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प्रेमाचं अस्ततत्व
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लेखक : कार्तिक गुलाब हजारे

प्रेमाचं अस्तित्व
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.

लेखकाचा पररचय
वाचनाची सवय मला तशी लहानपणापासूनच
होती. शाळे तही असताना अगदी एक कथाकार म्हणून माझी
एक वेगळीच ख्याती होती. एखाद्या कल्पनेत आपण काय
काय रचू शकतो याची प्रस्चती मला नेहमी सुखदेवे सर
द्यायचे. अतखस्लत प्रस्तसादाने

शाळे तील ककत्येक

सांतकृ स्तक कायिक्रमात माझी आवजूिन स्नवड व्हायची.
कालांतराने काही आर्थिक पररस्तथतीमुळे माझी शाळा
सुटली. अंगावर कतेपणाचा ओझा आला.
पण आवड ही कधीच स्मटली नाही. वृत्तपत्ांत
मी झळकत रास्हलो. जेव्हा तेही बंद झाले तेव्हा माझी आवड
स्मटत गेली. गेली ८ वर्षे मी नुसता कामाच्या बाबतीत
लेखनाला दूर ठे वलं. पण परत कु णाच्यातरी आठवणीत मी
बेधुंद लहरीतून माझ्या कस्वता आस्ण लेख प्रकास्शत करू
लागलो.
माझे आवडते लेखक सुहास स्शरवळकर यांच्या
ककत्येक कादंबरीतून पात्ांची, िावनांची स्वचारसरणी मी
मनावर घेतली आस्ण परत स्लहायला लागलो.
आज माझी पस्हली पुततक प्रेमाचं अस्ततत्व हे
आपल्यासमोर मांडताना मला अत्यंत हर्षि होत आहे. आस्ण
ते वाचून झाल्यावर मला आनंदाने तुमचा प्रस्तसाद कळवा.
जेणे करून मी लवकरात लवकर तुमच्यापाशी नवीन पुततक घेऊन येईन.

अपिण पस्त्का...
मला वेळोवेळी चालना देणारे माझे वृध्द
आईवडील यांस माझी पस्हली पुततक
समर्पित..
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या कथेतील सवि व्यक्तींची कल्पना, आस्ण घटना सवि काल्पस्नक आहे. थोडीफार
तथळांशी साम्य असलं तरी ते तेव्हढ्या पुरतीच असून त्याचं सत्याशी काहीही वाततव्य नाही.
असल्यास तो फक्त योगायोग असावा.

प्रततावना...

आज माणसं इतकी बदलली आहेत की तवतःच्या प्रगतीसाठी दुसऱ्याचा आत्मा सुद्धा
ककती दुखतो याचीच कल्पना त्यांना नसते. बदल हा काळाप्रमाणे बदलतोय. स्नसगि कोपतो अशी
व्याख्या कानावर येतेच. पण त्याचं कारण जर माणूस माणूस पणाने जाणु लागला लागला. तर
तो मानव.
रोज सास्हत्यात होत असलेला बदल फक्त काही वेळा कररता का होईना चेहऱ्यावर
उमटतो. पण अंगी काही याचे गुण स्मरत नाही. लोकांनी के लेल्या चुका स्नसगि पदरात पाडू न घेतो
पण त्याची पवाि कु णाला???
प्रततुत कहाणी मध्ये असलेले मृतस्जव के शव आस्ण अंककता हे जरी मृत असले तरी
त्यांचं प्रेम हे फार अमर आहे. प्रेमाला तशी मयािदा नाहीच आस्ण ते अस्ततत्वाच्या पलीकडे
जाऊनही संपत नाही. याचंच उदाहरण लेखकांनी आपल्या लेखना द्वारे मांडलं आहे. ककती छान
त्यांनी ही कल्पना मांडली आहे. तसेच प्रामास्णकपणे के लेली मदत आस्ण ती ही त्यांना जयांचं
काही अस्ततत्व नाही. ही माणुसकी पण कदसून येत.े एकू ण लेखकाने थोड्याशा कल्पनेत जाऊन
माणुसकीचा आस्ण प्रेमाचा फार मोठा उदाहरण कदला आहे. त्याबद्दल त्यांना शुिेच्छा ...

श्रीमती राधा स्वशाल तेल्हांडे
(माऊली प्रोडक्शन संतथापक)
हहंगणघाट..

प्रेमाचं अस्ततत्व

१) गावात आगमन

प्रेमाचं अस्ततत्व नाव वाचूनच ही कहाणी चांगली आहे असं म्हणण्यात काही अथि
नाही. वाचून त्याची आपल्या मनात काय पूतिता येते ही खरी वाचकांची िर असते. आस्ण त्यांनी
ती तपष्टपणे मांडावी हीच माझी इच्छा. कारण वाचकांच्या प्रस्तकक्रया मनात धरूनच कु णीही
लेखक नव्याने सुरुवात करीत असतो.

आपल्या कथेला सुरुवात करण्याअगोदर सांगू इस्च्छतो की अंककता आस्ण के शव हे
आजही मला स्तथे कदसतात. कसं आहे.. सगळयांनी ऐकलंच असेल की खरं प्रेम करणारे असले की
स्नसगि त्यांना हवी तेवढी मदत करतोच. पण त्यावेळी जे घडलं ते फार ियानक होतं. आस्ण त्याच
स्नसगािने माझ्याकडू न हे घडस्वलं होतं. आस्ण यातच मी तवतःला सविश्रेष्ठ मानत आहे. जया तथळी
मला ते स्मळाले आजही कधी मी जाऊन त्यांची िेट घेत असतो. ही एक स्नसगािची चूक होती की
न्यायचक्राचा योगायोग जे आजतागायत न उलगडणारे कोडेच आहे. पण आज ते तवतःच्या एका
वेगळया स्वश्वात सुखी आहेत. आस्ण मी पण आपल्या स्वश्वात. आस्ण खरं म्हणजे त्यांच्याच प्रेमाचं
उदाहरण ठे वून मी प्रेमाला अस्ततत्वातून सत्यात आणलं. त्याबद्दल ही एक छोटीशी गोष्ट.

मी ईश्वर स्शवाडकर. ग्रामीण िागात असलेल्या चंद्रपूर स्जल्यातला एका छोट्याश्या
गावातला रस्हवाशी. घरात एकु लता एक असल्यामुळे सगळयाच गोष्टीचं प्राधान्य. पण मी कधी
त्याचं उलट के लं नाही. पण अंतरा वरूनही मी ते नाते अलगद जपत होतो. अंतर म्हणजे कशाचं
जरा त्याचं तपष्टीकरण बघू.

माझं फक्त जन्म तेव्हढाच गावात झालं. स्शक्षणातली हुशारी बघून तकॉलरस्शप पास
के ली. आस्ण त्याच तकॉलरस्शपच्या आधारावर गेली ककत्येक वर्षि हॉतटेलवर राहून मी स्शक्षण
घेतलं. कधी लहर आली की तेव्हाच सुट्टी काढू न घरी जायचं. अन्यथा अभ्यासाचं कारण काढू न
रूमवर पडू न राहायचं. आईवडील माझे साधेच. माझ्या इच्छेच्या स्वरुद्ध ते कधी वागलेच नाहीत.
नाहीतर शाळे च्या नावाखाली दांडी मारलेल्या पोरांना चांगलं चोप देत नेणाऱ्या अश्या
ककत्येकांना मी बस्घतलं आहे.

आस्ण खरं सांगायचं म्हणजे माझं बालपण असं एन्जॉय करण्यात कधी गेलंच नाही.
सतत कु णाचातरी आदशि ठे वून स्शक्षणात हरवत रास्हलो. त्यामुळे जगात असलेल्या इतर
कसल्याही िावनांची मला जाण नव्हती.

तालुक्याला चांगली टक्केवारी बघून बाबांनी मला चंद्रपूरला पाठवलं. पुढे मी जसजशा
त्या स्शक्षणाच्या पायऱ्या चढत गेलो. तसतसा गावातील दुरावा वाढत गेला. स्शक्षण पूणि करून
मग मी एका ऑफरच्या आधाराने औरं गाबाद येथे कनक पाईप अग्रोला मॅनेजर या पदावर स्तथत
झालो. आस्ण गेली आठ वर्षे मी स्तथे कायिरत आहे.

घरी येण्याचं कारण म्हणजे त्याकदवशी वस्डलांचा आजार जरा जाततच बळकावला
होता. आस्ण गेल्या पाच वर्षाांपासून मी पैसे पाठवण्याचा व्यस्तररक्त मी काही गेलल
े ो नव्हतो.
त्यामुळे आता गावाकडची आठवणही आता उिारून येत होती. आस्ण माझ्या आदशि वस्डलांसाठी
तर मला जाणेच होते.

सरांना सुट्टीस्वर्षयी सांगन
ू पास्हलं. तर त्यांनी सुट्टी तर कदलीच पण तशी कामेही
सोपली. काही कदवसांपव
ू ी मी त्यांच्यासोबत एका स्वर्षयावर बोललो होतो. माझं लांब येणं होत
असल्यामुळे चंद्रपूरला का नाही फॅ क्टरी उिारत म्हणून. कारण मलाही फार काळ राहणं स्तथं
जमणार नव्हतं. आस्ण जातत देवाणघेवाण ही स्वदिाितून असायची.

सरांनी सुट्टी सोबत तर नाही कदली पण त्या कामाव्यस्तररक्त ती माझ्यामते सुट्टीच
होती. त्यांनी चंद्रपूरला फॅ क्टरी उिा करण्याचा स्नणिय घेतला होता. आस्ण त्यासाठी त्यांनी माझी
नेमणूक ही स्तथेच के ली होती. अख्खी फॅ क्टरी उिी होईपयांत सगळी जबाबदारी त्यांनी माझ्यावर
टाकली होती. मी कसं तरी हो म्हणत त्यांचा स्नरोप घेतला आस्ण परतीच्या प्रवासाला स्नघालो.
ररझव्हेशन ऑलरे डी झाल्यामुळे १२:५० ची नंदीग्राम एक्तप्रेस पकडली आस्ण गावाकडे स्नघालो.

आज ककतीतरी कदवसांनी मी गावाकडे स्नघालो होतो. घर सोडू न शेजारी १०-१२
घरे वगळली तर कु णी मला ओळखेल असं वाटत नव्हतं. सायंकाळला जवळपास ७-८ वाजताच्या
दरम्यान मी घरी येऊन पोचलो. आईवडील दारात वाटच बघत होते. आज ककतीतरी कदवसांनी
मी त्यांना असं तपष्ट असं बघत होतो. आजही त्यांचं ओरडणं जरा िीतीदायक वाटत होतं. जसं
बालपणी वाटत होतं

इतका वेळ कसा झाला रे?....

बाबा ... बसने आलोय... स्वमानाने नाही.. आस्ण बस जरी उस्शरा असेल तर मला
पण उशीर होईलच ना..

बरं बरं... घे त्या बॅगा आत. आस्ण जरा फ्रेश हो. िूक लागलीय आता... तुझीच वाट
बघत होतो.

जेवण झाल्यावर पवार सरांचा फोन आला. आस्ण अधाि तास लॅपटॉपवर मी त्यांचंच
अनुकरण करत बसलो. येत्या १५ कदवसांत फॅ क्टरी साठी त्वररत जागा बघा अशी तंबी ते देत
होते. आस्ण हे सगळं लवकरात लवकर होईल असे आश्वासन देऊन मी फोन ठे वला. आस्ण इकडे
स्तकडे जरा कफरू लागलो.

आज ककतीतरी कदवसांनी जरा स्वस्चत्च वाटत होतं. घरच्यांसोबत वेळ घालवणे
कशाला म्हणतात हे अनुिवत होतो. सगळयांची स्वचारपूस करताना, सगळे एकत् जेवण करताना
जणू काय पस्हल्यांदाच हा आनंद जीवनात येतो आहे. असं वाटत होतं.

आजही माझी रूम माझ्यासाठी जशीच्या तशीच वाटत होती. एकदम छोटेखानी
बेडची जागा सोडली तर दोन तीन लोक कफरतील एव्हढंच. आस्ण ती स्खडकी..
दरवाजा लावला की परसदारी ती स्खडकी उघडायची आस्ण मनसोक्त वारा आत
घ्यायचा. त्या नैसर्गिक वातावरणामुळे मी आजही स्तथं पंखा लावत नाही. म्हणून सहजच स्खडकी
उघडली आस्ण तेव्हढ्यात बाबा आले.

म्हटलं.... फ्री आहेस ना! आराम करत असशील तर जाऊ देत... आपण उद्या बोलू ....

अहो नाही बाबा... या ना आत.. बसा जरा... आज इतक्या कदवसांनी आलोय.. एका
वडीलाला त्याच्या मुलाशी खूप काही बोलायचे असेल .. तर मग परवानगी कशाला?

तसं नाही..... मी बोलावं असं वाटत पण नाही पण उद्या तुझ्या नजरे त मी कमी नको
पडायला... म्हणून बोलावं की नकोय हा स्वचार मनात गुंततो....

बाबा इतका स्वचार नका करू... उगाच पुन्हा त्ास वाढेल. बोला आता..

ईश्वरा... तू येणार म्हणून अख्ख्या गावाला ही गोष्ट कळलीय. त्यामुळे शेजारची शांता
मावशी आली होती सकाळी. चांगलं तथळ घेऊन. म्हणाली माझ्या ओळखीत एक छान मुलगी
आहे. अगदी आपल्या ईश्वराला शोिेल अशी. जर त्याची लग्न करायची इच्छा असेल तर सांगा
मला िेटायला..
आता तुझी काय इच्छा आहे ... ?
नाही म्हणजे तसं मला स्तकडे बोलायला बरं होईल. आस्ण तुझं एकदाचं लग्न झालं की
मी मरायला मोकळा...

बाबा तुमचं म्हणणं बरोबर आहे पण इतक्यात घाई नको. आस्ण असं चुकूनही
माझ्यासमोर अिद्र बोलू नका. कु ठे ही जायचं नाही तुम्हाला. इथेच आस्ण माझ्याच जवळ
रहायचंय तुम्हाला. कळलं.. आस्ण करूयात ना तुमच्या मनासारखं पण आता सध्यातरी नको.

बाळा काही प्रेमप्रकरण नाही ना. आस्ण तसं असेलही तरी मला सांग. माझी काहीच
हरकत नाही. पण फक्त तुला शोिेल अशी बघ.

बाबा.... तसलं काही नाही. मला वाटेल तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन... जा आता.. झोप
स्नवांत.

आज पस्हल्यांदा वडील एका स्मत्ाप्रमाणे माझ्याशी बोलताना बघून मला फार नवल
वाटत होतं. हेच का ते? जयांनी मला लहानपणापासून धाकात वाढस्वला. तवतः ओरडू ओरडू
जयांनी मला माझ्या पायावर उिं के लं. स्वचार करता करता के व्हा झोप आली. काही कळलंच
नाही.

सकाळच्याला डोळे उघडले ते कु णाच्यातरी पैजनांच्या आवाजाने. छम छम् करीत तो
आवाज माझ्या बेडपयांत आला. बहुतेक सकाळचे आठ वाजले असतील. आस्ण जरा आळस देत मी
डोळे उघडले.

आस्ण अचानक घाबरल्यागत बेडवर उठू न बसलो. कु णीतरी मुलगी माझ्याकडे बघून
हसत होती. काळयािोर के सांवरून स्तने एकवार हात कफरवला आस्ण अपसरेसारखी अलगद
पापण्या स्मटून हळू च तवतःचे स्तमतहातय थांबवले. आस्ण आपल्या नाजूक ओठांचा चंबू करत ती
म्हणाली.

तू....

...... ह....... (मानेनेच)

अरे उठलास का?... दोनदा चक्कर मारून गेले मी. आस्ण तू आत्ताशी उठला
.. बघ सूयि ककती डोक्यावर आलंय. स्तथेही असाच झोपत असशील का? अरे असं का
बघत आहेस? ओळखलं नाही का?

खरं तर मी ओळखलं नव्हतंच. पण ती घरात येऊन माझ्याशी बोलतेय म्हणजे नक्कीच
कु णीतरी ओळखीचीच असणार असं गृहीत धरलं. आस्ण परत मानेनेच न ओळखण्याची खूण के ली.

अय्या... हो की.... तू तर सगळं च स्वसरलास. अरे मी स्तमता.... स्तमता देसाई.. आत्ता
ओळखलंस.

(थोडं स्वचार करून) हं... ओळखलं...

आधी फ्रेश हो... मग नंतर येते... आस्ण परत मागल्या पायी छमं छम् आवाज करत
स्नघून चालली गेली.

ती माझी आत्तापयांतची खास बाल मैत्ीण होती. आस्ण तरीच वाटलं होतं.. वरचेवर
बोलणारी ही कोण? स्तच्यासोबत बोलताना अख्खं बालपण आठवलं. परसदारी ककतीतरी खेळ
खेळायचो आम्ही. एव्हाना मी हॉतटेलला जाईपयांत फार थट्टा करायचो आम्ही. जयावेळेस मी
घरातून बाहेर पडलो. इवस्लशी कदसत होती ती. पण आता तीच आता इतकी देखणी आस्ण
रुबाबदार कदसली की काही क्षण मी स्तला ओळखलेच नाही.

असो. थोडं फ्रेश झाल्यावर मग मी फे रफटका मारण्यासाठी गावातून स्नघालो. एक
लक्षात आलं. लाख स्वदेश कफराल तरी पण आपल्या गावची मजा काही औरच असते. दोन
कदवसात बरे च काही गावात अनुिवायला स्मळालं होतं.

गावातील सावकाराची वाड्यातील हिंती बऱ्याच गळू न पडल्या होत्या. घरापाशी
असलेलं नारळाचं झाड बराच लांब गेला होता. टक लावून नारळ माझ्याकडे बघत उन्हात चमकत
होती. नव्या स्पढीच्या सरपंचाने गावात बराच बदल घडवून आणला होता. आता घराघरांत नळ
आलं होतं. रात्ी सौरऊजेवर गाव उजळू न स्नघत होतं. बरे च बदल गावात कदसून पडत होते.

हॉटेल म्हणजे चौकात गवताची झोपडी होती. आज स्तथे स्वटा रे तीचं रूम काढल्या
आहेत. पस्हल्यांदा गेलो तेव्हा कु णी ओळखलं तर नाहीच. पण नंतर सगळयांनी जरा हसून माझी
गम्मत के ली. गावात असं स्जवािावाच्या मैत्ीचं जगणं असं ककतीतरी कदवसानंतर येत होतं.

२)के शवची िेट

सरांनी सांस्गतल्यानुसार मी काही डीलसि ना कॉन्टॅक्ट के लं होतं. आस्ण त्यानुसार आज
एका डीलर चा फोन आला होता. त्याने प्लॉटची परीक्षा घेण्याकररता दुसऱ्या कदवशी चंद्रपूरला
बोलावलं होतं. तत्क्षणी मी सरांना फोन लावून बातमी कळवली आस्ण त्यांना स्नघायला
सांस्गतलं. सरांनी काही फॅ क्टरीची नक्षा पाठवली. त्यानुसार मी लॅपटॉपवर फे रबदल करीत
रास्हलो. तेव्हढ्यात स्तमता आली.

हल्ली माझं मन नेहमीच कामात व्यतत असायचं. आस्ण वैयस्क्तकररत्या ककं वा
मानस्सकरीत्या काम आस्ण घर एवढंच होतं. कु ण्या स्त्रीच्या वासना ककं वा त्यांचं रूप यांचा
कसलाही प्रिाव माझ्यावर नव्हतंच कधी. प्रेम, मैत्ी, िावना हे पझेस्शव प्रश्न माझ्यात नव्हतेच
कधी. स्त्रीचं तपशि काय असतं हे कधी मी जाणलाच नाही. त्यामुळे प्रत्येकवेळी मी स्त्रीच्या पासून
जरा लांबच असायचो. आस्ण कु णी मुलगी माझ्यासोबत असणे हे मला कधी आवडायचा नाही.
माझं चाललेलं काम स्तमता मोठ्या कु तूहल नजरेने बघत होती.

अचानक स्तच्याकडे लक्ष गेली. आस्ण ती बोलायला लागली.

लहान असताना ना ईश्वरा... अशीच तुला एकटं राहण्याची सवय होती... म्हणून तुला
सगळे एकलकोंडी या नावाने स्डवचत असत. आस्ण मी तुला आवजूिन खेळायला घेऊन जायची.
बाय द व्हे उद्या कु ठे चाललास?

चंद्रपूरला चाललोय...

मी येऊ का??

कशाला?

कफरायला...

पण मी कफरायला नाही चाललोय... कामाकरीता चाललोय... आस्ण बाबांची काही
और्षधी पण आणायची आहेत...

चालेल मला... मला फक्त मोबाईल घ्यायचं आहे ... घेऊन देणार ना..

पण तुला मोबाईल हवाच कशाला?? तुला काम तरी काय???

घेऊन देणार असशील तर तसं सांग... नाही म्हटलं तर एकटी जाणारच आहे..

(इतकी मोठी झाली पण राग अजुनही नाकावरच आहे.) हो... हो... चल. पण मी ट्रेनने
चाललोय. चालेल.

चालेल.. आस्ण ती स्नघून गेली. मी मात् काय हे... म्हणून बघत रास्हलो.

वस्डलांचं आजार थोडं बऱ्यात होतं. पण ते इकडे स्तकडे कफरायला कमी करत नव्हते.
त्यांना आराम करायला सांगावं तर सवय नाही म्हणायचे. आस्ण जर का त्यांच्या पक्काचं मागं
लागावे तर त्यांचं एकच उदाहरण..

तू लग्न कर.. मगच मला आराम स्मळे ल. मलाच गप्प करून टाकीत असत.

सकाळच्याला दोनदा डीलसिचा फोन येऊन गेला आस्ण मी त्यांना येत आहे म्हणून
खोटेच मोबाईलवर सांगत रास्हलो. या तमीताची ना.. तयारीच व्हायला खूप वेळ लागत होता.
इतकं त्ास आलं होतं ना की एकटाच चाललं जावं. पण स्तने आधीच मला थांबवून ठे वलं होतं.
इटक्यांने बरे झाले की ट्रेनचा टाईम गेल्यावरही एक सुपर बस थांबून होती. आस्ण तेव्हढ्याच
वेळात आम्ही स्तथे पोहचलो.

खरं च पस्हल्यांदा एका मुलीमुळे मला इतका उशीर झाला होता. त्यामुळे थोडाफार
राग होताच स्तच्यावर. पण कौतुकही वाटायचं. कारण ती दुतफाि होती. राग तर आणायची पण
तेव्हढ्याच वेळात हसवायची देखील. त्यामुळे ती असावी जवळ असं वाटायच. हळू हळू का होईना
पण मला वाटत होतं की मी स्तच्या मोहात पडतोय.

डीलसि के व्हापासून रे ल्वे तटेशनवर माझी वाट बघत होता. त्याला शोधायला ही
फारसा वेळ लागला नाही. कारण वाट पाहून त्ासलेल्या चेहऱ्यात त्याचाच अव्वल नंबर होता.

त्याचा राग शांत करण्यासाठी म्हटलं चला आधी चहा घेऊ आस्ण मग स्डतकस करू. तोपयांत सर
येतीलच... शेवटी तो मान्य झाला.

चाय स्पता स्पता त्याने चारही प्लॉटची नक्षी दाखवली. एव्हाना तोपयांत शेअर
लोके शनच्या आधारावर सरस्ह येऊन पोचलेच होते. मला रेल्वे लाईनच्या जवळ असलेला प्लॉट
आवडला होता. म्हणून मी त्याच जागेचा नक्षा बघत होतो. आवारही जरा मोठाच होता. आस्ण
समोर हायवे व मागे ट्रेन होती. थोडक्यात फार चांगली जागा होतो. सरांना सुद्धा मी हेच पटवून
देत होतो. सर म्हणाले...

अरे तुला आवडली ना.... मग ठीक आहे. चल आपण डोळयांनी बघून घेऊया...
(स्तमताला काही स्तथलं कळे ना. ती फक्त सोबत चालत होती.)
सरांनी स्तच्याबद्दल स्वचारलं..

कोण रे ही ? लग्न करतोयस का ? छान मुलगी आहे...

सर तसं काही नाही. घराशेजारी राहते मैत्ीण आहे. स्तला काही काम आहे म्हणून
ती माझ्या बरोबर आली. बाकी काही नाही...

हो.. का... सॉरी बरं का ताई....

गप्पा करता करता थोड्याच वेळात आम्ही स्तथे जाऊन पोहचलो.

सध्यातरी प्लॉट फार खराब अवतथेत होता. जागोजागी काचेच्या बाटल्या, स्पशव्यांचे
ढग, कचऱ्याने करकचून होता. पण सगळया सोयींनी व्यवस्तथत होतं.

मग काय ईश्वरा.. मतत नजर आहे तुझी.. मलापण प्लॉट आवडला.. ( डीलसि कडे
बघत.) मग काय ?.. डील पक्की..
लवकरात लवकर कागदपत्े तयार करा आस्ण तसं कळवा. आस्ण काही वाटलंच तर
ईश्वर आहेच. ओके मी स्नघतो आता.

सर घाईघाईने स्नघून गेल्यावर मी डीलसि ला िेटण्याची तारीख कदली आस्ण जे काही
कागदपत्े आहे ते तयार करायला सांस्गतले. आस्ण हात स्मळवून एकमेकांचा स्नरोप घेतला.

फू ....
(सुटके चा स्नःश्वास घेत.) एकदाचा प्लॉट स्मळाला. आता सगळं काही व्यवस्तथत होऊ
दे. स्तमता हसत माझ्याकडे बघत होती. चल काहीतरी नाश्ता घेऊया. मग जे काही घ्यायचं आहे
ते घेतलं की स्नघायचं.

माहीत नाही पण स्तच्यासोबत कफरताना मला वेगळं च काही वाटत होतं. आज
पस्हल्यांदाच मी कु णाच्यातरी सोबतीने कफरत होतो. सगळं उरकल्यावर परतीच्या प्रवासाला
स्तची काही वेगळीच साद होती. येताना बडबड करून डोकं दुःखस्वला. आस्ण आता जाताना त्या
मोबाईल ला स्डवचत होती. बालपणीच्या मैस्त्णीच्या नात्यांचा आता हळू हळू स्वसर पडू लागला
होता.

दोन कदवसांनी जागा सरांच्या नावे करून िूस्मपूजन करायचं होतं. आस्ण आता
कामाला सुरुवात पण करायची होती. दोन कदवसांत मी सुद्धा प्रेझेंटेशन ला सुरुवात के ली होती.
आता हळू हळू स्तमता माझ्यात येऊ लागली होती. तसं स्तच्या घरी माझं येणं जाणं चालूच होतं.
स्तच्यासोबत इकडे स्तकडे कफरणे सगळं कसं बालपणी सारखं वाटत होतं.

जेव्हापासून मी स्तमताच्या संस्नध्यात आलो होतो. ककतीतरी नोवेल वाचून काढल्या
होत्या. पण आमच्यात प्रेमाची कबुली कोण देणार हा एक मोठा पेचाचं प्रश्न होतं. आस्ण स्तच्या
मनात असलं काही नसलं तर नातंही तुटायचा. वर घरीपण तोंड नसायचं. ककत्येक लवगुरूंचा
सल्ला मास्गतला पण स्तच्या समोर माझं तोंडच उघडेना. आस्ण वर ती इतकी बडबड करायची
की काय बोलावे तेही सुचेना.

कु ठे बाहेर जावे तर वरचेवर फोन एसएमएस स्तचे येताच असायचे. घराच्या जवळ
घर असूनही रात्ीला.. काय करत आहेस? झोपला का नाही? असे एसएमएस येत असत.

डीलसि चा फोन आला. सर चंद्रपूरला लॉज मध्येच थांबून होते. आज िूस्मपूजन
करायचं असल्यामुळे आमच्या तटाफ़चे काही लोक पण आले होते. सरांनी सगळयांना मी कदलेलं
फॅ क्टरीचा फे रबदल के लेला नक्षा प्रत्येकाला कदला आस्ण प्रत्येकाला त्याचे काम कदले. बेलदर,
वेल्डर सगळयांना जयांचे त्यांचे काम वाटप के ले. िूस्मपूजन झाल्यावर ले आऊट झालं आस्ण
खोदकाम चालू झालं.

सगळं काही माझ्या मनासारखं होत होतं आस्ण सरांची पण इच्छा होतीच.
त्यामुळे लवकरात लवकर काम चालू झाले होते. आस्ण प्रदूर्षणाचा फारसा त्ास
नसल्यामुळे लवकरच परवानगी पण स्मळणार होती.

सगळयांना कामाच्या सूचना देत सरांनी परतीचा मागि धरला. आस्ण कामाची
सुरुवात करत मी स्तथेच थांबून रास्हलो. कारण मला जायला अजून खूप उशीर होता. रेल्वेही
उस्शराच होती.

खोदकाम चालू असताना अचानक एका इसमाचा ओरडण्याचा आवाज आला.
सर इथे कु णालातरी पुरले आहे... नुसती हाडे आहेत...

त्याचा आवाज बघून सगळे च कामगार स्तथे जमा झाले. कु णालातरी मरणवतथेत स्तथे
पुरलेले होतं. कु बट असा वास सगळयांच्या नाकात कोंबत होता. एका कामगाराने ती हाडे एका
स्पशवीत जमा के ली आस्ण माझ्याकडे कदली. मी ती बाजुला फे कू न कदली.

ट्रेनला यायला अजुन २०-२५ स्मस्नटे बाकी होती म्हणून रेल्वे पट्रीवर जाऊन बसलो.
एकांतात सांज गरव्याची थंडी वारा बोचत होती.

बाजूला एक तरुण बसला होता. अचानक माझ्याकडे स्मश्कीलपणे बघत अनास्मक
हातय कदले. आस्ण म्हणाला...

काय फॅ क्टरी तयारीची सुरुवात कदसतेय??

हो औरं गाबाद वरून हे फ्युचर आणला गेला. आता स्तथला काम स्तथे आस्ण इकडचं
इकडे. बाय द व्हे तू कोण?

मी... के शव

छान नाव आहे .. कु ठे राहतोस?

इथेच...

इथेच म्हणजे .. मी नाही समजलो..

मी स्जथे आहे .. स्तथेच राहतो.. आस्ण के व्हाही इथेच िेटेन... के व्हाही हाक मार..
(आस्ण बघता बघता तो अदृश्य झाला.)

तो अचानकच असा गायब झाला. तसं मला धतस झालं. आस्ण मी पटकन उठू न उिा
झालो. एव्हाना ट्रेनचा ताईमही झाला होता. आस्ण म्हणून घाईघाईने जरा स्तकीट काढू न की
तटेशनवर येऊन बसलो.

मनात त्याचाच स्वचार चालू होता. कोण होता तो ? असं एकाएकी कु णी अदृश्य होऊ
शकते का? नक्की काही तरी िुताटकीच्या प्रकार आहे? होऊ शकते मला कु णी घबरावण्याचा प्रयत्न

करत असेल? प्रश्नांचा िडीमार डोक्यावर चालू लागला होता. आस्ण त्यामुळे मी त्याकडे दुलिक्ष
के लं.

जसजसं फॅ क्टरी चे काम वाढणार होतं. तसेच माझेही काम वाढणार होते. पण सहज
कु तूहल म्हणून मी दरवाजाच्या बाहेर स्नघून स्जथे के शव कदसला स्तथे बघू लागलो. तो स्तथेच
बसून होता. अगदीं त्या जागेवरून ट्रेन स्नघून गेली तेव्हासुद्धा...

३) के शव आस्ण अंककताची लव्हतटोरी

सरांनी सांस्गतल्यानुसार रोज फॅ क्टरी कडे जाणे. कामाच्या चौकशा करणे आस्ण सगळे
स्डटेल स्लहून सरांना पाठवणे. आता सध्यातरी माझ्या मागे हेच काम होते.

माझ्या छोट्याश्या खोलीत कदवसिराच्या कदनचयाि पद्यािवरच्या स्सनसारखी उतरत
होती. हळू च के शवचा चेहरा त्यात अलगद आला आस्ण मी उठू न बसलो. क्षणिर का होईना मनात
आता त्याच्याबद्दल धातती जाणत होती. खरं च असं होऊ शकते काय? काहीही करून मला त्याचा
उलगडा लावणे आवश्यक होतं. म्हणून परत दुसऱ्या कदवशी मी थोडा लवकरच गेलो. कालच्या
सारखंच सायंकाळची हवा बोचत होती. आसपास कु णीच नव्हतं. मनात सारा धीर एकवटून
के शव म्हणून हाक मारली.

अचानकच तो समोर प्रकटला. पण त्याची लक्ष मात् माझ्याकडे नव्हती. क्षणांवर क्षण
जात होती. पण त्याच्यात मात् कसलीही प्रस्तकक्रया होत नव्हती. दूरवर कु ठे तरी तो शून्यात
हरवला होता. न राहवून मग मीच त्याला स्वचारलं.

तू काय जादूगार आहे का के शव?... कधी कदसतोस तर कधी अदृश्य होतोस...

मी िूत आहे... तुमच्या िार्षेत.. ( हळू च माझ्याकडे मान वळवत तो म्हणाला.)

(मला हसूच आलं) गम्मत करायला तुला काय मीच िेटलो काय के शव?

तू स्वश्वास ठे व अथवा नको ठे व.ू .. पण जे सत्य आहे. तेच तुला सांगतोय...

बरं बाबा... तुझं खरं .. पण तू राहतोस कु ठे ? तुझं घर कु ठं य?

सांस्गतलं ना... इथेच राहतो मी... तूच तर मला उठवलं आहेस.. आता कु ठे जाणार
आहे मी...

इट्स वर्कां ग यार... मी कशाला तुला उठवेन.

....... ( काही क्षण शांततेत)

( त्याला समजावण्यासाठी.) बरं बाबा पुरे... तू इथे कु णाला िेटायला येतो का? कारण
मलाही असं एकटं राहायला खूप आवडतं.

आवड करून आता काहीही अथि नाही ईश्वरा. फक्त एक इच्छा रास्हली आहे. न जाणे
ती के व्हा पूणि होईल.

अच्छा म्हणजे तुझं प्रेम होतं काय? पण आता ती कु ठे आहे?

( तो परत शांततेत गेला. पण यावेळी तो डोळे झाकू न रडत होता. त्याचं रडणं बघून
मलाही थोडं स्वस्चत्च वाटत होतं. मग थोड्या सांत्वणेसाठी त्याला म्हटलं.)

बरं बाबा तुझी इच्छा... आता परत काही नाही स्वचारणार... ओके

आस्ण काय आश्चयि. ओके म्हणतच असता तो परत गायब झाला. त्याला त्याच्या
प्रेमास्वर्षयी स्वचारलं तर तो गायब. खरं म्हणजे थोडं का होईना त्याच्यावर माझं स्वश्वास होत
होतं. कारण प्रात्यस्क्षक बघावं तर मी त्याला कु ठू न येताना ककं वा जाताना असं कधी त्याला
बस्घतलेच नाही. आस्ण अदृश्य असाच माणूस होऊ शकते जयाचं काही अस्ततत्वच नाही. पण या
वेळेस मला िीती वाटली नाही. उलट त्याला रडताना बघून सहानुिूती वाटत होती.

त्याच्या या िुताटककवर माझा आजपयांत कधी स्वश्वास नव्हता. पण म्हणतात ना
अनुिव घेतल्यास्शवाय माणूस समोर जात नाही. तसचं माझ्याही बाबतीत झालं. ते म्हणजे कसं...

त्याकदवशी गावात शेजारची आजीबाई मरण पावली होती. आस्ण गावात कसे आहे
अजुनही जुन्यातल्या खुळया परं परा चालतात. स्तचं मरणं म्हणजे सामोरी ती कोणत्या जन्माला
जाईल याची स्वचारपूस करायला आम्ही शेजारी असलेल्या एक पुजार्याकडे गेलो होतो. तेव्हा
मी त्यांना कु तूहलाने स्वचारलं होतं की खरं च असं होऊ शकते का? माणूस स्वनाइच्छेने का मोक्ष
होत नाही? त्याची आत्मा हे िुलोक सोडत नाही? त्यावेळेस तो पुजारी के बोलला ते फार
स्वस्चत्च वाटलं होतं.

या सगळयाची तुला काहीही आवश्यकता नाही पोरा. कारण तुझ्या आयुष्यात अश्याच
काही गोष्टी आहेत जया तुला लवकरच कळू न येतील. आस्ण खरं काय खोटं काय तू तवतःच
समजस्शल. आज जया गोष्टीचं तुला कु तूहल वाटतंय समोर त्याच गोष्टीत तुला तवारतय येईल. हा

एक असा योग आहे पोरा जो एका स्वस्शष्ट व्यक्तीलाच स्मळत असतो. मी सगळं माझ्या या
डोळयांनी बघतोय. कसं तू मदत करणार त्यांची.. !!!

त्यावेळेस मला त्यांची िार्षा उमगली नव्हती. पण आता असं वाटतं की हो न हो
काहीतरी गोष्ट नक्की आहे जी माझ्याशी स्नगस्डत आहे. आस्ण याचं उत्तर फक्त ते पुजारी गुरुजींचं
देऊ शकतात.

घरी आल्यावर स्तमता घरीच बसली होती. खास माझ्यासाठी स्तने मेठीबोंड
(गावखेड्यातील एक फराळ.) बनवून आणले होते. पण आज माझ्या मनात के शवबद्दल स्वचार
होता. त्यामुळे मी स्तच्याशी फार न बोलता गुरुजींच्या आश्रमाकडे जाण्याची वाट पकडली.
त्यावेळेस स्तमताचा चेहऱ्यावर नाराजी कदसत होती. पण माझं लक्ष तेव्हा स्तच्याकडं नव्हतं.

िगव्या रं गाची वस्त्रे पररधान के लेले गुरुजी आंगणात ध्यानतथ बसून होते. त्यांची
पांढरी फटक दाढी हळू च हवेने झुलत होती. डोक्यावर िगव्या रं गांचा फे टा साईबाबांची मूति
दाखवत होता. शांत स्नरागस चेहरा मौन वृत्तीत शांततेत पररधान होता. हळू च गुरुजी म्हणून
हाक मारली. कु शलता पूविक त्यांनी त्यांचे डोळे उघडले आस्ण माझ्याकडे लक्ष जाताच त्यांच्या
चेहऱ्यावर गड हजंकल्याची स्तमत मुद्रा अवतरली. आस्ण म्हणाले..

आलास पोरा.. चल कफरून येऊ
(मी हळू च त्यांना उठायला आधार देऊ लागलो. ओम नमः स्शवाय म्हणत ते उठू न उिे
झाले. आस्ण मी त्यांच्या मागोमाग चालू लागलो.)

मला खात्ीच होती पोरा... तू येशील म्हणून.. आस्ण यासाठीच मी तुला इकडे
एकांतात घेऊन आलो. नाहीतर लोक आपल्याला वेडेच समजले असते. बरं ते जाऊ दे...

के शव िेटला ? काय म्हणाला ?

गुरुजी....... ( आश्चयिचककत होऊन.)
तुम्ही ओळखता त्याला ? िेटलात तुम्ही त्यांना ? पण कसे काय ?

पोरा हीच तर गोष्ट आहे जयाचं योग तुला अनुिवायचे आहे. अस्ततत्व नसलेल्या हवेवर
आपण जगतो. पण तो तुला कदसतो. कारण त्या हवेसारखाच त्यालापण अस्ततत्व नाही. तुझं योग
हे आहे की तू त्यांना बघू शकतोस. तू त्यांचं मन िेद . त्याला समजून घे. त्यांची इच्छा समजून तू
त्यांची मदत कर. कारण ते फक्त तुलाच कदसू शकतात. इतर कु णालाच नाही.

म्हणजे याचा अथि...

हो ती स्जवंत नाहीत... जयाच्याशी तू बोललास ती त्याची अतृप्त असलेली आत्मा आहे.
आस्ण त्यांना मोक्ष देणे हे फक्त तुझ्याच हातात आहे. स्नसगािकडू न झालेल्या चुकीमुळे त्याच
स्नसगािने तुला ही संधी कदलीय. त्याचा उपयोग कर. आस्ण त्यांना मोक्ष देऊन माणुसकी जपण्याचं
तू प्रयत्न कर. जा के शवला िेट. तुला सगळं कळे ल...

घरी आल्यावर मी परत स्वचार करू लागलो. हे काय प्रकरण माथी पडलंय. मदतही
करायची ती पण अश्या लोकांची जयांचं काही अस्ततत्वच नाही. पण काय इच्छा असेल त्यांची.

एकतर हे प्रकरण कु णाला सांगावं तर लोक मला वेड्यात काढतील. काय आहे ते एकदाचं त्याला
स्वचारून बघावं. इतक्यात आता फॅ क्ट्रीच कामही आता जरा वाढला होता. त्यामुळे मी एकटा
फार वेळ देऊ शकत नव्हतो. आस्ण आता हे प्रकरण.

कामाची सगळी रूपरे र्षा सांिाळत मी स्तथे जाऊन बसलो. रोजच्यासारखाच तोही
स्तथे बसून होता. कु ठे तरी शून्यात हरवलेला. अचानक माझी चाहूल लागल्यागत माझ्याकडे बघू
लागला. आस्ण मी बोलायला सुरुवात के ली.

सॉरी के शव..

कशाबद्दल ??

तुझ्यावर स्वश्वास न ठे वल्याबद्दल आस्ण तुझी थट्टा के ल्याबद्दल..

इतरांना न कदसता काही बोलण्यापेक्षा तुझं थट्टा करून तरी बोललेल बरं. कारण तुच
असा आहेस जो मला बघू शकलास. त्यामुळे जे काही आहे ते आता तुझ्यावरच. मग काय
बोलणार..

अरे पण तू सांगायचास ना ... म्हणजे मी तुला उठवलं.. म्हणजे मातीत पुरलेला तुझं
शव मी फे कला... स्नदान तेव्हा तरी..

हम....

अरे मग सांगायचास ना...

ककती प्रयत्न करू.. कु णाला कदसेन.. कु णाला जाईल माझं आवाज.. कु णाला कळे ल की
इथे मी ना जाणे ककती कदवस बंकदततात आहे. त्या कदवशी तू िेटलास .. बोललास.. मनात एक
आशा उठली.. पण तुझी थट्टा करून स्वरली..
आस्ण मी परत माघार घेतली.

मी तुझी मदत करणार के शव. आस्ण त्यासाठीच मी इथे आहे. मला मास्हत नाही की
हा कसला योग आहे पण मी तुझी मदत करणार. पण आधी तुला सांगायला हवं के शव. जे सगळं
कसं घडलाय? काय झालंय? सांग स्मत्ा .. सगळं एकदा नव्याने सांग.. कारण तेव्हाच मी तुझी
मदत करू शके न...

माझं त्याला फोसि करणं चालूच होतं. पण तो मात् खूप दूर गेला होता आठवणीत.
आस्ण रडू लागला परत त्या आठवणीत. स्जथे तो आजतागायत सत्यात होता. प्रेम स्वरसारखा
जगत होता. क्षणिर तो खूप रडला आस्ण मग सांगू लागला.

ते कॉलेजचे कदवस होते. मी पस्हल्यांदा अंककताला बस्घतलं होतं. कॉलेजच्या गेटमधून
आपल्या कु रळया के सांन्ना सावरत स्तने आतमध्ये प्रवेश के ला. गोल चेहऱ्याची एकदम साधी
िोळी, बघताक्षणी कु णीही प्रेमात पडावं अशी ती होती.

सुरुवातीला मी फार घाबरत होतो स्तच्याशी बोलताना पण ककत्येकदा स्तची अन्
माझी गाठ पडायची. त्यामुळे हाय हॅलो वाढत गेलं. नकळत मैत्ी झाली. आस्ण पुढे त्याच मैत्ीचे
प्रेमात रूपांतर झाले.

मी आस्ण अंककता आम्ही एकमेकांवर फार प्रेम करायचो. इतर लोकांसारखे आम्ही पण
प्रेमात फार गम्मत जम्मत के ली. कधी बीचवर जाणे, कधी ओल्या पावसात स्िजणे वगैरे
चालायचं. पण इतर लोक करतात तसा तवाथी प्रेम माझं के व्हाही नव्हतंच.

असं वाटायचं जणू स्तचा साथ या श्वासा बरोबर चालला आहे तू कधी एक कदवस
जरी कॉलेजला नसली की वाटायचं आज जीवनच संपलं माझं. आस्ण स्तच्याही बाबतीत तेच होतं.
हळू हळू अख्ख्या कॉलेजात आमची प्रेमककती पसरली होती.

स्तच्या आजही नुसत्या आठवणीत मी इथे आहे आस्ण खात्ी आहे स्जथे कु ठे ती असेल
तीही सारखी माझीच आठवण करत असेल.

कॉलेज झालं आस्ण आम्ही एकमेकांच्या घरी लग्नासाठी अपील के लं. पण स्तच्या
वस्डलांनी नकार कदला. माझ्या घरचं असं कु णीच नव्हतं. नुकताच दोन वर्षाित आई वस्डलांचा
अपघात होऊन मी पोरका झालो होतो. म्हणून मी तवतः त्या अंककताच्या घरी गेलो पण स्तच्या
वस्डलांनी मला हाकलून लावले.

आमची मने आता जुळली होती. आस्ण एकमेकांस्शवाय राहणं फार कठीण होत होतं.
म्हणून आदल्या रात्ी प्लॅन करून आम्ही पळण्याचा स्नणिय घेतला. रात्िर स्मत्ाच्या रूमवर

राहून सकाळच्या ट्रेनने चंद्रपूरला आलो. सगळी तयारी झालीच होती. आता कु णीही आम्हास
स्वरह देऊ शकले नसते. आता फक्त एकमेकांच्या बंधनात आजीवन राहणार होतो. सकाळच्याला
छान तयारी झाली. आस्ण शुि पवािच्या शुि मुहूतािवर १०:३५ ला चंद्रपूरच्या महाकल्कांकदरत
लग्न झालं. एकमेकांवर आम्ही इतके खुश होतो की आता सुखाने मरून जरी गेलो असतो तरी काही
गम नव्हता. पण कु णाला काय मास्हत होतं की आमचं सुख हे तेव्हढ्या पुरताच होतं म्हणून.
दुपारच्या गाडीने आम्ही बल्लारशहावरून दुसरी ट्रेन पकडू न बाहेर जाणार होतो. अगदी नव्या
जगात. नवीन आपला संसार मांडण्यासाठी.

पण स्नयतीसुद्धा काय अजीब खेळ खेळते. स्तच्या वस्डलांनी काही गुंड आणून आमचा
पाठलाग चालू के ला होता. इकडे आमच्या जगण्यामरणाच्या शपथा चालू होत्या आस्ण
स्तकडे आमची शोधाशोध चालू होती.

त्या कदवशीही ट्रेन बरीच उस्शरा होती. आस्ण मलापण कळलं नाही की स्तच्या
वस्डलांना आमचा पत्ता कसा काय कळाला ते? तटेशनवर आमची लक्ष नसतानाच त्यांनी आम्हाला
पकडलं. आस्ण दोघांनाही फरफटत त्यांनी इथे आणले. ( बोट दाखवत.)

इथेच त्याने गुंडांना मला मारण्यासाठी नजरे ने इशारा के ला. आस्ण स्तच्या वस्डलांनी
स्तला खेचत नेल.े गुंड मला मारत होते आस्ण मी मात् स्तच्यासाठी ओरडत होतो. जाताना स्तच्या
डोळयातील अश्रूंची नदी वाहत होती. पण त्या नराधमाला बहुधा त्याची तमा नसावी. लग्न झालं
असूनही त्याने हा अन्याय बळकावला. शेवटपयांत अगदी शेवटपयांत मी स्तचं नाव ओरडू ओरडू
अख्ख्या जगाला कळवत होतो. शेवटी रक्तस्त्राव जातत झाल्याने डोळयावर अंधारी आली आस्ण

नजरे तून माझी अंककता पुसटशी झाली. अगदी शेवटचं स्तला हाक मारलं आस्ण मी माझे डोळे
स्मटले.

मग त्या गुंडांनी परत खात्ी करून चाकु चे वारं वार वार के ले आस्ण स्जथे तुला माझी
अतथी स्मळाली स्तथे नेऊन पुरले. बस इतकीच माझी कहाणी. नाही मी स्तला अडवू शकलो आस्ण
नाही तवतःला वाचवू पण शकलो. आस्ण इथून मी कु ठे जाऊही शकत नाही. कारण एखाद्या
आत्म्याचा शरीर स्जथे असते ना स्तथेच ती आत्मा िटकत असते.

आजपयांत या वाटेला डोळे लावून आहे. कधीतरी ती येईल या आशेन.े दोघेही हातात
हात घालून आपल्या अलग स्वश्वात जाऊ म्हणून. पण ते कधी साध्य झालच नाही . मी इथे
येणाऱ्या प्रत्येकाला स्वचारायचो. पण पण स्जथं मी कु णाला कदसुच शकत नाही. ते काय मदत
करणार माझं..

मला स्तला एकदाच िेटायचंय. माझं अपूणि रास्हलेले प्रेम स्तच्याजवळ व्यक्त करायचे
आहे. ती माझी आहे असं स्तला हक्काने सांगायचंय. स्तचा हात हातात घेऊन कफरायचे आहे. पण
एकदाच स्तला िेटायचंय. प्लीज ईश्वरा काहीही कर. पण मला स्तची िेट घालव. जयाकदवशी ती
मला िेटल मी आपोआप मोक्ष होईन. अनंतात चाललं जाईन.

इतकं सगळं ऐकू न मलाच रडायला आलं होतं. आस्ण खरं च कु णीही ऐकलं असतं तर
त्यालाही हीच कफहलंग आली असती. आस्ण त्याला आधार द्यायचा होता म्हणून म्हटलं

तुला वचन देतो स्मत्ा की ती कु ठे ही असेल तरी मी स्तचा शोध लास्वन. पण तुझी िेट
घालवणार. आता फक्त इतकाच सांग की ती कु ठे राहते? स्तचा पत्ता मला सांग..

आज स्तथून स्नघताना फारच वेगळा वाटत होतं. आपण कु णाची तरी मदत करतोय.
आस्ण तेही एका आत्म्याची. आज मी त्यांचं मन हजंकून त्यांची कहाणी ऐकली होती. आस्ण आता
काहीही करून मला त्यांची िेट घालून द्यायची होती.

४) अंककताचा शोध

घरी गेल्यावर अंककताचा पत्ता वाचला आस्ण स्वचार करू लागलो. इतकी वर्षि झालीत.
ती आता असेल का? कारण इतकं सगळं झाल्यावर कोणताही वडील स्तचं लग्न के ल्यास्शवाय जाऊ
देणार नव्हता. मग ती फायनली काय करू शकते. फार तर त्याचा शोध घेईल. त्याला घेऊन जा
म्हणण्यासाठी प्रयत्न करेल.. धडपड्या कदवा नाखूर्ष होऊन कु णाच्यातरी संसारात तेवेल. नाहीतर
काय एकच उपाय... तवतःचं जीवन संपस्वण्यासाठी आत्महत्या करेल... पण प्रयत्न करायला काय
जाते? असं होऊ पण शकते आस्ण नाही पण होऊ शकत. स्ततक्यात स्तमता आली.

काय चाललंय रे ? कसला स्वचार करतोयस?

काही नाही कामाचं थोडं स्डप्रेशन...

अरे तवतःचं पण िान ठे वत जा..

तू तवतःचं मोबाईल बघ ना... कशाला माझ्याकडे बघते...

( मनात) मी का तुला बघते ते पण नाही कळत...

आत्ता काय झालं...

मोबाईल घरच्यांसाठी होता. इतर मुलींसरखी मला नको समजू. मला त्यात इं टरे तट
नाही...

मग कश्यात आहे?

अरे सहज िेटायला आले आस्ण तू उलट पुलट बोलतोयस. नाही आवडत ना बोलायला
तर चल मी जाते.

स्ततक्यात आठवण आली. अंककताची मैत्ीण म्हणून स्वचारपूस करायला न्यायला
स्हला काय हरकत आहे.

ए.... अगं .... ऐक ना स्तमता?

काय आहे? काय ऐकू .. तुझं उलट पुलट बोलणं.. ?

ऐक ना ... तुझ्याशी एक काम आहे... उद्या कु ठे जाणार आहेस का?

काय झालं? तुला काय काम आहे माझ्याशी? मी तशी मुलगी नाही आहे... लक्ष्यात
ठे व..

ए... मी तसलं काही स्वचारत पण नाही आहे.. नसेल इच्छा तर राहू देत.. मी बघेन
कु णी दुसरं..

अरे बोल ना.. सॉरी यार... कु ठे जायचयं.. सांग ना .

उद्या एका पत्त्यावर जायचयं... ऑकफसचा काही काम आहे.. म्हटलं फ्री असशील तर
चल कफरायला..

ठीक आहे येईन.. ककती वाजता स्नघायचं आहे.

सकाळी १०:०० वाजेपयांत स्नघू.

ठीक आहे.. पण तसलं काही नाही ना...

ए.. जा स्नघ तू.. येऊच नको..

ए.... मुलगी आहे .. खात्ी नको का करायला? बाय द व्हे एका मुलासोबत चालली
आहे. ( जाता जाता)

हम.. म्हणे मुलासोबत चालली आहे. थोबाड बस्घतलं का आरश्यात?

फॅ क्टरीच्या कामाचं तुटवडा पडू नये म्हणून मी सगळं अभ्यास रात्ी करायचो. तसं
सरांना तेव्हढा स्वश्वास होताच माझ्यावर. तर सप्ताहाला ते मला पैसे पाठवायचे. आस्ण मी ते
सगळया वकि र ना वाटोप करायचे. वस्डलांच्या तब्बब्बयेतीत झालेली सुधारणा बघून ते ककत्येकदा
मला म्हणायचे..

ईश्वरा.. खूप झाली रे धावपळ आता.. आता तरी लग्न कर बाबा.

त्यांनी असं म्हटलं की मी त्यांना टाळू न द्यायचो. पण जया अथी ते म्हणत होते. त्यांचं
सगळं बरोबरच होतं. पण हे सांगणं आवश्यक नव्हतं.

सकाळच्याला तर ९:०० वाजताच स्तमताची तवारी तैय्यार. मी नुकताच जेवण करून
सरांशी बोलत बसलो होतो. ती आल्या आल्याचं चालू झालं स्तचं बडबड. आस्ण मला लवकर
तयारी करावी लागली.

अरे .. गाडी काढली.. आस्ण तवारी तैय्यार..

जवळपास एक दीड तासाचा स्तचा िार्षण ऐकत मी त्या अंककताच्या पत्त्यावर येऊन
पोहचलो. शेवटीं स्तचा घर स्मळालं आस्ण मी बेल वाजवली. ५५_६० वयाचा आडदांड
गृहतथांनी दरवाजा उघडला.

तुम्ही अशोक गायकवाड का?

नाही..

इथे मला त्यांचा पत्ता स्मळाला. ( स्चठ्ठी दाखवत)

नाही.. इथे १४ वर्षे झालीत. आम्हीच राहतोय. याआधी कोणी राहत असेल त्याची
मास्हती आम्हाला नाही. आम्हाला एका डीलसि ने हे घर स्वकलं होतं.

मला जरा त्या डीलसि च नंबर देता का ?

हो देतो ना.. तुम्ही आत या ना..

नाही नको.. मी जरा घाईत आहे.. नंबर घेतलं की स्नघतो..

( अगं ती डायरी आन बरं टीव्हीच्या बाजूची. आस्ण पाने चाळत.)
ह... घ्या..

धन्यवाद करत मी स्तथून स्नघालो. मात् स्तमताची बडबड काही बंद होईना. स्तच्या
इच्छेसाठी मला सतत होकार द्यावा लागायचा. नाहीतर गाडीच्या खाली उतरवावे असं वाटत
होतं. त्यांनी कदलेल्या नंबरवर फोन करताच एक इसम बोलला.

हॅलो.. डीलसि राघवेंद्र

हो.. तुम्ही कोण?

मी ईश्वर स्शवडकर बोलतोय.. तुमची एक मदत हवी होती.

बोला ना..

नाही फोनवर नाही.. मी इथेच आहे.. तुम्ही मला िेटू शकता का?

ठीक आहे. गांधी चौकात एक सुंदर हॉटेल आहे. स्तथे या मी पोहचत आहे.

ठीक आहे या.

शोधायला तसा काही फारसा वेळ लागला नाही. कारण आजकाल इं टरनेटचा जमाना
असल्या कारणाने सगळं काही मॅप वर कदसतं. त्यामुळे थोड्याच वेळात मी सुंदर हॉटेल गाठलं.
नाश्ता पण करायचं होतं. त्यामुळे त्यांची वाट बघत मी तीन प्लेटची आडिर कदली. स्ततक्यातच
ईश्वर शीवडकर ओरडत तो आला.

के शवने सांस्गतलेलं पत्ता मी राघवेंद्र जवळ कदला आस्ण सांस्गतलं. या पत्त्यावर अशोक
गायकवाड राहत होते. तुम्ही म्हणे तो प्लॉट दुसऱ्या कु णाला स्वकलाय. पण काही मास्हती आहे
का अशोक गायकवाड कु ठे गेलेत...

अहो कु ण्या माणसाचं नाव घेतलं तुम्ही.. त्या एररयात डॉन माणूस होता तो. आज
कु णी जर त्याला बोट दाखवलं तर उद्या तो माणूस खल्लास. आता जवळपास १५_१६ वर्षे होत
आहेत. त्याच्याच कु णी गुड
ं ांनी त्याला लुटला आस्ण त्याच्यावर हल्ला करून त्याचं पाय पण मोडू न
ठे वलं. जाताना हे प्लॉट तवतत ककमतीत मला देऊन माहीत नाही कु ठे गेला तर. त्यावेळेस मलापण
थोडं स्वस्चत् वाटायचं. कारण प्रत्येकाला त्याची िीती वाटायची. पण एखाद्याने शस्त्र टाकू न
युद्धातून पलायन करावे अशी त्याची अवतथा वाटत होती.

असं होय.. नाही का! आस्ण हो त्यांना अंककता नावाची मुलगी होती.. ? ती कु ठे राहते?
स्तच्याबद्दल काही मास्हती असेल ना...

अहो.. इथे सगळयांनाच मास्हती आहे. फार छान गोंडस मुलगी होती हो. ते म्हणतात
ना कमळ कस्धही स्चखलात उगवते. हे फु ल त्याच्या उदरी कसं गेलं कु णास ठावूक पण त्याच्या
ियाने सदा त्या स्बचारीच्या गती. धड स्तला जीवन जगताच आलं नाही. नंतर माहीत झाले की
स्तचे प्रेम प्रकरण होतं म्हणे. असं बायकांच्या तोंडू न मी ऐकलं होतं. आस्ण हेसद्ध
ु ा ऐकलं की स्तच्या
वस्डलांनीच स्तला स्जवंत मारले म्हणून. आता काय खरे ते कु णालाच माहीत नाही. पण फार
वाईट झालं हो त्या पोरीचं. कु णाला स्वचारलं तर ती फक्त पळू न गेल्याचीच वाताि कळे ल. बाकी
काही मास्हती नाही.

हम... फारच वाईट झालं.. पण तो कु ठे गेला असेल?याची काही मास्हती असेल ना
तुम्हाला?

मास्हती नाही साहेब. या शहरात लाखो लोक येतात जातात. कु णी गावातून पोट
िरण्यासाठी येतात. तर कु णी गावाकडे जातात. त्यातलाच तो एक असेल.

राघवेंद्रला धन्यवाद करत मी स्तच्या कॉलेजची मदत घ्यायचा प्रयत्न के ला. परं तु
प्रत्येकाच्या तोंडू न ती पळू न गेल्या नंतर कु णाच्या नजरे तच आली नाही. स्मत् मैस्त्णी, एव्हाना
शेजारी.. सगळयांबद्दल स्वचारलं. पण काहीच मास्हती नाही कु णाला . पदरी थोडी स्नराशा घेऊन
मी गावाकडे स्नघालो.

परतीच्या प्रवासाला मात् स्तमताची बडबड बंद होती. स्तच्या मनात एकतफी हा
काहूर माजला होता. स्तला असं वाटतं होतं. की कोण असेल ही अंककता? काय ती माझी गलिफ्रेंड
तर नसेल? का मी स्तचा शोध करतोय? कारण स्तने एकदाच नव्हे तर दोनतीनदा मला स्वचारलं
होतं पण मी काय सांगणार स्तला. काहीतरी सबबी सांगून मी स्तला टाळू न द्यायचो. आस्ण ती
शांततेत परत स्वचारात हरवून जायची.

स्तला सांगावं तरी काय? हाही प्रश्न मनाला िडीमार करत होता. कारण मनात
स्नराशा जी पडली होती. घरी आल्यावर स्तमता काहीच न बोलता घराकडे स्नघून गेली. स्तचं
असं माझ्यावर नाराज होणं साहस्जकच होतं. पण त्या वेळेत स्तला काय सांगावं ? काहीच कळत
नव्हते?

सी आय डी सारखं एकच प्रश्न मला सतावत होता. ते म्हणजे चंद्रपूर वरून स्नघालेली
अंककता ही स्तच्या वडील सोबत होती. मग काय असे झाले की ती घरी पोहचली नाही? घरी

स्तचे वडील असताना ती गेली कु ठे असेल. रतत्यात कु ठे मारलं नसेल ना स्तला. देव करो असं नको
व्हायला. पण प्रश्नच ते. नको नको ते येणारच.

जवळपास दोन ते तीन कदवसानंतर मी परत फॅ क्टरी मध्ये गेलो. रोजच्या सारखेच तो
स्तथे बसून होता. रेल्वे पत्ीवर बैठक मांडून. उजवा हात हनुवटीला आधार देत. अंककता गेली त्या
कदशेला शून्यात बघत.

मला बस्घतल्यावर त्याला थोडं का होईना त्याला हर्षि आला.

बोल ईश्वरा काही मास्हती के लंस ?

क्षणिर त्याला सांगावं की नको असं वाटतं होतं. पण प्रश्नही तोच करत होतं आस्ण
उत्तरे ही तोच देत होता.

तुझं चेहरा बघून असं वाटत नाही ईश्वरा.
की तुला अंककताबद्दल काही मास्हती स्मळाली असेल.

के शव आता ती त्या पत्त्यावर नाही राहत. मी खूप प्रयत्न के ला पण प्लॉट स्वकू न ती
कु ठे गेलीत. याचं काहीच पत्ता लागत नाही.
.... हं.... मग आता कु ठे असेल ती..

के शव जरा स्वचार कर.. कधीतरी स्तने तुला सांस्गतलेले असेल की ती मूळची कु ठली
आहे. स्तचं खरं गाव कोणतं म्हणून.. कधीतरी... जरा आठवून बघ...

(तो स्वचारमग्न व्यतत)

( फोसि करत) आठव के शव आठव..

( आनंदाने) हो आठवते.. कदवाळी.. पोळा.. यासारख्या सणाला ती जायची. काहीतरी
स्सतापुर... ह... स्सतापुरची ती.

के शव धीर ठे व... स्मळे ल रे ती.. असं उदास नको होऊ.. मी घेऊन येईन तुला.. स्वश्वास
ठे व माझ्यावर...

स्वश्वास ठे वून न ठे वून आता काही उपाय आहे का? कारण तुझ्यास्शवाय हे कु णी करू
पण शकते काय? जा माझा तुझ्यावर पूणि स्वश्वास आहे... कसलाही आक्षेप नाही.

तवतःला आवरत मी घरी आलो. इतक्यात माझं थोडं कमावरूनही लक्ष उडाले होते.
काहीवेळा तवतःच्या स्वचारात मग्न असताना पवार सरांचा सुद्धा फोन उचलत नव्हतो. सतत
अंककता शोधाच्या सदरात असायचो. त्याकदवशी सरांनी जरा धाततावताच स्वचारलं..

गेले दोन तीन कदवस तू साईडवर नाहीस.. कशाबद्दल काही स्डप्रेशन आहे का ?
कामाबाबत काही तक्रार?

नाही सर

मग काही ताण तणाव?

नाही सर .. फक्त थोडी स्वश्रांती हवीय.. काही कदवस.. प्लीज सर

बरं बरं ... काही हरकत नाही.. प्लीज म्हणू नकोस.. बरं स्नदान कु ण्यावेळी तरी
रूपरे र्षा बघायला येत जाशील ना ..

बघेन सर

ठीक आहे मी करे न काहीतरी.. पण जरा लवकर ये. गरज लागेल तुझी.. ओके .. बाय

बाय सर

इकडे जया कदवसापासून स्तमताला अंककताबद्दल कळलं. त्या कदवसापासून स्तचं येणच
बंद पडलं होतं. नक्की स्तचं काय प्रकार आहे हे बघण्यासाठी मी स्तच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न के ला.
पण ती त्याही तयारीत नव्हती. फोन के ला तर उचलत नव्हती. चार चौघात गम्मत करून टाळू न
द्यायची मला. सहज मी स्तची गम्मत करून घ्यायची ठरस्वली...

स्तला जळवण्यासाठी शांता मावशीला त्यांनी बस्घतलेल्या मुलीचा फोटो आणायला
पाठवला. त्या छोट्याश्या गमतीने ती इतकी जळली की सायंकाळी घरीच आली.. आई बाबा
कु णाशीच न बोलता.. डायरे क्ट माझ्याजवळ..

ए.... तुला काही कामधंदे नसतात का. ? नको तेव्हा मला जळवत असतो..

ए... मी तुला जळवात नाहीये.. फक्त खात्ी करून घेतली की शांता मावशींनी
बस्घतलेली मुलगी मला शोिते की नाही ते..

काऊन... स्तचा शोध संपलय वाटतं... तवारी फोटोंच्या शोधात आली तर..

शोध... कायम राहील... कारण मला पास्हजे ती .. पण स्नवड नको ना चुकायला..

अरे तुला काहीच कसं नाही वाटतं. एक सुंदर मुलगी तुझ्या पाठीमागे उिी आहे. आस्ण
तू स्तला नकार देत आहेस. बेकॉज आय लव हर

(आश्चयिचककत होऊन) हां... परत एकदा म्हण..

आय लव यू ना रे .. का तू असं वागतोस माझ्याशी..

अगं पगले .. आय लव यू टू..

( ती पण आश्चयािने) आ.... काय म्हणालास?

अग खरं च .. आय तटील लव यू..

मग ते फोटो..

हो तुला जळवण्यासाठीच हे सगळं होतं..
आस्ण ती अंककता मग कोण आहे?

त्याचंही उत्तर तुला लवकरच स्मळे ल. जी वेळ योग्य नाही सांगण्यासाठी. पण थँक्यू
कर स्तलाच. कारण त्यामुळेच मी आज तुझं प्रेम समजू शकलो.

ठीक आहे.. नको सांगू.. आस्ण आता मला त्याची गरजही नाही..

उदयाला कु ठे चाललीस ? येणार माझ्यासोबत?

कु ठे (परत डोळे मोठे करत)

तुझी सौतन आणायला.. नुसतं बडबड करायला आवडतं तुला.. पण समजून काही
घेणारच नाही..

मी येणारच नाही..

मी परत स्वचारणार सुद्धा नाही..
उचलणार आस्ण सरळ घेऊन जाणार.. कसलाही स्वचार न करता

५) परत एकदा स्नराशा

जरा लांब जायचं होतं म्हणून सकाळी सकाळीच स्नघालो. एकदाचं नदी नाल्या पर
करत शेवटी स्सतापुरात पोहचलो. काय सुरेख छोटेखानी गाव होतं. डोंगर कपाळात वसलेल.ं
अगदी वदिळीच्या लांब. शांत एकांतात. छानसा गेट कु णाच्यातरी तमृस्तप्रीत्यथि उिे होतं
तवागताला. थंडगार हवेचे झोके घेत मी आत प्रवेश के ला. समोर लोकांची वदिळ येताना कदसली.
अचानक राम नाम सत्य है असं आवाज कानी पडले. समजूनच आलं की कु णाची तरी शव यात्ा
स्नघत आहे म्हणून. गडीतूनच मी हात जोडला आस्ण सामोरी स्नघालो. स्तमता मात् हे सगळं
मजेने बघत होती. सगळयांचं पांढरं घोळका संपल्यावर एकदाचं गावात गेलो. रतत्यावर
असलेल्या एका टपरीवर असणाऱ्याला स्वचारलं. इथे अशोक गायकवाड कु ठे राहतात. आस्ण पत्ता
स्मळताच परत त्याच्या शोधात स्नघालो.

दाराजवळ गाडी जाताच कळलं की जया घरचं पत्ता स्मळाला आहे नेमकं त्याचं घरचं
कु णीतरी तवगिवासी झाले आहे. गावात गाड्यांची अशी सवय नसल्यामुळे कु णी गाडीजवळ येऊन
बघत असत. काही स्स्त्रया अंगणात रडत बसल्या होत्या. दाराजवळ गाडी थांबली म्हणजे काही
काम असेल म्हणून त्या रडणाऱ्या स्स्त्रयापैकी एक स्त्री उठली आस्ण माझ्याजवळ आली.

अशोक गायकवाड इथेच राहतात का?

हो इथेच... काही काम होतं का?

हो त्यांना िेटायचं होतं..

पण आता तर ते कु णालाच िेटू शकणार नाही. (डोळयाला पदर लावत ती बोलली.)

काय झालं?

आत्ता जी अंत्ययात्ा स्नघाली.. तेच अशोक गायकवाड होते... जळण होतही असेल
त्यांच.ं

त्यांची पत्नी ककं वा मुलगी असेल ना..

नाही आत्ता त्यांची कु णीच नाही.. मुलीला जन्मतःच काही कदवसांनी स्तची आई स्तला
सोडू न गेली. काही वर्षाांपूवी ते शहरात तथास्यक झाले. तेव्हाची घटना ही. काही वर्षाांत त्यांची
मुलगी सुद्धा पळू न गेली. मग त्यांच्याच माणसांनी त्यांना हाणामारी करून लुटून टाकले. त्या
हाणामारीत त्यांच्या एका पायाला जबर जखम झाली. त्यामुळे तवतःची कीव त्यांना तवतः येऊ
लागली. सगळं स्वकू न ते इथे आले. आस्ण आज सकाळीच त्यांचे देहांत झाले.

त्यांच्या मुलीचा काही अत्ता पत्ता असेल ना.

नाही ती पळू न गेल्यानंतर ती कु ठे असते म्हणून आम्ही ककतीदा त्यांना स्वचारलं पण
त्यांनी कधीच काही सांस्गतलं नाही.

धन्यवाद करत परत मी स्नघालो. आशेची ही एक ककरण सापडली होती. आस्ण
इथेपण पदरी स्नराशाच आली. हॉनि मारत असताना काचात गाडीमध्ये कु णी धावत असल्याचा
िास झाला. मी गाडी एका बाजूला वळवून थांबस्वले तर तो इसम गुपचूप जवळ आला आस्ण
म्हणाला

साहेब जे ऐकलं ते सगळं खरं आहे. अंककता पळू न जरूर गेली होती पण आता ती
स्जवंत नाही.

(आश्चयािने) हे तू कसं म्हणू शकतोस?

त्या कदवशी ट्रेनमध्ये अंककताला वापस आणला होता. पण खुद्द स्तच्या वस्डलांनीच
स्तला मारलं.. आस्ण हे मी तवतः माझ्या कानांनी ऐकलं आहे.

चंद्रपूर वरून अंककता वापस आली येवढं मलाही मास्हत आहे. कारण के शवला स्तथंच
मारल्या गेले आहे. मग अंकीताला कु ठे मारलं? कसं मारलं? याबद्दल तुला काही मास्हती आहे
का?

नाही साहेब कारण त्या कदवशी मी गावाकडे आलो होतो. पण जेव्हा परत गेलो त्या
कदवशी अशोकलाच फोनवर हे सांगताना लपून ऐकत होतो. म्हणून मला मास्हत झालं. फक्त माझं
नाव सांगू नका साहेब कु णाला

नाही सांगणार हा... तू

स्नराशेचा डोंगर चढत मी परत गावाकडे स्नघालो. आता काय करावं हेच सुचत
नव्हते. कारण अंकीताला शोधण्याचा हाच सगळयात शेवटचा पयािय होता. आस्ण तोही आज
सकाळीच गमावला. म्हणतात ना शेवटी ककतीही प्रयत्न करावे कु ठे तरी कमी पडतेच. पण कु ठे
कमी पडतंय ते सुद्धा कळत नव्हते. आता हे सगळं माझ्या मनस्तथतीचा बाहेर होतं. माझं असं
मानस्सक तणाव बघून स्तमताला बघवेनासे झाले होते. कारण माझं असं टेन्शन घेणे हे स्तला
आवडत नव्हतं. आज स्तला पस्हल्यांदाच माझ्यावर हक्काने ओरडताना बघत होतो.

अरे कोण ती अंककता?आस्ण का स्तच्यासाठी तू सैरिैर पळत आहेस?ती मरण पावली
आहे हे दोनदा स्क्लअर झालं असूनही तू का परत स्तची शोधाशोध करत आहेस?

रोडच्या काठाला गाडी लावली आस्ण थोडंसं हताश होऊन मी शे.... म्हणत बाहेर
स्नघालो. स्खशातून स्सगरे ट काढत सवय नसताना पण फुं कत होतो. तेही आज कधीतरी
पस्हल्यांदाच. ते पाहून परत स्तमताला राग आला.

अरे काय आहे हे अंककता प्रकरण? आज तुला सांगायलाच हवं... तुला शपथ आहे
माझी.. ( इतक्या शपथेत जाण्यासारखे नव्हतं. पण स्तच्यासाठी तेव्हढे अनपेस्क्षत होतं)

जाणायचंय ना तुला... ऐकायचं ना तुला?तर ऐक... जया अंककताला आपण शोधत
आहोत ना ती मरूनसुद्धा मेलल
े ी नाहीत.

व्हॉट यू मीन? ती मरूनसुद्धा मेलल
े ी नाही.. ?

तुला मास्हत आहे.. मरणाऱ्यांची एक शेवटची इच्छा असते. आस्ण ती अधिवट
असल्यामुळे त्यांना आजीवन मोक्ष स्मळत नाहीत. हे तेच प्रकरण आहे. जयाबद्दल तुझ्या मनात
शंका आहेत. ही अंककता आस्ण के शव. प्रेमाचं एक फार मोठं उदाहरण आहेत. स्जतकं प्रेम माणूस
अस्ततत्वावर राहून करतो ना... त्याच्या पलीकडेही ते प्रेम चालू आहे. शरीर नष्ट झालं. तवातंत्र्यही
संपलं. तरीपण आस अजुनही आहे. अजुनही वाट बघत आहेत एकमेकांची.

पळू न गेल्यावर स्तच्या वस्डलांनी त्याला मारून आम्ही जी फॅ क्टरी उिारतोय नाही
स्तथे नेऊन पूरला. के शवलं स्तथे पुरले आस्ण अंककताला कु ठे नेले, मारले तेच मास्हती नाही. आस्ण
जोपयांत ते स्मळणार नाहीत ना स्तमता. तोपयांत त्यांना मोक्ष नाही. आस्ण हे सगळं मीच करू
शकतो. कारण ती फक्त मलाच कदसतात. हे कसलं योग आहे ते मला मास्हत नाही पण हे सगळं
खरं आहे... तू स्वश्वास ठे व अगर नको ठे व.ू

काही क्षण शांततेत गेले. जणू काय बोलावं ककं वा काय नको हे कु णालाच कळत नव्हते.

शेवटी स्तमताच म्हणाली... सॉरी यार मला माहीतच नव्हतं.. पण माझं अगदी
शेवटपयांत तुझ्यावर स्वश्वास आहे. ( आस्ण स्तने मला स्मठी मारली.)

आज

पस्हल्यांदा

मारलेली

स्तची

ही

पस्हलीच

स्मठी.

सगळं

स्वसरून

स्वश्वासाने मारलेली पस्हल्या प्रेमाची ही पस्हलीच स्मठी. फार छान वाटत होतं. असं वाटत होतं
की हा क्षण कधी संपूच नये. उराशी उर बाळगता, श्वासही गळू न पडे. ओठांत प्रेमसरी वाहू
लागल्या होत्या पलीकडचं काही नव्हतं. फक्त ती आस्ण मी.. नुसतं अंधकार. ना कश्याची हचंता

आस्ण नव्हता कशाचा करार. एकमेकांच्या मनात धुंद कसलेली स्मठी न जाणे ककतीवेळ स्प्रतीची
लख्तर तोडत असती. पण समोरून एका गाडीचा हॉनि जोरात वाजलं आस्ण त्यामुळे आम्ही हायवे
वर असल्याची जाणीव झाली.

या नंतर स्तमता मला कधीच बडबड करताना कदसली नाही. माझ्याबद्दल स्तच्या
मनात एक वेगळाच आदरिाव स्नमािण झाला होता. पण स्तचं अजुनही राग यायला लागलं होतं.
आस्ण ते म्हणजे स्तने परत के शवल बघण्याचा हत्तच धरला होता. शेवटी काय स्स्त्रहट्टासमोर पुरुर्ष
जात नतमततक. कारण आत्ता कु ठे ती माझ्यात आली होती. माझी व्हायला, खरं च स्तच्या
सोबतचा हा प्रवास सगळी स्नराशाच घालवून गेला.

दुसऱ्या कदवशी स्तमताला घेऊन के शवकडे स्नघालो. तसं माझी स्नराशा त्याने
दूरवरून च ओळखली होती. पण आज माझ्या सोबत कु णीतरी आहे म्हणून तो सहजच बघत
बसला.

काय रे आनंदाची वाताि आजही तुझ्या चेहऱ्यावर नाही. परत माघार घेतलीय ना..

काय करू के शव... प्रयत्न फार करतोय.. पण स्नराशाच पदरी पडतेय. मी
स्सतापुरात... ( आस्ण मी सगळं कथन के लं)

वाटतंय माझ्या नस्शबात मोक्षच स्लस्हला नाही. ( आस्ण दुखी मुद्रा करून वाटेला डोळे
लावून बसला. स्ततक्यात तमीताच म्हणाली.)

जरा ऐकता का... ( इकडे स्तकडे बघत) मी तुम्हाला बघू तर शकत नाही. पण तुमच्या
प्रेमामुळेच आज माझं प्रेम इथे उिा आहे. त्यामुळे जेव्हढा स्वश्वास मला माझ्या प्रेमावर आहे.
तेव्हढीच खात्ी आहे की अंककता जरूर स्मळे ल. कारण जे खरं प्रेम करतात ना त्यांना नेहमीच
स्वरहाच्या वाटेवरून जावे लागते. त्यामुळे धीर धरा.. स्वश्वास ठे वा.. कारण स्वश्वास आहे तर
अख्खं जग आहे.

तुमचं म्हणणं बरोबर आहे.. पण आता मला एकांत हवा आहे. प्लीज तुम्ही जा इथून.
(त्याचं ऐकलेले स्तला समजावत मी बाजूला नेल.े कारण के शवस्च ती दुखी मुद्रा मी बघू शकत
नव्हतो.)

जया कदशेला के शवचे अस्तथपंजर मी फे कले होते. त्या कदशेकडे मी स्तमताला घेऊन
गेलो. बघ स्तमता.. अशी अवतथा होते प्रेम करणाऱ्यांची..

का माणूस इतका तवाथी होतो? का स्वसरतो की तेही आपल्याच रक्ताचे आहेत? का
त्यांना जीवन जगण्याची संधी देत नाही? त्यांचा गुन्हा काय तर त्यांनी प्रेम के लं?आई वस्डलांचं
नाव कापलं? पण जर त्यांनीच त्याला समजून घेतलं तर काय ते सुखी राहू शकत नाही काय?
आस्ण हे असले ियानक कृ त्य करून ते कोणत्या जगाचं आनंद स्मळवतात? का त्यांची एवढ्या
स्नष्ठु तेने हत्या करतात? का स्वसरून जातात की त्यांनाही मन आहेत? तवतंत् जीवन जगण्याची
त्यांनाही आकांक्षा आहे.. मग का असं करतात?

माझ्या मनाला फार लागलं होतं हे. आस्ण हेच िावनेच्या िरात मी ओरडत होतो.
स्तमता मला सांिाळत होती.

बघ ईश्वरा जे झालंय. त्यात तुझी काही चुकी नाही. उलट तू त्यांची मदत करत आहेस.
काहीतरी मागि स्मळे ल. तू हताश होऊ नकोस. बघ स्नसगािने तुला संधी कदलीय. हा योग कदलाय.
मग त्याचं मागि पण तोच देईल.. तू सांिाळ तवतःला.

कसतरी मनाला आवर घालीत उठलो आस्ण घरी आलो पण हचंता ती कायमचीच.
आस्ण कसं असतं जेव्हा माणसाकडे काहीच पयािय नसतो मनात नुसती ताणतणावाच्या शंका
असतात. कु णी बोललं तर आपल्याला त्याचच राग येतो. आस्ण ताणतणाव मध्ये शांस्त ही कधी
लुप्त होते काही कळतच नाही.

माझ्या मनाला धीर देत स्तमता घराकडे चालली गेली. आस्ण नंतर मला गुरुजींची
आठवण झाली की के शवची िेट आस्ण त्याबद्दल मला त्यांनीच सांस्गतलं होतं. मग अंककता बद्दलही
त्यांनाच मास्हती असेल. मला परत एकदा गुरुजीकडे जाऊन यायला हवं.

एरवी सायंकाळी मी फक गावातच फे रफटका मारीत असे. पण इतक्यात माझे काय
उद्योगधंदे चाललेत घरी काही शंका नव्हती. मी लगबगीने घराच्या बाहेर पडलो. कु णाला
काहीही न बोलता. ही गोष्ट आई वस्डलांना लागली होती.

सायंकाळच्या रम्य पररसरात गुरुजी तवतःच्या ध्यान मग्नात स्तथत होते. यावेळेस मी
आवाज न मारताच त्यांनी डोळे उघडले. आजूबाजूल कु णी नाही असे बघत त्यांनी बोलायला
सुरुवात के ली.

इतक्यात हार मानली पोरा. स्नसगािने योग कदलाय ते त्याची त्ुटी घालवण्यासाठी.
असं तवतःची शांती िंग करण्यासाठी नाही. काय अवतथा के लीस बघ तवतःची.

मग काय करू गुरुजी. मला त्याची अवतथा बघणे नाही होत. इतके प्रयत्न करूनही
जेव्हा मी असफल झालो. त्यामुळे तवतःचा स्तटकारा व्हायला लागला आहे.

मी आधीच सांस्गतलं पोरा तुला. ती सजीव नाहीत. आस्ण जर तू सस्जवांत त्यांना
शोधत असशील तर ते तुला कदास्प स्मळणार नाहीत. आधी तवतःला शांत कर. स्नमिळ हो.
आपोआप सगळे प्रश्न सुटतील. तुला स्तची हाक स्मळे ल. आपोआप तू स्तच्या पयांत पोहाचस्शल.
पण आधी तुला सावरायला हवं...

गुरुजींचं बोलणं अगदी तंतोतंत असायचं. आस्ण त्यामुळे मला त्यांचा राग यायचा
नाही. त्यांची गोष्ट अगदी मनापासून लागायची. इतक्या कदवसांच्या ताणतणाव जरा अती झालं
होतं. असं वाटत होतं. दोन जीवांचे मेल घालवण्यासाठी मी तवतःचाच अस्ततत्व स्वसरून जात
होतो. स्वसरून जात होतो की मी एक सत्य आहे. अस्ततत्व नाही . आता थोडं समाधान घेऊन
घरी परतत आहे असं प्रतीत होत होतं.

६) मोक्ष आस्ण शेवट

इतक्यात घरीपण थोडं वातावरण स्बघडलं नव्हतं असं नाही. मी आल्या आल्या
खोलीत नसले ते उद्योगधंदे करायचो. कसले कसले पत्ते आस्ण कु ठे कु ठे अनोळखी नंबर स्लस्हले
असायचे. तसं घरी कु णी म्हणाले नाहीत पण आदल्या रात्ी वस्डलच म्हणाले...

हल्ली तू पोरा... काय करतोयस ते मला मास्हत नाही. पण जे काही चाललंय ना. ते
जरा अती होतंय. तवतःला थोडं आवर. जून्यात ये. एखादी गोष्ट स्मळवायची असेल ना... तर
स्तच्यामागे धावण्यापेक्षा स्तच्या लायक असणे हे आधी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे जरा धीराने घे
पोरा. तवतःलाही त्ास करवून घेऊ नकोस.. आस्ण इतरांनाही त्ास देऊ नकोस.

त्यांना प्रस्तउत्तर काय द्यावं हेच मला कळत नव्हते. पण प्रत्येकजण मला शांतीची
आस्ण धीराची फीलासापी देत होता आस्ण ते ऐकू नच माझा राग पार मततकात जायचा.

आज खूप कदवस खाली होती. कामावर पण लक्ष नव्हतं. मध्यंतर स्तमता येऊन थोडं
वेळ मनाला सांत्वन करून जायची. इतक्या कदवसांत मी काही कामाची प्रस्चती बस्घतली नव्हती.
फार समोर काम गेल्याची खात्ी करत मी घरच्या आवारात.. गावातल्या काही अल्लड गमती
जमती त शांतीचा स्नवािहन करत होतो.

आज सकाळी जेव्हा मी उठलो. मनात कसलीही उणीव नव्हती. कु ठे जायचं म्हटलं
तरी इच्छा नव्हती. पाय वळतील त्या कदशेला एका वेड्यासारखा चालत होतो. पण आज पाय
रे ल्वे तटेशनवर वडले होते. मन जाग्यावर नसल्यासारखे मी आपोआप स्तथे चाललोय असं वाटतं
होतं. इकडे स्तकडे बघत मी स्तथे असलेल्या एका ररकाम्या खुचीवर जाऊन बसलो. नुसता शांतपणे
बसून तटेशनवर चाललेली मजा बघत होतो.

लोकांची वदिळ, मुलींना टमाटर, मा म्हणणारी टपरी मुल,ं समोसे पाणी बॉटल
स्वकणाऱ्या लोकांची आवाज कानावर पडत होती. मध्येच कु णी कु णी गाणे म्हणून िीक मागत
होता. वगैरे वगैरे बराच काही चालला होतं. आज तीच गम्मत मी बघत होतो.

आज कधीतरी कानात हेड फोन टाकू न संगीत ऐकण्याचा मुड झाला होता. आज
कधीतरी मी पूणि स्सनेमा ऑनलाईन बस्घतलं होता. कदवस कसा जात होता हे काही कळतच
नव्हते. आस्ण हे सगळं चालत असताना मनात परत झाली ती कु तूहल, स्जज्ञासा. के शव आस्ण
अंकीताबद्दल. आस्ण परत चेहऱ्यावर स्वर्षण्ण छाया उमटली.

कारण जया बाकावर मी बसून होतो. दुपारच्या ट्रेनने काही मस्हला स्तथे उतरल्या.
बहुतेक तटेशनवर कामाला असतील. बाकाच्या मागे गुलमोहर नावाचे मोठे झाड होते. त्याच्या
त्या स्वशाल सावलीत त्या जेवायला बसल्या.

कसं आहे आपण दोघे चौघे जेव्हा बसतो. तेव्हा अचानक एखादा टॉस्पक स्नघतो.
आस्ण प्रत्येकाच्या तोंडू न एखादी दंतकथा ककं वा त्याच्या अनुिवाच्या गोष्टी तो शेअर करत असतो.
आस्ण अश्या कामात स्स्त्रया अग्रेसर असतात. ( माझ्या मते)

हनामारीच जेव्हा स्वर्षय स्नघालं तेव्हा एक डाव्या बाजूची मस्हला इतरांना सांगू
लागली.

अग काही वर्षािपूवीची च गोष्ट आहे. नवीनच होते मी कदवरटवर. चंद्रपूर वरून येताना
लोकल डब्बयात चढू न गेले. काय सुरेख मुलगी होती हो. आस्ण ते स्तचे वडील असतील. स्तला
सारख्या स्शव्या देत होते. असं वाटत होतं की ती पळू न कु ठे तरी गेली असेल. कारण अगदी
नवरीबाई सजली होती.

शुरूवातीला तो फक्त स्शव्याशाप देत होता. पण नंतर काय झाले कु णास काय ठावूक?
सगळयांसमोर त्याने चाकू काढला आस्ण सपासप स्तच्यावर वार के ले. स्तचं ओरडणं ऐकू न आजही
अंगावर काटा उिा राहतो. बघ ना लोकलचा तेव्हढा डब्बबा लोकांनी िरून सुद्धा होता. तरीपण
कु णी त्यांना आडवा झालं नाही. स्बचाऱ्या त्या मुलीचा नाहक मृत्यू झाला.

मग काय झालं ग?

काय होणार ... पण स्नदियी च म्हणावं त्याला. आता स्तचं कक्रयाकमि तरी करायला
हवं ना. तर समोर आल्या नदीत त्यांनी स्तला फे कू न कदले.

कु णी इतक्याही स्नदियतेने असं जीव घेतो का?

अग हे पुरुर्षी लोक ना.. फारच अहंकारी असतात. ( आस्ण त्या परत आपल्या गप्पात
रमल्या.)

परत एकदा मनात स्वचार आला. की जर ती अंककता असेल तर. मी अजून काही
स्वचार करणार स्ततक्यात स्तमताचाच फोन आला.

हॅलो

हॅलो.. काय रे ? कु ठे आहेस कदवसिर? दोनदा आई येऊन गेलीय घराकडे? असं न
सांगता कु ठे गेलायस?

अग इथेच आहे रेल्वे तटेशनवर.. आस्ण तुझ्यासाठी एक गुड न्यूज आहे.

आस्ण काय आहे ती गुड न्यूज?

अंकीताचा शोध सापडला!!!

काय सांगतोस?

हो... तू येशील का? ट्रेनला अजून अधाि तास वेळ आहे.

हो.. अरे थांब मी येत आहे.

ये लवकर..

( काही क्षणांत स्तमता तेथे हजर झाली आस्ण मी स्तला समजावून सांगू लागलो.)

बघ त्या बाईने सांस्गतल्यानुसार त्या कदवशी के शव आस्ण अंकीताच लग्न झालं होतं.
आस्ण त्याच कदवशी स्तला वापस आणण्यात आलं. आस्ण त्या कदवशी पण अंककता नवरीच्या
वेशात होती. तर होऊ शकते ती अंककताचं असेल.

आस्ण इतरांनी जसं सांस्गतलंय की अंककता चंद्रपूर वरून स्नघाली पण गावी ती कधीच
पोहचली नाही. आस्ण नंतरही स्तला कोणीच बस्घतलं नाही. तर परत त्या बाईच्या मास्हतीनुसार
त्या मुलीला अधि रतत्यात नदीत फे कले आहे. तर होऊ शकते ती अंककताचं असेल. आस्ण माझं
मनही सारखं म्हणत आहे की ती अंकीताचं आहे म्हणून.

के व्हा एकदाची ट्रेन येते आस्ण आम्ही त्या नदीजवळ जातो असं झालं होतं.

बहुधा सायंकाळचे ५:०० वाजले असतील. जेव्हा आम्ही तटेशनवर उतरलो. पण घाई
होती ती फक्त नदीवर जायची. एक दीड ककलोमीटरचा पायी प्रवास के ल्यावर शेवटीं ती नदी
कदसायला लागली.

अंककता ....

एक आति तवतःची ककं काळी कदली. पण काहीच उपयोग झाला नाही. तसपण नदीला
फारसे पाणी नसल्यामुळे आरामात माणूस नदी ओलांडू शकत होता. हळू हळू सूयि अतताला जात
होता. पण शोध काही संपत नव्हता. बरच शोधल्यावराही जेव्हा हाती काहीच लागलं नाही.
तेव्हा परत एकदा स्नराशेने मी रेल्वे पत्ीवर् जाऊन बसलो.

शेवटी स्तमता आली आस्ण मला िास झाला असेल म्हणून परत स्तने मला जाण्यासाठी
कन्व्हेन्स के ले. दोन पावले चाललोच असेन. स्ततक्यात ट्रेन आली. आम्ही परतीला चालतच होतो.

जशी रे ल्वे नदीच्या पुलावरून चालत होती. अचानक कु णी नदीत उडी घेतली असावी.
तसा पाण्याचा धडाम आवाज माझ्या कानी आला. मी मागे कफरून बस्घतले. रेल्वे स्नघून गेली
होती. धावतच मी परत एकदा नदीच्या काठावर गेलो. कारण हे िास नव्हतं. मी खरं च कु णाचं
तरी उडी मारण्याचं आवाज ऐकलं होतं. आस्ण खरं बघावं तर नदीला तेव्हढा पाणीही नव्हतंच.

स्तमताला वाटलं परत मला िास होत आहेत. कारण घडलेल्या संवेदना फक्त मलाच
जाणवत होत्या. स्तला नाही आस्ण म्हणून ती सारखी मला परत नेण्याचा प्रयत्न करत होती.

जेव्हा अशी कु ठलीच लहर ककं व्हा वतुिळ कसलंच काही कदसलं नाही. तेव्हा मलाही ते
एक िास असावं.. असच वाटायला लागलं होतं. आस्ण मी परत माघारी कफरत आहे स्ततक्यात
कु णाच्यातरी रडण्याचा आवाज तपष्टपणे मला जाणवत होता. आस्ण जसजसं मी चालू लागलो
तसतसं तो आवाज तीव्र होवून परत एकदा धडाम असा आवाज आला.

एक नजर मी स्तमताकडे बस्घतलं.. ती काय झाले? असा काय बघतोस ? याच
आस्विािवात होती. स्तमता.. ती अंककताचं आहे असं उद्देशून मी आवाजाच्या कदशेने धाव घेतली.

आत्तापयांत खाली असलेली नदी िरिरून वाहत होती. आस्ण अंककताच देह त्यावर
रक्ताच्या थारोळयात तरं गत होतं. एकवार स्तमताला बस्घतलं आस्ण म्हणालो स्तमता ती बघ
अंककता... पाण्यावर स्तचं मृतदेह तरं गत आहे. पण स्तला तर काहीच कदसत नव्हते. अधाश्याने
ती फक्त इकडे स्तकडे बघत होती. अचानक पुन्हा ते शव अदृश्य झाले.

स्तच्या अनास्मक शक्तीची लहर ती मला दाखवत होती. अचानक ती अदृश्य झाली हे
पाहून मी स्तला परत हाक मारू लागलो. आस्ण इकडे स्तकडे शोधू लागलो.

अंककता... ए... अंककता

मी तुझ्यासाठीच आलोय... अंककता...

Plz... अशी घाबरवू नकोस..

माझ्या समोर ये अंककता...

एव्हाना अंधारायला लागलं होतं. त्यामुळे आता डोळयांना पास्हजे तेव्हढा तपष्ट काही
कदसणार नव्हतं. पण तरीही मी स्तला हाक मारून शोधत होतो. अचानक परत त्या आति तवराची

उमड कानात दुमदुमली. पण यावेळेस ती शांत वाटत होती. आतापयांत ियानक असलेलं
वातावरण शांत वाटत होतं.

नदीच्या काठावर फार मोठी स्शला होती. त्या स्शलेवर पांढऱ्या फटक पोशाखात ती
के शवसारखी कु ठे तरी शून्यात हरवून बघत होती. हवेने स्तचे के स इततततः पसरत होते. आस्ण
हुंदक्याचा स्तचा आवाज मनाला आवर घालत होता.

मी जरा धावतच स्तच्यापाशी गेलो. पण ती काही माझ्याकडे वळू न बघायला तयार
नव्हती.

अंककता....

मी हळू च स्तला हाक मारली. स्तने हळू च शून्यातून नजर काढली आस्ण एका अनास्मक
मुद्रेने ती माझ्याकडे बघू लागली. आजही ती वाट पाहून थकलेली नजर अपररस्चत नव्हती. आस्ण
खरं च के शवने सांस्गतल्यानुसार कोणीही स्तच्या प्रेमात पडावं... इतकी ती सुंदर होतीच.

मी तुलाच म्हणतोय अंककता.. इथे मी फक्त तुझ्यासाठीच आलोय.. तुलाच िेटायला...

( ती आश्चयािने) पण तू मला कसा काय बघू शकतोस? कारण मी तर ..

( स्तमता माझं हात घट्ट अवळत होती)

हो अंककता.. तू स्जवंत नाहीस. पण मी स्जवंत आहे. आस्ण तुला बघू शकतो. ही
स्नसगािची झालेली त्ुटी आहे जयाला पूणि करण्यासाठी मला ही संधी स्मळाली आहे... के शवला
ओळखतोस??

के शव... (हळवी मुद्रा उफाणून बाहेर येत होती.). के शव... कु ठे गेला असेल.. कु ण्यातरी
जन्माला गेलल
े ा असेल अजूनपयांत.. मला त्याला सांगायचं होतं. की शेवटपयांत ही अंककता
त्याचीच होती. लग्न झालं होतं. सप्तपदीच वचन घेतलं होतं. इतक्यात तोडायला नाही तर
आजीवन सुखात असण्यासाठी. पण बघ ना... स्नयतीने आज आम्हाला इतक्या दूर लोटले आहे
की एकमेकांची िेट्सुद्धा नाही होऊ शकली आमची. चेजरासुद्धा नाही कदसला एकमेकांना. मला
तर वाटते की त्याने जन्मच नाकारले असेन.

अग अंककता.. आज त्याच स्नयतीने तुमची इच्छापूती के लीय. प्रेम स्जतकं ते खरं असते
ना स्ततकीच त्याची परीक्षा ही कठोर असते. ककत्येकदा माणूस हरतो ग त्यात. तुला मास्हत आहे
श्रीकृ ष्ण जेव्हा रुस्ख्मणी रागाला आली तेव्हा तवतःचा प्रेम स्सद्ध करण्यासाठी श्रीकृ ष्णाला इं द्रशी
युद्ध खेळावे लागले पण पाररजातकाच्या झाडाला स्तच्या बगीच्यात आणावे लागले. देव दानव
सुद्धा हरले ग त्या प्रेमात. मग तुम्हीच काय? तुमची परीक्षा आता समाप्त झाली आहे.. मी िेटून
आलोय के शवला.

काय माझं के शू स्जवंत आहे.. कसा आहे तो.. मला फक्त एकदा त्याच्याकडे ने.. मी
आजीवन तुझी आिारी असेन.

अग ऐक ऐक... तो आता स्जवंत नाही. पण तुझ्यासारखाच अस्ततत्वाच्या पलीकडे
जाऊन तुझी वाट बघतेय. आस्ण त्याच्यामुळेच मी आज तुझ्यापयांत पोहचलो. मी तुला न्यायलाच
आलो आहे. पण तुझं शरीर कु ठे आहे.

त्याकदवशी वस्डलांनी मला मेलल
े ं समजून.. धावत्या गाडीतून याच नदीत फे कले..
ककतीतरी कदवस या झुडपांना मी अडखळू न रास्हले. आस्ण पाण्यातील जीवांनी मला खावून
टाकले. फक्त अस्तथपंजार तेव्हढा उरलाय. तो बघ त्या वाळू च्या ढगात रुतून आहे.. फक्त काही
िाग वर आहे.

मी स्तचं देह रे तीतून उकरून काढला. स्छन्नस्वस्छन्न असलेल्या त्या हाडांना एका
गाठोड्यात बांधून आम्ही रे ल्वे तटेशनवर आलो. स्तमताने सुचवलं की चंद्रपूर कडे जाणारी शेवटची
ट्रेन आता लवकरच येईल. त्यामुळे वाट बघत तटेशनवर थांबलो.

चंद्रपूरला पोहचल्यावर जवळपास ११:०० वाजले असतील. सगळं शांत शांत
वातावरण होतं. फक्त चालू होती ती रातककड्यांची ककरि ककरि.... अचानक हाक कदली... के शव...
आस्ण रोजच्यासारखा तो प्रकटला. पण यावेळेस त्याने माझा चेहरा जणू वाचलेला होता.
स्मश्कीलपणे हसत त्याने म्हटले.. शेवटी यश आलं तुझ्या वाट्याला... कु ठं य माझी अंककता??

जरा तुझ्या मागे बघ के शव???..

क्षणाचाही स्वलंब न लावता त्याने मागे बस्घतले. त्याच्या त्या तवप्नराणीचा रूप तेव्हा
अगदी अक्षम्य होतं त्याच्यासाठी. न जाणे दोन्ही डोळयांच्या सागरात जणू ते ककत्येक वेळ हरवत

होते. दोघांच्याही मनात आज शुद्ध नव्हती. समोर अंककताला बघून के शव इतका आनंदला होतं
की त्याने स्तला स्मठीच मारली. त्यांचं ते असीम प्रेम बघून माझ्याही डोळयात पाणी आले. स्तमता
खांद्यावर हात ठे वत म्हणाली... आता रडु नको... कारण तू त्यांना एकत् के लंय.. बघ कसे आता
आनंदाच्या स्मठीत आहेत.

हे काय ? तू त्यांना बघू शकतेस????

हो बघत आहे . कारण ते तवतः मला दाखवत आहेत. आता तरी हस ईश्वरा. खूप कदवस
झाले रे. तुला हसताना नाही बस्घतलं

हो.......

अंककता आस्ण के शव आज खूप खुश होते. दोघेही वारं वार अिर मानत होते.

के शव म्हणाला.. आम्ही तुम्हाला काही देऊ शकत तर नाही. पण तू के व्हाही हाक
मार. तुला मदत स्मळे ल. जशी आज स्मळे ल. त्याची काही आवश्यकता नाही असे म्हणत मी त्यांचे
देह जमा के ले आस्ण जाळण्याची तयारी के ली.

जसजशी ती जळत गेली. दोघेही मोक्ष होत गेली. आज त्यांच्यामुळे आम्हीपण एकत्
आलो. पण एक कळत नव्हते. के शवने आज कोणती मदत के लीय. जसं आज के लंय म्हणत होता.
मग त्याचं अस्तथस्वसजिन करून त्यांना मोक्ष कदलं आस्ण सकाळच्या ट्रेनने घराकडे वडलो.

स्तमताच्या आईवडील माझ्याच घरी होते. सगळे मात् हसत होते. कारण काहीच
कळत नव्हते. मी आस्ण स्तमता अवाक होऊन सगळे बघत होतो. माझे वडील बाहेर आले. आस्ण
म्हणाले..

मी म्हटलं तर सांस्गतलं नाही आस्ण आता मुलगीही पसंद के ली तरी सांगायचं नाही
का?

बाबा.. ते...

बास आता...

स्तमताचे वडील म्हणाले
आस्ण तू ग.. तूही फसवलं. आमच्यापासून सगळं लपवलं. अग पण इतकं लपवायची
काही गरज नव्हती. एकदा सांस्गतलं असतं तरी झालं असतं.

आई.... बाबा.... ते... ते..

अग बास झालं आता. झालं या स्वर्षयावर आमचं बोलून. आम्हाला मान्य आहे हे नातं.
काय इनबाई??

हो ना... आम्ही तयारच आहोत..

आम्ही फक्त एकमेकांकडे बघत होतो. खरं तर जे नकळत प्रेम झालं. ते खरं तर होतच.
पण स्सद्ध कसे करायचे हाही प्रश्न होताच. पण करताच आलं असतं काहीतरी. आस्ण हे इतक्या
सहज झालं. पण आम्ही यायच्या आत हे घडलं कसं. हा स्वचार आम्हा दोघांनाही दाटत होता.
दोघेही स्वचारू लागलो. की हे सगळं तुम्हाला कसं माहीत??

अरे रात्ी... काय नाव त्यांचं के शव आस्ण अंककता हेच नाव सांगशील म्हणे तुम्हाला.
ते आले होते घरी. त्यांनी दोन्ही घरच्यांना उठवले आस्ण तुमच्याबद्दल हर एक गोष्ट त्यांनी
सांस्गतली.. त्यांनी समजावलं.. प्रेमात जात पात महत्वाची नसून मन महत्त्वाचं आहे.
पैसा महत्त्वाचा नसून सुख महत्त्वाचं आहे. आस्ण खरं म्हणजे त्यांनीच या लग्नासाठी आम्हाला
कन्व्हेन्स के ले. तुमचं हा फोटोपण त्यांनीच कदला.

आम्ही तो फोटो बस्घतला.. तर तोच तो फोटो होता. जयावेळी स्सतापुरहून येताना
रतत्यात आम्ही स्मठीत होतो. आस्ण दुरून कु ठू नतरी के शव आस्ण अंककताचा हसण्याचा आवाज
येत होता.

आस्ण अश्या पद्धतीने सगळं पार पडले. आमचं सुखाचा संसार पाडू न अंककता आस्ण
के शव मोक्ष झाले. पण कधी आजही कदसतात. स्जथं ते शेवटचे िेटले. कधी डोळयांत डोळे घालून
तर कधी स्मठींत स्मठी घालून. एक अस्ततत्वात नसलेलं सत्य प्रेमप्रकरण उदाहरण बनून. आस्ण
आता ती खुश आहेत. एका वेगळयाच दुस्नयेत आपल्या प्रेमजगात.

हर्त्रिो
पुततकं वाचून कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्या
माणसांहून अस्धक प्रगल्ि आस्ण स्वचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुिवाने शहाणपण येत.ं इतर प्राण्यांना काही प्रमाणात त्यांचे
जन्मदाते थोडंफ़ार स्शक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे जयाला शतकांपुवी जगलेल्या
आस्ण आता स्जवंत नसलेल्या माणसांचे अनुिवही स्शकता येतात. ते पुततकांद्वारे . माणसाला
आपल्या सिोवताली नसलेल्या, दूर देशातल्या माणसांचे अनुिव समजून घेऊन स्शकता येतं. तेही
पुततकांद्वारे . प्रत्यक्ष अनुिवांहून चांगला स्शक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेले अनुिव, त्यांनी
खाल्लेल्या

ठे चा

याही

माणसाला

स्शकवतात

आस्ण

शहाणे

करून

सोडतात.

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे शंिर टक्के सत्य
आहे.

र्िंडळी!
र्ाचायला िर िर्िंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं…
…आस्ण तवतःही स्लहायला हवं.
esahity@gmail.com
www.esahity.com

