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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

िदु्राध्यास 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन मेल करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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मुद्राध्यास 
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लेखक : प्रथमेश डहाळे 

  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 4 

 

मुद्राध्यास 

लेखक प्रथमेश डहाळे 

मेल – prathameshdahale1@gmail.com 

पत्ता – स्वामी समर्थ अपार्थमेंर् , अशोक नगर , सातपूर , नाशशक. 
Phone/ Whatsapp: 9921230876 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts. 
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प्रकविक:  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

 

www.esahity.com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकविन : १० वडसेंबर २०२१,  

( मार्गशीर्ग श.ु सप्तमी शके १९४३ ) 

©esahity Pratishthan®2021 

 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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नमस्कार , मी प्रथमेश डहाळे.  

सध्या नावशक येथे राहत असनू 

इलेक्ट्रॉवनक या शाखेतनू 

इांवजवनअररांर् पणूग करत आह.े 

तशी मला लहानपणापासनूच 

वाचनाची आवड होती. पण 

वलखाणाची सरुुवात र्ेल्या एक-दीड वर्ाांआधीपासनू झाली. 

लॉकडाऊनच्या काळात वाचनासाठी वेळ वमळाला. नवनवीन 

कथा , लेख वचतानाच मर् आपणही काहीतरी वलहण्याची इच्छा 

वनमागण झाली. मर् स्वतःच ेववचार कार्दावर वकां वा मोबाईलमध्ये 

उतरवायला सरुुवात केली. हळूहळू नवीन काहीतरी सचुायला 

लार्ले. वलखाण चाांर्ले व्हायला लार्ले तसा स्वतःवरचा ववश्वास 

वाढू लार्ला.  

मला रहस्यकथा वाचण्याची आवण वलहण्याची आवड आह.े 

त्यामळेु सतत काहीतरी वेर्ळां , आवण र्ढू असणार वलखाण 

करायला मला आवडतां. 

 त्याचबरोबर आजोबा आवण नात ूयाांच्या नात्याबद्दल वलहायची 

इच्छा माझ्या मनात होती. आवण मर् यातनूच या कथेन े माझ्या 

मनात जन्म घेतला. 
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या सर्ळ्या प्रवासात मला ई-सावहत्य या वेबसाईटबद्दल मावहत 

झाले. मर् आपली कथा ई-सावहत्य वर प्रकावशत करून जास्तीत 

जास्त लोकाांपयांत पोहोचवावी अशी इच्छा मनात आली. 

माननीय सनुील सामांत आवण ई-सावहत्य टीमन े मला पसु्तक 

प्रकावशत करण्याची सांधी वदली याबद्दल मी त्याांच ेआभार मानतो. 

तसेच ही माझी ई-सावहत्य वरील पवहली कथा सर्ळयाांना आवडेल 

अशी आशा करतो. कथा कशी वाटली याबद्दल नक्ट्की अवभप्राय 

द्यावा अशी मी वाचकाांना ववांनती करेल. 

धन्यवाद. 

 

प्रथमेश डहाळे.  
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 मदु्राध्यास  

 

 लेखक – प्रथमेश डहाळे 

 

Mail ID – prathameshdahale1@gmail. com 

What’s App No. – 7620261068 
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प्रस्तावना  

 

नमस्कार मी प्रथमेश डहाळे. मदु्राध्यास ही माझी ई-सावहत्य 

वरील पवहलीच कथा. आजोबा आवण नात.ू या दोघाांचां नातां असतां 

प्रेमाचां आवण मायेचां.  

तर ही कथा आह ेअशाच आजोबा- नात ूयाांच्या प्रेमाची.  

आपल्या वकतीतरी वर्ाांआधी घर सोडून र्ेलेल्या आजोबाांना 

शोधणाऱ्या तरुणाचा प्रवास या कथेत आह.े आपल्या आजोबाांना 

पनु्हा एकदा पाहण्याचा, भेटण्याचा तो जण ूध्यास घेतो. आजोबा 

कुठे असतील या रहस्याचा उलर्डा करण्यासाठी तो काय प्रयत्न 

करतो , त्याला वमळणाऱ्या वमत्ाांच्या साथीने मध्य ेयेणारी आव्हाने 

पार करून तो आजोबाांना शोधेल का ह ेसर्ळां तमु्हाला मदु्राध्यास 

या कथेत बघायला वमळेल.. ही कथा आपल्याला आवडेल अशी 

अपेक्षा करतो.  
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मदु्राध्यास – भार् १ 

 आठवण 

 

--------------------------------------- 

 

“मला? का?”हातातले पसु्तक बाजलूा ठेवत प्रशाांतने समोर 

उभ्या असलेल्या ववराटला ववचारलां.  

“ते मला मावहत नाही, पण तझु्या मम्मीने लर्ेच बोलावले 

आह.े  ववराट प्रशाांतकडे बघत म्हणाला.  

प्रशाांतने नाराजीन ेहातातले पसु्तक बॅर् मध्य ेठेवले आवण बॅर् 

पाठीवर लटकवनू ववराटच्या रुमबाहरे पडला.  

 

“नाही. अभ्यास अवजबात करत नाही. त्याला फक्त बाहरे 

वफरायला आवडते. प्रशाांतची मम्मी समोर सोफ्यावर बसलेल्या 

ववराटच्या मम्मीकडे नाराजीने बघत म्हणाली.  

“हो ना, आमचा ववराट बघा. नेहमी टॉपला असतो! 

अभ्यासात आता बारावीलाही टॉपलाच येईल!” ववराटची मम्मी 

आपल्या मलुाचे कौतकु करत म्हणाली. मात् प्रशाांतच्या मम्मीला 

ते काही आवडलेले वदसले नाही.  
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आतल्या रूममधनू येणाऱ्या प्रशाांतच्या कानावर दोघाांचे 

बोलणे पडले. मात् आपण काही ऐकले नाही अशा अववभागवात तो 

शाांतपणे सोफ्यावर त्याच्या मम्मीशेजारी येऊन बसला.  

“काय? झाला अभ्यास?”प्रशाांतच्या मम्मीने त्याच्याकडे 

बघत रार्ान ेववचारले.  

“नाही!” प्रशाांत शक्ट्य वततक्ट्या शाांततेत दसुरीकडे बघत 

म्हणाला.  

“तझु्याकडून काही अपेक्षा ठेवणेच चकुीचे आह!े उद्या पेपर 

आह ेत्याच काय?”प्रशाांतची मम्मी वैतार्त म्हणाली.  

“ह ेचकुीचां आह ेबेटा. ववराटला बघ, अभ्यास न करता पास 

होतोय. ववराटच्या मम्मीने पनु्हा आपल्या मलुाचे कौतकु केले. 

प्रशाांतच्या मम्मीच्या चेहऱ्यावर नाराजी अजनूच वाढली.  

“चला येतो आम्ही. प्रशाांतची मम्मी सोफ्यावरून उठत 

म्हणाली.  

“हो हो, या परत घराचे काम पणूग झाल्यावर बघायला!” 

ववराटची मम्मी हसत म्हणाली. प्रशाांत आवण त्याची मम्मी काहीही 

प्रवतविया न दतेा घराबाहरे पडले.  
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रस्त्यान े चालताना प्रशाांत नेहमीप्रमाण े त्याच्या ववचारात 

र्ुांतलेला होता. त्याची मम्मी अजनूही त्याला अभ्यासावरून 

बोलणे दते होती.  

“बारावीचां वर्ग आह.े काही वाटायला पावहजे! " 

“मला नाही इांटरेस्ट वशकण्यात!” प्रशाांत रस्त्यावरील 

दर्डाला लाथ मारत बोलला.  

“मर्? आयषु्यभर बापाच्या पैशाांवर भटकत बसणार?” 

आता मात् प्रशाांत मनातनू सांतापला.  

सारख काय ते अभ्यास? मला नाही आवडत अभ्यास 

करायला. प्रशाांतच्या मनात चलवबचल सरुूच होती.  

 

 

प्रशाांत एक शाांत आवण अांतमुगख असा अठरा वर्ाांचा तरुण 

मलुर्ा. त्याला भटकां तीची प्रचांड आवड. नवनवीन वठकाणी जाणे 

त्याच्या प्रचांड आवडीचे होत.े अभ्यासात त्याला तसभूरही रस 

नव्हता. ना त्याला त्याच्या ववडलाांच्या कापड व्ययसायात काही 

घेणेदणेे होत.े मात् एकुलता एक असल्याने त्याचे आईवडील 

त्याला अभ्यासावरून सतत बोलत असत. त्याला जेव्हा वेळ 
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वमळेल तेव्हा वनसर्ागची सफर करायला त्याला आवडायचे, या 

र्ोष्टीला त्याचे आईवडील कधीकधी ववरोधही दशगवायचे.  

त्याला वमत्ही मोजकेच. पण सवाांपेक्षा त्याचे ववराटशी चाांर्ले 

जमायचे. दोघेही प्रत्येक र्ोष्टीत सोबतच असायचे. ववराट 

कधीकधी प्रशाांतसोबत बाहरे वफरण्यास जायचा, मात् ववराटचे 

प्रशाांतच्या उलटे होत.े ववराटला वफरण्यापेक्षा अभ्यासात रस होता. 

असां असनूही दोघाांची मैत्ी अजनूच घट्ट होत चालली होती.  

 

 

प्रशाांत घरी येऊन जेवण आटोपनू आपल्या रूममध्ये र्ेला 

आवण नेहमीप्रमाणे लॅपटॉपवर वेर्वेर्ळ्या वठकाणचे वॉलपेपर 

आवण लोकेशन सचग करू लार्ला.  

वॉलपेपर वकां वा वनसर्ागची सुांदरता वटपलेले फोटो जमवनू 

ठेवण्याचा त्याचा लहानपणापासनूचा छांद. त्याच्या लॅपटॉप मधील 

सर्ळी मेमरी तर फक्त या सर्ळ्याांनीच भरलेली होती. त्याचा मडू 

खराब असल्यावर वनसर्ागची वकमया दाखवणारी छायावचत्े बघनू 

न कळत त्याच्या मनाला शाांतता लाभत असे. आजही त्याचा मडू 

खराब असल्यान ेतो वॉलपेपर बघत बसला होता.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 14 

 

जवळपास तीन तासाांपयांत प्रशाांत लॅपटॉपवर छायावचत्े 

बघण्यात मग्न होता. त्याला वेळेचे काही भानच रावहलेले नव्हत.े 

त्याच्या लॅपटॉपमधील जवळपास सवगच छायावचत्े त्यान ेपावहली 

होती. शेवटचा फोटो पाहून झाल्यावर वनसर्ागचे रूप न्याहाळण्यात 

हरवलेला तो भानावर आला. त्यान े लॅपटॉप च्या स्िीनवर वेळ 

पावहली. सांध्याकाळचे पाच वाजनू र्ेले होते. त्यान ेआपले दोन्ही 

हात वर करून आळस दते अांर् मोकळे केले. लॅपटॉप ठेवण्याचा 

ववचारात असतानाच त्याचे लक्ष एका फोटोकडे र्ेले. तो त्याच्या 

आजोबाांचा फोटो होता. जवळपास 10 वर्ाांपवुीचा. आजोबाांच्या 

कडेवर सात-आठ वर्ाांचा तो. आजोबाांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य 

पाहून प्रशाांतच्या चेहऱ्यावर नकळत हास्य पसरल.े  

त्याचे आजोबा जवळपास 8 वर्ाांपवूी कौटुांवबक वादामळेु घर 

सोडून र्ेलेले होत.े ते कुठे र्ेले, याचा कोणालाही पता नव्हता. 

प्रशाांतच्या आईववडलाांनी त्याांना शोधण्याचा कधी प्रयत्नही केला 

नाही. प्रशाांतला मात् अधनूमधनू त्याांची आठवण येत असे. आज 

मात् त्याला आजोबाांची नेहमीपेक्षा जास्त आठवण येऊ लार्ली. 

लहानपणीचे आजोबाांबरोबरचे अनेक प्रसांर् त्याच्याडोळ्यासमोर 

तरळू लार्ले. दरवाजावर झालेल्या टकटकने तो आठवणीतनू 

बाहरे आला.  
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“प्रशाांत.. चहा घ्यायला ये. त्याच्या मम्मीने त्याला चहाचे 

आमांत्ण वदले. प्रशाांत नाराजीन ेउठला. त्याला परत मम्मी आवण 

पप्पाचे बोलण े ऐकावे लार्णार याची जाणीव होती. लॅपटॉप 

चावजांर्ला लावनू तो रुमबाहरे आला. हॉलमधनू त्याच्या मम्मी 

आवण पप्पाांचा बोलण्याचा आवाज येत होता. बहुतेक ते 

प्रशाांतबद्दलच बोलत होत.े  

प्रशाांत शाांतपणे हॉलमधील सोफ्यावर येऊन बसला. समोर 

बसलेल्या त्याच्या आईववडलाांवर त्याने हलकेच नजर टाकली. 

दोघेही शाांत होते.  

“प्रशाांत.. ववडलाांच्या आवाजान े प्रशाांतने त्याांच्याकडे 

पावहल.े  

“तलुा जर वशकायचे नाही आह.े.. तर त ूकरणार तरी काय 

आहसे आयषु्यात!” प्रशाांतच्या ववडल मोठ्याने मात् काळजीने 

बोलत होत.े  

“फक्त वफरणे म्हणज े आयषु्य नसत े बाळा. माणसात जाण,े 

वमत् बनवणे आवण पोटापाण्यासाठी कमावणे, यासारख्या अजनू 

अनेक र्ोष्टी असतात आयषु्यात.. प्रशाांतचे वडील काळकुतीने 

त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत होते. प्रशाांत वर मात् त्याचा 

काही फरक पडताना वदसत नव्हता.  
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“पप्पा, मला नाही आवडत अभ्यास! मला शाांतता आवण 

एकटेपणा यातच सखु वाटते. प्रशाांत आपल्या मनातलां बोलला.  

“हो का! मर् याचा अथग असा तर नाही होत की, त ूबाकी 

काहीच नाही करायचां.. तलुा एकट्याला राहायला आवडत ह े

आम्हालाही मान्य आह.े पण भववष्याचा ववचार केलाय कधी? 

नाही ना?”प्रशाांतची मम्मी काळजीत बोलत होती. चहा वपऊन 

होईपयांत कोणी काहीच बोलले नाही. प्रशाांत आपल्या ववचारात 

र्ढला होता. त्याच्याकडे बघनू त्याच्या मम्मीने त्याच्या पप्पाांकडे 

बघत” याचे काही खर नाही” अशा अथागने मान हलवली.  

“आजोबा कुठे र्ेले असतील?”प्रशाांतने त्याच्या 

आईववडलाांना अनपेवक्षत प्रश्न ववचारला. मम्मी आवण पप्पाांच्या 

चेहऱ्यावर आश्चयागचे भाव पसरल.े  

“आजोबा..! तलुा अचानक आजोबा का आठवले?”त्याच्या 

पप्पाांना काही कळत नव्हते.  

“आज त्याांचा जनुा फोटो पावहला, म्हणनू”प्रशाांतचा आवाज 

जड झाला होता. ह ेत्याच्या मम्मीच्या लक्षात आले. पनु्हा शाांतता 

पसरली.  

“ते घर का सोडून र्ेले? परत का आले नाही? आता कुठे 

असतील? साांर्ा पप्पा.. प्रशाांतने डोळ्यातील पाणी हाताने पसुल.े  
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“ते कुठे र्ेले ह ेमला मावहत नाही. का र्ेले ते मी साांर्णार 

नाही! त ूत्याांचा ववचार सोडून वदला तर बरां होईल. प्रशाांतचे पप्पा 

उठून वनघनू र्ेले.  

“मम्मी, साांर् ना!” प्रशाांतने आशेने त्याच्या मम्मीकडे पावहल.े  

“त ूत्याांचा ववचार मनात आण ूनको! पेपरचा अभ्यास कर!” 

त्याची मम्मी त्याच्या आशेवर पाणी टाकून वनघनू र्ेली. प्रशाांतला 

मनातनू वचड आली. वाईटही वाटले. डोळे पसुत तो पनु्हा त्याच्या 

रूममध्य ेवनघनू र्ेला. आतनू रुमचे दार लॉक करून घेतले.  

 

 

 

 

प्रशाांतला दचकून जार् आली. आपण कुठां आहोत ह े

कळायला त्याला बराच वेळ र्ेला. आपल्या टेबलवर जनुा फोटो 

अल्बम बघत असतानाच त्याला झोप लार्ली होती. ती 

आजोबाांच्या आठवणीतच.  

डोळे वकलवकले करत त्यान े मान वळवनू पाठीमार्च्या 

वभांतीवर लटकवलेल्या घड्याळावर नजर टाकली. आठ वाजायला 

पाच वमवनटे बाकी होती. आपला झोपाळलेला चेहऱ्यावरून हात 
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वफरवत त्याने समोरच्या अल्बमकडे पावहले. त्याला आवडलेला 

आजोबाांचा एक जनुा फोटो त्यान े हळूच अल्बम मधनू बाहरे 

काढला. हाताचे दोन्ही कोपरे टेबलवर ठेऊन दोन्ही हातान ेपकडून 

त्याला वनरखनू बघत होता. त्याांच्या अांर्ातील राखाडी कलरचे 

जॅकेट, जे त्याांच्या प्रचांड आवडीचे होत.े हलकी वाढलेली पाांढरी 

दाढी, प्रेमळ भाव असलेले डोळे जण ूवजवांत असल्यासारखे भासत 

होत.े चेहऱ्यावरील वनमगळ हास्य त्या फोटोची शान अजनू 

वाढवण्यास परेुसे होत.े वकतीतरी वेळ तो फोटो बघत असतानाच 

त्याला अचानक काहीतरी त्या फोटोमध्य ेवदसले. कावहतरी मोठी 

र्ोष्ट होती लार्ाव,े तसे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर होते. घाईने 

खचुीतनू उठत त्यान े तो फोटो आपल्या बॅर्मध्य े ठेवनू वदला. 

अल्बम जार्ेवर ठेऊन तो कपाटातील कप्पे चाळू लार्ला. 

एखाद्यान ेखवजना शोधावां तसा तो त्या ड्रॉवर मध्य ेचाचपत होता. 

त्या ड्रॉवर मध्य ेत्याने साचवलेल्या जनु्या नाण्याांचा ढीर् होता. जे 

नाण ेवेर्ळ्या प्रकारचे होते, ते प्रत्येक नाणे तो पढूुन मार्नू अर्दी 

वनरखनू बघत होता. शेवटी त्याला ज ेपावहजे ते वमळालेच. एक जणुे 

र्ांज लार्लेले नाण ेहातात घेताच त्याच्या मदु्रवेर एक मोठां हास्य 

पसरलां, जस े की एखादी सोन्याची  मदु्रा त्याच्या हाती आली 

असावी!  
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पेपरचा शेवटचा वदवस. प्रशाांत आवण ववराट कॉलेजवरून 

परतत होते. दोघेही आपापल्या ववचारात र्ुांर् होते.  

“त ू काय करणार आहसे पढुां?”ववराटच्या प्रश्नावर प्रशाांतने 

त्याच्याकडे पावहल.े त्याने ववराटचे बोलण ेऐकले नव्हत.े  

“हां? काय?” 

“म्हणलां, त ूकाय करणार आहसे बारावीनांतर? " 

यावर प्रशाांत वनरुत्तर. ववराटच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यालाच माहीत 

नव्हत.े  

“मी तर ववचार करतोय, मस्त इांवजवनअररांर्ला ऍडवमशन 

घ्यावां. म्हणज े पप्पाांसारखी आयटी कां पनीत नोकरी लार्ेल. मर् 

लाईफ सेट!” ववराट बोलत होता, मात् त्यातील एकही शब्द 

प्रशाांतच्या कानी पडत नव्हता.  

“मला वाटतां त.ू..”  

“त ूयेशील माझ्यासोबत? प्रशाांत मधेच बोलला.  

“कुठे?”ववराट र्ोंधळला. दोघे चालत ववराटच्या घरापयांत 

पोहोचले होत.े  
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“ते माहीत नाही!” प्रशाांतच्या वाक्ट्यावर ववराटच्या र्ोंधळात 

अजनू भर पडली. प्रशाांत एकदम स्पष्ट बोलणार नाही, ह ेववराटला 

माहीत होते. तो कां टाळून घरात वनघनू जाणार तोच प्रशाांतच्या 

बोलण्यान ेत्याचे घराकडे वळलेले पाय थाांबले.  

“आजोबाांना शोधायला!”  

“आजोबा?” 

“माझे आजोबा!”  

“पण तझुे आजोबा तर...  

ववराट त्याच्या जवळ येऊन उभा रावहला.  

“काय बोलतोय त?ू डोकां  तर वठकाणावर आह े ना तझुां?” 

ववराटन ेत्याच्या डोक्ट्यावर हळूच टपली मारली.  

“त ूयेणार की नाही ते साांर्!” प्रशाांत वचडून बोलला. ववराटने 

वैतार्त त्याच्याकडे पावहले.  

“एक काम कर, आपण सांध्याकाळी त्या मांवदरात भेटू, मर् 

बोल”ू ववराट ववर्य टाळण्याचा प्रयत्न करत म्हणाला. प्रशाांत 

अजनू काही बोलणार होता, पण त्याच्या मनातील शब्द ओठाांवर 

उमटले नाहीत. त्यान ेकाहीश्या रार्ान ेघराकडे जाणाऱ्या ववराटकडे 

पावहल ेआवण आपल्या घराचा रस्ता धरला.  
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“पेपर कसा र्ेला?” प्रशाांतच्या मम्मीने ताटातील पावभाजी 

सांपवणाऱ्या प्रशाांतला ववचारले. प्रशाांतने काही उत्तर वदले नाही. 

त्याच्या शाांततेत मम्मीला उत्तर वमळाले.  

टीव्हीवर कोण्या एका डोंर्रातील जार्ेचे फुटेज दाखवण्यात 

येत होते. प्रशाांत ते पाहत लक्ष दऊेन ऐकू लार्ला.  

“असां साांवर्तलां जातां , की या वठकाणी फार मोठा खवजना 

तसेच जनु्या काळातल्या सोन्याच्या मदु्रा आहते. काही लोकां  असां 

सधु्दा साांर्तात, की या वठकाणी कोणी वयस्कर माणसू राहतो, जो 

र्ेल्या वकत्येक वर्ाांपासनू खवजना शोधतोय” 

त्या मावहती दणेाऱ्या अँकरचा एक एक शब्द प्रशाांत 

लक्षपवूगक ऐकत होता.  

“काय मर्? कसा र्ेला पेपर?”प्रशाांतचे पप्पा खचुी सरकवत 

त्यावर बसले. प्रशाांतचे टीव्हीवरील लक्ष ववचवलत झाले.  

“जाऊद्या, त्याला ववचारण्यात काही अथग नाही”प्रशाांतची 

मम्मी पप्पाांना जेवण वाढत बोलली.  

प्रशाांत जेवण सांपवत टेबलवरून उठला. हात धवुनू तो थेट 

स्टोर रूमच्या वदशेने पळाला.  
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स्टोर रूमचे दार उघडून तो आत वशरला. धळुीमळेु मोठ्याने 

वशांकत त्यान ेलाईट्स चाल ूकेल्या. सांपणूग रूमवर नजर टाकताना 

त्याला जनु्या तटुल्या फुटलेल्या वस्त ूसोडून काहीच वदसले नाही. 

काहीवेळ तसाच उभा राहत तो काहीतरी ववचारात पडला.  

रूमच्या उजव्या बाजलूा पडलेल्या एका मोडक्ट्या टेबलकडे 

तो वळला.  

सर्ळ्या बाजनेू तो टेबल मोडकळीस आलेला होता. एकदा 

कशान े तरी प्रहार केला असता, तर त्याचे तकुडे झाल्यावशवाय 

रावहल ेनसते. टेबलाच्या वरच्या भार्ावर मधनूच मोठा तडा र्ेला 

होता. टेबलवर उजव्या बाजचू्या एका कोपऱ्यात त्याला पेनाने 

काहीतरी वलवहलेले वदसले.  

' सदुशगन जोशी 'आवण त्याखाली एक सही, वजच्याखाली 

तारीखही होती. ' ८-६-२००७ '  

नाव वाचनू प्रशाांतच्या डोळ्यासमोर आजोबाांची प्रसन्न मदु्रा 

उमटली. टेबलवरून हात वफरवत त्याने धळू साफ केली. तो 

त्याच्या आजोबाांचा टेबल होता. ह्याच टेबलवर बसनू त्याांनी 

वकतीतरी पसु्तके वलवहली होती. कोणत्याही वस्तूांवर तारीख आवण 

नाव वलवहण्याचा त्याांचा छांद. त्याांच्या जवळजवळ प्रत्येक वस्तूांवर 
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तारीख हमखास असायचीच. ती पसु्तके असो व इतर कोणत्याही 

वस्त ूअसो. हा टेबल त्याचेच एक उदाहरण.  

 

प्रशाांतने त्या टेबलचा ड्रॉवर उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते 

सहज उघडले र्ेले नाही. त्यान ेअजनू जोर लावत ते उघडले. आत 

मध्य ेत्याला जे हवां होतां ते, त्याच्या आजोबाांच्या डायऱ्या एकावर 

एक ठेवलेल्या होत्या. त्याने हळूच त्या डायऱ्या बाहरे काढल्या. ते 

ड्रॉवर पनु्हा बांद करून त्याने बाकीचे ड्रॉवसग चाळायला सरुुवात 

केली. पण त्यात जनुी नाणी आवण एक बनावट वाटणारी जनु्या 

काळातली मदु्रा सोडले तर अजनू काही वमळाले नाही. घाईघाईने 

लाइट्स बांद करत प्रशाांत त्या रुमबाहरे पडला. आपल्या रूममध्ये 

वशरायच्या आधी त्याने एकदा हॉलमध्ये पावहल.े मम्मी पप्पाांचे 

जेवण चाल ूआह,े ह ेपाहून तो लर्ेच आपल्या रूममध्ये वशरला. 

दार लॉक करून त्यान ेत्या डायऱ्या आपल्या टेबलवर आपटल्या. 

पटकन खचुीत बसत त्याने सवागत वरची डायरी हातात घेतली. 

डायरीवर वरच्या उजव्या कोपऱ्यात ६ वलवहलेला होता. तो डायरी 

नांबर होता. प्रशाांतने लर्ेच बाकीच्या डायऱ्यावर नांबर पाहायला 

सरुुवात केली. एकूण आठ डायऱ्याांपैकी पवहल्या नांबरची डायरी 

सवागत शेवटी होती.  
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त्या डायरीच्या कव्हर पेजवर त्याच्या आजोबाांचे नाव आवण 

त्यावेळचा पणु्यातील जनुा पत्ता सरेुख अक्षरात वलवहलेला होता. 

प्रशाांतने डायरी उघडली. पवहल्याच पानावर सरुुवातीला त्याला 

अनेक दवेाांची नाव े वलवहलेली वदसनू आली. प्रशाांतने पनु्हा पान 

पलटले. त्या पानावर चार वदवसाांची तारीख आवण काही नोंदी 

होत्या.  

पवहली नोंद -  

 

' १ जानेवारी २००४  

आज माझा ५४ वा वाढवदवस... चला बरां झालां आयषु्य एक 

वर्ागन ेकमी झालां.. ' 

 

पवहली नोंद वाचनू प्रशाांतला धक्ट्का बसल्यासारखे झाले. 

त्याच्या आजोबाांनी शब्दाांमध्ये माांडलेल े दःुख त्याला जाणवत 

होत.े पण का? का आजोबा एवढे दःुखी होते? कसलां दःुख होतां 

त्याांना? आपलां वय झाल्यामळेु त्याांनी असां वलवहलांय का? 

प्रशाांतला पढुच्या नोंदी वाचेनाश्या झाल्या. त्याच्या मनात अनेक 

प्रश्न उठले होते. ज्याांची उत्तरे या डायऱ्याांमधनू वमळणार होती. त्याने 

आता एकेक पान पालटून वाचायला सरुूवात केली, पण त्यात 
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रोजच्या जीवनात घडलेल्या र्मतीजमती, काही इतर सामान्य नोंदी 

सोडल्या तर ववशेर् असे काहीच नव्हत.े ती डायरी अध्यागतच बांद 

करून प्रशाांतने ८ नांबर असलेली डायरी हातात घेतली. ती 

उघडणार तोच तो मधेच थाांबला. काहीतरी ववचार करत त्यान ेथेट 

डायरीचे शेवटचे पान उघडले. शेवटची काही पाने कोरी होती. 

बरीचशी पाने पलटल्यावर एक पानावर सुांदर अक्षरात त्याला 

काहीतरी वलवहलेलां वदसलां. तो हळूहळू ते वाच ूलार्ला.  

 

' १२ जनू २०११  

आज शेवटी ठरवलच. या नरकातनू मकु्त व्हायचां. आज 

माझ्या मलुाने कळसचां र्ाठला. आपल्या बायकोच्या 

म्हणण्यावरून तो इतक्ट्या वर्ाांपासनू असलेलां नातां सदु्धा ववसरला. 

शेवटी आज वैतार्नू मी वनघालोय ' रहस्यमय ' जार्ेकडे. वजथे मी 

फार आधीच जायला पावहजे होतां.  

 

२००२२१२१ 

 

- सदुशगन जोशी. ' 
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पानावरचा मजकूर वाचनू प्रशाांत काही वेळ स्तब्ध झाला. 

नरक? आजोबाांना नरक म्हणजे काय म्हणायचांय? प्रशाांतचां डोकां  

थोडावेळ सनु्न झालां. आपल्या आईववडलाांच्या त्ासामळेु आपले 

आजोबा घर सोडून र्ेले, याच्या जावणवेने त्याला प्रचांड दःुख झाले. 

पनु्हा एकदा त्यान े पानावरुन नजर वफरवली. शेवटी वलवहलेल्या 

नांबर पाहून त्याला काही कळेनास ेझाले. हा कसला नांबर? आवण 

ती रहस्यमय जार्ा कोणती? ववचार करतचां त्यान े मार्ची पाने 

पालटली. मात् त्यावर काही ववशेर् नव्हत.े प्रत्येक तारखेपढेु 

लहानग्या प्रशाांत सोबतचे अनेक र्मतीदार वकस्से वदसत होत.े 

आपल्या मलुा वकां वा सनेुसांबांधी एक शब्दही त्याांनी वलवहलेला 

वदसत नव्हता.  

काही सापडत नाही म्हणनू प्रशाांतने डायरी बांद केली. आपले 

डोके दोन्ही हातात धरून त्यान े डोळे वमटून घेतले. पनु्हा 

त्याच्यासमोर आजोबाांची फोटोतली प्रसन्न मदु्रा झळकली.  

नेमकां  काय झालां असेल? ती रहस्यमय जार्ा कुठे असेल? 

वतथ ेकाय असेल? आजोबा वतथेच का र्ेले असतील?  

ववचार करता करता त्याने सवग डायऱ्या उचलनू आपल्या 

बॅर्मध्य ेठेवनू वदल्या. वखशातील जनेु नाणे त्यान ेआपल्या ड्रॉवर 

मध्य ेठेवले आवण घराबाहरे पडला.  
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प्रशाांत र्णपतीच्या मांवदराबाहरे असलेल्या नदीच्या 

वकनाऱ्यावर बसनू ववराटच्या प्रतीक्षेत होता. नदीच्या सांथ 

वाहणाऱ्या पाण्याकडे एकटक असणारी त्याची नजर त्याने 

आजबूाजलूा वळवली. दपुारची वेळ असल्याने आजबूाजलूा 

कोणी नव्हतेच. मांवदरात स्पीकरवर लावलेल्या भक्तीर्ीताांनी 

त्याच्या मनात एक वेर्ळाच आनांद वमळत होता. आवण त्यात 

आजबूाजलूा कोणी नसल्यामळेु असणारी शाांतता, त्याला अजनूच 

समाधान दणेारी होती. हळूच त्यान ेआपला हात वखश्याकडे नेत 

त्यातनू जनेु नाणे बाहरे काढत समोर धरून ते न्याहाळू लार्ला.  

१ पैशाांचे ते नाण ेआजच्या काळात फार दवुमगळच. ह ेतेच नाणे 

जे त्याच्या आजोबाांनी लहानपणी त्याच्या एका वाढवदवसाला 

वदलेल ेहोत.े जे त्यान ेआजपयांत साांभाळून ठेवले होत.े  

“बोल रे.. मार्नू ववराटने येऊन त्याच्या डोक्ट्यात टपली 

मारली. आवण त्याच्याशेजारी बसला. प्रशाांतने नाण्यावरची नजर 

त्याच्याकडे वळवली.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 28 

 

“बोल, काय येड्यासारखा बोलत होता मघाशी?”ववराट 

बोलला. प्रशाांतने ते नाणे वखशात ठेवले. ववराटकडे पाहून तो बोल ू

लार्ला.  

“माझे आजोबा काही वर्ाांपवूी घर सोडून र्ेले होते. ते कुठे 

र्ेले आहते माहीत नाही” 

“आवण त ूत्याांना शोधायचां म्हणतोय? ह!ॅ” ववराट उपहासाने 

बोलला.  

“ते कुठे असतील, तेही मला मावहत नाही, पण मी काहीही 

करून त्याांना शोधनेच!” प्रशाांत आत्मववश्वास दाखवत बोलला.  

“अरे पण कसां शोधाणार त ूत्याांना?”ववराट आता वैतार्ला.  

“ते मला मावहत आह,े कसां ते. वजकडे जावां लार्ेल वतकडे 

जाईल, पण जोपयांत आजोबाांना शोधणार नाही, तोपयांत पनु्हा घरी 

येणार नाही!” प्रशाांत पनु्हा आत्मववश्वासान ेबोलला. ववराटला हा 

अवत आत्मववश्वास वाटला.  

“आवण मला त्यासाठी तझुी मदत हवी आह”ेप्रशाांतने मोठ्या 

आशेने ववराटकडे पावहल.े  

“पण मी..” ववराट ववचारात पडला.  

“तलुा फक्त माझ्या सोबत चलायचे आह,े ह ेसर्ळां मी एकटा 

नाही करू शकत.”  
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“नेहमी तर एकटा राहायला आवडतां! मर् आता जा की 

एकटा!” ववराट त्याला वडवचत म्हणाला. यावर प्रशाांत काही 

बोलला नाही.  

“तलुा वाटत का ह े एक दोन वदवसाांचा काम आह?े अरे 

वकतीतरी मवहन े लार्तील... आवण तरीही आपल्या हाती काही 

लार्लां नाही मर्?” 

“वकतीही वदवस लार् ू द!े आवण मला ववश्वास आह े की 

आजोबा भेटतीलच!”  

“पण जर तझु े आजोबा या जर्ात नसतील तर!” ववराट 

सावधपण ेहळूच बोलला. प्रशाांतला याचा रार् आला.  

“त ूकाहीही बोल ूनकोस! आजोबा आहते, माझां मन मला 

साांर्तांय” प्रशाांत दखुावलेल्या स्वरात बोलला. त्याला पाहून 

ववराटलाही थोडे दःुख झाल.े  

“पण माझी मम्मी मला जाऊ दणेार नाही. जर वतने परवानर्ी 

वदली तरचां मी येईन”ववराट प्रशाांतच्या र्ळ्यात हात टाकत 

बोलला.  

“उद्या मम्मीला ववचारतो, मर् बघ.ू  

“कुठां चाललोय ते साांर् ू नको”प्रशाांत त्याला सचूना 

वदल्यासारखा बोलला.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 30 

 

“मर् काय साांर्?ू” 

“खोटां!”  

“पण काय?”ववराट हातवारे करत बोलला.  

“साांर् की वफरायला चाललो”प्रशाांत ववचार करत बोलला.  

“कुठे?” 

“वशमला!”  

“काय? वशमला?”ववराट मोठ्याने ओरडलाचां. काहीवेळ 

तोही ववचारात पडला.  

“ते काय साांर्ायचां साांर्, पण त ू माझ्या सोबत आलाच 

पावहज!े” प्रशाांत नदीचे पाणी ओांजळीत घेत बोलला.  

“आता यावांच लारे्लां असां वाटतांय!” ववराट उठून उभा 

रावहला. प्रशाांत तोंडावर पाणी मारत स्वतःशीच हसला.  

ववराट राजी झाल्याने त्याला आनांद झाला होता.  

“चल, दशगन घेऊन वनघयुा” ववराट मांवदराकडे नजर टाकत 

बोलला. दोघेही मांवदराच्या वदशेने चालते झाले.  
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“काय बोलतोय त ूववराट? आताच बारावी झालीये आवण त ू

वफरायला जायचां म्हणतोय!” ववराटच्या मम्मी त्याच्यावर 

ओरडली.  

“मर् काय झालां? थोडे वदवस जाऊद ेकी वफरायला” ववराट 

मम्मीला समजावण्याचा प्रयत्न करत होता.  

“काय बावळटपणा आह!े” त्याच्या मम्मीन ेडोक्ट्याला हात 

लावला.  

“त्या प्रशाांत सोबत राहून भरकटू नको! त ूअभ्यासाकडे आवण 

कररअरकडे लक्ष द!े” मम्मी हॉलमधील पसारा आवरत बोलणे दते 

होती.  

“अर्ां फक्त दहा पांधरा वदवसाांची तर र्ोष्ट आह,े असां पण 

सटु्टीमध्ये काय करणार मी?” ववराटचे प्रयत्न चालचू होते.  

“त ू उर्ाच शहाणपणा करू नको!.. अरे जवळ असते तरी 

पाठवलां नसतां, त ूतर थेट वशमला?” 

“प्रशाांतची इच्छा आह े जायची. त्याला सोबत म्हणनू मी 

चाललो आह,े त ू उर्ाच वाद घाल ू नको मम्मी, जाऊद े मला!” 

ववराट आता वचडून बोलला.  
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“मी तलुा जाऊ दणेार नाही ववराट!” मम्मी मोठ्याने ओरडली 

तसा ववराट अजनूच वचडला. आवाज ऐकून त्याचे पप्पा बाहरे 

आले.  

“काय झालां?” पप्पाांनी ववराटकडे पाहत ववचारलां.  

“साांर्ा जरा समजावनू याला!” मम्मी वैतार्ान ेबोलली.  

“पप्पा, मी थोडे वदवस प्रशाांत सोबत वशमलाला चाललो 

आह.े पण मम्मी नाही म्हणतेय” ववराट नाराजीन ेसोफ्यावर बसला. 

त्याचे पप्पा त्याच्याशेजारी बसले. आता पप्पा काय बोलणार 

याकडे त्याचे लक्ष होत.े  

“अरे वफरायला जायचां आह े तर वबनधास्त जा!” पप्पाांनी 

हसत त्याच्या माांडीवर हात मारला. पप्पाांनी परवानर्ी दतेाच 

ववराटच्या चेहऱ्यावर मोठे हास्य पसरल.े  

“येस!” जण ूकाही मोठी स्पधाग वजांकल्यासारखा तो ओरडला.  

“अरे हचे तर वय आह,े वफरायचां आवण मजा करायचां!” पप्पा 

ववराटकडे पाहून बोलले. मम्मी तोंड वाकडां करत वकचनमध्ये 

वनघनू र्ेली.  

“जा! वजतकी मजा करायची तेवढी तरुण वयातचां करून 

घ्या!” पप्पा असां बोलताच ववराटला अजनूच उत्साह चढला. तो 
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आनांदाने उठत आपल्या रूममध्य े र्ेला. त्यान े पटकन प्रशाांतला 

फोन लावनू त्याबद्दल साांर्नू टाकले.  

प्रशाांतने अजनू त्याच्या मम्मी पप्पाला याबद्दल काही 

साांवर्तले नव्हते. काहीतरी खोटां साांर्नू जायचां म्हणलां तर त्याच्या 

मनाला पटत नव्हतां; पण दसुरा पयागय नव्हता. आजोबाांचे नाव 

काढताच त्याचे मम्मी पप्पा वाकडे तोंड करत असत. त्यात 

आजोबाांना शोधायला चाललो असां साांवर्तलां तर काय होईल 

याचा प्रशाांतला अांदाज आला होता. खपू ववचार करून त्याने 

शेवटी खरां साांर्ण्याचां ठरवलां. काहीही झालां तरी आजोबाांना 

शोधायला जायचांच असा त्याचा वनधागर होता.  

 

 

सकाळच्या मनाला प्रसन्न करणाऱ्या वातावरणात प्रशाांत 

एका र्ाडगनमध्ये फेऱ्या मारत होता. आजबूाजलूा असलेल्या सुांदर 

मनमोहक फुलाांवरून त्याची नजर हटण्यास तयार नव्हती. त्या 

फुलाांचे फोटो काढण्याचा मोह त्याला आवरला नाही. वखशातनू 

मोबाईल काढून त्यान ेजवळपास दहा फोटो वक्ट्लक केले.  

मोबाईल वखशात ठेवत तो समोर असणाऱ्या ररकाम्या 

बाकड्यावर जाऊन बसला. आपल्या डाव्या वखशातनू त्यान ेएक 
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पॉकेट डायरी बाहरे काढली. त्याची दोन तीन पान ेपालटून एका 

पानावरुन नजर वफरवली. पनु्हा पढुची दोन पान े पालटून जे 

वलवहलेले होते ते वाचल.े लर्ेच डायरी बांद करत त्याने 

आजबूाजलूा नजर वफरवली. डाव्या बाजलूा र्ाडगनला लावलेल्या 

तारेच्या जाळीतनू त्याला काहीतरी वदसले. लर्ेच उठून तो र्ाडगन 

बाहरे आला. डायरी हातातचां होती. पटापट पावले टाकत तो 

र्ाडगनच्या प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजलूा वळला.  

वतथ े एक चहाचे दकुान र्दीन े भरल े होत.े काही जण 

बाकड्यावर चहाचा आस्वाद घेत होते, तर काही उभ े राहून. 

त्याच्याशेजारीच एक रद्दीचे दकुान होत.े प्रशाांतची नजर त्या 

दकुानावरचां होती. घाईघाईन े त्या रद्दीच्या दकुानजवळ येऊन 

थाांबला. आतमध्ये जनु्या वतगमानपत्, पसु्तक, मावसक याांचा खच 

वदसत होता. एक वयोवदृ्ध व्यक्ती वरच्या कोपऱ्यात लावलेल्या 

दवेाच्या फोटोला अर्रबत्ती ओवाळत काहीतरी मांत् पटुपटुत होत.े 

त्याांचा धावमगक वनत्यिम पणूग होईपयांत प्रशाांत फक्त त्याांच्याकडे 

बघत उभा होता.  

त्या वदृ्ध व्यक्तीची वाढलेली पाांढरी दाढी आवण वमशी पाहून 

प्रशाांतला त्याच्या आजोबाांची आठवण झाली. म्हातारपणाची 

जाणीव करून दणेाऱ्या चेहऱ्यावरील सरुकुत्या स्पष्ट वदसत होत्या.  
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अर्रबत्ती दवेासमोर लावत त्याांनी प्रशाांतकडे प्रश्नाथगक नजरेने 

पावहल.े तो मात् त्याांचा चेहऱ्याकडे बघतच होता.  

“बाळा, काय पावहज?े” त्याांनी दकुानातल्या छोट्या 

बाकड्यावर बसत ववचारले.  

प्रशाांत थोडा पढुां येऊन उभा रावहला. त्याने हातातली डायरी 

उघडली. त्यात काहीतरी शोध ूलार्ला. ती वदृ्ध व्यक्ती त्याच्याकडे 

र्ोंधळलेल्या चेहऱ्यान ेबघतच होती.  

“तमु्ही पांवडत काका?”प्रशाांतने डायरीत वाचत ववचारलां.  

“हा!”  

“काका, मला तमुच्याकडून मदत हवी आह”े प्रशाांत 

ववनांतीच्या सरुात बोलला.  

“कसली मदत?” 

“आपण सदुशगन जोशी याांना ओळखत होतात ना?” 

पांवडत काका काहीतरी आठव ू लार्ले. त्याांच्या चेहऱ्यावर 

हलकी अस्वस्थता पसरली.  

“पण त ूकोण? आवण त्याांच्याबद्दल का ववचारतोय?”पांवडत 

काकाांनी अस्वस्थपणे ववचारले.  

“मी त्याांचा नात,ू प्रशाांत!” प्रशाांतने आपली ओळख करून 

दतेाच पांवडत काका अजनू अस्वस्थ झाल.े  
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“त्याांचा नात?ू” 

“हो”  

पांवडत काका हळूच उठले. उजव्या बाजलूा ठेवलेली पाण्याची 

बाटली उघडून त्याांनी दोन घोट वपले. बाटली ठेऊन ते पनु्हा 

अस्वस्थपणे बाकड्यावर बसले. हळूच त्याांनी प्रशाांतकडे पावहल.े 

प्रशाांत मोठ्या आशेने त्याांच्याकडेच बघत होता. इशारा करत 

त्याांनी त्याला आपल्या जवळ बोलावले.  

“बस..  

प्रशाांत त्याांच्याजवळ बसला. काकाांनी त्याच्या पाठीवरून 

हात वफरवला.  

“त ूखरांच जोशींचा नात ूआहसे?” 

“हो”  

“तलुा माझ्याकडून काय मदत पावहजे?” 

“तमु्हाला तर माहीतच असेल, माझे आजोबा काही वर्ाांपवूी 

कुठेतरी वनघनू र्ेले ते.. प्रशाांत काहीसा दःुखाने बोलला.  

“हा.. फार वववचत् आह े तझु े आजोबा!” काका प्रशाांतच्या 

पाठीवरचा हात मार् ेघेत बोलल.े यावर प्रशाांत र्ोंधळला. काका 

नेमकां  काय साांर्तात याची उत्सकुताही त्याला होती.  
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“असां अचानकपणे न साांर्ता वनघनू जातां का कोणी?” 

काकाांचा आवाज आता जड झाला होता.  

“तमु्ही दोघे फार जनेु वमत् होता? " 

“खपू जनेु आवण जवळचे वमत् होतो आम्ही! अर्दी 

भावासारख!े” आजोबाांच्या आठवणीन ेकाकाांचे मन भरून आले 

होत.े त्याांना बघनू प्रशाांतला वाईट वाटले.  

“पण तलुा काय मदत हवीये?” 

“मला आजोबाांना शोधायचां आह,े त्यासाठी तमु्ही मला मदत 

केली तर त्याांना शोधणां अजनू सोपां होईल” प्रशाांत बोलला.  

“शोधायचां? म्हणजे?” 

“आजोबा कुठां र्ेले मला मावहत नाही, घरी कोणाला 

ववचारलां तर साांर्त नाहीत.. मला त्याांची खपु आठवण येते”प्रशाांत 

जड आवाजात बोलला.  

“त्यामळेु मी आता काहीही करून त्याांना शोधणार आह!े” 

प्रशाांत बोलला.  

“ह ेकाय बोलतोय बाळा! तझु्या आजोबाांना शोधणां काय सोपां 

आह?े” 

“काका, तमु्हाला माहीत आह ेका ते कुठे र्ेले?” 
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“माहीत असतां तर कधीच त्याच्याकडे र्ेलो असतो! साला 

अचानक र्ायब झाला!” काका काहीश्या रार्ान ेआवण वनराशेने 

बोलले. काहीवेळ दोघेही शाांत होते.  

“माझे मम्मी पप्पा त्याांना त्ास द्यायचे का?” प्रशाांतने 

ववचारले. यावर काका चमकले.  

“न.. नाही बाळा..” काका र्ोंधळलेल्या आवाजात बोलले.  

“काका, तमु्हाला जे माहीत आह ेते साांर्ा. माझ्यापासनू लपव ू

नका वप्लज!” प्रशाांत ववनांती करत बोलला.  

“तलुा ह े सर्ळां साांर्णां बरोबर नाही..” काका टाळण्याचा 

प्रयत्न करत होत.े पण प्रशाांत त्याांना बोलतां केल्यावशवाय शाांत 

बसणार नव्हता.  

“तमु्हाला नाही वाटत का माझे आजोबा परत यावे? तमु्हाला 

त्याांना भेटायची इच्छा आह ेना?... तमु्ही जर आता मला साांवर्तले 

नाही, तर मी आजोबाांना कसा शोधणार काका?” प्रशाांत त्याांना 

बोलतां करण्यासाठी भावनेचा आधार घेत म्हणाला. काका पनु्हा 

अस्वस्थ झाल.े  

“तझुे आजोबा परत भेटले, तर मी आनांदाने मरणाला सामोरे 

जाईल. जीवनात तीच एक शेवटची इच्छा रावहली आह!े” काका 

डोळे पसुत बोलले. काका आवण आजोबाांची मैत्ी वकती घट्ट 
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असेल, याचा अांदाज त्याांच्या बोलण्यातनू येत होता. काका शाांत 

होईपयांत प्रशाांत काही बोलला नाही.  

“तझु्या आईववडलाांनी त्याांना खपु त्ास वदलाय! शेवटी 

म्हातारां माणसू कसां सहन होईल? रोज आपलां दःुख कमी 

करण्यासाठी यायचा माझ्याकडे.. बोलता बोलता सर्ळां दःुख 

ववसरून जायचा.. आम्हा दोघा आधार नसलेल्या जीवाांना 

आमच्या मैत्ीचाचां एक आधार होता!... रोज इथां बसनू रद्दीतली 

पसु्तकां  वाचता वाचता वेळेचां भान राहायचां नाही त्याला!.. एक 

वदवस जेवढी वमळतील तेवढी पसु्तकां  घेऊन र्ेला. तो 

कायमचाचां!... जाताना एक पत् इथां सोडून र्ेला. तीच एक 

आठवण!” काका डोळे भरून येताच बोलायचे थाांबले. प्रशाांतला 

आपल्या आईववडलाांचा रार् येत होता. ते असां वार् ूशकतात यावर 

त्याचा ववश्वास बसत नव्हता. सोबतच आजोबा आवण पांवडत 

काकाांचे वाईटही वाटत होते.  

“ते पत्?”त्या पत्ात काहीतरी सापडेल अशी प्रशाांतला धसूर 

आशा होती.  

“जपनू ठेवलांय अजनू!” काका उठून दकुानाच्या एका 

कोपऱ्यात असलेल्या लाकडी टेबलजवळ र्ेले. त्याचे ड्रॉवर 

उघडून त्यातनू त्याांनी त्या पत्ाच्या कार्दासोबत अजनू एक कार्द 
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आवण पेन घेतले. बाकड्यावर बसत त्याांनी ते पत् प्रशाांत समोर 

धरले. प्रशाांतने उत्सकुतेने ते पत् हातात घेतले.  

“ह ेकाय?”प्रशाांतने काकाांच्या हातातल्या कार्दाकडे बघत 

ववचारले.  

“तझु्या आजोबाांनी पत्ात काहीतरी कोडां वलहून ठेवलांय, ते 

या सोडवण्याचा प्रयत्न करता करता इतकी वर् ेर्ेली, पण याचा 

अथग काही उलर्डला नाही!” काकाांनी तो कार्द प्रशाांतकडे 

सोपवला. पणूग कार्दावर काही आकडे वलहून खाडाखोड वदसत 

होती.  

“ओ काका, या चहा घ्यायलाss” बाहरेून एका माणसाने 

काकाांना आवाज वदला.  

“त ूपत् वाच बाळा, मी आलोच”काका उठून बाहरे र्ेले.  

प्रशाांतने तो कार्द बाजलूा ठेवत पत् उघडून वाचायला 

सरुुवात केली.  

 

' वप्रय वमत्ास सप्रेम नमस्कार, 

माझ्या वमत्ा राघव, मला आशा आह,े की ह े पत् तलुा 

सापडलेचां असेल. तलुा प्रश्न पडलाच असेल, की मी आज असां 
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अचानक पत् कसकाय.. पण ववर्य तसा आह,े की पत् वलहीणेच 

योग्य वाटले.  

तलुा धक्ट्का बसेल, पण मी ह ेसर्ळां सोडून चाललोय. घर, 

पैसा, तझु्या सारखा मौल्यवान वमत् आवण लेखन क्षेत्ात कमावलेले 

नाव सदु्धा!  

कारण साांर्ायची तलुा काही र्रज वाटत नाही. र्ेल्या काही 

वदवसाांपासनू सनेुकडून छळ होतोय, तो आता मला सहन होईनासा 

झालाय! कारण वतला वीट आह े माझ्या या पसु्तकाांचा आवण 

वलखाणाचा! रोजरोज सनेुचे आवण मलुाचे ववनाकारण बोलणे 

ऐकून माझे कान थकले आहते आता!  

मी कुठां चाललोय ह े मी साांर् ू इवच्छत नाही, पण त ू इतका 

जवळचा वमत् आह े म्हणनू तलुा या पत्ात साांर्तोय. त ू इतर 

कोणाला साांर्णार नाहीस अशी अपेक्षा आह.े  

मी चाललोय रहस्यमय जार्ेवर. वजथे मी उरलेले आयषु्य 

सखुाने जर्ेल, यात शांका नाही.  

 

२००२२१२१ 

 

- सदुशगन जोशी  
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१३-०८-२०११ ' 

 

पत् वाचनू प्रशाांतच्या डोळ्यात नकळत अश्र ूजमा झाले.  

डोळे पसुत त्याने पत्ात वदलेला नांबर पनु्हा वाचला. तसा तो 

चमकला. त्याला काहीतरी आठवले. त्यान ेपटकन आपली पॉकेट 

डायरी बाहरे काढत ती उघडून त्यात काहीतरी पावहल.े  

पत्ात वलवहलेला आवण आजोबाांच्या डायरीतील शेवटच्या 

पानावर असणारा नांबर एकच होता. म्हणजे या नांबर मध्ये नक्ट्कीच 

काहीतरी रहस्य होतां. पण हा नांबर नेमके काय अस ू शकते? 

वठकाणाचे नाव?  

प्रशाांतने तो आकडेमोड असलेला कार्द पनु्हा हातात घेतला. 

काकाांनी त्यावर बराच आकड्याांचा खेळ केलेला वदसत होता. 

प्रशाांतला ते काही समजले नाही. त्याने तो कार्द पनु्हा बाजलूा 

ठेवला. तो पनु्हा पनु्हा तो नांबर वाच ूलार्ला. नेमकां  तो नांबर काय 

साांर्तो, ह ेत्याला कळत नव्हत.े तो डोकां  हातात धरून ववचारात 

र्ढला.  

“बाळा!” काकाांच्या आवाजान ेतो ववचारातनू बाहरे आला.  

“काय झालां?”त्याचा वचांताग्रस्त चेहरा पाहून काकाांनी 

ववचारलां.  
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“या नांबरचा ववचार करतोय!” प्रशाांतने तो आकडेमोड 

केलेला कार्द हातात घेतला.  

“ह े काय आह े काका?”प्रशाांतने र्ोंधळलेल्या स्वरात 

ववचारलां. त्याच्या र्ोंधलेल्या चेहऱ्याकडे बघनू पांवडत काका 

स्वतःशीच हसले. प्रशाांत शेजारी बसत त्याांनी त्याच्या डोक्ट्यावरून 

हात वफरवला. त्याांच्या हाताच्या स्पशागत मायेची ऊब होती. 

प्रशाांतला त्याांच्या स्पशागने एक वेर्ळीच जाणीव झाली.  

“मी एकेकाळी र्वणताचा प्राध्यापक होतो! त्यामळेुच ही 

अशी आकड्याांचा खेळ करायची सवय आह ेमला.. पांवडत काका 

हसत बोलले. त्याांना हसताना बघनू प्रशाांतच्या चेहऱ्यावर सदु्धा एक 

मोठां हास्य पसरलां.  

“सदुशगन लाही माहीत होतां ह,े म्हणनू मला वाटलां की ह े

आकडे म्हणजे त्यान े सोडलेलां माझ्यासाठी एक कोडां असेल... 

आता वाटत की ह ेफक्त त्याने मला येड्यात काढण्यासाठी वलवहलां 

असेल.. काका र्मतीने म्हणाल.े त्याांच्या चेहऱ्यावरचां हास्य 

अजनूचां वाढलां.  

“ह ेनक्ट्कीच र्मतीसाठी वलवहलेलां नसेल!” प्रशाांत र्ांभीर होत 

बोलला. काकाांना काही कळलां नाही.  

“म्हणजे? " 
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“आजोबाांनी हाच नांबर त्याांच्या पसगनल डायरी मधेही 

वलवहलेला आह.े शेवटच्या पानावर!” प्रशाांत बोलताच काका 

चमकले. त्या नांबर मध्य ेकाहीतरी र्ढू आह,े याची त्याांना पनु्हा 

खात्ी वाटू लार्ली.  

“पण काय रहस्य असेल?” 

“काय असेल ते मी शोधनूच राहील! त्या नांबर वरूनच मी 

आजोबाांपयांत पोहोच ू शकतो!” प्रशाांत आत्मववश्वास दाखवत 

बोलला.  

“काका, तमुच्याकडे अजनू काही आह,े जे मला 

आजोबाांपयांत पोहोचव ू शकत?े आजोबाांच्या बोलण्यातनू कधी 

त्या रहस्यमय जार्ेचा उल्लेख आला होता?” 

प्रशाांत अधीरतेन ेबोलला.  

“नाही असां काही बोलला नाही सदुशगन.. काका आठवत 

बोलले.  

“अरे हा.. ते पसु्तक!” काकाांना अचानक काहीतरी आठवले. 

ते पटकन उठून पसु्तकाांच्या रद्दीकडे र्ेले. एकावर एक रचनू 

ठेवलेली पसु्तकाांमधील वरची पसु्तके बाजलूा करत त्याांनी थेट 

खालच्या पसु्तकाांमधनू एक एक पसु्तक उचलनू त्यावरचे नाव 

वाचायला सरुू केले. प्रशाांत उठून त्याांच्याजवळ जाऊन उभा 
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रावहला. उत्सकुतेने आवण काहीश्या र्ाांभीयागने तो काकाांकडे बघत 

होता.  

फाटक्ट्या पसु्तकाांच्या वढर्ात एक नवांकोरां पसु्तक काकाांच्या 

हाती लार्लां. जे पावहज े ते सापडल्यावर काकाांच्या चेहऱ्यावर 

हलकां  हास्य उमटलां. त्याांनी उठून मार् ेउभ्या प्रशाांतकडे पावहलां.  

“यात नक्ट्की काहीतरी सापडेल!” हातातले पसु्तक त्याांनी 

प्रशाांतसमोर धरले. प्रशाांतने उत्सकुतेने ते हातात घेतले.  

' आठवणीतला स्वर्ीय प्रवास... लेखक - सदुशगन जोशी '  

मखुपपषृ्ठावर रेखाटलेल्या आकर्गक वनसर्गवचत्ाच्या वर 

असलेले नाव वाचनू प्रशाांतच्या चेहऱ्यावर समाधानी हास्य पसरल.े  

“तझु्या आजोबाांनी ह ेफार पवूी वलवहलां होतां. कदावचत तझु्या 

जन्मानांतर ते प्रवासाला र्ेले होत ेतेव्हा.. काका जे आठवत होत ेते 

सर्ळां प्रशाांतला साांर्त होते.  

“मला त्यानी त्याची सर्ळी पसु्तकां  वाचायला वदलेली.. पण 

मी फक्त एक आठवण म्हणनू जपनू ठेवली आहते.. काही वाचली 

तीही आवण जी वाचली नाहीत तीही!” काका बोलत होत.े मात् 

प्रशाांतचां त्याांच्या बोलण्यापेक्षा पसु्तकाकडे जास्त लक्ष होतां. कधी 

ते पसु्तक उघडून वाचतो असां त्याला झालां होतां. याआधी त्याने 

आजोबाांचां एकही पसु्तक पावहलां वकां वा वाचलेलां नव्हतां. 
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आजोबाांच्या प्रेमापोटी त्याला ते पसु्तक वाचण्याची खपु इच्छा 

होत होती. दसुरां म्हणजे या पसु्तकातचां आजोबा कुठां आहते याचा 

परुावा वमळण्याची शक्ट्यता होती. त्या ' रहस्यमय ' जार्ेबद्दल 

काहीतरी असेलचां याची त्याला खात्ी वाटत होती.  

“ही अजनू काही पसु्तके.. काकाांनी त्याच्या आजोबाांची 

सर्ळी पसु्तके काढत त्याच्यासमोर धरली. त्यान ेती हातात दोन्ही 

हातान ेपकडत हळूच बाकड्यावर ठेवली.  

“ही आता मी काहीही वाच ू शकणार नाही.. त्यापेक्षा तचू 

घेऊन जा बाळा.. काका बोलले.  

“तमु्हाला वाटतां यात त्या रहस्यमय जार्ेबद्दल काही 

असेल?” प्रशाांतने प्रश्न केला.  

“रहस्यकथा वलवहण्यात तझु्या आजोबाांना फार रस होता.. या 

प्रवास वणगनात दखेील अनेक रहस्य असतील बघ.. काका र्मतीने 

मात् काहीस ेदःुखी होत बोलले.  

“आता तझु्या आजोबाांना शोधण्याची जबाबदारी तझुी आह े

बाळा.. काकाांनी आशेने त्याच्याकडे पाहत त्याच्या डोक्ट्यावरून 

मायेन ेहात वफरवला.  

“पण सध्या माझ्याकडे ही पसु्तकां  आवण तो नांबर सोडून 

काहीच नाही काका.. प्रशाांत काहीसा वनराश होत बोलला.  
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“काका मी तमूच्याकडे या आशेने आलो होतो की, तमु्हाला 

आजोबाबद्दल सर्ळां काही मावहत असेल.. आजोबा आवण तमु्ही 

जवळचे वमत् होतात, तरी आजोबाांनी तमु्हाला काही सांवर्तले 

नाही..” प्रशाांत वनराश मनाने बोलला. यावर काका काही बोलले 

नाहीत.  

“मी जेवढां साांर् ू शकतो, तेवढां साांवर्तलां बाळा! आता 

यावरूनच तलुा माझ्या वमत्ाला शोधायचां आह!े त ू त्यात नक्ट्की 

यशस्वी होशील!” काकाांनी त्याच्या खाांद्यावर हात ठेवत धीर 

दणे्याचा प्रयत्न केला.  

“हो, मी त्याांना शोधेनच! मी नक्ट्कीच तमुच्या वमत्ाला 

तमुच्यजवळ घेऊन येईल”प्रशाांत आत्मववश्वासान ेबोलला. त्याच्या 

दृढ आत्मववश्वासाचे काकाांना कौतकु वाटले. त्याच्यावर ववश्वास 

वाटू लार्ला. आपल्या वमत्ाची नक्ट्की पनु्हा भेट होईल याची 

त्याांना खात्ी आवण ववश्वास होता.  

प्रशाांत आपल्या आजोबाांची सवग पसु्तके नीट जमा केली. 

काकाांनी वदलेल्या वपशवीत त्यान े सवग पसु्तके भरली. सोबत ते 

पत्ही घेतले. सवग घेऊन तो जाण्यास वनघाला.  

“काका, येतो मी. पढुच्या वेळेस आजोबाांना घेऊनच येईल!” 

प्रशाांत त्याांच्याकडे पाहून हसत बोलला.  
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“माझा आशीवागद आह ेतझु्यासोबत!” काकाांचा आशीवागद 

घेऊन तो वनघाला.  

“थाांब बाळा!” काकाांनी त्याला थाांबवले. प्रशाांतने मार् ेवळून 

त्याांच्याकडे पावहल.े  

“पण तलुा माझ्याबद्दल कसां माहीत?” काकाांनी प्रश्न केला. 

प्रशाांतला लक्षात आले, तो याबद्दल साांर्ायचां ववसरलाच होता.  

“हा.. मला तमुच्याबद्दल आजोबाांच्या डायरीतनू कळाले. 

तमुच्या दकुानाचा पत्ता त्यात होता” प्रशाांतने स्पष्ट केले.  

“तमुच्या मैत्ीबद्दलही खपु काही वलवहलां आह ेआजोबाांनी..”   

पांवडत काका आपल्या वमत्ाच्या आठवणीने पनु्हा दःुखी 

झाले.  

“आपण जी मदत केली त्यासाठी धन्यवाद काका!... येतो.” 

प्रशाांत त्याांचे आभार मानत जाण्यास वनघाला. काकाांनी कसांतरी 

हसत त्याच्याकडे पावहल.े प्रशाांतमळेु त्याांना आपल्या वमत्ाला 

पनु्हा भेटण्याची आशा वनमागण झाली होती. प्रशाांतला काकाांमध्ये 

जण ूआपल्या आजोबाांचे प्रेम, आपलुकी जाणवली होती. वजतका 

तो इतक्ट्या वदवसात कोणाशी सहजपण ेबोलला नसेल, तेवढां तो 

पांवडत काकाांशी बोलला होता. त्याांचा वनरोप घेण्याची त्याची इच्छा 

होत नव्हती. तरी जड मनाने तो वतथनू वनघाला. जाताना त्याने 
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एकदा वळून त्याांच्याकडे पावहल.े एक समाधानी वस्मत चेहऱ्यावर 

घेऊन तो वनघाला.  

 

 

 

“अरे बोल काहीतरी!” प्रशाांतची मम्मी त्याच्यावर ओरडत 

होती. प्रशाांत अबोलपणे खाली पडलेली पसु्तके उचलत होता.  

“कोणी वदली ही पसु्तके तलुा?” 

प्रशाांत काहीही न बोलता खाली पडलेली पसु्तके वपशवीत 

भरून ती घेऊन आपल्या रूममध्य ेवनघनू र्ेला. जे त्याला नको होतां 

तेच घडलां होतां. चकूुन त्याच्या हातातनू वपशवी खाली पडली 

आवण त्याच्यातनू बाहरे पडलेली पसु्तके मम्मीने पावहली. त्यावर 

आजोबाांचे नाव बघनू मम्मीचा सांताप झाला असावा. म्हणनूच ती 

प्रश्न ववचारत प्रशाांतच्या मार्े पडली होती.  

दार आतनू लॉक करून त्यान े सवग पसु्तके बाहरे काढून 

टेबलवर माांडली. इतकी सारी पसु्तके आजोबाांनी स्वतः वलवहली 

आहते, यावर प्रशाांतचा ववश्वास बसत नव्हता. त्यान ेसवग पसु्तके 

व्यववस्थतपणे टेबलवर माांडली. एकएक पसु्तकाचां वनरीक्षण करत 

प्रशाांत खचुीत बसला. एकूण ३० पसु्तके होती ती. सवग पसु्तके 
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मखुपषृ्ठवरील वचत्ाांमळेु आकर्गक वाटत होती. यातली बरीचशी 

पसु्तके मडगर वमस्री या ववर्यावर कादांबऱ्या होत्या. तर काही इतर 

वेर्ळ्या ववर्याांवरील रहस्यमय कथा वदसत होत्या. या सर्ळ्यातून 

वेर्ळी भासणारी तीन पसु्तके त्यान ेबाजलूा काढली. एक पसु्तक 

म्हणज ेकाकाांनी सर्क्ट्यात पवहल ेदाखवलेलां प्रवास वणगनाचे. दसुरे 

पसु्तक होत ेते आकडेमोडी वर असणारी एक र्ढूकथा. ही कादांबरी 

जण ू पांवडत काकाांसाठी वलवहली असावी, असे प्रशाांतला वाटून 

र्ेले. वतसरे पसु्तक ह ेअजनूच वेर्ळे होत.े ' खवजना स्वप्नातला.. ' 

अशा वशर्गकाचे ते पसु्तक एक कादांबरीच होती. त्याचे मखुपषृ्ठ 

म्हणज े एक र्हुचेा खरोखरचा फोटो असावा असे होत.े इतर 

पसु्तकाांपेक्षा ह ेपसु्तक फारचां वेर्ळे भासत होत.े  

प्रशाांतने ती तीन पसु्तके बाजलूा काढत बाकीची पसु्तके 

आपल्या बॅर्मध्य ेठेवली.  

पॉकेट डायरी आवण एक पेन घेऊन तो पनु्हा खचुीत बसला. 

प्रवास वणगनाचे पसु्तक हातात घेत त्यान ेवाचायला सरुुवात केली.  

अनिुमवणका चाळत असतानाच एके वठकाणी तो चमकला. 

त्या पसु्तकात जे तो शोधत होता, ते त्याला सापडलां. घाईघाईत 

त्यान ेते पान नांबर उघडले.  
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' रहस्यमय जार्ा - एक अदु्भत स्वर्ग!' या शीर्गकाखाली 

बाकीचा मजकुर होता.  

अधीर होत प्रशाांत वाच ूलार्ला.  

 

' तो वदवस मी कधी ववसरणार नाही, ज्या वदवशी मी या 

जार्ेवर पवहल्याांदा र्ेलो. ' वसवसरोहा ' या र्ावात असताना मला 

त्या जार्ेबद्दल माहीत झाले. आवण मर् जराही उशीर न करता त्या 

स्वर्ागसरख्या जार्ेची अनभुतूी घेतली. त्या जार्ेबद्दल मी 

कोणालाही साांर् ूइवच्छत नाही. त्यामार्चे कारणही साांर्ण ेयोग्य 

नाही. पण मी ह े एवढ्यासाठीच वलहीत आह,े कारण मला 

तमुच्यासोबत माझा आनांद साजरा करायचा आह.े आवण मलाही 

वाटतां की कोणीतरी या जार्ेत येऊन माझ्यासारखां तपृ्त व्हावां! 

माणसू ज्या सखु, पैसा या सर्ळ्याकडे धावत असतो, ते या जार्ेत 

आह!े  

तो माझ्या आयषु्यातील सवागत चाांर्ला आवण समाधानकारक 

वदवस होता. तारीख होती - १२/१२/२००२. '  

 

शेवटची तारीख वाचनू प्रशाांत थबकला. त्यान ेपटकन बाजलूा 

पडलेलां काकाांनी वदलेलां पत् उघडलां.  
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त्या पत्ात वदलेला नांबर म्हणज े या तारखेतील अांक उलटे 

वलवहलेले होते. म्हणजेच १२/१२/२००२ चे २००२२१२१!  

ही एक तारीख अस ू शकत े याचा ववचार प्रशाांतने केलाच 

नव्हता. ना-ही पांवडत काकाांनी!  

प्रशाांतने पत् बांद करत पनु्हा पसु्तकात पावहलां. वसवसरोहा या 

र्ावाचा त्यात उल्लेख होता. जे र्ाव मुांबई पासनू बरेच लाांब होते. 

त्याबद्दल प्रशाांतने ऐकलेले होत.े त्या र्ावाच्या आजबूाजलूा फक्त 

जांर्लच होत.े त्यामळेु वतकडे कोणी जात नाही, असां इतर लोकां  

म्हणत असतां. आता काहीही करून वतकडे जायचेच असा प्रशाांतने 

वनधागर केला. घाईघाईत त्याने ती पसु्तके बॅर् मध्य ेटाकली. इतर 

दोन पसु्तके त्यान ेन उघडता तशीच ठेवली.  

पॉकेट डायरी आवण पेन आवण लॅपटॉप घेऊन तो आपल्या 

बेडवर बसला. यावर त्याने वसवसरोहा या र्ावाची मावहती 

शोधायला चाल ू केली. एक एक करत त्यान े सर्ळी मावहती 

आपल्या डायरीमध्य ेउतरवली.  

त्या र्ावात जाणे सोपे नाही, ह ेत्याच्या लक्षात आले होते, 

पण आता तो मार् े हटणार नव्हता. आता तो प्रत्येक आव्हान 

पेलायला तयार होता.  
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“काय? त ूपार्ल झाला आह ेका?”प्रशाांतची मम्मी मोठ्याने 

ओरडली. प्रशाांत शाांतपणे सोफ्यावर बसनू होता.  

“तलुा काही कळतां का प्रशाांत!” प्रशाांतचे पप्पा त्याच्यासमोर 

उभ ेराहून मोठ्याने ओरडले.  

“मी जाणार म्हणज े जाणार!... मला थाांबव ू नका!” प्रशाांत 

काहीसा ओरडत बोलला.  

“अरे प्रशाांत, तलुा माहीत तरी आह ेका तझुे आजोबा कुठे 

आहते ते? वजवांत आहते का... मम्मीने रार्ान ेथरथरत कापत होती.  

“वजवांत आहते! मी त्याांना शोधनू काढीन!” प्रशाांत अजनू 

मोठ्याने ओरडला.  

“जा वनघ! कुठां सापडतील तलुा तझु ेआजोबा? आां?”पप्पा 

प्रचांड सांतापले. मम्मीला तर प्रशाांतला एखादी ठेऊन द्यावी असां 

वाटतां होतां. पण वतने स्वतःला सावरलां.  

“अरे तलुा काय मावहती तझुे आजोबा कसे होत?े ते नसते तर, 

आपलां कधीच कल्याण झालां असतां!” मम्मीची आता जीभ घसरत 

चालली होती.  
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“त्या म्हताऱ्यामळेुच तलुा बाहरे असां जनावरासारखां 

भटकायची सवय लार्ली! डोक्ट्याला ताप करून ठेवलाय नसुता!” 

मम्मी रार्ान ेबडबडतचां होती. आता मात् प्रशाांतला ते सहन होत 

नव्हत.े त्याने रार्ान ेहाताची मठू आवळली.  

“जाऊद ेशवगरी, सोड, त्याला तरफडायचयां तर तरफडू द!े” 

पप्पा मम्मीला शाांत करण्याचा प्रयत्न करू लार्ले.  

“जाऊद ेत्याला त्या म्हताऱ्याजवळ!”  

“पप्पा! तमु्ही काहीही बोल ूनका! मला माहीत आह,े तमु्ही 

त्याांना त्ास वदला, म्हणनू ते घर सोडून र्ेले!” प्रशाांत सोफ्यावरून 

उठत रार्ान ेबोलला.  

“आम्ही त्ास वदला? अरे, तझु्या आजोबाांनी आम्हाला हरैाण 

करून सोडलां होतां, त्या वलखानामळुां! तलुा अभ्यासापासनू लाांब 

ठेऊन त्याांनी पार वाट लावली असती तझुी!” 

“मम्मी, आता जर त ूआजोबाांबद्दल अजनू एक शब्द बोलली 

तर बघ!” प्रशाांतचा आता ताबा सटुला.  

“काय करशील? तलुा तर.. मम्मी त्याला मारायला 

त्याच्याकडे धावली. पप्पाांनी लर्ेच मम्मीचा उचललेला हात 

पकडला.  
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“शाांत बस! जाऊद ेत्याला.. पप्पा उचललेला हात खाली घेत 

मम्मीला शाांत करण्याचा प्रयत्न करू लार्ले.  

प्रशाांत रार्ान ेआपल्या रूममध्य ेवनघनू र्ेला.  

आपण प्रशाांतला मारायला हात उचलला, याचे मम्मीला फार 

वाईट वाटले. प्रशाांत आपल्या हट्टासमोर शाांत बसणार नव्हता. पण 

तो जे काय करतोय ते चकुीचां करतोय अशी भावना मम्मीच्या 

मनात उमटत होती. शेवटी प्रशाांतच्या वजद्दीपढेु हात टेकण्यावशवाय 

मम्मी आवण पप्पा दोघाांसमोर काही पयागय नव्हता.  

 

 

दसुरा वदवस. प्रशाांत वनघण्यासाठी तयार झाला होता. 

पसु्तकाांनी भरलेली एक बॅर् आवण इतर समान असलेली अजनू 

एक बॅर् घेऊन तो आपल्या रुमबाहरे पडला.  

हॉलमध्ये मम्मी पप्पा चहा वपताना आपल्याच ववचारात मग्न 

होत.े  

“चला, येतो मी”प्रशाांतने दोघाांकडे नजर वफरवली.  

मम्मीने रार्ान ेत्याच्याकडे पावहल.े वतला काहीतरी बोलायचे 

होत,े पण वतने ते टाळले. पप्पानी त्याचाकडे पावहल ेसदु्धा नाही.  
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प्रशाांतने पाठीवर एक बॅर् लटकवत दसुरी बॅर् हातात घेतली 

आवण बाहरेचा रस्ता धरला.  

 

 

चालत चालत तो र्णपतीच्या मांवदरापाशी पोहोचला. तेथे 

ववराट कारमध्ये बसनू पवहल्यापासनू त्याची वाट पाहत होता. 

ववराटन ेप्रशाांतला पावहल.े तो काहीसा नाराज वदसत होता, यावरून 

ववराटला अांदाज आला की घरी काय घडले असेल.  

दोन्ही बॅर् मार्च्या सीटवर ठेवत प्रशाांत शाांतपणे त्याच्या 

शेजारच्या सीटवर येऊन बसला.  

“मी साांवर्तलां ते सर्ळां आणलां ना?”प्रशाांतने प्रश्न केला.  

“हो मर्.. सर्ळां घेऊन आलोय.. ववराट उत्साहान ेबोलला.  

“नकाशा वनट पावहला का?” 

“हो.. जरा अवघड जार्ी आह ेते र्ाव!” ववराट सांकोवचत होत 

बोलला.  

“मर्?” 

“नाही.. जायला अवघड रस्ता आह ेम्हणनू थोडां.. ववराटच्या 

मनात भीती वदसत होती.  
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“अवघड आह ेम्हणनू हार मानायची नाही ववराट! आजोबाांना 

शोधण्यासाठी त्याचाही सामना करू!” प्रशाांत दृढ वनश्चयाने 

बोलला.  

“हम्म” ववराटने ववश्वास दाखवत मान हलवली.  

“ठीक आह ेचल, करू सरुुवात या शोधमोवहमेची!” एखादी 

लढाई वजांकण्यासाठी जायचां आह े अशा अववभागवात ववराट 

बोलला. प्रशाांतने त्याला हळूच हसत प्रोत्साहन वदले. ववराटन ेर्ाडी 

चाल ूकेली.  

आजोबा मी येतोय! प्रशाांतने मनातल्या मनात आजोबाांना 

साद घातली. जण ूत्याचे आजोबा त्याच्याकडे हसनू पाहत असावे 

असा त्याला भास झाला. आजोबाांची हसरी मदु्रा पाहण्यासाठी 

त्याचे मन आतरु झालेले होत.े काहीही करून त्याांना हसताना 

पहायचां , असा त्यान ेमनात जण ूध्यास घेतला होता..  

ववराट आवण प्रशाांत वनघाले होत े एका अदु्भत आवण 

आवहनात्मक अशा प्रवासाला. जो त्याांना घेऊन जाणार होता, 

प्रशाांतच्या आजोबाांकडे - एका रहस्यमय जार्ेकडे! 
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मुद्राध्यास – भाग २ 

रहस्याच्या जवळ 

------------------------------------ 

 

 

ववराटची र्ाडी एका मोठ्या हायवेवरून धावत होती. हलका 

हलका पाऊसही सरुू झाला होता. ववराटने प्रशाांतकडे एक नजर 

टाकली. त्याची नजर वखडकीबाहरे होती. मनात नक्ट्कीच 

आजोबाांचे ववचार सरुू असणार.  

“मला वाटत, आपण कुठे तरी थाांबायला हवां, काही खाल्लां 

पण नाही सकाळपासनू” ववराट बोलल्यावर प्रशाांत तांद्रीतनू बाहरे 

आला. ववराटला भकेुची जाणीव होऊन झाली होती. त्याला 

इतक्ट्या वेळ ड्राईव्ह करायची सवयही नव्हती. दोन तासाांपासून 

सलर् र्ाडी चालवनू त्याला कां टाळा आला होता.  

प्रशाांतने तो काय बोलला काही ऐकले नव्हत.े ववराटच्या 

लक्षात येताच त्यान ेमघाचे वाक्ट्य परत बोलत त्याच्याकडे पावहल.े 

प्रशाांतने वखशातनू मोबाईल काढून त्यावर मॅप चेक केला.  
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“इथनू पाच वमवनटाांनी एक हॉटेल दाखवत आह,े वतथ ेथाांब”ू 

प्रशाांत बोलला.  

पाच वमवनटाांनी एक छोटे हॉटेल त्याांच्या नजरेस पडलां. दोघे 

उतरून आत र्ेले. बाहरे एक छोटी टपरीवर नाश्ता बनवण्याचां काम 

जोरात चाल ू होतां. आतमध्ये बसायला टेबल आवण खचु्याग 

माांडलेल्या होत्या. ववराट आवण प्रशाांतने थेट कोपऱ्यातल्या 

ररकामा टेबल र्ाठला.  

ऑडगर दऊेन दोघ पढुल्या प्रवासाचा ववचार करू लार्ले.  

“वतथ ेपोहोचायला अजनू तीन-चार तास लार्तील” ववराट 

बोलला.  

“नॉनस्टॉप र्ेलो तर!” प्रशाांत उद्गारला.  

“वतथ ेजाऊन पवहले जायचां कुठे?” ववराटने प्रश्न केला.  

“माहीत नाही!”  

काहीवेळ कोणी काही बोलले नाही.  

“सर्ळ्यात पवहले आजोबाांना कोणी ओळखतां का याची 

मावहती काढावी लार्ेल” काहीवेळाने प्रशाांत बोलला.  

तोपयांत वेटर नाश्ता घेऊन आला. ते टेबलवर ठेऊन तो वनघनू 

र्ेला. र्रमार्रम वास नाकात वशरताच ववराटन े नास्ता खायला 
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सरुुवात केली. त्या सरु्ांधाचा मात् प्रशाांतवर काहीही पररणाम झाला 

नाही. तो एकटकपणे समोर बघत ववचार करत होता.  

ती रहस्यमय जार्ा नेमकी कशी असेल, वतथ ेकाय असेल ह्या 

ववचारान ेत्याच्या मनातली उत्सकुता वाढत होती.  

“खा ना! ववचार नांतर कर. ववराटच्या आवाजाने तो 

ववचारातनू बाहरे आला. बळच खायचां म्हणनू त्याने खायला 

सरुुवात केली. खाता खाता त्याचे लक्ष एकेवठकाणी अचानक 

थाांबले. खाली टेबलजवळ त्याला एक नाणां पडलेलां वदसलां. खाणां 

थाांबवनू एखादी सोन्याची मदु्रा सापडावी तसे लर्बर्ीन े खाली 

वाकत त्यान ेते नाणां उचललां.  

“काय आह?े” ववराटन े अचांभीत होत त्याच्याकडे पावहल.े 

प्रशाांतने ते नाणां उचलनू समोर धरलां. त्यावरचा अस्पष्ट मजकूर 

वाचण्याचा प्रयत्न पाहून ववराट र्ोंधळला.  

“काय आह ेप्रशाांत? कोणता नाणां आह ेते?” 

“यावर आजोबाांचां नाव आह!े” प्रशाांत अडखळत बोलला.  

“काय?” ववराट उडालाच.  

“ह े तेच नाणां आह,े जसां नाणां मला आजोबाांनी लहानपणी 

वदलां होतां!” प्रशाांतने बोलनू आपल्या वखशातनू एक नाणां बाहरे 

काढून टेबलवर एकमेकाांशेजारी माांडले. दोन्ही नाण ेसारखेच होत.े 
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फक्त एक फरक होता, एका नाण्यावर कोणाचेही नाव नव्हत.े तर 

दसुऱ्यावर प्रशाांतच्या आजोबाांचे!  

“पण ह ेनाणां इथां कसां आलां?” ववराट दोन्ही नाण्याांकडे बघत 

बोलला.  

“माहीत नाही!” प्रशाांत चाांर्लाच र्ोंधळला होता. अशा 

वठकाणी आजोबाांचां नाणां! म्हणजे आजोबा इथां आले असतील?  

ववचारात पडलेल्या प्रशाांतने समोर काउांटरकडे नजर टाकली. 

तेथे एक वयस्कर माणसू पैसे घेण्यादणे्याचे काम करत होता. तोच 

हॉटेलचा मालक होता.  

प्रशाांत पटकन उठून काउांटरकडे र्ेला. ववराट त्याच्याकडे 

आश्चयागन ेआवण र्ोंधळून बघत त्याच्यामार्े र्ेला.  

प्रशाांतने वतथे सापडलेलां नाणां त्या मालकासमोर धरलां.  

“ह ेनाणां मला त्या टेबलजवळ सापडलां. याबद्दल आपल्याला 

काही मावहती?” 

नाश्त्याचां वबल घेण्यासाठी उभ्या मालकान े अनपेवक्षत प्रश्न 

ववचारला र्ेल्यान े र्ोंधळून त्याच्याकडे पावहलां. बाकीची वबल 

दणे्यासाठी उभी लोकां  र्ोंधळून प्रशाांतकडे पाहू लार्ली.  
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“नाणां? कसलां नाणां?”मालक मोठयाने ओरडले. त्याांचा 

भारदस्त आवाज ऐकून प्रशाांत काहीसा घाबरला. मालक 

त्याच्याकडे रार्ान ेबघत होता.  

“आपण थोडावेळ बाजलूा येता का? आपली मदत हवी 

आह”ेप्रशाांत दबक्ट्या आवाजात बोलला.  

“र्पुचपू वबल द ेआवण वनघ! त्या नाण्यावबण्याचां मला काही 

माहीत नाही!” मालक मोठ्याने सांतापनू ओरडले. तसा प्रशाांत मार्े 

झाला. ववराट पढुां होत नाश्त्याचे पैसे दऊे लार्ला. प्रशाांत 

वचडलेल्या मनवस्थतीत बाहरे आला. बाकीच ेलोकही त्याच्याकडे 

दलुगक्ष करत आपापल्या कामाला लार्ले. ववराट वबल दऊेन बाहरे 

आला. नाश्ता वाया घातल्यामळेु मालकान े त्याला चाांर्लेच 

झापले. प्रशाांतबद्दलचा रार् मालकान ेववराटवर काढला होता.  

प्रशाांत वचडून र्ाडीत बसला. त्याला बघनू ववराट लर्बर्ीने 

र्ाडीच ेदार उघडून आत बसला.  

'“आता काय करायचां? त्या नाण्याचां?”ववराटने र्ाांभीयागने प्रश्न 

केला. प्रशाांतकडे उत्तर नव्हते.  

“इथां काही कळणार नाही, आपण वनघायला हवां” प्रशाांत 

बोलला. त्याच्या बोलण्यात थोडी वनराशा जाणवत होती. ववराटला 

त्या मालकाकडे जाऊन काहीतरी मावहती काढायला हवी, असां 
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वाटत होतां. पण प्रशाांतच्या म्हणण्याप्रमाणे इथां काही मावहती 

वमळण्याची शक्ट्यता कमीच होती.  

ववराट र्ाडी चाल ू करणार तोच र्ाडीच्या वखडकीच्या 

काचेवर टकटक झाली. ववराटन ेबाहरे पावहले. कोणीतरी वयोवदृ्ध 

बाबा उभ ेहोते. ववराटन ेप्रश्नाांवकत चेहऱ्याने काच खाली केली.  

“मला माहीत आह े नाण्याबद्दल!” थकल्यासारख्या 

आवाजात ते बाबा बोलले. प्रशाांतने लर्ेच चमकून त्याांच्याकडे 

पावहल.े  

“तमु्ही बाहरे या. बोलनू ते बाबा हॉटेलपासनू थोड्या लाांब 

अांतरावर उभी रावहल.े ववराटने र्ोंधळलेल्या चेहऱ्यान ेप्रशाांतकडे 

पावहल.े प्रशाांतने मानेनेच ' चल ' अशी खनू केली. दोघेही उतरून 

बाहरे आले. हॉटेलच्या उजव्या बाजलूा असलेल्या एका पत्र्याच्या 

शेडजवळ उभ े राहून ते बाबा त्याांच्याकडेच बघत होत.े दोघे 

ववचाराांच्या तांद्रीत चालत त्याांच्याजवळ पोहोचले.  

प्रशाांतने त्याांच्याकडे पावहले. सरुकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावर 

र्ांभीर आवण थकलेल े भाव होत.े प्रशाांतला काय आवण कसां 

बोलावे कळेना. त्याच्या डोक्ट्यात ववचारचि चालचू होत.े  
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“नाणां दाखव”त्या बाबाांनी थकलेल्या आवाजात बोलनू 

आपला हात प्रशाांतसमोर धरला. प्रशाांतने र्ोंधळलेल्या अवस्थेत 

वखशातनू ते मघाशी सापडलेलां नाणां त्याांच्या हातावर ठेवले.  

बाबा डोळ्याजवळ धरत त्यावरचे नाव वाच ू लार्ले, पण 

त्याांची दृष्टी त्याांना साथ दते नव्हती.  

“मला वाचता येईना, यावर काय नाव आह?े”त्याांनी प्रश्न 

केला.  

“माझ्या आजोबाांचां.. सदुशगन जोशी.. प्रशाांत बोलला.  

नाव ऐकून त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर प्रचांड र्ाांभीयग पसरल.े 

धक्ट्का बसल्यासारख े ते काहीवेळ स्तब्ध उभ े होते. त्याांच्या 

डोळ्यात हलके पाण्याचे थेंब जमा होऊ लार्लेले प्रशाांतने पावहले.  

“सदुशगन.. त्याांच्या चेहऱ्यावर हळूहळू हास्य पसरू लार्ले. 

डोळ्यातील पाणी र्ालाांवरून ओघळत होते.  

याांच्या कडून नक्ट्कीच काहीतरी समजणार, या आशेने प्रशाांत 

आनांदला. एक हास्य त्याच्या चेहऱ्यावर पसरल.े पण त्या बाबाांकडे 

बघनू तो पनु्हा र्ांभीर झाला.  

“तमु्ही ओळ्खता त्याांना?”ववराटन ेववचारलां.  

बाबाांनी हातातल्या नाण्यावरची नजर ववराटकडे वळवली.  
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“ओळखायचो!” एवढेच शब्द त्याांच्या तोंडातनू बाहरे पडले. 

त्याांना बरांच काही बोलायचां होतां, पण भावना आवरणे त्याांना शक्ट्य 

होत नव्हत.े  

“कधी ओळखायचा? आता ते कुठे आहते, ते माहीत आह े

का?”प्रशाांत मनातनू उत्सकु झाला होता, पण त्याने चेहऱ्यावर 

र्ाांभीयग ठेवले होत.े आता बाबा बोलायच्या वस्थतीत नाहीत, ह े

पाहून ववराटने त्याला डवचनू घाई न करण्याचा इशारा केला. 

प्रशाांतच्याही ते लक्षात आले.  

बाबा पत्र्याच्या शेडजवळ ठेवलेल्या एका खचुीत जाऊन 

बसले. काही वेळ ववराट आवण प्रशाांत त्याांच्याकडे बघतच उभे 

होत.े हातातील नाणां छातीजवळ धरून त्याांनी आपले डोळे वमटले. 

जस ेते दवेाला आठवत असावे.  

“काय झालां या बाबाांना?”ववराटन े त्याांच्याकडे बघनू 

ववचारले.  

“आजोबाांना ओळखत असावे नक्ट्की.. प्रशाांत ववश्वासाने 

बोलला.  

काहीवेळाने त्या बाबाांनी डोळे उघडले. हळूच दोघाांवर नजर 

टाकून जवळ येण्याचा इशारा केला. शेडमधनू दोन लोखांडी खचु्याग 
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आणनू त्याांनी बाहरे माांडल्या. ववराट आवण प्रशाांतला बसण्याची 

खणु करत ते दखेील खचुीत बसले.  

ते नाणां पनु्हा प्रशाांतकडे सोपवत त्याांनी बोलायला सरुुवात 

केली.  

“पांधरापेक्षा अवधक वर् ेझाली सदुशगनला भेटून. फार चाांर्ला 

माणसू होता तो. कधी या भार्ात आला आवण ह्या हॉटेलमध्ये 

येऊन माझ्या हातचा चहा घेतला नाही, असां झालां नाही”बोलताना 

बाबाांचा कां ठ दाटून आला होता.  

“त ूकोण?”बाबाांनी प्रशाांतला ववचारले.  

“मी त्याांचा नात.ू त्याांना शोधायला वनघालोय” 

“शोधायला म्हणजे?”बाबाांनी र्ोंधळून ववचारलां.  

“आठ वर्ाांआधी ते घर सोडून र्ेले होते. कुठे र्ेले माहीत 

नाही”प्रशाांतने साांवर्तलां.  

“घर सोडून? का?” 

“घरात काही वाद झाले होत.े त्यामळेु. प्रशाांत मनातनू दःुखी 

झाला होता. त्याला पनु्हा आजोबाांची आठवण येऊ लार्ली. ते 

ऐकून बाबाही दखुावल.े त्याांच ेपाणावणारे डोळे बघनू प्रशाांतला 

वाईट वाटले.  

“आपण कधीपासनू ओळखायचे त्याांना?”प्रशाांतने ववचारले.  
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“तझुे आजोबा वफरायला या भार्ात नेहमी येत असायचे. एक 

दोन वर्ाांत फार ओळख झाली होती आमची. नांतर अचानक कुठे 

र्ायब झाला तो माहीत नाही.. फक्त त्याची पसु्तकां  वाचायला 

भेटायची, पण तो कधी भेटला नाही.  

“पण ह ेनाणां इथां कसां आलां असेल?” 

“माझ्याकडूनच पडले होत े वतथ.े बाबा मान खाली घालत 

बोलले.  

“म्हणजे?”प्रशाांतने र्ोंधळून ववचारले.  

“मी हॉटेलमध्ये काम करायचो, तेव्हा त्या कोपऱ्यातल्या 

टेबलवर बसनू ह े नाणां न्याहाळायचो. जेव्हा सदुशगनची आठवण 

येईल तेव्हा! पण नांतर मी काम सोडलां. अचानक एकेवदवशी 

सदुशगनची आठवण झाली म्हणनू ते नाणां धुांडाळू लार्लो, पण ते 

कुठां वमळालां नाही. वाटल एक आठवण होती सदुशगनची, ती पण 

नाहीशी झाली” 

प्रशाांत आवण ववराट दोघेही बचुकळ्यात पडले. जर एवढ्या 

वदवसाांपासनू नाणां वतथां पडलां असेल, तर ते कोणाला वदसले नाही? 

का बाबा काहीतरी वेर्ळांच साांर्ताय?  

“ह ेकसां शक्ट्य आह?े ते नाणां इतके वदवस कोणाला वदसलां 

नाही!” ववराट बोलला.  
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“कसां वदसणार? चाांर्ल्या लोकाांनाच वदसणार ते!” बाबाांच्या 

वाक्ट्यावर प्रशाांतने मोठ्या र्ोंधळाने ववराटकडे पावहल.े ' काहीतरी 

र्डबड आह े ' अशी खणू ववराटन े केली. बाबा मात् स्वतःबद्दल 

साांर् ूलार्ले.  

“मला तचु्छ व्यक्ती समजतात सर्ळे! या हॉटेलचा मालक 

पवहल्यापासनू माझा वतरस्कार करायचा. कारण त्यालाच माहीत! 

पण माझ्याकडे दसुरां काम नसल्यामळेु मला वतथ ेकाम सोडता येत 

नव्हतां. पण एकेवदवशी वाद ववकोपाला र्ेला. आवण माझां काम 

रे्लां. ते नाणांही! तेव्हापासनू त्या हॉटेलमध्ये मी पाऊल ठेवलां नाही. 

आता इथां बसनू भीक मार्ण्यावशवाय मी काहीही करत नाही!”  

“नाणां चाांर्ल्या लोकाांना वदसणार म्हणज े काय, 

बाबा?”प्रशाांतने ववचारले. यावर बाबा मांदपणे हसले.  

“म्हणज,े ते तलुा वदसावां, अशी इच्छा असावी दवेाची! 

नाहीतर इतक्ट्या वदवसाांनी नाणां दसुरां कोणालाही न वदसता, तलुा 

वदसावां, हा चमत्कार आह!े” बाबा मांद हास्य कायम ठेवत बोलले.  

“पण या नाण्यावर आजोबाांचे नाव?”प्रशाांतने त्या नाण्यावरचां 

नाव आठवत ववचारलां.  

“बनावट नाणां आह ेते! वसरोह्यातील एका माणसान ेत्याांना भेट 

म्हणनू वदलां, असां म्हणाला होता तो. त्यातनूच एक मला वदलां. 
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बाकीची नाणी त्यान ेस्वतःजवळच ठेवली होती”वसवसरोहा र्ावचे 

नाव ऐकताच दोघे चमकले.  

“वसवसरोहा? आपल्याला या र्ावाबद्दल मावहती 

आह?े”प्रशाांतने ववचारले.  

“नाही. फक्त सदुशगन प्रवासाला आला की वतथे थाांबायचा 

एवढीच मावहती आह”े 

“आता कुठे र्ेला कुणास ठाऊक?”बाबा हताशपणे म्हणाले. 

प्रशाांतच्या आजोबाांच्या आठवणीने ते भावकु झालेले वदसत होत.े  

“बाबा, मी माझ्या आजोबाांना शोधीलचां, आपण मदत केली 

त्याचे धन्यवाद.. आम्हाला वनघावां लार्ेल”प्रशाांत आभार मानत 

बोलला.  

“तलूा आजोबा सापडले, तर पवहल ेइकडां घेऊन येशील, असां 

वचन द”ेबाबाांनी जड आवाजात वचन मावर्तले. हळूच त्याांनी 

आपला तळहात पढेु केला.  

“वचन!” त्याांच्या हातावर हात ठेवत त्यान े वचन पणूग 

करण्याचा आत्मववश्वास दाखवला.  

बाबाांच्या भाववववश चेहऱ्याकडे बघनू तो जाण्यास मार्े 

वफरला. त्याच्या मनातील प्रश्नाांत आता अजनूच भर पडली होती. 

आजोबाांनी ते नाण ेका बनवनू घेतले असावेत? एक आवड म्हणनू 
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की अजनू काही? वकतीही ववचार केला तरी आता याची उत्तरे 

वसरोह्याला जाऊनच वमळणार होती. ववराट थकल्यामळेु आता 

प्रशाांत र्ाडी चालव ूलार्ला.  

मॅप मध्य ेदाखवला जाणारा रस्ता त्याांच्या र्ाडीने पकडला 

होता.  

जवळजवळ दोन तास चालवल्यावर एका जांर्लासारख्या 

भार्ात प्रशाांतने र्ाडी थाांबवली. मॅप मध्य ेदाखवल्याप्रमाणे त्याांचा 

रस्ता बरोबर होता. पण मॅपवर वदसणारा जांर्लाच्या मधनू जाणारा 

रस्ता त्याांना कुठेही नजरेस पडेना. त्याच्या शोधात ते लाांबपयांत 

चालत र्ेले. पण हाती वनराशा. पनु्हा चालत ते र्ाडीजवळ येऊन 

थाांबले.  

“आता काय?”ववराटने वैतार्लेल्या आवाजात ववचारलां.  

“पावसामळुां तो रस्ता खचला असावा!” प्रशाांत समोर पाहत 

बोलला. ववराटनेही वतकडे पावहल.े पवहले एक पायवाट असावी 

असावां वाटत होत.े पण आता सरुुवातीची वाट सोडली तर मोठमोठे 

दर्ड वाट अडवण्याचां काम करत होत.े त्यापढेु काही झाडे 

कोलमडून पडली होती. काही वठकाणी खचलेली जमीन बघता 

प्रशाांतचा अांदाज बरोबर होता. प्रचांड पावसामळेु झाडे कोलमडून 

पडली असावीत. जमीन खचल्यामळेु कोणीतरी मदु्दाम त्या 
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वाटेवरून कोणी जाऊ नय ेम्हणनू दर्ड लावनू ती वाट बांद केली 

असावी. आता काय कराव ेहा ववचार करत प्रशाांत त्या वाटेजवळ 

जाऊन अजनू थोडां दरूवर पाहू लार्ला. वजथे झाडाांमळेु वाट अडली 

होती, वतथनू थोडां पढुां व्यववस्थत रस्ता वदसनू येत होता. तो रस्ता 

नक्ट्कीच र्ावाकडे जात असावा. पण वतथपयांत पोहोचणे अवघड 

होत.े त्या रस्त्याला जायचे कसे हा प्रश्न होता. सर्ळीकडे जांर्ल 

असल्याने दसुरा कोणता रस्ता असण्याचीही शक्ट्यता कमीच.  

“बोल आता काय करायचां? त ूतर सर्ळी मावहती काढली 

होती ना, मर्?”ववराट काय कराव,े सचुत नसल्याने हरैाण होत 

बोलला.  

“परत माघारी जावां लार्ेल!”  

ववराट आता वचडला. प्रशाांत परत जायचां म्हणतोय! तो रार्ाने 

काही बोलणार तोच प्रशाांत स्पष्टपणे बोल ूलार्ला.  

“या जांर्लातनू जाण्यासाठी आपल्याला आजबूाजचू्या 

र्ावातील लोकाांची मदत घ्यावी लार्ेल. तेच आपल्याला मदत 

करू शकतील. वसवसरोहापयांत जाण्यासाठी आपल्याकडे आता 

दसुरा पयागय नाही”प्रशाांत मान खाली घालनू बोलला.  
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“बाजलूाच एक छोटे र्ाव आह.े वतथल्या लोकाांना नक्ट्कीच 

जाण्याचा दसुरा रस्ता माहीत असेल”प्रशाांत मार् ेवळून ववराटकडे 

बघत बोलला.  

“पण त्याांनाही माहीत नसेल तर?”ववराट बारीक आवाजात 

बोलला.  

“अस शक्ट्य नाही. ते नक्ट्कीच काहीतरी मदत करतील. प्रशाांत 

ववश्वासान ेबोलला.  

“मला तर काही सचुत नाहीये रे! र्ावात रे्लां, तर आपण म्हण ू

तसांच होईल याची खात्ी काय?”ववराट मदु्दामनू र्ावात जाण्याचां 

टाळत होता. खरांतर तो याआधी कधी र्ावात रावहला नव्हता, ना 

त्यान े कधी र्ावातले जीवन अनभुवल े होत.े र्ावात जाण्याची 

त्याची इच्छा नाही, ह ेप्रशाांतच्या लक्षात आले.  

“तलुा र्ावातील लोकाांवर ववश्वास नाही का माझ्यावर? 

”प्रशाांत वचडून बोलला. ववराट र्ोंधळात पडला.  

“त ूर्ावात जायला का नाही म्हणतो, ते मला समजतांय! मी 

चाललोय, तलुा यायचां तर ये नाहीतर बस इथांच!” प्रशाांत रार्ाने 

बोलला.  
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“मला नाही आवडत र्ाव! तलुा माहीत नाही का, मी कधीच 

र्ावात रावहलो नाही ते. मी फक्त आजोबाांना शोधण्यासाठी 

तझु्याबरोबर इथां आलो, पण आता मला वववचत् वाटतांय.  

प्रशाांत वचडून र्ाडीत ड्रायवव्हांर् सीटवर बसला. ववराट 

र्ोंधळलेल्या अवस्थेत उभा राहून त्याच्याकडे बघत होता. वद्वधा 

मनवस्थतीत ववचार करत वकतीतरी वेळ घटुमळत उभा होता. 

ववराटचा ववचार बदलेल असां वाटून प्रशाांत त्याच्याकडे बघत 

होता. शेवटी खपू ववचार करून र्ावाबद्दल असणारी नावड त्यार्नू 

वमत्ासोबत जाणां ववराटला योग्य वाटू लार्लां. र्ाडीचे दार उघडून 

तो प्रशाांतशेजारी बसला. त्याला पाहून प्रशाांत हळूच हसला.  

“माहीत होतां मला, त ू मला एकटा सोडणार नाही. प्रशाांत 

हळूच हसत बोलला. वकतीतरी वेळाने प्रशाांतला हसताना 

पावहल्यामळेु ववराट मनोमन सखुावला.  

“हह.. शेवटी मैत्ीपेक्षा काही मोठां नाही.. याच कारणामळेु 

र्ावातील जीवन कसे असते, ते समजेल” ववराट प्रशाांतकडे पाहत 

हसनू बोलला.  

प्रशाांतने पनु्हा र्ांभीर होत र्ाडी चाल ू केली. ती जवळच्या 

र्ावाच्या वदशेने धाव ूलार्ली.  
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समोरून एक र्ावकरी आपली र्रुां हाकत चाललेला बघनू 

र्ावात वशरल्याची जाणीव प्रशाांतला झाली. त्यान ेवतथां बाजलूाच 

र्ाडी थाांबवली.  

“र्ाव आलांय, चल”प्रशाांत र्ाडीतनू उतरत बोलला. ववराट 

त्या र्रुां हाकणाऱ्या माणसाकडे कुतहूलाने बघत र्ाडीतनू उतरला.  

तो र्ावकरी जवळ येताच प्रशाांत त्याच्याशी बोलायला 

त्याच्यासमोर र्ेला.  

“काका, आम्हाला काही मदत हवी आह”े 

तो र्ावकरी काहीवेळ त्याच्याकडे बघतच बसला.  

“तमुी कोण?”र्ावकऱ्याने दोघाांकडे एक नजर टाकून प्रश्न 

केला.  

“आम्ही मुांबईवरून आलो आह.े वसवसरोहा या र्ावात 

जाण्यासाठी आम्हाला मदत पावहजे” प्रशाांत बोलला.  

“क्षमा करा, म्या या र्ावात नवा हाय, मला काई माहीत नाय. 

तो र्ावकरी माफी मार्त चालता झाला. ववराटला त्याचा रार् 

आला. मदु्दामनू ही लोकां  काही साांर्त नाही, असां त्याच्या मनात 

आलां. प्रशाांत पनु्हा चाल ूलार्ला.  
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“र्ाडी?”ववराट र्ाडीकडे बघत बोलला. प्रशाांतने चालणां 

थाांबवत त्याच्याकडे पावहले.  

“इथांच राहूद,े जास्त कोणी येणार नाही इकडे. नाहीतर र्ाडी 

बघनू र्ावातली लोकां  व्हीआयपी सारखां बघत बसतील 

आपल्याकडां. प्रशाांत र्मतीने म्हणाला. ववराटलाही हस ूआलां. पण 

मनात र्ाडी व्यववस्थत रावहला का नाही, या काळजीने तो वतथनू 

वनघाला.  

र्ावातील घरे, पररसर बघत बघत दोघ ेचालले होत.े प्रशाांत 

या आधीही अनेक र्ावाांत वफरला होता, त्यामळेु त्याला र्ावातील 

राहणीमानाची बऱ्यापैकी मावहती होती. र्ावाच्या सुांदरतेपेक्षा त्याचे 

लक्ष आपल्याला कोणी मदत करणार वदसत का याकडे होतां.  

ववराटला मात् ह ेसर्ळां नवीन असल्यान ेत्याची नजर इकडे 

वतकडे वभरवभरत होती. पावसाळा असल्यान ेसर्ळीकडे पसरलेली 

वहरवाई बघनू त्याला एक वेर्ळाच आनांद वमळाला. सवग झाडे 

वहरव्या पानाांनी भरून त्याचा र्ारवा सर्ळीकडे पसरवण्याचां काम 

करत होते. सांध्याकाळच्या कोवळ्या उन्हान ेपसरलेला सोनेरी रांर् 

त्या वहरवाईत वमसळून डोळ्याांना एक वेर्ळांच सखु दणेारा होता. 

काही वठकाणी झोपड्या तर कुठे कौलारू घरे कुतहूलाने बघत 

ववराटचे डोळे सखुावत होत.े आजवर फक्त फोटोत पावहलेल्या 
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धोतरातल्या शेतकऱ्याांना बघनू वेर्ळीच भावना त्याच्या मनात 

उमटली. ते वकती कष्ट करत असावेत, याची हलकी जाणीव त्याला 

झाली. एके वठकाणी शेणाने जवमन सारवण्याचां काम बघनू त्याला 

कसेतरीच वाटले.  

शहरातल्या आवण र्ावातील जीवनात वकती फरक आह!े 

शहरात आजवर वमळाला नसेल, वततका आनांद आवण वेर्ळेपण 

या र्ावात वाटतोय, या ववचारान े ववराट सखुावला. याआधी 

आपण र्ावाबद्दल काय ववचार करायचो.  

चालता चालता दोघे एका मोठ्या झाडाजवळ आले. त्या 

झाडाखाली एक मोठा चबतुरा होता. त्याच्या शेजारीच लहान मलुां 

आपापले खेळ खेळण्यात मग्न होऊन र्ेली होती. रस्त्यात कोणाला 

ववचारावां, असां कोणी वदसलां नाही. र्ावात लोकही कमीच वदसत 

होती. कोणी ओळखीचां नसल्याने प्रशाांत कोणाशी बोलायलाही 

जरा सांकोचत होता. थोडावेळ बसावां म्हणनू दोघे त्या चबतुऱ्यावर 

ववसावले.  

“वकती मस्त र्ाव आह!े एक वेर्ळीच वफवलांर् येतेय”ववराट 

उत्साहात बोलला. मात् प्रशाांत वेर्ळ्याच ववचारात होता.  

“कोणाला ववचारायचां आता? कोण आपली मदत करेल?” 

ववराट त्याच्याकडे बघनू बोलला.  
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“तेच समजत नाहीय.े एकतर सर्ळे अनोळखी. कोणाला 

ववचारायला थोडां वववचत् वाटतां” प्रशाांतचा सांकोच ववराटला 

समजला.  

काही वेळ काही इतर र्प्पा मारत वतथे आरामात बसनू 

रावहल.े नेहमीप्रमाणे ववराट त्याच्या मामाचे कौतकु र्ात होता तर 

कधी या र्ावाबद्दल बोलत होता. प्रशाांतचे फक्त ऐकण्याचे काम 

होत.े  

“आता वनघायला पावहजे. आजची रात् इथेच काढावी 

लर्ेल”प्रशाांत चबतुऱ्यावरून उतरत बोलला.  

“इथे?” 

“आता इथनू परत वसरोह्याला जायचां म्हणज े फारच रात् 

होईल”प्रशाांत आकाशात बघत बोलला. सयुग मावळतीला चालला 

होता. पवश्चमीकडे आकाश नारांर्ी रांर्ाने भरल ेहोत.े पक्षयाांचा थवा 

त्याची शोभा अजनू वाढवण्यास परेुसे होत.े प्रशाांत वनसर्ागचे 

नयनरम्य दृश्य बघण्यात र्ुांर्ला.  

“मर् आता रात्भर कुठां रहायचां? लवकर कोणाला तरी मदत 

मार्ावी लार्ेल. भकू पण लार्ली आह”ेववराट बोलला. कोणाचा 

तरी बोलण्याचा आवाज प्रशाांतच्या कानावर पडला. त्याने 

आकाशवरची नजर त्याच्या उजव्या बाजलूा वळवली. कोणीतरी 
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दोन त्याांच्याच वयाचे तरुण त्याच्याकडे बघत काहीतरी 

आपापसात बोलत होत.े ते बहुतेक आपल्या आवण ववराटबद्दल 

बोलत असावे, असा प्रशाांतला अांदाज आला.  

“त्याांना मदत मार्ायची का?”ववराट त्या दोघाांकडे पाहून 

बोलला. त्यानेही त्याांना बोलताना पावहले होत.े  

“पण ते तर इथले वाटत नाहीत”प्रशाांत त्याांच्याकडे वनरखनू 

पाहत बोलला.  

ते दोघे शहरातील असावेत, ह ेत्याांच्या पेहराववरून जाणवत 

होत.े दोघाांच्या कपाळावर लाल रांर्ाची पट्टी बाांधली होती. दोघाांचे 

कपडेही सारखेच. पाांढरा शटग आवण काळ्या रांर्ाची जीन्स. 

दोघाांच्या शारीररक जडणघडणीतच फक्त फरक वदसनू येत होता. 

एक जण उांचीने लाांब चपट्या चेहऱ्याचा, तर दसुरा थोडा ठेंर्णा 

आवण सावळा. दोघ ेएकतर भाऊ असावेत, नाहीतर भावासारखे 

वमत्! 

“चल बोलनू बघ”ूप्रशाांत त्याांच्यावदशेने चाल ू लार्ला. 

मार्ोमार् ववराट येऊ लार्ला. प्रशाांत त्याच्याजवळ येताना बघनू 

ते दोघे बोलणां थाांबवत त्याच्याकडे बघ ू लार्ले. प्रशाांत 

त्याांच्याजवळ जाऊन काही बोलणार तेवढ्यात तो उांच तरुण 

स्वतःहून पढुां आला.  
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“हये ब्रो!” त्याने आपला हात पढुां केला.  

प्रशाांतने आपला हात त्याच्या हातात वमळवला. त्याला 

घामाचा ओलसर पणा जाणवला.  

“हलॅो, मी प्रशाांत” 

दसुऱ्या तरुणाने ववराटसमोर हात केला. ववराटने त्याच्या 

र्ांभीर चेहऱ्याकडे बघत हात वमळवला. हात वमळताच त्याचा 

र्ांभीर चेहरा प्रसन्न झाला.  

“अ.. आम्हाला थोडी मदत हवी आह”ेप्रशाांत बोलला.  

“बोल वमत्ा काय मदत?”तो उांचापरुा तरुण बोलला. त्याच्या 

बोलण्यात ववदशेी उच्चाराची झलक वदसत होती. त्याच्या र्ोऱ्या 

रांर्ाकडे बघनूही तो ववदशेी असावा, असे वाटत होत.े  

“आम्हाला शेजारच्या एका र्ावात जायचे होत.े पण वतथला 

रस्ता बांद असल्यान ेआम्ही मदत मार्ण्यासाठी या र्ावात आलो. 

कोणाला तरी दसुरा रस्ता माहीत असेल या आशेने. पण आता रात् 

होत आली आह ेआवण आमची कोणाशी ओळखही नाही, म्हणनू 

या र्ावात रहायची सोय झाली तर बरां होईल. प्रशाांतने आपली 

अडचण साांवर्तली.  
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“व्हाय य ुआर वरी ब्रो? आमच्या फामग हाऊस वर चला की” 

तो तरुण उत्साहात बोलला. फामग हाऊस ऐकून ववराटला जरा 

हायस ेवाटले.  

“हा चला की फामग हाऊसवर. असां पण आम्ही दोघेच आहोत 

वतथां” दसुरा तरुण बोलला.  

“हा पण इथां फामग हाऊस? आम्हाला तर वदसलां नाही 

कुठां”प्रशाांत शांकेने बोलला.  

“अरे ब्रो ते थोडां लाांब आह ेइथनू. कार आह ेकी आमची, 

चला आमच्याबरोबर”उांच तरुण त्याला ववश्वास दाखवत बोलला. 

प्रशाांतला तरीही असां ओळख नसताना जाणां बरोबर वाटत नव्हतां. 

पण ते दोघ ववश्वास ूवाटत होते.  

प्रशाांतने ववराटकडे पावहल.े त्यान े' जाऊया ' अशी खनू केली.  

“चला, जास्त ववचार करू नका. आम्हालाही सोबत होईल” 

दसुरा तरुण बोलला.  

“ठीक आह े चला. प्रशाांत त्याांच्यासोबत जाण्यास तयार 

झाला.  

“चला”ते दोघ तरुण पढुांपढुां चाल ूलार्ले. त्याांच्यामारे् ववराट 

आवण प्रशाांत. चालत चालत ते र्ावाच्या बाहरे आले. वतथे 
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ववराटची र्ाडी उभी होती. आवण त्याशेजारी अजनू एक फोर 

व्हीलर. ती बहुतेक त्या दोघाांची असावी.  

“फॉलो वम.. माझ्या र्ाडीमार्नू तमुची र्ाडी चालवा”तो तरुण 

र्ाडीत बसत बोलला. दसुरा तरुण त्याच्याशेजारी र्ाडीत बसला. 

ववराट आवण प्रशाांतही र्ाडीत बसले.  

र्ाडी जशाच्या तशी उभी होती, याचे ववराटला कुतहूल 

वाटले. शहरात अश्या वठकाणी र्ाडी उभी केली असती, तर 

एखाद्यान े पळवली असती नाहीतर काहीतरी वाट तरी लावली 

असती.  

 

त्या तरुणाांची र्ाडी ज्या वदशेला जाईल, त्या वदशेला प्रशाांत 

र्ाडी पळवत होता. ते दपुारी ज्या रस्त्याला आले होते, वतथेच ते 

पनु्हा आले. हा रस्ता त्या जांर्लाजवळच्या त्या बांद पायवाटेकडे 

जाणाराच होता. फामग हाऊस जांर्लाच्या जवळच तर नसेल, अशा 

ववचारान े प्रशाांत काहीसा धास्तावला. कारण अशा पररसरात 

जांर्ली जनावरां येण्याचाही धोका होता.  

पण त्याच्या अांदाजाववरुद्ध त्या तरुणाांची र्ाडी मधेच थाांबली. 

प्रशाांतने र्ाडी थाांबवत बाजलूा पावहल.े एका बांद र्ेटमार्े एक मोठा 

बांर्ला वदमाखात उभा होता.  
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तो ठेंर्णा तरुण र्ाडीतनू उतरत र्ेटजवळ र्ेला. त्याचे लॉक 

उघडून त्याने र्ेट पणूग उघडले. तश्या दोन्ही र्ाड्या आत वशरल्या. 

र्ाडी पावकां र्मध्ये लावनू उतरत प्रशाांत त्या बांर्ल्याची बाहरेून 

वदसणारी सुांदरता न्याहाळू लार्ला. अर्दी एखाद्या फोटोप्रमाणे 

वाटणारे समोरचे दृश्य होते. आकर्गक अश्या रांर्ाांनी तो बांर्ला 

बाहरेून सजला होता. प्रशाांतला लॅपटॉपवर एखादां वॉलपेपर बघावां 

तसा भास झाला.  

ववराट त्या दोघा तरुणाांच्या मार्ोमार् दरवाज्याजवळ आला. 

दार उघडेपयांत प्रशाांतही बांर्ला बघत बघत वतथ ेपोहोचला.  

सर्ळे आत वशरले. सर्ळीकडे अांधार होता. त्या उांच तरुणाने 

डाव्या बाजलूा जात अांदाजाने बटन दाबनू लाईट्स चाल ूकेल्या. 

लाईट जळताच बांर्ल्याच्या आतल्या सुांदरतेचां दशगन झालां.  

एखाद्या वचत्पटात दाखवतात तसा तो बांर्ला! समोर काचेचा 

टेबल आवण त्यासमोर दोन्ही बाजूांनी आरामशीर सोफे अर्दी 

व्यववस्थत माांडलेल ेहोत.े उजव्या बाजचू्या वभांतीवर वेर्वेर्ळ्या 

पेंवटांर् त्या चमकत्या वभांतीला अवधकच सुांदर बनवत होत्या. वतथेच 

उजव्या कोपऱ्यात वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी एक वजना होता.  

“वेलकम ब्रोज! आमच्या या फामग हाऊस मध्य”ेउांच तरुण 

त्याांचे स्वार्त करत बोलला.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 83 

 

“आम्ही आमचां नाव तमु्हाला साांवर्तलांच नाही! मी अवजत. 

तो ठेंर्णा तरुण पढुां होत बोलला.  

“हा.. मी ववराट”ववराटनेही आपली ओळख करून वदली.  

“अरे हा, मी पीटर.. उांच तरुणान ेआपली ओळख साांवर्तली.  

“आपण पवहले फे्रश व्हा, मर् बोल.ू अवजत दोघाांचा थकलेला 

चेहरा पाहून बोलला.  

“या मी तमुची रूम दाखवतो तमु्हाला”अवजत त्याांना घेऊन 

वरच्या मजल्यावर आला.  

वर तीन रूम होत्या. त्यातली पवहली रूम अवजतन ेउघडून 

त्याची चावी ववराट आवण प्रशाांतच्या हवाली केली. आवण तो 

त्याच्या शेजारच्या रूमचे लॉक उघडून आत वशरला.  

 

 

प्रशाांत फे्रश होऊन बेडवर बसलेला होता. समोर बेडवर दोन 

नाणी माांडलेली होती. एक त्या हॉटेलमध्ये सापडलेलां. तर दसुरां 

त्याच्या आजोबाांनी त्याला बालपणी वदलेलां. दोन्ही नाण्याांत नाव 

सोडलां तर काही फरक नव्हता. दारावर टकटक होताच त्यान ेदोन्ही 

नाणी बॅर्मध्ये टाकली आवण उठून दरवाजा उघडला. समोर पीटर 

चेहऱ्यावर वस्मत घेऊन उभा होता.  
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“वडनर तयार आह.े वकचन मध्य ेया. वव आर वेवटांर्. पीटरने 

हसऱ्या मखुाने जेवणाचे वनमांत्ण वदले.  

“हो आलोच आम्ही” 

पीटर वनघनू र्ेला.  

 

ववराट फे्रश होऊन आल्यावर दोघे वजन्यातनू खाली आले. 

वजना उतरल्यावर उजव्या बाजलूा वकचन होत.े  

वकचनमध्य ेडाव्या बाजलूा डायवनांर् टेबल माांडलेला होता. 

जेवण वाढून ठेवले होत.े अवजत आवण पीटर समोरासमोर बसले 

होत,े तर अजनू दोन खचु्याग या दोघाांसाठी ठेवण्यात आलेल्या 

होत्या.  

ववराट आवण प्रशाांत शाांतपणे खचुीत बसले.  

“काय मर् आवडला का बांर्ला?”अवजत जेवण सरुू करत 

बोलला.  

“हो, फार सुांदर आह!े अर्दी मवुवमध्ये असतो तसा!” ववराट 

कौतकु करत बोलला. अवजत हसला.  

“या बांर्ल्यात शवूटांर् सदु्धा झालांय. पीटर लीड रोल मध्य ेहोता 

त्यात”अवजतने पीटरकडे पावहल.े  
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“येस ब्रो, मी एक ऍक्ट्टर आह.े आवण ह ेफामग हाऊस मी बाय 

केलां आह”ेपीटर ववदशेी स्टाईलन ेबोलला.  

“पण मर् तमु्ही र्ावात काय करत होतात?”प्रशाांतने ववचारलां.  

“मला वेर्वेर्ळे लोकेशन बघायची सवय आह.े पढुच्या 

काही वफल्म्स त्या वव्हलेज मधेच शटु करायचा ववचार आह”ेपीटर 

घास तोंडात टाकत बोलला.  

“आवण तमु्ही?”अवजतने ववचारलां.  

“आम्ही शोधात वनघालोय!” ववराट दबक्ट्या आवाजात 

बोलला.  

“व्हॉट?” 

“हो, माझ्या आजोबाांच्या” 

“आजोबाांच्या?”अवजतला काही कळेनासां झालां.  

“य ुवमन ग्रँडपा?”पीटरला कदावचत 'आजोबा' हा शब्द माहीत 

नसावा.  

“हो”प्रशाांतच ेउत्तर.  

“शोधायला म्हणजे, ते हरवले आहते!” अवजत आश्चयागने 

बोलला.  

“घर सोडून र्ेले होत.े आठ वर् े झाली”प्रशाांतला पनु्हा 

आजोबाांची आठवण झाली. त्याचे जवेण्याचे कामही थाांबल.े 
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अवजतचे आश्चयग अजनूच वाढले. आठ वर् ेझाली आवण हा आता 

का शोधायला वनघालाय?  

“बट, इतका टाइम झाला आवण तमू्ही आता?”पीटरलाही 

आश्चयग वाटत होत.े  

“इतक्ट्या वदवसाांपासनू त्याांची आठवण मला सतावत होती. 

पण आता त्याांना भेटल्यावशवाय मला चैन नाही!” प्रशाांत भरल्या 

मनाने बोलला. त्याच्याकडे बघनू या ववर्यावर जास्त बोलणे योग्य 

नाही, ह ेओळखनू पीटर पढुां काही बोलला नाही. अवजतला मात् 

स्वतःच्या स्वभावामळेु शाांत बसणे शक्ट्य नव्हते. त्याला अवधक 

जाणनू घ्यायची उत्सकुता वाढली.  

“म्हणज े ते या र्ावात असतील, असां तमु्हाला वाटलां?” 

अवजतन ेजेवण थाांबवत ववचारलां.  

“नाही. ते कुठे आहते ते अजनू नक्ट्की माहीत नाही. पण 

वसवसरोहा या र्ावातनू त्याांचा तपास लार्ण्याची शक्ट्यता 

आह”ेववराट जेवता जेवता बोलला.  

“त्या र्ावाचा रस्ता बांद असल्याने आम्ही या र्ावात 

मदतीच्या आशेने आलो”प्रशाांत इच्छा नसताना ताटातले जेवण 

जेवत होता.  
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“वसवसरोहा?”पीटर चमकून बोलला. प्रशाांतने त्याच्याकडे 

नजर वळवली. पीटर काहीतरी आठवण्याचा प्रयत्न करत होता. 

त्याला काहीतरी अचानक आठवले. पण तो काही बोलला नाही. 

प्रशाांत त्याच्याकडे लक्ष दऊेन होता. तो काही बोलत नाही ह ेपाहून 

त्याला शांका वाटू लार्ली. वसवसरोहाचे नाव ऐकून तो चमकला 

म्हणजेच त्याला काहीतरी माहीत असणार. प्रशाांतही तेव्हा काही 

बोलला नाही.  

जेवण होईपयांत त्या ववर्यावर कोणी काही बोललां नाही.  

पीटरन ेमदु्दामनू ववर्य बदलत, स्वतःबद्दल साांर्ायला सरुुवात 

केली होती. ववराट आवण प्रशाांतनेही बोलता बोलता 

आपल्याबद्दल साांवर्तलां. बोलताना पीटर आवण अवजत 

याांच्याबद्दल सर्ळां ववराट आवण प्रशाांतला माहीत झालां.  

पीटर अधाग जमगन तर अधाग भारतीय. त्याचे वडील मुांबईत 

वफल्म इांडस्री मध्य ेकायगरत होत,े तर आई जमगनीतील एक हॉटेल 

व्यवसावयक. पीटर लहानपणापासनू मुांबईत वाढलेला. वफल्म 

इांडस्रीचे त्याला लहानपणापासनू आवड. आपल्या ववडलाांच्या 

मदतीन ेत्याने ऍक्ट्टर बनण्याचे ठरवले होत.े एक दोन वचत्पटाांमध्ये 

त्यान ेआपल्या अवभनयाच्या जोरावर चाांर्ल ेनाव कमावले होत.े  
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या सर्ळ्यातच त्याला अवजत भेटला. अवजत एक वसांर्र. 

त्याचा आवाज मधरु असल्याने त्याने र्ाणी म्हणायचा नाद कधी 

सोडला नाही. त्याचे वडील उद्योजक. पण त्याला त्यात रस नाही 

ह े त्याच्या ववडलाांना चाांर्लांच ठाऊक होतां. त्यामळेु त्याांनी 

मनमोकळेपणाणे अवजतला आपला मार्ग वनवडण्यास समथगन केलां 

होतां.  

वचत्पटाांत एकत् असल्याने अवजत आवण पीटरची चाांर्ली 

दोस्ती जमली होती. दोघे सोबतच राहत असायचे. दोघाांना 

वफरायची आवड असल्याने, ते कधीही कुठेही वफरायला बाहरे 

पडायचे. नवनवीन वठकाणचा शोध घेऊन, कुठे कोणत्या 

वचत्पटाचे शटुींर् करता येईल का, याचां र्वणत नेहमी पीटरच्या 

डोक्ट्यात चाल ूअसायचां.  

 

 

 

सर्ळे जण दोन नांबरच्या रूममध्य ेबसनू बोलत होत.े खचुी 

मध्य ेअवजत आवण ववराट तर बेडच्या कोपऱ्यावर प्रशाांत आवण 

पीटर.  
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आजोबाांचां नाव असणारी दोन नाणी त्या चौघाांमध्ये 

असणाऱ्या काचेच्या टेबलवर ठेवलेली होती. ते दसुरां नाणां पीटरचां 

होतां! पीटरन ेवसवसरोहा र्ावाबद्दल काही मावहती आह,े असां साांर्नू 

वातावरणात र्ांभीरता आणली होती. प्रशाांत अधीरतेने तो काय 

साांर्तो याची वाट पाहत होता. ते नाणां पीटरकडे कसां आलां असेल, 

या ववचाराने त्याच्या मनात वेर्वेर्ळे तकग  वनमागण होत होते.  

“एक इयर झालां असेल. मी वसवसरोहा नावाच्या वव्हलेजला 

शवूटांर्साठी र्ेलो होतो. फार वेअडग वव्हलेज आह े ते!” पीटर 

बोलायला लार्ला. बाकी सर्ळे लक्ष दऊेन ऐकत होत.े खासकरून 

प्रशाांत.  

“वतथ ेखपू कमी पीपल राहतात. ओन्ली टेन- वफफ्टीन! बाकी 

सर्ळां व्हीलेज ररकामां! वतथल्याच एका घरात एकजण फेक कोईन्स 

बनवतो, असां आम्हाला समजलां. दने, वतथनूच हा कोईन ववकत 

घेतला. माझां नेम असलेला एक कॉइन सदु्धा बनवनू घेतला 

वतथनू”पीटर बोलायचां थाांबला. तो अजनू काहीतरी साांरे्ल या 

आशेने सर्ळे त्याच्याकडे बघत होत.े  

“बस्स एवढांच.. पीटर जवळ अजनू काही साांर्ण्यासारखां 

नव्हतां.  
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“मर् वववचत् असां काय? त्या र्ावात जास्त कोणी नसावां, 

काहीतरी वेर्ळां कारण अस ूशकतां”अवजत बोलला.  

“त्या वव्हलेज मध्य े सर्ळे ओल्ड एज पीपल राहतात. 

आपल्या वयाचां कोणीच नसेल” 

“खरांच वववचत् आह!े” प्रशाांत बोलला.  

“आय वथांक, तझु ेग्रँडपा तेथेच असतील. म ेबी मी पावहलही 

असेल त्याांना. पीटर बोलला.  

“त ूवतथे रहस्यमय जार्ेबद्दल काही ऐकलां?”ववराटने दबक्ट्या 

आवाजात ववचारलां.  

“काय?”अवजत त्याच्याकडे आश्चयागन ेपाहू लार्ला.  

“रहस्यमय जार्ा! वजथे आजोबा र्ेले आहते” प्रशाांत 

पीटरकडे पाहत बोलला. रहस्यमय जार्ा ऐकताच पीटरचा चेहरा 

उडाल्यासारखा झाला. प्रशाांतने ते हरेले.  

तो काही तरी लपवत आह,े याची त्याला खात्ी पटली.  

“आजोबाांनी त्याांच्या डायरीत स्पष्ट वलवहलां आह,े की ते 

रहस्यमय जार्ी र्ेले आहते”ववराट बोलला.  

“ती जार्ा कुठे आह?े”अवजतन ेववचारलां.  
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“तेच शोधायचां आह!े वसरोह्याला र्ेल्यावर काहीतरी 

समजेल. आजोबाांनी डायरीत वसवसरोहाबद्दल वलवहलां आह,े ते 

वतथ ेखपू आधी येऊन र्ेले होते”प्रशाांत बोलला.  

“ती जार्ा कशी आह?े नेमकां  काय आह े वतथे?”अवजतची 

उत्सकुता वाढली होती.  

“अवजत, त्याबद्दल आम्हालाही माहीत नाही. काय ते आता 

एकाच जार्ी कळेल. वसवसरोहा!” ववराट बोलताच अवजतची 

थोडी वनराशा झाली.  

“माझी खपू उत्सकुता वाढत आह,े आजोबा आवण त्या 

जार्ेबद्दल! आता काहीही करून शोधायलाच पावहजे”अवजत जरा 

जास्तच उत्सावहत होत बोलला.  

“तमुच्या सोबत मीही यायला तयार आह े वतकडे, चालेल 

ना?”अवजत उत्सकुतेने बोलला.  

प्रशाांतने मानेनेच त्याला होकार वदला. अवजतची उत्सकुता 

पाहून त्याला मनातनू फार चाांर्ले वाटले. आपल्या या 

शोधमीहीमेत अजनू कोणीतरी सामील झाल्याचा त्याला आनांद 

झाला. पण पीटरबद्दल त्याला अजनूही शांका वाटत होती. तो 

नक्ट्कीच काहीतरी लपवत होता.  
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“मर् उद्याच वनघयुा वतकडे”अवजतने बोलत पीटरकडे 

पावहल.े त्याचा चेहरा पडलेला होता.  

“प्रॉब्लेम फक्त रस्त्याचा आह.े एक रस्ता बांद आह.े 

आपल्याला दसुरा रस्ता शोधावा लार्ेल”प्रशाांत बोलला.  

“पीटरला माहीत असेल ना. त्याचा तर पणूग शहराचा नकाशा 

पाठ आह”े 

“ह.. हो दसुरा एक रोड आह.े वसरोहाचा.. बट थोडा लॉ ांर् वे 

आह”े पीटर चाचरत बोलला. आता प्रशाांतची शांका अजनूच 

वाढली.  

“लाांब असला, तरी रस्ता आह े याला महत्व आह”ेववराट 

आळस दते बोलला. प्रवासान े त्याला थकवा जाणवत होता. 

अवजतच्या ते लक्षात आलां.  

“तमु्हाला आरामाची र्रज आह.े आपण उद्या बोल”ूअवजत 

खचुीतनू उठला.  

“आपल्याला उद्या सकाळीच वसरोह्याला वनघायला पावहजे. 

उशीर करण्यात काही अथग नाही”प्रशाांत बोलला. तोपयांत पीटर 

नजर चोरत वॉशरूममध्ये वशरला.  
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“आधी कसां जायचां ते ठरवावां लार्ेल.. सध्या तमु्ही आराम 

करा. बघ ूसकाळी. अवजत बोलला. प्रशाांत आवण ववराट आपल्या 

रूममध्य ेजायला वनघाले.  

 

 

 

सकाळच्या प्रसन्न वातावरणात प्रशाांत बांर्ल्याच्या अांर्णात 

वनवाांतपण े बसला होता. बाकीचे कोणी झोपेतनू जार् े झाल े

नसल्यान ेतो एकटाच आल्हाददायक वातावरणात मग्न होऊन र्ेला 

होता. डोक्ट्यात ववचारचि चालचू होत.े पीटर आपल्यापासनू काय 

लपवत असेल, याचे उत्तर शोधण्याचा त्याचा प्रयत्न सरुू होता. 

त्याला आजोबाांबद्दल वकां वा त्या रहस्यमय जार्ेबद्दल काहीतरी 

माहीत असावे. पण त्याला जर याची कल्पना असेल, तर तो 

स्पष्टपणे बोलत का नाही? त्याला कसली भीती आह,े की तो 

मदु्दामनू लपवत आह.े  

“काय दोस्त, एकटाच बसलाय?”अवजतच्या आवाजाने 

त्याची तांद्री भांर्ली. अवजत मोठ्या उत्साहाने येऊन 

त्याच्यासमोरच्या खचुीवर बसला.  

“र्डु मॉवनांर्.. अवजतन ेप्रसन्न चेहऱ्यान ेत्याच्याकडे पावहले.  
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“र्डु मॉवनांर्”प्रशाांत शक्ट्य वततक्ट्या प्रसन्न चेहऱ्यान ेबोलला.  

“तलुा एक ववचारू?”अवजत जरा र्ांभीर झाला. प्रशाांतने 

नजरेन ेत्याला होकार वदला.  

“तलुा कशावरून वाटत की तझु ेआजोबा वजवांत... अवजतने 

नजर चोरली. प्रशाांत मनातनू सांतापला.  

आपण चकुीचा प्रश्न ववचारलाय, याची त्याला जाणीव होती. 

पण सर्ळां जाणनू घेण्याची त्याची इच्छा त्याला स्वस्थ बस ूदते 

नव्हती.  

“आहते! मला पणूग ववश्वास आह”ेप्रशाांत वचडून बोलला.  

“माफ कर.. पण आता आठ वर् े झाली आहते.. म्हणनू.. 

अवजत खजील होत म्हणाला. थोडावेळ र्ांभीर शाांतता.  

“हा पीटर थोडा वववचत् वाटतो!” प्रशाांतने मदु्दामनू पीटरचा 

ववर्य काढला. पीटर जे लपवतोय त्याबद्दल अवजतला काही 

मावहती असेल, असा त्याला अांदाज होता.  

“म्हणजे?”अवजतने र्ोंधळून ववचारलां.  

“तो काहीतरी लपवतोय, असां वाटतांय” 

“काय लपवतोय?” 

“ते तोच साांर् ूशकेल!”  

अवजत शाांत झाला.  
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“मलाही तेच वाटतांय!” ववचार करत अवजत बोलला. प्रशाांत 

चमकला.  

“पीटर कधी काही लपवत नाही. पण कालपासनू मलाही असां 

वाटतांय की तो काहीतरी लपवतोय. याआधी त्याला असा 

ववचारात पडलेला आवण अस्वस्थ कधीही पावहलेला नव्हता” 

आपला सांशय योग्य होता, याची प्रशाांतला खात्ी पटली. 

पीटर काहीतरी लपवतोय, याचा अवजतलाही सांशय होता.  

“म्हणज ेनक्ट्कीच त्याला त्या जार्ेबद्दल माहीत असणार!”  

“म्हणज ेरहस्यमय जार्ा?” 

“हां.. तो आधी इथे येऊन र्ेला आह,े तेव्हाच त्याला 

याबाबद्दल समजलां असणार” 

“पण याआधी तो याबद्दल काहीच बोलला नाही. 

बोलतानाही कधी तो असां काही बोललेला आठवत नाही.  

दोघे बोलत असतानाच त्याांना पीटर बांर्ल्यातनू येताना 

वदसला. तसे दोघे बोलायचे थाांबले.  

“र्डु मॉवनांर्”पीटर जवळ येत बोलला. त्याच्या चेहऱ्यावर 

अस्वस्थता वदसनू येत होती.  
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“मी वसरोह्याच्या रोडबद्दल अजनू इन्फो काढली आह.े वतथे 

जायला खपू टाइम लार्ेल. लवकर रेडी व्हा, लवकर वनघ”ूपीटर 

बोलनू लर्ेच मधेही वनघनू र्ेला.  

त्याला पाहून दोघाांना आश्चयग वाटले. कालपयांत वसरोहाचे 

नाव काढताच र्प्प बसणारा पीटर आज वसरोहाला जाण्यासाठी 

एवढ्या घाईत कसा? दोघाांनी आश्चयगकारक नजरेने एकमेकाांकडे 

पावहल.े  

“बहुतेक वसरोह्याला र्ेल्यावरच उलर्डा होईल”अवजत र्ांभीर 

आवाजात बोलला. त्याची उत्सकुता अजनूच वाढली. तो लर्ेच 

तयार होण्यासाठी बांर्ल्यामध्ये वशरला.  

प्रशाांत मात् वकतीतरी वेळ ववचार करत बसनूच होता.  

 

 

 

ववराटची र्ाडी र्दग झाडीतनू जाणाऱ्या रस्त्यावरून धावत 

होती. पाऊस चाल ू असल्याने पीटर ला ड्रायवव्हांर् करण े थोडे 

कठीण वाटत होत.े पण तरीही तो सावकाशपणे र्ाडी चालवत 

होता. त्याच्या शेजारी बसलेला ववराटचे एका कार्दावर 
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आखलेला नकाशा बघनू रस्ता बरोबर आह ेकी नाही, ह ेवेळोवेळी 

साांर्ण्याचे काम चालले होत.े  

तो नकाशा पीटरन ेआखलेला होता. त्याला माहीत असलेला 

वसरोह्याला जाणारा दसुरा रस्ता र्दग झाडीतनू जाणारा जरी असला, 

तरी सोयीस्कर आह,े असा पीटरचा अांदाज. पावसामळेु या भार्ात 

दरडी कोसळणे, रस्ता खचणे अशा घटना होत असाव्यात, असा 

इशारा दते प्रशाांतने सवाांना सावध केले होते. मात् आता तरी दसुरा 

पयागय नव्हता.  

 

 

जवळजवळ तासभराने पीटरन े र्ाडी एका मांवदराजवळ 

थाांबवली.  

“चला. आलां वसरोहा”पीटर र्ाडीतनू उतरला. एका 

शांकराच्या मांवदराजवळ ते उभ े होते. प्रशाांतची नजर चहुबाजूांनी 

वफरू लार्ली. समोर त्याला एक बोडग वदसला. त्यावर मोठ्या 

अक्षरात वलवहलां होतां. - वसरोहा र्ाव.  

या शोधमोहीमेत एक लढाई वजांकल्यासारखां त्याला वाटलां. 

पण अजनूही बरांच काही वजांकण्याचां बाकी होत.  
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“चला दशगन घेऊन येऊ”ववराट मांवदराकडे चाल ू लार्ला. 

त्याच्या मार्ोमार् अवजत. पीटरचा तर दवे-मांवदर याच्याशी काही 

सांबांधच नव्हता. प्रशाांत मांवदराकडे वळणार तोच त्याची नजर एके 

वठकाणी वखळली. चेहऱ्यावर आश्चयग पसरल.े समोर लावलेल्या 

एका छोट्या लाकडी बोडगमध्य ेलावलेल्या फोटोकडे पाहत पाहत 

त्याच्याजवळ जाऊ लार्ला.  

“व्हॉट हपॅ्पेन प्रशाांत?”पीटर र्ोंधळून त्याच्याकडे पाहू 

लार्ला. त्याचा आवाज ऐकून ववराट आवण अवजतही थाांबनू 

प्रशाांतच्या वदशेने पाहू लार्ले.  

प्रशाांत त्या फोटोसमोर जाऊन स्तब्ध उभा राहीला.  

बाकी वतघ ेर्ोंधळून त्याच्याजवळ आले.  

त्या फोटोकडे नजर टाकताच ववराट आश्चयागन ेपाहत उभाच 

रावहला.  

“सदुशगन जोशी! म्हणज.े. म्हणजे तझु ेआजोबा!” अवजत त्या 

फोटोखालचे बारीक अक्षरातले नाव वाचनू आश्चयागने ओरडलाच.  

तो आजोबाांचा फोटो होता! वदृ्धत्वाची लक्षणे चेहऱ्यावर स्पष्ट 

वदसत होती. डोळ्यात तेज जरी कमी असले, तरी ओठाांवर वनमगळ 

हास्य कायम होत.े तो फोटो प्रशाांतने कधी पावहला नव्हता.  
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प्रशाांतने अजनू थोडां पढुां होत फोटोखाली वदलेला मजकूर 

वाचला.  

' सपु्रवसद्ध लेखक श्री. सदुशगन जोशी याांनी ह े मांवदर 

उभारण्यासाठी वदलेल्या वनधीबद्दल आम्ही सवग भक्तजन त्याांच े

मनापासनू ऋणी आहोत. '  

त्याखाली तारीख आवण सही होती. ' १२ - ०१ - २०१९ ' 

आवण आजोबाांची सही! 

सहा मवहन्याांअधीची तारीख आवण सही! म्हणज े आजोबा 

इथेच असणार!  

“आजोबा इथांच असतील! ही तारीख सहा मवहन्याधीची 

आह.े आवण ही आजोबाांचीच सही आह!े” प्रशाांत उत्साहाने 

ओरडला. त्याला पवहल्याांदाच इतका उत्साही झालेला पाहून 

ववराट आनांदला.  

“येस.. म्हणजे आता ती जार्ाही सापडेल आवण आजोबा 

सदु्धा!” अवजत आनांदाने बोलला. आजोबाांपेक्षा त्याला त्या जार्ेच 

कुतहूल जास्त होतां.  

“चला, लर्ेच र्ावात.. आपण अर्दी जवळ पोहोचलो 

आहोत!” प्रशाांत अधीरतेन ेबोलला. अवजत आवण ववराटही दवेाचे 
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दशगन घेण्याचा ववचार सोडून समोरच्या वाटेन ेर्ावाकडे जायला 

वनघाल.े  

पीटर मात् त्या फोटोकडे बघत स्तब्ध उभा होता. चेहऱ्यावर 

अस्वस्थता आवण र्ोंधळ.  

“स्टॉप.. वेट.. पीटरन े अस्वस्थ आवाजान े बाकीच्याांना 

थाांबवले. सर्ळे जार्ीच थाांबले.  

“आता काय पीटर? अजनू काही सापडलां का?”अवजत 

त्याच्याजवळ येत बोलला. प्रशाांत र्ांभीर होत त्याच्याजवळ 

आला. पीटर काहीतरी वेर्ळां साांर्णार, ह े त्याच्या चेहऱ्यावरून 

प्रशाांतने हरेले.  

“काय झालां पीटर?”ववराटही त्याच्याजवळ येऊन उभा 

रावहला. सर्ळेजण प्रश्नाांवकत चेहऱ्यान ेपीटरकडे बघत होत.े पीटरने 

काहीश्या खजील झाल्यासारख्या नजरेन ेप्रशाांतकडे पावहले.  

“मला याबद्दल आधी माहीत होतां!” पीटरच्या वाक्ट्यावर 

ववराट जाम र्ोंधळला. प्रशाांत आवण अवजतन ेचमकून एकमेकाांकडे 

पावहलां. त्याांचा अांदाज जवळजवळ खरा ठरला होता.  

“म्हणजे? काय माहीत होतां?”प्रशाांतने र्ांभीरतेने ववचारलां.  

“मी सर्ळां साांर्तो, बट नॉट नाऊ. मला वाटत, की आपण 

पवहल ेचांद्रा अांकलकडे जायला हवां. वतथां सर्ळां समजेल!”  
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“कोण चांद्रा अांकल?”अवजतचा प्रश्न.  

“मी आता काहीही साांर्णार नाही. बट, आता फक्त 

माझ्यासोबत चला”पीटर बोलनू र्ावाच्या रस्त्यान ेचाल ूलार्ला. 

सर्ळे र्ोंधळ, आश्चयग, उत्सकुता असे वमवश्रत भाव घेऊन त्याच्या 

मार्ोमार् चालायला लार्ले.  

पीटर कुठां घेऊन जातोय? त्याला काय माहीत आह?े चांद्रा 

अांकल कोण? यासह अनेक प्रश्नाांची उत्तरे शोधण्यासाठी प्रशाांतच्या 

डोक्ट्यात ववचारचि वफरायला लार्ले. एकीकडे आपण 

आजोबाांच्या अर्दी जवळ पोहोचलो आहोत उत्सकुता त्याच्या 

मनात होती, तर दसुरीकडे पीटरबद्दल शांका. पीटरन ेह ेसर्ळां आधी 

का नाही साांवर्तलां? इथां पोहोचल्यावरचां त्यान ेसर्ळां साांर्ण्याचां 

का ठरवलां? तो खरां बोलतोय, याचा ववश्वास कसा ठेवायचा? असे 

वकतीतरी प्रश्न प्रशाांतच्या मनात एकाच वेळी येऊन आदळत होत.े 

पण या सवाांची उत्तरे त्याला र्ावात रे्ल्यावरचां वमळणार होती.  
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मुद्राध्यास – भाग ३ 

रहस्याांचा उलगडा 

-------------------------------------- 

 

 

मांवदरापासनू थोडां पढुां येताच पीटरच्या म्हणण्यानसुार 

र्ावातील वववचत्पणा सवाांना जाणवायला लार्ला.  

र्ावातील वदसेल त्या घराला कुलपू! घरेही जरा वववचत् आवण 

वेड्यावाकड्या आकाराांची.  

चालता चालता अवजतन ेवकती तरी प्रश्न ववचारून पीटर कडून 

सर्ळां जाणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण नांतर सर्ळां समजेल, या 

व्यवतररक्त तो काही बोलला नाही.  

 

 

शेवटी एका पद्धतशीर वाटणाऱ्या घराजवळ येऊन पीटर 

थाांबला. सर्ळ्याांनी एकाच वेळी त्या घराकडे पावहल.े  

वनळ्या रांर्ाने भरलेल्या वभांती डोळ्याला भडक वाटत होत्या. 

एक छोटासा दरवाजा आत जाण्यासाठी उघडा होता. बाजचूी 

वखडकी पणूग बांद.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 103 

 

पीटरन ेमार्े वळून सर्ळ्याांकडे पावहल.े  

“दटॅ इस हाऊस ऑफ चांद्रा! तोच फेक कोईन्स सोल्ड 

करणारा” 

सर्ळे जण त्या घराकडे बघत होत.े प्रशाांतची नजर मात् होती 

फक्त पीटरकडे. तोच आता त्याच्या शोधमोवहमेचा मोठा साथीदार 

होता.  

पीटरन े आपली पावले दरवाज्याकडे वळवली. दाराजवळ 

जाताच तो थाांबला.  

“चांद्रा अांकलss.. चांद्रा अांकलss.. मी पीटर. पीटरने बाहरेूनच 

हाका मारल्या. काहीवेळाने एक वयस्कर माणसू वभांतीचा आधार 

घेत दारात येऊन उभा रावहला. तेच चांद्रकाांत काका होत.े त्याांनी 

आपल्या कमजोर दृष्टीन ेबराच वेळ पीटरचे वनरीक्षण केले.  

“कोण?”आपल्या थकलेल्या आवाजात त्यान ेप्रश्न केला.  

“अांकल.. मी पीटर..  

आता चांद्रकाांत काकाांना काहीतरी आठवायला लार्ले.  

“पी.. पीटर.. त ू आला पोरा!” चांद्रकाांत काकाांचा र्ांभीर, 

थकलेला चेहरा हळूहळू आनांदाने भरून र्ेला.  
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“येस अांकल. आवण आज एका स्पेशल माणसालाही घेऊन 

आलोय”पीटर एकदा प्रशाांतकडे आवण मर् चांद्रकाांतकडे पाहून 

बोलला.  

“ये रे पोरा ये.. चांद्रकाांत काकाांनी मोठ्या आपलुकीने त्याांना 

आत घेतले.  

मध्य े वशरताच अर्रबत्तीचा सरु्ांध सर्ळ्याांच्या नाकात 

वशरला. दरवाज्याच्या उजव्या हाताला एक पलांर्. आवण 

त्याशेजारच्या वभांतीवर वकतीतरी दवेदवेताांच े फोटो. चांद्रकाांतच्या 

अपार भक्तीचा तो नमनुा.  

“बसा.. आनांदलेल्या आवाजात सर्ळ्याांना बसण्यास साांर्नू 

ते मध्य ेवनघनू र्ेला.  

सर्ळे पलांर्ावर बसले. ववराटची नजर कुतहुलाने खोलीवरून 

वफरत होती. र्ावाकडील घर तो पवहल्याांदाच बघत होता.  

अवजत आवण प्रशाांत दोघेही पीटर काहीतरी बोलेल, या 

आशेने त्याच्याकडे नजर लावनू होते. पीटरची अस्वस्थता अजनू 

वाढली असल्याचे त्याच्या हवभावावरून दोघाांना लक्षात आले.  

प्रशाांतचे मन मात् हरैाण होत चालले होते. आजोबा, पीटर 

आवण चांद्रकाांत काका याांचा काय सांबांध असेल, याचा त्याला 
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काही मेळ लार्ण े शक्ट्य होत नव्हते. जे काही असेल, ते फक्त 

पीटरच साांर् ूशकत होता.  

पीटरन ेयाआधी काही साांवर्तले नसल,े तरी तोच आजोबाांना 

शोधण्यासाठी महत्वाचा दवुा होता.  

पीटर आवण अवजत र्ावात अचानकपण ेभेटणां, ही नक्ट्कीच 

नशीबाची खेळी असणार, यासाठी प्रशाांतने मनोमन दवेाचे आभार 

मानल.े  

काही वेळान ेचांद्रकाांत काका हातात एका ताटात पाच चहाचे 

कप घेऊन आले. ते ताट त्याांनी खाली जवमनीवर माांडले. आवण 

स्वतः चौघाांकडे तोंड करून खाली बसले. पीटरची अस्वस्थ आवण 

खाली शनू्यात लार्लेली नजर पाहून काहीतरी र्ोंधळ आह,े ह े

त्याांनी ओळखले.  

“कायतरी र्डबड हाय वाटतां.. ह ेकोण?”चांद्रकाांत काकाांनी 

सर्ळ्याांचे चेहरे वनरखनू पावहल.े  

पीटरची मान हळूच वर झाली.  

“हा प्रशाांत.. सदुशगन काकाांचा ग्रँड सन.. पीटर शेजारी 

बसलेल्या प्रशाांतकडे हात करून बोलला.  
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चांद्रकाांत काका चमकले. र्ोंधळून त्यान ेप्रशाांतकडे पावहले. 

आश्चयग आवण आनांद अश्या दोन्ही भावना त्याांच्या चेहऱ्यावर 

उमटल्या.  

पीटरन े सदुशगन काका असा उल्लेख केल्याने प्रशाांतही 

चमकला. मघाशी बोडग वर पावहल ेम्हणनू त्यान ेआजोबाांचे नाव 

उच्चारले की त्याला आधीच माहीत होते?  

“सदुशगन काकाांचा कोण?”इांग्रजीतनू अथग न कळाल्याने  

चांद्रकाांत काकाांनी ववचारलां. पण प्रशाांत नक्ट्कीच त्याांचा 

कोणीतरी नातेवाईक आह,े ह ेमात् त्याांना समजले.  

“नात”ूववराट उत्तरला.  

“काय? सदुशगनचा नात!ू” त्याांच्या चेहऱ्यावरचा आनांद 

ओसांडून वाहू लार्ला. हळूच डोळ्यातनू पाणी टपकले.  

“हो मी त्याांचा नात.ू. आपण त्याांना ओखळता? आपल्याला 

माहीत आह े ते कुठे आहते?”प्रशाांतच्या बोलण्यावर चांद्रकाांत 

काकाांच्या चेहऱ्यावर र्ांभीर भाव पसरल.े डोळ्यातील पाणी 

र्लाांवरून ओघळायला लार्ले.  

“तलुा.. माहीत नाही.. ते कुठे आहते?”काकाांचा थरथरता 

आवाज.  
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“आम्ही त्याांनाच शोधायला इकडे आलोय.. पण बहुतेक 

पीटरला सर्ळां माहीत असेल, असां वदसतांय!” अवजतने बोलताना 

पीटरकडे पावहले. पीटर अजनू अवस्थ झाला.  

“म्हणजे? शोधायला म्हणजे?”काकाांनी र्ोंधळून ववचारलां.  

“सर्ळी समजेल! बट, सध्या तमु्ही जरा फे्रश व्हा.. रात्ी 

बोल.ू. पीटर एवढां बोलनू उभा रावहला. ताटातील चहाचा एक कप 

उचलनू आतल्या खोलीत वनघनू र्ेला.  

 

 

प्रशाांत र्च्चीवर एकटाच तटुक्ट्या खचुीत बसनू होता. मनात 

पडलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे शोधण्याचा त्याचा प्रयत्न सरुूच होता. 

हातातील पसु्तकाांवरून खाली ओघळणाऱ्या पाण्याच्या थेंबाांकडे 

त्याचे लक्ष नव्हत.े  

मार्नू अवजत येताच त्याची नजर पवहले पसु्तकावर र्ेली. 

सोबत ववराटही होता. अवजतने प्रशाांतजवळ जात त्याच्या हातातनू 

पसु्तक उचलले. प्रशाांतची तांद्री भांर्ली. त्यान ेदचकून ववराटकडे 

पावहल.े  

“आठवणीतला स्वर्ीय प्रवास! वा! काय टायटल आह े

पसु्तकाचां!” अवजत पसु्तकावरील पाणी साफ करत उद्गारला.  
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“तझुे आजोबा खरांच बेस्ट रायटर असतील.. खरांच लवकर 

भेटावां लार्ेल त्याांना. अवजतने बोलनू ते पसु्तक ववराट जवळ 

सोपवले.  

“पीटर?”प्रशाांतने बारीक आवाजात ववचारलां.  

“चांद्राकाकाांसोबत काहीतरी महत्वाचां बोलतोय, असां साांर्नू 

आम्हाला वर पाठवलां” 

“सर्ळ्या रहस्यची उत्तर द्यायची म्हणल्यावर मनाची तयारी 

करत असणार. ववराट बोलला.  

“मीही मनाची तयारी करतोय!” प्रशाांत खचुीतनू उठून 

कठड्याजवळ जाऊन उभा राहीला.  

“कसली?”ववराटन ेत्याच्याजवळ जात ववचारलां.  

“आजोबाांना भेटायची!... ते मला ओळखतील का हा मोठा 

प्रश्न आह!े”  

अवजतन ेजवळ जात त्याच्या र्ळ्यात हात टाकला.  

“यार.. त ूववचार खपू करतो.. कसां नाही ओळखणार?” 

“आवण जर आजोबा आता त्या रहस्यमय जार्ी नसल े

तर?”ववराटचा सहज पण ववचार करण्यासारखा प्रश्न येताच 

प्रशाांतचा चेहरा उतरला. त्यान ेयाबद्दल ववचार केला नव्हता. जर 

आजोबा वतथे नसनू दसुरीकडे कुठे र्ेले असतील तर!  
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“मला तमु्हा दोघाांच्या ह्याच र्ोष्टी आवडत नाही! एक 

प्रमाणापेक्षा जास्त ववचार करतो, तर दसुरा सारख ेप्रश्न..” अवजत 

र्मतीन ेम्हणाला. तो काही र्ांभीर वदसत नव्हता. त्याचा स्वभावच 

तो.  

नांतर दोघाांकडे बघनू तोही र्ांभीर झाला.  

“खरांच तझु े आजोबा वतथां नसतील तर?”अवजत ववचारात 

पडला.  

“जर पीटरला त्या रहस्यमय जार्ेबद्दल माहीत असेल, तर या 

प्रश्नाचे उत्तरही तोच दऊे शकतो!” प्रशाांतच्या उत्तराने अवजतचे 

तात्परुते समाधान झाले.  

“बर.. या पसु्तकात काय आह?े”अवजतची नजर ववराटच्या 

हातातील पसु्तकावर पडली.  

“आजोबाांनी काही वर्ाांआधी केलेल्या प्रवासाचे वणगन. 

यातच रहस्यमय जार्ेचा उल्लेख आह.े ववराटने साांवर्तलां. 

रहस्यमय जार्ेचा उल्लेख आह ेम्हणताच अवजत उत्सकु व्हायला 

लार्ला.  

“दाखव.. काय वलवहलां आह?े”अवजतने ववराटकडून पसु्तक 

हातात घेतले. पान ेचाळताना ' रहस्यमय जार्ा - एक अदु्भत स्वर्ग' 



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 110 

 

ह े शीर्गक वदसताच तो थाांबला. वाचताना त्याच्या चेहऱ्यावर 

उमटणारे भाव ववराट वनरखनू बघत होता.  

“स्वर्ग!” अवजत पटुपटुला. पसु्तक बांद करत आश्चयागने त्याने 

ववराटकडे पावहल.े तेवढ्यात त्याचा वखशातील फोन वाजला. 

पीटरचा कॉल होता. त्याने खाली बोलवले होत.े सवग रहस्याांचा 

उलर्डा होण्याची वेळ आता आली होती.  

ववराटन ेववश्वासाने प्रशाांतच्या खाांद्यावर हात ठेवला.  

“चल.. आता आजोबा आपल्यापासनू जास्त दरू नसणार. 

ववराट बोलला. प्रशाांतने ववश्वासाने पावहले. खरांच आजोबा आत 

जास्त दरू नसणार याची त्याला खात्ी होती.  

 

 

 

आतल्या खोलीत सर्ळीकडे वपवळा प्रकाश पसरला होता. 

वातावरण र्ांभीर होते. पीटर आवण चांद्राकाका जवमनीवर बसनू 

बोलण्यासाठी मनाची तयारी करत होते. तर अवजत, प्रशाांत आवण 

ववराट त्याच्यासमोरच्या पलांर्ावर बसनू त्याांच्या बोलण्याच्या 

प्रतीक्षेत होते.  
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“साांर् पोरा, आता सर्ळां साांर्ायलाच पावहजे”चांद्राकाका 

र्ांभीर आवाजात बोलले. पीटरन ेहळूच आपली खाली असलेली 

मान वर करून प्रशाांतकडे पावहल.े मनाची तयारी करून त्याने 

बोलायला सरुुवात केली.  

“मी तझु्या ग्रँडपा ना भेटलो आह!े” पीटरची नजर शनू्यात 

र्ेली.  

“कुठे?”प्रशाांतचा आवाज थांड होता. पण उत्सकुता वाढली 

होती.  

“सर्ळां स्टारवटांर् पासनू साांर्तो.. जे काही मी एक्ट्सवपररएांस 

केलांय, जे मी पावहलयां, ते सर्ळां!”  

पीटर सावरून बसला. बाकी सर्ळे उत्सकुतेने कान टवकारून 

ऐकू लार्ले.  

“मार्च्या इयरला मी र्ावात आलो तेव्हा मला चांद्रा अांकल 

भेटले. शवूटांर्साठी काही इन्फो घ्यायला मी आमच्या टीमबरोबर 

अांकलला भेटलो. दने, आम्हाला समजलां की चांद्रा अांकल स्टील 

यजु करून फेक कोईन्स बनवतात. मर् आमच्या टीम मधील 

काहींनी फक्त कलेक्ट्शन म्हणनू फेक कोईन्स बनवनू घेण्याचां 

ठरवलां. त्याांनतर शवूटांर् कवम्प्लट करून आम्ही कोईन्स घेण्यासाठी 

आलो, तेव्हा तझु्या आजोबाांशी ओळख झाली. आवण मर् त्या 
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प्लेसबद्दलही समजलां”पीटर बोलायचा थाांबला. प्रशाांतला मनातनू 

आधी काही साांवर्तलां नाही म्हणनू पीटरचा रार् येत होता, पण 

त्याची नक्ट्कीच काहीतरी मजबरुी असणार, अशी समजतू त्याच्या 

मनाने काढली. आता चांद्राकाकाांनी बोलायला सरुुवात केली.  

“मी सदुशगनला वकत्येक वर्ाांपासनू ओळखतो. त्या रहस्यमय 

जार्ेबद्दल मीही बरांच ऐकलां आह,े पण ती कुठे आह,े ह ेसदुशगन 

आवण पीटरवशवाय कोणाला माहीत नव्हत,े आता पीटरन ेसर्ळां 

साांवर्तलांय मला!”  

“पीटर, कुठां आह ेती जार्ा?”प्रशाांतचा त्या जार्ेबद्दल धीर 

सटुत चालला होता.  

“उद्या जाऊ वतकडे! आता साांर्ण्यात काही अथग नाही. पीटर 

बोलला.  

“का? आता का नाही? साांर् लवकर!” अवजत उत्सकुतेने 

बोलला. तो सोडून सर्ळे र्ांभीर होते. चांद्राकाकाांना काही माहीत 

नाही, ह ेप्रशाांतला जरा वववचत् वाटले.  

“तझुे ग्रँडपा मला भेटले, तेव्हाच त्याांच्याबद्दल ररस्पेक्ट्ट 

वाटायला लार्ली होती. इतक्ट्या प्रेमान ेत्याांचां बोलणां.. वह ररअली 

लवली पसगन. पवहल्या भेटीत ते कोणी मोठे लेखक असतील, असां 

वाटलांच नाही!” पीटरला आजोबाांच्या आठवणीन ेभरून आले. 
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आजोबाांच्या प्रेमळ स्वभावाची प्रवचती यावरूनच येत होती. 

प्रशाांतही जरा अस्वस्थ झाला.  

“भेटलो त्याच वदवशी त्याांनी जसां मला आपला ग्रँड सन 

मानला होता. त्याांनी ज्या प्रेमान ेडोक्ट्यावरून हात वफरवला, तसा 

माझ्या डॅडींनीही कधी वफरवलेला आठवत नाही!” पीटरन ेहाताने 

पाणावलेले डोळे पसुल.े तीच वस्थती प्रशाांतची होती. चांद्राकाका 

पाठीवरून मायेने हात वफरवत त्याला शाांत करू लार्ले.  

“खरांच लय चाांर्ल्या मनाचा आह ेतो.. तरी पण न साांर्ता 

र्ायब झाला”चांद्राकाका दःुखी झाल.े  

काहीवेळ शाांतता पसरली. पीटर शाांत होत पनु्हा बोलायला 

लार्ला.  

“त्या रात्ी आजोबा आवण मी चांद्रा अांकलच्या घरी थाांबलो 

होतो. माझे बाकीच े फ्रें ड्स कामामळुां वनघनू र्ेले होत.े मी सदु्धा 

जाणार होतो, बट.. ग्रँडपाांच्या प्रेमान ेमला जाऊ वदलां नाही. त्याांनी 

मला थाांबवनू घेतलां”डोळे पसुत पीटर ने घसा खाकरला. मन भरून 

आल्यान ेत्याला बोलत येईना. काकाांनी उठून त्याला पाणी आणनू 

वदले. पाणी वपऊन पीटर जरा शाांत झाला.  

“त्याांनी मला सर्ळ्या लाईफबद्दल साांवर्तले. घर सोडण्याचां 

कारण, प्रशाांतबद्दल आवण त्या जार्ेबद्दल!.. चांद्रा अांकलना 
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त्याबद्दल काहीच माहीत नव्हतां.. ना त्याांच्या बाकीच्या फ्रें ड्सना. 

ह े सर्ळां साांर्ण्याच्या बदल्यात त्याांनी माझ्याकडून एक प्रॉवमस 

घेतलां. त्याांच्या आवण त्या जार्ेबद्दल कोणाला काहीही न 

साांर्ण्याचां.. पीटरन ेप्रशाांतकडे पावहल.े त्याच्या डोळ्यातील पाणी 

र्ालाांवरून ओघळत होते.  

“प्रशाांत, आय एम सॉरी! ग्रँडपाांनी वदलेल्या प्रॉवमसमळुां मी 

तलुा काही साांवर्तलां नाही”पीटरन ेत्याची माफी मावर्तली. आवांढा 

वर्ळत प्रशाांत बोलला,  

“त ूकाही साांवर्तलां नाही याच्या दखुापेक्षा त ूआजोबाांचां वचन 

पाळलां, याचा आनांद मला जास्त आह!े” प्रशाांतच्या मनात 

पीटरबद्दलचा रार् वनवळला होता. आता त्याला त्याच्याबद्दल 

ववश्वास आवण आजोबाांचां वचन पाळल्याबद्दल त्याचां कौतकु वाटत 

होतां.  

“त्याच्या दसुऱ्या वदवशी ग्रँडपा मला त्या जार्ी घेऊन र्ेले. 

एक वदवस तेथे थाांबनू त्या जार्ेत काय आह,े सर्ळां पावहलां, 

एक्ट्सवपररएांस केलां. दटॅ ररअली अ हवेन!” पीटरच्या बोलण्याने 

बराच वेळ शाांत असणारा अवजत पनु्हा उत्सकु झाला.  

“काय आह े वतथे?”अवजत जे ववचारणार, तेच ववराटने 

ववचारलां.  
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“उद्या सर्ळां समजेल!” पीटर जास्त काही साांर्णार नव्हता.  

“आजोबा वतथेच आहते?”प्रशाांतने जड आवाजात ववचारलां.  

“असायला पावहज!े” पीटर बारीक आवाजात बोलला. 

प्रशाांतच्या मनावर मात् त्याचा आघात मोठा झाला.  

“म्हणजे? तलुा काय म्हणायचांय?” प्रशाांतने कळकळून 

ववचारलां.  

“मी त्याांना भेटून वन इयर झालयां आवण त्याांचां एज जास्त...”  

पीटरच्या म्हणण्याचा रोख प्रशाांतला समजला, तसा तो 

सांतापला. मात् सांयम राखत त्यान ेआपला रार् आवरला.  

“नकारात्मक ववचार करू नको रां पोरा. सदुशगनला काय बी 

होणार नाय.” काकाांनाही पीटरचां बोलणां आवडलां नाही.  

“ग्रँडपा वतथेच असतील. रहस्यमय जार्ेवर!.. जोपयांत वजवांत 

आह,े तोपयांत इथेच राहणार, असां ते म्हणाल े होत.े ते वतथनू 

दसुरीकडे जाणार नाहीत”पीटरन ेप्रशाांतकडे पावहल.े  

“त्याांची एक इच्छाही त्याांनी बोलनू दाखवली होती. त्याांची 

शेवटची ववश!... आपल्या ग्रँड सनला.. म्हणजेच प्रशाांतला 

भेटण्याची!”  

प्रशाांतला र्वहवरून आले. त्याची आसवे जण ूआजोबाांवरचे 

त्याचे प्रेम दशगवत होती.  
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“आजोबाांची इच्छा उद्या पणूग होईल. जवळजवळ सवाांचीच 

इच्छा. अवजत बोलला. त्याचां बोलणां बरोबर होतां. प्रत्येकाची एक 

तरी इच्छा होतीच. आजोबाांना प्रशाांतला भेटायची. प्रशाांतला 

आजोबाांना भेटायची. चांद्राकाकाांनाही आपल्या जनु्या वमत्ाला 

भेटण्याची इच्छा होती, तर दसुरीकडे ववराट प्रशाांतच्या आनांदात 

समाधानी, आवण अवजत रहस्यमय जार्ा बघण्यासाठी उत्सकु.  

चांद्राकाका प्रशाांतच्या जवळ येऊन बसले. त्याांनी मायेने 

त्याच्या पाठीवर हात ठेवला. त्याांच्या स्पशागन े प्रशाांत जरा शाांत 

झाला. पनु्हा एकदा शाांतता पसरली.  

“ग्रँडपा एक बकुही वलहीणार होत,े त्याांच्या लाईफ वर. होप, 

ते कवम्प्लट झालां असेल. त्याांना ववश्वास होता, ह ेबकु त्याांच्या इतर 

सर्ळ्या बकुपेक्षा खपू वेर्ळां असेल”पीटर बोलला.  

“तमु्ही बनावट नाणी का बनवता, काका? आजोबाांनी का 

बनवनू घेतले?”प्रशाांतने ववर्य बदलत प्रश्न केला. आता काका जरा 

अस्वस्थ झाल.े हताश झाल्यासारखां त्याांनी दोन्ही हात खाली 

टेकले. मान खाली र्ेली.  

“मी जे काही केलां, ते सर्ळां चकुीचां केलां!” उदास आवाजात 

काका बोलले.  
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“मी अांकलना बोललो होतो, ह े बांद करायला पावहज.े पण 

काकाांनी ते ऐकलां नाही. नाहीतर आज ही वसच्यएुशन आली 

नसती”पीटर वखन्न आवाजात बोलला. बाकीच्या कोणाला काही 

कळत नव्हत.े  

“काय झालां? कोणती वेळ आली नसती?”अवजतचा प्रश्न. 

त्याला आता काकाांबद्दल जाणनू घ्यायची उत्सकुता वाटत होती.  

“या धांद्यामळुां माझी पार वाट लार्लीयां!.. एखाद्या र्ोष्टीची 

लालच फार धोकादायक असती रां पोराांनो.. काकाांना कोणत्यातरी 

र्ोष्टीचा पश्चताप असल्याचे बोलण्यातनू जाणवत होत.े मनाची 

तयारी करून काकाांनी साांर्ायला सरुुवात केली.  

“वीस वर्ाांआधी मी हा धांदा चाल ूकेला होता. एका वमत्ाच्या 

कल्पनेवरून. तो वमत् कोण्या एका र्ावात र्ेला होता, वतथां 

माझ्यासारखाच एक जण बनावट नाणी बनवायचा. माझ्या वमत्ाने 

र्ोड बोलनू कसां बनवायचां, काय ती सर्ळी मावहती काढली. 

त्याला मावहत होतां, मला साांवर्तलां तर मी हा उद्योर् चाल ू

केल्यावशवाय शाांत बसलो नसतो. इकडां आल्यावर त्याांनी माझे 

कान भरल.े फायदा पाहून मी काही वदवसाांतच कामाला लार्लो. 

स्टीलपासनू सवग प्रकारची नाणी बनवायचो. काही जनु्या काळात 

असणाऱ्या बनावट मदु्राही मी बनवायला लार्लो. आवण त्या सवग 
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ववकायचो. पवहले फक्त र्ावात, मर् मात् पणूग शहरातनू लोकां  येऊ 

लार्ली. मीही बनावट पैशाांच्या बदल्यात मोक्ट्कार पैसा वमळतोय, 

ह े पाहून काम थाांबवलां नाही. र्ावातील राजकीय पढुारी माझ्या 

पाठीशी असल्यान े पोलीसाांचही काही भय नव्हतां. त्याांच्याच 

सहकायागन ेहा प्रकार शहराच्या बाहरे र्ेला नाही. मी लोभी मनाने 

धांदा चालचू ठेवला. वदवसोंवदवस पैसा वाढत होता. अनेकाांशी 

र्ैरव्यवहार करून कुठां कुठां जवमनी ववकत घेऊन ठेवल्या. 

भववष्याचा ववचार करून. पण माणसू कधीकधी भववष्याचा ववचार 

करता करता वतगमान पररवस्थतीकडे दलुगक्ष करतो. माझांही तेच 

झालां. शेवटी शहरातील पोलीसाांनी अटक केली. ज्या पढुाऱ्याांनी 

बनावट नाणी वापरून स्वतःची घरां भरली, त्याांनी माझी पाठ 

सोडली. जवजवळ दोन वर्े जेलमध्य े घातली. परत आलो तर, 

बायको पोराांना घेऊन सोडून र्ेलेली. आपण अडकले जाऊ, या 

ववचाराने जवळजवळ सर्ळी लोकां  र्ाव सोडून पळून र्ेली. उरलो 

मी एकटा!”  

काका बोलायचे थाांबले.  

सर्ळे सनु्न होऊन त्याांची कहाणी ऐकत होते. आता काकाांची 

पररवस्थती पाहून त्याांनी साांवर्तलेल्या र्ोष्टी खऱ्या असतील, याचा 

ववराटला थोडा सांशय वाटत होता.  
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काकाांनी इतका पैसा कमावला असेल, तरी त्याांच्या 

राहणीमानातनू तसां जाणवत नव्हतां.  

“सदुशगन वफरत वफरत या र्ावात आला होता. मात् त्याला 

माझ्या धांद्याबद्दल काही माहीत नव्हते. पण जेव्हा माझ्याबद्दल 

समजलां, तेव्हा तो माझ्याकडे आला. पवहल्याच भेटीत मला त्याने 

वमत् म्हणनू मान्य केलां. नांतर समजलां की, त्याला नाणी साांभाळून 

ठेवण्याचा छांद होता. बोलता बोलता माझ्या धांद्याबद्दल सर्ळां 

त्याला माहीत झालां. आवण त्यान ेमाझ्याकडां एक मार्णी केली. 

त्याच्या नावाची बनावट नाणी बनवण्याची. एक सांग्रह म्हणनू. पण 

माझ्या वकां वा इतराांसारखा त्याला लोभ नव्हता.  

तो नाणी घ्यायला परत आला, तेव्हा भलत्याच आनांदात 

होता. म्हणाला, मला स्वर्ग सापडलां. मी मात् त्याच्या बोलण्याकडे 

जास्त लक्ष वदलां नाही. जाताना मात् त्याच्या नावाचां एक बनावट 

नाणां आवण लवकर परत भेटण्याचां वचन दऊेन र्ेला. पण ते पणूग 

केलां नाही त्यान.े त्याला जाताना एक सोन्याची मदु्राही वदली. 

आठवण म्हणनू.. काकाांच्या डोळ्यात पाणी साचनू आले.  

प्रशाांतला जवजवळ सवग प्रश्नाांची उत्तरे वमळाली होती. आता 

फक्त आजोबाांची भेट आवण रहस्यमय जारे्चां र्ढू सटुणां बाकी होतां.  
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“पीटर, त्या रहस्यमय जार्ेबद्दल साांर्. स्वर्ागसारखां काय आह े

वतथ?े”अवजतचा उत्सकुतापणूग प्रश्न. त्याची उत्कां ठा वाढतच 

चालली होती. पीटर मात् काही बोलला नाही.  

“पीटर, आता फक्त तचू मला आजोबाांपयांत घेऊन जाऊ 

शकतो. फक्त तझु्यामळु मी आजोबाांना भेटू शकेन”प्रशाांत आभार 

मानत बोलला.  

“खरांतर ह ेलक आह.े त ूअसा अचानक व्हीलेजमध्ये भेटणां 

ह ेखरच लकची र्ोष्ट आह.े  

“ही दवेाची वकमया आह े पोराांनो.. नशीब त्योच वलवहतो. 

काकाांनी दवेाचे आभार मानल.े  

“आता फक्त एक करा. सदुशगनला माझ्याकडां घेऊन या.. डोळे 

तरसतायत आता त्याला बघायला. काका ववनवणीच्या सरुात 

म्हणाल.े  

“तमु्ही नाही येणार?”ववराटने ववचारलां.  

“शरीर साथ दते असतां, तर पळत आलो असतो पोरा.. पण 

आता माझ्यात तेवढी ताकद नाही”काकाांनी आपलां दःुख माांडलां.  

“मी नक्ट्की आजोबाांना इथे घेऊन येईल”प्रशाांतने काकाांचा 

हात हातात घेतला. काकाांनी ववश्वासान ेत्याच्या डोक्ट्यावरून हात 

वफरवला.  
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“उद्या मॉवनांर्लाच वनघयूा. सोबत काय घायचां ते नांतर 

साांर्तो”पीटर उठून उभा रावहला.  

“उद्या तझुी इच्छा पणूग होईल प्रशाांत”पीटरन े ववश्वासाने 

प्रशाांतकडे पावहले.  

“उद्या आपला शोध पणूग होईल. ववराट ववश्वासाने बोलला.  

“त्या रहस्यमय जार्ेबद्दल उत्सकुता वाढत आह.े. कधी 

सकाळ होईल असां झालयां मला”अवजत म्हणाला.  

“तयारी करायला लार्ा. उद्या मॉवनांर्ला लवकर वनघयुा. पीटर 

सर्ळ्याांकडे बघनू बोलत खोलीतनू बाहरे पडला. बाकीचे सर्ळेही 

तयारीला लार्ले.  

“जा पोरा. आता आजची रात् फक्त आजोबाांच्या आठवणीत 

काढ. जा”काकाांनी प्रेमाने त्याच्या चेहऱ्यावरून हात वफरवला. 

प्रशाांत उठून तयारीला लार्ला.  

 

 

काकाांनी बनवलेल कच्च-पक्ट्क जेवण जेऊन सर्ळे 

अांथरुणात पडले होत.े एका खोलीत प्रशाांत, ववराट आजी अवजत 

तर हॉलमध्ये पीटर आवण चांद्राकाका. यातनू पीटर आवण प्रशाांत 

याांना प्रयत्न करुनही झोप लार्त नव्हती.  
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पीटरच्या मनात त्या जार्ेवर जाण्यासाठीचा प्लॅन घसुळत 

होता. त्यानी आजोबाांना वदलेलां वचन काही वेळापरूतां पाळलां होत, 

पण ते तोडून तो बाकीच्याांना आजोबाांकडे घेऊन जाणार होता”या 

जार्ेवर ववश्वास नसलेल्या कोणालाही घेऊन येऊ नको” ह े

आजोबाांचे शब्द पीटरला आठवले.  

ववश्वास नसलेल्या म्हणजे? - पीटरच्या मनात प्रश्न आला.  

प्रशाांत आवण ववराटवर आपला ववश्वास आह.े त्यामळेु 

आजोबाांचे वचन तसे तटुणार नव्हते. आवण यामळेु आजोबा नाराज 

होण्याचा प्रश्नच नव्हता.  

आजोबाांबरोबरची पवहली भेट आठवली, तेव्हा पीटर झोपी 

र्ेला.  

 

इकडे प्रशाांत लॅपटॉपवर वॉलपेपर न्याहाळत होता. मधेच 

ववराटला जार् आली. प्रशाांतला जार्ा असलेला, तेही असा 

वालपेपर बघत बसलेला पाहून तोही उठून बसला. बाजलूा अवजत 

र्ाढ झोपलेला होता.  

“झोपला नाही?”ववराटचा आवाज ऐकून प्रशाांत दचकलाच. 

त्याचे ववराटकडे लक्ष नव्हत.े प्रशाांतने लॅपटॉप बांद केला. ववराटकडे 

बघत र्च्चीवर चालण्याची खणु केली. दोघे उठून र्च्चीवर आले.  
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पावसाच्या हलक्ट्या सरी सरुू होत्या. हवेत र्ारवा होता. वर 

काळ्या आभाळाने चाांदणे झाकून र्ेलेले.  

प्रशाांत कठड्याजवळ जाऊन उभा रावहला. ववराट 

त्याच्याजवळ येऊन उभा रावहला.  

“आजोबाांना कसां तोंड दाखव ू मी?”प्रशाांतचा वखन्न 

आवाजातला प्रश्न ऐकून ववराट र्ोंधळला.  

“म्हणजे?” 

“माझ्या मम्मी पप्पाांनी जे त्याांच्यासोबत केलांय.. ते माहीत 

झाल्यापासनू मला अपराध्यासारखां वाटतांय”प्रशाांत दःुखी होत 

म्हणाला.  

“त्यात तझुी काय चकू? त ूनको ते ववचार करू नको” 

“मी मम्मी पप्पाांच्या बाजनेू त्याांची माफी मावर्तली तर ते माफ 

करतील?”प्रशाांत वखन्न मनाने बोलला.  

“तझु्याकडे बघनू तरी करतील”ववराट त्याला वदलासा 

दणे्याचा प्रयत्न करत होता.  

प्रशाांतच्या मनात मात् नको ते ववचार चालचू होते.  

“तलुा चांद्राकाकाांबद्दल खरां वाटत?”ववराटने मदु्दामनू ववर्य 

बदलत प्रश्न ववचारला. प्रशाांतला नको त्या ववचाराांतनू बाहरे 

काढण्याचा त्याचा हा प्रयत्न.  
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“मला तर सांशय येतोय त्याांच्या बोलण्यावर!” ववराट बोलला. 

प्रशाांतने ववराटकडे प्रश्नाथगक नजरेन ेपावहलां.  

“नाही.. जर त्याांनी एवढा पैसा कमावला असेल, तर मर् ते 

अजनूही असे का राहतात. त्याांनी तर कुठे जमीनही घेतली आह.े 

मर् वतकडे का र्ेले नसतील?”ववराटने शांका उपवस्थत केली. आता 

प्रशाांत ववचारात पडला.  

“कदावचत त्याांचा धांदा पकडला र्ेला, म्हणनू त्याांनी र्ाव 

सोडले नसेल”प्रशाांतने तकग  केला. पण तो ववराटला पटला नाही. 

प्रशाांत या प्रश्नावर ववचारात पडला. मघाचा ववर्य त्याच्या 

डोक्ट्यातनू र्ायब झाला. ववराटचा प्रयत्न यशस्वी ठरला.  

प्रशाांतच्या मनात मात् वेर्वेर्ळ्या शांका घर करू लार्ल्या. 

ववराटचा प्रश्न बरोबर आह,े काका अजनू इतक्ट्या साधेपणाने का 

राहत असतील? ते र्ाव सोडून का नसतील र्ेले? त्याला तर आता 

पीटर आवण चांद्राकाकाांवर सांशय येऊ लार्ला. ते दोघे खोटां तर 

बोलत नसतील?  

“मघाशी अवजत आवण आपण दोघे वर होतो, तेव्हा काका 

आवण पीटर काय बोलले असतील? काहीतरी लपवत तर नाहीत 

ते?”ववराटच्या प्रश्नान ेप्रशाांतचा सांशय अवधकच बळाव ूलार्ला.  
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“ववचार करण्यासारखी र्ोष्ट आह!े.. तलुा काय 

वाटत?”प्रशाांतने र्ांभीर होत ववराटला ववचारलां.  

“मला तर काकाांवर थोडा सांशय आह.े ववराट बोलला.  

“पण ते काय लपवतील? सर्ळां तर त्याांनी साांवर्तलां आह े

आपल्याला. प्रशाांत स्वतःच्या मनातील सांशय खोडण्याचा प्रयत्न 

करत होता. कारण त्याला काकाांवर ववश्वास वाटत होता. पीटरवर 

मात् त्याला शांका होतीच.  

“ते पण आह.े पण तरीही शक्ट्यता नाकारता येत नाही” 

ववराटला काकाांवर सांशय होता. पण उर्ाच सांशय घेऊन उपयोर् 

नाही, ह ेत्याला समजत होते.  

थोडावेळ दोघ आपापल्या ववचारात पडले.  

“चल, झोपायला पावहजे आता. एकतर जवमनीवर झोप 

लार्त नाहीये मला.. ववराट आळस दते बोलला.  

“त ू जा. मी येईल नांतर.. प्रशाांत वर आकाशाकडे पाहून 

बोलला. अजनू एक आळस दते ववराट खाली र्ेला.  

प्रशाांतची आभाळाकडे असलेली वस्थर नजर काळ्याकुट्ट 

आभाळात वदसणाऱ्या चाांदण्याांवर वखळली होती.  
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सकाळी पीटरची हाक ऐकताच प्रशाांत जार्ा झाला. डोळे 

चोळत उठून बसला. रात्ी त्याला उवशरा कधी झोप लार्ली त्याला 

कळलेच नव्हते.  

आज आजोबाांची भेट होणार, या ववचारान ेत्याच्या शरीरातनू 

एक वेर्ळीच ऊजाग सांचारली. लर्ेच उठून तयारीला लार्णार तोच 

त्याला रात्ी पडलेलां स्वप्न आठवताच त्याच्या काळजात धस्स 

झालां. सर्ळी ऊजाग क्षणाधागत र्ायब झाली. त्याच्यासाठी ते स्वप्न 

एखाद्या भयानक राक्षसासारखे होत.े  

“आवरून घे प्रशाांत. उशीर होईल”ववराटचा आवाज कानावर 

पडला. वाईट स्वप्न मनातनू काढण्याचा प्रयत्न करत तो उठून 

तयारीला लार्ला.  

 

आवरून झाल्यावर प्रशाांत र्च्चीवर आला. रात्भर असलेला 

पाऊस थाांबला होता. हळूहळू उजडायला सरुुवात झाली होती. र्ार 

हवा स्पशग करताच प्रशाांतने आपले दोन्ही हात जॅकेटच्या वखशात 

घातले.  

हळूच तटुक्ट्या खचुीवर बसला. वखशातनू आजोबाांनी वदलेली 

मदु्रा बाहरे काढली.आजोबाांची प्रसन्न मदु्रा त्या नाण्यावर कोरली 

र्ेल्याचा त्याला भास झाला. वततक्ट्यात त्याला रात्ीचां स्वप्न 
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आठवलां. एखाद्या वाईट आठवणीप्रमाण े ते त्याच्या 

डोळ्यासमोरून तरळू लार्ले.  

 

“आजोबाss आजोबाss.. थाांबाss” प्रशाांत शक्ट्य वततक्ट्या 

जोराने ओरडत पढुां जाण्याचा प्रयत्न करत होता. पण एखाद्या जाड 

दोरान ेओढावां, तसां त्याला एक वधप्पाड माणसू मार्ां ओढत होता. 

त्याच्या समोर आजोबा त्याच्याकडे बघत एक एक पाऊल मार्े 

टाकत उलटे चालत होत.े मार् ेदरी आह ेयाचां त्याांना भान असनूही 

हसतमखुाने वतच्या वदशेने एक एक पाऊल मार् ेचालत होत.े  

बाजलूा चार जणाांचे ववकट आवण िूर हास्य एकमेकाांत 

घसुळून त्याच्या कानात घमुत होते. दरीच्या कठड्याजवळ जातच 

आजोबा थाांबले. त्याांच्या चेहऱ्यावरचे वस्मत अजनू खलुले. 

प्रशाांतने अजनू जोरजोरात ओरडत त्या चार जणाांकडे पावहल.े 

त्याांचे चेहरे एखाद्या राक्षसाप्रमाणे भासत होत.े त्याांना बघनू प्रशाांत 

वचडला. घाबरला. पनु्हा आजोबाांकडे पाहत तो ओरडला. 

आजोबाांनी त्याच्याकडे बघत ' मी आह े' अशी खणु केली. आवण 

अजनू एक पाऊल मार् ेटाकलां, तसा प्रशाांत जीवाच्या आकाांताने 

ओरडला... आजोबाss...!”  
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स्वप्न आठवनू प्रशाांतचे हात थरथरायला लार्ले. डोळ्यात 

नकळत पाणी आले.  

इतकां  भयानक स्वप्न! आजोबा दरीत असां...! मला पकडणारा 

कोण होता? ते चार जण कोण? ते इतक्ट्या िूरपणे का हसत होते? 

या स्वप्नाचा नेमका अथग काय?  

 

 

अवजतची हाक कानावर पडली तेव्हा तो ववचाराांतनू बाहरे 

आला. थरथरत्या हाताने त्यान े नाणां जॅकेटमध्ये टाकलां. आवण 

खाली आला.  

खाली सर्ळे जण त्याचीच वाट पाहत होत.े काकाांनाही तयार 

झालेलां पाहून प्रशाांत चमकला.  

“काका तमु्ही पण येताय?”प्रशाांतनी ववचारलां. काकाांनी 

त्याच्याकडे पावहलां.  

“सदुशगनच्या भेटीची ओढ मला इथां थाांबनू दणेार नाही पोरा!” 

काका दःुखी स्वरात बोलले. प्रशाांतला मात् काहीतरी र्डबड 

असल्यासारखां वाटायला लार्लां. कालपयांत तयार नसलेले काका 

आज अचानक कसांकाय तयार झाले?  

“चला, उशीर होईल”पीटर बोलनू बाहरे पडला.  
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बाकी सर्ळे पाठीवर बॅर् अडकवनू तयार होत.े चांद्राकाकाांनी 

मात् सोबत काही घेतलेले नव्हत.े अांर्ावर फक्त साधा शटग, पँट 

आवण अांर्ावर स्वेटर. बाकीच्याांनी मात् पावसामळुां जॅकेट अांर्ावर 

चढवले होत.े बाहरे जायच्या आधी प्रशाांत वभांतीवर लावलेल्या 

र्णपतीच्या फोटोजवळ आला. हात जोडले. डोळे बांद करत मनात 

प्राथगना केली.  

“ह े र्णपती बाप्पा, मला इथपयांत घेऊन आलास. आता 

वनराश करणार नाहीस, अशी आशा आह.े आता लवकरात लवकर 

आजोबाांना भेटव” 

डोळे उघडून पनु्हा एकदा दशगन घेऊन तो बाहरे पडला. 

काकाांनी कुलपू लावले.  

सर्ळ्याांनी आपल्या बॅग्स मार्च्या सीटवर ठेवल्या.  

पीटर ड्रायवव्हांर् सीट, तर ववराट त्याच्या शेजारच्या सीटवर 

बसला. मार् ेप्रशाांत आवण अवजतच्या मध्य ेचांद्राकाका बसले.  

पीटरन े र्ाडी चाल ू केली. काकाांनी मोठ्याने दवेाचां नाव 

घेतलां. र्ाडीने हळूहळू वेर् पकडला.  
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मार्च्या वेळेस प्रमाणे ववराट हातात नकाशा घेऊन बसला 

होता. पीटर कसल्यातरी ववचारात र्ढून ड्राईव्ह करत होता.  

आतपयांतच्या प्रवासात चांद्राकाकाांनी आजोबाांसोबतच्या 

वकतीतरी आठवणी सर्ळ्याांना ऐकवल्या. अवजतच्या उत्सकुतेने 

तर त्याांना अजनूच उत्साह आला. मर् त्याांनी तोडक्ट्या मोडक्ट्या 

तरुणपनातील आठवणी ऐकवनू अवजतचे मनोरांजन चाल ू ठेवले. 

बाकी कोणाला मात् त्यात रस नव्हता. प्रशाांतच्या मनाची वेर्ळीच 

चलवबचल सरुू होती. कधी ते स्वप्न आठवायचे, तर कधी 

आजोबा कश्या अवस्थेत असतील, रहस्यमय जार्ेवर नसतील तर 

काय? याचबरोबर पीटर आवण चांद्राकाकाांबद्दलचे प्रश्न, या 

सर्ळ्याचा ववचार करण्यात त्याचे मन र्ुांतले होत.े  

 

 

जवळजवळ दोन तास चालवल्यानांतर पीटरन ेएकदम र्ाडी 

थाांबवली. समोरचा रस्ता खचलेला होता.  

“शीट!” वैतार्नू पीटर र्ाडीतनू उतरला. काका सोडून 

बाकीचेही उतरले.  

रस्ता पणूगपणे खचला होता. कडेकडेने र्ाडी काढण्याचाही 

काही मार्ग नव्हता. पढुां जाणां जवळजवळ अशक्ट्य होतां.  
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पीटरन ेपनु्हा वैतार्त र्ाडीच्या बोनेटवर हात मारला.  

“नो वे! कस जाणार आता इथनू!” पीटर अजनू वैतार्ला.  

“आता काहीच मार्ग नाही! दसुरा रस्ता शोधावा लार्ेल” 

प्रशाांत बोलला.  

“दसुरा रस्ता तर नकाशामध्ये नाहीये”ववराट र्ाडीत ठेवलेला 

नकाशा बघायला र्ेला.  

“दसुरा रोड नाहीय!े वदस इस ओन्ली रोड!”  

“मर् आता?”अवजत वचांतेने बोलला.  

“पोराांनो, मार्ां चला रे. इथां धोका वदसतोय”र्ाडीतनू 

चांद्राकाकाांचा बारीक आवाज आला.  

पीटर ववराट जवळ जाऊन नकाशा पाहू लार्ला. तोपयांत 

प्रशाांत मोबाईलवर मॅप चाल ूकरून त्यात, याच मार्ागला जाणारा 

दसुरा वदसतो का, ते रस्ता पाहू लार्ला.  

“मॅप!” पीटर लर्बर्ीन ेप्रशाांतजवळ आला. पटकन मोबाईल 

हातात घेत त्यावर शोध ूलार्ला. खपू वेळ पावहल्यावर पीटरच्या 

चेहऱ्यावर हलकां  समाधान पसरलां.  

“सापडला! अजनू एक रोड आह.े बट, खपू लाांब आह”ेपीटर 

बोलला. तसां सर्ळ्याांना हायसां वाटलां. काकाांनी ह ेऐकलां. तसा 
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त्याांचा चेहरा उतरला. बहूतेक त्याांना प्रवासाची सवय नसल्याने, 

लाांबचा प्रवास त्याांना झेपणारा नसावा.  

“चला मर्, लाांब आह ेतर लवकर वनघावां लार्ेल” प्रशाांत 

बोलला.  

“चला”पीटर लर्बर्ीन े र्ाडीत बसला. प्रशाांतने मोबाईल 

ववराटकडे सोपवला. पीटरन े रस्ता ववराटला समजावला. त्यान े

स्वत:नेही रस्ता व्यववस्थत बघनू र्ाडी चाल ूकेली.  

 

 

दपुारची वेळ असनूही आभाळ भरून आल्याने काहीसा 

अांधार पसरलेला होता. हॉटेलमधील र्रमार्रम आवण चववष्ट 

जेवण जेवत या सर्ळ्याांच्या इकडच्या वतकडच्या र्प्पा सरुू 

होत्या. फक्त पीटर आवण प्रशाांत शाांत होते.  

प्रवासात चांद्राकाकाांची दरूचा प्रवास असल्याने तिार सरुू 

होती. मात् दसुरा मार्ग नाही ह ेओळखनू त्याांनी आपल्या शारीररक 

अडथळ्याांकडे दलुगक्ष केले.  

“म्हणजे? तमुचे पैसे तमुची बायको घेऊन र्ेली?” अवजतनी 

जेवण थाांबवत ववचारलां.  
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“हो.. पैशाची र्ोष्टचां वेर्ळी! कोणी सोडतां का त्याला?” 

चांद्राकाका सावकाशपणे घास तोंडात टाकत बोलले.  

“सर्ळे पैसे?”अवजत आश्चयागन ेउद्गारला.  

“सर्ळे!.. फक्त मी माझ्या वतजोरीत ठेवलेले रावहले.. 

बायकोवर ववश्वास दाखवनू वतच्याकडे पैसे ठेवायला वदले होत.े पण 

सर्ळा सत्यानाश झाला!” काका आपल्या बायकोवर नाराजी 

दाखवत बोलले.  

“मर् तर तमुची मलुे माझ्यासारख्या मोठ्या घरात राहत 

असतील” ववराटन ेआपला मोठेपणा दाखवला.  

“पण मर्, तमु्ही जमीन कुठे घेतली होती?” समोर बसलेल्या 

प्रशाांतच्या प्रश्नान े काका र्डबडले. प्रशाांतच्या नजरेने ते लर्ेच 

हरेले.  

“हा.. होती.. मुांबईजवळ.. पण आता काय माहीत.. काकाांनी 

अडखळत उडवाउडवीचां उत्तर वदलां. काहीतरी नक्ट्कीच र्डबड 

आह,े याची प्रशाांतला खात्ी पटायला लार्ली.  

“होती म्हणजे? ववकली?”प्रशाांतने मदु्दाम प्रश्न केला. काका 

अजनूच र्डबडले.  

“माहीत नाही.. माझ्या बायकोन े त्याचे सर्ळे कार्दपत्ही 

र्ायब केले.. वतन ेववकली असेल.. काका पनु्हा अडखळून बोलले. 
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आता प्रशाांतचा सांशय पक्ट्का झाला. काका यापेक्षाही अजनू 

काहीतरी लपवत असणार.  

मर् नांतर कोणी काही बोललां नाही. चांद्राकाका 

घाबरल्यासारखे वाटत होते. पनु्हा त्याांनी प्रशाांतकडे पावहले सदु्धा 

नाही.  

 

जेवण झाल्यावर सर्ळे बाहरे आले. सर्ळ्याांनी वमळून पैसे 

द्यायचे ठरले असल्याने, सर्ळ्याांनी पॉकेट बाहरे काढले. अवजतन े

पॉकेट काढायला हात वखशाला लावला, तर त्याच्या लक्षात 

आले, की त्याने सकाळी घाईघाईत पॉकेट पीटरच्या बॅर्ेत ठेवले 

होत.े  

“माझां पॉकेट पीटरच्या बॅर्ेत रावहल.े मी घेऊन येतो” बोलनू 

अवजत हॉटेल समोर पाकग  केलेल्या र्ाडीकडे जाऊ लार्ला. तोच 

पीटरन ेलर्बर्ीन ेत्याचा रस्ता अडवला.  

“त ू थाांब, मी आणतो पॉकेट” पीटरने असां अचानक 

थाांबवल्याने अवजत र्ोंधळला.  

“अरे मी घेतो ना. त्यात काय एवढां”अवजत त्याचा काहीसा 

घाबरलेला चेहरा पाहून बोलला.  
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“नाही.. मी येतो घेऊन.. पीटर घाईघाईत र्ाडीजवळ र्ेला. 

त्याचां असां वववचत् वार्णां बघनू अवजत परुता र्ोंधळला होता. 

त्याचां असां वार्णां त्यान ेयाआधी कधी पावहलां नव्हतां.  

प्रशाांत ह ेसर्ळां बघत होता. पीटरच्या अश्या वार्ण्यावरून 

त्याचा सांशय अजनू बळावला. ववराटही आश्चयागन ेसर्ळा प्रकार 

बघत होता.  

पीटर र्ाडीजवळ जाताच प्रशाांतने आपली नजर काकाांकडे 

वळवली. त्याांची र्ोंधळलेली नजर पीटरकडे होती. पीटरन ेपॉकेट 

आणनू अवजतकडे सोपवलां. पैसे दऊेन ते वनघाले.  

 

 

सांध्याकाळचां कोवळां ऊन सर्ळीकडे पसरलेलां होतां. पीटर र्दग 

झाडातील रस्त्याांमधनू र्ाडी पळवत होता. एकदा उजवा टनग घेऊन 

त्यान ेववराटकडे पावहल.े  

तो रस्ता बरोबर असल्याची खणु करत समाधानी हसला. 

काही वेळ र्ाडी सांथर्तीने कच्च्या रस्त्याांवरून चालत होती. मर् 

पीटरन ेएकेवठकाणी र्ाडी थाांबवली. ववराटच्या चेहऱ्यावरवरचां हस ू

अजनूच वाढलां.  
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र्ाडी थाांबताच प्रशाांत ववचाराांतनू बाहरे आला. 

वखडकीबाहरेची नजर त्याने समोर वळवली. पीटर हसतमखुाने 

त्याच्याकडे बघत होता. पण ते हास्य खोटां असल्याचा प्रशाांतला 

भास झाला.  

“आपण पोहोचलो प्रशाांत! हचे ते माईस्रीअस प्लेस!” पीटर 

बोलला.  

“अरे वा! पोहोचलो!” अवजत मोठ्याने ओरडत र्ाडीतनू 

बाहरे पडला. चांद्राकाकाांना थकल्यामळेु झोप लार्ली होती. ते 

आवाजान ेजार्े झाले. डोळे उघडून त्याांनी आजबूाजलूा पावहल.े  

“काय झालां?”त्याांनी न कळून ववचारलां.  

“रहस्यमय जार्ेवर पोहोचलो!” प्रशाांत उत्सावहत होत 

र्ाडीतनू उतरला. त्याच्या चेहऱ्यावर उत्सकुता, सांभ्रम, आनांद, 

असे अनेक भाव एकाच वेळी झळकत होते.  

“काय? आलां!.. स.ु. सदुशगन.. मी आलोय.. चांद्राकाकाांचे 

डोळे भरून आले. तेही मोठ्या उत्साहाने र्ाडीतनू उतरले.  

प्रशाांतने समोर पावहल.े लाांबनूच एक र्हुा नजरेस पडत होती. 

आजबूाजलूा मात् ववशेर् असां काहीच नव्हतां.  

ते पाहून सर्ळेजण सांभ्रमात पडले.  
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“ही ती जार्ा?”अवजतला त्यान ेकेलेल्या कल्पनेसारखां इथां 

काहीच वदसत नव्हतां. वदसत होती, फक्त एक र्हुा.  

“हीच आह!े या”पीटर त्या र्हुचे्या वदशेने चाल ूलार्ला.  

सर्ळे आश्चयागने एकमेकाांकडे पाहू लार्ले.  

“त्या र्हुते काही तरी असेल”प्रशाांत उर्ाच काहीतरी अांदाज 

करत बोलला.  

सर्ळे जण सांभ्रमात पीटर मार्ोमार् चाल ू लार्ले. 

चांद्राकाकाांच्या चेहऱ्यावर मात् शाांतता होती.  

र्हुा प्रचांड मोठी होती. आतनूही प्रचांड मोठी असणार, याचा 

अांदाज बाहरेूनच येत होता. र्हुसेमोर सर्ळीकडे अस्वच्छता 

पसरलेली. वतथेच एक भलां मोठां झाड होतां. र्ळुन पडलेल्या 

पानाांचा मोठा ढीर् त्याखाली साचलेलां होता. र्हुजेवळ येऊन पीटर 

थाांबला.  

मार् ेवळून सर्ळ्याांच्या र्ोंधळलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून तो 

हसला.  

“हीच आह ेती रहस्यमय जार्ा!” पीटर आनांदाने ओरडला.  

“त ूकाय बोलतोय पीटर? ही, रहस्यमय जार्ा? काय आह े

इथे? याला स्वर्ग म्हणायचां?”ववराट जरा सांतापनू बोलला. पीटरने 

आपल्याला येड्यात काढलां, असां वाटून त्याचा सांताप झाला.  
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“ग्रँडपा साठी हचे स्वर्ग आह!े.. ते का, ते ग्रडँपाच साांर्तील.” 

पीटर एवढां बोलनू र्हुचे्या प्रवेशद्वाराच्या अजनू जवळ जाऊन उभा 

रावहला.  

“पीटर, त ू ह े काय बोलतोय? आजोबा अश्या वठकाणी 

असतील?” प्रशाांतही सांतापला.  

“डोन्ट बी अँग्री! तमु्हाला सर्ळां आजोबा साांर्तील”पीटर 

वचडून बोलला.  

“आजोबा कुठां आहते?”प्रशाांतने र्ांभीर आवण जरा मोठ्या 

आवजात ववचारलां.  

“र्हुते चला!” एवढांच उत्तर दऊेन पीटर र्हुते प्रवेश करू 

लार्ला. त्याच्या मार्ोमार् बाकीचे. चांद्राकाकाांच्या चेहऱ्यावर 

कसलीच उत्सकुता आवण र्ाांभीयग नव्हते. ही र्ोष्ट प्रशाांतला अजनू 

खटकली.  

 

सवग जण र्हुते वशरले. अांधार असल्याने समोरचां काही वदसत 

नव्हतां.  

“ग्रँडपाss”पीटर हाक मारत पढुां पढुां जाऊ लार्ला. अजनू दोन 

वेळा हाक मारूनही काहीच उत्तर आले नाही. पीटरची पावले 

थाांबली. चेहऱ्यावर प्रचांड अस्वस्थता पसरली.  
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“पीटर, काय चालयेु?”प्रशाांत सांतापनू त्याच्या जवळ आला. 

पीटर हळूच मार् ेवळला.  

“ग्रँडपा.. इथां.. इथांच असायला हव ेहोत.े. पण.. पीटर घाबऱ्या 

आवाजात बोलला.  

“बांद करा तझुां नाटक! त ू येड्यात काढतोय मला!” प्रशाांत 

वचडून मोठ्याने ओरडला.  

“पीटर.. ह ेकाय चाललांय? सदुशगन आवण इथां?”चांद्राकाका 

पढुां आले.  

“मी खरांच साांर्तोय प्रशाांत, हीच ती जार्ा आह ेआवण ग्रँडपा 

इथेच असायला पावहज!े” पीटर ओरडून बोलला.  

“इथे र्हुते?”प्रशाांतचा रार् अजनू वाढला.  

रखरखीत डोळ्याांनी बघत तो पीटर जवळ येऊन उभा रावहला. 

पीटर वचडलेल्या आवण काहीश्या घाबरलेल्या नजरेने त्याच्याकडे 

बघत उभा होता. दोघाांचा पारा चढलेला पाहून काका दोघाांच्या 

मधी आले.  

“शाांत व्हा! प्रशाांत, आपण पवहल ेपीटरचां बोलणां ऐकून घेतलां 

पावहज.े काका प्रशाांतला लाांब घेऊन र्ेले.  

पीटर र्हुकेडे तोंड करून उभा राहीला.  
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“चल, अजनू मध्य ेजाऊन पाहू!” अवजत हातात कां दील घेऊन 

उभा होता.  

ह ेसर्ळां होईपयांत त्याने काकाांनी सोबत आणलेला कां दील 

पेटवला दखेील होता. पीटरने कां दील हातात घेतला. एकदा वळून 

मार् ेपावहलां. काका प्रशाांतला समजावण्याचा प्रयत्न करत होते.  

पीटर आवण अवजत कां दील घेऊन आत वशरले.  

आत र्ेल्यावर समोर एखाद्या हॉलएवढी मोकळी जार्ा! थोडां 

अजनू पढुां र्ेल्यावर वतथे एक ववटाांनी बाांधलेली वभांत! अवजत 

सर्ळां आश्चयागन े बघत होता. पीटरला मात् ह े सर्ळां माहीत 

असल्याने तो शाांत होता.  

त्या वभांतीच्या एका कोपऱ्यात लाकडी दरवाजा. अजनू एक 

आश्चयग! पीटर हळूच पढुां झाला. उजव्या हातात कां दील पकडून 

डाव्या हातान ेदरवाजा उघडला. हळूच कां दील समोर धरत तो मध्ये 

वशरला. अवजत त्याच्यामार्नू आत र्ेला. समोरचे दृश्य बघनू 

अवजतला आश्चयागचा मोठा धक्ट्का बसला.  

आत ववटाांच्या वभांती. एका कोपऱ्यात लाकडी बेड. त्यावर 

मोठ्या र्ाद्या आवण उश्या. ज्या पणूगपणे धळुीने माखनू र्ेल्या 

होत्या. बेडसमोरच एक बकुशेल्फ. त्यातील काही पसु्तके खाली 

पडलेली. तर काही वेड्यावाकड्या अवस्थेत धळुीने भरलेली. 
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चारही बाजचू्या वभांतीवर वेर्वेर्ळे फोटो. त्यात काही आजोबाांचे 

असावे, असां कां वदलाच्या वपवळसर प्रकाशात वदसत होतां.  

पीटर ने कां दील सर्ळ्या खोलीवरून वफरवला.  

“ग्रँडपा.. पीटर ने घाबरलेल्या आवण हळू आवाजात हाक 

मारली. मात् खोलीत कोणीच नव्हत.े पीटरन े पनु्हा पनु्हा 

सर्ळीकडून कां दील वफरवनू बवघतले. आजोबा इथां नाहीत ह ेपाहून 

त्याचे हात थरथरायला लार्ले.  

“आजोबा.. अवजतन ेपनु्हा हाक मारली. पण त्याला काही 

अथग नव्हता.  

“आजोबा इथां नाहीत!” अवजत बोलला.  

“बाहरे शोधायला पावहज!े” पीटर मार् ेवळून घाईघाईत बाहरे 

पडला.  

बाहरे ववराट आवण प्रशाांत हताशपणे एका दर्डावर बसनू 

होत.े काका अस्वस्थपण ेचकरा मारत र्हुकेडे सारखां र्हुकेडे बघत 

होत.े  

पीटर बाहरे येताच ते लर्बर्ीन ेत्याच्या जवळ र्ेले.  

“पोरा.. कुठांय.. कुठांय सदुशगन?”काकाांनी अस्वस्थपणे त्याला 

ववचारलां.  

“नाहीय ेमध्ये”अवजत हताशपणे बोलला.  
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“म्हणजे?.. कुठां र्ेला मर् सदुशगन?”काकाांनी पीटरचे दोन्ही 

हात पकडून त्याला ववचारलां. पीटरन ेवचांताग्रस्त नजरेने त्याांच्याकडां 

पावहलां.  

“बस्स झालां पीटर! खपू झालां आता!” ववराट रार्ान ेचालत 

त्याांच्याजवळ आला.  

“त ू काय आम्हाला **या समजतो का? आां?”ववराट 

चाांर्लाच सांतापला.  

“ववराट, ही वेळ भाांडायची नाहीय े रे पोरा!” काका त्याला 

शाांत करण्याचा प्रयत्न करत होत.े  

“आता सदुशगनला शोधणां जास्त महत्वाचां आह”े 

“ग्रँडपा, नक्ट्कीच जांर्लात र्ेले असतील!” पीटर काहीतरी 

ववचार करून बोलला. आता प्रशाांतचा सांयम सटुला.  

“र्प्प बस पीटर!” प्रशाांत जोरात पीटरच्या वदशेने पळत 

आला. अवजतन ेपटकन त्याला अडवले.  

“त ू मला येड्यात काढलां! खोटां बोलनू मला पार्ल 

बनवतोय?” प्रशाांत अवजतच्या पकडीतनू सटुण्याचा प्रयत्न करत 

ओरडत होता. पण अवजतच्या ताकदीसमोर त्याला ते शक्ट्य होत 

नव्हत.े  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 143 

 

“मी काहीच खोटां बोलत नाहीये प्रशाांत! एव्हरी वथांर् इस रू!” 

पीटर मोठ्याने ओरडला.  

“तमु्ही सर्ळे शाांत व्हा! आरडाओरडा करून काहीही होणार 

नाही”अवजत प्रशाांतला लाांब घेऊन जाऊ लार्ला.  

“त ूइकडां ये पोरा.. चांद्राकाका पीटरला र्ाडीजवळ घेऊन र्ेले.  

पीटर पाणी वपऊन जरा शाांत झाला. काका त्याला 

समजावण्याचा प्रयत्न करत होत.े  

इकडे प्रशाांत रार्ाने धसुमसुत होता.  

“आपण पीटर वर ववश्वास ठेवायला पावहजे. असां भाांडण 

करून काही होणार नाही”अवजत त्याला समजावण्याचा प्रयत्न 

करत होता.  

“ववश्वास ठेऊ? या पीटर वर मला पवहल्यापासनू सांशय होता.. 

**या आह ेसाला!” ववराटचा रार् अजनू कमी झाला नव्हता.  

“ही ती रहस्यमय जार्ा असचू शकत नाही! आजोबा इथां का 

येतील?.. हा पीटर फक्त खोटां बोलतोय, अवजत. प्रशाांत जरा रार्ाने 

बोलत एका दर्डावर बसला.  

“सध्या तरी आपल्याला त्याचेच ऐकावे लार्ेल. आजोबा 

अजनू कुठे असतील ते फक्त त्यालाच माहीत आह.े. असां वचडून 
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काहीही होणार नाही”अवजत अजनूही समजवण्याच्या प्रयत्नात 

होता. वैतार्नू तो प्रशाांतशेजारी बसला.  

बराच वेळ कोणी काहीही बोलले नाही. आता काय करावां 

कोणाला काही समजेनासां झालां. प्रशाांतचां डोकां  आता बवधर होत 

चाललां होतां. पीटरवर ववश्वास ठेवावा का नाही यात त्याचे मन 

वद्वधावस्थतीत अडकले होत.े दसुरीकडे आजोबाांबद्दल नको ते 

ववचार मनात घोळायला लार्ले.  

काही वेळान ेपीटर आवण चांद्राकाका त्याच्याजवळ येऊन उभे 

रावहल.े  

“प्रशाांत.. मी अजनूही तलुा साांर्तो, मी खोटां बोलत नाहीये” 

पीटर कळकळीने बोलला.  

“ग्रँडपा मे बी जांर्लात असतील. आपण अांधार पडायच्या 

आत वतकडां जायला हवां.  

“आजोबा जांर्लात का जातील? का जांर्लात भटकवण्याचा 

ववचार आह ेतझुा आता?” ववराट वचडून बोलला.  

“पोरा.. त ूउर्ाच कशाला वाद घालतोय? आपण..  

“जर आजोबा जांर्लात र्ेले असतील तर परत येतीलच की.. 

प्रशाांतने मध्येच काकाांचां वाक्ट्य तोडलां.  
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“जांर्लात एक झोपडी आह.े. आजोबा वतकडे जात असायचे. 

रात्भर वतकडेच थाांबत असायचे”पीटर मावहती परुवत बोलला. 

प्रशाांतला मात् त्याच्यावर ववश्वास नव्हता.  

“हा मॅप. तमु्ही वतघे या मॅप ने जा. काका आवण मी बाजचू्या 

ररव्हरच्या वदशेने जातो. ग्रँडपा त्या ररव्हर वर असण्याची पण 

शक्ट्यता आह”ेपीटरन ेकार्दावर आखलेला नकाशा अवजत समोर 

धरला.  

“आता नदी कुठून आली?”अवजतने नकाशा हातात घेत प्रश्न 

केला.  

“आता जास्त ववचार करू नका! वव डोन्ट हवॅ टाइम! अांधार 

पडायच्या आधी आपण परत यायला पावहजे... आवण हा परत 

आल्यावर थेट र्हुते वशरा. पीटर एवढां बोलनू चालता झाला. सोबत 

काकाही र्ेले.  

“प्रशाांत, मला वाटतां आपण जायला पावहजे”ववराट बोलला.  

“मला पीटर वर ववश्वास नाही!” प्रशाांत एवढांच बोलनू 

अस्वस्थपणे चकरा मारायला लार्ला.  

“जाऊन बघण्यात हरकत नाही प्रशाांत. जर पीटर खरां बोलत 

असेल तर?”आता ववराट त्याला समजाव ूलार्ला. आता दसुरा 
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पयागय नाही, ह े ओळखनू सध्या पीटरवर ववश्वास ठेवण्यातच 

ववराटला योग्यता वाटत होती.  

“ववराट बरोबर बोलतोय, त्याच्यावर ववश्वास ठेवनूच आपण 

इथपयांत आलो आहोत. चल प्रशाांत जास्त ववचार करू 

नको”अवजत बोलला.  

दोन ववचाराांच्या मध्य े प्रशाांतचे मन अडकत चालले होत.े 

कोणता वनणगय योग्य, ह ेत्याला समजेनासां झालां.  

शेवटी ववराट आवण अवजतचां म्हणणां योग्य समजनू त्याने त्या 

झोपडीकडां जाण्याचां ठरवलां.  

**************************************

****** 
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मुद्राध्यास – भाग ४ 

अनपेशित धक्का 

( अांशतम भाग ) 

----------------------------------------------- 

 

 

 

प्रशाांत, अवजत आवण ववराट नकाशात दाखवलेल्या मार्ागने 

चालत होत.े  

जवळपास पांधरा वमवनटां झाडाझडुपाांतनू वेर्वेर्ळी वळण ेघेत 

ते त्या झोपडीजवळ पोहोचले. एका मोठ्या झाडाच्या बाजलूाच ती 

झोपडी बाांधलेली होती. वतच्या अवतीभवती मात् मोठमोठ्या 

झडुपाांनी वेढा घातलेला होता.  

वतघ ेझडुपे बाजलूा करत झोपडीसमोर उभे रावहले.  

ववराटन ेहातातला कां दील समोर धरला. तर त्याांना धक्ट्काच 

बसला. झोपडीच्या दाराला बाहरेून लॉक लावलेलां! आजोबा 

इथेही नव्हत!े  
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प्रशाांतला काही वेळ पायाखालची जमीन सरकल्यासारखां 

झालां. स्वतःला सावरत तो झोपडीच्या अजनू जवळ जाऊन उभां 

रावहला. पनु्हा एकदा सर्ळ्या झोपडीवरून नजर वफरवली. 

आतमध्ये सांपणूग अांधार होता.  

मात् आजोबा येऊन र्ेले असावेत. कारण झोपडीच्या 

आजबूाजलूा स्वछता होती. थोड्यावेळेआधीच कोणीतरी 

साफसफाई केली असावी. म्हणजेच आजोबा इथे येऊन र्ेले 

असणार!  

“ववराट, मला वाटत की आजोबा इथे येऊन र्ेले असतील!” 

प्रशाांत बोलला.  

“कस काय? इथां तर कोणीच नाही!”  

“परत चल.. लवकर!” प्रशाांत घाईघाईन ेमार् ेवफरला.  

“अरे पण.. अवजत र्ोंधळून त्याच्याकडे पाहतचां होता. 

त्याला काहीतरी वदसलां वकां वा समजलां असेल, या ववचारान ेववराट 

कां दील घेऊन पटकन त्याच्या मार् ेर्ेला. जाताना अवजतने पनु्हा 

एकदा झोपडीवर नजर टाकली.  
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र्हुजेवळ प्रचांड अांधार होता. प्रशाांत कां दील घेऊन घाईघाईत 

त्या र्हुचे्या प्रवेशापाशी येऊन उभा रावहला. कां दील ववराटकडे 

सोपवत दोन्ही हात र्डुघ्यावर ठेऊन तप दम खाऊ लार्ला. इतक्ट्या 

थांडीतही त्याच्या चेहऱ्यावरून घाम ओघळत होता.  

“पीटर आवण काका अजनू आलेले वदसत नाहीत. अवजत 

र्हुकेडे पाहून बोलला.  

“आत असतील”प्रशाांत दम खात बोलला.  

त्यान े र्हुा आतनू पवहली नव्हती. पण बाहरेून वदसणाऱ्या 

आकारावरून र्हुा आतनूही तेवढीच मोठी असणार यात काही 

शांका नव्हती. त्यामळेु पीटर आवण काका र्हुमेध्ये जास्त आतमध्ये 

असतील, असा त्याचा अांदाज होता.  

“चला मध्य ेजाऊ” अवजत मध्य ेजाण्यास वनघाला.  

वतघ ेहळूहळू आत वशरले.  

अवजत कां दील घेऊन पढुां होता, तर ववराट आवण प्रशाांत 

आश्चयागन ेर्हुवेरून नजर वफरवत होते. आतलां दृश्य बघनू प्रशाांतला 

आश्चयागचा धक्ट्का बसला.  

अवजतन े सर्ळां आधीच सर्ळां माहीत असल्याने तो थेट 

दाराजवळ येऊन उभा रावहला. हळूच दार उघडले.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 150 

 

ववराट आवण प्रशाांत त्याच्याकडे बघतच होत.े दार उघडून 

अवजत आत वशरला.  

मध्य ेसर्ळा अांधार. पीटर आवण चांद्राकाका अजनू आलेले 

नव्हत.े  

“तो कोणाचा फोटो आह?े”ववराटने कां वदलाच्या अांधकु 

प्रकाशात वदसणाऱ्या वभांतीवरील फोटोकडे बघत ववचारलां. 

अवजतन ेकाही न बोलता कां दील त्या फोटोच्या वदशेने धरला. तो 

आजोबाांचा फोटो होता. प्रशाांत त्या फोटोच्या जवळ जाऊन 

न्याहाळू लार्ला.  

“आजोबा.. म्हणज े पीटर बरोबर बोलत होता!.. प्रशाांत 

फोटोकडे पाहून उद्गारला.  

“हो. मघाशी मी पावहला हा फोटो! म्हणनू मला पीटर वर 

ववश्वास वाटला”अवजत बोलला.  

“मर् ह ेआधी का नाही सांर्ीतलां? मी कशाला पीटरवर सांशय 

घेतला असता.. फोटो बघनू मला खात्ी पटली नसती का?”प्रशाांत 

वचडून बोलला.  

“ववसरलो मी”अवजतला खजील झाल्यासारखां झालां. त्याने 

ह ेसर्ळां आधीच साांवर्तलां असतां, तर उर्ाच वाद झाला नसता 

आवण प्रशाांतला सहज ववश्वास बसला असता.  
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प्रशाांतने कां दील अवजतच्या हातातनू घेतला. पणूग खोलीवर 

त्यान े नजर टाकली. वभांतीवर बाकीच्या पेंवटांर् असाव्यात असां 

वदसनू येत होतां. कोपऱ्यातल्या बेड बघनू प्रशाांत चमकला. कां दील 

घेऊन तो अजनू जवळ र्ेला. र्ादीवरून हात वफरवताच तो धळुीने 

भरला. प्रशाांत र्ोंधळला.  

“इथां एवढी धळू कशी?”ववराट बोलला. तसां अवजतलाही 

काही तरी लक्षात आलां. ती अजनू र्ांभीर झाला.  

“काहीतरी र्डबड आह!े” प्रशाांत ववचार करत उद्गारला.  

“काय?”ववराट र्ोंधळला.  

“आजोबा इथां राहत असतील, तर इथां एवढी धळू?.. प्रशाांत 

डाव्या बाजलूा वळला. बकुशेल्फ सदु्धा धळुीने माखलेली होती. 

जवळ जात त्यान ेपडलेली पसु्तके उचलली. त्याांच्यावरची धळू 

साफ करत टेबलवर व्यववस्थत ठेवली.  

“काही कळेनासां झालांय!.. काय चाललांय नक्ट्की.. अवजत 

परुता र्ोंधळला होता.  

“सर्ळ्यात पवहले पीटर आवण काकाांना शोधावां लार्ेल.. 

चला” प्रशाांत दाराकडे वळला.  
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दारातनू बाहरे पडला तसा त्याला कां वदलाचा प्रकाश वदसला. 

त्यान े कां दील समोर धरत पावहल.े पीटर आवण काका हसत 

त्याच्याकडे बघत होत.े  

“पीटर, आजोबा कुठां आहते?”प्रशाांतने दोघाांकडे बघत 

ववचारलां. दोघ एकमेकाांकडे पाहून वववचत् हसल.े प्रशाांत र्ोंधळून 

त्याांच्याकडे बघतच होता.  

“र्ेले आजोबा!” चांद्राकाका मोठ्याने वववचत् हसत बोलले. 

पीटरही मोठ्याने हसायला लार्ला. दोघाांचां बदललेलां रूप पाहून 

सर्ळे थबकून त्याांच्याकडे बघायला लार्ले. नक्ट्की काय 

चाललांय, ते असां का हसत आहते?  

“र्ेले म्हणजे? र्ेले म्हणजे काय?”प्रशाांत आश्चयग आवण 

र्ोंधळाने त्याांच्याकडे बघत ओरडला.  

“पीटर, ह ेकाय चाललांय, आजोबा कुठां आहते?”अवजत पढुां 

होत बोलला. पीटरन ेहास्य थाांबवत रखरखत्या नजरेने प्रशाांतकडे 

पावहलां. कां दील खाली ठेवला. हळूच हात वखशात घालनू त्यातून 

चाकू बाहरे काढला.  

“जास्त बोल ूनको! नाहीतर.. पीटरन ेमोठ्याने ओरडत चाकू 

प्रशाांतच्या छातीजवळ धरला.  
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“ह.े. काय.. प्रशाांत घाबरला होता, मात् आपली रखरखती 

नजर त्याने पीटरवर कायम ठेवली होती. अवजत चपळाईन ेचाकू 

पीटरच्या हातातनू घेण्यासासाठी धावला.. मात् काकाांनी तेवढ्याच 

चपळाईन ेत्याला जोरात धक्ट्का वदला. अवजत थेट र्हुचे्या वभांतीवर 

जाऊन धडकला.  

“र्प्प बस!.. खाली र्डुघ ेटेक!” काका रार्ान ेप्रशाांतवर डोळे 

ववस्फारून ओरडले. त्याांचां रूप पाहून ववराटने नकळत र्डुघे खाली 

टेकले. प्रशाांतने आपले थरथरते र्डुघे खाली टेकले. पीटरन ेआवण 

काकाांनी आपल्याला फसवलां, याचा त्याला प्रचांड रार् येत होता. 

त्याांच्यावर वार करण्यासाठी त्याचे हात थरथरत होते.  

अवजतच्या डोक्ट्यावर मार लार्ल्यान े तो ववव्हळू लार्ला. 

त्याच्याकडे पाहून काका पनु्हा मोठ्याने ववकटतेने हसले.  

“फसवल तमु्ही आम्हाला!.. ही तमु्ही फार मोठी चकू 

करताय!” ववराट रार्ान ेओरडला.  

“ये, र्प्प बस साल्या!” काकाांनी त्याच्याजवळ जात डाव्या 

र्डुघ्यावर जोरात लाथ मारली. ववराटच्या तोंडातनू मोठी वकां काळी 

बाहरे पडली. त्याला पाहून प्रशाांतचा सांयम सटुला.  

“काका.. बस्स.. साांर्ा आजोबा कुठां आहते? तमु्ही काय केलां 

त्याांच्यासोबत?”प्रशाांतने रार्ान ेथेट काकाांची र्चांडी पकडली.  
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“ये सोड.. वलव वहम!” पीटरन ेत्याच्यावर चाकू उर्ारला.  

“सोड.. नाहीतर आताच्या आता वतघाांना हलेमध्ये पाठवेल!”  

प्रशाांतने काकाांना जोरात धक्ट्का दऊेन बाजलूा केले.  

“खाली! " 

नाईलाजान े प्रशाांत पनु्हा र्डुघ्यावर बसला. ववराट आवण 

अवजतचां व्हीवळण ऐकून त्याचा पारा चढत होता.  

अवजत डोकां  धरून मार्च्या वभांतीला टेकून बसला.  

“नजर खाली!” काकाांनी अजनू एक चाकू बाहरे काढून 

प्रशाांतवर रोखला.  

प्रशाांतने खाली बघताच काकाांनी जोरान ेत्याच्या पोटात लाथ 

घातली. त्याांच्या ताकदीन ेप्रशाांत थेट मार्च्या दरवाज्याला जाऊन 

धडकला.  

त्याची वकां काळी ऐकून पनु्हा दोघ मोठ्याने उपहासाने 

हसायला लार्ले.  

“आजोबा.. सर्ळां समजेल साल्या तलुा!” काका प्रशाांत 

जवळ जाऊन उभ ेरावहले.  

“तझु्या आजोबाला जाऊन भेट आता!” काका त्याच्या 

चेहऱ्यासमोरून चाकू वफरवत म्हणाल.े  
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“आता साांर्ायला पावहजे अांकल.. सर्ळां साांर्ायला 

पावहजे”पीटर बोलला. यावर काका मांदपणे हसल.े  

“मारून टाकलां आम्ही तझु्या आजोबाांना! " 

काकाांचा हसण्याचा आवाज सर्ळीकडून घमुायला लार्ला. 

अांर्ातले सर्ळे प्राण रे्ल्यासारखां प्रशाांतला झालां.  

“काय?... तमु्ही.. आजोबाांना..!” प्रशाांतचे डोळे भरून आले. 

आपण ऐकलां त्यावर त्याचा ववश्वास बसेना. आजोबाांचा हसरा 

चेहरा तरळू लार्ताच, हुांदका बाहरे पडला.  

“साला, खवजना हडप करायला वनघाला होता! सांपवला 

एकदाचा!” काकाांच्या बोलण्यात कुठेही पश्चात्ताप नव्हता.  

“काय वबघडवलां होत त्याांनी तमुचां?.. का असां केलां.. ववराट 

कळवळून बोलला. प्रशाांतची वस्थती बघनू त्याचे मन हलेावत होत.े  

“खवजना! या र्हुतेला खवजना वमळवण्यासाठी करावां 

लार्लां.. इतका जवळचा वमत् असनू या जार्ेबद्दल काही साांवर्तलां 

नाही. कधी त्या खवजन्याबद्दल कळू वदलां नाही. त्याचांच फळ 

वमळालां त्याला!” काकाांच्या चेहऱ्यावर एक वेर्ळांच वस्मत उमटलां.  

“खवजना वमळवण्यासाठी अांकल काहीही करायला तयार 

होत.े पण तझु्या ग्रँडपानी खवजना कुठां आह,े ते लवकर साांवर्तलां 

असतां, तर आम्हाला त्याांचा मडगर करायची र्रज नसती पडली!”  
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“हरामी आह ेतमु्ही! लालची साले.. कारण नसताना माझ्या 

आजोबाांचा जीव घेतला तमु्ही!” प्रशाांत कळवळून जोरजोरात 

ओरडत होता. पण त्याचां रडणां, आिोश याचा काहीही फरक पीटर 

आवण चांद्राकाकाांवर पडत नव्हता. त्याची मन हलेवणारी अवस्था 

बघनू त्याांच्या मनाला अजनू आनांद पोहोचत होता.  

“ह ेपाप केलांय तमु्ही! पीटर, त ूफक्त आजोबा नाही, मलाही 

फसवलां. तझु्यावर ववश्वास ठेवला, तर त्याचा र्ैरफायदा घेतला त!ू” 

अवजत सांतापनू ओरडला.  

“हाहाहा.. मी र्ैरफायदा घेतला? तमु्ही माझ्यावर वबवलव्ह 

केला, ही तमुची वमस्टेक.. ज्या वेळी मला समजलां की तमु्ही 

ग्रँडपाांना शोधताय, तेव्हाच ठरवलां, तमु्हाला पण आजोबाांकडे 

पाठवण्यावशवाय पयागय नाही!.. ज्या झोपडीत तझु्या ग्रँडपाांचा 

साांर्डा सडतोय, वतथांच तमु्ही पण सडणार!” पीटर चाकू घेऊन 

प्रशाांत समोर र्डुघ्यावर बसला.  

“पण आम्ही काय वबघडवलयां तमुचां? आम्हाला का त्ास 

दतेाय?.. लक्षात ठेवा, याची वशक्षा तमु्हाला नक्ट्की भेटेल” अवजत 

घाबरून बोलला.  

“र्प्प बस्स! कोण वशक्षा दणेार आम्हाला? आां?.. तमु्हाला 

वजवांत ठेवलां, तर ही जार्ा आमच्या ताब्यातनू जाईल. खवजना 
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पण.. मर् का वजवांत ठेव ू तमु्हाला?”काका चाकू घेऊन ववराट 

जवळ र्ेले. पीटरकडे बघत त्याांनी इशारा केला. तसा पीटरने 

प्रशाांतच्या अजनू जवळ जात चाकू त्याच्या छातीवर धरला. पीटर 

आवण प्रशाांत एकमेकाांकडे खनु्नस दऊेन बघत होत.े दोघाांच्या 

डोळ्यात सांतापाची आर् होती. हतबल असल्यान ेप्रशाांतला काही 

करता येत नव्हत.े अवजत आवण ववराटची दखेील तीच अवस्था.  

“तलुा तर मी..!” प्रशाांतने बळ एकटवनू जोरात पीटरची 

कॉलर पकडली.  

“त ूकाहीच करू शकत नाही प्रशाांत! तझुी डेथ आता माझ्या 

हातात आह!े” पीटरन ेचाकूचां टोक प्रशाांतच्या छातीवर टेलवलां. 

काकाांनी जोरात ववराटच्या र्डुघ्यावर अजनू एकदा लाथ मारली. 

वेदनेन ेजोरात वकां चाळत त्याने आपला र्डुघा पकडला. काकाांनी 

ववकटपणे हसत अवजतकडे पावहलां. डोक्ट्यावर मार लार्ल्याने तो 

बेशदु्धअवस्थते चालला होता. तोंडाने काहीतरी पटुपटुत बहुतेक तो 

सोडून दणे्याची ववनांती करत असावा.  

काकाांनी हातातला चाकू ववराटच्या र्ळ्यावर टेकवला.  

“सांपला खेळ!”  

काका आवण पीटरचे ववकट हास्यान ेर्हुा दणाणनू र्ेली.  
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पनु्हा र्ांभीर शाांतता पसरली. पीटरन े प्रशाांतच्या छातीच्या 

वदशेने चाकू उचलायला सरुुवात केली तेवढ्यात आवाज आला.  

“थाांबाss... पीटरन ेदचकून मार् ेपावहल.े र्हुचे्या प्रवेशद्वाराशी 

कोण तरी हातात बांदकू घेऊन उभां होतां.  

अांधाऱ्या प्रकाशात त्याचा चेहरा ओळखणां शक्ट्य नव्हतां.  

“क.. कोण?”काका घाबरून उभ ेरावहल.े थरथरत्या हाताांनी 

त्याांनी कां दील उचलनू त्या व्यक्तीच्या जवळ नेला.  

समोर उभ्या व्यक्तीचा चेहरा बघनू त्याांचा चेहरा पाांढरा पडला! 

हातपाय थांड पडले. चाकू थरथरणाऱ्या हातातनू खाली पडला.  

“कोण आह ेकाका?”पीटर घाबरत जवळ र्ेला.  

कां वदलाच्या मांद प्रकाशात समोर वदसणारा चेहरा बघनू तो 

जार्च्या जार्ी वखळला. डोळ्यासमोर अांधार अजनू र्डद व्हायला 

लार्ला. चक्ट्कर येऊन खाली पडणार असां वाटून मार् े आधार 

शोधायला लार्ला.  

“स.ु. सदुशगन.. त.ू. त!ू” ते दसुरां कोणी नसनू आजोबा होते! 

प्रशाांतच्या हतबल चेहऱ्यावर मोठां आश्चयग पसरलां.  

“आजोबा!” एका वेर्ळ्याच ववलक्षण समाधानाने त्याचा 

चेहरा भरून र्ेला.  
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“हो मी!” आजोबा पढुां आले. आता वपवळ्या प्रकाशात 

त्याांचा चेहरा वदसत होता. चेहऱ्यावर र्ांभीर भाव.  

“आजोबा.. तमु्ही.. प्रशाांत भरल्या डोळ्याने आजोबाांकडे 

बघत होता. एखाद्या लहान मलुाने आपल्या आईला पावहल्यावर 

व्हावा एवढा आनांद त्याच्या चेहऱ्यावरून वाहत होता.  

“प्रशाांत!.. मोठ्या करुणेने त्याच्याकडे पाहत आजोबा 

उद्गारले. त्याांच्या र्ांभीर चेहऱ्यावर वनखळ हास्य तरळलां. अर्दी 

फोटोत असल्यासारखां.  

आजोबाांना कडकडून वमठी मारण्यासाठी इतक्ट्या 

वदवसाांपासनू प्रशाांतचे आतरु मन आता थाांबायला तयार नव्हते. 

शक्ट्य वततका जोर लावनू तो उठण्याचा प्रयत्न करत होता. पण 

र्डुघ्यावरचा मार त्याला असह्य होत होता. त्याची अवस्था बघनू 

आजोबाांच्या हृदयात कसेतरीचां झाले. त्याांची पावले प्रशाांतच्या 

वदशेने वळली.  

आपला हात त्याांनी आधारासाठी प्रशाांतसमोर केला.  

“बाळा.. मीच तझुा आजोबा.. आजोबाांचा आवाज जड 

झाला. प्रशाांत त्याांच्या हाताला धरून उभां राहण्याचा प्रयत्न करू 

लार्ला. दोघाांनी एकमेकाांकडे मोठ्या प्रेमळ नजरेने पावहलां. 
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दोघाांच्या डोळ्यातील अश्र ू एकमेकाांबद्दलचा ववश्वास आवण 

प्रेमाची ग्वाही दते होत.े  

प्रशाांतच्या मनात बोलण्यासाठी बरांच काही उसळून येत होतां. 

आपली भावना दशगवण्यासाठी मात् त्याला शब्द सापडत नव्हत.े  

“आजोबा.. एवढांच त्याच्या तोंडातनू बाहरे पडलां.  

आजोबाांना त्यान ेकडकडून वमठी मारली. आपल्या भावना 

डोळयातनू टपकणाऱ्या अश्रूांच्या रुपात आजोबाांच्या वमठीत 

मोकळ्या होऊ लार्ल्या.  

“माझ्या बाळा.. वकती वदवसाांपासनू वाट पाहतोय तझुी..  

त्या दोघाांचां वमलन पाहून ववराटची वेदना जण ूकुठल्या कुठे 

पळून र्ेली. पाणावलेल्या डोळ्याांनी भाववनक क्षण तो डोळ्यात 

भरत होता.  

पीटर आवण चांद्राकाका बवधर झाल्यासारखां त्याांच्याकडे बघत 

उभ ेहोत.े  

“मला मावहत होतां तमु्ही.. तमु्ही मला नक्ट्की भेटतालां..  

आजोबाांनी वमठी सोडवत मोठ्या मायेन े प्रशाांतच्या 

चेहऱ्यावरून हात वफरवला.  

“ग्रँडपा.. त.ू. तमु्ही.. वजवांत..!” पीटर स्वतःला सावरत 

म्हणाला.  
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आजोबाांनी तचु्छतेने त्याच्याकडे नजर टाकली. चेहऱ्यावर 

ओसांडून वाहणारी माया र्ायब होऊन ववलक्षण सांताप त्याांच्या 

चेहऱ्यावर पसरला.  

“त ू र्प्प बस पीटर! एक शब्द बोलला तर या बांदकुीने.. 

आजोबाांनी वखशात ठेवलेली बांदकू बाहरे काढून पीटरवर रोखली. 

त्याांचा क्षणात बदललेला अवतार बघनू पीटर घाबरून मार्े झाला. 

त्याांचां असां रूप पाहून प्रशाांत आश्चयगचवकत झाला. मात् 

पीटरबद्दलचा त्याांचा सांताप काही चकुीचा नव्हता.  

आजोबाांनी बांदकू खाली केली. त्याांची नजर अवजतवर र्ेली. 

त्याच्या डोक्ट्यातनू रक्त वाहत होत.े त्याची शदु्घ पणूगपणे हरपली 

होती. त्याची अवस्था बघनू आजोबा लर्बर्ीन े त्याच्याजवळ 

र्ेले. र्डुघ्यावर बसनू त्याांनी त्याच्या जखमेवरून हात वफरवला. 

जखम र्ांभीर होती.  

“याला फार मार लार्ला आह,े लवकरात लवकर उपचार 

कराव ेलार्तील”काकाांनी ववराटकडे पावहले.  

त्याच्या र्डुघ्यातनूही रक्त वाहत होते. पण अवजतची वस्थती 

फार खराब होती.  

“तमु्हाला सर्ळ्यात पवहल ेउपचाराची र्रज आह.े. प्रशाांत, 

याला घेऊन ताबडतोब झोपडीवर जायला पावहजे”आजोबा 
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अवजतला उठवण्याचा प्रयत्न करू लार्ले. प्रशाांत आवण ववराट 

कसेबस ेउभां राहू लार्ले.  

त्या दोघाांना पाहून काही वेळ ववचार करत पीटर मदतीला पढुां 

आला. चांद्राकाका हतबल झाल्यासारखे उभ े होत.े डोकां  बवधर 

होऊन आजबूाजलूा काय चाल ूआह ेयाबद्दल त्याांना काही कल्पना 

नसावी.  

पीटरन ेपढुां होत एका हातान ेप्रशाांतला उभां राहण्यास मदत 

केली, तर दसुऱ्या हाताने ववराटला आधार वदला.  

आजोबाांनी एका हाताने अवजतला पकडले. दसुऱ्या हातात 

कां दील पकडला. आजोबा र्हुतेनू बाहरे पडले. मार्ोमार् पीटर 

दोघाांना आधार दते त्याांच्या मार्ोमार्.  

“अांकल, आता आपण याांना हले्प करण्यावशवाय काहीही 

करू शकत नाही. आपला खेळ सांपला!” पीटर बोलनू बाहरे 

पडला.  

चांद्राकाकाांनी आपली खाली पडलेली मान हळूच वर 

उचलली. डोळ्यातील पाणी वटपत ते दखेील कां दील घेऊन बाहरे 

पडले. खाली पडलेला चाकू उचलण्याची त्याांची वहांमत झाली 

नाही.  
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झोपडीत चार- पाच कां वदलाांचा वपवळसर प्रकाश पसरलेला 

होता. ही झोपडी र्हुपेासनू जवळच्या अांतरावर होती. जी 

आजोबाांनी बाांधलेली होती.  

अवजत पलांर्ावर झोपनू होता. त्याला अजनू शदु्ध आलेली 

नव्हती. आजोबा त्याच्या जखमेवर मलमपट्टी करून त्याच्याजवळ 

बसनू त्याच्या डोक्ट्यावरून मायेन े हात वफरवत होते. खाली 

जवमनीवर प्रशाांत पीटर आवण चांद्राकाकाांपासनू लाांब बसनू होता. 

ववराट मोडक्ट्या लाकडी खचुीवर. त्यालाही आजोबाांनी मलमपट्टी 

केल्यान ेजरा बरां वाटत होतां.  

“याला शदु्धीवर यायला वेळ लार्ले. र्ांभीर जखम 

आह”ेआजोबा मायेन ेत्याच्या चेहऱ्यावरून हात वफरवत बोलले.  

प्रशाांतने त्याांच्याकडे पावहले. फारच थकलेला चेहरा, 

चेहऱ्यावरचे तेज कमी झाले होत.े पण डोळ्यात अजनूही माया 

वाहत होती.  

त्याच्या मनातील अनेक प्रश्न त्याच्या ओठाांवर येऊन थाांबत 

होत,े पण ते बाहरे पडत नव्हते.  
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“ग्रँडपा.. पीटरचा र्ांभीर आवाज कानावर पडूनही आजोबाांनी 

ऐकून न ऐकल्यासारखां केलां.  

“वव आर सॉरी!.. आम्ही फार मोठी चकू केली”पीटर 

पश्चतापान ेबोलला.  

“आता माफी मार्नू काय उपयोर्?”आजोबा कोरड्या 

आवाजात बोलले.  

“आम्ही जे केलां, ते फार चकुीचां केलां. प्रशाांत सोबतही आम्ही 

फार वाईट वार्लो.. आवण तमुचा मडगर करण्याचा प्रयत्न.. 

पीटरच्या चेहऱ्यावरून अश्र ूओघळायला लार्ले.  

“तमु्ही माझ्यासोबत जे केलां ती चकू केली, पण तमु्ही 

आजोबाांना मारण्याचा प्रयत्न केला, ह ेपाप आह!े” प्रशाांत ओरडून 

बोलला. पीटर आवण चांद्राकाकाांबद्दल त्याचा रार् उफाळून येत 

होता.  

“तमुची चकू कधीच माफ होऊ शकणार नाही. कधीच 

नाही!” आजोबा हळू आवाजात मात् सांतापनू बोलले. त्याांच्या 

बोलण्यात ववश्वासाला तडा र्ेल्याचे दःुखही होते.  

“माफ कर सदुशगन. एक वमत् म्हणनू तर माफ कर”चांद्राकाका 

दखुावलेल्या आवजात म्हणाले.  

आजोबाांनी मात् त्याकडे लक्ष वदलां नाही.  
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“तमु्ही सर्ळे थकलेले आहात. बाजलूा काही फळे ठेवली 

आहते. ती खाऊन झोपनू घ्या”आजोबा एवढां बोलनू झोपडीबाहरे 

पडले. त्याांना भरून आलेले डोळे पसुताना प्रशाांतने पावहले होत.े  

 

 

रात्ीचा जवळपास एक वाजला होता. आजोबा सोडून 

कोणाला झोप लार्ली नव्हती. सवाांच्या मनात वेर्वेर्ळे ववचार 

सरुू होत.े प्रत्येकाला वेर्ळ्या प्रकारचे दःुख सतावत होते.  

प्रशाांत पलांर्ावर उठून बसला. शेजारी आजोबा झोपलेले 

होत.े कडाक्ट्याची थांडी असनूही दोघ बाहरेील पलांर्ावर झोपले. 

आत अवजतवर लक्ष ठेवायला ववराट होता.  

मधेच आजोबाांना जार् आली. त्याांच ेलक्ष प्रशाांतकडे र्ेले. 

कसल्यातरी र्हन ववचारात तो मग्न होता.  

“प्रशाांत.. प्रशाांतने काहीसां दचकून आजोबाांकडे पावहलां.  

“आजोबा.. झोपले नाही?” 

उत्तरादाखल आजोबा हळूच हसल.े उठून बसले.  

“मनातले ववचार थाांबत नाही ना?”आजोबाांनी मायेने त्याच्या 

डोक्ट्यावरून हात वफरवला.  
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“बरेच प्रश्न सतावत आहते. पीटर आवण चांद्राकाकाांनी खरांच 

तमु्हाला मारण्याचा प्रयत्न केला होता?” 

आजोबा अस्वस्थ झाले. चेहऱ्यावर प्रचांड उदासी पसरली.  

“ववश्वासघात सर्ळ्यात मोठां अस्त्र आह े बाळा”आजोबा 

बोलनू पलांर्ावरून उठले. एका जार्ी उभां राहून वर आकाशात पाहू 

लार्ले. चाांदण्याांनी आकाश व्यापनू र्ेले होते. प्रशाांत त्याांच्याजवळ 

उभा राहून आकाश न्याहाळू लार्ला.  

“आपलां सवाांचां आयषु्य आकाशासारखां आह.े कधी 

सखुाच्या प्रकाशाने उजळून जातां, तर कधी काळाकुट्ट भास ू

लार्तां”आजोबा हळूच प्रशाांतकडे पाहून हसल.े प्रशाांत शाांतपणे 

त्याांच्याकडे बघत होता. आजोबाांमध्ये लपलेला लेखक तो आज 

पवहल्याांदा पाहत होता.  

आजोबाांनी पनु्हा आपली नजर वर वळवली.  

“पण ज्याांच्या आयषु्यात असां चाांदणां असतां तेच खरे 

नशीबवान!” आजोबा उदासपणे उद्गारले.  

“म्हणजे?”चाांदण्याांचा सांदभग आजोबा कशाशी जोडत आहते, 

ह ेप्रशाांतला कळले नाही.  

“चांद्र म्हणज ेआपण स्वतः असतो. त्याची शोभा वाढवायला, 

त्याच्या प्रकाशाला साथ द्यायला आपल्याला चाांदण्याांची र्रज 
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असते. कमीत कमी एक तरी. जास्त चाांदणे अपल्याभोवती जमा 

व्हायला लार्ली, की आपला प्रकाश कमी वाटायला लार्तो. 

आजोबाांनी आपले डोळे वमटून मान खाली केली.  

प्रशाांतला आजोबाांच्या बोलण्याचा अथग प्रशाांतला समजला. 

त्याच्या मनात एक वेर्ळीच कालवाकालव झाली.  

“तमुच्या आयषु्यातील चाांदणां कोण आहते आजोबा?” 

आजोबाांनी अलर्द डोळे उघडले. पलांर्ावर पाय मोकळे सोडून 

बसले. प्रशाांत त्याांच्याशेजारी येऊन बसला.  

“जेव्हा मी या जार्ी आलो, तेव्हा पीटर आवण चांद्रकाांत. आता 

तझु्यावशवाय दसुरां कोणी नाही. आजोबा शनू्यात बघत बोलले.  

“पीटरन ेका तमु्हाला धोका वदला?.. काय वैर होत ेत्याचे?” 

प्रशाांतचा पीटरबद्दलचा रार् वदसनू येत होता.  

“त्याची चकू म्हणज े त्याने चकुीच्या माणसावर ववश्वास 

ठेवला.  

“चांद्राकाका?” 

“हां”  

“चांद्राकाकाांनी तरी असां का केलां? " 

“पैशाचा मोह फार वाईट आह ेबाळा. र्ैरसमज त्याहून वाईट” 
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प्रशाांत ववचारात पडला. रहस्यमय जार्ेबद्दल अजनूही अनेक 

प्रश्न त्याच्या मनात होते.  

“रहस्यमयी जार्ी असलेल्या खवजना वमळवण्यासाठी त्याांनी 

ह ेसर्ळां केलां?” 

आजोबाांनी मांद हास्य ओठाांवर कोरलां.  

“खवजना! खवजना नावाचा प्रकार या जार्ेत नव्हताच!” 

प्रशाांत र्ोंधळून आजोबाांकडे पहायला लार्ला.  

“ज्याच्यासाठी त्याांनी माझ्यावर हल्ला केला, ती माझी सांपत्ती 

होती. दसुऱ्याची कमाई कोणालाही खवजन्यापेक्षा कमी वाटणार 

नाही, हहेी वततकां च खरां” 

प्रशाांत अजनू काही बोलणार वततक्ट्यात ववराट बाहरे आला.  

“आजोबा.. अवजत शदु्धीवर आला आह”ेववराटच्या 

आवाजान ेदोघाांनी मार् ेवळून पावहलां. आजोबा लर्बर्ीन ेउठून 

आत र्ेले.  

अवजत डोळे उघडून इकडे वतकडे नजर वफरवत होता. काय 

झालां ते आठवण्याचा त्याचा प्रयत्न होता, पण त्याला ते शक्ट्य होत 

नव्हतां.  

आजोबा त्याच्या जवळ जाऊन बसले. प्रेमाने त्याच्याकडे 

पाहू लार्ले.  



मदु्राध्यास प्रथमेश डहाळे 

पान | 169 

 

शेजारी ववराट आवण प्रशाांत येऊन उभ ेरावहल.े  

“कसां वाटतांय अवजत?”प्रशाांतने त्याच्याकडे पाहून ववचारलां.  

“बर आह”ेबारीक आवाजात तो उत्तरला. त्याची नजर 

आजोबाांवर वखळली. चेहरा वनरखनू पाहू लार्ला. मनातल्या मनात 

आजोबाांचा पावहलेला फोटो आवण आजोबाांचा समोर असलेला 

चेहरा याांची जळुवाजळुव सरुू होती.  

“ह ेआजोबा.. ववराट त्याला असा र्ोंधलेला पाहून बोलला. 

अवजत आजोबाांकडे पाहतच रावहला.  

“त्याला आता काही साांर् ूनका. डोक्ट्यावर ताण पडणां चाांर्लां 

नाही त्याच्या”आजोबा मायेन े अवजतच्या चेहऱ्यावरून हात 

वफरवत बोलले.  

“आजोबा!.. तमु्ही!” अवजत डोळे ववस्फारून त्याांच्याकडे 

पहायला लार्ला.  

“आराम कर बाळा. डोक्ट्याला ताण दऊे नको”आजोबा 

बोलनू त्याला खायला काहीतरी द्यायला उठले. अवजत 

आश्चयगचवकत आवण र्ोंधळलेल्या नजरेन ेववराट आवण प्रशाांतकडे 

पाहतच रावहला.  
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सकाळी पक्षयाांचा वकलवबलाट कानावर पडताच प्रशाांत जार्ा 

झाला. सयूागचा मांद प्रकाश पसरू लार्ला होता.  

तो पलांर्ावर उठून बसला. समोर असलेल्या छोट्या 

ववहीरीतनू आजोबा पाणी काढत होते. मदतीला ववराट आवण पीटर 

होत.े त्याांच्यापासनू लाांब चांद्राकाका शनू्यात नजर लावनू उभ ेहोते.  

आजोबाांकडे बघनू त्याच्या मनात वेर्ळेच दःुख उफाळून येऊ 

लार्ले. त्याांचा थकलेला चेहरा बघनू काहीतरी चकुल्यासारखां 

वाटायला लार्लां. आपण आजोबाांजवळ यायला उशीर केला, 

अशी खांत त्याला सताव ूलार्ली.  

 

 

 

 

अवजतला घडलेला प्रकार ववराटन ेसाांवर्तला होता. त्यामळेु 

त्याच्या मनात आजोबाांबद्दल आदर वाटायला लार्ला. आपल्या 

नातपू्रमाणे त्याांनी आपल्यावर उपचार केले, ह े ऐकून त्याचे मन 

भरून आल्यासारख ेझाले.  
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आजोबा त्याची पनु्हा मलमपट्टी करायला त्याच्या जवळ 

येऊन बसले.  

“आजोबा.. तमु्ही माझी एवढी काळजी घेतली, त्याबद्दल 

थँक्ट्स!”  

“ते माझां कतगव्य आह ेबाळा. त ूप्रशाांतला मदत करायला एवढां 

सहन केलांस. त्याबद्दल मी तझुा ऋणी आह”ेआजोबा त्याच्या 

डोक्ट्यावरील जखमेवर मलम लावत बोलले.  

“पण.. ती रहस्यमय जार्ा.. वतथ ेरहस्य काय आह?े.. आवण 

तमु्ही त्याला स्वर्ग का म्हणालात?”अवजतने उत्सकुतेने प्रश्न केला. 

आजोबा हळूच हसल.े  

“आता याबद्दल बोलायची वेळ नाही. तलुा आरामाची र्रज 

आह”ेआजोबा सध्या बोलायचां टाळून ववराटकडे मलमपट्टीसाठी 

वळले. प्रशाांतने कापलेली फळे आणनू अवजतसमोर ठेवली.  

“मला आता सर्ळां जाणनू घेतल्यावशवाय चैन पडणार नाही 

आजोबा.. मला आताच सर्ळां ऐकायचयां”अवजत अधीरतेने 

बोलला.  

“आजोबा, आमच्या सर्ळ्याांच्या मनात अनेक प्रश्न पडलेले 

आहते. त्याांची उत्तरे आता वमळायलाच हवीत”अवजत पाठोपाठ 

ववराटही आग्रहाने बोलला.  
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ववराटची मलमपट्टी करून आजोबा शाांतपणे खचुीत बसले.  

“सदुशगन.. चांद्राकाका बाहरेून आत येत बोलले. आजोबाांनी 

त्याांच्याकडे पावहलां सदु्धा नाही. चांद्राकाका हताशपणे 

आजोबाांसमोर जवमनीवर बसले.  

पीटर त्याांच्या बाजलूा बसला.  

“ग्रँडपा.. कमीत कमी प्रशाांत सारखा तमुचा ग्रँडसन समजनू 

तरी माफ करा.. माझ्याकडून फार मोठी वमस्टेक झाली”पीटरच्या 

बोलण्यात प्रचांड पश्चताप आवण दःुख वदसनू येत होते.  

“तलुा प्रशाांत सारखाचां समजला होता मी. त ू ववश्वासघात 

केला माझा!” आजोबा सांतापनू बोलले. डोळ्यात मात् प्रचांड दःुख 

वदसत होत.े दःुख आवण सांताप अश्रूांच्या रूपाने बाहरे पडायला 

लार्ले.  

“लोभापायी मी फार मोठी चकू केली.. मला माफ कर सदुशगन, 

मला माफ कर”चांद्राकाका हुांदका दऊेन रडायला लार्ले. त्याांना 

असां रडताना पाहून आजोबाांच्या मनात काही क्षण कालवाकालव 

झाली.  

“आता रडून काय उपयोर् चांद्रकाांत? तलुा जवळचा वमत् 

माननू मी तझु्यावर इतका ववश्वास ठेवला आवण त.ू. आजोबाांनी 

पाणावलेल्या डोळ्याांनी काकाांकडे पावहलां.  
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“माझ्या सांपत्तीवर डोळा ठेऊन मला मारून टाकण्याचा प्रयत्न 

केला!”  

“तझु्या सांपत्तीवर नाही सदुशगन, त्या र्हुतेला खवजना , वतथ े

असलेल्या खऱ्या सोन्याच्या मदु्रा चोरण्यासाठी आम्ही ह ेसर्ळां 

केलां. मी माझी चकू मान्य करतो सदुशगन.. मान्य करतो. काका 

मोठ्याने रडायला लार्ले. प्रचांड मनस्तापाची वेदना त्याांच्या 

बोलण्यात होती. त्याांना लहान मलुासारखां रडताना पाहून 

सर्ळ्याांच्या मनात कालवलां. प्रशाांतच्या मनातनू त्याांच्याबद्दलचा 

रार्, सांताप वनवळला.  

पीटर त्याांच्या पाठीवरून हात वफरवत त्याांना शाांत करू 

लार्ला.  

“त्या र्हुते कधीच कोणता खवजना नव्हता. ना मी 

कोणापासनू माझी सांपत्ती लपवण्याचा प्रयत्न केला. होता तो फक्त 

र्ैरसमज” 

“खवजना नव्हता?”अवजतने र्ोंधळून ववचारलां. ववराटही 

र्ोंधळला.  

“पण, तमु्ही तमुच्या पसु्तकात वलवहलां आह े ते.. खवजना, 

सखु, स्वर्ग.. त्याचा या जार्ेशी काही सांबांध वदसत नाही”ववराटने 

शांका उपवस्थत केली. आजोबा काही वेळ काही बोलले नाही.  
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खचुीतनू उठत काकाांना आधार दते ते खाली बसले.  

“चकू सर्ळ्याांकडून होते चांद्रा. पण काही चकुाांना माफी 

दऊेनही त्या पणूगपणे मनातनू पसुल्या जात नाहीत”आजोबा 

काकाांच्या पाठीवरून हात वफरवत म्हणाले. काकाांनी आजोबाांच्या 

खाांद्यावर डोकां  ठेऊन आपल्या भावनाांची वाट मोकळी करून 

वदली.  

“मी अांकलच्या म्हणण्यावरून नको त्या वमस्टेक केल्या.. मी 

खवजन्याच्या मोहाला बळी पडून तमुच्यावर अटॅक करून तमुचा 

मडगर करण्याचा प्रयत्न केला.. मी ह ेकरायला नको होतां. पीटरने 

आपल्या भावनाांना वाट करून वदली.  

“पैसा सर्ळ्यात मोठा मोह आह े पीटर. याला बळी पडून 

माणसां सवग नाती ववसरून जातात”आजोबा उदासपणे बोलले. 

त्याांच्या बोलण्याचा रोख दसुरीकडे होता, असां प्रशाांतला वाटून 

रे्लां.  

“अांकलनी मला पैशाांची लालच दाखवली आवण मी तमुचां 

सर्ळां प्रेम ववसरून बसलो” 

“तमु्हा दोघाांना या जार्ेबद्दल साांर्नू मी मोठी चकू केली 

पीटर”आजोबा हताश होत बोलले.  
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“जेव्हा मला त ूया र्हुते खवजना आह ेअसां साांवर्तलां, तेव्हाच 

माझां लालची मन मला स्वस्थ बस ूदते नव्हतां. त ूपीटरला खवजना 

सहज दऊेन टाकशील या ववचारान ेमी पीटरला यात सामील केलां.. 

पण जेव्हा त ूखवजना नाही असां म्हणायला लार्ला, तेव्हा माझ्या 

मनात तलुा मारण्याचा कुववचार माझ्या मनात आला. या 

सर्ळ्याला माझी लालची वतृ्ती जबाबदार आह.े या दरु्ुगणामळेु 

माझां आयषु्य उध्वस्त झालां. पवहल े माझा धांदा आवण आता.. 

काकाांना आपल्या कमाांचा प्रचांड पश्चाताप होत होता.  

“मी तलुा वेळीच सावध केलां होतां चांद्रकाांत. या लोभापायी 

तलुा मोठां नकुसान होईल, ह े मी आधीच ओळखलां 

होतां”आजोबाांनी काकाांच्या डोळ्यातले अश्र ूपसुल.े  

“मी तझुाही ववश्वासघात केला आह ेप्रशाांत.. मी तलुा फसवलां 

आह.े. खोटां बोलनू तलुा येड्यात काढलां. आय एम सॉरी”पीटरने 

भरल्या डोळ्याांनी प्रशाांतकडे पावहलां.  

“माझ्या ववश्वासाचा त ू र्ैरफायदा घेतला पीटर. तलुा मी 

कधीच माफ करणार नाही.. त ू जे केलां ते पाप आह!े” प्रशाांत 

सांतापनू बोलला.  

“तझु्याकडून ही अपेक्षा कधीच नव्हती पीटर, माझी इतकी 

जवळची मैत्ीही त ूववसरलास”अवजत दःुखी होत बोलला.  
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“अवजत तलुा मला फसवावां लार्लां. तलुाही येड्यात काढावां 

लार्लां. बट, माझ्याकडे दसुरा वे नव्हता. प्रशाांत आवण ववराट 

योर्ायोर्ाने आम्हाला भेटले. जेव्हा प्रशाांतने ग्रँडपाबद्दल साांवर्तलां, 

आवण समजलां की तो त्याांना शोधायला वनघाला आह,े मला दसुरां 

काही सचुलां नाही. त ू काहीही करून ग्रँडपाांना शोधशील, असां 

वाटून मी तलुा फसवण्याचा प्लॅन केला. चांद्रा अांकलना ह ेसर्ळां 

साांर्नू, तमु्हाला मारण्याचा प्लॅन केला. सवग खवजना तमु्ही ताब्यात 

करून घेतान या भीतीन े आम्ही हा सर्ळा बॅड प्लॅन केला. 

अवजतसोबतची मैत्ही मी ववसरून र्ेलो. पण.. ग्रडँपा वजवांत 

आहते, याची आम्हाला काही माहीत नव्हती. त्यामळेु आम्ही ह े

सर्ळां.. पीटरला आपण जे केलां त्याचा प्रचांड मनस्ताप होत होता. 

आजोबाांनी त्याच्या डोक्ट्यावरून मायेन ेहात वफरवत त्याला शाांत 

केलां.  

“नशीब चाांर्लां म्हणनू मी तमुच्या हल्ल्यातनू बचावलो. 

मार्ील एक वर्ाांपासनू तमु्हाला काही कळू नय ेम्हणनू या झोपडीत 

राहत होतो. पण काल तमु्हा दोघाांना पावहलां. नकळत तमुचां बोलणां 

ऐकलां आवण तमुचा प्लॅन मोडून काढण्यासाठी र्हुते आलो. 

चांद्रकाांत, त ूया मलुाांना मारायला सदु्धा मार्े हटणार नाही, याचा मी 

कधी ववचारही करू शकत नव्हतो” 
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आजोबाांनी हतशपणे डोळे वमटले.  

“या जार्ी सोन्याच्या मदु्रनेे भरलेला खवजना आह,े ह ेखोटां 

होतां. याबद्दल मला इथां आल्यावरचां समजलां. पण, त्याचा मला 

तसभूरही पश्चताप नव्हता. मला ते पावहजेच नव्हतां. पण मला ह े

पावहज े होतां ते सर्ळां या जार्ेत आह.े माणसू ज्या सखुाच्या 

क्षणासाठी आयषु्यभर पैशाांच्या मार् ेलार्तो, ते सखु ववनामलू्य या 

वठकाणी मी अनभुवलांय. मानवी जर्ाच्या मोहजालापासनू या शाांत 

जारे्तचां खरां समाधान आह.े सखु आह.े माणसू याच सखुासाठी 

जन्मभर मरमर करत असतो. पण तो ह ेववसरतो की त्या आवलशान 

जर्ापेक्षा अवधक सुांदर आयषु्य या वनसर्ागच्या सावन्नध्यात 

अनभुवलां जाऊ शकतां. आवण म्हणनूच मला ही जार्ा स्वर्ागसमान 

आह.े माणसाांच्या र्ोडर्ोड स्वाथागसाठी बोलणाऱ्या स्वभावपेक्षा 

इथल्या पक्षाांच्या वचववचवाटात मला आपलेपण जाणवते. इथली 

शाांतता मला हवीहवीशी वाटते. जर्ातील सवागत मौल्यवान र्ोष्ट 

म्हणज ेमनाचां समाधान. अहांकार, लालच, मत्सर, द्वरे् या भावना 

एकाांतात असल्यावर कधी आपल्याला छळत नाहीत. म्हणनूच ही 

जार्ा माझ्यासाठी स्वर्ागसमान आह!े”  
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आजोबाांचां बोलणां ऐकून सर्ळे ववचारात पडले. सनु्न होऊन 

सर्ळे त्याांच्या बोलण्याचा र्हन अथग शोधत होते. अवजत आवण 

ववराटला त्याांच्या प्रश्नाचां उत्तर वमळालां होतां.  

“अवजत, याच कारणामळेु मी या जार्ेला स्वर्ग समजतो. ह े

पसु्तकात वलवहण्यामार्चा उद्दशे हाच होता, की कोणीतरी मला 

शोधायला यावां. मला खात्ी होती, ज्याला माझ्याबद्दल प्रेम असेल, 

तो कुठूनही इथपयांत पोहोचेल. प्रशाांतने माझी ती इच्छा पणूग केली. 

आता मी सखुाने मरणाला सामोरां जायला तयार आह!े” आजोबा 

मांदपणे हसल.े  

“आजोबा.. शेवटचां वाक्ट्य ऐकून प्रशाांतच्या डोळ्यात टचकन 

पाणी आलां. त्यान ेताडकन उठत आजोबाांजवळ जात त्याांना घट्ट 

वमठी मारली.  

“काहीही बोल ू नका आजोबा, मी तमु्हाला सोडून जाणार 

नाही” 

“माझ्या बाळा.. आजोबाांनी त्याला मोठ्या प्रेमाने छातीशी 

कवटाळले.  

आजोबा आवण नातमूधील प्रेम पाहून सर्ळ्याांना अजनू 

भरून आले. अवजतला आपल्या आजोबाांची आठवण यायला 
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लार्ली. आपण केलेल्या मोठ्या चकुीच्या जावणवेने चांद्राकाका 

आवण पीटरच्या माना खाली र्ेल्या होत्या.  

“आजोबा, तमु्ही आता माझ्याबरोबर चला, आपल्या घरी” 

आजोबाांचा चेहरा र्ांभीर झाला. चेहऱ्यावर वेर्ळीच उदासी 

पसरली.  

“आपलां घर!.. ज्या घरात आपलेपणा नाही, त्या घरात 

यायची माझी इच्छा होणार नाही, बाळा” 

“मला मावहत आह,े पप्पा आवण मम्मीने तमु्हाला फार त्ास 

वदला आह,े मी तमुच्या डायरीत सर्ळां वाचलां आह.े  

“ओझां बनलो होतो मी त्याांच्यावर! वाढतां वय आवण 

वलखाणाची माझी न सटुणारी सवय, यामळेु माझा वतटकारा होता 

त्याांना.. वफरायची आवड जोपासनू झाली आवण करत घरी 

परतायचां म्हणलां की मन उदास व्हायचां. शेवटी वतथनू कायमचा 

वनसटण्याचा वनणगय घ्यावा लार्ला. आता परत जायला माझां मन 

धजत नाही!” आजोबाांनी आपल्या मनातील सल उघड केली. 

त्यान ेप्रशाांतचे मन प्रचांड दखुावले र्ेले.  

“नाही आजोबा. मी तमु्हाला घेऊन जाणार म्हणजे जाणार. 

मला आता फक्त तमुच्यासोबत रहायचां आह”ेप्रशाांत ववनांती करत 

बोलला.  
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“तलुा तझुे आजोबा सखुात राहावे असां वाटतां 

ना?”आजोबाांनी भाववनक प्रश्न ववचारताच, प्रशाांतच्या मनात प्रचांड 

वेदना झाली.  

“मी फक्त याच जार्ी सखुी राहू शकतो” 

“आजोबा, मर् माझां काय? तमु्ही माझा ववचार का करत 

नाहीत.. मी तमुच्यावशवाय नाही राहणार आता” 

प्रशाांतची अवस्था बघनू आजोबाांना वाईट वाटत होतां. पण 

त्याचां म्हणणां मान्य करायला त्याांचां मन तयार नव्हतां.  

“आजोबा, तमु्ही परत येणार नसाल तर ठीक आह.े पण मर् 

आम्ही तमु्हाला सोडून जाणार नाही”ववराट जड आवाजात 

बोलला.  

“ववराट बरोबर म्हणतोय, आम्ही इथां राहू आजोबा. 

तमुच्यासोबत”अवजतने ववराटच्या म्हणण्यात होकार दाखवला.  

त्याांचां प्रेम पाहून आजोबाांना अजनूच भरून आलां. डोळे 

पसुताना त्याांना स्वतःचा हुांदका जाणवला.  

 

 

शेवटी प्रशाांत आवण बाकीचे सर्ळे काही वदवस वतथां 

थाांबायला तयार झाले.  
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या वदवसाांत आजोबाांनी सवाांना आसपासच्या वनसर्ागचे 

आवण जांर्लाच्या काही भार्ाच े दशगन घडवले होत.े दःुखद 

वातावरण आता आनांदी बनलां होतां.  

या सर्ळ्यात आजोबाांनी आवण प्रशाांतने पीटर आवण 

चांद्राकाकाांना माफ केले होत.े त्याांची उदारता पाहून पीटरला 

स्वतःबद्दल सांताप होत होता. आपण केलेल्या चकुीची पनुरावतृ्ती 

होणार नाही याचे वचनही त्यान ेआजोबाांना वदले.  

शेवटी तीन वदवसाांनांतर ववराट आवण अवजतच्या आग्रहामळेु 

प्रशाांतला परत जाण्याचा वनणगय मान्य करावा लार्ला. प्रशाांतची 

आजोबाांना सोडण्याची अवजबात इच्छा नव्हती. कायमचां इथेच 

राहावां, असां त्याला वाटायला लार्लां. पण आजोबाांनी त्याला 

समजावलां तेव्हा त्याने परत जाण्याचां ठरवलां.  

 

परत जाण्याच्या वदवशी सर्ळे जण र्हुकेडे आले होत.े 

आजोबाांनी बकुशेल्फ मधील आपली काही पसु्तके प्रशाांतला दऊे 

केली. जी तो एक आठवण म्हणनू स्वतःजवळ ठेवणार होता.  

 

सवग जण र्हुबेाहरे आले तेव्हा झाडातनू काही तरी आवाज 

झाला. तसे सर्ळे सावध झाले. इतक्ट्या वदवसाांत एकही प्राणी 
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त्याांना वदसला नव्हता, त्यामळेु काय असेल या वभतीन े सर्ळे 

एकमेकाांकडे पाहू लार्ले.  

आजोबा शाांतपणे पढुां झाले. वखशातनू बांदकू काढत त्याांनी 

हवेत र्ोळी चालवली. तसां झाडात असणारा प्राणी लाांब पळून 

र्ेला. सर्ळे आजोबाांकडे कुतहूलाने पाहतच रावहले.  

“तर बांदकू यासाठी होती!” अवजत आश्चयागन े उद्गारला. 

आजोबाांनी हळूच हसनू होकाराथी मान हलवली. तसे सर्ळे जण 

वकां वचत हसले. पण आता परत जाण्याची वेळ आली आह,े या 

ववचारान ेप्रशाांत मात् मनातनू उदास होता.  

“पण आजोबा, र्हुचे्या आतमध्ये तमु्ही खोली कशी 

बाांधली?”ववराटने प्रश्न ववचारला. आजोबा त्याच्या प्रश्नावर पनु्हा 

हसल.े  

“त्याच्याच मदतीन े ज्याने मला या जार्ेबद्दल साांवर्तले!” 

आजोबा हसत म्हणाल.े  

सर्ळे र्ोंधळात पडले. आजोबाांना या जार्ेवर कोण घेऊन 

आलां होतां, याच उत्तर कोणालाच माहीत नव्हतां. कोणी त्याबद्दल 

ववचारही केलेला नव्हता.  

“कोण?”अवजतन े ववचारलां. आजोबाांनी पीटर आवण 

चांद्राकाकाांकडे पावहलां. त्याांना याबद्दल माहीत होतां.  
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“कळेलांच तमु्हाला”चांद्राकाका हसनू म्हणाले.  

आजोबाांनी आपल्या वखशातनू दोन घडी केलेली पत् ेबाहरे 

काढली. प्रशाांतसमोर त्याांनी ती धरली.  

“ही पत्े”प्रशाांतने ती हातात घेतली.  

“कोणाची?”प्रशाांतने ववचारलां.  

“एक रामदासचां आवण एक पांवडत काकाांचां”आजोबा दःुखी 

स्वरात बोलले. प्रशाांतने पांवडत काकाांनी केलेली मदत आवण 

हॉटेलवर भेटलेल्या बाबाांना म्हणजेच आजोबाांच े वमत् रामदास 

याांना वदलेल्या वचनाबद्दल साांवर्तलां होतां.  

प्रशाांतने पत्े हातात घेत वखशात टाकली.  

“चला, वनघायला पावहजे आता”अवजत हातातलां घड्याळ 

पाहत बोलला. त्याचां मन जड पडलां होतां, पण परत जावां लार्णार 

होतां.  

“रामदास बाबाांना वदलेलां वचन पणूग होण्यासाठी सदु्धा नाही 

येणार तमु्ही?”प्रशाांतने जड आवाजात ववचारलां.  

“मी साांवर्तलां प्रशाांत, मला पनु्हा माणसाांच्या जर्ात जायची 

इच्छा नाही. नको वाटते ती दवुनया! मला माझां उरलेलां आयषु्य या 

जार्ेत सखुाने घालवायचां आह.े. पण एक वचन द.े. आजोबाांनी 

आपला तळहात पढुां केला.  
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“पढुच्या वेळी पांवडत आवण रामदास दोघाांना इकडां घेऊन 

येशील” आजोबाांनी वचन मावर्तलां. प्रशाांतने मोठ्या ववश्वासाने 

त्याांच्याकडे पावहलां.  

“वचन!” त्याांचा हातावर हात ठेवत वचन वदलां.  

डोळ्यात पाणी साचायला लार्लां, तशी आजोबाांनी त्याला 

कडकडून वमठी मारली. दोघाांनी आपल्या अश्रूांना वाट मोकळी 

करून वदली.  

“पनु्हा लवकर ये बाळा. लवकर ये” 

“नक्ट्की येईन आजोबा” 

त्या दोघाांना पाहून अवजतच्या डोळ्यात थेंब जमायला 

लार्ले. त्यान ेजाऊन आजोबाांना वमठी मारली.  

“आजोबा, तमु्हाला सोडून जाण्याची अवजबात इच्छा होत 

नाही. तमुच्याकडां बघनू मला माझ्या आजोबाांची आठवण येत 

आह”ेअवजत हुांदका दऊेन रडायला लार्ला. ववराटही येऊन 

त्याांच्या वमठीत सामावला.  

“तमुची खपू आठवण येईल आजोबा”ववराट भरून आलेल्या 

आवाजात बोलला.  

पीटर पणावलेल्या डोळ्याांनी मान खाली घालनू उभा होता.  
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आजोबाांनी वमठीतनू लाांब होत मायेन ेअवजतच्या डोक्ट्यावरून 

हात वफरवला. अवजतला अजनूच भरून आले.  

“त ू मैत्ीचां कतगव्य फार चाांर्लां वनभावलयां अवजत.. तझुी 

आवण प्रशाांतची मैत्ी नवशबाची दने आह.े वतला शेवटपयांत वनभवां” 

“आवण त ूववराट, त ूप्रशाांतला इच्छा नसतानाही साथ वदलीस, 

खपू चाांर्ल्या प्रकारे मैत्ी वनभावलीस. तझुां कौतकु कमी आह.े 

यापढेुही त ूप्रशाांतला अशीच साथ दशेील, याचा मला पणूग ववश्वास 

आह.े आजोबाांनी ववश्वासाने ववराटच्या खाांद्यावर हात ठेवला.  

आजोबाांनी खाली नजर घालनू उभ्या असलेल्या पीटरकडे 

पावहलां.  

“पीटर, बाळा”आजोबाांनी त्याच्याजवळ जात त्याच्या 

खाांद्यावर हात ठेवला. पीटर त्याांच्या र्ळ्यात पडत हुांदका दते 

रडायला लार्ला.  

“सॉरी ग्रँडपा.. मी.. पनु्हा असां कधीच नाही करणार” 

आजोबाांनी मोठ्या प्रेमाने त्याला छातीजवळ कवटाळले.  

“पनु्हा असां करणार नाही, याची मला खात्ी आह,े बाळ.. 

पनु्हा अशी चकू करू नकोस.  

“नाही ग्रँडपा, नाही करणार परत” पीटर वकतीतरी वेळ 

आजोबाांच्या वमठीत रडत होता.  
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“सदुशगन, मी केलेल्या कामाचा मला इतका पश्चताप होत 

आह,े की कदावचत मी तलुा भेटू शकणार नाही. एक वमत् नाहीतर 

माणसुकीच्या नात्यान े तरी मला माफ कर. काका रडत 

आजोबाांच्या वमठीत पडले.  

“चकुतात सर्ळे जण चांद्रा, पण पनु्हा ती चकू करू नकोस. 

लालची वतृ्तीचा त्यार् कर, यातच माझां समाधान आह”े 

“मी तझुी चोरलेली सांपत्ती.. दार्दावर्ने सर्ळां या पोराांच्या 

नावावर करणार आह.े तेच प्रायवश्चत आता मी करू 

शकतो”चांद्राकाका डोळे पसुत बोलले.  

“त्यातील काही भार्, मी त्याच पैशातनू बाांधलेल्या 

शांकराच्या मांवदरात दान द,े मी तेच खर प्रायवश्चत 

समजेल”आजोबाांनी ववश्वासाने काकाांकडे पावहलां.  

“चल प्रशाांत, नाईलाजाने का होईना आपल्याला जावां 

लार्णार आह”ेववराट उदास झालेल्या प्रशाांतला बघनू त्याला धीर 

दते म्हणाला.  

“प्रशाांत, तलुा तझु्या आईववडलाांसाठी परत जावां लार्ेल, 

त्याांना वनराश करू नकोस, त्याांच्याशी माझ्यामळुां भाांडूही नको. 

अभ्यासाकडे लक्ष द”ेआजोबाांनी प्रशाांतला समजावनू साांवर्तलां.  

त्यान ेजड मनाने त्याांच्याकडे पावहलां.  
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“मी तसां काही करणार नाही, आजोबा.. पनु्हा तमु्हाला 

भेटायला येईल तेव्हा त्याांना इकडे आणण्याचाही प्रयत्न करेन” 

“ते येणार नाहीत, प्रशाांत”आजोबा वखन्न मनाने बोलले.  

प्रशाांतने पनु्हा त्याांना वमठी मारली.  

“मी लवकर परत येईल आजोबा.. लवकर.. पनु्हा भावकु 

होण्याआधीच तो जड पावलाांनी मार्े वळला.  

“येतो आजोबा”बाकीच्या सवाांनी पनु्हा एकदा आजोबाांना 

वमठी मारत त्याांचा वनरोप घेतला.  

आजोबाांना एकटां सोडून जण्याचां कोणाचांही मन तयार नव्हतां. 

राहून राहून सर्ळ्याांच्या नजरा मार् े वळून त्याांच्याकडे पाहत 

होत्या.  

पीटरन ेबसत र्ाडी चाल ूकेली.  

प्रशाांत भरून आलेल्या डोळ्याांनी वखडकीतनू आजोबाांकडे 

पाहत होता. आजोबाांच्या चेहऱ्यावर एक समाधानी हास्य होतां. 

त्याांची जी प्रसन्न मदु्रा पाहण्याचा प्रशाांतने ध्यास घेतला होता. ते 

पणूग झालां होतां. र्ाडी चाल ू होऊन आजोबा नजरेआड होईपयांत 

प्रशाांत भरलेल्या डोळ्याांनी त्याांच्याकडे पाहतच होता. मनातील 

वेदना असह्य होऊन त्याने डोकां  दोन्ही हाताांनी पकडून हुांदके 

द्यायला सरुुवात केली.  
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आजोबाांना भेटून आता जवळपास एक मवहना झाला होता. 

प्रशाांतच्या समोर आजोबाांनी त्याच्यासाठी वदलेलां पत् उघडां पडलां 

होतां. जे आजोबाांनी चांद्राकाकाांना त्याला दणे्यास साांवर्तलां होतां. 

त्यातील मजकूर र्ेल्या मवहनाभरात त्यान ेवकतीतरी वेळा वाचला 

होता. तरी त्याला त्यावर ववश्वास बसत नव्हता, पण आजोबाांनी 

पत्ात मवर्तलेल्या वचनाप्रमाणे त्याने अवजतला याबद्दल काही 

कळू वदले नव्हत.े  

 

आजोबाांना रहस्यमय जार्ेबद्दल साांर्णारे दसुरे वतसरे कोणी 

नसनू त्याांच्यासारखाचां कौटुांवबक त्ास सहन करणारे अवजतचे 

आजोबा होत!े  

पण अवजतला आपल्या एक वर्ाांआधी स्वर्गवासी झालेल्या 

आजोबाांबद्दलच्या या र्ोष्टीबद्दल जराही कल्पना नव्हती. आपले 

आजोबा आपल्या र्ावी सखुरूप आहते, असा त्याचा भाबडा 

समज कायम होता.  

****************************** 

समाप्त.  
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कर्ा कर्ा म्हणजे असां असतां तरी काय? 

 

कथव कथव म्हिजे असां असतां तरी कवय? 

खरां थोडां खाली, वर खऱ् यावरची साय! 

थोडां मीठ, थोडी वमची, खरां लपवत नाही.  

ज्याचां जळतां त्याला कळतां, पाणी थाांबत नाही.  

एकीकडे कथा म्हणज ेपडद्याआडची आर् 

दसुरीकडे कथा म्हणज ेलपवलेला रार् 

थोडां प्रेम, थोडा द्वरे्, थोडी धाय धाय 

कथा म्हणज ेतमु्ही-आम्ही दसुरां-वतसरां काय? 

 

ई सावहत्यवर हजारहून अवधक दजेदार कथा.  

आनांद घ्या. आनांद द्या.  
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