अबोली

के तकी शहा

अबोली

के तकी शहा

ई साहहत्य प्रहतष्ठान

अबोली (दीर्घकथा)
लेहिका :

के तकी शहा
+91(8007487799)
ketakee.shah@gmail.com
P-303, ग्रीनलँड काउटी, मानाजी नगर, नरहे, पुणे - ४११०४१
या पुस्तकातील लेिनाचे सर्घ हक्क लेहिके कडे सुरहित असून
पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील अंशाचे पुनमुघद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट
ककर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेहिके ची परर्ानगी र्ेणे
आर्श्यक आहे .तसे न के यास कायदेशीर कारर्ाई हो शकते .

प्रकाशन ई साहहत्य प्रहतष्ठान :
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन :१४ नोव्हेंबर २०१६
©esahity Pratishthan®1016
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पररचय
मी के तकी हर्जयानंद शहा.
आय

य
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कामा व्यहतररक्त मी लहानपणापासूनच लेिन आहण र्ाचन या
माझ्या आर्डी जप या आहेत. त्यांना र्ेळोर्ेळी र्ाचन आहण
हर्चार यांचे ितपाणी दे न.. त्यांची योग्य हनगा रािून त्यांना
फु लर्त ठे र्लेले आहे.
मी लहानपणापासूनच अनेक कर्ीता , चारोळ्या करत आले आहे. कथा लेिनाचा हा माझा
पहलाच प्रयत्न आहे.
मला हलिाणाबरोबरच र्ाचनाची आर्ड आहे.. मला हनरहनराळ्या लेिकांच्या लेिनशैलीचा
अभ्यास करायला आर्डतो. मला मराठी हचत्रपट आहण नाटके पाहायला आर्डतात.
संपकघ क्रमांक - +91(8007487799)
P-303, ग्रीनलँड काउटी, मानाजी नगर, नरहे, पुणे - ४११०४१
ई मेल - ketakee.shah@gmail.com
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मनोगत नमस्कार !!

कथा हलहण्याचा हा पहहलाच प्रयत्न.
मी लहानपणी पासूनच र्ाचन हा माझा छंद जोपासला आहे. अनेक कहर्ता,कथा, कादंबरी,
नाटके बरे च र्ाचन के ले आहे.
पण मी स्र्तः हलहीन असा हर्चार मी कधी के ला नव्हता. आहण जेव्हा मी हलहायला सुरूर्ात
के ली तेव्हा हे हलिाण कु ठे पयंत जाणार याची पुसटशी क पना हह मला नव्हती.
पण हे हलहून झा यार्र र्ाटते आहे की अजूनही बरे च हलहायचे आहे..ही तर फक्त सुरूर्ात
आहे.
या कथेमधे र्ेगर्ेगळ्या पररहस्थतीर्र मात करून जीर्न जगण्याची नर्ी र्ाट शोधणार्या ..
आले या प्रसंगाला धीराने सामोरे जाणार्या व्यक्ती तुम्हाला भेटतील.
या व्यक्ती तुम्हालाही प्रेरणा देतील अशी आशा करते.
य य
आ
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हपता स्र्गघ, हपता धमघ, हपताहह परमं तप।
हपतोरर हप्रहतमा पन्ने हप्रय़न्ते सर्घ देर्ताः॥

माझे र्डील हे माझे प्रेरणास्थान आहेत. हे माझे पहहलेच कथापुष्प.
हलहण्याचा हा पहहलाच प्रयत्न
मी त्यांच्या चरणी अपघण करते.
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अबोली
लेहिका – के तकी शहा

या कथेतील सर्घ व्यक्ती, स्थळे र् प्रसंग का पहनक असून त्यांचा कोणत्याही मृत
ककर्ा जीहर्त व्यक्तींशी साम्य आढळू न आ यास तो के र्ळ योगायोग समजार्ा
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प्रकरण १

जुन्या कातीर् लालसर रं गाच्या दगडांच्या त्या शाळॆ तून अबोली बाहेर पडली तेव्हा
समोरच्या बोगनर्ेलीर्र उतरत्या उन्हांमुळे एक र्ेगळीच झळाळी आली होती. त्या
बोगनर्ेलीच्या सार्लीत कधी अबोली बाबांची र्ाट पाही तर कधी बाबा अबोलीची. जास्त
करून बाबाच आधी येत. अबोली आता पाचर्ीत होती... ती सरस्र्ती हर्द्या मंकदर मध्ये हशकत
होती. शाळा र्राजर्ळच होती... शाळे त सोडायला आहण आणायला सुधाकररार् जात असत.

अबोलीला थोडे थोडे कळायला लाग यापासूनच आप याकडे काहीतरी नाही जे
इतर बहंतांश लोकांकडे आहे असे र्ाटत होते. बऱ्याचदा हतला ते जाणर्त असे... पण तशी ती
लहान अस यामुळे बऱ्याच गोष्टी हतच्या आकलना पलीकडच्या होत्या...

हळू हळू ती मोठी होत होती आहण काही प्रसंग र्रचे र्र असे र्डले की हतला कळत
गेले की जी पोकळी हतला हतच्या आयुष्यात जाणर्ते आहे ती कसली आहे... काही तरी कमी
आहे असे सतत हतला जाणर्त होते ते कश्या मुळे...

इतर हमत्र-मैहत्रणींच्या तोंडातून नेहमी ’आई’ या शब्दाचा सतत उ लेि ती ऐकत
असे... आईने डब्यात हे कदले... आईने डब्यात ते कदले... आईने माझ्यासाठी हे बनहर्ले...

आईजर्ळ झोपले तरच मला झोप येते... आई असे करते... आई तसे करते... असे सतत
अबोलीच्या कानार्र पडत असे.

आई हा शब्द देिील हतच्यासाठी नर्ीनच होता...
हतने र्री आ यानंतर सुधाकररार्ांना हर्चारले... "बाबा, आई काय असते"
"माझ्या बाळाला हा प्रश्न कसा पडला आज " सुधाकररार् लाडाने हतला म्हणाले.

"शाळे त ना सगळे आईबद्दल बोलत असतात... पण मला माहीतच नाही ना ... मग
मी बोलू शकत नाही... सांग ना रे बाबा "

सुधाकररार्ांना एर्ढया हचमुरडीला काय आहण कसे सांगार्े ते कळत नव्हते...
त्यांनी अबोलीला समजार्ले... "आई ती असते जी बाळाला जन्म देते, र्ाढर्ते"

"मग माझी आई कु ठे आहे" हचमुक या अबोलीचा पुढचा प्रश्न.

आता मात्र सुधाकररार्ांना हतला काय उत्तर द्यार्े आहण कश्या शब्दात समजर्ार्े हे
कळत नव्हते... तसेही आता ककतीही सांहगतले तरी हतच्या फार लिात येणार नव्हते. योग्य
र्ेळ आ यार्र मुलींशी या हर्षयार्र मोकळे आहण सहर्स्तर बोलू असा हर्चार करून त्यांनी
हर्षय बदलला... "काय काय झाले सांग पाहू आज शाळे त"
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अबोली देिील शाळे तील र्टनाक्रम सांगू लागली आहण बोलत असलेला हर्षय मागे
पडला... तात्पुरता हर्षय टाळला गेला होता िरे ... पण आता हे र्रचेर्र होणार याची
सुधाकररार्ांना िात्री र्ाटत होती... नकळत त्यांचे मन भूतकाळात हशरले.

--------------------

सुधाकररार्ांचा २bhk फ्लॅट होता, शांतीबन सोसायटी, डोंहबर्ली मध्ये... पररसर
उं चच उं च इमारतींनी झाकलेला... नजर जाते हतथर्र फक्त इमारती... कॉंक्रीटचे जंगलच ते
जणू…

इतके कदर्स ते भाड्याच्या फ्लॅट मधे राहत होते... त्यांच्या दोन्ही मुलींचा,प लर्ी
आहण अबोलीचा जन्म हतथेच झाला... स्र्तःचे र्र हे मध्यमर्गीय माणसाचे स्र्प्नच... त्यांचे ते
स्र्प्न आज प्रत्यिात उतरले होते

र्ास्तुशांती जोरात के ली होती त्यांनीं... सगळे जर्ळचे नातेर्ाईक. हमत्र, त्यांचे
बँकेतले सहकमघचारीही आले होते.

सुधाकर रार्ांच्या आई-बाबांचा उर अहभमानाने भरून आला होता... आप या
मुलाची र्रचेर्र होणारी प्रगती पाहून. र्षाघचे आई-बाबा आहण भा आहशष तर देर्ाचे आभार
मानत होते कक ककती कतघबगार आहण प्रामाहणक नर्रा हमळाला आहे र्षाघला... नशीब काढले
मुलीने...

र्षाघ

आहण

सुधाकर

रार्ांनीं

तो

फ्लॅट

िूप

प्रेमाने

सजर्ला

होता.

फ्लॅट दुसऱ्या मज यार्र होता... फ्लॅट च्या दरर्ाज्या समोर बरीच मोकळी जागा
होती... ती हजथे संपते हतथून र्रच्या मज यार्र जाण्यासाठी पायऱ्या होत्या. त्या दरर्ाज्या
समोरील मोकळ्या जागेत र्षाघने आकषघक अशी रांगोळी काढली होती... त्यात भरले या सुरेि
रं गांनी ती अजूनच िुलून कदसत होती... हतच्या र्र मधोमध हळद-कुं कू र्ाहहलेले कदसत होते...

ती रांगोळी आहण दरर्ाज्याच्या चौकटी र्र लटकणारे नारळ आहण पानांचे तोरण
र्रात येणाऱ्यांचे स्र्ागत करत होते.

हॉल मध्ये गे या गे या समोरच्या भभतीला लागून असलेला सोफा सेट, त्याच्या
समोर काचेचे टीपॉय... त्यार्र ठे र्लेली फु लदाणी... त्यात असलेली हर्हर्ध रं ग आहण
आकाराची फु ले, पुढे समोर दुसऱ्या बाजूच्या भभतीला टेकून असलेले शोके स, त्यार्र मधोमध
असलेला टीव्ही... डाव्या बाजूच्या काचेच्या कप्पप्पयात सुधाकररार्ांना हमळाले या ट्रॉकफज,
उजव्या बाजूच्या कप्पप्पयात प लर्ी-अबोली यांची भातुकली मांडलेली होती... शोके सच्या डाव्या
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बाजूला असलेली हिडकी... हतचे आकषघक रं गांचे पडदे... त्याच्या बाजूच्या भभतीर्र असलेले
डोक्यार्र र्ड्यामधून पाणी र्ाहून नेणाऱ्या बायंकाचे पेभन्टग...
एकं दरीत हॉल मधील सगळीच मांडणी अगदी नीटनेटकी होती...

हॉलला लागूनच गॅलरी होती... हतथे नानातऱ्हेची रोपे लार्लेली होती... तुळस,
मोगरा, गुलाब, कोरफड, कडीपत्ता, मनीप्पलांट, हचनी गुलाब आहण इतरही बरीच शोची रोपे
होती... गॅलरीला जणू छोट्याश्या बागेचे स्र्रूप आले होते. हतथे उभे राहहले तरी सुर्ासाने मन
कसे प्रफु ह लत व्हायचे...

र्ाऱ्याबरोबर झुलताना त्या रोपांचा डौल काही औरच असायचा...

हॉलला लागून ककचन होते... र्षाघची र्रातील हक्काची जागा हजथे हतचा
कदर्सभरातील जास्तीत जास्त र्ेळ जात असे...

हॉलच्या डाव्या बाजूला २ बेडरूम्स होत्या

र्षाघ आहण सुधाकर रार्ांनी त्यांचे मास्टर बेडरूमही छान सजर्ले होते... समोरच्या
भभतीर्र मधोमध त्यांच्या लग्नाचा फोटो फ्रेम करून लार्ला होता... भभतींचे रं ग, बेड, र्ॉडघरोब,
पडदे, अगदी आकषघक होते. िोली मध्ये र्ेगर्ेगळ्या रठकाणी शोपीस ठे र्ले होते... हिडकीला

असलेली आहण प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्या र्ाऱ्याच्या झुळके बरोबर बेडरूमला संगीतबद्ध
करणारी भर्ड चाईम... एक ना अनेक गोष्टी हतथे त्यांच्या प्रेमाची साि देत होत्या...

दुसरे बेडरूम त्यांनी त्यांच्या हचमुरड्यांसाठी सजर्ले होते... हततक्याच आपुलकीने
आहण प्रेमाने...

मुलींच्या बेडरुम मधे एकमेकांना समांतर असे दोन भभतींना टेकून असलेले २
बेड्स... १ छोटे कपाट... त्यात एका बाजूला अबोलीचे तर दुसऱ्या बाजूला प लर्ीचे सामान
होते. व्यर्हस्थत र्डी र्ातलेले त्यांचे कपडे, िेळणी, पुस्तके , ड्रॉईंगचे साहहत्य... कलर
पेहन्स स... पोस्टसघ. भभतींचा गुलाबी रं ग...

अबोलीच्या बेड जर्ळ हमकी माउसचे तर

प लर्ीच्या बेड जर्ळ टॉम आहण जेरीचे हचत्र काढलेले होते. र्रती स्लॅबला फॅ नच्या
आजूबाजूला रे हडयमची ग्लीटररन्ग फु लपािरे आहण तारका लार् या होत्या... अंधारात ते
चमचम करत असत.

अबोलीला मोठी गंमत र्ाटायची त्यांची... झोप लागेपयंत हतचे सगळे लि
त्यांच्याकडेच... नकळत परी प्रमाणे आसमंतात स्र्छंद पणाने हर्हार करत अस याचा भास
होत असेल का हतला!

र्षाघचा सगळा र्ेळ र्र आहण दोन्ही मुलींचे करण्यात जात असे... सुधाकररार्
बँकेत मॅनेजर होते. ते सकाळी बँकेत गेले कक र्षाघचा सर्घ र्ेळ मुलींचे करण्यात जात असे...

ई साहहत्य प्रहतष्ठान

www.esahity.com

अबोली

के तकी शहा

त्यांची आंर्ोळ, िाणे-हपणे, शाळे ची तयारी, झोप, एक्सट्रा कररक्युलर अॅहक्टहव्हटीज... कदर्स
कसा संपत असे र्षाघला पण कळत नसे...

संध्याकाळी सुधाकररार् र्री आले कक दोर्े एकत्र चहा र्ेत असत. त्यांच्या दोन
हचमण्या दुडूदड
ु ू धार्त त्यांच्या जर्ळ येत... त्यांची हचर्हचर् ऐकू न सुधाकरार्ांचा
कदर्सभराचा शीण कु ठ या कु ठे पळू न जात असे.

मग त्यांच्या बरोबर िेळण्यात... त्यांच्या मागे धार्ण्यात... त्यांचे बोबडे बोल
ऐकण्यात सुधाकररार् मग्न होत असत. र्षाघ संध्याकाळच्या स्र्यंपाकची तयारी करू लागे...
सगळे एकत्र हॉल मधे बसून टीव्ही पाहता पाहता जेर्ण करत असत...

मुलींना झोपर्णे म्हणजे एक साग्रसंगीत कायघक्रम असायचा. कधी कधी तर र्षाघ
आहण सुधाकर रार्ांचा डोळा लागायचा पण मुली काही झोपायच्या नाहीत...

संसार कसा अगदी दृष्ट लागण्या जोगा चालला होता... नर्ीन फ्लॅट आता
अंगर्ळणी पडला होता...

पण कु ठे माशी भशकली कोण जाणे ... . अलीकडे काही ना काही कारणांर्रून
दोर्ांचे सारिे िटके उडत... दोर्ांचाही स्र्तःच्या रागार्र ताबा राहत नव्हता... बऱ्याचदा

र्रात अबोला असे... अथाघत ते दोर्ेही मुलींना तो जाणर्णार नाही आहण त्यांच्या रूटीन र्र
कसलाही पररणाम होणार नाही याची िबरदारी र्ेत असत...

पाहता पाहता भांडणे इतकी हर्कोपाला गेली कक होत्याचे नव्हते झाले... संसार
र्ाचर्ण्यासाठी काय कमी प्रयत्न के ले... आपण कु ठे कमी पडलो बॅलन्स करण्यात... सुधाकररार्
हर्चारात गढू न गेले होते...

"बाबा... बाबा" च्या हाके ने सुधाकररार् भानार्र आले... अबोलीला भूक लागली
होती... सुधाकररार् हतला र्े न ककचन मध्ये हशरले
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प्रकरण २

अबोली आहण प लर्ी दोर्ी आता हळू हळू मोठ्या होत होत्या... जसजशी समज
र्ाढत होती तसतसे त्यांच्या मनातील प्रश्नही र्ाढत होते

अबोलीला नेहमी प्रश्न पडत असे की मीच का आईच्या छात्रछायेच्या सुिापासून
र्ंहचत... पण उत्तर कधी हमळत नसे... हळू हळू जशी ती मोठी हो

लागली तसे हतचे प्रश्न

जास्तच र्ाढत गेल.े .. हळू हळू हतच्या लिात येत गेले की हतचे आई-र्डील ती ५ र्षांची
असतानाच हर्भक्त झाले. तेव्हापासून ती आहण प लर्ी त्यांच्या बाबांबरोबर राहत आहेत.

सुधाकर रार्ांनी आईची कु ठलीही कमी भासू न देता त्या दोर्ींना लाडाने र्ाढहर्ले
होते. सुधाकररार्च सर्घ कु टुंबाची धुरा सांभाळायचे. स्र्यंपाक... त्यांना शाळे साठी तयार
करणे... त्यांचे टीफीन... त्यांचा अभ्यास... त्यांची आजारपणे... दुिणे-िुपणे... अगदी सर्घच.
मुली शाळे त गे यार्र ते स्र्तःचे आर्रून बँकेत जायचे. असा त्यांचा कदनक्रम असे.

सुट्टीच्या कदर्शी मुलींना बागेत र्े न जाणे... त्यांना शॉभपगला, सकघ स पाहायला,
ऐहतहाहसक र्ारसा समजार्ा या हेतूने गड-कक ले भ्रमंती... अश्या प्रकारे ते त्यांच्या मुलींना सर्घ
सुिसोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकहाती झगडत होते.

प लर्ी, अबोलीहून दोन र्षांनी मोठी होती. दोर्ी बहहणी एकमेकीना अगदी जीर्
लार्ीत होत्या. एकीचे दुसरीर्ाचून पान हालत नसे.

प लर्ी बऱ्यापैकी आता र्राची जबाबदारी उचलण्यात सुधाकररार्ांना मदत करत
असे...

प लर्ी िूप समजूतदार होती... लहान र्यातच आईची छत्रछाया हरर् यामुळे
हतला लहान र्यातच बऱ्याच गोष्टींना सामोरे जार्े लागले. जरी सुधाकर रार्ांनी कु ठलीही
कमी भासू कदली नव्हती तरीही ती लहान र्यातच मोठी आहण जबाबदार मुलगी झाली होती.
हतला कळत अस यामुळे आता आईचे आप या आयुष्यात नसणे हह गोष्ट हतने स्र्ीकारली होती.

पण अबोलीचे तसे नव्हते. अबोलीच्या मनात र्रचे र्र नाना तऱ्हेचे प्रश्न भोर्तालचे
प्रसंग उभे करत असत. हतला कसलेच उत्तर हमळत नसे. मग ते प्रश्न प लर्ीच्या र्ाट्याला येत
असत. बऱ्याचश्या प्रश्नांची उत्तरे प लर्ीकडे पण नसत. पण काही करून ती अबोलीची समजूत
काढण्याचा... हतच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करत असे. हचमुक या अबोलीचे तेर्ढ्या
पुरते समाधान होत असे.

अबोलीला गायनाची आर्ड होती. हतचा गळाही गोड होता. सुधाकर रार्ांनी हतला
प्रहसद्ध शास्त्रीय गायक पंहडत मंगेश जोशी यांच्या शास्त्रीय संगीत हर्द्यालया मधे गाण्याचे
शास्त्रशुद्ध हशिण हमळार्े या हेतूने दािल के ले होते. शहनर्ार-रहर्र्ार हतचा गायनाचा क्लास
असे. हतला मनापासून आर्ड अस या कारणाने ती गाताना अगदी हरर्ून जात असे.
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सुरुर्ातीला थोडे कदर्स सुधाकररार्ांना हतला रीयाझासाठी सकाळी उठर्ार्े लागे.
पण नंतर जसजशी हतची त्या मधली गोडी र्ाढत गेली तसतसे ती स्र्तःहूनच ररयाझार्र जास्त
लि दे लागली. त्या कदर्सा नंतर हतने तो आप या रूटीन चा भाग बनर्ला होता.

असेच कदर्सा मागून कदर्स जात होते... दोर्ी बहहणी मोठ्या होत होत्या...

प लर्ी बारार्ीत तर अबोली दहार्ीत होती. अबोली सरस्र्ती हर्द्या मंकदर मधे
तर प लर्ी सरस्र्ती जुहनअर कॉलेज ऑफ आटघस्, कॉमसघ अँड सायन्स मधे

दोर्ी बहहणी जोमाने अभ्यास करत होत्या... ग्रुप स्टडी... रात्रीचे जागरण...
कसलीच कसर बाकी ठे र्त नव्हत्या... त्यांची रूम र्ेगळी अस या कारणाने सुधाकररार्ांना
त्यांच्या जागरणाचा कधी त्रास झाला नाही...

परीिा संपली आहण दोर्ीही चांग या माकांनी पास झा या. सुधाकररार्ांचा आनंद
गगनात मार्त नव्हता जेव्हा मुली पेढे र्े न आ या होत्या.

प लर्ीने एंट्रन्स एक्जाम कदली आहण हतला मुंबई मधेच कॉम्पुटर इं हजहनयररगला
अॅडहमशन हमळाली.

अबोलीने सरस्र्ती जुहनअर कॉलेज ऑफ आटघस,् कॉमसघ अँड सायन्स ११ला
अॅडहमशन र्ेतली...

सुट्टीचा कदर्स होता आहण दोर्ी बहहणी हमळू न र्र आर्रत होत्या... त्यांची िोली
आर्रून झाली... त्यानंतर आता त्या सुधाकररार्ांची िोली आर्रत होत्या... त्यांचे कपाट
आर्रत असताना त्यांना कपाटाच्या र्रच्या कप्पप्पयातून कशाचा तरी कोपरा बाहेर आलेला
कदसला... प लर्ी तो मागे सरकर्त असताना तो आहण त्याच्या आजूबाजूच्या र्स्तू र्रून
िाली पड या...

अबोली त्या र्स्तू उचलत होती... प लर्ी देिील हतला मदत करायला िाली
झुकली आहण हतची नजर त्या पडले या अ बम कडे गेली... बरीच धूळ बसलेली होती त्या
र्र... प लर्ीने हाथ कफरर्ून धूळ बाजूला के ली... बर्ार्े कक नको असा हर्चार करत त्या दोर्ी
तो पाहू लाग या... पाहण्यात कधी पूणघ गढू न गे या ते त्यांना कळलेच नाही...

पहहले पान उलटले... हतथे सुधाकररार्ांचा फोटो मध्ये र्ेड्स हलहहले होते आहण
िाली र्षाघचा फोटो होता... सुधाकरार् आहण र्षाघच्या लग्नाचा अ बम होता तो...

अबोली आहण प लर्ी बर्तच राहह या... िूप र्ेळ त्या र्षाघच्या फोटोकडे हनरिून
बर्त होत्या...
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हळू हळू एके क फोटो बर्त असताना त्यांना त्यांच्या आई-बाबांचा लग्न सोहळा
आप या डोळ्या समोरच र्डत अस याचा भास होत होता. तो पाहण्यात दोर्ीही गढू न
गे या... दोर्ींच्याही डोळ्यांच्या कडा त्यांच्या नकळत ओलार् या होत्या... प लर्ी च्या आधी
ते लिात आले... प लर्ीने अबोलीची अश्रू पुसले.

"प लर्ी... ए प लर्ी... जरा पाणी आण प्पयायला" हाक ऐकू आली. सुधाकररार्
र्री आले होते... प लर्ीने तो अ बम तसाच होता हतथे ठे र्ला आहण अबोलीला िोली
आर्रून ठे र् सांगून ती ककचन कडे पाणी आणण्यासाठी गेली.

पाहता पाहता दोन र्षे सरली. अबोली पण बारार्ी पास झाली आहण हतने
इं हजहनयररगला अॅडहमशन र्ेतली. गायनाच्या परीिा दे न एव्हाना अबोली त्यात पारं गत...
हनपुण झाली होती. हतचा ररयाझही नेहमी प्रमाणे चालू होता.

हतला आज हतचे गुरुजी मंगेश जोशी... यांच्या बरोबर... कायघक्रमात गाण्याची संधी
हमळाली होती. गुरुजी त्यांच्या सर्ोत्तम १० हर्द्यार्थयांना आप या बरोबर कायघक्रमात गाण्याची
संधी देत असत. अबोलीचाही त्यांचात समार्ेश होता.

लाईव्ह कायघक्रमासाठी हशर्ाजी रं गमंकदराच्या पटांगणार्र मोठे व्यासपीठ उभे के ले
होते

अबोलीचा आज पहहला लाईव्ह कायघक्रम होता म्हणून ती िूप नरर्स होती.
प लर्ीने हतला धीर कदला होता. सुधाकर रार्ांचे आशीर्ाघदही होते च हतच्या पाठीशी. हतच्या
गळ्यातील गोडर्ाच असा होता कक त्याने रहसक श्रोत्यांच्या मनाला मोहहनी नाही र्ातली
तरच नर्ल होते.

कायघक्रमाला सुरुर्ात झाली. गुरुजींनी सरस्र्तीमातेला र्ंदन करून कायघक्रमाला
सुरुर्ात के ली. सरस्र्ती र्ंदने नंतर मुख्य कायघक्रमाला सुरुर्ात झाली. इतर २ मुलेही त्यांना
साथ दे लागली. हतथले र्ातार्रण स्र्र लहरींनी पालटू न गेले होते.

आता अबोली आहण इतर दोन मुली गायनास प्रारं भ करणार होत्या. अबोलीने
समोर नजर टाकली तर प्रेिकांचा उसळलेला उत्साह कदसला... हतला परत नरर्स र्ाटू
लागले... हतच्या मनात नानातऱ्हेचे हर्चार र्ोळू लागले... "गुरुजींनी सेट के लेली पातळी
माझ्यामुळे ढासळता कामा नये... आय हॅर् टू हगव्ह माय बेस्ट... गुरुजींचा हर्श्वास साथघ
ठरर्ायला हर्ा आपण " अबोली हर्चार चक्रातुन बाहेर आली... भानार्र ये न हतने मनोमन
सरस्र्ती मातेला आहण गणपती बाप्पपाला नमन के ले...

अबोलीने दोन्ही हातांची बोटे अनुक्रमे कानांना लार्ली... गुरुजींना नमस्कार करून
हतने गायला सुरुर्ात के ली. आधी व्यर्हस्थत षड् ज र्गैरे लार्ून झा यार्र हतने अशी काही तान
र्ेतली कक हतच्या गळ्यातील गोडव्याने आसमंत मंत्रमुग्ध हो न गेला. श्रोत्यांना पार मोहहनी
र्ातली होती. कायघक्रम संपला तरी श्रोते उठण्यास तयार नव्हते. अश्या रीतीने अबोलीच्या
गायन कलेचा प्रर्ास नव्या उं चीर्र पोहोचला होता.
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कायघक्रमानंतर अबोलीने गुरुजींना परत नमस्कार के ला. गुरुजींनी काहीही न बोलता
फक्त हतच्या डोक्यार्र हात ठे न आशीर्ाघद कदला... त्यांच्या डोळ्यात त्यांना अबोलीबद्दल
र्ाटणारा अहभमान स्पष्ट कदसत होता.

सुधाकररार् आहण प लर्ी चा आनंद तर शब्दात र्णघन करणे के र्ळ अशक्य.

**********************************************************************

प्रकरण ३

प लर्ी इं हजहनयररग चांग या परसेंटने पास झाली. हतला एव्हाना आप या
आयुष्यात सलत असले या पोकळी चा हर्सर पडला होता.

अबोली आहण प लर्ी आज सकाळीच मूव्ही पाहायला बाहेर पड या होत्या...
अकराचा शो होता हसटीप्पलेक्स मधे.

मूव्ही नंतर त्या शॉभपग करण्यासाठी मॉल मधे कफरत होत्या. त्या िूपच आनंदी
होत्या... आज िूप कदर्सांनी भटकायला मोकळा र्ेळ हमळाला होता. मॉल मधे दोर्ीही कु ठे
जायचे याचे हडस्कशन करत होत्या... ते करत करत च त्या दोर्ी एस्कलेटर र्र चढ या आहण
कपड्यांच्या शॉप मधे हशर या...

अबोलीला कधीही कु ठलीच गोष्ट लर्कर पसंत पडत नसे... म्हणून हतचे शॉभपग
म्हणजे प लर्ीसाठी एक सोहळाच असायचा... प लर्ीचे मात्र तसे नव्हते... हतच्या डोक्यात
हक्लअर असायचे कक हतला काय घ्यायचे, कश्या प्रकारचे घ्यायचे आहण काय रे न्ज मधे घ्यायचे.
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टॉप्पस आहण टी-शर्टसघ पाहणे चालू होते. अबोली ते ट्रायल रूम मधे र्े न जात
होती... बाहेर येत होती... परत मनाजोगे काही ना हमळा याने परत इतर कपडे पाहत होती.
प लर्ीला आर्ाज दे न ते कसे र्ाटत आहेत हे हर्चारत होती... बऱ्याच र्ेळाने फायनली
अबोलीला २ टॉप्पस आर्डले. प लर्ीने पेमटें के ले आहण त्या हतथून हनर्ा या.

प लर्ीला कु तीज बर्ायच्या होत्या. म्हणून त्या दोर्ी इकडे हतकडे शॉप शोधत
कफरत होत्या. दोर्ींचे लि शॉप्पसकडे होते. तेर्ढ्यात अबोली समोर असले या बाईंना जा न
धडकली... त्या बाईंच्या हातातील पसघ िाली पडली "ओह, आय एम एक्सट्रीमली सॉरी" असे
अबोली म्हणत असतानांच हतने र्र पाहहले...

समोर एक मध्यम र्याच्या बाई उभ्या होत्या... गोरा रं ग, मोठे डोळे , धारदार
नाक... अंगाभोर्ती चापून चोपून नेसलेली जांभळ्या रं गाची हस क साडी, गळ्यात मंगळसूत्र,
कपाळार्र मध्यम आकाराची रटकली, के सांची र्ातलेली र्ेणी... िांद्यार्र अडकर्लेली पसघ जी
आता अबोलीच्या धक्क्याने िाली पडली होती.

र्षाघ पसघ मधून काहीतरी काढत होती... तेर्ढ्यातच ती पसघ समोरच्या मुलीच्या
धक्क्याने िाली पडली होती. अबोली िाली र्ाकू न त्यांना सर्घ सामान भरण्यास मदत करत
होती... तेर्ढ्यात मागून आर्ाज ऐकू आला... "र्षाघ... अगं कु ठे राहहली आहेस... मी तुला... "

आहशष समोर पाहून बोलता बोलतच थबकला...

तेर्ढ्यात प लर्ीही हतथे आली... अबोली एर्ढ्या र्ेळ न कदस याने ती िूप
काळजीत र्ाटत होती...

प लर्ीने ओळिले होते... “आहशषमामा” ला... त्या आहशष च्या कॉंटॅक्ट मधे
होत्याच. आहशषलाही त्या दोर्ींना बऱ्याच कदर्सांनी पाहून िूप आनंद झाला. आहशषने त्यांची
िुशाली

हर्चारली.

“अबोली...

प लर्ी

कश्या

आहात?”

अबोलीच्या

गायनाच्या

कायघक्रमाबद्दल... प लर्ीला अभ्यासबद्दल. सुधाकर रार्ांबद्दल... सगळी चौकशी के ली
आहशषने.

आहशषने त्यांची नार्े र्ेत यामुळे र्षाघला अंदाज आला होता कक त्या कोण आहेत.
र्षाघ म्हणजे आहशषची बहहण जी आता त्याच्या बरोबर उभी राहून त्यांचे संभाषण ऐकत होती.
त्याने र्ेळोर्ेळी र्षाघच्या कानार्र मुलींच्या गोष्टी र्ात या होत्या...

र्षाघ – दोर्ींची आई - त्यांना तब्बल तेरा-चौदा र्षांनी पाहत होती. र्षाघच्या
हृदयात चलहबचल सुरु झाली होती. आपण सोडू न आले या कळ्यांची उमलून फु ले झाली
आहेत. आपण त्यांच्या बरोबर त्यांच्या उमलण्याच्या काळात नव्हतो याची िंतही हतला
र्ाटली.
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आहशषने अबोली आहण प लर्ीला... र्षाघकडे इशारा करून. “हहला ओळिले का”
असा प्रश्न नजरे तून के ला. र्षाघचा फोटो अबोली आहण प लर्ीने र्रातले जुने अ बम्स चाळत
असताना पाहहला होता... त्यांच्या हळू हळू लिात आले. त्यांच्या चेहऱ्यार्रचे हार्-भार् हळू हळू
पालटू लागले आहण हतथे हनःशब्द शांतता पसरली. ऑकर्डघनेस भरून गेला सर्घ र्ातार्रणात.
आप या आईच्या ह्या आकहस्मत भेटीने त्या बार्रून गोंधळू न गे या होत्या... काय हन कसे
ररअॅक्ट करार्े काही सुचत नव्हते.

त्यांच्या आईच्या डोळ्यात मात्र र्ात्स य उचंबळू न आले होते. ती त्या दोर्ींना डोळे
भरून पाहू लागली...

प लर्ीने राणी रं गाचा ड्रेस र्ातला होता... त्यार्र हहरर्ा दुपट्टा... मोकळे सोडलेले
लांब के स... बॉक्स हह सची चप्पपल... कानात मॅभचग झुलते कानातले... चेहऱ्याचा गोरापान
रं ग... ते चेहऱ्यार्रचे तेज आहण कपाळार्र मधोमध लार्लेली अगदी छोटी आहण िूप हनरिून
बहर्त यार्र कदसणारी राणी रं गाची िड्याची रटकली...

अबोलीने ब्लू जीन्स आहण र्रती पांढऱ्या रं गाचा हस्लव्हलेस टॉप र्ातला होता,
हतचे शो डर लेंथ के स, फ्लॅट चप्पपल र्ालूनही ती प लर्ी पेिा उं च कदसत होती... थोडा
गव्हाळ रं ग... टॉपला मॅभचग कानातले...

र्षाघच्या मनात त्यांच्याशी बोलण्याची तीव्र ईच्छा हनमाघण झाली... ती त्यांच्याशी
संर्ाद साधण्याच्या प्रयत्नात आहे हे त्या दोर्ी बहहणींना जाणर्ले... त्यांना बोलार्े कक न
बोलार्े... काय हन कसे बोलार्े... काही सुचेना... त्याच तगमगीत त्या दोर्ी … पुढे काहीही न
बोलता... आहशषचा हनरोप र्े न... तेथून हनर्ून र्री आ या. त्या दोर्ी बहहणींची अनोळिी
व्यक्तीला भेट या प्रमाणे ऑकर्डघ अशी ररअॅकशन होती... तो प्रसंग शब्दांत मांडणे के र्ळ
अशक्य.

र्री आ यार्र थोडे हचत्त थाऱ्यार्र आ यार्र त्यांच्या सगळा प्रसंग डोळ्या
समोरून गेला आहण जन्मदात्या आईला पाहून आपली अशी ररअॅकशन का व्हार्ी याचा दोर्ीही
हर्चार करू लाग या. तो मनाचा गोंधळ... ती कालर्ा- कालर्... समजण्या पलीकडची होती.

अबोलीला तर कळत नसले या र्यापासूनच आईचा सहर्ास हमळाला नस या
कारणाने हतची अटॅचमेंट नसणे स्र्ाभाहर्क होते.

प लर्ी समजूतदार अस या कारणाने हतला कळू न चुकले कक हतचा सहर्ास न
लाभ यामुळे... हतच्याशी कसलीही अटॅचमेंट... आपुलकी... आप याला र्ाटली नाही. सगळा
प्रसंग दोर्ींच्या डोळ्या समोरून जात होता. हततक्यात दरर्ाजाची बेल र्ाजली. सुधाकररार्
र्री आले होते...

सुधाकररार् फ्रेश हो न हॉल मधे ये न बसले. प लर्ीने त्यांना चहा करून कदला.
ते थोडे हनर्ांत झा यार्रच हतने हर्षयाला हात र्ातला.
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हतने र्डलेली सगळी हककक़त र्णघन के ली. आहशष आहण र्षाघची भेट... त्यांची
ररअॅकशन... तो ऑकर्डघनेस... त्यांचे हतच्याशी न बोलता र्री हनर्ून येण.े

सुधाकररार्ांना त्यांच्या ररअॅकशनचे आश्चयघ र्ाटले नाही. लहानपणापासून
नार्ापुरता सहर्ास हमळाला होता या दोर्ींना त्यांच्या आईचा. त्यांच्या मनात हतच्याबद्दल
अटॅचमेंट कु ठू न येणार. पण ती बोलायच्या तयारीत असताना तुम्ही हनर्ून येणे हे बरोबर नाही
असे देिील त्यांनी मुलीना सांहगतले. अथाघत त्यांनी हे मुद्दाम के ले नाही आहण गहहर्र यामुळे
र्डले असणार हे देिील त्यांच्या ध्यानात आले होते.

अबोली आहण प लर्ी आता सुधाकररार्ांना हर्चारणार होत्या... हतचे र्र सोडू न
जाण्याचे कारण...
अबोली प लर्ीला कोपराने िुणार्त होती कक तू हर्षय काढ बाबांसमोर...
प लर्ीने नेहमीप्रमाणेच समजूतदार पणानेच हर्षयाला हात र्ातला...

सुधाकररार्ांना आता मुलींशी मोकळे पणाने बोलण्याची र्ेळ आली अस याचे
जाणर्ले. लहानपणी अबोलीने आई हर्षयी असंख्य प्रश्न हर्चारले असताना आपण त्या र्ेळी हा
हर्षय मुली लहान अस यामुळे टाळला होता...

सुधाकर रार्ांनी दोर्ीना सांगायला सुरुर्ात के ली... कशे त्यांचे लहान लहान
गोष्टीर्र िटके उडत होते... आहण एकं दरीतच एकमेकांशी पटत नस या कारणाने आहण भांडणे
हशगेला पोहोच यामुळे आम्हाला हा हनणघय घ्यार्ा लागला... हडव्होसघ इज नॉट अन इझी
हडहसझन टू अराइव्ह अट...

मी प्रयत्न के ला होता कक आ ट ऑफ कोटघ सेटलमेंट करून तुमच्या आईला र्री
आणार्े... पण ते काही झाले नाही...

रात्रीचे जेर्ण आटपून सगळे झोपायला गेले.

अबोलीचा काही के या डोळा लागेना. ज्या प्रश्नांचा हळू हळू प लर्ीच्या संगतीत
आहण सांत्र्नाने... हतला हर्सर पडला होता ते प्रश्न परत डोक्यात थैमान र्ालू लागले होते.
अगदी डोके फु टण्याची र्ेळ आली होती.

अश्या प्रसंगी हतला कु ठ याश्या कहर्तेच्या ओळी आठर्त होत्या...
“आभाळ आले भरुनी, शोधू कसे मी कोणाला... लाटेत र्ाहून गेला, सगळाच माझा
ककनारा”

थोडा हर्चारांचा ओर् ओसर यार्र... हतने शेजारी पाहहले तर प लर्ीचा के व्हाच
डोळा लागला होता. हर्चार करत करत िूप उहशरा कधी तरी हतचाही डोळा लागला.
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प्रकरण ४

प लर्ीचे इंटरव््यू सुरु होते... एका आय. टी. कं पनीमधून हतला कॉल आला
होता... पहहला टेहलफोहनक रा ं ड पार पडला होता... पुढच्या रा ं ड्ससाठी हतला पुण्याला
बोलर्ले होते पुढच्या शुक्रर्ारी...

प लर्ीची जोरदार तयारी झाली होती... ती इं टरव््यूसाठी पुण्याला गेली... .

हतथे हतचे इं टरव््यूचे आणिी तीन रा ं ड झाले... दोन टेकहनकल आहण एक एच
आर रा ं ड...

इं टरव््यू दे न ती मुंबईला परत आली... सेलेक्टड कॅ हन्डडेर्टस ना कं पनीकडू न
फॉमघल ई-मेल येणार होते हर्थ अपॉइं टमेंट लेटर अँड जॉइभनग डेट...

पंधरा कदर्सांनी प लर्ीला कं पनीकडू न फॉमघल ई-मेल आले... हतची मेहनत सफल
झाली होती...

अपॉइं टमेंट लेटरची भप्रट-आ ट काढू न ती सुधाकररार्ांची र्ाट पाहू लागली... कधी
एकदा बाबा येतात आहण त्यांना ही बातमी देते असे झाले होते प लर्ीला...

सुधाकररार् आहण अबोलीचा आनंद गगनात मार्त नव्हता... पण प लर्ी
आप यापासून दूर पुण्याला जाणार याचे मात्र हतला िूप र्ाईट र्ाटत होते... हतचे प लर्ी
हशर्ाय पण हालत नसे... पण या मनातील हर्चारला मागे सारत ती प लर्ी च्या आनंदात
सहभागी झाली...

प लर्ीला आता राहायची सोय पाहायची होती पुण्यात... पुणे तसे नर्ीनच होते
हतच्यासाठी... त्यांचे कोणी नातेर्ाईकहह पुण्यात नव्हते, सर्घच मुंबई मध्ये होते...

अबोलीने प लर्ीला हतच्या मैहत्रणीचा, रे र्तीचा फ्लॅट पुण्यात अस याचे सांहगतले
आहण रे र्तीने प लर्ी राहणार म्हट यार्र आनंदाने होकार कदला... रे र्तीचा फ्लॅट
र्ाकडमध्येच... प लर्ीच्या कं पनीपासून जर्ळच होता... पण रें ट देणार अस याचे आहण
व्यर्हार हा व्यर्हाराच्या जागी आहण पसघनल ररलेशन्स त्यांच्या जागी... असे रे र्तीला सांगूनच
ती हतच्या फ्लॅट मध्ये राहायला तयार झाली... चला रहायचा मोठा प्रश्न सुटला होता...

सुधाकररार् प लर्ीला पुण्याला सोडू न... हतची राहायची, िाण्या-हपण्याची सोय
पाहूनच ते मुंबईला परतले... त्यांच्या काळजाचा तुकडा त्यांच्यापासून दूर राहणार होता... पण
मुलींच्या यशात, भररभराटी मधेच आपली भरभराट आहे याची त्यांना क पना होती... .
त्यांनी दुसरे लग्न न करता मुलींच्या संगोपनातच आपले आयुष्य र्ेचले होते...
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नर्ीन जॉइनीसचे ट्रैभनग चालू झाले हतचे... ते तीन कदर्स चालले होते... त्यामध्ये
कं पनीबद्दलची माहहती, आय. टी. िेत्राबद्दलची माहहती, कॉपोरे ट एहथकस, एटीके र्टस, न्यू
जॉइनीसचे इं ट्रोडकशन... .

प्रोजेक्ट ऑलोके शन झाले आहण ती जॉब मध्ये हळू हळू रुळत होती...

अबोली आता फायनल इयर बी ई ची तयारी करत होती... पुढच्या महहन्यातच
एक्साम होती...

हतची जोरदार तयारी सुरु होती... कधी हतच्या र्री... कधी रे र्तीच्या र्री... ग्रुप
स्टडीज... लायब्ररी... नोर्टस र्ेणे... ग्रुप मध्ये शेअर करणे... सगळीच एक्सामची गडबड...

पेपर छान गेले सगळे ... एक्साम संपली सुट्टी सुरु झाली...

अबोली, रे र्ती आहण ग्रुप आता रट्रप प्पलॅन करत होते... पुणे दशघन... पुणे दशघन ठरले
शेर्टी... शॉटघ अँड स्र्ीट रट्रप हो न जाईल असा सर्ांचा हर्चार झाला...

सुधाकररार्ांनीही काही हर्रोध के ला नाही... कारण हतचा नेहमीचा ग्रुप बरोबर
होता... म्हणून ते हनधाघस्त होते...

पहाटे ६ला गजर झाला... अबोली उठू न तयार हो न बसली... ती तयार होई पयंत
सुधाकररार्ांनी हतच्यासाठी चहा टाकला...

दोन कदर्स पुण्यात मुक्काम होता... त्यानुसार हतने सर्घ तयारी के ली होती... ती
तयार हो न चहा पीत पीत र्ाट पाहू लागली... बाहेर गाडी चा हॉनघ र्ाजला, अबोलीने
हिडकीतून डोकार्ून पाहहले... हतला रे र्ती आहण हतच्या इतर फ्रेंड्स कदस या...

हतने चहा चा शेर्टचा र्ोट गडबडीत र्ेतला... सुधाकररार्ांच्या पाया पडली... बॅग
र्ेतली आहण हनर्ाली ती ... अबोली बसताच सर्ाघनी गणपती बाप्पपा मोरया असा गजर के ला
आहण गाडी पुण्याच्या कदशेने हनर्ाली...

गाडी नजरे आड होईपयंत सुधाकररार् हतथेच उभे होते...

गाडीने मुंबईची र्ेस ओलांडली होती एव्हाना... सर्घ मैहत्रणी गाण्याच्या भेंड्या
िेळत होत्या... मधेच कोणाला तरी भूक लागत होती... डबे उर्डू न िाणे चालू होते अधे-मधे...
मधेच िड्ड्यामुळे सगळे इकडे- हतकडे लोटले जात होते... एकं दरीत प्रर्ास मजेत चालू होता...
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पुण्यनगरीत प्रर्ेश करताच प्रर्ासाचा िीण कु ठ या कु ठे पळू न गेला...

प लर्ी राहत असले या रे र्तीच्या फ्लॅट र्र गाडी र्ेतली डायरे क्ट...

शहनर्ार अस यामुळे प लर्ीला सुट्टी होती ऑकफसला ... हतने दार उर्डले... हतला
पाहताच अबोलीने हतला र्ट्ट हमठी मारली...

बॅग्स िाली ठे र् या... फ्रेश व्हायचे होते सर्ाघना... एके क करून सर्ाघनी आंर्ोळ
के ली... छान कपडे र्ालून... छान तयार हो न हनर्ा या पुण्यनगरीच्या दशघनसाठी ... त्यांना
थोडाही र्ेळ र्ाया र्ालर्ायचा नव्हता...
सर्घजणी गाडीमध्ये ये न बस या... ड्राइर्र काकांना गाडी ठर या प्रमाणे घ्यायला
सांहगतली...

आधी दगडू शेठचे दशघन र्ेणार होत्या त्या... हतथे गे या पण आज सुट्टीचा कदर्स
अस या कारणाने रांगच रांग लागली होती दशघनसाठी... तब्बल दीड तास त्या सर्घजणी रांगेत
उभ्या होत्या... फायनली दीड तासाने त्यांना दशघन झाले दगडू शेठ गणपती चे... ती भव्य मूती
सर्घजणी डोळे भरून पाहून र्ेत होत्या... सर्ाघना िूप छान र्ाटले... प्रसाद र्ेतला आहण
सर्घजणी हनर्ा या...

आता त्यांचे डेहस्टनेशन होते शहनर्ारर्ाडा... संध्याकाळ झाली च होती... दगडू शेठ
ते शहनर्ारर्ाडा पायींच जायचे ठरले...

चालत चालत त्या लाल महाल चौकात आ या... हतथे पेशर्े गणपतीचे त्यांनी दशघन
र्ेतले... लाल महालाकडे लि गेले आहण त्या पाहत हतथेच थबक या... मागून गाड़ीचा हॉनघ
र्ाजला आहण त्या भानार्र आ या... परत त्या शहनर्ारर्ाड्याच्या कदशेने चालू लाग या...

फायनली त्यांनीं शहनर्ारर्ाड्यामध्ये प्रर्ेश के ला.. आहण त्याचे ऐहतहाहसक
पेशर्ेकालीन सौन्दयघ पाहण्यात सगळ्या मग्न हो न गे या..

बाजीरार् पेशर्े, मस्तानी,

काशीबाई यांची आठर्ण झा या हशर्ाय राहहली नाही त्यांना..

शहनर्ारर्ाड्यात संध्याकाळचा लाइट अँड सा ं ड शो सुरु झाला... तो पाहून
अबोली आहण मैहत्रणी थक्क झा या...
कोणीच कोणाशी बोलत नव्हते...

सगळे आपाप या परीने इहतहासाशी संर्ाद साधत बस या सारिे र्ाटत होते...
त्यांना िूपच छान र्ाटत होते... थोडार्ेळ बसून त्या बाहेर पड या ...
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हतथून त्यांनी कसबा गणपतीचे दशघन र्ेतले, नंतर लाल महाल... . लाल महालातही
त्यांना इहतहासाची आठर्ण झा या हशर्ाय राहहली नाही... अश्या प्रकारे पहहला कदर्स छान
गेला...

पूणघ र्ाडा कफरून झाला आहण त्या सर्घजणी बाहेरच्या कर्टट्यार्र ये न बस या...

आता त्यांना भूक लागायला सुरुर्ात झाली होती... एिादे चांगले हॉटेल पाहून
जेर्ायचे असे ठरले... गाडी आली आहण त्या सर्घजणी जे एम रोडला गे या... जेर्ण करून त्या
रे र्तीच्या फ़्लॅटर्र परत आ या... आता मात्र सर्ाघना प्रर्ासाचा... कदर्स भर के ले या
पायहपटीचा िीण जाणर्ू लागला होता...

कोणाचे पाय... कोणाचे हात ... कोणाचे गुडर्े... कोणाचे डोके दुित होते...
सगळ्यांचा कधी डोळा लागलं ते कळले पण नाही...

प लर्ी आहण अबोली मात्र बराच र्ेळ गप्पपा मारत बस या होत्या...

सकाळी ड्राइर्र काकांचा फोन आला रे र्तीला... हतने सर्ाघना उठहर्ले... सगळ्या
तयार झा या आहण गाडीत बसून हनर्ा या पुढच्या पुणे दशघनासाठी...

सारस बाग, तळ्यातला गणपती, ओंकारे श्वर, के ळकर म्युहसअम, चतुश्रुंगी, महात्मा
गांधी म्युहझअम, कॅ म्प, पुणे हर्द्यापीठ...

छान झाले एकं दरीत पुणे दशघन...

उद्या सकाळी मुंबईला परत हनर्ायचे होते... सगळ्या जेर्न
ू झोपी गे या...

अबोलीला जाग आली सकाळी सकाळी... हतला आता र्रची, बाबांची िूपच
आठर्ण येत होती... ती तयार झाली आहण सर्ाघना उठहर्ले... सगळ्यांनी आपापले सामान
आर्रले... ऑल सेट टू हलव्ह पुण.े ..

ड्राइव्हरकाकांनी गाडीचा हॉनघ र्ाजर्ला... सर्ाघनी तो फ्लॅट डोळे भरून पहहला...
दोनच कदर्स राहह या पण ती जागाही त्यांना आपलीशी र्ाटू लागली होती...

प लर्ीला बाय करून सर्घ मुंबईसाठी हनर्ा या...

हनर्ताना त्यांनी जंगली महाराज मंकदराला भेट कदली. आहण त्या हनर्ा या...
हनर्ताना अबोलीने सुधाकररार्ांना कॉल करून मुंबई कडे रर्ाना होत अस याचे कळहर्ले...
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ते पुण्यातून हनर्ाले... आहण एका हसग्नलला एका गाडीने जोरात कट मारून
ओव्हरटेक के ले डाव्या बाजूने... रे र्तीने जोरात आर्ाज कदला आहण ती गाडी थांबली...

ती व्यक्ती गाडीतून उतरली आहण ड्राइर्र काकांशी र्ाद र्ालू लागली... अबोली
आहण रे र्ती िाली उतर या... आहण आधी काकांना गाडी बाजूला घ्यायला सांहगतली कारण
मागे हर्नाकारण गाडयांची रांग लागली होती...

ती व्यक्ती अबोलीकडे पाहतच राहहली... रे र्तीने त्याच्या डोळ्या समोर चुटकी
र्ाजर्ून "ओय हमस्टर" करून त्याला भानार्र आणले... “सॉरी म्हणा आधी” म्हणाली... “तुम्ही
चुकीच्या बाजूने ओव्हरटेक के ले होते...” एर्ढा र्ेळ तार्ातार्ाने र्ाद र्ालणारी ती व्यक्ती आता
अबोलीचे सौंदयघ पाहून इतकी आर्ाक् झाली की चक्क सॉरी म्हणाली... गाडीचे नुकसान नाही ना
झाले काय अशी हर्चारणा के ली... ड्राइर्र काकांनी गाडी चेक करून नकाराथी मान
हलर् यानंतरच सॉरी र्न्स अगेन म्हणून ती व्यक्ती गाडीमध्ये बसून हनर्ून गेली...

अबोली पूणघ प्रर्ासात त्याचाच हर्चार करत होती...

गाडी थांबली... सुधाकररार् दरर्ाजातच उभे होते... अबोलीला दोन कदर्सांनी
पाहून िूप बरे र्ाटत होते त्यांना...

अबोलीने बॅग ठे र्ली ... फ्रेश झाली... सुधाकररार्ांनी हतच्यासाठी चहा के ला... तो
हप न हतला फार छान र्ाटत होते...

मग हतने त्यांना सर्घ ककस्से, गमती-जमती सांगायाला सुरुर्ात के ली... पण
अॅहक्सडेन्टचा तो प्रसंग हतने सांगणायचे टाळले होते... तसे पाहहले तर काहींचे झाले नव्हते सो
त्यांना सांगून कशाला टेन्शन द्यायचे असा हर्चार करून अबोलीने त्याचा उ लेि टाळला...

हळू हळू कदर्स चालले होते ... ररझ टचा कदर्स जर्ळ येत होता...

रीझ ट लागला... अबोली आहण हतचा पूणघ ग्रुप पास झाला होता ... बीई झाला...
********************************************************************
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प्रकरण ५

प लर्ी जॉब मध्ये चांगली सेटल झाली होती पुण्यात...

ती हर्कएन्ड्सना,

सणासुदीच्या सुर्टट्यांमध्ये मुंबईला येत असे...

सध्याही ती आली होती... ती आहण सुधाकररार् हॉल मध्ये सोफ्यार्र बसून टीव्ही
पाहत बोलण्यात मग्न होते...

आता प लर्ी जॉबला लागून दोन र्षे पूणघ झाली होती. सुधाकररार्ही बदलत्या
काळाची कदशा ओळिणारे होते. म्हणून त्यांनी प लर्ीला कोणी आर्डतो का याची चौकशी
के ली. पण हतचे नकाराथी उत्तर हमळाले. मगच त्यांनी हतच्यासाठी स्थळे बर्यला सुरुर्ात के ली
होती.

प लर्ी कदसायलाही छान होती. ती अहतशय सुगरण आहण पदरी सामंजस्य
बाळगणारी आहण र्ागण्यार्र योग्य हनयंत्रण असणारी होती. त्यामुळे हतला कोणी नाही
म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भर्त नव्हता.

एक छान स्थळ मध्यास्थांकडू न सांगून आले. मुलगा MBA झाला होता. त्याचे नार्
अिय जोशी. त्याला र् त्याच्या पररर्ाराला सुधाकर रार्ांनी र्री बोलार्ले.

डीझायनर मॅजेन्टा कलरची साडी... साडीची गो डन बॉडघर... मॅभचग अक्सेसरीज...
नेकलेस, इअर ररग्स... डाव्या हातात र्डयाळ... उजव्या हातात गो डन ब्रेसलेट... मोकळे
सोडलेले लांबसडक के स... चेहऱ्यार्र लाईट मेकअप... हतच्या परफ्यूम चा सुगंध... सगळे कसे
अगदी भुरळ पाडणारे ... एकं दरीतच छान तयार हो न बसली होती प लर्ी...

सुधाकररार्ांनी अबोलीला आर्ाज कदला तशी अबोली र्े न बाहेर हॉल मध्ये
आली... हृदयाची धडधड र्ाढ याचे प लर्ीला जाणर्त होते...

हतने अियच्या आई-बाबांना नमस्कार के ला... आहण अिय कडे चोरटा कटाि
टाकला आहण ती सुधाकररार्ांच्या शेजारी ये न बसली...

अिय आहण त्याच्या आई-बाबांनी प्रश्न हर्चारण्यास सुरुर्ात के ली... हशिण, जॉब,
स्र्यंपाक, छंद, आर्ड... प लर्ीने सर्घ प्रश्नांची व्यर्हस्थत उत्तरे कदली... अियला तर हतचे
बोलणे कधी थांबूच नये असे र्ाटत होते... प लर्ीच्या आर्ाजातील माधुयाघने त्याच्या हृदयाचा
ठार् र्ेतला होता...
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हतचा आर्ाज, हतची उत्तर देण्याची पद्धत, मधेच र्ेतलेला पॉझ... र्ाऱ्याने अलगद
चेहऱ्यार्र येणारे हतचे के स... कपाळार्र, डोळ्यांर्र आहण गालांर्र त्यांनी के लेला अलगद,
हळु र्ार स्पशघ... त्यांना अलगद बाजूला सारण्याचा हतचा प्रयत्न...

ते मधेच लाजेने लाल

होणे... हतच्या परफ्यूमचा हॉलभर पसरलेला सुगध
ं ... सगळे च अियला हर्ेहर्ेसे र्ाटत होते...

दािर्ण्याचा कायघक्रम पार पडला. नंतर दोन तीन र्ेळेस प लर्ी आहण अिय
भेटले. एकमेकांच्या आर्डी-हनर्डी... स्र्भार्... हर्चार जुळतायत का आहण आपण एकमेकांना
ककतपत कं पॅरटबल आहोत हे समजून र्ेण्याचा प्रयत्न होता तो. नाहीतर ते दोर्े एकमेकांना
प्रथम दशघनीच आर्डले होते

अिय आहण त्याच्या र्रच्यांकडू न होकार आ यार्र सुधाकर रार्ांनी प लर्ीचेही
मत जाणून र्ेण्याचा प्रयत्न के ला. हतचा फु ललेला... भहर्ष्याच्या रं गछटा धारण के लेला चेहरा
पाहूनच त्यांना हतचे उत्तर कळले होते.

प लर्ी आहण अिय एकमेकांना पसंत पडले. त्यांचे लग्न नजीकच्या च शुभमुहूताघर्र
करण्याचे ठरले... एकच महहना राहहला होता लग्नाच्या तयारीसाठी...

दोर्ेही जोडीने शॉभपगसाठी कफरत होते... अियच्या आहण अबोलीच्या पसंतीनेच
ती लग्नाचा शालू, दाग-दाहगने, र्रात लागणाऱ्या र्स्तू र्ेणार होती...

सुधाकररार्ांनी आले या पाहण्यांना काही कमी पडू कदले नाही... लग्न ठरले या
मुहूताघर्र उत्तम रीतीने पार पडले...

प लर्ीने आता नर्ीन आयुष्यात पा ल ठे र्ले होते ती नर्ीन जागी... नर्ीन
लोकांमध्ये जुळूर्ून र्ेण्याचा प्रयत्न करत होती. ती हतच्या संसार सुिात रममाण झाली होती.
मॉल मधला तो प्रसंग एव्हाना हतच्या डोक्यातून हनर्ूनही गेला होता.

आता अबोलीने इं टरव््यू द्यायला सुरुर्ात के ली होती...

मुंबई मधीलच कं पनीमध्ये हतचा आज इं टरव््यू होता... ती बाहेर िुचीर्र बसून
फाईल मधील डॉक्यूमेंर्टस चाळत बसली होती...

हतला इं टरव््यूसाठी आत बोलार्ण्यात आले... हतने के हबनचे दार उर्डले आहण "मे
आय कम इन" असे हर्चारले... "यस" असे इं टरव््यूअर म्हणाला... तशी ती आत गेली...
इं टरव््यूअर च्या चेहऱ्यासमोर फाईल होती... म्हणून अबोलीला त्याचा चेहरा नीटसा कदसला
नाही...

इं टरव््यूअरने फाईल ठे र्ली आहण इं टरव््यूला सुरुर्ात झाली... अबोलीने र्र
पाहहले... हतला इं टरव््यूअरचा चेहरा ओळिीचा र्ाटला... कु ठे पाहहले याची भलक हतला
लागत नव्हती...
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इं टरव््यू चांगला झाला... अबोली र्री येत असतानाही इं टरव््यूअरला आपण कु ठे
पाहहले होते याचा हर्चार करत होती...

बऱ्याच र्ेळ हर्चार के यानंतर हतला भलक लागली... पुण्यात मुलाने डाव्याबाजूने
ओव्हरटेक करून ड्राइर्र काकांशी र्ाद र्ातला होता तो होता हा... संकेत राजाध्यि...

तो लीड होता त्या कं पनी मध्ये... फक्त पाच र्षांचा एक्सपीररयन्स होता त्याला...
पण आप या परफॉमघन्समुळे तो लीड झाला होता... अबोलीला िूप हसायला आले कारण तो
पुण्यातील प्रसंग हतच्या डोक्यातून हनर्ूनही गेला होता...

अबोली हसलेक्ट झाली होती... ती अपॉइं टमेंट लेटर र्ेण्यासाठी थांबली होती... ते
हातात आले आहण हतचा आनंद गगनात मार्ेना...

सुधाकररार्ांना आहण प लर्ीला फोन करून सांहगतले... प लर्ीने देर्ासमोर
सािर ठे र्ली...

फोन ठे र्ला आहण समोर संकेत कदसला हतला... दोर्ांची नजरा-नजर झाली आहण
दोर्ेही हसले... संकेत जर्ळ आला आहण म्हणाला... "कॉन्ग्रॅर्टस, होप टू सी यू सून"

अबोलीचा आज ऑकफस चा पहहला कदर्स... छान तयार हो न फॉमघ स मध्ये ती
र्ेळेच्या अगोदरच डेहसग्नेटेड बस स्टॉप र्र कं पनीच्या बसची र्ाट पाहत उभी होती... कं पनीचा
लोगो असलेली बस स्टॉपकडे येताना कदसली आहण अबोलीची धडधड र्ाढली... अबोली इतर
एम्प्पलॉयीस बरोबर बस चढली...

हतला िूपच र्ेगळे फील होत होते... सगळ्यांच्या गळ्यात कं पनीचे आयडेहन्टटी
काडघ होते... हतला अजून ते हमळायचे होते...

बस ऑकफसमध्ये आली... अबोली रे सेप्पशन एररया कडे गेली... हतथे नर्ीन लोकांना
एस्कॉटघ करायला एच आर आली होती... त्यांना टेम्पररी आयडेंरटटी काडघ देण्यात आले...
पमघनंट आयडेंरटटी काडघ यायला कमीत कमी पंधरा कदर्स लागणार होते...

अबोलीचे ट्रेभनग झाले... आता रँ ककग प्रमाणे प्रोजेक्ट हमळणार होते...

अबोलीला संकेतच्या टीम मध्ये टाकण्यात आले... हतला पमघनंट आयडेहन्टटी काडघ
हमळाले होते...
हतने िूप दुलघि करायचा प्रयत्न के ला पण हतला तो पुण्यातील प्रसंग र्ारं र्ार
आठर्त होता...
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संकेतने हतला आता हळू हळू टास्क्स द्यायला सुरर्ात के ली होती... काही अडले तर
ती संकेताला हर्चारत असे ... संकेतहह बऱ्याचदा हतला मदत करण्याच्या बहाण्याने हतच्या
जर्ळ जा न बसत असे...

संकेत सतत चोरट्या नजरे ने हतच्याकडे पाहत असायचा... त्याच्या मनार्र
अबोलीचे प्रहतभबब त्याच कदर्शी कायमचे मुकद्रत झाले होते... पण तो

सांगण्याची र्ाई

करणार नव्हता...

अबोलीचा सहा महहन्यातच कामात चांगला हात बसला होता...

**********************************************************************

प्रकरण ६

अबोलीच्या मनात तो मॉल मधील प्रसंग आत्ताच र्ड या प्रमाणे अजूनही जीर्ंत
होता. हतला िूप कसे तरी व्हायला लागले कक ती ररयाझ करायला बसे. गाण्यात मन रमले कक
हतला काहीसा या गोष्टीचा हर्सर पडत असे.

आधी प लर्ी होती... मन मोकळे करायला. आता अबोली एकटीच अस या
कारणाने डोक्यात तेच हर्चार ये

लागले. हतला झोप काही लागेना. ती उठली हन सरळ

देर्र्रात गेली. देर्ाला हतने परत प्रश्न के ला "आता ती आमच्या आयुष्यात कधीच नसणार या
दृष्टीने आम्ही आमचे मन बनहर्ले असताना हतच्या अश्या अचानक समोर येण्याचे प्रयोजन
काय... देर्ा नक्की काय आहे तुझ्या मनात". असे म्हणत असतानाच हतला हंदका अनार्र झाला.
काही काळ ती तशीच रडत होती. देर्र्रातच ती बसून होती बराच र्ेळ... सुन्न मनाने देर्ाकडे
पाहत.

पण मनाशी काहीतरी ठरर्ून ती झोपायला गेली.

दुसऱ्या कदर्शी रहर्र्ार होता. हतने आहशषला (हतच्या मामला) कॉल करून बाहेर
भेटायला बोलार्ले. आहशष आला. थोडे इकडचे हतकडचे बोलणे... गप्पपा झा या...
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मग थोडा र्ेळ अबोली गप्पपच होती. हतला हर्षयाला कु ठू न हन कशी सुरुर्ात करार्ी
ते कळे ना. चेहराही गंभीर झाला होता हतचा. आहशषच्या ते लिात आले. तो हतला मन
मोकळे ... कसलाही संकोच न बाळगता बोल असे म्हणाला.

तेव्हा अबोलीने मनातील ईच्छा बोलून दािहर्ली. ती म्हणाली हतने सुधाकररार्ांना
हर्चारले आहे आहण त्यांची काही हरकत नाही. आहशषला जसा आश्चयाघचा धक्का बसला...
तसाच आनंदही झाला. त्याच्या मनात आले शेर्टी योग जुळून आला म्हणायचं.

पुढील रहर्र्ारी अबोली हतचा गायनाचा क्लास उरकू न आहशषच्या र्री... र्षाघला
भेटायला गेली. र्षाघही आहशषच्या र्री हतला भेटण्यासाठीच आली होती.

अबोलीच्या मनात धाक-धुक चालू होतीच. पण हतला पडले या काही प्रश्नांची उत्तरे
र्षाघच दे शके ल असे हतला र्ाटले. म्हणून या प्रसंगाला सामोरे जाणे हतला भाग होते.

र्षाघ आहण अबोली बोलू लाग या. र्षाघने हतची ख्याली िुशाली हर्चारली. अबोली
मात्र तुटकच र्ागत-बोलत होती. थोडा हर्चारांचा काहूर शांत झा यार्र ... ती शांत झाली...
आहण मग ती र्षाघला हर्चारू लागली कक असे काय कारण झाले कक ५ आहण ७ र्षांच्या
मुलींना सोडू न हतला जार्े लागले. एर्ढ्या हचमुरड्यांना सोडू न हतचे पाय र्राबाहेर पडू कशे
शकले.

र्षाघलाही कळत होते कक आता मुली मोठ्या झा या आहेत आहण त्यांच्या प्रश्नांना
कधी ना कधी सामोरे जार्े लागणार. पण सुरुर्ात कशी हन कोठू न करार्ी हे र्षाघला कळे ना.

र्षघ अबोलीला सांगू लागली. “अबोली... दोन माणसांचे हर्चार हे नेहमीच हभन्न
असतात. आहण त्यांच्या मधील र्ैचाररक अंतर प्रमाणाबाहेर र्ाढले कक असे हनणघय घ्यार्े
लागतात. याच कारणामुळे सुधाकर आहण मी र्ेगळे झालो. हनणघय र्ेणे दोर्ांसाठीही िूप
कठीण होते. पण हर्चारांमधील अंतर इतके र्ाढले होते कक प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये
आमचे िटके उडायला लागले होते. दोर्ेही र्रात असलो तरी बऱ्याचदा भयाण शांतता
पसरलेली असायची. त्यात तुम्ही दोर्ी लहान. आम्ही हे सारे कसेतरी दोन र्षघ रे टले. पण अंतर
कमी होण्याऐर्जी र्ाढतच चालले होते. आता चूक कोण बरोबर कोण हा भाग र्ेगळा. पण
लहान मुलांना हे र्ातार्रण पोषक नस याने आम्ही दोर्े हर्भक्त झालो. ”

“हे कळते मला. पण दोन हचमुरड्या जीर्ांना सोडू न तू जा

कशी शकलीस? आहण

त्याही मुली असताना? मुलींना आईची ककती गरज असते हे तू एक स्त्री असून समजू शकली
नाहीस? तू आमची कस्टडी हमळर्ण्यासाठी प्रयत्न के ले नाहीस? “

“असं कसं म्हणतेस अबोली. मी तुमच्या दोर्ींचीही कस्टडी हमळर्ण्यासाठी प्रयत्न
के ले... पण मी र्र्ककग नव्हते आहण तुमच्या बाबांर्र पूणघ अर्लंबून होते. त्यामुळे कोटाघने हनणघय
त्यांच्या पिात कदला. मी पूणघ कोलमडू न गेले होते अबोली. तुम्हा दोर्ींहशर्ाय मी कशी
राहणार होते. मला र्ेड लागण्याची र्ेळ आली होती. ”
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हळू हळू जॉब शोधून... कामाला सुरुर्ात के ली. मन कशात तरी गुंतर्ायला हर्ेच
होते ना. कामामुळे कदर्सातील ७-८ तास तरी मनातील हर्चार आच्छाकदलें जात होते. तरीही
ऑकफस मध्ये देिील कधी-कधी मधेच तुमची आठर्ण ये न हंदका अनार्र व्हायचा. पण
जीर्न जगणे तर भाग होते. असेच ५-६ महहने चालू होते. पण एकटेपणा िायला उठायचा...
तुम्हा दोर्ींच्या आठर्णीने तर मी पार कोलमडू न जायचे.
आहशषला हे सर्घ कळत होते. माझी चलहबचल... माझी िराब होत चाललेली
मनहस्थती... सगळे सगळे त्याने जर्ळू न पाहहले आहे. यार्र काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे
अस याचे त्याला जाणहर्ले.

आहशषला जो एकमेर् उपाय कदसत होता तो म्हणजे मी परत लग्न करणे. आहशषने
मला दुसऱ्या लग्नाबद्दल माझे ओहपहनओन हर्चारले. मी त्या कशाचाही हर्चार करण्याच्या
मनहस्थतीत नव्हते. मी काही उत्तर कदले नाही कारण मला कशातच रस उरलेला नव्हता. ती
माझ्यासाठी एक हडप्रेशनची फे ज होती. असे बोलत बोलत र्षाघला भरून आले... हंदका अनार्र
झाला... आहण हतने अबोलीला हमठी मारली. तरीही अबोलीच्या स्पशाघत आपलेपणा नव्हता...
आईबद्दल हसम्पथी नव्हती. फक्त हतच्या मनातील आईबद्दलची अढी थोडी कमी झाली होती
इतके च.

र्षाघने स्र्तःला सार्रले. ती पुढे सांगू लागली.
“आहशषने एव्हाना स्थळे बर्ण्यास सुरुर्ात के ली होती. माझ्यासमोर पूणघ आयुष्य
पडले होते... एकटी कशी जगणार... या काळजीपोटी आहशषने माझे लग्न जमर्ून आणले... मी
नकोच म्हणत होते... पण त्याने पुढचा हर्चार करून हा हनणघय र्ेतला होता”

र्षाघ आहण अबोली दोर्ीही बराच र्ेळ तश्याच गप्पप बसून राहह या. अबोली हे सर्घ
ऐकू न सुन्न झाली होती. हतला आता कोणाशीच बोलण्याची ईच्छा राहहली नव्हती. हतला
एकांत हर्ा होता. ती आहशष हन र्षाघचा हनरोप र्े न हतकडू न हनर्ाली.

अबोली र्री आली तेव्हा संध्याकाळ होत आली होती. हतने आ या आ या स्र्तःला
बेडर्र झोकू न कदले. हतच्या डोक्यात हर्चार चालूच होते आहण त्यांची सोबत डोळ्या मधील
अश्रू करत होते. हतला आत्ता प लर्ीची िूप आठर्ण येत होती. ती जर्ळ असायला हर्ी होती
असे र्ाटत होते. हतच्या बरोबर सर्घ शेयर करायचे होते हतला... हतचा दृष्टीकोन जाणून घ्याचा
होता. प लर्ी फार छान पद्धतीने एिादी गोष्ट समजार्ून र्ेत असे... अनालाइज करत असे
आहण समजूनही सांगत असे. अबोली तशीच बराचर्ेळ पडू न राहहली... हर्चार करून करून
सुन्न झाली होती ती अगदी. डोके जड झाले होते हतचे.

थोड्या र्ेळाने ती उठली. फ्रेश हो न... चहा करून प्पयायली. हतला प लर्ीची िूप
जास्तच आठर्ण येत होती आता... िूप गप्पपा माराव्या र्ाटत होत्या हतच्याशी...

हतचा फोन र्ाजत होता. हतची हर्चारांची भलक तुटली.

**********************************************************************
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प्रकरण ७

प लर्ी चा कॉल होता. प लर्ी सासरी मजेत होती. ती मजेत आहे कळ यार्र
हतला हे सांगून हतचा मूड िराब होईल कक काय असा हर्चार करून अबोलीला तो हर्षय
काढार्ा र्ाटला नाही. सो ती इकडच्या हतकडच्या गप्पपा मारत राहहली. फोन ठे र्ताना प लर्ी
म्हणाली कक ती र्री येणार आहे मुंबईला राहायला एका आठर्ड्यासाठी. अिय काही
काळासाठी ऑन साईट चालला आहे अमेररके ला.

अबोलीचा आनंद गगनात मार्ेना. हतच्या आर्ाजातला उत्साह प लर्ीला
फोनर्रही जाणर्त होता. फोन ठे र्ला तरीही अबोली... प लहर्चाच हर्चार करत होती. ती
कधी येतेय हन कधी आपण हतला सर्घ सांगतो असे हतला झाले होते.

दुसऱ्या कदर्शी प लर्ी आली. आ या आ या अबोलीने हतला र्ट्ट हमठी मारली
आहण रडायला लागली. प लर्ीला र्ाटले कक िूप कदर्सांनी आपण भेटलो आहोत म्हणून हतला
रडू आले असेल. प लर्ी हतला म्हणाली “अहो र्ेडाबाई... आहे मी आता इकडे काही कदर्स...
आजच सगळे पाणी संपर्णार की काय... उद्यासाठी पण थोडे हश लक ठे र्ा…” आहण दोर्ीही
हसू लाग या.

प लर्ीने रूम मध्ये बॅग ठे र्ली आहण ती फ्रेश झाली. अबोलीने हतला चहा करून
कदला. थोडे हनर्ांत झा यार्र त्यांच्या गप्पपा सुरु झा या. ती आप या सासरचे गोडर्े गात
होती... अिय कसा आहे... र्रचे र्ातार्रण... जॉब... हे सगळे हर्षय बोलली. ती एकं दरीत
आनंदी कदसत होती. अियच्या प्रेमाच्या रं ग छटा नी हतचा चेहरा उजळला होता. त्याच्या
प्रेमाच्या इं द्रधनूने हतच्या हृदय रुपी आसमंताला व्यापून टाकले आहे हे कळत होते. हतच्या
मनाला फु टले या पालर्ीचा बहर हतच्या बोलण्यातून ओसंडून र्ाहत होता.

अबोली हे सर्घ ऐकत होती. पण हतचा हर्ा तसा बोलण्यात सहभाग नाही हे
प लर्ीच्या लिात आले... बोलत बोलत ती स्र्तः मध्ये हरर्ून गेली आहे असे हतला कदसले.
हतने अबोलीच्या डोळ्या समोरून आपला हात कफरहर्ला. तशी ती भानार्र आली. प लर्ीने
ओळिले कक अबोलीला काही बोलायचे आहे . ती म्हणाली "बोला मॅडम... काय हर्चार
करताय".

अबोली एकदम रडायलाच लागली. प लर्ीला काही कळे ना कक काय झाले आहे.

अबोलीने सगळा इहत र्ृतांत सांहगतला. प लर्ीला काय ररअॅक्ट व्हार्े कळे ना.
प लर्ीने ही कधी र्षाघला भेटण्याचा प्रयत्न के ला नव्हता कक हतच्या कडू न कोणत्याच
स्पष्टीकरणाची अपेिा के ली नव्हती.
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अबोली जा न बोलून आली आहण इहत र्ृतांत जाणून आली... अबोली आप या
मनहस्थतीचे र्णघन करत असताना मात्र... जो हंदका... जो त्रास हतने र्षाघला जाणर्ूही कदला
नव्हता... त्याचा बांध आता फु टला होता आहण भार्नांचा पूर आला होता.

प लर्ी हतला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होती. पण हतलाही भार्ना अनार्र
झा या होत्या. आहण दोर्ीही बराच काल रडत होत्या.

सगळे च मोठे चाम्ताकाररक होते... इतके कदर्स जर्ळ नस यामुळे हतच्याशी
अटॅचमेंट फार र्ाटत नव्हती. पण सगळी कहाणी ऐक यार्र... पररहस्थतीपुढे माणूस ककती
हतबल असतो असे त्या दोर्ींना र्ाटले.

प लर्ीलाही आता र्षाघला भेटण्याची ईच्छा झाली. त्यांनी सुधाकर रार्ांची
परर्ानगी र्े न पुन्हा र्षाघला भेटायला जायचे ठररर्ले. अबोलीने आहशषला फोन करून
र्षाघचा नंबर र्ेतला. हतर्ीही बाहेर भेटणार होत्या.

हॉटेलचे टेबल... त्यार्र पाण्याचे ग्लास ... शेजारीच असलेले मेनूकाडघ... डोक्यार्र
सुरु असलेला फॅ न... शेजारीच असलेली हिडकी... हतथून अधून-मधून येणारी र्ाऱ्याची झुळूक
अबोलीच्या के सांशी िेळात होती...

प लर्ी आहण अबोली र्षाघची र्ाट पाहत होत्या... ठरलेली र्ेळ झाली होती...
अबोलीला र्षाघ हॉटेलमध्ये हशरताना कदसली... अबोलीने प लर्ीला डोळ्याच्या िुणेने
सांहगतले... र्षाघ आली आहण दोर्ींच्या समोर असले या िुचीर्र बसली... र्ेटरने हतसरा
पाण्याचा ग्लास आहण एक्सट्राचे मेनूकाडघ आणून बाजूला ठे र्ले...

र्षाघने पाण्याचा र्ोट र्ेतला आहण काय र्ेणार असे दोर्ींना हर्चारले... तीन कॉफी
ऑडघर करण्यात आ या…

कॉफी र्ेत र्ेत त्यांचे संभाषण सुरु झाले... या र्ेळेस अबोलीला र्षाघ थोडी कमी
अनोळिी र्ाटली. प लर्ी आहण अबोलीला एकदम पाहून र्षाघला पुन्हा आनंद झाला...
गहहर्रून आले... संहमश्र भर्नाचा लपंडार् चालू होता हतच्या मनात या र्डीला. बाहेर हॉटेल
मध्ये बसले अस या कारणाने हतने स्र्तःला सार्रले... रुमालाने डोळे रटपले आहण हतने
संभाषणाला सुरुर्ात के ली. मग थोडी अबोलीही बोलू लागली.

प लर्ी बराच र्ेळ गप्पप होती. त्यांचे संभाषण ऐकत होती. र्षाघ प लर्ीशी बोलू
लागली. तसा हतचा संभाषणात सहभाग र्ाढत गेला. ती लहानपणापासूनच समजूतदार होती.
ती एिाद्या पररचयाच्या व्यक्तीशी बोलतो हततपतच आपुलकीने र्षाघशी बोलू लागली.
प लर्ीला सारे अबोली कडू न समजलेलेच होते. म्हणून हतलाही सुधाकर आहण र्षाघ यांना
र्ेगळे का व्हार्े लागले याची क पना आली होती.
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र्षाघने प लर्ीच्या जॉब हर्षयी... हतच्या संसारा हर्षयी... आपुलकीने चौकशी
के ली. ती त्यांचे रूटीन जाणून र्ेण्याचा प्रयत्न करीत होती. अबोलीशी तर बऱ्यापैकी बोलणे
हतचे झालेच होते. प लर्ीशी बोलताना हतचा समजूतदारपणा... हतची हर्चारांची स्टॅहबहलट,
सटघनटी र्षाघच्या लिात येत होती.

र्षाघला हायसे र्ाटले की मुलीं बरोबरचा हरर्लेला संर्ाद सुरु होत होता... सुरु
झाला होता.

अश्याच र्रचे र्र भेटी-गाठी र्ाढत गे या आहण ऑक्वरडनेस... अनसटघनटी हळू हळू
नाहीशी हो लागली... आहण सुसंर्ादा कडे र्ाटचाल सुरु झाली...

सुधाकररार् मुलींना त्यांची स्पेस देत असत. र्रात अहतशय मोकळे र्ातार्रण होते.
पण तरीही अबोली आहण प लर्ीने र्ेळोर्ेळी सर्घ प्रकार त्यांच्या कानार्र र्ातला होता. र्षाघ
आहण मुलींमधील अढी कमी हो

लागलेली पाहून त्यांना ही आनंदच झाला होता. आमच्या

नात्या मधील दुराव्याचे पडसाद मुलींच्या आयुष्यात उठता कामा नये असेच त्यांना र्ाटत असे.

अबोलीही आता जॉब मध्ये रुळली होती.

जॉब करत असली तरी ही गाणे हीच हतची पहहली आर्ड होती. जॉब हा फक्त
अनुभर् र्ेण्यासाठी करत होती ती... जॉब बरोबरच हतचा ररयाझ हतच्या गुरूजींचे मागघदशघन...
हतचे गायनाचे कायघक्रम... हे चालूच होते.

अबोलीच्या गळ्यातले माधुयघ कायघक्रमासाठी श्रोत्यांचे प्रर्ाह िेचून आणायचे.
सुधाकररार् आहण प लर्ीसाठी ही फार अहभमानाची गोष्ट होती.

आज अबोलीचा कायघक्रम होता. ती गुरुजींना साथ देणार होती. आजच्या
कायघक्रमाला अबोलीने र्षाघ आहण आहशषला देिील बोलार्ले होते.

अबोली आहण हतचे गुरुजी सज्ज हो न व्यासपीठार्र बसले. त्यांना पाहताच
प्रेिकांची जी कु जबुज... आपापसात जे बोलणे चालू होते ते थांबले. सर्ांचे लि कायघक्रम सुरु
होण्याकडे लागले.

हनर्ेदकाने कायघक्रमाची सुरुर्ात के ली. सर्घत्र शांतता होती आहण फक्त हनर्ेदकाचा
आर्ाज ऐकू येत होता. त्याने गुरुजी आहण अबोली कडे कायघक्रमाची धुरा सोपर्ली.

गुरुजींनी नेहमीप्रमाणे कायघक्रमाला सरस्र्ती र्ंदनेने सुरुर्ात के ली. मग एके क
बहारदार शास्त्रीय संगीताचे स्र्र... ताना... अबोलीही र्े

लागली. कायघक्रम अगदी रं गून गेला

होता. र्षाघ आहण आहशषने अबोलीच्या गायनाचे कौतुक बऱ्याच लोकांकडू न ऐकले होते. पण
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प्रत्यि अनुभर् अगदी शहारे आणणारा होता. र्षाघच्या डोळ्यात तर आनंद अश्रूंनी गदी के ली
होती.

कायघक्रम संपला होता. गुरुजी आहण अबोली स्टेजर्र उभे राहहले आहण श्रोत्यांना
नमस्कार के ला. सगळे श्रोते उभे होते आहण टाळ्यांच्या कडकडाटाने आसमंत दुमदुमून गेला
होता.

प्रकरण ८

प लर्ीच्या लग्नाला २ र्षे पूणघ झाली होती. अियला अमेररके र्रून परत ये न
आता र्षघ लोटले होते... अियचे आहण हतचे प्रमोशन होणार होते. हतच्या कडे गोड बातमी
होती.

इकडे अबोली जॉब आहण गायन बॅलन्स करत होती...

संकेतने ओळिले होते कक अबोलीशी बोलायला आता उशीर करून चालणार
नव्हता... त्याच्या र्रून त्याला स्थळे पाहण्यासाठी र्ारं र्ार सांगण्यात येत होते...

संकेतने अबोलीला कॉफीसाठी हर्चारले... "मी सोडेन आज र्री तुला"

तो हतचा लीड होता सो हतला नाही म्हणता येत नव्हते आहण हो हतला म्हणायचे
नव्हते... हतने फक्त होकाराथी मान डोलार्ली...

संकेत आहण अबोली कॉफी शॉप मध्ये बसले होते... अबोलीला काही कळत नव्हते
कक संकेतने कॉफीसाठी बाहेर का बोलार्ले असेल...
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संकेतने इकडचे-हतकडचे हर्षय काढायला सुरुर्ात के ली...

काम आर्डत आहे का

तुला ... नर्ीन हमत्र-मैहत्रणी झा या असतील ना ... र्गैरे र्गैरे... अबोलीने जेर्ढ्यास तेर्ढी
उत्तरे कदली.

संकेतने बोलत असतानाच अचानक हतचा हात हातात र्ेतला... अचानक र्डले या
या गोष्टीने अबोलीच्या अंगार्र शहारा आला...

तीचे गाल लाजेने लाल झाले होते... िूप ओशाळली होती ती... नजर कॉफीच्या
कपर्र हिळर्ून ठे र्ली होती हतने... र्र पाहायची हहम्मत होत नव्हती हतची... हतला कळत
नव्हते कक ते सत्य आहे कक हतचा भास... तो काहीच बोलला नव्हता अजून... पण अबोलीला हे
संभाषण कोणत्या कदशेने जात असेल याचा अंदाज आला होता... ...

हतने स्र्तःला सार्रत अलगद आपला हात काढू न र्ेतला... थोडार्ेळ शांतता
पसरली होती... थोड्या र्ेळाने संकेतने डायरे क्ट हर्षयालाच हात र्ातला... "अबोली मला तू
िूप आर्डतेस... हर्ल यू मॅरी मी" असे हर्चारले

अबोलीसाठी तो फक्त एक कलीग होता. हतने त्याच्याबद्दल तसा हर्चार कधीही
के ला नव्हता. ती त्याला म्हणाली होती... “तू र्ाईट र्ाटू न र्े

नकोस... पण माझ्या मनात

तसा कोणताही हर्चार नाही तुझ्याबद्दल. हमत्र म्हणून राहू”. संकेतने ही ती गोष्ट पॉहझरटव्हली
र्ेतली होती.

संकेतने हतला र्री सोडले... तो जात असताना अबोलीने मागे र्ळू न पाहहले...
एकमेकांकडे पाहून हसले...
अबोलीचा रात्रभर डोळ्याला डोळा लागला नाही...

पार्साची ररमहझम सुरू होती..अबोलीच्या मनात ही हर्चारांचे ढग दाटू न आले
होते..हत संकेतला सरळ नाही म्हणाली होती..तरी पण ह ली अबोली त्याचाच हर्चार करत
होती..आताही ती पा स बर्त हिडकी जर्ळ उभी होती आहण स्र्तःशीच बडबडत होती..
मी का हर्चार करतेय त्याचा इतका.. हे बरोबर नाहीये.. मला कधी त्याच्याबद्दल
तशा कफभलग्ज नाही आ या.. मग ह ली हे काय होते आहे मला.. का त्याचाच चेहरा सतत
डोळ्या समोर.. अबोली हर्चार करून करून सुन्न झाली होती.. बाहेर मात्र पार्साचा जोर
र्ाढलेला होता.. पा स मुसळधार कोसळत होता..
एकाच टीम मधे अस या कारणाने.. संकेत आहण अबोली यांची ऑकफ़स मधे नेहमी
भेट होत होती.. संकेत सर्घ हर्सर याचा आर् आणून..आपापली कामे करायचा.. अबोलीची
मदत करायचा..अगदी थरोह प्रोफे शनल प्रमाणे..
अबोलीच्या ऑकफ़स मधे कदर्ाळीच्या आधीच्या आठर्ड्यात र्ेगर्ेगळ्या प्रकारचे
ईयरली इव्हेंटस्, कॉहम्परटशन्स असत.. भसभगग, डान्स, रं गोली, कदया पेन्टींग.. ट्रेडीशनल डे च्या
कदर्शी बेस्ट ड्रेस्ड मेल एम्प्पलॉई, बेस्ट ड्रेस्ड कफमेल एम्प्पलॉई, बेस्ट ड्रेस्ड पेअर, बेस्ट ड्रेस्ड ग्रुप..
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अबोलीने भसभगग, बेस्ट ड्रेस्ड कफमेल एम्प्पलॉई या कॉहम्परटशन्स मधे भाग र्ेतला
होता..
बेस्ट ड्रेस्ड पेअरसाठी टीम मधे सर्ांनी आपापले पाटघनसघ हनर्डले होते.. संकेत ला
पाटघनर नस याने ईच्छा असूनही भाग र्ेता येत नव्हता.. टीम मधील सर्ांनी अबोलीला फोसघ
करून त्या इव्हेंट कररता संकेतचा पाटघनर बनहर्ले.. म्हणजे त्यांची संपूणघ टीम त्या इव्हेंट र्र
राज्य करे ल असा हर्चार त्या मागे होता..

भसभगग मधे तर ती टेकहनकली स्ट्रॉंन्ग होती.. हतथे ही हतच्या गळ्यातील गोडव्याने
जजेस ना मोहीनी र्ातली. हतच्या अपोनन्टस् नी लेटस्ट मूव्हीज मधील गाणी म्हंटली..अबोलीने
शास्त्रीय संगीताच्या जोरार्र ती स्पधाघ भजकली.
संकेत हतचे गाणे पहह यांदाच ऐकत होता..हतचा हा पैलू प्रथमच त्याच्या समोर
येत होता..तो गाण्यात रममाण हो न गेला होता.. तो सध्या र्ेगळ्याच हर्श्वात पोहोचला
होता.. ऑहडटोररयम मध्ये फक्त तो आहण अबोलीच आहे.. आहण ती आप यासाठीच गाते आहे
असे त्याला र्ाटत होते..
त्याचा नॉमघल असण्याचा आर् हळू हळू गळू न पडत होता.. त्याच्या मनातील भार्
पूर्घ पदार्र येत होते.. एर्ढया गोंधळात ही त्याला अबोलीच्या हृदयाचे ठोके स्पष्ट ऐकू येत
होते..
संकेतला बेस्ट ड्रेस्ड मेल एम्प्पलॉईचे अर्ॉडघ हमळाले.. अबोली हह छान तयार हो न
आली होती.. पण हतचे अर्ॉडघ थोडक्यात चुकले..

इं हडव्हीज्र्ल अर्ॉडघ नंतर आता सगळे बेस्ट ड्रेस्ड पेअर च्या हर्नर च्या
आना न्समेन्ट ची र्ाट पाहत होते .. अबोली पण िूप आतुरतेने, दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत
गुंतर्ून त्यार्र हनुर्टी टेकर्ून आना न्समेन्टची र्ाट पाहत होती..
बेस्ट ड्रेस्ड पेअरचे अर्ॉडघ अबोली आहण संकेतने भजकले होते..अर्ॉडघ र्ेताना दोर्ांची
नजरा नजर झाली.. दोर्ेही अगदी मनस्र्ी हसले..
अबोलीच्या मनःपटलार्र संकेतच्या रं गछटा अहधक गडद व्हायला सुरूर्ात झाली
होती..
अबोली बराच र्ेळ हतचा आहण संकेतचा ट्रेडीशनल डे चा हर्नरची ट्रोफी र्ेतानाचा
फोटो बर्त बसली होती.. ..लाजत होती..हतलाच कळत नव्हते नक्की काय चालू होते..ती
स्र्तःशीच गुणगुणत होती..
"नाही कळले कधी जीर् र्ेडार्ला ओळिू लागलो तू मला मी तुला..शब्द झाले मुके
बोलती पैंजणे उतरले गाली या सोर्ळे चांदणे.."
ह ली ऑकफसमधे त्यांची नजरा नजर झाली की अबोलीला ओशाळ यासारिे
व्हायचे..ती हतच्या ही नकळत ब्लश करू लागे.. त्याचे अचानक कधी लि गेले तर ती
कॉहन्शअस होत होती.. आपण असे र्ेड्या सारिे र्ागायला नको हे कळत असूनही हतचा हतच्या
र्ागण्यार्र कन्ट्रोल राहहला नव्हता..
संकेतला ही हतच्या र्ागण्या बोलण्यातील बदल हळू हळू जाणर्ू लागले होते..
अबोलीला कळू न चुकले होते की हतला काय हर्े आहे..ते हमळहर्ण्यासाठी हतने
आप या ध्येया कडे पा ले टाकण्यासाठी सुरूर्ात के ली होती..
संकेतला हतने टी टाईम च्या र्ेळी कॅ फे टेररया मधे बोलार्ले..ती िूप नरर्स होती..
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तो ये न बस यार्र तो काही बोलायच्या आतच अबोलीने गच्च डोळे बंद के ले ..
मोठा श्वास र्ेतला.. डोळे उर्डू न हतने आप या मनातील भार्नांना र्ाट करून कदली.. संकेत
मनोमन हसला.. त्याला हर्श्वास बसत नव्हता की त्याची स्र्प्नपरी त्याच्या आयुष्य रूपी
कॅ नव्हास र्र रं ग भरण्यासाठी सज्ज झाली होती..

संकेत आहण अबोली आता गे या १ र्षघपासून एकमेकांना ओळित होते.

संकेत हतच्या गायनाच्या कायघक्रमाला आला होता. त्या कदर्शीपासून तर तो
जास्तच हतच्या प्रेमात पडला होता. ऑकफस मध्ये लंच... स्नॅक्स एकत्रच करत असत दोर्े.
एकमेकांच्या सोबती मध्ये र्ेळ कसा जात असे समजत नसे त्यांना.

संकेतच्या र्री मुली बर्ण्याचे र्ारे र्ाहू लागणार असे त्याच्या लिात आले होते.
त्याने आहण अबोलीने र्री सांगायचे ठरहर्ले. आधी संकेतच्या र्री सांगायचे ठरले. म्हणून
त्याने त्याच्या र्री क पना दे न ठे र्ली. अबोली भेटायला गेली होती त्याच्या आई-बाबांना.
मुलगी पसंत पडली. संकेतच्या र्रून कसलाही हर्रोध नव्हता तरी लग्नाची र्ाई मात्र होती.
संकेत हन अबोली चा जीर् भांड्यात पडला. एक मोहीम पार झाली होती. आता दुसरी मोहीम
हाती घ्यायची होती. अबोलीच्या र्री ही सांगायचे होते.

अबोलीने आधी प लर्ीच्या कानार्र हे सगळे र्ातले. प लर्ीचा तर हर्श्वासच
बसत नव्हता कक हचमुरड्या अबोलीने हतच्या भार्ी जोडीदाराची हनर्ड के ली होती. ती
स्र्तःशीच हर्चार करू लागली कक अबोली एर्ढी मोठी कधी झाली.

अबोलीने प लर्ीला बाबांशी बोलण्याची जबाबदारी सोपर्ली. बहहणाबाईना
मोहीम पार पडण्यास मदत करायची होती.

प लर्ीने नेहमीप्रमाणे समजूतदार पणाने हर्षय काढू न... सर्घ गोष्टी सुधाकर
रार्ांच्या कानार्र र्ात या.

सुधाकर रार्ांनी अबोलीला संकेत आहण त्याच्या आई-बाबांना र्री बोलार्ून
र्ेण्यास सांहगतले.

सगळे बोलणे झा यार्र त्यांचे लग्न २१ जूनला करण्याचे आयोहजले.

लग्नाला अजून २ महहने अर्काश होता.. प लर्ीचे कदर्स भरत आले होते.. आजउद्यात हडहलव्हरी होईल असे डॉक्टरांनी सांहगतले होते.. एकदा फॉ स कळा ये न गे या
होत्या.. अिय कासार्ीस व्हायचा प लर्ीला होणारा त्रास पाहून.. आपण हतच्या जर्ळ
बसण्यापलीकडे, हतचे सांत्र्न करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही याची िंतही त्याला
र्ाटतं होती..

अबोलीचा फोन र्ाजत होता.. प लर्ीला कळा सुरु झा या होत्या.. हतला संजीर्नी
हॉहस्पटल मध्ये दािल के ले होते.. रात्रभर डॉक्टर, नसघ, अिय ची धार्पळ चालू होती..
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अगदी सकाळी सकाळीच अबोली आहण सुधाकररार् हॉहस्पटलमध्ये आले..

अकरा र्ाजता सकाळी प लर्ीची हडहलव्हरी झाली.. प लर्ीने गोंडस कन्या रत्नास
जन्म कदला. अिय आहण प लर्ीने मुलगी झाली तर हतचे नार् ओर्ी ठे र्ायचे असे आधीच
ठरर्ले होते.. त्यांना आजूबाजूच्या जगाचा पूणघ हर्सर पडला होता.. ते दोर्े त्यांच्या ओर्ी
समर्ेत र्ेगळ्याच हर्श्वात हर्हार करत होते..
अबोली आहण सुधाकर रार्ांचा आनंद गगनात मार्त नव्हता..

प्रकरण ९

तो सोहनयाचा कदर्स उगर्ला...

राज्याध्यि कु टुंहबयांच्या गाड्या मंगलकायाघलयाच्या आर्ारात दािल झा या...
संकेत, त्याचे आई-बाबा, इतर नातलग मंडळी...

सुधाकररार् आहण प लर्ी-अिय दरर्ाज्यातच उभे होते मंडळींचे स्र्ागत
करण्यासाठी...

प लर्ीने संकेतचे औिण के ले...

राजाध्यि कु टुंहबयांर्र अत्तरदाणीतून अत्तर

भशपडले जात होते... गुलाबांच्या पाकळ्यांच्या र्षाघर् होत होता...
सर्घ र्ातार्रणात सुगंध, मांग य आहण चैतन्य दरर्ळत होते..

सर्घ पाहणे मंडळी कायाघलयात आली...
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संकेतचे डोळे मात्र आत आ यापासून हभरहभरत होते... प लर्ीने ते पहहले आहण
म्हणाली "र्ूड बी हजजाजी, जरा धीर धरा... तुमची अप्पसरा तयार होते आहे... अप्पसरे ला
स्र्गाघतून उतरायला र्ेळ लागणारच ना... येईल हो तुमची अप्पसरा इतक्यातच... "

संकेत ला िूप ओशाळ यासारिे झाले... अिय आहण प लर्ी मात्र मनसोक्त हसत
होते...

हर्धी सुरु झा या होत्या तरी अबोलीचा अजून पत्ता नव्हता... संकेतचे डोळे
अजूनही हतलाच शोधात होते...

गुरुजींनी मुलीला र्े न या असे सांहगत या र्र प लर्ी आहण अिय हतला मंडपात
र्े न आले...

संकेत

पायऱ्यांकडेच पाहत होता... त्याच्या हृदयलोकीची अप्पसरा

लग्नमंडपात अर्तरली होती...
हहरव्या रं गाची न र्ारी साडी, िणाचा र्ाटणारा पण मॉडनघ बॅकलेस ब्लॉउज...
िांद्यांर्र मरून रं गाची राजेशाही र्ाटणारा शेला... हातातील हहरर्ा चुडा... . त्याला सामान
भागात र्ाटणाऱ्या सोन्याच्या मॉडनघ हडझाईनच्या बांगड्या... दंडापयंत मेहद
ं ीने भरलेले हतचे
दोन्ही हात, गळ्यातील नाना तऱ्हेचे सोन्याचे आहण मोत्याचे अलंकार... सोन्याचे कानातले...
मुंडार्ळ्या... नाकात मोत्याची नथ... हतचे रूप आणिी िुलर्णारा हतचा मेक-अप...
के शरचना... अगदी दृष्ट लागण्याजोगी कदसत होती अबोली...

प लर्ीने ती मंडपात जाण्यापूर्ीच आप या डोळ्यातील काजळाने हतच्या कानाच्या
मागे तीट लार्ला होता... कोणाची नजर ना लागो माझ्या अबोलीला...

संकेत अजूनही हतलाच पाहत होता... गुरुजींनी त्याला आर्ाज कद यार्र तो
भानार्र आला...

अबोली मंडपात ये न संकेत च्या बाजूला बसली... त्यांची नजरा-नजर झाली...
अबोली िूप लाजली... लज्जारूपी अलंकाराने हतचे रूप अजूनच िुलहर्ले ...

सर्घ हर्धी, सप्तपदी झा या... अबोलीच्या डोळ्यातून र्ळार्ळा पाणी र्ाहू लागले...
सुधाकररार् आहण प लर्ीही आपले अश्रू आर्रु शकले नाहीत...

बाबांशी बोलून प लर्ी आहण अबोलीने र्षाघ आहण आहशषला ही लग्नाला बोलार्ले.
त्या दोर्ी पसघनली इनव्हाइट करायला गे या होत्या.

र्षाघ लग्नात उपहस्थत असली तरी कन्यादान के र्ळ सुधाकर रार्ांनीच के ले. पण
आपण आप या एका लेकीचे तरी लग्न डोळ्याने पाहहले आहण त्यात सहभागी झालो यातच
र्षाघने समाधान मानले होते.
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संकेत आहण अबोली सर्घ थोरा-मोठ्यांचे आशीर्ाघद र्े

लागले. संकेतचे आई-

बाबा,सुधाकररार्, गुरुजी मंगेश जोशी आहण इतर मोठे लोक.

लग्न सोहळा अहतशय उत्तम रीतीने आहण लहान-थोरांच्या शुभच्े छांच्या गजरात पार
पडला.
संकेत आहण अबोलीने आहशष आहण र्षाघचाही आशीर्ाघद र्ेतला. र्षाघला भरून
पार् यासारिे र्ाटले.
अबोली मंगलकायाघलयाच्या पायऱ्या जड अंतःकरणाने आहण संहमश्र भार्
भार्नांच्या र्ेऱ्यात उतरत होती..

एकी कडे ती आनंदात होती कारण लग्न सोहळा छान पार पडला होता.. संकेतची
आयुष्यभराची साथ हतला लाभली होती आहण हृदयरुपी आसमंतात नर्ीन हिहतजार्रची
लाली हतला िुणार्त होती.. तर दुसरीकडे सुधाकररार् आहण प लर्ीचा जड अंतःकरणाने
हनरोप ती र्ेत होती.. दोर्ांना डोळे भरून बर्त होती. सुधाकर रार्ांचा त्याग, त्यांनी एकहाती
कदलेले आई-बाबांचे प्रेम.. त्यासाठी र्ेतलेले अपार कष्ट... प लर्ी बरोबर व्यतीत के लेला
लहानपणीपासूनचा एके क िण.. त्यांची रूम .. त्यातील सर्घ गोष्टी.. त्यांच्याशी असलेली
अट्याचमेंट.. फ्लॅटचा हॉल.. सोफा.. प लर्ी आहण सुधाकररार्ां बरोबर हतथे र्ालर्लेला र्ेळ..
एक ना अनेक गोष्टी फ्लॅशबॅक प्रमाणे हतच्या डोक्यात र्ोळत होत्या..

संकेतने कारचा दरर्ाजा उर्डला आहण अबोलीची मनःहस्थती ओळिून हतच्या
िांद्यार्र अलगद आश्वासनाचा हात ठे र्ला.. तशी अबोली त्या अदृश्य र्ेऱ्यातून बाहेर आली..

हतने कारमध्ये बसण्या आधी पुन्हा एकदा मागे र्ळू न पाहहले.. प लर्ीला पाहून हतच्या भार्ना
अनार्र झा या.. हतने पळत जा न प लर्ीला हमठी मारली.. प लर्ीने आईच्या मायेने
पाठीर्रून हाथ कफरहर्ला.. अबोलीचे अश्रू पुसले आहण काळजी र्े सांगन
ू हनरोप कदला..

संकेत आहण अबोली कार मध्ये बसले.. त्यार्रील संकेत र्ेड्स अबोली चा बोडघ
नजरे आड होईपयंत अिय, प लर्ी आहण सुधाकररार् भर या डोळ्यांनी अबोलीला हनरोप देत
होते..
अबोली आहण संकेत दरर्ाजात उभे होते.. संकेतच्या आईने त्यांचे औिण के ले आहण
उं बरठ्यार्रचे माप ओलांडून र्रच्या लक्ष्मीला गृहप्रर्ेश करण्यास सांहगतले.. संकेतच्या मार्स
बहहणींनी हतला दरर्ाजातच रोिले आहण उिाणा र्ेण्यासाठी आग्रह करू लाग या.. अबोलीने
सुंदर उिाणा र्े न सर्ांची मने भजकू न र्ेतली..

"हशहशरात लागली आहे अबोलीला र्संताची चाहूल..,
संकेत सोबत ठे र्ते आहे आज ती संसाररूपी नंदनर्नात पा ल"

अबोली उिाणा र्ेताना लाजेने लाल गुलाबी झाली होती...हतच्या मनःपटलार्र
संकेतच्या प्रेमरूपी प्राजक्त फु लांचा सडा पडत होता आहण त्यात ती न्हा न हनर्त होती.

--
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान मराठी सािरांमध्ये र्ाचनाची आर्ड हनमाघण व्हार्ी आहण
लेिक र् कर्ींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळार्े या दुहरे ी हेतूने स्थापन झाले. मराठीत एक
जबरदस्त र्ाचन संस्कृ ती हनमाघण व्हार्ी, तरुणांनी भरपूर र्ाचन करार्े, ग्रामीण भागातील
तरुणांना मोबाईलर्र पुस्तके उपलब्ध व्हार्ीत, परदेशस्थ मराठी र्ाचकांना सहजासहजी
इं टरनेटर्र पुस्तके हमळार्ीत हे आमचे स्र्प्न. जगातील चाळीस देशांतील सुमारे साडॆतीन लाि
र्ाचक या चळर्ळीचे सभासद आहेतत्याहशर्ाय र्षाघला सुमारे तीस ते चाळीस . लाि र्ाचक
र्ेबसाईटर्रून पुस्तके डा नलोड करतात .
अथाघत याने आमचं समाधान नाहीसुमारे बाराकोटी मराठी माण्सांपै .की ककमान
अधे म्हणजे सहा कोटी लोक .माउभलनी सांहगतलंय .शी आमची इच्छा आहेव्हार्ेत अ ”र्ाचक“
“जो जे र्ांहछल ते तो लाहो”. आमचीही र्ांछा .पूणघ करील ”तो“करीलच.
आमच्या र्ाचकांना एकच हर्नंती. आप या ओळिीच्या ककमान दहा सािरांचे ई
मेल पत्ते आम्हाला पाठर्ा. अशा ररतीने आपण तीनाचे तीस आहण हतसाचे हतनशे हो . या
मराठीहचये नगरी ब्रह्महर्द्येचा सुकाळू व्हायला र्ेळ नाही लागणार. सर्ांची साथ असेल तर.
एर्ढी हर्नंती मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail.com या पत्त्यार्र पाठर्ा बरं !

