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मेघाला कॉलेजमधन
ु ननघायला खप
ु च उर्ीर झाला होता. येत्या वार्षशक समारं भामध्ये ती सूत्रधार
म्हणून ननवडली गेली होती. कॉलेज च्या बाहे र येऊन ती ररक्षाची वाट बघत होती. कुणी
ररक्षावाला थांबतच नव्हता, अंधारहह व्हायला लागला होता. आता काय करू? असा प्रश्न नतला
पडला आणण नतनं पसश मधन
ू फोन काढला, ननदान घरी कळवते आणण नतचा भाऊ समीर घरी
आला असल्यास त्याला बाईक वरून मला न्यायला ये असं सांगते....तर फोन “डेड” झाला होता,
सकाळ पासन
ू चाजश केलाच नव्हता.
ककतीवेळ कुणी ररक्षावाला थांबतच नव्हता, काळी कुळकुळीत रात्र आपला पदर पसरतच चालली
होती. आता मात्र नतला खप
ू भीती वाटयला लागली होती, तरी नतनं आपलं मन र्ांत ठे ऊन
आणखी थोडावेळ वाट बघायचे ठरवले, नततक्यात एक ररक्षा नतच्या जवळ येऊन थांबली, ती
काहीही न र्वचार करता सरळ त्यात शर्रली आणण चालकाला म्हणाली “लकडी पूल “ चलना है ,
तो काहीच बोलला नाही आणण ररक्षा चालवायला सरु
ु वात केली, आता नतच्या लक्षात आले कक तो
काही र्वचचत्रच वाटत होता, बहुतेक प्यायलेला असावा आणण आता मात्र नतला भीती वाटायला

लागली ...पण काहीच इलाज नव्हता. थोड्याच वेळात ती ररक्षा वेगानी धावायला लागली आणण
नतच्या लक्षात आलं कक तो रस्ताही चक
ु ला आहे , हा रस्ता नतच्या घराकडे जाताच नाही. ती
लगेच ओरडली आणण म्हणाली “ भैया ये रास्ता गलत है , त्याने काही न ऐकल्यासारख केलं
आणण अजूनच वेगाने ररक्षा धावायला लागली. नतने थोडा आरडा-ओरडा सुरु केला कक बाहे र कुणी
असेल तर मदतीला घावेल, पण रस्त्यावर कुणीच हदसत नव्हतं, नतनं र्ेवटी आपली पसश घेतली
आणण त्याच्या डोक्यावर मारली, ररक्षा चालक थांबला, ती बाहे र पडणार ह्याचक्षणी दोन आणखी
माणसं नतथ आली आणण नतला पकडली, तो स्पर्श खप
ु च भीती दायक होता आणण नतला खात्री
पटली होती कक ती संकटात सापडली होती, तरी ती ओरडायचा प्रयत्न करू लागली, पण तीच
तोंड हह बंद करण्यात आलं.... रस्याच्या बाजुला एका झाडाखाली नतला उचलूनच नेण्यात आलं
आणण नंतर ते तीन राक्षस आणण त्यांचा राक्षसी स्पर्श...ते इतकं त्रासदायक आणण भयानक होतं
कक ती बेर्ुद्धच पडली.
नतनं डोळे उघडले ते हॉस्स्पटलातच, आणण र्ुद्धीवर येताच ती परत ओरडायला आणण रडायला
लागली. नतच्या डोळ्यासमोर सारखं ते तीन दानव येत होते. काही हदवस हॉस्स्पटलात राहून

नतच्या र्रीराचे घाव तर भरले होते पण मनाचे घाव तसेच होते. नतनं कॉलेज पण सोडून हदलं
आणण स्वत:ला घरातच कोंडून घेतलं होतं.
नतचे आई-वडील खप
ु च चचंतीत होते कक आता आपल्या मुलीला पुन: नॉमशल कसं करायचं. नतच्या
डॉक्टरांनी नतला कौन्सेस्ल्लंग ला घेऊन जायचा सल्ला हदला. एका नामवंत Psychologist कडे ते
मेघाला घेऊन गेले. त्यांच्या स्क्लननक मध्ये जाताच नतनं पाहहलं कक डॉक्टर आणण त्यांच्या
हाताखाली इंटनशशर्प करणारा एक तरुण मल
ु गा होता, त्यांच्या बरोबर एकट counselling करायला
ती तैयारच नाही झाली आणण परत ती थरथरून ओरडायला लागली. तो तरूण इंटनश [ सुभाष]
लगेच उठला आणण पाण्याचा ग्लास नतच्या हातात हदला, नतनं आपल्या आई-वडडलांकडे बनघतलं
आणण घटा घटा पाणी पीत सुटली.
त्या डॉक्टरांनी मेघाच्या आई-वडडलांना सांचगतलं कक मेघाला खप
ु च मोठा मानशसक धक्का बसला
आहे , त्यामुळे सध्या मी माझ्या ह्या र्वद्याथीला मेघाची case study करायला त्तम
ु च्या कडे रोज
पाठवतो, एकदा तीची भीती थोडी कमी झाली कक मग आम्हाला नतचा उपचार सोईस्कर होईल.
तर आता दर रोज संध्याकाळी सभ
ु ाष मेघा कडे नतची case study करायला जाऊ लागला.
सुरवातीला ती हॉल मध्ये सुद्धा यायला नाही म्हणायची पण सुभाष नी पण चचकाटी सोडली
नही, हळू हळू ती आता त्याच्यार्ी थोडासा संवाद साधू लागली.
आता ह्या प्रसंगाला सहा महहने झाले होते, मेघाने अजून कॉलेज ला जायला नकार हदला होता,
पण आता ती मात्र सभ
ु ाष च्या बाबतीत पष्ु कळ आश्वस्त होती, त्याच्यार्ी गप्पाहह मारायची,
सुभाष ला तर ती आवडायलाच लागली होती....
आणखी काही महहने उलटले आणण सुभाष ने नतला शर्क्षण पूणश करायला उत्साहहत केलं आणण
नतनं पुन: कॉलेज जॉईन केलं.
आज मेघाला B.Sc. ची पदवी शमळाली होती, सगळे , मुख्यत: सुभाष आणण त्याचे “सर” ह्यांना
जणू त्यांच्या कामाचं “ work satisfaction” शमळालं होतं.
सुभाष गुलाबाच्याफुलांचा गुच्छ आणण र्ुभेच्छापत्र घेऊन मेघा कडे आला, त्यात त्यांने चक्क,
“मला तू आवडतेस आणण माझी जीवन संचगनी होर्ील का?” असं शलहहलं होतं! हे वाचन
ू मात्र नत
र्हारली....सुभाष ने लगेच नतचा हात आपल्या हातात घेतला आणण त्या स्पर्ाशचा मात्र नतला खप
ू
आधार वाटला आणण नतला जाणीव झाली कक सुभाष आता नतचा घट्ट-शमत्र झाला आहे .

मेघाच्या आई-वडडलांना तर साक्षात ब्राम्ह्दे वच आपला जावई म्हणून अवतरला असं वाटलं.
पुढच्या महहन्या भरात मेघा आणण सुभाषच लग्न झालं सुद्धा!
मधच
ं ासाठी ते नैननताल ला गेले होते. रात्री हॉटे ल च्या णखडकीतुन मेघा बाहे र बघत होती काळीु द्र
कुळकुळीत रात्र आणण अंधार बघुन नतला परत जन्
ु या आठवणी येऊ लागल्या, नततक्यात सुभाष
नतच्या जवळ आला आणण नतला मागूनच हळूवार पणे शमठी मारली....नतला आता मात्र धड
धडायला लागलं आणण कपाळावर घाम फुटला. सुभाष मग नतच्यार्ी लग्नात आलेले पाहुणे,

त्यांच्या घराबद्दल बोलत होता, नैननताल ला आपण कुठे कुठे कफरायचं असं हह सांगत होता,
गप्पा इतक्या रं गल्या कक नतने कधी डोळे शमटले नतला कळलच नाही.
सकाळी नतला जाग आली तेव्हा नतनं र्ेजारीच झोपलेल्या सुभाष कडे बनघतलं, र्ांत झोपलेला
असुनसुद्धा चेहऱ्यावर एक तेज, दोन वषाांपूवी नतच्या बरोबर जे काही घडलं त्यावरून “पुरुष”
जाती बद्दल नतला घण
ृ ाच वाटू लागली होती पण आता सुभाषच्या रुपात नतला पुरूषाच एक
वेगळं च रूप बघायला शमळत होतं....आणण ते खप
ु च सुंदर होत. मेघाने हळूच त्याच्या
खांद्याच्यावर डोकं ठे वलं, सुभाषलाही जाग आली आणण ते दोघेही एकमेकांच्या शमठीत वीरगळत
गेले हा स्पर्श मात्र मेघाला खप
ु च हवा-हवासा वाटत होता.
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