या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

काळाची चौकट
हे पुस्तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

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

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

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे.
प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल.
मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज
एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

नमस्कार ममत्ाांनो,
िलव िवझे पशहलेच
प्ु तक आपल्यव भेटीलव घेऊन
येतवनव खपू आनांद होत आहे.
तसे यवपर्ू ीही िी कवही कथव
शलशहल्यव आहेत आशि त्यव
शर्शर्ध शदर्वळी अांक, िवशसके
आशि कवही र्ेबसवईटर्र
प्रकवशित देखील झवले आहेत पि प्ु तक ्र्रूपवतले हे पशहलेच
प्रकविन.
िी शलहू िकतो हे िलव खपू आधीपवसनू िवशहती होते, अगदी
िवळेत असल्यवपवसनू . पि कधी प्रयत्नच नव्हतव के लव.
कॉलेजच्यव िेर्टच्यव र्र्वालव असतवनव पशहल्यवदां व कथव
शलहण्यवसवठी लेखिी उचलली, पि त्यवनांतरही सलग असां शलहिां
कधी जिलांच नवही. यवलव कवरि िवझव लहरी ्र्भवर् आशि
procrastination. पि गेल्यव दोन र्र्वांपवसनू िी शलखविवत
सवतत्य आिले आहे. सध्यव ३ कथव शलहून पिू ा आहेत तर
आिखीन ३-४ कथवांर्र कवि चवलू आहे.

तिी िलव लहवनपिवपवसनू र्वचनवची प्रचांड आर्ड. पि
ददु र्ै वने लहवनपिी म्हिवर्ी तेर्ढी र्वचनवची सधां ी शिळवली नवही.
िवझां र्वचन र्वढलां कॉलेजलव गेल्यवांनतर. कॉलेजच्यव लवयब्ररीत
िी भेटतील ती प्ु तकां र्वचनू कवढली.
िवझव पशहलव ्िवटाफोन आल्यवर्र eBooks र्वचण्यवचव िी
सपवटवच लवर्लव. िरवठी पेिव इशां ललि प्ु तकां इटां रनेटर्र सहज
आशि िोफत उपलब्ध असल्यवने यव कवळवत सर्ा इशां ललि
लेखकवचां े सवशहत्य र्वचनवत आले. यवत H. G. Wells, Sidney
Sheldon, Alistair MacLean, Edgar Allan Poe, Ernest
Hemingway, Agatha Christie, Anton Chekhov,
Jeffery Archer, Satyjit Ray, Dr. Jayant Naralikar अिव
अनेक लेखकवच
ां ी प्ु तकां िी एकविवगनू एक र्वचनू कवढली. एके
शदर्िी असेच एक eBook र्वचनवत आले. James Hadley
Chase यवांचे 'Knock, Knock! Who's There?' ही कवदबां री
अिरिः िी एकव रवत्ीत र्वचनू कवढली एर्ढी जबरद्त होती.
प्रत्येक चॅप्टर सांपल्यवर्र अजनू फक्त एक, अजनू फक्त एक असे
करत करत अखेर पहवटे ६ र्वजतव ती कथव सांपर्नू च िी झोपलो.
त्यवनां तर िी J. H. Chase यवच्ां यव प्ु तकवच्ां यव प्रेिवतच पडलो.
आतवपयांत िी त्यवांची जर्ळपवस पांचर्ीस एक प्ु तकां र्वचली

आहेत. यवशिर्वय Sir Arthur Conan Doyle शलशखत
अजरविर अश्यव िेरलॉक होम्सचव तर िी प्रचडां चवहतव!
िरवठीत प.ु ल. देिपवांडे, नवरवयि धवरप, रत्नवकर ितकरी,
सहु वस शिरर्ळकर, बवबरु वर् अनवाळकर, र्. प.ु कवळे, द. िव.
शिरवसदवर अश्यव अनेकवच्ां यव कथव र्वचल्यव, यवशिर्वय बवबवसवहेब
परु दरां े यवांची छत्पती शिर्वजी िहवरवज ही कवदबां री, शिर्वजी
सवर्तां वची छवर्व आशि िृत्यजांु य यव कवदबां ऱ्यव तर दोन दोन - तीन
तीन र्ेळव र्वचल्यव.
तसे िी सर्ा सवशहत्य र्वचतो पि िलव सर्वात जव्त गढू ,
सवहसी, शर्ज्ञवन, रोिवांचक, गप्तु हेर, क्रवईि नॉव्हेल्स आशि फँ टसी
यव प्रकवरचे कथव आर्डतवत. एक अनपेशित ट्शर््ट असिवऱ्यव,
गांतु वगतांु ीच्यव कथव ज्यव र्वचतवनव सतत डोकां चवलर्वर्ां लवगतां
आशि ज्यव िलव अचवनक सरप्रवईझ करतवत अिव कथव प्रचांड
आर्डतवत. ट्शर््ट चव बवदिहव O. Henry यवचां व देखील िवझ्यव
शलखविवर्र खपू प्रभवर् आहे. िी देखील िवझ्यव कथवांिध्ये
त्यवच्ां यवप्रिविे एक अनपेशित ट्शर््ट टवकण्यवचव प्रयत्न करतो
आशि त्यवच्ां यव प्रिविे कथेचव उलगडव हव िेर्टच्यव ओळीर्र
शकांबहुनव िेर्टच्यव िब्दवर्र करवयचव प्रयत्न करतो.

आतव देखील िी तिु च्यवसवठी कवहीश्यव अश्यवच
धवटिीतील कथव 'कवळवची चौकट' घेऊन आलो आहे. ही एक
शर्ज्ञवन कथव आहे 'बट शर्थ ट्शर््ट'. र्वचनू आपलव अशभप्रवय
नक्की कळर्व.
धन्सयर्वद.
कुिवर सोनर्िे.
Phone No. - 7709363544
Email ID :- sonavanekumar23@gmail.com
My Blog: - story-marathi.blogspot.com

काळाची चौकट

"मिवांत नाही सोडणार मी त्याला." हॉश्पटलच्यव
बेडर्र बसनू शर्जय ओरडत होतव. त्यवचव चेहरव रवगवने लवलबांदु
झवलव होतव, डोळ्यवत आग पेटली होती, ओठ थरथरत होते आशि
डोळ्यवसिोर एकसवरखे तेच दृश्य तरळत होते.
ओलाच िंब रस्ता, त्यावरून बेधडक आचि बेलगाम जािारी
एक लाल कार, रस्त्यावर जमा झालेली बघयािं ी गर्दी आचि
रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली 'ती'.
आज सहव िशहन्सयवनांतर तो कोिवतनू उठलव आशि त्यवने
पशहलवच प्रश्न के लव "िी कोि आहे ?" शकतीही प्रयत्न के लव तरी
त्यवलव ्र्तःबद्दल कवहीच आठर्ेनव. तो डोक्यवलव तवि देऊन
भतू कवळवत डोकवर्ण्यवचव प्रयत्न करू लवगलव आशि अचवनक
त्यवलव 'ते' दृश्य शदसले. त्यवच्यवच घरवसिोर पडलेल्यव त्यवच्यव
बवयकोचव तो शनश्चल आशि शदनर्विव चेहरव अजनू ही त्यवच्यव

डोळ्यवसिोर तरळत होतव. ते दृश्य आठर्तवच त्यवच्यव डोक्यवत
एक तीव्र कळ उठली आिी तो पन्सु हव ओरडलव. "शजर्तां नवही
सोडिवर िी त्यवलव."
शर्जय खविकर. र्य र्र्े ३२. एक आांतररवष्ट्रीय कीतीचव
िवस्त्रज्ञ. टवइि अँड ्पेस, अँटीिॅटर, िशल्टव्हसा र्र त्यवने शलहलेले
प्रबांध जगप्रशसद्ध होते. तरुि र्यवतच प्रशतष्टेचव सवयन्सस ललोब
अर्ॉडा, टुररांग अर्ॉडा, ब्रेकथ्रू प्रवईझ शजक
ां िवरव, श्रांग थेअरीर्र
ग्रवउांडब्रेशकांग ररसचा करून र्ैज्ञवशनक जगतवत खळबळ िवजर्िवरव,
२०व्यव र्र्ीच पी.एच.डी . पिू ा करिवरव आशि अर्घ्यव १८व्यव
र्र्ी इलां लांडच्यव एशडनबगा शर्द्यवपीठवत ररसचा सवठी शनर्डलव
गेलेलव असव शर्जय खविकर एक अशर्श्वनीय प्रॉशडजी.
देर्वच्यव कृ पेने त्यवलव प्रचांड बशु द्धित्तव शिळवली होती. त्यवर्र
त्यवने घेतलेले कष्टही अपररशित होते. शिर्वय त्यवची शचकवटी, शजद्द
आशि ध्येय सवध्य होत नवही तोपयांत अथक पररश्रि करण्यवची
तयवरी यव त्यवच्यव र्ृत्तीिळ
ु ेच तो आज एर्ढ्यव उांचीर्र येऊन
पोहोचलव होतव. यवच गिु विां ळ
ु े त्यवच्यव जीर्नवचव आलेख एर्ढव
भर भर र्वढलव होतव.

पि यव आलेखवची सरु र्वत िवत् खपू च खडतर होती. देर्वनां
त्यवलव जेर्ढां भरभरून शदलां तेर्ढांच त्यवच्यवकडून शहरवर्नू ही घेतलां.
त्यवचे र्डील र्वरले तेव्हव तो अर्घ्यव ७ र्र्वांचव होतव. कवकवने
त्यवच्ां यव र्वटेच्यव िेतवर्र आशि घरवर्र कब्जव के लव. आईने यव
एकुलत्यव एकव िल
ु वलव िोठ्यव कष्टवने शिकर्ले. त्यवच्यव
शिििवतली प्रगती बघनू शििकच त्यवलव िदत करु लवगले. त्यवने
्र्तःनेही अनेक शिष्ट्यर्ृत्ती शिळर्नू आपल्यव शिििवचव खचा
भवगर्लव आशि १८व्यव र्र्ीच एशडनबगा शर्द्यवपीठवची
्कॉलरशिप शिळर्नू तो इलां लडिध्ये दवखल झवलव आशि शतथनू च
त्यवच्यव यिवचव आलेख खऱ्यव अथवाने चढू लवगलव.
र्यवची एकर्ीिी ओलवांडवयच्यव आतच त्यवलव सर्ा कवही
शिळवलां - प्रेि, पैसव, प्रशसद्धी. यवतलां प्रेि तर २१च्यवही खपू आधी
शिळवलां. 'प्रशितव' त्यवच्यव आयष्ट्ु यवत आली तेव्हव तो फक्त
१७र्र्वांचव होतव......तर ती १६ र्र्वांची. दोघवचां ी नजरवनजर
ऍडशििनच्यव लवईन िध्ये उभे असतवनव झवली. फरक फक्त्त
एर्ढवच होतव शक ती ११र्ी सवयन्ससच्यव लवईनिध्ये उभी होती तर
तो पो्ट ग्रॅज्यएु िनच्यव. त्यवची प्रचडां बशु द्धित्तव पवहून िवळेने

त्यवलव कवयदेिीरररत्यव बढती शदली त्यविळ
ु े ५र्ी नांतर डवयरे क्ट
८र्ी िग १०र्ी, १२र्ी, एस. र्वय. ,टी. र्वय. अश्यव उड्यव घेत तो
१७व्यव र्र्ीच MSc Physics च्यव ऍडशििन लवईन िध्ये
पोहोचलव होतव.
दोघे फक्त एकच र्र्ा सोबत होते पि त्यव एकव र्र्वातच
त्यवच्ां यव ओळखीचां रूपवतां र िैत्ीत आशि िैत्ीचां रूपवांतर प्रेिवत
झवले. पढु ील शिििवसवठी तो इलां लड िध्ये दवखल झवलव आशि
त्यवचां ी सोबत तटु ली. इतकी र्र्े तो इलां लडां िध्ये रवशहलव पि त्यव
दोन व्यक्तींनव तो कधीच शर्सरलव नवही. एक म्हिजे त्यवच्यवर्र
जीर्वपवड प्रेि करिवरी, त्यवच्यव सख
ु दःु खवत त्यवची सवथ देिवरी
त्यवची प्रेयसी 'प्रशितव' आशि दसु री अथवातच त्यवची 'आई'.
भवरतवत परतल्यवर्र कवही र्र्वांनी त्यवने प्रशितवलव ललनवची
िवगिी घवतली. शतने अथवातच होकवर शदलव. ललनवची तवरीख
ठरली. सर्ा तयवरी सरुु झवली पि त्यवच्यव िनवत कवय आले कवय
िवशहत? ललनवच्यव दोन आठर्डे अगोदर अचवनक तो इलां लडलव
शनघनू गेलव. गेलव तो गेलवच. २ र्र्वानतां र भवरतवत परतलव ते अँटी
िॅटरचव प्रबांध घेऊनच. नांतर दोघवचां ां ललन झवलां. त्यवच्यव कुटुांबवत

आलेल्यव यव नव्यव सभवसदविळ
ु े तो खपु आनांदवत होतव. त्यवलव
शप्रय असिवऱ्यव दोन्सही व्यक्ती आतव त्यवच्यवसोबत होत्यव.
सर्ाकवही सरु ळीत चवलू होतां. पि हव आनांद त्यवलव फवरकवळ
उपभोगतव नवही आलव. ललन होऊन १ र्र्ाही उलटलां नव्हतां शक
त्यवची आई त्यवलव सोडून गेली.
आईचां दःु ख पचर्नू तो पन्सु हव सांसवरवलव लवगतो न लवगतो
तोच एके शदर्िी शर्परीत घडलां. कॉलेजिध्ये प्रवध्यवपक असलेली
प्रशितव घरवतनू बवहेर जवत असतवनव अचवनक कुठूनिी एक लवल
कवर आदळत, आपटत, पन्सनवस शठकविी धडकत आशि नवगिोडी
र्ळिां घेत आली आशि शतलव फरफटत घेऊन गेली. सर्वात र्वईट
म्हिजे शतलव फरफटत नेतवनव तो ्र्तः डोळ्यवने पवहत होतव पि
कवहीच करू िकलव नव्हतव. त्यव गवडीिळ
ु े त्यवच्यवही डोक्यवलव
जबर िवर बसलव होतव. त्यवने कवरचव नबां र प्लेट पवहण्यवचव प्रयत्न
के लव पि भोर्ळ येऊन पडण्यवपर्ू ी त्यवलव फक्त बेधडक जविवरी
ती लवल कवर, त्यवच्यवच घरवसिोर पडलेली त्यवची बवयको आशि
नतां र जिव झवलेली बघ्यवच
ां ी गदी एर्ढच
ां शदसल.ां

कोिवतनू बवहेर आल्यवर्र त्यवलव एर्ढी एकच गोष्ट आठर्त
होती. हळू हळू त्यवलव ्र्तःबद्दल एक एक गोष्ट आठर्ू लवगली.
्र्तःचवच अँटी िॅटरचव प्रबांध र्वचनू त्यवलव तो शलहीतवनवच्यव
आठर्िी जवलयव झवल्यव. कसां ललनवच्यव दोन आठर्डे अगोदर तो
इलां लांड िध्ये आलव होतव आशि प्रशितवची आठर्ि येऊन शतची
भेट घ्यवयलव र्वरांर्वर तो भवरतवत यवयचव. हळू हळू त्यवच्यव इतर
आठर्िी ही जवलयव झवल्यव. बऱ्यवचश्यव त्यवलव त्यवच्यव शित्वनां ी
सवांशगतल्यव.
हॉश्पटलिधनू शड्चवजा शिळून त्यवलव तीन िशहने झवले होते
तरी अजनू तो पिू ा श्थरवर्लव नव्हतव. त्यवचां किवतच िन लवगत
नव्हतां. त्यवलव प्रत्येकर्ेळी तेच दृश्य शदसवयचां. रवत्ी अपरवत्ी
अचवनक उठून तो ओरडवयचव "शजर्ांत नवही सोडिवर िी त्यवलव".
ते दृश्य आठर्तवच त्यवचां डोकां भडके . प्रिीतवलव उडर्नू न
थवांबतवच गेलेल्यव त्यव कवरर्वल्यवचव रवग त्यवच्यव डोक्यवत बसलव
होतव. त्यवच्यव सिोर आतव एकच ध्येय होतां 'त्यव कवरर्वल्यवलव
पकडून त्यवलव शििव करवयची' . पि कसां ? ते त्यवलव सिजेनव. ही
घटनव घडली तेव्हव कॉलनीतलव तो र्तव तर अगदी सविसिू होतव.

त्यव घटनेचे सविीदवर फक्त दोघचां होते. एक 'ती' जी आतव कधीच
कवही बोलू िकिवर नव्हती. आशि एक 'तो' ज्यवलव कवरच्यव
रांगवपलीकडे कवहीच आठर्त नव्हतां. लोकवांची गदी खपू उिीरव
जिली. पोशलसवांकडेही कवहीच िवशहती नव्हती. 'आतव त्यव
नवलवयकवलव िोधवयचां कसां?' यवच शर्चवरवत तो रवत् रवत् जवगर्ू
लवगलव. शदर्सें शदर्स त्यवची िवरीररक आशि िवनशसक श्थती
ढवसळू लवगली.
त्यवची ही अर््थव रवजेिलव बघर्त नव्हती. रवजेि त्यवचव
कॉलेजिधलव शित्. कॉलेजिध्ये असतवनव खपू र्ैतवग आलव शकांर्व
बोअर झवले की शर्जय आशि रवजेि दोघांही रवजेिच्यव जन्सु यव
शहरोहोंडव र्रून दरू कुठे तरी भटकून यवयचे. त्यवांची ही सर्य पढु ेही
तिीच चवलू रवशहली फक्त रवजेिच्यव शहरोहोंडव ऐर्जी शर्जयची
'बी एि डब्ल्य'ू एर्ढवच कवय तो फरक पडलव होतव.
शर्जयलव यव अर््थेतनू बवहेर कवढण्यवसवठी रवजेिने
कोकिवचव बेत आखलव जेिेकरून ३ -४ शदर्स बवहेर जवतील
आशि शर्जयच्यव डोक्यवतील शर्चवरवच
ां ां जळिट तरी शनघनू जवईल.
तत्पर्ू ी त्यवने शर्जयच्यव बी एि डब्ल्यू लव गॅरेज िधनू नीटनेटकी

करून घेतली. गेल्यव ९ -१० िशहन्सयवांपवसनू शबचवरीने फक्त
कवर्ळ्यव शचिण्यवनां ी टपवर्र के लेली कलव कुसरच बशघतली होती.
रवजेिने शतलव रांगरांगोटी करून एकदि चकचकीत नव्यवसवरखी
करून घेतली.
त्यव चवर शदर्सवच्ां यव शरपने शर्जय र्र थोडव फरक पडलव पि
फक्त कवही शदर्सवांपरु तवच. आठर्डवभरवनांतर तो पन्सु हव त्यवच
शर्चवरवत डुांबनू गेलव. ते दृश्य आशि बदलव घ्यवयचव शर्चवर त्यवलव
सतवर्ू लवगले.
एके शदर्िी शर्जयच्यव डोक्यवतलां कवहूर खपू च र्वढलां आशि
त्यवतनू सटु कव करण्यवसवठी त्यवने एकट्यवनेच बवहेर ड्रवयशव्हगां लव
जवयचव शर्चवर के लव. त्यवने गॅरेजचव दरर्वजव उघडलव. सिोर
त्यवची शप्रय पवांढरी बी. एि. डब्ल्य.ू उभी होती. कवरचव दरर्वजव
उघडून तो ड्रवयव्हींग सीटर्र बसलव. तब्बल ९ िशहन्सयवांनांतर तो
ड्रवयशव्हगां सीटर्र बसलव होतव. कोकिवतां सगळीकडे रवजेिनेच
ड्रवयशव्हगां के ले होते. त्यवने हलके च ्टेअररांगर्रून हवत शफरर्लव.
त्यवलव थोडे र्ेगळेच र्वटू लवगले. ड्रवयशव्हगां सवठी शनघवलव होतव
खरव पि त्यवलव आतव बवहेर जवउिी र्वटेनव. सीटर्र डोकां ठे ऊन

तो आपल्यवच शर्चवरवत गगांु झवलव. पवहतव पवहतव त्यवलव झोप
लवगली. आशि झोपेतच त्यवचां िन भतू कवळवत चक्कर िवरून
आलां.
"िक्यच नवही."
"कव?"
"कवळ तल
ु व असे करूच देिवर नवही. ती चौकट कोिी िोडूच
िकिवर नवही."
"कव नवही?" शर्जय थोडव र्ैतवगलेलवच होतव, "आशि एक
शिशनट. कसली चौकट?"
"कवळवची चौकट." आपल्यव िब्दवर्र जोर देत प्रशितव
म्हिवली, "प्रत्येक गोष्टीलव कवही शनयि असतवत. कवळवचेही
्र्तःचे कवही शनयि आहेत. तीच कवळवची चौकट ."
"तू एकव र्ैज्ञवशनकवलव कवळवचे शनयि शिकर्त आहेस?"
"हो." आपलां हसू दवबत ती म्हिवली, "कवरि तू फक्त
भौशतकदृष्ट्यवच यवचव शर्चवर करत आहेस."
"िवझ्यव िते कवळ हे भौशतकिवस्त्रवतच िोडतां. त्यवचव शर्चवर
भौशतकदृष्ट्यवच करवर्व लवगेल.....की आिखीन नर्ीन कोितां

िवस्त्र िोधनू कवढलस त?ू ". त्यवच्यव यव टोिण्यवर्रून तो आतव
र्ैतवगलवय हे प्रशितवलव सिजल.ां आशि शतलव आिखीन हसू
आलां. तरी शतने आपलव िद्दु व सोडलव नवही.
"नर्ीन नवही …पि एक िवस्त्र आहे".
"कोितां?" शर्जयने उत्सक
ु तेने शर्चवरलां.
"अध्यवत्ि.... तु जर यव बवजनू ेही शर्चवर के लवस तर कदवशचत
तल
ु व कवळवची चौकट सिजू िके ल."
अध्यवत्िवचव शर्र्य आल्यवर्र शर्जय शचडलव. तो अगदीच
नवश्तक नव्हतव पि देर्वर्र त्यवचव फवरसव शर्श्ववस नव्हतव.
त्यवलव असां शचडलेलव पवहून शतलव आिखीनच हसू येत होतां.
त्यवांची नेहिीच र्ेगर्ेगळ्यव शर्र्यवांर्र चचवा व्हवयची.
इनफॅ क्ट, चचवा किी अन र्वद शर्र्वदच जव्त व्हवयचव. आशि
असव र्वद सरुु झवलव की तवस तवसभर तो चवलवयचव. आज त्यवांच्यव
र्वदवचव शर्र्य होतव 'ग्रँडफवदर पॅरवडॉक्स'.
ग्रँडफवदर पॅरवडॉक्स र्ैज्ञवशनक जगतवतील एक अनवकलनीय
तका आहे. सिजव एखवदव व्यक्ती टवईि रॅव्हल करून जर
भतू कवळवत गेलव. आशि त्यवने आपल्यव आजोबवनां व त्यवचां व जन्सि
झवल्यव झवल्यव िवरले तर कवय होईल?

जर त्यव व्यक्तीच्यव आजोबवांचव िृत्यू जन्सिल्यवर्र लगेचच
झवलव तर त्यवचव अथा त्यव व्यक्तीच्यव र्शडलवचां वही जन्सि झवलव
नवही. आिी र्डीलवांचव जन्सि झवलव नवही यवचव अथा त्यवचवही जन्सि
झवलव नवही. आतव जो जन्सिलवच नवही तो टवईि रॅव्हल करून
भतू कवळवत कसव जविवर? आशि आपल्यवच आजोबवनां व कसव
िवरिवर? यव दोन पर्पर शर्रोधी घटनवांचव िेळ बसत नव्हतव, यवच
शर्र्यवर्र त्यवच्ां यवत र्वद चवलू होतव तर त्यवची बवयको म्हिते हे
िक्य नवही..... कवळ असां होऊच देिवर नवही.
एि. शफल. ए्रोशफशजक्स असलेली प्रशितव जेव्हव शनसगा,
अध्यवत्ि, देर् असल्यव शर्र्यवांर्र बोलवयची त्यवर्ेळेस त्यवलव
शतचव रवग यवयचव. दैर् शकांर्व निीब यवपेिव तो ्र्तःच्यव
कतात्ु र्वलव जव्त िहत्र् द्यवयचव. आशि यवच िब्दवचां व र्वपर
प्रशितव कुठे नव कुठे प्रत्येकर्ेळेस करवयचीच. आतवही ती बोलत
होती शक "कवळवची चौकट कोिी िोडूच िकत नवही. जर कोिी
प्रयत्न के लव तर कवळ त्यवलवच आपल्यव चौकटीत सविवर्नू
घेईल."

शतच्यव यव असल्यव कल्पनवांनव कसव छे द देतव येईल यवचव
शर्चवर त्यवच्यव िनवत घोळू लवगलव. नसु तव र्वद शर्र्वद करून हे
होिां िक्य नव्हतां त्यवसवठी कवहीतरी चित्कवरच करिां जरुरीचां
होत. आशि अचवनक त्यवच्यव डोक्यवत एक शर्चवर चिकून गेलव.
जर time travel खरांच िक्य झवलां तर आपि यवच र्ेळेस इथांच
प्रगट होऊ आशि त्यवर्ेळेस शतच्यव चेहऱ्यवर्रचे आश्चयवाचे आशि
परवभर्वचे भवर् आपि शटप.ू कदवशचत त्यवच र्ेळेस शतच्यव
डोक्यवतनू यव कल्पनव शनघनू जवतील. अिी कल्पनव त्यवच्यव िनवत
आली पि ती त्यवने लगेचच झटकून टवकली. ्र्प्नवांच्यव दशु नयेत
र्वर्रिवऱ्यवपां ैकी तो नव्हतवच तर ती सत्यवत उतरर्ण्यवर्र त्यवचव
भर असवयचव.
त्यवने पन्सु हव आपलां लि चचेकडे र्ळर्लां आशि तो म्हिवलव,
"तल
ु व खरांच असे र्वटते शक असल्यव कवही कल्पनव प्रत्यिवत
असतील म्हिनू ." त्यवच्यव बोलण्यवतनू त्यवची नवरवजी उघड शदसत
होती. आशि ते पवहून प्रशितव आिखीच हसू लवगली. नेहिी
त्यवच्यव प्रत्येक प्रश्नवलव आपल्यव कल्पकतेने प्रत्यत्तु र करिवरी ती
आज नसु ती हसतच होती. िेर्टी तो म्हिवलवच, "नक्की कवय
झवलय तल
ु व? सकवळपवसनू नसु ती हसतच आहेस.

यवर्र ती पन्सु हव खळखळून हसली आशि लवशडक होत
त्यवच्यव जर्ळ येऊन म्हिवली, "आतव तो पॅरडॉक्स रवहू दे आशि
तझ्ु यव पॅरडॉक्स चव शर्चवर कर."
"म्हिजे?"
"म्हिजे तझ्ु यव नोट्सच्यव शचांध्यव करवयलव तझु व ्र्तःचव
पॅरडॉक्स येत आहे."
"म्हिजे?" शर्जय आिखीच बचु कळ्यवत पडलव. िोठी िोठी
गशितां चटु कीत सोडर्िवरव तो, त्यवलव यव कोड्यवचां कवही उलगडव
होईनव. तो पन्सु हव म्हिवलव, "अगां कवय बोलतेयस नीट सवांग नव
जरव."
"अरे र्ेड्यव" आिखीन लवडवत येऊन ती म्हिवली, "आतव
आपल्यव दोघवत शतसरव येिवर आहे. तु बवप बनिवर आहेस."
दोन िि शर्जय िवतां च बसलव. ती अचवनक असव कवहीतरी
बॉम्ब टवके ल यवची त्यवने कल्पनवच के ली नव्हती. आशि अचवनक
करांट लवगल्यवसवरखव तो उठलव आशि घरभर नवचत सटु लव. त्यवने
शतलव जर्ळ ओढून घेतले आशि कडकडून शिठी िवरली.
"कधी कळलां हे."
"आज सकवळीच."

"य.ु ... हु ...." तो जोरवत ओरडत म्हिवलव, "आज पिू ा शदर्स
आपि सेशलब्रेट करवयच.ां "
"अरे पि आत्तव ११ र्वजतव िवझां लेक्चर आहे."
"ते कवही नवही. आज पिू ा शदर्स कवहीच कवि करवयचां नवही."
त्यवचव िडू ऑफ करवयलव शतचां िन होईनव, शतनेही लगेच
होकवर शदलव. इतक्यवत जोरवत गवरवसां ह पवऊस सरुु झवलव. त्यवची
शप्रय बी एि डब्ल्यू बवहेर र्त्यवर्रच उभी होती. हवतवतली नोट्सची
डवयरी बांद करून तो गवडी गॅरेज िध्ये लवर्ण्यवसवठी उठलव पि ती
म्हटली, "थवबां . िी लवर्ते. िवझी scooty पि आत लवर्वयची
आहे. तू तझु ां कवि कर." असां म्हिनू ती दोन्सही गवड्यवच्ां यव चवव्यव
घेऊन बवहेर गेली पि अचवनक कुठूनिी ती दळभद्री गवडी आली
आशि शतलव फरफटत घेऊन गेली.
"पॉि ...... " अचवनक झवलेल्यव आर्वजविळ
ु े त्यवची तांद्री
भांग पवर्ली. झोपेत त्यवचां डोकां श्टअररांग र्र पडलां होतां.
यव आठर्िीने तो आिखीनच बेचैन झवलव. त्यव
कवरर्वल्यवचव रवग तर ितपटीने र्वढलव. शिर्वय तो ्र्तःर्रही
शचडलव. "शतच्यव ऐर्जी िी कव नवही गेलो गवडी लवर्वयलव. कव

जवऊ शदलां िी शतलव." असां म्हिनू त्यवने रवगवनेच डवव्यव हवतवची
िठू डॅिबोडार्र आपटली त्यवसरिी ललोव्जबॉक्स उघडलव गेलव.
त्यवनां रवगवनेच आपटून तो बांद के लव पि त्यवचां लॉक शस्टि
किजोर झवल्यवने ते पन्सु हव उघडलां आशि त्यवतनू एक शहरव्यव रांगवची
डवयरी बवजच्ू यव सीटर्र पडली. ती डवयरी त्यवने उघडून पवशहली.
आत नवर् र्गैरे कवहीच नव्हतां आशि त्यवत बरीच आकडेिोड
के लेली होती त्यवने २-३ पवने उलटली आशि आश्चयवाने त्यवचे डोळे
शर््फवरले. त्यवचां हृदय जोरजोरवत धडधडू लवगलां, " हे खरांच िक्य
आहे कव?" त्यवने ्र्तःलवच शर्चवरले.
त्यवने फटकन ती डवयरी शखिवत टवकली आशि आपली रूि
गवठली. आशि ती व्यर्श्थत र्वचण्यवस सरु र्वत के ली. प्रत्येक
पवनवगशिक त्यवचव शर्श्ववस र्वढू लवगलव. डवयरीतील गोष्ट जर खरी
ठरली तर त्यवची सगळी दशु नयवच बदलिवर होती. सगळी दःु खां
सख
ु वत पवलटिवर होती. सगळी दशु नयव त्यवच्यव पवयविी लोळि
घेिवर होती. आशि कव नवही घेिवर? कवरि त्यव डवयरीत टवइि
ििीनचव फॉिाल
ु व होतव.

पढु ील आठर्डवभर त्यवने त्यव डवयरीतील एकूि एक ओळ
तपवसनू पवशहली. प्रत्येक गोष्ट १० -१० र्ेळव चेक करून पशहली.
खरांच तो फॉिाल
ु व परफे क्टली लॉशजकल होतव.
किवतच कवहीच चक
ू र्वटत नव्हती. त्यव डवयरीच्यव
सहवय्यवने टवइि ििीन बनर्िे िक्य र्वटत होते. फक्त हे प्रत्यि
करून पवहिे तेर्ढे बवकी होते. आशि त्यवसवठी खपू पैिवांची
आर्श्यकतव होती. पैिवसां वठी कवय करवर्ां? यव शर्चवरवत
असतवनवच त्यवच्यव डोक्यवत प्रश्न आलव आशि चिकून तो
्र्तःिीच म्हिवलव, "एक शिशनट, पि ही डवयरी आहे कोिवची?"
डवयरी सवपडल्यवपवसनू तो इतकव भवरवर्नू गेलव होतव शक यव
गोष्टीचव शर्चवरच त्यवलव शिर्लव नव्हतव.
त्यवने आठर्ण्यवचव प्रयत्न करून पशहलव पि डवयरी सांदभवात
त्यवलव कवहीच आठर्ेनव. त्यवने ्र्तःचे आशि डवयरीतील अिर
जळ
ु र्नू पशहले. त्यवचां अिर सांदु र आशि सटु सटु ीत होते. तर
डवयरीतले अिर एकदि गचवळ आशि शगचशिड होत.ां हे अिर
कुिवचां असवर्ां तो शर्चवरवतच होतव शक त्यवलव अचवनक रवजेिची
आठर्ि झवली. रवजेिचां अिर खरांच गचवळ होतां. शिर्वय त्यवलव
डवयरी शलहवयचीही सर्य होती. रवजेिच्यव घरी सेि असल्यवच

अनेक डवयऱ्यव असल्यवचां त्यवने पवशहलां होतां. रवजेि सद्ध
ु व एक
प्रशसद्ध िवस्त्रज्ञ होतव. शर्जयच्यव िनवत कडीलव कडी गफ
ांु त गेली
आशि सर्ा कहविी त्यवच्यव सिोर उलगडत गेली.
"तरीच सपां िू ा कोकि रीपिध्ये रवजेि फक्त टवइि अँड ्पेस
च्यव प्रबांधवशर्र्यीच गप्पव िवरत होतव. "तो ्र्तःिीच म्हिवलव
त्यवलव खवत्ी पटली शक हव फॉिाल
ु व रवजेिचवच आहे. पि आतव
तो त्यवच्यव हवती लवगलव होतव.
"सॉरी रवजेि. िलव तझु ां श्रेय चोरवयचां नवही पि िलव आतव
यव डवयरीची खपू गरज आहे. िवझ्यव आयष्ट्ु यवत झवलेली एक चक
ू
िलव सधु वरवयवची आहे. त्यवनतां र तो फॉिाल
ु व िी जसवच्यव तसव
तझ्ु यव हर्वली करे न." शर्जय ्र्तःिीच बोलत होतव. त्यवने टवइि
ििीन बनर्ण्यवचां पक्के के ले.
सगळ्यवत प्रथि त्यवलव गरज होती भरपरू पैिवचां ी.
त्यवच्यवकडे पैिवांची कवही किी नव्हती पि तोही पैसव अपरु व पडत
होतव. त्यवने सर्ा िहवगड्यव र््तू , िौल्यर्वन पेंशटांलस शर्कुन पैसे
जोडले, तरीही अजनू पैसे किीच पडत होते िेर्टी त्यवने त्यवचव

रवहतव बांगलव शर्कलव. त्यवबदल्यवत त्यवलव बरे च पैसे शिळवले.
आतव तो त्यवच्यव प्रोजेक्टर्र कवि करू िकत होतव.
यव प्रोजेक्ट िध्ये सक्सेस शकती शिळेल यवची त्यवलव कवहीच
खवत्ी नव्हती. तो फक्त अधां वरवत एक उडी िवरत होतव. उडी
व्यर्श्थत बसली तर सर्ाच आनांदी आनांद होिवर होतव. नवहीतर
तो बरबवद होिवर होतव.
त्यवने बगां लव शर्कलव पि एकव अटीर्र शक त्यव बगां ल्यवत
कवही िशहने तोच रवहिवर. असां करण्यविवगे दोन कवरिे होती. एक
म्हिजे यव प्रोजेक्ट सवठी त्यवलव भरपरू जवगव लवगिवर होती. आशि
दसु रां रवजेिलव कोितवही सगु वर्व लवगू नये म्हिनू . त्यवनां सर्ा र््तू
शर्कल्यव असल्यव तरी त्यवची शप्रय पवांढरी बी एि डब्ल्यू अजनू ही
त्यवच्यवच िवलकीची होती. प्रोजेक्ट सवठी त्यवलव शतची गरज होती.
शहच बी एि डब्ल्यू त्यवचव पिू ा भतू कवळ बदलिवर होती.
त्यवने सर्ा तयवरी के ली. बॅकयवडा िध्ये तो रवत्ां शदर्स यव
प्रोजेक्ट र्र कवि करू लवगलव. सर्ा प्रथि त्यवने जेट इशां जन आशि
टबो खरे दी के ले. आशि ते बी.एि.डब्ल्य.ू च्यव टपवर्र शफक्स के ले.
जेट इशां जनच्यव खवली, टपवच्यव दोन्सही बवजल
ू व कोलॅप्सेबल शर्ांलस

अटॅच के ले. टबोच्यव िवगच्यव बवजल
ू व इन्सरव लवईट बीिर शफक्स
के ले. सपां िू ा डॅि बोडा बदलनू त्यवर्र टच्क्रीन्सस लवर्ले. जनु ां
्टेअरींग बदलनू त्यवऐर्जी छोटां पि पॉर्रफुल ्टेअरींग अटॅच
के लां त्यवच्यव िेजवरी सपु र कांसोल जोडले.
पि सर्वात िहत्र्वची गोष्ट म्हिजे 'डवयिेन्सिन अल्टरनेटर'. जे
त्यवने फॉम्याल
ु वचव र्वपर करून बनर्ले होते. हेच ते यांत् होते जे
त्यवलव भतू कवळवत घेउन जविवर होते. िवनर् शत्शितीय सृष्टीत रवहतो
तर कवळ म्हिजे चौथी शिती, जी आपि अनभु र् तर करतो पि
शतलव बदलू िकत नवही. ५व्यव शकांर्व त्यवपढु ील कोित्यवही
शिशततील जीर् िवत् कवळविध्ये िवगे पढु े जवऊ िकतो, त्यवलव
बदलू िकतो. 'डवयिेन्सिन अल्टरनेटर' यवच तत्र्वर्र कवि करत
होते. डवयिेन्सिन अल्टरनेटर त्यवलव ५व्यव शितीत घेउन जविवर होते.
िग ५व्यव शिशततनु तो भतू कवळवत िवगे जविवर होतव. कवळविध्ये
हव्यव त्यव शठकविी पोहोचल्यवर्र तो पन्सु हव आपल्यव शत्शितीय
सृष्टीत परतिवर होतव. त्यव ५ फूट बवय २ फुटवांच्यव नळकवांड्यवने
त्यवच्यव कवरची िवगची पिू ा सीट अडर्ली होती.

तीन िशहन्सयवांच्यव अथक पररश्रिवनांतर अखेर त्यवची
बी.एि.डब्ल्यू टवइि ििीन िध्ये रुपवतरां रत झवली. आतव फक्त ती
कवि करते शक नवही एर्ढांच चेक करवयचां होतां. रवजेि इलां लडलव
गेल्यविळ
ु े त्यवलव सर्ा कवि शबनबोभवट पिू ा करतव आल.ां त्यवची
टवईि ििीन कि फ्लवशयांग कवर शतच्यव पशहल्यव टे्टसवठी एकदि
सज्ज होती. शतलव टे्ट करवयची शर्जयलव खपू घवई झवली होती,
तरीही शर्जय चवर शदर्स थवबां लव. कवरि चवर शदर्सवनां ी रवजेि
भवरतवत परतिवर होतव. त्यवलव न भेटतवच जविे शर्जयलव थोडां
कृ तघ्न पिवचां र्वटलां. रवजेििळ
ु ेच तर हे िक्य झवले होते. त्यवलव
एकदव थँक्स म्हिनू िगच तो शनघिवर होतव. शिर्वय न जविो
आपि पन्सु हव रवजेिलव के व्हव भेटू? भेटू शक नवही?
तो भतू कवळवत जवण्यवसवठी अधीर झवलव होतव. ते चवर शदर्स
त्यवलव चवर र्र्वांसवरखे भवसत होते. अखेर तो शदर्स उजवडलव
आशि रवजेि त्यवच्यव घरी परतलव. रवजेि घरी पोहोचतो न
पोहोचतो तोच शर्जय दवरवत हजर. त्यवलव पवहून रवजेि जरव
चपवपलवच, इतक्यव लर्कर शर्जय त्यवलव भेटवयलव येईल यवची
त्यवलव कल्पनव नव्हती. त्यवलव पवहतवच रवजेि म्हिवलव, "अरे
शर्जय, तझ्ु यवसवठी िी एक खवस शगफ्ट आिलीये इलां लडलर्रून".

शर्जयलव सध्यव तरी कोित्यवच शगफ्ट िध्ये इटां रे ्ट नव्हतव. त्यवलव
लर्करवत लर्कर घरी पोहोचनू आपल्यव कवरिध्ये शिरवयचां होत.ां
रवजेिने आपल्यव बॅगेिधनू एक शपिर्ी कवढून त्यवतनू एक
डवयरी कवढली. तो डवयरी घेऊन शर्जयकडे येतच होतव शक त्यवचव
हवत लवगनू ती शपिर्ी पडली. त्यवतनू ४-५ डवयऱ्यव जशिनीर्र
पडल्यव, सर्ा डवयऱ्यव एकसवरख्यवच शहरव्यव रांगवच्यव होत्यव. त्यवची
रोजशनिी तर शर्जयच्यवच सिोर उपडी होऊन पडली. ती झटकन
बदां करत रवजेिने सगळ्यव डवयऱ्यव बॅगते ठे ऊन शदल्यव आशि
तसलीच एक डवयरी शर्जयच्यव हवतवत ठे र्त तो म्हिवलव, "डॉकटर
्टीफन हॉशकांलस यवांच्यव एकव अनपशब्लश्ड ररसचाचे हे कवही नोट्स
आहेत. तू इलां लडलव नवही येऊ िकलव म्हिनू िी खवस तझ्ु यवसवठी
ही आिली आहे. 'time and space' तझु व आर्डतव शर्र्य.
यवर्रच हव ररसचा होतव. एकदव बघ तल
ु व खपू फवयदव होईल. "
"थँक्स."
"त्यवत कसलां आलय थँक्स एक डवयरीच तर आहे."
शर्जय खरतर दसु ऱ्यवच डवयरीबद्दल थँक्स म्हिवलव होतव. पि
हे सध्यवतरी तो रवजेिलव सवगां ू िकत नव्हतव. रवजेि शर्जयलव

बसण्यवस सवांगनू रे ि व्हवयलव गेलव. शर्जय लवगलीच िवगे
शफरलव.
घरी गेल्यव गेल्यव तो बीएिडब्ल्यू िध्ये शिरलव. त्यवने ती कवर
िहरवपवसनू थोडी दरू एकव सुिसवन रोडर्र आिली. तो एक शब्रशटि
कवलीन शब्रज होतव. तो शब्रज खचलव म्हिनू सरकवरने त्यवच्यव
िेजवरीच नर्व शब्रज बवांधलव होतव. आशि जनु व शब्रज रहदवरीसवठी
बांद के लव होतव. आधीच हेरून ठे र्लेल्यव त्यव शब्रजर्र शर्जयने
गवडी उभी के ली. दोन ििवसवठी तो थवबां लव िग गवडीची चवर्ी
शफरर्ली शगअर बदललव आशि अशक्सलेटरर्र पवय शदलव
त्यवसरिी ती गवडी धरु वचां एक लोट सोडत ्टवटा झवली. जेट
इशां जनचां र्जन कदवचीत शतलव पेलर्त नसवर्ां. गवडी हळू हळू र्ेग
पकडू लवगली, थोड्यवच र्ेळवत शतने २००चव ्पीड पकडलव.
आतव तो शब्रज सपां िवर इतक्यवत शर्जयने शर्लां स ओपन के ले, शबिर
्टवटा के लव. त्यवसरिी त्यवची कवर हर्ेत झेपवर्ली. त्यवची नजर
आतव टवइिरर्र होती. भतू कवळवत जवऊन तो कवहीही करू िकत
होतव. सर्ा गोष्टी त्यवलव हव्यव तश्यव बदलू िकत होतव. सपां िू ा
इशतहवसच बदलू िकत होतव. "आईन्स्टवईन, न्सयटू न यवांच्यव ऐर्जी
्र्तःचां नवर् लवर्ू िकत होतव. पि त्यवने ्र्तःिीच प्रविवशिक

रवहवयचव शनश्चय के लव. भतू कवळवत जवऊन फक्त एकच गोष्ट
बदलवयची, प्रिीतवचव जीर् र्वचर्वयचव आशि त्यव लवल कवर
र्वल्यवलव बदड बदड बदडवयचव. बवस िग तो यव टवइि ििीनचव
र्वपर पन्सु हव करिवर नव्हतव. िनवत हव शर्चवर पक्कव करून त्यवने
टवइिरर्र तवरीख टवकली - ०१ जल
ु ै २०१५ आशि र्ेळ टवकली
सकवळी १० र्वजतवची प्रशितवचां लेक्चर ११ र्वजतव होतां म्हिजे
ही घटनव १०. ३० च्यव आसपवस घडलेली असिवर. त्यवने टवयिर
सेट के लव आशि बोट ON बटनवर्र ठे र्लां. त्यवलव थोडां
घवबरल्यवसवखां र्वटत होतां. त्यवच्यव ३ िशहन्सयवच्यव िेहनतीचां फळ,
त्यवचां सर्ास पिवलव लवर्ण्यवचां फळ त्यव एकव बटनवर्र शडपेंड
होतां. त्यवनां त्यवच्यवच नकळत देर्वचे नवर् घेतले आशि बटन दवबले
त्यवसरिी कवर जर्ळपवस प्रकविवच्यव र्ेगवने उडू लवगली, आशि
तो खऱ्यव अथवाने टवइि रॅव्हल करू लवगलव. प्रकविवच्यव र्ेगवने
उडत असनू ही त्यवची कवर एकवच जवगी श्थर होती, कवरि त्यवचव
प्रर्वस ्थळवतनू नवही तर कवळवतनू होत होतव. पृथ्र्ीर्र सर्ा शक्रयव
त्यवलव उलट होतवनव शदसू लवगल्यव. शपकवांनी भरलेली िेतां किी
किी होऊन पन्सु हव िेती नवांगरलेल्यव अर््थेत शदसू लवगली. झवडां
झडु पां लहवन लहवन होत चवलली. नदी उलटी र्वहतवनव शदसू
लवगली. यव गोष्टींचव शनदवन त्यवलव बोध तरी होत होतव. बवरीक
सवरीक गोष्टी शकांर्व सविवन्सय जीर्न तर अशजबवतच शदसत नव्हतां.

कसां शदसिवर? दर १०-१२ सेकांदवलव एक शदर्स यव र्ेगवने तो िवगे
चवललव होतव. कवही सिजवयच्यव आतच सर्ा घटनव
डोळ्यवसिोरून झरा कन शनघनू जवत होत्यव.
त्यवने टवइिरर्र एक नजर टवकली आशि तो चपवपलव, "कवय
योगयोगवची गोष्ट आहे. यवकडां िवझां लिचां नव्हत.ां " तो ्र्तःिीच
म्हिवलव. त्यवलव शजथे जवयचां होतां ती तवरीख होती
०१/०७/२०१५, १०.०० am आशि आतवची तवरीख होती
०१/०७/२०१६, १०.०० am. यव योगवयोगवचां त्यवलव थोडां
आश्चया र्वटलां आशि तो पन्सु हव चपवपलव आपि कधी पवसनू दैर्
आशि योगवयोग असले िब्द र्वपरवयलव लवगलो. खरांच सगळां
शर्शचत् र्वटत होतां.
त्यवने हवतवतल्यव घड्यवळवर्र नजर टवकली टवइि रॅव्हल सरुु
करून त्यवलव फक्त अधवा तवस झवलव होतव. अजनू सवधवरि तेर्ढवच
र्ेळ लवगिवर होतव. प्रचांड र्ेगवने जवत असल्यवने त्यवची कवर
जबरद्त व्हवयब्रेट होत होती. घड्यवळवतली र्ेळ पवहतवनवही
त्यवलव िशु श्कल पडत होत.ां

अचवनक त्यवलव रवजेिने शदलेल्यव शगफ्टची आठर्ि झवली.
तसव त्यव शगफ्टचां त्यवलव आतव कवहीच उपयोग नव्हतव. पि आहे
कवय त्यवत ते तरी बघवर्ां म्हिनू त्यवने कोटवच्यव शखिवतली डवयरी
बवहेर कवढली आशि उघडली. पवशहलां पवन, दसु रां पवन, शतसरां पवन
...... पवहतो तर सगळी डवयरी कोरीच. रवजेिने चक
ु ू न नोट्सच्यव
डवयरी ऐर्जी कोरीच डवयरी त्यवलव शदली होती. ्र्तःिीच हसत
त्यवने ती डवयरी ठे र्ण्यवसवठी ललोव्हज बॉक्स उघडलव तर त्यवलव
आतिध्ये जनु ी 'टवइि ििीनचव' फॉिाल
ु व असलेली डवयरी शदसली.
त्यवने ती डवयरी उचलली पि गेल्यव तीन िशहन्सयवत शतचे एर्ढे हवल
झवले होते, एर्ढ्यव र्ेळव ती र्वपरली गेली होती शक शतचां एक एक
पवन सटु ां होऊन गळवयलव लवगलां होती. बरीचिी पवनां फवटवयलव
आली होती. शह खरांतर रवजेिची अिवनत आहे आशि ती त्यवलव
जिीच्यव तिी परत शिळवयलव पवहीजे. एकही पवन फवटून शकांर्व
त्यवतलव फॉम्याल
ु व हरर्नू चवलिवर नवही.
'आतव कवय करवर्?ां ' तो शर्चवरवत पडलव. त्यवने घड्यवळवकडे
नजर टवकली. अजनू त्यवलव पोहोचवयलव २५शिशनटे बवकी होती.
त्यवने लगेचच ती जनु ी डवयरी िवांडीर्र ठे र्ली, शखिवतलव पेन
कवढलव आशि त्यव जन्सु यव डवयरीतील फॉिाल
ु व यव नव्यव कोऱ्यव
डवयरीत उतरर्नू घेऊ लवगलव.

टवइि ििीन प्रचांड हवदरे देत होती तरीही जिेल तिी शलहून
त्यवने ती पिू ा के ली. अिर अशतिय गचवळ आलां होतां पि किीत
किी आतव त्यवचव र्वपर तरी करतव आलव असतव आशि तीच
िहत्र्वची गोष्ट होती. त्यवने ललोव्ज बॉक्स उघडलव आशि नर्ी
डवयरी शतथे ठे ऊन शदली तर जनु ी डवयरी कोटवच्यव शखिवत टवकली.
इतक्यवत टवइिरर्र बीप बीप र्वजू लवगले. तो त्यवच्यव गांतव्य
्थवनी पोहोचलव होतव. त्यवने शखडकीतनु बवहेर नजर टवकली.
आकविवत कवळे ढग दवटून आले होते. हर्ेत चवांगलवच गवरर्व
होतव. बवहेर थोडां अांधवरून आल्यवसवरखां झवलां होतां. तो कवळवत
एक र्र्ा िवगे आलव होतव पि अजनू ही त्यवच शब्रज र्र होतव. त्यवने
गवडी त्यवच्यव घरवच्यव शदिेने र्ळर्ली. त्यवलव त्यवचां डोकां जरव
जड जड र्वटू लवगलां. छवतीर्र दवब शदल्यवसवरखव आशि चक्कर
आल्यवसवरखी र्वटत होती. र्वतवर्रिवचव पररिवि शक टवइि
ििीनच्यव र्ेगवचव शक आिखीन कवही कोि जविे. त्यवलव
अ्र््थ र्वटत होतां. पि आतव र्ेळ दर्डून चवलिवर नव्हतां त्यवलव
लर्करवत लर्कर त्यवच्यव घरवपविी पोहोचवयचां होतां. त्यवने
गवडीचव र्ेग र्वढर्लव. कवर त्यवच्यव कॉलनीजर्ळ आली.
दशु बािीतनू त्यवलव त्यवचां घर शदसत होत.ां घरवसिोर र्त्यवर्र
लवर्लेली त्यवची पवांढरी बीएिडब्ल्यू ्पष्ट शदसत होती. त्यवच
र्ेळेस तो िवगच्यव र्त्यवर्र पि लि ठे र्नू होतव.

त्यवने आतव उांची किी के ली पि भरकन खवली आल्यवने
त्यवलव गरगरल्यवसवरखे र्वटू लवगले, कवन तर जर्ळ जर्ळ बदां च
झवले होते. त्यवने र्ेग किी के लव आशि हळू हळू खवली उतरू
लवगलव. त्यवच र्ेळेस शर्जेचव गडगडवट होऊन पवऊस सरुु झवलव.
कवरच्यव टपवर्र जोरवत कवहीतरी आदळल्यवसवखां आर्वज येऊ
लवगलव. जिू कोिी तरी त्यवच्यव गवडीची िोडतोड करतोय.
"गवरवचां व आर्वज एर्ढव िोठव?" त्यवलव आश्चया र्वटले. कवय होतयां
ते त्यवलव कळेनव त्यवचां डोकां तर आतव खपू च चढलां होतां.
त्यवचर्ेळेस त्यवची नजर र्त्यवर्र उभ्यव असलेल्यव त्यवच्यव
बी.एि.डब्ल्यू र्र गेली. त्यवचव ्र्तःच्यव डोळ्यवर्ां र शर्श्ववसच
बसेनव. ती र्त्यवर्रची कवर हर्ेत शर्रून चवलली होती जिू कवही
धळ
ु ीचीच बनलेली होती. त्यवलव प्रशितवचे िब्द आठर्ले
"कवळवची चौकट". ती म्हिवलीच होती, "कवळवची चौकट कुिी
िोडूच िकत नवही. जर कुिी तसव प्रयत्न के लव तर कवळ त्यवलवच
आपल्यव चौकटीत सविवर्नू घेईल". शकती करे क्ट बोलली होती
ती. खरांच त्यवची भतू कवळवतली बी.एि.डब्ल्यू त्यवच्यव
भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव बी.एि.डब्ल्यू िध्ये शर्लीन होत होती. त्यवच्यव
रूिच्यव शदिेनेही थोडी धळ
ू उडत येऊन त्यवच्यव कोटवच्यव आत

गेली. कोटवच्यव शखिवत त्यवने हवत घवतलव तर त्यवच्यव हवतवलव
टवइि ििीनच्यव फॉम्याल
ु वची जनु ी डवयरी लवगली. भतू कवळवतली
डवयरी भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव डवयरीत शर्लीन झवली होती. "पि
....ही... तर ....रवजेिची डवयरी..." आशि त्यवचर्ेळेस त्यवलव
आठर्ले. ती डवयरी रवजेिची नव्हतीच ती त्यवची ्र्तःचीच
डवयरी होती. तो टवइि फॉिल
ाु व त्यवचव ्र्तःचवच होतव. प्रशितव
गवडी लवर्ण्यवसवठी खवली गेली त्यवचर्ेळेस त्यवने डवयरीत
अखेरची ओळ शलहून ती पूिा के ली होती. यव फॉिाल
ु वचव र्वपर
करून आपि टवइि ििीन बनर्नू यवच र्ेळेस इथां प्रगट व्हवयचां
आशि प्रशितवचां 'कवळवची चौकट', 'दैर्', 'योगवयोग' असल्यव
खळ
ु चट कल्पनव परु वव्यवसकट खोडून कवढवयचां असां त्यवनां त्यव
र्ेळेस योजलां होतां. पि शतचांच म्हििां शकती योलय होतां यवची
त्यवलव आतव प्रशचती येत होती. भतू कवळवतल्यव सर्ा र््तू त्यवच्ां यव
भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव प्रशतरूपवत शर्लीन होत होत्यव.
"एक शिशनट...." शर्जय ्र्तःिीच बोललव. त्यवने घवई घवईने
दशु बािीतनू त्यवच्यव रूििध्ये पवशहलां. त्यवचव सांिय खरव ठरलव.
प्रशितव गवडी लवर्ण्यवसवठी खवली गेली त्यवर्ेळेस तो शखडकी
िेजवरच्यव टेबलर्र डवयरी र्वचत बसलव होतव. आतव शतथे फक्त
धळ
ु ीसवरखां कवहीतरी होतां जे त्यवच्यवच शदिेने उडत येत होते.
भतू कवळवतील 'तो' भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव 'त्यवच्यव' िध्ये शर्रून

चवललव होतव. म्हिनू च त्यवलव अ्र््थ आशि जड जड र्वटत
होत.ां त्यवलव सर्ा उलगडव झवलव.
त्यवने आसपवस नजर टवकली. प्रशितव गेट उघडून बवहेर
आली होती. त्यवने िवगच्यव कवचेतनू पशहले तर एक लवलसर गवडी
त्यवच्यव घरवच्यवच शदिेकडे येत होती. भीतीची एक लहर सरसर
करत त्यवच्यव अांगवतनू गेली. एर्ढ्यव जर्ळ येऊन शतलव परत
गिवर्वयचां नव्हतां. त्यव लवल गवडीच्यव आधी त्यवलव प्रशितवपविी
पोहोचवयचां होत.ां त्यवने गवडीचव र्ेग र्वढर्लव. गवडी गचकव देऊन
कवहीच िीटर पढु ां गेली आशि अचवनक खवली येऊ लवगली. कवय
होतांय ते त्यवलव कळेनव, गवडी कव अचवनक खवली येतये ? त्यवने
त्यवच्यव सपु र कन्ससोल र्र नजर टवकली तर सपु र कन्ससोलच गवयब
होतव. त्यवच्यव ऐर्जी जनु ी डॅिबोडा आशि जनु ांच श्टअररांग होतां.
भतू कवळवतली गवडी भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव गवडीत नसु तीच शर्लीन
नव्हती झवली तर शतने शतचे िळ
ू रूप धवरि के लां होत. ज्यविळ
ु े
गवडीर्र बसर्लेले शर्ांलस, टबो, आशि सर्ा िॉशडशफके िन गवयब
झवले होते. गवडी र्ेगवने खवली येत होती. कवय होतयां ते त्यवलव
सिजेनव. डोक्यवत जबरद्त कळ येऊ लवगली होती. आत्तव दोन
ििवपर्ु ी िी टेबलर्र बसलो होतो आशि अचवनक हे कुठां आलो?

कसव आलो? त्यवलव कवहीच कळेनव. त्यवच्यव भशर्ष्ट्यकवळवतल्यव
्िृतीही शर्रून त्यवच
ां ी जवगव भतू कवळवतल्यव ्िृतींनी घेतली होती.
गवडी र्ेगवने खवली येत होती. खवली एकव शबशल्डांगच्यव
कन्स्रक्िनचां कवि चवलू होत.ां शतथे आधवरवसवठी लवर्लेले बवांबचू े
खवांब तोडत गवडी िवतीच्यव शढगवर्र पडली. निीब एर्ढांच शक
त्यवर्ेळेस शतथे कोिीही कविगवर नव्हते. एर्ढ्यव उांचवर्रून पडून
सद्ध
ु व गवडी चवलचू होती. त्यवने ब्रेक िवरवयचव प्रयत्न के लव पि ब्रेक
कवही कवि करत नव्हते. सिोर येईल ते उडर्त गवडी चवलली होती.
त्यवने भरभर श्टअररांग डवर्ीकडे उजर्ीकडे शफरर्ले तरी सद्ध
ु व
गवडी शसिेंटची पोती, रांगवचे िोठवले डबे, र्वळू, दगडी, शर्टव
उडर्तच चवलली होती. त्यवने किीबिी गवडी र्त्यवर्र आिली
आशि पन्सु हव ब्रेक िवरू लवगलव. पि सगळां व्यथा. गवडी कवही के ल्यव
थवबां वयलव तयवर नव्हती. अखेर त्यवने गवडीतनू उडी िवरण्यवसवठी
दरर्वजव उघडलव इतक्यवत धवडकन कवहीतरी त्यवच्यव गवडीर्र
आदळले आशि त्यव धक्क्यवने तो बवहेर उडून पडलव. तो एर्ढ्यव
जोरवत पडलव शक त्यवची हवड न हवड शखळशखळी झवली, त्यवच्यव
डोक्यवलव जबर िवर लवगलव अन डोळ्यवसिोर अांधवरी आली. हे
्र्प्न आहे शक प्रत्यिवत घडतयां हेही त्यवलव कळेनव सर्ा जग
त्यवच्यवभोर्ती गरगर शफरु लवगलां, त्यवलव भोर्ळ येऊ लवगली.
भोर्ळ येऊन पडण्यवपर्ू ी त्यवने पशहले शक एक लवल कवर त्यवच्यव

बवयकोलव फरफटत घेऊन गेली. आशि तो अचेत होऊन जशिनीर्र
पडलव.
तोपयांत त्यवची ती शप्रय पवढां री बी.एि.डब्ल्यू जी रांगवचे डबे
सवांडल्यवने िवगनू पिू ा लवल शदसत होती ती बरीच पढु े जवऊन एकव
झवडवलव धडकून बदां पडली. थोड्यव र्ेळवने दोघवभां ोर्ती बरीच गदी
जिली.
रवजेिलव शह गोष्ट कळून तो शतथे पोहोचपू यांत खपू उिीर
झवलव होतव. प्रशितवने कधीच प्रवि सोडलव होतव. शर्जयलव
हॉश्पटल िध्ये ऍडशिट के ल्यवर्र रवजेिने त्यवची बी.एि.डब्ल्यू
िोधनू ती पन्सु हव त्यवच्यव पवशकां ग गॅरेज िध्ये लवर्ली. आशि सांपिू ा
घरवलव टवळव लवर्नू टवकलव. गवडीची हवलत पवहतवच रवजेिलव
सिजलां शक शर्जयच्यवच हवतनू त्यवच्यव बवयकोचव ऐक्सीडेंट
झवलेलव आहे. पि हे शर्जयलव कळलां तर त्यवलव प्रचडां धक्कव
बसेल म्हिनू त्यवने ही गोष्ट शर्जय िद्ध
ु ीर्र आल्यवनांतरही त्यवच्यव
पवसनू लपर्नू ठे र्ली. यवचसवठी रवजेिने कोकि शरप पर्ु ी सर्ा
गवडी गॅरेजिधनू दरुु ्त करून घेतली होती, तेही शर्जयच्यव

नकळत. शर्जयलव ऍडशिट करुन रवजेि आतव शर्जय िद्ध
ु ीर्र
यवयची र्वट पवहत बसलव होतव.
शर्जय िद्ध
ु ीर्र आलव पि तब्बल सहव िशहन्सयवांनी. िद्ध
ु ीर्र
आल्यवर्र त्यवने पशहलवच प्रश्न के लव. "िी कोि आहे?" शकतीही
प्रयत्न के लव तरी त्यवलव ्र्तःबद्दल कवहीच आठर्ेनव. तो
डोक्यवलव तवि देऊन भतू कवळवत डोकवर्ण्यवचव प्रयत्न करू
लवगलव. आशि अचवनक त्यवलव ते दृश्य शदसले.
'ओलाच िंब रस्ता, त्यावरून बेधडक आचि बेलगाम जािारी
एक लाल कार, रस्त्यावर जमा झालेली बघयािं ी गर्दी आचि
रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली 'ती'.
ते दृश्य शदसतवच त्यवच्यव डोक्यवत एक तीव्र कळ उठली आशि
तो जोरवत ओरडलव "मिवतां नाही सोडणार मी त्याला."

- सिवप्त -

