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मनोगत 

नमस्कार, मी शभुम शरद पाटील.  

ई साहित्यवरील माझे ि े सिावे पसु्तक 

आपल्या िाती दतेाना मनस्वी आनंद िोत 

आि.े  

 सिावे पसु्तक प्रकाहशत करायला हमळणे िी पववणी  

आपल्यासारख्या सजु्ञ आहण रहसक वाचकांमळेु आहण अर्ावत 

प्रचंड मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दणेार् या ई-साहित्य 

प्रहतष्ठानामळेु हमळाली यात तीळमात्र शंका नािी.  त्यामळेु 

समस्त वाचकांना प्रणाम आहण श्री. सनुीळ सामंत सर आहण 

टीम यांना मनापासनू धन्यवाद...!!! 

  एक सिज साधा प्रयत्न केला िोता हलहिण्याचा. ते 

हलखाण िजारोंच्या संख्येत वाचलं गेलं. जेव्िा अहभप्राय 

येण्यास सरुुवात झाली तेव्िा मात्र आपण ‘लेखक’ िा शब्द 

नावापढेु लावायला िरकत नािी असं वाचकांनी आश्वासन 

हदल्याचं जाणवलं. वाचक जेव्िा नायकाच्या हठकाणी स्वतःला 

प्रज्वहलत करून वाचतो आहण ते वाचत असताना अनभुवतो 

तेव्िा लेखकाचा हवजय झालेला असतो. 
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  उच्च हवद्याहवभहूित, सरस्वतीचा वरदिस्त 

असणार्या मान्यवरांनी जेव्िा परीक्षण केलं, तेव्िा एक वेगळी 

ऊजाव प्राप्त झाली. हवहवध वयोगटातील, स्तरातील वाचकांना 

आपलं हलखाण आवडणं िी खरी तारेवरची कसरत असते.  

 समाजातील तत्कालीन पररहस्र्तीचे यर्ायोग्य वणवन 

करून सामाहजक पररहस्र्ती सजु्ञांपढेु (समाजासाठी काम करणे 

िी आपली नैहतक जबाबदारी आि ेअसं मानणारे) आणण्याचे 

काम लेखक करत असतो या मताचा मी आि.े आज 

हलिीलेल्या पसु्तकाचे पररणाम अगदी लगेच हदसतील असे 

नािी. पण लेखक आहण त्याची पसु्तके समाजप्रबोधन करत 

असतात ि ेमात्र खरे.  

 आता र्ोडं पसु्तकाबद्दल…  

 अध्यात्म म्िणजे हवज्ञानाची अहतप्रगत पायरी हकंवा 

पढुची स्टेप आि ेि ेतर्ाकहर्त पाश्चात्य वैज्ञाहनकांना आताकुठे 

पटायला सरुुवात झाली आि.े हवज्ञान आहण अध्यात्म ह्या 

एकाच नाण्याच्या दोन बाज ूआिते आहण पाश्चत्य संस्कृतीचा 

अवलंब करणार् या समस्त डोळयांनी आहण बदु्धीने आंधळया 

भारतीयांना िी गोष्ट िी गोष्ट समजहवणे िी एक लेखक म्िणनू 

माझी नैहतक जबाबदारी आि ेअसे मी समजतो.  

 समांतर हवश्व आि े की नािी ? या प्रश्नावर जोरात 

संशोधन सरुू आि.े पण प्राचीन ग्रंर्ांत अनेक वेळा या बाबीचा 
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उल्लेख आलेला आि.े खदु्द भागवत परुाणात संहगतले आि े

की सिस्त्र फणा असलेल्या शेिाने िी पथृ्वी त्याच्या मस्तकावर 

धरण केलेली आि ेआहण अशा असंख्य पथृ्वी आिते. आपण 

ज्या पथृ्वीतलावर राितो हतचा आकार अनंत ब्रह्ांडात 

मोिरीच्या दाण्याएवढा आि.े  

 भारतीय तत्वज्ञान आहण आधहुनक (?) हवज्ञान यांचा 

समानवय साधणारी समांतर हवश्वावर आधारीत कादबंरी सादर 

करतो. कादबंरीच्या शेवटी उपसंहार हदलेला आि.े त्यात सवव 

बाबींचा खलुासा केलेला आि.े  

 वाचनू झाल्यावर अहभप्राय नक्की द्या, कारण अहभप्राय 

म्िणजे आत्महवश्वासाच्या दरवाज्यापयवन्त पोिोचण्यासाठीची 

पायरी असते.  

 

 

- शुभम शरद पाटील.  

२३ जुलै २०२१  

(गुरुपौर्णिमा) 
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समांतर विश्व 

 

 

 समांतर हवश्व िा खरंतर हवज्ञानप्रेमींसाठी आवडीचा 

आहण हजव्िाळयाचा हविय. समांतर हवश्व अस्तीत्वात आि ेकी 

नािी इर्नू ह्या हवियाची सरुुवात आि,े इतका हवश्वासािव हविय. 

आपल्या आकाशगंगेसारख्या अब्जावधी आकाशगंगा या 

ब्रह्ांडात आि.े जवळपास ९३ अब्ज प्रकाशवि ंएवढा हवस्तार 

या ब्रह्ांडाचा आि ेअसे वैज्ञाहनक म्िणतात. तसेच ि ेब्रह्ांड 

१३-१४ अब्ज वि ेजनुे आि ेअसा अदंाज आि.े या ब्रह्ांडच्या 

पढेु काय आि ेि ेअजनू कोणालािी मािीत नािी म्िणनू हवहवध 

तकव  शास्त्रज्ञांनी केले आिते. या सगळया फक्त र्ेअरी आिते 

कारण याला कोणतािी परुावा नािी. 

जस ेआपल ेब्रह्ांड आि ेतसेच अनेक ब्रह्ांड आिते 

अस े शास्त्रज्ञ म्िणतात. ते आपल्याला हदसत नािी पण एके 

हदवशी आपल्याला हदसले अस ेत्यांना वाटते. या संकल्पनेत 

सवावत आधी येत े ते गहणत, गहणतातील संभाव्यता 

(probability). जर अनेक ब्रह्ांड असतील तर एखाद ेब्रह्ांड 
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ि े आपल्या सारखे असले आहण त्या मध्य े एखादी पथृ्वी 

असेल. त्यात दखेील माझ्या, तमुच्यासारखे जीव असतील, 

त्यांची नावे आपल्यासारखी असतीलल, ते मराठी बोलत 

असतील व त्यांचे आयषु्य दखेील आपल्यासारखेच असेल. 

सगळीकडे गहणत चालत नािी म्िणनू भौहतकशास्त्र दखेील येर् े

वैज्ञाहनक वापरतात. ते क्वांटम हफहजक्स चे हनयम अनेक 

ब्रह्ांडासाठी वापरतात. लिान कण उदा. इलेक्रॉन, फोटॉन ि े

भौहतकशास्त्राचे पणूव हनयम पाळत नािी. त्यांच्या अनेक 

संभावना व हस्र्ती (स्टेट्स) असतात. त्यांची वागणकू प्रत्येक 

सारख्या हस्र्तीत दखेील हवहभन्न अस ू शकत.े हवश्व ि े याच 

लिान कणांनी बनले आि ेम्िणनू हबग बँगच्या कणांनी आपल े

हवश्व हनमावण झाले तसचे अनेक हवश्व बनले असेल िा 

शास्त्रज्ञांचा अंदाज आि.े िचे अनेक ब्रह्ांड आि.े 

 

अनेक ब्रह्ाडंामध्ये एखाद े आपल्या सारख े आि,े 

एवढाच तो संबंध. याचे हवहवध प्रकार “Parallel 

Universes,” “Other Universes,” “Alternate 

Universes,” हकंवा “Many Worlds” असे मानले जाते.  
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Parallel universe मधे जीवन कस ेअसेल ते पािु 

या: वास्तहवक जीवनात probability वर घटना आधाररत 

असत.े दोन्िी हवश्वात तमुचे जीवन समान असत े पण 

संभावनेनसुार त्यात अनेक हवकल्प तयार िोतात. जस े की 

तमुच्याकडे तीन रस्त ेआिते यापैकी तमु्िी एक हनवडाल आहण 

आहण तीन पकैी कोणता हनवडाल यावर आधाररत तमुच ेतीन 

वेगवेगळे हवकल्प असतील आहण त्यावर आधाररत तमुच े

जीवन पद्धती असेल. जीवन तेच पण ज्या त्या हवश्वामधील 

घटनांच्या प्रभावामळेु जीवनात कािी बदल घडतात. 

उदािरणार्व, समजा दोन्िी हवश्वात तमु्िी पणु्याला चालला 

आिात, तमुचा एहक्सडेंट झाला, तर एका हवश्वात तमु्िी 

िॉहस्पटलमध्य ेअसाल, तर दसुर् या हवश्वात हकंहचत खरचटल े

असेल आहण हतसरी शक्यता - जर एक्सीडेंट झाला नसता तर 

…   

असो,  

समांतर हवश्वाच्या ह्याच संकल्पना आहण हिदं ूपौराहणक 

कर्ा आहण तत्वज्ञानाच्या आधारावर हलहिलेली िी 

लघकुादबंरी.  

इहत लेखनसीमा...!!! 
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अर्पणर्त्रिका 

 

जगाच्या उत्पवि, वथिवत आवि लयाला कारिीभूत 

अशा 

एकमेिावितीय चैतन्यशक्तीस... 
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२९ जून २०६१, बुधिार. 

 सयूव हसंि राशीत िोता आहण त्याच्याभोवती हफरणारे 

सवव ग्रि एकाच रेिेत आले िोते. दर बारा विांनी येतात तसे. 

र्ोडक्यात काय तर त्या हदवशी हसंिस्र् कंुभमेळा िोता. अजनू 

एक मोठी चमत्काररक गोष्ट त्या हदवशी घडणार िोती. िॅलेचा 

धमूकेत ू त्या हदवशी पथृ्वीवरून जाणार िोता. ‘कंुभमेळा’ 

आहण ‘धमूकेत’ू ि े एकाच हदवशी आल्याने लोकांमध्ये 

संभ्रमाचे वातावरण िोते. कारण भारतीय संस्कृतीत 

कंुभमेळयाला (शािीस्नानाला) खपू परमपहवत्र आहण मित्वाचं 

मानलं गेलं आि.े याउलट धमूकेत ू हदसणं म्िणजे अपशकुनी 

मानलं गेलं आि.े खगोलशास्त्रीय बाबींचा अभ्यास करणार् या 

व्यक्तींसमोर मोठा पेच पडला िोता. कारण या घटनेचा नेमका 

पररणाम काय िोईल ि े कुणीच सांग ू शकत नव्ितं. अशी 

पररहस्र्ती पहिल्यांदाच उद्भवली िोती त्यामळेु ‘नशीब’ या 

शब्दाला आता जास्त हकंमत येणार िोती. म्िणजे आगामी 

हदवसांत घडणार् या घटनांना प्रयत्नाऐंवजी नहशबाचा जोर 

लागणार िोता आहण चांगलं हकंवा वाईट यांवर नहशबाचा 

हशक्का मारून लोकं मोकळं िोणार िोते. “नशीब”, एक सरळ 

आहण सटुसटुीत कारण.....असो,  
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 िसंीकाने हभंतीवर टांगलले्या घड्याळाकडे बहघतलं. 

सात वाजले  िोते. हतने र्ोड्या नाराजीनेच फोन िातात घेतला 

आहण शौनकला कॉल लावला. त्याचा फोन हस्वच ऑफ येत 

िोता. दिा हमहनटांनंतर हतने परत एकदा कॉल राय केला. 

शौनकचा फोन अजनू बंदच िोता. 

 “अरे यार, कुठं अडकला हा...? निदाि आजतरी 

वेळवेर निघायला हवं होतं यािे.” असं म्िणनू हतने िातातला 

फोन ठेवला आहण तयारी करण्यासाठी म्िणनू उठली. तयारी 

करून झाली तेव्िा साडेसात झाले िोते. हतने परत एकदा 

शौनकला कॉल करण्याचा प्रयत्न केला आहण नाराजीन े

घड्याळाकडे बहघतलं. “अरे हो, सक्षमला लावते. सोबतच 

असतात दोघं. इतका वेळ झालं माझ्या लक्षात कसं आलं 

िाही?” असं स्वतःशीच बोलत हतने सक्षमला कॉल लावला. 

त्याचासदु्धा फोन हस्वच ऑफ येत िोता. हतने परत एकदा 

आरशात बहघतलं आहण िातातला फोन पसवमध्ये टाकला. वेळ 

बहघतला तर आठ वाजण्यात आले िोते. स्वतःशीच कािीतरी 

पटुपटुत हतने दरवाजा लॉक केला आहण हनघाली. शेवटचं 

एकदा शौनक आला का? ि े बघण्यासाठी हतने पाहकंगमध्ये 

शौनकची गाडी बहघतली आहण नाराजीनेच गाडीत बसली. 

हसटबेल्ट लावनू गाडी सरुू केली आहण मेन रोडला लागली 

तेव्िा भल्यामोठ्या राहफकमध्ये अडकली. गाडी राहफकमध्ये 
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अडकलेली असताना हतचं लक्ष हतच्या उजव्या िाताकडे गेलं. 

हतच्या उजव्या करंगळीत प्लॅहटनमची ररंग िोती. ती हतला 

शौनकने भेट म्िणनू हदली िोती. हतने बारकाईने त्या अंगठीकडे 

बहघतलं आहण र्ोड्या हवचारात पडली. मग कािीसा हवचार 

करून हतने अंगठी काढली आहण डेस्कमध्ये ठेऊन हदली. 

हतच्या कंुडलीनसुार प्लॅहटनम िा हतच्यासाठी चागंला धात ू

नव्िता, पण शौनकच्या आग्रि आहण प्रेमाखातर ती प्लॅहटनम 

वापरत िोती. त्यात आजचा हदवस ज्योहतिशास्त्रानसुार 

कािीसा कोड्यात टाकणारा असल्यामळेु कशाला उगाच 

ररस्क? असं म्िणनू ती अंगठी काढून ठेवली िोती. नािी म्िटलं 

तरी ‘अॅस्रोलॉजी’ हतचं प्रोफेशन असल्यामळेु या गोष्टींवर 

हवश्वास ठेवणं हतच्या बदु्धीला पटत िोतं.    

 पणु्याचा रस्त्यांवर माणसांपेक्षा विानाचंी जास्त गदी 

िोती. चाकरमान्यांची घरी जायची घाई सरुू िोती. सकाळी 

हदवस उजाडण्याआधी घरातनू हनघललेे ते मॉडनव मजरू सयूव 

बडुाला तरीिी अजनू घरी पोिोचले नव्िते. ि े त्यांच्यासाठी 

रोजचेच िोते. त्यामळेु आता सवय झाली िोती. त्यांनासदु्धा 

आहण पणु्याचा रस्त्यांनासदु्धा...   

 िसंीका आहण शौनक ि ेगेल्या दोन विांपासनू लीव्ि 

इन ररलेशनहशप मध्ये राित िोते. शौनक एका मोठ्या 
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मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये सीहनयर मॅनेजर िोता आहण िसंीका 

िी एक ‘न्यमूरोलॉहजस्ट’ आहण ‘अॅस्रोलॉहजस्ट’ िोती. हतच्या 

कोर्रूडमधल्याच घरीच हतचं ऑहफस तयार िोतं. त्याच घरात 

ते दोघं रिात िोते. त्यांची दोघांची भेट त्याच घरात झाली िोती. 

साधारणतः तीन विांपवूी िसंीकाचा क्लायंट अहनकेत उफव  

आहन त्याच्या हमत्रासोबत आला िोता, िाच तो शौनक. 

बघताक्षणीच त्याला िसंीका आवडली िोती. मग 

शौनकनेसदु्धा त्याच्या अडचणींबद्दल सांहगतल,ं िसंीकाने 

त्यावर कािी उपाय सचुवले. शौनकने तसं करून बहघतलं 

आहण त्याच्या अडचणी िळूिळू कमी झाल्या. आता त्या 

त्याच्या प्रयत्नांमळेु झाल्या की कशामळेु ते माहिती नािी पण 

त्याचा िसंीकावर खपू हवश्वास बसला. मग हतला ‘रॅ्कं्स’ 

म्िणण्यासाठी तो भेटायला गेला. िळूिळू भेटी वाढत गेल्या, 

मग मैत्री झाली. त्या मैत्रीचं प्रेमात कधी रूपांतर झालं तेच 

कळलं नािी. दोघांना अजनू जास्त समजनू घेण्यासाठी त्यांनी 

लीव्ि इन मध्ये रािण्याचा हनणवय घेतला आहण मागील दोन 

विापंासनू ते सोबत राित िोते. दोघांत कािी भाडंण वगैरे 

कािीच नव्ितं त्यामळेु अजनूतरी सवव ठीकठाक िोते.      

 मुंगीच्या वेगाने गाडी पढेु सरकत िोती. शौनकशी न 

िोणारा संपकव  आहण राहफक यामळेु िसंीका जाम वैतागली 

िोती. इतक्यात हतचा फोन वाजला. तो शौनकचा फोन िोता. 
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एका क्षणासाठी हतला राग आला पण कािीतरी जेन्ययुन कारण 

असेल म्िणनू हस्वच ऑफ असेल असा हवचार करून हतने फोन 

उचलला आहण त्याने बोलायला सरुुवात करण्याचा आतच 

हतने सरुुवात केली,   

 “हलॅो, मी पोहोचेल पंधरा नमनिटांत. त ूकुठे आहसे?” 

 “आम्ही निघालोय, पण केव्हा पोहोच?ू ते िाही सांग ू

शकणार.” पलीकडून येणार् या आवाजवरून शौनक 

वैतागलेला वाटत िोता.   

 “आता कुठे आहात तमु्ही?” िसंीकाने अहतशय शांत 

स्वरात हवचारलं.  

 “आम्ही नहजंवाडी चौकाच्या जस्ट मागे आहोत आनण 

खपू ट्रानिक आह.े त्यामळु ेआमच्यासाठी कुठे थांब ूिकोस. त ू

पोहोच आम्ही आलोच तझु्या मागे.” शौनकने सांहगतलं.  

 “ठीक आह.े पण सारंग आनण रचिाचं काय?” 

िसंीकाने हवचारल.ं 

 “हलॅो..., हलॅो...,” शौनकला कािीच ऐकू येत नव्िते.  

 “हलॅो….,” स्पीकर लावण्यासाठी हतने फोन िातात 

घेतला तर काय... िसंीकाच्या िातातल्या फोनच्या स्रीनवर 

तडे पडले िोते. स्रीन अक्षरशः फुटली िोती. िातातनू फोन 
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दगडावर पडल्यावर जशी हस्र्ती िोईल तशी त्या फोनची 

हस्र्ती झाली िोती. िसंीकाला फार आश्चयव वाटलं. हतने 

फोनच्या मागे िात लावनू फोनचं तापमान बहघतलं तर ते नॉमवल 

िोतं. पण स्रीन अचानक कशी फुटली? िा गिन प्रश्न िोता.   

 “ओह नशट. अचािक काय झालं या िोिला?” 

झालेला प्रकार हतच्या लक्षात येत नव्िता. समोर बहघतलं तर 

राहफक कमी झाली िोती. हतने फोन बाजचू्या सीटवर ठेवला 

आहण ड्रायहव्िगंवर लक्ष दऊे लागली. पण स्रीनला अचानक 

काय झालं ि ेहतला समजत नव्ितं. र्ोड्या र्ोड्या वेळाने ती 

बाजचू्या सीटवर ठेवलेल्या फोनकडे बघत िोती. “आताच तर 

घेतला िोता राव, महिनासदु्धा नािी झाला अजनू....” िसंीका 

स्वतःशीच बोलत िोती. फोन घेऊन फक्त एक महिना झाला 

असल्याने तो ररप्लेस िोईल ि े हतच्या लक्षात आले आहण 

हतला आनंद झाला. चेिर् यावर हस्मतिास्य फुलले. र्ोड्याच 

वेळात ती सक्षम आहण आयावच्या “मगृजळ” नावाच्या 

बंगल्याजवळ पोिोचली. बािरे आधीच दोन कार पाकव  केल्या 

िोत्या. पैकी एक सक्षमची िोती आहण दसुरी अहनची. मग 

नाइलाजाने हतने बाजचू्या बंगल्यासमोर कार पाकव  केली. 

मनगटावरील घड्याळात नऊ वाजण्यात आले िोते.... 
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 शौनक, िसंीका, सक्षम, आयाव, अहन, नीहलमा, सारंग 

आहण रचना ि ेआठ जणं विवभरातनू दोन हदवस भेटून पाटी 

वगैरे करायचे. एका विावतनू दोन हदवस भेटणं िा त्यांचा 

कायवरम कॉलेज सटुल्यापासनू सरुू िोता. शौनक, सक्षम, 

आहन, रचना आहण सारंग ि े कॉलेजपासनू सोबत िोते. 

कॉलेजच्या अगदी पहिल्या सेहमस्टरपासनू त्यांची मैत्री जळुली 

िोती ती अगदी आज सात विं झाली तरी तशीच हटकून िोती, 

अगदी घहनष्ठ. कॉलेजच्या शेवटच्या हदवशी त्यांनी ठरवलं की 

आता आपल्या वाटा वेगळया झाल्या तरी आपण विावतनू दोन 

हदवस तरी भेटायचं आहण मस्त धमाल करायची, पाटी 

करायची आहण गत आठवणींना उजळा द्यायचा. मग त्यांचं गेट 

टू गेदर सरुूच राहिलं. त्यात पढेु सक्षमची बायको आयाव, 

आहनची गलवफ्रें ड नीहलमा आहण शौनकची लीव्ि इन पाटवनर 

िसंीका अडॅ झाले. अल्पावधीतच आयाव, नीहलमा आहण 

िसंीका सवासंोबत इतक्या हमक्स झाल्या की ते सववजण 

आधीपासनूच सोबत आि ेअसं कुणा नवख्याला वाटलं असतं.  
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   सक्षम आहण शौनक एकाच कंपनीत कामाला िोते. 

सक्षम आहण आयावचं लव्ि मॅरेज असतं. सक्षमला आयाव 

त्यांच्या एका नातेवाईकांच्या लग्नात हदसलेली असते आहण 

हतर्नू त्यांची लव्िस्टोरी सरुू िोते. मग बर् याच वेळा घरच्यांना 

समजवल्यावर यांच्या लग्नाला िोकार हमळून ते आता सखुाने 

नांदत असतात. आयाव एक हनष्णात फामवसीस्ट िोती. ती ‘वल्डव 

फामाव टूडे’ नावाच्या मॅगझीन मध्ये हलिायची. त्याचप्रमाणे 

हतचा ड्रग्जवर सदु्धा खपू मोठ्या प्रमाणात अभ्यास िोता. सक्षम 

आहण आयावचा कोरेगांव पाकव ला एक छान बंगला िोता. 

आजची पाटी हतर्ेच िोती. “मृगजळ”मध्ये. 

 िसंीका येण्याआधी हतरे् नीहलमा आहण अहन 

पोिोचले िोते. अहनचा ररयल इस्टेटचा हबझनेस िोता. त्याचा 

हबझनेस असल्यामळेु वेळेच्या बाबतीत तो अगदी फ्लेहक्सबल 

िोता. केव्िािी आहण कुठेिी बोलावलं तरी िजर असायचा. 

अहन िा एक हबनधास्त स्वरूपाचा मनषु्य िोता. रॉयल 

स्वभावाचा म्िणतात तसा कािीतरी. त्याची मैत्रीण नीहलमा िी 

एक मेहडकल स्टुडंट िोती. ती आता एम. एस. च्या फायनल 

इयरला िोती. हतचं हशक्षण पणूव झाल्यावर अहन आहण नीहलमा 

लग्न करणार िोते. अहन आहण नीहलमा सोबतच आले िोते 
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आहण आयावला स्वैपकात मदत करत िोते. सोबतच त्यांच्या 

गप्पा सरुू िोत्या.  

 “िीनलमा, तलुा मानहतीये का आज हसंीका येणार 

आह?े” आयावने ओव्िनमधला केक काढत हवचारलं. 

 “हसंीका... अं... कोण गं?” हनलीमाने प्रश्नार्वक नजरेने 

आयावला हवचारल.ं 

 “अगं असं काय करतेस, शौिकची लीव्ह इि पाटटिर. 

तलुा गढू आनण रहस्यमय वाटणारी स्त्री.” बोलताना अचानक 

आयावचे डोळे मोठे झाले.  

 “अच्छा, ती होय. मी नवसरलेच होते. मी नतला हसंीका 

असं कधी म्हणतच िाही. मी नतला ‘आचायट’ म्हणते. मस्त 

जनु्या काळातले कामं करणारी मॉडिट स्त्री” असं म्िणत 

हनलीमाने हतच्या फोनमध्ये आचायव नवाने सवे्ि केलेला 

िसंीकाचा नबंर दाखवला आहण िस ूलागली.  

 “तलुा ती गढू आनण रहस्यमय का वाटते?” आयावने 

हवचारलं. 

 “ती अॅस्ट्रोलॉनजस्ट वगैरे आह े गं आनण अजिू 

काहीतरी आह ेिा...” नीहलमा बोलताना अडखळली.  
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 “न्यमूरोलॉनजस्ट. न्यमूरोलॉनजस्ट. आह े ती अकंशस्त्र 

अवगत आह ेनतला.” अहनने हनलीमला मदत केली.  

 “हां, तेच न्यमूरोलॉनजस्ट.” नीहलमा आठवल्यागत 

चेिरा करून उच्चारली.   

 त्यांचं बोलणं सरुू असतानाच दारावर बेल वाजली. 

अहनने दरवाजा उघडला. समोर िसंीका िोती. र्ोडी वैतागलेली 

हदसत िोती. सोबत हतच्या चेिर् यावर उहशरा पोिोचल्याने 

आपराहधपणाची एक छटासदु्धा िोती.  

 “ह,े हाय हसंीका. हाऊ आर य?ू आफ्टर लॉन्ग टाइम 

हां.” अहनने िसतच स्वागत केले.  

 “आय एम िाइि. व्हाट्स अप?” िसंीका म्िणाली. 

इतक्यात कोण आि ेबघण्यासाठी आयाव आली आहण हतनेपण 

जबुाबी चौकशी केली.   

 िसंीका हकचनमध्ये आली आहण मदत करू लागली. 

मग परत गप्पा सरुू झाल्या.  

 “मला जास्त उशीर झाला का?” िसंीका 

अपारहधपणाच्या स्वरात म्िणाली. 
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 “िो, िो, िॉट अॅट ऑल... डोन्ट वरी. अगं मानहतीये 

सायंकाळी ट्रानिक असतं. सक्षम आनण शौिक येतीलच 

इतक्यात. सक्षमचा िोि आला होता.” आयाव म्िणाली.  

 “अच्छा. सारंग आनण रचिाचं काय? म्हणजे काही 

कॉन्टॅक्ट झाला का? मी करणार होते िोि, पण ह ेबघा काय 

झालं अचािक.” आपला फुटलेला मोबाइल सवांना दाखवत 

िसंीका नाराजीने उच्चारली.  

 सववजण हतच्या िातातल्या फुटलले्या हस्रनच्या 

फोनकडे बघत िोते. “ओह माय गॉड... कुठं आपटलास? 

आनण एवढा संताप चांगला िाही आरोग्याला.” अहन हतची 

खेचण्याच्या उद्दशेाने म्िणाला.  

 “शट अप अनि. आय एम सीररयस. मी ट्रानिकमध्ये 

अडकली होते तेव्हा शौिकशी बोलत होते आनण अचािक 

आवाज कट झाला. स्पीकरिोि ऑि करण्यासाठी मी िोि 

हातात घेतला तेव्हा माझा िोि या अवस्थेत आढळला.” 

िसंीका तावातावाने बोलत िोती.  

 हतला असं अचानक हचडलेलं पािून नीहलमा हतला 

समजावत म्िणाली, “नचल आचायट. आम्हाला काहीच 

कल्पिा िव्हती की असं काही झालं असेल. कारण बघताक्षणी 
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कुणीही सांग ूशकेल की हा िोि पडल्यामळु ेअसा झालाय. 

शांत हो.”  

 “रचिा आनण सारंग आतापयंत यायला हवे होते.” 

नीहलमा म्िणाली.  

 “रचिासदु्धा आह ेका?” िसंीका र्ोड्या िळू स्वरात 

म्िणाली. रचनाचं नाव ऐकताच िसंीका र्ोडी नाराज झाली 

िोती. िसंीकाच्या नाराज िोण्यालासदु्धा एक कारण िोते. 

कॉलेजला असताना रचना आहण शौनकचं अफेयर िोतं. आता 

त्यांच्यात कािी नसलं तरी िसंीका र्ोडी इनहसक्ययुर वाटत 

िोती. हतचं इनहसक्ययुर िोणं सािहजक िोतं. 

 मग कािी वेळ शांततेत गेला. आयाव आहण नीहलमा 

हमळून पास्ता बनव ूलागले. िसंीका वाईन ग्लास स्वच्छ करू 

लागली आहण अहन केक डेकोरेट करू लागला. परत सवांच्या 

गप्पा सरुू झाल्या. िसंीका र्ोडी अस्वस्र् वाटत िोती. 

चेिर् यावरून ती र्ोडी नॉमवल हदसत असली तरी हतच्या मनात 

असंख्य प्रश्नानंी कािूर मजले िोते. एकाएकी फोनचं खराब िोणं 

हतला खटकत िोतं आहण रचनाचं येणं. फोनच्या बाबतीत 

हतच्या मनात शंका िोती की िा कदाहचत िलॅेच्या धमूकेतचूा 

पररणाम असावा. पण ती गप्पच राहिली. यर्ावकाश पास्ता 

झाला. केक डेकोरेशन पण केव्िाच झालं िोतं. अहनने िॉलमध्ये 
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असलेल्या डायहनंग टेबलवर केक ठेऊन वाईन ग्लास पसुायला 

सरुुवात केली िोती. सौम्य गप्पा सरुू िोत्या.  

 हकचनच्या हखडकीत असलेलं छोटंसं बोन्सायचं रोप 

िातात घेत नीहलमा आयावला म्िणाली, “वॉव, नधस इज 

क्यटू.”  

 हनलीमाला हस्मतिास्यानेच रॅ्कं्स म्िणत आयावने 

हफ्रजर मधनू एक इक छोटीशी बाटली काढली. इजेंक्शन दतेाना 

डॉक्टर ज्या बाटलीतनू औिध काढतात तशी कािीशी िोती. 

बाटली सवांना दाखवत ती म्िणाली, “एिी बडी वॉन्ट नधस? 

स्पेशली य ूहसंीका?” 

 “काय आह े ते?” अहनने उत्सकुतापवूवक स्वरात 

हवचारलं.  

 “केटामाइि.” आयावने एका शब्दात उत्तर हदले.  

 “म्हणज?े” अहनने परत हवचारलं. त्याची उत्सकुता 

आता तणाली जात िोती.  

 “जस्ट अ हाय ग्रेड िामाट, िथींग मच दिॅ दटॅ. हसंीका 

जर तलुा काही वेळ रीलॅक्स व्हायचं असेल तर त ू घेऊ 

शकतेस.” आयाव सौम्यपणे बोलली.  
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 ते कािीतरी वेगळं असाव ंअसा हवचार करत िसंीका 

त्या बाटलीकडे बघत िोती. हनलीमच्या चेिर् यावर उत्सकुता 

तणाली जात िोती, ती मेहडकल स्टुडंट असल्यामळेु हतला 

माहिती असण्याची शक्यता िोती, त्यामळेु ती उत्सािी हदसत 

िोती आहण अहन संभ्रमावस्रे्त िोता. ते हवचार करत िोते 

आहण आयाव आळीपाळीने त्यांच्याकडे आहण बाटलीकडे 

बघत िोती. इतक्यात दारावरची बेल वाजली आहण सवांची 

तंद्री भंग पावली. अहन आहण िसंीका िॉलमध्ये गेले. 

हकचनमध्ये आयाव आहण नीहलमा ह्या दोघंच िोत्या. अहनने दार 

उघडलं. समोर शौनक आहण सक्षम उभे िोते. त्या दोघांना बघनू 

अहनला खपू आनंद झाला. त्याने आळीपाळीन े दोघांची 

गळाभेट घेतली आहण गप्पा सरुू झाल्या.  

 “य ूिो मॅि, नधस कॉपोरेट जॉब्स अँड ऑल इज व्हरेी 

बोररंग.” सक्षम वैतागनू संगत िोता.  

 “येस, आय िो. दट्ॅस व्हाय आय एम डूइगं नबझिेस 

िो?” अहन शौनक आहण सक्षमची मजा घेत म्िणाला. परत 

एकदा गप्पा सरुू झाल्या. नीहलमाला सारंग आहण रचनाची 

आठवण झाली. हतने सक्षमला याबद्दल हवचारल ं तेव्िा तो 

म्िणाला, “ते पंधरा नमनिटांत पोहोचतील. मला रचिाचा कॉल 

आला होता.” सववजण हनहशं्चत झाले आहण मग मागील 
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आठवणींना उजाळा हमळू लागला. सारंग मुंबईला एका आयटी 

कंपनीत कामाला िोता आहण त्याची मैत्रीण रचना 

त्याच्यासोबतच कामाला िोती. आधी त्याची कॉलेजमधली 

मैत्रीण नंतर कलीग असलेली रचना आता त्याची प्रेयसी झाली 

िोती. ते दोघं तीन विांपासनू ररलेशनहशपमध्ये िोते.   

 िसंीका कािीतरी कामासाठी हकचनमध्ये गेली तेव्िा 

हतच्या मागे शौनकसदु्धा हतच्या मागोमाग आला आहण हतला 

मागनू हवळखा घालत म्िटला, “सॉरी हसंीका. मी आजपण 

उशीर केला. मीनटंग सरुू होती, बॉस सोडतच िव्हता अगं.”  

 “ठीक आह े रे, मला मानहतीये. पण मी कुठं काय 

बोलले.” िसंीका शौनकचा हवळखा सोडत म्िणाली.  

 “मग मघाशी िोि कट केलास ते?” शौनकने 

हवचारलं. 
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 “ओह, अरे मी तलुा सांगायला नवसरले. चल.” असं 

म्िणत िसंीका शौनकला िॉलमध्ये घेऊन आली आहण हतचा 

फोन शौनकच्या िातात हदला.  

 “ओह नशट, कसं झालं?” सक्षम म्िणाला.  

 िसंीका बोलण्यासाठी तोंड उघडणार इतक्यात परत 

एकदा दारावरील बेल वाजली. नीहलमाने दार उघडलं. सारंग 

आहण रचना आले िोते. ते दोघं घरात आले आहण सवांच्या 

चेिर् यावर एक समाधानाची झलक पसरली. हनलीमाने 

हभंतीवरील घड्याळाकडे बहघतले आहण म्िणाली, “साडेदहा, 

ओह माय गॉड साडेदहा..... सहा वाजता भेटणारे आठ लोकं 

साडेदहा वाजता भेटताहते. चला आता लवकर करा.”  

 “येस, चला आता. सवटजण आले. जेवतािा 

बोलयूात.” असं म्िणत आयावने नीहलमाला दजुोरा हदला आहण 

ती हकचनकडे वळली.  

 िॉलमध्ये असलेल्या डायहनंग टेबलच्या अवतीभोवती 

सववजण बसले. त्या आयतकृती डायहनंग टेबलच्या एका िडेला 

िसंीका बसली िोती. आयावने सवांकडे बघत एक लाघवी िास्य 

केले आहण रेड वाईनची बॉटल ओपन केली. आठ वाईन ग्लास 
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एका ओळीत ठेवले िोते. त्यात ती लाल रंगाची वाईन ती 

सावकाशपाणे आहण सांभाळून ओत ू लागली. िसंीकाच्या 

डाव्या बाजलूा सक्षम बसला िोता आहण उजव्या बाजलूा 

शौनक. सक्षमच्या बाजलूा आयाव आहण हतच्या समोर सारंग 

िोता. दसुर् या िडेला नीहलमा बसली िोती, हतच्या डाव्या 

बाजलूा अहन आहण उजव्या बाजलूा रचना बसली िोती. वाईन 

ओतनू झाली. एकेक ग्लास पास िोत िोत सवांसमोर ठेवला 

गेला. आता स्टाटवरची वेळ िोती. स्टाटवरमध्ये ऑहलव्ि मॅगझीन 

आहण ब्राउनी िोतं. भरपरू वेळ झाला असल्याने सवांना खपू 

भकुा लागल्या िोत्या. त्यामळेु आधीची पाच हमहनटं सवांनी 

स्टाटवरवर कॉन्सनरेट केलं. मग पोटात पडल्यावर त्यांना बोल 

फुटू लागले.  

 “िाईस मॅगझीि आयाट,” अहन आयावकडे बघत 

म्िणाला.  

 “थॅकं्स, पण मॅगझीि िीनलमािे बिवलं आह.े” आयाव 

हनलीमकडे बोट दाखवत म्िणाली. मग बाकीच्यांनी मॅगझीनची 

स्ततुी केली आहण इतर हवियांवर गप्पा वळल्या. िसंीका 

आळीपाळीने शौनक आहण रचनाकडे कटाक्ष टाकत िोती. पण 

शौनकला प्रचंड प्रमाणात भकू लागली असल्याने तो खाण्यात 

गकव  िोता. सक्षमचीसदु्धा कािी वेगळी हस्र्ती नव्िती.  
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 “सक्षम त ूदाखवलं िाहीस तलुा कुठं लागलं होतं ते?” 

रचना सक्षमकडे बघत म्िणाली.  

 “मला? मला कुठे काय लागलं होतं.” सक्षम कािीसा 

डोळे मोठे करत म्िणाला.  

 “अरे तचू सांनगतलं होतं िा, आठवडाभरपवूी त ू

नजमला गेलेलास तेव्हा काहीतरी लागलं होतं ि तलुा?” 

सारंगने रचनाला पाहठंबा हदला.  

 “िाही रे, असं काहीच झालं िाही.” सक्षम स्पष्टीकरण 

दते म्िणाला.  

 सारंग आहण रचना एकमेकांकडे प्रश्नार्वक नजरेने बघ ू

लागले. दोघं गोंधल्यागत वाटत िोते. इतक्यात सक्षमने 

रचनाला हवचारल,ं “अगं तचू संगत होतीस िा त ूटेनिस कोटटवर 

पडलीस ते. त ूतर मला िोटोसदु्धा पाठवलेलेस.”  

 रचना आहण सारंग सक्षमकडे अहतशय आश्चयवचहकत 

िोऊन बघ ूलागले.  

 रचना म्िणाली, “िाही रे. मी तर कधी टेनिस कोटटवर 

गेलीच िाही. मग पडणार कुठूि?”  

 नेमकं खोटं कोण बोलतंय ि ेकुणालाच कळत नव्ितं. 

उरलेले सववजण एकमेकांकडे बघत िोते. पण तसं पािायला 
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गेलं तर सक्षमने रचना पडल्याचं आयावला सांहगतलं िोतं. आयाव 

यांच्यात पडण्याच्या हवचारात िोती. हतने अहनकडे बहघतलं. 

अहनने वाईनकडे बोट दाखवलं. आयाव समजायचं ते समजली. 

रचना आहण सारंगला वाईन चढली असावी असं सवांना वाटत 

िोतं. पण वास्तहवक हस्र्ती वेगळी िोती. नीहलमान ेकािीतरी 

वेगळा हविय काढून त्यांचं सरुू िोणारं भांडण र्ांबवलं आहण 

गप्पांचा रूळ बदलला. परत एकदा गप्पा आहण हडनर सरुू 

झालं. र्ोड्या वेळातच अहनचा फोन व्िायब्रेट झाला. त्याने 

हखशातनू फोन काढेपयंत व्िायब्रेशन बंद झालं िोतं. त्याने 

फोनकडे बहघतलं आहण त्याला आश्चयावचा धक्का बसला. 

िातातला फोन िसंीकाला दाखवत तो जवळपास ओरडलाच, 

“हसंीका, बघ...” 

  अहनच्या आवाजाने सगळे जण दचकले आहण 

त्याच्या फोनकडे पािू लागले. त्यांचा त्यांच्या डोळयावर 

हवश्वास बसत नव्िता. अहनच्या फोनची स्रीन फुटली िोती. 

अगदी िसंीकाच्या फोनची िोती तशीच अहनच्या फोनची 

हस्र्ती झाली िोती. िसंीकाने हतच्या पसवमधनू हतचा फोन 

काढला आहण टेबलवर ठेवला. अहनच्या िातात त्याचा फोन 

िोता. सववजण आश्चयवचहकत िोऊन दोघं फोनकडे बघत िोते. 

शेवटी िसंीकाने पढुाकार घेत कोंडी फोडली. ती म्िणाली, 

“िाऊ आय कन्िमट. ह ेसवट हलॅेच्या धमूकेतमूळु ेहोतंय.”  
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 “व्हॉट? व्हाट य ू मीि बाय हलॅेच्या धमूकेतमूळु े

होतंय.” शौनक िसंीकाकडे बघत म्िणाला.  

 ब्रम्िडंात जी कािी गोष्ट घडते हतला कािी ना कािी 

कारण असतंच असतं. कािीिी न करता आमचा दोघांचा फोन 

खराब िोण्यामागेसदु्धा कािीतरी कारण आि.े असं बोलताना 

िसंीकाचा चिेरा गढू वाटत िोता.  

 “हसंीका, तलुा मानहती असेल तर सांग िा यार 

लवकर. का असं काहीतरी अगम्य बोलिू आमची उत्सकुता 

नशगेला पोहोचवतेयस?” सक्षम िसंीकला हवनवणीच्या सरूात 

म्िणाला. 

 “आज नसंहस्थ कंुभमेळा आह.े म्हणजे ज्योनतष 

शास्त्रािसुार ही घटिा शभु आह.े कारण सयूाटच्या भोवती 

निरणारे सवट ग्रह आज एका सरळ रेषेत आलेले आहते. 

त्याचप्रमाणे आज पथृ्वीच्या जवळूि हलॅेचा धमूकेत ू जाणार 

आह.े धमूकेतचूं पथृ्वीजवळूि जाणं आमच्या शास्त्रात थोडं 

निगेनटव्ह मािलं गेलं आह.े हलॅेचा धमूकेत ूपथृ्वीजवळूि पास 

होतािा काही अदृश्य रेनडएशन्स म्हणजे नकरणं प्रसाररत करतो. 

ही रेनडएशन्स बर् याच गोष्टींवर पररणाम करत असतात. 

निनजकली आनण मेंटलीसदु्धा. त्यातल्या त्यात महत्वाची गोष्ट 

म्हणजे हलॅेचा धमूकेत ू हा दर ७५ वषाटिी पथृ्वीवरूि जात 
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असतो.” एवढं बोलनू िसंीका र्ांबली. सववजण हतच्याकडे 

कािीशा आश्चयावच्या नजरेने बघत िोते.  

 रचनाला हतचं म्िणणं पटलं नव्ितं बिुतेक. हतने 

िसंीकाला हवचारल,ं “म्हणजे धमूकेतमूळु ेतझुा आनण अनिचा 

मोबाईल खराब झाला असं म्हणायचं आह ेका? पण काहीतरी 

नबघाड होऊि मोबाईलला प्रॉब्लेम आला असेल असं होऊ 

शकतं िा. हा केवळ योगायोग की आज एकाच नदवशी असं 

झालं.”  

 “िाही, मी खात्रीशीर सांग ूशकते की हा धमूकेतचूाच 

पररणाम आह.े आयाट नकंवा सक्षम तमुच्यापैकी एकािे प्लीज 

तमुच्या बेडरूममध्ये असलेल्या लॅपटॉपवर इटंरिटे किेक्शि 

आह ेका बघा.” िसंीकाच्या बोलण्यात आत्महवश्वास िोता. 

हतच्या सांगण्यानसुार आयाव उठली आहण बेडरूममध्ये ठेवलेले 

लॅपटॉप चेक केला, त्यात इटंरनेट कनेक्शन नव्ितं. हतने 

कनेक्शन नसल्याचं साहंगतलं तेव्िा सवानंा आश्चयव वाटलं. परत 

रचनाने शंका उपहस्र्त केली, “कदानचत काही प्रॉब्लेम 

असेल.” हतला शौनक आहण सारंगने दजुोरा हदला.  

 िसंीकाने परत सांगायला सरुुवात केली, “मागील वेळी 

म्हणजे १९८६ ला हलॅेचा धमूकेत ूपथृ्वीवरूि जात होता, तेव्हा 

लोकांिा नवनचत्र अिभुव आले होते. काहींिी आपली मािनसक 
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नस्थती गमावली होती तर काहींचे अिभुव ह ेखरंच नवश्वास ि 

बसण्यासारख े होते. मागील वेळी जेव्हा हलॅेचा धमूकेत ू

पथृ्वीवरूि जात होता, तेव्हा त्याचा कें द्रनबंद ूहा ‘डेन्माकट ’ इथं 

होता. धमूकेत ू पास झाल्यािंतरच्या दसुर् या नदवशी नतथे 

राहणार् या एका मनहलेिे पोनलसांत तक्रार केली की नतच्या 

घरात असणारा मिषु्य हा नतचा पती िाहीये. पोनलस या गोष्टीवर 

नवश्वास ठेवायला तयार िव्हते कारण त्या मिषु्यकडे त्या 

मनहलेशी लग्ि केल्याचा परुावा म्हणिू िोटो होते. ती मनहला 

पोनलसांच अनजबात ऐकूि घ्यायला तयार िव्हती. कारण 

नतच्या म्हणण्याप्रमाणे नतिे काल रात्रीच नतच्या पतीचा खिू 

केला होता. तरीही पोनलसांिी त्या मनहलेला अटक केली िाही, 

कारण त्या मिषु्यजवळ लग्ि केल्याचा परुावा होता आनण नतिे 

कुणाचा खिू केल्याचे निष्पन्ि होत िव्हते. नवनचत्र आह ेिाही 

का?” 

 िसंीकाची िी गोष्ट सववजण अगदी तल्लीन िोऊन ऐकत 

िोते. त्यांनी जेवण र्ांबवनू अगदी एकटक िोऊन हतचं म्िणणं 

ऐकलं िोतं. एकवेळ दसुर् या कुणी असं म्िटलं असतं तर त्यावर 

हवश्वास ठेवला नसता पण िसंीका न्यमूरोलॉहजस्ट आहण 

अॅस्रोलॉहजस्ट असल्यामळेु हतच्या बोलण्यावर हवश्वास ठेवणं 

भाग िोतं. हतचं बोलणं झालं तरीिी सववजण हतच्याकडे 

रोमांहचत नजरेने बघत िोते. कुणीच कािीच बोलत नव्िते. 
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तेवढ्यात अहनने बोलायला सरुुवात केली तेव्िा सवांच्या 

नजारा हतकडे वळल्या, “हसंीकाचं म्हणणं खरं आह.े मागील 

वेळी म्हणजे १९८६ च्या आधी १९११ ला जेव्हा धमूकेत ूपास 

झाला होता तेव्हा त्याचा कें द्रनबंद ू इनजप्तमध्ये होता. तेव्हा 

तेथील काही लोकांिा असेच नवनचत्र अिभुव आले होते. 

एकाच घरातल्या तीि व्यक्तींिी एकमेकांिा ओळखणे बंद केले 

होते आनण जोरात भांडण करत होते. पढेु काय झालं काय 

मानहती पण ते नवनचत्र वागत होते ह ेमात्र खरं होतं.”  
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 “तलुा ही मानहती कुठूि नमळाली?” िसंीकाने अहनला 

हवचारलं.  

 “माझ्या भावािे सांनगतलं. तो कें निज मधल्या 

‘एमआयटी’ मध्ये क्वांटम निनजक्सचा प्रोिेसर आह.े” अहनने 

सांहगतलं. आता सवांच्या नजरा अहननकडे वळल्या िोत्या. 

टेबलवर ठेवलेला वाईनचा ग्लास िातात घेत अहन म्िणाला, 

“काहीही अकनल्पत नकंवा नवनचत्र घडल्यास त्यािे मला 

कॉन्टॅक्ट करायला लावला आह े आनण सवांसाठी एक 

महत्वाची बातमी त्यािे सांनगतल ं आह,े जी हसंीकािे 

आपल्याला सांनगतली िाही, की या वेळी जो धमूकेत ू

पथृ्वीवरूि पास होणार आह,े त्याचा कें द्रनबंद ू हा पणेु आनण 

आजबूाजचूा पररसर आह.े एम आय राइट हसंीका?” 

 “येस, ऑिकोसट. मला तमुचा मडू खराब िव्हता 

करायचा. म्हणिू मी काही बोलले िाही.” िसंीका मान डोलवत 

बोलली.  

 “सो, चीयसट ऑि हलॅेज कोमेट.” असं म्िणत सक्षमने 

िातातला वाईनचा ग्लास उंचावला सवांनी त्याला दजुोरा 

हदला. रेड वाईनने भरलेल ेग्लास एकमेकांना खणखण ूलागले 

आहण मंडळी चीयसव करू लागली. तणावपणूव वातावरणात 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

36 

 

आता र्ोडी मजा सरुू झाली िोती. गप्प परत दसुर् या हवियकडे 

वळू लागल्या. र्ोड्याच वळेात वातावरण आधीसारखे नॉमवल 

झाले. स्टाटवर संपवनू मंडळी आता मेन कोसव वर आली िोती. 

एकमेकांना आग्रि िोत िोता. जनु्या आठवणी ताज्या िोत 

िोत्या.  

 इतक्यात वीज गेली. अचानक अंधार पडला. गडद 

काळोख. सवांची गडबड सरुू झाली. आयाव आहण सक्षमने 

सवांना आि े त्याच जागेवर बसायला सांहगतलं आहण ते 

कॅन्डल्स घ्यायला घरात गेले. अचानक झालेल्या अंधारमळेु 

सववजण एका क्षणासाठी घाबरून गेले िोते. पण कािीतरी 

प्रॉब्लेम असेल आता ि ेकािी धमुकेतमूळेु झालं नसेल असं 

सांगनू शौनकने सवांना शांत बसवलं. मग परत कािीतरी 

बोलायचं म्िणनू सारंग म्िणाला, “अरे या सक्षमिे नबल भरलं 

िसेल. नबल भरलं असतं तर अशी अचािक पॉवर ऑि झाली 

िसती.” 

 “नबल भरलं आह ेसारंग्या. थांब तलुा ररसीप्ट दाखवतो 

आनण इन्व्हटटरपण आह े आमच्याकडे. सरुू करावं लागेल 

िक्त.” सक्षम रूममधनूच ओरडला. नािी म्िटलं तरी िा घाव 

त्याच्या वमी बसला िोता कारण त्याच्या आवाजात राग िोता. 
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अहनने सारंगला शांत बसायला लावल ंआहण तो अंधारातच 

वाईनची बॉटल शोध ूलागला.  

 समुारे दिा हमहनटांनंतर आयाव आहण सक्षम कॅन्डल्स 

घेऊन आले. सक्षमच्या िातात कॅन्डल्स िोत्या आहण 

आयावच्या िातात तीन बॉक्स िोते. त्यात ग्लोहस्टक्स िोत्या.  

 “अच्छा, म्हणजे कॅन्डल लाईट नडिर वीथ ग्लोनस्टक्स 

असा प्लॅि होता तर.” रचना म्िणाली.  

 “अगं बाई, प्लॅि वगैरे काही िाही. कॅन्डल्सच्या 

बाजलूा ह े ग्लोनस्टक्सचे बॉक्स पडले होते ते आणले. खरं 

म्हणजे ते मागच्या वषीच्या पाटीसाठी आणले होते. पण िेमका 

ऐिवेळी पाऊस पडल्यामळु ेआपलं लोणावळा जाणं कॅन्सल 

झालं िा. मग तसेच पडूि होते.” आयावने संदभावसाहित 

स्पष्टीकरण हदलं. सवांना एक एक कॅन्डल हदली गेली. सारंगने 

हखशतनू हसगरेट लायटर काढले आहण मग एकेक कॅन्डल 

पेटवत ते लायटर प्रत्येकाच्या िातातनू हफरू लागले. आयावने 

आणलेल्या तीन बॉक्स मधनू सवांत वर असललेा वनळ्या 

ग्लोहस्टक्सचा बॉक्स ओपन केला आहण प्रत्येकाला एकेक 

ग्लोहस्टक दणे्यात आली.  
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 “सो, लेट्स स्टाटट द सेकंड पाटट ऑि अवर नडिर,” 

आयाव असं म्िणते न म्िणते तोच वीज आली आहण सवांना 

िायसं वाटलं.  

 सवांनी कॅन्डल्स फंुकल्या आहण सरुुवात करणार तोच 

परत एकदा वीज गेली. परत कािीसा मडू ऑफ झाला. मग 

पनु्िा एकदा पाच हमंहनटांपवूी केलेल्या कायवरमाची उजळणी 

केली आहण जेवणाला सरुुवात करण्याआधी सक्षम म्िणाला, 

“मी इन्व्हटटर सरुू करूि येतो. तमु्ही बसा.” त्याला मानेनेच 

िोकार दते सवांनी जेवण सरुू केले. पाच हमहनटांनी सक्षम 

आला तेव्िा त्याने सांहगतलं की, “इन्व्हटटर सरुू होत िाहीये.” 

 “ठीक आह,े असंही सवाचं जेवण जवळपास झालयं. 

त्यामळु े आपण वाट बघयूात.” नीहलमा म्िणाली. हतला 

सवांनी िोकार हदला आहण परत एकमेकांची मजा घेणं सरुू 

झालं. अहन जास्त बोलत नव्िता. कािीतरी गिन हवचारात 

िरवनू गेल्यासारखा बसला िोता.  

 “जर कुणाला प्रॉब्लेम िसेल तर आपण दोि 

नमनिटासंाठी बाहरे जाऊयात का? धमूकेत ू नदसेल 

आपल्याला.” िसंीकाने हवचारलं. 

 “ओह, दट्ॅस ग्रेट. लेट्स गो.” असं म्िणत सक्षम 

खचुीवरून उठलासदु्धा. सवांनी आपआपल्या ग्लोहस्टक्स 
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िातात घेतल्या आहण बािरे आले. सववदरू काळोख िोता. 

हशवाय एका घरच्या. सक्षमचं घर सोडून दोन घर अंतरावर जे 

घर िोतं हतरे् मात्र प्रकाश िोता. त्या घराची वीज गेली नव्िती. 

इतक्यात िसंीकाने हतची ग्लोहस्टक वर करून सवांचे लक्ष वर 

वेधले.  

 आकाशातनू िलॅेचा धमूकेत ू जात िोता. पण येत्या 

कािी तासांतच िाच धमूकेत ूयांचं “हवश्व”च बदलनू टाकणार 

िोता याची त्यांना तसभूरिी कल्पना नव्िती. सववजण एकाग्र 

िोऊन एकटकपणे ते दृश्य पािू लागले. धमूकेत ू िळूिळू 

मागवरमण करत िोता. सववजण पहिल्यांदाच असं दृश्य बघत 

असल्याने कमालीचे रोमांहचत झाले िोते. टॉचवसारखा प्रकाश 

फेकत धमूकेत ूपढेु जात िोता. तो परावतीत करत असलेली 

हकरणे फार प्रखर िोती. धमूकेत ू बघनू सववजण घरात आल े

तेव्िा समोरच्या दृश्याने आश्चयवचहकत झाले, टेबलवर ठेवलेले 

वाइनचे सवव ग्लास हवहचत्र पद्धतीने फुटले िोते. ते सरुीने 

कापल्यासारखे वाटत िोते. ते दृश्य पािून सववजण गोंधळात 

पडले. कुणीिी कािीच बोलत नव्ितं. तेव्िढ्यात शौनक 

म्िणाला, “मी इन्व्हटटर सरुू करूि येतो.” 

 “सांभाळूि जा.” िसंीका म्िणली. 
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 तो हनघणार इतक्यात आयाव म्िणाली, “त ूनकचिच्या 

दरािे जा. नतथिू सोईचं पडेल.”  

 आयावला “थॅकं्स” म्िणनू शौनक हनघाला.  

 सववजण त्या हवहचत्र पद्धतीने फुटलेल्या ग्लासेस कडे 

बघत िोते. इतक्यात नीहलमा म्िणाली, “इि य ूडोन्ट माइडं, 

कॅि आय टेक अ पॉवर िॅप?” 

 “आर य ूओके? काय होतंय िीनलमा तलुा?” अहनने 

काळजीपोटी हवचारलं.  

 “िनथंग, जस्ट थकलीये.” नीहलमा जाभंई दते म्िणाली 

आहण सवांनी िोकरच्या माना डोलवल्यावर आयावच्या 

बेडरूममध्ये हनघनू गेली.  

 “आय नथंक मला त्या घरी जावं लागेल.” अहनने 

फुटलेल्या ग्लासवरील नजर न िटवत गंभीरपणे शब्द फेकले.  

 “कोणत्या घरी? आनण कुठे?” िसंीकाने हवचारलं.

  

 “त्याच, ज्या घरात लाइट होती. ज्या पद्धतीिे आपले 

दोघांचे िोि डॅमेज झाले आनण आता ह ेग्लास नवनचत्र पद्धतीिे 

िुटले, मला ह े माझ्या भावाला सांगावं लागेल. आता 

कुणाचाच िोि काम करत िाहीये आनण इटंरिेटसदु्धा बंद आह.े 
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सो मला नतकडे जावं लागेल. मी आलोच एक िोि करूि पाच 

नमनिटांत.” अहनच्या बोलण्यात गंभीरपणा िोता.  

 “ठीक आह.े पण कुणाला तरी सोबत घेऊि जा. 

प्लीज.” आयाव म्िणाली.  

 “मी येतो तझु्यासोबत,” असं म्िणत सक्षम उभा 

राहिला.  

 सक्षम आहण अहन घराबािरे हनघाले. सवांच्या 

चेिर् यावर र्ोडी काळजी हदसत िोती. इतक्यात लाइट आली 

आहण मंडळीच्या जीवात जीव आला. वास्तहवक बघता वीज 

आली नव्िती. शौनक इन्व्िटवर सरुू करून आला िोता. त्याने 

सक्षम आहण अहनची चौकशी केली आहण िसंीका जवळ 

बसला. पंधरा हमहनटं झाली तरी अजनू दोघांचा पत्ता नव्िता. 

िळूिळू सवाचंी हचंता वाढत िोती. धमूकेत ूबद्दल सांहगतलेल्या 

गोष्टींमळेु नािी म्िटलं तरी सवांच्या मनात र्ोडी धाकधकू 

िोतीच. वीस हमहनटं झाली तरी सक्षम आहण अहन आले नव्िते. 

सववजण एकमेकांचे काळजीयकु्त चेिरे बघत िोते. इतक्यात 

आयाव उठली आहण दरवाज्याच्या हदशेन ेजाऊ लागली. हतला 

िसंीकाने जरा चढया आवाजात दरडावलं, “आयाट जागेवर 

बस. त ू कुठेही जात िाहीयेस. त्यांिा काहीही होणार िाही. 
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कदानचत त्यांचा अनिच्या भावाशी कॉन्टॅक्ट झाला असेल. तो 

काहीतरी संगत असेल त्यमळु ेउशीर होत असेल.”  

 िसंीकाचं बोलणं ऐकून सवांना र्ोडा धीर आला. कािी 

क्षण असेच स्मशान शांततेत गेले आहण दरवाज्यावर मोठा 

आवाज झाला. सववजण घाबरून गेले. शौनक खचुीवरून 

उठला आहण दरवाज्याच्या हदशेने जाऊ लागला. तोच सारंगने 

त्याला िॉकी हस्टक हदली. त्याने डोळयानेच रॅ्कं्स म्िटलं 

आहण दरवाजा जवळ केला. दरवाज्याच्या काचेतनू बहघतलं 

तर बािरे सक्षम आहण अहन उभे िोते. शौनकने दरवाजा उघडून 

त्यांना आत घेतलं. ते घरात येताच आयाव सक्षमला हबलगली. 

तेव्िा हतच्या केसांवरून िात हफरवत सक्षम म्िणाला, “डोन्ट 

वरी आयाट, आय एम िाइि.”  
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 सक्षमच्या िातात एक बॉक्स िोता. चावीने बंद केलेला 

बॉक्स िोता तो. अहन खपू संतापलेला वाटत िोता. त्याच्या 

कपाळावर जखम झाली िोती आहण त्यातनू रक्त येत िोतं. 

सक्षमच्या िातातला बॉक्स बघनू तो त्याच्या अंगावर धावनू 

गेला आहण संतापात ओरडला, “तलुा कुणी शहाणपणा 

करायला सांनगतला होता? का उचललास तो बॉक्स?”  

 सारंग आहण शौनक त्याला मागे ओढत शांत बसव ू

लागले. अहन असा अचानक अंगावर धावनू आल्यामळेु सक्षम 

घाबरुन अक्षरशः खाली कोसळला िोता. रचनाने त्याला 

उठवण्यात मदत केली. अहनचा असा रुद्रवतार बघनू सववजण 

घाबरून गेले िोते. शौनक अहनला एका बाजलूा घेऊन गेला 

आहण हतकडे काय पहिलं? असं हवचारलं. अहन कािीच 

बोलायला तयार नव्िता. तो र्ोडा घाबरलेला वाटत िोता. 

शौनककडून तो शांत िोत नािी असं बघनू आयाव अहनजवळ 

गेली. त्याचा िात िातात घेत ती काळजीयकु्त स्वरात म्िणाली, 

“अनि, काय झालं सांगशील का प्लीज? आनण तझु्या 

कपाळाला काय झाल?ं काय लागलं दाखव बघ.ू”  

 अहन शांत झाला. त्यान े मागे वळून बहघतलं आहण 

सक्षमला “सॉरी” म्िटला. सक्षमने ‘इट्स ओके’ म्िणत 
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हस्मतिास्य केले आहण म्िणाला, “माझीच चकू होती. मी िको 

उचलायला हवा होता तो  बॉक्स.” दोघं समोरासमोर आले 

आहण एकमेकांची गळाभेट घेतली. ताण कमी झाला आहण 

सवांना िायसं वाटलं.    

 सक्षमने सांगायला सरुुवात केली. तो म्िणाला, 

“आम्ही बाहरे पडलो आनण आपल्या घरच्या दोि घर दरू 

असलेल्या घराजवळ गेलो. नतथे हा बॉक्स ठेवला होता. मी 

खाली वाकूि बॉक्स बघत होतो तेव्हा अनि त्या घरच्या 

नखडकीतिू डोकावला आनण काही क्षण मध्ये बघिू काहीतरी 

भयंकर बनघतल्यासारखं बघिू जोरात पळत सटुला. पळत 

असतािा तो रस्त्यावर खाली पडला आनण त्याला लागलं. 

त्याच्या मागे मी धावत आलो. आता तरी सांग अनि त ूअसं 

काय पनहलंस की असा नजवाच्या आकातंािे पळत आलास?”   

  “तमु्हाला ऐकायचंच आह ेिा, तर ऐका मग, मी त्या 

घरात जाण्याआधी नखडकीतिू पनहलं. ते या घरासारखंच घर 

होतं. मी हॉलच्या नखडकीतिू बनघतलं. मी एक टेबल 

बनघतला, त्यावर वाईि ग्लास आनण कॅन्डल्स होत्या. नतथं 

आठ जणांचा नडिर सेट रेडी केलेला होता. आनण मी तेच 

बनघतलं जे आता बघतोय....” असं म्िणनू अहन डोक्याला 

िात लावनू डायहनंग टेबलच्या एका खचुीवर बसला.  
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 “एक, एक नमनिट. आता जे बघतोय तेच बनघतलं 

म्हणज?े म्हणजे नतथं आपण होतो? आपण सवट? जसेच्या 

तसे?” शौनकने हवचारल.ं 

 अहनने मान िलवनू िोकार हदला. सववजण गंभीर झाले.  

 “काय बरळतोयस अनि. त ू हचे घर नकचिच्या 

नखडकीतिू बनघतलं असशील. नतथं त ू आनण सक्षम होता 

का?” सारंगने अहनला हवचारलं. 

 “मी तेच सागंतोय तमु्हाला. मी ह ेघर ओलांडूि दोि 

घरं पढेु गेलो आनण हॉलच्या नखडकीतिू  बनघतलं. हॉल आनण 

नकचिची नखडकी ि समजण्याइतका दधूखळुा िाहीये मी. मला 

मानहतीये तमु्ही मला वेड्यात काढाल म्हणिू मी तमु्हाला संगत 

िव्हतो.” अहन जोरात ओरडला. सववजण शांत झाले. कािी 

वेळ असाच गेला.  

  सक्षमने आणलेला बॉक्स डायहनंग टेबलवर ठेवललेा 

िोता. तो लॉक िोता. शौनकने आयावकडे हपन माहगतली. हतने 

लगेच केसांतली हपन काढून हदली. शौनक हपन वापरुन बॉक्सचं 

लॉक उघडायला जाणार तोच अहनने त्याला तसं करण्यास 

मनाई केली. पण शेवटी सवांच्या िट्टापढेु नमत त्याने परवानगी 

हदली. शौनकने हपन लावली आहण लॉक उघडलं गेलं. 

िसंीकाने शौनकच्या खादं्यावर िात ठेवला आहण त्याला 
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सावकाशपणे बॉक्स उघडायला सांहगतला. त्याने बॉक्स 

उघडला. सवांच्या नजारा त्या बॉक्सवर िोत्या. सवांचं कुतिूल 

जागतृ झालं िोतं. बॉक्समध्ये एक ‘रूहबक्स क्यबु’ िोता. सोबत 

एक एन्व्िलप सदु्धा िोते. एकामागनू एक करत सवांनी रूहबक्स 

क्यबु पाहिला आहण बाजलूा ठेऊन हदला. आता एन्व्िलप 

ओपन करण्याची वेळ िोती. शौनकने एन्व्िलप उघडलं. त्यात 

त्या सवव आठ जणांचे फोटो िोते..... 

 सवांना आश्चयावचा धक्का बसला. त्यांचे फोटो त्या 

बॉक्स मध्ये काय करत िोते? त्यात िसंीका आहण शौनकचा 

फोटो आधी एकच असावा असं हदसत िोतं. म्िणजे एका 

फोटोचे दोन तकुडे केले िोते. एका तकुड्यात शौनक िोता 

आहण दसुर् या तकुड्यात िसंीका... या सगळयात किर म्िणजे 

सारंगचा फोटो लिान साईझचा िोता आहण त्यावर तारीख 

िोती, ‘२९ जून २०६१...’ म्िणजे तो फोटो आजच काढलेला 

िोता. सारंगने तो फोटो पहिला, त्यात त्याची ियेर स्टाइल, 

कपडे सववकािी आजच्या लकुशी अगदी तंतोतंत हमळतं जळुतं 

िोतं. इतकंचं काय तो ज्या हठकाणी उभा िोता ते हठकाण 

सवांच्या नजरेसमोर िोतं. त्याच्या मागे एक हनसगवहचत्र िोतं. जे 

आता या क्षणाला त्यांच्या समोरच्या हभंतीवर लावलेलं िोतं. 

तो भांबावलले्या नजरेने त्या फोटोकडे पािू लागला. सववजण 

भेदरलेल्या नजरेने एकमेकांकडे पािू लागले.  



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

47 

 

 “सारंग, तझुा हा िोटो आज काढलाय ह ेमात्र िक्की 

आह.े अँड मेि नथंग इज दटॅ य ू आर लनूकंग अॅट द कॅमेरा 

पपटजिुली,” आयाव म्िणाली.  

 “हो, ते तर आह.े पण मी आनण रचिा सवांत शेवटी 

आलो. आमच्या आधी तमु्ही सवटजण आला होतात आनण 

आपण लगेच पाटीला सरुुवात केली. माझाच काय मी 

आल्यापासिु इथं कुणीच कुणाचाच िोटो काढला िाहीये. त्या 

िोटोत जे शटट आह ेते मी आज सायंकाळी इथं येण्याच्या आधी 

घेतलंय.” सारंग प्रश्नार्वक मदु्रनेे म्िणाला.  

 त्याच्या ह्या प्रश्नाचं कुणाकडेिी उत्तर नव्ितं परत 

सववजण शांत बसले. िसंीकाने सवव फोटो िातात घेतले आहण 

नीट बहघतलं. नंतर हतने फोटोंची मागची बाज ूबहघतली त्यावर 

लाल रंगाच्या माकव रने कािी अंक हलहिले िोते. हतने सवांना ते 

दाखवलं आहण आयावकडे एक नोटबकु आहण लाल रंगाचा 

माकव र माहगतला. िसंीका एक हनष्णात न्यमूरोलॉहजस्ट िोती 

आहण हतचं कसब वापरुन हतला आता ि े कोडं सोडावायचं 

िोतं. आधी अंक आहण त्याखाली नाव असं एकामागनू एक ती 

हलिीत गेली. सवांना त्यांच्या बर्व डेट, पासपोटव नबंर आहण 

अजनू बरेच क्ल ू हवचारून झाले. हतने आतापयवन्तचा हतचा 
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सगळा अनभुव पणाला लावला पण त्या अंकांचं कोडं मात्र 

सटुत नव्ितं.  

 ती त्या गोष्टीवर हवचार करत िोती तोवर इकडे रचना 

आहण आयाव हमळून अहनची जखम स्वच्छ करत िोत्या. जखम 

स्वच्छ झाल्यावर बॅडेज लावायचं िोतं. हतरं् कॉटन, रेग्यलुर 

आहण प्लॅहस्टक बॅडेज िोते. रचनाने अहनला कोणतं बॅडेज लाव ू

असं हवचारल्यावर अहन म्िणाला, “रेग्युलर.” जखमेला बॅडेज 

लावनू झाल्यावर अहन, रचना आहण आयाव डायहनंग टेबलकडे 

गेले आहण सववजण हमळून फोटोमागे हलिीलेल्या नंबसवचा 

हवचार करू लागले.  

 सारंग एकाएकी उठला आहण हकचनकडे जाऊ 

लागला. तेव्िा सक्षमने त्याला हवचारलं, “काय झालं?” 

 “काय सरुू आह ेमला काहीच समजत िाहीये. आय 

िीड वाईि.” असं म्िणत तो हकचनमध्ये गेला. 

त्याच्यामागोमाग सक्षम, आयाव, रचना आहण अहन ि ेसववजण 

गेले.  

 िॉलमध्ये असलेल्या डायहनंग टेबलवर आता फक्त 

िसंीका आहण शौनक िोते. िसंीका एकटकपणे त्या नंबसवकडे 

बघत िोती. ती अचानक शौनकचा चेिरा त्या फोटोंकडे वळवत 

म्िणाली, बघ ि ेमाझं िडँरायटींग आि.े असं वाटतंय की ि े
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मीच हलहिलंय. हतने फोटोवर हलहिलेले नंबसव आहण 

नोटबकूमध्ये हलहिलेले नंबसव आजबूाजलूा ठेवले. शौनकचा 

त्याचा डोळयांवर हवश्वास बसत नव्िता. कारण ती दोघं 

हठकाणची अक्षर अगदी शंभर टक्के सारखी िोती.  

 “काहीच समजत िाहीये. काय सरुू आह?े आय एम 

लनूसंग माय माइडं.” िसंीका शौनकच्या डोळयात पाित 

म्िणाली आहण हतने शौनकच्या खांद्यावर डोकं टेकवलं. 

शौनक हतच्या डोक्यावरुन िात हफरव ूलागला.  

 हतकडे हकचनमध्ये उववररत लोकं वाईनचे ग्लास ररकामे 

करत िोते. कािी वेळापवूी आनंद साजरा करण्यासाठी ते वाईन 

घेत िोते आहण आता तणावाला आधार म्िणनू... 
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 अहनच्या ग्लास मधली वाईन संपली. त्याची अजनू 

वाईन घेणायची इच्छा िोती. पण कािीतरी आठवल्यासारखा 

तो िॉलमध्ये आला आहण िसंीकाच्या समोरील खचुीवर 

बसला. िसंीकाच्या समोर असलेल्या नोटबकू मधनू त्याने 

शेवटचं पान फाडलं आहण काळया मकव रने कािीतरी हलिू 

लागला. तो इतक्या घाईत िॉलमध्ये का आला ि ेबघण्यासाठी 

सववजण त्याच्या  मागोमाग आले. तो कािीतरी हलहितोय असं 

बघनू आयाव म्िणाली, “अनि, त ूकाय करतोयस ह?े” 

 आपली नजर कागदावरच हस्र्र करत अहन म्िणाला, 

“मला नतथं जायला हवं. ज्या अथी नतथं लाइट आह,े त्याअथी 

नतथे िोिला िेटवकट  असेल नकंवा इटंरिेट किेक्शि तरी 

असेल. मी त्यांच्या साठी एक िोट नलनहतोय आनण ही िोट मी 

त्या घराच्या दारावर नचकटविू येणार आह.े मी त्यांिा त्यांचा 

िोि वापरु दणे्याची नवितंी करतोय. जेणेकरूि कुठल्याही 

पररनस्थतीत मी माझ्या भावशी कॉन्टॅक्ट करू शकेल. त्यांिी जर 

तशी असमथटता दशटवली तर मी ही िोट नचकटविू परत येईल. 

दट्ॅस इट.”  

 “य ूशडु िोट गो दअेर. जर तझु्या म्हणण्याप्रमाणे त ूनतथे 

आपल्यालाच पनहलं आह,े तर आपल्यासोबत १९८६ च्या 

घटिेची पुंिरावतृ्ती होऊ शकते. त ू या कोड्यात िस ू िकोस. 
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प्लीज. तझंु नतथं परत जाणं ह े आपल्याला संकटात टाकू 

शकतं.” िसंीका अहनच्या िातातला माकव र ओढत म्िणाली.     

  “दअेर वी गो. मी तेच म्हणतोय. आपल्याला या 

सकट लमध्ये िसायचं िाहीये. आताच काय तो सोक्षमोक्ष लाऊि 

टाकू.” असं म्िणत अहनने िसंीकाच्या िातातला माकव र 

खेचला आहण नोट हलिायला सरुुवात केली.   

 रचनाचं लक्ष हखडकीकडे गेलं आहण तो जोरात 

ओरडली, “ओह नशट !!! दअेर इज समवि आऊट दअेर...” 

 सवांचं लक्ष हखडकीकडे गेलं. त्यांनी पहिलं तेव्िा एक 

माणसू दरवाज्याजवळ आला आहण लगेच परत हफरून हनघनू 

गेला. सगळे हवचारात पडले. तो मनषु्य नक्की कोण िोता 

त्याचा हवचार करू लागले. तेवढ्यात शौनक ितात िॉकी 

हस्टक घेऊन दाराजवळ गलेा. िसंीका आहण सक्षमने त्याला 

र्ांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीिी तो गेलाच. त्याने िळूच 

दार उघडल.े बािरे डोकावनू बहघतलं. समोर कुणीच नव्ितं. तो 

दरवाजा बंद करणार तेवढ्यात त्याला दरवाज्यावर एक कागद 

हचकटवलेला आढळला.  

 “काय आह ेते?” सारंगने हवचारलं. 

 शौनक त्या कागदावरचा मजकूर मोठयाने वाच ू

लागला. तो मजकूर कािी असा िोता, -  
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 “हॅलो, आम्हाला पाच र्मर्िटाांसाठी तुमचा फोि 

हवा आहे. एक अजंट कॉल करायचा होता. धन्यवाद...” 

 “काय म्हणतोस?” अहन जोरात हकंचाळला. “हॅलो, 

आम्हाला पाच र्मर्िटाांसाठी तुमचा फोि हवा आहे. एक 

अजंट कॉल करायचा होता. धन्यवाद... सेम अगदी सेम 

नलनहलंय मी दाखव तो कागद.” असं म्िणत अहनने शौनकच्या 

िातातनू कागद हिसकवनू घेतला. तो त्याच्या जागेवर जाऊन 

बसला आहण तो हलिीत असलेल्या नोटच्या बाजलूा दारावर 

सापडलेला कागद ठेवला आहण ते बघनू त्यालाच काय सवांना 

फक्त भोवळ येणं बाकी राहिलं िोतं. कारण त्या कागदावरचा 

आहण अहनने हलिीलेल्या कागदावरचा मजकूर सारखाच िोता. 

एका अक्षराचा दखेील फरक नव्िता. इतकंच काय तर कागद, 

काळया रंगाचा माकव र, त्यावरील अक्षर ि े सवव अगदी शंभर 

टक्के सारखं िोतं. सवांची बोलती बंद झाली िोती. अहन त्या 

दोघं कागदाकंडे डोक्याला िात लावनू बघत बसला िोता.  

  आयावने दोघं नोट्स बहघतल्या. अहनने आता पाच 

हमंहनटांपवूी हतच्यासमोर नोट हलहिली िोती. त्यामळेु ती जनुी 

असण्याची शक्यता नव्िती. हतने दसुरी नोट बहघतली. 

हतच्यावरील शाईचा वास घेतला आहण असं सांहगतलं की या 

कागदावरचा मजकूर फक्त पाच हमंहनटापंवूी हलहिला गेलाय.  
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 “कसं शक्य आह े आयाट? आपण सवांिी बनघतलं 

बाहरेूि कुणीतरी हा कागद आपल्या घराच्या दाराला लाविू 

गेलं आनण त ू म्हणतेस की पाच नमंनिटांपवूी नलनहलं म्हणे.” 

सक्षम म्िणाला.  

 “तोच प्रश्न आह ेसक्षम, सगळ ंकाही सारखं आह.े” 

रचना म्िणाली. 

 “ते घर आपल्या घरापेक्षा काही वेळ पढेु आह.े नतथला 

अनि आला होता आनण त्यािे दारावर िोट नचकटवली, जशी 

आपला अनि त्यांच्या दारावर जाऊि नचकटवणार होता.” 

िसंीका शांतपणे म्िणाली.  

 “म्हणज,े तलुा म्हणायचयं तरी काय हसंीका? मघाशी 

अनििे जे बनघतलं ते खरं आह?े नतथं आपले डुप्लीकेट्स 

आहते ह ेमान्य आह ेतलुा?” सारंग र्ोड्या मोठ्या आवाजात 

म्िणाला.     

 “होय, मला मान्य आह.े नहदं ूशस्त्रांिसुार असं मािल ं

जातं की आपण ज्या पथृ्वीवर राहतो तशा अिंत पथृ्वी 

अस्तीत्वात आहते आनण अशा जर अिंत पथृ्वी अस्तीत्वात 

असतील तर शक्य आह ेती नतथे आपण अस.ू नतथला आनण 

इथला वेळ मागे नकंवा पढेु अस ूशकतो िक्त.” िसंीका खचुीवर 

बसत म्िणाली.  



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

54 

 

 “तझु्याजवळ काही परुावा आह े का?” रचना 

िसंीकाला हचडवण्याच्या उद्दशेाने बोलली.  

 “माझ्याजवळ परुावा आह.े पण आता तो माझ्या घरी 

आह.े ते काही जिुे आनण अनतशय दनुमटळ ग्रंथ आहते. त्यात 

या बाबींचा सनवस्तर उल्लेख केलेला आह े आनण शेकडो 

वषांपवूी नलहूि ठेवलेल्या त्या ग्रंथांवर माझा नवश्वास आह.े” 

िसंीका ठामपणे म्िणाली.  

 रचना िसंीकाला हचडवण्याच्या उद्दशेाने बोलली ि े

अहनच्या लक्षात आलं. तो म्िणाला, “ही वेळ भांडण्याची 

िाहीये. आपल्याला शांततेत या समस्येवर उपाय शोधायचा 

आह.े त्यामळु ेप्लीज....” 

 त्याचं बोलणं पणूव िोतं न िोतं तोच शौनक म्िणाला, 

“असं तर िाही िा की कुणी मदु्दामहूि आपली मजा घेतंय? 

कुणीतरी आपल्या सवांच्या ओळखीचं?”  

 “का िाही, अस ूशकतं.” सक्षम म्िणाला.  

 “िाही तसं काहीही िाही. हा काहीतरी नवनचत्र प्रकार 

आह.े त्या बॉक्समध्ये आपले िोटो आहते. नतथपयंत ठीक 

आह.े पण सारंगचा िोटो, त्याच्यावर तर आजची नदिांक आह े

आनण या सवांत कळस म्हणजे ती दारावर नचकटवलेली 
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िोट..... ती िोट आनण मी नलनहलेली िोट या अक्षरशः एकच 

आहते. त्यामळु ेप्लीज तमु्हाला मानहती िसेल तर हसंीका जे 

काही सांगतेय ते निदाि ऐका तरी.” अहनने त्याचं मत स्पष्टपणे 

व्यक्त केलं.  

 सववजण िसंीका समोर बसले आहण िसंीका बोलायला 

लागली, “श्री योग वानशष्ठ ऋषींचे या नवषयावरील बोल 

काहीसे असे आहते. – या असीम चेतिेच्या अनिवायट 

स्वरूपामळु ेअिंत िह्ांड पनु्हा पनु्हा उद्भवत असतात आनण 

लय पावत असतात. ह ेसवट अिंत काळापासिू अनवरतपणे सरुू 

आह.े िाभीकमलामधिू असंख्य िम्हदवे उत्पन्ि झालेले 

आहते. त्यामळु ेअसंख्य िह्ांड, असंख्य सयूटमाला अस्तीत्वात 

आहते. एकवेळी सयूाटच्या नकरणांिा मोजणं सोपं जाईल परंत ू

आता या क्षणी अस्तीत्वात असलेल्या िाहमंडची संख्या 

सांगणं केवळ अशक्य आह.े मी या गोष्टीचा अभ्यास करण्याचे 

ठरवले आनण समाधी अवस्थेत गेलो, नतथे मी असंख्य िह्ांड 

बनघतली. त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध िव्हता. तरीही सवट 

व्यवहार सरुळीत सरुू होते. थोड्यािार वेळचे्या िरकािे काही 

गोष्टी तशाच नकंवा निराळ्या पद्धतीिे होत होत्या.”  

 एवढं बोलनू िसंीका र्ांबली. सववजण उत्सकुतेने 

हतच्याकडे बघत िोते. जण ू कािी हतचं म्िणणं त्यांना पटलं 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

56 

 

िोतं. हतने परत बोलायला सरुुवात केली, “यानशवाय अजिू 

काही महत्वाच्या गोष्टी आहते, भागवत महापरुणात श्री नवष्णुंचे 

तीि प्रकार संनगतले आहते – माही, गभोदकाय आनण 

नक्षरोदकाय....” 

 “यापैकी गभोदकाय नवष्ण ु म्हणजे माही नवष्णचूा 

नवस्तार. आनण नक्षरोदकाय नवष्ण ुम्हणजे गभोदकाय नवष्णचूा 

नवस्तार... पनहले म्हणजे माही नवष्ण ुभौनतक नवश्वाचा नवस्तार 

करतात. गभोदकाय नवष्ण ु सवट नवश्वांमध्ये नवनवधता निमाटण 

करतात आणी नक्षरोदकाय नवष्ण ु त्या प्रत्येक नवश्वामध्ये 

सवटव्यापी म्हणिू ओळखले जातात. चराचरात त्याचंे अनस्तत्व 

असते. माही नवष्ण ु अिंत गभोदकाय नवष्ण ू निमाटण करतात 

आनण गभोदकाय नवष्ण ू अिंत नक्षरोदकाय नवष्ण.ू ह े प्रत्येक 

नवष्ण ूिाभीकमलातिू अिंत िह्ा निमाटण करतात आनण हचे 

अिंत िह्ा अिंत िह्ांड निमाटण करतात. एका िह्ांडात 

आपल्यासारख्या नकती दीनघटका आनण त्या दीनघटकांमध्ये नकती 

आकाशगंगा आहते ह े कुणीच सांग ू शकत िाही. म्हणिूच 

अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समथट महाराजांचा जयजयकार 

करतािा म्हणतात - अिांतकोटी ब्रह्ाांडिायक .....!!!” 
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 सववजण सनु्न िोऊन िसंीकाचं बोलणं ऐकत िोते. हतने 

सवांच्या चिेर् याकडे बहघतलं. त्यांची अजनू ऐकण्याची 

उत्सकुता चेिर् यावर खपू मोठ्या प्रमाणात हदसत िोती. िसंीका 

म्िणाली, “मला मानहती असलेल्या पैकी ह े शेवटचं, 

काकभशुुंडी यांिी अकरा वेळा रामायण आनण सोळा वेळा 

महाभारत वगेवेगळ्या काळात ऐकलं आनण आश्चयाटची गोष्ट 

म्हणजे सवट रामायण आनण महाभारत कथांचा शेवट 

एकमेकांपेक्षा पणुटपणे वेगळा होता.”  

 हतचं ि ेबोलणं ऐकताच आयाव आहण सारंग डोक्याला 

िात लावनू बसले. कुणाला कािीच कळत नव्ितं. अहनने 

िसंीकाला हवचारल,ं “आता यावर काय उपाय? ह े

आपल्यासोबत का घडतंय? याची तलुा काही कल्पिा आह े

का?” 

 िसंीका म्िणाली, “िाही. पण मी अंदाज लाव ूशकते. 

आज आपल्या आकाशगंगेतले सवट ग्रह एका सरळ रेषेत आहते 

आनण त्यात भर म्हणजे धमूकेत ूगेला. त्यामळु ेशक्यता आह े

की अवकाशात असं काहीतरी झालं असेल ज्याि ेमी आता 

वणटि केलेली िह्ांड एकमेकांच्या जवळ आली असतील 

आनण त्यात जायचा मागट म्हणजे धमूकेत ूअसेल?” 
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 हतचं ि ेबोलणं ऐकून मात्र सववजण एकदम हचंतेत पडले. 

तोच एकाएकी सारंग उठला आहण म्िणाला, “ते काहीही 

असो, मी बाहरे जातोय आनण या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लाविू 

परत येतो. तमु्ही इथंच थांबा.”  

 “िको सारंग, प्लीज.” रचना त्याला हतच्याकडे ओढत 

म्िणाली.  

 “चला निघयूा.” सारंग रचनाचा िात त्याच्या िातातनू 

सोडवत म्िणाला. तो कुणाचिी कािीिी ऐकण्याच्या 

मनहस्र्तीत नव्िता.   

 “त ू येणार असशील तर मी पण येते.” रचना त्याचा 

बािू पकडत म्िणाली.  

 “एकदा नवचार करा. काहीही होऊ शकतं.” िसंीकाने 

सचूना हदली.  

 शौनक उठून उभा राहिला आहण सारंगसोबत 

जाण्यासाठी तयार झाला. त्याला बघनू िसंीका आहण 

रचनासदु्धा बािरे हनघण्याची तयारी करू लागल्या. या चौघांना 

असं बािरे जाताना बघनू आयाव म्िणाली, “प्लीज दोि परुुष 

तरी थांबा घरात.”  
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 सक्षमने िात वर करून तो घरातच र्ांबत असल्याची 

खनू केली आहण अहनने हतला अंगठा दाखवनू तोसदु्धा घरात 

र्ांबत असल्याचं सांहगतलं.  

 “चार र्िळ्या ग्लोनस्टक्स आनण टॉचट घ्या आनण जर 

कुणाशी कॉन्टॅक्ट झाला तर त्यांच्याकडे िोि मागा. माझ्या 

भावाची मदत घेणं आपल्या सवांिा खपू गरजेचं आह.े काहीही 

झालं तरी त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट झाला पानहजे. िाहीतर काहीही 

नवनचत्रपणा होऊ शकतो.” अहन पोटहतडकीने बोलत िोता.  

 “हो, आम्हाला कुणी भेटलं तर िक्की आम्ही िोि 

माग.ू त ूनचंता करू िकोस.” शौनक अहनला म्िणाला.  

 “हॉकी नस्टक्स घेऊि जा.” आयाव म्िणाली.  

 “िको, काळजी करू िका. आम्ही िक्त पंधरा 

नमनिटांत येतो. तमु्ही सावध रहा,” असं म्िणत सारंगने दार 

उघडलं.  

 ते चौघं बािरे आले. बािरे खपू काळोख िोता. 

रस्त्यावर कुणीिी नव्ितं. अगदी हचटपाखरूसदु्धा नव्ितं. रात्रीचे 

बारा वाजले िोते. बारा म्िणजे कािी हवशेि गोष्ट नव्िती. पण 

का? काय मािीत? हवहचत्र वातावरण िोतं एकदम. सारंगच्या 

मागोमाग सववजणं चाल ू लागले. ते एका काळोखातनू गेले 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

60 

 

आहण त्यांना समोरच एक बंगला हदसला, त्यावर नाव िोतं, 

मृगजळ.....!!! 

 सारंग त्या बंगल्याच्या हदशेने चाल ू लागला. तो 

बांगल्याजवळ जाताच त्याला हखडकीतनू कािी लोकं हदसले. 

तो जवळ जाणार इतक्यात त्याला शौनकने बजावले, “सारंग 

कुठे चाललास?”  

 “अरे बनघतलं िाही का? मगृजळ. ह ेअनिचं घर आह.े 

आपण आता इथिूच तर बाहरे पडलो िा? मग ह ेघर परत इथं 

कसं काय? चल बघ ूकाय ते,” सारंग गोंधळून म्िणाला.  

 “मखूटपणा करू िको सारंग. मागे निर ह े अनिच ं घर 

िाहीये.” असं म्िणत रचनाने त्याला बािरे ओढलं. त्यांची 

कुजबजू सरुूच िोती, तोच त्यांना हदसलं की, त्या घरातील एक 

व्यकी हखडकीजवळ येत आि.े ते हतर्नू मागे हफरले आहण 

परत त्या काळोखाच्या जागेवर आले.  

 हतरं् ते र्ांबले असताना त्यांना रस्त्याच्या दसुर् या 

बाजलूा एक दृश्य हदसले आहण त्यांना आरशात बघत 

असल्याचा भास झाला. कारण त्यांच्यासमोर तेच उभे िोते. 

शौनक, सारंग, रचना आहण िसंीका... शंभर टक्के जसेच्या 

तशे. कािीिी फरक नव्िता. हशवाय ग्लोहस्टकच्या. त्यांच्या 

समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तींच्या िातात लाल रंगाची 
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ग्लोहस्टक िोती. त्यांचे कपडे, रंग, ऊंची, हदसणं, केशभिूा, 

चेिर् यावरील िावभाव सवव सववकािी अगदी सारखं िोतं. कािी 

सेकंद ते आठिी जण स्वतःच्या दसुर् या रूपाला न्यािाळत िोते 

आहण मग भानावर येताच एकमेकांना आपल्या समोर पािून 

त्या आठिी जणांची बोबडी वळली आहण ते ज्या हदशेने आले 

िोते त्या हदशेने पळत सटुले. घरात पोिोचेपयंत त्यांनी मागे 

वळून बहघतलं नािी की कुणी धाप लागतेय म्िणनू र्ांबलं 

नािी. ते हजवाच्या आकांताने पळत िोते आहण घर जवळ करत 

िोते. धापा टाकत त्यांनी घर जवळ केलं. घरी आले तेव्िा 

कुणाच्यािी तोंडातनू शब्द फुटत नव्िता.  

 त्यांना असं घाबरलेलं बघनू आयावन े त्यांना पाणी 

दणे्यासाठी म्िणनू बॉटल िातात घेतली. पाणी हपऊन झाल्यावर 

सवांनी त्यांच्यासोबत घडलेला हकस्सा सांहगतला. 

 “तमु्हाला वडे लागलंय,” आयाव म्िणाली.         

 “तर, तमु्ही तमुच्या समोर चार आकृत्या पनहल्या ज्या 

अगदी तमुच्यासारख्या होत्या.” सक्षम म्िणाला.  

 “हो, एक्सेप्ट ग्लोनस्टक्स. त्यांच्याकडे लाल होत्या 

आनण आमच्याकडे र्िळ्या. एवढाच काय तो िरक होता.” 

िातातल्या ग्लोहस्टक्स दाखवत शौनक म्िणाला.  
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 “म्हणजे त्यांच्याकडील लाइट गेल्यावर त्यांिी लाल 

ग्लोनस्टक्सचा बॉक्स ओपि केला असेल.” िसंीका म्िणाली.  

 “तमु्ही त्यांच्याशी काही बोललात का? नकंवा ते काही 

बोलले का तमुच्याशी?” आयावने हवचारलं. 

 “आम्ही इतके घाबरलेले होतो की कुणाशी काहीही ि 

बोलता नतथिू पळत सटुलो.” रचना दरवाज्याकडे बघत 

म्िणाली.  

 “तो एक अनतशय काळोख असलेला भाग होता. 

इतका की याच्या आधी असा काळोख बनघतल्याचं मला 

आठवत िाही.” िसंीका म्िणाली.  

 “बरोबर आह े तझंु. सक्षम आनण मीसदु्धा जेव्हा 

पनहल्यांदा बाहरे गेलो होतो तेव्हा आम्हाला सदु्धा असाच 

अिभुव आला होता. भयंकर काळोख....” अहन िसंीकाकडे 

बघत म्िणाला.  

 “ह ेिक्की काय सरुू आह?े ह ेआपल्याला कळायला 

हवं. तमुच्याकडे काही पसु्तकं आह ेका?” िसंीका खचुीवर 

बसत म्िणाली.  

  “कशाची? माझ्याकडे धानमटक नकंवा सायन्सची 

पसु्तकं िाहीतयेत. कादबंर् या वगैरे भरपरू आहते. पण त्या आता 
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काही उपयोगी ठरतील असं काही वाटत िाही.” सक्षम 

िॉलमध्ये असलेल्या बकूशेल्फ कडे बोट दाखवत म्िणाला.  

 “एक नमनिट... माझ्याकडे काहीतरी आह.े जे कदानचत 

आपली मदत करू शकतं. माझ्या भावािे त्याच्या भारतातल्या 

नवद्याथ्याटसाठी एक पसु्तक पाठवलं आह.े ते आता माझ्या 

गाडीत आह.े” अहन उत्सािात म्िणाला.  

 “ग्रेट, व्हरेी गडु. प्लीज लवकर आण काय आह े ते, 

काहीतरी मागट िक्की निघेल.” असं बोलताना िसंीकाच्या 

डोळयांत एक वेगळीच चमक िोती.  

 अहन गाडीच्या चाव्या घेऊन बािरे जायला हनघतो. 

आयाव त्याच्यासोबत कुणालातरी जायला सांगते. पण झालेल्या 

प्रकारामळेु कुणीच तयार िोत नािी तेव्िा शौनक िातात िॉकी 

हस्टक घेऊन जाण्यासाठी हनघतो. िसंीका दरवाज्यावर 

कािीतरी बघते आहण जोरात हकंचाळते, तेव्िा सारंग पळतच 

िॉकी हस्टक घेऊन दरवाज्याजवळ जातो आहण काचेतनू 

बघतो. ते अहन आहण शौनक असतात. दरवाज्यावर शौनक 

आहण अहन आिते असं बहघतल्यावर िसंीका शांत िोते आहण 

हकंचाळल्याबद्दल माफी मागते.  
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 अहनच्या िातात एक छोटासा बॉक्स असतो. अहन 

त्यातनू एक पसु्तक बािरे काढतो. त्याचं नाव असतं, 

गॅ्रव्हीटेशन : अॅन इटं्रोडक्शन टु करंट ररसचच.  

 अहन त्या पसु्तकाची पानं चाळायला लागतो. त्यात 

त्याला एक कागद सापडतो. तो शांतपणे कागद वाचतो आहण 

खचुीवर कािीतरी हवचार करत बसतो. त्याला असं बघनू 

िसंीका त्याच्याजवळ जाते आहण हवचारते, “अनि, काय 

झालं? काय आह ेत्यात?”  

 तो हखन्नपणे म्िणतो, “ह े जर खरं असलं तर मात्र 

आपण परुते िसलो आहोत कायमचे.”  

 “पण काय आह ेजरा सानवस्तरपणे सांग अनि.” सक्षम 

वैतागनू म्िणतो.  
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 “ह्या कागदावर माझ्या भावाच्या िोट्स आहते. ज्या 

तो लेक्चरसाठी म्हणिू काढूि ठेवतो. यात त्यािे र्डकोहेरन्स 

आनण श्च्रोर्डांगसि कॅट बद्दल मानहती नलनहली आह.े तमु्हाला 

श्रोनडंगसट कॅट बद्दल काही मानहती आह ेका? जाऊ द्या, मीच 

सांगतो. बेनसकली तो एक थॉट एक्सपररमेंट आह.े एका बॉक्स 

मध्ये एक मंजर ठेवलेली असते आनण नतच्या जगण्याची आनण 

मारण्याची शक्यता ही पन्िास – पन्िास टक्के असते. कारण 

त्या बॉक्समध्ये रेनडयो अॅनक्टव्ह पदाथट ठेवलेले असतात. या 

गोष्टीवर रेग्ययुलर निनजक्स असं म्हणतं की बॉक्समधली मंजर 

एकतर जगेल नकंवा मरेल पण क्वंटम निनजक्सच्या नियमािसुार 

असं िसतं. मांजराच्या जगण्याची नकंवा मरण्याची शक्यता या 

दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी अस्तीत्वात असतात. पण जेव्हा तमु्ही 

तो बॉक्स ओपि करतात तेव्हा ह्या दोन्ही शक्यता एकाच 

एव्हेंटमध्ये बदलतात.” एवढं बोलनू अहन र्ांबला आहण त्याने 

पान उलटलं व मनातच वाच ूलागला. त्याचं वाचनू झालं त्याने 

कािी वेळ डोळे बंद करून हवचार केला आहण समोर 

असलेल्या सवांकडे नजर हस्र्र करून म्िणाला,  

 “त्यािे पढेु नलनहलं आह े की, अशीच अजिू एक 

थेअरी आह.े दोि शक्यता नकंवा नस्थती ह्या एकाच वेळी 
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स्वतंत्रपणे अस्तीत्वात असतात, त्या एकमेकांपसिू अनलप्त 

म्हणजेच नड-कोहरंेट आनण वेगळ्या असतात. त्यातली प्रत्येक 

शक्यता ही अनस्तत्वाची एक वेगळी आनण सेप्रेट िांच निमाटण 

करत असते. म्हणजेच क्वंटम नड-कोहरंेट आपल्याला या 

वेगवेगळ्या शक्यतांपासिू वेगळ ं ठेवतं. ज्यांचा एकमेकांशी 

काहीही संबंध िसतो. म्हणजेच जर एका बॉक्स मध्ये मंजर 

जीवंत असेल तर दसुर् या बॉक्स मध्ये मंजर मेलेली आढळते. 

कारण नतच्या जगण्याच्या आनण मारण्याच्या ह्या दोिच 

शक्यता असतात, त्यामळु े क्वंटम नड-कोहरंेट िसुार त्या 

मांजरीच्या जगण्याच्या नकंवा मारण्याचा त्या नठकाणच्या 

ररयालीटीवर काहीही िरक पडत िाही. कारण दसुरी ररयानलटी 

अस्तीत्वात आह ेह ेत्यांिा मानहतीच िसतं.”     

 “ओह माय गॉड. त ूकाय बोलतोयस? मला काहीच 

समजत िाहीये.” दोन्िी िातांनी डोकं गच्च धरत सारंग 

म्िणाला.  

 “म्हणजे आपण एका बॉक्समध्ये अडकलो आहोत 

आनण आपण मांजर आहोत. आपण आता नजवंत नकंवा 

मेलेलो आहोत. बरोबर िा?” सक्षम म्िणाला.  

 “आनण हसंीकाच्या म्हणण्यािसुार आज अवकाशात 

काहीतरी वेगळी नस्थती आह.े त्यामळु ेधमूकेत ूपास होईपयंत 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

67 

 

नडकोहरंेट जे आपल्याला सवट ररयानलटीज पासिू वेगळ ंठेवतं 

ते काम करणार िाही.” सारंग म्िणाला.  

 “एझॅक्टली, य ूआर राइट. दट्ॅस व्हाट आय एम ट्राईगं 

टु टेल य ूपीपल्स.” अहन म्िणाला.  

 “पण मग ते दसुर् या ररयानलटी मधले लोकं म्हणे 

आपणंच आपल्याशी कॉन्टॅक्ट का करत आहते? हा बॉक्स, 

याच्यातले िोटो, त्यामागचे िंबसट काय दशटवतात? ह ेसवट काय 

आह?े” िसंीका म्िणाली.  

 “त्या घरातल्या लोकांिी आपल्याला मारण्याआधी 

आपण त्यांिा मारायला हवं. निदाि काहीतरी अधटमेला तरी 

करायला हवं.” सक्षम संतापात म्िणाला. 

 “मखूटपणा करू िकोस सारंग. त ू असं काहीही करत 

िाहीयेस.” शौनक म्िणाला.  

 “सगळ्यात आधी जेव्हा लाइट गेली तवे्हा आपल्याला 

एका घरात प्रकाश नदसला. तेव्हापासिू ह े सगळ ं सरुू झालं 

आनण तो बॉक्स कदानचत आपल्यासाठी िसेल.” आयाव 

म्िणाली. 

 “असं सदु्धा अस ू शकतं की दसुर् या ररयालीटी मध्ये 

आपण आता असाच संवाद आपल्याशी साधत अस.ू म्हणजे 
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आपण आता एकमेकांच्या ररयालीटीत नमक्स होतोय.” अहनने 

सांहगतलं. 

 “शक्यता आह.े” िसंीका म्िणाली.  

 “म्हणजे त्या हॉलीवडू मवूी स्लायनडंग डोअसट सारखं. 

त्यातल्या िानयकेला सब-वे पकडायला काही सेकंद उशीर 

होतो आनण ती वेगळ्याच जगात पोहोचिू जाते.” रचना 

म्िणाली.  

 “येस, एझॅक्टली. सेम. द सेम नथंग वी आर 

एक्सनपअरींनसंग िाऊ.” अहनने सापष्टीकरण हदलं.  

 “असं असेल तर आपण िक्त बसिू काय करतोय.” 

सक्षम म्िणाला. 

 “एक नमनिट....., सक्षम आनण मी जेव्हा बाहरे गेलो 

होतो तेव्हा सक्षमिे हा बॉक्स आणला होता. ह ेसवट नतथिूच 

सरुू झालं. म्हणजे आपण जर हा बॉक्स नजथिू आणला नतथं 

ठेवला तर सवट पानहल्यासारखं होईल.” अहनने बॉक्स उचलत 

म्िटलं.  

 “शांत बस अनि. आपण असं काहीही करणार िाही. 

माझा त्या घरातल्या लोकावंर मळुीच नवश्वास िाहीये. त्यामळु े

बॉक्स इथेच राहील.” सक्षम म्िणाला. 
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 “त ूअसा नवनचत्रपणा का करतोयस?” अहन म्िणाला.  

 “आपल्याला त्या घरातल्या लोकांशी काहीही भांडण 

नकंवा मारामारी करायची िाहीये. ते कदानचत आपल्यासारखेच 

माणसं अस ू शकतात. ते जर सिकी नकंवा कू्रर असते तर 

त्यांच्या समोर त्यांच्या हुबेहूब आकृत्या बघिू पाळल ेिसते.” 

सारंगने अंदाज व्यक्त केला.  

 “मला ते काहीही मानहती िाही. मी त्यांिा मारणार. 

मला ह े माझं आयषु्य जसं आह े तसं आवडतंय.” सक्षम 

त्याच्याच धुदंीत आहण आवेशात बोलत िोता.   

 “ठीक आह.े त ू जर असंच करत असशील तर नतथे 

जाऊि सगळ्यात आधी कुणाला मारशील?” िसंीकाने 

सक्षमजवळ जात हवचारले.  

 “तलुाच मारशील. कारण तलूा मानहतीये की 

तझु्याएवढी ताकद िक्त तझु्यातच आह.े कारण कॉलेजला 

असतािापासिू तझुी नजम आनण बॉडी नबनल्डंग सरुू आह.े 

त्यामळु ेआपल्या सवांत तलुा तचू तलु्यबळ आहसे. बरोबर. 

मग यात नजंकेल कोण? तलुाच त ूमारल्यावर कोण नजंकेल? 

सांग िा मला. त ूजेव्हा नखडकीतिू बनघतलं होतंस तेव्हा नतथे 

तलुा त ूनदसला होता का?” िसंीका सक्षमल समजावणीच्या 

सरूात म्िणाली.   
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 “िाही, मी नतथं मला बनघतलं िाही.” सक्षम वैतागनू 

म्िणाला.  

 “चल ठीक आह,े पण मी जर वाईि नपत असलो तर, 

एका सेकंदासाठी नवचार करा. सवटकाही संपलंय. तो सारंग 

वाईि नपऊि मला, तलुा आनण सगळ्यांिा मारण्याआधी 

काहीतरी करावं लागेल. मी जास्त वेळ वाट िाही बघ ूशकत. 

कारण मी इथं जो नवचार करतोय नतथला मीसदु्धा असाच 

नवचार करत असेल.” सक्षम डोक्याला िात लावत म्िणाला.  

 “ओह गॉड, त ू त्या घरात कुणाकुणाला बनघतलं 

होतंस?” रचना म्िणाली.  

 “मी त्या घरात शौिक, हसंीका, आयाट, रचिा, िीनलमा 

आनण सारंग आनण मला बनघतलं होतं.” सक्षम म्िणाला.  

 “म्हणजे नतथं नतथं अनि िव्हता?” रचना अहनकडे 

बोट दाखवत म्िणाली.   

 “िाही.” सक्षम उच्चारला.  

 “आता इथे िीनलमा िाहीये. ती झोपलीये. म्हणजे त्या 

घरात अनि झोपला असेल आनण जर नतथ ेअनि झोपला असेल 

तर आता आपलं जे संभाषण सरुू आह े ते नतथं होत िसेल. 
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कारण अनिचा भाऊ नतथं प्रोिेसर असल्यामळु ेआपल्याला ह े

मानहती आह.े” रचना डोळे मोठे करत म्िणाली.   

 “वेट, वेट, वेट, आपण जर त्या घरातल्या अनिच्या 

गाडीतिू ते पसु्तक काढूि घेतलं तर.” सक्षम म्िणाला.   

 “ग्रेट, जर तशी शक्यता असेल तर आपण गाडीतिू 

पसु्तक काढूि घेऊ.” आयाव म्िणाली.   

 “अनि, गाडीच्या चव्या द.े” सक्षम अहतउत्सािात 

म्िणाला.   

 “िो, िेव्हर. आपण तसं काहीच करू िये असं मला 

वाटतं. आपण या प्रकारची सदु्धा ररस्क िको घेऊयात. काहीही 

झालं तरी आपण शांतपणे इथंच बसिू राहू. म्हणजे जे आयषु्य 

आधी सरुू होतं तेच आता आनण पढेुसदु्धा सरुू असेल. त ू

माझ्या गाडीच्या चव्या घेत िाहीयेस.” अहनने दरडवले.  

 सक्षमने अहनचं बोलणं ऐकून घेतलं आहण तो कािी 

वेळ शांतपणे उभा राहिला. केव्िापासनू सरुू असलेल्या या 

उच्चकोटीच्या संभािणाला ब्रेक लागला आहण शांतता 

पसरली. िी शांतता भयाण आहण असह्य िोती आहण रात्र तर 

वैर् याचीच िोती. शब्दशः वौर् याची. सक्षमने घड्याळाकडे 

बहघतलं, रात्रीचा एक वाजला िोता. तो मागे वळला आहण 
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बेडरूमकडे जाऊ लागला. आयाव त्याला कुठे चाललास? असं 

हवचारणारच िोती. पण हतला आठवलं की सक्षम नीहलमाला 

उठवायला जात असेल. त्यामळेु ती शांतच बसली. 

 “असं अस ू शकतं की ते आपले डाकट  व्हजटि अस ू

शकतात. त्या असरुमध्ये दाखवल्यासारखं... आपण इथे चांगले 

आहोत काय खात्री आह ेकी ते चांगलेच असतील?” रचनाने 

प्रश्न उपहस्र्त केला.  
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 “वेल, ते जर आपण अस ूतर ती चांगली गोष्ट िाही 

का? तो मला आपल्यापयंत पोहोचण्याचा एक रस्ता वाटतो. 

आपण िेहमी म्हणत असतो की आपण आपल्या स्वतःशी 

बोलायला हवं. आपण स्वतःला आपल्यात शोधायला हव ं

आनण इथेतर आपल्याला एक आयती संधी चालिू आली 

आह,े नजच्यात आपण आपल्या स्वतःला खरोखरच 

निनजकली, मेंटली पाहू शकतो आनण जाणिू घेऊ शकतो. 

दवेा..... काय ह?े” िसंीका उहिग्नतेने म्िणाली.  

 सक्षमने हनलीमाला उठवलं आहण िॉलमध्ये घेऊन 

आला. हतला डायहनंग टेबलच्या एका खचुीवर बसवत 

म्िणाला, “एंजॉय यॉर पाटी िीनलमा...” 

 ती रॅ्कं्स म्िणत बसली आहण सवांच्या हचंताग्रस्त 

चेिर् याकडे बघ ू लागली. हतला त्यांच्या चेिर् यावर 

आधीसारखा उत्साि हदसत नव्िता. तोच हतचं लक्ष वाईन कडे 

गेलं आहण तीच िात सिजच बॉटल कडे वळला. तोच हतचं 

लक्ष बाजलूाच पाडलेल्या बॉक्स, फोटो, माकव र आहण 

पसु्तकाकडे गेलं. हतने प्रश्नार्वक नजरेने एकामागनू एक सवांच े

चेिरे बहघतले पण कुणाच्याच चेिर् यावर हतला समाधानकारक 

भाव हदसला नािी. शेवटी हतने न रािवनू हवचारलं, “मला कुणी 
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सांगेल का तमुचे सवांचे चेहरे का पडलेत आनण ह ेिोटो का 

जमा केलेत इथे? काही प्रॉब्लेम झालाय का?” 

 “बघ तसं बघायला गेलं तर काहीच झालेलं िाहीये 

आनण बघायला गेलं तर भरपरू काही झालंय. मी समजावते 

तलुा.” असं म्िणत आयाव नीहलमा जवळ बसली आहण हतला 

शांतपणे घडलेल्या घटना रमाने सांग ू लागली. हतला अहन, 

सारंग, रचना आहण िसंीका मदत करू लागले.  

 ते सववजण हनलीमाला घडलेला प्रकार सांगत आिते 

असं बघनू सक्षमने शौनकला एका बाजलूा ओढले आहण 

िॉलच्या एका कोपर् यात घेऊन गेला. त्यांच्यात खल्याच्या 

आवाजात कािीतरी कुजबजू सरुू झाली.  

 “अनिच्या कार मधिू ते पसु्तक त्यांिा नमळू िये 

यासाठी माझ्याकडे एक कल्पिा आह.े” सक्षम कुजबजुला.   

 “तलुा म्हणायचंय तरी काय? पटकि सांग.” शौनक 

चोरटी नजर चिूकडे हफरवत म्िणाला.   

 “मी त्या घरी जातो आनण मला स्वतःला ब्लॅकमेल 

करतो. मी नतथल्या सक्षमसाठी एक िोट सोडूि जातो. ज्यामळु े

आपण त्यांिा कारमधिू पसु्तक ि काढण्यासाठी दबाव आण ू

शकू.” सक्षम एका दमात बोलनू गेला.   
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 “तलुा िक्की काय सांगायचं आह?े ब्लकॅमेनलंग िोट 

म्हणज?े स्पष्टपणे सांग.” शौनकच्या डोक्यात अजनू प्रकाश 

पडला नव्िता.  

 “काहीतरी आह े जे या घरात िक्त मलाचं मानहती 

आह.े मी ते रहस्य उलगडायला जातोय.” सक्षम नीहलमाकडे 

बघत म्िणाला.   

 “त ू कशाबद्दल बोलतो आहसे?” शौनकने सक्षमचे 

खांद ेिलवत हवचारले.   

 “िीनलमा बद्दलची गोष्ट. आम्ही अकरवीत कॉलेजला 

कॉलेजला असतािाची गोष्ट.” सक्षम भवुया उंचावत म्िणाला.  

 “िाही, िाही सक्षम ही गोष्ट एक रहस्यच राहू द.े प्लीज. 

ऐक माझं. असं काहीही करू िकोस. हवं असल्यास मी अनिला 

समजवतो गाडीतिू पसु्तक काढण्याबद्दल.” शौनक अचानक 

हचंताग्रस्त िोऊन बोलला.   

 “िाही, त ू काळजी करू िकोस. कारण ही िोट 

माझ्यासाठी नलनहलेली असणार आह.े त्यामळु ेती िोट वाचिू 

नतथला मी ब्लॅकमेल होईल आनण कुणाला काहीही समजणार 

िाही. ट्रस्ट ऑि मी. नधस इज अॅि ग्रेट आयनडया.”        
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 “िो सक्षम, सक्षम िोऽ.....” शौनकने सक्षमला 

अडवण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला पण तो सफल झाला नािी.  

 सक्षम िॉलच्या दसुर् या बाजलूा माकव र आहण कागद 

घेऊन गेला. शौनकने डोक्याला िात मारून घेतला. सक्षम 

ऐकत नसल्याचं पािून शौनक डायहनगं टेबलवर असलेल्या 

घोळक्यात समाहवष्ट झाला आहण जण ू कािी झालंच नािी 

अशा आहवभाववात नीहलमाला घडलेल्या घटना समजावण्यात 

मदत करू लागला. नीहलमाने शांतपाने सववकािी ऐकलं आहण 

एकटकपणे त्या बॉक्सकडे बघ ूलागली.  

 “तलुा आता बरं वाटतंय का?” रचनाने हवचारलं.  

 “हो, कदानचत त्या ड्रॉप्समळु ेझालं असेल.” नीहलमा 

जांभई दते म्िणाली.   

 “ड्रॉप्स, कोणते ड्रॉप्स?” रचनाने हवचारलं.  

 “तेच जे आयाटिे माझ्या वाईिमध्ये टाकले होते.” 

नीहलमा संर्पणे उच्चारली.   

 “मला माि करा, मी इथे जर काही चकुीचं बोलत 

असेल तर आनण मी जर काही तमु्हाला आश्चयट वाटेल असं 

अयोग्य बोलणार असेल तर..... 
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 त ू आमच्या अन्िात काही नमसळले होते का?” 

िसंीकाने स्पष्टपणे शंका उपहस्र्त केली.  

 “येऽऽस, दट्ॅस एक्सप्लेि अ लॉट. म्हणजे ह े सवट 

आपल्या मिाचे खेळ आहते तर.” अहनने वादात उडी टाकली.  

 “आर य ू के्रझी?” आयाव र्ोड्या चढया आवाजात 

उच्चारली.  

 “मी िक्त नवचारलं आयाट,” िसंीका शांतपणे म्िणाली.  

 “नतिे मला थोडं केटमाइि टाकायला लावलं आनण मी 

नतच्या वाईिमध्ये काही ड्रॉप्स टाकले. बस्स इतकंच. थोडक्यात 

मी तमुच्या अन्िात ड्रग्स नमसळले असं तमु्हाला म्हणायचं आह े

का?” आयावचा आवाज अजनू वरच्या पातळीवर गेला िोता.  

 “ि, िाही तसं िाही. पण म्हणजे...” िसंीका कािीतरी 

बोलण्याच्या प्रयत्नात असतानाच आयाव ओरडली,   

 “वि सेकंद, मी दाखवते तमु्हाला. इतकं करूिही वरूि 

तमु्ही म्हणतात की मी ड्रग्स नमसळले. चला माझ्यासोबत 

नकचिमध्ये.” असं जोररत ओरडत आयाव सवांना हकचनमध्ये 

घेऊन आली आहण हतने हफ्रजर मधनू एक बाटली काढली. 

तीचा फक्त पाऊण टक्के भाग भरला िोता. 
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 “बघ, ह ेथोडंस मी निलीमाला नतच्या सांगण्यावरूि 

नदलं अँड आय ऑलरेडी टोल्ड य.ू नधस इज जस्ट अ हाय ग्रेड 

िामाट...” 

 “पण काहीही झालं तरी ते एक ड्रग आह ेआनण माझ्या 

मानहतीिसुार ते सवांत घातक ड्रग्सपैकी एक आह.े ते जे थोडसं 

िीनलमाला नदलेलं आह े ते आपल्या सवांच भाि 

हरपवण्यासाठी परेुसं आह.े” अहनने शंका उपहस्र्त केली.    

 “िाही, तझुी पणूट शदु्ध हरपिू जाण्यासाठी तलुा ती 

संपणूट बाटली एकाच वेळी प्यावी लागेल.” आयावने स्पष्टीकरण 

हदले.   

 “ते ठीक आह.े पण ह ेघेतल्यािे भाि हरपते ह ेतर खरं 

आह ेिा?” िसंीका म्िणाली.  

 “हो, पण इतक्या प्रचंड प्रमाणात शदु्ध हरपण्यासाठी 

तलुा एकाच वेळी सवट बॉटल घ्यावी लागेल आनण आपल्या 

सवांिा भ्रम झालाय असं जर त ूम्हणत असशील तर ते पणुटपणे 

चकुीचं आह.े” आयावने परत हतची बाज ूमांडली.    

  “आयाट, आमचा तझु्यावर नवश्वास आह.े य ू डोन्ट 

वरी.” िसंीकाने र्ोडा हवचार करून आयावला समर्वन दशववले.   
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 “ओह थॅकं्स, हसंीका.” आयाव िसंीकाच्या खांद्यावर 

िात ठेवत म्िणाली.   

 “सॉरी आयाट. पण मला जे वाटलं ते बोललो. ररयली 

व्हरेी सॉरी. पण जरा कल्पिा कर, हा जर खरंच भ्रम असता तर 

नकती चांगले झाले असते. कधीकधी िशेत असणंसदु्धा चांगलं 

असतं.” अहनने आयावची माफी माहगतली.   

 “या, दट्ॅस सो.” आयावने झालेल्या हवियाला 

हतलांजली दणे्याच्या उद्दशेाने म्िटले.   

 हकचनच्या हखडकीत असलेलं छोटंसं बोन्सायचं रोप 

िातात घेत नीहलमा आयावला म्िणाली, “वॉव, नधस इज 

क्यटू.” 

 आयावने रॅ्कं्स म्िटलं आहण िातात असलेल्या 

केटामाईनच्या बॉटल मधनू एक इजेंक्शन भरलं. तेच इजेंक्शन 

हतच्या वाईन ग्लासमध्ये खाली केलं आहण बघता बघता तो 

ग्लास ररकामा केला कारण त्या घरातले वाईन ग्लास फुटले 

नव्िते.  

 ि े सवव बघनू िसंीकाला आश्चयावचा धक्का बसला. 

कारण जेव्िा ती आली िोती, तेव्िा र्ेट हकचनमध्ये आली िोती 

आहण हतने हतचा फुटलेला मोबाइल दाखवला िोता. त्यानंतर 
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लगेचच नीहलमाने हकचनच्या हखडकीत असलेलं बोन्सायच ं

रोप िातात घेऊन आता जे बोलली तचे बोलली िोती. पण 

हनलीमच्या लक्षात ि ेनव्ितं की आपण ि ेरोपटं कािी तासांपवूी 

पहिलं आि ेते. हतच्या चिेर् यावर तसले कािी िावभाव नव्िते. 

जण ू ती पहिल्यांदाच बघत िोती ते रोपटं. मखु्य म्िणजे त्या 

घरातले वाईनचे ग्लास जसेच्या तसे िोते. जे धमूकेत ूपास िोत 

असताना फुटले िोते. ि ेबघनू मात्र िसंीकाची बोबडी वळली. 

तीला गरगरायला झालं. ती हकचनच्या एका हभंतीला टेकून 

उभी राहिली. हतला समजनू चकुलं की आपण आता दसुर् या 

ररयाहलटीमध्ये पोिोचलो आिोत.  
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 दसुर् या ररयाहलटीमध्ये पोिोचलेली फक्त िसंीकाच 

नव्िती. हतच्यासोबत सारंग, शौनक आहण रचनासदु्धा िोते. 

कारण जेव्िा ते वनळ्या ग्लोहस्टक्स घेऊन बािरे गेले िोते तेव्िा 

सरांगला अहनचं घर हदसलं िोतं आहण हतर्नू बािरे आल्यावर 

लाल ग्लोहस्टक्स असलेले तेच त्यांना रस्त्याच्या पलीकडे 

हदसले िोते. ि ेजेव्िा हजवाच्या आकातंाने पळत आले तेव्िा 

परत एकदा त्या भयाण काळोखातनू पास झाले िोते आहण 

जेव्िा ते घरी आले तेव्िा ि ेघर दसुर् या ररयाहलटी मधलं िोतं.  

 शौनक, आयाव, नीहलमा, िसंीका आहण रचना ि े

हकचनमध्ये िोते. सारंग ब्लॅकमेहलंग नोट पाठवायला म्िणनू 

दसुर् या घरात गेला िोता. सवांना असं गुंतलेलं बघनू अहन 

आहण सक्षम िळूच िॉलमध्ये येतात. अहन हकचन आहण 

िॉलच्या मध्ये असलेला पडदा िळूच ओढून घेतो. दोघं हमळून 

डायहनंग टेबलवर असललेे ग्लोहस्टक्सचे बॉक्स बघतात आहण 

एकदम िळू आवाजात कुजबजु ूलागतात.   

 “कोणता बॉक्स ओपि आह?े” सक्षम  

 “निळा. लाल बॉक्स अजिू उघडलासदु्धा िाहीये.” 

अहन दबक्या आवाजात म्िणाला. त्यांनी िातात असलेल्या 
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लाल ग्लोहस्टक्स हखशात ठेवल्या आहण दोन हनळया 

ग्लोहस्टक्स िातात घेतल्या.  

 “आता काय करायचं?” सक्षम घाईत म्िणाला.  

 “म्हणजे काय? शक्य नततक्या लवकर निघायला 

हवं.” अहन म्िणाला.  

 “चल, लवकर कर. त ू पसु्तक घे आनण मी बॉक्स 

घेतो.” सक्षम अहनला घाई करत म्िणाला. अहनने पसु्तक 

िातात घेतल.े सक्षमने सवव फोटो आहण रुहबक्स क्यबु एका 

बॉक्स मध्ये ठेवण्यासाठी म्िणनू ते सामान गोळा केले आहण  

इतक्यातच िॉलचा दरवाजा उघडतो आहण सारंग आत आला. 

त्याला बघनू दोघांची भंबेरी उडते.  

 सक्षम त्याला घाबरा िोऊन हवचारतो, “त ूकुठे गेला 

होतास?”  

 सारंग र्ोडा गुंगीत सल्यासारखा वाटत िोता. तो 

सक्षमच्या प्रश्नाचं उत्तर न दतेा िॉलच्या एका बाजलूा 

असलेल्या वाईनशेल्फ कडे वळला आहण म्िणाला, “आय 

िीड नडं्रक.”  

 तो शेल्फमधनू वाईन बॉटल काढणार हततक्यात हतला 

शॉनका आडवा िोतो आहण म्िणतो, “त ूकुठे गेला होतास?”  
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 “अरे मी त्या घरात गेलो होतो. मी तलुा सांनगतलं 

िव्हतं का?” सारंग डोळे चोळत म्िणाला.  

 “मग काय झालं नतथं?” शौनक हभहतयकु्त उत्सकुतेत 

उच्चारला.  

 “मी दरवाज्याखालिू ते पत्र टाकलं. मी पसु्तक 

बनघतलं. मी अनिच्या गाडीतिू ते पसु्तक काढण्यासाठी 

त्याच्या गाडीची मागची नखडकी िोडली आनण पसु्तक घेतलं. 

िाही, िाही, मी तसं िाही केलं. मी िक्त पत्र टाकलं आनण अं... 

आनण त्यांची ररअॅक्शि बघण्यासाठी थांबलो.” सारंग नशेत 

काय बडबडत िोता ि ेत्याचे त्यालाच समाजात नव्िते.   

 “पण त ू िक्त पाच नमनिटांसाठी गेला होतास नमत्रा 

आनण त ू तब्बल पाऊण तासािे परत आलायेस.” शौनक 

सारंगच्या डोक्यात प्रकाश पडण्याच्या प्रयत्नात म्िणाला.   

 “िाही, वेड्यासारखं बडबडू िकोस. बाजलूा हो.” 

सारंग कािीिी ऐकण्याच्या मनहस्र्तीत नव्िता. त्याला वाईन 

तेवढी िवी िोती.  

 “सारंग, िको. असं िको करूस.” शौनक सारंगला 

आवरण्याचा प्रयत्न करत िोता.   
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 त्या दोघंच असं बोलणं सरुू असताना इकडे िॉलच्या 

दसुर् या बाजलूा असलेल्या डायहनंग टेबलवरचे पसु्तक आहण 

बॉक्स घेऊन अहन आहण सक्षम र्ोडासािी आवाज न करता 

िळूच िॉलच्या दरवाज्यातनू बािरे हनसटले. ते दोघं 

हनसटल्याचं कुणाच्यािी लक्षात आलं नािी. तेवढ्यात सारंग 

वाईन बॉटल घेऊन डायहनंग टेबलकडे आला आहण त्याच 

वेळी हकचनमधनू िसंीका, रचना, आयाव आहण नीहलमा बािरे 

आले.  

 सारंगच्या िातात वाईन बॉटल बघनू रचना म्िणाली, 

“सारंग प्लीज आता िको.”  

 “व्हाय िॉट िाऊ हिी? व्हाऽऽय िॉऽऽट िाऽऽऊ?” 

असं म्िणत त्याने बॉटल ओपन करून ग्लासमध्ये वाईन 

ओतायला सरुुवातसदु्धा केली.  

 आयावने सववत्र बहघतले. हतला अहन आहण सक्षम 

हदसले नािीत. ती म्िणली, “अनि आनण सक्षम कुठं आहते?”  

 “ते जाऊ द्या. सवांत महत्वाच,ं बॉक्स कुठे आह?े” 

शौनकने हवचारलं.   

 “ओह माय गॉड. त्यांिी बॉक्स घेतला वाटतं. पसु्तक 

कुठे आह?े” िसंीकाने र्ोड्या घाबर् या आवाजात हवचारलं.   
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 “आपलं काहीही ि करण्याचं ठरलं असतािा ते बॉक्स 

परत करायला का गेले?” रचना म्िणाली. 

 “ते म्हणाले होते, जर बॉक्स परत त्या घरात ठेवला तर 

सवट पनहल्यासारखं होईल. तमु्हाला आठवत िाहीये का?” 

आयावने स्पष्टीकरण हदले.  

 “ते तसं म्हणाले होते. पण पसु्तकाबाबत आपण 

काहीच बोललो िव्हतो. त्यांिी पसु्तक का घेतलं?” िसंीकाने 

परत मळू मदुद््याला िात घातला.      

 “एक हमहनट. सगळयात आधी अहन आहण सक्षम 

बािरे गेले. नंतर परत आले तेव्िा म्िणाले की आम्िी कािीतरी 

पहिलं आहण र्ोडं हवहचत्र वाग ूलागल.े बरोबर ना?” शौनक 

म्िणाला.   

 “िाही, तमु्हीसदु्धा बाहरे गेला होतात, त्याबद्दल बोला 

काहीतरी.” आयाव मध्येच बोलली.    

 “मी त्यांिा शोधिू येतो.” शौनक म्िणाला.  

 “िाही, मी तलुा कुठेही जाऊ दणेार िाहीये.” िसंीका 

जोरात ओरडली आहण दरवाज्यासमोर जाऊन उभो राहिली. 

हतचा असा अवतार बघनू शौनक शांत झाला आहण त्याने बािरे 

जाण्याचा हवचार सोडून हदला.   
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 “काय सरुू आह ेह?े काहीतरी करा िाहीतर मला हाटट 

अटॅक येईल.” दोन्िी िातानंी डोकं गच्च धरत आयाव म्िणाली.  

 “आपल्याला हसेदु्धा मानहती िाही की बॉक्स घेऊि 

गेलेले अनि आनण सक्षम याच घराचे आहते का? त्यांिी 

काहीच क्ल ूसोडले िाहीत.” िसंीका तावातावाने म्िणाली.   

 “एक नमनिट, जर त्यांच्याकडे क्ल ूअस ूशकतात तर 

आपल्याकडे िक्कीच असतील. आपण सवांचे िोटो एकत्र 

करू म्हणजे आपल्यासाठी ती एक खणू म्हणिू कामात येईल.” 

आयाव म्िणाली.  

 “सारंग प्लीज सांग, तझु्याकडे आपले फोटोज आिते 

का? कारण त्या बॉक्स मधले फोटो ि ेआपल्या मागच्या पाटीचे 

िोते आहण ते तचू काढले िोते. ती वाईन बाजलूा ठेव आहण 

प्लीज एकदा तरी बघ.” िसंीका पोटहतडकीने म्िणाली.   

 “मला अजिू एक वाईि बॉटल हवी,” असं म्िणा 

सारंग उठला आहण शेल्फकडे गेला. िसंीका िताश िोऊन 

सारंगच्या खचुीवर हवचार करत बसली. हतकडे आयाव आहण 

नीहलमा हकचनमध्ये वाईन ग्लास स्वच्छ करत िोत्या. जे 

फुटलेले नव्हते.  
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 सारंग परत आला तेव्िा त्याच्या एका िातात एक नवीन 

वाईन बॉटल आहण दसुर् या िातात एक पाऊच िोतं. त्याने ते 

पाऊच िसंीका समोर ठेवला आहण हतच्या बाजचू्या खचुीवर 

बसनू वाईन ग्लास मध्ये ओत ू लागला. िसंीकाने सारंगकडे 

बहघतलं, त्याने वाईन घतेेस का? असं खणेुनेच हवचारलं. 

िसंीकाने नकारर्ी मान डोलवत पाऊच उघडलं. त्यात त्यांचे 

मागच्या विीच्या पाटीचे फोटो िोते. मागच्या विी सरांग आला 

नसल्याने त्याला िसंीकान ेि ेपाऊच हगफ्ट म्िणनू हदले िोते. 

आता तेच हगफ्ट एका वेगळया आहण हवहचत्र कामासाठी 

वापरत येणार िोते. त्यात सारंगचा फोटो नव्िता. ती एकामागनू 

एक फोटो बघ ू लागली. मागच्या विी केलेल्या पाटीच्या 

आठवणींमध्ये िरवनू जाऊ लागली. कािी वेळ ती तशीच त्या 

फोटोंकडे बघत बसली. मग एक उसासा दते ती सवांचा एकेक 

फोटो हनवडू लागली. हतचा आहण शौनकचा असा सेपरेट फोटो 

नव्िता. त्यामळेु त्यांचा एक फोटो हतने कापनू टाकण्याचा 

हवचार केला.  

 तोपयंत इकडे हकचन आहण बेडरूमच्या पॅसेजमध्ये 

रचना आहण शौनक यांच्या रोमांहटक गप्पा सरुू िोत्या. त्या 

गप्पांची र्ोडीफार कुजबजू िसंीका आहण सारंगला ऐकू येत 

िोती. सारंग र्ोडाफार नशेत असल्याने त्याकडे दलुवक्ष करत 

िोता आहण िसंीका मात्र फोटो आहण कात्री िातात तशीच 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

88 

 

ठेऊन ती कुजबजू ऐकण्याचा प्रयत्न करत िोती. ती कुजबजू 

हतला ऐकू येत नसली तरी कािी अशी िोती,  

 “हाय शौिक, कशा सरुू आहते गोष्टी?” रचना 

शौनकच्या जवळ जात म्िणाली.  

 “आयषु्य िार बदलिू गेलयं आनण मी भतूकाळातील 

गोष्टींमध्ये िार जात िाही. वतटमाि आनण भनवष्याच्या नवचार 

करण्यात इतका वेळ जातो की इच्छा असिूही मागे वळूि बघता 

येत िाही.” शौनक हतला र्ोडं मागे सारत म्िणाला.  
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 “तझंु बोलणं तसंच आह.े अगदी तसंच. 

कॉलेजमधल्या नदवसांतल. काहीच बदल झाला िाही 

तझु्यात.” रचना परत शौनकच्या जवळ जात म्िणाली.   

 “अच्छा, काय करणार आता?” शौनक हनहववकारपणे 

म्िणाला.   

 शौनक आहण रचनाचं ि े बोलणं हकचनच्या एका 

कोपर् यातनू आयाव ऐकत िोती. रचना शौनकला हमठी 

मारण्याचा प्रयत्न करणार तोच अचानक आयाव हकचन मधनू 

िॉलमध्ये जाण्यासाठी हनघाली आहण हतला बघनू शौनक 

म्िणाला, “रचिा प्लीज, य ूआर क्रॉनसंग यॉर नलनमट्स....”  

 रचना दरू झाली आहण हकचनकडे जाण्यासाठी 

हनघाली. आयाव िॉलमध्ये आली आहण िसंीका समोर बसली. 

तोपयंत आयावने मैहत्रणीचं कतवव्य म्िणनू िसंीकाला शौनक 

आहण रचनाच्या गोष्टी सांहगतल्या. रचना िॉलमध्ये आली 

आहण आयावच्या बाजलूा बसली. सवांचे फोटो जमा करत 

असल्याचं हतने बहघतलं. िसंीकाच्या िातातल्या फोटो आहण 

कात्रीकडे हतचं लक्ष गेलं. हतला कािीतरी आठवलं आहण हतने 

हतच्या पसवमधनू शौनकचा एक फोटो काढत िसंीकासमोर 

धरला आहण म्िणाली, “हा घे. कशाला कापतेस तो िोटो?” 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

90 

 

 “अगं, त्यात माझासदु्धा सेपरेट िोटो िाहीये.” असं 

म्िणत िसंीकाने तो फोटो कापनू टाकला आहण रचनाकडे 

एकटक नजरेने बघ ूलागली. पण िी कािी वादाची वळे नािीये 

ि े दोघांना समजत िोतं. त्यामळेु दोघं जणी त्या हवियावर 

कािीच बोलल्या नािीत.  

 इकडे सारंगची बडबड चाल ूिोती, “जर मी इथे हरतोय 

तर मी नतथेसदु्धा हरत असेल.” सववजण त्याच्या बडबडीकडे 

दलुवक्ष करत िोते. पण तो एकटाच खरं बोलत िोता.    

 शौनक अजनू हकचनमध्येच िोता. त्याला रचनाशी 

केलेल्या बोलण्याची लाज वाटत िोती. ती चक्क हमठी 

मारायला हनघाली िोती त्याला. आयावने जर िसंीकाला 

संहगतले तर आपली कािी खैर नािी असं त्याला रािून रािून 

वाटत िोतं. तो त्यामळेुच िसंीकासमोर यायला धजावत 

नव्िता. तो येत नािी असं बघनू िसंीका उठली आहण 

हकचनमध्ये गेली. हकचनमध्ये असलेल्या फ्रीजमधनू शौनक 

कािीतरी काढत िोता. त्याला कुणाचीतरी चािूल लागली 

आहण त्याने हफ्रजच्या दारावरून बहघतलं. ती िसंीका िोती. 

शौनक र्ोडा घाबरला, िी इर्े का आली? असा हवचार त्याच्या 

मनात आला. तो खोटंच िसनू म्िणाला, “ह ेहसंीका, त ूिेड 

घेशील का?” 
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 “थॅकं्स, मला िको िेड. सवटकाही ठीक आह ेिा? की 

काहीतरी सरुू आह?े मला आयाटिे भरपरू काही सांनगतले.” 

िसंीका एका दमात बोलनू गेली.  

 “या वेळी आयाटिे सांनगतलेल्या गोष्टींपेक्षा काही 

महत्वाच्या गोष्टी आहते अजिू. त ू ज्या आयाटबद्दल बोलते 

आहसे, ती आपल्या नवश्वातली िाहीये. ह े तलुासदु्धा चांगलं 

मानहतीये. त्यामळु े नतिे सानंगतलेलं खरं की खोटं यावर वाद 

घालण्याची माझी इच्छा िानहये.” शौनकने रे्ट मदुद््याला िात 

घातला.   

 “पण मला काहीतरी कुजबजू ऐकू......” 

 िसंीकाचं वाक्य पणूव िोण्याआधी शौनक िॉलकडे 

जायला लागला आहण लाईट गेली. सववजण परत घाबरले. 

नािी म्िटलं तरी नक्की काय सरुू आि ेिचे समजत नव्ितं. 

सववजण िॉलमध्ये असलेल्या डायहनंग टेबल भोवती जमले 

आहण कॅन्डल्स लाव ू लागले. िळूिळू एकामागनू एक सवव 

कॅन्डल्स पेटवल्या गेल्या आहण सवांच्या चेिर् यावरील प्रकाश 

हदसेल इतपत उजेड हनमावण झाला. प्रत्येकाची वनळ्या रंगाची 

ग्लोहस्टक सोबत िोतीच. सववजण एकमेकांकडे हनःशब्दपणे 

बघतच िोते. इतक्यात काच फुटल्याचा आवाज आला. 

सवांच्या काळजात धस्स झाले.  
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 “क... कोण आह े नतकडे?” शौनक घाबर् या 

आवाजात ओरडला.  

 “हा आवाज आपल्यापैकी कुणाच्यातरी गाडीचा काच 

िोडल्याचा आह.े चला बघयूा.” सारंग शांतपणे िसत 

बोलला.   

 “िाही, बाहरे पडणं मखुटपणाचं ठरेल.” िसंीका 

म्िणाली.   

 “मग आपल्या गाडया अशाच िोडू द्यायच्यात का?” 

आयावने प्रश्न उपहस्र्त केला.  

 “बघा, तमु्ही येणार िसाल तर मी जातोय बाहरे.” 

सारंग खचुीवरून उठत म्िणाला.   

 “चला सवांिीच जाऊयात. प्रत्येकािे आपापली गाडी 

चेक करूि घ्या. ग्लोनस्टक्स सोबत अस ूद्या िक्त. जवळ जवळ 

थांबयूात. काहीही होणार िाही.” शौनक धीर दते म्िणाला.   

 शौनकने िळूच दार उघडलं. सववजण िळूिळू त्याच्या 

मागोमाग जाऊ लागले. आयावने तर िसंीकाच्या दडंाला घट्ट 

पकडून ठेवलं िोतं.  

 “काय वाटतं? कुठूि आला असेल तो?” सक्षमने 

सारंगला हवचारलं.   
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 “िाही, मला िाही मानहती. बावळटा सारखं काहीही 

नवचारू िकोस. शांत रहा थोडावेळ.” सारंगने प्रत्यतु्तर हदलं.  

 रस्त्यावरील स्रीट लाईटच्या हपवळया प्रकाशात 

सववजण घोळक्याने चालले िोते. हनळया ग्लोहस्टक्स िातात 

असल्यामळेु त्यांचे चेिरे त्या हनळया प्रकाशात अजनू तणावात 

हदसत िोते. आजबूाजलूा नीरव शांतता िोती. सवांच्या 

चालण्याचा आवाज मात्र येत िोता. जवळच लावलेल्या 

अहनच्या गाडीजवळ सववजण आले. त्याच्या गाडीचा मागचा 

काच फुटला िोता. नव्ि,े तो कशाने तरी फोडण्यात आला 

िोता.  

 “ओह माय गॉड. व्हॉट द िक? ही काच िोडलीये 

कुणीतरी... कुणी नदसतंय का ?” आयाव गाडीकडे बघत 

हकंचाळली.  

 “िाही, कुणीच िाहीये. काल्म डाउि आयाट. एनिनथंग 

नवल बी िाइि. सवांिी आपआपल्या गाड्या बघा प्लीज.” 

अहनने सचूना केली.   

 सववजण आपआपल्या गाड्यांकडे हनघाले. िसंीकाची 

गाडी र्ोडी दरू िोती. पसवमधनू गाडीची चावी काढली आहण 

ररमोटने गाडी अनलॉक केली. गडद अंधारात गाडीचे मागचे 

लाइट्स चमकले आहण हटहपकल अनलॉहकंगचा आवाज 
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झाला. हतने परत काळोख पास केला आहण हतच्या गाडीजवळ 

आली. गाडी चिूबाजूंनी न्यािाळली. हतच्या गाडीला कािीिी 

झाले नव्िते. हतने सटुकेच्या हनःश्वास सोडला आहण ड्रायव्िर 

सीट उघडलं. गाडीमधला लाइट सरुू झाला आहण हतने मघाशी 

डेस्कमध्ये ठेवलेली प्लॅहटनम ररंग काढली. हतला न्यािाळत 

असतानाच हतने गाडी लॉक केली आहण ती ररंग उजव्या 

अनाहमकेत घातली. ररंग बघत असताना हतला शौनकची 

आठवण झाली आहण सोबत त्याने आज केलेल्या 

कृत्याचीसदु्धा. खरं तर हतला शौनकचा राग आला िोता. पण 

आता पररहस्र्तीच अशी िोती की कुणीच कुणालाच कािीिी 

बोल ूशकत नव्िते. नक्की काय सरुू आि?े िचे समजत नव्ितं. 

सववजण हवहचत्र वागत िोते. ते एकमेकांच्या ररयालीटीत हमक्स 

झाले िोते. िसंीकाच्या मनात असे हवचार सरुू असतानाच 

हतला हतच्यासमोर एक आकृती हदसली. हतने समोर बहघतले, 

तो शौनक िोता.  

 त्याने िसंीकाकडे बघत हस्मतिास्य केले आहण 

म्िणाला, “सवटकाही ठीक आह ेिा?” 

 “हो, ही बघ त ू मला नदलेली ररंग.” असं म्िणत 

िसंीकाने त्याच्यासमोर हतचा िात नेला आहण ररंग दाखवली.  

 “मी नदलेली? केव्हा?” शौनक चहकत िोत म्िणाला.  



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

95 

 

 िसंीकाला वाटलं तो हतची मजा घेतोय. त्यामळेु हतन े

दलुवक्ष केलं आहण त्या ररंगच्या हवियाला हतलांजली हदली. 

हतने शौनकला हमठी मारली आहण म्िणाली, “त ूठीक आहसे 

िा? त्या रचिाबद्दलच्या गोष्टीिे? मी नवसरले. त ूपण नवसर.” 

 “कोणती गोष्ट?” शौनक िसंीकाच्या बािूनंा पकडत 

म्िणाला.  

 िसंीकाला परत वाटल ं शौनक मजा घेतोय. ती 

गालातल्या गालात िसली आहण कािीच बोलली नािी. मग 

हमठीत असतानाच िसंीका म्िणाली, “तलुा काय वाटतं? कुणी 

िोडली असेल अनिच्या गाडीची काच?”  

 “काय? काय म्हणतेस? अनिच्या गाडीची काच 

िुटली?” शौनकने आश्चयवचहकत िोऊन हवचारलं.  

 आता मात्र िसंीका घाबरली. हतला आधीपासनू वाटत 

िोतं की शौनक हतची मजा घेतोय कारण प्लॅहटनम ररंगची गोष्ट 

काढली की तो नेिमी म्िणायचा, “मी ही ररंग तलुा नदलेली 

आह.े त्यामळु े त ू त ू नदलेली त ू नदलेली असं िको म्हणत 

जाऊस.” तेव्िा ररंग बद्दल शौनक र्ोडावेळापवूी जे कािी 

बोलला ते सिजच बोलला असं िसंीकाला वाटलं आहण 

रचनाची गोष्ट तीनेच त्याला हवसरायला लावली िोती. म्िणनू 

तो हवसरला असं दशवहवण्यासाठी त्याने कोणती गोष्ट? असं 
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म्िटलं असं रचनाला वाटलं. पण िसंीकाने जेव्िा अहनच्या 

गाडीचा हविय काढला तेव्िा मात्र शौनकला त्याबद्दल कािीिी 

माहिती नव्ितं. आश्चयावची गोष्ट म्िणजे सववजण आपआपल्या 

गाड्या बघण्यासाठी सोबत हनघाले तेव्िा शौनकनेच दार 

उघडलं िोतं. हकंबिुना तोच सवांच्या पढेु िोता. पण िी गोष्ट 

आता िसंीका समोर असणार् या शौनकला यहत्कंहचतिी 

माहिती नव्िती.  
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 हतने घाबरून शौनकची हमठी सोडली आहण 

त्याच्याकडे एकदम भेदरलेल्या नजरेने बघ ू लागली. त्याच्या 

चेिर् यावर प्रश्नार्वक भाव तसेच िोते. िसंीका केव्िाचं काय 

बडबडतेय असं त्याला वाटत िोतं. िसंीका घाबरत उच्चारली, 

“त.ू.. तझु्याकडे असलेली ग्लोनस्टक दाखव.”  

 त्यान े हखशातनू त्याची वहरव्या रंगाची ग्लोहस्टक 

काढली आहण िसंीका समोर धरली. ती ग्लोहस्टक बघनू 

िसंीका खपू घाबरली. हतचे पाय लटलटू लागले. हतच्या 

तोंडातनू शब्द फुटत नव्िते. हतला कळून चकुलं की ती जेव्िा 

गाडीकडे आली तेव्िा ज्या काळोखातनू म्िणजे डाकव  झोन 

मधनू आली िोती, तो समांतर हवश्वात जाण्याचा रस्ता िोता 

आहण जेव्िा जेव्िा त्यांच्यातलं कुणीिी म्िणत िोतं की ते एका 

काळोखातनू गेले तोच िा समांतर हवश्वात जाण्याचा रास्ता 

िोता. म्िणजे ज्यांनी ज्यानंी िा काळोख पार केला िोता. ते 

त्यांचं हवश्व म्िणजे ररयाहलटी सोडून दसुर् याच हवश्वात आले 

िोते. ज्या डी – कोिरेन्स मळेु ते आहण आपण सववजण 

आपआपल्या हवश्वात आिोत त्याचा धमूकेत ू मळेु इफेक्ट 

जाणवत नव्िता आहण नेमकं याच वेळी ि े लोकं घराबािरे 

हनघनू आपापलं हवश्व सोडून दसुर् याच हवश्वात जात िोते.  
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 िसंीका हतच्या समोर उभ्या असलेल्या शौनककडे 

घाबरी िोत बघत िोती. हतने हतच्याकडील वनळ्या रंगाची 

ग्लोहस्टक दाखवली आहण िळूच र्रर्रत्या पायांनी दोन पावल ं

मागे सरकली. मोठा श्वास घेतला आहण मागे वळून पळत 

सटुली. ती परत एकदा काळोखातनू पास झाली आहण 

‘मगृजळ’ नावच्या घरात दाखल झाली. घरात हशरण्याच्या 

आधी हतन े मागे वळून बहघतलं पण काळया कहभन्न 

काळोखाहशवाय हतला कािीच हदसलं नािी.  

 ती घरात गेली तेव्िासदु्धा लाइट गेलेलीच िोती. 

डायहनंग टेबलवर कॅन्डल्स जळत िोत्या. सववजण डायहनंग 

टेबलच्या भोवती उभे िोते. अहनच्या गाडीची काच कुणी 

आहण का फोडली? या हवियावर सवांचा पररसंवाद सरुू िोता. 

हतर्लं वातावरण बघनू िसंीकाला िायसं वाटलं कारण ती परत 

हतच्या हवश्वात आहण हतच्याच घरात आली िोती. समोर 

असलेल्या शौनकला बघताच ती त्याला हबलगली. शौनकल 

वाटलं की, िोतं असलेल्या हवहचत्र प्रकारांमळेु ती घाबरली 

असावी. तो हतला र्ोपटत राहिला. आपण आधीच्याच घरात 

आलो आिोत का? ि े तपासण्यासाठी िसंीकाने हतचा िात 

शौनक समोर धरला आहण त्याला ररंग दाखवली, त्याने भवुया 

ऊंचवनू हस्मतिास्य केलं. िसंीकाला त्यातल्या त्यात बरं 

वाटलं.   
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 त्यांचा पररसंवाद आहण र्ोडाफार मधनू मधनू वाद 

सरुूच िोता. इतक्यात दारावर जोरात टक टक झालं. जवळपास 

सवांच्याच काळजात धस्स झालं. सारंग दरवाज्याकडे जायला 

वळला. तोच त्याला रचनाने आवरलं. पण त्याने बािरे जात 

नसल्याचं सांहगतलं आहण दाराजवळ जाऊन पडदा तेवढा 

ओढला. दाराच्या बािरे काळोख िोता. हतरं्च त्याला दोन 

आकृत्या उभ्या हदसल्या. तीनच्या िातात हनळया रंगाच्या 

ग्लोहस्टक्स िोत्या. तो दरवाजा उघडणार इतक्यात आयावने 

त्याला टोकलं पण त्याने हनळया ग्लोहस्टक्स बहघतल्या 

असल्याचं सांहगतलं आहण दार उघडलं. ते सक्षम आहण अहन 

िोते.  

 ते दोघं िसतच घरात आले. सक्षमच्या िातात पसु्तक 

िोते. ते त्याने डायहनंग टेबलवर ठेवलं. हतकडे कुणाचंच लक्ष 

नव्ितं.  

 मग सवांनी हमळून त्यांच्यावर प्रश्नांचा भहडमार सरुू 

केला आहण संहमश्र आवाजात कािी असं ऐकू आलं, “तमु्ही 

ठीक आहात िा? तमु्ही कुठे होतात? काय झालं होतं नतकडे? 

काय झालं प्लीज सांगाल का आम्हाला?”  

 “आम्ही एक िोि कॉल करायला गेलो आनण आम्ही 

जेव्हा त्या घरच्या नखडकीतिू पनहलं तेव्हा, ह े सवटच. मी ते 
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बघत असतािा पडलो आनण ह ेबघा माझ्या डोक्याला लागलं. 

जे आता माझ्या डोळ्यांसमोर आह ेतेच मी बघत होतो आनण 

आश्चयाटची गोष्ट म्हणजे….” 

 “एक नमनिट थांबा… तमु्ही आधीही आला होतात 

आनण हीच गोष्ट आम्हाला सांनगतली होती. परत परत तीच 

गोष्ट आम्हाला का संगत आहात? पण तमु्ही आलात तेव्हा 

तमुच्या हातात बॉक्स होता िा?” रचना म्िणाली. 

 “वेट…, व्हॉट?” अहन आश्चयवचहकत िोऊन म्िणाला.  

 “हो, कारण अनि जेव्हा परत आला होता तवे्हा 

त्याच्या डोक्यावरच्या जखमेवर बांडेज लावलं होतं.” आयाव 

म्िणाली.  

 “पण ते बांडेज िव्हतं.” नीहलमा बांडेज कडे बोट 

दाखवत म्िणाली.  

 “काय म्हणायचं आह ेतलुा?” आयाव डोळे मोठे करत 

म्िणाली.  

 “अरे बाबांिो, मी जे बांडेज लावलं होतं ते रेग्युलर होतं 

आनण आता जे लावलं आह े ते कापडी बांडेज आह.े” 

नीहलमाने स्पष्टीकरण हदले.   
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 “एक नमनिट थांब, इथे सक्षम आनण अनि होते का?” 

िसंीकाने हवचारले.   

 “हो, होते आनण तमु्ही पसु्तक घेऊि गायब झाला 

होतात.” आयाव टेबलाकडे बोट दाखवत म्िणाली.  

 “तमु्ही बॉक्स घेऊि गेला होतात आनण आम्हाला 

काहीच कल्पिा िव्हती तमु्ही कुठे गेलात ते.” रचना 

त्यांच्याकडे बघत म्िणाली.  

 “आम्ही त्या घरात गेलो होतो नजथे सवांकडे लाल 

रंगाच्या ग्लोनस्टक्स होत्या.” सक्षम म्िणाला. त्याने आहण 

अहनने हमळून एकाच वेळी हखशातल्या लाल रंगाच्या 

ग्लोहस्टक्स काढल्या आहण सवांसमोर धरल्या आहण म्िणाला, 

“ह ेबघा. आम्ही ह्या लाल ग्लोनस्टक्स त्या घरातल्या बॉक्स 

मधिू घेतल्या. बघा, तमुचा नवश्वास िसेल तर तो डायनिंग 

टेबलवर ठेवलेला बॉक्स बघा. तो अजिू सीलबंद आह.े” 

सक्षम बंद असलेल्या लाल रंगाच्या ग्लोहस्टकच्या बॉक्सकडे 

िात दाखवत म्िणाला.     

 सवांनी त्या बॉक्सकडे बहघतलं आहण सटुकेचा 

हनःश्वास सोडला.  
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 “नमत्रांिो, जर ते इथिू गेले होते तर ते इथेच आलेत. ते 

बरोबर घरात आलेत.” शौनक अहन आहण सक्षमला हमठी 

मारत म्िणाला आहण पटुपटुला, “वेलकम बॅक गाईज...”  

 “मग नतथला सारंग कसं आह?े काय म्हणतो तो?” 

सारंग नशेत बडबडला.  

 “तो... तो तझु्याच नचंतेत आह.े जसा त ूइथे आहसे.” 

अहनने डोळे हमचकावत म्िटले.   

 “अच्छा, म्हणजे ते तमु्ही आहात तर, मेसेज नचकटविू 

गेलेले.” िसंीका म्िणाली  

 “िाही, मी कोणताच मेसेज वगैरे नलनहला िाही नकंवा 

काही बाहरे घेऊि गेलेलो िाही. आमच्याकडे दोि मेसेजेस 

होते. एक जो मी नलनहला होता आनण दसूरा दारावर 

लावलेला.” अहन म्िणाला.  

 “आनण आमच्याकडेसदु्धा. आमच्याकडे सदु्धा दोि 

मेसेज आहते. एक अनििे नलनहलेला आनण दसूरा दारावरचा.” 

एकसारखा मेसेज असलेले ते एकमेकांचे ड्यहूप्लकेट कागद 

अहन आहण सक्षमला दाखवत िसंीका म्िणाली.  
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 “जर ह्या अनििे मेसेज नलनहला िाही; त्या दसुर् या 

अनििे दारावर येऊि नचकटवला िाही तर मग दारावर मेसेज 

नचकटविू कोण जातयं?” िसंीकाने प्रश्न उपहस्र्त केला.  

 “क्वांटम डी - कोहरेन्स स्पष्ट करतं की दोि वेगवेगळी 

आऊटकम्स येऊ शकतात. ज्यांच्या नवश्वात एकमेकांशी 

काहीही संबंध िसतो.” रचना म्िणाली.  

 “म्हणजे एक मेसेज कमीत कमी चार वेळसे नलनहला 

गेलाय तर....” शौनकने त्याचं मत मांडलं.  

 “म्हणजे एकूण नकती अनि आनण सक्षम रस्त्यावर 

निरताहते?” शौनकचं बोलणं मध्येच तोडत िसंीका जोरात 

म्िणाली.  

 “ओके, आपण काहीही करण्याच्या आधी आपण 

आपापली घरं ओळखण्यासाठी कोणतातरी उपाय सचुवा.” 

रचना म्िणाली. 

 “िाही, तसं काहीही करू िका. िक्त घरात शांतपणे 

बसिू रहा.” िसंीका म्िणाली.   

 “िको. तसं िको करायला. इथे उपनस्थत असलेले 

सवटजण आपल्याच नवश्वातले आहोत का हसेदु्धा आपल्याला 
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मानहती िाहीये. त्यामळु े घरात राहणं ह े ररयालीनस्टक िाही 

वाटत.” आयाव म्िणाली.   

 “आपल्याला काहीतरी असा माकट र हवा ज्यािे आपण 

ह्या घरवर काहीतरी खणू करू शकू.” शौनक म्िणाला.  

 “िाही, आपण जो नवचार करतोय तोच आनण तसाच 

नवचार बाकीचे आपण करत अस.ू आपण जर माकट रिे घराला 

ओळख नदली तर असे असंख्य सारख्या रंगाचे घरं माकट  

होतील.” सक्षम म्िणाला.  

 “आपल्याला काहीतरी वेगळ ंआनण यनुिक करायला 

हवं.” अहन म्िणाला.  

 “हां... आपण एक करू शकतो. आपण लडुो खेळतािा 

जे िासे वापरतो ते वापरुयात. म्हणजे प्रत्येकाचा िसा वेगळा 

पडेल आनण सारखा पडला तरी आपण तो कुठेतरी नलहू. आयाट 

िासे आणतेस प्लीज?” सक्षम म्िणाला.  

  



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

105 

 

 

 “म्हणजे आपल्याला ते कुठेतरी नलहूि ठेवावे 

लागतील असंच िा? कुठे नलहायचं? आपण एखाद्या 

कागदावर िावाखाली आपल्याला पडलेला िसा नलहूि ते 

एखाद्या एन्व्होलोपमध्ये ठेवयूात.” रचना म्िणाली.  

 “हो आपण तसंच करुयात. आपण एका बॉक्स मध्ये 

ठेऊ.” रचना म्िणाली.   

 “सेम, एझॅक्टली.... त्यांिीपण असंच केलं होतं.” 

िसंीका िताशपणे फास्यांकडे बघत म्िणाली.   

 “म्हणजे ते आपल्यापेक्षा पढेु आहते तर.” शौनक 

म्िणला.   

 “होय, त्यांिी बॉक्समध्ये काहीतरी यनुिक वस्त ुठेवली 

होती. आपणसदु्धा तसंच करुयात.” रचना म्िणाली.   

 “जर आपण काहीतरी वगेळ ं करत अस ू तर ते सदु्धा 

काहीतरी वेगळ ंकरत असतील. हा... हा... हा...” असं म्िणनू 

सारंग जोरजोरात िसायला लागला.  

 त्याच्याकडे दलुवक्ष करत िसंीकाने आयावला बॉक्स 

आहण फासे आणायला पाठवलं.  
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 “म्हणजे आपल्याला िोटो लागतील.” अहन 

म्िणाला.  

 “काय वेडा नवनचत्रपणा सरुू आह?े मला काहीच 

समजत िाहीये.” नीहलमा दोन्िी िातानंी डोकं गच्च धरत 

म्िणाली.  

 सववजण सारंगने आणलेले फोटो बघत असताना आयाव 

एक बॉक्स घेऊन आली. िसंीका हतच्याकडे बघतच राहिली. 

कारण तो अगदी तसाच बॉक्स िोता जो अहन आहण सक्षम 

पाहिल्यावेळी घेऊन गेले िोते. िसंीकाला आधीच समजलं िोतं 

की ती दसुर् या ररयाहलटीमध्ये आली आि ेआहण आता आयावने 

आणलेल्या बॉक्सवरुन तर तीला खात्री पटली िोती की ती 

दसुर् या हवश्वात आि.े कारण त्या बॉक्सला बघनू कुणीिी 

कािीिी बोललं नािी. ती शांतच बसली कारण हतला हतर्नू 

बािरे पाडण्यासाठी िा एकाच मागव िोता.  

 माझ्याकडे िा असाच बॉक्स आि.े असं म्िणत आयावने 

तो बॉक्स डायहनंग टेबलवर ठेवला.   

 सवांनी आपापले फोटो हनवडले िोते. पण या सवांत 

सारंगचा फोटो मात्र नव्िता. तेव्िा अहन म्िणाला, त ू नको 

काळजी करूस. आपण तझुा फोटो काढूयात. त्याने हखशातनू 

मोबाइल काढला आहण कॅमेरा ऑन केला. िसंीकाला ि ेसवव 
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पािून जबरदस्त धक्का बसला. कारण अहनने त्याचा फोन 

खराब झाल्याचं सवांना दाखवलं िोतं. पण इरे्तर त्याचा फोन 

अगदी सरुळीत सरुू िोता. िसंीका अहतशय त्राहसक चेिर् याने 

आहण मनाने घडणारा प्रकार पािू लागली. हवशेि म्िणजे एक 

गोष्ट नक्की िोहतकी जर अहनचा फोन खराब नव्िता आहण 

त्याला त्याचे कािीिी वाटत नव्िते तर तो खहचतच दसुर् या 

हवश्वातला िोता आहण त्याच्यासोबत आलेला सक्षमसदु्धा. 

 अहन सारंगचे फोटो काढत िोता, पण त्यांच्या 

मनासारखे फोटो कािी येत नव्िते. मग इकडे बघ हतकडे बघ. 

मागे सरक असं सरुू झालं. िसंीका त्या प्रकाराकडे िरलेल्या 

मनाने बघत िोती. हतला एका गोष्टीचं जास्त आश्चयव वाटत िोतं 

की जर कुणीच अहनच्या खराब झालले्या फोनबद्दल बोलत 

नािीये तर मग सववच एका हवश्वातले असतील आहण आपण 

एकटी दसुर् या हवश्वातील. जे िोईल त्याला सामोरं जाण्याची 

हतने मनाची तयारी केली आहण म्िणाली, चला सारंगचा फोटो 

हप्रंट झाला असेल तर आपण फासे टकुयात. सवांनी िोकारर्वक 

मान दशववली आहण फासे टाकायला सरुुवात केली. 

प्रत्येकाच्या फोटोमागे वनळया माकव रने हतने फशावर आलेला 

नंबर हलिायला सरुुवात केली.  

 “आयाट?” 
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 “सहा.” 

 “अनि?” 

 “तीि” 

 “सारंग?” 

 “चार” 

 “शौिक?”  

 “सहा”  

 “िीनलमा?” 

 “दोि”  

 “सक्षम?” 

 “पाच” 

 “रचिा?” 

 “तीि” 

 “आनण माझा एक.”  

 “ग्रेट, आता आपण मल्टी िॅक्टर औथेंनतकटोर क्वीक 

कोड वापरूया. थोडक्यात क्वीक कोड. म्हणजे आपण काहीही 
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ऑिलाइि शॉनपंग, बँनकंग नकंवा काहीही असं करतो नजथे 

आपल्याला पासवडट लागतो, तेव्हा ते आपल्याला रंडम नचत्र 

निवडायला लावतात. आपण ह्या िोटोंसोबत काहीतरी वस्त ु

ठेऊयात म्हणजे काहीही झालं तरी ती वस्त ुम्हणजे आपली एक 

ययनुिक आयडेिनटटी राहील. आपण काहीतरी वस्त,ू नचत्र 

नकंवा सवांच्या लक्षात राहील असं काहीतरी त्यात ठेऊया.” 

सक्षम म्िणाला.   

  “अं..... रुनबक्स क्यबु.” आयाव म्िणाली.   

 “एझॅक्टली, रुनबक्स क्यबु िकोच. आपल्याला जो 

बॉक्स सापडला होता, त्यातसदु्धा रुनबक्स क्यबुच होता. हा 

पेपरवेट घ्या.” िसंीका पेपरवेट बॉक्समध्ये ठेवत म्िणाली.  

 “चला, आता आपल्या घराची एक यनुिक ओळख 

झाली. आता पेपरवेट आनण आपल्या िोटोमागे असलेल्या 

िंबरवरूि आपण आपलं घर ओळख ू शकतो. चला वाईि 

घेऊयात.” सारंग म्िणाला.  

 “पण मला सांग, आपल्याला आधी नमळालेल्या 

िंबसटपेक्षा आताचे िंबसट वेगळ े कसे आहते?” नीहलमा 

हकचनकडे जाताना िसंीकाला काम लाऊन गेली.  
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 “लेट मी चेक,” असं म्िणत िसंीकाने डायरी उघडली. 

त्यात जे हलहिलं िोतं ते बघनू हतला गरगरायला झालं. त्यात 

आधीच सवांची नावं आहण त्यांचे नंबसव वहरव्या माकव रने 

हलहिले िोते. ते अक्षरसदु्धा िसंीकाचेच िोते. म्िणजे आता ज्या 

घरात िसंीका िोती ती हतर्ली नव्िती. कारण आता त्या घरात 

असलेल्या िसंीकाने म्िणजेच आपल्या िसंीकाने या आधी 

हतच्या मळू घरात लाल रंगाच्या माकव रने डायरीवर तेच हलहिल ं

िोतं, जे आता हतला वहरव्या माकव रने हलहिलेलं हदसत िोतं. 

तीला आता पणुवपणे कळून चकुलं िोतं की ती शंभर टक्के 

दसुर् या हवश्वात आलेली आि.े ती हखन्नपणे त्या कागदाकडे 

बघ ूलागली.  

 हतच्यासमोर सारंग बसला िोता. त्याने कॅल्कुलेटर 

काढलं आहण अशा प्रकारे हकती हवश्व असतील याचा अंदाज 

घेऊ लागला. तो एकटाच बडबडत िोता, सिा गहुणले सिा, 

म्िणजे आठ जणं आहण तीन ग्लोहस्टक्स आहण आठ लोकं, 

परत सिा शक्यता, असं कािीतरी करून त्याने समीकरण 

मांडलं आहण गणुाकार केला. त्यातनू आलेल ं उत्तर ि े

िसंीकाला हतच्या हवश्वात जाण्यासाठी मदत करणार िोतं. 

म्िणजे धमूकेत ूपरत जाण्याआधी ती जर हततक्या वेळी त्या 

काळोखातनू पास झाली असती तर कदाहचत शक्यता िोती की 

ती हतच्या हवश्वात परत जाऊ शकेल. पण ती शक्यता समदु्राच्या 
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एका र्ेंबाएवढी िोती. कारण सारंगने िो आकडा सांहगतला तो 

मात्र चक्कर आणणारा िोता, तो आकडा िोता – पन्नास 

लाख अडतीस हजार आठशे अठे्ठचाळीस..... 

 म्िणजेच ५,०३८,८४८ एवढे समांतर हवशं्व त्यांच्या 

आजबूाजलूा अस्तीत्वात िोते आहण त्यापैकी आपलं खरं हवश्व 

शोधणं िसंीकाला आता अशक्यच िोतं. त्यामळेु आता जे 

िोईल ते नहशबावर सोडून िसंीका जगायला तयार झाली. पण 

धमूकेत ू जाईपयंत आपण प्रयत्न सोडायचे नािीत असं हतने 

मनोमन ठरवलं.  

 आता हतच्या सोबत हतच्या हवश्वातलं कोण आि े ि े

शोधण्यासाठी हतने प्रयत्न चालवले. हतने हिरव्या माकव रने 

हलिीलेल्या नंबसवच्या खाली आता त्यांना हमळालेले नंबसव 

लाल रंगाच्या माकव रने हलहिले. इतक्यात हतच्या बाजलूा 

नीहलमा येऊन बसली. “त... तझु्या िोटोच्या मागे कोणता 

िंबर नलनहला होता ह ेतलुा आठवतंय का?”  

 “पाच.” 

 “पाच? अच्छा, ठीक आह.े”  

 मग हतने एकामागनू एक सवांना त्यांच्या फोटोमागील 

आहण फासे पडल्यावर आलेले नंबसव हवचारले. प्रत्येकाला 
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खोदनू खोदनू आहण दोनदा हवचारलं. शांत डोक्याने ते नंबसव 

हलिून घेतले आहण परत हवचारात गढून गेली. बराच वेळ 

हवचार केल्यावर हतने कािी नावं आहण नबंसव भोवती माकव  केलं 

आहण समोर बसलेल्या सारंगला म्िणाली, “ह े सारंग, मला 

तलुा काहीतरी दखायचे आह.े ह े बघ. मला जे िंबर 

आठवताहते जे आपल्याला आधीच्या बॉक्स मधिू नमळालेले 

होते ते ह ेआहते, ह ेमी आता तझु्यासमोर लाल माकट रिे नलनहले 

आहते आनण मी ही िोटबकु उघडल्यावर नहरव्या माकट रिे ह े

िंबसट आधीच इथे नलनहले होते. मी आताच सवािंा त्यांच्या 

िोटोमागचे िंबसट नवचारले. त्यात मला असं आढळूि आलं 

की आयाट आनण िीनलमा ह ेह्याच नवश्वातले आहते. म्हणजे ह े

त्यांचं ओररनजिल नवश्व आह.े कारण त्या दोघींिी घर सोडलं 

िव्हतं. पण उरलेले आपण सवट बाहरेच्या नवश्वातले आहोत. 

म्हणजे इथं असलेली िीनलमा तझुी मैत्रीण िाहीये. तलूा माझं 

म्हणणं कळतंय का? त ूमाझ्या सोबत आहसे का?” 

 हतचं बोलणं ऐकून सारंग जोरात िसायला लागला 

आहण त्याने कािी वेळआधी भरून ठेवलेला वाईन ग्लास एका 

क्षणात ररकामा केला.  
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 “अजिू ऐक, अनि आनण सक्षम ह ेनतसर् या नवश्वातले 

आहते. त्यािे आताच तझुा िोटो काढला. त्याचा िोि खराब 

िाहीये. तलुा आठवत असेल आपण नडिर सरुू करतािाच  

त्याच्या िोिच्या स्क्रीिला प्रॉब्लेम झाला होता आनण िोि बंद 

झाला होता.” सारंगने िातातला वाईन ग्लास खाली ठेवला 

आहण गंभीर मदु्रनेे िसंीकाकडे बघ ूलागला.   

 “तलुा तो काळोख म्हणजे डाकट  एररया आठवतोय 

का? ज्याच्यातिू आपण पास झालो होतो, मला असं जाणवलं 

की त्या एररयामधिू जो कुणीही पास झाला तो वेगळ्याच 

नवश्वात पोहोचला आनण जो त्या काळोखातिू पास झाला तो 

त्याच्या मळू नवश्वात कधीही परत जाऊ शकत िाही आनण मला 

असं वाटतं की आपण धमूकेत ूपास होईपयंत आपलं खरं नवशं्व 

शोधण्याचा प्रयत्ि करावा कारण धमूकेत ूपास झाला तर आपण 

इथे कायमचे अडकूि जाऊ आनण मला इथं आयषु्यभरासाठी 

अडकायचं िाहीये.” ि ेबोलताना िसंीकाच्या डोळयात पाणी 

तरारलं िोतं.  

 “जर तझुी थेअरी खरी असेल, जर आपण डाकट  

एररयामधिू पास झालो अस ूआनण आपल्याला आपल्या मळू 

नठकाणी जाणं अशक्य असेल तर आपण इथंच थांबवं असं 
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मला वाटतं. आपण अडकलोय इथं.” वाईन बॉटलकडे एकटक 

बघत सारंग म्िणाला.   

 त्याचं असं बोलणं सरुू असताना बॉक्स ठेवायला 

गेलेला शौनक परत आला आहण म्िणाला, “मी गेटजवळ 

बॉक्स ठेऊि आलोय. सवटजण इथेच थांबा, सवटकाही ठीक 

होईल.”  

 इतक्यात दारावर टक टक झाली. अहन दार उघडायला 

जाणार तोच शौनक त्याला म्िणाला, “िो, डोन्ट ओपि इट. हू 

इज दटॅ? स्टे अवे फ्रॉम डोर. ते दसुर् या नवश्वातले अनि आनण 

सक्षम अस ूशकतात, िोि मागायला आलेले नकंवा िक्त अनि 

अस ूशकतो. मेसेज नचकटवयाला आललेा.”  

 अहन दाराजवळ उभा राहिला. त्याने बहघतलं, 

दरवाज्याच्या खालनू एक कागद घरात सरकवण्यात आला 

िोता. त्याने तो कागद िातात घेतला आहण मोठयाने वाचायला 

सरुुवात केली,  “सारंग…”  

 “ओह, िक मी.” सारंगने स्वतःच्या िातान े

कानहशलात लगावत म्िटले आहण डोक्याला िात लावनू 

जहमनीवर बसला. 
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 अहनने पढेु वाचायला सरुुवात केली, “सारंग माझ्या 

नमत्रा. ह ेकाय आह?े िीनलमा प्लस बकु इक्वल्स टू लोणावळा 

क्लब.”  

 “ह ेकाय आह?े” अहनने हवचारलं  

 “ही जस्ट एक िोट आह.े ही सारंगची मखूट आयनडया 

होती. तो ही िोट दसुर् या घरी ठेऊि यणेार होता. म्हणजे त्या 

घरातील लोकांिा अनिच्या गाडीतील पसु्तक घेण्यापासिू 

रोखता आल ंअसतं.” शौनक म्िणाला.   

 “पण सारंगिे ही िोट कुठेही िेली िाही. नकंवा नलनहली 

िाही, मग ह ेकाय आह?े” अहनने शंका उपहस्र्त केली.   

 “दसुर् या नवश्वातला कोणतातरी मखूट आनण वेडा सारंग 

बहरे पळत असेल आनण त्यािे ही िोट आपल्या दाराखालिू 

सरकवली असेल. बाकी काही िाही.” सारंगला 

वाचहवण्याच्या ितेनूे शौनक म्िणाला.  

 “तलुा मानहतीये ह ेकाय आह ेते. सांग. आपण याबद्दल 

काही बोललो िव्हतो. बरोबर िा?” अहन सारंगवर जोरात 

ओरडला.  

 “जाऊ द्या गाइज, सोडा सगळ ंआपल्याला िक्त ही 

रात्र काढायची आह.े” शौनक आवरतं घेत म्िणाला.  
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 “मग आम्हाला सांनगतल ं का िाही? ह,ं िीनलमा? 

सारंग? बोला काहीतरी....” अहन सारंग आहण नीहलमाकडे 

बघत परत जोरात ओरडला.  

 “इट्स... इट्स जस्ट िनथंग..” सारंग घबरत म्िणाला.  

 “जर ह े काहीच िाही तर मग माझ्या निलीमच्या 

िाकातिू रक्त का येतंय?” अहनने नीहलमाल सवांसमोर खेचत 

म्िटलं.   

 “ओह माय गॉड.” नाकावर रुमाल लावत नीहलमा 

म्िणाली.  

 “िीनलमा? व्हाट द हले इज नधस?” अहनने हनलीमचे 

बिू गदागदा िलवत हवचारलं.  

 “मी तलुा सानंगतलं होतं. ही एक मखूट कल्पिा आह.े” 

शौनक िळूच कुजबजुला. पण तरीिी अहनला ऐकू गेलंच.  

 “काय होती ती कल्पिा?” अहन आता चांगलाच 

हचडला िोता.    

 “अकरवीत असतािा िीनलमा आनण सारंग 

लोणावळ्यात.... सारंग स्वतःला ब्लॅकमेल करणार होता. 

त्यांच्या हाती पसु्तक लाग ू िये म्हणिू.” शौनक घाबरत 

म्िणाला.   
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 “नधस इज बॅड. व्हरेी बॅड.” रचना म्िणाली.  

 हतकडे अहन नीहलमावर जोरजोरात ओरडत िोता. 

त्यांचे जोरात भांडण सरुू िोते. “याबद्दल अजिू कुणाला 

मानहती आह?े सांगा मला. कुणाला मानहती आह.े उघडा तोंड. 

सक्षम, हसंीका, आयाट तमु्हाला मानहती आह ेका? लसूर साले, 

सगळ्यांिा मानहती होतं. िक य ूऑल. मला सोडूि सगळ्यांिा 

मानहती होतं ह.े”  

 “अनि शांत हो. तलुा जसं वाटतंय तसं काहीही िाहीये. 

खरं बघायला गेलं तर त ूइथला िाहीयेस.” सारंग आता तापला 

िोता.   

 “त ू आता माझ्या डोक्यात जातोयस सारंग.” अहनने 

तचु्छतेने म्िणाला.   

 “ऐक, आपण दोघं या घरातले िाही आहोत. आपण 

दसुर् याच नवश्वातले आहोत. माझं आनण तझंु नवश्वसदु्धा वेगळ ं

आह.े ह ेआपलं घर िाहीये.” सारंग जोरात म्िणाला.   

 “तलुा म्हणायचंय तरी काय?” अहनने हवचारले.  

 “ह े आयाट आनण िीनलमाचं नवश्व आह.े” सारंग 

दोघांकडे बोट दाखवत म्िणाला.   
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 “त ूमाझ्या मैनत्रणीसोबत झोपलास आनण हचे त ूमला 

सांगतोयस.” अहन आता चांगलाच पेटला िोता.   

 “तझुा िोि चेक कर. तो िुटला आह े का?” सारंग 

म्िणाला.   

 “त्याचा काय संबंध आह?े सांग िा, काय संबंध आह े

त्याचा?” अहनचा आवाज अजनू जोरात वाढत िोता.   

 “शांत.... शांत रहा. आम्हाला दाखव िक्त.” सक्षम 

अहनला शांत करत म्िणाला.  

 “िाही, माझा िोि िुटलेला िाहीये.” अहनने हखशातनू 

फोन काढला आहण िात उंचावत सवांना तो चागंला फोन 

दाखवला आहण जोरात ओरडला, “याचा निलीमच्या सारंगशी 

केलेल्या गनु्ह्याशी काही संबंध आह ेका?” 

 “आह,े आज नडिरला बसल्यापासिू तझुा िोि 

िुटलेला होता.” सक्षम म्िणाला.  

 “िाही, हसंीकाचा िोि िुटला होता.” अहन म्िणाला.  

 “एक... एक नमनिट. तो बॉक्स. सवांत आधी 

नमळालेल्या बॉक्समध्ये काय वस्त ूहोती?” िसंीकाने हवचारलं.   
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 “स्टेप्लर.... त्याच्यात एक  स्टेप्लर होते.” अहनने 

सांहगतलं.   

 “काय? काहीही बरळू िकोस. त्यात ओव्हि ग्लोव्ज 

होते.” नीहलमा आहनकडे रागात बघत म्िणाली.  

 “आमच्या बॉक्समध्ये रुनबक्स क्यबु होता.” रचना 

िसंीकाकडे बघत म्िणाली.  

 “आनण माझ्या बॉक्स मध्ये िॅपकीि होता. पांढरा शभु्र 

िॅपकीि.” सारंग शांततेत म्िणाला.  

 “तमु्ही सवटजण काय बोलताय याचं तमु्हाला तरी भाि 

आह ेका?” अहनने डोक्याला िात लावत हवचारलं.  

 “आता ऐक अनि, ती माझी रचिा िाहीये. त ू पाहत 

असलेली िीनलमा तझुी िीनलमा िाहीये आनण मी तझुा नमत्र 

सारंग िाही. आपण वेगवेगळ्या नवश्वातले आहोत.” सारंग 

म्िणाला.   

 “हा हा हा, आपण वेगळ्या नवश्वातले आहोत. पण मी 

ज्या नवश्वातला आह ेनतथे माझा सवाटत जवळचा नमत्र माझ्या 

मैनत्रणीसोबत झोपत िाही.” अहनने जोरात प्रत्यतु्तर हदले.   

 “अनि, तलुा समजत िाहीये का, मी काय बोलतोय ते? 

ह ेसवट आजा रात्री सरुू झालं आह ेआनण जर असंख्य नवश्व 
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अस्तीत्वात असतील तर मी प्रत्येक नवश्वात तझु्या मैनत्रणीसोबत 

झोपलो असले.” तावातावात असं बोलनू सारंगने अहनकडे 

पाठ केली. 

 प्रत्येक क्षणाला वाढत जाणार् या अहनच्या रागाने सीमा 

ओलांडली आहण तो सारंगवर धावनू गेला. सवव शहक्तहनशी 

त्याने सारंगला त्याच्याकडे हफरवाला आहण तोंडावर एक 

जोरदार गदु्दा लगावला. अचानक झालेल्या िल्ल्याने सारंग 

जहमनीवर कोसळला. अहन त्याच्या पोटावर बसनू अजनू 

जोरात मारू लागला. सारंग जोरात आरोळया मारू लागला. 

शौनक, सक्षम आहण रचनाने हमळून अहनला आवरण्याचा 

प्रयत्न केला. पण तो कुणाकडूनच आवरला जात नव्िता. 

शेवटी िसंीका आहण आयावने सारंगला खेचलं आहण हतकडे 

शौनक आहण सक्षमने हमळून अहनला ओढलं. ते त्याला 

कसेबसे हकचनमध्ये घेऊन गेले. तरीिी तो सारंगवर धावनू 

येण्याचा प्रयत्न करत िोताच. शौनक आहण सक्षमने त्याला सवव 

शहक्तहनशी आवरलं. अहनने लगावलले्या जोरदार गदुद््यांमळेु 

सारंगच्या नाकातनू रक्त विात िोते. आयावने ते रक्त पसुले आहण 

त्याला खचुीवर बसवले. िसंीकाने हतच्या िातात पाण्याचा 

ग्लास हदला.  
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 पाण्याचा भरलेला तो ग्लास िातात घेत सारंग हखन्नपणे 

िसतच िसंीकाला म्िणाला, “तलुा मानहतीये का? मी 

माझ्यासाठी काही चॉइस बिवल्या होत्या. ज्यांच्यासोबत मी 

आता इथे अडकलोय. बघ, आता मी... मी ह्या चॉइस सोबत 

इथे अडकलोय. मी त्या मेलेल्या मांजरासारखा आह.े बरोबर 

िा? ही संपणूट रात्र आपण नचंता करतोय. आता मी इथे ह्या 

नवश्वात अडकलोय आनण माझ्यासोबत तसूदु्धा. ह े दसुर् या 

नवश्वातले आपलेच लोकं बघ कसं वागताय? आपलं एक डाकट  

व्हजटि असतं असं आपण म्हणतो आनण ह ेबघ....”  

 त्याचं बोलणं सरुू असतानाच त्या दोघानंा हकचनमधनू 

जोरजोरात आवाज यायला लागले. अहन हनलीमाला मारत 

िोता बिुतेक. हतच्या रडण्याचा आहण हकंचाळण्याचा जोरात 

आवाज येत िोता आहण अहनचा जोरजोरात आहण परत परत 

त ूमला का सांहगतलं नािीस? असा आवाज येत िोता.   

 सारंग, आयाव आहण िसंीका हनःशब्द िोऊन 

एकमेकांकडे बघत िोते. तेवढ्यात अचानक दरवाजा 

उघडण्याचा जोरात आवाज झाला आहण बािरेून एक सारंग 

आत आला. िुबेिूब आपल्या सारंग सारखा. त्याच्या गळयात 

हिरव्या रंगाची ग्लोहस्टक अडकवली िोती. कुणाला कािी 



काळरात्रीचा धमूकेत ू

 

122 

 

कळण्याच्या आत त्याने सारंगला खचुीवरून ओढलं आहण 

बेदम मारिाण करायला सरुुवात केली. िसंीका आहण आयावला 

तर कािीच कळत नव्ितं. पण धीर एकवतनू िसंीका जोरात 

ओरडली, “पटकि या. घरात कुणीतरी घसुलंय.”  

  गळयात हिरवी ग्लोहस्टक असलेला सारंग जेव्िा 

सारंगला मारत िोता, तेव्िा मारता मारता अचानक त्याचे लक्ष 

मार खात असलेल्या सारंगच्या चिेर् याकडे गेलं. त्याने 

त्याच्याकडे चमकून बहघतलं. सारंगलाच सारंग मारत िोता. 

मारत असलेला सारंग र्ांबला आहण परत जायला मागे 

वळला. तोपयंत िसंीकाचा आरडाओरडा ऐकून सववजण 

िॉलमध्ये आले िोते. त्यांनी जहमनीवर बेशदु्ध झालेला सारंग 

आहण दरवाज्यात घाईत खाली पडलेली हिरवा रंगाची 

ग्लोहस्टक उचलत असलेला सारंग बहघतला. हिरवी ग्लोहस्टक 

उचलनू सारंग आल्यापावली पळून गेला. सववजण त्या 

प्रकरकडे बघतच राहिले. इकडे सारंगला बेशदु्ध पडलेला बघनू 

रचनाने टािो फोडला. त्याला अशा रक्तबंबाळ आहण 

बेशदु्धवस्रे्त बघनू ती धाय मोकलनू रडू लागली.  

 शौनक पररहस्र्हतचं भान ओळखनू हतला आवरायला 

गेला. पण ती जोरजोरात रडत िोती. अहन आहण नीहलमा तर 

सारंगला िातच लाव ू शकत नव्िते. सक्षम सववतोपरी त्याला 
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शदु्धीवर आणण्याचे प्रयत्न करत िोता. सारंगचा रक्तस्त्राव बंद 

व्िावा म्िणनू आयाव औिध वगैरे आणायला बेडरूममध्ये गेली 

िोती. रचना शांत बसत नािी ि े बघनू नीहलमा हतला शांत 

करण्यासाठी हतच्याजवळ गेली तर रचना हतच्या अंगावर धावनू 

गेली आहण रडतच जोरात ओरडली, “ब्लडी बीच, तझु्यामळु े

झालं ह ेसगळ.ं मी तलुा सोडणार िाही.”  

 हतचा असा अवतार बघनू अहनने हनलीमाला 

आवरायला सरुवात केली आहण शौनकने रचनाला. सववजण 

जोरजोरात भांडत िोते. कुणीच कुणाचं ऐकून घेण्याच्या 

पररहस्र्तीत नव्ितं. एकमेकांना घाणेरड्या हशव्या दणंे सरुू िोतं. 

आयाव आहण सक्षम सवांना शांत बसा म्िणनू सांगायला गेले तर 

अहन आहण रचना त्यांच्यावरच उलटले. परत एका मोठ्या 

भांडंणाला सरुुवात झाली. यज्ञकंुडात तपूाची आिुती 

टाकल्यावर अहग्न ज्याप्रमाणे भडकतो, त्याचप्रमाणे अहतशय 

जोरात भांडणाला सरुुवात झाली. कुणीिी कुणालािी मारत 

िोतं. बेशदु्ध पाडलेल्या सारंगकडे कुणाचंिी लक्ष नव्ितं. इकडे 

रचनाने केलले्या िल्ल्यामळेु हनलीमाच्या नाकातनू परत रक्त 

यायला सरुुवात झाली िोती. पण सववजण भांडण आहण 

मारामारीत व्यस्त असल्यामळेु त्यांना कशाचीिी पवाव नव्िती. 

र्ोडक्यात काय तर हतर्े यादवी मजली िोती. आपापसांत 

लढत िोते ते आहण आपापसांत लढून त्यांनाच संपवणार िोते.  
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 हविण्ण आहण ररकाम्या मनाने िसंीका ते दृश्य बघत 

िोती. ते सववजण हतचेच िोते आहण हतचे नव्ितेसदु्धा.....  

 हतने मनाशी कािीतरी हनणवय घेतला आहण 

दरवाज्याकडे जाऊ लागली. हतला आसं जाताना बघनू 

शौनकने हतला आरोळया मारल्या, “ह ेहसंीका, कुठे चाललीस 

त?ू हसंीका... हसंीका...”  

 िसंीकाने मागे वळून बहघतले नािी. हतला जण ूऐकूच 

आले नव्िते. हतने शांतपणे दार उघडले आहण बािरे पाऊल 

टाकले. परत एकदा हतने घरात वळून बहघतलं. हतला कािी 

क्षणांपवूी आरोळया मारणारा शौनक परत भंडायला लागला 

िोता. सववजण एकमेकांचे िाडवैरी असल्यासारखे भांडत िोते. 

िसंीकाने सवांकडे एकवार नजर हफरवली आहण दरवाजा बंद 

करून बािरे पडली. दरवाजा बंद करताना हतच ंलक्ष गेलं तर 

हतर्े एक कगद हचकटवला िोता. त्यावर कािी असे हलहिले 

िोते,  

 हॅलो, आम्हाला पाच र्मर्िटाांसाठी तुमचा फोि 

हवा आहे. एक अजंट कॉल करायचा होता. धन्यवाद... 

 िसंीकाने तो कागद काढला आहण घरात सरकवनू 

हदला.  
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 िसंीका गेटच्या बािरे आली. बािरे नेिमीसारखा 

काळोख िोता. हवहचत्र आहण भयाण शंतत पसरलेली िोती. 

कािी स्रीट लाईट्स सरुू िोते. त्यांचा हपवळा प्रकाश पडला 

िोता. चालताना िसंीकाच्या पावलांचा टप टप तेवढा आवाज 

शंतता भंग करत िोता. िसंीका हनघाली तर िोती खरी पण पढेु 

काय वाढून ठेवले आि?े ि ेहतलासदु्धा माहिती नव्िते. ती आता 

हतच्या मळू हवश्वात जाऊ शकणार नािी, ि ेहतलासदु्धा ठाऊक 

िोते. रं्डी बर् यापैकी जाणव ूलागली िोती. घरातनू हनघताना 

ती हतचा कोट आहण मफलर घ्यायला हवसरली िोती. पण 

कािीिी फरक पडणार नव्िता. कारण इर्नू पढेु ती कुठल्यािी 

हवश्वात गेली तरी हतचा पोशाख तोच असणार िोता. त्यामळेु 

तशी हचंता हतला नव्िती.  

 रस्त्यावर समोर एक काळोखी जागा िोती, त्या जागेतनू 

ती पढेु गेली. हतरे् हतला ‘मगृजळ’ नावाचं एक घर हदसलं. ती 

गेटमधनू घरात जाणार तोच हतला खाली एक बॉक्स ठेवलेला 

हदसला. तो हतने उघडून पहिला. त्यात एक टेडी हबअर आहण 

एक पाकीट िोते. हतने ते सवव तसेच ठेऊन हदले. चिेर् यावरची 

नाराजी अजनू वाढली. ती परत रस्त्याला लागली. काळोखतनू 

पढेु गेली. एका घरच्या हखडकीतनू डोकावनू पहिलं, हतर्े 

िसंीका डोक्याला िात लावनू बसली िोती. हतच्या नाकातनू 
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रक्त येत िोतं. असं दृश्य बघनू ती मागे वळली आहण पढुच्या 

घरचा रास्ता धरला.  

 त्या घराच्या हखडकीतनू डोकावनू बहघतले तर हतरे् 

सववजण जोरात भांडत िोते आहण ती एका कोपर् यात उभं रािून 

शांतपणे सवांची गंमत बघत िोती. हतने परत पढुच्या घराकडे 

मोचाव वळवला. हतरे् हतने पहिले की दोन सारंग एकमेकांच्या 

बाजलूा खचुीवर बांधनू ठेवले आिते. पैकी एकच्या गळयात 

लाल आहण दसुर् याच्या गळयात हिरवी ग्लोहस्टक आि.े ते दोघं 

सारंग एकमेकांकडे बघत िोते. त्यांच्या तोंडात कापडाचे बोळे 

कोंबले असल्याने ते एकमेकांकडे फक्त बघत िोते. िसंीका ि े

दृश्य बघनू पटकन हतर्नू हनघाली आहण मागावला लागली.  

 पढुच्या घरातील हखडकीतनू हतला हदसलं की, घरात 

आनंदात पाटी सरुू आि.े शौनक आहण रचना एकमेकांच्या 

बाजलूा बसनू िास्याहवनोद करतािते आहण एकमेकांना वाईन 

शेअर करतािते. ते दृश्य बघनू हतला खपू दःुख झाले आहण 

हतच्या डोळयांतनू आसव ेगळू लागली. पण तरीिी ती ते दृश्य 

बघतच िोती. पण जेव्िा हतने बहघतले की रचना आहण 

शौनकने वाईन ग्लास खाली ठेऊन सोबत डान्स करायला 

सरुुवात केली तेव्िा मात्र हतला संताप अनावर झाला. ती अश्र ु

पसुत जोरात पळत हतर्नू हनघाली.    
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   पढेु अजनू कािी घरं हफरल्यावर हतला असंच कािीतरी 

हवहचत्र आहण वेगळं हदस ूलागलं. कुठे नीहलमा आहण आयाव 

हमळून केटमाइनचं इजेंक्शन घेत िोत्या, कुठं सारंग संतापात 

वाईनच्या बॉटल फोडत िोता, कुठं शौनक आहण अहन भांडत 

िोते तर कुठं तीन सारंग एकमेकांना मारत िोते. ती िताश िोऊन 

एकेक हवश्व हफरत िोती. 

 िसंीका हतच्या मनासारखं हवश्व शोधात िोती. हजरे् 

शौनक हतच्यावर हनव्यावज प्रेम करत असेल, ते आठिी जणं 

अगदी जीवश्च कंठश्च हमत्र असतील. अशा हवश्वाच्या शोधत ती 

िोती. तसे हवश्व कदाहचत अस्तीत्वात असेलिी. पण समुारे 

पन्नास लाख अडतीस िजार आठशे अडतीस हवश्वात हतचं मळू 

आहण हतला िवं असलेलं हवश्व सपडणं म्िणजे केवळ 

अशक्यप्राय गोष्ट िोती. आता दवेावर भरोसा ठेऊन ती एकेक 

हवश्व बघत चालली िोती. दवेावर म्िणजे अनंत हवशं्वच्या 

उत्पहत्त, हस्र्हत आहण लायचे एकमात्र कारण असलेल्या 

दवेाच्या मनात जसं असेल तसं िोऊ दते असं हतने हतच्या 

मनाला समजवलं िोतं.  
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 असाच हवचार करत असताना हतचं लक्ष आकाशाकडे 

गेलं. हतकडे पहश्चम हक्षहतजाकडून एक प्रकाश येत िोता. तो 

िळूिळू पवूव हक्षहतजाकडे जाणार िोता, िाच तो िलॅचेा धमूकेत ू

िोता. आता त्याची परत जाण्याची वेळ िोती आहण मित्वाचं 

म्िणजे आता ज्या हवश्वात जो कुणी असेल तो आयषु्यभरासाठी 

हतरे्च अडकून रािणार िोता. कारण यानंतर परत िलॅेचा 

धमूकेत ूतब्बल ७५ विावनी फेरी मारणार िोता. म्िणजे इसवी 

सन २१३६ मध्ये. तोपयंत या आठ जणांपैकी कुणीिी जीवंत 

असण्याची शक्यता अगदीच नगण्य िोती. िसंीका शषु्क आहण 

हनहववकार डोळयांनी त्या िलॅेचा धमूकेतकूडे बघत िोती.  

 िसंीकाने िलॅेचा धमूकेत ू बहघतला आहण जोरात 

धावायला सरुूवात केली. ती एकामागनू एक हवश्व पार करू 

लागली. प्रत्येक हवश्वातील ‘मगृजळ’मध्ये जाऊन ती 

हखडकीतनू डोकावनू बघत िोती. आता धमूकेत ू मध्यावर 

आला िोता. फक्त कािी हमहनटांत तो नजरेआड िोणार िोता. 

त्यामळेु िसंीकाने अजनू जोरात पाळायला सरुुवात केली. पण 

सववहठकाणी हतच्या मनासारखं हवश्व हदसलं नािी. शेवटी िलॅेचा 

धमूकेत ूनजरेआड िोण्याला कािी सेकंद बाकी असताना ती 

एका हवश्वात पोिोचली. त्या घरच्या हखडकीतनू हतने डोकावनू 

पहिले तर हतला असे हदसले की सववजण अगदी आनंदात 

आिते. सवांच्या एकदम छान िसत खेळत गप्पगोष्टी सरुू 
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आिते. मखु्य म्िणजे शौनक आहण िसंीका एकमेकांशी 

अहतशय प्रेमाने बोलत आिते. कािी वेळानंतर त्यांनी सोबत 

डान्स करायला सरुुवात केली. ते बघत असताना िसंीकाला 

फार बरं वाटलं. हतने मागे वळून बहघतलं, िलॅेचा धमूकेत ूआता 

एखाद्या हठपक्यासारखा हदसत िोता. म्िणजे िसंीका आता 

कायमस्वरूपी त्याच हवश्वात अडकली िोती. हतला ि े हवश्व 

आवडलं िोतं. कारण इर्ला शौनक हतच्यावर प्रेम करत िोता. 

हतला हतच्या मळू हवश्वातल्या सवांची आठवण झाली. ते कुठे 

आहण कोणत्या हवश्वात कशा अवस्र्ेत असतील? याबद्दल 

हतला खपू वाईट वाटलं. शेवटी जे झालं त्यावर कािीिी उपाय 

नािी ि ेहतला चांगलच कळून िोतं.  

 िसंीकाने हवचार केला, इर् ेआधीच एक िसंीका आि.े 

हतला इर्नू घालवल्याहशवाय आपल्याला इरे् प्रवेश हमळणार 

नािी. काय कराव?ं असा हवचार ती करू लागली. तोच हतला 

एक कल्पना सचुली. हतने रस्त्याच्या बाजलूा पडलेला एक 

दगड घेतला आहण समोरच पाकव  केलेल्या गाडीच्या काचेवर 

फेकून मारला. ती अहनची गाडी िोती. त्या घरातील सववजण 

कशाचा आवाज झाला? म्िणनू बािरे आले. िसंीका एका 

हभंतीच्या आडोश्याने बघ ूलागली. सववजण बािरे हनघण्याच्या 

तयारीत असतानाच ती पटकन हकचनच्या हखडकीतनू आत 

घसुली आहण हतने हफ्रजर मधनू केटमाईनची बॉटल आहण 
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बाजलूाच असलेलं इजेंक्शन घेतलं आहण परत हभंतीच्या 

आडोश्याला येऊन उभी राहिली. तोपयंत शौनकने िळूच दार 

उघडलं. सववजण िळूिळू त्याच्या मागोमाग जाऊ लागले. 

आयावने तर िसंीकाच्या दडंाला घट्ट पकडून ठेवलं िोतं. िसंीका 

त्यांचं बोलणं ऐकत िोती. ते शंभर टक्के तसंच िोतं जसं आधी 

हतने अनभुवलं िोतं.  

 “काय वाटतं? कुठूि आला असेल तो?”  

 “िाही, मला िाही मानहती. बावळटा सारखं काहीही 

नवचारू िकोस. शांत रहा थोडावेळ.” 

 रस्त्यावरील स्रीट लाईटच्या हपवळया प्रकाशात 

सववजण घोळक्याने चालले िोते. आजबूाजलूा नीरव शांतता 

िोती. सवांच्या चालण्याचा आवाज मात्र येत िोता. जवळच 

लावलेल्या अहनच्या गाडीजवळ सववजण आले. त्याच्या 

गाडीचा मागचा काच फुटला िोता. नव्ि,े तो कशाने तरी 

फोडण्यात आला िोता.  

 “ओह माय गॉड. व्हॉट द िक? ही काच िोडलीये 

कुणीतरी... कुणी नदसतंय का ? 

 िाही, कुणीच िाहीये. काल्म डाउि आयाट. एनिनथंग 

नवल बी िाइि. सवांिी आपआपल्या गाड्या बघा प्लीज.”  
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 सववजण आपआपल्या गाड्यांकडे हनघाले. िसंीकाची 

गाडी र्ोडी दरू िोती. पसवमधनू गाडीची चावी काढली आहण 

ररमोटने गाडी अनलॉक केली. गडद अंधारात गाडीचे मागचे 

लाइट्स चमकले आहण हटहपकल अनलॉहकंगचा आवाज 

झाला. हतने परत काळोख पास केला आहण हतच्या गाडीजवळ 

आली. गाडी चिूबाजूंनी न्यािाळली. हतच्या गाडीला कािीिी 

झाले नव्िते. हतने सटुकेच्या हनःश्वास सोडला आहण ड्रायव्िर 

सीट उघडलं. गाडीमधला लाइट सरुू झाला आहण हतने मघाशी 

डेस्कमध्ये ठेवलेली प्लॅहटनम ररंग काढली. हतला न्यािाळत 

असतानाच हभंतीच्या आडोश्याला लपलेली िसंीका आली 

आहण प्लॅहटनम ररंग न्यािाळत असलेल्या िसंीकाच्या दडंात 

केटमाइनने भरलेले संपणूव इजेंक्शन खपुसले.  

 अचानक झालेल्या िाय लेव्िल ड््रग्जच्या मार् यामळेु 

िसंीका कािी क्षणातच बेशदु्ध झाली. िसंीकाने हतला कसेतरी 

ऊचलले आहण गाडीच्या मागच्या हडक्कीत टाकले. हतला 

हतरे् टाकण्याआधी हतच ं मफलर आहण कोट काढून स्वतः 

पररधान केलं. कािी प्रफू राहिलेत का? ि े बघण्यासाठी 

गाडीभोवती परत एकदा बहघतलं. कुठेिी कािीिी नव्ितं. हतने 

मागे वळून बहघतलं, सववजण आपआपल्या गाड्या बघनू परत 

घरात जात िोते. हशवाय जाताना अहनच्या गाडीची काच 

फोडणार् याला हशव्या दते िोते.  
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 िसंीका त्यांच्या मागोमाग हकचनच्या दाराने घरात 

घसुली. हतला त्या दाराने आलेलं बघनू आयाव म्िणाली, “त ूया 

दारािे का आलीस?” 

 “ह्या इथिू मला हलॅेचा धमूकेत ूनदसला. तो बघा अजिू 

थोडासा नदसतोय.” असं बघत हतने बािरे बोट दाखवलं. 

 सववजण उत्सकुतेने दारात उभे राहिले. िलॅेच्या 

धमूकेतनूे िसंीकाचं हवश्वच बदलनू टाकल्याने तो धमूकेत ूवगैरे 

बघण्यात तीला कािी स्वैरास्य नव्िते. ती सगळयात मागे 

र्ांबली. सववजण तो हठपका पाित िोते. इतक्यात लाईट गेली. 

सववत्र काळोख पसरला. सवावत जास्त भीती िसंीकाला वाटली, 

कारण आता कािी तासांपवूी घडलेल्या भयंकर घटनेची 

पनुरावतृ्ती िोते की काय? असं हतला वाटू लागलं. पण कािी 

सेकंदातच लाईट आली आहण हतचा जीव भांड्यात पडला. 

हतचं लक्ष बाजलूा गेलं तर हतकडे वॉशरूमच्या इरे् कुणीतरी 

सरपटत चालले िोते. हतने बहघतलं, ती िसंीका िोती. हतच्या 

काळजात धस्स झालं. त्या हवश्वातली खरी िसंीका िोती ती. 

घाईघाईत िसंीका गाडी लॉक करण्याचं हवसरून गेली िोती. 

सववजण अजनू िलॅेचा धमूकेत ूबघण्यात व्यस्त िोते. िसंीका 

पळतच हतकडे गेली.  
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 हतरं् केटमाइनच्या िाय डोसमळेु असह्य नशेत 

असणारी िसंीका तोंडावर पाणी मारण्याचा प्रयत्न करत िोती. 

िसंीका वॉशरूममध्ये घसुली आहण दार लॉक करून घेतले. 

आता एकाच वॉशरूम मध्ये दोन िसंीका िोत्या. िसंीकाने 

गडुघ्यावर उभे रािून बेहसनच्या नळातील पाणी तोंडावर 

मारण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या िसंीकाच्या डोक्यात 

कमोडचे हसंक सवव शहक्तहनशी मारले. िसंीका बेशदु्ध िोऊन 

खाली पडली. परत दोन तीन वेळ ती हसंक मारून िसंीका शांत 

झाली. हतला वॉशरूमच्या हखडकीबािरे टाकले आहण हटश्य ू

पेपरने रक्ताचे सवव डाग पसुले.  

 झालेल्या सवव प्रकारामळेु हतला खपू ताण आला िोता. 

हतने शांतपणे सवव प्रकार हवसरून जायचे ठरवले. सववकािी 

हमटवले आि ेना, याची खात्री करून हतने एकदा हखडकीबािरे 

बहघतले. हतरे् एक िसंीका शांतपणे पडली िोती. हतला बघनू 

िसंीकाला वाईट वाटले. पण िसंीकाला जगायचे असेल तर 

िसंीकाचे मारणे आवश्यक िोते. हतने व्यवहस्र्त हखडकी बंद 

केली आहण बािरे आली.  

 सववजण िॉलमध्ये गप्पा मारत िोते. त्यांना बघनू 

िसंीकाने हस्मतिास्य केले. हतचे पाय अचानक लटलटू लागले. 
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हतला भोवळ आली आहण कािी कळायच्या आत ती खाली 

कोसळली.....   

 सकाळी िसंीका उठली तेव्िा िॉलमध्ये असलेल्या 

सोफ्यावर िोती. िॉलमध्ये कुणीिी नव्िते. हतने हभंतीवर 

टांगलेल्या घड्याळाकडे बहघतले. साडे आठ वाजले िोते. 

हतला दसुरी िसंीका आठवली, हशवाय हतला भोवळ 

आल्यानंतर काय झाले ि े आठवत नव्िते. कुणाला कािी 

कळले तर नािी ना? अशी शंका हतला आली. ती घाबरली 

आहण घराबािरे जाऊ लागली. ती सोफ्यावरून उठली तोच 

हकचनमधनू आयाव बािरे येत िोती. िसंीकाला उठलेलं बघनू 

आयाव हस्मतिास्य करत म्िणाली, “आता बरं वाटतंय का? 

काल चक्क बेशदु्धच झालीस. िंतर काही वेळाि े मी इथली 

िाही, दवेा काय ह?े माझी माणसं का तोडलीस? असं काहीसं 

बडबडत होतीस. आता बरंय िा?” 

 िसंीकाने कािीिी न बोलतच फक्त िोकारार्ी मान 

िलवली.  

 “बरं, त ूफे्रश हो. मी कॉिी बिवते.” असं म्िणनू आयाव 

परत हकचनमध्ये गेली.  

 िसंीका घाबरतच घराबािरे आली आहण हकचनच्या 

बािरे बहघतलं. हतरं् िसंीका नव्िती. ती अजनू घाबरली. 
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कावरीबावरी िोऊन इकडे हतकडे बघ ू लागली. तोच हतला 

शौनक हदसला. तो पाहकंगमध्ये उभा िोता. त्याने िात िलवनू 

िसंीकाला बोलावल.े त्याचा िसरा आहण नेिमीसारखा आनदंी 

चेिरा बघनू िसंीकाला िायसे वाटले. त्याला, आयावला आहण 

इतर कुणालािी कािीिी माहिती नािी याची हतला खात्री 

पटली. हतने हस्मतिास्य केले आहण त्याच्याजवळ पाहकंगमध्ये 

गेली. जवळ जाताच शौनकने िसंीकाच्या डोक्यावरुन िात 

हफरवला आहण म्िणाला, “आर य ूनिनलंग बेटर िाऊ?” 

 “येस, बट आय िीड सम रेस्ट.” असं म्िणत 

असतानाच शौनकचा फोन वाजला. त्याने बहघतलं, तो 

िसंीकाचा फोन िोता. त्याला आश्चयव वाटले. कारण िसंीका 

त्याच्यासमोरच उभी िोती. त्याने फोन कट न करताच 

िसंीकाला हवचारल,े “त ूमला कॉल का करतेयस?” 

 ि े ऐकून सकाळच्या रं्डीत िसंीकाला दररून घाम 

फुटला. हतला कळून चकुले की त्या हवश्वातली िसंीका जीवंत 

आि ेआि ेआहण तीच शौनकला कॉल करतेय. परत एकदा 

कािी कळायच्या आत िसंीका बेशदु्ध िोऊन धडकन खाली 

कोसळली.  
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उपसंहार 

 िा संसार अनंत आि े आहण प्रत्येक आणतू माझे 

अहस्तत्व आि,े ि े भगवान श्री कृष्णानंी अजुवनाला सांहगतल ं

आि.े अनंत ब्रह्ांडात एकाच वेळी उत्पहत्त, हस्र्हत आहण लय 

करण्याचा माझा रोजचा हदनरम असतो. असं दखेील भगवान 

हवष्णुंनी म्िटलं आि.े त्याच धतीवर िी किाणी... कुणाचािी 

कािीिी दोि नसताना केवळ नशीब म्िणनू नशीब न मानणार् या 

लोकांसोबत नहशबाने हकंवा काळाने खेळलेला िा खेळ... या 

खेळाचा हनकाल मात्र हनयंत्याच्या िातात.  

 भािण, लेख व नाटकादी साहित्यकृती यांच्या अखेरीस 

असलेला समारोपाचा मजकूर म्िणजे उपसंिार. नीहतपर करे्चे 

तात्पयववजा सार, नाटकाच्या शेवटी येणारे भरतवाक्य व 

तत्सदृश भािण अशा हवहवध प्रकारांत उपसंिार आढळतो. तर 

ह्या उपसंिारची गरज िोती आहण आि.े  

 नमस्कार, आपण कादबंरीच्या शेवटच्या भागापयंत 

येऊन पोिोचलात. त्याबद्दल धन्यवाद..! कादबंरी वाचताना 

बर् याच वेळा अधववट सोडून जाण्याचा हवचार मनात आला 

असेल, काय सरुू आि?े ते नक्की समजत नसेल, पण आपण 

शेवटपयवन्त िी कंटाळवाणी वगैरे कादबंरी वाचली त्याबद्दल 

खरंच धन्यवाद...    
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 तरीिी बर् याच अनतु्तररत प्रश्नांनी डोक्यात कािूर माजले 

असेल. त्याच प्रश्नांची उत्तरं दणे्यासाठी िा “उपसंिार.” 

 जन्मापासनू ते मतृ्यपूयंत आपण एकाच हवश्वात राित 

असतो. पण ह्या आठ जणांच्या आयषु्यात असं कािी 

अकहल्पत घडलं की त्यांचं आयषु्य आहण हवश्वचं बदलनू गेलं. 

शब्दशः बदलनू गेलं. त्यात कुणाचीिी कािीिी चकु नव्िती. 

मग असं झालं कशामळेु? िा गिन प्रश्न आि.े ि ेग्रिहस्र्तीमळेु 

झाले असेल की धमूकेतमूळेु ि ेखरंच कोड्यात टाकणारं आि.े 

याचा दोि कुणाला द्यावा?  

 काय िोणार आि?े याची सवांत जास्त माहिती 

असलेल्या िसंीकाच्या नहशबी असं जगणं यावं िी खरंच वाईट 

गोष्ट. हबचारी िसंीका ज्या हवश्वात पोिोचली हतरे् सववकािी 

सरुळीत िोते. हतने हतर्ल्या मळु िसंीकाला दोनदा मारण्याचा 

प्रयत्न केला. पण ददुवैाने दवेाचा हनयम असा आि ेकी एका 

हवश्वात तो एकच जण जीवंत रािू शकतो जो मळु त्या हवश्वातला 

आि.े त्यामळेु दसुर् या हवश्वातल्या मळु िसंीकाचे मारणे 

जवळपास अशक्य िोते.  

 सवांत आधी सारंग आहण रचना ‘मगृजळ’मध्ये येतात 

तेव्िा समुारे साडेदिा वाजलेले असतात. तेव्िा खरतर 

धमूकेतचू्या पथृ्वीवरून पास िोण्याचे वेध लागलेले असतात. 
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म्िणजेच डी-कोिरेन्सचे काम करणे बंद झालेले असते. सारंग 

आहण रचना “डाकव  झोन” पास करून आलेले असतात. याचा 

अर्व ते दयुर् या ररयालीटी मधनू आललेे असतात. म्िणनूच 

जेवताना रचना सक्षमला म्िणाली की त ू जीममध्ये पडला 

िोतास ना? कारण हतच्या हवश्वात (ररयालीटीत) सक्षम 

जीममध्ये पडलेला असतो आहण या ररयालीटीमध्ये रचना 

टेहनस कोटववर पडलेली असते आहण त्या ररयालीटीत ती कधी 

टेहनस कोटववर कधी गेलीच नसेल. सारंग आहण रचना ि ेदसुर् या 

ररयालीटीमधनू आलेले असल्याचे कुणालाच माहिती नव्िते 

कारण िसंीकाने धमूकेत ू आहण त्याच्या पररणामांची गोष्ट 

कुणालािी संगीतलेली नसते.  

 नंतर सक्षम आहण अहन जेव्िा दसुर् या घरात (लाईट 

असलेल्या घरात) जातात तेव्िा त्यांना हतरे् पडलेला बॉक्स 

हदसतो. ज्यात सवांचे फोटो आहण रुहबक्स क्यबु असतो. खरंतर 

ते घर आपल्या ररयालीटीपेक्षा भरपरू वेळाने पढेु असते. कारण 

असाच बॉक्स आहण यहुनक इयडेंहटडी ठेवण्याचा प्रकार पढेु ि े

सवव करतात ि ेआपल्याला कादबंरी वाचताना कळते. म्िणजे 

कािी वेळाच्या अंतराने सववच गोष्टी सववच ररयालीटीमध्ये 

सारख्याच घडत असतात.    
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 र्ोड्या वेळाने अहन जेव्िा नोट हलिायला सरुुवात 

करतो तेव्िा तशीच नोट दसूर् या ररयालीटीतला अहन दारावर 

हचकटवनू जातो. िा अहन अजनू एका वेगळया हवश्वातला 

असतो.  

 कािी वेळाने जेव्िा शौनक, िसंीका, सारंग आहण रचना 

जेव्िा ह्या प्रकरणाचा छडा लावायला म्िणनू बािरे पडतात 

तेव्िा ते “मगृजळ” नावाच ंघर बघतात. तेव्िा खरं म्िणजे ते 

डाकव  झोन पास करून आलेले असतात आहण ते दसुर् या 

ररयालीटीतल ंमगृजळ असतं. नंतर जेव्िा ते माघारी हफरतात 

तेव्िा त्यांच्यासमोर तेच चार जाणं उभे असतात. अपवाद फक्त 

लाल ग्लोहस्टक्सचा असतो आहण इरे्च चकू िोते. भयंकर 

मोठी चकू.  

 जेव्िा ते घरात येतात तेव्िा ते त्यांचे घर नसतेच मळुी. 

कारण िचे की ते दोनदा डाकव  झोन मधनू पास झालेले असतात. 

नहशबाने त्या घरातील शौनक, सारंग, िसंीका आहण रचना 

िसेदु्धा घडणार् या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी बािरे पडलेले 

असतात. त्यामळेु घरातल्या सवांना वाटते की घरात आलेले 

चौघं ि ेआपल्याच घरातले आिते.  

 नंतर जेव्िा पसु्तकाचा हविय हनघतो तेव्िा नक्की काय 

सरुू आि ेि ेसवांना समजते हकंवा तशी कल्पना तरी येते. पण 
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तो पयवन्त सववजण एकमेकांच्या ररयालीटीत हमक्स झालेले 

असतात आहण रचना व सारंग ि ेतर पहिल्यापासनूच दयुर् या 

ररयालीटीतले असतात.  

 पढेु जेव्िा नीहलमा झोपलेली असते तेव्िा हतला 

उठवण्यात येतं कारण शक्यता असते की एखाद्या ररयालीटीत 

अहन झोपलेला असेल. आहण इर्े झोपलेल्या व्यहक्तला म्िणजे 

नीहलमाला उठवलं तर ज्या ररयालीटीत अहन झोपला असेल 

त्या ररयालीटीत अहनला उठवण्यात येईल आहण जणेेकरून तो 

सवांना झालले्या प्रकाराबद्दल आहण पसु्तकाबद्दल सांगेल. 

र्ोडक्यात काय तर नक्की काय प्रकार सरुू आि?े ि े सवव 

ररयालीटीतल्या लोकांना समजावण्याचा केहवलवाणा प्रयत्न ते 

करत िोते.  

 नीहलमाच्या झोपण्याचं कारण म्िणजे हतने 

‘केटमाइन’चे सेवन केलेले असते. त्यामळेु िसंीका असा 

हनष्किव काढते की आयावने वाईनमध्ये केटमाइन टाकलेले 

असेल तर शक्यता आि े की सववजणांवर त्याचा पररणाम 

झालेला असेल आहण म्िणनू सववजण असे हवहचत्र वागतािते. 

पण आयाव सवांना सांगते की हतने नीहलमाला केटमाइन हतच्या 

सांगण्यानसुार हदले िोते. त्यामळेु ती शक्यता सदु्धा नष्ट िोते 

आहण सवांना कळून चकुते की घडणारा प्रकार िा खरा आि.े 
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इरे् हकचनमध्ये असताना सववप्रर्म िसंीकाच्या लक्षात येते की 

ती दसुर् या ररयालीटीत पोिोचली आहण कारण असतं ते 

बोन्सायचं रोपटं आहण आयाव आहण नीहलमाची त्यावरील 

ररएक्शन.    

 ि ेसवव घडत असताना हतकडे अहन आहण सक्षम पसु्तक 

आहण फोटो असलेला बॉक्स घेण्यासाठी घरात येतात. ते 

दसुर् या ररयालीटीमधनू आलेले असतात. त्यांचा येण्याचा 

उद्दशे असतो की फोटो असलेला बॉक्स आहण पसु्तक ि ेकाढून 

घेतले तर सववकािी सरुळीत िोईल. त्यमळेु ते पटकन त्या वस्त ु

घेऊन हनघतात.   

 त्यात सारंगचा दसूरा प्रयत्न असतो की घडणारा प्रकार 

कुणालािी कळू नये यासाठी अहनच्या भावाचं पसु्तक 

कुणाच्यािी िातात पडू नये. म्िणजे जे कािी सवव सरुळीतपणे 

सरुू आि े ते तसेच सरुू रािील आहण कुणालािी कािीिी 

कळणार नािी. त्यसाठी तो दसुर् या हवश्वातल्या स्वतःला 

ब्लॅकमेल करण्यासाठी नोट हलहितो आहण करे्च्या शेवटी एक 

पत्र दाराखालनू येतं, ते पत्र दसुर् या हवश्वातल्या सारंगनेच 

सरकवलेलं असतं.   

 कािी वेळान ेजेव्िा गाडीची काच फुटल्याचा आवाज 

िोतो तेव्िा सववजण बािरे जातात. ती काच दसुर् या 
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ररयालीटीतल्या सारंगने फोडलेली असते. (कारण तो 

स्वतःसार्ी बनवलेली नोट द्यायला गेलेला असतो.) हतर्े 

िसंीकाला हिरवी ग्लोहस्टक असलेला शौनक भेटतो आहण ती 

नंतर घाबरून ज्या घरात जाते तेव्िा ती परत एकदा दयुर् या 

ररयालीटीतल्या घरात जाऊन पोिोचते. हतरे् परत फोटो जमवनू 

कािीतरी यहुनक इडेंहटडी बनहवण्याची तयारी सरुू िोते.  

 हतर्ल्या घरात अहन आहण सक्षम नसतात. ते दसुर् या 

घरात (लाईट असणार् या) गेलेले असतात. म्िणजे ती 

ररयालीटी िसंीका असलेल्या ररयालीटीपेक्षा बराच वेळ मागे 

असते.  

 परत एकदा मोठा गोंधळ उडतो. परत सववजण 

फोटोसाठी बॉक्स तयार करतात. नंतर सारंगसाठीची नोट 

सारंगला हमळते आहण सारंगची भांडेफोड िोते. मग मारामारी 

सरुू िोते आहण िसंीका तो सवव प्रकार हखन्न मनाने बघत 

असते. घरातनू हनघताना हतला दारावर हचकटवललेी नोट 

आढळते. तीच नोट... म्िणजे सववदरू न समजण्याइतका प्रचंड 

गोंधळ माजलेला असतो. िसंीका ते घर सोडते आहण पढुील 

कर्ा सववश्रतु आि…े.. 

 धन्यवाद...!!!  
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ह ेप्रत्येक पसु्तक वाचायलाच हवं. 

फ़क्त क्ललक करा. पसु्तकच हजर होईल. 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचं चौदािं िरं्ष. 

शुभम र्ाटील यांचं ई सावहत्यिर हे सहावं पुथतक. 

शभुम जळगाव क्जल्ह्यातल्ह्या धरणगांवचे एक क्वद्यार्थी 

आहते. त्यांच्यावर सरस्वती प्रसन्न आह ेह ेत्यांचं पसु्तक वाचताना 

जाणवेलच. एखादा सामान्य क्वषयही ते असा क्लहीतात की 

वाचणार् यासमोर सवव काही क्जवंत होतं. मग तो वाराणसी असो की 

वदृ्धाश्रम. प्रक्तभा आह े म्हणनू ते क्लहीत सटुत नाहीत. एक एक 

क्वषय घेऊन त्याच्या खोलात क्शरून क्लक्हतात व पनुलेखन करून 

आपल्ह्या पसु्तकाला जास्तीत जास्त झळाळी आणतात. मेहनत 

घेतात. ’अभ्यासोक्न प्रकटावे’  हा त्यांचा मलूमंत्र आह.े 

लेखक प्रहसद्ध नसल्यामळेु त्यांची पसु्तकं क्कतीही चांगली 

असली तरी हवकली जात नािीत. त्यामळेु त्यांना प्रकाशक त्यांची 

पसु्तकं छापत नािीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात. 

आहण प्रकाशन झालेच नािी तर ि े नवीन लेखक प्रहसद्ध िोणार 

कसे? या दषु्टचरात अनेक प्रहतभा गभावतच मारल्या जातात. अगदी 

“मतृ्युंजय”कार हशवाजी सावंत यांचं पसु्तक तीन विं कोणी 

प्रकाशक वाचनूिी पिात नव्िता. या दषु्टचरातन अनेक तरूण 

लेखकांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या.  

आता नेटवर नवलेखकांना वाचकांपयंत पोिोचवण्याचे काम 

अनेक संस्र्ा करत आिते. ई साहित्य प्रहतष्ठान त्यातील एक. ५ 
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लाखांिून अहधक वाचकांपयंत या नवीन लेखकांना नेण्याचे काम 

िी संस्र्ा करते. पणूव हवनामलू्य. लेखकांनािी कोणतािी खचव नािी. 

भहवष्य काळात लेखकांना भरघोस मानधन दणे्याची ई साहित्यची 

इच्छा आि.े नवीन उत्कृष्ट लेखक ई साहित्याकडे वळत आिते. 

त्यांना प्रहतसादिी हमळतो. कुणाला भरघोस स्ततुी तर कािींच्या 

वाट्याला टीकािी येते. या टीकेला positively घॆऊन ि ेलेखक 

आपला कस वाढवत नेतात. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री 

पाटील, कोमल मानकर, सरुज गाताडे, अनपु साळगावकर, 

बाळासािबे हशंपी, चंदन हवचारे, सौरभ वागळे, यशराज पारखी, 

चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओकंार झांजे, पंकज घारे, 

हवनायक पोतदार, चंद्रकांत हशंद,े हनरंजन कुलकणी, चारुलता 

हवसपतेु, काहतवक िजारे, गणेश सानप, मनोज चापके, मिशे जाधव, 

मनोज हगरसे, मदृलुा पाटील, हनलेश दसेाई, सनिा पठाण, संजय 

बनसोडे, संजय येरणे, शंतन ूपाठक, श्रेहणक सरडे, शभुम रोकडे, 

सधुाकर तळवडेकर, हदप्ती काबाडे, भपूेश कंुभार, सोनाली सामंत, 

केतकी शिा, हवहनता दशेपांडे, सौरभ कोरगांवकर, हमहलंद 

कुलकणी, शभुम पाटील, आहशि कले, सरुेंद्र पार्रकर, प्रीती 

सावंत दळवी, हनहमि सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोले, सहचन 

तोडकर, मिशे पाठाडे, अहभजीत पैठणपगारे, काहतवक िजारे, 

हकरण दशमखुे, जगहदश खांदवेाले, माधरुी नाईक, हवशाल दळवी, 

गौरी कुलकणी, हजतेश उबाळे, हप्रतम साळंुखे, स्वीटी मिाले, 
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अंबरीश गरुव, अहवनाश जामदार, गौरव नायगांवकर, प्रहणता 

ठाकूर, अहनल हपस,े अनाहमका बोरकर, पवन सोनवणे, राजेंद्र 

शेळके, पवुाव राउत, धनंजय कलमष्ट,े वैभव तांबटकर, बाळासाहबे 

क्शंपी, सजुाता क्सद्धा, क्वलास कोळी, गायत्री रोडे, मनोज 

कळमकर, काजल दळवी, सक्चन बोरस,े काक्तवकी भट, डॉ. क्प्रतम 

दरवडे, अमोल गवळी, क्नक्कता पाटील, संजीवनी दशेपांडे, 

अंक्कता क्शंद,े काजल दळवी असे अनेक तरूण लेखक 

अभ्यासपवुवक सातत्यपणूव लेखन करत आिते.  

मराठीत िौशी लेखकांची कमी कधीच नव्िती. आता 

िौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे, 

आपल्या लेखनाला पैल ूपाडण्याकडे लक्ष दणेारे तरूण लेखक येत 

आिते. िी नवीन लेखकांची फ़ौज मराठी भािेला नवीन प्रकाशमान 

जगात स्र्ान हमळवनू दतेील. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला 

उजाळा हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोवो. 

जगातील सवोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसवणारी भािा म्िणनू मराठीची 

ओळख जगाला िोवो.  

या सवावत ई साहित्याचािी खारीचा वाटा असेल िा आनंद. 

या यशात ई लखेकांचा हसंिाचा वाटा असेल याचा अहभमान.  

 

बस्स. अजनू काय पाहिजे? 
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