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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा .
• िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
वापर करण्यापुवी ई प्रहिष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

अरुणोदय

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटं
१ वमवनट : हे पस्ु तक तम्ु हाला कसे िाटले ते लेवखके ला
कळिा.
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेलकरून हे पस्ु तक कसे
िाटले ते कळिा
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल सांगा.

नमस्कार रहसक वाचकिो !!

माझ्या पहिल्यावहिल्या "अबोली"
या कथेला आपणा सवाांचा भरभरून
प्रहिसाद हमळाला.. आपण ददलेल्या
उदंड

प्रेम,

आशीवावद

आहण

प्रहिसादाबद्दल मी आपणा सवाांची आभारी
आिे.

आपण रहसक वाचकांनी घेिलेली दिल आहण ददलेले प्रोत्सािन मला
नवनवीन हवषयांवर लेिन करण्यास.. न पाहिलेल्या हिहिजाला गवसणी
घालण्यास प्रोत्साहिि करि आिे.. त्यािूनच या माझ्या दुसऱ्या पुस्िकाचा जन्म
झाला..

यािी प्रयत्नाला आपणा सवाांचे भरभरून प्रेम व आशीवावद लाभेल अशी
आशा करिे..

माझ्या कथेला िुम्िा रहसक वाचकांपयांि पोिचवण्यास साहित्य सेिूचे
काम करणाऱ्या ई साहित्य टीम आहण सुनील सामंि यांची मी मनःपूववक आभारी
आिे..
-के िकी शिा

नमस्कार रहसक वाचकिो!!

माझे नाव के िकी हवजयानंद शिा. मी पुणे येथे आय टी िेत्राि कायवरि
आिे.

मी लिानपणापासूनच वाचन आहण लेिन िे माझे छंद जोपासले आिेि..
त्यांना वेळोवेळी ज्येष्ठ हवचारवंिांच्या,

साहिहत्यकांच्या हवचारांचे ििपाणी

देऊन.. त्यांची योग्य हनगा रािून त्यांना फु लवि ठे वलेले आिे. बहिणाबाई, पु. ल.
देशपांडे, व. पु. काळे , ग. दद. माडगूळकर, हव. वा. हशरवाडकर यांसारख्या साहित्य
हशरोमणीं कडू न मला बरे च हशकण्यास हमळाले.. त्यांच्या साहित्यरूपी वटवृिाच्या
सावलीि मी वाढले..

िरे िर लेिन आहण वाचन यांच्यासाठी छंद िा शब्द लिानपणाकररिा
वापरिा येईल.. आिा िे दोन्िीिी माझ्या आयुष्याचा अहवभाज्य भाग आिेि..

िािाि लेिणी आली की शब्द कागदावर आपोआप उमटू लागिाि.. िे
शब्द बऱ्याचदा काव्य, कथा, लेि स्वरूपाि कागदावर आपले अहस्ित्व हनमावण
करिाि..

मला हनरहनराळ्या लेिकांच्या लेिनशैलीचा अभ्यास करायलािी
आवडिो.. त्यािून फार वैहवध्यपूणव गोष्टी हशकायला हमळिाि..

मराठी माझी मायबोली आिे.. मराठी वाचन आहण लेिन संस्कृ िी
जपण्याकररिा मी सिि प्रयत्नशील असेन..

आपण

रहसक

वाचकिी

िी

जपण्यास..वृद्धिंगि करण्यास िािभार लावाल
अशी आशा करिे..

-के िकी शिा
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आयुष्याच्या समुद्राला दकिीिी मोठी भरिी आली..
त्याने दकिीिी आक्राळ हवक्राळ रूप धारण के ले
िरी आपल्या माणसाची साथ न सोडणाऱ्या ,
त्याला िचून न जाऊ देिा
पूवववि व्िायला मदि करणाऱ्या
सवव जीवाभावाच्या नात्यांना अपवण!!

-के िकी शिा

प्रकरण १

कॅ हलफ़ॉर्ननयाचे सॅनफ्राहन्सस्को हवमानिळ.. त्याचे िे भव्य.. प्रशस्ि
आवार.. हशस्िबिं पिंिीने चाललेल्या लोकांच्या िालचाली.. चेक इन.. चेक
आऊटसाठी लागलेल्या लोकांच्या रांगा.. आपापले सामान घेण्यासाठी थांबलेले
लोक.. सवव रठकाणीच हशस्ि.. एवढी गदी असूनिी कु ठलािी धुसमुसळे पणा जाणवि
नव्ििा.. .

अरूण अमेररके ि नुकिाच लॅन्ड झाला िोिा.. हिथली हशस्ि, स्वच्छिा,
नीटनेटके पणा पाहून अरुणला आश्चयव वाटले.. हवमानिळ िर एवढे मोठे आहण
प्रशस्ि िोिे की अरुणला कळि नव्ििे कोणत्या ददशेला जायचे.. त्याचा चांगलाच
गोंधळ उडाला िोिा..

कनेक्टींग फ्लाईटने आल्यामुळे आधीच त्याला िूप थकवा आला िोिा..
भारि िे अबू धाबी.. अबू धाबीमधे दोन िासांचा िॉल्ट िोिा.. नंिर अबू धाबी िे
सॅनफ्राहन्सस्को.. असा प्रवास करि िो हवमानिळावर उिरला िोिा..

त्यावर िे हवमानिळ कािी कोणत्या भूलभूलैय्यापेिा कमी वाटि नव्ििे..
कसा बसा हवचारि हवचारि.. वाट काढि.. िो आपले सामान घेण्यासाठी
सामानाच्या पट्ट्ट्या जवळ येऊन उभा राहिला.. येि असलेली प्रत्येक बॅग बघि
िोिा.. िी आपली नसल्याचे लिाि येिाच त्याचा हिरमोड िोि िोिा..

िसाच िो जवळ जवळ अधाव िास िेथे उभा िोिा.. पण त्याचे सामान
कािी पट्ट्ट्यावर आलेच नािी.. आिा मात्र त्याच्या सिनशक्तीचा अंि िोि चालला
िोिा.. त्याला वेगळीच शंका येऊ लागली िोिी.. म्िणिाि ना की मन द्धचिी िे वैरी
न द्धचिी िसे कािीसे अरुणचे झाले िोिे..

त्याला आिा आपले सामान गिाळ झाल्याची शंका येऊ लागली िोिी..
त्याने आधीपण या हवमानिळावरून सामान िरवणे या प्रकाराबद्दल ऐकले िोिे..
पण त्याला स्वप्नाििी वाटले नव्ििे की आपल्या पहिल्या वहिल्या परदेशवारीिच
आपल्या बरोबर िे घडेल..

त्या सामानाि योहगनीसाठी अबुधाबीवरून आणलेले सरप्राईज हगफ्टिी
िोिे.. िॉल्ट िोिा िेव्िा अरुण इकडे हिकडे वेळ दवडि दफरि असिाना त्याला
हिच्यासाठी िे हगफ्ट आवडले िोिे.. भारिािूनिी त्याने बरे च कािी आणले िोिे..
पण आिा काय सामानच िरवले.. योहगनीला सरप्राईज देण्याऐवजी त्यालाच मोठा
शॉक बसला िोिा..

अरुण अहिशय हनराश मनाने एअरपोटव ऑथॉररटी ऑदफसकडे जाण्यास
वळला.. पण अजूनिी अरुणला या हवमानिळाचा फारसा अंदाज आला नसल्यामुळे
िो चुकीच्या मजल्यावर पोिोचला.. परि हवचारणा.. परि शोध असे करि िो
एकदाचा एअरपोटव ऑथॉररटी ऑदफसमधे गेला.. त्याने त्यांच्याकडे ररिसर िक्रार
नोंदहवली..

एअरपोटव ऑथॉररटीजनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल अरुणजवळ ददलहगरी
व्यक्त के ली आहण लवकराि लवकर िपास करून सामान शोधून परि करण्याचे
आश्वासन ददले..

पण सामान कािी लगेच हमळे ल असे अरुणला वाटि नव्ििे.. अश्या वेळेस
सामान्यिः एक आठवडा िरी लागिोच.. कमीि कमी पाच िे साि ददवस लागिील
असे धरून चालायचे..

िांद्यावरची लिानशी बॅग घेऊन अरुण हनराश मनाने एअरपोटव मधून
बािेर पडू पािि िोिा..

पण त्याचा पाय कािी हनघि नव्ििा.. एकीकडे िर सामान िरवल्याची
त्याच्या मनाला िूप हुरहूर लागली िोिी.. दूसरीकडे एअरपोटवचे सौंदयव त्याला
भुरळ घालि िोिे..
एअरपोटव एवढा प्रशस्ि िोिा.. बहुमजली पंचिारांदकि िॉटेलसारिी
भव्य अशी िी इमारि वाटि िोिी.. हिथले सगळे च अगदी लिवेधक िोिे.. बािेर
पडण्याकरीिा िूप सारे गेट्ट्स िोिे.. वर िाली करण्यासाठी रस्त्याप्रमाणे सरळ
सोट पायऱ्या नसलेले एस्कलेटसव िोिे..

बािेर पडण्याकरीिा जे गेट्ट्स िोिे िे सिि दफरि िोिे.. त्यािून
एकावेळेस एकच व्यक्ती बािेर जाऊ शकि िोिी..

िो बािेर पडिा पडिािी मागे वळू न परि एअरपोटवला न्यािाळि उभा
राहिला..

वेगळ्याच दुहनयेि आल्याचा भास अरुणला िोि िोिा.. बराच वेळ भान
िरपून िो फक्त सगळे पािि िोिा..

प्रकरण २

योहगनीला येऊन िब्बल अधाव िास झाला िोिा.. हिला आश्चयव वाटि
िोिे की फ्लाईट लॅन्ड िोऊन एवढा वेळ झाला िरी िा मुलगा एअरपोटवमधेच काय
करिो आिे..

योहगनी.. हमसेस योहगनी अरुण साठे .. अरूणची बायको.. हिला सिा
महिन्यांपूवी कामाहनहमत्त अमेररके ि हशफ्ट व्िावे लागले िोिे..

अरूणने

आपल्या

कं पनीकडे

यूके

ऐवजी

अमेररके ला

ऑनसाइट

पाठवण्याची हवनंिी के ली िोिी.. आहण िी िब्बल सिा महिन्यानंिर मान्य झाली
िोिी.. अरूण अहिशय पुढारलेल्या हवचारांचा िोिा.. बायकोच्या मागे आपण
कशाला जावे िा हवचारिी त्याच्या मनाला हशवला नव्ििा..

योहगनी मात्र सुरूवािीला िी ऑफर स्वीकारावी दक नािी या हिधा
मन:हस्थिीि िोिी.. कारण हिला अरूण पासून दूर जायचे नव्ििे त्यांच्या लग्नाला
फक्त साि महिने झाले िोिे.. पण अरूणने हिला कनव्िीन्स के ले िोिे दक िी संधी
हिच्या करीयरला नवीन कलाटणी देणारी ठरू शके ल..

िूप कनव्िीन्स के ल्यानंिर योहगनी अमेररके ला जायला ियार झाली
िोिी..

त्याच्या सिा महिन्या नंिर आज अरूण इथे आला िोिा..

िो हवचारि हवचारि कसाबसा एअरपोटवच्या जादुई दुहनयेिून बािेर
आला आहण त्याने एकदाचा सुटके चा हनःश्वास टाकला..

बािेर आला िर समोरच योहगनी उभी िोिी.. त्याला पाहून हिला अश्रू
अनावर झाले..

आपण िासभर इथे वाट पािि उभे आिोि.. काळजीने जीव अधाव झाला
आिे.. िे सवव िी अरुणला पाििाच एका िणाि हवसरली ..

उन्िाळ्याि अंगाची लािी लािी िोि असिाना अचानक आभाळ भरून
येऊन वळवाचा पाऊस पडू लागावा.. संबंध वािावरणाि ओल्या मािीचा दरवळ
भरावा.. आहण भूिलावर चैिन्य ओसंडून विावे िसे कािीसे भाव सध्या अरुणला
पाहून योहगनीच्या मनाि उमटले िोिे..

लग्नाला फक्त साि महिने झाले असिाना िी त्याला सोडू न आलेली िोिी..
एवढ्या काळानंिर िी त्याला प्रत्यि पिाि िोिी.. िे दररोज हव्िहडओ कॉलवर
बोलि असि.. पण िरीिी प्रत्यि भेटण्याचा आनंद वेगळाच..

अरुणची मनहस्थिी देिील कािी वेगळी नव्ििी.. दोघेिी भावनांच्या
सागराि आलेल्या भरिीच्या लाटेवर स्वार िोऊन आजूबाजूच्या जगाला कािी िण
परके झाले..

दोघांचा नेत्र संवाद सुरू झाला िोिां.. योहगनीने अरूणला घट्ट हमठी
मारली.. आत्ता कु ठे दोघांना थंडीने भरलेली हुडहूडी कमी झाल्यासारिी वाटले..
दोघेिी बंद लोचनांनी एकमेकांचा सिवास अनुभवि िोिे..

कािी काळाने िे दोघे भानावर आले आहण हिथून योहगनी रिाि
असलेल्या अपाटवमेन्टकडे हनघाले.. पेड टॅक्सी के ली िोिी.. टॅक्सी बऱ्यापैकी मोठी
आहण कं फटेबल िोिी.. इनोव्िापेिा जरा मोठीच असेल..

गाडीमधे हिटर चालू िोिा म्िणून त्या दोघांना आिा िळू िळू थंडी
वाजायची कमी िोि िोिी..

अरूणची िी पहिलीच परदेश वारी असल्या कारणाने िो हिडकीच्या
काचेमधुन डोळ्यांना ददसणारे नाहवन्य रटपून घेि िोिा.. इमारिी.. घरे .. त्यांचे
स्थापत्य.. स्वच्छिा.. नीटनेटके पणा.. भारिापेिा वेगळे रािणीमान.. रस्त्यावरील
िॉटेलमुळे त्याला िेथील िाद्यसंस्कृ िीची झलकिी ददसून आली..

अरुणची नजर आिा रस्त्यावरील वािनांवर.. वाििुकीवर हिळली..
ट्रॅदफक असूनिी अगदी हशस्िीि चाललेल्या वािनांच्या िालचाली.. भारिाि
चालविाि त्याच्या अगदी हवरुिं ददशेने रस्त्यावरून चालणारी वािने.. उलट्या
म्िणजे डाव्या बाजूला असलेले वािनांचे स्टीअरींग.. गाडीच्या िॉनवचा वापर
अहिशय कमी प्रमाणाि िोि िोिा.. अगदी नसल्यािच जमा..

अरुणला िे सवव ऐकू न मािीि िोिे.. पण प्रत्यि अनुभव थोडा नरव्िस
करणारा िोिा.. ड्राइव्िरने पहिल्या वळणावर गाडी वळहवली िेव्िा उलट्या ददशेचे
वळण असल्यामुळे अरुणला धडकी भरल्या सारिे झाले.. िळू िळू गाडी जसे अंिर
पार करि िोिी िसा अरुण त्या नव्या गोष्टींशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करि िोिा..
पण िो परदेशािील पहिला प्रवासाचा अनुभव फारच वेगळा िोिा..

त्याने शेजारी पाहिले.. योहगनीचा डोळा लागला िोिा..

योहगनी मात्र अरुण िूप ददवसांनी भेटल्यामुळे त्याच्या िांद्यावर डोके
टेकवून शांि पडली िोिी.. डोक्याि हवचार चक्र दफरि िोिे.. काय काय पार करि
िी इथेपयांि आली िोिी.. मिाहवद्यालय.. प्रशांि.. अरूण.. लग्नानंिरचा िो कठीण
काळ.. सगळे च हिच्या विवमाना भोविी हगरक्या घेि असल्या सारिे हिला वाटले..
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योहगनी मिाहवद्यालयाि हशकि िोिी..

योहगनी आहण प्रशांि कॉलेजमधे लव बर्डसव म्िणून फे मस िोिे.. योहगनी
प्रशांिला १ वषव जूहनअर िोिी..

मिाहवद्यालयाचा संपूणव पररसराि त्यांच्या प्रेम प्रकरणाची चचाव
असायची.. त्यांचे बाईक वरून एकत्र येणे.. आले की ब्रेकफास्ट.. चिा.. गप्पा.. मग
िे दोघे आपापल्या क्लास रूममधे जाि असि लंच टाइम पयांि.. परि लंच एकत्र..
परि चार वाजेपयांि लेक्चसव.. मग परि त्यांची संध्याकाळ कधी कॅ न्टीन.. कधी
कट्टा.. कधी लायब्ररी.. कधी रस्त्यावर िािाि िाि घालून नुसिीच भटकं िी.. कधी
मनसोक्त गप्पा.. िर कधी फक्त शांििेि स्विःला िरवून एकटक कु ठे िरी बघि
बसणे.. कािी हनहश्चि असा पॅटनव नव्ििा.. पण ददवसािील जवळ जवळ ४ िे ५
िास िे दोघे एकत्र असि..

आज १३ सप्टेंबर.. योहगनीसाठी िास ददवस.. हिचा वाढददवस.. िी
आज कॉलेजला छान ियार िोऊन आली िोिी.. जीन्स आहण त्यावर छान व्िाईट
कलरचा टॉप.. त्यावर द्धपक पेटल्स हविुरलेल्या िोत्या.. अगदी फु लराणीप्रमाणे
ददसि िोिी िी..

हिच्याकडे पाहून वाऱ्यावरिी गुलाबाच्या पाकळ्या अलवार उडि सववत्र
सुगंध दरवळवि येि असल्याचा भास िोि िोिा.. िी कॅ न्टीन मध्ये हशरली िेव्िा
हिथला संबंध पररसर हिच्या परफ्यूमच्या सुगंधाने दरवळू न हनघाला.. सगळ्यांचे
लि हिच्या आकषवक रूपाने वेधून घेिले.. हिच्या रूपाच्या गारुडाने आजूबाजूच्या
सवाांना मोहिनी घािली िोिी..

िी मात्र आपल्याच िोऱ्याि.. आपल्याच िंद्रीि आजूबाजूच्या जगाचा
हवसर पडल्या सारिा प्रशांिलाच शोधि िोिी..

प्रशांि ददसला पण िो नेिमीप्रमाणेच वागि िोिा.. योहगनीसाठी आजचा
ददवस िूप िास आिे असे कािीच त्याच्या वागण्यामधुन जाणवि नव्ििे.. इिर
ददवसांसारिाच आजचािी ददवस असेच त्याचे वागणे िोिे.. “काय मस्ि टॉप आिे..
लुककग चार्ममग स्वीटिाटव” प्रशांि ने हिची अगदी मोघम शब्दांि स्िुिी के ली..

योहगनी िूप ब्लश करि िोिी.. प्रशांि कािीिरी वेगळ्या-िास पिंिीने
हवश करे ल असे हिला वाटि िोिे.. पण हिचा हिरमोड झाला.. प्रशांिने
नाश्त्यासाठी नेिमीप्रमाणे त्यांचे आवडिे ईडली सांबार मागहवले.. नाश्िा-चिा
संपवून िे दोघे आपापल्या क्लासमधे गेले..

संपूणव ददवस योहगनीला हिच्या सवव क्लासमेटस ने हवश के ले.. िूप साऱ्या
कॉहम्प्लमेंट्ट्स हमळाल्या हिला.. सािहजकच िोिे िे.. िी अगदी फु लराणीसारिी
ददसि िोिी.. सकाळी घरािून बािेर पडिाना आईने हिचे औिण के ले िोिे.. िोंड
गोड करूनच िी कॉलेजला आली िोिी.. िरीहि योहगनीला आपला आनंद अपूणव
वाटि िोिा..

हिला आिून कसलीशी कमिरिा जाणवि िोिी.. "प्रशांि कसा हवसरला
माझा बथवडे.. सगळयांनी हवश के ले मला.. ज्याच्यासाठी आपण एवढे ियार िोऊन
आलो.. त्याच्या िर लिाि पण नािीय.. स्ट्रेंज यार"

योहगनीचा चेिरा अहिशय रे िीव.. आहण डोळे िररणीसारिे पाणीदार
आहण बोलके िोिे.. हिचे डोळे िा हिच्या भावनांचा आरसा िोिा.. हिच्या मनाि
काय चालू असावे याचा बऱ्याचदा त्रयस्थिी अंदाज बांधू शकि असायचे.. मग िे
प्रशांि पासून कसे लपून रािील..

प्रशांिला हिच्या मनाि चाललेली चलहबचल कळि िोिी.. जाणवि
िोिी.. िो या जाणूनबुजून सुरु के लेल्या सफरीचा मौनरूपी ऐराविावरून मनसोक्त
आनंद घेि िोिा..

कॉलेज सुटले आहण आज जरा काम आिे सांगून प्रशांि गडबडीि हनघून
गेला.. आज योहगनीला घरापयांि सोडायला देिील गेला नािी.. योहगनी िणभर
हस्िहमि िोऊन प्रशांिच्या पाठमोऱ्या आकृ िीकडे पािि हिथेच उभी िोिी..

योहगनी ऑटो करून घरी हनघाली.. अजूनिी िी अस्वस्थच िोिी.. कािी
के ल्या हिला चैन पडि नव्ििे.. कशािच मन लागि नव्ििे..

घरी येऊन फ्रेश िोऊन िी गॅलरीमधे येऊन झोपाळ्यावर बसली.. िळू िळू
झोके घेि बािेर बघि बसली िोिी..

आई हिच्याशी बोलि िोिी.. पण हिचे कशािच लि लागि नव्ििे..
शून्याि िरवल्यासारिी सुन्न बसली िोिी..
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एिादा िास असाच गेला असावा..

संध्याकाळचे साडे साि वाजले िोिे.. दरवाजावरची बेल वाजली..
योहगनीची आई कामाि िोिी.. हिने योहगनीला आवाज ददला.. "योगी.. बघ बेटा
दरवाज्यावर कोण आिे" योहगनीची गॅलरी मधून उठण्याची अहजबाि इच्छा
नव्ििी.. पण नाईलाजास्िव िी उठली आहण हिने अहनच्छेनेच दरवाजा उघडला..

दरवाजा उघडिाच हिला भला मोठा लाल गुलाबाच्या फु लांचा गुच्छ
ददसला.. अथावि िो कोणी िरी पकडला िोिा.. पण फु लांच्यामुळे िी व्यक्ती
योहगनीला ददसली नािी..

अचानक गुच्छ बाजूला झाला आहण "िॅपी बथवडे माय स्वीटिाटव" या
प्रशांिच्या शुभेच्छांचा हिच्यावर वषावव झाला..

कसे वाटले माझे सरप्राईज.. बरा करिो ना मी अहभनय!

असे म्िणि प्रशांिने डोळा मारला..

योहगनी िूप हनिळ आहण अगदी मनापासून िसली.. हिचा आनंद
गगनाि मावि नव्ििा.. संध्याकाळपासून हिला जो अस्वस्थपणा.. हनरुत्साि
जाणवि िोिा िो कु ठल्या कु ठे पळू न गेला िोिा.. त्याची जागा आिा उत्साि..
आंनद.. अशा उत्स्फू िव भावनांनी घेिली..

प्रशांिला या सवव भावनांचा उलगडा हिच्या चेिऱ्यावर पसरलेल्या
हवहवधरं गी भावछटांमधून झाला.. दोघांची नजरा नजर झाली आहण योहगनी िूप
मनापासून िसली..

योहगनीने प्रशांिला िॉलमधे बसण्यास सांहगिले.. िेवढ्याि िॉल मध्ये
हिची आई आली.. "अरे प्रशांि.. िू आिेस िोय.. मी हिला कधीपासून हवचारिेय
पण िी कु ठे िरवली आिे देव जाणे.. बस बस मी चिा ठे विे.. " असे बोलून हिची
आई दकचनमधे गेली..

चिा.. थोड्या गप्पा झाल्यावर प्रशांिने योहगनीला बािेर नेण्याची
परवानगी माहगिली.. योहगनीच्या घरी सवव मािीि असल्याने हिच्या आईनेिी

त्यांना परवानगी ददली.. त्यांनी योहगनीला जास्ि उशीर करू नको असे बजावून
सांहगिले..

प्रशांिने योहगनीसाठी कॅ न्डल लाईट हडनरचा प्लॅन के ला िोिा.. िो िे सवव
गेल्या आठवड्याभरापासून प्लॅन करि िोिा.. िॉटेलचे पयावय हनवडले.. बऱ्याच
िॉटेल्सना त्याने भेटी ददल्या आहण बजेट व अँहबयन्स यांचा मेळ साधि या
िॉटेलमधे टेबल बुक के ले..

दोघे िॉटेलच्या एंट्रन्स जवळ आले प्रशांिने वेटरला बुककगचे हडटेल्स
सांहगिले.. आहण वेटर त्या दोघांना बुक के लेल्या टेबल जवळ घेऊन गेला..

िॉटेलमधे हिचे स्वागि पुष्पगुच्छ देऊन करण्याि आले.. योहगनी िर
एकदम भारावून गेली िोिी..

प्रशांिने चेयर पुढे ओढू न योहगनीला बसण्यास सांहगिले.. "या
राजकु मारीजी.. आसनस्थ व्िा इथे"

िी लाजि.. मुरडि चेयरवर बसली.. आजूबाजूचे वािावरण िूप छान
िोिे.. चहुबाजुला हवहशष्ट िवािवासा वाटणारा मंद सुगंध दरवळि िोिा..

ददव्यांचा अंधुकसा लुकलुकणारा प्रकाश.. त्याला साथ करणारे मंद असे रोमँटीक
पाश्ववसंगीि..

प्रशांि आहण योहगनीचा टेबल छान सजवला िोिा.. संपूणव टेबलवर
गुलाबाच्या पाकळ्या हविुरलेल्या िोत्या.. त्यावर अधेमधे चमकी ददसि िोिी..
अधेमधे हिरवी पाने ददसि िोिी.. टेबलच्या मधोमध आकषवक अश्या िाटव शेपच्या
कॅ न्डल स्टॅन्डवर सुगंहधि कॅ न्डल जळि िोिी.. समोर भरलेले वाईनचे ग्लास िोिे..

योहगनी आहण प्रशांिची नजरभेट झाली.. योहगनीचे डोळे पाणावले
िोिे.. हिला िे स्वप्न आिे दक सत्य याचा उलगडा िोि नव्ििा.. दोघेिी कािी काळ
भारावून गेले िोिे.. एकमेकांच्या डोळ्याि िोलवर डु ंबि मनाचा ठाव घेण्याचा
प्रयत्न करि िोिे..
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कॅ न्डलच्या त्या हमणहमणत्या प्रकाशाि प्रशांिने एक वाईनचा ग्लास
उचलला आहण योहगनीच्या िािाि ददला आहण दुसरा स्विः उचलला.. योहगनी
थोडी थबकली.. िी हवचार करि िोिी दक आज प्रशांिला झालंय िरी काय.. िे
दोघेिी पीि नव्ििे.. आज कसे काय त्याने.. पण िेथील वािावरणाचा.. दोघांच्यािी
मूडचा भंग िोऊ नये.. म्िणून टॊस्ट करि प्रशांि बरोबर िो ग्लास िी एकाच दमाि
डोळे बंद करून प्यायली..

प्रशांि हिच्या चेिऱ्यावरील िावभाव रटपून िूपच िसि िोिा.. योहगनी
हवहस्मि िोऊन पािि िोिी.. िी रुसणार असे प्रशांिच्या लिाि आल्यावर त्याने
वाईनच्या आवरणाि लपेटलेल्या कोकम सरबिाचे गुहपि उघड के ले..

िळू िळू योहगनीलािी त्याची चव ओळिीची वाटली.. इिका वेळ त्याला
वाईन समजून हिचा त्याबद्दलचा पहवत्रा वेगळाच असल्याने हिच्या डोक्याििी
आले नव्ििे दक िी चव कोकमची िोिी..

दोघांची नजरा-नजर झाली आहण दोघेिी बराच वेळ मनसोक्त िसि
िोिे..

स्टाटवसव िाऊन झाल्यावर.. प्रशांि जागेवरून उठला आहण योहगनीसमोर
गुडघ्यावर बसला आहण एकदम स्टाईलमधे हवचारले "मे आय ह्याव द प्लेजर टू
डान्स हवथ यू.. "

योहगनी भारावून "माय प्लेजर जान" म्िणाली आहण िे दोघेिी
एकमेकांच्या सिवासाि बराच वेळ डान्स करि िोिे.. . योहगनी मधुन मधुन िसि..
लाजि.. मुरडि िोिी.. हिला पाहून प्रशांिच्या हृदयाच्या प्रत्येक स्पंदनामधून शब्द
बािेर पडि िोिे..

“िसिा िू जाळ उरी पेटला असा..
काळजाचा ठाव त्याने घेिला पुरा..
वणवा िा मौनरानी सोसाटला िरा..
धग त्याची थोपवाया पाणी पुरणार का.. !”

िे दोघे बराच वेळाने भानावर आले.. आिा दोघानांिी कडकडू न भूक
लागली िोिी..

िॉटेल स्टाफने टेबलवर हडनर व्यवहस्थि लावले िोिे.. प्रशांिने सववच
पदाथव योहगनीच्या आवडीप्रमाणे ऑडवर के ले िोिे.. सवव पदाथव आपल्या आवडीचे
बघून योहगनी फार िूष झाली.. दोघेिी प्रत्येक पदाथावचा आस्वाद घेि जेवले..

हडनर आटोपून िे दोघे हनघाले.. त्याने हिला घरी सोडले.. योहगनी
बाईकवरून उिरली.. िी प्रशांिचा हनरोप घेऊन.. त्याला अहवस्मरणीय अशा
संध्येबद्दल थँक यू म्िणून वळली.. िेवढ्याि प्रशांिने हिचा िाि िािाि पकडला
आहण हिशािून हिचे बथवडे हगफ्ट काढू न िािावर ठे वले..

योहगनी फारच िूष झाली.. िी सध्या आकाशाि िोिी..

िी उत्सुकिेपोटी िे हगफ्ट प्रशांि समोरच उघडणार िोिी.. प्रशांिने हिला
अडहवले आहण म्िणाला "अ िा.. घराि जाऊन हनवांि बघ आहण आवडले का िे
कळव"

िी फु लपािराप्रमाणे बागडिच घराि हशरली.. रूममधे गेली आहण
उत्सािाच्या भराि हगफ्ट उघडले.. अहिशय सुंदर अश्या िाटव शेपच्या फोटोफ्रेममधे
त्या दोघांचा फोटो फ्रेम के लेला िोिा.. आहण त्याच्या जोडीला एक पत्र िोिे..

हिने िे अलगद उघडले आहण त्याचा वास घेिला.. सुवास िूपच छान येि
िोिा.. दोन हमहनट डोळे बंद करून िी प्रशांिच्या प्रेमाच्या सुवाहसक फु लांचा गंध
रटपून घेि िोिी..

हिने िे पत्र उघडू न वाचण्यास सुरुवाि के ली.. प्रशांिच्या मनािील
भावनांनी द्धचब हभजलेले असे िे पत्र िोिे..

“आठविच नािी आिे भेटलीस िू कु ठे अन कधी..
आठविेय िे एवढेच दक पाििा िणी िू
काबीज के लेस माझ्या हृदय आसमंिाला..
िुझ्या मन:पटलावरील कांचन सौन्दयव िू
रे िांदकि के लेस माझ्यािी नकळि माझ्या मनी..
िुझ्या हशवाय आयुष्याची कल्पनािी करवि नािी..
अन िू जवळी नसिा आयुष्य िे आयुष्य उरि नािी..”

िे वाचि वाचिच योहगनीला आजची संपूणव संध्याकाळ डोळ्या समोरून
गेली..

आजचा ददवस साथवकी लागल्या सारिे वाटले.. संध्याकाळ पूवीचा
अस्वस्थपणा जाऊन त्याची जागा हृदयरूपी वेलीला फु टि असलेल्या नव्या
पालवीने घेिली िोिी..

िी सध्या फु लपािराप्रमाणे स्वप्नरूपी बगीच्यामधे प्रशांिरूपी भ्रमराच्या
संगिीि इं द्रधनू रं गी हविार करि िोिी..
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मजेि चालू िोिे सगळे .. दोघेिी ररलेशनहशपचा.. त्याच्या भोविी
दफरणाऱ्या त्यांच्या मोरहपशी आयुष्याचा आनंद घेि जगि िोिे..

मंगळवार िोिा.. प्रशांि आहण योहगनी दोघेिी नेिमीप्रमाणे लेक्चसव नंिर
लायब्ररी मध्ये अभ्यास करि बसले िोिे.. दोघांच्यािी परीिा जवळ आल्या िोत्या..
त्याची फायनल इयरची आहण हिची सेकंड इयरची..

प्रशांिला सकाळपासूनच िूप थकवा आहण अशक्तपणा जाणवि िोिा..
रात्रीची जागरणे.. िाण्या हपण्याच्या वेळा हनहश्चि नसणे.. त्यामुळे िोि असेल
असा हवचार करून प्रशांि सगळ्या गोष्टींकडे दुलवक्ष्य करून अभ्यास करण्याि मग्न
िोिा..

बरीचशी पुस्िके चाळि नोट्ट्स काढि बसले िोिे दोघेिी.. प्रशांिला
रे फरन्ससाठी अजून एक पुस्िक िवे िोिे.. िो घेण्यासाठी िो जागेवरून उठि
असिानाच भोवळ येऊन जहमनीवर कोसळला.. त्यावेळेस िो िापाने फणफणि
िोिा..

वरवर पाििा साधी िापाची लिणे ददसि िोिी.. म्िणून त्याने एवढे
कािी लि ददले नव्ििे.. नेिमीच आपण करिो िशी.. िापाच्या गोळ्या घेऊन
त्याची स्वयंचदकत्सा सुरु िोिी.. आहण कॉलेज.. योहगनी.. लेक्चसव.. अभ्यास.. िे
त्याचे हनत्य पुराण िीन चार ददवस िाप अंगावर काढि चालू िोिे..

त्याचा पररणाम म्िणजे आिा िो लायब्ररीमधे भोवळ येऊन पडला
िोिा.. त्याला लगेचच जवळच्या पुनजीवन रुग्णालयाि दािल करण्याि आले..

डॉक्टरांनीं त्याच्या आवश्यक त्या सवव चाचण्या के ल्या.. ररपोट्ट्सव उद्या
हमळणार िोिे..

योहगनीने त्याच्या आई बाबांना फोन करून कळहवले िोिे.. िे संध्याकाळ
पयांि पोिचणार िोिे..

संध्याकाळी साडे सािच्या दरम्यान त्याचे आई बाबा पुनजीवन
रुग्णालयाि आले.. त्याची आई उफाळू न आलेल्या भावनांना आवर घालि नॉमवल
आिे असे दािवि िोिी.. बाबािी द्धचिाग्रस्ि ददसि िोिे..

िे आल्या आल्या योहगनीने सवव हडटेल्स देऊन ररपोट्ट्सव उद्या हमळणार
असल्याचे सांहगिले.. रात्रभर कोणाचाच डोळ्याला डोळा नव्ििा.. प्रशांि अजून
कािी शुिंीवर आला नव्ििा.. मधे थोडासा पाणी पाणी करि आवाज आला िोिा..
आईने त्याला पाणी पाजले .. अलगद डोळे उघडले िोिे आहण त्याने आईकडे बघून
िसण्याच्या प्रयत्न के ला िोिा.. पण त्यानंिर सकाळपयांि िो शुिंीवर आला
नव्ििा..

ररपोट्ट्सव हमळाले.. प्रशांिला डेंग्यू असल्याचे ररपोट्ट्सवमधे हडटेक्ट झाले..

डॉक्टरांनी प्रशांिला डेंग्यू रूपी रािसाच्या हवळख्यािून सोडवण्याचे
आटोकाट प्रयत्न के ले.. पण त्या रािसाने प्रशांिला कडकडू न आद्धलगन ददले िोिे..
आहण त्याने शेवटपयांि त्याला सोडले नािी..

त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..

योहगहनच्या प्रेमाच्या आद्धलगनािुन सुटून िो मृत्यूच्या बाहुपाशाि
कायमचा हवसावला िोिा..
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मिाहवद्यालयीन हशिणाच्या फायनल ईयरमधे असलेल्या प्रशांिला
योहगनी गमावून बसली.. हिचे हवश्वच िरवल्यासारिे वाटि िोिे..

िी पार सैरभर झाली िोिी.. हिचे सारे भावहवश्वच कोलमडू न पडले
िोिे.. हजवंि शरीरामधून कोणीिरी काळीज काढू न घ्यावे िसे हिला वाटि िोिे..

योहगनीला िर मिाहवद्यालयाि पायिी ठे वू वाटि नव्ििा.. प्रशांिच्या
आठवणी हिथे प्रत्येक कानाकोपऱ्याि वास करि िोत्या.. कॅ न्टीन.. कट्टा.. लायब्ररी..
रस्िा.. सगळे च हिला िायला उठि िोिे..

िी िल्ली िूप गदीच्या रठकाणी.. घोळक्यामधे थांबण्याचा प्रयत्न करि
असे.. हिला एकटेपणा.. शांििा िायला उठि िोिे..

लायब्ररी देिील िेथील शांििेमुळे हिला भूिबंगल्यासारिी वाटू लागली
िोिी..

हिने स्विःला सावरण्याचा.. अभ्यास करण्याचा िूप प्रयत्न के ला. पण
हिचे हृदय हिच्या मेंदव
ू र भारी पडले.. शेवटी िी सेकंड इयर फे ल झाली..

त्याने िी अजूनच िचून गेली.. आपल्याच िोलीि बसून राहू लागली..
कोणाशी बोलणे नािी.. कोणाशी हमसळणे नािी.. सिि एकटक कु ठे िरी बघि
रािणे.. मधेच भरून येऊन रडणे.. सध्या फार हवहचत्र मानहसक हस्थिीमधे िोिी
िी.. िी िळू िळू हडप्रेशनच्या आिारी चालली िोिी..

हिच्या आई बाबांना हिला या अवस्थेि पाहून मेल्याहून मेल्या सारिे
िोि िोिे.. हिच्या बाबांचे चांगले हमत्रच मानसोपचार िज्ञ िोिे.. त्यांनी हिच्या
मानहसक अवस्थेची त्यांना कल्पना देऊन ठे वली िोिी.. आिा गोष्टी िूप िािाबािेर
जायच्या आधीच हिला कॉउं सेद्धलगसाठी नेण्याचा हवचार हिच्या आई-बाबांनी
के ला..

जवळ जवळ दिा काउं सेद्धलग सेशननंिर योहगनी ककहचि नॉमवल वाटू
लागली िोिी.. िरीिी पूणव नॉमवल िोण्याकररिा.. प्रशांिच्या आठवणींच्या
कप्प्यािून बािेर यायला हिला वेळ लागि िोिा..

पुस्िक वाचायला घेिले दक त्याि त्याचा चेिरा.. घास िोंडाजवळ नेिाना
िो आपल्याला भरविोय असा भास.. चालि असिाना िो आपल्याला मागून
आवाज देिोय असा आभास.. ओढणी हिळ्याि अडकल्यावर त्यानेच पकडली आिे
असे समजून.. "गप रे प्रशांि.. अभ्यासाच्या वेळेस मस्करी नको" असे म्िणि मागे
वळू न पाििाना िो भास असल्याची जाणीव िोणे.. सगळे च असह्य िोि िोिे..

स्विःला कसे बसे सावरून हिने हशिण पूणव के ले ..
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िळू िळू जागा.. आजूबाजूचे जग बदलल्यामुळे िी प्रशांिच्या हवरि
यािनांमधून बािेर पडि िोिी.. पडायचा प्रयत्न करि िोिी..

पण कधीिरी वीज चमकावी िसे चरव रव करून.. काळीज भेदन
ू जायच्या
प्रशांिच्या आठवणी.. हिच्या आई - बाबांना िे सवव कळि िोिे.. यावर कािीिरी
उपाय शोधणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे मि झाले..

दरम्यान योहगनी जॉबसाठी इं टरव्हु देि िोिी.. आठ- दिा िास िरी
अडकू न रािील आहण हशिणिी सत्कारणी लागेल असे सांगून.. मागे लागून लागून
आई-बाबांनी हिला जॉबसाठी प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त के ले..

बराच काळ हिच्या मनावर द्धबबवल्या नंिर िी आिा हनरहनराळ्या
वेबसाईट्ट्सवर जॉब सचव करू लागली िोिी.. हिने आिा जॉब पोटवल्सवर रे झुमे
अपलोड करून िळू िळू .. जशी जमेल िशी इं टरव्हुची ियारी सुरु के ली िोिी..

पहिल्या िीन इं टरव्हुजमधे िी सपशेल अपयशी ठरली..

हिने आिा स्विः जवळ आजपयांि इं टरव््यूजमधे हवचारलेल्या प्रश्ांची
क्वेशन बँक ियार करून ठे वली िोिी..

चौथा इं टरव्हु बरा गेला त्यािल्या त्याि.. पण लास्ट राऊंडला ररजेक्ट
झाली..

पाचवा इं टरव्हु हिने मोठ्या हिमिीने क्रॅक के ला.. आहण िी जॉबवर रुजू
झाली..

िळू िळू जॉबमुळे हिचा प्रशांिच्या आठवणींमधे गुंिण्याचा वेळ कमी
िोि िोिा.. पण िरीिी अजून िी पूणप
व णे सावरली नव्ििी..

जॉबवर रुजू िोऊन हिला आिा दीड वषव झाले िोिे.. हिने स्विःला
कामाि इिके जुंपून घेिले िोिे दक िळू िळू िी कामाि पारं गि िोि िोिी..
ददवसािले चौदा िे सोळा िास िी काम करि िोिी.. हिचे आई - बाबा कािी
म्िणाले नािी कारण त्यांना या हनहमत्ताने िरी िी भूिकाळािून लवकर बािेर येईल
असे वाटले..

योहगनीचे रूटीन िळू िळू सेट झाले िोिे.. आिा िे चांगलेच बसले िोिे..

इकडे हिच्या नकळि हिच्या आई - बाबांनी हिचे वधू - वर मंडळाि नाव
नोंदहवले..

योहगनीला भनक लागू न देिा हिच्या आई -बाबांनी बरीच स्थळे
पाहिली.. बरे च ठोकिाळे पडिाळू न पाहून त्यांना शेवटी दोन मुले पसंि पडली..

त्यांनी त्या दोघांनािी आळी पाळीने घरी बोलावले िोिे

पहिल्या मुलाने योहगनीला पहत्रका जुळि नसल्याचे कारण देि नकार
कळवला िोिा..

दुसरे स्थळ िोिे अरुण साठे याचे..

अरुणला योहगनी बघिािणीच आवडली.. हिच्या आई - बाबांनािी िो
पसंि पडला िोिा.. मुलगा फार मनहमळावू आहण लाघवी वाटि िोिा..

योहगनी अजूनिी कोणिाच हनणवय घेण्याच्या मनःहस्थिीि नव्ििी..
म्िणून हिने कसलािी हवचार न करिा िुम्िी माझ्यासाठी जो मुलगा शोधाल.. जो
हनणवय घ्याल िो योग्यच असेल असे म्िणुन लग्नाला िोकार ददला..

योहगनीला लग्न अहिशय साध्या पिंिीने करायचे िोिे.. हिला सध्या
गजबजाटापासून दूर रािायचे िोिे..

हिने हिच्या आई बाबांना आपली इच्छा बोलून दािवली.. त्यांनी
अरुणच्या आई बाबांना आहण अरुणला चालेल का हवचारले..

अरुणला आहण

त्याच्या घरच्यांना कािी प्रॉब्लेम नव्ििा..

अरुण योहगनीचा लग्न सोिळा ठरल्याप्रमाणे अहिशय आनंदाि पण
अहिशय साध्या पिंिीने पार पडला..

प्रकरण ९

हवश्वास आहण पारदशवकिा िा कु ठल्यािी नात्याच्या पाया असावा असे
योहगनीचे मि िोिे.. हिला नवीन नात्याची.. त्यांच्या सिजीवनाची सुरुवाि सत्य
सांगून करायची िोिी..

लग्नाच्या पहिल्या रात्रीच हिने सवव िकीकि अरुणकडे वणवन के ली िोिी..
कॉलेजचे ददवस, प्रशांि.. दोघांचे बॉद्धन्डग.. नुकिीच भावी आयुष्याची स्वप्ने
रं गवायला सुरुवाि झाली असिाना त्याचे अचानक हिच्या आयुष्यािून हनघून
जाणे.. त्याच्या हनघून जाण्याने हनमावण झालेली पोकळी.. िी आिा िळू िळू भरि
जरी आली िोिी िरी पूणवपणे अजूनिी भरली नव्ििी.. आहण िी भरायला आणिी
कािी काळ िरी लागणार िोिा..

हिचा त्रास.. त्रागा.. घुसमट.. िळवेपणा याचे कारण आिा अरुणच्या
लिाि आले िोिे..

त्याने हिला सावरायला िवा िेवढा वेळ घे सांहगिले.. बऱ्याचश्या गोष्टी
हिच्या कलाने घेऊ लागला..

िो योहगनीची िूप काळजी घेि असे.. हिला सिि आनंदी ठे वण्याचा
प्रयत्न करि असे.. आपल्या कु ठल्यािी विवणुकीने िी भूिकाळाशी जोडली जाणार
नािी याची िो पुरेपूर काळजी घेि असे..

त्याचे काळजी करणे.. न सांगिािी बऱ्याचश्या गोष्टी कळि त्याला..
िळू िळू योहगनीलािी त्याचे हनस्वाथव प्रेम, समजूिदारपणा जाणवू लागला िोिे..

योहगनी िळू िळू आश्वस्थ िोि िोिी.. िळू िळू अरुणच्या संगिीि हिला
प्रशांिचा.. त्याच्या आठवणींचा.. त्याच्या भूिकाळािील अहस्ित्वाचा हवसर पडू
लागला िोिा..

बऱ्याचदा योहगनीला आश्चयव वाटे दक एवढा पेशन्स येिो कु ठू न
याच्याकडे.. मी िर याच्या जागी स्विःला इमॅहजनिी नािी करू शकि.. मी एवढी
धीराने वागू शकले असिे.. ?

अरुण योहगनीला कु ठे ठे ऊ हन कु ठे नको करि असे.. त्याचे हनस्वाथव प्रेम
योहगनीला त्याची दिल घ्यायला भाग पाडि िोिे.. िळू िळू योहगनी आिा
अरुणकडे आकर्नषि िोि िोिी..

िळू िळू त्यांचे नािे बिरि िोिे..

ददवसांमागून ददवस जाि िोिे.. बिर आिा पूणवत्वाला येि िोिा.. प्रत्येक
ददवसागहणक त्यांच्या नात्याच्या आम्र वृिावर अहधकाहधक मोिर ददसू लागला..
त्यांच्या िऱ्या नात्याला आिा सुरुवाि झाली िोिी..

एकत्र दफरणे.. लॉन्ग ड्राइव्ि.. शॉद्धपग.. कॅ न्डल लाईट हडनसव.. औटींग्ज..
मुव्िीज.. नाटके .. त्यांचे सुट्टीचे ददवस सवव असेच जाऊ लागले..

योहगनी अशीच एका संध्याकाळी अरुणची वाट पािि िॉलमधे बसली
िोिी.. टीव्िीचे चॅनेल चाळि.. हिचे त्याि अहजबाि लि नव्ििे.. उगीचच
ररमोटच्या बटणांशी िेळि बसली िोिी.. के व्िाची िी अरुणच्या वाटेकडे डोळे
लावून बसली िोिी.. कधी एकदा अरुण येिो असे झाले िोिे हिला..

"िुझ्यासाठी सरप्राईज आिे एक" असे िो फोनवर म्िणाला िोिा..
म््णूनच फोन झाल्यापासून िो कधी येिो आहण आपल्यासाठी काय सरप्राईज
आणिो याचाच हवचार करि बसली िोिी िी..

दारावरची बेल वाजली.. योहगनी पळिच दरवाज्याकडे गेली.. पण हिला
अरुणला आपण सरप्राईजसाठी िूपच उत्सुक असल्याचे जाणवू द्यायचे नव्ििे..
म्िणून िी दरवाजापाशी जाऊन दोन हमहनट थांबली.. जोरजोराि श्वास घेिले..
एक शेवटचा हूं करून चेिऱ्यावरून आहण के सांवरून िाि दफरवून हिने दरवाजा
उघडला..

दोघेिी एकमेकांकडे पाहून छान िसले.. अरुण आि आला, सोफ्यावर
येऊन बसला आहण शूज काढू लागला.. योहगनी पाणी आणण्यासाठी दकचनकडे
वळली..

प्रकरण १०

अरुणने हिची पाठ वळलेली पाहिली आहण िळू च बॅगेिून एक इन्व्िलोप
काढले आहण पाठीशी डाव्या िािाि लपवून धरले..

योहगनी पाण्याचा ग्लास घेऊन आली.. योहगनीला िर अहजबाि रािवि
नव्ििे आिा.. अरुण पाणी पीि असिाना योहगनी हवचार करि िोिी.. "काय बरे
सरप्राईज असेल.. िा बोलि का नािीय लवकर.. "

ग्लास ठे वण्यासाठी िी वळली िसा अरुणने हिला िािाला धरून ओढले
आहण हिचे डॊळे आपल्या उजव्या िािाने अलगद झाकले..

िो हिला हवचारू लागला

"ओळि बरे काय सरप्राईज असेल िे ".

योहगनीला कािी अंदाज बांधिा येि नव्ििा.. "नािी रे मला कािी द्धलक लागि
नािीय "

त्याने आिा हिच्या िािाि इन्व्िलोप ठे वले.. "आिा ओळि".. योहगनीने
िे इन्व्िलोप चाचपडू न पहिले.. "कसल्यािरी इव्िेंटचे पास?" अरुण म्िणाला "अ..
ि.." हिला शेवटपयांि ओळििा आले नािी..

त्याने हिच्या डोळ्यावरचा िाि काढला.. हिने पाहिले िर मलेहशयाचे
िहनमून पॅकेज िोिे.. हिचा आनंद गगनाि मावि नव्ििा.. हिने अरुणकडे पहिले
आहण त्याला घट्ट हमठी मारली..

आिा बरीच कामे िोिी.. पुढच्या वीकएंडला िे दोघे मलेहशयासाठी
हनघणार िोिे..

शॉद्धपग आहण इिरिी बरीच कामे िोिी..

अरुणचा वाढददवस िोिा पुढच्या आठवड्याि.. योहगनीला आिा प्लॅन
करायचे िोिे सवव.. काय करावे नक्की या हवचाराचे वारे हिच्या डोक्याि वाहू
लागले.. िेव्िा िे मलेहशयामधे असणार िोिे.. अरुणसाठी कािी िरी िास करायचे
िोिे जेणेकरून िो ददवस त्याच्यासाठी आहण ओघाने हिच्यासाठीिी अहवस्मरणीय
ठरे ल..

एकं दरीिच िी िूप िूष आहण एक्सायटेड िोिी..

अरुण योहगनी मलेहशयामध्ये लॅन्ड झाले आहण िेथील सौन्दयव पाहून भान
िरपून गेले.. "स्वगव म्िणिाि िो यापेिा वेगळा िो काय असणार".. असा हवचार
दोघांच्यािी मनाि आल्यावाचून राहिला नािी..

आज िे आराम करणार िोिे.. उद्या मलेहशया वारी िोिी.. दोन -िीन
ददवस मलेहशया दफरणार िोिे..

मनसोक्त मलेहशया वारी झाली िोिी त्यांची..

क्वाला लंपूर, कॅ मेरॉन

िायलँर्डस , मेलका, कोटा दकनबळू , पेनंग बेट.. इिरिी छोटी मोठी रठकाणे पाहून
झाली िोिी.. त्या दोघांनी बरे च फोटोज काढले.. आयुष्याच्या वाटेवर कधीिरी
उजळणी करण्यासाठी त्यांनी मलेहशयाच्या आठवणींना आपल्याजवळ फोटो
स्वरूपाि कै द के ले िोिे..

अरूणचा वाढददवस दोन ददवसांवर येऊन ठे पला िोिा.. योहगनीला
सगळे प्लॅन करायचे िोिे.. काय आहण कसे करायचे..

आज मात्र हिला िूप थकवा जाणवि िोिा.. दफरून दफरून एक्झास्ट
झाले िोिे दोघे.. कधी डोळा लागला त्यांचे त्यांनाच कळले नािी..

मलेहशयामध्ये िॉटेलच्या स्टाफ बरोबर हमळू न हिने वाढददवस साजरा
करण्याची जय्यि ियारी के ली िोिी.. हिने कॅ न्डल लाईट हडनर प्लॅन के ले िोिे..
त्या आधी िी त्याला नावेिून समुद्राच्या मध्यभागी नेऊन सरप्राईज देणार िोिी..

अरुणला या सगळ्याची पुसटशी कल्पनािी नव्ििी..

प्रकरण ११

योहगनी आदल्या रात्री थकल्याचा बिाणा करून झोपी गेली..

बरोबर मध्यरात्री बारा वाजिा हिच्या फोनमधील अलामव वाजला.. हिने
फोन मुद्दाम अरुणच्या जवळ ठे वला िोिा.. अरुण अलामवच्या आवाजाने जागा
झाला.. डोळे चोळि चोळि उठला.. इकडे हिकडे पाहू लागला.. योहगनी छान
ियार िोऊन बसली िोिी.. हिने अरुणला िाली नेल.े . िॉटेल स्टाफने आधीच
ियारी करून ठे वली िोिी.. िरे िर रात्री १२ वाजिा समुद्राच्या मध्यभागी जाऊन
के क कट करणे म्िणजे एक प्रकारचे ऍडवेंचरच िोिे.. पण योहगनीने योग्य िी
सुरिेची देिील काळजी घ्यायला िॉटेल स्टाफला बजावले िोिे..

ठरल्याप्रमाणे हिने अरुणला िॉटेलच्या रूम मधून िाली आणले..
अरुणलािी थोडा अंदाज आला िोिा दक योहगनी कािीिरी सरप्राईज देणार आिे िे.
आिा िो फ्रेश झाल्यामुळे त्याला पररहस्थिीचा अंदाज आला िोिा.. िो काय
सरप्राईज असेल याचा हवचार करि िोिा.. हवचारानेिी त्याला आिल्या आि
गुदगुल्या िोि िोत्या..

योहगनीने त्याला समुद्र दकनाऱ्याजवळ उभ्या असलेल्या बोटीजवळ नेल.े .
बोटीि चढण्यास सांहगिले.. अरुणला कशाचाच मागमूस लागि नव्ििा.. त्याचे
सववच अंदाज सपशेल चुकले िोिे.. त्यामुळेच जास्िी उकळ्या फु टि िोत्या त्याला..

समुद्राच्या मध्यभागी जाऊन हिने बोट उभी करण्यास सांहगिली..
बोटीचा आवाज बंद झाला.. आहण सामसूम पसरली..

िे वािावरणच इिके

मंत्रमुग्ध करणारे िोिे की दोघांनािी कािी बोलू वाटि नव्ििे..

आकाशाि पौर्नणमेचा चंद्र.. चांदण्यांनी जहमनीवर अंथरलेले आकाश..
बागडणाऱ्या लाटांचा िळिळाट.. दोघेिी बराच वेळ हनःशब्द उभे िोिे..
एकमेकांच्या डोळ्यािील भावहवश्व रटपि..

अचानक डोळ्यांवर आलेल्या सचव लाईटने दोघांची िंद्री िुटली..

योहगनीने के कवर कॅ न्डल लावून सूरी अरुणच्या िािाि ददली.. त्याने के क
कट के ला.. योहगनीने त्याला भरवला.. थोडासा िाऊन बाकी त्याने हिला भरवला..

हिने त्याचे गीफ्ट त्याच्या िािाि ददले.. सुंदर असे वॉच िोिे..
त्यासोबिच हिने प्रशांिने हिच्यासाठी हलिलेली कहविा अरुणला अपवण के ली..
वाचून दािवली..

अथावि हिने त्याि प्रसंगाला साजेसे बदलिी के ले िोिे..

“आठविच नािी आिे भेटलास िू कु ठे अन कधी..
आठविेय िे एवढेच दक िणा िणांनी मी झाले िुझी..
काबीज के लेस माझ्या हृदय आसमंिाला..
िुझ्या मन:पटलावरील कांचन सौन्दयव िू
रे िांदकि के लेस माझ्यािी नकळि माझ्या मनी..
िुझ्या हशवाय आयुष्याची आिा कल्पनािी करवि नािी..
अन िू जवळी नसिा आयुष्य िे आयुष्य उरि नािी..”

अरुण पूणवपणे भारावून गेला िोिा.. त्याला काय बोलावे.. काय करावे
कािी सुचेनासे झाले.. त्याने फक्त हिला आपल्या बाहुपाशाि कै द के ले कधीिी न
सोडण्यासाठी..

अरुणला सरप्राईज िूपच आवडले.. त्याला त्याच्या कल्पने पलीकडचे
सरप्राईज हमळाले िोिे.. त्याचा मलेहशयािला िा वाढददवस योगीनेने अहवस्मरणीय
बनहवला िोिा..

जलपरीला बाहुपाशाि घेऊन आपण जलहविार करि असल्याचा भास
त्याला िोि िोिा..
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अरुण योहगनी मलेहशयावरून परि येऊन अवघे पंधराच ददवस झाले
िोिे.. दोघेिी आपापल्या ऑदफसवर रुजू झाले.. त्यांचे नॉमवल रुटीन परि सुरु
झाले..

त्यांचे नािे बिरायला.. फु लायला सुरुवािच झाली िोिी दक योहगनीला
ऑनसाईट जाण्याची संधी हमळि िोिी..

िूप कहन्व्िन्स के ल्यानंिर िी अरुणला सोडू न अमेररके ि आली िोिी आहण
आज अरुणिी हिथे िोिा..

गाडी थांबली िरीिी योहगनीचा डोळा लागलेलाच िोिा..

अरुण हिच्या हनरागस चेिऱ्याकडे हनरिून पािि िोिा.. त्याने हिच्या
कपाळावर अलगद ओठ टेकवले िशी िी जागी झाली..

अपाटवमेन्टमधे पोिोचले.. फ्रेश िोऊन िाऊन हपऊन दोघेिी झोपी गेल.े .

अरुण शुक्रवारी अमेररके ि लॅन्ड झाला िोिा.. त्यामुळे त्या दोघांनािी
दफरण्यासाठी पूणव वीकएंड हमळणार िोिा..

अमेररके ि रािायचे म्िणजे दोन गोष्टी गाठीशी िव्याच.. स्विःची कार
आहण क्रेहडट काडव.. योहगनीने अरुण आल्यावर दोघे हमळू न कार घेऊ असे ठरवले
िोिे.. िो येईपयांिच्या सिा महिन्यांच्या काळाि िी पेड टॅक्सी सर्नव्िस वापरि
िोिी..

आिा अरुणला अमेररके ि येऊन पंधरा ददवस झाले िोिे.. त्याचे िरवलेले
सामान त्याला हवमानिळ व्यवस्थापनाकडू न परि हमळाले िोिे.. सामान हमळाल्या
हमळाल्या अरुणने आधी योहगनीला हिच्यासाठी आणलेली हगफ्ट्ट्स ददली..

अहिशय सुंदर ब्लॅक कलरचा वन पीस िोिा.. त्याने पाििािणीच
योहगनी त्याि कशी ददसेल िे इमॅहजन के ले िोिे.. आहण लगेचच िो हिच्यासाठी
पसंि के ला िोिा.. योहगनी िो वन पीस पाहून िूपच िूष झाली.. अरुणने हिला िो
घालून दािव म्िणून आग्रि के ला.. िी िो घालून अरुण समोर आली िेव्िा अरुण
पाििच राहिला िोिा.. त्याने इमॅहजन के ले िोिे त्यािीपेिा अहधक सुंदर आहण
मोिक ददसि िोिी योहगनी.. िो आवाक िोऊन पाििच राहिला िोिा.. योहगनीने
त्याला िळू च हचमटा काढला िसा िो भानावर आला..

आज सुट्टीच्या ददवशी िोच घालून िी अरुण बरोबर बािेर पडली िोिी..
दोघेिी ददवसभर कार बघणार िोिे आहण आवडली िर बुक करणार िोिे..

ददवसभर वणवण करून.. त्या दोघांनी बऱ्याच दुकानांना भेटी ददल्या..
बऱ्याच टेस्ट ड्राईव्ि घेिल्या..

फायनली त्यांनी ब्लॅक कलरची िोन्डा हसहव्िक पसंि के ली आहण बुक
के ली..

आिा प्रश् िोिा ड्रायद्धव्िग लायसेन्सचा.. इथे वािन परवाना
हमळवण्याकररिा फारच कडक टेस्ट असिाि.. प्रथम लेिी परीिा असिे िी उत्तीणव
झाले िरच मग ड्रायद्धव्िग परीिा देिा येिे.. आहण या औपचाररकिेसाठी साधारण
पंधरा ददवस िे एक महिना लागिो..

अरुण आहण योहगनीने या सवव औपचाररकिा वीस ददवसांि पूणव के ल्या..
आिा त्यांच्याकडे वािन चालवण्याचा परवानािी िोिा आहण िळू िळू त्या दोघांना
उलट्या बाजूला असलेल्या स्टीयररगची आहण रस्त्याच्या उलट्या बाजूने गाडी
चालवण्याची सवय िोऊ लागली िोिी..

त्यानंिरच्या काळाि मात्र दोघांनािी त्यांच्या ब्लॅक िोंडा हसवीकची
सवय झाली.. दर वीकएंडला हिला घेऊन िे दोघे अमेररके िील वेगवेगळ्या प्रेिणीय
स्थळांची वारी करू लागले..

त्यांचा असाच ददनक्रम चालू िोिा.. पाच ददवस जुंपून काम करायचे
आहण दोन ददवस मनसोक्त एन्जॉय करायचे.. आजूबाजूच्या प्रेिणीय स्थळांना भेटी
द्यायच्या..

सवव कसे मजेि सुरु िोिे.. िळू िळू अहमररके चे रािणीमान.. हिथले लोक..
हिथले नावीन्यिी त्यांच्या अंगवळणी पडू लागले िोिे..
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आजिी असाच एक रहववार िोिा.. योहगनी आहण अरुण त्यांच्या ब्लॅक
ब्युटीमधून बािेर पडले िोिे..

योहगनीचे सकाळपासूनच थोडे पोट दुिि िोिे.. आहण आिा गाडीि
बसल्यावर.. अधाव रस्त्याि आल्यावर हिला मळमळायला सुरुवाि झाली.. पण
हिने अरुणला कािी जाणवू ददले नािी.. फक्त िी सीट बेल्ट लावण्यासाठी टाळाटाळ
करि िोिी.. अरुण हिला समजावि िोिा पण िी कािी ऐकि नव्ििी.. अरुणचे
ड्रायद्धव्िगवर.. समोर रस्त्यावर कमी आहण योहगनीकडे जास्ि लि िोिे.. हिच्या
हवहचत्र िालचाली पाहून अरुणच्या एवढे नक्की लिाि आले िोिे दक योहगनीचे
कािीिरी हबनसले आिे.. "योहगनी काय िोिे आिे नक्की िुला.. सांगशील का आिा..
चल घरी परि जाउया आपण.. नंिर कधीिरी जाऊ बािेर" अरुण

िे सगळे संभाषण चालू असिाना अरुणचे ड्रायद्धव्िगकडे दुलवि झाले..
त्याला योहगनीची अवस्था बघवि नव्ििी.. फारच अस्वस्थ वाटि िोिी िी..
योहगनीकडे पािि िोिा.. हिची शुिं िरपिे आिे असे अरुणला जाणवू लागले..

काय करावे अरुणला कािी सुचि नव्ििे.. योहगनीला नक्की काय िोिे
आिे कळायला मागव नव्ििा.. हिला डॉक्टरकडे नेणे गरजेचे आिे एवढे मात्र त्याला
जाणवि िोिे.. त्याला डावीकडे िॉहस्पटल असल्याचा ददशादशवक बोडव ददसला..

त्याने िो बोडव ददसिािणीच कािीिी हवचार न करिा अचानक डावीकडे
गाडी वळवली.. क्रॉस रोड िोिा.. अरुणचे अहजबाि लि नव्ििे ड्रायद्धव्िगवर.. िो
देिील कमालीचा अस्वस्थ झाला िोिा.. डावीकडे वळिाना समोरून भरधाव
येणाऱ्या ट्रकची धडक बसली.. अरुणचे लि हवचहलि झाल्याने ट्रक त्याला ददसला
नािी.. अरुणचा गाडीवरचा िाबा सुटला..

िणाि अरुणच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली.. पुढचे सगळे प्रत्यिदशींनी
पाहिले..

गाडी अधववटररत्या ट्रकच्या िाली गेली िोिी.. ऍहक्सडेन्ट इिका भयंकर
िोिा की गाडीच्या बोनेटचा चेंदामेंदा झाला िोिा.. गाडीची पुढची काच फु टली
िोिी.. रस्त्यावर सवव काचांचा सडा पडला िोिा.. बरे चसे काचांचे िुकडे अरुण
योहगनीच्या शरीराि घुसले िोिे.. ट्रकचेिी बरे च नुकसान झाले िोिे..

अरुण आहण योहगनी रक्ताच्या थारोळ्याि पडले िोिे.. अरुणने सीटबेल्ट
बांधल्यामुळे त्याचे डोके फक्त स्टीयररगवर आपटले िोिे.. योहगनीने सीटबेल्ट न
लावल्यामुळे िी समोरच्या काचेिून बािेर उडू न ट्रक आहण कारच्या मधे
हवचीत्रररत्या अडकली िोिी.. िी आहण अरुण दोघेिी बेशुिंच िोिे. रक्तरं गाने
जमीन.. गाडी.. स्टीयररग.. सीट्ट्स.. रं गून गेले िोिे..

दोघांचीिी शुिं िरपली िोिी असे प्रथमदशवनी वाटि असले िरी योहगनी
हवहचत्र पिंिीने अडकली असल्या कारणाने िी बेशुिं आिे दक अजून कािी िे
सांगणे कठीण ददसि िोिे..

आजूबाजूला लोक जमा झाले.. त्यांनी पोलीस आहण ऍम्बुलन्सला फोन
करून झालेल्या प्रकाराची माहििी कळवली..

पोलीस आहण ऍम्ब्युलन्स अवघ्या पाच िे साि हमहनटांि घटनास्थळी
पोिोचले.. िेथील लोक म्िणजे नुसिी बघ्यांनी ध्वहनहचत्रफीि काढण्यासाठी के लेली
गदी नव्ििी.. िर त्यांनी पोहलसांना बरीच मदि के ली.. त्यांनी के लेल्या फोनमुळेच
पोलीस एवढ्या कमी अवधीि घटनास्थळी पोिोचू शकले िोिे..

घटनास्थळावरील औपचाररकिा पूणव करून अरुण आहण योहगनीला
िािडीने जवळील लाईफ के यर िॉहस्पटलमध्ये दािल करण्याि आले..

चार िे पाच डॉक्टरांची टीम त्यांना अटेंड करि िोिी.. त्याि एका
भारिीय डॉक्टरचािी समावेश िोिा.. िो परदेशाि एम डी करून नोकरीहनहमत्त
गेल्या ५ वषाांपासून अमेररके ि स्थाहयक झाला िोिा.. त्याचे नाव िुषार कु लकणी..
अहिशय हुशार आहण िाडव वर्ककग िोिा िो..

अरुणचा सीटबेल्ट असल्यामुळे त्याला कमी लागले िोिे.. िूप साऱ्या
जिमा.. आहण डावा िाि फ्रॅकचर झाला िोिा.. डोके आपटल्यामुळे डोक्याला मार
लागला िोिा.. पण योहगनीला जबर मार लागला िोिा.. हिला िािडीने ऑपेरेशन
हथएटर मध्ये िलवण्याि आले..

मेंदल
ू ा जबर मार लागला िोिा.. हिला पाहून अकॅ हसडेन्टच्या भीषणिेची
कल्पना येि िोिी..

हिच्यावर चार िास शस्त्रदक्रया चालू िोिी..

योहगनीला शस्त्रदक्रयेनंिर आयसीयु मध्ये िालवण्याि आले.. पुढचे
चोवीस िास योहगनीसाठी फारच दक्ररटकल िोिे..

हिला दकमान चोवीस िास

िरी अंडर ओब्जेववशन ठे वायचे िोिे.. त्यानंिरच डॉक्टर हिच्याहवषयी.. हिच्या
िब्बेिीहवषयी कािी रटप्पणी करू शकणार िोिे..

अरुणलािी बेडरे स्ट सांहगिली िोिी.. त्यामुळे िो शुिंीि असूनिी
योहगनी जवळ जाऊ शकि नव्ििा.. डॉक्टर आहण नसवच्या टीमने या कठीण काळाि
योहगनीची काळजी घेिली..

अरुण अजूनिी ऍहक्सडेन्टच्या धक्क्यािून पुरिा सावरला नव्ििा..
डॉक्टरांना प्रश् पडला िोिा दक अरुणला अजून एक वाईट बािमी कशी सांगावी..
जी अरुणच्या कानावर घालणे त्यांचे किवव्य िोिे.. पण िे कधी आहण कसे सांगायचे
िा मोठा प्रश् िोिा..
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आिा चोवीस िास उलटू न गेले िोिे.. योहगनीला पािण्यासाठी डॉक्टर
आयसीयु मध्ये आले.. योहगनी अजूनिी शुिंीि आली नव्ििी.. डॉक्टरांनी िाटवरेट..
पल्स चेक के ले.. बाकीचे गेल्या चोवीस िासािील ररडीन्गज नसवनी पेशंट चाटववर
नमूद के ले िोिे.. त्यावरून डॉक्टरांनी नजर दफरवली.. कािीशी द्धचिा त्यांच्या
चेिऱ्यावर उमटली.. योहगनीकडू न िवा िसा प्रहिसाद हमळि नव्ििा..

पुढच्या दोन िासांि डॉक्टरांची भीिी िरी ठरली.. योहगनी कोमाि
गेली..

आिा अरुणला सत्य सांगण्याची वेळ आली आिे असे डॉक्टरांना वाटले..
डॉक्टरांनी त्याला सत्य पररहस्थिीची जाणीव करून ददली.. िसेच अजून एक
धक्कादायक बािमीिी त्याला सांगण्याि आली.. "हमस्टर अरुण.. एक वाईट बािमी
आिे.. आम्िी पुरेपूर काळजी घेऊन.. योग्य हनगराणी करूनिी हमस योहगनी कोमाि
गेल्या आिेि.." अरुणला आपल्या कानांवर हवश्वास बसि नव्ििा.. "अजून एक
वाईट बािमी आिे हमस्टर अरुण.." अरुण फक्त ओघळत्या डोळ्यांनी डॉक्टरांकडे
पािि िोिा.. िो हवचार करि िोिा दक यापेिा अजून काय वाईट बािमी असू

शकिे.. "अत्यंि दुःिपूववक आम्िाला सांगावे लागिेय दक हमस योहगनी दोन
महिन्यांच्या प्रेग्नेंट िोत्या आहण आिा िे बाळ या जगाि नािी.. त्याचािी
अहक्सडेन्टमधे दुदव
ै ी अंि झाला आिे.. ”

िे सवव ऐकू न अरुणचे डोके सुन्न झाले.. त्याला त्याच्या पायािालची
जमीन सरकल्यासारिे वाटि िोिे.. िो स्विःिी अजून फार बरा झालेला नव्ििा
आहण त्याि संकटांवर संकटे येि िोिी.. िो बेडवरुन उठण्याचा प्रयत्न करि िोिा..
पण फ्रॅकचर.. मुक्का मार.. डोक्यावरील जिमा यामुळे त्याला फारशी िालचाल
करिा आली नािी..

िे सगळे च असह्य िोऊन िो लिान मुलासारिे ओकसाबोक्शी रडायला
लागला.. त्याला आवरणे फार कठीण गेले डॉक्टरांना.. त्याला झोपेचे इं जेकशन
देण्याि आले.. त्यानंिर िो िळू िळू हनद्रेच्या स्वाधीन झाला.. पण अरुणच्या
मनािील असह्य वेदनेचे अश्रू अजूनिी त्याच्या डोळ्यांवाटे बािेर पडि िोिे..

अरुणचे फ्रॅकचसव आहण जिमा बऱ्या झाल्या िोत्या.. पण योहगनी
अजूनिी त्याच अवस्थेि िोिी.. हिची िालि बघून त्याला प्रचंड त्रास िोि िोिा..
त्याला पररहस्थिीसमोर ििबल झाल्यासारिे वाटि िोिे..

योहगनी दोन महिने कोमाि िोिी.. अरुणची िर त्या काळािील हस्थिी
बघवि नव्ििी.. ना धड झोप.. ना िाणे-हपणे.. फक्त काळजी.. उिेग आहण
मानहसक त्रास..

देवावर फारसा कािी हवश्वास नसणारा अरुण आपल्या योहगनीसाठी
िॉहस्पटलच्या आि असलेल्या हजजसच्या मूिीकडे पाहून योहगनीला बरे करण्याची
आहण या काळाि हिम्मि न िरण्याची शक्ती मागि िोिा..

थोडा द्धिडू दफरू लागल्यावर हिथे जवळच असलेल्या छोट्याश्या गणपिी
मंददराि जाऊन आला..

िी कधी एकदा शुिंीवर येिे असे अरुणला झाले िोिे.. हिचा आवाज..
हिचे बोलके डोळे .. हिचा स्पशव.. सगळे सगळे च िो हमस करि िोिा..

ििान-भूक-झोप िरपून रात्रंददवस िो हिच्या उश्याशी बसून असायचा..

कधी हिचा िाि िािाि घेऊन हिच्या आठवणींमध्ये भूिकाळाि हशरकाव
करायचा िर कधी दोघांनी हमळू न पाहिलेल्या भहवष्यािील स्वप्नांची उजळणी
करायचा..

असाच एके ददवशी िो हिचा िाि िािाि घेऊन बसला िोिा..

त्याला आठवले त्याचे आहण योहगनीचे संभाषण.. हिचा फोन लागि
नव्ििा आहण िो अहिशय कासावीस झाला िोिा.. िो घरी येऊन अधाव िास झाला
िोिा.. योहगनी अजून आली नव्ििी.. त्याचे पेशन्स संपले आहण िो हिला
शोधण्यासाठी बािेर पडि िोिा.. दार उघडला िर समोर योहगनी उभी िोिी..
हिला पाहून त्याने त्याच िैराण मनःहस्थिीि हिथेच हिचा समाचार घेण्यास
सुरुवाि के ली..

योहगनीने त्याच्या मनःहस्थिीचा अंदाज घेि सगळे ऐकू न घेिले.. आहण
मग बोलू लागली "झाले िुझे.. मी बोलू का आिा जरा.. अरे एवढे काय झाले फोन
हडस्चाजव झाला िोिा.. के वढा घाबरला आिेस िू.. वेडा कु ठला.. मी कायमची
सोडू न जाईन त्यावेळेस काय करशील.." अरुणने हिच्या िोंडावर आपला िाि
ठे वला.. त्यावेळी त्याला फक्त कल्पनािी असह्य वाटली िोिी.. हिला बाहुपाशाि
जकडू न बराच वेळ उभा िोिा..

अरुणला एकदम हवचार करि करि डु लकी लागली.. पण त्याने पाणी
मारून.. रूम मध्ये येरझाऱ्या घालून आपली झोप उडवली िोिी..

िो फक्त योहगनी शुिंीवर येण्याची वाट पािि िोिा..
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आज िब्बल पंधरा ददवसांनी सकाळी सव्वा दिाच्या दरम्यान योहगनी
शुिंीवर आली.. हिने अलगद डोळे उघडले.. इकडे हिकडे पाहिले.. शेजारी बसून
डोक्यावर िाि दफरवणाऱ्या.. कु रवाळणाऱ्या व्यक्तीकडे.. अरुणकडे िी अनोळिी
नजरे ने पािि िोिी.. हिच्या चेिऱ्यावर िूप हवहचत्र िावभावांनी गदी के ली िोिी..
अरुणला कािी कळण्यास मागव नव्ििा की योहगनीला काय िोिे आिे..

िोपयांि नसवने डॉक्टरांना बोलावले.. डॉक्टर िुषार हिथे आले.. िे हिची
िपासणी करू लागले.. योहगनीचे िावभाव िळू िळू बदलू लागले.. हिच्या
चेिऱ्यावर एक आश्वस्थपणा.. आनंद ददसि िोिा.. "प्र.. श.. ि.." असे कािीिरी
पुटपुटली.. हिचे डोके जड झाल्यासारिे वाटू लागले.. डॉक्टर िुषारनी हिला
इं जेक्शन ददले आहण िी शांि झोपी गेली..

अथक प्रयत्नांनीं हिला वाचवण्याि डॉक्टरांना यश आले िोिे.. अरुणला
एवढ्या ददवसांनी योहगनीचा आवाज ऐकू न िूपच आनंद झाला िोिा.. पुसटसा
आवाजच आला िोिा हिच्या िोंडू न.. पण अरुणला िोहि ऐकू न िूप बरे वाटले..

पण दुसरीकडे िो हवचारिी करि िोिा दक काय झालंय माझ्या
योहगनीला.. आपल्याकडे पाहून अशी का ररऍकशन ददली.. िी शुिंीवर आली िेव्िा
काय पुटपुटि िोिी.. कािी िाळमेळ लागि नव्ििा.. नुसिा गोंधळ सुरु िोिा
त्याच्या मनाि..

दुसऱ्याददवशी सकाळी िी शुिंीवर आली आहण कालपेिा बरी वाटि
िोिी.. पण हिचे डोळे िोलीभर हभरहभरि िोिे कोणाला िरी शोधि
असल्यासारिे.. िेवढ्याि अरुण िोलीि हशरला.. योहगनीने त्याला पाहून परि
कालच्याच ररऍकशनची उजळणी के ली.. िी मनाि हवचार करि िोिी.. "िा कोण
आिे आहण कालपासून माझ्या आजूबाजूला का वावरिोय सिि.. आहण प्रशांि कु ठे
आिे"

अरुणला आजिी कािी कळण्यास मागव नव्ििा.. िो योहगनीच्या
चेिऱ्यावरील िावभाव वाचण्याचा प्रयत्न करि िोिा..

डॉक्टर िुषार रे ग्युलर िपासणीसाठी रूममधे आले.. ” काय मॅडम कसे
वाटिे आिे आिा..” त्यांना पाििाच योहगनीचा चेिरा एकदम आश्वस्थ आहण
प्रफु ल्लीि झाला.. िी बोलू लागली "अरे कु ठे िोिास िू .. आहण िा काय प्रकार
आिे.. आपण कु ठे आिोि आहण मी इथे कशी.. ?"

डॉक्टर िुषार िपासणी आहण नमूद के लेल्या नोंदी पािण्याि व्यस्ि िोिे..
योहगनी परि बोलू लागली "अरे असा काय करिो आिेस.. मी िुझ्याशी बोलिे
आिे.. "
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अरुण आहण डॉक्टर िुषार एकमेकांकडे बघिच राहिले.. दोघांनािी
कसलाच थांग पत्ता लागि नव्ििा दक योहगनीला काय झाले आिे..

"अरे प्रशांि असे काय करिो आिेस.. िुझ्याशी बोलिे आिे मी.." योहगनी

िरीिी डॉक्टर िुषारना कळि नव्ििे दक प्रशांि कोण आिे.. इिके
ददवसांि डॉक्टरांना अरुणचे नाव मािीि झाले िोिे.. पण िा प्रशांि कोण कळि
नव्ििे..

अरुणच्या डोक्याि मात्र आिा प्रकाश पडू लागला.. त्याच्या लिाि येि
िोिे दक िा काय प्रकार सुरु आिे..

िुषार आहण प्रशांिच्या चेिऱ्याि कमालीचे साम्य िोिे.. योहगनी त्यामुळे
त्यालाच प्रशांि समजि िोिी..

योहगनीच्या बोलण्याचा अथव लावि असिाना

डॉक्टर िुषारच्या चेिऱ्यािील साम्य अरुणच्या लिाि आले िोिे..

"डॉक्टर एक हमहनट.. एक्सक्युज मी हप्लज" असे म्िणून अरुण.. डॉक्टर
िुषारना रूमच्या बािेर घेऊन गेला..

अरुणने त्यांना सांहगिले दक योहगनी िुम्िाला प्रशांि समजि आिे.. पण
का िे समजि नािीय डॉक्टर..

डॉक्टर िुषारना वेगळाच संशय येि िोिा.. कदाहचि योहगनीची
स्मरणशक्ती गेली असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नव्ििी..

पण अरुणला कािी सांगण्यापूवी त्यांना िात्री करून घ्यायची िोिी..
त्यांनी अरुणला हिच्या आई बाबांचा फोटो वर काढण्यास सांहगिले.. अरुणने
आपल्या फोनमधुन हिच्या आई बाबांचा फोटो शोधून.. उघडू न ठे वला..

िे दोघे आि रूममधे गेले.. डॉक्टर िुषारनी हिला िो फोटो दािवि
हवचारले की “यांना ओळििेस का?”
“अरे प्रशांि माझ्या आई बाबांना मी नािी ओळिणार का?
चाललंय काय िुझे..?”

डॉक्टरांना वाटले माझा अंदाज चुकि आिे दक काय ?

काय

त्यांनी परि हिला अरुणकडे पाहून याला ओळिले का म्िणून
हवचारले..? पण हिच्या चेिर्यावरची कोणिीच रे ष ओळि पटल्याची ग्वािी देि
नव्ििी..

“आपण कु ठे आिोि.. काय चालू आिे.. प्रशांि सोडला िर इथे सगळे
अनोळिी लोकच कशे नजरे स पडि आिेि ..” योहगनीच्या हवचारांचे घोडे असे
चौफै र उधळि िोिे..

िी थोडा डोक्यावर जोर द्यायचा प्रयत्न करू लागली.. िशी हिला भोवळ
येऊ लागली.. डॉक्टरने हिला इं जेकशन ददले.. िी परि झोपेच्या स्वाधीन झाली..

आिा त्यांना िात्री पटल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना वाटणारी शंका अरुणला
बोलून दािहवली.. योहगनीची स्मरणशक्ती गेली िोिी.. अरुणसहिि नजीकच्या
भूिकाळािील

आहण

चालू

विवमानकाळािील

काळािील

गोष्टी

हिच्या

स्मरणशक्तीिून पुसल्या गेल्या िोत्या.. िी मानहसक दृष्ट्या अजूनिी प्रशांिबरोबर
हिच्या मिाहवद्यालयीन काळािच वावरि िोिी..

अरुणच्या पायािालची जमीन सरकली..

“काय िा दैवदुर्नवलास.. माझ्याच बाबिीि असे का घडिेय आहण िेिी
अश्या परक्या रठकाणी.. हजथे ना जीव लावणारी माणसे आिेि ना मनाच्या
भरिीला थोपवणारी.. “

गोष्टी एवढ्या वेगाने घडल्या िोत्या दक त्याने अद्यापिी दोघांच्यािी घरी
कळवले नव्ििे.. आिा मात्र त्याला त्याच्या आई बाबांची प्रचंड आठवण येि िोिी..
मानहसक आधार देणारे हिथे कोणीच नव्ििे..

त्याने फोन करून हिच्या आहण त्याच्या आई बाबांना सांहगिले..

िे चौघे हमळे ल त्या पुढच्या हवमानाने िडक अमेररके ला हनघणार िोिे..
पण अरुणने त्यांना गडबड करण्याची गरज नसल्याचे सांहगिले.. कािी लागले िर
कळविो असे सांगून फोन ठे वला..

त्याला आिा त्याच्या आई वहडलांशी बोलून फार बरे वाटि िोिे..
त्यांच्या शब्दांनी त्याला थोडी उभारी हमळाली िोिी..

िो पुढच्या इं द्धनगसाठी ियार िोि िोिा..
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िळू िळू योहगनी प्रशांि समजून डॉक्टर िुषार घेि असलेल्या काळजीने..
अरुणच्या

डॉक्टर

िुषारना

असलेल्या

अदृश्य

आधारामुळे

अपघािािून..

अपघािाच्या धक्क्यािून सावरि िोिी..

िी आिा शारीररक दृष्ट्या पूणव बरी झाली िोिी.. पण मानहसक दृष्ट्या
अजूनिी मिाहवद्यालयीन काळािच वावरि िोिी..

डॉक्टरांनी इिक्यािच हिच्या मेंदव
ू र िाण पडेल अशी कोणिीिी गोष्ट
करण्यास मनाई के ली िोिी.. िी या अपघािामुळे काळाच्या मागे पडली िोिी..
आिा काळच हिला त्याच्या सोबि परि समांिर रे षेि आणू शकणार िोिा..

अरुण आिा आपले भहवष्य काळाच्या िवाली करून अरुण योहगनीला
बरा िोण्याकररिा वेळ देणे आहण डॉक्टर िुषारना मदि करणे िेच करू शकि िोिा

अरुणने योहगनीला दवािान्यािून हडस्चाजव हमळण्याच्या आदल्या
ददवशीच अपाटवमेन्टमधील गोष्टींची आवारावर करून ठे वली िोिी.. त्या दोघांचे
लग्नाचे आहण इिर हनरहनराळ्या आठवणी गुंफलेले फोटो.. द्धभिीवरून काढू न

स्विःच्या बॅगेि ठे वून ददले िोिे जेणेकरून योहगनी िॉहस्पटलमधून आल्यावर हिला
भूिकाळाचा मागमूसिी लागू नये..

सप्तपदीच्या पाऊलिुणा हमटविाना िोणारा त्रास फक्त अरुणलाच कळि
िोिा.. काळापुढे पुरिा ििबल झाला िोिा..

काळाची गरज ओळिून डॉक्टर िुषार अरुण-योहगनी सोबि त्यांच्या
अपाटवमेन्टमधे प्रशांि बनून रािायला आले..

अरुणला पाहून योहगनी डॉक्टर िुषारना म्िणाली "िे पण आपल्या सोबि
रािणार आिेि का?"

"अरुण माझा हमत्र आिे.. िो अमेररके ि नवीन आिे.. त्याची रािण्याची
इिरत्र व्यवस्था िोईपयांि िो आपल्या सोबिच रािणार आिे.. िुला कािी प्रॉब्लेम
नािी ना ?"
"अरे मला काय प्रॉब्लेम असणार प्रशांि.. या अनोळिी जगाशी ओळि
िोईपयांि कोणी ओळिीचे हमळाले की बरे च वाटिे रे .."

योहगनीच्या त्या शब्दांनी अरुणच्या डोळ्याि टचकन पाणी आले..
जीवाभावाचे माणूस आिा अनोळिी झाले िोिे..

"पण आपण इकडे कधी आलो.. मला कािीच कसे आठवि नािीय.."
योहगनी मेंदव
ू र.. स्मरणशक्तीवर जोर द्यायचा प्रयत्न करि िोिी.. हिचे डोके जड
झाले.. आहण हिला भोवळ आली.. िी िाली पडणार िोपयांि अरुणने हिला
सावरले आहण बेडवर झोपवले..

"प्रशांि जवळच बस असा.. मला सोडू न जाऊ नकोस..” असे म्िणि
अरुणचा िाि िािाि घेि योहगनी िशीच झोपून गेली..

योहगनी िळू िळू सावरि िोिी.. िल्ली िल्ली हिला घराि बसून िूप
कं टाळा आला िोिा..

असाच एक ददवस िी प्रशांिकडे बािेर नेण्यासाठी िट्ट करू लागली..
शॉद्धपग करून येऊ.. मोकळ्या िवेि दफरले दक बरे वाटेल रे जरा.. दफरल्यासारिेिी
िोईल आहण शॉद्धपगिी..

डॉक्टर िुषारनी अरुणकडे पाहिले.. अरुणने डोळ्यांच्या पापण्यांची
िालचाल करून मूकसंमिी दशवहवली..

योहगनी दकिीिरी ददवसांनी िॉहस्पटल आहण घर िी दोन रठकाणे सोडू न
बािेर पडली िोिी.. हिला िूप ददवसांनी बािेर दफरायला हमळि िोिे.. शुिं िाजी
िवा काय असिे याचा बहुधा हिला हवसरच पडला िोिा जणू.. गेले दकिीिरी
ददवस हिने फक्त िॉहस्पटलचीच िवा.. हस्पररट अन गोळ्या औषधांचा वासच
अनुभवला िोिा.. आहण या जगाि बहुधा िेच वास हशल्लक असावेि असेच हिला
वाटि िोिे.. मोकळी िवा म्िणजे दैवी देणगी वाटि िोिी हिला.. या
फे रफटक्यामुळे परि हिच्याि प्राण संचारल्यासारिे वाटि िोिे..

योहगनीने शॉद्धपग के ले.. डॉक्टर िुषारनी क्रेहडट काडवने पेमेन्ट के ले आहण
वॉलेटमध्ये िे ठे वि असिाना त्यांच्या िािािून िे हनसटू न िाली पडले.. िुषार
वाकू न िे घेणार िोपयांि योहगनी वाकली आहण हिने िे काडव उचलले.. त्या काडववर
िुषार कु लकणी िे नाव पाहून योहगनीच्या कपाळावर बारीकशी आठ्यांची झालर
उमटली..

"माझ्या आिेभावाचे काडव आिे.. असे म्िणून िुषारनी वेळ मारून ददली.."

योहगनीने जास्ि कािी हवचार न करिाच त्या गोष्टीचा नाद हिथेच सोडू न
ददला..

योहगनी.. िुषार उफव प्रशांि आहण अरुण यांच्या हत्रकोणहमिीिच िीन
महिने हनघून गेले..

अरुण मात्र या काळाि आिल्या आि आपल्या वेदना लपवि जगि िोिा..
सीिेसोबि असूनिी रामाला सीिा िरणाचे.. हिच्या िाटा िुटीचे.. हवरिाचे दुःि
भोगावे लागि िोिे..
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योहगनीला िल्ली कसली कसली स्वप्ने पडू लागली िोिी.. डोळ्यासमोर
वेगवेगळ्या व्यक्ती.. हचत्रे.. फोटो.. असे सारे अस्पष्ट ददसि िोिे.. लग्न.. सप्तपदी..
या सगळ्या हवधी डोळ्यासमोरून जाि िोत्या अस्पष्ट रूपाि.. हिला या सगळ्यांि
प्रशांि कु ठे च ददसि नव्ििा.. िी बऱ्याचदा झोपेिून उठू न बसायची.. दरदरून घाम
फु टलेला असायचा हिला..

अरुणला हिला असे पाहून त्रास िोि असूनिी हिला सावरिा येि नव्ििे..
हिला जवळ घेिा येि नव्ििे.. डॉक्टर िुषार व्यवहस्थि अंिर ठे वून शक्य हििके
हिचे सांत्वन करि िोिे..

िी स्वप्नश्रुंिला जवळ जवळ सिा महिने चालू िोिी.. सिि त्याच
आकृ िी.. िेच सोिळे .. िेच िण एिाद्या हचत्रपटाप्रमाणे हिच्या डोळ्यांसमोरून
धावायचे.. बऱ्याचदा िी दचकू न.. अस्वस्थपणाला कवटाळू नच झोपेिून जागी
व्िायची.. पण सगळे च अस्पष्ट.. अंधुक ददसायचे.. िे वारं वार िोि असल्याने िी
बऱ्याचदा कोशाि जायची..

अनेकदा या अस्वस्थेि सैरभैर झालेली िी अरुणला ददसायची.. पण त्याचे
योहगनीला या स्वप्नांचे अथव.. हिला हवसर पडलेला त्या दोघांचा नजीकचा भूिकाळ
सांगण्याचे धाडस कधी झाले नािी.. त्याला कोणत्यािी बळजबरीने हिला बरे
करायचे नव्ििे.. हिने आपणहून स्विःच हनसगविः पूवववि व्िावे असेच अरुणला
वाटि िोिे..

डॉक्टर िुषार हिच्या हनयहमि िपासण्या करि असायचे.. त्या एका
बाबिीि िो हनःहश्चन्ि िोिा..

ददवस.. आठवडे.. महिने आपल्या वेगाने पुढे सरकि िोिे..

अरुण स्विःला कामाि गुंिवून घेि गोष्टींना हवसरण्याचा प्रयत्न करि
िोिा..

एकटाच सगळे व्यवस्थापन बघि िोिा.. पण आिा त्याला त्याच्या आई
वहडलांची िूप आठवण येि िोिी..

िे जर इकडे अमेररके ि आले िर गोष्टी िूप सोप्या िोिील..

आई-बाबा इथे आले िर बऱ्याच गोष्टी सोप्या िोिील.. असा हवचार करि
करिच त्याने आईला फोन लावला.. आहण सध्या असलेली योहगनीची अवस्था
आहण एकं दर पररहस्थिीबद्दल त्यांना सहवस्िर माहििी ददली..

आईने त्यांना भारिाि परि येऊन पुढील उपचार इथेच रुजू करण्याचा
सल्ला ददला.. अरुणलािी भारिाि परि जावे असे वाटि िोिे..

पण प्रॉब्लेम असा िोिा की डॉक्टर िुषार हशवाय योहगनी कािी या
अवस्थेि भारिाि परि यायची नािी.. आहण डॉक्टरांना त्यांचे इथले काम सोडू न
भारिाि आपल्या सोबि चला म्िणणे कािी अरुणला बरे वाटि नव्ििे.. आधीच िे
िूप करि िोिे.. चांगल्या माणसाला एवढे गृिीि धरणे त्याला बरोबर वाटि
नव्ििे..

अरुण आईलाच म्िणाला "िुम्िाला जमेल का इकडे यायला? मला िूप
गरज आिे िुमची.."

“बाबांशी बोलून कळविे.. कारण त्यांना जमेल असे वाट नािीय.. िरीपण
हवचारून बघिे.. त्यांची व्यवस्था बघावी लागेल.. मी कळविे िुला.. ”

अरुणच्या आईचा एक िासाभराने कॉल येिो.. “िे बघ बाळ, बाबांना िर
जमेल असे वाटि नािी.. एवढी सुट्टी नािी हमळणार..“

“अगं मग एकटी कशी येणार एवढ्या दूर िू..“

“एकटी नािी येि िुझ्या सासूबाईंना हवचारिे.. त्यांचािी जीव लेकीसाठी
िुटि असेल रे .. योहगनीलािी बरे वाटेल.. . हवचारू ना?”

“अगं आई िे माझ्या डोक्याि कसे नािी आले.. . “

“डोक्याि यायला डोके रठकाणावर असायला िवे ना.. “

“ए काय ग आई..” म्िणि अरुण बऱ्याच ददवसांनी मनसोक्त िसला.. “
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अरुण िूप िूष िोिा.. आिा त्याला आईच्या अमेररके ि येण्याचे वेध
लागले..

अरुणने त्यांची फ्लाईटची हिदकटे बुक के ली.. त्यांना हडटेल्स पाठवून
ददल्या..

अरुणची आई आहण त्याच्या सासूबाई म्िणजेच योहगनीची आई या दोघी
अमेररके ि लॅन्ड झाल्या.. अरुण त्यांना घेऊन अपाटवमेन्टकडे आला..

योहगनीने हिच्या आईला ओळिले आहण धावि जाऊन लिान
बाळाप्रमाणे हिला हबलगली.. हिने या मागच्या काळाि बरे च कािी पाहिले िोिे..
त्याचा िीण हिला िल्ली जाणवि िोिा.. हिला भारिाि परिायचे िोिे.. पण
प्रशांिच्या सांगण्यावरून िब्बेिीि थोडी सुधारणा िोईपयांि इथेच रािावे लागणार
िोिे..

अश्या पररहस्थिीि आईचे असे येणे म्िणजे हिच्यासाठी सुिद अनुभव
िोिा..

आई आल्यामुळे योहगनीच्या िालचालींमधे िळू िळू सकारात्मकिा येि
िोिी.. अरुण या गोष्टीने मनोमान सुिावला िोिा..

पण योहगनीची अनोळिी नजर अजूनिी त्याला अस्वस्थ करि िोिी..
योहगनी झोपल्यावर हिची आई, अरुण आहण त्याची आई बोलि बसि..

योहगनीची आई िर अरुणचे आभार मानि िोिी.. एवढा पेशन्स कु ठू न
आणलास अरुण.. फार धीराचा बाबा.. मी आहण योहगनीच्या बाबांनी देवाचे
आभार मानले..

असेच ददवस चालले िोिे.. अहक्सडेन्टला आिा ७ महिने झाले िोिे.. पण
अजूनिी योहगनीची स्मृिी परि येण्याची कािी हचन्िे ददसेना..

सवव दैवाच्या िवाली करून.. चमत्कार िोण्याची वाट पािाि.. माणसाला
अहवरि "मयावदा" या शब्दाशी झुंज द्यावी लागिे.. एका मयावदप
े लीकडे माणूस
ििबल िोिो आहण सगळे च हनसगवहनमावत्याच्या िवाली करिो याची अलीकडच्या
काळाि अरुणला प्रहचिी आली िोिी
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संध्याकाळची सगळी कामे उरकू न अरुणची आई आहण योहगनीची आई
अरुण घरी येण्याची वाट पािि िोत्या..

अचानक त्यांच्या कानावर योहगनीची बडबड पडली.. दुपारच्या
जेवणानंिर औषधे घेऊन योहगनी झोपली िोिी.. पण अचानक हिची वळवळ सुरू
झाली.. झोपेि कािीिरी पुटपुटि िोिी.. या दोघी हिला िालवून जागे करण्याचा
प्रयत्न करि िोत्या.. काय िोिे आिे याची हवचारणा करि िोत्या.. पण त्यांच्या
िाके ला हिचा कािीच प्रहिसाद नव्ििा..

िल्ली बऱ्याचदा िी अशी झोपेि बडबडि असे.. आहण डॉक्टर िुषार
बऱ्याचदा िे सांभाळू न घ्यायला मदि करि असि..

आज नेमके िे डॉक्टरांच्या कॉन्फरन्सकररिा दुसऱ्या शिराि गेले िोिे..

आहण आजचे प्रकरण जरा जरूरीपेिा जास्ि लांबले िोिे.. अरुणच्या
आईने मग अरुणला फोन के ला.. पण त्यानेिी उचलला नािी.. मग त्यांनी मेसेज
करून ठे वला..

योहगनी कािी के ल्या शांि िोि नव्ििी.. योहगनीच्या आईने न रािवून
शेवटी िािाने हिच्या चेिऱ्यावर द्धशपडले.. पण िरीिी िी जागी झाली नािी..
नाईलाजाने आिा हिच्या आईने हिच्या चेिऱ्यावर िांब्याभर पाण्याचा मारा के ला..

िशी िी प्रशांि असे जोराि ओरडि झोपेिून जागी झाली िे
ओक्शाबोक्शी रडिच..

िोपयांि दाराची बेल वाजली.. अरुण आला िोिा..

स्विःच्या आईचा आहण सासूचा घाबरलेला गांगरलेला चेिरा पाहून..
जहमनीवरचे पाणी पाहून इथे कािीिरी अनपेहिि घडले आिे याचा त्याला अंदाज
आला.. पण नक्की काय िे त्याला कळि नव्ििे..

िो कािी हवचारणार िोच त्याच्या आईने त्याला योहगनीकडे पािण्याचा
इशारा के ला

हिची िी अस्िाव्यस्ि अवस्था पाहून अरुणच्या डोळ्याि टचकन पाणी
आले.. काय झाले आिे िे जरी त्याला सहवस्िर मािीि नव्ििे िरी हिच्या वेदना..
हिच्या मनाचे मेंदश
ू ी चाललेले युिं.. बरी िोण्यासाठी हिची धडपड सगळे त्याला
कळि िोिे..

योहगनी प्रशांि प्रशांि करून धाय मोकळू न रडि िोिी.. अरुणला
पाििाच िी उठली आहण त्राण नसलेल्या शरीराने उठू न त्याच्याकडे जाण्याचा
प्रयत्न करू लागली.. दोन पावले चालली नािी की िी िोल जाऊन िाली पडणार
िोच अरुणने पुढे िोि हिला सावरले.. बेडवर झोपवले..

अरुण इथे नसिाना काय काय घडले िे अरुणच्या आईने त्याला
सांहगिले.. अरुणला या साऱ्याची सवय िोिी.. पण िरीिी िो हवचाराि पडला दक
“आज असे काय झाले ककवा ददसले दक िी प्रशांिच्या नावाने ओरडि उठली..
डॉक्टर िुषार इथे नसल्यामुळे.. हिला आज न ददसल्यामुळे असे झाले असावे का..”
अरुण मनािल्या मनाि हनरहनराळे िकव लावि िोिा.. पण िरे काय िे योहगनीच
सांगू शकणार िोिी..

आिा िे सारे हिची शुिंीवर यायची वाट पाहू लागले..
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एक िासानंिर योहगनी शुिंीवर आली.. हिने उठू न इकडे हिकडे िोलीभर
नजर दफरवली.. हिला हिची आई ददसली.. अरुण.. त्याची आईिी ददसली..

िी परि प्रशांि प्रशांि करून ओक्सबोक्शी रडू लागली.. अरुण हवचार
करि िोिा की “हिच्या जवळ जाऊ दक नको.. डॉक्टर िुषार िर अजून िीन ददवस
शिराबािेरच असणार िोिे.. िे नसिाना योहगनी आपल्याला कािी सांगेल का..
हिच्या अस्वस्थपणाचे कारण कळल्याहशवाय आपण हिची मदि करू शकणार
नािी.. आिा काय करायचे..” असे नानािऱ्िेचे प्रश् अरुणच्या डोक्याि थैमान
घालि िोिे..

योहगनी उठली आहण िोल सावरि.. िळू िळू चालि जाऊन अरुणला
हमठी मारली.. अरुणला काय करावे सुचि नसिानाच िी अनपेहिि गोष्ट घडली
िोिी.. अरुणला कािीच कळि नव्ििे.. पण त्याच्या डोळ्यांच्या कडा त्याच्यािी
नकळि ओलावल्या िोत्या..

"अरुण अरे िुला मािीि आिे काय पाहिले मी स्वप्नाि.. मी ज्या
आठवणींपासून मुक्त झाले आिे असे मला वाटले िेच सवव परि स्वप्नाि ददसले.. "

अरुण, त्याची आई आहण योहगनीच्या आईचा आनंद गगनाि मावेना..
योहगनीची िरवलेली स्मृिी परि आल्याची िी हचन्िे िोिी..

योहगनी पुढे सांगू लागली "प्रशांि ददसला मला मृत्युशय्येवर..
रुग्णालयाि अंहिम घटका मोजि असिाना.. माझ्या समोर अिेरचा श्वास घेिला..
आहण मी त्याला वाचवण्यासाठी कािी करू शकले नािी.." अरुणला हबलगून
योहगनी िूप रडली.. अरुणने हिला मोकळे िोऊ ददले.. हिला कािीिी न बोलिा
िािाच्या आश्वस्थ स्पशावने थोपटू न.. मायेने शांि के ले..

चार ददवसांनी डॉक्टर िुषार त्यांची कॉन्फरे न्स संपवून शिराि परि
आले.. त्यांना अरुणचा मेसेज ददसला..

त्यांनी अरुणला कॉल के ला.. अरुणने कॉलवर त्यांना सहवस्िर माहििी
ददली.. डॉक्टर िुषारना िूपच आनंद झाल..

योहगनी त्यांना प्रशांि समजून जे वागि िोिी त्याचा आवाका
ददवसेंददवस वाढि िोिा.. आहण हिला समजावणे वरचेवर कठीण जाि िोिे..
त्यांनी सुटके चा हन: श्वास टाकला..

योहगनीची स्मृिी परि आली िोिी.. प्रशांि या जगाि नािी आिे िे हिने
स्वीकरले िोिे.. डॉक्टरी पेश्याला साजेशी.. ककबहुना त्यािीपेिा माणुसकीच्या
किा रुं दावणारी कामहगरी डॉक्टर िुषारनी के ली िोिी..

अरुण-योहगनीच्या अपाटवमेन्टकडे न येिा डॉक्टर िुषार सरळ त्यांच्या
घरी गेल.े . त्यांचे किवव्य त्यांनी चोि पार पाडले िोिे..

अरुण दुसऱ्या ददवशी डॉक्टर िुषारना भेटायला गेला.. त्यांचे आभार
मानण्यास साजेसे शब्द अरुणला सापडि नव्ििे.. “िुमच्यासारिी माणसे या जगाि
आिेि म्िणूनच लोकांचा माणुसकीवरचा हवश्वास अजून हशल्लक आिे.. आपल्या
सवव इच्छा पूणव िोवो आहण आपली भरभराट िोवो” या शुभेच्छांसि त्यांचे आभार
मानून.. हनरोप घेऊन अरुण घरी परि आला..

अरुण योहगनाला आिा भारिाची.. घराची.. बाबांना भेटण्याची ओढ
लागली िोिी.. अरुण योहगनी महिन्याभराि अमेररके िील सवव औपचाररकिा पूणव
करून आईबरोबर मायदेशी परिले..

हवमानिळावर त्या दोघांचेिी बाबा त्यांना ररहसव्ि करायला आले िोिे..

अरुण योहगनीला धडधाकट पाहून दोघांच्यािी बाबांना िूप आनंद
झाला.. योहगनीला बरे च ददवसांनी हिचे बाबा ददसले िोिे.. सगळ्यांचेच डोळे
पाणावले िोिे..

दुराव्याच्या.. अपघािाच्या सवव यािनांना अश्रू रूपाने बािेर पाडण्यासाठी
वाट हमळाली िोिी..

मनािील मळभ दूर िोऊन आकाश स्वच्छ झाले िोिे..

अरुण योहगनीच्या आयुष्यािील काळोि दूर िोऊन सूयव िळू िळू
हिहिजावर आला िोिा.. त्याच्या सोनेरी दकरणांनी अरुण योहगनीच्या आयुष्याचा
कॅ नव्िास व्यापून टाकला िोिा.. त्यांच्या नवीन आयुष्याच्या अरुणोदय झाला
िोिा..
***** समाप्त *****

ई साहित्य प्रहिष्ठान
मराठी हसनेमा िा एके काळी भारिाि द्धिदी हसनेमाच्या िोडीस िोड
ककवा काकणभर वरचढच िोिा. मध्यंिरी मराठी हसनेमाला उिरिी कळा लागली.
प्रेिक येईना. म्िणून हथएटर हमळे ना. हथएटरच हमळि नािी म्िणून चांगले मराठी
हसनेमा बनेनाि. आहण चांगले हसनेमा नािीि म्िणून प्रेिक हमळे नाि. असे एक
दुष्टचक्र सुरू झाले. मग आला झी मराठी हसनेमा. आहण त्याच्याच जोडीने छोट्या
आकाराची मल्टीप्लेक्स आहण हडहजटल प्रिेपण. त्यामुळे पुन्िा एकदा मराठी
हसनेमा जोमाने बिरू लागला.
कािीशी अशीच पररहस्थिी मराठी साहित्याचीिी िोि आिे. एके काळी
टॉपला असलेले मराठी साहित्य मधल्या काळाि रटव्िी आहण हसनेमाच्या युगाि
मागे पडले. पण आिा मोबाईल आहण इं टरनेट यांच्यामुळे मराठी वाचकवगव फ़ार
मोठ्या प्रमाणावर वाढिो आिे. आहण त्याच जोमाने त्यांच्यासाठी हलहिणारा
दजेदार लेिक वगविी हनमावण िोऊ लागला आिे. मराठी साहित्याच्या भहवष्याबद्दल
आम्िी अत्यंि आशावादी आिोि.
आपली साथ मात्र पाहिजे. आपल्या ओळिीच्या जास्िीि जास्ि लोकांना
ई साहित्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई मेल पत्ते व whatsapp नंबर कळवा. त्यांना ई
साहित्यचं मोबाईल app download करायला सुचवा. आग्रि करा. ई साहित्यचे

माके रटग करा. एकदम फ़्रंट फ़ु टवर येऊन िेळू. जबरदस्ि माके रटग करू. लािांचे
कोटी करू आहण मराठी साहित्य पुन्िा नंबर वन ला आणू.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e
sahitybooks
ई साहित्य प्रहिष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service सुरू झाली
आिे.पूणवपणे फ़ु क्कट पुस्िकं आिा आपल्या मोबाईलवर थेट . कृ पया नांव नोंदणीसाठी
7710980841 िा नंबर आपल्या मोबाईलवर सेव्ि करा आहण नंिर या नंबरवर वॉट्ट्सऍप
करून आपले नांव व शिराचे नांव कळवा आपल्याला हनयहमिपणे एक नवीन मराठी ई पुस्िक .
Whats app िारे पाठवले जाईल आपण िे पुस्िक आपल्या हमत्रांना .Whatsapp करा आहण
भाव िा.
आपल्या ओळिीच्या दकमान दिा
लोकांचे मेल आय डी आम्िाला कळवात्यांना .
व आपल्याला .आम्िी हवनामूल्य पुस्िके पाठवू
VIP सभासद बनवले जाईल.

