोशहत बरोबर..?" 

 आईवडलाांनांतर िोशहतने व्यवसायावर चाांगलां लक्ष शदलां. फार किी 

वेळेत त्याने व्यवसाय वाढवला. पैसा जसा वाढत होता तसां त्याचां वागिां बदलत 

होतां.  

 दारूचां चाांगलांच व्यसन जडलां त्याला. आशि एके शदविी दारूनेच घात 

केला.. 

 "ॲशक्सडांट" 

 "होय" 

 वाचलां िी पेपरात. िलाही तेव्हा खपू िोठा धक्का बसला. एवढा 

चाांगला तरूि यि्वी िलुगा. वाईट वाटलां िला. पि रोशहिी तझुा या गोष्टीिी 
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काही सांबांध असेल असां िला वाटलां नव्हतां. खरांच. तझुां िोशहतिी लग्न झालां 

असेल. याची िला अशजबात कल्पना नव्हती. 

 रोशहिी िाांत होती. ती काहीच बोलली नाही. 

 "आशि तिुचा व्यवसाय कोि पाहतां िग." 

 "आता काही उरलां नाही. काहीच राशहलां नाही त्याांच्या पाठीिागे." 

 "म्हिज?े" 

 "म्हिजे सवा कजाात गेलां. पैिाच्या ताकदीवर ते चाांगलेच पेटून उठल े

होते. त्याांनी बऱ्याच शठकािी इनव्हे् टिेंट केली. पि नांतर नांतर त्याांची कां पनी 

लॉसिध्ये जाऊ लागली. त्याांनी कजा काढून लॉस भरण्याचा प्रयत्न केला. या 

टेंिनिध्येच त्याांचां शड्रांकच प्रिाि ही वाढलेलां." 

 "एकदा िुांबईवरून इकडे येतानाच त्याांचा अपघात झाला. दारू शपऊन 

अपघात झाल्याचां पोशलस तपासात कळालां. त्याांच्या नांतर पाठीिाग ेकाहीच 

राशहलां नाही. सवा गेलां." 

 "कसां साांभाळांस त ूसगळां रोशहिी?" 

 रोशहिी काहीच बोलली नाही. ती िनू्सयात पाहत होती. 

 शिशहर आता िाांत झाला. रोशहिी त्याच्या शिशठत िाांत होती. त्याच्या 

कुिीतली ऊब शकती तरी वषाांनी शतला शिळत होती. त्याच्या कुिीतनू बाहरे 

यावांसच शतला वाटत नव्हतां. 
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 रोशहिी हळूहळू शिशहरच्या कुिीत शिरू लागली. शिशहर अवघडला. 

त्याला जे होतांय ते बरोबर वाटत नव्हतां. रोशहिी जरी त्याची प्रेयसी होती तरी 

आता वेळ बदललेली. 

 शिशहरने हळूच शतला बाजलूा सारलां. ती त्याच्या डोळ्यात बघ ूलागली. 

त्याच्या जवळ जवळ जाऊ लागली. रोशहिी त्याच्या ओठाांजवळ येऊन 

थाांबली. शिशहर अवघडला. तो शतच्यापासनू दरू झाला.  

 रोशहिी त्याच्या जवळ गेली. शतने त्याला कडकडून शिठी िारली. शतला 

आता त्याचा दरुावा सहन होत नव्हता. त्या िरीरावर फक्त त्याचा अशधकार 

होता तो अशधकार शतला त्याला द्यायचाां होता. शतने शतचे ओठ त्याच्या 

ओठाांजवळ नेले. 

 शिशहर िागे सरला. 

 "नाही रोशहिी." 

 "का?" 

 "बस नाही.. ह ेबरोबर नाही." 

 "आशि िाझ्याबरोबर झालां ते.. ते बरोबर होतां?" 

 "नाही.. ते चकुीचां होतां.. वेळ चकुीची होती.. त्याला आता आपि 

काही नाही करू िकत.. पि ह ेनको." 

 "का?" 
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 "बस नाही.. आता िाझा तझु्यावर अशधकार नाही. त ू िाझी होतीस 

तेव्हा ही तझुा गैरफायदा घेतला नाही. आशि आता तर त ू िाझी नाहीसच.. 

िाझ्याकडून ह ेहोिार नाही." 

 "िी आजही तझुी आह ेशिशहर." 

 "नाही रोशहिी.. आता वेळ बदलली आह.े. नको आता काही बोलसू.. 

तझुां द:ुख िी सिज ूिकतो.. पि तझुा असा गैर फायदा घ्यायला िी आलो 

नाही." 

 "असां नको बोलसू शिशहर... िी थोडी असां म्हिाले.. िाझां चकुलां.. िी 

असां करायला नको होतां.. पि िी काय करू.. िला राहवलां नाही.. िी 

आपोआप तझु्याकडे आकशषात झाले. िला िाफ कर.. िी चकुले.. पि असा 

रागव ूनकोस." 

 "नाही.. िी रागवत नाहीय.. तझु्यावर का म्हिनू रागव.ू. तलुा िाझ्याप्रती 

असिारां आकषाि िला ही होतांच तझु्याप्रती.. पि रोशहिी ती वेळ वेगळी.. 

आत्ता काळ बदलला आह.े" 

 "होय शिशहर.. ती वेळ.. तो काळ.. तो आपला होता.. त्याला नजर 

लागली.. तो आता नाही येिार. काळाची शभांगरी अिी उलटी शफरवता आली 

असती तर शकती बरां झालां असतां! 
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 "दोघाांच्याही डोळ्यात पािी आलां. दोघाांनी एकिेकाांना शिठी िारली. 

दोन शित् पनु्सहा भेटले." 

 "रोशहिी पढुच्या जन्सिात तरी िाझी होिील ना..?" 

 "ते िाझ्या हातात नाही पि शनदान या जन्सिाचां तरी आह.े" 

 "म्हिज?े" 

 "म्हिजे शनदान या जन्सिात तरी िी तझु्यासाठी चाांगली िलुगी पाहू 

िकेन." 

 शिशहर हसला आशि म्हिाला, 

 "या जन्सिात काय कोिीतरी भेटेलच की."  

 "कोिीतरी किाला.. िला िाशहत आह ेना कोि ते" 

 "कोि?" 

 "तलुा ही िाशहत आह ेकोि ते." 

 "कोिाबद्दल बोलतेस?" 

 "अशदती" 

 "अशदती.. शतचां काय..?"  

 "शतचां काय.. लय नाटक नको करूस.. िला िाशहत आह.े तिुचां चाल ू

आह ेते." 
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 "चल.. काही तरी काय बोल ूनकोस.. ती फक्त िाझी िैत्ीि आह.े" 

 "कोिािी खोटां बोलतोयस.. िाझ्यािी?" 

 "तझु्यािी किाला खोटां बोल.ू.? तसां काही नाहीय..?" 

 "अजनूही तलुा खोटां बोलता येत नाही". 

 "खरांच तर.. तसां काही नाही.." 

 "बर... तलुा तसां वाटत असेल.. ठीक आह.े. त ूनको साांग ूिला.. पि 

अशदतीच्या बाबतीत तरी असां नाही.."  

 "म्हिज?े" 

 "म्हिज.े. म्हिज.े. तलुा काहीच कळत नाही. सगळां फोडून साांगावां 

लागतां." 

 त्याांच्यातला शित् जागनू उठलेला. ते परत त्याांच्या वेळेतल्या िैत्ी 

प्रिािे वागत होते. 

 "अरे शतचां प्रेि आह ेतझु्यावर.. तसां तझुां ही आहचे पि त ूिान्सय करत 

नाहीयस.. कळतय िला.." 

 "तसां काही नाही.. आम्ही फक्त शित् आहोत. आशि िाझ्या िनात तसां 

काही नाही." 

 "पि शतच्या िनात तर आह ेना." 



 
80 

सखी  अक्षय पोवार 

 "किावरून.. किावरून बोलतेस ह.े.? दहा पांधरा शिनीटाांची तिुची 

ओळख." 

 "ओळखीचां साांग ूनकोस.. प्रेि कळण्यासाठी एक नजरच परेुिी आह.े 

तमु्हाांला बघनूच सिजलां िला."  

 "काही तरीच बोलतेस त.ू" 

 "काही तरी नाही खरांच बोलतेय िी.. शतचां तझु्यावर प्रेि आह.े 

शतच्याकडे बघनूच िला सिजतां ते. िला वाटलां त ूएकटाच येिील. पि शतला 

बघनू िला काहीच सचूेना. िला वाटलां तमु्ही असाल ररलेिनिीपिध्ये. तमु्ही 

साांगाल िला तिुच्याबद्दल.. तर सगळां उलटांच. तिुची तर अजनू सरुवात पि 

शदसत नाहीय.. हो ना..?" 

 "च ्च.्.. उगाच िनचां काहीपि बोल ूनकोस.." 

 "िग त ूवेंधळट आहसे. तलुा शतचां प्रेि शदसत नाहीय.." 

 "तलुा कुठां शदसलां ग एका शदवसात शतचां प्रेि..?" 

 "प्रेि केलेल्याांनाच कळतां ते तलुा नाही कळिार.." रोशहिी आता 

चाांगलीच रांगात येऊन बोलत होती. 

 "होय बाई तझुचां तेवढ प्रेि होतां.. आिचां काय नव्हतांच.." 

 "अरे तसां नाही रे.. िाझ्याबद्दल नाही म्हिाले िी.. "शतच्याबद्दल 

बोलतेय िी.. खोटां नाही साांगत. त ूआशि िी जेव्हा बोलत होतो ना तेव्हाच 
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शतला आपल्याबद्दल िांका आली असिार.. आशि िी इथे काय करतेय म्हिनू 

ती खोटां बोलनू शनघनू गेली असिार बघ.. िी साांगतेय.." 

 शिशहर चाांगलाच चिकला. शहला कसां सिजलां ती खोटां बोलनू गेली ते. 

का रोशहिी बोलतेय ते खरांच आह.े. खर तर, खरांच आह ेआपि िान्सय करत 

नाही एवढांच. 

 शिशहरचां अशदतीवर प्रेि आहचे आशि शतचां ही आह ेह ेही त्याला िाशहत 

आह ेपि तो कबलू करत नाही एवढांच. 

 "किावरून खोटां बोलनू गेली म्हितेस..? 

 "का..? खरां आह ेना िी बोलते ते.. तचू साांग ती खरोखर गावी जािार 

आह ेका..?" 

 "िला नाही िाशहत.. ती असां काही बोलली नव्हती.. आजचा आिचा 

वेगळाच प्लॅन होता.."  

 "आता तचू बघ िग.. िला साांग, िािसू सटु्टी बघनू गावी जातां का सटु्टी 

झाल्यावर.. शतला जायचांच असतां तर ििुवारी गेली असती ना.. दोन शदवस 

गावी राहून आली असती. आज रशववारची किी जाईल.. पढुचे दोन शदवस 

खाडे टाकून." 

 शिशहर गालातच हसला. अशदतीची चोरी रोशहिीने पकडली होती. पि 

तो काही बोलला नाही.  
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 "काय खरां आह ेना..?" रोशहिी भवुया उडवनू म्हिाली. 

 शिशहर िाांत होता. िनातल्या िनातच त्याचां बोलिां सरुू होतां. 

 "शिशहर... प्रेि लपवता येत नाही. ते डोळ्यातच शदसतां. आशि तलुा 

शजतकां  िी ओळखते शततकां  कोिी ओळखत नसेलच. बालिैत्ीि आह े िी 

तझुी.. अशदतीचां शवचारिील, तर त ू तझु्या िनालाच शवचार.. तलुा उत्तर 

शिळेल." 

 "शिशहर.." रोशहिी म्हिाली.. "बघ एकदा वेळ झाला म्हिनू आपली 

गाठ नाही पडू िकली. आता पनु्सहा तसां नको. तझु्या बाबतीत तरी नको. िलाच 

फार वाईट वाटेल." 

 "िी शवचार करतो." 

 "आता कसला शवचार..?" 

 एवढ्यात दारावरची बेल वाजली. रोशहिी उठून दरवाजाजवळ गेली. 

 िम्िा िम्िा करत फोनवरची ती गोड िलुगी होती. सोबत कोिी तरी 

एक िलुगी होती. 

 "खिुी बघ.. आपल्याकडे कोि आलांय..?" 

 "शिशहल का S का S S.." ती त्या इवल्याश्या तोंडाने म्हिाली आशि 

पळत पळत येऊन ती शिशहरच्या कुिीतचां शिरली. 

 शिशहरला आश्चायच वाटलां. ओळख नसताना ही एवढा शजव्हाळा..  
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 "खिुी किी आहसे..?" 

 "तान.. तमु्ही?" 

 "िी पन तान." शिशहर शतच्या वयाचा होऊन म्हिाला. 

 "कुठे गेलेली..?" 

 "शफलायला" 

 "अरे वा! एकटी एकटी" 

 "शदशद बलोबल.." 

  "अरे त्याांची आज शपकशनक होती." रोशहिी खिुीला जवळ घेत 

बोलली. 

 "खिुी चल आधी फे्रि हो.. बाहरेून आली ना.. िम्िा नी काय 

साांशगतलांय.." 

 तिी खिुी शिशहरकडे बघायला लागली.. शिशहरने शतला परत जवळ 

घेतलां. त्याच्या बॅग िध्ये हात घालनू त्याने एक िोठी कॅडबरी आशि एक छोटा 

टेडी बाहरे काढला आशि खिुीला शदला. 

 खिुी खषू झाली.  

 तो आल्याआल्याच शतला दिेार होता. पि त्याला ती शदसलीच 

नव्हती. त्याची नजर सारखी सारखी शतलाच िोधत होती. 

 "रोशहिी.." शिशहरने हाक शदली. 
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 "हाां बोल.. त ेबघ.. ती शकती खषू झाली.."  

 "होय"  

 "रोशहिी खिुीचां काय करतेस िग.. ती कुिाजवळ असते..?" 

शिशहरच्या बोलण्यात काळजी शदसत होती. 

 "शतला अरे िी बेबी सीशटांग िध्ये ठेवते. इथे जवळच आह ेएक िलुगी.. 

िराठीच आह.े. ती दतेे लक्ष." 

 "अच्छा.. आशि जेविाचां वगैरे.." 

 "िी सकाळीच सगळां करते ना.. शतला पि डबाच दतेे.. आशि ती िलुगी 

चाांगलां लक्ष दतेे.. काय हवां नको ते बघते.. काय तिार नाही शतची.." 

 "किी असिार.. खिुी शकती गोड आह!े" 

 "होय अरे.. खिुीला पि आवडतां शतच्याजवळ.. शतला ना सतत 

कोितरी लागतच.. लगेच जीव लावते ती.. आता पि बशघतलां ना किी तझु्या 

जवळ आली पटकन.." 

 "होय.." तसां म्हित त्याने खिुीला परत जवळ घेतलां. 

 "आवडलां तलुा खिुी?" 

 "हाां... िादाकले ना थपू थपू तेदी शबयल आह.े. िम्िा ने शदले.." 

 "हाां.. तलुा आवडतात टेडी?" 

 "हाां.. थपू.."  
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 "शठक आह.े. िी तलुा अजनू घेऊन दईेन हाां.." 

 "थाांककू..." तिी खिुी हसली आशि म्हिाली. 

 "थाँक् य.ू.! थाँक् य ूनको िला.. िला पप्पी पाशहजे.." शिशहर आपला 

गाल पढेु करत म्हिाला.. 

 खिुीने एक गोड पप्पी त्याला शदली. शिशहरने खिुीला जवळ घेतलां. 

शतच्या गालावर शकस केलां. शतला िाांशडवर घेऊन शतच्या डोक्यावरून हात 

शफरवला. 

 "रोशहिी कसां िॅनेज करतेस सगळां? घर, नोकरी, खिुीचां.. कसां जितां 

सगळां?" 

 "जितां.. करायला लागलां की सगळां जितां.. जिवावांच लागतां." 

 शिशहरला रोशहिीसाठी वाईट वाटत होतांच. पि शतचा अशभिानही वाटत 

होता. एवढ होऊनही ती शतचां आयषु्य अगदी नॉिाल असल्यासारखां जगत होती. 

जि ुकाही झालांच नाही असां. 

 शिशहरला रोशहिीबद्दल खपूच अशभिान वाटू लागला. रोशहिी सारखांच 

आयषु्याला शभडलां पाशहजे. िन घट्ट केलां पाशहजे. धीट राशहलां पाशहजे. 

 त्या शदविी त्याने खपू गप्पा िारल्या. खिुी बरोबर तो खपू खेळला.. 

हसला.. शतच्यात रिला. रोशहिी आशि शिशहर बऱ्याच वषाानांतर एकत् होते. 
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शिशहरने रोशहिीच्या हातचां खाल्लां. त्याला खपू आवडलां. शतच्या हातची चव 

जिीच्या तिी होती. आजही ती शततकां च सुांदर जेवि करत होती. 

 त्या शदविी तो बरांच काही शिकला होता. आयषु्यातल्या बऱ्या वाईट 

प्रसांगाला कसां सािोरां जायचां ह ेनव्याने तो रोशहिी कडून शिकला होता. 

 एक प्रेि तर आपि गिावलां आह ेआता दसुरां नाही गिवायचां असां 

िनातल्या िनात ठरवनू तो त्याच्या घरी गेला. 

 

 

***** 
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दास्तान 
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 शदवसभर तापनू लाल झालेला तो सयूााचा गोळा सिदु्रात डुबत होता. 

सांपिूा आकाि ताांबसू रांगाचां झालेलां. सिदु्र शकनाऱ्यावरची ती थांडगार वाऱ्याची 

झळूुक अांगाला गोडसर ्पिा करून जात होती. 

 िनाला अत्यानांद दिेाऱ्या अिा शनसगारम्य शठकािी अशदती एकटीच 

येऊन बसलेली. 

 जेव्हा जेव्हा शतला एकटां एकटां वाटू लागतां तेव्हा ती नारळी बागेत येत 

असे. सयूाा्त होत असतानाचां ते दृश्य शतला खपू आवडे. 

 आज ती जरा उदास उदासच होती. जेव्हापासनू ती रोशहिीच्या घरून 

शनघाली तेव्हापासनू िाांतिाांतच होती. एखादी िौल्यवान व्त ू आपल्या 

हातातनू शनसटत चालली आह े आशि आपि काहीच न करता फक्त पाहत 

आहोत असांच शतला वाटत होतां. 

 खरां तर रशववार शतच्यासाठी आनांदाचा शदवस असतो. या शदविी ती 

िुांबईतल्या कुठल्या ना कुठल्या शठकािी खाण्याचा आ्वाद घेत असते. अशदती 

फुडी ् वभावाची होती. शतला खायलाां आवडत असे. रशववारचा शदवस ती िजेत 

घालवत असे. सांध्याकाळच्या वॉकला शिवाजी पाका ला जात असे. वॉक घेऊन 

नारळी बागेत सयूाा्ताचा िनिरुाद आनांद घेत असे. 
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 पि आज शतचां किातच िन लागत नव्हतां. काहीच करू वाटत नव्हतां. 

साधा वॉक ही नाही. 

 ती बाकड्यावर िाांत बसनू होती. शतची नजर सिदु्रात खोलवर जात 

होती. सिदु्राच्या लाटाांनी हलेकावे घ्यावेत तसां शतचां िन हलेकावे घेत होतां. 

 "कोि असेल ती? खरांच त्याांच्यात कसलां नातां असेल का? शिशहर िाझा 

होईल ना? त्याला िी आवडत असेल ना? की त्याला िाझ्या बद्दल काहीच 

वाटत नसेल? काहीच कळत नाही. त्याचां वागि कधी कधी कळतांच नाही. तो 

सवाांिीच असा आपलेपिाने वागतो की फक्त िाझ्यािी?" 

 अशदती िनातल्या िनातच बोलत होती. आजच्या प्रसांगान े शतच्या 

िनात बरेच प्रश् उभे केलेले. 

 सकाळी जेव्हा शिशहरचा िेसेज आला तेव्हा ती खपू आनांदी झाली. 

आजची सटु्टी त्याच्याबरोबर घालवता येईल म्हिनू शतचां िन आनांदी झालेलां. 

 शतला आज खपू बोलायचां होतां. िनसोक्त शफरायचां होतां. नाही तर इतर 

वेळी काही त्याांना जा्त शफरता येत नसे. कािापरुतच तेवढ. 

 सदुवैानां आज तो शदवस आलेला. पि तो रोशहिीसाठी शनघाला. 

 अशदतीचां शिशहरवर खपू प्रिे होतां. शतने जेव्हा पशहल्याांदा त्याला पाशहलां 

होतां ते इथांच. 
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 त्या शदविी ती सांध्याकाळच्या वॉकला आलेली. शिशहर इथेच बसलेला 

शजथे ती आज बसलेली. 

 शतची नजर शिशहरवर येऊन थाांबली. बघता क्षिीच तो शतला 

आवडलेला. तो इतर िवाली िलुाांसारखा शतला वाटत नव्हता.  

 अशदतीची नजर त्याच्यावरच सारखी सारखी जात होती. पि त्याच्यािी 

कसां बोलायचां. किी ओळख काढायची. शतला काही कळत नव्हतां. 

 ती घरी गेल्यावर शतच्या डोळ्यासिोरून त्याचा चेहरा जात नव्हता. 

नशिबात असेल तर ओळख होईल िैत्ी होईल असां बोलनू शतने तो शवषय 

सांपवलेला. 

 एखाद्याचां निीब कधी कधी त्याला इतकां  साथ दतेां की त्याचाच 

त्याच्यावर शविास बसत नाही. अशदतीच्या बाबतीत ही असांच झालां. 

 दसुऱ्या शदविी जेव्हा ती ऑशफसला गेली तेव्हा शिशहरला पाहून 

चशकतच झाली. थोड्या वेळासाठी शतला शविासचां बसत नव्हता. त्याांच्या 

ऑशफसिध्ये तो नव्यानेच रूज ूझालेला. आज त्याचा पशहलाच शदवस होता. 

 अशदतीची आशि शिशहरची ओळख झाली. जयाचा चेहरा कालपासनू 

नजरेसिोरून हटत नव्हता तो ्वत: आज शतच्या डोळ्याांसिोर असिार होता. 

 अशदतीची पारख चाांगली होती. तो एक सभ्य िलुगा होता. िुांबईत 

एकटा राहत होता. फॅशिली गावी होती. यपुीएससीची तयारी करत होता. 
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 अशदतीला त्याच्याबद्दल खपू जवळीक वाटत होती. त्याला पाशहलां की 

शतला ्वत:चीच आठवि होत होती. त्याांच्या आयषु्यातल्या बऱ्याच गोष्टी 

शतला सारख्या सारख्या वाटत होत्या. 

 अशदती ही तिीच होती. शतही िुांबईत एकटी राहत होती. नोकरी करत 

होती. आशि आवड म्हिनू इांटेररयर शडझाईशनांगचा कोसा करत होती. शिशहरचा 

्वभाव ही फूडी होता. त्याला िुांबईत शफरायला, नवीन नवीन खायला फार 

आवडत असे. 

 अशदतीला त्याच्या बरोबर खाऊ गल्लीत जायचां होतां पि शिशहर आज 

उद्या करत होता. आज शतला ती सांधी आलेली. पि ती परत शतच्या हातनू 

शनसटली. 

 शिशहरचा ्वभाव अशदतीला फार आवडू लागला. त्याने सतत जवळ 

असावां, आपल्यािी बोलावां असां सारखां सारखां शतला वाटू लागलां. 

 ऑशफसिध्ये त्याांची ओळख तर झाली होती. पि िैत्ी व्हायला बराच 

वेळ गेला. शिशहरचा ्वभाव िाांत असल्याने तो काही जा्त बोलायचा नाही. 

कािापरुतांच. काही फां क्िन वगैरे असेल तर हसनू खळूेन असायचा. बोलायचा. 

पि इतर वेळी काही जा्त बोलिां व्हायचां नाही. 

 उशिराने का होईना त्याांची ओळख झाली. िैत्ी झाली. जवळ जवळ 

आता एकशदड वषा त्याांची िैत्ी होती. या शदड वषाात शतला शिशहरिी िनातलां 

बोलता आलां नाही. 
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 आज शतला सांधी शिळालेली. शिशहरचा िेसेज वाचनू शतला आनांद 

झाला.  

 िाझ्याबरोबर आज खाऊ गल्लीला यायचां आशि आज िनसोक्त 

शफरायचां असां कबलू करून घेऊनच शतने त्याला रोशहिीकडे येिार असल्याचां 

साांशगतलां होतां. 

 शतला आज चाांगलीच सांधी शिळालेली. आज ती त्याला शतच्या 

िनातलां सगळां साांगिार होती. त्याला प्रपोज करिार होती. 

 तो पयांत तरी शतच्या आयषु्यात सवा शठक होतां. शतच्या िनासारखां सवा 

होत होतां. पि जेव्हा जेव्हा आपल्याला वाटतां सगळां िनासारखां सरुू आह ेतेव्हा 

तेव्हा ते तसां नसतां. 

 सकाळी शिशहर बरोबर ती रोशहिीकडे गेली तेव्हा शतला वाटलां की 

अिीच कोिी तरी िैत्ीि असावी म्हिनू. पि रोशहिीने जेव्हा शिशहरला 

बशघतलां तेव्हा शतच्या डोळ्यात पािी आल्याचां अशदतीने हरेलां. अशदतीला 

पाहून ती जरा गोंधळलेली ह ेही शतच्या नजरेतनू सटुलां नव्हतां. 

 त्या दोघाांचां बोलिां फक्त शित् िैत्ीिीचां असावां असां शतला वाटत नव्हतां. 

बरांच काही त्याांना बोलायचां होत पि कदाशचत िी असल्यािळेु बोलत नसावते 

असां अशदतीला जािवलेलां. 
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 वॉिरूिचा बहािा करून अशदतीने चाांगलांच डोकां  लढवलां आशि 

शतचा अांदाज खरा ठरला. त्याांच्यातली िाांतता सवा काही साांगत होती. त्याांचां 

एकिेकाांकडां पाहिां सवा काही साांगनू गेलेलां. 

 अशदतीला कळालां याांच्यात काहीतरी नातां होतां शकां वा आह.े रोशहिीकडे 

बघनू शतला तसां जािवत होतां. 

 म्हिनूच शतने काही तरी बहािा साांगनू शतथनू काढता पाय घेतला. शतचां 

तसां वागिां शिशहरला नक्कीच आवडिार नव्हतां ह ेशतला चाांगलच िाशहत होतां 

तरीही ती िदु्दािच तिी वागलेली. 

 अशदतीला प्रिेाचा अथा कळत होता. शतचां शिशहरवर प्रेि होतां. आशि 

रोशहिीचां ही प्रेि कधीतरी असायलाच हवां. 

 शतनां जेव्हा रोशहिीचां घर पाशहलां तेव्हा शतला शतचे आशि लहान िलुीचे 

फोटोफे्रि शदसले. अशदतीच्या जराजरा पररश्थती लक्षात यायला लागली. 

शिशहरने आपल्याला बरोबर का घेतलां असावां ह ेशतच्या लक्षात यायला लागलां 

होतां. आपल्याच एखाद्या िैत्ीिीला भेटायला ऑकवडा का वाटावां ह े शतला 

आता कळत होतां. 

 पाच दहा शिशनटाांच्या भेटीतच शतला बरांच काही जािवलां. जे अशदतीला 

गेली शदड वषा शिशहरला साांगायचां होतां त्यासाठी ती सांधी िोधत होती तिीच 

सांधी रोशहिी िोधत असावी आशि शकत्येक वषा ती शतला शिळत नसावी. ती 

त्याला िोधत असावी. 
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 रोशहिीच्या बोलण्यातनू सवा गोष्टी अशदतीला जािवत होत्या. 

 जे िला साांगायचां आह े तसांच काही तरी रोशहिीला साांगायचां आह.े 

शतला ही सांधी शिळायला हवी. कदाशचत ही वेळ शतच्यासाठीच हवी असां 

सिजनू शतने काढता पाय घेतला. 

 आशि ती गेली ही. शतचां असां वागिां शिशहरला कोड्यात टाकिारां होतां 

पि शतला त्या गोष्टीची पवाा नव्हती. शतला ते बरोबर वाटत होतां. 

 आशि सोबतच शतचा शिशहरवर शविास दखेील होता. फसविाऱ्याांतला 

शिशहर नाही ह ेशतला पक्क िाशहत होतां. 

 एखाद्या िािसाची वतािकूच त्याचां चाररत्र्य साांगत असते. शिशहरचा 

्वभाव त्याचां चाररत्र्य साांगत होता. 

 शिशहरने आपल्याला सोबत का घेतलां असावां ह ेअशदतीला चाांगलच 

कळून आललेां. आशि त्याच्यावर शविास ठेवनूच ती त्याला एकटां सोडून 

आलेली. 

 िािसाची नजर परुूषाांपेक्षा बायकाांना चाांगली कळते. कोि कश्या 

नजरेनां पाहतो ह ेत्याांना लगेच कळतां. 

 अशदतीला तेच कळालेलां. गेली शदड वषा ती शिशहरच्या सांपकाात होती. 

शिशहरची वतािकू शतला चाांगलीच िाशहत होती. त्यािळेुच ती त्याच्या प्रेिात 

होती. 
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 पि त्याांच्यात पवूी काय घडलां असावां..? त्याांच्यात कसले सांबांध 

असावेत..? त्याांच्यात दरुावा कसा आला असावा..? अिा बऱ्याच प्रश्ाांची 

उत्तरां शतला शिळत नव्हती. शिशहर कधीतरी आपला होईल का या एकाच 

शवचाराने शतचां िन उदास होतां. 

 

 

 अांधार वाढू लागला होता. बराच वेळ अशदती त्या बाकड्यावर बसनू 

शवचार करत होती. 

 िनात अनतु्तरीत प्रश्ाांना घेऊन ती शतथनू घरी जाण्यासाठी उठली. 

तेवढ्यात शतचा िोबाईल वाजला. शिशहरचा फोन होता. 

 "काय करावां..? काय करावां..? आता काय उत्तर द्यावां..? असां का 

केलांस म्हिनू तो शवचारिारांच.." 

 अशदती िनातल्या िनातचां शवचार करत होती. फोन वाजतचां होता शतचां 

उत्तर तयार नव्हतां. फोन कट झाला. 

 आपि वागलो ते शठक आह ेपि शिशहरला काय साांगायचां. ती चाांगलीच 

अडकली. तेवढ्यात शतला शिशहरचाच िेसेज आला. 

 "त ूखरोखर गावी गेलीस की नािी िाप्रित नािी.. पण िी खरोखरच 

गावी जातोय.. दोन प्रदवसानंी आल्यावर भेटून बोल.ू tc." 
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 अशदतीने िेसेज वाचला. शिशहर रागावला असिार ह ेशतला िाशहत होतां 

पि िेसेज वरून इतका राग वाटत नव्हता. तो बोलत होता. पि अचानकच 

गावी का जात असेल..? यापवूी असां कधी गेलेल्याचां आठवत नाही..? जाऊ 

द.े. आलां असेल काही तरी काि. 

 अशदतीने त्याला परत फोन केला नाही. तो भेटल्यावरचां सगळां बोलायचां 

असां शतने ठरवलां. आशि तो जेव्हा भेटेल तेव्हा त्याच्यािी सरळ सरळ सगळांच 

बोलायचां. आपलां िन ररकािां करायचां असां शतने ठरवलां. 

 

 

 जवळजवळ चार वषाांनी शिशहर घरी परतला होता. चार वषाांपासनू त्यान े

घराचां तोंड बशघतलां नव्हतां. चार वषाांपवूी त्याने जे घरां सोडलां त्यानांतर तो 

पशहल्याांदाच आला होता. 

 आज जवळजवळ घरी येऊन त्याला आठ शदवस होत आलेले. खपूच 

आनांदी होता तो. आशि आता पनु्सहा िुांबईला जाण्याची तयारी करत होता. 

 कसां का होईना पि तो सगळा राग शवसरून आला होता. िागच्या 

रशववारी जेव्हा त्याला आईचा फोन आला तेव्हा तो तातडीनेच गावी गेला. 

 वशडलाांची तब्येत अचानकच शबघडल्याने त्याला गावी जावां लागलां. 

आशि िलुाला बघनूच की काय शिशहरच्या वशडलाांचा आजार पळून गेला होता. 
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अगदी ठिठिीत झाले होते ते. शिशहरला ह ेनाटकच असावां असां वाटत होतां. 

पि डॉक्टराांिी बोलनू, त्याांचे ररपोटा पाहून त्याला ते पटलेलां. वशडलाांना 

कुठल्यातरी गोष्टीचां टेंिन असावां म्हिनू त्याांना िायनर ॲटॅक होता. काळजी 

करण्याचां काही काि नव्हतां. 

 शिशहर सगळा राग शवसरून आई-बाबाांच्यात परतलेला. घर 

सोडण्यासाठी जसे त्याचे बाबा जबाबदार होते तसचे परत आिण्यासाठीही 

त्याचे बाबाच जबाबदार होते. 

 एकदा कॉलजेकडून शिशहरच्या घरी त्याने एका िलुीची छेड काढल्याचां 

पत् गेलां. तेव्हा शिशहर फायनल ईयर इांशजशनयरींगला होता. शप्रशन्ससपलकडून ते 

पत् गेल्याचां त्याला िाशहत नव्हतां. 

 खरां तर झालां काहीच नव्हतां पि शिशहर त्यात आपोआप गुांतला होता. 

 कधी कधी जा्त चाांगलुपिाच आपल्या अांगािी येतो. शिशहर सोबत 

तेच झालेलां. 

 एकदा कॉलेजच्या सराांनी शिशहरला एक काि सोपावलां. काि अगदी 

सोप्प होतां. एका ड्रॉई ांग िीटवर ्ट्रक्चरल शडझाईन बनवायचां होतां. तसां ते काि 

सराांचां खाजगी होतां. पि वेळ नसल्या कारिाने त्याांनी ते शिशहरवर सोपवलां. 

 शिशहर ते काि ड्रॉई ांग लॅब िध्ये इिानेइतबारे करत होता. आसपासच्या 

जगात तो काय वावरत नव्हता. त्या लॅबिध्ये एका दसुऱ्या शिफ्टचां प्रॅशक्टकल 
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होतां. कदाशचत शसशव्हलचां असाांवां. काय झालां कुिास ठाऊक पि अचानकच 

दोन िलुींची भाांडिां सरुू झाली. सरुू झाली ती काही थाांबायचां नाव घेईनात. 

 हिरी तिुरी वरून त्याांच्यात हािािारीच सरुू झाली. शिशहर काय 

त्याांच्यापासनू लाांब नव्हता. त्याांची शिफ्ट शजथनू सरुू होते. त्या शिफ्टच्या 

िागच्या टेबलवर तो कोपरा पकडून बसलेला. 

 त्या िलुी भाांडत भाांडत व्तचू फेकायला लागल्या. त्यातच एका िलुीन े

पाण्याची बाटली फेकून िारली जी नेिकी शतच्या सिोरच्या िलुीने चकुवली 

आशि शिशहरच्या टेबलवर ती आदळली. बर शनदान बॉटल तर िारायची. शतन े

बाटलीचां झाकि उघडून शभजवण्याच्या उद्दिेानेच िारली. 

 टेबलवर सगळां पािी पािी झालां. ड्रॉई ांग िीट पाण्याने शभजली. सगळां 

काही इतक्या वेगात झालां की शिहीरला काहीच करता आलां नाही. तो आपला 

शतथनू बाहरे पडला. त्याने काय त्याांच्यािी वाद घातला नाही. 

 सराांना भेटून त्यानां घडली हशककत साांशगतली आशि नवीन िीट काढून 

दतेो असां म्हिाला. 

 सराांना ही काही ते बरां वाटलां नाही. एक तर त्या कािासाठी किीत किी 

दोन तीन तास तर जातात. त्यात ह्याचां काि झालेलां ते त्या िलुींनी शबघडवलां. 

 तरी पि शिशहर उदार िनान ेदसुरी िीट काढून दतेो म्हितोय. सराांना बरां 

वाटलां. पि त्याांनी नकार शदला. आपिच आता सटु्टी शदविी ते काि पिूा करू 
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असां त्याांनी साांशगतलां. एवढ्यावरचां ते काही थाांबले नाहीत. त्या िलुींचा त्याांना 

चाांगलाच राग आलेला. त्याांनी त्याांना चाांगलाच धडा शिकवायचां ठरवलां. सरळ 

सरळ त्याांनी त्याांचां नाव ब्लॅक शल्ट िध्ये टाकलां आशि वशडलाांना शप्रशन्ससपल 

सिोर उभां करत नाही तोवर कॉलेजला यायचां नाही असां फिाावलां. 

 ह्याच गोष्टीचा राग येऊन की काय त्या िलुींनी शिशहरवर उलटी तिार 

केली. ह्या िलुाने आिची छेड काढली आशि म्हिनू आम्ही तसां वागलो असां 

शप्रशन्ससपल सराांना साांशगतलां. 

 शिशहरच्या वशडलाांनी शप्रशन्ससपलची केशबन गाठली. शिशहरला त्याांना 

पाहून धक्का बसला. न साांगताच कसे आले..? आशि आले ते आले इथे कसे 

काय..? असा शिशहरला प्रश् पडला.  

 वशडलाांनी तो आल्या आल्या शप्रशन्ससपल सिोर त्याच्या कानशिलात 

लगावली. शिशहरला काय चालांलय ते कळेना. 

 शप्रशन्ससपलचे आरोप ऐकून, त्या िलुींची नाटकी बघनू शिशहर चाांगलाच 

गोंधळला. ही बातिी कुां भार सराांच्या कानावर गेली. कुां भार सर शिशहरच्या 

पाठीिागे ठािपिे उभे राशहले. शिशहरच्या िैत्ीिी शित्ाांपेक्षा जा्त. त्याांनी त्या 

िलुींना चाांगलचां धारेवर धरलां. त्याांच्या एक एक करािती शप्रशन्ससपल सिोर 

िाांडल्या. सगळां कॉलेज शिशहरच्या बाजनूे उभां राशहलां. 

 कुां भार सराांनी त्याांना खडसावल्यावर शप्रशन्ससपल सराांसिोर त्या िलुींनी 

आपला गनु्सहा कबलू केला.  
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 शिशहरला असलेला त्याच्या कॉलेजचा पाशठांबा, खदु्द एचओडी कुां भार 

सराांची िैत्ी पाहून वडील चशकत झाले. 

 आपि पोराचां ऐकून न घेताच त्याला िारलां. असां करायला नको होतां. 

शनदान ऐकून तर घ्यायला हवां होतां. वशडलाांना त्याांचीच िरि वाटायला लागली. 

त्याांना ्वत:च्याच तोंडात िारल्यासारखां झालां. पि आता वाईट वाटून काय 

फायदा. शवचार करायच्या आधीच कृती केली की असांच होिार.  

 शिशहरला अत्यांत द:ुख झालां. आपल्याला असिारा पाशठांबा, आपलां 

शित्प्रेि पाहून शिशहरला गशहवरून आलां. पि घरच्याांनाच आपली कदर नाही 

म्हिनू त्याचां िन नाराज झालां. त्याचा ्वाशभिान द:ुखावला. 

 त्यान तसां काही दाखवलां नाही. तो काहीच बोलला नाही. त्याच्या 

आईला कळत होतां की आपलां लेकरू दखुावलयां म्हिनू. पि तीही जा्त काही 

बोल ूिकत नव्हती. 

 कॉलेज सांपताच शिशहरने नोकरी धरली. गावी जायचां त्याने सोडलां. 

फोनवरच तो आईिी बोलत होता. वशड लाांनी ही कधी त्याच्यािी जवळीक 

साधली नाही. आपि चकुलो असल्याची िाशहती असनूही त्याांनी त्याची िाफी 

िाशगतली नाही. वशड लाांचां वागिां आईला पटत नव्हतां पि ती काही करू िकत 

नव्हती. शिशहरवर शतचा पिूा शविास होता. पोरगां वाईट िागााला जािार नाही ह े

शतला िाशहत होतां. एक ना एक शदवस नक्की परत येईल ह ेशतला िाशहत होतां. 
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 त्या शदवसानांतर शिशहर चार वषाांनी वशडलाांना दवाखान्सयात भेटलेला. 

पोराला पाहून बापाचां िन गशहवरून आलां. आसवाांच्या धारा शनघाल्या. 

 "लेकरा िला िाफ कर.. िी असां वागायला नको होतां.. तझु्यावर शविास 

ठेवायला हवा होता.." असां जेव्हा त्याचे बाबा म्हिाले तेव्हा शिशहरला ही रडू 

आलां. त्याच्या ्वाशभिानी िनाने सवाांना सािावनू घेतलां. झाला गेला भतूकाळ 

चलुीत घातला आशि त्याच चलुीवरच्या गरि गरि भाकऱ्या खाऊन सवाांनी 

ताांबड्या - पाांढऱ्या रश्यावर जोर शदला. तो शदवस सि ठरला. 

  

 

 दोन शदवस म्हिनू गावी गेलेला शिशहर आठ शदवस होत आले तरी परत 

जाईना. तसा त्याला काही फरक पडत नव्हता. त्याचा ऑशफस िधला रेकॉडा 

चाांगला होता. बॉस ही त्याच्या कािावर सिाधानी होता. 

 पि आज आठ शदवसाांनी त्याला परत जावावां लागत होतां. खरां तर 

त्याला अजनू गावी राहायचां होतां पि रोशहिीने त्याला फोन केलेला. 

 "उद्या खिुीचा वाढशदवस आह ेआशि त ूयायलाांच हवां" असां रोशहिी 

म्हित होती.  

 "काका, िादा बद्द ेआह.े. त ूकदी येिालां?" असां ् वत: खिुीने शवचारलां 

होतां. 
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 एक वेळ तो रोशहिीला नाही म्हिाला असता पि त्या गोंडस िलुीला 

कसा म्हििार. त्याने शतला उद्या येिार असल्याचां साांशगतलां. म्हिनूच शिशहर 

िुांबईला जाण्याच्या तयारीत होता. 

 जे जे गिावलां ते ते त्याला परत शिळत जातांय असां त्याला जािवत 

होतां. आधी रोशहिी.. िग बाबा.. आता तेच सगळां त्याला परत शिळत होतां.  

 त्याला आता पनु्सहा त्याांना गिवायचां नव्हतां. आशि जे त्याच्या नशिबात 

होतां, जे त्यानां गिवलेलां नव्हतां ते ही त्याला हातातनू जाऊ द्यायचां नव्हतां.  

 त्याने िनािी ठरवलां.. अशदतीिी भेटून शतला सवा साांगायचां.. आपलां 

िन िोकळां करायचां.. 

***** 
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 दादर िाकेट िािसाांच्या गदीने तडूुांब भरलेलां. िुांबईचां ते िध्यवती 

शठकाि असलेलां दादर साखरेला िुांग्या लागाव्या तसां िािसाांनी गजबजलां होतां. 

 रोशहिी, अशदती आशि खिुी ह्याांची खरेदी सरुू होती. खिुीचा आज 

वाढशदवस होता. रोशहिीनेच अशदतीला बोलवनू घेतलेलां. गेल्या दोन चार 

शदवसात अशदती रोशहिीची शजवाभावाची िैत्ीि झालेली. अशदतीचां 

रोशहिीकडेच उठ बस सरुू होतां. खिुीची आशि शतची चाांगलीच गट्टी जिलेली. 

 त्या शदविी अचानकच अशदती रोशहिीकडे आलेली. शतला पाहून 

रोशहिीला खपूच आनांद झाला. 

 "किी आहसे..?" 

 "अरे! वा.. वा.. वा.. ये ना.. ये.. त ूतर सरप्राईजच शदलांस." 

 "हाSय किी आहसे..?" अशदती हसत हसत रोशहिीला शिठी िारत 

म्हिाली. 

 "िी ि्त.. त ूबोल.. त ूकिी आहसे..?" 

 "किी असिार.. परवाच भेटलो आपि." 
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 "होय.. पि शकती शदवसाांनी भेटतेय असां वाटतयां िला. बस ना बस.. 

काय म्हितेस? आज ऑशफस नाही?" 

 "आह ेगां.. पि नाही गेले.. जरा कां टाळाच आलेला कालपासनू." 

 "अच्छा!" 

 "आशि त.ू. तलुा जायचां नाही वाटतां..? अजनू उरकलेलां शदसत नाही?" 

 "हाां.. होय अगां.. आज जरा उिीरच झाला.. जािार आह.े. अजनू आह े

वेळ.. बाकी काय म्हितेस.. अगां तझुा नांबरच घ्यायचा राशहला परवा.. 

लक्षातनूच गेलां बघ." 

 "अस ूद ेगां.. िी आले की नाही तरी पि." 

 "बरां केलांस आलीस ते" 

 "अगां कालच येिार होते.. िग राहू द ेम्हटलां, त ूअसिील नसिील.." 

 "अगां यायचां ना िग.. वेडीच आहसे.." 

 "आले ना िग आज.. जरा लवकरच आले.. म्हटलां लवकरच जाऊन 

येऊ.. परत तझुी कािाची गडबड. 

 "बरां केलांस आली ते.. िला बरां वाटलां खपू.. काल पि घरीच 

होतीस..?" 

 "होय.. दोन शदवस गेलेच नाही. टाकली सटु्टी." 
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 "अच्छा.. बरां झालां सटु्टी घेतलीस ते.. शिशहरपि नाही ना. तो गेलाय 

गावाला.." 

 रोशहिी जरा टोििा िारतच म्हिाली आशि शतला कळिार नाही असां 

गालातल्या गालात हसली. 

 "हो िेसेज केलेला त्याने." िला काही कळलांच नाही अश्या भावाने 

अशदती म्हिाली. 

 "परवा त ू थाांबायला हवां होतसां. तझुी आशि खिुीची भेट झाली 

असती.. अगां पि.. अगां.. त ूतर गावी जािार होतीस ना.. शवसरलेच िी.. काय 

झालां..?" 

 हो जायचां होतां. म्हिजे असां झालां की. बाबाांनी फोन केला. त्याचां काय 

झालां. आिच्या घराचां काि काढलांय आशि तो इांशजनीअर कोि आह ेतो काय 

अजनू आला नाही. िग जाऊन त्याची भेट व्हायची नाही. िग िीच म्हिाले तो 

आला की साांगा. उगाच जाऊन काय करू. काि पि व्हायचां नाही. आशि दादा 

गेलाय शतरूपतीला. तो पि नाही. िग राहूदचे म्हटलां. कॅन्ससल केलां जायचां. 

 अच्छा असां झालां काय. बघ शजला जायचां होतां ती राशहली आशि 

जयाला जायचां नव्हतां तो गेला. 

 तिा दोघी हसायला लागल्या. एक्सप्लेनेिन दऊेन अशदतीने चाांगलाच 

सु् कारा सोडला. 
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 रोशहिीला सगळां कळत होतां. अशदतीची उडालेली भाांबेरी शतच्या 

लक्षात येत होती. 

 "बस त.ू. िी खायला आिते." 

 "अगां.. नको नको.. बस त ूिला काही नको." 

 "असां कसां... त ूकाय ठरवलयस का आिच्याकडे काही खायचां नाही 

म्हिनू." 

 "नाही गां.. तसां नाही.." अशदती लाजत म्हिाली 

 "बस त.ू. िी आिते." रोशहिी शकचनकडे वळली. 

 "खिुी कुठे आह?े" अशदती बसनूच म्हिाली. 

 "ती बया झोपली आह े अजनू. ती उठली नाही म्हिनूच तर अजनू 

शनवाांत आह ेिी. शतचां आवरलां की िी शनघिार होते." रोशहिी शकचन िधनूच 

म्हिाली. 

 रोशहिीने नकुताच केलेला उपिा आिला. 

 "घे" अशदतीकडे उपम्याची प्लेट पढेु करत म्हिाली. 

 "लाज ू नकोस.. लाजतेस की काय..?" रोशहिीने एक प्लेट शतच्या 

हातात शदली. आशि शतच्यािेजारीच बसली.  

 "नाही गां.. लाजायचां काय..?" म्हित शतने उपिा खाल्ला. 

 "ह्मििि.. ि्त आह ेगां.." 
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 "खरांच..?" 

 "होय.. खरांच... शकती शदवसाांनी खाल्ला.. टे्टी आह े खपू.. ि्त 

झालाांय.." 

 "खरांच.. खा िग पोठ भर खा... अजनू आह.े. अजनू घे.. आता लाज ू

नकोस." 

 "नाही गां.. खाण्याच्या बाबतीत लाजत नाही िी.. िला आवडतां चाांगलां 

चाांगलां खायला.." 

 "होय का..? शिशहरपि असाच आह.े. त्याला ही खपू आवडतां.." 

 अशदती काहीच म्हिाली नाही शतला िाशहत होतां. शतने फक्त ऐकून 

घेतलां. 

 "रोशहिी चाांगली चव आह ेगां तझु्या हाताला.. खरांच.." 

 "हो ना..?"  

 "होय.. रूिवर करायचां म्हटलां ना की वळेच नसतो. कािावरून येऊनच 

थकायला होतां." 

 ''हो ना गां S.." 

 "त ूकसां करते एवढां सगळ िॅनेज..?" 

 "करते जिेल तसां." 

 "आशि खिुी....." 
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 "शतला इथेच बेबी शसटींग आह.े शतथे ठेवते." रोशहिी बोलता बोलता 

बोलनू गेली. 

 अशदतीला खरां तर दसुरच काही तरी शवचारायचां होतां. पि रोशहिीने 

पटकन उत्तर शदलां. शतने काय ररॲक्ट नाही केलां. एवढ्यात आतनू खिुीचा 

आवाज आला. िम्िा िम्िा करत खिुी हाका िारत होती. 

 "बस हाां.. उठली वाटतां. आलेच िी.." तिी रोशहिी आतल्या रूिकडे 

गेली. 

 बेबी शसटींगच नाव ऐकून अशदती चाांगलीच शवचारात पडते. शतला जरा 

रोशहिीच्या िॅरेज लाइफ बद्दल सरुवातीपासनूच खटकत होतां. ती आज इतक्या 

लवकर आलेली की जवळजवळ या वेळेला घरात सवाजि असतातच. शतचे 

शि्टर कुठे गेले..? घरभर फक्त शतचे आशि खिुीचेच फोटो आहते 

शि्टराांबरोबर एक फोटो नाही. असां कसां होईल. नक्कीच काही तरी भानगड 

आह.े िलुीला बेबी शसटींगिध्ये ठेवते घरातले कुठे गेले.. परवा पि रशववार.. 

कोिी तरी असायला पाशहजे होतां. असां कसां होईल.. 

 अशदतीच्या िनात बऱ्याच िांका होत्या.. ती रोशहिीचां घर नजरेखालनू 

घालत होती. 

  रोशहिीच्या घरात सािान तसां किीच होतां. पि जे होतां ते िलुींचच 

शदसत होतां. बायकाांच्या वापराच्या, त्याांच्या गरजेच्याच व्त ूशदसत होत्या. 
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 अशदती िदु्दाि शतच्या शि्टराांबद्दल बोलायचां टाळत होती. शतला फक्त 

िांका होती. पि व्तशू्थती काहीही अस ूिकते. म्हिनू ती शतला थेट काही 

शवचारत नव्हती. बोलता बोलताच शतच्याकडून कळेल असां ती िनातल्य िनात 

म्हित होती. 

 रोशहिी आली. शतच्या बरोबर ती गोंडस बाहुली होती. इवलीिी ती 

बाहुली अशदतीकडे बघनू ि्त हसली. शतच्या हातात टेडी होता. तो टेडी शतने 

छातीिी धरलेला. 

 खिुी िावची िावची करत अशदतीच्या शिशठत गेली. अशदती अवाकच 

झाली.  

 "हलॅो खिुी.. किी आहसे..?" 

 "तान." खिुी शतच्या गोड आवाजात म्हिाली. 

 अशदतीने शतच्यासाठी आिलेली कॅडबरी शतच्या हातात शदली. खिुी 

खषू झाली. 

 "शकती वषाांची आह ेगां खिुी?" 

 "आता येत्या िशनवारी शतला सहावां लागेल." 

 "होय.. म्हिजे खिुीचा बथाडे आह ेिशनवारी." अशदती खिुीकडे बघत 

हसत म्हिाली. 

 "िम्िा.. िादा बद्द ेS S S..?" खिुीन ेप्रश्ाथाक चेहऱ्याने बशघतलां. 
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 "हाां.. तझुा बड्डे.. करायचा ना आपि..? केक आिायचा वेफर 

आिायचे.. तलुा डे्रस घ्यायचा.. घ्यायचा ना..?" रोशहिी शतच्या गडुघ्यावर 

बसनू शतला जवळ घेत म्हिाली. 

 "हाां." खिुी खषू होत म्हिाली "आशि बाल्बी." 

 "हाां.. बाबीपि घ्यायची. अजनू काय पाशहजे. काय काय घ्यायचां 

आपि?" 

 "अदनू अदनू.. तेदी शबयलां... िोता वाला.."  

 "ओके.. अजनू..? अजनू काय काय पाशहजे िाझ्या खिुीला..?" 

रोशहिी खिुीचा िकुा घेत म्हिाली. 

 "अदनू.. अदनू.. िम्िा शिशहल काका..?" 

 "हाां काकाला पि साांगायचां.. काका पि येिार.." 

 खिुी खषू झाली.. 

 "अशदती िाविीला पि साांग. िाझ्या बड्डेला ये बोल." 

 खिुी अशदतीकडे बघनू हसली आशि म्हिाली.. "िावची" 

 "येिार.. िी पि येिार.." अशदती पटकन म्हिाली.. 

 "िावची त ूपि ये." 

 "येिार िी पि येिार.. अशि िी पि खिुीला शगफ्ट आििार.. काय 

पाशहजे खिुीला..?" 
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 खिुी हसली आशि आता आपल्याला काय काय पाशहजे? काय काय 

घ्यायचां राशहलां? ते आता आठवायला लागली. 

 "गोड आह े खपू. आशि नाजकूपि अगदी तझु्यासारखी." अशदती 

म्हिाली.. 

 रोशहिी नसुतीच हसली. 

 "िाळेचां काय केलांस..? बशघतली की नाही एखादी..?"  

 "नाही गां.. अजनू बघायची आह.े" 

 "बघ बघ.. चाांगलीच बघ.."  

 "त ूसाांग ना एखादी चाांगली."  

 "साांगते ना.. िला पि अजनू काही िाशहती नाही.. पि िी काढते आता 

िाशहती.. आपि खिुीसाठी चाांगली िाळा बघयूा.." 

 अशदतीचां उत्तर ऐकून रोशहिी आनांदी झाली. 

 "िी काय म्हिते रोशहिी" 

 "हाां बोल ना.. काय त?े" 

 "त ूआवर आता तलुा उिीर होईल." 

 "आवरते गां त ूबस.. जायची घाई करू नकोस." 
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 "िी बसतेच आशि िी कुठे जातच नाहीय. िी आज खिुीसोबतच 

राहिार आह.े. खिुीबरोबरच खेळिार आह.े खिुी िी पि खेळू ना 

तझु्याबरोबर.." अशदतीने खिुीकडे बघत शतला शवचारलां. 

 रोशहिीचा चहेरा खलुला. अशदतीने दाखवलेला आपलेपिा शतला 

आवडला. रोशहिी आश्चयााने बघायला लागली. 

 "चालेल ना रोशहिी िी थाांबले तर?" 

 "अगां असां काय.. न चालायला काय झालां.. बरां वाटलां िला खपू.. थाांब 

थाांब.. खिुीला पि आवडेल खपू.. शतला ना असां आिच्या घरी कोिी आलां 

ना तर खपू खपू आवडतां.. आशि ती त्याांना जीव पि लावते तसा." 

 "परवा शिशहर येऊन गेला तर बघ नसुती शिशहर काका, शिशहर काका 

करतेय. तो गेल्यापासनू आता कधी येिार काका? लवकर का गेला? राशहला 

का नाही? शकती तरी प्रश् शवचारून िला नसुतां हरैाि केलय बघ." 

 रोशहिीच्या डोळ्यात टचकन पािी आलां. ती ते लपवत अशदतीिी 

बोलत होती पि अशदतीने ते नोशटस केलां. 

 "थाांब त.ू. आवडेल शतला... आशि शतचां तलुा काही करावां लागिार 

नाही.. ती काय तलुा जा्त त्ास दिेार नाही.. जेवि वगैरे सगळां तयार आह.े. 

तझु्यासाठी ही आह.े. भरपरू आह.े.. त ूपि जेव.. आशि काय लागलां तर डब्यात 
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बघ.. खपू आह े खायला... शतला काय लागलां तर ती साांगते.. शतला फक्त 

अांघोळ...." 

 अशदतीने रोशहिीचा दांड धरला आशि म्हिाली, 

 "रोशहिी नको काळजी करूस.. िी साांभाळते शतला.. शकती गोंधळलीस 

लगेच.. िी िाझ्या िलुीप्रिािे जपीन शतला.. त ूनको टेंिन घेऊस.." 

 रोशहिीच्या डोळ्यातनू अश्रचू आले. अशदतीकडे पाहून शतचा हुांदकाच 

फुटला. ती ओक्साबोक्िी रडू लागली. 

 अशदतीने शतला जवळ घेतलां आशि शवचारलां, 

 "अगां काय झालां?" 

 रोशहिी अशदतीच्या गळ्यात पडली. आशि रडू लागली. 

 अशदती चकीतच झाली. रोशहिीला असां रडताना बघनू शतला 

कळायचांच बांद झालां. अशदती िाांतच होती. 

 थोड्या वेळाने रोशहिी गप्प झाली. ती डोळे पसुत होती. पि तरीही 

शतच्या डोळ्यातनू पािी येतच होतां. 

 "गप.. नको रडूस.. काय झालां एकदि?" 

 रोशहिीने नसुतीच नकाराथी िान डोलावली. शतच्या डोळ्यात अजनू 

पािी होतां. 



 
115 

सखी  अक्षय पोवार 

 "गप रोशहिी.. रडिां थाांबव.. अगां त ू अिी रडायला लागलीस की 

खिुीला काय वाटेल.. गप रडू नकोस." 

 रोशहिीने डोळे पसुले आशि खिुीला जवळ घेतलां. 

 "िम्िा का लडत?े" खिुीने शतच्या नाजकू आवाजात शवचारलां. 

 रोशहिीने नसुतीच िान डोलावली आशि शतचा िकुा घेतला. शतला परत 

रडू कोसळलां. 

 अशदती गांभीर नजरेनां पाहू लागली. रोशहिीच्या िनात खपू द:ुख भरलांय 

असां शतला जािवत होतां. नक्कीच रोशहिीच्या आयषु्यात काही तरी घडलांय 

असां शतला जािवत होतां. 

 थोड्या वेळाने रोशहिी गप्प झाली. शतने डोळे पसुले. 

 अशदतीने शतला जवळ घेतलां आशि शवचारपसू करायला लागली. 

 "काय झालां रोशहिी इतकां  रडायलाां?" 

 "काही नाही.." रोशहिी चेहऱ्यावर हस ूठेवत म्हिाली. 

 "िग का रडलीस एवढी?" 

 रोशहिीने चेहऱ्यावर हस ूठेऊन नकाराथी िान डोलावली. 

 "िाझां काय चकुलां का..? िाझ्यािळेु तर..?" 

 "नाही गां.. काही नाही..." रोशहिीने अशदतीच्या गालावर एक हात 

ठेवला आशि म्हिाली. 
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 अशदतीने िग जा्त काही शवचारलां नाही. शतची िनश्थती ती सिज ू

िकत होती. 

 "िी थाांब ूना.." अशदतीनां प्रश्ाथाक नजरेनच शवचारलां. 

 "थाांब.. तझुांच घर आह.े." रोशहिी म्हिाली. 

 "िी आवरते आता.. बस त.ू." ती आतल्या खोलीत गेली. 

 

 

 रोशहिी तयार होऊन आली. 

 "अशदती... शनघ ूिी..?"  

 "हाां" 

 "जेवनू घे हाां.. आशि काय लागलां तर शकचन िध्ये सगळां आह.े. सांकोच 

करू नकोस." 

 "हो.. त ूशनशश्चांत जा.. तझुा डबा..?" 

 "हाां घेतला िी.. हा काय..." 

 "ठीक आह.े. आिच्या दोघींचीही काळजी करू नकोस." 

 रोशहिी हसली. शतने खिुीचा गोड गोड पापा घेतला आशि खिुीला 

म्हिाली,  
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 "खिुी िाविीला त्ास नको दऊेस हाां.." 

 खिुी गोड हसली.. ती काहीच म्हिाली नाही. 

 खिुीच्या डोक्यावरून हात शफरवत ती उठली. 

 "चल.. शनघते िी." 

 अशदतीने हसत हसतच नसुती िान डोलावली. 

 

 

 त्या शदविी अशदती खिुीची िैत्ीिच झाली. शतच्याच वयाची होऊन 

बसली. शतच्यािी खेळू लागली. ि्ती करू लागली. आशि खिुी ही आपली 

िैत्ीि आह ेअसांच वाग ूलागली. 

 आज सकाळी जेव्हा रोशहिीने फोन केला तेव्हा ती लगेच शनघाली. 

कािावर शतन ेरजा टाकली. 

 शदवसभर अशदती खिुी बरोबर होती. रोशहिी कािावरून आली तेव्हा 

त्या शतघी सांध्याकाळी िाकेटला शनघाल्या. 

 खिुीच्या पसांतीने सगळी खरेदी झाली. शतघी घरी आल्या. अशदती 

डेकोरेिन करत होती. रोशहिी जेविाच्या िागे लागललेी. खिुी आनांदात होती. 
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 आज शिशहर येिार म्हिनू अशदती आशि रोशहिी दोघीही खषू होत्या. 

रोशहिीने अशदतीसिोरच त्याला कॉल केला तेव्हा तो गाडीत होता. आठ पयांत 

पोहोच ूअसां म्हित होता. अजनू तरी तो आला नव्हता. 

 रोशहिी ्वयांपाकात व्य्थ होती. आज सवा शिशहरच्या आवडीचां 

केलेलां. अशदतीने डेकोरेिनची कािशगरी पार पाडली. आशि ती शकचनिध्ये 

रोशहिीला िदत करण्यासाठी म्हिनू गेली. 

 "अगां काय..? शकती हा पसारा..? काय काय केलांस...? ि्त वास 

सटुलाय बघ." 

 रोशहिी नसुतीच हसली. ती भाकरीचां पीठ िळत होती. 

 "रोशहिी तझु्यासारखां चाांगलां जेवि िला नाही जििार." 

 "जिायचां काय त्यात..? करायला लागलां की सगळां जितां." 

 "जिले.. पि तझु्याइतकां  चाांगलां नाही.'' अशदती िाांडी घालत बसत 

म्हिाली. 

 "चाांगलां करते िी जेवि..?" 

 "चाांगलां म्हिजे िेवटच करतेस त.ू" 

 रोशहिी पीठ िळत िळत अशदतीकडून ्ततुी ऐकून घेत होती. 

 "िला पि शिकविील ना..?" 

 "शिकवेन की.. त्यात काय एवढां." 



 
119 

सखी  अक्षय पोवार 

 "सगळ्यात आधी शचकन शिकव.. आशि हाां पाांढरा र्सा पि... काय 

झालेला परवा.. आ हा हा!.. अजनू चव तिीच आह ेतोंडावर.." 

 "आवडला तलुा..?" 

 "आवडला म्हिजे खपूच.. केलायस ना आता..?" 

 "केलाय तर.. ते बघ गॅसवरच आह.े. घालवतेस जरा गॅस..?"  

 "हाां..." तिी ती उठली. 

 "झालाय का र्सा...?" 

 "हो झालाय.. बघ ना वाटीत घेऊन जरा.." 

 अशदतीने वाटीत पाांढरा र्सा घेतला.. 

 "आ.... हाां... रोशहिी काय झालाय गां... नाद खळुा..."  

 "तलुा िाशहतीय शिशहर पि खपू चाांगलां जेवि करतो.. एकदा त्याने 

आिलेला ऑशफसिध्ये.. आई िप्पथ.. काय केलेला िाशहतीय.. िला तर खपू 

आवडलेला.." 

 "खरांच काय.. िला नव्हतां िाशहत.. बोलला नाही तो कधी..." 

 "हां.... असां खपू काय काय आह ेते तो बोलत नाही.." अशदती नसुतचां 

हसनू बोलली. 

 "शिशहरला पि खपू आवडायचाां पाांढरा र्सा. िी करायचे ना तर तो 

आिच्याकडेच जेवायला यायचा.." रोशहिी भतूकाळात गेली. 
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 "तरीच इतका चाांगला करतो.. तझुां बघनूच  शिकला असेल.." 

 "नाही िी तरी नाही शिकवलां.. िला वाटलां त ूशिकवलां असिील.." 

रोशहिी जरा हसतच म्हिाली. 

 अशदतीला ते जािवलां. 

 "नाही गां.. िला येत असतां तर खपू झालां असतां.. िी तलुा थोडीच 

म्हिाले असते.. शिकव म्हिनू.." 

  "ते पि आह ेम्हिा.. झालां डेकोरेिनचां..?" 

 "हाां.. म्हिजे केलांय जिेल तेवढ.. खिुीला आवडलयां की नाही काय 

िाशहती..?" 

 "आवडिार गां.. का आवडिार नाही.. त ूशतच्यासोबत आहसे हचे खपू 

आनांद दिेारां आह ेशतच्यासाठी.... काय करतेय काय ती बाहरे..?" 

 "चालांलय िॅडिच फुगे फुगवायचां." अशदती हसत म्हिाली. "केव्हाची 

एकच फुगा फुगवतेय.. पि शतच्याच्याने काही होईना.. फुगा फुगवते िध्येच 

िला ऑडार दतेे.. िावची ते इते.. िावची तीथे.. िावची असां कल.. िावची तसां 

कल.. बोलायला लागली की फुग्यातली हवा जाते आशि बसते परत फुगवत.." 

अशदती खिुीच्या आवाजात शतची नक्कल करत म्हिाली. दोघीही हसायला 

लागल्या. 

 "खिुी खषू आह ेआज काय पि बोल." 
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 "का नसिार शतची िाविी आह ेना शतच्या बरोबर आशि आता काका 

पि येतोय." रोशहिीचा सरु अशदतीला कळत होता. 

 "काय बोलला शिशहर कुठपयांत आलाय?" अशदतीनां शवचारलां. 

 "आलाय ठाण्यापयांत.. पोचेल अधाा एक तासात.. ट्राशफक असले ना 

आता.." 

 "हाां होय.. सांध्याकाळचा प्रवास आशि िुांबईत.. बापरे! नकोच. टे्रन 

परवडली त्यापेक्षा." 

 "रोशहिी िुांबईत शफरलीस की नाही..?" 

 "नाही गां.. कधी शफरिार..? वेळ तर पाशहजे ना." 

 "ते पि आह ेम्हिा.. बरां जाऊ द ेते आता सगळां.. आपि उद्या जाऊ 

कुठे तरी बाहरे." 

 "जाऊ ना.. िी येते हाफडे घेऊन." 

 "नाही हाां.. हाफडे वगैरे काही नाही.. त ू सरळ सटु्टी टाक.. आपि 

चाांगला पिूा शदवस एन्सजॉय करू." 

 "बरां... चालेल.. त ूम्हििील तसां." 

 अशदती नसुतीच हसली. िाांत नजरेने रोशहिीकडे तोंडावर हस ू ठेवत 

म्हिाली, 
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 "रोशहिी.. शकती सिजतूदार आहसे गां.. िन धरून कसां राहायचां ह े

तझु्याकडून शिकलां पाशहजे.. दखुवत नाहीस त ूकोिाला.." 

 रोशहिी नसुतीच हसली. 

 "पि रोशहिी जरा ्वत: कडे पि बघ.. शकती खराब झालीयस.. असां 

दलुाक्ष करू नकोस.. काि काय रोजचां आह.े. तब्येत नको का साांभाळायला? 

शकती सुांदर शदसतेस त.ू. तब्येतीकडे पि लक्ष द.े" 

 "काय करिार गां.. कािािळेु काही वेळचां नाही शिळत." 

 "बास झालां ते काि आता.. त ू आता असां सारखां टेंिन िध्ये नाही 

राहायचां बघां.. आता िी आह ेना तझु्यासोबत." 

 "टेंिन.. िला कसलां टेंिन..?" 

 "आह.े. पि त ूसाांगत नाहीस िला.. िी परकी आह ेना तलुा." 

 "का गां..? असां का बोलतेस..? िी कधी परकां  िानलां तलुा..?" 

 "िग त ूिाझ्यािी िनातल्या गोष्टी बोलतच नाहीस. िला कळतांय." 

 "एवढचां ना.. ठीक आह.े. िी तझु्यािी िनिोकळेपिाने गप्पा िारीन.. 

िी तझु्यापासनू काही लपविार नाही.. पि असां परकां  म्हि ू नकोस गां. चार 

शदवसाची आपली ओळख पि िनात बसली आहसे त.ू. तझु्यापासनू काय 

लपव ूिी..?" 
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 अशदती रोशहिीचां सिजतूदार िन बघनू अवाकच झाली. परकां  बोलनू 

आपि चकूच केली असां शतला वाटू लागलां. 

 "सॉरी रोशहिी.. िी असां बोलायला नको होतां.. िला फक्त इतकां च 

म्हिायचां होतां की त ूकाही िनात ठेव ूनकोस.. आनांदात रहा इतकां च." 

 "अस ूद ेगां.. सॉरी काय बोलतेस.. िी काय रागवली नाही.. वेडी िावची 

कुठली.." रोशहिीने अशदतीच्या गालावर हात ठेवला आशि म्हिाली. 

  अशदती तोंडावर श्ित ठेवत म्हिाली आशि रोशहिी, 

 "ह े काय.. शकती खचा करतेस त.ू. इतका िहाग िहाग भाव नसतो 

करायचा.. इथ िुांबईत काय िाप भाव साांगतात म्हिनू आपि काय लगेच पैसे 

काढून द्यायचे नाहीत.. थोडा किी जा्त भाव करायचा.." 

 "काय शिळालां गां िहाग?" 

 "ती खिुीची खेळिी.. बाबी वगैरे.. त्या दकुानात." 

 "हाां.." रोशहिी हसली आशि म्हिाली.. "जरा िहागच वाटत होती." 

 "जरा...? अगां खपू.. दोन हजाराचा सटे.. अगां लहान पोराांचां आह ेते 

आशि इतकां  िहाग..?" 

 "काय करिार.. लहान िलुाांची खरेदी अिी िहागच असते." 

 "अगां ्व्त पि असते आपि भाव करायचा." 
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 "चालेल.. चालेल.. आता त ूआहसे ना.. त ूिला सगळां शिकवां हळूहळू 

िुांबईतलां आयषु्य.. चालेल ना..?" 

 "चालायचां काय िी आहचे तझु्यासोबत." 

 "पि कसां असतां िाशहतीय का अशदती.. लहान िलुाांना दखुवनू नाही 

चालत.. त्याांच्या कलानचे सवा करावां लागतां.. त्याांना काय कळत असतां गां 

िहाग काय, ्व्त काय.. त्याांच्या िनाला आवडलां की ते िागतात.. हट्ट 

करतात.. आपि किासाठी आहोत.. त्याचसाठी ना आशि आता त्याांनी नाही 

वापरायचां तर िग कधी. हचे तर वय आह ेत्याांचां.." 

 "कधी कधी एखादी गोष्ट िनासारखी नाही झाली की तेवढीच ती 

त्याांच्या िनात राहते.. जाऊ द े ना.. आपि नाही पैिाकडां बघायचां.. पैसा 

आपल्यासाठी असतो.. आपि पैिासाठी नसतो.. साठवनू काय करायचांय.. 

पढुचां आयषु्य कोिी बशघतलांय.. कधी कोिती वेळ येईल काय साांगता 

येईल..?"  

 अशदती शतचां बोलिां िाांतपिे ऐकत होती.  

 "रोशहिी खपू प्रेि आह ेतझुां खिुीवर शदसतांय िला. अशजबात दखुवत 

नाहीस त ूशतला." 

 "ती बोट ठेवले ते ते सवा घेतलांस आशि तझुी पोरगी.. बापरे! ती तर 

तझु्यावरच गेली आह.े. िाया लेकी तमु्ही सारख्याच." 
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 रोशहिी हसत हसत अशदतीकडे बघायला लागली आशि म्हिाली, 

 "काय गां.. काय केलां िाझ्या लेकीने..?" 

 "एवढीिी आह ेपि तझु्यापेक्षा जा्त सिजतुदार आह.े बशघतलां िी 

िघािी." 

 "काय गां..?" 

 "कपड्याच्या दकुानात.. शतला एक डे्रस आवडला.. तलुा दसुरा 

आवडला.. तिुचां िोठां िन तमु्ही दाखवलां.. दोन्सही डे्रस घ्यायला शनघालात.. 

तिुच्यासाठी काय पैसा िहत्वाचा नाही.. काढले लगेच पाच हजार.. पि 

नशिब.. खिुी िॅडि सिजतूदार शनघाल्या.." 

 "िम्िा आपि तो द्रसे नेक्त बद्दलेा घेऊया.. आता हा घेऊया..." अशदती 

खिुीची नक्कल करत दकुानातला शक्सा रांगवनू साांगत होती. रोशहिी शतचां 

बोलिां हसत हसत एन्सजॉय करत होती. 

 "नशिब! ती तसां म्हिाली म्हिनू.. नाही तर त ूकाय ऐकलां नसतांस.. 

दकुानदाराचा चाांगलाच फायदा करून शदला असतास." 

 रोशहिी अशदतीचां बोलिां ऐकून हसायला लागली. 

 "अस ूद ेगां.. िाझ्या लेकीचा वाढशदवस आह ेआज." 

 "अगां आह े की.. दरवषी येईलच की वाढशदवस.. एकदाच थोडी 

आपल्याला घालायचायां.. दरवषी घालायचाच तो.. 
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 "होय ते तर आह.े. दरवषी घालायचाच वाढशदवस पि.." रोशहिी गप्प 

झाली.. ती िनू्सयात पाहू लागली. 

 "पि काय गां..?"  

 "हाां.. काय त.े.?"  

 "अगां काय तर साांगत होतीस ना.. त ुअिी िध्येच कुठे हरवतेस गां..?" 

 "हाां ते... काही नाही.. वाढशदवस गां.. अस ूद.े. हौस म्हिनू करायचा.. 

दरवषी काय करायचाच असतो." 

 "अशदती वाढशदवस काय गरज नाही.. ती हौस असते.. आपि िलुाांच्या 

गरजा पिूा करतोच.. हौस दखेील पिूा करायची. त्याांच्या िनाप्रिािे.. लहान 

आहते तोपयांत.. एकदा िोठां झाल्यावर त्याांची त्याांना सिज येिारांच की." 

 "िोठां झाल्यावर िाशहत नाही पि तझुी िलुगी आत्ताच खपू सिजतूदार 

आह.े. िानलां िी.. दवे करो आशि िला पि अिीच िलुगी होवो." 

 रोशहिी अशदतीकडे चेहऱ्यावर श्ित ठेवनू पाहत होती. 

 "काय गां.. आशि खिुी तझुी नाही..?" 

 "आह ेतर.. िाझीच आह ेती आता.. िी आपलां असांच म्हटलां." 

 रोशहिी अशदती दोघाांच्याही चेहऱ्यावर श्ित होतां. रोशहिीच्या भाकऱ्या 

होत आल्या. एवढ्यात दारावरची बेल वाजली. 
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 "आला वाटतां..?" अशदती उत्साहाने म्हिाली. तिी ती एकदि गप्प 

झाली. लाजली. 

 "जा दार उघड." रोशहिी म्हिाली. 

 अशदतीच्या आधी खिुीनेच दार उघडलां. शिशहरला पाहून ती खषू 

झाली. शिशहल काका करत त्याच्या जवळ गेली. शिशहरने शतला उचलनू घेतलां. 

शतच्या गालावर शकस केलां. 

 एक िोठी कॅडबरी शतच्या हातात दऊेन शतला हपॅ्पी बथाडे खिुी म्हिनू 

शवि केलां. 

 अशदती आली.. त्याच्याकडे पाहू लागली. शिशहर काही ररकािा आला 

नव्हता. त्याच्या हातात दोन चार शपिव्या होत्या.. त्याची बॅग होती. 

 शिशहरने अशदतीला पाहून ्िाईल शदली.  

 "किी आहसे?" 

 अशदतीने नसुतीच हसनू िान डोलावली. 

 "त?ू" 

 "िी ि्त." 

 रोशहिी पाण्याचा ताांब्या घेऊनच बाहरे आली.  

 "आलास.. बरां झालां.. उिीर झाला रे..?" 
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 "होय.. टॅ्रशफक... काय करिार.. वैताग आला नसुता." शिशहर सोफ्यावर 

बैठक िारत बसला. 

 "कसा आहसे?" 

 "ि्त" 

 "आशि गावी सगळे..? बाबा कसे आहते..?" 

 "िजेत.. आरािात.. ठिठिीत झालेत चाांगले." 

 "आशि ह ेकाय..? एवढ कसलां सािान..?" 

 "हाां.. ही िाझी कपड्याांची एक बॅग आह ेआशि आईने थोडां खायला 

शदलांय काय काय.. आशि ह ेसगळां खिुीसाठी.. खिुीचा बथाडे आह ेना आज.." 

शिशहर खिुीला जवळ घेत म्हिाला. आशि त्याने शतच्या गालावर शकस केलां. 

 "िग खिुी केक कुठाय..?"  

 खिुीने िम्िीकडे बशघतलां. 

 "आह ेआह.े.. आिलाय.. तझु्यासाठीचां थाांबलेलो अरे आम्ही.. चल 

फे्रि होऊन घे.."  

 "हाां.. हाां.. जरा बस ू द.े.अशदती कधी आली..?" शिशहर अशदतीकडे 

पाहून म्हिाला. 

 "िगािीच आले." 
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 "नाही म्हिजे गावावरून कधी आली..?" शिशहर शतला टोििा िारत 

म्हिाला. 

 अशदती गालात हसली. शतला त्याच्या बोलण्याचा सरू लक्षात आला. 

 "नाही अरे.. गेलीच नाही िी.. कॅन्ससल झालां अचानक.." 

 "अच्छा" शिशहर िान हलवत म्हिाला. 

 "का?" 

 "ते.. अां.. इांशजनीअर अजनू आला नाही घराांच काि पढुां ढकललां." 

 "अच्छा.. कसा येईल..? इांशजनीअर गावी गेला ना अचानक.." शिशहर 

पटुपटुत हळूच म्हिाला. 

 "काय?"  

 "नाही.. काही नाही.." शिशहर गालातल्या गालात हसत होता आशि 

िान हलवत होता. 

 रोशहिी त्या दोघाांकडे बघत होती. ती सदु्धा गालातल्या गालात हसत 

होती. शतला सवा िाशहत होतां. ती शिशहरकडे बघत होती आशि िी साांशगतलां ते 

खरां होतां ना अिा नजरेनां ती त्याच्याकडे पाहत होती. 

 "बाकी.. सर काय बोलत होते ऑशफसिध्य?े" 

 "नाही.. काही नाही.. शकती शदवसाांची रजा घेतलीस..? दोन 

शदवसाांसाठीच गेलेलास ना..?" 
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 "होय.. पि गावी जरा काि शनघालां.. पांधरा शदवसाांची घेतली िग.." 

 "सर काय म्हिाले?" 

 "काय म्हििार..? काही नाही.. दिेिखु आरािात ये.. आपलांच 

ऑशफस आह.े." शिशहर सराांची नक्कल करत म्हिाला. 

 अशदतीच्या चेहऱ्यावर हस ूआलां. 

 "सर चाांगले आहते वाटतां तिुचे..?" रोशहिीने शवचारलां. 

 "होय.. खरांच चाांगले आहते." शिशहर म्हिाला. 

 "शिशहरसाठी तर खपूच. सगळां काि वळेेवर असतां त्याचां. त्याच्यािी 

अदबीने वागतात." 

 "िािसाची ओळख त्याच्या कािानचे होते. त्याांना िाझां काि 

आवडतां.. ते िाझ्यािी रर्पेक्टफुली वागतात. बस." 

 "ह्मििि.. खरांच आह.े" अशदतीने रोशहिीकडे बघनू िान हलवली..  

 "बर.. फे्रि होतो िी आता.. काय करायचां आह ेका अजनू..?" शिशहर 

सोफ्यावरून उठत म्हिाला. 

 "सगळां झालांय.. तझुीच वाट बघायची चाललेली." रोशहिी अशदतीकडे 

शतरकस नजर टाकत शिशहरला म्हिाली. 

 "वा..! डेकोरेिन चाांगलां केलांय.. शडझायनरने केललेां शदसतांय.." शिशहर 

अशदतीकडे बघत हसत म्हिाला. 
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 "होय.. शडझायनर िावचीने केलांय.. हो ना खिुी.." रोशहिी म्हिाली. 

 "िावची.." खिुी अशदतीकडे जात म्हिाली. 

 "िावची फ्रें ड झालेली शदसतेय..?" 

 "तर बाबा.. नसुती फ्रें ड नाही.. क्लोज फ्रें ड.." रोशहिी हसत हसत 

म्हिाली. तसे सवाजि हसायले लागले. 

 

 

 खिुीचा वाढशदवस थाटािाटात साजरा झाला. शबशल्डांगिधल्या दोन 

चार बायका आलेल्या. खिुीची बेबी शसटींगवाली शदशद आलेली. बच्चे 

कां पीनीने घर भरून गेलेलां. 

 रोशहिीने जय्यत तयारी केलेली. सवाांचा पाहुिचार चाांगला केला. 

अशदतीने शतला िदत केली. 

 खिुीसाठी हा शदवस खपू आनांदाचा होता. ती आज भलतीच खषू 

शदसत होती. वाढशदवसाचा कायािि झाला. पाहिेु िांडळी गेली. िलुाांनी 

भरलेलां घर आता शगफ्ट्सनी भरलां.  

 आपल्याला काय काय शगफ्ट्स शिळालेत ह े पाहण्यासाठी खिुीची 

गडबड चाललेली. जेवि झालां की आपि सवा बघ ू म्हिनू अशदतीने शतला 

सिजावलां. 
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 वाढशदवस उरकून शिशहर शनघण्याच्याच गडबडीत होता. पि रोशहिीने 

दोघाांनाही राहण्याचा आग्रह केला. अशदती लगेच तयार झाली. पि शिशहर 

जातोच म्हित होता. आठ शदवसाांपासनू घर बांद आह ेनको.. किाला.. उद्या 

परत येतो.. वगैरे वगैरे बोलत होता. पि रोशहिीने खिुीला पढेु केलां. 

 "काका नको दाऊ.. आद आित्याकलेच लहा." असां खिुी एकदाच 

म्हिाली शतला दसुऱ्याांदा बोलायची गरज लागली नाही. शिशहर हसत हसत हो 

म्हिाला. 

 शगफ्ट्स कडे बघत बघत खिुीने भरभर आपलां जेवि उरकलां. आशि 

ती हळूहळू शतकडां सरकत गेली. एक एक शगफ्ट उचलनू चाचपनू बघ ूलागली. 

ह्यात काय असेल त्यात काय असेल असां बघत बघत िावची िावची करत 

होती. 

 त्या शतघाांचां जेवि सरुू होतां. गप्पा िारत िारत त्याांचां जेवि चाललेलां. 

शिशहरला रोशहिीने केलेलां जेवि आवडलां. त्याचां िन भरून आलेलां. अशदती 

रोशहिीचां तोंड भरून कौतकु करत होती. िला पि उद्यापासनूच शिकव असां 

शतला सारखां सारखां म्हित होती.  

 रोशहिी आज खषू होती. बऱ्याच शदवसाांनी ती अिी शित्ाांच्यात 

बसलेली. शतचां िन सिाधानी झालेलां. 
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 अशदती शगफ्टचां एक एक पॅकेट ओपन करून खिुीला दते होती. खिुी 

ते शगफ्ट बघनू खषू होत होती. आशि िम्िाला दाखवत होती. रोशहिी आशि 

शिशहर शतच्याकडे बघत होते. 

 ते सवाजि हॉलिध्येच बसलेले. खिुी बरोबर त्याांच्या िध्ये होती. 

शतच्या आजबूाजलूा शगफ्ट्स पसरलेली. त्यातलां एक एक ती अशदतीकडे दते 

होती. अशदती ते पॅकेट ओपन करत होती. ओपन केल्यावर ते शगफ्ट रॅप केलेला 

शगफ्ट पेपर रोशहिीकडे दते होती. रोशहिी तो पेपर शपिवीत घडी घालनू ठेवत 

होती. 

 असां एक प्रकारे िािसाांचां िशिन वका  सरुू होतां. शिशहर त्याांच्याकडे 

चेहऱ्यावर हस ूठेवनू पाहत होता. 

 जवळ जवळ आता सवा शगफ्ट्स ओपन करून झाली. अशदतीन े शतचां 

शगफ्ट ओपन करून शदलां. लहान िलुाांचा शकचन सेट बघनू खिुीला आनांद 

झाला.  

 शतने लगेच अशदतीला, "ताांकु आद ुिाऊ" म्हित शिठी िारली आशि 

गालावर शकस केलां. 

 खिुीने शिशहरने आिलेल्या बॅग एक एक करत पढेु अशदतीकडे 

सरकवल्या. शिशहरने बरांच काय काय आिलेलां. 
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 बघ खिुी काकाने काय काय आिलांय.. कॅडबरी सेशलब्रेिन आह.े.. 

आशि... ह्यात काय... अय्या बाबी.. सेटच आिलाय.. 

 खिुीने लगेच तो आपल्या हातात घेतला.. 

 आशि काय आह ेबघयूा तरी.. अां... अरे बापरे.. टेडी शबअर.. आशि 

एक नाही.. दकुानातले सगळेच आिलेत वाटतां.. अरे वा.. काकाने दकुान 

ररकािचां केलेलां शदसतय.. 

 अशदतीने एक एक करून टेडी शबअर खिुीच्या भोवतीने िाांडले आशि 

शतचा ि्त फोटो घेतला. 

 "खिुीची िजजा आह े आज.." अशदती खिुीकडे बघत म्हिाली. 

"खिुी िला पि दिेार ना शगफ्ट.. िी तझुी फ्रें ड आह ेना..?" 

 "हाां.." खिुीने हसत हसत िान डोलावली आशि आपल्याकडचा एक 

टेडी अशदतीच्या हातात शदला. शतच्या जवळ जाऊन खिुीने शतला शिठी िारली. 

शतच्या गालावर शकस केलां. 

 "िाझी बबदी...शकती ििजतूदार आह.े. umhaa.. umhaaaa... 

umhaaa..." अशदतीने खिुीला शिशठत घेतलां.. शतच्या गालावर शकस करत 

करत, शतचे लाड करत करत ती म्हिाली. 
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 चला काकानां अजनू काय काय आिलांय बघयूा.. ह्यात काय आह े

आता.. चाांगलीच िोठी आह ेशपिवी.. म्हित अशदतीने शपिवी हातात घेतली. 

त्यातनू डे्रसचा बॉक्स बाहरे काढला.. 

 अय्या.. खिुी.. काकाने बघ तझु्यासाठी डे्रस आिलाय.. 

 अशदतीने डे्रसचा बॉक्स ओपन केला. त्यातनू डे्रस बाहरे काढला. डे्रस 

पाहून अशदती आशि रोशहिी एकिेकाांकडे आश्चयााने पाहू लागले. खिुी डे्रस 

बघनू आनांदी झाली. तो तोच डे्रस होता. जो खिुीला त्या दकुानात आवडलेला. 

आशि तो पढुच्या बथाडेला घेऊ म्हिनू िम्िाला साांशगतलेलां. 

 रोशहिी िाांत होती. शतच्या चेहऱ्यावर श्ित होतां. ती त्याच नजरेनां 

शिशहरकडे पाहत होती. 

 "त ूहाच डे्रस का घेतला शिशहर..?" अशदतीने शवचारलां. 

 "का..? काही खराब आह.े? चाांगला नाही..?" शिशहर डे्रस हातात घेत 

म्हिाला. 

 "नाही.. तसां नाही.. म्हिजे डे्रस चाांगला आह ेखपू.. पि हाच कसा काय 

घेतला.. तलुा आवडला म्हिनू की अजनू काय..?" 

 ''अच्छा..! िला वाटलां कुठां खराब वगैरे आह ेकी काय.". शिशहर डे्रस 

उल्टा पाल्टा करत म्हिाला. 
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 "असां काही नाही.. खरेदी करत करतच आलो ना.. वाटेत ते दकुान 

शदसलां.. कपडे जरा चाांगली वाटत होती म्हिनू आत गेलो.." 

 "अच्छा.. तरी पि हाच का..?" अशदतीने पनु्सहा तेच शवचारलां. 

 "नाही म्हिजे तसां बाकीचे पि होते खपू चाांगले चाांगले.. पि िला काय 

असां शविेष वाटलां नाही.. शनघता शनघता ह्या डे्रसवर नजर गेली आशि खिुीच 

एकदि डोळ्यासिोर आली.. डे्रसला पाहून शतचीच आठवि आली.. िग 

घेतलाच तो.." 

 "का असां का शवचारतेस?" 

 अशदती हसली आशि म्हिाली, 

 "काही नाही अरे.. आम्ही पि गेलेलो खरेदीला.. खिुीला हाच डे्रस 

आवडलेला." 

 "िग काय झालां?" 

 "िग काय.. खिुी म्हिाली िम्िाला जो डे्रस आवडलाय तो घेऊया.. 

हा वाला डे्रस आपि नेक््ट बथाडेला घेऊया.. रोशहिी दोन्सही डे्रस घेत होती. पि 

खिुीनेच घेऊन नाही शदला.” 

  "काय बोलतेस खरांच?" 

 "होय अरे म्हिनू तर तलुा शवचारलां ना." 
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 "बघ रोशहिी.. खिुी शकती निीबवान आह.े. शतला जे हवांय ते शतला 

दवेाने शदलांच आशि ते पि शतच्या शिशहर काकाकडून." अशदती रोशहिीकडे 

नजर टाकत म्हिाली. 

 रोशहिीच्या चेहऱ्यावर श्ित होतां तेच श्ित ठेवत ती म्हिाली, 

 "नशिबातलां कोिी घेऊ नाही िकत अशदती. जे नशिबात असतां ते 

शिळतांच." 

 शिशहरने खिुीला जवळ घेतलां. शतच्या गालावर शकस केलां आशि 

म्हिाला,  

 "आईवर गेलीय एकदि नकटी.." तसा तो शतच्या नाकावर शकस करू 

लागला.. खिुीने आनांदाने शिशहरला शिठी िारली. 

 "ताांकु काका" म्हित शतने शिशहरला गोड गोड पापा शदला. 

 रोशहिीला ते सवा पाहून शतचा भतूकाळ आठवला. शतच्या डोळ्यात 

टचकन पािी आलां. शतने ते लपवण्याचा प्रयत्न केला. पि अशदतीच्या नजरेतनू 

ते काही सटुलां नाही. 

 खिुी शिशहरच्या िाांडीवर बसलेली. शिशहर शतचे लाड करत होता. 

शतच्यािी शतच्याच भाषेत बोलत होता. 

 "एवढां किाला आियचांस शिशहर..?" रोशहिी म्हिाली.. 

 शिशहरने ्िाईल शदली आशि म्हिाला, 
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 "खिुीसाठी" 

 "लहान िलुाांच्या काय किी अपेक्षा नसतात रोशहिी.. त्याांना सवांच 

हवांहवांस वाटत असतां.. त्याांना काय कळतांय.. बाशलि िन त्याांचां.. अस ूद ेिी 

शतच्यासाठी नाही घेिार तर कोि घेिार.. काका आह ेिी शतचा.." 

 अशदतीने रोशहिीकडे पाशहलां. रोशहिीने अशदतीच्या पाठीवर थाप िारली 

आशि नसुतीच हसली. अशदतीला कळालां काय कळाांयचां ते. शतने हसत हसतच 

िान डोलावली आशि हळूच दोघांही एका िाळेचे ििी आहात असां पटुपटुली. 

 त्यानांतर बराच वेळ त्याांच्या गप्पा रांगल्या. खिुी िाविीचा िोबाईल 

हातात घेऊन शतच्या िाांडीवर बसलेली. 

 ते शतघांही त्याांच्या आयषु्यातले गितीदार शक्से साांगत होते. त्याांची 

िेहशफल चाांगलीच रांगात आलेली. रोशहिीने शिशहरचा पायथागोरसचा शक्सा 

साांशगतला, तेव्हा अशदती खळखळून हसली. 

 शिशहरला ही हस ूयेत होतां. शिशहर म्हिाला, 

 "रोशहिी गशित शिकवत होती म्हिनू िी शिकलो नाही तर अवघड 

होतां. नांतर नांतर गशित आवडू लागलां आशि.." शिशहर एकदि गप्प झाला. 

 रोशहिी डोळ्याच्या कोपऱ्यातनू त्याच्याकडे पाहू लागली. 

 "आशि िग.." अशदतीने शवचारलां. 
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 "आशि इांशजशनअररांगला ॲडशििन घेतलां. पि शतथलां गशित काय 

जिलां नाही. आयषु्याचांच गशित चकुल्यासारखां झालां. जाऊ द ेआता.. कसा 

बसा पास झालो. तेच बास.."  

 रोशहिी िाांत नजरेने शिशहरकडे पाहू लागली. 

 अशदतीने शतच्या आयषु्यातले शक्से साांगायला सरुवात केली. 

अशदतीचां बोलिां ऐकून रोशहिी खळखळून हसत होती. गेले शकत्येक शदवस, 

िशहने ती असां हसलीच नव्हती. 

 शिशहरला ते सवा कळत होतां. शतनां सोसलेलां द:ुख त्याला कळत होतां. 

शतनां असांच आनांदात राहावां असां त्याला िनोिन वाटत होतां. 

 गप्पा िारत िारत बराच वेळ गेला. शतघाांनाही झोप यायला लागली. 

रोशहिीने झोपण्याची तयारी केली. 

 शिशहरसाठी हॉलिध्ये अांथरूि टाकलां. रूििध्ये शतचां आशि अशदतीचां 

अांथरूि टाकलां. 

 खिुी शिशहर सोबतच झोपिार होती. ती शिशहरच्या बाजलूा झोपनू 

वाढशदवसाचे फोटो बघत होती. 

 रोशहिी आशि अशदती आतल्या रूििध्ये पडल्या होत्या. रोशहिी आज 

खपू थकलेली. शतची आज चाांगलीच दिछाक झालेली. 
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 अशदती आज खषू होती. शिशहरला बघनू शतला खपू आनांद झाललेा. 

आपि लवकरच त्याला आपल्या िनातलां साांगायचां असां शतनां ठरवलेलां. 

 "अशदती..." रोशहिी म्हिाली. 

 "काय?" 

 "थाँक् य.ू. खपू िदत झाली तझुी आज." 

 अशदती नसुतीच हसली आशि म्हिाली, 

 "थाँक् य ूकाय बोलते.. िला खपूच बरां वाटलां आज.. ह ेसगळां करून.. 

बघनू.. िीच तलुा थाँक् य ूबोलते." 

 रोशहिीने हसनू अशदतीकडे पाशहलां. रोशहिीचा आवाज आता िाांत 

झालेला. ती शकती थकलेली ह ेशतच्या आवाजावरूनच ्पष्ट होत होतां. 

 "रोशहिी दिलीस ना आज खपू.. शकती काि करतेस गां.. तरी िी तलुा 

साांगत होते आज राहू द ेकािावर जायचां म्हिनू. पि त ूऐकिील तर ना.."  

 रोशहिी नसुतीच हसली आशि अशदतीला म्हिाली, 

 "अशदती एक साांग.ू.?" 

 "हाां.." अशदतीने प्रश्ाथाक नजरेनां बशघतलां. 

 "कोितीच गोष्ट आपल्या िनात फार काळ नाही ठेवायची. ती बोलनू 

िोकळां व्हायचां. योग्य वेळ कधीच येत नसते. आपि व्यक्त व्हायचां. त्याचा 
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पररिाि िग काहीही होवो. आपि फक्त व्यक्त व्हायचां.. आपि.. हां... ह्मिि.. 

आपि...व्य..हां...हां... 

 अशदती रोशहिीकडे गांभीर नजरेने बघत होती. रोशहिी बोलत बोलतच 

झोपली. 

 रोशहिीच्या बोलण्याचा काय अथा असावा याचा ती शवचार करत होती. 

शतला सिजत होतां पि उिजत नव्हतां. शतच्या डोळ्यासिोर रोशहिी आशि 

शिशहर उभे राशहले. 

 गेल्या आठ शदवसाांत शतच्या आयषु्यात होत असलेला बदल शतला 

जािवत होता. रोशहिीचां िध्येिध्ये हरवनू जािां, कोड्यात बोलिां शतला कळत 

नव्हतां. ती गोंधळात पडत होती. रोशहिीने आपल्याला हा सल्ला का शदला 

असावा याचा ती शवचार करत होती. 

 

 

 रोशहिीला चाांगलीच झोप लागलेली. ती शनपशचत पडलेली. बाहरेून 

शिशहरच्या बोलण्याचा बारीक आवाज येत होता. 

 अशदती उठली. ती बाहरे आली. शिशहर एकटाच बडबडत होता. खिुी 

त्याच्या कुिीत िाांतपिे शनजली होती. शिशहर हातवारे करत हळू आवाजात 

बोलत होता. 
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 अशदती त्याच्या जवळ गेली. त्याच्या दसुऱ्या बाजलूा जाऊन बसलीच. 

शिशहर दचकलाच.  

 "त.ू. त ूझोपली नाहीस..?" 

 अशदती काही बोलली नाही.. ती त्याच्या डोळ्यात एकटक पाहत होती. 

आशि ती एकदिच त्याच्या कुिीत गेली. शतने त्याला बसनूच शिठी िारली. 

 शिशहर चशकत झाला. त्याच्या एका कुिीत खिुी होती. आशि एका 

कुिीत अशदती होती. 

 "काय झालां अशदती..?" 

 "अां हां...." अशदतीने नसुताच हुांकार शदला. 

 "काय करतेस..?" 

 अशदती काहीच बोलली नाही. शिशहर िाांत पडून राशहला. अशदती 

त्याच्या कुिीत शिरतचां राशहली. 

 "अशदती काय करतेय..? काय झालांय काय..?" 

 अशदतीने काही प्रशतसाद नाही शदला. अशदती शतचां भान शवसरली होती. 

शतला आता कधी एकदा शिशहरला आपल्या िनातलां साांगाव असां झालेलां. 

शतचा सांयि आता तटुललेा. 

 शतनां त्याच्या कुिीतनू डोकां  वर घेतलां. त्याच्या डोळ्यात डोळे घातले 

आशि म्हिाली, 
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 "शिशहर.. शिशहर आय लव्ह य.ू. िाझां खपू प्रेि आह ेतझु्यावर.. 

 शिशहर िाांत होता. जे चाललांय ते तो फक्त पाहत होता. त्याला ह ेसवा 

अपेशक्षत नव्हतां. सवा काही अचानक झालेलां. त्याच्यासाठी हा खरां तर सखुद 

धक्का होता. 

 "आजच नाही. जेव्हापासनू िी तलुा पाशहलांय तेव्हापासनू. शदड 

वषाापासनू िी तझु्या प्रेिात आह.े शदड वषाापासनू िी तझु्यासाठी झरुतेय. बऱ्याच 

वेळा तलुा साांगण्याचा प्रयत्न केला. पि काही जिलांच नाही. त ूिला सोडून 

गावी काय गेलाांस तर िाझां िन शकती नाराज झालां. तझुा दरुावा िला सहन नाही 

होत. त ूसतत िला हवाहवासा वाटतोस शिशहर. खपू वाट पाशहली िी तझुी. िला 

अजनू वाट पाहायला नको लावसू. आय लव्ह य ूशिशहर. 

 अशदतीने शिशहरच्या डोळ्यात डोळे घालनू शतचां िन हलकां  केलां. शतने 

साठवलेलां शतचां प्रेि त्याच्या जवळ व्यक्त केलां. 

 ती शिशहरच्या कुिीत शिरली. त्याच्यािी हळू आवाजात आय लव्ह य,ू 

आय लव्ह य ूकरू लागली. 

 शिशहर िाांतच होता. तो शतला प्रपोज करिारच होता पि अशदतीचां ह े

असां वागिां त्याला धक्का दिेारां होतां.  

 "अशदती"  

 अशदतीनां काही प्रशतसाद नाही शदला.  
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 "अगां िला बोल ूतरी द.े" 

 अशदती त्याच्या कुिीतनू वर आली त्याच्या डोळ्यात पाहू लागली. 

 "आय लव्ह य"ू 

 अशदतीने नकाराथी िान डोलावली. 

 "आय लव्ह य ूअशदती" 

 अशदतीने परत नकाराथी िान डोलावली. 

 "अगां नाही काय खरच िाझही तझु्यावर खपू प्रेि आह.े" 

 "खोटां बोलतोस त"ू 

 "खोटां का बोल.ू. खरांच आय लव्ह य.ू" 

 अशदती नकाराथी िान हलवत होती "िला िाशहतीय तझुां िाझ्यावर 

नाही रोशहिीवर प्रेि आह.े" 

 शिशहर गालातल्या गालातच हसला आशि म्हिाला, 

 "तसां असतां तर िग तझु्या जागी आज रोशहिी असती ना.. अशदती िी 

खरांच बोलतोय.. िाझही तझु्यावर प्रेि आह.े" 

 "िी बोलल्यावर." 

 "नाही.. आधीपासनू.. खपू आधीपासनू." 

 "िग िला त ूबोलला का नाहीस..?" 
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 "नाही बोललो. योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत होतो." 

 "म्हिजे िी बोलण्याची.. िी बोलल्यावरच त ूबोलिार होतास ना..?" 

 "नाही.. तसां नाही" 

 "िग कसां..?" 

 "अशदती.. ऑल इांशडया राँक १२१... यपुीएससी शक्लयर.." 

 "का S S S य..." अशदती जोरातच ओरडली. 

 "अगां अगां.." 

 खिुी झोपेतच हालचाल करू लागली. अशदती एकदि शिशहरपासनू दरू 

झाली. ती रोशहिी उठली का ते पाहण्यासाठी रूिजवळ गेली. रोशहिी िाांत 

शचत्ताने शनजलेली. शतचा चेहरा सिाधानी वाटत होता. 

 अशदती दार बांद करून परत शिशहरजवळ आली. शिशहर उठून बसला 

होता. त्याने खिुीला एका बाजलूा करून झोपावलां. तो सोफ्याला टेकून पाय 

पसरून बसला होता. 

 अशदती आली आशि पटकन शतने त्याला शिठीच िारली. शिशहरनेही 

शतला घट्ट शिठी िारली. अशदती शिशहरच्या िाांडीवर बसली होती. त्याच्या 

डोळ्यात डोळे घालनू त्याला प्रेिाने बघत होती. 

 "शिशहर खरांच..?" 

 "होय." 
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 "िग साांशगतलां का नाहीस..?" 

 "उद्या कळालांच असतां ना.. सरप्राईज द्यायचां होतां." 

 "कधी लागला ररझल्ट?" 

 "िी घरी आल्यावर केक कापतानाच्या दरम्यान नॉशटशफकेिन 

शदसली." 

 "िग का साांशगतलां नाहीस..?" 

 "काय झालां असेल म्हिनू बघत नव्हतो. आत्ताच बशघतला." 

 "शिशहर.. आय लव्ह य.ू" 

 umha...umhaaa...umhaaaaaa....umahaa.. 

 अशदतीला खपू आनांद झालेला.. ती शिशहरच्या चेहऱ्यावर सगळीकडे 

शकस करत होती. 

 "अशदती" 

 "हाां" 

 "िला बोलायचांय." 

 "बोल ना." 

 "िाझां खरांच तझु्यावर प्रेि आह.े त ूम्हिालीस ना दीड वषाापासनू तझुां 

प्रेि आह ेम्हिनू. तसां िाझां ही आह.े तेव्हापासनू, जेव्हा िी तलुा नारळी बागेत 

बशघतलेलां. अशदती अवाकच झाली. आशि म्हिाली, 
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 "कधी..?" 

 "आपली ओळख व्हायच्याही आधी. िी चैत्यभिूीवर दिानासाठी 

आलेलो. दिान घेऊन नारळी बागेत येऊन बसलेलो. तेव्हा िी तलुा त्या 

बाकड्यावर पाशहलेलां. तेव्हाच िला त ूखपू आवडलेलीस. पि िलाच नेिकां  

कळत नव्हतां काय चाललांय ते. प्रेि आह े की नसुतांच ॲटॅ्रक्िन. िी तलुा 

बशघतलां आशि बघतचां राशहलो. नांतर नांतर िलाच कसां तरी वाटायला लागलां. 

िग िेवटी शवचार सोडून शदला. नशिबात असेल तर भेट होईल असां म्हिनू िी 

शतथनू शनघालो." 

 अशदती हसली. शतच्या हसण्याचां कारि शतला िाशहत होतां. 

 "त्याच्या नांतर तलुा ऑशफसिध्ये पाशहलां. तेव्हा तर िला झटकाच 

बसला. हळूहळू त ूजा्तच आवडायला लागलीस. तेव्हापासनू िाझां प्रेि होतां. 

तलुा कधी साांशगतलां नाही. त ूआवडत होतीस. पि कधी दाखवलां नाही. िला 

तलुा सिजनू घ्यायचां होतां. तझु्या आवडी शनवडी बघायच्या होत्या." 

 "िग कसा आह ेिाझा ्वभाव..? किी आह ेिाझी आवड..?" अशदती 

त्याच्या आिखी जवळ गेली आाशि शतचा गाल त्याच्या गालावर घासत 

म्हिाली. 

 "िाझ्यासारखीच.. त ू आशि िी जरा जरा सारखेच आहोत. 

 शिशहर अशदतीच्या दोन्सहीं गालाांना धरतो.. शतला जवळ ओढतो.. शतच्या 

डोळ्यात डोळे घालनू साांगतो. 
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 अशदती लाजते त्याच्या डोळ्यात डोळे घालनू बघत असते. 

 शिशहरने अशदतीला जवळ ओढलां. शतच्या गलुाबी ओठाांवर त्याचे ओठ 

ठेवले आशि शतचां शदघा चुांबन घेतलां. त्याचा उष्ि िास शतच्या िासात 

शिसळला. 

 अशदती लाजली. िरिेनां लाल झाली. त्याच्या कुिीत शिरली. 

शिशहरला हस ूआलां. त्यानां शतला शिशठत घेतलां. शतच्या पाठीवरून हात शफरव ू

लागला. 

 "अशदती िी िाझ्या भशवष्याची वाट बघत होतो. िी िाझ्या पायावर 

कधी उभा राहतोय याची वाट बघत होतो. आशि आज प्रशतक्षा सांपली. िाझां 

्वप्नां पिूा झालां." 

 "िी तलुा उद्याच प्रपोज करिार होतो. पि त ूअिी अचानक आलीस.. 

िला काहीच सचुेना." 

 अशदती खषू झाली. शतच्या सांयिाचां फळ शतला शिळालां. 

 "शिशहर.. आशि रोशहिी..?" 

 "ती िाझी िैत्ीि आह ेअशदती.. आिचां प्रेि होतां. शतचां अचानक लग्न 

झालां. आिची ताटातटू झाली. खपू द:ुख सोसलयां शतनां अशदती." 

 "आशि शतचा नवरा..?" 

 "त्याचा अपघातात ितृ्य ूझाला." 
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 "काय..?"  

 "होय.. खिुी दोन वषाांची असतानाच.. तेव्हापासनू ती एकटी आह.े" 

 "अशदतीला धक्काच बसला. शतला िांका होती पि असां काही झालां 

असेल शतला वाटलां नव्हतां.. लयत लय.. भाांडि घट्फोट पयांत शतचा अांदाज 

होता." 

 शिशहरने अशदतीला रोशहिी बद्दल सवा काही साांशगतलां. अशदती सनु्सन 

होऊन सवा ऐकत राशहली. ते ऐकताना शतच्या डोळ्यासिोर रोशहिी उभी होती. 

गेले आठ शदवस त्याांनी घालवलेला वेळ, त्याांची िैत्ी शतच्या डोळ्यासिोर उभी 

राशहली. 

 रोशहिीची कैशफयत ऐकून अशदतीच्या डोळ्यात पािी आलां. आत्ताच्या 

आत्ता जावां आशि रोशहिीला घट्ट शिठी िारावी असां शतला वाटत होतां. 

शिशहरच्या साांगण्यावर अशदतीचा शविास बसत नव्हता. शतनां एवढां कसां सोसलां 

असेल याचा ती शवचार करत होती. 

 "अशदती" 

 "हाां" 

 "िाझां तझु्यावर प्रेि आह.े रोशहिी िाझा भतुकाळ होती. त ूआिच्यावर 

िांका नको घेऊस. िी तलुा फसव..." 

 अशदतीने शिशहरच्या तोंडावर हात ठेवला आशि म्हिाली, 
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 िला िाशहतीय शिशहर त ूफसविाऱ्याांच्यातला नाहीस. म्हिनूचां िाझां 

तझु्यावर प्रेि आह.े िाझा तझु्यावर पिूा शविास आह.े आशि रोशहिी.. रोशहिीवर 

िी कधीच िांका घेतली नव्हती.. अगदी पशहल्या शदवसापासनू.. ती िला िाझ्या 

िोठ्या बशहिीसारखी.. िला फक्त शतच्या रह्यियी वागण्याचा अांदाज लागत 

नव्हता. िी बोलता बोलता बऱ्याचदा शवचारण्याचा प्रयत्न केला पि कळून पि 

शतनां काही साांशगतलां नाही. रोशहिी फार हुिार आह ेअशजबात िनाचा थाांग लाग ू

दते नाही. लगेच आपल्याला कळिार नाही अश्या तऱ्हनेे शवषय बदलते. 

 शिशहर तझुी ती बालिैत्ीि असेल पि आिचां आठ शदवसाांत असां नातां 

तयार झालांय की िला ती जन्सिोनजन्सिीची बशहि वाटतेय.. 

 अशदतीचां बोलिां शिशहरला पटण्यासारखां होतां. रोशहिी होतीच तिी. 

 "काय रह्यियी वागली ती." शिशहरने शवचारलां. 

 "म्हिजे असांच..खपू काय काय लपवत असल्यासारखां वाटतांय िला.." 

 "नेिकां  किाबद्दल..?" 

 "शतच्या आयषु्याबद्दल.. िला वाटतांय त ूसाांशगतलांस तेवढच नसावां.. 

अजनू काही तरी आह ेजे ती आपल्यापासनू लपवतेय." 

 अशदती शिशहरला पटवनू साांगण्याचा प्रयत्न करत होती. "िला तर शतने 

सगळां साांशगतलां. तलुा पि िी आता ते साांशगतलां. अजनू काय असेल िग." 

शिशहर म्हिाला. 
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 "तेच तर कळत नाहीय ना. िला सगळां रह्यियी वाटतांय. शतचां हसिां.. 

शतचां िध्येच रडिां.. िध्येच कुठेतरी हरवनू जािां.. कोड्यात बोलिां.. सगळांच.." 

 "रोशहिी इतकी वषा कुठां  होती..?" अशदतीनां शवचारलां. 

 "नाही िाशहत.. आठ-नऊ वषाानांतर िी शतला िागच्या रशववारी भेटलो." 

 "आठ नऊ वषाानांतर.. बघ आता.. खिुी दोन वषाांची असताना शतचे 

वडील वारल.े. खिुी आता सहा वषाांची झाली.. म्हिजे आता चार वषा झाली 

त्या गोष्टीला. चार वषा रोशहिी कुठां होती..? शतने दसुरां लग्नपि केलां नाही.. शतनां 

तलुा तरी कॉन्सटॅक्ट करायला हवा होता.. ती आत्ताच का आली असावी..?" 

 "आशि खिुी.. पाच-सहा वषाांची खिुी.. आपल्याला एवढा जीव का 

लावत असावी..? जसां की ती आपल्याला आधीपासनूच ओळखत आह ेअसां 

वागते. असां कसां होऊ िकतां. आशि ते ही आठ शदवसात. चल िी तरी रोज 

भेटत होते. पि त.ू. त ूतर एकच शदवस भेटलास ना..? िग इतक्या लवकर एवढां 

बााँशडांग कसां होऊ िकतां..?"  

 "तलुा िाशहतीय शिशहर.. त्या शदविी िी आशि खिुी दोघांच होतो घरी. 

रोशहिी कािावर होती. खिुी िला काय म्हिाली िाशहतीय, 

 "काय..?" 

 "िम्िा" 

 "िम्िा..? चकूुन म्हिाली असेल. रोशहिीचीच सवय आह ेना शतला." 
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 "िला पि तसांच वाटलां. पि एक दोनदा ठीक होतां. िी खपू वेळा नोटीस 

केलां. िी काही जा्त बोलले नाही. 

 "नको एवढां टेंिन घेऊस.. चकूुन झालां असेल.. अजनू लहान आह ेती.. 

त्यात एकटीच असते.. तझुी अजनू सवय नाही ना.." 

 "होय.. ते पि बरोबर आह.े िी रोशहिीला ह ेसाांशगतलां नाही. िला काय 

त्या गोष्टीचा राग नाही. तरी पि िला काही तरी खटकतांयच सारखां सारखां. 

शिशहर आपल्या आयषु्यात जे काही होत असतां ना त्या पाठीिागे काही ना काही 

कारि असतांच. आपल्याला त्यावेळी लक्षात नाही येत. वेळ गेल्यावर सिजतां 

अन ् तेव्हा कळतां, असां का झालेलां ते. काहीही म्हि शनसगा आपल्याला 

पवूाकल्पना म्हिनू सांकेत दतेोच फक्त तो वेळीच लक्षात यावा लागतो. आपि 

सतका  राहावां लागतां. तलुा पटत नसेल पि िला तेव्हापासनू जरा िांकाच येतेय 

सारखी सारखी. काही तरी आह ेजे रोशहिी लपवतेय. काही तरी गढू आह ेजे ती 

िनात ठेवतेय." 

 शिशहरला अशदतीचां म्हििां जरा जरा पटत होतां. तोही आता या गोष्टींचा 

शवचार करत होता. 

 "िला वाटतां आपि शतच्यािी बोलयूा." शिशहर म्हिाला. 

 "िला ही तेच वाटतां. पि शिशहर रोशहिी हळवी आह ेरे.. शतच्यािी जरा 

वेळ काळ बघनू शतचां िन साांभाळूनच बोलायला हवां. आधीच खपू सोसलांय 

शतने." 
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 शिशहरला अशदतीचां बोलिां पटलां. 

 "शठक आह.े. योग्य वेळी आपि बोल.ू. िग तर शठक." 

 "हो.. पि योग्य वेळ शदड वषाांनी यायला नको.. जरा लवकरच यायला 

हवी." अशदती हसनू त्याला टोििा िारत म्हिाली. 

 "अच्छा.." शिशहरनां शतच्या पोटाला शचिटा घेतला. शतच्या डोक्याला 

धरत शतला जवळ ओढलां आशि म्हिाला, 

 "त ूका शवचारांल नाहीस गां..? एवढ प्रेि होतां तर.."  

 "शवचारलां ना.." 

 "शदड वषाांनीच ना..?" 

 तिी अशदती हसली आाशि शतने त्याच्या ओठाांचां चुांबन घेतलां. ती 

त्याच्या कुिीत शिरली. 

 "शिशहर िी खपू खषू आह ेआज." 

 "िी पि.. िला आता सगळां शिळालां." 

 शिशहर आशि अशदती दोघांही एकिेकाांच्या शिशठत होते. शिशहर 

अशदतीच्या डोक्यावरून हात शफरवत म्हिाला. 

 "अशदती" 

 "हाां.." अशदतीने शतचां डोकां  त्याच्या छातीिी ठेवलां होतां आशि ती 

नसुता हुांकार दते होती. 
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 "त ूखपू सुांदर आहसे" 

 "खरांच.." 

 "होय." 

 "अजनू.." 

 "अजनू.. त ूखपू छान बोलतेस.." 

 "अजनू.. 

 "अजनू.. त ूखपू सुांदर लाजतेस." 

 "अजनू.."  

 "अजनू ना... त ूलाजताना खपू सुांदर शदसतेस.. शिशहरने तीच जनुी शट्रक 

वापरली. 

 "खरांच.." 

 "होय." 

 "अजनू.." 

 "अजनू... अजनू ना... त ूना... त ूखपू गबुगबुीत आहसे.." 

 तिी ती एकदि शतचां डोक वर घेते त्याच्याकडे हसत त्याच्या गालावर 

चापटी िारते.  

 "घािेरडा कुठला.." ती अजनू एक चापटी िारते. 

 "असां बोलतात..?" 
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 "त्यात काय... घािेरडा.. तझेु गाल शकती गबुगबुीत आहते.. एकदि 

सॉफ्ट सॉफ्ट.. त्यात काय घाि आह.े." शिशहर हसत म्हिाला. 

 "जा.. िला िाशहतीय त ूकसां बोलतोस.." तिी ती त्याच्या ओठावर 

एक चापटी िारते. 

 "िला पि तझुां हाड लागतांय.. िी काय बोलली का..?" 

 शिशहरला हस ूयेतां. 

 "अशदती हाड नाही शतथां..." शिशहर हसत म्हितो.. 

 "जा... जा... जा बाबा.. घािेरडा आहसे त ूखपू... िला नाही बोलायचां 

तझु्यािी." 

 अशदती शिशहरच्या छातीवर िारत असते. 

 "अगां खरांच.. हाड नाही ते.. िोबाईल आह ेिाझा.. त ूिाझ्या िोबाईल 

वर बसली आहसे.. बघ हवां तर हात लावनू.." तसा शिशहर जोरजोरात हसायला 

लागतो. 

 अशदतीला त्याच्या बोलण्याचा अथा कळालेला असतो. ती त्याच्या 

छातीवर िारत असते. शिशहर हसत असतो. 

 "जा.. जा.. जा.. जा.. त ूना.. खरांच.. जा िला नाही बोलायचां."  

 "अगां.. खरांच.. बघ हवां तर..?" 

 अशदती उठते आशि शिशहर शतला िोबाईल दाखवतो.  
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 "बघ.. बघ.. पटली खात्ी..?" 

 अशदती परत खाली बसते शिशहर हसतच असतो. 

 "चावट कुठला. िला िाशहतीय त ूकसा बोलतोस ते.." अशदती त्याला 

लाडाने एक एक चापटी त्याच्या गालावर िारत असते. शिशहर हसत असतो. 

अशदती लाजत असते. ती परत त्याच्या कुिीत शिरते. 

 "शिशहर" 

 "हाां" 

 "त ूखिुीसाठी काय काय आिलांस आशि िाझ्यासाठी..?" 

 "काय हवयां तलुा बोल..?" शिशहर अशदतीचां डोक वर घेतो शतला जवळ 

ओढतो आशि शतला शवचारतो. 

 अशदती नसुती लाजत असते त्याच्या डोळ्यात डोळे घालनू बघत 

असते. 

 "िला ना.. िला ना त ूपाशहजेस.." 

 "िी तर तझुाच आह.े" 

 "लग्न करिार ना िाझ्यािी..?" 

 "ह ेकाय शवचारिां झालां.. अगदी थाटािाटात.." 

 "खरांच..?" 

 "होय.. खरांच.." तसां शतला तो ओठाांवर हलकसां शकस करतो. 
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 "िग िला त ूपाशहजेस बाकी काही नको." 

 तिी ती त्याला जोराची शिठी िारते. शतचा गाल त्याच्या गालावर 

शफरवते. त्याच्या गालावर शतच्या गलुाबी ओठाांनी शकस करते. 

 "शिशहर"  

 "हाां" 

 "शकती सतवलांस रे िला..!" 

 "काय सतवलां..?" 

 "तझुां पि प्रेि होतां तर का साांशगतलां नाहीस..?" 

 "साांशगतलां ना आता.. िला िाझां भशवष्य घडवनू तलुा साांगायचां होतां." 

 "िग काय झालां.. साांगायचांस ना आधीच आशि िग तझुां भशवष्य 

घडवायचां होतांस." 

 "असां कसां" 

 "का तलुा काय वाटलां िी तलुा नाही म्हिाले असते का.. िला फक्त त ू

हवा आहसे.. कसा जरी असलास तरी" 

 "त ूहो म्हिाली असतीस..?" 

 "तर.. िाझां तझु्यावर प्रेि होतां. िला तझुा ् वभाव आवडत होता. आशि 

आयषु्यात तेच िहत्वाचां असतां ना.?" 

 "होय.. ते तर आहचे.. तरी पि."  
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 "तरी पि काय.. िाझी तलुा िदत झाली असती.. तलुा हवां नको ते िी 

बशघतलां असतां." 

 "होय बरोबर आह ेपि अशदती कसां असतां िाशहतीय.. जा्त सोईचां 

वातावरि कधी कधी उपयोगाचां नसतां.. आपि शजतक्या जा्त अडचिींना 

सािोरे जाव ूना शततका आपला आत्िशविास वाढत जातो.. आपि एवढ सगळां 

साांभाळून सगळ करत आहोत ही भावनाच आपलां लक्ष्य गाठायला परेुिी 

असते." 

 "होय खरांच आह े ते.. पि िी तझु्यापेक्षाही खपू आनांदी आह े

तझु्यासाठी."  

 "खरांच" 

 "होय" 

 अशदतीच्या डोळ्यात टचकन पािी येतां. अशदती शतचां नाक त्याच्या 

नाकावर घासते.. 

 "शिशहर.. आय लव्ह य.ू." 

 "आय लव्ह य ूटू" 

 "शिशहर"  

 "हाां"  

 "खिुी खपू गोड आह ेना" 
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 "हां... खपू.." 

 "शिशहर" 

 "हाां" 

 "िला पि खिुी सारखी एक िलुगी पाशहजे." अशदती शतची गोंडस 

इच्छा त्याच्याजवळ बोलनू दाखवते. त्याच्या डोळ्यात डोळे घालनू त्याला 

शवचारते, 

 "आपल्याला पि खिुीसारखी गोड िलुगी शिळेल ना..?" 

 शिशहरच्या चहेऱ्यावर िांद श्ित असतां. 

 "आपल्या हातात थोडी आह ेते.. िलुगा िलुगी.. नशिबात जे असेल ते 

शिळेल. आपि फक्त प्रयत्न करत राहायचां.. तसां शिशहर गालातल्या गालात हस ू

लागतो.  

 "हां.. बरोबर आह.े." अशदतीला काही कळत नाही ती िान डोलावनू 

बोलते आशि लगेच चिकून शिशहरकडे बघते. 

 "काय म्हिालास..?" 

 "कुठे काय..? एवढांच की आपि प्रयत्न करत राशहलां पाशहजे.. जे होईल 

ते होईल.." 

 "जा... जा... जा... त ूना... त ूना आता खपू चावट झालायस... जा..." 

 तिी ती त्याच्या ओठाांजवळ शतचे ओठ नेते. त्याला हळूच चावते. 
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 "त ूना.. खपू चावट आहसे.." आशि लगेच ती त्याचा खालचा ओठ 

शतच्या ओठाने ओढते आशि पनु्सहा चावते. 

 "अगां काय करते.. िला चावट बोलत ेआशि ्वत: चावटपिा करते." 

 अशदती नसुतीच हसत असते. 

 "गबुगबुीत वाटते िी तलुा..?" 

 शिशहर गालातल्या गालात हसतो. 

 "का? नाहीस..?"  

 "त ूम्हितोस ना.. िग असेलच.. सॉफ्ट सॉफ्ट.." 

 तसे ते दोघे ही हसायला लागतात. 

 "िी सॉफ्ट सॉफ्ट.. आशि त.ू. हाडा हाडा.." तिी ती ्वत:च जोरजोरात 

हसायला लागते.. शिशहरला ही खपू हस ूयेतां.. 

 "आता आता.. िला घािेरडी बोलते... आशि ्वत:.." 

 अशदती शिशहरचा ओठ जोरात चावते..आशि म्हिते, 

 "त ूआशि िी आपि दोघेपि.. बस.." 

 तिी ती त्याच्या आिखीनच जवळ जात.े 

 "अजनू काय काय वाटते..?" 

 "अजनू ना.. खपू काय काय.. प्रयत्न करताना साांगेन.. 

तसे दोघांही हसायला लागतात.  
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 अशदती त्याला शिशठत घेते. वेलीनां झाडाला आशि अजगरानां िािसाला 

लपेटून टाकावां तिी ती त्याच्या भोवती ्वत:ला लपेटून टाकते. 

 "शिशहर िला तझु्यापासनू दरू जाऊ वाटत नाही. िला आता 

तझु्याजवळचां ठेव." 

 "ह्मििि.. चालेल." 

 "आशि काय..?" 

 "आशि ना" 

 "हाां" 

 "आशि" 

 "बोल" 

 "आशि.. िी नाय जा.." 

 "अरे..!" 

 "िला ना खपू प्रयत्न करायचेत." अशदती शतचे ओठ त्याच्या 

कानाजवळ आिते आशि त्याच्या कानािी खेळत खेळत चावत चावत बोलते. 

 "तलुा प्रयत्न करायचेत..?" शिशहर हसतो आशि शतला शवचारतो. 

 "हाां..." ती लाजनू िान डोलावते. 

 "ठीक आह.े" 

 तिी ती लालेलाल होते. 
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 "आपलां लग्न झालां की" 

 "कधी करायचां आपि लग्न..?" 

 "िाझां टे्रशनांग शपररयड सांपलां की लगेच." 

 "खरांच..?" 

 "होय.. खरांच." 

 "आशि तोपयांत..?" 

 "तोपयांत.." तो शतच्या ओठाांवरून बोट शफरवतो आशि म्हितो, 

 "तझेु ओठ किासाठी आहते..?" तसां तो शतचां एक शदघा चुांबन घेतो. 

 अशदती त्याच्या कुिीत शिरते. त्याच्यािी हळू आवाजात बोलायला 

लागते. दोघांही खपू खपू आनांदी असतात. शिशहरचा थकवा त्या प्रसांगाने नाहीसा 

होतो. 

 बराच वेळ त्याांच्या गप्पा सरुू असतात. बघता बघता रात् पहाटेचां रूप 

घेऊन येते. अशदती शिशहरला शकस करून खिुीचा पापा घेऊन आतल्या खोलीत 

जाऊन झोपते. 

 शिशहर खिुीला जवळ घेतो. शतच्या डोक्यावरून िायेचा हात शफरवतो 

आशि झोपतो. किाचीही पवाा त्याला आता नसते. तो सिाधानी शचत्ताने 

शनजतो. 
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 ती रात् त्या शतघाांसाठी ही सिाधानाची रात् होती. रोशहिीच्या िनाला 

िाशहत होतां आता किाचीही पवाा करायची गरज नाही. अशदतीचां प्रेि व्यक्त 

झालेलां. ती सदु्धा सिाधानी होती. 

 आशि शिशहर.. शिशहरला तर त्याने जे जे गिावलेलां ते ते सवा शिळत 

चाललेलां. त्याची िैत्ीि, त्याचां कुटुांब, आशि अशदती.. िैत्ी, घर, प्रेयसी, आशि 

यपुीएससीचां ्वप्नां...  

 शिशहरनां त्या रात्ी सिाधानाची झोप घेतली. अिी झोप त्याला शकत्येक 

वषाांतनां आज शिळाली होती. उद्या उगविारा सयूा त्याच्यासाठी नवीन आयषु्य 

घेऊन येिार होता. 

*****  



 
164 

सखी  अक्षय पोवार 

 

 

 

फिरह 
  



 
165 

सखी  अक्षय पोवार 

  

 

 

 

 

  

त्या शदविीची पहाट उजाडली ती शिशहरच्या यिानां. त्याला शिळालेलां 

यि न्सयजूिध्य ेशदसत होतां. वतृ्तपत्ाांत छापलां होतां. लोकालोकाांत बोललां जात 

होतां. सवात् यपुीएससी यि्वीताांचां अशभनांदन होत असताना शदसत होतां. 

 शिशहरने िात् त्याची काही दखल घेतली नव्हती. तो शनवाांत झोपला 

होता. ती झोप त्याला सखु दिेारी होती. इतक्या वषाांची िेहनत कािी आलेली. 

तो उठल्यानांतर त्याचां जग बदलिार होतां. त्याच्याकडे बघण्याची दशुनयेची नजर 

बदलिार होती. आता प्रत्येक जि त्याच्याकडे आदरानां बघिार होता. त्याचा 

बाप अशभिानानां शिरविार होता. 

 

 अशदतीनां रोशहिीला सगळां साांशगतलां. शतचा सल्ला शतनां कालच घेतला 

आशि तो आिलात ही आिला असां जेव्हा रोशहिीला म्हिाली तेव्हा रोशहिीने 

शतला ्पष्टच शवचारलां, 



 
166 

सखी  अक्षय पोवार 

 "हो म्हिाला का..?" 

 अशदतीने लाजनू सवा काही ्पष्ट केलां. शतनां रोशहिीला कडकडून शिठी 

िारली. शतच्या डोळ्यात पािी आलां. ती रोशहिीचे आभार िान ूलागली.  

 "रोशहिी त ूनसतीस ना तर.. रोशहिी खपू काही शिकवलांस िला त.ू. त ू

िला कधीच सोडून जाऊ नकोस. अिीच िाझी िोठी बशहि म्हिनू रहा.." 

अशदतीला रडू कोसळलां.. रोशहिीच्या डोळ्यात पािी आलां. शतने अशदतीला 

शिशठत घेतलां. अशदतीचे डोळे पसुले. दोघींही एकिेकाांच्या शिशठत पडल्या. 

 

 रोशहिीचा आनांद गगनात िावत नव्हता. शिशहरच्या यिानां शतच ेडोळे 

शदपनू गेलेले. अशदतीच्या िायेनां शतचां काळीज शभजलेलां. अशदतीच्या 

डोक्यावरून शतनां हात शफरवला आशि "खषू रहा दोघांपि" असां िायेनां म्हिाली. 

 

 अशदतीने न्सयजू चॅनेल लावनू ठेवलां. रोशहिी आरतीचां ताट घेऊन तयार 

होती. न्सयजूवर सवात् कौतकु होताना शदसत होतां. शिशहरचां ही नाव त्यात होतां. 

शिशहरचा िोबाईल वाजनू वाजनू बांद होत होता. 
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 शिशहर उठला तो कौतकुाच्या वषाावाांनीच. शकती तरी फोन शिशहरला येत 

होते. शिशहरन ेसरळ सरळ फोन बांद केला आशि आज आपि सगळा शदवस 

एन्सजॉय करायचां असां त्यानां जाशहर केलां. 

 शिशहर तयार झाला. रोशहिीनां त्याला ओवाळलां. त्याला ओवाळताना 

शतचे डोळे भरून आलेले. त्याच्याकडे अशभिानान ेती बघत होती. शिशहरच्या 

ही डोळ्यात पािी होतां. 

 "त ूआयषु्य लढायला शिकवलांस रोशहिी." तो इतकां च म्हि ूिकला. 

 खिुी शिशहरचा फोटो शटव्हीत पाहून अशदतीला घऊेन नाचत होती. 

अशदती आशि खिुीिधलां नेिकां  लहान कोि आह ेह ेसाांगि अत्यांत कशठि होतां 

त्या वेळी. 

 ते चौघेही आनांदात होते. त्याांनी तो शदवस खपू एन्सजॉय केला. 

 

 

 शिशहरला कौतकुासाठी सवात् आिांत्ि येत होती. ऑशफसिधनू त्याचा 

सत्कार झालेलाच. त्याचे सर त्याचां तोंड भरून कौतकु करत होते. त्याांनी त्याला 

घरी जेविासाठी आिांत्ि शदलां होतां. 

 अशदती कािावर रूज ू झालेली. शिशहरचे िहाराष्ट्रभर दौरे सरुू होते. 

रोशहिी िध्यांतरी शतच्या िैत्ीिीच्या लग्नाला गेलेली. अशदतीने बऱ्याचदा शतला 
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कॉन्सटॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला पि शतचा फोन बांद दाखवत होता. अशदतीने 

शिशहरला याची कल्पना शदली. शिशहरन ेभेटून बोल ूअसां साांशगतलां. 

 त्या शदविी तो िुांबईत आलेला. सराांचां जेविाचां आिांत्ि होतां म्हिनू 

दोघांही शतकडे जात होते. 

 "शिशहर आता दहा शदवस होत आले... एक फोन नाही रोशहिीचा." 

अशदती शचांताजनक चेहऱ्याने म्हिाली. 

 "हृिििि... िी पि त्याचाच शवचार करतोय.. काही तरी झालां असेल 

फोनला.. करेल ती कॉन्सटॅक्ट.." 

 "पि अजनू का केला नाही..?" ती अिी वागत नाही कधी. 

 "होय.. ते तर आह.े. शतला तरी कुठे करििार आह.े.? करेल ती फोन.. 

साांगेल ती काय झालेलां ते.. नको टेंिन घेऊस.." 

 अशदती चाांगल्याच शचांतेत होती. रोशहिीचां असां वागिां शतला आवडलां 

नव्हतां. शतने फक्त िेसेज करून शतला लग्नाला जात असल्याचां कळवलेलां ते ही 

अचानकच.. पवूा कल्पना न दतेा.. अशदतीला शतला एकटां सोडायचां नव्हतां. ती 

ही शतच्यासोबत जािार होती.. पि तेव्हापासनू त्याांचां बोलिांच नव्हतां झालां. 

रोशहिीचा फोन बांदच होता. 

 शतचां असां कधी कधी रह्यियी वागिां िनाला चटका लावण्यासारखां 

होतां. 
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 शिशहर आशि अशदती सराांच्या घरी आले. त्याांचा दरवाजा उघडताच त्या 

स्त्रीला पाहून शिशहर अवाक झाला. 

 "्नेहा..?" 

 "त.ू.?"  

 "तमु्ही इथे..?" 

 "ए..अरे तमु्ही काय? ्नेहाच म्हि. परकी आह ेका िी?" 

 "या ना.. या.. आत या..." 

 शिशहरचे सर सोफ्यावरच होते त्याांना दोघाांना पाहून आनांद झाला. ते 

दोघांही सोफ्यावर बसले. शिशहर आश्चयाचकीत झालेला. अशदतीला शिशहरच्या 

चेहऱ्यावरचा उडलेला रांग शदसला. ती त्याला हळूच शवचारत होती कोि आह े

म्हिनू. 

 ्नेहाने शतच्या नवऱ्याला आम्ही एकाच गावचे असल्याचां साांशगतलां. 

शतथे असिाऱ्या सवाांना सखुद धक्का बसला. 

 ्नेहाने इतका चाांगला नवरा केल्याचां शिशहरला िाशहत नव्हतां. आशि 

तो त्याचा बॉसच आह ेह ेतर त्याला शबलकूल िाशहत नव्हतां. तो िािसू खरचां 

चाांगला होता. त्याचां वयही जा्त वाटत नव्हतां. तीस बत्तीस वय असेल. त्यात 
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तो चाांगलाच श्रीिांत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर श्रीिांतीचा िाज अशजबात शदसत 

नव्हता. 

 शिशहरचां यि पाहून ्नेहाला िनापासनू आनांद झाला. शतने त्याचा भाऊ 

म्हिनूच पाहुिचार केला. ्नेहाचा िनशिळाऊ ्वभाव अशदतीला आवडला. 

 शनघता शनघता ्नेहाने रोशहिीची आठवि काढली. रोशहिीचां नावां 

ऐकून अशदती चशकत झाली. रोशहिी आशि ्नेहा एकाच बॅचच्या असां शतला 

कळालां. 

 "कधी भेटते का रे रोशहिी.?" ्नेहाने शवचारलां. 

 "होय.. िुांबईतच आह ेना ती." 

 "काय? खरचां..? िला नाही िाशहत.. बोलली नाही ती.. कधीपासनू..?" 

 "पाच सहा िशहने झाले." अशदतीने साांशगतलां. 

 "पाच सहा िशहन्सयाांपासनू आह ेआशि िला िाशहत नाही." 

 "शवसरून गेली असेल." शिशहर म्हिाला. 

 "असेल कदाशचत.. किी आह ेती..? अशि शतची िलुगी खिुी." 

 "आह.े. शठक आहते.. दोघीही शठक आहते." 

 "तिुची होते वाटतां भेट..?" 

 "भेट म्हिजे.. आम्ही ही हल्लीच भेटलो शतला.. पांधरा वीस 

शदवसाांपवूी.. बऱ्याच वषाांनी भेटली ती.." 
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 "अच्छा" 

 "खिुीचा वाढशदवस होता ना.. तेव्हा आम्ही आठ दहा शदवस एकत्च 

होतो." अशदती म्हिाली. 

 "अच्छा.. अच्छा.. गोड आह ेिलुगी." ्नेहा म्हिाली आशि एकदिच 

काही तरी आठवल्यासारखां ती एकदि गांभीर झाली. 

 "वाढशदवस..? कोिाचा..?" 

 "खिुीचा" 

 "असां कसां होईल..? कधी होता..?" 

 "अत्ता पांधरा शदवसापवूी." 

 "असां कसां.. आत्ता दोन तीन िशहन्सयापवूी शतची आशि िाझी भेट झाली. 

िी ्वत: होते खिुीच्या बथाडेला." 

 "काय..?" शिशहर आशि अशदती दोघेही चकीत होऊन एकदिच 

बोलले. दोघांही आश्चयााने एकिेकाांकडे पाहत राशहले. 

 ''हो तर." 

 "असां कसां..? आम्ही आत्ता पांधरा शदवसाांपवूी शतचा वाढशदवस साजरा 

केला." अशदती म्हिाली. 

 "काय बोलतेस..?" 

 "होय खरांच.." शिशहर म्हिाला. 
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 "असां कसां होऊ िकतां.. िी शतला भेटले.. शतने आिांत्ि शदलां.. 

वाढशदवस झाला.. फार लाांबची गोष्ट नाही ही.. तीनच िशहने झाले.. होय.. 

बरोबर.. तीनच... एक शिनीट.. एक शिनीट.. फोटो असेल ना िाझ्याकडे.. थाांब 

हा थाांब.. 

 ्नेहा शवचारात पडून एकटीच बोलत होती. अशदतीला आशि शिशहरला 

ही चाांगलाच िॉक बसलेला. 

 "हाां.. हाां.. ह ेबघ.. शिळाला." 

 शतने दोघाांनाही तो फोटो दाखवला. फोटो वाढशदवसाचाच होता. 

तारीखही तीन िशहन्सयाांपवूीची होती. रोशहिी आशि खिुी असल्याचां शसद्ध होत 

होतां. 

 ्नेहाला ही अशदतीकडचा फोटो बघनू चाांगलाच िॉक बसला. 

 कोिालाच काही कळेनासां झालां. असां का वागली असेल रोशहिी..? 

दोनदोन वाढशदवस करण्यािागे काय हते ू असेल शतचा..? अशदती चाांगलीच 

गोंधळली होती.  

 "अजनू काय म्हिाली रोशहिी..?" अशदतीने शवचारलां. 

 "काही शविेष असां काही नाही.. बऱ्याच वषाांनी िला कोल्हापरूात 

भेटली. आिचां नवीन घर घ्यायचां ठरत होतां गावी. आिची भेट एजेंटच्या 

ऑशफसिध्येच झाली. बराच वेळ आम्ही बोलत होतो. गावी आता घर 
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घेतल्याचां शतने साांशगतलां. िुांबईला राहतेय असां काही म्हिाली नाही.. आता 

आह ेकुठां ती..?" 

 "तेच तर िाशहत नाही ना.." अशदती म्हिाली. "वाढशदवसानांतर शतचा 

पत्ताच नाही. िैत्ीिीच्या लग्नाला जाते असां म्हिनू जी गेली ते अजनू आलीच 

नाही." 

 शिशहर सवा फोटो काळजीपवूाक पाहत होता. एक फोटो त्याला खटकत 

होता.  

 "ही िलुगी कोन ्नेहा..?" 

 "कोि बघ.ू.?" 

 ्नेहाने फोटो झिू केला.  

 "ही.. कोिी तरी शतची ितै्ीिच असावी कदाशचत.. तेव्हा फार शतच्या 

िैत्ीिी होत्या.. आिच्या बॅचचां असां कोिी नव्हतां.. िी एकटीच होते.. 

जवळपास सगळ्या कािावरल्याच होत्या. का रे..?"  

 "काही नाही.." 

 अशदतीने तो फोटो पाशहला. आशि आपल्याकडचा फोटो शतला 

दाखवला. 

 "होय हीच.. हीच होती.." ्नेहाने ओळखलां. 

 "कोि ही..?"  
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 "खिुीला साांभाळते िुांबईत. आम्हाांला ही जा्त िाशहती नाही 

शतच्याबद्दल." 

 "रोशहिीची जवळचीच कोिी तरी असावी िग." 

 "असांच वाटतांय आता... पि िला कळत नाही रोशहिी असां का 

वागतेय..? नेिकां  काय लपवतेय ती आपल्यापासनू..? 

 "ते आता ही िलुगीच साांगेल." शिशहर म्हिाला. 

 "चला शनघतो आम्ही.. ्नहेा खपू खपू थाँक्स.. वाटलां नव्हतां इथे येऊन 

एवढां काही होईल ते." 

 "खरचां.. िला ही चाांगलाच धक्का बसलाय.."  

 "थाँक् य ू्नेहा.. थाँक् य ूसर.." अशदती म्हिाली.. 

 "थाँक् य ूसर.." शिशहरने ही आभार िानल.े 

 "या.. आशि शिशहर िला ही कळव.. अशदती कॉन्सटॅक्ट िध्ये राहा." 

 "हो नक्कीच.." 

 ते दोघां शतथनू सरळ रोशहिीच्या घराच्या शदिेन े गेले. अशदतीला 

रोशहिीबद्दल वाटिारां रह्य वाढत चाललां होतां. शिशहरलाही अशदतीचां म्हििां 

आता पिूापिे पटत होतां. आपल्या िैत्ीिीसोबत नेिकां  ह ेकाय होतयां त्याला 

कळत नव्हतां. 
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 ते दोघांही रोशहिीच्या घरी आले. दारावरचां कुलपू त्याांनी डूशप्लकेट 

चावीने उघडलां. त्याांनी शतच्या घराची झडती घ्यायला सरुवात केली. अशदतीला 

खात्ी होती की शतला नक्की काय तरी सापडेल म्हिनू. 

 रोशहिीच्या कपाटात अशदतीला शतची डॉक्यिूेंट फाईल शिळाली. त्यात 

खिुीचां बथा सशटाशफकेट शतला शदसलां. शतने शिशहरला जाऊन ते दाखवलां. 

 बथा सशटाशफकेट पाहून दोघांही एकिेकाांच्याकडे आश्चयााने पाहू लागले. 

्नेहा म्हित होती ते खरच होतां. तीन िशहन्सयापवूीची ताररख होती. 

 अशदती चाांगलीच गोंधळली.. रोशहिीचां ह ेअसां वागण्याचा काय अथा 

अस ूिकतो याचा ती शवचार करायला लागली. 

 शिशहर एकदिच खाली बसला. त्याची नजर त्या बथा सशटाशफकेटवरच्या 

नावावर होती. अशदती त्याच्या बाजलूा बसली.  

 "शिशहर काय झालां..?" 

 शिशहर काही बोलला नाही. 

 "शिशहर.." 

 "हाां..." 

 "काय झालां..?" 

 "नाव.." 

 "नाव काय?" 
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 "खिुीचां नाव" 

 अशदतीने सशटाशफकेट हातात घेतलां आशि नावां वाचलां. 

 "सखी िोशहत सरांजािे.. खिुीचां नाव सखी आह.े" 

 शिशहरच्या डोळ्यात पािी होतां. 

 "काय झालां िग.. शिशहर..?"  

 "अशदती..." 

 "हाां.." 

 "िी रोशहिीला सखी म्हिायचो." 

 "काय..?" 

 "होय." 

 "तलुा शतने ह ेकधी साांशगतलां नाही.. खिुीचां नाव सखी आह ेम्हिनू." 

 "कधीच नाही."  

 अशदतीला ही िॉक बसला.. रोशहिीचा हा गुांता वाढतच होता.. 

 पशहल्या शदवसापासनू रोशहिीचां वागिां अशदतीला पेचात टाकिारां होतां. 

शतच्या बोलण्यातनू वागण्यातनू बऱ्याच गोष्टींचा अथा कळत नव्हता. 

 रोशहिीचां एकदि हरवनू जािां.. त्या शदविी अचानकच रडिां.. खिुीला 

जवळ घेिां.. वाढशदवस नसताना पनु्सहा साजरा करिां.. शिशहरला आशि िला 
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एकत् आििां.. खिुीचां िला िम्िा म्हििां.. सवा सवा अशदतीच्या डोळ्यासिोर 

आलां. 

 अशदतीला नक्कीच रोशहिी कुठल्या तरी िोठ्या सांकटात असल्याचां 

जािव ूलागलां. 

 अशदतीच्या डोळ्यात पािी आलां. शतनां शतची िान शिशहरच्या खाांद्यावर 

टाकली.   

 "शिशहर.. िला खपू भीती वाटतेय." अशदती रडत रडतच बोलली. 

 शिशहर िाांत होता. िनू्सयात पाहत होता. त्याच्या नजरेसिोरून रोशहिी 

हटत नव्हती. 

 अशदतीने रोशहिीचा चाांगलाच धसका घेतला. ती रडू लागली. आपली 

शजवाभावाची िैत्ीि आपली साताजन्सिाची बशहि नक्कीच कुठल्यातरी 

सांकटात आह ेअसां शतला जािव ूलागलां. 

 रोशहिीचा तो हसरा चेहरा शतच्या डोळ्यासिोरून हटत नव्हता. िावची 

िावची म्हिनू खिुीने शदलेली हाक शतच्या कानात गुांज त होती. 

 शिशहर उठला.. अशदती ही त्याच्यापाठोपाठ उठली. 

 "चल आपि िोध ूत्या िलुीला.. इथे जवळच कुठे तरी असिार ती 

चल..." शिशहर डोळे पसुत म्हिाला. 

 अशदतीने डोळे पसुले. दोघांही घर लॉक करून बाहरे पडले. 
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 बराच वेळ िोध घेऊनही त्याांच्या हाती काहीच आलां नाही. जवळपास 

कुठे बेबी सीशटांग नसल्याचां त्याांना कळालां. आशि या िलुीला ही कुठे पाशहलां 

नसल्याचां त्याांना कळालां. 

 

 दोघांही घरी परत आले. अशदतीला रडू कोसळलां. शिशहरने शतला आधार 

शदला. अशदती ओक्साबोक्िी रडू लागली. शिशहरची ती रात् अशदतीला 

सावरण्यातचां गेली. 

 

 

 दसुऱ्या शदविीची सकाळ त्याांची आिखी एका धक्क्यानेच झाली. 

शिशहर आशि अशदती टाटा हॉश्पटलिध्ये शनघालेले. शतथनू एका िलुाने कॉल 

केलेला. कॉल रोशहिी सांदभाात होता. तमु्ही हॉश्पटलिध्ये या असां तो म्हित 

होता. शिशहर आशि अशदती तात्काळ शनघाले. 

 ते दोघांही त्याांना साांशगतलले्या फ्लोअरवर आले. शतथे येताच त्याांना 

बाकड्यावर ती िलुगी शदसली. शतच्या िेजारी एक िलुगा बसलेला. शिशहरने 

शतला ओळखलां. ती तीच िलुगी होती शजला ते रात्ी िोधत होते. 

 शिशहर शतच्याजवळ गेला. तो िलुगा उठून उभा राशहला. 
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 "िीच बोलवलां तमु्हाांला.." तो म्हिाला. 

 त्या िलुीने डोकां  वर घेतलां. रडून रडून शतचे डोळे सजुलेले शदसत होते. 

शिशहरला पाहताच शतचा हुांदका फुटला. 

 "दादा... त ूआला.." म्हित ती जोरजोरात रडू लागली. 

 शिशहर शतच्या जवळ गलेा. शतच्या डोक्यावर हात ठेवला. शतने 

बसल्याबसल्याच शिशहरला शवळखा घातला.. अशदती शतच्या िेजारीच बसली. 

अशदतीने शतला जवळ घेतलां. शतला िाांत केलां. शतने अशदतीला ताई म्हित शिठी 

िारली आशि पनु्सहा रडू लागली. 

 

 खपू वेळाने ती िाांत झाली. शतने डोळे पसुले. शिशहर शतच्या सिोरच 

गडुघ्यावर बसला. अशदती शतच्या बाजलूा बसली. 

 शिशहरकडे बघनू ती बोल ूलागली. 

 दादा, िी सारीका... रोशहिीच्या िािाची िलुगी. िी आशि ताई एकत्च 

राहायचो. खिुी िाझ्याकडेच असायची. ताईने तमु्हाांला खोटां साांशगतलां की िी 

बेबी सीशटांगची शदशद आह ेम्हिनू. 

 दादा िला तिुच्याबद्दल सवा िाशहत आह.े ताई िला सगळां साांगायची. 

ताईचां जेव्हा लग्न ठरलां होतां ना तेव्हा िीच शतला िदत केली होती. पि ददुवैानां 

ती फसली. नशिबानां शतची साथ नाही शदली. पि ताईने िाझां नाव घेतलां नाही. 
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िी लहान होते तेव्हा. पि ताईचां द:ुख िी सिज ूिकत होते. शतला रडताना िला 

बघ ूवाटत नव्हतां. ती फक्त तझुच नाव घेत होती. पि आम्ही काही नाही करू 

िकलो. 

 शतचां लग्न झालां. िनाशवरूद्ध झालां. ददुवैानां शतचा सांसारही शटकला 

नाही. नवऱ्याच्या ितृ्यनूांतर ती कोल्हापरूला आली. ती गावीही गेली नाही. 

घरातल्याांिी शतने सांबांध तोडून टाकले. 

 िाझ्या शिक्षिासाठी िी ताईकडेच आले. ताईनेच िला बोलवनू घेतलां. 

ताईने िला आिलां नसतां तर िी सदु्धा आज कुठां तरी भाांडी घासत राशहले असते. 

िाझा बाबा पि िाझां लग्न लावनू दणे्याच्या तयारीत होता. िी पळून आले. 

 ताईने िला साांभाळलां. िला शिकवलां. िी आशि ताई एकत्च राहत 

होतो. ताईने बाँशकां गची पररक्षा शदली. पशहल्याच प्रयत्नात शतला नोकरी शिळाली. 

ताईला सखुाचे शदवस आले. िलुीसोबत ती रि ूलागली. खिुीच शतचां जग होतां. 

जवळजवळ शतचां घराचां ्वप्नांही होत आलेलां. फार आनांदात ती जगत होती. 

 पि ददुवै्य शतच्या उरावरचां बसलेलां. शतचा वाईट काळ शतचा शपछा 

सोडत नव्हता. शतची तब्येत फारच खराब होत होती. सारखी सारखी आजारी 

पडायची. एक शदवस चक्कर येऊन पडल्याचां शनशित्त झालां. आम्ही शतला 

दवाखान्सयात घेऊन आलो. 

 शतथांच काळाने घात केला दादा. तिी ती जोरजोरात हुांदके दते रडू 

लागली. 
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 "ताईला कॅन्ससर असल्याचां डॉक्टराांनी साांशगतलां दादा." 

 शिशहरच्या पायाखालची जिीन शनसटली. अशदतीच्या डोळ्यात पािी 

आलां. ती रडू लागली. ती खालीच कोसळली. शतला भोवळ आली. शिशहरने 

शतला धरलां. शतला िदु्धीवर आिलां. शिशहरला पाहून अशदती अजनूच रडू 

लागली. शिशहरने शतला उठवनू बाकड्यावर बसवलां. शतचा हात हातात धरला. 

शतला िाांत केलां. 

 सारीका पढेु साांग ूलागली. 

 दादा डॉक्टराांनी ्पष्ट साांशगतलां तिुची केस फार रेअर आह.े तमु्ही 

याआधीच दाखवायला हवां होतां. आता उिीर झालाय. जवळजवळ आता ही 

थडा ्टेज आह.े तमु्ही एकदा िुांबईला टाटािध्ये दाखवा. 

 आम्ही िुांबईत आलो. इथे ही ताईला तेच साांशगतलां गेलां. "थडा ्टेज 

नांतर फार िक्यता किी असते. तमु्ही जरा आधीच दाखवायला हवां होतां. आता 

तिुच्याकडे फार किी वेळ आह.े" 

 ताई त्या शदविी खपू रडली. आता कुठे शतला सखुाचे शदवस आलेले. 

िाझ्यानांतर खिुीचां काय होईल या शचांतेनां ती पार खांगनू गेली. िी ताईला धीर 

दते होते. पि ताई.. दादा ताई.. तिी ती रडूच लागली. 

 दादा ताईकडे बघवत नव्हतां रे... ती रडत रडतच साांग ूलागली. शतच्या 

नांतर खिुीचां काय होईल हा एकच शवचार शतला सतवत होता. 
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 शतला तझुी आठवि झाली. शतने तझुा िोध घेतला. पि त ूगावी नसनू 

िुांबईतच असल्याचां शतला सिजांल. ती एकदा िुांबईत शतच्या िैत्ीिीला 

भेटायला म्हिनू शतच्या पत्त्यावर गेली. तर वॉचिनने शतला साांशगतलां की िॅडि 

आता इथे राहत नाहीत. इथे आता नवीन ऑशफस सरुू केलांय. त्या आता 

दसुरीकडे राहतात. वॉचिन तो पत्ता शलहून दते होता. 

 आशि.. 

 शतने तलुा बशघतलां. त ूआशि अशदती एकत् येत होता. तलुा बघनू ताईला 

फार आनांद झाला. तमु्ही शदसल्याची बातिी ताईने िला साांशगतली. ती फार 

आनांदी झाली. 

 इतक्या वषाांनी त ूशदसलास पि तलुा भेटता नाही आलां. ताईला वाईट 

वाटलां. शतला खिुीची शचांता सतावतच होती. 

 तमु्हाांला जेव्हा ताईने पाशहलां तेव्हा शतला िांका आली. शतला तमु्हाांला 

जािनू घ्यायचां होतां. शतने तिुची िाशहती काढायला सरुवात केली. तमु्ही इथे 

काि करत असल्याचां शतला वॉचिनकडून कळालां. फेसबकु वरून अशदतीची 

िाशहती काढली. शतचा फोटा घेतला. ती रोज खिुीला अशदतीची ओळख करून 

दऊे लागली. तझुा कोिता तरी जनुा फोटो होता तो खिुीला दाखव ूलागली. 

 अशदतीला िाविी बोलायचां.. शिशहरला काका बोलायचां.. असां ती 

शतला शिकव ूलागली. खिुीला ही तिुची ओळख होऊ लागली. गेली दोन तीन 
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िशहने ती तिुच्या िागावर होती. तिुची खबर ठेवत होती. तिुच्यातलां ररलेिन 

शतला सिजलां. फक्त तमु्ही एक होण्याची ती वाट बघत होती.  

 खिुीला तिुची इतकी सवय होऊ लागली की ती रोज तिुच्या बद्दल 

शवचारत होती. िाविी कधी येिार..? काका कधी येिार..? रोज शवचारत होती. 

 ताईने िग तलुा कॉल केलाच. तमु्ही जेव्हा शतला प्रत्यक्षात भेटला तेव्हा 

बऱ्याच गोष्टी शतच्या लक्षात आल्या. तिुचां प्रेि आह ेह ेशतला कळालां. तझु्यािी 

बोलनू तर शतची खात्ीच पटली. 

 शतला खरां तर अशदतीिी िैत्ी किी करायची हा प्रश् होता. पि त ू्वत: 

शतला घेऊन आलास. सगळां ताईच्या िनासारखांच होत गेलां. 

 दादा ताई त्या शदविी तझु्यािी जसां वागली ती िदु्दािच. शतला बघायचां 

होतां तझुां खरचां अशदतीवर प्रेि आह ेका म्हिनू.. त ूजसा होतास अगदी तसाच 

आहसे.. शतची खात्ी पटली. त ूियाादा ओलाांडली नाहीस. दादा तलुा पटिार 

नाही पि ताई खपू रडली.  सागर त्याच्या ियाादा कधी ओलाांडत नाही ह े

त ू शसद्ध केलांस त्या शदविी. ताईला अशदती ही फार आवडली. अशदतीचा 

िायाळू ्वभाव शतच्या िनात बसला. शतने ठरवलां तमु्हाांला लवकरात लवकर 

एकत् आिायचां. त ूअचानक गावी गेलास. काही तरी बहािा करून तलुा आशि 

अशदतीला एकत् आिायचां असां ताईने ठरवलां. म्हिनू आम्ही खिुीचा 

वाढशदवस प्लॅन केला. 
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 सवा ताईच्या िनानसुार झालां. ताईची आशि अशदतीची िैत्ी झाली. 

अशदतीची आशि खिुीची िैत्ी झाली. ताईन े खिुीला साांशगतलां की, "िी 

नसताना िाविीला िम्िाच म्हिायचां. िाविी खपू चाांगली आह ेना..? िाविी 

खपू प्रेि करते ना..? िम्िा आशि िाविी एकच असतात.. िी नसेल ना तेव्हा 

आद ुिाविीला िम्िाच म्हिायचां.." खिुीने शतला फार प्रश् शवचारले. ताईने 

शतला जवळ घेऊन एक एक गोष्ट सिजवनू साांशगतली. 

 खिुी शवचारत असे, 

 "िम्िा त ूकुठां जािार..?" तर ताई शतची सिजतू घालनू साांगी,  

 "तलुा टेडी खपू आवडतो ना.. तर िी तझु्यासाठी टेडी आिायला 

जािार.. दवेबाप्पाकडे.. दवेबाप्पाला बोलिार, दवेबाप्पा त ूिाझ्या खिुीसाठी 

खपू चाांगले चाांगले टेडी शबअर द.े. िाझी खिुी वाट बघतेय.. िला जाऊ द े

लवकर.. िग िी तझु्यासाठी खपू खपू टेडी घेऊन येिार.. त ूरडायचां नाहीस हाां 

िी नसताना.. िी चाांगले चाांगले िोठे िोठे टेडी आिेपयांत अद ुिाऊ बरोबर 

खेळायचां.. अद ुिाऊला त्ास नाही द्यायचा.. ऐकिार ना िाझां त.ू.?" 

 ती सारखां सारखां बोलनू ती गोष्ट खिुीच्या िनावर शबांबवत असे. 

 तमु्ही दोघां एकत् आलात.. ताईला फार आनांद झाला. तिुच्या सोबत 

ती सखुाचे चार शदवस जग ूिकली. या शदवसात ती फार आनांदी होती. आता 

िाझां सिाधान झालां. आता िी िेले तरी िला त्याची शफकीर नाही असां सारखां 

ताई बोलत होती.  
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 दादा त ूयपुीएससी शक्लयर झालाां. ताईचां ्वप्नां पिूा झालां. शतला आता 

किाची शचांता राशहली नव्हती. 

 तमु्ही दोघांही त्या शदविी कािावर गेलात. ताईला जा्त झालां. शतला 

आम्ही दवाखान्सयात आिलां. ताईने पररश्थती ओळखली. शतन ेिला साांशगतलां 

कुिाला काही साांगायचां नाही. खिुीला दवाखान्सयात आिायचां नाही. आज 

सकाळी शतला जा्त झालां. शतची िदु्ध हरपली. डॉक्टराांनी ् पष्ट साांशगतलां आता 

चान्ससेस फार किी आहते. तमु्ही तिुच्या पाहुण्याांना बोलावनू घ्या. शतने ही शचठ्ठी 

तझु्यासाठी शदली होती. 

 सारीकाचे डोळे पाण्यानां भरले. "दादा.. ताई आता नाही राहिार 

आपल्यात." शतचा हुांदका दाटून आला. ती रडूच लागली. अशदतीला ह ेद:ुख 

सहन नाही झालां. शतने शिशहरच्या खाांद्यावर िान टाकली. सारीकाने शचठ्ठी 

शिशहरच्या हातात शदली. शिशहरने थरथरत्या हाताांनी ती शचठ्ठी हातात घेतली. 

आशि वाच ूलागला. 
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प्रिय प्रिप्रिर 

 

  िला िाप्रित आि े िाझं पत्र तलुा त्रासच दतंे. 

याआधीिी आप्रण आतािी. पप्रिल्या पत्रात िी तझु्या आयषु्यातनू गेले. 

आप्रण आता या जगातनूच जात आि.े िाझं तलुा पत्र प्रिळले तेव्िा िी 

असेन की नािी िाप्रित नािी. 

 िला िाफ कर. िी तझु्यासाठी कािीच करू शकले नािी. त ू

खपू िेि केलंस िाझ्यावर. िाझीच वेळ खराब िोती. असो. 

 जे झालं ते सवव तलुा िाप्रित आि.े िी तझु्यापासनू िाझा आजार 

सोडून कािी लपवलं नािी. एवढ्यापरुतं िला िाफ कर. त ूतझंु स्वप्नं 

पणूव केलंस िला खपू आनदं झाला. वाईट इतकंच वाटतं की िी तझुी 

िोऊ शकले नािी. 

 पण अप्रदती.. िी तझु्यासाठी खपू खषू आि.े  

 अप्रदती तलुा आप्रण प्रिप्रिरला िी जेव्िा पाप्रिलं तेव्िा िला, 

िाझी आप्रण प्रिप्रिरची आठवण झाली. अप्रदती तचू प्रिप्रिरसाठी उत्ति 

जोप्रडदार असल्याची िला खात्री पटली. 

 अप्रदती त ू िला सिजतूदार म्िणतेस. पण अगं त ू तर खपू 

िायाळू आिसे. त ू प्रजतका जीव िला लावलास प्रततका कोणीच 
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लावला नसेल. िला िाफ कर अप्रदती िी तलुा कािी प्रशकव ू नािी 

शकले. िला तिुची साथ िवी िोती. पण नप्रशबापढेु आता आपल ंकाय 

चालणार. िाझ्या शेवटच्या सियात िी तिुच्यात आनंदात राप्रिले 

प्रतथेच िाझं सिाधान झालं. 

 प्रिप्रिर तझुी सखी तलुा सोडून गेली आि ेअसं कधीच सिज ू

नकोस. एक सखी िी िागे ठेऊन जात आि.े ती आप्रण िी काय वेगळ्या 

नािी आिोत. आम्िी एकच आिोत. 

 आता प्रनघते िी काळजी घ्या. 

 

तझुीच सखी 
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शिशहरच्या डोळ्यातनू आसवाांच्या धारा शनघत होत्या.  

 "कुठे आह ेरोशहिी..?" त्याने शवचारलां. 

 सारीकाने सिोरच्या खोलीवर ईिारा केला आशि चाल ूलागली. 

 शिशहर आशि अशदती शतच्या िागोिाग गेले. रोशहिी बेडवर शनपशचत 

पडून होती. शतचे डोळे बांद होते. ती काहीच रर्पॉन्सस दते नव्हती. रोशहिीला 

पाहून अशदतीने हांबरडा फोडला. ती खपू खपू रडू लागली. रडत रडतच ती 

शतच्या पायािी बसली. 

 शिशहरला रोशहिीकडे पाहवत नव्हतां. तो एकटक शतच्या िाांत िदु्रकेडे 

पाहत होता. अश्रूांचा एक एक थेंब त्याच्या गालावरून ओघळत होता. 

 रोशहिीला पाहून त्याच्यासिोर सगळां बालपि उभां राशहलां. 

बालपिातली सोनी.. िाळेतली रोशहिी.. खेळातली सोबती.. द:ुखातली 

साथी.. सांकटातली िैत्ीि.. प्रेिातली साजिी.. त्याची सखी.. शनपशचत पडून 

होती. 

 रोशहिीचा काहीच प्रशतसाद नव्हता. 

 शिशहर शतच्याजवळ गेला. त्याने शतच्या डोक्यावरून हात शफरवला. 

शिशहरने त्याचां तोंड शतच्या डोक्याजवळ नेलां. शतच्या डोक्याला त्याचे ओठ 

लागले. त्याचे अश्र ूशतच्या डोक्यातल्या भाांगात पडले. आशि त्याच भरलेल्या 

डोळ्याांनी तो म्हिाला, 
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 खपू सोसलांस त ूरोशहिी.. आता शनशश्चांत रहा.. तझुी सखी आता िाझी 

सखी आह.े. 

 पलीकडचां ििीन टीं टीं टीं टीं असा आवाज करू लागलां. त्या 

िशिनिधनू सरळ सरळ लाांबलचक रेष येऊ लागली. 

 त्या दहेानां प्राि सोडला. रोशहिीची जयोत िालवली. 

 या क्षिासाठीच आतापयांत शतच्यात प्राि होते. शिशहरचे िब्द शतच्या 

हृदयापयांत पोचले. शतची खात्ी पटली. शतच्या सख्यािी शतची िेवटची भेट 

झाली. शिशहरची सखी.. अशदतीची शजवाभावाची िैत्ीि.. सवाांना सोडून गेली.. 

शतने सवाांचा शनरोप घेतला.. ती अनांतात शवलीन झाली. 

 रोशहिी नावाचां सिजतूदार िन.. सहनिील काळीज कायि्वरूपी बांद 

पडलां.. 

 

***** 
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कथा कादबंरी म्हणजे असं असतं तरी काय? 

 

कथा कादांबरी म्हिजे असां असतां तरी काय? 

खरां थोिां खाली, वर खर् यावरची साय! 

थोिां मीठ, थोिी वमची, खरां लपवत नाही.  

ज्याचां जळतां त्याला कळतां, पाणी थाांबत नाही.  

एकीकिे कथा म्हणजे पिद्याआिची आग 

दसुरीकिे कथा म्हणजे लपवलेला राग 

थोिां प्रेम, थोिा िषे, थोिी धाय धाय 

कथा म्हणज ेतमु्ही-आम्ही दसुरां-वतसरां काय? 

 

ई सावहत्यवर हजारहून अवधक दजेदार कथा-कादांबर् या.  

आनांद घ्या. आनांद द्या.  

 

Free Whatsapp book service: 9987737237 
www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com

