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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• हे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे .

मला काही साांगाचांय... ( भाग चार )

शप्रय रशसक वाचकाांनो,
आपणा सवाांचे खूप खूप आभार...”मला
काही साांगाचांय...”या कादांबरीच्या पशहल्या, दुसऱ्या
आशण शतसर्या भागास इतकां भरभरून प्रेम ददल्याबद्दल
धन्यवाद! कादांबरी शलशहताांना असा काही प्रशतसाद
शमळे ल याची काहीएक जाणीव मला नव्हती...
यामुळेच कादांबरीचा पशहला भाग २०१६ मध्ये शलहून
मी जवळजवळ शलखाण बांद के ले होते. पण कदाशचत
शनयतीला माझ्याकडू न अजून काही तरी अपेशक्षत होतां
म्हणूनच स्पधाा परीक्षा क्लासच्या शनशमत्ताने”शवशाल
इां गळे ”याांच्याशी काही ददवसाांपूवी माझी भेट झाली...
ते स्वतः एक लेखक आहेत. (http://www. esahity.
com/uploads/5/0/1/2/501218/ha_kshan_vishal_ingle. pdf) तयाांच्याकडू न मला ई साशहतय

प्रशतष्ठानबद्दल माशहती शमळाली आशण सहज म्हणून मी पशहल्या भागाची सॉफ्टकॉपी ई साशहतय
टीमला ईमेल के ली आशण ई साशहतय टीमने कादांबरीची सांकल्पना आवडली असल्याचे कळशवले...
पशहला भाग १० शडसेंबर २०१८ रोजी प्रकाशशत करण्यात आला.”मला काही साांगाचांय...”या
कादांबरीचा ई बुकच्या रूपाने एका रशसकाडू न दुसऱ्या रशसकाकडे प्रवास सुरू झाला... भाग १ ला
आपण रशसकाांनी ददलेली पसांती आशण प्रशतसादाने मला प्रोतसाशहत के ले... पुढचा भाग कधी
प्रकाशशत होईल अशी रशसकाांकडू न शवचारणा के ली जात होती... रशसकाांचे दकतयेक ईमेल आशण
फोन कॉल्स मला स्वस्थ बसू देत नव्हते म्हणून रोज ठराशवक वेळ शलखाणाकररता राखीव ठे वन
ू
भाग २ शलहून पूणा के ला आशण २६ फे ब्रुवारी २०१९ रोजी दुसऱ्या भागाचे प्रकाशन करण्यात
आले, आपण चाहतयाांची आवड जपून ठे वण्याचा मी प्रामाशणक प्रयत्न के ला आशण आणखी पुढे
काय? या अपेशक्षत प्रश्नाची मी वाट पाहून होतो... शनशितच माझी अपेक्षा पूणातवास आली, आपण

रशसकाांची उतकां ठा वाढतच गेली... तर शतसर्या भागाकररता आपणास वाट पाहावी लागली
याकररता मला नक्की माफ कराल शह अपेक्षा करतो... रशसकहो आपणा चाहतयाांची प्रतीक्षा
सांपली...
दकतयेक वाचक कथेतील पात्र जणू सोबत असल्याचां भासतां, कादांबरी वाचताांना आपण
शह कु मारच्या जीवनाचा एक भाग आहोत की काय असां वाटत असल्याचां साांगतात... तर काही
रशसक सात, आठ ददवस झाले की फोन करून शवचारत असतात , नांतरचे शलखाण पूणा झाले की
नाही? आणखी दकतीवेळ लागेल...? पुढील भाग शलहून झाला आशण ई साशहतय प्रशतष्ठान च्या
वेबसाईट वर प्रकाशशत झाला की जरूर कळवा... असेही अगदी अनपेशक्षत प्रशतसाद शमळाले,
खरां च आपण रशसकाांनी मला खूप प्रोतसाशहत के ले म्हणूनच पुढील दोन भाग एकसाथ शलहून पूणा
के ले आशण एकाचवेळी सोबतच प्रकाशशत करायचां ठरवलां...”मला काही साांगाचांय... ( भाग ३
)”आपणाांस नक्कीच आवडला असेल, मनात पुढे काय? हा अपेशक्षत प्रश्न शनमााण झाला असेल...
कु मारची डायरी वाचण्याची आतुरता लागली असेल... तर आपल्या समोर प्रस्तुत आहे....
“मला काही साांगाचांय... ( भाग ४ )”
मला एक नवीन ओळख, जीवन आशण रशसक देणाऱ्या, मागादशान करणाऱ्या माननीय
सुशनल सामांत सर आशण ई साशहतय टीम चे खूप खूप आभार... धन्यवाद!

रशसक वाचकाांकररता एक शवनांती :शप्रय रशसक वाचक,
कादांबरीचा पशहला भाग प्रकाशशत होऊन जवळपास ६ मशहने झाले आशण दुसरा भाग
प्रकाशशत होऊन ४ मशहन्याांचा कालावधी लोटून गेला तर शतसरा भागही झाला एक मशहनाभर.
वाचकाांच्या प्रचांड मागणीला अनुसरून हा चौथा भाग. वाचकाांना एक नम्र शवनांती करतो की भाग
३ वाचायला सुरूवात करण्यापूवी एकदा भाग १,२ आशण ३ वरून ओझरती नजर टाकल्यास या
भागाचे वाचन आणखी मनमोहक तसेच मजेशीर वाटेल... नक्कीच वाचनाचा जास्त आनांद
उपभोगता येईल... दोन्ही भागाांच्या ललांक खाली ददलेल्या आहेत...
http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mks1_praful_shejao. pdf
http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mks_2_praful_shejav. pdf

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mks_3_prafull_shejav.pdf

अनुक्रमशणका :-
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४०. एक घाव आणखी

३३. आशा, शनराशा

दकतीतरी वेळ ती तशीच खुचीत बसून होती... मनात येणारे प्रश्न शतला आणखी जास्त
त्रास देत होते... डोकां शरीरापेक्षा जड झालां की काय असां शतला वाटून गेलां, शतच्या मनात सतत
एकापाठोपाठ एक शवचार येत होते... असां स्वप्न का पडलां? तयाचा नेमका काय अथा असावा?
कु मार ठीक तर असेल ना? मला असां स्वप्न पडले शनयतीचा काही सांकेत तर नसावा...?

अनेक प्रश्न शतच्या मनात घर करत होते, ती बेचन
ै झाली, शेवटी शवचाराांचां ते वादळ
दूर करत ती बेडरुममध्ये गेली... आत प्रवेश के ला, शतची नजर डायरीवर शस्थरावली... पण
यावेळी कु मारने पुढे काय शलशहलां आहे ते वाचण्याचा मोह आवरत, शतने मोबाईल हाती घेतला
आशण कॉल लावला... तर फोन व्यस्त असल्याचां शतला समजलां तरीही शतने फोन सुरूच ठे वला
आशण ररां ग जात असल्याचा आवाज शतने ऐकला, काही सेकांदातच शतला पलीकडू न प्रशतसाद
शमळाला...”हॅलो...”

लगेच शतने बोलायला सुरुवात के ली...”हॅलो सुशजत... तु कु मार जवळ आहेस ना, तो
कसा आहे? ठीक आहे ना?”

“हो... आता तो ठीक आहे, डॉक्टराांनी थोड्यावेळा पूवी तयाला तपासलां, तो लवकर
पूणापणे बरा होईल म्हणाले...”

“ऐकू न बरां वाटलां...”

“तु येणार आहे की नाही?”

“होय.. मी येत आहे, पण तू असां का शवचारलां?”

“तू इतक्या तातडीने तयाची शवचारपूस के ली, तर मला वाटलां तुला काही काम आलां
असेल आशण बहुतेक तुला इकडे यायला जमणार नाही...”

“काही काम नाही, मी लवकरच शनघते... मी फोन ठे वते.."

“एक शमशनट थाांब...”शहला डायरी सोबत घेऊन ये, असां एकदा आठवण करून द्यायची
म्हणून साांगू का? तो मनातच स्वतःला शवचारू लागला...

“हॅलो... हॅलो.... सुशजत काय म्हणतोस?”

“बस स्थानकला आल्यावर मला कॉल करशील म्हणजे मी तुला घ्यायला येईल...”तो
मनातलां मनातच ठे वून शतला म्हणाला.. परत परत डायरीबद्दल शवचारल्याने शतला काही सांशय
येऊ शकतो... तयाने स्वतःला समजावलां...

“मी ऑटोने येईल , तुला उगाच त्रास होईल..."

“काही त्रास होत नाही, उलट तुलाच उन्हात ऑटो शोधायला त्रास होईल...”

“बरां , ठीक आहे, मी शतथे आल्यानांतर तुला कॉल करते, ठे वते...”

सुशजतसोबत फोनवर बोलून शतला बरां वाटलां... मनात शवचाराांचां सुरु असलेलां द्वांद्व
थाांबलां, डोक्यावरचा ताण कमी झाला तसां शतला ते सकाळचां स्वप्न जसे पक्षी उां च भरारी घेऊन
नाहीसे होतात तसे झाले... शतने राशहलेली काम पटापट उरकू न तयारी के ली आशण ती बस
स्थानकाच्या ददशेने शनघाली... आजचा ददवस काल सारखाच, रोज उजाळतो तसाच उजाळला...
तेच रस्ते, तीच पररशचत - अपररशचत लोकाांची सोबतच वाहनाांची गदी, भाजी मांडई, शनयशमत
उघडणारी दुकान, रस्तयावर कच्च्या शपकल्या आांब्याच्या हातगाड्या, सुगांशधत ताज्या फु लाांच्या
माळा लटकवलेली हाराांची दुकान, अन शतच्या आवडीचां गुलमोहोराचां झाडां... हे सवा काल जसां
होत तसांच काहीसां आजही... पण काल शतला हे सवा काही काळासाठी नजरे आड झालां की काय
असां वाटलां होतां तर आज शतला हे आजूबाजूचां वातावरण हवांहवांसां आशण प्रसन्नतेची अनुभूती
देणार वाटलां... काहीवेळ शतला वाटलां की हे कधी बदलायला नको... शतच्या या शवचाराांचां शतला
जरा हसू आलां, कोणताच बदल नाही ती सृष्टी कसली? नाशवन्य नाही ते आयुष्य कसले? अश्या
मांद शवचाराांच्या सोबतीने, ती जास्त लगबग न करता, अशत हळू न चालता, मध्यम चालीने बस
स्थानकात पोहोचली...

बस वर लावलेली पाटी पाहून ती आत चढली, सुदैवाने शतला शखडकीजवळ ररकामी
सीट शमळाली... ती पटकन सीटवर बसली, काही वेळातच बस पूणा भरली, बसमध्ये खूप गदी
झाली असां शतला जाणवलां खरां तर काल इतकीच गदी आज होती पण आज ती शस्थर मनाने सवा
गोष्टी न्याहाळत होती... इतक्यात बस सुरु झाली आशण शतचा कालचा प्रवास सुद्धा! आज परत
नव्याने.........

उन्हाळ्याचे ददवस, एशप्रल मशहना म्हणजे लग्न समारां भ! काही शवद्यार्थयाांना सुट्टी
लागलेली असते, नातेवाईकाांच्या भेटीगाठी कररता राखीव वेळ म्हणावा लागेल, सवा प्रकारच्या
वाहतुकीची गदी..! मनात असे काही शवचार करत शतने इकडे शतकडे नजर दफरवली... बसमधली
ती गदीने दाटलेली माणसां शतला जास्त वेळ बघवली नाही, ती एक हात शखडकीत ठे वन
ू बाहेर
पाहू लागली... घामाने ओल्या झालेल्या चेहऱ्याला हवाहवासा वाटणाऱ्या गार वाऱ्याच्या
सुखानुभवाने शतने ककां शचत डोळे शमटले... शतचे मन प्रसन्न झाले...

शतच्या मनात पहाटेच ते स्वप्न जरावेळ घोळलां, शतला चार वष्याापूवी शेवटी जेव्हा
कु मारला बशघतलां तो क्षण आठवला, काहीवेळ ते शचत्र शतच्या डोळ्यासमोर तरळत राशहलां...
मग काल तयाला ज्या अवस्थेत शतने पाशहलां ते शह शतच्या नजरे समोर साकार झालां आशण पुढच्या
क्षणी डायरीत वाचलेलां कु मारचां शलखाण ती आठवायला लागली... शतचा आठवणींच्या ददशेने
परतीचा प्रवास सुरु झाला... कु मार आशण तयाची डायरी या वेगळ्याच दुशनयेत ती हरवली, तया
आठवणीत शवलीन झालेल्या क्षणाांशी एकरूप होऊन झोपी गेली...
बस शहरातील स्थानकात पोहोचली, प्रवाश्याच्या खाली उतरण्याच्या गडबडीने
शतला एक दोन जणाांचा धक्का लागला अन शतला जाग आली... गदीतून वाट काढीत ती बसमधून
खाली उतरली. बस स्थानकात जणू काही यात्रा भरली असां शतला भासलां... ती पायी चालत बस
स्थानकातून बाहेर शनघाली, उन्ह चाांगलांच तापलेलां... खाांद्यावरची हॅन्डबॅग जरा डोक्यावर धरून
शतने झपझप पावलां उचलली, मुख्य रस्तयावर आली शतथां बाजूलाच कडु लनांबाची शवशाल सावली
देणारी झाडां लावली होती... ती एका झाडाच्या सावलीत उभी राशहली... शतने सुशजतला फोन
करून बस स्थानक ला आल्याचां साांशगतलां, तयावर सुशजतने लगेच येतो असां बोलून फोन ठे वला...
जरावेळ शवचार करून शतने आजूबाजूला नजर दफरवली, शतला टरबूज नजरे स आले आशण शतने

शवकत घेतले... तर सुट्टे पैसे नसल्याने शतने आणखी द्राक्ष सुध्दा खरे दी के ले... झाडाच्या सावलीत
परत येऊन ती सुशजत येण्याची वाट पाहत थाांबली...
काही वेळातच सुशजत बस स्थानकजवळ आला... तयाने इकडे शतकडे नजर दफरवली,
तयाला झाडाखाली ती उभी ददसली... शतला घेऊन तो दवाखान्याकडे जायला शनघाला, वाटेत
शतने कु मार कसा आहे? डॉक्टर काय म्हणताहेत? काही काळजीचां कारण तर नाही ना? मनात
होते नव्हते सवा शवचारून घेतले... सुशजतने शतला सवा ठीक आहे, असां साांशगतलां... फक्त कु मार
अजून कु णाशीच बोलला नाही तर बहुतेक बोलताांना तयाला त्रास होत असावा असां डॉक्टराांचां
म्हणणां असल्याचां शह तयाने शतला साांशगतलां...
शतच्या मनात शवचार आला, दकतयेक ददवसानांतर कु मारने फोन के ला होता, अचानक
अपघात घडला, तयाददवशी भेटायला आले होते तर कु मार बेशुध्द होता आशण आज तरी
तयाच्यासोबत दोन शब्द बोलायला शमळे ल या आशेने तयाला बघायला आले पण पदरी शनराशा
येणार याची कल्पना नव्हती... मध्येच आलेल्या खड्ड्ड्याने दुचाकी ला झटका बसला आशण शतच्या
मनात दफरणार शवचारचक्र थाांबलां.
सुशजत,”तू आज सकाळी तयाला भेटला का?”शतने शवचारलां.

“नाही, तयाला शवश्ाांती घेऊ द्या, असां डॉक्टर म्हणाले तयामुळे तयाला भेटणां जमलां
नाही.."
“बाकी आणखी कोण कोण भेटायला आले आहे?”

“तयाचे तीन शमत्र आले आहेत म्हणजे रस्तयाने असतील.."

“हो काय.. छान!”
या उत्तराबरोबर तयाला ऋतुराजची दुचाकी पांक्चर झाल्याची आठवण झाली, तयाांनी
दुचाकी दुरुस्त तर के ली असेल ना? मी साांशगतलेला पत्ता तयाांना शमळाला दक नाही? तो मी परत
फोन करणार म्हणून माझ्या फोनची वाट पाहत असेल असे शवचार एकाचवेळी तयाच्या डोक्यात
नाचायला लागले... थोड्या वेळातच बोलता बोलता ते दवाखान्यात पोहोचले. ते कु मारच्या
रुमजवळ आले, तयाचे आई वडील आशा शनराशा अश्या शमश् भाव असलेल्या चेहऱ्याने जणू कु मार
लवकर बरा व्हावा फक्त इतकीच प्राथाना करत होते... शतने जवळ जाऊन तया माऊलीच्या
खाांद्यावर हात ठे वला. शतने नजर वर करून शतला पाशहले, दुसऱ्या क्षणी आसवाांनी पापण्याांचा
बाांध मोडला. सरी झरझर वाहू लागल्या...
हातातील टरबूज, द्राक्ष सुशजतला देत ती बाजूला बसली.. धीर देऊ लागली,”काकू ,
स्वतःला साांभाळा, काळजी करू नका, कु मार लवकरच ठीक होईल”
ती माऊली शतच्या गळ्यात गळा घालून रडायला लागली,”काकू असां शहम्मत सोडू न
कसां चालेल?”
असां बोलताांना खरां तर शतचा कां ठ दाटून आला पण शतने तसां जाणवू ददल
नाही...”सुशजत, हे फळ कु मार खायला ददलां तर चालेल का? जरा डॉक्टर ककां वा नसा ला शवचारून
घे, मला काही कल्पना नव्हती म्हणून मी हे घेऊन आले..”
“हो”फक्त इतकां च बोलून तो शनघून गेला... तया दोघींना जरावेळ मोकळीक शमळाली
तर बरां होईल असां तयाला वाटलां. डॉक्टरला तयाने ती फळ कु मारला ददली तर चालतील का ते
शवचारलां आशण नसाजवळ ती शपशवी ददली, तो बाहेर हॉलमध्ये आला... तयाने अशनरुध्दला फोन
लावला, पलीकडू न तयाला प्रशतसाद शमळाला”हॅलो सुशजत”

“हॅलो अशनरुध्द, कु ठे आहे? दुचाकीचा पांक्चर दुरुस्त के ला की नाही?”
“सुशजत, इकडे जरा जास्त भानगड वाट्याला आली...”
“काय झालां? ऋतुराजला फोन दे बरां ”
“हॅलो सुशजत, अरे दुचाकी पांक्चर झाली होती, दुकानाला आलो तर ट्यूब बदलावी
लागली म्हणून परत इकडे शतकडे शोधाशोध करून ट्यूब शमळवली... अजून अधाा तास तरी
लागेल.”
“अरे यार, शह तर भलतीच भानगड झाली.”
“कु मार आता कसा आहे?”शतघाांनी एकसाथ शवचारलां...
“ठीक आहे, मी अजून भेटलो नाही, बरां ती आली...”
“काय? ती आली, शतच्याकडू न आठवणीने डायरी घे आशण आम्ही येईपयांत शक्यतोवर
शतला थाांबव.”शतघाांनी एक एक शब्द मध्ये बोलून शमळू नच हे वाक्य पूणा के लां...
“ठीक आहे, ठे वतो”म्हणत तयाने फोन ठे वला... तो हॉलमधून कु मारच्या रूमकडे
जायला शनघाला... मला तर डायरीचा जसा शवसरच पडला होता, बरां झालां ऋतुराजला फोन
के ला, तयामुळां डायरी परत घ्यायचां कळलां... आणखी शवसर पडायच्या आधी शतला डायरी मागणां
योग्य राहील असे मनातच शवचार करत तो तयाांच्याजवळ पोहोचला....

३४. लपांडाव

कु मारचे आई वडील शतच्याशी काही जुन्या आठवणी तेव्हा ताज्या झाल्याने पुन्हा
एकदा नव्याने आठवून बोलत होते, ती सारां मन लावून फक्त ऐकत होती... मध्येच तयाांना ददलासा
देत होती, शतला पूणा कल्पना होती की कु मार म्हणजे तयाांचा एकमेव आधार.. शनयतीनां का असा
खेळ माांडला असां शतला क्षणभर वाटून गेलां, काही वेळानांतर जुन्या आठवणीत शभजवून तो
भावनारूपी पाऊस शाांत झाला... सोबतच तयाांचां बोलणां थाांबलां आशण शतच्या मनात पावसानांतर
तळां साचावां तसे शवचार एकामागून एक साचायला लागले... मध्येच तयाच्या डायरीत वाचलेले
काही प्रसांग तया साचलेल्या पाण्यात होडी बनून इकडे शतकडे बेभान होऊन जलशवहार करू
लागले... इतक्यात शतला कु णीतरी शतच्या बाजूला येऊन उभा असल्याची जाणीव झाली, शतने
मान जरा वर उचलून बाजूला पाशहले... तर शतला सुशजत ददसला पण तयाच्या चेहऱ्यावरचे भाव
काहीसे बदलले असां शतला जाणवलां... तयाला काहीतरी बोलायचां ककां वा शवचारायचां आहे असां
तयाचे हावभाव साांगत होते पण तो स्वतःहून काही बोलला नाही तेव्हा शतनेच शवचारलां...”सुशजत,
काय झालां? तु जरा गोंधळलेला ददसतोस... सवा ठीक आहे ना?”

शतने स्वतःच शवचारलां हे फार छान झालां पण इथे शतला डायरीबद्दल शवचारणां योग्य
नाही हे लक्षात घेऊन तयाने ऋतुराज, अशनरुध्द आशण आयान इकडे येत असताना ते दुचाकी पांक्चर
झाल्याने जरा अडचणीत आले तयामुळे मी थोडा वेळ त्रस्त झालो बाकी काही नाही असे साांगत
तयाने डायरीचां बोलायचां कसतरी टाळलां... इतकां बोलत असताांना शतने शतची हँडबॅग कु ठे ठे वली
म्हणून शतच्या आजूबाजूला तयाने नजर दफरवली तर शतने हँडबॅग खाांद्याांची काढू न आता माांडीवर
ठे वली होती...

तयाने साांशगतलेलां स्पष्टीकरण शतला शततकां सां पटलां नाही पण इथे जास्त बोलणां बरोबर
नाही हे ध्यानात घेऊन शतने शमळालेलां उत्तर समाधानकारक नाही असां मनातलां मनातच हेरलां
आशण नांतर सुशजत ला शवचारावां असां ठरवून शतने प्रशतसाद ददला”अस्स होय तर..”आशण पुन्हा
शतथां शाांतता पसरली. काही वेळानांतर डॉक्टर नसा सोबत कु मारच्या रूममध्ये गेल,े तयाला
तपासून परत आले... सवाजण कु मार आता कसा आहे? काही बोलला का? हे जाणून घेण्यासाठी
डॉक्टर पुढे जमले..

सवाांचे चेहरे पाहून डॉक्टर देवाांश याांना कु मारचे आई वडील आशण इतर आप्तेष्ट याांच्या
मनातील भावना, प्रश्न सवयीने न साांगता समजले आशण कु णी काहीएक शवचारण्याआधी ते
म्हणाले,”कु मारच्या तब्येतीत आता खूप सुधार झाला आहे आशण लवकरच तो पूणापणे बरा होईल,
काळजीचां मुळीच कारण नाही...”

सगळ्याांच्या मनावरचां लचांतेच सावट दूर झालां, दडपण कमी झाल्याने चेहऱ्यावर
काहीसां तेज आलां होतां, आतापयांत मनात अांकुरलेली आशेची पालवी भक्कम आधार घेऊन डोळ्यात
शवश्वासाची चमक आली अन ती चमक एकमेकाांच्या नजरे त नजर शमळवून पाशहल्याने आणखी
प्रखर झाली... प्रतयेकाला ते बोलणां ऐकू न हायस वाटलां, मन प्रसन्न झाल्याची नव्याने पुन्हा एकदा
तयाांना अनुभूती येत होती...

पण आईचां मन इतक्यावर समाधानी होणार तरी कसां? ती माऊली समोर होऊन
म्हणाली,”डॉक्टरसाहेब माझा कु मार काही बोलला का? भूक लागली असां शवचारलां का? आई
बाबा कु ठे आहे? म्हणाला असेल “इतकां बोलून शतला सुख आशण दुःख अश्या शमश् भावनेनां, चार
पावलां अांतरावर असून मुलाची अशी शवचारपूस करावी लागत असल्याने परत गशहवरून आलां...

शतच्या पापण्या ओलावल्या, आसवां गालावरून नकळत खाली ओघळले अन ती ते वाहणारे थेंब
रटपणार इतक्यात सराकन ते आसवां फरशीवर खाली पडले... सवा शतला आधार देत समजावीत
होते, एकमेकाांना ददलासा देत होते पण प्रशाांतच्या नजरे तून आईचे ते फरशीवर पडलेले आसवां
सुटले नाहीत कु णाचांच लक्ष नाही हे जाणून तयाने शखशातला रुमाल बाहेर काढला आशण तसाच
तो रुमाल तया आसवाांच्या थेंबावर नकळत पडला असां दाखवून आईचे अनमोल आसवां स्वतःच्या
रुमालाने उचलून जणू मनात जपून ठे वले...

शतने जवळ घेऊन तया माऊलीला खाांद्याचा आधार देऊन मन मोकळां करू ददलां,
काहीवेळाने भावनेचा ओघ ढळला मग शतला बाजूच्या खुचीत बसशवले. इतक्या वेळात सगळे
जण डॉक्टरला,”कु मारला भेटता येईल का?”म्हणून शवचारत होते तर सध्या तरी तयाला आणखी
आरामाची गरज आहे असां उत्तर ऐकू न तयाांची जरा शनराशा झाली.. पण तो ठीक आहे आशण
लवकरच बरा होईल कळल्याने ते सारे समाधान लाभले आशण थोड्या वेळाने कु मारला भेटता
येईल या आशेने ते सुखावले...

कु मारला आणखी काही वेळ आरामाची आवश्यकता आहे हे कळल्यावर सवाजण परत
आपापल्या जागी शवसावले, सुशजतने शतला मॅसेज करून बाहेर हॉलनजीक कँ टीन मध्ये भेटायला
बोलाशवले, ती मॅसेज वाचून तेथून उठली आशण कँ टीनमध्ये पोहोचली, सुशजतने इथे का बोलावलां
याचा अांदाज शतला आधी होताच... दोघाांनी सोबत चहा घेतला पण शवषयाला कु णीच हात
घालेना तेव्हा पुढाकार घेऊन शतने शवचारलां”सुशजत, तू मला इथां का बोलावलां? काही प्रॉब्लेम तर
नाही ना.."

शतने बोलायला सुरुवात के ली, तयाला बरां वाटलां...”नाही, प्रॉब्लेम वगैरे काही नाही,
सहजच...”

“सहज! डॉक्टर येण्यापूवी सुध्दा तुला काही तरी शवचारायचां आहे असां वाटत होतां..."

ररकामा झालेला चहाचा ग्लास टेबलवर गोल गोल दफरवत, मध्येच दोन्ही हात
टेबलवर ठे वन
ू तळहात एकावर एक ठे वले”मी तुला, तुझ्या हँडबॅग मध्ये चुकून आलेलां नोटबुक
येतेवेळी आणायला साांशगतलां होतां...”

“अस्स ते होय, असेल की बॅगमध्ये”म्हणत शतने खाांद्याला अडकवलेली बॅग टेबलवर
ठे वली, आतमध्ये हात घालून शतने ररकामा हात बाहेर काढला... एक नजर सुशजतला पाशहलां,”अरे
यात तर नाहीये..."

“काय? डायरी बॅगमध्ये नाही...”सुशजत जवळ जवळ ओरडला.

“अरे , जरा हळू बोल, आशण डायरी कसली?”सुशजतने कु मारची डायरी वाचली तर
नाही ना? म्हणून जरा चौकसपणे शवचारलां..

“डायरी म्हणजे ते नोटबुक..”तयाने स्वतःला कसतरी सावरलां.

“तू मला फोनवर शवचारलां होत ना, बॅगमध्ये ते नोटबुक आहे की नाही चेक कर म्हणून,
बहुतेक तेव्हा बाहेर काढलां आशण मी परत बॅगमध्ये ठे वायला शवसरले ...”

“अरे यार, ते नोटबुक घरीच राशहलां..! पण नक्की घरी आहे ना!”

“हो, मला खात्री आहे पण इतकां महतवाचां असां तयात काय आहे?”

स्वतःशीच - तर शहने अजून ती डायरी उघडू न वाचलेली नाही असां वाटतांय”तयात ना,
माझ्या शमत्राांच,े नातेवाईकाांचे, डॉक्टर, इतर काही महतवाच्या लोकाांचे मोबाईल नांबर आशण पत्ते
शलशहले आहे...”

“ठीक आहे, मी पुन्हा येतव
े ेळी आठवणीने नक्की सोबत घेऊन येईल...”

“बरां , ठीक आहे..”
इतकां बोलून ते तेथुन बाहेर पडले... फोन लावायच्या शनशमतयाने ती जरा मागे
थाांबली, सुशजत मात्र जड मनाने पावलां उचलत पुढे शनघून गेला... पण ती खरां च डायरी आणायला
शवसरली होती का? दक शतने डायरी कु मारची आहे समजल्यावर जाणीवपूवाक घरी ठे वली असेल?
शतने डायरी वाचायला तर घेतली नसेल ना? कदाशचत पूणा वाचून झाली की काय? अजून कु णाला
ते गुशपत कळू नये म्हणून कु मार बरा झाला की तयालाच परत करावी असां शतला वाटत असावां?
अश्या अनेक प्रश्नाांनी तयाला भांडावून सोडलां...

शेवटी बोलताांना तयाचा आवाज शतला ककां शचत शनराश जाणवला, तयाच्या अश्या
प्रशतसादाने तो खोटां बोलत असून तयाने डायरी वाचली असल्याचां शतला सहज कळलां... पण सारां
काही माहीत असून तसां काहीच तो दाखवत नाहीये याच शतला नवल वाटलां, पुढच्या क्षणी शतला

स्वतः सुध्दा डायरी वाचलेली नाही असां दाखवून लपांडाव खेळत आहोत कळू न चुकलां... पण हा
खेळ दकतीवेळ असाच सुरु ठे वावा लागेल? या अनपेशक्षत प्रश्नाने तीच मन शवचशलत झालां, जमेल
शततक्या लवकर घरी जायला हवां आशण राशहलेलां, आजच वाचून पूणा करावां लागेल जेणेकरून
उद्या ती डायरी परत करता येईल... असां ठरवून ती कु मारच्या आई वडीलाांजवळ जाऊन तयाांना
भेटली, रूमच्या काचेतन
ू कु मारला शभजलेल्या डोळ्याांनी पाशहलां... शनघताांना सवाांचा शनरोप
घेतला आशण सुशजतला, एक महत्त्वाचां काम असल्याने आत्ताच बस स्थानक येथे सोडू न द्यायला
साांशगतलां... तयाने शतला थाांबशवण्याचा शनष्फळ प्रयत्न के ला नाही, उलट तो लगेच शतला घेऊन
बस स्थानक ला पोहोचला... शतला बस मध्ये बसवून तो शतथेच थाांबला, तयाने अशनरुध्द ला फोन
के ल्यावर तयाला कळलां की...

जेव्हा आयान, अशनरुध्द आशण ऋतुराज पांक्चर दुचाकीला नवीन ट्यूब बसवून
दवाखान्याकडे यायला शनघाले असता ऋतुराजला घरी जरा काम असल्याने घरचा रस्ता धरावा
लागला... ते शतघे दवाखान्याऐवजी घरी पोहोचले, बराचवेळ दुचाकी लोटत पायी चालत
दफरल्यामुळे तयाांची चाांगलीच घामाघूम झाली होती, अांगातील घामाने ओले झालेले कपडे
ऋतुराजच्या घरी जाईपयांत कडक उन्ह आशण वारा याांच्या मेहरबानीने परत सुकले... पण अांग
कसां रसरस झालां होतां म्हणून आशण आयान, अशनरुध्द इथां आल्यानांतर बॅग तयाच्याच घरी ठे वून
गेलेले म्हणून अांघोळ आटपून घेण्याचा बेत आखला...

ऋतुराज येताांना शतघे सोबत असणार याची घरी कु णालाच कल्पना नव्हती म्हणून
तयाच्या आईने तयाांना जरावेळ आराम करायला साांगून जेवण बनवायला सुरुवात के ली... एका
आईच्या हट्टापुढे या शतघाांचां काहीएक चाललां नाही, नाईलाजाने तयाांनी आणखी काहीवेळ घरीच
मुक्काम ठोकला... यामुळे ते अजून पयांत दवाखान्यात येऊ शकले नव्हते, मग सुशजतने ती येऊन

परत गेली आशण शतने डायरी सोबत आणली नव्हती तर कामां असल्याने घाईघाईत जायला
शनघाली म्हणून मी शतला थाांबशवण्याचा आग्रह करू शकलो नाही असां फोनवर तयाांना कळवलां...

पण तरी आयान, अशनरुध्द आशण ऋतुराज, आम्हाला शतला भेटायचां होतां... डायरी का
नाही आणली? ते शवचारायचां होतां... काहीतरी शक्कल लढवून शतला थाांबवायला हवां होतां, काय
सुशजत, तुला इतकां काम करायला जमलां नाही... असां ते सुशजतला म्हणाले... आज तरी डायरी
वाचायला शमळणार अशी तयाांना आशा होती पण आजही शनराशाच तयाांच्या पदरी आली... तयाांना
शह काही समजेना शनयतीने हा कोणता लपाछपीचा खेळ चालवलाय..? कोण कोण या खेळात
सहभागी आहेत अन कोण कोण आतापयांत बाद झाले आहेत ककां वा होणार आहेत???

३५. भाग्य

सुशजत बस स्थानक येथून दवाखान्यात परत आला तर आयान, अशनरुध्द आशण
ऋतुराज सुध्दा इतक्यातच शतथां पोहोचले होते. एकमेकाांशी नजरानजर झाल्यावर सुशजतला
तयाच्यावरचा राग तयाांच्या डोळ्यात ददसून आला... मग तो जवळ जाऊन,”दोस्तहो, मला माशहत
आहे तुम्हाला नक्कीच माझा राग आला असेल, पण खरां च माझा नाईलाज झाला होता असां नाही
की मी शवसरलो होतो, नाही मला शतला डायरीबद्दल शवचारण्याचा मुळीच शवसर पडला नव्हता,
मी शतला एकाांतात बसून व्यवशस्थत शवचारलां तर ती चुकून डायरी घरीच राशहली असां साांगत
होती आशण शतला घरी जाणां खूप आवश्यक होतां म्हणून मी शतला थाांबवू शकलो नाही. मी स्वतः
शतला बस स्थानक येथे आत्ताच सोडू न आलो... तरी तुम्हाला मी चुकीचा वागलो असां वाटत असेल
तर मला माफ करा!”

ऋतुराज,”सुशजत, माफी वगैरे मागू नको पण आम्ही तुझ्यावर नाराज आहोत..”

अशनरुध्द तयाला दुजोरा देत”हो शबलकु ल मी सुध्दा नाराज आहेच, शतला सकाळी
एकदा आठवण करून द्यायला हवां होतां...”

मध्येच आपलां मत माांडत आयान,”हो ना सुशजत, कमीत कमी एक फोन के ला असता
तरी जमलां असत...”

अशनरुध्द आशण ऋतुराज एकसाथ,”नाहीतर काय? ते बाजूला ठे वून देऊ पण शतला
10 - 15 शमशनट सहज थाांबवता आलां असत...”

मग सवाजण बोलता बोलता जरा शाांत झाले, जणू वास्तशवकतेचा तयाांना शवसरच
पडला की कु मारचां कालच ऑपरे शन झालां, आज तर तयाची भेट सुध्दा कु णाला घेता आली नव्हती,
अजून तयाच्याशी कु णाचांच बोलणां झालां नव्हतां हे एक आशण डायरीचां गुशपत कु णालाच ठाऊक
नसताांना सुशजतला अचानक ते कळलां, तयाला ती डायरी वाचण्याचां भाग्य लाभलां अन आपणाांस
अजून पयांत ती डायरी एक नजर बघण्याचां भाग्य नाही हे दुसरां असे दोन कारण तयाांना वास्तव
शवसरून जायला टोकाची भूशमका बजावत होते... पण याांत तयाांचा काहीएक दोष नाही कारण
इतराांना जे माशहत आहे ककां वा जे इतराांच्या भाग्यात आहे, इतराांना जे अनुभवता आलां.. ते आपण
सुध्दा अनुभवावां, आपल्या भाग्यात यावां असां प्रतयेकाला वाटतां, हा आपल्या माणसाांचा आणखी
एक स्वभावशवशेष म्हणावा लागेल... पण सारांच साऱ्याांच्या भाग्यात असतां असां नाही आशण
समजा असेलच तर एकाचवेळी असण कसां काय शक्य आहे..? आपण दकतीही नाकारलां तरी जे
जेव्हा ज्याच्या वाट्याला यायचां ते तेव्हाच येईल. भाग्य वगैरे काही नसतां तर जीवनात तशी वेळ,
पररशस्थती शनमााण झाली की ज्याची तयाला प्रशचती येते.... इतकां मात्र खरां ..!

सुशजतनेच पुढाकार घेऊन बोलायला सुरुवात के ली, शाांततेच्या बुडबुड्याला शब्दाने
टोचणी बसावी तसां शाांततेच अशस्ततव सांपलां...”काय आहे ना दोस्तहो, काही काही गोष्टी जेव्हा
कळायच्या तेव्हाच कळतात, जेव्हा घडायच्या तेव्हाच घडतात... भाग्य लागतां असां म्हणतात ना!
कदाशचत माझ्या भाग्यात ती डायरी सवाात आधी वाचणां असेल... भाग्यात असेल तर ते शमळे लच
पण योग्य वेळ यायला हवी...”
हे ऐकू न तयाांच्या चेहऱ्यावरचे भाव ककां शचत बदलले, मनात काही प्रश्न अन सोबतच
शमत्राने इतकां भारी ततवज्ञान ऐकवलां याचां तयाांना आिया वाटलां... जणू सुशजत असां काही बोलेल
याची तयाांना काहीएक कल्पना नव्हती तर तो भाग्य वगैरे गोष्टी साांगत होता यावर तयाांचा शवश्वास
बसेना असे शमश् हावभाव तयाांच्या चेहऱ्यावर उमटले... सुशजतने एक दोनदा शतघाांच्या नजरे ला

नजर ददली मग ते शतघे जरा शवचारात मग्न झाले दक नुसतेच फक्त तसां दाखवत होते याचा
सुशजतला सांशय आला... तयाने आयानच्या खाांद्याला हलके च हलवून आवाज ददला,”आयान...
आयान”
मला तुझां म्हणणां जरा पटतांय, कारण बघा ना, जर इतक्या ददवसाांपासून ते डायरीचां
गुशपत उघड झालां नाही, अचानक कु मारचा अपघात झाला आशण ती डायरी सुशजतला नकळत
शमळाली.. तयाचां भाग्यच म्हणावां लागेल की कु मारच्या सहवासात असूनदेखील इतके ददवस
लपवून ठे वलेलां रहस्य असां अनपेशक्षतपणे कळलां...
आयान ला दुजोरा देत, अशनरुध्द”हो यार, आपण नेहमी दूर असून मोबाईल वर
कु मारशी बोलायचो पण तयाने कधी कधी म्हणून डायरीचा शवषय काढला नाही की असां काही
लपवून ठे वण्यासारखां तयाच्या वाट्याला आलां कधी जाणवू ददलां नाही... आता जेव्हा शनयतीने हा
भलताच डाव माांडला आशण ते डायरीचां गूढ सुशजतला कळलां, काय म्हणावां याला कु मारचा
अपघात झाला हे दुभााग्य दक तयाच्या मनात जपून ठे वलेल,ां डायरीत उतरवलेलां गुशपत
याशनशमतयाने कळलां हे सौभाग्य..?”
अशनरुध्द च्या या प्रश्नाने सवाांना शवचार करायला प्रवृत्त के ले, खरां च हा शनव्वळ
योगायोग होता की हे सगळां घडण्यामागे शनयीतीचा आणखी काही हेतू होता...? कु णास ठाऊक?
शेवटी मान्य ककां वा अमान्य के ल्याने कशाचां अशस्ततव असणां, नसणां ठरवता येत नाही तर वेळ
आशण पररशस्थती माणसाला अनुभूती देऊन पटवून देतात...

ऋतुराज आतापयांत शवचारातच बुडालेला होता आशण अशनरुध्द च्या प्रश्नाने तो
आणखी गांभीरपणे शवचार करत होता... मग एका क्षणाला तयाचां शवचारचक्र थाांबलां तो

म्हणाला,”तसा माझा अशजबात भाग्य वगैरे गोष्टी वर शवश्वास नाही, मी मानतो ते फक्त कमााला...
जसे कमा तसे फशलत, आपल्याला डायरी वाचायला शमळाली असती जर सुशजतने स्वतः ती
बॅगमध्ये ठे वली असती तर, तयाने आकाशला ती डायरी बॅगमध्ये ठे वायला साांशगतली आशण हा
सगळा गोंधळ झाला...”

“बरां असो, जे झालां ते झालां, यावर वाद करून आता काहीएक उपयोग नाही तर कु मार
आता कसा आहे? आपण इथां आलो पण अजून तयाची भेट

घेतली नाही... चला शतकडे

जाऊया...”म्हणत आयानने शवषयाांतर के ले आशण सवा जण रूमकडे जायला शनघाले...

३६. का?

सुशजत, आयान, अशनरुध्द आशण ऋतुराज सोबतच कु मारच्या वॉडाजवळ पोहोचले.
इतक्यातच डॉक्टर तयाच्या रूममधून बाहेर पडताांना तयाांना ददसुन आले, तयाचे आई वडील,
आकाशचे वडील, सुशजतचे वडील डॉक्टरशी बोलत होते, झपाझप चार पाच पावलां टाकत ते
शतथां जाऊन ठे पले... डॉक्टर देवाांश साांगत होते की,”कु मारची तब्येत आता बऱ्यापैकी चाांगली
आहे, तुम्ही तयाला भेटू शकता फक्त जास्त लोक एकसाथ जाऊ नका आशण तयाला त्रास होईल
म्हणून जास्त बोलू पण नका.. समजलां ना, येतो मी.."

सवाांच्या चेहऱ्यावर आनांदाची लहर पसरली, आई वशडलाांसह प्रशाांतने रूमचे दार
लोटून आत प्रवेश के ला.. कु मार नजर रोखून तयाांना पाहत होता, माऊलीने जवळ जाताच तयाच्या
चेहऱ्यावरून मायेने हात दफरवला...”कु मार, बाळा कसा आहे? फार त्रास होतो का? खूप लागलां
ना.. भूक लागली का रे ?”इतकां बोलून झालां अन शतचा कां ठ दाटून आला आशण ती तयाला जवळ
घेऊन रडू लागली, प्रशाांतने कसतरी शतला सावरलां..

तयाचे वडील,”दादा, आता बरां वाटतांय ना, काही हवां आहे का? साांग तुझे आवडते
अांगुर आणायचे का?”आपला थोरला मुलगा आज बरोबरीचा असताांना असा हतबल झालेला
पाहून यावेळी तयाांनाही गशहवरून आलां...

प्रशाांतने पुढे येऊन कु मारला पायापासून डोक्यापयांत एक दोनदा पाशहलां,”दादा, हे
सगळां कसां काय झालां? तू तर नेहमी दुचाकी काळजीपूवाक चालवतो... सगळां ठीक होईल,
दादा”मागे वळू न तयाने डोळ्यात जमा झालेले आसवां हातानेच पुसले...

कु मारचे डोळे ककां शचत आसवाांनी भरून आले, पापण्या ओलावल्या, आसवां खाली
ओघळणार इतक्यात तया माऊलीने पदराने रटपून घेतले. तो काहीतरी बोलेल, आपल्या प्रश्नाचां
उत्तर म्हणून दोन चार शब्द तरी बोलेल या आशेपोटी 10 -15 शमशनट ते तसेच शाांततेने तयाला
पाहत राशहले. पण कु मारने शब्दानेही प्रशतसाद ददला नाही, शेवटी मनातच, कु मार अजूनही का
बोलला नाही? हा प्रश्न आशण डोळ्यात अश्ू घेऊन ते शतघे रूम बाहेर पडले...

ते बाहेर पडताच सवाजण तयाांच्याजवळ जाऊन चौकशी करायला लागले आशण तयाांनी
साांशगतले की,”कु मार बरा तर वाटतोय पण काहीच बोलला नाही.."

आतापयांत तयाांना पडलेला प्रश्न इतर सवाांच्या मनात अांकुरला, काहीवेळ कु णीच आत
गेलां नाही, थोडा वेळ थाांबून मग सुशजतचे वडील, आकाशचे वडील, आकाश हे शतघे कु मारला
पहायला आत गेल.े .. तयाांनी कु मारला कसा आहेस? काही त्रास होत आहे का? लवकर बरा हो,
काळजी करू नको आम्ही आहोत ना असा ददलासा ददला, नांतर तो काहीतरी बोलेल याची ते वाट
पाहत काहीवेळ शतथेच थाांबले पण तयाने काहीच प्रशतदक्रया न ददल्याने परत एकदा ' कु मार
काहीच का बोलत नाही? ' हाच प्रश्न मनात घेऊन तेसुध्दा परतले...

बाहेर सवा कु मार यावेळी तरी काही ना काही बोलला असेल या शवचारात होते पण
ते शतघे बाहेर आल्यावर तयाांचां उत्तर काही वेगळां नव्हतांच... मग काय करावे? आत जावां दक नाही
असां सुशजत, आयान, अशनरुध्द आशण ऋतुराजला वाटून गेल.ां जरावेळ शवचार करून अध्याा एक
तास अजून थाांबून नांतर भेटायचां असां तयाांनी ठरवलां.. मग ते कँ टीनमध्ये जाऊन बसले, चहा शपत
असताांना... एक एक चहाचा घोट घेताांनी कु मार का बोलत नाही? हा प्रश्न प्रतयेकाच्या मनात
घोळत होता...

सुशजत,”खरां च कु मार मला शमत्र मानत होता का? जर याच उत्तर हो आहेच तर तो
शनदान आतातरी बोलेल का?”

आयान,”सवाांना आधार देणाऱ्या कु मार वर शह वेळ आली तरी का? पशहल्यासारखा
कु मार परतून येईल का?”

अशनरुध्द,”बालपणीचे शमत्र असून डायरी शलशहल्याचे लपवून का ठे वावां लागलां
असेल? ते एक खाजगी म्हणून बाजूला ठे वलां तर सोनेरी क्षण हे परत एक गुशपत का? मैत्रीचां नातां
रक्ताच्या नातयाला मात देईल का?”

ऋतुराज,”कु मार नेमका कोण हे समजून घेणां कु णालाच कसां जमलां नाही? सगळ्याांत
असून तो कु णातच नव्हता असांच काहीसां या सवा गोष्टीवरून ददसत नाही का? तयाने एकदा
मैत्रीच्या नातयाने मदत मागायला नको होती का?”

याशशवाय एक समान प्रश्न सवाांच्या मनात होता,”शनदान आपल्याशी मैत्रीच्या नातयाने
बोलेल का ? आशण तयाचा अबोला सांपेल का?”

मनातच असे शवचार करत असता हातात घेतलेले चहाचे ग्लास कधी ररकामे झाले
तयाांना कळलां नाही... एकमेकाांकडे नजर दफरवत तयाांनी हातातील ग्लास टेबलवर ठे वले, मनात
नकळत घर के लेले”का?”अजूनही मनाला बाजूला सारता येत नव्हते, इतक्यात एक 15 - 16 वषे
वयाचा मुलगा हातात स्रे घेऊन आला, टेबलवरचे ररकामे ग्लास तयाने उचलून घेतले आशण
टेबलवर ग्लासमुळे पडलेले गोलाकार चहाचे डाग खाांद्यावर ठे वलेल्या कापडाने पुसून काढले...

तयाचा शनरागस, घामाने तवांग उमटलेला चेहरा पाहून तयाांच्या मनातील सारे प्रश्न जणू काही
पळू न गेले... या वयात हा मुलगा कामात गुांतलेला आहे, पररशस्थतीने तयाच्याजवळ याशशवाय
दुसरा कोणताच पयााय ठे वला नसेल... पण तरी तो यावेळी शहमतीने आलेल्या पररशस्थतीचा
सामना करत आहे... तो मुलगा के व्हाच ग्लास घेऊन शनघून गेला आशण जाता जाता या सवाांना
वास्तशवकतेचा सामना करण्याचा एक धडा व जरासा ददलासा देऊन गेला, कॅं टीनच शबल चुकतां
करून ते तेथून बाहेर पडले...

३७. स्वाथा

कँ टीन मध्ये पाशहलेला तो मुलगा आशण कु मार दोघेही तयाांच्या जीवनात आलेल्या
पररशस्थतीचा सामना करत आहे, आपण कु मारवर जे बेतलां ते बदलू शकत नाही तर शनदान
तयाच्या कु टुांशबयाांना आधार देऊ शकतो याचां समाधान मानून ते वॉडामध्ये पोहोचले. प्रतयेकाच्या
मनात कु मारला काहीतरी शवचारायचां होतां, पशहलां म्हणजे अपघात कसा झाला? आता कस
वाटतांय? हे सवाांना समान प्रश्न पडले होते तर सोबतच आजवर डायरीचां गुशपत का लपवून ठे वलां?
आमच्यावर, आपल्या मैत्रीवर तुला शवश्वास नव्हता का? असे प्रश्न चारही जणाांना वेढा घालून
होते याशशवाय सुशजतला पडलेला प्रश्न जरा वेगळाच होता, मैत्रीत, जीवनात वाटेला आलेलां सुख
दुःख नेहमी वाटून घ्यायचां असतां तर कु मारने मीच नाही आणखी कु णाजवळ तरी व्यक्त व्हायला
हवां होतां तयाऐवजी तयाने डायरी शलशहण्याचां का ठरवलां???

तर अशनरुध्दला पडलेला एक प्रश्न म्हणजे”कु मारने स्वतःबद्दल डायरीत जे शलहून ठे वलां
तयाचबरोबर आमच्या चारही जणाांकररता ' सोनेरी क्षण ' हे काय शलहून ठे वलां? आशण का? शह
सुध्दा तयाच्या नजरे त एक अनपेशक्षत गोष्ट होती... डायरी सोबतच सोनेरी क्षण याचा पण तयाने
कु णालाच थाांग पत्ता लागू ददला नाही...

आयान सुध्दा काही अश्याच शवचारात मग्न होता आशण ऋतुराज सुध्दा... जरावेळ
आणखी थाांबून सुशजत, आयान, अशनरुध्द आशण ऋतुराज कु मारला भेटायला तयाच्या रूममध्ये
गेले... आत प्रवेश करताच तयाांची नजरानजर झाली, तयाच्या चेहऱ्यावरचे तेज जरा कमी झाले
होते. तयाला जवळू न पाहताच तयाांच्या लक्षात आले, काहीवेळ तयाला नुसतां शनरखून पाहण्यात
वेळ शनघून गेला..”कु मार, आता कसा आहेस? बरां वाटतां ना?”सुशजतने तयाला शवचारलां आशण

कु मार तयावर काहीतरी बोलेल या अपेक्षेने प्रश्नाांना जरा शवराम देत तो बोलायचा थाांबला...
सवाांनी कु मारकडे आशेने पाशहले पण तयाने काहीच प्रशतसाद ददला नाही. काही वेळ शाांतता
पसरली मग न राहवून आयान म्हणाला,”कु मार, तुला इतकां कसां लागलां? म्हणजे तुझा अपघात
कसा झाला?”इतकां बोलून तोही तयाच्या उत्तराची वाट बघत थाांबला. यावेळी तयाांना आशेची
पुसट दकरण नजरे स आली, कु मारने हात पुढे करून जराशीच पण ओठाांची हालचाल के ली,तो
हळू च पुटपुटला म्हणून तयाचा आवाज कु णालाच ऐकू आला नाही...

तयाने पुढे के लेला हात हातात घेऊन अशनरुध्द तयाच्या जवळ बसला,”कु मार, बोल,
तुला काय म्हणायचांय? काही हवांय का? त्रास तर होत नाहीये ना?”तयाला एकदम जवळू न नजरे
ला नजर देत तो शवचारू लागला, यावेळी तयाने मान वर उचलायचा प्रयत्न के ला तेव्हा सवाांनी
शमळू न तयाला तसाच पडू न रहा, तुला आणखी त्रास होईल असे साांगत कसेतरी थाांबशवले.
अशनरुध्दने शवचारलेल्या प्रश्नाांना सुध्दा तयाने बोलून काहीही प्रशतसाद ददला नाही,
सवाांची शनराशा झाली होती तरी सरतेशेवटी एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून,”कु मार, हे अचानक काय
झालां? काही तरी बोल, आज तुला या अश्या अवस्थेत पाहून आम्हाला काय वाटतांय तुला काय
साांगू, काका काकू , प्रशाांत तुझी खूप काळजी करताहेत, तु काहीतरी बोल..”ऋतुराज म्हणाला,
यावर कु मार नक्की बोलेल शह अपेक्षा सुध्दा खोटी ठरली..

“आम्हा सवाांना फक्त एकच वाटतां की तु लवकर बरा व्हावा आशण ज्या कु मारला आम्ही
ओळखतो, जो शमत्राच्या हाके ला धावून येतो, मदतीला सदैव ततपर असतो, सवाांचा आधार... तो
कु मार आम्हाला हवा आहे...”सुशजत सवाांच्या मनातलां बोलला. इतकां बोलूनशह तयाने काहीएक
प्रशतसाद ददला नाही तेव्हा सुशजत भावूक झाला, नकळत एक अनाशमक क्षणाला तयाच्या पापण्या
ओलावल्या... तयाचे आसवाांनी शभजलेले डोळे पाहून ते शतघे जण शह भावूक झाले, एकमेकाांना

समजावत एकवार तयाांनी कु मारला पाशहले.”सगळां काही ठीक होईल, तु काळजी करू नकोस..”ते
रूम बाहेर पडले.
कु मारचे आई वडील, प्रशाांत, सुशजतचे वडील, आकाशचे वडील, आकाश ते चौघे बाहेर
यायची वाट पाहतच होते पण तयाचे पडलेले चेहरे पाहून तयाांना न साांगता सवाकाही समजलां...
रूमपासून दूर एक कोपऱ्याजवळ जाऊन ते थाांबले...”कु मार काही बोलतच नाही, दकती सारां
तयाला शवचारायचां होतां..”आयान म्हणाला, तयाला दुजोरा देत सुशजत,”हो ना, काय झालां? काही
कळत नाही..”
अशनरुध्द,”मलाही तयाला शवचारायचां होत, का तयाने डायरीबद्दल सवाांपासून लपवून
ठे वलां? आशण अजून बरां च काही...”पण तयाला भेटून काही माशहती करून घेता आला नाही, कु मार
समोर असून मनातले सारे प्रश्न जसेच्या तसे राशहले...
अशनरुध्द,”तुझां म्हणणां मला कळतांय पण कु मारवर जे बेतलां तयाची आपल्याला
काहीएक कल्पना नाही आशण आता ह्याक्षणी तो ज्या पररशस्थतीत आहे ती आपण पूणापणे अनुभवू
शकत नाही...”
“पण शनदान तो काहीतरी बोलायला हवा ना”आयान म्हणाला...”तो बोलेल नक्की
बोलेल, तयाला बरां वाटलां की..”ऋतुराज आयानच्या खाांद्यावर हात ठे वून म्हणाला.

जरावेळ सगळे शाांत झाले, अशनरुध्द,”सुशजत, तु शतला डायरी सोबत आण, असां फोन
करून एकदा आठवण करून ददली असती तर आज तरी आम्हाला डायरी वाचायला शमळाली
असती...”

“हे अगदी बरोबर आहे...”आयान आशण ऋतुराज दोघेही सोबतच बोलले...

“दोस्तहो, तुम्ही परत सुरु झाले का? ती उद्या येतव
े ेळी आणणार असां म्हणाली... आज
ती डायरी आणायला शवसरली तयाांत माझी चूक नाही आशण शतचीसुद्धा...”सुशजत
“चूक कशी नाही, शतला आठवण करून द्यायची होती ना... म्हणे माझी चूक
नाही...”आयान जरा रागात बोलला.
“नाहीतर काय? स्वतः डायरी हाती लागली, डायरीचां कु णालाच माशहत नव्हतां,
कु मारला न शवचारता वाचून काढली आशण...”अशनरुध्द सुध्दा जरा मोठयाने बोलला...
तयाांच्याकडे एक नजर दफरवून “आपल्या मैत्रीच्या नातयाला स्वाथीपणाचा स्पशा तर
झाला नाही ना? कारण यावेळी कु मार ची अशी अवस्था असून आपण तयाची डायरी, तो असां का
वागला?, तयाने आपल्याला साांशगतलां का नाही? हे महत्त्वाचां नाही तरी याचा शवचार करतो आहे
आशण वाद घालतो आहे.. कु मारने हे सवा गुशपत उघड के लां नाही यामागे नक्कीच काही कारण
असेल असां तुम्हाला नाही का वाटतां...?”इतकां बोलून सुशजत गप्प झाला.

जरावेळ शवचार करून”सुशजत, हो तुझां अगदी बरोबर आहे, यावेळी कु मार वर शह वेळ
असताांना इतर गोष्टींना महतव द्यायलाच नको, मी मान्य करतो माझां चुकलां, मला माफ कर मी
तुझ्याशी रागावून बोललो...”

“होय, कु मारने जर डायरी शलशहल्याचे सवाांपासून गुप्त ठे वलां तर तयामागे नक्कीच
कारण असेल ककां वा तयाचाही नाईलाज असावा..”अशनरुध्द

“सुशजत, आपल्या मैत्रीच्या नातयाला स्वाथीपणाचा स्पशा होता होता राशहला, तो
वेळेवर आम्हाला सावध के लां...”ऋतुराज

“आता कु मार ठीक झाला आशण तो स्वतःहून जेव्हा कधी डायरीबद्दल साांगल
े तेव्हाच
मला ती डायरी वाचायची आहे नाहीतर नाही, जे गुशपत तयाने काळजात शतजोरीबांद के लां ते
तयाच्याजवळ राहो...”आयान

“मी सुद्धा यापुढे डायरीचा शवषय काढणार नाही... कु मार स्वतः मला साांगेल तर मला
तयात जास्त समाधान शमळे ल.. बस् कु मार लवकर बरा झाला पाशहजे...”अशनरुध्द

“मी काही असां म्हणणार नाही, मला नक्कीच ते डायरीचां गूढ माशहत करून घ्यायचां
आहे पण मी ते वेळेवर टाकू न देतो जस सुशजतला काहीएक कल्पना नसताांना अचानक ते कळलां
तसां काहीसां माझ्याबाबतीत व्हायला पाशहजे नाहीतर मी सुद्धा स्वतःहून डायरी शमळशवण्याचा
आशण वाचण्याचा हट्ट करणार नाही... पण सांधी शमळाली तर मी ती गमशवणार
नाही....”ऋतुराजच्या बोलण्याने ते जरा चक्रावले... काहीवेळ जुन्या आठवणी ताज्या करून
सवाजण कु मारच्या रुमकडे जायला शनघाले...

वास्तशवकता शह कल्पनेपेक्षा नेहमीच वेगळी असते तर कधी कधी अगदीच अनपेशक्षत
सुध्दा..! एखादी गोष्ट, व्यक्ती, पररशस्थती कल्पनेच्या आधारावर, शवचाराांचे पाढे वाचून ककां वा तका
शवतका करून पूणातः समजून घेणे शक्य नाही, म्हणूनच दकतयेकदा नेहमी सहवासात असणारे
लोक अचानक काहीतरी वेगळे वागले, बोलले दक मन ते मानत नाही आशण आपण म्हणतो ' तू

असां काही करशील ककां वा वागशील असां मला कधीच वाटलां नव्हतां, मला तुझ्याकडू न असां उत्तर
अपेशक्षत नव्हतां, मला तुला ओळखता आलां नाही, माझी चूक झाली दक तुझ्यावर शवश्वास ठे वला...'

पण याांत समोरच्या व्यक्तीची पुणापणे चूक नसते, कारण बदल हा शनसगााचा शनयम
आहे आशण वेळ, पररशस्थतीचा माणसाांच्या स्वभावावर, वागणुकीवर प्रभाव पडतो.. जे आज आहे,
जसां आहे ते तसच्या तसां कायम राहील अशी अपेक्षा ठे वणां, खुळेपणाच आहे.. आपला स्वभाव हा
कायमस्वरूपी नाही, माणसाांची आवड शह वेळ, सहवास, पैसा आशण नजरे समोरील पयााय यामुळे
बदलत असते... जे काय शमळवलां तयापेक्षा आणखी सरस शमळशवण्याची वृत्ती जन्म घेत,े अपेक्षा
ददवसेंददवस वाढत जातात... जर अपेक्षाांची पूताता झाली तर समाधान शमळतां, पण ते कायम
राशहल दक नाही हे तया व्यक्तीवर अवलांबून असतां..

३८. बहर - शनसटून गेलल
े े क्षण

ती शतच्या शहरात पोहोचली, लगबगीने चालत ती घरी आली, आवाराचे गेट उघडू न
ती अांगणातील तुळशी वृन्दावनाजवळ थाांबली. हँडबॅग मधून चावी काढू न शतने कु लूप उघडलां
नांतर दरवाजा... चावी काढताांना हातात घेतलेली हँडबॅग शतने हॉलमध्ये आल्याआल्या टेबलवर
ठे वली, दकचनमध्ये जाऊन शतने थांडगार पाण्याची बॉटल बाहेर काढली आशण ती बेडरुममध्ये
शशरली, बेडवर बसून ती दोन चार घोट पाणी प्यायली, शतने साडीच्या पदराने चेहऱ्यावर आलेला
घाम पुसला आशण पांखा सुरु के ला, पटकन मागे वळू न ड्रेलसांग टेबल जवळ आली आशण शतने डायरी
हातात घेतली... ती वाचायला सुरुवात करणार तोच शतच्या मनात शवचार आला,”मी अशी का
वागले? सुजीतशी डायरी घरीच शवसरले असां खोटां का बोलले? फक्त कु मार ने डायरीत शलशहलेलां
वाचायचां राहून गेलां होतां म्हणून ना...? पण हा स्वाथा नाही का? दकतीतरी ददवसापासून, नाही
वष्याापासून गुशपत असलेल्या दकतीतरी गोष्टी कु मारने याांत शलहून ठे वल्या आहेत.... या
डायरीबद्दल कु णाला काहीएक कल्पना नसेल, पण इतक्या वष्याा नांतर शह डायरी मला शमळाली
यामागे नक्कीच शनयतीचा एखादा चाांगला हेतू असावा...”असां म्हणत शतने स्वतःला समजावलां,
शतने डायरी वाचायला सुरुवात के ली...

माझा बारावीचा शनकाल लागला आशण दोन तीन ददवसाांनांतर स्वतः घरी येऊन
ती माझ्या सवा नोट्स घेऊन गेली होती... माझी ग्रॅज्युएशन ला ऍडशमशन करायची गडबड
सुरु झाली होती... मनात एक नवीन उतसाह होता पण सोबतच दकतीशप्रयाचां कॉलेज दुपारी
आशण माझां सकाळी याची जरा खांत होती पण आता नाईलाज होता, म्हटलां असो, पुढल्या
वषी शतलासुध्दा ग्रॅज्युअशनला ऍडशमशन के ल्यानांतर सकाळीच कॉलेजला यावां लागेल,
तेव्हा सोबतच जाता येता येईल... शतचां बारावीचां कॉलेज लवकरच सुरू झालां होतां आशण

शनम्मा पावसाळा सांपला, ऑगस्ट मशहन्यात माझे पदवीचे वगा शनयशमत होत होते... पुन्हा
एकदा नवीन शशक्षक, नवे शमत्र आयुष्यात आले होते. बरां च काही नवीन शशकायला शमळत
होते...

एक ददवस ११ ते १२ शेवटचा लेक्चर झाला नाही म्हणून मी लवकरच घरी
जायला शनघालो होतो, अध्याा रस्तयात पाऊस सुरू झाला, आडोश्याला थाांबावां म्हटलां तर
जागा नव्हती म्हणून मी जोरात सायकल चालवत होतो... इतक्यात रस्तयाच्या दुसऱ्या
बाजूकडू न माझ्या पुढे मी शतला पाशहलां तर ती घरी परत जाताांना ददसली, मी सायकलचा
वेग वाढवला जरा जवळ जाताच शतला आवाज ददला...”दकतीशप्रया...”शतने लगेच सायकल
हळू चालवत मागे पाशहले. तोवर मी शतच्या अगदी जवळ पोहोचलो होतो.. पाऊस
चाांगलाच बरसत होता आशण आम्ही दोघेही पावसात शभजत होतो...”दकतीशप्रया, काही
घरी राहील का? परत जात आहे म्हणून शवचारलां..”

“नाही रे , पावसाने शभजवलां ना आशण कॉलेजला जाईपयांत पूणा शभजले असते
म्हणून म्हटलां, आज कॉलेजला जायचां राहू द्यावां...”

“अस्स झालां तर..”

“हो ना, बघ पाऊस वेळेवरच आला, अशी लचांब शभजून कॉलेजला कशी
जाणार?”

“तुझां म्हणणां अगदी बरोबर आहे, घरी परत येताांना शभजलां तर काही फरक पडत
नाही.”

“हां, पण तु कसा काय लवकर आला?”

“आज माझा शेवटचा लेक्चर ऑफ होता म्हणून..”चाांगलां झालां असां मनातच
बडबडलो.

शतच्याशी बोलत बोलत घरी आलो, आम्ही दोघेही पावसाने पुरते ओलेलचांब
झालो होतो... शतच्या घराजवळ पोहोचलो तरी आज पावसामुळे कॉलेजला जात आलां नाही
अशी तक्रार ती करत होती, मी मात्र तयाच पावसाला धन्यवाद देत होतो की ' तुझ्यामुळे
आज आमचा सांवाद घडू न आला आशण तुझ्या शनशमतयाने आज शतची भेट झाली , शतला
पावसात लचांब शभजलेलां आज पशहल्याांदा पाशहलां होतां. शतच्या चेहऱ्यावर थाांबलेले पावसाचे
थेंब शतची सुांदरता आणखी वाढवत होते...

तयाददवसानांतर ती मनात अगदी खोलवर घर करून गेली, शतचां ते रूप जणू
काही हृदयात ठसलां, असां का होत होतां? मला कळत नव्हतां... शसनेमा पाहून प्रेम म्हणजे
काय ते समजलां होतां पण आमचां मैत्रीचां नातां दक शप्रतीचां? हा प्रश्न तोपयांत मला पडला
नव्हता... नांतरच्या ददवसात पाऊस पडला की ती पावसात शभजलेली दकतीशप्रया
नजरे समोर यायची आशण अजूनही येते...

कॉलेजला जाण्या येण्याची वेळ वेगळी असल्याने तेव्हा भेट होत नव्हती, कधी
कधी आठ दहा ददवसाांनांतर ती ददसायची, पण घाई गडबड असली की नजरे समोर असायची
मग काय मनात असून देखील शतच्याशी बोलणां होत नव्हतां,ती दकती दकती ददवस ददसली
नाही की मन बेचन
ै व्हायचां? का? कळत नव्हतां... काही ददवस शनघून गेले सवय झाली,
हळू हळू बोलणां कमी झालां होतां... मी कॉलेजच्या वातावरणात रमलो होतो. याच वषी
आयान आशण ऋतुराज सोबत घट्ट मैत्री झाली होती.

एक ददवस असा उगवला दक तो मी कधीच शवसरू शकत नाही, शतने स्वतःहून
मला शवचारलां होत की,”कु मार, आम्ही सहकु टुांब यात्रेला जाणार आहोत, तु सोबत येशील
का?”मी लगेच होकार ददला होता, सवाजण तयारी करून यात्रेला जायला शनघालो, आधी
देवदशान झालां, स्वयांपाक आशण जेवण असा बेत घरच्याांनी ठरवला होता म्हणून जेवण तयार
होईपयांत आम्ही मनसोक्त यात्रा दफरलो, ती काहीही घेण्याआधी हे ' चाांगलां ददसेल ना?
घेऊ का? ' इतकां शवचारत होती... शतचां सवा खरे दी करून झाल्यावर मी शतच्या
पसांतीचां”k”अक्षराचां लॉके ट माझ्यासाठी घेतलां होतां, सहजच.... तयाददवशी ददवसभर घरून
शनघाल्यापासून परत येईपयांत भरपूर गप्पा आशण दफरणां झालां होतां, शतच्या पररवारासोबत
चाांगलाच पररचय झाला होता.

पावसाळा सांपून शहवाळा सुरु झाला, नवरात्र उतसव आला होता.. दसऱ्याच्या
ददवशीची गोष्ट, मी सायकल धुवून पायदळ शतच्या घरासमोरून जात होतो, ती समोर
आली, आज काहीतरी वेगळपण शतच्यात ददसत होतां मला सेकांदाचाही वेळ लागला नसावा
शतने दोन लाांबलचक वेण्या घातल्या होतया आशण शतला खरां च खूप छान ददसत होतया म्हणून
ती आवाज देण्याची वाट न पाहता मी स्वतःहून शतथां थाांबलो, शतने अांगणात राांगोळी काढली

होती आशण राांगोळीचां ताट हातात घेऊन ती काढलेल्या कलाकृ तीला पाहत होती, मी शतला
आवाज ददला अन शतला मला वळू न पाशहलां..

“कु मार, कधी आलास आशण कु ठू न?”

“मी आताच सायकल धुऊन येत होतो तर तु ददसली म्हणून थाांबलो...”

“हो का?”

“छान ददसते आहे...”

“खरां च, खूप वेळ लागला हां राांगोळी काढायला...”

मनातच शहला कळलां नाही मी शहच्याबद्दल बोललो... लगेच शतला
म्हणालो”राांगोळी पण छान ददसते आहे...”

“राांगोळीपण म्हणजे???”शतने शवचारायला नको होतां..

शतने शवचारलां म्हणून मीही न कचरता”तु आज दोन वेण्या घातल्या ना,खूप छान
ददसते आहे...”

“थँक्स, पण तु थट्टा तर करत नाही ना?”

“नाही, मी थट्टा करत नाही, का बरां ?”

“आईने सकाळपासून दकतीदा म्हटलां की काय लहान मुलीसारख्या दोन वेण्या
घातल्या... म्हणून”

“खरां साांगतोय तू छान ददसत आहे... बरां येतो मी..”म्हणत मी सायकल घेऊन
घरी जायला शनघालो पण जोपयांत ती ददसेनाशी झाली नाही मी शतला मागे वळू न पाहत
राशहलो आशण ती जागीच उभी राशहली होती...

तयाचददवशी सायांकाळी घरी सवा वडील मांडळींना आपट्याची पान सोनां वाहून
मी आशीवााद घेतला, इतर नातेवाईकाांना, शेजाऱ्याांना, शमत्राांना सोनां भेट करून दसऱ्याच्या
शुभेच्छा ददल्या... सवाांना भेटून झालां होतां आशण बराच वेळ झाला होता पण शतला भेटून
सोनां आशण शुभच्े छा द्यायच्या राशहल्या होतया. हो नाही करत शतच्या घरी गेलो, शतच्या
घरी जाऊन सवाांना सोनां ददलां पण ती घरी नव्हती.. मी जरा शनराश होऊन परतनार होतो
इतक्यात ती आली,”कु मार,happy Dasara”म्हणत शतने सोनां म्हणून द्यायचां ते आपट्याची
पण माझ्या हातात देत हातात हात शमळवला.. मी शतच्या हसऱ्या आशण मनमोहक
चेहऱ्याकडे पाहतच राशहलो, नवीन कपडे पररधान करून शतने पूणा साजशृांगार के ला होता
फक्त सकाळी घातलेल्या दोन वेण्या जशाच्या तश्या होतया. शतने हात हवेत उां च करून
माझ्या नजरे समोरून हलशवला”कु मार, कु मार”मी भानावर आलो, तो शतच्या आवाजाने
नाही तर शतच्या नजरेसमोर हात हलवून बाांगड्याांचा आवाज झाला म्हणून असां मला

अजूनही वाटतांय... तेच मी जरा ओशाळलो होतो, स्वतःला कसतरी सावरून मी शतला
शुभेच्छा ददल्या, पण शतच्याशी गप्पा मारायचा मोह मला आवरता आला नव्हता मी चक्क
रात्रीचे जेवण करायचा होतो तरी १० वाजेपयांत गच्चीवर बोलत बसलो होतो...

रात्री उशशरा घरी जाऊन जेवण के लां होतां आशण झोपायला सुध्दा वेळ झाला
होता पण झोप येत नव्हती, शतचा तो हसरा आशण सुांदर, दोन वेण्या घातलेला चेहरा
नजरे समोर येत होता. शतच्याशी बऱ्याच ददवसाांनी इतकां मनमोकळां आशण हवांहवांसां बोलणां
झालां, बऱ्याच उशशरा झोप लागली पण बांद डोळ्यासमोर आज शतचां ददसत होती, स्वप्नात
शतचां येणां हे माझ्यासाठी नवीन होतां.. सकाळी उठू न लवकर तयारी करून कॉलेजला गेलो
होतो, आयुष्य अजून आनांदाने न्हाहले दक काय असां वाटलां होतां, परत आल्यावर कबीरला
रोज भेटायचो पण आज तयाला भेटण्यामागे शवशेष कारण होतां, दकतीतरी ददवसाांनी
शतच्याशी बोललो हे कबीरला जाऊन साांगायचां होतां आशण शतचां काल पाशहलेलां सुांदर रूप
वास्तवात आशण स्वप्नातही... कबीरला जाऊन मी जवळ जवळ शमठी मारली आशण तयाला
सगळां साांगून टाकलां मला मन आणखी आनांदी झाल्याचां जाणवलां...

दसरा झाला पाठोपाठ ददवाळी सण आला आशण कॉलेजला ददवाळीच्या सुट्या
सुरू झाल्या होतया. घरी साफसफाई आशण रां गरां गोटी के ली होती, मी बाकी घरच्या कामात
मदत करत होतो. असांच एक सायांकाळी... मी सुशजतला भेटून घरी येत होतो आशण ती मला
ददसली, शतच्याकडे नजर दफरवली तर शतने हसतच मला हात वर करून थाांबवलां.. मी
थाांबलो, शतने गदा गुलाबी आशण शनळ्या रां गाचा पांजाबी ड्रेस घातला होता ज्यावर पूणा गदा
शनळ्या रां गाची ओढणी असा शतचा पेहराव होता...

“दकतीशप्रया, काय झालां? का थाांबवलां?”

“कु मार, तु या सुट्टीत काय करत आहे?”

“घरची काम, बाकी शवशेष असां काही नाही.. का बरां ?”

“मला तुझी मदत हवी आहे...”

“बोल ना, काय मदत हवी आहे?”

“ददवाळीच्या सुट्या सांपल्या दक लगेच आमची सराव परीक्षा घेतली जाईल
म्हणून जरा वेळ काढू न मला अभ्यासात मदत करशील का?”

“ठीक आहे ना, तयात काय एवढां?”

“बरां तुला वेळ शमळे ल तेव्हा १ ते २ तास घरीच येत जा...”

“चल, भेटू नांतर, येतो मी...”म्हणत मी सायकल घेऊन घरी आलो.

मग काय रोज दुपारी नाहीतर सायांकाळी शतला अभ्यासात मदत करायची
म्हणून शतच्या घरी जाणां व्हायचां, कधी परत यायला वेळ पण व्हायचा... इतक्यात माझ्यात

एक बदल झाला होता, शतने कोणता ड्रेस घातला, शतने के साांची वळण कशी के ली,
रोजच्यापेक्षा जरा लहान ककां वा मोठी रटकली जरी शतने लावली दक माझ्या सहज लक्षात
यायचां ककां वा मी शतचां बोलणां, वागणां, हसणां, सजणां सगळां कधी के व्हा मनात जपायला
लागलो मला कळलां नाही, शतच्यात होणारा बदल मी जणूां एक नजरे त समजायला लागलो
होतो... शतचा प्रतयेक पेहराव मनात फोटो काढू न जतन करावा असां वाटून जायचां, शतच्या
सहवासात असताांना वेळ अशीच थाांबून रहावी असांही वाटायचां... पण का? हे काहीके ल्या
उमजत नव्हतां...

ददवाळीचा ददवस उगवला, मी सकाळीच कबीरला भेटून आलो होतो, प्रतयेक
गोष्ट फक्त आशण फक्त तयालाच ठाऊक होती.. माझा शजवलग शमत्र”कबीर”ददवाळी शनशमत्त
मी तयाच्या आजूबाजूचां सवा गवत काडी साफ के लां होतां... आमचां मैत्रीचां नातां जरा वेगळां च
होतां.

कॉलेजच्या सुट्या सांपल्या आशण परत एकदा जसाच्या तास ददनक्रम सुरु झाला,
माझां सकाळी आशण शतचां दुपारी कॉलेज... कधी कधी आठ दहा ददवसाांनी शतची भेट
व्हायची, थोडसच बोलणां व्हायचां. शतचां बारावीचां वषा होतां म्हणून ती मन लावून अभ्यास
करत होती, सायांकाळी शतच्या घरासमोरून माझी चक्कर व्हायची पण ती नजरे स येत
नव्हती... मन जरावेळ नाराज व्हायचां... का? या प्रश्नाचां उत्तर शोधायचा मी प्रयत्न के ला
नव्हता.

असांच जरा आनांद, नाराजी, नवे शमत्र आशण जुन्या आठवणी जमा करून ते वषा
सांपलां, नवीन वषा सुरु होणार होत, यावेळी मात्र मी शग्रटींग काडा बनवायचां नाही असां

ठरवलां होतां आशण शतला भेटूनच नवीन वषााच्या हार्दाक शुभच्े छा द्यायच्या असा मनात
शवचार के ला होता... म्हणून सकाळीच लवकर उठू न तयार झालो, शतला जाऊन भेटलो
आशण दोघाांनी एकमेकाांना नवीन वषााच्या हार्दाक शुभेच्छा ददल्या... मी खुश होतो की
नवीन वष्यााची सुरुवात छान झाली, कॉलेजचां गॅदररां ग असल्याने सवा शवद्याथी एकाच वेळी
पररसरात गोळा झाले होते, ददवसभर एकापेक्षा एक असे नाट्य, नृतय, साांस्कृ शतक कायाक्रम
आयोशजत करण्यात आले होते, सांपूणा ददवस मौजमजा के ली... कायाक्रम सांपला, परत
येतेवेळी आम्ही सोबतच घरी आलो होतो, तयाददवशी शतने पाांढराशुभ्र ड्रेस ज्यावर दफकट
के शरी रां गाचे फु लां होते, शतने कपाळावर कुां कवाचा लहानसा शोभेल असा रटळा लावला
होता आशण ती तया ड्रेसमध्ये खूपच सुांदर ददसत होती पण मी माझे शब्द आवरले.... मनात
असून शतची स्तुती के ली नाही, शतच्याशी बोलत बोलत सायकल चालवत होतो, दकतीतरी
वेळा ओठाांवर आलां की शतला म्हणावां”दकतीशप्रया, आज तू खूप सुांदर ददसत आहे...”पण
मनातील भाव शब्द बनून ओठाांतून बाहेर येत नव्हते... असां आधी के व्हाच झालां नव्हतां
आमची मैत्री इतकी घट्ट झाली होती की एकमेकाांशी बोलताांना शवचार करायची वेळ यापूवी
माझ्यावर कधीच आली नव्हती, मग आजच का असां होत होतां? मला काहीएक कळत
नव्हतां... सरतेशेवटी अांतर सांपलां आशण आम्ही घरी पोहोचलो, सायकल अांगणात उभी करून
तसाच कबीरजवळ गेलो,”कबीर, कबीर... तुला परत एकदा नवीन वषााच्या हार्दाक
शुभेच्छा..!”तयाने आपल्या शहरव्यागार पानाांचा सळसळ असा आवाज करून जणू मला
प्रशतसाद ददला होता. मग मी तयाला टेकून जरा वेळ बसलो...

“कबीर, इतक्यात माझ्यासोबत काय होत आहे आशण का? काहीही कळत
नाहीये. ती समोर असली की मी सारां काही शवसरून फक्त आशण फक्त शतला पाहत असतो,
शतच्या प्रतयेक गोष्टीच शनरीक्षण करत असतो, ती समोर असली की शतला पाहतच राहावां
असां होऊन जातां.... तीच बोलणां ऐकत राहावां आशण शह वेळ अशीच थाांबून राहावी, वेळ

समोर जाऊच नये असां वाटतां, कधी मनसोक्त शतच्याशी बोलतो तर कधी शब्दाने बोलायला
जमत नाही... आजचां उदाहरण बघ ना, शतने मस्त पैकी के शरी रां गाचे फ़ु लां असलेला पाांढरा
शुभ्र ड्रेस घातला होता आशण ती खूप छान ददसत होती पण शतला मी तसां साांगू शकलो
नाही... का? हा प्रश्न आज मला पडला. पशहल्याांदा मनातलां शतला साांगताांना शब्द ओठाांतून
बाहेर पडले नाही आशण शतला नुसतांच पाहत होतो...”कबीरला साांशगतल्यावर जरा मन
हलकां झालां होतां पण तो प्रश्न तसाच होता आशण मशहनाभर तसाच राशहला...

नवीन वषााचा पशहला मशहना, जानेवारी सरा कन शनघून गेला आशण फे ब्रुवारी
मशहन्याच्या पशहल्याच आठवड्यात मला पडलेल्या प्रश्नाचां उत्तर शमळालां. मशहन्याच्या
पशहल्या तारे खेपासूनच वेलेन्टाइन डे ची चचाा सुरू झाली होती आशण तेव्हाच मलाही
याददवसाबद्दल नव्यानेच माशहती शमळाली, एकमेकाांवर प्रेम करणारी मांडळी याददवशी
आपलां प्रेम गुलाबाचां फु लां देऊन व्यक्त करतात हे शह कळलां होतां पण माझ्या आशण शतच्या
मधील नातां नेमकां कोणतां? याबद्दल मी जरा साशांक होतो... शह शांका दूर करणां मला
आवश्यक वाटलां ते म्हणजे तेव्हाच नवीन वातावरण आशण तरुणाईचा उतसाह पाहून...
असांच एक ददवस वगाात लेक्चर ऑफ असताांना ग्रुपमध्ये शपवळा आशण लाल गुलाब याचे
सांकेत शमत्राांच्या चचेतून समजले की मैत्रीसाठी शपवळा गुलाब आशण प्रेमासाठी लाल
गुलाब... तेव्हा माझी शांका जरा कमी झाली जोपयांत नेमकां प्रेम प्रकरण काय ते कळत नाही
ना तोपयांत आपली मैत्रीचां लजांदाबाद!!! वेलेन्टाइन डे ला शतला शुभेच्छा सह शपवळा गुलाब
द्यायचा मी ठरवलां होतां, पण यावेळीही माझां दुदैव आड आलां आशण ती तयाददवशी कॉलेजला
आलीच नव्हती, शतच्या घरी जाऊन शतला भेटणां मला योग्य दक अयोग्य ठरवता आलां नाही
आशण अगोदर शतच्यासाठी बनवलेल्या दोन शग्रटींग काडा च्या सोबतीला ते फु लां पण सामील
झालां... परत एक आठवण म्हणून... काही ददवसाांनी ते फु लां कोमेजलां, सुगांध उडू न गेला,
मग ते फु लही सुकलां... शतला द्यायचां म्हणून शनवडलेलां ते पशहलां गुलाबाचां फु लां... तयाला

असांच गमावणां मला आवडलां नव्हतां, म्हणून एक प्लाशस्टकचे पारदशी पाकीट बनवून मी
तयात ते जपून ठे वलां होतां... शग्रटींग काडा ठे वलेल्या बॉक्समध्ये आशण मनाच्या एका खोल
कप्प्यामध्ये.....

दरम्यान कॉलेजच्या सराव पररक्षेला सुरुवात झाली होती, परीक्षा सांपली...
होळीचा सण आला, दुसऱ्या ददवशी रां गपांचमी होती... मनात गेल्या वषीची आठवण ताजी
झाली होती, शतची कशी गांमत के ली होती आठवून एकटाच हसत होतो... तया आठवणीतच
मनात शवचार होता की उद्या परत एकदा तो क्षण अनुभवायला शमळे ल का? दक आणखी
काही नवीन गोष्ट नशशबात आहे की काय? पण कु णी मला रां ग लावेल म्हणून मी ददवसभर
बाहेर पडलो नाही आशण शतची माझी भेट झाली नाही... बारावीची अखेरची परीक्षा घेतली
जाणार होती, तेव्हा शतला अभ्यासात मदत करायला म्हणून अधून मधून भेट व्हायची...
लवकरच परीक्षा सांपली आशण सुट्ट्याांना सुरुवात झाली होती...

तर इतक्यात एक अनपेशक्षत गोष्ट घडली होती, एशप्रल मशहना... शतचा
वाढददवस मला आठवण होता आशण गेल्या वषी झालेली माझी फशजती सुध्दा, पण तरीही
यावेळेस शतला शुभच्े छा देण्यासाठी मन आतुर झालां होतां, गेल्या वषी बनवलेलां शग्रटींग काडा
एक नजर पाशहलां ते अगदी जसांच्या तसां होतां पण एक आठवण म्हणून मी जपून ठे वलां होतां...
म्हणूनच ते यावेळी शतला द्यायचां मी टाळलां आशण पुन्हा तयापेक्षा सुांदर असां शग्रटींग काडा
बनवलां, तो ददवस उजळण्याची वाट पाहत होतो... शतला दकती आनांद होईल अशी कल्पना
मनात अकुां रली पण परत एकदा माझां दुभााग्य लजांकलां, सकाळी लवकर तयार होऊन शतच्या
घरी जाऊन शतला वाढददवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी गेलो तर दाराला कु लूप लावलां होतां..
ती कु टुांबासह आदल्या ददवशी सांध्याकाळीच बाहेरगावी गेल्याच समजलां, उदास मनाने

परतलो, मन कश्यातच रमत नव्हतां म्हणून ते काडा घेऊन कबीरजवळ गेलो दकतीतरी वेळ
तयाच्या आडोश्याला बसून राशहलो होतो, पुन्हा पुन्हा ते शग्रटींग नजरेसमोर धरत होतो
आशण नशशबाला दोष देत होतो... तासनतास तसाच बसून राशहलो, एकवेळ अशी आली की
सारां काही असह्य झालां, मन पशहल्याांदा दुखल्याची जाणीव झाली होती, मी सरसर झाडावर
चढलो, जणू कबीरच्या खाांद्यावर डोकां ठे वून ते दुःख, ती वेदना कमी होईल, असां वाटलां होतां
पण जे झालां अगदीच अनपेशक्षत होतां...

झाडाच्या सवाांत उां च फाांदीवर हात जाईल शतथां मी उभा राशहलो, मनात
कोणताच शवचार नव्हता, फक्त आशण फक्त एकच गोष्ट होती ती म्हणजे प्रतयेकवेळी वाटेला
आलेलां अपयश..! तेव्हा नकळत मी अांगठ्याच्या वाढलेल्या नखाने कु णाच्याच नजरे त येणार
नाही इतक्या उां चावर शतचां नाव कोरलां, दकतीतरी वेळ शतथेच बसून तयाकडे पाहत होतो
आशण वारां वार नखाने कोरून अजून खोल ते नावां ठळक के लां होतां.... काही वेळ असाच
शनघून गेला, मी असा का वागलो? माझां मलाच कळे ना पण मन जरा शाांत झालां होतां...
तयाददवशी सांध्याकाळ झाली तरी घरी परतलो नव्हतो... सोबतच शतच्या आशण माझ्या
नातयाची मला नव्याने ओळख झाली होती... मैशत्रपलीकडे आपलां नातां जुळलां याची जाणीव
मला झाली होती आशण तयाशनशमतयाने शतच्या, माझ्या जवळच्या आठवणीत आणखी एक
भर पडली होती...

सूयाास्त होऊन चाांगलाच अांधार पडला होता मग मी घरी आलो, मनात
दकतीतरी गोष्टी एकामागून एक येत राशहल्या... शतने जाण्याआधी एकदा जर मला साांशगतलां
असत तर कालच एक ददवस आधी शतला वाढददवसाच्या शुभेच्छा ददल्या असतया, कमीत
कमी पुन्हा माझ्यावर शह वेळ आली नसती, शतने मला शब्दानेही न साांगता असां अचानक

जाणां बरोबर नव्हतां, शतने खरां च चूक के ली आशण मन मात्र माझां दुखावलां, यावेळी शतचा
खरां तर खूप राग आला होता, समोर असती तर तो राग कदाशचत व्यक्त झाला असता पण
तीच सुदैव ती नजरेसमोर नव्हती आशण आता तर शतच्याशी बोलायचां नाही असांही एक
दोनदा मनात येऊन गेलां... ती रात्र शवचारात गढू न गेली, दुसरा ददवस उगवला, मग
शतसरा... चौथा... अन सांपूणा आठवडा भराकन शनघून गेला पण ती अजूनही परत आली
नव्हती एव्हाना शतच्यावरचा राग के व्हाच उडू न गेला होता आशण कधी एकदा ती नजरे स
येते असे होऊन गेलां होतां.. इतक्या ददवसात असां कधीच झालां नव्हतां प्रतयेक क्षणाला मन
शतला आठवत होतां, शतच्यासोबत असताांना जे क्षण जगलो ते एकाांतात पुन्हा पुन्हा मनात
येत असत... मी डोळे शमटून हरवून जायचो, कधी घरी तर कधी कबीरच्या सहवासात...!

मनात असलेली शांका पूणापणे दूर झाली होती आशण मैत्रीचां नातां शप्रतीत बदललां
या वास्तवाशी ओळख पटली होती... शह नवी जाणीव खरां च खूप छान, हवीहवीशी, प्रेरणा
देणारी अन प्रतयेक वेळी उतसाही ठे वणारी मला वाटली होती... असाच सायकल घेऊन सहज
बाहेर पडलो होतो आशण मला चाहूल लागली की ती समोर आहे, माझ्यापासून ती बरे च
लाांब होती, अांगण झाडताांना, शतचा चेहरा मला ददसला नव्हता पण मला जाणवलां की
ती”दकतीशप्रया”आहे... मी पटकन शतच्या जवळ जाऊन थाांबलो,”दकतीशप्रया...”मी शतला
आवाज ददला शतने वळू न मला पाशहलां”कु मार, बोल कसा आहेस..?”मी दकतयेक ददवस झाले
शतला पाशहलां नव्हतां म्हणून मी शतला बघतच राशहलो, शतच्या आवाजाने मी भानावर
आलो,”कु मार... कु मार.. कु ठे हरवला?”

“नाही, कु ठे नाही... तु साांग बरे च ददवस झाले ददसली नाही...”

“आम्ही सवा गावी गेलो होतो, मावशीच्या लग्नाला...”

“अच्छा, असां होय... सहज शवचारलां जवळपास एक आठवडा उलटून गेला तरी
दाराला कु लूप होतां...”

“हो, बरे च ददवस झाले आम्ही गावी गेलो नव्हतो, लग्नाच्या शनशमतयाने सवाांच्या
भेटी झाल्या आशण माझी परीक्षा झाली होती म्हणून मुक्काम लाांबला...”

“छान झालां... मला वाटलां होतां की तुम्ही येथून दुसरीकडे राहायला गेले की
काय?”

“काय, तु पण ना कु मार, इथे कसला त्रास आहे? दुसरीकडे जायला कश्याला
हवां?”
“आपलां सहज शवचारलां... बाकी काय म्हणतेस अजून?”

“लग्नात खूप मज्जा आली, सवा खूप छान आशण व्यवशस्थत पार पडलां...”

“मला साांगायचां होत, मी पण सोबत आलो असतो...”

“आल्याबरोबर तुझी थट्टा सुरु झाली का..?”

“थट्टा मुळीच नाही, खरांच मी आलो असतो पण तु मला शवचारलां नाही..."

“असू दे, तु इतके ददवस आमच्यासोबत थोडीच हां राशहला असतास...”

“नक्कीच राशहलो असतो, तु असल्यावर आणखी काय हवां होतां?”

“हो का? मी आठवडाभर नव्हते तेव्हा काय के लां?”

' तुला खूप आठवण के लां..' हळू च म्हणालो होतो शतला ऐकायला जाणार नाही
असां..

“काय म्हणाला? कळलां नाही..”

“काही नाही, तु नव्हती ना तर बोलायला कु णी नव्हतां, आठवडाभर खूप कां टाळा
आला होता...”

“तुला मीच सापडते का रे थट्टा करायला?”

“दुसरां नाहीच ना कु णी तुझ्याशवना, तुच एकमेव............”

“म्हणजे काय? वाक्य तर पूणा कर...”

“काही नाही...”

“ठीक आहे, बरीच काम करायची आहे, नांतर बोलू..”ती हसतच बोलली मन
प्रसन्न झालां होतां...

मध्येच अचानक फरशीवर ग्लास पडल्याचा आशण पाठोपाठ म्याऊ म्याऊ असा
आवाज शतला ऐकू आला, कु मारची डायरी वाचण्यात लागलेली शतची समाधी भांग पावली... '
माांजरीने दकचनमध्ये काय लग्न लावलां कु णास ठाऊक? ' स्वतःलाच शवचारत शतने हातातील
डायरी शतथेच बेडवर ठे वली, ती दकचनकडे जायला बेडरूम मधून बाहेर पडली...

३९. सोबती - जुने दक नवे

ती शवचार करत झपाझप पाच सहा पावलां टाकत दकचनमध्ये शशरली. शतने फरशीवर
पडलेला ग्लास उचलून ओट्यावर ठे वला, माांजर उपद्वाप करून कु ठे लपली ते पाहायला लागली
पण माांजर काही शतच्या नजरे स आली नाही... तरी काहीतरी आवाज करून, कु ठे कोपऱ्यात लपून
बसली असेल तर पळू न जाईल म्हणून शतने एक दोनदा हाकलून द्यायचां म्हणून प्रयत्न के ला,
जरावेळ हालचाल होते का ते पाहून शतने फ्रीज उघडला आशण थांडगार पाण्याची एक बॉटल बाहेर
काढली... दोन तीन घोट पाणी ती शतथांच प्यायली, माांजर बहुतेक शनघून गेली असावी असा
शवचार करून ती बॉटल सोबत घेऊन परत बेडरूमध्ये आली... बराचवेळ एकाच रठकाणी बसून
वाचण्याचा शतला जरा कां टाळा आला म्हणून शतने बेडवर ठे वलेली डायरी हातात घेतली, दारातून
बाहेर पडताांना शतने पांखा बांद के ला आशण ती हॉलमध्ये सोफ्यावर येऊन बसली... शतने एका
हातातील पाण्याची बॉटल टेबलवर ठे वली, डायरी वाचायला सुरुवात के ली...

माझी ग्रॅज्युअशनच्या पशहल्या वष्यााची परीक्षा झाली आशण कॉलेजला सुट्टी
लागली होती... पुन्हा एकदा सुट्टीचा आनांद होता पण उन्हात भटकां ती करून आांबे आणणे,
ददवसभर सायकली दफरवणे आशण काही जुने छांद शततके सुटले होते , पुस्तक वाचणे,
शसनेमा पाहणे आशण कबीरला भेटणे ह्या गोष्टी मात्र अजून तरी तश्याच होतया... एक
बदल झाला होता तो म्हणजे माझ्या वागणुकीत, आता शतला भेटल्यावर पूवीसारखां
काहीच राशहलां नव्हतां, ती बोलत असताांना शतचा प्रतयेक हावभाव मी जोपासत होतो,
शतचां बोलणां, हसणां, राहणां सगळां सगळां हवांहवांसां आशण दकतीतरी जास्त आवडायला
लागलां होतां... शतला नुसतां बघत राहावां असां वाटायचां, मी काहीएक शवचार न करता
शतला डोळे भरून पाहत राहायचो... ती बोलत बसायची मी नुसतांच ऐकत राहायचो,

बोलता बोलता ती मध्येच एखादी चापट मारून म्हणायची,”कु मार, इतक्यात तु जरा
शाांत नाही का झाला ? आपण सोबत असताांना नुसतां मीच बोलत असते...”तयावर शतला
साांगावांसां वाटत होतां की तुझां असां शबनधास्त बोलणां, मध्येच हसणां मला खूप आवडतां
म्हणून मी बोलत नाही... तू बोलत असताना तुला बघत राहावांसां वाटतां..! पण
शतच्यासमोर ओठाांतून शब्द बाहेर येत नव्हते आशण मी शतला”सहजच”असां उत्तर देऊन
मोकळा व्हायचो... रोज नवनवीन पुस्तक वाचणां, शसनेमा बघणां, कबीर आशण दकतीशप्रया
सोबत तास तास भर गप्पा मारणां या ददनक्रमात सुट्ट्या कमी कमी होत होतया...

एक ददवस तोही उगवला, बारावीचा शनकाल लागला होता... मला शतचा
शनकाल आधीच कळला होता कारण शतचा दहावीचा शनकाल जाहीर झाला तेव्हा जी
योजना आखली होती शतच यावषी सुध्दा..! शतचा रोल नांबर मी शतच्या नकळत शमळवला
होता आशण शतच्याआधी सायबर कॅ फे वर जाऊन मी शनकाल बशघतला होता, ती
बारावीची परीक्षा उत्तीणा झाली होती... तर यावेळी शतला तसां माशहत होऊ न देता
शतच्याकडू न पेढे खाऊन तोंड गोड के लां... शतला शुभेच्छा ददल्या होतया , ती बारावी
उत्तीणा झाली याचा मला शतच्यापेक्षा दकती तरी जास्त आनांद झाला होता, कारण ती
सुद्धा आता ग्रॅज्युअशन ला प्रवेश घेणार आशण शतचां कॉलेज सुध्दा माझ्यासोबतच सकाळी
असणार... काही ददवसाांनी माझा पशहल्या वषी चा शनकाल जाहीर झाला, यावेळी मी
चाांगल्या टक्के शमळवून वगाातून प्रथम क्रमाांक पटकावला होता आशण मनी आनांद मावत
नव्हता... घरी, वस्तीत सवाांनी खूप खूप कौतुक के लां होतां आशण मी तयाांच्या आशीवााद व
आपुलकीनां सुखावलो होतो. तयाददवशी शतला भेटलो, शतनेही शुभेच्छा ददल्या, नांतर
कबीर जवळ जाऊन शनवाांत बसलो,”कबीर, दोस्ता आज मी खूप खुश आहे, वगाातून
पशहला आलो म्हणून आशण घरच्याांची स्वप्न साकार करण्याची क्षमता माझ्यात आहे याची
जाणीव झाली म्हणून... थोड्या वेळापूवी शतला भेटलो, शतने मला शुभेच्छा देत म्हटलां”तु

खूप हुशार आहे”असां जेव्हा शतने म्हटलां तेव्हा जे वाटलां ते शब्दाांत माांडायला जमणार
नाही... ती माझ्या आयुष्यात आली आशण सवा बदलायला लागलां कधी कधी असां वाटतां.
ती आयुष्यभर माझ्या सोबत राहावी इतकां च मागणां आहे...”

पुन्हा एकदा कॉलेज सुरु झालां पण यावषी माझा उतसाह पार शशगेला
पोहोचला होता, ती ग्रॅज्युअशन च्या पशहल्या वष्यााला आशण मी दुसऱ्या वष्यााला होतो...
कॉलेजला दोघेही सोबत जात होतो, परत येताांनी सोबत येत होतो, शशवाय वगाातून
प्रथम आल्याने माझी वगाप्रशतशनधी म्हणून शनवड झाली होती म्हणून एक नवी ओळख
शमळाली होती आशण इतर शशक्षकाांसोबत पररचय झाला होता... माझां कॉलेज जीवन
आणखी आनांदी झालां होतां. वगाात आशण कॉलेजमध्ये सन्मानाने वावरत होतो आशण
आतमशवश्वास वाढला होता म्हणून शवशवध प्रकारच्या कायाक्रमात सहभागी होत असे,
असाच एक ददवस, ददनाांक ५ सप्टेंबर, शशक्षकददन शनशमत्त मी भाषणसाठी नावां ददलां
होतां. याआधीही मी भाषण के ले होते पण यावेळी एक गडबड झाली होती, मी चक्क
भाषण करताांना साांगावयाचे मुद्दे शवसरलो होतो आशण मी शनराश झालो, घरी आल्यावर
सरळ कबीरजवळ गेलो...

“कबीर, कबीर... आज मी एक गडबड के ली माशहत आहे? ऐक ना साांगतो,
मी भाषण देत असता, भाषण शवसरलो माझां नशीब दक मुलाांच्या लक्षात यायच्या आधी
मी भाषणाचा कसातरी शेवट के ला... असां व्हायला नको होत शनदान एक वगाप्रशतशनधी
असताांना मला असां अपेशक्षत नाही... खरां कारण ऐकलां तर तू माझ्यावर हसशील, स्टेजवर
जाऊन जेव्हा मी भाषणाला सुरुवात के ली आशण सवा शवद्याथी नजर टाकली तेव्हा माझ्या
समोरच्या मुलींच्या दुसऱ्याच राांगेत दकतीशप्रया बसली होती... मग काय शतच्या नजरे ला

नजर शभडली अन सवाकाही जणू जागीच थाांबलां असां मला वाटलां मी मध्येच बोलता
बोलता काहीवेळ थाांबलो, भानावर आलो तर पुढचा मुद्दा आठवत नव्हता मग
नाईलाजाने शतथेच भाषणाचा शेवट करावा लागला...”

या अनुभवातून मी जरा सावरलो होतो, शतच्यावर असलेल्या प्रेमाच्या
आहारी जाऊन मी काही वेळाकररता भरकटलो होतो पण आता मला जाणीव झाली
होती की ती शजतकी महतवाची होती शततकीच घरच्याांची माझ्याकडू न असलेल्या
अपेक्षाांची पूताता होणे हे सुध्दा महतवाचां होतां... म्हणून मी मनातलां प्रेम जोवर मी माझां
ध्येय साध्य करत नाही तोवर व्यक्त करायचां नाही असां ठरवलां. तोपयांत फक्त जे जस आहे
तसांच सुरु ठे वावां हेही स्वतःला समजावलां... सुरुवातीला शतला भेटायचां टाळण खूप
कठीण होतां, सारखां मनात यायचां शतला पाहावां, शतच्याशी गप्पा मारत बसावां असां...
दकतीही शतच्या आठवणीत रमायचां नाही ठरवलां तरी डोळे शमटल्यावर ती नजरे समोर
यायची, मग मी रोज रोज शतच्यासोबत कॉलेजला जाणां कमी के लां, कधी आठवड्यातून
एक दोनदा तर कधी दहा पांधरा ददवस झाले खूपच मन झालां तरच शतला भेटत होतो...

स्वतःला अभ्यासात झोकू न ददलां, मी काही न काही काम शोधून व्यस्त राहत
होतो... पण ज्यापासून दूर राहावां वाटतां कधी कधी नशीब जास्त जवळ घेऊन जातां,
माझ्याबाबतीत तसांच झालां... एक ददवस कॉलेज मधून परत येताांना वाटेत एक युवक
भेटला, नावां ' पवन ' आहे म्हणाला होता, पशहल्या ददवशी आमचा पररचय झाला, दोन
तीन वेळा अशीच तयाच्याशी भेट झाली आशण एक ददवस तयाने मला एक प्रश्न
शवचारला,”दकतीशप्रया आशण माझां नातां काय?”मी जरावेळ शवचारात पडलो होतो”शमत्र
आहोत”असां साांशगतलां, मी तयाला”तु शतला कसा काय ओळखतो?”शवचारणार इतक्यात

तयाच घर आलां आशण माझा प्रश्न तसाच राशहला... तयाांनांतर दोन चार ददवस तो ददसलाच
नाही, मी मात्र प्रश्नाांनी वेढल्या गेलो होतो, डोकां ठणकायला लागलां होतां.... शतला भेटून
एकदा शवचारावां का? हाही प्रश्न मनात होताच. पण मीच शतला गैरसमज होऊ नये
म्हणून काहीही शवचारलां नाही...

आठवडा असाच शनघून गेला आशण आणखी एकदा अचानक तो मला रस्तयाने
भेटला... तयाददवशी मला तयाच्याकडू न सवा काही कळलां, समजलां... जी पररशस्थती
शनमााण झाली होती ती अगदीच अनपेशक्षत आशण हाताबाहेरची होती... मन कसतरी
सावरून मी घरी आल्यावर सरळ कबीर जवळ गेलो...”कबीर, असां काही तुला साांगावां
लागेल आशण अशी वेळ येईल याची मला जराही कल्पना नव्हती, एक शमत्र बनला आहे,
पवन तयाच नाव... आधी तयाने माझ्याशी मैत्री के ली मग माझां आशण दकतीशप्रयाच नातां
काय हे जाणून घेतलां, मध्ये बरे च ददवस तयाच्याशी भेट झाली नाही आशण काल जेव्हा
तो परत भेटला तेव्हा तयाने ' तो दकतीशप्रयाला कसां ओळखतो, तयाला ती खूप आवडते
आशण तो शतच्यावर मनापासून प्रेम करतो. ' असां म्हणाला होता आशण सवाांत धक्कादायक
बाब म्हणजे ' तयाला ती आवडते आशण तो शतच्यावर प्रेम करतो ' असां शमत्र या नातयाने
मी शतला साांगावां, तयाच्या प्रेमाचा प्रस्ताव सादर करून तयाची मदत करावी अशी अपेक्षा
व्यक्त के ली होती... आता मला कळत नाहीये मी काय करायला हवां?”दकतीतरी वेळ मी
शवचार करत बसलो...

दुसऱ्या ददवशी सकाळी कॉलेजला जाताांनी शतची भेट झाली..”कु मार,
इतक्यात तु ददसला नाही”

“नाही, कॉलेजला यायला उशीर होत होता आशण परतायला सुध्दा म्हणून”

“अस्स होय, ठीक आहे.."

शतला पवनबद्दल शवचारावां दक पवनने जे शतला साांगायला साांशगतलां होतां ते
साांगावां, मी शवचारात गढू न गेलो होतो.
“कु मार, इतक्यात तुला भेटणां खूप महत्त्वाचां होतां, तुला एक गोष्ट साांगायची
आहे.."

“बोल ना, दकतीशप्रया, काय म्हणतेस?”

“MS - CIT ला असताांना सहज पवन नावाच्या मुलाशी मैत्री झाली आशण
रोज सोबत असल्याने बरां च काही बोलणां व्हायचां पण तयाने या सगळ्याचा काय अथा
लावला कु णास ठाऊक? क्लास सांपल्यावर तयाने माझा पाठलाग के ला...”

“बरां पुढे काय झालां???”

“एकदा वाट अडवून तयाने मी तयाला आवडते असां साांशगतलां... मी तयाला
चाांगलांच खडसावलां.. पुन्हा वाटेला आला तर पोलीस स्टेशन जाऊन तक्रार करे ल असांही
बजावलां...”

“अरे वा! तु तर खूप लहांमतीने आशण समजूतदारीने सवा शनस्तारलां..”

शतला तयाददवशी भेटून मला माझ्या प्रश्नाांची उत्तरां आशण मनाला समाधान
दोन्ही शमळालां... पण मनात शतच्याबद्दल असलेलां प्रेम जास्त उफारून वर आलां... मी
मात्र ती मनातील भावना आशण पवनचा शनरोप व्यक्त के ला नाही. बऱ्याच ददवसाांनी
शतच्याशी बोलत घरी आलो होतो, जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या होतया... परत एकदा..!
तयाददवसानांतर परत शतच्या भेटीचा मोह जडला, पुन्हा रोज सोबत कॉलेजला जाणां येणां
सुरु झालां होतां.

एक दोन ददवस गेले आशण पवनशी भेट झाली तेव्हा तयाला इतकां च
म्हणालो,”दोस्ता, गैरसमजुतीमुळे तु एक चाांगली मैत्रीण गमावून बसला...”

शतला भेटल्यावर प्रतयेक ददवशी ती जास्त आवडायला लागली होती, मनात
शतच्याबद्दल प्रेम शह एक भावना ददवसेंददवस वाढतच गेली, शतचां शचत्र जणू हृदयात
छापलां होतां.. सणासुदीला मी आवजूान भेटीला जात होतो, ती सजलेली, शृांगार
के लेली,”दकतीशप्रया”तेव्हा प्रथमच पाहतो दक काय असां वाटायचां, इतकी ती सुांदर
ददसायची... शतच्या लाांब के साांनी मनाला भुरळ घातली होती. तयावषी सुध्दा दसरा,
ददवाळी आशण नवीन वषााच्या शतला हार्दाक शुभेच्छा ददल्या होतया... तेव्हा शतच्याशी
बोलताांना वेळ कसा शनघून गेला याच मला काहीच भान उरलां नव्हतां, ते क्षण आयुष्यभर
आठवणीत राहतील इतकां नक्की..! या नवीन वष्याात बऱ्याच गोष्टी सकारातमक पररणाम
करून गेल्या, ग्रॅज्युअशन चां दुसरां वषा पूणा होणार होत, सराव परीक्षा घेतली जात होती
आशण तो ददवस उगवला ज्याची सवाांना उतसुकता लागली होती... १४ फे ब्रुवारी,
वेलेन्टाइन डे..! यावेळी शतला मनातलां सगळां साांगून प्रपोज करायचां ठरवलां होतां, हा

शनणाय मी जरी घेतला होता पण याचां शनशमत्त आशण प्रेरणास्थान माझे शजवलग शमत्र
होते... मला ती आवडते, फक्त आवडते असां नाही तर माझां शतच्यावर प्रेम आहे हे गोड
गुशपत माझ्याशशवाय फक्त कबीरलाच माशहत होतां पण माझ्या शजवलग शमत्राांची सवा
गुशपत मला माशहत होते आशण प्रेमाच्या परीक्षेत ते सवा यशस्वी झाले होते, तयात माझा
खारीचा वाटा होता... म्हणून शमत्राांसाठी मदत करू शकतो तर स्वतःसाठी का नाही?
हा प्रश्न पडला आशण दकतीददवस असा लपांडाव खेळायचा, बस् खूप झालां, शतला एकदाच
साांगून टाकावां असा शनिय के ला होता...

शतच्यासाठी एक छानपैकी शग्रटींग आशण एक लाल गुलाब घेऊन, काय आशण
कसां बोलावां याचा सराव करून कॉलेजला गेलो होतो, पण माझां दुदैव जास्तच जोरावर
होतां, ती कॉलेजला आलीच नव्हती आशण तयाददवशी एक नजर ददसली पण नव्हती...
मग काय शनराश होऊन कबीर जवळ ते शग्रटींग आशण गुलाबाचां फु ल घेऊन नशशबाला
दोष देत बसून राशहलो होतो, मनात एकाच वेळी दकतीतरी भावना येत होतया... राग,
दुःख, प्रेम..! एक क्षण आला की डोळ्यात आसवाांनी गदी के ली, एक दोन थेंब खाली
पडले, दुःखाचा ओघ सरला, मी ओल्या पापण्या पुसल्या, सरसर झाडावर चढलो...
झाडाच्या तया फाांदीजवळ, शजथां मी शतचां नाव कोरलां होतां.. जरा अस्पष्ट ददसत होत
म्हणून मी पुन्हा नखाने तेच नाव ठळक के लां, शतच्या नावाखाली तयावेळी स्वतःला न
आवरता पशहल्याांदा शलशहलां”I love you...”मन तेव्हा कु ठे जरा शाांत झालां होतां. आधी
शतला द्यायचे राहून गेलल
े े अजूनही शतची आठवण म्हणून जपून जवळ ठे वलेले शग्रटींग
काडा आशण एक पूणा सुकलेला शपवळा गुलाब याच्या सोबतीला आणखी एक शग्रटींग काडा
व लाल गुलाबाची भर पडली होती... मनात एक प्रश्न, नेमकां महतवाचां काही शतला
साांगायचां असलां, शतला भेटावस वाटलां, शतची अनावर ओढ लागली की का बरां ती ददसत
नाही? भेटत नाही? म्हणून तयाददवशी शतचा खूप जास्त, कधीच आला नाही इतका राग

आला होता. तो राग जवळपास दोन मशहने कायम होता, तया दोन मशहन्यात शतला
एकदाही भेटलो नाही दक शतच्याशी बोललो नाही. शतचा वाढददवस माशहत होता पण
परत एकदा अपयशी ठरणारा प्रयत्न करायची मुळीच इच्छा झाली नाही, दरम्यान
ग्रॅज्युअशन च्या दुसऱ्या वष्यााची परीक्षा सुरु झाली... आशण सुट्टी जाहीर करण्यात आली
होती...

मग काय डोकां ररकामां झालां होतां, मे मशहन्यात भर दुपारी कबीरजवळ बसून
कादांबरी वाचत असताना, ती सोबत असताांना घालवलेले क्षण आठवले, सवा जुन्या
आठवणी जाग्या झाल्या, शतचा चेहरा नजरे समोर आला मी हरवून गेलो होतो, स्वतःशीच
बोलायला सुरुवात के ली होती की कबीर सोबत कळलां नाही,”तु समोर असताांना काय
बोलावां कळत नाही मात्र एकाांतात खूप काही बोलतो... कबीरच्या सहवासात दकतीतरी
वेळ पापण्या शमटून बांद डोळ्यात तुझां प्रशतलबांब मी पाहतो, तु दकती सुांदर आहे हे
प्रशतलबांबाला मी साांगतो, तु कपाळावर रटकली पेक्षा लाल रां गाने जेव्हा बोटाने हळू च
रटळा लावते तेव्हा जास्त मोहक ददसते, तुला तो लहानसा लाल रां गाचा रटळा शोभून
ददसतो, तु लाांब के साांची वेणी घालते ना खूप छान ददसते पण एकदाच जेव्हा तुला दोन
वेण्या घातलेल्या असताांना पाशहलां ना, तेव्हा खरां च तु इतकी सुांदर ददसत होती की
साांगायला शब्द नाहीत आशण तुला पाहतच राहावांसां वाटलां होतां... कोणताही ड्रेस तुला
शोभून ददसतो, सवा रां ग तुला उठू न ददसतात आशण तुझा चेहरा मनात घर करतो... तुला
बशघतलां दक सारां शवसरायला होतां फक्त तूझा शवसर पडत नाही, बांद पापण्यात तु आशण
डोळे उघडले दक तुझी आठवण, तुझ्या भेटीचा मोह आवरता येत नाही... नकळत पावलां
तुला भेटायचां म्हणून रस्तयाने चालायला लागतात, तुझा सहवास असताांना वाटतां की
वेळ पुढे जाऊच नये, तु बोलत रहावां आशण मी फक्त तुला बघत राहावां, तुझां नावां जरी
ओंठावर आलां ना, आजकाल अांगावर शहारे येतात... ऐक ना, तुला एक गोष्ट आणखी

साांगायची राशहली, पेन हाती घेतला की नकळत हातावर, कागदावर तुझां नाव शलशहतो.
आजवर तु सुध्दा इतक्यावेळ स्वतःच नाव शलशहलां नसणार याची मला खात्री आहे...
फक्त K अक्षर शलहायची वाट असते मग शब्द कोणताही असो, मी
आधी”दकतीशप्रया”शलहून काढतो... दकतयेकदा नोट्स शलशहताांना K अक्षराने सुरु होणाऱ्या
शब्दाऐवजी Kirtipriya असां शलशहलां, नांतर लक्षात आल्यावर मी ते नावां खोडलां... पेपर
शलशहताांना असां व्हायला नको मीच स्वतःला बजावून साांशगतलां होतां, नाहीतर माझी
चाांगलीच वाट लागली असती...”डोळे उघडले तर सूया मावळतीला आला होता, मनात
पुन्हा शतला पाहण्याचा, भेटण्याचा, शतच्याशी बोलण्याचा शवचार आला आशण मन
शतच्या आठवणीत रमले... कबीरला बाय करून मी घरी आलो होतो...

मनातलां खूप ददवसाांनी ओठाांवर आलां होतां म्हणून दक काय? शतला भेटण्याची
इच्छा झाली होती, बराच वेळ कसतरी टाळलां पण ओढ अनावर झाली आशण ती साधी
एक नजर ददसावी, जर ती स्वतःहून बोलली तरच बोलायचां नाहीतर नाही.. असां ठरवून
मी सायकल घेऊन बाहेर शनघालो होतो पण मला जरा शवसरच पडला होता की जेव्हा
जेव्हा मला शतला बघावां ककां वा भेटावां असां वाटतां तेव्हा ती जशी गायब होते... तयाददवशी
तसांच झालां ती ददसलीच नाही म्हणून सुशजतला भेटून आलो होतो तर बोलता बोलता
टायलपांग क्लास ला ऍडशमशन करायची असां आमचां ठरलां होतां... दोन तीन ददवसाांनी
आम्ही ऍडशमशन के ली होती आशण एक ददवस जेव्हा मी क्लास करून घरी परत येत
होतो, ती शतच्या अांगणात उभी असल्याचां मला ददसून आलां... तेव्हा ती जशी वागली
तयामुळे मी शवचारातच पडलो होतो आशण तो दकस्सा कधी एकदा कबीरला जाऊन
साांगतो असां होऊन गेल होतां, कबीर जवळ बसलो आशण तयाला साांगायला सुरुवात
के ली,”कबीर, आज क्लास करून घरी परत येताांना ती समोर ददसली, मी सायकलचा
वेग जरा कमी के ला, शतच्यापयांत पोहोचणार होतोच दक अचानक शतने समोर येऊन

सायकलचे हॅण्डल मधोमध पकडू न मला जागीच थाांबवलां... पण उन्हात सायकल जोरात
चालशवत आणल्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावरून घामाचे लोट जसे वाहत होते म्हणून तयावेळी
शतच्याशी

बोलत

थाांबण्याची

माझी

मुळीच

इच्छा

नव्हती...

तरी

मी

म्हणालो,”दकतीशप्रया, हे तुझां काय चाललां?”

“कु ठे काय? काही तर नाही...”

“असां मध्येच रस्तयात सायकलच्या आड येण,ां समजा माझा तोल गेला असता
तर ककां वा तुला लागलां असतां तर.."

“कु मार, ते होय, काही झालां नाही ना... आधी तु साांग इतके ददवस कु ठे
होता? ददसलाच नाही...”

शतचां असां शनष्काळजीने वागणां मला जरा आवडलां नव्हतां म्हणून”मला ना
आधीच घरी यायला खूप उशीर झाला आहे आशण भूक पण लागली आहे, आपण नांतर
बोलू...”

“नाही, तु आता साांग, जास्त उशीर झाला नाही अजून... जवळपास दोन
मशहन्यापासून तुझा पत्ता नाही..”

“नांतर शनवाांत बोलू, आता मला जाऊ दे..”मी शतला टाळण्याचा प्रयत्न करत
होतो, शतला न भेटल्याचां कारण साांगावां लागलां असतां, शतच्यावरचा राग हे कारण साांगणां

म्हणजे मग बोलता बोलता १४ फे ब्रुवारी चा शवषय शनघाला असता याची मला शभती
वाटत होती...

शतने हॅण्डल आणखी घट्ट धरून”नांतर वगैरे काही नाही, तु साांगणार आहे की
नाही.... बोल पटकन”

शतचा असा हट्टीपणा माझ्यासाठी अगदी नवीन आशण अनपेशक्षत होता, शतचां
वागणां जरा आियााचां वाटलां होतां...”मी तुला नांतर सावकाश साांगतो, सध्या मला खूप
भूक लागली आहे... शप्लज..”

“इतकीच भूक लागली आहे तर चल, आज माझ्याघरी जेवण कर...”म्हणत
शतने हॅण्डल सोडू न माझा हात पकडला होता...

शतच्या अश्या वागण्याने मला आिया आशण आनांद असा शमश् भावनाांचा
अनुभव आला होता,”थाांब, थाांब जरा, तयापेक्षा आपण आधी बोललो तर उत्तम
होईल...”मलाच माघार घ्यावी लागली होती.

दोन्ही हाताांची घडी घालून, एखाद्या फौजदारासारखी ती समोर उभी
होती,”बोल इतक्यात कु ठे होता?”

“ते काय झालां, यावषीचे शवषय फार कठीण होते म्हणून पेपरसाठी खूप
साऱ्या नोट्स काढाव्या लागल्या आशण अभ्यासाला जास्त वेळ ददला म्हणून...”

“अस्स होय, इतका अभ्यास के ला की घरातून बाहेर शनघालाच नाही!”डोळे
मोठे करून ती बोलली तेव्हा मी हसण्यावाचून राशहलो नाही...

“हसतोस काय?”

“काही नाही, बस् सहज..”

“खरां च तु खूप अभ्यास के ला तर यावषी पण पशहला येशील नाही???”

शतच्या या प्रश्नाने मी सावरलो,”म माशहत नाही... बरां शनघतो मी...”इतकां
बोलून मी सायकल घेऊन घरी आलो होतो.

पण शतने शवचारलेला प्रश्न दकतीतरी ददवस मनात तसाच राशहला होता तर
तयाददवशीच्या शतच्या वागण्याने मला पशहल्याांदा प्रश्न पडला की शतच्याबद्दल माझ्या
मनात जी भावना आहे, तीच भावना शतच्या मनात देखील असेल का? राहून राहून मन
स्वतःच”हो”असां उत्तर देत होत... तो अनुभव काही वेगळाच होता, याआधी शतच्या
बाजूने मी के व्हाच शवचार के ला नव्हता पण तयाददवशी शतने जसा हट्ट धरला होता,
सोबतच माझा रस्ता आशण हात धरून शतचां मला थाांबवणां खूप आनांददायी वाटलां होतां,
पुन्हा पुन्हा तेच ते आठवून मी एकाांतात सुख अनुभवत होतो... शतच्यावरच प्रेम आता
एका वेगळ्याच उां चीला पोहोचलां होतां, ददवसभरात दकतीवेळ पापण्या बांद करून शतच्या
आठवणीत रमताांना शनघून जात होता आशण दकतयेकदा शतचां नाव हातावर, पानावर

शलशहलां माहीत नाही, शतचां नाव शलशहण हाही एक छांद बनला होता... तर कबीरला
एकू ण एक गोष्ट साांगणां याांत एक वेगळा आनांद शमळत होता, तयाच्या सहवासात असलो
दक मला शतच्याबद्दल बोलण्याचा मोह आवरता येत नव्हता, असांच कबीरजवळ एकदा
बसलो होतो आशण मला तो दकस्सा आठवला,

“कबीर... तुला एक गोष्ट तर साांगायची राहूनच गेली, दोन चार ददवस झाले
बहुतेक, टायलपांग क्लास ला मी एकटाच गेलो होतो, टायलपांग मशीनवर पेज व्यवशस्थत
लावून मी कीबोडाचा सराव करत होतो आशण बाजूला ठे वलेल्या पेजवरील शब्द टाइप
करत होतो, अचानक शतची आठवण आली आशण शतचां नाव पेजवर मी कधी टाईप के लां
समजलां नाही तर मी जेव्हा तीच नाव टाईप के ल्याचां समजलो तेव्हा आणखी एकदा शतचां
नाव टाईप करावांसां वाटलां म्हणून पुन्हा शतचां नाव टाईप के लां होतां, टाइलपांग मशीनने
कोऱ्या कागदावर तीच नाव खूप छान ददसत होतां मग काय सांपूणा पानभर शतचांच नाव
टाईप के लां, पण पूणा टाईप करून झालां होतां मग मी ते पण मशीनमधून बाहेर काढलां
आशण एक नजर पाशहलां, सांपूणा पानावर एकच नाव....kirtipriya, kirtipriya फक्त
kirtipriya... अन अचानक मनात शवचार आला, एका क्षणाचाही शवलांब न करता मी
दुसऱ्या बाजूने टाईप के लां होतां,”kirtipriya I Love You...”तेव्हा मन खुष झालां होत
आशण एकदा आणखी, एकदा आणखी असां करत पानाांची दुसरी बाजू सांपली होती, असे
मी का के लां कळलां नाही पण मन समाधानी होत, एक प्रवाहात मी वाहत होतो, शतच्या
आठवणीत ते पानही जुळलां...”

“पण मनातलां शतला साांगावां म्हटलां तर कसां साांगावां? काहीएक कळत नाही,
कबीर... कधी ती वेळ येईल? जे मी पानावर शलशहलां, तुझ्या फाांदीवर शलशहलां, मनात

कोरलां ते सारां काही शतला शब्द ओठाांतून बाहेर आणून व्यक्त करता येईल... कु णास
ठाऊक? बस् एकदा मला शतला मनातलां बोलून साांगायचां आहे... एक शभती वाटते की
मी माझ्या भावना व्यक्त के ल्यावर शतचा गैरसमज झाला तर मैत्रीचां नातां मी गमावून
बसेल काय? म्हणून योग्य वेळेची वाट पहायला हवी....”

४०. एक घाव आणखी

कु मारने असां शलशहलेलां वाचत असता प्रतयेक पानागशणक पुढे काय? शह उतसुकता
शतच्या मनात कायम राशहली, ती पुढे पुढे वाचत असताना कधी शतला प्रश्नाांनी जाळ्यात ओढलां,
तर कधी शवचारमग्न के लां... कधी शतला खूप हसू आलां ती आठवणीत हरवून गेली, भानावर आली
की पुन्हा एकदा कु मारची डायरी या वेगळ्या दुशनयेत एकरूप होऊन गेली... डायरी जसजशी
वाचून पूणा व्हायला लागली तेव्हा ती डायरी सांपायला नको असांही शतला वाटायला लागलां,
डायरीचे शेवटच्या पानातील काही प्रसांग शतला इतके अधीर करून गेले की शतच्याही पापण्या
ओलावल्या, अश्ू अनावर झाले गालावरून खाली ओघळले... सायांकाळचे ७ वाजून गेले , सूया
मावळला तेव्हा शतने शेवटचां पान वाचून डायरी शमटली आशण अखेर डायरीचां गुशपत उघड झाले
पण ते गुशपत होते तेच बरां होतां असां शतला राहून राहून वाटलां... रोज नजरे समोर असणारा हॉल
शतला जास्त मोठा वाटायला लागला आशण एकटांपण इतक्या तीव्रतेनां जाणवलां की ती बेडरूम
मध्ये गेली, शतने शबछान्यावर अांग टाकलां तसां शवचाराांनी शतला चारही बाजूांनी घेरलां... असां का
झालां? खरां च कु मारने दकती ददवस हे सारां काही गुशपत ठे वून जगणां कबूल के लां? तयाची चूक झाली
होती का? दक आणखी कु णाची? कु मारला समजून घ्यायला हवां होतां... प्रश्न शतचा पाठलाग करत
होते, वारां वार मनात येणाऱ्या प्रश्नाांनी शतला भांडावून सोडले, डोकां पार जड झालां, अखेर स्वतःला
कसतरी सावरून शतने ओल्या पापण्या पुसल्या ती डायरी शतथेच ठे वन
ू ती हॉलमध्ये येऊन
सोफ्यावर बसली...

ती भावूक होऊन हॉलमध्ये दकतीतरी वेळ तशीच बसून राशहली, अजूनही ती तया
डायरीच्या जगात वावरत होती, बाहेर सूयाास्त होऊन अांधार पडला तरी शतने लाईट सुरु के ले
नव्हते... दारावर लावलेली बेल वाजली ती भानावर आली, ती जड पावलाांनी सोफ्यावरून

उठली, शतने हॉलमधील लाईट सुरु के ले आशण दार उघडले... पतीला एक नजर पाहून शतने
तयाच्या हातातील बॅग आशण रटदफनची शपशवी हाती घेतली, रूममध्ये जाता जाता शतने रटदफन
दकचनमध्ये ठे वला, तयाची ऑदफस बॅग रूममध्ये ठे वून हॉलमध्ये आली, तो घरी परत आल्याने
शतचां एकटांपण नाहीस झालां, शतच्या बेचैन मनाला जरा आधार शमळाला...

“मी पटकन हातपाय तोंड धुतो, लवकर गरमागरम चहा बनवां, आज ऑदफसला इतकां
काम होत दक डोकां असां जड झालां की काय?”

शतने हसऱ्या मुखाने तयाला होकार ददला आशण तो सोफ्यावरून उठू न हातपाय
धुवायला गेला, ती दकचनमध्ये चहा बनवायला... थोड्या वेळातच ती दोन कप चहा आशण
थांडगार पाण्याची बॉटल घेऊन हॉलमध्ये आली, दोघाांनी हाती कप घेतले, तयाने चहा प्यायला
सुरुवात के ली... एक घोट चहा शपल्यानांतर -”वा! तु आज काय चहा बनशवला! लाजवाब, बऱ्याच
ददवसाांनी शह चव शजभेला लागली...”

शतने अजून कप हातातच धरलेला, ती शवचारात बुडालेली, तयाच्या बोलण्याने शतला
भान आलां”दररोज जसा बनशवते, तसाच आजही बनशवला...”

“पण आजचा चहा जरा शवशेष वाटतोय, तू प्यायली नाहीस का?”

“जरा थांड झाल्यावर शपणार... म्हणून”

“झाला असेल की थांड, खरां च खूप मस्त चहा... वाहवा..!”म्हणत तयाने एक घोट
आणखी घेतला.

शतनेही कप ओठाला लावला, एक घोट घेतल्याबरोबर शतला कळलां की चहात साखर
टाकलीच नाही आशण म्हणूनच तो शतची मस्करी करतोय,”सॉरी हां, चहात साखर टाकली नाही,
माझ्या लक्षातच आलां नाही...”

“असू दे, कधी कधी लक्ष नाही राहत!”

शतने दोन्ही कप दकचनमध्ये परत नेले आशण पुन्हा एकदा चहा घेऊन ती हॉलमध्ये
आली, दोघाांनी चहा घेतला...”my dear wife, काय झालां? आज शाांत का? बरां वाटत नाही
का?”

“मी बरी आहे, मला काहीही झालां नाही.."

“आज खूपच शाांत आहेस आशण चेहरा जरा उतरल्यासारखा ददसतोय...”

“इतक्यात उन्ह खूप तापत आहे ना म्हणून...”

“ठीक आहे... रोजच्या कामात शह चुकभुल होते, चहाचां मनाला लावून घेऊ नकोस....”

“चहाचां काय मनाला लावणार, आलेच..”असां तयाच्याशी बोलून शतने स्रे उचलला, ती
दकचनकडे शनघाली... चहा प्यायला वर शतचांही डोकां जरा शाांत झालां, शतला क्षीण कमी होऊन
तरतरी आल्याचां जाणवलां... मग ती काही वेळ पतीसोबत टी व्ही पाहत बसली, तयाच्या
सहवासात ती पुन्हा बोलकी झाली आशण तीच मन परत ताळ्यावर आलां... शतने दकचनमध्ये
जाऊन स्वयांपाक करायला सुरुवात के ली.

इकडे रुग्णालयात --जेव्हा जवळपास ६:३० वाजलेल,े डॉक्टर देवाांश वैद्य आशण नसा याांनी कु मारला
तपासलां, तयाच्या तब्येतीत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली हे तयाांना कळलां आशण तयाचा तयाांना
आनांदही झाला पण तो आनांदाचा क्षण कु मारच्या आई वडील, भाऊ, नातेवाईक, शमत्र याांना
साांगण्याआधीच जागीच शवरला, एका लचांतेचा शतथे उगम झाला. सुरुवातीला डॉक्टर वैद्य याांना
शवश्वासच बसेना जे अनुभवास आलां ते इतकां अनपेशक्षत होत की तयाांनी पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट खरी
आहे याची खात्री करून घेतली आशण लवकरात लवकर कु मारच्या कु टुांशबयाांना या गोष्टीची
कल्पना देणे आवश्यक आहे हे जाणून आधी शतन्ही वडील मांडळींना के शबनमध्ये बोलावलां.... तयाांना
धीर देत समोर बसवून शाांततेने, मन घट्ट करून ऐकायला हवां असां साांगून कु मारची अशी अवस्था
का झाली? तो कु णाशीही काहीच का बोलत नाही? या प्रश्नाचां उत्तर देताना तयामागचां कारणही
सवाांना पटवून ददले. डॉक्टराांचां म्हणणां ऐकू न जणू कु मारच्या वशडलाांवर आभाळच कोसळलां,
तयाांना डॉक्टर काहीतरी चुकीचां तपासणी करून असां बोलताहेत, असां वाटणां स्वाभाशवक होते...
पण डॉक्टर जेव्हा म्हणाले की दकतीही नाकारलां तरी वास्तव बदलणार नाही आशण मी तुम्हाला
जे काय साांशगतलां ते सवा मी खात्री के ल्यावरच कळवलां... याक्षणी तुम्ही खचून जाऊ नका कारण
कु मारचां ऑपरे शन करून तयाला वाचवणां शजतकां मोठ्ठ आव्हान वाटलां होतां तयापेक्षा जास्त मोठां
आशण अगदी अनपेशक्षत असां आपल्या समोर येऊन उभां आहे. फक्त तुम्ही सवा धीराने या
पररशस्थतीचा सामना करण्यासाठी तयार राहा, बाकी आम्ही तुमच्या सोबत आहोतच..

ते शतन्ही वडील मांडळी के शबनमधून चेहऱ्यावर आलेली लचांतेची लहर लपशवण्याचा
प्रयत्न करत बाहेर पडले, तयाांना खरां च अजूनही कानाने जे ऐकलां ते शवश्वास ठे वण्यासारखां वाटत
नव्हतां आशण म्हणूनच ते बाकीच्याांना साांगाव दक नाही हे तयाांना कळत नव्हतां, तर तयाांना साांगावां
तरी कसां? हाही एक प्रश्न होता... तया शतघाांना के शबनबाहेर आल्याचां पाहून कु मारची आई, प्रशाांत,
आकाश, आयान, अशनरुध्द, सुशजत आशण ऋतुराज सवा ते इकडे जवळ यायची वाट पाहत होते, ते
कु मारच्या रुमजवळ पोहोचण्यापूवी हे सवाजण तयाांच्याजवळ जाऊन बाजूने गोळा झाले.. बराच
वेळ एकमेकाांना पाहून मग सुशजत आशण आकाश याांच्या वशडलाांनी दोघाांनी शमळू न डॉक्टर काय
म्हणाले ते तयाांना साांशगतलां, सुरुवातीला कु णालाच काही कळलां नाही तर जेव्हा कळलां तेव्हा
स्वतःच्या कानाांवर शवश्वासच बसत नव्हता... डॉक्टराांनी बरोबर तपासलां नसणार, ते ररपोटा
आणखी कु णाचे तरी असतील, असे सवा तयाांना साांगत होते.. कु मारच्या वशडलाांनी तयाांना डॉक्टर
जे म्हणाले ते सवा खरां आहे आशण पूणा खात्री के ल्यावर तयाांनी आम्हाला बोलावून साांशगतलां...
नशशबानां हा खेळ चालवला आहे, कु मारशी, आपल्याशी... यावेळी तयाांच्या डोळ्याांत आसवां आले,
सवाजण तयाांना धीर देत जे घडलां ते मान्य करून शनराश झाले.

ती माऊली आशेनां कु मार ठीक होईल आपल्या मुलाच्या पुनजान्माचां सुख पदरात
आलेलां परतून गेलां म्हणून टाहो फोडायला लागली, प्रशाांत आशण बाकी सवा शतला आशण स्वतःला
सावरायला लागले. वास्तव समजून घ्यायला सवाांना बराच वेळ लागला मग काय पुन्हा दुःखाची
नव्याने बोचल्याची जाणीव झाली. सवाांना आज वास्तव हे नेहमीच कल्पनेपक्ष
े ा वेगळां असतां याची
खात्री पटली, नशीबासमोर सगळे हतबल झाले, बाहेर सूया मावळला, इकडे रुग्णालयात
कु मारच्या कु टुांबासह, शमत्र पररवाराचे आशेचे दकरणां लोपले शतथे जणू स्मशान शाांतता पसरली.
कु मारच्या रुमजवळ शतन्ही वडील मांडळी उभे, बाजूच्या खुच्याांवर ती माउली, प्रशाांत, आकाश..
तेथून पुढे काही अांतरावर आयान, सुशजत, अशनरुध्द आशण ऋतुराज मनात शवचाराांचां वादळां

उठलेलां असून गप्प उभे राशहले. वेळेचां भान आल्यावर बाहेर चाांगलाच अांधार पडला तयाांना
समजलां, रात्री आपण सवा इथे थाांबू शकणार नाही म्हणून लवकर शनघायला हवां या शवषयाने
शाांतता भांग पावली, तेव्हा शतन्ही वडील मांडळी कु मारजवळ थाांबणार आशण बाकीचे सवा परत
जाणार असां ठरवून शतथून घरी जायला शनघाले, जी वेळ कु मार वर आली ककां वा शनयतीने आणली,
तयाच्या कु टुांबाला आधाराची आता खरी आवश्यकता आहे हे समजून सगळे कु मारच्या घरीच
पोहोचले. ते सवा घरी आले तेव्हा सांध्याकाळचे ७:३० वाजून गेले होते, सवाजण हातपाय धुऊन
घरात बसले तर ती माऊली डोळ्याांत पाणी आशण कु मार बरा होऊ दे असां मागणां देवाकडे करून
मनोभावे पूजा करून, देवघरात बसली... अशी वेळ का म्हणून आमच्या आयुष्यात यावी? का
कु मारला हे सारां सोसावां लागत आहे? तुला कधी काहीच कमी के लां नाही तरी तू आमच्यावर का
म्हणून रुसला? असे प्रश्न शवचारून शतने मनातलां गाऱ्हाणां देवापुढे माांडलां पण तरी तोच मदत
करे न या आशेने नतमस्तक होऊन पाया पडली...

अशनरुध्द आशण आयान याांनी शमळू न सवाांसाठी चहा बनवला, चहा शपल्यानांतर ते
चौघे बाजूच्या खोलीत बसले, जे कु मारच्या जीवनात अचानक घडलां ते कल्पनेच्या दुशनयेपासून
दकतयेक दूर होते, अजूनशह तयाांना डॉक्टराांनी साांशगतले ते खरां वाटत नव्हतां. पण तयाांच्या मान्य
ककां वा अमान्य के ल्याने वास्तव बदलणार नव्हतांच... डॉक्टराांच्या बोलण्याने तयाांनाही आियााचा
धक्का बसला होता, आज पशहल्याांदा चौघे एकाच जागी बसले असून शतथे शाांतता पसरली,
बोलायला जणू शब्द नाहीत की काय? आयान ला मात्र ही शाांतता जास्त वेळ रुचली
नाही.”दोस्तहो, मला तर अजूनही डॉक्टराांनी साांशगतलेले पटत नाही, असां कसां काय होऊ शकतां?”

अशनरुध्द,”मन मानत नाही पण डॉक्टर आपल्याशी का म्हणून खोटां बोलणार,
आपल्याला मान्य असो ककां व नसो वास्तशवकता नाकारता येणार नाही...”

सुशजत,”तुझां म्हणणां बरोबर आहे, पण आपल्या कु मारसोबत असां का व्हावां?
अपघातातून तो बचावला तर नशशबानां हे भलतांच समोर वाढू न ठे वलां पण का?”

ऋतुराज,”आपण जे घडलां ते बदलू शकत नाही, तर शवचार करत राशहलो तर आणखी
प्रश्न पडतील आशण मन शवचशलत होईल...”

ऋतुराजच्या अश्या बोलण्याने ते शतघे जरा वेळ तयाच्याकडे पाहतच राशहले, याक्षणी
हे ततवज्ञान तो का म्हणून साांगतोय हे तयाांना कळलां नाही आशण ककां शचत नाराजीचा स्वर
करून,”ऋतुराज, तु हे काय बोलतो आहे?”

ऋतुराज,”हे पहा, दोस्तहो, शह पररशस्थती लक्षात घेता आपण हे का झालां? कसां झालां?
पुढे काय होणार? नशशबाला दोष देत बसल्यापेक्षा या वेळी यावर मात करण्यासाठी काय उपाय
करता येतील याचा शवचार करायला हवा...”

जरावेळ शवचार के ल्यावर तयाांना ऋतुराजचां म्हणणां पटलां, दक जे घडू न गेलां ते का,
कसां घडलां? याचा दकतीही वेळा शवचार के ला तरी जे घडू न गेलां ते बदलायचां तर राहील नाही,
के वळ वेळ तसाच वाया जाईल आशण मन आणखी दुःखी होईल... म्हणून या पररशस्थती वर उपाय
काय? याचा शवचार करूया असां ठरवून आयान आशण अशनरुध्द जेवणाची व्यवस्था करण्यास शनघून
गेले. ऋतुराज आज घरी यायला जमणार नाही आशण कु मारच्या घरी मुक्कामी राहणार आहे म्हणून
तयाच्या घरी कळवायला हवां म्हणून फोन करून साांगण्यासाठी खोलीतून बाहेर पडला, सुशजत
एकटाच तया खोलीत बसून काही उपाय शमळतो का याचा शवचार करू लागला. खूप वेळ शवचार

के ला पण काहीएक उपाय शमळत नाही असां तयाला समजून आलां, मनात बरे च शवचार एकाचवेळी
ताांडव करू लागले तेव्हा तो बसल्या जागेवरून उठला आशण तीन चार पावलां टाकत समोरच्या
लभांतीत कप्पे करून बनवलेल्या कपाट जवळ गेला, शवचार करता करता तयाने नकळत एक
रशजस्टर तयातून बाहेर काढू न उघडलां, ते कु मारचां रशजस्टर होतां आशण तयावर सुांदर अश्या अक्षरात
तयाच नाव शलशहलां होतां, पानाच्या सवाांत वर ठळक अक्षरात शलशहलेलां”शवद्या शवनयेने
शोभते”तयाने वाचलां, आशेचां दकरण नजरे समोर चमकले. तो पटकन खोलीतून बाहेर पडला आशण
तयाला सुचलेली गोष्ट तयाने शतघाांना साांशगतली, सवाांना ती कल्पना आवडली, सुशजतला हे आधीच
सुचायला हवां होतां असेही अशनरुध्द म्हणाला. या शबकट पररशस्थतीतून कु मारला बाहेर काढायचां
आहे तर सुरुवात येथूनच करायला हवी, याची तयाांना जाणीव झाली आशण जरी अशक्य वाटत
असले तरी सध्या हाच एकमेव पयााय उपलब्ध आहे म्हणून असां करायचां सवाांनी ठरवलां..”मी ना
खरां च खूप मोठा शवसरभोळा आहे, इतकी महतवाची गोष्ट माझ्या लक्षात कशी आली नाही, मी हे
कसां काय शवसरलो? जास्त वेळ वाया जाण्याआधी मला आठवलां हे एक बरां झालां... आता आधी
शतला फोन के ला पाशहजे.”सुशजत हळू च पुटपुटला आशण मोबाईल बाहेर काढू न तयाने शतला फोन
के ला...

“हॅलो, मी सुशजत... मला तुझ्याशी जरा महतवाचां बोलायचां आहे...”

“हां बोल, पण आता यावेळी? कु मार ठीक तर आहे ना?”

“पशहलां म्हणजे कु मार तसा ठीक आहे पण एक भलतीच थट्टा नशशबानां आपल्या सवाांशी
के ली, खास करून कु मारशी...”

“असां कोड्यात बोलू नकोस, काय झालां? ते स्पष्ट साांग बरां..”

“जवळपास ६ वाजता, डॉक्टराांनी कु मारला तपासलां तेव्हा तो तयाांच्याशी बोलला
आशण डॉक्टराांना तयाचा आजार समजला, कु मारने डॉक्टराांना शवचारलां की ' मी कु ठे आहे, तुम्ही
कोण आहे? ' तयावर डॉक्टराांनी, ' तुझा अपघात झाला आशण तुझां ऑपरे शन के लां... ' असां
साांशगतल्यावर तो काहीही बोलला नाही, असां डॉक्टर म्हणाले होते, डॉक्टराांनी जेव्हा परत तयाला
शवचारलां की ' कु मार, आता तुला कसां वाटत आहे? ' तेव्हा, तयाांना एक नजर पाहून तो सारखा
इकडे शतकडे पाहत होता, तर डॉक्टराांनी परत तयाला,' कु मार तुला बरां वाटत नाही का? ' असां
शवचारल्यावर, ' कोण कु मार? मी? ' असां तो म्हणाला होता, आणखी जरावेळ आई वडील, प्रशाांत
आशण शमत्र पररवारबद्दल तयाला शवचारल्यावर ' मला काही माशहत नाही? मला काही एक
आठवत नाही. ' असे तो म्हणाला होता, असां डॉक्टराांनी साांशगतले...”

“या सगळ्याचा अथा काय? मला काहीच समजत नाहीये...”

“डॉक्टराांच्या भाषेत साांगायचे झाले तर कु मारला ' स्मृशतभ्रांश ' हा आजार झाला
आहे...”

“स्मृशतभ्रांश??? हा कसला आजार आहे? कु मारला कसा झाला?”

“आपल्या सोप्या भाषेत साांगायचे झाले तर कु मार आजवर जे आयुष्य जगला तयाचा
तयाला आता पूणापणे शवसर पडला आहे, आता तयाला काहीच आठवण नाही...”

“काय??? पण हे कसां शक्य आहे? कु णी स्वतःच सारां आयुष्य कस काय शवसरू शकत?
मला हे मान्य नाही.. नक्की काहीतरी चुकले.”

“आधी आम्हाला सुद्धा यावर शवश्वास बसला नाही पण डॉक्टराांनी खात्री करून नांतर
हे सवाांना साांशगतलां...”

“पण असां अचानक का आशण कसां झालां?”

“तयाचा अपघात झाला, नांतर तो बेशुध्द होता आशण तयाच्या डोक्याला मार लागला
होता यामुळे असां झालां असे डॉक्टर म्हणाले...”

“मला तर अजूनही यावर शवश्वासच बसत नाही की कु मार सवा शवसरला... स्वतःच
अशस्ततव सुध्दा!”

“स्वतःला सावर, आशण हो, मला आणखी एक महतवाचां बोलायचां होतां म्हणून तुला
फोन के ला होता...”

“बोल ना, काय म्हणतोस..?”

“तुझ्या बॅगमध्ये एक बुक चुकून आलां होतां ना ते म्हणजे कु मारने शलशहलेली डायरी
आहे आशण या सांकटातून तयाची सुटका करायला तया डायरीचीचां आता आपल्याला मदत
होईल...”

“बरां ठीक आहे, उद्याला येतेवेळी मी ती डायरी आठवणीने सोबत घेऊन येते...”

“ठीक आहे, मी फोन ठे वतो...”असां बोलून तयाने फोन कट के ला...

तयाच्याशी फोनवर बोलून झालां आशण शतला नवीन प्रश्नाांनी घेरलां, कु मार सोबत असां
का झालां? खरां च असां होऊ शकते का? इतके वषा जगलेलां जीवन सहजासहजी कसां शवसरता येईल?
स्वतःच्या नावाचा देखील शवसर पडावा हे तर अगदीच अशक्य! आपलां आयुष्य म्हणजे एक पुस्तक
आशण कु मारच्या आतापयांतच्या जीवनाचे सारे पान कोरे च, तयाने जे क्षण पुन्हा जगून डायरीत
शलशहले ते सुध्दा तो शवसरला असेल का? डायरीचा शवचार मनात येताच शतला नवा प्रश्न पडला,
सुशजतला डायरीबद्दल कसां कळलां? तयाने डायरी कधी बघीतली, तयाने ती डायरी वाचली असेल
का? आशण जर तयाला डायरीचां गुशपत माशहती आहे तर तो इतक्या सहजतेने कसा वागू
शकतो......... सुशजतने कु मारच्या आजाराबद्दल साांशगतल्यावर शतच्या मनावर एक घाव बसला
आशण डायरीचां बोलून एक घाव आणखी...! शतचां मन जरासां ताळ्यावर आलां होतां पण कु मार
सोबत जे झालां ते ऐकू न ती परत एकदा शवचाराांच्या वादळात अडकली, मन शवचशलत अन
कश्यातच रमेनास झालां, ती नावालाच दकचन मध्ये होती तर राहून राहून शतच्या मनात कु मार
आशण तयाच्या डायरीबद्दल शवचारचक्र दफरू लागले... शतने कसतरी काहीवेळ स्वतःला
स्वयांपाकात झोकू न जेवण बनवलां, रोजच्या सारखेच शतने दोघाांसाठी ताट वाढले पण आज घास
घशाखाली जात नव्हता . ती समोर तो बसलेला आशण ताट वाढू न घेतलेलां होत म्हणून दोन चार
घास जेवली, तयाला ऑदफसची उवाररत कामां करायची होती जेवण लवकर आटोपून बाजूच्या
खोलीत गेला, शतच्या ताटात वाढू न घेतलेलां सवा जसच्या तसांच होतां, शतने दोघाांचे ताट दकचनमध्ये
ठे वले, शतने बेडरूमध्ये जाऊन शबछान्यावर अांग टाकले तसे नाईट लॅम्पच्या मांद उजेडात, नीरव

शाांततेत असांख्य शवचाराांनी शतला वेढा घातला आशण जसजशी रात्र झाली तसतसा शवचाराांचा
प्रभाव वाढत राशहला, मन बेचैन होऊन भावनाांचा पूर डोळ्यातून वाशहला, आसवाांच्या धाराांनी
उशी जरा ओली झाली, रात्र अशीच ढळली पण शतच्या डोळ्याला डोळा लागला नाही...

मला काही साांगाचांय… भाग ५… लवकरच

ई साशहतय प्रशतष्ठानचां हे बारावां वषां. प्रफ़ु ल शेजव याांचां हे चवथां पुस्तक.
प्रकाशक शमळत नसल्यामुळे लेखनाकडे दुलक्ष
ा करणारे प्रफ़ु ल शेजव
याांच्यासारखे काही प्रशतभावान लेखक असतात. अशतशय चाांगले तरूण
लेखक खूप छान शलहीत आहेत. तयाांच्या कथा मोठ्या लेखकाांच्या तोडीस तोड
आहेत. पण तयाांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमा शमळत नाही. तयाांची पुस्तकां
प्रकाशशत करायला प्रकाशक धजावत नाहीत. कारण तयाांचे नाव प्रशसद्ध
नसल्यामुळे तयाांच्या पुस्तकाांची शवक्री होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक
साशांक असतात. आशण जर या लेखकाांची पुस्तके वाचकाांसमोर आलीच
नाहीत तर लोकाांना तयाांचे नाांव कळणार कसे? या दुष्टचक्रात सापडू न अनेक
नवतरूण लेखकाांच्या शपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इांटरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकाांना
वाचकाांच्या नजरे पयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक सांस्था करत आहेत.
ई साशहतय प्रशतष्ठान ही तयातील एक. सुमारे ५ लाखाांहून अशधक वाचकाांपयांत
या नवीन लेखकाांना नेण्याचे काम ही सांस्था करते. पूणा शवनामूल्य.
लेखकाांनाही कोणताही खचा नाही. आशण आज ना उद्या लेखकाांना भरघोस
मानधन शमळवून देण्यासाठी ई साशहतय प्रशतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेत.
नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. तयाांना तयाांच्या
तयाांच्या दजाानुसार मानमरातब शमळावा. मानधन शमळावे. आशण दूरच्या
खेड्यापाड्याांवरील नववाचकाांना दजेदार साशहतय शमळावे.
अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई साशहतयाकडे वळत आहेत. तयाांना
तयाांच्या कसानुसार प्रशतसादही शमळतो. कु णाला भरघोस तर काहींच्या
वाट्याला टीकाही येत.े या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला कस
वाढवत नेतात. प्रफ़ु ल शेजव, भाग्यश्ी पाटील, कोमल मानकर, सुरज

गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहेब लशांपी, चांदन शवचारे , सौरभ वागळे ,
ओंकार झाांज,े पांकज घारे , शवनायक पोतदार, चांद्रकाांत लशांद,े चारुलता
शवसपुते, कार्ताक हजारे , गणेश सानप, मनोज चापके , महेश जाधव, मनोज
शगरसे, मृदल
ु ा पाटील, शनलेश देसाई, सनहा पठाण, सांजय बनसोडे, सांजय
येरणे, शांतनू पाठक, श्ेणक
ु सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, ददप्ती
काबाडे, भूपश
े कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी शहा असे अनेक तरूण लेखक
साततयपूणा लेखन करत आहेत. ई साशहतयकडे हौशी लेखकाांची कमी कधीच
नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे
आशण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे तरूण लेखक आता येत
आहेत. तयाांच्या साशहतयाच्या प्रकाशाला उजाळा शमळो. वाचकाांना आनांद
शमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोतकृ ष्ट साशहशतयक प्रसवणारी
भाषा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होवो.
या सवाात ई साशहतयाचाही खारीचा वाटा असेल हा आनांद. आशण या यशात
ई लेखकाांचा लसांहाचा वाटा असेल याचा अशभमान.

बस्स. अजून काय पाशहजे?
आमेन
सुनील सामांत
ई साशहतय प्रशतष्ठान

