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निशा-संध्या
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

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

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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र्ुिंबई युहनर्र्सवटी र्धून कला
शाखेिून बी.एचे हशिण पुणव के ल्यानिंिर जॉब
करिा - करिा र्ाचनाची सर्य जडली. िसे
पाहिले िर र्ाचनाची आर्ड आधीपासूनच
िोिी. पण र्ाचायचिं काय? र्ाचनासाठी
गार्ाि जर्ळपास लायब्ररीची व्यर्स्था नािी.
र्ग एखाद्या र्िवर्ान पत्रािील एखादी गोष्ट,
लेख अशा प्रकारच्या र्ाचनाला सुरर्ाि झाली.
पुढे जाऊन एके ददर्शी एका हर्त्राकडू न ईसाहित्य र्र प्रकाहशि झालेली हर्षार्ृि िी
कथा ई-बुक स्र्रुपाि हर्ळाली. अन र्ग
र्ाचनाचा सपाटा सुरु झाला. ई-साहित्य र्रुन
खुप सारी पुस्िके डाऊनलोड करुन र्ाचु
लागलो. त्यार्ध्ये प्रार्ुख्याने ईश्क, पाठलाग अहनके ि सर्ुद्र,े डेथ हर्ल - सूरज गािाडे, नागर्णी - एक रिस्य - प्रसाद हशके , पलािंचेट, पुर्ावभास
- सोनाली सार्िंि, शेर्टचा सािीदार - सिंजय काळे , दद हसक्सस्थ सेन्स - हर्नायक पोिदार र् हर्िीर
- सुषर्ा जाधर् ह्या लेखकािंचे हलखाण खुप आर्डले. अहनके ि सुर्ुद्र ह्यािंची हलखाणाची शैली
खुपच आर्डली. त्यािंनी यापुढेिी असेच हलहिि रिार्े अशी र्ाझी र्नापासून ईच्छा आिे.
ई-साहित्य ने र्ाचनाची सिंधी उपलब्ध करुन ददल्याबद्दल ई-साहित्य प्रकाशन आहण
टीर्चे खुप-खुप आभार. ई-साहित्यर्रची नर्-नहर्न लेखकािंची पुस्िके र्ाचिा-र्ाचिा आपणिी
हलहु शकिो िी जाण िोऊ लागली अन एके ददर्शी आपणिी कािीिरी हलिार्े या उद्देशाने
हलखाणास सुरर्ाि के ली.
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हलििा-हलििा पुणव कथा हलहून झाली खरी; पण कथेला काय नार् द्यायचे िे सुचि
नव्ििे म्िणून कथेिील नाहयकािंचेच नार् कथेला देि आिे. आकाशाची दोन रुपे सिंध्या आहण हनशा.
हलहिण्याचा िा र्ाझा पहिलाच प्रयत्न आिे. त्यार्ुळे र्ाचकािंना हर्निंिी आिे की र्ाझ्या
हलखाणाि कािी कर्ी राहून गेले असल्यास, कोणाच्या भार्ना दुखार्ल्यास िर्ा असार्ी. िसेच
आपल्या प्रहिदियािंचिं स्र्ागि.
प्रहिदिया कोणत्यािी असो; अगदी रटकािी चालिील. जरुर हलिा र्ाझा िा पहिला
प्रयत्न आपणास कसा र्ाटला.
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या कथेिील पात्र, नार्े िसेच रठकाणिं काल्पहनक असून त्याचा कोणत्यािी
हजहर्ि अथर्ा र्ृि व्यहक्तशी काहििी सिंबिंध नािी. िसा

कािी सिंबिंध

आढळल्यास िो के र्ळ एक योगा-योग सर्जार्ा. िसेच या कथेिून लेखकाचा
कु णाच्यािी भार्ना दुखार्ण्याचा िेिु नािी. अजाणिेपणी कु णाच्या भार्ना
दुखार्ल्या गेल्यास िर्ा असार्ी.
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१

इिर ददर्साच्या िुलनेि िसा आज िो थोडा उहशराच उठला.
उठला म्िणजे झोपेिून जागा झाला पण हबछान्याि नुसिाच पडू न िोिा.
िसिं सुट्टी असो अथर्ा र्कींग डे असो िो नेिर्ी र्ेळेर्र उठु न सकाळचा र्ॉर्निंग र्ॉक,
एक्ससरसाईज आटपून र्ग अिंघोळ, ियारी नी र्ग चिा - नाश्िा करुन ऑदिस ला जाणे िे त्याचे
रुटीन िोऊन गेले िोिे.
अगदी सुट्टीच्या ददर्शी देहखल िो न चुकिा र्ेळेर्र उठु न सकाळचा र्ॉर्निंग र्ॉक,
एक्ससरसाईज र्ेळेर्र आटपायचा.

पण आज कु णास ठाऊक काय झाले िोिे. हबछान्यार्र पडल्या-पडल्या कोणत्या िरी
हर्चाराि र्ग्न िोऊन गेला िोिा िो.
अन अचानक खालून र्ालिी बाईंची िाक आली “अरे आकाश येिोय न खाली; र्ी
नाश्िा न चिा र्ािंडलाय टेबल र्र, की पाठर्ु र्रच” अन त्याची िन्द्री भिंगली.
िो िसाच उठला “अगिं आई येिो खालीच” असे बोलून अिंघोळीसाठी बाथरुर् र्ध्ये
हशरला.
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र्ालिी बाई म्िणजे एक प्रेर्ळ व्यहक्तर्त्र्, प्रत्येक व्यहक्तशी प्रेर्ळ पणे र्ागि त्या.
आकाशचे र्डील गेल्यापासून आकाश एकर्ेर् आधार िोिा त्यािंना, अन त्यािंचा आकाशला.
आकाशचे र्डील एका छोट्या किं पनीि क्सलेरीकल पदार्र कायवरि िोिे िरी सुद्धा
घराची उत्तर् जबाबदारी िे पार पाडि िोिे. पण त्यािंना अचानक आलेल्या ह्रदयहर्काराच्या
झटक्सयाने आिा घरची पुणव जबाबदारी आकाश र्र पडली िोिे अन िी जबाबदारी िो उत्तर्
ररत्या पार पाडि िोिा.
र्डील गेल्यापासून आकाश ने स्र्ि:च्या अथािंग र्ेिनिीने प्रथर् एक र्कव शॉप चालु
के ले िोिे अन आिा बघिा-बघिा त्या र्कव शॉपचे एक छोटया इिं डस्री र्धे रुपािंिर झाले िोिे. पण
यार्ागे आकाश ची अथािंग र्ेिनि कार्ी आली िोिी, िसेच त्याने आपल्या अपेिा, आपली स्र्प्ने
याचा देहखल त्याग के ला िोिा िे सर्व उभिं करण्याकररिा. आपल्या र्ेिनिीच्या जोरार्र आज
त्याने आपल्या पररहस्थिीर्र र्ाि करुन स्र्ि:चे घर, गाडी आहण बॅंक बॅलेन्स िे सर्व कािी
हर्ळर्ले िोिे.

शॉर्र घेिाना देहखल त्याचे र्न कसल्या िरी हर्चाराि गुिंिले िोिे. अन एर्ढ्याि
दारार्रच्या टक - टक आर्ाजार्ुळे िो भानार्र आला.
बािेरुन र्ालिी बाई आर्ाज देि िोत्या “अरे काय रे आकाश अजून दकिी र्ेळ”, “अगिं
आई िू जा खाली र्ी आलोच”, आकाश
िसा िो पटकन बाथरूर् र्धून हनघून बेडरुर् र्ध्ये गेला अन कपडे घालून ियार
िोऊन नाश्िा करण्यासाठी टेबल र्र जाऊन बसला.

र्ालिी बाई त्याची टेबल र्र कधीपासून र्ाट बघि बसल्या िोत्या.
“काय आकाश काय झालिं आज एर्ढा उहशर, बर नािीए का िुला?”, र्ालिीबाई
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“िसिं कािी नािी ग आई, जरा ऑदिसच्या कार्ाचा िाण आिे बस्स” एर्ढे बोलून
आकाश नाश्िा करण्याि गुिंग झाला.

आज सकाळपासूनच र्न जरा बेचैन र्ाटि असल्यार्ुळे त्याने बािेर दिरायला जायचे
ठरहर्ले. िसे त्याला दिरायला आर्डि असे पण र्हडल गेल्यापासून जबाबदारी अन ऑदिस र्ुळे
त्याला बािेर दिरायला जाण्यासाठी र्ेळच हर्ळि नसे. त्याने आपल्या हखशािून र्ोबाईल काढला
अन हनशाला िोन लार्ला; पण हिचा र्ोबाईल नॉट ररचेबल येि िोिा. त्याने परि दोन-चार
र्ेळा प्रयत्न करुन पाहिला पण हिचा निंबर कािी के ल्या लागेना. शेर्टी त्याने ििाश िोऊन
र्ोबाईल बाजुला ठे ऊन ददला.

हनशा म्िणजे आकाश ची गलवफ्रेन्ड. पण गलवफ्रेन्ड असे िी म्िणिा नािी येणार कारण
आकाश हिच्या बाबिीि अजून शुअर नव्ििा.
कारण कािी खास नव्ििे पण आकाश ला जशी र्ुलगी िर्ी िोिी िशी िी नव्ििी.
म्िणजे अगददच ददसण्याला र्ाईट नव्ििी पण िरी प्रत्येकाच्या र्नाि एक गलवफ्रेन्डबद्दलची
प्रहिर्ा असिे िशी नव्ििी. अन नुकिीच एक र्हिन्या पुर्ी आकाश आहण हनशा ची िे सबुक र्रून
ओळख झाली िोिी.
हनशा आिा T.Y.B.Com. ला िोिी. त्यािंची ओळख झाल्यापासून अर्घ्या र्ीस
ददर्सािंिच हनशाने आकाश ला प्रपोज के ले िोिे. पण आकाशचे म्िणणे िोिे आपण थोडा र्ेळ घेउ
म्िणजे आपल्याि प्रेर् आिे की आकषवण िे आपल्याला सर्जेल. आहण हनशाला सुद्धा त्याचे िे
म्िणणे पटले िोिे. म्िणूनच त्यािंचे प्रेर् कर्् र्ैत्री अजूनच घट्ट िोि चालली िोिी.
हनशा िशी खुप सर्जदार र्ुलगी िोिी. िी जरी आकाशच्या प्रेर्ाि पडली असली
िरी हिची पुढची ददशा हक्सलअर िोिी. म्िणजे B.Com. पुणव झाल्यार्र हिला Finance र्ध्ये
MBA करायचे िोिे.
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िो स्र्िःशीच पुटपुटला “हनशाचा िोन का नॉट ररचेबल येि असार्ा”. अन त्याला
पटकन हक्सलक झाले हनशाचा आज एक्सस्रा क्सलास िोिा. पररिा जर्ळ असल्यार्ुळे अन पोशवन
पुणव न झाल्या र्ुळे सरािंनी रहर्र्ार असून देहखल एक्सस्रा क्सलास ठे र्ला िोिा.
त्याने परि आपला र्ोबाईल उचलला अन अव्या ला िोन लार्ला.
“िॅलो, अरे अव्या र्ीस हर्हनटाि चौकाि थािंब, र्ी आलोच” एर्ढेच बोलून आकाशने
िोन कट के ला आहण िो गाहडची चार्ी घेऊन बािेर पडला.

अव्या म्िणजेच अहर्नाश, आकाशचा बालपणापासूनचा खास हर्त्र, दोघिी एकाच
शाळे ि, एकाच र्गावि हशकले. अव्या प्रत्येक सुख - दु:खाि अकाशच्या सोबि असायचा. एकर्ेकािंचे हजर्लग हर्त्र िोिे दोघेिी.
आकाश गाडी घेऊन चौकाि पोिोचला हिथे अव्या त्याची र्ाट बघि थािंबला िोिा.
“अरे काय रे िे आकाश र्ी बोलिो न बोलिो िोच िू िोन कट के लास, प्रत्येक र्ेळी
असिंच असिे िुझ,िं बोल आिा लर्कर काय कार् आिे. र्ला एका क्सलाईंटला भेटायचिं आिे. आपण
इव्िीननिंगला भेटलो असिो िर...” अहर्नाश
िसा आकाश बोलला “अरे अव्या कािी कारण नसिाना िुला र्ी नुसिच बोलार्लिं
असििं का असिं?
“आहण िू िुझ्या क्सलाईंटना अटेंड कर अथर्ा नको करु िुला कािी िरक पडणार आिे
का? िुझिं कहर्शन िुझ्या बॅंक अकाउिं ट र्ध्ये र्ेळेर्र जर्ा िोयचे िे िोणारच आिे न” आकाश
िसिं आकाशचिं बोलणिं िी बरोबरच िोििं, कारण अहर्नाश एका र्ाके टींग हबझनेस
र्ध्ये उच्च पदार्र िोिा आहण आिा त्याने काहििी नािी के लिं िरी त्याच्या िािाखाली कार् करि
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असलेल्या र्ाणसािंनी के लेल्या कार्ािील कहर्शन त्याच्या खात्याि आपोआप जर्ा िोि िोिे,
एकिं दरीि अहर्नाशला आिा बसल्या बसल्या पैसे हर्ळि िोिे.
“अरे अव्या आज सकाळपासूनच जरा बेचैन-बेचैन र्ाटिेय म्िणून िुला िोन करुन
भेटायला सािंगीिलिं, र्ाटल जरा दिरुन येऊ म्िणजे बरिं र्ाटेल. असे बोलून आकाशने अहर्नाश ला
गाडीि बसायला सािंहगिले अन गाडी स्टाटव करुन त्याने पळर्ायला सुरर्ाि के ली.
दोघेिी पुढच्या हसटर्र बाजु बाजुला बसून देहखल आकाश काहिच बोलि नािी म्िणून
अखेर अहर्नाशने FM चालु के ला.
FM र्र गाण र्ाजि िोििं 'िुर् हबन जीया जाए कै से, कै से जीया जाए िुर् हबन' आहण
गाण ऐकिाच आकाशच्या र्नाची चलहबचल अचानक र्ाढली, िी त्याच्या चेिर्यार्रुन
अहर्नाशला स्पष्ट जाणर्ि िोिी.

आिा आकाशने एका र्ॉल सर्ोर गाहड पाकव के ली आहण अहर्नाशला िो म्िणाला
“आपण आज र्ॉल र्ध्ये जाऊया.”
आकाशच्या लिरी र्ुड ची आिा अहर्नाशला चािंगलीच सर्य झालेली िोिी त्यार्ुळे
अहर्नाश आकाश सोबि दिरायला हनघाला की कु ठे िी जाण्यासाठी सदर्ै ियार असे.
दोघिी र्ॉल र्ध्ये हशरले, अहर्नाश हर्नाकारण कािी र्स्िु न्यािाळण्याि गुिंग झाला
अन आकाश सुद्धा र्स्िु न्यािाळिा न्यािाळिा त्याची नजर एका फ्रेर् र्र हखळली.
त्या फ्रेर् र्हधल एक टु र्दार घर, घराच्या बाजूने र्ािणारा एक छोटासा ओढा अन
त्या ओढयार्र असलेला एक लाकडी पुल, सर्ीकडे पसरलेली हिरर्ळ; फ्रेर् र्हधल ह्या र्ोिक
सौंदयावने त्याचे र्न भुिकाळािील आठर्णीि बुडाले.
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लिानपणी शाळे च्या बाजुने र्ािणारा ओढा, त्यार्रील लाकडी पुल अन कधी किं टाळा
आला िर शाळे िील एखादा िास बुडर्ून त्या पुलार्र बसून पाण्याि पाय र्ोकळे सोडू न
आपल्याच हर्श्वाि िरर्ून जाणे....
कु णाचा िरी धक्का लागला िसा आकाश भानार्र आला. “अरे अव्या कु ठ आिेस”, 'अरे
िा काय इथिंच िर आिे ' अहर्नाश एक कॉदिचा र्ग न्यािाळि बोलला.
दोघिी पुढे चालु लागले अन अचानक आकाशला हिची एक झलक नजरे स पडली...
दुसर्याच िणी त्याच्या र्नाि एक हर्चार िरळू न गेला, िी इथे कशी काय असू
शकिे? नािी िी नसार्ी, र्लाच भास झाला असार्ा....
आपल्या र्नािील हिच्याबद्दलचा हर्चार बाजूला सारुन िो परि कािी र्स्िु
न्यािाळण्याि र्ग्न झाला.
अचानक त्याची नजर सर्ोर गेली....
आहण िी त्याच्या नजरे स पडली, िो िीच िोिी िी.
िीचीिी नजर आकाशच्या नजरे ला हभडली. आिा आकाशला पुणव खात्री पटली की
आपला िो भास नव्ििा िर खरिं च िी िोिी त्या र्ेळी.
पण सकाळपासून ज्या व्यहक्तच्या आठर्णीने र्न उदास िोिे िी अशी अचानक सर्ोर
येईल असे स्र्प्नाि देहखल त्याला र्ाटले नव्ििे.
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२
सिंध्या…
सिंध्या, आकाश १०र्ी ला असिाना त्याच्याच र्गावि हशकणारी एक साधारण र्ुलगी,
ददसणिं साधारणच, गव्िाळ र्णव, सडपािळ अन नाजूक बािंधा अन सिंपूणव शरीरयष्टीला शोभणारे
काळे अन टपोरे डोळे . र्ोजून दोन-चार र्ैत्रीणी आहण त्या र्ैत्रीणी र्ध्येच रर्र्ाण असणारी,
आजु-बाजुच्यािंशी काहििी घेण-देणिं असणारी अशी िी...

अहर्नाशने आपल्या उजव्या खािंद्याने आकाशच्या डाव्या खािंद्याला झटका ददला अन
आकाश चाचपडि भानार्र आला.
“कसली भारी आयटर् आिे न आकाश, अन िी िुला लाईन पण देिे बघ” असे बोलून
अहर्नाश हर्ष्कीलपणे िसला.
“काय रे अव्या, तू पण न. एखादी र्ुलगी बहघिली की लागिो लगेच र्ाझ्यासाठी
बघायला.”
“काय करणार आकाशरार्, बाई सरकारािंचा िसा आदेशच आिे आम्िाला” असे
हर्हष्कलपणे बोलून पुन्िा एकदा अहर्नाश िसला.

अहर्नाश म्िणजे आकाशच्या एकदर् हर्रुद्ध व्यहक्तर्त्र्. आकाश कसा बुजर्या
स्र्भार्ाचा, पटकन कोणाििी न हर्सळणारा, कोणासर्ोर सिजा सिजी व्यक्त न िोणारा. आहण
अहर्नाश म्िणजे एकदर् फ्लटी र्ाणूस, कोणालािी आपल्या बोलण्याि भुलर्णारा, गिंडर्णारा.
दकिीिरी र्ुलींबरोबर लिडी करुन आिा सिंसाराच्या बेडीि अडकलेला असा िा अहर्नाश.
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िसिं पाहिल िर र्ालिी बाईंनी खुप र्ेळा आकाशला लग्नाबद्दल हर्चारुन झालिं िोििं,
पण आकाश आिा २७ र्षावचा िोऊन देहखल लग्नाचा हर्चार करि नािी म्िणून र्ालिी बाईंनी
िी जबाबदारी अखेर आकाशच्या जीर्ा-भार्ाच्या हर्त्रार्र म्िणजेच अहर्नाशर्र सोपर्ली
िोिी.

“चल रे अव्या,” असे बोलून आकाश अन अहर्नाश दोघेिी र्ॉलच्या बािेर पडले अन
गाहडि जाऊन बसले.
अहर्नाशच्या घराजर्ळचा चौक आला िरी आकाशने गाडी थािंबर्ली नािी.
“अरे आकाश थािंब की, घर आले र्ाझे”
पण आकाश गाडी थािंबर्ण्याच्या र्ुड र्ध्ये नव्ििा. खुप ददर्सािंनी िे दोघे एकत्र भेटले
िोिे अन म्िणून आज आकाश त्याला आपल्या घरी जेर्णासाठी घेऊन जायच्या हर्चाराि िोिा.
“अरे अव्या आज र्ाझ्या घरी िुझे जेर्ण” असे बोलुना आकाशने गाडी आपल्या
घराच्या र्ाटेला घेिली.

आकाश आहण अहर्नाश दोघे आकाशच्या घरी आले िेव्िा र्ालिी बाई आकाश ची
जेर्णासाठी र्ाटच बघि िोत्या. अहर्नाशला बघून त्यािंना आनिंदच झाला.
“अरे अहर् आज र्ाट चुकलास की काय?” र्ालिीबाईंनी अहर्नाश ला प्रश्न के ला.
कारण खुप ददर्सािंनी अहर्नाश आकाशच्या घरी आला िोिा.
िसे आकाश आहण अहर्नाश र्रचेर्र बािेर नेिर्ी भेटि असि.
“नाहि काकु ' कार्ाच्या दग-दगीर्ुळे घरी येणिं जर्िच नािी. त्यार्ुळे प्रथर् र्ी िुर्ची
र्ाफ़ी र्ागिो”, अहर्नाश
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“ओके , रठक आिे; पहिले िुम्िी जेऊन घ्या अन र्ग बसा गपपा र्ारि” असे बोलून
र्ालिीबाई दोघािंना िाट र्ाढु न देण्यासाठी गेल्या.

दुपारचे जेर्ण आटोपले आहण अहर्नाश र्ालिीबाई आहण आकाशचा हनरोप घेऊन
घरी जाण्यासाठी हनघाला. आहण आकाश आपला लॅपटॉप ओपन करुन ऑदिसच्या कार्ाि हबझी
झाला.
रींग, रींग र्ोबाईल र्ाजला िसा आकाशचे लि र्ोबाईलकडे गेल.े
आकाशने र्ोबाईलकडे पाहिले िर हनशाचा िोन िोिा. आकाशने दुलि
व के ले.
परिं िु पुन्िा आकाशचा िोन र्ाजला, पुन्िा हनशाचाच िोने िोिा; शेर्टी आकाशने
नाईलाजाने िोन उचलला.
“अरे आकाश. सिंध्याकाळी भेट. आपण र्स्ि दिरुया, आहण र्ला थोडी शॉपींग पण
करायची आिे”. पण आकाशने हिला आपले काहििरी र्ित्र्ाचे कार् असल्याचे सािंगून भेटण्याचे
टाळले आहण िोन ठे ऊन ददला.
पण कािी िणािच त्याला असे र्ाटू न गेले की आपण हनशाला खोट बोलायला नको
िोििं, हिचा र्नाला र्ाईट र्ाटले असेल. हबचारी भेटिेच कधी आपल्याला सन्डे व्यहिररक्त.

पुन्िा त्याने आपले डोके लॅपटॉप र्ध्ये खुपसले आहण िो आपले कार् करु लागला.
एर्ढ्याि र्ालिीबाई त्याच्यासाठी कॉिी घेऊन आल्या.
“आकाश, कधीपासून कार् करिोस, आधी कॉिी हपऊन घे बरिं ” िसिं आकाशने लॅपटॉप
बाजुला ठे र्ला अन िो कॉिी पीऊ लागला.
“आकाश, र्ला िुझ्याशी थोड बोलायचिं िोि” र्ालिीबाई बोलु लागल्या.

निशासंध्या

मिोज चापके

“अगिं बोल आई, त्याि कसली पर्र्वशन र्ागायची” आकाश उत्तरला.

“आकाश. िुला िर र्ाहििच आिे िुझे र्हडल गेल्यापासून र्ी व्यर्हस्थि जबाबदार्या
पार पाडल्या, पण आिा र्यानुसार र्ला नािी झेपि रे , म्िणून र्ाझ्या एका र्ैत्रीणीच्या
नात्यािली एक र्ुलगी आिे, िुझ्यासाठी हिला हर्चारार्िं असिं र्ला र्ाटि िोि”.
“आई र्ला िुझ्या र्नाची घालर्ेल कळिे, पण हपलज र्ला थोडा र्ेळ िर्ा आिे.
अॅटहलस्ट ६ र्हिने”, असे बोलून आकाशने र्ालिीबाईंना आश्वस्ि के ले. आहण जर ६ र्हिन्याि
र्ी िुझ्यासाठी सून शोधण्याि असर्थव ठरलो िर र्ग िू ज्या र्ुली बरोबर सािंगशील त्या र्ुली
बरोबर र्ी लग्न करे न असे बोलून आकाश र्ोकळा झाला.

पण त्याच्या र्नाि एक हर्चार िरळू न गेला, खरिं चिं ६ र्हिने पुरेसे आिेि का?
सिंध्याच्या बाबिीि जाणून घेण्यासाठी.
आहण हिच्या जीर्नाि अजून कोणी नसेल कशार्रुन? सिंध्याचा हर्चार र्नािून जािो
न जािो िोच हनशा चा हर्चार त्याच्या र्नाि आला “अन हनशाच काय करायचिं?” दक हिलाच
आई सर्ोर उभ करार्िं लागणार? पुरिा गोंधळू न गेला हबचारा.
“िे बघ आकाश. र्ी िुझ्यार्र लग्नासाठी दबार् नािी आणि, पण िू आिा लग्नाचा
हर्चार करायलाच िर्ा; र्ाझे एर्ढेच म्िणणे आिे. कारण र्ी काय आयुष्यभर िुझ्या सोबि
रािणार नािी हर्ळि. िेव्िा िू िुझा जोडीदार हनर्डार्ा एर्ढीच र्ाझी इच्छा आिे” असे बोलून
र्ालिीबाई खाली हनघून गेल्या.
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आकाशने आपले कार् आटोपून लॅपटॉप बाजुला ठे ऊन ददला, िोपयिंि सिंध्याकाळचे ६
र्ाजून गेले िोिे. कार् करुन थोडा थकर्ा जाणर्ि िोिा म्िणून त्याने थोडे दिरुन येण्याचे
ठरहर्ले. पण एकटयालाच बािेर जाण्याचा किं टाळा आला म्िणून त्याने दिरायला जाण्याचा
हर्चार बाजुला ठे र्ला अन हनशाला िोन लार्ला.
आकाशने अजूनपयिंि हनशाच्या प्रेर्ाला िोकार ददलेला नसला िरी त्यािंच्या दोघािंर्ध्ये
र्ैत्रीचिं चािंगल नाििं िोििं, हिच्यासोबि दिरणे, गपपा र्ारणे आकाशला आर्डायचिं, आहण
आकाशने आजपयिंि जरी आपल्याला िोकार ददला नसला िरी एक न एक ददर्स िो आपल्याला
नक्की िो सािंगल
े असे हनशाला नेिर्ी र्ाटे.
हनशाशी बोलिा बोलिा, इकडच्या - हिकडच्या गोष्टी करिा करिा र्ेळ कधी हनघून
गेला त्याला कळलेच नािी. शेर्टी हनशाला बाय करुन त्याने िोन ठे ऊन ददला.

रात्रीच्या जेर्णानिंिर शिपार्लीला जाणे िा र्ाय-लेकाचा हनत्याचा कायविर्. कारण
आकाश ददर्सभर ऑदिसला असल्यार्ुळे र्ाय-लेकाचे सिसा बोलणे चालणे िोि नसे. म्िणून
ददर्स भराच्या गपपा-टपपािंसाठी खास राखुन ठे र्लेली िी र्ेळ.
“आकाश, िुला कोणी आर्डिे का? खरिं िर दुपारी जेव्िा हर्षय हनघाला अन िू िुला
थोडा र्ेळ िर्ा आिे असे बोलला िेव्िाच िा प्रश्न र्ला पडला, पण िी र्ेळ योग्य नािी असे
र्ाटल्यार्ुळे र्ी त्यार्ेळी िुला हर्चारणे टाळले”.
त्यार्ेळी आकाशने िक्त िोकाराथी र्ान िलर्ली आहण र्ालिीबाई पुढे कािी
हर्चारणार इिक्सयाि “आई. र्ेळ आली की िुला सर्व कािी सािंगेन र्ी, िुिावस िा हर्षय नको” असे
बोलून िो हर्षय हिथेच सिंपर्ला.

शिपार्ली करुन िो हबछान्यार्र पडला अन पुन्िा त्याचे र्न खोल भुिकाळाि
हशरले....
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आज र्ॉल र्ध्ये पाहिलेली िी, अन शाळे ि असिानाची िी, व्यहक्त एकच पण कीिी
र्ेगर्ेगळ्या.
शाळे ि असिाना नेिर्ी के साला खुप िेल लाऊन दोन र्ेण्या बािंधलेल्या, र्ग शाळा
असो अथर्ा एक्सस्रा क्सलास. पण एक हर्शेष गोष्ट अशी की िी नेिर्ी न चुकिा के साि लाल रिं गाचे
गुलाब र्ाळायची... आहण त्यार्ुळे साधारण असून सुद्धा िी हर्शेष िोिी. प्रत्येकाला एकच प्रश्न
पडायचा की हिच्या घरी गुलाबाची बाग िर नािी ना?
अन् आज अचानक र्ॉल र्ध्ये सर्ोर आलेली िी, के स र्ोकळे सोडलेल,े कानाच्या
दोन्िी बाजूने बािेर हनघालेल्या र्लयािंकीि के साच्या बटा, दोन्िी भुर्यािंच्या र्धोर्ध लार्लेली
चन्द्रकोर नबिंदी, चेिर्यार्र र्िंद िास्य अन र्ध्यर् बािंधा असलेली शरीरयहष्ट.... एकिं दरीि एखाद्या
हसनेनटीप्रर्ाणे अप्रहिर् सौंदयव.
हिला बघून एकर्ेळ आकाशिी कोड्याि पडला िोिा, हिच िी सिंध्या का? पण के र्ळ
हिच्या काळ्या अन टपोरे डोळ्या र्रुन त्याने हिला अचुक ओळखले िोिे.

हिचा हर्चार करिा-करिा त्याचा कहध डोळा लागला िे त्यालािी सर्जले नािी.
सकाळी त्याला जाग आली िेव्िा सकाळचे सिा र्ाजून गेले िोिे.
सकाळचिं रुटीन आटोपून िो ऑदिसला जाण्या साठी हनघाला.

आज ऑदिसच्या कार्ार्ध्ये त्याचिं र्न लागि नव्िििं. राहून राहून त्याच्या र्नाि
सिंध्याचाच हर्चार येि िोिा. शेर्टी त्यानिं ठरर्लिं कािीिी करुन आपण सिंध्याचा शोध घ्यायचा.
पण कसा? त्याच्या डोक्सयाि एक कल्पना सुचली. त्याने आपला लॅपटॉप काढु न पटकन
िे सबुक चा पेज ओपन के ला. सचव र्ध्ये सिंध्या XXXXX टाकू न सचव के ले.
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त्याच्या सर्ोर १५-२० प्रोिाईल्स आल्या, कु णाच्या प्रोिाईल र्र ररअल हपक्सस,
कु णाच्या प्रोिाईल र्र हसने नटींचे हपक्सस, कु णाच्या प्रोिाईल र्र छोटया र्ुलािंचे हपक्सस िर
कु णाच्या प्रोिाईल र्र आणखी कसले हपक्सस िोिे.
पण त्याला जी प्रोिाईल िर्ी िोिी िी नव्ििी. म्िणून त्याने नेक्सस्ट पेज र्र हक्सलक
के ले. पुन्िा १५-२० प्रोिाईल्स सर्ोर आल्या. त्याने ओझरिी नजर त्यार्रुन दिरर्ली. अन त्याला
िो चेिरा ददसला. िसा त्याने पटकन त्या प्रोिाईल र्र हक्सलक के ले.
प्रोिाईल हपक्सचर र्ध्ये एकापेिा एक असे सुिंदर सुद
िं र हपक्सस हिने अपलोड के लेले िोिे.
त्यापैकी एक हपक आकाशला खुप आर्डला म्िणून त्याने िो आपल्या लॅपटॉप र्र डाऊनलोड
करुन घेिला.
र्ोबाईल अपलोडेड र्र त्याने हक्सलक के ले.... त्यार्ध्ये हिच्या लिानपणीचे, शाळे िले
असे २-४ हपक्सस िोिे. िे पाहून आकाशला खात्री पटली दक िीच िी सिंध्या.
आिा त्याने आपला र्ोचाव हिच्या अॅड्रस
े कडे र्ळहर्ला. पण हिने हिचा जुनाच अॅड्रस
े
प्रोिाईलर्र ठे र्ला िोिा. िसा िो थोडा नर्वस झाला...
शेर्टी न रिार्ून त्याने हिला फ्रेन्ड ररक्वेस्ट पाठर्ायचे ठरहर्ले.
त्याने सेंट फ्रेन्ड ररक्वेस्ट र्र हक्सलक के ले पण हिच्या अकाउन्ट सेटींग र्ुळे त्याची फ्रेन्ड
ररक्वेस्ट सेन्टच झाली नािी, आहण त्याची चल-हबचल अहधकच र्ाढली.
िो आपल्या चेअर र्रुन उठु न ऑदिस र्ध्ये येरझार्या र्ारु लागला. अन त्याला
अचानक कािी आठर्ल्यागि झाले.
िसा िो परि आपल्या चेअरर्र येऊन बसला. त्याने पुन्िा एकदा आपली नजर हिच्या
प्रोिाईल र्रुन दिरर्ली.
आहण त्याच्या िािी एक नलिंक लागली. हिच्या प्रोिाईल र्ध्ये प्रोिे शनच्या कॉलर्
र्ध्ये िी अर्ुक एका बॅंकेि जॉब र्र िोिी असे दशवर्ि िोिे. आहण त्याच्या र्ाहििी प्रर्ाणे त्या
बॅंकेच्या दोन शाखा त्याच्या शिराि िोत्या. आिा त्याच्या चेिर्यार्र र्िंद िास्य अर्िरुन गेले.
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त्याने र्नोर्न ठरहर्ले आज ऑदिस र्धून लर्कर हनघून त्या बॅंकेच्या दोन शाखे पैकी
जर्ळच्या शाखेि सिंध्या कायवरि आिे की नािी त्याचा ठार्-रठकाणा लार्ायचा. आहण िो आपल्या
ऑदिसच्या कार्ाि हबझी झाला.

दुपारहून एका हबझनेस पाटीबरोबर असलेल्या िािडीच्या हर्टींगर्ुळे त्याला आपण
के लेला सकाळचा सिंध्याच्या बाबिीिला पलान कॅ न्सल करार्ा लागला. त्याने र्नाशी ठरहर्ले
आज नािी जर्ले िर िरकि नािी उद्या आपण नक्की जायचे.
हर्टींग सिंपून ऑदिस र्धून बािेर हनघिा-हनघिा सिंध्याकाळचे ७ र्ाजून गेले िोिे.
िो िसाच बॅग घेऊन बािेि हनघाला, आपली बॅग त्याने गाहडि टाकली आहण िो
ड्राइव्ि करायला लागला.
अध्याव रस्त्याि पोचिो न पोचिो िोच त्याचा िोन खणाणला. त्याने िोनकडे लि
ददले िर हडस्पले र्र हनशाचे नार् झळकि िोिे.
थोडार्ेळ र्ोबाईल िसाच र्ाजि राहिला अन बिंद झाला. आकाशने गाडी एका
चिाच्या टपरीच्या बाजुला पाकव के ली आहण चिा ची ऑडवर ददली.
त्याने र्ोबाईल घेिला अन हनशाचा निंबर डायल के ला “िेलो, िा हनशा बोल”.
'अरे कु ठे आिेस, र्ी र्गापासून िोन लार्िेय', हनशा.
“अगिं आज हर्टींगर्ुळे ऑदिस र्ध्ये र्ेळ झाला, अन ड्रायनव्ििंग करि िोिा म्िणून
र्ोबाईल उचलला नािी”, आकाश
“ओके . ऐक ना, उद्या सिंध्याकाळी र्ला कॉदिशॉप र्ध्ये भेट. िुझ्याशी र्ित्र्ाचिं
बोलायचिं आिे”. अगिं पण हनशा.... िोपयिंि हिने कॉल कट के ला िोिा.
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आकाशला र्ाहिि िोिे हनशा दकिी िट्टी र्ुलगी िोिी हिला पुन्िा कॉल करुन सािंहगिले
असिे की र्ला उद्या भेटणे जर्णार नािी िरी िी ऐकली नसिी म्िणून त्याने कॉल न करणेच
पसिंि के ले.
चिा घेिल्यार्र त्याला थोडे िरिरीि र्ाटले. िसा िो परि घराकडे हनघाला.
आकाश अरे आज येण्यासाठी खुप उहशर झाला. र्ालिीबाईंनी आकाशला प्रश्न के ला.
“अगिं आई आज एक र्ित्र्ाची हर्टींग िोिी, अन एर्ढे ददर्सािंपासून र्ी ज्या प्रोजेक्सट
ची र्ाट पािि िोिो. िो प्रोजेक्सट र्ला हर्ळाला आिे. आज र्ी खुप खुश आिे”, आकाश
अरे व्र्ा. िी िरी खुप आनिंदाची बािर्ी आिे, र्ग िर आज िुझ्या पसिंिीचिं हस्र्ट
व्िायला पाहिजे असिं बोलून र्ालिीबाई दकचन र्ध्ये गेल्या.

जेर्णिं िोऊन र्ाय-लेक शिपार्लीसाठी हनघाले, आकाश थोडा गपप-गपप िोिा. िे
पाहून र्ालिी बाई “काय रे आज गपप-गपप का?”
“कािी नािी गिं आई, आज ऑदिसर्ध्ये जरा जास्ि कार् िोि म्िणून जरा
थकल्यासारखिं र्ाटििंय” असे बोलून िो र्ोकळा झाला. पण कारण कािी र्ेगळे च िोिे. एक िर
सकाळी ऑदिस र्धून लर्कर हनघून सिंध्याचा िपास करण्याचिं त्याचिं पलाननिंग पुणवपणे
दिस्कटलेलिं िोििं अन दुसरे म्िणजे हनशाचा उद्या भेटण्यासाठी आलेला कॉल.

आजपासून त्याच नहर्न प्रोजेक्सटर्र कार् चालु िोि िोििं, त्यार्ुळे ऑदिसर्ध्ये
कार्ाचा खुप लोड िोिा.
र्ोबाईल ची र्ॅसेज टयुन र्ाजली. त्याने र्ोबाईल हस्िनकडे कटाि टाकला. हनशाचा
र्ॅसेज िोिा. “सिंध्याकाळी 4:30 र्ाजिा, अर्ुक एक कॉिीशॉप... “
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हिला िटव िोऊ नये म्िणून त्याने हिच्या र्ॅसेज चा ररपलाय के ला “Ok Dear..”.
त्याने ठरहर्ले आपण दुपारी 3:30 ला ऑदिस र्धून बािेर पडायचे अन सिंध्या ज्या
बॅंकेि जॉबला आिे त्या बॅंकेची आपल्या शिरािील जी जर्ळची शाखा आिे हिथे जाऊन सिंध्या
त्या शाखेि कायवरि आिे का ह्याची शिाहनशा करायची अन र्ग हनशाला भेटायला जायचे.

ठरल्या प्रर्ाणे त्याने रठक 12:00 र्ाजिा ऑदिस र्धील हसहनअर स्टािची हर्टींग
बोलर्ली. त्यार्ध्ये आजपासून आपण चालु के लेला प्रोजेक्सट आपल्यासाठी दकिी र्ित्र्ाचा आिे
र्गैरा र्गैरा... अन त्या प्रोजेक्सट ची रुपरे षा अशा कािी गोष्टी हडस्कस झाल्या.
अन र्ग त्याने आज आपण ह्या प्रोजेक्सटच्या सिंदभावि एका हडलरशी हर्टींग
करण्यासाठी दुपारहून लर्कर बािेर जाि आिोि िेव्िा िुम्िा सर्व हसहनअरची जबाबदारी आिे
ऑदिस सािंभाळायची असे सािंगून हर्टींग आटोपिी घेिली.
हडलरशी हर्टींग र्गैरा कािी नव्ििे. पण का म्िणून आपल्या पसवनल लाईि र्धलिं
आपल्या स्टािला सर्व सािंगायला पाहिजे? म्िणून त्याने र्ुद्दार् हर्टींग असल्याची थाप र्ारली
िोिी.

3:40 ला िो ऑदिस र्धून बािेर पडला. जर्ळ जर्ळ 4 र्ाजेच्या दरम्यान िो
त्याच्या शिरािील त्या बॅंकेच्या जर्ळील शाखेपाशी पोिोचला. बॅंकेच्या र्ेन डु अर जर्ळच त्याने
गाडी पाकव के ली अन गाहडिूनच हसक्सयुररटी गाडवला इशार्याने जर्ळ बोलार्ले.
“बोला सािेब काय कार् आिे?”, हसक्सयुररटी गाडव
“सिंध्या नार्ाची कोणी लेडी बॅंकर्ध्ये कार् करिे का?”, आकाश
“र्ाि करा सािेब; पण अशी खाजगी र्ाहििी आम्िी कु णालािी बािेरच्या व्यहक्तला
देि नािी”, हसक्सयुररटी गाडव
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आकाशने त्या हसक्सयुररटी गाडवच्या बोलण्याचा रोख ओळखला. त्याला र्ाहिि िोिे
असे कु णी कोणासाठी िु कटाि कार् करि नािी. आकाशने पटकन आपल्या पसवर्धून 500 ची
नोट काढु न त्या हसक्सयुररटी गाडवच्या शटवच्या हखशार्ध्ये टाकली.
िसा त्या हसक्सयुररटी गाडवच्या बोलण्याि कर्ालीचा िरक पडला. “बोला सािेब,
कोणत्या लेडीबद्दल िुन्िी हर्चारिायि. म्िणजे त्या कशा ददसिाि? साधारण कोणत्या
र्योगटािील आिेि? र्गैरा.. र्गैरा...”
“िे बघ म्िणजे र्ाझ्याच र्योगटािील, र्ध्यर् बािंधा असलेली, काळे अन टपोरे डोळे ,
लहडर्ाळ के स....” असे साधारण पणे सिंध्याचे र्णवन आहण नार् त्याने हसक्सयुररटी गाडवला
सािंहगिले.
“नािी सािेब. या बॅंकेि जेन््स व्यहिररक्त िक्त दोनच लेडी स्टाि आिे. आहण िुम्िी
सािंहगिलेल्या र्णवनाची अन िुर्च्या र्याची अशी एकिी बाई नािी बघा सािेब”, हसक्सयुररटी
गाडव
“िुला पक्की खात्री आिे का?”, आकाश
“िो सािेब. एकदर् खात्रीनेच सािंगिो बघा”, हसक्सयुररटी गाडव
“ओके , रठक आिे.” असे बोलून आकाशने गाडी स्टाटव के ली आहण िो कॉिीशॉपच्या
रस्त्याला लागला.
“शी. हर्नाकारण त्या गाडवच्या हखशाि पाचशे रुपये टाकले”, आकाश स्र्ि:शीच
पुटपुटला. कारण पैसे खचव करुन देहखल त्याला िर्ी असलेली र्ाहििी हर्ळालेली नव्ििी.

िो कॉदिशॉपर्र पोचला िेव्िा हनशा त्याची र्ाट बघि बसली िोिी.
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“I am sorry Nisha, िे रादिकर्ुळे थोड....” आकाशचिं बोलणिं पुणव िोिे न िोिे िोच
हनशा बोलली “त्याि काय एर्ढ र्ोठ आकाश, र्ी पण आत्ताच आली आिे.”
आपली थाप पचली म्िणून आकाशला िायसिं र्ाटल. िो र्नोर्न “सुटलो बाबा”
“बोल. का बोलर्लिंस र्ला इथे?”, आकाश
“आकाश अरे र्ला िुझ्याशी थोड र्ित्र्ाच बोलायचिं िोििं, जे िोनर्र बोलणिं शक्सय
झालिं नसििं म्िणून िुला इथे बोलर्लिं”, हनशा
“िम्र्, बोल आिा”, आकाश
िेर्ढयाि, “अरे आकाश िू इथे काय करिोस” अहर्नाशने आकाशला आर्ाज ददला.
योगायोगाने िोिी हिथेच िोिा.
“िाय अव्या” आकाशने अहर्नाशला आर्ाज ददला पण त्याच हिथिं असणे आकाशला
आर्डलिं नािी. “ह्याला पण िेच कॉदिशॉप ददसलिं का?” आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला.
“िा कोण?” हनशाने आकाशला प्रश्न के ला.
“अगिं हनशा र्ाझा बालपणापासूनचा हर्त्र आिे”, आकाश
“ह्याला पण आत्ताच यायचिं िोििं का?” हनशा स्र्ि:शीच पुटपुटली
“िो निं”, आकाश
हिचिं पुटपुटणिं आकाशच्या कानापयिंि गेलिं अन आकाशने पण प्रहिदिया ददली
दोघिंिी एक-र्ेकािंकडे बघून गालािल्या गालाि िसले.
अहर्नाश आकाश आहण हनशा बसले िोिे त्या टेबलर्र येऊन बसला.
“अरे आकाश िी कोण”, अहर्नाशने आकाशकडे झुकि िलके च आर्ाजाि आकाशला
हर्चारले.
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आकाशनेिी िलक्सयाच अन दबक्सया आर्ाजाि त्याला उत्तर ददले. “फ्रेन्ड आिे र्ाझी.
िक्त फ्रेन्ड”
“Nisha meet my friend Avinash, and Avinash she is Nisha,” आकाशने
िॉर्ॅहलटी म्िणून दोघािंची ओळख करुन ददली
जर्ळ-जर्ळ र्ीस-िीस हर्हनटे हिघािंच्या गपपा रिं गल्या अन र्ग अहर्नाश दोघािंचा
हनरोप घेऊन हनघून गेला.
“िम्र् बोल आिा लर्कर, ह्या अव्यार्ुळे निं नुसिीच हर्स-िीस हर्हनटे िु कट गेली”,
आकाश
“कसला हचपकु हर्त्र आिे रे िुझा. आपण दोघािंना बघून लगेच इथे येऊन बसला, िेिी
न हर्चारिा. आपल्याला खाजगीि कािी बोलायचे असेल िेिी नािी सर्जि का त्याला”, हनशा
“िो बाई, रठक आिे. आिे िो हचपकु , बोल िू आिा लर्कर नाहििर अजून कोण
टपकायचिं”, आकाश
“ह्मम्र् ओके , बोलिे”, हनशा “काल रात्री र्ी र्ाझ्या र्म्र्ी-पपपािंच बोलणिं ऐकलिं, र्म्र्ी
बोलि िोिी आिा हनशाच हडग्रीचिं िाईनल इयर सिंपि आलिं आिे, आपण हिच्यासाठी स्थळिं
शोधणिं चालु करायला िर्िं, म्िणजे हडग्री पुणव झाली की हिच लग्न करायला आपण र्ोकळे , हिला
पुढे हशकायचिं असेलच िर नर्र्याच्या घरी गेली की हशके ल. िसिं पण लग्न र्ेळेर्र झालेल बरिं .
नाहििर चािंगली स्थळिं शोधूनिी सापडि नािी. र्गैरा.. र्गैरा...” हनशा आकाशला हिच्या आईचिं
सर्व बोलणिं सािंगि िोिी.
“िम्र्, िर...?”, आकाश
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“काय रे असा करिोस, एर्ढी गिंभीर गोष्ट असून िुझिं के र्ळ िम्र् एर्ढच. आहण र्ाझ्या
प्रपोजलचिं िू अजून काहििी आन्सर का नािी ददलसिं?”, हनशा
“आकाश र्ी िुला आर्डिे न नक्की?”, हनशा
“हनशा अगिं िसिं नािी, पण...”
“पण काय आकाश”, हनशा
“सध्या र्ाझ्यासाठी आजपासून चालु झालेला एक प्रोजेक्सट र्ित्र्ाचा आिे. अन त्या
प्रोजेक्सट र्धून र्ला भरपुर पैसे हर्ळणार आिेि. र्ग प्रोजेक्सट पुणव झाला की आपण लग्नाचा हर्चार
करु असे र्ाझे र्ि िोिे”, आकाश
“ओके , रठक आिे. पण िुझा प्रोजेक्सट कधीपयिंि पुणव िोईल?”, हनशा
“साधारण र्हिना - ददड र्हिना लागेल असे र्ाटिे बघ”, आकाश
“काययय..? र्ेडा-हबडा झालास का िु. अरे एर्ढा र्ेळ, अन िेर्ढयाि र्ाझ्या र्म्र्ीपपपािंनी एखादिं स्थळ र्ाझ्यासाठी िायनल के लिं िर....”, हनशा
“िर र्ग त्याच्या बरबर लग्न करुन टाक” असे बोलून आकाश हर्हष्कलपणे िसला.
“ए काय रे ”, असे बोलून हनशा आकाशला लाडा-लाडािच बळे -बळे र्ारु लागली.
“बरिं , रठक आिे. र्ी आई बरबर बोलिो िुझ्याबद्दल आज” असे बोलून आकाशने हर्षय
सिंपर्ला. हबल पे के ले आहण िे दोघेिी जाण्यासारठ हनघाले.
“आहण िािं, िुला एक सािंगायचिं राहून गेलिं बघ, उद्यापासून र्ी प्रोजेक्सटच्या कार्ार्धे
हबझी रािणार आिे. सो कािी ददर्स आपण भेटु शकणार नािी. र्ी र्ेळ हर्ळे ल िसा िुला कॉल
करे न. बाय”, आकाश
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“कािी ददर्सापेिा एक-ददड र्हिना सािंग की”, हनशा
“ह्मम्र्…. िेच!” असिं बोलून आकाश गाडी स्टाटव करुन हनघून गेला.

आजपासून त्याच्या दृष्टीने खर्या अथावने प्रोजेक्सटचिं कार् चालु िोि िोििं. म्िणून कािी
र्ित्र्ाच्या र्ेल्स आलेल्या आिेि का िे पिार्े म्िणून त्याने त्याचा लॅपटॉप चालु के ला.
हस्िनर्रील सिंध्याचा हपक पाहून त्याला पुन्िा र्ाटू न गेले; कालची सिंध्याच्या
बाबिीिली जी र्ोिीर् ित्ते िोउ शकली नािी िी आज करार्ी का? पण लगेच त्याला
प्रोजेक्सटबद्दल आठर्ले. अन प्रोजेक्सटचे कार् र्ेळेर्र झाले नािी िर भहर्ष्याि आपल्याला असे
प्रोजेक्स्स हर्ळणे र्ुश्कील िोऊन बसेल म्िणून िुिव प्रोजेक्सटचे कार् पुणवत्र्ास जाि नािी िोर्र
आपण सिंध्याचा हर्षय बाजुलाच ठे र्लेला बरा असा हर्चार करुन िो आपल्या पुढील कार्ाला
लागला.
कािी र्ित्र्ाच्या र्ेल्सना ररपलाय देऊन त्याने आपला लॅपटॉप बिंद के ला अन िो
र्कव शॉप र्ध्ये प्रोजेक्सटर्र कसे कार् चाललय िे बघण्यासाठी गेला.
प्रोजेक्सटच्या कार्ाि िो एर्ढा हबझी िोऊन गेला िोिा की हर्कली सुटटी घेण्याची
देहखल त्याला सर्ड नव्ििी. रोज ऑिीस अन घर िेच त्याच चाललिं िोििं. अिरश: ददर्साचे
१२-१२, १४-१४ िास िो ऑदिसच्या कार्ाि हबझी असे.
अधून - र्धून हनशा बरबर िोनर्र त्याचे बोलणे िोि िोिे पण हनशाला भेटणे िुिावस
त्याने टाळले िोिे. अन हनशा देहखल त्याला भेटण्यासाठी िोसव करि नव्ििी. कारण हिलािी
र्ाहिि िोिे िा प्रोजेक्सट आकाशच्या दृष्टीने दकिी र्ित्र्ाचा िोिा िे.
बघिा-बघिा एक र्हिना उलटू न गेला. आिा कु ठे प्रोजेक्सटच्या कार्ािून थोडे ररलॅक्सस
झाल्या सारखे आकाशला र्ाटि िोिे. पोजेक्सट जर्ळ-जर्ळ पुणवत्र्ाच्या ियारीि िोिा.
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३
इथे सिंध्याचिं देहखल रुटीन व्यर्हस्थि चाललिं िोि. पण हिला सॅटरडे आहण सन्डे अशी
दोन ददर्स सुटटी असल्यार्ुळे हिला जॉबचिं बडवन नव्िििं अन िी आपल्या जॉबबद्दल खुष िोिी.
हिच्याकडे लोन हडपाटवर्टें असल्यार्ुळे जास्ि र्कव लोड देहखल नव्ििा
“र्ॅडर्. लोनबद्दल चौकशी करायची िोिी”, एक क्सलाईंट
“िुम्िी बसून घ्या अगोदर”, सिंध्या
“िम्र् बोला आिा...., आर्च्याकडे घरासाठी लोन, र्ािन लोन, गॅझेट लोन, र्गैरा..
र्गैरा.. लोन आिेि, िुम्िाला कोणििं िर्िं आिे”, सिंध्या
सिंध्याने त्या व्यहक्तला लोनबद्दल व्यर्हस्थि र्ाहििी ददली.
“रठक आिे र्ॅडर्. उद्या ककिं र्ा परर्ा येिो सर्व कागदपत्रासि िॉर्ॅहलटी पुणव करायला”,
िी व्यक्ती
“आकाश ईथे ये चल बाळ”, िी व्यहक्त
आकाश शब्द कानी पडिाच सिंध्याच्या काळजाि धस्स झालिं, हिच्या काळजाचा ठोका
चुकला अन िी आपल्या भुिकाळाि गेली.

त्या ददर्शी शाळे च्या आर्ाराि आपण र्ाळलेल्या गुलाबाला उद्देशुन आपल्याला
हचडर्ल्याबद्दल, अन अहर्नाशने हचडर्ून आकाश के र्ळ अहर्नाश सोबि असल्यार्ुळे आपण त्या
दोघािंना र्ाटटेल िे बोलले, अन त्यािंची ििार देहखल हप्रहन्सपला सरािंना के ली ह्या आठर्णीने हिचे
र्न दु:खी झाले.
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अन दुसर्या ददर्शी शाळे च्या रस्त्यार्र आकाशने िाक र्ारुन देहखल आपण थािंबले
नािी म्िणून त्याने जबरदस्िीने पकडलेला आपला िाि अन आपण कािीिी हर्चार न करिा
त्याच्या काना खाली ददलेली हिला आठर्ली.
आपलिं चुकलिंच, त्या र्ेळी िो काय बोलणार आिे िे आपण एकदा ऐकू न घ्यायला िर्िं
िोििं....
आहण आत्ता र्ॉल र्ध्ये भेटलो िेव्िा आपण त्याला स्र्ाईल द्यायला िर्ी िोिी. पण
त्याने िरी कु ठे आपल्याला स्र्ाईल ददली. कदाहचि त्याच्या र्नाि अजून आपल्याबद्दल राग असेल
बहुिेक....
नािी. राग असिा िर आपल्याकडे एकटक बघि का िोिा िो, िरर्ून गेल्या प्रर्ाणे.
सिंध्याचे र्न भुिकाळाच्या नििंदोळ्यार्र िेलकार्े घेि िोिे. िो-नािीचे अिंदाज बािंधि
िोिे.

ओ र्ॅडर् चिा थिंड िोिोय घ्या की, बॅंक कर्वचार्याने आर्ाज ददला अन सिंध्या भानार्र
आली.
िी भानार्र आली पण अजूनपयिंि हिच्या र्नाि आकाशचाच हर्चार चालु िोिा. “िो
FB र्र असेल का?, असेल िर आपल्याला त्याने ररक्वेस्ट का पाठर्ली नसेल?, कदाहचि
आपल्याबद्दल त्याच्या र्नाि अजून िर राग नसेल ना, आहण म्िणूनच त्याने आपल्याला ररक्वेस्ट
पाठर्ली नसार्ी का? असे अनेक प्रश्न हिच्या र्नाि उठि िोिे.

र्िीनाभरापासून रोज १२-१२, १४-१४ िास कार् करुन आलेला किं टाळा दुर
करण्याच्या िेिुने अन एर्ढया ददर्सािंपासून सिंध्याच्या बाबिीि खोळिं बलेले कार् पुणव करण्याच्या
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िेिुने आज त्याने दुपारी २ र्ाजिाच ऑदिस सोडले. अन िो त्या बॅंकेच्या दुसर्या शाखेच्या
रस्त्याला लागला.
िी शाखा त्याच्या ऑदिसपासून चािंगलीच ३०-३५ दक.र्ी. लािंब िोिी. अन
एकटयालाच जायचे असल्याने कािी अिंिर कापल्यार्र त्याला बोअर र्ाटु लागले. म्िणून त्याने
FM चालु के ला.....
FM र्र “बचके िू रिना रे बचके िू रिना, निीं दुजा र्ोका हर्लेगा सिंभलना” िे गाणे
र्ाजि िोिे.
त्याच्या दृष्टीने आहण त्या हसच्युएशनच्या दृष्टीने िे गाणे बकर्ास असल्याने त्याने
चॅनेल बदलले. त्यार्र जुनी गाहण लागली िोिी. त्याचे र्न त्या गाण्यािंर्ध्ये रर्ले.
ह्यार्ेळी बॅंक हसक्सयुरीटी गाडवकडू न र्ाहििी हर्ळहर्ण्यापेिा आपण िडक बॅंकेिच
जायचे, अन सिंध्या कु ठे ददसिे का िे पिायचे असे त्याने ठरहर्ले.

जर्ळ-जर्ळ एका िासाि िो त्या बॅंकेजर्ळ पोिोचला. त्याने पार्किं ग र्धे गाडी पाकव
के ली अन िो िडक बॅंकेि हशरला.
सर्ोरील दोन िीन काउिं टर र्रुन त्याने नजर दिरर्ली, अन एका काउिं टर र्र त्यानी
नजर स्थब्ध झाली.
सिंध्या, त्याच्या र्नाला खुप बरे र्ाटू न गेल.े शेर्टी आपली र्ेिनि कार्ी आली.
सिंध्या हिच्या कार्ाि र्ग्न िोिी.
त्याचिं लि िी बसलेल्या काउन्टरर्र असलेल्या पलेटर्र गेल.े ... 'लोन सेक्सशन'
“I want some info about Loan”, आकाश
“Yes sure, please have a seat.”, सिंध्या
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िीने आकाशला ओळखले, पण िी ऑदिसची िॉर्ॅहलटी िॉलो करि बोलली.
कोणत्या टाईपचिं लोन िर्िं आिे आपल्याला…
“अॅक्सचुली र्ाझा एक छोटा हबहझनेस आिे अन त्यासाठी र्ला लोन िर्िं आिे”, आकाश
(अॅक्सचुली त्याला लोन र्गैरा ची आर्श्यकिा नव्ििी, पण सिंध्या सोबि बोलण्यासाठी
लोन सेक्सशनची पलेट र्ाचल्यार्र त्याला सुचलेली िी आयडीया िोिी.)
त्यानिंिरची जर्ळ-जर्ळ १५-२० हर्हनटे हिने त्याला पुणवि: लोन हस्कर्बद्दलची
कल्पना ददली.
हिलािी आपली ओळख आकाश सर्ोर दाखर्ण्याची र्नोर्न हिव्र इछा िोिी. पण
आपली ओळख कशी प्रगट करार्ी? असा प्रश्न िोिा.
“स्क्सयुज र्ी सर, िुर्चे हर्हझटींग काडव हर्ळू शके ल का?”, सिंध्या
Yes sure, असे बोलून त्याने आपले हर्हझटींग काडव काढू न सिंध्याला ददले अन िो
जाण्यासाठी हनघाला.
आपणास सिंध्याने ओळखले असार्े का? की िी जाणून बुजून ओळख दाखर्ि नािी
असा हर्चार त्याच्या र्नाि घोळिच िोिा इिक्सयाि....
आकाश. ओळखलसिं नािी का र्ला? , सिंध्याने त्याला र्ागून आर्ाज ददला.
िो एक िण स्िब्ध झाला अन पलटू न “ओळखलिं न, पण....”, आकाश
“ओके , निंिर बोलुया, I will call u later” असे बोलून हिने आकाशला हनरोप ददला.
ऑदिस र्ध्ये खाजगी नको ह्याचे भान ठे ऊनच हिने आकाशचा हनरोप घेिला िोिा.
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आकाश आज खुप खुश िोिा. घरी पोिोचल्या-पोिोचल्या त्याने करकचुन आपल्या
आईला हर्ठी र्ारली.
“काय रे र्ेडया, काय झालिं?”, र्ालिीबाई
आकाशच्या चेिर्यार्रील आनिंद ओसािंडून र्ािि िोिा. अन र्ालिीबाईंना िो स्पष्ट
ददसि िोिा.
“काय झालिं आकाश खुप खुष ददसिोस, आपल्या आईला सािंगशील का?”, र्ालिीबाई
“आई अगिं िी.....”, त्याने अधवर्ट आपले र्ाक्सय िोडले. “म्िणजे िो जो प्रोजेक्सट आिे
ज्यार्र र्ी कार् करिो आिे. िो आज पुणव िोि आिे. अन पुढे जाऊन असेच आणखी प्रोजेक्सट र्ला
हर्ळणार आिेि. म्िणून र्ी आज खुप खुष आिे.”
र्ालिीबाई देहखल त्याच्या आनिंदाि साहर्ल झाल्या. अन िू अशीच प्रगिी करि राि
असा आहशर्ावद देऊन आपल्या कार्ास हनघून गेल्या.

काय करिोस िे आकाश? त्याने त्याच्या र्नालाच प्रहिप्रश्न के ला.
अजून आपल्याला सिंध्याच्या बाबिीि कािीच र्ाहिि नाहिए, अन एर्ढया लर्कर
आईला सािंगणे म्िणजे आपला र्ुखवपणा ठरे ल.
त्याच्या र्नाची अस्र्स्थिा र्ाढि चालली िोिी. कारण रात्रीचे जेर्ण र्गैरा आटपून
झोपायची र्ेळ झाली िरी देहखल सिंध्याचा िोन आला नव्ििा.
िो बेडर्र पडू न हिचा िोन येण्याची र्ाट बघि िोिा....

आज सकाळी - सकाळीच सिंध्या त्याच्या घरी आली िोिी.
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“काकु , आकाश आिे का घरी?”, सिंध्या
“िो आिे ना. पण अजून झोपलेलाच आिे बघ”, र्ालिीबाई
िशी सिंध्या डायरे क्सटली आकाशच्या बेडरुर् र्धे गेली. “आकाश ऐकिोस का, उठ न,
अरे उठ न”
आजचिं र्ी र्स्िपैकी पलाननिंग के लिं आिे. आज आपण ददर्सभर र्स्िपैकी बािेर
जाऊया, दिरुया, शॉपींग करुया, र्गैरा.. र्गैरा...
िसा आकाश उठला अन र्स्िपैकी कािी र्ेळाि ियार िोऊन खाली आला.
सिंध्या अन र्ालिीबाई खाली चिा घेि - घेि गपपा गोष्टीि हबझी िोत्या....

“चल ग सिंध्या”, आकाश
आई आम्िी येिो, आकाश अन सिंध्या एकत्रच बोलले.
अन दोघेिी घराबािेर पडले.
आकाश गाडी चालर्ि िोिा अन सिंध्या त्याच्या बाजुच्या हसटर्र बसलेली िोिी.
हिचिं गाणिं गुणगुणणिं चालु िोििं.
हिचिं िे गुणगुणणिं आकाशला एर्ढिं र्ोहून गेलिं िोििं की त्याने गाडीर्धला FM देहखल
चालु करण्याची िसदद घेिली नव्ििी.
िे एका र्ॉल जर्ळ पोिोचले िसे आकाशने पार्किं ग र्ध्ये आपली गाडी पाकव के ली.
अन िे दोघेिी र्ॉल र्ध्ये हशरले.
“आकाश ऐक न, िा ड्रेस बघ निं, कसा ददसेल र्ला”, सिंध्या
“खुप छान आिे, तू स्र्ि:च राय करुन बघ निं, खुप शोभुन ददसेल िुझ्यार्र”, आकाश
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दोघािंनीिी एकर्ेकािंच्या पसिंिीची खुप सारी शॉनपिंग के ली िोिी. अन र्ुर्ी बघण्याच्या
पलाननिंगने िे र्ॉलच्या बािेर पडले.
त्याने सार्ान गाडीच्या हडकीर्ध्ये टाकले अन िो ड्रायव्िींग साठी हसटर्र येऊन
बसला.
अन एर्ढ्याि र्ागून कसला िरी जोराचा आर्ाज आला म्िणून त्याने र्ागे पाहिले
िर एक र्ोठा डिंपर चालकाचे हनयिंत्रण सुटल्यार्ुळे त्या र्ॉलच्या आर्ाराि घुसला िोिा अन िो
पलटी िोऊन घसपटि येऊन जोराि र्ागच्या बाजूने आकाशच्या गाडीला धडकला.
िशी सिंध्या गाडीची पुढची काच िडकू न बािेर िे कली गेली. हिला जबर र्ार बसून
िी हर्व्िळि पडली िोिी. हिच्या डोक्सयािून रक्ताच्या धारा र्ािि िोत्या.
आकाश स्टेअररिं ग र्ध्ये अडकल्यार्ुळे त्याला हिच्या र्दिीसाठी जािा येि नव्ििे. िो
गाडी र्धूनच र्दिीसाठी ओरडण्याचा खुप प्रयत्न करि िोिा. पण का कु णास ठाऊक त्याच्या
िोंडू न एकिी उच्चार बािेर पडि नव्ििा.
िो खुप िाि-पाय िलर्ि िोिा पण कािी के ल्या त्याला बािेर हनघिा येि नव्ििे
अन अचानक त्याला जाग आली. पिाटेचे ४ र्ाजले िोिे. त्याचे पुणव शरीर घार्ाने
नचिंब झाले िोिे. ह्रुदयाची धड-धड दुपटीने र्ाढलेली िोिी.

अजून देहखल िो घाबरलेल्या अर्स्थेिच हबछान्यार्र पडू न िोिा.
त्याला कािीच सर्जि नव्ििे की आिा कािी िणापुर्ी जे पाहिले िे सत्य िोिे की
स्र्प्न. कािी र्ेळािच त्याची खात्री पटली की िे स्र्प्नच िोिे.
िरी सुद्धा त्याचे ह्रृदय खुप जोर-जोराि धडधडि िोिे. त्याने डोळे घट्ट हर्टू न
झोपण्याचा प्रयत्न के ला पण त्याला कािी के ल्या झोप लागि नव्ििी. निंिर बर्याच उहशरा त्याचा
डोळा लागला. सकाळी जाग आली िेव्िा जर्ळ- जर्ळ ८ र्ाजायला आले िोिे.
िो गडबडीने उठु न ऑदिसच्या ियारीला लागला.
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सध्या त्याच्या रुटीन र्ध्ये खुप बदल आले िोिे. कधी-कधी िो रोजच्या व्यायार्ाला
देहखल टाळु लागला िोिा.

आज ऑदिसला पोिोचायला त्याला उहशरच झाला िोिा. िो ऑदिसला पोिोचला
िेव्िा ११ र्ाजून गेले िोिे.
खरिं िर आज िो ऑदिसला आला िर िोिा पण त्याचे र्न कार्ाि नव्ििेच.
रात्री पडलेले स्र्प्न त्याच्या डोक्सयािून जािच नव्ििे. राहून राहून िेच िेच हर्चार
त्याच्या र्नाि घोळि िोिे.
खरिं च पिाटेची स्र्प्न खरी िोिाि का......?
कु णाशी बोलार्िं...? कु णाला सािंगार्िं....?
त्याच्या र्नाची घालर्ेल चालुच िोिी.
अव्याला सािंगार्िं का....?
नको यार...िो नुसिाच शिाहनशा करायचा.
एर्ढ्याि त्याचा िोन र्ाजला. हनशाचा िोन िोिा.
“काय यार आकाश. काय चाल्लय”, हनशा
“एर्ढे ददर्स िोन नाय, र्ेसेज नाय, काय करिोस काय िु”, हनशा
“अन र्ी िुला िोन के ला िर कधी िू कॉल pic up नाय करि. िर कधी िुझा िोन
out of coverage area येिो”, हनशा
“ए हर्सरला की काय रे . Pleas yaar dont forget me”, हनशा
हनशा कर्ालीची हसररयस िोऊन बोलि िोिी.
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“असिं कसिं हर्सरे न यार, तू िर र्ाझी चािंगली फ्रेन्ड आिेस. बस थोडा कार्ाि हबझी
िोिा म्िणून िुला कॉल करणे जर्लिं नािी गिं”, आकाश
“काय यार िक्त फ्रेन्ड”, हनशा
“आकाश, तू िुझ्या आईशी बोलणार िोिा र्ाझ्याबद्दल”, हनशा
“हनशा एर्ढे ददर्स र्ी र्ाझ्या प्रोजेक्सटच्या कार्ाि हबझी िोिा सो र्ला आईशी
बोलण्यासाठी र्ेळच हर्ळाला नािी आहण.....”
“आहण काय आकाश...”, हनशा
“हनशा हपलज र्नाला खराब र्ाटू न घेऊ नकोस, पण अजून र्ी िुझ्याबद्दल शुअर
नािीए. सो र्ला अजून थोडा र्ेळ िर्ा आिे. अन म्िणूनच र्ी िुझ्याबद्दल अजून आईला काहििी
सािंगीिले नािी”., आकाश
“रठक आिे आकाश, िुला िर्ा िेर्ढा र्ेळ घे. पण हपलज र्ला िुझ्यापासून दुर करु
नकोस रे . िुझी खुप सर्य झाली आिे. र्ी नािी राहु शकि िुझ्यापासून दुर..हपलज आकाश”,
हनशा
“हनशा स्र्ि:च्या भार्नािंर्र िाबा ठे र्”, आकाश
“आहण िो र्ी हर्चार करे न िुझ्या प्रपोजलचा. आिा िर खुष न”, आकाश
ओके चल बाय र्ला थोडे कार् आिे असे बोलून आकाशने िोन ठे ऊन ददला.
हबच्यार्याच्या र्नाची हिधा अर्स्था झाली िोिी.
“काय चालले आिे िे हजर्नाि”, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला
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एर्ढ्याि त्याची सेिेटरी त्याच्या के हबन र्धे हशरि...”आय एर् सॉरी, पण काय झाले
सर”
“नािी कािी नािी, तू बोल”, आकाश
“सर पाटीचा िोन आलेला, िे हर्चारि िोिे प्रोजेक्सटच कार् कु ठर्र आलयिं म्िणून”,
सेिेटरी
“सर र्ी कॉल रान्सिर पण के ला िोिा िुम्िाला पण िुम्िी ररपलाय नािी ददला सो
र्ी पाटीला सािंगीिले निंिर सरािंशी बोलिे म्िणून”, सेिेटरी
“ओके र्ी आफ्टर लिंच पाटीला र्ेल करिो. िोपयिंि िू एक कार् कर, प्रोजेक्सटचे सर्व
हडटेल्स कलेक्सट कर अन र्ाझ्याकडे घेऊन ये”, आकाश

आकाशचा िोन खणाणला, हडस्पलेर्र अन-नोन निंबर िोिा म्िणून त्याने कॉल कट
के ला अन िो परि जेऊ लागला.
पुन्िा त्याच निंबरने कॉल आला िसा त्याने कॉल ररहसव्ि के ला.
िेलो, सर्ोरुन एक लेडी बोलि िोिी.
“र्ाि करा, र्ी आपणास ओळखले नािी”, आकाश
“िेलो, आकाश! र्ी सिंध्या बोलिे. ओळखले का?”, सिंध्या
िणभर त्याचा आपल्या कानार्र हर्श्वासच बसला नािी.
एका िणासाठी र्ेळ थािंबल्या प्रर्ाणे िो स्िब्ध झाला. त्याच्या िािािला घास त्याच्या
ओठािंजर्ळच हस्थरार्ला.
“िेलो आकाश, िुच बोलिोस न”, सिंध्या
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िसा आकाश पटकन भानार्र आला. त्याने आपल्या िािािील घास खाली ठे र्ला अन
िो खुचीर्रुन उठू न बोलु लागला.
“अगिं सिंध्या. I dont belive, की िू र्ला कॉल के लाय”, आकाश
“िो र्ीच बोलिे”, सिंध्या
“अरे िू त्या ददर्शी लोन साठी आलेला. सो आज दुपारहून येऊ शकिोस का िु? ब्रान्च
र्धे”, सिंध्या
“अगिं आज र्ला जरा एक र्ित्र्ाच कार् िोििं. सो...”, आकाश
“आपण सिंध्याकाळी भेटुयाि का?”, आकाश
ओके , सिंध्याने पण सिंर्िी दशवर्ली.
अॅक्सच्युली त्याला सिंध्याला भेटण्याची सिंधी दर्डर्ायची नव्ििी. हिने जर सिंध्याकाळी
भेटणे जर्णार नािी असे बोलले असिे िर दुपारचे कार् बाजुला ठे ऊन देहखल िो जाण्यासाठी
ियार झाला असिा.
अन हिथे सिंध्याला देहखल आकाशला भेटण्याची इछा िोिी म्िणून हिनेदहे खल त्याच्या
बोलण्याला लगेच सिंर्िी देऊन टाकली.
“पण कु ठे . अन िसिं पण या शिराि र्ी नहर्न आिे”, सिंध्या
“िु काळजी करु नकोस िुझ्या ऑदिस सुटण्याच्या र्ेळेला र्ी िुला ररहसव्ि करायला
येिो.”, आकाश
“रठक आिे “, सिंध्या

निशासंध्या

मिोज चापके

दुपारच्या जेर्णानिंिर त्याने लगेच आपल्या सेिेटरीकडू न प्रोजेक्सटचे डीटेल्स र्ागर्ून
घेिले र् िो लगेचच आपल्या कार्ाला लागला.
कारण त्याला सिंध्याकाळी र्ेळेर्र सिंध्याला ररसीव्ि करायला पोिोचायचे िोिे.
पाटीला र्ेल करून ३:३० र्ाजेपयिंि िो र्ोकळा झाला.
अन लगबगीने आपली बॅग भरून सिंध्याला ररसीव्ि करण्यासाठी हनघाला.
जेव्िा िो हिच्या बँक शेजारी पोिोचला िेव्िा सिंध्याकाळचे ४:४५ झाले िोिे. कािी
र्ेळ िो िसाच गाडीि बसून रािीला.
अन त्याला सकाळी पडलेल्या स्र्प्नाची आठर्ण झाली. त्याचे हृद्य जोर जोराि धडधडू
लागले.
खरिं च सकाळचे स्र्प्न खरे झाले िर......
सकाळी असे स्र्प्न पडले अन सिंध्याने पण आजच बरोबर िोन के ला. आपण आज हिला
भेटायला पाहिजे िोिे की नािी ह्यािं हर्चाराि िो गढू न गेला िोिा.
गाडीच्या डू अरच्या काचेर्र टक टक चा आर्ाज आला.
बािेरून सिंध्या आकाशला आर्ाज देि िोिी.
“अरे आकाश कधीपासून आर्ाज देिेय र्ी िुला”, सिंध्या
“अग सॉरी, र्ाझे लि जरा बाजूला िोिे”, आकाश
“काय? बाजूला. कोणत्या र्ुलीला र्गैरा बघि िोिास की काय?”, असे बोलून सिंध्या
हर्श्कील पणे िसली.
“नािी ग, िसिं कािी नािी. जरा हर्चाराि र्ग्न िोिो.”, आकाश
त्याने गाडी चालू के ली अन िो िडक आपल्या आर्डीच्या कॉिी शॉप र्ध्ये हिला
घेऊन गेला.
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४
“िम्र्, काय घेणार र्ग”, आकाश
“र्ला न एक पहियाला पैग, अन कािीिरी खायला”, सिंध्या बोलून िसू लागली.
सिंध्याचा स्र्भार् पहिल्यापेिा खूप जॉली झाला िोिा.
“अरे यार, कॉिी शॉप र्ध्ये आलो आिोि िर कॉिीच हर्ळणार ना”, सिंध्या
“I mean to say, which type of coffee”, आकाश
“र्ला एक कोल्ड कोिी”, सिंध्या
त्याने सिंध्या साठी कोल्ड कॉिी अन स्र्ि:साठी िॉट कॉिीची ऑडवर ददली.
कॉदिच्या बाबिीि र्ात्र दोघािंच्या िी सर्ई एकदर् हर्रुद्ध िोत्या.
“सिंध्या आपण असे अचानक भेटू कधी असे र्ला स्र्प्नाि देखील र्ाटले नव्ििे”, आकाश
“First of all I am sorry Sandhya”, आकाश
“कशासाठी सॉरी आकाश”, सिंध्या
“शाळे र्ध्ये त्यार्ेळी जे कािी घडले......”, आकाश
“Ohh, Common आकाश, िे िर र्ी के व्िाच हर्सरले”, सिंध्या
“अन र्ुळी िुझ्यार्र र्ाझा राग कधी नव्ििाच”, सिंध्या
आकाश र्नाि खूप खुश झाला.
“िरीसुद्धा अव्याबद्दल सॉरी”, आकाश
“िम्र्”, सिंध्या
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“अरे अहर्नाश काय करिो आिा, िुझ्या सिंपकावि आिे का अजून”, सिंध्या
“िो, आम्िी चािंगले हर्त्र आिोि”, आकाश
“अन एकर्ेकािंच्या घरी येण जाणिं असिे आर्चिं”, आकाश
एर्ढ्याि र्ेटर कॉिी घेऊन आला.
“अरे आपण ज्या कार्ासाठी भेटि आिोि िे िर बाजूलाच राहिले”, सिंध्या
“िुला लोन िर्े िोिे न”, सिंध्या
(आकाशच्या दृष्टीने खरे िर लोन िे सिंध्याला भेटण्याचे एक बिाणे िोिे.)
“िो ग, िर्े िोिे. पण आिा िी गरज हर्टली आिे.”, आकाश
“म्िणजे”, सिंध्या
“अग, र्ी एका प्रोजेक्सट र्र कार् करि िोिा िो प्रोजेक्सट आिा पूणव झाला आिे. अन
थोड्याच ददर्साि र्ला त्याचे खूप पैसे भेटणार आिेि.”, आकाश
सिंध्या थोडी नव्िवस िोिच बोलली.
“म्िणजे िुलािं आिा लोनची आर्श्यकिा नािी का?”, सिंध्या
“नािी, पण.....”, आकाश
“पण काय आकाश?”, सिंध्या
“आपण कार्ा व्यहिररक्त िी भेटू शकिो न सिंध्या”, आकाश थोडा चाचपडिच बोलला.
त्याला अपेहिि िोिे सिंध्या नािी असे बोलेल. पण झाले उलटेच
“िो आकाश, र्ला आर्डेल पुन्िा िुला भेटायला”, सिंध्या
हिच्या या बोलण्याने आकाशच्या र्नार्रचे खूप र्ोठे दडपण दूर झाले.
दोघेिी कॉिी सिंपर्ून शॉप र्धून बािेर पडले.
“सिंध्या र्ी िुला ड्रोप करिो घरी”, आकाश
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“नािी आकाश, र्ी जाईन”, सिंध्या
आकाशने खूप िट्ट के ला, पण िी बाय करून जायला हनघाली.

आजचा ददर्स खूप चािंगला गेला िोिा आकाशसाठी. आपल्या आईला सिंध्याच्या
बाबिीि सर्व कािी सािंगार्े असे त्याला र्ाटले.
पण सकाळी हनशाचा आलेला िोन, अन हिच्या बरोबर झालेला सिंर्ाद त्याला
आठर्ला. अन त्याने आपल्या आईला सिंध्याबद्दल र्ग कािी ददर्सािंनी सािंगू असे ठरहर्ले.
कारण त्याला अजून सिंध्याच्या र्नाचा र्ेध घ्यायचा िोिा. हिच्या र्नाि आपल्या
साठी जागा आिे का िे जाणून घ्यायचे िोिे.
“अन अजून िर आपली र्ैत्री देखील पाहिजे िशी िु लली नािी, र्ग कसा घेणार
हिच्या र्नाचा र्ेध”, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला.

सिंध्याला देखील आकाशला भेटून बरे र्ाटले िोिे. हिच्या र्नािला आकाशबद्दलचा
सिंकोच पुरिा दूर झाला िोिा. दक आकाश आपल्याशी बोलेल की नािी?.
रात्रीचे ११.३० र्ाजले असिील. आकाशचा र्ोबाईल र्ाजला.
त्याचा नुकिाच डोळा लागला िोिा.
त्याने ओझरिी नजर र्ोबाईल र्र टाकली
हनशाचा र्ॅसेज िोिा. त्याने र्रर्र नजर दिरर्ली अन पुन्िा र्ोबाईल बाजुला ठे ऊन
ददला.
िण भरािच जोराचा हर्जेचा झटका लागार्ा िसा िो बेडर्र उठु न बसला.
त्याने पुन्िा र्ोबाईल घेिला अन िो र्ॅसेज र्ाचु लागला.
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आकाश, हनशाला सपव दिंश झाला आिे. हिला अर्ुक एका िॉहस्पटल र्ध्ये अॅडहर्ट के ले
आिे. िू लर्कर पोिोच. हनशाची फ्रेन्ड XXXX
िो िसाच उठला अन कपडे चेंज करुन गाहडच्या चाव्या घेऊन बािेर पडला.

आपण हनशाला बघून ददड-दोन िासािंि परि येऊ असा हर्चार करुन आपल्या आईची
झोप र्ोड िोऊ नये म्िणून र्ालिीबाईंना न सािंगिाच िो घरा बािेर पडला िोिा.
िो िॉहस्पटल र्र पोिोचला िोपयिंि हनशार्र उपचार चालु िोिे. हिचे आई-र्हडल
भयिंकर घाबरलेले िोिे. अन आई िर अिरश: रडिच िोिी. हिचे र्हडल हिच्या आईची सर्जुि
काढि िोिे. बाकीच्या हिच्या २-४ र्ैत्रीणी िोत्या. त्यापैकीच एकीने आकाशला र्ॅसेज करुन
कळहर्ले िोिे.
कािी काळाने डॉक्सटर बािेर आले.
िसे हनशाच्या आई-र्हडलािंनी हनशाबद्दल त्यािंच्याकडे हर्चारणा के ली.
खुप हर्षारी साप िोिा. बरे झाले िुम्िी र्ेळेि हिला िॉहस्पटल र्ध्ये िलहर्ले., डॉक्सटर
“पण डॉक्सटर.....”, हनशाची आई
“िो, र्ला र्ाहिि आिे. िुम्िाला काय हर्चारायचे आिे.”, डॉक्सटर
“आम्िी हिच्या शरीरािून पुणव हर्ष बािेर काढले आिे. पण जोपयिंि िी शुद्धीर्र येि
नािी िोपयिंि आम्िी काहििी सािंगू शकि नािी”, डॉक्सटर
डॉक्सटरािंचे बोलणे ऐकिाच हनशाच्या आईच्या डोळ्यािून अश्रु धारा घळाळु लागल्या.
हनशाच्या र्ैत्रीणींनी हिच्या आई र्हडलािंना हिम्र्ि ठे र्ायला सािंगून, आम्िी उद्या
सकाळी पुन्िा येऊ असे बोलून त्यािंचा हनरोप घेिला.
आिा िक्त हिथे हनशाचे आई- र्हडल आहण आकाशच िोिे.
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आकाशची हनशाच्या आई-र्हडलािंना भेटण्याची कधी र्ेळच आलेली नव्ििी अन
हनशाने देहखल आकाशबद्दल हिच्या आई-र्हडलािंना कधी सािंगीिले नव्ििे. त्यार्ुळे िे एकर्ेकािंसाठी अनोळखीच िोिे.
आकाशनेच शेर्टी पुढाकार घेऊन आपली ओळख देण्याचे ठरहर्ले.
“िाय अिंकल, र्ी हनशाचा फ्रेन्ड”, आकाश
र्ाय सेल्ि आकाश, र्गैरा.. र्गैरा.... त्याने हनशाच्या र्हडलािंना आपले इिं रोडक्सशन
ददले.
“िर्िं असेल िर िुम्िी हनशाच्या र्म्र्ीला घरी सोडू न या. र्ी थािंबिो इथे िुम्िी
येईस्िोर्र”, आकाश
हनशाच्या र्हडलािंना आकाशचे म्िणणे पटले.
रठक आिे आकाश असे बोलून िे हनशाच्या आईची सर्जुि काढि हिला घरी घेऊन
जाण्यास हनघाले.
हनशाचे र्डील हिच्या आईला घरी सोडू न आले िोपयिंि आकाश बािेरच खुचीर्र
बसलेला िोिा.

हिचे र्हडल आकाश जर्ळ जाऊन त्याला िाक र्ारणार, इिक्सयाि त्यािंचा लिाि आले
आकाशचा डोळा लागला आिे.
त्यािंनी त्याला हडस्टबव न करिा िसेच झोपु ददले.

सकाळी आकाशला जाग आली िेव्िा सकाळचे ९ र्ाजून गेले िोिे.
अरे आकाश, तू ईथे काय करिोस……
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आर्ाज ओळखीचा िोिा. आकाशने पलटू न पािीले. अहर्नाश त्याच्या बायको सोबि
िोिा.
आिा आपण पुरिे र्ेलो, आकाश र्नोर्न
“काय झाले. काकूिं ना बरे र्गैरा नािी का?”, अहर्नाश
“अरे नािी रे . एक फ्रेन्ड अॅडहर्ट आिे”, आकाश
“कोण?”, अहर्नाश
“अरे िू नािी ओळखि”, आकाश
“र्ी नािी ओळखि, असा कोणिा फ्रेन्ड आिे रे िुझा”, अहर्नाश
“िी र्ाझी नहर्न फ्रेन्ड आिे”, आकाश
“िी?”, अहर्नाश
अहर्नाश एकदर् प्रश्नाथवक आहण आश्चयावने त्याच्याकडे बघून बोलला.
“येिोच र्ी, िुझ्या र्हिनीची अपॉईंटर्ेंट घेऊन, िोपयिंि थािंबच िु”, अहर्नाश
अहर्नाश गेल्याचे पाहून आकाशने लगेच हनशाचा र्हडलािंचा हनरोप घेिला. त्यािंना
आपला र्ोबाईल निंबर ददला अन कािी र्दि लागल्यास जरूर कळर्ा. र्ी पुन्िा येऊन जाईन
असे बोलून आकाश अहर्नाशला टाळण्यासाठी हिथुन सटकला.

िो घरी पोिोचला िेव्िा र्ालिीबाई प्रचिंड अस्र्थ िोत्या. आकाशच्या अशा अचानक
गायब िोण्याने त्यािंना काय करार्े अन काय नाय कािी सुचि नव्ििे.
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त्या पोहलसािंना आकाशच्या अचानक गायब िोण्याची र्ाहििी देण्यासाठी िोन
लार्णारच िोत्या िेर्ढ्याि आकाशची गाडी त्यािंना र्ध्ये येिाना ददसली. अन त्यािंनी सुटके चा
हनश्वास सोडला.
पण त्या आकाश र्र प्रचिंड हचडल्या िोत्या. आजपयिंि कधीिी न सािंगिा आकाश असा
घरािून बािेर पडलेला नव्ििा.
आकाश येिाच त्यािंनी आकाशची चािंगलीच खडसार्णी के ली. आकाश देहखल आपल्या
आईचे िे रुप पहिल्यािंदाच पािि िोिा. आकाशला देहखल पटले दक आपल्या आईचे रागार्णे
योग्यच आिे. शेर्टी आईचे ह्रुदय आिे िे. आईला आपल्या र्ुलाची काळजी लागणारच. शेर्टी
त्याने आपल्या आईची र्ािी र्ागीिली. र्ी आधी फ्रेश िोिो अन र्ग िुला सर्व कािी सािंगिो असे
बोलून िो आपल्या रुर् र्ध्ये हनघून गेला.

िो जेव्िा फ्रेश िोऊन खाली आला िेव्िा र्ालिीबाई त्याची चिाच्या टेबलर्र र्ाट
बघि बसल्या िोत्या.
िो आपल्या आई शेजारी जाऊन बसला.
आपल्या आईचा िाि िािाि घेऊन काल रात्री घडलेला सर्व प्रकार त्याने आपल्या
आईला सािंहगिला.
“अन िी हनशा कोण?”, र्ालिीबाई
“आहण िू जािाना एकदा िरी र्ला सािंगून जायला िर्े िोिे की नािी?”, र्ालिीबाई
“िुझ्या अशा अचानक गायब िोण्याने र्ी दकिी घाबरले िोिे”, र्ालिीबाई
“िो आई र्ान्य आिे, र्ाझी चुकी झाली. पण र्ला र्ाटले िोिे र्ी ददड - दोन िासािंि
परि येईन र्ग नुसिीच िुझी झोपर्ोड नको म्िणून र्ी िुला न सािंगिाच बािेर पडलो.”, आकाश
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“अन हिथे गेल्यार्र अडकलो. अन हिथे बसल्या बसल्या र्ाझा कधी डोळा लागला
र्ला सर्जलेच नािी. जेव्िा जाग आली िेव्िा सकाळचे ९ र्ाजून गेले िोिे”, आकाश
“आई हनशाबद्दल र्ी सिंध्याकाळी िुझ्याबरबर बोलिो. आिा र्ला ऑदिसला
हनघायला िर्े”, आकाश
र्ालिीबाईंचा हनरोप घेऊन िो ऑदिसला जाण्यासाठी बािेर पडला.

त्याने ऑदिस ला जािाना िॉहस्पटल ला र्ळू न हनशाची िब्बेि आिा कशी आिे िे
पािार्े या हर्चाराने िॉहस्पटलच्या रस्त्याला गाडी र्ळहर्ली. पण िणाधावि िो थािंबला. हिथे
पुन्िा अव्या भेटला िर....
नािी नकोच, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला.
त्याने आपला र्ोचाव पुन्िा ऑदिसकडे र्ळहर्ला.
ऑदिसला पोिोचल्यार्र त्याने हनशाच्या र्ोबाईल र्र कॉल के ला. पण हिचा
र्ोबाईल हस्र्च्ड ऑि येि िोिा.
“बहुिेक कालपासून र्ोबाईल ची बॅटरी चाजव के ली नसार्ी म्िणून र्ोबाईल बिंद झाला
असार्ा”, आकाश
त्याने आपला र्ोबाईल बाजुला ठे र्ला अन िो पुन्िा कार्ाि हबझी झाला.

एर्ढ्याि त्याच्या र्ोबाईल र्र Whats App चा र्ॅसेज आला.
सिंध्याचा र्ॅसेज िोिा “िाय, गुड र्ॉर्निंग”
त्याने ररपलाय के ला “र्ेरी गुड र्ॉर्निंग हडअर”
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सिंध्याकडू न पुन्िा र्ॅसेज आला “हडअर???”
“का? कािी चुकलिं का र्ाझिं, की िुला हडअर बोललेलिं आर्डलिं नािी?”, आकाश
“नािी िसे कािी नािी. पण.....”, सिंध्या
'“पण काय?” , आकाश
'“कािी नािी”, सिंध्या
अन पुढे िसण्याचे नसिंबॉल िोिे.
आकाशने अजून दोन-चार र्ॅसेज के ले, पण सिंध्याने कािीच ररपलाय नािी ददला.

सिंध्याकाळी आकाश जेव्िा घरी पोिोचला िेव्िा र्ालिीबाई अन अहर्नाशच्या गपपाटपपा अन चिा चालला िोिा.
आकाश जसा िॉलर्ध्ये हशरला, दोघेिी एकदर् शािंि झाले.
आकाश सर्जला कािीिरी आपल्याबद्दलच बोलणे चालले असणार. म्िणूनच दोघेिी
एकदर् शािंि झाले.
पण त्याने आपल्या चेिर्यार्रचे भार् जरािी न बदलिा अहर्नाशला हर्चारले...
'“अरे अव्या, अचानक कसा काय?”, आकाश
'“अरे असचिं, काकुिं ची आठर्ण आली म्िणून आलो भेटायला”, अहर्नाश
'“आकाश, तू फ्रेश िोऊन ये, र्ी कॉिी टाकिे”, र्ालिीबाई
िो फ्रेश िोऊन आला िोपयिंि र्ालिीबाई सुद्धा कॉिी घेऊन आल्या.
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'“काय आकाश रार् सकाळी र्ला न भेटिाच िुम्िी िॉहस्पटल र्धून पळ काढला?”,
अहर्नाश
अहर्नाशने जाणून-बुजून र्ालिीबाईं सर्ोरच प्रश्न उपहस्थि के ला.
आकाश हर्षय बदलणार हििक्सयाि....
'“िा, आकाश िू हनशाबद्दल सिंध्याकाळी बोलु असे बोलला िोिास”, र्ालिीबाई
आिा आकाशला िा हर्षय टाळण्याजोगा नव्ििा. त्याने हनशाबद्दल सर्व कािी
सािंगण्यास सुरर्ाि के ली.
आर्ची ओळख िे सबुक र्रुन झाली. त्यानिंिर िोनर्र बोलणिं, भेटणिं अन कािी
ददर्सािंपर्
ु ीच हिने त्याला के लेले प्रपोज.... र्गैरा... र्गैरा...
िे सर्व ऐकिाना र्ालिीबाईंच्या चेिर्यार्र सर्ाधानाचे भार् ददसि िोिे.
'“र्ग गाडी अडली आिे कु ठे आकाश”, र्ालिीबाई
आिा िर त्याला सिंध्याबद्दल बोलणे देहखल अहनर्ायव िोऊन बसले िोिे.
पण अजूनपयिंि त्याला सिंध्याबद्दल जास्ि कािी र्ाहिि नव्ििे म्िणून त्याने सिंध्याबद्दल
बोलणे टाळले.
अन....
“हनशा चािंगली र्ुलगी आिे, पण र्ी हिच्याबद्दल अजूनपयिंि शुअर नािी, अन हिच्या
र्नाि र्ाझ्याबद्दल प्रेर् भार्ना असिील, पण र्ाझ्यासाठी िी र्ाझी चािंगली र्ैत्रीण आिे”. एर्ढे
बोलून त्याने िो हर्षय हिथेच सिंपर्ला.
'“रठक आिे. र्ग िुझ्या र्ैत्रीणीची िब्बेि कशी आिे आिा िे िरी बघायला जायला
िर्िं की नािी आपल्याला”, र्ालिीबाई
'“रठक आिे. पण आज नको, आधीच खुप उहशर झाला आिे”, आकाश
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सकाळी आकाश उठला िेव्िा त्याच्या र्ोबाईल र्र हनशाच्या र्डीलािंचा र्ॅसेज आला
िोिा.
'“थॅन्क्सस आकाश, हनशाची िब्बेि आिा बरी आिे. िू के लेल्या सिकायावबद्दल पुन्िा
एकदा थॅन्क्सस”
(आकाशने हनशाच्या िॉहस्पटल खचावची पुणव जबाबदारी हस्र्कारली िोिी अन
म्िणूनच हिच्या र्हडलािंनी आकाशचे आभार र्ानले िोिे)
र्ालिीबाई आहण आकाश १०:३० िे ११:००च्या दरम्यान िॉहस्पटल ला पोिोचले.
हनशा बेडर्र बसलेली िोिी.
हिच्या आजुबाजुला हिचे आई-र्हडल आहण कािी र्ैत्रीणी बसलेल्या िोत्या.
आकाश आहण र्ालिीबाई गेले िशा हिच्या र्ैत्रीणी हिच्या आई-र्हडलािंची आहण
हनशाची भेट घेऊन जायला हनघाल्या.
'“हनशा, कशी आिेस? कसे र्ाटिेय आिा?”, आकाश
'“रठक आिे, पण पायाला थोडी सुज आिे.”, हनशा
त्यानिंिर कािी र्ेळ एक-र्ेकािंचा पररचय आहण र्ायिळ गपपा चालल्या.
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साधारणि: अध्याव - पाऊण िासाने र्ालिीबाई अन आकाश, हनशा र् हिच्या आईर्हडलािंचा हनरोप घेऊन घरी जाण्यासाठी बािेर पडले.
आकाश ड्राईव्ि करि िोिा. र्ालिीबाई त्याच्या बाजुच्याच हसटर्र बसलेल्या िोत्या.
दोघेिी आपल्याच हर्चाराि गढु न गेले िोिे. कु णीिी एकिी शब्द बोलि नव्ििे.
अन अचानक र्ालिी बाई बोलल्या....
'“र्स्ि र्ुलगी आिे हनशा, नािी का आकाश”, र्ालिीबाई
'“अम्र्SSS”, आकाश
'“र्ी म्िणाले, र्स्ि र्ुलगी आिे हनशा. पण जरा िॅ शनेबल आिे”, र्ालिीबाई
'“िम्र्SS”, आकाशने र्ान डोलर्ली.
'“आकाश, र्ला असे र्ाटिे िू हनशाबद्दल हर्चार करार्ा”, र्ालिीबाई
'“सिंधी अशी सारखी सारखी नािी चालून येि, अन हनशा सारख्या चािंगल्या र्ुलीला
िू नािी म्िणिोस”, र्ालिीबाई
'“रठक आिे आई र्ी हर्चार करे न”, आकाश
'“िम्र् जरुर कर, बघ आकाश िू हिला ररस्पोन्स नािी ददला अन उद्या जर हिचे दुसरे
कु णार्र प्रेर् जडले; अन र्ग िुला िुझ्या प्रेर्ाची जाणीर् झाली िर त्या र्ेळी िुझ्या िािाि काहिच
उरलेले नसेल आकाश”, र्ालिीबाई
र्ालिीबाई हजर्ाच्या आकािंिाने आकाशला सर्जार्ि िोत्या.
'“आई र्ाझे एका र्ुलीर्र प्रेर् आिे.” आकाशच्या िोंडू न शब्द बािेर पडले.
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गाडी कुिं पणाच्या दरर्ाज्यािून आि हशरली अन घराच्या दरर्ाज्यापाशी जाऊन
थािंबली.
र्ालिीबाई गाडीिून उिरुन घराि गेल्या. आकाशने गाडी शेड र्ध्ये पाकव के ली अन
िो देहखल घराि घेला.
दुपारच्या जेर्णार्ेळी र्ालिी बाईंनी आकाशला हर्चारले.
'“कोण र्ुलगी आिे िी”, र्ालिीबाई
शेर्टी आकाशला सिंध्याच्या बाबिीि र्ालिीबाईंना सगळे -सगळे सािंगार्े लागले.
आकाशने सिंध्याच्या बाबिीि आपल्या आईला सगळे सािंहगिले.
'“पण अजून हिला कु णी आर्डिो का? ककिं र्ा हिचे कु णा सोबि प्रेर् प्रकरण आिे अजून
िरी र्ला काहिच र्ाहिि नािी.”, आकाश
'“म्िणून र्ला कािी र्ेळ िर्ा आिे आई”, आकाश
'“रठक आिे. िू र्ेळ घे, पण र्ाझे असे र्ि आिे की लर्कराि-लर्कर हिला हर्चारार्िं”,
र्ालिीबाई
त्याने जेर्णानिंिर सिंध्याला र्ॅसेज के ला.
'“जर आज िू सिंध्याकाळी फ्री असेल िर आपण भेटुया का?”, आकाश
सिंध्याकाळी ४ र्ाजेच्या दरम्यान हिचा ररपलाय आला.
'“रठक आिे आकाश. पण कु ठे भेटणार”, सिंध्या
'“र्ागे भेटलेलो त्याच कॉिी शॉप र्ध्ये”, आकाश
'“नको आकाश, या र्ेळी हिथे नको”, सिंध्या
'“आहण िसिं पण र्ला थोडी शॉनपिंग पण करायची आिे.”, सिंध्या
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'“र्ी िुला कॉल करे न, आकाश”, सिंध्या
“रठक आिे. बाय”, आकाश
सिंध्याला भेटायचे म्िणून िो ियारीला लागला.
सलून र्ध्ये जाऊन हक्सलन शेर् के ली. चािंगले पण िॉर्वलच कपडे घािले.
र्स्िपैकी उिं ची सेंट लार्ला. अन आरशाि आपण कसे ददसि आिोि िे न्यािाळिच
िोिा इिक्सयाि त्याचा िोन र्ाजला.
सिंध्याचा कॉल िोिा. त्याने एकिी िण न दर्डिा कॉल उचलला.
'“िॅलोSSS. आकाश, र्ी घरुन हनघिे आिे. िू र्ला अर्ुक एका र्ॉल जर्ळ भेट. रठक
आिे न.” सिंध्या
'“िम्र्SS, रठक आिे सिंध्या”, आकाश

आकाशचे बोलणे ऐकिाच हिने िोन ठे ऊन ददला. िी कसल्या िरी घाईि असल्या
सारखे र्ाटि िोिी.
आकाश र्ॉल जर्ळ पोिोचला िेव्िा सिंध्या त्याची बािेरच र्ाट पािि उभी िोिी.
'“सॉरी सिंध्या, रादिक र्ुळे र्ला जरा उहशर झाला”, आकाश
'“अरे पण र्ी िुला हर्चारलेच कु ठे की िुला उहशर का झाला म्िणून”, सिंध्या
दोघेिी एक-र्ेकािंकडे बघून िसले. अन र्ॉल र्ध्ये गेले.
हिला िव्या असलेल्या र्स्िु िी न्यािाळि िोिी. अन घेि िोिी.
आकाश आपले नुसिाच हिच्या र्ागे-र्ागे दिरि िोिा.
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'“अरे काय रे आकाश, काय र्ाझ्या र्ागे र्ागेच राििोस. र्ला र्स्िु हसलेक्सट करायला
िेल्प कर की”, सिंध्या
'“सिंध्या र्ला कु ठे र्ाहिि आिे िुझी चॉईस, अन िसिं पण र्ाझी चॉईस काय हििकीशी
चािंगली नािीए”, आकाश
'“र्ला देहखल िुझी चॉईस नािी र्ाहिि. अन िस पण आपण एकत्र हसलेक्सशन के लिं
िर आपल्याला देहखल एक-र्ेकािंची चॉईस र्ाहिि िोईल”, सिंध्या
'“म्िणजे. र्ी सर्जला नािी”, आकाश
'“कािी नािी बुद्धु, चल पुढ”े , सिंध्या आकाशला म्िणाली अन गालािल्या गालाि
िसली.
आकाशला कािीच सर्जले नािी. िो हिच्या र्ागे-र्ागेच जाि राहिला.
िी कािी र्स्िु न्यािाळि िोिी एर्ढ्याि एका छोट्या र्ुलाच्या धार्ि जाण्याचा
हिला हिसका बसला अन हिचा िोल जाऊन िी खाली पडू लागली. िशी िी डोळे गच्च हर्टू न
जोराि ककिं चाळली.
पण लगेच दुसर्या िणाला शािंि झाली. हिने अलगद आपले डोळे उघडले िर िी
आकाशच्या बाहुपाशाि िोिी. दोघािंचीिी नजर एकर्ेकािंच्या नजरे ि हखळली.
हिच्या ककिं चाळण्याने आजु-बाजुला गर्दव जर्ली िोिी. कु णाच्या िरी बोलण्याचा
आर्ाज आला “गुड जॉब हर्स्टर”
िसे आकाश आहण सिंध्या दोघेिी एकदर् भानार्र आले. िशी िी गालािल्या गालाि
िसली अन सार्रु लागली. हिच्या िसण्यार्ध्ये कािीिरी अथव दडलेला िोिा. आकाशने िो
रटपण्याचा प्रयत्न के ला. पण त्याला नक्की काय िे उर्गलेच नािी.

िे शॉनपिंग करुन र्ॉलच्या बािेर पडले.
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'“थािंब र्ी िुझ्यासाठी ऑटो अरें ज करिो”, आकाश
'“का? तू नािी सोडणार र्ला घरी”, सिंध्या
सिंध्याच्या अशा बोलण्याने आकाश एकदर् चदकि झाला. कारण या अगोदर आकाशने
हिला घरी सोडण्याचा आग्रि के ला िोिा िेव्िा हिने त्याला र्ना के ले िोिे.
'“यस, सोडिो न िुला घरी”, आकाश
आकाश र्नोर्न खुप खुष झाला. कारण सिंध्याच्या घरी जाण्याची त्याची इच्छा
अनपेहिि पणे पुणव िोि िोिी.
दोघेिी गाहडि बसले. अन सिंध्याच्या घराकडे आकाशने गाडी सुसाट सोडली.

कािी र्ेळािच दोघेिी सिंध्याच्या घरी पोिोचले. सिंध्या आकाशला आपल्या घराि
घेऊन गेली. िसिं हिच घर जुनाट पद्धहिच िोििं. कारण िे एका भाड्याच्या घराि रािि िोिे.
बािेरुन जरी िे घर जुनाट र्ाटि असले िरी आिून कसे सर्व जागच्या जागी, टाप-टीप िोिे. एक
र्िंद सुगिंध सर्वकडे दरर्ळि िोिा.
हिचे र्हडल िॉलर्ध्ये र्िवर्ान पत्र र्ाचि बसले िोिे. त्यािंनी आकाशचे स्र्ागि के ले.
सिंध्या आकाशला बसायला बोलून दकचन र्ध्ये हनघून गेली.
सिंध्या दकचन र्धून परििाना हिच्या िािाि रे िोिा. त्याि कोल्ड्रींक आहण काहिसे
खायला िोिे. सोबि हिची आई िोिी. थोडार्ेळ एक-र्ेकािंची ओळख आहण गपपा चालल्या.

थोड्या र्ेळाने आकाश सिंध्याच्या आई-र्हडलािंचा हनरोप घेऊन जाण्यास हनघाला.
'“बाळ, असेच येि रिा.”, सिंध्याचे आई-र्डील
'“रठक आिे, येिो र्ी”, आकाश
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सिंध्या त्याला सोडण्यासाठी त्याच्या सोबि बािेर आली. आकाश गाडीि बसला. अन
सिंध्याला म्िणाला...
'“सिंध्या, खुप ददर्सािंपासून िुला कािीिरी सािंगायचे िोिे.”, आकाश
'“अरे र्ग बोल न”, सिंध्या
त्याने सर्व शहक्त एकर्टली. एक र्ोठा दर् भरला अन बोलला...
“सिंध्या. िू र्ला खुप आर्डिेस. र्ाझी हजर्नसाथी िोहशल का?”
सिंध्या एकदर् िसली. अन बोलली....
'“चल र्ेड्या”
अन हिने घराकडे धार् घेिली. पुढे जाऊन िी िणभर थािंबली अन हिने आकाशकडे
र्ळू न बहघिले.
आकाश हिच्याकडेच बघि िोिा. हिच्या चेिर्यार्र लाज, र्ृदु िास्य अन सर्ाधानाच
एकत्रीकरण िोििं.
िी पुन्िा पळु लागली अन घराच्या उिं बर्यार्र जाऊन थािंबली.
हिने आकाशला िाि र्र करुन बाय के ले. िसा आकाश घरी जाण्यास हनघाला.

िो जेव्िा घरी पोिोचला. त्याच्या र्ोबाईल र्र सिंध्याचा र्ॅसेज िोिा.
हिने बरे च कािी हलहिले िोिे. शेर्टी एक र्ाक्सय हलहिले िोिे, “िु िी र्ला खुप-खुप
आर्डिोस, अगदी जसा आिे िसा”
आकाश खुप खुष िोिा. त्याला जे पाहिजे िोिे िसेच घडले िोिे. पण त्याची खुषी
जास्िर्ेळ रटकली नािी. कारण त्याच्या र्नाि हनशाचा हर्चार िरळू न गेला.
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“जर हनशाला कळले िर... की आपले सिंध्यार्र प्रेर् आिे, अन सिंध्या पण आपल्यार्र
प्रेर् करिे. िर हनशाच्या र्नाची काय अर्स्था िोईल, िी कशी ररयॅक्सट करे ल? हिने जर स्र्ि:चे
कािी बरे -र्ाईट करुन घेिले िर....”
िो या हर्चाराने एकदर् घार्ाघुर् झाला. नािी. आपण हनशाच्या र्नाचा कल
ओळखुन हिला सिंध्याबद्दल सर्व सािंगायला िर्े. पण त्या अगोदर आपण सिंध्याशी देहखल हनशाच्या
बाबिीि बोलायला िर्े. त्याने स्र्ि:च्या र्नाशी हर्चार पक्का के ला.
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५
आज सकाळपासूनच र्ालिीबाईंना जरा अस्र्स्थ र्ाटि िोिे. पण त्यािंनी त्याकडे लि
ददले नािी. आकाशिी आपल्या ठरल्या र्ेळेि ऑदिसला हनघून गेला.
दुपारी १२.०० िे साधारण १२:३०च्या दरम्यान त्याचा र्ोबाईल र्ाजला. र्ोबाईल
र्र त्याच्या घरचा िोन निंबर झळकि िोिा. आकाशने कॉल घेिला.
िोनर्र त्याच्या घरचा गडी एकदर् घाबरलेल्या आर्ाजाि बोलि िोिा. '“सािेब,
बाईंची िब्बेि रठक नाय, त्या अचानक खाली जहर्नीर्र पडल्या. बाजुच्या र्धु काकािंच्या र्दिीने
बाई सािेबािंना िाहस्पटल र्ध्ये भिी के लिं िाय. िुर्ी बी लर्कर िाहस्पटल र्िंधी पोचा.”
'“अरे ...”, आकाशने त्याला िॉहस्पटलचा पत्ता, नार्-गािंर् हर्चारण्या अगोदरच त्याने
िोन ठे ऊन ददला िोिा.
पुन्िा घरी िोन लाऊन त्याला हर्चारण्याि कािी अथव नाहि. आकाश स्र्ि:शीच
पुटपुटला.
आहण त्याने िडक र्धु काकािंनाच िोन लार्ला.
“र्धु काका, आकाश बोलिो.”, आकाश
“िा आकाश बेटा, तू त्र्ररि लाईिलाईन िॉहस्पटल र्ध्ये हनघून ये.”, र्धुकाका
“काका, िसिं कािी.... काय झालिंय नक्की आईला”, आकाश
'“बाळ, िसिं कािी घाबरण्याचे कारण नािी, रठक आिेि आिा र्ालिीबाई. पन िू
लर्कर ये”, र्धुकाका
आकाश िसाच हनघाला अन िॉहस्पटल ला पोिोचला.
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र्धुकाका र्ालिीबाईंच्या शेजारीच बसलेले िोिे.
रुर्च्या दारािच त्याला डॉक्सटर भेटले. िसा िो रुर् र्ध्ये न जािा त्यािंच्या र्ागोर्ाग
बािेर पडला.
'“डॉक्सटर सािेब, र्ी आकाश”, आकाश
'“आत्ता िुम्िी ज्यािंची ररटर्ेंट करुन बािेर आलाि त्यािंचा र्ुलगा”, आकाश
'“िम्र्, या र्ाझ्या सोबि, के हबन र्ध्ये बोलु”, डॉक्सटर
दोघेिी के बीन र्ध्ये हशरले.
'“बसा. हर्. आकाश”, डॉक्सटर
'“डॉक्सटर सािेब, नक्की काय झालिंय आईला”, आकाश
'“िे बघा आकाश, र्यानुसार िब्बेि हबघडणे स्र्ाभाहर्क आिे.,” डॉक्सटर
'“या अगोदर कधी त्यािंची अशी अचानक िब्बेि हबघडली िोिी काय?”, डॉक्सटर
'“नािी”, आकाश
'“पण काय झालिंय नक्की, डॉक्सटर सािेब”, आकाश
'“िे बघा, हर्. आकाश, िा हृदय हर्काराचा सौम्य झटका आिे. अन बहुधा पहिलाच
आिे. िुम्िाला या पुढे त्यािंची खुप काळजी घ्यार्ी लागेल.”, डॉक्सटर
त्यानिंिर र्ालिीबाईंच्या आरोग्याबद्दल कािी रटपस र्गैरा र्र आकाश आहण
डॉक्सटरािंचिं बोलणिं चाललिं
'“ओके , रठक आिे. कधीपयिंि र्ी त्यािंना घरी घेऊन जाऊ शकिो.”, आकाश
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“िो, त्यािंना र्ी इिं जेक्सशन ददले आिे. आत्ता कािी घाबरण्याचे कारण नािी िसे”,
डॉक्सटर
“अगदी आत्ता सुद्धा घेऊन जाण्यास िरकि नािी. पण त्यािंच्या िब्बेिीची काळजी
घ्यार्ी लागेल.”, डॉक्सटर
“िर्िं असल्यास चाजेबल बेहसस र्र िुम्िी नसव अपॉइिं ट करू शकिा हर्. आकाश”,
डॉक्सटर
“ िो जरूर भासल्यास नक्की िुम्िाला सािंगु डॉक्सटर सािेब, पण सध्या िरी र्ला िसे
कािी र्ाटि नािी.” आकाश
“िम्र् र्ला देहखल िसेच र्ाटिे हर्. आकाश”, डॉक्सटर
डॉक्सटरािंचा हनरोप घेऊन आकाश अन र्ालिी बाई दोघे िॉहस्पटलच्या बािेर पडले.
आकाश ड्रायव्िींग करि िोिा पण िो कोणत्या िरी हर्चाराि गढु न गेला िोिा.
“काय झालिं बाळा, असा शािंि शािंि का?” र्ालिी बाईंच्या प्रश्नाने िो भानार्र आला.
“ कािी नािी आई”, आकाश
“ र्ला र्ाहिि आिे; िुला र्ाझ्या िब्बेिीची काळजी लागली आिे निं”, र्ालिीबाई
“र्ग र्ाझी िब्बेिीची काळजी घेणारी कोण आण निं”, र्ालिीबाई
“आई आपण नसव ला अपॉइिं ट करुयाि का?” आकाश
“र्ला नसव नको; सून िर्ी आिे. िुला सर्जि कसे नािी”, र्ालिीबाई
र्ालिीबाई बोलिा-बोलिा थोड्या िायपर झाल्या.
र्ालिीबाईंना शािंि करि आकाशने त्यािंना पाणी ददले अन “आपण निंिर बोलु या
हर्षयार्र”, असे बोलून शािंि झोपी जायला सािंगीिले.
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ड्रायव्िींग करिा-करिा सिंध्याला कॉल करार्ा असा हर्चार त्याच्या र्नाि आला. पण
आईची झोपर्ोड िोऊ नये म्िणून त्याने हिला कॉल करणे टाळले.
एव्िाना त्याचे घर देहखल आले िोिे. त्याने गाडी पाकव के ली अन आपल्या आईला
उठहर्ले.
आईला हिच्या रुर् र्ध्ये झोपर्ून आकाश बािेर आला.
र्ोबाईल र्र सिंध्याचे दोन हर्स्ड कॉल िोिे.
त्याने सिंध्याला कॉल के ला अन आईच्या िब्बेिी हर्षयी हिच्याशी िो बोलु लागला.
एर्ढ्याि हनशाचा देहखल कॉल त्याला येि िोिा.
“सिंध्या हपलज एक हर्हनट र्ेट कर”, असे बोलून आकाशने हनशाचा कॉल घेिला.

“हनशा र्ी हबझी आिे; निंिर कॉल करिो. असे बोलून त्याने कॉल कट के ला र् िो पुन्िा
सिंध्याशी बोलु लागला.
हनशाने आणखी एक दोन र्ेळा त्याला कॉल के ला पण त्याने हिचा कॉल उचण्याची
िसदी घेिली नािी.
शेर्टी हनशाने रागर्ून त्याला र्ॅसेज के ला. I dont want to speak with u any
more, and dont call me again; go to hell.
सिंध्याशी बोलणिं झाल्यार्र त्याने हनशाला कॉल के ला.
त्याच्या िीन-चार र्ेळच्या अथक प्रित्नानिंिर शेर्टी हिने त्याचा कॉल ररहसव्ि के ला.
हिने आकाशचा कॉल ररहसव्ि के ला खरा, पण सर्ोरुन काहिच ररस्पोन्स िी देि
नव्ििी.
“ िॅलो, Nisha are u there?” , आकाश
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“ िॅलो हनशा, काहििर बोल”, आकाश
आकाशने र्नोर्न िाडले की हनशाला आपला खुप राग आलेला असणार
त्याला र्ाहिि िोिे आपण दकिीिी हिला र्नर्ण्याचा प्रयत्न के ला िरी िो व्यथव आिे
म्िणून िो डायरे क्सट र्ुद्द्यार्रच आला.
िे बघ हनशा र्ला र्ाहिि आिे िू र्ला ऐकिेस, आकाश

'“ अगिं हनशा आईला िस्टव स्टेजचा िाटव अटॅक येऊन गेला, हिला िॉहस्पटलाईज करार्े
लागले र्ी हिथेच िोिा, सो िुला कॉल करु नािी शकला, I am so sorry”, आकाश
आकाशचे एर्ढे शब्द ऐकिाच हनशा एकदर् हर्िळली, हिचा राग कु ठच्या कु ठे पळू न
गेला.
“आकाश! आहण िे सर्व िू र्ला आत्ता सािंगिोस”, हनशा
“एर्ढा कसा र्ेंधळा िु”, हनशा
“अगिं हनशा त्या हसच्युएशनला र्ला काय करार्े सुचिच नव्ििे बघ”, आकाश
आकाशला बरोबर र्ाहिि िोिे की हनशाला आपला दकिीिी राग आलेला असेल िरी
आईच्या िाटव अटॅकबद्दल ऐकिाच िीचा राग जाईल, आहण म्िनुनच त्याने कािी गोष्टी सत्यअसत्य हर्क्सस करुन हिला सािंगीिल्या िोत्या. कारण सिंध्या नार्ाच प्रकरण एर्ढ्या लर्कर त्याला
हनशाला र्ाहिि पडु द्यायचे नव्ििे.
पुढील अधावक िास त्यािंचे र्ोबाईल र्र बोलणे चालले. अन र्ग आकाश र्ालिीबाईंना
जेर्ण अन औषध देण्याची र्ेळ झाल्यार्ुळे हनशाला बाय करुन र्ालिीबाई जर्ळ गेला.
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दोघािंचेिी जेर्ण झाल्यार्र आकाश र्ालिीबाईंना औषध देऊन झोपण्यास गेला.
िसिंिी कार्ाच्या अहि िाणार्ुळे अन र्ालिीबाईंच्या िब्बेिीर्ुळे त्यािंचे रात्रीचे
चालणे बिंद झाले िोिे.
ददर्सभराच्या धार्पळीर्ुळे हबछान्यार्र पडल्या पडल्याच त्याला झोप लागली.

आज त्याचे लग्न िोिे.
आकाश जेर्ढा खुष िोिा त्यािी जास्ि र्ालिीबाई आनिंदीि िोत्या. आजच्या इिके
नटलेले आकाशने त्यािंना कधीच पाहिले नव्ििे. एखाद्या र्िाराणी प्रर्ाणे त्यािंचा पेिरार् िोिा.
िो र्ालिीबाईंना घेऊन आपल्या लग्नाच्या र्िंडपाि जाि िोिा; अन त्याला अचानक
सर्ोरुन एक र्ोठी र्राि येिाना ददसली.
जशी र्राि जर्ळ येऊ लागली िसे त्याने पाहिले की र्-िाडी आपल्या खािंद्यार्रुन
दोन पालख्या घेऊन येि आिेि.
िे र्-िाडी र्िंडपा शेजारी आले अन त्यािंनी त्या दोन्िी पालख्या खाली ठे र्ल्या.
त्या दोन्िी पालख्यािंिून नर्रीच्या पोशाखाि नटलेल्या दोन सुिंदर िरुणी बािेर
पडल्या.
पण िे काय? त्या दोघींच्यािी डोक्सयार्र पदर िोिे. त्यार्ुळे त्या कोण आिेि िे
आकाशला ओळखणे शक्सयच झाले नािी.
कािी िणािच त्या दोघींनीिी आपल्या डोक्सयार्रचे पदर बाजुला के ले. त्या
दोघींच्यािी िािाि र्रर्ाळा िोत्या.
त्यापैकी एक सिंध्या िर दुसरी हनशा िोिी.
एखाद्या धार्ण्याच्या शयविीि खेळाडू जसे Get Set Goच्या ियारीि असिाि िशा
त्या आकाशकडे धार्ण्याच्या ियारीि िोत्या.
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अन त्या दोघींनी र्रर्ाळा घेऊन आकाशकडे धार् सुद्धा घेिली.
त्या दोघींना आपल्या ददशेने धार्ि येिाना पाहून आकाश एकदर् गािंगरुन गेला त्याला
काय करार्े सुचि नव्ििे.
त्याने िेथुन पळण्याचा प्रयत्न के ला पण व्यथव..
एखाद्या स्टॅच्यु प्रर्ाणे त्याचे सिंपूणव अिंग जड झाले िोिे. त्याला िेथुन थोडे देहखल
िलिा येि नव्ििे.
त्या दोघीिी सर्ान र्ेगाने आकाशच्या ददशेने धार्ि येि िोत्या. अन अचानक हनशाने
सिंध्याला जोराचा धक्का ददला; त्यार्ुळे िोल जाऊन सिंध्या खाली पडली.
िसे सिंधीचा िायदा घेि हनशाने पुढे येऊन िी र्रर्ाळ आकाशच्या गळ्याि टाकली.
परिं िु आकाशचे लि हनशाकडे नव्ििेच; त्याचे पुणव लि हर्व्िळि पडलेल्या सिंध्याकडे
िोिे.
त्याने सिंध्याकडे पाहून जोराि हिला आर्ाज ददला; सिंध्या.....

अन दुसर्याच िणी िो त्याच्या बेडर्र घार्ाघुर् अर्स्थेि उठु न बसला.....
त्याला िणभराि जाणीर् झाली की आत्तापयिंि आपण जे पािीले िे आपल्याला
पडलेले स्र्प्न िोिे. िशा अर्स्थेिच त्याचा िाि थरथरिच टेबलार्रच्या पाण्याच्या ग्लासर्र
गेला. त्याने घटा-घटा पाण्याचा पुणव ग्लास आपल्या पोटाि ररिर्ला. त्यानिंिर त्याला जरा स्र्स्थ
र्ाटले. त्याने घार्ाने भरलेला आपला चेिरा पुसन
ू काढला अन िो परि हबछान्यार्र पडला.
पण कािी के ल्या त्याला झोप लागि नव्ििी. पुन्िा-पुन्िा त्याला िेच स्र्प्न आठर्ि
िोिे.
कु स बदलि-बदलि पुन्िा त्याचा डोळा लागला.
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पुन्िा त्याला िेच स्र्प्न पडले. पण आिा त्या स्र्प्नाचा पाटव २ िोिा.

त्याने पािीले कािी अिंिर दुर सिंध्या हर्व्िळि पडलेली आिे.
अन ज्या र्ुलीने आपल्याला र्रर्ाळा घािली (हनशा) हिचा चेिरा परार्िीि िोऊन
िी देहखल सिंध्याच आिे.
एक सिंध्या हर्व्िळि पडली आिे िर दुसरी सिंध्या नजिंकण्याच्या खुशीि असुरी िास्य
करि आिे. त्याला कािीच सर्जि नव्ििे कोणत्या सिंध्याला जर्ळ घ्यार्े.
अन अचानक त्याला जाग आली.

आपल्याला पुन्िा िेच स्र्प्न पडल्याचा अन्र्याथव त्याला लागि नव्ििा. िो अहधक
अस्र्स्थ झाला.
िो िसाच उठु न बाथरुर् र्ध्ये गेला. जर्ळ-जर्ळ अध्याव िासाच्या शॉर्र निंिर त्याला
िलके िलके दिल िोऊ लागले.
र्ालिीबाईंच्या िब्बेिीर्ुळे कािी ददर्स ऑदिस ला सुट्टी घेऊन कार्ाची जबाबदारी
आपल्या र्ॅनेजर र्र सोपर्ली िोिी त्याने.
आकाश कॉिीचे घोट घेि-घेि न्युज पेपर न्यािळि बसला िोिा. िेर्ढ्याि हनशा
त्याच्या घरी आली.
“िाय आकाश!”, हनशा
“िॅलो; हनशा, काय हर्शेष”, आकाश
“ काय हर्शेष म्िणजे?; अरे आईला बघायला आली आिे”, हनशा
“ ओि! ये निं”, आकाश
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दोघेिी र्ालिीबाईंच्या रुर् र्ध्ये गेल.े
“ आई; हनशा आली आिे” आकाश
र्ालिीबाई अजून हबछान्यार्रच पडू न िोत्या.
“आई! कशी आिे आिा िब्बेि?”, हनशा
“रठक आिे बाळ”, र्ालिीबाई
“िुझिं कॉलेज कस चाल्लिंय”, र्ालिीबाई
र्ालिीबाई अन हनशाच बोलणिं चालु िोििं अन आकाशचा र्ोबाईल र्ाजला.

सिंध्याचा कॉल िोिा. िसा िो लगेच र्ालिीबाईंच्या रुर्च्या बािेर आला अन त्याने
कॉल ररहसव्ि के ला.
“िम्र्; बोल सिंध्या”, आकाश
“अरे यार कु ठे आिेस”, सिंध्या
“कु ठे म्िणजे घरी आिे”, आकाश
“र्ी िुझ्या घराच्या बािेर आिे; लर्कर ये बािेर”, सिंध्या
“ओि र्ाय गॉड”, आकाश
“काय झाले आकाश”, सिंध्या
“नो. ननथिंग; र्ेट र्ी आलोच”, आकाश
अन त्याने र्ोबाईल ठे र्ला.
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“ आिा काय करायचिं? सिंध्या अन हनशा एकाचर्ेळी?” िो स्र्ि:शीच पुटपुटला
“बघून घेऊ जे िोईल िे निंिर” असे स्र्ि:शीच ठरर्ून िो दरर्ाजा ओपन करण्यासाठी
सरसार्ला.
त्याने दरर्ाजा ओपन के ला िशी सिंध्या डायरे क्सट घरािच आली.
“काय झालिं आईला? अन र्ला िू त्यार्ेळीच का नािी सािंगीिलस?' सिंध्या
“अगिं जरा दर् घे. बस अगोदर”, आकाश
“नािी; र्ला अगोदर आईला भेटु दे”, सिंध्या
िसा आकाशचा नाईलाज झाला. हिला िो र्ालिीबाईंच्या रुर् र्ध्ये घेऊन गेला.

आकाश अन सिंध्याला र्ालिीबाईंच्या रुर् र्ध्ये एकत्र येिाना बघिाच िणी हनशाच्या
र्नाि सिंध्याबद्दल प्रश्नहचन्ि उपहस्थि झालिं.
िसिंच प्रश्नहचन्ि र्ालिीबाईंच्या र्नाि देहखल हनर्ावण झालिं.

“आिा िी कोण? अन आकाशने त्याला कोणी र्ैत्रीण आिे असे आपल्याला कधी
सािंगीिले देहखल नव्ििे”, हनशा स्र्ि:शीच पुटपुटली
“ आई! िी सिंध्या... र्ाझी बालपणीची र्ैत्रीण. आहण र्ाझिं आहण सिंध्या.... त्याने
हिथेच अधवर्ट र्ाक्सय िोडलिं
“ सिंध्या आिा आपल्या शिरािल्याच एका बॅंकेि कार् करिे”, आकाश
आकाशने हनशा अन सिंध्याची दोघींचीिी र्रर्र ओळख घालून ददली.
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जसे हनशाच्या र्नाि सिंध्याबद्दल कािी प्रश्न िोिे. िसेच सिंध्याच्या र्नाि देहखल
हनशाबद्दल कािी प्रश्न िोिे.
हनशाला आकाशच्या अशा र्र-र्र बोलण्याचा सिंशय आला अन िी र्ालिीबाईंचा
हनरोप घेऊन आकाशशी एकिी शब्द न बोलिा िेथुन हनघून गेली.

र्ालिीबाई अन सिंध्याची िी पहिलीच भेट िोिी.
सिंध्या आहण र्ालिीबाईं र्ध्ये बर्याच र्ेळ बोलणिं चाललिं. र्ालिीबाईंनी हिला
आपल्या घरी जेऊन जाण्याचा आग्रि के ला; परिं िु कािी र्ित्र्ाचे कार् असल्याचे सािंगून पुन्िा
कहधिरी नक्की येऊ म्िणून हिने त्यािंची र्नधारणी करुन िी जाण्यास हनघाली.
जािाना हिने देहखल आकाशशी बोलणे टाळले.

हनशा अन सिंध्याच्या अशा र्ागण्याने आकाशला सर्जून चुकले आपले नक्कीच
काहििरी चुकले आिे.
“पण नक्की काय चुकले आपले?”, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला
िो सिंध्याच्या र्ागे गेला पण िोपयिंि िी हनघून गेली िोिी.
िो िसाच हनराश िोऊन पुन्िा आपल्या आईच्या रुर् र्ध्ये आला.
र्ालिीबाईंना देहखल आिा सिंध्याबद्दल अहधक जाणून घेण्याची उत्सुकिा लागली
िोिी. अन िी िी आकाशच्या िोंडू न.

आकाश त्यािंच्या रुर् र्ध्ये आला िसाच र्ालिी बाईंनी त्याला प्रश्न के ला.
“आकाश! िी सिंध्या काय भानगड आिे; अन या अगोदर हिच्याबद्दल िू कधीिी र्ला
कािी सािंगीिले नािीस”, र्ालिीबाई
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“आई हिच्या बाबिीि िुझ्याशी बोलायला िसा र्ला कधी हनर्ािंि र्ेळ हर्ळालाच
नाहि; र्ी िुला हिच्याबद्दल सर्व कािी सािंगणार िोिो”, आकाश
“असो. पण आज सर्व कािी सािंगिो र्ी िुला”, आकाश
जर्ळ जर्ळ िासभर त्यािंच्या गपपा चालल्या; आज आकाश र्नर्ोकळे पणे सर्व कािी
बोलि िोिा. सिंध्या कशी भेटली िे हिला आपण प्रपोज के ले इथपयिंि त्याने सर्व कािी आपल्या
आईला सािंगीिले.
िसेच हनशाने सुद्धा आपल्याला प्रपोज के ल्याचे त्याने र्ालिीबाईंना सािंगीिले.
खरिं िर र्ालिीबाईंना हनशा आपली सून व्िार्ी असे र्ाटि िोिे. पण आिा सिंध्या
आकाशला आर्डिे अन िी देहखल हनशा पेिा कर्ी नािी हर्ळि म्िणून र्ालिीबाईंनी देहखल
आकाशच्या र्िाला दुजोरा ददला.
“आकाश ठीक आिे; सिंध्या चािंगली र्ुलगी र्ाटिे. आपण हिच्या घरी लग्नासाठी
हर्चारु”, र्ालिीबाई
आकाश खुष झाला. “पण आई........”
“आिा काय झाले?”, र्ालिीबाई
“ या अगोदर त्या दोघींनािी र्ी कहधच एक-र्ेकींबद्दल काहिच सािंगीिले नव्ििे. अन
आज त्या अशा कािी एक-र्ेकींसर्ोर येिील याची र्ला कल्पना देहखल नव्ििी.
“ िम्र्, िुझे चुकले आकाश, त्या दोघींना िू असे अिंधाराि ठे र्ायला नको िोिे”,
र्ालिीबाई
“ अन आत्ता िर त्या दोघीिी र्ाझ्याशी काहििी एक न बोलिा हनघून गेल्याि म्िणजे
नक्कीच त्यािंना एकर्ेकींबद्दल कािीिरी डाऊट अन र्झ्याबद्दल राग आलेला ददसिो.
“ तू दोघींशीिी व्यर्हस्थि बोल; त्या नक्की सर्जून घेिील”, र्ालिीबाई
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र्ालिीबाईंच्या सािंगण्यानुसार आकाशने दोघींनािी एकत्रच भेटण्याच ठरर्लिं, जेणे
करुन दोघींच्या र्नािील शिंका दुर िोिील.
दोघींनािी त्याने त्या ददर्शी खुप र्ेळा कॉल करण्याचा प्रयत्न के ला. पण दोघींचेिी
र्ोबाईल हस्र्च्ड ऑि येि िोिे.
िो पुणव ददर्स त्याचा खराब गेला िोिा. झोपण्याच्या र्ेळी देहखल त्याचे र्न खुप
अस्र्स्थ िोिे. त्याने झोपण्याचा खुप प्रयत्न के ला पण कािी के ल्या त्याला झोप लागि नव्ििी;
खुप रात्री उशीरा त्याचा कधी डोळा लागला िे त्यालािी सर्जले नािी.

आज दोघींनािी एकत्रच भेटून त्यािंच्या र्नाि जो कािी गोंधळ, गैरसर्ज हनर्ावण
झाला आिे िो दुर करण्याच्या िेिुने आकाशने दोघींनािी एकत्रच भेटण्यासाठी बोलर्ण्याचे
ठरहर्ले.
त्यानुसार त्याने दोघींनािी SMS करुन सकाळी ११.०० र्ाजिा अर्ुक एका
कॉिीशॉप र्ध्ये भेटण्याचे सािंगीलिले.
एव्िाना दोघींचािी राग थोडा हनर्ळला िोिा.

पहिला ररपलाय सिंध्याकडू न आला; हिला ऑदिसला जायचे असल्याने हिने सकाळी
१०.०० र्ाजिा भेटण्याचे आकाशला सजेस्ट के ले िोिे.
कािी र्ेळाने हनशाचा सुद्धा ररपलाय आला. हिला कॉलेजला जाणे जरुरीचे असल्याने
हिने दुपारहून भेटु असा ररपलाय के ला िोिा.
त्यानुसार आकाशने पहिले सिंध्याला अन दुपारहून हनशाला भेटण्याचे ठरहर्ले.
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आकाश कॉिी शॉपर्र पोिोचला िोपयिंि सिंध्या हिथे त्याची र्ाट पािि बसली िोिी.
“ िाय सिंध्या!”, आकाश
परिं िु सिंध्या जास्ि ररअक्स
ॅ ट न िोिा िळु च िाय बोल्ली.
आकाशला सर्जले हिचा आपल्यार्रचा राग अजून उिरलेला नािी.
त्याने र्ेटरला आर्ाज ददला अन दोन कॉदिची ऑडवर ददली.
“ सिंध्या र्ला र्ािीि आिे; तू र्ाझ्यार्र रागार्ली आिेस; अन का? िे देखील र्ािीि
आिे”, आकाश “ र्ी िुला हनशाबद्दल सर्व कािी सािंगणार िोिो.....
“पण कधी! आकाश”, सिंध्या चढ्या आर्ाजािच बोल्ली.
आजु- बाजुच्या टेबलर्र बसलेले दोनचार लोक हिच्याकडे अन आकाशकडे पाहु
लागले.
“सिंध्या please listen to me”, आकाश
िशी सिंध्या थोडी ररलॅक्सस झाली.
“ िम्र्, बोल”, सिंध्या
त्यानिंिर आकाशने हनशाच्या बाबिीि सर्व कािी सिंध्याला सािंगण्यास सुरुर्ाि के ली.
अगदी हनशाची अन त्याची ओळख, र्ग हनशाने त्याला के लेले प्रपोज, हनशा सोबि के लेली शॉनपिंग
इत्यादद सर्व कािी आकाशने सिंध्याला सािंहगिले.
सर्व सािंगून झाल्या निंिर कािी काळ दोघेिी शािंि िोिे.
अन आकाश......
“सिंध्या पण िुला खरे च सािंगिो; हनशाला आज देहखल र्ी र्ाझी एक चािंगली फ्रेन्ड
र्ानिो. त्या व्यहिररक्त हिच्याबद्दल दुसरे काहिच नािी हर्ळि र्ाझ्या र्नाि.”
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“पण आकाश, हनशाने िुला अगोदर प्रपोज के ले आिे. अन र्ला असे र्ाटिे र्ी हिचे
प्रेर् हिरार्ून घेि आिे; िेव्िा िू हिच्या प्रेर्ाचा हस्र्कार करार्ा”, सिंध्या
“र्ी उगाचच िुर्च्या दोघािंच्या र्धे आली.”, सिंध्या
“ अन िसिं पण र्ाझ्या अगोदर हनशा िुझ्या हजर्नाि आली”, सिंध्या
“ सिंध्या र्ाझ्या हजर्नाि आलेली पहिली र्ुलगी िू आिेस; अगदी ९ र्ीपासून.........
“
सिंध्या आश्चयव चदकि र्ुद्रन
े े आकाशकडे पािि रािीली; अन कािी र्ेळाने िसु लागली.
“ U mean.. ९ र्ीपासून....
“ िो; ९ र्ीपासून िू र्ला आर्डिेस”, आकाश
“ अन म्िणून आजपयिंि र्ी कोणत्याच र्ुलीला जर्ळ के लिं नािी; र्नाशी पक्के ठरहर्ले
िोिे लग्न करे न िर िुझ्याशीच”, आकाश
“ अरे र्ेड्या! अन र्ी िुला भेटलीच नसिे कधी िर......”, सिंध्या
“ िर लग्नच के ले नसिे र्ी”, आकाश
“ कािीिी बोलु नकोस”, सिंध्या
“ र्ेडा आिेस िु. बरिं ; आिा पुढे काय? अन हनशाला काय सािंगणार आिेस?”, सिंध्या
“ र्ी सािंगेन हिला िुझ्या बाबिीि सर्व कािी; जसे र्ी िुला सािंगीिले हिच्या बाबिीि”,
आकाश
“ पण आकाश हनशा ियार िोईल का? आपलिं नाि हस्र्कारायला”, सिंध्या
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“ र्ी ओळखिो हिला सिंध्या; िी िट्टी आिे, पण िेर्ढीच सर्जदार देहखल आिे. सर्जून
घेईल िी”, आकाश
सिंध्याला ऑदिसला जायला र्ेळ िोि िोिा, हिने आकाशचा हनरोप घेिला अन िी
ऑदिसला जायला हनघाली.

आकाश दुपारी ३.०० र्ा.च्या आसपास कॉिी शॉपला पोिोचला; िोपयिंि हनशा
आलेली नव्ििी.
त्याने आिर्ध्ये बसून हिची र्ाट पािणे पसिंि के ले.
िो टेबलर्र बसून कसल्यािरी हर्चाराि गढु न गेला िोिा. र्ेटरने टेबलार्र टक-टक
असा आर्ाज के ला िसा िो भानार्र आला.
“काय सािेब! कसल्या हर्चाराि आिाि”, र्ेटर
आकाश नेिर्ी त्याच कॉिी शॉप र्र जाि असल्याने आजपयिंि हिथल्या बर्याच र्ेटर
बरोबर त्याची चािंगलीच ओळख जर्ली िोिी.
आकाशिी त्यािंच्या बरोबर एकदर् र्न-हर्ळाऊ पणे र्ागि असल्याने िेिी आकाशला
खुप र्ानि.
“कािी नािी हर्त्रा; बस असचिं”, आकाश
“ओके ! सािेब; काय देऊ. िुर्ची आर्डिी कॉिी की आणखी कािी”, र्ेटर
“अथावि र्ाझी आर्डिी कॉिीच, पण आत्ता नको. जरा र्ेळाने ऑडवर देिो”, आकाश
“अच्छा; सकाळच्या र्ॅडर् का?”, असे बोलून िो र्ेटर हस्र्ि िास्य करि िेथुन हनधून
गेला.
जर्ळ-जर्ळ ३.३० र्ा.च्या आसपास हनशा आली.
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“काय िे हनशा; कधीपासून र्ी िुझी र्ाट पाििोय. अन िू आत्ता येिेस”, आकाश
“र्ाझ्या जर्ळ िुझ्या सारखी गाडी नािी हर्ळि”, हनशा उखडलेल्या आर्ाजािच
बोलि िोिी.
आकाशने त्यार्र जास्ि कािी न बोलणेच पसिंि के ले.
र्ॅडर्चा राग अजून गेला नािी र्ाटिे; िो िलके च पुटपुटला.
“काय बोललास”, त्याचे पुटपुटणे हनशाने नोटीस के ले; पण िो नक्की काय बोलला िे
हिला सर्जले नािी.
“कािी नािी. काय घेणार”, आकाश
“कािी नको; र्ला का बोलर्ले आिेस िे बोल”, हनशा
हनशाने जरी कािी नको सािंगीिले िरी आकाशने र्ेटरला बोलर्ून दोघािंच्यािी
आर्डीच्या कॉिी ऑडवर के ल्या.
कॉिी येईपयिंि दोघिंिी एकिी शब्द बोलले नािी. कािी र्ेळाने िोच र्ेटर कॉिी घेऊन
आला अन त्याने कॉिी टेबलर्र ठे र्ली; अन जािा-जािा िो आकाशकडे हनरखुन बघून खुणाऊ
लागला. त्याचा खुणार्ण्याचा अथव आकाशला सर्जला; िो खुणेने हर्चाराि िोिा आत्ता िी
र्ॅडर्?
पण आकाशने “ अजून कािी लागले िर िुला आर्ाज देिो” असे बोलून त्याला िेथुन
पाठर्ून ददले.
हनशाने कॉिीचा र्ग आकाशकडे देण्यासाठी उचलला अन आकाशने िी कॉिीचा र्ग
घेण्यासाठी िाि उचलला; अन ह्या गडबडीि थोडी गरर्-गरर् कॉिी आकाशच्या िािार्र
सािंडली. त्याने लगेच आपला िाि र्ागे घेिला. त्याच्या िािाला खुप जळ-जळ िोि िोिी.
आकाशची अर्स्था बघून हिला खुप दु:ख झाले.

निशासंध्या

मिोज चापके

“ Sorry Akash, र्ाझ्यार्ुळेच िे सर्व झाले”, हनशा
आकाशने हिला सर्जार्ण्याचा खुप प्रयत्न के ला, Its ok हनशा, पण हिचे त्याच्या
बोलण्याकडे लि नव्ििेच.
आकाशला जे भाजलिं िे आपल्यार्ुळेच, अन ह्या सर्ावसाठी आपणच हजम्र्ेदार आिोि
एर्ढेच हिच्या ददर्ागाि चालले िोिे.
अन आकाशचा लाल झालेला िाि पाहून अचानक हिच्या डोळ्यािून अश्रु र्ाहु लागले.
हिच्या र्ािणार्या अश्रुिंना पाहून आकाशच्या र्नाला एक हर्चार चाटू न गेला.
िी र्ुलगी आपल्याला एर्ढेसे भाजले म्िणून स्र्ि:च्या डोळ्यािील अश्रु सार्रु नािी
शकि; अन जर आज सिंध्याबद्दल हिला र्ाहिि पडले िर कसिं सार्रू शके ल स्र्ि:ला?
िरीिी आकाशने र्नाशी ठार् राहून पुढे जे काय िोईल िे िोईल असे ठरर्ून हनशाला
आज सिंध्याबद्दल सर्व कािी सािंगून टाकार्े असे ठरहर्ले.
“हनशा! हनशा ऐकिेस निं”, आकाशने हनशाला िािाला पकडू न िलर्ि भानार्र
आणले.
“ िम्र्SSS”, हनशा एकदर् भानार्र आली.
“हनशा! र्ला िुझ्याशी खुप र्ित्र्ाच बोलायचिं आिे. र्ाझिं बोलणिं ऐकल्यार्र िू कसिं
ररअक्स
ॅ ट करशील र्ाहिि नािी. िरी िू र्ला सर्जून घेहशल अशी र्ाझी अपेिा आिे”, आकाश
“ काल र्ाझ्या घरी िुझ्या सर्ोर अचानक सिंध्या आली अन िुझ्या चेिर्यार्रचा रिं गच
उडाला; तू कािीिी एक न बोलिा िेथुन हनघून गेली िेव्िाच र्ी िाडले िोिे की िुला खुप राग
आला आिे. अन सिंध्याबद्दल िुझ्या र्नाि खुप प्रश्न देहखल असिील.”, आकाश
“ आज िुझे सर्व डाऊ्स र्ी हक्सलअर करणार आिे”, आकाश
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“हनशा! सिंध्या अन र्ी एकाच शाळे ि १० र्ीपयिंि हशकलो; अन अगदी ९ र्ीपासूनच
सिंध्या र्ला आर्डू लागली िोिी.”, आकाश
“ त्यानिंिर हशिणाच्या हनहर्त्ताने आम्िी र्ेगळे झालो. पुन्िा सिंध्या र्ला कधी भेटेल
असे र्ला र्ाटलेच नव्ििे.”, आकाश
“ र्ाझिं एज्युकेशन र्गैरा झाल्यार्र कािी काळा पुर्ी िू र्ाझ्या हजर्नाि आली, पण
िक्त एक चािंगली फ्रेन्ड म्िणून”, आकाश
“त्यानिंिर िू र्ला प्रपोज देहखल के लिं; पण र्ाझिं र्न िुझ्याि गुिंिायला ियार नव्िििं;
कु ठे िरी आशा िोिी की, र्ाझे सिंध्या र्रचे प्रेर् खरे असेल िर िी नक्की आपल्याला पुन्िा भेटेल”,
आकाश
“अन र्ाझ्या नहशबाने देहखल र्ाझी साथ ददली, र्ला एके ददर्शी एका र्ॉल र्ध्ये
सिंध्याची झलक ददसली”, आकाश
यानिंिर आजपयिंिची सर्व किाणी आकाश हनशाला सािंगि िोिा. अन बोलिा-बोलिा
त्याचे लि हनशाच्या डोळ्यािंकडे गेले.
हिला खुप गिीर्रुन आले िोिे. हिचे डोळे पाण्याने गच्च भरले िोिे.
पण अजूनिी हिच्या अश्रुिंना कशाने िरी आर्र घािल्या प्रर्ाणे हिच्या डोळ्यािील
अश्रु आपली हसर्ा पार करु इहच्छि नव्ििे.
आकाशने अचानक आपले बोलणे थािंबहर्ले अन िो एक िण हिच्याकडे टक लाऊन
पाहू लागला.
आिापयिंि हिने आपल्या डोळ्यािंना घािलेला आर्र सुटला अन अश्रुिंचा बािंध िु टू न
अश्रु घळा-घळा र्ाहु लागले.
अश्रुिंचा प्रत्येक थेंब खाली पडिाना जणु िेच हर्चारि िोिा “ आकाश िू असे का
के लेस?”
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टेबलार्रील कॉिीच्या र्गािील कॉिीर्र आलेला िे स हिच्या अश्रुचा प्रत्येक थेंब
आपल्या र्ध्ये सार्ार्ून घेि िोिा; अन आकाशकडे बघ्याच्या भुहर्के हशर्ाय कािीच नव्ििे.
खरिं िर आकाशची जबाबदारी आज िो कॉिीचा र्ग पार पाडि िोिा. आकाशनेिी
हिच दु:ख अश्रुिंर्ध्ये र्ाहून जार्िं या उद्देशाने हिला कािी काळ िसेच रडु ददलिं.
कािी र्ेळाने जणु आसर्ािंचा िलार् आटार्ा; िसे हिच्या डोळ्यािील अश्रु बािेर येणे
थािंबली.
कािी काळ कु णीच कािी बोलले नािी; आकाशने र्ेटरला िाक र्ारुन न हपलेली कॉिी
बदलून दुसरी नहर्न कॉिी आणण्याची ऑडवर ददली.
“हनशा! हपलज....”, आकाश
त्याचा िाि हिच्या िािार्र िोिा; हिने िणाचा हर्चारिी न करिा आपला िाि
बाजुला के ला अन हि सार्रुन बसली.
आज िस्टवटाईर् असे घडले िोिे की हनशाला आकाशचा िर्ा-िर्ासा स्पशव परका र्ाटु
लागला िोिा.
िोपयिंि र्ेटर दुसर्यािंदा कॉिी घेऊन आला.
आज का कु णास ठाऊक पण कॉिीिील गोडर्ा कर्ी र्ाटि िोिा; अगदी कॉिी हिच
अन कॉिीशॉप िी िेच असून िरीिी....
कािी र्ेळाने हनशाने स्र्िःला सार्रि स्र्ि:च आकाशशी बोलण्यास सुरर्ाि के ली.
“िम्र्! र्ग आकाशरार्, कधी करिाय लग्न”, हनशा
हिच्या ह्या प्रश्नाने आकाश सर्जून चुकला की हनशा जरी र्रुन-र्रुन स्र्ि:ला सार्रि
असली िरी र्नािून खुप खचली आिे.
“सािंगेन लर्करचिं”, आकाश
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“पण हनशा आपण चािंगले फ्रेन्ड िर राहु शकिो न?”, आकाश
“सिंध्या असिाना िुला र्ाझी काय आर्श्यकिा”, हनशा
“िे बघ हनशा; सिंध्या र्ाझी प्रेयसी आिे अन िू र्ाझी खुप चिंगली फ्रेन्ड. अन र्ला असे
र्ाटिे की हिची जागा िू नािी घेऊ शकि अन िुझी जागा िी”, आकाश
“िेव्िा र्ला आयुष्याि कधीिी र्ैत्रीची कर्ी भासु नये म्िणून र्ला िुझ्या सारखी
र्ैत्रीण आयुष्यभर िर्ी आिे”, आकाश
“िे िुझिं र्ि असेल पण आपली र्ैत्री सिंध्याला र्ान्य असेल का?”, हनशा
हनशाच्या ह्या प्रश्नार्र आकाशला िसु आले.
“काय झालिं; अन का िसिोस र्ेड्या सारखिं”, हनशा
“अग र्ेडी, सिंध्याचीच िशी इच्छा आिे. हिला आपली र्ैत्री कायर् असार्ी असे
र्ाटिे”, आकाश
आकाशचे बोलणे ऐकिाच हनशा पटकन हखन्न झाली.
“अगिं काय झालिं दु:खी व्िायला?”, आकाश
“ कािी नािी आकाश”, हनशा
“बोल निं! नदक्कच कािी िरी लपर्िेस िु”, आकाश
हनशाच्या डोळ्यािंिून पुन्िा एक अश्रुची धार खाली ओघळली.
“खरिं च आकाश, सिंध्याच्या बाबिीि र्ी दकिी चुकीचे िोिे; हिच्या जागी जर र्ी
असिे; हिला कधी िुझ्या आप-पास देहखल भटकु ददले नसिे”, हनशा
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“खरिं च खुप र्ोठ्या र्नाची आिे सिंध्या”, हनशा
“आकाश! आपल्याला हनघायला िर्े; अजून जास्िर्ेळ र्ी िुझ्या सर्र्ेि थािंबली िर
कदाहचि स्र्ि:ला सार्रु शकणार नािी”, हनशा
हनशाने आपली बॅग उचलली अन िी चालु लागली.
“हनशा र्ी ड्रॉप करिो िुला”, आकाश

“हपलज आकाश; र्ी जािे ऑटो पकडू न, आिा र्ला िुझ्या हशर्ाय रािायची सर्य
करायला िर्ी, हनशा आकाशकडे र्ळू न न बघिाच बोलून गेली”
आज अशी पहिली र्ेळ िोिी की आकाश हिला ड्रॉप करण्यासाठी िोसव करि िोिा
अन िी त्याला टाळि िोिी. नािीिर इिर र्ेळी िी त्याला िट्टाने घरी सोडण्यास भाग पाडि
असे.
हिच्या या एका र्ाक्सयाने आकाशच्या र्नाला भगदाड पडलिं; जाणून-बुजून नािी पण
अजाणिेपणे आपण हनशाला खुप दुखार्ले आिे याची जाणीर् झाली त्याला.
पण हिला न थािंबर्णेच योग्य सर्जले त्याने. कारण जर त्याने हनशाला दुखार्ले नसिे
िर हनहश्चिच सिंध्या दुखार्ली गेली असिी; अन र्ग ना आकाश खुष राहु शकला असिा ना सिंध्या,
ना हनशा.....
हत्रकोणािल्या त्या िीन कोनािंप्रर्ाणे हिघािंची अर्स्था झाली असिी; जे एकर्ेकािंसर्ोर
िर असिाि पण कधी भेटु शकि नािी....
आकाश देहखल कािी र्ेळाने घरी जाण्यास हनघाला.

निशासंध्या

मिोज चापके

घरी गेल्या-गेल्या ददर्सभराि सिंध्या अन हनशाच्या सोबि झालेलिं बोलणिं सगळ कािी
त्याने र्ालिीबाईंना सािंहगिलिं. र्ालिीबाई सुखार्ल्या; शेर्टी आपला र्ुलगा लग्नासाठी ियार
झाला ह्याचा खुप र्ोठा आनिंद त्यािंना झाला िोिा.
र्ालिीबाईंना आिा जरा सुद्धा र्ेळ घालर्ु द्यायचा नव्ििा; त्यािंनी येत्या दोन-चार
ददर्सािंिच सिंध्याच्या घरच्यािंशी आकाश अन सिंध्याच्या लग्नाची बोलणी करण्याचे ठरहर्ले.
“आकाश आपण पुढच्या दोन ददर्सािंिच सिंध्याच्या घरी हिला र्ागणी टाकण्यासाठी
जाउयाि”, र्ालिीबाई
“अग आई, जरा दर्ाने; सिंध्याने हिच्या घरच्यािंना अजून कािीिी सािंगीिले नािी
हर्ळि”, आकाश
“हिला अगोदर हिच्या घरच्यािंना हर्श्वासाि घेऊ दे, र्ग आपण हिच्या घरच्यािंसर्ोर
लग्नाचा प्रस्िार् ठे ऊ”, आकाश
“ठीक आिे बाळ; पण आिा जास्ि थािंबायचे नािी, र्ला र्ाझी सून कधी एकदाची
घरी येिे असिं झालिं आिे”, र्ालिीबाई
“आई. िू पण निं”, आकाशच्या चेिर्यार्र थोडीशी लाजेची छटा उर्टली, अन िो िेथून
आपल्या रुर्कडे हनघून गेला.

बेडर्र पडू न िो सिंध्या अन त्याच्या पुढच्या आयुष्याची स्र्प्ने रिं गर्ि िोिा अन दुसर्या
बाजुला हनयिी कािी र्ेगळीच खेळी खेळि िोिी.
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आकाशच्या नकारार्ुळे हनशा हडप्रेशन र्ध्ये जाऊ लागली िोिी. अन हिच्या र्नाि
सिंध्याबद्दल हचड हनर्ावण िोऊ लागली िोिी.
“कािीिी झाले िरी र्ी सिंध्याला आकाशची कधीच िोऊ देणार नािी”, हनशा
स्र्ि:शीच पुटपुटली अन हिने सर्ोरच्या टेबलार्रील र्स्िु इिस्ि: हर्खरुन टाकल्या.
हिच्या र्नाि आिा सिंध्याबद्दल प्रचिंड हिरस्कार हनर्ावण िोऊ लागला िोिा. कारण
आकाश सोबि बहघिलेली भार्ी जीर्नाची स्र्प्ने हिच्या डोळ्या देखि िुटि िोिी.
“हनशा कािीिरी कर, असे स्र्स्थ बसून कािीिी िोणार नािी”, हिचे र्न राहून-राहून
हिला आकाशपासूनच्या दुराव्याची आठर्ण करुन देि िोिे.

आकाशने सिंध्याला िोन के ला अन आपली आई िुझ्या घरच्यािंपाशी आपल्या दोघािंच्या
लग्नाबाबिीि लर्करच बोलणार असल्याचे सािंगीिले. आकाशचे बोलणे ऐकिाच सिंध्याच्या
गालार्रील खळी अहधकच खुलली; अन र्ी नािी जा... असे बळे बळे च बोलून सिंध्या लाजेने
अहधकच लाजून गेली.
निंिर बराच र्ेळ िे दोघे िोनर्र आपल्या भार्ी आयुष्याबाबि बोलि िोिे, बोलिाबोलिा रात्रीचे २.०० कधी र्ाजले दोघािंनािी सर्जले नािी.
बोलिा बोलिा सिंध्याची नजर हखडकी पाशी गेली अन आपल्याला कु णीिरी बघि
असल्यासारखे हिला र्ाटले, हिने उठु न हखडकीच्या आजु-बाजुला नजर टाकली पण हिथे कु णीच
नव्ििे.
िी पुन्िा आपल्या बेडर्र येऊन बसली अन आकाश सोबि बोलु लागली.
“काय झाले सिंध्या?”, आकाश
“अरे कािी नािी”, सिंध्या
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“ओके आकाश, खुप र्ेळ झालाय आिा आपल्याला झोपायला िर्े, उद्या बोलुयाि”,
सिंध्या
असे बोलून हिने िोन ठे र्ला अन हि पुन्िा एकदा हखडकी पाशी जाऊन बािेर डोकार्ू
लागली, पण हिथे कोणी हचटपाखरू देहखल नव्ििे.
हिने हखडकी व्यर्हस्थि बिंद के ली अन िी हबछान्यार्र पडली.

परिं िु हिला त्या हर्चाराने झोप लागि नव्ििी, “खरिं च हिथे कु णी िोिे की आपल्याला
भास झाला”, िी स्र्ि:शीच पुटपुटु लागली.
इिक्सयाि बािेि कु त्रे भुक
िं ण्याचा आर्ाज आला, हिने हखडकी न खोलिाच िक्त
हखडकीचा पडदा बाजुला सारुन बािेर बघण्याचा प्रयत्न के ला.
अन हिला एकदर् धक्काच बसला, बािेर कािी अिंिरार्र एक काळी आकृ िी चालि
जाि िोिी, हखडकी बिंद असल्यार्ुळे िी व्यक्ती कोण िोिी िे हिला ओळखिा नािी आले.

िी एर्ढी घाबरली िोिी की हिने हखडकी उघडू न िी व्यक्ती कोण आिे िे पािण्याचे
धाडसिी के ले नािी.
हिने पटकन पडदा बिंद के ला अन िशीच िी बेडर्र पडली.
“आपण आकाशला िोन करुयाि का?”, हिने स्र्ि:लाच प्रश्न के ला.
पण घड्याळ्याि २.३० र्ाजून गेले म्िणून हिने आकाशला िोन करण्याचे टाळले.
िी बेडर्र पडली पण िी आकृ िी अजून देहखल हिच्या डोळ्यासर्ोरुन जाि नव्ििी.
शेर्टी बर्याच र्ेळाने हिचा डोळा लागला.
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“आकाश र्ाचर् र्ला, र्ाचर् र्ला”, सिंध्या र्ोठ्या-र्ोठ्याने ओरडि पळि िोिी.
अन एक काळा कोट घािलेली व्यक्ती हिच्या र्ागे र्ोठा सुरा घेऊन हिला
र्ारण्यासाठी हिचा हपछा करि िोिा. सिंध्या हजर्ाच्या आकािंिाने पळि सुटली िोिी, पळिापळिा एक लोखिंडी पाईप िीच्या िािाला लागला, हिने िो त्या व्यहक्तच्या ददशेने हभरकार्ला.
िसा िी व्यक्ती सिंध्याकडू न हभरकार्लेल्या पाईपपासून र्ाचण्यासाठी बाजुला झाली. पण त्या
पाईपाची कडा त्या व्यहक्तच्या पायाला लागली अन िी खाली पडली.
त्याच्या पडण्याचा िायदा उचलि सिंध्या िेथुन पसार झाली अन एका आडोशाला
लपली.
िी व्यक्ती हर्व्िळिच पुन्िा उठली, अन बाजुला पडलेला सुरा उचलून र्ोठ्या र्ोठ्याने
ओरडु लागली “र्ी आज िुला जीिा सोडणार नाय, तू कायपण कर र्ाझ्या िािून र्ाचणार नाय”
सिंध्याला कािीच सर्जि नव्ििे की िी व्यक्ती आपल्या हजर्ार्र का उठली आिे. िी
आपला श्वास रोखुन त्या लपलेल्या जागीच दबा धरुन बसली. िी व्यक्ती खुप हचडलेल्या अर्स्थेि
आपल्या िािािील चाकु ने िर्ेि सपा-सप र्ार करि सिंध्याला शोधि िोिी.
सिंध्याला सर्जि नव्ििे काय करार्े, पण हिथे लपून रािण्याहशर्ाय हिच्याकडे पयावय
नव्ििा. कािी र्ेळाने सर्व शािंि झाले, िी व्यक्तीिी कु ठे हनघून गेली.
आिा सिंध्या लपलेल्या ठीकाणार्रुन बािेर हनघण्याच्या हर्चाराि िोिी. अन........
अचानक हिच्या खािंद्यार्र कु णाचा िरी िाि पडला; त्या िािाचा रख-रखीि स्पशव
जाणर्िाच सिंध्या जोराि ककिं चाळली.....
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“काय गिं, काय झाले?”, सिंध्याची आई धार्िच हिच्या बेडरुर् र्ध्ये हशरली अन
सिंध्याला िलर्ु लागली.
िशी सिंध्या एकदर् बेडर्र उठु न बसली, हिला िरिरुन घार् आला िोिा.
“ओ बये, काय झालिं असिं ककिं चाळायला, अन दकिी घाबरली आिेस, अिंग दकिी घार्ाने
भरलिं आिे?”, असे दकिीिरी प्रश्न हिची आई करि िोिी. परिं िु िी अजून त्याच स्र्प्नाच्या दिशिीि
िोिी.
कािी र्ेळाने िी त्या स्र्प्ननाच्या दिशिीिून बािेर आली.
“काय झाले बाळा”, सिंध्याची आई हिला कु शीि घेऊन कु रर्ाळि िोिी अन हिची
हर्चारपुस करि िोिी.
सिंध्याने आपल्याला पडलेले स्र्प्न जशेच्या िसे आपल्या आईला सािंगीिले.
“िम्र्, म्िणून सािंगि असिे िॉररर र्ुव्िी पािि जाउ नको असिं”, सिंध्याची आई
हिने सिंध्याच्या डोक्सयाि र्स्करीिच एक चपटी र्ारली अन लर्कर आटपून घ्यायला
सािंगून िी सिंध्याच्या बेडरुर् र्धून हनघून गेली.
सिंध्याने जाणून-बुजून काल रात्री हखडकीच्या बािेर पाहिलेल्या त्या आकृ िीबाबि
आपल्या आईला कािी सािंगीिले नािी, नािीिर आपली आई अहधक घाबरुन जायची.
हिने आर्रुन घेिले अन िी जॉबर्र जाण्यास हनघाली.

आज हिचे लि कार्ाि लागि नव्ििे, राहून-राहून हिला काल रात्री घडलेला प्रकार
अन रात्री पडलेले स्र्प्न आठर्ि िोिे. न रािर्ून शेर्टी हिने आकाशला िोन के ला अन सिंध्याकाळी
भेटार्यास सािंगीिले.

निशासंध्या

मिोज चापके

सिंध्याकाळचे ६.०० र्ाजले िोिे; आकाश नेिर्ीच्याच कॉिी शॉप र्ध्ये सिंध्याची र्ाट
पािि एक कोपर्यािला टेबलार्र बसला िोिा. िसे िे टेबल एकदर् कोपर्याि असल्यार्ुळे िेथुन
कॉिी शॉप र्धले बाकीचे बरे चसे टेबल ददसि असले िरी बाकीच्यािंना िे टेबल सिजा-सिजी
नजरे ि पडि नसे. सिंध्याची र्ाट पाहून बोअर झालेल्या आकाशने आपला र्ोबाईल काढला अन
त्याच्या पुरिा आर्ाज येईल एर्ढ्या लिान आर्ाजाि गाणी पले करुन िो गाण्याचा आस्र्ाद घेऊ
लागला.
गाणी ऐकिा-ऐकिा त्याची नजर एका टेबलाकडे गेली.
त्या टेबलर्र अहर्नाश, म्िणजेच त्याचा हर्त्र अव्या कािी व्यक्तींसोबि बोलि
बसलेला िोिा. अहर्नाशचे अन त्या व्यक्तींचे काय सिंभाषण चालले आिे िे त्याला ऐकु येि नव्ििे;
परिं िु एकिं दरीि िािाच्या अन चेिर्याच्या िार्-भार्ार्रुन कािी िरी बाचा-बाची चालली आिे
असे जाणर्ि िोिे.
आकाशने उठु न जाऊन अहर्नाश अन त्या व्यक्तींर्ध्ये काय घडिेय िे पािण्यासाठी
जाण्याचा प्रयत्न के ला; पण सर्ोरच्या हखडकीिून त्याला सिंध्या येि असल्याची नजरे स पडली अन
िो हिथेच आपल्या टेबलार्र बसून राहिला.
सिंध्या कॉिी शॉप र्ध्ये हशरिाच िेथील एका सर्व्िवस बॉयने हिला आकाशच्या
टेबलाकडे ईशारा के ला. आकाशने आधीपासूनच काउिं टर र्र सािंगून ठे र्ले िोिे; िसा र्ॅसेज त्या
सर्व्िवस बॉयने हिला ददला. अन सरळ िी आकाश बसलेल्या टेबल र्र येऊन बसली.
सिंध्या टेबलर्र येऊन बसली िरी आकाशचे लि अहर्नाश अन त्या व्यक्तींकडेच िोिे.
“िाय! हर्स्टर कोणत्या ििंद्रीि आिेस”, सिंध्या
“अम्र्! कािी नािी, का िडका-िडकी र्ला ईथे बोलर्ले?; एर्ढिं प्रेर् की आिा र्ाझ्या
हशर्ाय एक ददर्सिी काढणे कठीण झालिंय िुला”, आकाश हर्हस्कल पणे बोलून िसु लागला.
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“ए चल िम्र्, िसे कािी नािी. र्ला िुझ्याशी कािी र्ित्र्ाचे बोलायचे आिे”, सिंध्या
“काय झाले”, आकाश
हिने आजु-बाजुला बहघिले अन आजु-बाजुला कोणीिी नसल्याचे कन्िर्व करुन िी
आकाश सोबि बोलु लागली.
“आकाश..... कािी ददर्सािंपासून र्ला सारखे र्ाटि आिे की कु णी िरी र्ाझ्यार्र लि
ठे ऊन आिे”, सिंध्या
“ कािीिी काय बोलिेस र्ेड्या सारखी”, आकाश
“िुझ्यार्र का म्िणून कोण लि ठे र्ेल”, आकाश हिच्या र्क्तव्यार्र िसु लागला.
आकाश आपल्याला हसररअस नािी घेि िे पाहून सिंध्याचा पारा िळु -िळु चढु लागला.
“िे बघ आकाश; िुला र्ाझ्यार्र हर्श्वास नसेल िर सािंग िसे, पण िसु नकोस; र्ी
काय िुला जोक सािंगि नाहिए”, सिंध्या
“बर बाबा; काय झाले िे सािंग”, आकाश
“असिं का र्ाटिे िुला, की कोणी िुझ्यार्र लि ठे ऊन आिे”, आकाश
सिंध्याने काल रात्री घडलेला प्रकार, अन रात्री हिला पडलेले िे स्र्प्न सगळे सहर्स्िर
आकाशला सािंगीिले.
आिा र्ात्र आकाशिी थोडा गिंभीर झाला.
दोघािंच्यािी र्नाि एकच हर्चार घोंगार्ि िोिा “काल रात्री घडलेला प्रकार अन त्या
स्र्प्नाचा खरिं च काय सिंबध
िं असेल का?”
“आकाश! आपण पोहलस के स करुयाि का?”, सिंध्या
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“िे बघ; िी व्यक्ती िक्त एकदाच िुला ददसली, अन हिचा चेिरा देहखल िू पािीला
नािी. िेव्िा पोहलस देहखल िुझा कािीिरी भास झाला असेल असे सर्जून अशी के स घेण्यास
ियार िोिील की नािी िे सािंगिा नािी येि”, आकाश
“पण आकाश... “ सिंध्या
“िे बघ सिंध्या र्ला िुझी पररहस्थिी सर्जिेय; पण आपण जास्ि घाई करायला नको”,
आकाश
“आणखी कािी ददर्स आपण बघु असिं कािी घडिे का? की िो िक्त िुला झालेला
भास िोिा; अन र्ग िसेच काय असेल िर आपण पोहलसािंकडे जाउया”, आकाश
“रठक आिे” सिंध्या
दोघािंनीिी आपली कॉिी सिंपहर्ली अन हबल पे करुन दोघेिी जायला हनघाले.
जािा-जािा आकाशने अहर्नाश बसलेल्या टेबलकडे नजर हभरकार्ली, पण हिथे
कोणीच नव्ििे.
अहर्नाश अन त्या व्यक्ती कधीच्या िेथुन हनघून गेल्या िोत्या.
त्याला चलिा-चालिा त्या टेबलाखाली कािी िरी पडलेले असल्याचे जाणर्ले; पण
सिंध्या सोबि असल्यार्ुळे िो िसाच कॉिी शॉपच्या बािेि पडला अन हिला टॅक्ससी र्ध्ये बसर्ून
देऊन िो िसाच परि त्या कॉिी शॉप र्ध्ये घुसला.
अहर्नाश बसलेल्या टेबलाजर्ळ िो आला अन त्याने िेथे पडलेले कागदाचे कािी िुकडे
आपल्या कोटच्या हखशाि कोंबले अन परि िो घरी जाण्यासाठी बािेर पडला.
“सािेब कािी हर्सरले का?” सर्व्िवस बॉय
“अरे कािी नािी. गॉगल हर्सरलो िोिो”, आकाशने त्या सर्व्िवस बॉयला थाप र्ारली.
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घरी पोिोचल्यार्र त्याने िे सर्व कागदाचे िुकडे हखशािून बािेर काढले अन िो त्यािंचे
बारकाईने हनररिण करु लागला.
त्यार्ध्ये कािी हबले िोिी, िर कािी हबलािंच्या र्ागे सािंकेहिक भाषेि कािीिरी
हलहिले िोिे. पण िे सर्व आकाशच्या सर्जण्याच्या पलीकडे िोिे. त्याने िे कागदाचे िुकडे जर्ा
के ले अन आपल्या कपड्याच्या कपाटाि एक रठकाणी ठे ऊन ददले.
कपाट बिंद करिाना कसल्याशा र्ासाने नशिंका आली म्िणून त्याने आपला िाि
नाकार्र ठे र्ला अन अजून कािीिरी उग्र र्ास त्याच्या नाकाि हशरला. त्याने िसेच त्या
कागदािंच्या िुकड्यािंचा र्ास घेिला अन त्याला भोर्ळ आल्या गि झाले. िे कागदाचे िुकडे िेथेच
सोडू न िो कसा-बसा आपल्या हबछान्यार्र जाऊन पडला.
कािी र्ेळासाठी िो नशेच्या अिंर्लाि गेल्या सारखे त्याला जाणर्ले. त्याने िे कागदाचे
सर्व िुकडे जर्ा के ले अन एका पलास्टीकच्या हपशर्ीि भरले.अन िी हपशर्ी आपल्या कपड्याच्या
कपाटाि ठे ऊन ददली.
र्ोबाईल काढला अन युट्युब र्र कािी हर्हडओज बहघिले अन कािीिरी कन्िर्व के ले.
“म्िणजे अव्या ब्राऊन शुगरच्या आिारी जािोय की काय?”, त्याने स्र्ि:लाच प्रश्न
के ला.
“नािी. कदाहचि िो कागद अव्याला भेटायला आलेल्या त्या व्यक्तींपैकी कु णाचा असु
शकिो”, त्याने स्र्ि:लाच अव्याच्या बाबिीि आश्वस्ि के ले.
निंिर त्याने अहर्नाशला िोन लार्ला, पण अहर्नाशला ररिं ग जाण्याच्या अगोदरच
त्याने कॉल कट के ला. कदाहचि त्याच्या र्नाि कािी र्ेगळाच हर्चार चालि िोिा.
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िसिं आिा सिंध्या अन आकाशच जीर्न र्स्ि चाललिं िोििं, दोघेिी कार्ाि दकिीिी
हबझी असले िरी एक-र्ेकािंसाठी र्ेळाि-र्ेळ काढु न एक-र्ेकािंना भेटि िोिे.
र्धल्या काळाि र्ालिीबाईंनी देहखल सिंध्याच्या घरी आकाश आहण सिंध्याच्या
लग्नासाठी हर्चारपुस के ली िोिी. अन सिंध्याच्या घरच्यािंना देहखल आकाश आहण सिंध्याच लग्न
व्िार्िं असिं र्नापासून र्ाटि िोिे.
दोघािंच्यािी घरचे एक चािंगला र्ुहुिव बघून दोघािंची इिं गेजर्ेंट करण्यासाठी आिुर िोिे.
िसिं त्यािंनी ब्राम्िणाकर्ी इिं गेजर्ेंट करीिा िारीख हर्चारली िोिी; परिं िु इिं गेजर्ेंट योग्य र्ुहुिव
नसल्या कारणाने ब्राम्िणाने कािी काळ थािंबण्यास सािंगीिले िोिे.

इथे हनशाने देहखल आकाश अन सिंध्याच्या नात्याचा हस्र्कार करुन र्ुद्दार्
आकाशपासून दुरच रािणे पसिंि के ले िोिे; पण अधून-र्धून िी त्याला िोन करि असे.

खुप ददर्स उलटू न गेले िोिे; िी काळा कोट घािलेली व्यक्ती पुन्िा कािी सिंध्याच्या
नजरे स पडली नािी. परिं िु हिला कोणी िरी र्ारण्याचा प्रयत्न करीि आिे असे स्र्प्न आज देहखल
हिला अधून-र्धून पडि िोिे. अन त्या बाबिीि हिने आकाशला देहखल सािंगीिले िोिे; पण
आकाश हिला प्रत्येक र्ेळी सािंगि असे की िू िे स्र्प्न र्नाला एर्ढे लाऊन घेिले आिेस की िे
िुझ्या अिंिरर्नाि बसले आिे, आहण म्िणून िुला िे स्र्प्न सारखे-सारखे पडि आिे.

सकाळची ११.४५- १२.०० ची र्ेळ असेल उन्िाळ्याचे ददर्स असल्यार्ुळे रस्त्यार्र
लोकािंची र्दवळ देहखल कर्ीच िोिी. सिंध्या आपल्या कार्ाि व्यस्ि िोिी. बाकीचे कर्वचारी देहखल
आपापल्या कार्ाि व्यस्ि िोिे. उन्िाळ्याच्या ददर्सािंर्ुळे बॅंकेि देहखल गर्दव कर्ीच िोिी.
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अचानक कसला िरी आर्ाज आला; अन कु णाला कािी कळायच्या आि ३-४ र्ास्क
घािलेल्या व्यक्ती बॅंकेि हशरल्या. प्रत्येकाच्या िािाि हपस्िुल िोिे. त्यािंना बघिाच एकच
िािाकार उडाला; प्रत्येकजण एकच गलका करु लागला.
उडालेला गोंधळ पाहून त्यािील एकाने आपल्या िािािील हपस्िुलािून िर्ेि गोळी
झाडली अन सर्ािंना उद्देशुन म्िणु लागला “ आिेि त्या हस्थिीि जाग्यार्र थािंबा नािीिर इथे
र्ुडदे पाडीन”.
अन सर्वजण कािीिी िालचाल न करिा जागच्या-जागी थबकले. सिंध्याचिं लि
दरर्ाज्याकडे गेलिं; पण हिथे सुरिा रिक नव्ििा.
िो खाली र्ेदनेने हर्व्िळि पडला िोिा. त्याच्या खािंद्याला गोळी लागली िोिी अन
त्यािून खुप रक्त र्ािि िोिे; कािी र्ेळाने त्या सुरिा रिकाची शुद्ध िरपली.
त्या चोरािंपैकी एकाने पटकन बॅंकेिील रोकड पोिड्याि भरायला सुरुर्ाि के ली.
दुसर्याने बॅंकेिील प्रत्येकाजर्ळच्या सोन्याच्या र्स्िु जर्ा के ल्या.
आणखी त्यापैकी एक सिंध्याजर्ळ आला अन त्याने सिंध्याची बॅग ओढु न घेिली. पण
सिंध्याने आपली बॅग िो चोर घेि असिानाच प्रहिकार म्िणून आपल्या बॅगेचा एक पट्टा खेचला.
पण त्या चोराची पकड एर्ढी र्जबुि िोिी की त्या बॅग सिीि सिंध्यादेहखल पुढच्या
बाजुला ओढली गेली. हिच्या बॅगर्ध्ये हिचा र्ोबाईल अन बॅंकेिील लॉकरच्या कािी चाव्या
असल्या कारणाने िी आपली बॅग त्या चोराकडे जाण्याला हर्रोध करि िोिी.
सिंध्या बरोबर चाललेल्या झटापटीचा िायदा घेि बॅंकेिील एका कर्वचार्याने 100
निंबर डायल करुन पोहलसािंना दरोडा पडल्याची र्ािीिी ददली. त्याच र्ेळी त्या चोरािंपैकी एकाचे
लि त्या कर्वचार्याकडे गेले. अन त्याने त्या कर्वचार्याच्या ददशेने गोळी झाडली.
परिं िु िो कर्वचारी पटकन खाली र्ाकला. अन िी गोळी त्या कर्वचार्याच्या र्ागे
असलेल्या लोखिंडी खािंबार्र आदळू न ररव्िसवला आली अन सिंध्याच्या कर्रे ि घुसली. िशी सिंध्या
र्ोठ्याने ओरडू न खाली कोसळली. पुन्िा एकच गोंधळ उडाला अन त्या पररहस्थिीचा िायदा
उचलि दरोडेखोरािंनी िेथुन सर्व र्ुद्देर्ालासिीि र् सिंध्याची बॅग घेऊन पळ काढला.
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पळण्याच्या नादाि त्यािील एकाचे र्ास्क दरर्ाज्याला असलेल्या चुकेि अडकले अन
िाटले. त्याने पुन्िा पटकन आपला चेिरा कव्िर के ला. पण िा सर्व घटनािर् बॅंकेिील CCTV
कॅ र्ेर्यार्ध्ये बिंददस्ि िोि िोिा.
दरोडेखोरािंनी पळ काढला. अन कािी र्ेळानिंिर पोहलस घटनास्थळी पोिोचले. निंिर
पोहलसािंनी अॅम्बुलन्स र्ागर्ून सुरिा रिक र् सिंध्याला िॉहस्पटल र्ध्ये िलहर्ले.

“बॉस! आज िुर्च्या शािीर ददर्ाखार्ुळे आपण डबल गेर् खेळण्याि यशस्र्ी झालो”,
एक दरोडेखोर
“िो ना बॉस! त्या अहर्नाशने िुम्िाला त्या र्ुलीची बॅग काय पळर्ायला सािंगीिली
अन िुम्िी िर हिच्या बॅग सोबिच िी कार् करि असलेल्या बॅंकेलाच लुटले. काय पलान के ला
िुम्िी बॉस”, दुसरा दरोडेखोर
“इ्स र्ाय ब्रेन. अन त्या अहर्नाशकडू न पैसे घेिले िे र्ेगळे ”, असे बोलून त्यािंचा बॉस
जोरा-जोराि िसु लागला.
“पण बॉस, बॅंकेिून पळिाना ह्या िेजाचिं र्ास्क िाटलिं. कािी प्रोब्लेर् िर नािी िोणार
ना?” एक दरोडेखोर
“अरे नािी िोि काय प्रोब्लेर्, कॅ र्ेरे बॅंकेच्या आिल्या बाजुला िोिे'; अन आपण बािेर
पडिाना ह्याचे र्ास्क िाटले. जरी कॅ र्ेर्याि आपण आलोच िरी र्ागच्या बाजुने आपल्याला कोण
ओळखणार आिे”, असे बोलून त्यािंचा बॉस पुन्िा जोर-जोराि िसु लागला.
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इकडे िॉहस्पटल र्ध्ये डॉक्सटरािंनी सिंध्याला ऑपरे शन हथएटर र्ध्ये िलहर्ले अन सुरिा
रिकाला जास्ि रक्त र्ाहून गेल्यार्ुळे र्ृि घोहषि के ले. बॅंक र्ॅनज
े रने सिंध्याच्या घरच्या
लॅन्डलाईन र्र िोन के ला.
सर्ोरुन आर्ाज आला “ िॅलो”
आर्ाज एखाद्या साधारण चाळीशीिील बाईचा िोिा.
“िॅलो; र्ी XXXXX बॅंकेचा र्ॅनेजर बोलिो. आपण कोण?
“र्ी हर्सेस XXX बोलिे.” सिंध्याची आई
“सिंध्याच्या-च्या आई का- का िुम्िी?”, बॅंक र्ॅनेजर थोडा चाचपडि बोलि िोिा.
“िो. सिंध्याची आईच, काय झालिं अन असे िुम्िी चाचपडि का बोलिा आिाि”,
सिंध्याची आई
“एक र्ाईट बािर्ी आिे; सिंध्याला अपघाि झाला आिे अन हिला आत्ता अर्ुक एका
िॉहस्पटल र्ध्ये अॅडहर्ट के ले आिे. िुम्िी शक्सय िेर्ढ्या लर्कर पोिोचा”, बॅंक र्ॅनेजरने एर्ढे
बोलून िोन कट के ला.
बॅंक र्ॅनेजरचे शब्द ऐकिाच सिंध्याच्या आईचे िाि-पाय गळू न पडले, अन िी भोर्ळ
आल्यागि जागच्या-जागी खाली बसून पडली.
हिने सिंध्याच्या बाबािंना िाक र्ारली; पण यापुढे हिला कािीच बोलिा येईना.
सिंध्याच्या बाबािंनी हिला अशा पडलेल्या अर्स्थेि पाहून नीट उचलून बसहर्ले अन हिला पाणी
पाजले.
थोड्या र्ेळाने हिने सर्व प्रकार र् बॅंक र्ॅनेजरशी झालेला सिंर्ाद सिंध्याच्या र्डीलािंना
सािंगीिला. सिंध्याच्या बाबािंनी पररहस्थिीचे गािंभीयव लिाि घेऊन लगेच आपली गाडी काढली;
सिंध्याच्या आईला सोबि घेिले अन िे िॉहस्पटलला जाण्यास हनघाले. र्ाटेिूनच त्यािंनी आकाशला
देहखल घडला प्रकार िोनिारे सािंगीिला अन िॉहस्पटलला पोिोचायला सािंगीिले.
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सिंध्याचे आई-र्डील िॉहस्पटलला पोिोचले अन लगोलग आकाश देहखल कािी र्ेळाि
िॉहस्पटलला पोिोचला. िोपयिंि सिंध्याला ऑपरे शन हथएटर र्ध्ये िलहर्ले िोिे अन हिचे
ऑपरे शन चालु िोिे. सर्व िॉर्ॅहलटीज बॅंक र्ॅनेजरने पुणव के ल्या िोत्या.
बराच र्ेळ झाला िरी ऑपरे शन चालुच िोिे.
सर्ािंच्या र्नाची घालर्ेल अन धाक-धुक र्ाढली िोिी.
सिंध्याच्या आईला िर धक्काच बसला िोिा अन िी एखाद्या स्टॅच्यु प्रर्ाणे स्थब्ध बसून
िोिी, िक्त हिच्या डोळ्यािंिून सिि र्ािणारे अश्रु हिच्या हजर्िंिपणाची जाणीर् करुन देि िोिे.
कािी र्ेळाने डॉक्सटर ऑपरे शन हथएटरच्या बािेर आले. आकाश, सिंध्याचे र्डील असे
सर्ािंनी डॉक्सटरािंकडे धार् घेिली.
“डॉक्सटर सािेब, र्ाझी पोरगी कशी आिे आिा?”, सिंध्याच्या र्डीलािंनी डोळ्यािंिून
अश्रु गाळिच डॉक्सटरािंना प्रश्न के ला.
“िे बघा; ऑपरे शन व्यर्हस्थि पार पडलयिं. पण अजून िी शुद्धीर्र आली नािी िोपयिंि
र्ी कािीिी सािंगु नािी शकि”, डॉक्सटर
डॉक्सटरािंचे शब्द ऐकिाच सिंध्याचे र्डील देहखल पायािील प्राण गेल्या प्रर्ाणे खाली
पडणारच िोिे िर्ढ्याि आकाशने त्यािंना सार्रले.
“पण डॉक्सटर सािेब सिंध्या कधीपयिंि शुद्धीर्र येईल कािी आयहडया”, आकाश
आकाशदेहखल र्नािून खुप खचला िोिा; पण या हस्थिीि स्र्ि:ला सार्रुन सिंध्याच्या
घरच्यािंना धीर देणे र्ित्र्ाचे िोिे िे िो जाणि िोिा. त्याने सिंध्याच्या र्डीलािंना सोफ़्यार्र
बसहर्ले अन िो डॉक्सटरािंशी बोलि-बोलि डॉक्सटरािंच्या के बीनपयिंि गेला.

निशासंध्या

मिोज चापके

कािी र्ेळाने डॉक्सटरािंनी बॅंकेच्या र्ॅनेजरला देहखल आपल्या के हबन र्ध्ये बोलार्ून
घेिले. त्या हिघािंर्ध्ये बराचर्ेळ चचाव चालली. डॉक्सटरािंनी सिंध्याच्या बाबिीि बॅकेंि घडलेला
सर्व प्रकार बॅंक र्ॅनेजरकडू न र्ािीि करुन घेिला.

“िे बघा! िुम्िा दोघािंच्या र्ािीिीसाठी सािंगिो; र्ी जरी बािेर सािंगीिले असले की
सिंध्या जोपयिंि शुद्धीर्र येि नािी िोपयिंि कािीिी सािंगु शकि नािी; िरी ऑपरे शनच्या र्ेळी
र्ला आलेल्या अनुभर्ानुसार सिंध्याच्या र्णक्सयार्ध्ये गोळी लागल्यार्ुळे हिचा कर्रे खालचा
भाग पॅरालाईज झाला आिे. अन कदाहचि िी यापुढे चालु शकणार नािी.
डॉक्सटरािंचे बोलणे ऐकिाच आिा आकाशच्या पाया खालची देहखल जर्ीन सरकली.
पण त्याने स्र्ि:ला सार्रले.
“डॉक्सटर सािेब कािी िरी उपचार असेल निं; िुम्िी सािंगिील िेर्ढा पैसा र्ी ओिायला
ियार आिे”, आकाश
“िुम्िी सािंगिील िी सजवरी आपण करु; पण हपलज र्ाझ्या सिंध्याला पहिल्यासारखे
चालिा-दिरिा आले पािीजे”, आकाश
डॉक्सटर आपल्या खुचीर्रुन उठले; आकाश बसलेल्या खुची पाशी गेले अन आकाशच्या
खािंद्यार्र थोपटू न आकाशशी बोलु लागले.......
“बेटा आपल्या िािाि असिे िर असे कधी िोऊच ददले नसिे. िरीपण आपण आपल्या
परीने सर्व प्रयत्न करु”, डॉक्सटर
“कािीिी झाले िरी आपण सिंध्याला पुर्वर्ि करण्यासाठी सर्विोपरी प्रयत्न करु”,
डॉक्सटर
डॉक्सटरािंच्या सिानुभुिी पुर्वक बोलण्यार्ुळे आकाशला थोडे बरे र्ाटले.
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६
आज ऑपरे शन झाल्यापासून हिसर्या ददर्शी सिंध्या शुद्दीर्र आली िोिी.
हिने आईला आर्ाज ददला; पण आजु बाजुला कु णीच नव्ििे. हिने आपले डोळे उघडले
अन िी आजु-बाजुला पाहु लागली. आिा हिला जाणर्ि िोिे की िी ICU र्ध्ये िोिी. हिने
उठण्याचा प्रयत्न के ला; पण हिला कािी के ल्या उठिा येईना. हिने आणखी एकदा िसाच
उठण्याचा प्रयत्न करुन पािीला. परिं िु दुसरा प्रयत्न देहखल हनरथवक ठरला.
िी कािी र्ेळ िशीच पडू न रािीली; हिला त्या ददर्शी आपल्या बरोबर बॅंकेि घडलेला
प्रसिंग आठर्ला.
कािी र्ेळाने हिचे लि ICU र्धील हडजीटल घड्याळाकडे गेले, अन हिला धक्काच
बसला.
“म्िणजे आपण हिन ददर्सािंपासून इथे आिोि”, िी स्र्ि:शीच पुटपुटली.
पुन्िा एकदा हिला िो प्रसिंग आठर्ला........
िी त्या दरोडेखोरापासून आपली बॅग खेचि िोिी, अन अचानक हिच्या कर्रे ि एक
जोराची कळ आली अन िी खाली कोसळली. हिने पुन्िा एकदा उठण्याचा प्रयत्न के ला. पण पुन्िा
िी अपयशी ठरली. आपले पाय आपल्या शरीरापासून कु णीिरी र्ेगळे के ल्याचे हिला जाणर्ु
लागले िोिे. हिने आपल्या पायार्रची चादर घाबरि-घाबरि अलगद बाजुला के ली. हिची दृष्टी
हिच्या पायािंर्र पडली. िे जागेर्र िोिे िे पाहून हिला खुप बरे र्ाटले; पण दुसर्याच िणी
आपल्या पायािंर्र आपला कोणणिाच िाबा नसल्याचे जाणर्ून िी जोराि ककिं चाळली अन रडु
लागली.
हिची ककिं चाळी ऐकिाच नसव अन डॉक्सटर ICU र्ध्ये आले.
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सिंध्या ओक्ससाबोक्ससी रडि िोिी. डॉक्सटरािंनी हिला शािंि करण्याचा खुप प्रयत्न के ला
पण आिा िी र्ेड्यासारखी डॉक्सटरािंर्र देहखल िाि उगारु लागली. शेर्टी डॉक्सटरािंनी हिला एक
इिं जेक्सशन ददले अन कािी र्ेळािच हिची पुन्िा शुद्ध िरपली.

इथे ICUच्या बािेर हिच्या आई-र्हडलािंना, आकाशला अन इिरािंना सिंध्या शुद्दीर्र
आल्याने बरे र्ाटि िोिे; पण आिा िी कदाहचि कधीच चालु शकणार नािी याचे दु:ख देहखल
िोि िोिे.
डॉक्सटर ICUच्या बािेर आले िसे सर्ािंनी पुन्िा त्यािंच्या आजु-बाजुला गदी के ली.
डॉक्सटरािंनी कु णाशीिी जास्ि न बोलिा सिंध्याच्या आई-र्डीलािंना आपल्या के हबन र्ध्ये बोलार्ून
घेिले. त्यािंच्या सोबि आकाशिी डॉक्सटरािंच्या के हबन र्ध्ये गेला.
डॉक्सटरािंनी सिंध्याच्या प्रकरणाि अन हिला आलेल्या अपिंगत्र्ाबाबि हिच्या आईर्डीलािंशी सहर्स्िर बोलणिं के ले.
त्यािंच्या म्िणण्यानुसार िुम्िाला िर्िं असल्यास िुम्िी सिंध्याच ऑपरे शन हर्देशाि करू
शकिा; पण त्याने हिला पुन्िा चालिा-दिरिा येईल याची गॅरिंटी नव्ििी.
एखादा चर्त्कारच हिला बरे करु शकिो, असे डॉक्सटरािंचे म्िणणे िोिे.

डॉक्सटरािंचे बोलणे ऐकिाच सिंध्याच्या आईच्या डोळ्यािंिून पुन्िा अश्रुधारा र्ाहु
लागल्या. आकाशने सिंध्याच्या र्डीलािंना ईशार्यानेच सिंध्याच्या आईला डॉक्सटरािंच्या के हबन बािेर
घेऊन जाण्यास सािंहगिले. निंिर कािी र्ेळ डॉक्सटरािंशी जुजबी बोलणे झाल्यार्र आकाश देहखल
िेथुन बािेर पडला.

आकाश डॉक्सटरािंच्या के हबन र्धून बािेर पडला िसाच र्ागून एक आर्ाज त्याच्या
कानी पडला.....

निशासंध्या

मिोज चापके

िॅलो; हर्स्टर आकाश
बॅंक र्ॅनेजर त्याला आर्ाज देि िोिे.
“िाय; िॅलो; कसे आिाि िुम्िी”, आकाश
“खरिं िर र्ी हर्चारायला िर्िं; सिंध्या कशी आिे आिा?”, बॅंक र्ॅनेजर
“रठक आिे िी आिा, पण कदाहचि िी के व्िाच चालु नािी शकणार”, आकाश ििाश
स्र्रािच बोलला.
“कािीच करिा येणार नािी का आकाश?”, बॅंक र्ॅनेजर
आकाशने डॉक्सटरािंसोबि झालेले बोलणे जशेच्या-िसे बॅंक र्ॅनेजरला सािंगीिले.
आकाशचे बोलणे ऐकिाच बॅंक र्ॅनेजरला देहखल दु:ख झाले.

“एहनर्े; िुर्चिं काय चाललय”, आकाश
“काय सािंगु आकाश; आर्चिं िर ग्रिर्ानच सध्या खराब आिे; इथे सिंध्याच असिं अन
बॅंकेि पोहलसािंचा ससेहर्रा; कधीिी चौकशी साठी बोलार्लिं जािे.”, बॅंक र्ॅनेजर
“र्ग कािी क्सल्यु र्गैरा हर्ळिो की नािी पोहलसािंना”, आकाश
“नािी. पोहलसािंच्या अजून कािीच िािी लागलिं नािी; हशर्ाय आर्च्या कडलिं
CCTV िु टेज सोडू न”, बॅंक र्ॅनेजर
“र्ग CCTV िु टेज र्रुन कािी कळलिं की नािी?”, आकाश
“नािी. सर्ािंच्या िोंडार्र र्ास्क िोिे”, बॅंक र्ॅनज
े र
“र्ी िुर्च्या कडलिं िे CCTV िु टेज बघु शकिो का?”, आकाश
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“ओके ; र्ी र्ाझ्या हसहनअसवची अन पोहलसािंची परर्ानगी घेिो; अन िुम्िाला
कळहर्िो”, बॅंक र्ॅनेजर
बॅंक र्ॅनेजरने आकाशचा हनरोप घेिला अन दोघेिी आप-आपल्या र्ागावला लागले.

आज बर्याच ददर्सािंनी एक र्ित्र्ाची हबझनेस हडल असल्या कारणाने आकाशने
ऑदिस अटेंड के ले िोिे. हबझनेस हर्टींग चालु िोिी; अन र्ध्येच आकाशचा र्ोबाईल र्ाजला.
त्याने र्ोबाईलच्या हस्िनकडे लि ददले; बॅंक र्ॅनेजरचा कॉल िोिा.
हर्टींग र्ध्ये हडस्टबव नको अन हर्टींग सिंपल्यार्र आपण बॅंक र्ॅनेजरला कॉल करु या
िेिुने आकाशने आपला र्ोबाईल सायलेंट र्ोडर्र टाकला.

आकाश कॉल उचलि नािी म्िणून बॅंक र्ॅनेजरने आकाश साठी एक र्ॅसेज ड्रॉप के ला.
“ हर्. आकाश; िुर्च्या सािंगण्यार्रुन र्ी र्ाझ्या हसहनअसवना अन पोहलसािंना CCTV िु टेजबद्दल

सािंगीिले. िुर्चे अन सिंध्याचे ररलेशन लिाि घेऊन त्यािंनी िुम्िाला परर्ानगी ददली आिे.
िुम्िाला जर्ेल िसे र्ला बॅंकेि येऊन भेटा”, बॅंक र्ॅनेजर

हर्टींग सिंपल्यार्र आकाशने बॅंक र्ॅनेजरचा र्ॅसेज रीड के ला. अन त्याने बॅंक र्ॅनेजरला
कॉल करुन हर्चारले र्ी आिा बॅंक र्ध्ये येऊ शकिो का?
“िा! हर्स्टर आकाश; र्ी ५.०० र्ाजेपयिंि बॅंकेि आिे िुम्िी शक्सयिो त्या अगोदर या.”,
बॅंक र्ॅनेजर
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आकाश ३.५०च्या आसपास बॅंक र्ध्ये पोिोचला.
“र्े आय कर् इन?”, आकाश
“ yes, या हर्स्टर आकाश”, बॅंक र्ॅनेजर
चिा-पाणी घेऊन झाल्यार्र बॅंक र्ॅनेजर आहण आकाश कम्पयुटर रुर् र्ध्ये गेले.
बॅंक र्ॅनेजर ने CCTV िु टेज चा हर्हडओ स्टाटव के ला.
पुणव CCTV िु टेज बघून झाले; पण त्यार्ध्ये काहिच क्सल्यु हर्ळि नव्ििा.
आकाशने ररक्वेस्ट करुन पुन्िा एकदा िे CCTV िु टेज पले करायला सािंगीिले.
अन बघिा-बघिा आकाशला त्या र्ास्क िाटलेल्या व्यक्तीच्या र्ानेर्र कािीिरी खुण
असल्याचे जाणर्ले.
त्यािंनी बॅंक र्ॅनेजरला सािंगून झुर् करायला सािंगीिले.
अन आिा त्यािंच्या िािी एक क्सल्यु लागला िोिा; िी खुण िाच एकर्ेर् क्सल्यु िोिा.
बॅंक र्ॅनेजरने लगेच कॉल करुन पोहलसािंना बोलार्ून घेिले. कािी र्ेळाने पोहलस आले. बॅंक
र्ॅनेजरने त्या CCTV िु टेज र्धली व्यक्तीच्या र्ानेर्र असलेली िी खुण पोहलसािंना दाखर्ली.
“गुड; आिा आपण आपला िपास चालु करु शकिो”, पोहलस इन्स्पेक्सटर

त्या इन्स्पेक्सटर ने आपल्या र्ोबाईल र्रुनच कािी लोकािंना कॉल के ले. अन िे घाईगडबडीि बॅंक र्ॅनेजर अन आकाशचा हनरोप घेऊन हनघून गेल.े
“हर्स्टर आकाश खुप हिक्ष्ण नजर आिे िो िुर्ची”, बॅंक र्ॅनेजर
“अिो िसिं कािी नािी, िक्त जे ददसलिं िे र्ी नोटीस के लिं बस”, आकाश
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जुजबी बोलण्यानिंिर आकाश सुद्धा िेथुन बािेर पडला अन आपल्या घराच्या ददशेने
हनघाला.

इथे पोहलस त्या खुणच्े या ददशेने िपास करुन आपल्या पोहलस रे कॉडव र्ध्ये असे कािी
हर्ळिे का या िपास कार्ाि लागले. बरे चसे रे कॉडवस चेक करुन देहखल त्यािंना त्याि सिलिा
हर्ळि नव्ििी. कदाहचि त्या व्यक्तीची पोहलस हिस्री असण्याची शक्सयिा कर्ीच िोिी.

आकाश ड्राईव्ि करिा-करिा त्या CCTV िु टेजच्या बाबिीिच हर्चार करि चालला
िोिा. त्याला त्या व्यक्तीच्या र्ानेर्रील िी खुण आपण अगोदर कु ठे िरी पाहिल्या सारखे जाणर्ि
िोिे. बर्याच र्ेळा त्याने आपल्या र्ेंदल
ु ा िाण ददला; पण त्याला िक्त िी खुण कु ठे िरी पािीली
आिे ह्या व्यहिररक्त कािीच आठर्ले नािी.

कार्ार्ुळे आलेल्या थकव्यार्ुळे कदाहचि त्याला त्याचा र्ेंदु सिकायव करि नव्ििा.
िो घरी पोिोचला आपली बॅग त्याने टेबलार्र ठे र्ली अन थेट बाथरुर् र्ध्ये हशरला. अिंघोळ
करुन जेव्िा िो बाथरुर् र्धून बािेर पडला िेव्िा त्याला बरे च प्रसन्न र्ाटि िोिे.
त्याने आपल्या आईला कॉिी बनर्ायला सािंगून त्याच्या बेडरुर् र्ध्येच पाठर्ायला
सािंगीिली. कॉिी घेिल्यार्र पुन्िा िो त्याच खुणच्े या बाबिीि हर्चार करु लागला.
हबछान्यार्र पडल्या-पडल्या िो हर्चार करि िोिा; अन त्याला कधी झोप लागली
िे सर्जलेच नािी.
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िो रस्त्याने झप-झप चालि िोिा; िािाि ऑदिसच्या बॅग ऐर्जी सिंध्याची पसव िोिी.
र्ध्ये- र्ध्येच र्ागे देहखल र्ळू न पािि िोिा. एकदर् भेदरलेल्या पररहस्थिीि कु णीिरी आपला
हपछा करिेय असे त्याला र्ाटि िोिे. िो पुणव घार्ा-घुर् िोऊन त्याचा शटव देहखल घार्ाने नचिंब
झाला िोिा.
िो शक्सय हििक्सया झप-झप चालि िोिा; पण कु ठे जायचे आिे िेच त्याला ठाऊक
नव्ििे. त्याने पुन्िा एकदा र्ागे र्ळू न पािीले. आिा र्ागचा रस्िा एकदर् र्ोकळा ददसि िोिा.
िो रस्त्याच्या बाजुला असलेल्या एका झाडाच्या कापलेल्या बुिंध्यार्र कािी र्ेळ हर्श्रािंिीसाठी
बसला. त्याची भेदरलेली नजर ईकडे-हिकडे दृष्टीिेप टाकि िोिी. अन एका रठकाणी त्याची नजर
हखळली. कािी अिंिरार्र एका झाडाच्या बुिंध्यार्र एक र्ुलगी बसली िोिी.
िी र्ुलगी र्ागून हुबेहुब सिंध्या सारखी ददसि िोिी.
छे! सिंध्या कशी असणार; िी िर िॉहस्पटल र्ध्ये आिे, असा हर्चार करुन त्याने िेथुन
आपले लि र्ळर्ले. कु णाच्या िरी चालण्याचा आर्ाज आला म्िणून पुन्िा त्याने त्या ददशेने
बहघिले. अन िो एकदर् थक्कच झाला. िी र्ुलगी सिंध्याच िोिी. अन काहििी न झाल्या प्रर्ाणे
व्यर्हस्थि िी चालि आकाश बसलेल्या ददशेने येि िोिी. िी जर्ळ आली िसे हिच्या चेिर्यार्रचे
भार् बदलले.
हिच्या चेिर्यार्रच्या हस्र्ि िास्याने आिा िु रिेची जागा घेिली िोिी.
िी आकाशच्या जसे जर्ळ आली हिचे डोळे रागाने लाल-बुिंद झाले िोिे.
हिने आकाश जर्ळ येिाच त्याच्या िािािील बॅगेर्र झडप घािली अन िी त्याच्या
िािािील बॅग हिसकार्ु लागली.
आकाश हिला प्रहिकार करु लागला िसा हिने कु ठे िरी लपर्ून ठे र्लेला चाकु काढला
अन आकाशच्या र्ानेि खुपसला....

एर्ढ्याि र्ालिी बाईंनी आकाशला जेर्णासाठी िाक र्ारली अन आकाश झोपेिून
खडबडू न जागा झाला.
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“िे काय हर्हचत्र स्र्प्न िोिे”, िो स्र्ि:शीच पुटपुटला अन जेर्णासाठी खाली जाउ
लागला.

कािी ददर्सािंपासून घडलेला घटनािर् अन िे हर्हचत्र स्र्प्न त्याचा कािीच जर् बसि
नव्ििा.
फ्रेश िोऊन िो जेर्णाच्या टेबलार्र येऊन बसला; पलेट र्ध्ये थोडे जेर्ण घेिले; िे
बका-बका खाऊन उठला अन पुन्िा आपल्या बेडरुर् र्ध्ये गेला.
र्ालिीबाईंना कािीच सर्जि नव्ििे काय चालले आिे िे. कारण यापुर्ी आकाश असे
कधीच र्ागला नव्ििा.
त्यािंनी स्र्ि:च जेर्ण र्गैरा आर्रुन त्या आकाशच्या बेडरुर्कडे गेल्या िोपयिंि
आकाश झोपी गेला िोिा. सिंध्याच्या अशा अर्स्थेर्ुळे कदाचीि आकाश असे र्ागि असेल अशा
हर्चारािच त्यािी आपल्या बेडरुर्कडे गेल्या.

खुप ददर्स िोऊनिी पोहलसािंना त्या खुण असलेल्या व्यहक्तचा पत्ता लागु शकला नािी.
त्यार्ुळे पोहलसिी आिा ििाश झाले िोिे.
इथे आकाशिी सिंध्याची काळजी अन ऑदिस र्धल्या कार्ाच्या िाणार्ुळे त्या खुण
असलेल्या व्यक्तीचा जास्ि हर्चार करि नव्ििा.
सिंध्याला िॉहस्पटल र्धून घरी हशफ्ट के लिं िोि; पण हिच्या िब्येिीि हर्शेष िरक
जाणर्ि नव्ििा ह्याच गोष्टीचिं आकाशला सर्ावि जास्ि टेंशन िोििं.
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दोन-चार ददर्सािंपुर्ी सिंध्याने आकाशला सािंगून टाकले िोिे की र्ाझी अशी अर्स्था
आिे की र्ी कधी चालु शके न की नािी र्लाच र्ािीि नािी. िेव्िा िू एखादी चािंगली र्ुलगी
बघून लग्न कर अथर्ा हनशा बरोबर लग्न कर. सिंध्याने हिच्या घरच्यािंना देहखल आकाशने दुसरीकडे
लग्न करार्े म्िणून राजी करुन घेिले िोिे. पण आकाशचे सिंध्यार्र एर्ढे घट्ट प्रेर् िोिे की, कािीिी
झाले िरी र्ी िुझ्याशीच लग्न करे न या गोष्टीर्र िो अडू न िोिा.
त्या ददर्शी िो ऑिीसर्धले कार् आटपून निंिर सिंध्याला भेटून घरी आला. त्याने
आपली बॅग टेबलार्र टाकली अन िो कपडे चेंज करण्यासाठी कपड्याच्या कपाटािून कपडे काढु
लागला. कपडे काढि असिाना एक पलास्टीकची हपशर्ी खाली पडली. त्यार्ध्ये कािी कागदाचे
िुकडे िोिे.
िी हिच हपशर्ी िोिी ज्याि आकाशने त्याला कॉिीशॉप र्ध्ये हर्ळालेल्या कागदाचे
िुकडे भरुन ठे र्ले िोिे. िी हपशर्ी पाििाच एर्ढ्या ददर्सािंपासून िो जे आठर्ण्याचा प्रयत्न करि
िोिा त्या गोष्टीचा त्याला उलगडा झाला. त्याच्या डोळ्यासर्ोर त्या ददर्शी अव्या अन त्या
व्यक्तींच्यार्ध्ये घडलेला प्रसिंग सर्ोर आला.
अन त्याला आठर्ले, आपण CCTV र्ध्ये पाहिलेली िी खुण असलेली व्यक्ती िीच
िोिी जी त्या ददर्शी अहर्नाश सोबि कािीिरी बोलि िोिी. त्या व्यक्तीने गोल गळा असलेले
लुज रटशटव घािले िोिे; त्यार्ुळे िे रटशटव सारखे र्ाने खाली जाि िोिे. अन िी व्यक्ती रटशटव
सारखे र्रिी चढर्ि िोिी.
िेव्िाच आकाशला त्या व्यहक्तच्या र्ानेर्रची खुण ददसली िोिी.
िे सर्व आठर्िाच आकाशने सर्व घटना अन त्या स्र्प्नाचा सिंदभव जोडू न पािण्यास
सुरर्ाि के ली
“ िे स्र्प्न - कदाहचि आपल्या जर्ळची व्यहक्तच आपला घाि िर करि नािी ना?”,
िो स्र्ि:शीच पुटपुटला.
अहर्नाश अन त्या व्यक्तीचा काय सिंबिंध? असे कीिी िरी प्रश्न त्याच्या र्नाि घर करु
लागले.
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आिा आकाश अहर्नाशचा गािंहभयावने हर्चार करु लागला.
एक पॉहलसी एजिंट खरिं च एर्ढे पैसे कर्ाऊ शकिो का? आकाशने स्र्ि:च्याच र्नाला
प्रहिप्रश्न के ला. आिा कु ठे िरी पाणी र्ुरि असल्याचा सिंशय आकाशला येऊ लागला.

आकाशने लगेच कॉल करुन अहर्नाशला त्याच कॉदिशॉप र्ध्ये दुसर्या ददर्शी
सकाळी भेटायला सािंगीिले.
दुसर्या ददर्शी अहर्नाश कॉिी शॉप जर्ळ पोिोचला िोपयिंि आकाश त्याची कॉिी
शॉप र्घ्ये कधी अहर्नाश बसलेला त्याच टेबलर्र र्ाट बघि बसला िोिा.
आकाशची बािेर गाडी बघून अहर्नाश आिर्ध्ये आला.
“िाय आकाश! अरे यार हबयर शॉप र्ध्ये बोलर्ायचिं िर कॉिी शॉप र्ध्ये कसला
बोलर्िोस”, अहर्नाश
“अरे कधी पयायला आिेस का ईथली कॉिी; खुप र्स्ि असिे”, आकाश
“नािी यार; कधीच नािी. इनिॅ क्सट र्ी इथे पहिल्यािंदाच येिोय. अन िुला र्ािीि
आिेच न की र्ला कॉिी शॉप र्ध्ये इन्जोय करणार्या र्ुली नािी िर हबयर शॉप र्ध्ये ककिं र्ा पब
र्ध्ये इन्जोय करणार्या र्ुली आर्डिाि”, अहर्नाश
अहर्नाशचिं बोलणिं बरोबरच िोििं; कारण िो नेिर्ी हबयर बार ककिं र्ा पब र्ध्ये इन्जोय
करणार्या र्ुलींबरबरच असायचा.
पण “इनिॅ क्सट र्ी इथे पहिल्यािंदाच येिोय” िे र्ाक्सय आकाशच्या पचनी पडले नािी.
आिा िर अहर्नाश आपल्यापासून कािीिरी लपर्िोय याची जास्ि शिंका आकाशला
येऊ लागली.
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कािी जुजबी बोलणिं झाल्यार्र आकाशने र्ुद्दार् शिराबािेर एक कार् आिे अन र्ला
उद्या एक र्ित्र्ाची हर्टींग असल्यार्ुळे जाणे जर्णार नािी. त्यार्ुळे त्या कार्ाची जबाबदारी
र्ी िुझ्यार्र सोपर्िो असे बोलून अहर्नाशला शिराबािेि पाठर्ण्याचा पलान के ला.
“अरे गुड िशी पण र्ाझी उद्या एका क्सलायिंटकडे हर्टींग आिे. िेथुनच र्ी िुझेिी कार्
करे न”, अहर्नाश
अहर्नाशच्या िोकारार्ुळे आिा पुढचा पलान आकाशला एक्ससेक्सयुट करायचा िोिा.
आकाश र्नोर्न सुखार्ला.
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७
दुसर्या ददर्शी सकाळीच आकाश अहर्नाशच्या घरी पोिोचला; अहर्नाशला काय
कार् िोिे िे सर्जार्ून सािंगीिले. अहर्नाश बािेर जाण्यास हनघाला. परिं िु आकाशने र्ुद्दार् बरे च
ददर्साने आला आिे िर र्हिनीच्या िािची कॉिी हपऊन जािो म्िणून थािंबला.
अहर्नाशची र्ाईि कॉिी बनर्ण्याि हबझी झाली िशी आकाशने अहर्नाशच्या
घरािील ऑदिसकडे आपला र्ोचाव र्ळहर्ला.
बरे च शोधा-शोध करुन देहखल त्याला अहर्नाशच्या ऑदिस र्धून कािीिी आिेपािव
हर्ळाले नािी. त्याने अहर्नाशच्या टेबलच्या खणार्ध्ये कािी हर्ळिे का? म्िणून पािण्याचा
प्रयत्न के ला; परिं िु टेबलाचे ड्रोव्िर लॉक िोिे.
अचानक त्याच लि टेबलच्या एकदर् शेर्टच्या खणाकडे गेले. अन िो खण कािीसा
पुढे आलेला त्याला भासला. त्याने खाली िाि घालून िो खण थोडासा पुढे खेचुन पािीला िर िो
खण सिजा-सिजी बािेर आला. त्याने त्या खणाची झडिी घेिली पण त्याि त्याला त्याच्या
कार्ाचे कािीच हर्ळाले नािी.

अचानक त्याचे लि खणाच्या शेर्टी गेले अन हिथे खणाच्या खाली कािीिरी
अडकलेले त्याला ददसले. त्याने िो पुणव खण बािेर खेचला िर खणाच्या खाली गुलाबी रिं गाचा
कागदाचा िुकडा त्याला सापडला. त्याने िो िािाि घेऊन पटकन आपल्या हखशाि कोंबला अन
िो खण जशाचा-िसा लाऊन िो परि आपल्या जागी बसला.
िेर्ढ्याि अहर्नाशची र्ाईि कॉिी घेऊन आली. आकाशने कॉिी घेिली अन िो
आपल्या घराकडे हनघाला.

आकाश घरी पोिोचला िेव्िा र्ालिीबाई कािीिरी र्ाचनाि गुिंग िोत्या. आकाश
आपल्या रुर् र्ध्ये गेला.
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त्याने िे सर्व कागदाचे िुकडे पुन्िा एकदा कपाटािून बािेर काढले. िसेच आपल्या
हखशाि कोंबलेला िो गुलाबी रिं गाचा कागदिी त्याने बािेर काढला. आिा िो िे कागदाचे िुकडे
अन त्या गुलाबी रिं गाच्या कागदार्ध्ये कािी नलिंक लागिे का िे पािण्याचा प्रयत्नाि गुिंिला. बर्याच
प्रयत्ना निंिर कािी िरी हर्ळाल्या प्रर्ाणे त्याच्या चेिर्यार्र सर्ाधानाची छटा उर्टली.
पण दुसर्याच िणी िो थोडासा हखन्न झाला. कारण आजपयिंिचा त्याचा हजर्लग अन
एकु लिा एक हर्त्र अशा कािी प्रकरणाि असेल असे त्याला र्ाटले नव्ििे. कािी काळासाठी िो
फ्लॅश बॅक र्ध्ये गेला. आिा त्याला सर्व कािी आठर्ि िोिे.
अहर्नाश करि असलेली शान-शौकि, त्याचे चैनीि दिरणे, पैसे उधळणे अन त्याने
जर्र्लेली र्ाया......
आकाशच्या र्नाि प्रश्न पडला; एक पॉलीसी एजन्ट खरिं च एर्ढे पैसे कर्ाऊ शकिो
का? अन र्ग त्याला अहर्नाशबद्दल पडलेल्या सर्व प्रश्नािंची उत्तर हर्ळु लागली.

त्याचा र्ोबाईल र्ाजला; स्िीनर्र सिंध्याचे नार् झळाळि िोिे.
त्याने डोक्सयार्र िाि ददला; कारण रोज न चुकिा िो सिंध्याला भेटायला जाि असे
अन आज िो पुणवि: हर्सरुन गेला िोिा.
त्याने फ्रेशनेस साठी पटकन चेिर्यार्र थोडे पाणी र्ारले अन िो सिंध्याकडे
जाण्यासाठी हनघाला.
गाडी चालर्ि असिाना अहर्नाशबद्दलचे अनेक हर्चार त्याच्या डोक्सयाि घोंगार्ि
िोिे. िो िे टाळण्याचा प्रयत्न करि िोिा; परिं िु त्याचा र्ेंदू आज त्याची साथ देि नव्ििा.
त्याने आपल्या र्नाला खुप सर्जार्ण्याचा प्रयत्न के ला “की आपला हर्त्र अव्या असिं
कािी करुच शकि नािी”. पण र्ागे भुिकाळाि घडलेल्या घटना त्याला त्याच्या र्िार्र ठार्
राहू देि नव्ित्या.
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अचानक त्याचे लि बािेर र्ोबाईल र्र बोलणार्या व्यक्तीकडे गेले. अन हिथेच त्याची
नजर हखळली.
आकाशने गाडी रस्त्याच्या कडेला घेिली अन िो त्या व्यक्तीचिं हनररिण करु लागला.
हिच व्यक्ती हजच्या र्ानेर्र कसली िरी खुण िोिी; आकाशने ओळखले त्या व्यक्तीला. िी व्यक्ती
कोणाशी िरी र्ोबाईल र्र बोलि िोिी. आकाशने दुरुनच त्याच्यार्र नजर ठे र्ली.
कािी र्ेळाने त्या व्यक्तीने र्ोबाईल ठे र्ला अन िो आपल्या बाईक र्रुन जाण्यास
हनघाला. आकाशने देहखल आपली कार सिंध्याच्या घराच्या ददशेने न घेिा त्या व्यक्तीच्या र्ागे
पळर्ली; पण ठराहर्क अिंिर ठे ऊनच.
आिा िी व्यक्ती एका साध्या-सुध्या हजथे जास्ि कु णी जाि नािी अशा एका हबयर
बार र्ध्ये घुसली.
आकाशिी त्या व्यक्तीच्या पाठो-पाठ त्या हबयर बारच्या दरर्ाज्यािून आि हशरला;
पण िणाधावि पुन्िा दोन पार्लिं र्ाघारी आला.
िी व्यक्ती हजथे बसलेली िोिी, बरोबर त्याच्या सर्ोर अहर्नाश बसलेला िोिा. अन
त्यािंच्याि कािीिरी बोलणे चालु िोिे.
आकाश पाटीहशअन चा आडोसा घेि त्यािंच्याि काय बोलणे चालले आिे िे ऐकि
िोिा.

इिक्सयाि सर्ोरुन एक र्ेटर आकाशच्या ददशेने आला; िो आकाशला टेबलर्र
बसण्याची हर्निंिी करणार इिक्सयाि आकाशने खुणेनेच त्याना गपप बसण्यास सािंगीिले; अन िो
र्ेटर जर्ळ येिाच त्याच्या हखशाि पाचशे रुपयाची नोट कोंबली.
िो र्ेटर खुश िोऊन िेथन
ु हनघून गेला; त्याने पुन्िा आकाशकडे लििी ददले नािी.
आिा आकाश पाटीहशअन ला असलेल्या िोलािून त्यािंच्याि काय चालले आिे िे पािि िोिा.
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िी खुण असलेल्या व्यक्तीने आपल्या सोबि आणलेले एक पासवल अहर्नाश सर्ोर
टेबलर्र ठे र्ले अन िे खोलु लागला. कािी िणािच आकाशला एक जोराचा धक्का लागला; िे
पासवल म्िणजे दुसरे -हिसरे कािी नसून सिंध्याची बॅंकेिून चोरी झालेली बॅग िोिी.
सिंध्याची बॅग बघिाच आकाशला र्नािून र्ाटू लागले, आत्ता िेथे जाऊन दोघािंच्यािी
कॉलर पकडू न दोघािंनािी पोहलसािंच्या िार्डीि द्यार्े.
पण अजून पुढे काय िोिे िे पािण्यासाठी िो हिथेच हस्थरार्ला.
अहर्नाशने त्या बॅगेची खालून हशलाई उसर्ली अन दोन्िी बाजुने दोन पॅके्स काढली.
अन िो त्या व्यक्तीकडे पाहून िसु लागला.
िी पॅके्स पाििाच आकाशला सर्जायला जरा देहखल र्ेळ लागला नािी की िी
पॅके्स ब्राऊन शुगरची आिेि.
िी पॅके्स पाििाच अहर्नाशच्या सर्ोर बसलेल्या व्यक्तीच्या र्नाची चल-हबचल
झाली; अन िी व्यक्ती अहर्नाशकडे र्ेगळ्याच नजरे ने पाहु लागली.
अहर्नाशने त्या व्यक्तीच्या चेिर्यार्रचे भार् अन नजर लगेच ओळखली. त्याने
दुसर्याच िणी आपल्या हखशािून एक हपस्िुल बािेर काढले अन टेबलर्र ठे ऊन त्यार्र आपला
रुर्ाल टाकला.
आिा िी व्यक्ती देहखल जरा भेदरली अन सार्रुन बसली.
अहर्नाशने आपला र्ोबाईल काढला अन त्याने कु णाला िरी िोन लार्ला.
जसा सर्ोरच्या व्यक्तीने िोन उचलला िसा पहिले िर अहर्नाशने त्याला हशव्यािंची
लाखोली र्ािीली. “काय रे भXX, पन्नास लाखाचा र्ाल असलेली बॅग िुझा र्ाणुस पन्नास
रुपयाच्या र्स्िु प्रर्ाणे घेऊन येिो; कु णी उडर्ली असिी िर बॅग” , अहर्नाश रागािच बोलला
बॉस, पुन्िा अशी चुकी नािी िोणार, सर्ोरची व्यक्ती शक्सय हििक्सया अदबीने बोलि
िोिी.
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“िम्र्! ऐका आिा िुर्च्या छोट्या-र्ोठ्या चोर्या, दरोड्याची कार्िं सोडा अन र्ाझ्या
िािाखाली र्ाझ्या हबझीनेस र्ध्ये साहर्ल व्िा; र्ी र्ाझा हबझनेस र्ाढर्ि आिे”, अहर्नाश
“िुम्िालािी भरपुर पैसे हर्ळिील; िक्त र्ाझ्या आदेशाचिं पालन करा”, अहर्नाश
अहर्नाशचे शब्द ऐकिाच िी सर्ोरची व्यक्ती कर्ालीची खुश झाली.
“आणखी ऐक; उद्या सिंध्याकाळी 7.00 र्ाजिा र्ी र्ाझ्या िार्व िाऊस र्र हबझनेस
पाटी ठे र्ली आिे; हिथे आपल्या धिंद्यािले सर्व हबझनेसर्न येणार आिेि. िर िू आपली सर्व र्ाणसिं
हिथे बिंदोबस्िासाठी लार्; अन िू पण जािीने िेथे िजर राि, कािी चुकी झाली िर र्ी कु णाचीिी
िय-गय करणार नािी”, अहर्नाश
ओके बॉस, असे बोलून त्या व्यक्तीने िोन ठे ऊन ददला.
“पण बॉस िी पॅके्स या बॅग र्ध्ये कशी?”, िी व्यक्ती
अहर्नाश त्याला सािंगु लागला “हर्र्ान िळार्रुन िी पॅके्स बािेर काढिाना आर्चा
र्ाणुस पकडला जाऊ नये म्िणून त्याने िॉरे न र्रुन आलेल्या नहर्न र्ालाच्या लॉट र्धील एका
बॅग र्ध्ये िी पॅके्स लपहर्ली िोिी.”
लकीली िी बॅग हसक्सयुरीटी चेक र्धून सेिली बािेर पडली; अन िो लॉट हिथुन एका
दुकानाि पोिोचला; दुकान दाराकडे चौकशी के ली असिा िी बॅग हर्कली गेल्याचे सर्जले. अन
आिा कािी ददर्सािच आर्च्या त्या र्ाणसाने िी बॅग अर्ुक एका लेडीकडे असल्याची आम्िाला
टीप ददली. त्यािंचे बोलणे ऐकू न आकाशने देहखल िेथुन कल्टी र्ारली.

कार ड्राईव्ि करिा-करिा आकाशला पुन्िा अहर्नाशचे सर्व शब्द आठर्ु लागले.
अहर्नाशचा िार्व िाऊस? अन र्ला कधी कािीच सािंगीिले नािी अव्याने, िसिं पण िो असे कािी
धिंदे करिो असे देहखल कु ठे सािंगीिले त्याने आपल्याला, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला.
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निंिर आकाशने आपल्या ददर्ागार्र थोडा जोर ददला अन त्याला आठर्लिं.....
अहर्नाशने बर्याचर्ेळा एकाच िार्व िाऊसर्र पाट्याव के ल्या आिेि. पण िो िर
बोलला िोिा की िा त्याच्या एका हर्त्राचा िार्व िाऊस आिे.”, आकाश स्र्ि:शीच पुटपुटला.
एक-दोन र्ेळा आकाशिी अहर्नाश सोबि त्या िार्व िाऊस र्र पाटीला गेला िोिा.
पण त्या अहर्नाशच्या पसवनल पाट्याव िोत्या. आकाशच्या र्नाि पाटीच्या आठर्णी िाज्या
झाल्या.
आकाशला पुणव प्रकरणाची कल्पना आली; िसेच आपला हजर्ा-भार्ाचा हर्त्र दकिी
र्ोठ्या जाळ्याि गुिंिला आिे ह्याचे देहखल त्याला दु:ख र्ाटि िोिे.
पण र्नाशी खिंबीर राहून शेर्टी आकाशने पोहलसािंना ह्या सर्ावची कल्पना देण्याचा
हनधावर के ला.

दुसर्या ददर्शी सकाळी आकाश पोहलस स्टेशनला पोिोचला िेव्िा इन्स्पेक्सटर ढोले
आपल्या हसहनयर सोबि बोलण्याि गुिंिले िोिे.
हिथल्या एका िर्ालदाराने आकाशची हर्चारपुस के ली.
“र्ला इन्स्पेक्सटर ढोलेंना भेटायचे आिे”, आकाश
“ िे बघा ढोले सािेब आिा ACP सािेबािंसोबि हर्टींग र्ध्ये व्यस्ि आिेि; िुम्िी
त्यािंची र्ाट बघु शकिाि”, िर्ालदार
“अरे उत्तर्च आिे; र्ला एका खुप र्ित्र्ाच्या प्रकरणार्र बोलायचिं आिे, अन िुर्चे
ACP सािेब पण असिील िर उत्तर्च िोईल”, आकाश
“िुम्िी ढोले सािेबािंना र्ाझिं िे काडव द्या. िे र्ला चािंगलेच ओळखिाि”, आकाश
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“रठक आिे सािेब”, िर्ालदाराने थोडे कचरिच आकाश जर्ळू न आकाशचे हव्िहजटींग
काडव घेिले अन िो हर्टींग रुर् र्ध्ये हभि-हभिच हशरला.
(आकाशची हबझनेसर्न म्िणून बर्याच जणािंबरोबर ओळख िोिी; त्यािीलच एक
ढोले सािेब; जे नेिर्ी आकाशच्या र्दिीसाठी ित्पर असििं)
जर्ळ-जर्ळ १५-२० हर्हनटािंनी त्या िर्ालदाराकरर्ी ढोले सािेबािंनी आकाशला
हर्टींग रुर् र्ध्ये बोलाहर्ले. आकाश जेव्िा हर्टींग रुर् र्ध्ये हशरला िेव्िा िेथे असलेले कािी
इन्स्पेक्सटसव हर्टींग आटपून बािेर पडले. आिा हिथे िक्त ढोले सािेब अन ACP दोघेच िोिे.

“ या हर्स्टर आकाश; िुर्चा र्ॅसेज हर्ळाला. प्रकरण खुप गिंभीर आिे का? नािी िर
िुम्िी असिं हर्टींगर्ध्ये र्ला कधी हडस्टबव के लेला आठर्ि नािी.”, इन्स्पेक्सटर ढोले
“ िो खुप र्ित्र्ाच बोलायचिं आिे र्ला”, आकाश
“िा बोला हर्स्टर आकाश”, इन्स्पेक्सटर ढोले
त्या निंिर आकाशने सिंध्या कार् करि असलेल्या बॅंकेर्र पडलेला दरोडा, त्यार्ध्ये
सिंध्याला लागलेली गोळी, सिंध्याच्या बॅगचा अन त्या दरोडेखोरािंचा- अहर्नाशचा सिंबध; सर्व कािी
इन्स्पेक्सटर ढोले अन ACP सािेबािंना सािंगीिले.
“आज सर्व ड्रग्ज र्ादियािंची सिंध्याकाळी 7.00 र्ाजिा अहर्नाशच्या िार्व िाऊसर्र
पाटी आिे”, आकाशने इन्स्पेक्सटर ढोलेंना सािंगीिले.
त्यानिंिर इन्स्पेक्सटर ढोले, ACP आणी आकाश हिघेिी हर्ळू न सिंध्याकाळच्या पाटीर्र
टाकायच्या छापयाचे पलाननिंग करु लागले.
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इन्स्पेक्सटर ढोलें नी आकाशकडू न जेर्ढी र्ािीिी हर्ळे ल िेर्ढी काढु न घेिली. अन
ACP नी ित्काळ िोन करुन जास्िीि जास्ि पोहलस िोसव र्ागर्ून घेिली. आिा पोहलसािंचा
अहर्नाशच्या िार्व िाऊसर्र छापा र्ारण्यासाठी िु लप्रुि पलान ियार िोिा. ACP नी आपल्या
र्जीिल्या अन आपल्या किवव्याशी एकहनष्ठ असलेल्या ८-१० पोहलसािंना सिंध्याकाळच्या त्या
पाटीि साध्या र्ेशाि हर्क्सस व्िायला सािंगीिले.
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८
साध्या र्ेशािील पोहलस र्ेश बदलून अहर्नाशच्या िार्व िाऊसकडे सिंध्याकाळी
६.०० र्ाजिा रर्ाना झाले. बाकीचा पोहलस िािा त्या साध्या र्ेशािील पोहलसािंच्या पुढील
ऑडवरची र्ाट पािि आकाशच्या िार्व िाऊसपासून १ दकलोहर्टरच्या परीसराि थािंबणार िोिे.
अहर्नाशच्या िार्व िाऊस बािेर गुिंडािंचा कडक बिंदोबस्ि िोिा; पण र्ेश पालटलेल्या
पोहलसािंना िार्व िाऊस र्ध्ये हशरायला जास्ि कष्ट करार्े लागले नािी. कारण िेथे पाटी साठी
येणार्या खुप लोकािंर्ध्ये हर्सळल्यार्ुळे त्या गुिंडािंना पोहलस असल्याचे ओळखणे शक्सय झाले नािी.
सर्व साध्या र्ेशािील पोहलसािंनी प्रथर् िार्व िाऊची हनट पािणी के ली.
प्रत्येका जर्ळ कम्युहनके शनसाठी ब्ल्युटुथ हडर्ाईस असल्यार्ुळे सर्ोरा-सर्ोर न येिा
िे परस्परािंशी सिंर्ाद साधि िोिे.
आिा जर्ळ-जर्ळ पाटी र्ध्ये येणारे सर्व लोक िार्व िाऊस र्र जर्ले िोिे.
िार्व िाऊसर्र जास्ि झगर्ग नव्ििी पण पाटी साठी लागणारी सर्व व्यर्स्था हिथे
के ली गेली िोिी.
पाटीची शान र्ाढर्ण्या सारठ कािी निवकींना देहखल बोलर्ण्याि आले िोिे; अन त्या
पाटीि चालु असलेल्या गाण्यार्र ठे का धरुन स्टेजर्र नाचि िोत्या.
पाटीिला सर्व जर्ार् ड्रींक घेि-घेि त्यािंना नाचिाना न्यािळि िोिा; िर कािी
शौकीन लोक त्या नाचनार्या निवकींचे रुप अन नाचण्याच्या ढिंगार्र दिदा िोऊन त्यािंच्यार्र
पैशाची उधळण करि िोिे. पाटीने चािंगलाच जोर धरलेला िोिा.

अहर्नाश एका र्ोठ्या टेबलार्र कािी हबझनेसर्न लोकािंसोबि बोलण्याि व्यस्ि
िोिा; कदाचीि त्यािंच्याि कािीिरी हबझनेस हडल चाललेलिं असार्िं
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सर्व र्ेश पालटलेल्या पोहलसािंनी ब्ल्युटुथ हडर्ाईस िारे एक-र्ेकािंशी सिंर्ाद साधला;
त्यािंच्याि कािी िरी एकर्ि झाले.
अन त्या साध्या र्ेशािील पोहलसािंच्या म्िोरक्सयाने बािेर थािंबलेल्या पोहलसािंच्या
िाफ्याशी सिंर्ाद साधून त्यािंना अहर्नाशच्या िार्व िाऊसला बािेरुन घेरार् घालण्याचे आदेश
ददले.

१५ िे २० हर्हनटािंर्ध्येच सर्व पोहलस िािा अहर्नाशच्या िार्व िाऊसर्र पोिोचला,
अन त्यािंनी पुणव िार्व िाऊसला घेरार् घािला.
अचानक आलेल्या एर्ढ्या र्ोठ्या पोहलस िोसवला पाहून हिथे बािेर असलेल्या सर्व
गुिंडािंना दरदरुन घार् िु टला; सर्ािंची एकच भािंबेरी उडाली. कािी गुिंडािंनी पोहलसािंर्र बिंदक
ु ा
िाणल्या, िर कािी गुिंड आिर्ध्ये पोहलसािंनी आपल्याला घेरल्याची कल्पना देण्यासाठी गेले.
आिा आिर्धील र्ािार्रण देहखल कर्ालीचे हभहियुक्त झाले. ज्याला-त्याला काय
करार्े नी काय नाय, कािीच सुचि नव्ििे.
बािेरुन हस्पकर र्रुन पोहलसािंनी पत्येकाला िरणागिी पत्कारुन बािेर येण्याचे
आर्ािन के ले.
पण अहर्नाश अन त्याच्या हबझनेस पाटवनरनी आपल्या आिील सर्व गुिंडािंना
पोहलसािंशी लढा देऊन आपण कसेिरी येथुन हनसटु या उद्देशाने बािेर पाठहर्ले. अन िे
हनसटण्याचा पलान बनर्ु लागले.
आिील सर्व गुिंड बािेर जािाच र्ेश पालटलेल्या पोहलसािंनी पररहस्थिीचा िायदा घेि
अहर्नाश अन त्याच्या हबझनेस पाटवनरर्र आपल्या बिंदक
ु ा िाणल्या.
अहर्नाश अन त्याच्या हबझनेस पाटवनरला कािी उर्गण्याच्या आिच पोहलसािंनी
त्यािंना िाब्याि घेिले अन िे त्यािंना िार्व िाऊसच्या र्ुख्य दरर्ाज्याजर्ळ घेऊन आले.

निशासंध्या

मिोज चापके

आपले सर्व बॉस पोहलसािंच्या िािी लागल्याचे पाहून बािेर पोहलसािंशी लढा देणार्या
सर्व गुिंडािंचे अर्सान गळू न पडले अन त्यािंनी देहखल पोहलसािं सर्ोर शरणागिी पत्कारली.
पोहलसािंनी सर्व गुिंडािंना बेड्या ठोकल्या अन स्पेशल र्ॅन र्ध्ये सर्ािंना भरुन र्ॅन पोहलस
िेड क्वाटवरला रर्ाना झाली.
पोहलसािं सोबि आकाशला पाहून अहर्नाश अचिंब्याि पडला िोिा; दोघािंनीिी एकर्ेकािंना पाहून देहखल त्या िणाला आपली ओळख देण्याचे टाळले िोिे.
पोहलस िेड क्वाटवरला पोिोचल्यार्र सर्व प्रथर् अहर्नाश ने आकाशशी बोलण्याची
इच्छा पोहलसािंसर्ोर प्रकट के ली.
आकाशने अगोदरच इन्स्पेक्सटर ढोलेंना त्याच्या अन अहर्नाशच्या र्ैत्रीची कल्पना
ददलेली असल्यार्ुळे इन्स्पेक्सटर ढोलेंनी देहखल आपल्या हसहनअसवशी सल्ला-र्सलि करुन
अहर्नाशला आकाशशी बोलण्याची परर्ानगी ददली.

अहर्नाश र्ेटींग रुर् र्ध्ये बसला िोिा. आजु-बाजुला दोन-चार िर्ालदार देहखल
िोिे. आकाश र्ेटींग रुर् र्ध्ये आला; िेहथल िेड कॉन्स्टेबलशी कािीर्ेळ बोलल्यानिंिर िे चारिी
िर्ालदार त्या दोघािंना एकटे सोडू न कािी काळासाठी बािेर गेले. दोघािंना एक-र्ेकािंशी
बोलण्यासाठी दकर्ान अधाव िासाची र्ेळ पोहलसािंनी ददली िोिी.
अहर्नाशनी बोलण्यास सुरर्ाि के ली. “आकाश िू पोहलसािंना साहर्ल असेल ह्याची
र्ला िुझ्याकडू न अपेिा नव्ििी.”
अन िू एर्ढा र्ोठा ब्राऊन शुगरचा हडलर असेल असे र्ी स्र्प्नाि देहखल हर्चार के ला
नव्ििा; अन असे र्ला र्ािीि असिे न िर र्ी िुझ्याशी कधी र्ैत्री देहखल ठे र्ली नसिी; You
bloody.... एर्ढे बोलून आकाशने हिथेच आपले र्ाक्सय िोडले.
त्यानिंिर दोघािंर्धील र्ाद खुप हर्कोपाला जाऊन िािा-पायी िोण्या अगोदर
पोहलसािंनी अहर्नाशला लॉक-अप र्ध्ये टाकले अन आकाशला सर्जाऊन घरी जाण्यास सािंगीिले.
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आकाश पोहलस स्टेशन र्धून बािेर पडि िोिा; अन अहर्नाश लॉक-अप र्धूनच
आकाशला धर्क्सया देि िोिा.... िुला र्ी पाहून घेईन, सिंध्या सारखीच िुझ्या िॅ र्ीलीिील प्रत्येक
र्ेंबरची अर्स्था करे न इ.
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९
पाच र्हिन्यानिंिर.......
पाच र्िीने उलटू न गेले िोिे; अहर्नाश त्याच्या सर्व साथीदारािंसि जेल र्ध्ये सडि
पडला िोिा; कोटावने अजिंट बेसर्र त्याची के स हनकाली लाऊन सर्ािंना कडक शासन के ले िोिे.
इथे आकाश अन हनशाचे लग्न िोऊन दोन र्हिने झाले िोिे. दोघेिी आपल्या सिंसाराची
घडी बसर्ण्याचा प्रयत्न करि िोिे. हर्शेष म्िणजे सिंध्याने आग्रि करुन आकाशला हनशाशी लग्न
करण्यास भाग पाडले िोिे. (अथावि आकाशने हनशाशी लग्न करार्े अशी र्ालिीबाईंची इच्छा
िोिी. पण आकाशने त्यािंचे ऐकले नसिे म्िणून त्यािंनी सिंध्याला आकाशने हनशाशी लग्न करण्यास
र्नर्ार्े असे सुचहर्ले िोिे.)
आकाशने सुरुर्ािीला र्ला िक्त िुझ्याशीच लग्न करायचे आिे असे सिंध्याला सािंगीिले
िोिे; पण सिंध्याने र्ारिं र्ार िू हनशाशीच लग्न कर असे बोलून िसेच आकाशला कािी शपथा घालून
आकाशला हनशाशी लग्न करण्यास भाग पाडले.
आकाशिी शेर्टी एका अटीर्र ियार झाला की र्ी हनशा सोबि लग्न करे न पण िू
कायर्ची र्ाझ्या घरीच रािायचिं. िसे पण सिंध्याला आलेल्या कायर्च्या अपिंगत्र्ार्ुळे आिा हिचे
र्न दुससे कु णा सोबि सिंसार थाटण्यासाठी ियार नव्ििे; शेर्टी हिने आकाशची अट र्ान्य के ली.
आज हिघािंच्या हजर्नाचा िो हत्रकोण पुणव झाला िोिा; िे हिन्िी कोन एक-र्ेकािंना
पुरक िोिे, अन आनिंदी देखील िोिे.
सिंध्या आहण हनशा दोघींनीिी एक-र्ेकींना आकाशच्या पत्नी म्िणून हस्र्कार के ला
िोिा. एकिं दरीि हिघािंचे हजर्न आनिंदी चालले िोिे.
------------- सर्ाप्त --------------
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ई सानहत्य प्रनतष्ठाि दहा वर्ाांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पिा रुजू लागत
असतािाच मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारखे प्रचंड इन्व्हेस््मेंट करणारे
नखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सानहत्य म्हणजे अगदीच चलंबुटटंब.ू पण गेली दहा वर्ां आनण
आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
िांवांमध्ये पनहले दुसरे िाव येते ते ई सानहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकांची.
वाचकांिा सातत्यािे दजेदार मिोरं जक उच्च प्रतीची पुस्तके “नविामूल्य” देणारे आमचे लेखक
हेच या स्पर्धेचे नवजेते आहेत.
मराठीत “सानहत्यरत्ांच्या खाणी” निपजोत या ज्ञािोबांिी मानगतलेल्या पसायदािाला ईश्वरािे
तेवढ्याच उदारतेिे खाणींचा वर्ाघव के ला. मराठीचे दुदव
ै हे की या खाणींतली रत्े बाहेर आणणे
आनण त्यांचे पैलू पडल्यावर त्यांिा शोके स करणे आनण जागनतक वाचकांसमोर ते पेश करणे
यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम सानहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आनण उत्तम वाचकांच्या
प्रनतक्षेतले सानहनत्यक यांच्यात निज बिणे आवश्यक आहे. नवशेर्तः डॉ. नितीि मोरे यांसारखे
सानहनत्यक जयांिा नलनहण्यात आिंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदियेत पडण्यात रस िाही
अशांसाठी. नवदेशांत मोठे लेखक एजंट िेमतात आनण ते बाकी सवघ व्यवहार पहातात. मराठीत
ही सोय िाही.
ई सानहत्य प्रनतष्ठाि ही काही अिुभवी प्रोफ़े शिल प्रकाशि संस्था ि्हे. पण गेल्या दहा वर्ाांत
आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्ांच्या खाणी आहेत आनण त्यांत उतरूि हात काळे
करूि माती गाळ उपसत राहूि जर नचवटपणे काम करत रानहले तर एकाहूि एक भारी रत्े
गवसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या र्धनिकािे, पंनडतांच्या सहाय्यािे, दरबारी आश्रयासह जर हे
काम हाती र्ेतले तर मराठी भार्ेतले सानहत्य जागनतक पटलावर आपला ठसा िक्की उमटवेल.
डॉ. नितीि मोरे यांची तेरा अप्रकानशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा माि ई सानहत्यला
नमळाला. शंभू गणपुले यांची िऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची सात,
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अनविाश िगरकर यांची,डॉ. नस्मता दामले यांची पाच, डॉ. वृर्ाली जोशी यांची तीि अशा
अिेकांच्या पुस्तकांिा वाचकांपयांत िेण्याचे भाग्य ई सानहत्यला लाभले. असे अिेक
“स्वांतःसुखाय” नलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या “सानहत्यरत्ांनचया खाणीं” मध्ये
आहेत. अशोक कोठारे यांिी महाभारताच्या मूळ संनहतेचे मराठी भार्ांतर सुरू के ले आहे.
सौरभ वागळे , सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पंकज र्ारे , नविायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश
कुं भार, सोिाली सामंत, के तकी शहा असे अिेक िवीि लेखक सातत्यपूणघ लेखि करत आहेत. ई
सानहत्यकडे हौशी लेखकांची कमी कर्धीच ि्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे,
लेखिाकडे गंभीरपणे पहाणारे आनण आपल्या लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे लेखक
आता येत आहेत. त्यांच्या सानहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा नमळो. वाचकांिा आिंद नमळो.
मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृ ष्ट सानहनत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणूि मराठीची
ओळख जगाला होवो.
या सवाघत ई सानहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आिंद. आनण या यशात ई लेखकांचा
चसंहाचा वाटा असेल याचा अनभमाि.
आमेि
सुिील सामंत
अध्यक्ष, ई सानहत्य प्रनतष्ठाि

