मनपाखरू

प्राजक्ता देशपाांडे

मनपाखरू
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 स्तुतीच 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.
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मनपाखरू (कथासांग्रह)
प्राजक्ता सांजयकु मार देशपाांडे ( मनमोही )
मो. नां: 9960378297
e- mail id : deshpandeps97@gmail. com
insta account : the_soul_of_writer_
या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित असून
पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य. खचत्रपट ककिं र्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.
तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकते.
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.

प्रकाशक : ई साखहत्य प्रखतष्ठान
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन : ४ ऑक्टोबर २०१९ (नर्राखत्र)

©esahity Pratishthan®2019
• खर्नार्ूल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
• हे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर
करण्यापुर्ी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.
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नमस्कार, हे माझां प्रकाहशि झालेलां पहहलां वहहलां
पुस्िक. कोणत्याही लेखकाला त्याच्या हनर्मििीबद्दल अपार
प्रेम असिे आहण त्यािही आयुष्याि घडणाऱ्या पहहल्या
गोष्टींचे अप्रुप भारी. माझ्या या पहहल्या पुस्िकाचे प्रकाशन
करण्यासाठी मी ई- साहहत्य टीमची खुप खुप आभारी आहे.
हवद्वानाांसाठी सोशल हमहडया म्हणजे ज्ञानाचां
भाांडार. इथे साहहत्य कलेला जो वाव हमळि आहे िो खरां च आनांद देणारा आहे आहण यासाठी
पाऊल उचलून माझ्यासारख्या लेखकाला कलागुण सादर करण्याचे हडहजटल व्यासपीठ हमळवुन
देणाऱ्या ई साहहत्य टीमचे कायि कौिुकास्पद आहे.
आहण आिा थोडां या पुस्िकाबद्दल, या कथाांमधील नायक - नाहयका काल्पहनक असले
िरी आपल्यासारखेच सविसामान्य आहेि. पण िरीसुद्धा आजच्या जीवनशैलीनुसार त्याांचे
वेळप्रसांगी सांकटाांना सामोरे जाणे, त्याांचे स्वभाव आहण त्याांची एकहनष्ठिा त्याांना सगळयाांपेक्षा
वेगळा दजाि देिे आहण म्हणूनच िे नायक आहण नाहयके च्या रुपाि आहेि.
िुमची उत्सुकिा फार वेळ नाही िाणणार. पण आिा माझी उत्सुकिा वाढली आहे.
वाचकाांना माझ्या कथा कशा वाटिील बरां. िुम्हाला या कथा आवडिील अशी आशा करिे. िुमचे
बरे वाईट सवि प्रकारचे अहभप्राय जाणून घ्यायला मी अहिशय उत्सुक आहे.

- मनमोही
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या पुस्िकाच्या लेहखका प्राजक्ता सांजयकु मार देशपाांडे हसहवल इां जीहनयर
पदवीधर आहण M. E. structure च्या हवद्यार्थिनी आहेि. वाचन हा त्याांचा
लहानपणापासूनचा छांद. त्याांच्या वहडलाांकडू न िो जणू वारसाहक्कानेच
हमळालेला आहण नांिर हलखाणसुद्धा. त्याांचे वाचन अफ़ाट आहे. मोठां मोठ्या
कादांबऱ्याही त्याांनी अगदी एका ददवसाि वाचून पूणि के ल्याि. सुहास
हशरवळकर, शरदचांद्र वाहळम्बे, व. पु. काळे , सुधा मूर्िि असे वेगवेगळया
धाटणीचे लेखक त्याांचे प्रेरणास्थान आहेि. आहण इां जीहनयररां गनेही त्याांना बरे च
काही हशकवले असे म्हणायला हरकि नाही.
त्याांच्या कथेवर आपली मिे वाचक त्याांना खालील पत्तयाांवर कळवू शकिाि.

सांपकि :
प्राजक्ता सांजयकु मार देशपाांडे ( मनमोही )
मो. नां: 9960378297
e- mail id : deshpandeps97@gmail. com
insta account : the_soul_of_writer_
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अपिणपहिका
माझां पहहलां पुस्िक माझ्या सगळया सुख-दुुःखामधे माझ्यासोबि
असणाऱ्या माझ्या आई- वहडलाांना आहण कु टुांबाला अपिण.
स्विुःला हलखानाची आवड असिाना देखील कामामुळे िी जयाांना पूणि
करिा आली नाही िरी मला हलखानासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या माझ्या
बाबाांना माझां पहहलां पुस्िक अपिण.
िसेच वेळोवेळी माझी प्रशांसा करून माझे मनोबल वाढवणाऱ्या हमि
पररवाराला अपिण.
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मनपाखरू

या पुस्िकािील सवि कथा, व्यक्ती, नावे, प्रसांग व स्थळे
काल्पहनक असून त्याांचे कोणाही जीहवि अथवा मृि
व्यक्तींशी साम्य आढळू न आल्यास िो के वळ योगायोग
समजावा.
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कथानुक्रम

कु टुांब
गुहपि
नजरकै द
हमसफ़र
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कु टुांब

नीहलमा आज हवचाराि होिी... दकिीही प्रयत्न के ला िरी श्यामचे शब्द कानाि घूमि
होिे... आज त्याांच्या नात्याला 3 वर्ि झाली, आजच्याच ददवशी श्यामने हिला आयुष्यभराच्या
सोबिीचां वचन माहगिलां होिां. श्याम नीहलमाच्याच वगािि होिा िो ददसायला अगदीच साधा
होिा पण त्याची हुशारी, त्याचां बोलणां, त्याचां प्रेमळ वागणां, सगळयाांना आनांदी ठे वणां या
गोष्टींमुळे िो समोरच्या व्यहक्तवर त्याची छाप पाडू न जायचा. त्याचा आयुष्याकडे पाहण्याचा
सुस्पष्ट दृहष्टकोन, त्याची हजद्द या गोष्टी नीहलमाला खुप आवड़ायच्या.
हिला नेहमी प्रश्न पडायचा की “कोणत्या गोष्टीमुळे िी श्याम कडे खेचली जािे?” िे
दोघे खुप चाांगले हमि होिे. कॉलेजमधे सगळया गोष्टींमधे दोघेच पुढाकार घ्यायचे. कधी हसि
खेळि िर कधी रडि पडि.. पण जजांकायचां नेहमी दोघाांमधलांच कोणी िरी...
सगळया कॉलेजला त्याांचा अहभमान होिा. श्यामच्या आईला नीहलमा खुप
आवडायची. िी श्यामची जोड़ीदार होण्यासाठी योग्य आहे असां त्याांना वाटे. दोघाांच्या घरुन
परवानगी घेऊन श्यामनी हिला लग्नासाठी हवचारलां होिां आहण आपला सगळयाि चाांगला हमि
आपला जोड़ीदार होणार म्हणून नीहलमाही खुश होिी पण दोघानी हमळू न एक हनणिय घेिला.
हशक्षण पूणि होईपयिन्ि आहण आपलां ध्येय गाठे पयिन्ि लग्न करायचां नाही. नीहलमाला माहहि होिां,
श्याम खुप ध्येयवादद आहे त्याला खुप मोठां बनायचां होिां दकत्येकदा िो बोलिाना स्वप्नाि रां गून
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आकाशाि झेप घेण्याच्या गोष्टी करायचा. नीहलमासुद्धा खुप स्वाहभमानी होिी हिने आपल्या
वहडलाांचा आदशि डोळयासमोर ठे वला होिा म्हणून िर िी मन लावून हशकायची.
आज 3 वर्ाांनी िे दोघेही हशक्षण पूणि करून पुढील गोष्टींसाठी सज्ज होिे पण
लग्नाबद्दल बोलिाना हिला श्यामचे हवचार ऐकू न काही कळे नासां झालां कारण िो आिा फ़क्त
दोघाांच्याच आयुष्यावर बोलि होिा.
भारि सोडू न अमेररके ि स्थाहयक होण्याचा हवचार करि होिा पण हिला फक्त श्यामच
नाही िर त्याचां कु टुांबसुद्धा हवां होिां. लहानपणापासून हिला एकि कु टुांब खुप आवडायचां
लहानपणापासूनचां हिचां िे स्वप्न होिां. श्यामच्या घरी पहहल्याांदा गेल्यावर हिच्यासाठी हीच गोष्ट
जास्ि आकर्िक होिी की िो एकि कु टुांबाि राहिो आहण आज त्याला हे सगळां सोडू न दुसऱ्या
देशाि जायचां होिां सगळां च हवहचि चाललां होिां नीहलमाला कळि नव्हिां की हा िोच श्याम आहे
का जो आपल्या कु टुांबावर एवढां प्रेम करायचा. नीहलमासाठी कु टुांब खुप महत्तवाच होिां आहण त्याचां
कारण हिच्या बालपणीच्या आठवणींमधे होिां...

चांद्रकाांि देसाई म्हणजे सगळया गावासाठी नाना... गावािल्या लोकाांसाठी एक
आदराचां आहण हवश्वासाचां स्थान. गावािल्या सगळया प्रश्नावर गावकरी देसाइन्च्या वाडयाकडे
धाव घ्यायचे आहण त्याांनी ददलेल्या हनणियाचा मानसुद्धा ठे वायचे. देसाई कु टुांब खुप मोठां होिां.
चांद्रकाांि देसाईना िीन मुलां होिी, श्रीधर, दकशोर आहण दकरण. हशवाय त्याांना एक मुलगीसुद्धा
होिी, सुधा देसाई. कु टुांबामधे सगळे हशकलेले होिे. हशक्षण पूणि झाल्यावर गावाच्या सेवेसाठी
सगळयाांनी गावािच एकि राहायचां हा नानाांचा हट्ट. िसे सांस्कारसुद्धा त्याांनी लहानपणापासून
मुलाांना ददले. सगळयाि मोठा मुलगा श्रीधर याने शेिीमधे हशक्षण घेिले आहण गावािल्या
शेिकऱ्याांना प्रहशक्षण द्यायला सुरुवाि के ली. दकशोर हशक्षक होिा गावािल्या मुलाांना चाांगलां
हशक्षण हमळावां म्हणून िो मन लावून प्रयत्न करायचा या हशवाय सांध्याकाळी शेिकऱ्याांनासुद्धा
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हशकवायचा. त्यानांिरची सुधा, िी डॉक्टर झाली आरोग्याबद्दल गाांवकऱ्याांना समजावून साांगणे
अांधश्रद्धेला बहळ न पड़िा हवज्ञानाची मदि कशी घ्यायची ही सगळी कामे िी करायची. पुढे
लग्नानांिर हिचा नवरा सुहमि यानेही आनांदाने हिच्या कामाि हिला मदि करायला सुरुवाि के ली
दकरण सगळयाि लहान होिा िसा त्याला इां हजहनयर बनवून गावाचा कायापालट करायचां
नानाांचां स्वप्न होिां म्हणून नानाांनी त्याला हशकायला परदेशाि पाठवलां नीहलमा ही दकशोरची
मुलगी हिला लहानपणापासूनच दकशोर आहण त्याची पत्नी सीमा याांनी नानाांच्या आदशािप्रमाने
वाढवलां
हिन्ही मुलाांमधे दकशोरचां नानाांवर सगळयाि जास्ि प्रेम होिां. श्रीधरला शहराची
ओढ़ होिी पण नानाांच्या भीहिमुळे िो गावािच राहहला पण दकशोरच िसां नव्हिां िो पूणि मनानी
गावाची सेवा करायचा. एकि कु टुांबाि राहायची सीमाची पण खुप आवड होिी आहण मनासारखां
सासर हमळाल्यामुळे हिची पण काही िक्रार नसायची.
देसाई कु टुांबानी बरीच वर्ि गावाची सेवा के ली. गावकऱ्याना जीवनावश्यक गोष्टींची
सोय करून ददली. त्याांना मानाने आहण योग्य आयुष्य जगण्याचे मांि हशकवले. त्या नांिर दकरण
परदेशावरुन परिला िो एक चाांगला इां जीहनयर बनून. आिा माि गावकऱ्याांची आशा अजून
वाढली. आपलां गाव पररपूणि होणार आहण नानाांच स्वप्न पूणि होणार म्हणून सगळी मांडळी खुश
होिी. गावाि सारे काही होिे, सुहपक जमीन, हशक्षण, पाणी, पण गावािल्या लोकाांना राहायला
पक्की घरां नव्हिी जुनी दगडी बाांधकामाची घरे आिा पहडक झाली होिी पण नहवन घरे बाांधायला
शहरािला इां जीहनयर आहण कां िाटदार अवाजवी पैसे मागायचे पण आिा िसे होणार नाही आिा
गावािच इां जीहनयर आहे म्हणून सगळे खुश होिे. पण हनयहिला बहुधा हे मांजूर नव्हिां.
कोणािरी अमीर माणसाला गावामधे के हमकलचा कारखाना काढायची इच्छा होिी.
एवढ्या मोठ्या प्रश्नाचा हनकाल साहहजकच देसाइां च्या वाड्यावर होणार. नानाांनी सगळया
गावकऱ्याांना बोलवुन घेिलां. हमश्रा नामक व्यक्तीला के हमकलचा कारखाना काढायचा होिा
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त्यासाठी गाांवकऱ्याांनी आपली जमीन त्याला द्यायची आहण त्या बदल्याि िो सगळयाांना काम
आहण पैसे देणार असां त्याचां म्हणणां होिां. नानानी आपल्या हिन्ही मुलाांना आहण लेक जावयाला
पण बोलवलां. गावाच्या भल्याचा सगळयाांहनच व्यवहस्थि हवचार करावा, उगाच अन्याय होउ
नये हा उद्देश.
ठरल्याप्रमाणे सगळे आले. नानाांनी पहहले हमश्राचां बोलणां ऐकू न घ्यायचां आहण मग
गावकऱ्याांशी चचाि करुन हनणिय घ्यायचां असां ठरवलां हमश्रानी बोलणां सुरु के लां.
"नानासाहेब मेरे को फॅ क्टरी डालनी है आपके गाव में सब लोगोंके मुिाहबक आपके
मजी हबना गााँव वाले मुझे उनकी जमीने नही देंगे िो आप हमारी मदद करो और इसके बदले हम
आपको मुह
ाँ माांगी कीमि देंगे ''
नाना म्हणाले " हमश्रा जी मला िुमची कीमि नकोय जर िुमच्या कारखान्यामुळे
गावाची भलाई होणार असेल गावकऱ्याांना रोजगार हमळणार असेल िर माझी काहीच हरकि
नाही उलट मीच िुम्हाला मदि करे न''
हमश्राला नवल वाटलां िो म्हणाला " आपके बारे मे हजिना सूना था आप िो उससे भी
अच्छे और ईमानदार हनकले''
दकशोरला हा माणूस आल्यापासून खटकि होिा पण नानाांच्या समोर िो गप्प होिा
आपलां मि नाना हवचारणारच याची त्याला खािी होिी. नानाांनी हिन्ही मुलाांना आपलां मि
हवचारलां. श्रीधर आहण दकरणला हमश्राच बोलणां पटलां त्याांना वाटि होिां की आिा गावाि राहून
काही उपयोग नाही शहरीकरण होणां महत्वाचां आहे म्हणून त्याांनी आपली सांमिी दशिवली.
मुळािच त्या दोघाांची ओढ शहराकडे होिीच. पण दकशोर जरा समजदार होिा कारखान्याचे
दुष्पररणाम त्याला माहहिी होिे कारखान्यािून हनघणाऱ्या दूहर्ि पाण्यामुळे जमीनी उजाड़
होिील. हशवाय शेिकऱ्याांच काय??? जमीनी हवकू न कु ठे जािील सगळया गोष्टींचा हवचार करुन
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मगच नानाांनी हनणिय द्यावा असां त्यानां सुचवलां. नानाांना त्याच म्हणणां पटलां आहण या बाबिीि
त्याांनी हमश्राला हवचारलां पण हमश्राने शेिकऱ्याांच्या जमीनी, घर, रोजगार या बाबि काही
फारसा खुलासा नाही के ला. शेवटी नाइलाजाने नानाांनी त्याला नकार ददला.
दकशोरच ऐकू न नानाांनी नकार ददला म्हणून श्रीधर आहण दकरणला राग आला पण
नानासमोर दोघे शाांि बसले. त्या ददवसानांिर माि त्याांनी गावकऱ्याांना भड़कावने चालू के ले.
भोळे गावकरर त्याांच्या बोलण्याला फसले आहण नानाच्या समोर मांजूरी देण्यास ियार झाले.
इकडे घरी श्रीधर आहण दकरणच्या बायकाांनी सीमाला िास द्यायला सुरुवाि के ली हे सगळां
कशामुळे होिां आहे हे नाना आहण दकशोरला कळि होिां पण त्याांचा नाइलाज होिा. लोकाांसोबि
लढण्यासाठी िाक़ि लागिे पण आपल्याच लोकाांसोबि, कु टुांबासोबि लढिाना दोघेही हिाश झाले
होिे. नानाांचा हनणिय बदलण्यासाठीचे सगळे प्रयोग श्रीधर आहण दकरणनी हमळू न के ले. एके
ददवशी माि वादाचा कहर झाला आहण दकशोरचा सांयमाचा बाांध िुटला आहण त्याने दोघाांना
खरी खोटी सुनावली पण गावकरी त्याांच्या सोबि होिे म्हणून नानाांना त्याांची साथ द्यावी लागली
रागाि येऊन दकशोरने घर सोडायचा हनणिय घेिला. दकशोरच्या बहहणीचां मि पण दकशोर
सारखच होिां िी पण त्याच्या सोबि हनघाली दकशोर आपल्या बहहनीला, बायकोला, मुलीला
घेऊन हनघाला.
सगळां समर्पिि करुन, मन लाउन जयाने गाव सजवलां त्याच्या भहवष्याचे स्वप्न पाहहले
त्याला गाव सोडू न जाव लागलां. असां म्हणिाि की जो दुसऱ्याचा हवचार करिो त्याला खुप िास
सहन करावा लागिो. देवपण सहज नाही हमळि. शेवटी जे व्हायचां िेच झालां दकशोर गाव सोडू न
हनघुन गेला.
श्रीधर आहण दकरण बरोबरच गावालासुद्धा वाटलां की त्याांच्या रस्त्यािला मोठा काटा
गेला आहण त्याांनी कारखान्याची सुरुवाि के ली. काही वर्ाांनी नाना ही गेले गाव खऱ्या अथािने
पोरक झालां. आिा माि श्रीधर आहण दकरणला रान मोकळ होिां. शेिकऱ्याांना फसवुन त्याांनी
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जमीन स्वस्िाि घेिली आहण आपली मनमानी चालू के ली. त्याांचा वापर कामगारा सारखा के ला.
आिा माि गावकऱ्याांना दकशोरची आठवण झाली. त्याचे बोललेले शब्द आठवि होिे पण आिा
खुप उशीर झाला होिा.
दकशोर त्याच्या कु टुांबासोबि शहराि राहायला आला. हुशार असल्यामुळे खुप
लवकर यशाच्या पायऱ्या चढि गेला. या सुखाच्या रस्त्यामधे त्याच्यावर दुुःख सहन करायची पण
वेळ आली एका अपघािामधे त्याची बहहन आहण भाऊजी त्याची साथ सोडू न गेले पण िो खचला
नाही सीमाची साथ आहण छोटया हनहलमाच्या खेळकर हट्टानसोबि िो हशखर गाठि गेला. आज
िो शहरािल्या प्रहिहष्टि व्यक्तींपैकी होिा सीमा आहण दकशोरनी नीहलमाच्या पालन पोर्णामधे
काहीही कमी ठे वली नाही. मुळािच नीहलमा एक हुशार आहण सुांदर मुलगी होिी त्याि हिला
हमळणाऱ्या सांस्कारामुळे आहण हिच्या हवनम्र स्वभावामुळे हिच्या चेहर्यावर एक वेगळां च िेज
होिां. बघिाक्षणी िी कोणालाही मोहहि करि असे. हिच्या बोलण्याने िी सगळयाांना आपलेसे
करि असे हळू हळू िी मोठी होिां होिी िसां दकशोर आहण सीमानी हनणिय घेिला हिला हिच्या
मनाप्रमाने जगण्याचे स्वािांत्र्य द्यायचे. मुलगी म्हणून कोणत्याही बांधनाि जखडू न नाही ठे वायचां.
एकु लिी एक म्हणून हिला फ़क्त जपायचांच नाही िर समाजाि सन्मानाने जगायला हशकवायचां
आहण वेळप्रसांगी कठीण होऊन लढायला ही. दोघाांनीही हिला वाढविाना हिला हिच्या कु टुांबाची
जाणीव सिि करून ददली. हिच्या लहानपणीच्या आठवणी हमेशा िाजया ठे वल्या आपल्याला
पण मोठां कु टुांब, गााँव आहे ही जाणीव हिला ददली या बाबिीि दकशोर आहण सीमानी खुप मोठां
मन दाखवलां.
नीहलमाही गाव सोडलां िेव्हा कळिी होिी. त्यामुळे गावािल्या हिच्या आठवणीही
िाजया होत्या. त्याला ख़ि पाणी देऊन हिच्या आई वहडलाांनी त्याची जपणूक के ली या सवि
गोष्टींमुळे हनहलमाच्या मनामधे एकि कु टुांबाबद्दलची ओढ खुप जास्ि होिी.
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श्यामसोबि असिाना त्याच्या घरी जािा येिा िर ही ओढ अजूनच वाढली कु टुांबाचा
खरा अथि कळाला. आपण काही िरी गमावलां हे हिला लहानपणी कळि होिां पण नेमकां काय िे
हिला श्यामच्या कु टुांबाला पाहून कळलां आहण आज अशा कु टुांबाला सोडू न श्याम फ़क्त दोघांच
अमेररके ि स्थाहयक होण्याचा हवचार करि होिा त्याच्या मिे त्याच्या बुहद्धला चालना देणारे
काम इथे नाही. त्याच्या योग्यिेची कदर इथे नाही आहण भारिाबाहेर त्याला िे सवि करणे शक्य
होिे जे जे त्याला करायचे आहे. थोडक्याि काय िर सगळया बांधनाांिून त्याला सुटायचे होिे.

नीहलमासमोर आिा खुप मोठा प्रश्न होिा. श्यामच्या बोलण्यावर हवश्वास ठे ऊन
त्याच्यासोबि जायचे की लहानपणापासून बाबानी हशकवलेल्या देशप्रेमाची आठवण ठे ऊन
श्यामचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करायचा हनहलमाला चाांगलांच माहहि होिां की श्यामने घेिलेला
हनणिय बदलन हे अशक्यच आहे. त्याच्या याच धैयि आहण हजद्दी वर िर िी भाळली होिी. पण
हिला त्याचा आज िास होईल असां वाटलां नव्हिां. वास्िहवक पाहिा हा काही फार मोठा प्रश्न
नव्हिा काही वर्ाांचा प्रश्न असिा िर िी ियार पण झाली असिी पण श्यामनी 'कायमच' असा
हनणिय साांहगिल्यामुळे हिचा गोंधळ उडाला होिा पण हिलाही हनणिय घेणे आवश्यक होिे आहण
िोही योग्य.
नीहलमानी हनणिय घेिला होिा आहण हिने आिा मागे वळू न न पाहण्याचा हनश्चयसुद्धा
के ला होिा. हिने श्यामला शेवटचां आहण ठाम साांगीिलां- िी परदेशाि येईल िे फ़क्त एका अरटवर.
परदेशाि फ़क्त पाच वर्िच राहायचां एवढा काळ त्याच्यासाठी अनुभव गारठला बाांधायला पुरेसा
होिा. श्यामनी खुप हवचार करून चार ददवसाांनी होकार कळवला.
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आिा दोघाांच्या लग्नाला फक्त 3 महीनेच बाकी होिे सगळी ियारी झाली होिी
लग्नाच्या दुसऱ्या रािीच िे अमेररके ला हनघणार होिे ठरल्याप्रमाणे दोघाांचां लग्न एकदम थाटाि
झालां कोणाचीही सहज नजर लागेल अशीच जोड़ी होिी सगळे कायिक्रम पार पाडू न िे अमेररके ला
गेले.
अमेररके ि दोघाांचा सांसार नव्याने चालू झाला. नवे नवे सांघर्ि समोर येि होिे िसा
श्याम अजूनच जोराने काम करायचा समोर येईल िे वादळ पार करून दकनारा गठायची जणू
त्याला घाई झाली होिी. नीहलमाला ही यश हमळि होिां आहण बघिा बघिा त्याांना 1 वर्ि पूणि
झालां. या एक वर्ािि त्याांनी भरपूर यश, पैसा, गाड़ी, बांगला, प्रहिष्ठा हमळवली आहण त्याच सोबि
त्याांना एक सुांदर मुलगी 'माला'सुद्धा झाली. आयुष्याकडू न असलेल्या सवि इच्छा नीहलमाच्या पूणि
झाल्या. दकिी िरी भाग्यवान असल्याची हिला आिा जाणीव होिी. आिा नोकरी सोडू न िी फक्त
मालासोबि राहु लागली आहण श्याम जसा जसा यशाच्या पायऱ्या चढि गेला िसा घरच्या
पायऱ्याही हवसरि गेला पण नीहलमा समजदार होिी. कामाचा व्याप, त्याला असलेली कामाची
ओढ़ हिला माहहि होिी म्हणूनच िी कधी िक्रार नाही करायची.
पण मागे सारलेल्या वादळाला पाहिाना हिला समोर येणारा त्सुनामी ददसलाच नाही

5 वर्ाांनांिर श्यामने भारिाि परिायला नकार ददला त्याचे इथले हमि मैहिणी
कां पनी सवि काही सोडू न भारिाि परिने त्याला मान्य नव्हिे, इथल्या लोकाांमधे िो गुांिून गेला
होिा आहण आपले सांस्कारही हवसरि चालला होिा. त्याचां हे हबनधास्ि आहण बेजबाबदार वागणां
हनहलमाला खटकायचां आहण असे सांस्कार हिला माला वर होउ द्यायचे नव्हिे. हिच्या मधली आई
हिला क्षणोक्षणी मायदेशी परिण्याचे सल्ले द्यायची मग माि नीहलमाने ठामपणे भारिाि
जायचांच असां साांहगिलां. पण श्यामची नकारघांटा चालूच होिी. िीने त्याचां मन बदलण्याचा खुप
प्रयत्न के ला पण सगळां व्यथि गेल. मग माि नीहलमा मालाला घेऊन एकटीच भारिाि परिहल.
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काही ददवसानांिर कु टुांबाच्या ओढीने िो परि येईल असे हनहलमाला वाटले होिे पण त्यानांिर
श्यामने हिची हवचारपुससुद्धा नाही के ली.
िो त्याच्याच यशामधे एवढा गुरफटला होिा की भूिकाळामधे जाणे त्याला जणू
अशक्य झाले होिे. नीहलमा आहण मालाला हवसरायला त्याला फार अवधी नाही लागला एवढ्या
वर्ाांची साथ आहण प्रेम िो सहजासहजी हवसरून गेला.
त्याच्याच कां पनीमधे त्याच्या बॉसच्या मुलीसोबि त्याने लग्न के ले. कै थरीन िशी
स्वभावाने खुप छान होिी पण लहानपणापासूनच हिचा हट्टी स्वभाव होिा. समजून घेणे ककां वा
एखाद्यासाठी त्याग करणे हिच्या पचनी न पडणारे होिे. हिच्या सोबि सांसार करिाना माि आिा
श्यामची िाराांबळ उडि होिी. आजपयांि त्याला काही समजून घ्यायची गरजच पडली नव्हिी
ककां बहुना समजून साांगायचीही गरज नव्हिी, नीहलमा होिीच िशी. पण आिा िसां नव्हिां त्याला
सगळां समजून घ्याव लागि होिां. त्याला पडिी बाजू घ्यावी लागि होिी आहण म्हणूनच त्याला
नीहलमा क्षणाक्षणाला आठवि होिी.

काही वर्ाांनी अचानक घरच्याांची आठवण आली म्हणून त्याने घरी फोन के ला पण
कोणी उचलला नाही मग त्याने शेजारी फ़ोन के ला िेव्हा कळले त्याचे वडील खुप आजारी आहेि
आहण घरचे सगळे दवाखान्याि आहेि िसा िो िडक रजा घेऊन घरी आला पण िोपयांि खुप
उशीर झालेला होिा 10 वर्ाांचा काळ लोटला होिा आहण त्याने एकदासुद्धा घरच्याांची हवचारपुस
के ली नव्हिी. त्याचे वडील आिा हयाि नव्हिे हे दुुःख पचविानाच त्याला आणखी एक धक्का
बसला. त्याने घरामधे नीहलमाला वावरिाना पाहहलां. नीहलमा अमेररके हून परि आली िी
श्यामच्या घरी. हिने त्याचां घर साांभाळलां, त्याच्या आई वडील आहण कु टुांबाला आपलां समजून
त्याांची काळजी घेिली. मालालाही वाढवलां आहण कु टुांबाचां प्रेम पण ददल. त्याला आिा हे सगळां
ऐकू न स्विाुःची लाज वाटि होिी. दकमान एकदा हिची हवचारपुस िरी करायला हवी होिी.
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आज त्याला खुप अपराधी असल्यासारख वाटि होिां. हिच्यासमोर थाांबायचीही त्याच्या मनाची
हहम्मि होिां नव्हिी. त्याला वाटलां होिां हनहलमाने हिचां आयुष्य हिच्या मनाप्रमाणे घालवलां
असेल. नहवन सुरुवाि के ली असेल आपण जसे हिच्यासाठी थाांबलो नाही िसे हिही थाांबली
नसेलच पण हनहलमाचां श्याम नी न साांगिासुद्धा त्याची वाट पाहण त्याला अपराधीपण देऊन
गेलां आहण त्याला माफ़ी मागून त्याच्या मनावरचां ओझ कमी करायचां होिां म्हणून त्याने हहम्मि
एकवटून हिला बोलायचां ठरवलां.
पण त्याला अजूनच अपराधी वाटायला लागलां कारण नीहलमाला अमेररके ि
घडलेल्या सगळया घटना माहहि होत्या. कै थरीन सोबि त्याचां झालेल लग्नसुद्धा. पण िरीसुद्धा
हिने त्याचां घर साांभाळलां. त्याला काही के ल्या या सगळयाांची उत्तरे हमळे ना.
नीहलमानी त्याच्या डोळयािल्या प्रश्नाांना ओळखून हिच्या भावना साांहगिल्या
" श्याम, मी िुझ्यावर प्रेम के लां होिां. िू होिा िसाच मला आवडायचा. त्याि मला
बदल नको होिा. िुझा हजद्दीपणासुद्धा मला आवडायचा आहण िुझ्यासोबि लग्नाचां वचन घेिलां
िे काही माझ्यासाठी खेळ नव्हिा. िुझ्यासकट िुझी माणसांसद्ध
ु ा माझीच झाली असां मी समजिे.
त्याांनीसुद्धा मला भरपूर प्रेम ददल. प्रेमाि फ़क्त साथच नाही िर जोड़ीदाराचा आनांदसुद्धा बघिाि.
िू आनांदी होिास म्हणून आम्हीसुद्धा इकडे आनांदी होिो. िुझी कििव्य िू पार पाडायला हवी
होहिस पण िू िुझ्या यशामधे आहण अहम्मधे एवढा गुरफटून गेला होिास की िुला िुझ्या मागे
उभे असलेल,े िुझ्यावर प्रेम करणारी िुझी आपली माणसां पण नाही ददसली. जे झालां िे झालां. मी
माझां कििव्य आहण वचनां पूणि करि होिे आहण त्याबद्दल मला िुझ्याकडू न मोठे पणा हमळे ल अशी
कधीच अपेक्षा नव्हिी. फक्त आश्चयि वाटि की आपलां प्रेम, एवढ्या वर्ाांच्या आठवणी िू सहज
हवसरलास. आहण मी माि नेहमीच िुझ्या फ़ोनची वाट पाहि होिे. पण कै थरीन सोबि िुझ्या
लग्नाची बािमी ऐकली आहण मग माि मला लक्षाि आलां की िू माझ्या आहण माला पासून
कायमचा दुरावला आहेस. एवढ्या वर्ाांनी िुझ्या चुकाांचां पारायण िुला ऐकवण्याची माझी मुळीच
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इच्छा नाही. पण एक वडील म्हणून िुझ्या कििव्याांची जाणीव मी िुला करून नाही ददली िर
माझ्यािली आई मला कधीच माफ़ नाही करणार. बाकी िुझ्याबद्दल आम्हाला कोणालाच आिा
िक्रार नाही त्यामुळे िू हनहश्चन्ि राहा हजथे कु ठे राहशील खुश रहा ''
श्यामला आिा गहहवरुन आल िुझी साथ कधीही सोडणार नाही हे वचन नीहलमाने
पाळलां होिां मागे राहहला होिा िो श्याम स्विुःच्या मनाप्रमाने वागूनसुद्धा अजूनही दुुःखी पण या
उलट नीहलमा. दुसऱ्यासाठी, प्रेमाखािर ददलेल्या वचनाला जागून आज िी सुखाची झोप घेऊ
शकिे कारण हिच्याकडू न हिने सवि नात्याांना योग्य िो सन्मान ददला होिा आहण हिच्या मनाि
कसलीहह खांि नव्हिी होिां िे फ़क्त प्रेम, काळजी आहण हनमिळ समाधान...
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गुहपि

शेखर आज नेहमीप्रमाणे घाईघाईमधेच हनघाला. वेळेवर घरािून हनघणे त्याला
कधीच जमि नाही. म्हणून त्याची स्विुःवरच चीड़ चीड़ होिां होिी. मुग्धाच असां नव्हिां, िी
वेळेवर सगळां ियार ठे वायची. एक बायको, सुन, आई म्हणून िी सगळीकडे ित्परिेने लक्ष
द्यायची. हिची ही सवय शेखरला नेहमीच हिच्याकडे आकर्र्िि करायची. लग्न होऊन 12 वर्े
झाली आहण एका मुलानांिरही हिच्याबद्दलची ही ओढ त्याला कौिुकास्पद वाटे. आज मीरटांगच्या
ददवशीही आपण रोजच्यासारखाच उशीर करिो या वर त्याची चीड़ चीड़ आणखीच वाढली.
कसा बसा िो मीरटांगला पोचला आहण मीरटांग सांपवली आजच्या मीरटांगच्या
सांदभािमधल्या काही गोष्टी मागी लावण्यासाठी त्याला उदयाची कॉन्फे रेंस अटेंड करणे गरजेचे
होिे आहण त्यासाठी त्याला लवकर हनघाव लागेल असा हवचार करुन त्याने फोन वरूनच मुग्धाला
िशी कल्पना ददली आहण िो बॅग घेऊन हनघाला, िेव्हा सांध्याकाळ झाली होिी.
पुणे इां दौर अांिर िो राहििून पूणि करणार नव्हिाच आहण कॉन्फरेंसही 4 वाजिा होिी
म्हणून िो वाटेमधे हवश्राांिी घेऊन मग सकाळी पोचणार होिा. हशवाय मुग्धाने काही गोष्टींची
हलस्ट ददली होिी आहण हिच्या भावाला देण्यासाठी काही वस्िु आहण मग िो कॉन्फरेंस नांिर
लगेच हनघणार होिा परिीच्या प्रवासाला... पण एकट्याने जायचे म्हणजे फार अवघड काम..
कां टाळवाणा प्रवास.. कु ठल्याश्या हवचाराि त्याने प्रवासाला सुरुवाि के ली आहण िो गावाबाहेर
पडला.
हनहशची परीक्षा नसिी िर मुग्धाही आली असिी िेवढाच दोघाांना क्वाहलटी टाइम.
ह्या मुलाांच्या परीक्षा म्हणजे आई वहडलाांना िाप. त्याांचा अभ्यास घ्या, िब्येहिची काळजी घ्या,
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खाण्याहपण्याचे लाड साांभाळा पण िरी हनहश खुप शाांि आहण समांजस मुलगा होिा. त्याच्या
जन्माच्या आधी मुग्धाला शेखर रोज एक हनहशगांधाचां फू ल द्यायचा.
मुग्धा रोज म्हणायची, ''काय रे शेखर, अांगणािूनच िू मला रोज हे फू ल देिोस कधी
िरी बाहेर जायचे कष्ट घे"
आहण हसून िो हिला म्हणायचा
''एक ददवस आपलां फू ल पण इथेच खेळेल म्हणून इथलांच फू ल देिो"
त्याांच्या या गोड क्षणाांची आठवण म्हणून मुग्धाने बाळाचां नाव हनहशकाांि ठे वलां.
हवचार करि करि िो बराच दूर आला होिा आहण आिा हळू हळू त्याला झोप खुणावि होिी
िसा त्याने इथेच जवळपास स्टे करायचा हनणिय घेिला त्याला एका बोडिवर ठीकरी असां काहीसां
अांधुक झालेलां नाव ददसलां. गाव िसां छोटांच होिां. पण त्याला गावाबाहेर रोडवरच एक लॉज
हमळाला. सुनसान जागेवरिी असां थाांबणां त्याला काही बरोबर वाटि नव्हिां पण त्याला आिा
झोपेसमोर काही ददसण्याची शक्यिाच नव्हिी. िसा िो िड़क रे सेप्शनवर गेला आहण रूम बुक
के ली.

ददवसभराचा थकवा जाणवि होिा म्हणून त्याने रे सेप्शनला फ़ोन करुन चहा
पाठवयला साांहगिले. रेसप्े शन वरच्या बांटीने साांहगिले,
" एवढ्या रािी चहा हमळणार नाही साहेब, इथे गावाबाहेर आहे हे हॉटेल, आहण
रािी शक्यिो लोक चहा नाही मागवि!"
त्याच्या बोलण्यािला भावाथि समजून त्याने जे असेल िे पाठवायला साांहगिले.
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दाराची बेल वाजली रूम सर्विस असेल म्हणून त्याने दार उघडले िर समोर जेमिेम
25 -30 वयोगटािील एक िरुणी बाहेर उभी होिी. हिने हसल्वर रां गाची साडी, त्याच रां गाच्या
मैजचांग बाांगड्या, पायाि हहल्स, भड़क लाल रां गाची हलपहस्टक, आयलाइनर असा पाटी वेअर
मेकअप के ला होिा. हिच्याकड़े पाहून िी थेट पाटी मधूनच आली होिी असां वाटि होिां. पण
एवढ्या रािी हिचां असां एकरटने शेखरच्या रूम बाहेर असण्याचां काही कारण नव्हिां शेखरने
हवचारलां
'' येस मे आय हेल्प यू ?" आहण िेवढ्याि रूम सर्विस वाला आहण ररसेप्शन वरचा
बांटी दोघेही हिथे आले त्याने हिचां हिथे असण्याचां स्पष्टीकरण ददलां
'' सॉरी सर िुम्हाला हडस्टबि करिोय पण एकही रूम ररकाहम नाहहये आहण या
मॅडमला नाही म्हणणे पण योग्य नव्हिे म्हणून िुमच्या परहमशनसाठी आलो आहोिां "
'' कसली परहमशन हवीये?" शेखरने हवचारलां
'' सर प्लीज िुम्ही याांना िुमच्या रूममधे स्टे करू ददलाि िर बरां होईल "
शेखरला काय उत्तर द्यावे िे कळि नव्हिां पण त्या मुलीच्या गेटअप वरुन िरी िी
चाांगल्या घरािली वाटि होिी पण मग हिचां एवढ्या रािी भटकन त्याला खटकि होिां.
पररहस्थहिचा अांदाज घेिा त्याला नाइलाजाने होकार द्यावा लागला. रूम सर्विस वाला आभार
मानून हनघुन गेला. आिा रूममधे दोघेच उरले. सोबिीला भयाण शाांििा. अश्या शाांििेचा भांग
करि त्या मुलीने साांहगिलां,
"माझां नाव पूवी, िुम्ही जया प्रश्नाथिक नजरे ने पाहि होिा िे मला कळि होिां आहण
साहहजकच आहे एवढ्या रािी मी अशी एकटी. कु णालाही प्रश्न पडिीलच, मी माझ्या नवऱ्या
सोबि इथे एका पाटीला आले होिे. पाटीमधे त्याच्या हमिाांसोबि त्याला थोड़ी जास्िच चढली
आहण येिाना गाड़ीमधे आमच्याि थोड़े वाद झाले आहण िो मला इथेच काही अांिरावर सोडू न
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गेला पण मला सवय आहे िो रागाि असांच करिो म्हणून मी फ़ोनमधे लोके शन पाहून इथे स्टे
करायला आले सकाळी िो शुहद्धवर आला की येईल मला शोधि "
शेखरला काय बोलावे िे कळे ना ही बाई इिकी शाांिपणे हे असां सगळां साांगूच कशी
शकिे, साांगिाना हिच्या चेहऱ्यावरचे भाव िसुभरही नाही बदलले याचा अथि असा प्रसांग हिने
खुप वेळेस अनुभवला आहे. जाउदे आपल्याला त्याचे काय असा हवचार करून िो झोपण्यासाठी
वळला रूममधे 2 बेड होिे िे पाहून त्याला हायसे वाटले आहण िो एका बेडवर जाऊन झोपला.
झोपिाना त्याने पूवीला साांहगिलां " हे पहा, मला सकाळी लवकर इां दौरला हनघायचे
आहे, िुम्हाला काही मदि लागली िर कळवा आहण हो हनहश्चन्ि मनाने झोपा, िुम्ही सुरहक्षि
आहाि. "
सकाळी त्याला 6 वाजिा हनघायचे होिे िसा त्याने गजर लावून ठे वला पण त्याला
काही के ल्या झोप येि नव्हिी. रूममधे अशी अनोळखी स्त्री असिाना झोप कशी येईल ? म्हणून
िो या कु शीवरुन त्या कु शीवर करि होिा थोड्या वेळाि त्याला आपल्या जवळ कोणी िरी आहे
असा भास झाला. पण िो झोपेि असल्याचां नाटक करुन िसाच पडू न राहहला आहण त्याला
आपसुकच झोप लागली.
सकाळी गजर वाजला िेव्हा त्याने पाहहलां रूममधे कोणीच नव्हिां एवढ्या सकाळी
िी मुलगी कु ठे गेली आहण रािी िी माझ्या जवळ कोणत्या हेिुने आली असेल? नकळि त्याच्या
डोक्याि कसले िरी हवचार येऊन गेले आहण मुग्धाचा हवचार करून त्याच्या अांगावर अनाहमक
भीिीने काटा आला.
इां दौरला जायला उशीर होईल म्हणून त्याने बाकी सगळे हवचार बाजूला ठे ऊन ददले
आहण िो हनघाला ठरल्याप्रमाणे सगळी कामे करून िो परि पुण्याला घरी आला रािीच्या
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जेवणानांिर थोडा वेळ िो हनवाांि बािम्या पाहण्यासाठी बसला काही ठराहवक हवामानाच्या
बािम्यानांिर आजची ब्रेककां ग न्यूज़ होिी,
'' इां दौर जवळ एका अज्ञाि स्त्रीचा मृिदेह सापडला"

ओळख पटवण्यासाठी त्याांनी त्या मृिदेहाचे फ़ोटो दाखवले होिे. कालच हजवांि आहण
चालत्याबोलत्या पूवीला भेटलेल्या शेखरने हिला लगेच ओळखले. आहण िसा िो आणखीच
हडस्टबि झाला. काल रािी घडलेले सगळे प्रसांग त्याच्या डोळयासमोरून गेले.
कोण होिी िी पूवी?? नक्की कोणाची बायको होिी िी??? हिच्या म्हणण्यानुसार
हिचा नवरा शोधि आला असेल का हिला?? का त्यानेच हिला मारलां असेल??? आहण मग
पोहलसाांनी त्या लॉजबद्दल काहीच कसा उल्लेख के ला नसेल???पोहलसाांना कळे ल की कालची
राि िी माझ्या सोबि होिी?? पोहलस घरी चौकशीला आले िर मुग्धाला काय साांगणार?? एक
राि कोण्या परक्यास्त्री सोबि अनोळखी रठकाणी मी राहहलेलां िी समजून घेईल????
असे अनेक प्रश्न शेखरला पडि होिे आहण प्रत्येक प्रश्नाबरोबर त्याची झोप त्याच्या
पासून दूर जाि होिी.
दुसऱ्या ददवशी त्याचे डोळे स्पष्ट साांगि होिे की त्यानी आक्खी राि जागून काढली
आहे. िो रोजच्यापेक्षा काही िरी वेगळाच ददसि होिा, थोडासा हवचाराि मग्न असा. त्याचे
कशािच लक्ष नव्हिे म्हणून मुग्धाने त्याला िब्येि, काम आहण बाकी कसली काळजी नाही ना
याबद्दल हवचारपुस के ली पण हिच्या नजरे ला नजर हमळवण्याची हहम्मि िो करू शकला नाही
आहण माझां थोड़ डोक दुखि आहे असां म्हणून िो हनघुन गेला.
घरािून बाहेर हनघिाना िो ऑदफससाठीच हनघाला होिा पण आिा माि िो हिकडे
जाणार नव्हिा. िी पूवी कोण होिी? हिचा अचानक मृत्यु कसा झाला? िो अपघाि होिा की
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घािपाि या सगळया प्रश्नाांची उत्तरे हमळाल्याहशवाय िो आज घरी जाणार नव्हिा. साधां सरळ
आयुष्य जगि असिाना नको त्या भानगडी मागे लागिाि काय पण नशीब असिां एके काचां. असा
हवचार करून त्यानी डायरी काढली आहण ददवसभराचा कायिक्रम आखला सगळयाि आधी िो
त्या लॉज वरिी फ़ोन करणार होिा हनहश्चिच हिच्याबद्दल शेखरच्या हािी काही िरी हिथे
हमळणार होिां, त्यानांिर िो हिची चौकशी करणार होिा आहण अगदीच गरज पडली िर
पोहलसािही जाणार होिा आहण अचानक त्याला आठवलां त्याांच्या घरी कधी कधी पोळया
करायला येणाऱ्या मावशीचा भाऊ पण पोहलसाि आहे गरज असेल िर त्याची मदि घ्यायला
काहीच हरकि नाही.
ठरवल्याप्रमाणे त्याने मोबाईल काढला आहण त्याच्या जवळ असलेल्या काडि वरुन
त्याने लॉजला फ़ोन लावला
दोनच ददवस होऊन गेले होिे त्यामुळे ररसेप्शनवरील बांटीने लगेचच ओळख
दाखवली आहण त्याच्याजवळ पूवीबद्दल असलेली माहहिी ददली.
पूवीने हिच्या घराचा पत्ता नव्हिा साांहगिला आहण हिच्याकडे पसि आहण डाक्यूमेंट्स
पण नव्हिे पण एकां दर हिचा बोलका स्वभाव असल्यामुळे जी कथा हिने शेखरला साांहगिली िीच
कथा थोड्या जास्ि हडटेल्स नी त्या ररसेप्शन वर साांहगिली होिी त्यावरुन त्या बांटीने हिच्या
मैहिणीचा पत्ता ददला.. कोरे गाव पाकि मधे हिची मैिीण राहािे, नीिा हिचां नाव. हनिाच्या
लग्नाच्या वाढददवसाची पाटी अटेंड करायला हे नवरा बायको आले होिे. हनिाच्या नवऱ्याचां
रे स्टोरां ट आहे हिथे, आहण हिथेच पाटी होिी.
काय बर नाव त्या रे स्टोरां टच, हााँ रे नबो. शेखरने मैप वरिी लोके शन सेट के लां आहण
िो हनघाला 1 िासानांिर िो रे नबो असे हलहहलेल्या रे स्टोरांटच्या समोर उभा होिा. कार
व्यवहस्थि पाकि करून िो रे स्टोरां टच्या आि हशरला. पाणी वगेरे हपल्यानांिर त्याने वेटरला
साांहगिलां की त्याला मालकाला भेटायचां आहे वेटरने साांहगिलां '' 2 ददवसा पासून मालक सुट्टीवर
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आहेि त्याांचा भाचा सध्या काउां टर साांभाळिो िुम्हाला काही हवचारपुस करायची असेल िर िुम्ही
हिथे करू शकिा.
" छे !!! भाच्याला काय हवचारणार?? नीिाचा नवरा भेटला असिा िर बरां झालां
असिां, बघू िरी चौकशी करू " असा हवचार करून िो काउां टर कडे हनघाला. काउां टर वर जेमिेम
पांचहवहशिला िरुण बसला होिा. थोडीफार जुजबी चचाि करून त्याने मालकाबद्दल चौकशी के ली.
आधी िो िरुण हनिाच्या नवऱ्याबद्दल काही साांगायला ियार नव्हिा पण शेखरने त्याचां नेटवकि
आहण ओळखी वापरून शेवटी पत्ता काढलाच. आहण मग िो नीिाच्या नवऱ्याला म्हणजेच
अहनलला भेटायला हनघाला.
अहनल लोणावळयाला एका लॉज वर होिा. िो का असा लपून बसला असेल? त्याचा
आहण पूवीच्या खुनाचा काही सांबांध िर नसेल? पण काही असो अहनलला काही िरी नक्कीच
माहहिी होिे आहण म्हणूनच िो कोणालाही न साांगिा असा एकटाच लोणावळयाला लपून होिा.
हवचार करि करि िो अहनल हजथे होिा त्या रठकाणी पोचला.
अहनल इथे नाव बदलून सुधीर या नावाने राहि असल्याचे त्याला रे स्टोरां टवरुनच
भाच्याकडू न कळले होिे. त्यामुळे रूम नांबर हमळणे त्याला सहज सोपे होिे पण खरी कसरि होिी
िी अहनलकडू न सगळां वदवून घेण्याि आहण त्याला एक कल्पना सुचली. िो सूट बूटमधे होिाच
त्याने त्याच्या बैग मधून त्याचा ID काढला आहण िो मुद्दामच उल्टा घािला जेणेकरुन िो कोणाला
ददसणार नाही. आहण ररसेप्शन वरून रूम नांबर घेऊन त्याने अहनलच्या दाराची बेल वाजवली.
अहनलने दरवाजा उघडला आहण शेखरने िो क्राइम ब्राांच मधून आला आहे असां साांगि
त्याचा ID दाखवला. मुळािच क्राइम ब्राांचचां नाव ऐकू न घाबरलेल्या अहनलने हािापाया पडायला
सुरुवाि के ली आहण माझा काही सांबध
ां नाही सर हे काम नीिाचां आहे असां साांहगिलां. पुवीचा खून
झाला हे त्याला टीवी वरुन समजलांच असेल, िर आिा शेखरची कल्पना काम करि होिी.
अहनलकडू न त्याला हवी असलेली माहहिी हमळि होिी.
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"साहेब मी सगळां साांगिो अगदी आधीपासूनच साांगिो पण मला वाचवा साहेब
माझ्या जीवाला धोका आहे. "
अहनलने साांगायला सुरुवाि के ली, " मी, नीिा, पुवी आहण राजेश म्हणजे पुवीचा
नवरा, चौघेही कॉलेज पासूनचे हमि मैहिणी. कॉलेजमधे पुवी ब्यूटी कॉन्टेस्टमधे फस्टि िर नीिा
दुसरी आली होिी. आहण हिथेच मला आहण राजेशला या दोघी आवडल्या आहण आम्ही त्याांना
मागणी घािली. आम्ही दोघेही कॉलेजमधे बड्या बापचे राजकु मार म्हणून फे मस होिो आहण या
दोघींनीही आम्हाला होकार ददला.
राजेश मूळचा इां दौरचा िो हिकडे सेटल झाला. माझी होटेल्सची चेन होिी पुण्याि
म्हणून आम्ही इथेच सेटल झालो. लग्नानांिर मला हळू हळू समजायला लागलां की नीिाला
माझ्यापेक्षा माझ्या पैशाांवर जास्ि प्रेम आहे आहण हिला कॉलेज पासूनच राजेश आवडिो. हिचा
स्वभावच थोडासा फ्लटी होिा म्हणून मला इिक्या वर्ािि कधी काही कळलां नाही. नीिा
साांगिाना िर पूवीला हिची जवळची मैिीण म्हणे पण वास्िवाि िी आिून हिच्याबद्दल नेहमी
कू ट खाऊन असे. एक िर पूवी ददसायला नीिापेक्षा उजवी होिी आहण त्याि राजेशची पसांि
आहण पूवी मनानेही खुप सुरेख होिी त्यामुळे कॉलेजमधेही सगळे हिच्या भोविीच असायचे
यामुळे साहहजक हनिाच्या मनाि हिच्याबद्दल िेढ़ होिा.
आधी आम्हाला वाटलां की राजेश आहण नीिामधे लग्नानांिर खुपच घट्ट मैिी झाहलये
पण नांिर माि मला आहण पुवीला सांशय येि होिा. िे दोघे आम्हाला फसवि होिे चालु
स्वभावाच्या नीिाने शेवटी राजेशला आपल्या जाळयाि ओढलांच होिां आहण मग आम्ही
एकमेकाांना सिकि करायचो आहण ह्याांची उलटिपासणी करायचो िर या दोघाांची उत्तरे
पररहस्थिीला हवसांगि आहण न पटणारी होिी असां आम्हाला वाटि होिां आहण त्या ददवशी
पाटीमधे िर पुवीने त्याांना रां गेहाथ एकमेकाांसोबि पकडलां पण राजेश शुहद्धि नसल्यामुळे पूवीने
राजेशला रागारागाि ओढू न नेल, राजेश मुळाि चाांगला होिा फक्त थोडा भरकटला होिा म्हणून
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पूवी शाांि होिी, िी त्याला समजावून साांगणार होिी पण नीिाच्या डोळयासमोरून पूवीने
राजेशला ओढू न नेलल
े ां नीिाला सहन झालां नाही, हिचा ईगो दुखावला आहण नांिर हिने कोणाला
िरी फ़ोन के लेला मी चोरून ऐकला. फ़ोन वर िी साांगि होिी की काटा बाजूला काढायची हीच
िी वेळ.
मला खुप भीिी वाटली नेमका िी कोणाबद्दल बोलि होिी हे समजायला मला
फारसा वेळ लागला नाही. हनहश्चिच पुवीच्या जीवाला धोका होिा म्हणून मी हिला मेसेज के ला
पण त्या रािी माझ्या वरसुद्धा हल्ला झाला आहण माझ्या लक्षाि आलां की एका दगडाि दोन पक्षी
मारण्याचा नीिाचा हवचार होिा आहण म्हणून मी इकडे पळू न आलो. मी िर वाचलो पण हबचारी
पुवी वाचु शकली नाही. मला सोडू न द्या साहेब मी खरां साांगिोय" असां म्हणून अहनल रडि होिा.
आिा शेखरला त्याची दया आली. आहण पुवीबद्दलसुद्धा वाइट वाटि होिां. म्हणजे
त्या रािी शेखरला त्याच्या जवळ कोणी िरी आल्याचा भास झाला िो पुवीचा मारे करर असावा.
आपण थोड धैयि दाखवलां असि िर कदाहचि पुवीचा हजव वाचला असिा असां शेखरला वाटि
होिां. खरां काय िे सगळां त्यानां अहनलला साांहगिलां आहण हनश्चन्ि राहा असां म्हणून िो हनघाला.
कोण कु ठली िी पुवी ? काही काळासाठी सोबि राहहली आहण हिच्या आयुष्यािल्या
अडचणीमधे मलाही वाहून गेली. पोहलसाांचा िपास कोणत्या ददशेने असेल?? आपण जाऊन
त्याांना खरी हकीकि साांगावी का?? असा हवचार करि िो पुण्याला आला. एव्हाना सांध्याकाळ
उलटून गेली होिी आहण ददवसभराचा िाण घेऊन शेखरसुद्धा दमला होिा. म्हणून त्याने गाडीचां
स्टेररां ग घराकडे वळवलां. घरी आल्यावर नेहमीप्रमाणे जेवण उरकू न त्याने न्यूज़ लावली आहण
पुन्हा एकदा ब्रेककां ग न्यूज़
" काल रािी घडलेल्या खुनाचा खुलासा. कायिक्षम पोहलसाांनी एका ददवसाि लावला
खुनाचा छडा. हप्रय मैहिणीनेच के ला खुनाचा कट. "
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एवढीच बािमी ऐकू न त्याने चैनल बदललां. सहवस्िर बािमी िो ददवसभर ऐकू न
आला होिा. पोहलसाांबद्दल त्याला आिा आदर वाटि होिा आहण बाकी लोकाांसारख पुवीला न्याय
हमळायला उशीर झाला नाही हे पाहून त्याला हायसे वाटले. एक क्षण िो मुग्धा कडे पाहि होिा
की ही सगळी 2-3 ददवसाांची गडबड मी कधी मुग्धाला साांगू शके ल का? की हे सगळां मला कायम
गुहपिच ठे वाव लागेल. पण हे गुहपि माझ्या आयुष्यािलां सगळयाि मोठां आहण थरारक आहे एवढां
माि नक्की.
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नजरकै द

दवाखान्याि रोज काहीना काही नवीन पाहायला आहण ऐकायला हमळिां. प्रत्येकाच्या
घरचे दकस्से ऐकणे आहण अहनच्छेनेच का असेना पण त्यावर िोडगा काढणे हा जणू डॉक्टरचा
ददनक्रमच झालेला असिो. श्रवणचाही ददनक्रम यापेक्षा काही वेगळा नव्हिा पण समाजकायािची
खरां च आवड़ असल्यामुळे िो वेगळे काही करण्याचा हवचारसुद्धा करू शकि नव्हिा, कारण
डॉक्टर हा असा पेशा आहे हजथे िुम्ही खऱ्या अथािने लोकाांना मदि उपलब्ध करुन देऊ शकिा.
श्रवण या बाबिीि खुपच भावहनक होिा. त्याच्यासाठी त्याचां काम हे फ़क्त काम नसून
समाजासाठी काही िरी करण्याची धडपड होिी आहण कमी वयािच त्याने िे साध्य के लां होिां.
आज त्याचा स्विाुःचा मोठा िीन मजली अगदी प्रशस्ि आहण पॉश दवाखाना होिा.
दवाखान्याच्या एांट्रेन्सला वरिी बोडािवर मोठ्या अक्षराि हलहहलेलां होिां, " लाइफ के अर
हॉहस्पटल" ईथे प्रत्येकाला परवडेल अश्या स्वरुपाि सवि रोगाांचे हनदान आहण उपचार शक्य होिे.
वेगवेगळया रोगाांवर उपचार करणारे डॉक्टसि, नसि आहण कां पाऊांडसिचा मोठा स्टाफ, प्रत्येक
मजल्यावर चौकशीचे वेगळे कक्ष, एवढे डॉक्टसि असूनही आपल्या हॉहस्पटलमधल्या प्रत्येक
पेशांटकड़े िो स्विुः काळजीपूविक लक्ष द्यायचा.

आज िसां नेहमीपेक्षा वदिळ कमीच होिी दवाखान्याि प्रवेश के ल्यावर वेरटांग रूममधे
जिा भरल्याचा भास होई. पण आज माि अगदीच िुरळक लोक होिे. त्यामुळे आल्या -आल्या
त्याने ररसेप्शन वर चौकशी के ली. िेव्हा कळलां आज बसेसचा सांप असल्यामुळे जाण्या येण्याचा
िास आहे. खरां च लोकाांना पण काही कामां नसिाि. छोट्या मोठ्या कारणाांवरून सांप करायचा
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आहण सामान्य जनिेला िास द्यायचा. मुळाि सांप करुन मागण्या कु ठे मान्य होिाि का? असो
आपलां काम आपण करायचां बाकी समाज बदलण्याची फक्त वाट पाहणेच आपल्या हािाि आहे.

असा हवचार करुन श्रवण हॉहस्पटलचा राउां ड मारण्यासाठी के हबनच्या बाहेर पडला.

ICUच्या पेशांटला बघुन िो जनरल वाडिमधे आला आहण एकदम कसली िरी गडबड
चालू असलेली त्याला ददसली कोण्यािरी कामगाराला चेंगरा चेंगरीमधे डोक्याला मार लागला
होिा वास्िहवक सगळया हॉहस्पटलच्या हनयमानुसार पोहलस आल्यावर उपचार करिाि पण
श्रवणच्या हॉहस्पटलचे हनयम वेगळे होिे आहण म्हणूनच त्या कामगाराला ईथे आणल होिां.

बाकी सगळां चेक अप करून त्याला ICUमधे ठे वण्याि आल आहण उविररि गोष्टीसाठी
त्याने नािेवाईकाांना के हबनमधे पाठवायला साांहगिलां आहण िो के हबनमधे येऊन कॉफी घेि बसला.

थोड्याच वेळाि के हबनच दार वाजलां आहण एक मुलगी आि आली. श्रवणचां
नेहमीप्रमाणे ररपोटिस वरच लक्ष होिां िो एकां दररि पेशांटची पररहस्थिी समजवून साांगि होिा
आहण त्याने समोरच्या व्यहक्तकड़े न पाहिाच िुम्ही पेशांटचे कोण असा प्रश्न के ला

थोड्या वेळाच्या शाांििे नांिर उत्तर आलां "कोणीच नाही''
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आिा माि श्रवणनी त्या व्यहक्तकड़े पाहहलां आहण त्याची नज़र हिच्या डोळयाांवरच
रोखली गेली. असां नव्हिां की एवढे सुांदर डोळे त्याने आजपयिन्ि पाहहलेच नव्हिे पण अशी चमक
कोणत्याच डोळयाि त्याला जाणवली नव्हिी. शुभ्र रां गाचा सलवार आहण त्यावर गुलाबी रां गाची
ओढनी अगदी हिच्या गालाांना मैजचांग अशी, आहण दफकट्ट गुलाबी हलपहस्टक आहण काजळ.
मुळािच हिचे डोळे पाहणाऱ्याच्या हॄदयाला भेदन
ू जािील असे होिे त्याि हिने िे लावलेले
काजळ म्हणजे श्रवणचे घायाळ होणे हनहश्चि.

त्याला पुढे काय बोलावे िेच कळे ना िो हिच्याकडे पाहिच राहहला. हिच्या त्या सुांदर
डोळयाांवरून त्याला नज़र हटवावी वाटेना. जणु हिच्या नज़रे नी त्याला कै द के लां होिां आहण िो
त्या नज़रकै देि अहधकच अड़कि गेला.

बराच वेळ शाांि बसल्यावर श्रवण भानावर आला आहण मग िो हिची चौकशी करू
लागला. िसां पहहलां िर हा त्याच्या नौकररचा भाग होिा. पण आिा माि त्याला मनापासून
हिच्याबद्दल माहहिी हवी होिी. आहण मग हिने बोलायला सुरुवाि के ली.

" डॉक्टर माझां नाव अवनी, मी मेहडकलची स्टुडेन्ट आहे आज सांप होिा. मला माहहिी
नव्हिां आहण म्हणून मी घराबाहेर पडले. कॉलेजवरुन परि येिाना मला रस्त्यामधे हे गृहस्थ
पडलेले ददसले. पण पोहलस चौकशीमुळे कोणी मदि करायला ियार नव्हिां, त्याांच्या जवळ
त्याांच्याबद्दल माहहिी हमळावी असां काही नव्हिां आहण पोलीसाांना कळवण्याएवढा वेळ नव्हिा
म्हणून मी त्याांना इकडे आणलां. िुमच्या हॉहस्पटलबद्दल आमच्या कॉलेजमधे नेहमी साांहगिलां जाि
की इथे पोलीस चौकशीपेक्षा माणसाच्या हजवाला जास्ि महत्तव ददलां जाि आहण म्हणून... ''
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श्रवण खुप लक्षपूविक ऐकि होिा आहण मग िो बोलायला लागला, " आहण म्हणून
िुम्ही इथे आलाि बर के लि आहण मला हवशेर् िुमच कौिुक कराव वाटि की िुम्ही डॉक्टर होण्या
आधीच िुमच कििव्य पार पाडलि समाजाला खरां च अश्या डॉक्टराांची गरज आहे.
मला िुम्हाला एक हवनांिी करायची आहे जर िुमची हरकि नसेल िर??
िुम्हाला आमच्या हॉहस्पटलमधे काम करायला आवडेल का? म्हणजे िुमचा
सरावसुद्धा होईल आहण आम्हाला एक चाांगला डॉक्टरही हमळे ल. मी अगदीच सहज हवचारलां.
म्हणजे पाहा, हवचार करून उत्तर ददलां िरी चालेल''

अवनीला खरां िर हे अपेहक्षिच नव्हिां मोठमोठ्या हॉहस्पटल्समधे बायोडाटा घेऊन
गेलां िरी आपल्याला हवी िी नौकरी नाही हमळि आहण इथे स्विुः हून ही सुवणि सांहध हिच्याकड़े
चालि आली होिी त्या सांहधचे सोने करणे हिच्या हािाि होिे आहण िी हनहश्चिच िे करणार
होिी हिने आनांदाने होकार ददला.

श्रवणला आज खुप आनांद झाला होिा कारण उद्या पासून अवनी दररोज हॉहस्पटलला
येणार होिी. हिला अजून जवळू न जाणून घेण्याची सांधी त्याला हमळणार होिी. कररयरकडे,
समाजसेवेकडे एवढां लक्ष ददल्यावर स्विुः कडे पाहायला त्याला वेळच नव्हिा. पण आज अवनीला
पाहून त्याला स्विुःची स्वप्ने पूणि करण्याची इच्छा होिां होिी. खरां च मन खुप चांचल असि. कधी
कोणाला पाहून मनाि काय हवचार येिील साांगिा येि नाही.
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दकिीही प्रयत्न के ला िरी भावनाांना बाांध घालिा येि नाही. िसां पाहहलां िर अवनीला
पाहिाक्षहणच हिच्या सोबि उविररि आयुष्य घालवण्याची स्वप्ने त्याच्या मनानी त्याला
दाखवायला सुरु के ली होिी. पण श्रवण समजदार होिा त्याला जाणीव होिी की एकिफी
हवचाराला काही मयािदा असिाि हशवाय अश्या नाजुक गोष्टीसाठी थोडा वेळ देने गरजेचे असिे.

श्रवणनी ठरवलां की अवनीचां हशक्षण पूणि होईपयांि हिला त्याच्या भावनाांबद्दल
काहीही कळू द्यायचे नाही आहण रोज िो हिला भेटायचा सोबि वेळ घालवायचा. हिला हिच्या
कामाि आलेल्या अडचणी दूर करायला मदि करायचा. अवनी आल्यापासून हॉहस्पटललाही
वेगळे रूप आले होिे. पेशांट्सला िी असली की भीिी वाटायची नाही. लहान मुलाांना िर हिचा
खुप लळा लागला होिा. िी आली होिी फक्त हशकण्यासाठी पण हिने श्रवणलाही खुप काही
हशकवले श्रवणच्या आयुष्याि त्याच्या कामाव्यहिररक्त अन्य कशालाही आजपयांि महत्तव नव्हिे
पण आिा माि िी जागा अवनीने घेिली आहे हे त्याला सिि जाणवि होिे.

अवनीला आपल्या मनािलां कळु न देिा हिच्या मनाि आपलां काय स्थान आहे हे त्याला
पाहायचे होिे पण आजपयांि त्याला असां कु ठे ही जाणवलां नाही की हिच्या मनाि त्याच्या हवर्यी
आदरापेक्षाही आणखी काही आहे.
त्यामुळे त्याला सिि एक प्रकारची काळजी असायची आहण अवनीसुद्धा नेहमी
म्हणायची की मी इथून गेल्यावर खुप काही करायचां ठरवलां आहे पण त्याला प्रश्न पडायचा की
हहला कसां साांगू की मी िुला कायमचच इथ थाांबवण्याचा हवचार करि आहे.

35

मनपाखरू

प्राजक्ता देशपाांडे

श्रवण रोज ठरवायचा की आज अवनी सोबि कोणत्या गोष्टींबद्दल बोलायचां पण
मुळाि िी भेटल्यावर िो हवचाराि गुांिून राहायचा आहण मग फक्त िीच बोलि राहायची ह्यमुळे
अवनीची अशी समजूि झाली की श्रवण कमी बोलिो. श्रवण सविसामान्य मुलासारखा नाही हे
माि अवनीला पदोपदद जानवायचां. त्याचा शाांि, समांजस, स्वभाव िो एक उत्तम सजिन िर
होिाच पण त्या बरोबरच अहिशय दयाळु आहण प्रेमळ होिा या हॉहस्पटलमधे आल्यापासून दकिी
िरी गरीब लोकाांच्या चेहऱ्यावर श्रवण नी के लेल्या आर्थिक मदिीमुळे आलेले हसु हिने पाहहले
होिे हिला दकत्येकदा असे वाटे की श्रवणला िो करि असलेल्या कामाबद्दल काहीिरी कौिुकाचे
शब्द बोलावे पण बाकी हॉहस्पटलच्या स्टाफने हिला साांहगिलां होिां की श्रवणला एकाांि हप्रय आहे
आहण त्याला कामाव्यहिररक्त बोलणे हबल्कु ल आवडि नाही म्हणून अवनीसुद्धा हशक्षण सोडू न
त्याच्या सोबि इिर गोष्टींबद्दल क्वहचिच बोलायची...

अवनी हॉहस्पटलमधे येऊन आिा 2 वर्ि पूणि होिां आली होिी. श्रवणची आहण िीची
ओळख जरी एका अनोळखी व्यहक्तमुळे झालेली असली िरी आिा माि श्रवण अवनीला, हिच्या
घरािल्याांना, हिच्या आवडी हनवडीना चाांगलांचां ओळखि होिा. पण अवनीला माि अजूनही
श्रवणच्या बाबिीि हििकां काही माहहिी नव्हिां ककां बहुना हिने िे माहीि करून घेिलां नव्हिां.

आज अचानकच श्रवणला अवनीच्या नजरे िला बदल जाणवला आहण िो थोडासा
दचकला कारण इिक्या ददवसाि त्याने हिच्या डोळयािला हा भाव या आधी कधी पाहहलाच
नव्हिा. आज िी नेहमीपेक्षा जास्ि आनांदी ददसि होिी कारण हवचारणां श्रवणला नकोसां वाटि
होिां. त्याच्या मनाहवरुद्ध काही घडलां नसेल ना याची त्याला भीिी होिी नको त्या शांका येि
होत्या पण त्याला राहाविही नव्हिां आहण शेवटी हवचार पक्का करुन त्यानां अवनीला हवचारलांच,
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" अवनी, आज खुप खुशीि ददसि आहेस आजपयांि िुला असां एवढां आनांदी पाहहल
नाही, काही हवशेर् कारण आहे का?''

अवनीला हा प्रश्न खरां िर अनपेहक्षिच होिा. श्रवणचां आपल्याकडे एवढां बारीक लक्ष
असेल असां हिला वाटलांच नव्हिां पण िरीही हसून हिने उत्तर ददलां " हो सर, कारण िर आहेच
आनांदाच!! माझ्या आयुष्याला वेगळी कलाटणी हमळणार आहे, माझी ओळख बदलणार आहे ''

श्रवणला काही कळलां नाही हे लक्षाि आल्यावर हिने दीघि श्वास घेिला आहण
साांहगिलां,

" सर िुम्हाला आठवि का ?
मागच्या महहण्याि मी 4 ददवस रजेवर होिे''

" हो, िू िुझ्या मावशीकड़े गेली होिी ना? भावाच्या लग्नासाठी. '' िे 4 ददवस श्रवणला
4 वर्ाि सारखे वाटले होिे, िे िो कसा हवसरे न!

" सर, त्या लग्नाि माझ्यासाठी आई वहडलाांनी एक मुलगा पसांि के ला होिा, मयांक
पटवधिन त्याच नाव.. त्याच्या घरच्याना मी भेटले होिे पण िो मुलगा काही लग्नाला नाही आला

37

मनपाखरू

प्राजक्ता देशपाांडे

पण नांिर दुसऱ्या ददवशी आम्ही भेटलो. िेव्हा माि मी हे सगळां गम्मिमधे घेिलां, िसां िर
मस्करीमधे आलेल हे स्थळ आम्हाला खरां च आवडायला लागलां आहण काल आमच्या लग्नाची
िारीख ठरली पुढच्याच आठवड्याि आहे! मयांकही डॉक्टर आहे. िो लांडनला स्थाहयक आहे आहण
मीसुद्धा लग्नानांिर हिकडेच जाणार आहे, िुम्हीही भेटा त्याला िुम्हालाही आवडेल िो ''

आिा माि श्रवणला अांधारी यायची बाकी होिी. िो काय ऐकि होिा, त्याच्या वर
हवश्वास ठे वावा की नको, की हे एक खुप वाइट स्वप्न आहे. त्याला काही कळे ना आहण िो हिथून
िसाच शाांि हनघुन गेला.

2 वर्ाि पासून िो जया नजरकै देि अडकला होिा, आज माि त्याला खरां त्याचा दम
घुटि असल्याचा भास होिां होिा.

आज सकाळी श्रवण उठला िेव्हा त्याला दरदरून घाम आला होिा. आज पहाटेच
त्याने अवनीच्या लग्नाचे स्वप्न पाहहले होिे आहण नकळि िो त्या अनोळखी असणाऱ्या मयांकचा
हेवा करि होिा. आजपयिन्ि पडलेल्या स्वप्नाांमधलां हे सगळयाि वाइट स्वप्न होिां. कसा िरी िो
अांथरुणािून उठला. आज म्हणावा िसा िाजेपणा नव्हिा. चहा घेऊनसुद्धा त्याला काही बरां वाटलां
नाही.
खुप ददवसाांनांिर आजारी असल्याचा भास त्याला होिां होिा. आिा हॉहस्पटलमधे
जायलासुद्धा त्याला नको वाटि होिां. शेवटी त्याने फोन उचलला आहण हॉहस्पटलमधे फोन
लावला आहण िो आज येि नसल्याच कळवून टाकलां.
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आज बऱ्याच ददवसानी श्रवणला स्विाुः सोबि वेळ घालविा आला होिा आहण
नक्कीच िो ददवसभर एका जागी बसून राहणार नव्हिा. त्याने उठू न स्विुःच आवरुन घेिलां. आज
मुद्दाम त्याने घरािल्या नोकराांना सुट्टी ददली. त्याला आज पूणि एकाांि हवा होिा. नाश्िा बनवून
त्याने टीवीचा ररमोट घेिला आहण टीवी चालू के ला टीवी वर अक्षय कु मारचा भूलभुलय्ै या चालू
होिा परि अवनीच! कां टाळू न त्याने टीवी बांद के ला आहण िो बालकनीमधे येऊन कॉफ़ी घेि
बसला.

आज आभाळ आलां होिां िसच त्याच्या मनािसुद्धा हवचारानी सगळा गोंधळ चालवला
होिा.

सलग 3 िास िो िसाच बालकनीमधे हवचार करि बसला होिा आहण हळू हळू सूयि
आभाळािून हळू च बाहेर डोकावि होिा त्याला त्याची चूक कळायला लागली. अवनीला
आजपयांि त्याने त्याच्या भावनाांची पुसटशी कल्पना िरी द्यायला हवी होिी आहण त्याने ठरवलां
अवनीसोबि बोलायचां आहण हिचां जे उत्तर असेल त्याचा आदर करायचा...

काल ददवसभराच्या हवश्राांहिनांिर आहण हवचाराांनांिर आिा श्रवणला थोड़ बरां वाटि
होिां िसा िो ियार होऊन चाांगल्या मूडमधे हॉहस्पटलसाठी हनघाला. ठरवल्याप्रमाणे सगळां व्हावां
म्हणून िो मनाि सगळया गोष्टींची उजळणी करि होिा. काहीही झाले िरी त्यालाही सांधी
गमवायची नव्हिी म्हणून िो ठरवि होिा की अवनीला नेमकां कसां आहण काय साांगायचां...
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" अवनी, मला माहहिी आहे की िु मला फक्त एक हमि म्हणून समजिेस पण माझ्या
आयुष्याि िुझां येणां हे माझ्यासाठी खुप ख़ास आहे. िुला पहहल्याांदा पाहहलां आहण मी िुझ्यामधे
अडकि गेलो. िुझ्या नज़रे नी मला असां कै द के लय की मला आिा दुसरां काही ददसिच नाही ह्या
डोळयाांहशवाय.
इिके ददवस मी िुझ्या हशक्षणामुळे स्विुःला थाांबवि आलोय पण आिा मी
िुझ्यापासून दूर नाही राहु शकि मला माहहिी आहे की खुप उशीर लावला मी हे िुला साांगायला.
पण अवनी खरां च, माझ्या एवढां प्रेम िुझ्यावर कोणीच नाही करि आहण करूही नाही शकि. मला
िुझे स्वप्न पूणि करायचेि िुझ्या सोबि राहायचांयां मला िो अहधकार देशील अवनी?????
िुझां लग्न ठरलयां, सगळां व्यवहस्थि चालु आहे, मला मान्य आहे हे सगळां आिा
बोलायची वेळ नाही पण मी खरां च िुला नाही गमवू शकि, उशीर के ल्याची एवढी मोठी हशक्षा
नक्कीच नसिे, िुझ्या मनािही माझ्याबद्दल त्या भावना असिील िर या क्षणी आपण सवि थाांबवु,
आपल्याबद्दल िुझ्या आई वहडलाांना मी साांगेन नक्कीच िे आपल्याला अडवणार नाहीि ''...

श्रवण आज आला खरा हॉहस्पटलमधे पण आल्यानांिर त्याच्या चेहऱ्यावरचा रां गच
उडाला कारण आजपासून अवनीच्या सुट्या चालू होत्या. आज हिच्याकड़े हळदीचा कायिक्रम
होिा. िी आिा लग्ना नांिरच येणार होिी बाकीची कामे पूणि करायला. लग्न झाल्यानांिरची श्रृांगारा
नी पूणि अवनी!!! खरां िर हे पाहणां त्याचां स्वप्न होिां पण आज िसा हवचार आला िरी त्याच्या
अांगावर काटा आला आहण त्यानी मनाशी ठरवलां की आज नांिर ही गोष्ट कोणालाच आहण कधीही
कळणार नाही की कधी िरी ह्या श्रवण नी अवनी वर खुप खुप प्रेम के लां होिां, िो हिच्यासाठी
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काहीही करायला ियार होिा, मी मान्य करेल की मयांक सोबि िी आनांदी राहील पण िीला
माझ्या एवढां प्रेम हनहच्छिच त्याच्याकडू न नाही हमळणार.
ठरवलां असि िर श्रवणनी आिा िडक जाऊन अवनीला त्याच्या प्रेमाबद्दल साांहगिलां
असिां पण िो हिच्यासोबि हिच्या घरच्याांचाही हवचार करि होिा आहण जर अवनीच्या मनाि
त्याच्याबद्दल भावना नसेल िर एवढे सगळे व्यथिच कदाहचि िो हे सत्य स्वीकारु शके ल की त्याने
उशीर के ला पण अवनीचे त्याच्याबद्दलचे मि हे त्याच्या बाजूने नसेल िर हे सत्य पचवायला
त्याला जड़ जाईल. म्हणून त्याने त्याच्या भावना मनाि दडवुन ठे वल्या. पण राहून राहून त्याचां
मन त्याला एकच गोष्ट साांगि होिां.

''िू सगळां हमळवलांस श्रवण पण िुझ प्रेम नाही हमळवू शकलास, खुप उशीर के लास
साांगायला... "

आज अवनीच लग्न होऊन 6 वर्ि झाले असिील कशी असेल िी? काय चालू असेल
हिच्या आयुष्याि? हिला माझी आठवण येि असेल का ?हिला माझां नाव लक्षाि असेल का. ?..
श्रवणच्या डोक्याि हवचार चालले होिे पण त्या िांदद्रिून त्याला फ़ोनच्या बेल नी जागां
के लां. कोणी िरी त्याला भेटण्यासाठी आले होिे हे साांगायला ररसेप्शन वरुन फ़ोन होिा. त्याने
त्या आलेल्या मांडळीना के हबनमधे बसवायला साांहगिले आहण िो के हबनच्या ददशेने हनघाला
िेवढ्याि समोरून एक 5 वर्ािची छोटी मुलगी धावि येऊन त्याला धड़कली िसा त्याने खाली
बसून हिच्या सोबि सांवाद घालायचा प्रयत्न के ला पण
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पुन्हा िीच नजर आहण िो पुन्हा कै द झाला. त्याला हवश्वासच बसला नाही. त्याच्या
हृदयाचे ठोके वाढले त्याने त्या छोट्या मुलीला नाव हवचारले आहण हिने गोड आवाजाि साांहगिलां

" श्रावणी मयांक पटवधिन ''

मयांक पटवधिन?? हो िेच नाव. िेच डोळे . पण मग श्रावणी?? हो हेच नाव त्याने
दकत्येकदा स्वप्न रां गविाना त्याच्या आहण अवनीच्या मुलीचे असेल असे रां गवले होिे (श्रवण+
अवनी = श्रावणी )आहण त्या नावाने त्याला त्याच्या सगळया प्रश्नाांची उत्तरे हमळाली. त्याने
श्रावणीला जवळ घेऊन घट्ट मीठी ददली आहण िसाच िो परि दफरला कारण त्याला आिा
अवनीच्या समोर जाणे शक्य नव्हिे. पण परि दफरिाना त्याच्या डोळयाि अश्रु होिे, ओठाांवर
हसु होिां, मनाि पश्चािाप होिा, भावनाांचे ओझे घेऊन िो चालि होिा खरा पण आज त्याला
शाांि झोप येणार होिी कारण त्याला सिवणाऱ्या प्रश्नाांची उत्तरे त्याला हमळाली होिी त्याला
नेहमी वाटायचां की अवनीला त्याची आठवण येि असेल का??पण आज अवनीने हिच्या मुलीच
नाव श्रावणी ठे ऊन नकळि त्याच्याबद्दलच्या भावनाांना दुजोरा ददला होिा. िू जजांकलस श्रवण
फक्त िे हमळवू नाही शकलास...
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हमसफ़र

कार्ििक आज जरा टेंशनमधेच होिा िीन ददवस झाले िो सलग इां टरव्यू घेि होिा पण
त्याला मनासारखाां अहसस्टेंट भेटि नव्हिा. एवढ्या महत्तवाच्या कामासाठी कोणािरी योग्य
व्यहक्तचीच हनवड करणे त्याला गरजेचे होिे आहण म्हणून िो घाई करि नव्हिा. खुप मोठी
एडवरटाइजजांगची कां पनी होिी. कार्ििकवर सांपूणि ददल्लीच्या ऑदफसची जबाबदारी होिी.
हनहश्चि िो या कामासाठी योग्य होिा. पण आज त्याला खुपच वैिाग आला होिा. सकाळ पासून
िो वेगवेगळया व्यक्तींना भेटला होिा. त्याांचे बोलणे ऐकले होिे आहण आिा त्याच्या सांयमाचा
बाांध िुटण्याची वेळ येि होिी. थोडा हनवाांि आहण िाजेपणा हमळावा म्हणून त्याने कॉफी
मागवली आहण पुढच्या इां टरव्यूसाठी ियार झाला. आिा िरी त्याने सगळया अपेक्षा बाजुलाच
ठे वल्या होत्या. शेवटचा इां टरव्यू म्हणून िो थोडा कां टाळू न गेला होिा आहण दरवाजा उघडला
िशी एक सुांदर मुलगी आिमधे आली. फॉमिल ड्रेस त्याला साजेसा मेकअप. हिने हिचां नाव
साांहगिलां... समीरा
िी फक्त ददसायलाच सुद
ां र होिी असां नव्हिां हिची बुहद्धमत्ताही िेवढीच प्रगल्भ होिी
आहण आजचा ददवस साथिकी लागला म्हणून त्याने हिला हिची हनवड झाली असे साांहगिले. आिा
माि िो शाांिपणे घरी जाऊ शकि होिा. उद्या पासून त्याचा कामाचा व्यापही खुप वाढणार होिा
काय काय करायचे या हवचाराांचे चक्र त्याच्या डोक्याि चालू झाले आहण िो िसा घरी हनघाला.
दुसऱ्या ददवशी आज खुप काम करायचे आहे असां गृहीि धरूनच िो ऑदफसला
हनघाला. सगळयाांना त्याांची कामे साांगून िो आिा समीराकडे वळाला. थोडासा वैिागलेलाच
होिा िो. कारण नवीन व्यहक्त म्हणजे पुन्हा सगळे पहहल्यापासून साांगा आहण कोठू न सुरुवाि

43

मनपाखरू

प्राजक्ता देशपाांडे

करावी ह्याचे उत्तर शोधि िो समीरापयिन्ि पोहोचला. हिला पाहून िो थोडासा अचांहबि झाला.
कारण जे काम िो हिला समजावून साांगण्यासाठी आला होिा िेच काम िी सफाइदारपणे करिाना
ददसि होिी. आहण आपली हनवड योग्य असल्याचे समाधान घेऊन िो त्याच्या कामाकडे वळाला.
समीरा ऑदफसमधे येऊन आिा 2 वर्ि झाले होिे. हिच्या सोबि कार्ििकने खुप मोठी
मोठी कामे घेिली आहण यशहस्वररत्या पूणह
ि ी के ली. हे सवि जरी कार्ििकच्या हुशार बेधडक
व्यहक्तमत्तवामुळे झालां असलां िरी समीराची साथ िो हवसरु शकि नव्हिा. वाटिां त्यापेक्षा दकिी
िरी सहज हे यश त्याला हिच्या योग्य हनणिय क्षमिा आहण जबाबदार पणा या गुणाांमळ
ु े हमळालां
होिां आहण हा सगळा हवचार करि असिाना हिची साथ आपल्याला आयुष्याि ही हमळाली िर!
असा हवचार त्याच्या मनाि डोकावून गेला.
पण आपण हववाहहि आहोि हे िो समीराला पाहिाना नेहमीच हवसरून जायचा.
आहण क्षणाधािि त्याचां मन भानावर आलां. हस्मिा सोबिच्या त्याच्या लग्नाला सांसार म्हणणे खरां
िर योग्य नव्हिे. पण ही िडजोड िो गेली 5 वर्े करि होिा.
हस्मिा ही कार्ििकच्या मामाची मुलगी. कार्ििकचे वडील आहण त्याचे मामा
याांच्यामधे घहनष्ट मैिी होिी आहण हस्मिाच्या जन्मानांिर िर गमिी गमिीमधे कार्ििकचे वडील
हिला सुनबाई अशी हाक मारि. पण कार्ििक आहण हस्मिा या दोघाांमधील नािां मैिी पलीकडे
कधी गेलांच नाही. हस्मिा मेहडकलला अमेररके ला होिी आहण हिथेच हिचां कोणावर िरी प्रेम होिां.
पण हशक्षण अजून बाकी आहे म्हणून हिने घरी साांहगिलां नव्हिां. पण अचानक एका अपघािामधे
हिचे आई वडील दगावले. आहण हिच्या उविररि हशक्षणाची जबाबदारी कार्ििकच्या वहडलाांनी
घेिली. शेवटी उपकाराच्या ओझ्याखाली के वळ कार्ििकच्या वहडलाांची इच्छा म्हणून हिने कार्ििक
सोबि लग्न के ले. बाकी त्याांच्यामधे जे मैिी चां नािां होिां िेवढांच.
कार्ििकने िरी कधी कोणावर प्रेम के लां होिां. म्हणून िोही आई वहडलाांच्या
आनांदासाठी शाांि राहहला. पण त्याांचां नािां कधी मैिीपलीकडे नाही जाऊ शकलां. इिके वर्ि त्याला
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वेगळया अश्या प्रेमाची उणीव कधी भासली नव्हिी. कारण प्रेम नावाच्या वादळाने त्याला या
पूवी अशी धड़क ददली नव्हिी. पण समीरा त्याच्या ऑदफसमधे एखाद्या वाऱ्याच्या झोिासारखी
आली आहण कार्ििक हिच्यासोबि झाडावरून अलगद पडलेल्या एखाद्या पानासारखा वाहि गेला.
कार्ििकच्या आयुष्याि समीराची ठोस अशी एखादी जागा नसली िरी हिचां त्याच्या
आयुष्यािील अहस्ित्तव देखील कु णी आिा हमटवू शकणार नव्हिां. समीराही हळू हळू कार्ििकच्या
गुणाांमुळे आहण त्याच्या देखणेपणामुळे त्याच्या कडे खेचली जाि होिी कार्ििक थोडासा गव्हाळ
रां गाचा पण उां च रुबाबदार आहण घरन्दाज होिा. िो लहानपणापासून एखाद्या घरन्दाज आहण
िालेवार कु टुांबामधे वाढला आहे हे त्याच्या रोजच्या वागणुकीिून कोणीही साांगल
े आहण अनाथ
असणारी समीरा या सगळया वािावरणाि प्रेमाि न पडेल िरच नवल.
एखाद्या सविसामान्य मुलीचे जसे स्वप्न असिे िसेच समीराचेही होिे. एक छोटसां पण
टुमदार घर, सुखी कु टुांब, आपल्यावर हजवापाड प्रेम करणारा नवरा असां अगदी सुरेख स्वप्न िी
लहानपणापासून पाहि होिी. आहण कार्ििक कडे पाहून हिला सिि हिच्या या स्वप्नाची आठवण
व्हायची. आहण अशािच त्या दोघाांना कां पनीच्या कामासाठी हशमलाला जायचे होिे त्या ठां डगार
आहण नयनरम्य वािावरणाि आपणच कार्ििकला आपल्या प्रेमाची गवाही द्यावी असां हिला
क्षणभर वाटून गेलां आहण हिने िे मनाशी पक्क के लां. एक अनाथ असण्याचां दुुःख सोडला िर हिला
हिच्यामधे कमीपणाचां असां काहीही वाटि नव्हिां आहण म्हणून हिने एकदा कार्ििकला स्पष्ट बोलून
दाखवाव असां ठरवलां.
हशमला येणे कार्ििकसाठी नवीन नव्हिे. या आधीही िो 3- 4 वेळेस कां पनीच्या
कामासाठी आला होिा पण या वेळेस माि त्याला हे वािावरण खुपच सुांदर वाटि होिे. सोबिीचा
पररणाम एवढा सुांदर असु शकिो या वर त्याचा हवश्वासच बसि नव्हिा. कारच्या हखड़कीिून
हशमला पाहिाना समीरा हरवुनच गेली. समीरा पहहल्याांदाच हशमल्याला आली होिी साहहजक
हे दृश्य िी भरभरुन जगि होिी आहण हिचां िे जगणां हिच्या बोलण्यािून कार्ििकलाही जगण्याचां
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बळ देऊन गेलां. िी हहरवीगार झाडी त्यावर आच्छादलेले शुभ्र बफि , वािावरणािला िो ओलावा
या सगळया गोष्टी जणु त्याने पहहल्याांदाच पाहहल्या होत्या असां त्याला आिा वाटि होिां, हिच्या
बोलण्यासोबिच हिच्या डोळयािले भाव त्याला सुखाच्या वेगळयाच सफरीवर घेऊन गेले. आहण
क्षणभरासाठी डोक्यािले सगळे चक्र थाांबवून िो फक्त हिच्याबरोबर होिा शरीराने आहण सांपूणि
मनाने. हा हवलक्षण अनुभव िो आयुष्याि प्रथमच घेि होिा. या सगळयाि िो मीरटांग आहण काम
पूणि हवसरून गेला.
आहण 10 वाजिा त्याच्या फ़ोनमधे मेसेज आला की मीरटांग बरोबर 10. 30ला सुरु
होईल िसा िो भानावर आला आहण त्याने ड्राईवरला गाडी मीरटांग असलेल्या रठकाणाकडे
वळवण्यास साांहगिली. 10. 30ला चालु झालेली मीरटांग 2 वाजिा सांपली. समीराच्या सुांदर आहण
अगदी रे खीव प्रेसटें ेशन सोबि मीरटांगची साांगिा झाली. आजच काम यशस्वीरीत्या पार पडलां
होिां. आहण याच आनांदाि समीरा आहण कार्ििक लांचसाठी म्हणून एका सुांदर रे स्टोरेंटमधे आले
होिे. जेवण यायला उशीर होिा आहण िोपयिन्ि समीरा हिच्या मनािले कार्ििक जवळ बोलून
दाखवणार होिी. पण समीरा काही बोलायच्या आिच कार्ििकने हवर्य सुरु के ला.
" आजची मीरटांग खुपच छान पार पडली. समीरा, िुझे कौिुक करावे िेवढे कमी.
प्रेसेंटेशन िर फारच सुरेख होिे म्हणजे कामाच्या सगळया गोष्टी होत्या पण बोररां ग वाटले नाही.
खुपच छान. "
या कौिुकाच्या वर्ािवानांिर समीरा काहीशी लाजलीच
" काय हे कार्ििक, मला एकटीलाच देिाय िुम्ही महत्तव, िुमच्या मागिदशिनाहशवाय
हे अगदीच अशक्य होिां. माझ्या यशामागे िुमचा वाटा खुप आहे. आहण म्हणूनच मला काही िरी
साांगायचे होिे. "
आिा माि कार्ििक थोडस सावरून बसला आहण मग बोलायला लागला,
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" मला माहहिी आहे समीरा िुला काय बोलायचे आहे, ककां बहुना मीच िुझ्यासोबि
या सांदभािि बोलणार होिो पण खरां साांगू का सुरुवाि कशी करावी िेच कळि नाहीये, आहण िुला
हे सगळां साांगून िु त्यावर कशी व्यक्त होणार याचीच मला जास्ि भीिी आहे.
समीरा, मी हववाहहि आहे खरां म्हणजे मी हे िुला आधीच साांगायला हवां होिां पण
या हववाहाला काही अथिच नाहहये आहण म्हणून िो मी नेहमी हवसरुन जािो. माझां लग्न म्हणजे
घरच्याांसाठी के लेली िडजोड म्हण हवां िर. आम्ही जगासाठी नवरा बायको असलो िरी चार
जभांिींमधे आमच्यामधे मैिीपलीकडे कोणिचां नािां नाही आहण िे हनमािण होण्याची शक्यिाही
नाही. मला कधी प्रेमाची व्याख्या नाही कळली म्हणून कधी गरजही नाही भासली पण िे
म्हणिाि ना िुम्ही जरी प्रेमाचा शोध नाही घेिला िरी प्रेम िुम्हाला शोधि येिचां. िुला पाहून
पहहल्याांदा मला त्याची जाणीव झाली आहण हळू हळू मी िुझ्यामधे गुांिून गेलो. माझां िुझ्यावर
प्रेम आहे हे जेवढां सत्य आहे िेवढच सत्य हेही आहे की माझ्या आयुष्याि मी िुला िुझां योग्य स्थान
नाही देऊ शकि. "
हे ऐकिाना कु ठे िरी भूकांप होिां आहे, कु ठे िरी समुद्र खवळला आहे असां समीराला
वाटि होिां. आहण िी सुन्न झाली िेवढ्याि वेटरने जेवण आणून समोर ठे वले आहण नांिर एक
शब्दही न बोलिा दोघे जेवण करि होिे. जेवण करुन िे लगेच हनघाले. प्रवासाि पण दोघे शाांि
होिे. समीरा काही वेळाने हनद्रेच्या स्वाधीन झाली.
कार्ििकला समीरासोबि बोलून आिा 4 ददवस लोटले होिे हशमल्यावरून
परिल्यावर हिने 4 ददवसाांची रजा टाकली होिी. हनहमत्त माि आजाराचां. कार्ििक अजूनच
घाबरला होिा त्याददवशी हबचारी दकिी खुश होिी आपण उगाचच हिला नसिां टेंशन देऊन
आजारी पडण्यास भाग पाडलां आिा त्याला अहधकच अपराधी वाटि होिां.
इिक्याि त्याच्या मोबाइलच्या हडस्प्ले वर मेसज
े झळकला. उद्या दुपारी लांचसाठी
समीराचे आमांिण होिे. काय बोलणार असेल समीरा?? अश्या वेळेस सामान्य प्रेमी होकार का
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नकार या गुांत्याि अडकू न असिाि पण इथे कार्ििकने समीराला अशा कोडयामधे टाकले होिे की
त्याचे उत्तर शोधणे महाकरठण काम होिे. आहण याची त्याला पुरेपूर जाणीव होिी. आपले आयुष्य
एखाद्या हसनेमािल्या सारखे साधे सरळ का नाही याचे त्याला दुुःख होिे. एक नायक नाहयकाची
जोडी, एखादा हवलन, थोडे सहकलाकार, एक दोन हवनोदवीर आहण थोड्याश्या ड्रामा नांिर गोड
शेवट. खरां च दकिी साधे असिे सगळे . आयुष्यािले असे पेच प्रसांग कसे सोडवावे याच्या
हशकवण्याही नसिाि कोठे . आहण हवशेर् म्हणजे हे असे जीवनािील कठीण हनणिय घेिाना
आपल्या जवळची माणसेच आपल्याला हवरोधक म्हणून लाभिाि हे के वढे मोठे दुभािग्य.
दुसऱ्या ददवशी दुपारी समीरा भेटली िी खुपच प्रसन्न चेहऱ्यासोबि. हिच्याकडे पाहून
हिला या कोडयाचे उत्तर हमळाले असे वाटि होिे. आज माि हिने जेवण्याआधी काही भावहनक
न बोलणेच पसांि के ले. जेवल्यानांिर एका शाांि रठकाणी बसून हिने बोलायला सुरुवाि के ली.
" कार्ििक, अहो दकिी हवहचि पररहस्थिीमधे आपण अडकलो होिो याची जाणीव
आहे का िुम्हाला?? िुमचां माझ्यावर आहण माझां िुमच्यावर प्रेम आहे हे असां एवढां साधां सोप्पां
असून पण आपण एकि नाही येऊ शकि. िुमच्या आई - वहडलाांचा आदर म्हणून िुम्ही अडकू न
आहाि आहण िुमच्या हिबलिेमुळे मी. पण िुम्हाला खरां साांगू का लहानपणापासूनच मीही अशी
अनाथ म्हणून वाढले त्यामुळे कोणिीच गोष्ट मला सहज म्हणून हमळाली नाही आहण आिा पाहा
ना हे प्रेम पण.
काही हरकि नाही, माघार म्हणून मी आयुष्याि घेिली नाही. मी मला हव्या
असलेल्या आहण मी हकदार असलेल्या सवि गोष्टी मी हमळवल्या आहेि. आहण िुम्हालाही मी
हमळवणारच. िुमचांही माझ्यावर प्रेम आहे हीच माझ्यासाठी िाकिीची बाजू आहे. मी थाांबायला
ियार आहे, अगदी शेवटपयांि!!! कधी िरी पररहस्थिी आपल्या बाजूने होईल िेव्हा एकि येऊ. ''
कार्ििक हिच्याकडे सुन्न होऊन पहािच राहहला. हिला प्रश्नाचे उत्तर हमळाले हे
ददसिच होिे पण हे उत्तर हमळाले असेल असे त्याला स्वप्नािही वाटले नव्हिे. त्याने हर प्रकारे
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हिची समजूि घािली, येणाऱ्या कठोर प्रसांगाांची जाणीव ददली पण समीरा ठाम होिी आहण
म्हणून कार्ििकनेही हिला शेवटपयिन्ि साथ देण्याचे मनोमन ठरवले.

आज 20 वर्े उलटून गेली त्या घटनेला. मागे वळू न पाहिाांना कार्ििकला अनेक सांकटे,
त्यािून काढलेले मागि, समीराची खांबीर साथ, सुख- दुुःखाांमधला हिचा आधार सारे काही आठवि
होिे. आई वडील गेल्यानांिर त्याने हस्मिाला घटस्फोट ददला. हस्मिासुद्धा आनांदाने अमेररके ला
हनघुन गेली आहण त्यानांिर कार्ििकने ररहिनुसार समीरासोबि लग्न के ले. आज बाल्कनीि उभां
राहून, चांद्राच्या प्रकाशाि आि बेडरूममधे हनवाांि झोपलेल्या समीराकडे पाहून कार्ििकला
मांिमुग्ध झाल्यासारखे वाटि होिे
" रूबरू िो होंगी मांहजले इक ददन
चाहे रास्िोंसे रहे िू बेख़बर
मुहश्कलों की पवाि छोड़कर जो साथ दे
बस ऐसा इक चुनना िू हमसफ़र"
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काहीजण समजिाि की फ़ु कट हमळणारी पुस्िके कमी दजािची असिाि. हे
पुस्िक वाचल्यावर अशा लोकाांचा समज बदलेल. अनेक अहिशय चाांगले
िरूण लेखक खूप छान हलहीि आहेि. त्याांच्या कथा मोठ्या लेखकाांच्या
िोडीस िोड आहेि. पण त्याांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमि हमळि नाही. त्याांची
पुस्िकां प्रकाहशि करायला प्रकाशक धजावि नाहीि. कारण त्याांचे नाव
प्रहसद्ध नसल्यामुळे त्याांच्या पुस्िकाांची हवक्री होईल की नाही याबद्दल
प्रकाशक साशांक असिाि. आहण जर या लेखकाांची पुस्िके वाचकाांसमोर
आलीच नाहीि िर लोकाांना त्याांचे नाांव कळणार कसे? या दुष्टचक्राि सापडू न
अनेक नविरूण लेखकाांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आिा असे होणार नाही. इांटरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकाांना
वाचकाांच्या नजरे पयांि पोहोचवण्याचे काम आिा अनेक सांस्था करि आहेि.
ई साहहत्य प्रहिष्ठान ही त्यािील एक. सुमारे ५ लाखाांहून अहधक वाचकाांपयांि
या नवीन लेखकाांना नेण्याचे काम ही सांस्था करिे. पूणि हवनामूल्य.
लेखकाांनाही कोणिाही खचि नाही. आहण आज ना उद्या लेखकाांना भरघोस
मानधन हमळवून देण्यासाठी ई साहहत्य प्रहिष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेि.
नवीन लेखक यायला हवेि. भक्कमपणे उभे रहायला हवेि. त्याांना त्याांच्या
त्याांच्या दजािनुसार मानमरािब हमळावा. मानधन हमळावे. आहण दूरच्या
खेड्यापाड्याांवरील नववाचकाांना दजेदार साहहत्य हमळावे.
अनेक नवनवीन िाकदवान लेखक ई साहहत्याकडे वळि आहेि. त्याांना
त्याांच्या कसानुसार प्रहिसादही हमळिो. कु णाला भरघोस िर काहींच्या
वाट्याला टीकाही येि.े या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला कस
वाढवि नेिाि. प्रफ़ु ल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज
गािाडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहेब जशांपी, चांदन हवचारे , सौरभ वागळे ,
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ओंकार झाांज,े पांकज घारे , हवनायक पोिदार, चांद्रकाांि जशांद,े चारुलिा
हवसपुिे, कार्ििक हजारे , गणेश सानप, मनोज चापके , महेश जाधव, मनोज
हगरसे, मृदल
ु ा पाटील, हनलेश देसाई, सनहा पठाण, सांजय बनसोडे, सांजय
येरणे, शांिनू पाठक, श्रेणक
ु सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर िळवडेकर, ददप्ती
काबाडे, भूपश
े कुां भार, सोनाली सामांि, के िकी शहा असे अनेक िरूण लेखक
साित्यपूणि लेखन करि आहेि. ई साहहत्यकडे हौशी लेखकाांची कमी कधीच
नव्हिी. आिा हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे
आहण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे िरूण लेखक आिा येि
आहेि. त्याांच्या साहहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. वाचकाांना आनांद
हमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगािील सवोत्कृ ष्ट साहहहत्यक प्रसवणारी
भार्ा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होवो.
या सवािि ई साहहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनांद. आहण या यशाि
ई लेखकाांचा जसांहाचा वाटा असेल याचा अहभमान.

बस्स. अजून काय पाहहजे?
आमेन
सुनील सामांि
ई साहहत्य प्रहिष्ठान
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