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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लटु ा! लुटून न्या!

मिला सावरिाना
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण िरीही आम्ही िे वाचकाांना तवनामल्ू य घेऊ देिो.
कारण ई पस्ु िक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होि नाही.
उलट आनांद वाढिो, मजा येिे.

पण
िम्ु ही िे फ़ुकट का घ्यावां?
िम्ु हालाही काही देिा येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सातहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आतण िम्ु हाला आनदां तमळेल

आतण िमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
तमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा

ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व आिशां त्त
करव. सोशल तमतियावर ई सातहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्ततु ीच 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 व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बद्ध
ु उांचीवर जात
रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

एक अनवट प्रेमकथा

ततला सावरताना

लेखक :

ऋतिके श मठपती
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ततला सावरताना
लेखक - ऋतिके श मठपिी
फोन नांबर - 7972076796
ईमेल - mathapati278@gmail.com
इनस्टाग्राम - @rushi.278
पत्ता - १७/२ कल्याण नगर भाग -१, जळ
ु े सोलापरू , सोलापरू (413003)
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील
अांिवचे पनु िद्राु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकाची लेखी
परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस)
होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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प्रकविक ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
esahity@gmail.com

whatsapp: 9987737237

प्रकविन : ३१ तिसेंबर २०२१
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे.
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-ऋषिके श मठपती

ई सातहत्यच्या वाचकाांना माझा
नमस्कार. मी ऋतिके श मठपिी. ई सातहत्य प्रतिष्ठान' वर माझे हे पतहलां पस्ु िक.
शाळे मध्ये तशकि असिाना मला
माझ्या घराि सधु ा मिू ी याांचां ' बकुळा ' हे
पस्ु िक हािी पिलां. हे पस्ु िक वाचण्यासाठी
मला के वळ दोन तदवस लागले. िेंव्हापासनू
मला वाचण्याची आवि तनमााण झाली. शाळे मध्ये वहीच्या मागच्या पानावर छोटी
कथा तलतहण्यास सरुु वाि के ली. वगाािले तमत्मैतत्णी मनोरांजासाठी वाचि असे.
त्यानांिर शाळे िील परीक्षा, अभ्यासामळ
ु े तलतहण्यािनू जरा लाांबलो होिो.
सागां लीमध्ये तशक्षण घेि असिाना पन्ु हा एकदा तलतहण्यास सरुु वाि के लो. त्यापासनू
िे आिापयंि तलतहण्याचा प्रवास माझा चालू आहे.
आजकालच्या यवु ा तपढीला नशा करणे म्हणजे एक प्रकारचां फॅ शन म्हणनू येिे.
याच फॅ शनमळ
ु े तकत्येक जण स्विःच्या आयष्ु याकिे दल
ु ातक्षि करिाि. दारू, ड्रग्स
वैगरे घेऊन िे थोि्यावेळासाठी मजेि राहिाि खरे पण त्याचा पररणाम खपू उशीर
जाणविो. अश्याच एका मल
ु ीची कथा या कादबां रीि तलतहलेली आहे. नशेमळ
ु े िे
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शारररीक आरोग्य िर गमाविािच मानतसक आरोग्यही गमाविाि. काहीजण
दसु ऱ्याच्या बळजबरीने नशेच्या दतु नयेि तशरिाि. याच दतु नयेिनू त्याांना बाहेर
काढण्यासाठी कोणीिरी त्याांच्यावर प्रेम करणारा तकांवा करणारी हवी असिे. नशेि
धदांु असलेल्या त्या लोकानां ा सावरावे लागिे. अशीच एका मल
ु ीला सवरण्याची
कथा या कादबां रीि तदलेली आहे.
या पस्ु िकासाठी खपू लोकाांचा आधार मला तमळाला. सवााि आधी
माझ्यासारख्या नवीन लेखकाांना सांधी देण्यासाठी ‘ ई – सातहत्य प्रतिष्ठान ‘ याांच
मनःपवू ाक धन्यवाद. त्यानांिर मला लेखनासाठी वेळोवेळी स्फूतिा व मागादशान
देण्यासाठी श्री सतचन तदतक्षि सर याच
ु ा मनःपवू ाक धन्यवाद. माझ्या पस्ु िकासाठी
ां ेसद्ध
मख
ु पृष्ठ ियार करण्यासाठी कुमारी श्रतु िका कुदरी (B. Sc Chemistry, B. Ed)
याांनासद्ध
ु ा मनःपवू ाक आभार..
ऋतिके श मठपिी (M. Sc Mathematics)
फोन नांबर - 7972076796
ईमेल - mathapati278@gmail. com
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अपाणपतत्का
हे पस्ु िक माझ्या कुटुांबािील सवा सदस्याांना, मला तलतहण्यासाठी
स्फूतिा देणाऱ्यानां ा व माझ्या सवा शभु तचिां कानां ा अपाण..

8

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

कथाभाग साराांश

स्विःच्या कामावर प्रामातणक प्रेम असणारा अणाव एक सतु शतक्षि
मल
ु गा... याच्या जीवनाि एक वेगळे च वळण येिे, जेंव्हा िो मॉिना,
एकटी राहणारी, स्टायतलश आतण स्विःच्याच धदांु ीि असणाऱ्या
पजू ाला भेटिो. नशेच्या धांदु ीि असणारी पजू ाला सावरण्यासाठी
अणावच्या एकिफी प्रेमाची गरज भासिे. त्याची मदि रचना आतण रवी
हे दोघे करिाि. कथेि एक वेगळे च ट्तवस्ट येिे, जेंव्हा पजू ाचे बाबा
तिच्या आयष्ु याि पन्ु हा येिाि. अणावला त्याचां प्रेम भेटेल का? सोपां
आहे का एवढां?
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तिला सावरिाना
ही कवदबां री काल्पतनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक आहेि.
त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी
प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग
सिजवर्व.
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तचमणीच्या तकलतबलाटामळ
ु े सकाळच्या त्या वािावरणाि प्रसन्निा पसरि
होिी. सोमवारची सकाळ होिी. अलामा तकत्येकदा वाजनू गेला याचा तहशोबच
लागि नव्हिा. सकाळचे ९ वाजनू गेले होिे. अणावचे िोळे गाढ झोपेिनू जागे झाले.
घि्याळ बघिाच अणाव असा जागा झाला, जसा की यद्ध
ु सरू
ु होणार आहे आतण
शेवटचा सैतनक िोच बाकी आहे. घि्याळ बघनू िो गिबिीि उठला. आज त्याला
लवकर पोहचायच होि म्हणनू िो बाथरूममध्ये गेला आतण गाणे गाि शॉवर घेऊ
लागला. त्याची िी सवयच होिी. काही वेळािच िो बाथरूममधनू बाहेर आला
आतण ियार होऊ लागला. रात्ी उतशरा झोपी गेल्याबद्दल स्विःला तशव्या घालि
िो बाईक काढला आतण ऑतफसला अगदी वेगाने जाऊ लागला. तकिीही वेगाने
गािी चालवला िरी त्याला शेवटी अधाा िास उशीर झालाच. कधीही उतशरा न
पोहचलेला िो आज मात् उतशरा पोहचला होिा.
रवी - " आज सयू ा कुठून उगवला ग रचना?"
रचना तचिवि म्हणाली - " उत्तरे किून वाटिां... "
त्याची चेष्टा उिवि दोघेही हसले.
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अणाव - " काय करायचां शेवटी चक
ु ी माणसाक
ां िूनच होि असिे. िमु च्याकिून
थोिीच होणार आहे.. "
आिा हसायची वेळ अणावचा होिी. िो मात् तह सांधी सोिून देणाऱ्याांपैकी
नव्हिा. िो मोठ्यानां ी हसू लागला. दोघे त्याला अस बघि होिे जसे की त्याला िळून
आिाच्या आिा खाणार आहेि.
रचना - " परु े परु े आिा कामाला लागा. कामचोर सगळे . "
सगळे कामाि मग्न झाले. अणावला िस त्याच काम म्हणजे त्याची एक तप्रयसी
असल्यासारखीच होिी. एकदा का िो मग्न झाला िर थेट जेवण्याच्या वेळेलाच
उठणारा होि. िेवढ्याि जतसका जी आदरातिथ्य म्हणनू काम करि होिी. तिचा फोन
त्याच्या टेबलावर आला.
जतसका -" बॉस िल
ु ा बोलवि आहेि अणाव "
अणाव - "का?"
जतसका - " मातहिी नाही तिअर"
जतसक एक ऑतफस साांभाळणारी स्त्री होिी. खपू सांदु र आतण ऑतफसमधल्या
सगळयाांची खपू काळजी घेणारी. पण िी तववातहि स्त्री होिी. बॉसच्या के तबनमध्ये
जाि अणाव म्हणाला.
अणाव - " मे आय कम इन सर? "
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बॉस - " येस कम इन अणाव. बस बस "
िो खचु ीवर बसिाच बॉस म्हणाले.
बॉस - " अणाव... िू खपू मेहनिी आहेस आतण आपल्याला एक नवीन प्रोजेक्ट
तमळाला आहे. हा प्रोजेक्ट आिा पयंिचा सवााि मोठा प्रोजेक्ट आहे. त्यामळ
ु ां मी
िल
ु ा हे प्रोजेक्ट हेि करायची सांधी देि आहे. "
हे ऐकिाच त्याच्या िोंिावर खश
ु ीची झलक तदसि होिी. िो खपू उत्सक
ु वाटिां
होिा.
अणाव -" thank you sir "
बॉस - " िू आतण िझु ा ग्रपू तमळून लवकराि लवकर या प्रोजेक्ट्चा ररपोटा ियार
करा "
अणाव - " हो सर. "
बॉस - " आतण हा अजनू एक.. एक नवीन मल
ु गी ऑतफसला जॉईन होणार
आहे. िी खपू स्माटा अँि मेहनिी आहे. तिला पण िझ्ु या ग्रपू मध्ये ऍि कर "
अणाव - " ओके सर. अँि थक
ां यू सर "
िो खश
ु ीिच बाहेर आला. जेवढां मोठां प्रोजेक्ट, िेवढां मोठां नाव होणार अस
त्याला मातहिी होि. त्याला बघिाच जतसका म्हणाली
जतसका - " खपू खिू आहे तिअर.. काय झाल?"
अणाव - " नवीन मोठा प्रोजेक्ट करायचां आहे आतण मी लीि करणार आहे. "
जतसका - " बेस्ट ऑफ लक तिअर"
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जतसका हस्िान्दोलन करि म्हणाली. तिला धन्यवाद म्हणि िो कामाला
लागला. िो त्याच्या टेबलावर जाऊन काम करू लागला. त्याला खश
ु ीि बघनू रचना
त्याच्या टेबलाजवळ येि म्हणाली
रचना - " क्या हुआ जनाब?. खपू खश
ु तदसि आहाि आपण”
अणाव - " नवीन प्रोजेक्ट तमळाला आहे. मी लीि करणार आहे आतण
आपल्याला िे पणू ा करावां लागणार आहे”
रचना - " ओहो.. क्या बाि है?... अरे मग मीतटांग घे.”
अणाव - " अजनू नाही. आज एक नवीन मल
ु गी ऑतफस जॉईन करणार आहे
आतण तिला आपल्याला आपल्या ग्रपू मध्ये घ्याव लागणार आहे. िी आल्यावरच
मीतटांग घेऊ आपण.”
नवीन मल
ु गी येणार असां ऐकिाच रवी अणावच्या टेबलाजवळ येि म्हणाला.
रवी - " कोण येणार आहे. कशी आहे िी?"
रचना - " आला बघ राजेश खन्ना "
रचना म्हणाली. मग िे दोघे टाळी देि हसू लागले.
अणाव - " आतण ऋचा कुठां आहे अजनू आली नाही? "
" आज तिला बर वाटि नाहीये. िी फोनवर साांगि होिी " रचना म्हणाली
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ऋचा एक शािां , सरळ मल
ु गी. िी सद्ध
ु ा तमस नाही िर तमसेस होिी म्हणजे िीच
लग्न झालां होि. आपण बरां आतण आपलां काम बरां अस िीचा स्वभाव होिा.
अणाव आतण रचना नवीन प्रोजेक्ट सबां धां ी प्राथतमक अदां ाज घेि होिे. रवी मात्
ऑतफसमध्ये येणारी नवीन मल
ु गी कशी असणार याचाच तवचार करि खचु ी हलवि
बसला होिा.
रवी - " रचना.. एक तवचारू?"
रचना -" प्रोजेक्ट सांबांधी असेल िर तवचार.. त्या नवीन येणारी मल
ु गी कशी
आहे असां तवचारू नको "
रचना त्याला ओळखनू होिी, म्हणनू िी जाणनू होिी तक िो काय तवचारणार
आहे.
रवी - " छी... अणाव िल
ु ा िर मातहिी असेल ना? "
अणाव - " नाही रे ... मला काम करू दे. "
िेवढ्याि ऑतफसचा दरवाजा उघिल्याचा आवाज आला आतण तिचे
आगमन झाले. गोरीपान, िोळयाि काजळ, मॉिना कपिे घािलेली, जीन्स टाईप
शॉटावर आतण कानाि हेिफोन्स घािलेली, एका हािाि तसगरे ट, एका हािाि पसा,
तसगरे टचा धरू सोिि जणु काही ट्रेन असल्यासारखीच, मोठी तहल्स घालनू कॅ ट वॉक
करि, असां वाटिां होिां तक जणू अप्सरा नव्या तवश्वाि आली असावी. िी एका
अतभनेत्ीपेक्षा काही कमी तदसि नव्हिी.
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जतसकाजवळ येि, एक झरु का घेऊन िीने धरू सोिला.
जतसका -" िम्ु ही तसगरे ट इथे तपयू शकि नाही तिअर. आरोग्याला हातनकारक
आहे ".
िी धरू सोिि म्हणाली- " मातहिी आहे. हे माझां आरोग्य आहे आतण हे माझां
आयष्ु य आहे. "
जतसका - " ओके ... िझु े नाव काय तिअर?"
जतसका अजनू सद्ध
ु ा शाांिपणे बोलि होिी.
िी - " पजू ा शमाा... मी नवीन आहे इथे. आज माझा पतहला तदवस आहे. "
जतसका - " ओह... बॉस िझु ी वाट पाहि आहेि तिअर. िू जाऊन भेटू शकिेस.
"
िी आि गेली. तिला आिा जािाना बघिाच रवी जतसकाजवळ आला.
रवी - " जतसका... िी आहे का नवीन मल
ु गी?... नाव काय िीच?"
जतसका - " हो... पजू ा शमाा.. का?"
रवी - " काहीही नाही ग,ां सहजच"
जतसका - " पण िी खपू च मॉिना तदसिेय. तसगरे ट ओढि होिी आतण मॉिना
ड्रेस... आय होप िी चाांगली असावी. "
रवी - " आजकाल असेच असिाि गां, मॉिना मल
ु ी. काही पण म्हण सांदु र िर
आहे िी "
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जतसका -" हा.... िे िर आहे. काजळ खपू शोभि तिला"
रवी - " चल बाय. लांचला भेटू"
जतसका -" बाय"
काहीवेळाने पजू ा ऑतफसमधनू बाहेर आली आतण अणावच्या टेबलाजवळ
आली. िो त्याच्या तप्रयसीसोबि मग्न होिा म्हणजे कामाि मग्न होिा.
पजू ा - " िू अणाव का?"
अणाव - " येस"
अणाव तिच्याकिे न बघिाच म्हणाला.
पजू ा -" ओके ... मी पजू ा. "
एवढां बोलनू िी अजनु एक तसगरे ट िोंिाि ठे वनू पसामध्ये काहीिरी शोधू
लागली. रागाि येऊन िी अणावला म्हणाली.
पजू ा -" िझ्ु याकिे लायटर आहे का?"
अणाव -" मी तसगरे ट नाही तपि "
िो कामाि इिका मग्न होिा की तिच्याकिे न बघिाच म्हणाला. िी त्याच्या
टेबलावरून उठली आतण बाहेर गेली िेव्हा त्याला जाणवलां की ' कोण िर मला
लायटार मातगिला आतण िे सद्ध
ु ा एक मल
ु गी. कोण आहे ही?'
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िी बाहेर जाऊन आली आतण ऑतफसमध्ये तसगरे ट तपयु लागली. रवी तिच्या
जवळ आला.
रवी - " हाय.. आय एम रवी.. "
पजू ा त्याला असां पातहली जसां तक िो तिला तभक मागायला आला असावा.
पजू ा - " मग मी काय करू?"
रवीचा िर पार चेहराच पिला. नांिर परि नव्या उत्सक
ु िेने म्हणाला.
रवी - " मी पण याच ऑतफसला आहे. मी िझ्ु या ग्रपू मध्ये आहे "
पजू ा - " ओह.... मी पजू ा "
रवी हसि म्हणाला.
रवी - " मग आम्ही िल
ु ा पू म्हणू शकिो "
पजू ा - " खपू च फालिू जोक होिा. "
असां म्हणिच िो हसू लागला. पण िी रागाि त्याला पातहली.
रवी - " सॉरी.... "
पजू ा - " गो टू हॅल.. "
तिथेच असलेली जतसका जोराि हसू लागली. पजू ा िर के व्हाची तनघनू गेली
होिी. रवी जतसका जवळ येि म्हणाला " काय पोरगी आहे ही?... आग आहे
नसु िा... हा एक मात् आहे, जतसका, िी सांदु र िर आहे खपू ... काजळ िर... हाय मै
िो मर ही जाऊांगा, जतसका... कुछ करो?"
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जतसका - " आग से प्यार करोगे िो जल जाओगे "
पजू ा तसगरे टचा धरू सोिि अणावच्या टेबलाजवळ आली.
पजू ा - " मीतटांग घ्यायची का?"
-----------------------------------------
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दपु ार होि आलेली होिी. पजू ा, रचना, रवी आतण अणाव कॉन्फरन्स रूममध्ये
मीतटांगसाठी जमले. ऋचा आजारी असल्याने िी आज आलेली नव्हिी. अणाव
प्रोजेक्ट हेि असल्याकारणाने त्यालाच मीतटांग हेि करावी लागणार होिी. मीतटांगची
सरुु वाि अथाािच अणाव करू लागला.
अणाव - " वेलकम टू ऑल फॉर तथस मीतटांग. सवााि प्रथम आपल्याला
तमळालेला प्रोजेक्ट आपल्या कांपनीला खपू पढु े घेऊन जाऊ शकिो. िर हा प्रोजेक्ट
आपल्याला लवकराि लवकर आतण उत्तमररत्या पार पािायचा आहे. चक
ु ीला माफी
नाही. "
रवी - " काय तफल्मी िायलॉग मारिो रे ?... मद्यु ावर ये ना?"
रचना -" गप रे रव्या... अणाव पढु े बोल. "
अणाव - " ओके ... िर आपल्याला लवकराि लवकर पणू ा करण्यासाठी
आपल्याला नवीन सॉफ्टवेअरवर काम करायला पातहजे. िर प्लॅन असा आहे की
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रचना आतण पजू ा िम्ु ही िाटा गोळा करा आतण त्यानिां र मी आतण रवी त्या प्रोजेक्ट
वर काम करू. इस इट ओके ?"
रवी - " पण ऋचाचां काय?"
अणाव - " ऋचा प्रोजेक्टची ररपोटा ियार करून देईल? "
रचना -" हा ओके . "
पजू ा - " एक तमतनट.. रचना आतण मी फक्त िाटा का गोळा करावे?. मी पण
प्रोजेक्ट करू शकिे ना?. आतण िम्ु हीही िाटा गोळा सगळे करू शकिा. मग आम्ही
लेिीजच का गोळा करायचा?"
पजू ाला राग आलेला पाहून अणाव तिला शाांि करू पाहि होिा.
अणाव -" अगां िसां नाही... "
िी ऐकूनच घेि नव्हिी. िी पढु े बोलिच होिी.
पजू ा -" का िम्ु ही आम्हा मतहलानां ा कमी लेखि आहाि?... का सगळे क्रेतिट
फक्त िम्ु हीच घेणार आहाि काय?... असचां असिां समाजाि कोणी एक मल
ु गी वर
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येि असेल िर काही मल
ु ानां ा सहनच होि नाही.... समानिा कुठे अतस्ित्वािच नाही..
आतण िम्ु हा मल
ु ाांना िर फक्त मल
ु गी म्हणजे चल
ु ी भाांिी करणारी, सगळे सहन करून
गप्प बसणारी आतण फक्त मल
ु बाळ साांभाळणारी असां वाटिां असणार ना?"
अणाव हािवारे करून तिला थाांबवण्याचा प्रयत्न करू लागला होिा. पण िी
मात् बल
ु ेटट्रेनसारखी बोलि होिी.
पजू ा -" आिा बघा, मला गप्प बसू पाहि आहेि. रात्ी कोणी एका तठकाणी
जावां म्हणल की कोणी एकटा येिो आतण रे पचा प्रयत्न करिो. या जगाि मल
ु ींना
जगायचां मतु श्कल झालेलां आहे. िम्ु ही मल
ू मात् लग्नाि हुिां ा मागिा आतण त्याांच्या
आईवतिलाांचा जगणां मतु श्कल करून ठे विा. जर एका मल
ु ीवर बलात्कार झाला
असेल िर कारण सागां िा की ' मल
ु ी कमी कपिे घालिाि, मग बलात्कार िर होणारच
ना.. चक
ू िर मल
ु ीचीच आहे.. '... आिा इथां ऑतफस मध्ये पण िसचां होि आहे.
समान सांधी एका मल
ु ीला लाभिच नाही... असा तकिी वेळ चालणार?"
कॉन्फरन्स रूममध्ये आिा वािावरण गरम झालां होि. रवी आतण रचना फक्त
पजू ाकिे पाहि होिे. िीच बोलणां ऐकुन अणावचा पारा चढला.
अणाव -" परु े झालां आिा.... मी फक्त एवढ्यासाठी साांगि होिो की हे
सॉफ्टवेअर फक्त मला आतण रतवलाच ऑपरे ट करिा येिां.... आतण िम्ु हाला
तशकवायला कमीि कमी ३ मतहने लागिील आतण िेवढा आपल्याकिां वेळ नाहीये.
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आतण कुठला मद्दु ा कुठे घेऊन गेलीस आतण काय??... हो समान सांधीचे वाक्य िर
िम्ु ही म्हणचु नका. एका बसमध्ये मतहलाांच्या सीट वर िम्ु ही बसिा कारण िो िमु चा
हक्क आहे आतण परुु िाांच्या सीटवर पण बसिा??. का? इथे आमचा हक्क नाही
का?.. इथां कुठ जाि िमु ची समानिा???... मल
ु ींना तपक्चर बघायचां असिां िर
तिकीट काढिाना मात् मल
ु ाांना पाठविा... इथां कुठ जािी िमु ची समानिा? मान्य
आहे की हुिां ा घेणारे मल
ु े एकदम तनच असिाि पण हे तकिपि योग्य आहे की िम्ु ही
मल
ु ी मल
ु ाचा पगार बघनू लग्न करिा. िे हुिां ा होि नाही काय? आिा तदल्लीच
उदाहरण बघा ना. आिा मल
ु ींना तकांवा मतहलाांना फुकट मेट्रोमध्ये प्रवास करायला
तमळे ल, म्हणजे एक गरीब मजरू पैसे देऊन जायचां आतण एक श्रीमिां मल
ु गी फुकट
तफरणार.. इथां कुठ गेली िमु ची समानिा? आतण कारण काय म्हणाव की मल
ु ींच्या
सेक्यरु रटी साठी हे तनयम आहेि... मान्य आहे की बलात्कार करणारे सैिान असिाि.
मी िर म्हणिो त्यानां ा रस्त्यावर मारा. पण तकत्येक मल
ु ी बलात्काराच्या नावाखाली
मल
ु ाांना ब्लॅकमेल करिाि, मातहिी का? आतण आम्हाला तशकविाि समानिा.. शी.
"
आिा अणावला खपू राग आलेला होिा. रागाि िो खपू काही बोलनू गेला
होिा. इिक्याि जतसका आली.
जतसका - " जेवणाची वेळ झाली. "
सगळयाांना शाांि पाहून िी पढु े म्हणाली
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जतसका -" काय झालां?"
अणाव रागाच्या भराि फाईल जोराि आदळून बाहेर गेला. सगळे अजनू
कॉन्फरन्स रूममध्येच होिे. पजू ा िर अणावच बोलणां ऐकून तवचाराि पिली होिी.
रचना आतण रवी िर तचिीचपू झाले होिे. अणाव िणिणीि ऑतफसच्या कॅ न्टीनमध्ये
गेला. तजथे िे सगळे रोज घरून आणलेला िब्बा खाि असि. अणाव रागाने अजनु
बाहेर पिला नव्हिा आतण स्विःशीच बिबि करि होिा. " काय समजिे ही
स्विःला... "
इिक्याि मागनू आवाज आला " पजू ा शमाा समजिे.... "
िी त्याच्यापढु े एका पेयाची बाटली देि म्हणाली.
अणाव - " मला नकोय.. ”
रागाि अणाव तिला म्हणाला.
पजू ा - " बघ... नाहीिर मी कुणाला सहजा कोक ऑफर करि नाही... "
नाईलाजाने त्याने पेयाची बाटली घेिली
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अणाव - " धन्यवाद... "
पजू ा - " ओह... मराठीि आभार मानि आहाि. "
अणाव - " हो... "
िो अजनु ही रागािच बोलि होिा. थोि्यावेळाने त्या दोघाि एक वेगळीच
शाांििा पसरली.
पजू ा -" सॉरी... मी जास्िच बोलनू गेले. ”
अणाव -" ओह... िम्ु हाला सॉरी पण बोलिा येि िर?"
पजू ा -" हो येि िर.. मी जरा जास्िच बोलि असिे ना?"
अणाव -" ह्म... आतण मी पण सॉरी... एवढ बोलायचां नव्हिां मला.... '
पजू ा -" सो.... आय एम पजू ा... (िी हाथ पढु ां करि म्हणाली).... फ्रेंि्स????"
अणाव - " मातहिी मला.... (िो हस्िादां ोलन करि म्हणालो).... अँि आय एम
अणाव. "
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मग त्याांच्याि काही क्षणासाठी नजराला नजर तभिली गेली. मग काही
क्षणासाठी िे दोघां जग तवसरून गेले होिे. िेवढ्याि....
रवी -" अरे ... मी पण इथे बसू शकिो का? "
िे दोघे दचकलेच आतण त्या दोघाांचे हाि अजनू िसेच हस्िआांदोलन करि
होिे. िे पाहिाच अणाव लगेच हाि काढून घेिला. िेवढ्याि जतसका आतण रचना
त्याचां े िब्बा घेऊन आले.
जतस्मन -" मैत्ी झाली वाटिां दोघाि.. "
रवी -" मैत्ी नाही अजनू खपू काही "
रचना -" गप रे ि.ू ..... (रवीला मारि रचना म्हणाली)
रवी - " मस्करी के ली गां... कशाला मारलीस?"
अणाव - " सॉरी गाईज... मीतटांग फुकटाि गेली.... "
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पजू ा -" मी काय सॉरी नाही बोलणार.... म्हणजे सॉरी बोलनू फॉमातलटी
कशाला. आिा.. कामाला लागू की?.. "
रचना -" खरांय प.ू . "
रवी अचानक हसू लागला.
जतसका -" काय झालां रवी?... "
रवी -" िी तहला पू म्हणाली. "
रचना -" िझु ां खपू झालां हां आिा.... "
िी आतण रवी आिा हाणामारी करि होिे. मारपीट म्हणण्यापेक्षा िी त्याला
मारायलाच उठली होिी. सगळे हसि होिे. पण िी (पजू ा) मात् नाही.
अणाव -" हे... खपू झालां आिा चला तटफीन खाऊयाि... खपू काम आहे
अजनू ... "
पजू ा - " िम्ु ही चालू करा.... आय एम ओके ... िझ्ु याकिां लाईटर आहे का?...
(िी अणावला तवचारि होिी.)"
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अणाव -" का िू तटफीन नाही आणि?... आतण एवढां तसगरे ट तपि जाऊ नकोस.
"
पजू ा -" नसेल िर नाही म्हणनू साांग ना... कशाला भािण देिा रे . िल
ु ा भािण
द्यायला खपू आविि वाटिां? ऑतफसमध्ये पण आतण इथेपण... "
अणाव -" तमत् म्हणालीस ना... म्हणनू म्हणालो तमत् मानि असेल िर ये आतण
तटफीन खा बघ.ू .. नाही िर अजनू मोठा भािण द्यावां लागेल मला "
जतसका -" हाय तिअर... कम ऑन... लेट्स टेक थीस... अँि नो तसगार. तसगरे ट
तपि जाऊ नकोस. (जतसका तिला िब्बा देऊ लागली.)
अणाव -" हा... ये बघ"ू
पजू ा -" ओके ... "
िे सगळे िब्बा खाऊ लागले. जेवण्याचा वेळ सांपला. सगळे कामाला लागले.
मात् पजू ा मात् थोि्यावेळाने आली.
अणाव -" िू तसगरे ट तपऊन आली ना?"
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पजू ा -" येस. "
अणाव -" आय नो दॅट.... आम्ही सातां गिल्यावर िू थोिीच थाबां वणार आहेस हे
सगळां.... "
पजू ा -" यू नो दॅट ना.... सॉरी... "
परि सगळे कामाि व्यस्ि झाले. कधी ५:३० वाजले कळालेच नाही.
रवी -" अणाव... काही काम आहे का?... म्हणजे मी जािो नाहीिर थाांबेन
िझ्ु यासाठी... "
अणाव -" नाही... िू जा.... आतण हा उद्या लवकर पातहजेल िू इथे. कुठलाही
कारण नको मला.. "
रवी -" हो बॉस. येिो लवकरच.. बाय अणाव आतण पू "
पजू ा -". बाय बाय... "
पजू ा रागािच त्याला बाय के ली.
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रचना -" अणाव.. मी पण जािे रे .. माझां िर अधा काम झालांय. काही काम आल
िर फोन कर.... "
अणाव -" हो बाय... "
रचना -" बाय अणाव... बाय पजू ा... "
पजू ा -" बाय... टेक के अर... "
६:१५ वाजि आले होिे.
अणाव -" चला एकदाच सांपलां आजच काम... "
िो सगळां टेबल आवरून तनघू लागला. खाली येिाच मागनू आवाज आला "
अणाव... "
मागे वळून बतघिलां िर पजू ा होिी.
अणाव -" अरे ... िू गेली नाही का अजनू ?"
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पजू ा -" नाही गेले.... मला वाटल कोणिीिरी मल
ु गी िल
ु ा काही करे ल म्हणनू
थाांबले. "
अणाव -" काहीपण काय?... िू गािी नाही आणि?"
पजू ा -" मला नाही आविि गािी चालवायला... "
अणाव -" का?"
पजू ा -" असचां... "
अणाव -" चल मग सोबि जाऊ या. "
पजू ा -" खरांच?"
अणाव -" हो... "
िे दोघे बाहेर आले. िी पसामधनू परि तसगरे ट काढली.
अणाव -" बस कर ना आिा... तकिी तपि असिीस तसगरे ट?"
पजू ा -" असचां... "
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अणाव -" एक तदवस तबना तसगरे टच राहून दाखव बघ.ू .. "
पजू ा -" अशक्य... "
अणाव -" प्रयत्न करायला काय हरकि आहे?"
पजू ा -" पण का करायचां?"
अणाव -" बरां एक काम करू... आपला प्रोजेक्ट जर उत्तम झालां िर िू एक
तदवस तसगरे ट न तपिा राहायचसां... बोल मजां रू ?"
पजू ा -" आतण नाही उत्तम झालां िर िू मला तबअर तपयू घालायचां. "
अणाव -" िू तबअर पण तपिीस?"
िो चतकि होऊन तवचारला.
पजू ा -" हो मग, नाय िर काय?"
अणाव -" ओके .... ठीक आहे.. "
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आम्ही बाहेर आलो. िसा अांधार होि आला होिा.
पजू ा -" ऐक ना?. "
अणाव -" बोल... "
पजू ा -" आज काम आहे का काय?"
अणाव -" नाही गां... का?"
पजू ा -" आज मला कांपनी पातहजे होिी... "
अणाव -" कशासाठी?"
पजू ा -" खपू तदवस झाले रे ... एकटीच बसि असिे मी चौपाटीवर... आज िू
पण जॉईन हो ना?"
अणाव -" होईन पण.. मला काहीही होणार नाही ना?"
पजू ा -" नाही नाही... "
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िी हलकीशी तस्मि करि म्हणाली.
चौपाटीवर पोहचिाच मन प्रसन्न वाटिां होि. म्हािारे लोक, लहान मल
ु े, प्रेम
करणारे जोिपे तिथे तफरि होिे. सगळे आपापल्या कामाचे िाण तवसरायला इथे येि
असि. कोणी भेळच आस्वाद घेि होिे, िर कोणी िर समद्रु ाच्या पाणीमध्ये खेळि
होिे. िे दोघे मात् समद्रु ाकिे िोंि करून बसले होिे.
पजू ा -" मस्ि वाटि ना?"
अणाव -" हो.. "
िी परि तसगरे ट काढून पीयू लागली.
अणाव -" धम्रू पान हातनकारक आहे... "
िो तिच्या िोंिािनू तसगरे ट काढून फे कला.
पजू ा -" आय नो यार.... "
अणाव -" िल
ु ा एक तवचारू?"
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पजू ा -" ह्मम्म.. "
अणाव -" िल
ु ा ही सवय कधी पासनू लागली?"
पजू ा -" साांगीन रे परि कधी िरी आिा मला मस्ि एन्जॉय करू देि हे तनसगा....
"
िेवढ्याि पाऊस आला. सगळे लोक पळू लागले. कुठां आसरा तमळे ल तिथे
थाबां ू लागले. िो देखील पळू लागला. तिथे असलेल्या ऊसाची गािीजवळ येऊन
थाांबला. पण िी मात् हलली नव्हिी. िी मनोसक्त तभजि होिी. तिचे िे ओले के स
खपू च छान वाटि होिे. िी जरी मॉिना,तसगरे ट आतण तड्रांक करणारी असली िरी तिचां
मन खपू छान होि. तिचे गल
ु ाबी ओठ आतण त्या िोळयावरचे काजळ िर अणावचां
लक्ष खेचनू घेि होि.
पजू ा मात् त्यालाच बोलवि होिी. िो मात् नकार दशावि होिा. पण िी पळि
आली आतण त्याला पाऊसाि घेऊन गेली. िे दोघेही आिा तभजू लागले. त्याचां लक्ष
तिच्यावरून हटिचां नव्हिां. काहीिरी नक्कीच घिि होि.
पाऊस कधीच थाांबनू गेला होिा, पण पजू ाला मात् अजनू तभजावेसे वाटिां
होिे. अणाव िर पणू ाच तभजनू गेला होिा.
पजू ा -" यार..... लवकरच थाांबला पाऊस... शे... "
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अणाव-" अरे पाऊस आहे िो.. थाांबणारच ना. "
पजू ा -" अजनू थोिा वेळ असायला पातहजे होिा. "
अणाव -" िल
ु ा पाऊस खपू आवििो वाटिां?? "
पजू ा -" हो... लहानपणापासनू च... "
एक िर पाऊस होऊन गेला होिा आतण त्याला कुठूनिरी भजीचा वास आला.
अणाव -" हे.... इथां कुणी िरी भजी िळि आहे वाटि.ां "
पजू ा -" हो... इथेच एक टपरी आहे... "
अणाव -" चल की जाऊ?"
पजू ा -" आिा?"
अणाव -" मग कधी जायचां?... अगां सगळे पाऊस होि असिाना भजीचा
आस्वाद घेिाि.. मी पण पावसाि तभजनू भजीचा आस्वाद घेिो. चल ना यार "
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पजू ा -" ओके ... चल मग. "
त्या टपरीवर खपू गदी होिी. भजी जशी िळून बाहेर येि होिी िशी िी लगेच
सांपनू जाि होिी
.
पजू ा - " भैय्या. दोन प्लेट भजी द्या आतण गरम पातहजे अह.ां ... आतण तसगरे ट
आहे का? "
अणाव -" परि.. "
पजू ा -" हो.... पाऊस पिला नी लागली िलब. " िी हसिच बोलनू गेली.
अणाव -" ओके . िझु ी चॉइस... "
अणावला समजनू गेलां होिां की तहला समजनू काहीही उपयोग नाही.
पजू ा -" सॉरी... मला याची गरज आहे... "
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दोघाचां े ऑिार आली. िसे दोघेही भजीची मजा घेि होिे. निां र चहाचा सद्ध
ु ा
आस्वाद घेिले. दोघाांचे मन भरून गेल्यावर िे दोघे चालि तनघाले.
अणाव -" िू कशी जाणार? "
पजू ा - " म्हणजे?"
अणाव -" म्हणजे चालि का बस नी?"
पजू ा -" सहसा मी चालि जाि असिे. जवळच राहिे ना मी, म्हणनू . "
अणाव-" कोण कोण राहिाि िझ्ु यासोबि?"
पजू ा -" एकटीच राहिे मी. "
अणाव -" मग आईबाबा कुठे राहिाि?"
पजू ा -" आई िर लहानपणीच वारली. बाबा मातहिी नाही कुठे आहेि? माझां
सांपका नाही त्याांच्याशी. "
अणाव -" का?"
पजू ा -" काही नाही रे . सोि ना िू हे सगळां. दसु रां काहीिरी बोल ".
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पजू ा जाणनू बजु नू तविय टाळि होिी.
अणावने घि्याळयाि पतहले.
अणाव -" अरे बापरे ७:०० वाजले. उशीर होईल. मला बस पकिायची आहे.
चल बाय.... "
पजू ा -" बाय. "
अणावला रूमवर येिा येिा ८ वाजनू गेले होिे. जेवणाचा िब्बासद्ध
ु ा आलेला
होिा. पण काहीही खायची त्याची इच्छा नव्हिी. त्याचां मनच लागि नव्हि.ां तजकिे
बघावे तिथे पजू ाच तदसि होिी. िीचां िे तबांदासपणे तभजण,ां तिचे िे मधरु हसण,ां तिचे
ओले झालेले के स, त्याचा हाथ घेऊन पावसाि घेऊन जाणां, िसाच िो बेि वर
झोपला, वर पख
ां ा तफरि होिा. पण त्याच लक्ष िर वेगळीकिचां होि.
---------------------------------------

40

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

कोवळी ऊन रूमच्या तखिकीिनू आि येि होिी. पाऊस कधीचा थाांबला
होिा. काल पजू ाच्या आठवणीि कधी त्याला झोप लागली हे त्यालाही कळल
नाही. त्याला अजनू एक गोंधळ तवचार येि होिा की त्याला जो जाणविोय िे प्रेम
आहे का आकिाण?? त्याची एक सवय होिी. तकिीही लवकर उठला िर त्याला बेि
वरून १ िास िरी खाली उिरायला लागि असे. िो उठून फ्रेश झाला. कमरे ला टावेल
गांिु ाळून बाथरूम मधनू बाहेर येि होिा. िेवढ्याि त्याचा फोन वाजला. रचनाचा
त्याला फोन आला होिा.
रचना -" हॅलो. अणाव ऐक ना. िू येशील ना लवकर? "
अणाव -" लवकर म्हणजे तकिी लवकर येऊ? "
रचना - " िू तजिकां लवकर येऊ शकिो, तििक्या लवकर ये? "
िेवढ्याि त्याला मोठ्यानां ी तशक
ां आली.
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रचना - " काय रे . बरा आहेस ना ि?ू "
अणाव-" काही नाही ग. काल झोप झाली नाही.... आतण???"
रचना -" आतण???? "
अणाव-" काल खपू तभजलो पावसाि... "
त्याला अजनु एक तशक
ां आली.
रचना - " काय??. अरे िल
ु ा िर पाऊस आविि नाही ना. "
अणाव - " काही नाही गां, काल िी पजू ा आहे ना?"
रचना - " िीच काय?"
अणाव -" िी काल तभजि होिी पावसाि... "
रचना - " म्हणनू िल
ु ा सदी झाली होय? "
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अणाव - " नाही ग.ां आम्ही ऑतफस सटु ल्यावर तफरि गेलो होिो. तिथे पाऊस
आला. मी िर आसरा घेिला. पण िी िर तबांदास पणे तभजि होिी आतण मला सद्ध
ु ा
िी ओढुन पावसाि घेऊन गेली. म्हणनू मीही खपू तभजलो. "
रचना - " अरे अरे . आमच्या मागे खपू काही चाललयां िर.. "
अणाव - " अगां िसां नाही गां. पण तिला तफरायच होिां, मला नाही. "
रचना - " आम्ही जेंव्हा बोलिो िेव्हा िर नाही म्हणिोस आतण झोप का नाही
झाली िझु ी?? "
अणाव -" िल
ु ा खरां सागां .ू रात्भर तिचाच तवचार करि होिो ग.ां तिचे िे ओले
के स, तिचे िे वर बघनू िोळे बांद करून तबांदास पणे तभजणे. पण मी खपू गोंधळाि
आहे गां, माझां हे प्रेम आहे का आकिाण?"
रचना - " मला मातहिी नाही, पण िु वेिा मात् झालास? "
अणाव -" का ग?ां "
रचना - " िू आला होिास बाईकवरून पण बाईक तवसरून गेलास. "
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त्याची चक
ू लक्षाि येिाच िो िोक्याला हाि लावला.
अणाव - " आई शपथ. खरांच की गां, एक िर कामाि व्यस्ि आतण वरून पजू ा
चालि होिी म्हणनू मी पण बाईक तवियी तवसरूनच गेलो. "
रचना - " म्हणनू म्हणाले लवकर ये. बघचू कसा येिोस ि?ू . "
अणाव - " ऐक ना. माझ्या घरी येऊन मला पण घेऊन जा ना, प्लीज. "
रचना- " आिा आठवण आली होय माझी, जा नाही येणार मी "
रचना त्याला तचढवि होिी.
अणाव - " प्लीज ये ना, प्लीज.. प्लीज... प्लीज. "
अणाव तिला खपू तवनांिी करि होिा.
रचना - " बरां मग आज मला लांच िझ्ु याकिून पातहजे... "
अणाव- " बरां चालेल. "
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रचना - " आतण हो टॉवेल वर बसू नकोस. ियार हो पटकन "
अणावला कळि नव्हिां की तिला कस समजलां की िो टॉवेल मध्ये आहे.
अणाव- " िल
ु ा कसां कळाल की मी टॉवेल मध्ये आहे म्हणनू ?"
रचना - " दाराि उभा असलेला माणसासोबि फोन वर बोलिोस का ि?ू .. "
िो टॉवेल सावरि मागे वळला. िी हसिच होिी
अणाव - " अगां िू इिक्या लवकर इथां.. कस?ां "
रचना - " अरे मी ऑतफसला तनघणार होिे.. पण वॉचमेनचा फोन आला. मग
कळलां तक िू बाईक ऑतफसमध्ये तवसरला आहेस. म्हणनू मग थेट इथेच आले. "
अणाव -" बरां झालां िू आलीस. मग माझी िर काय खैरचां नव्हिी. मी ियार
होिो. िू बस... िल
ु ा चहा पातहजे का?"
रचना - " नको बाबा. अजनू तवि पीन, पण िझु ा चहा नको. "
अणाव - " खपू च चाांगला तवनोद होिा. "
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रचना - " मग हसां आतण तवसरून जा. "
काहीवेळाने दोघेही ऑतफसला तनघाले. ज्या स्कूटीला िो तशव्या घालि होिा,
त्याच स्कुटीवरून िो आज ऑतफसला जाि होिा.
रचना - " िल
ु ा एक तवचारू? "
अणाव -" हा. "
िी गािी चालवि तवचारि होिी.
रचना -" िू खरचां गोंधळाि आहेस?"
अणाव -" हो ग.ां "
रचना -" काळजी करू नकोस. वेळ आल्यावर कळे ल िझु े िल
ु ाच उत्तर. "
दोघेही ऑतफसला पोहचले. तिथे सगळे कामाि होिे. बाईकला काहीही
झालेलां नव्हिां. ऋचा सद्ध
ु ा आली होिी.
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अणाव -" हाय ऋचा. कशी आहेस?"
ऋचा -" मस्ि.. ि?ू "
अणाव -" मी पण.. आज बहुिेक जतसका आली नाही वाटिां?"
ऋचा -" हो. "
मग पजू ा आली. तसगरे टचा धरू सोिि, हेिफोन्स वर गाणे ऐकि िी येि होिी.
पजू ा -" हाय. "
अणाव -" हाय. "
पजू ा - " कालच्या तदवसासाठी थँक्स. कायम आठवणीि राहील कालचा
तदवस. "
अणाव -" वेलकम. "
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अणाव लाजिच उत्तर तदला. रचना त्या दोघाक
ु ा
ां िे पाहि हसि होिी. रवी सद्ध
आला. सगळे कामाि व्यस्ि झाले. नवीन प्रोजेक्ट पणू ा करायची होिी. वेळ जास्ि
उरलेला नव्हिा. त्यामळ
ु े सगळे कामाला लागले.
कामामध्ये १ मतहना कसा गेला कळलेच नाही. त्याि अणाव आतण पजू ा रात्ी
फोन वर बोलि असि. खपू मेहनिीने प्रोजेक्ट सांपष्टु ाि आला.
सगळे बॉसला प्रोजेक्ट दाखवले. प्रोजेक्टचे ग्राहक आले होिे. त्याांच्यासमोर
अणावने सादर के ला. मग बॉस आतण ग्राहकाांमध्ये मीतटांग झाली.
जतसका नक
ु िीच ऑतफसला आली होिी. जतसका िेवढ्याि बाहेर आली.
जतसका -" सगळयाांना बॉस नी बोलावलयां . "
रवी -" का? "
जतसका -" काळजी करू नका. आि मध्ये जा. "
सगळे खपू टेन्शनमध्ये होिे. पण पजू ा मात् तबांदास होिी. िी मस्ि गाणे ऐकि
बसली होिी. सगळे आि जाऊ लागले. िेवढ्याि िी सद्ध
ु ा आली.
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बॉस -" सो. अतभनदां न सगळयाच
ां ां आपला प्रोजेक्ट क्लाएटां ला आविला आहे
आतण आपला प्रोजेक्ट लवकरच चालू होणार आहे. "
सगळे खपू खश
ु झाले.
बॉस -" िर याच सांदभााि मी पाटी ठे वली आहे. माझ्या फामा हाऊसवर सगळे
यायचां बर का? पाटी उद्या आहे. लेट्स पाटी... "
सगळे एकदमच हो म्हणाले.
रवी -" सर तिथे चाांगलां देशी तमळि ना?"
त्या तवनोदावर सगळे हसू लागले. सगळे बाहेर आल्यावर खपू खश
ु होिे पण
पजू ाच्या चेहऱ्यावर ना खश
ु तदसि होिी, ना दख
ु ी होिी. एकदम वेगळे च नमनु ा होिी
िी.
अणाव -" पजू ा आज िल
ु ा मी सोिू?"
पजू ा -" खरचां??"
अणाव -" हो ".
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पजू ा -" बरां, चल मग.. "
िी मागे बसली. तिचा न कळिा लागलेला स्पशा त्याला आनदां देि होिा. तिचे
िे कली के स. बहुिेक िी नक
ु िीच पालारला गेली असणार. तिचे के स िसे नव्हिे
आतण के साच्या खालच्या बाजल
ू ा के लेला लाल रांग िर त्याच मन खेचनू घेि होिा.
पजू ा -" थाांबव इथे. "
अणाव -" का काय झालां?"
पजू ा -" माझां घर आल.ां "
अणाव -" िू इथ राहिेस?"
पजू ा -" हो. तिसऱ्या मजल्यावर. येणार का?"
अणाव-" नाही, नको, उशीर होईल. बाय "
पजू ा -" ओके बाय. "
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दसु ऱ्यातदवशी ऑतफसमध्ये अणाव आला. सगळे आले होिे. त्याची नजर
फक्त पजू ाला शोधि होिी. रचना िेवढ्याि मागनू आली.
रचना -" तिला शोधि आहाि वाटिां?"
अणाव -" हो. िल
ु ा काय करायचांय?"
रचना -" काही नाही. पण िमु च्या मातहिी साठी. िी आज आली नाही... "
अणाव -" का?"
रचना -" मातहिी नाही. फोन करून िचू तवचार ना?"
त्याने लगेचच तखशािनू फोन काढला आतण तिला फोन लावला. िी उचलि
नव्हिी.
अणाव - " उचलि नाहीये. "
रचना -" नको काळजी करू... येईल िी आज पाटीला... "
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िो फक्त रात्ीची वाट पाहि होिा. त्याचा तदवस आज खपू च वाईट जाि होिा,
कामाि मनचां लागि नव्हिां, जेवणसद्ध
ु ा के ले नव्हिे. आिा त्याला पष्टु ी झालेली होिी
की िो प्रेमाि होिा. िो प्रेमाि पिला होिा. कधी एकदा तिला साांगावां असां त्याला
वाटिां होि. वाट पाहि होिा आजच्या रात् ची...
िो खपू नटूनथटून ियार झाला. आज कसल्याही पररतस्थिीि तिला िो प्रेमाची
कबल
ु ी देणार होिा. जािाना त्याने एक गल
ु ाब घेिला. फामाहाऊसवर पोहचला. तिथे
सगळे जण आले होिे. सगळे खपू च मस्ि तदसि होिे. पण त्याची नजर िर फक्त
तिलाच शोधि होिी. पण तिथे िी तदसिच नव्हिी.
अणाव -" अरे रवी. पजू ा आली का?"
रवी -" नाही रे . "
रचना नक
ु िीच दाराि आली होिी. रचना त्याला पाहून हाि हलवि होिी. िी
खपू च सांदु र तदसि होिी.
रचना -" अरे वा. खपू च मस्ि तदसि आहाि आपण आतण गल
ु ाब.. मला का?
"
त्याच्या हािनू िी गल
ु ाब तहसकावनू घेिली.
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अणाव -" िल
ु ा नाहीये िे... , पजू ाचां कॉल आला होिा का?"
िो परि गल
ु ाब घेिला. िी नाराजीने म्हणाली
रचना -" नाही. का?"
अणाव -" मी ५० वेळा ट्राय के ला पण उचलि नाहीये िी. "
रचना -" थाांब मी ट्राय करिे. "
रचनाने फोन लावला. फक्त ररांगच वाजि राहीली.
रचना -" उचलि नाहीये िी.... "
अणाव -" अग. आज मी तिला प्रपोज करणार होिो.... "
रचना -" खरांच?? मस्िचां की.. ”
अणाव -" काय मस्ि. िी आलीच नाहीये अजनू ... "
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रचना -" काळजी करू नकोस. येईल िी. "
" तिला काय झालां असेल?... का उचलि नाहीये कॉल िी?... काही झालां िर
नसेल ना?... मला कबल
ु ी द्याची होिी तिला आज... बर असेल ना िी?.. ". असे
अनेक प्रश्न त्याच्या मनाि येि होत्या. िो वाट पाहि बसला होिा.
िेवढ्याि तिचा फोन आला. वेळ न घालविा अणाव लगेचच घेिला.
अणाव -" हॅलो. अगां कुठ आहेस पजू ा ि?ू . हॅलो... िझु ा आवाज येि नाहीये.
हॅलो. "
कदातचि अणावला आवाज येि नव्हिा.
पजू ा -" ह ह ह. हॅलो. मी येऊ नाही शकि रे . "
अणाव -" अगां कुठ आहेस ि?ू काही झालां आहे का?"
पजू ा -" ह ह अह.ां मी नाही येऊ शकि रे . "
तिचा मोबाईल हािािनु खाली पिल्याचा आवाज अणावला आला.
अणाव -" हॅलो. पजू ा काय झाल साांग की.. शेट कट झाला कॉल... "
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त्याच हृदय धिधिि करि होिे, जसा की बल
ु ेट ट्रेन धावि असावी. काही
झाल िर नसेल ना तिला??... असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनाि येि होिे. िो तवचार
करिच होिा तक इिक्याि रचना त्याच्यासाठी पेय घेऊन आली.
रचना - " हे... काय झालां? हे घे.. "
अणाव -" अग पजू ाचा कॉल आला होिा... "
रचना -" ओहो... मग कुठां जाणार आहे भेटीला?"
अणाव -" अगां िी येणार नाहीये. तिचा आवाज पण खपू तवक येि होिा. मला
खपू तभिी वाटिीय रचना... तिला काही झालां िर नाही ना?"
रचना -" काळजी करू नकोस. काहीही झालां नसेल. आपण तिच्या घरी जायचां
का?"
अणाव -" हो चल आतण रवीला पण घेऊन जाऊ. "
रवी िर आपल्याच रांगाि होिा. एक मल
ु ीसोबि प्रेमाचे बोलणां बोलि होिा.
तिचा हाि त्याच्या हािाि घेऊन एकदम रोमँतटक मिू मध्ये तिला पटवि होिा.
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रवी -" िझु े िोळे तकिी सांदु र आहेि? मातहिी आहे का?"
िी -" ओह.. खरच. "
िी लाजि म्हणि होिी.
रवी -" हो. िझु े के स िर घायळच करून टाकणारे आहेि. िझु े िे हसणे, िझु ी
अदा, हाये हाये मार ही िालोगे. िझु े हाि िर खपू च मऊ आहेि ग असां वाटिां तक
िझु ा हाि नेहमी माझ्याच हािाि असावा. िझु े िोळे िर मोरनी सारखेच आहेि. "
िी -" चल झठू ा.. "
िी लाजि हसि होिी आतण रवीला हलकीशी मारि होिी.
रवी -" सची.. िझु े पाय ही खपू सांदु र आहे. "
मागनू रचना येि म्हणाली.
रचना -" आतण त्याच पायाि असलेलां तहल्स पण खपू छान वाजिाि. पहायचां
का?"
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रवी -" नो नो.. मी फक्त तिच स्ििु ी करि होिो.. "
रचना -" स्ििु ी िर माझां पण करि होिास ना.... "
िी -" िू तहला ओळखळिोस? "
रवी -" नाही नाही.. तहला नाही ओळखि मी.. कोण आहे ि?ू "
रचना -" असा का करिोस रवी. साांग की आपल लग्न ठरलयां म्हणनू आतण हे
पण साांग ना तक मै िरी बच्चे तक मा बननेवाली हु.ां . "
रवी -" काय??. काहीिरीच काय. "
िी ििक्याि उठून म्हणाली.
िी -" िल
ु ा गलाफ्रेंि असनू माझ्यावर ट्राय करि होिास.... यू य.ू .... "
असां म्हणि िी रवीच्या िोंिावर पाणी फे कली आतण उठून गेली. हे बघिाच
रचना हसू लागली.
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रचना -" िल
ु ा असचां पातहजेल. "
रवी -" िू बोलू नकोस माझ्याशी चाांगला मिू खराब के लीस. "
रचना -" इथां अणाव टेन्शन मध्ये आहे आतण िल
ु ा मिू चे पिलय. "
रवी -" का. काय झालां?"
रचना -" पजू ा अजनू आली नाही. तिचा कॉल वर काही िरी गिबि
असल्यासारखां वाटिांय. आपल्याला जाव लागेल िीच्याघरी, चल गािी काढ. "
रवी -" अगां पण िल
ु ा तिच घर मातहिी का?"
अणाव -" मला मातहिी आहे. "
रवी -" पण िीच काय पिलाय िम्ु हाला "
रचना -" अरे असा काय बोलिो.. अणाव प्रेम करिो तिच्यावर.. िो आज तिला
आज साांगणार पण होिा. "
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रवी -" वाहा रे वाहा. अरे िझ्ु यासाठी जीव देणारा मी आतण मला नाही
साांतगिलस.. एका मल
ु ीच्या प्रेमाि मला तवसरलास. "
अणाव -" िसां नाही रे .... "
रचना -" अणाव िझु ी खेचिोय िो... रवी चल पटकन... "
रवी -" ओके , गािी काढिो, िम्ु ही बाहेर भेटा. "
रचना आतण अणाव दोघे बाहेर आले. रवी लवकरच गािी घेऊन आला.
थोि्यावेळाि सगळे तिच्या अपाटामेंट खाली आले. अणाव लगेच गािीबाहेर आला.
रवी गािी पाका करायला गेला. त्याच्या मागोमाग रचना सद्ध
ु ा बाहेर आली आतण
दोघे अपाटामेंट मध्ये गेले. थोि्यावेळाने रवी सद्ध
ु ा आला. वॉचमेनने पजू ाचा फ्लॅट
दाखवला. सगळे तिच्या फ्लॅट बाहेर येऊन उभे झाले. दरवाजा उघिाच होिा. तिघे
आि गेले. रचना तकचन मध्ये गेली. हे दोघ तिच्या बेिरूमकिे आले. बेिरूम
उघिली िर सगळीकिुन धरू बाहेर येऊ लागला होिा. हा धरू आगीचा नव्हिा िर
तसगरे टचा होिा. त्या धरु ामळ
ु े त्याांना स्पष्ट तदसिही नव्हि.ां िे जसे आि गेले िश्या
अणावच्या पायाला तबअरच्या बाटल्या लागल्या. अजनु आि गेल्यावर खाली एक
नव्हे िर कमीिकमी १० बाटल्या पिलेल्या होत्या. फक्त तबअरच नव्हे िर तव्हस्की,
रम अजनू खपू सारे दारूच्या बाटल्या खाली पिल्या होत्या. अजनू पढु े गेल्यावर िे
पातहले िर पजू ा बेिवर नशेि पिली होिी. तिच्या हािाि कसलीिरी िायरी होिी.
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अणाव -" रचना. पजू ा इथे आहे. लवकर ये. "
रचना लगेचच आली. िी आि येिाना खोकि होिी.
रचना -" अरे . एवढे तसगरे ट तपली तहने आतण एवढ्या बाटल्या.. आईशपथ.. "
रवी -" मानायला पातहजे लगा.... दम खपू आहे तहच्याि.... "
रवी चेष्टच्े या मिू मध्ये होिा.
रचना -" अरे काहीही काय बिबििोस..... "
अणाव तिच्या बेिवर जाऊन तिच्या नाकाजवळ हाि नेला. तिचे श्वास चालचू
होिे. िेव्हा कुठे त्याचा जीव भािां ् याि पिला.
अणाव -" िमु च्या दोघाांचां काय चालालय. तसररयस नेस नाही का? तहला
हॉतस्पटलला घेऊन जावां लागेल.... "
रवी -" हो हो चल. िम्ु ही दोघां उचला. मी गािी काढिो. "
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पजू ाचा मोबाईल आतण िायरी अणाव रचनाला तदला आतण तिला उचलनू
खाली जाऊ लागला. रचना घर बांद करून येऊ लागली. खाली जाऊन अणाव
मागच्या सीट वर पजू ाला घेऊन बसला. रचना पढु च्या सीटवर बसली. वेळ न
घालविा िे लवकरच हॉतस्पटलला पोहचले.
रवी पळिच िॉक्टरला बोलवायला गेला. अणावने पजू ाला स्ट्रेचर वर झोपवले.
िॉक्टर लवकरच आले.
िॉक्टर -" तहला घेऊन चेक अप रूम मध्ये घेऊन चला. िमु च्यापैकी कोणीिरी
सोबि चला. "
रचना तिच्या किे असलेला मोबाईल आतण िायरी अणावकिे देऊन गेली.
अणाव आतण रवी बाहेरच थाांबले
रवी -" काळजी करू नको यार. काही नाही होणार. "
त्याला खपू च भीिी वाटि होिी. भीिी म्हणण्यापेक्षा मनाि वेगळीच भीिी
तनमााण झाली होिी. अध्याा िासानांिर िॉक्टर बाहेर आले. रचनाने बाहेर बसलेल्या
दोघाांना िॉक्टरच्या के तबन मध्ये बोलवले.
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िॉक्टर-" के स खपू गभां ीर आहे. खपू च नशा के ल्या मळ
ु े िी कोमाि गेली आहे.
मातहिी नाही कधी बाहेर येईल. िम्ु ही त्याचे कोण?"
रचना -" आम्ही सगळे तिचे ऑतफस सहकारी आहोि. "
िॉक्टर -" तिच्या घरचे कोणी नाही का?"
रचना -" िी एकटीच राहिे. "
िॉक्टर -" ओके ... मी काही इजां ेक्शन तलहून देिो िम्ु ही आणनू द्या. "
अणाव -" सर. िी बरी िर होईल ना?"
िॉक्टर -" होईल.. काळजी नका करू. पटकन िे इजां ेक्शन आणा. "
सगळे बाहेर आले. रचना आतण रवी इजां ेक्शन आणायला बाहेर गेले.
अणाव तिथेच बाहेर बसनू होिा. त्याला स्विःलाच कळि नव्हिां की काय
चाललांय. िो तजच्यावर प्रेम करि होिा. तिची अवस्था खपू च गांभीर होिी. त्याला
मातहिी नव्हिां तक िो काय करि होिा. पण त्याला फक्त एकच पातहजे होि की िी
बरी झाली पातहजे..
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त्याच्या हािाि मोबाईल आतण कसलीिरी िायरी होिी. िो मोबाईल चेक
के ला तक कोणी नािेवाईक चा मोबाईल नांबर िर तमळे ल का पण िो फोन िो लॉक
होिा. िो िायरीचा पतहला पान उघिला.
िायरीच्या पतहल्या पानावर तिचा फोटो होिा. तगटार घेऊन उभी असलेली िी
खपू च सांदु र तदसि होिी. दसु ऱ्या पानावर तलतहलां होि की ' जर ही िायरी िम्ु हाला
सापिला िर िमु चा मिू ऑफ होईल, म्हणनू परि करावी. '
अणावने िायरी वाचावयास घेिली.
२८ जनू २०१८ आज सकाळी उतशराच उठले. दररोजच्या सारखां आज पण पप्पा बाय न
बोलिाच गेले. सकाळी एकटीलाच नाश्िा करून खावा लागला. पण करावे िर
काय? आई लहानपणीच गेली िेंव्हापासनू पप्पापासनू मी िेवढी क्लोज नव्हिे. पप्पा
तबझनेसमध्ये व्यस्ि असायचे. मला देण्यासाठी त्याांच्याकिे सगळां काही आहे फक्त
वेळ सोिून. आज कॉलेजचा पतहला तदवस.
आजचा तदवस खपू बेकार गेला आतण घरीसद्ध
ु ा बोर होिोय खपू . आज बाई
पण नाही आली. तिच्याजवळ मी माझां मन मोकळां करि असिे. िी माझी खपू
काळजी घेिे. पप्पाांना िर वेळ नसिो मग मी एकटी काय करणार?
२ जल
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आज मी त्याला पातहले. कॉलेजमध्ये त्याची खपू चचाा असिे. प्रेम नाही
म्हणिा येणार. पण आकतिाि िर िो आहे हे मात् नक्की. िो क्लासमध्ये माझ्या जवळ
येऊन बसला.
' राहुल ' त्याचां नाव. त्याच्याशी बोलिाना खपू छान वाटिां. असां वाटि तक
बोलिच राहावे. आम्ही दोघे कॅ फे मध्ये कॉफी तपलो. कॉफी झाल्यावर त्याने माझा
मोबाईल नांबर मातगिला. पण मी त्याला नाही तदला. कारण थोिा िो ििपणे दो
उसे..
१५ जल
ु ै २०१८आज िो मला लाँग ड्राईव्ह साठी घेऊन गेला होिा. खपू च मस्ि वाटल
त्याच्यासोबि.. त्याच्या बाईकच्या बॅक सीटवर बसनू मी आतण िो हवेला तचरि
जाि होिो. बीच वर पोहचल्यावर अचानक पाऊस आला. मला िर पाऊस म्हणजे
खपू म्हणजे खपू आवििो. आम्ही दोघेही खपू च तभजनू गेलो होिो. मी कधी त्याच्या
तमठीि गेले मला कळलच नाही. िेवढ्याि त्याने गिु घ्यावर बसनू मला प्रपोज के ले.
मी वेळ न घालविा त्याला हो म्हणाले. मी चक
ू िर नाही के ले ना?.
३० जल
ु ै २०१८-
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आज मी पतहल्यादां ा तसगरे ट ओढले. िो कॅ न्टीनमध्ये त्याच्या तमत्ासोबि
तसगरे ट ओढि होिा. मी त्याला थाांबवू लागले. िर िो म्हणाला तक त्याच्या तमत्ाांची
गलाफ्रेंि पण ओढिाि अस म्हणिच िो मला जबरदस्िीने तसगरे ट ओढावयास
आग्रह करू लागला. पतहला मी नको म्हणाले. मग मी पण एक कश घेिले. पतहला
खोकला लागला. मग मात् एक तसगरे ट ओढली. मी चक
ु ीच िर नाही करि आहे
ना?... हाच प्रश्न मला अजनू सद्ध
ु ा पििोय...
१७ ऑगस्ट २०१८आज मी खपू रागाि आहे. कारणच िसां आहे. आज मला िो ड्रग्स घेि
असिाना सापिला. मी रागाि त्याला थोबािीि मारली. िो रागा रागाि तिथनू तनघनु
गेला. काही असो, पण िो चतु कचां करि होिा.
२० ऑगस्ट २०१८न राहून आज मी त्याला भेटले. िो खपू रागाि होिा. मला ड्रग्स घे म्हणाला.
नाहीिर मला तवसर...... माझां मन आतण प्रेम या दोघाांमध्ये यद्ध
ु सरू
ु झाले होिे. पण
प्रेम तजांकल शेवटी, मला िे ड्रग्स घ्यावचां लागलां. मला वाटलां माझ्या इगो पेक्षा प्रेम
इपां ॉटान्ट आहे. म्हणनू मी घेिले. मी चक
ू िर नाही के ले ना?.
२३ सप्टेंबर २०१८65
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आज मी व्होिका सद्ध
ु ा ट्राय के ले. राहुलच्या तमत्ाच्या पाटी मध्ये त्याने हट्ट
के ला म्हणनू मीही ट्राय के ले. जेंव्हा मी घरी आले. िेंव्हा पप्पा मला असां
बतघिल्यावर मला काही सद्ध
ु ा नाही म्हणाले.. त्यानां ा वेळच नाही तमळाला. िे आतण
त्याांचां तबतझनेस त्याांनाच मातहिी.....
२ ऑक्टोंबर २०१८आज पप्पानां ा राहुल बद्दल कळाल.ां . मला खपू रागावले. माझां कॉलेज सद्ध
ु ा
बांद झालां. एका रूम मध्ये मला कोंिून गेले. मी राहुल ला सगळां काही साांतगिले.
त्याला साांतगिले तक आपण पळून जाऊ. िो हो म्हणाला. आम्ही आिा ट्रेन नी खपू
लाबां जाणार तजथां कोणीच नसणार, फक्त िो आतण मी. बाकी कोणीच नाही.
३ जानेवारी २०१९ जीवन कसां असिां ना? सगळे िॉक्यमु ेंट आतण काही पैसे घेऊन मी िर घरून
पळाले. स्टेशन वर आल्यावर त्याला फोन लावले िर िो बांद होिा. मी काही तवचार
न करिा त्याच्या घरी धावि धावि गेले िर घराला कुलपू होिे. घरी िर मी तचठ्ठी
सोिून आले होिे तक ' मला शोधू नका. जर प्रयत्न के लाि िर माझां मृि शरीर बघाल
' आतण आज मी इथां स्टेशन वर आहे. पण कोणत्याच ट्रेनची वाट बघि नव्हिे. माझां
जीवनाची ट्रेन िर कधीची तनघनू गेली होिी. इकिां आि आतण तिकिां तवहीर अशी
पररतस्िथी झाली. आत्महत्या करावां वाटि आहे.
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६ फे ब्रवु ारी २०१९ आज मला चागां ली जॉब तमळाला. पण माझां अधाा वेळ िर दारूि जािो. काल
मला कळलां माझे पप्पानीं माझे १३ वे के लें. त्याांच्याशी खपू वाईट वागले ना मी.
खपू कॉल के ले पण िे मात् अजनू रागाि आहेि. आज त्याांचा वाढतदवस आहे. हॅपी
बथािे पप्पा.
आय लव य.ू .
१२ फे ब्रवु ारी २०१९ आज मी अणावला भेटले. खपू चागां ला आहे िो. बाकीचे सहकारी सध्ु दा खपू
छान आहेि.
१५ फे ब्रवु ारी २०१९ आज मला पप्पा तदसले. मला त्यानीं सद्ध
ु ा बतघिले. मला न बघण्यासारखां
करून कार मध्ये बसनू जाि होिे. मी कारच्या मागे धावि गेले. पळि पळि मी
पिलेच. प्लीज पप्पा माफ करा मला.
-------------------------------
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िायरी वाचि असिाना अणावच्या िोळयाि पाणी येऊ लागल होिां. खपू काही
तिने सहन के लेले त्याला जाणवि होिे. त्याला खपू वाईट वाटि होि. िेवढ्याि रवी
आतण रचना दोघे औिध घेऊन आले. नसा बाहेर येऊन म्हणाली.
नसा -" िॉक्टर िम्ु हाला बोलवि आहेि. "
सगळे िॉक्टरच्या के तबनमध्ये गेले.
िॉक्टर -" बसा बसा... "
िॉक्टर ररपोटा फाईल बघि होिे.
रचना -" िॉक्टर... काही पररतस्िथी गांभीर आहे का?"
िॉक्टर -" हा.. गांभीर परीस्थीिी आहे"
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अणाव -" काय झालां िॉक्टर?.. "
िॉक्टर - " िी खपू च अल्कोहोतलक आहे, म्हणजे मला वाटि िी खपू दारू
तपिे. "
रचना आतण रवी दोघेही " काय? " असे उद्गार काढले.
िॉक्टर -" येस.... िी सध्यािर कोमाि गेलेली आहे.... "
रवी -" ही िर लेिी कबीर तसांग आहे तक... "
रवी हळूच म्हणाला.
रचना त्याच्याकिे रागाने पातहली.
अणाव -" तकिी वेळ लागेल कोमािनू बाहेर यायला?"
िॉक्टर - " साांगिा येि नाही... १ तदवस लागेल नाहीिर १ विा सद्ध
ु ा लागू
शकिां.. १ सेकांद सध्ु दा लागू शकिां... "
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िेवढ्याि नसा पळिच के तबनमध्ये आली.
नसा -" िॉक्टर... पेशांटला अटॅक्स् येि आहेि.... "
िॉक्टर -" ओह माय गॉि.. चला लवकर... "
तिघे सद्ध
ु ा त्याांच्या मागे गेले.
िॉक्टर -" िम्ु ही प्लीज बाहेरच थाबां ा... "
अणाव तिला बाहेरूनच बघि होिा. तिला झटके येि होिे. िॉक्टराांनी लगेचच
ट्रीटमेंट सरू
ु के ली. तिला असां बघनू त्याला तिची काळजी वाटू लागली.
' तहने खपू काही सहन के लां आहे. का कुणास ठाऊक? पण मला ही आविू
लागली होिी. पण अश्या अवस्थेि मी त्याला सोिू शकि नाही ' असे तवचार त्याच्या
मनाि येऊ लागले.
िॉक्टरानी इजां ेक्शन तदल्यावर िी गप्प झाली. िॉक्टर बाहेर आले.
अणाव -" िॉक्टर काय झालां?.. "
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िॉक्टर -" तिला खपू च मानतसक धक्का बसला आहे. तिला सावरावां लागणार
आहे. तिला साांभाळा. "
एवढे बोलनू िॉक्टर गेले. िो आय सी यू मध्ये िोकावनू पाहू लागला िर िी
शाांिपणे झोपली होिी.
रचना -" अणाव, काळजी नको करुस. िी होईल बरी. "
अणाव-" पण तिच्याबद्दल खपू वाईट वाटियां रचना. एकटीच आहे िी या
शहराि. तिकिे विील असनू सद्ध
ु ा नसल्यासारखे आहेि आतण इथे तिला फक्त
आपणच आहोि. कधी वाटिां तिच्यासोबि राहावां, तिला साांभाळावां. तिच्या सोबि
आयष्ु य घालवावां. पण असल्या अवस्थेि कसां?? "
न कळि त्याच्या िोळयािनू पाणी आलां.
रचना -" हे... काही नाही झालां रे ... तिला साांभाळू आपण... ओके ??"
िो फक्त मान हलवला आतण होकार तदला.
१ मतहन्यानिां र
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आज सकाळी पण काकूला िब्बा करायला वेळ झाला.
अणाव -" काकू. पटकन िब्बा द्या. तिचा जेवणाचा वेळ होईल आिा.. "
काकू -" हो हो... आणिेच बघ... "
बेि नांबर ८.
िी अजनू कोमाि होिी. िो फक्त तिच्या परि येण्याची वाट पाहि होिा. तिला
जेवण भरवि त्याला सद्ध
ु ा एक प्रकारचां आनांद तमळि असे. हो िी फक्त तलतक्वि
अन्न घेि होिी. िॉक्टर दररोज येि असि आतण चेक करून जाि असे. पण पररणाम
काहीच नाही. पण मनाि एक आशा होिी. िी परि येणार, िो तिला प्रपोज करणार
आतण पणु ा जीवन तिच्यासोबि घालवणार.
पजु ाला भेटायला रचना आतण रवी सद्ध
ु ा येि असि.
रचना -" मला अणावला अस बघवि नाही रे रवी. "
रवी -" प्रेमाि असचां असिां रचना. सगळां काही त्याग करावां लागि. काहीही
अपेक्षा करायचां नसि.ां १ मतहना झाला. त्याने हॉतस्पटलला आपलां घर करून
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ठे वलयां . इथचां राहिोय, इथच
ां ऑतफसचे काम करिोय. तिला साभां ाळि असिो.
यार..... अणाव मानलां यार िझ्ु या प्रेमाला... "
कधी नाही िे रतवला सद्ध
ु ा वाईट वाटि होि.
रचना -" पजू ा खपू लकी आहे. "
अणाव त्या दोघाांकिे पाहि म्हणाला.
अणाव -" अरे िम्ु ही कधी आला?"
रचना -" आिाच.... "
अणाव- " चला... आलाि िर िॉक्टर किे जाऊ.. "
सगळे के तबन मध्ये गेले.
अणाव -" िॉक्टर काही फरक वाटिांय का?"
िॉक्टर -" नाही... मला वाटिां िल
ु ा सद्ध
ु ा आशा सोिून द्यावां लागेल. खपू वेळ
झाला. िू वेळ आतण पैसा वेस्ट करिोयस. "
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अणाव -" िॉक्टर िम्ु हाला नाही कळणार. िीच मन माझ्या सोबि रोज बोलि
असिां. िी येणार फक्त वाट बघावां लागेल. "
िेवढ्याि नसा आली.
नसा -" िॉक्टर.... िी उठली.... पटकन चला... "
िे पळिच बाहेर गेले.
नसा असां म्हणिाच अणाव िर जोराि पळि सटु ला. िो तिच्या जवळ येऊन
उभा रातहला. तिचे सांदु र िोळे इकिे तिकिे पाहि होिे, जणक
ू ाही हे तिला नवीनच
होि. िॉक्टर तिला चेक करि होिे.
िॉक्टर -" ह्म.् ... आिा कसां वाटिांय पजू ा?"
पजू ा -" थोि िोकां दख
ु िोय. "
िॉक्टर -" बरी होशील आतण काळजी घ्यायला हवी... "
पजू ा -" अरे ... काल कशी झाली पाटी?"
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सगळे एकमेकाकिे बघि होिे. " िी पाटी होऊन िर आिा १ मतहना झाला
होिा. म्हणजे तहला काहीच आठवि नाहीय. " रवी तिची पररस्थीिी पाहि म्हणाला.
रचना -" छान. मस्ि झाली. "
िी दोघाांकिे पाहि िोळे मारली.
पजू ा -" १ तमतनट... मी िर माझ्या घरी होिे. इथां कसे आले?. आतण िी माझी
िायरी कुठे आहे? कुणी वाचले िर नाही ना?... "
िी हळू हळू आठवि होिी. रचनाने तिला तिची िायरी तदली.
पजू ा -" Oh! thank you! काल िर मी माझ्या रूम मध्ये होिे. इथां कोण
आणले मला?. "
सगळे अजनु तिची कांिीशन बघनू चतकि झाले होिे.
रचना - " हे बघ पजू ा. िू पाटीच्या रात्ी िझ्ु या रूम मधेच होिी. पण िू तबअर
आतण तसगरे ट च्या नशे मध्ये होिीस. आम्ही सगळे िल
ु ा कॉल करि होिो. िू ररतसव्ह
करि नव्हिीस. म्हणनू आम्ही िझ्ु या घरी आलो होिो. िू बेशध्ु द पिली होिीस.
आम्ही िल
ु ा इथे आणल.. आतण अजनु एक. िू १ मतहनापासनू कोमाि होिीस... "
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पजू ा -" काय?????"
िी आश्चयााने म्हणाली.
अणाव -" हो... आतण सॉरी मी िझु ी िायरी वाचली... आम्हाला सगळां
कळलायां. "
पजू ाच्या आिा लक्षाि आलां. तिच्या गालावर आिा अश्रू वाहू लागले. हळू
हळू िी पररस्थीिी जाणनू घेि होिी. तिला रिु कोसळलां. िी अणावला तमठी मारि
रिु लागली.
पजू ा -" Thank you.... िम्ु ही मला हॉतस्पटलमध्ये आणल्याबद्दल. "
तिघेही तिला सावरण्याचा प्रयत्न करू लागले. तिला तदलासा देि होिे.
िॉक्टराांनी अणावला इशारा देि बोलवले. िो त्याांच्यासोबि के तबनच्या बाहेर आला.
िॉक्टर -" अणाव.. िी आिा बरी वाटि आहे. पण िी याच्यापढु ां कोणिीही नशा
के ली िर तिचा जीव धोक्याि येऊ शकिो. काळजी घ्यावी लागेल. िम्ु ही उद्या जाऊ
शकिा. पण एकाच अटीवर तकिी आिा सावरायला हव.ां . तिला अधनू मधनू खपू
त्ास होणार, पण िम्ु हाला साांभाळावां लागणार. िी ड्रग्स घेि होिी. तिला कांट्रोल
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करायला अवघि जाणार आहे. फक्त तिची काळजी घ्यायला हवी. आतण माझी
ट्रीटमेंट चालू असू द्या... "
अणाव -" काळजी नको िॉक्टर. आम्ही आहोि तिला सावरायला.... thank
you doctor.. "
आिा कुठां िी नॉमाल तदसि होिी. िो परि बेिजवळ येऊन बसला. रचना
आतण रवी तिला नॉमाल करि होिे. रवी तिला हसवि होिा. तिला हसिाना पाहि
त्याला समाधान वाटि होि. िी हसिाना खपू सदांु र तदसि होिी. तिच्या गालावरची
खळी अणावला पतहल्यापासनू च घायाळ करि होिे.
अणाव -" परु े परु े ... पजू ा िल
ु ा आिा काहीिरी खायला हवां... "
रचना -" हो... िल
ु ा मातहिी का पजू ा. िू कोमाि असिाना दररोज िल
ु ा अणाव
भरवि होिा... "
पजू ा -" खरचां... तकिी गोि अणाव... "
एवढां बोलनू िी त्याला तमठी मारली. तिच्या मनाि कदातचि िो नव्हिा. पण
त्याला असां वाटि होि की तिच्या याच तमठीि पणू ा जीवन काढावां.
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पजू ा -" आतण आजपण मला िचू भरवणार ना?"
अणाव -" नक्कीच.... "
िो तिला एके क घास भरवि होिा. एकदम िी त्याच्या बोटाचा चावा घेिली.
अणाव -" आऊच..... "
सगळे हसू लागले.
पजू ा -" सॉरी सॉरी... "
तिचे जेवण सांपिाच. िी म्हणाली
पजू ा -" thank यू अणाव. माझां तसगरे ट कुठ बतघिला का?"
रचना -" पजू ा.... िल
ू ा आिा कधीच िे तसगरे ट तमळणार नाही. "
अणाव -" हो... जस्ट कांट्रोल यार... िल
ु ा सोिावां लागणार आिा. "
पजू ा -" काळजी नका करू. जोक करि होिे. "
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रवी -"बस हा आिा. आिा जस्ट टेक यवु र मेतितसन्स अँि टेक रे स्ट... "
अणाव -" हो... "
िो तिला गोळया देि म्हणाला. िीने गोळया घेिल्या..
अणाव -" आिा झोप बघ.ू . "
पजू ा -" अरे ... एक मतहना झालां झोपेिच आहे... तकिी झोपू अजनु . "
अणाव -" िॉक्टरानां ी सातां गिलयां ... झोप बघ.ू .. "
तिला कसां िरी झोपवण्याि आलां. गोळी पररणामकारक असल्याने िी लगेचच
झोपी गेली.
रचना -" तिस्चाजा कधी तमळणार?.. "
अणाव -" उद्या... "
रवी -" अजनु काय म्हणाले?"
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अणाव -" तिला आिा खपू साांभाळावां लागणार... "
रचना -" आम्ही आहोि िझ्ु यासोबि.. "
उद्याचा तदवस उजािला. तिघे तिला घेऊन तिच्या घरी आले. आधीच तिच्या
घराची साफसफाई झाली होिी. तिथे एक सद्ध
ु ा तबअर, दारूच्या बाटल्या, िेच काय
िर एक तसगरे टचा िक
ु िा सद्ध
ु ा ठे वला नव्हिा. तकत्येक तदवस हॉतस्पटलमध्ये राहून
आिा िी घरी आली होिी. घराि तशरिाच िी पणू ा घराला पाहि होिी.
अणाव -" पजू ा िल
ु ा एक तवचारू... "
पजू ा -" चार तवचार... "
अणाव -" मी इथे काही तदवस राहू शकिो का?. म्हणजे माझां फ्लॅट च रे न्यएु शन
चालू आहे ना म्हणनू ... "
पजू ा -" ह्मम्म्म... फक्त एकाच अटीवर. "
अणाव -" कोणत्या?"
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पजू ा -" िल
ु ा घरचां स्वयपां ाक करावा लागेल... काय आहे ना मला िे जमि
नाही ना म्हणनू . "
िो तिला खोटी कारणां साांगनू घरी राहण्यास आला होिा. त्याला फक्त तिची
काळजी असल्याने इथे राहावां लागणार होि. रचना आतण रवी त्याच सामान घेऊन
आले होिे.
रात्ीच्या जेवणाची ियारी झाली होिी. िे दोघे जेवनू घेिले. िी गोळया घेऊन
झोपी गेली.
रात्ीचे १ वाजि आले होिे. िी अचानक उठली. अणाव दसु ऱ्या रूममध्ये
झोपला होिा. तिने त्याला हाक मारली. आवाज ऐकिाच अणाव जागा झाला. िो
पटकन तिच्या रूममध्ये आला. िी अांग चोरून बसली होिी. िो तिला स्पशा करिाच
कळलां की तिला िाप आला आहे आतण िे िाप वाढिच होि. तिला खपू त्ास होि
होिा.
अणाव -" काळजी करू नकोस पजू ा... मी आहे ना... "
तिला खपू त्ास होऊ लागला. िी ििपिि होिी. तिचे शरीर आिा आगाची
भट्टी झालेली होिे. त्याला काही सचु ि नव्हि.ां
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पजू ा -" काहीिर कर अणाव. सहन नाही होि रे आिा.. "
िी आिा रिि होिी. िो तिला घेऊन बाथरूम मध्ये गेला. बाथ टब मध्ये पाणी
सोिले आतण तिला त्याि झोपवले. तिने त्याचा हाथ घट्ट पकिली होिी. आिा तिचां
िे ििपिण बांद झालां होि. तिला आिा बर वाटि होि. १ िासानांिर तिला तिथेच
झोप लागली. तिने त्याचा हाि तिच्या िोक्याखाली ठे वलां होिा. त्याला उठिा येणार
नव्हिां. पण तिला झोपेि बघनू त्याला खपू समाधान वाटि होि. िी झोपेि खपू सरु े ख
तदसि होिी. तिला िो असां अख्ख जीवन भर बघू शकि होिा इिकां िी सरु े ख तदसि
होिी. तिला बघिा बघिा िो सद्ध
ु ा तिथेच झोपी गेला.
----------------------------------
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सकाळ झाली. िी उठली. त्याचा हाथ अजनु तिच्या िोक्याखाली होिा.
पजू ा -" अणाव... अरे अणाव... उठ.... "
िोसद्ध
ु ा जागा झाला.
अणाव -" आिा कसां वाटिांय िल
ु ा?. "
पजू ा -" आिा छान वाटिांय. सॉरी... काल माझ्यामळ
ु े िल
ु ा त्ास झाला.. "
अणाव -" अरे . सॉरी कशाला?.. जर मला असां झालां असिां िर िू सद्ध
ु ा काहीिरी
के लेच असिीस तक... "
पजू ा -" िरी पण यार.... "
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अणाव -" काही नको बोलसु ... "
िे दोघेही आिा शािां झाले होिे. दोघेही एकमेकाच्ां या िोळयाि बघू लागले.
तिच्या िोळयाि बघिाना त्याच मन जोराि धिधिि होि. तिचे िे ओले के स, आतण
कपाळावर त्या के साची बट आलेली होिी, जेंव्हा िी तिच्या इवल्याशी िी बट
बोटाांनी कानामागे घेि होिी िे पाहून िर िो पार तपघळून गेला होिा.
दोघेही आिा फ्रेश झाले होिे. िी आज ऑतफस जॉईन करणार होिी.
ऑतफसमध्ये पोहचिाच ऑतफसमधील सगळे सहकारी तिचे स्वागि करि होिे.
खास करून बॉस, िे पण तिचे स्वागि करि होिे. सगळे खपू च खश
ु तदसि होिे.
दपु ारच्या जेवणाची वेळ चालू होिी. अचानक पजू ा काम करिा करिा खाली
कोसळली आतण किकिू लागली. हे पाहिाच अणाव, रवी आतण उठले. िे सगळे
तिला बाहेर घेऊन गेले. तिला खपू थिां ी वाजि होिी. अणाव अधाा रजा काढून तिला
घरी घेऊन गेला. िी खपू च किकिि होिी. तिचे दाि वाजि होिे. घरी गेल्या गेल्या
िो तिला स्वेटर घािला िरी िी किकिि होिी. अजनु ३ ब्लँकेट िो तिला घािला.
ही थांिी बाहेरून नव्हे िर आिनू लागनू होिी. तिला हे सहन करावां लागणार होि.
तिला त्याने माांिी वर घेिले, िी आिा रिकांु िीला आली होिी. तिची ही पररतस्थिी
बघनू त्यालासद्ध
ु ा भीिी वाटि होिी. िी आिा रिु लागली होिी. तिचा त्ास वाढिच
होिा. िॉक्टराांना कॉल के ल्यावर त्याांनी साांतगिले की झोपेचे गोळया द्या. त्याने तिला
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गोळी तदली. थिां ीमळ
ु े िी िोंि उघििचां नव्हिी. िरी त्याने तिला कसे िरी तवनवणी
करून गोळी तदली. िी आिा झोपली होिी. त्याच्या माांिीवर िी झोपी गेली होिी..
तिची ही पररतस्थिी पाहून त्याच्याही िोळयािनू अश्रू आले. ' देव कुठांही असेल िर
प्लीज मला तिचां हे दःु ख मला दे... तिला या अवस्थेि मला बघवि नाही. ' अशी
तवनवणी िो मनोमन करू लागला.
१५ तदवस होऊन गेले. आिाशी िी बरी झाली होिी. पण आधीमधी तिला
अटॅक येि होिे. पण िो तिला काहीही होऊ देि नव्हिा..
उद्या ८ फे ब्रवु ारीचा तदवस होिा. तिचा वाढतदवसाचा तदवस आतण नेमके
त्याच तदवशी प्रपोज िे सद्ध
ु ा होिा. उद्याचा तदवस तिच्यासाठी खपू चागां ला जाणार
होिा. तिच्या आयष्ु यािील खपू च चाांगला तदवस होणार होिा. कारण िो तिला
त्याच्या प्रेमाची कबल
ु ी देणार होिा.
सकाळची वेळ होिी. आज तिचा तदवस होिा, मात् त्याला वाटिां होि तक हा
तदवस त्याचाच आहे. तिचा वाढतदवस खपू वेगळया प्रकारे साजरा िो करणार होिा.
म्हणनू त्याने लवकर अघां ोळी अटपली. सकाळचा नाश्िा के ला आतण ियार झाला.
आज त्याचा मिू सद्ध
ु ा खपू मस्ि होिा.
िो ियार झाल्यावर थेट िो तिच्या बेिरूममध्ये कॉफी घेऊन गेला. पजू ा अजनु
झोपली होिी. िी झोपिाना खपू च सांदु र तदसि होिी. त्याच मन िर करि होि की
आयष्ु यभर असाचां तिचे हे रूप त्याच्या मनाि भरवनू ठे वावां. तिच्या के साची एक
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लट तिच्या कपाळावर खपू च छान तदसि होिी. तिच्या त्या सदांु र चेहऱ्याची रूप
बघण्याच्या नादाि त्याच्या अांगावर गरमागरम कॉफी त्याच्या अांगावर पिली.
अणाव -" अरे ... शे. "
त्याचा िो आवाज ऐकिाच िी उठली.
पजू ा -" काय चाललयां अणाव िझु ां? "
िी िोळे चोळि म्हणाली.
अणाव -" काही नाही ग. िझ्ु यासाठी कॉफी आणली होिी. पण सािां ली... सॉरी.
"
पजू ा -" काहीही हा िझु ,ां अणाव "
िी हसि म्हणाली.
अणाव -" थाांब अजनु एक कप आणिो. पण सवााि आधी, वाढतदवसाच्या खपू
खपू शभु ेच्छा.. "
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पजू ा -" अस तवश करायचां असिां का?"
अणाव -" मग कसां?"
िीने त्याच्याजवळ येऊन त्याला तमठी मारली.. िो िर दचकलाच.
पजू ा -" हे असां करायचां असिां.. "
त्याने सद्ध
ु ा आिा तिला तमठीि घेिले. त्याला एका नवीनच स्वगााि
आल्यासारखां वाटलां. तिथां फक्त िी आतण िोच असावे अशी त्याची इच्छा होि
होिी. ही पकि कधीच सटु ू नये असां त्याला वाटि होिां.
एकदमच िी म्हणाली
पजू ा -" अणाव सोिशील का मला आिा?"
अणाव -" ओह... सॉरी सॉरी.. "
िी हसिच राहीली.
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तिला तकत्येक तदवसानिां र मन भरून हसिाना िो पाहि होिा. तिच्या गालावर
हसिाना पिलेली खळी तिला अजनु सांदु र बनवि होिी. तिचे िे मोकळे के स आतण
त्यािली एक बट तिच्या गालावर येि होिी आतण िी तिच्या नाजक
ु हािानी
कानामागे घेि होिी. िे अजनू त्याला तिच्या प्रेमाि पािि होिे. िी त्याच्या
िोळयासमोर हाि तफरवि त्याला जाग करि होिी.
पजू ा - " कुठां लक्ष आहे िझु ां?"
अणाव -" कुठां नाही. चल उठ ियार हो. आज मस्ि प्लॅन के लेला आहे. "
पजू ा -" कसला?"
अणाव -" िू फक्त ियार िर हो मग साांगिो आतण हे ड्रेस घे, आज हेच घालणार
आहेस.. आतण हा रचना आतण रवी सद्ध
ु ा येणार आहेि. "
पजू ा -" ओके बाबा. "
िी ियार होण्यासाठी गेली. त्याने रचना आतण रवीला बोलावनू घेिले. पजू ा
आवरून आली. िी सलवार कमीजमध्ये एक सांदु र परी तदसू लागली होिी. त्याला
वाटि होि की तिला काजळ चा तटक्का लावावा.
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रचना -" वाढतदवसाच्या शभु ेच्छा. "
पजू ा -" थँक्स... "
एवढां बोलनू रचनाने तिला तमठीि घेिली.
रवी -" वाढतदवसाच्या हातदाक शभु ेच्छा पजू ा "
पजू ा -" धन्यवाद... "
अणाव -" चला जायचां का?"
पजू ा -" कुठां?"
रचना -" अगां िू चल िर मग कळे ल िल
ु ा?"
पजू ा -" अगां पण ऑतफस??"
रवी -" काळजी नको. बॉसला साांतगिलांय की आम्ही नाही येणार म्हणनू . "
अणाव -" मग छानच झाल.ां "
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रचना -" अगां चल.. "
असां म्हणि िी पजू ाला ओढिच घेऊन जाऊ लागली. रवी गािी घेऊन आला
होिा. िे सगळे गािीमध्ये बसले. रवी गािी चालवि होिा. पढु े रवी आतण रचना
बसले होिे. अणाव आतण पजू ा मागच्या सीट वर बसले होिे. रवीने एका मांदीरापढु े
गािी थाांबवली.
रवी -" चला उिरा... "
पजू ा -" इथां का?"
रचना -" कशाला म्हणजे?"
पजू ा -" म्हणजे मदां ीरामध्ये कशाला?"
रवी -" वाढतदवसाची सरुु वाि इथनु च करायचे असिे ना?"
पजू ा -" पण... "
िी चाचपिि म्हणाली.
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अणाव -" मला मातहिी आहे, पजू ा िू का नको म्हणि आहेस िे. िु नातस्िक
आहेस म्हणनू ना. मी पण आहे, पण म्हणिाि ना की मांतदर मध्ये एक वेगळाच
वािावरण असिे म्हणनू , त्यासाठी िू चल िर... "
पजू ा -" बरां.. िम्ु ही साांगि आहाि िर चला मग.. "
िे सगळे त्याांचे पादत्ाणे बाहेर काढले आतण आि गेले. तिथे बरीच गदी होिी.
अगरबत्तीचा वास आतण त्या घटां ानादाचा आवाज ऐकुन मनाि समाधानाची भावना
तनमााण होि होिी. पजू ाला आिा खरां समाधान वाटि होि. तिच्या चेहऱ्यावर न
कळि एक िाजेपणा आला होिा, जो खपू तदवस झाले आलेला नव्हिा.
तिथे खपू जण होिे. पजू ाच लक्ष मात् वेगळीकिेच गेल. एक लहानशी मल
ु गी
वर असलेली घांटा वाजवण्याचा प्रयत्न करि होिी. िी उि्या मारून घांटा
वाजवण्याचा प्रयत्न करि होिी. िे पाहिाच पजू ा तिथे गेली आतण तिला उचलनू
घांटपयंि नेल,े िी मल
ु गी तिच्या लहान हािानी जोराि घांटा वाजवली. त्या घटां ेचा
आवाज मांतदराच्या आवाराि वाजू लागला. त्या मल
ु ीच्या चेहरा आनांदीि पाहून
बाकी सद्ध
ु ा आनांतदि होिे. पजू ाने तिला खाली उिरवले.
िी -" thank you दीदी... "
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पजू ा -" िझु ां नाव काय आहे?"
िी -" माझां नाव श्वेिा आहे. "
पजू ा -" खपू गोि. िझु े आईविील कुठे आहे?"
श्वेिा -" मला आईविील नाहीि. "
पजू ा -" ओह सॉरी. मला मातहिी नव्हि.ां . मग िू कोणासोबि आलीस?"
श्वेिा -" मी आमच्या मॅिम सोबि आले. िे बाहेर वाट बघि असिील. मी
जाऊ??"
पजू ा -" असचां जाणार. िझ्ु या तदतदला पप्पी नाही देणार का?. िझ्ु या तददीच
आज वाढतदवस आहे... "
श्वेिा -" हॅपी बथािे दीदी.. "
असां म्हणि िी पजू ाच्या गालावर पप्पी तदली. पजू ाने सद्ध
ु ा तिला गालावर
लािाने पप्पी तदली.
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श्वेिा -" बाय बाय... "
पजू ा -" अरे थाांब... "
पजु ाने तिच्या पसा मधनू काही चॉकलेट काढून तिला तदली.
श्वेिा -" thanks दीदी... बाय... "
पजू ा -" बाय... "
िी हाि हलवि जाऊ लागली. पजू ा तिला पाहि काही वेळ तिथेच थाांबली.
अणाव -" कसां असि ना. त्या तबचारीला हे सध्ु दा मातहिी नाही की तिचे
आईविील कोण आहेि. िरी सद्ध
ु ा िी तकिी खश
ु ीि आहे आतण आपण एवढां काही
असिाना त्याची तकांमि जाणनू घेि नाही. "
पजू ाच्या िोळयािनू न कळि अश्रू वाहू लागले. तिला आिा तिच्या विीलाची
आठवण येि होिी. तिला सद्ध
ु ा लहानपणी तिचे विील तिला मांतदराि घेऊन जाि
होिे. िे तदवस तिला आठवि होिे.
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िे सगळे आिा तनघू लागले. पजू ा अजनु सद्ध
ु ा तिच्या आठवणीि होिी.
बाकीचे सद्ध
ु ा तिला काही न तवचारण्याच ठरवल होिां.
आिा गािी अणावने चालवायला घेिली. अधनू मधनू िो आरश्यामध्ये तिला
बघि होिा. िी तखिकीमधनू बाहेर पाहि होिी. तिचे मोकळे के स तिच्या चेहऱ्यावर
येि होिे, तिच्या नाजक
ु बोटाांनी िी कानामागे घेि होिी.
अणावने गािी थाांबवली. गािीच्या झटके मळ
ु े पजू ा तिच्या आठवणीिनू बाहेर
आली. िे सगळे खाली उिरले. गािी अनाथ आश्रमाखाली उभी होिी. पजू ा
बाकीच्याांना न बघिा आि जाऊ लागली. रचना तिला थाांबवि होिी पण अणावने
तिला इशारे करून अिवू नको अशी खणु के ली.
पजू ा आि गेली. िे तिघे सद्ध
ु ा तिच्या मागे गेले. तिथे लहान मल
ु े बाहेर खेळि
होिे. अचानक एक आवाज आला.
" दीदी "
िी श्वेिा होिी. पजू ा तिला पाहून खपू खश
ु झाली. तिला पळिच तमठी मारली
आतण रिु लागली.
श्वेिा -" दीदी काय झालां रिायला. आज िझु ा बथा िे ना... िू रिू नको बघ?ू "
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पजू ा - " काही नाही ग... "
िेवढ्याि तिथे मॅिम आले.
अणाव -" मॅिम िम्ु हाला मी कॉल के ला होिा ना?. "
मॅिम -" हो... "
रचना -" आम्ही इथे दान करायला आलो आहोि. "
मॅिम -" ओ. नक्कीच चला. "
पजू ा -" आम्ही आजचा तदवस राहू शकिो का?"
अणाव -" हो. आतण एक सरप्राइज आहे. "
पजू ा -" काय?"
िीने त्याच्याकिे पातहले. िेवढ्याि सगळी मल
ु े एक के क घेऊन पढु े आली.
सगळे मल
ु े हॅपी बथािे गणु गणु ि येऊ लागली. िे बघनू तिला भरून आलां. िीने वेळ
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न घालविा के क कापला. सगळे वाढतदवसाच्या शभु ेच्छा देि होिे. सवााि आधी
िीने के क श्वेिा ला भरवला. बाकीच्या मल
ु ाांना िी स्विः भरवू लागली. रवी हे क्षण
कॅ मेराि कै द करि होिा.
त्यानिां र िी मल
ु ाांसोबि खेळू लागली. त्याांच्यासोबि पकिापकिी, लगोरी
आतण बाकीचे खेळ खेळू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनांद तदसि होिा.
जणक
ू ाही िी सद्ध
ु ा एक लहान मल
ु गी असावी अशी. मल
ु ाांना सद्ध
ु ा िी आविू
लागली. नांिर सगळयाांना िीने स्विः जेवायला वाढले. सगळे खपू मजेि होिे. शेवटी
या चौघानां ी एकत् जेवण के ले.
दपु ारी सगळयाांनी 'िारे जमीन पर ' हा तसनेमा पातहला. सांध्याकाळ होि आली
होिी. तनघण्याची वेळ आली होिी. सगळे जायला तनघाले.
त्याि पजू ा ियार नव्हिी. तिला जािाना पाहिाच श्वेिा रिु लागली.
पजू ा -" नको रिु... मी येईन परि... "
श्वेिा -" नक्की ना.. "
पजू ा -" हो.. "
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असे बोलनू िीने तिला तमठीि घेिले. सगळी मल
ु ां हाि हलवि त्या सवांचा
तनरोप घेऊ लागले. िे सद्ध
ु ा बाय करि तनघाले. पजु ाच मन अजनु तिथेच रमि होि.
अणावने गािी बीच वर थाबां वली. तिथे सयु ा झोपी जाि होिा. खपू सारी मल
ु
खेळि होिी. पजू ा मात् समद्रु ाकिे पाहि हरवनू गेली. रचना आतण रवी याांनी
ठरल्याप्रमाणे के क आणले.
बाकी सगळे -" हॅपी बथािे तिअर पजू ा... "
पजू ा -" सवााना थॅकां य.ू . "
सगळयाांनी तमळून पजु ाचा वाढतदवस खपू मजेि साजरा के ला. रवी आतण
रचना काहीिरी जेवण्यासाठी मागवायला गेले.
पजू ा अजनु सद्ध
ु ा समद्रु ाकिे पाहि होिी. पाहिच िी म्हणाली.
पजू ा -" हा सगळा प्लॅन िझु ा होिा ना?"
अणाव -" हो... "
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पजू ा -" थँक्स अणाव. आज माझा तदवस खपू चागां ला गेला. फक्त िझ्ु यामळ
ु े ...
"
त्याने तखशािनू गल
ु ाब काढला. हीच योग्य वेळ होिी त्याला त्याच्या प्रेमाची
कबल
ु ी देण्यासाठी.
अणाव -" पजू ा.. मला काहीिरी बोलायचां आहे. "
िीच लक्ष अजनु समद्रु ाकिेच होिे.
पजू ा -" बोल ना.. "
अणाव -"खपू तदवसापासनू िल
ु ा एक गोष्ट साांगायची होिी... आय आय लव....
"
िेवढ्याि िीच्या मोबाईलची ररांग वाजला. िीने तिच्या पसा मधनू फोन काढला.
पजू ा -" हॅलो... बाबा... काय झालां?"
िी खपू घाबरलेली तदसि होिी.
पजू ा चतकि झाली होिी.
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पजू ा -" कुठां? बरां मी येिे... "
अणाव -" पजू ा... सगळां ठीक आहे ना?"
िी अजनु शॉकमध्येच होिी. त्याच्या बोलण्याकिे िीच लक्ष नव्हिां. त्याने
तिला हलवि तवचारले.
अणाव -" पजू ा.. ठीक आहे ना?"
िी शन्ू याि बघि होिी. िी गप्प होिी. न कळि तिच्या गालावरून अश्राू वाहू
लागले. त्याच्याकिे बघनू िी म्हणाली
पजू ा -" अणाव... बाबाला... "
अणाव -" काय झालां बाबाांना?"
तिला आिा रिु कोसळलां. िी त्याच्या तमठीि रिु लागली. िेवढ्याि रवी
आतण रचना आले. िो त्याांना िोळयाांनीच शाांि बसायला साांतगिलां. पजू ा आिा शाांि
होि होिी.
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अणाव -" पजू ा. रिू नकोस. हे बघ काय झालां सागां ?"
िी शन्ू याि बघू लागली.
रचना -" पजू ा... काय झालां?"
पजू ा -" बाबा..... बाबाांना अटॅक आलायां.. िे इथेच आहेि.. "
अणाव -" काय???"
पजू ा -" मला जावां लागेल... "
रवी -" िल
ु ा नाही आपल्याला जावां लागेल. "
अणाव -" हो.. आम्ही सद्ध
ु ा येिो... "
रचना -" काळजी करू नकोस पजू ा... सगळां काही ठीक होईल. "
सगळे पजू ाचे बाबा तजथे अिमीट होिे त्या हॉतस्पटलला पोहचले. शोधि
असिाना त्याांना कळलां तक बाबा आय सी यू मध्ये आहेि. िे आिा आय सी यू च्या
बाहेर उभे होिे. िेवढ्याि िॉक्टर बाहेर आले.
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पजू ा -" िॉक्टर काय झालां बाबाांना?"
िॉक्टर - " िू पजू ा ना?"
पजू ा -" हो... "
िॉक्टर -" काळजी करायची गरज नाहीये.... िे आिा सध्यािरी बरे आहेि. पण
त्यानां ा सध्या काही त्ास देऊ नका... नाही िर... "
अणाव -" नाहीिर???... "
िॉक्टर -" त्याांचा हा तिसरा अटॅक होिा.. काळजी घ्या त्याांची.. "
पजू ाच्या गालावरून पनु ः एकदा अश्रू वाहू लागले. िी रिि रिि खाली
बसली. रचना त्याला साांभाळू लागली.
रचना - " काळजी करू नकोस यार... सगळां काही ठीक होईल... "
रवी -" हो... नको काही काळजी करुस... "
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िॉक्टरानां ी काही औिधे तलहून तदलेले रचना आतण रवी आणायला गेले.
अणाव आतण पजू ा एका बाकावर आय सी यू च्या त्या वॉिाासमोर एक शब्दही न
बोलिा बसले होिे. तिचे त्या िोळयाच्या पापण्या अजनू ही ओल्याच होत्या. तिचे
गल
ु ाबी ओठ आिा देवाला प्राथाना करीि होिे. कधीही देवाला न मानणारी िी आिा
अक्षरशः देवाला साकिे घालि होिी. ' का भोगि आहे िी एवढां??तिच्या त्या
पररतस्थिीला पाहून देवाला िर काय वाटिां असेल कुणास ठाऊक??' हा प्रश्न
अणावच्या मनाि येि होिा.
दोन तदवस झाले िी काहीही न खािा िसेच त्या बाकावर बसली होिी. जेंव्हा
जेंव्हा िॉक्टर िपासायला यायचे िेंव्हा मात् झटकन उठून त्याांच्याकिे जाि असि.
सकाळची वेळ होिी. पजू ा त्या लहानशा बाकावर झोपलेली होिी. कधी नाही
िे तिला आिा झोप लागलेली होिी. िेवढ्याि िॉक्टर सकाळच्या वेळी िपासनू
बाहेर आले.
अणाव -" िॉक्टर... काय झालां?"
िॉक्टर -" िे आिा शध्ु दीवर वर आले आहेि. िम्ु ही त्याांना भेटू शकिा... "
अणाव -" थँकस िॉक्टर.... पजू ा पजू ा... अगां उठ लवकर बाबा शद्ध
ु ीवर आलेि.
चल लवकर.. "
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बाबा हे शब्द ऐकिाच िी पटकन उठली. वेळ न घालविा िी उठली आतण
पळिच आिमध्ये गेली. सगळे आि गेले िर िे आिा शध्ु दीवर आले होिे.
पजू ा -" बाबा.... "
पजू ा रिि रिि त्याांच्या पायाजवळ येऊन बसली. बाबानी तिच्याकिे पातहले
आतण रागाि म्हणाले.
बाबा -" पजू ा... िू इथां काय करि आहेस.. बाहेर जा"
पजू ा -" प्लीज बाबा ऐका ना. माफ करा ना मला... "
बाबा -" बावळट.. िल
ु ा कळि नाही का??? बाहेर जा.. "
पजू ा त्याांच्या पाय घट्ट पकिून कपाळ पायावर टेकवि म्हणाली.
पजू ा -" प्लीज प्लीज बाबा... माझां कोणीच नाही इथे... प्लीज... "
सगळयाांना तिची कीव येऊ लागली. का भोगि आहे िी हे सगळां...
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बाबा -" िल
ु ा एकदा सातां गिलेलां कळि नाही का?... माझी पोरगी िर
माझ्यासाठी कधीच मेली.. "
एवढां ऐकुन पजू ा रििच बाहेर पळि गेली. रचना आतण रवी तिच्या मागे पळि
गेले. अणावला मात् त्याांचा खपू राग आला. म्हणनू िो बोलू लागला.
अणाव -" का? असां काय के लां तिनां की िम्ु ही तिचा एवढा तिरस्कार करिा?
िमु ची मल
ु गी ना िी!"
बाबा -" िू कोण? हा आमच्या कुटुांबाचा प्रश्न आहे... "
अणाव -" मी तिचा एक असा तमत् आहे की तिला असले कमा भोगिाना पाहू
शकि नाही. "
बाबा -" ऐक.. िू कोणीही असो. िू ही बाहेर जा. "
अणाव - " नाही जाणार आम्ही.. का िम्ु ही असां वागिा तिच्याशी?"
न राहून िे बोलू लागले.

बाबा -" कोणत्या बापाची पोरगी तसगरे ट, दारू पीि असिे?"
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अणाव -" ह.ां ??"
बाबा -" मी तवचारिो की कोणत्या बापाची पोरां इिकां दारू आतण तसगरे ट पीि
असिाि?"
अणाव -" म्हणजे?"
बाबा -" लहानपणापासनू मी तिला नाजक
ु श्या फुलासारखां जपले होिे.
एकलिु ी एक होिी िी. कोणत्याही गोष्टीची कमी पिू तदली नाही. जसां जशी िी मोठी
होि गेली िसां िशी िी माझ्यापासनु दरु होि गेली. जेंव्हा मला कळालां की िी राहुल
नावाच्या एका मल
ु ाशी लग्न करू पाहि आहे. िेंव्हा मला लक्षाि आले तक िी िर
माझ्यापासनू खपू च दरू गेली आहे. तिच्या रूम मधनू तसगरे टचे पाकीट सापिले, काय
वाटले असेल मला एक बाप म्हणनू कधी तवचार के लाय... कॉलेजमधनू कळालां की
िी ड्रग्ससद्ध
ु ा घेऊ लागली होिी. एवढां सगळां असनू सद्ध
ु ा मी काहीही करू शकि
नव्हिो. मग शेवटी अशी वेळ आली की िी घर सोिून पळून गेली. िीने हा सद्ध
ु ा
तवचार के ला नाही की पढु च्याच तदवशी माझा वाढतदवस होिा. सकाळी उठिाच
मला एक तचठ्ठी सापिली ‘ मला शोधू नका, जर शोधायचा प्रयत्न के लाि िर माझां
मृि शरीर िम्ु ही पहाल. ’ िी मला एकटी सोिून तनघनु गेली. "
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अणाव -".. िम्ु ही िमु च्या परीने तवचार के लाि की िी अशी वागली, िशी
वागली. पण िम्ु ही एक तवचार करायला तवसरलाि. िम्ु ही कधी तवचार के ला का िी
अशी का वागली?"
बाबा -" का?"
अणाव -" िम्ु ही तबझनेसमध्ये व्यस्ि होिा. मान्य आहे की िम्ु ही तिच्यासाठीच
काम करि होिाि. त्या कामामध्ये िम्ु ही हे तवसरलाि की तिला सद्ध
ु ा एकटां वाटि
असेल ना? िीने का राहुल नामक एका मल
ु ाशी लग्न करि असलेली गोष्ट िम्ु हाला
नाही साांतगिली? "
सगळे अगदी शािां होऊन त्याच्याकिे पाहि होिे.
अणाव -" िी एक अशी मल
ु गी आहे की िमु ची साथ न तमळाल्याने अगदी दःु ख
तगळून एकटीने तदवस काढले आहे. कोणिीही मल
ु गी आपल्या बाबाची साथच
मागि असिे. पण जेंव्हा िी तमळि नाही मग िी कोणत्या ना कोणत्या माणसामध्ये
तिचा साथीदार शोधि असिे. राहुल नामक तिला साथीदार तमळाला खरा पण िो
चक
ु ीचा चॉइस ठरला. त्याच्यामळ
ु े च तिला वाईट गोष्टींच्या सवयी लागल्या. पण
म्हणिाि ना की प्रेमामध्ये सगळे आांधळे होिाि. िीचां सद्ध
ु ा असच झालां. िी प्रेमाि
आधां ळी होऊन िो जे म्हणेल िेच करि होिी. जेंव्हा िो सोिून गेला िेंव्हा तिच्याकिे
ना बाबाची छाया होिी ना आईची माया, ना तप्रयकराचे प्रेम... असल्या मनःतस्थिीि
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िी हारली नाही, िीने िम्ु हाला तकत्येक वेळा कॉल के ला होिा पण िम्ु ही िर
िमु च्याच रागाि होिाि. एवढां राग सद्ध
ु ा काय उपयोगाचा जो आपल्याच मल
ु ीला
दरू ठे वेल. "
बोलिा बोलिा त्याच्या िोळयाि अश्रु कधी आले हे त्याला सद्ध
ु ा कळलां नाही.
अणाव -" प्रत्येक तदवशी िी जेंव्हा उठि असिे ना त्या तदवशी िी िमु ची कशी
माफी मागावी याचाच तवचार करि असिे. प्लीज, माफ करा तिला. "
तिच्या बाबानाां आिा रिु कोसळलां. त्याांना कळून चक
ु लां की आपण सद्ध
ु ा
पजू ाशी थोिोसे चक
ु ीचां वागलो. िे रिि रिि त्याला म्हणाले.
बाबा -" कुठां... कुठां आहे माझी पजू ा?"
रवी आतण रचना दोघहां ी बाहेर जाऊन पाहू लागले. खपू वेळानी िे परि आले.
रवी -" अणाव.... अणाव... पजू ा बाहेर तदसि नाहीये"
अणाव - " काय?... ????"
रचना -" हो... पणू ा हॉतस्पटल शोधलां पण िी कुठे च तदसि नाही. "
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बाबा -" कुठां... कुठां गेली माझी पोर... "
अणाव -" रवी... चल गािी काढ िी घरी गेली असेल... रचना िू इथेच अक
ां ल
सोबि थाांब. आम्ही तिला शोधायला जािो काही कळालां िर नक्कीच आम्ही
कळविो. "
रचना -" हो... नक्की कळवा.. "
रवी आतण िो गािीमध्ये बसले आतण थोि्यावेळाि िे घरी पोहचले. पण
घराला कुलपू होिी. शेजारी तवचारल्यावर कळाल की िी घरी आलीच नाही. गेली
िर कुठां ही...
अणाव -" रवी... िू गािी घेऊन िमु च्या घरी जा तिथे असेल िर मला लगेच
कळव. मी ऑतफसमध्ये चेक करिो. "
रवी -" ठीक आहे. काळजी घे... "
रवी गािी काढून त्याच्या घरी तनघाला. िो ऑटो घेऊन ऑतफसला तनघाला.
ऑतफसमध्ये गेल्यावर कळालां की िी तिथां पण नाही आलेली. गेली कुठां ही पोरगी...
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हे मात् िो तवचार करू लागला. पजू ा जर दःु खीि असेल िर िी एकाच तठकाणी गेली
असेल.
सध्ां याकाळची वेळ होि होिी. िो त्या तठकाणी पोचला. नाव होि " नाईट पाटी
क्लब... " िो आि तशरिाच एका टेबलावर त्याला पजू ा तदसली. टेबलावर कमीि
कमी १० ग्लासेस मोकळे पिले होिे. एका हािाि तसगरे ट आतण एका हािाि दारूचा
ग्लास िी घश्याि मोकळी करि होिी. का असां करि आहे िी? अस तवचार िो करि
होिा..
तिच्या पढु ील खचु ीवर बसि िो म्हणालो.
अणाव -" पजू ा... िू काय करि आहेस?"
पजू ा पणू ा नशेि होिी. िी वर पाहि म्हणाली.
पजू ा - " ओ.... हाय अणाव. बघ मी तकिी खश
ु आहे िे "
िी हसू लागली.
अणाव - " काय चाललय िझु ां पजू ा?"
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पजू ा -" िल
ु ा मातहिी अणाव. माझी लाईफ म्हणजे एक कॉमेिी झालीय.
कोणीही येि आतण कोणीही जाि. "
िी हसू लागली. हसि हसि मधेच िी रिु लागली.
पजू ा -" अणाव. यार.. मी पणू ापणे िटु लीय अणाव... "
अणाव -" काहीही झालेलां नाहीय पजू ा... चल बघू घरी... "
िी परि हसि त्याला म्हणू लागली.
पजू ा - " ओह. गोि अणाव.... िू खपू चागां ला आहेस... का... म्हणजे का िू
माझ्या लाईफ मध्ये आहेस?"
अणाव -" म्हणजे?"
पजू ा -" जो कोणी माझ्या आयष्ु याि येिो ना... िो कधी माझ्या आयष्ु यािनू
लाांब होिो मलाच कळि नाही. "
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िी खपू च नशेि होिी. त्याची नजर इिरत् गेली. त्या क्लबमध्ये बाकीचे लोक
फ्लोअर वर नाचि होिे. बहुिेक सगळे त्याच्याच वयािील होिे. मग त्याच लक्ष
काही मल
ु ाांवर गेलां जे पजू ाला वाईट नजरे ने पाहाि होिे. िेवढ्याि पजू ा म्हणाली.
पजू ा - " हे... स्वीटू अणाव. चल नाच.ू . "
अणाव -" नको नको... "
पजू ा -" चल रे ि.ू . "
एवढां बोलनू िी फ्लोअर वर गेली आतण नशेि नाचू लागली. िो लाांबनू च
तिला नाचिाना पाहि होिा. िीने नाचिाना तिच्या अगां ावरील ओढणी काढून
त्याच्याकिे फे कली. िी अशी नाचि असिाना आजबू ाजचू ी मल
ु े तिला तचटकून
नाचू लागले. िम्ु ही तजच्यावर प्रेम करिा तिला िम्ु ही या अवस्थेि पाहू शकणार नाही,
अश्या अवस्थेि िी होिी. तिला पाहून त्याला वाटिां होिां की का... का आयष्ु य
तिच्यासोबि असां खेळि आहे?. िी मल
ु े तिला नको त्या तठकाणी स्पशा करि होिे.
िे पाहून िो लगेचच उठून तिच्याजवळ गेला. तिचा हाि धरुन परि त्याांच्या टेबल
जवळ असलेल्या खचु ी वर तिला बसवले. िी खचु ीवर बसिाच म्हणाली.
िी -" काय यार स्वीटू अणाव... मज्जा येि होिी ना.. "
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एवढां बोलनू िी टेबेलावरचे सगळे ग्लास परि चेक करि होिी. तिला
कुठल्याही ग्लासमध्ये दारू न सापिल्याने िी वेटरला बोलवली.
पजू ा -" वेटर.. अजनू एक ग्लास आण. "
अणाव -" पजू ा. खपू झालां आिा. चल... "
पजू ा -" अरे ... अभी िो पाटी शरू
ु हुई है... "
िो रागाि येऊन वेटरला म्हणाला.
अणाव -" वेटर... दोन ग्लास आण... "
पजू ा -" का?"
अणाव -" आज मी पण तपणार... बघू काय आहे याि... "
पजू ा -" िू आतण तपणार... "
िी जोराि हसू लागली.
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अणाव -" बघू की.. "
वेटर दोन ग्लास घेऊन आला. िो नाक बांद करून एका घटु मध्ये अख्खा ग्लास
सपां नू टाकला. पजू ा त्याच्याकिेच बघि होिी आतण नशेि हसि होिी.
अणाव -" वेटर... अजनु एक ग्लास आण... "
एक ग्लास, दोन ग्लास करि करि ६ वा ग्लास तव्हस्कीचा तपऊ लागला. पजू ा
त्याच्याकिे पाहि होिी. पण आिा मात् सीररयस होऊन बघि होिी.
पजू ा -" हे हे... अणाव. ठीक आहेस ना?"
िो आिा पणू ा नशेि होिा.
अणाव -" बघ... तपऊन दाखवलां ना... "
पजू ा अिखळि त्याला म्हणाली.
पजू ा -" का... का करि आहेस असां?"
िो ग्लास मधला शेवटचा घोट घेऊन ग्लास ठे वि जोराि म्हणाला.
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अणाव -" कारण.... कारण.. मी िझ्ु यावर प्रेम करि आहे वेिी... "
पणू ा क्लब शािां झाला होिा. पण िेवढ्याि िी टेबलावर कोसळली.
क्लबमधले सगळे त्याच्याकिे पाहि होिे, पण िो मात् तिच्या किेच पाहि होिा.
त्याला आजबू ाजचू े सगळे लोक तगरकी घेि असलेले जाणवू लागलां. इकिे तिकिे
बघावे, िर पणू ा क्लबच चक्कर खाि असलेले त्याला जाणवलां. त्याच्या शरीरावर
त्याचाच िाबा नव्हिा. त्यानांिर त्याला िोकां जि वाटू लागलां. अचानक त्याचाही
िोल गेला आतण िो पण कोसळला.
जेंव्हा त्याचे िोळे उघिले, िर त्याला ५ तमतनट काही कळलच नाही की िो
कुठां आहे. मात् निां र त्याला कळाल की िो रवीच्या घरी आहे. िो बेिवर उठून
बसला असिा, त्याला त्याच्याजवळ पजू ा झोपलेली तदसली. त्याने जेंव्हा बेिवरून
उठण्यासाठी खाली पाय ठे वला िेंव्हा त्याच िोकां दख
ु ु लागलय असे त्याला
जाणवले. बेिरूम बाहेर गेला िर तिथां रवी आतण रचना दोघेही बसले होिे. बाहेर
जािाच िे त्याच्याकिे असे पाहि होिे की िो एखादा गन्ु हा करून जेलमधनु आत्ताच
बाहेर आलाय.
अणाव -" शभु सकाळ.... "
रचना -" काल कुठां होिास?"
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िो अजनु िोक्याला हाि लावि सोफ्यावर बसला.
रचना -" बोल तक, काल कुठे होिास? "
रचना अजनु जरा भिकली.
अणाव -" मी क्लबमध्ये होिो. "
रचना -" का गेला होिास तिथे?"
अणाव -" म्हणजे?"
रवी -" म्हणजे? का गेला होिास तिथे?"
अणाव -" कारण तिथे पजू ा होिी मी तिला घ्यायला गेलो होिो. "
रचना -" पजू ा तिथे काय करि होिी?"
अणाव -" िी दारू पीि होिी. "
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रचना -" मग िू तिथे नशेि कसा काय सापिलास? "
रचना आतण रवी दोघे त्याच्यावर भिकले होिे.
अणाव -" मी सद्ध
ु ा थोिी घेिली, तिच्या बरोबर. "
िो जरा लातजरवाणी स्वराि म्हणाला.
रचना -" का?"
अणाव -" काय करणार मी िर.. िी ऐकायलाच ियार नव्हिी. िी खपू मनािनू
िटु ली होिी आतण िी दसु ऱ्या मल
ु ाांसोबि िान्स करि होिी आतण िी मल
ु ां तिच्या
शरीराला नको तिथे हाथ लावि होिे. "
रचना -" म्हणनू िू पण तपलास??... "
अणाव -" तिला शाांि करायचा हा एकच पयााय उरला होिा. "
रचना -" पण का?. का असां करि आहेस?.. तिला जाऊ देि ना... "
अणाव -"मी प्रेम करिो तिच्यावर.. रचना... "
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रवी -" मग पढु ां िी असचां तड्रांक करि रातहली िर, िू पण तड्रांक करणार???"
अणाव -" हो.. मी पण तिच्यासोबि तड्रांक करणार.... जेंव्हा िी स्विः हुन म्हणेल
की बास झालां अणाव चल आिा जाऊयाि.. िेंव्हा मग मी ही तिच्यासोबि जाईन..
"
रचना -" वेिा.. वेिा झालास िू अणाव... "
रवी -" िे काहीही असो. अणाव िी अजनु सध्ु दा उठली नाही. परि काही नवीन
िर नाही झालां ना?"
रचना -" हो खरांच... "
हे असां त्याचां ां बोलणे चालू असिाना पजू ा बेिरूममधनू िोक्याला हाि लावनू
बाहेर आली.
पजू ा -" हे. िम्ु ही सगळे इथे? गिु मॉतनंग.. "
रचना -" हाय पजू ा.... िू बरी आहेस ना?"
पजू ा -" थोिां िोक दख
ु ि आहे.. आतण माफ करा काल खपू च झालां होि.ां . "
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रचना -" िझ्ु यामळ
ु े काल अणावने पण तड्रांक घेिले, कधी नव्हे िे. "
रचना जरा रागािच म्हणाली.
पजू ा -" माफ कर यार अणाव. पण का तड्रांक के लांस िू काल?"
अणाव -" माझा एक वसल
ू आहे. सगळां काही करून पहायचां. त्याि तड्रांक
करायच पण होि. "
त्याने काहीिर कारण साांगनू वेळ मारून नेली.
अणाव -" आतण िे सोि. काल िझु े विील िल
ु ा बोलवि होिे. "
पजू ा -" ओह.. खरांच???... "
अणाव -" हा... हे साांगण्यासाठी िर मी िझ्ु याकिे आलो होिो. "
पजू ा -" ओह..... "
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िी इिकी खश
ु ीि होिी की तिने अणावला तमठीि घेिले. त्याला ४४० वॉल्टचा
करांट बसला असे त्याला वाटून गेले. त्याला असां वाटि होि की अख्खां जीवन
तिच्या याच तमठीि काढावां. िी आज खपू खश
ु ीि होिी. तिच्या त्या चेहऱ्यावर
वेगळे च िेज आले होिे. तिच्या त्या ओठावरची तस्मि आणण्यासाठी अणाव
काहीपण करू शकि होिा. हसिाना अचानक तिच्या िोळयािनू अश्रू वाहू लागले.
रचना -" आिा का रिि आहेस??"
पजू ा -" आज खपू विाािनू मी माझ्या बाबानां ा भेटणार आहे..... िम्ु ही खपू काही
के लांय माझ्यासाठी, िमु चां ऋण मी कसां फे िू? "
रचना -" हे. आम्ही तमत् आहोि िझु े. तकिी मोठां गोष्ट करि आहेस ि?ू . आतण
सगळां काही अणाव के लय त्याांनीच िझ्ु या बाबाांना समजवलां मगच त्याांनी िल
ु ा माफ
के ले. "
पजू ा -" अणाव. िू माझा खपू चाांगला तमत् आहेस.. "
एवढां बोलनू परि िीने त्याला तमठी मारली. पण िीचां हे तमठीि घेणां त्याला
वेगळयाच तवश्वाि नेि होिां. तिच्या मनाि िो एक फक्त तमत् म्हणनू होिा.. बाकी
काहीच नाही.. बहुिेक त्याचां प्रेम तिला कधीच तदसलां नाही..
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पजू ा -" बरां.. िू काल क्लबमध्ये मला काहीिरी मोठ्याांनी म्हणालास का?"
त्याला कळून न कळल्यासारखां वागि होिा.
अणाव -" नाही.. िल
ु ा भास झाला असेल.. "
पजू ा -" बहुिेक भासच झाला असेल.. "
रचना आतण रवी हे दोघे गप्पच त्याच्याकिे पाहि होिे.
पजू ा -" मी आज खपू खश
ु ीि आहे.. रवी मी इथां फ्रेश झाले िर चालेल का?...
"
रवी -" हो.. का नाही?... "
पजू ा -" पण कपिे??"
रचना -" काळजी नको.... माझे कपिे घालू शकिेस... "
पजू ा -" ओह... मी खपू वाट बघि होिे आजच्या तदवसाची, बाबानां ा भेटण्याची
आतण िो तदवस आलाच. आिा सगळां काही चाांगलां होईल... "
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ऐवढे बोलनू िी अांघोळीला गेली. रचना अणावजवळ येऊन म्हणाली.
रचना -" हे अणाव, बरा आहेस ना?"
रवी - " कसा असेल िो रचना. अणाव जाऊ देि ना यार.... या मल
ु ीला िझ्ु या
प्रेमाची कदर नाहीये. िी फक्त िझु ा उपयोग करि आहे. कसां कळि नाहीय िल
ु ा??...
"
अणाव -" रवी यार... तिच्यासाठी मी काहीही करू शकिो. भले तिला माझां प्रेम
तदसो अथवा ना तदसो... "
रवी -" अरे पण... "
अणाव -" जाऊदेि ना यार.. िी खश
ु आहे ना.. बसां झालां. चला हॉतस्पटलला
जावां लागेल. पजू ा आज तिच्या बाबाांना भेटणार आहे... "
रवी आतण रचना त्याच्याकिे पाहि होिे. पजू ा फ्रेश होऊन बाहेर आली. िे
सगळे हॉतस्पटलला तनघाले. काही तमतनटाि िे हॉतस्पटलला पोहचले. पजू ा अगदी
वेगाने तजथे तिचे बाबा होिे, त्या वॉिा मध्ये गेली. त्यानां ा नक
ु िेच आय सी यु िनू
वाॅॅिा मध्ये हलवले होिे, िे अजनु झोपले होिे. िे तिघेसद्ध
ु ा तिथे आले. पण
121

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

अणावने इशारे करून रचना आतण रवीला मद्दु ामच बाहेरच थाबां ायला सातां गिले. पजू ा
बेिजवळच्या खचु ीवर बसली. तिच्या िोळयािनू अश्रू आले. िे म्हणिाि ना की
बाप लेकीचे नािच वेगळां असिां.
पजू ा -" बाबा.... बघा िमु ची पजू ा आलीय. "
बाबानी िोळे उघिले.
बाबा -" पजू ा.... "
िे सद्ध
ु ा गिबिीि बेिवरून उठू लागले. िीने त्याांना उठण्यासाठी आधार
तदला..
पजू ा -" बाबा सावकाश.... "
बाबा -" पजू ा.... बेटा तकिी मतहने झाले गां िल
ु ा बघनू ... "
एवढां बोलनू त्याांच्याही िोळयािनू अश्रू आले आतण िे पजू ाच्या िोक्यावरून
हाि तफरवू लागले. तफरविा तफरविा त्याांनी तिच्या कपाळावरून, िोंिावरून पण
हाि तफरवला. ममिेने हाि तफरविाना त्याांना गहीवरून आले.
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पजू ा -" माफ करा बाबा.. मी िम्ु हाला सोिून गेले.. माफ करा मला. "
बाबा -" तवसर गां, जे झालां िे. िू आलीस िे खपू झालां.... "
पजू ा -" बाबा.... माफ के लांि ना मला???"
बाबा -" अगां बाप आहे िझु ा... माफ कसां नाही करणार?.. "
रिि रिि िी जरा हसली.
बाबा - " िझु े िे तमत् कुठे आहेि??.. "
पजू ा -" बाहेर आहेि ना... अरे या ना... "
तिघेही बेिजवळ आले.
बाबा -" िम्ु हा सगळयाांना धन्यवाद. िम्ु ही नसिा िर मला माझी मल
ु गी परि
नाही तमळाली असिी. "
अणाव -" अहो... असां का म्हणिा.. ?"
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िे जरा भावक
ु आवाजाि म्हणाले.
बाबा – “ सहजच.. ”
पजू ा त्याच्ां या चेहऱ्याकिे पाहि तवचारली.
पजू ा -" बाबा.. काय झाल?ां ?"
बाबा -" काही नाही गां... "
पजू ा -" मग असां का म्हणालाि िम्ु ही?"
बाबा -" असचां ग... "
पजू ा -" खरां साांगा बाबा काय झाल?ां ... िम्ु हाला माझी शप्पथ... "
बाबा अगदी दतु खि म्हणाले.
बाबा -" माझ्याकिे आिा खपू कमी वेळ उरलाय... "
पजू ा -" काय?"
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अणाव -" कसां शक्य आहे... िम्ु हाला अटॅक आला होिा... "
बाबा -" हो.. माझ्या हृदयाि एक मोठी गाठ आहे. िी आिा मोठ होि आहे..
त्यामळ
ु े कधीही माझां ह्रदय थाबां ू शकि.. "
पजू ा आिा रिू लागली. िी बाबाांचां हाि आपल्या हािाि घेि म्हणाली.
पजू ा -" काही होणार नाही िम्ु हाला... "
बाबा -" अग. िॉक्टर स्विः म्हणि आहेि. माझी फक्त एक शेवटची इच्छा
आहे... "
पजू ा -" काय?"
बाबा -" मला िझु ां लग्न झालेलां बघायचां आहे.. जेंव्हा िे होईल मग मी मरायला
मोकळां... "
पजू ा -" असां का म्हणिा बाबा. काही नाही होणार िम्ु हाला... "
बाबा -" प्लीज पजू ा.... करशील ना माझी शेवटची इच्छा पणू ा. "
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पजू ा आिा तवचार करू लागली. काहीिरी तनणाय घेऊन िोळे पसु ि म्हणू
लागली.
पजू ा - " बरां बाबा.. मी करणार िमु ची शेवटची इच्छा पणू ा.. िम्ु ही ज्या मल
ु ाशी
म्हणाल त्या मल
ु ाशी मी लग्न करणार. मी वचन देिे "
रचना आतण रवी एकदमच अणावकिे पाहू लागले.... बाबा िर अगदी खश
ु ीि
होिे. पण दःु खी होिा फक्त एक जण, िो म्हणजे अणाव.
' खपू तदवसानां ी पजू ाच्या त्या चेहऱ्यावर हसू उमटलां होि. खपू विांनी तिला
बाबा भेटले होिे. सगळां काही ठीक होणार होि. खरांच सगळ ठीक होणार होि? मग
माझ्या त्या प्रेमाच काय? पण काहीही असो िी खश
ु आहे ना, मग मी पण खश
ु ... '
असे तवचार अणावच्या मनाि येि होिे.
न कळि त्याच्या िोळयािनू अश्रू येऊ लागले. का? मातहिी नाही. कदातचि
िी दसु ऱ्या कोणाची िरी होणार होिी. हृदयाि अचानक त्याला पोकळी जाणवू
लागली.
अणाव - " चला. मी जािो. "
पजू ा -" कुठां चाललास?"
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अणाव -" मला ऑतफसच काही काम आहे. तिथे जावां लागणार... "
रवी -" अरे पण... "
रचना मधेच त्याला िोिि म्हणाली.
रचना -" अणाव. खरांच िू जा. काम असेल िल
ु ा... "
रवी आतण पजू ा तिच्याकिे पाहि होिे. कदातचि रचनाला त्याच्या मनािील
व्यथा समजली असावी. िो लगेचच तिथनू तनघाला. खोटां बोलनू िर तनघाला पण
जाणार कुठे ?. या हृदयाच्या वेदनाांना घेऊन?
__________________________________________
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काय होणार अणाव आतण पजू ा या दोघाांच्या त्या प्रेमाचां? अणावने िर आपल्या
प्रेमापोटी तिला आधार तदला, पण तिला कदातचि िो आधार प्रेमाचा न वाटिा एका
तमत्ाची मैत्ी वाटली असावी. िी तिच्या जागी बरोबर होिी, तिला अणावाच्या त्या
प्रेमाची जाण कदातचि जाणवली नसेल... त्याि तिचीही चक
ू नव्हिी. कोणिीही
व्यक्ती दःु खाि असिाना त्याला फक्त एका आधाराची गरज असिे. त्या आधाराला
प्रेम समजणां हे खपू अवघि असिां, कारण िो आपल्या दःु खाचा अांि पहाि असिो.
सध्ां याकाळ होि आली होिी. रवी आतण रचना अजनु हॉतस्पटलमध्ये होिे.
पजू ा तिच्या बाबाांसोबि गप्पा मारि होिी. तकत्येक तदवसाांनी दोघे एकत् गप्पा मारि
होिे.
बाबा -" बघांच पजू ा ि.ू िझु ां लग्न खपू मोठ्याांनी करू... सांपणू ा शहरािील अनेक
मोठे लोक िझ्ु या लग्नाि येणार... "
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पजू ा -" अरे हो बाबा.. पण पतहला मल
ु गा िर तमळू देि... "
दोघेही हसू लागले. रवी हळू आवाजाि रचनाला म्हणाला.
रवी -" मल
ु गा िर गेला आहे ऑतफसला... "
पजू ा -" काय???.... काय म्हणालास??... "
रवी -" काही नाही. अणाव ऑतफसला गेला आहे असां म्हणालो. "
बाबा -" अरे हो.. खपू उशीर झाला ना त्याला जाऊन.. "
पजू ा -" हो. थाांब त्याला कॉल करिे. "
पजू ा त्याला कॉल करू पाहिे, पण फोन बदां लागि होिा. परि एकदा प्रयत्न
के ल्यावर सद्ध
ु ा फोन बांद लागि होिा.
पजू ा - " अगां रचना... त्याचा फोन तस्वच ऑफ लागि आहे... "
रचना -" कामाि असेल ग.ां .. "
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पजू ा -" अगां पण एवढां उतशरापयंि काम कुठां असि, आपल्या ऑतफसमध्ये...
"
रवी -" वेगळां काम असेल... "
पजू ा -" नाही रे . खरांच खपू लेट झाला आहे. "
रवी -" बरां, बरां.. काळजी करू नका.... आम्ही जाऊन बघिो... "
रचना -" हो. िू काकाांची काळजी घे. आम्ही बघनू येिो. काही कळालां िर
कळविे. "
रवी आतण रचना गािीमध्ये बसनू ऑतफसला तनघाले.
रचना -" कुठां चाललोय आपण?"
रवी -" ऑतफसला.... तिथेच गेला असेल ना िो??"
रचना -" िो तिथे गेला नाहीये... "
रवी -" मग गेला कुठे िो?"
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रचना -" मला मातहिी नाही. पण आपल्या मनािलां दःु ख लपवायला कुठे िरी
एकाांिाि गेला असेल. "
रवी -" गेला कुठां असेल िो?"
सध्ां याकाळच्या त्या गदीमध्ये अणाव कुठे असेल याची शोधाशोध रवी आतण
रचना करि होिे. अणावच्या घरी जािाच त्याांना कळाले की अणाव तिथे आलाच
नव्हिा.
रचना -" कुठां गेला असेल हा बावळट?"
रवी -" फोन ट्राय कर एकदा... "
रचना एकदा फोन लावू करून पाहिे पण फोन बदां होिा.
रवी -" काय झालां?"
रचना -" तस्वच ऑफ लागिोय... "
रवी -" अरे यार... "
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रचना -" का? का करिाि प्रेम लोक. जर प्रेम के ल्यावर अशी तस्थिी होि असेल
िर या प्रेमाची मला गरज नाही. पतहला दोस्ि व्हा. मग कोणी एक िम्ु हाला प्रपोज
करणार. जर त्या प्रेमाला कबल
ु ी दाखवली िर ठीक नाहीिर िो देवदास बनणार. "
रवीला काहीिरी आठवल्या झाल्यासारखां झालां.
रवी -" प्रपोज..... चल... "
रचना -" काय???... कुठां??"
रवी -" मला मातहिी आहे रवी कुठां आहे िे... "
रचना -" कुठां?"
रवी -" िू गािीि बस िर... "
रचना गािीि बसिाच रवी गािी मागे वळवली. अधाा एक िासाि िे बीच वर
पोचले. तिथेच तजथे अणाव पजू ाला प्रेमाची कबल
ु ी देणार होिा. पण त्यावेळी तिला
फोन आल्याने त्याला त्याच्या प्रेमाची कबल
ु ी देिा आली नव्हिी. बीच िर अगदी
शाांि होिा. फक्त बोटावर मोजण्याइिके लोक तिथां होिे. रचना आतण रवी दोघांही
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तिथे अणावला शोधू लागले. थोिे पढु े जािाच त्यानां ा त्याच हॉटेलमध्ये एक पाटी
चालू असिाना तदसली. तिथे गेल्यास तिथे अणाव नसल्याच त्याांना जाणवल. त्या
हॉटेलमधनू बाहेर येिाच त्याांना समद्रु ाच्या वाळूि कोणीिरी एक इसम अणावसारखा
तदसला. रचना आतण रवी पळिच त्याच्याजवळ पोहचले. िो इसम पोटावर
झोपलेला होिा. त्याच्याजवळ २ िे ३ दारूच्या बाटल्या पिलेल्या होत्या. त्याांना िो
अणाव असावा अशी शांका आली.
त्या बरोबर रवीने त्याला पलटवण्याचा प्रयत्न के ला. पण िो खपू नशेि होिा.
त्याला पलटल्यावर कळालां की िो दसू रा तिसरा कोणी नसनू िो िर अणाव आहे.
शक
ां े चे तनरसन झाले पण नवीन सक
ां ट उभे राहीले. रचना त्याला उठवण्याचा प्रयत्न
करू लागली.
रवी -" मला मातहिी होि.ां िो इथेच सापिेल. "
रचना -" अणाव.. अरे अणाव... उठ.. "
रचना त्याच्या गालावर मारि उठवू लागली. अणाव िोळे उघिून दोघाांना
पातहला आतण हसि म्हणाला.
अणाव -"अरे .. िम्ु ही दोघां इथां काय करिाय??"
रचना -" िल
ु ा घ्यायला आलोय... "
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अणाव -" अरे .. िम्ु ही पण बसा इथां. अे रवी एक बॉटल तव्हस्की आण. सगळे
सेतलब्रेट करूयाि... "
रवी -" कसले सेतलब्रेशन?"
अणाव -" अरे असां का म्हणिोस? माझां प्रेम मला तमळि नसलेलां सेतलब्रेशन.
तकत्येक लोक प्रेम तमळाल्यावर सेतलब्रेट करिाि. पण मी प्रेम न तमळाल्याने सेतलब्रेट
करिोय. '
अणाव जोरजोराने हसू लागला. हसि हसि अचानक िो रिु लागला.
अणाव -" यार रचना.. हृदयाि कसां िर होि आहे ग. का जगिोय मी असा?..
का के लां मी प्रेम. ? खरांच यार दसु रासोबि तिला बघणां, नाही सहन होणार माझां
नशीबच खराब आहे.. "
िो िोळे पसु ि म्हणाला.
अणाव -" काही पण असु देि. िी खश
ु ीि रातहली पातहजे.... िी खश
ु ीि रातहली
पातहजे. िी खश
ु ीि रातहली पातहजे... "
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असां म्हणि िो खाली कोसळला. रचना आतण रवीने त्याला पकिले.
रवी -" यार.. असां का झालां. चल रचना घेऊन जाऊ आपण याला. "
रवीने लगेच कारकिे जाऊन बीच वर गािी आणली. दोघेनी तमळून अणावला
उचलनू गािीि बसवले. िो नशेि बिबिि होिा " िी खश
ु ीि रातहली पातहजे... "
रवी गािी चालवू लागला. रचना अणावसोबि मागच्या सीटवर बसली होिी.
घर आल्यावर रवी गािी थाांबवली. दोघेही अणावला घेऊन घराि गेले.
बेिरूमला जाण्यासाठी त्याांना तजना चढावा लागणार होिा. िे दोघेही अणावचा हाि
खाद्यां ावर घेऊन वर जाऊ लागले. बेिरूममध्ये जाऊन त्यानां ी अणावला झोपवले.
दोघानां ा अणावची दया येऊ लागली. रचनाने अणावच्या पायािले बटू काढले
आतण पख
ां ा चालू के ला. रचना आतण रवी दोघेही आिा दमले होिे. पण दोघानां ा
पजू ा ची कािीमात्ची पवाा नव्हिी. िेवढ्याि रचनाला फोन आला. फोन बघिाच
तिला कळाले की पजू ा तिला कॉल करि होिी. रचनाने फोन उचलला.
रचना -" हॅलो... "
पजू ा -" हॅलो रचना.. अणाव कुठां आहे? काही कळालां का??.. "
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रचना -" अरे हो... िो ओव्हरटाईम करि होिा ऑतफसमध्ये आतण फोनची
बॅटरी लो झाली म्हणनू तस्वच ऑफ दाखवि होिा. "
पजू ा -" ओ.. अरे देवा.. मी खपू घाबरले होिे... त्याला फोन दे की... "
रचना -" अगां िो खपू थकला होिा. म्हणनू लवकरच झोपी गेला.. "
पजू ा -" ओ. खरच?... झोपू देि.. "
रचना -" ह्मम्म... काका कसे आहेि??.. "
पजू ा -" बरे आहेि आिा. चल बाय.. उद्या ऑतफसमध्ये भेटू... गिू नाईट... "
रचना -" गिू नाईट... "
फोन कट करून िी रवीकिे पाहि म्हणाली.
रचना -" पजू ाचा कॉल होिा... "
रवी -" मग तिला खोटां का साांतगिले.. "
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रचना -" मग काय सागां ू तिला... की अणाव तिच्यामळ
ु े दारू तपऊन पिला होिा
बीचवर म्हणनू ... "
रवी खाली पाहू लागला. रचना परि म्हणाली.
रचना -" हे बघ.. कोणिीही अपेक्षा न ठे विा िो सगळां काही तिच्यासाठी के ल,ां
पण त्याला काय तमळालां. दःु ख?.. का??.. का सहन करि आहे िो?"
रवी -" प्रेम असच
ां असिे... आधां ळे ... कधी कोण काय करे ल सागां िा येि
नाही... "
रचना -" पण होणार काय याचे?"
रवी -" मातहिी नाही... पण िो िायलॉग आहे ना... तकसी चीज को िमु तदलां
से चाहो िो परु ी कायनाि उस्से िम्ु हे तमलाने की कोतशश मै लग जािी है.... जर िो
खरे प्रेम करि असेल िर त्याला िे प्रेम नक्की तमळे ल... "
दोघेही अणावकिे पाहू लागले...
----------------------------------
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पक्षयाच्ां या त्या तकलतबलाटाने अणावला जाग आली. िो उठल्यावर त्याला
त्याचे िोके जि वाटि होि.ां का वाटू नये?. काल होिाच िेवढ्या नशेि िो. त्याला
काल जे काही झालां िे काहीच आठवि नव्हि.ां िो बेिवरून उठला आतण हॉलमध्ये
गेला. तिथे रवी आतण रचना ऑतफसला जाण्यासाठी ियार होि होिे. अणाव
िोक्याला हाि लावि म्हणाला.
अणाव -" गिू मॉतनंग गाईस... "
रवी आतण रचना त्याच्याकिे असां काही बघि होिे तक त्याने खपू मोठा गन्ु हा
के ला आहे. रचना त्यावर तचिूनच होिी.
रचना -" काल कुठां होिास?"
अणाव - " बहुिेक बीच वर होिो... "
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रचना - " काय करि होिास?"
अणाव मान खाली घालनू म्हणाला.
अणाव - " दारू पीि होिो. '
िेवढ्याि रवीचा फोन वाजला. रवी फोनवर बोलि बाहेर गेला.
रचना -" कसा तनल्रज्ज आहेस ि,ु असां बोलिाना काही पण वाटि नाही, चल
ियार हो... ऑतफसला जावां लागेल. खपू लोि आहे कामाचा. "
अणाव िोकां हलवनू बाथरूमकिे गेला. रवी फोनवर बोलनू परि आि आला.
रवी -" आपल्याला जावां लागेल. आज नवीन एच. आर. येणार आहे. "
रचना - " हम्म.. अणाव आल्यावर जाऊयाि. "
अणाव लवकरच ियार होऊन परि आला. रचना, रवी आतण अणाव सगळे
कारमधनू ऑतफसला तनघाले.
रवी -" अणाव... आपल्याला आिा नवीन पोजेक्ट तमळणार आहे.. "
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अणाव तखिकी बाहेर पाहिच म्हणाला.
अणाव -" हमम.. "
ऑतफस येईपयंि िो कुणाला काहीच बोलला नाही. ऑतफसमध्ये गेल्यावर
जतसका म्हणाली.
जतसका -" हे... आिा अध्याािासाि िमु ची मीतटांग तफक्स झाली आहे. "
रवी -" आिा लगेच... पण आम्हाला खबर नव्हिी. "
जतसका -" हो... नवीन एच. आर घेणार आहे... ियार आहाि ना?.. "
जातसका नेहमी प्रमाणे हसिच म्हणाली.
सगळे आपापल्या टेबलाजवळ गेले. पण अणावच मात् कशािच लक्ष लागि
नव्हिे. कसे असेल? त्याच प्रेम त्याच्यापासनू दरू जाि होि.ां
िेवढ्याि मख्ु य दरवाजा उघिण्याचा आवाज आला. तिथनू एक इसम एक
बॅग आतण एक सटु के स घेऊन येि होिा आतण मागनू या ऑतफसची नवीन एच. आर
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आि आली. तिचे िे मोकळे सोिलेले के स, तिचे िे घारे िोळे बतघिलां िर कोणी
िरी घायाळ होणार हे मात् नक्की. तिचे िे हाय तहल्स, तिची छोटी असलेली उांची
थोिी का होईना मोठी करि होिी, तिच्या मागोमाग दोघे फोनवर बोलि के तबनमध्ये
गेले. िे लोक आि जािाच, जतसकाला फोन आला. िीने बोलनू फोन ठे वला आतण
म्हणाली.
जतसका -" हे गाईज... िम्ु हा सगळयाांना आि मीतटांगला बोलावलां आहे. "
रवी -" सगळयानां ा??"
रचना -" सगळे म्हणल्यावर सगळे च ना?"
अणाव मात् खपू उदास वाटि होिा. त्याला मीतटांगबदल कािीचीही इच्छा
नव्हिी. सगळे बॉसच्या के तबनमध्ये गेले. आिले वािावरण खपू च गांभीर होिा. मख्ु य
खचु ीवर नवीन एच. आर बसली होिी. िी मोबाईलमध्ये काहीिरी करि होिी, िीच
लक्ष या सगळयाांवर येिाच तिने त्याांना बसण्यासाठी खणु के ली. सगळे आपापल्या
खचु ीवर बसले. फोनमधनू िोकां बाहेर काढून िी उठली आतण सगळयाांना उदेशनू
बोलू लागली.
" हॅलो गाईज. मी िमु ची नवीन एच. आर प्रीिी शमाा.. ददु वे ाने िमु च्या
ऑतफसमधील काम बघिा बाकीच्या शाखेचे नी िमु च्या शाखेचे प्रॉतफटचे मातजान
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मोठे आहे.. िम्ु हाला सागां ण्याि मला खेद वाटिां आहे की िम्ु हा सगळयाच
ां ा या
मतहन्याचा पगार कट होणार आहे. "
सगळे एकमेकाक
ां िे पाहू लागले. म्हणजे एक मतहना पणू ा तवनापैसा काढणे
म्हणजे अशक्य असां काम.
प्रीिी -" िरीही या पढु े जर हीच प्रगिी असेल िर नाईलाजाने मला िम्ु हाला
कामावरून काढावां लागेल... "
एवढां ऐकुन अणाव आिा बोलू लागला.
अणाव -" एक तमतनट मॅिम.. सवााि प्रथम या ऑतफसमध्ये स्टाफ खपू च कमी
आहे आतण त्यामानाने प्रॉतफट चाांगलाच आहे. १ मतहनाच्या पगार िम्ु ही तबांनधास्ि
कापा पण िेंव्हाच जर िम्ु ही तदवसाचे ९ िासा पेक्षा कमी वेळ एका कॉम्प्यटु रसमोर
काढि असाल िर. आम्ही मानिो की आम्ही काही तदवसाची सट्टु ी घेिली होिी पण
त्यासाठी िम्ु ही १ मतहनाच पगार काढू शकि नाही.. जर िम्ु हाला माझां म्हणणां
आविलां नसेल िर तबांनधास्ि मला काढून टाका.. "
एवढां बोलनू िो तिथनू उठून बाहेर गेला. प्रीिी आतण सगळे त्याच्याकिे पाहि
होिे. रवी आतण रचना लगेच के तबनमधनू उठून अणावच्या मागे गेले.
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अणाव त्याच्या टेबलावर असलेलां सवा सामान भरू लागला.
रचना -" अरे अणाव काय बोलनू आलास??. "
अणाव -" मग आम्ही या कांपनी साठी ९ िास देि असिो पण िी मात् आपलां
एक मात् ऐकुन घेि नाहीि. "
िेवढ्याि जतसकाच्या टेबलावर असलेलां फोन वाजिो.
जतसका -" हॅलो.... येस मॅम... ओके मॅिम... "
जतसका फोन ठे वला आतण अणावच्या टेबलाजवळ येऊन म्हणाली.
जतसका -" िम्ु हाला मॅिमनी के तबनमध्ये बोलावले आहे. "
रचना -" ररझाईन करायला बोलवि असेल... "
हे तिघे परि के तबनमध्ये आले. प्रीिीने त्याांना बसण्यासाठी इशारा के ला.
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प्रीिी -" तमस्टर अणाव.... ठीक आहे... िम्ु ही खपू मेहनिी आहाि असां मैनेजेर
साांगि होिे. मी िम्ु हाला एक सांधी देि.े पण मला या पढु ील ३ मतहन्याि प्राॅॅतफटचा
चाांगला माजीन तदसायला हवा, आहे कबल
ू "
रचना आतण रवीला आनांद झाला मात् अणावच्या चेहऱ्यावरील एक रे िसध्ु दा
हलली नाही.
रचना -" थॅकां यू मॅिम.. "
प्रीिी -" बरां.. कामाला लागा आिा.. "
सगळे आनदां ाि के तबनबाहेर आले.
रचना -" चला. आिा कामाला लागलां पातहजे... आपल्याकिे फक्त ३ मतहने
आहेि.. "
रवी -". होईल चाांगलां... "
सगळे आिा जोराि कामाला लागले. अणावसद्ध
ु ा आिा कामाला लागला
होिा. िो ब्रेकमध्ये सद्ध
ु ा कामच करि होिा. कदातचि पजू ाला तवसरण्यासाठी िो
कामाि मग्न होि असेल.
144

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

सध्ां याकाळचे ६ वाजि आले होिे. सगळे आपापले काम बांद करून घरी जाि
होिे. रवी आतण रचनासद्ध
ु ा काम आटपनू घरी जाण्याची ियारी करीि होिे. रवी
मोबाईलमध्ये काही मेसेजेस पाठवनू रचना किे वळला.
रवी -" चला... जायचां???... "
रचना -" हो खपू वेळ झाला आहे... "
अणाव अजनु सांगणकाि काहीिरी काम करि होिा.
रचना -" अणाव. चल घरी जाऊ... "
अणाव -" मला अजनु काम आहे.. िम्ु ही जा मी आलोच काम पणू ा करून... "
रचना -" अरे उद्या कर म्हणे. चल आिा जावू या आतण पजू ाच्या बाबाांना सद्ध
ु ा
बघायचां आहे.. "
पजू ा हे नाव ऐकिाच िो अजनु च मोठ्याांनी म्हणाला
अणाव -" िल
ु ा कळि नाही का??. काम करून येईन मी... िम्ु ही जा... "
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रचना -" बरां.. िझु ी इच्छा... पण बारमध्ये जाऊ नको म्हणजे झाल.ां .. "
रचना रागारागाि बाहेर जाऊ लागली तिच्या मागे रवीसद्ध
ु ा जाऊ लागला.
अणाव मात् कामाि मग्न झालेला होिा.
२ िास अधीक वेळ काम करून सध्ु दा अणाव मात् कॉम्प्यटु रमध्ये घसु नू होिा.
काहींना काही करिच बसला होिा. िेवढ्याि के तबनमधनू प्रीिी एकटी बाहेर आली.
प्रीिी अणावला अजनु काम करि असल्याचा पाहिाच िी त्याच्याजवळ गेली आतण
म्हणाली.
प्रीिी -" सो तमस्टर अणाव काम झालां नाही वाटि अजनु .. "
अणाव आवाज ऐकुन थोिा दचकला.
अणाव -" नाही मॅिम.. झालां..... "
प्रीिी -" मग माझी वाट पाहि होिास काय??"
अणाव -" नाही िस नाही.. मी आिा जाणारच होिो... "
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प्रीिी -" अरे .. मस्करी करिेय. चल आपण सोबि जावू या... "
अणाव -" मॅिम िमु चे पसानल सेक्रेटरी तदसि नाहीि.. "
अणाव त्याचां काम आटपि म्हणू लागला.
प्रीिी -" मी त्याांना वेळेवर पाठविे. मला सवयच आहे उतशरापयंि काम
करायला. िल
ु ा पण सवय असेल??"
अणाव -" नाही.. िम्ु ही घािलेल्या कांिीशननसु ार मला असचां काम करावां
लागणार आहे.. "
प्रीिी हसू लागली.
प्रीिी -". छान. िल
ु ा कार चालविा येि?"
अणाव -" हो... "
प्रीिी -" चल मग माझ्या कार मध्ये. िू चालवां. आज मी खपू थकली आहे. "
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प्रीिी आतण अणाव दोघेही पातकं गमध्ये आले. अणावने गािी पातकं गमधनू
बाहेर काढली. प्रीिी तिच्या बाजल
ू ा बसली. अणाव गािी चालवू लागला.
अणाव -" मॅिम.. पत्ता?"
प्रीिी -" िे िर िल
ु ा साांगिेच पण पतहला एका तठकाणी जायचां आहे... तिथे
चल... "
अणाव -" कुठे ??"
प्रीिी -" चल िर िल
ु ा साांगिे.. "
प्रीिी तिला तदशा दाखवि होिी. िो त्या तदशेने जाि होिा.
प्रीिी -" बस आिा लेफ्ट ला घे... "
िाव्या बाजल
ू ा वळिाच अणावने गािीला थाांबवले. िो िे तठकाण पाहून
दचकला, कारमधनू उिरला. कारण हे िेच तठकाण होिे, तजथे िो पजू ाला प्रेमाची
कबल
ु ी देणार होिा.
प्रीिी -" चल. "
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अणाव -" इथे???"
प्रीिी -" चल िर चल... "
असां बोलि प्रीिी अणावचा हाथ धरून त्याला बीचवर घेऊन जाऊ लागली.
त्या शाांि अश्या सांध्याकाळच्या वेळी त्या समद्रु ाच्या बीचवर फक्त प्रीिी आतण
अणाव हे दोघेच होिे.
प्रीिी -" चल बटू काढ?"
अणाव -" मॅिम???"
आधीच िो हे तठकाण पाहून उदास झालेला होिा.
प्रीिी -" बटू काढ म्हणले ना! िर काढायचां... "
अणाव -" बरां... "
अणाव बटू काढि होिा आतण प्रीिी तहल्स काढून त्या दोन्ही हील्सना खाद्यां ावर
घेऊन थाांबली. अणावसद्ध
ु ा बटू काढून ियार झाला.
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प्रीिी -" चल.... या तठकाणी मोकळया पायाांनी तफरायची मजाच वेगळी
असिे.. "
अणाव-" ह्मम्म.् . "
काहीवेळ दोघेही शाांिपणे चालि होिे. एकमेकाांशी िे काहीच बोलि नव्हिे.
दोघेही त्या बीचवरच्या येणारी हवेची मांद झळ
ू ाही िी हवा
ु ूक अनभु वि होिे. जणक
त्यानां ा काहीिरी सागां ि असावी. कोणीिरी ही शािां िा मोिायची होिी म्हणनू अणाव
म्हणाला
अणाव -"िम्ु ही कधी पासनू इथे येि आहाि?"
प्रीिी -" काय म्हणालास ि?ू "
अणाव -" मी म्हणालो की िम्ु ही कधी पासनू इथे येि आहाि?"
प्रीिी -" िू मला ‘िम्ु ही’, म्हणि जाऊ नको बरां.. "
अणाव -" पण िम्ु ही माझे बॉस आहाि?"
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प्रीिी -" िे ऑतफसमध्ये, बाहेर िू मला प्रीिी म्हणू शकिोस.. "
अणाव -" ह्म.् .. "
काही तमतनटे अशीच शाांिपणे गेली.
अणाव -" साांग ना... "
प्रीिी -" काय?"
अणाव -" िू कधी पासनू इथे येि आहेस... "
प्रीिी -" खरां साांगू का खोटां?"
अणाव -" खोटां.. "
प्रीिी -" आिाच फस्टा टाइम मी इथे आले... "
अणाव -" आिा खरां.. "
प्रीिी - " पतहल्याांदा... मी लहानपणी इथे बाबा सोबि आले होिे... "
151

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

एवढां बोलनू िी गप्प झाली. अचानक िी शन्ू याि पाहू लागली.
अणाव -" मग?"
प्रीिी -" मग इथे एक टपरी होिी. त्या तठकाणी मस्ि चहा तमळि असे. त्या
टपरीवर एक काका होिे. िे रोज मला चहा सोबि तबतस्कटे द्यायचे. पण... "
अणाव -" पण?... "
प्रीिी -" पण.. माझ्या वाढतदवसाच्या तदवशी जेंव्हा मी इथे परि आले. िेंव्हा
िी टपरी बदां होिी. का बदां होिी???... काय झालां? मातहिी नाही. पण मला असां
वाटि होि की माझी लहानपणाची एक आठवणच या समद्रु ाि वाहून गेली आहे...
"
प्रीिी समद्रु ाकिे पाहि होिी.
अणाव -" ह्मम.् .. मग त्या आठवणीि इथे येिीस???"
प्रीिी -" हा पण, नाही पण... "
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अणाव -" म्हणजे???"
प्रीिी -" म्हणजे एका आठवणी साठी मी इथे येि नाही.. "
अणाव -" मग अजनु कसली आठवण आहे इथली?"
प्रीिी -" काही आठवणी, न आठवलेल्याच बरां... "
अणाव -" पण त्याच आठवणी घेऊन िू इथे येि असशील. "
प्रीिी -" ह्ममम.. "
अणाव -" मग साांग कोणत्या त्या आठवणी आहेि?"
प्रीिी - " मी जेंव्हा दहावीि होिे, िेव्हा माझां तशक्षण इथल्या जवळच्याच
शाळे ि झाल.ां माझ्या क्लास मध्ये एक मल
ु गा होिा.. रोतहि नाव होिां त्याच... "
प्रीिी पन्ु हा शाांिपणे समद्रु ाकिे पाहि होिी. तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच
तस्मि पसरलेली होिी.
अणाव -" ओह गिू ... मग?"
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प्रीिी -" आमची तदवाळीची सट्टु ी सरू
ु होणार होिी. शाळे ि शेवटचा पेपर होिा.
मी या बीच वरून जाि होिे. िो माझ्या मागनू सायकलवरून येि होिा. अचानक िो
मला थाबां वनू घेिले. मला अचानक काय झालां कळालच नाही. िो म्हणाला ' मला
िल
ु ा काहीिरी साांगायचां आहे. ' मी बोल म्हणण्याचा अगोदरच िो म्हणाला '
प्रीिी.... आय लाईक य.ू .. िझु े िे घारे िोळे मला खपू च घायाळ करि असिाि...
िझु ी िी गोि स्माइल माझ्या हृदयाच्या अगदी खोलवर जाि असिे. प्लीज.. माझां
प्रेम स्वीकार कर... ' एवढां बोलनू िो गढु ग्यावर बसला आतण मला गल
ु ाब देऊ
लागला. मी खपू घाबरले होिे. काय करू काय नको असां झालां होि.ां .. परि माझी
ही तस्थिी बघनू िो पन्ु हा म्हणाला ' घाबरु नकोस... िझु ां उत्तर मला तदवाळी
सांपल्यावर साांग.. पण नक्की साांग. ' एवढां बोलनू िो माझ्या हािाि गल
ु ाब देऊन
गेला. मी त्याच्या पाठमोऱ्या आकृ िी किे बघि होिे. "
अणाव -" इटां रे तस्टांग... मग पढु े??.. िू काय उत्तर तदलेस.. "
प्रीिी -" मी त्या तदवसापासनू च मनाने त्याचीच झाले होिे. रात्ी झोप येि नसे.
माझी तदवाळी कशी गेली हे सद्ध
ु ा मला कळालां नाही. मी अक्षरशः आरश्याि पाहून
लाजि होिे. िी वेळच िशी होिी तकांवा िे वय िसांच होि, मातहिी नाही, पण मस्ि
वाटि होिी िी तफतलांग. मी कधी एकदा त्याला भेटिे आतण त्याला होकार देि असां
झालां होि. जेंव्हा माझी शाळा सरू
ु झाली, िेंव्हा मी त्याला इथेच भेटून होकार तदला
होिा. िो िर पार वेिाच झाला होिा. मग आम्ही एकत् शाळे ि जायचो. कधी कधी
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िर आम्ही शाळा चक
ु वनू तफरायला जायचो. मग असेच तदवस जाि होिे. थोि्याच
तदवसाि बोिााची परीक्षा सरू
ु होणार होिी. "
अणाव - " मग?"
प्रीिी -" मग काय... लागले सगळे अभ्यासाला आतण शाळे ि सगळे गांभीर
झाले, त्या सगळयाि आम्ही पण होिो. परीक्षा सरू
ु होण्याच्या अगोदर काही तदवस
रोतहि शाळे ला आला नाही. मला वाटल अभ्यास करि असेल. मी रोज शाळे ि
यायचे. पण िो मात् काही येि नव्हिा. मग मला खपू भीिी वाटू लागली. काही झालां
िर नसेल ना???... त्या टेन्शनने माझां अभ्यासाि लक्ष लागि नव्हिां. परीक्षा सरू
ु
होण्यासाठी अजनु दोन तदवस होिे. अचानक माझी मैत्ीण मला एक पत् देऊन गेली.
िे त्याचेच पत् होिे. त्याि त्याने तनरोप पाठवला होिा की ' प्लीज आज मला बीच
वर येऊन भेटशील काय?'.... मग मी अचानक खपू खश
ु झाले. तकत्येक तदवस
त्याला बतघिले नव्हिे. आज त्याला परस्पर भेटणार होिे. माझ्या मनाि तकत्येक प्रश्न
होिे. "
अणाव -" कदातचि िो सॉरी म्हणायला बोलावलां असेल.. "
प्रीिी फक्त एक तस्मि देऊन पढु े बोलू लागली.

155

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

प्रीिी -" मला सध्ु दा असच
ां वाटि होि.ां पण जेंव्हा तिथे गेले िेंव्हा वेगळच
घिले. "
अणाव -" काय घिल?ां "
प्रीिी -" िो माझ्याकिे पाठ करून उभा होिा. मी त्याला हाक मारली. िो मागे
वळाला. मी त्याला तकत्येक तदवसापासनू पाहण्यासाठी िरसले होिे. िो म्हणाला '
िू आलीस. मला वाटल नव्हिां िू येशील. हे बघ... मला वाटिां िझु ी आतण माझी
साथ फक्त इथां पयंिच होिी. मी आिा दसु ऱ्या शहराि जाि आहे. कदातचि मी
कधीच नाही भेटणार िल
ु ा... '.... िो जेंव्हा हे बोलि होिा, िेव्हा माझ्या िोळयािनू
अश्रू येि होिे. काय झाल.ां कसां झाल.ां काहीच मातहिी नव्हिां... मी त्याला
तवचारलां... ' माझां काही चक
ु लां का??... तप्लज सागां ना... काही चक
ु ल असेल िर
सॉरी... प्लीज प्लीज यार नको सोिून जाऊस मला.... ' मी त्याचा हाि पकिून तवनांिी
करि होिे... िो म्हणाला ' प्लीज.. मला तवचारू नकोस.. काय झालां... कसां झालां...
फक्त मी िल
ु ा आिा भेटू शकणार नाही.. ' एवढां बोलनू िो जाऊ लागला. त्याने
एकदाही मागे वळुन सद्ध
ु ा नाही बतघिले. िेव्हा मी याच बीच वर बराच वेळ रिि
बसले होिे. "
अणाव -" ह्म मम... मग असां सारे घिलां िर??"
प्रीिी -" हो... "
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काही तमतनट दोघेही शाांि चालि होिे. नांिर अचानक प्रीिी म्हणाली.
प्रीिी - " हे तिथे बघ एक बार आहे. चल तिथे जाऊ... "
अणाव -" नको नको.. रात् खपू होि आहे.. आपल्याला जावां लागणार.. "
प्रीिी -" िू मल
ु गा आहेस ना.. चल की जाऊ.. "
प्रीिी अणावचा हाि पकिून त्या बारमध्ये घेऊन जाऊ लागली. िो बार खपू
गजबजलेला होिा. प्रीिी आतण अणाव खचु ी वर बसले. प्रीिीने लगेचच तव्हस्की ची
ऑिार तदली. िी अणावला तवचारले की िु काय घेणार.
अणाव -" मला काही नको... "
प्रीिी - " अरे घे रे ... काही नाही होि.. "
अणाव - " नको नको... िचू पी मी फक्त कॉल्ि तड्रांक घेईन. "
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दोघाचां ी ऑिार आली. दोघे सद्ध
ु ा तपि होिे.. प्रीिी मात् एका मागे एक ग्लास
तपि होिी. अणाव मात् तिलाच पाहि बसला. त्याचा मात् एक ग्लास सद्ध
ु ा सांपला
नव्हिा. साि ग्लास झाल्यावर िी एकदमच टेबलवर आदळली.
अणाव एकदम दचकला.
अणाव -" अरे यार. ही पोरगी आहे का कोण आहे? आिा कोण घेऊन जाणार
तहला?आतण हीच घर कुठां आहे मातहिीच नाही? "
अणाव तिचा पसा पाहू लागला. त्याि िीच कािा त्याला सापिलां. त्यावर घरचा
पत्ता होिा. िो तिला खाांद्यावर घेऊन जाऊ लागला. घेऊन जािाना िी काहीिरी
बिबिि होिी. " रोतहि िू का गेलास. कशाला गेलास?. " अणाव तिला कार मध्ये
बसनू तिच्या घरी घेऊन जाऊ लागला. अधनू मधनू िो तिला पाहि असे. िी आिा
झोपली होिी.
कार आिा तिच्या घराच्या समोर उभी होिी. िो तिला घेऊन बाहेर आला.
तिच्या पसामधनू चावी काढली.
अणाव - " नशीब चावी िर सापिली. "
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प्रीिीला घेऊन अणाव तिच्या बेिरूममध्ये गेला. तिला तिच्या बेिवर झोपवले.
तिच्या पायािले तहल्स काढले आतण फॅ न ऑन के ला. िो बेिवर बसनू म्हणू लागला.
अणाव -" बहुिेक ही सद्ध
ु ा एकटीच राहि असेल. "
िो उठला. िेवढ्याि प्रीिीने त्याचा हाि पकिला.
प्रीिी - " प्लीज ना... रोतहि... जाऊ नको ना सोिुन.. "
िी झोपेिच बिबिि होिी. िो तिचा हाि हळुवारपणे सोिवू लागला. मग
त्याने तिच्याकिे पातहले आतण मनाि म्हणू लागला. ' कदातचि सगळयाांची अवस्था
माझ्यासारखीच झाली आहे. '
िेवढ्याि अणावचा फोन वाजला. फोनवर पजू ाच नाव तदसि होिां.
अणाव -" हॅलो... पजू ा एवढ्या रात्ी... "
पजू ा -" काही नाही रे ... िल
ु ा एक बािमी द्यायची होिी. "
अणाव -" बोल की. "
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पजू ा -" माझां लग्न ठरलयां अणाव.. मी खपू खश
ु आहे.. "
अणाव एवढां ऐकून खालीच बसला.
पजू ा -" हॅलो... हॅलो अणाव... हॅलो... काय झालां???.. अणाव बोल ना... "
त्या गिबिीि मोबाईल मात् खाली पिला होिा आतण त्याच्या िोळयाि पाणी
येऊ लागलां होि.
----------------------------------
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सकाळ होि आली होिी. पण िी सकाळ अणावसाठी काही वेगळे च वळण
घेऊन आली होिी. सयू ााची तकरणे आकाशाची भेट घेि होिी. पण अणावच्या
आयष्ु याि मात् अांधारच पसरलेला होिा. एकच प्रश्न त्याच्या मनाि येि होि की '
का??... का माझ्यासोबि अस होि आहे. ??' त्याच उत्तर मात् त्याला तमळि नव्हि.
प्रीिीला जाग आली. अणाव मात् बेिच्या खाली एकटक पाहि बसलेला
होिा. प्रीिी बेिवर बसलेली होिी.
प्रीिी -" अणाव... "
अणाव मात् तिच्या हाके ला उत्तर देि नव्हिा. प्रीिीला जरा वेगळच वाटि होि.
प्रीिी -" अणाव... िू ठीक आहेस ना???"
अणाव िरी सद्ध
ु ा लक्ष देि नव्हिा. प्रीिी त्याच्या खाद्यां ाला हलवि म्हणाली.
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प्रीिी - " अणाव... "
अणाव जरासा दचकून जागा झाला. िो प्रीिीकिे पाहि म्हणाला.
अणाव - " सांपल... "
प्रीिी -" काय???... "
अणाव -" सगळांच... "
एवढां बोलनू िो तप्रिीच्या गळयाि पिून रिु लागला. प्रीिी तिला सावरि
म्हणाली.
प्रीिी -" शश... शाांि हो बघ.ू .. काही सांपणार नाही... "
प्रीिी त्याला तदलासा देि म्हणाली. अणाव आिा शाांि होि होिा. त्याला
कळून चक
ु लां की िो तप्रिीच्या तमठीि होिा. िो लगेच मागे झाला.
प्रीिी -" िू बरा आहेस ना?... "
अणाव अजनू सद्ध
ु ा गप्प होिा. प्रीिी त्याला बघनू म्हणाली.
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प्रीिी -"थाांब.. मी कॉफी बनवनू आणिे. मग आपण बोल.ू .. "
प्रीिी तकचनमध्ये गेली. िो मात् िसाच बसलेला होिा. काही तमतनटािां प्रीिी
दोन कप कॉफी घेऊन आली. अणाव आिा बऱ्यापैकी स्विःला सावरिाना तदसि
होिा.
प्रीिी -" घे... किक कॉफी... "
दोघेही आिा कॉफीचा आस्वाद घेि होिे. काही तमतनटे शाांिपणे गेली.
प्रीिी -" आिा सागां ... काय झालां?"
अणाव -".. काय साांगू िल
ु ा आिा???"
प्रीिी -" मी नाही का साांतगिले िल
ु ा सगळां.. िसां िू पण साांग... काल मला इथां
घेऊन आलास त्यासाठी धन्यवाद.. "
अणावच्या चेहऱ्यावर खपू वेळानांिर हास्य आले होिे.
प्रीिी -" बरां आिा साांगिोस ना.. काय झालांय िे?"
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अणावने दीघा श्वास घेिला आतण पतहल्यापासनू साांगू लागला. त्याच्या
ऑतफसमध्ये पजू ाच्या आगमनापासनू िे तिच्या व्यसन सोिवण्यापयंि. तिच्या
वाढतदवसाच्या त्या रात्ी पासनू िे तिच्या बाबानां ा मनवण्यापयंि आतण तिच्या
अचानक घेिलेल्या बाबाांच्या इच्छे नसु ार लग्न करण्याचा तनणाय पयंि... प्रीिीने सवा
काही शाांिपणे ऐकुन घेिले.
प्रीिी -" ह्म म् म... िर तिला िझ्ु या प्रेमाची जाणीव नाही िर.. "
अणाव -" कधी अशी वेळच आलेलीच नाही की मी व्यक्त होऊ.. आिा सगळां
सांपलां... "
प्रीिी त्याच्या खाांद्यावर हाि ठे वि म्हणाली.
प्रीिी -" सवा काही ठीक होईल.. प्रेम जर खर असेल िर िल
ु ा नक्कीच तमळे ल.
"
अणाव गप्प बसला होिा. िो अपेक्षा सोिून होिा. पण पढु े काय होणार होि हे
त्याला िर कुठां मातहिी होि?
प्रीिी -" िे राहु दे... चल मी ियार होिे ऑतफससाठी... "
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अणाव -" हो... "
प्रीिी उठून बाथरूमकिे गेली. निां र मागे वळून म्हणाली.
प्रीिी -" िल
ु ा हरकि नसेल िर िू सध्ु दा इथेच ियार होऊ शकिोस... जर िल
ु ा
हरकि नसेल िर.... "
अणाव - "बरां... पण कपिे नाही माझ्याकिे... "
प्रीिी -" काळजी नको. माझ्या लहान भावाचे कपिे िल
ु ा येिील... "
अणाव -" िल
ु ा भाऊ पण आहे???"
प्रीिी -" हो... पण िो इथे नसिो. कधी िरीच िो इथां येिो. त्याचेच कपिे इथे
आहेि.

"

अणाव फक्त एक तस्मि करि होिा. प्रीिी बाथरूममध्ये फ्रेश होण्यासाठी गेली.
अणाव मात् वेगळयाच तवश्वाि हरवला होिा. प्रीिी कधी ियार झाली याचे सद्ध
ु ा
त्याला भान राहीले नाही. प्रीिी दोन िीन वेळा हाक मारून सद्ध
ु ा िो गप्पच बसला
होिा. प्रीिीने त्याला हलवले, िर िो अचानक दचकून म्हणाला.
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अणाव -" िू ियार झालीस?"
प्रीिी -" हो... िू पण ियार हो आतण िझ्ु याजवळ फक्त अधाा िास आहे आतण
मला ऑतफसला लेट झालेला आविि नाही... "
अणाव -" हो... "
प्रीिी हसनू म्हणाली...
प्रीिी -" िू तनवाांि ियार हो"
अणाव न हसिाच िो बाथरूमकिे गेला. प्रीिीला काहीच वाटल नाही. कारण
तिला कदातचि मातहिी असेल की िो कोणत्या पररस्थीिीमध्ये आहे.
अणाव ियार होऊन बाहेर आला. बाहेर येिाच बघिो िर काय प्रीिी टेबल
जवळच्या खचु ीवर बसली होिी.
प्रीिी -" अणाव.. ये नाश्िा कर.. "
अणाव -" नको मला... "
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प्रीिी - " अरे यार... ये बघू "
अणाव -" नको म्हणलो ना मी.. "
प्रीिी -" बरां.... राहीले... बसनू िर घे.. मी नाष्टा करून घेिे. मग आपण
जाऊयाि. "
सगळां काही आटपल्यावर प्रीिी आतण अणाव दोघेही ऑतफसला तनघाले.
तिकिे ऑतफसमध्ये रचना आतण रवी दोघेही अणावची वाट पाहि होिे.
रचना -" कुठे असेल हा??? "
रवी -" एवढां का टेन्शन मध्ये आहेस... येईल िो.. नको काळजी करू.. "
रचना - " अरे काल रात्ीपासनू त्याचा फोन बांद लागि आहे. "
रवी -" चातजंग नसेल. "
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िेवढ्याि पजू ा तकत्येक तदवसािनू ऑतफसला आली. िी खश
ु ीि िर होिी पण
जरा टेन्शनमध्ये पण होिी. कारण ऑतफसला िी उशीराच पोहचली होिी.
पजू ा - "हॅलो रचना... "
रचना -" हे पजू ा. कसां काय मग. तकिी तदवसािनू आली आहेस??"
पजू ा -" मी मस्ि.. िू कशी आहेस???"
रचना -" मस्िच.. "
पजू ा -" आतण रवी. कसा आहेस??"
रवी -" सगळां चाांगलां आहे"
पजू ा -" ऐका ना िम्ु हाला एक बािमी द्यायची आहे... "
दोघेही एकदमच म्हणाले -" कुठली?"
पजू ा -" िम्ु हाला पटणार नाही, पण माझां लग्न ठरलय... "
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दोघानां ा आिा कळून चक
ु ल की का अणावचा फोन बदां लागि आहे?
पजू ा -" अगां अणाव आला आहे का ऑतफस का?"
िेवढां म्हणिाच ऑतफसमध्ये प्रीिी आतण अणाव दोघेही एकदमच आले. त्या
दोघाांकिे तिघेही पाहि उभे रातहले. प्रीिी अणावला घेऊन ऑतफसच्या तिच्या
के तबनमध्ये घेऊन गेली.
पजू ा -" ही कोण?"
रचना -" ही आपली नवीन एच. आर... म्हणजे काल रात् भर िो तिच्यासोबि
होिा??"
रवी -" मातहिी नाही.. असेल ही"
पजू ा -" िो तिच्यासोबि का होिा??"
रवी - " म्हणजे??"
पजू ा -" म्हणजे काय??"
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रवी -" का राहू नये???"
िीने गप्प राहणांच पसांि के लां. तिचे िोळे खपू काही साांगनू गेले, पण िी स्विः
िोंिािनू एक शब्दही काढि नव्हिी. रवीने तिला पाहून रचनाला इशारा के ला.
रचनासद्ध
ु ा तिला पाहि होिी.
रचना -" काहीही असो... अतभनांदन... "
पजू ाच मात् तिच्याकिे लक्ष नव्हि.ां
रचना -" पजू ा... "
पजू ा जरा दचकून म्हणाली.
पजू ा -" ह.ां .. "
रचना -" मी म्हणाले अतभनांदन... "
पजू ा -" ओ... थॅक्स..
ां "
रवी -" एक तवचारू पजू ा?"
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पजू ा -" तवचार ना... "
रवी -" िझु ां लग्न होि आहे. पण िू खश
ु आहेस ना???"
पजू ा -" पप्पा खश
ु ीि आहेि ना. मग मला अजनु काहीही नकोय.. "
रचना -" अगां मग िझ्ु या सख
ु ाच काय??"
पजू ा -" पप्पानी तनणाय घेिलाय म्हणजे माझ्या चाांगल्यासाठीच असेल.. "
रवी -" ओह.. "
पजू ा -" अणाव एच. आर च्या एवढां जवळ कसा काय??"
रवी -" म्हणजे??"
पजू ा -" म्हणजे एवढे जवळ कसां काय??.. की िो रात्भर तिच्यासोबि
राहिो??. "
रवी फक्त खाांदा उिविो.
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िेवढ्याि अणाव के तबनच्या बाहेर आला. िो पजू ाला समोर पाहिाच थाांबला.
पजू ा आतण अणावची एक क्षण नजरे ला नजर तभिली गेली. िो क्षण खपू काही साांगनू
जाि होिा. पण िे दोघेही कुणाला काही सागां ि नव्हिे.
पजू ा त्याच्याजवळ गेली आतण त्याला परि एकदा तिच्या लग्नाची गोि
बािमी तदली.
अणाव -" ओह.् .. अतभनदां न.. "
एवढां बोलनू त्याने त्याचा हाि पढु ां के ला. िी त्याला हस्िआांदोलन करि
म्हणाली.
पजू ा -" धन्यवाद.. आतण मग कसा आहेस??"
अणाव -" बघि आहेस ना... बरा आहे... "
अणाव तिला टाळू करू पाहि होिा.
पजू ा -" बरां.. छान... "
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अणाव - " मग कशी काय चाललीय लग्नाची ियारी???... "
पजू ा -" चालू आहे... िू कसा आहेस?. "
अणाव फक्त एक खोटां तस्मि ओठावर ठे वि म्हणाला.
अणाव -" अगां मस्िच आहे मी... "
पजू ा -" ह्म म.... िू आतण...... "
िी वाक्य पणू ा करणार िेवढ्याि प्रीिी के तबनच्या बाहेर आली अन् म्हणाली.
प्रीिी -" अणाव... एक अजंट काम आहे... के तबनमध्ये ये... "
अणाव -" ओके ... मॅिम... पजू ा प्लीज नांिर बोलू का??... "
पजू ाने फक्त आपली होकाराथी मान हलवली. अणाव तप्रिीच्या के तबनमध्ये
कामातनतम्मि गेला.
पजू ाच्या मनाि खपू काही तवचार एकदमच चालू झाले होिे. पण का तिच्या
मनाि असां होि आहे हे सध्ु दा तिला मातहिी नव्हिां.. िी स्विः खपू काही
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कन्फ्यजु नमध्ये होिी.. का कोण जाणे अचानक तिला वेगळां वाटू लागलां.... न कळि
तिच्या िोळयािनू अश्रू येऊ लागले... अचानक िी रिि ऑतफसच्या बाहेर गेली.
तिला रवी आतण रचना दोघेही पाहि होिे... या कथेि अजनु खपू काही बाकी
होि....
रचना एकदा रवीकिे आतण नांिर के तबनकिे नजर तफरवनू पजू ाच्या मागे जाऊ
लागली. पजू ा आपले ओले िोळे घेऊन िशीच वेगाने पढु े जाि होिी आतण मागे
मागे रचना होिी... पजू ा कुठे जाि होिी हे तिला सद्ध
ु ा मातहिी नव्हिां. रस्त्याच्या
किेला िीने एक ररक्षा थाांबवली. मागनू रचना येऊन तिला म्हणाली.
रचना -" मी पण येऊ शकिे का?"
पजू ा रचनापासनू लपवि िोळे पसु ली आतण म्हणाली.
पजू ा -" हो... का नाही?... "
दोघींही ररक्षामधनू जाि होत्या. रचनाने ररक्षावाल्याला पत्ता साांतगिला आतण
परि िी पजू ा किे वळली.
रचना -" अरे िू ऑतफसमध्ये सगळयाांना का नाही भेटलीस?"
पजू ा -" अगां.. एक महत्वाचां काम लक्षाि आलां म्हणनू ... "
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रचना -" म्हणनू िोळयािनू पाणी आलां वाटि... "
पजू ा -" नाही ग... खरांच एक महत्त्वाचां काम आहे. "
रचना -" बरां बरां... माझ्यासाठी िझ्ु याकिे १० तमतनटे आहे का?"
पजू ा -" का ग?"
रचना -" िस नाही... सहजच.. "
पजू ा -" म्म म... ओके .. "
ररक्षा अचानक पणे थाांबली, उिरायचे तठकाण आले होिे. िे तठकाण दसु रे
तिसरे काही नाही िर बीच होिा.
रचना -" चल... "
पजू ा -" इथे???"
रचना -" हो... "
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बीचवर खपु सारे लोक होिे. सगळे आपापल्या धांदु ीि होिे. कोणी बीचवर
तफरि होिे. तकिीिरी प्रेमाच्या जोि्या तिथे तफरायला म्हणनू आलेल्या होत्या.
रचनाने पजू ाला सद्ध
ु ा तिथे आणले होिे.. रचनाने पजु ाचा हाि पकिला व बीचवर
तफरायला येण्याची तवनवणी के ली.
दोघींही बीचवर तफरि होत्या
रचना -" पजू ा... एक तवचारू?"
पजू ा -" हो तवचार की.. "
रचना -" िू खरांच या लग्नासाठी ियार आहेस काय?"
पजू ा -" असां का तवचारि आहेस?"
रचना -" अग िू उत्तर िर दे... "
पजू ा मान खाली घालनू म्हणाली
पजू ा -" हो... "
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रचना -" खरांच??"
पजू ा -" हो ग... "
रचना -" मग ऑतफसमधनू रिि का आलीस?"
पजू ा -" मी कुठ रिि आले?"
रचना -" पजू ा बस कर... तकिी फसवशील???... िू मला नाही िर स्विः ला
फसवि आहेस... "
एका क्षणासाठी पजू ा शाांि बसली. समद्रु ाच्या त्या लाटाांन किे पाहि िी
म्हणाली.
पजू ा -" अॅक्च्यअ
ु ली आय लव अणाव... "
रचना हे ऐकूनच उिाली. तिला कधी एकदा अणावला फोन करू असां झालां
होि... पण िीने ठरवले की नको, प्रत्येक्षािच त्याची प्रतितक्रया कशी असेल िे
पाहूया.... म्हणनू रचनाने आपल्या मनाला सावरले.
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पजू ा मात् शन्ू याि पाहि होिी. न राहवनू रचना म्हणाली.
रचना -" मग प्रॉब्लेम काय आहे?"
पजू ा -" त्याच्या मनाि माझ्याबद्दल काय आहे मातहिी नाही... आतण बहुिेक
िो दसु ऱ्या कुणासोबि जर ररलेशतशपमध्ये असेल िर.... "
रचना -" िल
ु ा असां का वाटलां?"
पजू ा -" कारण आज ऑतफस मध्ये बतघिलीस ना... की बॉस त्याला एका
तमतनटासाठी पण सोिि नव्हिी आतण याचा अणावला काहीच प्रॉब्लेम नव्हिा... "
ही गोष्ट रचनाला सद्ध
ु ा पटली, 'िो काल रात्ी कुठे होिा?.. कुणासोबि
होिा?... मातहिी नाही... आतण आज सकाळी अचानक िो प्रीिी (बॉस) सोबि
आनदां ाि येिो.. म्हणजे दाल में कुछ काला है.... ही गोष्ट फक्त एक जण स्पष्ट साांगू
शकिो. िो म्हणजे खद्दु अणाव... मी त्याच्याशी कन्फमा के ल्यातशवाय पजू ाला काही
साांगू शकणार नाही... ' हा ठाम तवचार रचनाने मनामध्ये के ला.
पजू ा खाली मान घालनू बसलेली होिी. तिच्या गालावरून अश्रू खाली येि
होिे. ही वेदना रचना सद्ध
ु ा अनभु व करू शकि होिी. रचनाला खपु वाईट वाटले,
तिने पजु ाच्या खाांद्यावर हाि ठे वला आतण तिला तदलासा देि बोलली
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रचना -" िोन्ट वरी... सगळां काही ठीक होईल... "
पजू ा तिच्याकिे बघू लागली आतण तस्मि करि म्हणाली.
पजू ा -" रचना एक तवचारू?"
रचना -" तवचार ना.. "
पजू ा -" माझ्यासोबिच असां का होि ग?... लहानपणापासनू च माझ्याजवळ
बाबा नव्हिे. नांिर मग आयष्ु याच्या वेगळयाच वळणावर मी गेले. तिथनू मग िम्ु ही
आतण अणाव एक नवीन उमेद घेऊन माझ्या जीवनाची तदशाच बदलली. मग मला
बाबासद्ध
ु ा तमळाले. पण एका अटीवर ज्याि माझी मजी नाही.. पण बाबाांचां प्रेम
तमळवण्यासाठी मी काहीही करायला ियार आहे... पण या प्रेमाचां काय???... एक
प्रेम तमळवण्यासाठी मला दसु रां प्रेम गमवावे लागणार आहे.. "
पजू ा हुदां के देि रिु लागली. रचना तिला तमठीि घेऊन समजावू लागली...
रचना -" पजू ा... श्श... शाांि हो बघ.ू .. सगळां ठीक होईल... "
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िेवढ्याि मोबाईलची ररांग वाजली. पजू ाच्या मोबाईलवर बाबाच
ां ां फोन आला
होिा. िी पटकन िोळे पसु ू फोन उचलली.
पजू ा -" हा बाबा... हो आलेच... "
पजू ा फोन ठे वि म्हणाली.
पजू ा -" रचना... चल बाय... काम आहेि... परि भेटू... लग्नाला यायचां ह.ां ..
तनघिे... "
रचनाला मात् अतजबचां वाटलां.
रचना -" ओके ... अँि टेक के अर.... सगळां चाांगलां होईल... "
पजू ा -" नतशबाि काय तलतहलयां मातहिी नाही रचना... "
एवढां बोलनू िी गेली. इकिे मात् रचना आिा बीचवर तवचार करि बसली
होिी. शेवटी िी सद्ध
ु ा ऑतफसला तनघाली. पण रागाि... अणाव चा तिला खपू राग
आला होिा... िी त्याला आिा जाब तवचारणार होिी...
रचनाने ररक्षाने ऑतफस गाठले व िी रागा रागाि ऑतफसमध्ये जाऊ लागली.
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रचना -" आिा बघिेच त्या अणावच्या बच्चल
ु ा... ”
रचना अणावला शोधू लागली. मात् िो कुठे च नव्हिा. रचना रवीच्या
के तबनजवळ येऊन रवीला म्हणाली.
रचना -" रवी.... अणाव कुठे आहे?..

"

रवी तिच्या रुद्र अविार बघनू थबकलाच.
रवी -" का?"
रचना -" िू साांगणार आहेस का नाही?.... नाहीिर िू मार खाणार आहेस.. "
रवी -" अगां झालां िरी काय???... "
रचना -" िू आधी साांग... िो कुठे आहे?"
रवी -" अगां िो अजनु बॉसच्या के तबनमधेच आहे. "
रचना -" काय???"
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रवी -" हो... "
रचना -" एवढ्या उतशरापयंि काय करि आहेि आि दोघां??... "
रवी -" काम असेल ग... "
रचना -" अरे पण एवढां... थाांब त्याला येऊदेच साांगिे बरोबर त्याला... "
रवी -" अगां पण झालां िरी काय?. "
रचना - " िो आल्यावरच कळे ल िल
ु ा... "
रचना आतण रवी दोघेही अणावची वाट पाहू लागले... न राहवनू रचना
म्हणाली...
रचना -" रवी... चल आपण जाऊयाि के तबनमध्ये... "
रवी -" अगां काय एवढी घाई... येईल ना िो.. "
रचना -" िू येणार आहेस का नाही?"
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रवी -" बरां बाबा... चल.. "
दोघेही के तबनमध्ये जाि असिानाच त्यानां ा मागनू एक आवाज आला. " रचना
बेटा... "
पजू ाचे बाबा ऑतफसमध्ये आले होिे.
रचना -" अांकल... िम्ु ही इथे???"
अांकल -" का??... येऊ नये का?"
रवी -" नाही... िसां नाही... पण अचानक आलाि ना.. म्हणनू तवचारले.. "
रचना -" हो अांकल.. "
तिघेही बोलि असिाना अणाव के तबनमधनू बाहेर आला.
अणाव -" अरे अांकल... िम्ु ही इथे??"
रचना मात् त्याला मारण्याच्या नजरे ने पाहि होिी.
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अक
ां ल -" अरे तवशेि नाही... िम्ु हाला मातहिीच असेल की.. पजू ाच लग्न
ठरलांय िे... "
पजू ाच लग्न अस म्हणाल्यावर अणावचा चेहरा मात् उिरला.
रवी -" हो मातहिी आहे ना... आजच सकाळी िी पतत्का देण्यासाठी आली
होिी. "
अक
ां ल -" हो का?... पण मग मला ना लग्नासाठी कपि्याची शॉतपगां करायची
होिी... अणाव िझ्ु या ओळखीची कोणिी कपि्याची दक
ु ाने आहेि का??"
अणाव -" हो आहे ना... "
अांकल -" मग चल जरा आपण तिथेच शॉतपांग करूयाि... "
अणाव -" हो... चला मग... "
रवी -" अांकल िम्ु ही व्हा पढु े आम्ही येिोच... "
अक
ां ल -" ओके ओके ... या लवकर मी गािी काढिो.. "
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अक
ां ल गेल्यावर िो अणाव ला म्हणाला.
रवी -" अणाव... िू पजू ाच्या लग्नाचां शॉतपांग करण्यासाठी जाि आहेस??. "
अणाव -" हो... "
रवी - " पण का??"
अणाव -" मला वाटिां ना िी कुठां पण असो, पण सख
ु ी असो... आतण आपल्या
नतशबािच िी नाही आहे िर... काय करणार??"
रचना मनािल्या मनाि म्हणाली ' ह्म म... नतशबाि आिा वेगळीच आली
आहे ना म्हणनू .. "
अणाव -" कमीिकमी पजू ाच्या लग्नासाठी िर काही काम करूयाि... "
िेवढ्याि ऑतफस समोर गािी आली. अांकल हॉना वाजवू लागले.
अणाव -" रवी येणार आहेस??.. "
रवी रचनाकिे पाहि म्हणाला..
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रवी -" हो आम्ही दोघेही येि आहोि... "
रचना त्याच्याकिे रागािच पाहू लागली. तिघेही गािीि बसले. अणाव
अांकलला तदशा दाखवि होिा. शेवटी िी गािी दक
ु ानाजवळ येऊन थाांबवली. काही
वेळानी पजू ा सद्ध
ु ा तिथे आली. पजू ा आतण अणाव ची एका क्षणासाठी नजरे ला नजर
तभिली. नांिर लक्षाि आल्यावर अणाव सगळयाांना दक
ु ानाि घेऊन गेला.
दक
ु ानाि खपू सारे लोक खरे दी साठी तिथे आले होिे. लग्नाचा सीजन
असल्यामळ
ु े तिथे खपू च गदी झाली होिी. अणावने सलीम भाई ला बोलावनू घेिले
आतण सवा काही साांतगिले की अांकल ओळखीचे आहेि. जरा साांभाळून वगैरे...
काही काळानांिर पाहुणे मिां ळी सद्ध
ु ा आले.
त्याि नवरा मल
ु गा सद्ध
ु ा आला होिा. िो मात् एकदम चकचकीि होऊन
आला होिा... त्याच नाव करण... तदसायला बरा होिा.. उांची सद्ध
ु ा बरीच होिी.
सगळे शॉतपांग करि होिे. इकिे मात् रचना अणावला रागािच पाहि होिी.
सगळे काही मजेि चालले होिे. पण दोन जीव असे पण होिे की िे एकमेकाांना
सोिून जगू शकि नव्हिे. अणाव आतण पजू ा नजरे चे लपिां ाव खेळि होिे. पण पजू ाच
लग्न ठरलां होि. करण पजू ा जवळ जाऊन उभा रातहला. िी त्याला बघनू तस्मि करू
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लागली होिी पण िे खोटां तस्मि करि होिी. करणने सद्ध
ु ा तस्मि करि तिला तमठीि
घेिले. हे मात् अणावला िे सहन झालां नाही. त्याने नजर दसु रीकिे तफरवली. दोन
जीवाांची घसु मट होि होिी पण िी घसु मट कोणी बोलनू दाखवू शकि नव्हिे...

दोघेही एकमेकाांकिे पाहि सद्ध
ु ा नव्हिे, पण एकमेकाांची ओढ मात् होिी.
िेवढ्याि अणाव चा फोन वाजला. स्क्रीनवर प्रीिीच नाव झळकि होि...
रचनाने िे पाहीले, िी अजनु च रागाि आली. अणावने फोन उचलला..
अणाव -" हॅलो... "
प्रीिी -" हॅलो... अरे अणाव... कुठां आहेस????..... पटकन ऑतफसला ये... "
अणाव -" हॅलो प्रीिी... काही प्रॉब्लेम आहे का?"
प्रीिी -" िू अगोदर ये बघ.ू ... "
अणाव -" बरां... बरां.. येिो लगेच... "
अणावने रवीला सागां ीिले नी िो गेला. जािा जािा त्याची नजर पजू ाच्या
नजरे ला तभिली. जणू िो साांगि होिा की मी िझ्ु यापासनू दरू जाि आहे. तिची नजर
187

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

मात् नको म्हणनू सागां ि होिी. पण दोघे मात् एक शब्द सद्ध
ु ा बोलि नव्हिे. अणाव
गािी घेऊन ऑतफसला तनघाला. रस्त्याि िो तवचार करि होिा की काय काम
असेल प्रीिीला???... काम असेल का काही????... गािी वेगाि घेि िो ऑतफसला
पोहचला.
अगदी गिबिीि िो ऑतफसमध्ये तशरला. ररसेप्शनमध्ये असलेली जतसका
म्हणाली.
जतसका-" अरे अणाव... िू आलास??.. "
अणाव -" हो... प्रीिी कुठे आहे??"
जतसका-" प्रीिी??"
अणाव -" प्रीिी मॅिम... "
जतसका-" आपल्या के तबनमध्ये आहेि.. "
अणाव -" बरां.. िल
ु ा नांिर भेटिो.. "
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एवढां बोलनू िो के तबनमध्ये गेला. के तबनमध्ये प्रीिी टेबलावर मान ठे ऊन
बसलेली होिी. के तबन अगदी शाांि वाटि होिी. अणाव तिच्या जवळच्या खचु ीवर
बसला. तिला उठवण्यासाठी हाि उचलला, पण मध्येच िो थाांबला. त्याला खपू च
वेगळां वाटि होि.
अणाव -" प्रीिी... "
प्रीिी मान वर करून पाहू लागली, िी तिच्या त्या ओल्या िोळयाांनी अणावकिे
पाहू लागली. त्याला पाहिाच तिच्या िोळयािील बाधां िटु ला. िी अणावच्या तमठीि
येऊन रिु लागली. अणाव तिच्या िोक्याला थोपटवि म्हणाला.
अणाव -" शां श... काय झालां???. प्रीिी.. शािां हो बघू आधी... "
प्रीिी आिा शाांि होऊ लागली होिी. अणाव टेबलवर असलेला पाण्याचा पेला
तिला तदला. िी पाणी तपऊन थोिा वेळ शािां बसली.
अणाव -" आिा साांग काय झालां??... "
प्रीिी शन्ू याि पाहि म्हणाली.
प्रीिी -" अणाव... रोतहिचां लग्न ठरलयां... "
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अणाव - " काय???... िल
ु ा कधी कळालां??"
प्रीिी -" आिा माझ्या मैत्ीणच फोन आला होिा... िी म्हणाली.. "
अणाव -" ओ... कधी आहे लग्न???"
प्रीिी -" पढु च्या मतहन्याि.. "
अणाव अचानक हसू लागला. प्रीिी त्याच्याकिे पाहू लागली.
प्रीिी -" काय झालां??... असां का हसि आहेस?"
अणाव -" आपल नशीब तकिी तमळिजळ
ु ि आहे ना?"
प्रीिी -" म्हणजे?"
अणाव -" म्हणजे बघ की िझ्ु या रोहीिचे लग्न आतण पजू ाचे लग्न सद्ध
ु ा पढु च्या
मतहन्याि ठरलांय... दोघे कसे आिा देवदास टाईप झालो आहोि. "
प्रीिी -" िझु ां आतण माझां वेगळां आहे अणाव... "
190

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

अणाव -" कस?ां ??"
प्रीिी -" िू अजनू सद्ध
ु ा तिला सागां ू शकिोस की िझु े तिच्यावर प्रेम आहे म्हणनू ,
पण मी नाही ना साांगू शकि... िझु ी अजनु वेळ गेलेली नाही... "
अणाव -" आिा िे शक्य नाही, प्रीिी... "
प्रीिी -" का???"
अणाव -" कारण िी तिच्या बाबाांचे वचन नाही िोिणार. "
प्रीिी -" पण िीच मन िझ्ु याि अिकलेला असेल िर???.. "
अणाव -" िरी सद्ध
ु ा िी बाबानां ा तदलेले वचन नाही मोिणार... "
प्रीिी -" मग प्रॉब्लेम बाबा आहेि िर... "
अणाव -" अगां िस नाही... पण तिला िर माझ्या प्रेमाबद्दल कुठे मातहिी आहे?"
प्रीिी -" तिला मातहिी आहे अणाव... "
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अणाव -" कस?ां "
प्रीिी -" िझ्ु या िोळयाि िीच्याबद्दलच प्रेम तदसिां वेि्या.. "
अणाव -" मग िीने अजनू का नाही साांतगिले?"
प्रीिी -" िी िझ्ु या कबल
ु ीची वाट पाहि असेल??"
अणाव -" मग मी आिा काय करू?"
प्रीिी -" िम्ु हा पोराांना ना सगळां काही सागां ावां लागिां, जा आतण साांग
तबांनधास्िपणे की पजू ा आय लव्ह य.ू .. "
अणाव -" नक्की???"
प्रीिी -" अरे हा... "
तिकिे मात् पजू ाला काही कळि नव्हिां. अचानक अणाव कुठे गेला होिा.
पजू ाची नजर अणावला शोधि होिी. शेवटी न राहून िी रवी जवळ आली.
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पजू ा -" रवी.... अणाव कुठे गेला रे ??... "
रवी -" िो ऑतफसला गेलाय... "
पजू ा -" काही अजंट काम होि का??"
रवी -" नाही मातहिी... थोि्या वेळापवू ी प्रीिी मॅिमचा कॉल आला होिा. िो
म्हणाला की अजंट काम आहे,जािो म्हणनू ... "
प्रीिीच नाव ऐकिाच पजू ाचा चेहरा पिला. ही गोष्ट रचना किून लपनु रातहली
नाही. तिला िर अणावचा खपू राग आलेला होिा. का नाही येणार... ऐकीकिे म्हणिो
की पजू ाशी प्रेम करिोय आतण दसु रीकिे मात् िो प्रीिीसोबि मस्ि वेळ घालवि
होिा.
लग्नासाठी जे काही खरे दी करायचां होिी िी झाली. सगळे बॅग्स् घेऊन बाबा
आतण पजू ा तनघू लागले.
बाबा -" िमु च्या सगळयाांचे खपू खपू धन्यवाद... िमु च्यामळ
ु े मला ही खरे दी
शक्य झालां... अणाव कुठे गेलाय??"
रचना मनािल्या मनाि,' िो काय... मस्ि असेल प्रीिी सोबि.. '
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रवी -" काका... िो ऑतफसला गेलाय.. काही अजंट काम होि म्हणनू ... "
बाबा -" ह्मम... चला मग आम्ही तनघिो... "
पजू ा आतण बाबा दोघेही त्याांच्या कार मध्ये बसनू तनघाले. तखिकीिनू पजू ा
बाहेर बघि असिाना िी अणावसोबि घालवलेले क्षण आठवि होिी. त्याच
आठवणींनी तिची िोळे ओले झाले.
इकिे अणावला त्याच्या प्रेमाची कबल
ु ी देण्यासाठी लागलेली हुर हूर आतण
तिकिे पजू ाला अणाव आयष्ु यािनू तनघनू जाईल या जाणीवेने होि असलेलां दःु ख,
या मध्ये अिां र फक्त एका वाक्याचे होिे ' मी िझ्ु यावर प्रेम करि आहे'.
पजू ा आतण बाबा त्याांच्या घरी पोहचले. घराि मात् जोरदार ियारी चालली
होिी. लग्नासाठी तकिी लोक येणार आतण त्याच
ां ां तनयोजन कसां करायचां हे सगळी
योजना बाबाांचे नोकर करि होिे. पजू ाला मात् या मध्ये कािीचाही इच्छा नव्हिी.
िीच मन िर अणावच्या आठवणीि हरवनू गेलेले होि. िी तिच्या रूम मध्ये आली.
दरवाजा बांद के ला आतण बेिवर रििच पिली. तिचे अश्रू खपू काही साांगि होिे,
ऐकीकिे मन अणावसोबि आहे िर दसु रीकिे िीने बाबाांना तदलेली वचनचा सद्ध
ु ा
तवचार करि होिी.
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रििा रििा पजू ा कधी झोपी गेली हे तिला सद्ध
ु ा नाही कळाले. सकाळी जेंव्हा
तिला जाग आली िेंव्हा तिचे िोळे सजु लेले होिे. तिच्या बाबानी तिला पाहिाच
तिला तवचारले की काय झाले का??.. िीने जागरण झाल्याचां कारण साांगनू वेळ
मारून नेली.
तिकिे अणाव पजू ाला कसे साांगावे की िो तिच्यावर तकिी प्रेम करिो िे.. त्याि
त्याला कल्पना आली की सरळ तिच्या घरी जावां आतण सरळ सरळ तिला तवचाराव.ां
म्हणनू िो सकाळी ियार होि होिा. ियार होि असिाना त्याने प्रीिीला फोन के ला.
प्रीिी -" हॅलो अणाव... "
अणाव -" हॅलो प्रीिी... "
प्रीिी -" क्या बाि है... जनाब आज बहूि ज्यादा खश
ु लग रहे हैं.. "
अणाव -" कारण कामच िसे करायला चाललोय.. "
प्रीिी - " कसलां काम???"
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अणाव -" आज पजू ाच्या थेट घरी जािो आतण थेट तिला तवचारिो की लग्न
करणार का माझ्याशी???"
प्रीिी - " ओह... "
प्रीिी काहीशी लटकत्या आवाजाि म्हणाली..
अणाव -" काय झालां??"
प्रीिी -" काही नाही... "
अणाव -" ओके ओके ... आज ऑतफसला जरा लेट होईल. "
प्रीिी -" बरां.. िू ये तनवाांि.. "
अणाव आज जाम खश
ु होिा. गािी काढून िो पजू ाच्या घरी तनघाला. थोि्या
वेळाि िो तिच्या घरी पोहचला. घराच्या बाहेर त्याने गािी थाांबविाना िो आरशाि
बघनू थोि के स नीट के ले आतण घराकिे तनघाला. िो आि जािाच त्याला कळालां
की घरी पाहुणे आलेले आहेि. बाबा अणावला बघिाच म्हणाले.
बाबा -" अरे अणाव... िू आतण इथे???"
196

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

अणाव तस्मि करून त्याांना काहीिरी बोलणारच होिा तक िेवढ्याि बाबा
म्हणाले.
बाबा -" बरां झाले, आलाच आहेस िर याांना भेट.. हे आहेि करण, पजू ाचा
होणारा नवरा. "
अणावने त्याला पाहिाच त्याचा आनांदाचे दख
ु ाि रुपाांिर झाले. करणने त्याला
हाि पढु े के ला व म्हणाला.
करण -" हॅलो.. मी करण... "
अणावसद्ध
ु ा त्याचा हाि हािाि घेि म्हणाला.
अणाव -" हॅलो, आय एम अणाव... "
िेवढ्याि पजू ा आली. तिच्या हािाि ट्रे होिा त्याि काही चहाचे कप होिे
आतण काही तबस्कटेसद्ध
ु ा होिी. िी अणावला पाहिाच स्िब्द थाांबली. करण तिला
पाहिाच म्हणाला.
करण -" ही आली... "
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ऐवढे म्हणि िो तिच्याजवळ गेला व तिला तमठीि घेिले. त्याच्या घरचे खपू
मोकळया तवचाराचे होिे. त्यामळ
ु े हे सगळां काही वाटलां नाही. पण अणावला खपू
काही वाटल.ां . त्याच्या हृदयाचां िर पार िक
ु िे झाले होिे. िेवढ्याि बाबा त्याला
म्हणाले.
बाबा -" अणाव बाळा... आमच्या घराि खपू नोकर आहेि पण आमचे म्हणनू
कोणीही नाही... मग बाळा िू येशील ना आम्हाला मदि करायला?"
अणाव -" अहो... असां का म्हणिाय येणार की आतण हो रवी आतण रचना
िमु चेच बाळ आहेि तक... "
िो बाहेरून चाांगला तदसि असला िरी आिनू िटु लेला होिा.
बाबा -" हो िर.. "
सगळयाचां े नाष्टा पाणी झालां. अणाव सगळयाांचां तनरोप घेऊन ऑतफसला
तनघाला पण त्याच्या मनाि खपू काही गोंधळ तनमााण झालां होि. काहीही असो
शेवटी िी त्याची खरी प्रेयसी होिी. काहीही अपेक्षा न ठे विा िो तिच्यावर प्रेम करि
होिा. पण त्याला ठाऊक नव्हिां की िी पण तिच्यावर िेवढच
ां प्रेम करि आहे...
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ऑतफसमध्ये सद्ध
ु ा िो कुणाला काहीही बोलला नाही. रवी आतण रचनाने सद्ध
ु ा
त्याला तवचारलां िर िो काहीही बोलला नाही.
आपल काम आटपनू िो तनघणारच होिा िर प्रीिी तिला हाक मारली िर िो
िे न ऐकिाच घरी गेला. घरी जािा जािा त्याच्या मनाि खपू काही तवचार येि होिे.
.
घरी पोहचिाच िो सवााि प्रथम पाण्याखाली गेला. अांघोळीच्या पाणी
त्याच्यावर पििाच त्याच्या िोळयािनू ही पाणी येऊ लागलां. त्याच्या मनािील दःु ख
िो आिा बाहेर काढि होिा. िेवढ्याि दरवाजाची बेल वाजली. िो अघां ोळ
आटपली अन् दार उघिले िर दाराि प्रीिी होिी.
िी आि येिाच तिने त्याला तवचारले की काय झाले??.. अणाव तिला पाहिाच
तिच्या तमठीि जाऊन रिु लागला. िी त्याला शाांि बसवि त्याला थोपटि होिी.
प्रीिी -" काय झालाय अणाव?"
अणाव शाांि होऊन आज घिलेलां सगळां काही साांतगिले. प्रीिी सगळां काही
ऐकुन घेि होिी. काही तमतनटे शाांिपणे गेली. अणावने त्याच िोकां तप्रिीच्या खाांद्यावर
ठे ऊन बसला होिा आतण प्रीिी त्याच्या िोक्याला थोपटि होिी.
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िेवढ्याि त्याच्या दाराि पजू ा आली. िीने अणाव आतण प्रीिीला असां
पाहिाच दाराजवळच थाांबली. िी त्या दोघाांना िसां पाहिाच तिच्या िोळयािनू अश्रू
वाहू लागले, िे तिच्या गालावरून खाली येऊ लागले. िी आली िशीच मागे तफरली
आतण घरी तनघाली. घरी जािा जािा तिच्या मनाि खपू काही तवचार येऊ लागले
होिे.
अणाव आिा झोपी गेला होिा. प्रीिी त्याला बेिवर झोपवनू तनघणार िेवढ्याि
अणावने तिचा हाि पकिला व म्हणाला," पजू ा.. मी िझ्ु यावर खपू प्रेम करिो". हे
ऐकिाच का कुणास ठाऊक?? तप्रिीच्या ही िोळयािनू पाणी आल.ां िी त्याचा हाि
सोिवनू घरी तनघनू गेली.
सकाळी होिाच िो ियार झाला आतण थेट पजू ाच्या घरी गेला आतण बाबानां ा
मदि करू लागला. त्याांना काही काम असेल िर िो करि होिा. अगदी मांिप पासनू
िे गॅस तसतलांिर पयंि िो सगळां काही काम करू लागला. पण त्याच्या मनाि खपू
मोठी पोकळी तनमााण झाली होिी.
पजू ा बाल्कनीमधनू अणावला पाहि होिी. तिच्यासद्ध
ु ा मनाि दःु खाचां सागरच
तनमााण झाला होिा. असेच तदवस जाि होिे. तिच्या लग्नाची िारीख जवळ येि
होिी. िशी िशी पजू ाच्या मनाि नको िे तवचार येि होिे. एकीकिे बाबाांना तदलेलां
वचन आतण दसु रीकिे िीच प्रेम... रवी आतण रचना सद्ध
ु ा आिा बाबानां ा मदि
करायला आले होिे.
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बघिा बघिा लग्न दोन तदवसावर येऊन थबकले. आिा पजू ाच्या मनाि िर
आत्महत्या सारखे तवचार येि होिे. असेच तवचार करि िी तिच्या बेिवर रिि
पिली होिी.
खपू सारे आठवणी िी आठवि अशीच बेिवर पिली होिी. तिच्या िोळयािनू
अश्रू मात् िसेच चालू होिे. असेच काही क्षण िी आठवणीमध्ये हरवनू गेली. त्यानांिर
तिचा िोळा लागला. उद्याचा तदवस तिला खपू अवघि जाणार होिा. उद्या हळदीचा
कायाक्रम होणार होिा. खपू सारे पाहुणे येणार होिे.
सकाळची कोवळी ऊन पजू ाच्या त्या पिलेल्या चेहऱ्यावर पिि होिी. ऊन
तिच्या चेहऱ्यावर पििाच िी उठली. थोिा वेळ िी बेिवर बसनू रातहली. बाहेरून
खपू काही आवाज ऐकू येि होिे. पजू ा उठून िी दरवाजा उघिून बघिी िर काय???..
रचना, रवी, जसीका आतण अणाव पणू ा घराच्या सजावटीि व्यस्ि होिे.
रवी -" अरे अणाव िे मोठे फुले दे ना???... "
रवी मोठ्या स्टूल वर उभा होिा आतण एका खाांबाची सजावट करि होिा.
त्याला मदि म्हणनू अणाव तिथे उभा होिा. जतसका आतण रचना पाहुण्याांसाठीच्या
वस्िचू ी तलस्ट करि बसले होिे.
पजू ा रूमच्या बाहेर येऊन आजबू ाजल
ू ा पाहि होिी. आिा कुठां हे घर लग्नाचां
वाटि होि. रचना तिला पाहिाच तिच्या जवळ येि म्हणाली.
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रचना -" अरे पजू ा... उठलीस??"
एवढां बोलनू रचनाने पजू ाला तमठी मारली.
रचना -" अतभनांदन... "
रचना एवढां बोलिाच पजू ाच्या चेहऱ्यावर मात् खोटां हास्य पसरले होिां. त्या
तस्मिच्या मागे खपू दःु ख दिलेल होि.
रचनाच्या त्या आवाजाने सगळे जण तिच्याकिे पाहि होिे. अणाव, रवी आतण
जतसका सद्ध
ु ा तिच्याजवळ आले. रवी आतण जतसका तिला शभु ेच्छा देि होिे. पण
िीच लक्ष फक्त अणावकिे होि. िो काय म्हणेल याचा तवचार कदातचि िी करि
असावी. सगळयाांचां अतभनांदन देऊन झाल.ां सगळयाि शेवटी अणाव पढु े आला.
अणाव आतण पजू ा दोघेही एकमेकाच्ां या िोळयाि हरवनू गेले होिे... अणावनी तिचा
हाि हािाि घेऊन होिा... त्याला कळि नव्हिां की काय म्हणावां.... िेवढ्याि रवीचा
आवाज आला.
रवी -" अरे अणाव आटप लवकर... "
िेंव्हा कुठे दोघाांना जाग आली. दोघांही इकिे तिकिे बघू लागले.
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अणाव -" पजू ा... "
पजू ा नाव ऐकिाच... "ह.ां .. " म्हणाली...
अणाव -" लग्नाच्या खपू साऱ्या शभु ेच्छा..... िू तजथे जाणार आहेस तिथे
खश
ु ीि रहा... आतण हा, तवसरू नको आम्हाला... "
पजू ा -" पण अजनु एक तदवस आहे ना??... "
अणाव -" हो.. पण सवााि आधी आम्हीच िल
ु ा वीश करावां असां आम्हाला
वाटलां... उद्या वेळ तमळे ल का नाही मातहिी नाही... "
पजू ा -" असां का म्हणि आहेस??.. "
अणाव -" काही नाही गां... असांच... "
रवी अजनु एकदा आवाज देऊ लागला..
रवी -" झालां का तवश करून िझु ां अणाव... "
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अणाव -" चल निां र बोलिो... खपू काम आहेि... "
एवढां बोलनू िो तिच्या हािािनू त्याचा हाि काढि जाऊ लागला. तिला मात्
त्याचा हाि सोिवि नव्हि.ां .. जणू िी म्हणि होिी की,' जाऊ नकोस ना अणाव प्लीज
'.. िी त्याच्या पाठमोऱ्या आकृ िीकिे पाहि उभी होिी.... तिच्या त्या सजु लेल्या
िोळयािनू परि एकदा अश्रू येि होिे... िी िोळे पसु िच रूममध्ये गेली... तिची ही
अवस्था रचना किून लपवनू रातहली नाही.... पजू ा तिच्या रूममध्ये जािाच िी सद्ध
ु ा
उठून तिच्या रूममध्ये जाऊ लागली...
रचना तिच्या रूममध्ये गेली. पाहिी िर काय पजू ा तिच्या रूममध्ये नव्हिीच...
पण रचनाला मात् कुठून िरी रिण्याचा आवाज येि होिा... िी इकिे तिकिे पाहि
होिी िर आवाज िर बाथरूम मधनू येि होिा आतण त्यासोबि शॉवरचा सद्ध
ु ा
आवाज येि होिा... रचना दरवाजाला बिवि म्हणाली.
रचना - " पजू ा.... पजू ा... िू आि आहेस काय??... "
पजू ाकिून कोणिाच उत्तर आले नाही. रचनाची तचांिा मात् वाढू लागली. आज
िीच हळदीचा कायाक्रम होिा आतण ही िर अजनु रििच होिी...
रचना -" पजू ा... शािां हो बघ.ू .. "
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पजू ा -" कसां शािां राहू रचना... िचू सागां ... इथे परीस्थीिी हािािनू बाहेर तनघनू
जाि आहे... आतण िू शाांि हो म्हणि आहेस.... प्लीज रचना तलव्ह.. मला एकटां
सोि... "
रचना -" कसां एकटां सोिू िल
ु ा पजू ा... आज िझु हळदीचा कायाक्रम आहे...
आतण िू िर इथे रिि बसली आहेस... िझु ा तनणाय पक्का असेल िर का रिि
आहेस???... "
पजू ा -" अग मी हा तनणाय िोक्याने घेिलेला होिा, मनानी नाही.... एके री प्रेम
करून बसले मी रचना... "
रचना शेवटी वैिागनू म्हणाली...
रचना -" कोण म्हणाले की एके री प्रेम आहे म्हणनू . "
िी रिायच थाांबली. पजू ाला काहीच कळल नाही. िी आिा शाांि होऊ
लागली. न राहवनू िी बाहेर आली.
पजू ा -" िल
ु ा काय म्हणायचां आहे???... "
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रचना -" म्हणजे पजू ा िो िझ्ु यावर अगोदर पासनू च प्रेम करि होिा.. िो िल
ु ा
हॉतस्पटल पासनू िे ऑतफस पयंि िझ्ु या तवियीच तवचार करि होिा. फक्त मख
ू ा कधी
त्याने िल
ु ा साांतगिलेच नाही... "
पजू ा -" होिा म्हणजे???... "
रचना -" आिा त्याच्या लाईफ मध्ये प्रीिी आली आहे. िो तिच्या घरीच
असिो आिा तकत्येक तदवस... "
हे वाक्य ऐकिाच परि तिचा बाांध िटु ला... िी स्विः च्या िोक्याला मारू
लागली.. रचना तिला थाांबवि होिी... िीने हाि पकिून, तिचे िोके बिवणे
थाबां वले..
रचना -" काय करि आहेस???... "
पजू ा -" माझां नशीबच फुटक आहे... पतहला बाबाांना गमावले होिे आिा
माझ्या हृदयाला गमावि आहे. "
रचना -" पजू ा.. िो आिा पढु े गेलेला आहे... िल
ु ा पण पढु े जावे लागेल... िल
ु ा
हे लग्न करावांच लागणार आहे... िू खश
ु ीि रहा... "
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पजू ा रििच रचनाच्या गळयाि पिली. िी खपू रिु लागली.. थोि्या वेळानी
शाांि झाल्यावर...
रचना -" चल पजू ा ियार हो... आजचा महत्वाचा तदवस आहे िझ्ु यासाठी...
चल रे िी हो.. "
पजू ा कसल्यािरी तवचाराांमध्ये हरवली होिी. िसेच तवचार करि करि िी
स्विः कधी ियार झाली तिलाच कळाल नाही. बाहेर सगळे आज रात्ीची ियारी
करि होिे. आज रात्ीचा हळदीचा कायाक्रम त्याच्ां याच बगां ल्याि होणार होिा. पजू ा
ियार होऊन तिच्या रूम बाहेर आली,िर काय सगळयाांची नजर फक्त तिच्यावर
होिी... िी आज खपू च सांदु र तदसि होिी. आजची रात्िर मग खपू च सांदु र असांणार
होिी. त्या सगळयाच्ां या नजरामां ध्ये अणावची सद्ध
ु ा नजर होिी.
िी बाहेर येिाच बाबा तिच्याकिे येि म्हणाले..
बाबा -" पजू ा.. ियार झालीस बेटा... खपू च सांदु र तदसिच आहेस अगदी िझ्ु या
आईसारखी... "
बाबाच्ां या त्या ओल्या िोळयाांनी तिचे िे रूप यापवु ी पाहीले नव्हिे. प्रेमाचा
ओलावा िोळयािनू पाझरि होिा. िेवढ्याि करण तिथे आला...
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करण -" िू खपू च सदांु र तदसि आहेस, िे वणान करण्यास माझ्याकिचे शब्द
अपरु े आहेि.. "
एवढां बोलनू त्याने तिला तमठीि घेिले. त्याला बघनू अणावला जळल्या सारखां
वाटि होि. पजू ा करणच्या तमठीि असली िरी तिची नजर मात् अणावला बघि होिी.
तिला स्पष्ट तदसि होि की अणाव जळि आहे िे... िेवढ्याि तिच्या लक्षाि आले
की अणावची ही नजर शेवटची असणार आहे.
सगळे पजू ाच्या रूप न्याहाळण्याि असिाना तिकिून प्रीिी आली...
प्रीिी -" हॅलो. कसे आहाि सगळे ?... "
सगळयाचां ी नजर पजू ा वरून प्रीिी किे वळली. तिला पाहून असां वाटि होि
की लग्न पजू ाच नाही िर प्रीिीचां आहे.. िी िर अप्सरा सारखी तदसि होिी.
खासकरून रवी आतण अणावची नजर तिला बघि होिी..
प्रीिी -" अतभनांदन पजू ा..... "
एवढां बोलनू िीने पजू ाला तमठी मारली.. पजू ाला मात् तिथे चाांगलां वाटणार
नव्हिां. कारण तिथे अणाव आिा प्रीिीला न्याहळि होिा. तिच्या नजरे ि सद्ध
ु ा आिा
जेतलसपणा तदसि होिा.
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प्रीिी -"मी िझ्ु यासाठी खपू खश
ु आहे.. "
पजू ा -" थक्ां स बॉस... "
प्रीिी -" बॉस नाही.... फक्त प्रीिी म्हण... बरां वाटेल मला... "
पजू ा -" ह्म... "
करण -" पजू ा... ही कोण??"
पजू ा -" अरे ... ही माझी बॉस आहे... आतण प्रीिी हा करण ज्याच्याशी माझां
लग्न होणार आहे..... "
'लग्न होणार आहे '.. हा वाक्य बोलिाना िी अणाव किे पाहि होिी...
करण -" ओह.... िू पण सांदु र तदसि आहेस प्रीिी... "
एवढां बोलनू करण प्रीिीचा हाि घेऊन त्याने पप्पी तदली. सगळे जण त्याला
पाहि होिे. प्रीिी तिचा हाि मागे घेि म्हणाली.
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प्रीिी -" थेंक्स"
कदातचि ही वागणक
ू तिला सद्ध
ु ा आविली नव्हिी... एवढां बोलनू िी सद्ध
ु ा
ियारीि व्यस्ि झाली. कारण अणावने प्रीिीला बोलावनू घेिले होिे.
बघिा बघिा सांध्याकाळ कधी झालां हे कळालच नाही. सगळे जण हळदी साठी
ियार झाले होिे. पाहुणे लोक आतण पजू ाच्या ऑतफस मधले सगळे काम करणारे
आतण पजू ाच्या बाबाांच्या ऑतफसमधले सद्ध
ु ा आले होिे.. पजू ा िर अगदी परीपेक्षा
सदांु र तदसि होिी... करण सद्ध
ु ा तििकाच देखणा तदसि होिा...
हळदीचा कायाक्रम सरू
ु झाला.. काहीवेळा नांिर पजू ाला हळद लावायला
सरुु वाि झाली... पतहल्यादा तिच्या बाबानी तिला हळद लावली. हळद लाविाना
मात् त्याांचे िोळे मात् ओले होिे... होणार पण कसां नाही शेवटी ऐकूलिी एक मल
ु गी
होिी... पजू ाच्या िोळयाि पण अश्रू येऊ लागले... सगळे करण आतण पजू ाला हळद
लावू लागले..
त्यानिां र सगळे ऑतफस मध्यले आले... रचना अगोदर आली िी पजू ाला हळद
लावि म्हणाली...
रचना -" अतभनदां न... "
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पजू ा मात् फक्त हसि तिला धन्यवाद देि होिी... शेवटी अणाव पढु े आला.. िो
पढु े येिाच पजू ाच हृदय मात् वेगाने धिधिि होिे. पजू ा अणावच्या िोळयाि हरवनू
गेली. अणाव सद्ध
ु ा खपू ओझ्या हािाांनी तिला हळद लावू लागला. जेंव्हा िो हळदीचा
हाि तिच्या गालावरून तफरवि होिा िेंव्हा पजू ाच्या िोळयािनू न कळि पाणी
आलेलां होि.. अणाव न बोलिाच मागे तफरला. त्याच्या िोळयािली तिच्या बद्दलच
प्रेम त्याला दाखवनू द्यायच नव्हिां.
हळदीचा कायाक्रम सांपला. काही लोक अजनु सद्ध
ु ा पजू ा आतण करण ला
अतभनदां न देि होिे आतण काही लोक जेवनू घेि होिे. अणाव त्याच दःु ख तवसरून
जाण्यासाठी िो स्विःला कामाि व्यस्ि करून घेि होिा... िो काम करि असिाना
िोळे अजनु ओले होिे... त्याची ही अवस्था तप्रिीच्या नजरे िनू सटु ली नाही... प्रीिी
त्याच्याजवळ जाऊन म्हणाली..
प्रीिी -" अणाव... जेवलास???"
अणाव -" नाही... मला अजनु काम आहे... "
प्रीिी -" मला िझ्ु याशी बोलायचां आहे... "
अणाव -" िल
ु ा तदसि नाही काय??... मी तबझी आहे िे... "

211

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

प्रीिीने त्याचा हाि धरला, िी ओढिच त्याला घेऊन जाऊ लागली... िी
आतण अणाव जाि असिाना पजू ा त्याांना पाहि होिी... तिकिे प्रीिी बांगल्याच्या
पढु च्या बगीचामध्ये घेऊन आली..
प्रीिी -" िझु ां काय चाललयां अणाव??"
अणाव -" काय नाही... "
प्रीिी -" एकिर िू िझ्ु या मनािलां काही साांगि नाहीस तिला... "
तिला मध्ये थाांबवि अणाव म्हणाला..
अणाव -" तिला कुणाला???"
प्रीिी -" पजू ाला... "
अणाव -" प्रीिी... िीच उद्या लग्न आहे आतण िल
ु ा वाटिांय की मी तिला साांगनू
टाकावां... "
प्रीिी -" होय... "
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अणाव -" नको... "
प्रीिी -" मग तकिी तदवस असां ििपिि राहणार??"
अणाव -" मातहिी नाही... पण िी खश
ु आहे ना???"
प्रीिी - " िझ्ु या पढु े काही साांगावां म्हणजे िोकां फोिून घ्यावां लागिांय.. चल मी
जािे... "
अणाव -" िू चाललीस???"
प्रीिी -" का... िू अजनु जेवला तक नाहीस... "
अणाव - " नको... मला भक
ू नाहीये.. "
प्रीिी -" काही नाही साांगायचां... िल
ु ा जर यायचां असेल िर चल पतहला जेवनू
घे मग चल... "
अणाव -" नको... प्रीिी... आपण जाऊयाि.. "
प्रीिी -" पजू ाला साांगनू जावयू ा मग आपण.. "
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एवढां बोलनू िी अणावला ओढिच सगळयासां मोरून घेऊन जावू लागली. पजू ा
खचु ीवर, िर रचना आतण रवी तिथेच उभे होिे..
प्रीिी -" पजू ा... मी तनघिे उद्या लवकर येईन. "
पजू ा तिला बघनू फक्त तस्मि करि होिी.. जेंव्हा अणाव पढु े आला िेंव्हा पजू ाची
त्याच्या िोळयाि सद्ध
ु ा बघण्याची तहम्मि होि नव्हिी...
अणाव -" पजू ा... मी सद्ध
ु ा येिो. "
पजू ा -" एवढ्या लवकर.. ?"
अणाव -" हो... "
पजू ा -" उद्या येशील ना... "
अणावने काही न बोलिा फक्त होकाराथी मान हलवली.. िो जसा जाऊ
लागला िस िसां पजू ाचे िोळे ओले होि होिे.. पण िी रिणार नव्हिी... तकत्येक
जण तिथे होिे.. अणावला थाांबवण्यासाठी तिची इच्छा िर खपू होिी पण आवाज
मात् तनघि नव्हिा... इकिे मात् आपल्या मनावर दगि ठे वि अणाव सद्ध
ु ा जाि
होिा... तिला आपले ओले िोळे तदसू नये म्हणनू तिच्याकिे पाठ करून िो जाि
होिा.
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कार मध्ये बसनू अणाव आतण प्रीिी तनघाले.. कारच्या तखिकीिनू बाहेर पाहि
असलेल्या अणावच्या िोळयािनू पाणी येि होि. थोि्यावेळाने तप्रिीच्या घरी दोघेही
पोहचले. घरी पोहचिाच अणाव प्रीिीला म्हणाला
अणाव -" प्रीिी... दारू आहे का???"
प्रीिी -" िू घेणार???"
अणाव -" हो... "
प्रीिी एक बॉटल आतण दोन ग्लास घेऊन बाल्कनी मध्ये आली, अणावकिे
एक ग्लास देऊन, िीने त्याि तड्रांक्स तदले...
थोिा वेळ असेच शाांिपणे गेला... एकदमच अणाव रिु लागला...
प्रीिी -" अणाव... काय झालां??"
अणाव -" प्रीिी यार... खपू त्ास होिय ग.ां .. "
प्रीिी त्याला तमठीि घेऊन शाांि करू लागली...
प्रीिी -" श... "
अणाव -" िी उद्या कुणाची िर होणार... आतण मी काही नाही करू शकि.. "
प्रीिी -" अणाव सगळां काही ठीक होईल... "
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अणाव -" कसां ठीक होईल.. प्रीिी... "
एवढां बोलनू िो अचानक झोपी गेला... आज खपू थकून गेला होिा. िो
तप्रिीच्या मािां ीवर झोपी गेला... प्रीिी त्याच्याकिे बघि म्हणाली...
प्रीिी -" उद्या सगळां काही ठीक होईल... अणाव... "
उद्या नेमके काय होणार हे फक्त तनयिीलाच माहीिी होि...
--------------------------------------
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सकाळची वेळ होिी. प्रीिी बाल्कनी मधेच झोपी गेली होिी. तिच्या िोंिावर
सयू ााचा प्रकाश पिल्यावर तिला जाग आली. िी उठल्यावर तिला कळाले की अणाव
कधीचा गेला होिा. िी सद्ध
ु ा ियार होऊन पजू ाच्या घरी गेली. तिथे खपू सारी ियारी
चालली होिी. त्याांचा बांगला इिका मोठा होिा की लग्न करण्यासाठी त्याांना
कोणिाही मगां ल कायाालयची गरज नव्हिी. खपू सारे लोक आिाच येि होिे.. रवी,
रचना, अणाव िर लग्नाच्या ियारीि मग्न होिे..
अणाव िर स्टेजला सजवि होिा.. खपू सदांु र स्टेज तदसि होिा. स्टेज वर दोन
खचु ी ठे वलेल्या होत्या. खचु ी कसली, एक प्रकारचां तसांहासनच होि.. अणाव आतण
रवी दोघेही स्टेज सजावट करि होिे.. आिा लोकाांची गदीसद्ध
ु ा वाढि होिी. अनेक
मोठ मोठे व्यावसातयक लग्नासाठी आलेले होिे.. प्रीिी मात् अणाव आतण रवी करि
असलेले ियारी पाहि होिी, तिला पजु ाशी भेटायचां होि. त्यासाठी पजू ा कुठां आहे,
िे शोधि होिी. शेवटी तवचारपसू के ल्यावर तिला कळाल की पजू ा ियार होण्यासाठी
तिच्या रूम मध्ये आहे... प्रीिी वेळ न घालविा पजू ाच्या रूम मध्ये गेली. तिथे
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पजू ाचा मेकअप चालू होिा, अनेक मल
ु ी पजू ाला ियार करिाकरिा हास्याची कारांजी
उिवि होत्या.....
प्रीिीला बघिाच पजू ा तिला तस्मि के ली आतण म्हणाली...
पजू ा -" प्रीिी... िू कधी आलीस??"
प्रीिी - " आत्ताच आले... "
पजू ा -" मग मी कशी तदसिेय???. "
प्रीिी -" खपू सदांु र तदसि आहेस पजू ा... िल
ु ा कोणाची नजर न लागो... "
एवढां म्हणि प्रीिी तिला काजळाची एक टीका लावली.
प्रीिी -" पजू ा... िझ्ु याशी मला काहीिरी बोलायचां आहे.. "
पजू ा -" बोल की... "
प्रीिी -" नाही म्हणजे... मला िझ्ु याशी वैयतक्तक पणे बोलायचां आहे.. "
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पजू ाला कदातचि काय बोलणार आहे याची जाणीव होिी. िरी िी सवांना
बाहेर जाण्यासाठी साांगनू प्रीिीला म्हणाली...
पजू ा - " आिा बोल.. काय बोलायचां आहे??"
प्रीिी -" पजू ा... िू खरांच खश
ु आहेस??"
पजू ा सामान्यपणे बोलू लागली.
पजू ा - " हो गां... का??"
प्रीिी - " िल
ु ा खरच वाटियां की िू खश
ु आहेस.... "
पजू ाला आिा कळून चक
ु लां की प्रीिी काय म्हणि आहे िे.
पजू ाच्या िोळयािनू पाणी येऊ लागलां. प्रीिी तिला शाांि करि, तिला आपल्या
कवेि घेि म्हणाली..
प्रीिी - " मला मातहिी आहे की िझु मन अणावमध्ये गांिु ले आहे... "
पजू ा तिच्यापासनू दरू जाि म्हणाली..
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पजू ा - " िल
ु ा कसां मातहिी?"
प्रीिी - " िझ्ु या िोळयाि त्याच्याबद्दल असलेलां प्रेम तदसि वेिी... "
पजू ा -" िल
ु ा मातहिी असनू िू अणाव सोबि का असिीस??"
पजू ा प्रीिीला थेटपणे तवचाराि होिी... िेवढ्याि रचना तिथे आली...
प्रीिी -" म्हणजे??"
पजू ा -" म्हणजे िझ्ु याि आतण अणाव मध्ये काय चालू आहे??"
प्रीिी पजू ाच्या िी अवस्था पाहून हसि होिी...
प्रीिी - " काही नाही... िल
ु ा कोणी साांतगिल.. "
पजू ा रचनेकिे पाहि होिी.. रचनाला कळिचां नव्हिां की काय चालू आहे. प्रीिी
रचनाकिे पाहि हसू लागली.
प्रीिी -" पजू ा पजू ा.... अगां िझु ा काहीिरी गैरसमज झाला आहे... "
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पजू ा -" असां कसां... रचना िर म्हणि होिी की अणाव िझ्ु या घरी एक रात्ी
रातहला होिा.. "
प्रीिी -" एका रात्ी कसां राहिाि??"
पजू ा -" म्हणजे िो एक रात्ी िझ्ु याकिे होिा म्हणनू ... "
प्रीिी - " अगां हो... िेंव्हा िो माझ्यासाठी आला होिा.. म्हणजे मी जरा जास्ि
तड्रांक के ले होिे. िेंव्हा मला िो घरी सोिण्यासाठी आला होिा आतण िो तिथेच
रातहला.. आमच्याि असां काहीही झालां नव्हिां.. "
िीचे हे ऐकुन रचना पढु े येऊन म्हणाली...
रचना -" मग िेंव्हा िो शॉतपांगला आल्यावर िेंव्हा का बोलवि होिीस??... "
प्रीिी -" िेंव्हा िो फक्त मला आधार देण्यासाठी आला होिा... त्याच्यापढु े
काहीच नाही रचना... आतण हा जेंव्हा जेंव्हा िो मला भेटायचा िेंव्हा िेंव्हा िो
िझ्ु याबद्दल बोलि होिा.. िू म्हणजे त्याचा जीव की प्राण आहे... मी पण तकिी वेिी
आहे िेंव्हाच िल
ु ा सागां ायला पातहजे होि.. आिा खपू वेळ तनघनू गेली आहे... "
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िीच हे बोलणां ऐकून पजू ाला हुदां के येऊ लागले. िेवढ्याि पजु ाचे बाबा तिथे
आले. त्याांना काय झालां िे कळलच नाही.. प्रीिी त्याांना नांिर येिे म्हणनू साांगनू तिथनू
तनघनू आली. िी मागे बघनू सद्ध
ु ा पातहली नाही... िी बाहेर येऊन अणावला शोधू
लागली.. तिला या लोकाच्ां या गदीि िो सापििच नव्हिा.. िो कुठे च तदसि
नव्हिा... िीने जतसकाला तवचारले...
जतसका -" काय मातहिी नाही.. त्याच्या िोळयाि काहीिरी पिलाय म्हणनू
साांगि होिा... त्याच्या िोळयािनू पाणी येि होि.ां . िो जरा जाऊन येिो म्हणनू साांगनू
गेला पण िो आला नाही अजनु ... "
प्रीिीला कळालां की त्याला सहन झालां नाही म्हणनू रििच बाहेर गेलाय.. िी
त्याला फोन लावि होिी पण त्याचा फोन बदां दाखवि होिा... तिला काळजी वाटिां
होिी म्हणनू िी परि पजू ाच्या रूममध्ये गेलीं.. तिथे िर पजू ा अजनु रिि होिी. तिचे
बाबा तिला तवचारि होिे..
बाबा -" अगां आज िझु ां लग्न आहे... काय झालां आहे िे िरी साांग... "
पजू ा मात् अजनु रििच होिी...
बाबा -" अग.ां .. महु िाची वेळ येऊ लागली आहे... काय झालां िे िरी सागां ... "

222

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

अचानक प्रीिी म्हणाली..
प्रीिी -" अांकल... तिला हे लग्न नकोय.. "
बाबाांना धक्काच बसला...
बाबा -" नकोय म्हणजे.. "
प्रीिी -" म्हणजे तिला दसु रा मल
ु गा आविि आहे... "
बाबा -" कोण??"
प्रीिी -" अणाव... "
अणाव चा नाव ऐकिाच बाबा म्हणाले..
बाबा -" अगां िझु ां लग्न ठरलां होि ना... मग हे असां का के लेस??"
रचना -" िे खपू अगोदर पासनू च चालू आहे काका... "
बाबा -" मग मला िेव्हाच का नाही साांतगिले.. "
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रचना -" कारण िेंव्हा िम्ु ही तिच्याकिून वचन घेिले होिे.. की िमु च्या
आविीच्या मल
ु ाशी लग्न करणार म्हणनू .. िमु च्या प्रेमापोटी तिने तिच्याच प्रेमाची
त्याग तदला होिा.. "
इकिे महु िााची वेळ तनघनू जाि होिा... बाहेर करण आतण बाकीचे लोक वाट
पाहि होिे... शेवटी न राहवनू करण पजू ाच्या रूम मध्ये आला.. तिथे पोहचिाच िो
म्हणाला
करण -" काका. काय चाललांय इथां... तिथे सगळे वाट बघि आहेि... "
बाबा -" अरे करण आम्हाला हे लग्न नकोय... "
हे ऐकिाच रूममधले सगळे जण शाांि झाले. कुणाला काहीच कळाल नाही
की काय झालां आहे िे...
करण -" नकोय म्हणजे??"
िेवढ्याि करणचे आईविील सद्ध
ु ा तिथे आले होिे..
बाबा -" माझ्या पोरीला हे लग्न नकोय... मग मला पण नको आहे.. "
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करण -" का??"
बाबा -" िी दसु रा मल
ु ावर प्रेम करि आहे... "
करण चे आईविील त्याांना तशव्या घालू लागले... बाबा मात् त्याांना शाांि करू
पाहि होिे.. शेवटी करण म्हणाला
करण -" मम्मी पप्पा... शािां व्हा... जर पजू ाला लग्न नको असेल िर मला पण
नको आहे. आतण हा जे कोणिा मल
ु गा आहे ज्याच्यावर िू प्रेम करि आहेस त्याला
इथां बोलनू घ्य.. "
बाबा आतण सगळयाांना कळून चक
ु लां की करण िर खपू चाांगला मल
ु गा
आहे... खपू समजिू दार पण आहे. लोकाांना आिापयंि सगळां काही समजलां होि.
रवी सद्ध
ु ा पजू ाच्या रूमच्या बाहेर येऊन थाबां ला होिा...
बाबा पजू ाला पाहि म्हणाले..
बाबा -" पजू ा... अणाव कुठां आहे त्याला बोलव, त्याच्याशीच िझु ां लग्न होणार
िे पण याच मिां पाि... आतण याच लोकाांसमोर होणार... "
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िे ऐकिाच पजू ा बाबाश
ां ी तबलगली.. त्याच्ां या तमठीि जाऊन रिु लागली...
िेवढ्याि प्रीिी म्हणाली..
प्रीिी - " पण काका... अणाव कुठांही तदसि नाहीये... "
पजू ा -" तदसि नाही म्हणजे??"
प्रीिी -" त्याला खपू शोधले पण िो कुठे च नाही सापिि आहे... त्याचा फोन
सद्ध
ु ा तस्वच ऑफ दाखवि आहे... "
बाबा -" पजू ा... िो कुठे ही असो त्याला शोधनू आण.. "
पजू ा अणावला फोन लावू लागली. अजनु तस्वच ऑफ साांगि होिा... िेवढ्याि
पजू ाला काहीिरी आठवलां. िी जतसकाला म्हणाली..
पजू ा -" जतसका मला िझु ी स्कूटी तमळे ल का??"
जतसका -" हो घेऊन जा ना... "
पजू ा त्या स्कुटीची चावी घेऊन तिथनू पळिच सटु ली... िी बाहेर जािाना
पाहून रवी म्हणाला..
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रवी -" अगां थाांब पजू ा मीही येिो... "
पजू ा िेवढ्याि स्कूटी काढून गेली पण होिी...
रचना -" अरे रवी, थाांब मीही आले... "
रचना आतण प्रीिी मागनू पळिच रवीच्या मागे गेले... रवीने कार काढली.
कारमध्ये रचना आतण प्रीिी बसले. िो पजू ाच्या मागे कार चालवि होिा. पजू ा मात्
खपू वेगाने जाऊ लागली.. अणाव कुठे असेल ही तिला मातहिी होि. िी खपू वेगाने
चालवि होिी.. िी एवढ्या वेगाि चालवि होिी की रतवला िी तदसेनाशी झाली. िी
खपू पढु े गेली होिी...
रवीला कळिच नव्हिां की िी कुठे आहे िे... पजू ा मात् दसु रा रस्िा धरून जाऊ
लागली. िेवढ्याि तिची स्कूटी खपू हलू लागली. तिला कळिच नव्हिां की काय
होि आहे... िी स्कूटी थाबां वली आतण बतघिली िर कळाल की स्कुटी च्या मागचा
चाकाची पणू ा हवाच गेली होिी... तिला कळि नव्हिां की आिा काय करू...
िी तवचार करू लागली... िीच मन तिला म्हणि होि की.. ' पजू ा उठ... जा...
नाहीिर अणाव िझ्ु या आयष्ु यािनू गेलाच म्हणनू समझ... उठ आतण जा
त्याच्याकिे... नाहीिर परि एकदा त्याला गमवावा लागेल.. उठ... उठ.. ' िी उठली
आतण पळि सटु ली... इिक्या जि सािीिनू िी पळि सटु ली. तिला इिराांची काही
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एक पवाा नव्हिी. िी पळि सटु ली तिच्या एकूलत्या एक प्रेमासाठी... तिला
कुणाचीही पवाा नव्हिी... िी पळि सटु ली तिच्या अणावसाठी ज्याने तिला सावरले
होिे, त्या ड्रग्स आतण दारूच्या व्यसनेिनू ... िी पळि सटु ली तिच्या अणाव साठी जो
तिला तिची आई नसिाना तिला आईसारखे साभां ाळले होिे.. तिला खपू दम लागि
होिा, पण िी मात् थाांबि नव्हिी... िी थोि्या वेळासाठी गढु ग्यावर हाि ठे वनू उभी
रातहली.. पण तिचे अांिामन म्हणि होिे ' पळ पजू ा... शेवटचा पळ... िझु ां प्रेम िल
ु ा
तमळवण्यासाठी... पळ.. "
िी परि धावू लागली... शेवटी िी पोहचली.... चौपाटीवर... तजथे अणावने
पजू ाचां वाढतदवस साजरा के ला होिा... तजथे िो त्याच्या प्रेमाची कबल
ु ी देणार
होिा... िो तिथेच होिा... समद्रु ाकिे िोंि करून बसला होिा... एकटाच त्या
समद्रु ाच्या तदशेने दगि फे कि बसला होिा... िो रििच होिा... पजू ा त्याच्याजवळ
पळिच सटु ली...
. िेवढ्याि रवीची कार सद्ध
ु ा तिथे आली... पजू ा अणावच्या मागे येऊन
थाांबली... िी खपू थकली होिी...
पजू ा -" अणाव.. "
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अणाव मागे वळला िर तिथे पजू ा अगदी लग्नाच्या सािीमध्ये उभी होिी...
त्याला काहीच कळि नव्हिां... िो उभा रातहला... पजू ा त्याच्याजवळ आली आतण
त्याला गालावर प्रेमाने थोबािीि मारल्या आतण रिु लागली...
अणाव -" आऊच...... मी काय के लांय???.... आतण अगां िू इथे काय करि
आहेस???... "
पजू ा -" िल
ु ा आधीच साांगिा येि नव्हिां... की िु देखील माझ्यावरच प्रेम करि
आहेस िे... "
अणाव - " मला वाटलां िल
ु ा कळे ल. "
पजू ा आणखीन एक थोबािीि मारली... आतण त्याच्या तमठीि गेली...
पजू ा -" मी िझ्ु यावर प्रेम करि आहे. अणाव... आय लव्ह य.ु . "
अणाव सद्ध
ु ा तिला तमठीि घेऊन म्हणाला...
अणाव -" आय लव्ह यू टू.. "
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थोिा वेळ िे एकमेकाच्या तमठीि होिे. लाबां नू रवी, रचना आतण प्रीिी पाहि
होिे... त्याांना खपू समाधान वाटि होिे. पजू ा अणावपासनू दरू झाली आतण तिने
तिच्या हािािनू अांगठी काढली आतण िी गिु घ्यावर बसली...
पजू ा -" माझ्याशी लग्न करशील.. अणाव... "
रचना िेवढ्याि हळूच म्हणाली," तकिी गोि"
अणाव -" हो... "
पजू ा त्याच्या बोटाि अांगठी घािली. आतण म्हणाली...
पजू ा -" चल... लग्न करूया.. "
अणाव -" एवढां लवकर... अगां घरी िर कळवू देि... "
पजू ा -" काही गरज नाही... खपू छळलास मला... चल.. "
एवढां म्हणि िीने त्याचा हाि हािाि घेऊन... त्याला ओढिच रवीच्या
कारमध्ये बसवले... रवी थेट गािी पजू ाच्या बगां ल्याि घेऊन आला... पजू ा अणावचा
हाि घेऊनच तिच्या बाबाांजवळ घेऊन आली... बाबा त्याांना हसिच बघि होिे...
230

तिला सावरिाना

ऋतिके श मठपिी

बाबा -" बहुिेक उचलनू घेऊन आले... अणाव िू आधीच साांतगिले असिास
िर ही वेळ आली नसिी... जाऊ देि... चल रे िी हो मांिप िझु ी वाट बघि आहे... "
पजू ा आतण अणाव दोघेही ियार झाले... दोघेही आिा स्टेजवर आले...
बाबा -" वाटिाि ना एकदम राम आतण सीिेची जोिी... "
करण, रवी, रचना, प्रीिी, जतसका आतण बाकीचे लोक सद्ध
ु ा खश
ु होिे...
त्याांना पजू ाच्या वतिलाांबद्दल आदर अजनु वाढलेला होिा. िे स्विः च्या मल
ु ीसाठी
एवढां के लेले होिे.. अक्षिा वाटण्याि आल्या... शेवटी त्या दोघाांवर अक्षिा पिि
होत्या. दोघेही खपू खश
ु होिे...
अक्षिा टाकि असिाना रवी प्रीिीला म्हणू लागला...
रवी -" Thanks a lot... प्रीिी... िू नसिीस िर पजू ाला तिच्या प्रेमाची जाणीव
झाली नसिी आतण हो तिच्या मनािले प्रेम सद्ध
ु ा तनमााण झालां नसिां... "
प्रीिी -" धन्यवाद.. "
रचना -" म्हणजे??"
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रचनाला काहीच कळि नव्हिां...
रवी -" रचना... िल
ु ा म्हणालो होिो ना की " तकसी चीज को िमु चाहो िो परु ी
कायनाि उस्से िम्ु हे तमलानी की सातजश मे लग जािी है... " िी साजीश मी के ली
होिी... प्रीिी दसु री तिसरी कोणी नसनु िी आपल्या कांपनीच्या मालकाची एकलिु ी
एक मल
ु गी आहे... आतण हो िी माझी शाळे िली मैत्ीण सद्ध
ु ा... तिला मी अणाव
बद्दल सवा काही साांतगिलां... िीने स्विःची बदली आपल्या ब्राांच मध्ये करून
घेिली... आतण अणावच्या सोबि राहून पजू ाच्या मनाि प्रेम तनमााण के ल.ां .. म्हणजे
आधीपासनू तिच्या मनाि होिेच पण तिला जाणीवही करून तदली... कारण जेलीसी
पेक्षा कोणिीही तफतलांग प्रेमाची जाणीव करून देि नाही... त्यामळ
ु े धन्यवाद प्रीिी..."
प्रीिी - " बस कर पगले, अब रुलायेगा क्या??.. तमत्ासाठी एवढां सद्ध
ु ा करू
शकि नाही का आिा???"
रचना -" िू मला का नाही साांतगिलास रवी... "
रवी -" मी म्हणलो... सस्पेन्स ठे वावा आतण नांिर साांगावे... शेवटी अणावची
लव्ह स्टोरी सक्सेस झाल्याशी मिलब होिा ना... "
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रचना -" खरांच रवी... तमत् असावा िर िझ्ु यासारखा... माझां सद्ध
ु ा सेतटांग िचू
करून द्यायचां.. "
सगळे हसू लागले... आतण स्टेज किे पाहू लागले... पजू ा आतण अणाव
एकमेकाांकिे पाहि होिे... जणू सांपणू ा जीवन सोबि जगण्याचां वचन देि असावेि..
********************************
समाप्त
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ही कथा येथे सांपि नाही. या कथेचा दसु रा भाग तमळवण्यासाठी सांपका साधा.
िसेच ही कथा कशी वाटली िेही कळवा.
या कथेचे तचत्पट हक्क तमळण्यासाठी सांपका साधा..
ऋतिके श मठपिी
(Instagram – @rushi. 278)
फोन नांबर - 7972076796
ईमेल - mathapati278@gmail. com
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चार बक
ु ां वाचनू शहाणपण येिांय होय?
हो! आम्ही म्हणिो येि.ां
वाचन करणारी माणसां त्याच्ां याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ्या माणसाहां ून
अतधक प्रगल्भ आतण तवचारी असिाि.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येि.ां इिर
प्राण्यानां ा काही प्रमाणाि त्याचां े जन्मदािे थोिांफ़ार तशक्षण देिाि. पण मानव हा
असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या आतण आिा तजविां नसलेल्या
माणसाचां े अनभु वही तशकिा येिाि. िे पस्ु िकाांद्वारे . माणसाला आपल्या
सभोविाली नसलेल्या, दरू देशािल्या माणसाचां े अनभु व समजनू घेऊन तशकिा
येि.ां िेही पस्ु िकाद्वां ारे . प्रत्यक्ष अनभु वाहां ून चागां ला तशक्षक नाहीच. पण इिरानां ा
आलेले अनभु व, त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला तशकविाि आतण
शहाणे करून सोििाि.
म्हणनू वाचा. वाचि रहा. इिराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल िर
वाचाल हे शभां र टक्के सत्य आहे.
िांडळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
www.esahity.com
esahity@gmail.com

whatsapp: 9987737237
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