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मला काही साांगाचांय... भाग २
िे पस्ु िक हिनामूल्य आिे
पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकांचे कष्ट ि पैसे आिेि .

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट
१ हमहनट : िेिकांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा.

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकांना या पस्ु िकाबद्दि
अहण ई साहित्यबद्दि सांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा
पस्ु िके हमळणे बंद िोऊ शकिे.
दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्ििु ीच असािी असे नािी. प्रांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि यांचे स्िागि आिे. प्रामाहणक मि
असािे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण
त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण संपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबद्ध
ु उंचीिर जाि रिािा.

मला काही साांगाचांय... भाग २ (कादांबरी)
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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 .

शप्रय रशसक वाचकाांनो,
सववप्रथम

आपल्या

सवाांचे

मनापासून आभार... , " मला काही
साांगाचांय " या कादांबरीच्या पशहल्या
भागास आपण वाचकाांनी कमी वेळात
इतका उत्तम प्रशतसाद ददला. वाचकाांनी
पाठवलेले ईमेल वाचून खरां च खूप आनांद
झाला तर दकत्येक वाचक फोनवर बोलून
त्याांच्या भावना व्यक्त करतात हा अनुभव
माझ्यासाठी

अगदी

नवीन

आशण

आगळावेगळा होता... असा हा प्रशतसाद
अनपेशक्षत होता म्हणून जमेल शततक्या
लवकर पुढचा भाग तयार करून आपल्या
पयांत पोहोचवण्यात दकती आनांद होत आहे हे शब्दात वणवन करणे अशक्य... !

या भागाकररता आपणाांस वाट पाहावी लागली त्याकररता आपण मोठ्या
मनाने मला माफ कराल आशण हा भाग आपणाांस आवडेल या अपेक्षेने... " मला काही
साांगाचांय - भाग दोन "

त्याचबरोबर वेळोवेळी मला मागवदशवन करणारे माननीय सुशनल सामांत सर
आशण सांपूणव ई साशहत्य प्रशतष्ठान टीमचे आभार...

धन्यवाद... !
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अपवणपशिका

मी आज जे काही आहे त्याचां सम्पूणव श्रेय माझ्या आई वशडलाांना जातां...
जयाांच्या मेहनत आशण आशीवावद मी घडलो... तसेच मला खूप प्रेम करणाऱ्या माझ्या
ताई आशण लहान भावाला... त्याांना आशण मैिीच्या धाग्यात मोत्यासमान ओवलेल्या
सवव शमिाांना तसेच सवव अमूल्य नात्याांना समर्पवत...

अनुक्रमशणका: भाग १

१. शेवटचा सांवाद...?
२. घात दक अपघात?
३. अघरटत
४. पूववकल्पना
५. वास्तव अवास्तव
६. पररचय
७. आसवाांची परीक्षा
८. कु मारची डायरी
९. डायरीचां गूढ
१०. मध्यराि
११. एक नवीन पहाट
१२. शेवट दक सुरुवात?

भाग १ चा शेवट ….
बराच वेळ असाच शनघून गेला... पण ती कु मारचा अपघात झाला असे
कळल्यावर त्या आकशस्मक धक्क्याने जशी खाली बसली तशीच होती... फोन लावला
तेव्हा टीव्ही चा आवाज बांद करून ठे ला असल्याने त्यावर येणारे मूक शचि तसेच
बदलत होते... त्यावर ठे वलेली शोभेची फु लां आधीच शनजीव होती... भभांतीवर
लावलेली छायाशचि बोलकी वाटत होती पण तो के वळ भास होता... जवळच रटक
रटक करणार घड्याळां तेवढां शाांत नव्हतां... तर ती फोन लावण्याआधी जया खुचीवर
बसून होती आता त्याच खुचीवर एक हात ठे वून... दोन्ही पाय मागे करून... झटक्याने
अचानक खाली बसल्याने शतची लाांबलचक वेणी मागे जाऊन फरशीला स्पशव करीत...
भान हरपून बसलेली... बाजूला असलेल्या सोफ्यावर टीव्ही ररमोट तसांच पडलेलां...

सगळीकडे शाांतता पसरली होती... फोनवर मेसेज आल्याने ती भानावर
आली... आजूबाजूला नजर दफरवत शतने गालावरची आसवां पुसली... स्वतःला
सावरत ती खुचीचा आधार घेत उभी झाली... खुचीवर बसून जरा वेळ मन शाांत करत
शतने ररमोटने टीव्ही बांद के ला... मग मोबाईल हाती खेळून मेसेज पशहला तर तो
कस्टमर के यर कडू न आल्याचां शतला कळलां... जरा वेळ शनघून गेला मग शतने टीव्ही
चां बटन बांद के ले... दकचनमध्ये जाऊन थांड पाणी शपत बॉटल तशीच हाती घेऊन
सोफ्यावर येऊन बसली...

आता ती सावरून शवचार करत होती... काय चाललांय हे चार वर्ावनांतर...?
कशाचा शेवट आहे ना...? जे नव्हतांच कधी जीवनात त्याचा शेवट... दक जे काय
बाकी आहे त्याची नवीन सुरुवात...? काही कळत नाही... !

असे शवचार शतला सारखे सतावत होते... मग मन आवरून ती उठू न उभी
झाली आशण स्वतःशीच पुटपुटली...
“ मला भूतकाळात काय झालां हे शवसरून मैिीच्या नात्याने कु मारला एकदा
भेटायला जायला हवां... ! जर माझ्यावर अशी वेळ आली असती तर तर... तर...
कु मार नसता का आला... नक्कीच आला असता... !”

स्वतःशीच सुरु असलेला सांवाद पूणवशवराम देत शतने सांपवला... आशण ती
त्याला भेटायला जायचां म्हणून घाईतच तयारी करू लागली... जास्त वेळ वाया न
घालता शतने सवव पटापट आवरून अांगावर होती त्याच कपड्याने सोबत एक हॅन्ड बॅग
घेऊन दार बांद के लां... दाराला कु लूप लावलां आशण बस स्थानक जवळच असल्याने
ती पायीच बस स्थानकाकडे जायला लागली...

---- आशण आता भाग २-----

अनुक्रमणिका : भाग २ :

१३. प्रवास १

१४. तडजोड

१५. मैत्रीचं नातं

१६. प्रवास २

१७. नकळत...

१८. णनयतीचा खेळ...

१९. स्मृणत

२०. णिलासा

१३. प्रवास १

ती लगबगीने पावलां उचलत बस स्थानकाच्या ददशेने शनघाली... पावलां
एकामागे एक जात होती. आजूबाजूला माणसाांची गदी नव्हती पण मनात दकतीतरी
प्रश्न गदी करत होते... रहदारीचे रठकाण असल्याने रस्त्याच्या दुतफाव शहरवीगार उां च
अशोकाची झाडां होती... तर मध्येच काही अांतराने गुलमोहराची झाडां होती...
झाडाखाली बसायला जागा म्हणून बाक ठे वलेले... तापत्या उन्हात हे बाक म्हणजे
एक सवांगडी... सकाळ सांध्याकाळ झाली की शतथां गदी असते... तर रोजच्या
येण्याजाण्याच्या रस्त्यात येत असल्याने दक काय... या नवीन शहरात आल्यापासून
शतला गुलमोहराचां एक वेगळां च आकर्वण वाटतां होतां... शतला मोहून टाकणारी
गुलमोहराची झाडां आज वाऱ्यासोबत जणू गप्पा मारत होती... पण आज त्याांच्याकडे
साधी एक नजर सुद्धा शतने दफरवली नाही... जवळच गाडीवाल्याांची रोजच्या प्रमाणे
देण्याघेण्याची दैनांददन जीवनातील व्यवहार सुरु होती... पण शतला आज आजूबाजूला
काय चाललां याच काहीही भान उरलां नव्हतां... बसस्थानकाच्या आत पोहोचल्यावर
शतने चौकशी करून लवकरच बस शोधली. बसवर लावलेली पाटी वाचून ती बसमध्ये
चढली आशण शखडकी जवळच्या सीटवर बसली...

बस शनघायला अजून काही वेळ बाकी होता... ती शखडकीतून बाहेर
प्रवाश्याची गदी पाहत होती... प्रत्येकजण आपापल्या बॅग साांभाळीत नातेवाईकाांना,
मुलाबाळाांना सोबत घेत बसमध्ये चढत होते... कु णी परत गावी जात होते तर कु णी

शहरात... काही वेळातच बस सुरु झाली आशण शतच्या प्रवासाला सुरुवात झाली...
बसस्थानकमधून बस बाहेर पडली...

उन्ह चाांगलांच तापत होत... शहरातून जात असता बस दकत्येक गाड्याांना
मागां टाकीत सुसाट वेगाने शनघाली होती... गाडीतून शनघणारे धूर सगळीकडे
पसरलेले... वाहनाची ककव श आवाज ऐकू येत होते... थोडा आवाजाचा िास कमी
झाला न झाला तोच रस्त्यात येणारे खड्डे पुन्हा एक िासाचां शनशमत्त बनून बसच्या
वाटेत तयार होतेच...

काही वेळाने बस शहर मागे टाकू न महामागावच्या रस्त्याला लागली तसा
गाड्याांचा आवाज आशण मध्येच येणाऱ्या खड्डड्याांपासून बसची सुटका झाली...
शखडकीजवळ बसल्याने वाऱ्याची झुळूक हळू च शतला स्पशूवन जात होती...
बसमध्ये गदी असल्याने घामाने भचांब झालेल्या चेहरा त्या हळु वार वाऱ्याचा स्पशव
हवाहवासा वाटू न ती बाहेर पाहू लागली... मनात अनेक शवचार गदी करू लागले...
तेव्हा शतने मागे जाणाऱ्या झाडाांना बशघतले... तशी काही शचि शतच्या नजरे समोर
नाचायला लागली आशण ती त्याांचा पाठलाग करत कधी भूतकाळात पोहोचली...
शतला कळलां नाही... कु मार आशण त्याच्या आठवणी जयाांचा शतला शवसर पडला
होता...

शतचे डोळे पाणावले... हळू च आसवां पुसून शतने जवळच्या शखडकीत डावा
हात आडवा ठे वला... त्यावर हनुवटी ठे वत शतने डोळे शमटले... मनात दाटू न आलेल्या
आठवणी जणू डोळ्यासमोर येत होत्या... कु मारशी मैिी झाली तेव्हापासूनच्या काही
पुसट आठवणी मनात गदी करु लागल्या... आतापयांत जाणवणारा थांडगार वारा
शतला सोबत गतकाळाकडे भरधाव घेऊन जात अचानक एका क्षणाला थाांबला...
जीवनाच्या त्या वळणावर ... शजथे या नवीन पवावला सुरुवात झाली... कदाशचत...?

चार वर्षयावआधी जे काय घडलां ते काहीसां आठवत ती परत एकदा त्याददशेने
वाटचाल करीत होती...

कु मारच्या आठवणी मनात नव्याने घर करत होत्या... जीवनातील जे काही
क्षण कु मार सोबत असताना शतने अनुभवले... ते एका मागे एक भरभर नजर चुकवत
जात होते... तोच शतला तो ददवस आठवला...

पदवीचां दुसरां वर्व... सोनेरी पहाट उजाळलेली, सूयवदकरण नभनक्षी करत
होते... रोजच्याप्रमाणे ती आजही सववकाही लवकर आटोपून कॉलेजला जायला
शनघाली... पाखराांची दकलशबल, सकाळ आणखी रमणीय करत होती... गावापासून
मूळ रस्ता गाठायला शतला दहा पांधरा शमशनटे जावां लागत असे... रस्त्याच्या दोन्ही
बाजूला शहरवीगार झाडाांची वस्ती होती... शेतां शशवार जागी झाली होती...

वाहनाांची वदवळ जरा कमीच... काही पाच दहा शमशनटाांच्या अांतराने जड
वाहन ये जा करीत होती... वाहने जवळू न जात असता, गार वारा अांगावर शहारे भेट
देऊन लगेच पुढच्या प्रवासाला शनघून जात होता...

काहीच वेळात घर बरे च मागे सोडू न ती मुख्य रस्त्याला पोहोचली...
सकाळचां ते मनमोहक वातावरण शतच्या मनाला भुरळ घालत होत... ती हळू हळू
सायकल चालवत जात असता मागे अचानक कु णीतरी ट्रांग ट्रांग वाजवत असल्याचां
शतनां ऐकल... इतक्या सकाळी, त्यात पूणव रस्ता मोकळा असून कोण जाणून बुजून छेड
काढत असेल... म्हणून शतकडे काहीएक लक्ष न देता ती घाई घाईत सायकल जरा
जोरात चालवायला लागली... तर पाठीमागून येणारी सायकल आणखी जोरात शतचा
पाठलाग करत शतच्या बाजूला येऊन ठे पली... आशण दोन्ही सायकली सोबतच जायला
लागल्या... शतचां काळीज जरा धडधडू लागलां... पण दुसऱ्या क्षणी आवाज ऐकू येताच
शतच्या काळजाचा ठोका चुकला...
" हॅलो, गुड मॉर्नांग... "
आवाज ओळखीचा वाटला तसां शतने फक्त डोळे तेवढे ददसतील अश्या
कौशल्याने चेहऱ्याभोवती बाांधलेला लाांब लचक स्काफव मधून हलके च शनश्वास
सोडला...
" बावळट... तू आहेस तर... मला वाटलां सकाळी सकाळी कु णी छेड काढत
आहे की काय...? दकती घाबरले मी...? "

" अरे मी गुड मॉर्नांग म्हणालो तर त्यावर तू चक्क मला बावळट म्हणतेस...
घाबरल्याचां साांगतेस... " तो हसतच म्हणाला...
" खरां च मी खूप घाबरले... तुला आवाज द्यायला काय झालां होतां... " जरा
नाराज होऊन ती म्हणाली.
" पण इतकां घाबरायला झालां तरी काय? जरा मस्ती म्हणून वाजवली ट्रांग
ट्रांग... " पुन्हा हसतच
" तुला सकाळ झाली वाटते मस्ती करायला... नाही...? "
" बरां सॉरी... " तो म्हणाला.
" हा हे बाकी छान... सॉरी म्हटलां की मोकळां व्हायचां... "
शतच्या स्वरात असलेली नाराजी डोळ्यातून ददसत होती...

थोडावेळ असाच शनघून गेला... दोघेही काही वेळ गप्पच... सायकली
कॉलेजच्या ददशेने चालवत दोघेही समोर जात होते...
" बरां एकदा आणखी सॉरी... शप्लज मला माफ कर... " पुन्हा त्यानेच
पुढाकार घेतला...
" ओके पण पुन्हा अशी मस्करी नको... मला नाही आवडणार... "
" हो पुन्हा नाही चूक होणार अशी... "

दोघेही कॉलेजला पोहोचले... सायकल बाजूला लावून आपापल्या वगावत
गेल.े .. तर अजून बरे च शवद्याथी यायचे बाकी होते... थोड्याच वेळात

वगावत

लेक्चसवला सुरुवात झाली... लागोपाठ सवव लेक्चसव होत मधली बेल वाजली... सवव
शवद्याथी कॉलेजच्या पररसरात वावरत गप्पा मारीत बसलेले... डबा जेवत बसलेले...
तर कु णी वगावतच उरलां सुरलां गृहपाठ करीत असता पुन्हा बेल वाजली... मधल्या सुट्टी
नांतरच्या लेक्चसव ला एकदा नव्याने सुरुवात झाली... दुपारचे बारा वाजले... तोच
सुटी झाली असां जाहीर करत बेल वाजली... तशी जल्लोर् करत काही तरुण मांडळी
भराभर बॅग उचलून बाहेर पडली...

शतने सायकल वर बॅग ठे वून चावी आशण स्काफव बाहेर काढला... चावी
लावून सायकलचे कु लूप उघडलां... बॅग सायकलच्या हॅन्डलला बसवलेल्या भपांजऱ्यात
ठे वून स्काफव बाांधून घेतला... आशण घरी जायला शनघाली...

कॉलेजच्या बाहेर जाणाऱ्या आशण नेमक्या त्याच वेळी दुपारी जयुशनयर
कॉलेजचे लेक्चसव असल्याने आत येणाऱ्या शवद्याथाांच्या गदीतून सायकल समोर घेत
ती घरी जायला शनघाली... कॉलेजच्या गेटजवळ खूप गदी झाली होती... ती गदीतून
वाट काढू न मूळ रस्त्यावर आली... दुपारची वेळ असल्याने रस्ता जणू वाहनाची जिा
आहे की काय असा भासत होता... ती हळू हळू सायकल चालवत होती...

शततक्यात एक सायकल मागून येऊन शतच्या बाजूलाच हळू च ब्रेक
लावत...
" हॅलो... "
शतला कळलां की नेमका तोच असला पाशहजे म्हणून बाजूला मान वळवून...
" हॅलो... बोल... "
" बोलू ना सोबतच चाललो आपण... हे घे आधी... " म्हणत त्याने एका
हाताने सायकल पकडत दुसऱ्या हाताने चॉकलेट पुढे के ले...
" चॉकलेट...? आज वाढददवस आहे तुझा...? " शतने चॉकलेट न घेता आधी
प्रश्न शवचारला...
" वाढददवस वगैरे काही नाही, बस सहज... " तो उत्तरला... अजून चॉकलेट
त्याच्याच हाती होते
" सहज म्हणजे...? " पुन्हा शतचा प्रश्न।
" अरे चॉकलेट द्यायला शनशमत्त पाशहजे काय...? इतके प्रश्न... घे आता
लवकर... शमि आहोत ना आपण ! मग मी वाढददवस असेल तरच तुला काही द्यायला
हवां...? " तो म्हणाला...
ती चॉकलेट हाती घेत...
" तसां नाही पण... "
त्याने मध्येच शतचां बोलणां थाांबवून...

" बस आता... चॉकलेट खाऊन घे आधी नाहीतर शवतळू न खराब होईल ते...
" म्हणत त्याने शखश्यातून दुसरां चॉकलेट काढलां आशण तो खाऊ लागला
शतने स्काफव सोडू न त्याचा डोळ्याखाली बाांधलेला भाग बाजूला के ला...
चॉकलेट दाताने उघडू न, एक लहान तुकडा तोडत... " अरे वा दकती मस्त आहे हे
चॉकलेट... "
" आवडलां तुला... " शतच्याकडे क्षणभर टक लावून पाहत तो म्हणाला...
" हो खूपचां चवदार... पण तू आज अचानक कसां काय मला ददलां ते कळलां
नाही. "
" म्हटलां तर कारण आहे आशण नाहीसुद्धा... "
" म्हणजे...? काही कळे ल असां साांग कोडां नको... आधीच आज खूप गृहपाठ
ददला आहे... सराांनी... त्यात तुझ्या कोड्याची भर नको... "
" सकाळी सकाळी आज तुला िास झाला ना माझ्यामुळे म्हणून आशण... "
" अरे ते काय ते तर मी के व्हाच शवसरले... त्यात काय एवढां आजची मैिी
आहे काय आपली... अजून काय म्हणत होता...? "
जरावेळ थाांबून तो म्हणाला... " एक काम आहे माझां... जे तुला करायचां
आहे... "
" तुझां कोणतां काम...? आशण मी कस काय करणार... बरां ते जाऊ दे आधी
साांग काय काम आहे... बाकीचां नांतर बघू... "

पुन्हा जरावेळ शाांत राहून...
" तू करणार दक नाही ते साांग आधी... चार वर्षयावपासूनची आपली मैिी
आहे ना... " त्यानां पुन्हा शतला कोड्यात टाकलां...
आता थोडा शवचार करत ती खूप हळू हळू सायकल चालवत... " ठीक आहे
मी तुझां काम करणार... बोल काय करायचां आहे...? "
" अरे वा... शनम्म काम तर झालांच तू होकार ददल्याबरोबर... ! तसां तुला
काम वगैरे काही करावां नाही लागणार माझी मदत करावी लागेल जरा... "
" माझी मदत हवी तुला...? काहीपण तीन वर्षयावपासून सारखा टॉपर
येणारा तू... तुला काय मदतीची गरज पडली...? "
" आता आली वेळ मदत मागायची, तू करणार ना? "
" हो नक्की ! तू दकतीदा माझी मदत करतोस मग मी का नाही करणार...?
बरां साांग काय मदत करू शकते मी? "

बराच वेळ शाांत राहून " मला काही साांगाचांय... "
" बोल ना, पुन्हा मध्येच का बरां थाांबला? "

" हे बघ... मला ना शह गोष्ट तुला खूप ददवसापासून साांगायची होती... पण
कसां साांगू कळत नव्हतां तू मला समजून घेशील दक नाही हाही एक प्रश्न सतावत
होता... मला... मला ना... "
" अरे पुढां काही बोलणार आहेस का तु...? तुला काहीतरी साांगाचांय !
इतकां च कळलां फक्त... "
" एक आहे कु णीतरी... मला खूप आवडते पण शतला साांगु दक नको हे कळतां
नाही आशण साांगावां म्हटलां तर काय करावे काही सुचत नाही... "
" काय...? म्हणजे तू कोणाच्यातरी प्रेमात तर पडला नाही ना...? " ती
हसतच त्याची मस्करी करत म्हणाली...
" मला नाही माशहत प्रेम आहे की नाही ते... मला फक्त इतकां माशहत आहे
की ती मला आवडते... "
मध्येच त्याला थाांबवत...
" ये साांग ना. कोण आहे ती...? नाव काय आहे शतचां...? शप्लज... शप्लज ।"
अशतउत्साहात
" थाांब जरा आधी माझी मदत कर, मी काय करू ते साांग? शतला हे साांगू
दक नाही...? दक मला ती आवडते... "
जरावेळ आणखी शवचार करत...
" हो साांगून टाक शतला... पण नाव साांग मला शतचां... मी पाशहलां आहे का
शतला...? "

" खरां च साांगू शतला...? शतला वाईट तर नाही ना वाटणार...? तुला काय
वाटते काय म्हणेल ती...? "
" हो रे , शबनधास्त साांगून टाक... बरां मला काही साांगशील नाव काय.?
कोण आहे वगैरे...? "
" नाव नाही साांगत आत्ताच... पण काही गोष्टी साांगतो शतच्याबद्दल
जयावरून तूच ओळ्खशील दक ती कोण आहे... "
" काय हे पुन्हा कोडांच का...? बरां साांग. "
" पशहलां दक खूप सुांदर आहे... इतकी सुांदर दक मी शब्दात साांगू शकत
नाही... "
" हां स्तुती पुरे, आता कामाचां साांग आधी नाव तर साांगणार नाही म्हणे खूप
सुांदर आहे अप्सराच जणू... "
साांगतो ऐक, पण तुला माझी मदत करावी लागेल...
" मला ती आवडते हे तुलाच शतला साांगायचां आहे... माझी ती मैिीणच
आहे आशण माझ्यापेक्षा जास्त तू शतला ओळखते... रोज नाही ददसत इतक्यात पण
नेमकां मला घाई गडबड असते तेव्हा भेटतेच... ती ददसली नाही ना तर मन बेचैन
होऊन जाते अन ती समोर असताांना मन कसां प्रसन्न होऊन जाते... जरा शतचा शवसर
पडला की नजरे समोर हजर... आशण मग फक्त शतचाच चेहरा ददवसभर मनात घर
करून असतो... सवावत महत्वाच असां की तुझ्याशशवाय कु णीही यात माझी मदत करू
शकत नाही कारण तूच के वळ शतला हे साांगू शकते... "

" बरां कळलां दकती आवडते ती तुला पण मी कशी मदत करणार तुझी,
जोपयांत तू मला शतचां नाव साांगणार नाही? "
" मी नाव नाही साांगणार आहे. तुला शोधायचां आहे की ती कोण आहे तुला
आतापयांत जे काय साांशगतलां त्यावरून, शशवाय तू शतला ओळखते... आणखी एक खूण
अशी की ती आपल्याच कॉलेजमध्ये आहे... "
इतक्यात मध्येच बसचालकाने बसला ब्रेक लावला आशण अचानक झटका
बसल्याने शतला जाग आली... शतने डोळे उघडू न आजूबाजूला पाशहले... ती भानावर
आली, क्षणात शतला कु मार ला भेटायला जात असल्याचां लक्षात आलां... बॅगमधून
मोबाईल बाहेर काढू न शतने दकती वाजले ते पाहीले... शतच्या मागच्या सीटवर
बसलेले गृहस्थ मोबाईल वरून बोलत असल्याचां शतने ऐकलां...

"हॅलो, बसमध्येच आहे. अजून १० - १५ शमशनटां लागतील बस
स्थानकाजवळ यायला, पोहोचलो दक फोन करतो हां। बरां ठे ऊ मग आता...? ठे वतो..."

१४. तडजोड

कु मारचे आई - वडील, आकाश आशण सुशजतचे वडील गावाला पोहोचले.
ते कु ठे ही न थाांबता सरळ घरी आले. अांगण कसां रखरखां झालां होतां... ते दुचाकीहून
खाली उतरताच घरासमोर शेजाऱ्याांची गदी जमली... आकाशने घराच्या कु लुपाची
चावी घेऊन दरवाजा उघडला... जे काही लोक, कु मारला रािी भेटायला जाऊ शकले
नाही... ते तब्येत आता कशी आहे ते शवचारण्या त्याच्या अांगणात जमले होते... सवव
कु मार कसा आहे...? हाच एक प्रश्न शवचारत होते... वारां वार कु मारचां नाव आशण
त्याची शवचारणा ऐकू न ती माउली व्याकु ळ झाली आशण घरात न जाता ... डोळ्यात
जमा झालेल्या आसवाांना वाट मोकळी करून देत... दाराच्या पायरीवर बसली.
ती माउली कशीतरी शोक आवरता घेत कु मार अजून बेशुद्ध असल्याचां
साांगत होती. शेजारी त्याांना धीर देत त्याांचा मुलगा लवकर बरा होवो असां मनोमन
देवाकडे मागत शनरोप घेत होते. गदी हळू हळू कमी झाली. सवव कु मारची शवचारपूस
करून आप आपल्या घरी जायला लागले...
शेवटी वास्तव इतके च, आपल्या वाटेतील अडथळ्याांना आपण स्वतःच
सामोरां जावां लागतां. जीवनात येणाऱ्या अडचणी, वाईट पररशस्थती असो वा कोणतेही
सांकट याांचा सामना स्वतःच करावा लागतो. लोक काय तर ददलासा आशण सल्ला
देतात, बाकी जे काय करायचे ते स्वतः च करावे लागते...
आकाश आशण सुशजतचे वडील सवव लोक घरी गेल्यावर त्याांना धीर देत
घरात घेऊन गेले. आकाशने सवाांना पाणी ददले. ती माउली जरा आसवां पुसून खाली

बसली. थोडावेळ शतथे नीरव शाांतता पसरली होती. बराच वेळ कु णी काहीच बोललां
नाही...

रािभर दवाखान्यात राशहल्याने आकाश वास्तव जाणत होता तेव्हा न
राहवून...
" काका, काकू तुम्ही काळजी करू नका लवकर बरा होईल कु मारदादा ।
ऑपरे शन झालां ना दक सगळां ठीक होईल " आकाश धीर देत म्हणाला.
आकाशला पाणावलेल्या डोळ्याांनी त्या दोघाांनी प्रशतसाद ददला. तसेच
त्याांना ऑपरे शन कररता आवश्यक ती तयारी करायला हवी याची जाणीव झाली.
" बरां काका मी घरी जातो आशण आांघोळ वगैरे आटपून लगेच परत येतो. "
असां म्हणत आकाश घरी जायला शनघाला.
" आपण ऑपरे शन साठी पैश्याचा बांदोबस्त करायला पाशहजे... " सुशजतचे
वडील म्हणाले.
तशी भचांतेची लहर त्या दाम्पत्याांच्या चेहऱ्यावर उमटली. घरची पररशस्थती
लक्षात घेता इतकी मोठी रक्कम जमा करणां हे त्याांच्यासाठी एक आव्हान होतां. घरी
शेती नाही की कु णाची रोजची कमाई होईल असां काही साधन नाही. म्हणून जे काय
कमवावां ते घर चालवण्यास पुरेसां इतकां च होत. त्यामुळे शशल्लक काही राहत नव्हतां
पण कु मार खाजगी नोकरीला लागला तसां देणां देऊन आवक थोडी वाढली होती. सवव
गोष्टी जरा सुधारत होत्या तोच शनयतीनां त्याांचां जीवन पूवववत करायचां ठरवलां होतां

की काय...? हा समय त्याांच्यावर ओढवला. काय करावां दक सवव ठीक होईल...? हाच
सवाल त्याांना पडला होता...

बराच वेळ शवचारचक्र त्याांच्या मनात दफरत होते. ते शवचारचक्र थाांबवत
सुशजतचे वडील म्हणाले...
" आपल्याला पूणव रक्कम लगेच जमा नाही करावी लागणार. काही रुपये
ऑपरे शन करण्याआधी आशण बाकीचे ऑपरे शन झाल्यावर द्यायचे आहे. तेव्हा
पैश्याची काळजी नका करू आत्ताच... "
" घरी शनदान पांधरा हजार रुपये तरी असतील. " पदराने आसवां पुसत ती
म्हणाली.
" आणखी पाच हजार जमवता येतील. " स्वतःला सावरत कु मारचे वडील
म्हणाले.
" म्हणजे वीस हजार रुपये आज आपण जमा करू शकतो. ठीक आहे ना,
ऑपरे शन होण्याअगोदर इतकी रक्कम पुरेशी आहे. " सुशजतचे वडील म्हणाले.
" पैसा मोलाचा नाही आज, आमचा कु मार शततका बरा होऊ दे परमेश्वरा!
कु मार बरा झाला दक शमळालां समदां! आम्हाला बाकी काही नको. " कु मारची आई
त्या दोघाांच्या मनातलां बोलली.
" जरा साांभाळा एकमेकाांना, आवरा जे काय करायचां ते, आपल्याला जायला
हवां लवकर परत दवाखान्यात... " सुशजतचे वडील म्हणाले.

त्यावर त्या दोघाांनी नुसता मानेनां होकार ददला.
" बरां , मी शनघतो , तयार लगेच होऊन परत येतो . तुम्ही आटोपून घ्या.
आपल्याला घाई करायला हवी... " म्हणत सुशजतचे वडील घरी जायला शनघाले.
सुजीतच्या वशडलाांना जाऊन बराच वेळ झाला तरी ते दोघे अजून तसेच
बसून होते. काय करावां? कसां करावां? त्याांना काही सुचत नव्हतां. कु मार म्हणजे त्याांचा
धीर, तोच त्याांची भहांमत, त्याांचा आधार ! त्याला त्या अवस्थेत बघून ते दोघेही पार
खचून गेले होते... आयुर्षयात सांकटाांना तोंड द्यावां लागलां नाही असां नाही. गररबी,
बेकारी, उपासमार, दुर्षकाळ, आजार हे त्याांनी सोसलां होत... पण मुलगा आज
बरोबरीचा झाला आशण शनयतीनां म्हणा दक नशशबानां म्हणा त्याांना या वेळी
जीवनाच्या या वळणावर आणून उभां के लां जे त्याांनी कधी स्वप्नातही पाशहलां नव्हतां...

काही वेळाने स्वतःला सावरत ते दोघेही उठले. शतने कपाट उघडू न आतला
कप्पा चावीने उघडला. जे काय जमा असलेले पैसे होते ते बाहेर काढले... कु मारच्या
वशडलाांना देत...
" एकदा मोजून घ्या दकती आहे ते... पांधरा हजार असायला पाशहजे... "

" पांधरा हजार तीनशे रुपये आहेत... "
" तुम्ही आणखी पाच हजार जमतील म्हणालात... पण कसे...? कु णाकडू न
घ्यायचे आहे का? "

" हो, घ्यायचे ठरवले... सोनाराकडू न, दाशगना ठे वू म्हणत होतो... ५०००
ला... काहीतरी तडजोड के ली पाशहजे... "
त्यावर शतने त्याच कप्प्यात ठे वलेली लाल डबी बाहेर काढू न त्याांच्या पुढे
के ली... कोणताही सवाल जवाब न करता... डबी हातात देतेवेळी शतच्या पापण्या
ओलावल्या... आसवां पदराने पुसत ती म्हणाली...
" गेल्या ददवाळीला कु मारने मला भेट आणले हे कानातले... "

क्षणभर दोघेही ती ददवाळी आठवून तसेच उभे राशहले... दकती उत्साहाने
कु मारने सवाांसाठी कपडे आणले होते... आठवडाभर घर कसां चमचम करत होतां
त्याांनच घर रां गवून छान सजवलां होतां...
पण आज काही वेगळां च शचि त्याच्या जीवनात नशशबानां रे खाटलां होतां...
एका क्षणात सारां काही बदललां... शनयतीनां घात के ला...

मग शतने आवराआवर करायला सुरुवात के ली. काल घरून गेल्यापासून
सगळां शजथल्या शतथां होतां. जेवायची मुळीच इच्छा नव्हती पण दवाखान्यात
कु मारजवळ प्रशाांत, आकाशचे वडील, सुशजत असल्याने त्याांच्यासाठी डबा घ्यायचा
म्हणून शतने स्वयांपाक के ला. वेळ कोणतीही असो रोजची काम जी आहेत ती करावीच
लागतात...

थोडा वेळ झाला न झाला तोच आकाश तयार होऊन आला. दुचाकी
बाजूला लावून त्याने दाराबाहेर चप्पल काढू न ठे वली... घरात जात...
" काका, काकू ... " त्याने आवाज ददला...
" आला का आकाश? " कु मारची आई...
" हो काकू , काका कु ठे आहेत? " आकाश...
इतक्यात पैसे शखश्यात ठे वत कु मारचे वडील आतल्या खोलीतुन बाहेर
आले... बाहेर दुचाकी थाांबल्याचा आवाज ऐकू आला... कोण आलां ते पाहायला
आकाश आशण कु मारचे वडील बाहेर पडले तर सुशजतचे वडील दुचाकी स्टँडवर लावत
होते... दुचाकी उभी करून ते आत यायला लागले तर समोर त्या दोघाांना घराबाहेर
आलेले पाहताच...
" आटोपलां सगळां ... शनघायचां का...? " सुशजतचे वडील
त्यावर मानेनां होकर देत कु मारचे वडील चप्पल पायात घालून
त्याांच्याजवळ जाऊन म्हणाले... "हो झालां सगळां बस शनघूया, जातेवेळी एक काम
करायचां बाकी आहे. मी वाटेत साांगतो तुम्हाला काय ते... "
कु मारचे वडील म्हणाले...
" बरां ठीक आहे, चला मग " सुशजतचे वडील
दवाखान्यात जावां लागेल त्याआधी देवघरात जाऊन शतने देवापुढे ददवा
लावला, हात जोडू न कु मारला लवकर बरा होऊ दे, म्हणत देवाला नमस्कार के ला.
सोबत डबा घेऊन ती बाहेर आली. शतने दार बांद करून कु लूप लावलां...

" शपशवीत काय आहे त्या...? डबा घेतला का...? " सुशजतचे वडील
" हो. ते शतघे सकाळपासून तसेच आहेत शतथां म्हणून घेतला " ती मायेच्या
स्वरात म्हणाली...
" तुम्ही कश्याला िास करून घेतलात मी आणला डबा त्याांच्यासाठी... बरां
असू द्या चला जाऊ आता... " सुशजतचे वडील
वेळ वाया न घालता ते घरून शनघाले...
वाटेत जात असता कु मारच्या वशडलाांनी सोनाराकडे जायचां आहे म्हणून
त्याांना साांशगतले... मग शहरात आल्यावर ते सोनाराकडे गेल.े शतथून पैसे घेऊन ते
पुढच्या रस्त्याला लागले...

१५. मैिीचां नातां...

इकडे शजल्हा रुग्णालयात...
प्रशाांत आई वशडलाांची वाट पाहत होता. त्याला भावाची झालेली अवस्था
बघवत नव्हती तरी तो 5-5 शमशनटाांनी ICU च्या त्या गोलाकार काचेतून कु मारला
जाग आली की नाही ते पाहत होता. प्रत्येक वेळी तो शनराश होऊन दाराजवळू न परत
येत होता... खरां तर त्याचां मन मानायला तयार नव्हत दक कु मारचा अपघात झाला
आहे. कु मार स्वतः इतराांना वाहन हळू चालव म्हणून बजावत होता आशण स्वतः
जबाबदारीनां दुचाकी हळू च चालवायचा. मग असां अचानक कसां काय होऊ शकतां?
हा प्रश्न त्याला बेचैन करीत होता... का म्हणून असां व्हावां? का दादाच्या नशशबी हा
अपघात यावा? का असां अनपेशक्षत घडावां? असे अनेक शवचार मनात घोळत असता
त्याने डोळे शमटू न बाकाला पाठ टेकवली...

आकाशचे वडील अधूनमधून कु मारला तपासायला येणाऱ्या प्रत्येक नसव
आशण डॉक्टरला शवचारपूस करत होते. कसा आहे आता कु मार? काही सुधार आहे
का त्याच्या तब्येतीत? शुद्धीवर आला का तो? आकाश आशण प्रशाांत हे बालपणीचे
शमि, त्यामुळे एकमेकाांच्या घरी ये जा सुरूच असल्याने कु मार त्याांना मुलासमान
वाटायचा... असा अचानक त्याचा अपघात झाला याचा धक्का त्याांनाही बसला...

या सवाांपेक्षा सवावशधक शवचारात कु णी होतां तर तो म्हणजे सुशजत, त्याला
कारण ही तसांच होतां... पशहलां म्हणजे कु मारचा असा अनपेशक्षत अपघात जयाची तो
कल्पनाही करू शकत नव्हता दक कु मारचा कधी अपघात होईल... बऱ्याचवेळा दोघे
शमळू न दफरायला जायचे पण कधी गांम्मत म्हणून सुद्धा कु मारने जोरात दुचाकी
चालवली असां कधीच झालां नाही...
दुसरां म्हणजे कु मारची डायरी... त्यामुळे सुशजतला जरा जास्त धक्का बसला
होता. दकतीतरी ददवसापासून शमि असून त्याला हे गुशपत माशहत नव्हतां आशण
भलत्याच वेळी ती डायरी नजरे स पडली... तो आज या अवस्थेत आहे त्यामुळेच हे
सगळां माशहत झालां. त्याचा अपघात झाला हे चाांगलां झालां की वाईट? काय म्हणावां
याला, इतके ददवस लपवून ठे वलेलां रहस्य या अश्यावेळी कळावां याचा अथव काय?
शनयतीचा काय लपांडाव चाललाय कु णास ठाऊक...?
स्वतःशीच पुटपुटत तो बाहेर पायरीवर बसून होता...

शवचारात मग्न असताांना त्याचा मोबाईल वाजला. त्याने मोबाईल
शखश्यातून बाहेर काढला. मोबाईलच्या स्क्रीनवर, आयवन नावाने कु मारच्या शसमवर
Incoming call ददसला. कु मारच्या खास शमिाांपैकीच एक - आयवन, सुशजत त्याला
ओळखत होता. त्याने कॉल घेऊन...
" हॅलो... "
" हॅलो कु मार... अरे तु कु ठे आहेस? काल रािी दकती तुला वेळा फोन के ला
पण तुझा मोबाईल नांबर बांद आहे असांच उत्तर मला शमळालां ... "

" हॅलो... मी... " पुढे सुशजत काही बोलणार तोच शतकडू न मध्येच आवाज
आला... सुशजत ऐकू लागला.
" तुला वेळ आहे का जरा, तुझ्याशी महत्वाचां बोलायचां आहे, मला तुला
काही साांगाचांय... " आयवन घाईतच बोलला.
" हॅलो शप्लज थाांब आयवन, मी सुशजत बोलतोय... "
" कोण? सुशजत... हां ओळखलां, अरे कु मारला दे ना जरा मोबाईल मला
त्याच्याशी खूप महत्त्वाचां काम आहे... शप्लज... शप्लज जरा लवकर "
" आयवन, कु मार... कु मार... " सुशजत ला गशहवरून आलां पुढे त्याला बोलवत
नव्हतां.
" कु मार नाही का शतथे? आल्यावर शप्लज मी कॉल के ला होता म्हणून साांग
त्याला... आठवणीने नक्की साांगशील " शतकडू न होकार शमळण्याची वाट बघत तो
म्हणाला.
" अरे , कु मारचा काल अपघात झाला. "
" काय? काय म्हणाला तू सुशजत? कु मारचा अपघात? कधी? के व्हा? कु ठे ?
आशण कसा? "
मग सुशजतने थोडक्यात त्याला साांशगतलां की अपघात कधी आशण कसा
झाला, कालपासून कु मार अजून बेशुद्ध आहे. कु मारचां ऑपरे शन होणार... जमलां तर
तू ये...

" जमलां तर ! काय म्हणतोस तू सुशजत अरे कु मार बेस्ट फ्रेंड आहे माझा...
शनघालोच मी शतथां पोहोचल्यावर तुला कॉल करतो... "
" बरां ये मी वाट बघतो "
" काळजी करू नकोस काही होणार नाही त्याला, अरे इतराांना जगणां
शशकवणारा कु मार, नेहमी मदत करणारा... सवाांना समजून घेणारा... त्याच वाईट
कसां रे होणार... चल ठे वतो मी, लवकरच भेटू... "
" हो आल्यावर मला कॉल कर " सुशजत म्हणाला.
आयवन सोबत बोलून त्यालाही जरा मन हलकां झाल्यासारखां वाटलां.
कु मारला खरां च खूप शजवाभावाचा शमि शमळाला असां मनात आलां आशण त्याला
अशनरुद्ध ची आठवण झाली. अशनरुद्ध म्हणजे कु मारचा बालपणीचा शमि, अगदी
लहान असताना ते शमि बनले. कु मार बऱ्याच वेळेस त्याची आठवण काढायचा, मग
लहानपणी के लेल्या गमती साांगायचा. तो बालपणीचे दकस्से साांगायला लागला दक
खूप खुश व्हायचा... सुशजत या शवचारात हरवला... काही वेळानांतर त्याला जाणवलां
की कु मारबद्दल अशनरुद्धला साांगायला हवां... त्याने कु मारच्या शसमकाडवमधील
कॉन्टॅक्ट शलस्टमधून अशनरुद्धचा मोबाईल नांबर शोधून काढला आशण घाईघाईत
त्याच शसमवरून डायल के ला...
" हॅलो कु मार... 100 वर्े आयुर्षय आहे बघ तुला, तुझाच शवचार करत होतो
आशण तुला फोन करणार होतोच तर तुझाच कॉल आला. "
सुशजत मनातल्या मनात, अरे यार चुकून कु मारच्या शसमवरून कॉल
लागला... अन काहीसां पुटपुटला...

" हॅलो... हॅलो अरे आवाज येत नाही काय म्हणाला? "
" मी सुशजत बोलत आहे. ओळखलां का? "
" सुशजत? हा ओळखलां. पण कु मार कु ठे आहे? "
" तो... तो... दवाखान्यात आहे. "
" काय झालां त्याला? कु मार ठीक तर आहे ना? "
" कु मारचा अपघात झाला काल. "
" कसा झाला अपघात? कु मार कसा आहे? कु ठां आहे तो आता? "
पुन्हा सुशजतने थोडक्यात त्याला साांशगतलां...
" मला कालपासून कु मारची आठवण येत होती. काल रािी मी त्याला
फोनसुद्धा के ला होता पण त्याचा मोबाईल नांबर लागतच नव्हता... "
" अपघातात त्याचा मोबाईल पण फु टला, आज सकाळी मी त्याचां शसमकाडव
माझ्या मोबाईल मध्ये टाकलां... "
" धन्यवाद मला तु साांशगतलां त्याबद्दल. बरां मी फोन ठे वतो आशण बस लगेच
शनघतो, शतथां आलो की तुला कॉल करतो... "
" ठीक आहे. बाकी तू इथां आल्यावर बोलू... "
" हो चल ठे वतो फोन... "
असां म्हणत दोघाांनी फोन कट के ला... एका क्षणाला त्याच्या मनात शवचार
आला... मैिीचां नातां दकती शनराळां असत ना अगदी काहीएक सांबांध नसताांना फक्त

काही ददवसाांच्या ओळखी, सांपकव येऊन कु णा अनोळखी व्यक्ती सोबत आवडी शनवडी
जुळतात. नकळत एका नवीन नात्याचा जन्म होतो. कधीकाळी आम्ही एकमेकाांना
ओळखत नव्हतो तर साधी ओळख नव्हती आशण कु मारशी मैिी झाली तशी आयवन,
अशनरुद्ध याांच्याशी ओळख झाली... मैिीचां नातां कसां जुळलां ते कळलां नाही... अशनरुद्ध
तर कु मारचा बालपणापासून शमि आहे, मग त्याला तरी त्या डायरी बद्दल नक्की
माशहत असेल... कदाशचत शतच्याबद्दल सुद्धा...
खाली पायाकडे पाहत तो शवचार करत पायरीवर बसला असता...
कु णीतरी त्याच्या पाठीवर हात ठे वल्याचां जाणवलां तसां त्याने मान वर करून वर
पाशहलां तर त्याचे वडील, आकाश आशण कु मारचे आई वडील शतथां आल्याचां त्याला
ददसलां...
" बाबा, कधी आलात तुम्ही सगळे ? "
" आत्ताच आलो आम्ही. तू इथां बाहेर काय करत आहे? "
त्यावर " काही नाही. सहजच... " असां उत्तर त्याने ददलां.
" कु मार कसा आहे आता? जागा झाला की नाही अजून? " मध्येच शतने
शवचारले
" काकू , अजून बेशुद्धच आहे तो. " सुशजत म्हणाला.
" चला आत जाऊया " सुशजतचे वडील म्हणाले
मग सगळे सोबतच पायऱ्या चढू न सरळ ICU कडे गेले. कु मार कसा आहे
ते पाहायला... दुरूनच आकाशचे वडील शतथेच दाराच्या काचेतून त्याला पाहत

असल्याचां त्याांना ददसून आलां... काही क्षणात तेही दाराजवळ पोहोचले... शनदान
ऑपरे शन करण्या पूवी तरी तो शुद्धीवर यावा या आशेने एकदा कु मारला मनभरून
शतने पाशहले... शतचे डोळे भरून आले अन आसवां गालावरून खाली ओघळले... ती
अनावर होऊन जास्त भावूक होत होती मग शतला सावरत त्याांनी बाकावर बसशवले.
प्रशाांत शतच्या जवळ बसून शतला धीर देत होता... आकाश आशण सुशजत बाजूलाच
उभे राहून प्रशाांतला मदत करत होते...

कु मारचे वडील दाराच्या काचेतून त्याला पाहत होते... एक नजर त्या
माउलीला पाहून त्याांच मन भरून आलां पण त्याांनी स्वतःला साांभाळलां... त्याांना
ठाऊक होतां की असां खचून कसां शनभवणार, वास्तशवकता मान्य करून त्यावर मात
करणे हाच एकमेव उपाय आशण जीवन जगत असता हेच सूि योग्य आहे... मागे वळू न
पाशहलां तर आकाशचे वडील बाजूलाच त्याांच्या खाांद्यावर हात ठे वत म्हणाले...
" सगळां ठीक होईल. तुम्ही मुळीच भचांता करू नका "
डोळ्यात आलेले पाणी ददसू न देता त्याांनी मानेनां प्रशतसाद ददला...
" तुम्ही यायच्या आधी डॉक्टर त्याला तपासून गेल.े तुम्हाला परत आल्या
नांतर के शबनमध्ये येऊन भेटायचां हा शनरोप ददला होता... " आकाशचे वडील म्हणाले.
स्वतःला सावरत " का? कश्यासाठी के शबनमध्ये भेटायचां डॉक्टराांना? "
" ते नाही साांशगतलां, पण काहीतरी बोलायचां आहे असां डॉक्टर म्हणाले. "
" चला तर मग डॉक्टराांना भेटून घेऊ "

आतापयांत हे सारां बोलणां ऐकत बाजूलाच उभे सुशजतचे वडील म्हणाले...
शतघे डॉक्टरला भेटायचां म्हणून के शबनच्या बाहेर थाांबून...
" डॉक्टर साहेब आम्ही आत येऊ का? " परवानगी घेत त्याांनी के शबनचां दार
हळू च आत लोटलां.
" हो. शप्लज तुम्ही आत या. " डॉक्टर ने परवानगी देत त्याांना आत
बोलावलां...
शतघेही आत येऊन डॉक्टराांच्या टेबल समोर उभे राशहले...
" तुम्ही उभे का? शप्लज खुचीवर बसा "
शतघेही डॉक्टर आता काय म्हणणार आहे या शवचारातच खुचीवर बसले...
" डॉक्टर, तुम्ही काशहतरी बोलायचां आहे म्हणालात? " सुजीतच्या
वशडलाांनी पुढाकार घेत शवचारले.
" हो मला तुम्हाला काही साांगायचां आहे "
" काय झालां डॉक्टर? कु मार बरा होईल ना? " कु मारचे वडील काळजीनां
म्हणाले
" ऑपरे शन झालां की तो नक्की बरा होणार. आवश्यक ते सवव ररपोटव आलेले
आहेत सगळां नॉमवल आहे, आपण त्याच ऑपरे शन करू शकतो... " एवढां बोलून डॉक्टर
थाांबले.
जरावेळ समाधानाने शतघे एकमेकाांकडे पाहत...

" मग आता बाकी काय आहे? " आकाशच्या वशडलाांनी शवचारलां
एक नजर कु मारच्या वशडलाांकडे पाहून... " आपण इथेही कु मारचां ऑपरे शन
करू शकतो पण यारठकाणी काही गोष्टींची उणीव आहे तर वेळेवर कोणत्या प्रकारची
इमजवन्सी आल्यास अडचण शनमावण होऊ शकते म्हणून मी तुम्हाला एक सुचवू का? "
जरा भचांतेचा शवर्य होता पण जरा वेळ शवचार करून ते म्हणाले...
" बोला डॉक्टर साहेब काय म्हणणां आहे तुमचां "
" माझां मत असां आहे की कु मारचां ऑपरे शन खाजगी दवाखान्यात करायला
हवां. शतथां त्याची पूणव सोय के ली जाईल कोणतीही इमजवन्सी असो ककां वा इतर काही
अडचणी आल्या तरी सगळ्या सुशवधा उपलब्ध असणार... "
आता भचांता आणखी वाढली कारण पशहली गोष्ट अशी की कु मारला शुद्ध
नव्हती त्यात दुसऱ्या दवाखान्यात हलवणां... दुसरी गोष्ट म्हणजे खाजगी दवाखाना
म्हटलां की खचव जास्त येईल...
आता काय करावां त्याांना काहीएक सुचत नव्हतां... जरावेळ शाांतता
पसरली...
" तुम्ही जास्त शवचार करू नका माझ्या शमिाचाच उत्तम दवाखाना आहे,
डॉक्टर देवाांश वैद्य त्याच नाव शशवाय मी त्याच्याशी कु मारच्या ऑपरे शन बद्दल
आधीच बोललो आहे... मी बरोबर असेलच दक ऑपरे शन करतेवेळी आशण तुम्ही
पैश्याची काळजी करू नका मी तुम्हाला आधी शजतका खचव साांशगतला होता तेवढाच
येईल... "

हे ऐकू न त्याांना बरां वाटलां... चेहऱ्यावर आलेली भचांतेची छाया हळू हळू
नाहीशी झाली...
"ठीक आहे डॉक्टर साहेब मला तुमचां म्हणणां पटलां " कु मारचे वडील म्हणाले
" हा फॉमव भरून घ्या आशण येथून जाण्याची तयारी करा, मदतीला आपली
रुग्णवाहीका असेलच... "
त्यावर होकार शमळताच...
डॉक्टर खुचीवरून उठू न त्याांच्या बाजूला येऊन उभे राशहले आशण खाांद्यावर
हात ठे वून...
" ठीक आहे. आणखी काही मदत लागली तर मी आहेच... काळजी करू
नका. ओके ... "
असा सांवाद सांपताच ते सवव के शबनबाहेर पडले... मग ते शतन्ही वडील
मांडळी ICU जवळ आले... डॉक्टर जे म्हणाले ते सवव कु मारच्या आईला आशण त्या
शतघाांना साांशगतले...

सुशजत फॉमव हाती घेऊन वाचू लागला... त्यात रुग्णाचे नाव, पत्ता,
मोबाईल नांबर, वॉडव क्रमाांक, आजार इतर काही गोष्टी अशी काही माशहती
भरावयाची होती तर दुसऱ्या पानावर, स्वतःच्या मजीने, जबाबदारीने रुग्णाला
दुसऱ्या दवाखान्यात हलवण्याची हमी घेणाऱ्या पालकाची ककां वा नातेवाईकाांची सही
करून हमीपि शलशहलेलां होतां...

सुशजतने एकदा ते त्याांना वाचून साांशगतलां... थोडा वेळ शवचार करत शेवटी
काही उपाय नाही असां म्हणत कु मारच्या वशडलाांनी त्या फॉमव वर सही के ली आशण
तो फॉमव भरून योग्य त्यारठकाणी जमा के ला... काही वेळातच वॉडवबॉय आशण नसव
हवी ती औपचाररकता सांपवून कु मारला स्थलाांतर करण्याच्या कामाला लागले...
रुग्णवाशहकाही दवाखान्याच्या बाहेर पायरीजवळ उभी करण्यात आली... ते सवव
ICU बाहेर उभे असताांना कु णी आवाज ददल्याचां ऐकू आलां...
" रुग्णाचे वडील कु ठे आहेत? " नसव
समोर येत कु मारचे वडील म्हणाले " काय झालां? मॅडम मी इथां आहे "
" तुम्ही चला माझ्यासोबत नोंदवहीत तुमची सही घ्यायची राहून गेली. "
नसव
नसवसोबत जाऊन त्याांनी हवी शतथां सही के ली आशण ते परत आले...
जातेवेळी नसवनी त्याांना सवव गोष्टी आठवणीने सोबत घेऊन जायचां बजावलां... असां
बोलतां असता सुशजतचे लक्ष बॅगकडे वळले...
स्वतःशीच बोलत तो नजर इकडे शतकडे दफरवत - कु ठे बरां ठे वली ती बॅग?
शोधाशोध करत बाजूला त्याच्याच मागे भभांतीला टेकवून ठे वलेली त्याला ददसून आली
लगेच उचलून त्याने पाठीवर घेतली... नांतर घाईत शवसर पडू नये म्हणून...
आकाशकडे पाहत तो म्हणाला.
इतक्यात एक वॉडवबॉय हाती फाईल घेऊन आला... साांगू लागला...

" शह फाईल जपून ठे वा यात पेशन्टचे सवव ररपोटव आहेत... कळलां... हां घ्या
आशण साांभाळू न ठे वा... "
असां म्हणत ती फाईल त्याने जवळच असलेल्या प्रशाांतला ददली... वॉडवबॉय
कडे एकटक पाहत तो काहीतरी बोलला... पण ते कु णालाच कळलां नाही मग सुशजतने
पुढां होऊन ती फाईल घेतली आशण बॅगमध्ये ठे वली... शतथां आणलेल्या सवव गोष्टी सोबत
घेत ते जायच्या तयारीस लागले... सुशजतचा मोबाईल वाजला... घाई घाईत कु णाचा
फोन आहे हे न पाहता लगेच उचलून त्याने मोबाईल कानाला लावला...
" हॅलो... "
" हॅलो सुशजत मी पोहोचले. बस स्थानक आहे ना शतथे उभी आहे. "
" तू आलीस का? ... " जरावेळ शवचार करत दक आता काय करावां
" हो 5 - 10 शमशनटां झाली असतील, बरां दवाखाना कु ठे आहे ते म्हणजे मला
ऑटोने येता येईल... "
" तू शतथांच थाांब, मीच तुला घ्यायला येतो शतथां "
" ठीक आहे " म्हणत शतने फोन ठे वला
सवयीप्रमाणे मोबाईलवर बोलत तो कधी बाहेर आला त्यासुद्धा कळलां
नाही... परत जायला शनघाला तर समोरून कु मारला दोघेजण धरून आणताांना
त्याला ददसले. क्षणात त्याांनी कु मारला सलाईन आशण ऑशक्सजन मास्क सकट
रुग्णवाशहके त ठे वले... लगेच त्याांच्या पाठोपाठ कु मारचे आई वडील आशण बाकी सवव
शतथां आले. कु मार सोबत कु णीही दोन व्यक्ती जाऊ शकत होते म्हणून त्याचे आई

वडील जातील असां ठरलां पण त्याची आई आणखी दुःखी होऊन रडेल... यामुळे
सुशजतचे वडील सोबत जातील असे ठरशवले... रुग्णवाशहका कु मारला घेऊन
शनघाली... आता प्रश्न हा होता की पाच जण दोन दुचाकीवर कसे जाणार त्यात भर
पडली ती अशी की सुशजतला बस स्थानक ला जावां लागणार होतां म्हणून...
" शतघे एका दुचाकीवरून जाणां काही बरोबर नाही, रादफक पोशलसाांनी
पकडलां तर नसती उठाठे व करावी लागेल म्हणून ऑटोने जायला हवां... " सुशजत
म्हणाला
त्यावर आकाशचे वडील " मी घरी जाऊन यायचां म्हणत होतो... " तेव्हा
एक दुचाकी घेऊन ते घरी तर कु मारची आई, प्रशाांत आशण आकाश ऑटोने
दवाखान्याकडे जायला शनघाले... सुशजत बसस्थानकाकडे...

१६. प्रवास २

रुग्णवाशहका कु मारला शजल्हा रुग्णालय येथून घेऊन शनघाली. सूयव
डोक्यावर आलेला... आजूबाजूला धुराचे लोट तर रस्त्यात वाहनाांची गदी, सुरळीत
वाहतूक सुरु राहावी यासाठी मध्येच येणारे स्पीड ब्रेकर... चौक आला की लाल ददवा
लावून रॅदफक शसग्नल वाटेत एक आणखी नवा सोबती थाांबायला भाग पाडत होता
तर एकीकडे भरधाव वेगाने एका नवीन प्रवासाला सुरुवात झाली... कु मारला माि
या सगळ्या गोष्टींची काहीएक जाणीव नव्हती... त्याचे वडील मायेनां त्याच्या
चेहऱ्याकडे पाहत होते. तो जणू डोळे शमटू न या दुशनयेपासून अशलप्त अश्या वेगळ्याच
दुशनयेत हरवला होता...
त्याच्या मागेच काही अांतर ठे वून ऑटोने त्याची आई, प्रशाांत आशण आकाश
येत होते... ती माऊली ऑटोतून मान बाहेर काढू न त्या रुग्णवाशहके ला पाहत होती
पण जसजशी वेळ जात होती ते अांतर वाढत होत... एक क्षण असा आला की
रुग्णवाशहका गदीतून वाट काढीत ददसेनाशी झाली...
रस्त्यात येणाऱ्या वाहनाांच्या गदीला तोंड देत सुशजत दुचाकी घेऊन
बसस्थानकाजवळ पोहोचला. तर शतथां पुन्हा त्याला प्रवाश्याची गदी अन मध्येमध्ये
येणाऱ्या बसचा सामना करावा लागला... मग कसातरी वाट काढीत तो एका दाट
शहरव्यागार कडू भलांबाच्या झाडाजवळ पोहोचला, घामानां शरीर भचांब ओलां झालां होतां,
तापत्या कडक उन्हात

झाडाखाली दुचाकी उभी करून तो थांडगार सावलीने

सुखावला मग मोबाईल बाहेर काढू न त्याने शतला फोन लावला...

" हॅलो... सुशजत बोलतोय "
" हॅलो... बोल सुशजत "
" मी बसस्थानका जवळ आलो, तु कु ठे आहे? "
" मी इथांच तर आहे... " आजूबाजूला नजर दफरवत ती म्हणाली
" तुला कडू भलांबाचां झाडां ददसत आहे का? मी झाडाखाली उभा आहे "
तसां शतने ते झाडां शोधत नजर दफरवली " हो ददसलां... मी आलेच तू थाांब
शतथेच " म्हणत शतने फोन कट के ला, ती सुजीतकडे जायला लागली... दहा बारा
पावलां चालत नाही तर ती त्या झाडाखाली पोहोचली...
त्याच्या जवळ उभी राहून...
"तू इथां आला मी शतथां बसस्थानकाजवळ तुझी वाट पाहत होते"
" सॉरी पण शतथां वाहनाची जरा जास्तच ये जा सुरु आहे... म्हणून..."
" अरे , दवाखाना कोणता ते साांशगतलां असत तर मीच आले असते ऑटोने..."
मग त्याने कु मारला दुसऱ्या दवाखान्यात दाखल करावां लागल्याचां शतला
साांशगतलां... अन तो शतला सोबत घेत दुचाकीवरून जायला लागला... वाटेत शतने
त्याला प्रश्न करत कालपासून ते या क्षणापयांत काय, कसां झालां ते सवव शवचारून घेतलां
आशण त्याने शतला कु मारची डायरी त्यात शलशहलेलां गुशपत हे सोडू न बाकी सवव
साांशगतलां... कु मार अजूनही बेशुद्ध आहे साांशगतल्यावर ती अबोल झाली... मग तो

सुद्धा जरा वेग वाढवून दुचाकी चालवायला लागला पण दुसऱ्या क्षणी त्याला
कु मारचा चेहरा आठवला अन त्याने ब्रेक लावत वेग कमी के ला...

इकडे हे असां घडत असता आयवन राहत असलेल्या रठकाणी...

कु मारला भेटायचां म्हणून तो सवव काम तसेच सोडू न HR ला भेटण्यात वेळ
वाया न घालवता तसाच ऑदफसमधून शनघाला. सुशजतने त्याला कु मारच्या
अपघाताची बातमी ददली तसाच तो HR ला सुटीचा अजव ईमेल करून रूमवर आला.
त्याने शतकीट आधीच ऑनलाइन काढू न घेतलां... पटकन बॅगमध्ये हवां ते सामान घेऊन
तो रे ल्वे स्टेशनला पोहोचला... रे ल्वे यायला अधाव तास वेळ होता, प्लँटफॉमव वर
आल्यानांतर त्याने बॅग खाली ठे वली, तो शतथल्या बाकावर रे ल्वे येण्याची वाट पाहत
बसला... मनात शवचाराांचां वादळ उठलां, कु मार ठीक तर असेल ना? त्याला फार
लागलां की काय? ...

इतक्यात रे ल्वे काही वेळातच प्लॅटफॉमवला येणार अशी अनौन्समेंट त्याच्या
कानावर पडली, तो भानावर आला... पाच एक शमशनटाांनी ककव श शसटी देत रे ल्वे
आल्याची त्याला ददसून आली... रे ल्वे थाांबते न थाांबते तर लोकाांची चढण्याची घाई
सुरु त्याचबरोबर उतरण्याची सुद्धा... दाराजवळ उभा राहून तो गदीत उभा राशहला
आशण आपोआप तो आत शशरला... सुदव
ै ाने शखडकीजवळ जागा शमळाली, तो बॅग

बाजूला ठे वून शतथां बसला... पुन्हा शशट्टी देत रे ल्वे स्टेशनला शनरोप देऊन, प्रवाश्याांना
घेऊन रे ल्वे शनघाली...

आयवन शशक्षण पूणव झाल्यावर या शहरात एका खाजगी कां पनीत नोकरी
करत होता... या नवीन शहरात येऊन त्याला जवळ जवळ दोन वर्े पूणव झाली होती.
सुरुवातीला जरा नवीन शहराशी जुळवून घ्यायला वेळ लागला पण सुशशशक्षत
बेरोजगार म्हणवून घेण्यापेक्षा या पररशस्थतीचा सामना करावा असां ठरवून त्याने
इथेच जम बसशवला... पण तो शमिाांसोबत सांपकावत होता हीच त्याची खास ओळख,
कु मारला तो दर एक दोन ददवसाआड फोन करत होता... कु मार सोबत त्याची ओळख
झाली ती पदवीला प्रथम वर्षयावला असताांना ... मग कधी ते शजवलग शमि झाले त्याांना
कळलां नाही, पदवी पूणव झाली आशण सोबतच मास्टसवला प्रवेश घेतला... त्यामुळे ते
आणखी दोन वर्े सोबतच होते... एकू ण काय तर सलग पाच वर्े ते दोघे जण एकि
होते...
सतत सांपकावत राशहल्यानेच नातां अतूट बनतां... जीवाभावाची नाती
जुळतात... कधी कधी तर ही नाती रक्ताच्या नात्यापेक्षा जवळची वाटायला
लागतात... असचां काही कु मार आशण त्याच्या शमिाांबद्दल होतां... म्हणूनच त्याचा
अपघात झाल्याचां कळताच आयवन सगळां तसांच सोडू न त्याला भेटायला शनघाला...
याांचा असा प्रवास सुरू असता अशनरुध्द राहत असलेल्या शहरात...
शशक्षण पूणव झाल्यानांतर नोकरीसाठी तो घरापासून दूर या नवीन शहरात
राहत होता... शजथे तो एका खाजगी कां पनीत जयुशनयर इां शजशनयर म्हणून सहा मशहने

पूवी रुजू झाला... तसां त्याने कु मारला फोन करून साांशगतलां होतां... तर वेळ शमळे ल
तसा तो फोन करून त्याच्याशी बोलत होता... काल रािी सुद्धा त्याने कु मारला फोन
के ला होता पण मोबाईल बांद असल्याने तो त्याच्याशी बोलू शकला नाही... जेव्हा
त्याला कु मारचा अपघात झाला असे कळलां त्याला काही सुचेना... अचानक असां काही
घडलां हे त्याचां मन मानायला तयार नव्हतां... म्हणूनच या धक्क्यातून सावरायला
त्याला जरा वेळ लागला. मग तोही लगेच मॅनेजरला साांगून कु मारला भेटण्यासाठी
शनघाला... रे ल्वे वेळाने जाणार असां समजल्यावर तो बस ने प्रवासाला शनघाला... हवां
ते एका बॅगमध्ये सोबत घेऊन तो बसमध्ये बसला, ऊन्ह चाांगलांच तापत होतां त्यात
आणखी एक भर म्हणजे सुटी असल्याने बस प्रवाश्याांच्या गदीने पूणव भरली... त्या
गदीत कशीतरी जागा शमळवून तो बसमध्ये बसला आशण एकदाची बस सुरु झाली.
धावपळ सुरू होती त्यामुळे त्याला शवचाराांची जाणीव होत नव्हती पण आता
बसमध्ये बसल्यानांतर मनात दकत्येक शवचार एकामागून एक येत होते... इतक्यात
त्याचा मोबाईल वाजला...
" हॅलो... अशनरुध्द, मी आयवन... "
" हॅलो... आयवन अरे तू कु ठे आहेस आता...? "
" मी रे ल्वे मध्ये आहे तुला साांगायचां होतां की कु मारचा अपघात झाला... "

" कळलां मला सुजीतकडू न... मी शनघालो शतकडे जायला... "

" ठीक झालां मला वाटलां कदाशचत तुला माशहत नसेल... "

" मी तुला साांगणार होतो पण तूच कॉल के ला... "

" ते जाऊ दे, तू कॉल के ला काय आशण मी के ला काय एकच तर आहे... "

" हो बरोबर आहे मी बसने येत आहे तेव्हा तू मला बस स्थानकाजवळ भेट...
तेथून दोघे सोबत जाऊ... "

" ठीक आहे... तू पोहोचला दक मला कॉल कर... "

" हो ओके ठे वतो फोन " म्हणत त्याांनी फोन कट के ला...

इकडे रुग्णवाशहका कु मारला घेऊन पोहोचली... वॉडवबॉय त्याला चाकाांच्या
बेडवर ठे वून आत न्यायला लागले सोबत त्याचे वडील आशण सुजीतचे वडील मागे
मागे जात होते... दवाखाना अगदी स्वच्छ आशण सवव सोयीसुशवधायुक्त असल्याचे
त्याांना ददसून आले... त्याचे ररपोटव डॉक्टर वैद्य याांनी आधीच पाशहले होते म्हणून
त्याला ICU मध्ये दाखल करण्याचे साांशगतले होते... त्याला ICU मध्ये दाखल के ले

तोच डॉक्टर, नसव याांनी त्याला तपासून त्याची अवस्था समजून घेत त्याला आवश्यक
ते इां जेक्शन, सलाईन लावून ते बाहेर आले. कु मारच्या वशडलाांची भेट घेऊन त्याला
शनरीक्षण करण्यासाठी आज रािभर ठे वू आशण उद्या सकाळीच ऑपरे शन करू
काळजीच कारण नाही... सवव ठीक होईल... असे डॉक्टर वैद्य याांनी साांशगतले...

थोड्याच वेळात कु मारची आई, प्रशाांत आशण आकाश सुध्दा दवाखान्यात
पोहोचले... सरकारी आशण खाजगी यातील फरक पायरी चढू न शतथल्या फरशीवर
पाय ठे वताच त्याांना जाणवला. पुढे जात असता प्रशाांत आशण आकाश समोरच
inquiry counter आशण आजूबाजूला के लेली उत्तम रां गरां गोटी, waiting करीता
हॉलमध्ये TV लावलेला असून बसण्याची के लेली सोय हे सगळां त्याांच्यासाठी नवीन
होतां... समोर चालत जात असता मध्येच नसवनी त्याांना थाांबवून कु णाला भेटायचां आहे
असा प्रश्न शवचारला... तेव्हा कु मारचां नाव साांशगतल्यावर नोंदवहीत त्याांची नावे
शलहून त्याांना आत प्रवेश ददला...

मग पाच दहा शमशनटाांनी सुशजत, शतला घेऊन शतथे पोहोचला पण आत
प्रवेश के ला आशण त्याांना waiting कररता थाांबवून ठे वलां... एकाचवेळी इतके जण
रुग्णाला भेटायला जाऊ शकत नाही असा शनयम असल्याचां नसवने साांशगतलां... मग
काही वेळानांतर सुशजतने कॉल करून प्रशाांत आशण आकाशला बोलवून घेतलां... ते
परत आल्यावर याांना कु मारला भेटायला ICU कडे जाता आलां... सुशजत आशण ती
शतथां आले, बाकी सवव तेथून थोड्या दूर खुचीवर बसून होते... ते दोघे जण ICU च्या

दाराजवळ गेले, शतथे खुचीवर एक नसव बसून होती. शतने त्या दोघाांना शतथेच
थाांबवलां...
" कु णाला भेटायचां आहे तुम्हाला...? "
" कु मार... जयाला आत्ता थोड्यावेळापूवी दाखल के लां... " सुशजत
" सॉरी पण तुम्ही त्याला भेटू शकत नाही, त्याची कां शडशन शसरीयस आहे
शप्लज... इथूनच पहा हवां तर "
आता काय करावां त्याांना काही सुचेना दाराच्या काचेतून नीटसां काही ददसत
नव्हतां... त्यात सुशजतने त्याला पाशहलां होतां पण ती इतक्या दुरून आली आशण शतला
कु मारला असां दुरून पाहावां लागणार हे काही त्याला पटलां नाही... म्हणून तोच
सुशजत पुढे होऊन " मॅडम, शप्लज शहला आत जाऊ द्या मी नाही भेटत हवां तर... "
" नाही, नाही म्हटलां ना मी. "
" शप्लज मॅडम ती खूप दुरून आली आहे त्याला पहायला, शतला परत
जायचां आहे आजच... शप्लज शप्लज... "
त्याच्या शवनवण्या ऐकू न त्या नसवने परवानगी देत... " जा पण लगेच परत
या जास्त वेळ आत थाांबू नका आशण त्याला िास होईल असां काही करू नका "
त्यावर दोघाांनी मानेनेच होकार ददला, ती आत त्याला पाहायला गेली...
चार वर्े झाली, शतने त्याला शेवटचां पाशहलां होतां पण आज असां अचानक त्याला
भेटावां लागेल आशण ते शह अश्या अवस्थेत... असां मनातच स्वतःशी म्हणत ती

त्याच्याजवळ गेली... दकतीतरी ददवसाांनी ती त्याचा चेहरा पाहत होती, बहुदा हा
तो नसावा असां शतला वाटू न गेल.ां .. चार वर्े लोटली सगळां च बदललां होतां, आजूबाजूचे
वातावरण, वेळ, पररशस्थती, नातां आशण बरां च काही, मग चेहरे सुध्दा बदलणार...
असे शवचार मनात येत असता ती त्याला न्याहाळू न पाहत होती त्याची झालेली
अवस्था शतला बघवत नव्हती... समोरच जरा धूसर ददसत असल्याचां शतला जाणवलां
तर पापण्या ओल्या होऊन आसवां डोळ्यात तरळत असल्याचां शतला कळलां... लगेच
आसवां रटपत ती हलके च त्याच्या हाताला स्पशव करून, त्याच्या प्रशतसादाची वाट
पाहत होती पण तो काहीएक हालचाल करत नाही शतला समजलां आशण ती बाहेर
आली...
ती बाहेर आल्याचां पाहून सुशजत शतच्याजवळ गेला... शतने आसवां जरी
पुसले पण त्याांनी स्वतःचां अशस्तत्व अजून शतच्या पापण्याांखाली रटकवून ठे वलां होतां,
शतला जरा बोलतां करावां असां वाटू न तो म्हणाला...
" पाशहलां त्याला? " शतच्या नजरे ला नजर देत
त्यावर शतने नुसतां मान हलवून " हां " इतकां च म्हटलां.
मग तो शतला घेऊन कु मारच्या आईजवळ आला, ती माऊली समोरच एक
मुलगा आशण त्या मुलाची आई त्याला भरवत असल्याचां पाहून मनातच कु मारला जेवू
घालता यावां या कल्पनेने कदाशचत... शतला पुन्हा गशहवरून आलां... त्याने जवळ
जाताच...
" काकू , काकू ... " सुशजत आवाज देत
आसवां पदराला पुसून वर पाहत " सुशजत आलास तू? " ती म्हणाली

" हो काकू , अन सोबत बघा कोण आहे ते... " तो म्हणाला
शतने बाजूला पाशहले... " तू कधी आलीस? तुला कसां कळलां? "
" आत्ताच आले काकू , सुशजतने फोन करून मला साांशगतलां... "
मग शतला बाजूच्या खुचीवर बसायला साांगून त्याने पाठीवरची बॅग दुसऱ्या
बाजूला ठे वली... तो त्याच्या वशडलाांजवळ गेला...

ती कु मारच्या आईजवळ बसली आशण शतला धीर देत...
" लवकरच बरा होईल कु मार. तुम्ही साांभाळा स्वतःला... "
" हो पण कसां साांभाळू मी मला? कालपासून पोरां तसांच झोपून आहे. साधा
डोळा त्यानां अजून उघडला नाही की शब्दानां बोलला नाही... "
आता माि काय बोलावां शतला कळत नव्हतां. शतने खाांद्यावर हात ठे वून
थोपटत शतला जवळ घेतलां...
तसा हुांदका देत ती आणखी व्याकु ळ झाली आशण अनावर होऊन रडत, साांगू
लागली... माझा कु मार अगदी साधा आहे कधी कु णाशी भाांडण नाही की दोनदोन
शब्द म्हणून कु णाचां मन दुखावत नाही, आम्हाला वर आवाजात कधी बोलला नाही,
का म्हणून ही वेळ आमच्यावर आली ते कळत नाही... बरां ' तो ' परीक्षा पाहतो दक
काय शनयतीला ठाऊक, पण मी काय काही कमी करते ' त्याच '... तरी माझा कु मार
आज असा पडू न आहे...

असां बरां च काही ती मनमोकळां बोलत होती... शतला आता कु ठे जरा आधार
शमळाला होता, त्यामुळां शतचां मन हलकां झालां... प्रशाांत आशण आकाश समोरच्या
बाजूला एका राांगेत ठे वलेल्या खुचीवर बसून होते... ते जवळ येऊन शतला धीर देत
होते...

अधाव पाऊण तास झाला , डॉक्टर देवाांश वैद्य कु मारला तपासून परत जात
असताांना... त्याचे ररपोटव कु ठे आहेत? असां डॉक्टर वैद्य याांनी शवचारलां... तेव्हा सुशजत
कु मारचे ररपोटव बॅगमधून काढू न घेऊन आला त्यावेळी बॅगमधून डायरी खाली पडली
तर घाईघाईत ती डायरी आकाशला बॅगमध्ये ठे व असां साांगून त्याने ते ररपोटव
डॉक्टराांना ददले... अन तो शतथांच बाजूला उभा राशहला, डॉक्टर त्यावर एक नजर
दफरवून...
" सगळां नॉमवल आहे, उद्या सकाळी कु मारचां ऑपरे शन होईल. ठीक आहे,
तुम्ही २५००० हजार रुपये जमा करून घ्या बाकी ऑपरे शन झाल्यानांतर, सुटी
व्हायच्या आधी द्यावे लागतील... " असां म्हणत डॉक्टर वैद्य ते ररपोटव सोबत घेऊन
के शबनमध्ये गेले...
कु मारचे वडील जरा खाली बसले, सुशजतचे वडील त्याांच्या जवळ येऊन
म्हणाले...
" चला, पैसे जमा करून घेऊ "
" हे तर २५००० हजार रुपये जमा करा म्हणताहेत... तुम्हाला माशहती
आहे जवळ फक्त २०००० च आहेत... आता काय करायच? "

त्याांना धीर देत " तुम्ही काळजी करू नका, मी सोबत आणले आहेत काही
तुम्ही चला तर खरां ... "
मग दोघे सुशजतला सोबत घेऊन काउां टर जवळ आले... आवश्यक ती
माशहती भरून सुशजतने फॉमव सबशमट के ला तर त्याच्या वशडलाांनी ५००० रुपये
शखश्यातून काढू न कु मारच्या वडीलाांना ददले असे २५००० रुपये त्याांनी जमा के ले...
शतघे ICU कडे परतले...
ते दोघे जरा हॉलकडे जायला शनघाले तर सुशजत त्या दोघी बसल्या होत्या
शतथां येऊन त्याांच्या बाजूला उभा राशहला...
तेव्हा जवळ जवळ 4 वाजून गेले होते, ती कु मारच्या आईला मी आलेच
असां म्हणत सुशजतकडे आली...
" सुशजत, काय म्हणाले डॉक्टर? "
" ररपोटव नॉमवल आहे आशण उद्या सकाळी ऑपरे शन करणार असां म्हणाले..."
" खूप लागलां कु मारला... "
" हो ना कसां झालां काही कळत नाही "
जरावेळ दोघांही शाांत राशहले... मग मोबाईल मध्ये वेळ पाहत ती
म्हणाली...
" मला शनघायला पाशहजे. मी घाईघाईत माझ्या ह्ाांना न साांगताच इकडे
आले तर उशीर व्हायच्या आधी मी घरी जायला हवां... "

त्यावर तो म्हणाला...
" ठीक आहे, चल मी तुला बस स्थानक येथे सोडू न परत येतो... "
" जाईल मी तू राहू दे... "
" चल मी येतो सोबत... "
मग शतने त्याच्या आईचा शनरोप घेत, काळजी करू नका, सवव ठीक होईल,
तो लवकर बरा होईल असां म्हणत शतने बाजूच्या खुचीवर ठे वलेली हँडबॅग उचलली...
प्रशाांत जवळ जाऊन त्याला काळजी घे, तुझी आशण काका काकूां ची सुध्दा... त्याच्या
आई वशडलाांना ' येते मी ' असां म्हणत परत जायला शनघाली...

सुशजत शतला घेऊन बस स्थानकाकडे दुचाकीने जात होता... शतला
कु मारच्या डायरीबद्दल साांगावां असां राहून राहून त्याच्या मनात येत होतां पण नेमकां
शतला कसां साांगावां? काय काय साांगावां? त्याला कळत नव्हतां... शवचार करत असताना
तो बस स्थानक जवळ पोहोचला त्याच्या लक्षात आलां नाही तेव्हा त्याला आवाज देत
शतने त्याला दुचाकी बाजूला थाांबवायला साांशगतलां...
तशी दुचाकी बाजूला लावून तो शतला बस पयांत सोडू न द्यायला
शतच्यासोबतच गेला... शतला सवव साांगून टाकावां असां वाटू न त्याने बसमध्ये चढतेवेळी
शतला म्हटलां...
" जरा थाांबशील पाच शमशनट... "
" काय झालां? सुशजत "

नेमकां काय म्हणावां आता? हाच प्रश्न त्याला रोखून होता... तरी तो समोर
आला...
" काही नाही, व्यवशस्थत जा आशण पोहचल्यावर मला फोन कर...
कु मारच्या नांबर वर फोन के ला तरी चालेल त्याच शसमकाडव माझ्याच मोबाईल मध्ये
आहे... "
" हो बरां येते मी... काळजी घे, मी येईल परत... त्याला भेटायला " म्हणत
ती बसमध्ये चढली आशण सीटवर बसली
शखडकीतून त्याला हात हलवून बाय करत शतने जाते असा इशारा के ला...
काही वेळातच बस सुरु झाली आशण प्रवाश्याांना घेऊन जायला लागली...

१७. नकळत...

बस शनघून गेली पण सुशजत अजूनही शतथेच थाांबून होता... त्याला जे गुशपत
डायरी वाचल्यानांतर कळलां होतां ते शतला साांगणां गरजेचां होतां असां त्याला वाटतां होत.
' मी शतला सगळां साांगून टाकायला हवां होतां पण आता वेळ शनघून गेली... का म्हणून
मी शतला साांगू शकलो नाही? कु मारने जर मला कधी कळू ददलां नाही तर आणखी
कु णाला माशहत असणां अशक्य... शेवटी जे काय झालां ते तसेच कु मार आशण त्याच्या
डायरीतच गुप्त राहावां असा शनयतीचा कौल असावा... ' मनातच हे सवव काही तो
स्वतःलाच साांगत होता, त्याचा मोबाईल वाजला...
" हॅलो सुशजत... मी अशनरुध्द बोलत आहे. "
" हॅलो बोल ना, तू शनघाला का? "
" हो मी बसने येत आहे आशण मला आयवनने फोन के ला होता... शतथां
आल्यानांतर आम्ही दोघे सोबतच येणार आहोत... "
" अच्छा, तरी दकती वेळ लागणार अजून... "
" मला अधाव तास तरी लागेल आणखी... "
" मी भेटतो तुम्हाला बस स्थानक येथे, इथे आले दक मला कॉल करून साांगा.
ठीक आहे "
" हो, आता तब्येत कशी आहे कु मारची... "

त्यावर अजून तो बेशुध्द असल्याचां आशण उद्या सकाळी ऑपरे शन होणार
असां त्यानां अशनरुध्दला साांशगतलां... बाकी परस्पर भेटल्यावर बोलूया असां म्हणत फोन
कट के ला... थोड्या वेळाने पुन्हा परत यावां लागणार म्हणून तो आयवन आशण अशनरुध्द
याांची वाट पाहत शतथांच थाांबला... रस्त्याने वाहनाांची वदवळ सुरु होती, तापत्या
उन्हामुळे प्रवासी िस्त झाले होते पण वेळ काळ आहे तसा सोसून जगावां लागतां हेच
जीवनाचां सत्य आहे... स्वतःलाच साांगत डायरीच्या दुशनयेत सफर करायला
लागला...

अशनरुध्द बस स्थानक येथे पोहोचला, फोन करून त्याने सुशजतला शोधलां
आशण त्याांची भेट झाली. काही वेळाने आयवन सुध्दा ऑटोने शतथां आला... तो ऑटोतून
उतरतेवेळी सुशजतला ददसला तेव्हा दोघेही त्याच्या जवळ जाऊन त्याला भेटले...
दुचाकी सुरु करत सुशजत म्हणाला.
" चला आता शनघूया... "
" अरे सुशजत थाांब जरा, ऋतुराज येणार आहे... " आयवन म्हणाला
" कोण ऋतुराज? " सुशजतने शवचारलां
" शमि आहे, पदवीला असताांना आमच्यासोबत होता , तू ओळखतो त्याला
" आयवन...
" पण हे नाव तर मी पशहल्याांदाच ऐकतो आहे " सुशजत म्हणाला तेव्हा दोघे
आयवन कडे पाहत होते...

" बरां थाांबा पाच दहा शमशनटे, बस येईलच तो " म्हणत आयवनने त्याला फोन
लावला... फोन लागला पण तो फोन उचलत नव्हता म्हणून फोन कट करून त्याने
पुन्हा लावला तोच समोरून दुचाकी चालवत तो शतथां येत असल्याचां त्याांना ददसलां...
दुचाकी वळवून त्याने ते शतघे उभे होते शतथून काही अांतरावर थाांबून मोबाईल बाहेर
काढला आशण आयवनला फोन लावला... तोच आयवन त्याला आवाज देत असल्याचे
त्याने ऐकलां... मोबाईल शखश्यात ठे वून तो त्याांच्याकडे जायला लागला...
" अरे मी ओळखतो याला, कु मार सोबत भेटलो होतो एक दोनदा पण याच
नाव... कु मारने काही वेगळां च साांशगतलां होतां... हा आठवलां Rj... हेच नाव साांशगतलां
होतां कु मारने " सुशजत म्हणाला
" अच्छा अरे कु मारने ददलेलां नाव आहे ते"

आयवन असां साांगत होता

तेवढ्यात ऋतुराज शतथां पोहोचला. शतथांच सुशजतला ते शतघे कु मार कसा आहे? कसा
काय झाला अपघात? खूप लागलां का त्याला? ऑपरे शन झालां का मग? असे दकतीतरी
प्रश्न शवचारत दुचाकीने दवाखाण्याकडे जायला लागले...
त्याांच्या प्रश्नाांची उत्तरे देत सुशजतने त्याांना कु मारची काय अवस्था झाली ते
साांशगतले, त्याचबरोबर तो अजूनही बेशुध्द आहे हे ऐकू न त्याांना धक्का बसला होता...
खरां तर त्याांनासुद्धा कु मारचा दुचाकी चालशवताांना अपघात झाला हे स्वप्न दक वास्तव
हे कळत नव्हतां... पण आपल्या मान्य न करण्यामुळे वास्तशवकता बदलत नाही जे
घडलां ते नाकारता येत नाही... शेवटी आपलां मन हे त्याचां गोष्टींवर लवकर शवश्वास
ठे वतां जयात आपला आनांद आहे, जयामध्ये आपल्या मनाचां समाधान आहे...

थोड्याच वेळात ते दवाखान्यात पोहोचले, एकाचवेळी सवाांना आत प्रवेश
देणार नाही हे सुशजतला ठाऊक होत. त्याने आधीच प्रशाांत आशण आकाशला बाहेर
बोलावून घेतलां... आळीपाळीने आत ICU मध्ये जाऊन त्या दाराच्या काचेतुनच
त्याांनी कु मारला पाशहलां... शतथां आल्यावर त्याांना सवव जे काय घडलां ते वारां वार ऐकू न
समजलां आशण त्यामुळे फोनवर ऐकू न शजतकां दुःख झाल त्यापेक्षा जास्त कु मारला
डोळ्यासमोर या अवस्थेत पाहून त्याांनी अनुभवलां... आत कु मार अजून तसाच पडू न
होता, त्याला आत जाऊन भेटावां असां प्रत्येकाला वाटत होतां पण कु णालाही परवानगी
शमळाली नाही... बराच वेळ प्रयत्न करून हाती अपयश आले आशण ती नसव ऐकायला
मुळीच तयार नव्हती म्हणून सरतेशेवटी हार मानून ते सवव कु मारच्या आई वशडलाांना
भेट देऊन त्याांना धीर देत होते...

आता सायांकाळ होऊन अांधार पडला, तशी रुग्णाांना भेटावयास येणाऱ्याांची
गदी व्हायला लागली... शमि पररवार, नातेवाईक रुग्णाला भेट ददली की काळजी
घ्या, देव ठीक करे ल, नशीब दुसरां काय ! असां बरां च काही बोलून शनघून जात होते...
तसे काही नातेवाईक कु मारला सुध्दा भेट देऊन परत जात होते पण तो बेशुध्द होता
त्यामुळे त्याला बाहेरून पाहून त्याच्या आई वशडलाांना धीर देत होते... येताांनी प्रत्येक
जण काही न काही घेऊन येत पण ते सगळां तसेच पडू न होत... कु णाला ते खायची
ईच्छा होत नव्हती... परत घेऊन जा म्हणावां तर त्याांना वाईट वाटेल म्हणून ते सवव
एका जागी जमा के ल होत...

वेळ अशीच शनघून जात होती सवव कु मार कमीत कमी आतातरी शुद्धीवर
येईल या आशेवर होते पण तो होता तसाच शनपशचत पडू न होता... मग सवाांनी एकि
चहा घेतला आशण आत बाहेर आळीपाळीने चकरा मारीत शह राि कशीतरी घालवावी
लागेल हे लक्षात घेता बाकीच्याांना घरी पाठशवलां तर बरां होईल असां ठरवल... तेव्हा
इतके जण शतथां थाांबू शकत नाही असां कळलां, मग शनदान चार जण शतथांच मुक्कामी
राहतील असां ठरलां पण कु मारची आई, प्रशाांत दोघेही घरी जायला तयार नव्हते तर
दोन्ही वडील मांडळी शतथां असणां आवश्यक असल्याने शेवटी आयवन, अशनरुध्द आशण
सुशजत हे रािभर ऋतुराज सोबत त्याच्या घरी जायचां, सकाळी लवकर उठू न
दवाखान्यात परत यायचां ठरवून शतथून शनघाले... त्याांची शतथून बाहेर जायची इच्छा
होत नव्हती पण दुसरा पयावय नव्हता म्हणून ते जरावेळ आणखी प्रयत्न करीत होते
पण कु णीही घरी परत जायला तयार नव्हतां... मग ते चारजण दुचाकी ने त्याच्या
घरी गेल.े .. त्याने घरी फोन करून शमिाांना सोबत घेऊन येत असल्याचे आधीच
साांशगतलां होतां. हातपाय धुवून ते त्याच्या रूम मध्ये बसले. जवळपास आठ वाजलेले...
पण तरीही त्याांच्याकररता चहा घेऊन त्याची बहीण आत आली... चहा घेत ते
कु मारबद्दल बोल्त होते, असे व्हायला नको होतां... हेच वाक्य ते वारां वार बोलत होते...
मधेच उद्या सकाळी ऑपरे शन व्यवशस्थत पार पडले की कु मार लवकर बरा व्हायला
पाशहजे हीच त्याांची मनोमन ईश्वरचरणी प्राथवना...
मग थोडां जेवण करून ते सवव गच्चीवर जमले. शनळां शनळां आभाळ चटक
चाांदणां राि, चांद्राची कोर उमललेली, दाट झाडीत लुकलुक चमकणारे काजवे, मध्येच
दकतीतरी दुरून प्रवास करत येणारी वाऱ्याची झुळूक सोबत मोगऱ्याचा सुगांध लेवून
आली... असा मनमोहक देखावा पण त्याकडे त्याांचां लक्ष नव्हतां तर कु मार जागा झाला

असेल काय? हा शवचार ते करत होते मग न राहवून त्याांनी आकाशला फोन करून
शवचारलां पण त्याांची शनराशा झाली...

मग पुन्हा एकदा सवव कु मार आशण त्याच्यासोबत शेवटी कधी, काय बोलणां
झालां हे साांगत होते... त्याच्या आठवणी तो शतथां नसून असल्याचां भासवत होत्या
आशण तो सोबत असताांना काय काय मज्जा मस्ती के ली ते आठवून ते पुन्हा एकदा ते
सारां काही जगत होते... बराचवेळ हे असां सुरु असता मध्येच वास्तवाची जाणीव
झाली की भचांतेची लहर चेहऱ्यावरचे सारे भाव बदलत होती... कु मारबद्दल बोलता
बोलता नकळत सुशजत त्याच्या डायरीबद्दल बोलून गेला आशण सवव काहींक्षणासाठी
शतथांच थाांबलां... शतघे त्याला शवचारायला लागले कोणती डायरी? कु मारने डायरी
शलशहली? त्याने तुला कधी दाखवली आशण आम्हाला कसां माशहत नाही? ...
प्रश्नाचा भशडमार सुरु झाला तसां आता काही लपशवण्यात अथव नाही हे
लक्षात घेऊन सुशजतने त्याांना ती डायरी कशी शमळाली ते साांशगतलां आशण त्यालाही
आधी डायरीबद्दल काहीच माशहती नव्हती हे शह साांशगतलां... मग काय शतघे ती डायरी
वाचायची म्हणून त्याला ती डायरी मागायला लागले पण इकडे येतेवेळी नळकत बॅग
शतथांच राशहली होती...
मग त्याने उद्या सकाळी शतथां गेल्यावर मी ती डायरी तुम्हाला देईन पण
एक वचन तुम्ही मला द्यायला हवां ते म्हणजे मी हे डायरीचां गुशपत उघड के ले हे
कु मारला माहीत होता कामा नये... जर आपण दकतीतरी ददवसाांपासून शमि असून
कु णालाच त्या डायरीबद्दल कु मारने साांशगतलां नाही तर त्यात जे काय त्याने शलशहलां

ते त्याच्या नजरे त गुशपत राशहलेलां ठीक असेल... त्यावर एक मत होऊन शतघाांनी
होकार ददला, सुशजतने तर सांपूणव डायरी वाचली होती... या शतघाांना माि आता झोप
येत नव्हती की कु मारने नेमकां त्या डायरीत काय शलशहलां असेल...? त्याांनी सुशजतला
खूप शवचारलां पण त्याने " स्वतः वाचण्यात जी गोष्ट आहे ती माझ्या तोंडू न ऐकण्यात
नाही " असां बोलून टाळलां...
तरी खूप शवनवण्या के ल्याने सुशजतने काही दकस्से त्याांना साांशगतले आशण
ते ऐकत असता रािीचे बारा वाजले त्याांना कळलां नाही... मग ते सवव कु मार सोबत
असताना घालवलेले क्षण आठवत झोपी गेले... मनात कु ठे तरी दोन भावना... एक
भचांतेची दक उद्या ऑपरे शन आशण दुसरी म्हणजे ती डायरी वाचायला शमळे ल...

इकडे दवाखान्यात जेवण तर कु णीच के लां नाही घरून आणलेले रटदफन
अजून तसेच होते मग एकमेकाांना समजून साांगत ते कसेतरी थोडां थोडां जेवून खुचीवर
बसले. झोप येत नव्हती म्हणून ते जुन्या आठवणी ताजया करत कु मार बद्दल बोलत
वेळ घालवत होते, असांच होतां जीवनात नेमकां जेव्हा आपण नजरे आड झालो दक
सवाांना आठवण येते, सोबत नसल्याची खांत वाटते, जाणीव होते...
यावेळी त्याच्या कु टुांशबयाांची आशण शमिाांची शस्थती अशीच झाली होती,
डोळे जड होत पण तरी कु णाच्याही डोळ्याला डोळा लागला नाही... मग आधी
प्रशाांत, आकाश झोपले... जवळ जवळ मध्यराि उलटली तेव्हा कु मारचे आई वडील
आशण सुशजतचे वडील... आता उद्या सकाळी ऑपरे शन होईल आशण कु मार बरा होईल
अशी अपेक्षा मनात ठे वून याांना झोप लागली. ती राि तेवढी बाकी होती, उद्याची

सकाळ एक नवीन ददवस, नवीन वळण घेऊन येणार आहे... दुःखाचा सागर तरून
सुखाचा दकनारा लाभणार... शह आशा त्याांच्या मनात घर करून होती. पण वास्तशवक
पाहता शनराशा शह मनात असलेल्या एका आशा, अपेक्षापेक्षा उत्तम... कारण ती येते
त्या वेळेपुरते दुःख देते आशण आपल्याला कालाांतराने त्या शनराशेचा शवसर पडतो पण
आशेचां तसां नाही जोपयांत ती आशा पूणव होत नाही तोपयांत मन ती आशा, अपेक्षा पूणव
होईल असां मानून प्रत्येक क्षणाला त्याभोवती आणखी गुरफटत जाते...
याक्षणी कु मारच्या कु टुांशबयाांची आशण शमिाांची अवस्था अशीच काहीशी
झाली होती, ते सवव आस लावून होते की उद्या एकदाच ऑपरे शन झालां की सवव ठीक
होईल अगदी आधी होतां तसां... आपण हेच मानून असतो की आपण जे काय शवचार
करून ठे वलां ते तसांच होईल पण काही गोष्टी आपल्या हाती नसतात हेच खरां ...
चांद्र आशण चाांदण्याांना शनरोप देऊन राि सांपून सूयवदकरणाांनी पहाटेच सवाांचां
पुन्हा एकदा नव्याने स्वागत के लां... तो ददवस उजाळला, कु मारचे आई वडील पहाटेच
उठू न ICU बाहेर दाराजवळ त्याला पाहत होते. मनात दकत्येक शवचार आशण भावना
उचांबळत होत्या, कु मारला आज एकदा नवीन जन्म शमळणार आहे असां त्याांना वाटू न
गेल.ां .. अगदी काही वेळात त्याच्या बालपण पासून ते आताच तो क्षण सारां कसां
नजरे समोर उमटत होतां... सुशजतचे वडील, प्रशाांत आशण आकाश सूद्धा जागी झाले,
बाकीचां सवव आटोपून त्याांनी चहा घेतला... तर ७ :३० वाजलेले... ऑपरे शन ची
तयारी सुरु झाली... इतक्यात अशनरुध्द, आयवन, सुशजत आशण ऋतुराज शतथां आले...
डॉक्टर वैद्य, शजल्हा रुग्णालय मधील डॉक्टर आशण नसव याांनी कु मारला तपासून
ऑपरे शन शथएटर मध्ये आणले. त्याला समोरून घेऊन जात असताांना त्याांच्या
पापण्या नकळत जरा ओलसर झाल्या... त्याला आत नेलां तेव्हा ऑपरे शन शथएटरचां

दार बांद करून लाल ददवा सुरु झाला तेव्हा बाजूच्या भभांतीवर लावलेलां घड्याळां ठोका
देऊन ८:०० वाजले असां साांगत होतां...

कु मारचां आत ऑपरे शन सुरु झालां तसां बाहेर वाट पाहत बसलेले त्याचे आई
वडील, शमि याांना वेळ जणू काही जागीच थाांबून आहे असां वाटत होतां... पण त्याला
आत जाऊन जवळपास एक तास झाला होता, इतक्या वेळ कु णीच काही बोललां
नव्हतां... वेळ तशी होती की शतथां शाांतता पसरली होती, पण काहीच न बोलता असां
शाांतता दाखवत असलेलां मन हे वरवर शस्थर राहून आत खोल पाण्यात खळबळ सुरु
असलेल्या नदीच्या पािासमान असतां...

मग अचानक त्या डायरीबद्दल मनात शवचार आला म्हणून आयवन ने हळू च
सुशजतला शवचारलां की ती डायरी तू आम्हाला देणार होता ती कु ठे आहे? हे त्या
चौघाांनी ऐकलां आशण एकसाथ सुजीतकडे नजरे नां इशारा करत ऋतुराज आशण
अशनरुध्द याांनी तेच शवचारलां...
त्यावर काही न बोलता सुशजतने समोरच खुचीवर ठे वलेल्या बॅगकडे बोट
दाखवून त्याांना इशारा करत त्यामध्ये डायरी असल्याचां साांशगतलां... मग हळू च उठू न
आयवनने ती बॅग इकडे आणली आशण उघडू न पाशहली तर त्यात काहीही नसल्याचां
त्याला कळलां... पुन्हा सुशजतला बॅग ररकामी असल्याचां त्याने इशाऱ्याने म्हटलां, मग
सुशजतने स्वतः ती बॅग हाती घेतली आशण आत पाशहलां पण जी डायरी त्यात नाही ती
दकतीही शोधली तरी शमळणार कशी? ??

मनातच शवचार करत सुशजतने कपाळाला हात लावला... डायरी
बॅगमध्येच तर ठे वली होती मग याांत नाही तर गेली कु ठां ...? असा शवचार करत असता
त्याच्या एक चूक झाली हे लक्षात आलां... स्वतःशीच तो पुटपुटला जे झालां ते योग्य
दक अयोग्य...? नकळत चूक झाली का माझ्याकडू न...?
तर आयवन, अशनरुध्द आशण ऋतुराज याांच्याही मनात प्रश्न आल्यावाचून
राशहला नाही... की डायरी बॅगमध्ये नाही तर मग आहे तरी कु ठां ...? सुशजत इथां
नसताांना आणखी कु णाला तर ती शमळाली नाही ना...? अशी शांका शह एका
क्षणासाठी त्याच्या मनात येऊन गेली... आता सुशजतच काय झालां त्या डायरीचां हे
साांगेल या अपेक्षेने त्याच्याकडे पाहत होते... तर सुशजत कसल्यातरी शवचारात मग्न
झालेला...

१८. शनयतीचा खेळ...

आत कु मारचां ऑपरे शन सुरु होतां, पण त्याची काहीएक जाणीव त्याला
नव्हती. तो आधीच बेशुध्द होता आशण ऑपरे शन सुरु करण्यापूवी डॉक्टराांनी त्याच्या
काही अवयवाांना सुन्न करे ल असे इां जेक्शन ददले होते... जवळ जवळ दीड तास झाला
तरी ऑपरे शन सुरूच होते... कु मारच्या आई वशडलाांना काळजी वाटत होती की आत
जाऊन खूप वेळ झाला पण अजून काही कु मारला बाहेर आणलां नाही, तो ठीक तर
असेल ना? ती माउली मनोमन, " परमेश्वरा माझ्या कु मारला वाचव, त्याला जीवन
दे, या सांकटातून आमची सुटका कर अशी प्राथवना करत होती. "

तर बाहेर खुचीवर बसून खूप वेळ झाला होता म्हणून जरा वेळ उठू न थोडां
समोर चालत जाऊन आयवनने इशारा करून सुशजतला बोलावलां... तो उठू न आयवन
मागे जायला शनघाला तर पाठोपाठ अशनरुध्द आशण ऋतुराज शह उठले. आयवन काही
अांतर चालत जात थाांबला. सुशजत त्याच्या जवळ आला... इतक्यात अशनरुध्द आशण
ऋतुराज शतथां पोहोचले... " कु मारला आत नेऊन बराच वेळ झाला पण अजून बाहेर
आणलां नाही !"आयवन म्हणाला
त्यावर शतघेही एकमेकाांकडे पाहून त्याबद्दल काहीएक माशहती नसल्याने
शाांत होते... "ऑपरे शन दकतीवेळ चालणार हे साांशगतलां असणार नव्हतां का आधी?"
ऋतुराजने मनातील शांका साांशगतली

"पण तसां काहीही डॉक्टराांनी साांशगतले नाही" सुशजत म्हणाला
" कु मारचां ऑपरे शन तेवढां व्यवशस्थत पार पडलां की झालां... मग तो लवकर
बरा होईल... " अशनरुध्द म्हणाला
सवव शाांत झाले. मग जरावेळ असाच शनघून गेला, पण बोलणां थाांबलां दक
मनात शवचार यायला सुरुवात होते, नेमकां मन जड झालां की शवचाराांची गदी व्हायला
लागते... असेच शवचार करत असता त्याांना कु मारच्या डायरीबद्दल आठवलां सुशजत
काल रािी बोलला होता पण अजून काही त्याने ती डायरी दाखवली नाही... " सुशजत,
तू काल रािी डायरी वाचली म्हणून साांशगतलां पण आम्हाला अजून तरी ती डायरी
कु ठां ठे वली ते साांशगतलां नाही... " अशनरुध्द
त्याला दुजोरा देत आयवन आशण ऋतुराज ने सुजीतकडे एक नजर टाकली
तर तो डायरी बॅगमध्ये नाही तर आहे तरी कु ठां असा शवचार करत, " मी डायरी
बॅगमध्येच ठे वली होती "
" पण आता डायरी त्या बॅगमध्ये नाही... " ऋतुराज म्हणाला
सुशजत दुचाकी ची चावी बोटात दफरवत... " एक शमशनट मला जरा आठवू
दे... "
काही शमशनटाांनी त्याला आठवलां दक काल जेव्हा डॉक्टराांना ररपोटव द्यायचे
होते तेव्हा ती डायरी बॅगमधून खाली पडली होती... घाई घाईत त्याने ती आकाशकडे
ददली होती.

लगेच दफरवत असलेली चावी हातात घट्ट धरून तो म्हणाला " हा आठवलां,
डायरी कु ठां आहे. "
शतघे एकसाथ म्हणाले " कु ठां ...? ?? "
" ती डायरी आकाश जवळ आहे, मी काल त्याला ददली. " सुशजतने काल जे
काय झालां ते त्याांना स्पष्ट करून साांशगतलां... एक शमशनट मी आकाशला भेटून आलोच
म्हणत तो आकाश कडे गेला...
" आकाश, जरा एक शमशनट बाजूला ये. " जवळ जाऊन हळू च तो म्हणाला
" काय म्हणतोस...? "
" अरे काल मी तुला एक डायरी म्हणजे एक बुक ददलां होत... आठवते... "
जरा वेळ आठवून " हो काल दुपारी ना "
" हो ते तू कु ठां ठे वलां? "
" तू साांशगतलां होतां ना बॅगमध्ये ठे व म्हणून मी त्यातच ठे वलां "
" पण आता ती डायरी, बुक त्या बॅगमध्ये नाही. "
" मी तर बॅगमध्येच ठे वली डायरी " आकाश म्हणाला
" बरां मग ती बॅग इकडे आण आशण दाखव ती डायरी कु ठां आहे ते " सुशजत
जरा वैतागून बोलला

आकाश मनातच 'वेळ कोणती आशण हा काय त्या डायरीचां घेऊन बसला'...
आकाश बॅग घेऊन आला पण त्याला त्यात काहीच शमळालां नाही... " मी तर डायरी
बॅगमध्येच ठे वली होती... " तो म्हणाला
" मग आता कु ठे आहे? " सुशजत
मग बॅग हाती घेऊन तो न्याहाळत पाहू लागला... " शह ती बॅग नाही... "
सुशजत एकदम आश्चयावने त्याच्याकडे पाहून जागेच भान हरपून जरा
जोरात... " काय? "
मग आवाज कमी करून " शह ती बॅग नाही म्हणजे काय...? तू कोणत्या
बॅगमध्ये टाकली होती...? "
" काल शह बॅग होती शतथांच आणखी एक बॅग होती... त्यात टाकली... "
सुजीतच्या काळजाचा ठोका चुकला, म्हणजे याने ती डायरी शतच्या
बॅगमध्ये टाकली... हे काय झालां? मी काल दकतीतरी वेळ प्रयत्न के ला की शतला
डायरीबद्दल साांगायला हवां पण मला शतला साांगणां जमलां नाही पण जर शतला हे
गुशपत माशहत व्हायचां असा शनयतीचा डाव असेल तर तो काही चुकणार नव्हता...
स्वतःलाच कसतरी समजावत तो तेथून परतला आशण जे काय आकशस्मक घडलां त्याने
त्या शतघाांना साांशगतलां...
तर पुन्हा नवीन प्रश्न शनमावण झाला की ती म्हणजे कोण? कु णाजवळ आहे
डायरी? अपेशक्षत प्रश्न त्याांनी शवचारला...

आता माि याांना सवव साांगून टाकावां असा मनात शवचार करून तो
म्हणाला...
" चला जरा बाहेर बसूया मी तुम्हाला सगळां काही साांगतो... " ते चौघेही
बाहेर जायला शनघाले तर दार उघडू न कु मारला बाहेर आणत असल्याचां त्याांना ददसून
आलां... ते मागे दफरून ऑपरे शन शथएटर कडे वळले...

कु मारला लगेच ICU मध्येच ठे वण्यात आलां... डोक्याला पाांढऱ्या पट्ट्ाांनी
झाकलां होतां, हाताला सलाईन लावलेली असां शचि त्याला समोरून घेऊन जात
असताना त्याांनी पाशहलां... त्याचे आईवडील शतथां दाराजवळ गेले तर नसवने त्याांना
कु मारला जरा आरामाची आवश्यकता आहे असां म्हणून बाहेरच थाांबशवलां... मग
डॉक्टर शतथां आले आशण त्याांनी कु मारच्या आईवशडलाांचे अशभनांदन के ले...
" ऑपरे शन व्यवशस्थत पार पडलां, तीन चार तास झाले की त्याला जाग
येईल, काळजी करू नका तो लवकर पूणव पणे बरा होईल "
त्याांचां असां बोलणां ऐकू न सवाांना समाधान वाटलां... आता कधी एकदा
त्याला जाग येते आशण त्याला जाऊन भेटतो असां त्याच्या आईलाच नाही तर
सगळ्याांना वाटत होतां... त्याांनी मनापासून डॉक्टराांचे आभार मानले आशण त्याांच्या
डोळ्यात आनांदाश्रू चमकले... सवाांना खूप आनांद झाला... चौघाांनाही थोड्यावेळ
आधी डायरी बद्दल लागून होती ती उत्सुकता लोप पावली... त्याांना त्यावेळी आधी
काय चाललां होतां याचा पूणवपणे शवसर पडला... पण त्यात त्याांचा काहीएक दोर् नाही

तर हा आपला स्वभावशवशेर् आहे की आनांदाच्या क्षणी आपण सारां काही शवसरून
त्याक्षणी झालेला आनांद उपभोगतो... क्षशणक सुखाकडे आपली धाव असते...
सवव एकाच रठकाणी जमलेले... बरां झालां सगळां कसां व्यवशस्थत पार पडलां,
दैवाने साथ ददली, तो पाठीशी असला की बस, मग कोणतीच भीती नाही. असां त्याचे
आईवडील बोलत होते. आता कु मारला भेटता येईल, त्याच्याशी बोलता येईल असे
म्हणत गप्पा सुरु होत शाांतता नाहीशी झाली...
...

तर इकडे ती शतच्या शहरात पोहोचली तेव्हा बराच वेळ झाला होता... ती
बसमधून उतरून घरी जातेवेळी रस्त्याच्या कडेला ददवे लागले होते, शतने मोबाईल
मध्ये दकती वाजले ते पाशहले तर ७:३० वाजलेले... शतने मोबाईल परत हँडबॅगमध्ये
ठे वला तर हाताला काहीतरी लागल्याचां शतला जाणवलां पण शतला घाई असल्यामुळे
शतने त्याकडे दुलवक्ष करून ती पटापट पावलां उचलत घरी जात होती, काही
शमशनटाांतच ती घरी पोहोचली... पण कु मारला त्या अवस्थेत पाहुन शतचां मन सारखां
त्याच्या शवचाराांत गुांतलां होतां... ती घरी आल्यावर, तो ठीक असेल काय? त्याची काय
शह अवस्था झाली? या प्रश्नाांनी शतला हेरलां... कामात ती स्वतःला व्यस्त ठे वू पाहत
होती पण मन मानत नव्हतां... सारखा त्याचा चेहरा डोळ्यासमोर येत होता... लग्न
होऊन चार वर्े झाली आशण सुखी सांसार शतला लाभला... याचां शतला समाधान वाटत
होतां आशण ती सांसारात रमली होती... त्यामुळेच बऱ्याच गोष्टींचा शतला शवसर पडला
होता...

शतच्या मनात शवचाराांची कालवाकालव सुरु होती. दारावरची बेल वाजली
तशी शवचाराांतून काहीवेळ शतला सुटका शमळाली... ओले झालेले हात पदराला पुसत
ती दाराजवळ गेली आशण शतने दार उघडले...
" ओ माय स्वीट हाटव... "
चेहऱ्े यावर असलेली भचांता व्यक्त न करता ओठाांवर हसू आणून... शतने
शतच्या पतीला आत या असा नजरे नां इशारा के ला...
तो आत आला आशण हात पाय धुवून टॉवेलने पुसून सोफ्यावर बसला...
इतक्यात ती चहा घेऊन आली, कप त्याच्या समोर धरून उभी राशहली पण मनात
शवचार पुन्हा दाटू न आले...
शतला असां पाहून तो म्हणाला...
" आज मौन आहे की काय तुझां? "
त्याच्या त्या अनपेशक्षत प्रश्नाने ती भानावर आली...
" मौन वगैरे काही नाही, बस असांच "
" बरां बैस जरा समोर... "
" एक शमशनट मी दुसरा कप आणते "

शतने दकचनमध्ये जाऊन शतच्यासाठी आणखी एक कप आणला आशण ती
त्याच्या समोर बसली... दोघे सोबत चहा घेत गप्पा मारायला लागले पण शतचा
काही जास्त प्रशतसाद शमळत नव्हता... मग न राहवून त्याने शवर्य काढला...
" आधी मला तू माफ कर... मला ठाऊक आहे तू का रागावली आहे ते... "
ती कप बाजूला सारून " तुम्ही माफी का मागत आहात... "
" पशहलां तर तुझा वाढददवस कालच झाला आशण मी तुला काहीही भेट
ददली नाही. दुसरां म्हणजे साधां तुला शुभेच्छा ददल्या नाही... "
आता शतला आठवलां दक काल शतचा वाढददवस होता आशण कु मारने शतला
फोन करून शुभेच्छा ददल्या होत्या... ती पुन्हा शवचारात गकव झाली...
" खरां च मला माफ कर, मी सवव तयारी के ली होती पण तुझ्यासाठी जी भेट
मी आणणार होतो ती वेळेवर तयार झाली नव्हती त्यामुळे माझा मूड खराब झाला..."
मग त्यावर ती म्हणाली " काही हरकत नाही मी नाराज नाही तुमच्यावर,
मला काहीच वाटलां नाही त्याबद्दल, मला ठाऊक आहे की तुम्ही माझी दकती काळजी
घेता ते..."
तेव्हा हसतच त्याने शतला म्हटलां " एक गांमत आहे, शप्लज दोन शमशनटां डोळे
बांद कर. "
" काय गांम्मत आहे? " म्हणत शतने डोळे बांद के ले
त्याने एक छोटी शपशवी सोफ्यावर आणून ठे वली, लाईट बांद के ला... " हां
आता उघड डोळे ... "

शतने डोळे उघडू न पाशहलां तर समोर टेबलवर के क ठे वलेला... मेणबत्ती
लावलेली... त्याच्या एका हातात गुलाबाांच्या फु लाांचा गुच्छ आशण दुसऱ्या हातात
काहीतरी पाठीमागे लपवून ठे वलेलां... तो गायला लागला...
" हॅप्पी बथवडे टू यु, माय शडअर वाईफ... "
असां गात त्याने सुांदर नेकलेस डब्यातून बाहेर काढला आशण दोन्ही हातात
घेऊन शतच्या समोर भरला... ती हसत हात ओठाांवर ठे वून आश्चयव आशण आनांद व्यक्त
करत त्याला
" थॅंक यु, थॅंक यु सो मच, माय शडअर... हे असां काही मला अपेशक्षत
नव्हतां..." म्हणाली...
" आधी घालून तर बघ... कसा ददसतो तुझ्या गळ्यात मला बघू दे "
" तुम्हीच घाला दक माझ्या गळ्यात "
नेकलेस शतच्या गळ्यात घालून... शतला आरश्या समोर नेऊन " आता कु ठे
हा नेकलेस सुांदर ददसत आहे "
स्वतःला त्याच्यासमोर आरश्यात पाहून ती लाजली... खरां च खूप छान
आहे, खूप सुांदर ती म्हणाली, मग थोडा के क चाखून शतने बाकीचा फ्रीज मध्ये ठे वला...
" तुला आवडला ना ! बस, पैसे वसूल झाले... बरां तू जेवण वैगरे बनवलां
का? "
" नाही. तुम्ही साांगा काय बनवू? "

" काही शह बनवू नकोस, आपण आज बाहेर जाणार आहोत जेवायला तू
पटकन तयार हो, लगेच शनघूया... "
ती पटकन तयार होऊन आली. दोघेही बाहेर पडले. बऱ्याच ददवसाांनी
सोबत बाहेर जेवण झाले. मग आईस्क्रीम घेऊन जरावेळ इकडे शतकडे दफरत ते घरी
परत आले तेव्हा १०:३० वाजले होते... काही आवराआवर करून झोपायला
जवळपास वेळ झाल्याने अन ददवसभर झालेली दमछाक त्यामुळे शतला लगेच झोप
लागली... अचानक आलेल्या त्या क्षशणक सुखाने शतला ददवसभर जे घडलां त्याचा
शवसर पडला... मन हे असांच आहे जरा दुःख झालां की शनराश होणारां , सतत सुखाचा
पाठलाग करणारां ...

त्याला लवकर ऑदफसला जावां लागत असल्याने ती पहाटेच उठली. काम
आटपून शतने अांघोळ के ली आशण आधी दोन कप चहा बनवला. त्याने ददलेला नेकलेस
ठीक करत शतने त्याला चहा ददला... त्याच्याशी जरावेळ गप्पा मारून ती पुन्हा डबा
करायचा म्हणून दकचनमध्ये गेली आशण स्वयांपाक बनवायला लागली... काहीवेळात
तो तयार होऊन दकचनमध्ये आला शतथेच बाजूला खुचीवर बसून त्याने थोडां जेवण
के लां... शतने डबा हाती ददला आशण तो ऑदफसला शनघून गेला... ती काम करण्यात
मग्न झाली पण दर पाच दहा शमशनटाांनी नकळत ती आरश्यासमोर जाऊन स्वतःला
त्यात पाहून शतच्या चेहऱ्याची लाली चढत होती... असां काहीवेळ आरश्या समोर
आशण काहीवेळ काम करत १०:०० वाजून गेल.े .. मग पांखा सुरु करुन शतने टी व्ही

सुरु के ला... शतला गाणां ऐकावसां वाटत होतां शतने गाण्याचां चॅनल लावलां... शतच्या
आवडीचां गाणां लागलां...
" अँशखयो के झरोखो से, मैने देखा जो सावरे ... तुम दूर नजर आये, बडी दूर
नजर आये... "
गाण्याचे बोल सोबतच ती गात होती... इतक्यात शतचा मोबाईल वाजत
असल्याचां शतला कळलां, टी व्ही चा आवाज जरा कमी करून शतने मोबाईल हाती
घेऊन कानाला लावला...
" हॅलो सुशजत बोलत आहे... "
त्याचां नाव ऐकताच शतला कु मारची आठवण झाली... त्याला काल जाऊन
भेटल्याचां शतच्या लक्षात आलां, काही क्षणात त्याचा काल पाशहलेला चेहरा शतच्या
नजरे समोर आला... मोबाईल सुरु असल्याचां भान शतला नव्हतां...
" हॅलो... हॅलो... आवाज येत नाही का? " सुशजत म्हणाला
भानावर येऊन " हॅलो बोल सुशजत... आता ऐकू येत आहे... कसा आहे
कु मार? "
" अजून बेशुध्दच आहे, आज सकाळी च ऑपरे शन झालां... व्यवशस्थत... "
" मग डॉक्टर काय म्हणाले? "
" लवकर ठीक होईल आशण जवळ जवळ पाच तास झाले की त्याला जाग
येईल असां म्हणाले... "

" ठीक झालां. बरां मला कॉल करून साांगशील मग तो कसा आहे ते... "
" हो साांगतो ना, बरां मला एक शवचारायचां होतां...? "
" हां शवचार ना... काय म्हणतोस? "
" काल चुकून तुझ्या बॅगमध्ये एक बुक टाकलां होतां तुला शमळालां का ते...?"
" नाही, मला तर माझ्या बॅगमध्ये कोणतांच बुक नाही ददसलां ... "
" जास्त महत्वाचां नाही पण असेल तर एकदा पाहून घे आशण शमळालां तर
पुन्हा इकडे येतेवेळी सोबत घेऊन ये... "
" बरां ठीक आहे मी बघते माझ्याकडे आहे दक नाही... "
" हो पण आठवणीने बॅग बघ... "
" हो. नक्की, बरां ठे वते मी... "
म्हणत शतने फोन बांद के ला आशण ती शतची बॅग शोधू लागली... शतने काल
रािी बाहेर जेवायला जातेवेळी ती हँडबॅग सोबत घेतली असल्याचां शतला आठवलां
म्हणून आधी हॉलमध्ये टेबलवर, आजूबाजूला शतने शोधलां... मग टी व्ही बांद करून
ती बेडरूम मध्ये गेली आशण कपाट उघडू न त्यात कु ठे ती हँडबॅग ददसते का ते पाहू
लागली पण शतथेही शतला ती बॅग शमळाली नाही. मग बेडच्या आजूबाजूला असेल
म्हणून ती शतथां वाकू न पाहत होती शतथेसुध्दा शतला बॅग शमळाली नाही मग शेवटी
शतने बेडरूम मध्ये इकडे शतकडे नजर दफरवली तर हँडबॅग बाजूलाच एक भभांतीच्या
कोपऱ्यात शतला मेकअप साठीचा आरसा ददसला... जयाला लागूनच एक छोटा टेबल

होता त्यावर ती बॅग ठे वलेली शतला ददसली... मग बॅग हाती घेऊन ती बेडरूम मधून
बाहेर हॉलमध्ये आली...
शतने ती हँडबॅग उघडली तर शतचा स्काफव शतच्या हाताला लागला, शतने तो
स्काफव बाहेर काढला तर त्यासोबत काहीसां जड खाडकन फरशीवर आदळलां. शतने
खाली वाकू न ते उचललां, हाती घेऊन स्वतःशीच... ' हे तर काही वेगळां च एखाद्या
डायरीसारखां ददसत आहे सुशजत तर बुक म्हणत होता हे ते नसेल कदाशचत... पण हे
आहे तरी काय...? ' म्हणत शतने अांगठ्याने त्या डायरीचे पान झरझर नजरे आड के ले
तेव्हा त्यात काहीतरी शलशहलां आहे, शतला ददसून आलां... मग पशहलां जाड कवर
बाजूला सारून शतने पान बदललां तर ते पाहून शतने आधी बॅग उचलून टेबलवर ठे वली,
डायरीच्या पशहल्याच पानावर गदव लाल रां गाने

"मला काही साांगाचांय"

असां मोत्यासारख्या सुांदर अक्षरात एखाद्या पुस्तकाचां नाव शलहावां तसां
शलहलां होतां...
ती सोफ्यावर बसून ते अक्षर ओळखीचां वाटलां म्हणून... ' दकती सुांदर
शलशहलां ! दकती छान अक्षरां आहेत ! हे अक्षर याआधी सुध्दा मी पाशहलां आहे पण कु ठे ?
' आठवण घेत शतने स्वतःलाच प्रश्न शवचारला... पण काहीही आठवत नसल्याने शतने
ते पान बाजूला सारून ती पुढचां पान वाचायला लागली...

"जीवनात खूप काही बघायचां बाकी आहे आशण खूप काही शमळवायचां
बाकी आहे, शशकू न मोठ्ठ व्हायच आहे असां मी ठरवलां होतां, मला जन्म ददला, माझे
पालन पोर्ण के लां, मला शशकता यावां यासाठीेे कष्ट घेतले... त्या आई वशडलाांना
सुखात ठे वायचां असां खुपकाही स्वप्न मी पाशहली होती. बालपणापासून मीही बरे च
चाांगले वाईट अनुभव घेतले आशण आलेल्या सांकटाांना तोंड देत समोर जात होतो,
आज एका गोष्टीचा आनांद आहे पैसा जरी नसला जवळ तरी दोस्त खूप शमळवले.
अगदी शजवलग शमि शमळाले या नश्वर जीवनात, मला जवळपास सवाांची गुशपतां
माहीत होती ते स्वतःहून मला साांगायचे त्याच कारण मला कधीच कळलां नाही...
आज खांत याचीच वाटते आहे दक जेव्हा मला गरज आहे आधाराची तर
मी कु णालाही माझ्या मनातलां साांगू शकत नाही, इतकां एकटेपण वाटेला येईल आशण
स्वतः बद्दल असां काही शलहण्याची वेळ मजवर येईल असां मला वाटलां नव्हतां. आज
माझे मन इतके जड झाले आहे की शब्द बनून भावना व्यक्त करणां अशक्य झाले आहे...
आशण त्याचसाठी मला पुःन्हा सगळां एकदा सुरुवातीपासून तर आतापयांत घडलेलां
शब्दाांत माांडून जगायचां आहे... या शनशमत्तानां सववकाही आठवून का शह वेळ यावी?
या प्रश्नाच उत्तरां शमळवायचां आहे... जीवनातील साऱ्या आठवणी मोत्यासारख्या या
पेन आशण कागदाच्या शमलनातून एका दोरात ओवायच्या आहेत... …...

१९. स्मृशत

ती एक एक पान बाजूला सारत वाचत होती... तोच शतला ते अक्षर कु मारचां
असल्याचां लक्षात आलां... तसां समोर आणखी काय शलशहलां असेल? स्वतःलाच
शवचारत शतने पान सरकशवले... पानाच्या मधोमध शलशहलां होतां...
मराठी शायरीकार माननीय भाऊसाहेब वा. वा. पाटणकर याांच्या ओळी
आठवल्या, त्यात जरा भर घालून मन मोकळां शलहायला सुरुवात करतो...
" आजवर इतक्याचसाठी नव्हती आसवां गाळली ।
गाळायची होती अशी, की नसतील कोणी गाळली ।
आसवाांच्या या धनाला जाणून मी साांभाशळले ।
आज या शवरहाक्षणी याांनीच मला साांभाशळले ।"
जरावेळ शवचार करत शतने ते पान बाजूला के लां... वाचायला लागली...

तो ददवस मला आजही आठवण आहे... दहावीचे वर्व... मी परीक्षा
पास झालो होतो, मला ७५. ०० % गुण शमळाले होते... आतापयांत आमच्या
वस्तीत कु णालाही इतके टक्के शमळाले नव्हते म्हणून सवव माझां कौतुक करत
होते... पाठ थोपटू न वाहवा करत होते मी शस्मत हास्य देत त्याांचा आशीवावद
घेत होतो... त्याददवशी सकाळपासून वेळ कशी शनघून गेली कळलां नाही...

मी खूप खुश होतो, दहावी पशहल्याच दणक्यात पास झालो आशण चाांगले टक्के
शमळाले म्हणून... घरी सगळ्याांना भेटून झाल्यावर मी माझी आवडती
सायकल घेऊन शमिाांना भेटायला शनघालो, सायकल चालवत वस्तीतून बाहेर
पडलो तर अचानक ती नजरे स पडली... ती काही वर्षयावआधी येथे कु टुांबासह
राहायला आली होती... शतला पशहल्याांदा पाशहलां तेव्हापासून मला शतच्याशी
मैिी करावी असां वाटायचां... पण कधीच शतच्याशी एका शब्दाने बोलायला
जमलां नाही... रोज शतच्या घरासमोरून जाताांनी शतच्या नकळत शतला बघून
शनघून जायचां असा ददनक्रम सुरु होता, म्हणून रोजच्या सवयीला आहारी
जाऊन एक नजर शतला पाहत मी समोर जायला लागलो पण त्याददवशी शतने
स्वतःहून मला हाक ददली. माझां नाव जेव्हा शतने उच्चारले तेव्हा नुसतां माझां
नाव शतच्या तोंडू न ऐकल्याने अांगावर जणू काही मोरपीस दफरवलां असां
वाटलां... मी जागेवरच सायकल उभी करून खरां च शतने मला हाक ददली याची
खािी करत हळू च मागे वळू न पाशहलां तर तोवर ती माझ्या जवळ आली आशण
हात समोर करत म्हणाली... " अशभनांदन कु मार, तु दहावी पास झाला
त्याबद्दल "
मी इतक्या जवळू न शतला पशहल्याांदाच पाहत होतो, जरावेळ भान
हरपून शतला तसाच पाहत उभा राशहलो... मग शतनेच आवाज ददला तेव्हा
शतचा हात हाती घेऊन शतला नुसतांच " थँक्स " म्हणालो...
" माझी आई साांगत होती की तुला ७५ टक्के गुण शमळाले म्हणून...
"

त्यावर हसऱ्या चेहऱ्याने मान हलवून मी शतला हो म्हटलां... आधीच
शतला पाहून नेमकां काय आशण कस बोलावां ते सुचत नव्हतां. त्यात इतक्या
ददवसापासून मनात शतच्याशी मैिी करावी अशी इच्छा असून स्वतःहून
कधीच बोललो नाही. आज ती अचानक माझ्याशी बोलत आहे हे खरां वाटत
नव्हतां. शतने आणखी काही बोलावां असां वाटत होतां...
" तु जरा घाईत ददसतो... " ती म्हणाली
काय बोलावां कळलां नाही आशण पुन्हा एकदा " हो " म्हणून मी
मनातच चूक झाली असां बडबडलो
" ठीक आहे, पुन्हा एकदा अशभनांदन... " म्हणत ती घरात जायला
लागली शतला थाांबवावां असां वाटत होतां पण मी शतला काहीही बोलू शकलो
नाही... मग काय नाईलाजाने हसत सायकल चालवत शनघालो, मनात आनांद
मावत नव्हता कु णाला एकदाच साांगून टाकतो असां झालां होतां... काही अांतर
समोर जात लगेच सायकल परत मागे दफरवून दुसऱ्या गल्लीतून घरी आलो.
सायकल अांगणात उभी करून धावतच त्याला साांगायला शनघालो... तो
म्हणजे माझा शजवलग शमि, तेव्हा माझा सवाांत जवळचा शमि होता " कबीर
", माझ्या घरापासून दोन तीन शेत दूर त्याचा शनवास होता. दोन्ही बाजूला
शेत असल्याने तेथून बैलगाडी जात असे, त्यामुळे मध्ये गवत वाढलेलां आशण
दोन सारखे पट्टे असणारा रस्ता तयार झाला होता. मी सुसाट धावत जाऊन
त्याच्याजवळ पोहचलो... आनांदाच्या भरात मी धापा टाकत त्याला हाक
ददली...

" कबीर, कबीर... आज मी खूप खुश आहे... मनात मावणार नाही
इतका आनांद झाला आज... "
त्याने जणू इशारा करतच मला शवचारले, कशाचा झाला इतका
आनांद तुला?
तो माझा शजवलग शमि, मी त्याचा इशारा लगेच समजलो आशण
त्याला म्हणालो... " अरे ती माझ्याशी बोलली आज, मला शतने अशभनांदन
के लां... "
तुला कळलां नाही का? सॉरी, सॉरी... मी तुला साांगायला शवसरलो
शतच्या नादात. अरे आज माझा शनकाल लागला ना, मी पास झालो म्हणून
शतने मला शुभेच्छा ददल्या... कळलां आता...
त्याने इशारा करत पुन्हा शवचारलां, ती म्हणजे कोण...?
मी लगेच त्याला म्हणालो, अरे तुला साांशगतलां होतां ना, एक कु टुांब
आलां आहे माझ्या वस्तीत राहायला, त्याांची मुलगी... शजच्याशी मला मैिी
करायची होती, तुला शतचां नावसुद्धा मी साांशगतलां होतां... तू शवसरला वाटतां...
बरां पुन्हा साांगतो, शतचां नाव आहे... " दकतीशप्रया "... हे सगळां त्याला
साांशगतलां मग कु ठे मन जरा शाांत झालां, शतचां नाव ओठावर येताच अांगावर
रोमाांच उभे राशहले... हृदयाची धडधड अचानक वाढली. कळत नव्हतां असां
का होतां आहे मग मी बाजूलाच त्याला टेकून खाली बसलो. आजूबाजूला
माणूस म्हणून कु णी नव्हतां, पाखराांची दकलशबल सोडली तर सगळीकडे नीरव
शाांतता होती... मी डोळे शमटू न तो क्षण पुन्हा पुन्हा आठवून शतचा सहवास

अनुभवत होतो... मध्येच वाऱ्याची झुळूक थांडगार स्पशव करून जात होती...
कबीर तसाच शाांत होता , म्हणूनच तो माझा शजवलग शमि होता...

त्याच्याशी माझी अशीच नकळत मैिी झाली, तेव्हा मी सातवीच्या
वगावत शशकत होतो, सकाळची शाळा होती... मग शाळा सुटली दक घरी
आल्यावर ददवसभर खेळायचां हाच एक छांद होता आशण सांध्याकाळी
वाचनालयात जाऊन पुस्तक वाचायचां असा काहीसा वेळ मजेत जात होता...
एकदा मी दुपारी शाळे तून घरी आल्यावर शेतात पीक नसल्याने शतथे पतांग
उडवीत होतो, मजा येत होती तसा मीही आणखी ढील देत होतो... पतांग खूप
दूर उां चावर गेले आशण अचानक वावटळ आल्याने धागा तुटला, पतांग सैरावैरा
शभरशभरत जात होते. मी धावतच मागे मागे जात होतो, वावटळ थाांबली
तसा वाऱ्याचा जोर कमी झाला, पतांग खाली येऊन एक झाडाच्या फाांदीला
लटकले... मी धावतच शतथां पोहोचलो. जवळ जाऊन पाहतो तर भलांमोठां
खोड असणार भपांपळाचे झाडां, मी मोठ्या भहांमतीने वर चढू न पतांग काढले...
हळू हळू खाली उतरलो, घामाने भचांब झालो होतो आशण जरा दमलो होतो.
मग मी त्या शवशाल, थांडगार झाडाच्या सावलीत जरावेळ शवसावलो. पतांग
कु ठे ही फाटलां नव्हतां, बाबाांनी आजच मला ते पतांग घेऊन ददलेलां... म्हणून
मला ते गमावणां शक्य नव्हतां, मनात शवचार आला की या झाडाांमुळे मला
माझां पतांग परत शमळालां... मी बराचवेळ शतथां बसून होतो, त्याच्या
सहवासात मी रमलो.

दुसऱ्या ददवशी मी स्वतः त्या झाडाजवळ पतांग उडवायला गेलो
आशण रोजच जायला लागलो... माझी त्याच्याशी गट्टी जमली आशण
एके ददवशी त्याला टेकून बसलो होतो, कबीराांचे दोहे वाचत असताना मनात
शवचार आला की जसे कबीर मोलाचां ज्ञान देऊन जगणां शशकवतात, अधीर
मनाला आधार देतात तसांच काहीसां हे झाडां मला नवी ऊजाव, उमेद आशण
मनाला शाांती देतां म्हणून मी शमि या नात्याने त्याच " कबीर " असां नामकरण
के लां... आम्ही दोस्त झालो. पुस्तक आशण कबीर याांचा सहवास मला
हवाहवासा वाटायचा, म्हणून मी बरे चदा पुस्तक वाचायला शतथां जात होतो,
एकाचवेळी दोघाांना भेटत होतो... कधी कबीरशी गप्पा मारत होतो तर कधी
पुस्तकाांशी... मग काही ददवसाांनी ती माझ्या वस्तीत राहायला आली... तेथून
जणू एक नवीन पवव सुरु झालां. शतला पाशहलां तेव्हापासूनच शतच्याबद्दल एक
वेगळां च आकर्वण मला जाणवायचां... मी शतला बघायचा बहाणा शोधत
दफरायचो, पण जेव्हा जेव्हा शतला पाहायचां ठरवलां तेव्हा तेव्हा ती एक नजर
सुध्दा ददसायची नाही पण मनात शतचा काहीएक शवचार नसताांना, जरा घाई
असताांना असच बाहेर पडलो दक ती नजरे समोर आलीच समजा, मी पार
गोंधळू न जात असे...

शतच्याशी दुसऱ्याांदा भेट झाली तो ददवस... मी आशण माझ्या
शमिाांनी ऍडशमशन बद्दल आज माशहती शमळवून लगेच कॉलेज शनवडायचां

ठरवलां होतां, सवव शमि एकाच कॉलेजला आशण एकाच वगावत प्रवेश घेऊ असां
ठरवून होतो. मी कॉलेजला ऍडशमशन करायची म्हणून शाळा सोडल्याचा
दाखला आशण माकव शीट आणायची कररता गडबडीने शनघालो होतो, आधीच
उशीर झालेला... मग काय घरूनच सायकल जोरात चालवत शनघालो. तर
ती शतच्या घराच्या अांगणात समोरच हजर, मी येत असल्याचे ददसून शतने
हसत मला पाशहले. मग काय मी सायकल हळू चालवत समोर जात होतो.
मनात वाटलां कोणत्या वेळेला शह ददसते आहे? थाांबून शहच्याशी आज बोलावां
का दक मला तुझ्याशी मैिी करायची आहे?
मनात काय चाललां होतां काही उमजत नव्हतां, अन शतने आवाज
ददला...
" कु मार... "
मी जरा गोंधळू न शतच्याकडे पाशहलां " काय म्हणतेस? "
" जरा थाांबशील, तुला घाई नसेल तर "
सायकल थाांबवून मी एक पाय खाली टेकवून... " काय झालां? "
" तुझ्याशी जरा बोलायचां होतां... "
मनाला शवश्वास बसत नव्हता दक ती बोलत आहे...
" काय? काय बोलायचां आहे तुला? "
" तुझे पुस्तक आशण नोट्टस असतील ना? दक तू ददले कु णाला? "

" नाही अजून कु णाला ददले नाहीत. का बरां ? "
" मला हवे होते, मी दहावीला आहे ना यावर्ी "
" हे बोलायचां होतां तुला, मी आत्ता शाळे त जात आहे, परत
आल्यावर मी तुला आणून देतो, ठीक आहे... "
त्यावर हसू ओठावर आणत शतने " चालेल " असां म्हटलां आशण मी
शाळे त जायला शनघालो... मन अगदी काठोकाठ तलाव भरावा तसां आनांदाने
भरलां होत. मी ददवसभर खूप आनांदात होतो की शतला आज सकाळी तर
भेटलोच आशण पुस्तक द्यायला जायचां आहे तेव्हा पुन्हा एकदा भेटता येईल.
दोन भेटीतच ती मनशमळाऊ असल्याचां समजलां आशण मी दकतीतरी ददवस
शतच्याशी बोलु शकलो नाही याचां मला नवल वाटलां, शतने माि दकती
सहजपणे शतचां मनातलां बोलून दाखवलां... शाळे तून परत यायला उशीर झाला
होता पण घरी आल्यावर पटकन हातपाय धुवून मी सवव पुस्तक आशण नोट्टस
एकदा नीट आहे की नाही ते पाशहलां.

ते सोबत घेऊन शतच्या दाराजवळ पोहोचलो, शतच्या घरी जायची
माझी पशहलीच वेळ होती... दार उघडच होतां , मी दारावर थाप मारणार
इतक्यात ती समोर हजर झाली आशण मी हात मागे घेऊन शतच्याकडे पाहत...
" दकतीशप्रया, मी पुस्तक घेऊन आलो... "
" अरे उद्या सकाळी आणले असते तरी चाललां असतां... "

" मला वाटलां आताच देऊन यावां म्हणून मी घेऊन आलो... "
" बरां , ठीक आहे आणले आहेस तर दे, तू ये ना आत, असा बाहेर का
उभा आहेस...? "
मनात होतां की शतच्याशी जरावेळ बोलत बसावां पण अांधार
पडायला सुरुवात झाली होती आशण शतच्या घरी यावेळी बसून गप्पा मारत
बसणां ठीक नाही असां वाटलां म्हणून...
" नाही आज नको, हे पुस्तक घे आधी हवां तर उद्या भेटू "
" अरे ये ना आत, जाशील थोड्या वेळाने घरी... "
" नाही राहू दे आज, येतो मी " म्हणत मी परत जायला लागलो
" बरां ठीक आहे, भेटू उद्या " ती म्हणाली
" ठीक आहे " म्हणत मी शतथून शनघालो... घरी आलो पण मनात
ती अजून तशीच जणू माझ्याशी बोलत होती असां राहून राहून वाटत होतां...
रािी जेवण झाल्यावर मी बाहेर अांगणात शबछान्यावर आडवा झालो,
उन्हाळ्यात रािी गार वारा असल्याने आम्ही सवव बाहेरच झोपायचो...
एरवी अांग टाकताच झोप लागत होती पण आज माि बराच वेळ झाला तरी
डोळा लागत नव्हता शतचा चेहरा सारखा डोळ्यासमोर येत होता... ती आज
सकाळी जे काय बोलली ते सारां आठवत होत, पुस्तक ददले त्यावेळी ती जशी
हावभाव आणून माझ्याशी बोलली तेव्हाची ती ' दकतीशप्रया ' मला जणू
समोर उभी आहे असां भासत होत... दकतीतरी वेळ मी तशाच पडू न

आकाशातील चांद्र, चाांदण्या पाहत राशहलो, एक वेळ अशी आली दक डोळे जड
व्हायला लागले आशण मला के व्हा झोप लागली मला कळलां नाही...

दुसऱ्या ददवशी सकाळी लवकर उठू न तयार झालो. अकरावी ला
प्रवेश करायचा म्हणून घरून लवकर शनघालो, शतच्याशी मैिी झाली होती
आशण एक नवीन उत्साह मी अनुभवत होतो. घरातून बाहेर पडलो तेव्हा
वाटलां की वाटेत ती ददसायला पाशहजे, का? हे काही मला कळलां नाही... पण
जातेवेळी ती ददसली नाही, जरा शनराश झालो... कॉलेजला पोहेचेपयांत...
शतथे गेल्यानांतर प्रवेशपि जमा करून माझा प्रवेश शनशश्चत होईपयांत मी जरा
काळजीत होतो, ददवसभर लाांबच लाांब राांगेत उभां राहून अखेर मी
अकरावीला प्रवेश शमळवला त्या आनांदात मी सायकल चालवत घरी जायला
शनघालो... ददवसभर कॉलेजमध्ये असताना मनात बऱ्याच गोष्टी सुरु होत्या,
नवीन वातावरण आशण प्रवेश घ्यायची गडबड सुरु असल्याने ददवसभर शतचा
शवचार मनात आला नाही... सायकल चालवत मी गावात पोहोचलो, माझ्या
घराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने जात असता अचानक ती समोर ददसली... मी
सायकलचा वेग कमी के ला, शतच्याशी जरा बोलावां असां वाटलां म्हणून मीच
स्वतःहून सायकल बाजूला घेत शतच्या अांगणात थाांबलो... ती शतच्या घराच्या
पायरीवर, दोन पाय खालच्या पायरीवर ठे वून, एक हात चेहऱ्याला लावून,
तर दुसरा हात दोन्ही पायाांच्या गुडघ्यावर आडवा ठे वून बसलेली होती, मी
शतथां थाांबल्याचां शतच्या लक्षात आलां नाही असां मला वाटलां म्हणून मीच शतला
आवाज ददला...

" दकतीशप्रया... "
बहुदा कसलातरी शवचार ती करत होती, मी आवाज ददला तेव्हा
शतने माझ्याकडे नजर दफरवली...
" कु मार... माझां लक्ष नव्हतां, कधी आलास? "
" आत्ताच, पण तू कशाचा इतका शवचार करत होती? "
" अरे काही नाही... कु ठे गेला होता? "
" कॉलेजला, अकरावीला प्रवेश घेतला आज... "
" छान, वेळेला मानतो बाकी तू... हे आहे तुझ्या यशाचां रहस्य... "
" नाही तसां काही नाही, मला आवडत वेळेत काम करायला... "
त्यावर हलके च हसत शतने सहमत असल्याचां दाखवलां...
" आशण मला तुझ्या नोट्टस खूप आवडल्या, अक्षर सुध्दा छान आहे
हां तुझां..."
त्यावर " धन्यवाद ! " इतकां च मी बोलू शकलो, शतच्याकडे पाहत
असता काय बोलाव ते सुचत नव्हतां पण शतच्या स्तुतीने खरां च मन प्रसन्न
झालां...
" तुझ्या पुस्तक आशण नोट्टस पाहून तु खूप मेहनती आहे असां
वाटलां... "
" बस आता जरा जास्त होतां आहे... "

" मी काही गांमत म्हणून नाही म्हणत आहे मला जे वाटलां ते मी
तुला बोलून दाखवलां बस्स... "
" पुन्हा धन्यवाद, आता शनघतो मी... "
" ठीक आहे पण मी मस्करी म्हणून नाही बोलले... "
त्यावर नुसतांच शतच्याकडे एक नजर पाहून मी मानेनेच होकार देत
सायकल काढली आशण घरी जायला शनघालो... पण का कु णास ठाऊक मला
मागे वळू न पाहावांस वाटलां तर ती अजून मला बघत असल्याचां ददसून आलां...
मी शतच्याकडे बघतच राशहलो आशण रस्त्याच्या बाजूला जाऊन एका खाांबाला
धडकलो... मी उठू न उभा झालो, आजूबाजूला कु णीही नव्हतां तेवढां बरां झालां
नाहीतर माझा चाांगलाच हशा झाला असता... मी कपडे झटकू न सायकल
उचलणार तोच ती माझ्या बाजूला उभी राहून...
" कु मार... कसा काय पडला? तुला लागलां तर नाही ना? "
" नाही , मी ठीक आहे... "
असां म्हणत मी सायकल उचलून जायला लागलो तर पायाला
लागलेलां शतच्या लक्षात आलां...
" अरे नाही काय म्हणतोस हे बघ रक्त चाललां आहे पायातून आशण
हाताला पण खरचटलां... "
" काही नाही होत, तू जा घरी... मी घरी जाऊन करतो मलमपट्टी
त्यावर..."

" बरां नीट जा... "
मी पायी चालत घरी जायला लागलो पण ती अजून शतथेच
थाांबलेली होती... मी घरी आल्यावर जखम कपड्याने पुसून त्यावर हळदीचा
लेप लावला... जरावेळ आराम करावा म्हणून अांग टाकलां, तर शतचा चेहरा
नजरे समोर येत होता... नेमकां काय चाललां होतां ते मला काहीएक कळत
नव्हतां... ती जेव्हा मला लागलां त्यावेळी माझ्यासोबत बोलत होती तेव्हा
जणूां शतच्या बोलण्यात एक आपुलकी मला जाणवली... शतचां मनमोकळां
बोलणां मला खूप आवडलां होत, ती बोलत असताना शतच्याकडे बघत राहावांसां
वाटायचां, शतचा सहवास हवाहवासा वाटत होता पण का?? याचां उत्तर मला
शमळत नव्हतां... हात आशण पायाच्या वेदना आता जाणवत होत्या. मी तसाच
पडू न होतो...

हात आशण पायाची जखम बरी व्हायला तीन चार ददवस लागले...
त्यामुळे सायकल घेऊन दफरवायला बाहेर गेलो नाही, पायी पायी कबीर
जवळ माि रोजच जात होतो, त्याच्या सहवासात वेदनाांची जाणीव जरा कमी
व्हायची... मी शतथां जाऊन पुस्तक वाचत बसायचो मध्येच शतचा शवचार
मनात आला की कबीरला शतच्याबद्दल साांगून मन मोकळां करत होतो...
कॉलेज सुरु व्हायला अजून वेळ होता म्हणून वाचनालयात असलेली
नावाजलेली बरीच पुस्तक वाचून काढावी असां ठरवलां... सवव मस्त चाललां
होतां...

जवळपास एक आठवडा मला िास सहन करावा लागला, मला बरां
वाटायला लागलां... मग काय, दुसऱ्याच ददवशी सायकल घेऊन जरा वेळ
फे रफटका मारून यावा म्हणून घरून शनघालो... त्या सात आठ ददवस
सुशजतला भेटलो नव्हतो म्हणून सरळ त्याच्याघरी गेलो त्यानेही
माझ्यासोबतच अकरावीला प्रवेश घेतला होता... तसां आमचां आधीच ठरलां
होतां... मग नवीन कॉलेज बद्दल आशण इतर गप्पागोष्टी करत बराच वेळ
शनघून गेला... पशहल्या ददवशी सोबतच कॉलेजला जायचां असां ठरवून मी
त्याचा शनरोप घेतला अन मी घरी परत जायला शनघालो... तर ती वाटेत
भेटली, यावेळी शतनेच मला थाांबवलां... मी सायकल वरून खाली न उतरताच
सवयीने एक पाय खाली टेकवून शतच्याजवळ सायकल उभी के ली. शतचा
पशहला प्रश्न...
" कसा आहेस कु मार? म्हणजे पायाला त्याददवशी लागलां होतां ना,
आता ठीक आहे ना...? "
मला वाटलां होतां की शतला या गोष्टीचा शवसर पडला असावा... "
हो, मी ठीक आहे "
" पण त्याददवशी तू अचानक कसा पडला? "
मी शवचार करत होतो की आता शहला कसां साांगावां दक शतच्याकडे
पाहत असताना मी खाांबाला धडकलो म्हणून...
" रस्त्यात मोठा दगड होता, त्याला चुकवायला गेलो तर माझा
तोल गेला आशण मी पडलो... "

" असां झालां तर... "
त्यावर मी मानेनेच होकार ददला...
ती आणखी काही शवचारणार म्हणून मी शतला " येतो मी " म्हणत
पायाने सायकल पुढे लोटत तेथून शनघालो... घरी परत आलो...

दहा पांधरा ददवस गेले आशण माझां कॉलेज सुरु झालां. सववकाही
नवीन वाटतां होतां, कॉलेज, शशक्षक, सारां सारां अगदी एका वेगळ्या
दुशनयेसारखां मला भासत होतां... नवे शमि जुळायला जरा वेळ लागला अन
सांपूणव ददवस कॉलेज मध्ये शनघून जायचा... त्यामुळे एक दोन ददवसाआड तर
कधी कधी सुटीचा ददवस रशववार आला की स्वतःहून शतला भेटायला म्हणून
जात होतो, कॉलेजच्या गमती जमती साांगत बसायचो... आमची कोणत्या
कोणत्या शनशमत्ताने भेट व्हायची, बोलणां व्हायचां... ददवसामागून ददवस जात
होते, जीवन दकतीतरी पटीने सुांदर होत चाललां होतां आशण आमची मैिी
आणखी घट्ट होत होती... तसे सारे ददवस सारखेच पण सणासुदीचे आशण
सुटीचे ददवस सवाांना आवडतात. त्या शनशमत्ताने सवव पररवार वेगळाच आनांद
अनुभवत असतो आशण मैिीचे बांध आणखी घट्ट होत असत... तसांच काहीसां
आमच्या मैिीत घडत होतां...
या सवव गोष्टी इतक्या लवकर आशण झपा्ाने घडत होत्या दक ते
वर्व कधी सांपलां कळलां नाही... नवीन वर्ावला सुरुवात झाली, इतराांना

शुभेच्छा ददल्या तश्याच शतच्या घरी जाऊन शतलाही ददल्या... त्याांनांतर
शतच्या घरी जाणां येणां अगदी एक रोजची सवय झाली होती...
तेव्हा नवीन पवावला सुरुवात झाली होती, तीच दहावीचे वर्व,
सराव परीक्षा सुरु होणार होती... शतने शतच्या अभ्यासात मदत करशील
म्हणून मला शवचारलां तर मी लगेच होकार देऊन टाकला आशण मी जमेल
शततकी मदत शतला करत होतो... सराव परीक्षा पार पडली, इकडे माझे
कॉलेजचे गृहपाठ सबशमट करायला सुरुवात झाली होती. काही ददवस गेले
आशण दहावीची बोडव परीक्षा सुरु झाली, मी रोज न चुकता शतला बेस्ट ऑफ
लक शवश करत होतो, तर ती पेपर देऊन परत आल्यावर पेपर कसा गेला ते
शवचारायला सुध्दा...
परीक्षा सांपली होती... दहावी आशण पाठोपाठ अकरावी अशा
दोन्ही... शाळा आशण कॉलेजला दकमान दोन मशहने सुटी होती, मग काय
सकाळी लवकर उठू न तयार झालो दक खेळायला, खेळून दमलो दक आांबे,
सांिी, भचांचा तोडायला सगळे शमि शमळू न जात होतो... दुपारी कबीरच्या
सहवासात पुस्तकाचे वाचन आशण सांध्याकाळी सायकल दफरवायला शनघालो
की शतच्याशी गप्पा... असे मजेत सुटीचे जात होते... अन तो ददवस उगवला,
दहावीचा शनकाल लागला... मी सायकल घेऊन सुजीतकडे जात होतो तर ती
बाहेर अांगणात होतीच. मी जरा लक्ष नाही असां दाखवत समोर जात होतो
तर शतने मला आवाज ददला...
" कु मार... कु मार... "

मी सायकल बाजूला घेत " दकतीशप्रया... "
" तुला घाई असेल तर जा नांतर भेटू... "
" बोल ना "
" थाांब हा, आलेच मी " म्हणत ती घरात गेली आशण हातात
पेढ्याांचा डबा घेऊन आली... दोन पेढे मला देत
" कु मार पेढे घे "
" पेढे...? प्रसाद आहे का? "
" अरे तुला ठाऊक नाही वाटते, माझा शनकाल लागला आज, मी
पास झाले"
" वाह अशभनांदन " हातात हात शमळवत मी शतला शुभेच्छा
ददल्या... " पण दोन पेढे का बरां ? "
" तू मला अभ्यास करताना मदत के ली ना म्हणून... "
" ठीक आहे " म्हणत मी त्यातला एक पेढा तोंडात टाकला...
जरावेळ काहीच बोललो नाही...
न राहवून ती म्हणाली " तु मला दकती टक्के शमळाले शवचारलां
नाही... "

मी एक क्षण वाया न घालता लगेच... " ६४ पॉईंट काहीतरी... %
" इतकां बोलून थाांबलो, दुसरा पेढा खात सायकल वरून खाली उतरून,
स्टँडवर लावायच्या बहाण्याने नजर चुकवत मी पाठमोरा उभा राशहलो...
नकळत बोलून तर टाकलां... पण आता काय होणार म्हणून मी
हळू च वर नजर के ली तर शतचा चेहरा बघण्यासारखा होता... डोळे ककां शचत
मोठे झालेले, भुवया उां चावलेल्या, एक हात कमरे वर ठे वून तर दुसरा हात
हनुवटीला लावून ती माझ्याकडे पाहत होती... काही क्षण ती तशीच उभी
होती... भानावर येऊन
" तुला कसां माशहत...? मी तर फक्त घरी साांशगतलां मला दकती टक्के
शमळाले ते... "
मनात शवचार करत, आता काय बोलावां? अन पटकन शतच्या कडे
नजर वळवून " खरां दक काय? ६४ % शमळाले तुला? मी तर सहज गांमत
म्हणून बोललो..."
पण शतला ते पटलां नाही हे माझ्या लक्षात आलां तरी मला शतचे टक्के
माशहत नाही असां दाखवत शतच्याकडे पाहत होतो... ती काहीएक बोलली
नाही तेव्हा मीच शतला शवचारलां...
" सॉरी हां, बरां साांग दकती टक्के शमळाले? "
दोन्ही हाताांची घडी घालून " ६५ % "
" अरे वा ! पुन्हा एकदा, अशभनांदन "

" धन्यवाद... पण... "
त्यावर ती काही बोलणार इतक्यात...
" बरां येतो मी, जरा काम आहे... " म्हणत मी तेथून शनघालो, म्हणजे
मी तेथून पळ काढला... मला ठाऊक होतां की शतचां माझ्या उत्तराने समाधान
झालां नाही.
त्याचां असां झालां की मला आधीच माशहती होतां की उद्या शनकाल
लागणार... दुपारी बारा वाजता शनकाल वेबसाइट वर पाहता येणार होता.
मी ११.३० वाजताच इां टरनेट कॅ फे त हजेरी लावली होती... शतच्या आधी मी
शतचा शनकाल कॉम्पुटर वर पाशहला होता, शतला ६४.७८ % शमळाले होते
आशण शतचा रोल नांबर, एकदा शतच्याशी बोलत असता मी शतच्या नकळत
हॉलशतकीट वरचा वाचला होता. दोन तीन वेळा आठवण के ला आशण तो नांबर
माझ्या लक्षात राहून गेला...

अचानक शतचा मोबाईल वाजला आशण ती त्या डायरीच्या दुशनयेतून
वास्तवात परत आली... शतने मोबाईल हाती घेतला तर कस्टमर के यरचा फोन
असल्याचां शतला कळलां. " के व्हाही फोन लावतात " स्वतःशीच बोलत कॉल न
उचलताच शतने कट के ला... तर वाचत असताांना बराच वेळ शनघून गेला आशण कामां
तशीच खोळां बली आहेत हे शतच्या लक्षात आलां, खरां तर ती डायरी पूणव वाचावी असां
शतला वाटत होतां पण धुणीभाांडी सगळी कामां व्हायची असल्याने शतने मोह आवरता
घेतला... डायरी शजथपयांत वाचून झाली त्या पानाच्या मधात बोट ठे वून ती बेडरूम

मध्ये गेली, ड्रेभसांग टेबल वर पडलेलां एक शवशजट्टांग काडव उचलून शतने ते डायरीत खूण
म्हणून ठे वलां. शतथेच आरश्यासमोर डायरी ठे वून ती कामाला लागली... पटापट काम
आवरून कधी एकदा परत डायरी वाचते असां शतला होऊन गेल.ां ..

ती काम फक्त शरीराने करत होती पण शतचां मन माि कु मारने जे काय
शलशहलां त्यातच गुांतलेलां होतां... मध्येच दकतीतरी शवचार शतला नकळत परत परत
कु मारच्या डायरीत जे काय शतने वाचलां शतकडे भूतकाळाच्या ददशेने घेऊन जात
होते... शतला आणखी बेचैन करत होते तर दुसरीकडे एक प्रश्न शतला पडला...
" कु णाला पूणवपणे समजून घ्यायला हे आयुर्षय पुरेसां आहे का...? "

२०. ददलासा

मनात शवचाराांचां वादळ उठलेलां, तरी ती कामां करत होती... शतने कपडे
धुवून वाळायला दोरीवर टाकले, भाांडे स्वच्छ धुवून दकचनमध्ये ठे वले... सतत मनात
येणारे शवचार शरीराला आणखी क्षीण करत होते त्यामुळे रोजच्यापेक्षा काम करायला
शतला जास्त वेळ लागला. काम सांपवून शतने घामाने भचांब झालेला चेहरा थांडगार
पाण्याने धुऊन पदराने पुसला... जरावेळ आराम करावा मग पुन्हा डायरी वाचत
बसावां असां मनाशी ठरवून, पांखा सुरु के ला आशण ती खुचीत बसली... घामाने भचांब
झाल्याने तो गार वारा शतला हवाहवासा वाटत होता... शतने के साांची लाांब वेणी
समोर घेतली... चेहऱ्यावर येणारे के स बाजूला सारले अन मान वर के ली... गार
वाऱ्याने ती सुखावली. पांख्याचे दफरणारे पाते ती पाहत होती... मनात शवचाराचे
चक्र सुरूच होते... हळू हळू डोळे जड व्हायला लागले आशण शतने डोळे शमटले...

बांद डोळ्यासमोर काही शचि शतला ददसायला लागली... जरा पुसट,
काहीशी धूसर... धुकां असलेली पहाट जणू... मग शतला स्पष्ट ददसू लागलां...
नजरे समोरचा देखावा शतला ददसत होता... बेडवर जखमी अवस्थेत कु मार
झोपलेला... ती त्याच्या जवळ जाऊन त्याला पाहत आहे असां शतला भासत होतां...
तो क्षण आला जेव्हा ती त्याच्या समोर उभी आहे असां शतला वाटलां... त्याचा चेहरा
जसा शतने दवाखान्यात पाशहला होता तसाच याक्षणी शतच्या नजरे स आला... ती
पुन्हा कु मार आशण त्याने शलशहलेलां आठवून डायरीत पुढां आणखी काय शलशहलां

असेल? ? असा प्रश्न शतला पडला, पुढां जे काय त्याने शलशहलां ते वाचावां या आतुरतेने
शतने शमटलेले डोळे उघडले...
ती खुचीतून उठली, शतने बेडरूम मध्ये जाऊन डायरी आणली... ती परत
येऊन पांख्याखाली खुचीवर बसली... शतने खूण म्हणून ठे वलेलां शवसीट्टांग काडव
पाशहलां... डायरी शजथां ती वाचताांनी थाांबली होती तेथून पुढे ती वाचायला लागली...
कु मारने डायरीत पुढां शलशहलां होतां -----

ती दहावी उत्तीणव झाली तेव्हा मला वाटायचां दक शतने माझ्या
कॉलेजला प्रवेश घ्यायला पाशहजे... मी शतला दोन एक ददवसानांतर भेटत
होतो... शतच्याशी बोलत होतो... एकदा बोलता बोलता शतने मला शवचारलां
की, ' उद्याला तू माझ्यासोबत येऊ शकशील का? ? मला माझी माकव शीट
आशण टी. सी. आणायची आहे ' मी शतला हो म्हटलां आशण दुसऱ्या ददवशी
आम्ही सोबतच शाळे ला जाऊन माकव शीट आशण टी. सी. घेऊन आलो...
त्याददवशी दोघे बराच वेळ बोलत होतो पण शतला ' तू कोणत्या कॉलेजला
प्रवेश घेणार आहे? ' असां शवचारणां मला जमलां नाही... शनदान शतने तरी मला
शवचारावां दक ' कोणत्या कॉलेजला प्रवेश करू? ' असांही वाटायचां पण ना मी
शतला शवचारलां आशण शतने सुध्दा मला नाही शवचारलां...
कॉलेजला अकरावी करीता प्रवेश घ्यायला सुरुवात झाली होती...
माझे बारावीचे वगव सुरु व्हायला काही ददवस बाकी होते, मी कॉलेजला

जायचा प्रश्नच नव्हता... त्यामुळे शतने माझ्या कॉलेजला प्रवेश घेतला असेल
का असा शवचार मनात आला... मी सायकल घेऊन बाहेर पडलो...
तर ती वाटेतच मला भेटली...
" कु मार कु ठे जात आहेस? "
" बस सहज शनघालो "
" तुझां कॉलेज सुरु नाही झालां का? "
" नाही, पण का शवचारलां? "
" मी तुझ्याच कॉलेजला अकरावीला प्रवेश घेतला ना "
मनातच -- 'अरे वा ! मस्त झालां हे तर '
" हो का? छान के लां... कसां वाटलां कॉलेज...? "
" गदी होती ना कॉलेज मध्ये म्हणून कु ठे दफरता नाही आलां... "
" ठीक आहे. "
" कधी पासून अकरावीचे वगव सुरु होणार आहे? "
" तरी १० -१५ ददवस वेळ आहे... "
" माझे वगव सुरु होणार आहेत काही ददवसाांनांतर... "
" हो काय? लवकर सुरु होणार आहे "

मी शतला " हो, येतो मी " म्हणत शतथून शनघालो सुजीतकडे गेलो
आशण परत येऊन शह बातमी आधी कबीरला साांशगतली... मला खूप आनांद
झाला होता.

माझां कॉलेज सुरु झालां आशण तो ददवस उगवला... शतचा कॉलेजचा
पशहला ददवस, शतने आदल्या ददवशीच आपण सोबतच कॉलेजला जाऊया असां
मला साांशगतलां होतां... दकती वाजता घरून शनघायचां हे सुध्दा शतने मला
साांशगतलां होतां... त्याददवशी मी लवकरच तयार झालो होतो आशण बस आता
कॉलेजला जायला शनघणार तोच सायकल पांक्चर झालेली मला ददसली...
मग काय नाईलाजाने मला शतच्यासोबत जाता आलां नाही... सायकल दुरुस्त
करून घ्यायला मला घरीच वेळ झाला. मी पांक्चर बनवून सायकल ठीक
के ली... मला उशीर झाला होता आशण वगव सुरु झाल्यावर कॉलेजला जाणां
मला आवडत नव्हतां... मला सायकल वेळेवर पांक्चर झाल्याने ददवसभर घरी
राहावां लागलां याचां वाईट वाटलां ...

मला ठाऊक होतां की कॉलेजचा पशहला ददवस म्हटलां की लवकर
सुटी होणार, म्हणून मी सायकल घेऊन ती आली असेल, तर शतला भेटून यावां
आशण कॉलेजचा पशहला ददवस कसा गेला शतला शवचारावां... जरावेळ गप्पा
मारत बसावां म्हणून घरून शनघालो होतो... शतच्या घरासमोरून जात असता

ती अजून घरी आली नव्हती म्हणून मीच सरळ शहराच्या ददशेने शनघालो...
काही अडचण तर आली नाही ना असां मला वाटलां त्यामागे एक कारण होतां...
मी भरधाव सायकल चालवत होतो, रोजच्या सवयीने मी १०
शमशनटाांत कॉलेज समोर पोहोचलो तेव्हा सवव जण गेटमधून बाहेर येत
असल्याचे ददसून आले... मी बाजूला थाांबून होतो इतक्यात ती सायकल घेऊन
घराकडे जायला शनघाली होती, मी शतला काही अांतर समोर जाऊ ददलां आशण
दुसऱ्या रस्त्याने सायकल वळवून शतच्या बरोबरीत आलो... शतला मी शतथां
अचानक आल्याचां जरा आश्चयव वाटलां होतां आशण ते शतच्या चेहऱ्यावर मला
ददसून आलां होतां...
" कु मार... "
मी नुसतांच शतच्याकडे पाशहलां...
" वाह छान, सकाळी सोबत कॉलेजला जाऊ असां म्हणाला होता
आशण आता ददसत आहे, घरी परत जातेवेळी... "
" सॉरी, पण वेळेवर सायकल पांक्चर झाली होती तर मी तरी काय
करणार... "
" हो काय? बरां ठीक आहे मग तू उशशरा आला होतास का? "
" नाही, मी कॉलेजला आलोच नाही "
" अच्छा... मग आता इकडे कसा आला? "
" सायकल दुरुस्त करायची होती ना... "

" बरोबर आहे... "
" बरां ते जाऊ दे, कसा होता कॉलेजचा पशहला ददवस? ? "
" तसा बरा होता पण एक गडबड झाली आज... "
" काय झालां? "
" ती ही तुझ्यामुळे... "
"माझ्यामुळे? ?? " शतच्याकडे पाहत
" नाहीतर काय, तू सोबत येणार म्हणून मला थोडां बरां वाटलां होतां
आशण वेळेवर तू आलाच नाही, पशहला ददवस, सारां काही नवीन म्हणून जरा
जास्तच गडबडीने कॉलेजला पोहचले, त्यामुळे सायकलची चावी सोबत
घ्यायची शवसरले मग काय सारखां माझां लक्ष सायकल कडे लागलेलां... "
" शह गडबड झाली तर... मग परत येताांनी? "
" तेच तर साांगते, मी बाहेर आले तेव्हा बघते तर काय सायकलला
चावीच नव्हती, थोडां घाबरल्यासारखां वाटलां तू असतास तर जरा मदत झाली
असती पण... मग मला वाटलां कु णी तरी चावी काढू न घेतली असेल, मला
काही सुचत नव्हतां... मी सहज म्हणून वॉचमन काकाांना शवचारलां की माझ्या
सायकल ची चावी तुम्हाला ददसली का? तर सुदव
ै माझां कु णी तरी एक मुलाने
चावी त्याांच्याकडे ददली होती... "
" अरे वा ! हे एक ठीक झालां... "

" हो, नाहीतर आज चाांगलीच पांचाईत झाली असती... तो मुलगा
नाही शमळाला त्याचे आभार मानले असते... "
" असेल कु णीतरी... "
असां बोलतच आम्ही गावात पोहोचलो आशण आपापल्या घरी
आलो... मी सायकल घरी उभी के ली आशण लगेच धावतच कबीर जवळ
गेलो...
" कबीर... कबीर... मला काही साांगायचां... आज एक गांमत
झाली... "
त्याने शहरवीगार पान हलवून जणू मला शवचारलां ' काय झालां
दोस्ता...? '
" अरे आज ना, मी आशण ती सोबत घरी आलो... तसां आम्ही आज
सोबत कॉलेजला जायचां ठरवलां होतां पण माझी सायकल वेळेवर पांक्चर झाली
होती म्हणून जाऊ नाही शकलो... आशण... मी त्याला परत येताांनी आमचां जे
काय बोलणां झालां ते सारां साांशगतलां अन त्याच्या आडोश्याला बसलो... "
त्याच्या सहवासात खूप छान वाटायचां...
" खरी गांमत तर अजून बाकी आहे "
त्याच असां झालां की मी लवकरच सायकल दुरुस्त करून कॉलेजला
गेलो होतो... ती सायकल लावून आत गेली होती तर मी शतने कु ठे सायकल
लावली हे पाहत होतो आशण शतच्या सायकल जवळ जाऊन बघतो तर काय?

शतने नुसती सायकल उभी के ली होती, सायकल ला चावी तशीच होती... मला
नेमकां काय करावां सुचत नव्हतां, आत जाऊन शतला शोधून चावी देणां मला
जमलां नसतां म्हणून जरावेळ शवचार करून मी ती चावी वॉचमन काकाांना
ददली... अन त्याांना सायकल जवळ नेऊन त्या सायकल शह चावी आहे असां
साांशगतलां... ददवसभर शतथां थाांबणां मला शक्य नव्हतां मग मी घरी परतलो,
पण शतला सुटी झाल्यावर चावी शमळे ल दक नाही याची काळजी मला होती...
शेवटी वाट पाहत बराच वेळ झाला असे मला वाटलां... ती आली की नाही हे
पाहायलाच मी बाहेर पडलो होतो पण ती यायची होती म्हणून मी पुन्हा परत
शतथां गेलो... अशी झाली आज गांमत...

ती पुढां वाचणार इतक्यात शतचा मोबाईल वाजला. शतने मोबाईल हाती
घेतला तर सुशजत चा फोन आल्याचां शतला समजलां...
" हॅलो... सुशजत "
" हॅलो... "
" बोल ना सुशजत काय म्हणतोस? कु मार कसा आहे? "
" कु मार शुद्धीवर आला... जवळपास अधाव तास झाला... "
" तब्येत कशी आहे आता त्याची... "
" अजून कु णालाही त्याला भेटू ददलां नाही. डॉक्टर त्याला चेक करत
आहेत... "

" बरा आहे ना तो? आता वेळ खूप झाला नाहीतर मी आले असते त्याला
भेटायला... तर मी उद्याच येईल... "
" डॉक्टर ICU मधून बाहेर आल्यावर कळे ल दक त्याची तब्येत कशी आहे...
ठीक आहे तू ये उद्या... "
" हो. शतथां आल्यावर तुला फोन लावणार "
" हो चालेल, बरां तुला मी एक बुक तुझ्या बॅगमध्ये चुकून आल्याचां शवचारलां
होत, तूला शमळालां का? "
" हो शमळालां ना... "
त्यावर शतला शवचारावां दक तू वाचलां का कु मारने शलशहलेलां... असां त्याला
वाटलां पण त्याने शतला शवचारलां नाही... त्याला तसां जमलां नाही " ठीक आहे येतेवेळी
सोबत आणशील ते बुक " फक्त इतकां च तो बोलला.
सुशजतला साांगावां का? दक मी कु मारची डायरी वाचत आहे ते असां शतला
शतच्या मनात एक क्षणासाठी येऊन गेल.ां .. पण ती सुध्दा फोनवर तसां काही एक
बोलली नाही... " ठीक आहे मी आणते सोबत ते बुक येतेवेळी... बरां मी फोन ठे वते "
त्यावर " हो ठीक आहे गुड बाय " म्हणत दोघाांनी फोन ठे वला...
डायरीत एक बोट ठे वून ती तशीच शतच्या हातात धरलेली... दुसऱ्या हाती
मोबाईल... समोर काय आहे आणखी असां स्वतःला शवचारत ती पुढां वाचणार तोच
शतचा मनात एक प्रश्न आला... शह डायरी सुशजतने तर वाचली नसेल ना? अजून
कु णाला माशहत आहे हे डायरीचां गुशपत...

वाचक शमि हो
नमस्कार

“मला काही साांगायचांय” या कादांबरीचा हा दुसरा भाग आपल्याला कसा वाटला?
कृ पया मला खालील फ़ोन क्रमाांकावर ककां वा मेलवर कळवा.
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ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची
सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन
सारखे प्रचिंड इन्व्हेत्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणजे
अगदीच ललिंबुटटिंबू. पण गेली दहा र्र्ां आस्ण आजही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पस्हले दुसरे नार् येिे िे
ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आहे आर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार
र्नोरिं जक उच्च प्रिीची पुतिके “स्र्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हेच या तपधेचे स्र्जेिे
आहेि.
र्राठीि “सास्हत्यरत्ािंच्या खाणी” स्नपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्र्ावर् के ला. र्राठीचे दुदर्
ै हे
की या खाणींिली रत्े बाहेर आणणे आस्ण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र त्यािंना शोके स करणे
आस्ण जागस्िक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी पडलो. इथे उत्तर्
सास्हत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आस्ण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रस्ििेिले सास्हस्त्यक
यािंच्याि स्ब्रज बनणे आर्श्यक आहे. स्र्शेर्िः डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे सास्हस्त्यक
जयािंना स्लस्हण्याि आनिंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रक्रियेि पडण्याि रस नाही
अशािंसाठी. स्र्देशािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सर्व व्यर्हार पहािाि.
र्राठीि ही सोय नाही.
ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सिंतथा न्हे. पण
गेल्या दहा र्र्ाांि आर्च्या हे लिाि आले की र्राठीि रत्ािंच्या खाणी आहेि आस्ण
त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर स्चर्टपणे कार् करि
रास्हले िर एकाहून एक भारी रत्े गर्सणार आहेि. एखाद्या र्ोठ्या धस्नकाने,

पिंस्डिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे कार् हािी घेिले िर र्राठी
भार्ेिले सास्हत्य जागस्िक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल.
डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची बारा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान
ई सास्हत्यला स्र्ळाला. शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी
पासेबिंद यािंची साि, अस्र्नाश नगरकर यािंची पाच अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना
र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई सास्हत्यला लाभले. असे अनेक “तर्ािंिःसुखाय”
स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या “सास्हत्यरत्ािंस्चया खाणीं” र्ध्ये
आहेि. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ सिंस्हिेचे र्राठी भार्ािंिर सुरू के ले
आहे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पिंकज घारे , स्र्नायक पोिदार, क्रदप्ती काबाडे,
भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, के िकी शहा असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन
करि आहेि. ई सास्हत्यकडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच न्हिी. पण आिा हौसेच्या
र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आस्ण आपल्या लेखनाला पैलू
पाडण्याकडे लि देणारे लेखक आिा येि आहेि. त्यािंच्या सास्हत्याच्या प्रकाशाला
उजाळा स्र्ळो. र्ाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट होर्ो. जगािील
सर्ोत्कृ ष्ट सास्हस्त्यक प्रसर्णारी भार्ा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होर्ो.
या सवावत ई साशहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनांद. आशण या यशात
ई लेखकाांचा भसांहाचा वाटा असेल याचा अशभमान.
आर्ेन
सुनील सार्िंि
अध्यि
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