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तुझे आहे तुजपाशी

भाग पहिला- १
संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला िोता - िातातल्या पपशव्या

सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि घिात कोिी आिे का ततने लगेच याचा कानोसा घेतला.
अद्याप तिी शांतता िोती म्ििजे दोन्िी कार्टी अजून घिी आली नव्िती. नविाहि कुठे उलथला िोता दे वाला
माहिती.

सुलेखाने एक तन:श्वास सोडला. संध्याकाळी घिी आल्यावि आणि सगळे घिात पित येई िा जो कािी अर्ाापाऊि तास ममळे ल तो ततचा स्वत:चा असायचा. ततने फेसबक
ु उघडले. भाितातल्या ममत्र-मैत्रत्रिींचे

अपडेट्स वाचत िोती. अचानक नवीन मेसेज आलेला हदसला. पहिले ति मेसेज मनाली चा िोता. भाितात
कर्ी येिाि पवचाित िोती नािी ककंबिुना ऑडाि हदली िोती. सल
ु ेखा ने ताबडतोब whatsapp चेक केले ति
ततच्या खास मैत्रत्रिींच्या ग्रप
ु वि ढीगभि मेसेज आले िोते. वाचल्यावि कळले कक ततचा भाितातला ग्रप
ु
स्पेन ची ट्रीप काढतोय आणि सगळे जि जातायत, ती सोडून सगळयांनी िो सद्ध
ु ा सांगगतलय.

अमेरिकेत िािून छोर्टे मोठे समािं भ चक
ु तात आणि त्याची सवयहि िोते. पि हि ट्रीप ततला चक
ु वायची

नव्िती. ततला अचानक 'णिन्द्गी ना ममलेगी दोबािा' ककंवा तत्सम श्रीमंत मािसे आणि त्याचे फालतू
प्रॉब्लेम असलेले मसनेमे आठवले. आणि तशीच मजा येईल असे वार्टले त्यामुळे नविा, पोिे , डोक्यावि

असलेली कामे आणि मुख्य म्ििजे भाितात जायचा खचा याचा कसलािी पवचाि न किता ततने, "I am in'
असा रिप्लाय केला.

आता ततला दस
ु िे कािी सुचत नव्िते. ततला सगळे जुने ट्रे क, सिली आणि सगळी र्म्माल आठवायला
लागली. या तिीप मर्े ततचे जुने शत्रू पि येिाि िोते आणि ती ततच्या अमेरिकेची, श्रीमंतीची, ततच्या

मोठ्या गाडयांची शेखी ममिविाि िोती पि ततला कुठे माहित िोते कक ततची हि idea ततला सॉमलड मिागात
पडिाि आिे.

सुलेखा ला एक major मिान ककस्सा आठवला जेव्िा ततने ततच्या 'हदव्य दृष्र्टीने' कामशेत िूनच मसंिगड
दाखवला िोता आणि पोिांनी ततची solid खेचली िोती.
ककंवा जेव्िा बापर्ट ची सायकल पवकून त्या पैशांनी सगळयांनी ट्रीप काढली िोती

आता ततने चंग बांर्ला कक ते कािी नािी तिीप ला जायच्या आर्ी वजन कमी किायचेच. ताबडतोब ततने
इंर्टिनेर्ट वि मिागातल्या मिाग जजम चा पत्ता शोर्ला. ताबडतोब ततने इंर्टिनेर्ट वि मिागातल्या मिाग जजम
चा पत्ता शोर्ला. तसेच ताबडतोब ततने Diet Food कुठून ऑडाि किता येतील याची माहिती काढली

ततकडे भाितात पि सगळयांच्या उत्सािाला उर्ाि आले िोते. र्वल, तनममषा , ककिि, कौस्तुभ सगळे च
जि तयािीला लागले िोते

मल
ु ाांची खाणी आवरे पर्यंत सल
ु ेखाने एक छानसा चहा बनवला. गरम चहाचे घट
ु के घेत ती ततच्र्या नेहमीच्र्या
झुलत्या खुचीवर बसली. वाफाळत्र्या चहाच्र्या मगला दोन्ही हाताांनी धरून त्र्या चहाच्र्या वाफेची उठणारी

आवततने पहात ती ततच्र्या ववचारात गुांगून गेली. इतक्र्यात पवन ओरडला, " मम्मा, बाबाांचा टे क््ट मेसेज आहे

आपल्र्या फॅममली whatsapp वर. त्र्याांना आज मीटटांग आहे त्र्याांच्र्या क्टमरबरोबर. घरी र्यार्यला उशीर होईल.”
सुलेखाने एक दीघत तनिःश्वास टाकला आणण ्वतिःशीच म्हणाली, ‘ तो र्येतो तरी कधी वेळेवर? रोज काही ना

काही तरी कारण असते घरी उमशरा र्यार्यला त्र्याचे. आजकाल त्र्याच्र्या प्राथममकताच बदलल्र्या आहे त. आधी
ऑफीसचे काम मग मुलां, नांतर त्र्याचे ममत्रमांडळ आणण सवातत शेवटी, जर वेळ उरला तर, मग बार्यको! अशाने
घरी सांवाद व्हार्यचा तरी कसा आणण आपल्र्या मॅरीड लाइफला अशावेळी अथत तरी कार्य उरतो?

मुलाांनी खाणे सांपवून आपापल्र्या होमवकतला सुुववात केलेली ततने आपल्र्या जागेवरूनच पाटहले. आज

सांध्र्याकाळी ्वर्यांपाक फारसा करार्यचा नव्हताच. होत्र्या त्र्या गोष्टी गरम केल्र्या तरी चालणार होते. ततने
खच
ु ीवर पार्य लाांबवले, डोळे ममटले आणण आपल्र्या ववचाराांच्र्या गतेत ्वतिःला झोकून टदले. अभर्यशी लग्न
केले ते बरोबर की चूक? अमेररकेत ्थातर्यक व्हार्यचे ठरवले त्र्याचां कार्य? आणण मग मुले? त्र्या अनुभवास

मोल नाही हे खरां पण ती पण एक बेडीच ना बाईच्र्या पार्यातली. लग्नाआधीचा अभर्य पण थोडा असाच होता
- आत्मकेंटित, ्वामभमानी, धडाडीचा. एखादी गोष्ट हाती घेतली की ती तडीस नेल्र्यामशवार्य सोडार्यचा नाही.
सुलेखाची भेट झाल्र्याच्र्या पटहल्र्या टदवसापासून त्र्याने ठरवून ततला टदपवून टाकले होते. ततचा लग्नासाठी

होकार आल्र्यानांतर सद्ध
ु ा अभर्यचे आणण ततचे courting एका तऱ्हे ने चालू होते. एका जजवांत, रसरशीत आणण

कमालीच्र्या intense अनुभवातून ती तेव्हा गेली होती. मग आत्ताच आपल्र्या आर्युष्र्यात हा नीरसपणा का? की
हा पण ममड-लाइफ क्राइमसस म्हणार्यचा?

खरां तर अभर्यची आणण ततची ओळख कौ्तुभनेच करून टदली होती. त्र्याांच्र्या त्र्या मसांहगड ट्रे क नांतर. पण

त्र्या ट्रे कमधे शेकोटीमशवार्य काढलेली ती रात्र सुलेखा कधीच ववसरली नव्हती. पहाटे ची थांडी वाढू लागली तशी
ततची जणु थांडीने दातखीळच बसली. पूणत शरीर थांडीने थडथड कापत होते. कौ्तुभला ते जाणवले असावे.

हळूच तो ततच्र्याकडे सरकला. ततच्र्या ्लीवपांग बॅगच्र्या बाजूला आपली बॅग सरकवली आणण आपल्र्या मजबूत
हाताांनी ततच्र्या शरीरावर गरम ्पशातचा थर बनवला. ततला फक्त जाणवला तो आश्वासक ्पशत. त्र्यात

पुुवषपणाचा, नर-मादीचा, सेक्सचा लवलेशही नव्हता. होता तो एक आटदम उबदार अनुभव. नांतर कौ्तुभने

कधीच त्र्या ववषर्यावर बोलणे काढले नाही. ततचे आणण अभर्यचे लग्न ठरल्र्यावर तर तो त्र्याांच्र्यापासून थोडासा
वेगळाच झाला. मग तो आश्वासक ्पशत अभर्यकडून का कधीच नाही ममळाला? तेथे फक्त शारीररक

दे वाणघेवाणच का होती? की ही मानमसक गुांतवणूक करार्यला आपण दोघेही कमी पडलो? मग हे आपल्र्या
लग्नाचे failureच म्हणार्यचे का?

आत्ता सुद्धा ्पेनला जाण्र्यामागे कौ्तुभची भेट हा खरा हे तू आहे की आपल्र्या एकसुरी आर्युष्र्यापासून काही
टदवस तरी सुटका ममळवार्यची हा?

पण मग अभर्य तसा काही अगदीच वाईट नाही. मानमसक, शारीररक आणण आर्थतक गरजा पुऱ्र्या होतात र्या
सहवासात. नोकरी दोघाांची उत्तम चालली आहे . पैसा, समद्ध
ृ ी भरपूर आहे . ममत्रमांडळी, जजवलग आहे त.
सोन्र्यासारखी दोन मल
ु ां आहे त. मग what is missing?

ववचाराांच्र्या तांिीत सल
ु ेखा ककती वेळ बड
ु ू न गेली होती ते ततलाच कळले नाही. कौ्तभ
ु र्येणार नसेल तर

्पेनला जाणे ककतपत फार्यदे शीर ठरे ल? आणण तो आला नाही तर मग आपण आपल्र्या बाकीच्र्या ममत्राांशी हा
अनुभव तेवढाच एांजॉर्य करू शकू का? To go or not to go?
ततची रॉककां ग चेअर र्या 'गो- नो गो' च्र्या तालावर झुलत होती, इतक्र्यात गराजचे दार वाजले आणण घराचे
दार उघडून हलक्र्या पावलाने अभर्य आत आला.

११_४
“सॉरी डार्लिंग खूप उशीर

झाला. तम
ु चे जेवण झाले का?” अभयने हलकेच कपाळावर ककस केले आणण तो

झोपायला ननघन
ू गेला. हे रोजचेच होते. ह्यावरून नतचा आणण अभय चा नेहमी वाद होत असे पण काही
उपयोग नव्हता.पवन आणण नेहा भक
ू भक
ू करत आल्यावर त्या नतघाांनी जेऊन घेतले.
‘What is missing?’ चा ककडा काही नतच्या डोक्यातन
ू जात नव्हता.गाडी,घर,पैसा दोन छान मल
ु े सगळे
काही होते पण चामम राहहला नव्हता.अमेररकेत नवीन आल्यावर नतला खप
ू आवडले होते. इथले रस्ते,इथली
स्वच्छता,मक्
ु त स्वच्छां दी आयष्ु य सवम काही नतने मनसोक्त उपभोगले. इथे ही त्याांचा छानसा ग्रप
ु
होता. मग इथे काय कमी होते? दर दोन वर्ािंनी ते भारतात सवामना भेटून यायचे. दोन्ही मल
ु े हुशार होती.
तेवढ्यात ननर्मशाचा

मेसज
े

हदसला “ स्काईप वर येते का ? जरा बोल”ू सल
े ाने स्काईप लावताच
ु ख

ननर्मशाला ककती बोलू अन ककती नको असे झाले.
“ लेखा तू येणार आहे स हे नक्की ना ? नो एक्स्क्यज
ू हां ! ”
“ कोण कोण येणार हे तर साांग, मला खूप गोष्टी अरें ज करायला लागणार आहे त ग !”
“धवल,मी, ककरण,राहुल, कौस्तभ
ु आणण मनाली
का ते ? लेखा तू भेटली नाहीस बरे च

वर्ामत

हे तर नक्की येणार आहे त.
म्हणून

सवामना उत्सक
ु ता

बघू तन्वी, श्वेता येतात

आहे बर का. आणण आपण

आत्ता नाही ट्रे कला जाणार तर केव्हा चाळीशी झाल्यावर का ?”
“सोपे आहे का मल
ु ाांना सोडून येणे ? त्याांची जबाबदारी कोणावर टाकू ?”
“अभय आहे की ,तो नाही का बघणार त्याांच्याकडे ? दहा हदवसाांचाच तर प्रश्न आहे ”
“ नक्की ट्राय करते बघ. मला पण भेटायचे आहे सवामना”
ग्रप
ु मधले सगळे भेटले असते, गप्पा झाल्या असत्या आणण ट्रे ककां ग तर नतचा जीव की प्राण होते. ट्रे ककां ग
कारताांनाचा तो थरार, ते शज
ू , सवािंनी पकडून ठे वलेली ती लाईफ लाईन, ते एकमेकाांना ओरडून ok
साांगणे , आणण डेसटीनेशनला पोहोचल्यावर होणारा तो अवणमननय आनांद हे सगळे नतला परत अनभ
ु वायचां
होतां. पण.......
हा पणच होता मध्ये. मल
ु ाांचे काय? अभयला साांगायचे म्हणजे नतला भीती वाटत होती. त्याने सट्ट
ु ी
घेतली नसती आणण मल
ु ाांकडे बघायला कोणी नव्हते. बॉस ला थाप मारून ती रजा घेणार होती. इतके
वर्ामत ती कधी मल
ु ाांना सोडून गेली नव्हती ,या वेळेस नतची खूप इच्छा होती जायची.

नतने ववर्य काढताच अभयने तर एकदम झटकूनच टाकले, पण लीनाने नतचा प्रोब्लेम सोडववला.
आठवड्यातले पाच हदवस ती मल
ु ाांना साांभाळणार होती. खरोखर लीना नतची अगदी खास मैत्रीण होती.
अभय नतच्यावर खूप रागावला होता. असा मख
म णा नतने करू नये असे तो साांगत होता. आणण मग
ू प
नतच्या लक्षात आले की अभय आपला नवरा झाला पण आपला र्मत्र झाला नाही. आपल्याला जाण्यासाठी
परवानगी मागावी लागते. आपली एवढी तीव्र इच्छा बघन
ू त्याने आपल्याला सोल्यश
ु न द्यावे , दस
ु रा काही
पयामय साांगावा असा ववचार तो करूच शकत नाही. स्वतः पलीकडे जाऊन तो ववचार करत नाही.
आपल्याला व मल
ु ाांना पैसा परु वला की

झाले एवढाच ववचार तो करतो आणण हे च आपल्याला खटकते.

आपण इथे सख
ु ी आहोत नक्की पण आनांदी नाही हे पण तेवढे च खरे , आणण जो आपला एव्हढाही
करत नाही त्याचे मन आपण का राखावे.
माझे नतककटाचे पैसे कधी पाठवू ? असा मेल नतने टाकला.

ववचार

एकदा एखाद गो ट करायची ठरवावी आण आपोआप संपूण ववच जणू ती गो ट हावी हणन
ू
आप!याला मदत करते असे सुलेखाचे होत गेले आण काह न कळता ती मा()द एअरपोट वर पोचल
दे खील. भारतातील मंडळी अगोदरच ,तची वाट पाहत होती. धवल, ,न.मषा , 0करण, राहुल, कौ2तभ
ु
आण मनाल सगळे ,तला जवळ जवळ पाच वषा3नी भेटत होते. बाप रे केवढा बदल? धवल चे केस
सगळे गायब, तर 0करणचे बरे चसे पांढरे . ,न.मषा प6क7 काकूबाई, पण मनाल एकदम फॉमम;ये होती
कॉलेजम;ये पो<या असलेला राहुल एकदम डूड झाला होता. राहता रा(हला कौ2तभ
ु , >याला तर सुलेखा
ओळखच
ू शकल नाह. भेट!या भेट!या >यांAया गBपा माC अशा सD
ु झा!या 0क काहच बदलले नहते.
सगEयांचे 2वभावह अगद तसेच होते. एकमेकांची खेचणे, टोBया घालणे अगद तसेच सD
ु होते. Gया
सगEयात सल
ु ेखा अगद रं गन
ू गेल.
प(ह!याच सं;याकाळी खास spanish tapas चे जेवण झा!यावर पारं पाHरक IलामJ को न>ृ य पाहायला
सगळे गेले. गग
ू लवLन एक म2त असा Mे 0कंग 2पॉट शोधन
ू काढला होता, ,तकडे सकाळी Nयाण झाले.
साधारण दोन तास डOगर चढून वरतीच पोच!यावर ,तकडेच तंबू टाकून दस
ु Pया (दवसापय3त ते राहणार
होते. >यानंतर माC सगEयांचा मड
ू नस
ु ार पढ
ु चा Bलान ठरवायचा असे ठरले होते. हसत खेळत हळू हळू
सगळे डOगरावर पोचले. वयाचा पHरणाम माC चांगलाच जाणवत होता आण इतक7 वषR िजम ला न
गे!याचाह. राCी शेकोट कLन गBपा मारताना ,न.मषाने >या .संहगडाAया Mे कची आठवण काढल.
"तुला आठवते का सुलेखा, मी >या (दवशी मी इतक7 घाबरले होते राCी. मी आधी बाहे रAया बाजूला झोपले
होते, पण नंतर कौ2तभ
ु ला सांगन
ू तुTया शेजार झोपायला आले. राCी को!हे कुई ऐकू आल आण
घाबLन मी आपला तुTया अंगावर हात टाकला." सुलेखा हे ऐकून एकदम ,न:शVदच झाल. इथे Mपला
येताना Xया Nसंगाची आपण एवढ आठवण काढल तो असा होता? हणजे कौ2तभ
ु आण
आप!याम;ये असे काहच झाले नहते?
राCी तंबम
ू ;ये सुलेखाला झोपच लागेना. इथे येYयाचे ठरवताना जे जे वचार आले >याची ,तने उजळणी
सुD केल. आपले आयु य एकसुर झाले आहे , >यातील चाम संपला आहे असे ,तला वाटत होते. पण
आ>ता Gया सगEया मंडळींशी गBपा मारताना नवीन सांगYयासारखे असे 0कतीतर वषय ,तAयाकडे
होते, हे ,तचे ,तलाच ल[ात आले. N>येक सुरामा;येह अनेक \त
ु ी दडले!या असतात, >याNमाणे
एकसुर वाटणाया आयु यातह अनेक पैलू असतातच. जसा एखादा ,न णात गायक एकेक सूर घेऊन
>याची वाढ कLन दाखवतो, >याNमाणे आप!या आयु यात!या सुरांAया ताना करणे आप!याच हातात
असते. वयानुसार, आयु यात!या टBBयानुसार सूर बदलणारच. पण >यात चाम परत येत नाह हणन
ू
एक Nकारे नवPयाला आण मुलांना आपण जबाबदार ठरवतो, हे चक
ु 7चेच आहे. नवPयाने केलेले 2पश हे
आवासक नसन
ू >यात केवळ शारHरक दे वाण घेवाण होती असे ठरवताना, >याने अनेक गो टंपासन
ू
नकळत आप!याला Nोटे 6ट केले होते हे आपण वसरतो. मगाशी मनाल हणाल 0क पुDषांना सगEया
गो ट बोलन
ू दाखवता येत नाहत, 0कंबहुना अनेक गो ट ते मु_ामन
ू बोलत नाहत, तेवाच सुलेखाAया
ल[ात आले क7 अशा 0कतीतर गो ट असतात Xयांसाठ` आपण नवPयाला गह
ृ त धLन चालतो, आण

तो ते बोलन
ू ह दाखवत नाह. >यात!या अनेक गो ट तर अशा असतात Xया >याAयाह ल[ात आले!या
नसतात. आपण माC 2वत: केलेल N>येक गो ट जर नवPयाला सांगत नसलो तर 2वत:Aया मनाला
सांगतच असतो.
,तAया सगEया .मC मैaCणींनी आपापले आयु य वेगEया वाटे ने नेले होते आण N>येक जण वेगवेगEया
गो टंसाठ` धडपडत होता. द6
ु ख, Cास सवा3नाच होते पण N>येक जण कुठ!या न कुठ!या छो<याया
गो टत आनंद घेत होता. मनाल 0फटनेस c7क होती, पण ,तचा आनंद डाए(टंग के!यानंतरह ,तचा
मल
ु गा जेहा राCी ,तला आइस d7म आणन
ू दे तो ते खाYयातच होता. धवल खप
ू मोठा, \ीमंत aब!डर
झाला होता, पण >याचा आनंद हाच होता 0क 2वत:चा धंदा अस!याने दप
ु ार तासभर झोप घेणे >याला
श6य होते. आपणह आपला आनंद अशा छो<या गो टंम;ये शोधला तर एकेक एकेक आनंद (दसू
लागतील असे सल
ु ेखाAया ल[ात आले आण ,तला तसे ते (दसह
ू  लागले.
उ>साहाने ती सकाळी लवकर उठल आण कॅपफायरवरच fेकफा2ट कL लागल. येताना मा)दला
>यांनी सगळी खरे द केल होती पण मग ,तAया ल[ात आले 0क ,तला 2वत:ला ओलेटवर चेडर चीज
लागते ते माC नहते. पण मागन
ू कौ2तभ
ु आला आण >याने >याAया bagमधन
ू चेडर चीज काढून (दले.
अभयने >याला मेसेज कLन >याची आठवण कLन (दल होती. आप!याला 2पेन म;येह हवे तसे
आलेट .मळू शकते Gया छो<याशा आनंदानी ती सुखावन
ू गेल आण Gयापुढे अशाच N>येक छो<या
गो टत आपला आनंद शोधावा असे ,तने ठरवले. What is missing Gया Nनाचे उत ्तर शेवट तुझे आहे
तुजपाशी हे च आहे.

