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एक डाव नियतीचा... 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

  

 

सादर करीि आि े

 

 

एक डाव हनयिीचा... 
(कादंबरी) 

 

 

 

लेहिका 

पुवाा संजय राऊि 
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एक डाि वनयतीचा... (कादबंरी) 

लेखखका: पिुाच सांजय राऊत 

पत्ता : म.ु पो. एडिन (सफाळे), ता.वज. - पालघर  

वपन कोड - ४०११०२ 

मोबाइल - 7276184340 

ई-मेल - inforaut99@gmail.com 

 

या पुस्तकािील लेिनाचे सवा िक्क लेखिकेकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककंवा त्यािील अंशाचे 

पुनर्ुाद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककंवा इिर रुपांिर 

करण्यासाठी लेखिकेची लेिी परवानगी घणे े

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई 

िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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• विनामलू्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिर्ड करू 

शकता.  

• ह े ई पसु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी वकिं िा 

िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापिुी ई-सावहत्य 

प्रवतष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े 
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थोडंस ंकाही "एक डाव नियतीचा..."च्या निनित्तािे 

 तशी लहानपणापासनू िाचनाची फार आिर्... काही 

विसलिं तर हातातलिं काम टाकून ते चाळत बसायची. 

आजिर खपू पसु्तके िाचली. पण स्ितःचे काहीतरी वलहून 

प्रकावशत करता येईल, असा विचारही कधी मनाला वशिला 

नव्हता. पण एके वििशी " पेराल तसिं उगिेल " असिं 

काहीतरी िाचनात आलिं आवण मनात नकळत वलवहण्याची 

भािना स्पशूडन गेली. "एक र्ाि वनयतीचा..." ह ेमाझिं पवहलिं 

पसु्तक. खरिं तर आमच्यासारख्या निख्या लखेक आवण 

किींना ई-सावहत्य प्रवतष्ठानान ेया स्पधाडत्मक जगात आपल े

पाऊल ठेिायला मागड िाखिला, म्हणनू मी सनुीळ सामिंत 

सर आवण ई - सावहत्य प्रवतष्ठान यािंच्या टीमचे आभार मानते. 

 या पसु्तकामागे अनेकािंचे कष्ट आहते, मेहनत आह.े मी 

एकटी याची हक्किार नाही. माझी लहान बहीण कु. 

भाविका सिंजय राऊत, वहने माझ्या स्िपनािंना िाट िाखिनू 

माझ्या कल्पनेला िास्तवात आणण्यास मला िेळोिेळी 

मित केली. त्यामळेु वतचे आभार मानल्याविना माझे मनोगत 

पणूड होणे शक्य नाही. माझ्या या वलवहण्यामागे माझे आई-

िर्ील, माझे भाऊ-बहीण, माझे गरुुजन या सगळयािंचा 

पावठिंबा आह.े वजतकी नािे घ्यािी तेिढी कमीच आहते, या 
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सगळयािंचे मी आभार मानते. शालेय गरुुजन, शाळेतील 

िाचनालय यामळेु नकळत मी पसु्तकािंकरे् आकवषडत झाली 

आवण त्यातनूच आज वलवहण्याची प्रेरणा मला वमळाली. 

माझ्या या यशात माझ्या आई िर्ीलािंचा, भािा-बवहणीचा, 

शाळेतल्या गरुुजनािंचा आवण माझ्या क्लासेसच्या 

वशक्षकािंचा, वमत्र-मैवत्रणींचा मोलाचा िाटा आह.े त्यािंच्या 

अचकू मागडिशडनामळेुच मी आजिर घर्ली आहे आवण 

अजनूही घर्त आह.े म्हणून या सगळयािंची मी आजन्म 

ऋणी राहील. 

 तसिं बघायला गेलिं तर, मी बारािीत असताना कविता 

वलहायला सरुुिात केली, पण ती कधी प्रवसद्ध करण्याच्या 

भानगर्ीत पर्ली नाही. पण जसिं िाचन िाढलिं तसिं 

पििीच्या ३ ऱ्या िषाडत िाटू लागलिं, आपणही काहीतरी 

वलहाििं. म्हणनूच, "एक र्ाि वनयतीचा..." ह ेमाझे पवहल े

पसु्तक. आज ई- सावहत्य प्रवतष्ठानाच्या मितीने ह ेपसु्तक 

तमु्हािं िाचकािंना भटे म्हणनू ितेाना मला आनिंि होत आह.े 

तरी आपण सिाांनी याचा स्िीकार करािा, ही नम्र विनिंती. 

 

 - पिुाड सिंजय राऊत. 
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पुर्वा संजय रवऊत. 

जन्म : २८ डिसेंबर १९९९ 

 माझे बालपण सफाळे 

(पालघर) येथील एर्िन या 

गािी गेले. माझे िहािी 

पयांतच े वशक्षण विद्याभिन 

एर्िन या शाळेत झाले. 

सिुिैाने, आमच्या शाळेत 

िाचनालय होत े आवण 

म्हणनूच माझ्यातला 

िाचनाप्रतीचा वजव्हाळा वनमाडण होण्याच े सगळे श्रेय या 

िाचनालयाला जाते. पाचिी पासनू िहािीपयांत हिी ती सारी 

पसु्तके, कथा-काििंबऱ्या, काव्यमाला, िैज्ञावनक पसु्तके सगळिं 

काही िाचनात आलिं. माझे िहािीनिंतरचे वशक्षण अण्णासाहबे 

ितडक महाविद्यालय िसई (पालघर) येथे सरुु असनू मी िावणज्य 

शाखेच्या अिंवतम िषाडला आह.े ययाती, श्रीमान योगी, छािा, 

समवथिंग, मास्टर माई िंर्, िवुनयािारी ही माझी आिर्ती पसु्तके. 

वि.स. खािंरे्कर, रणनित िसेाई, सहुास वशरिाळकर, वसर्नी 
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शेल्र्न ह े माझे आिर्ते लेखक. सहुास वशरिाळकर यािंची 

जिळपास सगळीच पसु्तके मी एका बैठकीत िाचून मोकळी 

झाली आह.े 

 मी खरिंच मनोमन मानते, "िाचनान े बदु्धी सधुारते, 

विचारशक्तीला बळ येत,े विचारािंची खोली िाढते आवण 

माणसाला प्रत्येक िेळी समस्येला सामोरे जायला पसु्तक आवण 

त्यातनू घेतलेला धर्ा नेहमी बळ ितेे." कोणीतरी म्हटल ेआह े

ना... " पसु्तक हा माणसाचा खरा गरुु अन खरा सोबती. " ते 

काही उगाच नाही. 

एक र्ाि वनयतीचा... 

पिुाड सिंजय राऊत. 

पत्ता : म.ु पो. एर्िन (सफाळे) 

ता.वज. - पालघर  

वपन कोर् - ४०११०२ 

मोबाइल - 7276184340 

ई-मेल - inforaut99@gmail.com 
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पसु्तकाची ओळख :  

 

 वनयती... कधी कोणी वहचं भाकीत करू 

शकत नाही. आजिर वकत्येक लोक असे 

असतील ज्यािंनी वनयतीच्या चक्रात फसनू मरण 

जिळून अनभुिलिं असेल, काही असेही 

असतील ज्यािंच्यािर वनयती मेहरबान झाली 

असेल. पण वनयतीचा खेळलेला प्रत्येक र्ाि, 

कधी कोणािर कसा उलटू शकेल याची 

शाश्वती कोणी िऊे शकत नाही.  

 अशीच वनयतीने साधलेल्या र्ािात 

अर्कलेली अनघा आवण वतची कथा घेऊन मी 

तमुच्यासमोर आली आह.े या कथेतील पात्रे 

तमु्हािंला तमुच्यासारखी भासतील, एका 

टपपयािर तमु्ही वतथे स्ितःला ररलेट कराल... 

वनयतीने साधलेल्या र्ािात अनघाच्या 

जीिनाला आलेली कलाटणी, वनयतीने कधी 

मेहरेबान होऊन तर कधी अगिी िषु्टपणे 
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अनघाच्या जीिनाशी खेळलेल्या र्ािात 

अनघा अपयशी ठरत े वक वनयतीला माघार 

घ्यायला लाित.े.. ते तमु्हाला काििंबरी 

िाचताना कळेलचिं. पण वनयतीने मािंर्लेल्या 

र्ािात अनघाला जर्लेला आजार, त्यात वतन े

उचललेले पाऊल, वनयतीच्या फटक्यान ेवतला 

सहन कराव्या लागलेल्या मरणयातना असे 

अनेक हृियद्रािक प्रसिंग यात रेखाटल ेआहते. 

िाचताना र्ोळयात पाणी येईल, मध्येच 

अनघासाठी हुरहूरही लागेल, आवण शेिट काय 

असेल याची उत्सकुता नक्कीच िाचकािंना 

राहील, अशी सान अपेक्षा. आपल्या अवभप्राय 

- सचूना जरूर कळिा, ही छोटीशी विनिंती. 
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अर्पणर्निका  

 

ज्यांनी मलय जन्म दऊेन सुसांस्कयरयचे धडे ददले अश््य मयझ््य 

आई-बयबयांसयठी... 

ज्यांनी मलय आलेल््य सांकटयशी सयमनय करय्लय दशकदिल े

अश््य मयझ््य सिव गरुुजनयांसयठी... 

 ज्यांनी मयझ््यतली कलय ओळखनू मलय दलदिण््यसयठी 

उत्तेजन ददले अश््य मयझ््य बिीण-भयियांसयठी...  

आदण मयझ््य सिव दितदचांतकयांसयठी... 

मयझे ि ेपदिले - िदिल ेपसु्तक समदपवत ! 

 

 ~ पिुयव रयऊत ! 
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एक र्ाि वनयतीचा... 

पिुाड सिंजय राऊत. 

 

 

 

एक र्ाि वनयतीचा... ही कथा 

काल्पनिक आह.े तयांतील व्यक्ती, स्थळ, 

प्रसंग ह े सवा काल्पनिक असिू 

वास्तवातील कोणा व्यक्ती वा स्थळाशी 

तयांचे साम्य आढळूि आल्यास तो 

निव्वळ योगायोग ठरेल.  
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१ 

 

 

हां... ती थोर्ीशी िेंधळी अन थोर्ी मॉर्नड अशी. नाि वतचिं 

अनघा. र्ोळे ते काळेभोर अन कुरळया कुरळया केसािंची आवण 

सरु्ौल अश्या बािंध्याची ती. पीठासारखी गोरीपान अन भन्नाट 

अश्या र्ोक्याची धनी. पाहूनच मोवहत होण्यासारखी स्िगाडतली 

अपसरा जण ू काही. बघताच वतच्यािर मोवहत होण्यासारखी 

अन त्यातच वतला लाभलेली ती सरेुल आिाजाची िैिी िणेगी, 

यामळेु रुपाला चार चािंि लागलेच असिं समजा. तशी वतच्या 

स्िपनािंशी वतची गट्टी जमली होती, व्हायच ेहोते वतला गायक. 

ओळखला होता वतन े वतचा तो गायनाचा कल, कॉलेजमधनू 

बाहेर पर्ता पर्ता त्या स्नेहसिंमेलनचा वििस वतनिं गाजिला 

होता. तो टाळयािंचा होणारा कर्कर्ाट आवण वमळालेली ती 

कौतकुाची पाठीिरील थाप... यामळेु, अनघा अगिीच भारािनू 

गेली होती. अन कळत नकळत का होईना, पण वतचा 

गाण्याकर्ला तो कल िाढत होता.  
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 त्या पररके्षनिंतर वमळालेल्या फािल्या िेळात वतने 

गायकीच्या वशकिणीही लािनू घेतल्या होत्या वतच्या पपपािंच्या 

मितीन.े अन हा िेळ वतचा अगिी रमत अन गाण्यात तल्लीन 

होऊन जात होता. तसिं वतला गायक व्हायचिं होतिं, पण हा छिंि 

होता. यात कररअर करायचिंय वक नाही हा सिडस्िी वतचा 

स्ितःचा प्रश्न होता. त्याबद्दल वतला स्िातिंत्र्य होते. 

 अगिी लार्ात िाढलेली, वतच्या पपपािंच्या कन्याप्रेमात 

जगलेली, अिंगािर कधी पाच बोटिंही लािली नव्हती वतच्या 

बाबािंनी. हो ना... बाबाच वतचिं सगळिं विश्व होतिं. वतचे पपपा 

म्हणजे वतचे बाबा, वतची आई, वतची ताई अन मैत्री सदु्धा 

त्यािंच्याशी. एकिं िरीत बाबा हाच वतचा आधारस्तिंभ होता. 

 तमु्ही म्हणाल वतची आई, आई कुठिं गेली? अरे हो, या 

प्रश्नाचिं उत्तर वतलाही आजपयांत ठाि नव्हतिं. लहानपणापासनू 

बाबािंनी कधी वतला वतच्या आईची कमी भासिनू विली नव्हती, 

जीिापार् जपायच े वतला. अगिी तळहाताच्या फोर्ाप्रमाणे. 

काय हििं नको वतला... ते सगळिं सगळिं आरिच बघायचा. 

आरि म्हणजे अनघाचे पपपा. कॉपोरेट मध्ये आरि HR 

मॅनेजरच्या पिािर होता. सगळिं काही व्यिवस्थत चाललिं होतिं. 
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 अनघाला मधेच बालपणात प्रश्न यायचेच. पपपा माझा 

जन्म कसा झाला, जसिं तीच िय तसिं आरि वतच्या मनाच्या 

समजतुी काढायचा. अगिी ३-४ िषाडची असताना वतने असे 

काही विचारल ेतर आरि म्हणायचा, " तलुा ना, एका सूिंिर 

परीने माझ्याकरे् रात्री या गािीिर आणनू ठेिलिं अन सकाळ 

झाली तेव्हा मी तलुा बवघतलिं आवण इतकिं  िाढिलिं. अगिी 

लहानाची आता त ूमोठी झालीस ना... माझी सानलुी परी."  

 जशी ती वशकती सिरती झाली १५-२० िषाडची. पनु्हा 

वतच्या मनात तोच प्रश्न. अन आरिही नेमका तयारीत असायचा 

वतला उत्तर िणे्यासाठी. एकिा सकाळी नाश्ता करता करता 

सहज वतन ेएक नजर वफरिली सभोिार अन आरिला आिाज 

विला. 

" रॅ्रु्, एक विचारू का?? " जरा घाबरत चाचपर्त 

विचारलिं वतन ेआरि ला. 

" हा बाळा, विचार ना, काय झालिं? " आरि अगिी वतला 

थोपटत म्हणाला. पण आतनू त्यालाही भीती िाटली. असिं 

काय विचारणार आह े ही, म्हणनू तोही आतनू िःुखी कष्टी 
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झाला. पण समोरून वतला जाणि ूनये, म्हणून त्याने िरिरचिं 

स्ितःला सािरले. 

 

"हा, रॅ्रु् मी म्हणत होत,े मी आह,े तमु्ही पण आहते, मग 

मम्मा कुठिं आह ेमाझी?? " 

अनघान े सरळ विषयला हात घातला होता अन इथ े

आरिच्या मनात एक चलवबचल सरुु झाली होती. 

काय कराििं, कस सािंगाििं कळत नव्हतिं, त्याच्या र्ोक्याचा 

फार भगुा होण्याची िेळ आली होती त्या १-२ वमवनटािंत. अन 

त्याचिं सिुिै म्हणाििं वक, अनघाचिं ििुिै कळत नाही. बोलायला 

आरि तोंर् उघर्णार तेिढ्याच त्याच्या फोनची ररिंग िाजली, 

वरिंग वरिंग, वरिंग वरिंग... आरि भरल्या नाश्त्याच्या ताटािरून 

उठला अन फोन करे् धाि घेतली, स्क्रीन िर नाि झळकत होत 

त्याच्या "निशांत सर"चिं. बहुिा, त्याच्या बॉसचा फोन आला 

होता अन त्यािंचिं काहीसिं सिंभाषण चाल ूझालिं. 

"हलॅो सर, गरु् मॉवनांग " आरिनिं फोन िर त्याच्या बॉसला 

विश केलिं. 



एक डाव नियतीचा  पुवाा राऊत 

18 

 

पलीकरू्न त्याच्या बॉसचा आिाज आला,  

" गरु् मॉवनांग आरि, I'm here to inform you that 

today you have to submit that PPT which was 

decided to submit after two days. It's so urgent, 

just start your work and submit it fast"  

 रे्र्लाईन जिळ आली आह ेअन कामाचा िेग िाढि, 

असिं सािंगनू वनशािंतने फोन ठेिला. 

एव्हाना, अनघानेही ह े सगळिं काही ऐकलिं असाििं, अन 

वतच्या रॅ्र्च्या PPTच्या सबवमशन मध्ये ती वतचा तो प्रश्नही 

विसरून गेली.  

 

आरिला आता जरा जोरानिं कामाला सरुुिात करायची 

होती. त्यानिं त्याचा ब्रेकफास्ट आिरता घेतला अन अनघाला 

गरु् बाय बोलनू त्याच्या रूम मध्ये गेला.  

 त्याचिं लक्ष विचवलत झालिं नव्हतिंच मळुी, वतने तो 

सकाळच्या ब्रेकफास्टच्या िेळी विचारलेला प्रश्न अजनूही 

वतच्या आिाजात त्याच्या कानात घमुघमुत होता. पण बॉसचा 
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ऐन िेळी फोन अन त्याची ती उर्ालेली धािंिल बघून अनघानेच 

विषयािंतर केल ेहोते. मग तो बिल लक्षात घेऊन, आरिनेही 

वतला वतच्या क्लासला उशीर होईल म्हणनू आिरतं घ्यायला 

सािंगनू तो PPTसाठी रूम मध्ये आला होता.  

 यािेळी िेिानिं िेळ मारून नेली होती की ििैानिं, त्याला 

उमजत नव्हतिं. पण िेळ मारून नेली होती, यातच त्याने 

सटुकेचा वनःश्वास सोर्ला होता. पण कधीतरी ही िेळ येईलच 

ना... तेव्हा काय करायचे, कसिं सामोर जायचिं अनघाला त्याला 

कळतिंच नव्हतिं, अन त्याच विचारात गकड  असताना त्याच्या 

मोबाईलने परत त्याला त्याच्या विश्वातून िास्तव्यात आणल े

होते. त्याच्या बॉसने त्याला PPTसाठी आिश्यक मदु्द े अन 

अजनू काही मावहती मेल केली होती. आरिही आता झपाझप 

कामाला लागला होता, आज रे्र्लाईन जिळ आल्यामळेु 

बॉसने त्याला WORK FROM HOME ऑफर केलिं होतिं. 

िपुारच्या १ िाजेच्या समुारास, अनघा वतच्या क्लास िरून घरी 

आली, अन रूम मध्ये जाऊन र्ोकािल ेतर आरि अजनू त्या 

PPT च्याच मागािर होता. वतन े ती धर्पर् अन त्याच्या 

र्ोक्यािरचे टेन्शन ओळखल ेहोते.  
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 वकचन मध्ये आल्यािर त्या कामिाली मािशी येऊन 

भाजी अन चपात्या करून गेल्या होत्या. वतन ेती भाजी ओव्हन 

मध्य ेगरम करायला ठेिली अन आरिला जेिणासाठी आग्रह 

करायला गेली. आरि अजनूही त्याच्या कामातच होता. पण 

जेिणाची िेळ टळून जाईल अन अनघा िाट बघतेय, वतचा मरू् 

ऑफ नको व्हायला, म्हणनू त्यानिं त्याचिं आिरत घेतलिं अन तो 

र्ायनींग टेबल िर आला. एव्हाना, अनघा निं िोघािंसाठी िाढलिं 

होतिं, वतला विचारायचिं होतिं, पण आरि चिं त्या PPT बद्दलच 

टेन्शन वतला वतचिं मन आिरायला भाग पार्त होत. आरिनिं 

वतच्या क्लास बद्दल विचारणा केली अन निंतर इथल्या वतथल्या 

गोष्टी झाल्या निंतर आरि पनु्हा आपल्या रूम मध्ये येऊन 

बसला. त्याचिंही र्ोकिं  जर् होत होतिं. कामाच्या व्यापामळेु नव्ह,े 

तर अनघाने विचारल्या त्या सकाळच्या प्रश्नामळेु. तो सािरीत 

होता स्ितःला. अन अचानक त्याच्या त्या विचारािंमळेु तो 

खोल विचारात गेला अन त्या भतूकाळात जाऊन त्याच्या अन 

वतच्या आठिणीत रमनू गेला क्षणासाठीच.  

 त्याचिं अन वतचिं ते अरेंज मॅरीज. ती म्हणजे वनशा, 

आरिची पत्नी. घरच्यािंच्या सहखशुीनिं अन सिंमत्तीनिं झालेलिं 
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त्यािंचिं लग्न. अग्नीला साक्ष िऊेन सात फेरे घेऊन ते िोघ ेलग्न 

गाठीत बािंधले गेल ेहोत ेया जन्मासाठी. सगळिं काही मस्तच 

चाललिं होतिं िोघािंचिंही. अन १-२ िषाांत त्यािंच्या घरी पाळणा 

हलणार, अशी हलकेच बातमी पसरली. सगळे खपू खशु होत,े 

आरि आवण त्याच ेआई-बाबा अन वतच ेआई-बाबाही. पण 

ती, ती मळुीच खशु नव्हती, कारण होतिं असिं की वतला वतच्या 

कररअर िर जास्त फोकस्ड व्हायचिं होतिं आवण इतक्या लिकर 

वतला मातभृार लादिू घ्यायचा नव्हता.  

 सगळयािंनी खपू समजािलिं, अगिी आरिने तर चक्क 

लोटािंगण घालायचे बाकी होते. पण िगर्ािर र्ोके आपटून 

काय वमळणार, आपल्या र्ोक्याचिं रक्तच फक्त, अन ते रक्त 

पाहून िगर्ाला जर पाझर फुटला, तर काय तो िगर् का? 

सगळयािंनी वतला समजािनू झालिं. सास ू म्हणा, सासरे बुिा, 

बाबा अन राहता रावहली ती आई वतची. आईने चालिलिं वतचिं 

िज्रास्त्र अन ती घायाळ झाली, भािकु झाली अन वनणडय या 

सगळयािंच्या बाजनूिं लागला.  

 काय मावहत काय होतिं भाळी वतच्या अन आरि च्या. 

सकाळी ऑवफसला गेल्या गेल्या वतच्या बॉसने वतला बोलािनू 
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घेतलिं अन वतच्या प्रमोशनसाठी एक क्लायिंटचा प्रोजेक्ट 

सोपिला.  

"निशा, ह ेतझुिं ध्येयिं आवण ही तझुी िाटचाल करण्याची 

योग्य सिंधी " वतचा बॉस खुशीत बोलला. 

वनशा थोर्ीशी गोंधळून गेली. पण कररअरसाठीच तर 

लढलो ना काल आपण, मग आज का माघार घ्यायची.  

वतन ेथोर््या िबक्या आिाजातच "र्न सर" असे सािंगनू 

वनरोप घेतला. 

स्ितःच्या केवबन मध्य े जाऊन, आरिला टेक्स्ट मेसजे 

केला. थोर्िंसिं महत्िाचिं बोलायचिं आहे तझु्याशी, फ्री कधी 

होशील?  

त्याच्याही ररपलाय त्यािर... अगिं, घरी बोलयूा ना 

कामािरून आल्यािर वनिािंतपणे. 

वतन ेपनु्हा मेसेज केला... " आरि, घरी नाही रे... बाहेर भेटू 

या ऑवफस सटुल्यािर, थोर्िं महत्िाचिं आह.े' 
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त्याला मावहत होता तो हट्टी स्िभाि वनशाचा. आवण 

वतच्या गोष्टीचे गािंभीयड लक्षात घेता त्याने वतला मेसेज केला. 

"हा चालेल... त्या सन कॅफे मध्ये भेटू या ५:०० िाजता. " 

वतन े ’एक प्रॉब्लेम सटुला” असिं म्हणनू एक सटुकारा 

सोर्ला. पण आता महत्िाचिं होतिं ते म्हणजे आरिला सामोरिं 

जाऊन त्याच्या नजरेला नजर िऊेन त्याला ही बातमी सािंगणिं. 

थोर्िंसिं जास्तीचिं िर्पण वतच्या मनािर आलिं होतिं. कश्यातही 

वतचिं लक्ष लागत नव्हतिं. एकिाचे ५ िाजले, ऑवफस सटुलिं 

आवण लगबग करत ती सन कॅफे मध्य ेयेऊन पोहचली अन 

आरिला कसिं सामोरिं जायचिं, याच विचारात मग्न होती.  

तेिढ्यात आरि आला. त्या कोपऱ्यात नजर टाकली तर 

वतची चयाड विचारात गढून गेली होती. वतची मस्ती करण्यासाठी 

त्याने मदु्दामहून वतची वफरकी घ्यायच े ठरिले. "काय मॅर्म 

कोणत्या विचारात हरिलात, कोणी राजकुमार वक काय? " 

 एव्हाना ती सािरून गेली होती. अन लागलीच िेटरला 

बोलािनू वतनिं १ सॅण्र्विचिं अन २ कॉफी मागविला होता. सरळ 

विषयाला हात घालािा असा विचार करीत असताना, आरिने 

अवतशय प्रेमाने वतचे हात आपल्या हातात घेतले, उद्देश एकच 
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वक वतच्या मनािरचिं ताण, अन आलेला क्षीण थोर्ासा कमी 

व्हािा. पण ती जरा जास्तच अिघरू्न बसली अन बोलायला 

सरुुिात केली. 

"आरव, एक प्रॉब्लेम झालाय." नजरेला नजर िणे्याच्या 

प्रयत्नात ती बोलली. 

" हा... बोल ते मला क्षणात कळलिं, तझु्या चेहऱ्यािरची 

उिासीनता त्यातूनच समजतिंय वक काहीतरी गर्बर् आह"े 

आरि निं त्याची सगळी वनरीक्षणे क्षणात वतच्या समोर मािंर्ली. 

वनशा िबक्या स्िरात म्हणाली, " अरे, आजच माझ्या 

बॉसने मला एक प्रोजेक्ट विलाय अन त्यात जर यश आलिंच तर 

र्ायरेक्ट मोठ्या पिािर बढती पण वमळणार, असिं आश्वासन 

विलिंय त्यािंनी. अन मी त्यािंना हो बोलनू आली आह.े" 

उद्यापासनू प्रोजेक्ट चाल ू होईल, म्हणनू मला िाटतिं की 

आपण गभडपात करून, हा चान्स निंतर घ्यािा. " 

आरि, त्याचिं काय झालिं ते विचारूच नका. अक्षरश: 

गळून, खचला होता तो. वनशाचे ह े िाक्य ऐकून त्याची 

िातवखळच बसली होती. र्ोळयािंत आसिे जमा झाली होती. 
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 अन तेिढ्यात, वरिंग वरिंग... त्याच्या फोनची ररिंग िाजली. 

त्याच्या वनशािंत बॉसचा फोन होता. पलीकरू्न आिाज आला,  

"काय आरि... how is the work? " 

"हा सर... होतिंय होतिंय.. थोर््याचिं िेळात तुम्हाला मी 

PPT मेल करतो"  

आरिच्या आिाजात तो नम्रपणा होता, अजनूही तो त्या 

धक्क्यातच होता. पण जसा बॉसचा फोन आला, त्यान ेस्ित:ला 

सािरलिं. अन तो पनु्हा PPT करे् िळला. ती जखम अजनू 

ओली होती त्याच्या हृियािर. २०-२२ िष े उलटून गेली 

असािी बहुधा, तरीही आठिण आली की आरिचे र्ोळे 

आसिािंनी भरून येतात.  

 तेिढ्यात अनघा येत,े ती जण ूकाही वनशाचीच प्रवतकृती. 

हुबेहूब वतच्यासारखी, पण वमळत्या जळुत्या गोष्टी होत्या वतच्या 

आरिसारख्या. आरिनिं त्याच्या गालािंिर ओघळलेली आसिे 

वतच्या नकळत वटपनू घेतली हातरुमालाने.  

अनघा आरि करे् पाहून " रॅ्रु्, बागेत जायचिं आह,े येतात 

का माझ्या सोबत " म्हणाली.  
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पण वतला मावहत होतिं त्याचिं PPT अजनू सिंपल नव्हतिंच.  

तो नाही बोलायच्या आधीच अनघा म्हणाली,  

" ओके, You carry on your PPT, मी एकटी जाऊन 

येते." 

"बेटा, सािंभाळून जा...", आरि एिढिंच काही बोल ूशकत 

होता यािेळी. 

अनघा थोर्ीशी रागातच होती, खरे तर राग आला होता 

वतला वतच्या रॅ्र््र्ीच्या बॉसचा. म्हणे काय आजच PPT हिी 

होती त्याला.  

वतलाही अनेक प्रश्न होत,े तयाची सविस्तर उत्तरे हिी होती 

आज वतला. सारख ेबोचत होते ते सगळे प्रश्न वतच्या जीिाला. 

जशी समजिार होत होती, तसे वतला ते गढू खपूच भीतीिायक 

िाटत होते. त्याच विचारािंच्या तिंद्रीत असतानाच ती बागेच्या 

िाटेिर एक व्यक्तीिर जाऊन धर्कली. सॉरी बोलायच्याही ती 

तिंद्रीत नव्हती. कारण ती विचारािंच्या इतक्या खोलिर जाऊन 

पोहचली होती, नक वतला उत्तर हिे होत,े वतच्या शिंकािंचिं वनरसन 

हििं होतिं तेही आजच्याच वििशी. 
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 ज्या व्यक्तीिर ती धर्कली होती, ती ४०-४५ िषाांची एक 

गोरीपान बाई होती. पण अनघा त्यािेळी इतकी सिंभ्रमीत झाली 

होती की, वतचा वतच्या नकळत कुणाला धक्का लागतोय हहेी 

वतला कळत नव्हतिं. त्या बागेतल्या बाईने वतच्या त्या 

कपाळािरील आठ्या अगिी व्यिवस्थत वनहारल्या होत्या अन 

वतच्या माफीची अपेक्षा न ठेिता त्या सहजपणे आपल्या 

कामाला वनघून गेल्या. पण ती मलुगी, वतचा तो स्िभाि अन 

त्यािर उमटलेल्या त्या वचिंतेच्या असिंख्य अश्या रेघोट्या. ििे 

जाणे का, पण काहीसिं आपलेपण जाणित होतिं वतला 

पावहल्यापासून नेत्राला. हो, ती बागेत अनघाशी झालेल्या 

टक्करींन नेत्राच्या जीिाला अगिीच कासािीस करून सोर्लिं 

होत. आज वबछान्यािर पर्ल्या पर्ल्या वतला काही झोपच येत 

नव्हती. सारखिं र्ोळयािंसमोरून बागेत झालेली घटना सरसर पढुे 

सरकून येत होती. अन अचानक बऱ्याच उवशरा वतचा र्ोळा 

लागला.  

 अनघािर तसा काही फार असा पररणाम झाला नव्हता 

त्या घटनेचा. आपल्या रुटीनचा एक भाग म्हणनू वतनिं त्याचा 

विचार वतथेच सोर्ला होता. नेत्रासारखिं "काही खास" असिं 



एक डाव नियतीचा  पुवाा राऊत 

28 

 

वतला िाटलिं नव्हतिंच, पण म्हणतात ना... िैि र्ाि मािंर्तिं अन 

आपलिं कमड आपल्याला त्यात ओढून घेतिं. पढुे काय िाढून 

ठेिलिं आह े याचा अगिी चटुकीभर िखेील थािंगपत्ता नव्हता 

िोघीनाही. 

 सकाळ झाली, सूयड र्ोईिर आला अन सगळयािंची 

विनचयाड सरुु झाली. एकीकरे् अनघा वतच्या र्ोक्यात त्या गहन 

प्रश्नाच ेकाहूर माजल ेहोत,े कधी एकिा वतच्या रॅ्रू्ची अन वतची 

नाश्तासाठी भेट होत े अन कधी वतला समाधानकारक अशी 

वतच्या प्रश्नाची उत्तरे वमळतात, असे वतला झाले होते. आरि... 

कालच्या त्या अजडन्ट PPT मळेु त्याच्या सगळया वििसाची 

परेुपरू बँर् िाजली होती. पण या कामाच्या व्यापात तो कालचा 

अधडिट रावहलेला अनघासोबतचा मदु्दा मळुीच विसरला 

नव्हता. पण थोर््या फार अश्या तयारीवनशी तो आज सकाळी 

फे्रश होऊन नाश्ता करण्यासाठी हजर झालाच. मनोमनी िेिाची 

विनिणी करत होता.  

 त्याला पाहताच मोठी स्माईल िऊेन अनघाने गरु् मॉवनांग 

असे विश केले. वतची ती स्माईल बघून क्षणभर आरिचा जीि 

सखुािला होता, त्याला िाटले 'रात गयी बात गयी ' असिंच 
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काहीतरी झालिं असाििं. पण अनघा... ती अनघाच होती. 

विस्मरण ह्या मानिजातीला वमळालेल्या शापातनू बऱ्यापैकी 

वतची सटुका झाली होती. सहसा मदु्दयाच्या गोष्टी वतच्या 

र्ोक्यातनू कधी वनसटत नसतच. मग आढेिेढे घेता घेता... 

अनघाने विचारलेच. 

" रॅ्र्, मम्मा कुठे गेली? आपण फक्त िोघेच का आहोत? 

माझ्या बालपणातील एकाही फोटो मध्ये मम्मा का नाही?? "  

आरिला यािेळी विचारताना अनघाच्या आिाजात 

अगिी ओलािा आला, वतचा गळा िाटून आला आवण मन 

कासािीस झाल.े.. पण तरीही जसा चातक पवहल्या पािसाची 

अगिी आतुरतेने प्रतीक्षा करत असतो अगिी त्याच टोकाच्या 

प्रतीक्षेने अनघा आरि करे् र्ोळे वनरखनू उत्तराची अपेक्षा 

करीत होती. 

 आरि मनापासनू तयार होताचिं. म्हणाििं तर अगिी अनघा 

२-४ िषाडची असल्यापासूनच त्याने स्ितःला या गोष्टीसाठी 

तयार केले होते. आज नाहीतर उद्या कधीतरी या गोष्टीला 

त्याला सामोरे जािे लागणारच होते. अन तसिंच काहीसिं आज 

झालिं, ििेािंनिं घर्िनू आणलिं आवण आरिला त्या धमडसिंकटात 
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उभिं केलिं. आरि जरी खपू िषाांपासून या गोष्टीसाठी तयार होत 

होता... तरी सदु्धा आज चक्क पवहल्यािंिा अश्या प्रकारचे प्रश्न 

अनघाच्या तोंरू्न ऐकताना त्याचा जीि तटुला होता... तो 

खचनू गेला होता. क्षणभरासाठी त्याचा त्याच्यािरचा ताबा 

सटुला होता. पण अनघाला समोर पावहल्यािर... त्याच े

गळालेल ेअिसान एकिटून त्याने धीर धरत वतला सािंगण्याची 

तयारी िशडविली. अनघा अगोिरपासूनच यासाठी आतुर होती, 

अन आरिचा वमळालेला तो होकार वतला बरिंच सखु यािेळी 

िऊेन गेला, पण वतला ठावं नव्हतिंच वक पढुे वतच्या िाटेला 

वकती िःुख मािंरू्न ठेिल ेआह.े  

 आरिन े टेन्शनमध्ये चक्क टेबलािरचा एक मोठा 

पाण्याचा ग्लास आपल्या शरीरात ररचिला. अन थोर्ा िेळ 

विचार करून अनघाला सगळिं काही सािंगण्यास सरुुिात केली.  

 " बाळा, जशी वनशा प्रेग्नेंट झाली होती, घरी सखुाचे झरे 

िाहू लागले होत े अन त्यात भर म्हणजे वनशाने वतच्या 

कररअरला बाजलूा सारून तलुा या जगात आणायच्या 

वनधाडरािर वशक्कामोतडब केल ेहोते. मला आठित,े वतच्या त्या 

आईसवक्रम, चॉकलेट आवण चक्क त्या आिंबट कैरी अन 
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वचिंचेच े र्ोहाळे पुरे करण्यात माझ्यासोबत सगळयािंचीच 

धािपळ उर्ाली होती. सगळे जण वतच्याकरे् विशेष लक्ष 

परुिीत होतेच. तीही खुश होती. अश्यातच नऊ मवहन े

लोटलेही. अन तो वििस आला... वतला प्रसििेिना सरुु 

झाल्या, ताबर्तोब हॉवस्पटलमध्ये रिाना केलिं. मी वमवटिंग मध्य े

वबझी असल्याने मला यायला थोर्ा उशीर झाला. अन वनशा 

सारखी माझ्याच नािानिं ओरर्त होती, मी वतला त्यािेळी 

गरजेचा होतो. अखेर िेळेिर नसेना... पण एकिाचा पोहचलोच 

आवण वतला िॉर्ड मध्य े िाखल केले. वतच्या आईची आवण 

माझ्या आईची प्राथडना सरुु झाली ििेाकरे्... वर्वलव्हरी नीट 

पार पर्ािी, यासाठी.  

 अध्याड तासान े र्ॉक्टर बाहरे आल े अन ते जे काही 

म्हणाल.े.. त्याने माझ्या आवण जिळ जिळ सगळयािंच्याच 

पायाखालची जमीन सरकली. "आई आवण बाळ यातील फक्त 

एकालाच िाचि ू शकतो... पण आई पेक्षा बाळाला 

िाचविण्याचे चान्सेस जास्त आहते. वनशाची किं वर्शन जास्त 

हलाखीची असल्यान ेवतच ेकाही सािंगता येत नाही. " 
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 " ऐकून मी सनु्न झालो, माझा समतोल ढासळला अन 

शनू्यात नजर ठेिनू फक्त विचार करू लागलो, पण र्ॉक्टरािंच्या 

बोलण्यामळेु भानािर आलो... पररवस्थतीची जाणीि करून 

घेतली अन र्ॉक्टरािंना "काहीही झाल े तरी माझ्या वनशाला 

िाचिा, एिढेच बोल माझ्या तोंर्ातून फुटले." हात जोरू्न 

गणरायाला शरण गेलो... माझी वनशा मला परत ि.े.. अन हे 

बोलता बोलताच आरिचे र्ोळे पाण्यान े भरून आले. 

अनघाला वमठीत घेऊन त्यान ेत्याच्या अश्रूिंना िाट करून विली. 

अन पनु्हा स्ितःला सािरून वतला सािंग ूलागला...  

 या कठीण पररवस्थतीत वनभाि काय लागणार ह े फक्त 

ििेाला ठाि होत,े आम्ही फक्त काय ते प्राथडना करू शकत होते. 

सगळयािंचा जीि कासािीस झाला होता. अखेर एक - िीर् 

तासानिंतर र्ॉक्टर आले. त्यािंच्या चेहऱ्यािरून त्यािंची वनराशा 

विसनू येत होती. पररवस्थतीचा मागोिा घेत मी र्ॉक्टरािंकरे् 

पोहचलो. पाठून एक नसड येऊन त्यािंनी "तुला" आमच्याकरे् 

सोपविली अन अवभनिंिन केले. तलुा पाहून आमच्या सिाांचा 

जीि भािंर््यात पर्ला... क्षणभरासाठी सगळे िःुख विसरून 

तलुा वनहारू लागलो.  
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 पण तझु्या त्या र्ोळयािंचे वनरीक्षण करताना अचानक 

वनशा आठिली. अन र्ॉक्टर करे् केविलिाण्या नजरेन े

बवघतले.  

र्ॉक्टर म्हणाले, "नमस्टर आरि, We are very sorry, 

we couldn't save to your wife." 

ज्याची भीती होती तेच घर्लिं होतिं. ििेानिं आमच्या 

बागेतलिं एक फुल काढून त्या जागी िसुरिं फुल ठेिलिं होतिं. घरी 

जाताना िाटेत एकच विचार मनी घोळत होता... वनशा.. माझी 

वनशा ििेानिं माझ्यापासून िरू नेली... वतच्यासोबत जगलेलिं ते 

अख्ख आयषु्य त्या २ वमनटात माझ्या र्ोळयासमोर झरझरुन 

गेलिं.  

 त्या धक्क्यातनू सािरायला चक्क ४-५ मवहन े उलटले. 

तोपयांत तलुा तझु्या आज्जीनेच सािंभाळली होती. निंतर वनशा 

गेल्याला बऱ्याच काळ लोटला आवण त्या वििशी माझ्या 

स्िपनात आली. "आरव, ही मलुगी आपल्या प्रेमाची वनशाणी 

आह,े आतापासून तचू वतचा बाबा आवण तचू वतची आई आह,े 

वतला जपून सािंभाळ."  
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 वतच्या या स्िपन दृष्टािंतामळेु मला एक निी प्रेरणा 

वमळाली. आवण त्या वििसापासनू मी तलुा अगिी तळहाताच्या 

फोर्ाप्रमाणे जपायला सरुुिात केली. 

 अनघाला या कटू सत्याची गेल्या १५-२० िषाडत एकिाही 

जाणीि करून विली नव्हती. आरिला आज त्याच्या अश्रूिंना 

थािंबियाचे नव्हत,े गेली वकत्येक िष ेआरिने ह ेिःुख आपल्या 

हृियात ठेिले होत,े तयाच्या जखमा अजनूही ओल्याच होत्या. 

त्याला अनघाच्या प्रत्येक िाढवििसाला ते घाि सलत असत. 

पण फक्त अनघाच्या खुशीसाठी त्याने आजिर स्ितःला या 

िःुखात ठेिनूही मखुािर हास्य ठेिलिं होतिं.  

 अनघान ेआरिचे र्ोळे पसुून त्याला गप केले, पण अनघा 

स्ितःला सािरण्याच्या मनवस्थतीत नव्हती तरी पण त्याच्या 

खािंद्यािर विसािनू लावर्क हट्टाने वतन े त्याला सािंवगतले... 

"डॅडू, तमु्ही एकटे नाहीत, मी आह ेना तमुच्यासोबत नेहमी." 

 अनघान े विचारही केला नव्हता असिं काहीतरी 

असल्याचा. त्यामळेु ती अजनूही त्या धक्क्यातून सािरली 

नव्हती. िपुारच्या जेिणातही वतच ेनीट लक्ष नव्हते. रूम मध्य े

आल्यािर वतने िरिाजा बिंि करून खपू रर्ली. ती एका 
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क्षणासाठी वतच्या नवशबाला िोष िऊे लागली. अश्यातच 

सिंध्याकाळ झाली. आवण ती त्याच विचारात मग्न असताना 

अचानक वतच्या िारािर "टक टक" झाली.  

िरिाज्याबाहरेून आिाज आला...  

"अिघा, अनघा बेटा काय करतेस, झोपली आहसे का? " 

"िाही रॅ्र्, थोर्ासा र्ोळा लागला होता", असे म्हणता 

म्हणता वतने आपले र्ोळे पसुले. 

"हा बेटा, चल गार्डन मध्ये जाऊन येऊ या... मोकळया 

िातािरणात वफरशील तर बरिं िाटेलिं थोर्िं" आरि बोलला.. 

पलीकरू्न अनघाचा आिाज आला.. "िाही रॅ्र्.. आज 

नको.. थोर्ा थकिा आला आह,े उद्या जाऊ." 

आरि काय समजायचिं ते समजला. आवण त्यालाही 

मनोमन िाटल ेकी, आपल्याला सािरायला तर ३-४ मवहने गेल े

म्हणजे वहला तर मी िेळ द्यायलाच हिा. हा विचार मनाला 

पटिनू त्याने त्याची पािल े परत माघारी घेतली. अनघाच्या 

खोलीबाहरेून परत आल्यािर तो त्याच्या खोलीत गेला. आज 

त्याला पनु्हा एकिा वनशाच्या आठिणींनी कासािीस केल े
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होते. त्याने त्यािंच्या लग्नाचे अल्बम काढून सगळे फोटो 

पाहण्यात गुिंतनू जाण्याचा विचार केला. हते ू एिढाचिं वक... 

त्याला त्याच्या वनशाच्या आठिणींत जास्तीच जास्त िेळ 

जाता येईल.  

एक पान पालटले, आवण मधोमध िोघािंचा लग्नाचा फोटो 

पाहून लगेच आरिच्या र्ोळा आसिे जमा झाली. ती लग्नाची 

खरेिी करायला जाताना झालेली मस्ती... त्या शालचू्या 

रिंगािरून झालेल े भािंर्ण आवण यातही वनशाने बाजी मारून 

वतच्या आिर्ीचा मोरपीसी कलरचा शाल ूघेतला होता. पण 

त्या मोरपीसी कलरच्या शालतूही वनशा लग्नात फारच उठून 

विसत होती. जोर्ा अगिी लक्ष्मी-नारायणासारखा शोभत होता. 

मग सहजच पढुची पाने पालटतिं असताना ती 

मिंगलाष्टकािंच्यािेळी िाढलेली धर्धर्...ती उखाणे घेताना 

उर्ालेली धािंिल, तो पवहला जेिणाचा घास भरविताना त्याची 

अन वतची नातेिाईकािंनी उर्विलेली टर... सगळिं सगळिं काही 

आठिनू त्या क्षणात त्याच्या चयेिरी हास्याची कळी उमलली. 

अन सगळिं र्ोळयािंसमोरून झरझरुन गेलिं. आवण येऊन ठेपला 

पनु्हा तो त्या अनघाच्या जन्माच्या िेळेिरी.  
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 इकरे् अनघा... सािरण्याच्या प्रयत्नािंत अजूनही 

ढासळतिंच चालली होती. वतला िाटतिं होत, वक ती या 

जगातली कमनवशबी मलुगी आह.े.. वतचा जन्म झाला अन 

वतची आई गेली. ती वनशाच्या मतृ्यचूा िोष स्ितःिर ओढिनू 

घेत होती. २ वििसाच्या अिंतराने वतचा २२ िा िाढवििस होता. 

आरिन े िरिषी प्रमाणे धुमधर््याक्याची मेजिानी असा बेत 

केला होता. पण ह्या सगळया सत्याचा मागोिा घेतल्यािर 

स्ितः अनघाने सगळयािंच्या नकळत वतचा िाढवििस साजरा न 

करण्याचे ठरविले. वतला िाटले, आईला गमािल ेवतला पून्हा 

आण ू शकणार नाही... पण वतच्या मतृ्यचू्याविनी मी माझा 

िाढवििस साजरा न करणिं... यामळेु तरी मी वतच्या जीिाला 

शािंती िईेल. 

 आरि पनु्हा एकिा त्याच जाळयात सापर्ला होता... 

र्ोळयासमोर वनशाचा चेहरा... आवण मनामध्य ेत्याच्या भयिंकर 

आक्रोश चाल ू होता... याची वजििंत प्रवचती आली... जेव्हा 

आरिने वनशाच्या फोटोचा मकुा घेऊन त्यास आपल्या 

हृियाशी लािनू तो ओक्साबोक्शी रर्ला. त्याने अनघाला ह े

सिड सािंगताना वतचा वपता म्हणनू आपल्या िःुखाला सिंयमाच े
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बािंध घातले होत.े.. परिंतु आज अनेक िषाांपासनू िाबनू 

ठेिलेल्या िःुखाचा त्याने टाहो फोर्ला. िोघािंचीही रात्र 

अबोलच गेली. सकाळी िोघेही काल काही झालेच नाही, 

अश्या आविभाडिात एकमेकािंना सामोरी येऊन सहानुभतूी िते 

होते. अनघा वतच्या कलासला वनघून गेली अन थोर््याच 

िेळात आरिही त्याच्या ऑवफस ला. जरी बाहरे पर्ल े तरी 

मनातले विचार काही त्यािंचा वपच्छा सोर्त नव्हते.  

आरिने काळजीपोटी अनघाला फोन केला. 

"हलॅो अनघा, बेटा वकती िाजता फ्री होशील? " 

"डॅड, लिंचला सटुणार आह े मी. काही झालिं का?? " 

पलीकरू्न अनघाने उत्तर विले. 

"िाही, काही विशेष नाही... ओके मी तलुा वपकअप करतो 

क्लास िरून, मी लिंच ब्रके मध्य े घरी वनघतोय." आरिने 

वफरिावफरि न करता मदु्याचिं बोलून फोन ठेिला.  

 मग काम आटोपनू आरि वनघाला आवण अनघाला 

वतच्या क्लास मधनू वपकअप केले. त्या प्रिासात ना अनघान े
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तोंर् उघर्ल ेना आरिन.े घरी आल्यािर मकुाटपणे जेिनू िोघ े

आपापल्या रूम मध्ये वनघून गेले.  

 निंतर सिंध्याकाळी पनु्हा आरिन े अनघाच्या रूमच्या 

िारािर "टक टक" केली. 

"हा रॅ्र्, जाऊया आपण गार्डन मध्ये आज" अनघाने 

आरिच्या हृियाचा ठाि घेऊन उत्तर विले. 

आरि ह ेऐकून सुखािला.  

"हो बेटा, ये लिकर... मी खाली िाट बघतोय." 

"ओके रॅ्र्, हॉल मध्य ेिेट करा, मी आलेच फे्रश होऊन." 

असे बोलनू अनघान ेआिरायला सरुुिात केली. 

१०-१५ वमवनटािंत अनघा हॉल मध्ये आली, आरिने जरा 

विचारपसू केली, पण वतने काही जास्त खलुासा केला नाही. 

पण वतच्या सजुलेल्या अन ररू्न ररू्न लाल झालेल्या र्ोळयािंनी 

आरिला बऱ्याच साऱ्या प्रश्नाची उत्तरे वनमटूपणे विली होती.  

 िोघेही नेहमीप्रमाणे गार्डन मध्ये गेले. थोर्िंसिं िॉवकिं ग 

झाल्यािर एका बाकािर बसले. आरि काही बोलणार 
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तेिढ्यातच आरिला त्याचे काही जनेु वमत्र भेटल ेआवण आरि 

त्यािंच्याशी बोलण्यात गुिंग झाला.  

 आरि आवण त्याच े वमत्र थोरे् पढु े येऊन बोलत होत. 

अनघा वतथे पाठीच रावहली. थोर्ा िेळ िाट पाहून वतने थोर्िंसिं 

जॉवगिंग करूया असिं ठरिलिं.  

"डॅड, तमु्ही बोला... तोपयांत मी एक-िोन राऊिं र् जॉवगिंग 

करून येते"  

"हा.. बेटा सािंभाळून जा." आरिनेही परवमशन विली. 

जरा अधाड राऊिं र् झाल्यािर.. अनघाला ठेच लागली 

आवण ती पर्ली.  

"डॅड..." अनघा ओरर्ली. 

पण आरि वतथे नव्हताच.. ती जॉवगिंग करता करता खपू 

पढुे आली होती.  

वतच ेहे ओरर्णे आरिने ऐकल ेनाही पण जिळच एक बाई 

होती... ती अनघाच्या मितीला धािनू आली. वतला उठिनू 

बाकािर बसिले... वतला पाणी पाजले...  
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 आजच्या यगुात कोण इतकी माणसुकी जपते... 

अनघाच्या र्ोक्यात ह ेविचारचक्र चाल ूहोत. आवण ती बाई... 

अनघाला बघनू वतच्याकरे् टक लािनू पाहत होती. हो... ती 

बाई जी अनघाच्या मितीला धािनू आली होती ती िसूरी-

वतसरी कोणी नसून "िेत्रा" होती. नेत्राला आठिले... हीच ती 

मलुगी वजचा त्या वििशी आपल्याला नकळत धक्का लागला 

होता अन रात्रभर वहचाच विचार माझ्या माथी घोळत होता. पण 

अनघान ेअसे काही नोटीस केल ेनव्हते. पण आज नते्रा जेव्हा 

वतच्या मितीला धािनू आली होती... तेव्हा अनघाने वतचा 

चेहरा वनहाळला होता.  

"बाळा, जास्त लागले का?? िखुते का?? एकटी आली 

आहसे वक सोबत कोणी आह ेतझु्या?? " नेत्रा कासािीस झाली 

होती.  

अनघाला बोलण्याच े भान नव्हत.े. ती फक्त त्या स्त्रीला 

र्ोळयािंत साठित होती.  

नेत्राच्या स्पशाडमळेु ती भानािर आली. 

"अ..अ.. नाही जास्त नाही िखुत. तसे रॅ्र् आल ेआहते 

माझ्या सोबत" अनघाने नेत्राला वनहारीतच उत्तर विले.  
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नेत्राने वतला पाणी पाजले आवण बोलली, " एक काम 

कर... जरा तझु्या रॅ्र्ना फोन लाि आवण इथेच बोलािनू घे. 

तलुा चालायला थोर्िं अिघर् जाईल." 

अनघान ेआरिला फोन केला... 

"डॅड... मी पर्ली आह,े जास्त नाही लागलिं.. पण 

गार्डनच्या लेफ्ट साईर्ला एका बाकािर बसली आहे. या जरा 

इथे." काळजी करण्याचे जास्त कारण नाही, असे सािंगनू 

अनघान ेफोन ठेिला. 

इथे आरिची धािपळ सरुू झाली.  

एव्हाना अनघा अन नेत्राची बोलचाल सरुु झाली होती.  

तशी नेत्रा बोलायला चणुचणुीत. वतनेच पढुाकार घेऊन 

बोलायला सरुुिात केली.  

"बाळा, नाि काय तझुिं? कुठे राहत?े " 

"आंटी, माझिं नाि अनघा. इथेच ईस्टला राहते, कोवहनरु 

कॉम्पलेक्सच्या पाठी, तमुचिं नाि? " अनघाने ही मावहती विली.  
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"मी नेत्रा... िेस्टला राहते. आठितिं का काही.. २ 

वििसाअगोिर आपला एकमेवकिं ना चकूुन धक्का लागला होता, 

याच गार्डन मध्ये." नेत्रान ेसविस्तर मावहती विली.  

अनघाला र्ोक्यािर जोर िेऊन थोर्िं आठिलिं... "हा हा.. 

सॉरी आिंटी.. त्या वििशी थोर्ी िैतागलेली होते मी" अनघान े

सरळ मनाने माफी मावगतली.  

तेिढ्यात.. नेत्राला एक फोन आला आवण फोनच नेटिकड  

पकर्त नव्हतिं त्यामळेु अनघाला इशाऱ्यानिं सािंगनू थोर्ी िरू 

गेली.  

 इकरे् आरि थोर्ा काळजीतच अनघाला हाका मारत 

शोधत होता. अखेरची भेटली अनघा. खपू अिंधार होत होता.. 

म्हणनू आरिने अनघाला पटापट धीर िते उठविल ेआवण घरी 

चलण्यास सािंवगतले. अनघाला नेत्राची ओळख आरिशी 

करून द्यायची होती, पण अिंधार झाल्यामळेु आवण नेत्रा फोन 

िर बोलण्यात वबझी असल्यान ेवतला तो मोह आिरता घ्यािा 

लागला.  

 आवण एकिाचा आरि आवण अनघा घरी येऊन पोहचले. 

घरी आली तरी अनघाच्या र्ोक्यातनू नेत्राचा विचार काही जात 
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नव्हता. नेत्राने फोन ठेिनू पाठी िळली अनघासाठी... तर 

अनघा वतथे नव्हतीच. नेत्राला िाटलिं बराच अिंधार झाला 

म्हणनू घरी गेली असािी. याच विचारािंच्या तिंद्रीत नेत्रानेही 

आपल्या घरचा रस्ता धरला. त्या रात्री ना अनघाला झोप आली 

ना आरिला. नेत्राचेही तसेच झाल ेहोत ेकाहीसे. आईची ममता 

िाटून आली होती वतची अनघापायी. िखुत असेल का वतला? 

झोपली असेल का ती? हचे सारे प्रश्न वतला या रात्रीच्या काळात 

पर्त होत,े पण उत्तरे मात्र शनू्य. इथे अनघाला नेत्राच्या 

विचाराने झोप येत नव्हती, पण क्षणभरासाठी ती वनशाची घटना 

आपसकू विसरली होती. तर आरिला अनघाची काळजी 

िाटत होती. आपण ह े सगळिं काही सािंगनू चूक केली हचे 

त्याला राहून राहून िाटत होत े अन त्यामळेु तो आतनू 

कासािीस झाला होता. कुठल्या कुठे तोंर् उघर्लिं आवण 

त्यामळेुच अनघा मनातनू खचली आह ेआवण आजच्या वतच्या 

अपघाताचा मीच सिडस्िी जबाबिार आह,े असिं आरिला िाटू 

लागलिं. वनशा, मी चकुलो मला माफ कर... माझा वनणडय 

चकुला... अशी माफीची याचना करता करताच त्याचा र्ोळा 

लागला. िसुऱ्या वििशी अनघाचा िाढवििस आह,े हे िखेील 

तो या गर्बर्ीत विसरून गेला.  
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 सकाळी उठल्यािर सगळिं काही नॉमडलच होतिं. अनघानहेी 

आरि करू्न बथडरे् विश एक्सपेक्ट केलिं नव्हतिं, कारण मळुात 

वतला स्ितःलाच या वििसात इिंटरेस्ट नव्हता. पण सकाळी 

नाश्ताच्या टेबलिर बसून जरा व्हाट्सअपप उघर्ले असता... 

आलेल्या मॅसेजेसनी आरिला अनघाचा बथडरे् आठिण करून 

विला. त्याने वतला याबद्दल कार्ीचीही मावहती विली नाही. 

वतन ेसदु्धा पढुे येऊन त्याला गळाभेट विली आवण थँक्य ूबोलनू 

हसली.  

 पाटी होतीच... पण सरप्राईस. पण अनघाने आधीच 

आरिला सािंवगतले.  

"डॅड, आजची बथडरे् पाटी कॅन्सल करा. मला फक्त 

तमुच्यासोबतच राहायच े आह.े" अनघाने जिळ जिळ पाटी 

कॅन्सल करायचे फमाडनच सोर्ले.  

आरि सत्य पररवस्थती जाणत होता, म्हणनू त्यान ेकाही 

आढेिेढे न घेता फक्त मानेनेच होकार िशडविला.  

अनघा नाश्ता उकरून आपल्या क्लासला गेली आवण 

आरिही आपल्या ऑवफससाठी आिरायला लागला. का 

कोण जाणे, पण आज वनशाची आरिला खपू जास्त आठिण 
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येत होती. ऑवफसला जायच्या गर्बर्ीतही त्याने आज 

मनभरून वनशाचा फोटो उराशी किटाळून घेतला आवण जण ू

काही वतला आपल्यात सामािनू त्याने आपल े पाय 

िरिाज्याकरे् िळविले.  

 अनघा क्लासिरून घरी आली, आज जेिायची इच्छा तर 

मळुीच नव्हती. म्हणनू न जेिताच ती आपल्या रूम मध्य े

आली. एका कपाटात खपू शोधल्यानिंतर वतला सगळे अल्बम 

वमळाले, ज्यात वतच ेपवहल्या बथडरे् पासनू ते गत िषाडच्या बथडरे् 

पयांतच्या सगळया आठिणी कैि करून ठेिल्या होत्या. आज 

पनु्हा वतला त्या जगायच्या होत्या. तो पवहला बथडरे्... वतची 

आज्जी म्हणजेच वतची आई होती. लहान ते िय, तेव्हा जे 

िाखिलिं ते खर मानल होत. आज्जी वतला केक भरिताना... 

आज त्या वनवमत्ताने आज्जीची आठिण आली... ५-६ िष े

झालीच ती गेल्याला. तेव्हाही अनघा धाय मोलकून वजिाच्या 

आकािंताने रर्ली होती. आरिने वतला सािंभाळले होते. आज 

त्या सिड आठिणींनी मनात घर केल े होत े आवण लागलीच 

वतच्या र्ोळा पाणी िाटले होते. त्या आठिणीतनू बाहरे येता 

येता सिंध्याकाळचे ६ िाजले. आज वतला कालच्या घटनेची 
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आठिण झाली, त्या बाईन े पढु े येऊन वतला िाचविण्याची 

केलेली धर्पर् आठिली आवण नकळतच वतची पाऊल ेबागेत 

जाण्यासाठी िळाली.  

 बागेत येऊन वतन ेत्या कालच्या आिंटीची शोधाशोध सरुु 

केली... बराच िेळ गेला पण वतला ती काही भेटलीच नाही. 

इथे नेत्रा घरातनू वनघताना वतलाही अनघाची आठिण झाली. 

भेटेल का पुन्हा ती? आवण वतच्याकरे् बघून का मला मायेचा 

पाझर फुटतो? अश्या अनेक प्रश्नािंनी वतच ेर्ोके भणभणून सोर्ले 

होत ेआवण वतन ेत्याच तिंद्रीत बागेची िाट धरली. अखेर तासा 

अध्याड तासानिंतर अनघा ज्या बाकािर बसली होती वतथे नेत्रा 

येऊन थबकली. अनघा विचारािंच्या चक्रात पणूडपणे गरुफटून 

गेली होती. त्यामळेु जेव्हा नेत्राने अनघाच्या पाठीिर हात 

ठेिला, तेव्हा जिळजिळ अनघा िचकलीच. पण जेव्हा वतच्या 

नजरेला ती शोधत असलेला चेहरा विसला, तेव्हा वतला हायसिं 

िाटलिं. आवण क्षणातच चेहऱ्यािरचा क्षीण वनघनू हास्य 

उमललिं. वतन ेहसनू नेत्राला अवभिािन केलिं.  

"हलॅो आिंटी, कश्या आहात? " अनघाने िःुख लपिनू 

मोकळया मनाने विचारलिं.   
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नेत्रा तर वतच्या बोलण्याचीच िाट बघत होती. 

"हो बाळा, मी बरी आह.े.. तझुिं तोंर् एिढिं उतरल्यासारखिं 

का आह?े काही झालिं आह ेका? मन सदु्धा थाऱ्यािर विसत 

नाही तझुिं? " अशी अनेक प्रश्नािंची तोफ नेत्राने एकवत्रत 

अनघािर केली. 

पण १-२ भेटीनिंतर लगेच इतका वजव्हाळा आवण 

आपलुकी बघनू अनघा अिाक् होती. अनघानेही आपले मन 

वतच्यासमोर मोकळे करण्यास सरुुिात केली.  

"आंटी, न सािंगता तमु्ही बरोबर ओळखले... कसे काय? "  

"बाळा, आईसारखीच आह ेना मी तझु्या... मग मायेची 

ममता नेहमी अश्या गोष्टीचा मागोिा घेतच असते." नेत्रा 

उत्तरली. 

पण नेत्राच्या बोलण्यात आईचा उल्लेख झाल्यान े

अनघाला गवहिरून आलिं. आवण र्ोळयािंत आसिे येताच वतन े

न राहिनू नेत्राला घट्ट वमठी मारली.  
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नेत्राला काही उमजनू येईना... नक्की काय झाल?े ही 

आतापयांत तर ठीक होती... अचानक अशी कशी? अनघाच्या 

र्ोक्यािरून हात वफरविता वफरविता वतला गप केले.  

"बाळा, शािंत हो. अशी का रर्तेय? काय झालिंय ते 

सािंगशील का? " नेत्राने विलासा िणे्याचा प्रयत्न केला.  

" आिंटी, आजच्याच वििशी मी माझ्या आईला गमािलं 

होतिं" अनघा रर्ताना हुिंिके आिरण्याचा प्रयत्न करीत होती.  

"सॉरी बाळा, मला माफ कर. माझा असा काही एक विचार 

नव्हता." नेत्राने आपली बाज ूसािरण्याचा प्रयत्न केला. 

"आंटी तमुची काही चकुी नाहीये... आज मी अपसेट होती 

सकाळपासनू.. खरिं तर आज माझा बथडरे्.. पण कालच रॅ्र्नीं 

मम्माबद्दल सािंवगतलिं. मला जन्म ितेा ितेा वतला मरण आलिं." 

अनघानिं तपशीलिार मावहती नेत्राला परुविली.  

नेत्राचा मायेचा पिर अनघासाठी खलुा झाला. वतन े

वतला सहानभुतूीने कुशीत घेतले आवण विलासा विला. 

अनघाला नेत्रामध्य े जण ू काही वतची िसुरी आईच विस ू

लागली.  
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 घरी परतीच्या िाटेला वतला नकळतच एक आनिंि 

नेत्राच्या रूपाने गिसला होता. आरिने घरी आल्या आल्या 

अनघाचा हा चेहऱ्यािरचा आनिंि वटपला होता. थोर््या 

िेळासाठी का होईना, पण अनघा वनशाच्या मतृ्यचूी घटना 

विसरली होती. आरिने िेळ काढून अनघाला या आनिंिाबद्दल 

विचारल ेहोते...  

"डॅडू, २ वििस अगोिर ज्या आिंटीने मला गार्डन मध्य े

सावरलिं होतिं ना... ती आज पनु्हा मला भेटली." अनघाने जास्त 

विचार न करता आपला आनिंि आरिला व्यक्त केला. आरिही 

अनघाला झालेल्या आनिंिामळेु खशु झाला. घरीच गोर्धोर् 

जेिण करून िोघािंनी वतचा बथडरे् साजरा केला.  

 अशीच १-२ िष ेलोटली. वनत्यनेमाने नेत्रा आवण अनघा 

न चकुता बागेत भेटत होत्या. त्यािंचे एक निीन नाते जळूुन आल े

होते. आता िोघीही एकमेकींना बऱ्यापैकी ओळखत होत्या. 

एकमेकींच्या आिर्ीवनिर्ी पासनू ते बथडरे्, खाण्याच्या गोष्टी 

अन अजनू बरिंच काही... सगळिं सगळिं ठाि झालिं होतिं. 

आरिला अनघाने याची पूिडकल्पना विली होतीच. पण त्याच्या 

वबझी शेर््यलु मळेु त्याला बागेत जायला आवण नेत्राला 
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भेटायला योगच जळुत नव्हता. पण अनघा त्या बाईशी बोलनू 

खपू खुश असते, यातच आरिला खरिं समाधान होतिं. निंतर 

पढुच्या वशक्षणासाठी अनघाला िसुऱ्या शहरात जािे लागणार 

होते. नकुतीच परीक्षा सिंपली होती आवण आता वतला 

वनकालाचे िेध लागले होते. पण त्या वनकालाच्या आतरुतेतही 

वतला आपल्या रॅ्र् ना सोरू्न जािे लागेल आवण नेत्रा आिंटीला 

रोज भेटायला नमळणार नाही या भािनेच ेिःुख मनात सलत 

होते. अन शेिटी वनकालाची िेळ येऊन ठेपली... आज अनघा 

जरा उवशराच बागेत आली. नेत्राला वतच्या चेहऱ्यािरूनच 

काहीतरी वबनसले आह,े असे समझले. निंतर अनघान ेनेत्राला 

सिड काही सािंवगतले आवण रर्ायला लागली. पण नेत्रा मोठी 

ना... वतन ेअचकूपणे अनघाला समजािले. मग अनघान ेलहान 

मलुीप्रमाण े वतच्या नेत्रा आिंटीकरू्न वपिंकी प्रॉवमस घेतले. 

"आंटी, मला पक्का विसरणार नाही ना तमु्ही?? "  

तेिढ्याच लार्ीकपणे नेत्रानेही वतला वतच्याच भाषेत उत्तर 

विले.  

"हो बाळा... पक्कािाला प्रॉवमस हा. तलुा कशी विसरेन गिं 

मी? परत आल्यािर नक्की भेटूया... तोपयांत काळजी घे 
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स्ितःची..." नेत्राच्या बोलता बोलता गळा िाटून आला. आवण 

िोघीनीही एकमेकींना आवलिंगन िऊेन वनरोप घेतला.  
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२ 

 

आता परगािी जाऊन अनघाला २ मवहन ेहोत आले. रोज 

भेटता येत नाही पण नेत्रा आवण वतच ेफोनिर रोजचे सिंभाषण 

ठरलेल े असते. आरिही अनघाला खपू वमस करत होता. 

त्याला त्याचा तो एकटेपणा खायला येत होता. या ना त्या 

कामामध्ये तो स्ितःला वबझी ठेिायचा आटोकाट प्रयत्न करत 

होता. 

 एके वििशी कामाच्या व्यापामळेु त्याला खूप त्रास झाला 

होता. आवण त्यातच त्याला थकल्या सारखे जाणित होते. 

गार्ी चालविताना त्याच्या र्ोळयासमोर अिंधार आला 

आवण... त्याची गार्ी एका खािंबाला जाऊन ठोकली. नेत्रा 

त्याच िेळी बाजारात जात असताना वतला एका वठकाणी 

माणसािंचा घोळका विसला आवण नकळतच ती त्याकरे् ओढून 

गेली. माणसू ओळखीचा नव्हता आवण गिीतील सगळया 

माणसािंनी ओळखण्यास नकार विला. नेत्राला राहिेना... म्हणनू 

वतन ेअम्बलून्सला फोन करून आरिला वसटी हॉवस्पटल मध्ये 
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भरती केले. आरि अजनूही शदु्धीिर नव्हता. वतने माणसुकीच्या 

नात्याने तो शदु्धीिर येईपयांत वतथे थािंबण्याच ेपसिंत केले.  

 २ तास झाल ेतरी आरि अजनू शदु्धीिर आला नव्हता. 

जेिणाची िेळ होत होती. नेत्राने ठरविल.े.. घरून जेिणाचा 

र्ब्बा आणािा.. शदु्धीिर आल्यािर भकू लागेलच की. अखेर 

वतन ेपटापट घरी येऊन जेिण बनविल ेआवण तासाभरात ती 

जेिणाचा र्ब्बा घेऊन हॉवस्पटल मध्ये िाखल झाली. तरी 

अजनू काही आरि शदु्धीिर आला नव्हता. बऱ्याच िेळ िाट 

पावहल्यानिंतर आरि शदु्धीिर आला.. र्ोळे उघर्ताच त्याच्या 

समोर अपररवचत व्यक्ती उभी होती. आरि आश्चयाडने नेत्राला 

पाहत होता. तेिढ्यात र्ॉक्टरािंनी सािंवगतले,  

"नमस्टर... तमुच्या कारचा अपघात झाला सकाळी अन या 

बाई तमु्हाला हॉवस्पटल मध्ये घेऊन आल्या आहते."  

आरिला काय बोलाििं ते सचुेना... त्याने थँक्य ू

बोलण्यासाठी हात जोर्ले तेिढ्यात नेत्राने त्यािंना नजरेनेच 

खणुािले वक याची काही गरज नाही... पवहल ेठीक व्हा.. निंतर 

बघ.ू  
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"गरमागरम जेिण आणलिं आह,े खाऊन घ्या.. तमु्हाला बरिं 

िाटेल." नेत्राने सािंवगतलिं. 

आरिला ह ेअनपेवक्षत होतिं.  

"अहो, तमु्ही का हा त्रास करून घेतलात." आरिने अिाक् 

नजरेन ेम्हटलिं. 

"आता माणसू माणसाच्या मितीला नाही येणार, तर कोण 

येणार? " नेत्रानेही वतची बाज ूमदु्दसेिू मािंर्ली.  

शेिटी आरिला ते जेिण जेिण्यावशिाय काही पयाडय 

नव्हताच.  

 तशा नेत्राच्या २-४ वििस हॉवस्पटलच्या फेऱ्या िाढत 

होत्या. िोन्ही िेळेला आरिसाठी आिजूडन माणसुकीच्या 

नात्याने नेत्रा न चुकता जेिणाचा र्ब्बा घेऊन जायची. आरि 

विचार करायचा... या ियाळू बाईचे मी ऋण कस ेफेर्ािे?? पण 

त्यालाही काही केल्या उत्तर सापर्त नव्हते. अखेर आरिला 

वर्स्चाजड वमळाला... र्ॉक्टर आरिला काही सचूना िेत होते. 

िेळच्या िेळी बँरे्ज आवण गोळया घेण्यासाठी... तेिढ्यात 

र्ॉक्टरािंनी विचारले... "घरी कोण कोण असतिं?? " 
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आरिला यािेळी भरून आलिं. नकळत त्याला अनघाची 

आठिण आली.  

"डॉक्टर, असा का प्रश्न केलात? " आरिने चौकशीपुरता 

विचारले.  

"िाही ते तमुची शगुर लेव्हल कधीही कमी होऊ शकत े

अन त्यामळेु तमुचा तोल जाऊ शकतो, घरी कोण असेल तर 

बरिं परे्ल..." 

"सध्या तरी घरात मी एकटा आह.ेकाही िसुरा पयाडय नाही 

का? " आरिने काकुळतीने विचारले. 

"आह े ना... मग तमु्हाला थोर््या अिधीसाठी एक 

केअरटेकर ठेिािी लागेल. " र्ॉक्टरािंनी विश्वास िते आरिला 

पयाडयाची जाणीि करून विली. 

 आरि आवण र्ॉक्टरािंच्या नकळत नेत्राही त्या िोघािंच े

बोलणे ऐकत होती. त्या िोघािंना मध्ये थािंबित वतन ेआरिला 

मितीसाठी हात पढु ेकेला.  
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"निथपयंत तुम्हािंला बरिं िाटत नाही, तोपयांत तमु्ही माझ्या 

घरी राहू शकता. मी तमुची सिडतोपरी काळजी घेण्याचा प्रयत्न 

करीन. बरे झाल ेकी तमु्ही जाऊ शकता."  

आरिला यािेळी जाणिल.े.. वकती उपकार घ्यायच े

अजनू... बस झाल े ! मी माझे मॅनेज करू शकेल. र्ोक्यात 

शक्कल लढिनू आरिने नेत्राला सािंवगतले. " नाही राहू द्या.. मी 

करेल तेिढिं अर्जेस्ट. तमु्ही उगाच टेन्शन घेऊ नका."  

नेत्रानेही शेिटी मान्य केले. आरिलाही धन्यता िाटली. 

आरि औषधे घेऊन त्याच्या िॉर्ड मध्ये जात असतानाच 

त्याच्या तोल जाऊ लागला... त्याला पढुे अस्पष्ट अिंधार जाणि ू

लागला आवण काही कळणार तेिढ्याच त्याला चक्कर येऊन 

तो खाली पर्ला. नेत्रानेही पाठून कसला मोठा आिाज आला, 

ह े बवघण्यासाठी मान वफरिली... तर मगाशीच ज्यािंच्याशी 

बोलत होती, तेच गहृस्थ घेरी येऊन खाली पर्ल ेहोते. आता 

नेत्राची बाज ू भक्कम झाली होती. आरिला वतच्या घरी 

जाण्यािाचून िसुरा पयाडयच उरला नव्हता.  

 त्याला वर्स्चाजड वमळाल्यािर तो, औषधे आवण त्याची 

फाईल घेऊन नेत्रा वतच्या घराकरे् रिाना झाली.घर तसे छोटे 
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होत े पण हिेशीर आवण स्िच्छ होते. घरातली गॅलरी वतन े

वनरवनराळया रिंगीबेरिंगी फुलझार््यानी सजविली होती. सगळिं 

कसिं मस्त आखीि रेखीि विसत होतिं. पवहल्याच नजरेत 

आरिला वतचे घर आिर्ले, पण त्याने तसे काही बोलून 

िाखिल ेनाही.  

"या... मध्ये बसा... मी चहा ठेिते. " नेत्राने आरिला 

भानािर आणले.  

त्याने हॉलमध्ये प्रिेश करून वतथल्या सोफ्यािर बैठक 

मािंर्ली. बाहरेच्या िेखाव्यापेक्षाही घरातली िस्तूिंची ठेिण मस्त 

होती. तेिढ्यात नेत्राने चहा वबस्कीटची पलेट त्या टेबलिर 

ठेिली. आवण इथल्या वतथल्या गपपा सरुु व्हाव्या म्हणून नेत्राने 

विषयाला हात घातला.  

" मग कोण कोण राहता तुम्ही घरात? "  

" मी आवण माझी मलुगी राहते... पण २ मवहन्यािंपूिी ती 

वतच्या कामासाठी out off station आह.े" आरिने पतूडता 

केली. 

"तमु्ही एकट्याच राहता का? " आरिने विचारले.  
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"हा... म्हणजे नाही. माझा मलुगा आह,े पण तो कामासाठी 

परगािी राहतो, अधनूमधून येत असतो भेटायला" नेत्राने 

आपली कहाणी ऐकविली.  

थोर््याश्या गपपाटपपा झाल्या, तेिढ्यात नेत्राने 

टेबलािरील आिरल ेआवण आरि करे् बघनू म्हणाली,  

"तमु्ही बसा येथे... तोिर मी तमुच्यासाठी खोली साफ 

करून येते."  

आरिकरे् वतच े ऐकण्यावशिाय पयाडय नव्हता. त्यान े

मानेनेच "हो" बोलनू सिंमती विली.  

 अध्याड - एक तासाभरात नेत्रा खोली साफ करून आरिला 

खोलीत आराम करायला नेण्यासाठी आली. तोिर आरिचा 

र्ोळा लागला होता. मग त्याची झोपमोर् होऊ नय े म्हणनू 

नेत्राने त्याला उठिले नाही. वतने वतचे आवरून घेतले. 

र्ॉक्टरािंशी कॉन्टॅक्ट करून आरिला िणे्याच्या टॅबलेट आवण 

जेिणाच े पथ्य विचारून घेतलिं आवण समुारे ११च्या िेळेत 

जेिण्याच्या तयारीला लागली.  
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 तेिढ्यात आरि उठला. निंतर त्याला उमजले वक बसल्या 

बसल्याच त्याचा र्ोळा लागला होता. मग नेत्रा कुठे आह,े 

यासाठी त्यान ेवकचन गाठायचे ठरिले. नेत्राला कोणाच्या तरी 

येण्याची चाहूल लागली, म्हणनू पाठी िळून पावहल े तर ते 

मगाचेच गहृस्थ होते. 

"मी आले होत,े खोली िाखिायला... पण तमुचा र्ोळा 

लागला होता, म्हणनू जेिणाच्या तयारीला लागले." नेत्राने 

ओल े हात पसुत सािंवगतले. मग आरिला त्याची खोली 

िाखिली. खोली सदु्धा हिेशीर होती.  

"आवडली का? ही माझ्या मलुाची खोली. जास्त िापरात 

नसते, म्हणनू थोर्ी साफ करािी लागली. " नेत्राने आपले 

म्हणणे पटिनू विले. 

"हो ना... का नाही आिर्णार. इतकी स्िच्छ आवण 

हिेशीर आह ेना." आरिनेही पषु्टी जोर्ली.  

मग आता बसा... आराम करा.. कपाटात माझ्या मुलाचे 

कपरे् आहते.. अिंघोळ करून फे्रश व्हा... जेिण तयार होतेय." 

नेत्राने आरिला सािंवगतले आवण जेिण बनिायला गेली.  
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 आरिनेही अिंघोळ करून कपरे् बिलले. आवण तेिढ्यात 

नेत्राने जेिणासाठी आिाज विला.  

जेिता जेिता...  

आरि घास घेताना नेत्राला बोलला, " आपण माझ्यासाठी 

इतकिं  करताय, परतफेर् कशी करािी तेच कळत नाही."  

"अहो, परतफेर् कसली... मी धन्यता मानते. तसे आपण 

२-३ वििस झाल े समोर येतोय पण आपली नाि ओळख 

झालीच नाही. माझे नाि नेत्रा." नेत्राने ओळख करून विली. 

"अरे हो ना.… माझ्याही लक्षात नाही आले. माझे नाि 

आरि..." आरिनेही आपली तोंर्ओळख करून विली.  

"ओके, आरि नाि आह ेआपलिं. बरिं बरिं... आता ठीक 

झाल्यािरच जा आवण हो मलुगी आली की घेऊन या एकिा 

इथे." नेत्राने सािंवगतले। 

"हो, हो नक्की आणेल ना." आरिने आश्वासन विले.  

त्यातच आरिन ेसमोरून विचारल,े "िेत्रा मॅर्म, तसे मला 

िाचविण्याचे इतके प्रयत्न का केलेत? िाईट िाटून घेऊ नका... 

मी फक्त उत्सकुतेपोटी विचारतोय... त्याचिं काय आह े ना.. 
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आताच्या जमान्यात माणुसकी नािाची गोष्ट अगिीच िवुमडळ 

झाली आह.े पण तमु्ही मला ििेरूपान ेभेटल्या आवण आज मी 

वजििंत आह"े आरिन ेसखोल स्पष्टीकरण विले.  

नेत्राच्या र्ोळयात पाणी आल,े पण वतने सािरले होत े

आवण ती आरिला सािंग ूलागली. 

"आरव साहबे, माझ्या वमस्टरािंचेही प्राण कार अपघातातच 

गेले. त्यािंना रक्ताची गरज होती. जागीच मतृ्य ू झाला. आवण 

त्यामळेु मी वजतक्या सिम्यात होती, त्याची जाण मला आह.े 

मला मनोमन िाटतिं... ज्या िःुखाच्या र्ोंगरातून मी गेलेय, 

त्यातनू कोणी िसुऱ्यानिं मुळीच जाऊ नये. तुम्हािंला तमुच्या 

फॅवमलीसाठी िाचिलिं मी." नेत्राने सत्य पररवस्थती आरिच्या 

लक्षात आणनू विली. 

आरिनेही कृताथड नजरेन े नेत्राकरे् पावहले आवण मनात 

विचार करू लागला... वक आजही माणसुकी वजििंत आह ेया 

कवलयगुात आवण मी िाचलोय फक्त त्यामळेुच आज.  

त्यानिंतर िोघािंची जेिणे झाली आवण आराम करायला 

आपापल्या रूम मध्ये वनघून गेले.  
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आरि खोलीत येताच त्याला अनघाची आठिण झाली. 

तो वतला कॉन्टॅक्ट करायला त्याचा फोन शोधत होता... पण 

त्याला ह ेठाऊक नव्हतेच वक त्याचा फोन त्या कार अपघातात 

वचररू्न गेला होता. फोन वमळाला नाही, तेव्हा शािंत बसल्यािर 

त्याच्या मनात विचार फेर धरू लागले. खरिंच मी अनघाला ह े

सगळिं सािंग ूका?? काळजीच्या ओघात ती वतचे काम सोरू्न 

धाित येईल?? आपण आता ठीक आहोत ना?? ती परत 

यायच्या अगोिर आपण ठीक होऊच. मग का सािंगून वतला त्रास 

िऊे मी? मला नेत्रा मॅम शी बोलाििं लागेल या बद्दल. झोपेसाठी 

आला होता, पण अनघाच्या विचारािंमळेु झोपच उरू्न गेली. 

आता त्याला कधी एकिा सिंध्याकाळ होत ेआवण नेत्राला हे 

सगळिं सािंगतो असिं झालिं होतिं. इकरे् नेत्राच्या मनातही तसेच 

काहीसिं िािळ उठलिं होतिं... मलुाला सािंगू वक नको?? काय 

कराििं ह ेवतला सचुतच नव्हतिं.  

 सिंध्याकाळी चहासाठी एकत्र आल ेतेव्हा िोघािंचेही वचत्त 

थाऱ्यािर नव्हते. मती सिंभ्रवमत होती. आवण त्यातच नेत्राच्या 

हातनू चहाचा रे खाली पर्ला. आरि धाित गेला आवण कुठे 

लागले का याची चौकशी केली. निंतर बोटाला िखुापत झाली 
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होती, म्हणनू त्यान े वतच े बँरे्ज केले. मग त्याने स्ितः चहा 

बनिला िोघािंसाठी.  

"िेत्रा मॅम, तमु्ही खपू अस्िस्थ विसताय, काही झाल ेआह े

का? " यािेळी आरिनेच पुढाकार घेणिं त्याला योग्य िाटलिं.  

"हो म्हणजे नाही... नाही तसिं काही मोठिं नाहीये " नेत्रा 

विधा मन:वस्थतीत सगळिं सािंगत होती, आरिन ेह ेजाणले. 

"अहो मॅर्म, माझ्याही काही शिंका आहतेच... काही 

प्रॉब्लेम्स आहते ज्यािंच्याविषयी मी तुम्हािंला विचारण्याचा 

विचार करतोय, आवण तमु्ही... तमु्ही स्ितः साशिंक?? ? " 

आरिन ेसमजतुीच्या स्िरात स्पष्ट केलिं. 

"हा... सािंगते... तसिं िेगळिं िाटून घेऊ नका.. पण ह ेसगळिं 

होतिंय ते माझ्या मलुाला सािंग ूका? तसिं सािंवगतल्यािर तो 'िाही' 

म्हणणार नाही.पण काळजीने हुरहूर लागेल त्याला, त्याच े

कामािरच ेलक्ष उरे्ल... आवण महत्िाचे म्हणजे ह्या सगळया 

मळेु त्याची लाईफ वर्स्टबड होईल." वचिंतातुर स्िरात नेत्राने वतची 

बाज ूआरि पढु ेमािंर्ली.  
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आरि गालात हसत म्हणाला... " अगिी हुबेहूब, माझ्याही 

र्ोक्यात माझ्या मलुीबद्दल हचे विचार येत आहते, काय कराििं 

सचुत नाही " 

िोघािंनी शेिटी वनणडय घेतला... आता उगाच मलुािंना सािंगनू 

त्यािंच्या कामात अर्थळा आणण्यापेक्षा आल्यािर सगळिं 

सािंगनू भेटही घर्िनू िऊेच. नेत्रा सोबत आरिच्याही चेहऱ्यािर 

समाधानाचिं हस ूपसरलिं.  
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३ 

 

वििस जात गेले, २-३ मवहने उलटले.. आरिच्या 

पररवस्थतीत चािंगला बिल येत होता. िेळोिेळी चेक अपसाठी 

नेत्रा आरि सोबत र्ॉक्टर करे् जायची. त्यािंचिं एक वननािी नातिं 

फुलत होत, पण त्यािंच्या मयाडिा त्यािंना ठाि होत्या... भािनेच्या 

भरात त्यािंनी कधी चकुीचा मागड धरला नव्हता.  

 इथे एकीकरे्... रोज अनघाचे नेत्राशी आवण आरि शी 

सदु्धा बोलणिं होतिं होते. पण आरिनेही काही थािंगपत्ता लाग ू

विला नव्हता. आज शवनिार होता, बऱ्याच वििसािंनी वतला 

ऑवफसच्या कामापासनू सुट्टी वमळाली होती. वतचा तसा काही 

खास पलॅन नव्हता... तेिढ्यात िारािर टकटक झाली, उघरू्न 

पावहल ेतर वतची ऑवफस मधली एक मैत्रीण शाल ूहोती.  

"अगं अनघा, आज सटु्टी आह.े.. काही खास?? " शालनेू 

खोलीत येता येता विचारले.  

"िाही गिं, अजनूतरी काही नक्की नाहीय.े" अनघानेही खरिं 

काय ते सािंवगतले.  
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"चल मग, शॉवपिंगला जाऊया.. मी ऐकल ेआह ेइथे खपू 

चािंगल्या क्िावलटीच्या िस्त ूअसतात." शालूने आपला पयाडय 

थोपिलाच.  

"हा, ठीक आह े चल वनघूया." अनघाकरे् हो 

बोलण्यावशिाय काही पयाडय नव्हता.  

मग िोघीही तयार होऊन शॉवपिंगसाठी वनघाल्या. खपू सारे 

मॉल्स वफरल्या, बरीच सारी शॉवपिंग केली आवण निंतर खाऊन 

पोटे भरली. आता काहीतरी मिूी वकिं िा शो बघू या.. असा 

विचार केला. त्याच मॉल मध्ये एक शो होता.. " शायरी वक 

िास्तान.." िोघी लगबगीनिं वतथे पोहचल्या आवण कायडक्रमात 

सामील झाल्या. एव्हाना २-४ शायर आपली कलाकारी 

िाखिनू मोकळे झाल े होते... पण अनघाला काही खास 

आिर्ली नव्हती, ती येथून पळ काढायच्या प्रयत्नात होती 

आवण इतक्यात …… 

इतक्यात स्टेज िरच्या एका आिाजाने वतचिं लक्ष 

िेधलिं...इतक्या िेळ त्या स्टेजिर वहिंिी मधल्या शायऱ्यािंनी 

गलका घातला होता, पण थोर््याश्या पररवचत मराठी टोन मळेु 

वतचिं लक्ष त्यािेळीच स्टेजिर िेधून घेतले.  
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"मी, लक्षक सान े तमुच्यासमोर एक कविता सािर 

करतोय" स्टेजिरून आलेल्या आिाजाने अनघाचे कान-र्ोळे 

िोन्ही वतकरे् चुिंबक्तविय आकषडणाने खेचनू घेतले.  

स्टेजिरून पनु्हा तोच हृियस्पशी आिाज आला. 

 " माझ्या कवितेचिं नाि आह,े "एक नातिं..."  

 

एक िातं असावं.. आर्लंसं वाटणारं.. 

कधी कधी रक्ताच्या िात्यासिोरही  

थोडं जास्त उजवं ठरणारं...  

नवरहाच्या वेळीसुद्धा  

डोळा दोि अशू्र जास्त आणणारं...  

एक िातं असावं... आर्लंसं वाटणारं ! 

 

असावी ती ओढ त्या िात्यािध्ये...  

दुरावा अि नवयोग  
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िसावा कधी असा त्यािध्ये...  

आयुष्यभर सोबतीस असावं...  

असं एक िातं असावं... आर्लंसं वाटणारं ! 

 

जर्ावी ती वेगळीक त्या िात्याची...  

वीण असावी त्यास  

नवश्वास अि निखळ पे्रिाची...  

िेहिी बहरूि यावं...  

फुलांच्या सुगंधासारखं... 

एक िातं असावं... आर्लंसं वाटणारं !"  

 

क्षणभर सगळया हॉलमध्ये प्रचिंर् शािंतता... यातनूच कळत 

होती की खरिंच ती कविता खपूच हृियस्पशी होती. अखेर 

िोनेक वमवनटािंनिंतर टाळयािंचा कर्कर्ाट झालाच. पे्रक्षकािंना 

सािरण्यासाठी थोर्ा िेळ लागला होताच, ह ेनव्याने सािंगायला 

नकोच आता. त्या पे्रक्षकािंत अनघाही होतीच टाळया िाजित 
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त्याला प्रवतसाि ितेाना... कळत नकळत ते लव्ह अँट फस्टड 

साईट म्हणतात ना... तसिं काहीसिं झालिं होतिं वतला... त्या शायर 

लक्षकला पावहल्यािर. शो सिंपल्यािर वतन ेलक्षकला भेटायचा 

प्रयत्न केला... पण तो वनरथडक ठरला. पण ती त्यािर थािंबली 

नाहीच. घरी येऊन अख्खा सोशल मीवर्या पालथा घातला.. 

पण लक्षक म्हणनू कोणी विसेना... लक्षक सचड केलिं की लवलत, 

ललेश, लि, लििंश असे काहीसे लोक वतला वमळाले. ती 

हताश झाली. शो निंतर भेट झाली नाही, तेव्हा सोशल मीवर्या 

हा ऑपशन होताच, पण आता यानेसदु्धा वतची वनराशा केलीच. 

तसेच २-४ आठिरे् गेले. आता शेिटी वतन े "लक्षक"चा 

विचार सोर्ला होताच. मग एकेवििशी ऑटो मधनू प्रिास करत 

असतानाच... जरा जास्तच रॅवफक होती, ऑवफसला लेट झाल े

होतेच, तसेच पैस ेिऊेन वतन ेऑवफसचा रस्ता गाठला. चालता 

चालता.. नकळत वतच्या वतचा एका इसमाला धक्का लागला 

आवण त्याच्या हातच्या सगळया फाईल खाली पर्ल्या. 

अनघाला आपली चकू कळून आली...  

"सॉरी, चकूुन धक्का लागला तुम्हाला.. मी करते मित, 

िेट " असे बोलनू अनघा एक एक फाईल उचल ूलागली.  
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फाईलिरचिं नाि सहज िाचलिं " लक्षक सान े", कुठेतरी ह े

नाि ऐकलिं आह,े असा विचार करत वतने िर पावहले... पावहले 

तर तोच होता तो... "लक्षक शायर..." एव्हाना लक्षकही 

अनघाच्या सौंियाडिर भाळून गेला होता. अनघाच्या बोलण्यान े

त्याला भानािर आणले. 

"एक्सक्यिु मी... आपण लक्षक सान े का? " अनघाने 

चेहऱ्यािर हास्य आणनू विचारले.  

"हो, मीच लक्षक साने. का? " ही मलुगी आपल्याला 

ओळखतेय याचा विश्वास बसत नव्हता त्याला.  

"म्हणिे, त्या "शायर शो" मध्ये तमु्ही होतात का?? " 

अनघान ेउत्सकुतेपोटी अजून खोलात जाऊन चौकशी केली.  

"हो, मीच तो... पण आपण असे का विचारताय..." 

लक्षकने सदु्धा आश्चयडजनक नजरेन ेविचारले.  

एिढ्यात पािसाची मोठी सर आली आवण ही िोघे भर 

रस्त्यात उभी असल्यान े थोर्ीशी वभजलीच. मग लक्षकनेच 

अनघाला कॉफीसाठी विचारल,े वभजल्यामळेु कुर्कुर्त होती, 

म्हणनू वतनहेी जास्त काही विचार न करताच होकार विला.  
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कॉफी शॉप मध्ये कॉफीची ऑर्डर िऊेन बसले असताना... 

लक्षकने पुन्हा विचारल.े..  

" तमु्ही ओळखलिं कस ेमला? "  

" नाही, खरिं तर मी त्या शोला पवहल्यािंिाच गेले होत ेआवण 

वतथे तमुची ती कविता ऐकली.. छान िाटली. निंतर भेटायचे 

राय केल,े पण तुम्ही वतथे नव्हताच." अनघान ेस्पष्ट पणे आपले 

मत मािंर्ले.  

"अगं, कम ऑन यार मला तुम्ही आम्ही करू नकोस, 

आपण बहुधा सारख्याच ियाचे आहोत." लक्षकने अनघाला 

सचुिले.  

"तसे तलुा माझे नाि कळलेच आह.े. मग तझु ेसािंगशील 

का? " कॉफीचा एक घोट घेता घेता लक्षकने विषय िाढिला.  

"हो ना... माझिं नाि अनघा, अनघा कुलकणी " अनघानहेी 

आपली ओळख विली.  

"मग इथेच राहता वक काही काम होतिं? " लक्षकने पुन्हा 

खोलात विचारणा केली. 
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"िाही... मी मुिंबईला राहते, जरा कामासाठी आली आह,े 

त?ू " अनघान ेसािंवगतलिं. 

"माझहंी तसिंच आह.े.मुंबईलाच राहतो मी, सध्या 

ऑवफसच्या कामासाठी आलोय" लक्षकने आपली कहाणी 

ऐकविली.  

"मला िाटलिं इथलाच असेल त,ू कारण त्या वििशी शो 

मध्य ेकविता अँर् ऑल." अनघान ेआपले वनरीक्षण ऐकिले. 

"िाही, ते काय झालिं, माझे वमत्र यायला उशीर झाला होता, 

तर वफरत वफरत त्या शो करे् गेलो आवण बवघतले एक िोन 

शायर... तर म्हटलिं माझी पण कविता होऊन जाऊ ि.े.. म्हणनू 

सहजच." लक्षकने आपला छिंि आवण आिर्ीची जाणीि 

करून विली.  

"हो, फारच आिर्ली ती कविता तझुी, एकिम आपल्या 

पणाचा फील आला त्यात." अनघान े लगेच कॉवम्पलमेंट 

िऊेनच टाकली.  

" ओहो.. थँक्य ूथँक्य.ू.. " लक्षकनेही खलु्या मनान ेवतची 

कॉवम्पलमेंट स्िीकारली होती.  
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जरा घर््याळाकरे् नजर जाताच अनघा उठली, वतला 

ऑवफससाठी लेट झालिंच होत. सॉरी बोलून ती घाईन े वनघनू 

गेली. वतच ेमन नव्हतेच, पण ऑवफससाठी जाििं लागलिं वतला. 

इथे लक्षक चेही तेच झाल.े.. लव्ह अँट फस्टड साईट. तोही 

कामाच्या गर्बर्ीने वबल चकुतिं करून वनघून गेला.  

 पणूड वििस िोघेही एकमेकािंच्याच आठिणीत होत,े आवण 

स्ितःच्या मतीला कोसीत बसले होत,े फोन निंबर तरी घ्यायला 

हिाच होता.  

 

इकरे्, आरि आता बऱ्यापैकी ठीक झाला होता. आता 

त्याच्यात आवण नेत्रामध्य े मैत्रीचिं नातिं फुललिं होतिं. त्यािंच्या 

आिर्ीवनिर्ी ती बऱ्याच सारख्या होत्या. बरे िाटल्यािर एके 

वििशी आरिनेच नेत्राला सािंवगतले... 

"िेत्रा, मी काय म्हणतोय आता मी ठीक आह.े. एकिम 

ठणठणीत, मग घरी जायला हििंच ना... माझी मलुगी पण 

येईलच मवहन्याभरात... उगाच तलुा अजून कसला ताप नको "  
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"हो, चालेल तसिं तलुा ऑवफस पण जॉईन कराििं लागेल 

रे.." नेत्रानेही त्याला सपोटड केला.  
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४ 

 

िसुऱ्याच वििशी ते िोघ ेजाऊन पवहले आरिच्या घराची 

साफसफाई करून आल,े आवण येत्या िोन वििसातच आरि 

त्याच्या घरी वशफ्ट झाला. तशी त्याला नेत्राची कमी खळत 

होतीच, पण त्याच ेकधीतरी कॉल िर बोलणे, नाहीतर बागेत 

भेट होतिंच असे. अधनू मधनू नेत्राही िपुारचे जेिण बनिनू 

आरि करे् येत असे.  

 

वतकरे् अनघा आवण लक्षक एकमेंकािंच्या प्रेमात पर्ल े

होत,े पण अजनूही एकमेकािंपढुे व्यक्त झाल ेनव्हते, आवण व्यक्त 

होण्यासाठी नवशबान ेत्यािंना साथ विली नव्हतीच. पण शेिटी 

वनयती ना ती... कधी ना कधी तरी आपल्यासाठी योग्य ते र्ाि 

रचतच असते.  

उद्या पनू्हा एकिा लक्षकला भेटायचा प्रयत्न करून 

बघायला हिा.. वबछान्यात असतानाच अनघाने विचार करून 

ठेिला. 
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त्याच वििशी अनघाला ऑफीसमध्य ेबॉसने केवबनमध्य े

बोलािले.  

"अिघा, after 4 days we have meeting with 

clients and we have to sign the deal, so I'm going 

to give you whole responsibility of this client. you 

must give your Best." अनघाच्या बॉसन ेफमाडन सोर्लिं.  

आता खशु होऊ वक लक्षकला शोधायचा पलॅन फसला 

म्हणनू िःुखी होऊ, अनघाला कळतच नव्हतिं. 

शेिटी वतन ेजबाबिारी स्िीकारली.. 

"येस मॅम, आय विल." अनघान े सिंमती िशडिनू केवबन 

बाहेर पर्ली. 

कारण अनघाला कळून चुकलिं होतिं, वह जबाबिारी म्हणज े

हा अख्खा आठिर्ा वबझी शेर््यलु... लक्षक काय आवण 

कसलिं काय... हा आठिर्ा म्हणजे फक्त काम काम आवण 

कामच. पण आपला गोल काय आह,े याचिं भान ठेि जरा... 

हळूच वतचे िसुरे मन बोलल ेआवण मग वतन ेकामाला सरुुिात 

केली. म्हणजेच थोर्क्यात काय... या आठिर््यात लक्षक िगैरे 
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काही नाही... फक्त काम एके काम. वतथे लक्षक न चकुता त्याच 

जागी थािंबायचा... फक्त एका आशेिर वक त्याला ती अनघा 

पनु्हा एकिा विसेल... तो त्याच्या मनातले वतला सािंगेल आवण 

बरिंच काही... पण ना अनघा विसायची ना काही. पण नेमाने तो 

येऊन त्याच वठकाणी वतची िाट बघायचा.  

शेिटी त्याच े जसे तसे चार वििस गेले, वचत्त थाऱ्यािर 

नव्हतिंच.  

 

आवण अनघाचेही ह ेवििस कामाच्या व्यापात गेल,े आवण 

घेऊन ठेपला तो वििस ज्या वििशी वतच्या सगळया मेहनतीचिं 

प्रेझेंटेशन वतला क्लायिंट समोर द्यायचिं होत. नतचं िसुरिं मन 

लक्षकला भेटण्यासाठी अवधर होतिं, पण मग वतने फक्त आजचा 

वििस उद्यापासून परत लक्षकला शोध,ू असे आश्वासन मनाला 

िऊेन ती प्रेझेंटेशनसाठी तयार झाली.  

सकाळी ऑवफसला पोहचल्यािर सगक्या फाईल चेक 

करून निंतर क्लायिंटची िाट पाहत होती. १० िाजताची वमवटिंग 

होती, म्हणनू थोर्िंसिं फे्रश होऊन याििं असा विचार करून ती 

िॉशरूम करे् िळाली. आवण तेिढ्यात वतला कोणाचा तरी 
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धक्का लागला, आवण चमकून वतन ेिर पावहले तर तो िसुरा 

वतसरा कोणी नसून, "लक्षक" वनघाला. वतला िाटले ती वििसा 

ढिळया स्िपन बघतेय, असिं मनात बोलत वतन ेस्ितःला एक 

वचमटा घेतला.  

"आssss... स्िपन नाहीये.. ह ेखरिं आह.े" अनघा स्ितःशी 

पटुपटुली.  

"ओहो मॅर्म, इथे आम्ही तमु्हािंला शोधनू शोधून िमलो, 

आवण सापर्लात कुठे?? तर इथे, ह्या ऑवफस मध्ये " लक्षक 

सदु्धा वतला समोर बघून अिाक् होता. 

"हो, मी इथेच काम करते, बाय ि िे त ूइथे कसा?? मी नाही 

पावहल ेकधी तुला इथे?? " अनघान ेत्याला प्रवतप्रश्न केला. 

"हो, कसिं पाहणार मी इथे काम करत नाही, वमवटिंगसाठी 

आलोय" लक्षकने खलुासा केला. 

अनघा िोनेक वमवनटिं अगिी स्तब्ध झाली. मनात वतच्या 

विचारािंचिं िािळ उठलिं.. म्हणजे मी जे प्रेझेंटेशन तयार केले 

आह ेते ह्याच्या किं पनीसाठी आह.े ती होती त्यापेक्षा अवधकच 

अस्िस्थ झाली. त्याला कळेना... नक्की वहला काय झाले..?  
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"काय मॅर्म, नव्हडस का झालीस, ठीक आहसे ना... चल 

लिकर माझी वमवटिंग आह.े" लक्षकने वतला भानािर आणले. 

"हो, अरे ही जी वमवटिंग बोलतोय ना त.ू.. त्याचे प्रेझेंटेशन 

मी िणेार आह े आज, ते पण तझु्यासमोर... म्हणनूच नव्हडस 

झाल्य े थोर्ी." अनघाने स्पष्टपणे आपली भीती बोलनू 

िाखिली. 

"अरे, र्ोन्ट िरी आपण आधीही भेटलो आहोत ना... फ्रें र् 

आहोत.. कशाला घाबरते िेर्ी कुठली...ऑल ि बेस्ट..." 

लक्षकने वतचा गेलेला आत्मविश्वास परत येण्यासाठी वतला धीर 

विला. 

िोघेही लगबगीनिं प्रेझेंटेशनच्या रूम मध्ये पोहचले. 

प्रेझेंटेशन व्यिवस्थत पार पर्ले आवण क्लायिंटने र्ील सदु्धा र्न 

केली. अनघाला खपू आनिंि झाला, फक्त र्ील र्न झाली 

म्हणनू नव्ह,े तर लक्षकची किं पनी आवण अनघाची किं पनी एका 

प्रोजेक्ट िर काम करणार होते, त्यात लीर्र म्हणनू लक्षक आवण 

अनघाची वनिर् केली होती. लक्षकही मनातनू सुखािला होता. 

त्याने तसे िाखिले नाही, पण त्याच्या मन:पटलािर उभारलेले 

ते सखुाच े वचत्र अनघान े बरोब्बर हरेल े होते. आता िोघेही 
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सोबत काम करणार, िोघेही सोबत िेळ घालविणार, ही 

कल्पनाच मळुी सुखािह होती. मग िास्तव्यात कसिं असेल 

याची कल्पनाच न केलेली बरी. आज अगिी चािंगली, झकास 

झोप लागणार होती िोघािंनाही... उद्यापासनू सोबत जे काम 

करायचे होते त्यासाठी.  

 

 इकरे् आरि आवण नेत्राची मैत्रीही िाढत होती. आरि 

नेत्राला काही हिे नको, आिजूडन विचारायचा. नेत्राही त्याची 

आपलुकीने विचारपसू करायची.  

 

अनघा - लक्षक यािंचे कामावनवमत्त भेटीगाठी होतिंच होत्या. 

पण मैत्री असािी, हाच हेत ूविसत होता. तश्यातच २-४ मवहन े

उलटले. आतापयडतँ त्यािंच्यात एक चािंगली बॉवर्िंग झाली होती. 

िोघ े एकमेकािंना व्यिवस्थत समजनू घेत होते. एकमेकािंच्या 

आिर्ीवनिर्ी एकमेकािंना ठाि झाल्या होत्या. आवण तो 

प्रोजेक्ट जिळजिळ ५ मवहन ेचालला. आता फक्त वफवनवशिंग 

बाकी होती. ५ मवहन्यात अनघा आवण लक्षक यािंच्यात एक 

नातिं फुलत होतिं, पे्रमाचिं नातिं बहरत होत. एकमेकािंनी 
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एकमेकािंविषयी जाणलिं होतिं. मनातलिं ओळखलिं होतिं. पण 

पढुाकार तो कोणी घेतलाच नाही. शेिटी तो वििस उजार्ला... 

"आजचा प्रोजेक्टचा शेिटचा वििस, you both 

together did well in limited time " अनघाच्या बॉसने 

कॉवम्पलमेंट विली, त्यािेळी ती भानािर आली. प्रोजेक्ट सिंपला 

की तो त्याच्या मागी असेल, मी माझ्या. मग मनात असनू 

ओठािंिर आणले नाही तर मी चकुी केली, असा पश्चाताप निंतर 

नको. आजच मी त्याला माझ्या मनातलिं सािंगेल, जे होईल ते 

बघनू घेईल... अनघाने शेिटी वनणडय घेतलाच.  

"अिघा... लक्ष कुठे आह े तझुिं? मी म्हणतेय प्रोजेक्ट 

कवम्पलट झाल्याच्या खशुीत मी पाटी ठेिली आह,े आज रात्री. 

You and Lakshk are the starlight of party, come 

with preparation " अनघाच्या बॉसन ेवतला पनु्हा भानािर 

आणत पाटीचे वनमिंत्रण विले. लक्षक चेही सारखेच हाल होते. 

त्याच ेएक मन त्याला सताित होत,े बोलनू टाक... आजचा 

शेिटचा वििस आह.े िसुरे मन बोलत होत.े.. नको, उगाच 

ररस्क घेऊ नकोस, वतला गैर समज झाला तर फ्रें र्शीप पण 
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तटेुल." लक्षकही इथे विधा मन:वस्थतीत फसला होता, काय 

करािे ते त्याला सचुत नव्हते.  

 मग आता थेट पाटीलाच िोघ ेएकमेकािंना भेटून आपल्या 

मनात काय आह,े याचा खलुासा करणार होते. अनघा तयार 

झाली.. वतन ेरॉयल ब्ल ूकलरचा गाऊन घातला होता आवण 

त्यािर मॅवचिंग अशी र्ायमिंर्ची कानातले घातल ेहोते. हातात 

र्ायमिंर् ब्रेसलेट होते. आवण केस मोकळे ठेिल ेहोते. वतच्या 

नाजकूश्या ओठािंिर वफकट गलुाबी रिंगाची वलपवस्टक वतन े

लािली होते. वतच्या कातील नजरेला अजनू ठसिनू 

विसण्यासाठी र्ोळयािंना आयलायनर लािले होते. अगिी 

चिंद्रालाही लाजिेल असे वतचे मोहक सौंियड आज अगिी 

खलुनू विसत होते. लक्षकनेही लाईट ब्ल ू कलरचा ब्लेझर 

घातला होता, त्याच्यािर तो कलर चािंगला उठून विसत होता. 

आज िोघेही नटून आल ेहोते कारण आजच्या पाटीचे खरे स्टार 

तेच तर होते. सिंध्याकाळी पाटीत आगमन झाल्यािर त्या 

वठकाणी आलेल्या प्रत्येकाचे या िोघािंिरून लक्ष हटतचिं नव्हते. 

निंतर पाटीला सरुुिात झाली, अनघाच्या अन लक्षकच्या 

बॉसनी प्रोजेक्ट अँर् पाटीचे कारण स्पष्ट करून या िोघािंची 
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ओळख सगळयािंना करून विली. केक कवटिंग झाल्यानिंतर 

पाटीची खरी सरुुिात झाली. मग हळू हळू वरिंक्स घेणिं, वर्स्को 

र्ान्स या सगळया गोष्टी चाल ूझाल्या. आवण त्यातच रात्रीच े

११ िाजले. पण इतका िेळ एकत्र असनूही त्या िोघािंना हिा 

तसा एकािंत वमळाला नाहीच. पाटी खपू उवशरापयांत चालली. 

अनघाला राहत्या फ्लॅटिर जायला कॅब नव्हती. काय करािे, 

याच विचारात ती गुिंतून गेली होती.  

तेिढ्यात पाठीिर कोणाचा तरी हात जाणिला. मागे िळून 

पावहल ेतर तो लक्षक होता. मग वतला थोरे्से हायसे िाटले. 

"काही प्रॉब्लेम?? " अनघाचा रर्िेला झालेला चेहरा 

बघनू लक्षकने विचारले. 

"हा रे... खपू उशीर झाला आह.े. मला माझ्या फ्लॅट िर 

जायला कॅब नसेल या िेळी. कशी मॅनेज करू, काही कळतच 

नाही." अनघान ेआपली अर्चण सािंवगतली.  

"अरे यार, एिढिंच ना... इतकी काय घाबरते. मी आह ेना... 

माझी बाईक आह,े सोरे्न मी तलुा नीट. आता तर झालिं, 

काळजी करू नकोस जास्त. " लक्षकने अनघाला विलासा िते 

म्हटले. मग अनघाचाही मरू् ठीक झाला आवण मोकळेपणाने 
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ती पाटी एन्जॉय करू लागली. शेिटी बॉसन ेपाटी सिंपल्याचे 

जाहीर केल ेआवण सिड आपापल्या घरी जायला वनघाले.  

"लक्षक, बाईक जास्त फास्ट नको घेऊस... मला भीती 

िाटते." अनघाने बाईकिर बसता बसता सािंवगतले. 

"हो गिं, भीत्रबूाई... अगिी कासिाच्या गतीन ेनेईल तलुा 

घरी, बस का? " लक्षकन े टोमणा मारतच वतला बाईकिर 

बसायला सािंवगतले. 

एकिाची बसलीच, सगळिं सािरून नीट. लक्षकने गार्ी 

चाल ूकेली. अनघाच्या मनात काहीतरी चाललिं होतिं, खािंद्यािर 

हात ठेि ू वक नको.. उगाच ह्याला काही तरी िेगळिंच िाटलिं 

तर... वतच्या विचारािंची मावलका पढुे जायला आवण 

बाईकसमोर एक भला मोठ्ठा खर््र्ा यायला एकच गाठ पर्ली. 

त्यामळेु कळत नकळत का असेना... आधारासाठी अनघान े

लक्षकच्या खािंद्यािर हात ठेिला. तो पवहला स्पशड होता, 

लक्षकही या स्पशाडने सुखािला. अनघाच े घर येईपयांत 

त्यािंच्यामध्ये शािंतता होती. िोघािंच्याही मनात विचारािंची िािळे 

उठली होती. तेिढ्यात अनघाच ेघर आले. लक्षकने आिाज 

िऊेन अनघाला विचारातनू बाहेर आणले. 
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"ओ, मॅर्म चला आल ेआपले घर? " लक्षकने अनघाची 

विचारािंची तिंद्री भिंग करत वतला जाग ेकेले.  

"काय, कसला एिढा विचार करतेय? " लक्षकन ेअनघाला 

विचारले. 

आढेिेढे घेत अनघान ेत्याला सािंवगतले,  

"काही नाही रे, आजची आपली कामावनवमत्त शेिटची 

भेट, निंतर कधी भेटू सािंगता येणार नाही."  

लक्षकलाही असेच काहीतरी िाटत होत,े म्हणनू अनघाच े

बोलणे ऐकून तो थोर््यािेळासाठी सनु्न झाला. 

भानािर येऊन अनघा लक्षकला म्हणाली, "चल, एवनिे 

खपू उशीर झाला आह,े काळजी घे स्ितःची, थँक्य ूगरु् नाईट." 

"हो त ू पण. चल नीट जा, गरु् नाईट." लक्षक काही 

बोलायच्या मनःवस्थतीत नव्हता.  

बाय बोलून अनघा आपल्या घराकरे् जायला िळाली, 

तरी अजनू वतला िाटत होत,े धाित जाऊन पाठी लक्षकला 

सगळया फीवलिंग सािंगाव्या. लक्षकही अजनू सािंग ूवक नको, या 

विधा मनःवस्थतीत होता.  
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तेिढ्यात एकाच िेळेला अनघा पाठी िळून "लक्षक " 

अशी हाक मारली आवण लक्षकनेही "अिघा". िोघािंची 

नजरानजर झाली. र्ोळयातल्या भािना र्ोळयािंना समजल्या 

आवण आसिे िाटली. न बोलता सगळिंच उमजल होतिं. प्रेम हे 

असिंच असते... न बोलता सगळिं काही समजते. फक्त 

र्ोळयातल्या भािना हृियाशी मकूपणे सिंिाि साधतात आवण 

इतकिं च ते सखोल असते. आता िोघािंनाही फक्त एकिा बोलनू 

त्या नात्याला एक आकार द्यायचा होता. 

"लक्षक, सगळिं तझु्या समोर आहचे. पण तलुा त्या शो 

मध्य ेपावहल्यािरच माझिं मन तझु्यािर बसलिं होतिं." अनघाने 

पढुाकार घेऊन कबलुी विली.  

"अगं, आपण त्या वििशी कॉफी घेतली ना सोबत... त्या 

वििसापासनू त ू माझ्या मनात भरली होती." लक्षकनेही 

आपल्या मनातली बाजू साळूिपण े मािंर्ली. िोघािंनीही 

आपापल े विचार मािंर्ले होती, पण ह े विचार त्यािंना अगोिर 

मािंर्ता आलेच नाही. आज "करो नाहीतर मरो" या धोरणािर 

चालनू िोघािंनीही बाजी मारली होती. लक्षक बाईकिरून 

उतरून अनघा जिळ गेला. रात्रीच े१२ िाजले असािेत. स्रीट 
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लाईटचा तो वमणवमणता प्रकाश अन आकाशातला चिंद्र 

त्यािंच्या प्रेमाला साक्षीिार ठरला होता. त्याने अनघा समोर 

जाऊन वतचे हात आपल्या हातात घेतल े आवण स्ितःच्या 

गरु्घ्यािंिर बसनू वतला प्रपोज केला.  

"अिघा, मी पावहल े तेव्हापासनू त ू माझ्या मनात भरली 

आहसे, माझ्या आयषु्याच्या प्रत्येक िळणािर मला तुझी साथ 

हिी आह,े माझ्या प्रत्येक आनिंिात आवण ि:ुखातही मला त ू

माझ्या आयषु्याचा "िोडीदार" म्हणनू हिी आहसे, त ू माझी 

होशील का?? ? " एिढे बोलनू त्यान े अनघाकरे् भरल्या 

र्ोळयािंनी पावहलिं. 

अनघा अजूनही स्िपनात होती. वतला िाटत होत ेमी काय 

बघतेय ह े गोर् स्िपन... वक नक्की िास्तव्य आहे, वतला 

लक्षकच्या त्या बोलण्याने पार गोंधळात टाकल ेहोते. 

"हो, नक्कीच…मला आयुष्यभरासाठी त ूमाझा जोर्ीिार 

म्हणनू आिरे्ल. मीही तुला पावहल्यापासनू त ू माझ्या मनात 

होतास." अनघाने लक्षकचे प्रपोजल स्िीकारत त्याला वमठी 

मारली. निंतर िोघािंनाही जाणीि झाली खूप काळ लोटून गेला 
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असािा, आपण एकमकेािंच्या बिंधनात अर्कून, म्हणनू 

स्ितःहून अनघा लाजत लक्षक पासनू िरू झाली.  

"घरी पोहचल्यािर मला कॉल करून कळििं " अनघाने 

लक्षकला सािंवगतले. 

"हो, नक्कीच राणीसाहेब. आपका हुकूम सर आँखो पर." 

लक्षकनेही वतची थोर्ी मस्करी करीत वतला लाजविली.  

 

घरी आल्यानिंतर अनघा आज स्ितःला आरश्यात 

न्याहळत होती. मधेच खिुकन हसत होती. वतला वतचा हा 

आनिंि रॅ्र् नाहीतर वतच्या नेत्रा आिंटी सोबत शेअर करायचा 

होता, पण िेळ टळली होती... रात्रीचा १ िाजला होता. म्हणनू 

उद्या सकाळी उठून त्यािंना सािंगेल, अशी स्ितःच्या मनाची 

समजतू घालनू अनघाने स्ितःला बेर्िर झोकून विल ेआवण 

लक्षकच्या फोनची िाट पाहू लागली. समुारे १० वमनीटात 

"लक्षक साने" ह ेनाि वतच्या मोबाईलच्या स्क्रीन िर झळकले. 

वतच्या चेहऱ्यािर पनु्हा तीच गलुाबी लाली खलुली. वतन ेफोन 

ररवसव्ह करून कानाला लािला. तोच समोरून लक्षकचा सखुि 

आिाज वतच्या कानाला भािला. 
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"ओ भािी वमसेस साने, पोहचलो मी अगिी सरुवक्षत, 

आता झोपा खपूच रात्र झाली आह,े सकाळी भेटू."  

"हो, हो वमस्टर साने गरु् नाईट, स्िीट रीम, झोप आता." 

अनघानेही तोर्ीस तोर् उत्तर िऊेन त्यालाही नमिले. आवण 

निंतर अनघाने "लक्षक साने"च्या नािात बिल करून फक्त 

"लक्षक" असे नाि सेव्ह केल ेआवण त्याला फेव्हरेट कॉन्टॅक्ट 

वलस्ट मध्ये ऍर् करूनही मोकळी झाली. 

 त्या िोघािंची ती रात्र नक्की झोपेत गेली की स्िपनात ते 

सािंगणिं जरा कठीणच होतिं. सकाळी सकाळी अनघाचा फोन 

िाजला. टेक्स्ट मेसेजचा अलटड होता तो. र्ोळे चोळतच वतने 

मोबाइल बवघतला.  

लक्षक : मॅर्म गरु् मॉवनांग, उठा आता... अजनू वकती 

स्िपनािंत छळणार आहसे मला."  

अनघानहेी त्याला तसाच एक टेक्स्ट केला. 

अनघा : "वा रे िा... चोराच्या उलट्या बोंबा नाही का 

साहबे? चला उठा आता, आिरून घ्या... भेटू निंतर." 
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एक िीर् तासात पटापट आिरून अनघा ऑवफसला 

वनघाली. तोच वतच्या वबवल्र्िंग खाली लक्षक त्याच्या बाईक 

सोबत विसला. अनघाला वमळालेल्या या सरप्राईजमळेु वतचा 

आनिंि गगनात माित नव्हताच. मग िोघेही बाईक िर बसनू 

ऑवफसला पोहचले. लक्षक रोज वतला ऑवफसला घेऊन 

जायचा आवण ऑवफस निंतर घरी सोर्त होता. त्यािंच्यात वनमाडण 

झालेलिं नातिं आता बऱ्यापैकी फुललिं होतिं. आता लिकरच ती 

रेवनिंग सिंपणार होती. 
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५ 

 

एका वििशी िोघेही कॉफी शॉप मध्ये बसले असताना... 

अनघान ेविषयाला हात घातला. 

"लक्षक, आपण घरी सािंगायचे का आता? २-३ मवहन ेहोतिं 

आल ेना.." 

"िाही असिं फोन िर नको ना... आता आपण जाणार 

आहोतच ना मुिंबईला.. मग भेटूनच सािंगयूा ना." लक्षकन े

अनघाला सािरत वतला विलासा विला. 

 मग आज अनघा आवण लक्षक मुिंबईसाठी वनघणार होते. 

तेिढ्यात अनघाने आरिला फोन केला. 

"डॅड, आज वनघतेय १ची फ्लाईट आह.े"  

पलीकरू्न आरि म्हणाला, "ठीक आह,े मी तलुा 

एअरपोटडला वपकअप करतो." 

"िाही रॅ्र्, एअरपोटड नको. तमु्ही मला सन कॅफेमध्ये भेटा 

४ िाजता." अनघान ेफमाडनच सोर्ले जण ूकाही. 
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आरिला कळून चकुलिं, आता काही िाि घालून फायिा 

नाहीच.  

"हो, चालेल... नीट ये. मी िाट बघतोय. "  

निंतर आरिन ेफोन ठेिला.  

वतथे लक्षकनेही फोन करून घरी सािंवगतले होत े आवण 

त्यािंनाही बोलािले होते. मग १च्या फ्लाईटने लक्षक आवण 

अनघा िोघेही मुिंबईकरे् रिाना झाले. यािेळी िोघािंनीही 

एकमेकािंशेजारची सीट बकु केली होती आवण सिुिैाने 

वमळालीही होती. त्यािंच्या गपपा चालल्या होत्या. आवण निंतर 

थोर््याश्या थकव्याने अनघाचा र्ोळा लागला आवण ती 

लक्षकच्या खािंद्यािर र्ोकिं  ठेिनू झोपनू गेली.  

चक्क मुिंबई येईपयांत लक्षक वतच्या सौंियाडकरे् एकटक 

पाहत होता आवण अजनू वतच्या प्रेमात पर्त होता. शेिटी 

आली एकिाची ती मुिंबई. फ्लाईट लॅन्र् होणार, अशी सचूना 

विली गेली. त्यामळेु अनघाची झोप उर्ाली. निंतर सगळया 

फॉमडवलटी पणूड करून अनघा आवण लक्षक िोघेही कॅब करून 

वनघाले. इकरे् आरि अनघाला भेटायच्या खुशीत ४च्या 

अगोिरच म्हणजे पािणे चारलाच सन कॅफे मध्ये येऊन 
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पोहचला होता. आवण काहीतरी विचारात गढून गेला होता, 

तेिढ्यात त्याच्या टेबलिर टक टक झाली. त्याला िाटल े

अनघा आली, म्हणनू भरल्या र्ोळयान ेत्यान ेिर पावहले. पण 

वतथे अनघा नव्हती तर होती ती नेत्रा.  

"काय कसिं काय? आज चक्क सन कॅफे मध्ये?? " नते्रान े

त्याला प्रश्न केला. 

"हो, मलुगी येतेय. वतन ेबोलािले आह,े पण त ूइथे कशी? 

"आरवि ेआपले उत्तर िऊेन वतला प्रवतप्रश्न केला. 

"हा, ते थोर्िंसिं काम आह ेम्हणनू आली आह.े" नेत्रानेही 

आरिची समजतू घातली. मग जास्त काही खोलात न जाता 

त्यािंचे इथले वतथल ेबोलणे सरुु झाले.  

"मग आता तब्बेत कशी आह?े कामाचा जास्त व्याप 

असेलच ना? िेळेिर सिड औषधे घेतोस वक नाही?? " नेत्राने 

आरििर प्रश्नािंची तोफ झार्ली. 

"हो गिं, अगिी िेळेिर औषधे, जेिण सगळिं सगळिं. आवण 

थोर्ा जास्त व्याप आहचे कामाचा. पण आता मलुगी येईल ना 

मग बरिं परे्ल सगळिं." आरिन ेनेत्राची समजतू काढत वतला 
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समाधान विले. बऱ्याच िेळ वनघनू गेला, िोघेही बोलत होते. 

इकर्च्या वतकर्च्या गपपा चालचू होत्या त्यािंच्या. इथे 

अनघाला यायला १५ वमवनटे उशीर झाला, पण आरि नेत्राशी 

बोलण्यात गुिंग असल्याने त्याला एिढिं काही िाटलिं नाही. 

नाहीतर एिढ्याला अनघाला चार-पाच फोन करून करून 

वतचा पण आवण त्याचा पण जीि कासािीस झाला असताचिं. 

पण आता नेत्रा समोर होती म्हणनू वक काय... अनघा रॅवफक 

मध्य ेअसेल म्हणनू उशीर होतोय, असा विचार करून त्याने 

आपला मोचाड नेत्राकरे् िळविला होता. एरिी आरि आवण 

नेत्राची विचारपसू फक्त फोनिर होत होती. ते िोघेही बऱ्याच 

वििसान ेवकिं िा जिळपास एखाि मवहन्यान ेप्रत्यक्ष भेटल ेहोते. 

म्हणनूच तो बोलण्यातला गोर्िा आवण वजव्हाळा कायम 

होता. त्यामळेु त्या िोघािंच्या मैत्रीमध्य े अजनूही ती एक 

नात्याची ओढ होती. 

 आरि आवण नेत्रा बोलत असतानाच अनघा लक्षक 

सोबत सन कॅफे मध्य ेआली. ती आरिला पाहताच विचार करू 

लागली, कोणत्या लेर्ीशी रॅ्र् बोलतात... कारण जे लेर्ी 

बसली होती आरि समोर वतची अनघाला पाठ होती. म्हणनू 
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अनघा लक्षकला वतथेच थािंबिनू आरिच्या टेबलजिळ 

आली, तेिढ्यात आरिनेही वतला पावहले आवण आनिंिात 

वतला हाक विली. 

"बेटा, आलीस का?? वकती उशीर झाला?? "  

"हा रॅ्र्, जस्ट आली... खपू रॅवफक होतिं आज, म्हणनू 

िेळ झाला." आवण आरिन ेपढुे येऊन अनघाला वमठी मारली. 

जिळपास ६ मवहन्यािंनी त्या िोघािंची भेट होत होती. तेिढ्यात 

नेत्राला तो आिाज ओळखीचा िाटला... म्हणनू वतने पाठी 

िळून पावहले... तर ती बागेतली अनघा होती. वतच्याही 

र्ोळयािंिर विश्वास बसत नव्हता. वतच्या आनिंिाला पाराच 

उरला नव्हता. आरिच्या वमठीतनू सटुताना वतने त्या लेर्ी करे् 

पावहल.े.. वतच्या र्ोळयािंिर विश्वास बसत नव्हता...ती लेर्ी 

िसुरी वतसरी कोणी नसून.. वतची नेत्रा आिंटी होती. वतने पढुे 

येऊन नेत्राला स्ितःहून वमठी मारली, नेत्रानेही वतला आसिे 

ओघळत वमठी मारली. त्या िोघी सदु्धा रर्त होत्या. अश्र ू

आनिंिाचेच होत ेते.  

पण आरि... आरि परुता गोंधळून गेला होता. कारण 

त्याला लहानपणापासनू अनघाची एक सिय ठाऊक होती. ती 
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कधीच अनोळखी माणसासोबत कम्फटेबल नसायची. आवण 

इथे चक्क नजारा उलटा होता. अनघा नेत्रा सोबत फक्त 

कम्फटेबलच नाही तर जास्तच कम्फटेबल विसत होती. हे 

सगळिं स्िपन बघतोय वक नक्की घर्तिंय याचा ठािवठकाणा 

आरिला मळुीच नव्हता. तेिढ्यात नेत्रा आवण अनघाच्या 

वखिळण्यान ेआरिला िास्तव्याची जाणीि झाली.  

"डॅड, ह्याच त्या बागेतल्या आिंटी, मी पर्ल ेहोत ेना तेव्हा 

यािंनीच मला उचलनू बाकािर ठेिल ेहोते आवण आम्ही आता 

मस्त मैवत्रणी सदु्धा झालो आहोत." अनघाने आरिला नेत्राची 

वतच्या बाजनेू ओळख करून विली. 

"अच्छा, असिं होय, तरी मी विचार करतोय वक त ूआवण 

स्रेंजरसोबत इतकी कम्फटेबल?? शक्य नाहीच." आरिने 

आलेली शिंका अनघा समोर व्यक्त केली.  

"पण रॅ्र्, तमु्ही आिंटीला कस ेओळखता?? " अनघाच्या 

तीक्ष्ण नजरेतून आरि आवण नेत्राचिं मनमोकळेपणानिं बोलणिं 

सटुलिं नव्हतिंच.  

"अरे बेटा, ती फार मोठी कहाणी आह.े पण असिं समजनू 

चाल, वक आज तझुा रॅ्रु् तझु्यासोबत आह े ना तो फक्त या 
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नेत्रामळेुच. काय वतच े आभार मान ू कळत नाही." आरिने 

थोर्क्यात अनघाला नेत्राची आवण त्याची ओळख सािंवगतली.  

"अगं अनघा, असिं काही नाहीय.े.. मी फक्त माणसुकीच्या 

नात्याने यािंचा जीि िाचिला." नेत्राने आपली बाज ू सािरत 

अनघाला सािंवगतले. 

"म्हणिे तेव्हा आिंटी तमु्हािंला मावहत नव्हतिं का वक ह ेमाझ े

रॅ्र् आहते? " अनघाने अजनू उत्सकुतेपोटी प्रश्न केला. 

"िाही ग, मला असिं काही ठाऊक नव्हतिं." नेत्रानेही खरी 

कबलुी विली.  

"पण रॅ्र् आवण आिंटी मी िोघािंशी पण कट्टी आह ेआता, 

मला तमु्ही सािंवगतलिं सदु्धा नाही की तमुच्या कारचा अपघात 

झाला होता, आता कस ेआहते?? बरे झालात का? ह ेसगळिं 

कधी झालिं होतिं? मला काहीच सािंवगतलिं नाही ना तमु्ही..." 

अनघा रर्िणीच्या स्िरात आपला मदु्दा मािंर्त होती.  

आरिला या गोष्टीची कल्पना अगोिरपासनू आली 

होतीच. त्यामळेु यािेळी तो अनघाला आवण वतच्या सिड 

प्रश्नािंना सामोरे जाण्यासाठी एकिम तयार होता. 
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"अरे अनघा बेटा, त ू वतथे वबझी होतीस आवण मी तलुा 

सािंवगतलिं असतिं तर त ूतझुिं सगळिं सोरू्न इथे धाि घेतली असती 

आवण मला तू असिं केलेलिं कधीच आिर्लिं नसतिं. म्हणनू मीच 

नेत्राला सदु्धा माझ्या या पलॅन मध्य े घेतलिं होतिं, पण मला ह े

ठाऊक नव्हतिं वक हीच तुझी गार्डन िाली आिंटी आह ेअसिं." 

आरिन ेसदु्धा हसत हसत अनघाला सिड स्टोरी सािंवगतली. मग 

नेत्रानेही वतला वतच्या परीने सगळिं समजािनू सािंवगतले. पण ह्या 

सगळया गर्बर् आवण आनिंिाच्या धक्क्यामळेु अनघाला 

लक्षकचा थोर््या िेळासाठी विसर पर्ला होता. पण जसे वतच े

घर््याळाकरे् लक्ष गेले, तेव्हा वतला पटकन काहीसे आठिले 

आवण आरि - नेत्राला वतने सािंवगतले,  

"बरं... आता िोघ ेपण एकत्र आहते मग मी काही सरप्राईज 

िणेार आह,े चला र्ोळे बिंि करा पटकन."  

िोघािंनी पण अनघा राणीसाहबेािंचा हुकूम माननू पटापट 

र्ोळे बिंिही केले. अनघाने लगेच लक्षकला फोन करून 

बोलािनू घेतले. आवण लक्षकला स्ितःच्या आर्ोश्याला 

लपिनू आरि आवण नेत्राकरे् बवघतले. 
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"डॅड, आिंटी आता िोघ ेपण आपले र्ोळे उघर्ा... ह ेतमुचिं 

सरप्राईज..."  

आरि समोर एका मलुाला बघनू थोर्ा गोंधळात पर्ला. 

पण नेत्रा, नेत्रा उठून लक्षकच्या जिळ गेली आवण लक्षकनेही 

नेत्राला वमठी मारली. अनघा आता खरी शॉक होती. वतला 

काहीच समजनू येत नव्हतिं. नेत्रा आिंटी आवण लक्षक 

एकमेकािंना ओळखतात, याचा खरा वतला मोठा धक्का बसला 

होता. मग त्याच े भेटून झाल्यानिंतर, नेत्रान े स्ितः लक्षकची 

ओळख करून विली. "हा माझा मलुगा - लक्षक. आवण लक्षक 

ही अनघा...मी बोलले होते ना मागे वक माझी एक मतै्रीण आह े

असिं तीही आवण ह ेवतच ेरॅ्र्."  

आता अनघा - लक्षक िोघेही लाजनू चुर झाले होते. कारण 

आता उरलेल्या सगळया गोष्टींचा सामना या िोघािंना करायचा 

होता. 

आरिने अनघाची वफरकी घेण्याच्या विचारात वतला 

विचारल,े " बेटा, तझुं काहीतरी सरप्राईज होतिं ना... काय आह े

ते - लक्षक??? " 
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अनघा थोर््या िेळासाठी वनरुत्तर झाली. लक्षकन े वतची 

बाज ूसािरली.  

"अंकल खरिं म्हणजे आम्हािंला माहीत नव्हतिं वक तुम्ही 

िोघ े एकमेकािंना ओळखतात अगोिरपासनू... म्हणनू अनघा 

मला तमुच्याशी भेटायला घेऊन आली होती. "  

"अच्छा... वतचा वमत्र आहसे असिं त.ू.." आरिने लक्षकची 

सदु्धा टर उर्िायला घेतली. 

नेत्राने अनघा आवण लक्षकच्या र्ोळयातले भाि एव्हाना 

िाचले होते. 

वतची तिंद्री भिंग करत आरि म्हणाला, " नेत्रा, त ूकाहीतरी 

बोल ना..."  

"मी काय बोलणार..िे आह े ते िोघािंच्या सदु्धा र्ोळयािंत 

स्पष्ट विसनू येतिंय. काय रे पोरािंनो... ितेाय ना कबुली आता 

सगळी..." नेत्रान ेअगिीच बरोब्बर जागी वनशाणा साधला. 

मग िोघािंनीही त्यािंची ओळख कशी झाली, ते कस े

भेटल.े.. मैत्रीच्या नात्याच ेरूपािंतर प्रेमात कस ेझाल.े.. सगळिं 

आरि आवण नेत्रा समोर कबलू केले. र्ोळयािंतले भाि बघून, 
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त्यािंच्या प्रेमाला नाकारणिं आरि आवण नेत्राला पटलिं नाहीच. 

त्या िोघािंनी सदु्धा िोघािंच्या प्रेमाला मिंजरुी विली.  

 त्यानिंतर िोघेही आपापल्या घरी आले. आज सगळयात 

जास्त खशु अनघा होती. कारण वनयतीने काही असा एक र्ाि 

वतच्या आयषु्याचा मािंर्ला होता, ज्यामळेु वतच्या आयषु्याला 

एक निीन आवण आनिंिमय कलाटणी येणार होती. हळूहळू 

गाठीभेटी िाढल्या. घरी येणिं जाणिं िाढलिं आवण निंतर आरि 

आवण नेत्राने त्या िोघािंचे लग्न करािे असा विचार केला. असिंच 

एके वििशी िपुारी, नेत्रा लक्षक सोबत आरिच्या घरी आली. 

आता नेत्राचा आरिच्या घरातील िािर िाढला होताच, म्हणनू 

वतन े लक्षक आवण आरिला हॉलमध्ये बसायला सािंगनू ती 

चहापाणीसाठी वकचन मध्य े गेली. घरातील सगळा आिाज 

ऐकून अनघा सदु्धा वतच्या बेर्रूम मधनू बाहरे आली. मग नेत्रा 

सगळयािंसाठी चहा नाश्ता घेऊन आली.  

"तसं मला कोणी विचारलिं नाहीच, न सािंगता मी आज 

लक्षक सोबत आली आहे तेही िपुार-िपुार? " नेत्राने रोखक 

नजरेन ेआरि आवण अनघाला विचारले.  
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"अगं, काय विचारायचिं त्यात... आमचिं जसिं ह ेघर, तसिं 

तझुिं सदु्धा आह.े कधीही ये आवण जा... " आरिन ेवतला वतचा 

हक्क िाखिनू िते सािंवगतले.  

"हो रे आरि, मान्य आहे ते मला... पण आता मी जी 

आलीय ेती काहीतरी ठरिनूच." नेत्रान ेआपण मनात काहीतरी 

योजल ेआह,े ह ेिाखिनू उत्सकु व्हािे म्हणनू एक र्ाि साधला. 

"काय, असिं काय ठरिलिं आह ेतमु्ही आिंटी? " अनघाने 

उत्सकुतेने नेत्राला विचारले.  

"अगं, अनघा... असिं विचारून ती सािंगेल तर शपपथ.. मी 

स्ितः रस्ताभर वतला खोिनू खोिनू विचारल,े पण पररणाम 

शनू्य..." लक्षकने अनघाला सािरून सािंवगतले.  

शेिटी आरिन ेपढुाकार घेतला आवण नेत्राला विचारल,े 

"काय झाल ेग? तशी आज जरा जास्तच आनिंिात विसतेय त?ू 

लिकर सािंग आम्हािंला पण... आम्ही पण खुश होऊ...!" 

"हो, हो सािंगते. काही तसिं जास्त विशेष नाहीये... पण मला 

िाटतिं आता बऱ्यापैकी लक्षक आवण अनघा िोघािंनीही 

एकमेकािंविषयी जाणनू घेतले असेलच, मग लग्नाची बोलणी 
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करायला आवण लग्नाचा विचार करायला काही हरकत आह े

का?? " नेत्राने हसऱ्या चेहऱ्यान े सगळयािंना ही गोर् बातमी 

सािंवगतली. अनघा लाजेन ेचरु होत वतच्या रूम मध्य ेपळाली 

आवण लक्षकही एिढी मोठी आनिंिाची बातमी ऐकून मनातनू 

सखुािला होता. आरिने लगेच नेत्राच्या िाक्याला उचलनू 

धरत बोलला, "मी पण िोन तीन वििसािंपासून ह्याचाच विचार 

करत होतो."  

 मग अखेर त्या िोघािंची लग्नाची तारीख ठरली. िोघािंनाही 

मनोमन िाटतिं होतिं, लग्न साध्याच पद्धतीन ेकराििं, जास्त ताम 

झाम नको होता. मग ती लग्नाची शॉवपिंग, सार््या - िाग िावगने, 

सगळी धािपळ चाल ूझाली. आवण मग लग्नाची तारीख जिळ 

येऊ लागली. तश्यातच त्यािंच्या इच्छेनसुार... अगिी जिळच्या 

नातेिाईकािंच्या मिंगल आशीिाडिाने अनघा आवण लक्षक यािंचा 

शभुवििाह पार पर्ला. मग िोनेक वििसािंनी अनघा आवण 

लक्षक यािंच्या लग्नाचे ररसेपशन एका हॉल िर ठेिला होता. 

सिंध्याकाळी तो कायडक्रम जरी असला तरी सकाळ पासनू घरी 

धर्पर् सरुू होती. मग सिंध्याकाळी िोघे तयार होऊन मोठ्या 

गार्ीतनू आरि आवण नेत्रा सोबत हॉल िर पोहचले. हॉल मस्त 
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अनघाच्या आिर्ीच्या व्हाइट वललीन ेसजिला होता. स्टेजिर 

मखमली गलुाबी कलरचा कापर् हिेच े झोके खात होता. 

त्यािर मोठ्या अक्षरात "Lakshak weds Angha " असे 

वलवहले होते. जशी अनघा आवण लक्षकने त्या हॉलच्या 

िरिाज्यातून एन्री घेतली... सगळिं हॉल टाळयािंच्या आिाजाने 

िमुिमुला होता. अनघान ेमोरपीसी कलरचा स्लीव्हलेस गाऊन 

घातला होता, आवण मोकळया सोर्लेल्या केसािंिर तो 

र्ायमिंर्चा बसविलेला क्राऊन वतला अगिीच स्िपनसुिंिरी 

जवनक उठून विसत होता... आज ती राजकुमारी सारखी खुलनू 

विसत होती. लक्षकने रॉयल ब्लु कोट घालून आपली शान 

िाढिली होती. मग थोर््याच िेळात कायडक्रम सरुु झाला... 

पाहुणे येत होत,े भेटी होत होत्या... निीन नाती जाणत होत.े. 

आवण फोटो काढून आठिणी सजित होते. ह े सगळिं होत 

असतानाच... अनघाला र्ोळयासमोर घेरी आली. आवण वतन े

लक्षकला आधारासाठी हात धरला. इथे लक्षकला या गोष्टींचा 

काही थािंगपत्ताच नव्हता. त्याने अनघाला मस्करी करून 

वचर्िायला घेतले. 
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"काय वमसेस साने, ह ेअसिं पवब्लकमध्ये हात पकर्तेय.. 

कोणी पावहलिं तर काय िाटेल गिं त्यािंना..." लक्षकने वतला जरा 

टोमणा ितेच वचर्िलिं.  

त्याने सािंवगतल्यािर वतन ेहात बाजलूा घेतला …… आवण 

थोर््याच िेळात ती लक्षकच्या पायाखाली कोसळली. 

कोणालाही काहीच कळल े नाही. निंतर थोर््या सेकिं िाने 

लक्षकला आभास झाला, तेव्हा त्याला घामच फुटला. त्याने 

खाली िाकून अनघाला हाक िऊेन उठित होता. 

"अिघा, अनघा उठ, काय झाल?े "  

तेिढ्यात नेत्रा आवण आरि धाित स्टेजिर पोहचल ेआवण 

लक्षकने िेटरला सािंगून एक ग्लास पाणी मागविला. अनघाच्या 

र्ोळयािर पाणी मारूनही अनघा शदु्धीिर येत नव्हती. मग 

लक्षकने वतला उचलून रूममध्ये नेले. आवण निंतर आरि 

र्ॉक्टरला फोन लािणार इतक्यात, नेत्रा आरिकरे् आली.. 
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" आरि, अनघाला शदु्ध आली आह े आता, ये चल... 

थोर्ी थकलेली विसतेय मला ती." नेत्रान ेआरिला सािंवगतले. 

"त ू हो पढुे, मी जरा वतला खायला घेऊन येते." नेत्रान े

आरिला सािंगनू ती जरा अनघाला खायला आणण्यासाठी 

गेली. मग थोर्िंसिं खाल्ल्यानिंतर अनघाला तरतरी आली. आवण 

ह्या सगळया धािपळी मळेुच वतला चक्कर आली होती... असा 

विचार करून कायडक्रम आटोपता घेतला कारण अनघाला 

आज विश्रािंतीची गरज होती. मग घरी आल्यािर लक्षकने 

अनघाला विश्रािंती घ्यािी असिं सचुिलिं. गरम पाणी त्याने 

स्ितःच्या हाताने करून आणलिं आवण अनघाला त्यात पाय 

सोरू्न बसायला सािंवगतलिं. आरिन ेलक्षक करीत असलेल्या 

गोष्टी वटपल्या होत्या आवण त्याने नेत्राला हळूच नजरेने खणुािनू 

पाहायला लािले.  

तसे लक्षक आवण अनघा समोरच आरिन े खोटा गळा 

खाकरून नेत्राला सािंवगतले,  
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"अगं, आत्ता माझी सगळी वचिंता वमटली. अनघा खूपच 

लकी आह.े.. वतला लक्षक सारखा गणुी आवण सिंस्कारी 

जोर्ीिार वमळाला... माझ्या मलुीच पढुचिं लाईफ खरिंच खपू 

आनिंिी असेल." 

"आरव, फक्त अनघा लकी नाहीय.े.. लक्षकला सदु्धा 

अनघा सारखी केररिंग, हले्पफुल िाईफ वमळाली." नेत्रानेही 

बाज ू सािंभाळत आरिला लक्षात आणनू विलिं. मग असेच 

आनिंिात २-४ मवहन े गेले आवण आता ह े चौघे सुद्धा एका 

छताखाली गणु्यागोवििंिाने राहू लागले. इथे अनघा आवण 

लक्षक मध्ये जिळीक िाढत होती. आरि आवण नेत्रा मधली 

मैत्री सदु्धा खोल होत होती. अनघा आवण लक्षकला आरि 

आवण नेत्राला एकत्र बघनू खपू आनिंि व्हायचा. मग कधी तरी 

ह ेिोघ ेआरि आवण नेत्रासाठी वर्नर नाहीतर अजनू काही... 

अशी सरप्राईज पलॅन करायचे. आरि आवण नेत्रा काही कमी 

नाही. तेही लक्षक आवण अनघाला एकािंत वमळािा... म्हणनू 

िोघ ेबाहेर असायचे. शक्यतो विकें र्ला मोस्टली ते िोघ ेबाहेर 

असायचे आवण इथे अनघा आवण लक्षकला िाटायचिं की 
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आम्ही िोघे त्यािंना क्लोज आणतोय ……पण या उलट नेत्रा 

आवण आरि त्या िोघािंना क्लोज आणत होते.  

 एक वििस चौघािंनी वमळून हा विकें र् घरात सेवलब्रटे 

करायचा ठरिलिं. सगळिं काही बाहेरून मागिणार होते. लक्षक, 

आरि आवण अनघा यािंनी आज हॉवलरे् घेतला होता. सकाळी 

सगळिं आरिाआरि झाल्यािर नेत्रा आवण अनघाने अगोिरच 

ठरिलिं होतिं, त्यामळेु मग अनघाने त्यािंच्या लग्नाची DVD 

लािली होती. चाललिं ते सगळिं ३-४ तास. सगळिं आठिलिं... 

आवण त्यातच िपुार झाली. जेिणिं झाली निंतर थोर्ा िेळ आराम 

करायला सगळे आपापल्या रूम मध्ये वनघनू गेले.  

 सिंध्याकाळी चहा आवण थालीपीठचा बेत होता. नेत्रा 

लिकर उठून थालीपीठ बनिायच्या तयारीला लागली होती. 

अध्याड एका तासाने अनघा सदु्धा वकचनमध्यें आली आवण 

नेत्राच्या मितीला लागली. १५-२० वमवनटात गरमागरम चहा 

आवण थालीपीठ रेर्ी झालिं. तेिढ्यात आरि आवण लक्षक िोघे 

सदु्धा हॉल मध्ये थालीपीठाच्या घमघमणाऱ्या िासामुळे येऊन 

पोहचले होते. अनघा आवण नेत्रा चहा आवण थालीपीठच्या 

पलेट घेऊन हजर झाल्या. आवण सगळयािंनी थालीपीठ िर ताि 
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मारला. खपु वििसािंनी चौघ े एकत्र होते. गपपागोष्टी रिंगल्या 

होत्या. चहा सिंपला होता म्हणनू अनघान े चहाचे कप एकत्र 

करून नेऊन ठेिायला रे मध्ये भरल ेआवण वकचन मध्ये गेली. 

वकचन मध्ये पोहचताच वतला चक्कर आली, पण बेवसनच्या 

करे्ला हात पकरू्न वतन ेस्ितःला सािरलिं... निंतर उलटी सारखिं 

जाणिायला लागलिं म्हणनू बेवसनचा नळ चाल ू करून वतन े

तोंर्ािर पाणी फिारलिं. आवण उलटी झालीच, वतला िाटले 

अजीणड झालिं असाििं... पण उलटी मधनू बेवसनमध्ये रक्त 

विसताच वतचा तोल गेला आवण ती खाली पर्ली. हातातल्या 

रेचा आिाज झाला... त्या बरोबर काहीतरी अघवटत झालिं, 

असिं त्या वतघािंना िाटलिं आवण त्यािंनी वकचनकरे् धाि ठोकली. 

अनघाला फरशीिर पर्ल्याचे पावहल्यािर नेत्राला घामच 

सटुला. लक्षकने आरिच्या मितीन े वतला रूममध्ये बेर्िर 

झोपिली. नेत्रा वलिंबूपाणी घेऊन वतला उठविण्याचा आवण 

शदु्धीिर आणायचा प्रयत्न करीत होती. आरिन ेर्ॉक्टरला फोन 

लािला, "हलॅो र्ॉक्टर राणे, मी आरि कुलकणी. जरा लिकर 

या माझ्या घरी, अनघाला चक्कर येऊन वतची शदु्ध हरपली 

आह.े"  
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 लक्षक रर्िेल्या चेहऱ्याने अनघाच े हात घासत होता. 

आरिला टेन्शन येत होतिं, र्ॉक्टर अजनू आल ेनाहीत म्हणनू 

तो हॉलमध्ये एकसारख्या येरझाऱ्या घालीत होता. नेत्राने 

त्याच्या पाठीिर हात ठेिला आवण "सगळं काही ठीक होईल 

", असे नजरेनेचिं समजािले. एकिाचे र्ॉक्टर आले, त्यािंना 

घेऊन आरि तर्क अनघाच्या खोलीत गेला. र्ॉक्टरािंनी 

अनघाला तपासल्यानिंतर त्यािंच्या चेहऱ्यािर टेन्शन आले. 

त्यािंना बघून आरिही बचुकाळयात पर्ला. अखेर र्ॉक्टरािंनी 

शािंतता भिंग करीत अनघाबद्दल सािंगायला सरुुिात केली. 

"नमस्टर आरि... जरा वसरीयस आह.े अनघाला ब्लर् 

कॅन्सर अस ूशकतो, टेस्ट करायला हिी." र्ॉक्टर म्हणाले. 

 आरि सोबत नेत्रा घाबरून गेली, त्यािंच्या पायाखालची 

जमीन सरकल्याचा त्या िोघािंनाही आभास झाला. लक्षकचे 

काय ते विचारूच नका. लक्षक पार सिम्यात गेला. अनघा 

अजनू शदु्धीिर आलीच नव्हती. र्ॉक्टर काय बोलत होत,े याचे 

कोणाला काही भान नव्हते, पण आरिला साि घालीत 

र्ॉक्टरािंनी त्याला सत्य पररवस्थतीची जाणीि करून विली. 

वतच्यािर जातीने लक्ष ठेिण्याचे िचन विले, आवण लिकरात 
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लिकर वतला पणुडपण ेबरी करण्याची हमी विली. र्ॉक्टर वनघनू 

गेले. घरात अगिी स्मशानसम शािंतता होती. कोणालाच काही 

सचुत नव्हते, पढुचिं सगळिं जग अिंधारलेलिं विसत होतिं. लक्षक 

िास्तव्याशी जळुिनू घेऊ शकत नव्हता. त्याला त्याच्या 

लग्नाच्या िेळी घेतलेले सात फेरे आवण त्यासोबत वतच्याशी 

एकवनष्ठ राहून सिंकटात वतच्या सोबत सामना करण्याचे विलेल े

िचन आठि ूलागले. त्याला काहीच समजनू येत नव्हते. तो 

स्ितः सदु्धा ह्या सत्याला स्िीकारू शकत नव्हता.. मग 

अनघा?? जेव्हा अनघाला ह े सगळिं समजेल तेव्हा वतला 

सािरायला कोण पढु े येईल? वतला धीर कसा द्यािा?? या 

सगळया प्रश्नािंनी उत्तरे आज सापर्त नव्हती. काय कराििं, हे 

कोणालाच सचुत नव्हतिं. र्ोळयासमोर फक्त एक गर्ि अिंधार 

विसनू येत होता. तेिढ्यात अनघाला जाग आली. उठण्याची 

ताकि नव्हती, म्हणनू वतन ेलक्षकला आिाज विला, पण लक्षक 

अश्या विचारात गढून गेला होता, वक अनघा त्याला साि 

घालतेय, हेही त्याला उमजल े नाही. मग नेत्राला हलकीशी 

जाणीि झाली, तेव्हा वतने सिाांना इशारा केला आवण सगळे 

वतच्या बेर्पाशी जमले.  
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"आता कसिं िाटतिंय अनघा? " नेत्राने आपलुकीने चौकशी 

केली. 

"हो, आता मस्त आह.े.. अगिं आठिर््याचा थकिा आता 

वनघाला आवण त्यामळेु अशक्त होऊन पर्ली असिं िाटते. पण 

पढुचिं काही आठित नाही रॅ्र्..." अनघाने जेिढिं आठित होतिं 

ते सािंगण्याचा प्रयत्न केला. 

अशक्त होऊन पर्ली... असिं बोलल्यािर सगळयािंना 

जाणीि झालीच वक आता वहच्यापासून लपिले तरी काही 

प्रॉब्लेम नाही. आरि घसा खकारत पढुे आला आवण 

वतच्यासमोर बसला. आवण वतच े हात त्याने त्याच्या हातात 

घेतले... मोठ्या कौतकुाने वतच्या र्ोळयािंत पावहले. पवहल्यािंिा 

अनघाला काही समजेना...  

"डॅड, काय झाल.े.. असे का विसताय?? काही झालिं आह े

का? " अनघाला सहन झाल े नाही, म्हणनू न राहिनू वतन े

आरिला विचारले. 

"काही नाही बेटा... असिंच पाहतोय" आरिन ेसमजतुीच्या 

स्िरात अनघाला समजािले. 
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"िाही रॅ्र्, तमु्ही काहीतरी लपिताय माझ्यापासून... मला 

सािंगा ना..पलीज रॅ्र्..." असिं बोलनू अनघान े रर्ायला सरुु 

केलिं. 

वतची ही व्याकुळता पाहून अखेर आरि आवण नेत्रा, 

लक्षक यािंनी वतला वतच्या आजाराबद्दल सािंगायचे ठरिले.  

"अिघा... आज तलुा जी चक्कर आली आवण तलुा जो 

अशक्तपणा आला होता, त्यामळेु तलुा उद्या माझ्यासोबत 

चलनू टेस्ट करािी लागेल." आरिन ेवहम्मत करून अनघाला 

सािंवगतले.  

"डॅड, टेस्ट कशाला, ते मला थोर्िं काही पचलिं नसेल, 

म्हणनू असिं झालिं असेल." अनघाने आरिला विचारात 

गुिंफण्याचा प्रयत्न केला. 

"हो गिं, ते र्ॉक्टर सािंगत होत े जरा टेस्ट करून घ्या... 

वहमोग्लोवबन कमी झालिं असेल... म्हणनू तुला िीकनेस आला 

होता." नेत्राने अनघाची समजतू काढत वतला सािंवगतले.  
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पण लक्षक... तो तर अजून धक्क्यातून सािरला नव्हता. 

तो जर जास्तच शािंत झाला होता, पण त्याचिं ह ेअसिं शािंत होणिं.. 

अनघाच्या नजरेतून सटुले नव्हते.  

"लक्षक... तुला काय झाल ेआह?े? ठीक आह ेना... असा 

नव्हडस का विसतोय?? ? " अनघान ेखपू साऱ्या प्रश्नािंचा मारा 

लक्षकिर केला.  

मग नेत्राने लक्षकची बाज ू सािरीत अनघाची समजतू 

घातली. 

"काही नाही गिं, तलुा जरी खरचटलिं ना तरी त्याला त्या 

िेिना सहन होणार नाहीत... म्हणनू जरा तो वर्स्टबड आह.े" 

नेत्राने अनघाला समजतूीच्या स्िरात सािंवगतले. मग अनघानेही 

जास्त काही आढेिेढे न घेता नेत्राच्या बोलण्यािर सिंमती विली. 

इकरे् आरि - नेत्रा आवण लक्षक वतघेसदु्धा खपू घाबरले होते. 

अनघाला या सिड गोष्टींचा खलुासा कसा करािा, याबद्दलच 

त्यािंच्या ध्यानीमनी येत होतिं. पण आरिन े वहमोग्लोवबनच्या 

नािाखाली वतला टेस्ट करण्यासाठी तयार करून िेळ मारून 

नेली होती. पण रात्रभर त्या वतघािंनाही तेच टेंशन होतिं आवण 

त्यातच सकाळ उगिली, पण त्या वतघािंच्या मस्तकािरची ती 
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वचिंतेची रेघ वमटण्यापेक्षा अवधकच िाट झाली. अनघाने आज 

ऑवफसला सटु्टी घेतली होती आवण ठरल्याप्रमाणे ती वतच्या 

रॅ्र् सोबत हॉवस्पटलमध्य ेजाणार होती. लक्षक ह्या सगळया 

गोष्टीचा सामना करू शकत नव्हता, म्हणनू त्यान ेमहत्िाच्या 

वमवटिंगचा बहाणा करून घरी रावहला. आरिसोबत अनघा 

गेली, टेस्ट करून आली, ररपोटड यायला अजून िेळ होता. घरी 

नेत्रा आवण लक्षकचे सदु्धा मन लागत नव्हते. त्यािंनी िखेील 

हॉवस्पटलकरे् धाि घेतली. फायनली १ तासात ररपोटड आला, 

र्ॉक्टरािंनी अनघा आवण आरिला केवबन मध्ये बोलािनू घेतले. 

तेिढ्यात नेत्रा आवण लक्षक सदु्धा येऊन पोहचले, त्यािंच्या 

मागोमाग ते सदु्धा र्ॉक्टरािंच्या केवबन मध्ये गेले.  

र्ॉक्टरािंनी ररपोटड पावहले आवण एक िीघड श्वास घेऊन ते 

अनघासमोर िळाले.  

"अिघा... आज काल टेकनॉलॉवज खपू िाढली आह,े 

त्यामळेु आपण कुठल्याही आजारािर विजय वमळि ूशकतो... 

पण यात सगळयािंत महत्िाची भूवमका ही आजारी माणसाची 

असते, त्याने हार न मानता झुिंज चाल ू ठेिली, तर विजय 

नक्कीच त्याचा असतो." र्ॉक्टर बोलत होते. आवण अनघा... 
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ती अगिी गोंधळलेल्या नजरेन ेते सिड ऐकत होती. वतच्या मनात 

चालल े होते …… ह्या सगळया गोष्टी मान्य.. पण मला का 

सािंगताय? काही समजत नाहीये. मला ह े कोर्िं उलगर्त 

नाहीये." 

धीर करून अनघान े र्ॉक्टरािंना विचारलेही..." र्ॉक्टर i 

can respect your feelings, but why are you talking 

this with me? "  

एव्हाना अनघाला कळून चुकले होत,े पाणी कोठेतरी मुरत 

होते. उलटी झाली, र्ॉक्टर आल.े. रॅ्र्, नेत्रा आिंटी आवण 

लक्षक सगळे जरा जास्तच शािंत होऊन गेले. कसली तरी वचिंता 

त्यािंच्या कपाळािर विसनू येत होती आवण आता... लक्षक 

त्याची वमवटिंग सोरू्न इथे आिंटी सोबत आला..? का?? काही 

वसरीयस असेल का?? ? अश्या सगळया प्रश्नािंनी अनघाच्या 

र्ोक्यात काहूर माजिला होता.  

नेत्राने वतच्या पाठीिर हात वफरित वतला भानािर आणल,े 

पण आज तो हातािंचा स्पशड मायेचा नव्हता... त्यात िःुख, 

काळजी, वचिंता या सगळया गोष्टी जाणिल्या.. आवण ह ेकाही 

अनघाच्या नजरेतून सटुले नाही.  



एक डाव नियतीचा  पुवाा राऊत 

118 

 

शेिटी र्ॉक्टरािंनी अनघाला सािंवगतले, "सॉरी अनघा, but 

i have to tell you that you are suffering from Blood 

cancer and you are hopefully at initial stage, we 

can heal you. God bless you "  

ह ेऐकून अनघाच्या जीिािर काय बेतली असेल, ते वतचिं 

वतलाच कळलिं नाही. वतला ह ेऐकून बवधर झाल्यागत झालिं. 

आजपयांत जगलेलिं सगळिं आयषु्य एका टपपयात समोर आलिं... 

पढुचिं भवितव्य अधािंतरी लटकलेलिं भास ूलागलिं. आवण त्याच 

विचारात ती हरिनू गेली. ररू् वक काय करू, सगळं सचुेनासे 

झाल.े निंतर पाठून लक्षकने वतला किेत घेतले आवण 

र्ोळयािंनीच शाश्वती विली. लक्षक आवण नेत्रा अनघाला घेऊन 

गार्ीत आल,े तोपयडत आरिन ेर्ॉक्टरािंशी बोलनू औषधिं आवण 

बाकी सगळया गोष्टी विचारून घेतल्या. घरी परतताना भयाण 

शािंतता होती. कोण, कोणाशी बोल ूशकत नव्हते, सगळे जण 

त्या ििेाला अनघाच्या िीघाडयषु्यासाठी विनिणी घालीत होते. 

जशी अनघा घरी पोहचली, वतन ेस्ितःला वतच्या रूम मध्ये बिंि 

करुन घेतले. पण त्यामळेु इथे आरि-नेत्रा आवण लक्षक यािंच्या 

जीिाची घालमेल झाली. पण वमळालेल्या धक्क्यातून वतला 
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सािरणे आवण स्ितःला थेरेपीसाठी तयार करणेही वततकेच 

गरजेचे होते. म्हणून वतघािंनी सदु्धा वतच्या ह्या गोष्टीला विरोध 

केला नाही.  

इथे अनघाने रूमचा िरिाजा लािल्यानिंतर, ती आरश्या 

करे् गेली. स्ितःला वनहारून पावहले... खपू शिंका होत्या... 

ब्लर् कॅन्सर आवण मला?? शक्य आह ेका ह?े? एका ररपोटड िर 

भरोसा ठेि ूका?? फक्त चक्कर आली म्हणिू र्ायरेक्ट ब्लर् 

कॅन्सर?? वतला काहीच उमजत नव्हते. पण वतला या िेळी 

आलेल्या उलटीने वतला उत्तर विले. मळमळल्यासारखिं 

झाल्याने वतने बेवसन करे् धाि घेतली आवण त्यािेळी वतला 

रक्ताच्या उलट्या झाल्या. त्यािेळी वतला पर्लेल्या कैक 

प्रश्नािंची उत्तरे सापर्ली. भविष्य अिंधारमय विसत होत,े पण ना 

कॅन्सरच्या पेशन्टमध्ये खपू सकारात्मक विचार विसून येतात, 

अनघा याला अपिाि नक्कीच नव्हती. सरळ वतन ेएक र्ायरी 

आवण पेन घेऊन वतच्या बेर्िर बैठक मािंर्ली. आवण निंतर ती 

बराच िेळ विचारािंच्या तिंद्रीत व्यस्त होती. त्याचबरोबर ती त्या 

र्ायरीच्या पानािर काहीतरी खरर्त होती. जिळपास २- 

अर्ीच तासानिंतर ती बाहरे आली. तसा अधाड विजय वतच्या 
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मखुािरील हास्यमध्ये विसत होता. वतघािंनाही वतला आनिंिी 

बघनू, त्यािंचा जीि सुखािला होता. वतन े क्रमाने रॅ्र्, आिंटी 

आवण लक्षकला वमठी मारली आवण वतन े वतघािंपढुे वतच्या 

र्ायरीचे एक पान धरले. वतच्या चयेिरील ती हास्याची लकेर 

खपू काही सािंगत होती. ना जाणे कस,े पण वतच्या हास्यामळेु 

त्या वतघािंच्याही वजिािरचा िाब कमी झाला. लक्षकन ेवतचा 

हातातला तो कागि घेतला आवण मोठ्याने िाचायला सरुुिात 

केली.  

"My Wishlist Before I die " 
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७ 

 

त्या कागिािरचे ते टायटल िाचूनच लक्षकच े हात 

थरथरायला लागले. आरि आवण नेत्रा िोघेही बचुकळयात 

पर्ले. 

"अिघा बेटा... हा काय िेरे्पणा आह?े? त ू जगणार 

आहसे गिं." नेत्रान ेवतची समजतू घालायचा प्रयत्न केला.  

"हो, पण जगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तशी 

स्िीकारता पण येत नाही ना मम्मी. जर जगली तर अजनू जगनू 

आनिंि घेईल, पण जर इतकिं च आयषु्य असेल...तर मला इतकिं  

तरी जग ूि े" अनघान ेआपला वनणडय सनुािला. 

आरि आवण लक्षक िोघािंनाही सिंमती िणे्यावशिाय पयाडय 

नव्हता. पण त्या विशवलस्ट मध्ये अनघाने काय काय वलवहलिं 

आह ेयाचा थािंगपत्ता कोणालाच नव्हता. रात्र झाली... लक्षकने 

अनघाची विशवलस्ट पाहण्यासाठी मावगतली. त्यात ज्या गोष्टी 

होत्या त्या खरिंच खपू विवचत्र आवण भरपूर साहस असणाऱ्या 

होत्या आवण त्याने त्याच रात्री अनघाला िचन विले. तो वतची 
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विशवलस्ट पणूड करणार, पण त्या बिल्यात अनघान े आपली 

सगळी वहम्मत बरे होण्यासाठी आवण थेरेपीसाठी द्यािी असा 

लक्षकने वतच्याकरे् आग्रह केला. आरि आवण नेत्रा परवमशन 

ितेील का अनघाची विशवलस्ट पणूड करायला, याची एकच 

धास्ती त्याला लागनू रावहली होती. पण अनघाच्या विशवलस्ट 

मळेु काहीिेळ का असेना... लक्षक कॅन्सरच्या धक्क्यातनू बाहरे 

आला होता. उद्यापासून तयारीला लागायच ेआह,े असा विचार 

करत करतच त्याचा र्ोळा लागला.  

 सकाळ झाली, ठरल्याप्रमाणे अनघा बरी होण्यासाठी 

सगळया सचूना फॉलो करणार होती. मग लक्षक स्ितः वतला 

र्ॉक्टर करे् घेऊन गेला... र्ॉक्टरन ेथेरेपी आवण बाकी सगळी 

औषध े आवण त्याव्यवतररक्त इतर गोष्टी नीट समजािनू 

सािंवगतल्या. घरी आल्यािर नेत्राने अनघासाठी साधेच पण 

रुचकर जेिण बनविले होते. जेिण जेिनू वतला आराम 

करण्यासाठी आरि बेर्रूम मध्य े घेऊन गेला आवण वतला 

गोंजारून त्याने झोपिल,े आज पनु्हा यामध्ये त्याला अनघाच े

बालपण आठिले... पण तेिढ्यात त्या सखुि अनुभिानिंतर 

अनघाला कॅन्सर झाल्याचा धक्का त्याला परत जाणिला. 
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र्ोळयािंत पाणी आल े आवण तो अनघाला रूममध्ये झोपिनू 

हॉल मध्य े आला. इथे लक्षक आवण नेत्रा िोघेंसदु्धा त्याची 

येण्याची िाट बघत होते. लक्षकने विषयाला हात घातला. 

"डॅड, मला िाटत ेआपण अनघाची विशवलस्ट कवम्पलट 

करायला हिी ना? " लक्षकने आरिला विचारले. 

"अरे, त ूिेर्ा झाला आहेस वक काय?? शदु्धीत ये जरा... 

काहीही बरळू नकोस. ती जगणार आह.े.. " रागाच्या भरात 

आरिन े लक्षकसोबत आिाज उठिनू बोलल्याचे नेत्राला 

जाणिले. 

मग नेत्राने आरिची बाज ू सािंभाळून लक्षकला 

समजािल.े.. 

"लक्षक, hope for best... सगळिं ठीक होईल रे... वतच्या 

विशवलस्टपेक्षा वतला बरिं करण्यािर लक्ष िऊेया ना आपण? " 

"मम्मी मला मान्य आह ेह ेसदु्धा, पण जर वतची विशवलस्ट 

कवम्पलट करायला आपण नकार विला तर ती रीटमेंटसाठी 

तयार होणार नाही...आनण औषधािंचा सदु्धा वतच्यािर काही 

पररणाम होणार नाही. मी आज र्ॉक्टरािंशी बोललो, त्यािंनी 
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सािंवगतलिं जेिढी ती आनिंिी राहून रीटमेंट घेईल, तेिढे वतच े

जगायच े चान्सेस िाढणार. मग आपण वतची विशवलस्ट 

कवम्पलट करायला घेऊ...तशी ती हपॅपी होणार ना..." लक्षकने 

सगळिं सािंगनू महत्िाचा मदु्दा िोघािंच्याही ध्यानात आणून विला.  

"हो-िाही" करून िोघािंनी अखेर सिंमती विलीच. 

लक्षकच्या जीिािरून थोर्ासा भार कमी झाला. पण 

अनघाच्या विशवलस्टसाठी वतला आवण लक्षकला घराबाहेर 

जाणिं महत्िाचिं होतिं, तेही कुल-ुमिाली ला... कारण वतच्या 

विशवलस्ट मध्ये स्नो मॅन असतो ना तो बनिायचा होता आवण 

तोही त्या कुल-ूमिालीच्या बफाडतच. मग सिंध्याकाळी आरि 

आवण नेत्राशी लक्षक बोलत होता... आरि पनु्हा त्याच्यािर 

वचर्ला आवण यािेळी नेत्रा सदु्धा लक्षकला रागे भरली. पण 

जेव्हा अनघा हॉल मध्ये आली तेव्हा सगळेच शािंत झाले. वतन े

त्यािंचे बोलणे येताना ऐकले असािे. 

"डॅड, वपलज जाऊ द्या ना मनाली ला... माझी 

लहानपणापासूनची इच्छा आह.े पक्का प्रॉवमस रॅ्र्, टाइम टु 

टाइम औषधे घेईल मी. आवण लक्षक पण आह े ना माझ्या 

सोबत. वपलज रॅ्र्, मम्मी सािंगा ना... मला जायच े आह.े" 
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अनघान े असे बोलनू घाि वजव्हारीच बसविले. वतच्या 

आग्रहाखातर आरि आवण नेत्राने होकार विला. सकाळी 

जाऊन उद्या र्ॉक्टरािंचा सल्ला आवण औषधे घ्यािी, आवण 

पटापट फ्लाईटची वतकीट बकु करायची होती. आजची रात्र 

अनघान ेआरि आवण नेत्रा सोबत घालिायची ठरविल ेहोते. 

लक्षक या रात्रीत त्याचे ऑवफसचे काम आवण पॅवकिं ग, बवुकिं ग 

सगळया गोष्टी आटपून घेणार होता. रात्री अनघाला नेत्राने 

छोट्या मलुीसारखी गोर् अिंगाई गाऊन वनजविले. आवण 

वचिंतेतच आरि आवण नेत्राचा र्ोळा लागला. सकाळी उठून 

सगळिं आिरून अनघाने विश्रािंती घेतली. िपुारची ३ िाजता 

फ्लाईट होती, त्यामळेु नेत्रा जेिण्याच्या तयारीला लागली. 

आज वतन ेअनघाची आिर्ती परुणपोळी आवण लोणचिं याचा 

बेत आखला होता. वतघािंचिं सदु्धा अगोिरच ठरलिं होतिं, वकतीही 

काहीही झालिं तरी अनघाला आपल्या टेन्शनचा थािंगपत्ता लाग ू

द्यायचा नाही, वतला आनिंिाने बाय बोलायचिं. अखेर 

सगळयािंची जेिणिं आटोपली आवण अनघा लक्षक तयार होऊन 

वनघाले. वतन े रॅ्र् आवण नेत्राला वमठी मारली. अश्रू अनािर 

झालेच... त्यामळेु लक्षक वतला सािरून घ्यायला पढुे झाला. 

नेत्रा आवण आरि िोघेही त्यािंना एअरपोटडिर सोर्ायला येणार 
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होतेच, पण आधीच त्यािंनी सािंवगतले नाही, नाहीतर अनघान े

त्यािंना "िका येऊ तमु्ही आराम करा" असे फमाडन सोर्ले 

असते. मग सगळे एअरपोटडसाठी रिाना झाल,े निंतर चेवकिं ग िगैरे 

होऊन फ्लाईटची िेळ झाली, टाटा-बायबाय करून अनघा 

लक्षक सोबत कुल्ल ू मनालीसाठी वनघाली. इथे नेत्रा आवण 

आरि त्या िोघािंना वनरोप िऊेन घरी परतले. आरि अजनूही 

अनघाच्याच वचिंतेत होता, नेत्राच्या स्पशाडने त्याला भानािर 

आणले. लक्षक वतची व्यिवस्थत काळजी घेईल असे आश्वासन 

नेत्राने आरिला विले. ४-५ तासािंत अनघा आवण लक्षक िोघेही 

थिंर् अश्या कुल-ूमिालीला पोहचल,े घरी फोन करून कळिले 

आवण मग लक्षकने ऑन लाईन बकु केलेल्या हॉटेल मध्ये 

त्यािंनी आपला तळ ठोकला. तसिं बघायला गेलिं तर लग्नानिंतर 

आता त्यािंना हिा तसा एकािंत वमळाला होता. पण लक्षकला 

अनघाची सिोतोपरी काळजी घ्यायची होती. त्याने आठिणीने 

वतला औषधे विली. निंतर नाश्ताची ऑर्डर िऊेन तो फे्रश 

होण्यासाठी वनघनू गेला. १५ वमवनटात नाश्ता आला. िोघेही 

नाश्ता खायला बसले. अनघा पवहला घास तोंर्ात घालणार 

तेिढ्यात लक्षकने वतला अर्िले. 
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"अिघा तझुी हरकत नसेल तर पढुचे सगळे वििस मला 

तलुा माझ्या हातान े भरिायचे आह.े" लक्षकने अनघाला 

समोरून विचारले. 

अनघा लाजेन ेचुर झाली आवण वतन ेमानेनेच होकार विला. 

लक्षकने वतला पवहला घास भरविला आवण हळूहळू त्यािंच्यात 

प्रेमाच्या फुटलेल्या अिंकुराला पालिी बहरून येत होती. नाश्ता 

उरकून झाल्यािर िोघािंनी आजच्या वििस विश्रािंती घ्यायची 

ठरविली. मग रात्र झाली तशी त्याला अनघाच्या विशवलस्ट 

मधली एक इच्छा आता पणूड होऊ शकत,े ह ेर्ोक्यात आले. 

त्याने पटकन एक चॉकलेट आईसक्रीमचा र्बा ऑर्डर केला 

आवण अनघाला झोपेतून उठिनू..." सरप्राईज " असे मोठ्याने 

ओरर्ला. अनघा उठून बघते तर काय... इतका मोठा चॉकलेट 

आईसक्रीमचा र्ब्बा... वतच्या चेहऱ्यािरील आनिंि पाहून 

लक्षकच्या मनातील आनिंि गगनात माित नव्हता. कारण 

अनघाच्या विशवलस्ट मध्य े चॉकलेट आईसक्रीमचा पणूड १ 

वलटरचा पॅक खायचा ही विश होती. मग अगोिर सारखिं 

लक्षकने अनघाला पवहला चॉकलेट आईसवक्रमचा चमचा 

भरविला. तसिं अनघाला एकटीलाच सिंपणूड खायचिं होतिं, पण 
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कळत नकळत वतच्या मनात लक्षक विषयीचा आिर आवण प्रेम 

िाढलिं होतिं. म्हणनू त्याला एक चमचा भरविण्याचे ठरविल,े तो 

चमचा त्याच्या तोंर्ाकरे् नेला खरा... पण काय बदु्धी सचुली 

कोणास ठाऊक... चमचा रावहला बाजलूा आवण त्याच्या 

नाकािर वतन ेजोकर सारखिं आईसक्रीम लािलिं आवण एखाद्या 

लहान मलुीसारखी खिुखुिु ूहस ूलागली. पवहल्यािंिा लक्षकला 

काय झाल,े ते कळलेच नाही ……पण जेव्हा त्याने आरश्यात 

र्ोकािनू पावहले तेव्हा कळले आवण तोही स्ितःिर हस ू

लागला. मग अनघाला आईसक्रीम लािण्यासाठी तो वतच्या 

पाठी लागला. तो कोच, टेबल, गॅलरी सगळया वठकाणी त्यािंची 

पकर्ापकर्ी चाल ूझाली. आवण अखेर अनघा त्याच्या हातात 

सापर्लीच. आईसक्रीम लािणिं िरूच… पण तो वतच्या 

सौंियाडत हरिनू गेला…आवण पनु्हा वतच्या प्रेमात पर्ल्याचा 

त्याला आभास झाला. नकळतच तो वतच्या र्ोळयािंत हरिनू 

गेला. निंतर चटुकी िाजिनू अनघान ेत्याला भानािर आणले. 

खपू रात्र झाली होती, अनघा आवण तो बेर्िर खपू साऱ्या गोष्टी 

करीत करीत झोपी गेले. अश्या प्रकारे त्यािंचा मनालीचा पवहला 

वििस मस्तच गेला.  
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 आता सकाळी उठल्या उठल्या अनघाला िेध लागले होत े

स्नोमॅनचे. मग वतन ेपटापट आिरून लक्षकला उठविल ेआवण 

ब्रेकफास्ट करून ते कुल्ल ू मनालीच्या बफाडळ र्ोंगरािर 

वनघाले. वतथे पोहचताच... पवहल्यािंिा अनघा इतक्या जिळून 

तो बफड  बघत होती. मग स्नो मॅन बनिता बनिता ते िोघ ेखपू 

खेळले. बफड  एकमेकािंिर उर्िणे आवण अजनू काही. सगळिं 

काही १-२ तासािंत एन्जॉय केलिं. मनालीला जिळ जिळ १-२ 

आठिरे् झाल,े त्यािंच्यात खपू चािंगली जिळीक वनमाडण झाली 

होती. अनघाच्या विशवलस्ट मधल्या बऱ्याचश्या विश सदु्धा 

पणूड झाल्या होत्या. आता राहता रावहली ती एक विश... कॅर्ल 

लाईट वर्नर ते सदु्धा साध ेसधुे नव्ह.े..तर बोटी मध्ये. पण ही 

विश मनाली मध्य ेपणूड करू शकत नव्हत,े म्हणनू ते मनाली 

िरून मुिंबईला परतले. इकरे् कधी एकिा अनघा आवण 

लक्षकला बघतो असे आरि आवण नेत्राच ेझाल ेहोते. जशी 

घरासमोर गार्ी थािंबली, अनघा धाित येऊन आरि आवण 

नेत्राला वबलगली. 

 िोन चार वििस आराम केल्यािर लक्षकने अनघाची 

शेिटची विश पणूड करायचा पलॅन बनिला. खास वतच्यासाठी 
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नेत्रा सोबत जाऊन रेर् गाऊन घेऊन आला... आवण एका वशप 

मध्य ेकॅर्ल लाईट वर्नरचा पलॅन केला होता. सिंध्याकाळी तयार 

झाल्यािर त्याने अनघाला गार्ीत बसिनू वनघाला. िाटेत 

अनघान ेत्याला वकती सारे प्रश्न विचारल े….पण लक्षक तो. 

असा कसा सगळिं सरप्राईज सािंगणार …. मग शेिटी 

पोहचायच्या १० वमनट अगोिर अनघाच्या र्ोळयािर एक पट्टी 

बािंधली.  

आधी अनघान ेहो-नाही केल,े पण निंतर फक्त लक्षकच्या 

प्रेमाखावतर वतन ेह ेमान्य केले. मग गार्ीतनू उतरून, लक्षकच्या 

मितीन ेअनघाला बोटी मध्ये घेऊन आला. शेिटी सरप्राईज 

बोलून त्याने वतच्या र्ोळयािरची पट्टी खोलली. समोर ती बोट, 

रे्कोरेट केलेले टेबल, कॅर्ल, गलुाबाची फुले, लायवटिंग... 

सगळिं बघनू अनघा खरिंच खपू सरप्राईज झाली होती. वतन े

लक्षकला आनिंिाच्या भरात एक घट्ट वमठी मारली. 

"ओ मॅर्म, अभी तो वपक्चर बाकी ह,ै ये तो वसफड  रेलर 

था." असिं म्हणत त्याने वतला खचुी ऑफर केली. िोघेही 

एकमेंकािंत हरिनू गेले होते. निंतर लक्षकने आिर्ीचे गाणे लािनू 

अनघासोबत र्ान्स केला आवण सगळयािंत शेिटी, अनघासमोर 
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गरु्घ्यािर बसून वतला पुन्हा प्रपोज करून वतच्या हातात 

र्ायमिंर् ररिंग घालनू वतच्या हातािंचा गोर् मकुा घेतला. आवण 

ती रात्र त्या िोघािंसाठी खरिंच खपू रमणीय ठरली.  

 पढुच ेसगळे वििस अनघाच्या हॉवस्पटलमधल्या फेऱ्या 

िाढत होत्या. वतच्या टेस्ट, थेरेपी आवण बाकी सगळया 

गोष्टीसाठी अनघा सोबत सगळयािंची धािंिल उर्ाली होती. पण 

एके वििशी सकाळी अनघा उठली आवण वतन े लक्षकला 

उठिले आवण अनघान ेलक्षकला काहीतरी सािंवगतले. िोघेही 

खपू खशु झाल े…… पण लक्षकला अनघाची भीती िाटत 

होती, पण अनघाच्या आग्रहाखातर लक्षकन े आरि आवण 

नेत्राशी बोलायचे ठरविले.  

"डॅड, मम्मी अनघा माझ्या मलुाची आई होणार आह.े" 

लक्षकने िोघािंना सािंवगतले. 

"अरे लक्षक, तुला कळतेय का त ू काय बोलतोय... ह े

शक्य जरी असल ेतरी वतची हालत वकती नाजकू आहे, ह ेतलुा 

समजतिंय ना..." नेत्राने आपले म्हणणे आवण अनघाच्या 

जीिाला असणारा धोका लक्षात आणनू विला.  
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"तरी सदु्धा मम्मी, आम्हाला आमचा बेबी अबोटड करायचा 

नाहीए... आम्ही त्याला िाढिणार." लक्षकन ेनेत्राला आपला 

वनणडय ऐकिला. नेत्राच्या राग अनािर झाला, वतन ेलक्षकिर 

हात उचलला. 

"तलुा कळत कसिं नाही, आताच्या घर्ीला काय जास्त 

महत्िाचिं आह ेते...हट्ट करू नकोस उगीच. अनघाच्या जीिन 

मरणाचा प्रश्न आहे हा. वतच्या जीिाशी खेळण्याचा हक्क तलुा 

सिडस्िी विला नाहीय ेकोणी." नेत्रा लक्षकला बर्बरू् लागली. 

आरि अजनूही सनु्न होता. शेिटी त्याने बोलायला चाल ू

केले. "नेत्रा त ूउगाच लक्षकला फक्त कारणीभतू ठरि ूनकोस. 

मी अनघाला लहानपणापासनू ओळखतो, बहुधा वतनेच 

लक्षकला हा बेबी ठेिण्यासाठी गळ घातली असेल, आवण 

त्यामळेु लक्षक वतच्या बोलण्यात येऊन काही िसुरा विचार न 

करता फक्त बेबीचा विचार करत आह.े" 

 ह ेऐकून अनघा सवहत लक्षक आवण नेत्रा सगळेच शॉक 

झाले. शेिटी अनघा आरि जिळ जाऊन बसली. त्याचा हात 

हातात घेऊन त्याला म्हणाली, " रॅ्र्, मे बी मी काही मवहन्यािंची 

नाहीतर िषाांची सोबती आह,े पण आमचिं येणारिं बाळ ह े



एक डाव नियतीचा  पुवाा राऊत 

133 

 

आमच्या पे्रमाचिं प्रवतक असेल, आवण नक्कीच ते तमु्हािं िोघािंना 

आवण लक्षकला सदु्धा माझी कमी खळू िणेार नाही. मी माझी 

सगळी काळजी घेईल, लक्षक सदु्धा माझी आवण होणाऱ्या 

बाळाची काळजी घेईल, वपलज मला आमच्या िोघािंच्या 

प्रेमाच्या रोपािंचे फुल फुलण्याआधी कोमेजनू जािे, असे मळुीच 

िाटत नाही. माझी सगळी विशवलस्ट तमु्ही पणूड केलीत, मग ही 

माझी शेिटची इच्छा म्हणनू तरी हो बोला ना..." अगिी 

काकुळतीला येऊन अनघान ेआरि आवण नेत्राला समजािले. 

पनु्हा फक्त अनघाच्या आनिंिाखावतर "होकार" िणे्यावशिाय 

पयाडय नव्हता. त्यािंच्या सिंमतीमळेु अनघा आवण लक्षक िोघेही 

खशु झाले. मग रोज अनघा आरि सोबत सकाळी िॉकला 

जायची, आवण सिंध्याकाळी नेत्रा सोबत. अनघाची कॅन्सर 

रीटमेंट सदु्धा चालू होती. अनघाला र्ोहाळे सदु्धा लागल े

होतेच. चॉकलेट काय, आईसक्रीम, वचिंच - कैरी, चटपटीत 

पाणीपरुी... सगळे परुिायला लक्षक एक पायािर तयारच 

असायचा नेहमी. 

बघता बघता ७ मवहन ेउलटले. अनघाची ओटी भरली, 

सगळया आजबूाजचू्या बायका वतला बाळिंतविर्ा घेऊन 
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आल्या. सगळिं काही ठीक चाललिं होतिं. अश्यातच नऊ मवहने 

भरत आल ेआवण एके वििशी अनघा नेत्रासोबत िॉकला गेली 

असताना सिंध्याकाळी वतला पोटात िखुनू आल,े नेत्राला 

समजनू चकुले, िेळ जिळ आली असल्याच.े.. वतन ेपटापट 

लक्षकला फोन लािला आवण तर्क बागेत बोलािनू घेतले. 

आरिला फोन करून हॉवस्पटल मध्य ेबोलािले. सगळे िेळेिर 

पोहचल े आवण अनघाला मध्य े घेण्यात आलिं, लक्षकही 

अनघाच्या सोबतीला होता. इथे नेत्रा आवण आरि िोघेही 

ििेाकरे् हात जोर्त होते. आरिला वनशाच्या िेळी जे झालिं 

होतिं, ते अनघाच्या िेळी नको होतिं आवण नेत्राला अनघा 

आपल्या मलुीसारखी होती, म्हणनू ते िोघेही ििेाला वर्वलव्हरी 

सखुरूप व्हािी म्हणून विनिीत होते. अखेर अनघाची 

वर्वलव्हरी झाली. मलुगा झाला होता. बाळ आवण अनघा 

िोघेही सखुरुप होत,े नसडन ेबाहेर येऊन आरि आवण नेत्राला ही 

गोर् बातमी विली. नेत्रा आवण आरिला कोण आनिंि झाला, 

वतला अनघाला आवण त्या बाळाला कुठे ठेि ूअन कुठे नको 

असे झाल ेहोते. मग १-२ वििसािंनी वतला वर्स्चाजड विल्यािर 

घरी आणले. नेत्रान े आरती करून अनघा आवण बाळािरून 

भाकरीचा तकुर्ा ओलािंरू्न नजर काढली. अनघाला आता 
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मध्य ेमध्य ेजास्त त्रास जाणित होता, वतला कळून चुकलिं होतिं 

आपला िेळ जिळ आला आह े ते, पण घरात बाळ 

आल्यापासनू आनिंि होता. वतला त्या आनिंिाला विरजण 

लािायचिं नव्हतिं, म्हणनू वतन ेसगळयािंशी या विषयािर बोलणे 

टाळले होते. बाळ ३ मवहन्याचे व्हायला आले. नाक, र्ोळे 

अगिी अनघासारखे आवण रिंग सदु्धा गोरा गोमटा. तोंर्ािरून 

थोर्ा फार लक्षकिर गेला होता, पण यातही अनघाचिं िरचढ 

ठरली होती. आता आरि आवण नेत्रा िोघािंचाही िेळ बाळाला 

खेळिण्यात जात होता. बाळाला बघ, ह ेकर - ते कर, त्याच्या 

नॅपी बिला, त्याला करे्िर घ्या सगळिं काही करण्यात आरि 

आवण नेत्रा िोघेही सुख मानीत होते. एके वििशी अनघान े

नेत्राला बोलािनू घेतले...  

"मम्मी मी नसेल तरी याला आई सारखिं सािंभाळा आवण 

माझ्यािरचिं जसिं आईचिं छत उरू्न गेलिं होतिं तसिं याचिं पण 

होईल, पण याला आधार द्या." अनघा इतके बोलनू नेत्राच्या 

कुशीत वशरली आवण हुिंिके िऊे लागली. नेत्राच ेर्ोळे भरून 

आल.े 
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"अगिं िेर्ाबाई, अशी काय बोलतेय, त ूकुठे जाणार नाहीस 

समजलिं?? आपलिं बाळ आलिं, ििेानिं तलुा आई होण्याचिं सखु 

विलिं, मग आता तो सगळिं चािंगलिंच करणार आह.े िाईट विचार 

मनात आण ूनकोस. समजलिं? सगळिं काही ठीक होईल." नेत्राने 

वतला घट्ट आवलिंगन िऊेन याची शाश्वती विली.  

 आता बाळाचे बारसे करायचे... मग नाि काय ठेिािे... 

खपू सारी नािे पालथी घातली, पण एक ना धर् आिरे् 

कोणाला. एकाला आिर्ल ेतर िसुऱ्याला नाही आवण ह्याला 

आिर्ल ेतर वहला नाही, असे होत होते. एके वििशी अनघा 

वतची र्ायरी घेऊन बसली होती. सहज म्हणनू वतने एका 

कागिािर "अिघा " "लक्षक" अशी िोन नाि ेवलवहली आवण 

बराच िेळ त्या नािािंकरे् बघत रावहली. तेव्हा वतला जाणिले, 

िोघािंच्या नािाला जोरू्न एक नाि तयार होतेय... मग आपण 

हचे नाि ठेिायला हििं ना...  

 रात्री जेिताना वतन े सगळयािंना वतची आयवर्या 

सािंवगतली.  
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" ह ेबाळ आमच्या िोघािंची वनशाणी आह ेना... आवण 

आमचा अिंश सदु्धा..मग याचिं नाि आपण "िक्ष" ठेियूा का??" 

अनघान ेसािंवगतले तेव्हा सगळयािंच्या चयेिर आनिंि होता.  

आरि, लक्षक, नेत्रा वतघािंनाही नाि खपू आिर्ले आवण 

ती कल्पना सदु्धा (अिघा + लक्षक = नक्ष). लक्षक अनघाच्या 

या आयवर्यािर खपूच खुश झाला होता. लिकरच बाळाचे 

बारस ेकेल ेआवण त्याच ेनाि "नक्ष" ठेिण्यात आले. बाळाच्या 

आनिंिात अनघा आपल्या तब्बेतीिर लक्ष िते नव्हती. लक्षक 

नेहमी वतला बोलायचा... पण ती टाळत होती, वतला कळून 

आल ेअसािे बहुधा.. एक वन एक वििस आता जायचे आह े

वतला. आवण जिळपास १ आठिर््यानिंतर अनघाला खपू 

रक्ताच्या उलट्या झाल्या आवण पािंढऱ्या पेशींची िाढ जास्त 

होत गेली. त्यामळेु तातर्ीन ेअनघाला हॉवस्पटल मध्ये भरती 

करण्यात आल.े वतने चकुविलेल्या प्रत्येक औषधािंच्या 

र्ोसामळेु वतला या आजाराशी लढणे खपू कठीण होत गेले. 

पण लक्षक अजनूही अनघाच्या िीघाडयषु्यासाठी ििेाकरे् 

विनिणी करीत होता. आरिने त्याला ििेाकरे् भरल्या 

र्ोळयािंनी हात पसरिनू अनघाचे आयषु्य मागताना पावहल,े 
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त्याच्याही र्ोळयात पाणी तरळल.े वनशाच्या िेळी आरिचा 

कासािीस झालेला वििस त्याला आठिला. पण ििेानिं 

वनशाच्या िेळी सदु्धा आरिची वनराशाच केली होती, आता 

अनघाच्या िेळी काय होणार ह ेत्या ििेालाच ठाि. त्यान ेहळूच 

लक्षकच्या पाठीिर हात ठेिला, लक्षकला त्याला पाहून 

वििेकाचा बािंध सटुला आवण लक्षकन ेआरिला वमठी मारून 

रर्ायला सरुुिात केली. आरिने लक्षककरे् पावहले, त्याला 

आठिले िीसेक िषाांपिूी मी लक्षकच्या जागी होतो, मला 

सािरायला कोणी तरी हििं होतिं. आज लक्षकला खऱ्या अथाडनिं 

माझी गरज आह.े 

"लक्षक, ररू् नकोस, धीर खच ूनकोस. हा िेि आपल्या 

पाठीशी आह.े तो नक्कीच आपल्या अनघाला सुखरूप ठेिेल." 

आरिन ेलक्षकला सहानुभूतीने समजािल ेआवण त्याच्यासोबत 

अनघासाठी ििेाकरे् जीिनिान माग ूलागला. 

 तेिढ्यात ऑपरेशन रूम मधनू नसड बाहरे आली आवण 

वतन े"वमस्टर साने" अशी हाक मारली. त्या आिाजान ेआरि 

आवण लक्षक िोघ ेसदु्धा धाित आल.े 
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"पेशन्टला तमुच्याशी काही बोलायचे आह.े" नसडन ेवनरोप 

विला.  

अगिी घाईन ेलक्षक आवण आरि िोघ ेसदु्धा अनघाच्या 

रूम मध्य ेआल.े अनघा कॉट िर पर्ली होती. वतच्यात उठायच े

सदु्धा त्राण नव्हते. औषधे आवण गोळया यािंच्यामळेु पार सकूुन 

गेली होती. लक्षक वतच्या जिळ आला आवण त्यानिं वतचा हात 

हातात घेतला. 

"वमसेस साने, काही होणार नाही तलुा, आवण मला सोरू्न 

त ूकुठेही जाणार नाही. समजलिं? " आपल्या र्ोळयािंतले अश्र ू

अनािर झाल ेअसताना सुद्धा ते आिरत त्याने अनघाला धीर 

द्यायचा प्रयत्न केला.  

पण पररणाम व्हायचा तो झालाच नाही. अनघाने 

बोलायला तोंर् उघर्ल,े पण बोलायला जमत नव्हते. ती फक्त 

तोंर्ातल्या तोंर्ात पटुपटुत आह,े असाच बोध होत होता. वतन े

अवतशय मोठ्या कष्टाने एकिाच ेबोलणे सरुु केल.े 

"लक्षक, मी नसताना तू माझ्या रॅ्र्ना, नेत्रा मम्मी आवण 

आपल्या नक्षला सािंभाळ. स्ितःच्या जीिाशी खेळू नकोस. मी 
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माझी सगळी जबाबिारी तझु्यािर सोरू्न जातेय. घरात 

कोणालाही माझी कमी खळू िऊे नकोस."  

इतकिं  बोलनू अनघाचा लक्षकच्या हातातला हात थिंर् 

पर्ला.  

लक्षकला उमजनू आलेच, आता काहीच होऊ शकत 

नाही. त्याने "अनघा ssssssss " अशी मोठ्याने हाक विली, 

कारण याच्यावशिाय तो काही करू शकत नव्हता.  
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८ 

 

लक्षकला झालेले विरहाचे िःुख आवण त्याच े सािंत्िन 

करायला अनघा त्याच्याकरे् नव्हती. अनघा जीिनाच्या 

िाटेिर लक्षकला एकटे सोरू्न ििेाघरी गेली होती. लक्षकला 

स्ितःला सािरण े मवुश्कल झाल े होते. अनघाच्या 

वनष्काळजीपणामळेु वतची कॅन्सर या आजाराशी ती झुिंज अखेर 

अपयशी ठरली. पण पणूड आयषु्याच्या इच्छा पऱु्या करून ती 

कॅन्सरला शरण गेली होती आवण अनघाच्या जीिनात "िक्ष" 

मळेु आलेलिं माततृ्ि जण ू काय ििेानिं वतला विलेला बोनस 

होता. त्यामळेु वतन ेहसऱ्या मदु्रनेे मतृ्यलूा किटाळलिं होतिं. वतला 

सगळिं कळून आलिं होतिंच... कारण ती नेत्रा आवण आरिला 

नक्षचा सािंभाळ करण्यासाठी अगोिरच िचनबद्ध करून गेली 

होती. वतच्या मतृ्यमूळेु लक्षक स्ितःला आिरू शकला नाही. 

तो िःुखात पणूडपण े बरूु्न गेला. नेत्रा िेळोिेळी लक्षकची 

समजतू घालण्याचा प्रयत्न करीत असे, पण उपयोग शनू्य. 

त्याच्या अन अनघाच्या विरहाचे घाि त्याच्या जीिािर अजनू 

तसेच वजििंत होत.े त्याला ते टोचत होते, वजव्हारी लागत होत.े 
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पण अनघासोबत घालविलेला एक नी एक क्षण त्याला त्याच्या 

िःुखातनू सािरायला मित करत होता. आरिला या 

सगळयाची जाणीि होती. आपल्या जोर्ीिाराला गमािल्याचे 

िःुख त्याने सदु्धा अनुभिले होत.े म्हणनू तो लक्षकला काही 

बोलत नव्हता. अनघाला जाऊन आता ६ मवहने उलटल ेहोत.े 

हळूहळू लक्षक सदु्धा अनघाच्या जाण्याने त्याच्या आयषु्यात 

वनमाडण झालेली पोकळी "नक्ष" सोबत भरून काढण्याचा 

आटोकाट प्रयत्न करीत होता. एके वििशी बेर् िर पहुर्ला 

असताना त्याच्या र्ोक्यात काहीतरी निीन सचुले. त्यान ेती 

कल्पना त्याच्या मम्मी आवण आरि सोबत शेअर केली. त्या 

िोघािंनीही मोठ्या मनान ेत्याला प्रोत्साहन विल ेआवण लिकरच 

त्याने ती आयवर्या अिंमलात आणायची असे ठरिनू तो 

कामाला लागला. बरोबर १ मवहना आवण ३ वििसाच्या 

अिंतराने अनघाचा बथडरे् होता. साजरा करायला ती या जगात 

नव्हती, पण लक्षकन ेसचुविलेल्या कामासाठी वतचा बथडरे् हाच 

खरा शभुविन होता. त्यामळेु लक्षक जोरिारपणे कामाला 

लागला. 
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 आता लक्षक बऱ्यापैकी सािरला होता. कारण येणाऱ्या 

२० तारखेला अनघाचा बथडरे् होता आवण तो ज ेकाही करत 

होता त्यामळेु थोर्िं का असेना अनघाच्या आठिणींत हरिनू 

स्ितः "अनघामय" झाला आह,े असे िाटून आनिंिी व्हायचा. 

हळूहळू त्याने तयारीचा िेग िाढविला. आता तो वििस अगिी 

२ वििसािंिर येऊन ठेपला होता. बुवकिं ग झाली, कन्टेन्ट तयार 

होताच. िेळ ठरली सिंध्याकाळची. २ वििस भुरडकन उरू्न गेले 

आवण ज्या वििसाची लक्षक सोबत नेत्रा आवण आरि 

आतरुतेने िाट पाहत होत,े तो वििस येऊन ठेपला. सकाळी 

अनघाच्या फोटोला आरती करून वििसाची सरुिात केली 

आवण नेत्राने तर चक्क पुरणपोळी आवण लोणचिं याचा बेत 

आखला होता िपुारच्या जेिणासाठी. हो, अनघाची आिर्ती 

वर्श होती ना ती. पटापट तयार होऊन सगळे हॉलिर पोहचले. 

वजथे लक्षकने अगोिरपासूनच हजेरी लािली होती. शो सरुु 

व्हायची िेळ झाली. पवहल्याच िेळी खपू प्रवतसाि होता, हॉल 

अक्षरश: गजबजनू गेला होता. आवण तेिढ्यात लक्षकन े

स्टेजिर एन्री घेतली.  
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"हलॅो एव्हरीिन, गरु् इव्हवनिंग... मी लक्षक साने. चला तर 

सरूु करूया आजच्या शो ला." असे म्हणनू त्याने सरुुिात केली.  

"माझी पवहली कविता माझ्या प्रेमासाठी समवपडत लेट 

वमसेस अनघा सान.े अनघा आज त ू या जगात नाही, तरी 

आमच्या मनात वजििंत आहसे. तू कोठेही असेल वतथे सखुरूप 

राहा. आजच्याच नव्हे तर येणाऱ्या प्रत्येक आगामी शोची 

सरुुिात फक्त तझु्याच नािान ेहोईल, अनघा.…" इतके बोलनू 

लक्षकला गवहिरून आले. त्याने स्ितःला सािरत आपली 

नजर पे्रक्षकािंिरून वफरिली. त्याला आभास होत होता. त्या 

पे्रक्षकािंमध्ये त्याची अनघा सदु्धा होतीच. त्याने र्ोळे बिंि करून 

वतला मनोमन आठिल े आवण त्याच्या कवितेला सरुुिात 

केली. 

 

गंध तू, जीविाचा सुवानसक सुगंध तू... 

र्ाहता एक िजरेत तुज, झालो िी बेभाि बेधुदं  

कळलेच िाही कसा झालो िी तुझा... 

एका िजरेिेच िांडीला हा खेळ अिोखा.. 
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नवरघळूि तुझ्यात िी.. हरनवले स्वतःला  

गिावुिी स्वतःशी, गवनसलें तुजला । 

 

तुझ्या िोहक हास्यािे छेडल्या  

त्या तारा िाझ्या हृदयाच्या  

िि जुळली दोघांची...  

गाठीत बांधलो जनिांतरीच्या 

िसावा तो दुरावा िात्यातला तुझ्या िाझ्या  

िेहिीच राहावी तू िाझी अि िी तुझा । 

 

आवण त्याने आपली कविता सािर केल्यानिंतर टाळयािंचा 

कर्कर्ाट झाला, पे्रक्षकािंनी आपला प्रवतसाि िते त्याला 

पढुच्या शायरीकरे् जाण्याचा इशाराच विला. त्यानिंतर लक्षकने 

बऱ्याच साऱ्या त्याच्या कविता, शायरी यािंचे िाचन केल.े 

प्रेक्षक मध्येच भािकू होत, कधी खलुनू हसत अशातच शोचा 

शेिट करायला लक्षक पढु ेआला. 
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" सरुुिात अनघापासनू केली, पण मी यशस्िी होण्यासाठी 

अजनू एका व्यक्तीच ेआभार मानायच ेआह.े ती म्हणजे माझी 

आई. वमस नेत्रा साने. वतच्यामळेु मी घर्लो आवण जो काही 

आह ेतो फक्त वतच्यामळेुच. " पनु्हा लक्षकला गवहिरून आल.े 

पण, नेत्राच्या र्ोळयातली ती चमक आवण अवभमान बघनू 

त्याने स्ितःला सािरले. आवण पढु ेबोल ूलागला. 

" मेरे माँ को वगनती नही आती... 

शायि िवुनया की वकसी भी माँ को वगनती नही आती।"  

इतकिं  बोलल्यािर नेत्रासमिेत इतर पे्रक्षकािंमध्ये सदु्धा 

कुजबजु सरुु झाली. लक्षकला या सिड गोष्टींची अगोिरच 

कल्पना होती. म्हणनू त्याने धीर धरून तो सस्पेन्स िाढिायचे 

ठरिल.े  

"हवाँ, तो मैंने बोलव... 

िेरे िााँ को नगिती िही आती... 

शायद दुनिया की नकसी भी िााँ को  

नगिती िही आती। 

क्योंनक जब भी िैं उसे बोलू  
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िुझे २ रोटी देिा,  

वो हिेशा ४ला देती है... 

और अगर कोई िााँ दो बोलकर  

दो रोटी ला देती है  

तो कसि इस िहनिल की..  

आर् गोद नलए हुए है ।"  

प्रेक्षक अजनूही धक्क्यात होत.े पण या शेिटच्या 

शायरीनिंतर प्रेक्षक खचुीिर बसनू नव्हत,े तर पणूड हॉल मधल े

प्रेक्षक उभे राहून लक्षकला टाळयािंसोबत खपू सारे आशीिाडि 

िते होत.े कारण शेिटच्या शायरीन े पे्रक्षकािंच्या मनािर 

अवधराज्य गाजविल ेहोते. यािेळी २-४ वमवनटे िेळ लक्षकने 

पे्रक्षकािंना सािरायला विला आवण निंतर माईकचा ताबा घेतला 

आवण बोलायला सरुुिात केली. 

"आजपासनू जे काही करण्याची सरुुिात करतोय त्यासाठी 

मला तमु्हािं सगळयािंच्या पावठिंब्याची गरज आह.े मी आजपासनू 

आयोवजत केलेल्या प्रत्येक कॉन्सटडमधनू वमळालेल ेपैसे ब्लर् 

कॅन्सर फिं र्साठी र्ोनेट करणार आह.े खरे तर ह्या 
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सगळयासाठीचे श्रेय ह े फक्त आवण फक्त माझ्या िाईफला 

म्हणजे लेट वमसेस अनघा साने वहला जात.े आज ती या जगात 

नाही पण माझ्या हृियात आह ेआवण वतच्या प्रेमाखावतर मला 

माझ्याकरू्न काहीतरी अविरत कराििं, अशी भािना िाटून 

आली. म्हणनू मी हा वनणडय घेतला आह.े " एिढे बोलनू 

लक्षकने शो सिंपला असे जाहीर केल.े 

इथे पे्रक्षकािंसोबत नेत्रा-आरि िोघािंनाही लक्षकन े

घेतलेल्या वनणडयाचा खपू गिड िाटत होता. पे्रक्षकािंनी पनु्हा 

एकिा टाळयािंचा कर्कर्ाट करून त्याच्या वनणडयाला सिंमती 

िशडविली. अशा प्रकारे लक्षकने आयोवजत केलेला त्याचा 

पवहला शो अपेक्षेपेक्षा सुिंिररीत्या पार पर्ला. त्यानिंतर लक्षकने 

बरेच सारे शो केल.े पे्रक्षकािंकरू्न त्याला भरघोस प्रवतसाि 

िेळोिेळी वमळत होता. तशातच २-३ वििसानिंतर त्याचा २५ 

िा शो होता. कारणही खास होतिं. नाही नाही म्हणता, त्यान े२५ 

शोचे ध्येय केव्हा गाठलिं ते कळलिंच नाही. त्यान ेयासाठी वजथे 

पवहला शो केला होता, वतथेच हा शो ठेिण्याचे ठरविल.े याच 

मवहन्यात त्याच्या अन अनघाच्या लग्नाचा िाढवििस होता. 

अनघा नव्हती समोर, पण हृियात आजही त्याच्या वतची ती 
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वजििंत प्रवतमा साकारलेली होती. तयारी जय्यत सुरु होती. 

आवण त्याच वििशी त्याने शो ठेिण्याचा वनणडय घेतला होता. 

विशेष म्हणजे पे्रक्षकािंनी विलेल्या अमाप सहकायाडमळेु त्याने हा 

शो विनावतकीट (फ्री एन्री) ठेिला होता. वििस जिळ येत होत.े  

शेिटी शोचा वििस येऊन ठेपला. आज त्यान े

अनघाच्या आिर्ीचा रॉयल ब्ल ूब्लेझर घातला होता आवण 

त्याला मॅवचिंग म्हणून वफकट तपवकरी रिंगाची पॅण्ट घातली होती. 

घरातनू वनघनू शोच्या वठकाणी पोहचायला तसा अिकाश 

होता. तरी आज त्याने मदु्दामहून जरा लिकरच स्ितःच े

आिरून घेतल ेहोत.े क्षणभर र्ोळे वमटून त्याने िीघडश्वास घेतला 

आवण निंतर त्याच्या टेबलाजिळ येऊन वतथे अनघाचा 

असलेला फोटो उचलनू हृियाशी धरला. बराच िेळ झाला, 

बहुधा तो त्याच्या अनघाशी थेट हृियातून मकूसिंिाि सावधत 

होता. लागलीच त्याच ेर्ोळे पाणािल.े त्या रूम मध्ये कोणी 

नव्हत ेम्हणनू आज त्याने त्याच्या र्ोळयािंतील आसिािंना िाट 

करून विली. आज पनु्हा नव्यान े त्याला अनघासोबत 

घालविलेल े क्षण न क्षण आठित होत.े त्यािंची फ्रें र्शीप, 

पाणीपरुी खाताना त्याची झालेली फवजती, समदु्र वकनाऱ्यािर 
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िाळू मध्ये अनिाणी पायान े चालनू उमटलेल्या त्या 

पाऊलखणुा... सगळिं काही त्याच्या र्ोळयासमोर येत होतिं. 

तेिढ्यात िारािर टकटक झाली आवण त्या आिाजाने त्याचे 

वचत्त विचवलत झाल.े नेत्रा िाराजिळ उभी होती. वतला 

पाहताच त्यान ेआपले र्ोळे पसुनू 'काही झालेच नाही' अशा 

आविभाडिात वतच्याकरे् बघताना विचारल,े  

"काय झाल ेगिं, चल नक्षला रेर्ी केलिं ना? उशीर होईल, 

वनघयूा आपण आता. "  

" हो, उशीर होईल म्हणनूच मी तलुा आिाज द्यायला 

आल े रे. चल वनघयूा." नेत्राला जाणिल े होते म्हणनू जास्त 

खोलात न जाता वतन े त्याला उत्तर िते वनघयूा म्हणून विषय 

थािंबिला. मग सगळे शोच्या स्थळी रिाना झाल.े  

या शोला सदु्धा बाकी शो सारखीच तफुान गिी होती. 

स्टेजिर लक्षक येऊन त्याने माईकचा ताबा घेतला आवण चक्क 

पे्रक्षकािंकरू्न तफुानी टाळयािंचा कर्कर्ाट झाला. सोबत 

"लक्षक, लक्षक" असे आिाजही गिीतनू ऐकू येत होते. आज 

लक्षकला अनघाची फारच आठिण येत होती. का कोण जाणे, 

पण आज त्याच्या र्ोळयािंसमोरून अनघाच े वचत्र हलतच 
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नव्हत.े पण मग पे्रक्षकािंच्या आिाजामळेु तो भानािर आला 

आवण त्याने शोला सरुुिात केली. २-४ शायरी आवण 

कवितािंचा पाऊस झाल्यािर पे्रक्षकािंनी "लक्षक, लक्षक " 

नािाचा अमाप गजर सरुु केला. या वमळालेल्या िेळात लक्षकने 

स्ितःला सािरले आवण पुढचे पाऊल घेतल.े  

"आज माझ्या आवण अनघाच्या लग्नाचा िाढवििस. 

तसिं बघायला गेलो ना तर खपू जगलोय आम्ही आमचे आयषु्य 

सिंगतीत एकमेकािंच्या. सखु िःुखे िाटून पैलतीर गाठला आम्ही 

ििेाच्या कृपेनिं खरा. पण वनयतीने खेळला र्ाि एक वनराळा … 

राजाची राणी सोरू्न गेली त्याला एकट्याला." लक्षकन े

आपल्या शब्िािंच्या जािनेू पे्रक्षकािंना अगिी वखळिनू ठेिल.े 

त्या सिड जमलेल्या पे्रक्षकािंना भानािर आणत, त्यान ेशो पढुे 

नेला. "असो, जे झाल ेते आपल्या हाती नव्हते, जे झाले ते ििेा 

मिंजरू होत.े मी आता तमुच्या समोर माझ्या अनघासाठी समवपडत 

केलेली एक छोटीशी चारोळी सािर करतो. आजिर तमु्ही जे 

मला प्रेम विले, याचा मी आयषु्यभर ऋणी राहील. " असे बोलून 

लक्षकने त्याच्या कवितेला सरुुिात केली. 

पे्रि पे्रि असावं, ते असावं  
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र्ण नदसावं असं िसाव ं

ते फक्त जाणावं  

आनण नदसािाजी वाढत जावं । 

पे्रिाच्या र्ाकळ्या सुगधंातूि बहरूि याव्या.. 

कधी िोगरा  

तर कधी गुलाबाच्या असाव्या... 

पे्रि पे्रि असावं, 

 सुगंध फुलांचा असावा... 

 र्रर कोिेजण्याचा त्यात गुणधिप िसावा । 

इतके बोलनू लक्षकला त्याच ेअश्र ूअनािर झाल.े तो 

पे्रक्षकािंना पाठ करून उभा रावहला आवण र्ोळयातले पाणी 

वटपनू घेतले. प्रेक्षक अजूनही भानािर आल े नव्हते. कारण 

त्याच्या त्या चारोळीतून जो गभाडथड जाणिला होता, तो खपू थोर 

होता. शेिटी वनरोपाची िेळ झाल्यािर िोन गोर् शब्ि बोलून 

त्याने पे्रक्षकािंचा वनरोप घेतला. नेत्रा-आरि आवण नक्षला 

गार्ीत बसिनू घरी पाठविल ेआवण तो आपली कार घेऊन रात्री 
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त्या बीचिर वनघाला. चािंिण्याच्या प्रकाशात त्याला त्याची 

अनघा जण ूसाथ ितेेय, असा आभास होत होता. एकिाची तो 

त्या जागेिर येऊन पोहचला. तीच ती जागा, वजथे खलु्या 

वनळयाशार आभाळाखाली, चािंिण्याच्या मिंि प्रकाशात अनघा 

आवण लक्षकने खलु्या र्ोळयािंनी एकवत्रत भविष्याची स्िपन े

रेखाटली होती. आज त्याला सकाळपासनूच अनघाची फार 

आठिण येत होती.  

 त्या बीचिर बसल्यािर त्याने त्याच्या िॉलेट मधनू 

अनघाचा पासपोटड साईज फोटो काढला. शटडच्या वखश्यातून 

लाल गलुाब काढल ेआवण फोटो समोर धरून, वतला आठि ू

लागला.  

"अनघा, पनु्हा हो म्हणशील का? माझ्या सोबत आयषु्य 

जगायला येशील का? " रर्िेल्या सरुात तो अनघाला विचारीत 

होता.  

"अनघा, बोल ना... पनु्हा माझी होशील का? " त्याच्या 

गालािंिरून आसिे ओघळत होती.  

 निंतर बराच िेळ तो सळसळत्या लाटािंमध्ये अनघा आवण 

त्याच्या बोलण्याची ती कुजबजु शोधीत होता. सहज िेळेकरे् 
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कटाक्ष टाकला तर रात्रीचे ११:३० िाजले होत.े मग त्या 

मोकळया हिेत िीघड श्वास घेऊन तो परतीच्या िाटेला लागला. 

गार्ीत बसल्यािर त्याने गाणी सरुु केली. अनघाचा फोटो समोर 

होता, त्यापढुे त्याने ते अगोिरच ेटिटिीत गलुाबाचे फुल ठेिल े

आवण त्या फोटोचा मकुा घेतला. गार्ी आता हायिेला लागली 

होती. त्यान े घर््याळात पावहल े तर १२ िाजत आल े होत,े 

म्हणनू त्यान े गार्ीचा िेग िाढविला. त्याला पनु्हा एकिा 

अनघाची आठिण आली. तो आठिणींच्या गािा गेला आवण 

वततक्यात …… 

 वततक्यात गार्ी ठोकण्याचा आवण आतड वकिं काळयािंचा 

आिाज घमुला. लक्षकच्या गार्ीला मालिाहू रक येऊन 

ठोकला होता. लक्षकला िेग कमी करता आला नाही आवण 

त्याच ेर्ोके अनघाच्या फोटोसमोर आिळल.े पळापळ झाली, 

पण उपयोग शनू्य. लक्षक जागच्या जागी ठार झाला होता. त्या 

गार्ीत लक्षक, अनघाचा फोटो आवण एका गाण्याचे बोल 

कानी पर्त होते… " हम े तमुसे पयार वकतना, ये हम नहीं 

जानत.े.. मगर जी नहीं सकते, तमु्हारे वबना... हमे तुमसे पयार 

वकतना..." अखेर लक्षक त्याच्या अनघाला भेटण्यासाठी 
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ििेाघरी गेला. िसुऱ्या वििशी पेपर मध्य ेबातमी छापून आली, 

" हायिेिर प्रवसद्ध शायर लक्षक सान ेयािंचे अपघाती वनधन." 

नेत्रा अन आरि िोघािंचीही मती कुिं वठत झाली होती. पण 

वमळालेल्या ह्या धक्क्यातून सािरणे सदु्धा वततकेच महत्िाचे 

होत,े कारण "नक्ष" रुपी एक जबाबिारी त्या िोघािंिर टाकून 

अनघा आवण लक्षकने त्यािंचा अखेरचा वनरोप घेतला होता. 

त्यामळेु हो-नाही करत करत अखेर ते िोघे या िःुखातनू 

सािरून, नक्षच्या येणाऱ्या उज्ज्िल भविष्याच्या तयारीला 

लागले. 

 वनयतीने असा एक र्ाि खेळला होता, ज्यामळेु चौघािंच े

जीिन एका कलाटणी मुळे बिलनू गेल े होते. अनघा आवण 

लक्षक स्िगडिासी झाल,े पण त्यािंच्या प्रेमाचा अिंश म्हणनू 

"िक्ष"ला त्यािंच्या रॅ्र् आवण मम्मी करे् सोरू्न गेले होते. आवण 

नकळत का होईना, पण वनयतीन ेनेत्रा आवण आरिलाही एकत्र 

आणल ेहोते. आता घरात "दाद"ू आवण "आज्िी" म्हणनू नक्ष 

त्यािंना साि घालीत होता.  

 अनघा आवण लक्षक जरी या िोघािंना सोरू्न गेले, तरी 

त्यािंनी त्यािंच्या रमण्याची आवण सखुाची तजिीज "िक्ष" सोबत 
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करून ठेिली होती. आजसदु्धा त्या िोघािंना नक्षला 

खेळविताना, िाढविताना अनघा आवण लक्षकचे बालपण 

आवण त्यातल्या आठिणींमध्ये हरिनू जाििंसिं िाटतिं. नक्ष 

हळूहळू मोठा होत होता. नकुताच त्याच्या स्कुलमध्ये रॉई िंग 

कॉवम्पटीशन होती. आवण नक्षन ेकाढलेल्या वचत्राला पवहला 

निंबर िणे्यात आला होता. नेत्रा आवण आरि या िोघािंचीही मने 

नक्षन े वजिंकली होती. वचत्रातनू नक्षच्या मनातील या 

िोघािंविषयीचा आिर, प्रेम सगळिं उभरून विसत होतिं. या 

घटनेनिंतर नेत्रा आवण आरि यािंना "नक्ष"ला कुठे ठेि ूअन कुठे 

नको, असिं काहीसिं झालिं होतिं. 
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नियती... एक अशी गोष्ट, जी कोणाच्या हातात िसते. 

एखाद्याच्या जीविात सधंी देते तर एखाद्याला संकटात 

ओढूि घेते. नतच्या तडाख्यातूि कोणाची सुटका होणं 

शक्य िाही. म्हणूिच नियतीचा डाव कधी खोटा ठरणंही 

सोप्र् िाही. 

* समवप्त * 
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सानहतय म्हणिे असत ंकाय? 

िीविाचे अिभुव असतात, कधी खरे तर कधी खोटे 

वाटतील इतके खरे. 

िीविमलू्याचंे आदशा असतात, कधी सोपे, कधी अवघड. 

कधी अशक्यप्राय. 

िगण्याच्या चढ उतारांच े आरसे असतात. कधी 

अिभुवलेले. कधी ि ऐकलेले. 

आपल्या मिाचा, आपल्या िीविाचा आरसा असतो सानहतय. 

सानहतयात रम ूया. 

सानहतयात रमणारा समाि अनधक 

ससंुस्कृत, अनधक प्रगतीशील असतो. 

  प्रगती म्हणिे केवळ  समदृ्धी िाही िा! 

ई सानहतय प्रनतष्ठाि. 

मराठी सानहतयातील एक कोवळे पाि. 

एक प्रसन्ि अिभुव 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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