मात

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

ई साहित्य प्रहतष्ठान
सादर करीत आिे

कादंबरी

लेहिका

मात (लघुकादंबरी)
लेहिका :

के तकी विजयानंद शिा
ketakishahtheauthor@gmail.com

या पुस्तकातील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सुरहित असून पुस्तकाचे ककं र्ा
त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककं र्ा इतर रुपांतर
करण्यासाठी लेहिके ची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारर्ाई के ली जाईल.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता .
• िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककं र्ा र्ाचनाव्यहतररक्त कोणतािी
र्ापर करण्यापुर्ी ई प्रहतष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

नमस्कार रहसक र्ाचकिो !!
माझ्या "अबोली", "अरुणोदय" आहण “क्षणभंगूर” या पहिल्या तीन
पुस्तकांना आपणा सर्ाांचा भरभरून प्रहतसाद हमळाला. माझ्या लेिनाला आपण
ददलेल्या उदंड प्रेम, आशीर्ावद आहण प्रहतसादाबद्दल मी आपणा सर्ाांची आभारी आिे.
आपण रहसक र्ाचकांनी घेतलेली दिल आहण ददलेले प्रोत्सािन मला
नर्नर्ीन हर्षयांर्र लेिन करण्यास, न पाहिलेल्या हिहतजाला गर्सणी घालण्यास
प्रोत्साहित करत आिे. त्यातूनच या माझ्या चौथ्या पुस्तकाचा जन्म झाला..
यािी प्रयत्नाला आपणा सर्ाांचे भरभरून प्रेम आहण आशीर्ावद लाभेल अशी
आशा करते..
माझ्या कथेला तुम्िा रहसक र्ाचकांपयांत पोिचर्ण्यात साहित्य सेतूचे काम
करणाऱ्या ई साहित्य टीम आहण सुनील सामंत यांची मी मनःपूर्वक आभारी आिे..
-के तकी विजयानंद शिा
ketakishahtheauthor@gmail.com

नमस्कार रहसक र्ाचकिो!!

माझे नार् के तकी हर्जयानंद शिा. मी पुणे येथे संगणक अवभयंता म्हणून
काययरत आहे.

लेखन हा माझा श्वासही आहे अन ध्यासही. िातात लेिणी आली की शब्द
कागदार्र आपोआप उमटू लागतात. ते शब्द बऱ्याचदा काव्य, कथा, लेि स्र्रूपात
कागदार्र आपले अहस्तत्र् हनमावण करतात.

मराठी, हहंदी, उदूय आवण इं ग्रजी भाषेिर देिाच्या कृ पेने माझी चांगली पकड
असल्याने या सिय भाषांत वलवहण्याचा माझा प्रयत्न असतो. पण अर्ायतच मराठी
माझी मायबोली असल्यामुळे माझे जास्तीत जास्त लेखन मराठी मधे आहे.

आजिर असंख्य कविता, गझल, चारोळ्या, लेख, कर्ा वलवहण्याचा योग
आला. बऱ्याच संकेतस्र्ळांिर माझे सावहत्य उपलब्ध आहे.

ईसावहत्य प्रवतष्ठाण ठाणे यांच्या तर्फे माझी आजिर अबोली, अरुणोदय
आवण क्षणभंगूर ही पुस्तके प्रकावित झाली आहेत. देिाच्या कृ पेने वतन्ही पुस्तकांना
रवसक िाचकांचे उदंड प्रेम वमळाले.

एका पत्रलेखन स्पधेच्या माध्यमातून माझे तसेच संपूणय महाराष्ट्राचे आराध्य
दैित असलेल्या वििाजी महाराजांना सध्याच्या राजकीय आवण सामावजक भीषण
पररवस्र्तीची कल्पना देण्यासाठी खवलता(पत्र)वलवहण्याचे धाडस के ले होते. ते आज
असते तर नक्कीच पररवस्र्ती र्फार िेगळी असती.

सावहत्यमंचािी जोडलेली असल्यामुळे काव्यसंमेलने, सावहत्यमंचाचे
काययक्रम यात आिजुयन सहभाग असतो.

लेखनाच्या सोबतीनेच, अर्ांग पसरलेल्या मराठीच्या सावहत्यरुपी समुद्राचे
सावहत्यमंर्न

करून

ददग्गज सावहवत्यकांच्या

आिीिायदाच्या

छत्रछायेखाली

राहण्याचाही प्रयत्न करत असते. बहिणाबाई, पु. ल. देशपांडे, र्. पु. काळे , ग. दद.
माडगूळकर, हर्. र्ा. हशरर्ाडकर यांसारख्या साहित्य हशरोमणीं कडू न मला बरे च
हशकण्यास हमळाले. त्यांच्या साहित्यरूपी र्टर्ृिाच्या सार्लीत मी लहानाची मोठी
झाले.

माझ्या मायबोली मराठीची लेखन आवण िाचन संस्कृ ती कु ठे तरी लोप
पाित चालली आहे. वतला िृहधंगत करण्यास मी प्रयत्निील आहे आवण पुढेही कायम
असेन.

आपण रहसक र्ाचकिी ती जपण्यास... र्ृद्धंगत करण्यास िातभार लार्ाल
अशी आशा करते.

-के तकी शिा
ketakishahtheauthor@gmail.com

• http://www.esahity.com/upl
oads/5/0/1/2/501218/kshan
bhangoor_ketaki_shah.pdf
• http://www.esahity.com/upl
oads/5/0/1/2/501218/aruno
daya_ketakee_shah.pdf
• http://www.esahity.com/upl
oads/5/0/1/2/501218/abolee
_ketakee_shah.pdf

अस्र्ीकरण/ हडसक्लेमर
हि कथा तसेच कथेतील व्यक्ती, पात्रे, स्थळे , संस्था, नार्े, र्ैद्यकीय
बाबी, प्रसंग संपूणव काल्पहनक आिेत. त्यांचे कोणत्यािी हजर्ीत
अथर्ा मृत व्यक्तींशी तसेच घटनेशी साधम्यव आढळू न आल्यास तो
हनव्र्ळ योगायोग समजार्ा.

अपवणपहत्रका

आयुष्यरूपी समुद्राला अनपेवक्षत ररत्या आलेल्या भरतीच्या लाटेिर स्िार
होऊन, वतला काबीज करून, आपल्या लाडक्या व्यक्तीसाठी त्या पररवस्र्तीतही तग
धरून, वचरं तन राहणाऱ्या सिय जीिाभािाच्या नात्यांना अपयण.
-के तकी शिा

प्रकरण १

“वचरं तन लाईर्फ के अर” हॉवस्पटलच्या आिारात उदघाटन समारोहाची
बरीच गडबड चालू होती. आजच्या समारोहासाठी बरीच गदी जमली होती. रे िती
आवण प्रतीक तर आजच्या ददिसासाठी खूप उत्साही होते. दोघांनीही या प्रकल्पासाठी
खूप मेहनत घेतली होती. गेले दकत्येक मवहने त्यांना या हॉवस्पटलच्या ध्येयाने
पछाडले होते. "ध्यास" संस्र्ेिी संलग्न होऊन, बरीच धािपळ तसेच अनेक आर्र्यक ि
कायदेिीर अडचणींिर मात करत त्यांनी हा प्रकल्प पूणयत्िास नेला होता.

असे असले तरीही या मंगलप्रसंगी देखील सुहासच्या आई-बाबांच्या,
प्रतीकच्या आवण रे ितीच्या मनात मात्र संवमश्र भािनांचा लपंडाि सुरु होता.

"ध्यास" संस्र्ेचे अध्यक्ष आवण सुहासच्या आई-बाबांच्या हस्ते हा उदघाटन
सोहळा पार पडणार होता. पण त्यांनी हॉवस्पटलचा मूळ उद्देि ध्यानात घेऊन,
उदघाटन सोहळ्यासाठी त्यांच्या सोबतीने एका ककय रोगाने ग्रस्त असलेल्या
रुग्णाचीही वनिड के ली होती. तो रक्ताच्या ककय रोगाने ग्रस्त होता.

सुहासच्या आई-बाबांच्या हस्ते उदघाटन करायचे असे रे िती आवण प्रतीकने
अगदी सुरिातीलाच, प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारोहालाच वनवित के ले होते. आवण
तेच योग्य देखील होते. हॉवस्पटलचा मूळ उद्देि दकतीही सामावजक असला तरी
तेर्ील उपवस्र्तांच्या आवण खास करून रे िती, प्रतीक, सुहासच्या आई-बाबांच्या
भािवनक पातळीिी एका अर्ायने नाळ जोडणारा होता. तो वजतका सामावजक होता
वततकाच भािवनक देखील.

रे िती, प्रतीक आवण "ध्यास" च्या अर्क प्रयत्नानंतर आजचा हा सोवनयाचा
ददिस उगिला होता.

"ध्यास" संस्र्ेचे अध्यक्ष आवण सुहासच्या आई-बाबांनी त्या रुग्णासोबत
ररबन कापून “वचरं तन लाईर्फ के अर” हॉवस्पटलचे उदघाटन के ले. चारी बाजूने
टाळयांचा िषायि झाला. या आनंदाच्या क्षणीही सुहासच्या आई-बाबांच्या आवण
रे ितीच्या डोळ्यांच्या कडा वभजल्यािाचून रावहल्या नाही.

आप्तस्िकीयांच्या डोळ्यांतील या अमृतिषायिाने आजच्या ददिसािर
मांगल्याचे हिंपण के ले होते.

“वचरं तन लाईर्फ के अर” हॉवस्पटलच्या वनर्मयतीचा पाया रे ितीच्या मनात
ज्या घटनेमुळे रचला गेला त्या घटनेची ककं मत, त्या घटनेचे मूल्य र्फक्त हेच लोक समजू
िकत होते.

उदघाटन झाले.

त्यानांतर सियप्रर्म ककय रोगाने ग्रस्त असलेल्या त्या रुग्णाला, त्याच्यासाठी
राखून ठे िलेल्या अत्याधुवनक सुखसोयींनीयुक्त अश्या खोलीमधे नेण्यात आले.
डॉक्टरांची र्फौज त्याच्या ददमतीला हजर होती.

त्याच्या मेवडकल वहस्टरीचा अभ्यास डॉक्टरांनी आधीच के ला होता.
त्यामुळे ते त्याच्या पुढील उपचारांसाठी सज्ज होते. त्याच्या संपूणय इलाजाची
जबाबदारी हॉवस्पटलने उचलली होती.

इतर लोक हॉवस्पटलमधे प्रिेि करून एकं दरीत सोयी सुविधांचा आढािा
घेत होते. त्यािर चचाय, मते यांची मैर्फल जमली.

रे ितीला मात्र हॉवस्पटलच्या आिारात पाय ठे िल्या पासूनच सुहासचे
अवस्तत्ि जाणिू लागले होते. तो कदावचत वतच्या आजूबाजूलाच िािरत असािा.

ककं बहुना अजूनही तो वतच्याच अवस्तत्िाचा एक अविभाज्य भाग
असल्याचा वतर्े पुनरुच्चार होत होता.

खरे तर तोच प्रेरणास्रोत होता या सगळ्यांचा.

प्रेरणास्रोत.!!

विचार करत करत, एक एक पाऊल पुढे टाकत, रे िती अलिार
भूतकाळाच्या कु िीत विरली.

प्रकरण २

रे िती त्यांच्या नेहमीच्या ठरलेल्या बसर्ांब्यािर नेहमी प्रमाणे,
नेहमीच्या िेळेिर त्याची िाट पाहत उभी होती. ती स्ितााःिीच कु जबुजत होती.
"अजुन कसा आला नाही बरे हा! एरिी तर िेळेच्या पाच वमवनटं आधीच हजर
असतो".

५-१०-१५. घडयाळाचे काटे पुढे सरकत आपल्यासोबत िेळेलाही पुढे नेत
होते. नेहमीची िेळ उलटू न आता पंधरा वमवनटं होऊन गेली होती तरीही या
मुलाचा काही पत्ता नव्हता.

रे ितीने बॅगेतून मोबाईल काढला आवण त्याला र्फोन लािू लागली. पण
र्फोन संपकय क्षेत्राबाहेर होता. वतला िाटले गाडी चालित असेल ककं िा रें ज नसेल.
कदावचत पोहोचतच असािा इतक्यात. म्हणून ती तिीच परत िाट पाहत उभी
रावहली. अधाय तास झाला तरी सुहासचा काही पत्ता नव्हता.

वतच्या डोक्यात आले की प्रतीकला र्फोन करून विचारािे. वनदान त्याला
तरी मावहत असेलच सुहासला उिीर का होतोय.

प्रतीकचा र्फोन िाजत होता. पण उचलला गेला नाही.

आता मात्र रे ितीचा जीि घाबरा घुबरा होऊ लागला. वतने सुहासला
परत एकदा र्फोन लािण्याचा वनष्र्फळ प्रयत्न के ला. काही कळण्यास मागय नव्हता.

"हा मुलगा आहे तरी कु ठे ? ही काय पधत असते का. आजकालच्या
धकाधकीच्या िहरी जीिनात मोबाईलचे अनन्यसाधारण महत्ि आहे. एक र्फोन
ककं िा साधा मेसेज तरी करायला हिा होता याने. मी याला र्फोन लािण्याचा प्रयत्न
करत आहे. पण तोही लागत नाहीय. मोबाईलचे एिढे विकवसत तंत्रज्ञान हातािी
असून काय उपयोग?"

विचार विचार आवण र्फक्त विचार.

एक तासाच्या िर होऊन गेला होता. आता मात्र रे ितीला रडू येऊ
लागले. वतला कळे ना सुहासला संपकय कसा करािा. तो सुखरूप तर असेल ना.
अपघात िगैरे? छे छे असे काही नसेल. म्हणतात ना "मन हचंती ते िैरी ही न
हचंती".

पण या मुलाला संपकय करायचा तरी कसा. विचार करत करतच वतच्या
डोळ्यातून अश्रुधारा िाहू लागल्या.

आता इर्े र्ांबण्यात काही अर्य नाही हे वतला कळू न चुकले होते. वतने
स्िताःला सािरले, चेहरा नीट के ला आवण तिीच परत हॉस्टेलिर आली. पण काही
के ल्या वतला चैन पडेना.

या अिस्र्ेतून बाहेर पडण्यासाठी रे ितीने स्िताःला र्ोडा िेळ द्यायचे
ठरिले. ती र्ोडािेळ िांत बसून रावहली.

र्ोडी िांत झाल्यािर आता पुढे काय करता येईल याचा ती विचार करू
लागली. वतने परत एकदा दोघांना र्फोन लािायचे ठरविले. सुहासचा र्फोन आताही
लागला नाही. वतने परत एकदा नंबर डायल के ला. प्रतीकने यािेळेस र्फोन उचलला.

त्याने वतला जे सांवगतले ते ऐकू न बोलत बोलतच ती घेरी येऊन पडली.
प्रतीक वतकडू न हॅलो हॅलो म्हणत रावहला.

रे ितीला वतच्या मैवत्रणींनी चेहऱ्यािर पाण्याचा विडकािा करून जागे
के ले. ती जागी झाली तसे वतला प्रतीकचे िब्द आठिले.

वतने स्िताःला सािरले आवण ती हॉस्टेल मधून बाहेर पडली ते र्ेट
संजीिनी हॉवस्पटलमधे गेली.

सुहास बेडिर झोपला होता. त्याला तसे पाहून रे ितीला खूप कसे तरी
होऊ लागले. प्रतीक त्याच्या उिािी बसला होता. रे ितीला पाहताच तो उठला. ती
सुहास जिळ जाऊन बसली.

सुहास अजुनही बेिुध होता. िरीरािर जागोजागी चाकू चे िार असल्याने
त्यांना बँडेजच्या साहाय्याने सुरवक्षत करण्यात आले होते. निीब तरी र्ोडक्यािर
वनभािले होते. वतला ती अिस्र्ा पाहून कसेतरीच झाले. पण आपण हॉवस्पटलमधे
आहोत हे लक्षात येऊन वतने स्िताःला सािरले.

वतने प्रतीक कडू न घडलेल्या प्रकाराबद्दल इत्र्ंभूत मावहती जाणून घेतली.
त्याने सिय प्रसंग िणयन करून सांवगतला.

प्रकरण ३

“लोक कसे काय दुसर्याचा विचार करत नाहीत देि जाणे. दुसऱ्या व्यक्तीिर
ददिसाढिळ्या चाकू ने िार करतात म्हणजे काय. आवण का तर तो त्या जमािातील
भडकलेल्या लोकांना िांत करायचा प्रयत्न करत होता म्हणून. कमालच आहे. याला
लोकिाही म्हणािे दक स्िैराचार?” असा विचार वतच्या डोक्यात आला आवण वतने
तो प्रतीकला बोलूनही दाखिला.

त्यांचे बोलणे सुरु असतानाच डॉक्टर राऊंड साठी आले. रे िती बेडपासून
दूर जाऊन उभी रावहली.

डॉक्टरांच्या हालचालींिरून आवण साधारण त्यांच्या चेहऱ्यािरील
हािभािांिरून पररवस्र्तीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करत ती उभी होती.

प्रतीकने डॉक्टरांना सुहासच्या तब्येतीविषयी विचारले. अजून साधारण
दकती ददिस त्याला हॉवस्पटलमधे राहािे लागेल, खाण्या-वपण्याचे पथ्य, गोळ्याऔषधे यांची सगळी चौकिी के ली. त्याला काय चालेल आवण काय नाही हे मावहत
नसल्यामुळे तो मघािी र्फक्त र्फळे आवण नारळपाणी घेऊन आला होता. तो डॉक्टरांिी
बोलत बोलतच बाहेर गेला.

रे िती परत बेडजिळ आली. ती सुहासकडे एकटक बघत होती. हालत
र्फारच खराब होती. त्याच्या डोक्यािरून हात दर्फरिािा असे वतच्या मनात आले
होते. वतने स्िताःला आिरले, पण वतला हुंदका मात्र आिरता आला नाही.

वततक्यात वतला पािलांचा आिाज आला. वतने डोळ्यांच्या कडा पुसल्या.
प्रतीक डॉक्टरांिी बोलून परत आला होता.

सोबत परत एकदा डॉक्टर आवण त्यांच्या जोडीला यािेळी पोवलसही होते.

अर्ायतच ही पोलीस के स होती. जरी प्रतीकने काय झाले ते पोवलसांना
आधीच सांवगतले होते, तरी पोवलसांना सुहासकडू नही काय ि कसे घडले ते ऐकायचे
होते. सुहास िुधीिर येण्याची जसे सगळे िाट पाहत होते तसे पोवलसही पाहत होते.

पोलीस आवण डॉक्टर बोलत बोलत बाहेर वनघून गेले.

प्रतीक परत आल्यािर रे ितीने त्याला त्याच्या आई-बाबांना कळिलेस का
विचारले. प्रतीकने सांवगतले ते वनघाले आहेत, पोहोचतीलच इतक्यात.

रे ितीला बरे िाटले की सुहासची काळजी घ्यायला त्याचे आई-बाबा
असतील. तसे ही त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल अजुन दोघांच्या ही घरी सांवगतले
नव्हते. म्हणून वतला दकतीही िाटले तरी ती हॉवस्पटलमधे राहू िकत नव्हती. ते
येण्यापूिी वतला वनघणे भाग होते.

प्रतीकला सुहासची काळजी घेण्यास सांगून, एमजेन्सी आली तर कळि
आवण तब्बेवतबद्दल िरचेिर कळित राहा असे सांगून… सुन्न अंताःकरणाने आवण जड

पािलांनी, सुहासला परत एकदा िळू न बघत, डोळ्यांच्या कडा वभजिीत रे िती
हॉस्टेलिर येण्यास वनघाली.

हॉस्टेल िर पोहोचली तरी वतचे सगळे लक्ष सुहासकडेच होते.

त्याला िुध आली असेल का? त्याने काही खाल्ले असेल का? त्याचे आईबाबा आले असतील का?

एक ना अनेक विचार वतच्या डोक्यात घोळत होते.

प्रकरण ४

वतन्हीसांजेची दकनार वक्षवतजािर अितरली होती. वनिा जणू काही
वतवमराच्या पाऊलखुणांचा मागोिा घेत अवधकच गडद होण्याच्या ददिेने प्रिास करू
लागली होती.

रे िती तिीच विचार करत करत बेड िर पडू न होती. वतने काहीही खाल्लेले
नव्हते. जुई वतला उठू न काही तरी खाऊन घे म्हणून सांगत होती. चल जरा चक्कर
मारुन येऊ म्हणजे तुला बरे िाटेल म्हणाली. पण रे ितीला कसालाच उत्साह नव्हता.
ती पडल्या पडल्या र्फक्त एकटक मोबाईल कडे बघत होती.

जुईने वतला र्ोडे हलिल्यािर ती किीबिी बेडिर उठू न बसली. र्ोडािेळ
तिीच डोळे बंद करून बेडिर बसून रावहली. नंतर दोन्ही हात लांबिून एक मोठा
आळस ददला.

घड्याळािर एक नजर टाकली. बेडिरुन उतरून बेवसन जिळ गेली.
चेहऱ्यािर पाण्याचे ३-४ सपकारे मारले. तेिढ्यात वतचा र्फोन िाजला. सुहास
िुधीिर आला होता.

रे ितीला र्फार बरे िाटले. मनािरची मरगळ काही अंिी तरी कमी झाली.

त्याचे आई-बाबा पण आले आहेत हे ऐकू न रे ितीची काळजी बऱ्यापैकी कमी
झाली.

वतला सुहासला भेटण्याची खूप इच्छा होती. पण हॉवस्पटलमधे वतला जाता
येत नव्हते. म्हणून वतने प्रतीकला सांगून ठे िले होते की तू उद्या गेलास तर त्याला
र्फोन लािून दे म्हणजे मला बोलता येईल त्याच्यािी.

इकडे हॉवस्पटलमधे सुहासची नजर िुध आल्या पासून रे ितीलाच िोधत
होती. प्रतीक कडे त्याने प्रश्नार्यक नजरे ने पवहले. तेव्हा प्रतीकने डोळ्यांनेच रे िती
येऊन भेटून गेल्याचे खुणािले. मग तो र्ोडा िांत झाला.

पण तरीही त्याला या घडीला आपल्या रे िाला पाहण्याची प्रबळ इच्छा
झाली होती. त्याने आपल्या या इच्छेला तूतायस तरी मनातच दाबले.

विचार करत करतच र्ोड्या िेळात त्याचा डोळा लागला.

ददिस आपल्या िेगाने सरत होते.

सुहासच्या ओढिलेल्या त्या अपघाताला... छे छे, अपघात कसला.
घातपाताच्या प्रयत्नाला म्हणा ना... आता एक मवहना होत आला होता.

सुहास आता बऱ्यापैकी हहंडू-दर्फरू लागला होता. त्याचे आई-बाबा त्याला
घरी. त्यांच्या मूळगािी नगरला घेऊन आले होते. इकडे नगरला आई-बाबा त्याची
चांगली काळजी घेऊ िकत होते.

वतकडे पुण्यात त्याची काळजी कोण घेणार.

पुणे या िहरािी तसा त्यांचा दुरान्ियेही संबंध नव्हता. पुणे हे त्यांच्या
कौटुंवबक नकािािर अितरले ते सुहासच्या तेर्ील िास्तव्यामुळे.

सुहास पुण्याहून नगरला वनघण्यापूिी रे ितीला त्याला भेटता ही आले
नव्हते. ते दोघे के िळ र्फोनिरच संपकायत होते. सुहास ददिसभर र्फोनिर लागलेला
असायचा. आईच्या अनुभिी नजरे तून हे सुटलेले नव्हते.

एकदा सुहासचे बाबा घरात नसताना वतने हळू च त्याच्या जिळ विषय
काढला होता. सुहासने उडिा-उडिीचे उत्तर देऊन विषय टाळला होता.

बऱ्याच काळानंतर सुहासची प्रकृ ती मूळपदािर येत होती.

प्रकरण ५

सुहास पूणय बरा होऊन पुण्याला परत आला. त्याने पवहली रूमिर बॅग
ठे िली वन तडक ररक्षा करून रे ितीला भेटायला गेला.

काहीही न कळिता सुहास अचानक रे ितीच्या समोर आला होता. रे ितीचा
स्िताःच्या डोळ्यांिर विश्वासच बसत नव्हता. भास दक सत्य याचा उलगडा व्हायला
वतला बराच िेळ लागला.

नंतर तोच समोर असल्याचे लक्षात येऊन रे ितीचा आनंद गगनात माित
नव्हता.

काय करू आवण काय नको असे वतला झाले होते.

दोघांनी मनसोक्त गप्पा मारल्या. बाहेरच जेिण के ले. सारसबगेच्या
गणपतीला जाऊन आले. रे ितीने मनोमन गणपती बाप्पाचे आभार मानले.

रे ितीला सुहास भेटल्या पासून आपल्यातही पुन्हा नव्याने प्राण संचारल्या
सारखे िाटू लागले. जगण्यातला पूिीचाच उत्साह परत आला होता.

सुहास ऑर्फीसला जाऊ लागला. सगळे सुरळीत सुरू झाले. सगळे छान
चालू होते. अगदी पूिी सुरु होते तसेच.

ककं बहुना या काळातील दुराव्याने त्यांचे प्रेम अवधक दृढ झाले होते असे
म्हटले तर िािगे ठरणार नाही.

नेहमीप्रमाणे काम, दर्फरणे, वसनेमा, गप्पा गोष्टी आवण भविष्यातील
सुखािणारी स्िप्ने…

दोघेही आपल्या प्रेमरूपी प्राजक्त र्फुलांच्या सड्यात न्हाऊन, दरिळू न वनघत
होते.

काळ आपल्या गतीने पुढे चालत होता.
पण काळाच्या पोटात काय दडले आहे हे कोणी सांगू िकले आहे का
आजिर!
रे ितीला काही तरी बदल जाणित होता हल्ली सुहास मधे. काय तो वतला
नीटसा कळत नव्हता. पण काही तरी होते जे त्याला आपल्याला सांगायचे आहे ककं िा
तो काही तरी लपितो आहे असे वतला िाटत होते. हल्ली रे ितीने भेटायला
बोलािल्यािर ही तो कारणे देऊ लागला होता हे देखील रे ितीच्या लक्षात आले होते.

काय बरे असेल. वतला काही समजत नव्हते. पण पाणी कु ठे तरी मुरत होते
एिढे नक्की.

नक्की कु ठे ? ते िोधून काढण्याची गरज होती.

प्रकरण ६

रे ितीला सुहासच्या िागण्यातील बदल जाणिू लागले होते पण कारण
वतच्या लक्षात येत नव्हते.

आपले काही चुकले का? आपण अनािधानाने सुहासला कधी दुखािले का?
काही काही कळण्यास मागय नव्हता. या घडीला तरी वतला हे सगळे च वतच्या
आकलना पवलकडचे िाटत होते.

पण हे मुरणारे पाणी कोणत्या प्रिाहाला जाऊन वमळत आहे, प्रिाहाचा िेग
मंदािला आहे की प्रिाहाने त्याची ददिाच बदलली आहे याचा छडा लािायचा चंगच
रे ितीने बांधला होता.

ती र्फार अस्िस्र् झाली होती की काहीतरी असे आहे जे सुहास आपल्या
पासून लपित आहे आवण ज्यामुळे तो आपल्याला टाळत आहे.

एिढ्या सुंदर कणाकणाने बहरलेल्या नात्याची रे िमी िीण एिढ्यात
उसिायला सुरुिात तर झाली नसेल ना! अचानक रे ितीच्या मनात विचार चमकू न
गेला.

ती बेडिर उिीला टेकून बसली होती. वतला आणखी अस्िस्र् िाटू लागले.

वतने एक उसासा टाकत डोळ्यांच्या पापण्या अलगद वमटल्या. डोळ्यांत
जमा झालेल्या पाण्यासोबत भूतकाळ बंद पापण्यांआडू न डोकािू पाहत होता.

रे िती आवण वतच्या कॉलेजच्या मैवत्रणी िॉहपंग करून दंगा मस्ती करत
मॉल मधून बाहेर पडत असताना मॉलमधील एका िळणािर जोरात एका मुलाला
धडकल्या.

ती आवण वतच्या मैवत्रणी त्याच्या जोरदार धक्क्याने जवमनीिर र्फेकल्या
गेल्या. आवण एकािर एक पाठीिर पडल्या. रे िती त्यांच्यात सिायत मागे असल्याने
वतच्या दोघी मैवत्रणी वतच्या अंगािर पडल्या होत्या. हातातील िॉहपंग बॅग्स
जवमनीिर इतस्तताः पसरल्या गेल्या.

हे सगळे अगदी काही क्षणांतच घडले असल्या कारणाने काय घडले हे
सिाांच्याच लक्षात यायला िेळ लागला.

त्या मुलाने, सुहासने पटकन हात देत आधी िरील दोघींना उठिले.
अचानक भार अंगािर आल्याने रे ितीची हालत खराब झाली होती. वतला धड
उठताही येत नव्हते. पायाला मुंग्या आल्या होत्या.

त्रावसक भाि असून देखील तेजस्िी िाटणारा वतचा चेहरा. िाऱ्याच्या
झुळुकीने वतच्या चेहऱ्यािी खेळणारे काळे भोर के स. अँकल लेंर् जीन्स आवण “DARE
NOT TO” वह अक्षरे वलहलेला टी िटय…

टी िटय िरील अक्षरे पाहून सुहास मदतीसाठी पुढे के लेला हात मागे
घेण्याच्या तयारीत होता. पण तोपयांत रे ितीनेच आधार घेण्यासाठी त्याचा हात
पकडला होता.

सुहासने वतला हात देऊन उभे के ले. वतला उठिताना वतच्या परफ्यूमचा
सुगंध सुहासजिळ पोहोचला. आवण सोबत वतच्या हातांचा तो रे िमी स्पिय.

सुहास काही क्षण संमोवहत झाला होता.

खरे पाहायला गेले तर त्याची काही चूक नव्हती. रे िती आवण वतच्या
मैवत्रणीच मस्ती करत चालल्या होत्या. समोर पाहण्याचे भानही त्यांना उरले नव्हते.

पण तरीही सौजन्यापोटी सुहासने त्यांची मार्फी मावगतली.

रे िती आवण वतच्या मैवत्रणींच्या ध्यानात आपली चूक, उिीराने का होईना
आली. त्यांनी सुहासचे आभार मानले.
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त्यानंतर विवचत्र योगायोगांची एक िृंखला सुरू झाली. िारं िार त्यांच्या
बऱ्याच भेटी झाल्या. कधी सीसीडी, कधी हॉटेल, कधी पेड पार्कां ग…

आवण त्याददििी तर सारसबागेच्या गणपतीच्या दरबारी.

रे ितीला हा काही दैिी संकेत आहे का असे िाटत होते.

मंददरातच सुहासने प्रसन्न चेहऱ्याने स्िताःची ओळख करून ददली. या
आधीच्या प्रत्येक भेटीत एकमेकांकडे र्फक्त कटाक्ष आवण एक ऑकिडय असे हसू होते.

रे ितीने ही आपली ओळख करून ददली.

त्या ददििी मॉल मधे रे ितीने सुहासला र्फार काही वनरखून पवहले नव्हते.

आज मंददरात वतचे त्याच्याकडे लक्ष गेले.
मध्यम उं चीचा. गोरापान आवण घारे डोळे . पण त्याची िब्दर्फेक, मधे मधे
घेत असलेले पॉझेस आवण त्याचे हसणे जास्त आकषयक होते.

रे ितीच्या मनात संकेत ठळक बसला.

सुहासला इतक्या िेळेस

आपल्यासमोर आणण्यामागे गणपती बाप्पाचे काय प्रयोजन असािे? रे ितीचे मन
सुहासचा पाठपुरािा करत होते.

हळू हळू मैत्री, र्फोन नंबरची देिाणघेिाण, र्फोनिर बोलणे…

एकमेकांच्या व्यवक्तमत्िाचे न उलगडलेले पैलू अलिार उलगडले जात होते.

मनात प्रेमांकुर र्फुटू लागला होता. पण पुढाकार कोणीच घेत नव्हते.

रे िती आजच्या काळातील मुलगी होती. मग सुहासानेच प्रपोज करािे या
विचारांची ती नव्हती. त्यामुळे ज्या िेळेस वतला योग्य िाटेल तेव्हा वतनेच प्रपोज
करायचे ठरिले होते.

त्यानंतर सुहासच्या िाढददििी रे ितीने त्याला के लेले प्रपोज, भारािलेला
सुहास, त्याच्या होकारानंतरचे सुरुिातीचे अलिार ददिस, हळू हळू र्फुलत चाललेले
नाते, कालांतराने आवण सहिासाने घट्ट झालेली या रे िमी नात्याची िीण.

सगळे रे ितीच्या बंद पापण्यांआड जसेच्या तसे आवण अगदी आज
घडल्याप्रमाणे तरळत होते.

अचानक र्फोनच्या आिाजाने रे ितीची विचारिृंखला खंवडत के ली. आवण
पापण्यांना आपण ितयमानकाळात परतल्याची जाणीि झाली.

रे ितीच्या आईचा र्फोन होता. आईिी बोलून वतने र्फोन ठे िला.

परत वतची विचारिृंखला पूियित झाली. काय झाले असािे सुहासला? की
आपणच जरुरीपेक्षा जास्त विचार करत आहोत? विचार करून करून रे ितीचे डोके
जड झाले होते.

त्या अिस्र्ेतच बेडिर पडल्या पडल्या ती झोपेच्या स्िाधीन झाली.
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मोबाईलच्या अलामयने रे ितीची झोप मोडली. तो बंद करून ती एका
कु िीिर झाली. कालचा अस्िस्र्पणा बहुधा वतच्या उठण्याची िाट पाहत, उिािीच
ठाण मांडून बसला असािा. ती जागी होताच काही सेकंदातच तो अस्िस्र्पणा
रे ितीला परत जाणिू लागला.

ती बेडिर उठू न बसली. डोके जड िाटत होते वतला. दोन्ही हातांनी के सांना
मागे घेऊन क्लच लािले. नंतर नेहमीच्या सियीप्रमाणे वतने दोन्ही हातांचे तळिे
एकमेकांिर घासले. त्या वनमायण झालेल्या ऊजेचा िेक डोळ्यांना आवण चेहऱ्याला
देत वतने आपल्या निीन ददिसाची सुरुिात के ली.

वखडकीचे पडदे बाजूला करून सूयायच्या कोिळ्या दकरणांना खोलीत प्रिेि
करण्यास वतने िाट मोकळी करून ददली. वखडकीची काच उघडली तसा सकाळचा
प्रदूषणविरवहत मंद िारा वखडकीच्या पडद्यांिी खेळू लागला. िाऱ्याची अलिार
झुळूक रे ितीच्या चेहऱ्यािर आली. ती झुळूक वतच्यासोबत बागेतील मोगऱ्याचा
सुगंध घेऊन आली. समोरच्या बंगल्याच्या अंगणात पाररजातकाच्या र्फुलांचा सडा
पडलेला ददसत होता.

पक्षांची मधुर दकलवबल त्या िातािरणाला पाश्वयसंगीत देत असल्याचा
भास रे ितीला होत होता. त्यांची ददनचयाय सुरू झाल्याने वनरभ्र आकािात त्यांचे
र्िेच्या र्िे भरारी घेत असलेले ददसत होते. वनरवनराळ्या रं गांचे, आकारांचे पक्षी.
पण सगळ्यांचा आकािाला गिसणी घालण्याचा उत्साह तोच. कु ठू न बळ येत असेल
या वचमुरड्यांच्या पंखात!

रे ितीला काही क्षणांच्या त्या वनसगयरम्य आल्हाददायक सर्फरीने प्रसन्न
िाटले.

मनाची मरगळ आवण अस्िस्र्पणा झटकू न टाकण्याच्या ददिेने ददिसाची
सुरुिात तरी अवतिय उत्तम झाली होती.

रे िती वनसगायिी समरस होऊन स्िताःिीच विचार करत होती.

प्रत्येक निीन ददिस हा निीन आिा, निीन आकांक्षांना संपूणय वनरभ्र
आकाि बहाल करत असतो.

त्या आकािातील नको असलेले ढग बाजूला सारून, ते आकाि पुन्हा नव्या
तारे तारकांनी सजिण्याचे काम ज्याचे त्याने करायचे असते.

त्याच आकािात वतला वतचा ध्रुितारा काहीसा विस्र्ावपत झाल्यासारखे
िाटत होते.

…तसे होण्यामागचे कारण िोधायचे होते.

वतने मनािी काहीतरी ठरविले. हसऱ्या चेहऱ्याने बार्रूमकडे गेली. रे िती
तयार होऊन प्रसन्न वचत्ताने हॉस्टेलमधून बाहेर पडली.
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रे िती मनािी कावहतरी ठरिून घरातून बाहेर पडली होती. वतने आज
प्रतीकला या सिय प्रकाराबद्दल विश्वासात घेण्याचे ठरविले होते.

त्या घातपाताच्या प्रसंगानंतर दकती सुखद काळ वतने सुहास सोबत
घालिला होता. लग्नाची सुखद स्िप्ने रं गविली होती.

मग आत्ता सुहासला नेमके काय सलत आहे हे प्रतीकला नक्की ठाऊक
असणार. आपल्या वमत्राजिळ तरी सुहासने नक्की आपले मन मोकळे के ले असणार.
आवण त्यामुळेच त्याच्यािी बोलूनच पुढे काय करायचे ते आपल्याला ठरविता येईल
असे रे ितीला िाटत होते.

ती प्रतीकला कोणतीही पूियसूचना न देता त्याच्या कॉलेज मधे भेटायला
आली होती. प्रतीक कॉलेजमधे प्रोर्फेसर म्हणून काययरत होता.

रे ितीने प्रतीकला र्फोन लािला. पण पलीकडू न कोणताच ररस्पॉन्स आला
नाही. कदावचत तो लेक्चर मधे असण्याची िक्यता होती.

रे िती, नंतर कॉलेज मधे दाखल झाली आवण प्रतीकची चौकिी के ली. त्याचे
लेक्चर सुटायला अजून अधाय तास विल्लक होता.

वतच्याकडे िाट पाहण्यावििाय काही पयायय नव्हता. ती वतर्ेच कॉररडॉर
मधे प्रतीकची िाट पाहत र्ांबली.

बरोबर ४० वमवनटांनी तो समोरून येताना ददसला.

त्याने र्फोन बवघतला नसल्याने तो रे ितीला अचानक समोर पाहून
आिययचदकत झाला. र्ोडा र्बकला.

"रे िती अचानक इर्े किी? मला भेटायला आली असेल की वतचे इतर काही
काम असेल? "

त्याने विचार करत करतच वखिातून मोबाईल बाहेर काढला. रे ितीचा
वमस्ड कॉल होता.

"म्हणजे रे िती मलाच भेटायला आली आहे तर. काय काम असेल वतचे
माझ्याकडे..."

प्रतीक विचार करत असतानाच रे िती त्याच्याजिळ आली.

प्रतीक रे ितीला कँ टीन मधे घेऊन गेला.

रे ितीने सरळ विषयलाच हात घातला. पण प्रतीकने आपलीही सुहासािी
इतक्यात भेट झाली नसल्याचे सांवगतले.
“सुहास हल्ली माझ्यािीही तुटक तुटकच िागत आहे. भेटायला बोलािले
तर भेटीपेक्षा ती टाळण्याकडे त्याचा कल जास्त असतो. त्याचे हल्ली नक्की काय चालू
आहे काही कळण्यास मागय नाही” प्रतीक
प्रतीक बोलताना चाचरल्या सारखा रे ितीला जाणिले.

म्हणजे प्रतीकही काहीतरी लपित असािा का? रे िती विचार करत सुन्न
अंताःकरणाने हॉस्टेल िर परतली.

प्रकरण १०

"प्रतीकला खरं च काही माहीत नाही की तो आपल्यापासून काहीतरी
लपिण्याचा प्रयत्न करत आहे? पण नेमके काय?

तो बोलताना चाचरत का होता? असे काय असािे की तो प्रतीक जो सुहास
चुकल्यािर त्याचे कान वपळायलाही मागेपुढे पाहायचा नाही, जो आपल्याला नेहमी
आधार द्यायचा, भांडणात बऱ्याचदा मध्यस्र्ी करायचा… तो ही आपल्या वमत्राच्या
बाजूने त्याच्या लपिाछपिीत सामील असािा. काय चालू काय आहे नक्की या
दोघांच…
े ?"

रे ितीला काही सुचत नव्हते. प्रतीकची आवण वतची पवहली भेट वतला
आठिली. सुहासने त्या दोघांची एकमेकांिी ओळख करून ददली होती. अगदी मोघम
पाच वमवनटं बोलणं झाले असेल त्या िेळेस.

पण त्यानंतर हळू हळू प्रत्येक भेटीगवणक प्रतीकिी िाढत गेलेली रे ितीची
मैत्री. वतला प्रतीकमुळे वनखळ आवण वनस्िार्य मैत्रीचा प्रत्यय आला होता. त्यांची

वनखळ मैत्री िरचेिर इतकी घट्ट झाली की नंतर नंतर तर रे िती हे देखील विसरली
होती की आधी तो सुहासचा वमत्र होता आवण मग वतचा.

ती अगदी सहजगत्या त्याच्या जिळ आपले मन मोकळे करायची. अगदी
सुहासची तक्रार देखील ती हक्काने, अगदी लीलया त्याच्याकडे करू िकत होती. िेळ
पडली तर प्रतीक सुहासचा कान वपळायला पण कमी करायचा नाही. रे ितीला ही
बऱ्याचदा वतच्या चुका वनदियनास आणून द्यायचा तो. त्याच्या िागण्यात आवण
विचारांत अवतिय पारदिी होता तो.

पण मग आज प्रतीकला काय झाले होते... पारदियकते िर हे कसल्या
धुक्याचे आिरण…?

त्याच्या अश्या िागण्यामागे नक्की काय कारण असेल? आवण तो मला खरे
का सांगू िकत नसािा? ककं िा सत्य बोलण्यापासून काय अडित असेल त्याला…

प्रश्न प्रश्न आवण र्फक्त प्रश्न. उत्तर किाचेच वमळत नव्हते.

बरे च ददिस असेच चालू होते. विचारांची गदी आवण त्या गदीतून िाट िोधू
पाहणारी, त्या िाटेच्या ददिेने प्रयत्न करत करत चाचपडणारी रे िती. रे ितीची आिा
ददिसेंददिस धूसर होत चालली होती.

आपल्या आवण सुहासमधे आजिर जे काही होते ते सगळे संपत चालले आहे
ककं िा एव्हाना संपले आहे का असे विचार वतच्या डोक्यात येत होते.

वतने ठरविले होते आज काही झाले तरी या पररवस्र्तून स्िताःला बाहेर
काढायचे.

प्रकरण ११

र्ोडे त्या विचारांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडता यािे म्हणून, डोक्याला विश्रांती
वमळािी म्हणून, नकारात्मक विचारांना बाजूला सारून.. निीन सकारात्मक
विचारांना िाट मोकळी करून देता यािी म्हणून रे ितीने गाडीिरून मनसोक्त
र्फेरर्फटका, िॉहपंग, चटपटीत खाणे, भरपूर सेल्र्फीज… अगदी मनाला हिा तसा,
हिे ते करत, िेळ खचय के ला.

वतला काही अंिी तरी मनािरचा ताण तसेच विचारांिर चढलेली मरगळ दूर
झाल्यासारखे िाटत होते.

ती घरी परतीच्या प्रिासाला वनघाली आवण वतचे मन दुसऱ्या बाजूचा विचार
करण्याचा कौल देऊ लागले.

"आपण र्फक्त आपलाच विचार करत आहोत? नाण्याची दुसरी बाजू तर आपल्याला
मावहतीच नाही.

ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण के ला पण त्यात यि आले नाही.

पुन्हा नव्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे."

ती मनािी हाच विचार करत दुचाकीिरून जात असतानाच वतची नजर रस्त्याच्या
विरुध बाजूला गेली.

वतला सुहास आवण प्रतीक दुचाकीिरून विरुध ददिेकडे जाताना ददसले.

रे ितीला काही समजायच्या आतच वतची गाडी विरुध ददिेला िळलेली हाती.
मनात तेच विचार नव्या जोमाने सुरू असल्यामुळे, वतच्या नकळतच ही कृ ती घडली
होती.

पण दुचाकीिरून जाण्यात धोका होता. म्हणून रे ितीने गाडी रस्त्याच्या कडेला
असलेल्या पार्कां ग झोन मधे पाकय के ली. आवण समोरून येणाऱ्या ररक्षाला हात
के ला. वतने ररक्षा िाल्याला त्या दुचाकीचा पाठलाग करायला सांवगतला.

रे ितीची दुचाकी सुहास आवण प्रतीक दोघेही ओळखत होते. म्हणून सत्य
उलगडण्यासाठी समोरून चालून आलेली सुिणयसंधी वतला गमिायची नव्हती.
त्यामुळे वतने ररक्षाने जाण्याचा वनणयय घेतला.

ररक्षािाल्याला वतने दुचाकीपासून एक सुरवक्षत अंतर ठे िून वतचा पाठलाग करायला
सांवगतले होते.

पुढे नक्की काय िाढू न ठे िले आहे या विचाराने रे ितीचे हातपाय र्रर्रत होते.
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रे ितीची ररक्षा एक वस्र्र सुरवक्षत अंतर ठे िून सुहास आवण प्रतीकच्या
दुचाकीचा पाठलाग करत होती.

अंतर कापले जात होते खरे पण रे िती जागीच वर्जल्या सारखी झाली होती.
रे ितीचे हातपाय र्रर्रत होते. ररक्षात बसल्या बसल्या विचारांच्या आहारी
जाऊन ती आपल्या नखांचे चियण करत होती. मधेच दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत
गुंतिून हनुिटीला लाित होती. मधेच मोबाईल बघत होती. मधेच ररक्षाच्या
पुढच्या काचेतून सुहास आवण प्रतीक यांना घेऊन चाललेली दुचाकी दृष्टीक्षेपात आहे
का याची खात्री करत होती.

त्या दोघांना जर कळले की मी त्यांचा पाठलाग करत होते तर काय िाटेल त्यांना.?
आपण बरोबर तर करत आहोत ना.?

खरे पाहता ही एक आयती संधीच चालून आली होती रे ितीकडे असे म्हटले तर
िािगे ठरणार नाही. वतने सुहास आवण प्रतीक कडू न सत्य पररवस्र्ती नक्की काय
असािी हे काढू न घेण्याचा बराच प्रयत्न के ला होता. पण वतचे सगळे प्रयत्न र्फोल

ठरले होते.

आवण आता ही संधी स्िताःहून चालून आली होती म्हणून चांगले िाटत असले तरी
आता पुढे काय होणार, कोणत्या सत्याचा उलगडा होणार, का हा सभोिताली
पसरलेला संभ्रमाचा काळोख अजूनच गडद होणार या विचाराने ती पार गांगरून
गेली होती.

नक्की आपण प्रकािाच्या ददिेने िाटचाल करत आहोत की वमट्ट काळोखाच्या
ददिेने…?

रे ितीला काही कळण्यास मागय नव्हता.

पण आता पररणामांची परिा न करता रे ितीने जे होईल त्याला सामोरे जाण्याची
मनाची तयारी के ली होती.

र्ोड्याच िेळात बघता बघता दुचाकीने मुख्य रस्ता सोडू न डाव्या बाजूला
असलेल्या गल्लीमधे िळण घेतले. रे ितीने ररक्षा िाल्याला गल्लीच्या सुरिातीलाच
र्ांबण्यास सांवगतले. वतला कोणत्याही पररवस्र्तीत सुहास आवण प्रतीकला आपण
इर्े असल्याचे आत्ता कळािे असे िाटत नव्हते. सत्य समोर येण्यासाठी ही जी उरली
सुरली आिा होती ना कदावचत ती देखील धुळीला वमळे ल.

रे ितीने सुहास आवण प्रतीक स्िार असलेल्या दुचाकीला त्या गल्लीच्या मधोमध
वस्र्त असलेल्या एका मोठ्या इमारतीच्या गेटमधून आत विरताना पावहले. वतने
र्ोडे र्ांबून ररक्षाला त्या इमारतीच्या ददिेने चलण्यास सांवगतले.

दुचाकी र्ांबली होती त्या इमारती जिळ येऊन ररक्षा र्ांबली.

त्या इमारतीच्या सभोिताली असलेल्या झाडांमुळे गल्लीच्या सुरुिातीला उभे
असताना ती इमारत नेमकी किाची आहे ते रे ितीला ओळखू आले नव्हते.

रे िती अिाक होऊन पाहतच रावहली… ती एका हॉवस्पटलची इमारत होती.
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रे ितीच्या मनात नाना तऱ्हेचे विचार येऊ लागले. परत हॉवस्पटल? कोणाला बरे
नसेल… काय चालू काय आहे नक्की…?

बराच िेळ ती हॉवस्पटलच्या बाहेर उभी होती. आत जाण्याची वतची खूप इच्छा
होती. पण त्या दोघांनी बवघतले तर परत प्रॉब्लेम होईल असे िाटू न ती तिीच
ररक्षाचा आडोसा घेऊन, ते दोघे बाहेर येण्याची िाट पाहत वतर्ेच उभी रावहली.
जिळ जिळ तासाभराने, रे ितीला ते दोघे हॉवस्पटलमधून बाहेर येताना ददसले.
रे ितीने त्यांना बाहेर येताना लांबूनच पावहले आवण ररक्षाच्या आडू नच त्यांच्या
हालचालींचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.

सुहासच्या हातात कसली तरी र्फाईल होती. कसलेतरी ररपोटय असािे कदावचत.

रे ितीचा संभ्रम िाढतच चालला होता.

ते दोघे आले तसेच दुचाकीिर स्िार होऊन वनघून गेले. रे िती सद्यवस्र्तीत र्फक्त
आवण र्फक्त बघत राहण्यापवलकडे काहीच करू िकत नव्हती.

ती अस्िस्र्तेला किटाळु नच, वजर्े दुचाकी पाकय के ली होती वतर्े आली. आवण
वतर्ूनच हॉस्टेलिर गेली.

सुहासला विचारू की प्रतीकला? सुहास काही आपल्यािी नीट बोलेल, नीट काही
सांगेल असे िाटत नाही. म्हणजे एकच व्यक्ती उरते जी सत्याचा उलगडा करू
िके ल.

प्रतीक… हो तोच सांगू िके ल काय ते. पण त्याच्यािी कु ठे आवण कसे बोलािे याचा
रे िती विचार करत होती.

वतने त्याला र्फोन करून भेटायला बोलिायचे ठरिले.

अर्ायतच यािेळेस ती काही त्याच्या कॉलेजला जाणार नव्हती.

रे ितीला या संभ्रमाच्या काळोखातून बाहेर पडणे गरजेचे झाले होते. सध्याच्या
मनस्र्ती मधून बाहेर पडण्यासाठी, वतचे प्रतीकिी बोलणे गरजेचे होते. त्याच्यािी
बोलणे झाल्यावििाय ती काही स्िस्र् बसणार नव्हती.
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रे ितीचा सध्याच्या मनवस्र्तीत कोंडमारा होत होता. विचार करून करून वतच्या
डोक्याचा भुगा झाला होता.

वतला कळत होते की वतचे प्रतीकिी बोलणे झाल्यावििाय, या सगळ्या प्रकरणाचा
उलगडा झाल्यावििाय वतला काही चैन पडणार नाही.

रे ितीने बराच विचार करून. जे होईल त्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठे िून.
आवण हहंमत एकिटू न. मनािी काहीतरी वनवित के ले.

"रे िती, जरा िांतपणे बोल. घाई करू नकोस. प्रकरण तुला िाटले होते त्यापेक्षा
िेगळे असण्याची िक्यता नाकारता येत नाही." ती स्िताःिीच संिाद साधत होती.

घडलेल्या प्रसंगांची साधारण मनािी उजळणी करत करतच वतने प्रतीकला र्फोन
लािला.

"काय म्हणतोयस? कसा आहेस? मला तुला जरा तातडीने भेटायचे आहे"

स्िताःला िांत राहण्यास बजािूनही, एकं दरीत सगळ्या घटनाक्रमामुळे वतला
स्िताःच्या िागण्यािर वनयंत्रण ठे िता आले नव्हते.

रे िती एकादमात सगळे बोलून, विचारून मोकळी झाली.

प्रतीकला हे सगळे अनपेवक्षत होते.

३-४ सेकंद र्फोनिर अस्िस्र् िांतता होती. वतचा भंग करण्यासाठी दोघांपैकी
कोणीतरी बोलणे गरजेचे होते.

प्रतीक बोलू लागला.

"मी एकदम मजेत. तू किी आहेस.? मी प्रतीक आहे बरे का… चुकुन सुहास तर
समजत नाही आहेस ना मला?” असे म्हणून तो हसला. अस्िस्र्ता कमी करण्याच्या
हेतूने प्रतीकने के लेला छोटासा प्रयत्न होता तो.

पण रे ितीला त्यात अवजबात रस नव्हता. त्यामुळे प्रतीकचा प्रयत्न र्फोल ठरला
होता.

वतने प्रतीकच्या विनोदाकडे सार्फ दुलयक्ष के ले होते.

वतची सध्याची संभ्रवमत अिस्र्ा र्फक्त सुहास या एकाच गोष्टीच्या अितीभिती
कें दद्रत होती... सुहास, त्याचे विवक्षप्त िागणे, हॉवस्पटल… आवण वतला र्फक्त आवण
र्फक्त सत्य जाणून घ्यायचे होते.

"हा बोल लिकर, कधी आवण कु ठे भेटूया?" रे िती

प्रतीकला साधारण अंदाज आला होता की त्याने आवण सुहासने सुरू के लेला हा
लपंडािाचा खेळ बहुधा आता संपिण्याची िेळ जिळ येत चालली आहे...
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सुहास आवण त्याने एिढे प्रयत्न करून जाणीिपूियक, प्रसंगी िाईटपणा पत्करून
रे ितीला या सिय प्रकरणापासून दूर ठे िले होते.

पण आजचा वतचा र्फोनिरचा सूर काही वनराळाच होता. आवण या िेळेस नाही
म्हणण्याचा पयायय देखील रे ितीने प्रतीक समोर ठे िला नव्हता.

रे िती ठरलेल्या रठकाणी, ठरलेल्या िेळेच्या आधीच १५ वमवनटं हजर होती. वतला
हॉस्टेलिर अवजबात बसित नव्हते. म्हणून ती वतर्ून लिकरच वनघाली होती.

प्रतीक ठरलेल्या िेळेत बरोबर वतर्े पोहोचला.

५ वमवनटं इकडचे वतकडचे बोलून झाल्यािर, प्रतीकने रे ितीला एिढे तातडीने
आवण अचानक भेटायला बोलािण्याचे कारण विचारले. रे िती काही सेकंद
त्याच्याकडे बघत होती. प्रतीकने खूप प्रयत्नांवत वनर्ियकार चेहरा ठे िला असला तरी
त्याच्याही मनात कालिाकालि सुरूच होती.
रे ितीने र्ेट विषयालाच हात घातला. वतने प्रतीकला काल घडलेला सगळा प्रकार
सांवगतला.

"गेल्या काही ददिसांपासून तुमच्या दोघांचे काय चालू आहे हे माझ्या अद्यापही
लक्षात आले नसािे असे तुम्हा दोघांना िाटते आहे काय?? तसे तर तुम्हाला
दोघांना काल हॉवस्पटलमधे पावहल्यािर माझी खात्रीच पटली आहे. पण तरीही
तुझ्या तोंडू न मला सगळे ऐकायचे आहे.”

खरे तर रे िती अजूनही संभ्रमात होती. पण अंधारात मारलेला हा बाण
अवनविततेचा अंधकार भेदन
ू सत्याच्या िलयाचे लक्ष भेदण्यास सर्फल होतो का ते
वतला पडताळायचे होते. दुसरा काही पयाययही नव्हता.

“…आवण आपल्या मैत्रीखातर तरी इर्ून पुढे कमीत कमी तुझ्याकडू न मला सत्य
कळे ल अिी आिा मी बाळगण्यास तुझी काही हरकत नसािी असे मला िाटते
प्रतीक. तुला काय िाटते?” रे िती
हॉवस्पटलचे नाि ऐकू न प्रतीकच्या वनर्ियकार चेहऱ्यािर वनरवनराळ्या हािभािांनी
गदी करायला सुरुिात के ली.

"वहला कसे मावहती हॉवस्पटल? अरे देिा…!!" प्रतीक

“प्रतीक खरे खरे सांग. माझ्या पासून काहीही लपिू नकोस.”

“बोल रे प्रतीक… लिकर बोल... माझा जीि जातोय इकडे..” रे िती

प्रतीककडे आता कोणताच पयायय विल्लक रावहला नव्हता. त्यामुळे त्याने वतला सिय
सांवगतले.

ती जोरात ‘काय?’ म्हणत उभी रावहली. वतला आपण पवब्लक प्लेसमधे आहोत
याचेही भान रावहले नाही.

वतच्या भािनांचा बांध र्फुटला होता आवण वतच्याही नकळत डोळ्यांतून पाण्याचा
विसगय सुरू झाला होता.

आता वतच्या डोक्यात प्रकाि पडला की सुहास एिढा तुटक का िागत होता.
भेटायचे का टाळत होता. काही विचारले तर उडिा उडिीची उत्तरे का देत होता.

वतच्या पायाखालची जमीन सरकल्या सारखी वतला जाणित होती. ती जागेिर
बसल्या बसल्या बवधर झाली होती.
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रे िती नुकत्याच कोसळलेल्या विजेच्या तडाख्याने सैरभैर झाली होती.

प्रतीक र्ोडा संभ्रमात पडला. “जरा वहला र्ोडी कल्पना होती तर वहने
एिढे लाऊड का ररऍक्ट के ले? का आपल्याकडू न सत्य जाणून घेण्यासाठी रे ितीने
के लेला कािा होता?

…म्हणजे रे ितीला काहीच मावहत नव्हते तर. सत्य जाणून घेण्याच्या
प्रयत्नांत वतला अखेर यि आले होते.”

प्रतीकला रे ितीची अिस्र्ा पाहून खरे तर काय करािे ते सुचत नव्हते. र्फार
मोठा आघात झाला होता वतच्या मनािर. हेच टाळण्याचा प्रयत्न तो आवण सुहास
गेल्या दकत्येक ददिसांपासून करत होते.

"हेच टाळायचा मी आवण सुहास प्रयत्न करत होतो. त्याच्यािरही रागिू
नकोस. तुला त्रास होऊ नये एिढाच प्रांजळ हेतू होता. सांभाळ स्िताःला. चल वनघू
या का?" प्रतीक

आघातामुळे प्रतीकचे िब्दही आता वतला ऐकू येईनासे झाले होते. अंगात
बळे च अिसान आणून कसेतरी रे िती वतर्ून बाहेर पडली.

प्रतीक गेल्यािर रे िती वतच्या गाडीजिळच िुन्यात, विचारांच्या गतेत
हरिलेल्या अिस्र्ेत उभी होती. खरं तर वतला जे ऐकले त्यािर विश्वास बसत नव्हता.
ककं बहुना वतला त्यािर विश्वास ठे िायचा नव्हता असे म्हणािे लागेल. वतच्या
गाडीच्या िेजारी उभी असलेली गाडी पार्कां ग मधून बाहेर काढत असणाऱ्या
माणसाने हॉनय िाजिल्यािर रे िती भानािर आली.

वतला काही के ल्या हॉस्टेलिर जाण्याची इच्छा नव्हती. वतला या घडीला
र्ोडीिी मनाःिांती आवण वनिांतपणा हिा होता.

गाडी वतर्ेच ठे िून ती र्फुटपार्िरून चालू लागली. र्ोडेच अंतर
चालल्यािर रे ितीला डाव्या हाताला एक छोटेखानी उद्यान ददसले. वतचे पाय
नकळतच उद्यानाकडे िळले.

ती आत जाऊन इकडे वतकडे पाहत होती. बसण्यासाठी वनिांत, कमी गदीचे
रठकाण िोधत होती.

वतला उद्यानात एका बाजूला बसण्यासाठी दगडी बेंचेस ददसले. वतर्े
बऱ्यापैकी गदी होती. मधे पादचाऱ्यांसाठी राखुन ठे िलेला पादचारी मागय होता.
दर्फरायला आलेले बरे च ियस्कर लोक त्या पादचारी मागायिरून दर्फरत होते.

तर उद्यानाच्या दुसऱ्या बाजूला वहरिळीने अंर्रलेला गावलचा वतच्या नजरे स पडला.
वतर्े एका बाजूला लहान मुले त्यांच्या पालकांसोबत खेळत होती. त्या लहान मुलांना
आपल्याच विश्वात रमलेले पाहून, त्यांना दुडूदड
ु ू धािताना पाहून रे ितीला ककं वचतसे
आल्हाददायक िाटले.

दुसरीकडे एक संपण
ू य वहरिळीचा पट्टा. त्या उद्यानातील इतर रठकाणांच्या
मानाने र्ोडा ररकामा आवण िांत ददसत होता. वतर्े लोकांची जास्त हालचालही
नव्हती.

त्या कोपऱ्यात, त्या वहरिळीिर जाऊन रे िती बसली.

समोर पडलेली झाडाची काडी उचलून गिताळ जवमनीिर रे घोट्या
मारल्या सारखे करत करत वतचे विचारांचे घोडे परत चौर्फेर उधळू लागले .
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रे िती चौर्फेर उधळणाऱ्या विचारांच्या घोड्यांिर स्िार होती. घोडे
कदावचत भरकटले असािे. त्यांना योग्य ददिेला नेण्यासाठी सारासार विचार
करण्याची गरज होती.

आपण काय विचार करतो आवण खरी पररवस्र्ती काय असू िकते… आपले
विचार आवण सत्य पररवस्र्ती यात जमीन आसमानाचे अंतर असू िकते. आपल्या
विचारांना खरे च आपण दकती संकुवचत बनिून ठे ितो.

वतला प्रतीकने काय सांवगतले यािर विश्वास बसत नव्हता. सुहासच्या मागे
जणू साडे सातीच लागली होती.

बरा होऊन र्फक्त ८ मवहने झाले होते आवण परत हे असे. देि एखाद्याची
परीक्षा बघतो ती दकती.

“देिा मला पररवस्र्तीला सामोरे जाण्याचे बळ दे.” रे िती स्िताःिीच बोलत
होती.

रे िती बराच िेळ उद्यानात बसून, विचारांच्या प्रिाहात होती. काय करािे,
काय नको, सुहासला काय िाटेल आवण एिढी मोठी गोष्ट त्याने का लपिली?

उद्यान बंद करण्याची विटी िाजली तसा तो प्रिाह र्ांबला. आवण ती
वतर्ून वनघाली.

उद्यानातून वनघत असताना वतची नजर समोर असलेल्या एक जोडप्यािर
पडली.

झाडांना सुरवक्षत करण्यासाठी दगडांनीं आखण्यात आलेल्या िलयांदकत
कठड्याजिळ ते जोडपे होते. त्यातील मुलगी त्या दगडी कठड्यािर बसली होती. तर
मुलगा वतच्या पासून ४-५ हात अंतर दूर उभा होता.

एकमेकांिी हातिारे करत सांकेवतक भाषेत त्यांच्या गप्पा सुरु होत्या.
एकही िब्द उच्चारला जात नसूनही त्यांचा संिाद के िढा बोलका िाटत होता. त्यांना
पाहून कोण्या त्रयस्र् माणसालाही कळे ल की ते एकमेकांच्या आकं ठ प्रेमात आहेत.

"अदृश्य ती गोष्ट, पण अवस्तत्ि दकती बोलके …
तरं ग लहरींनी व्यापले, आसमंत दोन हृदयांतले."

प्रेमाला स्पिायची जोड लागतेच असे नाही. पण माणसाने प्रेम या अर्ांग
भािनेला आपल्या स्िार्ायसाठी दकती संकुवचत बनिून ठे िले आहे नाही.!!

रे िती विचार करत करतच उद्यानातून बाहेर पडली.

“इर्े मी आवण सुहास अगदी धडधाकट असूनही आमच्यातला संिाद हरित
चालला आहे. नाही असे होता कामा नये. काहीतरी करािेच लागणार.”

दुसऱ्या ददििी रे ितीने सुहासला भेटायला जायचे ठरविले. वतने र्फोन
के ल्यािर नेहमी प्रमाणे त्याने उडिा उडिीची उत्तरे द्यायला सुरूिात के ली. तो कसा
व्यस्त आहे, त्याला दकती काम आहे िगैरे िगैरे.

पण ती आज त्याचे काहीच ऐकणार नव्हती. वतने त्याला आपल्या िब्दांत
अडकिून, िेिटी भेटायला येण्यासाठी भाग पाडलेच.

सुहासला पावहल्या िर रे ितीला हुंदका आिरता आला नाही. रडायलाच
सुरूिात के ली. सुहासला काही कळण्यास मागय नव्हता.

पण वतने स्िताःला सािरले. आवण र्ेट प्रश्नालाच हात घातला. "तू काल
हॉवस्पटल मधे काय करत होतास? मी काहीतरी विचारते आहे सुहास. तू आवण प्रतीक
काल हॉवस्पटलमधे काय करत होता…?" रे िती

आता मात्र सुहासला िंका येऊ लागली होती की कदावचत रे ितीला सत्य
पररवस्र्तीची जाणीि झाली असािी की काय… पण कसे िक्य आहे? नक्की काय
झाले असािे.

नेमका पररवस्र्तीचा अंदाज न येऊन सुहासने नेहमी प्रमाणे या ही िेळेस
सत्य लपिण्याचा प्रयत्न के ला. तो वतला म्हणाला की तो एका नातेिाईकाला भेटायला
गेला होता.

रे िती दोन वमवनटं त्याच्या कडे एकटक बघत होती. दुसऱ्याच क्षणी वतने
त्याच्या एक सणसणीत कानाखाली ठे िून ददली.
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सुहास २ वमवनटे अिाक झाला. वतच्याकडू न अश्या प्रवतसादाची त्याने
अपेक्षाच के ली नव्हती.

रे ितीने सुहासच्या कानाखाली लािून ददली खरी पण नंतर ती त्याच्या
गळ्यात पडू न रडू लागली.

वतला वतच्या भािनांना आिर घालता आला नाही. इतक्या ददिसाची
घुसमट आवण अस्िस्र्ता वतच्या डोळ्यांिाटे बाहेर पडत होती.

सुहासला रे ितीची एकं दरीत वस्र्ती पाहून आता पूणय खात्री पटली होती
दक वतला सत्य पररवस्र्तीची जाणीि झालेली आहे. त्याच उविग्न मनाःवस्र्तीत
वनयंत्रणाबाहेर जाऊन वतने हा प्रवतसाद ददला असािा.

आपल्या आजाराबद्दल वहला कळले म्हणजे प्रतीकला सांगायला भाग पाडले
असणार रे िाने. नाहीतर तो स्िताःहून सांगणे िक्यच नाही.

प्रतीकने रे ितीला ते भेटले तेव्हा सगळे सांवगतले होते. "रे िती मन घट्ट
करून ऐक. ऐकल्यािर तुला त्रास होणार हे मावहत आहे. त्याची जाणीि होती
म्हणूनच मी आवण सुहासने तुला या सगळ्यांपासून दूर ठे िण्याचा प्रयत्न के ला होता.
पण आज आमच्यािर तू हे सत्य उलगडण्याची िेळ आणलीसच.”

रे िती अगदी प्राण पणाला लािून प्रतीक काय सांगणार याचा विचार करत
होती. वतचे मन कदावचत काहीतरी अघरटत घडल्याचा ककं िा घडणार असल्याचा
कौल देत होते.

र्फक्त वतच्या काळजाचा ठोका चुकायचा तेिढा बाकी रावहला होता.

“तर ऐक… सुहासचा ब्लड कॅ न्सर दुसरी स्टेज संपून वतसऱ्या स्टेजमधे आहे.
कळले आहे तसे हॉवस्पटलच्या र्फेऱ्या चालू आहेत…" प्रतीक

पुढील मावहती रे ितीला सुहासकडू न हिी होती.

आवण म्हणूनच ती आज सुहासला भेटायला आली होती. अगदी त्याची
कोणतीही सबब न जुमानता.
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सुहासने आजारपणाबद्दल आवण एकं दरीत सगळ्या पररवस्र्तीबद्दल
रे ितीला मावहती ददली.

बराच िेळ िांतता पसरली होती.

ते दोघे वनघाले तरी रे िती िांतच होती.

सुहासने एक-दोनदा वतच्या कडे पवहले. पण वतचे लक्ष नव्हते. एकटक
कु ठे तरी बघत विचार करत करत ती चालली होती.

विचारांच्या लाटेिर स्िार होत, त्या प्रिाहाबरोबर िाहत िाहत रे िती खूप
पुढे वनघून गेली. वतला काय करायचे होते हे वतने मनािी पक्के के ले होते.

त्या प्रिाहातून स्िताःला बाहेर खेचत, चालता चालता रे िती अचानक
र्ांबली. सुहासला ही वतने हाताला पकडू न र्ांबिले.

त्याचा हात हातात घेत त्याला विचारू लागली "तुझे माझ्यािर दकती प्रेम
आहे?" सुहासला या िेळेला हा प्रश्न अगदीच अनपेवक्षत होता. त्यामुळे तो र्ोडा िेळ
िांत उभा होता.

"बोल ना..." रे िती

"चांदण्यांची असंख्य र्फुले गगनांगणातून वनखळू न धरे िर यािी आवण
धरे िरील ते सारे चांदण हिंपण िेचण्यासाठी जेिढा अिधी लागािा ना तेिढे प्रेम मी
तुझ्यािर करतो." सुहास

सुहासच्या उत्तराने वतच्या चेहऱ्यािर आपसूकच एक वनधायराची रे षा
उमटली.

वतने त्याच्या डोळ्यांत खोलिर पवहले. त्याचा पकडलेला हात आणखी
आश्वस्र्पणे दाबत, त्या गिसलेल्या वनधायराच्या पायरीिर चढू न रे िती बोलू
लागली…

“आपण आपल्या घरी सांगू या का आपल्या दोघांबद्दल? मला तुझी हक्काने
काळजी घ्यायची आहे. इतके प्रयत्न करायचे आहेत की माझे प्रयत्न पाहून हा आजार
आपल्या आयुष्यातून कायमस्िरूपी पळू न जाईल.”

सुहास अर्ायतच रे ितीच्या हा िेडेपणा पाहून अिाक झाला होता.

"वह मुलगी स्िताःचे आयुष्य मातीमोल करायला वनघाली आहे. भविष्यात
काय िाढू न ठे िले आहे याची या क्षणी तरी कोणालाच कल्पना नाही. त्यामुळे असे
पाऊल उचलणे िुध मूखयपणाचे ठरे ल." सुहास विचार करत होता.

पण रे िती काहीच ऐकण्याच्या मनाःवस्र्तीत नव्हती. वतच्यातील बंडखोर
िृत्तीने वतच्या सद्सवििेक बुवधविरुध बंड पुकारले होते.
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रे ितीने सुहासचे काहीही ऐकले नाही. ती वतच्या वनधायरािर कायम होती.

वतने आधी स्िताःच्या घरी सांवगतले.

अर्ायतच रे ितीच्या आई-बाबांना धक्का बसला की आपली मुलगी प्रेमात
आहे आवण या मुलीने आपल्याला याआधी साधी कल्पनाही ददली नाही.

पण त्याहून ही मोठा धक्का हा होता की ती व्यक्ती कॅ न्सरपीवडत आहे हे
मावहती असूनही रे िती त्याच्यािीच लग्न करू इवच्छत होती.

काळजाचा तुकडा असा स्िताःहून विवहरीत पडतोय हे बघून त्याला ते
आपल्या डोळ्यांदेखत विवहरीत कसे पडू देणार होते. रे ितीच्या बाबांचा विरोध
होता. ते रे ितीला म्हणले “भािुकता एकीकडे आवण िास्तविकता एकीकडे. संपूणय
आयुष्याचा प्रश्न आहे. मी तुला हा असला िेडेपणा करू देणार नाही.”

पण रे िती कोणाचेच ऐकण्याच्या मनाःवस्र्तीत नव्हती. त्यामुळे रे ितीच्या
बाबांनी हे प्रकरण जरा िेगळ्या पधतीने हाताळण्याचे ठरविले.

त्यांनी सुहासला घरी बोलािून घेतले. एकांतात त्याच्यािी बोलायचे होते.
त्यांची काळजी सुहासच्या लक्षात आली होती.

तो ही तेच म्हणाला “ती अवजबात ऐकत नाही आहे. मी वतला माझ्या पासून
तोडण्याचा खूप प्रयत्न के ला. पण ती काही ऐकत नाही. यािर काय उपाय करािा
कळे ना.”

सुहास आवण रे ितीचे बाबा बराच िेळ विचार करत होते. पण रे ितीच्या
वनणययाने दोघांची पुरती कोंडी झाली होती. सुहास आवण प्रतीक त्यामुळेच वतला
सुहासपासून तोडण्याचा, िेगळ्या पधतीने वतच्या नकळत प्रयत्न करत होते. पण
तोही र्फसला होता.

सुहासच्या डोक्यात अचानक िीज चमकािी तसा विचार चमकू न गेला. ती
कल्पना त्याने रे ितीच्या िवडलांना बोलून दाखविली.

“आत्ता र्फक्त साखरपुडा करायचा. तोही अगदी घरगुती छोटासा. रे ितीच्या
समाधानासाठी. जास्त गाजािाजा करायचा नाही जेणेकरून या गोष्टीची र्फार चचाय
होणार नाही. रे िती कदावचत साखरपुडा मोठा करू म्हणेल. तेव्हा वतला लग्न
र्ाटामाटात गाजतिाजत करायचे असे सांगता येईल. आपण िडीलधारे आवण
अनुभिी आहात. आपण विचार करािा. आपल्या वनणययानंतरच काय ते पुढे ठरविता
येईल."

दकमोर्ेरपी आवण इतर उपचारांनंतर बरा होऊन तो घरी आल्यािर लग्न.
वतच्या बाबांना ही हा विचार पटला.

सुहासनेच हे रे ितीला सांगयाचे असे ठरले.
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सुहास आवण रे िती बाहेर भेटले. त्याने वतला विचार बोलून दाखविला.

अपेक्षेप्रमाणेच सुरुिातीला वतला काही पटेना. मग सुहासने त्याला किी
लग्नाची दगदग सहन होणार नाही आवण त्याला करायचे म्हणून लग्न करायचे नाही
तर ते र्ाटामाटात करायचे आहे असे सांवगतले.

मग ती र्ोडी वनिळली आवण तयार झाली.

सुहासने ही आपल्या घरी सांवगतले. त्याच्या आईला र्ोडा संिय आलाच
होता. पण बाबांना अवजबात माहीत नव्हते. म्हणून त्यांनी विचार करायला िेळ
घेतला. त्याच्या घरून र्फार विरोध झाला नाही. पण वतला आवण वतच्या घरच्यांना
तुझ्या आजराची कल्पना आहे ना असे त्याच्या आई-बाबांनी विचारले.

सुहासने त्याचे आवण रे ितीच्या बाबांचे संभाषण सविस्तरपणे त्याच्या
आई-बाबांना सांवगतले.

"वतलाही आवण वतच्या घरच्यांना ही. वतला माहीत आहे. वतने वतच्या घरी
सांवगतलेले आहे आवण मी देखील वतच्या बाबांना भेटलो आहे. आत्ता र्फक्त साखरपुडा
करायचा आहे. बरे झालो तर लग्न…”

सुहास बोलून गेला खरे पण त्याच्या आई- बाबांचे डोळे पाणािले.

दोघांच्या आई-बाबांच्या भेटीगाठी झाल्या. ठरल्याप्रमाणे अवतिय
साधेपणाने आवण घरगुती लोकांच्या उपवस्र्तीत साखरपुडा आनंदात पार पडला.

आता रे िती हक्काने त्याच्या बरोबर हॉवस्पटलमधे जाऊ िकत होती. तासन
तास ती हॉवस्पटल मधे बसून राहायची. दकमोर्ेरपी नंतर त्याला बरोबर घरी नेऊन
सोडत होती. अिीच दैनंददनी चालू होती.

दकमोर्ेरपीमुळे सुहासची तब्बेत खालाित चालली होती. डोक्यािरचे
सगळे के स उडाले. अगदी त्याच्या कडे बघित नव्हते.

असे असले तरीही दकमोर्ेरपीला सुहासचे िरीर चांगला प्रवतसाद देत होते
आवण डॉक्टरांना र्ोडी सकारात्मक वचन्हे ददसू लागली होती. आिा िाटू लागली
होती. १०% पासून आता ४०% पयांत सुहासच्या जगण्याची आिा िाढली होती.

दकमोर्ेरपीचे आजचे िेिटचे सेिन करून सुहास बाहेर आला. डॉक्टरांनी
त्याला सकारात्मक ऊजाय ददली “प्रवतसाद खूप चांगला आहे सुहास तुझा. आता औषधे
िेळेिर घे आवण मला दोन ददिसांनी दाखिायला ये.”

हे सगळे ऐकू न सुहासच्या ही मनात जगण्याची र्ोडी आिा पल्लवित झाली
होती.
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रे ितीने त्याला घरी सोडले. डॉक्टर काय म्हणाले ते सुहासच्या आईबाबांच्या कानी घातले. सुहासच्या आईने देिा समोर साखर ठे िली.

सुहास दोन ददिसांनी परत डॉक्टरकडे गेला. गोळ्यांना ही त्याचे िरीर
चांगला प्रवतसाद देत होते. डॉक्टर आता खूप पॉव़िरटि िाटत होते. डॉक्टरांनी त्याला
आता पुढील तीन मवहन्याचा आराखडा वलहून ददला… गोळ्या, औषधे, पथ्य-पाणी
आवण डॉक्टरांना भेटण्याच्या िेळा.

सिय ठरल्याप्रमाणे चालले होते. अडीच मवहन्या मधेच सुहासने ट्रेमेंडस
ररकव्हरी दाखविली. डॉक्टरांनी ते सिय अजुन १ मवहना चालू ठे िले.

१ मवहन्यात परत जिळ जिळ पूियित होणाच्या कक्षेत आलेल्या सुहासला
त्रास होऊ लागला. डॉक्टरांनाही अचानक काय झाले याचा अंदाज येईना.

सुहासची हालत आता िरचेिर खराब होऊ लागली होती. त्याला बेडिरुन
उठणे तसेच काही हालचाल करणे अवतिय अिघड आवण िेदनादायी ठरत होते.

दकमोर्ेरपी झाल्याने तो अवतिय अिक्त आवण के विलिाणा ददसत होता.
डोक्यािरचे के स पूणय झडले होते.

खाण्यावपण्यात त्याला काडीचाही रस उरलेला नव्हता. र्ोडे र्फार वलदिड
पोटात जात होते तेिढेच काय ते.

त्याचे किात लक्ष लागत नव्हते. आजूबाजूला काय चालले आहे याचे भान
नव्हते.

हळू हळू माणसेही ओळखायची बंद झाले होते त्याचे.

रे िती र्फार खचत चालली होती या सगळ्याने. वतला आपलाही
सुहाससोबत िेिटाकडे प्रिास सुरु झाल्याचे आतून जाणित होते. पण वतचे मन
ऐकायला तयार नव्हते.

सुहास र्ोडा बोलायच्या पररवस्र्ती होता तेव्हा रे िती जिळ त्याने आपल्या
मनातील इच्छा बोलून दाखिली होती.

"रे िा, आपल्याकडे पैसे होता. तू, आई-बाबा होतात म्हणून आपण
चांगल्यातील चांगले उपचार घेऊ िकलो. तेही प्रयत्न कदावचत अपुरे पडत आहेस असे
ददसत आहे. राहून राहून मनात एकच येतोय ग..."
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खरे तर सुहासचे मनोधैयय खचताना पाहून रे ितीला खूप त्रास होत होता.
पण आपण खचलो तर सुहासचे उरले सुरले अिसानवह गळू न पडण्याची िक्यता
लक्षात घेता, ती जास्तीत जास्त धैयय एकिटू न सुहासचे बोलणे ऐकण्याचा प्रयत्न करत
होती.

“आपल्याकडे साधने आवण ती िापरण्याकररता लागणारा पैसा उभा
करण्याची ताकद असूनही आपले प्रयत्न आयुष्य िाचिायला कमी पडत आहेत.
ज्यांना पैश्याअभािी ककं िा इतर अडचणींमुळे या साधनांना ऍक्सेस वमळत
नाही त्यांचे काय होत असेल. खरे च विचारही करित नाही ग रे िा..."

रे ितीला सुहासचा हाच स्िभाि र्फार आिडत होता. मागेही गरज नसताना
चाकू च्या हल्ल्याचा विकार झाला होता.

त्याचे मन सतत सामावजक बांवधलकी जपत विचार आवण त्या अनुषंगाने
कृ ती करण्याचा प्रयत्न करत असे.. आताही मृत्यूच्या िय्येिर असताना इतरांचा
विचार करत होता.

रे ितीच्या भािना आता मात्र उर्फाळू न आल्या होत्या आवण इतकािेळ
सामंजस्याने सुहासचे बोलणे ऐकणारी ती सुहासच्या हातािर डोके टेकिून बराच
काळ रडली.

सुहास त्राण कमी झालेल्या दुसऱ्या हाताने वतच्या डोक्यािरून मायेने हात
दर्फरित होता. बहुधा त्यालाही त्याचा नजीकचा भविष्यकाळ ठळक ददसू लागला
असािा.

भािनांच्या आिेगाला बांध घालणे प्रत्येक िेळेस माणसाच्या हातात
असतेच असे नाही. बऱ्याचदा माणूस आिेगाच्या भरतीच्या लाटेिर त्याच्या
नकळतच स्िार होतो आवण काही काळासाठी िेगळ्याच प्रदेिात विरतो.

सुहासची पररवस्र्ती ददिसेंददिस खालाित चालली होती. हळू हळू गोळ्या
औषधे आवण उपचारालाही त्याच्या िरीराने प्रवतसाद देणे बंद के ले.

आवण १५ ददिसांतच सुहासने या जगाचा वनरोप घेतला.
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रे िती अपेक्षेप्रमाणेच सुरिातीला पार कोलमडू न गेली होती. वतला जरी
िेिटी िेिटी होणाऱ्या गोष्टीची कु णकु ण लागली होती, तरीही प्रत्यक्षात ती गोष्ट
घडल्यािर मान्य करणे र्फार कठीण असते.

माणूस बराच काळ आठिणींच्या गाठोड्याला उरािी किटाळू न, गेलेल्या
माणसाच्या सोबतच िािरत असतो.

प्रतीकही हे सारे पाहत होता. तो वह र्फार खचून गेला होता. पण कोणीतरी
रे ितीचे लक्ष सुहासच्या ध्येयाकडे ओढणे गरजेचे होते.

र्ोडे ददिसांनंतर सुहासच्या ध्येयासाठी आपल्याला काय करािे लागेल या
संदभायत प्रतीक रे ितीिी बोलला. वतचे लक्ष ध्येयाकडे ओढणे गरजेचे होते.

ते काम प्रतीकने चोख पार पाडले.

आता त्या दोघांना सुहासचे ध्येय खुणाित होते.

अर्ायतच हॉवस्पटल उभे करणे वह सामान्य माणसाच्या अिाक्यापलीकडची
गोष्ट आहे. त्यासाठी कोणत्या तरी सेिाभािी (एनजीओ) संस्र्ेिी जोडले जाऊन त्या
दृष्टीने पाऊले उचलणे गरजेचे होते.

त्याप्रमाणेच "ध्यास" या सेिाभािी संस्र्ेिी जोडले जाऊन… तब्बल ७
िषाांच्या अर्क मेहनतीनंतर, प्रतीकच्या मदतीने… रे ितीने त्याच्या िेिटच्या
इच्छेला हॉवस्पटलच्या रूपात साकार के ले होते.

या हॉवस्पटलचा उद्देि रुग्णांना कमीत कमी खचायत गरजेच्या साऱ्या
सुविधा उपलब्ध करून देणे होता.

सुहासचा सामावजक बांवधलकी जपण्याचा िसा इर्ून पुढे रे िती जपणार
होती.

"आज सुहास असता तर…" या विचाराने वतच्या डोळ्यात पाणी तरळले.

सगळ्या विषम पररवस्र्तीिर मात करत, रे िती आवण सुहासच्या प्रेमाने
"वचरं तन लाईर्फ के अर" हॉवस्पटलच्या स्िरूपात आज उच्चांक गाठला होता असे म्हटले
तर िािगे ठरणार नाही.

“प्रेम नाि न र्फक्त सहिासाचे,
ती भािना जी व्यक्त करायला
कमी पडतात समुद्र िब्दांचे…

प्रेम नाि न र्फक्त सहिासाचे,
हृदयात मूर्तयमंत करून एकमेकांना
आयुष्यभर एकमेकांच्या ध्येयासाठी जगण्याचे...”

सुहासच्या आठिणींच्या किडश्यातून बाहेर पडू न हॉवस्पटलमधील
माणसांच्या गदीत रे िती सामील झाली.

***** समाप्त *****
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मोठाच िेगिान काळ आहे हा. तंत्रज्ञानात िेगिान बदल होत आहेत. समाजात िेगाने
उलर्ापालर्ी होत आहेत. राजकारण अचानक िेगिान घटनांनी भारलेलं आहे. तरूण मंडळींना
निनिीन गॅजेट्सची ओळख होत आहे. कम्म्युवनके िनची निनिीन माध्यमं उदयाला येत आहेत
आवण अंतही पाित आहेत. ऑकुय ट आलं आवण गेलं. फ़े सबुक, इन्स्टा, रटकटॉक, वट्िटर, ब्लॉग्ज,
मेल्स, व्हॉट्सप, वव्हवडओ कॉल्स असे असंख्य पयायय उपलब्ध होत असताना संिादाची भाषा
म्हणून मराठी रटके ल का आवण कोणत्या स्तरािर रटके ल हा प्रश्न उभा झाला आहे. आवण आम्ही
म्हणतो की ती के िळ रटकणार तर आहेच पण ददिसेंददिस मराठीचा िापर िाढत जाईल, वतची
ताकद िाढत जाईल आवण मराठीतील पुस्तकांची संख्या आवण त्यांचा दजाय जागवतक स्तरािर
जाईल, अगदी इं ग्रजीलाही टक्कर देऊन आपली आंतररक क्षमता वसध करील.
आवण हे सिय करणार तुम्ही आम्ही.
मराठीचा िापर करा. मराठी पुस्तके िाचा. मेल्स, मेसेज मराठीत करा. मुलांना मराठी माध्यमात
विकिा. मराठीत निनिीन सावहत्य आवण पुस्तके यायला मदत करा. आवण आपल्या वमत्रांना ि
नातेिाईकांना या यज्ञात भाग घ्यायला प्रिृत्त करा.
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