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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

ददर्घकथासंग्रह

अभिसार

लेभिका : संजीवनी देशपांडे
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

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

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच 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 प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी
लेशखके ची 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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•
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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संजीवनी देशप ंडे. मराठी ब्लॉगर
असनू त्याचां ा ‘चाफा’ हा ब्लॉग मराठी
वाचकाांच्या मनात स्थान राखनू आहे.
चतरु ां ग, लोकसत्ताच्या कथादालन या
सदरात लेवखके ची ‘बकुलावली’ ही
कथा एवप्रल २०२० मध्ये छापनू
आली होती. लघक
ु था, दीघघकथा,
कववता, लवलत इ. ववववधाांगी लेखन
लेवखके ने आजवर के लेले आहे.
बहुताांश लेखन त्याांच्या वेबसाइटवर वाचकाांसाठी खल
ु ां आहे.
सांपकघ : संजीवनी देशप ंडे
फोन नबां र : 9860787611
ईमेल : chaafa9@gmail.com
ब्लॉग/वेबसाइट: www.chaafa.com
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‘म झे आजोब ,
कै . डॉ. मनोहरर व प टील
य ंन अपपण’
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अभिस र
प्रेम च प्रव स
आभण प्रव स तलं प्रेम उलगडण र्य कथ ..
‘आरसा’ आवण ‘वदगांत’ या दोन अवतशय तरल वदघघकथाांचा
‘अविसार’ हा सांग्रह आहे.
‘आरसा’ ही एक वेगळ्या ढांगाची प्रेमकथा आहे. मनाचा ठाव
घेणारी आगळी आवण अत्यांत तरल अशी ही कथा शेवटाकिे येता
येता प्रेम आवण लग्न या दोन्ही सक
ां ल्पनावां वषयी एक वेगळाच
ववचार आवण नवा दृष्टीकोण वाचकाांना देऊन जाते.
तर ‘वदगांत’ ही वदघघकथा ‘प्रवासवणघन आवण कथा’ अशा
ताज्या आवण रोचक फॉरमॅट मध्ये वलहलेली असनू दोन मैवत्णींच्या
प्रवासाची ही गोष्ट आहे.
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अभिस र
कथानक्र
ु म
आरसा
वदगतां

10
55

सदरील कथासंग्रह मधील सर्व कथा ह्या
काल्पनिक असूि कथेतील िार्ं, स्थळं आनि पात्रं
हे देखील काल्पनिक आहेत. या कथेतील िार्े
आनि पात्रे व स्तव तील कोण शी जुळत असतील
तर तो निव्र्ळ योगायोग समजार्ा.
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वतने वतची ती आविीची अांवजरी रांगाची सािी नेसली. कधी
नव्हे ते काजळही रे खलां जरासां िोळ्याांखाली. आवण आरशात
स्वत:किे पाहू लागली.
ती साि्या तशा कमीच नेसायची. एखादा ढगळ सतू ी कुताघ
आवण त्याखाली तशीच ढगळ जीन्स हा वतचा स्थायी वेश होता.
लहानपणापासनू घरात झालेले चगां ळवादाला शरण न जाण्याचे
सांस्कार आता वतच्या अांगवळणी पिले होते. पवू ी, मनाला नवे पांख
फुटण्याच्या वयात, वाटायचां वतलाही बरे कपिे घालावेसे, नाही
असां नाही. त्यातच, त्या काळात वतच्यावर वटकायला लागलेली
त्याची नजर तर वतला अजनू अजनू त्या मोहाकिे ढकलायची. पण
मग आपल्या िोवतीचां ‘समाजवादी’ वतघळ
ु , तत्ववनष्ठ आई-विील
काय म्हणतील या ववचाराने ती त्या मोहाला बळी मात् पिायची
नाही. पढु े चांगळवादाचां वाविां नसलेला तो, नवी विवतजां धांिु ाळत
पार साता-समद्रु ापार वनघनू गेला. आवण त्यासोबत ‘छान’
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राहण्याचा हट्ट करणारा वतच्या मनाचा तो एक कोपराही मक
ू झाला.
पढु े मग वतलाच त्या कशात रस उरला नाही. आपलां काम,
अभ्यास, व्यासांग यावरुन आपली ओळख वनमाघण व्हावी असां
वाटण्याच्या मानवसक टप्पप्पयावर ती एव्हाना येऊन पोचली होती.
उगाच खळखळ करणारां वयाचां ते नाजक
ु वळणही आता मागे
पिलां होतां. मक्त
ु आवण सधु ारणावादी घरात वाढल्यामळ
ु े ‘लग्नाचां
वय’ वगैरे सांकल्पनाांना फारसां सामोरां न जाता ती वतच्या कामात
व्यग्र होती. वाि्या-वस्त्या धांिु त ‘जगण्याचा’ सांघषघ पाहत होती,
तो कमी व्हावा यासाठी वतला शक्य वततके प्रयत्न करत होती. वतचे
स्तिां वतघमानपत्ातां नू झळकत होते. नावाजले जात होते. परखि,
मनस्वी, सांवेदनशील, आवण अभ्यासू लेखणी कोणाच्या मनाचा
ठाव घेणार नाही?
कॉलेजच्या त्या वदवसातही ती अशीच वलहायची. बरांच
काही. ववचार करायला िाग पािणारां. मनाचा ठाव घेणारां. एरवी
अवतशय बजु रा स्विाव असलेल्या वतच्याकिे कोणाचही लि
जायचां नाही. त्यात वतचा तो ढगळ अवतार. आपल्याच तद्रां ीत
असणां. कॉलेजमधले ते वतचे सरू
ु वातीचे वदवस लायब्ररीत आवण
वगाघत अवतशय वनमटू पणे जात होते. पण त्यावषीच्या इटां र12

कॉवलवजयेट लेखन स्पधेत, प्रथम पररतोवषक वमळवलेल्या
कथेपेिा वितीय पाररतोवषक वमळवलेल्या वतच्या कथेनेच सारयाांचां
लि वेधनू घेतलां. रुढ ववचाराांना धक्के देणारी ती कथा िवु या
उांचवणारी होती. कथेसोबत मग आपसक
ू वतच्या लेवखके किेही
सारयाांच्या नजरा वळायला लागल्या. आपल्याच कोशात
जगण्याची सवय असणारया वतला मात् याने फार कानकोंिां
व्हायला व्हायच.ां ‘वकत्ती मस्त वलहतेस गां त!ू ’ पासनू ‘बापरे हे असां
कसां वलहू शकते ही’ इथपयंत दोन टोकाांच्या प्रवतवक्रया देणारे बरे च
जण रोज वतला िेटू लागले. ‘खपू बोलणां’ हा वतचा स्विावच
नसल्याने ती बरे चदा या सारयाांना टाळायची. ‘वलहणां’ एकवेळ
सोप्पपां पण ते वाचणारयाांना िेटणां वतला अवधक कठीण वाटू लागलां.
जजु बी हसनू ती वेळ मारून न्यायची. वतला िेटायला येणारयाांची
मात् वतला िेटून जराशी वनराशाच व्हायची. इतकां स्फोटक
वलहणारी ही मल
ु गी नक्कीच वततकीच बेधिक असणार असा
वाचणारयाचा समज असायचा. पण प्रत्यिात ती मात् अवतशय
कमी बोलणारी, गदीत न वमसळणारी, पस्ु तकात तोंि खपु सनू
बसणारी वगैरे आहेसां वदसल्यावर ‘हे सगळां नक्की वहनेच वलहलांय
का’ अशी शक
ां ा इतराच्ां या मनात आल्याववणा राहायची नाही.
वतला मात् मग प्रश्न पिायचा ‘मी जे वलहते त्याहून वेगळ्या
स्विावाची मी असू शकत नाही का?’
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या प्रश्नाचां उत्तर वतला त्याने वदलां.
सगळीकिे चचाघ होत असलेली वतची ती कथा त्यानेही
वाचली होती. आवण अथाघतच प्रिाववत झाला होता. पण
इतराांसारखा तो लगेच वतला येऊन िेटला नव्हता. कधीतरी
लायब्ररीत टाइमपास करत असताना कोपरयात एकटीच काहीतरी
वाचत बसलेल्या वतच्याकिे बोट दाखवनू त्याला कोणीतरी
म्हणालां होतां, ‘अरे ते बघ ती त्या कथेची रायटर..’ तेव्हा, मागनू
वतचा के साांचा बॉबकट आवण वतकिे त्या कोपरयात एकटां बसणां
एवढच त्याच्या िोळ्यात िरलां होत.ां तो खपू बिबिा नसला तरी
जे काही बोलायचा ते प्रिावी असायचां. जात्याच हुशार. िोळ्यात
िरे ल असां व्यवक्तमत्व. त्यात distinction वमळूनही जाणीवपवू घक
आट्घस वनविलेल्यापां ैकी तोही एक होता. कॉलेज मधल्या इतरानां ा
होती तशीच वतलाही त्याची तोंिओळख होती. पण के वळ
तोंिओळखच. स्वत:हून कोणाशी जाऊन बोलण्याचा वतचा
स्विाव नव्हता. ‘तो’ प्रातां काही आपला नाही म्हणत वनमटू पणे ती
पस्ु तकात स्वत:ला वमटून घ्यायची.
एका वदवशी कुठलांस लेक्चर चागां लच रांगलेलां होत.ां
प्राध्यापक अवतशय रस घेऊन वशकवत होते. त्याांनी वगाघला उद्देशनू
प्रश्न ववचारला,
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‘मानवी इवतहासातली सवाघत आवदम आवण नैसवगघक गोष्ट
कुठली?’
सारे ववचारात पिले. बरीच उत्तरां पढु े आली. पण प्रश्नकत्याघचां
समाधान काही होईना. सवाघत शेवटी वतने हात वर के ला. सरानां ी
इशारा के ल्यावर ती उठली आवण अवतशय वनववघकारपणे वतने उत्तर
वदलां,
‘स्त्री-परुु ष सांबांध!’
िणात सारयाच्ां या माना वळल्या. त्याचीही वळली.
त्यावदवशी त्याने वतला नीट पावहलां. ती सांदु र होती की नाही हा प्रश्न
नव्हता. पण, वतच्याकिे पावहल्यावर ‘सौंदयाघची’ एक नवीन
व्याख्या त्याच्या मनात मळ
ू धरू लागली हे मात् नक्की! इतर
मल
ु ींसारखे ‘नटणे-लाजणे-मरु िणे’ वगैरे प्रकार ती करायची नाही.
आवण अगदी वबनधास्त पोशाख वकांवा बोलण-ां चालणां ठे ऊन
तथाकवथत पढु ारलेपणाही दाखवायची नाही. वतचां वेगळे पण
वतच्या बद्ध
ु ीत आवण ववचाराांमध्ये होतां. पण वतला स्वत:लाच
अजनू त्याची जाण नव्हती. ती का कोणास ठावक
ू स्वत:ला कमी
समजायची. आदशघवादी, बवु द्धवादी घरात वाढली असल्याने इतर
मल
ु ींसारखी स्वत:च्या वदसण्या-असण्याचे चोचले परु वत ती मोठी
झाली नव्हती. त्याबद्दल एक छुपां आकषघण वतच्या मनात होत.ां
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आवण मग त्या कळत्याही म्हणता येऊ नये आवण न कळत्याही
म्हणू नये अशा वयाच्या अल्लि टप्पप्पयावर ‘आकषघक न राहण,ां
पालघर, ट्रेण्ि्स वगैरेची जाण नसणां’ या सगळ्यापाई वतला
स्वत:मध्ये काहीतरी न्यनू आहे असां वाटत राहायचां.
वतचां उत्तर ऐकून प्राध्यापक खश
ु झाले. ते त्याांना अपेवित
असांच उत्तर होतां.
त्या वदवशीपासनू त्याचां लि वतच्याकिे थोिां जास्तच जायला
लागलां. वतचां एकटां-एकटां राहण,ां ठरलेल्या एक-दोन वमत्
मैवत्णींव्यवतररक्त इतर कोणाशीही पाच वमवनटाच्ां या वर फारसां न
बोलणां, अवतशय साधां राहणीमान, आपण ‘कसे वदसतोय’ याची
अवजबातचां वफकीर नसणां, हे सगळां त्याच्या मनात नोंदवलां जात
होतां. आवण या सारयामळ
ु े तो अवधकावधक वतच्याकिे ओढला
जात होता. आपल्याकिे कोणाची तरी नजर सारखी वळतेय हे
मल
ु ींना लगेच उमजत.ां तसां ते वतलाही समजायला लागलां. पण ‘छे ,
हे सारे आपल्या मनाचे खेळ आहेत. वकतीजणींचा घोळका असतो
त्याच्यामागे सतत. तो कशाला आपल्याकिे पाहील.’ असां
काहीतरी म्हणत ती तो ववषय पार िोक्यातनू काढून टाकायची.
वतचां अवलप्त आवण त्याचां लोकवप्रय वलय त्या दोघाांना
एकमेकाांपासनु दरू ठे वत होतां.
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-कधी नव्हे ते तीन-तीन वेळा वतने आरशात पावहलां. ऋतचू ां
म्हणजे कॉलेज मधल्या एका जन्ु या मैवत्णीचां लग्न. आवण त्यासाठी
आपण आज चक्क ‘तयार’ वगैरे झालोय या गोष्टीचां वतलाच थोिसां
नवल वाटत होतां. वनमांत्ण द्यायला आल्यावर ऋतनू े तीन-तीन
वेळा, ‘आपला पणू घ ग्रपु येणार आहे. तहू ी नक्की ये. वकतीही व्यस्त
असलीस तरी नक्की ये’ असां वतला बजावलां होतां. ‘पणू घ ग्रपु ’ वर
वतने मद्दु ाम वदलेला जोरही वतला जाणवला. तो परत आलाय हेही
वतला वतच्याच किून समजल.ां त्यावदवशी पासनू वतचां मन
थारयावर नव्हतच तसां. आज इतक्या वषांनी तो वतच्या समोर येणार
होता. वतला खपू आतनू मोहरल्या सारखां वाटत होत.ां पवू ी वाटायचां
तसच. अजनू काही बदललां नाहीये तर! वतचां मन स्वत:लाच
कबल
ु ी देऊ लागलां. थोिसां वलपवस्टक लावावां का? िणिर वतला
मोह झाला. पण दसु रयाच िणी वतने तो ववचार झटकून टाकला.
आवण मग एव्हाना रक्तात विनलेली समज वतच्या मनात आवण
चेहरयावर उमटली. स्वत:च्या पोरकटपणावर हसनू वतने पसघ
उचलली आवण जायला वनघाली.
--
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एका वदवशी ती जराशी लवकरच कॉलेज मध्ये आली. वतला
लायब्ररी मधलां एक पस्ु तक अवतशय तातिीने हवां होत.ां आल्या
आल्या वतने लायब्ररी गाठली. पण लायब्रेरीयन किून समजलां ते
पस्ु तक दोन मवहन्याांपासनू कोणीतरी घेऊन गेलय. वहचा जीव
खालीवर होऊ लागला. वतला हवे ते सांदिघ त्याच पस्ु तकात होते.
आवण असा एखादा वकिा िोक्यात वशरला की मग वतला त्या
ववषयाचा फिशा पािल्यावशवाय चैनच पिायचां नाही. बरीच
ववनांती के ल्यावर वतला त्या लायब्रररयन किून कळलां, पस्ु तक
‘त्या’च्याकिे आहे. आता झाली की पांचाईत! पस्ु तक हवां असेल
तर त्याच्याशी जाऊन बोलावां लागणार. ‘त्यात काय होतय, एवढा
कोण लागनू गेला तो, जा जाऊन बोल’ एक मन म्हणू लागलां.
‘नाही. नको!’ दसु रां मन. याच ववचाराांमध्ये ती क्लास पाशी येऊन
पोचली. वतच्या ठरलेल्या बेंचवर जाऊन बसली. लेक्चरला अजनू
वेळ असल्याने गदी नव्हती. वतने इकिे वतकिे पावहलां. आवण
एकदम चवकत झाली. दाराच्या अलीकिे तो त्याच्या चार-दोन
वमत्ाांसोबत गप्पपा मारताना वतला वदसला. जाऊन बोलावां की नको
या ववचारात ती त्याच्याकिे पाहत होती. तेवढ्यात त्याचीही नजर
वतच्याकिे गेली. लगेच आपली नजर इकिे-वतकिे वळवत वतने
वतचां लिच नसल्या सारखां दाखवण्याचा प्रयत्न के ला. पण तो
सपशेल फसला. वतच्या चेहरयावरचा गोंधळ त्याने ओळखला.
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आवण वकांवचत गालात हसनू पन्ु हा गप्पपाांमध्ये गांगु ला. वहची इकिे
वचिवचि व्हायला लागली. जाऊन पस्ु तक मागायचां ही इतकी
साधी सोपी गोष्ट. पण त्यासाठीही आपली इतकी ताराांबळ उिावी.
त्यात वतला त्याच्याकिे पाहताना त्याने पकिलां होतां याने तर वतचा
अजनू च वतळपापि होऊ लागला. शेवटी आता काही होऊदे,
जाऊन ववचारायचच असां ठरवनू ती आता उठणार इतक्यात वतने
त्यालाच वतच्याकिे येताना पावहलां आवण परु ती गार पिली. पन्ु हा
गोंधळून उगाच पस्ु तकां खाली-वर करण्याचा आव आणत बसनू
रावहली.
तो वतच्या जवळ आला आवण ग्रेसफुली म्हणाला,
“हाय!”
वतने मान वर करून त्याच्याकिे पावहल.ां
आवण वकांवचत हसनू “हाय..” म्हणाली॰
“आज लवकर आलीस!”
“हो, ते लायब्ररी मध्ये काम होतां थोिसां.” ती जराशी
गिबिलीच.
“अच्छा!” तो शाांतपणे म्हणाला.
त्याने पन्ु हा एकवार वतच्याकिे नीट पावहल.ां बोलके िोळे ,
ठसठशीत नाक, लि वेधनू घेणारी वजवणी, प्रसाधनां या गोष्टीशी
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दरु ान्वयेही सांबांध नसलेला वनतळ रांग, आकाशी रांगाचा खादीचा
कुताघ, मानेपयघन्त प्रयासानेच पोचणारे िरु िरु के स, िोळ्यातां
ववलिण चमक, पण देहबोलीत एक प्रकारचां प्रचांि अवघिलेपण,
कपाळावर जमा झालेले बारीक घमघवबन्द.ु . तो अवनवमष िोळ्याांनी
वतच्याकिे पाहत होता.
ती अजनू अवघिली. जरासां हसनू मग तो म्हणाला,
“आणखी नक्की वकती वमवनटां ववचार के ल्यावर बोलणार
आहेस जे बोलायचांय ते?”
त्यावर अजनू चवकत होत ती म्हणाली,
“तल
ु ा कसां कळलां मला काहीतरी बोलायचय तझ्ु याशी?”
“जाद.ू .” पन्ु हा तसांच हसनू तो म्हणाला. असा हसला की
त्याच्या िाव्या गालात खळी पिते हे वतला नव्यानेच समजल.ां
त्याच्याकिे एक हलका कटाि टाकून मग तीही हसली.
नतां र मग ती शोधत होती ते पस्ु तक त्याने वतला आणनू वदलांच.
पण, पणू घ वदवसिर दोघे सोबतच रावहले. लेक्चर, कॅ टां ीन, लाईब्ररी
सगळीकिे. वदवस अखेरपयंत वतच्यातलां अवघिलेपण जाऊन ती
छान खळखळून हसायला लागली होती. एरवी खपू कमी बोलणारी
ती, त्याच्यासोबत बरयाच मदु द्य् ाांवर वहरीरीने तावकघ क वादही घालू
लागली होती.
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त्यावदवशी रात्ी वतने कधी नव्हे ते आरशात पावहलां. आवण
त्यात वतला वतच्या चेहरया ऐवजी, वतच्यावरून प्रचिां कुतहु लाने
वफरणारी त्याचीच नजर पन्ु हा पन्ु हा वदसायला लागली. मनाला
वदलेली िल
ू जाऊन सांवेदना जाग्या व्हाव्या तसां काहीसां वतला
वाटायला लागलां होतां..
---वतने मला वेि लावलां वगैरे मी म्हणणार नाही. पण, ती
िेटल्यापासनू मी वतच्याकिे नकळत ओढला जाऊ लागलो होतो.
त्याआधी मी माझ्याच धांदु ीत असायचो. माझी बौवद्धक कुवत,
एकूण व्यवक्तमत्व, मेविकलला सहज अिवमशन वमळत
असताांनाही कला शाखा वनविली या गोष्टीचा नकळत चढलेला
‘माज’, सरुु वातीच्या काही वदवसातच कॉलेज मध्ये लोकवप्रय
होणां, सतत मागे-पढु े घोळके , बहुतेक सवघ मल
ु ींमध्ये माझ्याववषयी
वनमाघण होणारां एक छुपां आकषघण या सारयाच्या कै फात वावरायचो
मी. पण हा माझा सगळा माज वतच्या त्या एका कथेने उतरवला!
कथा वाचनू िारावनू गेलो होतो मी. माझ्याच वयाची ही मल
ु गी
आवण इतकां अफाट वलहू शकते?
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त्या वदवशी पासनू मी पन्ु हा जवमनीवर यायला लागलो. वतला
दरू
ु न न्याहाळत रावहलो. त्या वदवशी वगाघत वतने वदलेलां उत्तर
देण्याचा कोणी ववचार देखील के ला नसता. पण वतने ते वदलां.
कसलाही अविवनवेश न आणता. के वळ शास्त्रीय दृष्टीकोणातनू त्या
सारयाकिे पहात. हे खपू कमी जणाांना जमतां. ती त्यापैवक एक
होती. कधी कुठे पढु े-पढु े नाही. ‘मला हे हे येतां’, ‘मी अशी अशी
आहे’ वगैरे काहीही ‘दाखवण्याचा’ वतने कधी प्रयत्न के ला नाही.
हे सगळां मला मनोमन आविायला लागलां होतां. वतच्या येण्याची
मी वाट पाहू लागलो. कुठे ही गेलो तरी नजर वतला शोधू लागली.
मी वतच्याकिे पाहतोय हे वतलाही कळायला लागलां होत.ां पण
वळत मात् नव्हतां. वतच्या त्या एक-दोन वमत् मैवत्णीच्या चमतू
वतसरा कोणी सहज जरी आला तरी ती लगेच वतथनू पळ
काढायची. वचत्पट-नाटकाचे प्पलान्स ठरायला लागले की ही ‘मला
नाही जमणार’ म्हणत लाईब्ररर मधल्या कुठल्या तरी कोपरयात
जाऊन बसायची. ती स्वत:च स्वत:ला मागे ओढतेय असां वाटत
राहायच.ां राहणां तर इतकां साधां की ही कधी आरशात पाहते तरी की
नाही असा सांशय यावा. पण जस-जशी ती मला कळत गेली तस-ां
तसां वतचां ते साधेपणच वतचा खरा दावगना आहे हे समजायला
लागलां. ती आतनू -बाहेरून ‘खरी’ होती. इतर कुठे ही मग माझां मन
रमेनासां झालां.
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त्यावदवशी पस्ु तकाच्या वनवमत्ताने आमची औपचाररक िेट
झाली. आवण मग आम्ही ‘िेटतच’ रावहलो. सगळीकिे. सतत.
वतच्याशी दजेदार चचाघ करता याव्यात म्हणनू मी पवू ीपेिा जास्त
वाचायला लागलो. आमचा ववषय तसा मानववांशशास्त्र! उत्क्राांती,
उत्खनन, इवतहास, िगू ोल, समाजशास्त्र.. चचेसाठी ववषयाांच्या
सीमा धरु कट होऊ लागल्या. माझा आवाका वाढत गेला. वतच्या
मदु द्य् ानां ी बहुतेक वेळा अवाक व्हायला व्हायचां. पण तसां मी वतला
िासवायचो नाही. स्ततु ी वगैरे गोष्टी वतला झेपायच्याच नाहीत. तसां
काही के लां की ती पळ काढते हे एव्हाना मला उमगलां होत.ां ती इतर
मल
ु ींसारखी उठता-बसता ‘चहा वपलास का?, ‘जेवण के लसां का?’
वगैरे प्रश्न ववचारणारयाांपैकी नव्हती. टायनबी, इरावती कवे,
सेपीएन्स, एप्पस, आस्ट्रेलोवपथेकस, साम,ू टागोर, दगु ाघ िागवत असे
सारे वतचे ववषय असायचे. हो पण कधी माझ्या आविीची िाजी
असली तर िब्यात आवजघनू ती थोिी जास्त आणायची. आग्रह
वगैरे करायची नाही. पण मला सोिून जेवायचीही नाही.
आमचां एकत् असणां एव्हाना कॉलेज मध्ये सगळ्याांच्या
नजरे त यायला लागलां होतां. आमच्या मागे आमची नावांही जोिली
जात होती. खरां साांगायचां तर मला ते आविायचही. पण, तसां काही
नव्हतां हेही वततकच खरां. वतच्या मनात काय आहे हे ती कधीच
कळू द्यायची नाही. वतच्या नजरे तनू कधी कधी व्हायची जाणीव.
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पण, त्याला शब्दाांचा दजु ोरा कधीच वमळाला नाही. वतला समोर
बसवनू ववचारण्याचां धािस पवहली दोन वषं मीही के लां नाही. वतचा
स्विाव पाहता वतला ते पटलां नसतां तर वतने पन्ु हा स्वत:ला
आपल्याच कोशात वमटून घेतलां असतां. आवण मला ती ररस्क नको
होती.
शेवटच्या वषी एकदा वतच्या घरी जाण्याचा योग आला.
कॉलेज सांबांधी काही काम होतां. वतने सरळ घरीच बोलावलां. मी
गेलो. घर सबु क होतां पण अवतशय साधां! वदवाणखाण्यात िारतीय
बैठक होती. नजर जाईल वतथे पस्ु तकांच पस्ु तकां वदसली. ती
ठे वलीही सांदु र पद्धतीने होती. वतने वतच्या आई-बाबाांशी ओळख
करून वदली. तेही अवतशय साधे आवण मोकळे वाटले. आमच्या
बरयाच गप्पपा झाल्या. ‘ववित्ता’ त्याांच्या प्रत्येक शब्दातनू व्यतीत
होत होती. शहरात त्याांचां बरचसां नाव ही होत.ां आधी मी थोिा
दबनू च बोलत होतो पण नांतर त्याांचा मोकळे पणा पाहून मीही
खल
ु ायला लागलो. ती मात् पणू घवेळ शातां च होती. नतां र मग
थोि्यावेळाने ती मला आत घेऊन गेली.. वतच्या आई-बाबाांनी
अवजबात आिेप दशघवला नाही. या सारयात काहीच ववशेष
नसल्या सारखां तीही वागत होती. आमचां काम झाल.ां वतच्या आईने
बनवलेला कुठलासा लािू खाऊन मग मीही वतथनू वनघालो.
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माझ्या घरापेिा वतच्या घरातलां वातावरण खपू च वेगळां होतां.
वतच्या घरी ताब्ां याच्या फुलपात्ात रम वपत असल्याचा फील
यायचा आवण माझ्या घरी वाइनच्या ग्लासात कोकम सरबत
वपण्याचा! माझां घर चार-चौघाांसारखां होतां. आमच्याकिे
पस्ु तकाांपेिा वसररयल-नाटकाांवर जास्त चचाघ व्हायच्या.
सणावाराला सोवळ्यात स्वयांपाक व्हायचा तरी होटेवलांग, आउवटांग
वगैरे कस्टम्सही रुळलेले होते. वतच्या घरी हे दोन्ही नव्हत.ां ना
कमघकाांिाांवर ववश्वास ना बाहेरच्या चगां ळवादावर!
माझ्या घरी माझ्या वमत्-मैवत्णींच छान स्वागत व्हायचां पण
आलेल्या मैवत्णीकिे वहचां ह्याच्यासोबत ‘तसां’ काही आहे का
वगैरे शांका मनात ठे ऊन पावहलां जायचां. हालचालीकिे,
हाविावाक
ां िे लि वगैरे गोष्टी आल्याच. ‘तस’ां काही नाही याची
खात्ी झाली की मग उगाच मनातल्या मनात मला वतच्यासोबत
जोिून ‘जोिा’ कसा वदसेल याची चाचपणी पण के ली जायची.
माझ्या बवहणीच्या मात् मैवत्णीच यायच्या फक्त. वतचे वमत् अगदी
क्ववचत. आले तरी त्याांना परत यायला नको वाटावां इतकां
त्याांच्यावर लि ठे ऊन आवण वनरखनू वगैरे पावहलां जायच.ां
वदवाणखाण्याच्या पवलकिे त्याांना प्रवेश तसा वनवषद्धच असायचा.
वतच्या घरी अगदी उलट. वतथे माझ्याकिे वमत् वकांवा मैत्ीण म्हणनू
नाही तर ‘फ्रेंि’ म्हणनू पावहलां गेल.ां वतच्या खोलीत सद्ध
ु ा मला
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अगदी सहज प्रवेश होता. अवतशय मोकळां वातावरण. इतकां
मोकळां की त्या मोकळे पणाचच
ां नतां र दिपण यावां.
ररलेशनवशप, फ्यचु र वगैरेचा फार गांिीरपणे ववचार करण्याचां
ते वय नव्हतां. तेव्हा के वळ एकमेकासां ोबत असण्याचीच धदांु ी
वाटायची. मी तरी त्याच धांदु ीत होतो. हळू-हळू मला कळायला
लागलां होतां की वतच्या प्रेमात पिलोय. पण, वतचां काहीच कळायच
नाही. बाकीचे म्हणायचे तीही आहे तझ्ु या प्रेमात, तझ्ु यामळ
ु े ती
बदलायला लागलीये वगैरे. पण, मला का कोणास ठावक
ू ते खरां
वाटायचां नाही. मला हे सगळां वतच्याकिून ऐकायचां होतां. शेवटच्या
वषी तर मला खपू घाई व्हायला लागली ते ऐकण्याची. पदवी नांतर
उच्च-वशिणासाठी परदेशी जाण्याचां माझां चालू होतां. वतनेही
माझ्या बरोबर यावां वकांवा वनदान मनातलां माझ्या बरोबर शेअर तरी
करावां असां मला खपू आतनू वाटायला लागलां. मी वेगवेगळ्या
पद्धतींनी वतला अिून अिून पढु चे प्पलान्स ववचारत होतो. पण, देश
सोिण्याचा वतचा ववचार अवजबातच नव्हता असां जाणवल.ां ती
मला एकदा घेऊन गेली होती त्या आवदवासींसाठी काम करणारया
ngo मध्ये वतला उच्च वशिण घेत घेत काम करायचां होतां. मी मात्
चाांगल्या ववद्यापीठात पढु चां वशिण घेऊन मानववांशशास्त्रात पढु े
सांशोधन वकांवा एखादी ‘चाांगली’ नोकरी करुन ‘सेटल’ होण्याच्या
ववचारात होतो. वतच्या आयष्ु यात ‘सेटल’ होणे ही सक
ां ल्पनाच
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नव्हती. घर घेणे, गािी घेणे, सांसार थाटणे, आई होणे वगैरे वतची
स्वप्पनचां नव्हती कधी. वतचां ववश्वच माझ्यापेिा खपू वनराळां होत.ां
मला ती हवी होती पण मला माझी चौकटही सोिायची नव्हती. मी
प्रचांि दवु वधेमध्ये जगत होतो त्या काळात. माझी उगाच
वचिवचिही व्हायला लागली होती.
दरम्यान, माझ्या वाढवदवसा वनवमत्त माझ्या आईने एकदा
सगळ्याांना घरी जेवायला बोलावलां. तीही आली. पवहल्याांदा.
माझा वाढवदवस होता म्हणनू . त्यावदवशीही वतचा वेश कािीमात्ही
बदलला नाही. फक्त कुत्याघचा रांग मात् कधी नव्हे तो गल
ु ाबी होता.
पण तेवढ्यानेही नक
ु त्याच उमललेल्या पाांढरट गल
ु ाबी
गल
ु ाबासारखी नाजक
ु आवण उत्फुल्ल वदसत होती. इतर सारे छान
गप्पपा वगैरे मारत होते. घरच्याश
ां ी बोलत होते. ती मोजकांच बोलत
होती. तेही माझ्याकिे पाहत पाहत. थोिी गिबिल्या सारखीही
वाटत होती. माझ्या घरातलां वातावरण वतच्यासाठी नवां होतां. ते
ववषयही वतच्यासाठी नवे होते.
का कोणास ठावक
ू पण त्या वदवशी मी वतच्याशी बोलायचां
ठरवल.ां वतला घरी सोिायला म्हणनू वतच्यासोबत वनघालो. रात्ीचे
दहा वगैरे झाले होते. रस्त्यात सामसमु होती. मी बाईक दरू च्या
रस्त्याने नेली. वाटेत आमच्या ठरलेल्या टेकिीच्या पायथ्याशी
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गािी थाांबवली. ती गोंधळली. मी बाईक वरुन उतरलो. वतने
ववचारल,ां
“काय रे काय झालां? बांद पिलीये का?”
मी वतच्याकिे एकवार पावहलां. चांद्राच्या प्रकाशात ती
आणखीच सांदु र वाटत होती. एक दीघघ श्वास घेऊन मी वतला म्हटलां,
“बाईकला काही नाही झाल.ां जे काही झालय नां ते मला
झालय!”
“म्हणजे? काय झालय?” वतच्या आवाजा वरुन वतला आता
अांदाज येतोय असां वाटलां. मी पढु े म्हणालो,
“तल
ु ा ते मावहतीये.. आपण बोललो नाही कधी यावर. पण,
तल
ु ा नक्कीच मावहतीये मला तू वकती आवितेस.”
वतची नजर खोल गेली. गाल थोिे अजनू च गल
ु ाबी वाटायला
लागले. मी वतचा हात हातात घेत म्हटलां,
“या नात्याला नाव द्यायचय गां मला.. मला साांगायचय तल
ु ा,
हे तझु े िोळे मला वकती आवितात, तू तझ्ु याही नकळत माझ्या
मनातली ‘सौंदयाघची’ व्याख्याच कशी बदलनू टाकलीयेस, मला
साांगायचय तल
ु ा, तू सोबत असताना मी कधी अनिु वलां नाही असां
वेगळांच काहीतरी कसां अनिु वतो.. मला ‘त’ू वकती आवितेस.. हे
सगळां मला तल
ु ा रोज.. रोज सागां ायचय!”
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हातात घेतलेल्या वतच्या हाताकिे पाहत मी खपू मनापासनू
बोलत होतो. त्या स्पशाघची जादू असेल कदावचत.. पण मला खपू
बोलावसां वाटत होत.ां िणिर थाांबनू मी वतच्याकिे पावहलां. वतच्या
िोळ्यात टचकन पाणी आलां होतां. मी थाांबलो. वतच्या बोलण्याची
वाट पाहू लागलो. दोन-तीन वमवनटां तशीच शाांततेत गेल्यावर ती
म्हणाली,
“तल
ु ा काय वाटतां, मला हे सगळां ठाऊक नाही? मी कधी
दाखवत नाही, मला ते जमतही नाही पण पवहल्याांदा िेटले ना
तेव्हापासनू च प्रेमात आहे तझ्ु या..”
मला अपेवित तेच मी ऐकत होतो, आतनू मोहरलो.. ती पढु े
बोलू लागली,
“..पण कसांय नां, आपले मागघच मळ
ु ात वेगळे यत रे .. तल
ु ा दरू
जायचय. वस्थर व्हायचय. माझां तसां नाही. तल
ु ा आयष्ु यकिून
वेगळ्या गोष्टी हव्या आहेत आवण मला वेगळ्या.. आपलां कररयर
अजनू व्हायचय. ओळख वनमाघण व्हायवचये. इतक्यात तू
माझ्यासाठी तझु ां स्वप्पन सोिून इथे थाबां ण वकांवा मी माझी ध्येयां
सोिून तझ्ु यासोबत येणां दोन्हीही शक्य नाहीये. तसां के लां जरी नां
आपण तरी तिजोिी करून साांधलेलां हे नातां कधी ना कधी तिे
गेल्यावाचनू राहणार नाही! जे आत्ता आहे तेही हरवेल. म्हणनू
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बोलायचां टाळत होते.. माझ्यासाठी तू बदलावस असां मला वाटत
नाही. तू जा.. तझु ी स्वप्पनां पणू घ कर.”
“पण मग आपल्या नात्याचां काय?” न राहवनू मी ववचारलां.
“ते जळ
ु णार असेल तर जळ
ु ल्यावचनू राहणार नाही. आत्ता
नको घाई करायला. आज मी तझ्ु या घरच्याांना िेटले. सगळे खपू
चागां ले आहेत पण वेगळे आहेत आमच्यापेिा. मला नाही वाटत
मी दीघघकाळ त्याांच्या अपेिाांना खरी उतरू शके न. तचू साांग उद्या
यावरून आपल्यात वाद होणार नाहीत?”
“काहीतरी मागघ काढू ना आपण. उद्या लग्न नाही करायचय
आपल्याला.” मी.
“कधीतरी ते करण्याचा ववचार करतोच आहेस ना त.ू मी नाही
करतय. आवण हाच आपल्यातला फरक आहे. नको. सगळांच
ववस्कटेल. थाबां ू आपण आत्ता इथे. नको करूया एकमेकाच
ां ा
ववचार.” ती॰
वतचा शब्द अन शब्द खरा होता पण तरी मला त्या सगळ्याचा
खपू राग येत होता. ववचार नको करूया म्हणजे? शक्य होतां ते? ही
असां कसां म्हणू शकते! मी वचिलो. ती हळवी झाली होती पण शाांत
होती. माझां वचिणही वतने शाांतपणे स्वीकारलां. मला वतच्या त्या
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शातां पणाचीही चीि यायला लागली. एक अिरही न बोलता मी
वतला घरी सोिलां आवण वनघनू आलो.
त्यानतां र मी वनघनू गेलो ववदेशी. सरू
ु वातीला खपू धसु फूसलो.
पण, हळू-हळू समजायला लागलां वतचां बरोबर होतां. तेव्हा घाई
के ली असती तर सगळां ववसकटण्याची विती होती. वतने ते होऊ
वदलां नाही!
आज उगाच धिधितय. जवळपास पाच-सहा वषांनी ती
समोर येणार आहे. कशी असेल. कशी वदसत असेल. मी परत येऊन
आता मवहना होत आला. खपु वेळा वाटलां करावा वतला फोन पण
नाहीच के ला. करायला हवा होता का. वतने वाट पावहली असेल
का. की मवु ऑन झाली असेल. कोणी दसु रां असेल वतच्या
आयष्ु यात?
-असे सारे ववचार िोक्यात चालू असताना कधीतरी तो गािीत
बसला आवण लग्नाला जायला वनघाला..
----
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स्कूटीवर बसनू हॉल किे जाताना पणू घवेळ वतच्या मनात जन्ु या
गोष्टी तरळत रावहल्या. तेव्हा, शहाणपणाचा मोठा आव आणत
वतने त्याला जाऊ वदलां खरां पण, नांतर मात् तो वनणघय वनिावता
वनिावता वतचां मन मेटाकुटीला येत होतां. तो सोबत असताना वतला
येणारां ववशेष फीवलांग, ‘एकटां’ नसण्याची जाणीव, के व्हाही काहीही
बोलण्याची मिु ा, ‘ऐकलां’ जाण्याची खात्ी हे सारां ती वमस करत
होती. आपण के लां ते योग्य की अयोग्य हा प्रश्न तर वतला बराच
काळ सतावत रावहला. त्या रात्ीनांतर तो अबोल होत गेला आवण
नांतर तर वनघनू च गेला. नांतर ना काही वनरोप ना कधी फोन! ‘मी
मारे म्हणेन, नको करूया एकमेकाच
ां ा ववचार. पण त्याने तरी ते असां
इतकां ऐकयलाच हवां होतां का?’ मनातल्या मनात ती लटकी खांत
व्यक्त करायची पण, मग आपण तेव्हा जे के लां ते खरां आवण योग्य
होतां म्हणत स्वत:च्या वेि्या मनाला समज द्यायची.
लग्न गोरज महु ूताघवर होतां. ठरलेल्या वेळेच्या काही वमवनटां
आधी ती पोचली आवण स्कूटी पावकं ग मध्ये लाऊन आत जायला
वळली. िणिर थाांबनू वतने पन्ु हा एकदा आरशात पावहलां. सािी
एकसारखी के ली. वतची धिधि आता वाढली होती. तो समोर
आल्यावर आपण काय बोलायचां, कसां वागायचां याचे उगाच वेिे
आिाखे वतचां मन बाांधत होत.ां पण पन्ु हा िानावर येत वतने वतच्या
मनाला साफ बजावल.ां तो आता पवू ीचा ‘तो’ नाहीये. बदललेला
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असू शकतो. कदावचत त्याच्या आयष्ु यात आता दसु रां कोणीतरी
आलेलहां ी असेल. आपला वेिेपणा आपल्यापाशी ठे वायचा. शक्य
वततकां फॉमघली वागायचां. मनातली धिधि चेहरयावर वदसू द्यायची
नाही.. आवण मग चेहरा नेहमीसारखा कोरा करून ती आत आली.
गदीच्या वठकाणी वतला जरासां अवघिल्या सारखांच व्हायचां.
अशा वठकाणी ती एकतर जायचीच नाही. आवण गेली तरी पटकन
कुठलातरी एक कोपरा गाठून कोणाच्या नजरे त न येता बाकीच्याांची
गिबि, धावपळ बघत शाांतपणे बसनू राहायची. आजही वतने तेच
के ल.ां हॉलच्या मध्यावर वितां ीच्या जवळची कोपरयातली एक
ररकामी खचु ी पाहून वतथे जाऊन बसली. पणू घ हॉल वरुन वतने एक
नजर वफरवली. समोरच्या राांगेत वतला कॉलेज मधले एक-दोन
ओळखीचे चेहरे वदसले. बघता बघता वतथे कॉलेजमधला घोळका
तयार झाला. थट्टा-मस्करी, खपू वदवसाांनी िेटल्याचा आनांद वगैरे
सारां त्याांच्या देहबोलीतनू जाणवत होत.ां िणिर वतला वाटलां जावां
आपणही. पण ती वतथेच बसनू रावहली.
लग्न आता कुठल्याही िणी लागणार होतां. स्टेजवर धावपळ
सरू
ु होती. वतने पन्ु हा एकदा सगळीकिे पावहल.ां तो कुठे च वदसत
नव्हता. वतच्या नकळत वतची नजर आल्या िणापासनू त्यालाच
शोधत होती. पण तो कुठे च वदसत नव्हता. जरासां खट्टू होत वतने
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वतची नजर आता स्टेज किे वळवली. ऋतु आवण वतचा होणारा
नवरा दोघेही वतथे आलेले होते. दोघामां ध्ये आतां रपाट धरलेला
होता. नऊवारी पायघोळ सािी, नाकात नथ, कपाळावर चांद्रकोर,
ऋतु ववलिण सांदु र वदसत होती. सनईचे सरु सिागृहात घमु तच
होते. प्रसन्न, मांगल असां वातावरण होतां चोहीकिे. हा आज इथे
होणारा सांस्कार या दोघाांना कायमचा एकमेकाांशी बाांधनू ठे वणार.
नवी स्वप्पन,ां नवां आयष्ु य, सोबत, सारां काही. वतच्या मनात ववचार
येत होते. त्या दोघाांच्या चेहरयावरून आनांद, उत्साह ओसांिून
वाहत होता. तेवढ्यात वेधक, सरु े ल आवण िारदस्त अशा पांविती
स्वरात मगां ळाष्टकाच
ां े सरु सिागृहात घमु ू लागले.. गंगा स ध
ं ु
रस्वतीच यमुना,गोदावरी नममदा ती आता एकाग्र होऊन त्या
सोहळ्याकिे पाहत होती.. कावेरी शरयू महेंद्रतनया शममण्वसत
वेदीका ।.. वेगळाच माहोल तयार व्हायला लागला होता. वतला
वतच्या आजबू ाजल
ू ा थोिीशी हालचाल होत असलेली जाणवली.
पण वतकिे दल
ु घि करून वतने पन्ु हा वतचां लि स्टेजवर के वन्द्रत
के लां.. सशप्रा वेत्रवती महा ूर नदी,ख्याता गया गंडकी।.. ती
वकतीही ववज्ञानवनष्ठ वगैरे असली तरी मांगळाष्टकाांचे हे सरु ऐकून
आज वतला खपू छान वाटत होत.ां . इतक्यात वतला शेजारी बसलेलां
कोणीतरी आपल्याकिे एकटक पाहतय असां जाणवलां. वतने मान
वळवनू शेजारी पावहलां, आवण अवाक झाली. अवनवमष नजरे ने
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वतच्याकिे पाहत वतथे 'तो' बसलेला होता! वतने पावहल्यावर त्याने
एक छान वस्मत के ल.ां . मगां लाष्टकाचे सरु समेवर येत होते.. पर्
ु ाम
पुर्म जलै, मुद्र रीता। कुयाम दा मंगलम, शुभ मंगल
ावधान।।.. सगळीकिे अिताांचा पाऊस पिला. एकमेकाांकिे
सख
ु दाश्चयाघने पाहणारया या दोघाांवरही अिता पिल्या.
िानावर येत ती त्याच्याशी बोलण्यासाठी शब्द शोधू लागली.
पण, वतला ते सापिेचनात. आनांद वतच्या चेहरयावरून ओसांिून
वाहत होता..
“अरे तू के व्हा येऊन बसलास इथे.. काय.. म्हणजे.. त.ू .” ती
काहीतरी म्हणत होती.
वतचा तो सारा गोंधळ पाहत तो वतच्याकिे पाहून हसत
म्हणाला,
“तू मन लाऊन मगां लाष्टक ऐकत होतीस तेव्हा..”
यावर त्याच्याकिे पाहत ती नसु तीच हसली. मग पढु े के व्हातरी
ते स्टेजवरच लग्न लागलां. पण, या दोघानां ा आता त्याचां गम्य उरलां
नव्हत.ां एकमेकाांमधले वरकरणी वदसणारे बदल न्याहाळत दोघेही
गप्पपाांमध्ये कधी गांगु नू गेले त्याांचां त्याांना कळलां नाही. मनातले सारे
प्रश्न, शांका, पण, परांतू िणिरासाठी गळून पिले होते. ती पवू ीची
‘ती’ झाली होती आवण तो पवू ीचा ‘तो’!
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‘मी तझु े लेख वाचतो..’ वकांवा ‘तझ्ु या सांशोधना ववषयी मीही
ऐकलयां ’ वगैरे वगैरे अांगाांनी सिां ाषण पढु े जात असतानाच
िोळ्यातल्या िोळ्यात दोघाांचां एक वेगळां सांिाषणही चालू होतां.
आवण वरवरच्या औपचाररक बोलण्यापेिाही ते अवधक खरां होतां.
वतच्या िोळ्यातला आनांद पाहून त्याला कळलां, ही नक्कीच माझी
वाट पाहत होती. आवण त्याचे ते पवू ीसारखे शाांत िोळे पाहून
वतलाही तो पवू ीचाच ‘तो’ असल्याची जाणीव झाली. वतला
सािीत पाहून तो खरतर क्लीन बोल्ि झाला होता. पण, त्याने वरवर
तसां दाखवलां नाही. वतथल्या इतर झगमगाटात वतची ती साधी पण
सरु े ख सािी, सािीला शोिणारी मोजकी नाजक
ु accesary,
पवू ीसारखेच मानेवर रूळणारे के स, िोळ्याांचां सौंदयघ अधोरे वखत
करणारां काजळ, वतचा मळ
ू चाच पण आता सािीमळ
ु े उठून
वदसणारा रे खीव बाधां ा, पवू ीचा बजु रे पणा जाऊन देहबोलीत
जाणवणारा नवा आत्मववश्वास.. हे सारां त्याच्या नजरे ने वटपल होतां.
आवण त्याने ते वटपलय हे वतलाही त्याच्या उत्सक
ु तेने वतच्यावरून
वफरणारया नजरे तनू उमगलां होत.ां
पढु े मग इतर िेटी, गप्पपा, ऋतल
ु ा शिु ेच्छा देणां वगैरेही पार
पिलां. पण, हे सारां जोिीने. पवू ीचा तो किवट िाग सध्यापरु ता तरी
बाजल
ू ा टाकायचां असां मनातल्या मनात ठरवनू दोघही एकमेकाांशी
खपू वषांनी होत असलेली िेट, सहवास अनिु वत होते. एकमेकाच
ां ां
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वागणां न्याहाळत होते. एकमेकाांच्या आयष्ु यात 'दसु रां' कोणी आहे
का वगैरेचा 'मग, बाकी सारे मजेत?' वकांवा 'काय म्हणतय आयष्ु य?'
सारखे प्रश्न पन्ु हा पन्ु हा ववचारून धाांिोळाही घेत होते. बाकीचा ग्रपु
त्याांच्याकिे उत्सक
ु तेने पाहत होता.
बरयाच वेळाने खपू सारा आनांद मनात घेऊन आवण उद्या
िेटायचां ठरवनू दोघही घरी परतले. वतने त्याला दसु रया वदवशी
वतच्या घरीच बोलावलां होतां.
परत येताना आवण घरी पोचल्यावर सद्ध
ु ा वकतीतरी वेळ ती
वदवसिरतले सगळे िण आठवत उगाच मनातल्या मनात मोहरत
होती. आपण कसे गिबिलो इथपासनू तो अजनू ही पवू ी इतकाच
ग्रेसफुल कसा वागत होता इथपयंत सारां वतचां मन पन्ु हा पन्ु हा
अधोरे वखत करत होतां. आज वतला पन्ु हा वतच्यातल्या ‘सौंदयाघची’
जाणीव झाली. आरसा पन्ु हा जवळचा वाटू लागला. कामात लि
लागेना. उद्याच्या िेटीची उत्सक
ु ता वाटू लागली.
रात्ी झोपण्या आधी मात् वदवसिराचा आनांद उशाशी घेताना
मनातल्या प्रश्नानां ी पन्ु हा िोकां वर काढायला सरुु वात के ली. हे असां
एखाद्या टीनेजर सारखां वागणां आपल्याला शोित का असही
िणिर वाटून गेल.ां वास्तवाची जाणीव व्हायला लागली.
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त्याची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. आज वतला पाहून तो
पन्ु हा नव्याने वतच्या प्रेमात पिला होता. आजची ही रात् तरी का
मध्ये आहे असां त्याला वाटायला लागलां. पढु े काय? हा दत्त प्रश्न
समोर असला तरी वतच्यासोबत असणां त्याला हवांहवांसां वाटत होतां.
बाकी कुठलेच ववचार आत्ता नको असांही वाटत होतां. इतक्या
वषांचां खपू काही बोलायचां राहून गेलेलां बोलायचां होतां, नवे
अनिु व वतला सागां ायचे होते.. मन पन्ु हा पवू ी सारखां झालां होत.ां
मनात खपू सारी उत्सक
ु ता, आनांद आवण त्याच्या पाश्वघिमू ीला
खपू सारे धसू र प्रश्न घेऊन दोघेही ‘उद्याची’ वाट पाहू लागले होते..

दसु रया वदवशी वतन्हीसाांजेला ठरलेल्या वेळेच्या िणिर
आधीच तो वतच्या दारासमोर उिा होता. त्याने पवू ीच कधीतरी
वतच्यासाठी म्हणनू घेऊन ठे वलेली द गोल्िन नोटबक
ू नावाची
कादबां री आवण वतच्या आविीची वललीची फुलां आज सोबत
आणायलाही तो ववसरला नव्हता. पवू ी एकदा ग्रपु सोबत कास
पहायला गेल्यावर वतथल्या वॉटर वललीज वतला प्रचांि आविल्या
होत्या. वकतीतरी वेळ त्याांना पाहत फुलपाखरा सारखी त्याांच्या
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आसपासच बागित होती. इतर कुठे आली नाही तरी ट्रेक्स वकांवा
अशा वनसगाघच्या कुशीतले स्पॉट्स ठरले की ती आवजघनू यायची.
वतथेही आपला एक स्वत:चा कोपरा शोधनू शाांतपणे वनसगघ
अनिु वायची. हो, पण सगळ्याांच्या वमळून मैवफली रांगल्या की मात्
अशा एक एक कववता म्हणायची की ऐकणारयाांनी मग्ु ध होऊन
जावां. वतच्या कववताही खपू खोल असायच्या. एकदा अशीच वतने
वतची एक कववता गायली होती. ती वरकरणी उदास होती. पण अथघ
सांदु रच होता. वतने जेव्हा ती गाऊन दाखवली तेव्हा खरांच ती दपु ार
मांतरलेली वाटायला लागली होती.. वतचा िणात मधरु वाटणारा,
िणात खजाघत तर िणात वटपेला पोचणारा आवाज, त्या कववतेला
जीवांत करत गेला होता. दारात उिां असताना त्याला का कोणास
ठाऊक त्या कववतेची धनु पन्ु हा पन्ु हा आठवायला लागली पण
शब्द काही आठवेनात.
शेजारच्या वेलीवर बसलेल्या पाखराांच्या वकलवबलाटाने
िानावर येत त्याने दारावरची बेल वाजवली.
वतने त्याला बोलावलां होतां खरां पण ऐनवेळी वतच्याकिे
सस्ां थेचा, सबां वां धत आवदवासींच्या ऐवतहावसक वाटचाली सबां धां ी
शास्त्रीय ववश्ले षणाचा लेख हवा असल्याची ववनांती करणारा मेल
येऊन पिला होता. वावषघक अांक उद्याच छपाईस जाणार असल्या
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कारणाने आजच लेख वमळाला तर बरां होईल अशी ववनांतीही त्यात
होती. वनयोवजत प्राध्यापकानां ा ऐनवेळी काहीतरी इमरजन्सी
आल्यामळ
ु े ते काम वहच्यावर येऊन पिलां होतां. त्यामळ
ु े दपु ार
पासनू च वतचां सांदिघ, मावहती, काळ, दाखले गोळा करणां चालू होतां.
वदवस कलायला लागल्यावर कुठे कागदाांच्या-पस्ु तकाांच्या
गठ्ठयातनू हवे ते सांदिघ वमळवण्यात वतला यश आलां.
ववजयीमद्रु ने े ती त्या पसारयाकिे पाहत असतानाच दारावरची
बेल वाजली. आवण िणात वतला आठवल,ां आज तो येणार होता!
वतची एकदम प्रचिां धादां ल उिाली. के साच्ां या वेटोळ्यात
खपु सलेला पेन, एका हातात पेवन्सल आवण एका हातात मगाचचा
कागद घेऊन ती तशीच दार उघिायला धावली. दार उघिलां. समोर
एका हातात वललीची फुलां आवण दसु रया हातात छानपैकी रांगीत
कागदात रॅ प के लेलां पस्ु तकवजा काहीतरी घेतलेला तो उिा.
स्वत:चा गोंधळ सावरत ती त्याला हसनू ये म्हणाली.
वतच्या त्या अवताराकिे आवण सवयीच्या गोंधळाकिे पाहून
तो मनातल्या मनात हसला. आत आला. घर अगदी पवू ीसारखच
होत.ां काही वकरकोळ बदल सोिले तर ववशेष काही बदललेलां
नव्हत.ां
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“बस हा.ां . मी आलेच” म्हणत ती आत गेली आवण आतली
पस्ु तकां नीट रचनू बाहेर आली.
घरात इतर कोणाची चाहूल लागली नाही म्हणनू त्याने
ववचारल,ां
“आई-बाबा?”
बैठकीवरच्या दसु रया कोपरयातल्या लोिला टेकून बसत ती
म्हणाली,
“ते एका कॉन्फ्रेंस साठी मांबु ईला गेलेयत काल. उद्या येतील.”
“ओह अच्छा!” तो मागे टेकत म्हणाला.
वतने एकवार त्याच्याकिे पावहलां. तब्येत वकांवचत सधु ारली
होती. पवू ीपेिा कणिर जास्तच गोराही वाटत होता. बाकी
व्यवक्तमत्व पवू ीसारखांच चार-चौघात सहज उठून वदसेल असां.
चटकन लि जाईल असां, रुबाबदार. परुु षी. काहीतरी आठवल्या
सारखां त्याने एकदम आजबू ाजल
ू ा पावहल.ां आवण मग शेजारी
ठे वलेली फुलां आवण पस्ु तक वतला देत तो वमवष्कलपणे म्हणाला,
“ररकाम्या हाती आलो तर घराबाहेर काढशील असां वाटल,ां
म्हणनू हे घेऊन आलोय सोबत. बघ आवितय का..”
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त्याच्या पवू ीसारख्याच मजेशीर बोलण्याकिे पाहून मनातल्या
मनात सख
ु ावत वतने फुलां हातात घेतली आवण त्यानां ा हलके च हुगां त
ती म्हणाली,
“आजचां माहीत नाही पण इथनू पढु े येताना ही फुलां आणली
नाहीस तर नक्की काढेन घराबाहेर.. कुठे वमळाली तल
ु ा? वकती
सांदु र आहेत!”
यावर ‘तझ्ु यासारखीच’ वगैरे त्याच्या तोंिात आलां होतां पण
त्याने तसां काही म्हटलां नाही.
“पस्ु तक पण छान वाटतय. नोबेल वववनांग म्हणजे छानच
असणार. वाचते.” पस्ु तक चाळता चाळता ती म्हणाली.
“पवू ी एकदा लांिनला जाणां झालां होतां तेव्हा वतथे एका
बक
ू स्टोअर मध्ये हे वदसलां. आविलां. मग सवयीने तझ्ु यासाठीही
एक घेऊन टाकलां होत.ां ” तो म्हणाला.
“अरे नवीन कशाला घेतलस? तझु ीच प्रत वाचली नसती का
मी? काय तू नसु ती उधळपट्टी करतोस. सवयी बदलल्या नाहीत
अजनू तझ्ु या.” ती पटकन बोलनू गेली. पवू ीही त्याने असां काही
के लां की ती नेमकां हेच बोलायची.
दोघही मग एकमेकाांच्या त्या जन्ु या सवयीच्या वागण्याकिे
पाहून हसलेही आवण सख
ु ावलेही.
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नतां र मग एकमेकाांचे गेल्या काही वषाघतले अनिु व एकमेकाांना
सागां ताना, एकमेकाच
ां ां काम समजनू घेता- घेता वेळ कसा वनघनू
गेला दोघाांनाही समजलां नाही. घि्याळाकिे लि गेल्यावर ती
एकदम गिबिीने उठत म्हणाली,
“अरे मी साधां पाणीही ववचारलां नाही तल
ु ा अजनू . काय
घेशील साांग. वकांवा खायला करू का मी मस्त काहीतरी?” ती
उत्साहाने ववचारत होती.
“तल
ु ा येतां?” तो हसत म्हणाला.
“गप हाां.. आता येतां मला बरचस.ां ” ती ओशाळून म्हणाली.
“बरचसां म्हणजे नक्की काय काय येतां मॅिम आपल्याला?”
तो.
त्यावर लहान मल
ु ीच्या उत्साहात ती म्हणाली,
“कादां पे ोहे, दिपे पोहे, के ळीचां वशकरण, काकिीची
कोवशबां ीर, आवण कणीक मळलेली असेल तर पोळ्यासद्ध
ु ा!!”
“अरे व्वा!! इतकां सगळां??” तो हसत म्हणाला.
“तल
ु ा इतकां तरी येतां का?” ती.
“येतां आता. बाहेर रावहल्यामळ
ु े वशकलोय. आय मीन
वशकावच लागलां.” तो.
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“काही नकोय गां मला.. बस तू ये बोल माझ्याशी. सध्यातरी
इतकच हवय मला.” तो पढु े म्हणाला.
आवण मग एकदम काहीतरी आठवल्यासारखां,
“ती कववता म्हण नां तझु ी.. कधीची मनात रें गाळतेय माझ्या
पण शब्द काही के ल्या आठवत नाहीयेत.”
खाली बसत वतने ववचारलां,
“कोणती.. तल
ु ा आठवतात अजनू माझ्या कववता?”
त्यावर वतच्या िोळ्याांत पाहत तो म्हणाला,
“सगळां आठवतां मला!”
ती िणिर शाांत झाली. आवण मग, “साांग कोणती कववता..
म्हणते मी!”
“वशवथर घळ पहायला गेलो होतो तेव्हा म्हणाली होतीस
ती..”
वतला आठवलां. जनु ी िायरी आणनू त्यातलां नेमकां पान शोधनू
ती पवू ीच्याच जागी येऊन बसली. आवण कववता गायला लागली..
उन्हातल्या अंगर्ाला
ावलीचा भार
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आ वांच्या तळ्याकाठी
ख
ु ाचाच ल
ती िायरीत पाहून गात होती. तो वतच्याकिे पाहत होता.
कुठे कधी कशी रली
जासर्वांची ओल
वाढर्ार्या वयाला रे
खुंटण्याचा शाप
गाव गेलं मागे, त्याची
वाट ुन ान
सहरव्या आठवांचं मनी
हलर्ारं पान
गंध मोगर्याचा आता
ाहवेना फार
काटयांतल्या बाभळीची
फुंकर ती गार
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वेगळाच ध्या , त्याचं
वेगळंच वेड
वेड्या गोष्टींमध्ये आता
जगण्याचं ार
उन्हातल्या अंगर्ाला
ावलीचा भार
आ वांच्या तळ्याकाठी
ख
ु ाचाच ल..
कववता सांपली. वतने िायरी वमटली. त्याच्याकिे पावहल.ां तो
िोळे बांद करून ऐकत होता. िोळे उघिून त्यानेही आता वतच्याकिे
पावहलां. आवण िोळ्याांत एक प्रकारची वेगळीच आतघता घेऊन
म्हणाला,
“शब्द अन शब्द खरा आहे अगदी. आत्ता कळतोय बघ
अथघ!”
एक शाांत सस्ु कारा सोित ती म्हणाली,
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“मलाही आत्ताच कळतोय.. तेव्हा कशी सचु ली का वलहली
माहीत नाही.”
दोघाांनी एकमेकाांकिे पावहलां.
इतका वेळ टाळत असलेल्या ववषयाला हात घालण्याची वेळ
आता येऊन ठे पलीये हे दोघाांनाही उमगलां होतां.
सरुु वात कोणी करायची हा प्रश्न होता. बराच वेळ त्या शाांततेत
गेल्यावर शेवटी तोच म्हणाला.
“तझ्ु या आयष्ु यात दसु रां कोणी?..”
त्यावर जरासां हसनू आवण िोळ्याांच्या ओल्या किा घेऊन ती
म्हणाली,
“तशी सोबत पन्ु हा वमळालीच नाही कुठे ..”
त्याला आत प्रचांि आनांद झाला. पण, तो शाांत रावहला.
वतने ववचारल,ां
“तझ्ु या?”
नजर वस्थर ठे ऊन तो म्हणाला,
“तसे एक-दोन प्रसगां आले होते.. पण मी पढु े जाऊ शकलो
नाही. नेमकां कारण साांगू शकणार नाही. पण इतकां म्हणू शकतेस
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की मी आत कुठे तरी ‘आपल्या’ एकत् येण्याची कायम मनापासनू
वाट पाहत होतो..”
हे ऐकून वतच्या मनातला तो जनु ा हळवा कोपरा पन्ु हा सांवेवदत
होत होता. पण, मनातलां चेहरयावर उमटेल या िीतीने ती कॉफी
आणण्याचां वनवमत्त करून आत जायला वनघाली. वतला थाांबवत तो
म्हणाला,
“वकती वदवस दरू पळणार आहेस तू माझ्यापासनू ..
स्वत:पासनू ..?”
ती थाांबली. तो पढु े बोलू लागला.
“कधी कधी नां आपलां एखाद्याशी न जळ
ु वता असां काही
ववशेष नातां जळ
ु तां ना की तो माणसू अांतबाघह्य ‘आपला’ वाटायला
लागतो. तसां वाटतां मला तझ्ु या बद्दल आवण मला खात्ीये तल
ु ाही
तसचां वाटतां माझ्याबद्दल. मग का सतत ‘उद्याचा’, जर-तरचा
ववचार करून स्वत:ला मागे ओढत असतेस त?ू .”
ती वळली. त्याच्याजवळ बसली. वतच्या िोळ्यातां पन्ु हा
पाणी साचलां होतां. ते पसु त म्हणाली,
“ठीके . करते तू म्हणतोयस तस.ां माझां तझ्ु यावर खपू प्रेम आहे
वगैरे वाक्य मी बोलनू दाखवणार नाही. ते तल
ु ा कळतच असेल
माझ्या िोळ्याांतनू . तू साांग, काय करायचां? हे नातां कसां पढु े
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न्यायचां? लग्न वगैरे करण्याची माझी इच्छा नाही. मी माझां घर
सोिून तझ्ु याकिे येऊ शकत नाही. िोक्यात एखादी गोष्ट वशरली
तर मी चार-चार वदवस झपाटल्या सारखी वलहत बसते.. खोलीच्या
बाहेरही येत नाही. कधी वाटलां तर अगदी कुठल्याही वेळेला
लायब्ररी गाठते. वतथे कोणी विस्टबघ के लेलां मला आवित नाही.
पैसे म्हणशील तर ते मला माझ्या दोन वेळच्या गरजा िागतील
इतके च कमवायचे आहेत. इतरवेळी मी दरया-खोरयातनु िटकत
असते. मागच्याच आठवि्यात मेळघाटातल्या एका वदवस
िरलेल्या आवदवासी अठरा वषाघच्या मल
ु ीला, के वळ येण्याजाण्याचां साधन नाही म्हणनू , चार माणसां झोळीत घालनू खाद्यां ावर
उचलनू घाट चढून वर आले पण तोवर अवतरक्तस्त्राव आवण
वेदनाांमळ
ु े वतने जीव टाकला. पोटातल्या बळासकट. ही अशी वचत्ां
मी रोज पाहते. अस्वस्थ होते. आपली ही बेगिी सख
ु -दक्ु खां
त्यासमोर िद्रु वाटायला लागतात मग. त्यासाठी खारीचा वाटा
म्हणनू काहीतरी आयष्ु यिर करत राहायचय मला. साांग, चालणारे
तल
ु ा? थोि्या काळासाठी हे सगळां खपू फ़ॅ वसनेवटांग वाटू शकतां. पण
रोज िील करायला लागलां तर कसां मॅनेज करणार आहेस त?ू आवण
मी तरी?”
त्याने शाांतपणे सारां ऐकून घेतल.ां आवण म्हणाला,
49

“मी चालणारे म्हटलां तर?”
वतने चमकून त्याच्याकिे पावहलां.
“हो. पण फक्त माझ्या एका प्रश्नाचां उत्तर दे.” तो.
“कोणत्या?” ती.
“लग्न का करायचां नाहीये तल
ु ा?”
“कारण हे जे सगळां मला करायचय ते लग्न झाल्यावर मला
करता येणार नाही. वकतीही परु ोगामी वगैरे आपण झालो तरी लग्न
झाल्यावर मल
ु ींवर मयाघदा येतात. आवण मला माझ्या आयष्ु यात
कसल्याच मयाघदा नको आहेत. घर-कररयर-passion याच
ां ा मेळ
घालता-घालता मेटाकुटीला येतात सारयाजणी. सगळी एनवजघ
गोष्टी बॅलेन्स करण्यात जाते. बेिशीट बदलण्यापासनू स्वयांपाक,
मल
ू , त्याची वाढ नतां र शाळा-वशिण या सारयाची जबाबदारी
एकट्या स्त्रीवर येऊन पिते. वकतीही पढु ारलेला परुु ष असला तरी
त्याने के लेलां काम हे वतला त्याने के लेली ‘मदत’ म्हणनू च पावहलां
जात.ां समज उद्या आपण लग्न के ल,ां कशीतरी मल
ू होईपयंत
कररअसघ पण साांिाळली एकमेकाांची पण मल
ू झाल्यावर काय? ‘तू
वेळ देत नाहीस.’ ‘तझु ां त्याच्याकिे लिच नाही’ ‘सगळां मी
एकट्याने करायचां का?’ वगैरे वाद दोन्ही बाजांनू ी सरू
ु व्हायला
लागतील मग काय करायचां!.”
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तो शाांत झाला. ववचार करू लागला.
थोि्या वेळाने त्याचा हात हातात घेत ती म्हणाली,
“मला हवा आहेस रे तहू ी! पण, काय करू सागां . हे सारे ववचार
मग एकापाठोपाठ एक िोक्यात यायला लागतात. आवण मग मला
उत्तर वमळत नाही कशाचच. अस्वस्थ होते. थकलेय रे मी आता या
जीवघेण्या ििां ाशी तोंि देऊन देऊन.. तू सागां , काय करू? कसा
काढूया आपण यातनू मागघ?”
काहीतरी ठरवल्या सारखां वतचा हात हातात घेत तो शातां पणे
म्हणाला,
“लग्न करूया आपण!”
ती प्रश्नाथघक नजरे ने त्याच्याकिे पाहू लागली. तो पढु े
बोलायला लागला,
“हो लग्न! पण वेगळ्या पद्धतीचां.”
“म्हणजे कसां?” ती.
“म्हणजे लग्न करायचां. नांतर तू तझ्ु या घरी राहायचां आवण मी
माझ्या. तू तझु ां आयष्ु य जग. मी माझां जगेन. एकमेकाांकिून
प्रेमाव्यवतररक्त इतर कसल्याही अपेिा आपण ठे वायच्या नाहीत.
िेटत आपण राहुच. बाहेर. घरी. कधी तू माझ्या घरी ये. कधी मी
तझ्ु या घरी येईन. सगळां पवू ी होतां तसच. फक्त लग्न झालेलां असेल.”
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वतला आता यात ‘लॉवजक’ वदसायला लागलां. हे म्हणजे लग्न
करुनही कायम एकमेकाच
ां े वमत्-मैत्ीण/वप्रयकर-प्रेयसी
राहण्यासारखां होतां. लग्ना सांबांधीच्या रूढ सांकल्पना बाजल
ू ा ठे ऊन
के वळ ‘दोन मनाांनी एकत् येणां’ या अांगाने या सारयाकिे पावहलां तर
हा मागघ खरच खपू लॉवजकल आवण सांदु र वाटला वतला. थोिसां
अांतर जपल्याने एक्मेकाांववषयीची ओढही वटकणार होती आवण
अवतपररचयाने येणारां कांटाळवाणेपणही टाळता येणार होत.ां गरज
होती ती फक्त ‘लग्न’ या गोष्टीकिे रूढाथाघने न पाहता के वळ
आपल्या सोयीच्या नव्या, सख
ु ावह आवण सोप्पया दृष्टीने पाहण्याची.
वतला िणिर त्याच्या या ववचाराचां प्रचांि कौतक
ु वाटलां.
चावी हरवलेल कुलपू कुणीतरी सहज येऊन उघिावां तसां वाटायला
लागल.ां
“हे शक्य आहे? वकती छान होईल खरच असां झालां तर.” ती.
“शक्य आहे की नाही ते आपल्या हातात आहे. तू हो म्हण,
होईल शक्य.” तो.
“हो.. हो.. हो... हजारवेळा हो.” आनांदाने ती लहान
मल
ु ीसारखी त्याला जाऊन वबलगली.
“तल
ु ा कसां सचु लां रे हे? मी इतके वदवस नसु तीच चाचपित
रावहले या प्रश्नाांसमोर” ती
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“अगां मला काहीच नाही सचु ल.ां . हे सारे तझु ेच तर ववचार
आहेत. मी फक्त आरसा दाखवलाय तल
ु ा. तू आत्ता मगाशी जे
काही बोललीस ते ऐकूनच तर आलां माझ्या मनात.”
आनदां ाने हलकी होत होत ती वतच्या ‘आरशाकिे’ पाहतच
रावहली..
लग्नाची रूढ सक
ां ल्पना दोघानां ा मानवणारी नव्हती. दोघानां ा
एकमेकाांसोबत ‘जगायचां’ होत,ां ‘रहायचां’ नव्हतां! या एकत्
जगण्याला रूढ लग्नाची जोि देणां वतला मान्य नव्हतां. पण, त्याला
मात् लग्न करायचां होत.ां शेवटच्या वनणघया पयंत येताना दोघानां ीही
एक एक पाऊल पढु े टाकलां. त्याने वतचां स्वतांत् आयष्ु य आवण
अवस्तत्व अबावधत राखलां आवण वतने लग्नाचा ववधी स्वीकारला.
यामागे नाईलाज दोन्ही बाजांक
ु िून नव्हता. त्याला वतचां म्हणणां
पटलां होतां आवण वतलाही आपल्या नव्या आयष्ु याची सरू
ु वात चार
आप्ताच्ां या सािीने करण्यात काहीही गैर वाटलां नाही.
दोघाांनीही ‘लग्न’ या गोष्टीकिे, कोणीतरी कोणाकिे जाऊन
राहण्याची वकांवा मळ
ु ातच दोन जीवानां ी ‘एकत् राहण्याची’
‘व्यवस्था’ म्हणनू पावहलां नाही. तर, ‘दोन मनाांचा एकत् येण्याचा’
‘सोहळा’ अशा अथाघने पावहलां.
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समस्या सगळ्या नात्यात असतात. पण आपण नातां नक्की
कुठल्या मागाघने जाऊ द्यायचां, त्याच्याकिे कसां पाहायचां हे ज्याचां
त्यानां ठरवायचां असतां. त्या दोघाांनीही त्यावदवशी त्याांच्या पद्धतीने
त्याांच्या समस्याांमधनू मागघ काढायचा असां ठरवलां. ती त्याांच्या
आयष्ु यातल्या नव्या बदलाांची नाांदी होती..
एक सांदु र पहाट आता दोघाांचीही वाट पाहत होती..
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“काय? एक एक वमवनट. राजेश तू असां ऐनवेळी नाही साांगू
शकत मला प्रेझेंटेशन इन्कवम्प्पलट आहे म्हणनू !! के लस काय तू
काल वदवसिर? आज शापघ 11ला मीवटांग आहे. तल
ु ा मावहतीये
हे..
.. वेट वेट, मला एक्सक्यजु ेस नकोयत. काय कसां ते तू बघ.
वीवदन अॅन अवर मला मेल आला पावहजे! दॅट्स इट.”
गिबिीत एका हाताने ट्राऊजरला इस्त्री करत, दसु रया हाताने
ओम्लेटचा रोल घशाखाली उतरवत, स्पीकर ऑन असलेल्या फोन
वरून सांवहता राजेशवर अिरश: खेकसत होती. तो कॉल कट के ला
न के ला की लगेच वमाघचा कॉल वतच्या फोनवर झळकला. वमाघ
म्हणजे वतचा बॉस! कपाळावरच्या आठ्या वमटवत, श्वास
एकसारखा करत वतने तो ररवसव्ह के ला. पवलकिून इक्ां वायरी सरू
ु
झाली.
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“सो सांवहता, यॉर टीम इज रे िी फॉर टूिे’ज प्रेझेंटेशन? सी वधस
क्लाईटां इज वेरी हाय प्रोफाइल अँि वेरी इम्पॉटंट अॅज वेल. वी नीि
एविवथांग अप टू द माकघ . गॉट इट!”
“येस सर. आय नो. आय अॅम पसघनली लवू कांग इटां ू एविवथगां ..”
सगळां ठीक असल्याचा आव आणत ती उत्तरली.
“गिु .. प्रेझेंटेशन तू स्वत: दे. आवण लेट मी क्रॉस चेक इट
फस्टघ.” वमाघ.
आता जास्त टेपा लाऊन उपयोग नाही हे सवां हताला कळून
चक
ु लां. ती म्हणाली,
“सर, अॅक्चअ
ु ल्ली.. प्रेझेंटेशनवर अजनू काम चालयू े. झालां
की मी रीपोटघ करे नच तम्ु हाला.”
“काम चालयू े म्हणजे? इट्स एट थटी ऑलरे िी सवां हता! आर
यू आऊट ऑफ यॉर माइिां ?” वमाघ ििकला होता.
यावर शक्य वततक्या शातां पणे ती म्हणाली,
“सॉरी सर, पण राजेश आवण सोहम प्रेझेंटेशनवर काम करत
होते. सोहमची आई अचानक आजारी पिली म्हणनू तो लीववर
आहे. राजेश एकट्याने मॅनेज करतो म्हणाला होता. कालपयंत
एविवथांग वॉज ऑन लाइन. रात्ी मला प्रेझेंटेशन वमळणां अपेवित
होत.ां पण ते नाही वमळालां. व्हेन आय आस्क्ि फॉर, राजेश म्हणाला
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ते अजनू रे िी नाहीये. ही इज वस्टल ववकं ग ऑन इट.. बट, यू िोन्ट
वरी सर. आय ववल मॅनेज वथग्ां ज वीवदन टाइम.”
“आर यू वसररयस सांवहता?? व्हेर इज यॉर प्रोफे शनवलज्म? यू
काटां ईवन मॅनेज यॉर टीम अँि िेिलाइन्स! तरीच मला हा प्रोजेक्ट
तल
ु ा द्यायचा नव्हता. पण हे वसवनयसघ!! काय मावहत या आधीचे
प्रोजेक्टस नक्की कसे वमळवलेयस त.ू . एवनवेज सी मी अॅट द
ऑवफस. नाऊ!”
‘कसे’ वर छद्मी हसनू वमाघ ने पवलकिून फोन कट के ला.
सवां हता िणिरासाठी स्तब्ध झाली! वतच्या कानाांवर आत्ता जे
काही पिलां होतां ते के वळ अववश्वसनीय होतां. वमाघच्या बोलण्यात
वततकांसां तथ्य नसतां हे मावहत असलां तरी आज वतला जे ऐकावां
लागलां होतां ते वकळसवाणां होतां.
बरयाच वेळाने वाजणारया फोनच्या आवाजाने ती िानावर
आली. वतने इकिे-वतकिे पावहलां. पण फोन वतचा नव्हता. ररयाचा
फोन वाजत होता. ‘ही मल
ु गी ना..’ मनातल्या मनात म्हणत जराशा
वैतागातच ती हॉल मध्ये आली. अस्ताव्यस्त पसरलेली पस्ु तकां,
कॉफीचे मग्स, चालू असलेला टीव्ही, समोरच्या टी-पोयवर वाजत
असलेला फोन आवण सोफ्यावर आिवी पिून के साच्या बटेसोबत
वनववघकारपणे खेळत बसलेल्या ररया किे पाहून ती िणिर थाांबली.
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“ररया..”
शन्ू य प्रवतसाद!
“ररया?? अगां फोन वाजतोय तझु ा..”
ररया ने िणिर फोन किे पावहलां आवण मग मान वाकिी
करून सवां हता किे पावहलां.. आवण मग बोट टीव्ही च्या वदशेने
रोखलां.
हेिलाइन झळकत होती,
“कें द्रीय लोकसेवा आयोगाचा वनकाल जाहीर. अमक
ु अमक
ु
देशात पवहला.. वगैरे वगैरे..”
सवां हता िणिरासाठी एकदम excite झाली. आनांदाने
वकांचाळत ती म्हणाली,
“ररय.ू . म्हणजे त.ू .”
आवण मग ररयाच्या नकारथी िोलणारया मानेकिे पाहून
एकदम गप्पप झाली. वतला काही सचु लांच नाही. इटां रव्ह्यु बरा गेलाय
हे ऐकल्यापासनू यावषीच्या फायनल वलस्ट मध्ये ररया असणारच
हे ती गृहीत धरून चालली होती. पण घिलां उलटच होतां..
दोघीही काही वमवनटां तशाच शाांत बसनू रावहल्या. शावब्दक
साांत्वन वगैरेची गरज नसलेली ती पररवस्थती होती आवण त्याांचां
59

नातांही. काही वमवनटाांनी ररयाने उठून ररमोटची बोटाांना सापितील
ती बटणां दाबली. बातम्याांचा आवाज जाऊन welcome to the
world of travel असां काहीतरी कानाांवर पिल्यावर ती शाांत
झाली. आवण पन्ु हा बसनू रावहली नसु तीच.
एव्हाना सांवहताचा फोन पन्ु हा वाजायला लागला होता. वचिून
वतने तो आधी सायलांट के ला पण मग िणिराने काहीतरी ववचार
के ल्यासारखा वस्वच ऑफच करून टाकला.
दोघी काहीही न बोलता िोक्यात चालू असलेल्या वादळाांवर
वहदां कळत होत्या.
काहीवेळाने वखिकी बाहेर पाहत सांवहता बोलू लागली,
“यू नो व्हॉट, या कांपनीत मी आता जवळ-जवळ तीन
वषांपासनू काम करतेय! पण माझ्याकिे अजनू ही एम्प्पलोयी म्हणनू
नाही तर ‘वफमेल’ एम्प्पलोयी म्हणनू च पावहलां जातयां . नो मॅटर हाऊ
हािघ आय वकघ ऑर हाऊ इफीवशयांट्ली आय मॅनेज माय
क्लाएांट्स!” ती आतनू अिरश: चिफित होती.
ररयाने वतच्याकिे एक कटाि टाकला.
“माझां सक्सेस असो अथवा फे ल्यर.. पवहल्यादां ा चचाघ कशाची
होते तर माझ्या ‘वफमेल’ असण्याची.. पाथेवटक मोरोन्स..”
अवळलेली मठू वतने सोफ्यावर आपटली.
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ररयाने सहानिु तू ीने वतच्या पाठीवरून हात वफरवला. आवण
एक मोठा श्वास घेऊन ती काहीतरी बोलणार इतक्यात पन्ु हा वतचा
फोन वाजू लागला. आईचा असल्याने वतने तो उचलला. थोिां
साांत्वनपर बोलणां वगैरे झाल्यावर ररयाची आई मदु द्य् ावर आली.
“बरां ररय,ू अॅज यू प्रोवमस्ि अवलघयर, आता आपण मल
ु ां बघयू ा
का..”
“आई, अगां पण..” ररया काही बोलणार इतक्यात वतला
मध्येच तोित वतची आई पढु े म्हणाली..
“पण वगैरे नको ररयू आता.. ते राव काका त्याांच्या अनरु ाग
साठी कधीपासनू ववचारतायत. एकदा िेट तरी त.ू . लगेच कै होणार
नाहीये लग्न. बरा वाटला तर पढु चा ववचार करू.. मी नबां र वदलाय
तझु ा त्याांना. तो करे ल तल
ु ा फोन.”
“आई हे बघ, बरया-वाईटाचा प्रश्न नाहीये. अगां आज ररजल्ट
लागलाय.. थोिां थाांब की. पाहू आपण नांतर. आवण मी पढु चा
अटेम्प्पट.. हॅलो.. हॅलो आई..”
पवलकिून फोन के व्हाच कट झाला होता. ररया अजनू च
वैतागली. वतने फोन सोफ्यावर आदळला.
सांवहता वतच्याकिे पाहतच होती.
वतच्याकिे पाहत ररया वैतागनू म्हणाली,
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“कुठे तरी वनघनू जावसां वाटतय यार मला.. दरू ..”
“लेट्स गो टू हम्पी.. अँि एक्सप्पलोर इट्स अॅवन्शएटां ट्रेझर!”
चालू असलेल्या टीव्हीवरचां वाक्य दोघींच्या कानाांवर पिल.ां
दोघींनी एकमेकींकिे पावहलां. ती नजर वेगळी होती.
काहीतरी ववचार के ल्यासारखी जवमनीकिे पाहत सांवहता
म्हणाली,
“चल.. जायचां खरांच?”
ररयाने िणिर अववश्वासाने वतच्याकिे पावहलां.
पण, मनात ररझल्ट, आई, लग्न, मल
ु .ां . वगैरे ववचार दाटायला
लागल्यावर तीही वनश्चय झाल्यासारखी म्हणाली,
“चल..”
दोघींनी मग मागचा पढु चा ववचार न करता लगेच थोिे कपिे,
थोिां सामान sack मध्ये कोंबलां. आवण जायला वनघाल्या.
ररयाने गगू ल मॅप ऑन के ला आवण सांवहता ने गािी स्टाटघ
के ली..
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“सो, काय प्पलान आहे!”
स्टीररांगवरचा हात वगयरवर ठे वत सवां हता ने ररयाला ववचारल.ां
बराच वेळ मॅप किे पाहून आवण थोिेफार ररव्यजू वाचनू ररया
म्हणाली,
“आधी पणु े-सातारा रोि वतथनू मग सरळ सातारा वतथनू
कोल्हापरू . दपु ारचां जेवण कोल्हापरू ला करु. मवां दराला िेट देऊ
वाटल्यास. वतथनू सरळ हुबळी. हुबळीला मक्ु काम. मग सकाळी
उठून होस्पेट, वगैरे करत दपु ार पयघन्त हम्पी! दॅट्स इट!”
“वॉव यार सपु रफास्ट ररया! Seems good. But, you
know what.. I think, we should let this unplanned
road trip be unplanned only. वाटेल वतथे थाबां .ू वाट्टेल ते
करू. मोकाट सटु ायचां ठरवलांच आहे तर फुल्ल ऑन सटु ू . कुठे
पोचण्याची घाई नको. आवण परतण्याची वचांता. लेट्स एांजॉय द
जनी! What’s say?”
हातातला फोन बाजल
ू ा ठे वत, सीटवर मागे रे लत ररया
म्हणाली,
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“actually yar.. let’s do it! असांही या प्पलॅवनांग आवण
टाइमटेबल्सचा मलाही वीट आलाय. Let our souls wander
for a while..”
“हम्म.. येस्स! बरां मी माझा फोन बदां ठे वलाय. चालू ठे वला
तर तो वमाघ आवण ते ऑवफस मधले लोक जगू देणार नाहीत मला.
तू काय करतेयस?” सांवहता.
“मी ठे वेन चाल.ू लागेल आपल्याला जीपीएस वगैरे साठी.
मला नाही येणारे त फारसे कॉल्स आय नो! मातोश्री करतील बट
आय ववल हॅिल
ां हर!” ररया.
“ओक्के देन! वहयर वी गो..”
दोघींनी sunglasses चढवले आवण त्याांचा प्रवास सरू
ु
झाला. कात्जला िेअरीपढु े थाांबनू त्याांनी यथेच्छ लस्सी प्पयायली.
नाश्ता मात् बनेश्वरच्या अवलकिे करायचां ठरल.ां घि्याळात दहा
वाजत आले होते. बायपास मागे सरून घाट लागला तशा दोघी
त्याांच्या त्याांच्या ववचारात जरावेळ गांगु ल्या.
हे असां सगळां मागे सारून कुठे तरी वनघनू जाणां हा
पररवस्थतीवरचा उपाय नाही हे दोघींना माहीत होतां. पण असा एक
ब्रेक मात् नक्कीच गरजेचा होता. काही कोिी, काही समस्या के वळ
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थोि्याशा मोकळ्या हवेने आवण मनाला वदलेल्या हवापालटानेही
वनम्म्या हलक्या होतात, तसां काहीतरी.
मनात थोिांसां विल दाटलेलां असलां तरी आत कुठे तरी ररया
प्रचिां उदास िासत होती. िोळ्याांतली सगळी स्वप्पनां, उमेद सारां
काही मागची दोन-तीन वषं वतने वजद्दीने के लेल्या अभ्यासात
ओतलां होतां. िणाची उसांत नाही की वेगळा ववचार नाही. वतच्या
बाकीच्या मैवत्णी जॉब, वीकएांि कल्चर, लग्न वगैरे गोष्टींमध्ये गांगु
असताना ही मात् झोप सोिून वदवसातले उरलेले सगळे तास
पस्ु तकापां ढु े काढत होती. तेच वतचां ववश्व झालेलां होतां. यपू ीएससी
म्हणजे अफाट अभ्यास इतकांच मावहत असतां बरयाच जणाांना. पण,
तो अभ्यास अफाट असला तरी रोचक असतो. तो करता करता
आपल्या आतली व्यवक्त घित जाते. आपल्याही नकळत.
इवतहास-िगू ोलापासनू ववज्ञान, पयाघवरण, अथघशास्त्र, राजकारण,
राज्यशास्त्रापयंत कुठलाही ववषय मग आपल्यासाठी वज्यघ राहत
नाही. त्या अभ्यासाची धदांु ी चढत जाते. आपलां िान वाढत जातां.
ररया तर अगदीच बवु द्धजीवी होती. यावषी पवू घपरीिा-मख्ु यपरीिा
सगळां पार करत जेव्हा ती वदल्लीला सांघ लोकसेवा आयोगात
मल
ु ाखत देऊन आली तेव्हा वतच्यासकट सारयाांच्याच वतच्या
बाबतीतल्या अपेिा वाढल्या होत्या. पण यश थोिक्यात हुकणां का
काय ते ती आत्ता अनिु वत होती. यपू ीएससीची तयारी हे वजतकां
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बौवद्धक आव्हान आहे त्याहून अवधक ते मानवसक आव्हान आहे.
अथाघत ती उमेद हरली नव्हती. पण, पन्ु हा पवहल्यापासनू सरुु वात
करायची तेही आई-वविलाांना समजावनू घेत, तर वतला थोिासा
मोकळा श्वास आत्ता नक्कीच हवा होता. आवण तोच
वमळवण्यासाठी ती िणाचाही ववचार न करता लगेच सांवहता सोबत
वनघाली.
सवां हता आवण ती कॉलेज पासनू च्या मैवत्णी. ग्रॅजएु शन नांतर
ररयाने वेगळी वाट वनविली पण सांवहताने मात् पढु े पोस्ट ग्रॅजएु शन
के लां आवण आता ती माके वटांग िेत्ात चागां लाच जम बसवनू
असली तरी एक स्त्री, तेही अवववावहत म्हटां ल्यावर वाट्याला ज्या
काही नकोशा गोष्टी येतात त्या वतच्याही वाटेला येत होत्या आवण
त्यामळ
ु े ती हताश होत होती. पण, काही होवो हे असां पन्ु हा ऐकुन
घायचां नाही असां ठरवनू , जाऊदे गेलीतर नोकरी म्हणत ती आज
ड्रायववांग सीटवर बसली होती, स्वत:च्या के लेल्या कामावर आवण
मेहनतीवर ववश्वास ठे ऊन..
थोि्या काळासाठी जगाला, जगण्याच्या अखांि चालू
असलेल्या शयघतीला मागे टाकत त्या वनघाल्या होत्या मनातल्या
विवतजाांच्या शोधात..
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कात्ज घाटातनू बाहेर आल्यावर हायवेवर थाांबनू दोघींनी
िरपेट नाश्ता के ला. दोघीच तरुण मल
ु ी गािीत पाहून वेगवेगळे
लक्ू स त्याांना वमळत होते. अशा लोकाांच्या तोंिावर एक जबरी
स्माइल फे कून त्या त्याांच्या वाटेला लागल्या.
ववस्तीणघ हायवे सरू
ु झाला. गािी आता ररयाने चालवायला
घेतली.
सांवहताने म्यवू झक ऑन के लां..
दोघींच्या िोळ्यातां लां समोर अस्ताव्यस्त पसरलेलां अवकाश
त्या शब्दाांवर ताल धरू लागलां..
Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars..

दोघींनी एकमेकींकिे पावहलां. नेमकां गाणां लावल्यामळ
ु े ररया
सांवहतावर खश
ु होती. गाणां पढु े जाऊ लागलां तसा रस्ता िरािर मागे
पित होता आवण दोघींच्या िोक्यातले ववचारही..
I see this life, like a swinging vine
Swing my heart across the line
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And in my face is flashing signs
Seek it out and ye shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
On just doing what we're told

गाण्यातले शब्द, सगां ीत आवण त्याच
ां ा प्रवास सारां आता एक
झाल्यासारखां िासत होतां.. Ryan Tedder च्या वटपेच्या सरु ाांत
आपलाही आवाज वमसळत दोघीही आता मोठयाने गाऊ
लागल्या..
I feel something so right
Doing the wrong thing
And I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie
Everything that kills me makes me feel alive..
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars..
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रस्ता ससु ाट धावत होता. सयू घ िोक्यावर आला होता.
कोल्हापरू यायला अजनू तासिर तरी लागणार होता. सगां ीताच्या
तालावर सरणारया रस्त्याकिे पाहत सांवहता सीटवर मागे रे लनू
बसली होती. ती न गेल्यामळ
ु े ऑवफस मध्ये आज काय कमाल
धाांदल उिाली असेल, वमाघ रागाने कसा लाल झाला असेल या
सगळ्याचा ववचार करून वतला िणिरासाठी गम्मतही वाटली.
इतक्यात ररया वतला म्हणाली,
“सवां हता, एक काम कर ना..”
“बोल”
“माझा फोन घे. बाबाच
ां ा नबां र काढ आवण मी सागां ेन ते टाइप
कर.” ररया.
काही न बोलता सवां हता ने ती म्हणतेय तसां के लां. “हम्म, काय
टाइप करू..”
थोिासा ववचार करून ररया बोलू लागली.
“बाबा हाय.. मी आवण सांवहता हम्पीला जातोय काही
वदवसासां ाठी. मला वेळ वमळाला की मी कॉल करे न. पण, खरां साांगू
का आत्ता कोणाशी काही बोलावांस वाटत नाहीये. मी ठीक आहे.
मला फक्त थोिासा वेळ हवाय. मला खात्ी आहे तम्ु ही समजनू
घ्याल.”
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नजरे नेच ‘झालां’ असां ररयाने सांवहताला साांवगतलां.
“sent.” सांवहता.
फोन बाजल
ू ा ठे वत सवां हता पढु े म्हणाली,
“िोन्ट वरी, काका-काकू तसे अांिरस्टॅविां ांग आहेत. घेतील ते
समजनू .”
“हम्म..” ररया.
दोघींनी एकमेकींकिे हसनू पावहलां.
थोि्यावेळाने हायवेला लागनू असलेल्या एका रसवांती समोर
ररयाने गािी थाबां वली. उन्हाची लाही गािीतल्या एसीलाही
जमु ानत नव्हती.
दोघी उतरून चार खच्ु याघ माांिलेल्या आवण गवताच्या गजां ीचां
छत असलेल्या त्या रसवांती मध्ये गेल्या.
“बोला ताई काय देऊ?”
स्त्रीचा आवाज ऐकून दोघींना सख
ु द धक्का बसला. खचु ीवर
बसत दोघींनी दोन ग्लास ऊसाचा रस मागवला. हायवेवरच्या त्या
रसवांतीत त्या एकट्या बावीस-तेवीस वषांच्या वाटणारया मल
ु ीला
पाहून त्याांना कुतहू ल वाटल्यावाचनू रावहलां नाही.
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सराईतासारखां वतने मशीन मध्ये ऊसाच्या काांि्या घातल्या.
वतचे हात ठरलेल्या वेगाने आवण कौशल्याने चालत होते.
चौकशी अांती त्याांना समजलां की ही वशल्पा वतच्या
वविलासां ोबत ही रसवतां ी चालवते. वतचा िाऊ पण्ु याला काहीतरी
काम करतो. तो गावाकिे फारसा येत नाही. मग विील आवण ही
आलटून पालटून त्याांचा हा व्यवसाय साांिाळतात.
बोलत-बोलतच वतने दोन मोठे काचेचे ग्लास िरून रस
आणला त्यात दोन बफाघचे खिे टाकले आवण थोिासा वलांबू वपळून
वतने ते दोघींसमोर ठे वले.
दोघींचे तहानलेले गळे त्या गार-मधरू रसाने तृप्त झाले.
वशल्पाच्या प्रसन्न चेहरयाकिे बघत ररयाने वतला ववचारलां,
“वशिण वकती झालांय गां तझु ां?”
“बीए फायनलची परीिा वदली ताई यावषी मी.”
“अरे वा.. मग आता पढु े काय ववचार?” सांवहता ने ववचारल.ां
“पढु े काय ताई मला आमची ही रसवांती लई आविते बघा.
मला वहला वाढवायचाय. म्हणजे थोिां असां मॉिनघ वगैरे कारायचयां .
पन त्याला पैसे लागतात. आण्णा किां आहेत थोिे पन तो काय
माझां ऐकत न्हाई. माझ्या लग्नासाठी ठे वलेत म्हणतो. आता मला
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कै लगेच लग्न वबग्न कारायचां न्हाई बरां. पन लोक बसू देत नाहीत.”
ती वनरागस पणे सगळां साांगत होती.
वतचां बोलणां ऐकून दोघी ववचारात पिल्या. सांवहता हसनू
म्हणाली,
“सो, वशल्पा तझु ी स्टोरी काही आमच्याहून वेगळी नाही.”
ररया यावर ओळखीचां हसली. वशल्पा काही न कळून
म्हणाली,
“म्हणजे ओ ताई, तमु चे आई-विील बी लग्नाच्या मागां
लागलेत का?”
“हो ना बाई, म्हणनू तर पळून आलोय आम्ही.” ररया
म्हणाली.
वशल्पा ववचारात पिली. “पळून??”
“अगां पळून म्हणजे पळून नाही. पण कांटाळून ट्रीपला जातोय
आम्ही. ररया, अग,ां घाबरवू नको वतला.” सांवहता हसनू म्हणाली.
“अस्सां होय!” वशल्पाने हसनू टेबलवरचे ग्लास उचलले.
नाही म्हटलां तरी ररयाच्या मनात ववचार आल्या वाचनू
रावहला नाही. मल
ु गी कुठल्याही सामावजक स्तरातली का असेना,
काही मल
ू ितू गोष्टी प्रत्येकीच्या बाबतीत सारख्याच असतात.
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जरावेळ वतथे बसनू हसरया वशल्पाला मनोमन शिु ेच्छा देत
दोघी कोल्हापरू च्या वदशेने वनघाल्या.
बरयाच वेळाने न रहावनू ररया सांवहताला म्हणाली,
“सवां हता, माझां, या वशल्पाचां थोिां वेगळांय. आमची कररअसघ
अजनू व्हायचीयेत. ऑर इन फॅ क्ट आमच्या मनाचीच तयारी अजनू
व्हायचीये. पण, तझु ां तसां नाहीये. तू settled आहेस. तू का करत
नाहीस लग्नाचा ववचार?”
सवां हता यावर थोिीशी शातां च रावहली.
“साांगनू टाक गां. वकती वदवस गोष्टी मनात ठे वणार आहेस?
दरवेळी मी ववषय काढला की तू अशीच गप्पप बसतेस. शेअर
के ल्याने हलक वाटतां वियर!”
“काय सागां ू ररया. माझ्या मेविकल कांविशन ववषयी तल
ु ा
मावहतीच आहे. पीसीओिी अँि ऑल दॅट स्टफ. सहा एक
मवहन्याांपवू ी मी नेहमीसारखी माझ्या gynac किे गेले होते. तेव्हा
काही टेस्ट्स के ल्या होत्या. रीपोटघ पाहून िॉक्टर थोि्याशा टेंस्ट
वाटल्या. आधी काही बोलल्या नाहीत. पण मी खोदनू खोदनू
ववचारल्यावर म्हणाल्या, माझ्या ओवरीज मध्ये uncurable
defect आहे. त्याचा अथघ थोिक्यात मी कधीही आई होऊ शकत
नाही असा होतो.
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अथाघत आयव्हीएफ वगैरे बरे च options आता उपलब्ध
आहेत. ववज्ञान खपू पढु े गेलयां . असहां ी त्या म्हणाल्या. पण मी
समजले काय समजायचां ते.”
ररया ऐकून स्तब्ध झाली. पण सावरत पढु े म्हणाली,
“इट्स ओके सांवहता.. हे biological आहे. कोणाच्याही
बाबतीत होऊ शकत.ां आवण दत्तक घेण्यापासनू बाकीचे बरे च पयाघय
आहेत की. या सारयाचा सांबांध तू लग्नाशी का जोितेयस?”
“कारण मला त्यानतां रचे complications नको आहेत. लग्न
करा मग मल
ू होत नाही म्हणनू स्वत:च्या शरीरावर नको वततक्या
treatmentsचा मारा करा. नो. मला नाही जायचांय त्यातनू . कुटुांब,
समाज सारयाांच्या नको त्या प्रश्नानां ा सामोरां जाण्याची तयारी ठे वा..
नकोच ते. मी अशीच उत्तम आहे.”
“तू नकारथी ववचार करतेयस असां नाही वाटत का तल
ु ा?”
ररया.
“नकारथी नाही ररया, मी प्रॅवक्टकल ववचार करतेय. हे बघ, मी
एकतर ही गोष्ट लपवनू ठे वणार नाहीये. आवण हे कळल्यावर मला
नाही वाटत कुठला मल
ु गा माझ्याशी लग्न करायला तयार होईल!
तल
ु ा तो ऑवफस मधला अवनके त मावहतीये. तो माझ्यात इट्रां ेस्ट
घेऊ लागला होता. I too had feelings for him. तू मधल्या
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काळात वचिवू लागली होतीस बघ त्यावरून मला. पण नांतर
अचानक तो चॅप्पटर सपां ला. का मावहतीये? मी त्याला माझ्या
मेविकल कांविशन्स ववषयी साांवगतलां. हे असां असतां. गोष्टी वफरून
वतथेच येऊन थाांबतात. सो, आता माझां ठरलांय. एकटा जीव
सदावशव!”
“.. वस्टल मला वाटतां, तू ओपन रहा. हे सगळां अॅक्सेप्पट
करणारा कोणीतरी नक्की येईल बघ तझ्ु या आयष्ु यात..” ररया.
“हाहा.. fantasies!” सांवहता वखिकी बाहेर पाहत म्हणाली.
रस्त्यावर मधोमध उांच signboard झळकत होता,
“कोल्हापरू शहर तमु चां स्वागत करत आहे!”

“उदे गां अबां े उदे..”
मांवदराच्या पररसरात काही कीतघनकरी अांबाबाईच्या नावाचा
जयघोष करत होते. हात-पाय स्वच्छ धवु नू ररया आवण सांवहता
मांवदर पररसरात आल्या. तरहेतरहेची दक
ु ानां, फुलां, ओटीचां सामान
घेऊन बसलेल्या बायका, दावगन्याांची छोटेखानी थाटलेली दक
ु ानां,
हळदी-कांु कवाचे रचलेले िोंगर.. दोघींनाही प्रसन्न वाटलां.
ठरल्याप्रमाणे दक
ु होती, ताई ओटीचां
ु ानदाराांची चढाओढ सरू
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सामान घ्या, ताई देवीसाठी फुलां घ्या.. सांवहताने मग एका वठकाणी
थाबां नू ओटीचां सामान घेतलां. ररयाने मात् वनवशगधां आवण
चाफ्याची काही फुलां घेतली फक्त.
दपु ारची वेळ असल्याने फारशी गदी नव्हती. राांगही अगदी
नावाला. वतथे उिां असताना काळ्या पाषाणातलां ते सांदु र मांवदर,
त्याची अफाट व्याप्ती, कोरीवकाम, त्याचा हजार एक वषांचा प्रवास
सारां काही मनावर उमटत होत.ां दोघींच्या मनात आपोआप लीन
िाव दाटायला लागले. गिघगहृ ाच्या दाराशी उिां राहून ररयाने
देवीकिे पावहल.ां वपवळां मळवट, त्यावर ठसठशीत लाल कांु कू,
अांगावरची िरजरी लाल काठाांची वहरवी सािी, आिषू णे आवण या
सवाघहून जास्त आकवषघत करणारां महालक्ष्मीचां सावळां, िेदक,
आवण स्वयिां ू रूप, आिा वतच्या मनाला वेगळीच अनिु तू ी देऊन
गेली. हातातली वनवशगांधाची वन चाफ्याची फुलां ररयाने देवीला
वावहली. पष्ु परूपी चैतन्याने शक्ती-स्वरूप चैतन्याची पजु ा के ली!
मनिर व्यापलेली एक वेगळीच शाांती घेऊन दोघी बाहेर
पिल्या. मनातले सारे कोलाहल काही काळासाठी वनवळल्या
सारखे वाटायला लागले.
दोघींनी मग िरपेट जेवण के लां. सोलकढी ओरपली. आवण
पढु च्या प्रवासाला वनघाल्या. त्यानां ी कोल्हापरू सोिलां तेव्हा
76

घि्याळाचा काटा सािे तीन- चार च्या आसपास होता. जेवणामळ
ु े
दोघी थोि्या सस्ु तावल्या असल्या तरी प्रवासाची धदांु ी आता त्यानां ा
चाांगलीच चढली होती. मगाशी देवळात प्रसाद म्हणनू वमळालेलां
प्रसन्न मनही आता त्याांच्या सोबत होत.ां
थोिावेळ नकाशाचा अभ्यास करून ररया म्हणाली,
“सवां हता, इथनू आपण थोिा रस्ता वाकिा के ला ना तर
गोकाक फॉल जवळच आहे.. जाऊया का?”
“थोिा वाकिा म्हणजे नक्की वकती ते साांग.”
“100 kms आहे. दोन एक तास लागतील.”
सवां हता ने थोिा ववचार के ला. आवण मग, “ओक्के , रूट ऑन
कर. हुबळीला पोचायला उशीर होईल पण वठके . असांही जाऊन
झोपायचचां आहे.”
वनपाणीच्या बरांच पढु े आल्यावर सांकेश्वरच्या अवलकिे
नॅशनल हायवे वरुन िावीकिे टनघ घेत त्यानां ी गोकाक-हुक्के रीसांकेश्वर रोि धरला. आवण गोककच्या वदशेने वनघाल्या. रस्ता
अथाघत खपू रमणीय होता. घट्प्रिा नदीची कृ पा सारी. ड्रायववांग
करायला सवां हतालाही मजा येत होती. ररया कमेरयाने दृश्य
वटपण्याचा प्रयत्न करत होती. गोकाक जवळ येऊ लागलां. मख्ु य
गावापासनू सहा वकमीवर मख्ु य धबधबा आहेसां त्याांना समजल.ां
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वाटेत नदीच्या खळाळत्या प्रवाहाच्या तीरावर असलेलां वशवमांवदर
दोघींना िावल.ां ठरलेल्या काही टुररस्ट पॉईटां ् स वरुन त्याांनी
धबधब्याचां दशघन घेतलां. पण त्याांचां समाधान होईना. जवळपास
170 फुट उांचीवरून घटप्रिा नदी खाली कोसळते. तो घोंघावणारा
आवाज, शभ्रु तषु ार त्याांना अवधकावधक जवळ बोलावत होते.
गोकाक धबधब्याचां एक आकषघण म्हणजे, वतच्यावर स्वातांत्र्यपवू घ
काळात बाधां लेला झल
ू . जवळपास 210 वम. लाबां ीचा
ु ता पल
आवण 14 वम. उांचीवर असलेला हा लाकिी पल
ू रोप्पसवर
तोललेला आहे. दोघींना आधी काही वाटलां नाही. पण जस-जशा
त्या पल
ू ावरून पढु े चालत जाऊ लागल्या तसां त्यानां ा कळलां याला
झल
ू का म्हणतात ते. पायाांखाली रोरावत वाहणारी घटप्रिा
ु ता पल
आवण त्यावर झल
ू .. थोिीशी िीती, प्रचांि उत्सक
ु ता
ु णारा हा पल
आवण ते वनताांत सदांु र दृश्य.. दोघी िारावनू गेल्या.
सयू घ मावळायला अजनू थोिा अवकाश होता॰
चौकशी अांती त्याांना समजलां, एक छोटा रस्ता खालनू
धबधब्याच्या आणखी जवळ नेतो. िणाचाही ववचार न करता
त्यानां ी तो रस्ता धरला. दोन्ही बाजनांू ी गदघ झािी, नारळीची झािां,
विाचे जीणघ वृि.. ववलोिनीय रस्ता, कललेला वदवस.. दोघींची
मनां उन्मेषाने िरली होती. वाटेत काहींनी दोघीच मल
ु ी आहात पढु े
78

जाऊ नका वगैरे सल्ले वदले. पण अजनू परु े सा सयू घप्रकाश असल्याने
दोघींनी ती ररस्क घेतली आवण रस्ता सपां नू पायवाट लागते वतथे
गािी थाांबवली. धबधब्याचा आवाज होताच वाट दाखवायला.
पण, फारसां चालावां न लागता त्याांना नदी वदसली आवण वतच्या
काठावरचे खिकही. वतथनू िावीकिे बरयाच अांतरावर वरुन
कोसळणारा गोकाक वदसत होता. नदीच्या वकनारयावर झािी
होती. आवण झािीच्या अवलकिून एक पायवाट िावीकिे
धबधब्याच्या वदशेने जाताना त्याांना वदसली. काही ववचार न करता
दोघी त्या पायवाटेने िरािर वनघाल्या. वाटेत त्याांच्यासारखा एखाद
दसू रा प्रवासी त्यानां ा वदसला. धबधब्याचा आवाज सोबतीला
होताच. ववरळ झािीतनू शेजारून वाहणारी नदीही वदसत होती.
चालत चालत त्या खपू पढु े आल्या. आता एकमेकींचे आवाजही
त्यानां ा ऐकू येईनात.. रोरावणारा धबधबा त्याचां अवस्तत्व वसद्ध करत
होता.
पायवाट सपां ली. नदीच्या वकनारयावरचे दगि लागले. समोर
नदी आवण पांचेंवद्रये व्यापनू टाकणारा अफाट गोकाक जलप्रपात!
दोघी आ वासनू पाहत रावहल्या. धबधब्याचे तषु ार सहज
त्याांच्यापयंत पोचत होते. तो गारवा दोघींना खोल खोल शाांतवत
गेला. तो िव्य जलप्रपात आवण ते त्याचां शभ्रु स्फवटकी रूप त्याांच्या
िोळ्याांत मावेना. वनसगघ नावाची गोष्ट आवण आपलां त्याच्या
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समोरचां अवत िद्रु अवस्तत्व दोघींना ठळक जाणवलां. रांध्रा-रन्ध्रात
तो प्रपात साठवत दोघी मागे वफरल्या. त्याच पायवाटेने मागे येत
झािाांतनू मगाशी वदसलेल्या खिकापशी आल्या. तो महाकाय
जलप्रपात पचवनू नदी इथे अगदीच शाांत अववचल िासत होती.
पाण्यात एक-दोन पावलां टाकून दोघी त्या खािकावर चढल्या.
समोर िव्य धबधबा, बाजल
ू ा शाांत नदी, सयू ाघची मावळती आिा..
एक अनोखी तद्रां ी लागली. बराचवेळ दोघी एक शब्दही न बोलता
वतथे बसनू रावहल्या. काही गोष्टी शब्दाांकीत करता येत नाहीत.
व्यक्त करता येत नाहीत. िाषा नावाची गोष्ट अशावेळी अगदीच
वनरुपयोगी. तसा हा अनिु व. त्या रोरावणारया धबधब्याच्या
आवाजात दोघींना कमालीची शाांतता वमळात होती. वनसगघ
कदावचत यासाठीच जवळचा वाटतो. तो आपला आपल्याशीच
सवां ाद घिवनू आणतो.
काहीवेळाने ररया बोलू लागली,
“अब्जो वषं.. अिरश: अब्जो वषं ही नदी अशीच वाहतेय..
आवण आपण वतच्या तीरावर काही वषं जगणार आहोत फक्त..
घिीचे प्रवासी.. काळाच्या या अवतववशाल कॅ नवस किे आवण तो
काळ यावच देही अनिु वलेल्या ह्या प्राचीन प्रवाहाकिे पावहलां ना
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की आपण वकती लहान, आपलां ववश्व वकती छोटां आवण आपले
प्रॉब्लेम्स वकती हास्यास्पद वाटतात ना..”
सवां हता वतचां बोलणां नसु तांच ऐकत होती. ररयाच्या
िोळ्यासां मोर जॉग्रफी-वहस्टरी सारयाची सरवमसळ झळकू लागली
होती. जवळपास अब्ज वषांपवू ी इवां ियन प्पलेट गोंिवना पासनू
म्हणजे आत्ताच्या आवफ्रके पासनु ववलग होऊन उत्तरे किे सरकू
लागली.. यरु े वशयन प्पलेटला येऊन वमळाली. त्या प्रचांि आघातातनू
वहमालय वनमाघण झाला. ववांध्य पवघताच्या दविणेचा िारत हा
उत्तरे पेिा अवधक प्राचीन आहे तो याचमळ
ु े . तेव्हापासनू ही िमू ी
वतचां अवस्तत्व राखनू आहे. इथली सृष्टी उत्पवत्त-वस्थवत-लय
सारयाांतनू पन्ु हा पन्ु हा आवतीत होतेय. मत्स्य-कूमघ-वराह करत
मानव इथे उत्क्रातां होत गेला. प्रगत झाला. वनरवनराळी साम्राज्ये
स्थापली गेली, मोिून पिली.. वकती हास्य, वकती फुत्कार, वकती
अांगार, वकती उल्हास या प्रवाहाने पावहले असतील, वावहले
असतील. आज त्या दोघींच्या मनाच्या अवस्थाही तो वाहत
होताच की..
अधां ार पिायला लागला तशा दोघी माघारी वफरल्या. एक
वेगळाच वचरांतन अनिु व गाठीशी बाांधनू . गोकाक-हुबळी रोि
त्याांची वाट पाहतच होता..
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जीपीएस ने दाखवल्याप्रमाणे त्याांनी गोकाक-हुबळी स्टेट
हायवे धरला. सात वाजनू गेले होते. अांधार दाट व्हायला लागला
होता. रस्ता चाांगला होता पण दोघींसाठी तसा नवीनच.
रस्त्यावरच्या पाटयाही आता बरयापैकी कन्नि मधनू च वदसत
होत्या. त्या आवण वतथली कन्नि बोलणारी माणसां पाहून
सांवहताला लहानपणी ती जालन्याला असताना शेजारी राहणारया
कानिी प्रिा काकू आठवल्या. त्याांचां कानिी वमवश्रत मराठी वतला
फार गोि वाटायच.ां आवण त्याच्ां या घरी गेल्यावर कानावर पिणारी
ती अस्सल कन्नि िाषाही. उन्हाळ्याच्या वदवसात प्रिा काकू
कै रीचा कायरस बनवायच्या. तो सवां हताला प्रचिां आविायचा. तो
बनवला की दरवेळी त्या सांवहतासाठी थोिा नक्की आणनू
द्यायच्या. नसु त्या आठवणीनेही ती चव सांवहताच्या वजिेवर रें गाळू
लागली. प्रिा काकांू पासनू सरू
ु झालेला तो आठवणींचा रस्ता पढु े
वतचां बालपण, आई-बाबाांचां व्यवसाया वनवमत्ताने सतत शहरां
बदलण, तेव्हाची हलाखीची पररवस्थती, नांतरचां आईचां आजारपण,
त्यातनू ही आईने वतच्या वशिणाला आवण कररयरला वदलेलां
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प्रोत्साहन, बाबाांचा पावठांबा आवण मग काळीज पोखरवनू टाकणारां
आईचां जाण,ां आवण त्यानांतरची पोकळी इथपयंत येऊन पोचला.
नकळत वतच्या िोळ्यात पन्ु हा पाणी दाटल.ां पण वनकराने ते वतने
पसु लां. आवण पन्ु हा लि समोरच्या अांधारया पण का कोणास
ठाऊक आता उगाच ओळखीच्या वाटू लागलेल्या त्या रस्त्यावर
के वन्द्रत के ल.ां
वदवसिरात दोघींचां मन जरी हलकां झालेलां असलां तरी शरीर
आता थकलां होतां. गोकाक-हुबळी जवळपास तीन तासाांचा प्रवास
होता. ट्रॅवफक कमी आवण सांवहताचा वेग पाहता त्या अिीच तासात
पोचतील असां वाटत होतां. ररया जागां राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न
करत करत पेंगत होती. इतक्यात वतच्या फोनची ररांग वाजली. ती
दचकूनच जागी झाली. नांबर अनोळखी होता. झोपेतच वतने तो
ररसीव्ह के ला आवण ‘हॅलो..’ म्हटलां..
“हॅलो.. ररया सामतां ?” अनोळखी आवाज.
“येस.. कोण बोलतांय?” ररयाने जाांिई मॅनेज करत ववचारलां.
“हाय, मी अनरु ाग. अनरु ाग राव.” अवतशय शाांत पण
वततकाच िारदस्त आवाज.
“अनरु ाग?”
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ररयाच्या िोक्यातली ट्यबू पेटली. आईने सकाळी सचु वलेलां
‘स्थळ’! वतने सवां हता किे पावहल.ां दोघींच्या िवु या उांचवल्या
होत्या. ररया जवळपास ब्लॅकां होती. वतला समजेचना काय बोलावां.
“ओह येस.. हाय अनरु ाग!” शक्य वततक्या मृदु आवाजात
बोलण्याचा वतने प्रयत्न के ला. सांवहता वतचा गोंधळ पाहत होती.
आवण हसू दाबतही होती.
“सो.. कधी िेटूया आपण?” त्याने सरळ ववषयालाच हात
घातला.
ररया पन्ु हा ब्लॅक.
ां
“हॅलो.. यू देअर?” पन्ु हा शातां आवण वजनदार आवाज.
ररया वतच्या गोंधळातनू बाहेर आली. आवण काही ववचार न
करता म्हणाली,
“िेटूया ना.. उद्या चालेल?”
आता सांवहता ब्लॅकां झाली. वतने प्रश्नाथघक नजरे ने ररया किे
पावहलां. ररयाने वतच्याकिे पाहत िोळे वमचकावले.
“उद्या.. let me see.. ok fine. कुठे िेटायच?ां ” अनरु ाग.
“हम्पी.. at 6 pm शापघ!” ररया म्हणाली.
सांवहताला आता हसू आवरे ना.
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“हम्पी?” त्याचा आवाज जरासा curious झाला.
“येस! Any problem?” ररयाने त्याची वफरकी घ्यायचा
चांगच बाांधला.
“हम्म.. नॉट ररयली! ग्रेट चॉइस ऑफ अ प्पलेस बाय द वे..”
वततक्याच शाांत आवाजात रीप्पलाय आला आवण पवलकिून
फोन कट झाला.
ररयाने गोंधळून फोनकिे पावहलां.
“काय गां काय झालां?” सांवहता ने ववचारलां.
“अगां मावहत नाही. फोन कट झाला. की कट के ला देव
जाणे..” ररया.
“हाहा.. वबचारा!”
“anyways, िेटून नाही म्हणण्यापेिा बरां नाही का हे. जाऊदे
बरच झालां कट झाला.” ररया स्वत:चच समाधान करत पटु पटु ली.
ररयाने मग हुबळी मधलां एक चाांगलां हॉटेल सचघ करून बक
ू
के ल.ां
गप्पपा, गाणी, बाहेरची शाांतता आवण अांधार याांच्या जोिीने
त्याचां ा प्रवास थोि्याशा धाक-धक
ु ीने पार पिला.
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बरोबर 9.35ला सांवहताने हुबळीमधल्या त्याांच्या वनयोवजत
हॉटेल समोर गािी पाकघ के ली. आवण त्या आत गेल्या.
वदवसिराच्या थकव्याने बाकी कशाचाही ववचार करण्यास त्याांना
फुरसत वदली नाही. थोिां काहीतरी पोटात ढकलनू त्या कधी
झोपेच्या आधीन झाल्या त्याांचां त्याांनाही समजलां नाही.

दसु रया वदवशी सयू ोदया पवू ीच त्याांनी हॉटेल सोिलां. माचघचे
वदवस असल्याने हवेत वततकासा गारवाही नव्हता. आवण गगू ल
मळ
ु े कुठे कोणाला रस्ता ववचारत बसण्याचीही आवश्यकता
नव्हती. हुबळी पासनू पवू ेकिे 167 वकमीवर हम्पी आहे. 3-4
तासाचां ा प्रवास. ररया ड्रायववगां सीटवर बसली होती. हुबळीहून
वनघनू हायवे लागेपयंत रस्ता थोिाफार खराब होता. ती अवतशय
काळजीपवू घक गािी चालवत होती. अजनू उजािलां नसल्याने
रस्त्यावर बरयापैकी अांधार होता.
“ररया, आपण वनघालोय खरया. पण व्हॉट इज वधस हम्पी
ऑल अबाऊट?” सांवहता उत्सक
ु तेने म्हणाली.
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“हम्पी.. खपू मोठा इवतहास आहे या वठकाणाचा. रामायणा
मधली वकवष्कांधा नगरी ती हीच. सग्रु ीव आवण वाली चां राज्य.
श्रीराम आवण हनमु ानाची प्रथम िेट इथेच झाली. त्यानांतर
मध्ययगु ात हररहर आवण बक्ु क राय या दोन सांगम वांशीय िावाांनी
वमळून इथे ववजयनगर साम्राज्य उिां के लां. ते जवळपास तीन शतकां
वटकलां. ववजयनगर त्याच्या िरिराटीच्या उच्चाांकावर असताना
जगातलां बीवजगां नतां रचां सवाघत मोठां शहर होत.ां वतथलां
आवकघ टेक्चर, जॉग्रफी सगळांच खपू वेगळांए वन अद्भूत आहे. 1986
मध्ये हम्पीला यनू ेस्को साइटचा दजाघ वमळालाय. मी इतके वदवस
फक्त वाचत आलेय या सगळ्या ववषयी. पाहण्याची प्रचिां
उत्सक
ु ता आहे आता.” ररया म्हणाली.
“हम्म.. वहस्टरी ऑप्पशनल ह?ां ग्रेट.. पहायला हवां मग.”
सांवहताने आधी ररयाकिे आवण मग वखिकी बाहेर पाहत म्हटलां.
रस्ता मागे पित होता.. वमट्ट काळोख जाऊन प्रकाश हळूहळू
त्याचे पाय पसरत होता. कुठल्याही िणी सयू ोदय होईल अशी वेळ.
सरळसोट रस्ता. दख्खनचां ववस्तीणघ पठार. जगातल्या सवाघत जन्ु या
आवण वस्थर ििू ागापां ैकी एक. आजबू ाजल
ू ा थोिीफार शेती. समोर
वनमळ
ु ता होत गेलेला रस्ता. आवण तो वजथे वबांदप्रु ाय वदसत होता
ते विवतज. सगळांचां िोळ्याांच्या किेत. श्रेया घोशाल वतच्या
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अवतमधरु आवाजात ‘ओ आकाश, ओ पोलाश.. रावश रावश..’
म्हणत असतानाच बरोबर समोर पवू घ विवतजावर रस्त्याच्या वकांवचत
उजवी किे सयू ोदय झाला. सयू ाघचां वपवळट के शरी वबांब विवतज
रे षेच्यावर अवतीणघ झालां. दोघी िणिर पाहतचां रावहल्या. सयू ोदय
ही खरांतर रोज घिणारी घटना. पण ती आज, इथे, अशी
अनिु वताना दोघींची मनां एकदम उवन्मवलत झाली. आजचा
सयू ोदय त्याांना कुठल्याशा वखिकीतनू , घरातनू , गच्चीवरून,
वबवल्िांगच्या आिून, िोंगरा मागनू वगैरे ‘वदसत’ नव्हता. तर तो
अगदी सरळ रे षेत, समोर ‘घित’ होता. मध्ये विवतजापयंत
पसरलेली सपाट जमीन फक्त. झािांही अगदी ववरळ.
ररयाने एक चहाची टपरी पाहून गािी बाजल
ू ा घेतली. दोघींनी
बरे चसे फोटोज वक्लक के ले. आवण मग चहा घेत घेत तो सयू ोदय
celebrate के ला.
गािीच्या bonnet वर एका हातात चहाचा कप घेतनू बसत
सांवहता ने ररयाला ववचारलां,
“मग, मॅिम काय ववचार आहे..”
“गािी मीच चालवणारे .. तू ववचार पण करू नकोस.” गरम
चहा फांु कत ररया म्हणाली.
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“अगां बावळट, त्या कालच्या अनरु ाग ववषयी बोलतेय मी..”
सवां हता.
“ओहह.. त्यात काय ववचार करायचाय. तो माझ्यासाठी
ववषयच नाहीये. माझे तीन attempts बाकी आहेत अजनू . सो
लग्नाचा ववचार अवजबातचां नाही..
.. हम्म आईच्या फोनची वाट बघतेय बघ मी. त्या अनरु ाग ने
कालचा प्रकार नक्कीच साांवगतला असणार घरी. आता मातोश्री
माझी शाळा घेणार कन्फमघ.”
दोघींनी हसत एकमेवकना टाळी वदली.
“ए पण काका-काकू तल
ु ा वप्रपेर करू नको असां कुठे
म्हणतायत. लग्न करून कर इतकांच म्हणतायत ना.. मग एकदा
ववचार तरी कर की..” सांवहता ने वतचा पॉइटां लाऊन धरला.
“seriously? हे तू बोलतेयस? तल
ु ा वाटतां लग्न झाल्यावर
त्या सगळ्या responsibilities साांिाळत मला अभ्यास करता
येईल?”
“का नाही? हू नोज.. तझु ां हे passion समजनू घेणारा
कोणीतरी िेटेल तल
ु ा..” सवां हता.
यावर वतच्याकिे वमवश्कल हसनू पाहत ररया म्हणाली,
“हाहा.. fantasies!”
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आवण मग यावर दोघी हसल्या.
“आपलां आयष्ु य, स्वप्पनां ही त्या unknown would be
partner वर वकती depend असतात ना.. कळत-नकळत..”
सवां हता वतच्याच ववचारात हातातल्या चहाच्या ररकाम्या कप
किे पाहत म्हणाली.
“हो. पण आपली स्वप्पनां, तो अनोळखी होऊ घातलेला सहचर
याांना वनविण्याचां स्वातांत्र्य आपल्याकिे आहे की. वकत्येकींकिे
तेही नसत.ां आपल्याकिे आशा आहे.. शक्यता आहेत.. बरांच
काही आहे. लेट्स लक
ु अॅट द brighter साइि..”
उगवत्या सयू ाघकिे पाहत ररया म्हणाली.
सवां हताला कालच्या पेिा आजची ररया नक्कीच वेगळी
वाटली. बदललेल्या वातावरणाचा पररणाम की आणखी काही
माहीत नाही..
दोघींनी मग पढु चा प्रवास सरू
ु के ला.
सयू घ हळू हळू िोक्यावर चढू लागला. सकाळी अकराच्या
आसपास त्या होस्पेटजवळ पोचल्या. रस्ता अवतशय सांदु र होता..
तांगु िद्रा नदीचां दशघनही झालां..
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आजबू ाजचू ा पररसर आता हम्पी जवळ येऊ लागल्याचां
वनदवशघत करत होता. अजस्त्र आकाराचे पाषाण मधनू च कुठे तरी
स्वागताला उिे वदसत होते..
दोघींच्या मनात आता प्रचिां उत्सक
ु ता दाटली होती.
तेवढ्यात समोर हम्पी मध्ये येणारयाांचां स्वागत करणारी एक मोठी
कमान वदसली. त्यावर कन्नि मध्ये काहीतरी वलहलेलां होतां.
कमानीतनू आत वळत दोघींनी फायनली हम्पी मध्ये प्रवेश
के ला तेव्हा घि्याळात सािे अकरा वाजले होते.

.....
काही प्रवास, काही वठकाणां आपल्या मनाला अगदी ताजांतवानां करतात. तसां काहीसां वाटतांय आज इथे येऊन. काहीतरी
वमळवायचां म्हणनू िोळ्याला झापिां लाऊन पळत असतो आपण
नसु ते. एके क गोष्ट वमळतही जाते. काही सटु तात देखील. आई गेली
तेव्हा वाटलां आता सांपलां सगळां.. सगळां शन्ू य आहे वतच्याववना..
वतच्याववना मी? छे ! कल्पनाही करवत नव्हती. धावत येऊन
वबलगायला, ए आई म्हणनू हाक मारायला आता कोणीही नाही
या जावणवेनेच अांगावर काटा आला होता. ती आहे वकांवा होती ही
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कल्पनाच मनाला वकती आधारितू वाटायची. कुट्ट काळ्या रात्ी
कुशीत वशरण्याचां हक्काचां वठकाण! आवण ते आता यापढु े कधीही
नसणार होतां. कसली जीवघेणी पोकळी. वतचां नसु तां वबछान्यावर
पिून असणांही वदलासादायक होतां. बाहेरच्या जगात पेललेले
सगळे घाव वतच्यासमोर नकळत िरले जायचे. आता ते कसे
िरायचे? दरवेळी ही अशी पाठ वफरवनू वनघनू तर येऊ शकत नाही
मी. कुठून आवण कसां आणायचां बळ अशावेळी.
आई, तू काय करायचीस गां अशा अवघि वेळा आल्यावर..
तू तर वकती कशातनू गेलीस. वकती कष्ट. वकती जखमा. कसां
पेललांस सगळां? इतराांकिे न पाहता अवतशय तटु पांज्ु या वमळकतीत
स्वाविमानाने जगणां, ठरलेल्या मोजक्या साि्याांवर स्वत:ची सगळी
हौस िागवण, मल
ु ानां ी अमक
ु -अमक
ु गोष्ट मावगतली आवण आपण
ती त्याांना देऊ शकत नाही ही वेदनामय जाणीव किू औषधा प्रमाणे
वगळून टाकणां.. आपल्या नवरयाला कुणी टाकून बोललां तर काय
वेदना होतात याची कल्पना मी आता करू शकते. वसमतला
आजीकिे गेल्यावर तल
ु ा ते दरवेळी ऐकावां लागायचां. खाली मान
घालनू . आवथघक पररवस्थवत चाांगली नसल्याने नातेवाईकाांमध्ये
वमळणारी दय्ु यम वागणक
ू .. वर वजथे जाऊ वतथे अखांि कष्टाांची
अपेिा.. आवण ते तू करायचीस देखील. सगळां कसां गां सोसलांस
आई? कुठून आणायचीस बळ. ववचारलां तर म्हणायचीस
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‘तझ्ु याकिे आवण वचांटूकिे पावहलां की आपोआप शवक्त येते बघ
सारां सोसण्याची. आवण तझु े बाबा आहेतच की माझा िार हलका
करायला. एकटी कुठे य मी!’
माझां आयष्ु य तझ्ु या मानाने बरांचसां सक
ु र आहे. तझ्ु याच
कष्टामळ
ु े . तू मला ‘मी’ बनवलांस. पण येणारया प्रत्येक अवघि
पररवस्थतीला सामोरां जाण्यासाठी जे बळ लागतां ना ते नाहीये गां
माझ्यात अजनू .. आई झाल्यावर येतां का ते? मी ‘आई’ होऊ शकत
नाही म्हणाल्या िॉक्टर. तेव्हा आत जरासां काहीतरी हललां होतां,
पण फार ववशेष असां काही वाटलां नाही. आता उगाच हुरहूर
वाटतेय. कठीण िण पेलायला, िार हलका करायला हवांच असतां
का कोणीतरी.. एकटीने जमू नाही शकत सगळां? की सवयीने
जमायला लागेल?
सांवहता.
हम्पी.
.....
सवां हता ने िायरी वमटली.
त्यावदवशी दपु ारी हम्पी मधल्या ठरलेल्या हॉटेलमध्ये
पोचल्यावर दोघींनी आधी िरपेट जेवण के ल.ां जेवण झाल्यावर
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ररया आजबू ाजचू ा पररसर पहावा म्हणनू बाहेर पिली. सांवहता मात्
थकल्याचां कारण साांगत रूम मध्येच थाबां ली. कालपासनू सरू
ु
असलेले मनाचे सारे चढ-उतार.. थोिसां स्वत:पाशी बसनू
सारयाची मनात ओळ लावायची वतला कदावचत वनकि वाटत
असावी. थोि्यावेळाने िायरी बाजल
ू ा ठे वत ती तशीच बेिवर
आिवी झाली. नांतर कधीतरी वतचा िोळा लागला.
हम्पी मधले छोटे छोटे रस्ते. साधां खेिांच ते. पयघटकाांमळ
ु े
वठकवठकाणी घरगतु ी हॉटेल्स, खानावळी वदसत होत्या. पाय फुटेल
वतकिे ररया चालत जात होती. हातातल्या मोबाइलवर हम्पीचा
नकाशा होता. ववरुपाि मांवदर.. मातगां वहल.. हम्पी बाजार.. ववठ्ठल
मांवदर.. सगळ्या खणु ा आवण वठकाणां त्यावर वदसत होती. ती
वतच्यापासनू हाके च्या अांतरावर होती. इवतहासाचा अभ्यास
करताना वतने या सगळ्या ववषयी वाचलां होत.ां इवतहास वतच्या
आविीचाच ववषय. हम्पी ववषयी वाचताना वतला कायम या
वठकाणाचां आकषघण वाटत आलेलां होतां. पण आज उगाच मनात
एक व्यथघ पोकळी दाटली होती. काल ररजल्ट पावहल्यावर आधी
मन सन्ु न झालां होतां. आवण नांतर शरीरासोबत मनालाही वतने
वाहणारया वारयावर झोकून वदलां. त्यामळ
ु े जरासां हलकां वाटायला
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लागलां होतां. पण आता िोक्यावर चढलेल्या सयू ाघपढू े स्वत:ची
ववरलेली सावली वतला पन्ु हा जवमनीवर घेऊन आली. आवण
वतघमानाची जि जाणीव पन्ु हा जोर धरु लागली. जो अभ्यास
के लाय, जो मागघ वनविलाय तो ववफल तर ठरणार नाही ना असां
वाटणारी मन:वस्थती.. अवस्थर, अधाांतरी िववष्य.. स्वप्पन अगदी
हातात येता येता हातातनू वनसटलां होतां. ज्या आयष्ु याची कल्पना
के लीये, स्वप्पन पावहलयां ते तसां नाही घिलां तर? तिजोिी कराव्या
लागल्या तर? पोटात गोळा आणनारी अनाम िीती मनात दाटत
होती. पण, ‘नाही. या स्वप्पनाशी मी तिजोि करू शकत नाही’,
मनातल्या मनात वतने पन्ु हा स्वत:लाच ओरिून साांवगतलां. रस्त्या
शेजारच्या एका अजस्त्र पाषणाला टेकून ती उिी रावहली. वतला पढु े
जावसां वाटेना. मनाला आवण शरीरालाही मरगळ आल्यासारखी
वाटली. बराचवेळ नसु तच
ां वफरून ती हॉटेलवर परतली आवण
सांवहताच्या बाजल
ू ा वतनेही अांग टाकलां.
दोन एक तासानां ी वतला जाग आली तेव्हा सवां हता फोनवर
काहीतरी करत बसली होती. तोंिावर गार पाण्याचा िपकारा
मारून ररया वतच्या शेजारी येऊन बसली.
“फीवलांग बेटर?” सांवहताने ववचारलां.
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“हम्म.. थोिांफार..” ररया िोळ्याांिोवतीची काळी वतघळ
ु ां
आरशात पाहत म्हणाली.
“चल वफरून येऊ थोिसां. एखादां मांवदर वगैरे पाहू. बाकीचां
उद्या. असहां ी पाच वाजत आलेयत.” सवां हता घि्याळाकिे पाहत
म्हणाली.
“हो.. चल. कोणतां मवां दर बघायच?ां ववरुपाि?” ररया.
“नाही.. ते दगिी रथ असलेलां मांवदर कोणतां? ते पाहू. मी
पावहलयां ते फोटोजमध्ये.”
“ववठ्ठल मांवदर.” ररया जॅकेट अिकवत म्हणाली.
“हम्म.. तेच ते..” सांवहताने शजू चढवले.
दोघी रस्ता ववचारत ववचारत ववठ्ठल मांवदरात येऊन पोचल्या.
िोळ्याचां ां पारणां फे िणारां वठकाण. ववकल उदध्् वस्त पाषाण सौंदयघ!
वठकवठकाणी जन्ु या ऐश्वयाघच्या खणू ा वाहणारा पररसर. मांवदराच्या
अगदी मधोमध उिा पाषाण रथ. ज्याच्याकिे पाहून आपल्या
इवतहासा ववषयी अविमानाने उर िरून यावा. त्या सरून गेलेल्या
काळाववषयी कुतहू ल, उत्सक
ु ता वाटत रहावी. दोघी काही न
बोलता ते िव्य मांवदर न्याहाळत रावहल्या वकती तरी वेळ..
सध्ां याकाळची सोनेरी वकरणां पिू लागली तसां ते िग्न सौंदयघ
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आणखी खल
ु ायला लागलां. सिामांिपात खाांबाला टेकून दोघी ती
वकरणां त्याच्ां याही अगां ावर घेत बसनू रावहल्या. कॅ मेरा बाजल
ू ा
पिला होता. काही गोष्टी वटपता येत नाहीत. तसां काहीसां.
काहीवेळाने ती शातां तद्रां ी िगां त ररयाच्या फोनची ररांग
वाजायला लागली. वतने फोन घेतला.
“हॅलो, ररया?” थोिासा ओळखीचा वाटणारा शातां वजनदार
आवाज.
“हो, बोलतेय..”
“हाय, मी अनरु ाग..”
ररया िणासाठी ब्लॅकां झाली. याने पन्ु हा का फोन के ला असां
वतला वाटलां.
तो पढु े म्हणाला, “सो.. इट्स 6 पीएम शापघ! कुठे आहेस त?ू ”
ररयाला काही कळे ना.
“म्हणजे?”
“म्हणजे आपलां ठरलयां ना, 6 पीएम शापघ, अॅट हम्पी!”
“म्हणजे त.ू . त.ू . एक वमवनट कुठे यस त?ू ” ररयाने गोंधळून
ववचारल.ां
“हम्पी मध्ये.” वततकाच शाांत आवण पन्ु हा वजनदार आवाज.
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“काय?” आता शॉक व्हायची वेळ ररयाची होती.
अनरु ाग खरांच हम्पी मध्ये आला होता.
वतने मग कसां बसां ती ववठ्ठल मवां दरात असल्याचां त्याला
साांवगतलां. फोन कट झाला. ररयाने सांवहताकिे वळून बवघतल.ां
फोनवरच्या सांिाषणा वरुन वतला कल्पना आलीच होती घिल्या
प्रकाराची. दोघी मग गोंधळून एकमेकींकिे पाहत रावहल्या नसु त्या..

“मी गमतीत जे सचु ेल ते बोलले यार.. मला काय मावहत हा
इथे येऊन धिके ल!” ररया हताशपणे म्हणाली.
“मला तर जाम मजा येतये .. हम्पी मध्ये ‘बघण्याचा’
कायघक्रम! वाह.. इन के स तमु चां ठरलां ना तर मी हा वकस्सा तमु च्या
पोराांना रांगवनू रांगवनू साांगेन.” सांवहता वतची मजा घेत म्हणाली.
“ए गप गां.. पोरां-वबरां काय. मला काही सचु त नाहीये इथे आवण
तू मजा घे..”
“एव्हढां काय त्यात ररया. टेंशन काय घेतेयस त.ू नसु तां
िेटायला काय जातांय.
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आवण मला काय वाटतांय साांग,ू हा जो कोणी अनरु ाग आहे
ना, त्याला तू जाम आविवलएस. म्हणनू च िायरे क्ट इथपयंत येऊन
धिकलाय तो.”
“अगां पण मला नाही करायचयां लग्न वबग्न!”
“कोणाला नाही करायचांय लग्न?”
दोघींनी मागे वळून पावहलां. वतशीतला, जवळपास ‘हॅिसम’
ां
कॅ टेगरी मध्ये मोिणारा तरुण दोघींकिे पाहत उिा होता.
“हाय.. मी अनरु ाग!” त्याने हात पढु े करत म्हटलां.
ररयाने आवढां ा वगळला. काहीतरी बोलायचां म्हणनू मग
सांवहताच म्हणाली,
“हाय मी सवां हता.. आवण ही..”
“ररया. आय नो. फोटो पावहलाय मी.” अनरु ाग.
ररयाने त्याच्याकिे पाहत एक जजु बी वस्मत के ल.ां आवण
गप्पपच रावहली.
“सो आय गेस, लग्न न करण्याचा ववषय चालू होता..”
अनरु ाग मांवदराच्या पायरीवर बसत म्हणाला.
दोघींनी एकमेकींकिे पावहल.ां ववषय कसा कुठून सरू
ु करावा
ररयाला प्रश्न पिला. आवण त्या दोघाांमध्ये आपण नक्की काय
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बोलायचां असा सांवहताला. दोन वमवनटाांच्या शाांतते नांतर उठून उिी
राहत सांवहता म्हणाली,
“मला एक अजंट मेल करायचाय सो मी वनघते आता.. यू
गाईज कॅ रर ऑन!”
पण, वतला नजरे नेच थाांबवत ररया म्हणाली,
“कसला मेल? नांतर कर. बस.”
आवण मग काहीतरी ववचार के ल्या सारखी अनरु ाग किे पाहत
म्हणाली,
“अनरु ाग, सॉरी कालच्या प्रकारा बद्दल.. actually मी तल
ु ा
कालच स्पष्टपणे साांगायला हवां होतां पण somehow मला ते जमलां
नाही...”
“काय साांगायला हवां होतां, तल
ु ा लग्न करायचां नाहीये हे?”
िोळ्याांवरचा goggle शटघला अिकवत तो शाांतपणे म्हणाला.
िोक्यात शब्दाांची जळ
ु वाजळ
ु व करत ररया म्हणाली,
“तू गैरसमज करून घेऊ नकोस.. पण मला खरांच लग्न वगैरे
करायचां नाहीये.. तू तझु ा वेळ वाया घालवू नकोस.”
यावर अनरु ागने िणिर ररयाकिे पावहलां. वतच्या चेहरयावर
वमश्र िाव होते. थोिासा गोंधळ, थोिां वगल्ट, थोिी विती आवण
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थोिी शांका. मग त्याने सांवहता किे पावहल.ां ती काही न बोलता
खाली पाहत बसली होती. थोिावेळ ववचार करून तो म्हणाला,
“आत्ता लग्न करायचां नाहीये, ‘माझ्याशी’ लग्न करायचां
नाहीये, की लग्नच करायचां नाहीये?”
“सी इट्स नॉट अबाऊट य.ू . मला ‘आत्ता’ लग्न करायचां
नाहीये. तल
ु ा मावहतीच असेल मी यपू ीएससीची तयारी करतेय.
कालच माझा ररझल्ट आलाय. and i could not make it
through the interview. मी त्याच trauma मध्ये होते आवण
आईने हे लग्नाचां वगैरे सरू
ु के ल.ां काही न सचु नू मी सरळ वनघनू
आले इथे. तझ्ु याशी पण फोनवर नीट बोलले नाही..”
यावर काही न बोलता तो थोिावेळ शातां बसनू रावहला.
ती अवघि शाांतता ववरघळवत सांवहता म्हणाली,
“how did you manage to reach here so fast.. by
air?”
“अम्म.. हो. उिून आलो!” वकांवचत हसनू तो म्हणाला.
“तर तल
ु ा पढु े अभ्यास करायचाय. आवण म्हणनू लग्न करायचां
नाहीये.” ररयाकिे पाहत तो म्हणाला.
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“हो!”
“प्रेमात वगैरे पिलीस तरी नाही?” अनरु ाग.
“एक्सक्यजू मी..” ररया चमकून म्हणाली.
“यस.. तल
ु ा खात्ीये तू माझ्या प्रेमात पिणार नाहीस?”
वमवष्कलपणे हसत त्याने वातावरण हलकां करण्याचा प्रयत्न
के ला.
यावर दोघी िणिर हसल्या.
हसणारया, ऊांच, वकांवचत सावळ्या पण रुबाबदार अनरु ाग
किे पाहत ररयाने नकळत मनातल्या मनात स्वत:लाच ववचारल,ां
‘खात्ी आहे?’
पण मग लगेच वतने तो ववचार झटकून टाकला.
उठून उिां राहत, मांवदरावरून एक नजर वफरवत तो ररयाला
म्हणाला,
“frankly speaking, कालचां तझु ां बोलणां ऐकून मला शांका
आलीच होती, That you might not be interested.. but I
don’t know why, in spur of moment I decided to
come here and see you.. so I did. असो, तू स्पष्टपणे सगळां
साांवगतलांस, आविलां मला.”
102

“look, I’m sorry.. I made you travel this far for
nothing.”
“for nothing? Who told you that? माझा योगायोगाांवर
आवण आयष्ु य नावाच्या unpredictable गोष्टीवर प्रचिां ववश्वास
आहे. Everything happens for a reason.
आता हेच बघ, या प्राचीन, सदांु र मवां दरात अशा एका सरु े ख
सांध्याकाळी आपण वतघे एकमेकाांना िेटणार आहोत हे काही
वदवसाांपवू ी तल
ु ा कोणी साांवगतलां असतां तर तू ववश्वास ठे वला
असतास का? But here we are..”
दोघींनी आधी एकमेकींकिे आवण नांतर त्याच्याकिे हसनू
पावहल.ां .
“सो काय प्पलान आहे आता तझु ा?” ररयाने ववचारलां.
“लवकरात लवकर लग्न करणे इज द ओन्ली प्पलान!” तो
हसत म्हणाला.
“वेरी फनी! आता इथे काय प्पलान आहे असां ववचारतेय मी.
थाांबतोयस की जातोयस परत.”
“थाबां तोय नक्कीच! असांही वीकएांि आहे. आवण मी
कांटाळलो होतोच रूटीनला. हम्पी माझ्यासाठी थोिां स्पेशलही
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आहे. I have been here for several times. लगेच वनघनू
येण्यामागे हेही एक कारण होतां म्हणा.”
“ओके . िेटून छान वाटल.ां ..” उठून उिी राहत त्याच्याकिे
आश्वस्तपणे पाहत ररया म्हणाली,
.. आम्ही वनघतो आता.”
वतच्या पाठोपाठ सांवहताही उिी रावहली.
अनरु ागने हसनू त्याच
ां ा वनरोप घेतला.
त्याला बाय करून दोघी गािीत बसल्या तेव्हा सयू घ मावळला
होता..

त्यावदवशी सांध्याकाळी मग इतर कुठे ही न जाता दोघीही
हॉटेलवर परतल्या. वतथेच जेवण के लां. सरू
ु वातीला सांवहता झाल्या
प्रकारावरुन ररयाला वचिवत होती. पण नांतर वतच्या मिू किे पाहून
वतने ते सोिून वदलां. ररयाच्या मनात सांवमश्र िाव होते. अनरु ागचां हे
असां हम्पीला येणां, वतला िेटणां या सारयाने ती आत कुठे तरी
सख
ु ावली होती. पण मग आपल्याला असां काहीतरी वाटतय
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याचाही वतला राग येऊ लागला. वतच्या मनाची ठाम समजतू होती,
लग्न म्हणजे एिां ऑफ लाइफ! म्हणनू च ती त्या गोष्टीपासनू
स्वत:ला शक्य वततकां लाांब ठे वण्याचा प्रयत्न करत होती. शेवटी,
झोपेच्या आधीन होता होता वतने कधीतरी तो ववषय िोक्यातनू
काढून टाकला. आवण सकाळी उठून आईला फोन करायचां ठरवलां.
इकिे सांवहता पन्ु हा िायरी उघिून बसली.
.....
Everything happens for a reason.. खरांय का हे? काही
लोक अगदी कारण, सांबांध नसताना आपल्या आयष्ु यात येतात
आवण खोलवर पररणाम करून जातात. आज त्या अनरु ाग किे
पावहल्यावर अवनके तची तीि आठवण आली. तो ही असाच
poised, शाांत, ववचारी वगैरे पण वततकाच पररणामकारक.
वमाघचीही बोलती बदां व्हायची त्याच्यापढु े. आमच्यात जे होतां ते
ववशेष होतां नक्कीच. मी घाई के ली का? त्याला वेळ द्यायला हवा
होता का थोिासा?
त्यावदवशी सांध्याकाळी मला intuition होतांच की हा मला
प्रपोज करणार. त्याने ते तसां के लांही. अगदी वेगळ्या पद्धतीने. पण
मी काय के लां? मी सवाघत आधी त्याला माझी सगळी वैद्यकीय कथा
ऐकवली. त्यावरच माझां मत आवण माझ्या आईपणाबद्दलचा मीच
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घेऊन टाकलेला वनणघय सद्ध
ु ा. त्याच्या हाविावाांवरून त्याला ते
अगदीच अनपेवित होतां. पण ववशेष धक्का बसल्या सारखा तो
वागला नाही. माझ्या मनातली विती, असरु वितता सारां कदावचत
माझ्या बोलण्यातनू बाहेर पित असावां. थोि्यावेळाने मी शाांत
झाले. तो इतकांच म्हणाला की ‘या सगळ्याचा आत्ता ववचार
करण्याची गरज नाही. वेळ येईल त्यावेळी आपण बोलू यावर
आवण मागघही शोध.ू हो एवढां नक्की, की तल
ु ा कुठल्याही प्रकारचा
मानवसक अथवा शारीररक त्ास मी होऊ देणार नाही.’ पण माझां या
उत्तराने समाधान झालां नाही. मला त्यािणी त्याचा वनणघय हो वकांवा
नाही मध्ये हवा होता. पण एवढा मोठा वनणघय एका िणात कसा
कोण घेऊ शकतो इतकी साधी गोष्टही मी गृहीत धरली नाही. ऑल
थॅक्स
ां टू माय हामोनल इमबॅलेंस. मी वचिले. आदळ-आपट के ली.
आवण वनघनू आले. त्यानतां र त्याने बोलण्याचा प्रयत्न के ला त्या
त्या वेळी मी त्याला टाळलां.
आवण मग एक वदवस समजलां की त्याने जॉब वस्वच के लाय.
आता तो मला वदसणार नव्हता. आपल्यातलां न्यनू समजल्यावर
समोरची व्यवक्त आपल्याला सोिून जाणार हे मी माझ्या मेंदतू इतकां
पक्कां के लां होतां की मला दसु रां काही वदसलांच नाही. समोरच्या
व्यक्तीलाही काही बाजू असू शकते, ती आपणही समजनू घ्यायला
हवी हे अवजबात जाणवलां नाही. मी माझ्याच चौकटीत अिकून
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रावहले. आज इथे मनावरचे इतर मळि पसु ट होत असताना या
सगळ्याची जाणीव होतेय.
बोलावां का एकदा त्याच्याशी? Maybe परत गेल्यावर..
सवां हता.
हम्पी.
.....
दसु रया वदवशीची सकाळ लख्ख होती. दोघींचां सयू ोदय
पहायला मातांग वहलवर जायचां आधीच ठरलेलां होतां त्याप्रमाणे त्या
लवकर येऊन पोचल्याही होत्या. एकमेकाांचा तोल साांिाळत
वनश्चळ उिे अचाट पाषाण आवण त्यानां ी िरलेली ती टेकिी एक
वेगळाच दृक-चेतन अनिु व देत होती. खालनू अवनवमषपणे
वाहणारी तांगु िद्रा मनाला प्रवाहीत करत पढु े जात होती. अब्जो वषं
झीज झालेल्या पवू ीच्या एका अखिां पवघताचां हे आजचां रूप..
अस्ताव्यस्त पसरलेले वझजनू ववलग झालेले पाषाण. पवलकिून
उगवू पाहणारा सयू घ त्या सगळ्या काळाचा सािी होता.
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तो उगवता सयू घ आवण आजबू ाजचू ां ते ववहगां म दृश्य पाहत दोघी
एका िल्यामोठ्या दगिाला टेकून बसल्या. छोटे, मोठे असख्ां य
दगि दृवष्टिेपात.. सगळे एकमेकाांना बॅलेन्स करत वस्थर होते. एकटा
दगि इथे खपू काळ वटकून राहू शकला नसता.. त्याला
तोलण्यासाठी, वस्थर ठे वण्यासाठी इतराांची मदत होत होती..
आयष्ु याचांही असच असतां नाही का.. थोिा आधार देत, थोिा
आधार घेत ते जगायचां असतां.
दोघी आपल्याच ववचारात मग्न होत्या. इतक्यात त्याांच्या
कानावां र आवाज पिला,
“तमु ची खात्ी आहे, तम्ु ही माझा पाठलाग करत नाही
आहात?”
दोघींनी मान वळवनू बाजल
ू ा पावहलां तर, वतथे गळ्यात कॅ मेरा
अिकवलेला आवण एका हाताने बॉटल उघिून पाणी वपणारा
अनरु ाग वदसला.
त्याला वतथे पाहून ररया आधी चमकली आवण मग “स्वप्पन
बघ त.ू ” असां स्वत:शीच पटु पटु ली..
“जोक! पण मला तरी आता असां वाटायला लागलांय की तू
नक्की ररयाचा पाठलाग करतोयस.” सांवहता त्याला म्हणाली.
यावर िोळे वमचकावत तो म्हणाला,
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“माझी तर तीच इच्छा आहे. त्यासाठी तर आलो इतका दरू .
पण मॅिमना नकोय आमचा पाठलाग.. सो काय करणार..”
यावर वचिून दोघाांकिे एक कटाि टाकत ररया,
“चालद्यू ा तमु चां.. मला यात कािीचाही इट्रां ेस्ट नाही” म्हणत
वतथनू उठून गेली.
वतच्या पाठमोरया आकृ तीकिे पाहत अनरु ाग सांवहताला
म्हणाला,
“ही कायम अशी वैतागलेली असते का? की हा माझा स्पेशल
इफ्फे क्ट आहे?”
“हाहा.. मला तमु च्या दोघात ओढू नका बाबाांनो.” सांवहता
हसत म्हणाली.
वतच्या बाजच्ू या दगिाला टेकून बसत चेष्टच्े या सरु ात तो
म्हणाला,
“बाय द वे.. तझु ां पण असांच आहे का.. लग्न करायचां नाही
अँि ऑल अजेंिा?”
यावर ती जराशी शाांत झाली. आवण मग ववषय बदलत
म्हणाली,
“तल
ु ा लग्न सोिून दसु रां काही सचु तच नाही वाटतां!”
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“हाहा.. हो. सध्यातरी नाही. मला करायचांय बाबा लग्न. एकटां
जगण्यात काही अथघ नाही.”
यावर ती काही बोलणार इतक्यात सांवहता कुठे रावहली
बघायला ररया पन्ु हा वतथे आली आवण त्याच
ां ा चाललेला ववषय
पाहून हाताची घिी घालनू दोघाांकिे पाहत उिी रावहली. त्या
दोघाांनी वतच्याकिे पावहलां. आवण मग वमांटाच्या शाांततेनांतर वतघेही
एकमेकाांकिे पाहून हसले.
वतच्याकिे पाहत अनरु ाग म्हणाला,
“बरां, मी काय म्हणतो, मला इथली एक मस्त जागा मावहतीये..
लांच करूया का सोबत?”
यावर सांवहताने ररयाकिे पावहल.ां ररया शाांत.
“बघा ववचार करा.. यू ववल ररग्रेट इट.. अगदी authentic
food असतां वतथे.” अनरु ाग पढु े म्हणाला.
पन्ु हा सवां हता ने ररया किे पावहल.ां ररया पन्ु हा शातां .
“प्पलस मला कन्नि येतां..” अनरु ाग वखांि लढवतच होता..
मग दोघाांकिे पाहून ररया हसनू म्हणाली,
“ओक्के .. ठीक आहे.”
आवण मग अनरु ागकिे पाहत म्हणाली,
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“एका अटीवर.”
“कोणत्या?” अनरु ाग.
“नो फ्लवटंग आवण नो लग्नाचा ववषय!”
यावर िोकां खाजवत तो म्हणाला,
“ते.. जरासां अवघि आहे..”
ररयाने मान वाकिी करून त्याच्याकिे पावहलां,
“ओके फाइन.. मान्य!” अनरु ाग शाांतपणे हसत म्हणाला..

दपु ारी अनरु ाग ने सावां गतलेल्या वठकाणी दोघी येऊन पोचल्या.
पण, वतथे गेल्यावर आपण पत्ता चक
ु लो तर नाही ना असा सांशय
त्याांना येऊ लागला. कारणही तसांच होतां. त्या दोघी साहवजकच
एखाद्या रे स्टोरांटची कल्पना मनात ठे ऊन आलेल्या. पण समोर
त्याांना वदसत होतां एक साधां झोपिी वजा घर, गेरुने रांगवलेलां.
दारापाशी त्या जराशा घटु मळल्या. पण मग गािीतनू उतरून येत
असलेला अनरु ाग वदसल्यावर त्याच
ां ा जीव िािां ् यात पिला.
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“हे काय, अशा बाहेर का उभ्या आहात? चला की आत.” तो
शजू काढत म्हणाला.
इतक्यात घरातनू एक सत्तरीच्या आसपासच्या आजीबाई
बाहेर आल्या. त्या वदसताच अनरु ाग “अम्मा..” म्हणत लगबगीने
त्याांच्यापाशी गेला आवण त्याने त्याांना वमठी मारली. पढु चे सांवाद
कन्नि मध्ये झाले. ते या दोघींना ओ की ठो समजले नाहीत. चालू
प्रकार त्या वनव्वळ पाहत उभ्या होत्या. अनरु ाग मध्येच ररयाकिे
बोट दाखवत त्याांना काहीतरी म्हणत होता. त्या आजी त्यावर गोि
हसत होत्या. आता मात् त्या सिपातळ, काटक बाध्ां याच्या,
सावळ्या, बटु क्या पण अवतशय लाघवी आवण गोि आजीबाई
कोण असा प्रश्न त्या दोघींना पिायला लागला.
त्याचां ां बोलणां झाल्यावर ररया आवण सांवहताकिे पाहून त्या
आजीबाई
“आओ, आओ..” असां मोिक्या वहदां ीत म्हणाल्या.
त्या, त्याांच्या पाठोपाठ अनरु ाग आवण या दोघी मग आत
गेल्या.
साधीशी बैठक होती. वतथेच बाजल
ू ा पाट, चौरांग, त्यावर
के ळीची पानां अशी जेवायला वाढायची व्यवस्था के लेलीही वदसत
होती.
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दोघी बैठकीवर बसल्या. आजींनी पाणी वगैरे वदलां आवण
अनरु ाग शी काहीतरी बोलनू त्या आत गेल्या.
दोघींच्या नजरा आता प्रश्नाांनी िरल्या होत्या. त्याांची उत्सक
ु ता
आणखी न ताणता पाण्याचा पेला बाजल
ू ा ठे वत अनरु ाग म्हणाला,
“ही कुमदू आजी.. मी वतला अम्मा म्हणतो. ही याांची घरगतु ी
खानावळ आहे. या आवण याच
ां ा नातू वमळून चालवतात. माझ्या
सारख्या येण्या-जाण्या मळ
ु े आता आमची चाांगली ओळख
झालीये. हम्पी मध्ये आलो की मी इथेच जेवतो. अवतशय रुचकर
आवण authentic स्वयपां ाक करते अम्मा. तम्ु ही बोटां चाखत
राहाल..”
शक्यतो पवहल्या िेटीत ऐश्वरयाचा, रुबाबाचा िविमार करणारे
तरुण ठावक
ू होते. पण अनरु ागचां वागणां त्याांना वेगळां वाटलां. पाहूया
काय प्रकार आहे म्हणत दोघींनी मग माना िोलावल्या.
एके क करून मग अम्मा आवण त्याांच्या नातवाने अवतशय
सांदु र ररत्या पानां वाढली. बसायला पाट ठे वलेले होते. त्यासमोर
चौरांगावर के ळीच्या पानामध्ये जेवण वाढलां होतां. वतघेही त्याांच्या
त्याांच्या पानाांवर बसले. वचत्ान्न, गाजराची वहगां -कढीपत्त्याची
फोिणी देऊन के लेली कोवशबां ीर, पातळ-पातळ पोळ्या, साबां ार,
कै रीचा कायरस, कनाघटकी पद्धतीने के लेली दधु ीची िाजी आवण
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हातावां र के लेल्या शेवयाांची स्वावदष्ट खीर असा तसा पहायला
अवतशय साधा मेनू होता. पण, एके क पदाथाघची चव घेतल्यावर
त्याांना कळलां अनरु ाग अम्माचां इतकां कौतक
ु का करत होता ते..
रसना तृप्त करणारया चवींनी त्याांचां पान िरलां होत.ां गाजराची साधी
वकसनू के लेली कोवशांबीरही इतकी चववष्ट लागू शकते? दोघी बोटां
चाटत रावहल्या. पानात वाढलेला कायरस पाहून सांवहता तर
आधीच excite झाली होती. ती चव वतने पन्ु हा पन्ु हा जीिेवर
घोळवली. आवण शेवयाांची खीर? त्यात या अम्माांनी काय घातलां
होतां देव जाणे पण इतकी सरु े ख मधरु खीर या आधी कधीच खाल्ली
नसल्याची कबल
ु ी दोघींनी वदली. अम्मा शेजारीच सारे पदाथघ घेऊन
वाढायला बसल्या होत्या. त्याांनी आग्रह करून करून वतघाांना
यथेच्छ जेऊ घातलां. िाषा कळत नसली तरी त्याांचां अगत्य आवण
प्रेम दोघींना जाणवत होतां.
जेवण झाल्यावर अम्माांशी थोि्या गप्पपा मारून वतघे बाहेर
पिले. पचां तारावां कत गोष्टी हाताशी असताना अनरु ागचे असे मातीत
घट्ट रोवलेले पाय पाहून ररया दाखवत नसली तरी नक्कीच प्रिाववत
झाली होती. तो अम्माांशी ज्या ववलिण सलगीने, आस्थेने वागत
होता त्यावरून त्याच्यातले माणसू म्हणनू असलेले गणु वतच्या
नजरे तनू सटु ले नाहीत.
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“जेवण खरांच अप्रवतम होतां. या चवी मी कधीच ववसरणार
नाही.” सवां हता म्हणाली.
“..आवण तम्ु हाला यायचां नव्हतां.” अनरु ाग ररयाकिे पाहत
म्हणाला.
“टोमणे परु े .. जेवण खरांच छान होतां. थॅकां य.ू .” ररया शाांतपणे
म्हणाली.
“बाय द वे अनरु ाग, तू ररयाकिे बोट दाखवत अम्माच्या
कानात काय खसु रु -फुसरु करत होतास रे ?”
सांवहताने औत्सक्ु याने ववचारलां.
“हाहा.. ते आमचां सीक्रेट आहे.” तो मांद हसत म्हणाला.
हम्पी पाहत पाहत मग ते बराच वेळ वफरले. चचाघ-गप्पपा-चेष्टामस्करी आवण प्रेिणीय हम्पी.. त्याांचा वेळ कसा गेला त्याांचां त्याांना
समजलां नाही.
सरतेशेवटी ववरुपाि मांवदरात दशघन घेऊन ररया आवण अनरु ाग
बाहेर चौथरयावर येऊन बसले. सांवहता काहीतरी खरे दी
करण्यासाठी म्हणनू वतथले स्टॉल धिांु त होती.
मांवदराच्या कळसाकिे पाहणारया ररयाला अनरु ाग म्हणाला,
“मग.. आता पन्ु हा अभ्यास का..”
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नजर त्याच्याकिे वळवत ररया म्हणाली,
“हो..”
दोघानां ी एकमेकाक
ां िे पाहून हलकसां वस्मत के लां. ररया
बोलायला लागली.
“वसववल सववघसेसची तयारी करायची म्हटल्यावर अपयशाची
तयारी ठे वावीच लागते. खचनू चालत नाही.”
“हम्म.. हे आयष्ु या बाबतीत पण खरां आहे.” अनरु ाग.
“म्हणजे?”
“म्हणजे, हेच बघ ना तू मला नाही म्हणालीस.. पण मी खचलो
का? माझे प्रयत्न चालचू आहेत..”
अनरु ाग हसत म्हणाला.
“हाहा. हो का.. अनरु ाग तो ववषय नको. आपलां ठरलांय ना.”
हसणारया गव्हाळ रांगाच्या ररयाकिे तो िणिर पाहतच
रावहला. वारयावर वतचे के स उित होते. त्याांना सावरत सावरत
बोलण्याचा वतचा यत्न त्याला अजनू च सदांु र वाटायला लागला.
तसाच वतच्याकिे पाहत तो म्हणाला,
“तल
ु ा वाटतां, मी तझ्ु या स्वप्पनाांच्या आि येईन?” त्याच्या
िोळ्यात चमक होती.
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ररया काही न बोलता शाांत रावहली.
“असे, चचाघ न करता, समोरच्याला सांधी न देता एकतफी
वनणघय घेऊ नयेत ररया.. ते बहुतेक वेळा चक
ु ीचे ठरतात.”
ररयाने त्याच्याकिे पावहलां पण काही न बोलता ती फक्त
हसली.
सवां हता वतची खरे दी आटपनू वतथे आली. अनरु ागचां शेवटचां
वाक्य वतच्या कानाांवर पिलां. पन्ु हा वतचां मन धावत मागे अवनके त
पाशी जाऊन पोचल.ां त्याला तसच
ां ओढत आणनू मग वतने कॅ मेरा
बाहेर काढला. वतघाांनी ढीगिर फोटोज वक्लक के ले..
वतवन्हसाांजा झाल्यावर हातात शहाळी आवण मनात वकतीतरी
नव्या गोष्टी घेऊन वतघेही मक्ु कामी परतले..
.. उद्याचा नवा वदवस वतघाांचीही वाट पाहत होता.
आता तो प्रवास त्या दोघींचा रावहलेला नव्हता, वतघाांचा
झाला होता!

“मग, उद्याचा काय ववचार आहे?”
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बेिवर आिवां होत ररयाने सांवहताला ववचारलां.
“’उद्या’?.. उद्याचा ववचार करत बसलो तर ‘आज’ हातातनू
वनसटून जातो..”
खचु ीवर मागे रे लत छताकिे पाहत सांवहता म्हणाली.
ररयाने मान वाकिी करून वतच्याकिे पावहल.ां आवण वजवणी
मिु पत म्हणाली,
“कोणत्या थोर व्यवक्तचां वाक्य आहे हे?”
सरळ होत सांवहता म्हणाली,
“सतां अनरु ाग..!!”
यावर दोघी खळखळून हसल्या.
“उद्याचा ववचार वगैरे काही नाहीये फारसा.. पण, अनरु ाग
म्हणत होता coracle ride खास असते इथली.” सांवहता बेिवर
बसत म्हणाली.
“हा अनरु ाग आपला वपच्छा सोिणारच नाहीये का?” ररयाने
िोक्याला हात लावला.
“हाहा.. चाांगलाय गां तसा तो वबचारा..”
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“अरे हो.. पण मला awkward होतां. मनावर ओझां
असल्यासारखां वाटायला लागत.ां नाही म्हणण्याचां वगल्ट येत राहतां
तो वदसला की.”
“ओके ईफ यू आर नॉट comfortable देन..”
“नाही अगदी तसांही नाही..” हळू आवाजात ररया पटु पटु ली
आवण झोपण्यासाठी म्हणनू ववरुद्ध कुशीवर वळली. आवण शेवटी
थोिीफार चळ
ु बळ
ु करून म्हणाली,
“ओके फाइन, पण त्याला सागां coracle राइि झाल्यावर
आपल्याला अनेगिु ीला जायचांय. जवळच आहे. उद्याचा मक्ु काम
वतथेच.” आवण वतने lights ऑफ के ले.
सांवहता हलके च गालात हसली.
उन्हाळ्याचे वदवस असल्याने आवण सयू ोदय गाठायचा
असल्याने वतघेही पहाटेच ठरलेल्या वठकाणी िेटले आवण
सयू ोदयाच्या आत त्याांनी सनापरू तलाव गाठला. पहाटची मोहक
हवा त्याांची मनां प्रसन्न करून गेली. रस्ताही सरु े ख होता. तलाव
जसजसा जवळ येत गेला तसतसे वाटेतल्या दगिाच
ां े आकार िव्य
होत गेले. प्रत्यि तलाव पावहल्यावर तर दोघींचे िोळे दीपले.
िोळ्याांत मावणार नाहीत इतक्या अजस्त्र दगिाांनी वेढलेला तो
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तलाव पहाटच्या आांबसु प्रकाशात दैवी वाटत होता. अनरु ागच्या
आधीच्या ओळखी असल्याने त्याने इतक्या सकाळी एक coracle
पण अरें ज के ली. एका मोठ्या पाषाणआला टेकून उिी असलेली
ती िोंगी उफघ गोल बोट पाहून दोघी excite झाल्या. थोिीशी
िीतीही त्याांना वाटली. आधीचा अनिु व नसल्याने ती वजन पेलू
शके ल का वकांवा बिु णार तर नाही ना असे प्रश्नही त्याांच्या मनाला
स्पशघनू गेले. पण मग अनरु ाग आवण तो िोंगीवाला दादा त्याच्ां या
चेहरयाांकिे पाहून हसायला लागल्यावर िीत-वबचकत एकमेकाांचे
हात धरत त्याांनी त्या coracle मध्ये पाय ठे वले. पण, त्याांची
कुठलीच िीती खरी न ठरता काही िणातच दोघी त्या सरु े ख बोटीत
वस्थरावल्या. नावाि्याने वल्हवत बोटीला तलावात पढु े पढु े
न्यायला सरुु वात के ली.
Coracle मध्ये बसण्याचां ते फीवलांग, हाताच्या अांतरावर
असलेलां गार वनळसर-वहरवां पाणी आवण बाजल
ू ा उभ्या पाषाण
टेकि्या.. एकावर एक रचलेले िव्य पण गळ
ु गळ
ु ीत दगि. फोटो
काढावेत, की ते दृश्य िोळ्यात साठवावां की मनात कोरावां
सांवहताला काही कळे ना. ती ववस्मईत होऊन चहूकिे पहात होती
फक्त. बरयाचवेळा इथे येऊन गेल्यामळ
ु े हा अनिु व अनरु ाग साठी
आता नवीन नव्हता. पण तरी त्या दोघींसोबत त्याचां मनही आनांद
आवण औत्सक्ु याने िरून गेलां होत.ां
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“शतकानश
ु तके इथले लोक या बोटी नदी पार करण्यासाठी
वापरतात. इथे यानां ा िोंगी म्हणतात” अनरु ाग म्हणाला.
थोिसां वाकून हात बाहेर काढून ओजां ळीत पाणी घेत ररया
म्हणाली,
“500 वषांपवू ी, Domingos Paesa नावच्या एका पोतघगु ीज
प्रवाशाने हम्पीला िेट वदली होती. त्याने वलवहलय, इथले लोक
तांगु िद्रा नदी पार करण्यासाठी गोल, बास्के ट सारख्या वदसणारया
वैवशष्ट्यपणू घ बोटींचा वापर करायचे. ज्या की आतनू वेताच्या
बनलेल्या असतात आवण बाहेरून लेदरच्या. त्या इतक्या मजबतू
असतात की त्यातनू बरयाचवेळा घोिे वकांवा बैलही वावहले
जायचे.”
अनरु ाग ररयाकिे पहात रावहला. त्याच्याकिे पहात आवण
ररयाकिे इशारा करत सांवहता म्हणाली,
“वहस्टरी ऑप्पशनल..”
दोघे ओळखीचां हसले. त्याच्ां या किे पहात ररया म्हणाली, “..
आवण पस्ु तकी वकिा सद्ध
ु ा..”
यावर वतघे हसू लागले.
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इतक्यात अनरु ागने ररयाचां लि टेकिीच्या पलीकिे वेधल.ां .
सवु णाघची आिा घेऊन के शरात न्हालेला आवदत्य दगिाच्ां या मागनू
वर येत होता. ते टोकावरचे गळ
ु गळ
ु ीत दगिही िणिरसाठी के शरी
होऊन गेले. सांपणू घ तलावाला त्या सोनेरी वकरणाांचा अविषेक
घिला. वनळसर वहरवां पाणी के शरी िासायला लागलां. प्रत्येक
वकरणातनू शेकिो िासमान सयू घ पाण्यावर चमकू लागले. तो
ववलिण अरुणोदय वतघाच्ां या मनावां र कायमचा कोरला गेला. पढु े
पढु े सरकणारया बोटीतनू मनाला एका वेगळ्याच बेटावर नेणारी ती
सैर वतघेही चाखू लागले. बरचांसां पढु े आल्यावर समोर दगिातनू
पाझरणारे धबधबे पाहून तर त्याच
ु ाप्रां माणे बागिू
ां ी मने लहान मल
लागली. नावाि्याने नाव त्यातल्या एका धबधब्याखाली नेल्यावर
तर ते शभ्रु तषु ार अांगावर घेताना त्याांच्या आनांदाला पारावार उरला
नाही.
नाव पढु े जात रावहली. ती मोहक सकाळ, तो शाांत, अद्भूत
वनसगघ.. वतघेही त्या शातां तेत हरवनू गेले. सवां हताच्या ओठी
वतच्याही नकळत wordsworth च्या ओळी उमटल्या..
marvel how Nature could ever find space
For so many strange contrasts in one human face:
There's thought and no thought,
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and there's paleness and bloom
And bustle and sluggishness, pleasure and gloom.

वतची आविीची, पाठ असलेली ती कववता आज त्या
वातावरणात नकळत वतच्यातनू बाहेर पित होती. अथघ लागत होता
का? माहीत नाही. कदावचत हो कदावचत नाही. पण काहीतरी
अॅबस्ट्रॅक्ट पण वततकांच स्पष्ट असां काहीतरी त्यातनू वतघाांनाही
प्रतीत होत होतां हे मात् नक्की.
There's indifference, alike when he fails or succeeds,
And attention full ten times as much as there needs;
Pride where there's no envy, there's so much of joy;
And mildness, and spirit both forward and coy.
This picture from nature may seem to depart,
Yet the Man would at once run away with your heart;
And I for five centuries right gladly would be
Such an odd such a kind happy creature as he…

“one.. two.. three.. jump right away!!”
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अनरु ागचां कौंवटांग ऐकत सांवहता ने मोठा श्वास घेऊन त्या
उांचावरच्या मोठ्या दगिावरून पाण्यात उिी मारली. पाण्याचा
मोठा आवाज झाला. िणिराने खोल पाण्यातनू वर येत वतने वरुन
पाहणारया अनरु ागला आवण ररयाला थम्ब्स अप के लां आवण त्या
ववशाल जलाशयात पोहू लागली.
अनरु ागने वळून ररयाकिे पावहलां. ती अधघवट रागावलेल्या,
अधघवट िीतीने िरलेल्या नजरे ने त्याच्याकिे पाहत होती. खरांतर,
Coracle मधनू उतरल्यावर जेव्हा अनरु ागने ही cliff jumpingची
कल्पना साांवगतली तेव्हापासनू ररया त्याला ववरोधच करत होती.
पोहायला जरी येत असलां तरी वतला उांचीची प्रचांि िीती वाटते हे
वतने शक्य त्या सवघ प्रकारे साांगनू पावहलां. पण, त्याच्या आवण
सवां हताच्या उत्साहापढु े वतचा वनिाव लागेना. तशीच चरफित ती
त्याांच्यासोबत इथे आली होती. मनात प्रचांि िीती, उांचवरचा तो
अवाढव्य पाषाण, खाली चमकनारां वनळांशार पाणी.. ररया थरथरत
होती.
अनरु ाग वतच्या जवळ आला,
“कसली िीती वाटतेय तल
ु ा?”
“उांचीची.. अथाघत!”
वतच्या शेजारी बसत तो म्हणाला,
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“हम्म.. मला पवहल्या िेटीतच कळलां होतां, तू वित्ी आहेस.”
“एक्सक्यजू मी..” ररयाचा चेहरा अजनू लाल झाला.
“हो. कधी कधी प्रवाहा सोबत स्वत:ला वाहू द्यायलाही गट्स
असावे लागतात. दरवेळी ‘मी म्हणतेय तस’ां , ‘मला हवां तसां’,
‘माझ्या पद्धतीने’ वगैरे हट्ट चालत नसतात. ते हट्ट चालवण म्हणजे
यश नसत.ां कधी कधी स्वत:ला बाजल
ू ा ठे वत, पणु घपणे बाजल
ू ा
ठे वत, या आयष्ु य नावाच्या गोष्टीत स्वत:ला झोकून देता यायला
हवां. नाही, वाटतांय वततकां सोपां नाही ते. ररस्क आहे. Uncertainty
आहे. पढु चा िण कसा असेल याची खात्ी नसणां आहे.. पण ते
स्वीकारता यायला हवां. आपण जशी कल्पना के लीये तेच आवण
तसचां आपल्या सोबत घिेल असां अवजबात नसतां. तसा हट्ट करणां
हा शद्ध
ु बावलशपणा आहे. आवण मला तेच तेवढच हवय म्हणत
आयष्ु य जगायचच थाांबवण हा मख
ू घपणा. आवण त्यापायी प्रवाहात
उिी मारायला नाही म्हणणां हा शद्ध
ु वित्ेपणा आहे. तू वित्ी
आहेस!”
त्याच्या त्या रोखठोक बोलण्याने खजील होत ररया शब्द
गोळा करत म्हणाली,
“मी तझ्ु याशी लग्नाला नाही म्हणतेय याचा तू असा अथघ
लावतोयस तर?”
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त्यावर वकांवचत हसत तो म्हणाला,
“नाही. तू लग्नाला नाही म्हणतेयस, माझ्याशी लग्नाला नाही
म्हणतेयस म्हणनू अवजबात नाही. तू ‘जगायलाच’ नाही म्हणतेयस
म्हणनू मी तल
ु ा वित्ी म्हणतोय. तझ्ु या आयष्ु याचां एक वचत् तू मनात
तयार के लां आहेस. आवण त्यातल्या प्रत्येक मायनर विटेलसह ते
तल
ु ा प्रत्यिात यायलाच हवांय. तसां नाही झालां तर काय? या
ववचारानेही तझु ा थरकाप उितो. तू प्रचांि घाबरतेस. माय वियर, जे
जसां समोर येईल ते तसां स्वीकारण्याची वहम्मत ठे व.”
त्याचां बोलणां ऐकून ररया आतनू हलली. आपली दख
ु री नस
कोणीतरी गचकन धरावी असां वतला झालां. वतला पन्ु हा तो फायनल
इटां रव्ह्यचु ा वदवस आठवला. लेखी परीिेत ती पास झालेली
असली तरी पोस्टची खात्ी वाटावी इतके वतला पेपर बरे गेले
नव्हते. आवण त्यामळ
ु े अथाघतच मल
ु ाखतीवर पोस्ट वमळणार की
नाही हे ठरणार होत.ां त्या गोष्टीचां आलेलां टेंशन वतच्या चेहरयावर
स्पष्ट वदसत होतां. वसलेक्ट नाही झाले तर काय ही िीती प्रत्येक
उत्तरातनू ठळक वदसत होती. सगळां येत असनू , लाखो
ववद्याथ्यांमधनू मल
ु ाखती पयघन्त पोचनू , सगळ्या प्रकारची तयारी
करून देखील इटां रव्ह्यु पॅनल समोर वतची झालेली अवस्था ती
ववसरू शकत नव्हती. आवण त्यामळ
ु े च, के वळ त्यामळ
ु े च वतची
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पोस्ट हुकली हे आत कुठे तरी ती जाणनू होती. अनरु ागच्या
बोलण्याने त्याला दजु ोरा वमळाला फक्त.
“मी तल
ु ा फोसघ करणार नाही. तझु ां तू ठरव.” असां म्हणनू
काहीवेळाने अनरु ाग उठला आवण त्याने पाण्यात उिी मारली.
ररया िानावर आली.
एका वेगळ्याच तांद्रीत, कसलाच ववचार न करता त्याच्या मागे
वतनेही उिी मारली. वारयावर स्वत:ला पाण्याच्या वदशेने वतने
झोकून वदल.ां त्या िणी वतचां शरीर वतला कमालीचां हलक वाटल.ां
िणात पाण्याचा मोठा आवाज झाला. त्या वनळ्याशार पाण्यात ती
खोल गेली आवण मग वर आली.. िोळ्यावरचां पाणी वतने बाजल
ू ा
के ल.ां समोर अनरु ाग होता. त्याने हसनू वतच्याकिे पावहल.ां
िीतीच्या पलीकिे यश असतां म्हणतात. ती िीती सर के ल्याचा
ववलिण आनदां वतच्या चेहरयावर होता. नजरे नेच त्याचे आिार
माननू ती वफरली आवण पाण्याच्या प्रवाहासोबत मनसोक्त
पोहायला लागली.

अनेगिु ीला पोचनू दपु ारचां जेवण होईपयंत आपण पढु े कुठे
जातोय हे सांवहता आवण अनरु ाग दोघाांनाही माहीत नव्हत.ां
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सनापरू हून अनेगिु ीला पोचेपयंत आवण जेवण करतानाही त्याांच्या,
कॉपोरे ट कल्चर अँि इट्स चेंवजगां असपेक्ट्स या ववषयावर सेवमनार
चालयु े की काय असां वाटण्या इतपत कमालीच्या गहन चचाघ
रांगल्या होत्या. ररया सगळां एका कानाने ऐकून दसु रया कानाने
सोिून देत जेवणावर ताव मारत होती. मध्येच नावाला त्याांच्या हो
मध्ये हो वमसळत होती. त्या दोघाांना त्याांच्या चचेमध्ये सोिून वबल
िरायला काऊांटरवर गेल्यावर वतने हॉटेल मालकाकिे ओणके
वकांिी ववषयी चौकशी के ली. पण त्याांना काही माहीत नाहीसां
वदसलां. या गावाजवळ एक प्रागऐवतहावसक वठकाण आहे आवण
त्याची गावातल्या कोणाला कल्पनाही नसावी याचां वतला प्रचिां
आश्चयघ वाटलां. वतने मग बाहेर येऊन जराशी चौकशी के ली. शेवटी
एक हम्पीमधला ररिावाला सापिला ज्याला या वठकाणाववषयी
मावहती होती. त्याने पवू ी कधीतरी एका ववदेशी दापां त्याला वतथे
नेलां होतां म्हणे. मग तो ररिावाला पढु े आवण या वतघाांची गािी मागे
अशी त्याांची स्वारी ओणके वकांिी मधली जवळपास पाच हजार
वषांहून जनु ी असलेली रॉक पेंवटांग्स पाहण्यासाठी वनघाली. एव्हाना
सयू घ खपू सा पवश्चमेकिे कलला होता.
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“आपण कुठे जातोय नक्की, कळे ल का?” समोरच्या
ररिाच्या मागे आपली गािी हाकणारया ररयाकिे पाहून सवां हताने
ववचारलां.
“कळे लच तम्ु हाला काही वमटां ात..” शेजारी बसलेल्या
वतच्याकिे एक नजर टाकत ररया उत्तरली.
“ओह.. सप्राघइज अँि ऑल..” मागे बसलेला अनरु ाग
म्हणाला.
ररयाने मान वळवनू िोळे बारीक करून त्याच्याकिे पावहल.ां
वतच्याकिे गमतीशीरपणे पाहत तो पढु े म्हणाला,
“एक वमवनट, मला होकार देण्यासाठी एखादी रोमॅवटक
ां जागा
वगैरे वनविली आहेस की काय?”
सवां हताने जोरात हसनू अनरु ागला टाळी वदली. ररयाने वचिून
दोघाांकिे पावहलां आवण मग अनरु ागला म्हणाली,
“वेरी फनी. अनरु ाग सी, तू वकतीही लेक्चर दे, वफलॉसफी
झाि, मला ओळखायला लागल्याचा आव आण.. मी लग्न
करणार नाहीये!”
“ऊप्पस.. वदल के टुकिे हुये हजार.. नाही अॅक्चअ
ु ल्ली तटु ू न
तटु ू न मातीच झालीये आता पार..”
129

“शट अप..” वतने हसत त्याच्याकिे पावहलां.
सोनेरी शेताांमधनू वाट काढत ररक्शा पढु े जात होती. एका
वठकाणी थोिसां वळून एका छोट्या लोखांिी गेट समोर ती थाांबली.
ररिावाल्याने इकिे-वतकिे पावहलां आवण मग तो चालत थोिां पढु े
गेला. पाच एक वमवनटाांनी सोबत एक मध्यमवयीन शेतकरी सदृश
इसमाला घेऊन परतला. हे वतघे तोवर गािीतनू उतरले होते. त्या
व्यक्तीशी बोलल्यावर त्याांना समजलां की, त्या छोट्या गेटच्या
पवलकिची जागा म्हणजेच ओणके वकांिी. आवण ती चक्क एक
खाजगी मालमत्ता आहे. आवण तो इसम मबांु ईत राहणारया त्या
जागेच्या मालकाने नेमलेला माणसू आहे. ररिावाल्याला आवण
त्या इसमाला त्याांचे ठरलेले पैसे वदल्यावर ररिावाला परत गेला
आवण त्या रखवालदाराने गेटचां कुलपू उघिून वतघानां ा आत
सोिलां.
आत वाढलेलां गवत, बरीचशी मोकळी जागा आवण
थोि्याशा अांतरावर उजवीकिे मोठमोठाले एकावर एक बसलेले
दगि वदसत होते.
“कुठे आलोय आपण?” सांवहताने पन्ु हा ववचारलां.
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“ही एक प्रेवहस्टोरीक जागा आहे. ज्ञात अांदाजा नसु ार
जवळपास 5 हजार वषांहून जनु ी रॉक पेंवटांग्स आहेत इथे. Oldest
of art form!”
सवां हता आवण अनरु ागने बरयाचशा कुतहु लाने ररयाकिे
पावहलां.
त्या रखवालदाराच्या मागे वतघेही cave paintings च्या
वदशेने चालू लागले.
“प्रेवहस्टोरीक प्पलेस.. वेल हे मजेशीर आहे.” ररयाकिे पाहत
अनरु ाग म्हणाला.
“मजेशीर? काय..” ररया.
“हेच इथे काहीतरी सापिलां म्हणनू या जागेला प्रेवहस्टोरीक
म्हणायच.ां पण, मला वाटतां आपण वफरतोय ती प्रत्येक जागा,
आवण इतरही अजनू वठकाणां, आपला देश, पृथ्वीचा बराचसा िाग
हे सगळांच प्रेवहस्टोरीक आहे. त्या प्रत्येकाला इवतहास आहे.
काहींचा आपल्याला मवहतीय तर काहींचा नाही इतकाच काय तो
फरक.”
अनरु ागच्या बोलण्याने ररया ववचारात पिली. खरांच आहे की
हे. ऑल्मोस्ट एिी प्पलेस इज मोर ऑर लेस प्रेवहस्टोरीक.
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मोठ्या मोठ्या दगिाांची ती ववविप्त छोटीशी ठें गणी टेकिी
चढताना वतघाच
ां ी बरयापैकी दमछाक झाली. एका िल्यामोठ्या
दगिाखाली त्या दगिाच्या कॉन्वेक्स आकारामळ
ु े तयार झालेल्या
गहु से मोर वतघे पोचले. आवण समोरच्या दगिावरच्या त्या लाल
रांगात रांगवलेल्या आकृ त्या पाहून वस्तमीत झाले. हजारो
वषांपवू ीच्या मानवी अवस्तत्वाच्या त्या खणू ा पाहताना नाही म्हटलां
तरी त्याचां ी मनां थरारली. वेगवेगळ्या प्राण्याच
ां े आकार, कधी
त्याांच्या मागे तर कधी त्याांच्या पढु े असणारया मानवी आकृ त्या..
चौकोनी चौकटीत उिे दोन मानवी देह.. एक ना अनेक वचत्.ां
मोरासारखे वाटणारे पिी.. त्याच
ां ी वपसां हातात घेतलेले लोक..
आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्राचीन काळी,
कोणीतरी इथे ही वचत्ां वचतारुन ठे वली आहेत. काय हेतु असतील
त्यामागचे? मावहतीचां सांकलन, िोवतालाचां वणघन की व्यक्त
होण्याची उत्कट आकाांिा? त्या आवदम कलाकाराांना पसु टशी तरी
कल्पना असेल का की आपल्या या कलाकृ ती हजारो वषं जगणार
आहेत, उन्ह, वारा, पावसात वटकणार आहेत. कोणत्या तरी काळी
त्या पहायला वाट ववचारत त्या काळातले लोक इथे येऊन पोचणार
आहेत.. ररयाच्या मनात ववचाराच्ां या शृख
ु होत्या. प्रत्येक
ां ला सरू
वचत्ावरून हात वफरवनू ती पाहत होती. जवळून वनरखत होती.
इवतहासववषयी फारशी ओढ न वाटणारया सांवहताच्या मनाला
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देखील ती वचत्ां स्पशघनू गेली. अनरु ाग एका मागनू एक फोटोज
वक्लक करत होता. इतक्या वेळा हम्पीला येऊन देखील त्याला या
वठकाणा ववषयी काहीही माहीत नव्हतां.

बराच वेळ त्या पररसरात वफरून त्याांनी वतथली जवळपास
सगळी वचत्ां पावहली. एका गहु ते तर फणा काढलेला नाग वचतारला
होता. गहु च्े या तोंिावर त्याचा फणा आवण आत जाणारया कॉनके व
दगिावर शेपटू . त्या ठे वणीमळ
ु े वचत् वत्वमतीय वाटत होतां. वतघेही
अवाक झाले.
पण खरां अद्भूत वचत् वेगळांच होतां.
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“ओह माय गॉि..” ते वदसल्यावर ररया म्हणाली. आवण मागे
असलेल्या त्या दोघानां ा वतने ते पहायला बोलावल.ां
गहु च्े या आतल्या विांतीवर मगासारखी प्राण्याांची, माणसाांची
वचत्ां होती. आवण त्याच्ां या अगदी वर गहु च्े या छतावर आतल्या
बाजनू े एक गोलाकार आकृ ती होती. ही पेंवटांग्स पहायला येण्यामागे
खरां कारण या वववशष्ट वचत्ा ववषयी ररयाला वाटलेलां कुतहू ल होतां.
जेव्हापासनू वतने त्याववषयी वाचलां होतां तेव्हापासनू त्याला
पाहण्याचां वतच्या मनात होतां. आवण ती ते आज प्रत्यिात पाहत
होती. ‘एवलयन यएू फओ’, ‘मवतघक ववधी’ आवण अजनू काय काय
वनष्कषघ त्या वचत्ा ववषयी काढले गेले होते. पण ठाम मता पयघन्त
कोणीच पोचू शकलां नव्हतां. एखाद्या सॅटलाइट वकांवा अांतरीि याना
सारखी वदसणारी ती आकृ ती आश्चयघ वाटायला लावणारी होती.
वतघेही पन्ु हा पन्ु हा त्या वचत्ाकिे पाहत होते. आवण अचांवबत होत
होते. इवतहास ही खरच वकती अनाकलनीय गोष्ट आहे याची
जाणीव त्याांना होत असावी. ते खरांच यान असेल का वकांवा अजनू
काही? यान असेल तर कुठून आलां असेल? कोणी तयार के लां
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असेल? इथल्या आवदम लोकाांना ते कसां वदसलां असेल? एक न
अनेक प्रश्न..

मनात प्रचिां ववस्मय घेऊन वतघेही जवळच्या एक दगिावर
बसले. सयू घ विवतजाकिे झक
ु ला होता. सांध्याकाळची वेळ. आवण
ते अद्भूत वठकाण. काही न बोलता वतघेही बराच वेळ वतथे बसनू
रावहले..
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मावळत्या सयू ाघकिे पाहत एका मोठ्या दगिावर वतघे बसले
होते. एक स्वप्पनाने पछािलेली, एक स्वत:च्या एकटेपणाचा अथघ
शोधणारी, आवण त्यादोघींच्या मध्ये येणारया िणाला हसत
सामोरा जाणारा तो. ररयाच्या स्वप्पनाांनी िरलेल्या, जराशा
गोंधळलेल्या िोळ्यात स्वत:साठी जागा शोधणारा. ध्यानीमनी
नसताना या वळणावर येऊन ठे पलेले वतघे. काही प्रवास माणसाला
स्वत:शी कनेक्ट व्हायला मदत करतात. तसां काहीतरी. सवां हताला
आता वतची सम सापिायला लागली होती. अनरु ाग ती ररयाच्या
िोळ्याांत शोधत होता. आवण ररया? वतच्या मनात पराकोटीचां ििां
चालू होतां. वतनेच तयार के लेल्या प्रश्नाांशी ती स्वत:च झगित होती.
शेजारी बसलेला अनरु ाग आवण त्याचां असणां वतला हवहवसां
वाटायला लागलां होत.ां पण ते मान्य करणां जि जात होत.ां अगदी
स्वत:पाशी सद्ध
ु ा. काही कांु पणां आपणच आपल्या िोवती बाांधनू
घेतो त्यापैकी काहीतरी.
काही वेळाने ती शाांतता िांगत ररयाच्या फोनची ररांग वाजायला
लागली. नांबर अनोळखी होता. वतने फोन रीसीव के ला.
“हॅलो..” थोिासा ओळखीचा वाटणारा परुु षी आवाज.
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“हॅलो, कोण बोलतय?” ररया.
“हाय ररया, मी अवनके त.. सांवहताचा वमत्..”
ररया गोंधळली, वतने सांवहता किे पावहल.ां ती सयू ाघस्त वनरखत
दसु रया टोकाला बसली होती.
“ओह हाय.. बोल नां..”
“मला सांवहताशी बोलायचां होतां, वतचा फोन लागत नाहीये
म्हणनू तल
ु ा लावला.”
ररयाची ट्यबू पेटली. सांवहताचा फोन मागच्या 3-4
वदवसापां ासनू बदां होता.
“ओह ओके .. मी देते वतला फोन. एक वमवनट हा..”
ररया उठून सवां हता पाशी आली आवण खणु ेनेच अवनके तचा
कॉल असल्याचा साांवगतलां. सांवहता गोंधळली. वतने तसाच फोन
कानाला लावला.
ररया अनरु ाग जवळ येऊन बसली. अनरु ागने काय झालां म्हणनू
ववचारलां. ररयाने खाांदे उिवले.
“हॅलो..” सांवहता.
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“अगां कुठे यस त?ू ? फोन बांद का आहे आवण? कालपासनू
ट्राय करतोय मी. फ्लॅटला पण कुलपू आहे. वतथेही जाऊन आलो.
वठके ना सगळां?”
अवनके तने एकदम प्रश्नाच
ां ा िविमार के ला. सवां हता अजनू
गोंधळली.
“मी ठीक आहे. तू का फोन लावत होतास पण?”
“आधी आहेस कुठे ते साांग.” अवनके त.
“हो साांगते पण झालांय काय..”
“काय झालय? तझ्ु या दोन बॉस सकट स्टाफ पैकी बरयाच
जणाांचे कॉल्स येतायत मला दोन वदवसाांपासनू . काही न साांगता तू
तीन वदवसाांपासनू गायब आहेस असां कळलां. त्याांनी कॉनटॅक्ट
करण्याचे खपू प्रयत्न के ले पण झाला नाही. आपल्याववषयी माहीत
होतां सगळ्याांना. सो मला काही मवहतीय का म्हणनू ववचारत होते
सगळे . आवण मग हे सगळां ऐकून..”
“काय.. हे सगळां ऐकून काय?” सांवहता.
“..मलाही काळजी वाटायला लागली तझु ी. फोन बदां . घरी
जाऊन आलो. ते पण बांद. शेजारयानां ा काही माहीत नाही. शेवटी
जन्ु या वसम मधनू ररयाचा नांबर शोधनू काढला.”
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त्याचां बोलणां ऐकून सांवहताला आतनू खपू छान वाटायला
लागल.ां ती काय वमस करत होती ते लगेच वतला जाणवलां.
“काळजी वाटते तल
ु ा अजनू ..” लटक्या उपरोधाने ती
म्हणाली.
“काळजी? छे . अवजबात नाही. तझु े ऑवफस वाले पैसे देतायत
तल
ु ा शोधण्याचे. म्हणनू शोधतोय.” थोिा आणखी वचिून
अवनके त म्हणाला.
“हाहा.. मला एवढा िाव वमळतोय? वसररयसली?” ती
मोठयाने हसली.
“कुठे आहेस आवण काय झालय सागां शील आता?”
अवनके त.
“हम्पी. हम्पी मध्ये आहे.”
“हम्पी? वतथे काय करतेयस?”
“पळून आलोय मी आवण ररया..”
“पळून?”
“हाहा हो... इट्स अ लॉन्ग स्टोरी..”
“ओह.. काळजी करण्यासारखां नाहीये ना काही?”
“नाही.”
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“आवण ऑवफसचां काय? वचिलेयत सगळे . जॉब सोिायचा
ववचार आहे?”
“हो.. resignation बरोबर घेऊनचां जाणार आहे त्या वमाघची
िेट घ्यायला.”
“हम्म.. तू अशक्य आहेस. अवजबात बदलली नाहीयेस.”
“अशक्य मी आहेच. पण बहुतेक बदलायला लागलेय
आता.”
“?”
“कळे ल तल
ु ा आल्यावर..” मावळणारया के शरी सयू ाघकिे
पाहून सांवहता म्हणाली, “िेटशील ना?”
अवनके त जरासा शातां झाला. आवण मग म्हणाला,
“ये लवकर”
सवां हताने फोन ठे वला. वतच्या चेहरयावर ओसिां ू न वाहणारा
आनांद होता.
ती फोन घेऊन ररयापाशी आली. सांवहताचा चेहरा पाहून
ररयाला अदां ाज आला. अनरु ाग मात् गोंधळला होता. पण तो गप्पप
रावहला.
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“ऑल ओके ?” ररयाने ववचारलां.
“येस.. मोर दॅन ओके .” ती छान हसत उत्तरली. ररया मग
समजनू शाांत रावहली.
“आपण पळून आलो ना सो ऑवफस मधले लोक चौकशी
करत होते..” सांवहता पढु े म्हणाली.
“तम्ु ही पळून आलाय?” अनरु ाग आश्चयघ वाटून म्हणाला.
यावर ररया आवण सवां हता दोघी एकमेकींकिे बघनू हसल्या.
आवण घिला प्रकार त्याला समजाऊन साांगता साांगता वतघाांचा
परतीचा प्रवास सरू
ु झाला.
आता गािी अनरु ाग चालवत होता. ररया त्याच्या बाजल
ू ा
आवण सांवहता धावणारा रस्ता पाहत मागे बसली होती.
त्या दोघींचां तिकाफिकी वनघनू येणां, प्रवास, त्याआधीचा
घटनाक्रम सारां ररयाकिून ऐकताना अनरु ाग अजनू अजनू
वतच्याकिे ओढला जात होता. नांतर नांतर तर वतचां बोलणां त्याला
फारसां ऐकुच येईना. इतका तो वतच्या वकती साांगू आवण वकती बोलू
म्हणणारया िोळ्याांमध्ये गांतु नू गेला.
काहीवेळाने ती जराशी शाांत झाल्यावर तो म्हणाला,
“अनेगिु ीला नको, हम्पीलाच मक्ु काम करू आपण. उद्या
दपु ारची फ्लाइट आहे माझी हुबळीहून.”
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“तू जातोयस?”
नाराजीच्या सरु ात ररया पटकन बोलनू गेली. आवण मग ते
लिात आल्यावर एकदम शाांत झाली.
अनरु ाग हलके च हसला आवण म्हणाला,
“हो. वीकएिां सपां ला ना. जावां लागेल. मला नाही सोिायचाय
माझा जॉब.”
“ओह हम्म..” हसण्याचा प्रयत्न करत ररया म्हणाली.
त्यानांतर वतघे शाांतच रावहले. हम्पी येईपयंत.
अनरु ागच्या हॉटेल समोर त्याने गािी थाांबवली. ररया आवण
तो खाली उतरले. ररया उगाच रें गाळली.. वतच्याकिे पाहत
अनरु ागच म्हणाला,
“सो, इट्स ए बाय देन?”
ररयाची आतल्या आत प्रचिां घालमेल सरू
ु झाली.
पण काही न सचु नू ती त्याची नजर टाळून, “येस..” असां
काहीतरी म्हणाली.
अनरु ाग जरासा घटु मळला. पण मग काही न म्हणता तो
वळला आवण आत वनघनू गेला. हातातनू काहीतरी सटु त
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असल्यासारखां ररयाला वाटायला लागलां. पण काही न बोलता ती
सरळ ड्रायववगां सीटवर जाऊन बसली आवण वतने गािी स्टाटघ के ली.
सांवहता वतच्याकिे पाहत होती. न राहवनू ती म्हणाली,
“ही इज अ नाइस गाय ररया..”
पण ते ऐकून न ऐकल्यासारखां करत ररया गािी चालवत
रावहली. नेहमीपेिा जास्त वेगाने.
दोघी हॉटेलवर परतल्या. िक
ू तशी नव्हतीच फारशी. फ्रेश
होऊन सवां हताने िायरी उघिली. आवण ररया छताकिे पाहत बेिवर
आिवी झाली. बराचवेळ या कुशीवरून त्या कुशीवर करत
रावहली. पण वतला झोप येईना. आवण िोक्यातले ववचारही सरे नात.
इतक्यात वतचा फोन वाजला. वतने वळून पावहल.ां ‘text message
from Anurag’ स्क्रीनवर नोवटवफके शन पॉप अप होत होतां.
वतने िणाधाघत फोन unlock के ला आवण मेसेज उघिला.
“6 AM sharp at kodandrama temple ghat,
HAMPI”
ती िणिरासाठी प्रचांि रोमाांवचत झाली. मग गालातल्या
गालात हसली. आवण मग सकाळ होण्याची वाट पाहत कुशीवर
वळली.
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....
काही माणसाांचा नसु ता आवाज ऐकला तरी बरां वाटायला
लागतां. अवनके त त्यातलाच. वकती वदवसाांनी आज बोलले
त्याच्याशी. खपू हलकां वाटतांय.
आज पन्ु हा नव्याने ववचार करावासा वाटतोय सगळ्याचा.
सरुु वात अथाघत जॉब वस्वच करण्यापासनू . Resume अपिेट के ला
पावहजे. ठरवलयां आता, एखाद्याचां कॅ रक्टरवर येणां जीव गेला तरी
सहन करायचां नाही कधी.
World is full of some detestable people, who, by
their scabrous behaviour, make it an impossible
place for women to live in.. and I as a woman must
now learn how to deal with it.
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सांवहता,
हम्पी.
.....
ररयाला आज अलामघची गरज िासली नाही. कोणी न उठवता
ती अगदी वेळेवर उठली. फ्रेश झाली. आवण गाढ झोपलेल्या
सांवहतासाठी वचठ्ठी वलहून मांवदराच्या वदशेने वनघाली.
सकाळी सहा-सव्वा सहाच्या समु ारास कोदिां राम मवां दराच्या
घाटावर वाहणारी तांगु िद्रा पाहत अनरु ाग उिा होता. एक-दोन
पजु ारयाांचा पायरव सोिला तर वातावरण अगदी शातां होत.ां हम्पी
हळू-हळू जागां होऊ लागलां होत.ां पाठमोरया उभ्या अनरु ागला
ररयाने दरू
ु नच ओळखलां. हळूच त्याच्याशेजारी जाऊन ती उिी
रावहली. दोघाांनी एकमेकाांकिे पावहल.ां एक आल्हाददायक वस्मत
दोघाांच्या गाली उमटलां. काही न बोलता कोपरयावर त्याच्या
इशारयाची वाट पाहत उभ्या िोंगीवाल्याला त्याने हात के ला. तो
लागलीच त्याची िोंगी वल्हवत हे दोघे उिे होते वतथे आला. ते
पाहून ररया आतनू खपू आनांदली. पण काही बोलली नाही.
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अनरु ाग िोंगीत उतरला. मागे वळून त्याने ररयाला हात वदला.
वतने िणिर त्याच्याकिे पावहल.ां आवण मग काही न बोलता त्याचा
हात धरून तीही िोंगीत उतरली. दोघे खाली बसले. िोंगीवाल्याने
नाव वल्हवायला सरुु वात के ली आवण ते नदीवर तरांगू लागले.
िणातच ररयाला काल आवण आजच्या सफरीमधला फरक
जाणवला. कालचा अनिु व वकतीही सरु े ख असला तरी बोलनू
चालनू शेवटी तो तलावच. साठलेला वकांवा खरांतर साठवलेला.
पण आज? आज ही वाहणारी जीवांत नदी होती.. प्राचीन, परु ातन
तगांु िद्रा! त्यात सकाळची नीरव शाांतता. दैवी वाटावां असां दृश्य
आवण वातावरण.. सयू ोदयाच्या अगदी आधीची वेळ, अस्फुट पण
आशेने परु े परू िरलेल्या पसु ट होत जाणारया अांधाराने व्यापलेली.
घाटासोबत मागे पित चाललेलां मवां दर, नदीच्या कुशीत वशरणारी
त्याांची सरु े ख नाव, काठाला असलेले अजस्त्र दगि, मधनू च
वदसणारी मांवदरां.. सगळां इतकां इतकां सांदु र वाटत होतां ररया स्वत:ला
ववसरून गेली. वतच्या चेहरयावरचा ओसिां ू न वाहणारा आनदां
आवण समाधान अनरु ाग वटपत होता.
काहीवेळाच्या शातां तेनतां र अनरु ाग नदीच्या प्रवाहाकिे पाहत
बोलू लागला..
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“मला आठवतय त्यावदवशी मी ऑवफस मध्ये होतो. चारपाच मवहन्याांपवू ीची गोष्ट आहे. प्रेझेंटेशनची तयारी चालू होती.
इतक्यात मला बाबाांचा फोन आला. ‘एक स्थळ आहे. मांिळी
ओळखीची आहेत. तल
ु ा मल
ु ीचा फोटो आवण विटेल्स
पाठवलेयत. पाहून घे. आवण कळव.’ मी फोन ठे वला. त्यािणी
खरांतर तो मला माझ्या कामात व्यत्यय वाटला होता. पण फोन कट
के ला आवण वरचां नोवटवफके शन वदसल.ां ‘baba has sent an
image’. पाहूया तरी म्हणनू मी तो ओपन के ला. आवण खरां
साांगतो, त्या फोटोकिे पाहतच रावहलो. नाही. तो सांदु र होता वगैरे
म्हणनू नाही. आजकाल सगळ्याच मल
ु ींचे फोटो सदांु र वदसतात.
पण, तो फोटो वक्लक झाला होता आत कुठे तरी. नांतर प्रेझेंटेशन
झालां.. कामां सरुु च होती.. पण िोक्यात तो फोटो ठाण माांिून
बसलेला. वेळ वमळाल्यावर, विटेल्स वाचले. ‘ररया सामतां . सो
अँि सो अँि सो qualifications.. ऊांची.. गोत्.. etc.’ मग रीतसर
तझु ी प्रोफाइल पावहली, वाचली. का मावहत नाही, तू वेगळी
वाटलीस.”
ररया त्याचां बोलणां ऐकत होती.. तो पढु े बोलू लागला..
“तल
ु ा खरां साांग,ू मल
ु गी अशी हवी, तशी हवी, कररयरीवस्टक
हवी, घर साांिाळणारी हवी, असे असे इटां ेरेस्ट्स हवेत असां माझां
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सरुु वाती पासनू च काही नव्हतां. मल
ु गी पावहल्याबरोबर वक्लक
व्हायला हवी बास. तारा जळ
ु ल्या सारख्या वाटल्या पावहजेत. मग
बाकीच्या गोष्टी काय जळ
ु तात आपोआप वकांवा जळ
ु वनू घेण्याची
अवनवार इच्छाशवक्त तरी होते. तझु ा फोटो पावहल्यावर तसां वाटलां
होतां. पढु े मग मी इट्रां ेस्ट कळवला पण तझ्ु या घरून असां समजलां की
तू एक्झॅम झाल्यावर ठरवणारे स. सो मग, माझ्या घरच्याांनी दसु री
स्थळां पहायला सरुु वात के ली. एक-दोघींना मी िेटलो देखील. पण,
तू काही मनातनू हलत नव्हतीस. तेव्हाच ठरवलां होतां, एकदा
िेटायचच. त्यात मग काही वदवसाांपवू ी तझ्ु याघरून वनरोप आवण
तझु ा नबां र वमळाला..”
त्याने वतच्याकिे पावहलां. ती जराशी हसली आवण वतने नजर
नदीवर वळवली.
“त्या वदवशी फोनवर तू वफरकी घेतेयस हे कळलां होतां मला.
पण राग येण्याऐवजी कुतहू लच जास्त वाटल.ां तझ्ु या घरी फोन
करून कन्फमघ के लां, तू नक्की हम्पी मध्येच आहेस की नाही ते.
आवण मग सरळ वनघनू आलो.. काय होईल, तू कशी react
होशील, काही कल्पना नव्हती. पण तू नॉमघल react झालीस.
आवण मग तझु ां लग्न न करण्या मागचां कारण समजल्यावर दोन गोष्टी
घिल्या. एक, तझु ी तझ्ु या स्वप्पनाांप्रती असलेली वनष्ठा वदसली.
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आविली. आवण दोन, तझ्ु या विरविर िोळ्याांमधली विती, आवण
प्रामावणकपणाही जाणवला. फोटो पाहून तझ्ु याववषयी जे वाटलां
होतां तेच िेटल्यावरही वाटलां. आवण मागच्या दोन वदवसात ते
प्रकषाघने वाटतच रावहलां. तल
ु ा माझ्याववषयी नक्की काय वाटतां ते
माहीत नाही. तझ्ु या वागण्यातनू तू त्याचा फारसा अांदाज येऊही देत
नाहीस..
मी आज इथे तल
ु ा बोलावल,ां हे सगळां तझ्ु याशी बोलतोय ते
के वळ या सगळ्या गोष्टी मनात ठे ऊन मला वनरोप घ्यायचा नव्हता.
मग मी पणू घ प्रयत्न के ले नाहीत असां मला वाटत रावहलां असत.ां .”
त्याने त्याची नजर आता वतच्यावरून नदीवर वळवली. आवण
वतने नदीवरून त्याच्यावर.. तो सगळां खपू मनापासनू बोलतोय हे
वतला जाणवत होत.ां त्याच्या त्या शाांत, सांयत बोलण्या-वागण्याने
वतच्या मनातले सारे सांभ्रम आता हळूहळू गळून पिू लागले होते.
नावाि्याने नाव एका ववशाळ दगिाखाली नेली. त्या मोठ्या
दगिाचा अधाघ िाग काठावरच्या दगिाांत रूतलेला आवण अधाघ
पाण्यावर आला होता. अधातां री. पाणी आवण दगिामध्ये परुु ष-दीि
परुु ष अांतर. खाली पाणी, वर िलामोठा दगि अशी ती जागा.
ररयाला अवतशय गार वाटलां.
बाहेर येता येता ती बोलायला लागली,
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“अनरु ाग.. मला हे असां तझ्ु या सारखां छान छान बोलायला
जमत नाही. पण, इतकांच म्हणेन की, मलाही आविायला लागलयां
तझ्ु या सोबत असणां..”
आवण कालच्या सिां ाषणाचा धागा जोित, त्याच्या िोळ्यातां
पाहत म्हणाली,
“..आवण आणखी एक उिी मारुन पहायलाही आविेल
मला..”
त्याने चमकून वतच्याकिे पावहल.ां त्याला समजलां ती कोणत्या
उिी ववषयी बोलतेय ते. हा त्याच्यासाठी सख
ु द धक्का होता..
“खरांच?” तो आनदां ावतशयाने म्हणाला.
वतने गोि हसत मान हलवली.
"हो, स्वीकारायचां ठरवलांय, जे वाटतांय ते. स्वप्पनां तर आहेतच.
पण, त्याांच्या मागे धावताना सोबत कोणीतरी आहे हे फीवलांग छान
आहे खपू .. I would love to feel it.. and to let myself fall
in love too.."
त्याने खोलवर वतच्या िोळ्यातां पावहल.ां यावेळी वतथे त्याला
िीती वदसली नाही. compassion वदसलां. आत्मववश्वास वदसला.
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एवढ्यात दगिाांआिून सयू घ हलके च वर आला. सारी तांगु िद्रा
के शरात न्हाऊन वनघाली. आवण मग वतच्याकिे पाहणारया
अनरु ागचां लि ररयाने उगवत्या मोहक सयू ाघकिे वळवलां..

“This trip was best of all..”
घाटावर परतताना अनरु ाग म्हणाला.
“हम्म.. ” ररयाने हसनू सहमती दशघवली.
बोलत बोलत दोघे गािीपाशी येऊन पोचले.
“so.. मग कधी परतताय तम्ु ही दोघी?” अनरु ाग ने ववचारलां.
“बघू आमचां ठरलां नाहीये अजनू . एक-दोन वदवसात मे बी..”
ररया म्हणाली.
“हम्पी टु पणु े.. लॉन्ग विस्टन्स इट इज..”
“हो.. पण मजा येते अशा रोि वट्रप्पस मध्ये.. ट्रॅवल इज द बेस्ट
थेरपी. स्वानिु वातनू पटलांय मला आता हे.” ररया उत्साहाने
म्हणाली.
“येस.. इिां ीि इट इज..” वतच्याकिे पाहत तो म्हणाला.
“ऐक न.ां .” ररया जराशी घटु मळली.
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“बोल नां.” अनरु ाग.
“आपण हे सगळां घरी साांगण्याची घाई नको करायला.. असां
मला वाटतांय.”
वतच्याकिे पाहत जरासा ववचार करून अनरु ाग म्हणाला,
“ते लगेच एगां ेजमेंट आवण लग्नाच्या मागे लागतील म्हणनू ?”
वतच्या मनातलां त्याने बरोबर ओळखलां होतां. ररयाने हसनू
त्याच्याकिे पावहल.ां
“हो.. म्हणजे मला असां वाटतांय की we should know
each other more.. आवण दोन-एक मवहन्यात माझी नेक्स्ट
prelims exam पण आहे. I need to focus on that now..”
“yes yes.. off course.. Take your time.” अनरु ाग
शाांतपणे म्हणाला.
ररयाने हसनू त्याच्याकिे पावहल.ां
आवण मग ती पण्ु यात परतल्यावर िेटायचां ठरवनू दोघाांनी
एकमेकाांचा वनरोप घेतला.
वारयावर अल्लद तरांगणारां हलकां हलकां मन घेऊन ररया
हॉटेलवर परतली.
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वतला पाहताच सांवहता वमवष्कलपणे मोठ-मोठयाने गणु गणु ू
लागली.
“..आजकल पाांव जमींपर नही पिते मेरे.. बोलो देखा है किी
तमु ने मझु े उिते हुये..?..”
ररया त्यावर हसत, जाऊन बेिवर आिवी पिली.
“काय काय झालां? सगळां साांग मला.. ववथ एिी िीटेल..”
सांवहता प्रचांि उत्सक
ु तेने म्हणाली.
वतच्याकिे पाहत हाताची उशी करून ररया म्हणाली,
“हम्म.. साांगते. पण आधी तू सागां . तझ्ु या आवण अवनके त मध्ये
काय सीन चालयू े नक्की. काल त्याचा फोन येऊन गेल्यापासून
पाहतेय, नसु ती गल
ु ाबी गल
ु ाबी वदसतेयस.”
त्यावर गालातल्या गालात हसत सांवहता खाली बसली.
“काय साांगू ररया.. सगळी उत्तरां अगदी वतथेच होती बघ. मी
उगाच स्वत:च वक्रएट के लेल्या अांधारात चाचपित होते. मला
माझ्या प्रॉब्लेम्सच्या पवलकिचां काही वदसत नव्हत.ां त्या सगळ्या
पासनू थोिां दरू आल्यावर, त्यस्थपणे सारयाकिे पावहल्यावर सगळां
लख्ख वदसायला लागलांय आता.”
पन्ु हा आिवी होत ररया बोलायला लागली,
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“exactly यार.. आपण उगाच अवघि करून ठे वतो सगळ्या
गोष्टी. आपल्या समजतू ींचां क्लाऊि तयार करून जगतो आपण
आपल्यािोवती. तेच तेवढांच खरांय असां वाटायला लागतां काही
काळाने. आपलां जग सांकुवचत आवण वदशा रुांद व्हायला लागतात.
आवण मग त्या आपल्या बबल च्या पवलकिचां अनांत शक्यताांनी
िरलेलां अवकाश वदसेनासां होत जातां.. वदशा सांपल्या सारख्या,
विवतज हरवल्या सारखां वाटायला लागत.ां
पण, मळ
ु ात तसां नसतांच काही. गरज असते ती के वळ आपण
आपल्या कोशातनू बाहेर येण्याची.. मग सगळां लख्ख होत जात.ां
विवतज ववस्तारतां. वदगांत खणु ावतो..”
“हम्म.. खरां आहे.” सांवहताने होकार िरला. आवण मग पन्ु हा
ररयाकिे पाहत म्हणाली,
“बाय द वे.. सतां अनरु ाग चे मौवलक ववचार आहेत का हे?”
“हाहा.. नाही. सांत अनरु ागचा मौवलक ‘इफे क्ट’ आहे हा..”
िोळे वमचकावत ररया उत्तरली.
“म्हणजे त?ू म्हणजे तम्ु ही..??” सांवहता excite झाली.
वतच्याकिे पाहत ररयाने मान हलवली आवण म्हणाली,
“हो.. now you are free to tell this ‘Hampi story’
to our future kids..”
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“what? खरांच?.. I told you. I told you.. छुपी रुस्तमू
आहेस त.ू This is grand yar.. more than happy for you
both..” सांवहता आनांदाने म्हणाली.
“and I’m happy for you Samhita..” ररया सांवहता किे
पाहत म्हणाली.
दोघींनी मग एकमेकाांच्या िोळ्याांतला तो नव्याने गवसलेला
अनोखा आनदां वहप्पपी आयलिां वर स्कूटीची सफर करून
celebrate के ला. दोघी िरपरू िटकल्या.. रस्ता चक
ु ल्या..
थकल्या.. हरवल्या.. वनसगाघच्या कुशीत जाऊन स्वत:चीच पन्ु हा
नव्याने गळािेट घेऊन परतल्या..
दोघींना आता ‘घर’ बोलावत होत.ां मनाला हवी ती ववश्राांती
वमळाली होती. ताजेतवाने उन्मेष मनात घेऊन, आयष्ु याला
वििण्यासाठी दोघी आता उत्सक
ु होत्या.
ठरल्याप्रमाणे मग दसु रया वदवशी सकाळी त्याांनी हम्पीचा
िरल्या मनाने वनरोप घेतला आवण परतीचा प्रवास सरू
ु के ला.. नवे
अनिु व आवण ववस्तारलेलां विवतज सोबत घेऊन खणु ावणारया
वदगांताच्या वदशेने..
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ववराम
@सांजीवनी देशपाांिे
(कथा पर्ु णपर्े काल्पनिक असिू कथेतील निकार्ं मात्र खरी
आहेत.
मी हम्पी प्रत्यक्षात पानहलेलं िाही. सगळी वर्णिे गोळा
के लेल्या मानहतीवर नवसंबलेली आहेत. त्यामळ
ु ,े मला शक्य
नततकी अचक
ू ता राखण्याचा मी प्रयत्ि के लेला असला तरी काही
तपशील मागे-पढु े होण्याची शक्यता िाकारता येत िाही. )
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पुस्तक म्हणजे मैफल
फ़े सबक
ु , whatsapp, वकांवा अनेक नवीन माध्यमाांत वाचन
होतचां . फ़े सबक
ु चां नावच मळ
ु ी ’बक
ु ’ आहे. मधेच एखादी लके र,
नांतर कुठे ववनोद, अचानक कोणी तरी आक्रस्ताळां राजकीय िाष्य
करणार आवण ते सांपतां न सांपतां तो एखाद्या मृत्य़चू ी बातमी वा
लग्नाचा वाढवदवस. या माध्यमातां नू ही ज्ञान, िावना, याच
ां ा खेळ
चालतो; नाही असां नाही. पण तो िवणक असतो. ओझरता असतो.
एखादी सांदु र लके र मन मोहून टाकते खरे च. पण मैफलीचा गांध जसा
वदघघकाळ दरवळत रहातो तसे होत नाही.
आपल्या मनाला, आपल्या बद्ध
ु ीला वरच्या दजाघवर
नेण्यासाठी पस्ु तके आवश्यक असतात. मग ती छापील असो वा ई.
आपले मन आवण बद्ध
ु ी याांना दजेदार खरु ाक द्या. पस्ु तके वाचत
रहा. ई सावहत्य ईपस्ु तके ववनामल्ू य देते त्यामागे एक उद्देश आहे.
एक मन, एक बद्ध
ु ी जेव्हा वरच्या पायरीवर जातां तेव्हा ती व्यक्ती
वरच्या दजाघला जाते. जेव्हा समाजातील असांख्य लोक वरच्या
पायरीवर जातात तेव्हा समाजच प्रबद्ध
ु होतो.
वाचत रहा. पस्ु तके वाचत रहा.
www.esahity.com
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