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षवनामूल्य षवतरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता.

•

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यषतररक्त कोणताही वापर

करण्यापुवी ई-साषहत्य प्रषतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

ई साषहत्य प्रषतष्ठान

षमत्रहो , सहजासहजी फ़ु कट काहीच षमळत नाही. न आरोग्य न धन न संपदा. काहीही
षमळवायचं तर संघिव आषण श्रम करावेच लागतात. “गोलमाल” करून, मेकओव्हर सवव काही षमळवता
येतं असा गैरसमज माध्यमांद्वारे सववत्र पसरवला जात आहे. झटपट श्रीमंती, आठ ददवसांत गोरेपणा,
मषहन्याभरात लांबसडक के स, एक हनुमान यंत्र गळ्यात बाधले की आजारांपासून मुक्ती

अशा

जाषहराती माथी मारल्या जात आहेत. अशा वेळी अथवपूणव पुस्तकं वाचून माणूस “जषमनीवर” येतो.
फ़ु कट काहीच षमळत नसतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कु णाला न कु णाला कष्ट पडतात. कधी आपल्याला, कधी
आपल्या आईवडलांना, गुरूंना, तर कधी समाजातील इतरांना.
ई साषहत्य प्रषतष्ठानची पुस्तकं षवनामूल्य षमळतात. पण ती षलषहण्यासाठी लेखकांचे कष्ट व
बुद्धी लागलेले असतात. आषण या एके का पुस्तकाची ककमत म्हणुन लेखक हजारो लाखो रुपये षमळवू
शकतात. पण मराठी वाचकांना षवनामूल्य पुस्तकं षमळावी, व मराठीत वाचन संस्कृ ती वाढावी म्हणून
असंख्य लोक प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांत ई साषहत्य प्रषतष्ठान व हे सवव लेखक सहभागी आहेत.
आपण या अषभयानात सहभागी झालात का?
आपण ई साषहत्य प्रषतष्ठानचे VIP सभासद झालात का?
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आहे.
आपल्या ओळखीच्या दहा मराठी लोकांचे मेल आय डी कळवा आषण बना VIP सभासद.
एका दमात तीन कामं.
1. पषहलं म्हणजे तुम्ही VIP सभासद बनता. तुम्हाला ई साषहत्य प्रषतष्ठानचं पुस्तक ई
मेलवर सवावत आधी षमळतं. त्यांच्या कायवक्रमाचं आमंत्रण षमळतं. त्यांच्या योजनांची माषहती षमळते.
त्यांच्या कामात स्वतः सहभागी होण्याची संधी षमळते.

2. ज्या दहा ककवा अषधक षमत्रांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं षमळतात ते खुश होतात. त्यांना
त्यांच्या आवडीची पुस्तकं षमळाली की ते इतर लोकांना तुमच्याब्दलल सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्ही
म्हणजेच ई साषहत्यचे प्रषतषनधी बनता.
3. यातून तुम्ही मराठी भािेच्या संवधवनाला अमूल्य असा हातभार लावता. आमचा उ्दलेश
आहे मराठीतल्या सहा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आषण हे लक्ष्य साध्य करणं हे के वळ आषण
के वळ मराठी लोकांना त्यांच्या भािेवर असलेल्या प्रेमातूनच शक्य आहे. आपल्या भािेचं राज्य व्हावं
म्हणून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भािेनं राजा व्हावं म्हणून आपण एक दहा-वीस ई मेल आयडी
देणारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दहा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा.
त्यांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू.
आहे ना : एक दम : तीन कामं.

संपकव साधा : esahity@gmail.com

ही सेवा पूणवपणे षनःशुल्क आहे. त्यामुळे आपले षमत्र आपल्यावर खुश होतील. षशवाय आम्ही
ही खात्री देतो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आषण फ़क्त मराठी साषहत्य पाठवण्यासाठीच के ला जाईल.
इतर कसल्याही जाषहराती पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार नाही. तेव्हा लवकरात लवकर आपल्या
माषहतीतल्या दहा ककवा अषधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या.
अषधक माषहतीसाठी, आम्ही कोण ते जाणून घेण्यासाठी एकदातरी www.esahity.com
या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत.

धन्यवाद

आपले नम्र
टीम ई साषहत्य प्रषतष्ठा

"दरम्यान याच टेंशनमध्ये, सोहमचे ऑफिसमधल्या एका व्यक्तीसोबत भाांडण
झाले. ते थेटपणे सोहमला काहीच बोलले नाहीत. पण सोहमला उद्देशून, त्याच्या शेजारी
बसलेल्या व्यक्तीला म्हणाले "आधी चाररत्र्यावर लागलेले डाग ममटव आमण मग भाांड".
त्याच फदवशी तो माझ्याकडे प्रस्ताव घेऊन आला.
मागे ऑफिसमधली हीच व्यक्ती म्हणाली होती, तुला येणारे अनुभव कु ठे तरी
मलहून ठे व. पुढे उपयोगी पडतील.
कोण होते ते? देव तर नव्हते? त्याांना आधीपासून तर मामहती नव्हते, की सोहम
पुढे जाऊन अशी गोष्ट मलमहणार आहे?. त्याांने मुद्दामहूनच तर सोहमला ही गोष्ट
मलमहण्यासाठी प्रवृत्त तर के ले नसावे?
त्याांनाच मामहती.
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अनुक्रममणका
मवशेष: थेट गोष्टच वाचू नका, आधी अनुक्रममणका (लक्षपूवक
व ) जरूर वाचा.
टीप: आजपासून तुमच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना लक्षात ठे वा. कदामचत, त्यावर एखादे पुस्तक मलमहले
जाऊ शकते.
१. वाचकाांसाठी खास पत्र.
२. गुरूांचे आभार.
३. सोहमचे माझ्याकडे प्रस्ताव घेऊन येणे, मी प्रस्ताव नाकारणे आमण नांतर स्वीकारणे.

(गोष्ट इथूनच सुरु

होते. ही प्रस्तावना नाहीये).
४. पुस्तक पूणव करण्यासाठी, मला ममळालेले देवाचे सांकेत आमण अनुभव.
५. पमहल्याांदाच पुस्तक कसे मलमहले जाते? हा माझा अनुभव (लेखक बनायचे असेल, तर हा अनुभव नक्की
वाचा. देव आपल्याला कशाप्रकारे मदत करतो? हे समजून येईल).
६. श्री मवष्णूचे दशावतार
७. सोहमच्या आजोबाांचे पुण्यात येणे, आई-बाबाांचे लग्न, मोठ्या बमहणीचे मनधन (स्वगववास)
८. सोहमचा जन्म आमण बालपण
९. इयत्ता मतसरी, चौथी आमण पाचवीतले पराक्रम
१०. वेडा सांशोधक, इयत्ता सहावी, सातवीतले पराक्रम
११. इयत्ता आठवी, नववी, सोहमचे घरून पळू न जाणे, बालाजीची आयुष्यातली एन्री, शनी महाराजाांचे
प्रथमच आयुष्यात आगमन, पमहला प्रेमभांग
१२. शाखाबदल, कॉलेजचे पमहले आमण दुसरे वषव.
१३. गमणताने के लेली गोची आमण पुन्हा पमहले, दुसरे मतसरे आमण चौथे वषव, तीन-चार प्रेम प्रकरणे, मपतराांचा
सांदश
े .
१४. पुन्हा गमणताने के लेली गोची, पुन्हा ४ वषाांचे मशक्षण, अजून काही प्रेम प्रकरणे (सोहमचे शाळे नांतर,
एकू ण १० वषव पुढे मशक्षण चालू असणे), सोहमची २४ माांजर, देवीची भेट, १३चा आकडा आयुष्यात येणे,
कॅ रे क्टरलेस प्रकरणाची सुरुवात, आपण सांमोमहत झाले असण्याची जाणीव होणे, सोहमचा मोबाईल हॅक होणे,
एकाच प्रेमाचा ७-८ वेळा भांग.
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१५. माांजराांचे मृत्यू, माांजराांना राम-दर्याला सोडू न येणे, पमहली नोकरी, कॅ रे क्टर प्रकरणाची वाढ, मोठ्या,
श्रीमांत लोकाांशी पांगा, जीवनमरणाच्या रे षेवर पोचणे
१६. १३च्या आकड्याने मपच्छा न सोडणे, राहू महादशा, शनी महाराजाांची एन्री, मुचकुां द राजाची गोष्ट,
नाथद्वाराची मामहती, कालेश्वरमची मामहती (इथे एकाच मांफदरात दोन मशवललग आहेत), बद्रचलमची मामहती
(श्री मवष्णूच्या २४ अवताराांचे मांफदर, इथे देवाला रात्री पाळणा म्हणून झोपवले जाते, आमण त्या वेळेस
सामान्य भक्ताांना मतथे उपमस्थत राहता येते), ६ ममहन्यात ५ वेळा ख्वाजा, गरीब नवाजाांने अजमेरला आमण
ब्रम्हदेवाने पुष्करला बोलावणे, पुष्करची मामहती, ब्रम्हदेवाद्वारे गायत्री मांत्राची मनर्ममती, स्वामी समथाांची
एन्री, सोहमची साडे-साती, "मुली धोका देत नाहीत." मुली थोड्या भावमनक असतात एवढेच."
१७. आत्म्याांचे सोहमशी सांपकव साधणे, भीतीदायक स्वप्ाांचा अथव, धोक्याची सूचना ममळणे, सलमान खानची
एन्री (हो, खराखुरा सलमान खान), भेट द्वारके ची मामहती.
१८. सोहमचे पमहले लग्न, राधेची भेट, ९ जुन्या गलव-फ्रेंड्स = नव दुगाव, सीतेची भेट, १३ब चा उलगडा, श्री
स्वामी समथाांचे आगमन, सोहमचे अक्कलकोट्ला जाणे, शनी महात्म्य, सोहमचे सांमोहनातून बाहेर मनघणे,
स्वसांमोहन, (self hipnotization), सहस्त्रनामाचे महत्व, करोडपती सोहम, ऑफिसमधले देव, गुरु महादशा,
गुरूांचे आगमन, बालाजीचे लग्न, कालहस्तीची मामहती, शेवटी एकदाची मानसीशी भेट होणे, लग्न
टाळण्यासाठी शनी महाराजाांने सांकेत देणे, मसमिमवनायक, बालाजीचे लग्न, घर नांबर १३, सोहमचे दुसरे लग्न.
१९. सोहमने त्याच्या काही मप्रय व्यक्तींसाठी मलमहलेली पत्र (ही पत्र नक्की वाचा, मुख्य रहस्य या पत्राांमध्येच
लपले आहे), शेवटचा धक्का (गुरु नानक).
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१. वाचकाांसाठी खास पत्र

ज्या कोणालाही या गोष्टीतले रहस्य, सस्पेंस मामहती आहे. त्याांने कृ पया, रहस्य इतराांना साांगू नये.
सवाांना पुस्तक वाचू द्यावे.

तर, मप्रय वाचकाांनो,
आयुष्याची फदशा सापडत नाही का? देवामध्ये मन लागत नाही का? कधी कधी िार राग येतो
का? रागाच्या भरात वाईट गोष्टी बोलून जाता का? बोलल्यानांतर पश्चाताप होतो का? मन िार हळवे झाले
आहे का? कोणत्याच गोष्टीत रस वाटत नाही का? थोडासा अपमान झाला, की रडावेसे वाटते का? कधी कधी
जीव द्यावासा वाटतो का? कोणाचे तरी आपल्यावर लक्ष आहे, कोणीतरी आपल्यावर पाळत ठे ऊन आहे, असे
वाटते का? बेडीमध्ये अडकल्यासारखे वाटते का? कोणीतरी आपल्याला सांमोमहत के ले आहे, असे वाटते का?
सांमोहनामधून बाहेर पडावेसे वाटते का?
नक्की हे पुस्तक वाचा. सोहमसुिा असाच सांमोमहत झाला होता. त्याच्याबरोबरही असेच घडले
होते. तुम्हाला ही गोष्ट समजावी, तुम्हीही सांमोहनातून बाहेर पडावात, म्हणून हे मलमहत आहे. तुम्ही नक्कीच
सांमोहनातून बाहेर पडू शकता. तुमचेही देवावर, प्राण्याांवर, भरपूर प्रेम आहे. हे प्रेम बाहेर पडू द्या.
जो कोणी ही गोष्ट पूणव वाचेल, त्याला त्याच्या पुढच्या आयुष्यात पावला-पावलावर, देवाची,
सोहमची आमण माझी आठवण येत राहील. देवाच्या आपल्यावर असणाऱ्या कृ पेचा अनुभव येत राहील.
प्राण्याांमवषयी मनात दया मनमावण होईल. जे कोणी या घडीला सांमोमहत झाले आहेत, ते सांमोहनातून बाहेर
येतील. आमण देवाची भक्ती करू लागतील.
गुरु नानकाांना त्याांच्या आयुष्याची फदशा कशी सापडली? हे समजेल? स्वामी समथव, गोंदवलेकर
महाराज काय म्हणून गेले आहेत? हे समजेल. देवाचा सांदश
े समजेल.
पण ही रहस्य समजण्यासाठी, गोष्ट पूणव वाचली तर गेली पामहजे, नाही का? त्यासाठी, सोहमचे
आयुष्य समजून घेतले पामहजे, नाही का?
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२. गुरूांचे आभार

आज गुरुपोर्मणमा आहे. लहानपणी, कधीच गुरुपोर्मणमेचे महत्व समजले नाही. तसेच, गुरूांचे महत्व
सुिा समजले नाही. शाळे त जेव्हा हुषार मुले स्टेजवर जाऊन, सरस्वती पूजन, व्यास पूजन करायची. तेव्हा
आमचे लक्ष पेढ्याच्या आमण लाडू च्या प्रसादकडे असायचे. नेहमी वाटायचे "कधी सांपणार हे सगळे ? आमण
कधी खेळायला ममळणार?" "कसे हळू हळू सरस्वती पूजन चालले आहे?" अरे लावा एकदाची समई आमण
सोडा आम्हाला पटकन प्रसाद देऊन" असे आम्ही टवाळखोर मुले मनात म्हणायचो.
तसे, मी नेहमीच शाळे त, कॉलेजमध्ये, शेवटच्या बाकावर बसणारा मुलगा होतो. मशक्षकाांना वेगळी
वेगळी नावे ठे वण्यात, त्याांच्या एखाद्या लकबेचे, जाणून बुझून अनुकरण करण्यात, आम्ही नेहमीच पटाईत
होतो. कोणी मशक्षक मारतात, िार कडक मशस्तीचे असून मशक्षा करतात, म्हणून ते महटलर, कोणाची दाढी,
खुदा गवाह मसनेमातल्या अममताभ बच्चन सारखी आहे, म्हणून त्याांना खुदा गवाह, कोणी पी.टीच्या तासाला
भरपूर व्यायाम करून घेते, म्हणून ररग मास्टर. अशी, लहानपणी आम्ही मशक्षकाांना नावे ठे वली होती. एखाद्या
मॅडम कशा बोलतात, कशे हातवारे करतात, याचे वणवन करणे म्हणजे ऑस्कर ममळाल्यासारखा वाटायचा
लहानपणी.
पण आज जेव्हा आयुष्यात मागे वळू न पहातो, गुरुजनाांनी के लेले उपकार आठवतो. तेव्हा स्वत:चा
राग येतो. पण, "देरसे आये पर दुरुस्त आये" म्हणतात ना? तसेच, काही काळाने का होईना पण, गुरूांचे महत्व
मला आता समजू लागले आहे. कदामचत आयुष्याच्या या वळणावरच, गुरूांचे महत्व मला कळण्याचे प्रयोजन,
देवानेच के ले असावे.
मशक्षक जीव तोडू न मशकवतात, कधी कधी मशक्षा सुिा करतात. मुली तशा जन्मत:च मसमन्सअर
असतात. पण, मुले म्हणजे मवचारूच नका. मुलाांना वळण लावण्यासाठी, मशक्षकाांना कधी कधी कठोर व्हावेच
लागते. पण, आजकाल असे काही नवीन कायदे आले आहेत की, मशक्षकाांचीच पोलीस कम््लेंट के ली जाते.
मशक्षकाांने एखाद्या, माझ्यासारख्या मुलाला चाांगले वळण लावावे की नाही?
तर हे पुस्तक, ही गोष्ट, माझ्या आत्तापयाांतच्या सवव गुरुांच्या चरणी अपवण.
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३. सोहमचे माझ्याकडे प्रस्ताव घेऊन येणे, मी प्रस्ताव नाकारणे आमण नांतर स्वीकारणे. (गोष्ट
इथूनच सुरु होते. ही प्रस्तावना नाहीये).

तर साधारणपणे दोन वषावअगोदर, एका जवळच्या व्यक्तीने, मतच्या आयुष्यावर एक पुस्तक
मलमहण्याचा माझ्यासमोर एक प्रस्ताव माांडला. पण, मी काही तो मनावर घेतला नव्हता. मी काही मोठा
लेखक नाही. आमण मी सुिा माझ्या आयुष्यात इतका व्यस्त होतो, की असा कधी मवचारच नव्हता के ला.
तसेच, पुस्तक मलहायचे म्हणले, तरी मलमहण्याचा दाांडगा अनुभव नव्हता. मोठे मोठे अथवपूणव शब्द मामहती
नव्हते. कु ठे कोणत्या म्हणीचा, वाक्याचा वापर करायचा? हे सुिा मामहती नव्हते. िक्त काही छोट्या, एकदोन पानाांच्या गोष्टी मलमहल्या होत्या. काही ममत्र, मैमत्रणी (खास करून मैमत्रणी, कारण मुली तशा जास्त
भावमनक असतात) म्हणायचे "यार, तुझ्या गोष्टी वाचून पाणी येत डोळ्यात".
एखादी २०० पान असणारी वही भरून जाईल, एवढांच माझां लेखन होत. एवढांच छोटस, माझां
आत्तापयांतच यश. नेमकी, मी मलमहलेल्या कमवताांची आमण गोष्टींची वही सुिा काही वषाांअगोदर हरवली
होती.
तर असो, ज्या व्यक्तीने माझ्यासमोर हा प्रस्ताव माांडला. ती सुिा अशीच एक, माझ्या गोष्टी
आवडणारी व्यक्ती. पण, शेवटी मी त्या व्यक्तीचा प्रस्ताव नाकारला.
मी त्याला म्हणालो "यार सोहम, तू स्वत:सुिा चाांगल्या गोष्टी, कमवता मलमहतोस की. मग तूच का
हे पुस्तक नाही मलमहत?"
तर, तो म्हणाला "अरे ममत्रा, जर मी पुस्तक मलमहले, तर मी स्वत:बद्दल चाांगले तेवढेच मलहील,
वाईट मलमहणार नाही. आमण, एखाद्या तटस्थ, त्रयस्थ व्यक्तीने जर माझ्याबद्दल काही मलमहले, तर तो माझे
आयुष्य व्यवमस्थत समजून मलहू शके ल". रावणाने स्वत:ची गोष्ट मलमहली असती, तर त्याच्या गोष्टीमध्ये, त्याने
स्वत:ला महरो बनवले असते. रामाने स्वत:ची गोष्ट मलमहली असती, तर लोक त्याला अमभमानी समजले
असते. कृ ष्णाने त्याची गोष्ट मलमहली असती, तर लोक त्याला गर्मवष्ठ समजले असते. ना रामाने स्वत:ची गोष्ट
मलमहली, ना कृ ष्णाने आमण ना रावणाने". "म्हणून मी तुला मवचारले होते. आमण असेही, मी िक्त काही गोष्टी
आमण कमवता मलमहल्या आहेत. तूच माझ्यावर चाांगली गोष्ट मलहू शकला असतास. तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे, तू
मोठे मोठे शब्द जरी मलमहत नसलास, तरी आपल्या रोजच्या वापरातले शब्दच मलमहतोस. त्यामुळे, तू काय
मलमहले आहेस आमण तुला काय म्हणायचे आहे? हे सहज कळते. तू वापरलेल्या शब्दाांचा अथव, मडक्शनरी
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(शब्दकोश) मध्ये शोधत बसायला लागत नाही. पण, तू सुिा नाही म्हणालास."
मी सोहमचा महरमोड के ला होता. तसे त्याच्या बोलण्यात तथ्य होते. कधी कधी माझ्या गोष्टी
वाचताना, गोष्टीचा शेवट काय आहे? हे मामहती असूनही मलाच रडू यायचे. पण, मुांगीने आकाश पेलण्याचे
काम, तो माझ्यावर टाकत होता.
पण, साधारणपणे सहा ममहन्यापूवी मला एक स्वप् पडले. पूणव आठवत नाही स्वप्, पण एवढेच
कळाले की आपण मरत आहोत, अगदी शेवटच्या पायरीपयांत पोचलो आहोत. श्वासोच्छवास बांद पडत होता.
हालचाल करता येत नव्हती, घाम िु टला होता. पण बहुतेक गुरूांना लचता होती, झोपेत सुिा त्याांने बुिी
फदली. मी मनातच स्वत:ला म्हणालो "देवाचे नाव घे, देवाचे नाव घे".
आता मी जागे असताना भरपूर वेळा ऐकले होते, वाचले होते की "अन्ते: मती: तथा गती:". म्हणजे
प्राण शरीरातून मनघताना आपली बुिी जशी असते, त्यावरच आपला पुढचा जन्म ठरतो. जर मी देवाचे नाव
घेतले असते, तर थेट त्याच्याकडेच पोचणार होतो. तर मी देवाचे नाव घेऊ लागलो. आमण काय आश्चयव?
साक्षात बालाजीची मूती माझ्या स्वप्ात आली.
आपला मेंदू झोपेत सुिा कायवरत असतो. फदवसभरात, आपल्या आयुष्यात आत्तापयांत घडलेल्या
गोष्टी या मेंदत
ू साठवलेल्या असतात. त्यापैकीच एक गोष्ट मला आठवली. ती म्हणजे, लग्न ठरवायच्या वेळी
आमच्यात मुली मुलाांच्या घरी येतात. हे कमलयुग आहे. पाश्चात्य सांस्कृ तीचा प्रभाव वाढतो आहे. अथावतच, मी
सुिा कधीतरी पाश्चात्य सांस्कृ तीचा अनुभव घेतच असतो म्हणा. खरे साांगायचे तर, सोहममुळेच आपल्या
भारतीय सांस्कृ तीवर माझे, थोडे का होईना प्रेम बसले आहे.
असो, ब्राम्हण मुली, त्यातच जर मशकलेल्या असतील. तर त्याांच्या अपेक्षा सुिा मोठ्या मोठ्या
असतात. आजकाल मुलगी इां मजमनअर असली, तर थेट अमेररके ची भाषा सुरु करते. डॉक्टर असली तर डॉक्टर
मुलगाच शोधला जातो, परदेशातला असेल तर दुधात साखर. म्हणजे, माझ्यासारख्या मध्यम मशमक्षत मुलाांचे
तर हालच होतात. बरां , एखादा मुलगा गावाकडे रहात असेल, तर त्याचे लग्न ठरणे म्हणजे िार अवघड गोष्ट
झाली आहे आजकाल. तसे काही मुली अपवाद असतात. पण, गावातल्या बहुतेक मुली आधीच शहरातला
मुलगा शोधत असतात आमण शहरातल्या मुली परदेशातला.
माझ्या लग्नाच्या वेळी आम्हालाही असेच अनुभव येऊ लागले. काही मुलींचे पालक म्हणायचे
"एवढ्या छोट्या घरात राहणार होय आमची मुलगी?". आमच्या छोट्या घराची, त्या वेळी नसणाऱ्या
ऐपतीची थट्टाच के ल्यासारखी वाटायची. बरां , त्याांचा नकार असेल, तर तसे कळवावे की नाही? पण थेट प्रश्नच
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मवचारला जायचा - "मुलगा आमण मुलगी, एवढ्या छोट्याश्या घरात झोपणार कु ठे ? वेगळी बेड-रूम नाही
वाटतां?"
काही मुली तर आमचे घर पाहून, त्याांच्या पालकाांकडे िार मवमचत्र नजरे ने बघायच्या. आमण
नजरे नेच खुणवायच्या की "अश्या घरात तुम्ही माझे लग्न करणार होय?". अथावतच, माझ्यासमोरच.
तर असो, त्या वेळी आम्ही ठरवले होते, "आपण मोठे घर घ्यायचे." तर असेच मोठे घर घेण्यासाठी,
भावाने मोठे कजव घेतले होते.
घर घेताना, बाबाांना आलेला सेवा-मनवृत्तीचा सगळाच पैसा देउन टाकला. थोडक्यात काय? तर
त्या वेळेस काहीच पैसा मशल्लक नव्हता. आमण डोक्यावर कजव सुिा होते. अगदी आजारपणात वापरता येईल
इतका पैसाही मशल्लक नव्हता. म्हणजेच, आई-बाबाांच्या म्हातारपणासाठी लागणारा सगळा पैसा घरात
गुांतवला होता. आई-बाबा पूणवपणे आमच्यावरच अवलांबून झाले होते. असेही, मी आमण भाऊ काही सरकारी
नोकरीत नव्हतो, की पुढे जाऊन पेन्शन वगैरे ममळणार होती. खाजगी कां पनीत काम करताना आधीच, पुढे
आपल्यासाठीसुिा पैसे साठवून ठे वावे लागतात, हे आता कळू लागले होते.
तसे, सरकारी नोकरी ममळवण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला आमच्याही कडू न. पण, काम नाही होऊ
शकले. आमण साधारणपणे ३० वषव पूणव झाली, तसा मी वयाच्या अटीमुळे सरकारी नोकरी शोधण्याच्या
स्पधेमधून आपोआप बाद झालो. यातही माझे कतवव्य अिाट असेच होते म्हणा. हो, नापास होण्यासाठी सुिा
काहीतरी कतवव्य असावेच लागते की.
असो, तर आता स्वप्ात माझ्या समोर बालाजी होता. पण, मेंदू अजूनही कायवरत असल्यामुळे मला
हे ही कळत होते की "जर मी मेलो, तर सगळी जबाबदारी भावावरच पडणार". मी देवाला म्हणालो "देवा,
आत्ता जर मी आलो, तर भावावर सांकटच कोसळे ल रे ." मला थोडा वेळ दे. मी कजव िे डतो आमण मग तुझ्याकडे
येतो.".
आमण काय आश्चयव? मला जाग आली. माझा श्वास अजूनही अडकलेलाच होता. मी १-२ मममनट
प्रयत्न के ला. कपाटाच्या आधाराने उभा रामहलो आमण श्वास घ्यायचा प्रयत्न के ला. तेव्हा कु ठे मला श्वास घेता
आला.
आता, आपल्याला मामहतीच आहे. बालाजीने, त्याच्या लग्नाच्या वेळी कु बेराकडू न कजव घेतले होते.
त्यामुळे अथावतच, डोक्यावर कजव असण्याचा अथव त्याच्यामशवाय कोणाला चाांगला मामहती असणार?
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इथेही, देवाने आपल्याला दाखवून फदलेच होते "कमलयुगात माणसाांना, त्याांच्या लग्नासाठी कजव
काढावे लागेल". तर, मी सुिा असाच, देवाच्या वचनाांवर मवश्वास बसलेला एक व्यक्ती. िक्त, याच्यामागचे
लॉमजक मात्र सोहमने समजावले.
गेल्या सहा ममहन्यात, जवळ जवळ अधे कजव, िे डू न सुिा टाकलय भावाने. हळू हळू मी या
कजावच्या भारातून मोकळा होत आहे.
पण, गेली ३० वषव या शरीराने जी धावपळ के ली होती, जे कष्ट के ले होते. वेळेवर न जेवणे,
व्यवमस्थत न जेवणे, उमशरा झोपणे, उमशरा उठणे, चुकीचा आहार, इत्यादी सवयींमुळे, आता या वयातच हे
शरीर िार थकू न गेलय. बाकी काही त्रास नाही मला पण मान आमण खाांदे रोजच अवघडतात. सकाळी
उठल्यावर पमहले दोन तास डोके सुन्न पडू लागते. गेली काही वषव, माझी के सां गळण्यामागचे बहुधा हेच कारण
असावे. तसा मी एवढा टकला नाही झालो अजून. पण, कधीकधी अधवचद्र
ां बाहेर पडतोच. बहुतेक खाांद्याच्या
वर, डोक्यापयांत रक्त पुरवठा व्यवमस्थत होत नसावा. कधी कधी उजव्या कानाने कमी ऐकू येत.े बहुतेक, वेळ
जवळ आलीये माझी. पुराणात साांमगतल्याप्रमाणे काही लक्षणे जाणवत आहेत मला.
तर मी ठरवले, "आयुष्य फकती आहे ते मामहती नाही. पण, मरण्याआगोदर आपण पुस्तक मलहायचे.
आपण सोहमचा प्रस्ताव मान्य करायचा". असेही, पुस्तक मलमहल्यामुळे मलासुिा काहीना काही अमतररक्त
उत्पन्न ममळणारच होते.
शेवटी, मी सोहमची गोष्ट मलहायला घेतली. हे आत्तापयांत तुम्हाला समजलेच असेल म्हणा. पण,
दरम्यान जेव्हा साधारणपणे १२० पाने मलहून झाली होती. तेव्हा मी, माझ्या आजारपणावर काहीतरी
उपचार करावे म्हणून पांचकमव मचफकत्सा करायची ठरवली. सुरुवातीला, पांचकमव मचफकत्सा म्हणजे काय
असते? कशी के ली जाते? वगैरे अनुभव घेण्यासाठी, मी िक्त एकाच फदवसाची पांचकमव मचफकत्सा करून
घेण्याचे ठरवले. तर, असे एक फदवसाची मचफकत्सा करून मी परत घरी आलो.
२-४ फदवसाांनेच मला कामामनममत्त ४ फदवसाांसाठी हैदराबादला जावे लागले. जाताना ए.सी मध्ये
प्रवास करण्याची िार इच्छा मनमावण झाली. जाता-येतानाचा प्रवास, मतकडचे २ फदवसाचे रहाणे ए.सी मधेच
झाले. आमण व्हायचे तेच झाले होते. अपूणव पांचकमव मचफकत्सा के ल्यामुळे आमण ४ फदवस ए.सी मध्ये
रामहल्यामुळे, शरीरातला वात आता, पोटात न साठता थेट मानेपयांत आमण कानापयांत पोचला. माझे शरीर
म्हणजे "आधीच दुष्काळ आमण त्यात तेरावा ममहना" असे झाले होते. मजथे नको मतथेच नेमका वात जाऊन
बसला होता.
घरी आल्यावर अचानकच एके फदवशी, उजव्या नव्हे तर डाव्या कानात असह्य वेदना होऊ
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लागल्या. दोन फदवस लसणाचे तेल टाकू न कसेतरी सहन के ले. पण, दुखणे वाढतच चालले होते. शेवटी डॉक्टर
कडे गेलो आमण औषधे घेतली. आता डाव्या कानानेही कमी ऐकू येऊ लागले होते. आधीच, उजव्या कानाने
मला ७०-८०% ऐकू येत होते. त्यातच डाव्या कानानेही मवके ट टाकली. डाव्या कानाने िक्त २०-३०% च ऐकू
येत होते. म्हणायला, दोन्ही कान ममळू न माझी सेंच्युरी होऊ शकली असती. पण, दोनशे चेंडूत.
कानात खाजवावेसे वाटत होते म्हणून, मी मेमडकल मधून ईअर बड मवकत घेऊन कान टोकरत
बसलो. "मवकतचे दुखणे" यालाच म्हणत असावे, कानाच्या पडद्याला माझ्या हातून इजा झाली. डाळींबाच्या
दाण्याएवढे बीळ पडले. होते नव्हते, तेही ऐकू येणे बांद झाले होते.
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४. पुस्तक पूणव करण्यासाठी मला ममळालेले देवाचे सांकेत आमण अनुभव.

पण, मलमहण्यासाठी ऐकू येत नसले तरी चालते. म्हणून, वेदनाशामक घेतल्यावर बरे वाटले, की मी
गोष्ट पूणव करण्याच्या सांकल्पावर परत येऊ लागायचो. मी देवाशी मनातच बोलू लागलो "देवा, काम िार मोठे
आहे, मला मलखाणाचा काहीच अनुभव नाही." पण गोष्ट तुझ्याशीच सांबांमधत आहे म्हणल्यावर ती मस्त
होईलच." पण मला हे जमेल का रे ? तू मदत करशील का रे ?"
त्या वेळी घरात टी. व्ही चालू होता. कोणती तरी जामहरात लागली होती. आमण नेमके त्यामधले
पात्र म्हणाले "जर आपले स्वप्ां पूणव होत असेल, तर मी कशाला मागे राहू?" आता ही गोष्ट देवच माझ्याकडू न
मलहून घेणार. गोष्ट प्रमसि झाली, तर पैसे मला ममळणार. मग देवाचे कसले स्वप् पूणव होणार होते? देवालाच
मामहती. कदामचत, आपल्या भक्ताची प्रत्येक इच्छा पूणव करणे, हेच देवाचे स्वप् असावे.
असो, मला वाटले देवच बोलला. तसे रोजच देव मला काही ना काही सांकेत देतच असतो. कधी
कधी आवाजातून, कधी मलखाणातून, कधी स्वप्ातून. महत्वाचे म्हणजे, देवाचा सांकेत मानला तर सांकेत
असतो. नाहीतर, ज्याांना ज्याांना आपण देवाचा सांकेत साांगतो, तो सरळ आपल्याला वेडा ठरवून मोकळा होतो.
आता आजचीच गोष्ट साांगतो, कालपयांत, माझा भाऊसुिा मला म्हणत होता "तू थोडा वेडा आहेस
रे ", तू काय साांगतोस, काय करतोस काहीच कळत नाही".
आता त्याचेही लग्नाचे वय झाले असल्यामुळे त्याच्यासाठीही मुली पहाणे सुरूच आहे. आजच एक
मुलगी आली होती. ती गोंदवलेकर महाराजाांची भक्त आहे. मतने का कोण जाणे? मतला स्वत:ला आलेले
गोंदवलेकर महाराजाांचे अनुभव माझ्या भावाला साांगायला सुरुवात के ली. मतने मतचे अनुभव साांमगतल्यावर
माझ्या भावाला मी आठवलो. आजच तो म्हणत होता "हो की रे दादा, तू खरां बोलत होतास".
मी बरा होइल, की १-२ वषावत मनरोप घेईल हे साांगता येत नाही. पण, मरणारच असेल, तर
लोकाांपयांत ही गोष्ट पोचवूनच मरतो की.
आता ्लॅन तर ठरला. पण स्टोरी कु ठाय? आहे, स्टोरी सुिा आहे. स्टोरी समजून घेण्यासाठी मी,
ज्याने माझ्यासमोर प्रस्ताव माांडला त्या सोहमकडे गेलो. तसे मी आमण सोहम लहानपणापासूनच एकत्रच
वाढलो आहोत. आमच्या आवडी मनवडी आमण सवयीसुिा बऱ्याचश्या ममळत्या जुळत्या असल्यामुळे, आमची
मैत्री अजूनही रटकू न आहे. तसे, नाईलाज म्हणा ककवा नशीब म्हणा. पण, मी, सोहम आमण आमचा अजून एक
ममत्र, लहानपणापासून एकमेकाांना सहन करत आलो आहोत.
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लहानपणापासूनच आम्ही सोबतच वाढलो असल्यामुळे, आम्ही एकमेकाला बऱ्यापैकी ओळखतो.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे, आमच्या जन्मवेळेमध्ये िारसे काही अांतर नसल्यामुळे, आमच्या कुां डलीतले सगळे ग्रह
सुिा सारखेच होते. आता आमच्या कुां डलीत ग्रहमस्थती जवळपास सारखीच असल्यामुळे, आमची नमशबही
तशीच एकमेकासारखी आहेत.
जेव्हा सोहम चुकायचा, तेव्हा आमचा दुसरा ममत्र, त्याला आपण सोहम पाटव टू म्हणू. सोहम पाटव टू
असे नाव का ठे वले असेल? तर, याचेही नाव सोहमच. सोहम आमण सोहम पाटव टू , हे दोघे म्हणजे अगदी
मवरुि ध्रुव. त्याांचे कधीच एकमेकाशी पटले नाही. दोघाांनाही दर वेळेस वाटायचे की "आपणच बरोबर आहोत
आमण समोरचा चुकला आहे". तर, जेव्हा सोहम वागायला काही चुकायचा, तेव्हा सोहम पाटव टू त्याला चूक
दाखवून द्यायचा. पण लहानपणापासूनच सोहमचे जगण्याचे सूत्र होते "ऐकावे जनाचे आमण करावे मनाचे".
मनाचेच ऐकल्यामुळे सोहम नेहमी गोत्यात यायचा. आमण अथावतच, त्याचे मजवलग ममत्र म्हणून
आम्ही दोघे सुिा. (सोहम फकती गोत्यात आला होता? याचा थोडासा अांदाज तुम्हाला अनुक्रममणके वरून
आलाच असेल). आमण अथावतच, चुकीचा नाही वागला तरी, सोहम मात्र प्रत्येक गोष्टीत "सोहम पाटव टू " ची
चूक काढायचा.
अगदी सोहम म्हणल्याप्रमाणे, मी मात्र काय चाांगले आमण काय वाईट? याचा जास्त मवचार न
करत बसता, त्या दोघाांची घालमेल, भाांडण तटस्थपणे पहात असायचो. असाही सोहमला आमण सोहम पाटव टू
ला "काय वाईट आमण काय चाांगले" हे समजावून साांगण्यासाठी, मी काही िार मोठा तत्वज्ञानी नव्हतो. मी
तरी काय बोलणार?
कदामचत यामुळेच, सोहमने मला त्याच्यावरची गोष्ट मलमहण्याची ऑिर फदली असावी.
तर, या सोहमच्या आयुष्यात येणाऱ्या चढ-उताराांचा मी एक साक्षीदार आहे. असेही, जे आयुष्य
सोहम आत्तापयांत जगला आहे. ते एकाप्रकारे अमतशय पररपूणव असे आयुष्य आहे, असे मला वाटते. आपण
ज्याला नशीब म्हणतो ते नशीब, दैव, सोहमच्या बाबतीत अमतशय मवमचत्र. पण, तेवढेच रहस्यमय आमण
आनांददायी आहे, असे मला वाटते.
जी गोष्ट आपली असावी असे सगळ्याांना वाटते. ती गोष्ट देवाने सोहमच्या आयुष्यात मलमहली
होती. प्रत्येकाला हवे असणारे , प्रत्येकाला हेवा वाटेल असे आयुष्य देवाने सोहमच्या नमशबी मलमहले होते.
तर, सोहम म्हणजे अगदी मचत्रपटवेडा. मसनेमे पाहून पाहून त्याचे आयुष्य अगदी मसनेमातल्या
गोष्टीसारखेच झाले होते. सोहम मला म्हणाला, "पात्राांची आमण जागाांची नाांवे बदलून टाक. बाकी सगळी गोष्ट
मी साांगतो" एखाद्याने तरीही उचापत काढली, तर श्रापच देऊ. हो, सोहमच्या श्रापाची, त्याचा मजवलग ममत्र
असूनही मलासुिा भीती वाटते.
तर आधीच साांगतो "ही, एक काल्पमनक कहाणी आहे. िक्त मनोरां जनाच्या उद्देशानेच, ही गोष्ट
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मलमहली आहे. महचा कोणत्याही, जीमवत अथवा मृत व्यक्तीशी सांबध
ां नाही. काही सांबांध आढळू न आलाच, तर
तो मनव्वळ योगायोग समजावा. तसेच, कोणाच्याही, कोणत्याही भावना दुखावण्याचा या मागे हेतू नाही,
एवढे समजून घ्यावे"
मी गोष्ट समजून घेतली. गोष्टीचा आराखडा ठरवला.
माझ्यापुढे नवीन प्रश्न उभा ठाकला "आता, गोष्ट मलमहताना ती कोणत्या रसात मलहायची? उदा.
शृांगार रस, बीभत्स रस, कारूण रस, प्रेम रस वगैरे?" शेवटी ममक्स फ्रुट ज्यूस सारखे, सगळे च रस टाकायचे
ठरले.
तेवढ्यात, िोन वाजू लागला. िोनवर बोलणे सांपवून, मी िोन होता मतथे परत ठे वायला गेलो. तर
मतथे अजून एक वतवमान पत्र पडले होते. त्यावर मलमहले होते "गोष्ट रां जक करायची."
देवाने मला अजून एक सांकेत फदला होता. पण, 'रां जक' या शब्दाचा अथव कसा काढायचा? जाउदे,
सो्पा अथवच काढतो 'रां जक' म्हणजे "मनोरां जक".
दुसरा प्रश्न पडला - "गोष्ट गांभीर करायची की हास्यास्पद करायची? की साहसी (मारामारीची)
करायची? की रहस्यमय करायची? इत्यादी." शेवटी ठरले, "सगळे आले पामहजे गोष्टीत".
मी ठरवले, जसे सोहमचे आयुष्य रहस्यमय आहे. तसेच, मुख्यत्वे ही गोष्ट रहस्यमय करायची. पण,
गोष्टीतली रहस्य शेवटी उघडी करायची. पमहल्याच भागापासून रहस्याांची दुमनया सुरु करायची. भरपूर दैमवक
आमण नैसर्मगक गोष्टींचा उलगडा होणारी करायची. देवाने मानवासमोर जी कोडी टाकली आहेत, त्यापैकी
काही कोडी या गोष्टीतून उलगडायची. याच रहस्याांचा आधार घेऊन, गोष्टीत इतरही गोष्टी उदा. प्रेम, राग,
द्वेष, दु:ख वगैरे वगैरे टाकायचे. तसेच, ज्योमतषी लोकाांसाठी सुिा, देवाने रचलेल्या मायेची कोडी
सोडवण्यासाठी, भरपूर गोष्टी या गोष्टीत उपलब्ध करून द्यायच्या.
जो कोणी ही गोष्ट पूणव वाचेल, त्याला त्याच्या पुढच्या आयुष्यात, पावला-पावलावर देवाची,
सोहमची आमण माझी आठवण येत राहील. देवाच्या आपल्यावर असणाऱ्या कृ पेचा अनुभव येत राहील.
प्राण्याांमवषयी मनात दया मनमावण होईल. जे कोणी या घडीला सांमोमहत झाले आहेत, ते सांमोहनातून बाहेर
येतील आमण देवाची भक्ती करू लागतील.
पण ही रहस्य समजण्यासाठी, गोष्ट पूणव वाचली तर गेली पामहजे, नाही का? त्यासाठी सोहमचे
आयुष्य समजून घेतले पामहजे, नाही का?
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५. पमहल्याांदाच पुस्तक कसे मलमहले जाते? हा माझा अनुभव (लेखक बनायचे असेल, तर हा
अनुभव नक्की वाचा. देव आपल्याला कशाप्रकारे मदत करतो? हे समजून येईल).

आता मी एवढे सगळे तुम्हाला साांगतोय ते का? तर समजा, पुढे मागे खरां च जर हे पुस्तक प्रमसि
झाले. आमण जर मी, श्री. मव. वा. मशरवाडकर, श्री. पु. ल. देशपाांड,े श्री. चेतन भगत, श्री. प्र. के . अत्रे इत्यादी
महान लेखकाांसारखा मोठा लेखक झालो. तर, पुढे भरपूर नवीन लेखकाांना सुिा, या पुस्तकातून, माझ्या
मलखाणाच्या अनुभवातून प्रेरणा ममळे लच की, "की, कसे पमहल्याांदाच पुस्तक मलमहले जाते."
तर, साधारणपणे गुरुपोणीमेच्याच फदवशी, ऑफिस मधून घरी येताना मस्त पैकी सुांदरमची मोठी
वही मवकत घेतली. एक बॉल पेन मवकत घेतला. एकादशीच्या फदवशी मस्त पैकी मलखाण सुरु के ले. सोहम तर
या गोष्टीत आहेच आमण त्याबरोबरच देव सुिा आहे. आता, देवाची गोष्ट मलहायची म्हणल्यावर, त्याच्याच
आवडीचे फदवस नको का मनवडायला?
पण, हाताने मलहायचे म्हणजे िार कां टाळवाणे काम. "फकती फदवस मलहू शकणार मी? कधी माझी
गोष्ट पूणव होइल मलहून? बरां , मला काही थोडे-थोडके मलहायचे नव्हते. एखाद्या व्यक्तीचा तीस वषावचा
कालखांड, अगदी प्रत्येक महत्वाच्या गोष्टीसोबत समजून घेऊन मलमहणे म्हणजे काही सोपे काम नव्हते.
बरां , काही खाडाखोड करायची तर कशी करायची? नवीन काही वाक्य मधेच टाकावे वाटले, तर
कसे करायचे? मला मलखाणाचा काहीच अनुभव नाही. मग कसे पूणव होणार माझे पुस्तक."
पण, पुन्हा सकारात्मक मवचार के ला. स्वतःलाच म्हणालो "अरे तू सुरु तर कर."
दोन-तीन फदवस काहीतरी मलमहले. अजून २-३ फदवसाांने मुांबईला एक काम मनघाले. मी मवचार
के ला, "मस्त एकाांत ममळतोय मलहायला, तर वहीच घेऊन जाऊ. रे ल्वेमध्येच मलहू बसल्या बसल्या." त्या
फदवशी खरे च साांगतो, गोष्टीचा एक भाग मी पूणव मलहून सुिा टाकला.
फकती पाने झाली असतील मामहतीये? िक्त १५-१६.
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मुांबई वरून पुण्याकडे येताना, साधारण पणे लोणावळा गेले असेल जेव्हा माझे मलहून पूणव झाले
होते. शेजारचा माणूस म्हणाला "एवढे काय मलमहतो आहेस?" मी म्हणालो, काही नाही, एक गोष्ट मलमहतो
आहे जी पुढे खूप प्रमसि होणार आहे." माझा आत्ममवश्वास आकाशाला मभडू लागला होता.
"बर पण, िक्त १५-१६ पानातच अधी गोष्ट पूणव झाली. म्हणजे, काय चुकत असेल माझे?"
तेवढ्यात, रे ल्वे मध्ये एक वतवमान पत्र (न्यूज पेपर) माझ्या समोर उडत येऊन शेजारच्या सीट खाली
पडले. मला वाटलेच "देवाचा काही तरी सांकेत असेलच याच्यावर." मी तो पेपर उचलला. लहदी पेपर होता तो
आमण त्यावर मोठ्या अक्षरात मलमहले होते, "मलखने से पहले पढना पडेगा". म्हणजे, "तुला काही तरी मलहायचे
असेल तर, आधी मलखाण कसे करायचे याचा अभ्यास करावा लागेल". आता देवाचा अजून एक सांकेत ममळाला
होता. आता माझा आत्ममवश्वास वाढत चालला होता. (आजच, एव्हाना गोष्ट पूणव होत आली होती. आमण
फदनाांक ०१.१०.२०१४ रोजी समजून आले, मलखने से पहले पढना पडेगा चा अथव होता "तू आजपयांत जे काही
वाचन के ले आहेस, जे सामान्यज्ञान ममळवले आहेस, त्याचा पूणवपणे या गोष्टीत वापर करून घे).
पुन्हा थोडे मागे जाऊ.....
तसे, देवाने मला सांकेत देणे माझ्यासाठी नेहमीचेच आहे. नेहमी वाटत राहते की देव आजूबाजूला
उभाच आहे. कधीही बोलू शकतो. देवाने २-४ फदवस काही सांकेत फदला नाही, की अगदी चुकल्यासारखे वाटते.
मग देवाला आठवण करून द्यायला लागते. "देवा बराच काळ तुझा काही सांकेत नाही ममळाला. मी योग्य
मागावने तर पुढे चाललो आहे ना?"
जणू काही देव माझ्या प्रश्नाची वाटच पहात असतो आमण लगेच, कोणत्या ना कोणत्या रुपात सांकेत
देतोच देतो. देवाचे टायलमग इतके अिलातून असते, की जणू काही मी कोणता प्रश्न मवचारणार? हे त्याला
मामहतीच असते. आमण अथावतच, प्रश्न मवचारला रे मवचारला की उत्तर समोर हजर असते.
पण, जर देव रोजच एवढे सांकेत देतो, तर प्रत्यक्ष येऊन बोलत का नाही? फदसत का नाही?
असो, फदसेल कधीतरी.
तुमच्यासारखेच मलासुिा देवाला पहायचांय पण, त्याच्या चतुभुवज रुपात. पुराणात जसे देवाचे
वणवन के ले आहे, "चतुभज
ुव , मपताांबरधारी, मेघवणव, सुहास्यवदन वगैरे वगैरे". पण, अजून तरी तश्या रुपात तो
फदसला नाही. अपवाद िक्त िोटोंचा, टी.व्ही वर लागणाऱ्या मसनेमाांचा आमण मामलकाांचा.
मला मवश्वास आहे, लवकरच मला हव्या असलेल्या रुपात देवाचे दशवन घडणार आहे.
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(आत्ता जेव्हा वरच्या ८-१० ओळी मलहून झाल्या होत्या, तेव्हा भाऊ घरी आला. घरी दुसरे
कोणीही नसल्यामुळे, त्याला चहा गरम करून देण्याची जबाबदारी माझी होती. नेमका तो सुिा पेपरच वाचत
बसला होता. भावाच्या हातात चहाचा कप देताना, पुन्हा माझी नजर एका बातमीवर पडली. मतथे मोठ्या
अक्षरात मलमहले होते "वेल ्लेड" (छान खेळलास). फक्रके टमध्ये जर एखाद्या िलांदाजाने अवघड चेंडू व्यवमस्थत
खेळला, तर "वेल ्लेड" असे म्हणले जाते.
जणू काही देवच, वर मलमहलेल्या ओळींची स्तुती करत होता. मी चेंडू त्याच्या कोटावत टाकणार, हे
त्याला मामहती असावे. मी मलमहले की ते खरे होते, हे मला समजले आहे. आमण हे त्यालाही मामहती आहे. मी
वरच्या ओळी मलमहणार, हे सुिा त्याला मामहती असावे. त्यामुळेच, स्वस्तात त्याचे हवे तसे दशवन घेण्याच्या
माझ्या आयडीयाला, त्याने आधीच "वेल ्लेड" म्हणून दुजोरा फदला असावा.)
असो, माझे मवचार-चक्र पुन्हा सुरु झाले? "आता काय वाचायचे? मोठ्ठे मलखाण करायचे
म्हणल्यावर मोठे च काहीतरी वाचायला लागेल." पण, त्यात सुिा एक अडचण होतीच की. आता मला मोठ्या
लेखकाांची नावे सुिा मामहती नाहीत. बरां , काही नावां मामहती असली, तरी त्याांची पुस्तकां कोणती? हे सुिा
मामहती नाही." बरां , एखादे मोठे पुस्तक ममळे ल सुिा, पण एवढे मोठे पुस्तक वाचायचे, समजून घ्यायचे,
आत्मसात करायचे म्हणजे, २-३ ममहने तरी लागणारच की. आमण मला जशी गोष्ट रहस्यमय करायची आहे,
तसे काही वाचायला ममळे ल असे वाटले नाही. तसेच, पुस्तकातून काय मशकायचे? हे सुिा कळायला डोके
लागते. तसेच, वाचताना झोप येते हा पूवीचा अनुभव सुिा पाठीशी होता.
एव्हाना मला िार घाई झाली होती. पुस्तक वाचण्यात २-३ ममहने घालवायचे म्हणजे अतीच
वाटले मला. बरां मी घालवले सुिा असते २-३ ममहने. पण, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कु ठू न येणार? बरां ,
वाचायचे म्हणले तरी, फदनक्रम असा आहे, की रोजच वाचणे शक्य होइल असे वाटत नाही." वाचण्यात खांड
पडला की, पुढचे पाठ मागचे सपाट असे होऊ शकते.
थोडक्यात काय? तर, अडचणीच अडचणी होत्या.
मी पुन्हा मवचार के ला, एकदा नव्हे २-३ वेळा मवचार के ला, ५-६ फदवस मवचार के ला, आमण
देवाला मनात म्हणालो "देवा, माझे काम असे आहे, माझा फदनक्रम असा आहे, की मी काही वाचू शकणार
नाही. जर मी वाचत बसलो, तर तुझ्याबद्दल मवचार करू शकणार नाही. मी तुझ्यापासून दूर होइल रे ." आमण
तसेही तूच तर माझ्या शब्दाांना नेहमीच खरे करत आला आहेस. तूच तर नेहमी माझ्या शब्दाांमध्ये, ते खरे
होण्याची ताकत फदली आहेस." "जर तुला वाटत असेल, की मी हे पुस्तक मलहावे, तर तुलाच हे पुस्तक मलहावे
16

लागेल". तुलाच माझ्या आत बसून हे पुस्तक मलहावे लागेल".
माझे म्हणजे असे आहे "काम तेरा और नाम मेरा." सगळे देवाकडू नच करून घेतो आमण नांतर
स्वत:चे नाव लावतो.
मी पुढे देवाला म्हणालो "मी काही वेद व्यास नाही, की एकदम भारी मलखाण करू शके ल." तुझी
गोष्ट जशी वेद-व्यासाांने साांमगतली आमण साक्षात गणपतीने मलमहली. तसा ना मी वेद व्यास आहे ना गणपती
सारखी मला खूप तल्लख बुिी आहे. तसेच, या धावपळीत एवढे मोठे मलखाणकाम, ते सुिा पेनने आमण
वहीवर करायचे म्हणजे एकदम अशक्य गोष्ट आहे रे ." "बर, मी मलहील सुिा, पण काम धांद्याचे काय? जे
कमावतो आहे ते सुिा कमावणे अशक्य होइल रे ." आमण पेन ने मलहायचे म्हणजे िार कां टाळा येतो रे ."
थोडक्यात काय, तर देवासमोर माझी सगळी उणी बाजू मी माांडली होती १. "वाचन करू शकणार नाही"
२. "पेन ने मलहू शकणार नाही."
३. "इां मग्लश काही एवढे भारी मलमहता येत नाहीत."
४. "लहदी शब्द िार काही मामहती नाहीत."
५. "लहदी, मराठी टायलपग करता येत नाही."

"मग मी पुस्तक मलमहणार कसे?
दरम्यान, नव्याने साांगतो. साधारणपणे, १०० पाने पूणव झाली असतील आमण गणेशोत्सवाचे वेध
लागले होते. तोपयांत या गोष्टीची माांडणी मी ३-४ वेळा बदलली होती. गणपतीचे फदवस सुरु झाले, की
आपल्याकडे कसे सगळीकडे बा्पाचे पोस्टसव लागतात. अगदी तसेच, माझ्या ऑफिसला येण्या-जाण्याच्या
रस्त्यात सुिा लागले होते. मी नेहमीप्रमाणेच देवाकडे गोष्ट मलमहण्यासाठी मदत मागत होतो. माझी नजर,
एका अशाच रस्त्यात लावलेल्या गणपती बा्पाच्या पोस्टरवर पडली. खाली मलमहले होते "मी येतो आहे".
जणू काही गणपती बा्पानेच मला साांमगतले होते "तुझ्याने काही गोष्ट चाांगली मलमहली जाणार नाही, तेव्हा
मलाच, तुझ्यात येऊन ही गोष्ट सुांदर करावी लागेल".
या काळातच, बुध महाराज त्याांच्या उच्च राशीत, म्हणजे कन्या राशीत आले होते. आता बुध
महाराज म्हणजे साक्षात बुिीदाता. बुध महाराज उच्च राशीत आले, की सगळी काम कशी अगदी सो्पी होऊन
जातात. कल्पनेचे वारू चोहीकडे उधळू न, मनात नवीन नवीन कल्पना बीज रोवू लागतात. बुिी अगदी
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कम््युटर प्रमाणे चालते. मी सुिा या बुध महाराजाांच्या कन्या राशीतल्या भ्रमणाचा िायदा उचलायचे ठरवले.
बुध महाराज साधारणपणे २७-२८ फदवस एका राशीत असतात. याचाच अथव असा, की पुढच्या २७-२८
फदवसात हे पुस्तक मी बऱ्यापैकी सांपवायला हवे.
तसेही माझ्या कुां डलीमध्ये, दशम स्थानाचे स्वामी ९व्या स्थानी असल्यामुळे, आमण १२व्या स्थानाचे
स्वामी एकादश स्थानी असल्यामुळे, माझ्या हातून देवाबद्दल एखादे मोठे मलखाण घडणार. हे बहुतेक सोहमला
आधीच समजले असावे. आमण म्हणूनच त्याने माझ्यासमोर, ही गोष्ट मलमहण्याचा प्रस्ताव माांडला असावा.
बहुदा देवानेच ठरवले आहे "याचे स्वप्ां पूणव करायचेच". आता ही बहुतेक, साक्षात गणपती बा्पा,
जो बुिीचा दाता आहे तोच ही पुढची गोष्ट मलमहतोय माझ्यात बसून.
२-४ फदवस असेच गेल.े मग मी पुन्हा मवचार के ला, "आपला इां मग्लश टायलपग चा वेग चाांगला आहे.
जर अस काही सोफ्टट्वेअर ममळाले, की ज्याने मी इां मग्लश टायलपग करे ल, पण टाइप मराठी मधून होइल." तो
बात बन जायेगी. मग मी दोन-चार जणाांना साांमगतले "पहा असे काही सोफ्टट्वेअर ममळते का". आमण काय
आश्चयव? मला दुसर्याच फदवशी एकाने असे सोफ्टट्वेअर शोधूनसुिा फदले. (गुगल इनपुट टूल्स) सोफ्टट्वेअर
इतके भारी आहे, की हवा तो आमण हवा तसा शब्द, मवना-कटकट ममळू न सुिा जातो. हा मतसरा सांकेत होता
देवाचा. सोफ्टट्वेअरमध्ये न सापडल्यामुळे, काही शब्दाांचे उच्चार चुकीचे मलमहले गेले आहेत, िक्त भावना
समजून घ्या.
मग मी अजून मवचार के ला, "गोष्ट एवढी मस्त असताना १५-१६ पानातच कशी काय पूणव झाली?"
माझे काय चुकत असेल?" आमण माझ्या डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. मी गोष्टीत सांवादच मलमहले नव्हते.
तसेच, पात्राांच्या मनात चालणारे मवचार सुिा मलमहले नव्हते. इतराांचे काय मवचार असतील, ते सुिा नव्हते
मलमहले.
चला थोडीशी आयडीया आली होती.
"पण, फदवसभर मी ऑफिस मध्ये असतो, सहा वाजता घरी येतो. जेवण वगैरे करून एखादा मसनेमा
पाहीपयांत पुन्हा झोपायची वेळ होते. मग मलहायचे कधी आमण कु ठे ? िक्त ऑफिसमधेच मी जास्त वेळ असतो.
पण ऑफिस मध्ये मलखाण कसे करायचे? बरां , मलखाण करत बसलो तर काम कधी करायचे?"
देवाने हा सुिा प्रोब्लेम सोडवला. माझ्या भावाने स्वत:चा लॅपटॉप घेतला. घरी आलो, की आता
मी कधीही मलखाण करू शकणार होतो. भावाकडू न सहा ममहन्यासाठी मागून घेतलाय कम््युटर. अजून एक
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सांकेत फदला देवाने.
म्हणतात ना, "समय से पहले फकसी को कु छ नाही ममळता." बहुतेक माझी वेळ आलेली फदसते.
सगळ्या अडचणी कशा चुटकी सारख्या सुटत होत्या.
काही जवळचे लोक मला म्हणतात "देवाने मला सहावे इां फद्रय फदले आहे" मी जे बोलतो ते खरे होते ,
माझे शब्द खरे ठरतात. पण मी िक्त अांधारात दगड मारत असतो, लागला तर लागला, नाही लागला तर
कोणाच काय नुकसान होतय?" सोहमसुिा माझ्यासारखाच िे कू . आमच्या बर्याचश्या गोष्टी, सवयी, आवडी
मनवडी जुळत असल्यामुळेच आमचे नाते इतकी वषां रटकू न असावे.
दरम्यान, ३ ममहन्याांनी जेव्हा ही गोष्ट पूणव मलहून झाली होती. तेव्हा साधारणपणे १७० पान
मलहून झाली होती. माझा फदनक्रमसुिा नॉमवल लोकाांप्रमाणे झाला होता. तेव्हा नेमके , माझा भाऊ ज्या
कां पनीत काम करतो, त्या कां पनीत काम करणाऱ्या लोकाांसाठी, कां पनीमध्ये एक मवना मोबदला चालणारे
ग्रांथालय उपलब्ध झाले. यामुळे मतथे काम करणाऱ्या लोकाांची िार मोठी सोय झाली होती. मोठी मोठी,
मोठ्या लेखकाांची पुस्तके , मवना काही मोबदला (सो्या आमण आपल्याला आवडणाऱ्या शब्दात साांगायचे तर,
अगदी िु कट) उपलब्ध होणार होती. झाले, माझे पुस्तक शोधायचे कष्ट वाचले होते. त्यातच महत्वाचे म्हणजे,
जर एखाद्या पुस्तकातून काहीच ज्ञान मी ममळवू शकलो नाही, तर "पैसे िु कट गेले" असे वाटणार नव्हते.
अथावतच, यात पुस्तक मलमहणाऱ्या व्यक्तीचा दोष नव्हता. दोष माझ्या मशकण्यात असेल.
आता, मला अगदी सहज, मोठ्या मोठ्या लेखकाांची पुस्तकां उपलब्ध होणार होती. मला ना
कोणतेही पुस्तक शोधायचे होते, ना ते मवकत घ्यायचे होते. भावाने, व.पु.काळें ने मलमहलेले "घर हारवलेली
माणस" हे पुस्तक आणले. पुस्तकात छोट्या छोट्या गोष्टी असल्यामुळे, सहज वाचन करणे शक्य होते. देवाने
सगळीच सोय करून अजून एक सांकेत फदला होता. कदामचत, जरी मला पुस्तक पूणव झाल्यासारखे वाटत
असले. तरी, देवाला वाटत नसेल. म्हणूनच, १७० पान पूणव झाल्यावरही, त्याने मला वाचण्यासाठी पुस्तक
उपलब्ध करून फदली.
मी मवचार के ला "आता कोणतेही सांकट येणार नाही. शमन महाराजाांचा आशीवावद आहे मला सुिा.
"
मी आणखीन मवचार के ला, "काहीतरी सकारात्मक मवचार करू, कोणाला तरी आदशव मानू. जो
चाांगला लेखक आहे. पमहलेच नाव समोर आले "चेतन भगत". नोकरी करता करता त्याांने सुिा पुस्तक मलमहले,
ते प्रमसि सुिा झाले. आज ते एक मोठा लेखक म्हणून प्रमसि आहेत." मग त्याांनाच समोर ठे वतो आमण,
थाांबा... थाांबा...
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गोष्ट सुरु करण्याअगोदर, अजून एक अनुभव साांगतो. गोष्टीची माांडणी पुढे मलमहल्या प्रमाणे का
के ली? याचे कारणसुिा साांगतो.
माझी आई मध्यांतरी "ओम शाांती" या सांस्थेच्या सत्सांगाांना जात असायची. मतथे साांमगतल्याप्रमाणे
आईने एक डायरी के ली होती. त्या डायरीमध्ये रोज काही ना काही मलहायचे असते. देवाचे, सांताांचे सांदश
े
मलहायचे असतात. आईने असेच काही सांदश
े त्या डायरीमध्ये मलमहले होते. आईने ती डायरी सुपारीच्या
डब्ब्याशेजारी ठे वली होती.
असेच एकदा, जेवण झाल्यावर आईने मला सुपारीचा डब्बा घ्यायला साांमगतला. माझी नजर
शेजारच्या डायरीवर पडली. पमहल्याच पानावर मलमहले होते "फकसी और से कनेक्शन जोडने की बजाय अगर
अपने बापसे (भगवानसे) कनेक्शन जोडोगे, तो प्राप्त होनेवाले वरदानोकी अनुभूती सदा ममलती रहेगी".
म्हणजेच, जर तुम्ही इतर कोणाशीही आपले कनेक्शन/सांबांध जोडण्याऐवजी, देवाशी कनेक्शन/सांबांध जोडला,
तर देवाने आपल्याला फकती वरदान फदली आहेत, याचा अनुभव तुम्हाला नेहमीच होत राहील.
यामुळेच मी या गोष्टीचे कनेक्शन/सांबांध, प्रत्येक वेळेस देवासोबत जोडण्याचा प्रयत्न करू लागलो.
िक्त मलाच नव्हे, तर तुम्हाला सवाांना सुिा देव रोज मागवदशवन करतच असतो. िक्त गरज आहे ती
त्याला शरण जाण्याची, त्याच्या आवाजाकडे लक्ष देण्याची.)
तर, देवाला आमण गुरूांना आठवून मुद्द्द्यावर येतो.
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६. श्री मवष्णूचे दशावतार.

तर, श्री मवष्णूने घेतलेले दशावतार आपल्याला मामहतीच आहेत.
१. प्रलय होणार होता तेव्हा, मवष्णूने मत्स्य अवतारात ऋषी-मुनींना वाचवले. पुढे याच ऋषीमुनीनें, पृथ्वीवर मानव वांश पुढे चालवला.
२. राक्षस आमण देवाांमध्ये जेव्हा समुद्र मांथन झाले, तेव्हा पूणव पववताला कु मव अवतारात मवष्णू
देवानेच तर पेलले.
३. महरण्याक्ष राक्षसाने जेव्हा पृथ्वीला चोरून समुद्राच्या तळाशी ठे वले. तेव्हा मवष्णू देवानेच वराह
अवतारात, त्या राक्षसाचा वध करून पृथ्वीला बाहेर काढले.
४. पुढे भक्त प्रल्हादाचे वडील महरण्यकश्यपू, ज्याांना वरदान होते की, त्याांना न फदवसा न रात्री, न
सकाळी न सांध्याकाळी, न माणूस न प्राणी, न घरात न घराबाहेर, न अस्त्राने न शस्त्राने कोणीही मारू शके ल.
पुढे त्याांचे पाप खूप वाढले, ते स्वत:ला देव समजू लागले, तेव्हा मवष्णू देवानेच, नरलसह अवतार घेवून त्याांना
घराच्या चौकटीत, त्याांना सांमधप्रकाशाच्या वेळी मारले.
५. पुढे वामन अवतारात, बळी राजाकडू न पृथ्वी हस्तगत करून राज्य देवाांकडे सोपवले.
६. पुढे मातृ-मपतृ भक्त परशुराम अवतार झाला.
७. राम अवतार म्हणजे मयावदा पुरुषोत्तम, "राम अवतार म्हणजे, प्राण जाये पार वचन न जाये".
वमडलाांच्या शब्दासाठी वनवास स्वीकारला. सीतामाई म्हणजे साक्षात पमतव्रता. मतचे हरण करणाऱ्या
रावणाचा, मवष्णू देवाने राम अवतारात वध के ला.
८. कृ ष्ण अवतारातले चमत्कार तर सवाांना माहीतच आहेत. कृ ष्ण म्हणजे सवाांचा मप्रय सखा. ज्या
कृ ष्णाने लहानपणी आपल्या लीलाांने सगळ्याांना आश्चयवचफकत करून सोडले. त्याच कृ ष्णाने पुढे,
भगवदगीतारुपी मौल्यवान खमजना आपल्याला फदला.
९. बुि अवतारात आपल्याला ज्ञान फदले, मोक्षाचा मागव दाखवला.
१०.पुढे कल्की अवतार होइल, त्याचे दुसरे नाव कलांकी. या अवतारात देव, आपल्यावर लागलेले
सवव कलांक ममटवणार, म्हणून कलांकी हे नाव पडले.
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त्याचा बालाजी अवतार म्हणजे तर, यश चोप्राांच्या मसनेमातील लॉस्ट एांड िाउां ड िॉम्युवल्यासारखा.
रामअवतार आमण कृ ष्णअवतार हे देवाचे पूणव अवतार मानले जातात. त्याचा बालाजी हा अवतार
दशावताराांपैकी मानला जात नाही.
बालाजी अवतारात त्याने ४-५ पक्षी एकाच दगडात कसे मारले? म्हणजे एकाच जन्मात ४-५ कामे
कशी पूणव के ली, ४-५ वचन कशी मनभावली. ते कसे हे जरा समजून घेऊ.
१. त्रेता युगात, रावणाने सीतेचे हरण करून मतला लांकेला नेल.े पण ही सीता खरी नव्हती. झाले
असे की, जेव्हा रावण सीतेचे हरण करणार होता. तेवढ्यात अग्नीदेव प्रकट झाले. अमग्नदेवाांने, सीतेसारखीच
हुबेहूब फदसणारी वेदवती नावाची मुलगी उत्पन्न के ली. रावण, सीता समजून वेदवतीलाच लांकेला घेऊन गेला.
कदामचत, पृथ्वीतलावरची कोणीही (सौ महालक्ष्मीने) के लेली ही पमहली डबल रोल भूममका असावी.
पुढे रामाने रावणाचा वध करून सीतामाईला (वेदवतीला) परत आणल्यावर, खरी सीतामाईसुिा
प्रकट झाली. आता रामाला कळे नासे झाले "कोणती सीता आमण कोणती वेदवती". तेव्हा सीतामाई म्हणाल्या
"देवा, ही वेदवती. तुमच्याशी लग्न व्हावे म्हणून महने एवढे सगळे कष्ट सहन के ले. आता तुम्ही महच्याशी लग्न
करावे."
पण, राम म्हणाला "या जन्मी मी एकपत्नीव्रत असल्यामुळे, या जन्मी तरी हे शक्य नाही. मी पुढे
बालाजी म्हणून अवतारात वेदवतीशी लग्न करे ल."
२. द्वापर युगात यशोदामाई कृ ष्णाला म्हणाली "कृ ष्णा, मी तुझे सगळे बालपणीचे खेळ पामहले.
पण, तुझा लग्नसोहळा काही पाहायला ममळाला नाही.
कृ ष्ण म्हणाला "आई, काळजी करू नकोस. मी पुढच्या बालाजी अवतारात तुझे हे ही स्वप् पूणव
करे न."
३. पूवी कालहस्ती नामक शहरात माधव नावाचा एक ब्राम्हण रहात होता. माधव अगदी वेदसांपन्न
होता. घरी आई-वडील, बायको असा पररवार होता. एकदा भर फदवसा कामातुर होऊन माधवाने पत्नीला
कामक्रीडेसाठी मवचारले. पत्नी म्हणाली "तुम्ही एवढे मवद्वान ब्राम्हण असूनही फदवसा कामक्रीडा कसे काय करू
इमच्छता?"
पण, माधवाच्या प्रबळ इच्छेमुळे मतचे काहीच चालले नाही. शेवटी, "घरी सासू सासरे आहेत.
त्याांच्यासमोर हे व्यवमस्थत फदसणार नाही". म्हणून ती माधवाला म्हणाली "तुम्ही पुढे वनात मनघा. मी पाणी
आणण्याच्या बहाण्याने मागून येतेच."
पुढे वनात गेल्यावर, माधवाला मतथे एक स्त्री फदसली. मतच्या सौंदयावने घायाळ होऊन माधवाने
मतला कामक्रीडा करण्यासाठी उद्युक्त के ले. पुढे ती म्हणाली "आता तुम्ही माझ्यासोबतच रहा".
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पुढे १२-१५ वषां, आई-वडील, बायको-मुलाांना मवसरून माधव मतच्याबरोबरच रामहला. काही
काळाने ती मरण पावल्यावर त्याला आपल्या कृ त्याांचा पश्चाताप होऊ लागला. त्याने मवचार के ला "आता कोण
मला तारे ल? मी एवढे महापाप के ले. घरी पत्नी असूनही मी परक्या स्त्रीसोबत आयुष्य घालवले. आईवमडलाांचीसुिा पवाव के ली नाही." आता या पापातून कसा बरे मी मोकळा होईल?"
शेवटी माधव तीथवयात्रेला मनघाला. रस्त्यात जाणाऱ्या वाटसरूांने त्याला मतरुमला पववतावर
(ज्याला त्या काळी शेषाद्री, वेंकटाद्री, अांजनाद्री वगैरे नावाने ओळखले जात होते) जायला साांमगतले. पववतावर
चढतानाच त्याला उलट्या होऊन त्याची पापे जळू न नष्ट होऊ लागली. मतथे अजूनही काही देव, देवाच्या
दशवनासाठी आले होते. ते माधवाला पाहून म्हणाले "तू आता इथेच प्राण सोड. पुढील जन्मी साक्षात श्री लक्ष्मी
तुझ्या पोटी जन्म घेईल आमण साक्षात श्री मवष्णू तुझे जावई होतील."
हे ऐकू न माधवाने मतथेच प्राण सोडले.
४. कमलयुगात सगळ्या ऋषी-मुनींना प्रश्न पडला होता. "आपण जे यज्ञ वगैरे करतो, ते सगळे
कोणाला अपवण करायचे?" त्यासाठी सवव ऋषींने, भृगु ऋषींना सवव देवाांची परीक्षा घेण्यासाठी पाठवले. भृगु
ऋषी आधी ब्रम्हदेवाकडे गेले. ब्रम्हदेव सभेत मग्न असल्याने त्याांचे भृगुऋषींकडे लक्ष गेलेच नाही. भृगु ऋषींने
ब्रम्हदेवाला श्राप फदला "तुझी पूजा पृथ्वीवर के ली जाणार नाही."
मागे एकदा ब्रह्मदेव श्री मवष्णूला म्हणाले असावेत "देवा, भक्त आमण राक्षससुिा माझ्यासाठी
तपश्चयाव करतात. मी प्रसन्न झालो की काहीही वरदान मागतात. वरदान ममळाले की ते अनाचार, दुराचार
करू लागतात. आता, मी फदलेल्या वरदानामुळे, तुम्हाला या सृष्टीचे पालनपोषण करण्यात समस्या मनमावण
होतात. तेव्हा काहीही करा आमण मला यातून सोडवा".
आता, ब्रम्हदेवाला हा श्राप फदला गेला नसता तर? पृथ्वीवरच्या सवव लोकाांनी ब्रम्हदेवाची तपश्चयाव
करून त्याच्याकडू न हवे ते वरदान मागून घेतले असते. असेही, ब्रम्हदेव म्हणजे सृष्टीचा मनमावण करणारा देव,
एक शास्त्रज्ञ. ब्रम्हदेवाने सृष्टीमध्ये वेगळे वेगळे प्राणी मनमावण करायचे, की लोकाांना वरदान देत बसायचे?
पुढे ऋषी महादेवाकडे गेले. महादेव पाववतीमातेसोबत एकाांतात बसले होते. आधीच, महादेव
एकदा तपश्चयाव करायला लागले की ४-५००० वषव तपश्चयावच करत बसतात. देवी पाववतीला फकती बोर होत
असेल त्या काळात. नेमके महादेव तपश्चयाव सांपवून उठलेच असतील. "जरा काही पत्नीसोबत दोन-चार
प्रेमाच्या गोष्टी बोलायला जावे आमण कोणीतरी येऊन मडस्टबव करावे" असे त्याांना वाटले असणार.
(काल मी गाडीवरून ऑफिसला जाताना याच वाक्यावर मवचार करत चाललो होतो. "फकती भारी
वाक्य मलमहले आहे मी. अगदी पाववतीमातेच्या मनातले मलमहले आहे की नाही?". "महादेव एकदा तपश्चयाव
करायला लागले, की ४-५००० वषव तपश्चयावच करत बसतात". तेवढ्यात मसग्नलला थाांबल्यावर, शेजारच्या
गाडीवर बसलेला माणूस, त्याच्या मागे बसलेल्या माणसाला म्हणत होता "आपले असेच असते". जणू काही
महादेवच बोलला होता. "आपले असेच असते, आपण एकदा तपश्चयाव करायला बसलो, की ४-५ हजार वषव
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उठतच नाही").
पण ऋषींचे कामसुिा महत्वाचे होते. कमलयुगात कोणत्या गुणाची पूजा करावी ककवा कोणत्या
गुणाने आपण वागावे हा मोठ्ठ्ठ्ठा प्रश्न होता.
असू दे, खरे खोटे देवालाच मामहती.
तर, "अवेळी कोण आले?" म्हणून महादेवाांना राग आला आमण ते ऋषींना मारायला धावले.
ऋषींने महादेवालाही श्राप फदला. "पृथ्वीवर तुझ्या लींगाचीच पूजा के ली जाईल."
खरे तर, याला श्राप म्हणावे की वरदान? कारण, यानांतरच आपल्या पृथ्वीवरील लोकाांना
ललगपुराणाचे महत्व समजले. मशवललगाचे महत्व समजले.
पुढे ऋषी मवष्णूदव
े ाकडे गेले. एव्हाना, आधीच्या दोन रठकाणी ममळालेली वागणूक पाहून ऋषींना
खूप राग आला होता. "मवष्णू देवाचेही आपल्याकडे लक्ष नाही" हे पाहून त्याांने थेट देवाच्या छातीवरच लाथ
मारली. एवढा अपमान सहन करूनही देवाने ऋषींचीच मािी मागून त्याांचे पाय वगैरे धुतले.
हे पाहून श्री महालक्ष्मीला राग आला. मतने ऋषींना मनधवन होण्याचा श्राप फदला. पण, श्री मवष्णू
मात्र त्याांच्या पाठीशी उभे रामहले. "आपल्या प्राणमप्रय पतीवर एका ऋषींने पायाने प्रहार के ला" हे पाहून,
रुसून श्री लक्ष्मी कोल्हापूरला मनघून आली. कोल्हापूरमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, महालक्ष्मीला लोक कल्याणासाठी
भरपूर कामे करायची होती. म्हणूनच, देवाने अशी योजना के ली असावी.
(हे मलमहत असताना, ३ फदवसाांअगोदर गणपती बा्पाांचे आगमन झाले होते. आज गौरी आगमन
होणार होते. आमच्या घरी गौरींचे मुखवटे, १२ही ममहने घराच्या मुख्य देव्हाऱ्यातच असतात. रोज त्याांचे
पूजन के ले जाते. त्याांचे मवसजवन के ले जात नाही. ककवा, गौरी-गणपतीनांतर त्याांना कपाटात ठे वन
ू फदले जात
नाही. तर, गणपती बा्पाांचे आगमन झाले होते आमण आज गौरींचे आगमन होणार होते. गौरींचे दोन्हीही
मुखवटे, आमच्या घरात बालाजीच्या मुतीशेजारीच ठे वले असतात. मुखवटे देव्हार्यातून उचलून, पुढे त्याांना
गौरी आगमनासाठी माांडले जाते. हे दोन गौरींचे मुखवटे म्हणजे, "एक महालक्ष्मीमाता असावी आमण दुसरी
पाववतीमाता" असे मला नेहमी वाटते. मला नेहमी, श्री महालक्ष्मीला - महालक्ष्मीमाता म्हणून सांबोधावे वाटते.
श्री पाववतीला - पाववतीमाता म्हणून सांबोधावे वाटते. पण, महादेवाला मी महादेवच म्हणतो. आमण मवष्णूला मवष्णूच म्हणतो.
देवच म्हणून गेला आहे "तुम्ही मला ज्या रुपात इमच्छताल, त्याच रुपात मी तुम्हाला भेटेल."
साईबाबा म्हणालेच आहेत "जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव."
तर, मी देवाला माझ्या ममत्राच्या रुपात मामगतले. तो मला ममत्र म्हणूनच ममळाला. त्याला
वडीलरुपात मानले असते, तर त्याच्यासमोर चुकीचे वागता आले नसते. जसे आपण बहुतेकजण, तरुणपणी
आपल्या वाईट सवयी वमडलाांना साांगायला घाबरतो. तसे माझे आमण देवाचे नाते होऊन बसले असते. त्यापेक्षा
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देव, ममत्र म्हणून सगळ्यात सोयीस्कर. त्याला अरे तुरे करता येते, त्याच्याशी भाांडताही येते. ममत्र म्हणजे
शक्यतो समवयस्क असल्यामुळे, त्याच्यात आमण आपल्यात कोणताही पडदा न ठे वता त्याला सगळे मनातले
साांगता येते.
मी लहान असताना, तू ही लहान झाला होतास....
तरुण मी झालो तेव्हा, तू ही तरुण झाला होतास....
मन तुझे तसेच होते, रूप कसे बदलत होतास?
प्रत्येक वयात मला तू, माझ्यासारखाच फदसत होतास...
आमण देवीला आई मानायचे कारण म्हणजे, फकतीही चुका के ल्या तरी, जगात िक्त आईचेच हृदय
आपल्या मुलाला माि करू शकते. कदामचत देव कठोर होऊ शकतो. पण, देवी कधीच कठोर होऊ शकत नाही
(िक्त भक्ताांसाठी बरां का). देवाला आपल्याला एखादे वरदान द्यायचे नसले, तर देवीच आपल्या मुलासाठी
(आपण) देवाचे डोके आउट करत असेल, आपल्याला हवे ते देण्यासाठी.
जसे मला देव ममत्र म्हणून ममळाला. तसेच आईला, देवी मैत्रीण म्हणून ममळाली. दर वेळेस, प्रत्येक
सुख-दु:ख ती देवीलाच साांगू लागली. देव तसा हट्टी असतो. देव सहजा सहजी बोलत नाही आमण, िु लाच्या
रुपात सांकेतसुिा देत नाही. पण, देवी नेहमीच माझ्या आईला, डोक्यावरचे िू ल खाली टाकू न िु लरुपात सांकेत
देत रामहली. प्रत्येक वेळेस, "तू के लेल्या सेवेमुळे मी आनांफदत आहे" हे साांगत रामहली. आमण आईची मजवलग
मैत्रीण झाली.
देवी, तू नसतीस तर, मजवांत मी रामहले नसते....
खेळ झालाच होता आयुष्याचा, सुखाचे फदवस पामहले नसते....
तर, आज गौरी आगमनाच्या फदवशी, हे गौरींचे मुखवटे देव्हार्यातून उचलून मुख्य हॉलमध्ये आणले
गेले. देव्हार्याची सगळी कळाच मनघून गेल्यासारखी वाटली. जणू काही देव्हाऱ्यातले श्री मवष्णू आमण श्री
महादेव, त्याांच्या पत्नीसाठी सांदीप आमण सलीलचे गाणे गात असावेत "नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका
तुटका होतो, जगण्याचे मवरती धागे, सांसार िाटका होतो".
एक मवचार के ला तर समजते, महादेव आमण पाववतीमातेच्या प्रेमकहाणी सारखी, या जगात दुसरी
कोणतीही उत्कट, रहस्यमय प्रेमकहाणी नसावी. आजकाल मसनेमाांमध्ये दाखवले जाते तसेच, महादेव म्हणजे
योगीराज, महादेव म्हणजे मवरक्त. महादेव म्हणजे, सगळे स्वत:चे असूनही त्यात कोणतीही आसक्ती नसणारा
देव. आमण सतीमाता म्हणजे श्रीमांतीचा कळस. ती राजा दक्षाची पुत्री. मसनेमामध्ये दाखवतात तसेच, राजा
दक्षाला, महादेव असा मवरक्त, जांगलात राहणारा म्हणून नापसांत. पण, मातेने अशक्यप्राय अशी व्रते, तपस्या,
उपासना करून, शेवटी महादेवाला प्राप्त के लेच.
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पुढ,े वमडलाांच्या हातून महादेवाचा अपमान झाल्यामुळे, मतने स्वत: अमग्नप्रवेश करून आयुष्य
सांपवले. पण, पुढच्याही जन्मी मतने महादेवाांनाच पती म्हणून पुन्हा ममळवलेच.
तसेच, आपण धमेंद्र आमण हेमा मामलनीचे मसनेमेसुिा पामहलेच आहेत. धमेंद्रच्या मसनेमाांमध्ये,
त्याची पत्नी म्हणून बहुतेक वेळा हेमा मामलनीच असते. अगदी तसेच, श्री मवष्णूच्या पृथ्वीवरच्या
अवतारातल्या मसनेमात, म्हणजे पृथ्वीवरच्या मसनेमात, नेहमी महालक्ष्मीच त्याची पत्नी असते. नाही का?
मसनेमावरून आठवले, देवाांच्या राज्यातही मचत्रपटसृष्टी असेल का? पृथ्वीवर जसे करण जोहर, यश
चोप्रा, आशुतोष गोवारीकर वगैरे वगैरे फदग्दशवक आहेत. तसेच, देवाांच्या राज्यातही कोणीतरी फदग्दशवक
असेलच की. देवाांच्या राज्यात श्री मवष्णू, श्री ब्रम्हदेव, श्री महादेव, सौ महालक्ष्मी, सौ दुगाव, सौ सरस्वती वगैरे
वगैरे मोठे मोठे फदग्दशवक. त्याप्रमाणेच, पृथ्वीवर महरो म्हणून सलमान खान, अममताभ बच्चन, शाहरुख खान,
अजय देवगण, आमीर खान वगैरे वगैरे कलाकार आहेत. तसेच देवाांच्या राज्यात, श्री मवष्णू, श्री महादेव, श्री
गणपती, सौ महालक्ष्मी, सौ दुगाव, सौ सरस्वती वगैरे वगैरे मचत्रपटातले कलाकार. पृथ्वी म्हणजे देवाांची
रां गभूमी.. हॉलीवूड, बॉलीवूड, फिल्मीस्तान वगैरे वगैरे)
असो, आपण देवाच्या बालाजी अवताराची गोष्ट समजून घेत होतो. तर, श्री लक्ष्मीने वैकुांठ
सोडल्यापासून मवष्णूचेही मन रमेनासे झाले. आपल्या पत्नीच्या मवरहात श्री मवष्णू गाणे म्हणतच पृथ्वीवर
अवतरले "नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो.....".
ते थेट मतरुमला पववतावरच अवतरले. हाच त्याांचा बालाजी अवतार. ते पृथ्वीवर अवतरले, ते
कोणाच्याही पोटी जन्म न घेता. आमण, ते पृथ्वीवर अवतरले तेव्हा ते थेट लग्नाच्या वयाचे होते. कदामचत
यामुळेच, त्याांच्या बालाजी या अवतारला दशावताराांपैकी एक मानले जात नसावे.
पुढे त्याांना पूवव जन्मीची आई म्हणजेच यशोदा भेटली. तसेच, मागील जन्मीचा माधव, या जन्मी
चोल राजा म्हणून जन्माला आला होता. त्याच्या पोटी, मागील जन्मीची वेदवती, साक्षात पद्मावती म्हणून
अवतरली.
अशा प्रकारे , रामअवतारात श्री मवष्णूचे जे लग्न श्री महालक्ष्मीने ठरवले होते. ते लग्न करून, त्याने
सीतेला आमण वेद्वतीला फदलेले वचन मनभावले. त्याच लग्नात देवाने माधव ब्राम्हणाचा उिार के ला. आमण,
कृ ष्ण जन्मीच्या यशोदामाईचे "स्वत:चा लग्न सोहळा" दाखवण्याचे स्वप् पूणव करायचे वचन पूणव के ले.
तसेच, श्री महालक्ष्मीला कोल्हापूरात अवतार घ्यावा लागेल अशी पररमस्थती मनमावण के ली. आमण
कोल्हापूरवर, महाराष्ट्रावर उपकार के ले. एवढेच नाही, तर ब्राम्हणाांच्या पाठीशी उभे राहून, त्याांना
पैशाअभावी वाममागावकडे जाण्यापासून वाचवले.
यामशवाय, मशवललगाचे महत्व आपल्याला समजावले. ब्रम्हदेवाला, सारखे वरदान मागणाऱ्या
लोकाांच्या तावडीतून सोडवले.
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अश्या प्रकारे देवाने एकाच दगडात ४-५ पक्षी मारले. म्हणजेच, एकाच जन्मात ४-५ वचने पूणव
के ली. (पूणव गोष्ट वाचण्यासाठी वेंकटेश महात्म्य वाचावे).
हे सवव साांगण्याच्या मागचे कारण म्हणजे, देवाच्या या प्रत्येक अवतारामागे काही तरी कारणे होती.
देवाने आपणा सवाांना नेहमीच दाखवून फदले आहे, "की पुढे असेच होणार आहे तुमच्याही आयुष्यात". उदा.
रामायण घडले ते स्वाथावसाठी. महाभारत घडले अधमावपोटी इत्यादी.
प्रत्येक मनुष्यासोबत, देवाने साांमगतलेल्या, देवाने दाखवलेल्या गोष्टी घडतच असतात. आपल्या
सगळ्याांच्या आवडीचेच उदाहरण घेऊ. गरीब मुलगा आमण श्रीमांत मुलीची. ककवा श्रीमांत मुलगा आमण गरीब
मुलीची प्रेमकहाणी आपल्याला काही नवीन नाही. घडते आहे की नाही अजूनही, महादेवाच्या आमण
पाववतीमातेच्या प्रेमकहाणी सारखेच?
याचाच अथव असा की, प्रत्येक माणूस त्याच्या आयुष्यात कधी ना कधी माधव बनत असावा, राम
बनत असावा, कधी रावण बनत असावा, कधी कृ ष्ण बनत असावा. आमण प्रत्येक स्त्री मतच्या आयुष्यात, कधी
सीता, कधी पाववती, कधी रुमक्मणी, कधी राधा बनत असावी, नाही का?
पण, मला नेहमीच प्रश्न पडायचा की, जर देवाच्या इच्छेनेच सगळे घडते तर आपण स्वगावत ककवा
नरकात का जातो? आहे का उत्तर?
असो, तर आमचा सोहम म्हणजे, असाच एक व्यक्ती,
१. नुकताच देवाच्या वचनाांवर मवश्वास बसलेला.
२. मवष्णूच्या दशवताराांने भलताच प्रभामवत झालेला.
३. चाांगले मवचार मनात आल्यावर, थेट स्वत:ला देव समजणारा. वाईट मवचार मनात आल्यावर,
थेट स्वत:ला रावण समजू लागणारा. आपण माणूस आहोत, हा सुवणवमध्य मामहतीच नसणारा.
४. अध्याव हळकुां डाने मपवळा झालेला.
५. रात्री हळदीचे दूध मपऊन, सकाळीच रां गातला िरक तपासणारा.
६. आईचे पाहून प्राण्याांवर प्रेम करणारा.
७. सोहम, सध्या एक प्रयोग करण्यात दांग आहे. प्रयोग म्हणजे, गुरु आमण देव पाठीशी असल्यावर
एखादा माणूस काय काय करू शकतो? हे त्याला दाखवून द्यायचे आहे.
तर आज गौरीमवसजवनाचा फदवस होता. गेले काही फदवस, मी ऑफिसमधून आलो की, हात-पाय
धुवून चहा वगैरे घेऊन, थेट लॅपटॉप काढू न गोष्ट पूणव करण्याच्या मागे पडलो होतो. माझा फदनक्रम म्हणजे
असा की, साधारणपणे ६ वाजता घरी पोचतो. फ्रेश होऊन, १५-२० मममनटात लॅपटॉप काढू तो. ८ वाजेपयांत
मलखाण करायचे. नांतर अांघोळ, आरती वगैरे करून पुन्हा लॅपटॉप घेऊन बसायचे. साधारणपणे १०.३०-११
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वाजता जेवण करायचे. मनात आले तर पुन्हा लॅपटॉप नाहीतर टी.व्ही वर एखादा मसनेमा पाहायचा.
तर, आज गौरी मवसजवनाचा फदवस होता. कालच, म्हणजे गौरी भोजनाच्या फदवशी, आमच्या घरी
सत्य-नारायणाची पूजासुिा झाली होती.
एका दीड िू ट बाय दीड िु टाच्या टेबलवर गणपती स्थापना के ली होती. त्यापुढ,े गणपतीच्या दोन्ही
बाजूांना दोन गौरी उभ्या होत्या. आमण त्या टेबलच्या खाली, दोन्ही गौरींच्या मध्ये, चौरां गावर
सत्यनारायणाची पूजा माांडली होती.
गौरी मवसजवन करताना माझी नजर सत्यनारायणाच्या पुजेकडे जातच नव्हती. जणू काही, पैश्याचा
ढीग फदसला, तर तो कोणाच्या कृ पेमुळे आपल्याला फदसतो आहे. हे आपण मवसरतो. आमण फदसतो तो िक्त
पैसा. असेच काही माझे झाले असावे.
थोडक्यात काय तर, सत्यनारायणाच्या पुजेकडे माझे लक्षच जात नव्हते. अचानकच माझ्या लक्षात
आले "अरे , ही तर सत्यनारायणाची पूजा आहे".
मी मनातल्या मनात मवचार करू लागलो "म्हणजे, समोर महालक्ष्मी असताना मवष्णूकडे आपले
लक्ष गेले नाही". मवचार करता करता मी महालक्ष्मी देवीची स्तुती करू लागलो." मी देवीला म्हणालो "माते,
नेहमी मी मवष्णूची पूजा करतो. तरीही, िू लाच्या रुपात सांकेत देणारी तू असतेस. आज तू समोर असताना,
मवष्णूकडे माझे लक्षच गेले नाही की ग."
तेवढ्यात टीव्ही मधून पुरुषाचा आवाज ऐकू आला "ऐकतोय मी" आमण मी भानावर आलो.
जणू काही देवाने, खोचकपणे मला टोमणा मारून दाखवून फदले होते "बेट्या, मी इथेच आहे आमण
तूझे मवचार मी सुिा ऐकत आहे. माझ्याकडे लक्ष जात नाही होय? आता दाखवतो तुला".
देवालासुिा भाांडायला, रुसायला कोणीतरी नको का?
आपण आपली सगळी गाऱ्हाणी घेऊन देवाकडे जातो. देवापासूनच पुढे सगळी सृष्टी मनमावण झाली.
याचा अथव असा की, सृष्टी मनमावण करण्याअगोदर देव एकटाच होता. मग, देवाला एखादे सांकट पडल्यावर तो
कु ठे जात असेल? तो कोणाला साांगत असेल? आता तुम्ही म्हणाल, देवाला कसले आले सांकट? पण नाही, तसे
नसते. जरा मवचार करा, जर एकच मुलगी दोन ककवा तीन मुलाांना आवडत असेल. आमण तीनही मूल एकाच
देवाची भक्त असतील. आमण प्रत्येक जण देवाकडे त्याच मुलीचे प्रेम मागत असेल तर? देवाने कोणाचे मागणे
मान्य करावे? आहे की नाही धमवसक
ां ट? हे िक्त उदाहरण होते.
असो, देवाला सुिा आशीवावदाची गरज नसते का? देवाला कोण म्हणत असेल, "मभऊ नकोस, मी
तुझ्या पाठीशी आहे.?"
तर हो, देवाला सुिा आशीवावदाची गरज असतेच की. तर, सगळ्यात आधी देवाला आशीवावद देतो
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"देवा, तुझी अशीच भरभराट होत राहो. तुझ्या गोष्टी, तुझ्या लीला सगळयाांपयांत पोचोत. माझ्यासारखेच,
तुलासुिा भरपूर लोकाांचे आशीवावद ममळोत. तुला जे हवे असेल ते ममळो."
आमण आता सोहमच्या मवषयावर येतो.
माझ्या गोष्टीचे मुख्य पात्र कोण? तर "सोssहम,."
या साल्याचे नाव पण भारीच आहे. सोहम.
सोहम का? तर तुम्ही ऐकलेच असेल, आपण जेव्हा आईच्या पोटात असतो. आपण अशा रठकाणी
अडकलेलो असतो, की मजथे आपल्याला हालचाल सुिा करता येत नाही. काही फदसत सुिा नसते. अगदी
मवष्ठेमध्ये पडलेलो असतो आपण.
आपण तेव्हा देवाला खूप मवनवतो, "देवा मला यातून बाहेर काढ. मी तुला कधीही मवसरणार
नाही." देव म्हणतो "ठीक आहे. पण बघ हां?". मग आपला जन्म होतो. जन्म झाल्या झाल्या, देवाच्या मायेच्या
प्रभावाने आपण मवसरून जातो की "आपण देवाला काय वचन फदले होते". म्हणजे, आईच्या पोटात असताना
ज्या आत्म्याला मामहती असते, की आपण देवाशी बोलत आहोत. तोच आत्मा जेव्हा शरीररूपाने जन्म घेतो,
तेव्हा तो मवसरलेला असतो की तो कोण आहे.
आपण स्वत:ला सुिा मवसरलेलो असतो. आमण आपण रडायला सुरु करतो. आपण रडतो कसे?
तर, कोssहम, कोssहम. म्हणजे मी कोण आहे?
खरच साांगतो देवा तुला, खरां च तुला मवसरलो होतो...
हात तुझा सुटला तेव्हा, आयुष्यातून घसरलो होतो....
खूप वाईट झालो होतो, सगळ्याांच्या नजरे तून उतरलो होतो....
पांखसुिा तुटले होते.....अांगभर कातरलो होतो...
आमण सोssहम, सोssहम म्हणजे, मी स्वत: परमात्म्याचा अांश आहे. ही जाणीव होणे. म्हणजे
आपण स्वत:ला जाणणे.
शेवटी तू आठवलास, सांकट पडले असताना...
तू सुिा रडत होतास.....मला सावरून घेताना....
हात फदलास मला, मला सुचत नसताना.....
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अश्रू होते डोळ्यामध्ये... तुझे मोठे पण समजताना.....
आता आपण सगळे तर त्याचे अांश आहोत पण लक्षात रामहलेले नाही.
जेव्हा स्वत: मवष्णू राम रुपात जन्म घेऊन आला. नांतर जेव्हा रावणाचा वध करण्याची वेळ आली,
तेव्हा स्वभावाप्रमाणे रामाला रावणाची दया येऊ लागली. इां द्र देवाला स्वत: त्याला आठवण करून द्यायला
लागली की "तुम्ही स्वत: परमात्मा आहात, त्याचा अांश आहात. आमण तुम्हीच, म्हणजेच काळाने, रावणाचा
हाच मृत्यू समय मनमश्चत के ला आहे". नांतर रामाने रावणाचा वध के ला.
असेच काही हनुमानाचे झाले. हनुमान तर साक्षात श्री शांकराचा अवतार. पण जेव्हा जाम्बुवांताने
आठवण करून फदली, तेव्हाच त्याला स्वत:च्या शक्तीची जाणीव झाली. आमण हनुमान उड्डाण घेऊन लांकेला
गेला.
तर, साक्षात देवाला सुिा मजथे, आपण परमात्म्याचा अांश आहोत याचा मवसर पडू शकतो. मतथे
आपण तर मनुष्य आहोत.
मलमहताना मला लक्षात आले, ज्या रामाने रावणाशी युि करण्याच्या अगोदर शांकराचे ज्योमतर्ललग
स्थापन के ले आमण शांकराची पूजा के ली. तोच महादेव, हनुमान बनून रामाची सेवा करत होता. कशी भारी
मैत्री आहे मवष्णूची आमण महादेवाची.
मी पुन्हा मवचार के ला "पात्रामध्ये पररपूणवता आणायची म्हणजे काय करावे लागेल?" तर त्या
व्यक्तीचे मवचार काय असतील? ती व्यक्ती कशी वागली? ती एखाद्या वेळी, एखाद्या घटनेत, तशी का
वागली? याबद्दल मवचार करायचा आमण मलहायचे. थोडक्यात काय? तर आमीर खान बनायचे, Mr
PERFECT बनायचे.
आता थोडी सोहमची गोष्ट सुरु करतो.
तर या बाबाला जेव्हा सोहम या शब्दाचा अथव समजला. पुढचे चार फदवस याचा थाट, याची चाल,
अगदी बघण्यासारखी होती.
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७. सोहमच्या आजोबाांचे पुण्यात येण,े आई-बाबाांचे लग्न, मोठ्या बमहणीचे मनधन (स्वगववास)

गोष्टीतल्या मुख्य पात्रापयांत, म्हणजे सोहम पयांत येण्यासाठी थोडी पाश्ववभूमी साांगावी लागेल, नाही
का?. तर, सोहमचे आजोबा श्री. लक्ष्मणराव. आता हे आजोबा म्हणजे वमडलाांचे वडील. गोरे पान, सरळ नाक,
मध्यम उां ची, सडपातळ अांग आमण अांगात चपळपणा. मूळ गाव मराठवाड्यातील, बीड मजल्ह्यातील,
देशमुखवाडी. म्हणूनच याांचे आडनाव देशमुख पडले असावे. आता, मराठवाडा म्हणजे दुष्काळग्रस्त प्रदेश. बीड
मजल्हा म्हणजे त्या दुष्काळग्रस्त प्रदेशाचा महाराजा. आज २१ व्या शतकात सुिा, मतकडे नळाने पाणी आले
म्हणजे चमत्कार वाटतो. कधी एस.टी ने त्याभागात जाणे झाले तर कळे ल तुम्हाला, अगदी दूर दूर पयांत
पसरलेली ओसाड माळराने आहेत. प्रश्न पडतो की "आधीच कमलयुग, त्यात इकडे एवढा दुष्काळ, माणसे
माणूस रामहली नाहीत, मग जनावरे पाणी कु ठू न ममळवत असतील?"
पण, हे गाव म्हणजे त्यातल्या त्यात बरे , डोंगराांने वेढलेल.े आता हे डोंगर म्हणजे, डोंगर नाहीत,
टेकड्या आहेत. दुधाची तहान ताकावरच भागवू. हे गाव म्हणजे, अगदी मराठवाड्यातले महाबळे श्वरच म्हणू
की. गव्हाची, कापसाची, उसाची (थोडी िार) शेती. शेताच्या बाजूला असणारी आांब्याची, के ळाांची,
नारळाांची झाडे, आजूबाजूला असणारे तलाव. जवळच एका टेकडीवर डोंगरफकन्ही देवीचे मांफदर आहे.
डोंगरफकन्ही देवी मुळेच या गावाचे नाव डोंगरफकन्ही पडले असावे. तर, सोहमचे कु टुांब देशमुखवाडीचे, पण
त्याांचे ग्राम दैवत डोंगरफकन्ही देवी. जवळच, तुळजाईचे मांफदर. अशी भरपूर मांफदरे आहेत जवळपास.
सांध्याकाळी गार वारा सुटला, की मनावरचा सगळा शीण मनघून जातो देशमुखवाडीत. एखाद्या
महवाळ्यातल्या सांध्याकाळी गावी गेल,े की अगदी राजस्थान मधल्या माउां ट अबू फकवा उदयपुरला आल्या
सारखे वाटते. तशीच नागमोडी वळणे, तसेच रस्ते, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वेगवेगळी झाडे. दोन-पाच
फकलोमीटर वर असणारी एखादी चहाची टपरी, एखादे हॉटेल. हॉटेल मध्ये ममळणारी गावराण भाकरी-भाजी
लई भारी वाटते. सांध्याकाळी सुटणारा गार वारा अांगावर झेलताना मन अगदी प्रिु ल्लीत होऊन जाते. पुण्यात
कसे सगळीकडे काबवनडाय-ऑक्साईडचेच जाळे . पण, गावाकडे नैसर्मगक हवा.
तर, सोहमचे आजोबा मतकडचेच. आजोबा कधी कधी सोहमला साांगायचे "आपण इकडचे वतनदार,
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आपली खूप मोठ्ठी जमीन होती, एक फकल्ला (वाडी) सुिा होती. आपल्याला ती पेशव्याांने फदली होती. आपले
पूववज खूप दानशूर होते. जेव्हा एकदा दुष्काळ पडला होता, तेव्हा आपले पूववज, फकल्ल्याच्या लभतीवर उभे
राहून गावातल्या लोकाांना अन्न-धान्य वाटायचे." पण नांतर कु ळ-कायदा लागला आमण आपली सगळी जमीन
सरकारी दफ्टतरात जमा झाली".
पूवी साांमगतल्याप्रमाणे हा तसा दुष्काळग्रस्त प्रदेश. साधारणपणे १९४०-४५ ची गोष्ट असेल. िार
दुष्काळ पडला होता. त्यात कसल्या कसल्या रोगाांच्या साथी पसरल्या होत्या. माणसे मुांग्याांसारखी मरत होती.
लोक गाव सोडू न जाऊ लागले होते. रात्रीत गावां उजाड पडत होती. आजोबा सुिा "गाव सोडू न जाऊ" म्हणत
होते.
शेवटी आजोबाांने ठरवले, "आता आपल्याला सुिा काहीतरी ठरवायलाच हवे. "इथे राहून उपाशी
मरायचे? का शहरात जाऊन काहीतरी पोटापाण्याचे पहायचे?"

, पण जायचे कु ठे ?" शहरात कोणी

ओळखीचे नाही. रहायचे कु ठे ?" बरोबर तीन भाऊ आहेत. बायको आहे. त्याांना कसे साांभाळायचे?" पण, इकडे
राहून मरण्यात तरी काय िायदा आहे?". आजोबाांने सवव लवाजमा उचलला आमण पुणे गाठले.
त्याांचे नमशब बलवत्तर होते म्हणा. मशवाजीनगरलाच त्याांना शास्त्री भेटले. जेव्हा आजोबाांनी
पररमस्थती साांमगतली, शास्त्री म्हणाले "काळजी करू नका, मी राहायला जागा देतो" पण, एका अटीवर, जेव्हा
तुमचे स्वतः चे घर होइल, तेव्हा िक्त इमानदारीने माझे घर परत द्यायचे." त्या काळी शब्दाला िार ककमत
होती. आजकाल शब्द मोडायला ककमत आली आहे.
चला, घराची तर सोय झाली. ती सुिा कसबा पेठे सारख्या पुण्याच्या मध्यवती भागात. इथून कसे,
मनपा, मशवाजी नगर, मांडई, तुळशीबाग, रमववार पेठ, पुण्याचे सगळे माके ट जवळ आहे. पुण्यातला
गणेशोत्सव तर जगप्रमसिच आहे.
तर, आजोबाांना मस्तपैकी पुण्याच्या मध्ध्यात रहायला जागा ममळाली. तसेच, फकराणा दुकानात
मुनीम म्हणून नोकरीसुिा ममळाली. दोन्ही भाऊ सुिा मशक्षण सांपवून सरकारी खात्यात कामाला लागले.
दरम्यान, आजोबाांचा सांसार चाांगलाच िु लू लागला होता. ४ मुले आमण २ मुली झाल्या.
ब्राम्हण असल्यामुळे, शेजारील वेद-शाळे तच सगळ्या मुलाांचे मशक्षण झाले. कालाांतराने स्वतःची
जागा सुिा झाली पुण्यात. पण, "गरीब पररमस्थती आमण लोकसांख्या िार" अशी अवस्था झाली. जागा छोटी
32

वाटू लागली. चारशे स्वे -िु टात, सोहमचे आजी-आजोबा, त्याांची चार मुले आमण दोन मुली. आजोबाांचे दोन
भाऊ, त्याांच्या बायका, त्याांची दोघाांची ममळू न पाच मुल.े असे सतरा जण होते तेव्हा.
व.पु.काळें च्या "घर हारवलेली माणसां" या पुस्तकात मलमहलेल्या, "कु चांबणा" या गोष्टीप्रमाणेच,
कदामचत घरातल्या सगळ्या लोकाांची "कु चांबणा" होत असेल त्या काळी. काही खाजगी बोलायचे म्हणजे तर,
"घरात इतर पांधरा लोकाांसमोर कसे बोलायचे?" हा प्रश्नच पडत असेल सगळ्याांना. आमण मोठ्या आवाजापेक्षा
हळू हळू आवाजात खुसरु -पुसुर ऐकू आली, की इतराांचे कान कसे टवकारले जातात? याची जाणीव आपल्या
सगळ्याांनाच आहे.
असो, मुलींची लग्न होऊन त्या सासरी गेल्या आमण लोकसांख्या थोडी कमी झाली. पण आता मुलाांची
लग्न करायची होती. म्हणजे, लोकसांख्या परत वाढणार होती. आता या मुलाांपैकी एक म्हणजे सोहमचे बाबा.
बाबा तसे बुटके , अगदी मध्यम उां चीचे. उन्हात खेळून खेळून रां ग सावळा पडलेला.
बाबा म्हणजे एक खुशालचेंडू व्यक्ती. काही असले तर त्याचा अमभमान नाही आमण काही नसले तर
दुख: नाही. देवाची खूप कृ पा आहे त्याांच्यावर. नेहमी लोकाांनी त्याांचा अपमान के ला. पण देवाने त्याांचा मान
राखला. अगदी भोळा माणूस. वैफदक मशक्षण झालेल,ां पण शाळे च्या मशक्षणात थोडे मागेच होते. नेहमी मशळे
अन्नच खायला ममळाल्यामुळे, तशी बुिीला चालना कमीच ममळत होती. पण कधीच, मशळे अन्न सुिा टाकू न
फदले नाही बाबाांनी. "अन्न हे पूणव ब्रम्ह" मानून, मवटक्या-चीटक्या अन्नाचासुिा कधीच अपमान के ला नाही
त्याांने. इयत्ता मतसरी पास. पण, सरकारी नोकरी ममळाली.
तसा बाबाांचा जन्म चतुथीचा. बाबाांच्या कुां डलीत सूयवदव
े , दशम म्हणजे कमवस्थानी. आमण मेषच
े े
(उच्च स्थानी) आहेत. चांद्रदेव सुिा वृषभ राशीत उच्चेचे आहेत. तसेच, चांद्रदेव अकराव्या स्थानी असल्यामुळे
बाबाांना सहज सरकारी नोकरी ममळाली. त्याकाळी िार काही पैसे नाही ममळायचे. पण, नोकरी सरकारी
होती. म्हणजे, गेल्या दोन-तीन मपढ्याांपासूनच या कु टुांबावर देवाची कृ पा असणार.
बाबा नेहमी सोहमला साांगायचे "मला लहानपणी मामाच्या घरी ठे वले होते, मतथे मी एकदा
प्रात:मवधी उरकण्यासाठी रानात गेलो आमण मला आवाज आला "येऊ का? येऊ का ? मी सुिा म्हणालो "ये".
तेव्हा जमीन िाटण्याचा मोठ्ठा आवाज आला. आमण सोन्याने भरलेले सात हांडे बाहेर आले. मी खूप घाबरलो
आमण घरी पळू न आलो."
बाबाांचे बोलणे ऐकू न मला समजले "याचा अथव असा की, िक्त सोहमलाच आत्म्याांचा अनुभव
नव्हता. ही तर खानदानी देणगी आहे वाटत".
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तेव्हा सोहम बाबाांना म्हणायचा, "बाबा, अहो कमीत कमी एक तरी हांडा घेऊन यायचात." फकती
श्रीमांत झालो असतो आपण?" पण जाउदे, बरे झाले, बाबाांनी ते धन नाही घेतले. म्हणे, अशा धनामुळे
तळतळाट लागतो." असा मवचार करायचा सोहम.
असो, बाबाांना कधीही प्रेम असे ममळालेच नाही. प्रेम ममळाले नाही - "माणसाांचे". पण देवाने त्याांना
भरभरून फदले. "नेहमीं, लोकाांनी बाबाांचा अपमानच के ला. पण ही व्यक्ती नेहमी आनांदी. म्हणतात ना
"अडाणी व्यक्तीला देव भेटतो पण ज्ञानी माणसाला भेटत नाही". सोहमचे बाबा तसे उदार मनाचे. नेहमी
सवाांना देतच होते. म्हणून देव त्याांना देत रामहला.
आता गोष्ट सोहमची आहे म्हणाल्यावर, सोहमची आई नको का?
लोकाांना देव प्रसन्न होतो. पण, सोहमच्या पणजीला म्हणे भूत प्रसन्न होते. त्या काळात जात्यावर
दळण दळणे, कपडे धुण,े स्वयांपाक करणे, अश्या कामात ते भूतच म्हणे मतला मदत करायचे. त्याला "जा"
म्हणले तर म्हणायचे "म्हातारे , मी तुझ्यासोबतच जाईन, असा नाही जाणार".
अध्याव तासातच फदवसभराची काम सांपवून, सोहमची पणजी फदवसभर देवाचे भजन करण्यात मग्न
असायची. महत्वाचे म्हणजे, मतच्यासोबत असणारे भूत सुिा मतला साथ द्यायचे. आता याला भूत म्हणावे की
देव? म्हणजेच, आत्म्याांनी सोहमशी सांपकव साधणे हे काही मवशेष नव्हते.
सोहमच्या आईचे वडील श्री. देमवदासराव. त्याांचा ही सांसार चाांगलाच िु लला होता. चार मुली
आमण एक मुलगा.
आता त्या काळात एवढी मुले असण्याचे कारण म्हणजे, तेव्हा वैद्यक-शास्त्र (मेमडकल सायन्स) एवढे
पुढे गेले नव्हते. दहा मुले झाली, की त्यातली २ वाचायची. सोहमच्या दोन्ही आजोबाांची जास्त वाचली.
"देवाची करणी आमण नारळात पाणी".
तर, सोहमची आई म्हणजे दोन नांबरची मुलगी. आई लहानपणी आज्जीला पैश्याची मदत करायची.
शाळे बाहेर लचचा, आवळे मवकायची. सोहमची आई म्हणजे मातृ-भक्त. मराठीमध्ये जे मसनेमे मनघाले आहेत
ना "चानी" मोमहत्याांची मांजुळा" इत्यादी. तर, आई म्हणजे त्यातील मुख्य पात्र. आईचा सुिा मशक्षणात िारसा
काही रस नव्हता. पण देवाची भक्ती मात्र मन लावून करायची. आई तशी लहानपणापासूनच लहमतवान,
मोठ्या मोठ्या सांकटातून वाचलेली. वाचलेली म्हणण्यापेक्षा देवानेच वाचवलेली. आईच्या कुां डलीत, शनी
महाराजाांच्या आमण गुरु महाराजाांच्या प्रभावामुळे, आई िार धार्ममक. तसेच, आईचे लग्न कन्या आमण रास
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ममथुन. म्हणूनच, बुध महाराजाांच्या प्रभावामुळे आई िार भोळी. भरपूर लोकाांनी पुढे आयुष्यात आईची
िसगत के ली. पण, गुरु महाराज, शनी महाराज आमण बुध महाराज पाठीशी होते. म्हणूनच आई आत्तापयांत
जगू शकली.
१९९८ साली आईची शनी महादशा चालू झाली. गेल्या १५-१६ वषाांत, आधीच मवनम्र असणारी
आई इतकी मवनम्र झाली, की जवळ जवळ सगळ्याांची नोकर असल्यासारखीच वागू लागली. अथावतच, येणारे
जाणारे काही पाहुणे, जे कतुवत्वाने मतच्यासमोर शून्य होते. ते सुिा मतला तुच्छतेची वागणूक देऊ लागले.
सोहम कालच म्हणत होता "शनी महाराज, कृ पया आईच्या अांगात थोडा माज भरा हो. मतचे
लाचारपण पहावले जात नाही".
(ताजा कलम: फदनाांक ०१.१०.२०१४. सोहम साांगत होता - कालच मी शनी महाराजाांना म्हणालो
"महाराज आईच्या अांगात थोडा माज भरा हो".......... आज सकाळीच जाग आली ती आईच्या बोलण्याने.
आई माझ्यावर भयांकर भडकली होती. "तुमच्या ढु ांगणावर लाथ मारून हाकलून द्यायला हवे".... वगैरे वगैरे
म्हणत होती. पमहला िटका मलाच ममळाला वाटत. असो, "धन्यवाद शनी महाराज").
मनसगावचा मनयमच आहे, "आपण लोकाांसाठी जेवढे करतो, तेवढेच त्याांने सुिा आपल्यासाठी करावे,
ही आपली अपेक्षा असते." आईचेही तसेच होते, लोक आपल्याला जीवाला जीव देतील म्हणून, आई आधीच
त्याांना जीव लावत बसायची. लोक मततक्याच प्रेमाने वागले नाही, की देवाला आमण नमशबाला दूषणां देत
बसायची. आजकाल स्वाथीपणे राहावे लागते, हे कधी समजलेच नाही मतला.
आता, या आई-बाबाांचे शेवटी एकदाचे लग्न ठरले. बाबाांची रास वृषभ आमण आईची ममथुन. ३६
गुण जमले. आई पुण्यासारख्या शहरात जाणार म्हणून, मामा, आजोबा, आज्जी सगळे खुष होते. पण, आई
म्हणायची "मी काही पुण्याला जाणार नाही तुम्हाला सोडू न". पण आली शेवटी.
आता सासरी आल्यावर सासुबाईंची एन्री झाली. सासूबाई अगदी गोऱ्यापान, सतत नऊ-वारी
साडीत असायच्या. सासूबाई िार कडक, मशस्तमप्रय होत्या. स्वयांपाकाच्या डब्ब्याांच्या ऑडवर घ्यायच्या. घरी
खानावळ चालवायच्या. सगळ्या सुनाांना सुिा त्याांने कामे वाटू न फदली होती. सुरुवातीचे काही फदवस चाांगले
गेले. पण, नांतर प्रत्येक घरी होते तेच झाले. तीच भाांडणे, त्याच कटकटी सुरु झाल्या.
बाबाांची सारखी बदली व्हायची. कधी परभणी, कधी औरां गाबाद, कधी परत पुण.े आई सुिा
असायची बरोबर. त्यातच आई-बाबाांना मुलगी झाली. पण, जास्त फदवस नाही जगू शकली. दीड दोन
ममहन्याांची असेल जेव्हा देवाघरी गेली.
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परवाच आई साांगत होती "त्याकाळी सोहमची मोठी बमहण इतकी आजारी पडली, की
कोंबडीसारखी मानच टाकली होती". इकडे गावाकडे, आईचे वडीलसुिा आजारी पडले. आजोबाांच्या
कु शीपाशी, रात्री भलामोठा नाग मनघाला होता. घरात भाांडी कुां डी सुिा नव्हती, जी मवकू न बमहणीचे उपचार
करता आले असते. खोकल्याची इतकी उबळ यायची, जी त्या सव्वा ममहन्याच्या मुलीला सहन व्हायचीच
नाही. प्राण सुिा मनघत नव्हता शरीरातून. शेवटी काही फदवसाांने ती गेली. मागोमाग आईचे वडीलसुिा
स्वगववासी झाले.
बहुतेक, सारख्या जागा बदलल्यामुळे मतला त्रास झाला असेल. दीड-दोन ममहन्याांची होऊन मुलगी
गेली म्हणल्यावर आई-बाबा अगदी कोलमडू न गेले होते. पण त्याांना काय मामहती, देवाने काय मलमहले आहे
पुढ.े

36

८. सोहमचा जन्म आमण बालपण

काही फदवसाांने आई पुन्हा गरोदर रामहली. मामाकडे आली बाळां तपणासाठी. मामाला कसला तरी
राग आला होता आईचा. मामा आईशी बोलतच नव्हता. आता आईची काळजी आज्जीला लागली होती.
"मामा बोलत नाही, सासरच्या लोकाांना काळजी नाही. म्हणजे जर कोणालाच गरज नसेल, तर मूल वाढवून
िायदा तरी काय?"
आज्जी आईला म्हणाली "मजल्ह्याच्या दवाखान्यात जाऊ आमण मूल पाडू न येवू". पण, मूल काही
सहजासहजी पडणाऱ्यातले नव्हते.
पुढे आईचा आमण आज्जीचा प्रण बारगाळला. आईची आई, म्हणजे सोहमची आजी एकदम देवभक्त.
मतचा सगळा भार देवावरच होता. देवाला रोज म्हणायची "बाबा रे , बाळ फदवसाच होऊ दे" "म्हणजे,
कोणाची मदत नाही घ्यायला लागणार". भरपूर भक्ती के ल्यामुळे देव नेहमी मतला सांकेत द्यायचा. आजीला
सारखी स्वप्े पडू लागली. स्वप्ात यायची साक्षात दुगाव देवी. देवी म्हणायची "मुलगा होइल, फदवसाच होइल"
"त्याचे नाव अांबादास ठे व". पण, आज्जी म्हणायची "माझ्या भावाचे नाव अांबादास आहे, मग मी मुलाचे नाव
दुगावदास ठे वेन." देवी पुन्हा म्हणायची "ठीक आहे".
तर असे फदवस चालले होते. आमण शेवटी एकदा तो फदवस आला. हस्त नक्षत्र चालू होते. हस्त
नक्षत्राचा पाउस म्हणजे" हत्ती पाउस" म्हणून ओळखला जातो. अगदी हत्तीच्या सोंडेसारखा, खूप धो-धो पाउस
पडतो या नक्षत्रात. म्हणूनच या नक्षत्राचे नाव "हस्त नक्षत्र" पडले असावे बहुतेक.
त्या फदवशी सुिा तसेच झाले. पावसाचा जोर भरपूर होता. ओढे, नाले भरून वहात होते. घराांच्या
लभती पडत होत्या. पत्रे उडू न जात होते. आईला कळा सुरु झाल्या होत्या. म्हणजे, जन्माला यायच्या अगोदरच
बाळाने उपद्रव करायला सुरुवात के ली होती.
शेवटी देवीच्या आशीवावदाने बाळ जन्माला आले. मुलगाच होता. देवीने साांमगतल्याप्रमाणे, सकाळी
११ वाजले असतील तेव्हा. ते बाळ सोहमच होता. शेवटी एकदा झाला सोहमचा जन्म. त्याला पाळण्यात
पाच-सहा नावे फदली गेली. आळां दीच्या एकादशीचा जन्म होता म्हणून ज्ञानेश्वर. या एकादशीला, गेले चार
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ममहने मनफद्रस्थ असलेला श्री मवष्णू, मनद्रेतून उठल्यावर आळां दीला येतो, म्हणून पाांडुरांग. देवीचा प्रसाद म्हणून
दुगावदास, राशीवरून वेगळे च नाव, शाळे त टाकायचे नाव सोहम इत्यादी.
पुढे कसा उपद्रव करणार होता? ज्ञानेश्वर नाव असले तरी, काय ज्ञान वाटणार होता? सगळ्याांच्या
नाकी नऊ आणणार होता. काय काय चमत्कार, पराक्रम गाजवणार होता? देवालाच मामहती. बाबाांचा आनांद
गगनात मावत नव्हता. ममहन्याने, आईला घ्यायला आईच्या सासरचे लोक आले. सोहमची आमण त्याच्या
आईची, बाबाांसोबत पुण्याला रवानगी झाली.
सासरी आल्यावर काही फदवस ठीक गेले. पण, पुन्हा तीच भाांडणे, त्याच कटकटी सुरु. आई नेहमी
मार खायची सासरी. आज-काल डेली सोपस मध्ये कसे दाखवतात? तशीच कारस्थाने त्या काळी सुिा झाली
आई बरोबर. शेवटी कां टाळू न आई-बाबा बाहेर पडले. आता आई-बाबा वनवास भोगण्यासाठी बाहेर पडले
होते. त्याांच्या वनवासात भर टाकायला अजून सोहम सुिा मोठा होणार होता. तर, आई-बाबा आमण सोहम,
कधी नाांदड
े , कधी औरां गाबाद, कधी पांढरपूर, असे फिरून शेवटी परत पुण्यात आले.
पुण्यात, भोसरीमध्ये भाड्याने जागा ममळाली. खोली म्हणजे िक्त झोपण्यापुरतीच होती. घरात
एकही भाांडे नसल्यामुळे "या चार लभतीत राहणाऱ्या आई-बाबाांचा हा सांसार होता" असे म्हणणे अतीच ठरे ल.
बहुदा, भोसरीचे वातावरण सोहमलासुिा मानवले नाही आमण सोहम सारखा आजारीच असायचा.
सांध्याकाळ झाली, की त्याचे डोळे पाांढरे करणे सुरु व्हायचे. आधीच, पमहली मुलगी गेल्यामुळे आई-बाबा दु:खी
होते. त्यातच सोहमची सुिा मबकट अवस्था. सोहम कधी मवके ट टाके ल? याचा काही नेम नव्हता. रात्र-रात्र
जागून काढायचे आई-बाबा. सगळे मोठे मोठे दवाखाने पालथे घातले त्याांनी सोहमसाठी. सगळ्या सांताांकडे,
देवाांकडे नवस करून झाले. इतके नवस के ले गेले, की नांतर पांचाईत होऊ लागली. "कोणत्या देवाला काय नवस
के ला होता?" तेच आठवेनासे झाले. तरीही काही िरक पडतच नव्हता. सासरी गेले तर आईला टोमणे मारले
जायचे. घरात प्रवेश बांद के ला होता. चाांगले ओळखीचे दवाखाने त्या काळी पुण्यातच होते. पण, पुण्यातून
भोसरीमध्ये येण्यासाठी दोन-दोन तास बस नव्हत्या. आमण त्या काळी ररक्षाला पैसे नसायचे जवळ.
तर, एकदा असाच सोहम आजारी पडला. आई त्याला घेऊन पुण्यात गेली असताना मतचे पाफकटच
हारवले. मतने मवचार के ला "जवळच आपले सासर आहे. दोनच रुपये लागतात घरी जायला. कोणीही देईल
सहज." असा मवचार करून सासरी आली. सोहमची मावस काकू घरीच होती.
(मावस काकू म्हणजे काय? हे मला आत्ताही साांगता येणार नाही. कोणत्या नातेवाईकाचे
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माझ्यासोबत काय नाते आहे? हे ठरवताना नेहमीच माझी गल्लत होते. आमण वयाच्या मतसाव्या वषी सुिा
पोपट होतच असतो. असेच मागे मी एकदा, माझ्या मावस बमहणीच्या ममस्टराांना काका म्हणलो. मतने
माझ्याकडे असे काही पामहले होते की बास..... जणू काही माझ्या हातून ब्रम्हहत्येचे पापच घडले होते. त्याचे
झाले असे की, त्याकाळी मी काही ममशी वगैरे ठे वत नव्हतो. त्यामुळे समोर कोणी ममशीवाला माणूस फदसला,
की मी त्याला काका म्हणायचो).
(दरम्यान, गांमत म्हणून साांगतो, कालच के सां कापायला न्हाव्याकडे गेलो. त्याला म्हणालो "जमतील
तेवढे बारीक कर". बाबाने इतके बारीक के ले, की जवळ जवळ वस्तऱ्याने माझे टक्कलच करून टाकले होते.
आता, तो माझ्या डोक्यावरची के सां उडवत होता, तेव्हा मी सुिा मजा घेऊन स्वत:कडेच पहात होतो. आधीच
मी टक्कल पडण्याच्या उां बरठ्यावर आलो होतो. त्यातच, के सां अजून बारीक झाली की मी कसा हॅन्ड्सम फदसेल?
याची स्वप् रां गवत होतो.
माझ्या मागच्या बाजूला एक जण दाढी करायला बसला होता. त्याला त्याच्या समोरच्या
आरश्यातून मी फदसत होतो. माझे बारीक होत चाललेले के सां पाहून त्याला रहावले गेले नाही. माझे के स
कापणाऱ्या माणसाला शेवटी त्यानेच थाांबवले. आमण म्हणाला "अरे भाई, अांकलके सर पे कु छ तो बाल रहने
दो."
शेवटी मी सुिा अांकल ठरलोच होतो, वयाच्या मतसाव्या वषीच. आमण तेही जवळ जवळ २७-२८
वषावच्या मुलाचा.)
असो, आई सोहमला घेऊन सासरी पोचली. सोहमची मावस काकू घरीच होती. आईने मतच्याकडे
२ रुपये मामगतले. तर काकू ने दोन रुपये सुिा फदले नाहीत. मग आई शेजारच्या चुलत चुलत सासुांकडे गेली
(आहे की नाही नात्याांमध्ये गिलत? आता हे चुलत चुलत सासू म्हणजे काय? कोणीतरी साांगा बरां .)
तर, त्याांने सुिा आईला दोन रुपये फदले नाहीत. दोघीही म्हणाल्या तेव्हा "अग सुट्टे पैसेच नाहीत
घरात". आत्तापयांत, गोड बोलून कशी वेळ मारून न्यायची? हे त्याांना चाांगलेच समजले होते.
आई तशीच बस-थाांब्यावर आली. एका ररक्षावाल्याला म्हणाली "मला आज भोसरीपयांत सोडा,
माझे पाकीट हारवले आहे". मी उद्या तुम्हाला शोधून तुमचे पैसे देईन". त्या व्यक्तीने काहीही मवचार न करता
आईला भोसरीला सोडले. तर असे आई घरी आली. दुसऱ्या फदवशी मशवाजीनगरला त्या ररक्षावाल्या काकाांना
शोधून आईने पैसे फदले.
बहुतेक वेळा, सांकटात कु टुांबातली लोकच मदत करत नाहीत पण बाहेरचे करतात.
(थोडक्यात साांगतो. सांकटावरून आठवले, आज फदनाांक १९.१०.२०१४ - घरचे सगळे गोंदवलेला
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गेले होते. घरी कोणीच नाही म्हणून मी आज सुट्टीच काढली होती. नेमका बँकेतून िोन आला. आमच्या
घराच्या कजावचा हफ्टता या वेळेस बँकेच्या काही त्रुटींमुळे रखडला गेला. यात आमची काहीही चूक नव्हती.
पण, ररकामे मन सैतानाचे घर म्हणतात ना? तसेच झाले माझे. आता ५ वाजेपयांत हफ्टत्याची रक्कम भरणे
आवश्यक होते. आता मी सुिा नोकरदार माणूस. घरीही कोणी नव्हते. एवढी मोठी रक्कम २-४ तासात गोळा
करायची लचता पडली होती मला.
िार मोठे सांकट पडले होते. लचता करता करता माझे मन, हे पुस्तक मलमहण्यातसुिा लागत नव्हते.
आता कोणाला मदत मागायची? हा मवचारच करत होतो की एक जुना ममत्र भेटला. त्याला िक्त म्हणण्याचा
अवकाश होता की त्याने पैसे काढू न फदले. जणू काही तो पैसे देण्यासाठीच आला होता. पैसे देऊन मनघून सुिा
गेला पटकन.
दरवाजा बांद करताना, माझी नजर आजच्या पेपरवर पडली. पेपरवर मलमहले होते "रीलॅक्स होऊन
काम करा (आता, रीलॅक्स होऊन पुस्तक मलहा). देवाने वाचवले वाटत.
सांध्याकाळी घरचे सगळे परत आले. त्याांने गोंदवलेवरून एक "श्री राम जय राम जय जय राम"
म्हणणारे मशीन मवकत आणले. ते मशीन ठे वतात ते खोके माझ्या हातात पडले. त्यावर सुिा गोंदवलेकर
महाराजाांचे सांदश
े मलमहले होते "हवा असणारा माणूस अचानक समोर येणे, न मागता पैश्याची व्यवस्था होणे,
ही सगळी माझ्या असण्याची लक्षणे समजा (गोंदवलेकर महाराजाांचे वाक्य). चला गोंदवलेकर महाराजाांने
पैश्याची व्यवस्था के ली वाटते.
असो, पुन्हा फ्टलॅशबॅक मध्ये जाऊ.)
सोहमच्या बाबाांचा मामा भोसरीमधेच रहात होता. आई-बाबा कधी कधी आधारासाठी त्याच्याकडे
जायचे. पण एक दोन वेळा पाहून मामाची बायको म्हणाली "आता तुम्ही तुमचे पहा."
आता, या मामाच्या स्वत:च्या मुलाला साांभाळण्यासाठी त्याने एक बाई लावली होती. ती बाई
काही व्यवमस्थत लक्ष द्यायची नाही. आमण शेवटी मामाचा मुलगा स्वगववासी झाला.
तर, सोहम नेहमी आजारीच असायचा. कधी तरी एकदा शेगावच्या गजानन महाराजाांना जाणे
झाले. आई-बाबाांनी नवस के ला "देवा, मुलगा पाच वषावचा होऊ दे, पाच वेळा दशवनाला पाठवेन ककवा घेऊन
येईन." आईची आई पण म्हणाली, "हा बहुदा नावकरी असेल".
मग सगळे पूवी स्वगववासी झालेले लोक शोधले गेले. "असे कोणी आहे का, ज्याची काही इच्छा पूणव
न झाल्याने ते पुन्हा जन्म घेतील?" कोणी म्हणाले, "हे आपले मवश्वांभर आजोबा असतील" कोणी म्हणायचे "हे
आपले दशरथ काका असतील". हे सगळे शोधून, प्रत्येकाच्या नावाने अांगारा लावून झाला. सगळे
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सोपस्कारसुिा पूणव झाले. आता हळू हळू सोहमच्या तब्ब्येतीत िरक पडू लागला आमण सोहम नावकरी
असल्याचे फिक्स झाले.
नावकरी असण्याचा िायदा म्हणजे, "आपलेच पूववज आपल्या पोटी आले आहेत" असे समजून काही
फदवस तरी आपलेच आई-वडील आपल्याला मारायला कचरतात.
दरम्यान, त्याांनी भोसरी सोडले आमण साांगवीला राहायला आले. साांगवीला चाांगले शेजारी
ममळाले. नेहमी मदत करायचे. एकदा शेजारच्या मारणे काकाांने एक जागा आणली होती, िक्त पाचशे रुपये
गुांठा. काका बाबाांना म्हणाले "घेऊन टाका जागा." पण तेव्हा पगारच चारशे रुपये, त्यात जागा कशी घेणार?"
मारणे काका म्हणाले "पैश्याची काळजी करू नका, मी देतो" पण बाबाांची काही लहमत नाही झाली.
बाबाांच्या कु टुांबात प्रथा होती की, सगळे देव, देवाचे उत्सव (गणेशोत्सव, नवरात्र, गौरी पूजन
वगैरे). हे सगळे घरच्या मोठ्या मुलाच्या, म्हणजे सोहमच्या काकाच्या घरी होणार. पण आई-बाबाांना तर
प्रवेश बांद होता. आईला काही देवामशवाय करमत नसायचे. शेवटी आईने स्वत:च, गणपती, गौरी, नवरात्र,
साांगवीच्या घरी बसवणे सुरु के ले.

कालच सोहमची आई साांगत होती "त्यावेळेस देवाचा िोटो मवकत

घ्यायला सुिा पैसे नसायचे. तेव्हा आज्जीने, एका लग्न पत्रीके मधले गणपतीचे मचत्र काढू न घेतले. आमण त्या
वषी गणपती बसवला."
एव्हाना, सोहमचे सांकटात पडणे सुरु झाले होते. एकदा सायकलच्या चैन मध्ये पाय अडकवला,
थोडक्यात वाचला. एकदा गोटी नाकात घातली, एकदा मतखटाच्या डब्याचे झाकण खेळायला घेतले आमण
दवाखान्यात पोचला. सोहम आउट होण्याचा भरपूर प्रयत्न करत होता. पण, समोरचेच खेळाडू जणू काही
सोहमला आउट करण्याच्या मन:मस्थतीत नव्हते.
याला एक सवय सुिा लागली होती. राांगत राांगत जायचा. कोणी आजूबाजूला बसलेले फदसले, की
मागून जाऊन ढु ांगणाला चावायाचा. लहान-मोठे कोणीच सुटायचे नाही याच्या चावण्यापासून.
असेच एकदा, शेजारच्या कां जूष आज्जी सोहमला देण्यासाठी दोन रुपये घेऊन आल्या होत्या. नेमका
हा राांगत राांगत जाऊन त्याांनाही चावलाच. आज्जी आधीच कां जूष होत्या. त्याांना काहीतरी कारणच हवे होते
सोहमला पैसे न देण्यासाठी. त्या म्हणाल्या "बाळा, मी तुला देण्यासाठी दोन रुपये आणले होते. पण, तू मला
चावलास. आता मी काही तुला हे पैसे देणार नाही".
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९. इयत्ता मतसरी, चौथी आमण पाचवीतले पराक्रम
तर, असे होता होता सोहमचे शाळे चे वय झाले होते. बाबाांनी कोणाच्या तरी ओळखीने, त्याला
मस्त पैकी मममलटरीच्या इां मग्लश माध्यमाच्या शाळे त प्रवेश ममळवून फदला. पण, बाबा शाळे त सोडायला आले
की हा भोकाांड पसरायचा "माझे बाबा, माझे बाबा". आता त्याच्या मागे सुिा एक कारण होते. ते म्हणजे, हा
नेहमी ऐकायचा "मममलटरीच्या शाळे त िार मशस्त असते. मतथे खूप व्यायाम करायला लागतो." म्हणून हा
घाबरला होता आमण शाळे त गेला की रडायला लागायचा. लहानपणापासूनच, भयांकर नाटकां करायची याला
सवयच होती वाटत.
तसेही, अचानकच आपली मातृभाषा सोडू न इतर कोणतीही भाषा कानी पडली, की लहानपणी
िार मवमचत्र भावना मनात उत्पन्न होतात. मुले वेंधळू न जातात. मराठी माध्यमातुन मशकलेली फकत्येक मुले
आज परदेशात गेलल
े ी मी स्वत: पामहली आहेत. त्याांचे काहीही अडत नाही इां ग्रजी माध्यमातून मशक्षण न
घेतल्यामुळे. उलट, "इां ग्रजी माध्यमात मशकलेल्या मुलाांना सांस्कृ त एवढे चाांगले जमत असेल का?" हा मवचार
नेहमीच मनात डोकावतो. सांस्कृ त म्हणजे देवाांची भाषा असे समजले जाते. लहान मुलाांच्या पालकाांनो, मुलाांना
भलेही इां ग्रजी माध्यमात मशकवा. पण, त्याांना सांस्कृ त भाषा समजलीच पामहजे.
मग काय, पुत्र-प्रेमापोटी सोहमला त्या शाळे तून काढले गेले. मशवाजीनगरच्या मराठी माध्यमाच्या
शाळे मध्ये प्रवेश ममळाला. आता इथे मात्र सोहम मस्त रमला. पमहल्याच फदवशी एक मुलगा "आई आई" करून
रडत होता. याने त्याला अजून धुतले आमण अजूनच रडवले.
बाबाांना रोज िार लाांब धावपळ करावी लागायची. सकाळी उठू न सोहमला शाळे त सोडू न यायचे.
सोहमला शाळे त सोडू न घरी आल्यावर स्वत:च्या ऑफिसला जायचे. त्याांचे ऑफिस मशवाजी नगरलाच होते.
पुन्हा दुपारी सोहमला शाळे तून घरी सोडायचे. नांतर, पुन्हा ऑफिसला जाऊन सांध्याकाळी परत घरी यायचे.
असा बाबाांचा फदनक्रम झाला होता.
दरम्यान आई पुन्हा गरोदर. सोहमला भाऊ ममळाला होता. आई-बाबाांचे कष्ट वाढले होते.
लहान्याला साांभाळायचे? का मोठ्याच्या पराक्रमाांकडे लक्ष द्यायचे?
पण देवाने ही सुिा अडचण दूर के ली. आता त्याांना राहायला, औंध-रोड च्या सरकारी वाटवसव मध्ये
जागा ममळाली. आता बाबाांना, सोहमला ने-आण करण्यासाठी थोडे कमी कष्ट पडणार होते. पण, आईची
जबाबदारी वाढणार होती.
घर खडकी रे ल्वे स्टेशनच्या अगदी जवळ होते. आमण शाळा सुिा मशवाजी नगर रे ल्वे स्टेशनच्या
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जवळ. इथूनच सोहमचा रे ल्वे प्रवास सुरु झाला. पुढे हीच रे ल्वे त्याची मजवलग मैत्रीण बनणार होती. तीच
रे ल्वे स्टेशन्स त्याची मजवलग ममत्र बनणार होती.
आता सोहम, बालवाडी, पमहली आमण दुसरी पयांत व्यवमस्थत होता. पण, जेव्हा हा मतसरीत
पोचला, तेव्हा त्याचे पराक्रम सुरु झाले. सोहम मतसरीत पोचला तेव्हा भावाचेसुिा शाळे चे वय झाले होते.
त्याला सुिा सोहमच्याच शाळे त प्रवेश ममळाला. आता आईचा ताप िारच वाढला होता. सकाळी उठायचे,
स्वयांपाक करून, पूजा करून, सोहमचा डब्बा भरून त्याला शाळे त सोडायचे. घरी परत येऊन, बाबाांना डब्बा
देऊन ऑफिसला पाठवायचे. दुपारी भावाला शाळे त सोडायचे आमण सोहमला परत घरी आणायचे.
सांध्याकाळी भावाला शाळे तून घेऊन यायचे. अशा तीन-तीन चकरा मारायला लागायच्या आईला.
आईच्या मनात दुख: असायचेच "जर आम्हाला घरातून बाहेर काढले नसते, तर घराजवळच
सोहमला शाळा ममळाली असती. घरी कोणाचे तरी लक्ष रामहले असते मुलाांवर. एवढे कष्ट नसते पडले." तसेच,
पुणे गणेश उत्सवासाठी प्रमसि असूनही, कधी लक्ष्मी-रोड वर जाऊन गणपतीची ममरवणूक पाहायला ममळाली
नव्हती. जर, आपण पुण्यात रहात असतो, तर दवाखाने, गणेशोत्सव, सारसबाग, मांडई, फकती जवळ पडले
असते?"
असो, तर बहुतेक, घरचा अभ्यास न करण्याची सवय सोहमला मतसरीमधेच लागली असावी. बाई
साधारणपणे सांध्याकाळी ५ वाजता घरचा अभ्यास तपासायच्या. या वेळेसच हा नेहमी शू ला जायचा. ५.२५
वाजता शाळा सुटायची. आमण हा, ५.२० वाजता वगावत परत यायचा. तोपयांत घरचा अभ्यास तपासणे पूणव
झालेले असायचे. "५- ६ वषावचा मुलगा एवढा चालू असू शकतो" हे बाईंना कल्पनेतसुिा वाटले नसेल.
अभ्यास न के ल्यामुळे मार खाण्यापासून कसे वाचायचे? हे त्याला मतसरी मधेच समजले होते.
शाळे त, एका बाकावर एक मुलगी आमण एक मुलगा असे बसवले जायचे. दुसरी पयांत सोहमच्या
शेजारी दीप्ती बसायची. पण, मतसरीमध्ये पूनम आली. याला ते बहुदा आवडले नसावे. आता, दीप्ती म्हणजे
त्याची चाांगली मैत्रीण होती. दीप्तीच्या कु टुांबाचे आमण सोहमच्या कु टुांबाचे घरगुती सांबांध होते. सोहम मवचार
करायचा "फकती छान ग्पा मारायचो आपण दीप्ती बरोबर", दीप्ती फकती मदत करायची आपल्याला". पण ही
पूनम म्हणजे, महच्याशी बोलायचे म्हणले तर, महला कळे ल का आपले बोलणे?"
दीप्तीच्या घरी सोहमचे नेहमी येणे जाणे असायचे. पूनम थोडी श्रीमांत घरातली वाटायची. आता,
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सोहमचे आमण श्रीमांताांचे तसे काही वाकडे नव्हते. पण लहानपणापासूनच, गरीब असल्यामुळे होणारी
हेळसाांड, मारले जाणारे टोमणे, फदली जाणारी दुय्यम दजावची वागणूक, यामुळे बहुदा न्यूनगांड असेल मनात.
तर, सोहमचे आमण पूनमचे कधीच पटले नाही. "श्रीमांत लोक गररबाांवर िार अन्याय करतात" हे
बहुदा त्याने मसनेमातच पामहले होते. म्हणूनच त्याने ठरवले असावे "महला चान्सच द्यायचा नाही". त्याचे झाले
असे की, सोहमचे बाबा शम्मी कपूरचे मोठे भक्त. साधारणपणे १९८७-८८ च्या काळात, बाबा सोहमला
शम्मी कपूरचे मसनेमे दाखवायला घेऊन जायचे. काही मसनेमाांमध्ये शम्मी कपूर पररमस्थतीने गरीब असतो
आमण त्याची होणारी बायको श्रीमांत. श्रीमांत मुलीचे वडील गरीब जावयावर कसे अत्याचार करतात? हे त्याने
मसनेमामधेच पामहले असावे. त्यातच त्याने महमूदचा कुां वारा बाप हा मसनेमासुिा पामहला. आमण, त्याला
गररबाांची कीव वाटू न श्रीमांताांबद्दल राग येऊ लागला.
तशी पूनम स्वभावाने गरीब होती. सोहमच आता मतच्यावर िार दादामगरी करायला लागला.
त्याने बाकाचे दोन भाग पाडले. एक होता ७०%, दुसरा होता ३०%. अथावतच, ७०% वाला भाग सोहमचा
होता. सोहमच्या भागात मतचा हात, मतची वही जरा जरी आली, की तो मतला धक्का द्यायचा. मतला मलहूच
नाही द्यायचा. रोज मारामारी व्हायची. आता ती सुिा रागावली होती. मतने घरी साांमगतले.
मतची आई शाळे त आली. नेमका सोहम, घरचा अभ्यास न के ल्यामुळे त्या फदवशी सुिा शू ला गेला
होता. सोहम परत वगावत आला. पामहले तर काय? वगावत, वगवमशमक्षका, पूनम आमण मतची आई एकत्रच उभ्या
होत्या त्याची वाट पाहत.
बाईंनी मवचारले "का रे महला त्रास देतोस?"
सोहम मान खाली घालून उभा रामहला. बाई म्हणाल्या "अरे असे करू नये". फकती रडली मामहतीये
का ती?" कु ठे तरी सोहमला सुिा वाईट वाटले. नाक दुमडू न, डोळ्यात पाणी आणून, सोहमला फकती वाईट
वाटले होते हे तो व्यक्त करत होता.
बाई भरपूर बोलल्या. त्याांचे ऐकू न पूनमच्या आई सुिा बोलू लागल्या. हे ऐकू न पूनम सुिा शाममल
झाली. वाढवून वाढवून साांगायला लागली. सोहमने मवचार के ला "अरे ही तर फकती गरीब होती".
शेवटी सोहम सुिा मचडला. मनात होते ते फदले साांगून "मला ही पूनम नाही आवडत, मला दीप्ती
शेजारी बसायचांय". सगळा वगव हसायला लागला. बाईंनीसुिा कसे बसे हसू आवरले.
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बाई म्हणाल्या "ते सगळे सोड, तू बाकाचे दोन महस्से के ले आहेत म्हणे?" कु ठाय तो बाक?"
नेमके तो ७०% आमण ३०% वाला बाक कोणीतरी बदलला होता. देवाने त्याला वाचवले. तसे,
सकाळी वेगळाच बाक पाहून सोहम थोडा नाराजच झाला होता. आख्खा वगव शोधला, तरी तो बाक सापडला
नाही. "पुन्हा नवीन बाकाचे दोन भाग पाडायला लागणार" म्हणून तो थोडा महरमुसला होता. पण, बाक
बदलला जाण्यामागे देवाची काय योजना होती? हे त्या सहा वषावच्या मुलाला काय समजणार?
मतसरीतच एकदा, पट्ट्याने लढाई लढाई खेळताना मुख्याध्यापकाांने पकडले. पट्टा जप्त झाला. पुन्हा
२० रुपयाचा पट्टा घेणे तेव्हा शक्यच नव्हते. बाबाांना शाळे त यावे लागले. शाळे त, सोहमच्या त्रासामुळे
पालकाांने शाळे त येण्याची ही सुरुवात होती. पण, सोहम मात्र, पट्टा परत ममळाल्यामुळे खूष होता.
सोहमकडे कधीही वेळापत्रक नसायचे. त्यामुळे, "उद्या कोणता तास आहे?" हेच मामहती नसायचे.
मग काय? जी ममळे ल ती वही दप्तरात टाकू न शाळे त जायचा.
काही फदवसाांने, नेहमीप्रमाणे सोहमकडे वेळापत्रक नव्हते. सोहम नेहमीप्रमाणे शाळे त गेला. बाबा
त्याला गेटपाशी सोडू न परत गेले. पठ्ठ्ठ्या आत गेला, वगावपाशी गेला, तर वगव ररकामा. कोणीच नव्हते वगावत.
मशपाई काकाांना मवचारले, ते म्हणाले "आज तर सुट्टी आहे" तू कसा काय आलास शाळे त"? तसे शाळे त
जाताना आई म्हणालीच होती, "अरे आज होळी आहे, आज सुट्टी नाही का तुला?"

पण हा पूणव

आत्ममवश्वासाने म्हणाला "नाही, आज तर सुट्टी नाही आई". कधी नव्हे ते त्याला शाळे त जावे वाटले होते.
सोहम मवसरूनच गेला होता की "आज सुट्टी आहे". मग त्याने मवचार के ला "बाबा तर मनघून गेले
आहेत. आता घरी कसे जायचे? बरां , गेलो तर साांगायचे कसे "माझ्या लक्षातच नव्हते की आज सुट्टी आहे?".
म्हणजे, खूप बोलणी आमण मार खायला लागणार".
पुन्हा मवचार के ला "आधी घरी जायला तर मनघू, जाताना ठरवू काय साांगायचे ते".
सोहम मनघाला, चतु:शृांगी रस्त्याने चालत चालत रें ज-महल्स कॉनवर पयांत पोचला. मतकडू न खडकी
स्टेशनचा रस्ता पकडला. चालत चालत अशोक नगर, लसचन नगर गेले असेल. त्याच्या मनात कल्पना आली
"आपण लहान आहोत, मममलटरीच्या रस्त्यावर कोणीच फदसत नाही, आपल्याला कोणी पकडू न नेले तर?"
त्यापेक्षा, आपण H टाइप च्या रस्त्याने चालत जाऊ. आजूबाजूला घरे आहेत. म्हणजे आपल्याला कोणी
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पकडणार नाही". (आता अधाव रस्ता सांपल्यावर त्याला कळाले की तो लहान आहे. तसा भोळाच होता तो.)
सोहम त्या रस्त्याने पुढे मनघाला. वाटेत रें ज-महल्स मध्ये, कॉलनी मध्ये राहणाऱ्या ममत्राांची शाळा
फदसली. सोहम मनातच म्हणाला "तर ही शाळा आहे होय राम, चेतन, शैलेशची?" चालत चालत सोहम घरी
पोचला. त्याच्या शाळे पासून घरापयांत अांतर होते ८ फक.मी. जे त्याने चालत चालत पार के ले होते. वयाच्या
५व्या-६व्या वषीच, सोहम ८ फकलोमीटरचा प्रवास करून चालत चालत घरी पोचला होता.
घरी पोचल्यावर आईने मवचारलेच "एकटा कसा काय आलास रे घरी? आमण का आलास?"
त्याने आयुष्यातली पमहली थाप मारली. त्याने शाळे त नसणाऱ्या सराांना स्वगववासी के ले. "कोणाचे
मरण लचतू नये" असे आईच नेहमी म्हणायची. म्हणून त्याने मवचार के ला "जर आपण अनोळखी सराांना
स्वगववासी के ले, तर पाप नाही लागणार. कारण असे कोणी नव्हतेच की". म्हणून त्याने नसणाऱ्या सराांना
स्वगववासी के ले. सोहम त्यावेळेस, महाभारताच्या युिातला "नरो वा कुां जरो" म्हणणारा युमधष्ठीर झाला होता.
आई म्हणाली - कोणते सर गेले म्हणालास?
सोहम - आई, जोशी सर.
आई - पण, असे कोणतेच नाव मी ऐकले नाही.
सोहम - (सोहमची थाप जवळ जवळ पकडली गेली होती, पण सावरून) अग आई, ते सर नव्यानेच
शाळे त आले होते. िक्त १५च फदवस झाले होते त्याांना शाळे त येऊन.
"एवढी मोठी थाप काही हा मारू शकणार नाही" असे वाटू न आईने त्याच्यावर मवश्वास टाकला.
त्याच्या आईला वाटले "हा खरे साांगत असेल".
आई खुष झाली, मतला वाटले "आता मुलगा शाळे त एकटा जाऊ शके ल आमण माझे कष्ट थोडे कमी
होतील."
एकटा तर तो जाऊ शकणार होता. पण, आईला काय मामहती मतचे कष्ट अजून वाढणार होते.
शाळे मध्ये, मलमहताना हात दुखायचा. मशक्षक तर, मशकवताना राांगेमधल्या जागेत फिरायचे.
"सोहमला वाटायचे "जर आपण मलमहले नाही, तर आपण पकडले जाऊत." म्हणून हा पठ्ठ्ठ्या मलहायचे नाटक
करू लागला. म्हणजे वह्या कोऱ्याच. मला या वयातही हाताने मलमहण्याचा कां टाळा येतो, सोहम तर िक्त
सहाच वषावचा होता. त्याला का नाही कां टाळा येणार?
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तसेच, पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, याच्याकडे कधीही शाळे च्या तासाांचे वेळापत्रक नसायचे. यामुळे
"उद्या कोणता तास आहे?" हे त्याला मामहतीच नसायचे. मग काय? फदसतील तेवढ्या दोन-चार वह्या दप्तरात
कोंबून हा शाळे त मनघायचा. गमणताचा तास असला, तर याच्याकडे नेमकी गमणताचीच वही नसायची.
इमतहासाचेही तसेच, शास्त्राचेही तसेच.
आता, "मशक्षक तर मशकवताना मधल्या राांगेत फिरतात. आपण काहीच मलमहले नाही तर आपण
पकडले जाऊत" असे वाटू न हा पठ्ठ्ठ्या ममळे ल त्या वहीत मलहायचा. त्यामुळे व्हायचे असे की, गमणताच्या
वहीत मराठी, इां ग्रजीच्या वहीत गमणत, इमतहासात शास्त्र, आमण भूगोलात मवज्ञान, असे त्याचे मलखाण
असायचे. आता यामध्ये सुिा त्याला आत्ममवश्वास असायचा "माझ्या लक्षात राहील, मी कु ठे काय मलमहलांय
ते". पण ते शक्य नसायचे.
आता, परीक्षा आली की नेहमी सोहमची पांचाईत व्हायची. कोणतीच वही पूणव नसायची. आमण जर
प्रत्येक वहीत शोधायचे झाले तर अशक्यच. त्यामुळे सोहम अभ्यासच नाही करू शकायचा. आधी जे
मराठीच्या वहीमध्ये भूगोल, इमतहासात मवज्ञान असे त्याने मलमहले असायचे. ते मध्ये मध्ये यायचे. म्हणजे,
जेव्हा सोहम मराठीचा अभ्यास करायचा, तेव्हा मधेच इमतहासाचे मलमहलेले पान आले, की हा बाबा
इमतहासाचा अभ्यास सुरु करायचा. त्याला बहुदा वाटत असेल, "बाईंनी हेच मशकवले आहे". आता हे सगळे
तो, मलमहले आहे तसेच पाठ करू लागला. तसेच मलहू पण लागला. याचा पररणाम गुणाांवर फदसू लागला.
एकदा न राहवून बाईंनी सोहमला मवचारलेच "का रे सोहम, माणसाच्या शरीराचे वणवन करा" या
मवज्ञानातील प्रश्नाचे उत्तर देताना तू, मशवाजी महाराज आग्र्यावरून कसे काय मनसटले? या इमतहासातील
प्रश्नाच्या उत्तरापयांत कसा काय पोचलास?" पमहल्याांदाच भर वगावत अपमान झाल्यामुळे, सोहम गाांगरून गेला
होता.
प्रश्न होता: माणसाच्या शरीराचे वणवन करा.
सोहमचे उत्तर होते: माणसाला दोन डोळे असतात, दोन कान असतात, एक नाक असते, दोन हात,
दोन पाय, प्रत्येक पायाला पाच बोटां, प्रत्येक हाताला पाच बोटां असतात. म्हणूनच, मशवाजी महाराजाांने
आग्र्यावरून मनसटण्यासाठी अमतशय गुप्तपणे योजना बनवली. काही मोजक्या आमण मवश्वासू लोकाांना त्याांने
आपली योजना साांमगतली.......उत्तर चालूच होते.....
पण, बहुतेक आई सोहमला हुषार समजत असणार. स्वत:च पोरगां प्रत्येक आईला हुषारच वाटत.
म्हणूनच, दरम्यान आईला वाटू लागले होते "याला ज्ञान प्रबोमधनी शाळे त घालावे. मतकडे हॉस्टेल आहे.
हॉस्टेलवर राहून हा अजून हुषार होईल". पण एक अडचण होती. ती म्हणजे, ज्ञान प्रबोमधनी शाळे त प्रवेश
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परीक्षा असायची. ठरले तर मग, सोहमने प्रवेश परीक्षा द्यायची. पास झाला तर हॉस्टेल लजदाबाद.
परीक्षेचा फदवस ठरला होता. आई सोहमला म्हणाली "तुला लवकर घरी सोडावे म्हणून मी शाळे त
मचट्ठी देते." तू शाळे तून मनघालास, की एल.आय. सी च्या बाजूच्या शाळे च्या गेट पाशी थाांब. मी आले की
आपण जाऊ."
सोहम म्हणाला "ठीक आहे".
दुसऱ्या फदवशी शाळे त मचट्ठी फदली. एक वाजताच मनघाला शाळे तून. त्याने मवचार के ला "आई
आली तर चुकामुक नको व्हायला" चुकामुक झाली तर उगाचच परीक्षा बुडल
े ". म्हणून दोन तास आधीच
मनघाला. दोन तासात तो ग्प थोडीच बसणार होता?
सोहम गेटजवळ येऊन थाांबला. अधाव तास झाला. शेजारीच एक बांगला होता. त्या बांगल्याच्या
आवारात होते 'मचक्कू चे झाड'. सोहम खूप वेळ पहात रामहला. आता त्याला काही मचक्कू पाहून करमेना. जणू
काही मचक्कु चे झाड, दोन्ही हातात मचक्कू नाचवून, सोहमला येऊन मचक्कू तोडण्याचे आमांत्रणच देत असावे.
सोहम मनातच म्हणाला "पटकन जाऊन दोन-चार मचक्कू घेऊन येऊ.". सोहम मनघाला, झाडावर चढला.
तेवढ्यात समोरून पोटे सर आले. नेमके , सोहमने एक मचक्कू तोडलाच होता आमण पोटे सर फदसले. भरीस भर
म्हणून, सराांसमोरच सोहम झाडावरून खाली पडला.
त्याांनस
े ुिा सोहमला पामहले. हाता तोंडाशी आलेला घास महसकावून घेतल्यासारखे वाटले
सोहमला. तसे, पोटे सर त्याला मशकवायला नव्हते. त्याांने सोहमला असे ओळखले नसते. पण, शाळे च्या
गणवेशाने घोळ के ला आमण सोहम पकडला गेला.
सर म्हणाले "उद्या पालकाांना आणायचे".
सोहम परत गेटपाशी आला. आता गुपचूप आईची वाट पाहू लागला. शेवटी, आई ३ वाजता आली.
सोहमने ज्ञान प्रबोमधनीची प्रवेश परीक्षा फदली. नापास झाला, तीच शाळा सुरु रामहली त्याची.
दुसऱ्या फदवशी, शाळे मध्ये सोहमचे पराक्रम ऐकू न भरपूर गोंधळ उडाला होता. पण बहुतेक,
वेळकाढू धोरण तो याच काळात मशकला असेल. "आईला उद्या नक्की घेऊन येतो" असे म्हणून म्हणून त्याने कसे
बसे प्रकरण साांभाळले. वेळकाढू धोरण म्हणण्यापेक्षा, सोहमला कोणताही मनणवय घेताना नेहमीच िार त्रास
व्हायचा. यामुळे तो चटकन मनणवय घेऊ शकायचा नाही. आमण, याचा मनणवय होईपयांत सांकट टळले असायचे.
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कदामचत सोहमला असा स्वभाव, देवाने देणगी म्हणूनच फदला असावा.
काही फदवसाांने परीक्षा झाली, मनकाल लागला. सोहम आता चौथी मध्ये गेला होता. पण त्याची
तुकडी "मतसरी अ" मधून "चौथी ब" अशी झाली होती. दीप्ती पुन्हा त्याच्या बाकावर सोबत आली होती.
बहुतेक बाईंनासुिा समजले असावे, 'एका लहान मुलाचे मन'.
सोहमचा भाऊसुिा बालवाडी मधून पमहलीत आला होता. सगळ्याांप्रमाणेच, सोहमचे आमण
भावाचेसुिा लहानपणी कधीच पटायचे नाही. नेहमी मारामारी करायचे. अथावतच, सोहम मोठा असल्यामुळे,
नेहमी त्याचा भाऊच मार खायचा. सोहमची मारामारी करायची स्वत:ची एक स्टाईल होती. मसनेमामध्ये
पाहूनच त्याने हे मशकले असावे. आधी समोरच्याला चार वार करू द्यायचे आमण आपण एकाच िटक्यात
त्याला गार करायचे. नांतर महरोसारखे म्हणायचे "मैने तो तुझे पहले ही समझाया था, आग से मत खेल". इतर
कोणी मारामारी करण्यासाठी ममळाले नाही, की तो हे कौशल्य, तुलनेने लहान आमण नाजूक असणाऱ्या
स्वत:च्याच भावामवरुि वापरायचा. पण, आई-बाबाांचा मार खायची, सोहमची सुरुवात मतथूनच झाली
असावी.
चौथीत कला कौशल्य हा मवषय नवीनच आला होता. बाई रोज कोणाला तरी समोर बोलवायच्या.
त्यात अनुजा गाणे म्हणायची. अचवना सुिा एकदा गाणे म्हणाली "पाउले चालती पांढरीची वाट". खूप हुषार
होत्या दोघीजणी. महामडकनी माकडाची मस्त भूममका के ली. मस्त वाटला महामडक तेव्हा. महामडक म्हणजे
गोरा, गब्बू, अस्वलासारखा फदसायचा. सोहमला महामडक खूप आवडू लागला. पुढे दोघे चाांगले ममत्र झाले.
सोहम कधीच आपली कला सादर करण्यासाठी पुढे गेला नाही. काही कलाच नव्हती अांगात, तर पुढे जाऊन
काय करणार? कपाळ?
सोहम आमण त्याच्या भावात जमीन-आसमानाचा िरक होता. भाऊ एकदम गोरापान, तर सोहम
काळा. नेहमी, "भाऊ फकती गोरा, फकती हुषार" असे त्याचे कौतुक के ले जायचे. तेव्हा पासूनच सोहमला
वाटायला लागले, "बहुतेक गोरी मुले हुषार असतात". आपण गोरे नसल्यामुळे, आपण हुषार नाही".
भाऊ नेहमी अभ्यास करायचा, सोहम नेहमी खेळायचा. भावाचे कपडे इस्त्रीचे असायचे, सोहम
तुटलेली स्लीपर घालून शाळे त जायचा. शाळे साठी आवश्यक सगळ्या गोष्टी भावाकडे तयार, तर काय गोष्टी
लागतात? हे सुिा सोहमला मामहती नसायचे.
चौथीतच सोहमला, फक्रके ट खेळणे, गोट्या खेळणे, इकडू न मतकडू न ताांब्याच्या तारा ममळवून
49

भांगारात मवकणे. सायकल भाड्याने घेऊन, युमनव्हर्मसटी आमण आजूबाजूच्या पररसरात जाणे, चोरून िळे
तोडणे अशा सवयी लागल्या. दोन-चार वयाने मोठे असणारे , पण फकत्त्येक वषे एकाच इयत्तेत मशकणारे , असे
ममत्र ममळाले. हेच ममत्र त्याांच्या टीमचे कप्तान होते. ते कधीही, सोहमला काहीही करायला साांगायचे. अश्या
गोष्टी करायला साांगायचे ज्या सोहमला आवडत नसत. ते म्हणतील तसे नाही वागले तर सोहमला टीममधून
काढू न टाकायचे. त्यामुळे सोहमला नेहमी एकटेच रहायची सवय लागली.
सोहम तसा भोळा होता. सोहम स्वभावाने गरीब होता. कॉलनीमधील मोठी मुले नेहमी त्याला
चेंडू, गोट्या द्यायची. तर छोट्या मुलाांच्या टीमचे कप्तान, सोहमला िसवून त्याच्या गोट्या, चेंडू स्वत:
घ्यायचे. नांतर त्याला टीम मधून काढू न टाकायचे. ही काही वषव सोहमने, टीम मधून काढले गेल्याच्या
दु:खातच काढली होती. नेहमी लचता असायची मनात "मला टीम मधून काढू न तर टाकणार नाहीत ना?"
सोहमचे काही ममत्रसुिा मग सोहमसाठी टीममधून राजीनामा द्यायचे. टीमचे कप्तान एकटेच
मशल्लक राहायचे. आमण मग पुन्हा, आधी सोहमला टीममध्ये घेतले जायचे. मगच सोहमचे इतर ममत्रसुिा
टीममध्ये शाममल व्हायचे.
याला भूताांचा अनुभव इयत्ता चौथीमध्ये मशकतानाच आला. झाले असे की, याची शाळा दुपारी १२
वाजता सुटायची. मध्यान्हाची वेळ म्हणजे भुताची वेळ. असेच एक फदवस शाळा सुटली, हा रे ल्वेने घरी
मनघाला. चालत चालत, खडकी रे ल्वे स्टेशनवरून कॉलनीत पोचला. हा ज्या मबल्डींगमध्ये राहायचा, मतथे हा
बाबा गेलाच नाही. हा समोरच्या मबल्डींगमध्ये पोचला. थेट मतसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या "ठु से" काकाांच्या
घरी पोचला. कडी वाजवली, काकू घरीच होत्या. याने थेट काकूां ना मवचारले, "तुम्ही काय करताय आमच्या
घरात? माझी आई कु ठे आहे?"
पुढचे काहीच आठवत नाही. जाग आली तेव्हा, हा थेट स्वत:च्या घरातल्या कॉटवर फदसला.
याला चकवा झाला होता.
असेच एकदा, एका बागेत खूप मस्त पेरू आले होते. सोहम आमण २-३ ममत्र गुपचूप पेरू तोडत
होते. तेवढ्यात मतथल्या काकू बाहेर आल्या. हे पळू न जाण्याच्या तयारीतच होते की त्या म्हणाल्या "मुलाांनो
एक काम करा, बागेत िार मचखल होतो पावसाळ्यात. तर इकडे िरश्या आणून बसवा आमण पेरू घेऊन जा".
झाले, मुले एकदम खुष होऊन, िरश्या शोधायला मनघाली. िरश्या डोक्यावर ठे ऊन सोहम परत
येत होता. तेवढ्यात, िरशी सटकू न डोक्यावरच पडली. कड कड असा आवाज आला. सोहमला वाटले "डोके च
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िु टले माझे." पण झाले उलटेच होते. िरशी तुटली होती आमण सोहम सलामत होता.
"खुदा मेहरे बान, तो गधा पहलवान".
चौथीचे वषव वाऱ्यासारखे सांपत होते. पुन्हा परीक्षा झाली, मनकाल लागला. अशा तऱ्हेने चौथी सुिा
सांपली. सोहम आता पाचवीत गेला होता. मुख्य, मोठे मोठे पराक्रम करण्यासाठी, तो आता सज्ज होऊ लागला
होता.
पाचवीत गेल्यावर 'इां मग्लश' हा मवषय नवीन आला होता. सोहमला इां मग्लश बऱ्यापैकी जमायचे.
सातपुते सर इां मग्लश मशकवायचे. सातपुते सराांचा, सोहम हा आवडता मवद्याथी झाला होता.
वगवमशक्षक होते "वाघ सर". आता वाघ सर म्हणजे, गोरे पान, मपळदार ममश्या, मशस्तमप्रय म्हणून
िार प्रमसि होते ते शाळे त. सोहमचे आमण मशस्तीचे आधीपासूनच वाकडे होते. सोहमला सुिा िार भीती
वाटायची वाघ सराांची. मराठी मशकवायचे ते. सोहमने घातलेली उलटी टोपी, येता जाता नेहमी सरळ
करायचे. सराांने आपण उलटी घातलेली टोपी सरळ करावी, म्हणून सोहम मुद्दामच त्याांच्यासमोर उलटी टोपी
घालून जात होता. त्याला खूप आवडायचे सराांने त्याची टोपी सरळ के लेल.ां
आता सोहम शाळे त एकटा जायला लागला होता, कोणतेही बांधन नव्हते, सारखे सूचना द्यायला
आई नव्हती की "रस्ता व्यवमस्थत ओलाांड, घाई करू नकोस, हाय-वे वर जाऊ नकोस, रे ल्वेमध्ये आतमध्ये उभा
रहा, दरवाज्याजवळ थाांबू नकोस" इत्यादी. सोहम हेच सगळे करायला लागला.
दरम्यान, चाांगले गुण ममळावे म्हणून आईने त्याला इां मग्लशचा क्लास लावला. क्लास जवळच होता.
घरापासून १०-१५ मममनट लागायचे पोचायला. मध्ये मचखलवाडी लागायची. मतथल्या शाळे बाहेर एक
माणूस सोरट घेऊन बसायचा. त्याच्याकडचे सोरट मवकत घेऊन बमक्शस ममळवायचे. लचचा, आवळे , पेरू,
पेपरलमट, मलमलेटच्या गोळ्या इत्यादी घेऊन खात-खात क्लासला पोचायचे. असा त्याचा कायवक्रम असायचा.
दरम्यान, सोहमला राज कपूरचे मसनेमे आवडू लागले. राज कपूरच्या स्टाईल ने बोलणे, तसेच चालणे, अगदी
भोळे पणाने प्रश्नाचे उत्तर देणे, याचे तो अनुकरण करू लागला. हे अनुकरण करता करता, खरां च तो स्वत:ला
भोळा समजू लागला आमण नकळतपणे बनवू लागला होता.
इां मग्लशचा क्लास होता कु डचीकर ममस कडे. कु डचीकर ममस एकदम स्टायमलश होत्या, इां ग्रजी
परफ्टयुम वापरायच्या, महागडे कपडे घालायच्या. आता एकदा काय झाले, ममस इां मग्लश मशकवत होत्या आमण
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त्याांने काही तरी चूक के ली. ती सोहमच्या लक्षात आली ग्प बसावे की नाही? पण, त्याने त्याांना साांमगतले.
बहुतेक त्याांना आवडले नसावे. शेजारी बसलेल्या अमोलला त्या म्हणाल्या "बहुतेक सोहम तुझ्यापेक्षा जास्त
माकव ममळवणार या वेळी." असे म्हणून त्याांने, अमोलकडे बघून डोळे ममचकावले. सोहमने ते पामहले होते. पण
काही बोलला नाही. असेही तो काय बोलणार होता? त्याला फदसायचे सगळे , पण बोलता नाही यायचे.
आता, अमोल म्हणजे अगदी हुषार मुलगा. सोहमच्या आईच्या नजरे त तो "आदशव मवद्याथी".
सोहमच्या नजरे त "हुषार गोरा मवद्याथी." अमोल फदसला, की सोहमची आई म्हणायची "सोहम, अरे
त्याच्यासारखा अभ्यास करत जा." मशक जरा काहीतरी त्याच्याकडू न." "पुढे जाऊन तो मोठ्ठा होईल आमण तू
बस हमाली काम करत."
असो, दुसऱ्या फदवशीच इां मग्लशचा ररझल्ट आला. सोहमला ४० पैकी ३७ ममळाले तर, अमोलला
३६. देवाने सोहमची लाज राखली.
शाळा सुरु होऊन ममहना-दोन ममहने झाले असतील. पावसाळा सुरु होता. थोडा मवचार के ला तर
समजेल की, पावसाळ्यात आपला पोटावर कां रोल रहात नाही. सारखे बाथरूमला (लघुशक
ां े ला) जावेसे वाटते.
सोहमचेही तसेच झाले. त्याला खूप जोराची शू लागली. पण, मशक्षक काही सोडेनात. बाबाने, एक एक थेंब
करत करत, सगळे पोट भर वगावतच ररकामे करून टाकले.
बाकाखाली सगळीकडे शू चे ओघळ फदसू लागले. अथावतच, सोहमची चड्डी ओली फदसल्यामुळे
सगळ्या वगावतली मुले सोहमची चेष्टा करू लागली. सोहम फदसला की सगळी मुले "ए मुतऱ्या, ए मुतऱ्या"
म्हणून मचडवू लागली.
इथेच सुरुवात झाली होती. सोहमला आता शाळे त जावेसे वाटतच नव्हते.
असेच एकदा, सोहमने सवयीप्रमाणे घरचा अभ्यास के ला नव्हता. वाघ सराांची भीती होतीच
मनात. त्याने ठरवले "आज शाळे त जायचेच नाही". आईला साांमगतले "आई पोट खूप दुखतांय शाळे त नाही
जात", आईची परवानगी ममळाली.
म्हणजे आज अमधकृ त सुट्टी होती. १-२ तास झाले असतील घरी राहून. खाली मुले खेळायला आली.
आवाज देवू लागली. त्याने पुन्हा मवचार के ला "आजारी असल्यामुळे सुट्टी घेतली. आता खेळायला गेलो तर
लबग िु टेल." पण फक्रके ट खुणावत होते. सोहम आईला म्हणाला" आई जरा खेळायला जातो, कदामचत बरे
वाटेल खेळण्यामुळे".
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काय आश्चयव, थाप पचली आमण खेळायला ममळाले.
अजून २-३ वेळा असेच घडले. बहुतेक, आईला सुिा त्याची चालाखी समजून आली होती. चौथ्या
वेळी आई म्हणाली "काही नाही होत, शाळे त जायलाच लागेल." ते ऐकू न त्याच्या डोळ्यासमोर काजवेच
चमकले. "आता काय करायचे? वाघ सर तर खूप मारतील." तसे वाघ सर मारायचे नाहीत, पण याला
काहीतरी कारणच हवे असायचे दाांडी मारायला, आमण स्वत:च्या मनाची समजूत घालायला.
त्याने त्या फदवशी पमहल्याांदा ठरवले, "आपण शाळे चा गणवेश घालून, डब्बा, दप्तर घेऊन घरून
मनघायचे. पण शाळे त जायचे नाही. "मग करायचे तरी काय?" तर, आपण लहान आहोत. आपण अनोळखी
रठकाणी गेलो, तर कोणीही आपल्याला पकडू शकते. मग, पकडू न आपल्याला भीक मागायला बसवले तर?"
आपले हात-पाय तोडले तर?" तसे लहानपणी प्रत्येक मुलाने, त्याच्या आई-बाबाांकडू न अश्याच काही गोष्टी
ऐकलेल्याच असतात.
सोहमने मवचार के ला "त्यापेक्षा आपण एक काम करू, आपण आपल्या ममत्राांची शाळा पामहलीच
आहे. ती जवळच आहे. रस्त्यात खूप लोक पण असतात. म्हणजे आपल्याला कोणी पकडू न नेणार नाही. आपण
ममत्राांच्या शाळे त जाऊ. त्याांना सोबत घेऊ आमण मजाच मजा करू. शाळा सुटायची नेहमीची वेळ झाली, की
घरी परत येऊ".
पण एक अडचण होती, "सोहमचा भाऊ", त्याची शाळा दुपारी सुटायची आमण सोहमची शाळा
दुपारी सुरु व्हायची. सोहम मवचार करू लागला "मयुरेशची आमण आपली शाळा एकच आहे. रोज आपण
शाळे त ककवा रे ल्वे स्टेशनवर भेटतोच. आता, आपण त्याला शाळे त ककवा रे ल्वे स्टेशनवर फदसलो नाही, तर
भाऊ घरी साांगेल." मग एक करता येईल, आपण शाळे त जायचे, भावाला भेटायचे. भाऊ घरी मनघाला की
आपण मोकळे - हवे तेवढे आमण हवे मतथे फिरायला. म्हणजे, त्याच्या नांतर आपण सुिा शाळे तून मनघायचे
आमण ममत्राांकडे जायचे. "असे के ल्याने भावाला काहीच समजणार नव्हते.
सोहमने तसेच के ले. सोहम, घरून शाळे चे कपडे घालून, दप्तर वगैरे घेऊन शाळे त मनघाला.
शाळे पयांत गेला. तेवढ्यात भावाची शाळा सुटली. सगळे काही नॉमवल आहे हे दाखवण्यासाठी, सोहम स्वत:
जाऊन भावाला भेटला. भाऊ घरी जायला मनघाला. सोहमसुिा, वगावत न जाता भावामागून शाळे तून
मनघाला. तडक मशवाजीनगर रे ल्वे स्टेशन गाठले.
भाऊ आधीच्या रे ल्वेने घरी गेला. सोहम पुढच्या रे ल्वेने जाणार होता. रे ल्वे यायला वेळ होता. पण,
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सोहमला िार घाई झाली होती ममत्राांकडे जायची. शेवटी हा चालतच मनघाला. रे ल्वे रुळावरून चालत चालत
मनघाला. वाटेत, दहा पैशाचे नाणे रे ल्वे रुळावर ठे वले. थम््स अपचा मबल्ला सुिा रे ल्वे रुळावर ठे वला. रे ल्वे
त्यावरून गेली. थम्स अपचा मबल्ला आमण नाणे चपटे झाले. ते उडवत उडवत सोहम खडकीला आला आमण
ममत्राांच्या शाळे त गेला. नेमके सोहम जेव्हा त्याांच्या शाळे त पोचला, तेव्हा त्याांची मधली सुट्टी होती. ममत्र तसे
सभ्य होते. सोहमला पाहून सगळे आश्चयवचफकत झाले. ममत्र घाबरले, ममत्र म्हणाले "तू घरी जा, आमची शाळा
आहे. इथे कसा काय आलास तू?"
सोहम म्हणाला "काय राव, हीच का मैत्री? इतक्या लाांबून शाळा बुडवून, घरी काहीही न साांगता
मी तुम्हाला भेटायला आलो. आमण तुम्ही, "मला परत घरी जा" असे म्हणता होय?"
ममत्र पाघळले आमण म्हणाले "एक काम कर, तू इथेच थाांब. आमची शाळा सुटल्यावर आपण भेटू".
मग २ वाजल्यापासून ५.३० वाजेपयांत, ममत्राांची शाळा सुटेपयांत हा बाबा मतथेच त्याांची वाट पहात बसला.
या बाबाने ममत्राांच्या मशक्षकाांना काय साांगून पटवले हे त्याला आठवत नाही, पण याने त्याांना सुिा पटवलेच
आमण चक्क ममत्राांच्या वगावबाहेर बसून रामहला होता. सांध्याकाळी ममत्राांची शाळा सुटल्यावर सगळे सोबतच
घरी आले.
घरी आल्यावर सोहमने आधी अांदाज घेतला. भावाला काहीच कळाले नव्हते. तो आपली
खेळण्यातली गाडी घेऊन खेळत बसला होता. घरी काही कल्पनाच नव्हती. सोहम स्वत:ची शाळा बुडवून
असा ममत्राांच्या शाळे त जाऊन बसला होता, हे घरी कोणालाच मामहती नव्हते. सोहम त्याच्या बुिीवर िार
खुश झाला. मनातच म्हणाला "कशी मात के ली अडचणींवर?". कोणाला कळाले सुिा नाही". मग त्याने
ममत्राांना साांमगतले "कोणाला साांगू नका.".
पण, तोपयांत एकाने साांमगतले सुिा होते त्याच्या घरी. त्याच्या घरी, त्याला लहान समजून बहुदा
कोणी लक्ष फदले नसावे. देवाने पुन्हा सोहमला वाचवले.
दुसऱ्या फदवशी त्याने मवचार के ला, "आता वाघ सराांना काय साांगायचे" काल शाळे त का नाही
आलो ते?"
"मार पडेल, त्यापेक्षा शाळे त जायलाच नको." खरे तर सोहम माराला नाही घाबरायचा. पण,
शाळे तील मुले मचडवतील याला घाबरायचा. पुन्हा त्याने ठरवले "आजसुिा शाळे त जायचे नाही, ममत्राांकडे
जायचे." त्याने तसेच के ले.
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म्हणजे, बाबा पमहल्या फदवशी शाळे त गेला नाही, कारण घरचा अभ्यास के ला नव्हता. आमण
दुसऱ्या फदवशी गेला नाही, कारण आदल्या फदवशी शाळे त न आल्याचे कारण साांगायला लागले असते.
दुसऱ्या फदवशीही तोच प्रकार. आज, ममत्राांना सुिा त्याच्याबद्दल आत्ममवश्वास आला होता. "सोहम
आपल्याला भेटण्यासाठी स्वत:ची शाळा बुडवून येतो". याचा त्याांना अमभमान वाटू लागला होता. दुसऱ्या
फदवशीही, त्याांची शाळा सुटली की सगळे घरी मनघाले. त्याांच्या शाळे तून मनघताना रस्त्यात एक तळे
लागायचे. ते तळे घराजवळच होते. तळे बघून त्याांने मवचार के ला, "चला जरा पाण्यात खेळू". आता हे तळे
म्हणजे काही तळे नव्हते. िक्त, कॉलनीच्या लभतीमागे साठलेले पावसाचे पाणी होते.
दोन-तीन ममत्र म्हणाले "हे काय तळे आहे का? घाण पाणी साठलांय नुसते" आम्ही जातो घरी".
सगळे जण मनघून गेल.े पण, सोहमबरोबर एक जण होताच की. दोघे मनसोक्त खेळले पाण्यात. अधाव तास
झाला, एक तास झाला, ममत्राच्या घरचे सगळे लचतेत पडले. "हा कसा नाही आला अजून, बाकीचे तर सगळे
आले".
झाले, त्याची शोधमोहीम सुरु झाली. त्याच्या वमडलाांचे ऑफिस सुटले होते, नेमके ते सुिा याच
रस्त्याने परत येत होते. त्याचे वडीलसुिा, िार मशस्तमप्रय म्हणून सगळ्या कॉलनीमध्ये प्रमसि होते. ते असे
काही स्वत:च्या मुलाांना मारायचे, की बाकी मुले त्याच्याशी खेळायला सुिा घाबरायची.
आता, त्याांना हे दोघे पाण्यात खेळताना फदसले. झाsले तर, त्याच्या वमडलाांनी त्याांना पकडले.
सोहमच्या ममत्राला मारत-मारतच घरी घेऊन गेले ते. सोहमला काहीच बोलले नाहीत. बहुतेक, "दुसऱ्याच्या
मुलाला आपण कसे मारणार?" असे त्याांना वाटले असावे.
सोहम सुिा घरी गेला. िार भीती वाटली. मनातच म्हणाला "देवा, वाचव". त्याचे वडील घरी
आले तर सगळे उघडे पडेल." खरे च सोहम पुन्हा एकदा वाचला, त्याचे वडील काही घरी आले नाहीत. सोहम
सांध्याकाळी ममत्राला भेटला. तो घाबरला होता. त्याने अांगावरचे वळ दाखवले आमण म्हणाला "यार, खूप
मारले वमडलाांने".
आता तरी सोहम सुधारला असेल, असे तुम्हाला वाटत असेल तर, थोडे थाांबा, पुढे वाचा.
मतसऱ्या फदवशीही तेच घडले. सोहम पुन्हा ममत्राच्या शाळे त गेला.
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ममत्र म्हणाला, "मी नाही येणार तुझ्याबरोबर".
पण, सोहम बसूनच रामहला. ममत्राला म्हणाला "आपण तळ्यापाशी जायलाच नको" म्हणजे तुझे
वडील पकडणार नाहीत."
मग ते त्या तळ्यात खेळायला गेले नाहीत. पण, रस्त्यात एक बाग होती. त्या बागेत झोका खेळत
बसले. आता त्या बागेपाशी काही त्याचे वडील येणार नव्हतेच. भरपूर खेळले दोघे.
घरी आल्यावर, पावसात गारा गोळा करणे, कागदाच्या होड्या बनवून वाहत्या पाण्यात सोडणे,
िु लपाखरे पकडणे, पतांग उडवणे अशी कामे होती त्याांची. कोणी तरी म्हणालेच आहे "ये दौलत भी ले लो, ये
शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी. मगर मुझ को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की
कश्ती, वो बारीश का पानी".
तर असेच, चौथ्या फदवशीही तोच प्रकार. पाचव्या फदवशीही तेच. गेले पाच फदवस सोहम,
स्वत:च्या शाळे त न जाता ममत्राांच्या शाळे त जात होता. पण, पाचव्या फदवशी एक घोळ झाला. शैलेशची
बमहण, शैलेश म्हणजे, सोहमचा गेल्या पाच फदवसाांचा पाटवनर. तर, शैलेशची बहीण सुिा त्याच्याच शाळे त
मशकत होती. नेमकी ती त्याच बागेशेजारून चालली होती. मतने त्याांना पामहले.
दोघाांने मतला खूप मवनवले, "्लीज घरी साांगू नकोस." पण, मतने ऐकले नाही. ती मतच्या आईबाबाांना घेऊन सोहमच्या घरी पोचलीच. ती म्हणाली "तुमच्या सोहममुळे आमचा शैलेश मबघडत चालला
आहे".
झाले, सोहमचे भाांडे िु टले. खूप मार पडला. त्याला सुिा आमण शैलेशलासुिा. पण, मैत्री थोडीच
तुटणार होती? आई सोहमला मारायची तेव्हा, मतच्या नखाांचे वळ सोहमच्या गालावर आमण चेहऱ्यावर
उमटायचे. पुढे हेच वळ पाहून "आपण िार घाणेरडे फदसतो" असे समजून सोहम दर वेळेस आईशी भाांडायचा.
हे कमी होते म्हणून की काय, तेवढ्यात सोहमचा भाऊ घरी आला आमण म्हणाला "आई, वाघ सर
म्हणत होते, दादा शाळे तच येत नाही गेले पाच फदवस."
सोहमचे दुसरे भाांडह
े ी िु टले. देव तरी फकती फदवस वाचवणार? अजून मार खाल्ला. सांध्याकाळी
बाबा आले. आईने सगळा प्रकार बाबाांना साांमगतला. बाबा सोहमला म्हणाले "अरे बाळ असे करू नये". याने
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पुन्हा मवचार के ला "बाबाांनी मारले नाही. म्हणजे, बाबा आपल्या बाजूला आहेत वाटत".
आता, पुढच्या फदवशी शाळे त जायलाच लागले. पण, वाघ सर काही वगावत घ्यायला तयारच
नव्हते. सर म्हणाले "पाच फदवस कु ठे होतास?" बहुतेक त्याांना सगळे मामहती असावे. पण मुद्दामच मवचारत
होते.
क्षणाधावत, सोहमची नवीन थाप तयार झाली. सोहम म्हणाला "जो मुलगा मला शाळे त सोडतो, तो
आलाच नाही". तसे काही वेळा, कॉलनीमधला एक मोठा मुलगा अधे-मध्ये सोहमला शाळे त सोडत होता.
सोहमने त्यालाच आधार बनवला.
सर पुन्हा म्हणाले, "त्याला घेऊन ये भेटायला". सोहमने त्याला सुिा पटवले आमण घेऊन आला
शाळे त.
सोहम - दादा, तू मला वाचवशील ना?
दादा - हो रे , तू काळजी करू नकोस.
सोहम - अरे , सराांना कळले तर खूप मार पडेल रे . मी साांगणार आहे की तू मला शाळे त घेऊनच
आला नाहीस. तुला सर काहीच म्हणणार नाहीत. आमण मी सुिा वाचेल.
दादा - तू काळजी करू नकोस. तू िक्त पहा मी कसे तुला साांभाळू न घेतो ते.
आता सर आमण कॉलनी मधला मुलगा समोरासमोर होते.
सराांने त्याला मवचारले "का रे याला शाळे त सोडले नाहीस पाच फदवस?" तुझ्यामुळे याच्या
मशक्षणाचे फकती नुकसान झाले, मामहती आहे का?" सर त्याला बोलायला लागले, रागवायला लागले.
तो सोहमपेक्षा खूप मोठा आमण चालाख होता. तसेच, सराांचे बोलणे ऐकू न त्याला राग येऊ लागला
होता. सोहमला फदलेले वचन तो क्षणाधावत मवसरला. तो म्हणाला "मी तर सोडले होते. पण, हाच म्हणत होता
"शेजारच्या मथयेटरमधले घाणेरडे मसनेमे पाहू. बहुतेक हा ते मसनेमेच पाहत असेल शाळा बुडवून". सोहमने
असे काही के लेच नव्हते.
झाsले, सोहमची गेम त्याच्यावरच पालटली होती त्याने. सर काहीच बोलले नाहीत. पण, वगावत
घेतले सोहमला. बहुतेक, "वयाच्या दहाव्या वषावतच आजकालची मुले वयात येत असतील" असे सराांना वाटले
57

असावे.
दरम्यान, सोहमच्या ममत्राांसाठी तो महरो झाला होता. त्याांच्या शाळे त, त्याांच्या ममत्राांमध्ये, सोहमचे
बहादुरीचे फकस्से िार प्रमसि झाले होते. सोहमसारख्या मुलाांसाठी आता सोहम गुरु झाला होता. सगळे
ओळखू लागले होते सोहमला. सोहम ममत्राांच्या शाळे त गेला रे गेला, की त्याच्याभोवती सगळ्या मुलाांचा
गराडा पडू लागला होता. कदामचत, गोष्टी वाढवून-चढवून साांगण्याची सवय त्याला इथेच पडली असावी.
सोहमचा भाऊ आता दुसरीत होता. एकदा त्याची सहल राम-दर्याला जाणार होती. आईने त्याला
सकाळीच उठवले. त्याची कु रकु र सुरु झाली. मोझे धुतले नव्हते म्हणून आणखीनच मचडला. आईला म्हणाला
"मी काही जाणार नाही सहलीला". आईने बडगा दाखवल्यावर तेव्हा गुपचूप तयार झाला.
बाबा त्याला सकाळी शाळे त सोडू न आले. होता होता सांध्याकाळ झाली. सोहम शाळे तून घरी
आला. घरी कोणीच नव्हते. त्याने आजूबाजूला मवचारले, "आई कु ठे आहे?" बाजूच्या बोरकर आज्जींने
साांमगतले, "शाळे च्या सहलीच्या बसला अपघात झाला आहे. सगळे ससून हॉमस्पटल मध्ये गेले आहेत." तुझ्या
भावाच्या ममत्राची, म्हणजेच रामची आई आली होती तुमच्याकडे." ती म्हणत होती "राम सुिा गेला होता
सहलीला". दोघेही (तुझा भाऊ आमण राम) एकाच सीट वर बसले होते". "राम-दऱ्या पाशी िु रसुग
ां ीला, रे ल्वे
लाईन ओलाांडताना, नेमकी रे ल्वेच्या रुळावरच बस मधेच बांद पडली. तेवढ्यात, कोणती तरी रे ल्वे येत होती.
रे ल्वेने बसला उडवले. बसमध्ये ४७ लोक होते. ४३ मुल,े २ मशक्षक, एक मशपाई आमण ड्रायव्हर. "
बहुतेक, बसमध्ये असणारे सगळे च स्वगववासी झाले. तुमचा मयुरेश सुिा गेला अपघातात".
हे ऐकू न सोहमवर आभाळच कोसळले. सोहम इकडे काळजी करत बसला. त्या वेळी सोहमची
मावशी त्याांच्याकडेच राहायला होती. आय. टी. आय मध्ये मशकत होती. ती सुिा तेवढ्यात घरी आली. मतला
सुिा कळाले. ती सुिा रडवेली झाली. थेट देवापाशीच गेली प्राथवना करायला. सोहम सुिा ममत्राांकडे गेला.
सगळे म्हणाले "काळजी करू नकोस, वाचला असेल तुझा भाऊ".
एक एक मममनट म्हणजे फदवस वाटत होता. थकू न सोहम झोपी गेला. रात्री कधी तरी आई-बाबा
घरी आले. आई बाबा घरी आले तसे सोहम खडबडू न जागा झाला.
आता झाले असे की, जेव्हा बस रुळावर बांद पडली आमण रे ल्वे येऊ लागली. तेव्हा सगळी मुले खुष
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होती "अरे बघा रे ल्वे येतेय" म्हणत होती. कोणी रे ल्वेला "ये, ये" म्हणत होती, कोणी टाळ्या वाजवत होती,
कोणी आश्चयावने पहात होती, कोणी घाबरली होती. पण, त्या ६ वषावच्या मुलाांना काय मामहती? तीच रे ल्वे
त्याांना उडवणार आहे.
रे ल्वेने गाडीला उडवले. बहुतेक मुले रे ल्वे रूळावरच पडली. मशक्षक सुिा उडू न रे ल्वेरुळावरच
पडले. त्यात, ढवळे बाईंच्या शेजारी दोन-तीन मुले पडली. बाईंनी, दोन तीन सेकांदात त्या मुलाांना बाहेरच्या
बाजूला ढकलले आमण वाचवले. पण रे ल्वे, ढवळे बाई आमण इतर मुलाांच्या अांगावरूनच गेली. बाई स्वत:
स्वगववासी झाल्या. पण, जाता जाता दोन-तीन मुलाांना वाचवून गेल्या.
सोहमचा भाऊ उडू न थेट शेतात पडला होता.
लोक गोळा झाले. पुढे दोन - तीन फकलोमीटर जाऊन रे ल्वे थाांबली. इथे रे ल्वे रुळावर, सगळीकडे
रक्तच रक्त साांडले होते. सगळ्या मुलाांच्या अांगावरून रे ल्वे गेल्यामुळे त्याांची शरीर कापली गेली होती.
सगळीकडे मृतदेहाांचे अवयव पसरले होते. जो तो पाहून गलबलला होता. अनोळखी लोकाांच्या डोळ्यातसुिा
पाणी येत होते. इतक्या लहान मुलाांसोबत असे का झाले? असे वाटू न सगळे देवाला जाब मवचारत होते.
लोकाांनी सगळ्या मुलाांचे अवयव गोळा के ले. आमण ममळे ल त्या गाडीत मुलाांना ठे वू लागले. त्याांना शेतात
पडलेला सोहमचा भाऊ सुिा फदसला. शेतात पडल्यामुळे अवयव तर शाबूत होते. पण, मान टाकली होती.
एके का गाडीत ४-५ मुलाांना ठे वले होते. असे १०-१५ गाड्या ससून हॉमस्पटलकडे रवाना झाल्या. रस्त्यात,
ससूनकडे जाताना, कोणी मजवांत आहे की नाही? हे तपासले जाऊ लागले. बहुतेक मुलाांचे श्वासोश्वास थाांबले
होते. पण, कोण मजवांत आहे आमण कोण नाही? हे समजत नव्हते.
कदामचत, "कोणीतरी मजवांत असेल आमण तातडीने जर आपण ससूनमध्ये पोचलो, तर एखादा प्राण
वाचेल". गाड्याांचा वेग वाढला होता. तसे ससून हॉमस्पटल, रामदर्यापासून िक्त २०-२५ फकलोमीटर आहे.
मुलाांना तपासताना सोहमच्या भावाचे पाय गरम वाटले. "हा मजवांत असावा" असे वाटू न त्याला वेगळे ठे वले
गेले. प्रत्येक क्षण महत्वाचा होता. शेवटी सगळे ससूनमध्ये पोचले. सगळ्या देव माणसाांनी, प्रत्येक मुलाला
वाचवायचा जीवापाड प्रयत्न के ला.
सगळे ससून मध्ये पोचले. मतथे, आधीच सगळ्या मुलाांचे पालक पोचले होते. जश्या गाड्या,
अॅम्ब्युलन्स पोचू लागल्या तशी एकच धावपळ, रडारड सुरु झाली. आपल्या मुलाला शोधण्यासाठी प्रत्येक
पालक आसुसलेला होता. त्यात सोहमचेही आई-बाबा होते.
मयुरेश मजवांत होता. डॉक्टराांने अशक्यप्राय असे प्रयत्न करून, काही मुलाांना वाचवण्यात यश
ममळवले.
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आई म्हणाली "मयुरेश वाचला. मयुरेश उडू न शेतात पडल्यामुळे, त्याच्या अांगाला इतर मुलाांच्या
तुलनेत थोड्या कमी जखमा झाल्या होत्या. इतर लोकाांपैकी ड्रायवर, मशपाई, आमण चार मुले वाचली. त्यापैकी
मतघाांना ढवळे बाईंनी वाचवले". भावाचा मजवलग ममत्र "राम" गेला होता.
दोन-तीन फदवसाांने भाऊ शुिीवर आला. जसा होता तसा परत ममळाला. िक्त हात फ्रॅक्चर झाला
होता. नांतर कोणातरी सांताांकडू न समजले, रे ल्वेने सहलीच्या बसला उडवले तेव्हा सोहमचा भाऊ हवेत उडाला
होता. साक्षात गजानन महाराजाांने, हात देऊन सोहमच्या भावाला अलगद शेतात नेऊन ठे वले.
आपल्या आदल्या जन्मीच्या काही इच्छा, काही कमव बाकी रामहली, की देव आपल्याला पुन्हा जन्म
देतो. ज्याांच्या इच्छा, कमव पूणव होतात, त्याांना मुक्ती ममळते. आता जी मुले स्वगववासी झाली, त्याांच्या इच्छा,
कमव बहुतेक पूणव झाली असावीत.
कदामचत, भावाला पुढे मोठी कमव करायची होती. म्हणूनच, तो वाचला असावा. कदामचत, सोहम
हा असा मवमचत्र, वाया गेलल
े ा होता. म्हणूनच, देवाला आई-बाबाांची काळजी होती. "याांना म्हातारपणी
कोणीतरी आधार असावा" म्हणूनच देवाने भावाला वाचवले असावे.
वाचलेल्या मुलाांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश ममळाला. सरकारकडू न उपचाराांसाठी २५ हजार रुपये
ममळाले. काही पालक, ज्याांची मुले स्वगाववासी झाली होती, त्याांने आपले पैसे गरीबाांमध्ये वाटू न टाकले.
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१०. वेडा सांशोधक, इयत्ता सहावी, सातवीतले पराक्रम

आता सोहमसुिा सहावीत पोचला होता. त्याचे पराक्रम अजूनच वाढणार होते.
जसा सोहम शाळे त जाऊ लागला, तशी त्याला उन्हाळ्याची सुट्टी आठवू लागली. ते फदवसभर
फक्रके ट खेळणे आठवू लागले. शाळे ला दाांडी मारून ममत्राांकडे जाणे आठवू लागले. शाळे त जाणे म्हणजे एकदम
असह्य वाटू लागले.
पावसाळा चालू होता, रोज मभजत मभजत शाळे त जायचे म्हणजे नको वाटायचे. स्लीपरमुळे,
रस्त्यावर साठलेला मचखल पायावर उडायचा. पाय सगळे मचखलाने बरां बटू न जायचे. सकाळी थांड पाण्याने
पाय धुवायचे म्हणले तर नको वाटायचे. अथावतच, यामुळे कोणी शाळे त जाणे बांद करत नाही. आमण के लेच,
तर शाळा बुडवून इतरच रठकाणी भटकत बसत नाही. पण, सोहम म्हणजे सोहम होता.
आता आई तर भावाची काळजी घेण्यात मग्न होती. सोहमला रान मोकळे च ममळाले होते.
अजूनपयांत दाांडी मारली नसली, तरी भरपूर खेळणे चालूच होते.
दरम्यान याचा भाऊ पुन्हा एकदा सांकटात पडला. त्याने खेळायला रॉके लचा ररकामा कॅ न घेतला.
खेळता खेळता त्याचा वास घेऊ लागला. वास काही त्याला सहन झाला नाही आमण त्याने डोळे च पाांढरे के ले.
गडाबडा लोळायला लागला. आई-बाबा घाबरले. सगळ्या लोकाांना मदतीसाठी हाका मारल्या. पण कोणीही
आले नाही. मग बाबा म्हणाले "याला दवाखान्यात न्यावे लागेल" मी ररक्षा घेऊन येतो". पण ररक्षा सुिा
ममळाली नाही.
तेवढ्यात कॉलनीमध्ये एक ररक्षा आली. शेजारच्या नलगे काकुां ने मागवली होती. आई काकूां कडे
गेली आमण म्हणाली "्लीज तुमची ररक्षा आम्हाला देता का? माझा मुलगा िार कसेतरी करतोय, त्याला
दवाखान्यात घेऊन जायचांय. तर काकू म्हणाल्या "नाही, आम्हाला लग्नाला जायचांय, आम्ही ररक्षा नाही देऊ
शकत." एकतर इकडे ररक्षा ममळत नाहीत".
आजकाल जीवनाची ककमत कमी झाली आहे आमण लग्नाची जास्त. तसेही आजकाल, पैश्याला
जास्त महत्व आहे म्हणा.
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शेवटी आई-बाबा आमण सोहम, भावाला घेऊन चालतच बाहेर पडले. जवळच्याच एका
दवाखान्यात गेले. मतथल्या डॉक्टराांने अॅम्ब्युलन्स बोलावली. भावाचा श्वास थाांबत चालला होता. कसेतरी
सगळे मोठ्या हॉस्पीटलपयवत पोचले. मतथे सोहमचा भाऊ परत एकदा वाचला.
काही फदवसाांने, असाच एकदा सोहम मवचार करत होता, "कधी आमण कशी शाळे ला दाांडी
मारायची." त्यातच एकदा त्याने घरचा अभ्यास के ला नाही. झाले, त्याला पमहले कारण ममळाले होते शाळे ला
दाांडी मारायला. सवयीप्रमाणे त्याने ठरवले. त्याने पमहली दाांडी मारली. थेट ममत्राांच्या शाळे त गेला. त्याने
ठरवले होते "या वेळेस ममत्राांकडे जायचे. पण, त्याांच्या शाळे च्या आजूबाजूला खेळायचे नाही". म्हणजे त्याांचे
बहीण-भाऊ, आई-बाबा पकडू शकणार नाहीत." प्रत्येक नवीन अडचणीवर नवीन उपाय शोधण्यात आता हा
पटाईत होऊ लागला होता.
पुन्हा एकदा, सोहम स्वत:ची शाळा बुडवून ममत्राांच्या शाळे त गेला. तो मतकडे प्रमसि झालाच
होता. सोहमचे ममत्रसुिा, आता सोहमसारखीच शाळे ला दाांडी मारून फिरण्यासाठी उत्सुक झाले होते.
त्यातच, दाांडी मारणारे अजून दोन-तीन ममत्र ममळाले. सगळे , सायकल भाड्याने घेऊन थेट खडकी बाजार
गाठायचे. मतकडेच फिरत बसायचे. खेळत बसायचे. आता कोणत्याही ममत्राचे वडील-आई, भाऊ-बमहण
जवळपास फदसणार नव्हते. आमण काहीही अडथळ्यामशवाय खेळायला ममळणार होते.
असे दोन-चार फदवस गेले असतील. सगळे ममत्र घाबरले, सोहमला म्हणाले "बास आता, आम्ही
काही या पुढे येणार नाहीत".
आता सोहमचा नाईलाज होता. आता तो एकटाच उरला होता. पण त्याने ठरवले "काहीही होऊ दे,
शाळे त जायचेच नाही". कु ठे अभ्यास करा? कु ठे मार खा? त्यापेक्षा, हे जीवन म्हणजे कसे मजेदार आहे?"
त्याने ठरवले "शाळे त जायचे नाही आमण या वेळेस पकडले जायचे नाही".
पण, ममत्र बरोबर नसल्यामुळे "आता काय करायचां, कोणाबरोबर खेळायचां?" आपण घरातून
सकाळी ७ वाजता मनघतो. दुपारी एक वाजेपयांत घरी पोचतो. सात वाजल्यापासून एक वाजेपयांत सहा तास
असतात, ते कसे घालवायचे?"
आता एक नवीनच अध्याय सुरु होणार होता.
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याला ते पाण्यात खेळणे आठवू लागले. पण, ते पूवीचे तळे अगदी घराशेजारीच होते. मतकडे खेळणे
थोडे धोकादायक होते. कोणी पामहले असते तर पकडला गेला असता ना सोहम.
या पठ्ठ्ठ्याने नवीनच जागा शोधून काढली. युमनवर्मसटी रस्त्यावर पूवी खूप दगडाच्या खाणी
होत्या. त्या खाणींमध्ये खोदकाम झाल्यामुळे, मतकडे मोठे खड्डे मनमावण झाले होते. आता पावसाळ्यात, या
खड्ड्याांमध्ये पाणी साठायचे आमण तळे तयार व्हायचे. या तळ्यात आजूबाजूचे लोक म्हशींना धुण्यासाठी
घेऊन यायचे. हा त्या पाण्यात पोहायला जायचा. मतकडेच हा पोहायला मशकला.
काही फदवसाांन,े कां टाळा आल्यावर याने फदनक्रम बदलला.
सोहम दप्तर वगैरे घेऊन, शाळे चा गणवेश घालून घरातून मनघायचा, मशवाजी नगर पयांत जायचा.
पण शाळे त नाही जायचा. त्याचे दोन-तीन ममत्र काड्यापेटीचे छाप गोळा करायचे. यालाही वाटले
"आपणसुिा काड्यापेटीचे छाप गोळा करू." आता त्याला नवीनच वेड लागले होते, काड्यापेटीचे छाप
जमवायचे. मग काय, आधी त्याने मशवाजी नगर रे ल्वे स्टेशन पूणव पालथे घातले आमण ममळतील तेवढे काड्यापेटीचे छाप गोळा के ले. २-३ फदवस हाच फदनक्रम सुरु होता.
पण आता, मशवाजी नगरला नवीन छाप ममळणे बांद झाले होते. "आता काय करायचे?" तर आपण
दापोडीला जायचे, मतथेही शोधायचे". खडकीला नाही जायचे, मतकडे कोणी पामहले तर?" अश्या प्रकारे
सोहम, दापोडी, पुणे स्टेशन, कासारवाडी, लपपरी, लचचवड पयांत पोचला. हजार-दोन हजार छाप गोळा के ले
त्याने.
आता तो ज्या रे ल्वे स्टेशनला जायचा. मतकडे कोणीही, काहीही, खेळताना फदसले, की हा सुिा
शाममल होऊ लागला. त्याची प्रमसिी, पुणे स्टेशन पासून लचचवड पयांत पोचली होती. म्हणजे
लहानपणापासूनच, सोहमला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रमसि व्ह्यायची सवयच होती.
गोट्या, फक्रके ट, मवटी-दाांडू असे खेळ आता तो चाांगल्या प्रकारे खेळू लागला होता.
१५-२० फदवस झाले असतील. सोहम घरून मनघायचा, खूप फिरायचा, पोहायचा, छाप गोळा
करायचा, खेळायचा, बागडायचा. शाळा सुटायची वेळ झाली की घरी पोचायचा. कोणाला काहीही सांशय
आला नव्हता. पण त्याला रोजच भीती वाटायची, "घरी कळाले तर?"
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कॉलनीत एका मुलाकडे दुबीण होती. तो काही ती दुबीण सोहमला द्यायचाच नाही. आता सोहम
दुपारी घरी पोचला, की त्याला नवीनच वेड लागले होते. सोहमला दुबीण बनवायची होती "त्याची स्वत:ची".
एका ओळखीच्या काकाांने दोन लभग फदली होती त्याला. एक होते अांतरवक्र आमण दुसरे होते बही:वक्र. त्याने
दोन पोकळ डब्बे घेतले. दोन्हीही, आकाराने म्हणजे व्यासाने वेगळे होते. त्याांच्या दोन्ही टोकाांना ही दोन लभग
बसवली. आता हे दोन डब्बे असे जोडले, की त्याांच्यातले अांतर कमी जास्त करता येत होते.
मग दुबीण तपासण्यासाठी तो घराच्या गच्चीवर गेला. काय आश्चयव, खडकी बाजारातील, सात
फकलोमीटर दूरवरची शेवाळे मबलल्डग स्पष्ट फदसत होती, अगदी नाव सुिा स्पष्टपणे फदसत होते. बाकीच्याांच्या
दुर्मबणीमधून समोरची मबल्डींगसुिा नीट फदसायची नाही. चला, सोहमचा पमहला प्रयोग यशस्वी झाला होता.
त्याची दुबीण िार प्रमसि झाली होती. जो मुलगा त्याला दुबीण देत नव्हता, तोच आता सोहमची दुबीण मागू
लागला होता. सोहमला वेड्यात काढू न, ती दुबीण पुढे कोणीतरी चोरली. सोहम िार रडला तेव्हा.
काही फदवसाांने सोहमला लक्षात आले "आपल्याकडे के बल कनेक्शन नाही". "आपल्याकडे एकच
वामहनी फदसते, ती म्हणजे दूरदशवन". मग त्याला वाटले "एक मडश-अॅन्टीना तयार करावा". म्हणजे काही
वामहन्या फदसतील. आता मडश-अॅन्टीना कसा फदसतो? तर, चाळणी सारखा. मग त्याने घरातूनच एक जुनी
चाळणी ममळवली. मतला ताांब्याच्या काही तारा गुांडाळल्या. आमण, वायर फदली घराच्या अॅन्टीन्याला जोडू न.
पुन्हा आश्चयव, अजून एक वामहनी सुरु झाली होती. त्या वामहनीवर िक्त मचत्रपटच लागायचे. दोनतीन फदवस व्यवमस्थत चालले. पण, मतसऱ्या फदवशी ती वामहनी फदसेनाशी झाली. गच्चीवर जाऊन पामहले तर,
वाऱ्यामुळे त्याचा अॅन्टीना तुटून लोंबकळत होता. पुन्हा जोडला. पण, आता ती वामहनी फदसत नव्हती.
शेवटी त्याांनी के बलच घेतले.
आता सोहम मसनेमे घरीच पाहू शकत होता. मसनेमा पहाता पहाता त्याला एक कल्पना सुचली,
"आपण प्रोजेक्टर बनवला तर?" प्रोजेक्टर म्हणजे, अलीकडे काच, पलीकडे फिल्म आमण मागून फदव्याने िोकस
अशी रचना असते.
सोहमला प्रोजेक्टर बनवण्याचे नवीन खूळ ममळाले होते. जुन्या काळी असा एक फिल्म पाहण्याचा
डब्बा ममळायचा. त्याने तो ममळवला. सोहमला जे जे हवे होते, ते देव देत होता. आता फिल्म्स शोधायच्या
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होत्या. पण, फिल्म्स शोधायच्या कधी? तर आता हा फिल्म्स शोधायला बाहेर पडू लागला. अथावतच, शाळे ला
दाांडी मारून. भरपूर फिल्म्स गोळा के ल्या त्याने.
आता डब्बा ममळाला, फिल्म्स सुिा ममळाल्या. आता अांधारी खोली आमण प्रकाशासाठी लाईट हवी
होती. अांधारी खोली म्हणजे, आईची साडी बाांधून तयार के लेली जागा. आमण लाईट म्हणजे, फदवाळीच्या
माळे तील छोटा फदवा.
अश्या प्रकारे त्याचा स्वत:चा प्रोजेक्टर तयार झाला. पण, मचत्र उलटे फदसायचे. ते त्याला कधीच
सरळ नाही करता आले.
असो, जर सोहमने लहानपणापासून अभ्यासाकडे व्यवमस्थत लक्ष फदले असते, पाया भक्कम के ला
असता, तर तो नक्कीच एखादा शास्त्रज्ञ होऊ शकला असता. असो, पण पुढे जाऊन, त्याचे तोच भलेमोठे शोध
लावणारच होता म्हणा.
मध्यांतरी, सोहमच्या आयुष्यात राजू मामा आले. राजू मामा ररक्षा चालवायचे. त्याांच्या बहादुरीचे,
मारामारीचे फकस्से ऐकू न सोहमला वाटायचे "आपण सुिा ररक्षा चालवावी. म्हणजे, आपण पण डेंजर होऊत.
आपल्याला कोणी मारणार नाही. कोणी आपले चेंडू, गोट्या महसकावून घेणार नाही."
त्याकाळी, सुनील शेट्टी, अजय देवगण याांचे मसनेमे िार चालायचे. राजू मामाचे व्यमक्तमत्व म्हणजे,
असेच सुनील शेट्टी ककवा अजय देवगणचे वाटायचे. राजू मामा प्रत्येक गोष्टीत पटाईत. गोड बोलण्यात तर राजू
मामा एक नांबर. पण, जेवढे गोड तेवढेच बहादूर. प्रत्येक कलेत मनपुण होते राजू मामा. गायचे, वेगळ्या
वेगळ्या कलाकाराांचे हुबेहूब आवाज काढायचे. त्याांचे पाहून पाहून सोहमसुिा हळू हळू गायला आमण
कलाकाराांचे आवाज काढायला मशकला.
आईच्या दु:खात राजू मामाच एकमेव आधार होते. राजू मामाांसोबत वेळ कसा मनघून जायचा? ते
कळायचे सुिा नाही.
राजू मामा म्हणजे पुस्तकाांचे दुकानच होते. प्रत्येक घटनेवर त्याांच्याकडे काहीना काही गोष्ट उपलब्ध
असायचीच. गोष्टीसुिा अगदी रां गवून रां गवून साांगायचे. काल परवाच, अगदी १५ ऑगस्टच्या फदवशी,
अचानक राजू मामा गेल्याची बातमी कानावर पडली. ऐन ४५व्या वषीच, हृदयमवकाराने राजू मामाांचे मनधन
झाले होते. त्या फदवशी खरां साांगतो, मन अगदी बेचैन झाले होते. कदामचत, स्वातांत्र्यफदनीच देवाने त्याांना
स्वतांत्र के ले असावे.
पुन्हा भूतकाळात जाऊ.
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आईने सोहमचे पराक्रम राजू मामाला साांमगतले होतेच.
आता सोहम, गेला एक ममहना शाळे ला दाांडी मारत होता. शेवटी त्याच्या बाईंनी भावाकडे मनरोप
पाठवला. घरी कळाले. आईने मामाला साांमगतले. आयुष्यात पमहल्याांदाच सोहमने पट्ट्याने मार खाल्ला.
अांगावर वळ उठे पयांत मार खाल्ला. नांतर मामाला दया आली. मामा म्हणाला "अरे सोहम, तुला आईने फकती
वेळा साांमगतले? अरे , एवढा त्रास नसतो रे द्यायचा घरच्याांना." म्हण, पुन्हा असा त्रास देणार नाही".
सोहम सुिा म्हणाला. "पुन्हा असा त्रास देणार नाही". पण, आपण असे वागल्यामुळे घरच्याांना
कसा काय त्रास होत असेल?" हे सोहमला अजूनपयांत कळतच नव्हते.
त्याच फदवशी, सोहमने जमवलेले हजार-दोन हजार काड्या-पेटीचे छाप आईने जाळू न टाकले.
सोहमला मार खाण्याचे दु:ख नाही झाले. पण, गेल्या एका ममहन्यात साठवलेले, सगळे काड्या-पेटीचे छाप
जाळू न टाकल्याचे दु:ख झाले.
दुसऱ्या फदवशी आई पुन्हा शाळे त आली. बाईंसमोर खूप रडली. पुन्हा सोहमची शाळा सुरु झाली.
तसे आत्तापयांत, सोहम कसातरी पास होऊन पुढच्या वगावत जात रामहला होता.
मामाने सुिा एक आयमडया लडवली. त्याने त्याच्या एका ममत्राला, रोज सोहमला शाळे तून
आणायचे काम साांमगतले. आता हा ममत्र म्हणजे "सोन्या". तर हा सोन्या मामा, सोहमच्याच शाळे तील मुलाांना
ररक्षाने ने-आण करत होता. आता होणार असे होते की, जाताना शाळे तली मुले सोहमच्या बरोबर असणार
होती आमण येताना मामाचा ममत्र. म्हणजे दोन्ही वेळेस सोहमवर कोणाचेतरी लक्ष राहणार होते. त्याला दाांडी
मारता येणार नव्हती.
आता, मामाकडे सोहमचा अभ्यास घेण्याची जबाबदारी आली होती. उत्तरे चुकली, की पट्ट्याने
मार ठरलेलाच होता. मामा, सोहमला अांगठे पकडायला साांगून पाठीवर पट्टी ठे वायचा. पट्टी पडली तर
पट्ट्याने मार ममळायचा. "रोज दोन पान शुिलेखन करायचे" हा मनयमच राजू मामाने सोहमसाठी घालून
फदला होता. शुिलेखन के ल्यामुळे, आता हळू हळू सोहमचे अक्षर सुधरू लागले होते.
अधे मध्ये राजू मामा, आई, सोहम आमण भावाला घेऊन सहलीला न्यायचा. कधी लसहगड, कधी
मुळशी, कधी लोणावळा, अश्या ररक्षातूनच सहली काढल्या जायच्या. असेच एकदा, मामाने सहल ठरवली.
रठकाण होते खेड-मशवापूर, बनेश्वर. तर सगळ्याांनी खेड-मशवापूरच्या दग्यावचे दशवन करून, बनेश्वरच्या
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महादेवाचे दशवन घेतले आमण मागेच असणाऱ्या बागेपाशी गेले.
बागेपाशी एक डबके होते. आता हे डबके म्हणजे, दोन खडकाांत साठलेले पाणी. पाणी बघून
सोहमचा सांयम सुटला. त्याच्याबरोबर भाऊ होता. भाऊ म्हणाला "मी काही येत नाही पाण्यात". तूच जा".
सोहम पाण्यात उतरला, भाऊ बाहेरच बसून रामहला. पाण्यात सोहमचा पायच सटकला. सोहम बुडू लागला.
भावाने त्याला बुडताना पामहले आमण ओरडू लागला "आई दादा बुडतोय". ते सोहमला सुिा ऐकू आले. तो
बुडत होता, पण भीती वाटली पट्ट्याच्या माराची. त्याने डोके लडवले आमण पाण्याच्या तळाशी गेला.
तळाशी गेल्यावर, जोरात पायाने जममनीवर दाब देऊन वरच्या फदशेने आला. नशीब पूणव खडक होता तो,
काहीही गाळ नव्हता. नाहीतर सोहमचे काही खरे नव्हते. वर पोचल्यावर, आधी एका दगडाला पकडले आमण
बाहेर आला. तोपयांत मामा, बाबा सगळे आले. सगळ्याांना वाटले "भावाचा काहीतरी गैरसमज झाला असावा.
"
चला, पट्ट्याचा मार वाचला होता. (सोहमला तेव्हा नीट पोहता येत नव्हते. पण वाचण्याची कला
मशकला तो या घटनेतन
ू . तर लहान ममत्राांनो, बुडत असताल तर असे वाचता येते बुडण्यापासून. लहान
मुलाांच्या पालकाांनो, मुलाांना पोहायला जरूर मशकवा).
याच वषी सोहम, आई आमण भाऊ मावशीच्या घरी गेले. त्याांच्या घरी सुिा, मारामारी करून
सगळ्याांना हैराण करून सोडले. आई कशी काय सांभाळणार होती त्याांना, देवच जाणे? आई म्हणाली, "आता
दांगा के लात तर मामालाच साांगेन घरी गेल्यावर". तेव्हा कु ठे सोहम ग्प झाला. पण, घरी आल्यावर आई
त्याचे पराक्रम मामाला साांगणार. हे त्याला मामहतीच होते.
मतथून सगळे आज्जीच्या गावाला गेल.े मतथेही हा नारळ तोडण्यासाठी घराच्या पत्र्यावर चढला.
मामीसुिा सोबत होती. नेमका नारळ पत्र्यावर पडला. नारळाच्या दणक्याने पत्रा वाकला आमण दोन
पत्र्याांमध्ये जागा मनमावण झाली. सोहम नेमका उतारावर उभा होता. त्याचा तोल गेला आमण सोहम त्या
पत्र्याांच्या मधल्या जागेत जाऊ लागला. मामीने पकडले म्हणून वाचला. नाहीतर, शरीर आमण डोके वेगळे
झाले असते.
आपल्या आदल्या जन्मीच्या काही इच्छा, काही कमे बाकी रामहली की देव आपल्याला पुन्हा जन्म
देतो. ज्याांच्या इच्छा, कमे पूणव होतात त्याांना मुक्ती ममळते. बहुतेक सोहमला पुढे काही मोठे पराक्रम करायचे
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होते म्हणूनच तो वाचला असेल.
आईला कळाले होते "आता जास्त फदवस याला मामा-मावशीकडे ठे ऊन काही िायदा नाही.
त्यापेक्षा घरीच मनघावे. ठरले तर, सगळे दुसऱ्या फदवशीच पुण्याला परत आले.
आता आई राजू मामाला साांगणार होती. पट्ट्याने मार ममळणारच होता. पण, सोहम खुष होता.
कारण मार, सोहमला आमण त्याच्या भावाला अशा दोघाांना ममळणार होता. म्हणजे, या वेळी सोहम एकटा
नव्हता. म्हणूनच तो खुष होता. तसेही व्हायचे असे की, सांध्याकाळी मामा दोघाांचीही प्पी घ्यायचे. भाऊ
जेव्हा मामाला प्पी द्यायला जायचा, तेव्हा हळू च मामाच्या कानात सोहमच्या चहाड्या साांगायचा. याच्या
चहाड्याांमुळे, सोहमला नेहमी मार खायला लागायचा.
या वेळी सोहम खुष होता. मनातच भावाला म्हणाला "रोज माझ्या चहाड्या साांगतोस काय? मला
तर मार खायची सवयच आहे. पण तुझे कसे होणार आता? इतकी नाजूक तुझी त्वचा. आता तुला कळे ल, मार
कसा लागतो ते."
दरम्यान, सोहमचे वडील ज्ञानेश्वर महाराजाांच्या पालखीबरोबर आषाढात पांढरपूरच्या वारीला
जाऊ लागले. आता, या पांधरा फदवसात सोहमला मार खाण्यापासून वाचवणारे कोणीच नव्हते. सोहम
एकटाच दु:खी व्हायचा. नेहमी बाबाांना म्हणायचा "बाबा नका जाऊ वारीला." बाबाांना त्याच्या बोलण्याचा
मूळ अथव कधीच कळला नाही. तसेही, बाबाांचे पाांडुरांग प्रेम मोठे असायचे आमण बाबा मनघायचे वारीला.
असे फदवस चालले होते. सहावीचे वषव सांपले, परीक्षा झाल्या. मनकाल लागला आमण सोहम
अनपेमक्षतरीत्या पास झाला आमण सातवीत पोचला. पराक्रमाची पातळी अजूनच वाढणार होती.
सातवीत आईने, सोहमला इां ग्रजी आमण गमणताचा क्लास लावला. क्लास होता रें ज-महल्स मध्ये
बमहरट सराांकडे. बमहरट सर मस्त मशकवायचे गमणत. क्लास असायचा सांध्याकाळी. आता, सकाळी शाळे त
जाणे आमण सांध्याकाळी क्लासला. सोहमचा फदनक्रम पक्काच करून टाकला होता आईने. आईला वाटले असेल
"याला नवीन नवीन योजना बनवायला वेळच ममळणार नाही." पण, सोहमला काही शाळे त जावेच वाटत
नव्हते. क्लासला मात्र मनयमाने जावे वाटायचे.
सोहम मवचार करायचा "आता तर "सोन्या मामा सुिा आहे लक्ष ठे वायला" मग दाांडी कशी
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मारणार शाळे ला?" त्याला एकदम हतबल झाल्यासारखे वाटू लागले.
ममहनाभर झाला असेल, सोहम शाळे ला मनयममत जात होता. एक चाचणी परीक्षा सुिा चाांगल्या
माकाांने पास झाला. घरच्याांना वाटले "हा आता सुधारला असेल".
पण नाही, अचानक एके फदवशी "राजू मामा" आमण "सोन्या मामाचे" काहीतरी मबनसले. आमण,
सोहमचे ररक्षाने जाणे बांद झाले. आता त्याच्यासमोर िक्त एकच अडथळा होता. तो म्हणजे, सकाळी
त्याच्याबरोबर शाळे त जाणारी, त्याच्यावर लक्ष ठे वणारी मुल.े
अशातच, आईचा अपघात झाला. कां बरे चे हाड फ्रॅक्चर झाले. आई दोन ममहने दवाखान्यातच
राहणार होती. बाबा गावावरून मावशीला घेऊन आले. मावशी तेव्हा गरोदर होती. पण, आईवरच्या आमण
मुलाांवरच्या प्रेमापोटी ती पुण्याला आली.
आईचा अपघात होण्याचे कारण म्हणजे, गेली काही वषां, जशी मुले मोठी होत होती. तसे घरात
येणारा बाबाांचा पगार कमी पडू लागला होता. आई कधी कपडे, चादरी, बटाट्याचे पापड, ताांदळाच्या
चकल्या, पापड्या, असे काही काही बनवून मवकू न घराला हातभार लावत होती. तसे, अधे मध्ये आईने ४-५
वेगळ्या वेगळ्या नोकऱ्यासुिा के ल्या होत्या. कधी शेतकी कॉलेजमध्ये लेखमनक म्हणून, कधी लॉटरीच्या
दुकानात मदतनीस म्हणून, कधी के बलवाल्याकडे पैसे गोळा करण्याचे काम. असे, भरपूर प्रयत्न के ले होते आईने
आत्तापयांत.
अशातच राजुमामाची ओळख झाली होती. राजू मामाांच्या प्रोत्साहनामुळे, आईने ररक्षा मशकू न,
नवीन ररक्षा मवकत घेऊन, स्वत: ररक्षा चालवायचे ठरवले. तर असेच एकदा, राजू मामा आईला ररक्षा
मशकवत होते. एका वळणावर ररक्षा पालटली आमण आईचे कां बरे चे हाड मोडले.
प्रॉब्लेम असा होता की, थेट कां बरे चेच हाड फ्रॅक्चर झाले होते. मतथे ्लास्टर करता येत नव्हते. िक्त
इां जेक्शन घेऊनच बरे व्हायचे होते. दोन ममहने रोज दहा इां जेक्शन घ्यायचे होते. म्हणजे, दोन ममहन्यात आई
६०० इां जेक्शन घेणार होती, ते सुिा कां बरे त.
रोज मामा आमण बाबा दवाखान्यात जायचे. घरी िक्त मावशीच असायची. आता मावशीला तर
सोहम सहज वेड्यात काढू शकणार होता.
सोहमने पुन्हा एकदा घरचा अभ्यास के ला नाही. पुन्हा घाबरून शाळे ला दाांडी मारावेसे वाटू
लागले. त्याने पुन्हा मवचार के ला "बरोबर ही मुले असताना दाांडी कशी काय मारायची?". त्याला नामवन
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आयमडया सुचली " त्या मुलाांसमोर आपण वगावपयांत जायचे. आमण शाळा भरायच्या अगोदरच शाळे तून परत
बाहेर पडायचे."
पुन्हा नवीन आमण िू ल-प्रूि ्लॅन ठरला होता. त्याने दुसऱ्या फदवशी तसेच के ले. मतसऱ्या फदवशी,
गेल्यावेळीसारखाच मवचार पुन्हा मनात आला "आता बाईंना काय साांगायचे? काल का नाही आलो म्हणून?"
त्या पेक्षा शाळे त जायलाच नको. "पुन्हा पमहले पाढे पांचावन्न."
पुन्हा रे ल्वे स्टेशन वर भटकणे सुरु.
असेच, शाळे ला दाांडी मारून ७ - ८ फदवस झाले असतील. कॉलनी मध्ये एक मुलगी होती. मतला
"फदव्या भारती" िार आवडायची. झाले, सोहमला सुिा "फदव्या भारती" आवडू लागली. मग त्याला नवीन
खूळ ममळाले, "फदव्या भारती" चे िोटो गोळा करण्याचे. आता सोहम "फदव्या भारतीचे" िोटो ममळवण्यासाठी
शाळे ला दाांडी मारून फिरू लागला.
असा एक ममहना झाला बाबा शाळे तच गेला नाही. ममहन्याने आई, बरी होऊन घरी आली.
त्या काळी w.w.f िार प्रमसि झाले होते. सोहम आमण त्याचा भाऊ फदवसभर तो कायवक्रम
बघायचे. w.w.f बघून घरीच मारामारी करायचे. w.w.f. चे िोटो गोळा करायचे. आई बरी होऊन घरी
येईपयांत, सोहमची आवड बदलली होती. आता त्याला फदव्या भारती आवडेनाशी झाली. आमण नवीन वेड
लागले, w.w.f. चे िोटो गोळा करण्याचे. आता हा w.w.f. चे िोटो गोळा करण्यासाठी फिरू लागला होता. हे
िोटो तो भावाला लाच म्हणून द्यायचा, "मामाला त्याच्या चहाड्या न साांगण्यासाठी.
असा दीड ममहना झाला होता त्याला शाळे त जाऊन. बाईंनी एका "अममत" नावाच्या मुलाला,
सोहमच्या घरी जाऊन यायला साांमगतले. त्या काळी मोबाईल वगैरे असे काही नव्हते बरां का. अममत कॉलनीत
पोचला तेव्हा नेमका सोहम घरीच होता. त्याने अममतला घरी येताना पामहले. सोहमने घराला कु लूप लावले
आमण गच्चीवर जाऊन लपला. अममतने, घराला कु लूप पाहून एक मचट्ठी मलमहली. मचठ्ठी घरात टाकू न फदली
आमण मनघून गेला. त्याला गेलल
े ा पाहून सोहम घरी गेला आमण मचट्ठी उचलली. त्यावर मलमहले होते "सोहम
शाळे त येत नाही, बाईंना येऊन भेटणे".
आता तरी सुधारावे की नाही? पण, त्याने पुन्हा ठरवले "या वेळेस घरी काहीच कळू द्यायचे नाही".
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मचट्ठी िाडू न टाकली.
शाळे तून घरी पाठवलेली तक्रारींची पत्र, हा बाबा पोस्ट-मन ला शोधून स्वत:च ममळवून िाडू न
टाकू लागला.
दाांडी मारणे सुरूच होते. कॉलनीत खेळताना याच्याकडे बॅट आमण बॉल नव्हती. खेळणारी मुले
याला बॅरटग द्यायची नाहीत. त्याने ठरवले "आपल्याकडेही आपला बॉल असावा." त्याचे वेड पुन्हा बदलले.
त्याला आता, टेमनसचे चेंडू ममळवण्याचे वेड लागले होते. मशवाजी नगरच्या पररसरात फिरताना
कोणी टेमनसच्या चेंडूने खेळताना फदसले, की स्वत:ची वही त्याला देऊन हा टेमनसचा चेंडू ममळवू लागला. घरी
आईने मवचारले तर साांगायचा "अग आई, एक गरीब मुलगा भेटला, त्याच्याकडे वही सुिा नव्हती, त्याला
मशकायची िार इच्छा होती. म्हणून मी माझी वही त्याला देऊन टाकली." "आपला मुलगा फदलदार झाला"
असे समजून आईसुिा खुष व्हायची. गेल्या १५ फदवसात याने १०-१२ टेमनसचे चेंडू गोळा के ले होते. एकही
वही मशल्लक रामहली नव्हती.
सातवीतच त्याच्या लक्षात आले, आई आमण भावाने एक गल्ला जमवला आहे. गल्ला म्हणजे मपगी
बँक. तो गल्ला ्लामस्टकचा होता. खाली एक झाकण होते. हे झाकण उघडू न, सोहम रोज गल्ल्यातून ५ रुपये
चोरू लागला.
बाहेर नवीनच "मसिी-मवनायक" ची वडा-पावची गाडी लागली होती. या पाच रुपयातून हा वडापाव खाऊ लागला.
काही काळाने "सोहम गल्ल्यातून पैसे चोरतो म्हणून" घरी लक्षात आले. थोडा मार पडला, गल्ला
सुिा बदलला गेला. यावेळी कललगडा सारखा मातीचा गल्ला आला होता. तो िोडला तर पकडला गेला
असता सोहम.
भाऊ लहान असूनही पैसे साठवायचा आमण सोहम मोठा असूनही पैसे चोरायचा. भावाला
सोहममुळे नवीनच ड्युटी लागली होती. रोज सांध्याकाळी, घरी आले की गल्ला तपासायची. भाऊ रोज
गल्ल्याच्या वजनावरुन "सोहमने आज पैसे चोरले की नाही?" याचा अांदाज लावू लागला होता. त्याचा भाऊ
म्हणजे "क्राांमतवीर" मचत्रपटातला "परे श रावलच" होता.
पुढे कधी तरी सांजय दत्त आमण जॅकी श्रॉिचा "खलनायक" हा मसनेमा आला. तेव्हा, त्यातले सांजय
दत्तचे "बल्लू" हे गुांड असणारे पात्र सोहम स्वत:ला समजू लागला होता. आमण अथावतच, सोहमचा भाऊ म्हणजे
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जॅकी श्रॉि उिव "इन्स्पेक्टर राम".
कोणी चाांगले वागण्यासाठी प्रेरीत करू लागले, की याला असह्य वाटू लागायचे. कोणी चाांगले वाग
असे म्हणाले की "आपण वाईट आहोत" ही भावना अजूनच प्रबळ व्हायची. याच्यातला "बल्लू" जागा व्हायचा.
आमण सोहम गाणे म्हणू लागायचा "नायक नाही, खलनायक हू मै. जुलमी बडा, दुखदायक हू मै.....मै भी
शराित से जीता मगर, मुझको शरीिो से लगता था डर. जो चीज माांगी थी वो ना ममली, करता मै और क्या?
बस छीन ली..... बस छीन ली.... बस छीन ली......"
कदामचत, गाण्यातल्या या शब्दाांचा, आमण गायकाच्या आवाजातल्या करूणपणाचा, सोहमवर
लहानपणीच पगडा पडला असावा. कदामचत, "मी मागूनही तुम्ही पैसे देणार नाहीत हे मला मामहती आहे.
म्हणूनच मी पैसे चोरतो" असे त्याचे म्हणणे असावे. "त्यातले, "बस छीन ली" हे अमतशय दु:खदपणे म्हणलेले
वाक्य म्हणजे, सोहमचे नेहमीचे आवडणारे वाक्य झाले होते. पण, आपण चुकीचे वागतो ही जाणीव त्याला
होतीच की.
सोहम सुिा कमी नव्हता. नाणी तर मातीच्या गल्ल्यातून बाहेर काढणे अवघड होते. म्हणून हा
आईची हेअर मपन घेऊन, हळू च नोटा बाहेर काढू लागला. पाच रुपयाांवरून, आता याची चोरी १० रुपयाांवर
आली होती.
अचानक एके फदवशी भाऊ तावातावाने घरी आला आमण म्हणाला "आई, दोन ममहने दादा शाळे त
नाही गेला." तुला बाईंनी शाळे त बोलावलांय." पाचवीत ५ फदवस, सहावीत १ ममहना, सातवीत २ ममहने.
असे मोठे होता होता, त्याचे शाळे ला दाांडी मारण्याचे फदवस सुिा वाढू लागले होते.
"भावाने आईला आपले पराक्रम साांमगतले आहेत" हे ऐकू न सोहमच्या पायाखालची वाळू च सरकली.
म्हणजे, या वेळेसही पकडला गेला होता सोहम.
अगदी अांगावर वळ उठे पयांत मार पडला.
दुसऱ्या फदवशी आई शाळे त आली. बाईंच्या समोर खूप रडली. म्हणाली "अहो बघा ना, हा
मबल्कू लच ऐकत नाही". आम्हालाही मामहती नव्हते की हा शाळे त येत नाही. हा घरातून तर शाळे चे कपडे
घालून मनघतो. पण, शाळे त कसा काय पोचत नाही, देवच जाणे? याला काय होते शाळे त जायला? मामहती
नाही".
आता आईने, बाईंशी बोलून नवीनच आयमडया काढली. आईने सोहमला एक डायरी फदली आमण
म्हणाली "आता रोज या डायरीवर बाईंची सही घेऊन यायची." या वरून समजणार होते की, सोहम शाळे त
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गेला होता की नाही.
सोहमची शाळा पुन्हा सुरु झाली. रोज डायरीवर सही आणायला लागत होती.
त्या काळात, टी.व्ही वर कु टुांब मनयोजनाची जामहरात सारखी दाखवली जायची. त्या
जमहरातीमध्ये एक माणूस, एका बाटलीत एक टमाटर टाकतो आमण झाकण बांद करतो. तो टमाटर त्या
बाटलीत व्यवमस्थत बसतो. मग तो माणूस, त्याच बाटलीत अजून एक टमाटर टाकतो, आमण पुन्हा झाकण बांद
करतो. या वेळी, दोन्ही टमाटर त्या बाटलीत दाटीवाटीने बसतात. तो माणूस, पुन्हा अजून एक टमाटर त्या
बाटलीत टाकतो, आमण झाकण बांद करण्याचा प्रयत्न करतो. या वेळेस तीनही टमाटर िु टू न जातात. आमण पुढे
वाक्य दाखवले जाते "एक या दो बस".
ही जामहरात पाहून सोहमला नवीन आयमडया ममळाली. त्याने पुन्हा ठरवले "एका ममहन्यात आता
जास्त फदवस दाांडी मारायची नाही" दोन ककवा तीन फदवस िक्त".
कु टुांब मनयोजनाच्या वाक्याचा उपयोग त्याने स्वत:साठी करून घेतला होता. "दो या तीन बस".
आमण अथावतच, "दो या तीन बस" हे वाक्य त्याचे आवडते वाक्य झाले होते.
आता सोहम १० फदवस शाळे त जायचा आमण दोन फदवस दाांडी मारायचा.
आता या दोन फदवसात बाईंची सही तर ममळणार नव्हती. मग हा घरी साांगू लागला "आज बाईच
शाळे त आल्या नव्हत्या." दुसऱ्या फदवशी बाबाांच्या नावाने मचट्ठी तयार करू लागला की "काल आजारी
असल्यामुळे सोहम शाळे त येऊ शकला नाही".
त्याचे काम भागू लागले.
अधे मध्ये हा, बाईंच्या नावाने मचट्ठी मलहून घरी दाखवू लागला की "तुमचा मुलगा िार हुषार आहे,
व्यवमस्थत अभ्यास करतो. चाांगले गुणसुिा ममळवतो."
घरचेही खुष राहू लागले. पण, हा काहीतरी जादू करतो, आमण मुलाांना कसेही पटवून आपल्या
बरोबर फिरायला नेतो असे वाटू न, मुले त्याच्याबरोबर बोलेनाशी झाली. हा पुन्हा एकटा पडला.
सोहमची सातवी सांपली. पुन्हा तो अनपेमक्षतरीत्या आठवीत पोचला. सातवी ब मधून आता सोहम
आठवी क मध्ये गेला होता. दर दोन वषावला एक तुकडी खाली खाली तो सरकत होता.
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११. इयत्ता आठवी, नववी, सोहमचे घरून पळू न जाणे, बालाजीची आयुष्यातली एन्री, शनी
महाराजाांचे प्रथमच आयुष्यात आगमन, पमहला प्रेमभांग

आता त्याने ठरवले "आपण दाांडी नाही मारायची. थोडे व्यवमस्थत वागू. अभ्यास करू, चाांगले
माक्सव ममळवू. घरच्याांना खुष करू. आई-बाबाांनी खूप कष्ट के ले आहेत". तर असे अधून मधून त्याला मातृ-मपतृ
प्रेमाचे झटके येवू लागले होते.
आठवीत नवीन मवषय आला होता "सांस्कृ त".
इां ग्रजी सारखाच, सोहमला सांस्कृ त हा सुिा मवषय सोपा जाऊ लागला. नेहमी वगावत पमहला नांबर
असायचा त्याचा सांस्कृ त मध्ये.
आठवीत दुपारी शाळा असायची. आता राजू मामा सोहमला व्यायाम करायला मशकवू लागले होते.
सकाळी उठू न धावायला जायचे, जोर बैठका मारायच्या, दोरीवरच्या उड्या मारायच्या, असे व्यायाम तो करू
लागला होता. दोरीवरच्या उड्या मारायला त्याला खूप आवडायचे. त्याचे रे कॉडव झाले होते, एका मममनटात
तो १५८ दोरीवरच्या उड्या मारू शकत होता.
व्यायाम मात्र हा मन लावून करायचा. त्यामागे एक कारण होते. एकदा त्याची एक दूरची बहीण
त्याांच्या घरी आली होती. ती त्याला म्हणाली "तू हसलास की सगळे पळू नच जात असतील".
सोहम म्हणजे, फदसायला अगदी साधारण होता. आधीच बटाट्यासारखे डोळे . त्यात नेहमी मार
खाऊन, रडू न रडू न डोळे नेहमी सुजलेलेच असायचे. तसेच याचे दात सुिा पुढे होते. उन्हात खेळून रां ग सुिा
काळा झाला होता. "तारे जमीन पर" या मसनेमातला "दशील सिारी" जर खूप काळा असता, त्याचे डोळे मोठे
आमण सुजलेले असते, तर अगदी सोहमसारखा फदसला असता.
याला लहानपणापासून न्यूनगांडच झाला होता. भाऊ गोरा पान होता, सोहम काळाकु ट्ट पडला
होता. भावाचे नाक, कान डोळे , कसे आखीव रे खीव होते. तर, सोहमचे नाक, कान डोळे जरा मवमचत्रच होते.
त्याकाळी सोहम, अगदी परग्रहावरून आलेल्या प्राण्यासारखा फदसायचा. हा मवचार करायचा, "आपण िार
वाईट फदसतो, व्यायाम के ला तर शरीर सुधारे ल आमण जरा बरे फदसूत आपण. म्हणून हा व्यायाम करू लागला.
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या सवयीमुळे, हळू हळू अांग मजबूत होऊ लागले. उां ची सुिा वाढू लागली.
पण, आता ही दाताांमाधली िट कशी बुझवायाची? तर दाताांमधली िट बुझवण्यासाठी, हा त्या
दाताांमधल्या िटीमध्ये िे मवकॉल, िे वी-फवक वगैरे गोष्टी टाकू लागला. पण दात काही मचटकतच नव्हते. मग
याने एक मजबूत पण पात्तळ दोरा घेतला आमण त्या दोऱ्याने दात आवळू लागला. काही फदवस असेच चालू
होते. हळू हळू दात हलू लागले आमण शेवटी टेकले एकमेकाांना. याने नायलॉनच्या दोऱ्याने दात बाांधून ठे वले.
आमण शेवटी दाताांमधली िट बुझवण्यात यश ममळवलेच. अश्याप्रकारे सोहम, मबना खचावचा दाताांचा डॉक्टर
झाला होता.
हा जेव्हा सकाळी पळायला जायचा, तेव्हा याला रस्त्यात अनेक बागा फदसायच्या. बागेतल्या
झाडाांना खूप िु ले असायची. त्याने मवचार के ला "आई रोज पूजा करते, आईला िु ले रोजच लागतात. मग
आपण ही िु ले तोडू न आईला फदली तर?" आई खूप खुष होइल."
एके फदवशी याने थोडी िु ले तोडली आमण आईला फदली. आई खरे च खुष झाली.
आता याचा सकाळचा कायवक्रम बदलला होता. रोज शेजारच्या बागेतली िु ले तोडायची आमण
आईला द्यायची. झेंडू, गुलाब, चािा, मोगरा अशी िु ले हा शेजारच्या बागाांमधून चोरू लागला. कोणी कधीही
सोहमला हटकले नाही. त्याची लहमत वाढत गेली. हळू हळू चोरलेल्या िु लाांची सांख्या सुिा वाढू लागली.
तर, असे करत करत एकदा याची नजर शेजारच्या चचववर पडली. मतकडे खूप गुलाब असायचे. हा
रोजच चचवपाशी जाऊन गुलाब तोडू लागला. एकदा त्याला मतकडच्या माणसाने पकडले आमण कोंडू न ठे वले,
घरचा पत्ता मवचारला. याने खोटाच पत्ता फदला. तो माणूस पत्ता शोधून शोधून थकला आमण परत आला.
सोहमला खूप दरडावले, तेव्हा कु ठे याने खरा पत्ता फदला. घरी समजले तेव्हा आईला वाटले "अरे देवा,
आत्तापयांत हा घरात चोरी करत होता. पण, आता याची मजल चक्क देवाच्याच चचववर पडली वाटत. याने
देवाला सुिा सोडले नाही. पुढे जाऊन हा मोठा चोर होतो की काय?"
शेवटी बाबा आले, बाबाांनी सोहमला सोडवले. बाबा महरोच वाटले त्या फदवशी.
"मुलगा हातचा वाया चालला आहे" हे फदसत होते आईला. आईला वाटले, "याच्यावर "कोणीतरी
करणी के ली असेल, याला दृष्ट लागली असेल" असे समजून, देवाला जाण्यापासून, गांडे दोरे , तावीज, चमत्कारी
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बाबा, ताांमत्रक-माांमत्रक असे सगळे प्रकार झाले. पण याच्यात काहीच पडला नव्हता इतक्या वषावत. दग्यावतल्या
बाबाांचे बोलणे, हा अगदी त्याांना देव समजून ऐकायचा. पण, िक्त ऐकायचाच. वागण्यात काहीच िरक पडत
नव्हता.
आईने, सोहम पास होण्यासाठी सोळा-सोमवारचे व्रत सुरु के ले. साधारणपणे हे व्रत चार ममहन्यात
सांपते. पण आईने, खास सोहमसाठी हे व्रत वषवभर चालू ठे वले. म्हणजे एका वषावत तीन वेळा के ले. या व्रतामुळे
महादेवाला सुिा टेंशन आले असेल. "आता याला पास कसे करायचे?" असा मवचार के ला असेल महादेवाने.
दरम्यान याच्या आईला वाटू लागले. "अभ्यासात काही याचा उजेड फदसत नाही. पण, व्यायाम
चाांगला करतो. याला पोलीस बनवूया". मग याला जवळच्या पोलीस ग्राउां डवर मशकायला पाठवले. मतकडचे
सर ओळखीचेच होते. आता हा सांध्याकाळी ग्राउां डवर जाऊ लागला. हा नुसता ग्राउां डवर पळतच राहायचा.
कौशल्य काहीही नव्हते.
त्या काळीच सरकारने काही परीक्षा काढल्या होत्या. जी मुले या शारीररक परीक्षाांमध्ये पास
व्हायची, त्याांना पोलीस होण्यासाठी पोमलसी शाळे त घातले जायचे. सोहम सुिा गेला परीक्षेसाठी. पोलीस
लाईन मधल्या सगळ्या मुलाांनी याला मदत के ली. पण हा नापासच झाला.
दरम्यान, सोहमच्या दोन्ही काकाांने त्याांच्या मुलाांची मुांज ठरवली. दोघाांने एकत्रच कायवक्रम ठरवला
आमण सोहमच्या वमडलाांना मवचारलेसि
ु ा नाही. तसा, या सगळ्या मुलाांमध्ये सोहम सगळ्यात मोठ्ठा.
साधारणपणे आठवे वषव मुांजीसाठी सगळ्यात योग्य समजले जाते. पण, सोहम आता जवळ-जवळ १४ वषावचा
झाला होता. तरी याची मुांज झाली नव्हती. त्यातच, सोहमच्या बाबाांना त्याांच्या भावाांने एकदाही न मवचारले
नाही. बाबा एकदम दु:खी झाले. त्याांना वाटले "एकदा तरी मवचारायला हवे होते भावाांने" मी काय पैसे
द्यायला नाही म्हणालो असतो का?"
असो, आठवीत सोहमने भरपूर अभ्यास के ला. परीक्षा सांपली. सुट्ट्या लागल्या. बाबाांनी ठरवले,
आपले कु लदैवत आहे "मतरुपती बालाजी". इतक्या आयुष्यात आपण एकदाही मतरुपतीला गेलो नाहीत. बहुदा
त्यामुळेच सोहम असा वागत असेल. मग बाबा सह-कु टुांब मतरुपतीची वारी करून आले.
काही फदवसाांने परीक्षेचा मनकाल लागला. सोहम आता ८वी मधून ९ वी मध्ये गेला. म्हणजे
मतरुपतीची वारी सिल झाली होती तर. मशक्षक स्वत: हैराण होते "हा इतका वाया गेलेला असूनही पास कसा
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काय होतो दरवषी?" बहुतेक कॉपी करत असेल." झाले, परीक्षेत, खास सोहमसाठी वगावत दोन दोन पयववेक्षक
ठे वले जाऊ लागले. पण, कॉपी करत नसल्यामुळे सोहम पकडला गेलाच नाही.
सगळ्याांना वाटले, यावेळेस हा सुधारला असेल. पण नाही, आता सोहम वेगळे पराक्रम करणार
होता.
शाळे च्या सुरुवातीलाच, वगावत इां ग्रजीच्या तासाला गोष्टीचे पुस्तक वाचताना पकडला गेला.
भावाला त्याच्या वगावतला एक मुलगा िार त्रास द्यायचा, सारखा मारायचा. सोहमने त्या मुलाला
दोन-तीन वेळा समजावले. पण, तो काही ऐकतच नव्हता. सोहम सुिा आता तरुण होऊ लागला होता. अांगात
जोश होता.
सोहमने त्या मुलाला अशी काही कानाखाली लगावली, की त्याचा कानच िु टला. तो जवळचाच
राहणारा होता. त्याने सोहमला मारायला तीन-चार मुले पाठवली. आता सोहम ९वीत होता तर ती सगळी
मुले ६वीत. सोहमसमोर ती काय रटकणार होती? त्या सगळ्याांना सुिा याने मारून परत पाठवले. त्याांने
सोहमला मारायला अजून एक मुलगा पाठवला. तो िारच बुटका होता. सोहमची कॉलर पकडण्यासाठी
त्याला उडी मारायला लागत होती. सोहम शाांतच रामहला. मवचार के ला "कशाला मवषय वाढवायचा?" एवढी
मारामारी झाल्यावर त्याला शहाणपण सुचले होते.
पण, तो मुलगा आईवरून मशव्या द्यायला लागला. सोहमला सुिा ममत्राांने पेटवून फदले. "सोहम,
तुला आईवरून मशवी फदली तरी तू शाांत कसा?" मी तर खूप धुतले असते त्याला". सोहमचे शहाणपण पुन्हा
हारवले. सोहमने त्या मुलाला इतके मारले, की त्याचे दोन्ही बूट, मोजे सुिा हरवून गेल.े
तेवढ्यात शाळा भरली आमण सगळे वगावत गेले. वगावत, बाईंनी सोहमला पुढे बोलावून मशक्षा के ली.
पण आता हा कोडगा झाला होता. वगावत मशक्षा करा ककवा घरी मशक्षा करा, याला काहीही िरक पडत
नव्हता.
आता, मधली सुट्टी सुरु झाली. ९ वी ि तुकडीतला, शाळे चा कबड्डीचा उत्कृ ष्ठ खेळाडू सोन्या,
त्याच्या टोळक्यासोबत सोहमकडे आला. सोन्या एक तर ि तुकडीतला असल्यामुळे सोहमला आधीच खूप
भीती वाटली. त्यातही सोन्या जवळच वाकडेवाडीत रहात होता. महत्वाचे म्हणजे, तो शाळे च्या कबड्डीच्या
टीमचा कप्तान होता. सोहमने ज्या चार मुलाांना मारले होते, त्यातला एक या सोन्याचा भाऊ होता.
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सोहम खूप घाबरला. त्याने सोन्याला सगळे समजावून साांमगतले. सोन्याला सुिा समजले असावे,
आमण सोहम वाचला.
सोहमला वाटले "आता हा मवषय सांपला". पण नाही, सकाळी ज्याला याने मारले, त्याने अजून
दोन-तीन छोटी मुले पाठवली सोहमला मारायला. ती सुिा मशवीगाळ करू लागली. सोहम त्याांनाही
मारणारच होता. पण तेवढ्यात सोन्याचा एक साथीदार आला आमण म्हणाला "अरे मारामारी नका करू. याने
सगळे साांमगतले आहे सोन्याला".
आता खरे च हा मवषय सांपला होता. पण बाईंना कळालेच होते सोहमचे पराक्रम.
आता, नववी मध्ये थोडे अवघड मवषय सुरु झाले. सोहमला ममळणारे माक्सव कमी होऊ लागले.
त्यातल्या त्यात गमणत म्हणजे, िारच भयानक मवषय वाटू लागला.
सोहमला पुन्हा "इां ग्रजी" आमण "गमणताचा" क्लास लावण्यात आला. दरम्यान त्याने शाळे तच
फक्रके ट खेळणे सुरु के ले होते.
आता ही क्लासची वेळ आमण फक्रके ट खेळण्याची वेळ एकच होती. काही फदवस सोहम क्लासला
गेला. पण, शेवटी फक्रके टच लजकले. आता सोहम शाळे त जाऊ लागला होता. पण क्लास बुडवू लागला. एवढे
पैसे भरून हा क्लासला जातच नव्हता. हे सुिा घरी २ ममहन्याांने कळाले. पुन्हा मार पडला. शेवटी क्लास बांद
झाला.
शाळे त मनयममतपणे जाण्याचे कारण म्हणजे, सोहम आता १४-१५ वषाांचा झाला होता. नुकतेच
त्याने तारुण्यात पाउल ठे वले होते. वगावतली बॉब-कट के लेली अमश्वनी त्याला आवडत होती. असेच एकदा, भर
वगावत आमण तेही तास चालू असताना, हा पठ्ठ्ठ्या दुसऱ्या बेंचवरून मागे वळू न वळू न अमश्वनीकडे पहात
बसला होता. मतने सुिा याला पामहलेच होते, मतच्याकडे असे वेड्यासारखे पाहताना. जेव्हा ती याला तोंड
वाकडे करून "बावळट" असे म्हणाली, तेव्हापासूनच याने मागे वळू न मतच्याकडे पहाणे बांद के ले.
आतापयांत सोहमची कीती सगळीकडे पसरली होती. जो पण आई-बाबाांना भेटायचा, तो म्हणायचा
"कोणत्याही पेपरवर मलहून घ्या पण तुमचा मुलगा काही दहावी सुटत नाही". हे ऐकले, की सोहमचा मार
ठरलाच होता. ओळखीचे लोक फदसले, की ते हमखास सोहमचा मवषय काढायचे आमण आई-बाबाांना मान
खाली घालावी लागायची. आमण, घरी आले की सोहमला मार देणे ठरलेलेच असायचे. मारामुळे सोहमला
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आता काही िरक पडत नव्हता.
दरम्यान चाचणी परीक्षा झाली. त्याला गमणत काही जमतच नव्हते. याने पुढच्या मुलाचे पाहून
एक गमणत सोडवले. पण, नेमके त्याचे उत्तर सुिा चुकीचेच होते. आता, चुकीचे गमणत याने जसेच्या तसे
कॉपी के ले होते. अथावतच, हे गोडबोले सराांना समजले. आता, गोडबोले सर म्हणजे शाळे तील पयववेक्षक. ते
सुिा िार कडक स्वभावाचे होते. त्याांने आधी सोहमला मशक्षा के ली आमण पालकाांना आणायला साांमगतले.
आई पुन्हा शाळे त आली. सराांने सोहमचे सगsssळे , म्हणजे, मारामारीचे, तासाला गोष्टीचे पुस्तक
वाचण्याचे, कॉपीचे पराक्रम आईला साांमगतले. आई पुन्हा रडली सराांसमोर. सांध्याकाळी पुन्हा मार पडला.
सर म्हणाले, "तुम्ही कशाला काळजी करता?, तुम्ही कशासाठी रडता? याला जर असे करण्याचे
कळत असेल. तर, सुधरायचे असेल तर तोच सुधारे ल."
गोडबोले सराांन,े मुलाांना गमणत सोपे जावे म्हणून पाढे पाठ करण्याची एक नवीन पित तयार के ली
होती. ती म्हणजे १ मतने ३, बे मत्रक सहा, ३ मत्रक नऊ, चार मत्रक बारा. असे १ ते ३० पयांतचे पाढे पाठच
करून ठे वायचे. या पितीमुळे, कोणताही पाढा चटकन तोंडी येणार होता. आमण परीक्षेत वेळ वाचणार होता.
सोहमलासुिा मामहती होतेच "आपणच सगळ्यात मोठ्ठे बकरे असणार आहोत. सर नक्कीच
आपल्याला पाढे म्हणायला साांगतील" दुसऱ्या फदवशी सराांने सोहमलाच पाढा म्हणायला साांमगतले. काय
आश्चयव? सोहमने ३ चा पाढा मबनचूक म्हणला. त्यानेही नवीन आयमडया काढली होती पाढे पाठ करण्याची.
ती म्हणजे, तीनचा पाढा असेल तर, जवळचा सो्पा पाढा आठवायचा आमण त्यामध्ये ३ ममळवायचे.
म्हणजे जर, २६ मत्रक फकती? असे मवचारले तर, आधी २५ मत्रक ७५ हा सो्पा पाढा आठवायचा
आमण ३ ममळवायचे. म्हणजे, २५ मत्रक ७५ अमधक ३ = ७८. तर असे ३ ममळवून, त्याने पूणव पाढा म्हणला
आमण गोडबोले सराांची थाप ममळवली पाठीवर. असेच एकदा वगावत, सराांने १०० ते १ असे उलटे अांक म्हणून
दाखवण्याची स्पधाव लावली. िक्त सोहमच म्हणू शकला, बाकी कोणीही नाही. आजही सोहम, १०० ते १ हे
अांक िक्त ३० सेकांदात म्हणू शकतो.
हे पाढे ठीक होते. पण, बीजगमणत आमण भूममती कधीच जमले नाही. गमणतात याने नवीनच
कसोट्याांचा शोध लावला होता. को-को-बा, बा-बा-को, को-बा-बा वगैरे वगैरे. अथावतच, काहीच समजत
नसल्यामुळे, िे का मारण्यामशवाय पयावयच नव्हता. sin, cos, tan चा, पुढच्या आयुष्यात काय उपयोग होऊ
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शकतो? हे तर समजतच नव्हते.
आता सोहमसुिा या रोजच्या कटकटीला कां टाळला होता. "काय रोजच मार खायचा? नाही जमत
मला अभ्यास करायला". नाही जमत मला गमणत. नाही आवडत मला शाळे त जायला". पण, यातून सुटणार
कसे?"
"आपण पळू नच गेलो घरातून तर?" हळू हळू , घरातून पळू न जाण्याची त्याची कल्पना मनात वाढू
लागली होती. थोडा कु ठे अपमान झाला की वाटायचे "घरातून पळू न जावे." जरा कोणी अभ्यास कर म्हणाले
की वाटायचे "घरातून पळू न जायचे."
सोहमने आधी त्याची ही कल्पना मला साांमगतली. मी मद्वधा मन:मस्थतीत पडलो. माझे काही उत्तर
येत नाही हे पाहून, त्याने सोहम पाटव टूला त्याची कल्पना साांमगतली. पण, पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहम पाटव
टू म्हणजे अगदी सोहमच्या मवरुि असणारा, अगदी सोहमच्या भावासारखा. त्याने सोहमची कल्पना अगदी
धुळीसारखी उडवून लावली.
अशातच सोहमला एक नवीन सोबती भेटला, त्याचे नाव अममत होते. अममतसुिा ९वीतच होता.
हा अममत म्हणजे तोच मुलगा, ज्याने सोहम ७वीत असताना घरी मचठ्ठी टाकली होती "सोहम शाळे त येत
नाही, बाईंना येऊन भेटणे." अममतलाही गमणत अवघड जात होते. तो सुिा पळू न जाण्याच्या तयारीत होता.
तो सुिा याच्यासारखाच समदु:खी. सोहमने त्याचा ्लॅन अममतला साांमगतला.
मग दोघे ्लॅन करू लागले, "पळू न कु ठे जायचे? करायचे काय? राहायचे कु ठे ? खायचे काय?"
अममत म्हणाला "आपण कोल्हापूरला जाऊ" मी ऐकलय, मतथे छत्रपती सांभाजी महाराजाांचे सांस्थान आहे. मतथे
आपल्यासारख्या मुलाांना हॉटेल मध्ये काम ममळते. रहायची सोय पण होइल आमण खायला पण ममळे ल." (असे
कोणतेही सांस्थान नाही, पळू न गेलेल्या मुलाांसाठी तर नाहीच नाही).
याांचा ्लॅन फिक्स झाला होता. याांनी ठरवले "आता सहामाही परीक्षा होईल. बघू पास होतो का
नापास. आमण, नापास झालो तर पळू न जाऊ."
मग सहामाही परीक्षा झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे सोहमला गमणताचा पेपर िार अवघड गेला.
जेव्हा मनकाल लागला, त्याला गमणतात, १५० पैकी िक्त ३० गुण ममळाले होते. म्हणजे
फदवाळीच्या परीक्षेत सोहम नापास झाला होता. इतकी वषव तो कधीच नापास झाला नव्हता. पण यावेळी
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पमहल्याांदाच नापास झाला.
घरी तो गमणताचा पेपर दाखवावा लागणार होता. त्याने नवीनच शक्कल लढवली. याने काय के ले?
कु ठू न तरी कोर्या उत्तरपमत्रका ममळवल्या. त्यावर गमणते सोडवली. त्याचा त्यानेच, लाल रां गाच्या पेनने तो
पेपर तपासला. त्याचे त्यालाच गुण फदले. १५० पैकी, त्याने स्वत:ला १३० गुण फदले. तो पेपर घरी दाखवला.
घरचे एकदम खुष.
आता प्रगती पुस्तक ममळाले. त्यावर सुिा ३० चे १३० के ले. म्हणजे, ३० च्या अगोदर, िक्त १ हा
आकडा टाकला. आमण, खालचा लाल शेरा ममटवून टाकला. घरी थोडा सांशय आला होता. मामाने मवचारलेच
"ही खाडाखोड कसली?" तर हा म्हणाला "मला काय मामहती? बाईंच्याच हातून झाली असेल". मी तुम्हाला
पेपर दाखवला होताच की. त्याच्यावर काही खाडाखोड होती का?
त्याची थाप पचली. मग त्याने प्रगती पुस्तकावर बाबाांची सही घेतली. १ चा आकडा पुन्हा
ममटवला. तसेच परत, खाली लाल शेरासुिा मारला. आता याने, प्रगती पुस्तक होते तसे के ले आमण शाळे त
देवून टाकले.
घरचे मवचार करू लागले, "हा कधीपासून एवढा हुषार झाला?" हुषार हुषार मुलाांनासुिा, ९वी
मध्ये गमणतात १५० पैकी १३० गुण ममळणे िार अवघड वाटते. सोहम तर साधारण मवद्याथी होता.
आता सोहमला, त्याने के लेल्या चुकीच्या गोष्टी लपवायची नवीन आयमडया ममळाली होती. मग
काय, प्रगतीपुस्तकावरचे माक्सव वाढवणे. दाांडी मारून, प्रगती पुस्तकावरचे उपमस्थतीचे फदवस बदलणे.
बाबाांची सही झाली, की पुन्हा प्रगती पुस्तक होते तसे करून शाळे त परत देणे. असे नवीन उद्योग सुरु झाले.
पण हे सुिा उघडकीला आले. त्याचे असे झाले की, हा असले उद्योग गच्चीत जाऊन करायचा. एकदा
वमडलाांने याला गच्चीवर जाताना पामहले. याचे मस्त पैकी खाडाखोड करून नवीन माक्सव मलमहणे चालू होते.
आमण, वडील शेजारी उभे राहून हे पहात होते. हा िार मग्न झाला होता पराक्रम करण्यात. त्याला कळलेसि
ु ा
नाही, की कधी वडील शेजारी येऊन थाांबले होते.
पुन्हा मरे स्तोवर मार खाल्ला. खूप अपमान झाला शाळे त, घरी. आता सोहमला खरे च पळू न जावे
वाटू लागले. अशातच "अममत" पुन्हा भेटला. अममत पास झाला होता गमणतात. पण, त्याला िक्त ५२ गुण
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ममळाले होते. सोहम त्याला म्हणाला, "चल पळू न जाऊ". तर तो म्हणाला "अरे मी गेलो होतो पळू न. पण
रस्त्यातच, त्याच रे ल्वेमध्ये, नेमका मामा होता. मामाने मला पकडले आमण घरी घेऊन आला."
अशा तऱ्हेने सोहमचा पाटवनर कमी झाला होता. म्हणजे, सोहम पुन्हा एकटाच होता.
काही फदवसाांने "राजू मामा" म्हणाला "उद्या शाळे त नको जाऊस, मी तुझा गमणताचा अभ्यास
घेणार आहे".
सोहमने मवचार के ला "अरे बाप रे , मामा अभ्यास घेणार. मला तर काहीच येत नाही." म्हणजे खूप
मार पडणार. त्या पेक्षा पळू न जाऊ."
सोहमने ठरवले, उद्या आईला म्हणायचे "आई मला शाळे त जाऊ दे"
१. आई म्हणेल "जा."
२. आई म्हणेल "नको जाऊस, मामा अभ्यास घेणार आहे."
सोहमने दोन्हीही शक्यता तपासल्या, आमण ठरवले.
"जर आई शाळे त जा म्हणाली, तर वाचलो". आमण जर आई नको जाऊ म्हणाली, तर पळू न
जायचे."
त्याने तयारी करून ठे वली. गल्ल्यातून ५०-६० रुपये काढले आमण झोपी गेला.
त्या रात्री त्याला झोपच लागत नव्हती. फदवाणवर आई, भाऊ आमण सोहम झोपायचे. त्याने
आईच्या मऊ-शार, ऊबदार साडीवर हात टाकला. झोपायचा प्रयत्न करू लागला. पण, अजूनही झोप येतच
नव्हती. त्याला खूप रडू येऊ लागले. मनातच म्हणाला "आई, आज ही तुझ्याजवळ झोपण्याची शेवटची रात्र.
उद्यापासून मी कु ठे असेल? तुला काय वाटेल? तुझे काय होईल? माझे काय होईल? ते मामहती नाही." आज
शेवटचे तुझ्याजवळ झोपून घेतो. आईला झोप लागलेली पाहून गुपचूप सोहम आई-बाबाांच्या पाया पडला. "हे
शेवटचे पाया पडणे आहे" असे समजून भावना उचांबळू न आल्या होत्या.
रडू न रडू न देवाला सगळे साांगावे वाटत होते. "देवा, मला अभ्यास नाही रे जमत करायला. मी
वाईट नाही. पण, काय होते काय मामहती? शाळे तच जावेसेच वाटत नाही. गेलो तर खेळावे वाटते. गमणत
नाही रे जमत मला. सगळीकडे अपमान होतो रे माझा. सगळे तुच्छतेने पहातात माझ्याकडे. कु ठे तरी दूर मनघून
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जावेसे वाटते. उद्या मी घरातून मनघून जाणार आहे. मला मामहती आहे, आई मारते पण, तेवढेच प्रेम करते
माझ्यावर. पण, मशक्षण घेऊन माझे काही चाांगले होईल असे वाटत नाही."
मनावर दगड ठे ऊन सोहम आईशेजारी जाऊन पडला. उद्या आपलां कारट काय करणार आहे? याची
सुतरामही कल्पना नव्हती घरी.
पमहल्याांदाच, आई म्हणजे काय असते? हे त्याला समजले असावे. आईच्या ऊबदार कु शीत
झोपण्याची त्याला पुन्हा सांधी ममळणार नव्हती. रात्री कधी तरी मायेच्या लोकाांमध्ये त्याला झोप लागली.
दुसऱ्या फदवशी सकाळी आई शेंगदाणे भाजत होती. सोहम आईला म्हणाला "आई मला शाळे त
जाऊ दे". आई म्हणाली "नको जाऊस, मामा अभ्यास घेणार आहे.".
सोहम घाबरला. ठरवले "आता पळू न जायचेच." पण, कु ठे जायचे? काय करायचे पळू न गेल्यावर?"
आधी घरातून मनघू, जी पमहली रे ल्वे ममळे ल मतकडे जाऊ." नको, मुांबईला जाऊ". मतथे काय करायचे? ते
जाताना ठरवू".
त्याने मवचार के ला "आपण आत्तापयांत घरच्याांना खूप त्रास फदला आहे". त्याांचे अजून नुकसान नको
करायला.".
घरातली एक जुनी स्लीपर घातली, जुना शटव घातला. घरातून गुपचूप मनघाला आमण थेट खडकी
रे ल्वे स्टेशन गाठले. त्या वेळेस ११ वाजले असतील. मद्रास-मुांबई एक्स्प्रेस आली. सोहम गाडीत चढला आमण
त्याचा प्रवास सुरु झाला.
"आता पुढे काय करायचे?". मुांबईला जाऊन आधी चौपाटी शोधायची. मतकडे भरपूर थम््स-अप,
कोका-कोलाच्या बाटल्या पडल्या असतील. त्या उचलून मवकायच्या. काही पैसे ममळवायचे. नांतर हॉटेल मध्ये
काम करायचे. खूप पैसे कमवायचे. मग स्वत:चे हॉटेल काढायचे. येणाऱ्या पैश्यातून घरी पैसे पाठवायचे.
घरच्याांना खूप मदत करायची." लाांबूनच घरी मचठ्ठी पाठवायची "आई, बाबा मी खूप खुष आहे. मी व्यवमस्थत
आहे. तुम्ही माझी काळजी करू नका. मी दर ममहन्याला तुम्हाला पैसे पाठवत जाईल. मला शोधू नका. मी
तुमची सगळी स्वप् पूणव करीन."
मवचार करता करता, मळवली, कामशेत, लोणावळा, खांडाळा जाऊ लागले. तसे घरची िार
आठवण येवू लागली. "आईला काय वाटत असेल? भाऊ काय करत असेल? बाबा, मामा काय म्हणतील?"
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िार रडतील का सगळे ?." घरी परत जायचे का?"
"नाही, आता आपण मोठ्ठा माणूस बनू. मगच घरी जाऊ" "आता भावनीक होऊन काहीच िायदा
नाही" कु छ पाने के मलये कु छ खोना पडता है". असे फिल्मी डायलॉग म्हणून तो स्वत:ला आधार देऊ लागला.
"पुढे कधी खायला ममळे ल मामहती नाही?" असे समजून कजवतला दोन वडापाव खाल्ले. दादरला
पोचल्यावर लोकाांना मवचारले, "चौपाटी कु ठे आहे?" लोक म्हणाले "चचवगेटच्या जवळ आहे". हा चचवगेटला
पोचला. चचवगेट पासून चालत चालत "गेट वे ऑि इां मडया" पयांत गेला. जवळच एक वस्ती होती, मतथेही
जाऊन आला. पण चौपाटी काही फदसत नव्हती.
इकडे घरी सगळे हैराण झाले. शाळे त शोधले, सोहम मजथे मजथे जाऊ शकतो मतथे शोधले.
ममत्राांकडे मवचारले. जुन्या घरी सुिा जाऊन आले. पण हा काही सापडतच नव्हता. आई, बाबा, मामा, भाऊ
सगळे रडकुां डीला आले.
एव्हाना, सोहम गायब झाल्याची खबर सगळीकडे वाऱ्यासारखी पसरली होती. जो तो मवचारत
होता "सोहम कु ठाय?" पळू न गेला वाटत". आम्ही साांगतच होतो "त्याच्यावर लक्ष द्या, के स हाताबाहेर गेली
आहे." काही शुभलचतक लोकसुिा सोहमला शोधण्यासाठी फिरू लागले. कमीत कमी १०-१५ लोकाांना
कामाला लावून सोहम घरातून पळू न गेला होता.
जसा जसा फदवस मावळू लागला, तसे सोहम परत भेटण्याच्या आशा अांधुक होऊ लागल्या. सगळे
रडवेले झाले. आईने सगळे देव पाण्यात ठे वले. आई म्हणाली "देवा, तू असे आयुष्य का फदलेस आम्हाला?
सासरच्याांने हाकलले, माहेरच्याांची काही मदतीची अपेक्षा करू शकत नाही. भरपूर लोकाांनी िसवले. मुलगा
पण असा फदलास, की नसता फदलास तर परवडले असते असे वाटते. इतके फदवस हा कधीतरी सुधारे ल, मोठा
होईल, हाताखाली येईल, घराला हातभार लावेल या आशेवर आम्ही जगत होतो. पण, तो मुलगासुिा पळू न
गेला रे . आता सोहम परत येत नाही तोपयांत तू सुिा पाण्यातच बस. सोहम जर परत आला नाही, तर कधीही
तुझे तोंडसुिा पाहणार नाही."
सोहमला परत कसे आणायचे? या लचतेत देवालाही झोप लागली नसेल. आईने तर तोंड न
पाहण्याची धमकीच देऊन ठे वली होती.
बाबा सुिा आई आमण मामावर मचडले. म्हणू लागले "तुमच्यामुळेच माझा मुलगा पळू न गेला. इतके
मारायचे असते का मुलाला?". आता सोहम सापडेपयांत त्याांचे काहीही खरे नव्हते. शाळे त मशक्षकाांना सुिा
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समजले होते, सोहमच्या ममत्राांना सुिा समजले. सोहमची प्रमसिी एकदम मशगेला पोचली होती. आई-मामा
वेड्यासारखे, ररक्षाने फिरून त्याला शोधत होते.
इकडे, मुांबईला सोहमकडचे पैसे सांपले. पण त्याने दृढमनश्चय के ला "घरी जायचे नाही". पण, आईबाबा-मामा-भाऊ, सगळे मरून जातील माझ्यामवना. त्याांचे कसे होईल? िार रडत असतील सगळे . सोहमला
सुिा खूप रडू येऊ लागले. सारखी घराची आठवण येत होती. डोळ्यातले पाणी काही थाांबत नव्हते.
झाले, त्याचा दृढमनश्चय तुटला होता. त्याने ठरवले "मार खाऊ पण घरी जाऊ". बहुतेक देवाने
त्याला भावमनक करून करून, त्याला घरी जायला भाग पाडले होते.
सांध्याकाळी ६-७ वाजले असतील. त्याने ठरवले "आलेल्या रस्त्याने परत जायचे." मखशात एकही
पैसा मशल्लक नव्हता. भूक लागली होती. कधी एकदाचे घरी पोचतो, असे झाले होते. सारखे रडू येत होते.
सोहमचे रडणे पाहून एक दोन जणाांने मवचारले "का रे रडतो आहेस? कु ठे रहातोस?" "मी घरून
पळू न आलो आहे" हे साांगायला लाज वाटत होती. लोकाांनी पकडू न पोमलसात फदले असते तर सगळे अवघड
होऊन बसले असते.
सोहमने खोटी कहाणी साांगून फदली. "काका मला घेऊन मुांबईला आला. बाथरूमला जाऊन येतो
म्हणाला आमण परत आलाच नाही." लोकाांना सोहमवर दया आली. दोन तीन जणाांने २०-३० रुपये फदले.
पुण्याला कसे जायचे हे सुिा साांमगतले. चला, पोट भरण्याची सोय तर झाली होती.
इकडे, आई-बाबा-मामा, सगळे शोधतच होते सोहमला.
सोहम घरी मनघाला, परत चचवगेटला पोचला. मतथून दादरला आला. दादरला पुन्हा, पुण्याला
जाणारी रे ल्वे पकडली आमण पुण्याला मनघाला. साधारणपणे, पहाटे ३-४ वाजता सोहम पुन्हा पुण्यात परत
आला. आता, पमहली लोकल होती ४.४५ वाजता. तेवढा वेळ त्याने स्टेशन वरच काढला. ४.४५ ची लोकल
पकडू न खडकीला उतरला आमण गुपचूप घरी आला.
घरी पोचला तर, मामाची ररक्षा खालीच उभी होती. "म्हणजे मामा घरीच होता तर". सोहम
गुपचूप वर गेला. घराच्या बाहेर असणारी एक चादर घेऊन गच्चीवर जाऊन झोपला.
सकाळीच, मामा सोहमला शोधायला पुन्हा गच्चीवर आला. काय आश्चयव? त्याला सोहम फदसला.
मामाचा जीव भाांड्यात पडला.
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सोहमला सगळ्याांनी मवचारले "कु ठे होतास काल?
याने फदली थाप मारून "खडकी बाजारात फिरत होतो". मुलगा परत आला म्हणून कोणी गोष्ट िार
वाढवली नाही.
मग सोहम शाळे त गेला. मतकडे आधीच हा प्रमसि झाला होताच. याने सुिा, सगळ्याांना गोष्टी
वाढवून वाढवून साांगायला सुरुवात के ली. आता कोणीही शाळे त याच्यासोबत पांगा घेणारे उरले नव्हते.
या गोष्टीनांतर, सोहममध्ये अचानकच खूप बदल होऊ लागला. पण बदल तात्पुरताच होता. आता
सोहमला कोणी मारत नव्हते, कोणी टोचून बोलत नव्हते. याला सुिा वाटू लागले "फकती चुकीचे वागत होतो
आपण?" फकती त्रास झाला सगळ्याांना आपल्यामुळे". खरे च, हे वाईट आहे". आपण चुकीचे वागत होतो". खूप
त्रास फदला आपण सगळ्याांना.". कोणीही असे करू नये". आता आपण खूप अभ्यास करायचा, आई-बाबामामाला रडवायचे नाही."
त्याने अभ्यास सुरु के ला. पण काहीके ल्या गमणत जमतच नव्हते. त्याला भीती वाटत होती की "जर
वार्मषक परीक्षेला गमणतात नापास झालो, तर वषवच वाया जाईल.".
सोहम देवासमोर गेला आमण म्हणाला "देवा या वेळेस पास कर." मी नक्कीच सुधरे न".
नववीच्या परीक्षा सांपल्या आमण सुट्टी लागली. हा आता जाांभळे तोडायला गेला. झाडावर चढला.
अधे झाड यानेच ररकामे के ले होते. अजून जाांभळे ममळावीत म्हणून हा अजून वर गेला. एका िाांदीवर पोचला,
मग मतच्या उपिाांदीवर पोचला. जाांभळे तोडतच होता की झाड तुटण्याचा आवाज आला. याला वाटले
उपिाांदी तुटत असेल. म्हणून याने मूळ िाांदीवर येण्याचा प्रयत्न के ला. पण झाले असे, की मूळिाांदीच तुटत
होती. आता कोणताच आधार नव्हता. याने मवचार के ला "जर मी उडी मारली, तर वरून डोक्यात िाांदी पडेल
आमण आपण काही वाचणार नाहीत. त्यापेक्षा, आपण या िाांफदलाच पकडू न राहू आमण िाांफदबरोबरच खाली
पडू . सगळा झटका िाांदी सहन करे ल." तो िाांफदबरोबरच खाली पडला. पानाांच्या गुच्छातून बाहेर आला.
देवाने वेळेवरच बुिी फदली आमण हा वाचला. नाहीतर काही खरे नव्हते.
तोपयांत आईपयांत ही बातमी पोचलीच होती. पण हा तर तोपयांत समोरच आला होता.
ज्याांच्या इच्छा कमव पूणव होतात, त्याांना देव नवीन जन्म देतो ककवा मुक्ती देतो. कदामचत अजूनही,
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सोहमच्या काही इच्छा ककवा कमव मशल्लक असावीत. म्हणूनच देवाने त्याला वाचवले.
असेच फदवस चालले होते. दरम्यान, बाबाांना काळजी वाटत होतीच "अजून माझ्या मुलाांची मुांज
नाही झाली". बाबाांना वाटले "कदामचत मुांज न झाल्यामुळेच सोहम असा वागत असेल." बाबाांनी ठरवले
"आपल्या मुलाांची मुांज मतरुपतीला करायची". पुन्हा सगळे मतरुपतीला आले. खूप नशीबवान होते सोहम आमण
त्याचा भाऊ, की त्याांची मुांज मतरुपतीला झाली. इथेच, आयुष्यात पमहल्याांदाच बालाजीची एन्री झाली होती.
तसेच, गेली फकत्येक वषव आईला वाटत होते, "आपले स्वत:चे घर असावे". कसे तरी पैसे जमवून
याांने स्वत:चे घर सुिा घेतले. मतरुपतीला जाणे भलतेच िळाला आले होते.
असो, तर अश्या प्रकारे सोहमचे नववीचे वषव सांपले. मनकालाचा फदवस जवळ आला. मनकाल
लागला. आयुष्यात पमहल्याांदाच सोहम मनकाल घेताना घाबरला होता.
मनकाल साक्षात गोडबोले सरच वाटत होते. सोहमला पुढे बोलावून म्हणाले "या वषी चाांगला
अभ्यास कर आमण पास हो". सोहमला कळू न चुकले होते "आपण नापास झालो आहोत". गमणतातच झालो
असणार". त्याने मनकाल हातात घेतला. मवचार के ला "बघू फकती पडले असतील गमणतात?" पाहतो तर, ५२
माक्सव होते १५० पैकी. आता "५२ माक्सव म्हणजे, गमणतात काठावर पास झालोय आपण". मग नापास कशात
झालो? बाकी तर कोणताच मवषय अवघड नाही जायचा आपल्याला?"
त्याने बाकीचे मवषय सुिा तपासले "मराठीत १०० पैकी ५५, सांस्कृ तात १०० पैकी ६०, इमतहास भूगोलात १५० पैकी १००, इां ग्रजीत १०० पैकी ६१. िक्त मवज्ञान बाकी होते, "म्हणजे मवज्ञानात उडालो
वाटत." पण, पाहतो तर काय? मवज्ञानात सुिा १५० पैकी ९८.
मग याने मनकाल पुन्हा एकदा व्यवमस्थत तपासला. खाली शेरा होता "पास". (गोडबोले सराांच्या
म्हणण्याचा अथव होता "या वषी, दहावीत व्यवमस्थत अभ्यास कर आमण पास हो. बोडावची परीक्षा आहे).
असेही कदामचत, "याला नापास के ले तर हा बाबा पळू न जायचा आमण सगळे आपल्यावरच यायचे" अशी
भीती नक्कीच सराांना वाटली असावी. सराांच्या दृष्टीने, सोहम अगदी वाया गेलल
े ा असेल. सोहमला शाळे त
ठे वून त्याांना शाळे चे नाव खराब करायचे नसेल. म्हणून, "पटकन हा कधी एकदाचा शाळे तून जाईल?" असे
झाले असेल सगळ्याांना.
म्हणजे सोहम, या वषी सुिा कसातरी पास झालाच होता. अथावतच, अनपेमक्षतरीत्या.
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आता सुट्ट्या सुरु झाल्या होत्या. सोहमने देवाला म्हणल्याप्रमाणे सुट्टीतच अभ्यास सुरु के ला. आधी
इमतहास, भूगोल, नागररक-शास्त्र, अथव-शास्त्र असे मवषय मनवडले. त्यातील गाळलेल्या जागा, एका वाक्यात
उत्तरे , एका शब्दात उत्तरे पाठच करून टाकली. सोहमला झोपेतसुिा उत्तरे देता यायला लागली. खूप वेळा
उजळणी सुिा के ली.
त्यानांतर शास्त्र, मराठी आमण इां ग्रजी उरकू न टाकले.
नांतर गमणत घेतले. गमणताचे अ, ब, आमण क गट पूणव करून टाकले. ड आमण ई गट काही त्याला
जमतच नव्हते. याने दहावीला, गमणतात कसे पास व्हायचे? याचे ्लॅलनग के ले. "अ, ब आमण क गटाांचे ममळू न
होतात ९० माक्सव. आमण, ड आमण ई गटाांचे ६० माक्सव. असे १५० माक्सव. त्यापैकी अ, ब आमण क गटात, एक
सुिा माकव गेला नाही पामहजे. हे गट त्याने पाठच करून ठे वले. बाकीचे ड आमण ई गटात जेवढे ममळतील तो
बोनस" असे ठरवले.
काही फदवसाांने शाळा सुरु झाली. सोहम "९ वी" मधून पुन्हा "१० वी" मध्ये पोचला होता.
दहावीत सगळे उद्योग बांदच करून टाकले. शाळे त सुिा अभ्यास करू लागला. घरचा अभ्यास पूणव करू
लागला.
सोहमने शाळे च्या सगळ्या परीक्षा व्यवमस्थत फदल्या. आता अभ्यासाच्या सुट्ट्या ममळाल्या होत्या.
त्याने पुन्हा दोन-तीन वेळा उजळणी के ली.
आता बोडावची परीक्षा होती, काही साधीसुधी नव्हे.
शेवटी परीक्षेचा फदवस उजाडला. पमहला पेपर होता मराठीचा. मराठीचा पेपर देऊन हा घरी
आला. खाली दोन लहान मुले खेळत होती. एकाने दुसऱ्याच्या पोटाला दोरी बाांधली होती आमण ओढत होता.
सोहमने िक्त त्या दोरीला हात लावला, तर त्या मुलाने रडायलाच सुरुवात के ली. मोठ्याने भोंगा पसरला.
रडू न रडू न सगळ्याांना साांगू लागला "सोहमने मला मारले". ऐन परीक्षेत सोहमवर खोटा आळ आला होता.
त्या मुलाची आई सोहमच्या आईकडे भाांडायला आली. त्या फदवशी तुांबळ भाांडणे झाली. सोहमने घरी खूप
बोलणी सुिा खाल्ली.
सोहम आईला म्हणाला "आई मी काहीच नव्हते के ले. खरे काय आहे ते लवकरच कळे ल तुला". आई
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सुिा म्हणाली "जर हा आळ खोटा असेल तर त्याांना मशक्षा होइल."
घरी आल्यावर याच्या लक्षात आले की हॉल-मतकीट कु ठे तरी हारवले होते. पुढचा पेपर दुसऱ्याच
फदवशी होता. याने घरी काहीही साांमगतले नाही. रात्रभर याला झोप काही आलीच नाही. याने मवचार के ला
"जर उद्या हॉल-मतकीट नाही सापडले, तर परीक्षा कशी द्यायची?" आपण एक काम करू, आधी परीक्षा
कें द्रावर जाऊन पाहू. ममळाले हॉल-मतकीट तर चाांगलेच आहे. नाहीतर सरळ आपल्या मुख्याध्यापकाांकडे जाऊ.
ते करतील आपली काहीतरी व्यवस्था."
दुसऱ्या फदवशी सकाळीच हा परीक्षा कें द्रावर गेला मतथे सगळ्या मशपायाांना मवचारले. तर झाले
असे होते की, पेपर मलमहताना याने हॉल-मतकीट बेंचच्या मधल्या क््यात ठे वले. नांतर मवसरून गेला. वगव
साि करताना एका मशपायाला सापडले ते. मशपायाने ऑफिस मध्ये जमा के ले. नेमके सोहमला, सकाळी तेच
मशपाई मामा भेटले आमण हॉल मतकीट परत ममळाले.
दुसरा पेपर सुिा सांपला. हा परत घरी आला. याला नवीन बातमी कळाली की, काल ज्या मुलाने
याच्यावर खोटा आळ घेतला होता, त्याने पाच रुपयाचे नाणे मगळले. आता दवाखान्यात भरती झाला आहे.
देवाने दाखवून फदले, सोहम नेहमीच खोटे नाही बोलायचा. तसा सोहमच्या डोक्यावर, लहानपणापासूनच
देवाचा हात होता. साक्षात दुगाव देवीचा प्रसाद होता तो. म्हणूनच, कदामचत देवी त्याला वाचवत होती.
कोणीही सोहमला मारायला लागले, की त्या व्यक्तीचा हात वरच्या वर पकडला जायचा. एकदा
दोनदा आई आमण मामालासुिा असेच अनुभव आले होते.
शेवटी एकदा परीक्षा सांपली. इतक्या वषावचे सगळे ममत्र आता दूर होणार होते. कोण कु ठे जाईल?
मामहती नव्हते. परत कधी भेटतील? मामहती नव्हते. सगळ्याांनी ठरवले, "आजचा फदवस मजा करायची".
सगळे चालत चालत के न हाउसला आले. उसाचा रस मपला. आता मनघायची वेळ झाली होती. सगळे एकदम
भावमनक झाले. एकमेकाांची गळे भेट घेतली. खूप रडले सगळे ममळू न. आमण शेवटी मनघाले आपापल्या घरी.
शाळा सोडताना तसे सगळ्याांनाच दु:ख होत असते. शेवटच्या फदवशी, सगळे मशक्षक, सगळे ममत्र, आत्तापयांत
के लेली मजा, भाांडणे, खेळलेले खेळ, असे सगळे च आठवते.
सुट्टीमध्ये त्याला सगळ्याांची िार आठवण यायची. त्याला वाचनाचे वेड लागले. असेच कधी तरी
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त्याने, पेपर मध्ये एक गोष्ट वाचली. त्याला वाटू लागले "आपण सुिा अशी एखादी गोष्ट मलहावी".
तर, त्याने मलमहलेली गोष्ट म्हणजे, "मैत्रीण". गोष्ट पुढीलप्रमाणे आहे.
तशी मतची आमण माझी रोजच भेट व्हायची. ती अगदी माझ्यासारखीच अबोल होती. शक्यतो
बोलणे टाळायची. क्रीम रां गाचा पोशाख आमण लाल रां गाची ओढणी, िार छान फदसायची मतच्यावर.
ओढणीवर शोभणारी रटकली सुिा, मतला िार शोभून फदसायची. मतला चष्मा होता.
ती फकतीही उमशरा आली, तरी मी मतची वाट पाहायचो. पण, मला जरा जरी उशीर झाला, तर ती
मनघून जायची. कारण, मी पुढच्याच स्टेशनला रहायचो. तर ती िार दूरच्या. जायला वेळ लागणार म्हणून ती
मनघून गेलल
े ी असायची. आमचे जास्त काही बोलणे होत नसत. प्रवास िक्त ५-६ मममनटाांचाच असायचा. मी
मतला, भावमनक होताना कधीच पामहले नव्हते. गेली फकत्येक वषे, जेव्हा मला सगळे वाळीत टाकायचे, मी
जेव्हा दु:खी असायचो, कोणीही माझ्याशी बोलायचे नाही, तेव्हा तीच माझी साथीदार बनायची. माझ्या
भावना, बहुतेक मतलाच एकटीला समजायच्या. मतने कधीही मला दूर के ले नाही. मी ज्या फदवशी घरातून
पळू न जाणार होतो, त्या फदवशी मी मतच्या व्यमतररक्त कोणालाही कल्पना फदली नव्हती.
पण, आज परीक्षेचा शेवटचा फदवस होता. जसे माझे शाळे तले ममत्र, मला पुढे भेटतील की नाही? हे
मामहती नाही. तसेच, मतच्या सुिा मवरहाचे दु:ख होणार होते मला. मी पुढे कोणत्या कॉलेजमध्ये जाईल? हे
मामहती नाही. पुढे मतचे काय होईल? हे ही मामहती नव्हते. पुन्हा रे ल्वेनेच, आमण मतच्यावेळेसच प्रवास होइल
का? हे ही मामहती नाही. ती काही माझ्या शाळे त नव्हती. पण दोघाांची मनघायची आमण मशवाजीनगरला
पोचायची वेळ एकच होती. आमण मजव्हाळा पण िार झाला होता.
शेवटचा पेपर सांपला. ममत्राांबरोबरची शेवटची भेट सुिा सांपली. आमण आता मला, मतला भेटण्याचे
वेध लागले होते. शेवटच्या फदवशी चुकामुक नको म्हणून, मी अगदी अधाव तास अगोदरच स्टेशनवर पोचलो.
पण, दु:खात बुडाल्यामुळे, मी मवसरूनच गेलो होतो की "आपण अधाव तास अगोदरच आलो आहोत". ५ मममनटे
झाली, १० मममनटे झाली, १५, २० मममनटे झाली. पण ती काही येतच नव्हती. आता पाऊस सुिा सुरु झाला
होता. बहुतेक माझ्या मवरहाचे दु:ख, आभाळच रडू न रडू न साांगत होते. शेवटी मनघण्याची वेळ सुिा झाली.
पण हीचा अजूनही पत्ता नव्हता. मला काहीच सुचत नव्हते. तेवढ्यात, मतच्यासारखीच एक येताना फदसली.
ती जवळ आली, पण छे, ती नव्हती.
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मी अजूनच रडवेला झालो होतो. वेळ सांपत चालली होती. मनघायची वेळ झाली होती. तेवढ्यात
ती येताना फदसली. उशीर होईल, मी भेटणार नाही म्हणून ती पळतच येत होती. मला जाणवले, ती रडतसुिा
होती. डोळ्याांमधून येणारे पाणी हाताांने पुसत होती.
ती जवळ आली. आमण आमचा प्रवास सुरु झाला. मी बोलायच्या मनमस्थतीत नव्हतो. कोण जाणे,
बोलायला गेलो तर कधी अश्रूांचा बाांध िु टेल? आमण मी रडायला लागेल?. आधीच, सगळे ममत्र आज दूर
गेल्याचे दु:ख मनात होतेच. हे दुसरे दु:खसुिा सहन करावे लागणार होते. मी मतच्याकडे पहातच रामहलो.
आमची भेट काही िार वेळ चालणार नव्हती. मला काही मतच्या स्टेशनपयांत जावेसे वाटत नव्हते. कारण,
आजपासून अमधकृ त सुट्टी लागली होती. सुट्टीच्या पमहल्याच फदवशी खेळण्याची मजा काही औरच असते.
आता ती तर जवळच होती. पण, बोलायला सुिा काहीच सुचत नव्हते. अगदी ५-६ मममनटात
आमची शेवटची भेट सांपली.
माझे स्टेशन आले आमण मी उतरलो. हात हलवून मतला "गुड बाय" म्हणालो. ती पुढे मनघाली. मी
पहातच रामहलो मतच्याकडे. खूप पुढे गेली ती. पुढे जाऊन थाांबली. पण, वळू न नाही पामहले. पुन्हा मनघाली.
अशी आमची शेवटची भेट सांपली होती. आमण आम्ही आमच्या पुढच्या मागावने मनघालो होतो.
ममत्राांनो, गैरसमज नका करून घेऊ, ती ५.४५ ला मनघणारी पुण-े लोणावळा लोकल होती. (क्रीम
रां गाचा पोशाख म्हणजे लोकलचा रां ग, रटकली म्हणजे "पुण-े लोणावळा" असा मलमहलेला बोडव, चष्मा म्हणजे
पुढच्या काचा. ती रडत होती म्हणजे, पावसाचे पाणी पुढच्या काचेवर पडत होते. आमण हाताांने डोळे पुसत
होती म्हणजे, वायपर चालू होते पाणी हटवण्यासाठी.)
म्हणजे लहानपणापासूनच, सोहमला रहस्यमय गोष्टी वाचण्याची आमण गोष्टी रहस्यमय करून
मलमहण्याची आवड होती. कदामचत, यामुळेच त्याची गोष्ट मी रहस्यमय करून मलहावी, असे त्याने मला
साांमगतले असावे.
तर अश्या प्रकारे सोहमचे दहावीचे वषव सांपले. आमण आता वाट पहायची होती मनकालाची.
घरच्याांना, आजूबाजूच्या लोकाांना पूणव मवश्वास होता "हा नापास होणारच".
शेवटी एकदा मनकालाचा फदवस उजाडला. सकाळीच बाबा म्हणाले "बाबा रे , नापास झालास तरी
चालेल पण पळू न नको जाऊस". सोहम फदलासा देण्यासाठी बाबाांना म्हणाला "बाबा ७०% पडतील, काळजी
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नका करू.".
पण बाबाांना मवश्वास नव्हता. सोहम मनकाल घ्यायला गेला. त्याच्या मागे गुपचूप बाबा आले. भाऊ
शाळे तच होता वाट पहात. मागून मामा सुिा आला. तोपयांत, आईने दोन तीन लोकाांना सोहमच्या मागावर
पाठवले होते.
हा शाळे त आला, वगावत गेला. वगावबाहेरच भाऊ होता. शाळे च्या एका गेटवर मामा थाांबला.
दुसऱ्या गेट वर बाबा थाांबले. रे ल्वे स्टेशन वर दोन-तीन जण, एस. टी. स्थानकावर दोन-तीन जण. अशी पूणव
फिलल्डग लागली होती सोहमसाठी.
इकडे बाईंनी मनकाल वाटप सुरु के ले. बाई म्हणाल्या "आपल्या वगावत या वषी एक जण नापास
झाला आहे". सोहमला वाटले "मीच असणार बहुतेक".
हळू हळू प्रत्येकाचे नाव घेऊन, बाई त्याला समोर बोलावत होत्या. कोणाला ५०%, कोणाला
७०%, कोणाला ७१%, कोणी काठावर पास. इतराांचे गुण पाहून थोडा हुरूपसुिा येत होता मनात. "अरे , हा
तर इतका मठ्ठ होता. पण, यालासुिा ६०% गुण ममळाले. मग मी कमीत कमी पास तरी झालो असेल".
शेवटी सोहमचा नांबर आला. मनकाल लागलेल्या पैकी अजून कोणीच नापास झाले नव्हते. आमण,
िारच कमी मनकाल मशल्लक होते वाटायचे. सोहमने मवचार के ला "मग मी असू शकतो, तो नापास झालेला
मुलगा." सोहम घाबरत घाबरत पुढे गेला. मनकाल घेतला आमण गुण पामहलेच नाहीत. आधी पामहले, पास की
नापास. मनकालावर मलमहले होते "पास". सोहमचा जीव भाांड्यात पडला.
मग त्याने माक्सव पामहले. माक्सव होते ७५० पैकी ५३९. म्हणजे ७१.८६%. म्हणजे सोहमला,
त्याच्या अांदाजापेक्षाही १४ माक्सव जास्त ममळाले होते.
आधी गमणताचे माक्सव पामहले १५० पैकी १०२. म्हणजे, अ, ब आमण क गटाचा अभ्यास कामी
आला होता. मग शास्त्रात होते १५० पैकी ११०. सांस्कृ तात १०० पैकी ७८, मराठीत १०० पैकी ६२. इां ग्रजी
मध्ये १०० पैकी ५७. म्हणजे बाकीचे माक्सव पडले होते इमतहास भूगोलात. १५० पैकी १३०. म्हणजे त्याने
सुट्टीत के लेला अभ्यास कामी आला होता तर.
नवीन आश्चयव म्हणजे, सोहम वगावत (शाळे त नव्हे) पमहला आला होता. जे लोक, "सोहम नापासच
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होणार" म्हणून कोणत्याही कागदावर मलहून द्यायला तयार होते, त्याांची मुले चाांगल्या १५-२० टक्क्याांने मागे
होती सोहमच्या.
जेव्हा सोहमने बाबा, मामा, भाऊ, ओळखीचे सगळे , याांना मनकाल साांमगतला, त्याांना सुिा मवश्वास
बसला नाही. प्रत्येक जणाने वारां वार सोहमची माकव -शीट तपासून पामहली. "बाबाने, दुसऱ्या कोणाची माकव शीट तर नाही ना दाखवली आपल्याला?" पण नाही, ती सोहमचीच माकव शीट होती.
मग, आधी घरी िोन करून आईला साांमगतले. आईने उपास सोडला. आईने गेली चार वषव के लेल्या
सोळा-सोमवाराांचे िळच फदले होते महादेवाने आईला.
तसेच, पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहमच्या आईची शनी महादशा याच काळात सुरु झाली होती.
शनी महाराजाांने काहीही न मागता, आईच्या मनातले स्वप् आल्याआल्याच पूणव के ले होते. सोहमच्या
आयुष्यात नसली, तरी आईच्या आयुष्यात शनी महाराजाांची एन्री झाली होती. आजूबाजूला सुिा शनी
महाराजाांचे अमस्तत्व जाणवले, की सगळे जण कसे सुतासारखे सरळ होतात. शनी महाराज म्हणजे सवावत
धार्ममक देव. कुां डलीमध्ये इतर ग्रह फकतीही चाांगले असले, तरी शनी महाराजाांच्या परवानगीमशवाय काहीच
होऊ शकत नाही. म्हणूनच त्याांना न्यायाधीशाचा दजाव ममळाला आहे. हे शनी महाराजाांचे अमस्तत्व अजून
काही सोहमला जाणवले नव्हते. पण, अमस्तत्व होतेच की.
गोडबोले सराांची ती वाक्य खरी ठरली होती "सुधारायचे असेल तर तोच सुधारे ल." त्यावेळेस जर
सराांने सोहमला नापास के ले असते तर? मामहती नाही, पुढे सोहम अजून फकती वाया गेला असता.
मग काय, त्या फदवशी पेढे भरपूर वाटले गेले होते.
पुढे गोडबोले सर, शाळे तील पुढच्या मुलाांना सोहमचे उदाहरण देऊ लागले होते "२-३ वषाांपूवी,
एक मुलगा होता आपल्या शाळे त. खूप उनाडक्या करायचा". मुले म्हणायची "सोहम का? सोहम का?"
(मुलाांना आधीच मामहती असायचे). गोडबोले सर पुन्हा म्हणायचे "त्याच्या आईचे रडणे त्याला आवडले नाही.
म्हणून त्याने खूप अभ्यास के ला आमण वगावत पमहला आला." तुम्ही सुिा खूप अभ्यास करा" आई-बाबाांची स्वप्े
पूणव करा".
सोहमचा भाऊ हे नेहमी साांगतो (त्याने सुिा ३ वषाांने हे ऐकले होते ना).
सोहम असा का वागायचा? तर, लहानपणापासून होणारी तुलना, ममत्राांने खेळायला न घेणे. अश्या
गोष्टींमुळे त्याने त्याचे स्वत:चे एक जग मनमावण के ले होते. टीम मधून काढला गेला, की हा शाळे ला दाांडी
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मारून खेळण्यासाठी नवीन ममत्र शोधायचा. आपल्याच जगात दांग रहायचा. तो जास्त बोलायचा नाही.
आजही नाही बोलत. मनातच मवचार करायचा. स्वत:शीच जास्त बोलायचा. स्वत:शी बोलून, तो स्वत:लाच
कन्फ्टयुज करायचा (गोंधळात टाकायचा). आपल्याच मनाचे खेळ रां गवत बसायचा.
तसा सोहम िार भोळा होता. त्याला कोणीही सहज िसवू शकायचे. आजही तो, कोणत्याही
गोष्टीवर सहज मवश्वास ठे वतो. अगदी लहान मुले सुिा त्याला कधी कधी सहज वेड्यात काढतात. हे मी
स्वत:सुिा पामहले आहे.
अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सोहमने कधीही, कोणतीही परीक्षा बुडवली नव्हती. तसेच, एक
गोष्ट पामहली तर, सोहम नेहमी पावसाळ्यात शाळे ला दाांड्या मारायचा. आता या मागे शास्त्रीय कारण होते,
ते म्हणजे उन्हाळा सांपल्यावर पावसाळ्याच्या काळात जेव्हा वातावरण थांड असते, तेव्हा, आपल्या पेशींमध्ये /
हामोन्समध्ये काही बदल होतात. ज्यामुळे आपल्यात मानमसक बदल मनमावण होतात. जाउदे ही गोष्ट आहे,
याच्यात शास्त्र नको घुसवायला. पण, ज्योमतष घुसवता येईल की. सोहमच्या कुां डलीचा अभ्यास, पुढील
भागाांमध्ये मलहूच की.
साधारणपणे, १९९८-९९ साली सोहमच्या आईची शनी महादशा सुरु झाली. एखाद्या ररग-मास्टर
प्रमाणे त्याांने सोहमला सरळ के ले. इतकी वषव, सोहमचे मवमचत्र वागणे सहन करून करून हैराण झालेल्या
आईला, शनी महाराजाांने, सोहमला पास करून थोडे समाधान ममळवून फदले. आईच्या कष्टाांचे िळ फदले.
तर अश्या तऱ्हेने गोष्टीचा पमहला भाग सांपला. पण पुढे याच गमणतामुळे सोहमची कशी गोची
होणार आहे ते पाहूच.
लहान ममत्राांनो, अभ्यास करा. सोहमसारखे नका बनू. व्यवमस्थत शाळे त जा. सोहम चुकला तुम्ही
नका चुकू.

94

१२. शाखाबदल, कॉलेजचे पमहले आमण दुसरे वषव.

तर, आता सोहमची एकदम हुषार मुलाांमध्ये गणना व्हायला लागली होती. टवाळक्या करूनही
चाांगले गुण ममळवल्यामुळे, ममत्रसुिा याला भारी समजू लागले होते. कॉलनीमध्ये, शाळे त, ओळखीच्याांमध्ये,
आता लोक सोहमचा सल्ला घ्यायला येऊ लागले होते. सोहमला सुिा वाटू लागले, "आपण बऱ्यापैकी हुषार
आहोत". "आपण चाांगले आहोत" ही भावनासुिा कधी कधी माणसाला चाांगले बनवते.
तर, दहावी झाली की पुढे आपल्यासाठी काय काय पयावय आहेत? हे शोधले जाते. कोणी सायन्सला
जाते, कोणी कॉमसव मनवडते, कोणी आय.टी.आय करते, कोणी मड्लोमा करते. तर असेच, सोहमसुिा मवचार
करत होता. शेजारचे देशमुख काका म्हणाले, "तुला छान माक्सव ममळाले आहेत, तेव्हा तू मड्लोमा कर". पण,
सोहमच्या कु टुांबात, आधी कोणीच िार मशकलेले नव्हते. सोहमला पूणव मागवदशवन करणारे कोणीच
नसल्यामुळे, शेवटी सोहमने सायन्स शाखेचा एकच िॉमव भरला.
सोहमला नेहमी वाटायचे "आपण मस्तपैकी लसबायोमसस, बी.एम.सी.सी, मराठवाडा, एस.पी.
अशा मोठ्या कॉलेज मध्ये मशकू . त्याने िक्त सायन्स शाखेचा िॉमव भरला होता. आईच सगळे पुढच्या प्रवेशाचे
पहात होती. पण, जास्त मामहती नसल्यामुळे िार मोठी अडचण होती. "आता शोधणार कसे, की कोणत्या
कॉलेज मध्ये प्रवेश ममळाला आहे?" प्रत्येक कॉलेजमध्ये जाऊन शोधेपयांत सांपूणव अॅडममशन सांपले असते.
त्यावेळी ना मोबाईल होते ना आजसारखे ऑन-लाईन प्रवेश होत होते.
पण, सोहमने काहीतरी गमणत के ले आमण आईला म्हणाला "आई तू साांगवीच्या कॉलेजमध्ये जा,
माझा नांबर मतकडेच लागला आहे". आई मतकडे गेली आमण सोहमचा नांबर खरे च मतकडेच लागला होता.
पमहल्या यादीत त्याचा नांबर, साांगवीच्या कोणत्यातरी कॉलेज मध्ये लागला. झाssले, मोठे कॉलेज न
ममळाल्यामुळे याचा सगळा उत्साहच मावळला. त्यावेळी याांना हे सुिा मामहती नव्हते, की अजून तीन याद्या
लागणार आहेत. आमण त्यात, याचा नांबर आवडत्या कॉलेजला लागू शकतो.
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शेवटी याांने साांगवीच्या कॉलेजमध्येच प्रवेश घेतला. तसे, देव जे करतो ते भल्यासाठीच करतो.
सोहम आधीच उडाणट्पू, त्यातच मोठ्या कॉलेजमध्ये गेला असता तर कदामचत अजूनच मबघडला असता.
याला मामहतीच होते, "आपण सायन्स शाखेला प्रवेश घेतला आहे. आमण सायन्स शाखेला गमणत
असते." गमणतात आपला िार काही उजेड नाही". मग त्याने दोन चार ममत्राांना कॉमसव शाखेबद्दल मवचारले.
सगळ्याांकडू न, कॉमसव शाखेबद्दल चाांगले ऐकू न याला वाटू लागले "आपण कॉमसव शाखेला प्रवेश घ्यावा. म्हणजे
गमणताचा सांबांधच येणार नाही."
सायन्सला प्रवेश घेतल्यापासून एक ममहना झाला होता. याने घरी साांमगतले "आई मला कॉमसवला
प्रवेश घ्यायचाय". घरचे उडालेच हे ऐकू न.
मग याने परस्परच, सायन्स शाखा बदलून कॉमसवला प्रवेश घेतला. घरच्याांनासुिा समजावून
साांमगतले.
कॉमसव याला व्यवमस्थत जमू लागले. अकाउां ट हा तर त्याचा आवडत मवषय झाला होता. आता
गमणताची लचता नव्हती. काही फदवसाांने, शेजारच्या मेमडकलच्या दुकानात आईने याला काम ममळवून फदले.
आता याला हळू हळू औषधाांची मामहती व्हायला लागली. ११वीत याने कोणताही क्लास लावला नाही.
सकाळी कॉलेज आमण सांध्याकाळी मेमडकलचे दुकान, असा हा डबल मशफ्टट करू लागला. रात्री घरी आले की
व्हॉलीबॉल खेळायचा.
हळू हळू व्हॉलीबॉल मध्ये हा तरबेज होऊ लागला. अकरावी सांपली आमण हा बारावीत गेला.
बारावीमध्ये याने अकाउां टचा क्लास लावला. याला कळाले होते "मी क्लास नाही के ला तरी चाांगले माक्सव
ममळतील." मग, क्लासला फदलेल्या पैशातून याने काजू-बदाम मवकत घेतले. ते काजू बदाम घरी फदले.
घरी साांमगतले "पुढे एक जण गाडीवर चालला होता. त्याच्या गाडीवरून हे काजू बदाम पडले. मी
त्याला आवाज फदला. पण तो नाही थाांबला. मग मी हे घरी घेऊन आलो". दहावीत चाांगले गुण ममळाल्यामुळे,
याचे घरी गल्ल्यातून पैसे चोरणे वैगरे आता बांद झाले होते. तसेच, आता स्वत: कमवायला लागल्यामुळे, याला
आई बाबाांच्या कष्टाच्या पैश्याची ककमत समजली होती. आई-बाबाांचे कष्टाने कमावलेले पैसे वाया जाऊ नयेत
म्हणून, याने क्लासच्या िीच्या पैशाांतून, काजू बदाम मवकत घेऊन घरी फदले.
क्लासच्या वेळेस हा घरून मनघायचा आमण युमनवर्मसटीच्या जांगलात जाऊन अभ्यास करायचा.
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याने अकाउां ट हा मवषय पाठच करून टाकला होता. १२ वीचा अभ्यास करता यावा म्हणून, गेले एक वषव
मेमडकल मध्ये करत असणारे काम सुिा सोडू न फदले.
हा जास्त काही हुषार नसल्यामुळे, घरच्याांना याच्या भमवष्याची लचता पडली होती. हा काही
कॉमसव साईड घेऊन सी.ए होणार नव्हता. "मग जास्तीतजास्त याला कु ठे तरी सेल्स-मन म्हणून काम ममळे ल"
असे घरच्याांना वाटू लागले. त्या काळात सेल्स-मन म्हणजे, दारावर येऊन साबण मवकणारा एक व्यक्ती.
एवढेच त्याांना वाटायचे.
कॉमसव साईड घेणाऱ्याांना, कां पनी सेक्रेटरी, एम.बी.ए असे कोसव पूणव करून मोठ्या हुद्द्द्यावर नोकरी
ममळते. हे त्याांना मामहतीच नव्हते. कॉमसव साईड घेणारे बहुतेक लोक भरपूर पैसा कमावतात. पण, हे
सोहमच्या घरच्याांना कु ठे मामहती होते?
१२ वीच्या परीक्षा झाल्या, अकाउां ट मध्ये ७८ माक्सव ममळाले. १२वी सुिा पास झाला सोहम.
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१३. पुन्हा शाखाबदल, गमणताने के लेली गोची. आमण पुन्हा पमहले, दुसरे मतसरे आमण चौथे वषव.
तीन-चार प्रेम प्रकरणे.

याला काहीही करून मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचाच होता. १२वी झाल्यावर, याने पुन्हा
एकदा मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न के ला. पण, याला १२वीत िक्त ६४.१३% टक्केच गुण ममळाले
होते. मोठे कोणी ओळखीचेसुिा नव्हते. ज्याांच्या वमशल्याने हव्या त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश ममळाला असता.
याला काही मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश ममळालाच नाही.
मग याला देशमुख काकाांचे बोलणे आठवू लागले. मागे एकदा देशमुख काका म्हणाले होते, "तुला
१०वीला चाांगले गुण ममळाले आहेत. तू मड्लोमा कर."
याने ठरवले "आपण दहावीच्या माकाांवर मड्लोमाला प्रवेश ममळतोय का ते पाहू. नाहीच ममळाला,
तर बाहेरूनच कॉमसवचे पुढचे मशक्षण घेऊ आमण नोकरी करू."
त्याने मड्लोमाचा िॉमव भरला. पण, मड्लोमाला गमणत असते हे त्याला मामहतीच नव्हते. तसेच,
आता याला आरक्षण म्हणजे काय असते? ते कळू लागले. सोहम ब्राम्हण, म्हणजे अनारमक्षत वगावत मोडणारा.
याचा प्रवेश घेण्याचा नांबर लागतच नव्हता. कॉलेज सुरु होऊन २ ममहने झाले तरी प्रवेश प्रफक्रया सांपली
नव्हती. पण हा प्रत्येक राउां डला जातच रामहला. नमशबाने, शेवटी एकदा याचा नांबर आला. शेवटच्या
राउां डचा शेवटचा प्रवेश याला ममळाला. याला इलेमक्रकल शाखा ममळाली.
याने िक्त मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश ममळवण्यासाठी मड्लोमाला अॅडममशन घेतले होते. बाकी
मड्लोमाशी याचे काहीही घेणे देणे नव्हते.
याला प्रवेश ममळाला तेव्हा, कॉलेज सुरु होऊन अडीच ममहने झाले होते. आता दहावीत ज्याला
दहावीचे गमणत व्यवमस्थत येत नव्हते, त्याने मड्लोमाला प्रवेश घेतला होता. भारतातील सवावत चाांगल्या
असणाऱ्या महामवद्यालयात या कॉलेजचा नांबर लागतो. मड्लोमाला सगळे मवषय आमण अथावतच, गमणतसुिा
इां ग्रजीमध्ये असणार होते. आधीच याचे मराठीत असणाऱ्या गमणताचे वाांदे होते. मतथे आता सगळे च
इां ग्रजीमध्ये असणार होते.
"पॅरेलल" म्हणजे समानांतर, "राएांगल" म्हणजे मत्रकोण, "पेन्टागॉन" म्हणजे पांचकोन हे सुिा त्याला
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आत्तापयांत मामहती नव्हते. पुढच्या गोष्टींचा मवचारच न के लेला बरा.
१२वीची परीक्षा साधारणपणे िे ब्रुवारी मध्ये सांपते. याला स्टेंबरमध्ये मड्लोमाला प्रवेश
ममळाला. म्हणजे गेले ७-८ ममहने हा घरीच सुट्टी एन्जॉय करत होता. हा जेव्हा कॉलेजला आला, तेव्हा सुिा
याचा सुट्टीचा मूड काही गेलाच नव्हता. याची मानमसक आमण शारीररक, अश्या दोन्हीही तयाऱ्या झाल्या
नव्हत्या. मग हा टांगळ-मांगळ करत कॉलेजला जाऊ लागला. पमहले चार फदवस वगवच मामहती नव्हता. कसे
तरी याने वगावची मामहती ममळवली, मवषयाांची मामहती ममळवली.
त्यात पमहल्या वषावला गमणताचे दोन मवषय होते. ते सुिा पूणव इां ग्रजीमधून. आता हा मराठी
माध्यमाचा मवद्याथी, अडीच ममहने उमशरा कॉलेजमध्ये प्रवेश ममळाला होता. कसे काय गमणत सोडवणार
होता? देवच जाणे.
याने कशी तरी मवषयाांची मामहती ममळवली. इां मजमनअररग मध्ये तीन वषावत, ३३-३४ वेगळे वेगळे
मवषय असतात. दर सहा ममहन्याला ५-६ वेगळे वेगळे मवषय असतात. असे तीन वषाांत ३३-३४ मवषय
सोडवले, की मुले मड्लोमा होल्डर होतात.
पमहल्या वषावत ११ मवषय होते. पमहल्या सहामाहीला ६ मवषय आमण दुसऱ्या सहामाहीला ५
मवषय. मवषय होते - के ममस्री (रसायन शास्त्र), फिमजक्स (भौमतक शास्त्र) इत्यादी. या मवषयाांची नावे सुिा
"कोणत्यातरी जमवन माणसाची असतील" असे त्याला वाटू लागले. यातले इां ग्रजी शब्द तर सोडू नच द्या.
"टायरेशन" म्हणजे काय? हे अजूनसुिा मलाही साांगता येणार नाही. त्याचे तर मवचारूच नका. इां मजमनअरींग
ड्रॉइां ग, इां मजमनअरींग मेकॅमनक्स, असले मवषय तर त्याला काळच वाटू लागले. त्याच्यातच गमणत सुिा होतेच
की. पमहल्या सहामाहीला गमणत भाग एक आमण दुसर्या सहामाहीला गमणत भाग २.
त्यातल्या त्यात, कम््युटर आमण सांवाद कौशल्य (कम्युमनके शन मस्कल्स) हे मवषय जरा सोपे वाटत
होते. कारण या मवषयाांत िे का मारता येतात.
याला कळू लागले होते, "इथे गमणताचे सुिा बाप असणारे मवषय आहेत. आपले काही खरे नाही.
"आपण पुन्हा कॉमसवला प्रवेश घेऊ आमण सुखाने जगू."
गमणत म्हणजे कमालीचे अवघड होते. कसली कसली मचन्ह होती. "या मचन्हाांचा अथव कोण
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समजावणार? बरां , क्लास लावायचा तर िी परवडत नाही." एका मवषयाची िी ३०००-४००० रुपये. एवढी
िी तर कॉलेजच्या पूणव एका वषावची होती.
पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, शाळे त कधीच आवश्यक गोष्टी याच्याकडे नसायच्या. त्या गोष्टींची नावे
सुिा याला मामहती नसायची. आता तर याने इांमजमनअरींगला प्रवेश घेतला होता. इथेही तोच प्रकार होता.
मुले इां ग्रजीमधून, कु ठल्या कु ठल्या वस्तूांची नावे साांगत होती.
कॅ ल्क्युलटे र, सेट स्वे अर, राय-स्वे अर, ड्राफ्टटर, इत्यादी. इथे पेमन्सलचे सुिा वेगळे वेगळे प्रकार
होते- एच.बी, एच, २एच इत्यादी. अक्षर मलमहण्यासाठी डाकव पेमन्सल, आकृ त्या काढण्यासाठी िें ट पेमन्सल
वगैरे वगैरे. आत्तापयांत याला िक्त कॅ मम्लनचीच पेमन्सल मामहती होती. कॅ ल्क्युलटे रचे सुिा ५-६ प्रकार होते.
आता यापैकी कोणत्या गोष्टी लागतात? आमण कोणत्या मवकत घ्यायच्या? हे सुिा समजत नव्हते.
त्यातच आता सबममशन सुरु होणार होते. "सबममशन म्हणजे काय?" हे सुिा समजायला ५-६
फदवस लागले त्याला. शेवटी एकदाचे समजले. सबममशन म्हणजे, आपण जे काही प्रात्यमक्षक (प्रयोग) करतो, ते
सगळे वहीच्या कागदाांवर मलहायचे आमण एका िाईलमध्ये लावायचे. पुढे ही िाईल मशक्षकाांकडू न तपासून
घ्यायची.
पण, नवीन प्रॉब्लेम आला. "आपल्याला कोणते मवषय आहेत? त्याांचे वगव कु ठे भरतात? त्याांची
प्रात्यमक्षक (प्रॅमक्टकल्स) कु ठे होतात?" हे सुिा अजून कळले नव्हते. वेळापत्रक सुिा नव्हते जवळ.
सगळा अांधारच फदसू लागला होता. त्याने पुन्हा मवचार के ला "यार, आपले कॉमसवच बरे होते."
जेमतेम आठवडा झाला असेल, हा वगावत जाऊ लागला होता. आमण, चाचणी परीक्षा सुरु झाल्या.
प्रत्येक पेपर २० माकाांचा. प्रत्येक मवषयाांत याला २० पैकी शून्य गुण ममळाले. जास्तीत जास्त मवषयात, ०
माक्सव ममळवणारा हा पमहला मवद्याथी ठरला.
दर १५ फदवसाांना १ चाचणी, अश्या ३ चाचणी परीक्षा होत्या. तीनही मध्ये, सगळ्या मवषयाांत,
याने ० माक्सव ममळवण्याचा नवीन पराक्रम के ला.
इां मजमनअरींग मध्ये १०० पैकी ४० माक्सव ममळाले तर पास. त्यातील २० मध्ये याला ० होते. आता
बाकीच्या ८० पैकी ४० ममळवायचे म्हणजे, अगदी अशक्यच वाटू लागले याला.
दरम्यान, याने थोड्यािार आवश्यक गोष्टी जमवल्या आमण सबममशन सुरु के ले. जे सबममशन
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हाताने िाईलवर मलहायचे होते, ते याने कसेबसे पूणव के ले. "पण, इां मजमनअरींग ड्रॉइां ग मध्ये काय करणार?"
मोठ्या शीटवर कसल्यातरी आकृ त्या काढायच्या होत्या. गेल्या दोन वषाांत याने कॉमसव साईड घेतली होती.
शाळे त ममळवलेले शास्त्राचे, गमणताचे, सगळे ज्ञान हा मवसरून गेला होता.
ड्रॉइां गला हा मराठीतूनच आकृ त्या म्हणू लागला. म्हणजेच, याला फकती कळत असेल याचा मवचार
न के लेलाच बरा. तसेही, अजूनही हा शापवनरला टोकयांत्र म्हणायचा. इरे जरला खोडरबर म्हणायचा. सेटस्वे अर म्हणजे काय? मामहतीच नव्हते. त्याचा उपयोग काय? हेही मामहती नव्हते. कॅ ल्क्युलेटर कसा
वापरायाचा? तेही कळत नव्हते. ड्रॉइां ग काढायचे म्हणले तर, याला पट्टी आमण पेमन्सलमशवाय अजून
कोणतीही गोष्ट वापरता येत नव्हती. म्हणायला ककव टक वापरता येत होते. पण, िक्त गोल काढण्यापुरते.
आता या ककव टकाचे इां ग्रजीमधील नाव काय असेल? ओळखा पाहू.
पाटीला हा मेजवानी म्हणायचा. याचे मराठी शब्द वापरणे पाहून मुलाांमध्ये हा चेष्टच
े ा मवषय
झाला होता. कोणीही मदत करायला तयार नव्हते.
कसे तरी याला दोन-तीन ममत्र ममळाले. अममत आमण कु णाल. कु णाल म्हणजे अगदी फदनो मोररया
सारखा फदसायचा. त्याचे फदसणे, हुषार असणे, त्याचे अक्षर पाहून सोहम भलताच इम्प्रेस झाला. अममत
म्हणजे आपला अशोक सराि. कु णाल सोहमसारखाच होता, पण थोडा हुषार. अममत हुषार होता. अममतने
त्याच्या एका सुनील नावाच्या ममत्राकडू न, सोहमच्या ड्रॉइां गच्या शीट काढू न घेतल्या. सोहमचा सगळ्यात
मोठा प्रश्न सोडवला त्याने.
८ पैकी ७ शीट सुनीलने काढू न फदल्या. पण त्याचे स्वत:चे सबममशन सुिा होतेच की. तेव्हा सुनील
सोहमला म्हणाला "आता एक शीट तूच काढ.". सोहमला िक्त पट्टीच वापरता येत होती. एक शीट
काढण्यासाठी याला, अगोदर दोन शीट वाया घालवाव्या लागल्या.
सोहम शीटवर ड्रॉइां ग काढत बसला होता. तेवढ्यात, वगावतली एक सुांदर पांजाबी मुलगी, त्याच्या
जवळ आली आमण म्हणाली "क्या मै आपका कां टेनर देख सकती हू?" आता हे कां टेनर म्हणजे, शीट ठे वतात तो
डब्बा. याला वाटले "आईला, एवढी सुांदर मुलगी आपल्याशी बोलायला आली?" बहुतेक, आपण खूप भारी
असणार". महने नक्कीच, आपले रूप न पाहता आपले मन पामहले असेल." हा एकदम स्वप्ाांच्या दुमनयेतच गेला.
त्याने, स्वप्ात मतला गलव फ्रेंड सुिा बनवून टाकले.
त्याचे झाले असे, की मतचे शीट चोरीला गेले होते आमण मतला सोहमवर सांशय होता. तसेही, हा
101

कधीच वगावत न फदसला नाही. मतला याच्यावरच सांशय येणे स्वाभामवक होते. म्हणूनच मतला सोहमचे कां टेनर
तपासायचे होते. सोहमने चोरी के लीच नव्हती आमण त्याला काही मामहतीसुिा नव्हते. याने मतला कां टेनर
देऊन टाकले. मतने ते तपासले. पण मतची शीट सापडली नाही.
तश्याच, सोहमच्या शीट मवस्कटू न ती मनघून गेली. सोहमला कोणी तरी साांमगतले "अरे मतची शीट
कोणीतरी चोरली. म्हणून मतने तुझे कां टेनर तपासले". सोहमचे स्वप् तुटले होते. त्याच्या स्वप्ातली गलव-फ्रेंड,
त्याला चोर समजत होती.
याने आपले शीट कसे बसे पूणव के ले. सबममशनचा शेवटचा फदवस होता. सराांकडे गेल्यावर सर
मचडलेच. सर म्हणाले "हे काय काढले आहे?" हे शीट तुला पुन्हा काढावे लागेल.".
सोहम एकदम रडकुां डीला आला. सर त्याने काढलेल्या शीटवर काठ मारणार, तेवढ्यात त्याने
सराांचा हातच पकडला. आमण म्हणाला "सर, आज शेवटचा फदवस आहे, सहा वाजले आहेत. मी कधी हे शीट
काढणार? माझे वषवच वाया जाईल. त्यापेक्षा सर, मला कमी माक्सव द्या. पण, असे नका करू". पूवीची लहमत
कामी आली होती.
सराांना दया आली, आमण त्याांने सोहमचे सबममशन कबूल के ले.
वकव -शॉप या मवषयात वेगळे वेगळे ताांमत्रक प्रमशक्षण फदले जाते. उदा. ्लांलबग, सुतारकाम, फिरटग,
लोहारकाम इत्यादी. वकव -शॉप या मवषयाची परीक्षा नव्हती. िक्त फदलेली कामे पूणव करायची एवढेच. ही कामे
मात्र हा मन लावून करू लागला. याच्यामध्ये हा एकदम पटाईत. त्याने वगावतील इतरही मुलाांची कामे पूणव
करून फदली.
चला, अशाप्रकारे त्याचे सबममशन सांपले होते.
याच काळात हा, डान्स मशकण्यासाठी रोज शुक्रवार पेठेतल्या "महाराष्ट्राची लोकधारा" हा कायवक्रम
सादर करणाऱ्या सराांच्या ग्रुपमध्ये जाऊ लागला. पुढे कधीतरी याच सराांना (सांतोष सांखद), त्याांच्या सांमहता या
मचत्रपटातील नृत्य-फदग्दशवनासाठी पाररतोमषक ममळाले. टी.व्ही वर त्याांना पाररतोमषक घेताना पाहून
सोहमची छाती अमभमानाने भरून आली होती.
याला डान्स जमायचाच नाही. सगळी मुलांडान्स करत असताना हा एका कोपर्यात थाांबायचा. िक्त
प्रेक्षकाचीच भूममका करायचा. पण, मनात डान्स करण्याची इच्छा होतीच.
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काही फदवसाांने फदवाळीच्या मुख्य परीक्षा जवळ आल्या. याला कळू न चुकले होते, "इकडे आपले
काहीही चालणार नाही.". आत्तापयांत झालेल्या चाचणी परीक्षाांमध्ये आपण नापासच झालो आहोत." आपण
पुन्हा कॉमसवला प्रवेश घेऊ. आधीच आपण दहावीनांतर १२वी के ली. पुन्हा १०वीच्या माकाांवर मड्लोमाला
प्रवेश घेतला. म्हणजे, आपली दोन वषव आधीच वाया गेली आहेत. जर आपण नापास झालो, तर २+१ अशी ३
वषव वाया जातील. हा सगळ्यात वयस्कर होता वगावमध्ये.
याने घरी साांमगतले. बाबा, मामा, आई, भाऊ असे सगळे च खूप रागावले.
बाबा म्हणाले "तुला साांगत असतानासुिा, तू ११ वी मध्ये सायन्स सोडू न कॉमसवला प्रवेश घेतलास.
नांतर कॉमसव सोडू न मड्लोमाला प्रवेश घेतलास. सहा ममहने झाल्यावर आता तू म्हणतो आहेस, की पुन्हा
कॉमसव करायचे". युमनवर्मसटी काय तुझ्या बापाची आहे काय, तुला हवे तेव्हा आमण हवे मतथे प्रवेश द्यायला?".
बरां , सगळे तू तुझ्याच मनाने के लेस आमण आता नाही जमणार म्हणतोस होय?". अरे तुझे वय बघ, तू कसा
वागतोस ते बघ. शाळे त तू लावलेले फदवे आम्हाला मामहतीच आहेत." गुपचूप मड्लोमा पूणव करायचा". आता
तुझे काहीही ऐकू न घेणार नाही मी.".
अश्या तऱ्हेने याच्या मनाचा महरमोड झाला होता. "ही इां मजमनअररग साईड आपण का मनवडली?"
असे सोहमला वाटू लागले होते. सोहम इां मजमनअर होणार म्हणून घरचे खूष होते. पण, जणू काही िाईव्हस्टार हॉटेलमध्ये जेवायचे आममष दाखवून, एखाद्याला समोर मशळे अन्न वाढण्यासारखे सोहमचे नशीब झाले
होते. कॉमसव सोपे वाटत असूनही घेता येत नव्हते. आमण मड्लोमा जमत नव्हता.
शाळे तली मुले याला म्हणायची "सोहम, तू टवाळक्या करायचास. पण नेहमी, आमच्यापेक्षा जास्त
माक्सव ममळवायचास". पण आता हा स्पधेच्या जगात आला होता. जो तो मशक्षकाांना खुष करून जास्तीत
जास्त माक्सव ममळवायचा प्रयत्न करत होता. गोरी मुल,े गोरी हुषार मुल,े सभ्य मुल,े मशक्षकाांची आवडती मुले
पाहून, याचा आत्ममवश्वास अजूनच डळमळीत होऊ लागला होता. हा ना गोरा होता, ना हुषार होता, ना
सभ्य होता, ना मशक्षकाांचा आवडता होता.
वगावत, सॉरी 'क्लास' मध्ये, मुले उठू न उठू न मशक्षकाांच्या प्रश्नाांची उत्तरे द्यायची. याला प्रश्नसुिा
अध्याव तासाने कळायचा. सराांचे इां ग्रजी बोलणे समजायचे. पण, त्या बोलण्यात ताांमत्रक भाषेचे शब्द आले की
गोची व्हायची. जोशी, पेडणेकर, वाघेला, पाटील अशी हुषार मांडळी याच्याशी बोलायची सुिा नाहीत. इथेच
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सुरुवात झाली, याचा आत्ममवश्वास सांपण्याची. कु ठे तो मुलगा होता, जो खात्रीने साांगायचा "बाबा ७०%
ममळतील". आमण कु ठे तो मुलगा, जो अजूनच खात्रीने साांगत होता "७-८ मवषय उडणार यावेळी.".
लहानपणी लावून घेतलेल्या सवयी आता िार महाग पडू लागल्या. "आपण कधीच वेळापत्रक
मलहून घेतले नाही. इमतहासाच्या वहीत गमणत, मराठीच्या वहीत शास्त्र, गमणताच्या वहीत भूगोल असे कसेही
मलमहत गेलो. तीच सवय अांगवळणी पडली. परीक्षा आल्यावर कसे तरी पाठ करून पास झालो." कॉलेजमध्ये
तर हा िक्त एकच वही घेऊन जायचा. एकाच वहीत सगळ्याच मवषयाांचे मलमहले, की कोणाला तरी ते पुढे
समजेल का?
"या गोष्टींचा त्याला आता पश्चाताप होऊ लागला होता. तसेच, १०वी नांतर आलेला अमतआत्ममवश्वास सुिा महाग पडू लागला. त्याचे झाले असे की "आपण सहज १०वी प्रमाणे पास होऊत, शेवटच्या
चेंडूवर मसक्सर मारुत" या अमत-आत्ममवश्वासामुळे हा वगावत लक्षच नाही द्यायचा, क्लास बांक मारायचा.
"कॉलेज म्हणजे बांक मारण्याचे रठकाण" असे त्याला वाटू लागले होते.
परीक्षा तोंडावर आल्या होत्या. नेहमीप्रमाणे याच्याकडे अभ्यासक्रम नव्हता. ममत्राांचे पत्ते मामहती
नव्हते. मजवलग ममत्र लाांब राहणारे होते. "वगावतली हुषार मुले आपल्याला मदत करणार नाहीत" याची
खात्रीसुिा होती. मदत करणारे कोणीच उरले नव्हते. अभ्यास ज्याचा त्यानेच करायचा होता.
इकडे कु णाल, व्यवमस्थत अभ्यास करूनही सोहमसारखाच नापास होत होता. तर अममतसुिा काही
वेगळा नव्हता. िक्त िरक एवढाच होता, की ते दोघे कमीत कमी प्रयत्न तरी करत होते.
यानेसुिा कशी तरी पुस्तके जमवली. पण, अभ्यासक्रम नसल्यामुळे आख्खे पुस्तकच हा वाचू
लागला. आता, प्रत्येक मवषयाचे आख्खे पुस्तक वाचायचे म्हणजे कमीत कमी सहा ममहने लागले असते. याने
जेमतेम अभ्यास सुरु के ला आमण परीक्षा सुरु झाल्या.
याचे "थ्री ईडीयटस" मसनेमा सारखे झाले. प्रश्नच कळत नव्हता, मतकडे उत्तर काय मलमहणार? मग
याने थापा मारायला सुरुवात के ली. िक्त उत्तरपमत्रका काळी करायची कामे करू लागला. आता जेव्हा पेपर
सांपले, तेव्हा याने "पेपर कसे गेल?
े " याचा आढावा घेतला. याने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मलमहले होते. भलेही िे का
मारल्या होत्या. पण याला वाटू लागले "आपण नक्की ६ पैकी ४ मवषयात पास होउत."
मनकाल लागला. हा िक्त वकव -शॉप आमण कम््युटर मधेच पास झाला होता. म्हणजे, ६ पैकी ४
मवषयात नापास. शाळे त जसे अांदाज खरे व्हायचे, तसे इकडे होत नव्हते.
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आता दुसरी सहामाही चालू झाली आमण नवीन ५ मवषय आले. ४ मवषयात नापास झाल्याने याचा
सगळा मूडच गेला होता. हा वगावत जायचा, सबममशन करायचा. पण, परीक्षा देऊन शून्य गुण ममळाले, तर
भर वगावत अपमान होईल. त्यापेक्षा पेपर न देऊन शून्य गुण ममळाले, तर अनुपमस्थत हा शेरा ममळे ल.
"अनुपमस्थत राहून नापास होणे परवडेल" असे समजून हा चाचणी परीक्षाच नाही द्यायचा. कमीतकमी,
"अनुपमस्थत असल्यामुळे मी नापास झालो" हे कारण तरी साांगता येणार होते ना. शेवटी व्हायचे तेच झाले.
पुन्हा प्रत्येक चाचणी परीक्षेत २० पैकी ० माक्सव. याने नापास होण्याचा नवीन मवश्व-मवक्रम के ला होता.
मुलेच काय, हा मशक्षकाांचा सुिा चेष्टच
े ा मवषय झाला होता. याला सगळ्याांच्या नजरा कळत
होत्या. पण काहीच चालत नव्हते.
दुसऱ्या सहामाहीमध्ये, व्हॉलीबॉल मध्ये याांची टीम लजकली. याचे इम्प्रेशन कॉलेजमध्ये थोडे
वाढले. पण, अभ्यासात प्रगती खुांटली होती.
दरम्यान यालासुिा वाटू लागले, आपली सुिा गलव-फ्रेंड असावी. सोहमची लिडेबाजी इथेच सुरु
झाली असावी. याला त्याची मसमनयर असणारी काश्मीरची मुलगी आवडू लागली. याने लहानपणापासूनच
ऐकले होते "काश्मीरच्या मुली खूप सुांदर असतात." होते ही तसेच, ती मुलगी अगदी गोरी पान, अगदी करीना
कपूर सारखी सुांदर होती. मतला पटवायचे म्हणजे, मोठे च काहीतरी करायला हवे होते. आता हा ड्रामे-बाज बनू
लागला होता. हा काहीतरी कारण काढू न मतच्याशी बोलला. दुसऱ्या फदवशी पूणव कॉलेजमध्ये अिवा पसरवून
फदली "त्या मुलीच्या ममत्राांने, मी मतच्याशी बोललो म्हणून मला मारले". एवढेच नाही, तर ५-६ फदवस हा
पठ्ठ्ठ्या, हाताला बँडज
े गुांडाळू न फिरत होता कॉलेजमध्ये.
आता याचे मसमनयर, जे याच्या व्हॉलीबॉलच्या टीम मध्ये होते. त्याांने त्या मुलीला साांमगतले
"तुझ्यामुळे सोहमला मार पडला." झाले, याने मतची सहानुभूती तर ममळवली होती.
पुढे याने मतच्याशी मैत्री सुिा के ली. पण, खरे च मतचे ममत्र याच्या मागे पडले. याने मवचार के ला
"आता कोण वाचवणार?" तेवढ्यात, कॉलेजमध्ये ज्या मुलाचा वट आहे, असा ममत्र ममळाला. याचे शत्रू ग्प
झाले.
पुढे याने सरळ मतला मवचारले "मला तू आवडतेस." ती म्हणाली "अरे तू माझ्यापेक्षा ४ वषाांने
लहान आहेस.". झाले, याची पमहली प्रेम कहाणी इथेच सांपली होती. पण, याच्यातही एक सकारात्मक गोष्ट
त्याला ममळाली. ती म्हणजे, कोणीतरी याच्यापेक्षाही वयस्कर होते कॉलेजमध्ये. याने पुन्हा मवचार के ला "मी
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तर िक्त २० वषावचा आहे आमण ती २४. म्हणजे, मी नापास झालो तर काय मबघडले?"
पण, याला हे मामहती नव्हते, की ती मुलगी होती. ती सुांदर असल्यामुळे, मतला कधीही चाांगला
कमावणारा मुलगा (नवरा) ममळाला असता. आमण सोहम मुलगा होता. मुलाांचे सौंदयव त्याांच्या कतुवत्वात
लपलेले असते. सोहमचे काय कतुवत्व होते? ३ वषां वाया घालवण्याचे? पुढ,े ती मुलगी पास होऊन परत
काश्मीरला मनघून गेली.
व्हायचे असे की, हा लहानपणापासूनच एकटा राहायचा. याला एकटे राहणारे , एकटे पडलेले कोणी
फदसले, की याची चटकन मैत्री व्हायची त्या व्यक्तीबरोबर. ती सुिा एकटीच वाटली असावी याला. तसेच
होते. त्या काळी, बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या मुला-मुलींना, कॉलेजमधली मुल-े मुली अघोशीतपणे वाळीत
टाकायची. ही सुिा त्यापैकीच एक. अरुणाचल प्रदेश, ममणपूर, मसक्कीम, आसाम, या राज्यातून आलेल्या
मुलामुलींना, आजही, नेपाळी, चायनीज म्हणून बोलावतात काही लोक. पण, सोहम याांच्याशीच मैत्री
करायचा.
त्याांना सुिा महाराष्ट्रातील मुलाांशी पांगा घ्यायचा नसायचा. सोहमची कॉलेजच्या डॉनशी ओळख
होती. आता, ही बाहेरच्या राज्यातून आलेली मुलां सोहमसोबत राहून त्याचाच आधार ममळवायची.
दरम्यान, वार्मषक परीक्षा झाल्या. गेल्यावेळेप्रमाणेच, या वेळीसुिा याने परीक्षेत थापा मारल्या.
एकू ण ९ मवषयाांपैकी. म्हणजे, आधीचे ४ आमण नांतरचे ५. तर, अश्या ९ पैकी, हा िक्त २ च मवषयात पास
झाला.
एकू ण मनकाल पामहला तर, ११ पैकी िक्त ४ मवषय याने सोडवले होते याने. पुढच्या वषावला प्रवेश
ममळवण्यासाठी याने कमीतकमी ६ मवषय सोडवायला हवे होते. म्हणजे, "आपण नापास झालो आहोत. आता
पुढच्या वषावत प्रवेश ममळणार नाही" हे त्याला कळाले होते.
पण दैव याच्या पाठीशी होते. सराांने नवीन मनयम काढला. पुढच्या वषावत प्रवेश ममळू शकणार
होता. ७ + १२ नवीन मवषय ममळणार होते. पण एक अट होती. ती म्हणजे, कॉलेजमध्ये पालकाांची मचट्ठी
द्यायची "मला पुढचे मवषय द्या. मी अभ्यास करून पास होइल".
हा मचट्ठी देण्यासाठी डोंगरे सराांकडे गेला. सराांकडे याची कीती आधीच पोचली होती. सर याला
चेहऱ्याने ओळखत नव्हते. पण नावाने ओळखत होते. याने साांमगतले "सर माझे नाव सोहम". सर म्हणाले, "तू
आतीषचा ममत्र ना रे ?" सोहम म्हणाला "हो". "तूच चोरी के ली होतीस का हॉस्टेलमध्ये?".
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हा दचकलाच हे ऐकू न. याला मामहतीच नव्हते, की हॉस्टेलमध्ये काही चोरी झाली आहे. सोहम
म्हणाला "कसली चोरी?".
सर म्हणाले "सगळे कळत असूनही न कळल्यासारखे कशाला करतोस?"
सोहम म्हणाला "सर, मला काहीही मामहती नाही". "मी चोरी के लेली नाही".
कसातरी तो मवषय सांपला. आमण त्याला पुढच्या वषावला प्रवेश ममळाला.
त्याचे झाले असे की, बहुतेक आतीषने हॉस्टेलमध्ये काहीतरी चोरी के ली असावी (कदामचत
नसेलसुिा के ली). पण, आतीष याचा ममत्र असल्यामुळे, नाव याच्यावर सुिा आले. आतीषसुिा नापास
होऊन, कॉलेज वगैरे सोडू न परत घरी गेला होता. त्यामुळे, खरे काय आमण खोटे काय? हे सोहमला समजले
नाही.
आता, सोहम चोर सुिा ठरला होता तर.
याच्याशी वगावत कोणीच बोलत नव्हते. िक्त अममत आमण कु णाल होते. पमहल्या वषीचे ७ आमण
नवीन ६, असे एकू ण १३ मवषय झाले होते. याच्यावरच कजावचा डोंगर वाढतच होता. इां मजमनअररगमध्ये,
मुलाांना ४ मवषयसुिा सोडवणे अवघड वाटते. याच्यावर तर १३ मवषयाांचा डोंगर होता.
यावेळी सुिा, सबममशनची िाईल मलमहताना ती पांजाबी मुलगी पुन्हा सोहमकडे, त्याची िाईल
मागायला आली. सोहमला पुन्हा वाटले "महला बहुतेक महची चूक समजली असेल. उगाचच माझ्यावर आळ
घेतल्यामुळे महला वाईट वाटले असेल. म्हणूनच, ही आपल्याशी मैत्री करण्याच्या बहाण्याने आपली िाईल
मागायला आली." सोहमने एकदम आनांदात मतला आपली िाईल फदली. मतने एक-दोन मममनट काहीतरी
पाहून िाईल याला परत फदली.
सोहम भोळे पणाने म्हणाला "आप रख लो िाईल, काम होने के बाद दे देना"
ती म्हणाली "हो गया मेरा काम".
पुन्हा ममत्राने साांमगतले "अरे महची िाईल हरवली. मतला परत तुझ्यावरच सांशय आला".
यावेळेस सोहमला राग आला. थेट मतच्याकडे जाऊन, तोडक्या मोडक्या लहदीत सोहम म्हणाला
"आप अपनी चीजे सांभालके रख नही सकती. और हमेशा मेरे पास आ के क्यो पुछती हो?”
मतच्याशी भरपूर भाांडण करूनच सोहम परत आला.
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याला पुन्हा एकटे पडल्यासारखे वाटू लागले होते. याला पुन्हा एकदा, "आपल्याला कोणीतरी गलवफ्रेंड असावी" असे वाटू लागले. जवळच राहणारी नवीन मुलगी आवडू लागली.. पण, मतच्याशी बोलणार
कसे?
याने ठरवले "आपण एक काम करू, मतच्याशी कोणतेतरी पुस्तक मागण्याच्या बहाण्याने बोलू".
सोहमने मतच्याकडे गमणताचे पुस्तक मामगतले. मतने पुस्तक थेट घरीच आणून फदले. पुस्तक तर काही कामाचे
नव्हते. पण, यातून एक सांकेत ममळाला होता. बहुतेक मतलाही सोहम आवडत होता.
"पुस्तक परत देताना मतला प्रपोज करू" असे ठरवून याने, पुढे २-३ ममहने मतचे पुस्तक परत फदलेच
नाही. व्हायचे असे की, दर वेळेस हा पुस्तक देण्याचे आमण प्रपोज करण्याचे ठरवायचा. पण, कधी कधी हा
मवसरून जायचा. कधी कधी आठवले की लहमत व्हायची नाही. शेवटी मतची आई पुस्तक मागायला आली.
तेव्हा कु ठे याने मतचे पुस्तक परत फदले.
आता मतच्याशी बोलण्याचे काही कारणच उरले नव्हते, काही बहाणाच उरला नव्हता. पण, ती
कोणत्या रस्त्याने कॉलेजला जाते? हे त्याने पाहूनच ठे वले होते. असेच एकदा, भावना असह्य झाल्यावर याने
ठरवले "उद्या मतला प्रपोज करायचाच." सोहम दुसऱ्या फदवशी, चक्क सकाळी १० वाजताच उठला. तोपयांत
मतची कॉलेजला मनघायची वेळ झाली होती. याने बाहेर येऊन पामहले. ती कॉलेजला मनघाली सुिा होती.
मतला जाताना पाहून सोहमने पटकन शटव घातला. लभतीवरून उडी मारून, शॉटव-कट ने मतच्या रोजच्या
रस्त्यावर जाऊन थाांबला. मागून ती आली. याने मतला थाांबवले आमण थेट म्हणाला "मला तू आवडतेस". तुझे
काय उत्तर आहे?"
ती म्हणाली "मी मवचार करून साांगते". सोहम परत घरी आला आमण स्वत:च्या कॉलेजला
मनघाला. पुढ,े २-३ ममहने, "ती हो म्हणेल की नाही?" या मवचारातच त्याने मतचे उत्तर सुिा मवचारले नाही.
असेच एक फदवस, हा कॉलेजच्या ममत्राांसोबत शेजारच्या गणपती मांफदराजवळ बसला होता.
तेवढ्यात ती फदसली. "आज मतचे उत्तर मवचारूनच टाकू " असा मवचार करून तो मतच्याकडे गेला. पुन्हा
मवचारले "तुझे काय उत्तर आहे".
ती म्हणाली, "तू मजथे मला प्रपोज के लेस, मतथेच उद्या येऊन मला उत्तर मवचार."
मनात नाना शांका येत होत्या. "मतने घरी तर साांमगतले नसेल ना?" अशी भीती वाटत होती.
पण, लहमत करून, दुसऱ्या फदवशी पुन्हा सोहम १० वाजता उठला. या वेळेस चड्डीवरच पळत
जाऊन मतला गाठले. पुन्हा मवचारले "साांग, तुझे काय उत्तर आहे?"
चक्क ती "हो" म्हणाली. ती म्हणाली "चल फिरायला जाऊ".
सोहम म्हणाला "मी दातसुिा घासले नाहीत. आत्ताच उठलो आमण तू जाताना फदसलीस. म्हणून
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चड्डीवरच पळत पळत आलो."
ती म्हणाली "असा कसा आहेस रे तू?"
"असाच आहे" सोहम म्हणाला.
ती सुिा, बहुदा लहानपणापासूनच एकटी रहात असल्यामुळे हो म्हणाली असावी.
दोघेही, िक्त एकदाच डेट वर गेल.े गेले कु ठे ? तर चतु:श्रुांगीच्या डोंगरावर. इथेही काही सुत जुळले
नसावे.
कालाांतराने, मतला दूरच्या कोणत्यातरी कॉलेजमध्ये प्रवेश ममळाला. ही मतथल्याच हॉस्टेलवर
रहायची. अधून मधून ती मतच्या घरी यायची. याला त्याच्यातून कधी तरी फदसायची. तेव्हा दोघे कधी तरी
भेटायचे. याच्याकडे काही िोन वगैरे नसल्यामुळे, त्याांचे कधीही बोलणे सुिा झाले नाही. हा सुिा "पास कसे
व्हायचे?" या लचतेमध्ये होता. मग यालाही मवसर पडला की "आपली कोणीतरी गलव-फ्रेंड आहे". मधेच याांचे
काहीतरी मबनसले. आमण याची पमहली प्रेम कहाणी मतथेच सांपली.
दरम्यान, हा पास व्हायच्या नवीन आयमडया शोधू लागला. "कशी तरी सेरटग करून पास होता
येईल का? ककवा, थोडे पैसे देऊन पास होता येईल का?" हे तो पाहू लागला. "पेपर आधीच ममळाला तर
आपण पास होऊ" असे त्याला वाटू लागले.
पण ना पेपर ममळाला आमण ना काही सेरटग झाली.
वगावत, प्रश्नाांची उत्तरे न देता आल्यामुळे नेहमी याचा अपमान होऊ लागला. याचा मशक्षणातला रस
हळू हळू सांपत चालला होता. यावेळेसही याने एकही चाचणी परीक्षा फदली नाही. अथावतच, सगळ्या
मवषयाांमध्ये २० पैकी ० माक्सव. याचा मवश्व-मवक्रम अजूनच वाढला होता. नापास होणार्या मुलाांमधला हा
"समचन तेंडूलकर" झाला होता. पुढे फकत्येक वषव याचे मवक्रम मोडले जाणार नव्हते. १३ मवषयात २० पैकी
शून्य गुण होते.
अधे मध्ये हा सकारात्मक मवचार करायचा "नापास झालो म्हणून काय? फकत्येक मुले अशी
असतील, जे शाळे त, कॉलेजमध्ये गेले सुिा नाहीत. पण त्याांने खूप पैसे कमावले." "आपण सुिा असेच
काहीतरी करू. बाहेरूनच कॉमसवची परीक्षा देऊ आमण मोठे होऊ."
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त्याने मवचार के ला "मड्लोमा काही आपल्याला जमणार नाही." आपण आत्ताच कमवायला सुरुवात
करू. म्हणजे हळू हळू आपण ४-५ वषावत मोठे होऊत." पण बहुतेक, याची कमवच आडवी येत होती. देवाने
अजून काय मलमहले होते? अजून आई-बाबाांना काय फदवस दाखवायचे होते? ते मामहती नव्हते.
कॉलेजमध्ये, सगळ्यात वाया गेलेल्या मुलाांपैकी हा एक झाला होता. चाचणी परीक्षाांमध्ये २० पैकी
० गुण आमण तेही एक नाही, २ नाही तर १३ मवषयाांमध्ये.
पुन्हा सहामाही (फदवाळीच्या) परीक्षा आल्या. याने पुन्हा मवचार के ला "या वेळेस अभ्यास करू.".
पण आज करू, उद्या करू, करता करता शेवटी परीक्षेचा फदवस उजाडला. याने पमहला पेपर फदलाच नाही.
पुन्हा मवचार के ला "दुसऱ्या पेपरचा, व्यवमस्थत अभ्यास करू आमण पास होऊ.".
पुन्हा आज करू, उद्या करू, असे करून त्याने पुन्हा अभ्यास के ला नाही. आमण परत दुसराही पेपर
बुडवला. असे करत करत त्याने १३ चे १३ पेपर बुडवले. हा सुिा नवीन मवश्व-मवक्रम झाला होता. १३
मवषयात अनुपमस्थत आमण नापास. वाया जाण्याची सुिा काहीतरी सीमा असते. पण, सीमा, मलममट वगैरे
शब्द तर, सोहमच्या शब्दकोशातच नव्हते. देव प्रत्येक वेळेस सांधी देत होता. आमण आमचा सोहम, त्या
सांधीची माती कशी करता येईल? याच्या नवीन नवीन आयमडया शोधत असायचा.
पण, सोहमची प्रमतमा जन-माणसात उजळवण्यासाठी, देव मात्र मनापासून साथ देत होता.
शेवटच्या पेपरच्या फदवशी, असाच तो कट्ट्यावर बसायला चालला होता. समोरून एक मुलगी येत
होती. ती जवळ आली तसे याने ओळखले "अरे ही तर आपल्या इथेच राहते". हा कधीच मतच्याशी बोलला
नव्हता. दोघाांना एकमेकाांची नावेही मामहती नव्हती. ती जवळ आली. मतने चेहऱ्याने काही तरी खाणाखुणा
के ल्या. मतच्या खुणाांवरून याने अांदाज लावला "कोणीतरी मुलगा महच्या मागे येत असावा". म्हणून महने असे
हाव-भाव के ले असावेत"
याचा अांदाज खरा ठरला. ती मुलगी सोहमच्या बाजूने पुढे गेली. सोहम सुिा कट्ट्यावर पोचला.
मागून एक मुलगा चालत येत होता. तो बहुतेक त्या मुलीलाच शोधत होता. सोहमने आधी मवचार के ला
"कशाला भानगडीत पडायचे?" पण, नांतर काहीतरी मवचार करून सोहमने त्या मुलाला जवळ बोलावले.
त्याचे आय-काडव मामगतले. तो मुलगा घाबरला आमण आय-काडव दाखवले. तो मुलगा सोहमच्याच कॉलेजचा
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होता. सोहमने मवचारले "काय रे कोणाला शोधत आहेस?"
तो मुलगा सुरूच झाला. त्याने साांमगतले "अरे पुढे गेली ती आमच्या वगावतली मुलगी. मतला मी
आवडतो. मी मतला प्रपोज करणार होतो पण तू अडवलेस."
दरम्यान, त्या मुलाबरोबर बोलताना, त्या मुलीने लाांबूनच सोहमला पामहले होते. सोहमने कसेतरी
समजावून त्या मुलाला परत पाठवले. नांतर कळाले की, त्या मुलाच्या ममत्राांने, मतला प्रपोज करण्यासाठी
त्याला पेटवून फदले होते.
सोहम महरो ठरला होता. नांतर कोणीतरी साांमगतले, "त्या मुलीला तू आवडत होतास."
दरम्यान पुन्हा सुट्ट्या लागल्या, सांपल्यासुिा. आमण पुन्हा कॉलेज सुरु झाले. आधीचे १३ अमधक
नवीन ६, असे एकू ण ममळू न १९ मवषय सोडवायचे होते.
याला आता दोन नवीन ममत्र ममळाले. "अक्षय आमण सांकेत". हे दोघेही अष्टपैलू होते. अभ्यासात
हुषार, खेळण्यात हुषार. सांकेत मचत्रकलेत, नृत्यात, बुमिबळात िार हुषार होता. तर अक्षय सुिा नृत्यात,
फक्रके टमध्ये, धावण्यात, लाांब उडीमध्ये खूप हुषार. सांकेत िार बडबडा होता तर, अक्षय एकदम शाांत. पुढ,े
अक्षय कॉलेजच्या फक्रके टच्या टीमचा कप्तान झाला.
सांकेत नेहमी सोहमला "राज कपूर" म्हणायचा. कारण सोहम त्याच स्टाईल मध्ये भोळे पणाने
बोलायचा.
पण, सोहम मवचार करायचा "सांकेत छान फदसतो, अक्षय सावळा असला, तरी त्याचे व्यमक्तमत्व
कॉलेजमध्ये कोणाहीपेक्षा मस्त आहे. अक्षय कॉलेजचा कप्तान आहे. त्याला ममत्रसुिा भरपूर आहेत. आपल्याला
जास्त कोणी ममत्र नाहीत. आपल्याला, अक्षय, सांकेत, कु णाल आमण अममत सोडले तर कोणीही ममत्र नाही."
सांकेत आमण अक्षय ज्या सहजतेने मुलींशी बोलायचे. ते पाहून सोहमचा आत्ममवश्वास अजूनच
डळमळीत व्हायचा. "आपण घाणेरडे फदसतो" हा न्यूनगांड अजूनही मनातून गेला नव्हता. अधेमध्ये, स्वत:ला
आत्ममवश्वास देण्यासाठी हा बाबा, साधारण फदसणाऱ्या पण अगदी गोड बोलणाऱ्या मुलाांचे उदाहरण
स्वत:समोर ठे वू लागला. आमण तसेच, अमतशय गोड बोलायचा प्रयत्न करू लागला. "आपण चाांगले फदसत
नसलो म्हणून काय? आपण गोड बोलून सगळ्याांची मने लजकू " असे त्याला वाटायचे. पण माणूस, जसा आहे
तसाच व्यवमस्थत असतो. बेडकाने बैल बनायचा प्रयत्न के ला, तर, िु गून िु गून शेवटी तो िु टतच असतो.
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दर चार ममहन्याला सोहमला कोणीतरी वेगळीच मुलगी आवडायची. त्या मुलीला पटवण्यासाठी,
हा बाबा आधी मतच्या मैमत्रणींसोबत मैत्री करायचा. मतच्याशी इतके गोड बोलायचा की मवचारायलाच नको.
मतच्या मैमत्रणींना हा कसा कोण जाणे, आपल्या बाजूला वळवून घ्यायचा. "माझे तुझ्या मैमत्रणीवर फकती
अतोनात प्रेम आहे" हे पटवून द्यायचा. त्या मुलीची मैत्रीण सुिा, मतच्या मैमत्रणीचे आमण सोहमचे प्रेम जुळावे
म्हणून मनापासून प्रयत्न करायची. सोहमचे ८०% काम तर मतची मैत्रीणच करायची.
पुढे व्हायचे असे की, आवडणाऱ्या मुलीसोबत बोलायची वेळ आली रे आली, की याची सगळी
लहमत गुांडाळली जायची. आमण, खरा, मभत्रा, लाजाळू , सोहम बाहेर पडायचा. गेले काही फदवस, आवडणाऱ्या
मुलीच्या मैमत्रणीशी अगदी गोड बोलणारा सोहम, एकदमच शाांत, अबोल आमण मभत्रा होऊन जायचा.
आवडणारी मुलगी आमण मतची मैत्रीण समोर फदसली रे फदसली, की हा बाबा उलट्या फदशेने पळत
सुटायचा. आमण त्या दूर जाईपयांत कु ठे तरी लपून बसायचा. हा त्याला आवडणाऱ्या मुलीसोबत बोलूच
शकायचा नाही. खोटे जास्त काळ रटकायचे नाही. सोहम नावाचा बेडूक, जो बैल बनायचा प्रयत्न करायचा,
त्याचा खोट्याचा िु गा पटकन िु टू न जायचा. खरा सोहम असा नव्हताच.
मैमत्रणीने साांमगतलेला सोहम आमण खरा सोहम, याांच्यात जमीन-आसमानाचा िरक असायचा.
यामुळे कॉलेजमध्ये भरपूर मुलींना वाटायचे "सोहम हे सगळे टाईम-पास म्हणूनच करतो आहे".
स्वत:चे नाव जमेल तेवढे बदनाम करायचे कसब मात्र सोहमला चाांगलेच जमत होते.
पण, मजेची गोष्ट म्हणजे, "आधीच्या मुलीसोबत बोलायची आपल्यात लहमत नाही. इथे आपले
काही जुळणार नाही" असे समजून हा बाबा स्वत:चाच आत्ममवश्वास कमी करायचा. आधीची मुलगी दुसऱ्या
वगावत गेली, ककवा कॉलेजमधून मशक्षण सांपवून बाहेर पडली, की चार ममहन्याांने हा बाबा नवीनच मुलीवर
प्रेम करू लागायचा. पुन्हा नवीन मुलीच्या मैमत्रणीशी मैत्री करायचा, आमण......आधी घडल्याप्रमाणेच सगळे
घडायचे.
(सोहमच्या या प्रेम-प्रकरणाांमुळे पुढे तो चाांगलाच गोत्यात येणार होता. जर याची वर मलमहलेली
अजून ३-४ प्रेम-प्रकरणे यशस्वी झाली असती, तर सोहम आज मजवांत फदसला नसता).
ही सगळी प्रेम-प्रकरण ठीक होती पण, अभ्यासाचे काय? सगळे ममत्र, बाकी गोष्टी करून सुिा पास
व्हायचे. आमण सोहम िक्त बाकीच्या गोष्टीच करायचा. पास होणे त्याला मामहतीच नव्हते.
हळू हळू याांचा ग्रुप मोठा होऊ लागला. नृत्य- स्पधाव, खेळणे अशा मवषयात याांचे नाव होऊ लागले.
अथावतच अक्षय आमण सांकेतचे नाव मोठे होते. सोहमला िार वाईट वाटायचे "हे मोठे आहेत, आपल्यापेक्षा
चाांगला डान्स करतात". याांच्याबरोबर डान्स के ला, तर आपल्याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही.
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नेहमीप्रमाणे, शाळे चे वार्मषक स्नेह-सांमेलन जवळ आले होते. सोहमला मामहती होते "जर आपण
अक्षय आमण सांकेत बरोबर डान्स के ला, तर शेवटच्या राांगेत थाांबावे लागेल.". त्यापेक्षा, आपण आपलाच नवीन
डान्स ग्रुप काढू . म्हणजे आपल्याला पुढच्या राांगेत डान्स करायला ममळे ल. तसेच, कॉलेजमध्ये
आपल्यासारखीच काही मुले आहेत. आमण अशीही काही मुले आहेत, ज्याांचे शेवटचे वषव आहे. पण, कधीही
स्टेज वर गेली नाहीत. अजूनही काही मुले आहेत, ज्याांना डान्स करायची इच्छा आहे, पण डान्स करता येत
नाही. तर अश्या मुलाांना घेऊन आपण आपलाच डान्स बसवू."
इथेही या बाबाचे एक तत्वज्ञान होते. "वाघाांच्या कळपातला एक वाघ बनून रहाण्यापेक्षा,
मेंढराांच्या कळपाचा राजा बनावे."
याने अशी मागच्या बाकावर बसणारी, िार काही हुषार नसणारी, कधीही स्टेजवर न गेलल
े ी मुले
गोळा के ली आमण काहीतरी डान्स बसवला. याांचा डान्स पूणवपणे फ्टलॉप झाला. पण, भरपूर मुलाांना स्टेजवर
जाण्याची सांधी ममळाली. अक्षय आमण सांकेतचा अथावतच दुसरा नांबर आला.
अक्षयची टीम फक्रके टमध्ये लजकली, तर सोहमची टीम व्हॉमलबॉलमध्ये लजकली.
अक्षय आमण सांकेतबरोबर रात्रभर भटकणे. अक्षयच्या घरी मसनेमा पाहायला जाणे. अण्णाच्या
गाडीवर एकच ममसळ घेऊन, मतघाांने १२-१५ पाव घेऊन खाणे. लसगल वडा साांबर बरोबर १४-१५ पाव
सांपवणे. मथयेटर मध्ये जाऊन मसनेमे पाहणे, लाांब लाांब सहलीला जाणे. अक्षयच्या गाडीवर, ररपल सीट बसून
रात्रभर भटकणे सुरु झाले होते. आता, मैत्री काय असते? हे हळू हळू समजू लागले होते. अक्षय श्रीमांत आमण
फदलदार होता. नेहमी, सगळ्या ममत्राांसाठी पैसे खचव करण्यात त्याचा हात पुढे होता.
अक्षय आमण सांकेतच्या भरपूर मैमत्रणी होत्या. सोहमची एकही नव्हती. अक्षय आमण सांकेत मुलींशी
ज्या सहजतेने बोलू शकायचे, तसे सोहमला जमायचे नाही. मनातून िार वाईट वाटायचे. सोहम मवचार
करायचा "मला बोलता का येत नाही? आमण मी बोललो तर, चुकीचेच काहीतरी बोलतो". आत्ममवश्वास
अजूनच कमी होऊ लागला होता. सोहम आत्ममवश्वासाने मुलींसोबत बोलायचा. पण, त्याने स्वत:चीच छबी
स्वत:च्याच मनात उभी के ली होती. त्याला न्यूनगांड व्हायचा.
स्नेह-सांमेलनाचे फदवस सरले. सबममशन आमण परीक्षेचे फदवस जवळ आले होते.
दुसऱ्या वषावत, अमधकचे मवषय ममळू नही सोहमने ममळालेल्या सांधीची माती के ली. आधीचे १३
मवषय आमण नवीन ६ मवषय. असे एकू ण १९ मवषय सोडवायचे होते. या सगळ्या, १९ पैकी १९ मवषयात,
सोहमने २० पैकी ० गुण ममळवले होते.
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यामुळे, सोहम आता अशा मवमहरीत पडला होता मजथून आकाश फदसणे तर सोडाच, आकाश कसे
फदसत असेल? याचा अांदाजही करणे अवघड वाटू लागले होते.
अजूनही, अभ्यास कसा करावा ते समजत नव्हते. सबममशन तर सांपवले. पण अभ्यास कसा
करणार? पुन्हा पमहले पाढे पांचावन्न. पुन्हा याने १९ चे १९ पेपर बुडवले. आयुष्यात पमहल्याांदाच सोहमचे वषव
वाया गेले होते. पमहल्याांदाच, सोहम एक वषव घरी बसणार होता.
याने आता मवचार के ला "हे वषव वाया गेले म्हणजे घरचे गुपचूप मला कॉमसवला प्रवेश घेऊ देतील."
१९ मवषयात नापास होण्याचा पराक्रम काही कमी नव्हता. आजूबाजूला हुषार मुले असतील, तर
नापास होण्याचे दु:ख जास्त होत असते. पण, सोहम १९ मवषयाांत नापास होऊनही घरचे काही ऐकायलाच
तयार नव्हते. मड्लोमा पूणव करावाच लागणार होता.
आता घरी अजून एक पांचाईत होती. याने मड्लोमाला प्रवेश घेतल्यापासून, कॉलनीमधल्या भरपूर
लोकाांना वाटू लागले "आपल्यासुिा मुलाांना मड्लोमाला प्रवेश घेऊन द्यावा". असेच, कॉलनीमधल्या एका
मुलाने सोहमच्याच कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. आई सोहमला म्हणाली "हे बघ सोहम, तू तर आता नापास
झालाच आहेस. तुझे कमीतकमी एक वषव वाया गेलेच आहे." पण, तू घरी फदसलास तर सगळ्याांना कळे ल, की
तू नापास झाला आहेस." त्या पेक्षा तू कॉलेजलाच जात जा. म्हणजे शेजारच्या राजूला कळणार नाही.
आता कॉलेजला पूणववेळ जाता येत नव्हते. एवढा वेळ टाईम पास कसा करायचा? तर, अधे मध्ये
हा इां टरनेटवर जाऊन चॅरटग करू लागला. चॅरटग करता करता याने अजून एक मैत्रीण ममळवली. ती
ओररसाची राहणारी होती. पुण्यात मशक्षणासाठी आली होती. तसे, दोघे िक्त एकदाच भेटले होते इां टरनेटवर.
नांतर, "ती आज येईल उद्या येईल" असे समजून सोहम रोज इां टरनेटवर जात रामहला. पण, मतची पुन्हा भेट
झाली ती थेट दोन ममहन्याांने.
यावेळी, मतने थेट स्वत:चा मोबाईल नांबर फदला. याला थेट भेटायलाच बोलावले. सोहमचा
मोबाईल नांबर सुिा मामगतला. पण सोहमकडे काही मोबाईल नव्हता. आमण, "माझ्याकडे मोबाईल नाही" हे
साांगायला लाज वाटत होती. शेवटी याने अक्षयचा नांबर मतला फदला. आता अक्षयला नवीन काम लागले होते मतचा िोन आला, की सोहमला मतचा मनरोप साांगायचे. अक्षय सुिा हे मनरोप देण्याचे काम करून करून
कां टाळला असेल. ती कधीही सोहमला िोन करायची. पण नांबर अक्षयचा असल्याने, रात्री अपरात्री अक्षयला
त्रास व्हायचा. पण, मैत्रीखातर अक्षय हे सहन करत रामहला.
शेवटी एकदाची, सोहमची आमण त्याच्या नव्या मैमत्रणीची भेट ठरली. भेटायचे होते कोथरूडच्या
दशभुजा गणपती मांफदरात. जास्त काही नाही, पण सोहम िक्त दुसरयाांदच कोणत्यातरी मुलीसोबत डेटवर
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गेला होता. कॉिीशॉपमध्ये जाऊन, कॉिी मपऊन होईपयांत रात्रीचे १० वाजले. दोघेही आपापल्या घरी गेल.े
पुन्हा कधीही, ना सोहमने मतला िोन के ला, ना मतने सोहमला. असे एकाच डेटनांतर, अजून एक सो कॉल्ड प्रेम
प्रकरण सांपले होते.
पण, नापास झाल्यामुळे याचा आत्ममवश्वास पुन्हा डळमळीत होऊ लागला होता. अगदी आत्महत्या
करण्यापयांत हा मवचार करू लागला होता. हा मवचार करायचा "आपण काहीच कामाचे नाहीत". "ना आपण
घराला काही हातभार लावू शकलो. आमण ना मशक्षणात काही करू शकलो". "सगळी बरोबरची मुले पुढे गेली
आहेत. आपण सगळ्यात मागे पडलो आहोत". असेही, आपण आत्तापयांत सगळ्याांना खूपच त्रास फदला आहे".
जर आपण आत्महत्या के ली, तर हा शेवटचा त्रास असेल. आमण एकदाच सगळे रडू न घेतील माझ्यासाठी. नांतर
नाही रडायला लागणार".
पण, "आज आत्महत्या करू, उद्या आत्महत्या करू" असे करत करत हा जगला.
कालाांतराने मनकाल लागला. आमण, सोहमच्या होत्या नव्हत्या इज्जतीचे लधडवडे मनघाले
क्लासमध्ये.
सोहमबरोबर शाळे त मशकणारी मुले दरम्यान खूप पुढे गेली होती. कोणी मड्लोमा करत होते.
कोणी इां मजनीअररग करत होते. कोणी कॉमसव, कोणी सायन्स. कोणी कोणी तर, मशक्षण सांपवून काम-धांद्याला
सुिा लागले होते. जी मुले पमहल्या वषी सोहम बरोबर मशकत होती, त्याांना आता शेवटच्या वषावत, मोठ्या
कां पन्याांमध्ये नोकरी सुिा ममळाली होती.
सोहमचा भाऊ सुिा, १२वी पास होऊन कम््युटर मध्ये पुढचे मशक्षण घेत होता.
सोहमने पुन्हा मनाला समजावले "नेहमी आपल्यापेक्षा छोट्या माणसाकडे पहावे. म्हणजे, आपण
छोटे असण्याचे दु:ख नाही होत." साल्याची फिलॉसॉिी पण भारीच होती.
हा कॉलेजला जात होता. पण वगावत बसता येत नव्हते. याच्या फिलॉसॉिी प्रमाणेच, याचे एक वषव
वाया गेले होते म्हणून, याने दोन वषे वाया गेलेल्या ममत्राांची सांगत मनवडली. आता हे सगळे ममत्र, अगदी
सोहमसुिा, स्वत:ला हुषार समजायचे आमण बाकीच्याांना मठ्ठ.
या काळात याला होत्या नव्हत्या त्या भरपूर वाईट सवयी लागल्या. हा पुन्हा जास्तच वाया
जाण्याच्या मागाववर जाऊ लागला. आधी देवाला मानणारा सोहम, आता म्हणू लागला "देवाने काय फदले? देव
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नसतोच". असलाच, तरीही त्याने माझ्यासाठी काहीही के ले नाही. मग मी त्याला का मानू?" कधी काळी
आमस्तक असणारा सोहम आता पूणवपणे नामस्तक झाला होता. कधीतरी ममत्राांबरोबर मांफदरात जाणे झाले,
तरीही हा मनापासून देवाच्या पाया नाही पडायचा. देवाचा आमण सोहमचा ३६ चा आकडा झाला होता.
देवाचे नाव काढले की सोहमला राग येऊ लागला होता.
भरीस भर म्हणून, कॉलनीमधले वयाने मोठे असणारे काही ममत्र, कॉलेजमधले काही ममत्र, त्याांनी
पटवलेल्या मुलींचे फकस्से साांगायचे. त्याांची सगळी कहाणी साांगायचे. कोणी मोठा ममत्र "त्याने कसे दुसऱ्याच्या
बायकोला पटवले" हे साांगायचा. कोणी ब्लू-फिल्म दाखवायचे. सोहमला सुिा हळू हळू या गोष्टी आवडू
लागल्या होत्या. ब्लू-फिल्म्स मध्ये पाहून, कामोत्तेजक मामसकाांमध्ये वाचून, सोहमलासुिा आता कोणाचीतरी
बायको पटवामवशी वाटू लागली होती. त्या खोट्या, िक्त कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी मलमहलेल्या गोष्टी याला
खऱ्या वाटायच्या. आमण तसेच करावेसे वाटायचे. नशीब, त्याच्यात तेवढी लहमत नव्हती. नाहीतर, नक्कीच
चपलेने मार पडला असता. (माणसाला मनावर ताबा ठे वायला जमायला हवे, नाहीतर आयुष्य बरां बाद
व्ह्यायला वेळ लागत नाही. पण, सोहमला हे सगळ कळायला अजून वेळ होता.)
दरम्यान, हा नापास झाला होता तरी त्याच कॉलेजमध्ये होता. म्हणून, याची मनवड कॉलेजच्या
व्हॉलीबॉलच्या टीम मध्ये झाली. नेमके याच वषी याांचे कॉलेज मजल्हा पातळीवर लजकू न आले.
पुन्हा परीक्षा जवळ आल्या. आधी "कॉपी करणार नाही" असे म्हणणारा सोहम, आता कॉपीसुिा
करायला तयार झाला होता. पण, अममतने आमण कु णालने "अभ्यास कसा करावा?" हे मशकवले. याने
अभ्यासक्रम गोळा के ला. कु णाल आमण अममतने मशकवल्याप्रमाणे अभ्यास सुरु के ला. एक साांगायचे म्हणजे,
अममत आमण कु णालसुिा, अभ्यास करूनही नापास झाले होते. आता त्या मतघाांना एकमेकाचीच साथ उरली
होती.
सोहमने मवचार करून मवषयाांची यादी जमवली "कोणते मवषय सोपे वाटतात? कोणते अवघड
आहेत?" हे त्याने समजून घेतले. मग त्याने ठरवले "दोन वषावत, गमणताचे तीन मवषय आहेत. ते सगळ्यात
अवघड आहेत. मतथे पास होणे सध्यातरी शक्य नाही". मग त्याने सोपे मवषय मनवडले आमण अभ्यास सुरु
के ला.
इां मजमनअररगमध्ये अभ्यासक्रमाला िार महत्व असते. अभ्यासक्रमातच, कोणते प्रश्न मवचारले
जातील? याचा अांदाज येतो. िापट पसारा वाचत बसले की नापास होणे ठरलेलेच असते. िक्त अभ्यासक्रम
पाहून "एका युमनटमध्ये िक्त ३-४च वेगळे वेगळे प्रश्न मवचारले जाऊ शकतात" हे समजते. ते ३-४ प्रश्न
सोडवले की पास होता येते. एका मवषयात सहा युमनट असतात. प्रत्येक युमनटमध्ये प्रत्येकी १६ गुण. तीन
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युमनट जरी व्यवमस्थत सोडवले, तरी पास होता येते. अश्याप्रकारे , देवाने कु ठू न तरी आशेचा फकरण दाखवला
होता.
दरम्यान, का कोण जाणे? पण इां टरनेटवर चॅरटग करताना, मुली स्वत:हून याला आपला मोबाईल
नांबर द्यायच्या. पण, ना मुलींच्या बाजूने प्रकरण पुढे वाढायचे ना सोहमच्या बाजूने. असेही, सोहमकडे
स्वत:चा मोबाईल नव्हता. मुली त्याला िोन तरी कसा करणार? दर वेळेस अक्षयला त्रास देणे बरे नव्हते
वाटत.
(सोहमच्या या प्रेम-प्रकरणाांमुळे, पुढे तो चाांगलाच गोत्यात येणार होता. जर, चॅरटगची अजून ४-५
प्रकरणे यशस्वी झाली असती, तर सोहम आज मजवांत फदसला नसता. म्हणूनच देवाने, अजूनपयांत त्याला
स्वत:चा मोबाईल फदला नसावा).
असो, तर सोहमच्या मवचाराांनुसार, सोहमचे एकही प्रेम प्रकरण आत्तापयांत यशस्वी झाले नव्हते.
पण, "आपली प्रेम कहाणी साधीसुधी नसावी. अमतशय रोमॅमन्टक असावी" असे मनापासून वाटत होते. अशी
कहाणी पुढे घडणारच आहे.
फदवाळीच्या परीक्षा सुरु झाल्या. एक एक करत परीक्षा सांपली. मनकाल लागला. एकाच झटक्यात,
सोहम १९ पैकी ७ मवषयात पास झाला. त्याला थोडासा हुरूप आला. एक गमणताचा मवषय सुिा मनघाला
कसातरी. याला वाटले "तसे पास होणे अवघड नाही. आपण पास होऊ शकतो". त्याला सहा ममहन्याांने अजून
एक सांधी ममळणार होती. हा परीक्षा येईपयांत थाांबला. शेवटच्या १० फदवसात अभ्यास सुरु के ला.
परीक्षा सुरु झाली. हा एक एक करून पेपर देत होता. असाच एक पेपर देऊन येत असताना त्याला
आफदती भेटली. ती शेवटच्या वषावला मशकत होती. तसे ती सोहम बरोबरच पमहल्या वषावत एकत्र मशकत
होती. पण, सोहम नापास झाला आमण मागे पडला. आमण ती पास होऊन पुढे गेली.
याने पेपर फदला आमण मनघालाच होता. तेवढ्यात आफदती भेटली आमण दोघे एकत्र जाऊ लागले.
हे दोघे चालले होते तेव्हा, रस्त्यात गेटपाशी अरुां द जागेत, कॉलेजमध्येच मशकणारी ७-८ मुले जागा
अडवून उभी होती. आधीच जागा िार अरुां द होती. इतकी अरुां द होती, की कसाबसा एकच माणूस त्या
जागेतून जाऊ शके ल. त्यातही ही मुले अध्याव जागेत उभी होती. आफदती सोहमच्या पुढे चालली होती. गेट
अडवून थाांबलेल्या मुलाने आफदतीला गेटपाशी येताना पामहले होते. त्याने मुद्दामहूनच मतच्या छातीला कोपर
मारले. सोहमने हे पामहले होते. सोहमला काही हे आवडले नाही. सोहमने त्याला मवचारले "का रे धक्का
मारलास?" हे पाहून आफदतीला सुिा राग आला. ती सुिा त्या मुलाला बोलू लागली.
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तो मुलगा, सोहमला आईवरून मशव्याच देऊ लागला. त्याने सोहमला एक कानिाटात
लगावण्याचा प्रयत्न के ला. पण, सोहम खाली वाकला आमण वाचला. सोहमने सुिा पालटू न त्याला मारण्याचा
प्रयत्न के ला. पण, तो मुलगा सोहमपेक्षा िार तगडा असल्यामुळे, सोहमने मारलेला िटका त्या मुलापयांत
पोचूच शकला नाही. तेवढ्याच, त्या मुलाच्या ममत्राने सोहमला ढकलून फदले. सोहम सावरतच होता, की
आधीच्या मुलाने आफदतीच्या कानिाटात लगावली. सोहमने ते पामहले. पण तेवढ्यात, कोणीतरी सोहमला
सुिा कानिाटात लगावली. सोहमला वाटले "आता मेलोच". आता काही वाचणे शक्य नाही".
भाांडण, मारामारी करायची सवय नसल्यामुळे अांग थरथरू लागले होते. घसा कोरडा पडला होता.
अचानकच अांगातले सगळे त्राणच मनघून गेल्यासारखे वाटत होते.
कसेतरी अांगात बळ आणून सोहमने ओरडायला सुरुवात के ली. "मप्रमन्सपलना बोलवा. मप्रमन्सपलना
बोलवा." आरडा ओरडा ऐकू न, सगळे मशपाई धावत आले. हे पाहून ती सगळी मुलस
े ि
ु ा घाबरली. सोहमला
म्हणू लागली "तुझ्या पाया पडतो, पण पुढे हे प्रकरण वाढवू नकोस". पण सोहमसुिा मचडला होता. सोहम
आफदतीला घेऊन डोंगरे सराांकडे गेला.
सराांने मवचारले "नावे काय त्याांची?" सोहमला नावे मामहती नव्हती. पण, मनातून सोहमसुिा
घाबरलाच होता. आफदती तर सारखी रडतच होती. पुढे सोहम मतला म्हणाला "चल पोमलसात जाऊ". पण,
ती एका प्रमतमष्ठत राजकारण्याची मुलगी असल्यामुळे मतला बांधन होते. पुढे हे प्रकरण वाढले नाही.
दोनच मममनटात, एवढा सगळा गोंधळ सोहमच्या आयुष्यात झाला होता. त्या दोन मममनटात कशी
कु ठू न जाणे? देवाने सोहमला ओरडण्याची बुिी फदली. आमण तो, आफदतीला आमण मतच्यासारख्याच काही
मुलींना होणाऱ्या नेहमीच्या मोठ्या त्रासापासून वाचवू शकला. असेही ती सगळी मुले, नेहमीच कॉलेजमधल्या
मुलींची छेड काढण्यासाठी प्रमसि होती. पुढे ती मुलस
े ि
ु ा झालेल्या प्रकारामुळे शरमली आमण त्याांना आपली
चूक समजून आली.
हा प्रकार घडला नसता तर, कदामचत त्या मुलाांची लहमत अजूनच वाढली असती. त्याांने, अजूनच
मवमचत्र प्रकार सुरु के ले असते.
कदामचत, पुढे कोणीतरी इतर मुलगी त्याांच्या तावडीत सापडली असती. ककवा ती मुले सांकटात
सापडली असती. आमण त्याांचे आयुष्य बरां बाद झाले असते.
असो, देवाने पुन्हा एकदा सोहमची प्रमतमा उजळवली होती.
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तर, सोहमची परीक्षा सुिा सांपली. काही फदवसाांने मनकाल लागला. त्याने १२ पैकी अजून ५ मवषय
सोडवले. म्हणजे आता शेवटच्या वषावला प्रवेश ममळू शकणार होता. पण, एका वषावत िक्त १० मवषयच घेऊ
शकण्याचा मनयम पुन्हा आला होता. बहुतेक, सोहमच्या मवश्व-मवक्रमामुळेच हा मनयम परत आला असावा.
शेवटच्या वषावत, एकू ण ममळू न ८ मवषय आमण एक प्रोजेक्ट होता. आधीचे ७ मवषय आमण नवीन ९ मवषय.
म्हणजे १६ मवषय सोडवायचे बाकी होते. पण, एका वषावत १० मवषयच घेता येणार होते. अजून एक वषव
वाया जाणार होते.
शेवटच्या वषावत असणारे ३ सो्पे मवषय याने मनवडले. हे मवषय इतराांना अवघड वाटायचे. "हे ३
मवषय मवना अभ्यास करताही पास होता येतील" असे त्याला वाटत होते. तसेही, झाले असे की, अभ्यासक्रम
ममळाल्यापासून आमण कळल्यापासून, याला अभ्यास करण्याची नवीनच आयमडया ममळाली होती. सोहम
इतका तरबेज झाला होता, की परीक्षेत कोणते प्रश्न मवचारले जाणार आहेत? हा त्याचा ८०% अांदाज खरा
व्हायचा.
याने शेवटच्या वषी सुरुवातीपासूनच अभ्यास सुरु के ला. चाचणी परीक्षाांचे महत्व याला आता
कळाले होते. सगळ्या चाचणी परीक्षाांमध्ये २० पैकी १५ पेक्षा जास्त गुण ममळवले. या मुळे पास होण्याची
शक्यता वाढणार होती.
या वेळेस वगावत याला दुय्यम न समजणारी मुले होती. याांच्या मध्ये हा मस्तपैकी रुळला होता.
सतीश डॉन, रोमहत, अमोल, समचन, हसन, दीपक असे मस्त जीवाला जीव देणारे ममत्र ममळाले सोहमला.
तसेच आफदतीसाठी, एका मोठ्या राजकारण्याच्या मुलीसाठी ७-८ मुलाांशी भाांडल्यामुळे,
कॉलेजमध्ये, मशक्षकाांमध्ये याची प्रमतमा उजळली होती. आता ज्याांना हे प्रकरण मामहती होते, ते याच्याकडे
आदराने पाहू लागले होते.
तसेही हा दुसऱ्या वषावत असताना, याांच्या ग्रुपमध्ये असणाऱ्या एका मुलीला कॉलेजमध्ये एकाने
छेडले. तेव्हा, सोहमने त्या मुलाला हॉस्टेल वरून उचलून आणून मािी मागायला लावली होती. एकाला तर
याने, ग्रुपमधल्या मुलीचा हात पकडल्यामुळे हॉस्टेलवर जाऊन धुतले होते.
एकदा तर, कॉलेजमधली एक मुलगी सबममशन करताना मवमचत्र अवस्थेत बसली होती. ती
मवमचत्रपणे बसल्यामुळे, समोर बसलेल्या मुलाांना मतच्या शरीराचा ओढणीमागचा, छातीचा भाग स्पष्टपणे
फदसत होता. सगळी मुले मजा घेत घेत मतच्याकडे मवमचत्र नजरे ने पहात होती. हे सोहमने पामहले.
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सोहम थेट त्या मुलीकडे जाऊन मतला म्हणाला "जरा नीट बसता येत नाही का?" अांगप्रदशवन
करायला कॉलेजमध्ये आला आहात का?"
पुढ,े ती सुिा त्याची फदवाणी झालीच होती.
दरम्यान, पुन्हा एकदा सोहम प्रेमात पडला. पुन्हा एकदा आवडणाऱ्या मुलीच्या मैमत्रणींना
समजावले. या वेळेस, आवडणाऱ्या मुलीला प्रपोजसुिा के ला. प्रपोज कु ठे के ला असेल मामहतीये? गल्सव हॉस्टेल
समोरच्या चहाच्या गाडीवर. कु ठे , कधी, कसे आमण काय बोलायचे? हे सोहमला मामहतीच नव्हते. चान्स
ममळाला रे ममळाला, की हा सुरु होऊन जायचा.
याचे म्हणजे थेट असायचे "मला तुझ्याशी लग्न करायचे आहे", तुझे काय म्हणणे आहे?" ती म्हणाली
"आपण उद्या कॉलेजमध्ये भेटून बोलू".
सोहमचा तो उद्या, कधीच उजाडला नाही. काल असणारी लहमत आज कु ठे गायब झाली? देवच
जाणे.
त्या मुलीला आधीच बॉय-फ्रेंड होता. हे नांतर समजले आमण सोहम वाचला.
असो, पुन्हा परीक्षा आल्या. याने िक्त एकच पेपर बुडवला. खरे तर, तो पेपर फदला असता तर याला
नक्कीच ६० पेक्षा जास्त गुण ममळाले असते. पण, याला मामहती होते की "या वेळेस जे सर पेपर तपासणार
आहेत ते िार कडकपणे पेपर तपासतात. आमण अथावतच, कमी गुण देतात. पुढ,े नोकरी ममळण्यासाठी
शेवटच्या वषावचे गुण बमघतले जातात." म्हणून याने "पुढच्या वेळेस चाांगले गुण ममळवता येतील" म्हणून तो
पेपरच फदला नाही.
तर असे याने, पूवीच्या ७ मवषयाांपैकी ५ सोडवले आमण २ च मशल्लक रामहले. नवीन मवषयाांत याने
चाांगले गुण ममळवले. नापास झालेल्या १९ मवषयाांपैकी १७ मवषय, अमधक ३ नवीन मवषय याने गेल्या तीन
प्रयत्नात सोडवले होते.
असे असले तरी, शेवटच्या वषीचे, दुसऱ्या सहामाहीचे, अजून ३ मवषय आमण एक प्रोजेक्ट काही
ममळणार नव्हता. त्यामुळे अजून एक वषव वाया जाणार होते. "आता हे मवषय ममळण्यासाठी काय करायचे?
वषव कसे वाचवायचे?" याचा मवचार तो करू लागला. याला कळले "पाटव-टाईम मड्लोमाला हे मवषय याच
सत्रात आहेत". म्हणजे, पाटव-टाईमला सुिा कॉलेज करून, हे मवषय ममळवून वषव वाचवता येईल. पण डोंगरे
सर ऐकतील का? हे मवषय देतील का?
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हा पुन्हा डोंगरे सराांकडे गेला आमण म्हणाला "सर मला रामहलेले ३ मवषय पाटव-टाईम द्या". सर
म्हणाले "पालकाांना घेऊन यायला लागेल, तरच मी हे मवषय तुला देईन".
सोहमने घरी साांमगतले. घरीसुिा हळू हळू सोहम बद्दल मवश्वास वाढत होता. आई कॉलेजमध्ये
आली. सोहमने पुन्हा अमधकचे मवषय ममळण्यासाठी पत्र मलहून फदले. सोहमला उववररत ३ मवषय ममळाले.
डोंगरे सराांना सगळी मुले देव-माणूस का म्हणायची? हे सोहमलासुिा कळाले.
पण, अजून एक अडचण होतीच की. सगळ्या मुलाांचे प्रोजेक्टचे ग्रुप ठरले होते. सोहमला कोणीही
पाटवनर उरला नव्हता. शेवटी याने ठरवले "आपण एकट्यानेच प्रोजेक्ट पूणव करायचा". याने एकट्यानेच
प्रोजेक्ट ममळवला.
दरम्यान, पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहम १० वीत असताना त्याांने स्वत:चे घर घेतले होते. गेली ५६ वषव ते घर भाड्याने फदले होते. पण, मबल्डींग बाांधणारा मबल्डर िारच तापदायक होता. घर त्याला मवकावे
म्हणून, मवजेचे, पाण्याचे कनेक्शन तोडणे, पाण्याचा पाईप तोडू न टाकणे, असे प्रकार त्याने सुरु के ले. गेल्या
पाच वषावत, इमारतीचे बाांधकाम सुिा त्याने पूणव के ले नव्हते. मबल्डींग बाांधताना जसे मवटाांचे बाांधकाम
सुरुवातीला फदसते. अगदी तसेच, ते पाच वषाांनेसुिा फदसत होते. मबल्डींग पूणव के ल्याचा दाखला सुिा ममळत
नव्हता.
शेवटी आईने मबल्डरमवरुि कोटावत के स के ली. आईच्या डोक्याचा ताप अजूनच वाढला होता. हे
राहायचे खडकीला आमण कोटव होते लपपरीला. गेली चार-पाच वषव आईने िार मानमसक त्रास सहन के ला
होता. कोटावच्या तारखेला एकटीच जायची. मबल्डर यायचाच नाही. दर वेळेस पुढची तारीख ममळत होती.
सकाळी उठायचे. देव पूजा करायची. बाबाांचा, सोहमचा, त्याच्या भावाचा डब्बा भरून सगळ्याांना कामाला,
कॉलेजला पाठवायचे. नांतर कोटावत जायचे. एवढे करून आई दर वेळेस कोटावत जायची. दर वेळेस मनराश
होऊन परत यायची.
अशातच एका भल्या मिश्चन व्यक्तीने, सोहमच्या आईसमोर ते घर मवकत घेण्याचा प्रस्ताव माांडला.
आईने सुिा जास्त मवचार न करता, त्या मबल्डरमुळे होणाऱ्या त्रासाला कां टाळू न, ज्या ककमतीला घर घेतले
त्यापेक्षा कमी ककमतीला ते मवकले. घर १,८०,००० रुपयाांना घेतले होते आमण, १,६०,००० रुपयाांना मवकावे
लागले होते. पण, मवकत घेणारी व्यक्ती िारच चाांगली होती. कागदपत्राांवर सही करण्याअगोदरच, घराचे
सगळे पैसे आईवर मवश्वास ठे ऊन त्याांने देऊन सुिा टाकले.
दरम्यान, सोहमच्या कॉलेजमध्ये पुन्हा वार्मषक स्नेह-सांमेलन जवळ आले. या वेळेस सुिा सोहमने
अशी मुले मनवडली, ज्याांना स्टेजवर काहीतरी करण्याची इच्छा होती. पण घाबरत होती. याने पुन्हा डान्स
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बसवला. या वेळेस, त्याांचा दुसरा नांबर आला. "प्रयत्नाांती परमेश्वर". तसेच, व्हॉमलबॉलमध्ये सुिा याांची टीम
लजकली.
तसेच, एका मुलीने याला पटवले आमण याचे अजून एक प्रेम-प्रकरण सुरु झाले. मतने याला पटवले,
म्हणून प्रेम-प्रकरण जुळले बरां का. या बाबाला तर जमलेच नसते. हा त्या काळात बसने कॉलेजला जायचा.
त्याच बसने इतर कॉलेजच्या मुलीसुिा ये-जा करायच्या. तर, सोहमला पटवणारी मुलगी म्हणजे त्यापैकीच
एक. बस मध्ये येता जाता दोघे भेटायचे.
पण काही फदवसाांने, पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, याांचे स्वत:चे जुने घर याांने याच काळात मवकले होते.
त्याचे दीड लाख रुपये जवळ आले. त्यामध्ये सोहमने ४० हजाराांची एक दुचाकी मवकत घेतली. याचे बसने
जाणे बांद झाले. अश्या प्रकारे , याचे अजून एक प्रेम-प्रकरण ३-४ भेटींमध्येच सांपले होते. बहुतेक, प्रेम वगैरे
करणे हा सोहमचा लपडच नव्हता. असेही तो नेहमी "पास कसे व्हायचे?" याच लचतेत असायचा. त्यात प्रेम
कोण करणार? पण, सोहमला हे सगळे समजायला अजून पुष्कळ अवकाश आहे.
सोहमच्या भावाला सुिा एक दुचाकी ममळाली.
त्याच वषी, याांच्या पुण्यातल्या छोट्याश्या वाड्याचेसुिा बाांधकाम करून घेण्याचा मवचार सुरु
झाला. अथावतच, सोहमचे कु टुांब मतकडे रहात नव्हते. पण, आजोबा आमण आज्जी स्वगववासी झाल्यामुळे हक्क
मुलाांमध्ये वाटू न ममळणार होता.
(आजच्या तारखेला, हे मलमहत असताना, एव्हाना गणपती मवसजवन होऊन मपतर पांधरवडा सुरु
झाला होता. अचानकच सोहमला त्याच्या आज्जी-आजोबाांची (वमडलाांचे आई-वडील) आठवण झाली.
आज्जीला मतच्या शेवटच्या काळात घशाचा ककव रोग झाला होता. हॉमस्पटलमध्ये असताना मतचे
बोलणेच बांद झाले होते. मतच्या घशाला कृ मत्रम मशट्टी बसवावी लागली होती. घशातून घररव घररव असा
आवाज येऊ लागला होता. जेव्हा सोहमची आई, हॉमस्पटलमध्ये आज्जीला भेटण्यासाठी गेली. तेव्हा, तोंडाने
बोलता येत नसले तरीही आज्जीची नजर भरपूर काही साांगून गेली. आईला भरपूर गोंजारून, मायेने
तोंडावरून हात फिरवून, अश्रूांने भरलेल्या डोळ्याांने, जणू काही आज्जी आईला आशीवावद देऊन म्हणत होती
"मुली, माझे चुकले. तुला दूर करायला नको होते. तुला पुण्यात राहू द्यायला हवे होते".
आजोबा तर प्राण सोडण्यापूवी आईला म्हणाले "मुली, तुझ्या वमडलाांने, जसे तुझे लग्न झाले तसे
मुलगी आमच्याकडेच सोपवून टाकली. कधीही तुझ्या सांसारात, आमच्या घरात ढवळाढवळ के ली नाही. तुझे
वडील देव माणूस होते. मी जेव्हा जेव्हा तुझ्या घरी यायचो, तेव्हा तू नेहमीच मला चाांगले वागवलेस. कधीही
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माझा द्वेष, मतरस्कार के ला नाहीस. वयापरत्वे पोटावर ताबा न रामहल्यामुळे, मी नेहमी धोतरातच शी-घाण
करायचो. पण, तू कधीच माझे धोतर हाताने धुण्यासाठी टाळाटाळ के ली नाहीस." मुली तुझे चाांगले होईल.
माझा आशीवावद आहे तुला." असे म्हणून आजोबाांने, सोहमच्या बाबाांच्या कु शीत आपले प्राण सोडले.
तर, नेमके आज मपतर-पांधरवड्यातच सोहमला हे आठवण्याचे कारण म्हणजे, आमच्या आशीवावदाने
आमण देवाच्या कृ पेनेच, तुम्हाला पुण्यातच तुमचे स्वत:चे घर ममळाले आहे. हे त्याच्या मपतराांने त्याला दाखवून
फदले असावे. आपल्याला आपल्या मपतराांचा आशीवावद ममळणे िार गरजेचे असते. सोहमच्या आईने आमण
बाबाांनी त्याांच्या मपतराांचा आशीवावद ममळवला होता).
तर वाचकाांनो, आपल्या म्हाताऱ्या आई-वमडलाांची काळजी घ्या. आपल्या आई-वमडलाांना, सासूसासऱ्याांना, दूर नका करू. पुढे मागे त्याांचे आशीवावदाच उपयोगी पडतील. पुढे मागे, तुम्हीसुिा मपत्राांपैकीच
एक बनणार आहात. तुम्हीही म्हातारे होणार आहात, हे मवसरू नका. नाहीतर, गाठ मपतराांशी आहे.
तुम्हाला काय वाटलां? म्हातारे होऊन आपले आई-बाप/सासू-सासरे मेले, म्हणजे सगळे सांपले?
नाही, तसे नसते. मृत्युनांतर हे सवव लोक मपतराांच्या लोकात जातात. आता, फकती लोक आजपयांत या जगात
मेले असतील? फकती लोकां , या मपतराांच्या जगात असतील? काही आयमडया आहे का?
जर ही सगळी मपतर एकत्र आली, तर सहजपणे आपल्याला आपल्या कमावची िळे देऊ शकतात. या
शब्दाांवर मवश्वास ठे वा. नांतर माझ्याकडे येऊ नका साांगायला.
सोहम हा असाच एक, ज्याच्याशी आत्मे सांपकव साधतात. तुमच्या मपतराांचा सांदश
े तुमच्यापयांत
पोचवणे, हे त्याचे काम होते.
(मपतराांचा मवषय मनघालाच आहे. तर, थोडी माझीही गोष्ट साांगतो:
ताजा कलम: फदनाांक १८.०९.२०१४ ते फदनाांक २२.०९.२०१४ पयांत, मी कां पनीच्या
कामामनममत्त वडोदरा आमण अहमदाबादला गेलो होतो. गेले काही फदवस "सोमनाथला जावे" म्हणून मनात
मवचार येत होता. तर, अहमदाबादचे काम सांपवून मी सोमनाथला जायचे ठरवले.
२० तारखेला सांध्याकाळी, मी अहमदाबादवरून सोमनाथला जायला मनघालो. साधारणपणे पहाटे
४.३० वाजता सोमनाथला पोचलो. अहमदाबादला परत जाणारी रे ल्वे होती सकाळी ९.५० वाजता होती.
म्हणजे पुढच्या ६ तासात, मी दशवन वगैरे घेऊन रे ल्वे स्टेशनवर परत पोचणे गरजेचे होते.
गेले काही ममहने, माझी बायको गरोदरपणासाठी गावी गेली होती. ती साधारणपणे १५ स्टेंबर ते
२५ स्टेंबर या काळातच गरोदर होईल, असा अांदाज होता.
१५ स्टेंबर रोजी, सूयद
व व
े - लसह राशीत (स्वगृही), चांद्रदेव - वृषभ राशीत (उच्चेचे), मांगळदेव वृमश्चक राशीत (स्वगृही), बुधदेव- कन्या राशीत (स्वगृही आमण उच्चेचे), गुरुदेव - ककव राशीत (उच्चेचे), शुक्रदेव
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- लसह राशीत, शनीदेव - तुळ राशीत (उच्चेचे), राहूदेव आमण के तूदव
े - अनुक्रमे कन्या आमण मीन राशीत
(स्वगृही). अशी ग्रहमस्थती असणार होती.
काही ज्योमतषाांनी भमवष्य साांमगतले होते "देव १५ स्टेंबरला, रात्री ९-१०.३० च्या दरम्यान जन्म
घेईल". कारण, वर नमूद के लेली ग्रहमस्थती हजारो वषावत एकदाच मनमावण होते, जेव्हा सगळे नवग्रह अनुकूल
असतात. पण, मवष्णूचा 'कलांकी' हा अवतार जन्माला यायला अजून भरपूर वेळ आहे. पण, काय िक्त
मवष्णूदव
े च अवतार घेतो का?
पण, १५ स्टेंबर गेला आमण आशा मावळली. २० स्टेंबर सुिा गेला. या फदवशी, चांद्रदेव स्वगृही
म्हणजे, ककव राशीत आमण सूयवदव
े कन्या राशीत असणार होते. एवढाच िरक होता िक्त.
पण, "देव नेहमी आपल्या अपेक्षेपक्ष
े ाही जास्त देतो" हे मला मामहती होते.
मुलगा झाला तर, "रुद्र" हे नाव ठे वायचे आमण मुलगी झाली तर "गौतमी" ककवा "दुगाव" असे आधीच
ठरले होते. पुन्हा गोंधळ, आई कालच म्हणाली, "आज्जी म्हणत होती, सोहमच्या मामे बमहणीला मुलगा
झाला". तेव्हा, "त्याचे नाव "श्रीराम" ठे वा असे मी म्हणाले होते. पण, त्याांने काही त्याचे नाव श्रीराम ठे वले
नाही. मग, तुझ्या मुलाचे नाव श्रीराम ठे वशील का?"
मी आधीच ठरवले होते "मुलगा झाला तर "रुद्र" आमण मुलगी झाली तर "दूगाव". आता काय
करायचे?
तर असाच, मी २० तारखेला सांध्याकाळी ५.३० च्या बसने सोमनाथला जायला मनघालो. २१
तारखेला, सकाळी ४.३० वाजता मी सोमनाथला पोचलो. "अांघोळ कु ठे करायची, ते पण स्वस्तात?". हा प्रश्न
होताच.
जवळच एक धमवशाळा फदसली. मी कोणालाही न मवचारता थेट आत घुसलो. "जवळचे सामान कु ठे
ठे वायचे?" हा मवचार करतच होतो. तेवढ्यात मराठी भाषा ऐकू आली. चक्क महाराष्ट्रीयन लोक भेटले. माझी
सगळीच सोय सोमनाथाने करून टाकली होती.
अांघोळ वगैरे करून सोमनाथाचे दशवन घेतले. तसेच, शेजारी असेलल्या लक्ष्मी-नारायणाचे सुिा
दशवन घेतले. सोमनाथाचे मांफदर म्हणजे पमहले ज्योमतर्ललग. महादेवाची लपडच एवढी आकषवक आहे, की
मवचारूच नका. जणू काही महादेवच "उभा राहून आपल्याला आशीवावद देतो आहे" असे वाटते. नेमका मी
आरतीच्या वेळेसच मांफदरापाशी पोचलो. आमण भव्य फदव्य आरतीचा योग ममळाला.
हे मांफदर फकत्येक वेळा लुटले गेले, तोडले गेले. पण प्रत्येक वेळेस, अमहल्याबाई होळकराांसारख्या,
कोणीतरी धमववधवक, दानशूर व्यक्तीने ते मांफदर पुन्हा बाांधले. मांफदराच्या मागच्या बाजूला असणारा समुद्र
म्हणजे, अगदी राजेशाही थाटात महादेवाला भेटू इमच्छणारा एक भक्तच. समुद्राच्या लाटा फकतीही वेळ पाहत
बसले, तरी मन भरत नाही.
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महादेवाची सासुरवाडी म्हणजे महमालय आमण श्री मवष्णूची सासुरवाडी म्हणजे समुद्र. समुद्र सगळे
सामावून घेतो. मी भरपूर वेळा समुद्र पामहला आहे. पण, आता महमालय पाहायचा आहे. पाहू कधीतरी, त्याने
बोलावल्यावर.
मागे कधीतरी एक ओळखीच्या बाई म्हणाल्या होत्या "सोहम, तुला पमहली मुलगी होईल."
कदामचत, घटस्थापनेच्या फदवशी "मला मुलगी होऊन देवी जन्म घेईल" असेही वाटत होते.
पण त्याच सांध्याकाळी मी काही कामाने साांगवीला चाललो होतो. रस्त्यात स्वामी समथाांचे मांफदर
फदसले. मी बाहेरूनच पाया पडलो. तेवढ्यात एक आई त्याच्या मुलाला बोलावत असताना मला ऐकू आले. ती
म्हणत होती "अरे रुद्र, पटकन ये".
मला वाटले "स्वामींनी काहीतरी सांकेत फदला असावा". पण मी िार काही मनावर घेतले नाही.
असो, मी आत्ता सोमनाथ मध्ये आहे.
तर, सोमनाथाचे दशवन घेतले, त्याला आशीवावद फदले. "देवा, तुझी प्रमसिी जगभर होईल. पुन्हा
कोणीही हे मांफदर तोडणार नाही. अगदी मतरुपती बालाजीसारखेच, हे मांफदर अजून भव्य फदव्य होत राहो. चल
आता मी मनघतो, रे ल्वे पकडायची आहे." असे म्हणून मी प्रभास क्षेत्री आलो.
प्रभास क्षेत्र म्हणजे तीन नद्याांचा सांगम असणारे रठकाण. हे रठकाण सोमनाथ मांफदरापासून िक्त १२ फकलोमीटर अांतरावर आहे. इथे पूववजाांच्या नावाने श्राि वगैरे के ले जाते. श्राि करण्यासाठी, हे भारतातले
एक महत्वाचे रठकाण.
अनायासे मपतर पांधरवडा सुरु होता. मी पूववजाांच्या नावाने थोडेसे काही के ले आमण पुढे मनघालो.
पुढ,े श्री-कृ ष्णाने अवतार सांपवला ते रठकाण, आमण भालका तीथव फदसले. मी ररक्षात बसलो होतो. बाहेरूनच
पाया पडलो आमण आठवण आली "गेले फकत्येक फदवस मी भटकत होतो. पण घरी कळवले नव्हते"
मी घरी िोन लावला आमण म्हणालो "मी येतो आहे, उद्या सकाळी ९ वाजेपयांत".
तसा मी घरी ७.३० वाजता पोचणार होतो. पण, का कु ठू न जाणे? मी म्हणालो "मी उद्या सकाळी
९ वाजेपयांत येतो आहे".
अांदाजाप्रमाणे मी, २२ स्टेंबर रोजी सकाळी ८ वाजता घरी पोचलो. तासाभरातच
सासुरवाडीवरून िोन आला "मुलगा झाला".
खरां च, स्वामी समथाांची कृ पा, माझ्यावरसुिा झाली होती की काय? नेमके , महादेवाचे दशवन मवना
काही मवटाळ घडता झाले होते. आमण लगेच घरी पोचल्यावर, आमण सोमवारीच देवाने प्रसाद फदला.
हो, मला मुलगा झाला. त्याचे नाव "रुद्रम" असणार आहे. रुद्रम = रुद्र + राम.
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चला, कमीत कमी माझा मुलगा तरी माझ्यासारखा मभत्रा होणार नाही. आमच्याही कु टुांबात
कोणीतरी लसहासारखे हवेच होते.
"पण, मी सकाळी ८ वाजता घरी पोचणार होतो. तरीही का म्हणालो "मी ९ वाजता येणार आहे"?
मी, मीच होतो ना? का कोणी इतर होते माझ्यात?
झाले असे की, सासऱ्याांचा िोन आला तेव्हा मागून बाळ खूप जोरजोरात रडत होते. मला आधीच
दोन्ही कानाांने कमी ऐकू येते. त्यातही िोनवर तर िारच कमी. पण, बाळाचे रडणे अगदी स्पष्ट ऐकू येत होते.
जणू काही, बाळ मला साांगण्यासाठीच आसुसलेले होते "मी, ९ वाजताच आलो आहे".
"देवा, तुझी परवानगी असेल तर, त्याला मी हनुमान बनवेन, रामाची भक्ती मशकवेन. नाहीतरी, तू
मलमहशील तेच होते. त्याचे काय करायचे? हे तूच पाहून घे. त्याला मवष्णूभक्त करायचे, की मशवभक्त? हे तूच
ठरव.)
सोहमची गोष्ट पुन्हा सुरु करतो असे देवाच्या कृ पेने आमण मपतराांच्या आशीवावदाने, सोहमच्या बाबाांचे नाव, वारसाहक्काने जागेवर
लागले होते. सोहमच्या काकाने वमडलाांना प्रस्ताव फदला "तू तुझा हक्क सोडू न दे, मी तुला तुझ्या हक्काचे पैसे
देईन." पण, सोहमच्या बाबाांचे वय झाले होते ५४ वषव. अजूनही स्वत:चे घर नव्हते. काकाचीसुिा पररमस्थती
चाांगली नव्हती. काका पैसे देईल की नाही? हे मामहती नव्हते. आमण फदले तर कधी देईल? हे सुिा मामहती
नव्हते. आईला लचता होतीच स्वत:च्या घराची.
वाड्यात राहणाऱ्या सगळ्याांचे मतभेद होते. तसेच, मबल्डर सोबतही मतभेद होते. त्यामुळे काम
काही पुढे सरकत नव्हते. शेवटी सोहमच्या आईने मनणवय घेतला आमण आपला महस्सा एका मबल्डरला मवकायचे
ठरवले. नमशबाने त्याांना चाांगले वकील ममळाले "ममणयार वकील."
या ममणयार वकीलाांने, त्याांना त्याांच्या महस्स्याचे दीड लाख रुपये ममळवून फदले. ममणयार वकील
अगदी देवासारखे धावून आले. त्याांने त्याांची िी म्हणून २५००० रुपये घेतले. याचा सोहमला िार राग आला
होता. पण वकील साहेब म्हणाले "या िी मध्ये, मी तुम्हाला चाांगले नवीन घर शोधून देईन, काळजी करू
नका".
वकील साहेब म्हणायचे "तुम्ही ब्राम्हण लोकां . आम्ही मुस्लीम लोकां माांस-मच्छी खाणारे असतो.
तुम्हाला मी, आम्ही राहतो मतथे घर घेऊन फदले असते. पण तुम्हाला माांस-मच्छीचा वास सहन होणार नाही.
तुम्हाला चाांगल्या जागी घर शोधून देण्याची जबाबदारी माझी."
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अगदी गुलाम-ए-मुस्तिा मसनेमाप्रमाणे, एक मुस्लीम व्यक्ती ब्राम्हणाांचा मवचार करत होती. त्याांना
काय आवडेल, काय आवडणार नाही? या प्रमाणे घर ममळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत होती. तसेच, जो महस्सा
सोहमची आई आमण बाबा, मबल्डरला िक्त ७५,००० रुपयात मवकायला तयार होते. त्याचेच या ममणयार
वफकलाांने १,५०,००० रुपये ममळवून फदले होते.
आता, मबल्डरला आपला महस्सा मवकल्यामुळे सगळे घरचे लोक आई-बाबाांवर नाराज झाले. पुन्हा
एकदा सोहमचे कु टुांब वाळीत पडले. पण आता वाड्याची इमारत बनवण्याच्या प्रफक्रयेला, त्या मबल्डरमुळे वेग
आला होता. जे नातेवाईक शहरापासून लाांब रहात होते, त्या सवाांनासुिा पुण्यासारख्या मध्यवस्तीत घर
ममळाले होते. हे सगळे ते मवसरूनच गेले.
हे सगळे पररमस्थतीने गरीब, एकमेकात मवतुष्ट असणारे असल्यामुळे, मोठा मनणवय घेण्याची
कोणाचीही क्षमताच नव्हती. पण, सोहमच्या आईच्या मनणवयामुळे या सगळ्याांना नवीन घर ममळाले होते. पण
लक्षात कोण ठे वतो?
ममणयार वकीलाांने सोहमच्या बाबाांना, वाड्याजवळच एका नवीन मबल्डींग मध्ये घरसुिा शोधून
फदले. त्याांने फदलेला शब्द पाळला.
सोहमच्या बाबाांना कजव सुिा ममळाले. आमण शेवटी, त्याांचे स्वत:चे घर झाले. मजथून त्याांना
हाकलून फदले होते, मतथेच कृ ष्णाने त्याांना घर ममळवून फदले. त्याांचा वनवास सांपला होता.
इकडे, शेवटच्या वषीसुिा सोहमला अजून एक मुलगी आवडू लागली. ही सुिा पांजाबीच होती.
मतच्यासोबत बोलता यावे म्हणून, पठ्ठ्ठ्याने मतच्यासोबत रेककगच्या ग्रुपमध्ये नाव नोंदवले. रेक मनघाली
लसहगडला. काही मुलाांने, प्रसादाच्या नावाखाली सगळ्याांना भाांग खायला फदली. रेकला गेलल
े ी मुले, मुली,
मशक्षक, मशमक्षका, सगळे च लझगु लागले.
सगळी मुले आमण मशक्षक एका फदशेला जायचे. तर सोहम मात्र, ती आवडणारी मुलगी जाईल मतथे
मतच्या मागे मागेच चालत जायचा. सोहमसोबत चमत्कार घडणे तसे काही नवीन नव्हते. गड चढता चढता
ती मुलगी सोहमच्या पुढे होती. आधीच भाांग खाल्ली होती आमण त्यातच, मनसरड्या डोंगरावर मतचा पायच
घसरला. सोहम मागेच होता. कसे कोण जाणे, मतला आधार देण्यासाठी सोहमचे हात वर उचलले गेल.े नेमके
सोहमचे हात मतच्या ढु ांगणावर टेकले. मतला थोडासा आधार ममळाला आमण ती पडता पडता वाचली. एवढ्या
उां चीवरून जर ती पडली असती, तर नक्कीच वाचली नसती. आता, "सोहमने मतला डोंगरावरून पडण्यापासून
वाचवले" असे कोणीही म्हणणार नाही. पण, ज्याने कोणी ती घटना घडताना पामहली होती, त्या सगळ्याांची
तोंड मात्र आ वासून उघडी होती.
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तेवढ्यात, आधी वर गेलेल्या मुलाांपैकी एकाचा पाय सटकला. तो, कमीत कमी १०० िू ट खाली
घरां गळत घरां गळत कोसळला. तो मुलगा कॉलेजच्या कब्बडीच्या टीमचा कप्तान होता. सुदढृ शरीराचा
असल्यामुळे तो वाचला. इतर कोणीही असता, तर नक्कीच मेला असता.
असो, सोहमने या सहामाहीला, ३ मवषय पाटव-टाईम, ३ मवषय िु ल-टाईम घेतले. प्रोजेक्टसुिा
एकट्यानेच पूणव के ला. परीक्षा फदल्या.
मड्लोमाचे शेवटचे दोनच पेपर मशल्लक होते, त्यातला एक सांपला आमण त्याच रात्री या बाबाला
"काल" हा मसनेमा पाहण्याची इच्छा झाली. उद्या शेवटचा पेपर असूनही हा बाबा ममत्राांबरोबर मसनेमाला
मनघाला. अममत आधी तयारच नव्हता पण, सोहमने त्याला मसनेमानांतर घरी सोडण्याचे आश्वासन फदले तेव्हा
तो कु ठे तयार झाला. अममतला लचचवडला सोडेपयांत रात्रीचे १२.३० वाजले. इथून सोहम पुन्हा खडकीला
मनघाला. येताना बोपोडीला रस्त्याचे काम सुरु होते. रस्त्यावर सगळीकडे खडी आमण वाळू पसरली होती.
गाडीचा वेग ताशी ६०-७० फकलोमीटर असेल. एक फकलोमीटर लाांब रस्त्यावर एक माांजर रस्ता ओलाांडत
होती. सोहमला वाटले, आपण पोचेपयांत माांजर रस्ता ओलाांडून पलीकडे जाईल. पण, माांजर रस्त्यातच
थाांबले. गाडीचे ब्रेक मारले असते तर वाळू आमण खडीवरून गाडी घसरली असती. ब्रेक मारता येत नव्हता,
माांजर काही रस्त्यातून हलत नव्हती.
माांजराला चुकवून त्याच्या मवरुि बाजूने गाडी नेण्याचा प्रयत्न के ला तर, माांजराने सुिा नेमकी
त्याच वेळेस फदशा बदलली. गाडी माांजराच्या अांगावरूनच गेली. एव्हाना वेग कमी झाला होता. सोहमने पुढे
जाता जाता एक धावता दृष्टीक्षेप टाकला. त्याला वाटले माांजर मेले असेल. पण नाही, माांजर रस्ता ओलाांडून
पळू न गेले.
खरे च "काल (काळ)" आला होता पण, वेळ आली नव्हती. सोहम पुन्हा एकदा वाचला होता.
असो, साम-दाम-दांड-भेद, असे सगळे डाव-पेच वापरून त्याने सगळे मवषय सोडवले. त्यातच
आधीचे तीन मवषय सुिा सोडवले. शेवटी एकदाचे ३३-३४ मवषय सोडवून, हा मड्लोमा होल्डर बनण्याच्या
मागाववर पोचला.
शेवटच्या वषावत, याला पुन्हा ७०% ममळण्याची खात्री वाटू लागली. मनकाल लागला. याला
७४.१३% टक्के गुण ममळाले आमण ते सुिा मड्लोमाला. १५०० पैकी १११३ गुण ममळाले. इां मजमनअरींग मध्ये
६६% टक्के गुण ममळाले, की "मवशेष प्रामवण्य" असे समजले जाते. मवशेष प्रामवण्यासह सोहम मड्लोमा पास
झाला होता. मवशेष म्हणजे, त्याला अजूनही िक्त पट्टी सोडू न इतर काही साधने वापरता येत नव्हती, अगदी
कॅ ल्क्युलटे र सुिा. मवना कॅ ल्क्युलटे र आमण इतर साधने वापरता सोहमने इतके गुण ममळवले होते.
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(सोहमला फकती गुण ममळाले, फकती टक्के ममळाले ही मी तुम्हाला का साांगतो आहे? असे तुम्हाला
वाटत असेल. पण हे सगळे गुण लक्षात ठे वा. कारण तुम्हाला नांतर समजेलच).
सोहम कृ तज्ञतापुववक डोंगरे सराांकडे गेला. याचे गुण पाहून सर एकदम खुष झाले. सर म्हणाले "अरे ,
मला सुिा एवढे गुण ममळाले नव्हते". सोहमला मामहती होते "सराांना एवढे कमी गुण ममळणे शक्यच नव्हते.
देव माणूसच होते सर त्याच्यासाठी.".
गोडबोले सराांप्रमाणेच, डोंगरे सर सुिा, आता पुढच्या मुलाांना सोहमचे उदाहरण देऊ लागले होते.
"एक मुलगा होता आपल्या कॉलेजमध्ये, त्याला त्याच्या आईचे रडणे आवडले नाही आमण............
कॉलनीमध्ये राहणारा त्याचा ममत्र, आमण आफदतीचा भाऊ, नेहमी साांगत असतात. (त्याांने सुिा
एक वषावने हे ऐकलेच होते ना.) देवाने इथेही सोहमची इमेज चाांगली के लीच होती.
अश्या प्रकारे सोहमचा मड्लोमा सुिा सांपला होता.
पण, पुढे याला याची देवी भेटणार होती. कशी ते पाहूच पुढच्या भागात.
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१४. पुन्हा गमणताने के लेली गोची, पुन्हा ४ वषाांचे मशक्षण, अजून काही प्रेम प्रकरणे (सोहमचे,
शाळे नत
ां र एकू ण १० वषव पुढे मशक्षण चालू असणे), सोहमची २४ माांजरां , देवीची भेट, १३चा आकडा
आयुष्यात येण,े कॅ रे क्टरलेस प्रकरणाची सुरुवात, आपण सांमोमहत झाले असण्याची जाणीव होणे, सोहमचा
मोबाईल हॅक होणे, एकाच प्रेमाचा ७-८ वेळा भांग.

ठरवले तर सगळे शक्य असते. आमण, नाही ठरवले तर सगळे अशक्य. हे देवानेच सोहमला दाखवून
फदले होते. पण, सोहमला अजूनही देवावर मवश्वास कु ठे होता?
तर, मड्लोमा सांपल्यानांतर याच्या आत्त्याच्या ममस्टराांनी याच्यासाठी चाांगल्या कां पनीमध्ये नोकरी
शोधली. ते सुिा त्याच कां पनीमध्ये काम करत होते. याची मुलाखत झाली. पण, नोकरी काही ममळाली नाही.
याचा भाऊ, ज्याला देवाने आत्तापयांत अशक्यप्राय अशा सांकटाांमधून वाचवले होते, त्याने घराला
हातभार लावायला सुरुवात के ली. आई-बाबाांनी सोहमच्या भावाला, सत्य-नारायण, गणपती स्थापना अशा
पूजा करायला मशकवल्या. हळू हळू मयुरेश, राहणाऱ्या पररसरात खूप प्रमसि होऊ लागला. एका मोठ्या
सोसायटीमध्ये त्याला सकाळी गणपतीची पूजा करण्याची नोकरी ममळाली. मयुरेश, सकाळी ब्रम्ह-मुहूताववर
जाऊन गणपतीची पूजा करून यायचा. सोहमची ती झोपायला जायची वेळ असायची. मयुरेश देव-धमव
करायचा. सोहम, मस्त पैकी रात्री ३-४ वाजेपयांत टी.व्ही पहायचा. वयाच्या पांचमवसाव्या वषी याला
मव्हडीओ गेम खेळायचे वेड लागले होते. हा रात्रभर मव्हडीओ गेम खेळायचा आमण दुपारी १-२ वाजता
उठायचा. पुजेवरून आल्यावर मयुरेश कॉलेजला जायचा. मयुरेश परत आला की सोहम झोपेतन
ू उठायचा.
मयुरेशच्या, मोठ्या मोठ्या लोकाांशी ओळखी होऊ लागल्या. तर सोहम जास्तीत-जास्त एकलकोंडा रहायचा.
मयुरेशचे, त्याच्या मशक्षणाकडे लक्ष असायचे. तर सोहमला उनाडक्या करण्यात रस होता.
हा फदवसभर इां टरनेट वर जाऊन चॅरटग करत बसायचा. चॅरटग करता करता याला अजून एक
मैत्रीण ममळाली. ती बांगालची होती. बांगालच्या मुली तश्या स्वभावाने भोळ्या असतात. तसे, सगळ्याच मुली
भोळ्या असतात. पण, त्यातल्या त्यात ही िारच भोळी होती. ती बांगाली ब्राम्हण होती. सोहमला वाटले,
"आपल्यासारख्या नापास होत होत पास होणाऱ्या मुलासोबत कोण लग्न करणार? त्यापेक्षा हीच
आपल्यासोबत लग्न करू शके ल."
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सोहम मतला एस.टी.डी वरून िोन करायचा. दोघेही वेळ ठरवून, इां टरनेटवर येऊन ५-६ तास
चॅरटग करत बसायचे.
पुढे कधीतरी याच्या भावाने स्वत:साठी एक मोबाईल घेतला. सोहमसुिा हाच मोबाईल
वापरायचा. सोहमचे काम सोपे झाले होते. हाच नांबर याने त्या मुलीलासुिा फदला. ती सुिा याच्यासारखीच
मानमसकदृष्ट्या एकटी असेल. कधी हा मतला िोन करायचा, कधी ती याला. दोघेही मवनाकारणच िोनवर
रडायचे. अधे मध्ये प्रेमाची उत्कटता वाढली की दोघे लग्न करायचा ्लॅन करू लागले. पण आता, ती
बांगालमध्ये आमण हा पुण्यात. मतला पामहलेही नव्हते. याला काही नोकरी नव्हती. पैसे कसे कमवायचे? याची
अक्कलही नव्हती. पण दोघेही मबनडोक, कसे लग्न करणार होते कोणास ठाऊक? तर अधेमध्ये असेच चालू
रहायचे.
दरम्यान, याचा आत्ममवश्वास पुन्हा वाढला होता. हा मवचारच करत होता "आपण पुढे
इां मजमनअररगला प्रवेश घ्यावा". याला कळाले "कु णालसुिा पुढे इां मजमनअररगला प्रवेश घेणार आहे". थोडक्यात
साांगायचे तर, मड्लोमा म्हणजे अधाव इां मजमनअर आमण मडग्री म्हणजे पूणव इां मजमनअर. काही फदवसाांने सोहमने
मवचार के ला "मड्लोमा नांतर जर इां मजमनअररगला प्रवेश घेतला, तर थेट दुसऱ्या वषावला प्रवेश ममळतो. िक्त
एकच गमणत असते. मड्लोमासारखेच, इां मजमनअररगचे गमणतसुिा सोडवू आपण"
तर, कु णालच्या नादाने यानेसुिा इां मजमनअररगला प्रवेश ममळवला.
सोहम, दहावीनांतर ज्या मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याचा मवचार करत होता. त्यापैकीच एका
मोठ्या कॉलेजमध्ये, कु णालसोबत सोहमलाही प्रवेश ममळाला. सोहमचे हे स्वप्सुिा देवाने काही वषाांने पूणव
के ले होते.
पुन्हा पमहली दोन वषे, मड्लोमा सारखेच हा भरपूर मवषयात नापास झाला. अजून एक वषव घरीच
बसायला लागले. मड्लोमाला सोबत, इां मजमनअररगला सोबत. कु णालची आमण सोहमची जोडी, जणू काही
देवानेच जमवली असावी. कु णाल आमण सोहम, सोबतच नापास व्हायचे आमण सोबतच पास व्हायचे.
यावेळेसही, सोहम आमण कु णाल, दोघेही नापास झाले. सोहमने ११वी-१२वीत कॉमसव साईड घेतली. १२वी
नांतर मड्लोमाला प्रवेश घेतला.
सोहमची ११वी आमण १२वीची दोन वषां वाया गेलीच होती. म्हणजे, ११वी आमण १२वी ची दोन
वषे, मड्लोमाचे १ वषव आमण मडग्रीचे एक वषव, अशी याने एकू ण चार वषव वाया घालवली होती.
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हा आता जवळ जवळ २५ वषावचा झाला होता. मुले साधारणपणे २१-२२ व्या वषी इां मजनीअर
होतात. पण, याचा हमनमून मपरीयड अजूनही सांपला नव्हता. इथेही सोहम, सगळ्यात वयस्कर मुलगा होता
वगावतला. त्याचे वय जरी वाढत असले, तरी बुिी वाढतच नव्हती. याचा भाऊ मात्र, प्रगतीची एक एक मशखरे
चढत चालला होता. कम््युटर इां मजमनअर होता होता, गणपतीची पूजा, गणपती स्थापना, सत्य-नारायणाची
पूजा, वास्तू-शाांती, अशा पूजा करून घराला चाांगलाच हातभार लावत होता. तसेच, शेवटच्या वषी
गणपतीच्या कृ पेने त्याला मोठ्याश्या सोफ्टटवेअर कां पनीमध्ये चाांगली नोकरीसुिा ममळाली. नोकरी करता
करता त्याने पुढच्या मशक्षणालासुिा प्रवेश ममळवला.
सोहम नापास झाल्यावर, त्याने सुिा एका कॉल-सेंटर मध्ये नोकरी ममळवली. मतथेही याचे अजून
एक प्रेम-प्रकरण झाले. पण नेहमीप्रमाणे, दोनच भेटीत ते सुिा सांपले. ३-४ ममहने काम के ल्यावर सोहमने ही
सुिा नोकरी सोडू न फदली. भाऊ, लहान असूनही २०-२५००० रुपये ममळवायचा आमण सोहम िक्त ३०००
रुपये. आयुष्यात मोठे काहीतरी करावे, असे सोहमला वाटतच नव्हते.
कॉल-सेंटरमधल्या सांस्कृ तीचा मात्र याच्यावर चाांगलाच पगडा पडला होता. कॅ िे -कॉिी डे,
मॉन्जीनीस, मॅक-डोनाल्डस, मपझ्झा हट, पामश्चमात्य सांस्कृ ती त्याला िार आवडू लागली होती. शेजारी
राहणाऱ्या एका मुलाला, दर आठवड्याला मसनेमाची मतफकटे िु कटात ममळायची. तो दर आठवड्याला,
सोहमलाच सोबत मसनेमा पहाण्यासाठी घेऊन जायचा. कोणताही मसनेमा ररलीज झाल्यापासून, एकाच
आठवड्यात सोहमला तो पाहायला ममळू लागला होता आमण ते ही िु कटात.
"आता आपण, मोठ्या कॉल-सेंटरमध्ये काम करून अजून जास्त पगार ममळवू" असे त्याला वाटू
लागले होते. पण, इां ग्रजी िार काही चाांगले नसल्यामुळे प्रत्येक इां टरव्यूमध्ये हा नापासच व्हायचा. "कॉलसेंटरमध्ये नोकरी करण्यासाठी इां ग्रजी चाांगले जमावे लागते" हे तो दर वेळेस मवसरत होता.
असेच फदवस जात होते. अधेमध्ये आलेल्या परीक्षाांमध्ये, मड्लोमा प्रमाणेच, नापास झालेले काही
मवषय याने सोडवले. पण, अजूनही ६ ममहने हा कॉलेजला जाऊ शकणार नव्हता.
हा पुन्हा इां टरनेटवर जाऊ लागला. इथे पुन्हा एकदा त्याला, त्याच्यासारखीच दु:खी असणारी अजून
एक मैत्रीण ममळाली. ती जवळच राहणारी होती. मतच्या कौटुांमबक दु:खाांमळ
ु े , ती सुिा मानमसक दृष्ट्या एकटी
पडली होती. ही पुण्यात मशकायला होती. आई-बाबा जवळ रहात नव्हते. आई-बाबाांची सुिा भाांडणे होती.
महला वाटायचे "बाबा कधीही आपल्या आईचा खून करू शकतील." अश्यावेळी, सोहम मतला मानमसक आधार
द्यायचा. एकदा मतने मवचारले "सोहम, तू माझ्यासोबत लग्न करशील का रे ?" सोहम सुिा हो म्हणाला.
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गेले ३-४ ममहने ती याच्याबरोबर िोन वर बोलत असायची. पण, भेटली कधीच नाही. नांतर,
"सोहम बामलश आहे" समजून मतने नाते तोडू न टाकले. सोहमसुिा पास होण्याच्या लचतेत होता. त्याने काही
मनावर घेतले नाही. पण, रोज मतच्याबरोबर बोलण्याची सवय होतीच ना. कधी कधी सोहम अस्वस्थ
व्हायचा. पण, "मतला त्रास नको द्यायला" म्हणून िोन नाही करायचा.
सोहमने पुन्हा कसातरी शेवटच्या वषावला प्रवेश ममळवला. आता, हा कसातरी प्रवेश ममळवण्यामागे
कारण होती "सोहमची आई आमण मतचा देव महादेव". तर झाले असे की, इां मजमनअररगचे गमणत म्हणजे
मड्लोमाच्या गमणतापेक्षा १०० पट अवघड. सोहमने घरी साांमगतलेच होते "आई मला अजूनही कॅ ल्क्युलटे र
वापरता येत नाही. तसे मला कॅ ल्क्युलेटर वापरण्याची आवश्यकता नाही. पण गमणत कळत नाही. अजूनही
एक मवषय आहे, जो गमणतासारखाच आहे. मी जर या दोन मवषयात नापास झालो, तर अजून एक वषव वाया
जाईल."
कोणी मवश्वास ठे वेल का? सोहम गमणत पाठ करायचा, सोडवायचा नाही. मड्लोमाला असणारे ,
तीनही गमणताचे मवषय त्याने गमणते पाठ करून सोडवले होते.
आईला लचता पडली होती. पण एका रात्री, आईच्या स्वप्ात साक्षात महादेव आले. आईला म्हणाले
"साांग तुला काय देऊ?". आई म्हणाली "माझ्या मुलाला मशक्षणाचे मवषय िार अवघड जातात. तो सारखा
नापास होतो. त्याला पास कर". ती आईच होती, म्हणून स्वत:साठी मुक्ती वगैरे काहीही न मागता, मुलाला
पास कर म्हणाली.
महादेव म्हणाले "उद्या तू चमत्कार बघ" मी मतथेच चाललो आहे".
कदामचत, पूवी स्वगववासी झालेल्या मपतराांने, सोहमच्या आईचे स्वप् पूणव करण्यासाठी महादेवाला
बेजार के ले असावे.
तर असे, सोहम दुसऱ्या फदवशी गमणताच्या पेपरला गेला. इकडे घरी आई आमण मावशी, सोहमला
पेपर सोपा जावा म्हणून गणपती अथववशीष्यावचे पाठ करत बसल्या.
सोहमने जेवढे जमते तेवढे मलमहले. पण, ते पास होण्यासाठी पुरेसे नाही. असे वाटू न मग थेट
पयववेक्षकाांनाच मवचारले "सर, एक दोन गमणत पाहून सोडवू का?" आश्चयव म्हणजे, पयववेक्षकाांने त्याला तसे
करायला होकार फदला. महादेवाने खरे च चमत्कार के ला होता. याने इकडे मतकडे पहायला सुरुवात के ली.
शेजारच्या मुलाच्या पेपरमधील एक गमणत, दुसऱ्या बाजूच्या मुलाच्या पेपरमधील एक गमणत, पुढच्याच्या,
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मागच्याच्या पेपर मधील एक एक गमणत. असे करून त्याने थेट ४३ गुण ममळवले. असाच दुसराही अवघड
मवषय सुटला. आता जन्माची लचता ममटली होती. यापेक्षा कोणताही अवघड मवषय आता मशल्लक नव्हता.
आता सोहम सहज इां मजमनअर होणार होता.
आधी साांमगतल्याप्रमाणे, "सगळे देवाच्या इच्छेनेच कसे काय घडते?" असे मला नेहमीच वाटत
होते. तर याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सोहम. सोहमची त्याच्या देवीसोबत भेट होण्याची वेळ जवळ आली
होती. म्हणूनच हा पास झाला असावा आमण शेवटच्या वषावला पोचला.
दरम्यान सुट्ट्याांमध्ये, याांच्या घराबाहेर एक बोका बसला होता. तो बोका जखमी होता. सोहमच्या
आईने त्याला घरात घेतले. दूध वगैरे पाजले. पुढ,े हा बोका याांचा पाळीव बोका झाला. माांजरात, मोठा बोका
नेहमी लहान बोक्याला खूप मारतो. असेच, सोहमच्या आईच्या बोक्यालासुिा एक मोठा बोका खूप
मारायचा. मोठा बोका आला की सोहमचा बोका लपून बसायचा. "आपला बोका मभत्रा आहे" म्हणून, सोहमने
उपहासाने, बोक्याचे नाव "दारालसग उिव दार्या" असे ठे वले. सोहमच्या घरी कोणीही माांसाहारी नव्हते. पण,
खास दार्यासाठी, शेजारच्या मासेवाल्याांकडू न, सोहम रोज मासे घेऊन यायचा.
आता, या दार्याने एक माांजर पटवली. ती माांजर सुिा रोज मासे खाण्यासाठी घरी येऊ लागली.
हळू हळू ती घरचीच झाली. ती काळी होती म्हणून सोहमने मतचे नाव "कल्लू आांटी" असे ठे वले. तर ही "कल्लू
आांटी" गरोदर रामहली. मतला चार मपल्ले झाली. यापैकी दोन माांजरी आमण दोन बोके होते.
एका मपल्लाची शेपटू मुांगसासारखी असल्यामुळे, त्याचे नाव मुांगूस उिव मांगू महोदय. दुसर्या
माांजराचे तोंड डॉमल्िन माश्या सारखे फदसत असल्यामुळे, त्याचे नाव डॉमल्िन पडले. तर, बोक्याचे नाव
पापा, कारण तो एकदम रुबाबदार होता. चौथे मपल्लू लहानपणीच गेल.े
३ ममहन्याने कल्लू आांटी पुन्हा गरोदर. ८-९ ममहन्याांने, डॉमल्िन आमण मुग
ां ूस सुिा गरोदर रामहले.
हळू हळू , िक्त एका बोक्याच्या पराक्रमामुळे, याांच्या घरी आता २४ माांजरी झाल्या होत्या. दार्या बोका
म्हणजे, सोहमच्या घरी असणाऱ्या माांजराांच्या कु ळाचा मूळपुरुष झाला होता.
एकदा माांजर गरोदर रामहली, की ती बाळां तीण होऊन २ ममहने झाल्यामशवाय कोणत्याही
बोक्याला जवळपास फिरू देत नाही. आमण, मोठे बोके नेहमी लहान मपल्लाांचा गळा घोटू न त्याांना मारून
टाकतात. यामुळे, प्रत्येक माांजर प्रत्येक मपल्लाची २ ममहने व्यवमस्थत मनगा राखते. असेच काही सोहमच्या
घरीसुिा घडत होते. ज्या दार्याची ही सगळी मपल्ले होती, त्या दार्यालाच आता घरात येणे दुरापास्त झाले
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होते. तो घरी आला की सगळी लहान मपल्ले लपून बसायची. आमण त्याांच्या आया दार्याला घरातून हाकलून
लावायच्या.
प्रत्येक नवीन माांजराला सोहम नवीन नवीन नावे शोधत होता. कोणाचे नाव होते "दार्याच
कोंबड", कोणाच नाव होत "बब्बू भाई", कोणी होते "मॅन्गो मिलर" तर कोणी होते "जम्बो जग्लर" कोणी होते
"बजरां गी". एक माांजर तर अगदी, पाांढरीशुभ्र आमण कापसासारखी स्वच्छ - मतचे नाव होते "ऐश्वयाव" आमण
"कापश्या". एक बोका, जो सगळ्याांना मारायचा, त्याचे नाव होते "बग्गा". तो बग्गा, बोक्याांताला गुांड होता.
म्हणूनच याचे नाव "बग्गा" पडले. पुढे याच "बग्गा" आमण "पापाने" दार्याचा वांश पुढे चालवण्याची
जबाबदारी चोखपणे पार पाडली.
या सगळ्याांना, रोज मासे आणण्याचे काम सोहमचे होते.
एखाद माांजर सोफ्टयावर, एखाद कपाटावर, एखाद पडद्यावर, एखाद स्वयांपाक घरात, एक-दोन
आतल्या खोलीत, काही जण बाहेर. असां अगदी गोकु ळासारख, घर माांजराने भरून गेलां होत. पण हळू हळू
कॉलनीमध्ये, कोणाच्याही घरी, कोणत्याही माांजराने शी, घाण के ली, की पुढे भाांडणे वाढू लागली होती.
सोहमला आईचा खूप राग यायचा. आई कोणत्याही माांजराला कधीच हाकलायची नाही. माांजरे वाढतच
चालली होती. ती घरात घाण करायची. सोहम १०-११ वाजेपयांत झोपलेला असायचा. माांजरे अांगावरून
पळायची. त्याांची नखे टोचली की सोहमची झोपमोड झाल्यामुळे त्याला खूप राग यायचा. माांजराांमुळे झोप
मोडली की हा आई बरोबर भाांडायचा.
आई कसेतरी सोहमला, देवाच्या, प्राण्याांवर प्रेम करण्याच्या गोष्टी साांगून साांगून, सोहमला
प्राणीममत्र बनवण्याचा प्रयत्न करायची. सगळी माांजरे सोहमशी बोलायची. अगदी माांजरे , कु त्री सुिा सोहमशी
बोलायची. कारण तो त्याांचे आवडते जेवण द्यायचा ना.
असो, एकदा सोहम, जवळच रें ज-महल्स मध्ये रहात असणाऱ्या ममत्राच्या घरी गेला. मतथे
आधीपासूनच, पोलीस लाईनमध्ये राहणारा मवराट उपमस्थत होता. मवराट आमण सोहमचे आधीपासूनच
थोडेसे वाकडे होते. त्याचे झाले असे की, पोलीस लाईन सोहमच्या घराशेजारीच होती. मतथल्या मबल्डींगमध्ये
मवराटचे घर तळमजल्यावर होते. सोहमची माांजरां पोलीस लाईनमध्ये जायची. आमण, मवराटच्या घराच्या
बाल्कनीत जाऊन, मस्तपैकी शी, शू करून पळू न यायची. तेव्हापासून, मवराट आमण सोहममध्ये ३६चा आकडा
झाला.
झाले, मवनाकारण दोघाांची भाांडणे झाली. अगदी हाणामारी पयांत प्रकरण पोचले. मवराटला
सोहमबद्दल भरपूर मामहती होती. सोहम कोणत्या कॉलेजला मशकतो, सकाळ सांध्याकाळ कु ठे जातो, ही सवव
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मामहतीसुिा त्याला होती. मवराटने सोहमला धमकी फदली "तू या वषी पास कसा होतोस तेच बघतो." तुझी
सगळी लिडीसुिा मला मामहती आहेत. आता तू बघ मी काय करतो". सोहमने िार काही मनावर घेतले
नाही.
सुट्टी सांपण्याअगोदर, होळीच्या फदवशी अक्षय सोहमच्या घरी आला. दोघाांनेही खूप रां ग खेळला.
मग ते सांकेतकडे गेल.े मतथून एक एक करत, १४-१५ ममत्राांच्या घरी जाऊन रां ग खेळले. सगळे अगदी
मभकाऱ्यासारखे फदसत होते. याांने ठरवले "आता कु ठे तरी अांघोळ करायला हवी." सगळे जण मवमहरीवर गेल.े
सोहम आता पट्टीचा पोहणारा झाला होता. सोहमने मवमहरीत उडी मारली. पुन्हा पायरयाांवर आल्यावर
त्याच्या मनात आले "आता सूर मारावा".
सोहमने सूर मारला. नेमके त्याच वेळेस वरून एकाने उडी मारली. सोहमचे डोके खालच्या बाजूला
असल्यामुळे त्याला काहीही मामहती नव्हते. पण, ज्याने उडी मारली होती त्याने पामहले होते की "आपण
कोणाच्यातरी अांगावर पडणार आहोत". एका सेकांदात दोघाांची धडक झाली. उडी मारणारा मुलगा सोहमच्या
डोक्यावरच पडला होता.
६० फकलोचा मुलगा, २० िू ट उां चीवरून, आमण तेही भर पाण्यात सोहमच्या डोक्यावर पडला
होता.
सोहमच्या डोक्याला कसला तरी हादरा बसला. दोघेही पाण्यात १०-१५ िू ट आतपयांत गेल.े काय
झाले ते सोहमला मामहती नव्हते. पण, डोक्याला हादरा बसल्यामुळे त्याने पटकन वर येण्याचा मवचार के ला.
सोहम पाण्याच्या वर आला.
सगळी मुले ओरडत होती "त्याला वाचव, त्याला वाचव". सोहमला काही कळतच नव्हते, त्याला
वाटले "आपण मेलो, शरीर पाण्यात खाली गेले आमण आपला आत्मा वर आला आहे."
सोहम बाजूला आला. दुसऱ्या एका मुलाने पाण्यात उडी मारली. जो मुलगा सोहमच्या डोक्यावर
पडला होता त्याला बाहेर काढले. म्हणजे, ज्याच्या अांगावर तो मुलगा पडला, तो सोहम स्वत: परत वर आला.
पण, जो अांगावर पडला तो खाली गेला होता. तसे दोघेही वाचले.
त्या फदवशी पौर्मणमेचा फदवस होता. सोहम आमण भूताांचा इथे दुसऱ्याांदा सांबांध आला होता.
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पुढे सोहम, २० मममनटे अजून पाण्यात पोहला. बाहेर आल्यावर त्याला डोक्याला काहीतरी
जाणवले. त्याने तपासले तेव्हा हाताला रक्त लागले. बोटभर लाांब कोच पडली होती डोक्याला. पुढे अक्षय,
सोहमला हॉमस्पटलमध्ये घेऊन गेला. पण, सोहमकडे पैसे नसल्यामुळे त्याने उपचार करून घेतले नाहीत.
२-३ वषाांअगोदर, जेव्हा सोहम मसनेमे पहायला जायचा. मसनेमा पाहून बाहेर आला, की पुढचे
काही फदवस तो त्यातल्या महरोसारखा वागू लागायचा. जे लोक वास्तवात चोर असतात, त्याांना नेहमी पोलीस
बनावे वाटते. असेच काही सोहमचे असावे बहुतेक. तर, असेच एकदा मसनेमा पाहून आल्यावर सोहम देवाला
म्हणाला "देवा माझे आयुष्य एकदम फिल्मी करून टाक".
२० िु टाांवरून, ६० फकलोचा मुलगा, भर पाण्यात डोक्यावर पडू नही सोहम वाचला होता.
बहुतेक, सोहमने मामगतलेले वरदान देवाला पूणव करायचे होते. म्हणूनच त्याने सोहमला वाचवले
असावे. असेही ज्याांच्या इच्छा, कमव पूणव होतात त्याांना देव मुक्ती देतो ककवा पुढचा जन्म देतो. कदामचत
सोहमच्या इच्छा, कमव मशल्लक असावीत. म्हणून तो पुन्हा एकदा वाचला.
वेळ आली होती जाण्याची.......
डोळ्याांने मरण पामहले होते....
मृत्यू म्हणाला, "एक सांधी अजून देतो"....
जणू, माझे काही स्वप् बाकी रामहले होते...
सुट्टी सांपली आमण सोहमचे कॉलेज पुन्हा सुरु झाले. वगावत आल्याआल्याच त्याच्या हातून मशक्षकाांचे
मोठे काम झाले. त्याांच्या नजरे त हा चाांगला मवद्याथी झाला. त्याचे फिल्मी आयुष्य आता देव सुरु करणार
होता.
वषावच्या सुरुवातीलाच सोहम वगावतल्या एका मुलाला म्हणाला "या वेळेस मी, मवशेष प्रामवण्यासह
शेवटच्या वषावत पास होणार." ममत्राला मामहती होते "सोहम लटकत लटकत पास झाला आहे. याला पास
होणेच अवघड आहे. मतथे हा मवशेष प्रामवण्य काय ममळवणार?" ममत्र सोहमला म्हणाला "तू जर असे गुण
ममळवलेस तर हवी ती पाटी माग".
सोहमने िे क मारली होती. लागली तर लागली आमण, नाही लागली तर नाही लागली.
प्रश्न नेहमीच पडत असतो,
137

िे का मारताना मला, लाज कशी वाटत नाही?
पण, चॅलेंज न देता करून दाखवणे,
मनाला सुिा पटत नाही....
दरम्यान, सोहमच्या कॉलेजमध्ये एक नवीन मुलगी आली होती. तसे ती जुनीच होती. पण, सोहम
नापास झाल्यामुळे, तोच आता पुढच्या मपढीच्या मुलाांबरोबर आला होता. आता सोहमच वगावत नवीन होता.
सगळे जुने ममत्र पास होऊन पुढे गेले होते. िक्त कु णाल आमण सोहम मात्र नापास होऊन लटकले होते.
वयस्कर झालो असलो तरी,
मन मात्र तरुण आहे....
भारतात, नवऱ्याचे वय जास्तच (१०० पैकी ९० वेळा) असते...
नक्कीच मी हेरुन आहे....
तर, ती नवीन मुलगीसुिा सोहमला एकटीच वाटली. महत्वाचे म्हणजे, सोहमच्या आत्तापयांतच्या
बहुतेक गलव-फ्रेंड्सना चष्मा होता. का कोण जाणे? पण त्याला चामश्मष मुली आवडायच्या. ती सुिा चामश्मष
होती. ती नेहमी वगावत एकटीच बसायची. जास्त काही कोणासोबत बोलायची नाही. गुपचूप कॉलेजला
यायची आमण कधी मनघून गेली हे कळायचे सुिा नाही. गोरी पान होती. िु लासारखे नाक होते. डोळ्यात
चमक होती. चेहऱ्यावर हसू होते. हसू लागली, की गुलाबी होटाांतून पाांढरे शुभ्र दात हळू च फदसायचे. पण, का
कोण जाणे? सोहमला मतच्या डोळ्यात दु:ख जाणवले. म्हणजे, एकट्याला एकटी भेटली होती तर. ती एकटीच
यायची, एकटीच जायची. कोण होती मामहती नव्हते. पण एकटी वाटत होती.
त्याने ठरवले "महला एकटे राहू द्यायचे नाही". मतच्याबद्दल मवचार करता करता, याला ती आवडू
लागली. तसे, आजपयांत याला भरपूर मुली आवडल्या होत्या म्हणा. याने ठरवले "महच्याशीच लग्न करायचे".
तसे, "प्रत्येक गलव-फ्रेंड बरोबर लग्न करावे" असे सोहमला वाटतच होते.
"पण, महच्याशी बोलायचे कसे? फदसायला तर खूप श्रीमांत घरातली वाटते. आपण असे लटकत
लटकत पास झालेलो. ती एकदम हुषार असणार, कारण ती गोरी आहे.
प्रेम आपले जमू शके ल?
तू श्रीमांत आमण मी गरीब असताना, दोघाांत एवढी दरी असताना....
पाववतीलासुिा महादेव आवडलाच की...
तो सावळा आमण ती गोरी असताना?
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वा वा वा......
याने मवचार के ला "आपली इमेज महच्या नजरे त एकदम वाईट असणार".
असेल मी वाईट, असेल मी असभ्य...
कारण, मी नकव पामहला आहे......
अनुभव िार असह्य होता....
प्रत्येक क्षण, मनात भरून रामहला आहे....
ती आपल्याशी बोलेल का?" जाउदे, बोलायची काय गरज? आपण मचठ्ठी मलहूया.
एके फदवशी याने, एकदम फिल्मी स्टाईलने एका कागदावर मलमहले "मला तू एकटे बसलेले आवडत
नाही. मला तू कु ठे ही एकटे गेलल
े े आवडत नाही. मला तू तुझे दु:ख, एकटीनेच सहन के लेले आवडत नाही. मला
तुला एकटे नाही राहू द्यायचे" (I dont want you to sit alone in the class, I dont like you to
move alone in the porch, I dont want you to share your sorrows, your feelings lonely, I
dont want you to be lonely). याने खाली नाव वगैरे नाही टाकले. ती मचठ्ठी त्याने मतच्या दुचाकीत
टाकू न फदली.
मतने वाचली की नाही, हे त्याला नाही समजले.
दुसऱ्या फदवशी याने मतच्या बाकावर मलहून ठे वले "माझ्याशी लग्न कर" आमण, एक बाणाचे मचन्ह
काढू न स्वत:च्या बाकाकडे दाखवले.
काही फदवसाांने याने मतचा नांबर ममळवला. थेट मतला एस.एम.एस. करायला सुरुवात के ली.
पमहल्याच फदवशी याने मतला जवळ जवळ २० एस.एम.एस. करून टाकले. शेवटच्या एस.एम.एस. मध्ये
मलमहले - "कु णाल, हा माझा नवीन नांबर आहे, नोंद करून ठे व." .... सोहम.
असे के ल्यामुळे, प्रकरण वाढले तरी, साांगता येणार होते "मी कु णाल समजून मतला एस.एम.एस
करत होतो."
पण, याने कधीही, काहीही लपवून के ले नव्हते. त्यामुळे, दुसऱ्या फदवशी िळ्यावर मतच्यासमोरच
139

याने मलहून ठे वले "मला माि कर". हे िक्त मतला आमण त्यालाच मामहती होते. बाकी कोणालाही न कळता,
याने मतच्याशी मवना बोलता आपल्या भावना साांगायला सुरुवात के ली होती.
सांध्याकाळी हा पार्ककगमध्ये जाऊन थाांबला. मतला गाठू न पुन्हा याने मािी मामगतली.
ती इां ग्रजीमध्ये बोलत होती, तर सोहम मराठी मध्ये. मतने चेहऱ्यावरचा स्कािव सुिा हटवला नाही.
ती म्हणाली, "चुका होतच असतात?"
इथेतरी ग्प बसावे की नाही? पण, हा रोजच एक-दोन एस.एम.एस. करत रामहला. ती अधे मध्ये
कॉलेजमध्ये आली नाही, की हा सबममशनची, पेपरची, वेळा-पत्रकाची मामहती, मतला एस.एम.एस ने
द्यायचा.
एकदा ती वगावत खोकत असताना याने ओळखले "हीला कोरडा खोकला झाला आहे". याने
सांध्याकाळी पुन्हा एस.एम.एस. पाठवला "तुला कोरडा खोकला झाला आहे, गुळ आमण हळदीचे ममश्रण,
गोळ्या बनवून खा."
जवळ जवळ दोन ममहने हा एस.एम.एस पाठवत होता आमण ती सुिा काही बोलली नाही.
तर, असेच पमहले सत्र सांपले. परीक्षा झाल्या. याला सगळे पेपर, परीक्षा सो्या गेल्या. आता दुसरे
सत्र सुरु होणार होते.
दुसरे सत्र म्हणजे, कॉलेजमध्ये सगळे "रोज डे, चॉकलेट डे, ममस-मॅच डे" वगैरे फदवस असायचे.
तसेच, १४ िे ब्रुवारी सुिा जवळच होता.
१४ िे ब्रुवारी जवळ येत होता. १४ िे ब्रुवारी म्हणजे, "प्रेमाचा फदवस". याला मनातून खूप वाटत
होते "तीला सगळे साांगावे, बोलून टाकावे". ती भेटली की मतला काय बोलायचे? मतला काय साांगायचे? याचे
तो रोज ्लॅलनग करू लागला. पण, िक्त एस.एम.एस करण्यापलीकडे याच्यामध्ये लहमत नव्हती. त्यातच, १४
िे ब्रुवारी अलीकडचा पूणव एक आठवडा ही कॉलेजलासुिा आली नाही.
तू येत नसलीस तरी, मी मात्र रोज येत असतो....
तू भेटलीस की काय बोलायचे?, शांभर वेळा ठरवत असतो.....
िडतूस चारोळ्या करत असतो, पुन्हा खोडू न टाकत असतो....
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ददव येतच नसतो शब्दाांत ..... कसेतरी शब्द जोडू न टाकत असतो... (पहा ना, जोडू न आमण खोडू न,
जोडलेच आहे की नाही? थाांब आता, कु ठे तरी तोडू न जोडतो...)
अचानकच कु ठू न तरी, चाांगले शब्द सुचतात.. भावना कागदावर उतरतात.......आमण कमवता
तयार होते....
श्रावणाच्या सरी, जणू काही वैशाखातच बरां सतात.....
आता बास कर पकवणे म्हणून, ढग सुिा गरजतात.....
सांदीप खरे व्हायचे असते, शब्दच िक्त सुचत नाहीत...
काय करू कल्पना माझ्या, त्या उां चीवर पोचत नाहीत..
पण,
भावनात्मक होत नसली तरी, मवनोदी कमवता तयार होते....
दु:खाच्या काही क्षणात, हसण्याचा बहाणा देऊन जाते.....
आज मला कळू न आले... पुढे िार रडायचे आहे...
देवालाच िक्त मामहती असेल, अजून काय घडायचे आहे...
तर मग,
उद्या रडणार असलो तरी, आज थोडे हसून घेतो....
मवषय बाजूलाच राहायला नको, पटकन आता मवषयावर येतो....
हा रोज वाट पहायचा. "ती आज येईल, ती आज येईल" पण ती काही येतच नव्हती. रोज याचा
महरमोड व्हायचा. पण, पुन्हा दुसऱ्या फदवशी हा नवीन उत्साहाने रोज कॉलेजला जायचा. दोन-दोन ममहने
शाळा बुडवणारा मुलगा आता रोज कॉलेजला जाऊ लागला होता.
दरम्यान, अक्षय आता एकाांफकका स्पधाांमध्ये भाग घेऊ लागला होता. पुरुषोत्तम करां डक,
व्यावसामयक नाटकाांमध्ये अक्षय खूप पुढे गेला होता. अक्षयने सोहमसाठी पुरुषोत्तम करां डकाच्या एकाांफकके चा
एक पास फदला. तसे अक्षय आता दुसऱ्याच कॉलेजमध्ये मशकत होता. पण सांकेत, अक्षय आमण सोहमची मैत्री,
अजूनही छान होती. नेमके , अक्षयची एकाांफकका १४ िे ब्रुवारीलाच होती. सोहमला, कोथरूडच्या एका मोठ्या
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नाट्यगृहात जायचे होते.
१२ िे ब्रुवारी गेली, १३ िे ब्रुवारी गेली. पण ती काही कॉलेजला आली नाही. शेवटी याने ठरवले,
"उद्याही ती येईल असे वाटत नाही". त्यापेक्षा, आपण अक्षयच्या एकाांफकके ला जावे. आमण असेही, मानले तर
रोजच १४ िे ब्रुवारी असतो".
७ फदवस वाट पामहली,
१च फदवस पहाणार नाही.....
आजच दुसऱ्याची होऊ नकोस..
नाहीतर मी, मी रहाणार नाही.....
दुसऱ्या फदवशी सोहम सांकेतच्या घरी गेला. सांकेतला घेऊन कोथरूडला गेला. एकाांफकका पहात
असताना याला जाणवले "कोणीतरी मुलगी, जी पमहल्या राांगेत बसली आहे, ती आपल्याकडे पाहत आहे". याने
नीट पामहले. "अरे , ही तर तीच मुलगी, मजला आपण रोज एस.एम.एस करतो." नेमका, हा दोन मुलींच्या मध्ये
बसला होता. ती अगदी वैतागलेल्या नजरे ने वळू न वळू न मागे पहात होती. याने आधी दोन्ही मुलींना
दुसरीकडे बसायला साांमगतले आमण स्वत: एका ममत्राशेजारी बसला. कारण १४ िे ब्रुवारी होती ना, आमण
मतला असे नको वाटायला की "याचे आधीच प्रेम-प्रकरण चालू असताना, हा मला एस.एम.एस करत होता".
मतच्या चष्म्यामुळे याला समजतच नव्हते, की ती कु ठे पहात आहे.
चष्म्यामागे लपलेल्या, तुझ्या नाजूक डोळ्यातल्या ...
भावना कोणत्या समजत नाही....
एकाांताच्या भावनेमशवाय,
मनाला काहीच उमजत नाही.....
तू गदीत होतीस तरी, कोण जाणे एकटी वाटलीस.....
प्रत्येक माझ्या कमवतेत पुढ,े तूच आठवण होऊन दाटलीस...
दु:ख मनात साठवले होतेस, हसरा मुखवटा ओढला होतास...
अमस्तत्वच सांपवले होतेस स्वत:चे .. दु:खाशी सांबांध जोडला होतास?
याने मनातच मवचार के ला. "मी सुिा इथेच आहे, देवानेच आपली प्रेम-कहाणी मलमहली आहे" गेले
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७ फदवस मी तुझी वाट पहात होतो. पण तू कॉलेजला आली नाहीस." नेमके दैवाने, आज १४ िे ब्रुवारीच्या
फदवशीच, तुझी आमण माझी भेट मतसर्याच रठकाणी घडली."
सपना म्हणाली "अरे , घाबरतोस काय? जा जाऊन बोल मतच्याशी, ती तुझ्या वगावत आहे ना?"
सोहम मनघाला, तो मतच्या बाजूने चालत गेला. पण त्याची बोलायची लहमत झाली नाही. एकाांफकका
सांपल्यावर, ती मनघेपयांत हा लाांबूनच पहात रामहला.
लहमत झाली नाही ग, जवळ येऊन बसण्याची.....
दोन क्षण बोलण्याची...भावना तुला साांगण्याची.....
बायको माझी होशील का, साथ मला देशील का?
लहमत झाली नाही ग................हात तुझा मागण्याची...
सुट्टीमध्ये जेव्हा हा इां टरनेट वर जायचा, तेव्हा त्याला एक नवीनच ममत्र ममळाला होता. हा ममत्र,
थोडासा मुलींसारखा होता. मुलींसारखा वागायचा. घरातल्या लोकाांनीसुिा याला, मुलीसारखा असल्यामुळे
सोडू न फदले होते. कळत असल्यापासून हा एकटाच रहायचा. याचे कोणाकडे येण-े जाणे नव्हते, की कोणाचे
याच्याकडे येणे जाणे नव्हते. सोहमला वाटायचे "गरीब मुलाांना सगळे च वाळीत टाकतात, कोणीच याांच्याशी
व्यवमस्थत बोलत नाही." एखाद्या व्यक्तीला थोडीशी खुषी फदली म्हणून काय मबघडले?" म्हणून हा अधे-मध्ये
त्याला भेटायला जायचा. तसेच, आधी साांमगतल्याप्रमाणे, कोणी एकटे फदसले की सोहमला पहावयाचे नाही.
अश्या एकट्या व्यक्तींना सोहम सोबत करायचा.
तर, सोहमचा हा ममत्र मानमसकदृष्ट्या एकटा पडला होता. त्याला मनोरां जनाचे, िक्त इां टरनेट हेच
एक साधन होते. हा पठ्ठ्ठ्या इां टरनेटवर टॅरो-काडव मशकला होता. हीच मवद्या वापरून तो भमवष्यसुिा
साांगायचा. खरे तर लोकाांशी बोलता यावे म्हणून, कोणीतरी बोलण्यासाठी ममळावे म्हणून, कोणीतरी ममत्र
ममळावा म्हणून, आपला एकटेपणा दूर व्हावा म्हणून त्याने भमवष्य साांगायचा बुरखा ओढलेला असावा.
तर, जेव्हा एकाांफकका सांपली. सोहमची आवडती मुलगी मनघाली. सोहम थेट त्याच्या या ममत्राकडे
गेला, त्याचे भमवष्य जाणून घेण्यासाठी.
ममत्राने सोहम् समोर काही पत्ते ठे वले. त्यापैकी पाच मनवडायला साांमगतले.
सोहमने पत्ते उचलले. सोहमने पमहले काडव काढले. पमहल्याच काडाववर दोन प्रेममकाांची मचन्ह होती.
दुसरे काडव होते राणीचे, मतसरे होते मूखव माणसाचे, चौथे होते, रस्त्यावर पडलेल्या काट्याांचे, पाचवे होते सूयव
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प्रकाशाचे.
सोहमने उचललेले पत्ते पाहून ममत्र म्हणाला
१. दोन प्रेममकाांच्या काडावचा अथव आहे की "मतला तू आवडतोस.
२. राणीच्या काडावचा अथव होतो की "तुमची जोडी जमू शकते"
३. मूखव माणसाच्या काडावचा अथव होतो की "पुढे काय करायचे, कसे वागायचे हे तुला कळत नाही
आमण कळणार नाही.
४. रस्त्यावर पडलेल्या काट्याांच्या काडावचा अथव होतो की "तुमच्या प्रेमात खूप अडथळे असणार
आहेत".
५. सूयवप्रकाशाच्या काडावचा अथव होतो की "तुमच्या दोघाांचीही ममत्र ककवा मैमत्रण असणारी व्यक्ती,
तुम्हाला मदत करे ल.
आता सोहम मवचार करू लागला. "मतच्या ओळखीचे कोणीही माझे ममत्र नाही. मतचा सगळा ग्रुप
श्रीमांत वाटतो. आपण असे मध्यमवगीय. आपल्याशी कोणीतरी बोलेल का?". मग असे कोण असेल, जे मला
मदत करे ल?
एव्हाना "आपणही मतला आवडतो. देवानेच आपली प्रेम कहाणी मलमहली आहे. म्हणूनच, आज १४
िे ब्रुवारीच्या फदवशीच ती आपल्याला फदसली. ती आपल्याकडेच पहात होती." असे समजून त्याने भीत भीत
ठरवले "मतला प्रपोज करायचाच". पण, दोन ममहने एस.एम.एस. करत असल्यामुळे आमण, लहानपणापासून
सोहम कमी बोलत असल्यामुळे, त्याला बोलण्याची अडचण वाटू लागली. इथे पुन्हा खरा सोहम बाहेर पडला
होता.
मग महला साांगायचे कसे की "तू मला आवडतेस?" याने पुन्हा एस.एम.एसच करायचे ठरवले. रात्री
याने मस्तपैकी दोन तीन इां ग्रजी मसनेमाांमधले डायलॉग पाठ करून मलहून टाकले. हेच डायलॉग त्याने मतला
एस.एम.एस के ले.
त्यापैकी एक म्हणजे "जर तुला वाटत असेल, की मी हैवान आहे. तर असेलही कदामचत. पण,
कारण मी नकव पामहलेला आहे. तू हात पुढे कर, या नरकातून मला काढण्यासाठी. मी तुझे आयुष्य स्वगव
बनवेन.". (If you think I am a devil, may be I am but, because I have lived in a hell. Take
me out of it and I will make your life not less than heaven). (हा डायलॉग troy मसनेमामधला
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आहे.)
पुढच्या एस.एम.एस मध्ये, याने मतला परवानगी मामगतली "मी तुला िोन के ला तर चालेल का?".
पमहल्याांदा मतचा मेसेज आला "मुला, मला काहीही रस नाही. आमण यापुढे मला मेसेज करणे थाांबव."
ऐन १४ िे ब्रुवारीच्या फदवशीच याचे प्रेम मविल झाले होते. हा एकदम दु:खी झाला. रात्रभर
झोपला सुिा नाही. पण याने ठरवले. "जर मतला आवडत नसेल, तर मेसेज नाही करायचा". पुढ,े दुसऱ्या
आमण शेवटच्या सत्रासाठी कॉलेज सुरु झाले. पण हा १४-१५ फदवस कॉलेजलाच गेला नाही.
तू नसशील आयुष्यात, तर नुसतां पाहून काय करू?
झालीस उद्या कोणाची, तर मी काय नुसता झुरू?
शेवटी कु णालने याला िोन के ला "अरे उद्या मनकाल आहे". आता, मनकाल घ्यायला तर कॉलेजमध्ये
जायलाच लागणार होते. हा कॉलेजला गेला. याने मनकाल घेतला. पैज लावल्याप्रमाणे, याला खरे च मवशेष
प्रामवण्य ममळाले होते. पण हा खुष नव्हता. सगळी मुले याला मवचारू लागली होती "तुला कसे काय एवढे गुण
ममळाले?" पण याचा साांगण्यात काहीच रस उरला नव्हता.
हा खाली कट्ट्यावर येऊन बसला. पहातो तर, ती समोरच उभी होती. बहुदा मतलासुिा चाांगले
गुण ममळाले असणार, म्हणून आईस-क्रीम खात होती. आईस-क्रीम खाता खाता, ती इकडे मतकडे आनांदात
पहात होती. अधे मध्ये त्याांची नजरा नजर होत होती. पण, मतने पामहले की सोहम नजर चोरू लागला. याला
वाटले "ती आपल्याकडेच हसून हसून पहात आहे".
पण याने मनश्चय के ला. "कदामचत गेल्यावेळेस प्रमाणेच, यावेळीसुिा हा आपल्या मनाचा खेळ
असेल. सुांदर मुलीने पामहले की आपण लगेच मवरघळतो, हे काही नवीन नाही." त्यामुळे आपण, आता गुपचूप
अभ्यास करून पास व्हायचे. आई-बाबाांची स्वप्े पूणव करायची. वाईट मागाववर जाण्याचा आपण नेहमी कच्चून
प्रयत्न के ला आहे. पण, आई-बाबाांच्या आमण देवाच्या आशीवावदानेच, देवाने आपल्याला ओढू न इथपयांत आणले
आहे. हाता तोंडाशी आलेला घास नको घालवायला."
तुझ्या गोऱ्या रां गाला, आता मी भुलणार नाही....
तुझ्या मोहक हसण्यासाठी, आता मी झुलणार नाही...
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मी नसताना तुझ्यावर सुिा,
रां ग कोणताच खुलणार नाही....
आता हा प्रथमच मशक्षणासाठी कॉलेजला जाऊ लागला. १०-१५ फदवस झाले. हा व्यवमस्थत मशकत
होता. पण चोरून चोरून मतच्याकडे पहायचा. मतने पामहले की नजर वळवायचा.
नजर आपोआप खाली जाते, नजर तुझ्याशी ममळताना.....
हृदय धडकण्याची गती, एकाच वेळी जुळताना...
तुला कल्पनाच नसेल ग, कसे वाटते जळताना......
भ्रामक मनीच्या कल्पना घेऊन, तुझ्यामागे पळताना.....
एकदा याला वाटले की, ती मतच्या बाकावर काहीतरी मलमहते आहे. वगव सांपल्यावर याने जाऊन
पामहले. मतथे भरपूर काय काय मलमहले होते. जसे की "आफदत्य", चेतन, अशी कोणाकोणाची नावे मलमहली
होती. तसेच, "मला काही कळत नाही." इां मजमनअररग िार वाईट आहे." वगैरे वगैरे. अजूनही एक वाक्य याला
बाकावर मलमहलेले आढळले, ते म्हणजे "िार घाई के लीस.".
याने नेमके कामाचे वाक्य लक्षात ठे वले. आता हे मतने मलमहले होते का? ते मामहती नाही. पण
सोहमचा आता गोंधळ उडू लागला होता. हा मवचार करू लागला "िार घाई के लीस चा अथव काय असेल?" हे
मतनेच मलमहलांय का पण?"
"ती असे कशाला मलहील?" पण मतनेच मलमहले असेल तर?" पण असे कशासाठी मलमहले मतने?"
एव्हाना यानेच याच्या मनाची खात्री करून टाकली होती की "हे मतनेच मलमहले आहे". आता याच्या उडणार्या
गोंधळाचा मवनोदी मसनेमा सुरु होणार होता.
आधी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहम बोलायचा कमी आमण मनातच गोष्टी रां गवायचा. याच्या मनातल्या
गोष्टी म्हणजे अगदी अजब असायच्या. छत्री घेऊन मबल्डींगवरून पॅराशुट सारखी उडी मारली, तर आपण
जगुत की मरुत? उन जास्त झाले की सगळ्या पृथ्वीलाच पत्र्याने झाकू न टाकले, तर काय होईल? पृथ्वी
स्वत:भोवती फिरते, पृथ्वी अांड्यासारखी आहे. मग, पृथ्वीचा कोणता ना कोणता भाग प्रत्येक वेळेस खालच्या
बाजूला असणारच की? मग जरी, गुरुत्वाकषवणामुळे आपण पृथ्वीवर मचटकू न असलो. तरी, खालच्या भागावर
उभी असलेली माणसे उलटी का फदसत नाहीत? लपपळाचे झाड सगळ्यात जास्त ऑमक्सजन देते. मग लोक,
आांब्याची, इतर िळाांची झाडे लावायचे सोडू न लपपळाची झाडे का लावत नाहीत? असे प्रश्न वयाच्या २५व्या
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वषीसुिा सोहमला पडायचे.
तो पुन्हा मवचार करू लागला "िार घाई के लीस याचा अथव काय असेल बरे ?" याने मनातूनच एक
मसनेमा रां गवायला सुरुवात के ली.
जे वाक्य मतने मलमहले की नाही? हे मामहती नाही. त्याचा याने अथवसि
ु ा काढला. "बहुतेक प्रेमात
मतला कोणीतरी धोका फदला असणार. कदामचत यामुळेच ती एकटी रहात असेल." आमण ती सावरतच असेल,
की मी मतचा ममत्र झालो आमण मतला मेसेज करू लागलो." मी सुिा एकदम घाई करून, ती १४ िे ब्रुवारीला
फदसताच मतला प्रपोज करून टाकले".
पहायला गेले तर, मतच्या आयुष्यात ती खुष असावी. पण, सोहमच्या कल्पनेत ती एकटी होती.
तर, याने कल्पनेनेच मतचा ब्रेक-अप सुिा करून टाकला. आता सोहमच्या दृष्टीने, तोच एकटा मतचा
ममत्र होता आमण बाकी सगळे असेच.
"अरे , म्हणजे ती आपल्याला चाांगला ममत्र समजत होती. हळू हळू मतला आपण आवडणार होतो
पण आपण घाई के ली" असे त्याला वाटू लागले.
पुढे सोहम चाांगलाच गोत्यात येणार होता. ही तर िक्त सुरुवात होती.
"ही दु:खी आहे" असे समजून त्याने ठरवले "पुढे काहीतरी के ले पामहजे". कॉलेज सुटल्यावर आमण
सगळे गेल्यावर, याने पुन्हा मतच्या बाकावर जाऊन मलहून ठे वले "कोणीतरी, प्रचांड मोठ्ठे दु:ख डोळ्यात लपवून
कसे काय इतराांना माि करू शकते.?" यासाठी देवाचेच मन हवे." (how can someone hide huge pain
in those eyes and still forgive others? it has to be god's heart).
याचा म्हणण्याचा अथव होता की, "तू स्वत: िार दु:खी असताना मला माि के लेस आमण तुझे मन
देवासारखे आहे". याने मतला देवच बनवून टाकले होते.
घरी गेल्यावर याने पुन्हा मतला मेसेज के ला "मला मामहती नाही, की तू मला काय समजतेस. मला
मामहती नाही, की तू माझे मेसेज वाचतेस तरी की नाही. पण मी नेहमी तुझ्यासोबत आहे."
दुसऱ्या फदवशी सकाळीच हा घाबरत घाबरत कॉलेजला गेला. ती सुिा आली आमण नेमकी त्याच
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बाकावर बसली. आज मतने गुलाबी रां गाचा टी-शटव घातला होता. याच्या मनाचे खेळ पुन्हा सुरु झाले. याने
मवचार के ला "मुली कपड्याांच्या भाषेत बोलतात, रां गाांच्या भाषेत बोलतात. गुलाबी रां गाचा अथव म्हणजे "अधे
प्रेम, ककवा प्रेम करत असण्याची सुरुवात" असा त्याने अथव लावला.
"ती बाकावर मलमहलेले वाचेल आमण पुढे काय करे ल?" हा मवचार करून सोहम मतच्याकडे बारीक
लक्ष देऊ लागला. याला नेमकी ती रडताना फदसली. याला वाटले "आपण बाकावर जे मलमहले आहे, ते वाचून
ती रडत आहे".
झाले, हा सुिा भर वगावत रडू लागला. याला वाटले "आपण उगाचच मतच्या दु:खावर बोट ठे वले,
आमण मतला रडवले". खरे तर ती रडत नसावी, चष्मा काढू न डोळे पुसत असावी. (खरे खोटे मतलाच मामहत).
नेमके , मॅडम मशकवत असताना, मुले मागून खडू ने मारामारी करत होती. सोहमचे, शेवटच्या
बाकावर बसून स्वत:च्याच धुांदीत रडणे चालू होते. मॅडमने सोहमला पुढे येऊन एक गमणत सोडवण्यासाठी
साांमगतले. सोहम म्हणाला "मॅडम, मला नाही येत या प्रश्नाचे उत्तर. मी खडू नव्हतो मारत." मला मशक्षा नका
करू". पण मॅडमने ऐकले नाही.
सोहम जसा पुढे आला, तशी मुले याला उत्तर साांगू लागली. पण सोहमला काहीच कळले नाही.
आमण २-३ प्रयत्न करूनही त्याला गमणत सोडवता आले नाही. शेवटी कां टाळू न मॅडमने याला परत पाठवले.
हा परत बाकावर आला. नेमकी ती मुलगी खोकायला लागली. जवळ जवळ १५-२० मममनटे ती
जोरजोरात खोकत होती. याची स्वप्ाांची दुमनया अजूनच मोठी झाली. याने अजून एक ग्रह करून करून घेतला
"आपण काल मतला मवचारले होते, तू माझे मेसेज वाचतेस की नाही? हे मला मामहती नाही".
तर आपल्याला, ती आपण पाठवलेले मेसेज वाचते, हे दाखवण्यासाठीच मतने खोकू न इशारा के ला
असावा." असेही आपण मागे मतला मेसेज के लाच होता "तूला कोरडा खोकला झाला आहे, हळद आमण
गुळाच्या गोळ्या बनवून खा".
तर आता मवना काही बोलता, सोहमने आपल्या भावना मतच्यापयांत पोचवल्याच होत्या. सांवादाला
भाषेची गरज नसते. सोहमने, मनातल्या मनात मतच्याशी लग्नसुिा के ले असावे.
त्या फदवशी हा मतचा बाक तपासायला मवसरला. मध्ये शमनवार आमण रमववार होता, याांना सुट्टी
होती. पण, दुसऱ्या वगावचे क्लास चालूच होते. सोमवारी हा पुन्हा मतच्या बाकापाशी आला. "काही इशारा
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ममळतो का?" ते पाहायला लागला.
याने जे मलमहले होते "कोणीतरी, प्रचांड मोठ्ठे दु:ख डोळ्यात लपवून कसे काय इतराांना माि करू
शकते.?" यासाठी देवाचेच मन हवे." (how can someone hide huge pain in those eyes and still
forgive others? it has to be god's heart).
त्या पुढे कोणीतरी मलमहले होते "ककवा खरे प्रेमी".
म्हणजे, याने बाकावर जे मलमहले होते, ते पुढीलप्रमाणे झाले "कोणीतरी, प्रचांड मोठ्ठे दु:ख डोळ्यात
लपवून कसे काय इतराांना माि करू शकते.?" यासाठी देवाचेच मन हवे ककवा खरे प्रेमी." (how can
someone hide huge pain in those eyes and still forgive others? it has to be god's heart
or a true lover).
आता नवीन वाक्य कोणी जोडले होते? ते याला समजेनासे झाले. पण याची कल्पना पुन्हा सुरु
झाली. याच्या मनाची खात्रीच झाली "हे मतनेच मलमहले आहे. पण, मतच्या मलमहण्याचा अथव काय? "आता देव
कोण आमण खरे प्रेमी कोण?". ती मला देव म्हणाली? की मी मतला देव म्हणालो?" मी तर मतलाच देव
म्हणालो होतो." मग हा खरा प्रेमी कोण?"
"मी खरा प्रेमी, का ती खरी प्रेमी?" जर मी खरा प्रेमी असेल, तर मी कशाबद्दल मतला माि के ले?
मतने तर काहीच चूक के ली नव्हती. आमण, जर ती खरी प्रेमी असेल, तर मतचे प्रेम कोणावर आहे? अजूनपयांत
आम्ही एकदाही बोललो नाही. मग मतचे माझ्यावर खरे प्रेम एवढ्यातच कसे काय बसले? मग या "ककवा खरे
प्रेमी" या शब्दाचा अथव काय?"
पुढे याच "ककवा खरे प्रेमी" या शब्दाने िार मोठा गोंधळ उडवून फदला होता.
शेवटी याने अथव काढला "कोणीतरी, प्रचांड मोठे दु:ख डोळ्यात लपवून, कसे काय इतराांना माि
करू शकते? या साठी देवाचेच मन हवे, ककवा खरे प्रेमी".
याचा अथव असा काढला गेला की "मतचे इतर कोणावर तरी खरे प्रेम होते, ते तुटले. मग मी
आयुष्यात आलो". "पण, मतने मला माि का के ले?" मी तर धोका फदला नव्हता.". मािी कशाबद्दल?.
ज्या अथावने याने मतच्या बाकावर सांदश
े मलमहला होता, त्याचा मूळ अथवच हा बाबा मवसरून गेला.
पुन्हा मनाचे खेळ सुरु झाले "ती मला ममत्र समजते. आमण मतला मी लग्नाच्या दृष्टीने योग्य नाही
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वाटत."
याने मनानेच स्वत:च्या प्रेम कहाणीचा अांत करून घेतला.
म्हणजे आता, हा कु छ कु छ होता है मधला सलमान खान झाला होता. स्वत:च्या प्रेमाचा त्याग
करून, याने मनातल्या मनातच मतचे तुटलेले प्रेमप्रकरण पुन्हा जुळवून फदले. पुढे काही फदवस त्याच्या मनाचे
खेळ चालूच राहणार होते.
पण, जो अथव याने काढला होता, त्या अथाववर याचे मन ठाम नसायचे. कधी वाटायचे, "मतचे
आपल्यावरच प्रेम आहे". कधी वाटायचे, "मतचे आपल्यावर प्रेम नाही". आता याला मनातून मतच्याशी खूप
बोलावेसे वाटायचे. पण लहमत साथ देत नव्हती. दोन-चार मुलाांशी हा सहज भाांडला असता. पण मतच्याशी
बोलायचे म्हणजे अशक्यच.
याने पुन्हा घाबरत घाबरत, रोज एक मेसज
े पाठवायला सुरुवात के ली. बहुदा ती सुिा,
लहानपणीसारख्या सोहमसारखीच असावी. ती काही सात सात-आठ आठ फदवस कॉलेजलाच यायची नाही.
सोहमचे तत्व होते "कोणाही मुलीच्या मागे मागे जायचे नाही". मतच्या घराजवळ जायचे नाही,
कोणालाही छेडायचे नाही". (सोहमसारख्या मुलाची सुिा तत्वे असतात तर. डायरे क्ट नांबर घेऊन, ओळख
पाळख नसताना मेसेज करणे याच्या तत्वात कसे बसले कोणास ठाऊक? हे त्यानेच मलहायला साांमगतले आहे
मला).
असो, तर याला रोज मतची खूप आठवण यायची. पण याच्या तत्त्वाांनुसार, हा कधीही मतच्या
घराच्या आजूबाजूला चुकूनही फिरकायचा नाही. रोज कॉलेजमध्ये, एकाच जागी थाांबून मतची वाट पहायचा.
प्रत्येक तासाच्या मध्ये हा, ती आली का नाही हे सारखा तपासायचा. पण रोजच त्याचा महरमोड व्हायचा.
अधे मध्ये, ७-८ फदवसाांने ती कॉलेजला यायची. िक्त प्रात्यमक्षक (प्रॅमक्टकल) ला येऊन थेट घरी मनघून जायची.
ज्या फदवशी ती येईल, तो फदवस सोहमसाठी फदवाळी असायचा. पण सोहम, रोज न कां टाळता मतची वाट
पहायचा.
मतला पाहून आता १५ फदवस झाले होते. पण ती आली नाही. "समोरून काहीही प्रमतसाद ममळत
नाही म्हणल्यावर, आपण तरी मेसेज करून काय िायदा? असेही, आपली मैत्रीसुिा नसताना आपण मतला
मेसेज करतो. ती आपल्या कररअरचे नुकसान करू शकली असती. पण अजून तरी, मतने तसे काहीच के ले
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नाही". हे मात्र त्याला समजत होते. एकीकडे, मनामध्ये मतच्यामवषयी प्रेम होते. तर दुसरीकडे, "आपण मतचे
ममत्र नसतानाही मतला मेसेज करतो" ही अपराधीपणाची भावना सुिा होती. असा एकाच वेळेस, दोन
वेगळ्या वेगळ्या भावनाांशी सोहम भाांडत होता.
"मतने घरी साांमगतले नाही ककवा पोलीस कम््लेंट सुिा के ली नाही. ती खरे च देवी आहे. आपण
लहानपणापासूनच वेडे आहोत. सगळ्याांना खूप त्रास फदलाय आपण. आता महला त्रास नको द्यायला" असे
समजून त्याने मेसेज करणे बांद करण्याचे ठरवले.
पण मतच्यामशवाय कॉलेजमध्ये करमत सुिा नव्हते. हा रोज २-३ वाजेपयांत मतची वाट पहायचा.
पण ३ वाजले, आमण तरीही ती नाही आली की हा रडवेला व्हायचा. वगावत, मशक्षणात पुन्हा लक्ष लागेनासे
झाले होते. पमहल्या सहामाहीमध्ये तर चाांगले गुण ममळाले होते. पण, दुसरी सहामाही सुटेल की नाही? हे
साांगता येत नव्हते. "ती आज येईल, उद्या येईल, कोणत्याही बाकावर बसेल" असे समजून तो रोज प्रत्येक
बाकावर काहीतरी मलहून ठे वू लागला. मेसेज करता येत नव्हता म्हणून, हा बाकावर मलहून ठे ऊ लागला.
(सोहमच्या आयुष्याची आता दु:खद कहाणी सुरु आहे. पण, सारखे दु:खच नको, थोडासा मवनोद
नको का? तर, थोडेसे गोष्टी बाहेरचे, स्वत:च्या मनाचे काही ऐकवतो...गोष्ट थोडी मवनोदी नको का करायला?
)
मागे सोहमने, असेच कोणत्यातरी एकटी राहणाऱ्या मुलीसाठी कमवता के ली होती. आयुष्यात
येणाऱ्या प्रत्येक नवीन मुलीला, हा तीच एकमेव कमवता मचटकवून देत होता. यावेळीसुिा त्याने मतच्या
बाकावर, ही भली मोठी कमवता मतलासुिा मचटकवून फदलीच. बाबाने कमवतासुिा अशी के ली होती, जी
कोणालाही फदली तर त्या व्यक्तीला वाटणारच "ती आपल्या दु:खावरच मलमहली आहे".
तर, त्याची कमवता पुढील प्रमाणे.......
िु लासारखे डोळे तुझे, एवढे का कठोर झाले?
नजर सारखी चोरताना, तुझेच ते चोर झाले?
तुला मवसरून सगळे जण, आपल्या आपल्या जगात रमले...
नवा खेळ माांडायचे, िक्त तुलाच कसे नाही जमले?
एवढे दु:ख झेलताना, एवढ्या जखमा सोसताना
हृदयाचे फकती हाल झाले असतील?
पण,
151

चादर घेऊन रडताना, दाबून हुांदके भरताना,
ते अश्रू कोणालाही फदसले नसतील?
____ तुझ्या मनावर कोणी एवढे आघात के ले?
(आता या ____ च्या जागी, कोणत्याही मुलीचे नाव टाकले, की काम ित्ते.)
तर,
मानसी तुझ्या मनावर, कोणी एवढे आघात के ले?
जणू काही,
आनांदाने धडकणारे हृदय,
अचानकच कोणीतरी िाडू न नेले.
(हे वाचून कोणतीही मुलगी खल्लास).
मपल्लू, समोर मरताना, नराधमाने त्याला मारताना,
आईला फकती दु:ख होत असेल?
चल, जरा प्रकाशाकडे जाऊ, थोडासा उजेड पाहू, स्वप्ाांची दुमनया सजवू,
तुला म्हणणारे , कोणीच नसेल?
पण, काळजी करू नकोस,
हाताची पाच बोटे, म्हणे की सारखी नसतात.
ज्याांने राक्षस पामहले आहेत, त्याांनाच पुढे देव फदसतात.......
तुझाच मप्रय,
सोहम....
याचे मतच्यावर असणारे आकषवण म्हणा, ककवा प्रेम म्हणा, ते इतके वाढू लागले होते, की हा जवळ
जवळ वेडाच झाला होता. वगावतला प्रत्येक बाक हा तपासू लागला. प्रत्येक बाक तपासताना, प्रत्येक बाकावर
जे काही मलमहले असेल, ते हा वाचू लागला. आमण याच्या मनातला गोंधळ अजूनच वाढू लागला. हा वगावत
कोणीही नसताना बाक तपासायचा. पण कोणी आलेच, तर ते आता सोहमला वेडा समजू लागले होते.
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इतक्यात वेडा समजू नका, थोडी समज बाकी आहे......
मी नसल्याचे दु:ख, आजही मतच्या नाकी आहे.
ती तर कॉलेजला येत नव्हती. पण, प्रत्येक बाकावर याला आवडतील अश्या गोष्टी मलमहलेल्या
त्याला आढळू लागल्या. या गोष्टी वाचून त्याचा गोंधळ अजूनच वाढू लागला. महत्वाचे म्हणजे, मतच्याच
बाकावर मलमहले होते "सोहम द डॉन." त्याच्याच पुढे कोणीतरी, "डॉन" या शब्दातले "न" हे अक्षर खोडू न,
मतथे "ग" हे अक्षर टाकले होते. म्हणजेच, "सोहम द डॉग" करून टाकले होते.
त्यात एक गोष्ट अजून आढळली. नेमके मतच्याच बाकावर, मोठ्या अक्षरात मलमहले होते "१३ ब".
जेव्हा याने पामहले "१३ ब". याला आठवले "एक नवीन मसनेमा आला आहे, "१३ ब" नावाचा".
१३ हा आकडा भरपूर सांस्कृ तींमध्ये अशुभ मानला जातो. इां ग्लांडमध्ये, अमेररके त, फ्रान्समध्ये,
इटलीमध्ये, १३ हा आकडा अशुभ मानला जातो. १३ तारखेला जर शुक्रवार असेल तर, त्याला friday the
१३th असे म्हणले जाते.
अमेररके त, 'friday the १३th' नावाचे कमीत कमी ३-४ मसनेमे तरी मनघाले आहेत. आता १३ हा
आकडा अशुभ मानण्याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही शतकाांमध्ये, अमेररके त, इां ग्लांडमध्ये, फ्रान्समध्ये,
इटलीमध्ये, १३ तारखेलाच अश्या काही घटना घडल्या, ज्याांमध्ये सामूमहकरीत्या एकाच वेळी अनेक लोकाांचे
मृत्यू झाले होते.
काही सांस्कृ तीमध्ये मानले जाते की, येशू िीस्ताांना सुळावर चढवण्याच्या आदल्या फदवशी १३
लोकाांची एक सभा भरली होती. दुसऱ्या फदवशी म्हणजेच 'friday the १३th' ला, येशू मिस्ताांना सुळावर
चढवले गेले. म्हणूनच 'friday the १३th' ला वाईट मानले जाते.
महत्वाचे म्हणजे, सोहमच्या भावाच्या, सहलीला गेलल्े या शाळे च्या बसचा अपघातसुिा
त्रयोदमशलाच झाला होता (त्रयोदशी म्हणजे १३वा फदवस). तारीख होती ११ मडसेंबर १९९३. या
अपघातात, शाळे तली िक्त ५-६ वषावची ३८ मुल,े आमण दोन मशक्षक स्वगववासी झाले होते.
म्हणजेच, ३८ (मुले) + २ (मशक्षक) = ३ + ८ + २ = १३.
एकू ण ९ ग्रहाांपैकी, सूय,व चांद्र, मांगळ, बुध, गुरु, शुक्र आमण शनी हे मुख्य ग्रह. आमण राहू - के तू हे
छाया ग्रह आहेत. तर ज्या फदवशी ७ मुख्य ग्रह तीन राशींमध्ये असतात, त्या फदवशी शूळ हा योग मनमावण
होतो.
त्या फदवशी ५ ग्रह एकाच (मांगळाच्या वृमश्चक) राशीत होते. वृमश्चक रास ही रामशचाक्रातली ८वी
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रास. ८ या आकड्याचा आमण जीवन-मृत्यूचा सांबांध आहे. नेमके , ११ मडसेंबर १९९३ या फदवशी, शूळ
योगाबरोबरच अमतगांड योग होता. कदामचत यामूळेच, तो अपघात घडू न ३८ मुले मृत्युमुखी पडली होती.
(हे सगळे मवश्लेषण आम्ही नांतर के ले आहे. सोहमला त्या काळी हे मामहती नव्हते).
याने ठरवले "तो १३ ब नावाचा मसनेमा पहायचाच". कदामचत यातून काहीतरी क्लू ममळणार
होता. दोन तीन फदवसातच, सोहम हा "१३ ब" मसनेमा पहायला गेला.
या मसनेमामध्ये, महरोच्या घराचा नांबर असतो "१३ ब".
या मसनेमामध्ये, महरोच्या घरातसुिा आजकाल सारख्या दैनांफदन मामलका (daily soaps)
पामहल्या जात असतात (क्यो की सास भी कभी बहु थी, कहानी घर घर की, या गोमजरवाण्या घरात, चार
फदवस सासूचे वगैरे वगैरे सारख्या). आमण, मामलके मध्ये रोज जे घडत असते, तेच महरोच्या घरात, महरोच्या
आयुष्यात सुिा घडत असते. म्हणजेच, महरोच्या आयुष्याची गोष्टच, टी.व्ही वर रोज सांध्याकाळी फदसत असते.
आज जे काही महरोच्या आयुष्यात घडले होते, ते सांध्याकाळी टी.व्ही वर लागणाऱ्या मामलके त
फदसत असते. महत्वाचे म्हणजे, ही मसरीयल िक्त महरोच्याच घरी फदसत असते. शेवटी महरोला समजते की,
काही आत्मे टी.व्ही च्या माध्यमातून महरोशी सांपकव साधत असतात. आयुष्यात पुढे येणाऱ्या सांकटाांना, महरो
तीच दैनांफदन मामलका पाहून सोडवतो.
सोहमला मसनेमा खूप आवडला. आजपयांत पामहलेल्या मसनेमाांमध्ये, हा "१३ ब" पाहून मात्र सोहम
घाबरला होता. "मसररअल्समध्ये (दैनांफदन मामलकाांमध्ये) घडणार्या गोष्टी, पुढे आपल्या सुिा आयुष्यात
घडणार आहेत" असे त्याला वाटू लागले.
सांध्याकाळी सोहम घरी आला. याच्या घरीसुिा, टी.व्ही वर अशीच एक मामलका सुरु होती. नेमके ,
त्यातला एक मुलगा सोहमसारखाच प्रेमात पडलेला असतो. पुढे तो मुलगा वेडा होतो.
आता सोहम एकदम घाबरला होता. त्याला वाटू लागले "आता आपण सुिा वेडे होणार." अगदी
१३ ब मसनेमाप्रमाणे, सोहमच्या आयुष्यात सुिा तसेच घडू लागले होते. सोहम रोज फदवसभरात जे काही
करायचा, तेच सांध्याकाळी टी.व्ही वर फदसणाऱ्या मालीके मधलें एखाद पात्रसुिा करत असायचे.
त्याने पुन्हा मवचार के ला आमण मनाची समजूत घातली "असे कु ठे , मामलकाांमध्ये जे काही
दाखवतात, ते खरे च आपल्या आयुष्यात थोडीच घडणार असते?" काहीतरी योगायोग होत असेल.
पण आता सोहमला सांशय येऊ लागला होता "आपल्याला आवडणारी मुलगी तर कॉलेजमध्ये येत
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नाही. मग असे बाकावर कोण मलमहत असेल?". सोहमला थोडासा सांशय आला "आपल्यावर कोणीतरी नजर
ठे ऊन आहे." पण त्याने िार काही मनावर घेतले नाही.
पुन्हा सोहम कॉलेजमध्ये जाऊ लागला. रोज मतची वाट पाहू लागला. वषव सांपायला िक्त दीड
ममहना मशल्लक होता. एकदा सबममशन सांपले की पुन्हा कॉलेजला येणे होणार नव्हते. थेट परीक्षेलाच ती
फदसणार होती. सोहमची मतला भेटण्याची, मतच्याशी समोरासमोर बोलण्याची व्याकु ळता वाढू लागली होती.
पण ती काही अजूनही येत नव्हती. असेच २-३ फदवस गेल.े
तुझी वाट पाहताना, एक एक फदवस मावळत होता,
तू फदसावीस म्हणून सूयस
व ुिा, हळू हळू ढळत होता....
सेकांदाचा काटा मात्र, वाऱ्यासारखा पळत होता...
क्षण हातून मनसटताना......जीव अग्ग्गदी जळत होता.
सोहमने ठरवले "आता पुन्हा मेसेज करण्यामशवाय पयावय नाही." याने पुन्हा मेसेज के ला. मतला
पुन्हा िोन करण्याची परवानगी मामगतली. उत्तर आले "मुला, मी शेवटचे साांगत आहे, मेसेज करणे थाांबव".
याने सगळ्याांप्रमाणेच ऐकले होते "मुली नेहमी इशार्यातच बोलतात. काय म्हणायचे आहे, ते थेट
साांगत नाहीत". याने आपल्या सोयीप्रमाणे, मतच्या मेसेजचा अथव लावला "मेसेज करणे थाांबव, म्हणजे िोन
कर".
प्रेम म्हणजे प्रेम असते," मेसेज करू नकोस" याचा अथव "िोन कर" असा कसा काय होऊ शके ल?
एव्हाना सोहम माझ्यासुिा चेष्टच
े ा मवषय झाला होता.
तू मला थाांबवण्यासाठी, प्रयत्न चोख के ले होतेस....
मला मतथेच थाांबवून माझे, मन मात्र नेले होतेस.....
अधे मन माझ्याकडे, दीड मन तुझ्याकडे, (तुझे एक आमण माझे अधे)
अधे मन माझ्याकडे, दीड मन तुझ्याकडे....
कसा जगत असेल मी?, जरा थोडे समजून घे......
माझे मन नको मला, तुझे अधे पाठवून दे........
पण, हा आत्तापयांत मेसज
े मध्येच बोलत होता. याला बोलण्याची सवयच रामहली नव्हती. काय
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बोलायचे? ते सुिा मामहती नव्हते. तसेच लहमत सुिा होत नव्हती. असेच दोन-तीन फदवस अजून गेले.
तुझ्याशी बोलण्यासाठी, तुझा सहवास ममळवण्यासाठी....
जीवाचा आकाांत करून पडलो होतो......
खरच साांगतो, फकत्येक रात्री,
हुांदके दाबून रडलो होतो......
शेवटी याने ठरवले "आता पुन्हा मेसेज करायचाच". याने पुन्हा मेसेज के ला. यावेळेस िोन
करण्याची परवानगी मामगतली. पलीकडू न काहीही प्रमतसाद आला नाही. शेवटी कां टाळू न हा घरी आला.
माांजराांना मासे टाकत असताना याला िोन आला. िोन मतच्याच नांबरवरून आला होता. एकदम याच्या
डोक्यात मवचार आला "महने बहुतेक घरी साांमगतले असावे."
तसेच झाले होते. िोन मतच्या वमडलाांने के ला होता. िोनवरून पुरुषाचा आवाज ऐकू न याची
मवके टच पडली. िक्त बेशुि व्हायचेच रामहले होते.
मतचे वडील म्हणाले "का रे महला सारखा त्रास देतोस?" कॉलेजमध्ये मशकायचे आहे ना? का
कॉलेजमध्ये येऊन साांगू मशक्षकाांना? मशकायला येतोस की असले धांदे करायला?"
सोहमला रडू च कोसळणार होते. पण त्याला मामहती होते "चूक आपलीच आहे", मािी मामगतलीच
पामहजे".
सोहम म्हणाला "सर, (सोहम त्याांना सर म्हणाला. काका, मामा, नाही म्हणाला. कारण, काका
मामा म्हणाला असता, तर ती याची बहीण ठरली असती ना. सोहम बाबाने इथेही चालाखी के लीच होती.)
तर सोहम म्हणाला - "सर, मला माि करा, माझ्यामुळे तुम्हाला खूप त्रास झाला. माझ्यामुळे खूप ताप झाला
असेल तुम्हाला, तुमच्या मुलीला. "मी पुन्हा असे करणार नाही" मला मामहती आहे, तुम्ही खूप प्रमतमष्ठत व्यक्ती
आहात. तुम्ही कधीही माझे कररयर बरां बाद करू शकला असता, पण तुम्ही तसे नाही के ले."
सोहमला मनातून वाटत होते "द्यावे सगळे साांगन
ू , की मला तुमची मुलगी फकती आवडते" पण
त्याची लहमत नाही झाली. मतचे बाबा सोहमला २०-२५ मममनटे झापत होते. आमण सोहम एवढा वेळ मािी
मागत रामहला. शेवटी कसे तरी याने त्याांना पटवले. आमण सोहमचे िार मोठे नुकसान होण्यापासून वाचले.
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सर, कसे साांगू तुम्हाला.....जावई तुमचा बनायचे होते.....
लग्न करशील का माझ्या मुलीशी? तुम्ही तरी म्हणायचे होते...
तसे मतचे वडील, एका मोठ्या प्रमतथयश कां पनीचे मालक होते. "कहा राजा भोज, कहा गांगू तेली?"
त्याांने ठरवले असते, तर खरां च सोहमचा काही पत्ता सुिा नसता लागला. पण, सोहम आज जीवघेण्या
सांकटातून वाचला होता.
आता सोहमने ठरवले "आजपासून कानाला खडा. अभ्यास एके अभ्यास. ती फदसली तर दुसरीकडे
मनघून जायचे. नजरे ला नजर द्यायची नाही.". आधीच आपण २५ वषावचे झालो आहोत. कमावण्याच्या नावाने
बोंब आहे." वय वाढत आहे.". त्यापेक्षा आता ग्प बसायचे.".
बास, आता पुन्हा नाही.....आज वाचलो मरता मरता
हसणारा मी रडू लागलो, तुझ्यावर प्रेम करता करता
१० फकलो वजन घटलांय, तुझ्यामागे फिरता फिरता...
अजूनच मवद्रूप फदसू लागलोय, तुझ्यासाठी झुरता झुरता.....
के स गळू लागले आहेत, लगेच टकला होणार नाही...
खरां च टकला झालो तर, तुलाही ओळखू येणार नाही...
तू तर जाशील आनांदात, तुला कोणी नाकारणार नाही....
माझां अवघड होत चाललय, माझां लग्न ठरणार नाही......
दुसऱ्या फदवशी सोहम घाबरत घाबरतच कॉलेजला गेला. "कोण जाणे, मतच्या वमडलाांची
मशक्षकाांसोबत ओळख असली तर? गेलोच आपण".
वगावत येऊन याने आधी अांदाज घेतला. पण सगळे व्यवमस्थत होते. वगावत कोणालाही, काहीही
समजले नव्हते. पण याची नजर मतला शोधतच होती. ती आली होती वगावत. हा गुपचूप शेवटच्या बाकावर
जाऊन बसला. आता, शेवटी बसण्याचे कारण म्हणजे, मागून पुढे पहाता पहाता ती फदसणार होती. आमण
कोणालाही कळणार नव्हते. याने गुपचूप वही-पेन काढले. मलहायचे नाटक करू लागला. पण, पुन्हा अभ्यासात
लक्ष लागत नव्हते.
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मलमहण्याचे नाटक करता करता....
आयुष्यच नाटक झाले होते...
प्रेमाचे ते सुरेख क्षण......
५व्या-६व्या वेळेस जीवनात आले होते...
आज मतने महरव्या रां गाचा टी-शटव घातला होता. महरवा रां ग पाहून सोहमने पुन्हा अथव लावला
"महरवे म्हणजे प्रसन्न, फ्रेश, आनांफदत, वगैरे वगैरे. म्हणजे "आज ती खूप खुष असावी." कदामचत, माझ्यापासून
मपच्छा सुटल्यामुळे मतला आनांद झाला असावा. म्हणून मतने मतचा आनांद, कपड्याांच्या रां गाने दाखवून फदला".
काही वेळाने, ती मतच्या ममत्राबरोबर बोलताना फदसली. ती ममत्राशी बोलताना इथे मतथे पाहून
हसत असावी. सोहमला पुन्हा वाटले "ही आपल्याकडेच पाहून हसत आहे". याचे हृदय चौपट वेगाने धडकू
लागले. बटाट्यासारखे डोळे अजूनच मोठे झाले. याच्या डोळ्यातून, भीती आमण मनरागसपण टप टप वाहत
होते. त्याची घाबरलेली नजर, सारखी मतच्याकडे आमण जममनीकडे वळत होती, नजर चोरण्यासाठी.
पुन्हा याचा समज झाला "ती आपल्याकडेच पाहून हसत आहे". पण कालच्या प्रकारामुळे लहमत
गुांडाळली गेली होती. पुन्हा एकाच मुलीच्या प्रेमात पडावे वाटत होते. पण, लहमत होत नव्हती. शेवटी, ती
फदसू नये म्हणून सोहम बाजूला होऊन उलट थाांबला.
रात्री झोप येत नव्हती. एकटाच पाांघरूण घेऊन रडत बसायचा. कधी कधी हुांदके बाहेर ऐकू
आल्यावर आई-बाबा-भाऊ मवचारायचे "सोहम रडतोयस का रे ? बरे नाही का वाटत?".
हा मोठ्या चालाखीने, काहीच झाले नाही असे दाखवून द्यायचा.
पण, मतचे आकषवण काही ग्प बसू देत नव्हते. दुसऱ्या फदवशी कॉलेजवरून येताना याने ठरवले
"कोणातरी अश्या मुलाची मदत घ्यायची, जो सहजपणे मुलींशी बोलू शकतो. ज्याची भरपूर प्रेम-प्रकरणे झाली
आहेत". म्हणजे, तो लव्ह-गुरूच्या शोधात होता. हा तोच ममत्र होता, ज्याला हा भेटायला गेला तेव्हा त्याची
मवराटसोबत भाांडणे झाली होती.
आता याच्या ममत्राचे नाव होते मवश्वास. तर, सोहम जेव्हा मवश्वासला भेटायला गेला, तेव्हा
मवराटसुिा मतथेच होता. मवराट सोहमशी एकदम गोड बोलू लागला होता. सोहमला मवश्वासच बसत नव्हता.
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तर असो, मवश्वासला सोहमने सगळी गोष्ट साांमगतली. मवश्वास सुिा सोहमसारखाच होता.
नसलेल्या गलव-फ्रेंडचे फकस्से अगदी रां गवून रां गवून साांगायचा. असे फकत्येक फकस्से, सोहमनेसुिा भरपूर ममत्राांना
साांमगतले होते. काही मुलाांच्या नजरे त सोहमच लव्ह-गुरु होता. पण, िक्त सोहमलाच मामहती होते, की ते
खोटे फकस्से आहेत.
तर, मवश्वास जो सोहमचा लव्ह-गुरु झाला होता. त्याने सोहमच्या मनात नवीन गोंधळ उडवून
फदला. मवश्वास म्हणाला "अरे मतच्या वमडलाांने िोन नसेल के ला. मतचा कोणीतरी ममत्र असेल. ती तुझी लहमत
फकती आहे ते पहात असेल." तू साांगायला हवे होतेस "मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचे आहे." तुझी लहमत
पाहून, मतने आमण मतच्या नकली वमडलाांने तुला होकार फदला असता." सोहमला हेच ऐकायचे होते.
सोहम आता लहमत गोळा करायच्या कामाला लागला होता. असे अजून ७-८ फदवस झाले. पण
लहमत काही येत नव्हती. सबममशन आमण परीक्षा िक्त २०-२५ फदवसाांवर आल्या होत्या. शेवटी सोहमने
ठरवले. "हे इथेच थाांबवावे, मतला शेवटचा मेसेज करून साांगावे "मी या पुढे तुला कधीही मेसेज करणार नाही.
माझ्यामुळे झालेल्या त्रासाबद्दल मला माि कर."
सोहमने पुन्हा मेसेज के ला "मी या पुढे तुला कधीही मेसेज करणार नाही. माझ्यामुळे झालेल्या
त्रासाबद्दल मला माि कर."
सोहमने आता हे प्रकरण इथेच थाांबवले होते. सांध्याकाळी घरात पुन्हा दैनांफदन मामलका पाहत
बसला. त्याला दोन वेगळ्या वेगळ्या मामलकाांमध्ये, दोन वेगळी वेगळी मुले स्वत:सारखीच वाटली. त्यातला
एक महरो होता आमण दुसरा मव्हलन होता. सोहमचा अजूनच गोंधळ उडू लागला. "जर १३ ब मसनेमाप्रमाणे,
माझ्याही आयुष्यात दैनांफदन मामलके सारखेच घडत असेल, तर मी नक्की कोणता?".
नेमका, टी.व्ही वर फदसणाऱ्या मामलके मधला मुलगा सुिा, त्याला आवडणाऱ्या मुलीला "मला माि
कर" असाच मेसेज पाठवतो.
पुन्हा मवचार करता करता डोके िु टण्याची वेळ आली. तेवढ्यात, रात्री १० वाजता याला िोन
आला. िोन मतच्याच नांबरवरून आला होता. सोहमने जरी हे प्रकरण सांपवले असले, तरी मतने नव्हते सांपवले
बहुतेक.
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सोहमला दरदरून घाम िु टला. "िोन उचलायलाच नको" असे वाटले. "पण मतचे वडील थेट
कॉलेजमध्ये आले तर खूप अपमान होईल" असे वाटू न त्याने शेवटी िोन उचलला.
पुन्हा मतचे वमडलच बोलत होते. या वेळेस, जवळ जवळ १ तास सोहमने शब्दाांचा मार खाल्ला.
फकत्येक वेळेस मािी मामगतली. कसेतरी मतच्या वमडलाांना शाांत करून हा झोपायला गेला. पण, पुन्हा झोपेने
दगा फदला. रात्रभर हा देवासमोर बसून रडत रामहला.
दुसर्या फदवशी कॉलेजलाच गेला नाही. मतसर्या फदवशी गेला. पुन्हा अांदाज घेतला. अजूनही सगळे
व्यवमस्थत होते. पण, ती आली नव्हती.
दरम्यान, याने ऑकुव टवर नवीन अकाऊांट उघडले होते. आजकाल जसे िे सबुक, मट्वटर, whatsup, आहे. तसे त्या काळी ऑकुव ट होते. याने ठरवले "जर मेसेज नसेल करता येत, तर ऑकुव टवरून मैत्री करू."
सोहम मतला ऑकुव टवर शोधू लागला. मतच्या सगळ्या मैमत्रणींचे ऑकुव टचे अकाऊांट याने तपासले. पण, महचा
इथेही काहीच पत्ता लागत नव्हता. पुन्हा मनराशाच पदरी पडली होती. याने पुन्हा मवचार के ला "हुषार मुले
असे ऑकुव ट वगैरे वर अकाऊांट उघडत नसतील." बहुतेक मतला कररयर कडे लक्ष द्यायचे असेल.".
कॉलेजमध्ये सबममशन सुरु झाले होते. ५-६ फदवसच बाकी होते. सबममशन सांपले की मनरोप
समारां भ आमण मग थेट परीक्षा. म्हणजे, िक्त ७-८ फदवसच मशल्लक होते कॉलेज सांपायला. पुन्हा याचे
भावमनक होणे सुरु झाले. रोज, ती फदसली नाही की रडणे सुरु झाले. सकाळी १० ते सांध्याकाळी ५, असे रोज
तो वाट पहात होता. पण, ५-६ फदवस झाले तरी ती फदसली नाही. मेसेज करता येत नव्हता, िोन करणे तर
लाांबच होते, ऑकुव टवर सुिा ती फदसत नव्हती, कॉलेजला सुिा येत नव्हती.
आशा अांधुक होत चालली होती. सगळ्याांचे सबममशन पूणव झाले होते. शेवटी सबममशन सांपले. ती
िक्त शेवटच्या फदवशी आली. आमण सबममशन करून घरी गेली.
शेवटी मनरोप समारां भाचा फदवस आला. सकाळी ९ वाजताच सोहम कॉलेजला पोचला. ती आली,
मशक्षकाांना भेटली, परत मनघून गेली. सोहमला वाटले "मनरोप समारां भ सांध्याकाळी आहे, ती आवरून परत
येईल." सांधाकाळी ६.३० पयांत सोहमने मतची वाट पामहली. कोण जाणे? पुन्हा कधी फदसणार होती ती.
"पुन्हा कधी भेट होईल का?" ते मामहती नव्हते. ती ऑकुव टवर सुिा नव्हती. थेट तोंडी आमण प्रात्यमक्षक
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परीक्षेला फदसणार होती. पण, हे ही नक्की नव्हते की, दोघाांचीही परीक्षा एकाच फदवशी असेल. म्हणजे, थेट
शेवटच्या लेखी परीक्षेलाच ती फदसणार होती.
याने ठरवले "शेवटचे मतला डोळे भरून पाहून घ्यायचे." डोळे दगा देतील, पाणी येईल डोळ्यात,
रडू कोसळे ल, मतच्या बोलक्या डोळ्यात पाहवले जाणार नाही, मतची नजर सहन होणार नाही, ती बोलली
तर बोलता येणार नाही, दु:ख सहन होणार नाही. पण सहन करायचे. इतके फदवस वेडे ठरलोच आहोत. तर
अजून एक फदवसाने काय िरक पडणार आहे? या पुढे ती एकटीच असेल, मी फदसणार नाही. पण शेवटचे
मतला पाहून घ्यायचे."
पुन्हा तू फदसणार नाहीस... आजच तुला पाहून घेतो....
अश्रूभरल्या डोळ्याांमध्ये, आजच तुला साठवून घेतो.....
मनामधल्या कल्लोळाशी, आधीच थोडे भाांडून घेतो......
ऐन वेळी रडायला नको, आधीच थोडे रडू न घेतो......
पामहलेस तू माझ्याकडे तर, मला पहावले जाणार नाही.....
नजर तुझी करारी असते, मला सहन होणार नाही.....
तू बोललीस येऊन तर, मला बोलता येणार नाही....
बोललो काही चुकीचे तर, ते ही मला कळणार नाही...
तुझ्यापासून दूर जाण्याचे, दु:ख सहन होणार नाही.....
तू सुिा एकटीच असशील, मी ही परत फदसणार नाही....
सगळी मुले वगावत मनघून गेली. ती येतच नव्हती. िक्त, मतच्या प्रोजेक्ट ग्रुप मधली ३-४ मुले
मशल्लक होती खाली. सोहमसुिा खालीच थाांबला. तेवढ्यात ती येताना फदसली. अगदी लोकल सारखीच
याची गोष्ट पुढे घडत होती. पण ही मुलगी होती, लोकल नव्हे. ती आली, पार्ककगमध्ये गाडी लावली. सोहम
जवळच उभा होता. मतचे सगळे ममत्र, हळू हळू वरच्या मजल्यावर असणाऱ्या वगावकडे जाऊ लागले. जणू
काही, मतला आमण सोहमला एकाांत देण्यासाठीच त्याांने काढता पाय घेतला होता.
ती जवळ येत होती. हृदय धडकण्याची गती वाढत होती. ती शेजारी पोचली, पुढे गेली, मजला चढू
लागली. सोहम मतच्याकडे पहातच रामहला. त्याला वाटले "ही आत्ता जवळ येईल, बोलेल, ममठी मारे ल." पण
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तसे काही होणार नव्हते. तीने पमहला मजला ओलाांडला आमण नजरे आड झाली. अगदी लोकलप्रमाणेच, दोनतीन मममनटात ती नजरे आड झाली होती.
मी पूवी मलमहलेले, गोष्टीत माझ्या साांमगतलेल.े ...
सगळे आज खरे झाले......
िक्त ती लोकल नव्हती.....मुलगी होती...
हे मात्र समजून आले...
मतला शेवटचे पाहून सोहमला रडू कोसळत होते. पण, याने मनश्चय के ला होता न रडण्याचा. याने
ठरवले "आपण मनरोप समारां भाला जायचेच नाही. कोण जाणे, जर स्वत:वर मनयांत्रण नाही रामहले तर अवघड
होईल." असेही मी इतके फदवस, इतके तास वाट पामहली आहे. जर मतला मी आवडत असेल, तर मतलाही
कळे ल की मतची वाट पहाणे फकती अवघड होते".
खरे तर, इथे पुन्हा एकदा खरा सोहम बाहेर पडला असावा. ज्याच्यात लहमत नव्हती मतच्याशी
बोलायची.
सोहम खालूनच परत मनघाला. गाडी काढली, फकक मारली आमण घराकडे मनघाला होता सोहम.
पुन्हा देवानेच ठरवले असते, तरच ती भेटणार होती. पण, याची प्रेम-कहाणी अधुरी रामहली होती.
घरी आल्यावर याच्या मनात पुन्हा सकारात्मक मवचार सुरु झाले. पुन्हा वाटले "मतला मी आवडत
असेल. पण, नसेल आवडत तर काय? कमीत कमी प्रपोज तर करायला हवा होता आपण. जास्तीत जास्त नाही
म्हणाली असती ती." पण, आता वेळ मनघून गेली आहे." आपण काही मतच्या घराजवळ जायचे नाही."
ऑकुव टवर फदसली तरच काहीतरी होईल."
तेवढ्यात कु णालचा िोन आला. कु णाल म्हणाला "सोहम, लायब्ररीची पुस्तकां परत करण्याचा उद्या
शेवटचा फदवस आहे. उद्या कॉलेजला ये आमण पुस्तकां परत दे. आमण, जोशी सराांने उद्या जादाचा ताससुिा
ठे वला आहे".
जणू काही, वाळवांटात मृगजळ सापडले होते सोहमला. "उद्या जोशी सराांचा जादाचा तास आहे.
तसेच, सगळे लायब्ररीची पुस्तके परत करायला येतील. ती सुिा येईल. आपण मतला प्रपोज करू. आमण पाहू
काय म्हणते ते."
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पुन्हा, सकाळी उठू न सोहम कॉलेजला गेला. हा रोज मजथे थाांबून मतची वाट पाहायचा, मतथेच आज
ती थाांबलेली होती. आज मतने पाांढरा टी-शटव घातला होता. याने पाांढरा रां ग पाहून अथव काढला. पाांढऱ्या
रां गाचा अथव म्हणजे "शाांत". सोहम शाांतच रामहला. सोहम वर गेला. लायब्ररीमध्ये जाऊन पुस्तके परत के ली.
ती मजथे होती मतथेच थाांबली होती. मतच्या जवळू न जाताना अांगावर शहारे आले. वाटले, मतच्या खाांद्यावर
हात ठे ऊन फदलासा द्यावा. खूप रडावे. पण लहमत?
ती मजथे जाईल, मतथे हा मागे मागे जात रामहला. शेवटी ठरवले "प्रपोज करायचेच". पण मतला
बॉयफ्रेंड असेल तर?" लई मारे ल आपल्याला." आपण एक काम करू, मतच्या ग्रुप मधल्या मुलाला मवचारु
"मतला बॉयफ्रेंड आहे का?"
हा मतच्या ममत्राजवळ गेला. त्याला मवचारले "काय रे ? मानसीला बॉयफ्रेंड आहे का? तो मुलगा
म्हणाला "हो आहे, पण का?." सोहम म्हणाला "मी मतला प्रपोज करणार होतो.". मतचा ममत्र म्हणाला "मग
आता?". सोहम म्हणाला "आता कशाला करू?"
"जर मतला बॉय-फ्रेंड आहे, तर हा खरा प्रेमी नक्की कोण होता? मी कसा काय खरा प्रेमी? मी मतला
कशासाठी माि के ले होते?"
सोहम घरी मनघाला. पण, मतने सोहमला मतच्या ममत्राशी बोलताना पामहले होते. सोहमने सुिा
मतला पामहले. मतची नजर रागीट वाटत होती. सोहम घाबरला. आमण थेट पार्ककगमध्ये जाऊ लागला. ती
मागेच येत होती. मागेच मतचा ममत्र सुिा पळत पळत आला. ममत्र मतला काहीतरी साांगत होता. सोहम
अजूनच घाबरून पळत पळत गाडीपाशी गेला. गाडी काढली, गेटच्या बाहेर जाऊन लपून बसला. मागे मतने
गाडी काढली. ती सुिा घरी चालली होती. सोहम रस्त्याजवळ जाऊन थाांबला. ती जाताना हात जोडले आमण
मनातच मािी मामगतली "तू देवी आहेस, तू तुझ्या बॉयफ्रेंडला साांमगतले असतेस, तर माझे काही खरे नव्हते.
तुझ्या वमडलाांने, माझ्या आयुष्याची वाट नाही लावली. मला माि कर."
कु णालला भेटण्यासाठी सोहम पुन्हा कॉलेजमध्ये आला. दोन चार मममनट झाले असतील, तोच ती
सुिा आली. सोहमची घाबरून बोबडीच वळाली. ती रागाने सोहमकडे पहात होती. ती लायब्ररीमध्ये गेली.
काहीतरी करून पुन्हा बाहेर आली. सोहम पुन्हा मागे मागे जात रामहला. मतने पुन्हा गाडी काढली. घरी मनघून
गेली. नांतर, सोहम महाराजसुिा घरी मनघून आले.
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सोहम कोलमडला होता. पण, पास व्हायचे होते म्हणून अभ्यास करू लागला. सांध्याकाळ झाली,
की मतची खूप आठवण येऊ लागायची. याने पुन्हा ठरवले. "मतच्या घराजवळ जाता येत नाही. पण, ४
फकलोमीटर लाांब तर थाांबता येईल की." आपण मतच्या घरापासून ४ फकलोमीटर लाांब थाांबू. ती फदसली तर
चाांगलेच. नाही तर पुन्हा घरी येऊ."
तर हा अभ्यास करायचा सोडू न, रोज मतच्या घरापासून ४ फकलोमीटर लाांब थाांबून मतला शोधू
लागला. ती कधीही फदसली नाही. पाउस असो, थांडी असो, हा रोज मतला शोधण्यासाठी जात रामहला. पण
रोजच ररकाम्या हाताने परत यावे लागत होते.
१५-२० फदवस झाले, ती काही फदसत नव्हती. शेवटी याने ठरवले "आपण कोणत्यातरी मुलीची
मदत घ्यायची. आपण सांकेतच्या गलवफ्रेंडची मदत घेऊ. एका मुलीच्या भावना, दुसरी मुलगीच समजू शकते.
ती आपल्याला मागवदशवन करे ल."
मतने कोणत्या फदवशी कोणत्या रां गाचे कपडे घातले होते. यावरून सोहम, त्याफदवशी मतच्या मनात
काय चालू होते? याचा अभ्यास करू लागला. प्रत्येक लव्ह-गुरु, प्रत्येक रां गाचा वेगळाच अथव साांगू लागला
होता. तसेच, याचे रां गाांचे फकस्से ऐकवून ऐकवून, याने नाही म्हणले तरी मला, सोहम पाटव टू ला, अक्षयला,
सांकेत आमण त्याच्या गलव-फ्रेंडला, आमण अशाच अजूनही १५-२० जणाांना, पकवून पकवून बोर के ले होते.
शेवटी वैतागून सांकेतची गलवफ्रेंड म्हणाली "अरे ममत्रा, असा फकती फदवस, मतने कोणत्या रां गाचे
कपडे घातले याचा अभ्यास करत बसणार आहेस? लहमत कर आमण मतला एकदा िोन करून टाक. नाही
म्हणाली तर, मवषय सोडू न दे".
शेवटी सोहमने िोन करायचे ठरवले. एस.टी.डी बूथवरून मतला िोन लावला. कारण, याने
स्वत:च्या मोबाईलवरून िोन लावला असता तर मतने उचलला नसता.
मतने िोन उचलला.
सोहम - हेलो,
ती - येस, व्हू इज इट? (कोण आहे?).
इां ग्रजी ऐकू न हा गारच झाला.
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सोहम - "आय एम सोहम. (पुढचे इां ग्रजी येत नव्हते आमण स्वत:ची स्टाईल सोडायची नव्हती
म्हणून, मराठीतूनच) मी तुझ्या कॉलेजमध्ये मशकतो. मीच तुला मेसेज पाठवत होतो. मला तुझ्याशी दोन
मममनटे बोलायचे आहे. बोलू का?"
ती - "ओके ."
सोहम - (सोहमने थेट मवषयालाच हात घातला. ताकाला जाऊन भाांडे कशाला लपवायचे?) "मी
तुला माझी बायको म्हणून पाहतो. तुला माझ्याशी मैत्री करायला आवडेल का?".
ती - "आय डोंट इवन नो यु. एांड इि यु डोंट नो, आय एम कममटेड टू सम वन." (मी तुला
ओळखतही नाही आमण माझा साखरपुडा झाला आहे ककवा माझे लग्न ठरले आहे ककवा मला बॉय-फ्रेंड आहे).
सोहम - "तू खरे च एांगेज आहेस?"
ती - येस, आय एम. (हो)
सोहम (भोळे पणाने) - "ही कोणती टेस्ट आहे का? (सोहमला वाटले "मुली प्रेमाला होकार
देण्याअगोदर प्रेमाची परीक्षा घेतात आमण, ती आपल्या प्रेमाची परीक्षा घेत आहे.")
ती - स्टॉप आॉल मधस बुल-शीट, डू नॉट कॉल मी अगेन (हा सगळा मूखवपणा थाांबव. आमण पुन्हा
मला िोन करू नकोस).
('बुल शीट' वगैरे शब्द ऐकू न सोहम सुिा मचडलाच होता. भलेही त्याला अथव कळला नव्हता, पण
आवाजाचा प्रकार तर कळतच होता).
सोहम (तरीही शाांतपणे) - म्हणजे तू खरे च एांगेज आहेस?
ती - येस, आय एम.
सोहम - ठीक आहे, मी तुझे तोंडही पहाणार नाही
ती - एमनलथग एल्स?
सोहम - नाही. (मनात - आता काय भाऊ बनवतेस?)
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िोन कट झाला. एका मममनटाच्या आत सोहमचे मन दुखावले होते, पुन्हा कधीही न भरून
येण्यासाठी.
सोहमने ठरवले "आता काहीही होऊ दे, मनाचे ऐकायचे नाही. मतच्याकडे बघायचे नाही." इन मीन
तोंडी परीक्षेचे ४ आमण लेखी परीक्षेचे ४ फदवस ती फदसेल. िक्त ८ फदवस कां रोल करायचे. (स्वत:लाच फिल्मी
डायलॉग मारला - कां रोल उदय शेट्टी कां रोल).
"पण, नक्की काय घोळ आहे ते शोधायलाच हवे. जर महला बॉयफ्रेंड आहे, तर तसे कधीच वाटले
नाही. कदामचत लग्न ठरले असेल, ककवा साखरपुडा झाला असेल."
आता याने सगळीकडे मामहती ममळवायला सुरुवात के ली. खरे तर, कॉलेजमध्ये भरपूर मुलाांना
मानसी आवडत होती. या सगळ्याांनी सुिा काही ना काही मामहती गोळा के ली होती.
याला अजून एक गोष्ट कळाली. ती म्हणजे, सबममशनच्या शेवटच्या फदवशी ज्या मुलाला याने
मतच्याबद्दल मवचारले "काय रे मानसीला बॉय-फ्रेंड आहे का?" त्याने सुिा महला मनरोप समारां भाच्या फदवशीच
प्रपोज के ले होते.
ज्या ज्या मुलाांवर याला सांशय होता, त्या सगळ्याांना याने मवचारले "मानसी तुझी गलवफ्रेंड आहे
का?"
सगळे जण "नाहीच" म्हणाले.
शेवटी याने मनष्कषव काढला "मतचे लग्नच ठरले असेल".
पण याला अजूनही वाटत होते "मतला आपण आवडतो". (प्रेम म्हणजे प्रेम असते).
पण आता काहीही करता येणार नव्हते. शेवटी याने अभ्यास सुरु के ला. पण, रोज सकाळी कॉलेज
आमण सांध्याकाळी मतच्या घरापासून ४ फकलोमीटर लाांब. अश्या दोन दोन वार्या सुरूच ठे वल्या.
टी. व्ही. वर फदसणार्या मामलकाांमध्ये याचीच गोष्ट चालू होती. (१३ ब मसनेमाप्रमाणे).
शेवटी तोंडी परीक्षेचा फदवस उजाडला. ४ पैकी २ परीक्षा झाल्या. पण महचा चेहरा फदसला नाही.
शेवटी मतसऱ्या परीक्षेला, मतची परीक्षा कधी असते ते कळले. दोघाांचीही मतसरी परीक्षा एकाच फदवशी होती.
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बाकी मतची परीक्षा, याच्या परीक्षेच्या अगोदरच्या फदवशी असायची.
मतसरी तोंडी परीक्षा होती. हा कॉलेजला गेला. याने ठरवले होते "मतचे तोंडही पहायचे नाही."
पमहले दोन तास हा वगावबाहेरच बसून रामहला. मनातून वाटत होते "ती येईल, बोलेल" पण असे काही होणार
नव्हते.
पण "आपलीही परीक्षा आहे. परीक्षक कसे आहेत? प्रश्न काय मवचारतात? हे कळायलाच हवे"
म्हणून हा शेवटी वगावत गेला. मतच्याकडे पाठ करून बसला. पण चोरून चोरून मतला पहातच होता. मतच्याही
नजरे तून हे सुटले नसावे. ती ममत्र-मैमत्रणींच्या घोळक्यात बसली होती. मतने स्वत:चा चेहरा सोहमकडे
वळवला. ती एकदम याच्याकडे तोंडच करून बसली. हसून हसून पाहायला लागली.
इतके फदवस गायब असणारा, मी सुिा आज मतथेच होतो.
खरे च, ती यावेळी त्याच्याकडेच पहात होती. कदामचत, मतच्या हसण्याचा अथव असावा की, "हे
ममत्रत्वाच्या नात्याने, खेळकर वृत्तीने घे. माझे लग्न ठरले आहे आमण तूला मी ममत्र मानते."
पण, सोहम सहाव्याांदा त्याच मुलीच्या प्रेमात पुन्हा पडला होता. त्यालाही हसावेसे वाटू लागले
होते. पुन्हा आयुष्यात प्रेम आले होते. अभ्यास सोडू न तो गाणे गात बसला "आज फिर तुम पे ्यार आय है. तो
ही मतच्याकडे अगदी खळखळू न हसून पाहू लागला.
मतची परीक्षा अगोदर होती. ती परीक्षेला मनघाली. चालत चालत दरवाज्यापयांत पोचली.
"फदलवाले दुल्हमनया ले जाएांगे" प्रमाणे, सोहम मनातच मवचार करू लागला "महचे प्रेम असेल तर वळू न
पाहील."
खरे च मतने वळू न पामहले. पण ती नजर प्रेमाची नव्हती, रागाची होती. सोहमला तो एक सेकांद,
जगण्यासाठी अशक्य वाटला. डोळे इतके मवस्िारले गेले की "बाहेर पडतात की काय?" असे वाटले.
परीक्षा देऊन ती मनघून सुिा गेली. सोहमनेही परीक्षा फदली आमण घरी गेला. पण, मतच्या पुढच्या
परीक्षेपयांत, मतचे हसणे आठवून, मतचे डोळे आठवून, प्रेमाचा माठ भरून वाहू लागला होता.
शेवटी, मतच्या शेवटच्या तोंडी परीक्षेचा फदवस उजाडला. सोहमची परीक्षा पुढच्या फदवशी होती.
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पण, अभ्यास सोडू न हा मतला पहाण्यासाठी कॉलेजला गेला. मतची परीक्षा होईपयांत थाांबून रामहला. पुढे िक्त
लेखी परीक्षेलाच ती फदसणार होती. िक्त ४ पेपर, म्हणजेच चार फदवसच ती फदसणार होती. पुढे मािी
मागायला सुिा सांधी ममळे ल की नाही? हे मामहती नव्हते.
त्याने पुन्हा एक मचठ्ठी मलमहली "जर मी कधीही, तुला जाणते-अजाणते पणे दुखावले असेल, तर
माि कर" (Please forgive, If I have ever hurt you, knowingly or unknowingly). पुन्हा ही मचठ्ठी
मतच्या गाडीत टाकू न फदली. पार्ककगमधेच स्वत:च्या गाडीवर बसून रामहला.
ती पार्ककगमध्ये आली. मचठ्ठी उचलली, वाचली. तेवढ्यात मतचा ममत्र आला. त्याने पामहले होते
मतला मचठ्ठी वाचताना. मतने ममत्रालासुिा दाखवली. पुढे कदामचत, ममत्राला जायला साांमगतले असावे. ममत्र
गेला. आमण ती हळू हळू स्वत: मनघायची तयारी करू लागली. स्कािव बाांधला, चावी शोधली. गाडीवर बसली.
फकक मारणार, तेवढ्यात सोहम मतच्यापाशी पोचला.
काहीच बोलू शकत नव्हता. पण, लहमत करून म्हणाला "माि कर मला".
ती - (इां ग्रजीमधून) िॉर व्हॉट? (कशासाठी?)
तो - मी तुला मेसेज के ले, खूप त्रास फदला म्हणून.
ती - इट्स िाईन (ठीक आहे)
१० सेकांद कोणी काहीच बोलले नाही. ती पुन्हा मनघायची तयारी करू लागली. सोहमने मनात
मवचार के ला "अरे परत फदसणार नाही ती, काहीतरी बोल".
सोहम - (डोळ्यात पाणी आणून) "मग, तुला माझ्याशी मैत्री करायला आवडेल?"
ती - आय डोंट नो यु. सो ्लीज..... (मी तुला ओळखत नाही, तर कृ पया .....)
ती मनघूनसुिा गेली.
आमण, शेवटच्या भेटीची आठवण आमण सहाव्याांदा तुटलेले मन घेऊन, सोहमसुिा.
एव्हाना, "आपल्यावर कोणीतरी पाळत ठे ऊन आहे" हे सोहमला मनापासून जाणवत होते. तसेच,
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आज स्वत:बरोबर घडलेली घटनासुिा टी.व्ही वरच्या मामलके त पाहायला ममळाली (१३ ब मसनेमाप्रमाणे).
पण काहीच कळत नव्हते. बुिीने काम करणेच बांद करून टाकले होते.
आता मतला मेसेज करता येत नव्हता. िोनही करता येत नव्हता. फदसणार तर ती नव्हतीच.
सोहमने ठरवले - "५ नवीन मवषय आमण २ जुने सोडवायचे आहेत. आता अभ्यास करायला हवा."
सोहमने अभ्यास सुरु के ला. त्याने मवचार के ला "पुढे मागे जर महला आपल्याबद्दल प्रेम वाटले आमण
लग्नाचा मवषय मनघाला, तर कमीत कमी आपल्याला नोकरी तरी हवीच की." नोकरी ममळवण्यासाठी आधी
पास व्हायला हवे".
आत्तापयांत याने पाच-सहा लव्ह-गुरूांकडू न सल्ले घेतले होते. त्यात सांकेतची गलवफ्रेंड योग्य सल्ला
देत होती.
ती म्हणाली "मुलीला प्रपोज करताना कधीही, थेट लग्नाचा मवषय काढायचा नसतो"
सोहम - पण लग्नाच्या वेळेस, अरें ज मॅरेज मध्ये तर थेट लग्नाचा मवषयच काढला जातो की. मग
माझे काय चुकले? आमण जे मनात आहे तेच तर साांमगतले. खोटे तर नाही बोललो ना?
(सोहमला समजावणे अवघड होते, त्याची मवचारक्षमता अिलातून असावी).
सांकेतची गलवफ्रेंड - (कदामचत, ती कां टाळली असेल याचे फकस्से ऐकू न). अरे तुझी आमण मतची
ओळखही नाही. वगावत असूनही तू कधी मतच्याशी बोलला नाहीस. मतला काय मामहती की, तू टाईमपास
करतोस की खरे च. असेही, आम्ही मुली मेसेजवर जास्त मवश्वास ठे वत नाही. तू परीक्षेला मतच्याशी बोलण्याचा
वगावतच प्रयत्न कर. जमले तर ठीक, नाही तर मवसरून जा.
सोहम - ठीक आहे.
शेवटी, शेवटच्या परीक्षेचा पमहला फदवस उजाडला. सोहमने ठरवले "मतला परीक्षेसाठी शुभच्े छा
देण्याच्या बहाण्याने बोलायचे." ती पुस्तकात डोकां घालून अभ्यास करत होती. शेजारी सोहमचा ममत्र सुिा
उभा होता. पण, "पुन्हा चान्स ममळणार नाही" म्हणून सोहम थेट दोघाांच्या मधेच जाऊन उभा रामहला.
सोहमने मतच्याकडे पामहले आमण म्हणाला "बेस्ट ऑि लक".
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ती दोन पावले मागेच सरकली आमण पुस्तकात डोके घालून अभ्यास करू लागली. सोहमच्या
ममत्राने हा सगळा प्रकार पामहला होता. तो सोहमकडे आ वासून पहातच रामहला.
सोहमचा खूप मोठा पोपट आमण अपमान झाला होता.
सोहम गुपचूप वगावत जाऊन बसला. ती फदसावी म्हणून मखडकी उघडली. गुपचूप अभ्यास करू
लागला.
परीक्षा सुरु झाली. पण, मलमहण्यात काहीच रस वाटत नव्हता. रडू कोसळत होते. डोळ्यातून अश्रू
ओघळल्यामुळे, ते थेट पेपरवरच पडत होते. पेपरसुिा ओला झाला होता. कशीबशी परीक्षा फदली आमण बाहेर
आला. ती येतच होती. याला दु:ख अनावर झाले. खूप राग आला, नाकपुड्या िु गू लागल्या. मनातून आवाज
आला (कां रोल उदय शेट्टी कां रोल, हा पक्का फिल्मी होता).
रागातच हा मनघाला. थेट पार्ककगमध्ये पोचला. गाडी काढली. तोपयांत, ती आमण मतचा ग्रुप
पोचलाच होता. याने रागाने पामहले आमण गाडी काढू न मनघून गेला. परीक्षा अवघड गेल्याचा राग याने
मतच्यावर काढला होता.
पमहला पेपर आमण दुसऱ्या पेपर मध्ये ४ फदवस होते. कधी मतचा राग येत होता, कधी प्रेम येत
होते. कसेतरी चार फदवस झाले. या वेळेस याने गुपचूप वगावत जाऊन बसायचे ठरवले. स्वत:चा नांबर असणारा
बाक हा शोधतच होता. तेवढ्यात, वगावत मशकणाऱ्या एका मुलीने येऊन याला मवचारले "वगव क्रमाांक १५ कु ठे
आहे?" याने साांमगतले "शेजारचा आहे".
ही मुलगी मानसीची वगव मैत्रीण होती. दोघींचा परीक्षेचा क्रमाांकसुिा मागे पुढेच होता. "आज
मतची मैत्रीण आपल्याशी बोलली" असे समजून सोहम आज खुष होता. याला त्याच्या ममत्राने साांमगतलेले
भमवष्य आठवले. "तुमच्या प्रेम कहाणी मध्ये अडथळे आहेत. कोणीतरी कॉमन ओळखीची व्यक्ती तुम्हाला मदत
करे ल."
आता या मुलीला सोहम, मदत करणारी व्यक्तीच समजला होता. मतचे नाव होते ममताली.
"आता ममताली आपल्याला मदत करे ल" असे वाटू न सोहमने नवीन आयमडया लडवायला सुरुवात
के ली.
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दुसरा पेपरही सांपला. ममताली आमण मानसी कधी मनघून गेल्या, ते कळाले सुिा नाही सोहमला.
आता िक्त शेवटचे २ पेपर मशल्लक होते.
मतसर्या पेपरला, मानसी मस्त पैकी परफ्टयुम लावून आली. त्या वासाने सोहम एकदम खुष झाला.
परीक्षा झाली. पुन्हा या दोघी कधी मनघून गेल्या? ते कळलेसि
ु ा नाही.
आता शेवटचा चान्स होता. तो म्हणजे शेवटचा पेपर. सोहमने ठरवले "काहीही होऊ दे, ममतालीला
(मानसीच्या मैमत्रणीला) सगळे साांगायचे. मतच्याकडू न काही सेरटग होते का? ते पहायचे".
मस्त परफ्टयुम वगैरे मारून, व्यवमस्थत तयार होऊन, सोहम २ तास लवकरच कॉलेजला पोचला.
काही वेळाने ममताली आली. सोहमने मतला लायब्ररी पाशी गाठले. आमण थेट सुरूच झाला (एक
तर शेवटचा फदवस. ती फदसते दोन-तीन मममनटे. त्याच्यातही बाकीच्या ग्पाांमध्ये वेळ कशाला घालवायचा?
आमण, आजची सांधी गेली तर सगळे प्रयत्न पाण्यात गेले असते.)
सोहम - "हे बघ ममताली, मला मानसी खूप आवडते. तू माझी मतच्याबरोबर ओळख करून देऊ
शकतेस का?"
ममताली - "अरे ती आधीपासूनच कममटेड आहे. िक्त तुलाच मामहती नव्हते". (आता या 'कममटेड'
शब्दाचा अथव सोहमला अजूनही कळत नव्हता).
ज्या अथी ममताली म्हणाली "अरे ती आधीपासूनच कममटेड आहे. िक्त तुलाच मामहती नव्हते".
याचा अथव असा की, पूणव कॉलेजमध्ये मामहती होते की मानसी कममटेड आहे. तसेच, हे िक्त मलाच मामहती
नव्हते. याचा अथव असा की, मी मानसीच्या मागे आहे हे आख्ख्या कॉलेजला मामहती आहे".
सोहम - (मनातच - "म्हणजे सगळ्या कॉलेजला मामहती असावे, की मी मानसीच्या मागे लागलो
आहे. म्हणजे आपला सॉमलड पोपट झालेला आहे").
सोहम - ("काहीतरी गैरसमज होतोय, मतला बहुतेक मीच आवडतो" असे समजून). पण बघ ना,
काहीतरी कर. जमल्यास ओळख् तरी करून दे".
ममताली - ठीक आहे, मी मवचारते.
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सोहम - धन्यवाद.
सोहम पुन्हा खाली आला. वगावपाशी येऊन अभ्यास करू लागला. काही वेळाने मानसी सुिा आली.
मानसी, ममताली बसते मतथे जाऊ लागली.
सोहम खाली अश्या रठकाणी उभा रामहला, मजथे याला मानसी फदसू शके ल. ममताली आमण
मानसीचे काहीतरी बोलणे झाले. मानसीचा चेहरा लचतीत वाटत होता. तेवढ्यात मतची नजर सोहमवर
पडली. ती हसू लागली (बहुतेक, मतने सोहमचे म्हणणे मनावर घेतले नसावे).
पण, सोहम मतच्याकडे पाहून, हात जोडू न मनघून गेला. मतचा सुिा चेहरा पडला.
सोहम मनघून गेला. पण, मनात राग िार होता. वगावत, कां पास पेटी, कॅ ल्क्युलटे र, अश्या वस्तूांवर
त्याने राग काढायला सुरुवात के ली. आदळू न आदळू न त्या वस्तू बाकावर ठे ऊ लागला. बहुतेक, त्याचा राग
पाहून दोघीही घाबरल्या असाव्यात.
सोहमला वाटले "सांध्याकाळी परीक्षा सांपल्यावर ममताली मानसीसोबत आपली ओळख करून
देईल". िक्त ३ तासाचा प्रश्न होता. पेपर द्यायचा आमण मानसीसोबत ओळख होणार होती.
प्रश्न कळत नव्हते. उत्तर येत असूनही आठवत नव्हते. पुन्हा अश्रुांने उत्तरपमत्रका ओळी के ली. कसे
बसे, पास होईल एवढे मलमहले आमण पेपर सांपला.
पेपर देऊन बाहेर येताना हा बाथरूमला गेला. बाहेर येऊन खाली पामहले तर, मानसी आमण
ममताली घाईघाईने गाडी काढू न मनघून चालल्या होत्या.
स्वप् तुटले होते. पुन्हा कधीही ती फदसणार नव्हती. आभाळच िाटले होते. मन, डोके , डोळे , कान,
सुन्न झाले होते. काय करायचे ते कळत नव्हते. त्याांचा पाठलाग तर करायचा नव्हता. मतच्या घरापाशी तर
जायचे नव्हते.
रडू येत होते. पण, कॉलेजमध्ये रडणे शोभले नसते. गाडी काढली आमण सोहम घरी आला.
त्याच फदवशी भेटलो असतो, दोन क्षण बोललो असतो...
खरे च बरे झाले असते....
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देवानेच मलमहले होते आपले प्रेम ...
हे खरे च, खरे झाले असते......
सांध्याकाळी मवचार के ला "आपल्यामुळे, कॉलेजमध्ये मतचे सुिा नाव उडवले गेले असेल." आपण
मतच्या ममत्राला िोन करून मािीचा मनरोप देऊ".
पुढे ती फदसणार नव्हती. पण शेवट गोड करायचा होता.
मतच्या ग्रुपमधल्या एकाला िोन लावून सोहमने स्वत;ची चूक पुन्हा मान्य के ली. मािी मामगतली
आमण मवषय सांपवून टाकला.
मािी सुिा मला म्हणाली,
अरे , फकती वेळा मला मागशील?
आज म्हणशील, मी चुकलो
आमण उद्या पुन्हा चुकशील...
भमवष्य साांगणाऱ्या ममत्राला सुिा िोन करून साांमगतले. "आज शेवटचा फदवस होता. तुझे भमवष्य
खोटे ठरले. कोणाचीही मदत नाही ममळाली रे ."
सोहमने मवचार के ला "मानसीने कधीही असे काही के ले नाही, ज्याने आपण मतच्या प्रेमात पडू . हे
सगळे आपल्याच मनाचे खेळ होते. आपणच वहावत गेलो होतो".
तुझे सुिा प्रेम आहे....
मला उगाच वाटत होते....
मन मात्र मनामध्ये....
सांसार आपला थाटत होते.....
अथव चुकीचा काढत बसलो.... तुझ्या गोड हसण्याचा.....
स्वप् मीच दाखवल्यावर ...दोष काय मनाचा?...
बर झालां, तुझ्याजवळ नाही येऊन बसलो.... (१४ िे ब्रुवारीला)
नाहीतर, खेळ झाला असता क्षणाचा... (कानिाटात लगावली असतीस तर? नको रे बाबा)
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पण, बाकावर मलमहलेल्या गोष्टी कोणी मलमहल्या होत्या?" सांध्याकाळच्या मामलकाांमध्ये घडणाऱ्या
गोष्टी, आपल्यासोबत सुिा कश्या काय घडत होत्या?. १३ ब मसनेमासारखेच आपल्याही आयुष्यात कसे काय
घडत होते?"
मवचारचक्र पुन्हा सुरु झाले. "असे कोण आहे, ज्याला हे सगळे मामहती आहे?" असे कोण आहे,
ज्याला मी काय करे ल ते मामहती असते?" "असे कोण आहे, ज्याला मी आज कसा वागणार आहे हे समजते?"
मामलकाांमध्ये तर शूरटग आधीच झालेले असते, आमण नांतर प्रक्षेपण होते. मग, मी काही काळाने असाच
वागणार आहे, हे कोणाला कसे काय समजू शकते? आमण नेमके , मी जसा वागेल, त्याप्रमाणेच, मालीके मधले
पात्र त्याच फदवशीच्या एमपसोड मध्ये कसे काय वागते?
"म्हणजे ज्योमतषी मामलका मलमहतात का काय?"
याच धुांदीत "ती ऑकुव टवर फदसते का?" हे शोधण्यासाठी सोहम इांटरनेटवर गेला. ऑकुव टवर त्याला,
एका खोट्या/डु म्लके ट अकाऊांट वरून मैत्रीची मागणी आली होती. अथावतच, ती मुलगी होती. अमशता नावाने
ती प्रोिाईल बनवली गेली होती. सोहमने मवचार के ला "साले हे कोण आहे? जे खोट्या अकाऊांट वरून मैत्रीची
ररवे स्ट (फ्रेंड ररवे स्ट) टाकत आहे. "नक्कीच मुलेच असले उद्योग करतात".
तसा सोहम इांटरनेट वापरण्यात अजून कच्चा होता. त्याला वाटले "कदामचत ही तीच व्यक्ती आहे,
जी आपल्यावर पाळत ठे ऊन आहे." ती व्यक्ती कोणीतरी महाराष्ट्रीच असणार. कारण, ज्या मामलकाांमध्ये,
सांध्याकाळी मी काय करणार आहे? ते फदसते (१३ ब मसनेमाप्रमाणे). त्या मामलका मराठीच आहेत. एव्हाना,
१३ ब मसनेमा, मराठी मामलका, झालेला प्रेमभांग, झालेला पोपट, दूर गेलेले ममत्र, या सगळ्यामुळे सोहमची
बुिीच चालत नव्हती.
तू असताना, मस्त झालो होतो....
तू न फदसताना, अस्वस्थ झालो होतो......
तुझा शोध घेताना, त्रस्त झालो होतो.....
तू गेल्यावर मात्र, उध्वस्त झालो होतो......
नेहमीप्रमाणे सोहमने, मला आमण सोहम पाटव टूला पकवायाला सुरुवात के ली. सोहम पाटव टू तर
सोहमला मशव्याच देऊ लागला. माझे शाांत रहाणे पाहून, दोघेही मलाच टोमणे आमण मशव्याांची लाखोली वाहू
लागले.
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सोहमने स्वत:च या गोष्टीचा छडा लावायचा मनणवय घेतला. याने त्या खोट्या अकाऊन्टची मैत्रीची
ररवे स्ट स्वीकार के ली. थेट मशव्याच देऊ लागला. मशव्याांमध्ये याने अजून एक मशवी वापरली. ती म्हणजे
"कॅ रे क्टर लेस" (चाररत्र्यहीन). याला या शब्दाचा अथवही मामहती नव्हता. पण, "मला इांग्रजी येते" हे
दाखवण्यासाठी त्याने असा शब्द शोधून काढला असावा. आता जो मुलगा "इरे जरला" "खोडरबर" म्हणायचा.
"शापवनरला" "टोकयांत्र" म्हणायचा. "पाटीला" मेजवानी म्हणायचा. त्याला कसे काय इतक्या मोठ्या ("कॅ रे क्टर
लेस") या शब्दाचा अथव मामहती असेल?
कु ठे तरी पाणी नक्कीच मुरत होते.
राग शाांत झाल्यावर याने पुन्हा मवचार के ला "आपण अश्या मशव्या देणे योग्य नाही. कदामचत,
कोणीतरी, काहीतरी चाांगल्या उद्देशानेच ही नकली प्रोिाईल बनवली असू शकते." ककवा कोणी मस्करी करत
असले, तरीही नांतर समोर येईलच की. पण आपण मािी मागायला हवी." (आजकाल "सकारात्मक मवचार",
"नकारात्मक मवचार" असले शब्द रठकरठकाणी ऐकू येतात. हा आमचा सोहम म्हणजे, नाही त्या रठकाणी
सकारात्मक मवचार करणाऱ्याांपैकी एक).
दुसर्या फदवशी पुन्हा मािी मामगतली.
असे फकत्येक फदवस, सोहम या खोट्या अकाऊांटशीच, त्या अमस्तत्वात नसणाऱ्या व्यक्तीशीच बोलत
रामहला. पण, समोरून काहीही उत्तर येत नव्हते. बोलून बोलून सोहम कां टाळला, की पुन्हा वाटायचे
"कोणीतरी भयांकर मस्करी करत आहे". हा पुन्हा काहीतरी मशव्या द्यायचा. पुन्हा वाईट वाटले की मािी
मागायचा. बोलायला कोणी नव्हते, साांगायला कोणी नव्हते. बुिी भ्रममष्ट झाली होती. समोरून काहीही उत्तर
येत नव्हते. राग अजूनच वाढत चालला होता.
जवळ जवळ वेडच लागले होते. मनात मवचारसुिा येऊ लागला "आपण मानमसक उपचार करून
घ्यावे. असेही, लहानपणापासूनच आपण वेडच
े आहोत." १३ ब या मसनेमाप्रमाणेच, सोहमचे आयुष्य घडू
लागले होते. मसररयल्समध्ये दाखवल्याप्रमाणे, खरां च आता सोहम वेडा होऊ लागला होता.
अश्यातच प्रोजेक्टची परीक्षा जवळ आली. प्रोजेक्टचा फदवस उजाडला. हा कॉलेजमध्ये, याचा नांबर
कधी येतो? याची वाटच पहात होता. तेवढ्यात खाली मानसी आली. जीना चढू न ती वर पोचली. ती जवळ
आली, सोहमची हृदयगती वाढू लागली. मतची चालण्याची गती पाहूनच भीती वाटू लागली. मतला समोरून
येताना पाहून हा बाजूला झाला. ती पुढे गेली, पण

असे काही पामहले, की काळजाचा थरकाप
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उडाला.
परीक्षा सांपल्यावर हा मवचार करू लागला "मतने असे का पामहले असावे?" मी तर मवषय सांपवला
होता. मािीही मामगतली होती. अगदी, मतच्या ममत्राकडे सुिा मािी मामगतली होती. आमण, ना मी आता
मेसेज पाठवत होतो, ना िोन के ला होता."
"बहुतेक, मतचे आपल्यावर प्रेम असेल. म्हणूनच, ती आपल्यासाठी, आपल्याला परीक्षेला शुभच्े छा
देण्यासाठी आली असावी".
पण "आता फकतीही प्रेम असले, तरी मी मेसेज करणार नाही." तुलाच करावा लागेल". तुलाच
माझ्याशी बोलावे लागेल येऊन". असा दृढमनश्चय सोहमने के ला.
भरपूर मवचार के ल्यावर याच्या मनात मवचार आला. "अरे , ती ऑकुव टवरची खोटी प्रोिाईल
मानसीची तर नसेल? पण मग, अशी खोटी प्रोिाईल का बनवली मतने?" आता मवचार करून करून डोके
िु टायची वेळ आली होती. महचे नाव तर मानसी. पण, अमशता नावाने ती कशासाठी प्रोिाईल बनवेल?
"नाही, ही प्रोिाईल नक्कीच मतने नाही बनवली. कोणत्यातरी मुलानेच बनवली असेल. मग मतने,
प्रोजेक्टच्या तोंडी परीक्षेच्या फदवशी माझ्याकडे रागाने का पामहले?"
डोकां बधीर झालां होतां. आता त्या खोट्या प्रोिाईलला हा मानसी समजू लागला होता. मतला
कॅ रे क्टर लेस म्हणाल्याचे दु:ख वाटू लागले होते.
हा, रोज ऑकुव टवर काही ना काही मेसेज मलहून यायचा. कधी कधी मशव्या द्यायचा, कधी कधी
मािी मागायचा. पण त्यातही सोहम, कोड वडव (साांकेमतक भाषा) मधेच बोलायचा. सोहम मतला "गॉड"
नावाने सांबोधायचा. "ती प्रोिाईल खोटी आहे" असा याचा अांदाज होता. आमण, जरी ही प्रोिाईल खोटी
असली, तरी मानसीचे त्या प्रोिाईलवर बारीक लक्ष होते, हे मात्र नक्की.
म्हणूनच, "ही प्रोिाईल खोटी असली तरी, आपला मनरोप नक्की मतच्यापयांत पोचेल. आमण बाकी
कोणालाही कळणार नाही". असे समजून सोहम मतला "गॉड" नावाने बोलायचा.
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, सोहम मतला "गॉड" का म्हणायचा? तर, पूवीचा बाकावरच
फकस्सा आठवला तर सगळे कळे ल "कोणी तरी, एवढे दु:ख डोळ्यात साठवून, इतराांना कसे काय माि करू
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शकते? त्यासाठी देवाचेच हृदय हवे (how can someone hide huge pain in those eyes, and still
forgive others? it has to be god's heart). हा फकस्सा िक्त सोहम आमण मानसीलाच मामहती होता,
बाकी कोणालाही नाही.
त्या खोट्या प्रोिाईलला 'गॉड' म्हणल्यामुळे, जरी ती प्रोिाईल कोणीही मुलाने तयार के ली असली,
तरी त्यालासुिा समजणार नव्हते की "हा आपल्याला 'गॉड' का म्हणतो आहे?" आमण याच्यामुळे मानसीचे
नाव कु ठे ही झळकणार नव्हते.
सोहम आता रोज ऑकुव टवर काहीतरी मेसेज मलहायचा. रोज उत्तराची वाट पाहायचा. रोज मतच्या
घरापासून ४ फकलोमीटर दूर थाांबून, आसपास फिरून मतला शोधायचा. रोज थकू न रात्री १०-११ वाजता
घरी यायचा. रोज रडायचा.
कधी कधी स्वत:लाच समजावायचा "मुलीचा नाद भयानक असतो". कधी ही प्रेमात पडू नये".
हळू हळू त्याला अजून एक गोष्ट कळू लागली. "ज्या रस्त्याने आपण गाडीवरून कॉलेजला जातो, तो
कधी कधी आपण मवनाकारण बदलतो. आमण दुसऱ्याच रस्त्याने जातो. नेमके त्या रस्त्यावर, मतचे नाव
असणारे दुकान तरी फदसतेच". ककवा, कु ठे तरी गाडीवर मतचे नाव तरी फदसते. ककवा, कोणीतरी मतच्या नावाने
हाक मारताना तरी ऐकू येते."
"आपण तर वेगळ्या रस्त्याने जाणार असतो. पण, आपण अचानक रस्ता का बदलतो".? आपल्याला
कोणी तरी सांमोमहत (hipnotize) करत असावे." पण, असे सांमोमहत करून रस्ता बदलून घेणे शक्य आहे?
असेलही, लोकाांना कसल्या कसल्या मवद्या येत असतात. टीव्ही वर आपण सांमोहनाचे भरपूर प्रकार पामहलेच
आहेत. म्हणजे, गेले फकत्येक फदवस आपण सांमोमहत होत आहोत. पण, नक्की कधीपासून? काहीच आठवत
नाही. फदवसाांपासून, ममहन्याांपासून, वषाांपासून? आपण सांमोमहत तर होत आहोत. कोण आपल्याला सांमोमहत
करत असेल?" (लोकाांना कोणत्या कोणत्या मवद्या येतात? हे तर खरे पुढेच आहे).
अजूनही एक गोष्ट म्हणजे "आपण या खोट्या ऑकुव टवरच्या प्रोिाईलला काहीही मलमहले, की त्या
सांबांमधत काहीतरी उत्तर, आपल्या ममत्राांच्या ककवा मैमत्रणींच्या एस.एम.एस ने ममळते.
वेगळे वेगळे सांशय मनात येऊ लागले होते. "मी तर, मोजक्या मवश्वासू लोकाांव्यमतररक्त कोणालाही
मानसी बद्दल साांमगतले नाही". कोणालाही माझी गोष्ट मामहती नाही. मग माझेच इतर ममत्र-मैमत्रणी, या
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सांबांमधत गोष्टीशी जुळणारे एस.एम.एस का पाठवतात?"
(थोडक्यात काय तर, समजा सोहमने मानसीला मनरोप पाठवला आहे "माझे तुझ्यावर खूप प्रेम
आहे.
तर सोहमच्या ममत्राच्या मोबाईलवरून मेसेज येतो "मला मवश्वास नाही").
हे काय चालले आहे? मी मानसीला मेसेज पाठवतो आमण उत्तर माझ्या ममत्राच्या मोबाईलवरून
ममळते?
"जर असे असेल, तर माझा मोबाईल सुिा हॅक झाला असणार. म्हणजे, मी जे िोन करतो, मी जे
मेसेज पाठवतो, त्याच्यावरसुिा कोणाचेतरी लक्ष असणार."
"१३ ब मसनेमाप्रमाणे, आमण दैनांफदन मामलकाांमध्ये सुिा आपल्याच आयुष्याची गोष्ट टीव्ही वर
दाखवली जाते. "या मागे कोण असेल?"
"काहीतरी िार भयानक प्रकार आहे". सोहमला, भूत, ताांमत्रक-माांमत्रक, अश्या गोष्टी खरां या वाटू
लागल्या". "कोणीतरी आपल्यावर करणी, जादू, के ली असावी. ककवा आपल्याला भुताने झपाटलेले असावे"
असे वाटू लागले.
पण, मानसीची आठवण काही जात नव्हती. सोहम गेले दीड-दोन ममहने, ऑकुव टवर मतला काही ना
काही मेसेज मलहीतच होता. मनकाल सुिा जवळ आला होता. मनकालाच्या फदवशी ती अगदी शेवटची
फदसणार होती. पुन्हा काही फदसणार सुिा नव्हती.
दरम्यान, सोहम लव्ह-गुरुांकडू न रट्स घेत होता. मवश्वास म्हणाला "हे बघ, मुलींना रडकी मुले
आवडत नाहीत. असेही, मतने तुझा भरपूर अपमान के ला आहे. तू जेव्हा मनकाल घ्यायला जाशील, तेव्हा जुने
कपडे नको घालूस. मस्त पैकी आवरून, दाढी वगैरे करून, चकाचक होऊन जा. मतच्याकडे पाहू सुिा नकोस.
मनकाल घे आमण घरी मनघून ये." मतला प्रेम असेल, तर तीच काहीही करून तुझ्याशी बोलण्याचा ककवा
काहीही प्रयत्न करे ल. पण मी साांगतो तसेच वाग."
पण, सोहम काही ऐकणार्यातला नव्हता.
मनकाल यायला दोन तीन फदवसच बाकी होते. शेवटचा प्रयत्न म्हणून, सोहमने मतला िोन
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करण्याचा प्रयत्न के ला. सोहमचे नाव ऐकताच मतने िोन कट के ला.
शेवटी सोहमने पुन्हा एक मेसेज के ला "एकदा तरी माझ्याशी बोल."
पलीकडू न मेसेज आला "shut the f... up and dare you messege o call me ever again
(तुझा ...... पणा बांद कर. आमण पुन्हा कधीही, तू प्रयत्न तर करून दाखव, मला मेसेज ककवा िोन करण्याचा).
सोहमला खूप भीती वाटली आमण रागसुिा आला.
आता सोहमचा आत्मसन्मान जागृत झाला होता. त्याने ठरवले "आता खड्ड्यात गेले सगळे . सगळे
मवसरून जायचे".
२ फदवस गेल.े सोहमने ठरवले "ती मनकाल घेऊन गेली, की मगच आपण कॉलेजला जायचे. मतला
पहायचे सुिा नाही."
मनकाल लागला होता. २ वाजले तरी सोहम कॉलेजला गेलाच नाही. फदनेशचा िोन आला. "अरे
मानसी आली आहे. तू पण ये".
सोहमने त्याला पमहला प्रश्न काय मवचारला असेल? मामहतीये?
सोहम - मतने कोणत्या रां गाचे कपडे घातले आहेत?
फदनेश - काळा टी-शटव आमण काळी जीन्स.
काळा हा शब्द ऐकू न सोहमने अजूनच दृढमनश्चय के ला. "ती गेल्यामशवाय कॉलेजला जायचेच
नाही". सोहम काही मनघालाच नाही घरून.
शेवटी "कॉलेज बांद होऊन मनकाल ममळणार नाही" या भीतीने, ३ वाजता सोहम कॉलेजला
मनघाला. साधारणपणे, ३.३० वाजता सोहम कॉलेजला पोचला. आत्तापयांत चाांगले २-३ तास झाले होते
फदनेशचा िोन येऊन. "आत्तापयांत मानसी मनघून गेली असेल" असे समजून, मनात राग घेऊन सोहम मनकाल
घ्यायला गेला.
डोळ्यात आग होती....चेहरा मात्र शाांत होता....
आज तो वेगळाच वाटला... राखेतून उठू न आल्यासारखा...
नवीन आयुष्यात जाणार होता... सगळे जुने मवसरून...
बदलला होता भोळा तो... नव्हता रामहला पमहल्यासारखा ...
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मनकाल पामहला, (९७७/१५००), १५०० पैकी ९७७ गुण ममळाले होते. ६५.१३ टक्के ममळाले
होते. िक्त १३ गुणाांनच
े , मवशेष प्रावीण्याचा शेरा हुकला होता.

१२ वी मध्ये ६४.१३% ममळाले होते.
मड्लोमामध्ये ७४.१३% ममळाले होते.

इां मजमनअररगला ६५.१३% ममळाले होते आमण,
िक्त १३ गुणाांनेच मवशेष प्रामवण्य हुकले होते.
एवढेच नाही तर, सोहमच्या भावाच्या, शाळे च्या सहलीच्या बसचा अपघातसुिा त्रयोदमशच्याच
(१३व्याच) फदवशी झाला होता.
पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहमचा जन्म झाला तेव्हा हस्त नक्षत्र चालू होते. एकू ण २७/२८
नक्षत्राांपैकी हस्त नक्षत्राचा नांबर फकतवा आहे? मामहती आहे? हो, हस्त नक्षत्र १३वेच आहे.
१३ चा आकडा हात धुवन
ू घेऊन मागे लागला होता.
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मनकाल घेऊन सोहम बाहेर आला. तोच मानसी समोर उभी होती. मतचा चेहरा हसरा जाणवला.
कदामचत, सोहमकडेच पाहून हसत असावी. कदामचत, हवे तेवढे गुण मतला ममळाले असावेत.
पण, आज अांमतम फदवशी सोहमच्या चेहऱ्यावर राग होता. attitude होता. मतच्याकडे पामहले, ती
हसून पहात होती. काळ्या रां गाचे जर्ककन आमण आत लाल रां गाची ओढणी होती. जणू काही ती रां गामधूनच
इशारा करत होती "बाहेरून जरी मी तुझा मतरस्कार करत असले, तरी आतमधून तुझ्यावर प्रेम करते".
पण, सोहमचा राग अजूनच वाढला होता. तो काही समजण्याच्या मन:मस्थतीतच नव्हता. सोहम
मनघून गेला होता.
खाली पार्ककगमध्ये पोचला. पण, रागाच्या भरात अांग थरथरत होते. काहीच लक्षात येत नव्हते.
गाडी फदसतच नव्हती. चक्कर येत होती. रागामुळे डोळे मोठे झाले होते. जवळ जवळ, डोळ्यातले पाणी
कधीही ओघळणार होते.
लक्षात आले "तीला कळू नये म्हणून, आपण गाडी गेटच्या बाहेरच लावली होती". बाहेर आला,
गाडी काढली. रागात गाडीला फकक मारून सोहम घराकडे रवाना झालासुिा होता."
"जी प्रेम कहाणी देवानेच मलमहली आहे" असे समजून सोहम आत्तापयांत मवचार करत होता. तीच
प्रेम कहाणी अगदी क्रूरपणे सांपवून सोहम पुढच्या आयुष्यात पाय ठे वणार होता.
पण, याला इां मजमनअररगमध्ये मठ्ठ समजणाऱ्या मशक्षकाांचा सुिा हा अगदी आदशव मवद्याथी झाला
होता. पुन्हा हे मशक्षक सुिा पुढच्या मुलाांना सोहमचे उदाहरण देऊ लागले होते. "आपल्या कॉलेजमध्ये एक
मुलगा होता... नापास होत होत पास झाला......
(आफदतीचा भाऊ, याच्या पाठोपाठ याच कॉलेजमध्ये मशकायला आला होता. तो नेहमी हे साांगत
असायचा.) (आफदती म्हणजे, ती मुलगी, मजच्यासाठी सोहम ७-८ मुलाांशी भाांडला होता).
दहावीसुिा पास होणार नाही असे वाटणारा मुलगा, जवळ जवळ मवशेष प्रामवण्यासह इां मजमनअर
झाला होता.
तर अशा प्रकारे गोष्टीचा मतसरा भाग सांपला.
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पण, अजूनही त्याला देवाचे मवश्वरूप आमण मवश्वाचे खरे रूप पहायचे बाकी होते. याला
दुगावमातेचा आशीवावद होता. त्याच नवदुगाव भेटायच्या होत्या. अजूनही याची राधा, सीता भेटायच्या होत्या.
१३ चा आकडा काय आहे? हे समजायचे होते. आपल्यावर कोण लक्ष ठे ऊन आहे? हे समजायचे होते,
मामलके मध्ये घडणारे आपल्या आयुष्यात कसे घडते? हे समजायचे होते, सलमान खान (हो सलमान खान),
याच्या आयुष्यात यायचा होता,

सोहमचा अथव समजायचा होता. आयुष्यात घडणार्या घटना,

मालीके प्रमाणेच कशा घडतात? हे शोधायचे होते.
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१५. माांजराांचे मृत्यू, माांजराांना राम-दर्याला सोडू न येण,े पमहली नोकरी, कॅ रे क्टर प्रकरणाची वाढ,
मोठ्या, श्रीमांत लोकाांशी पांगा, जीवनमरणाच्या रे षव
े र पोचणे
आता सोहम चाांगला इांमजमनअर झाला होता, ते सुिा पुणे युमनवर्मसटी मधून. आश्चयव म्हणजे,
त्याांच्या देशमुख कु टुांबातला पमहला इां मजमनअर होता सोहम. अजूनही त्याला कॅ ल्क्युलटे र वापरता येत नव्हते.
उणीव म्हणजे, सोहम साधारणपणे सव्व्हीस वषावचा होणार होता. लहान भाऊसुिा कामाला लागला होता.
पण, सोहमला आता काम शोधायचे होते.
हृदय तुटले होते. आत्तापयांत झालेल्या अपमानाचा राग सुिा येत होता. टीव्ही मसररयल्स मध्ये
घडते, तसेच आयुष्यात सुिा घडत होते. जेव्हा सोहमचे स्वत:चे मन मोडले तेव्हा "आत्तापयांत फकती मुलींची
मने आपल्या मुखवपणामुळे मोडली आहेत" हे याला आठवू लागले होते.
तसेच, जसे मानसी आयुष्यातून गेली, तसे याची माांजरां एक एक करून मरू लागली. झाले असे की,
याांच्याकडे २४ माांजरां होती. गेल्या काही फदवसात, कॉलनीमध्ये कोणाच्याही घरी माांजराने घाण के ली, की ते
सगळे सोहमच्या आईशी भाांडायला येऊ लागले होते. फदवसातून कमीत कमी १०-१५ वेळा, आईला माांजराांची
घाण साि करावी लागत होती. माांजरे आपापसाथ भाांडणे करायची. फदवसात ५०-६० वेळा तरी, सोहमच्या
आईला ही भाांडणे सोडवण्यासाठी पळावे लागायचे.
अशातच, कॉलनीमधल्या लोकाांनी याांच्या माांजराांना नॉन-व्हेज मध्ये मवष घालून खाऊ घालायला
सुरुवात के ली. माांजरे पटापटा मरू लागली होती.
२४ पैकी ५ माांजरे अशीच मवष-प्रयोगामुळे मेली होती. "लोकाांनी माांजरे मारण्यापेक्षा आपण त्याांना
युमनवर्मसटीच्या जांगलात सोडू न येऊ" असे सोहमच्या आईला वाटू लागले होते. झाsले, सोहम, आई, बाबा
आमण भाऊ, ५-१० माांजरे पोत्यात घालायचे. आमण थेट युमनवर्मसटीच्या जांगलात सोडू न यायचे.
पुन्हा सगळे घरी आल्यावर रडण्यात २-३ तास घालवायचे. पुन्हा "होईल ते बघता येईल" असे
म्हणून, सगळी माांजरे परत घेऊन यायचे. सोहम मासे देतो म्हणून सगळी माांजरे सोहमकडे यायची. सोहम
परत त्याांना पोत्यात भरून घरी घेऊन यायचा. गेले पाच सहा ममहने हाच प्रकार सुरु होता.
भाांडण झाल की माांजरे सोडायची आमण वाईट वाटले की परत घेऊन यायची. असा प्रकार गेले
फकत्येक ममहने चालू होता. बहुतेक माांजराांना सुिा वाटत असेल "आपल्याला सहलीला घेऊन जात आहेत."
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मानसीचा मवचार काही मनातून जात नव्हता. "आपले मन खोटे बोलणार नाही. मतला आपण
आवडत होतो" असे वारां वार वाटत होते.
"मतचे लग्न होईपयांत आपण प्रयत्न करतच राहायचा" असे सोहमने ठरवले. सोहम रोज काहीतरी
प्रयत्न करायचा. ऑकुव टवर जाऊन, त्या खोट्या/नसणाऱ्या व्यक्तीला रोज काहीना काही मेसेज मलहून यायचा.
कधी प्रेम दाखवत होता. कधी मशव्या देत होता. पुन्हा वाईट वाटले की मािी मागत होता. २-३ ममहने असेच
चालू होते.
दरम्यान, अक्षय, सांकेत आमण सोहमची मैत्री पुन्हा जुळली होती. मतघेही इां मजमनअर झाले होते.
अक्षय नेहमी सहली, ममत्राांना भेटणे, अश्या गोष्टी ठरवत होता. असेच एका सहलीला गेले असताना सोहमची
ओळख शायनाशी झाली. ती सुिा, अशीच सोहमसारखी, तुटलेले मन आमण तुटलेले प्रेम जोडायचा प्रयत्न
करत होती.
सोहम आमण शायनाचे ट्युलनग मस्त जमले होते. दोघे रात्री १२ वाजेपयांत कु ठे कु ठे भटकत
बसायचे. वाकड, लहजवडी, बाणेर, लसहगड रस्ता, अश्या रठकाणी दोघे रात्री अपरात्री जाऊ लागले होते.
पमहल्याांदाच सोहम, कोणातरी मुलीबरोबर एक ममहन्यापेक्षा जास्त काळ बोलत होता. सोहम मतला आमण ती
सोहमला, आपली ददव-भरी प्रेम कहाणी साांगन
ू रोज बोर करायचे, रडायचे. मनखळ मैत्री यालाच म्हणत
असावे.
पण, मानसीची आठवण काही मपच्छा सोडत नव्हती. सुट्टीत सोहमचा कायवक्रम ठरलेला होता.
सगळे ममत्र-मैमत्रणी फदवसा ऑफिसला जायचे. तेव्हा सोहम ऑकुव टवर जायचा. त्या खोट्या प्रोिाईलला
मानसी समजून पटवायचा प्रयत्न करायचा. सांध्याकाळी ममत्र-मैमत्रणींना भेटायला जायचा. असेच एकदा,
सोहमने ऑकुव टवर मतच्यासाठी मेसेज मलहून ठे वला. खरे तर, कु ठे तरी वाचलेलीच गोष्ट होती ती "एकदा एका राज्यात एक लाकु डतोड्या असतो. तो राजवाड्यात जातो तेव्हा राजकु मारीला
पाहतो. त्याला राजकु मारी खूप आवडते. तो सगळ्या भावना मतला साांगतो. मतला म्हणतो "मी, जांगलात
असणाऱ्या गुलमोहराच्या झाडाखाली पुढचे १०० फदवस तुझी वाट पाहीन. तू आलीस तर लग्न करीन आमण
नाही आलीस, तर पुन्हा कधीही फदसणार नाही".
लाकु डतोड्या ९९ फदवस वाट पहातो पण राजकु मारी काही येत नाही. उद्या १०० वा फदवस
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असतो. लाकु डतोड्या रात्रीच मनघून जातो. १००वा फदवस उजाडण्याअगोदरच लाकु डतोड्या मनघून गेलल
े ा
असतो. कारण, त्याला स्वत:च्या प्रेमावरच मवश्वास मरू द्यायचा नसतो. मनघून गेल्यावर कळणार नसते, की
ती आली की नाही. मनाला समजावता येणार असते "ती आली होती, पण मीच नव्हतो मतला घ्यायला."
अथावतच, सोहम लाकु डतोड्या होता. आमण मानसी म्हणजे राजकु मारी.
सांध्याकाळी, पायल नावाच्या मैमत्रणीचा सोहमला एस.एम.एस आला (नेहमीप्रमाणे, सोहमने
मानसीला पाठवलेल्या मेसेजचे उत्तर इतर कोणाच्यातरी मोबाईलवरून आले) -"राधा आमण कृ ष्ण कधीही
भेटले नाहीत. पण कधीच वेगळे सुिा झाले नाहीत." आता ही पायल म्हणजे, मड्लोमाला सोहमसोबत मशकत
होती.
दोन तीन फदवस असेच चालू होते. सोहम, मानसीला ऑकुव टवर काहीतरी मेसेज मलहून यायचा.
त्याचे उत्तर पायलच्या एस.एम.एस मधून येऊ लागले होते. "जेव्हा तो हसायचा, मला वाटायचे स्वगव
ममळाला. त्याचे हसणे पाहून सगळे दु:ख मवसरले जायचे" असेच काहीतरी.
आता हा मवचार करू लागला. "यार, पायल मड्लोमाला सोबत मशकत होती आमण मानसी
मडग्रीला. या दोघींचा काहीही सांबांध नाही. मग, पायल मला मानसीशी सांबांमधत एस.एम.एस कसे काय
पाठवते?
याला वाटले "कदामचत जसे माझे झाले आहे, माझ्यावर कोणाचेतरी फदवस रात्र लक्ष आहे,
कोणीतरी माझ्यावर पाळत ठे ऊन आहे. कदामचत तसेच, मानसीवर सुिा कोणीतरी पाळत ठे वलेली असू
शकते." मतचाही मोबाईल कोणीतरी हॅक के ला असू शकतो". म्हणूनच ती मैमत्रणीच्या मोबाईलवरून मला
मेसेज करत असेल." (हो, आजकाल भरपूर मोबाईल हॅक झालेले आहेत.)
तर सोहमने ठरवले "या गोष्टीचा छडा लावायचा". ककवा पायललाच मदत मागायची". सोहमने
पायलला कॉलेजमध्ये भेटायला बोलावले. पायल मतच्या एका मैमत्रणीला सोबत घेऊन आली. या मैमत्रणीला,
मड्लोमाला असताना सोहम आवडत होता. मतचे नाव प्रीती. तर, प्रीती आमण पायल कॉलेजमध्ये सोहमला
भेटायला आल्या.
सोहमनेच मड्लोमाला असताना पायल आमण सतीशचे प्रेम प्रकरण जुळवून फदले होते.
इकडच्या मतकडच्या ग्पा झाल्यावर, महत्वाच्या ग्पा सुरु झाल्या.
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सोहम - कसे चालले आहे सतीश बरोबर?
पायल - मड्लोमा सांपल्यावर एका वषावने आमचे ब्रेक-अप झाले होते. ते जाऊदे, तुझे काही प्रेम
बीम?
सोहम - (एकदम दुखती नस पकडली गेल्यासारखा, डोळ्यात पाणी आणून) होते ग, पण ती आधीच
एांगेज होती.
पायल - म्हणूनच असा वेड्यासारखा अवतार झाला असेल तुझा. आमण, तू स्वत: एकटाच बडबड
करतोस असे वाटते. जाऊदे, आपण दुसरा मवषय काढू . (बहुतेक सोहमचे दु:ख मतला सहन झाले नसावे).
पायल - तुला मामहती आहे का? तू कॉलेजमध्ये आलास की नाही? हे आम्ही तुझी मपवळी गाडी
पाहून ओळखायचो. तू आलास की आम्ही गाणे म्हणायचो "वो ही अलबेला मद नैनो वाला". तू दोन-तीन
मुलींसाठी भाांडला होतास. म्हणून तू 'फकस्ना' म्हणून प्रमसि होतास मुलींमध्ये. (सगळ्याांनाच कृ ष्ण बनायला
िार आवडते. कृ ष्ण म्हणून घ्यायला िार आवडते. आज सोहमला सुिा कोणीतरी कृ ष्ण म्हणाले होते. पण
कृ ष्ण बनणे सो्पे नाही. सोहमसाठी तर नाहीच नाही).
पायल - (अचानक मतसऱ्याांदा मवषय बदलून) पण लग्नाला बोलावशील ना?
सोहम - (मनातच - म्हणजे, पायलच ती मैत्रीण आहे काय मला मदत करणारी? तीच बहुतेक,
माझे आमण मानसीचे लग्न ठरवणार आहे की काय?) असेही त्याला 'फकस्ना' म्हणाल्यामुळे, सोहम खूष झाला
होता).
सोहम - (सावरून) हो बोलावेल की.
पायल - चला मनघू आता. ७.३० वाजले आहेत.
सांध्याकाळी सोहमचे मवचार चक्र पुन्हा सुरु झाले. "एकीकडे मानसी आहे, जी आत्तापयांत इां ग्रजी
मशवाय आपल्याशी बोललीसुिा नाही. आपल्याशी बोलताना, कधीही चेहऱ्यावरचा स्कािव सुिा हटवला
नाही. दुसरीकडे पायल आहे, जी आपल्याला मदत करत आहे. असेही पायलसुिा ब्राम्हण आहे. आपले लग्न जमू
शकते. आपण पायललाच मवचारू लग्नासाठी."
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झाले, सोहमने थेट मेसेजच मलहून ठे वला. रात्रीचे १०.३० - ११ वाजले होते. सोहमने एस.एम.एस
टाईप करून ठे वला "मला तू खूप आवडतेस". सोहम एस.एम.एस पाठवणार, तोच त्याच्या पायावर पाल
पडली. (पांच-महाभूतेसि
ु ा सोहमला मदत करत होती. पाल पायावर पडण्याचा अथव होता "अरे असे करू
नकोस, अपशकू न होईल).
पण सोहम देवाचे सुिा ऐकायच्या मन:मस्थतीत नव्हता. झालेला अपमान वारां वार आठवत होता.
शेवटी, सोहमने तो एस.एम.एस पायलला पाठवलाच. पुढे खरां च अपशकू न होणार होता.
पुढे सोहम आमण पायल एकदा डेटवर सुिा गेले. डेटवर म्हणजे, कॉिी ्यायला हॉटेलमध्ये. पण,
पायल काही सोहमच्या प्रपोजलचे उत्तर देतच नव्हती. ना ती िोन उचलत होती. ना एस.एम.एस चे उत्तर देत
होती. शेवटी सोहमने समजून घेतले. असेही, पूवी हसण्याने घायाळ करणारा सोहम आता रडका झाला होता.
आमण अशा रडक्या मुलासोबत कोण लग्न करणार?
३ ममहन्यात दोन प्रेमभांग ममळवले सोहमने. हा मवषय सुिा बांद झाला होता.
दरम्यान, शायनाने सोहमसाठी एक नोकरी शोधली. ज्या कां पनीमध्ये मड्लोमानांतर सोहमला
नोकरी ममळू नाही शकली. मतथेच, देवाने याला नोकरी ममळवून फदली होती. आमण, अजून एक स्वप् पूणव के ले
सोहमचे. पण, पगार होता िक्त ८५००/- रुपये. "मडग्री नांतर सुिा एवढा कमी पगार ममळतोय" हे पाहून
सोहमचे मनच उडाले नोकरीवरून. दोन फदवसातच सोहमने नोकरी सोडू न सुिा फदली.
आता सोहम स्वत: दुसरी नोकरी शोधण्यासाठी फिरू लागला. "आपण तसे बोलके आहोत. आपण
माके रटग करू" असे वाटून, सोहमने एका इां मजमनअररग कां पनीमध्ये माके रटग इां मजमनअरची नोकरी ममळवली.
(आपण बोलके आहोत हे याला कसे काय वाटले? तोच जाणे).
स्पधेचे जग कसे असते? ते आता कळणार होते.
घरी माांजराांचा उपद्व्याप िार वाढला होता. वडील आता मनवृत्त होणार होते. कॉलनीमधले घर
सोडू न स्वत:च्या घरी जायचे होते. मतथे काही जवळ जांगल नव्हते, माांजराांना खेळायला जागा नव्हती. माणूस
हा एकच इतका हरामखोर प्राणी आहे, ज्याने सगळ्या प्राण्याांचे जगणे हराम करून ठे वले आहे. कॉलनीमध्ये
माांजरे ठे वली असती, तर लोकाांनी त्याांना मारून टाकले असते.
एकदा तर कॉलनीमधल्या एका माणसाने, शेजारीच खेळत असणारे एक १०-१५ फदवसाांचे
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माांजराचे मपल्लू, थेट लाथेने िू ट-बॉल सारखेच उडवून लावले. मपल्लू मेले नाही. पण, थोडे जखमी झालेच.
नेमका, सोहम त्यावेळीच माांजराांसाठी मासे घेऊन येतच होता. त्या फदवशी पमहल्याांदाच सोहमने, वयाने
मोठ्या असणाऱ्या व्यक्तीला आई-माईवरून मशव्या फदल्या होत्या. खूप भाांडण झाली त्या फदवशी.
शेवटी, मनावर दगड ठे ऊन माांजरे राम-दर्याला सोडण्याचा मनणवय घेण्यात आला.
एक चार चाकी भाड्याने घेतली. सकाळीच सगळी माांजरे - कोणी झोपले होते, कोणी खेळत होते,
कोणी खात होते, कोणी कालच बाळन्तीण झाले होते, कोणाची मपल्ले िक्त १०-१२ फदवसाांची होती, कोणी
लांगडत होते, कोणी आजारी होते.. तर सोहमने, होती त्या अवस्थेत १०-१२ माांजरे पकडली आमण पोत्यात
घातली.
ममळाली तेवढी माांजरे पोत्यात भरली गेली होती. गाडी मनघाली, आमण थेट राम-दर्याला
पोचल्यावरच पोत्याचे तोंड उघडले गेले होते.
कोणाची आई राम-दर्याला सोडली होती. कोणाची मपल्ले राम-दर्याला सोडली होती.
"एकदमच, आपण नवीन जागी आलो आहोत. आपल्या मालकाने आपल्याला सोडू न फदले आहे" हे
कळू न सगळी माांजरे सैरावैरा धावत सुटली. सगळी घाबरली होती. कोणी झाडावर चढले. कोणी जांगलात
पळू न गेल.े कोणी कु ठे लपून बसले होते. पण नजरा, सोहम आमण आईकडेच होत्या. सगळ्याांच्या नजरा
मवचारत होत्या "आम्ही काय गुन्हा के ला तुमचा, म्हणून तुम्ही आम्हाला अनोळखी लोकाांत, अनोळखी रठकाणी
आणून सोडलेत?. "आम्हाला घरी घेऊन चला, आम्ही त्रास देणार नाही".
सगळ्या माांजराांची ताटातूट झाली होती. गाडीतच सोहम आमण आई रडू लागले. पण काय करता
येणार होते? आई आमण मपल्लाांची ताटातूट के ल्याचे पाप लागणार होते. पण, सोहम आमण आई रामाला रडू न
रडू न म्हणत होते - "रामा, तूच फदलीस सगळी मपल्ले. जमेल तेवढे साांभाळले. आता तुझ्याच दारात सोडत
आहोत. आता तूच साांभाळू न घे".
घरी आल्यावर पामहले तर, ज्याांची आई राम-दर्याला सोडली होती, मतची मपल्ले "आई आई" करून
रडत होती. मजची मपल्ले राम-दर्याला सोडली होती, त्या माांजरीची नजर सोहमला मूकपणे मवचारत होती
"कु ठे आहेत माझी मपल्ले? का सोडलेस त्याांना? कु ठे नेलस
े त्याांना? का ताटातूट के लीस आमची?"
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घरी असणार कोणतही माांजर, आज दुधाला, माश्याांना तोंडसुिा लावत नव्हतां. "आपल्या
नातेवाईकाांना लाांब कु ठे तरी सोडू न आले आहेत" हे त्याांना समजलां होत. आज घरी कोणीही जेवलां सुिा नाही.
आईने तर रडू न रडू न डोळे सुजवून घेतले होते. सोहमच्याही डोळ्यातले पाणी थाांबायचे नाव घेत नव्हते.
ज्या मपल्लाांच्या आईला राम-दर्याला सोडले होते, ती मपल्ले तर जवळ जवळ अधवमेलीच झाली
होती. एक माांजर, जी कालच बाळन्तीण झाली होती. मतला मतच्या एक फदवसाच्या मपल्लाांसोबत सोडण्यात
आले होते. मपल्ले तर मांफदरात सुरमक्षत होती. पण, माांजर मात्र घाबरून जांगलात पळू न गेली होती. नवीन
रठकाण असल्यामुळे, ती मपल्लाांजवळ जाईल याची शक्यताही खूप कमी होती. "ती एक फदवसाची मपल्ले
मरून जातील" असे वाटू लागले.
सोहमची आई म्हणाली "बहुतेक आपल्याला खूप पाप लागेल, आई आमण मपल्लाांना दूर करण्याचे."
सोहम - आई, आपण काय करू शकणार होतो? इथे लोकाांनी मारण्यापेक्षा, त्याांना आपण रामाच्या
दारात सोडू न आलो आहोत.
आई - पण ती (मतचे नाव वकील मामा होते, कारण मतचा रां ग वफकलाांच्या ड्रेस सारखा होता)
वकील मामा मपल्लाांजवळ जाणार नाही. मपल्ले एक फदवसाचीच आहेत, मरून जातील आईमवना. मुांगसाची
मपल्ले इकडे आहेत आमण मुांगसाला आपण मतकडे सोडले. आपले चुकले.
सोहम - आई, मी जाऊ का राम-दर्याला?. मुांगसाची मपल्ले घेऊन जातो. वकील मामा आमण मतची
मपल्ले घेऊन येतो.
आई - तुला कसे जमणार आहे, दुचाकीवर एवढे सगळे करायला?
सोहम - आई तू काळजी करू नकोस. मी करतो बरोबर सगळे .
आई - मी पण येते बरोबर.
सोहम - नको, तू असलीस तर गाडी व्यवमस्थत चालवता येणार नाही. मी मनघतो.
सोहमने कॉलेजची बॅग घेतली. त्यामध्ये मुग
ां साची मपल्ले ठे वली. वकील मामाची मपल्ले
ठे वण्यासाठी अजून एक मपशवी सोबत घेतली. सोहम आता, मुांगसाच्या मपल्लाांना मतच्याजवळ सोडायला.
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आमण वकील मामाला मतच्या मपल्लाांसोबत परत आणायला मनघाला होता.
गाडीला फकक मारून सोहम मनघालासुिा होता. पाठीवर कॉलेजची बॅग होती, बॅगेत दोन मपल्ले
होती. खडकी स्टेशन, मशवाजी नगर, पुणे स्टेशन, हडपसर, लोणी काळभोर, असे करत सोहम, ५.३० वाजता
परत राम-दर्याला पोचला सुिा. अधे मध्ये तो, मपल्ले व्यवमस्थत आहेत की नाही? हे तपासत होता. मपल्ले
व्यवमस्थत होती. पण, घाबरून बॅगमध्ये सारखी शी करत होती.
शेवटी सोहम राम-दर्याला पोचला. मुांगूस झाडावर चढू न बसले होते. सोहमने त्याची मपल्ले
झाडाखाली ठे वली आमण मनघून गेला.
आता सगळ्यात अवघड काम बाकी होते. ते म्हणजे, वकील मामाची चार मपल्ले आमण वकील
मामा स्वत:, अशी पाच माांजरे एकाच वेळी घरी परत आणायची होती. रामदरा ते खडकी हे अांतर असेल ३०४० फकलोमीटर. एवढे सगळे अांतर त्याला दुचाकीवरून आमण पाच माांजरे सोबत घेऊन पार करायचे होते.
वकील मामा जांगलात पळू न गेली होती. मपल्ले कालच जन्मली असल्यामुळे ठे वली मतथेच होती.
सोहमने आधी बॅग साि करून घेतली. त्याने ठरवले "मपल्लाांना जवळच्या मपशवीत ठे वायचे, आमण
वकील मामाला कॉलेजच्या बॅगमध्ये. मपल्ले काही हालचाल करणार नाहीत. मपल्ले ठे वलेली मपशवी गाडीच्या
हॅन्डलला लटकवायची. वकील मामाला ठे वलेली कॉलेजची बॅग, पोटाच्या बाजूने पुढच्या बाजूला घ्यायची.
म्हणजे, वकील मामाने गाडीवरून उडी मारण्याचा प्रयत्न के ला तर चेन आवळता येईल."
पण सगळ्यात अवघड होते, ते म्हणजे वकील मामाला शोधून पकडणे. सोहम शेजारच्या जांगलात
गेला "वकील मामा" वकील मामा" असा आवाज देऊ लागला. सांध्याकाळ होत होती. अजून २० मममनटाांने
काहीच फदसले नसते. अांधार पडू लागला होता. पण तेवढ्यात वकील मामा फदसली. वकील मामाला
सोहमच्या जवळ यायचे होते. पण, सकाळच्या प्रकारामुळे ती िार घाबरून गेली होती. जवळच येत नव्हती.
सोहमलासुिा माांजराांचा चाांगलाच अनुभव होता. शेवटी सोहम जागेवरच बसून रामहला. हळू हळू
वकील मामा जवळ आली. सोहमने एका झटक्यात मतला पकडू न बॅगमध्ये ठे वले. चेन लावून घेतली. मतला
श्वास घेता यावा म्हणून चेन थोडीशी उघडी ठे वली. साक्षात राम पाठीशी उभा होता.
पण, वकील मामा बाहेर पडण्यासाठी थोडीशी धडपड करू लागली होती. जेव्हा जेव्हा बॅगत
े
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हालचाल व्हायची, तेव्हा सोहम म्हणायचा "वकील मामा, तुला घरी नेणार आहे. तू काळजी नको करूस. िक्त
अधाव तास, िक्त अधाव तास."
सोहमचा आवाज ऐकू न, पुढच्या १० मममनटाांसाठी वकील मामा शाांत व्हायची.
सोहमने जवळच्या मपशवीत दोन तीन मोठी कापड टाकली. वकील मामाची मपल्ले त्यावर ठे वली.
मपल्लाांची मपशवी गाडीच्या हॅन्डलला अडकवली. वकील मामाला ठे वलेली बॅग, पोटाच्या बाजूने खाांद्याला
अडकवली. टाकीवर आधार ममळे ल अशी लावली. मनघता मनघता झाडापाशी नजर टाकली. आत्तापयांत मुांगूस,
झाडावरून उतरून मपल्लाांना चाटू लागली होती. गाडीला फकक मारून सकव स करत, सोहम पुन्हा घराकडे
मनघाला होता.
गाडी ५०-६० च्या वेगाने घरी मनघाली होती. अधे मध्ये वकील मामाचा बाहेर पडण्याचा प्रयत्न
चालूच होता. पण सोहम, कधी मतच्याशी बोलून, कधी बॅगवर हात फिरवून, कधी चेन घट्ट लावून वकील
मामाला आधार देत रामहला. हडपसर गेले आमण रे स कोसव जवळ, एका बसला ओवरटेक करण्याच्या नादात
गाडी खड्ड्यात घुसली. शेजारच्या लभतीवरच आदळली असती. कदामचत सोहम वाचला असता. पण, पाच
ककवा चार जीव तर नक्कीच गेले असते. सोहमला गाडी कां रोलच होत नव्हती. अशा वेळी देवच हवा होता
वाचवण्यासाठी. कशी गाडी रस्त्यावर पुन्हा आली? ते सोहमलासुिा सुिा समजले नाही.
"िक्त १० मममनटे, िक्त ५ मममनटे, िक्त २ ममनटे, आलांच आपले घर" असे करून, सोहमने वकील
मामाला शाांत ठे वले आमण शेवटी एकदाचे घर आलेच.
घरी आल्यावर, आई तर सोहमला चमत्कारी पुरूषच समजू लागली. भावाने सुिा मवचारले?
"दादा, कशी काय एवढी चार मपल्ले, आमण २ वषावची माांजर तू गाडीवर घेऊन आलास?" (सोहम मनातच
म्हणाला "इरादे तेरे नेक, तो खुदा तेरे साथ होता है बांदे").
तर अश्या तऱ्हेने देवाने, सोहमला आमण त्याच्या कु टुांबाला, आई आमण मपल्लाांना दूर करण्याचे पाप
लागण्यापासून वाचवले होते.
आता सोहम नोकरीला लागला होता. पमहले चार ममहने ११ हजार रुपये पगार आमण चार
ममहन्याांने, सोहमचे काम आवडले तर नोकरीत कायम होणार होता. नांतर १४००० रुपये ममळणार होते. पण
191

ऑफिसमध्ये पमहले काही फदवस, माके रटग कसे करायचे? काहीच कळत नव्हते.
१ ममहन्याने वडील सेवा मनवृत्त झाले. याांना कॉलनीमधली सरकारी जागा सोडायला लागली.
आता सोहमचे कु टुांब स्वत:च्या घरी राहायला आले होते. ८-९ माांजरे खडकीलाच राहू फदली होती. त्याांना
नवीन घरी घेऊन जाणे शक्य नव्हते.
पण, सोहम भोसरीला कामाला होता. नवीन घर पुणे स्टेशनच्या जवळ होते. जाताना रस्त्यात
खडकी लागते. आईने सोहमला नवीन ड्युटी फदली होती. सांध्याकाळी ऑफिस सुटले, की खडकीला जाऊन
मतथल्या माांजराांना मासे टाकू न मग घरी यायची. सोहम रोज खडकीच्या माांजराांना मासे टाकायला जाऊ
लागला होता.
ऑफिस मध्ये मात्र काहीच समजत नव्हते. पण मतथले काही साहेब साांभाळू न घेत होते. आधी
प्रोडक्शन, मग टेलस्टग, मग ई-मेल बघणे, असे करत करत, हळू हळू सोहमला रेलनग फदली जात होती. ई-मेल
पाहायला आला, की सोहम ऑकुव टवर जाऊन त्या नकली मानसीला काही तरी मेसेज, मनरोप टाकतच होता.
नमवन घराजवळच चुलत मामा-मामी रहात होते. मामाला दोन मुली होत्या. नोकरी सुरु
झाल्यापासून सगळे ममत्र आता तुटू लागले होते. ममत्र स्वत:च्या कामात मबझी आमण सोहम त्याच्या, असे होऊ
लागले होते. ऑफिसमध्ये सगळे नवीन आमण सोहमपेक्षा जास्त अनुभवी होते. कोणी ममत्रही झाला नव्हता
अजून. सोहम पुन्हा एकटा पडू लागला होता. अजूनही, मानसीचे दु:ख मवसरू नव्हता शकला सोहम.
नेहमी वाटत होते, "ती कधीतरी येईल. कधीतरी, काहीतरी मेसेज पाठवेल" कु ठे तरी फदसेल" पण
असे काहीच होत नव्हते.
"काही फदवसाांनी आपले लग्नाचे वय होईल, आमण मानसी परत भेटू शकणार नाही". सोहमचा सांयम
अजूनच तुटू लागला होता. पण काहीच करता येत नव्हते. रोज, कणाकणाने मनराशाच हाती येत होती.
आपण मतलाच "कॅ रे क्टरलेस" (चाररत्र्यहीन) म्हणालो" असे वाटू न आता त्याचेच मन त्याला खायला
लागले होते. पुन्हा वाटायचे "आपल्याला तर मामहतीसुिा नव्हते, ती खोटी प्रोिाईल कोणाची आहे ते?
कोणीतरी आपल्याला सांमोमहतसुिा करते आहे." मवचार करून करून, डोके अगदी सुन्न पडू लागले होते.
दोन तीन ममहने झाले असतील कामाला लागून. सोहमच्या लाांबच्या दोन बमहणी, या काळातच
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पुण्यात मशकण्यासाठी आल्या होत्या. सांध्याकाळी सोहम घरी पोचला, की कधी कधी त्या घरीच असायच्या.
सोहमला वाटले, "या आपल्याच वयाच्या आहेत. आपण आपल्या भावना याांच्यासमोर माांडू
शकतो." या वयाने मोठ्या आहेत. आमण मुलीसुिा आहेत. मुलींना कॉमन सेन्स चाांगला असतो. या आपल्याला
काहीतरी मदत करतील."
असेच एकदा, एक बहीण घरी आलेली असताना सोहमला वाटले "आपण मनातल्या भावना
महच्याबरोबर शेअर करू शकतो, महला साांगू शकतो".
बोलता बोलता सोहमने मानसीचा मवषय काढला. आपली प्रेम कहाणी मतला साांगू लागला. सोहम
म्हणाला "मी मतला "कॅ रे क्टर लेस" म्हणायला नको होते". मनात असणारी सल, त्याने शेवटी कोणालातरी
साांमगतलीच होती.
इथे खरी सुरुवात झाली होती, सोहमच्या अधोगतीची.
दुसऱ्या फदवशी सकाळी सोहम ऑफिसला गेला. ऑफिसमधला मसमनयर म्हणाला "ममत्र, खराब है
तेरा चररत्र."
सोहमला वाटले "अरे , हे तर काल मी माझ्या बमहणीसोबत बोलत होतो. याला कसे काय कळाले?"
जाउदे काहीतरी योगायोग झाला असेल".
तेवढ्यात दुसरे एक सर म्हणाले "कसे काय वाटले सोहम, माझे "कॅ रे क्टर"?.
हा योगायोग तर नक्कीच नव्हता. ऑफिस मधल्या लोकाांना कसे काय कळाले, सोहमचे आमण
त्याच्या बमहणीचे बोलणे? एक तर बमहण त्याांना ममळाली होती ककवा मायक्रोिोन लावला होता, सोहमच्या
घराजवळ कु ठे तरी.
आता सोहमच्या वैय्यमक्तक आयुष्यातल्या कमजोरीचा िायदा उठवला जाऊ लागला होता. सोहम
कु ठे ही काहीही बोलला, की ते थेट ऑफिस मध्ये समजू लागले होते. सोहमने ऑफिसमध्ये मोठा आवाज के ला,
कोणाशी हसून बोलला, एखाद्याची चूक दाखवून फदली, की "कॅ रे क्टर" हा शब्द पुढे के ला जाऊ लागला होता.
बहुतेक, व्यावसामयक (प्रोिे शनल) आयुष्य असेच असते. सगळे जण स्वत:ची पोळी भाजून घेण्याच्या नादात
असतात. सोहमला हलकी कामे फदली जाऊ लागली होती.
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हे तर काहीच नव्हते. सोहम मनात जो मवचार करायचा, तो सुिा ऑफिस मधल्या लोकाांना समजत
होता. सोहम मवचार करायचा "आपल्याला अजून िक्त सांशय आहे. नक्की काय प्रकार आहे? ते मामहती नाही.
मवना पुराव्याचे, आपण कोणालाही काहीही बोलू शकत नाही."
दुसऱ्या फदवशीच ऑफिस मधला एक जण म्हणाला "काय सोहम, मवना पुरावा, तू काहीही करू
शकणार नाहीस म्हणे?"
सोहमने पुन्हा मवचार के ला "राजीनामा देऊन टाकू . एक तर ही सगळी देव असतील. ककवा याांना
काहीतरी जादू येत असेल. याांना आपल्या मनातले सुिा कळते. "आपण आजपयांत, सगळ्याांना तारखेसोबत
भमवष्य साांमगतले आहे." आपण साांगून टाकू , की मी या तारखेला राजीनामा देणार आहे."
तेवढ्यात एक सर जवळ येऊन म्हणाले "३१ तारीख हां सोहम. ३१ तारखेला, घरी सत्यनारायणाची पूजा आहे".
सोहम अजूनच घाबरून गेला. ऑफिस मधल्या लोकाांना सोहमचे मनसुिा वाचता येत होते.
म्हणजे, बाहेर कोणाशीही, मनातल्या गोष्टी बोलणे बांद झाले होते. त्याहूनही मोठी गोष्ट म्हणजे, मनात सुिा
बोलता येत नव्हते. मनात सुिा कोणाला मशव्या देता येत नव्हत्या.
सोहमची अवस्था, सांदीप आमण सलीलच्या त्या गाण्यासारखी झाली होती:
"मी पांतोजींना भ्यालो, मी देवालाही भ्यालो, मी मनातसुिा साधा, कधी दांगा के ला नाही."
"मी मोचाव नेला नाही, मी सांपही के ला नाही,........."
आजकाल सोहम, सारखे हेच गाणे गुणगुणू लागला होता.
सोहमने ठरवले "आपण दुसरी नोकरी शोधायची."
असेच एकदा, सोहमला एका कां पनीमधून मुलाखतीसाठी बोलावणे आले. ही तीच कां पनी होती,
मजथे पायल काम करत होती. सोहमने पायलला िोन करून भेटायला बोलावले.
पायल - का रे ? एवढ्या घाई घाईत का बोलावलेस?
सोहम - अग, तुझ्या कां पनीमधून मला नोकरीसाठी बोलावणे आले आहे.
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पायल - तू काय सहज नोकरी ममळवशील. असेही, तू कोणालाही सहज गांडवू शकतोस.
"ही अशी का टोचून बोलते आहे?" हे काही सोहमला समजेनासे झाले.
दुसऱ्या फदवशी, मुलाखत देण्यासाठी सोहम पायलच्या कां पनीत गेला. मुलाखत देताना, दोन-तीन
प्रश्नाांची उत्तरे येत नसल्यामुळे त्याने िे का मारायला सुरुवात के ली.
मुलाखत घेणाऱ्या सराांने, नेमके काल पायल म्हणाली तेच शब्द वापरले - "सोहम, गांडवू नकोस".
म्हणजे, पायल आमण मुलाखत घेणारे सर सुिा ममळालेले होते की काय?.
सोहम मुलाखतीमध्ये नापास झाला. होती तीच नोकरी, अजून काही फदवस करायलाच लागणार
होती.
सोहम दुसऱ्या फदवशी ऑफिसला गेला.
आल्या आल्या ऑफिसमधले एक सर म्हणाले "काय सोहम, आज कोणाला गांडवणार?"
आता सोहमला समजू लागले होते. िक्त पायल आमण मतच्या कां पनीतले सरच नाहीत, तर आपल्या
कां पनीतले सर सुिा याांना ममळालेले आहेत.
त्याच सांध्याकाळी सांकेत घरी आला. सांकेत आता प्रोिे सर म्हणून एका मोठ्या इां मजमनअरींग
कॉलेजमध्ये कामाला लागला होता.
सांकेत - काय सोहम, कसे चालले आहे?
सोहम - ठीक.
सोहमची आई - अरे सांकेत, तू काय करतोस सध्या?
सांकेत - काकू , मी इां मजमनअरींग कॉलेजमध्ये प्रोिे सर आहे.
सोहमची आई - फकती पगार ममळतो रे मतकडे?
सांकेत - काकू २९००० रुपये. आमण पेपर तपासण्याचे वेगळे .
सोहम - सांकेत, मतथे सुट्ट्या सुिा भरपूर ममळत असतील ना?
सांकेत - अरे , सगळ्या सरकारी सुट्ट्या. सबममशन नांतर सुट्ट्या. परीक्षेनांतर सुट्ट्या. चार ममहने
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सुट्ट्या असतात एकू ण.
सोहम - अरे , मला पण एखादी नोकरी ममळते का ते पहा ना.
सांकेत - ठीक आहे मी पाहतो. बरां , माझा साखरपुडा आहे १४ िे ब्रुवारीला. नक्की ये. चल मी
मनघतो.
सांकेत मनघून गेला. पण, सोहमला आता मशक्षक बनावे वाटू लागले होते. कु ठे तरी मस्तपैकी
प्रोिे सरची नोकरी करावी. "भरपूर सुट्ट्या आमण भरपूर पगार ममळवावा" असे वाटू लागले.
"ही नोकरी सोडली की त्या मनकवड्या लोकाांपासून सुटका होईल" असे वाटू लागले.
सोहम आता प्रत्येक इां मजमनअरींग कॉलेजमध्ये जाऊन अजव देऊ लागला.
असेच एकदा, एका कॉलेजमधून इां टरव्यूसाठी बोलावणे आले.
सोहम मस्तपैकी तयार होऊन इां टरव्यू द्यायला गेला.
मतथल्या सराांचे पमहलेच वाक्य होते - "मशक्षक उत्तम चाररत्र्याचा हवा."
त्या फदवशी खरे साांगतो, मला सुिा सोहमबद्दल खूप कीव येऊ लागली. सोहमचे तर बोलणेच बांद
झाले होते. डोळ्यातून पाणी तर येत नव्हते. पण, त्याचे शून्यात हरवलेले डोळे पहावत नव्हते.
सोहमला समजले "म्हणजे, ही साखळी िार मोठी आहे". कोणीतरी हात धुवून मागे लागले आहे".
सोहम पूणवपणे अडकला होता. ऑफिसमध्ये बोलती बांद झाली होती. असणारी नोकरी करू फदली जात नव्हती.
नवीन नोकरी ममळू फदली जात नव्हती. कोणीतरी आता खरां च सोहमच्या कररयरचे नुकसान करायला टपले
होते. सोहमवर डाग लागला होता, कलांक लागला होता.
सोहम मतथून थेट मनघाला आमण देहूरोडच्या तुकाराम मांफदराकडे प्रस्थान के ले. मध्ये शनी
महाराजाांचे मांफदर फदसले. मतथेच डब्बा वगैरे खाऊन हा तुकाराम महाराजाांकडे गेला. तुकाराम महाराजाांचे
आयुष्य वाचल्यावर वाटले "फकती खडतर प्रवास होता महाराजाांचा?" आपला तर काहीच नाही."
पण, इां मजमनअररगचा मनकाल लागेपयांत सगळे ठीक होते. त्या फदवशी मानसीने, काळ्या टी-शटवच्या
आतून लाल ओढणी घालून, जणू काही प्रेमाची कबुलीच फदली होती. पण, जेव्हा पायावर पाल पडली होती,
तेव्हा सोहमने देवाचे म्हणणे ऐकले नव्हते. त्यानांतर त्याने स्वत:च्या लाांबच्या बमहणीकडे भावना व्यक्त के ल्या.
196

तेव्हापासूनच सगळा गोंधळ सुरु झाला होता.
आजकाल मन्ना डे याांनी गायलेले "लागा चुनरी मी दाग, छु पाऊ कै से?" हे गाणे सोहमला आवडू
लागले.
त्यातले "जाके बाबुल से नजरे ममलाऊ कै से?" हे वाक्य म्हणजे तर, सोहमच्या स्वत:च्या आयुष्यावर
आधाररत असल्यासारखे त्याला वाटू लागले. रोज बाथरूम मध्ये अांघोळ करताना सोहम हेच गाणे म्हणू
लागला. जणू काही, देवालाच 'बाबुल' म्हणून सोहम म्हणत होता "देवा, आता तुझ्याकडे येऊन तुझ्याशी कसे
काय नजर ममळवू?"
ही तर िक्त सुरुवात होती.
हे असले प्रकार आयुष्यात पमहल्याांदाच घडत होते. सांध्याकाळी घरी येऊन टी.व्ही लावला, की
त्याच्याच आयुष्याची मसरीयल कु ठे ना कु ठे सुरु असायची. (आज फदनाांक ०७.१०.२०१४ रोजी सुिा,
सोहमच्या आयुष्यावरची एक मामलका टी.व्ही वर लागते. या मामलके तले मुख्य पात्रसुिा आजकाल एक
कादांबरी मलमहते आहे, अगदी सोहम सारखीच).
सोहम गाडीवर जात असताना मधेच त्याला वाटायचे "आज आपण चतु:शृांगी रस्त्याने जाऊ."
चतु:शृांगी रस्ता सांपत आला की वाटायचे "अरे आपण या रस्त्याने का आलो?"
मवचार करता करता पुन्हा आठवायचे "आपल्याला कोणीतरी झपाटले असावे ककवा सांमोमहत करत
असावे".
सोहमला वाटू लागले होते "ही तर आपल्या कमाांची िळे . देवाचे ऐकले असते, पायावर पाल पडली
तेव्हा पायलला मेसेज नसता के ला, तर बरे झाले असते." आपल्यामुळे भरपूर मने दुखावली गेली आहेत.
बहुतेक आपण मेल्यावरच हे सगळे सांपणार."
असेच एक फदवस, सोहम मानसीला शोधण्यासाठी पुण्यात गेला. तो साधारणपणे, म्हसोबा गेटच्या
रस्त्यानेच पुण्यात जायचा. आमण त्याच रस्त्याने परत यायचा. पण आज, त्याला का कोण जाणे? दीप बांगला
चौकातून घरी परत जावेसे वाटले. हा दीप बांगला चौकातून चाललाच होता. तेवढ्यात मानसीसारखी एक
मुलगी फदसली. "काहीतरी गैरसमज होतोय" असे समजून सोहमने व्यवमस्थत पामहले. त्या मुलीच्या शेजारीच,
मानसीच्या मैमत्रणीसारखीच फदसणारी एक मुलगी उभी होती.
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अरे , ती तर मानसीच होती. मतची मैत्रीणसुिा होती सोबत. मानसीने आमण मतच्या मैमत्रणीनेसि
ु ा
सोहमला पामहले. एव्हाना सोहम, गाडीवर जात असताना साधारणपणे अधाव फकलोमीटर पुढे पोचला होता.
शेवटचे काहीतरी बोलावे म्हणून सोहमने गाडी वळवली. त्या उभ्या होत्या मतथे जाऊ लागला.
एव्हाना मानसी गायब झाली होती. मतची मैत्रीण तर, घाई घाईत कारमध्ये बसून मनघून चालली होती.
सोहमने थोडा वेळ पाठलाग के ला. पण, अचानक आठवले, "आपण कोणत्याही मुलीचा मपच्छा करायचा नाही,
हे आपले तत्व आहे".
सोहम परत मनघाला. मजथे त्या फदसल्या मतथे परत आला. पण, आता ना मानसी मतथे होती, ना
इतर कोणीही.
सोहम तर रोज म्हसोबा गेटच्या रस्त्याने परत जायचा. पण, आजच तो दीप बांगला चौकातून का
गेला?
इथे कन्िमव झाले होते, सोहमला कोणीतरी खरां च सांमोमहत करत होते.
सोहम घरी पोचला. तेवढ्यात, तीच लाांबची बमहण पुन्हा घरी आली. अगदी आस्थेने सोहमची
चौकशी करू लागली. ती एवढ्या आस्थेने मवचारत आहे, हे पाहून सोहमला पुन्हा आपले दु:ख मतच्यासमोर
व्यक्त करावेसे वाटले.
सोहम म्हणाला "अग, मी तुला गेल्यावेळेस मानसी बद्दल जे साांमगतले, ते आमच्या ऑफिसमध्ये कसे
काय कळले, काय मामहती? सगळे मला 'कॅ रे क्टर' हा शब्द वापरून खूप त्रास देऊ लागले आहेत. मध्यांतरी, मी
माझ्या एका जुन्या मैमत्रणीला प्रपोज के ला होता. मला मामहती नाही, मतला बॉय-फ्रेंड आहे की नाही?" कसे
काय कळणार?"
का कोण जाणे, पण, सोहमची ती बमहण म्हणाली "मवनाशकाले मवपरीत बुिी". म्हणजे, लोक थेट
सोहमचा मवनाश करायलाच टपले होते.
आता सोहमला समजून आले होते, "बहुतेक आपला मवनाशाचा काळ जवळ आला आहे. मवनाकारण
आपण मानसीच्या आयुष्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न के ला". का आपण, त्या ऑकुव टवरच्या खोट्या प्रोिाईलची
मैत्रीची मागणी स्वीकार के ली? का आपण त्या खोट्या प्रोिाईलला मशव्या फदल्या?"
सोहमची बमहण, िोन आल्याचा बहाणा करून मतथून सटकली.
दुसऱ्याच फदवशी, ऑफिसला जाताना रस्त्यात पायल फदसली. कोणातरी मुलाबरोबर बोलत बोलत
चालली होती. इथे अजून एक गोष्ट कन्िमव झाली होती, पायलला सुिा बॉय-फ्रेंड असावा (कन्िमव नाही).
पण, नेमके कालच सोहम त्याच्या बमहणीला मवचारत होता, "पायलला बॉय-फ्रेंड आहे की नाही, हे
कसे काय समजणार?" आमण आजच पायल एका मुलाबरोबर फदसली.
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"हे नक्की काय चालले आहे?" हे सोहमला कळे नासे झाले होते. "मी माझ्या बमहणी सोबत जे
बोलतो, ते इतराांना कसे काय कळत असेल बरे ?" माझ्या बमहणीचा आमण पायलचा तर दूर दूर पयांत सांबांध
नाही. मवचार करून करून डोके िु टायची वेळ आली होती.
आता "आपण कधीही मरू शकतो" असे सोहमला वाटू लागले होते.
एवढेच नाही, ऑफिसला पोचल्यावर सतीशचा िोन आला. सतीश म्हणजे तोच मुलगा, ज्याचे
पायलशी असणारे प्रेम प्रकरण सोहमने जुळवून फदले होते.
सतीश म्हणाला - सोहम, १५ तारखेला लग्न आहे माझे. नक्की ये.
सोहम - हो नक्की येतो.
सतीश - तू म्हणे पायलला प्रपोज के लास?
सोहम - तुला कसे समजले?
सतीश - ते महत्वाचे नाही. मला राग नाही आला. पण, लग्नाला मात्र नक्की ये. चल, अजून भरपूर
लोकाांना िोन करायचा आहे.
"सतीशला कसे काय समजले? पायलनेच तर सतीशला साांमगतले नसेल ना? सतीश आमण पायलचे
तर लग्न नाही ना होणार आहे? आता आपण सांपलोच. सतीश तर, डॉन होता कॉलेजमध्ये".
"१३ चा आकडा इथेही मपच्छा सोडत नव्हता. मानसीचा नांबर याला १३ तारखेलाच ममळाला
होता. १३ नोव्हेंबर २००८.
१३ तारखेलाच मतला शेवटचे पामहले होते. १३ तारखेलाच पायावर पाल पडली होती. १३
तारखेलाच, त्याच फदवशी, देवाचे म्हणणे न ऐकता पायलला प्रपोज के ले होते. एक ममहन्याने १३ तारखेलाच,
पायलने सुिा आपले प्रेम धुडकावले होते. १३ तारखेलाच इां टरव्यूला गेलो. त्याच फदवशी ते सर म्हणाले होते
"मशक्षक उत्तम चाररत्र्याचा हवा"
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१६. १३च्या आकड्याने मपच्छा न सोडणे, राहू महादशा, शनी महाराजाांची एन्री, मुचकुां द राजाची
गोष्ट, नाथद्वाराची मामहती, कालेश्वरमची मामहती (इथे एकाच मांफदरात दोन मशवललग आहेत), बद्रचलमची
मामहती (श्री मवष्णूच्या २४ अवताराांचे मांफदर. इथे देवाला रात्री पाळणा म्हणून झोपवले जाते. आमण त्या
वेळेस, सामान्य भक्ताांना मतथे उपमस्थत राहता येते). ६ ममहन्यात ५ वेळा, ख्वाजा गरीब नवाजाांने अजमेरला
आमण ब्रम्हदेवाने पुष्करला बोलावणे. पुष्करची मामहती, ब्रम्हदेवाद्वारे गायत्री मांत्राची मनर्ममती, स्वामी
समथाांची एन्री, सोहमची साडे-साती, "मुली धोका देत नाहीत." मुली थोड्या भावमनक असतात एवढेच."

"एकतर कोणीतरी जीव घेऊन मागे पडले आहे. त्यातच, ही सगळी मांडळी एकमेकात ममळालेली
आहेत. आपल्यावर कोणीतरी पाळत ठे वून आहे. आपण कु ठे जातो? काय बोलतो? काय मवचार करतो? हे
सुिा सगळ्याांना कळते. नोकरी सोडू न दुसरी शोधायची म्हणले तर, मतथेही कोण, कधी, "कॅ रे क्टर" या
शब्दाचा वापर करून आपल्याला दुखावेल? हे साांगता येत नाही. आमण त्यातही हा १३चा आकडा मपच्छा
सोडत नव्हता.
आपल्यासोबत असे का घडत आहे? याचा अभ्यास सोहमने सुरु के ला. कधीतरी इां टरनेटवर "भृगु"
ऋषीनें मलमहलेले "भृगु सांमहता" हे पुस्तक हाती पडले. प्रत्येक माणसाला, आपले भमवष्य नेहमीच जाणून
घ्यावेसे वाटते. सोहमला सुिा आपले भमवष्य जाणून घ्यावेसे वाटू लागले. त्याला समजून आले "आपली राहू
महादशा सुरु आहे." १९९३ ते २०११ या काळात सोहमची राहू महादशा चालू होती. राहूदेव पांचमात आमण
वृषभेचे होते.
राहू महाराज आमण के तू महाराज, नक्की कोणत्या राशीत उच्चेचे आहेत? या वर वेगळी वेगळी मत
आहेत. कोणी म्हणते राहू महाराज ममथुनेत आमण के तू महाराज धनु राशीत उच्चेचे असतात. कोणी म्हणते राहू
महाराज वृषभेत, आमण के तू महाराज वृमश्चके त उच्चेचे असतात.
माझ्या मतानुसार, राहू महाराज म्हणजे अमनवार माया आमण के तू महाराज म्हणजे मोक्षाकडे
नेणारा देव. वृषभ राशीचे लोक सवावत जास्त शृांगाररक, गोड बोलणारे असतात. साक्षात श्री कृ ष्ण वृषभ
राशीचे होते. कृ ष्ण फकती मायावी होता? हे आपण सवाांना मामहतीच आहे. तसेच, वृषभ राशीतले रोमहणी
नक्षत्र, हे चांद्रदेवाांचे आवडते नक्षत्र. चांद्रदेव म्हणजे मनाचे कारक. अथावतच, वृषभेतल्या रोमहणी या नक्षत्रात,
कृ ष्णाच्या कुां डलीतले चांद्रदेव अमतशय उच्चेचे होते. म्हणूनच, श्री कृ ष्ण अमतशय सुदढृ अश्या मनाचे होते.
आता या रठकाणी जर राहुदेव आले, तर कोणाच्याही मनाला ही अमनवार माया सहन होणे िार
अवघड होऊन बसते. तेव्हा अथावतच, राहू महाराजाांची ही माया, चांद्रदेवाला म्हणजेच आपल्या मनाला सहन
होणारच नसते.
दुसरे उदाहरण म्हणजे, मांगळदेव हे ज्याप्रमाणे मकर या राशीत उच्चेचे असतात कारण,
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१. मकर ही रास शनी महाराजाांच्या अमलाखाली येते.
२. शनी महाराज, मकर राशीच्या व्यक्तींना कठोर वास्तवाची जाणीव करून देत असतात.
३. भौमतक सुखाबद्दल या व्यक्ती चटकन उदासीन होऊ लागतात. यामुळे, सहसा मकर राशीच्या
व्यक्तींचा जीवनातला रस आमण एनजी कमी झालेली असते.
४. याच रठकाणी जेव्हा मांगळदेव येतात, तेव्हा त्याांना आपली शक्ती वापरण्याची पुरेपूर सांधी
ममळते. यामुळेच, मांगळदेव हे शनी महाराजाांच्या मकर या राशीत उच्चेचे असतात.
अगदी त्याप्रमाणेच, राहुदेव जेव्हा वृषभ राशीत येतात. तेव्हा, त्याांना आपल्या मायेचा पुरेपरू
उपयोग करता येतो. यामुळेच राहुदेव हे वृषभ राशीत उच्चेचे होत असावेत.
तसेच, के तू महाराजाांचा स्वभाव हा रागीट असला तरीही, ते आपल्याला मोक्षाकडे न्यायचे काम
करतात. आपल्याला मोक्षाकडे नेण्याचे काम अथावतच गुरूांचे असते. पण, गुरुदेव स्वत:, त्याांच्या धनू ककवा मीन
राशीत उच्चेचे होत नाहीत. ते चांद्रदेवाांच्या ककव या राशीत उच्चेचे असतात.
शनी महाराज सुिा गुरूच आहेत. शनी महाराजाांच्या अांमलाखाली येणारी कुां भ ही रास म्हणजे,
ज्ञानाची ककवा ज्ञानी लोकाांची रास म्हणून ओळखली जाते. मोक्ष ममळण्यासाठी माणसाला ज्ञानाची
आवशक्यता असते. यामुळेच, के तुदव
े हे शनी महाराजाांच्या कुां भ या राशीत उच्चेचे होत असावेत.
जरुरी नाही की, जर राहुदेव वृषभ राशीत ककवा ममथुन राशीत उच्चेचे असतील. तर, के तुदव
े वृमश्चक
ककवा धनू राशीत उच्चेचे असावेत.
(अशीच, अजून काही उदाहरणे आहेत.
१. शनी महाराज हे सवोत्तम न्यायाधीश आहेत. म्हणूनच, ते तूळ राशीत उच्चेचे असतात. मग ते
तूळ राशीचे स्वामी का नाहीत? तूळ रास म्हणजे समन्वय. शनी महाराज म्हणजे न्यायाधीश. मग, तूळ ही
रास शनी महाराजाांची स्वत:ची रास का नाही? ती शुक्रदेवाांना का फदली गेली असावी?
२. मीन रास म्हणजे सवावत चांचल रास. माणसातला शुक्र हा सुिा चांचलच असतो. शुक्र महाराज
म्हणे मीन राशीतच उच्चेचे असतात. गुरु आपल्याला, देवावर दृढमनष्ठा कशी ठे वायची याचे ज्ञान देतात. मग,
मीन ही चांचल रास गुरूांची कशी काय असू शकते? मीन ही रास शुक्र महाराजाांची असली पामहजे, नाही का?
आमण असेही, गुरु आमण शुक्र हे परस्पराांचे शत्रू म्हणवले जातात. मग जर, गुरु हे शुक्र महाराजाांचे शत्रू
असतील, तर त्याांच्याच राशीत शुक्रदेव कशे काय उच्चेचे असतात?
३. थाांबा, तुमच्या मनातला पुढचा प्रश्न मला समजलाय. मांगळदेव आमण शनी महाराजाांची गोष्टही
समजून घेऊ.
मेष ही रास मांगळ देवाांच्या अांमलाखाली येते. मेष राशीपासून दहावी रास म्हणजे मकर. आमण
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अकरावी रास म्हणजे कुां भ. या दोन्हीही राशी शनी महाराजाांच्या अांमलाखाली येतात. म्हणजेच, मेष लग्न
असणाऱ्या लोकाांचे कमावधीपती अथावतच शनी महाराज असतात. तसेच, मेष लग्नाच्या लोकाांसाठी, शनी
महाराज हे एकादश स्थानीचे स्वामी असतात. एकादश स्थान म्हणजे, तुमच्या आयुष्यात पैसा फकती असेल? हे
साांगणारे स्थान. म्हणजेच, मेष लग्नाच्या लोकाांसाठी, शनी महाराज म्हणजे कमावधीपती + एकादश स्थानीचे
स्वामी. अथावतच, शुभ िलदायक.
असेच काही वृमश्चक लग्नाच्या लोकाांसाठी आहे. वृमश्चक लग्नाच्या लोकाांसाठी, शनी महाराज हे
तृतीय, म्हणजे पराक्रम/बांधू स्थानाचे स्वामी. तसेच, चतुथव स्थानीचे स्वामी. पुन्हा, शनी महाराज हे वृमश्चक
लग्नाच्या लोकाांसाठी शुभ िलदायक असतात.
आता, थोडे मकर लग्नाच्या लोकाांचे पाहू.
मकर लग्नापासून, मांगळ महाराजाांची मेष ही रास चौथी असते. आमण वृमश्चक ही रास अकरावी
असते. म्हणजेच, मांगळदेव हे मकर लग्नाच्या लोकाांसाठी कें द्राधीपती अमधक एकादश स्थानीचे मालक.
असेच काही कुां भ लग्नाच्या लोकाांचे. कुां भ लग्नाच्या लोकाांसाठी, मांगळ महाराज हे तृतीय म्हणजे
पराक्रम भावाचे स्वामी. आमण दशम भावाचे, म्हणजे कमवस्थानीचे स्वामी.
याचाच अथव असा की, मेष आमण वृमश्चक, या मांगळदेवाांच्या राशींसाठी शनी महाराज हे शुभ
िलदायक असतात.
मकर आमण कुां भ, या शनी महाराजाांच्या राशींसाठी मांगळ महाराज हे शुभ िलदायक असतात.
मग ज्योमतष शास्त्राप्रमाणे, मांगळ महाराज आमण शनी महाराज एकमेकाांचे शत्रू कसे काय? तसे
नाही, हे दोघेही एकमेकाांचे पूरक ग्रह आहेत. त्याांच्यात वैचाररक मतभेद असतील. पण ते एकमेकाांचे शत्रू
नाहीत, हे मात्र नक्की.
तर, ज्योमतषी ममत्राांनो, मी येत आहे माझे नवीन पुस्तक घेऊन. जरा सगळे ममळू न या नव्या
पैलूांबद्दलसुिा मवचार करू की).
तर, सोहमला समजून आले होते. "आपली राहू महादशा चालू आहे". पांचमेत राहू असणे म्हणजे,
सांततीप्राप्तीसाठी अवघड मस्थती. त्यातच, राहू महाराज उच्चेचे, रोमहणी नक्षत्रात मवराजमान.
१९९३ सालीच सोहमची राहू महादशा सुरु झाली होती. तेव्हा सोहम ५ वीत मशकत होता.
तेव्हाच सोहमने पमहल्याांदाच, इयत्ता पाचवीत शाळे ला दाांडी मारायला सुरुवात के ली. सोहम, १९९३ पासून
आत्तापयांत 'कधी पास कधी नापास' असाच पुढे सरकत होता. कधी मुली पटवायच्या नव्या नव्या युक्त्या
शोधत होता. तर कधी कधी, मुलींना कोणी छेडले, की त्या मुलाांशी भाांडत होता. कधी चाांगले वागत होता
आमण कधी वाईट वागत होता.
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राहू महाराज उच्चेचे असल्यामुळे त्याला इां मजमनअररगला प्रवेश ममळाला. पण, हेच राहू महाराज
पांचमेत असल्यामुळे त्याला मध्यम िळे ममळत होती. आमण आता तर पमहल्याांदाच "आपली राहू महादशा
चालू आहे" हे समजले होते.
राहुदेवाांमवषयी आत्तापयांत काहीच मामहती नव्हती. जेव्हा मामहती झाली, तेव्हा सोहमचे
हातपायच गळू न गेले. आधीच राहू महादशा, त्याच्यातच मनात सांशय, आपल्याला कोणी भुताने झपाटलांय की
काय? हे समजायचा सुिा काहीच मागव फदसत नव्हता. आधीच सोहम अमतशय हळव्या मनाचा. त्यातच हे
भयानक प्रकार आयुष्यात सुरु होते. बुिीने काम करणेच बांद के ले होते. देवाची ही माया, सोहमला सहनच
होत नव्हती.
"अरे बाप रे , आता काही खरे नाही फदसत." हे तर काहीच नव्हते. अजून मोठ्या मोठ्या गोष्टी तर
अजून समजायच्या होत्या.
दुसऱ्या फदवशी, ऑफिस मधले सर सोहमला म्हणाले "सोहम तुला मांडलेश्वरला जायला जमेल का?
मांडलेश्वर मध्यप्रदेश मध्ये आहे. सोपे आहे, पुण्यावरून इां दोरला जाणारी बस पकडायची आमण मांडलेश्वरला
उतरायचे."
सोहम कधीच पुणे सोडू न एकटा बाहेर गेला नव्हता. सोहम घाबरला.
सोहम म्हणाला "सर मवचार करून साांगतो".
सर म्हणाले "मवचार करायचा असेल तर दुसरी नोकरी शोधा".
"नोकरी तर ममळणार नाही. िु कटचा टाईम पास होईल. त्यापेक्षा आपण मांडलेश्वरला जाऊ."
ईन-मीन दोन-तीन ममहनेच झाले होते नोकरीला लागून. अजून काही येत सुिा नव्हते. मांडलेश्वरला
जाऊन काय करायचे? तेही मामहती नव्हते. खूप भीती वाटत होती. पण काय करणार? पोटासाठी सगळे
करावे लागते.
तर असा, सोहम मांडलेश्वरला मनघाला. रात्रीची इां दोरची बस पकडली. पहाटे ४ वाजताच
मांडलेश्वरला उतरला. ज्या साईटवर जायचे होते, ती मतथून १५ फकलोमीटर होती. पमहली बस ६ वाजता
होती. दोन तास भीत-भीतच बस स्थानकावरच बसून रामहला.
पहाटे रस्त्यावर ममळणारा चहा त्याने पमहल्याांदाच अनुभवला होता. सकाळी ६ वाजता बस आली.
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बसमध्ये, अमतशय सुांदर मुलगी त्याच्याच बाजूला येऊन बसली. मनातून गडी खुष झाला होता, पण, उगाचच
अांग चोरून बसायचे नाटक करू लागला. आश्चयव म्हणजे, त्या मुलीने स्वत:हून सोहमशी बोलायला सुरुवात
के ली. अध्याव तासाच्या प्रवासात मतने सोहमचा मोबाईल नांबरसुिा घेतला. ज्योमतका नाव होते मतचे. कसे
कु ठू न जाणे, सोहम मुलींच्या बाबतीत नशीबवान होता.
जाताना, रस्त्यात दोन्ही बाजूला मनसगवरम्य वातावरण, आजूबाजूची महरवीगार शेती. थांडीचे
फदवस असल्यामुळे, मनाला प्रसन्न करणारे थांड वातावरण. शेजारीच बसलेली सुांदर मुलगी. "सोहम का फदल
बाग बाग हो गया था". तेवढ्यात मतची उतरायची वेळ झाली. सोहम पुन्हा एकटा पुढच्या प्रवासाला मनघाला
होता.
हॉटेलवर मस्त पैकी एक रूम घेतली. शेजारच्याच, घर वजा धाब्यावर, नाश्ता करण्यासाठी गेला.
मस्त पैकी दही आमण आलू-पराठा मागवला. मध्यप्रदेश मधल्या लोकाांची, शुि लहदी भाषा ऐकू न मन अजूनच
प्रसन्न झाले होते. पुढचे काही फदवस सोहम, स्वत:ची तोडकी मोडकी लहदी शुि समजून चालवणार होता.
साईटवर जाऊन, दोन फदवस मस्त पैकी काम उरकू न सोहम पुण्याकडे परत मनघाला. पण, मुख्य
रस्त्यावर आल्यावर समजले "दुपारी रॅव्हल्सच्या बसेस जात नाहीत". त्यासाठी सांध्याकाळपयांत थाांबावे
लागणार होते. सोहमने ठरवले "आपण मध्यप्रदेशच्या एस.टी ने महाराष्ट्र बॉडवर पयांत येऊ. मतथे काहीना काही
ममळे लच पुण्याला जायला आमण वेळ वाचेल".
त्याला धुळ्यापयांत एस.टी ममळाली. इां दोरकडे येताना, रात्री कधीतरी रस्त्यात मशडी फदसले होते.
सोहमला वाटू लागले. धुळ्यावरून मशडीला जाऊ, मतथून शनी-लशगणापूरला जाऊ. पुढे नगर रस्त्यावरून
पुण्याची गाडी पकडू .
मांडलेश्वर ते धुळे, हा ४ तासाचा प्रवास होता. बसायला जागा २ तासाांने ममळाली. धुळ्यावरून,
रात्री ९ वाजता सोहम मशडीला पोचला. रात्री मशडीलाच झोप घेतली. अगदी कधी नव्हे ते, सोहमने पहाटेच
उठू न साई-बाबाांचे दशवन घेतले. मतथून शनी-लशगणापूरला जाऊन, मवधीपूववक शनी महाराजाांचे दशवन घेतले.
नांतर सोहम पुण्याला आला.
इथेच, साईबाबाांची आमण शनी महाराजाांची दृष्टी सोहमवर पडली असणार. सोहमच्या आयुष्यात
शनी महाराजाांची एन्री झाली होती. तसे, शनी महाराजाांची एन्री सोहमच्या आयुष्यात िार पूवीच झाली
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होती. पण सोहमला हे कळायला भरपूर अवकाश आहे.
ते जाउदे, इां मजमनअर झाल्यापासून देवावर थोडासा मवश्वास बसला होता सोहमचा.
दरम्यान, सोहम पुण्यात असताना, एकदा शायना सोहमला म्हणाली - "माझी ती मैत्रीण आहे ना
"पूजा", मतला तू आवडतोस". आपण लोणावळ्याला सहलीला गेलो होतो. तेव्हा मतने तुला पामहले होते. ती
म्हणत होती "तुझे हसणे सगळीकडे आनांद पसरवते".
तू भेटणार का मतला?
पण, सोहम आता एक-पत्नीव्रत (एक - नसलेली पत्नी व्रत) झाला होता. ती म्हणजे मानसी. त्यामुळे
तो नाही म्हणाला.
ऑफिसला आल्यावर "कॅ रे क्टर" प्रकरण अजूनच वाढू लागले होते. कधी कधी वाटायचे "नोकरी
गेली तरी चालेल पण, एकाला तरी ऑफिसमधेच मारायचेच". साल्याांनो, लपून कशाला लडता. समोर येऊन
भाांडून दाखवा." एक तर हारे ल तरी नाही तरी हारवेल तरी." पाळत ठे वता, मनावर सुिा पाळत ठे वता. मला
टॉचवर करून तुम्हाला काय ममळणार आहे? मी तर अजून नवीनच आहे ऑफिसमध्ये. कोणाशी भाांडलोही
नाही. दुसऱ्यावर पाळत ठे वणे म्हणजे, स्वत:चे मन कमजोर असण्याचे लक्षण आहे. मन ही हारा, तो क्या
जीता?
सोहम नोकरीसुिा सोडायला तयार होता. पण, इतरही रठकाणचे लोक "कॅ रे क्टर" हा शब्द वापरून
त्याला लखडीत पकडू लागले होते.
पुन्हा पळू न जावेसे वाटू लागले होते.
ही तर िक्त सुरुवात होती. यापेक्षाही मोठी मोठी कोडी पडणार होती सोहमला.
ऑफिस सुटल्यावर, खडकीला जाऊन मासे टाकणे सुरूच होते. कधी कधी सोहम मतथेच व्हॉलीबॉल
खेळत बसायचा. सगळे लहानपणीचे ममत्र असायचे सोबत.
असेच एकदा, सोहम कॉलनीमधल्या काही ममत्राांशी बोलत असताना कमवता फदसली (सोहमची
पमहली गलव-फ्रेंड). ती सुिा आता नोकरीला लागली होती. मनात मवचार आला "आपण आता नवीन आयुष्य
सुरु करणार आहोत. कधी ना कधी आपले महच्याबरोबर काहीतरी नाते होते. भलेही ते तुटले असेल. पण
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आपण, आपल्या चुकीसाठी मािी मागायलाच हवी. तर, आपले लग्न व्हायच्या अगोदर आपण महची मािी
मागायला हवी."
सोहमने मनातला मवचार ममत्राांना साांमगतला. मतचा मवषय काढताच काही ममत्राांचे हात
मोबाईलकडे गेले. हे सोहमच्या नजरे त आले होते. काही मुलाांने आपापले मोबाईल काढले. दोन-तीन बटणे
दाबून मखशात ठे ऊन टाकले. मोबाईल मखशात ठे ऊन, सगळे सोहमच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ लागले.
सोहम म्हणाला "यार जाऊन बोलतो मतच्याशी. ती कामाला चालली आहे. रस्त्यातच गाठतो आमण
बोलतो मतच्याशी."
सगळे म्हणाले "जा पटकन, दोन मममनटात ती एकदम गायब होते कु ठे तरी ".
सोहम मनघाला, मतला रस्त्यातच गाठले.
सोहम - कमवता, थाांब ना मला बोलायचांय.
कमवता - (वळू न पामहले पण थाांबली नाही.)
सोहम - कमवता थाांब ना. मला खरां च बोलायचां.
कमवता - मला काहीही बोलायचे नाही.
सोहम - एकदा, शेवटचे ऐकू न घे.
कमवता - तू जा, मला त्रास देऊ नकोस.
खडकी स्टेशन पयांत सोहम मवनवणी करत रामहला. पण, ती काही थाांबली नाही. शेवटी खडकी
स्टेशनलाच गाडी लावून, सोहम मतच्या मागे चालत मनघाला. मतच्या चालण्याचा वेग इतका होता, की सोहम
मतच्यासोबत चालण्यासाठी जवळ जवळ पळत होता.
कसे बसे "दोन मममनट बोलायचांय" असे म्हणून मतला थाांबवले.
सोहम - मला माि कर. (याला मला माि कर म्हणण्याची इतकी सवय झाली होती, की मािीला
सुिा आता कां टाळा आला असेल.)
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ती - तुला मी कधीच माि के ले होते.
सोहम - मला वाटले की मी चुकीची मािी मागावी. म्हणून आलो.
ती - माि के ले. आता मी जाऊ?
सोहम - तुला पुन्हा एकदा माझ्याशी मैत्री करायला आवडेल? (मनातच - मला तुझी स्वप् पूणव
करायची होती )
ती- नको रे बाबा, तुझ्यासोबत मैत्री परवडत नाही.
सोहम - मी तुला पुन्हा प्रेमात पड असे नाही म्हणालो. मी म्हणालो, माझ्यासोबत मैत्री करायला
आवडेल का?
ती- नाही.
सोहम - ठीक आहे. गुड बाय.
मािी मामगतल्यावर सोहमच्या मनावरचे ओझे हलके झाले होते.
रात्री सोहम घरी पोचला. आई म्हणाली "अरे सोहम, तुझी ती बसमधली मैत्रीण होती ना नीता?
(सोहमची दुसरी गलव-फ्रेंड), मतचा िोन आला होता."
"बघ मतला िोन करून. भरपूर फदवसाांने िोन आला मतचा."
सोहमला अजूनच टेन्शन आले. सोहमने थेट मतला िोन लावला.
नीता - हेलो.
सोहम - सोहम बोल रहा हू.
नीता- अरे सोहम, कहो कै से हो?
सोहम - देखो यार नीता, मै पहले से ही बहोत टेन्शन मे हू. तुम मेरी लचता और मत बढाओ. आज
के बाद ्लीज मुझे िोन मत करना.
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नीता - पर, क्या हुआ?
सोहम - देखो, मै अभी कु छ नाही बता सकता. लेकीन ्लीज आगे से िोन मत करना.
नीता - सुनो तो............
तोपयांत सोहमने िोन कट सुिा के ला होता.
पुढचे दोन फदवस टेन्शन अजूनच वाढले होते. ऑफिसमध्ये जावेसेच वाटत नव्हते.
दोन फदवसाांने सोहम सांकेतच्या घरी गेला. मतथेच हांमसकाचा िोन आला. (ती गलव फ्रेंड, मजने
बामलश समजून, सोहमशी असणारे नाते तोडू न टाकले होते.)
हांमसका - हेलो,
सोहम - कोण आहे?
हांमसका - मी हांमसका बोलतेय, हा माझा नवीन नांबर आहे.
सोहम - बोल हांमसका, कसे काय आमची आठवण?
हांमसका - तू अजून मोठा झालास की नाही? हे पाहण्यासाठी िोन के ला.
सोहम - झालोय की, उां ची आता ५.१० इां च आहे. वजन असेल ६०-६२ फकलो. (आता मतचा प्रश्न न
कळल्यामुळे, सोहमने भोळे पणाने हे उत्तर फदले. की, सोहमला झपाटलेल्या भुताने हे उत्तर फदले. हे समजणे
सोहमलासुिा अवघड झाले होते).
हांमसका - म्हणजे, तू अजूनही तसाच बामलश आहेस.
िोन कट झाला होता (अथावतच, हांमसकाने कट के ला होता). सोहम आता कधी कधी असांबि गोष्टी
बोलू लागला होता आमण हे त्यालासुिा कळू लागले होते.
दुसऱ्याच फदवशी, बांगालच्या गलव-फ्रेंडचा सुिा िोन आला. "सोहम, मै तुम से बहोत ्यार करने
लगी थी, तुमने ऐसे क्यो फकया?" वगैरे वगैरे प्रश्न मवचारून त्याला भांडावून सोडले मतने.
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म्हणजे गेल्या ४ फदवसातच, त्याच्या ४ जुन्या गलव फ्रेंडस आयुष्यात परत आल्या होत्या.
जणू काही कोणीतरी, सोहमचे चाररत्र्य कसे आहे? हेच दाखवून देत होते. पर, मपक्चर अभी बाकी
है मेरे दोस्त.
मवनोद, अमभमजत, सायली, शायना, मववेक, असा ग्रुप त्या फदवशी पुन्हा एकत्र आला होता. मवनोद
म्हणाला, "यार सोहम, मानले तुला. काय इमोशनली वेड्यात काढतोस तू मुलींना." बहुतेक सोहमला अथव
कळला नसावा (सोहम मनातच म्हणाला - आयला, इथे स्वत:ची वाट लागली आहे. आमण मी काय कोणाला
इमोशनली वेड्यात काढणार?)
काही वेळाने, मवनोद गेल्यावर सायली म्हणाली "सोहम, तू मुलींच्या भावनाांशी खेळतोस".
मववेक तर सोहमकडे मुली पटवण्याच्या युक्त्या मागू लागला.
सोहमला वाटू लागले "आता ममत्राांचा सुिा मवश्वास सांपलेला फदसतो आपल्यावरचा."
तेवढ्यात हरीश आला. हरीशने मड्लोमानांतरच नोकरी ममळवली होती. आज तो चाांगल्या
पगारावर आमण हुद्द्द्यावर, मोठ्या कां पनीमध्ये काम करत होता.
हरीश लग्नाची पमत्रका घेऊन आला होता. पमत्रका वाचून झाल्यावर सोहम म्हणाला "यार हर्या, मी
पण लग्न करूनच टाकतो."
हरीश म्हणाला - "एवढ्यात कां टाळलास होय? अजून खुप काही बाकी आहे."
सगळे टोचून बोलू लागले होते सोहमला.
िक्त शायना अजूनपयांत काहीच बोलली नव्हती. बहुतेक, ती स्वत:च्या तुटलेल्या प्रेम कहाणीमध्ये
दांग असेल तेव्हा.
शायना रोज सोहमच्या घरी यायची. मतथून त्याला घेऊन, सगळ्या ममत्राांनी ठरवलेल्या रठकाणी
जायची.
फकत्येक फदवस, तीच एक सहारा होती सोहमसाठी.
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इकडे घरी, सोहमची आज्जी गावावरून आली होती. सोबत सोहमची अजून एक लाांबची बहीण,
मीनू सुिा होती.
इथेही, सोहमच्या नवीन घरी एक नवीन माांजराचे मपल्लू आले होते. ममनूने त्या मपल्लाचे नाव
'शायनाच' ठे वले होते. खरे तर, सोहमच्या आमण शायनाच्या मैत्रीबद्दल ममनूने मामहती गोळा के ली होती. मीनू
सोहमला टोचून टोचून शायनाच्या नावाने मचडवत होती.
आता अजून एक शत्रू सापडला होता. ती म्हणजे ममनू. पण सोहम मवचार करायचा -"मी ममनुचे
काय घोडे मारले आहे? उलट, मतला नोकरी शोधायला आईने मदत के ली. इथे घरी ठे ऊन घेऊन रहायची सोय
के ली. आमण ममनू, मला तर मला, पण आईला सुिा टोचून बोलते? एवढी वषव तर ती गावाकडेच होती.
म्हणजे, चुकूनही आम्ही मतचे काहीच वाईट के लेले नाही, ज्याचा ही बदला घेत आहे". ममनूने एका दैनांफदन
मामलके मधल्या, नकारात्मक पात्र असणाऱ्या बाईचे नाव सोहमच्या आईला फदले होते. हे सोहमला नांतर
कधीतरी समजले.)
दुसरीकडे, पुण्यात राहणारी बमहणसुिा सोहमला नीताच्या नावाने मचडवत होती. म्हणजे अजून
एक शत्रू सापडला होता.
बाहेर तर शत्रू होतेच. पण घरातलेच मुख्य शत्रू होते. कोळी जाळे मवणतो. त्याच्यात मशकार
अडकली, की अलगद त्याला पकडतो. असेच काही सोहमचे झाले होते. फकती कोळ्याांने जाळे मवणले होते?
मामहती नाही. पण, सोहम पुरता अडकत चालला होता.
सोहमचे लग्नाचे वय झाले होते. सोहमला दाखवायचा कायवक्रम दर आठवड्याला होत होता.
सोहमच्या लाांबच्या मामीसुिा घराजवळच रहात होत्या, अगदी १ फकलोमीटर अांतरावर. पण, सोहमला
पाहायला कोणतेही स्थळ आले रे आले, की याची मामहती त्याांना कशी काय ममळत होती? देवच जाणे. आमण,
त्या धावतपळतच सोहमच्या घरी यायच्या. इतक्या घाईघाईत त्या घरी यायच्या, की त्याांचा श्वाससुिा
िु ललेला असायचा.
सोहमचा पगार कमी होता. त्याला लग्नाला नकार ममळू लागले होते. कोणीही सोहमला नकार
फदला, की त्याच्या सगळ्या लाांबच्या बमहणी आमण लाांबच्या मामी खूष व्हायच्या..
दरम्यान, ऑफिसमधल्या सराांने सोहमला जैसलमेरला पाठवायचे ठरवले.
210

पमहल्याांदाच एवढ्या लाांब जायचे होते. जैसलमेर म्हणजे, पाफकस्तानच्या बॉडवर जवळ असणारे
राजस्थान मधील शहर. "जवळ पाफकस्तान आहे, सगळीकडे मममलटरी असते. "युि सुरु झाले तर?. कोणी
बॉम्ब टाकला तर?" अशा मवचाराांने सोहम खूप घाबरला. पण जायला तर लागणारच होते.
सोहमला रे ल्वेचे मतकीट वगैरे काढणे मामहतीच नव्हते. बाबा बसनेच मनघाला. दुपारी १.३०
वाजता बस मनघाली. ती दुसऱ्या फदवशी सकाळी ९.३० वाजता उदयपुरला पोचणार होती. त्या २ बाय ६
च्या जागेत, ए.सी मध्ये झोपच लागत नव्हती. शी आमण शू ला जाण्याची सुिा पांचाईत होती. रात्री झोपच
येत नव्हती. सकाळी कधी तरी ४-५ वाजता डोळा लागला. जाग आली ते थेट १० वाजता.
उठू न पहातो तर, बस पार्ककगमध्ये उभी होती. सोहम एकटाच होता गाडीत. खाली येऊन मवचारले.
लोक म्हणाले "उदयपुर तो यहासे ५० कोस दूर है."
म्हणजे सोहम पुढे उतरला होता. जागेचे नाव होते नाथद्वारा. सोहमने मवचार के ला, "नाश्ता करू
आमण पुढे काय करायचे ते पाहू." हॉटेलमध्ये गेल्यावर, मस्त पैकी आलू पराठा आमण दही मागवून सोहम
खातच होता. तेवढ्यात, कु ठू न बुिी झाली आमण हॉटेलवाल्याला याने मवचारले.
सोहम - यहासे जैसलमेर कै से जाऊ?
हॉटेलवाला - देखो भाईसाब, उदयपुर से गाडी २ बजे मनकलेगी और ३ बजे यहा पहुचेगी. और आगे
जैसलमेर जाएगी..
सोहम - अब तो के वल ११ बज रहे है. ४ घांटे क्या करू?
हॉटेलवाला - जाईये, नाथद्वारा के दशवन फकजीये.
सोहम - नाथद्वारा कोई भगवान है?
हॉटेलवाला - आपके महाराष्ट्र मे जैसे पांढरपूर हे. वैसे ही, यहा पे नाथद्वारा (म्हणजे, सोहमला
देवानेच मुद्दामहून झोपवले होते. आमण उठवले तेव्हा तो नाथद्वारा मध्ये होता).
सोहम - मांफदर फकतनी दूर है??
हॉटेलवाला - बस एक कोंस, पाच मीनट मे पोहोच जाओगे चलते चलते.
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सोहम आता नाथाद्वाराचे म्हणजेच, कृ ष्णाचे दशवन घ्यायला मनघाला होता.
तर, मतथले काही लोक नेहमी ही गोष्ट साांगतात - कृ ष्णाच्या गोष्टीमध्ये एकदा, जरासांध म्हणून
त्याचा शत्रू कृ ष्णाला मारायला आलेला असतो. त्याच्याबरोबर काल-यवन नावाचा अजून एक राजा असतो.
काल-यवनला वरदान असते की "तू ज्याच्या डोक्यावर हात ठे वशील, तो भस्म होईल."
तसे पाहता, कृ ष्ण त्याला सहज मारू शकला असता. पण, देवाने काल-यवनला फदलेल्या वरदानाचा
त्याला अपमान करायचा नसतो. कृ ष्ण म्हणतो "आपण दोघे युि करू. पण आधी तू मला पकडू न दाखव." असे
म्हणून कृ ष्ण पळत सुटतो.
पळत पळत कृ ष्ण एका गुहत
े मशरतो. मतथे, िार वषाांपासून एक राजा झोपलेला असतो. त्या
राजाचे नाव असते "मुचकुां द". देव आमण दानवाांच्या युिात, मुचकुां द राजा देवाांच्या बाजूने लढतो. खूप वषाांने
युि लजकल्यावर, इां द्र-देव राजाला म्हणतो "साांग तुला काय हवे आहे?" राजा म्हणतो "मी िार थकलो आहे.
मला आता झोपायला जागा दे." इां द्रदेव, त्या राजाला वरदान देऊन म्हणतात "तू पृथ्वीवर जाऊन एका गुहत
े
झोप. जो कोणी तुला उठवेल आमण तुझी त्याचावर नजर पडेल, तो क्षणाधावत जळू न भस्म होईल. तुझ्या झोपेत
कोणीही व्यत्यय आणू शकणार नाही".
इकडे कृ ष्ण, धावत धावत काल-यवनाला त्याच गुहत
े घेऊन येतो. स्वत:चा शेला, त्या झोपलेल्या
राजाच्या अांगावर टाकू न लपून बसतो. काल यवन, कृ ष्ण समजून त्या झोपलेल्या मुचकुां द राजाला लाथ मारून
उठवतो. राजा जागा होताच त्याची नजर काल-यवनावर पडते. आमण तो जळू न भस्म होतो. तर अश्या प्रकारे
कृ ष्ण, महादेवाने फदलेल्या वरदानाचा अपमान न करता देखील स्वत:च्या शत्रूचा पराजय करतो.

रण-भूमी सोडू न पळल्यामुळे कृ ष्णाला नाव पडले "रणछोडदास". तर नाथद्वाराचे हे मांफदर म्हणजे,
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"रणछोडदास" मांफदर उिव "श्रीनाथजी" मांफदर म्हणून ओळखले जाते.

तर सोहम, याच "रणछोडदास" चे उिव "कृ ष्णाचे" दशवन घेण्यासाठी चालला होता. कृ ष्णाचे दशवन
घेताना, का कोण जाणे? पण डोळ्यात पाणी दाटू न आले होते. दशवन घेऊन आल्यावर, जोधपुर आमण मतथून
जैसलमेर. असा एकू ण ३६ तासाचा प्रवास करून सोहम जैसलमेरला पोचला. दुसर्या फदवशी, पुन्हा १२ तास
काम करून सोहम घरी मनघाला.
येताना मतथलाच एक माणूस भेटला. तो म्हणाला "इथून आपल्याला जोधपूरला जायला रे ल्वे
ममळे ल. जोधपुरवरून, सकाळीच तुला पुण्याला जायला रे ल्वे ममळे ल." दोघे जोधपुरला पोचले. सोहमने पुढची
रे ल्वे पकडली आमण जनरल डब्ब्यात मशरला. पण, डबा आधीच पूणव भरला होता. बसायला जागा काही
ममळाली नाही. पुढचे १६ तास सोहम उभाच होता. १६ तासाांने, दरवाज्याजवळ पायरयाांवर जागा ममळाली.
सोहम, ३ फदवस आणी १६ तासाांतच घरी परत सुिा आला होता. पण त्या काळात, िक्त ६ तासच
व्यवमस्थत झोपला होता. म्हणजेच, ८८ पैकी ८२ तास त्याने प्रवास के ला होता. तसेच, आयुष्यात पमहल्याांदाच
एवढी धावपळ के ली होती. सोहम १६ तास उभाच रामहला होता. त्याच्या शरीरातले पाण्याचे आमण पाांढर्या
पेशींचे प्रमाण िार कमी झाले. सोहमचे म्हणजे असे झाले होते "आधीच दुष्काळ, त्यात तेरावा ममहना."
हा बाबा आधीच इतका घाबरला होता. त्यातच, दवाखान्यात जाऊन बसला.
तसे त्याला हॉमस्पटलमध्ये दाखल होण्याची गरज नव्हती. पण, "सलाईन लावले की पुढे तब्ब्येत
चाांगली सुधारते आमण माणूस जाड होतो. आपले वजन िक्त ६० फकलो आहे. ते वाढेल" असे समजून तो
हॉमस्पटल मध्ये दाखल झाला.
दुसऱ्या फदवशी त्याने मवचार के ला "शायना आजकाल आपण के लेला िोन उचलत नाही. आपण
मतच्या मैत्रीची परीक्षा घेऊ".
सोहमने शायनाला मेसेज करून साांमगतले "मी हॉमस्पटल मध्ये अॅडमीट आहे".
सांध्याकाळी, त्याच्या बांगालच्या (इां टरनेट वरची गलव फ्रेंड) गलव फ्रेंडचा मेसेज आला "भगवान, कमो
की सजा कभी ना कभी जरूर देता है".
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आता सोहमचा सांशय मवश्वासामध्ये बदलला होता. एक तर त्याचा मोबाईल हॅक झाला होता.
ककवा शायनासुिा शत्रून
ां ा ममळालेली होती. आमण अथावतच, बांगालची गलव फ्रेंड, मजच्याशी हा मतला मवना
पाहता लग्न करायला तयार होता. ती याला शत्रू मानत होती.
"आपण हॉमस्पटलमध्ये अॅडमीट आहोत, हे इतक्या दूर, बांगालमध्ये असणाऱ्या मुलीला कसे काय
समजले?" हा मवचार करून करून चक्कर यायला लागली होती.
या चार फदवसाांत शायना भेटायलासुिा आली नव्हती. मतने अक्षय, सांकेत, मवशाल आमण
इतराांनाही साांमगतले नसावे. कोणीही ममत्रसुिा भेटायला आला नाही. इतर वेळेस, अक्षयची आई हॉमस्पटल
मध्ये असताना, शायनाची बमहण हॉमस्पटल मध्ये असताना, शायना स्वत: सोहमला हॉमस्पटलमध्ये घेऊन जात
होती. आमण सोहमसुिा ममत्राांसाठी जात होता.
आता सोहमला ममत्र-मैमत्रणींवर सुिा मवश्वास ठे वणे अवघड झाले होते.
सोहम घरी आल्यावर दोन फदवसाांने शायना पुजाला घेऊन सोहमला भेटायला आली. पण, सोहमने
काहीही जाणवू फदले नाही. सोहम म्हणाला "मी नाही येणार तुमच्या बरोबर" आमण पुढे तुम्हीही कधी येऊ
नका माझ्याकडे."
सोहमने मैत्रीचे नाते तोडू न टाकले होते. कोणीतरी म्हणालेच आहे "जेव्हा तुम्ही यशस्वी होता,
तेव्हा तुम्हाला काहीही बोलायची गरज नसते. आमण जेव्हा तुम्ही अयशस्वी होता, तेव्हा तुम्ही उत्तर द्यायला
न थाांबलेलेच बरे ."
अयशस्वी झाल्यामुळे, सोहमने आता कायमस्वरूपी एकटे राहणे स्वीकारले होते. एकट्या लोकाांना
साथ देणारा सोहम, आता स्वत: एकटा पडला होता.
चार फदवस सलाईन घेतल्यावर "आता आपल्यात िरक पडेल" असे सोहमला वाटले. पण ती आशा
व्यथव होती.
ऑफिसमध्ये आल्यावर, सोहमच्या िायली गायब करणे, सोहम वापरत असलेले इांटरनेटचे उपकरण
गायब करणे, टोचून बोलणे. सोहम बाथरूमला गेला, की बाहेरून दरवाज्याला कडी लावून घेणे. असे प्रकार
वाढू लागले होते.
कोणाही ममत्राचा िोन आला, की सोहमला आता बोलावेसे वाटत नव्हते. त्याने िोनच उचलणे बांद
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करून टाकले होते. कधीतरी चुकून िोन उचलला गेलाच, तर सोहमला रडू कोसळू लागले होते. चार लभतीत,
एखाद्याला साखळदांडाने बाांधल्यासारखी त्याची अवस्था झाली होती.
ममत्राांची भाषा आता गोड रामहली नव्हती. एकदा सोहम आफदत्यकडे गेला. त्याला म्हणाला "यार
आफदत्य, जीव द्यावासा वाटतोय रे ." आफदत्य म्हणाला "ते बघ समोर मवहीर आहे, मार उडी."
कामावर जावेसे वाटत नव्हते. दुसरी नोकरी ममळत नव्हती. त्यातच, अनोळखी नांबर वरून
धमकीचे मेसेज येऊ लागले होते. पालटू न िोन करण्याची लहमत आता रामहली नव्हती. कोणी मदत करे ल असे
वाटत नव्हते. घरीही टेन्शन वाढले होते. घरच्याांना सुिा नीट काही साांगता येत नव्हते. मनातल्या मनात
घुसमट होत होती. कां पनीच्या कामासाठी बाहेर जावे लागले, तर बाहेरही मन रमत नव्हते. अनोळखी भीती
मनात साठू न रहात होती. याची गोष्ट ऐकू न ऐकू न, सगळे ममत्र सुिा वैतागले होते.
कोणाला साांमगतले "माझा मोबाईल, ई-मेल आय.डी. हॅक झाला आहे" तर कोणी मवश्वास ठे वत
नव्हते. याच्या पसवनल ई-मेल वाचून ऑफिस मध्ये त्रास फदला जात होता. काही फदवसाांने सोहमने मोबाईल
नांबरसुिा बदलून टाकला. पण, कधी मवके ट पडेल? साांगता येत नव्हते. "आपण खूप वाईट आहोत" असे वाटू
लागले होते". कधी वाटायचे, "पुन्हा पळू न जाऊ. आता तर कमवायची अक्कल आली आहे. घरच्याांपासून लाांब
राहून घरी पैसे पाठवू. पण इथे नको राहायला."
अजून चार ममहने कसे तरी गेल.े "थोडासा त्रास कमी होतोय" असे वाटू लागले होते. पण, जराजरी
कु ठे ही अपमान झाला की वाटायचे "आपण कधीही मरून जाऊत".
असेच एकदा सोहम सकाळी ऑफिसला मनघाला. रस्त्यातच, दापोडीपाशी गाडी पांक्चर झाली.
याला घाबरायला कारणच हवे होते. याने ऑफिसमध्ये कळवले "सर आज काही येऊ शकत नाही. गाडी पांक्चर
झाली आहे. मूडच गेला आहे ऑफिसला येण्याचा." सराांने समजून घेतले असावे.
पांक्चर काढू न सोहम घरी आला. त्या फदवशी रमववार होता. शेजारीच कु त्रे रडू लागले होते.
अजूनच भीती वाटू लागली. "मभत्यापाठी ब्रम्हराक्षस, अशी गत झाली होती." सोहमला वाटू लागले "आज
आपण नक्की मरणार आहोत". पण मरणारच असुत, तर घरात नको मरायला. आपण के तकावळे च्या
बालाजीला जाऊ. नमशबात असेल तर दशवन होईल. नाहीतर, कदामचत कात्रजच्या घाटातच मरून जाऊ."
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कोणाला तरी सोबत घ्यावे म्हणून सोहमने रोमहतला िोन लावला. पण, रोमहत मबझी असल्यामुळे
येऊ शकला नाही. मग हरीशला िोन लावला. हरीश यायला तयार होता. पण, सोहमने पुन्हा मवचार के ला
"याचे नवीनच लग्न झाले आहे". जर मी मरणार असेल, तर हरीशचा आमण त्याच्या बायकोचा जीव धोक्यात
नको टाकायला." हरीशला कळवले, ्लॅन कॅ न्सल झाला आहे. तू काही येऊ नकोस."
सोहम एकटाच के तकावळे च्या बालाजीला मनघाला. आधी खेड-मशवापूरचा दगाव, मग बनेश्वरचा
महादेव, नांतर के त-कावळे चा बालाजी आमण शेवटी नारायणपूरचा श्री. दत्त. दशवन घेऊन, हडपसर मागे सोहम
घरीसुिा पोचला. "आपण मेलो कसे नाही?" असे वाटले.
के तकावळे च्या बालाजीला गेला तेव्हा मतरुपती आठवू लागले. म्हणाला "देवा मतरुपतीची खूप
आठवण येतेय रे , मला बोलावून घे".
दुसर्याच फदवशी ऑफिसला गेल्यावर, ऑफिसमधले सर म्हणाले "सोहम तुला हैदराबादला जायचे
आहे". हैदराबादवरून साईट जवळच आहे. सोहमने मवचार के ला, "ठीक आहे, जाता येईल. हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश मध्ये आहे. मतरुपती जवळच असेल. कदामचत मतथेही जाता येईल." मामहती काढली तर, हैदराबाद ते
मतरुपती हा १२ तासाांचा प्रवास होता.
"आधी पुण्यावरून हैदराबादला जायचे. मतथून साईटवर जायचे. परत हैदराबादला यायचे. मतथून
मतरुपतीला जायचे. आमण मग पुण्याला परत यायचे. "असा भला मोठा प्रवास कोण करत बसणार? त्यापेक्षा
मतरुपतीला जायलाच नको".
महत्वाचे म्हणजे, सोहमला घाबरवून टाकणारी अजून एक गोष्ट त्याला कळाली. ती म्हणजे "मजथे
सोहम जाणार होता, तो नक्षलवादी भाग होता.".
पण जायला तर लागणारच होते. घाबरत घाबरत सोहम मनघाला. हैदराबादला पोचल्यावर
कळाले "जायचे रठकाण इथूनही िार दूर आहे". आधी हनमकोंडाला जायचे आमण मतथून पुढे कालेश्वरमला.
कालेश्वरमला साईट होती. त्या काळी आजच्या सारखे चाांगले रस्ते नव्हते झाले. उशीर लागणार होता
पोचायला. म्हणजे, मतरुपतीला जाणे रद्दच करावे लागणार होते."
रस्त्यात रठकठीकाणी मममलटरीच्या चौक्या होत्या. नक्षलवादी भाग असल्यामुळे, प्रत्येक गाडी
तपासूनच पुढे सोडली जात होती. सोहम अजूनच घाबरला. भीत भीत सोहम कालेश्वरमला पोचला. मतथे
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िोनची रें जसुिा येत नव्हती. मनव्वळ खेडे गाव होते ते. ईन-मीन २०० लोक रहात असतील. कु ठे पाण्याची
सुिा सोय नव्हती. जो माणूस घ्यायला येणार होता, त्याचा तर काही पत्ताच नव्हता. कसे तरी, एस.टी.डी
वरून त्याला िोन लावल्यावर तो गाडी घेऊन आला. त्या भागात जांगली प्राण्याांची भीती होती. सगळे लोक
चार-चाकीनेच / कारनेच प्रवास करत होते.
"आज काम करून उद्या मनघू" असे सोहमला वाटले. पण काम काही सांपले नाही. रात्री सोहमने
साईटवाल्या माणसाला मवनवणी के ली "मला खूप भीती वाटते आहे. मी दुसरीकडे राहणार नाही. मला
तुमच्याच रूमवर झोपू द्या." असे सोहमने पमहली रात्र काढली.
बोलता बोलता कळाले 'इथे महादेवाचे मांफदर आहे'. जवळच तीन नद्याांचा सांगम आहे. गोदावरी,
प्राणमहता आमण अमृतवामहनी. अमृतवामहनी ही नदी अदृश्य रुपात इथे आहे. महादेवाला जो अमभषेक के ला
जातो, त्याचे पाणी जममनीखालून गोदावरी आमण प्राणमहता नदीमध्ये ममळते. म्हणून अमृतवामहनी ही मतसरी
नदी झाली.
इथेच, साक्षात यम-देवाने, महादेवाचे ललग स्थापन करून तपश्चयाव के ली आमण मुक्तीचे वरदान
मामगतले. महादेवाने प्रसन्न होऊन यम-देवाला मुक्ती फदली. आमण त्याच मांफदरात स्वत: एक मशवललग स्थापन
के ले. एकाच मांफदरात दोन मशवललग असणारे भारतातले एकमेव मांफदर म्हणजे 'कालेश्वरम'. साक्षात यमदेवाला
मुक्ती ममळाली, म्हणून याचे दुसरे नाव "मुक्तेश्वरम." सोहमने ठरवले "काहीही करून दशवन घ्यायचेच."

दुसर्या फदवशी ऑफिसमधून िोन आला. "सोहम तुला कड्पाला सुिा जायचे आहे. मतरुपती
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पासून िक्त ८० फकलोमीटर आहे." म्हणजे बालाजीनेच बोलावले होते सोहमला, मतरुपतीला.
दुसऱ्या फदवशी सकाळीच उठू न कालेश्वरमचे दशवन घडले. सगळे साईटवर गेल.े काम सांपवता
सांपवता सांध्याकाळ झाली. सोहम पुन्हा मतथेच रामहला. मतसर्या फदवशी सकाळीच, सोहम पुन्हा हैदराबादकडे
मनघाला. हैदराबादवरून मतरुपतीला जाण्यासाठी रे ल्वे ममळाली. साधारणपणे रात्री ९.३० वाजता सोहम
मतरुपतीला पोचला. मतरुपतीला पोचल्यावर, त्याने कड्पाच्या माणसाला िोन के ला. पण तो म्हणाला की
"कल तो शमनवार और परसो इतवार है. साईट पर कोई नाही ममलेगा. आप सोमवारको आईये." सोहमने
ठरवले, "आजच मतरुमलाला जायचे. उद्या दशवन घेऊन परवा कड्पाला जायचे". सोहम, जेवण वगैरे करून
मतरुमलाला जाण्यासाठी बसमध्ये बसला.
शेवटचे, १२-१३ वषाांअगोदर मतरुपतीला जाणे झाले होते. मध्यांतरी बराच िरक पडला होता.
"वर गेल्यावर सामान कु ठे ठे वायचे? रूम ममळे ल का?" वगैरे भरपूर लचता होत्या." जवळच एक माणूस बसला
होता. तो सुिा एकटाच होता. सोहमला वाटले, "चला कोणीतरी पाटवनर ममळाला." सोहम त्याच्या शेजारी
जाऊन बसला. ओळख वगैरे झाली. तो माणूस पमहल्याांदाच मतरुपतीला आला होता. त्याचे डोळे म्हणजे,
अगदी ऐश्वयाव राय पेक्षाही सुांदर होते. सोहम म्हणाला "उपर जाके हम रहने के मलये जगह देखेंगे."
तो माणूस पमहल्याांदाच आला होता तरी म्हणाला "हमे रूम नही ममलेगी. हम क्लोक रूम मे
सामान रख के , जमीन पे ही सो जायेंगे." खरे च तसेच झाले. रूम ममळाली नाही. शेवटी, क्लोक रूम मध्ये
सामान ठे ऊन दोघे जममनीवरच झोपी गेल.े सकाळी उठू न, मुांडण, अांघोळ आमण इतरही गोष्टी उरके पयांत
सांध्याकाळ झाली. मुांडण, अांघोळ करताना, सोहमने अगदी मवश्वासाने स्वत:चे कपडे पाटवनरकडे फदले होते.
अगदी पाकीटसुिा.
सोहमला पुढे कड्पाला जायचे असल्यामुळे वेळ कमी होता. म्हणून, सोहम ३०० रुपयाांच्या
दशवनाच्या राांगेत गेला. तर त्याचा पाटवनर, फ्री दशवनाच्या राांगेत गेला.
३ तासात सोहमचे दशवन झाले. बालाजीचे दशवन घेताना, वैकुांठ म्हणजे काय हे समजते. मतरुपतीला
गेल्यावर, माणूस फकतीही चालत रामहला तरी थकवा जाणवत नाही. वातावरण अगदी प्रसन्न असते. सगळा
थकवा, शीण, कु ठे पळू न जातो? ते कळतच नाही. देवाचे दशवन िक्त एकाच मममनटात होते. पण, त्या एका
मममनटासाठी माणूस काहीही करू शकतो. राांग मोडू शकतो, दोरीवरून उडी मारू शकतो, आजूबाजूच्याांना,
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धक्का देऊ शकतो.
देवाजवळ गेल्यावर मात्र "आपण काय मागणार होतो?" ते आठवतच नाही. पण, "जे मागायचे
होते ते आपण मवसरलो आहोत" हे मात्र समजते. त्याचे रूप डोळ्यात फकतीही साठवायचे म्हणले, तरी दशवन
घेऊन बाहेर आल्यावर आठवत नाही. कदामचत, बालाजी कसा फदसतो? हे पाहण्यासाठीच पुन्हा पुन्हा आपण
मतरुपतीला जातो.
पुष्करणी तलाव, वराह स्वामींचे मांफदर, मुख्य मांफदरासमोर असणारे हनुमानाचे मांफदर, शेजारचे
राधा कृ ष्णाचे मांफदर, रामाचे मांफदर, आकाशगांगा, पाताळगांगा, लग्न मांडप, जेवणाचा मांडप, सगळे कसे
राजेशाही. का नसणार राजेशाही? जो जगाचा साांभाळ करतो, त्याचे सगळे च राजेशाहीच असणार.
मतरुपतीला फिरताना वाटते "जगाचा मध्य हाच आहे. आमण या भोवतीच सगळे जग फिरत
असावे". कसलीही लचता वाटत नाही. मतथे ममळणारे जेवण, चहा, अगदी सगळे च कसे अमृतासारखे वाटते.
सगळे सांत का 'मवठ्ठल मवठ्ठल' करतात? हे सुिा समजते.
दशवन घेऊन सोहम पुन्हा क्लोक रूमपाशी पोचला. त्याचा पाटवनर काही आला नव्हता. थकला
असल्यामुळे सोहम पटकन झोपी गेला. सकाळी ५-६ वाजता, त्याचा पाटवनर अगदी थकू न परत आला.
सोहम म्हणाला "यार मुझे वापस पुणे जाना है, रटकट कै से ममलेगा.?"
पाटवनर म्हणाला - यहा पे, दायी ओर रे ल्वे ररजवेशन की काउां टर है. सुबह ८ बजे वहापर जाओगे,
तो तुम्हे रटकट ममल जायेगी."
सोहम सकाळी ८ वाजताच ररजवेशन करण्यासाठी गेला. त्याला पुण्याचे मतकीट तर नाही ममळाले.
पण, कोल्हापूरचे ममळाले. असे म्हणले जाते की, मतरुपती बालाजीचे दशवन घेतल्यावर, पुढे महालक्ष्मीचे दशवन
घेतल्यामशवाय यात्रा पूणव होत नाही. कदामचत, देवालाच सोहमची यात्रा पूणव करून घ्यायची होती.
पुढे दोघाांने ठरवले "प्रसादाच्या राांगेत जाऊन जेवायचे". पण गदी पाहून सोहम घाबरला. आमण
परत जाऊ म्हणू लागला. पण पाटवनर म्हणाला "देखो, हमे बस २० ममनट मे खाना ममल जायेगा." पुन्हा तसेच
झाले. ते जेवण म्हणजे साक्षात अमृतापेक्षाही गोड. गव्हाची खीर, गरम गरम भात, रस्सम, साांबर, एक भाजी,
ताक, असा मस्त मेनू असतो. मतथे सगळे अन्न वािे वर मशजवले जाते. फदवसभरात, कमीत कमी १ लाख लोक
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मतथे जेवणाचा आस्वाद घेतात.
जेवल्यावर, दोघाांने रात्री पुन्हा बालाजीचे दशवन घ्यायचे ठरवले. सोहम पुन्हा ३०० रुपयाांच्या
लाईनमध्ये गेला. तर पाटवनर, पुन्हा फ्री दशवनाच्या राांगेत गेला. आज सोहमचे दशवन अडीच तासातच झाले.
पुन्हा रात्री १ वाजता सोहम क्लोक रूम वर आला. रात्रभर पाटवनरची वाट पहात रामहला. पण, पाटवनर काही
आला नाही. सकाळी समजले की, रात्रीच कु लूप परत करून, गेल्या दोन फदवसाांचा पाटवनर मनघून गेला होता.
सोहमची तब्ब्येत पुन्हा मबघडू लागली होती. दोन तीन वेळा उलटीसुिा झाली. (म्हणजे
माधवाच्या गोष्टीप्रमाणेच, बालाजीच्या आमण पववताच्या प्रभावाने, सोहमचे पाप उलटीच्या रूपाने बाहेर
पडले होते). इथे सोहम, 'माधव' झाला होता.
सकाळी ६ वाजता सोहम खाली मतरुपतीला जाण्यासाठी मनघाला. ७ वाजता मतरुपतीला पोचला.
कोल्हापूरला जाणारी गाडी सांध्याकाळी ७.१५ वाजता होती. म्हणजे, १२ तासात कड्पाला जाऊन परत
मतरुपतीला यायचे होते.
पण, बसमध्ये बसल्यावर समजले "कड्पा इथून २०० फकलोमीटर आहे". म्हणजे कमीत कमी ४
तास. ११.१५ वाजता सोहम कड्पाला पोचला. मतथे त्याला घेण्यासाठी कार उभीच होती. कारमध्ये
बसल्यावर अजून एक धक्का बसला. तो म्हणजे, साईट मतथून ८० फकलोमीटर, म्हणजे दीड ते दोन तास लाांब
होती.
सोहम देवाला मनातच प्राथवना करू लागला "देवा काम पटकन होऊ दे. म्हणजे सांध्याकाळी रे ल्वे
पकडता येईल. तब्ब्येत मबघडत चालली आहे."
सगळे १२.३० वाजता साईटवर पोचले. देवाने सोहमसाठी पुढचा बांदोबस्त आधीच करून ठे वला
होता. मवजेचे कनेक्शन नसल्यामुळे काहीच काम करता येणार नव्हते. पुढच्या ४५ मममनटात, सगळीकडे िोन
वगैरे करून, दीड वाजता सोहम पुन्हा कड्पाला जाण्यासाठी मनघाला. रस्त्याने जाता जाता, ब्रम्हमांगमटम
म्हणून गावी, एका मोठ्या सांताचे दशवन झाले. पुढे भमवष्यात काय घडणार आहे? हे त्या सांताांने मांफदराच्या
लभतींवर आधीच, म्हणजे जवळ जवळ २००-३०० वषाांपूवीच मलहून ठे वले आहे.
बरोबर ३.१५ वाजता सोहम कड्पाला पोचला. जणू काही बस त्याच्यासाठीच थाांबली होती.
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सोहम बसताच बस मनघाली. पण ४ तासात बसने मतरुपतीला पोचणे आवश्यक होते.
सांध्याकाळी ७ वाजून १० मममनटाांने बस मतरुपतीला पोचली. मेमडकल मध्ये औषधे घेऊन, पळत
पळत सोहम रे ल्वेमध्ये चढला.
आपला एक एक मममनट देवाने मलमहलेला असतो. हे आज सोहमला समजले होते.
पुढे कोल्हापूरला जाऊन, महालक्ष्मीचे दशवन घेऊन सोहम परत पुण्याला पोचला.
महत्वाचे आश्चयव म्हणजे १. श्रावण ममहना सुरु होता.
२. एकादशीच्या फदवशी, शुक्रवारी कालेश्वरमचे दशवन झाले होते.
३. त्रयोदशीच्या फदवशी आमण चतुदश
व ीच्या फदवशीही पुन्हा, म्हणजे शमनवारी आमण रमववारी
बालाजीचे दशवन झाले होते.
४. पौर्मणमेला, म्हणजेच मांगळवारी महालक्ष्मीचे दशवन झाले होते.
५. दोन फदवस त्याच्या सोबत असणारी व्यक्ती, ज्याने सोहमला "रे ल्वेचे मतकीट कु ठे ममळे ल?" हे
व्यवमस्थत साांमगतले. जेवणाच्या राांगेत "२० मममनटात जेवण ममळे ल" हे सुिा साांमगतले. सोहम मुांडण
करण्यासाठी गेल्यावर त्याचे पैसे आमण कपडे साांभाळले. पण, रात्री सोहम दशवन घेऊन आल्यावर तो व्यक्ती
गायब झाला होता. महत्वाचे म्हणजे, तो व्यक्ती पमहल्याांदाच मतरुपतीला आला होता. त्याचे डोळे , ऐश्वयाव राय
पेक्षाही सुांदर होते.
मग तो होता तरी कोण? "मजसका कोई नही, उसका खुदा होता है". सगळ्या जगाची आस सोडू न
सोहम कृ ष्णाकडे गेला होता. आमण, कृ ष्णानेसि
ु ा त्याच्या हाके ला उत्तर फदले होते.
पुन्हा ऑफिसला परत आल्यावर, सोहमकडे वेलल्डग मशीन बनवण्याची जबाबदारी आली. अनुभवी
लोकाांच्या मदतीने सोहमने दोन वेलल्डग मशीन बनवून फदल्या. हळू हळू टेलस्टगचे काम जमू लागले होते. काही
फदवसाांने, एक जनरे टर ररपेयर करण्याची जबाबदारी येऊन पडली. सगळ्याांच्या मदतीने हे सुिा काम ित्ते
झाले. कां पनीच्या ई-मेल पाहून, त्याच्या लप्रट्स काढू न द्यायची जबाबदारी सुिा पडली. हळू हळू एक एक
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जबाबदारी वाढत जाऊन, सोहम आता वकव -शॉप मधेच जास्त काळ राहू लागला होता. ऑफिसमध्ये येणे जाणे
कमी झाल्यामुळे, होणारा त्राससुिा कमी होऊ लागला होता.
अशातच, पुन्हा एकदा राजस्थानला जाण्याची वेळ आली. या वेळेस जायचे होते अजमेरला. असे
म्हणले जाते की "लोकाांना अजमेरच्या दग्यावचे दशवन लवकर ममळत नाही. ज्याला बाबा बोलावतात, त्यालाच
जायला ममळते". सोहमला तर दग्यावमवषयी काहीच मामहती नव्हते. पमहल्याांदाच अजमेरला जायचे होते. काम
िार अजांट असल्यामुळे सोहमसाठी मवमानाचे मतकीट पाठवले गेल.े आयुष्यात पमहल्याांदाच सोहम मवमानाने
जाणार होता. पमहल्याांदाच मवमानात बसणार असल्यामुळे, थोडी भीती, थोडे कु तूहल, थोडी मजा वाटत
होती.
मवमान मुांबईवरून जयपूरला जाणार होते. जयपूरवरून गाडीने अजमेरला जायचे होते. सोहम
मवमानात बसला. सोबतच, ज्याने सोहमचे मतकीट काढले तो सुिा होता. चेहऱ्यावरचा आनांद काही सोहमला
लपवता येत नव्हता.
शेवटी अजमेरला पोचल्यावर "राजस्थानमध्ये थांडीच्या फदवसात फकती मस्त वातावरण असते" हे
सोहमला समजले. ४ फदवस सोहम मतथेच रामहला. राजस्थान मधली माणस अगदी साधी-भोळी. मतथे
यात्रेकरूांची कोणतीही लुटा-लूट के ली जात नाही. या चार फदवसाांत सोहमने "आजूबाजूला काही देवस्थान आहे
का?" याची चौकशी सुरु के ली. त्याला समजले "अजमेरचा दगाव िक्त २० फकलोमीटर लाांब आहे". "तसेच,
अजमेर वरून पुष्कर सुिा िक्त १० फकलोमीटर लाांब आहे". पुण्याला मनघण्याच्या फदवशी, सोहम आधी
"ख्वाजा गरीब नवाज शरीिाांच्या दग्याववर गेला". आपण कधीही अजमेर शरीिच्या दग्यावला गेलो, की िक्त
२०-३० ममनटात दशवन ममळतेच ममळते. दशवन घेऊन सोहम पुष्करला गेला.
पुष्कर म्हणजे, पृथ्वीवर ब्रम्हदेवाचे मांफदर असणारी एकमेव जागा. मतथे एक मोठ्ठे सरोवर आहे. त्या
सरोवराचे नाव पुष्कर. म्हणूनच या जागेला पुष्कर असे नाव पडले असावे.
एकदा ब्रम्हदेवाच्या हातून हातातले कमळ खाली पडले. पडताना, त्या कमळाची एक पाकळी
पृथ्वीवर पडली. कमळ म्हणजे "पुष्प" आमण हात म्हणजे "कर". म्हणूनच, "पुष्प" + "कर" = पुष्कर.
जवळच गायत्री मांफदर आहे, प्रती-बालाजी मांफदर आहे, जवळ जवळ १००० मांफदरे पुष्करमध्ये
आहेत.
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पूवी कधीतरी ब्रम्हदेवाला एक यज्ञ करायचा होता. यज्ञ करण्यासाठी, ब्रम्हदेवाला पत्नी सोबत
म्हणजे, सरस्वतीदेवी सोबत उपमस्थत राहणे आवश्यक होते. पण काही कारणाने सरस्वतीदेवी वेळेवर पोचू
शकली नाही. शुभ मुहूतव टळू नये म्हणून, ब्रम्हदेवाने मांत्रशक्तीने एक स्त्री देवता मनमावण के ली. हा मांत्र म्हणजे
गायत्री मांत्र. या मांत्रामुळे, त्या ब्रम्हदेव मनर्ममत देवीचे नाव पडले 'गायत्री'. ब्रम्हदेवाने गायत्री देवीशी लग्न के ले.
यज्ञ पूणव करण्यासाठी, पत्नी म्हणून मतला सोबत बसवले. यज्ञ पूणव के ला. पण, ब्रम्हदेवाने दुसरे लग्न के ले म्हणून,
सरस्वती देवी रुसून दूर जाऊन बसली. दूरवर सरस्वतीदेवीचे देखील मांफदर आहे.
जवळच प्रती-बालाजीचे मांफदरसुिा आहे. सोहम मतथेही पोचलाच. दमक्षणापेटीत ४० रुपये टाकले.
पण, मतथल्या पुजारयाांने, प्रसाद म्हणून साधे तीथवसुिा फदले नाही. मनातच सोहम, देवाला मशव्या देत
मनघाला. "देवा, एवढे ४० रुपये टाकले मी. आमण तू साधे तीथवसि
ु ा फदले नाहीस."
पुन्हा सोहम, मनात नकारात्मक मवचार घेऊन, शेजारच्या गायत्री आमण सरस्वतीच्या मांफदरात
पोचला. "इथेही कोणी प्रसाद देणार नाही" असे वाटू न सोहम आल्यापावलीच परत मनघाला होता. तेवढ्यात
मागून कोणीतरी आवाज फदला "भैय्या, प्रसाद लेके जाओ".
मनातली हाक तू ऐकतोसच,
हाके ला प्रमतसाद देतोसच...
ररकामे कोणालाच तू पाठवत नाहीस
प्रत्येकाला तू भेटतोसच...
इथेही ब्रम्हदेवाचे दशवन घेऊन, सोहम पुढे नाथद्वाराला पुन्हा गेला. नाथद्वारा पुण्याच्या रस्त्यातच
मध्ये आहे. पुन्हा कृ ष्णाचे दशवन घेऊन, सोहम अहमदाबादमागे पुण्याला परत आला.
पुण्याला येताच, ७ फदवसाांने सोहमला पुन्हा आांध्रप्रदेश मध्ये जावे लागले. या वेळेस जायचे होते
"बद्रचलमला". पुन्हा हैदराबाद आमण मतथून बद्रचलम.
श्री. मवष्णूने एकू ण ४८ अवतार घेतले आहेत. कोणी २४ म्हणते, कोणी ५२ म्हणते. पण, बद्रचलम
येथे असे मांफदर आहे, जेथे श्री. मवष्णूच्या २४ अवताराांचे तुम्हाला दशवन ममळते. इथे रोज रात्री, साधारणपणे ८
- ८.३० वाजता देवाची झोपायची वेळ होते. तेव्हा देवाला पाळणा म्हणून झोपवले जाते. आमण या वेळेस,
आपल्यासारख्या सामान्य भक्ताांना मतथे उपमस्थत राहण्याची परवानगी आहे.
सोहमला नक्की आठवत नाही. पण, कदामचत इथेच अजूनही एक गोष्ट प्रमसि आहे. ती म्हणजे,
एकदा या मांफदरातले पुजारी, रात्री देवाला मपण्यासाठी पाणी ठे वायचे मवसरून स्वत:च्या घरी मनघून गेल.े
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रात्री रामाला तहान लागली. रामाने सीतेला पाणी आणायला साांमगतले. सीतामाई रामासाठी
पाणी आणायला बाहेर आल्या. मततक्यात, जो पुजारी देवासाठी पाणी ठे वायचे मवसरला होता, तो मतथे पाणी
घेऊन परत पोचला.
सीतामाईला हे समजले. आमण ती घाई-गडबडीतच, रामाच्या मूतीच्या उजव्या बाजूला जाऊन
उभी रामहली. कोणत्याही मांफदरात, नेहमी सीतामाई रामाच्या डाव्या हाताच्या बाजूलाच उभ्या असतात.
पण, या मांफदरात मात्र त्या उजव्या बाजूला उभ्या आहेत. रात्र झाल्यामुळे हे मांफदर काही सोहमला पाहायला
ममळाले नाही. नक्की हे तेच मांफदर आहे की नाही? हे साांगता येणार नाही, पुन्हा मतथे गेल्यामशवाय.
पण, एक गोष्ट मात्र नक्कीच इथली आहे. इथल्या रामाच्या मांफदरात, रामाच्या उजव्या नव्हे तर
डाव्या हातात सुदशवन चक्र आहे. आमण उजव्या हातात शांख आहे. रामाचे आमण रावणाचे युि सांपल्यावर "सवव
राक्षसाांचा अांत झाला आहे" असेच श्री मवष्णुांन,े त्याांच्या या प्रमतमेवरून दाखवून फदले आहे.

बद्रचलम येथे सोहम ३ फदवस रामहला. सांध्याकाळी िार कां टाळा येतो, म्हणून त्याने मथएटर मध्ये
जाऊन मसनेमा पहायचे ठरवले. रोबोट आमण अजून कोणतातरी मचत्रपट, त्याने एकाच फदवशी आमण ते ही
तेलगुमधून पामहला. हा बाबा इतका फिल्मी आहे, की भाषेशी याचे काहीही घेणे देणे नव्हते. मथएटर फदसले रे
फदसले, की हा आत मशरायचा.
काम सांपवून सोहम पुन्हा हैदराबादला आला. रस्त्यात सोहम मवचार करू लागला "आपल्याला
जाताना तुळजापूर लागेल. आपण तुळजापूरच्या भवानी मातेचेही दशवन घेऊ. ककवा, हैदराबादवरून थेट माहूर
गडावर जाण्यासाठीसुिा बस ममळते. आपण तुळजापुरला ककवा माहूरला जाऊ".
सोहम देवीला म्हणाला "माते, मी तुळजापूरला यावे की माहूरला? हे तूच साांग."
तेवढ्यात, समोरून दोन वेगळ्या वेगळ्या बस आल्या. एक होती तुळजापूरला जाणारी आमण दुसरी
होती माहूरला जाणारी. जणू काही देवीच सोहमला म्हणाली "आता कु ठे यायचे, ते तूच ठरव".
शेवटी, "आधी आलेल्या बसने जायचे" असे ठरले. आधी आलेली बस तुळजापूरला जाणारी होती.
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सोहम बस पकडू न नळदुगवला उतरला. मतथून तुळजापूरला जाऊन, भवानी मातेचे दशवन घेऊन
सोहम पुन्हा घरी आला. घरी साांमगतल्यावर, सगळे सोहमला खूप भाग्यवान समजू लागले. सगळे म्हणायचे
"देव तुला कसे काय रे अजमेर, पुष्कर, मतरुपती, कालेश्वरम, बद्रचलम, नाथद्वारा, तुळजापूर अश्या सगळ्या
रठकाणी बोलावतो?" आम्ही आपले घरीच रहातो.
सोहम म्हणाला "अग आई, तुम्ही घरी असता. म्हणून तर मला जाता येते."
पुन्हा, ऑफिसला येऊन जेमतेम ४-५ फदवस झाले असतील. सोहमला पुन्हा अजमेर शरीिचे आमण
ब्रम्हदेवाचे बोलावणे आले. आत्तापयांत सोहमला समजले होते "आपल्या पूववजाांच्या नावाने पुष्करमध्ये श्राि
के ले, की त्याांना स्वगव ककवा मुक्ती ममळते". तसेच, जर आपल्या हातून कोणी प्राणी, पक्षी मारला गेला असेल,
तर त्या पापापासुनही आपल्याला मुक्ती ममळते. सोहमच्या हातून लहानपणी, जे कोणी प्राणी, पक्षी मारले गेले
आहेत, त्याांच्या नावाने श्राि करायचे त्याने ठरवले.
सोहम श्राि करायला गेल्या गेल्याच मतथले ब्राम्हण सोहमला म्हणाले "भाई-साब, मपतृ-श्राि करने
आए हो? और हातसे जो हत्याए हुई है, उसके मलये भी श्राि करने आए हो? पहले ही सब मांजरू हो चुका है."
जणू काही स्वत: ब्रम्हदेवच बोलत होता.
पूवी, कौरव आमण पाांडवाांचे युि सांपल्यावर. जसे कृ ष्णाने, सवव हत्त्याांच्या पातकातून पाांडवाांना मुक्त
करून घेतले होते. तसेच सोहमबरोबरसुिा घडत होते.
पुन्हा पुष्कर, अजमेर शरीि आमण नाथद्वारा, असे करून सोहम घरी आला. घरातले अजूनच खुष
झाले.
अजमेरवरून परत आल्यावर पुन्हा मतरुपतीला जाणे झाले. आता सोहमला, मतरुमलामधले, अजमेर
मधले रस्तेसि
ु ा पाठ झाले होते. सोहमचे योग इतके चाांगले होते, की तो मजथे मजथे जायचा, मतथे मतथे, देवाचे
कोणते तरी प्रमसि मांफदर असायचेच. मांफदर नसले, तर सोहम वाट वाकडी करून देवाच्या दशवनाला जात
होता.
महत्वाचे म्हणजे, सोहमला कधीही, स्वत:च्या देव-दशवनासाठी ऑफिसचा वेळ वाया घालवण्याची
वेळ आली नाही. देवाचे दशवन घेता यावे म्हणून सोहम, आराम वगैरे न करता रात्रीसुिा बसने प्रवास
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करायचा. ठरलेल्या वेळेत काम करून, दशवन घेऊन पुण्याला यायचा.
तेव्हा काही ए.टी.एम काडव जवळ नसायचे. ऑफिसमध्ये ममळतील, तेवढेच पैसे घेऊन सोहम
मनघायचा. सोहम परत आल्यावरसुिा त्याच्याकडे काही पैसे मशल्लक असायचे. सगळी सोय देवच करतोय
म्हणल्यावर, कमी पडणे शक्यच नव्हते.
गेले दोन-अडीच ममहने, सोहम घरी कमी आमण बाहेरच जास्त फिरत होता. आता फिरण्याची मजा
सुिा येऊ लागली होती. एकदा असेच गोदरे ज कां पनीच्या साईटवर जायचे होते. रठकाण होते, महाराष्ट्रामधले
अांबाजोगाई. सोहम रात्री बसमध्ये बसला. सकाळी अांबाजोगाईला पोचला.
अांबाजोगाई म्हणजे योगेश्वरी. मतचे लग्न परळी वैजनाथाांसोबत ठरले होते. पण, लग्नाचा शुभ मुहूतव
टळू न गेला. तरी वऱ्हाड काही पोचलेच नाहीत. यामुळे सगळे वऱ्हाडी दगड झाले.
अांबाजोगाईचे दशवन घेऊन, साईटवर जाऊन एकाच फदवसात काम सांपले. पुन्हा "जवळ कोणते
मांफदर आहे का?" हे शोधणे सुरू झाले. अांबाजोगाई वरून जवळच आहे परळी वैजनाथ. परळी वैजनाथचे दशवन
घेऊन, पुढे सोहम औंढा नागनाथ येथे पोचला.
औंढा नागनाथ हे मांफदर नामदेवाांच्या गोष्टीसाठी सुिा प्रमसि आहे. एकदा सांत नामदेव औंढा
नागनाथ येथे पोचले. मांफदरासमोर बसूनच त्याांने भजन म्हणायला सुरुवात के ली. पण, "देवाच्या पूजेत
अडथळा येतो" म्हणून मतथल्या काही लोकाांनी, नामदेवाांना मांफदराच्या मागच्या बाजूस जाऊन भजन
म्हणायला साांमगतले.
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दुसऱ्या फदवशी सकाळीच, सगळे उठू न पाहतात तो काय? देवाने, नामदेवाांचे भजन ऐकण्यासाठी
मांफदराची फदशाच बदलून टाकली होती. नामदेव, रात्री मांफदराच्या मागच्या बाजूस जाऊन भजन म्हणत बसले
होते. आमण सकाळी पाहतात तो, मांफदराचे प्रवेशद्वार नामदेवाांसमोर होते.

तर, सोहम रात्री इथे पोचल्यामुळे झोपायची काहीच सोय नव्हती. मततक्यातच, एक धष्टपुष्ट
माणूस सोहम बरोबरच मांफदरात आला. सोहमला नवीन पाटवनर ममळाला होता. जर शनी महाराज ककवा
महादेव, माणसाचे रूप घेऊन पृथ्वीवर आले, तर असेच रूप घेतले असते त्याांने.
घाबरलेल्या सोहमबरोबर, तो व्यक्ती मांफदराच्या आवारातच जममनीवर झोपला. सकाळी दशवन
घेऊन दोघे आपापल्या मागावने मनघाले. महाराष्ट्रात साडे-तीन शक्ती पीठे आहेत. त्यातले तुळजापूर, कोल्हापूर
आत्तापयांत झाले होते. सोहमचे, िक्त माहूर आमण वणीला जाणे बाकी होते.
१. तुळजापूर म्हणजे - भवानी मातेचे शक्तीपीठ.
२. कोल्हापूर म्हणजे - महालक्ष्मी मातेचे शक्तीपीठ.
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३. वणी म्हणजे - सप्तशृांगीमातेचे शक्तीपीठ. ममहषासुर राक्षसाचा वध करीत असणारी. मातेची
आठ िू ट उां च, अष्टभूजाधारी मूती पामहल्यावर, खरां च अांगावर काटा येतो. (अगदी काल-परवाच माझे वणीला

जाणे झाले.

४. माहूर म्हणजे - रे णुकामातेचे शक्तीपीठ. रे णुकामाता म्हणजे, परशुरामाची जननी.
इथेच अनुसूया मातेचे मांफदरही आहे.
अनुसूया माता, म्हणजे साक्षात श्री दत्तप्रभूांची आई. आपल्याला मामहतीच आहे, दत्तप्रभू म्हणजे, श्री
ब्रम्हा, मवष्णू आमण महेश याांचा सांयुमक्तक अवतार.
एकदा, अनुसूया मातेच्या सत्वाची परीक्षा घ्यावी म्हणून, ब्रम्हा, मवष्णू आमण महेश, ब्राह्मणाांचा वेष
घेऊन अनुसूया मातेच्या झोपडीत आले. मतघेही म्हणाले "माते आम्हाला मभक्षा द्या".
अनुसूया मातेने त्याांना घरात घेऊन त्याांचे आदरामतथ्य के ले. ती देवाांसमोर जेवण घेऊन आली.
तेव्हा देव म्हणाले "कोणीही, अांगावर वस्त्र पररधान करून आम्हास जेवण वाढले, तर आम्ही खात नाहीत."
आता देवीसमोर धमवसांकट पडले, "पतीमशवाय इतर कोणासमोरही, अांगावरची वस्त्र उतरवून सत्व
गमवायचे? की आलेल्या अमतथींना उपाशी पोटी परत पाठवून, हे सत्व गमवायचे?"
शेवटी देवीने मनातच प्रण के ला, "जर माझे सत्व खरे असेल, तर आलेले तीनही अमतथी लहान
बाळात रुपाांतरीत होतील". कोणतीही आई आपल्या मुलाला, अांगावरचे वस्त्र उतरवूनच दूध पाजते की.
देवीचे सत्व खरे होते. ब्रम्हा, मवष्णू आमण महेश हे तीनही देव, खरां च लहान बाळात रुपाांतरीत
झाले. पुढे फकत्येक फदवस हे तीनही देव, लहान बाळ होऊन माता अनुसूयेच्या घरीच होते.
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इथे, सगळ्या देवाांना आमण महालक्ष्मी, सरस्वती आमण पाववती, या मवष्णू, ब्रम्हा आमण शांकर,
याांच्या बायकाांना टेंशन येऊ लागले. अजून फकती काळ आपल्या नवरयाांमशवाय रहायचे?
शेवटी या मतघीही, स्वगावतल्या इतर देवाांना घेऊन अनुसुयादेवीला भेटायला आल्या. सगळ्याांची
प्राथवना मान्य करून अनुसुयादेवीने, ब्रम्हा, मवष्णू आमण महेश या मतघाांनाही आपापले मूळ रुप पुन्हा बहाल
के ले.
अनुसूया मातेवर प्रसन्न होऊन देवाांने मतला वरदान मागायला साांमगतले. देवी म्हणाली "तुम्ही
मतघेही, तुमच्या अांशरूपाने माझ्या पोटी जन्म घ्यावा. हीच माझी मागणी".
पुढ,े या मतघाांनेही अनुसय
ू ा मातेच्या पोटी जन्म घेतला. बाळाचे नाव आहे "श्री दत्तप्रभू".
औंढा नागनाथ वरून सोहम थेट माहूरला गेला. मतथे रे णुका मातेचे, अनुसूया मातेचे दशवन घडले.
त्याला पुढे शेगावला जायची बुिी झाली. शेगावला जाऊन गजानन महाराजाांचे दशवन घडले. सोहम पुन्हा
पुण्याला परत आला. लहानपणी सोहम आजारी असताना, आई-बाबाांनी गजानन महाराजाांना नवस के ला
होता. तो बहुतेक गजानन महाराजच पूणव करून घेत असावेत.
एवढे सगळे देवाने, सोहमकडू न िक्त दीड फदवसात करून घेतले होते. आमण ऑफिसच्या वेळेत
सोहम पुन्हा पुण्याला आला.
कदामचत, "पुढे येणाऱ्या सांकटाांना तोंड देण्याची सोहममध्ये क्षमता यावी". म्हणूनच, देव त्याला
प्रत्येक रठकाणी बोलावून शक्ती देत होता.
आत्ता, नोकरीला लागून जवळ जवळ एक वषव झाले होते. पुण्याला आल्यावर पुन्हा लचता सुरु होत
होती.
एकदा, १४ नोव्हेंबरच्या फदवशी सोहमला एक एस.एम.एस आला. त्यात मलमहले होते "happy
anniversary (लग्नाच्या/प्रेम कहाणीच्या वाढफदवसाच्या शुभेच्छा). एस.एम.एस नवीन मोबाईल नांबर वरून
आला होता. त्या नांबरवर िोन के ला तर िोन लागला नाही.
खूप वेळ मवचार के ल्यावर सोहमला समजले "दोन वषावअगोदर, १३ नोव्हेंबर रोजी आपल्याला
मानसीचा मोबाईल नांबर ममळाला होता. १४ नोव्हेंबर रोजी, आपण मतला पमहल्याांदाच एस.एम.एस के ला
होता.
""happy anniversary (लग्नाच्या/प्रेम कहाणीच्या वाढफदवसाच्या शुभच्े छा). असा एस.एम.एस
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मतने पाठवला, याचा अथव असा की, मतचे आपल्यावर प्रेम आहे. ती मलाच आपला बॉय-फ्रेंड मानते, ती
माझ्याबरोबरच कममटेड होती. मग, ती समोर का येत नाही?"
म्हणजेच, न होऊ शकलेल्या लग्नाची तारीख सोहम मवसरला होता. पण, मानसी नव्हती मवसरली.
अजून भरपूर काही समजायचे आहे सोहमला.
महत्वाचे म्हणजे, सोहमला आजच, १४.११.२०१० रोजी, नोकरीत एक वषव पूणव झाले होते.
असेच एकदा, ऑफिसच्या कामासाठी सोहमला औंधला जावे लागले. मतथे कामामनममत्त सोहम
इां टरनेट कॅ िे मध्ये गेला. मतथे त्याला मवराट फदसला. मवराट (घराजवळ असणाऱ्या पोलीस लाईनमध्ये
रहाणारा मुलगा. ज्याच्याशी मागे सोहमची खूप भाांडणे झाली होती. आमण मवराटने सोहमला धमकी फदली
होती - "तुझी सगळी लिडी मला मामहती आहेत इत्यादी.)
तर, मवराट ऑकुव टवर काहीतरी खोटी प्रोिाईल तयार करत होता. सोहमला कळू न चुकले होते,
"इतके फदवस आपल्याला मानसीच्या नावाने हा िसवत होता तर?. हाच मागे सोहमला म्हणाला होता "तू
पास कसे होतोस तेच बघतो, तुझी सगळी लिडीसुिा मला मामहती आहेत".
पण सोहम मवराटला काहीच बोलला नाही. दुपारी ऑफिसला आल्यावर, मनावर दगड ठे ऊन
सोहमने स्वत:ची ऑकुव टची प्रोिाईल मडलीट / बांद करून टाकली. त्याच्या आमण मानसीमध्ये असणारा सांपकव
करण्याचा शेवटचा मागव सुिा आता बांद झाला होता. त्या फदवशी, भर ऑफिसमध्ये सोहम खूप रडला.
सांध्याकाळी मोबाईलवर अजून एक एस.एम.एस आला "अब ऐसेही कही ममलेंग.े तुम्हारे मलये दुआ
करें गे. हमे याद रखना". हा एस.एम.एस सुिा नवीन मोबाईल नांबरवरून आला होता. जणू काही मानसीनेच
हा मेसेज पाठवला होता.
तेवढ्यात, अजून एक एस.एम.एस आला, यावेळेस हा मेसेज, एका ममत्राच्या मोबाईल वरून आला
होता "हम बेविा ना थे. मरने से पहले, तुम्हारे सब सवालो के जवाब दे के जायेंगे".
सोहमने त्या ममत्राला िोन लावला. ममत्र म्हणाला "मी तर असा कोणताही मेसेज पाठवला नाही".
मग, ममत्राच्या मोबाईलवरून तो मेसेज कसा काय आला?
आज सोहमला समजले होते "मानसीची ऑकुव टवर कोणतीही प्रोिाईल का नव्हती?" "का मतचा
िोन बांद झाला होता?" "का ती गायब झाली होती?" "का कोणालाच, ती कु ठे आहे" याचा पत्ता लागत
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नव्हता?.
कदामचत, मतचाही मोबाईल हॅक झाला होता. कदामचत, मतचेही ई-मेल अकाऊन्ट हॅक झाले होते.
कदामचत, मतला सुिा सोहमसारखेच टॉचवर के ले गेले होते. आमण, ती मनघून गेली. पण, सोहमशी सांपकव
साधण्यासाठी, ती नवीन नवीन मोबाईल नांबरवरून एस.एम.एस. करत होती.
आज सोहमला अजून एक गोष्ट कळाली होती. ती म्हणजे, आजच्या या इां टरनेटच्या युगात, मजथे
सांपकावची सगळी साधने उपलब्ध असतानासुिा, सोहमला मतच्याशी सांपकव साधण्यासाठी, गाडीमध्ये मचट्ठी
टाकणे, बाकावर मलहून ठे वणे, असे जुन्या मागाांने सांपकव करण्याची बुिी का झाली होती?.
कदामचत, वरूनच देवानेच अशी प्रेम-कहाणी मलहून ठे वली होती.
आजकाल, लोक आपला मोबाईल नांबर सहजपणे हॅक करू शकतात. आपला ई-मेल, सहजपणे हॅक
करू शकतात. हे सोहमला मामहती नसले, तरीही देवाला तर मामहती होते ना? म्हणूनच देवाने सोहमला,
मतच्या बाकावर मलहून ठे वायची, मतच्या गाडीत मचठ्ठी टाकायची बुिी घातली होती.
त्याांची प्रेम-कहाणी अजरामर होणार होती.
अजूनही बरे च काही कळायचे होते सोहमला.
"ती मनघून गेली आहे" हे आज पमहल्याांदाच सोहमला जाणवले होते. तत्वे आड येत होती. जवळ
एवढा पैसा नव्हता, की सोहम मतला शोधू शकणार होता. पैसा सुिा ममळवला असता. पण, मतच्या
मजीमशवाय मतला शोधणे अवघडच होते.
(सोहमने आत्तापयांत एवढी सगळी लिडी के ली होती.
१. कधीही सोहमने, कोणाच्याही असहाय्यतेचा िायदा उचलला नव्हता.
२. कधीही, कोणाच्याही मजीमवरुि, आपल्या भावना, इच्छा कोणावर थोपल्या नव्हत्या.
मवचार करा.......
असो,
तू आता येणार नाहीस... आज पमहल्याांदाच समजले होते...
तुझे ही प्रेम होते माझ्यावर.... असे कधीच वाटले नव्हते.....
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सोहमला आता रामाची आठवण येऊ लागली होती. सोहम मनातच रामाशी बोलू लागला "देवा,
तू तर साक्षात देव होतास. तू काय करतो आहेस, ते तुला मामहती होते. "पुढे तुमच्याही आयुष्यात हेच घडणार
आहे" हेच तू दाखवून देत होतास. खरां च देवा, तू जे काही साांगून गेला होतास, तेच माझ्याही आयुष्यात
घडलेच की रे . लहानपणी मी तुझ्या दोन मामलका बमघतल्या होत्या, एक म्हणजे रामायण आमण दुसरी म्हणजे
श्री कृ ष्णा. रामायणात िक्त रडा-रडच पाहायला ममळाली होती. नेहमी वाटायचे, राम फकती भोळा होता?
चाांगले राज्य चालवायचे सोडू न वनवासाला गेला. मी असतो तर राज्य सोडू न गेलोच नसतो. पण, नाही देवा,
राम बनणे खूप अवघड आहे रे ..
तुला फकती वाईट वाटले असेल रे देवा. जेव्हा तुझी पत्नी तुझ्यासोबत होती, तेव्हा लोक म्हणत होते,
"महला सोडू न दे". तुम्ही वेगळे झाल्यावर लोक म्हणू लागले "रामाला पत्नी साांभाळता नाही आली". तुझेच
लोक, नेहमी तुझ्यावर कलांक लावत असताना, तुला फकती वाईट वाटले असेल रे देवा?.
कोणी तुलाच मशव्या देत होते. तू कसे काय रे देवा, हे सगळे युगानयुगे सहन के ले असशील?
तुला सगळे कतवव्य-परायण, पुरुषोत्तम का म्हणतात? ते आज मला समजले.
खरे च, तू म्हणालास तसेच होते आहे रे . मी मजला पत्नी मानत होतो, मतच्यावर मी सांशय नव्हता
घेतला. पण, असे काही गैरसमज झाले, की माझ्यावर सुिा कलांक लागला रे . तुझे सुिा असेच काहीतरी झाले
असेल. माझा तुझ्यावर पूणव मवश्वास आहे. तू पुरुषोत्तम आहेस. जसे तुझ्या सीतेने अमग्नप्रवेश के ला. ती
धरणीमध्ये गुप्त झाली. तसेच, मी मजला पत्नी मानत होतो, ती सुिा कु ठे तरी गुप्त झाली आहे रे . ना मतच्याशी
काही सांपकव करता येतो. ना मतची काही मामहती ममळते. सगळे जवळचे लोक, 'चाररत्र्य', 'चाररत्र्य' करून
टॉचवर करत आहेत. तुला पण असेच के ले होते का रे सगळ्याांनी? तू फकती वषव, फकती युग, हे सहन के ले
असशील? तुलाच मामहती.
पण, तू स्वत: देव असल्यामुळे, तू आमण सीता कधीही अवतार सांपवू शकत होतात. तुम्हाला पुढच्या
अवताराची तयारी सुिा करायची होती. पण, ना मी देव आहे आमण ना आयुष्य सांपवायची लहमत आहे."
जाउदे तुला तर सगळे फदसत आहे." आयुष्यात पमहल्याांदाच, सोहमचा देवाच्या वचनाांवर मवश्वास बसला
होता.
(ज्या फदवशी मी, म्हणजे लेखकाने, सोहमचे आमण रामाचे मनातले बोलणे मलमहले. त्याच्या
दुसऱ्याच फदवशी मी ही वर मलमहलेली वाक्य पुन्हा वाचत होतो. तेवढ्यात, मला देवाने अजून एक सांकेत
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फदला. सांकेत कसा फदला? हे मी साांगणार नाही. पण, सांकेत काय होता ते मी साांगू शकतो. देव म्हणाला "हो,
माझ्यासोबतही असेच घडले होते आमण माझ्या भावना लोकाांसमोर पोचणे गरजेचे आहे".)
तेवढ्यात रे मडओवर प्रवचन ऐकू आले, "जर कोणी पमहल्या जन्मी अजाणतेपणे एखादी चूक के ली,
तर देव माि करतो. पण, जर पुढच्या जन्मीसुिा त्याांनी हीच चूक के ली, तर देव सोडत नाही".
देवाचे टायलमग अिलातून असते. एकाच वेळी, दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे त्याने मला सांकेत फदले
होते.
(देवाचा हा सांदश
े सवाांपयांत पोचवणे, हेच बहुतेक माझे पुढचे कमव असावे. हे मलमहत असताना
टी.व्ही वर अजून एक वाक्य ऐकू आले, "काम अभी पुरा नाही हुआ है).
सोहमच्या, त्या मुलींसारख्या असणाऱ्या ममत्राने साांमगतलेले भमवष्य आज खरे ठरले होते. "मतला तू
आवडतोस. तुमच्या प्रेम कहाणी मध्ये खूप अडथळे असणार आहेत. कोणीतरी कॉमन ओळखीची व्यक्ती तुला
मदत करे ल".
ममत्राने साांमगतलेले भमवष्य तर खरे ठरले होते. पण, मदत करणारी व्यक्ती अजूनही सापडली
नव्हती.
"देवा मानसी मला सोडू न गेली रे ." आई-बाबाांची जबाबदारी घ्यायची वेळ आली आहे. नाहीतर,
मी सुिा हे आयुष्य सांपवून टाकले असते."
आता सोहमसाठी, खरां च मनापासून स्थळे पाहायला सुरुवात झाली होती. पमहल्याच मुलीने आमण
मतच्या आई-वमडलाांने सोहमला पसांत के ले. पण, सोहम अजूनही मानसीमध्येच अडकला होता. कसेतरी, आईवमडलाांना पटवून त्या मुलीला नकार कळवला.
"आपले खूप शत्रू आहेत" हे सोहमला आत्तापयांत कळालेच होते. "हे सगळे आपले लग्न होऊ देणार
नाहीत" अशी भीतीसुिा वाटत होती. भीत भीतच, मुली पहायचा कायवक्रम ठरवला जायचा. अशातच काही
मुली अशाही ममळाल्या ज्या सोहमकडे, त्याच्या घराकडे पाहून नाक-डोळे मुरडत होत्या.
धमकीचे एस.एम.एस येण्याचे प्रमाण अजूनच वाढले होते. जुन्या गलव-फ्रेंड्स कधी कधी, 'बास्टडव'
वगैरे मशवीगाळ करू लागल्या होत्या. "याच्यामागे काहीतरी योजना आहे" हे आत्तापयांत सोहमला समजू
लागले होते.
"याने आपल्याला सगळ्याांना िसवले आहे" असे समजून, सगळ्या जुन्या गलव-फ्रेंड्स सोहमवर
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रागावल्या होत्या. महत्वाचे म्हणजे "लेडीज वसेस ररकी बहल" मसनेमाप्रमाणे, सगळ्या जुन्या मैमत्रणी एक
झाल्या होत्या. शत्रू घरातसुिा घुसला होता. लाांबच्या सगळ्या बमहणी, ऑफिसमधले काही लोक, काही ममत्र,
काही नातेवाईक, असे सगळे लोक एकत्र आले होते. सगळे , पूणव प्रयत्नामनशी सोहमला पाडायचा प्रयत्न करू
लागले होते.
एवढ्या सगळ्या लोकाांच्या तावडीतून वाचणे अशक्यच होते.
आता "मी तुमचा शत्रू नव्हतो" हे दाखवण्यासाठी सोहम जीवाचा आटामपटा करू लागला.
सोहमसुिा प्रत्येकाला पटवून पटवून थकला होता. दर वेळेस सोहम समजावून साांगण्याचा प्रयत्न करायचा.
तेव्हा, अजूनच मशव्या पडत होत्या.
या काळात, सोहम कधी कधी टोचून बोलायला सुिा मशकला. सोहम कधी कधी लोकाांशी टोचून
बोलू लागला. कधी कधी िटकळपणे वागू लागला. सांध्याकाळी घरी आले की पुन्हा वाटायचे "आपण असे
कोणालाही टोचून बोलू नये. जर समोरच्याने आपल्याशी काांही चुकीचे वागले, तर देव त्याला मशक्षा करे ल.
पण, आपण टोचून बोलू नये"
आता सोहमला, राज कपूरचे "रमैया वसता वैय्या" हे गाणे आवडू लागले होते. त्यातले "आांखो मे
थी ्यार की रोशनी... मेरे नैनो मे ममठी कटारी ना थी.... मै और था... मेरा फदल और था... मेरे नजरो मे ये
दुमनयादारी ना थी...."
हे वाक्य म्हणजे, "मी आधी फकती गोड बोलायचो. टोचून बोलणे हे मला मामहतीच नव्हते. मला ही
दुमनयादारी मामहतीच नव्हती". असे सोहमला वाटू लागले होते.
मवष्णूने जेव्हा राम अवतार घेतला, तेव्हा सगळे दु:खच पदरी पडले होते. राम िसला, िसून
वनवास स्वीकारला. पण, कृ ष्णाला कोणी िसवू शकले का? नाही, कारण राम सांयमी आमण एकवचनी होता.
पण, कृ ष्ण म्हणजे अमतशय चतुर. त्याला िसवणे अशक्यच.
या काळात, शेवटी सोहमला कु ठू न तरी बुिी सुचली "तू सरळ कृ ष्णाला शरण जा. तो पमतताांचा
स्वामी आहे. तोच तुला वाचवू शकतो". झाले, आता फदवस रात्र सोहमच्या तोंडी एकच गाणे होते "श्रीकृ ष्णम
शरणां नमामम".
सोहम आता, हळू हळू सांध्याकाळी घरी देवपूजा करू लागला होता. देवाशी बोलू लागला होता.
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सोहम म्हणायचा "देवा, मी आजपयांत खूप वाईट वागलो, सगळ्याांना खूप त्रास फदला. पण, वाल्याचा
वामल्मकी नाही का रे होऊ शकत? आता, सगळे एक होतील आमण मला त्रास होईल. असे वाटले नव्हते. मला
त्याांचे कोणाचेही, काहीही वाईट करण्याची इच्छा नाही. तू सगळ्याांचे चाांगले कर. तसेच, माझे लग्न कोणी
होऊ देईल, असेसि
ु ा वाटत नाही. माझे लग्न ठरले, तर त्या फदवशी मी ढोल वाजवून नाचेल"
त्या काळी, टी.व्ही वर दोन नव्या मामलका सुरु झाल्या होत्या. एक म्हणजे "श्री गजानन महाराज"
आमण दुसरी "श्री स्वामी समथव". नेमके , सोहमची देवाशी बोलायची वेळ, आमण "श्री स्वामी समथव" ही
मामलका लागायची वेळ एकच असायची.
आता सोहम जेव्हा कृ ष्णाला म्हणाला "देवा तू सगळ्याांचे चाांगले कर, वाल्याचा वामल्मकी नाही का
होऊ शकत?" नेमके तेव्हाच, टी.व्ही मध्ये "श्री स्वामी समथव" ही मामलका सुरूच होती.
जसे सोहम म्हणाला "वाल्याचा वामल्मकी नाही का होऊ शकत? देवा तू सगळ्याांचे चाांगले कर" तसे
टी.व्ही मधून आवाज आला "मभऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे" आता सगळ्याांचे चाांगलेच होणार आहे".
साक्षात "श्री स्वामी समथव" टी.व्हीच्या माध्यमातून सोहमशी बोलले होते.
(जसे आजकाल मसनेमामध्ये, महरोच्या तोंडी कोणता तरी
डायलॉग असतो, जो पुढे िार प्रमसि होतो. उदा. गब्बरलसगचा
"फकतने आदमी थे?. तसाच, श्री स्वामी समथाांचा "मभऊ नकोस, मी
तुझ्या पाठीशी आहे" हा डायलॉग सगळ्यात भारी आहे, नाही का?
आपल्याला वाटणाऱ्या भीतीमध्ये, या डायलॉगचाच िार मोठा
आधार वाटतो. असे वाटते की "खरे च कोणीतरी मोठे आपल्या
पाठीशी आहे". मप्रय स्वामी, तुमचा डायलॉग एव्हरग्रीन आहे बरां
का..)
तर असे "श्री स्वामी समथाांची" सोहमच्या आयुष्यात
एन्री झाली होती.

दुसऱ्याच फदवशी ऑफिसमधले एक सर म्हणाले "काय सोहम, वाल्याचा वामल्मकी होऊ नाही शकत
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का?".
"अरे बापरे , मी देवाशी घरात बोललेलस
े ि
ु ा याांना कसे काय समजले?" सोहमला अजूनच मोठ्ठा प्रश्न
पडला होता. एक तर त्याचे सर देव होते, ककवा घरात मायक्रो-िोन लावला होता.
पण, कृ ष्णाला शरण गेल्याचा पमहलाच अनुभव सोहमला ममळाला होता.
दरम्यान, पमत्रका ममलन करण्यासाठी एका मुलीच्या घरी सोहमची पमत्रका पाठवण्यात आली. तसे
त्या मुलीबरोबर लग्न नाही जुळले. पण, मतचे वडील स्वत: पमत्रका पाहणारे होते. ते म्हणाले "याच्या आयुष्यात
राजयोग आहे".
हे ऐकू न सोहम भलताच खुष झाला. "राजयोग" म्हणजे, आता आपण राजा होणार" असे वाटू
लागले. पण, १४-१५००० रुपये पगारात कोणी राजा होत नसतो." आमण सोहमचे आत्तापयांतचे आयुष्य,
त्याने मशक्षणात घालवलेली वषव, याचा अांदाज घेतला तर, सोहमचे अधे आयुष्य आत्तापयांत सांपले होते. मग
कसला राजा आमण कसला "राजयोग"?
पण, या "राजयोग" या शब्दामुळे सोहमला नवीनच वेड लागले होते. ते म्हणजे कुां डलीचा अभ्यास
करण्याचे. हळू हळू सोहम, अजूनच काळजीपूववक स्वत:च्याच कुां डलीचे मवश्लेषण करू लागला. इां टरनेटवर, ८१० वेगळ्या वेगळ्या रठकाणाांवरून त्याने स्वत:चीच कुां डली तयार के ली आमण अभ्यास सुरु के ला.
त्याचे लग्न मकर होते. रास कन्या होती. शनी महाराज तुळ राशीत होते. म्हणजेच १०व्या स्थानी
उच्च राशीत मवराजमान होते. मकर लग्न असल्यामुळे आमण, मकर ही रास शनी महाराजाांच्या अमलाखाली येत
असल्यामुळे, सोहमची पूणव कुां डली, पूणव आयुष्य, हे शनी महाराजाांच्या अमलाखाली चालणार होते.
तुळ राशीत, १७ अांश ते २० अांश या दरम्यान शनी महाराज अमतशय उच्च स्थानीचे असतात. या
अांशाांना पुष्कर अांश असे म्हणले जाते. पुष्कर म्हणजे अमतशय पमवत्र, अमतशय भाग्यवान. सोहमच्या
कुां डलीमध्ये, शनी महाराज असेच पुष्काराांशात होते.
एवढेच नाही तर पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, राहूदेव वृषभेत उच्चस्थानी आमण के तूदव
े एकादश स्थानी
होते. गुरु एकादश स्थानी वृमश्चके त होते. गुरूांची पूणव उच्चेची (९ वी) दृष्टी, त्याांच्या उच्चस्थानी, म्हणजे
सप्तमावर ककव राशीवर होती. सूयवदव
े सुिा एकादश स्थानी म्हणजे, वृमश्चके त होते. चांद्रदेव आमण मांगळदेव हे
236

कें द्राधीपती, एकाच मत्रकोणात होते. म्हणजेच, ९व्या स्थानी कन्या राशीत होते (याला शशी-मांगळ योग
म्हणले जाते). नवमाांश कुां डलीमध्ये, मांगळदेव सुिा पुष्काराांशात होते. चांद्रदेव स्वगृहीचे, म्हणजे ककव राशीत
होते.
हषवलदेव सुिा वृमश्चक राशीत आमण अकराव्या स्थानी होते. आता, नवग्रहाांबद्दल तर आपण ऐकलेच
आहे. पण, हषवल हा ग्रह/देव म्हणजे अमतशय चमत्काररक असा ग्रह/देव आहे. हषवलदेवाचे, एकादश स्थानी
आमण वृमश्चक राशीत असणे म्हणजे अमतशय चमत्काररक गोष्ट.
या हषवलदेवाांमुळे, बाह्य शक्तींने फदलेले सांकेत चटकन सोहमला समजून यायचे. उदाहरणाथव.
आत्म्याांचा सांवाद वगैरे, पुढे हे समजेलच तुम्हाला. अजून ते सोहमलासुिा समजले नाहीये.
एवढेच नाही तर, कुां डलीमधले सगळे ७ चे ७ मुख्य ग्रह, ९ व्या, १०व्या, ११व्या आमण १२व्या,
एवढ्या चारच घरात होते. याला "के दार योग" असे म्हणले जाते.
रामाने, अमतशय उच्च कुां डली सोहमला फदली होती. कदामचत, सोहमचे आयुष्य याच गोष्टींमुळे इतके
चमत्काररक घडत होते.
शनी महाराज त्याांच्या साडे-सातीसाठी प्रमसि आहेत. लग्न कुां डलीनुसार, सोहमची रास होती
कन्या. नेमकी, २००७ ते २०१४ सालापयांत सोहमची साडे-साती चालू असणार होती. २००९-२०१२ या
काळात, साडे साती मधली दुसरी अडीच वषे चालू होती. शनी महाराज कन्या राशीतच होते की.
आधीच राहू महादशा चालू होती. त्यातच साडे-सातीसुिा सुरु झाली होती. त्याच्यातच भर
म्हणून, सोहमला कोणीतरी सांमोमहतसुिा के ले होते. भरीस भर म्हणून, १३चा आकडा मागे लागला होता.
आधीच, सांमोमहत झाल्याची आमण राहू महाराजाांची भीती मनात होती. त्यातच शनी महाराजाांचे नाव कानी
पडले. होती नव्हती ती सगळी लहमत गुांडाळली गेली.
"आता मेल्यामशवाय काही खरे नाही". पटकन मारून जाऊ" असे वाटू लागले होते.
मकर राशीपासून कन्या रास पडते ९वी. ९वे स्थान म्हणजे धमव-स्थान म्हणून ओळखले जाते.
२००९-२०१२ या काळात, शनी महाराज सोहमच्या कुां डलीत धमव-स्थानी असल्यामुळे
१. सोहमने पूवी के लेल्या कमाांची िळे म्हणून त्याला हा मानमसक त्रास झाला होता.
ककवा
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२. शनी महाराजाांची साडे साती येते ती, एखाद्या व्यक्तीला शुि करून घेण्यासाठी.
३. जेव्हा शनी महाराज धमव-स्थानी आले, तेव्हाच सोहमचे धार्ममक स्थळाांना भेटी देणे सुरु झाले.
देवाचा आशीवावद ममळू न, सोहमची पापां आता नष्ट होऊ लागली होती.
तसेच,
४. शनी महाराज वास्तवाची जाणीव करून देतात. शनी महाराजाांने छु ्या शत्रूांना समोर आणले
होते.
शनी महाराज, सोहमला पळवून पळवून देवाचे दशवन देत होते. हळू हळू पमवत्र करून घेत होते.
ज्याांच्या कुां डलीत लग्नगृमहचा स्वामी, दशम स्थानी उच्चेत मवराजमान असतो. त्याांना वयाच्या
पांचमवसाव्या वषीच गांगेत स्नान करण्याचे भाग्य ममळते, असे म्हणले जाते. शनी महाराजच सोहमच्या कुां डलीत
लग्नगृहीचे स्वामी होते. आमण तेच, दशम स्थानी म्हणजे तुळेत, उच्चस्थानी मवराजमान होते. सोहमला त्याांच्या
साडे-सातीमध्ये देवाचे आशीवावद प्राप्त होऊ लागले होते.
बहुतेक, "आपली साडे-साती चालू असल्यामुळेच एवढे सगळे शत्रू मनमावण झाले". असे सोहमला
वाटू लागले. पण तसे नसते, शत्रू आपणच आधीपासूनच मनमावण के ले असतात. कोणी समोरासमोर युि करते
आमण कोणी पडद्यामागून. तर हे सगळे शत्रू पडद्यामागुनच लढत होते. कोणीही थेट समोर नव्हते. अश्या
सगळ्या शत्रूांना, शनी महाराजाांने समोर आणले होते.
शनी महाराज वास्तवाचे दशवन करवून देतात. सोहमला आत्तापयांत समजून चुकले होते की
"कोणीतरी आपल्यामवरुि खूप मोठा ्लॅन करून आपल्याला एकटे पाडले आहे." पण शनी महाराजाांने,
सोहमला सावध करण्यासाठीच हे सगळे उघडकीला आणले असावे.
सोहमला हे कसे समजले? हे आता समजून घेऊ:
१. जेव्हा सोहम पमहल्या गलव-फ्रेंडची मािी मागायला गेला. तेव्हा काही ममत्राांचे हात मोबाईलकडे
गेले होते. आजकाल भरपूर पाळत ठे वण्याची साधने उपलब्ध झाली आहेत. उदा. घड्याळात कॅ मेरा, पेनमध्ये
मायक्रो िोन इत्यादी. तर सगळ्या ममत्राांने जेव्हा दोन तीन बटणे दाबून िोन मखश्यात ठे वला, तेव्हा तो
आवाज रे कॉडव करण्यासाठी ठे वला होता.
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२. जेव्हा, सोहमने आपली प्रेम कहाणी त्याच्या बमहणीला साांमगतली. तेव्हा दुसऱ्याच फदवशी
ऑफिसमधल्या लोकाांनी, कॅ रे क्टर, कॅ रे क्टर म्हणून त्रास द्यायला सुरुवात के ली.
३. सोहम कोणत्या रस्त्याने जातो? कधी जातो? हे सगळे मामहती असल्यामुळे, तो मजथे जाईल
मतथे ररपोटवर पेरून ठे वले गेले होते. प्रत्येक रठकाणी काहीना काही मलहून ठे वले होते.
४. सगळ्या ५-६ गलव-फ्रेंडसचे, एका मागोमाग एक िोन येऊ लागले होते. काही जणी खूप
अपमानास्पद वागणूक द्यायच्या. जणू काही, कु ठल्या गलव-फ्रेंडने कधी िोन करायचा? काय बोलायचे? हे
सगळे ठरवून के ले जात होते.
५. सोहम जे काही ऑफिसबाहेर बोलत होता, ते ऑफिसमधल्या लोकाांना कळत होते.
६. सोहम बमहणीशी जे काही बोलायचा, तेही ऑफिसमध्ये कळत होते. एवढेच काय तर पायलला
सुिा कळत होते.
७. ममनू शायनाच्या नावावरून मचडवत होती. ममनू ४-५ ममहन्याांपूवीच गावावरून आली होती,
मतला कशी काय शायनाबद्दल मामहती ममळू शकणार होती?
८. लाांबच्या बमहणीसुिा नीताच्या नावाने मचडवत होत्या.
९. कु ठे ही इां टरव्यूला गेले, की मतथले सर "कॅ रे क्टर" हा शब्द वापरून सोहमला दाखवून देत होते
"गड्या, इथे तुझे काहीही काम होणार नाही".
सोहमला, यावरून थोडासा सांशय आला होता. आमण हळू हळू , शनी महाराजाांच्या प्रभावाने, "तो
सांशय खरा होता" हे समजले.
लहानपणापासूनचे काही ममत्र, सगळ्या जुन्या गलव-फ्रेंड्स, ऑफिसमधले काही लोक, आत्ये-मामे
बमहण, मामे-चुलत बमहण (यार ही नाती समजणे खूप अवघड होत चाललय). असे सगळे च ममळालेले पाहून,
सोहमचा लोकाांवरचा मवश्वासच उडू लागला होता. अजूनही, काही मवश्वास ठे वण्यासारखे ममत्र होते
आयुष्यात. पण, "कोण आपले?" आमण "कोण दुसरे ?". हे ठरवायला त्याांची परीक्षा कोण घेणार? त्यापेक्षा
सोहमने, सगळ्याांपासून लाांबच राहणे पसांद के ले.
तसे, शनी महाराजाांची साडे-साती, आपल्याला माणसाांची पारख करून देण्यासाठीच येत असते.
कोण आपला शुभलचतक आमण कोण आपला अशुभलचतक? हे दाखवण्यासाठीच येते. आपण ज्याांना आपले
म्हणतो, तेच जर आपल्यामागे शत्रूांशी ममळाले, तर कसे वाटते? हेच दाखवण्यासाठी साडे-साती येत असते.
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जुन्या गलव-फ्रेंड्सचे वागणे एका अथावने ठीकच होते. कधी ना कधी त्याांना सोहममुळे त्रास झालाच
होता. त्या सोहमला शत्रू मानत होत्या. त्याांना वाटत होते "सोहमने आपल्याला िसवले आहे".
पण, आता मोठे काम होते. ते म्हणजे "या सगळ्याांचा राग दूर करणे".
सोहम त्याांचा राग दूर करण्याचा अजूनच प्रयत्न करू लागला. सोहमला मवश्वास होता "मुली धोका
देत नाहीत." मुली थोड्या भावमनक असतात एवढेच." मुली मसमन्सअर असतात." जीव लावणाऱ्यासाठी जीव
सुिा देतात"
सोहम हळू हळू त्याांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण सोहमची भाषा अशी होती, की तो
जेव्हा जेव्हा काही समजावायला जायचा, तेव्हा तेव्हा अजूनच काहीना काही मोठा गोंधळ सुरु होत होता.
सगळ्याांना अजूनच राग येत होता. पुन्हा सोहमला सुिा राग यायचा, आमण मागच्या सगळ्या प्रयत्नाांवर
पाणी फिरले जायचे.
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१७. आत्म्याांचे सोहमशी सांपकव साधणे, भीतीदायक स्वप्ाांचा अथव, धोक्याची सूचना ममळणे,
सलमान खानची एन्री, भेट द्वारके ची मामहती.

अशातच सोहमला अशी कोणती तरी व्यक्ती ममत्र / मैत्रीण म्हणून ममळाली. जी, सोहमच्या बाजूने
सगळ्याांना पटवून देऊ लागली. "ती व्यक्ती कोण?" हे सोहमला कधीच कळले नाही. पण, ती व्यक्ती एकदम
भारी होती. ती व्यक्ती साक्षात कृ ष्णच होती. हळू हळू सगळ्या मुलींना त्या व्यक्तीने पटवून फदले की "सोहम
वाईट नव्हता".
सोहम मागे एकदा देवाला म्हणाला होता "देवा सगळ्या शत्रूांना माझे ममत्र करून टाक." हळू हळू
आता सगळ्याांचा राग थांड होऊ लागला होता. सगळे खरे च, आता पुन्हा ममत्र होऊ लागले होते. देवाने
सोहमचे हे मागणेही ऐकले होते.
उलट, सगळ्या जुन्या मैमत्रणी आता, याची आमण मानसीची भेट करून देण्यासाठी प्रयत्न करू
लागल्या होत्या.
("आम्ही तुझी आमण मानसीची भेट करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत" हे काही, त्याांने सोहमला
साांमगतले नव्हते. आमण, त्याांचे सोहमशी पुढे कधीच बोलणेसुिा झाले नव्हते. पण, काही गोष्टी मवना बोलता
समजून घेतल्या जात असतात.)
सोहम ज्याांना मानसीचा बॉय-फ्रेंड समजत होता, ते सुिा आता सोहमची आमण मानसीची भेट
घडवून देण्यासाठी प्रयत्न करू लागले होते.
अशातच सोहमला एस.एम.एस आला "ममत्रा, मी तुझ्या 'X" या व्यक्तीला आता शोधून शोधून
थकलो आहे. मतला मवसरून जा"
सांध्याकाळीच बहीण म्हणाली "तू घाबरू नकोस, ती येईल." आधीतर सोहमला प्रश्न पडला "महला
कसा काय कळला माझ्या मोबाईलवरचा एस.एम.एस?" मवचार के ल्यावर सोहमला समजले "म्हणजे माझा
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मोबाईल हॅक करणाऱ्याांपैकी ही सुिा एक होती. म्हणूनच, मतला माझी सगळी गोष्ट मामहती होती." पण
आता, ती ममत्र झाली आहे म्हणल्यावर मवषय वाढवून काही िायदा नव्हता.
सोहमसारखेच, ज्या व्यक्तींना टोचवर के ले गेले होते, ज्याांना मानमसक त्रास फदला गेला होता. आमण,
त्याांने या भीतीने आत्महत्या के ली होती. असे काही आत्मे सुिा आता सोहमशी मलहून सांपकव साधू लागले होते.
गाडीवरून जाताना, काही दगडाांवर मलमहलेले आढळायचे "आम्हालाही असाच मानमसक त्रास फदला गेला
होता."
पण, "हा आभास होता, की खरे च काही मलमहलेले होते?" हे समजून घेण्यासाठी, दुसऱ्या फदवशी
सोहम त्याच रठकाणी परत जायचा. पण, दुसऱ्या फदवशी ते मलमहलेले वाक्य गायब झाले असायचे. असो,
सगळे आत्मेसि
ु ा सोहमला मदत करण्यासाठी पुढे आले होते.
सोहमला वेगळी वेगळी भीतीदायक स्वप् पडू लागली होती. "अनोळखी व्यक्ती कोणाला तरी
मारताना, अांधाऱ्या खोलीत डाांबून ठे वताना आपण पहात आहोत" असे सोहमला स्वप्ात फदसू लागले होते.
म्हणजे, हे आत्मे सोहमला स्वप्ातून सांदश
े देत होते "आमचा सुिा असाच छळ झाला होता."
सोहमला वेगळे वेगळे आवाज सुिा ऐकू येऊ लागले होते. ते आवाज म्हणायचे "आम्ही तुझ्या सोबत
आहोत. आम्हालाही असाच त्रास फदला गेला होता" तूच आमची सुटका करू शकतोस, आम्हाला मदत कर".
गाडीवर जाताना, पुढे काहीतरी धोका असण्याची सूचना त्याला आधीच ममळू लागली होती.
एकदा एका माणसाच्या टी-शटव वर मलमहले होते "मृत्यू वरून येतो आहे."
पण त्याचा अथव काही सोहमला त्या वेळेस समजला नाही. "कदामचत, हा सुिा काहीतरी भास
असेल". असे समजून सोहमने दुलक्ष
व के ले.
पण पुढे गेल्यावर, रस्त्यात मवजेची तार डोक्याच्या उां चीवर लटकलेली आढळली. सोहम त्या
तारे खालूनच गेला. पण, नांतर समजून आले "मवजेची तार मृत्यू बनून आली होती. आमण देवाने वाचवले.
रस्त्यात लघु शांका करण्यासाठी सोहम अश्या रठकाणी थाांबू लागला होता, मजथे काही ना काही
सांदश
े ममळत होता. एकदा सनी देवलच्या "सलाखे" मसनेमाची सी.डी. सापडली. मसनेमा पाहताना समजले,
त्यामध्ये अनुपम खेर याांने सनी देवलच्या वमडलाांची भूममका के ली आहे. मसनेमात, त्याांनासुिा असाच
मानमसक त्रास फदला जात असतो.
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तसेच, आत्तापयांत पाळलेल्या माांजराांचे आत्मेसि
ु ा, सोहमच्या मदतीसाठी देवानेच पाठवले होते.
दरम्यान सोहमला "भगवदगीता" वाचण्याची बुिी झाली. कृ ष्णाने अजुन
व ाला गीतेत म्हणले आहे
की "तू काय आणले होतेस? जे तू गमावण्याच्या भीतीने युि करायला टाळाटाळ करतो आहेस? उठ, युि कर,
या सगळ्याांचे मरण अटळ आहे. तू युि नाही के लेस. तरी वेळ आल्यावर, इतर कोणाच्यातरी हातून हे
मरणारच आहेत. तू िक्त मनममत्तमात्र आहेस. जोपयांत तू स्वत:ला कताव मानशील, तोपयांत तुला कमावची िळ
भोगायला लागतील. मी याांना आधीच मारले आहे, तू िक्त मनममत्त होऊन बाण चालव. ममटते िक्त शरीर,
आत्म्याला कोणी मारू शकत नाही. तू ज्याला मृत्यू समजतोस, तेच खरे जीवन आहे. सगळे मला अपवण कर
आमण युि कर."
हे ऐकू न अजुवन युि करायला तयार झाला.
तर, सोहम आता अजुवन झाला होता. टी.व्ही वर सुिा, महाभारत मामलके मध्ये हाच प्रसांग वारां वार
फदसू लागला होता. अगदी, अजुवनाप्रमाणेच सोहमचे सुिा आयुष्य घडू लागले होते.
पण, सोहमने मवचार के ला "देवा, मी ब्राम्हण आहे. मी क्षमत्रय नाही. युि करणे हे माझे काम
नाही". तेवढ्यात, समोर टी.व्ही मध्ये कणावच्या मृत्यूचा प्रसांग घडत होता.
कणावचे गुरु साक्षात परशुराम. त्याांने, आई-वमडलाांना झालेल्या त्रासाचा राग आल्यामुळे, फकतीतरी
वेळा पृथ्वी मन:क्षमत्रय के ली होती. परशुराम सुिा ब्राह्मणच होते की. परशुरामाांने ठरवले होते "मी माझी
मवद्या िक्त ब्राम्हणाांनाच मशकवीन." पण कणव, ब्राम्हण नसतानाही, ब्राम्हणाचा वेश घेऊन, परशुरामाांना
िसवून, त्याांच्याकडू न सवव अस्त्र-मवद्या मशकला. कालाांतराने, परशुरामाांना कणावची चलाखी समजून आल्यावर
त्याांनी कणावला श्राप फदला "ऐनवेळी तुझी मवद्या तुझा घात करे ल. आमण तुझा मृत्यू होईल".
आमण तसेच, महाभारताच्या युिात, ब्रम्हास्त्र चालवण्याच्या वेळेसच, कणावच्या रथाचे चाक
जममनीत िसते. आमण, ब्रम्हास्त्र चालवण्याच्या मांत्राचा सुिा मवसर पडतो.
अजुवन कृ ष्णाला म्हणतो "देवा, हा मन:शस्त्र आहे. रथातून खाली सुधा उतरला आहे. याला मारणे
योग्य ठरणार नाही".
तेव्हा कृ ष्ण अजुवनाला पुन्हा एकदा समजावतो "जेव्हा तुझा पुत्र अमभमन्यू एकटा होता, मन:शस्त्र
होता. तेव्हा याच कणावने, सगळ्या कौरवाांसोबत, अगदी मजा घेत तुझ्या मुलाचा वध के ला होता. हे तू
मवसरलास वाटत?" उठ, बाण चालव आमण कणावचा वध कर."
अशाप्रकारे , अजुवन बाण चालवतो आमण कणावचा मृत्यू होतो.
तर, जेव्हा सोहम देवाला म्हणत होता "देवा, मी ब्राम्हण आहे. मी क्षमत्रय नाही. युि करणे हे माझे
काम नाही". तेव्हाच, समोर टी.व्ही मध्ये कणावच्या मृत्यूचा प्रसांग घडत होता. सोहम पेपर वाचता वाचता
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टी.व्ही पहात होता. पेपर मध्ये मलमहले होते "उठा, परशुराम बना". सोहमला आता परशुराम बनायचे होते.
पण, त्याच्याकडे ना अस्त्र होते, ना अस्त्र-चालवण्याची मवद्या होती.
तेवढ्यात आई म्हणाली "सोहम दूध आणतोस का रे ?"
आत्ता सोहम परशुराम झाला असल्यामुळे, तेवढ्यापुरता मातृभक्त झाला होता.
सोहम अगदी मवनम्रतेने म्हणाला "लगेच आणतो आई". (आईने सुिा मवचार के ला असेल, "हा
कधीपासून पमहल्याच हाके त ऐकायला लागला?")
सोहम दूध आणायला गेला. तेवढ्यात, समोर एक रक येऊन थाांबला. रकवर मलमहले होते "शब्द हेच
शस्त्र." म्हणजे, देवाने सोहमला दाखवले होते "जरी तू ब्राम्हण असलास आमण तुझ्याकडे अस्त्र-शस्त्र नसली,
तरीही तू तुझ्या शब्दाांने शत्रूला हरवू शकतोस."
आता देव, सोहमला कधी अजुवन बनवत होता तर कधी परशुराम. त्याच्याकडे जरी शारीररक
नुकसान करणारे शस्त्र नसले, तरी देवाने त्याला शब्दरूपी शस्त्र देऊन परशुराम बनवले होते.
देवाला, सोहमला या सांकटातून वाचवायाचे होते. सोहम मागे देवाला म्हणाला होता "देवा,
सगळ्याांचे चाांगले कर." सगळ्याांना मशक्षा करून िायदा होणार नव्हता. देवाला सगळ्याांचे चाांगलेच करायचे
होते.
सोहम त्याांच्याबद्दल चाांगला मवचार करतो, हे त्याांना मामहती नसल्यामुळे त्रास देणे सुरूच होते.
पण, सोहमचा कृ ष्ण सुिा कमी नव्हता. देवाला सगळ्याांचे चाांगले करायचे होते. पण, सोहमला होणाऱ्या
त्रासातून त्याला वाचवायचे सुिा होते. अशी कोडी सोडवण्यात कृ ष्ण फकती पटाईत आहे, हे सगळ्याांनाच
मामहती आहे.
देवाने सोहमच्या शत्रूांना घाबरवायला सुरुवात के ली. लोक सोहमला जश्या प्रकारे त्रास देण्याचा
मवचार करायचे, तेच त्याांच्यासोबत घडू लागले होते. म्हणजे, जर कोणी सोहमच्या कामाच्या िाईली
लपवायचा मवचार के ला, तर त्याांच्याच िाईली गायब होऊ लागल्या. सोहमला कोणी टोचून बोलायचा
मवचार के ला, तर दुसरे च कोणीतरी त्या व्यक्तीला टोचून बोलू लागले. कोणी सोहमचे ई-मेल अकाऊांट हॅक
करण्याचा प्रयत्न के ला, की त्याांचेच ई-मेल अकाऊांट हॅक व्हायचे.
आता सोहमला "शब्द हेच शस्त्र" या वाक्याचा अथवसि
ु ा कळू लागला होता.
जसे बाबासाहेब आांबेडकर, भारताचे कायदेपांमडत म्हणून ओळखले जातात. त्याांने घटनेत मलहून
ठे वले आहे "१०० दोषी लोकाांना सोडायला लागले तरी चालेल. पण एकही मनदोष व्यक्तीला मशक्षा होता
कामा नये."
सोहमचे सुिा हेच तत्व होते. सोहम मवचार करायचा "आपल्याकडे कोणाबद्दलही ठोस पुरावा
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नाही. जर ते मनदोष असतील, तर त्याांना मशक्षा करून काहीच िायदा नाही". असेही, आपण काही न्यायाधीश
नाहीत, की आपण कोणालाही मशक्षा करू शकु त. भावनेच्या भरात आपण एखाद्याला श्राप द्यायचो, आमण
नेमका तो मनदोष असला तर? के वढे मोठे पाप होईल आपल्या हातून. त्यापेक्षा देवालाच खरे खोटे पाहू दे" असे
म्हणून सोहम सगळे देवालाच साांगू लागला होता.
दुसऱ्या फदवशीच, ऑफिसमधली एक व्यक्ती म्हणाली "अरे सोहम, जर तुझ्याकडे पुरावा नसेल, तर
तू काय करू करणार?" या व्यक्तीला सुिा सोहमचे मन वाचता येत होते तर. पण, त्याने कधीही सोहमला
त्रास फदला नव्हता. सोहमचा त्याच्यावर थोडासा मवश्वास होता.
सोहम म्हणाला "मी त्याांना असा श्राप देईन, ज्याने देवच त्याांचा न्यायमनवाडा करे ल" मी म्हणेल
"जर मी प्रामामणक असेल, तर मी रटके ल. आमण जर तू प्रामामणक असशील, तर तू टीकशील". शब्द कसे
योग्यप्रमाणे वापरायचे? हे आता सोहमला समजू लागले होते. यामुळे सोहमला, मवनाकारण कोणाला श्राप
देण्याचे दु:ख होणार नव्हते.
शब्दरूपी शस्त्राचा कसा वापर करायचा? हे आता सोहमला समजू लागले होते. देवाने त्याला
परशुराम बनवून टाकले होते.
हेच नाही तर, त्याची गोष्ट सलमान खान पयांत सुिा पोचली होती. खुद्द सलमान खान सुिा आता
सोहमच्या मदतीसाठी धावून आला होता. तसे सलमान खान मदत करण्यासाठी प्रमसिच आहे. त्याचे गाणे
आठवते का ? "मै करू तो साला, कॅ रे क्टर फढला है." हे गाणेसि
ु ा याच काळात आले होते. सलमान खान आमण
सोहमचा काहीतरी आमत्मक सांबध
ां होता. सोहमला ते हळू हळू समजणार होते.
प्रत्येक वेळेस कामासाठी बाहेर जावे लागले, की सोहम देवाचा नवीनच अनुभव घेऊन येऊ लागला
होता.
असेच, पुन्हा एकदा ख्वाजाांचे आमण ब्रम्हदेवाचे बोलावणे आले. या वेळेस, काहीही
अडथळ्यामशवाय, सगळी दशवन व्यवमस्थत पार पडली. गाडी मशवाजीनगरपयांत पोचली होती. साधारणपणे,
पुणे स्टेशन यायला िक्त पाचच मममनटे मशल्लक होती. सोहम देवाला मनात म्हणतच होता "देवा, यावेळेस तू
काहीच अनुभव फदला नाहीस रे ". डब्ब्यात गदी असल्यामुळे सोहम जनरल डब्ब्याच्या पायरीवर बसला होता.
मागे दोन तीन माणस उभी होती.
गाडी मशवाजीनगर वरून मनघाली आमण सांचेतीच्या पुलाखालून जाऊ लागली. या रठकाणी, रे ल्वे
रुळाच्या बाजूला राहणारे लोक शौचास बसतात. तर, असेच एक अल्लड, साधारणपणे १८-१९ वषावचा
मुलगा, त्याचा शौचाचा कायवक्रम सांपवून उठलाच होता.
तेवढ्यात, ज्या डब्ब्याच्या पायरीवर सोहम बसला होता, तो डब्बा त्या मुलाच्या समोरून जाऊ
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लागला. त्या मुलाने दगड उचलला. सोहम त्याच्यासमोर अगदी २-३ िु टाांवरच बसला होता. त्या मुलाने, थेट
तो उचललेला दगड सोहमच्या तोंडाच्या फदशेनेच मभरकावला. सोहमचे नशीब बलवत्तर होते. दगड सोहमच्या
डोळ्यासमोरून थेट नाकाच्या बाजूने गेला. मागे बसलेल्या माणसाच्या गुढग्यावरच आदळला. त्या
माणसाच्या गुढग्यातून भळा भळा रक्त वाहू लागले.
जर, हाच दगड सोहमच्या डोळ्यावर ककवा नाकावर लागला असता, तर सोहम थेट रे ल्वेतून पडू न
खालीच पडला असता. कदामचत मेलासुिा असता.
या वेळेस, देवाने थेट पुन्हा एकदा सोहमचे प्राण वाचवले होते. त्याला नवीनच अनुभव फदला होता.
ज्याांच्या, इच्छा कमव पूणव होतात त्याांना देव नवीन जन्म देतो ककवा मुक्ती देतो. कदामचत अजूनही,
सोहमच्या काही इच्छा ककवा कमव मशल्लक असावीत. म्हणूनच, देवाने त्याला पुन्हा एकदा वाचवले.
पुढचे काही फदवस, देवाचा हा अमतशय सुांदर अनुभव रां गवून रां गवून साांगताना सोहमच्या
चेहऱ्यावरचे भाव बघण्यासारखे होते.
(याच काळात सोहम, मला ही गोष्ट मलमहण्यासाठी मनवण्याचा प्रयत्न करू लागला होता.)
असेच एकदा, चौथ्याांदा पुन्हा ख्वाजा नवाज शरीि आमण ब्रम्हदेवाचे बोलावणे आले. अजमेर,
पुष्कर, नाथद्वारा वरून, सोहम अहमदाबादला गेला. पूवी एक गुजराती कु टुांब शेजारी रहात होते. ते आता
स्वत:च्या घरी अहमदाबादला रहात होते. सोहम, पूवी कधीतरी उधार घेतलेले ३००० रुपये परत
करण्यासाठी त्याांच्या घरी पोचला. त्याांने काही पैसे घेतले नाहीत.
मतथून सोहम नामशकला पोचला. त्र्यम्बके श्वरचे दशवन घेऊन, सोहम वणीच्या सप्तशृांगी देवीचे दशवन
घेण्यासाठी गेला. मतथून, मशडी आमण शनी लशगणापूर करून, सोहम पुन्हा घरी पोचला. आता सगळ्या
शक्तीमपठाांचे दशवन घेऊन झाले होते.
एकदा असेच, अजमेरवरून परत येत असताना सोहमच्या मनात आले "आपण द्वारके ला जाऊया".
पण मखशात िक्त १००० रुपयेच मशल्लक होते. त्यापैकी ३०० रुपये अहमदाबादला पोचण्यासाठी खचव झाले.
सोहम अजमेरवरून अहमदाबादकडे मनघाला. नुकतीच झोप लागली होती. तेवढ्यात, कसला तरी मोठा
आवाज आला. गाडीची पुढची काच दगड लागल्यामुळे िु टली होती. सोहम मजथे झोपला होता, ते पमहलेच
सीट होते. जोरजोराने येणारी हवा, थेट सोहमच्या अांगावरच येत होती. त्यामुळे रात्रभर सोहम झोपू शकला
नाही.
दुसऱ्या फदवशी दुपारी राजकोटला जाण्यासाठी बस ममळाली. राजकोट पयांतचे भाडे २०० रुपये
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होते.
सांध्याकाळी ६-६.३० वाजता, राजकोटवरून द्वारके ला जाण्यासाठी बस ममळाली. राजकोटवरून
द्वारके चे भाडे १५० रुपये. म्हणजे आत्तापयांत ६५० रुपये खचव झाले होते. िक्त ३५० रुपयाांमध्ये, द्वारके चे
दशवन करून पुण्याला येणे शक्य आहे का? नाही ना?.
सोहम कालची पूणव रात्र झोपला नव्हता. जेव्हा राजकोटवरून बस मनघाली, तेव्हा सोहमच्या
डोळ्यावर अनावर झोप येऊ लागली. अधाव पेंगत, अधाव झोपत कसाबसा सोहम वेळ काढत होता.
बस राजकोट वरून मनघाली. सोहमच्या शेजारी, साधारणपणे ६० वषाांची स्त्री येवून बसली. पुढे
मतचे स्टेशन आल्यावर ती उतरून गेली. ती उतरल्यावर सोहमच्या लक्षात आले, ती मतचे घड्याळ बसलेल्या
जागेवरच मवसरून गेली होती. जवळ जवळ पुढचा एक तास, ते घड्याळ शेजारच्याच सीटवर पडू न होते. १
तासाने हे सोहमला समजले. पण, ते घड्याळ आता परत करता येणार नव्हते. हे असे घड्याळ ममळण्याचा अथव
काय होता?
तर, सलाखे नावाच्या सनी देवलच्या मसनेमामध्ये, अनुपम खेर त्याचे वडील असतात. काही गुड
ां
त्याांना मानमसक त्रास देतात. शेवटी सनी देवलचे वडील आत्महत्या करतात. पण, आत्महत्या करण्याअगोदर
ते सनी देवलला घड्याळ देतात आमण म्हणतात, "मला खूप मानमसक त्रास फदला गेला. याची आठवण, तुला हे
घड्याळ नेहमी करून देत राहील". असेच घड्याळ सोहमलासुिा ममळाले होते. आजही हे घड्याळ, सोहमने
घरातल्या देव्हाऱ्यात जपून ठे वले आहे.
पूवी जे आत्मे सोहमला मदत करत होते. त्याांपैकीच एक आत्मा, थेट शरीर धारण करून आज
सोहमच्या शेजारी येऊन बसला होता. आमण घड्याळ सीटवर टाकू न मनघून गेला होता.
काही वेळाने सोहमला झोप लागली. जाग आली तेव्हा बस शेवटच्या स्थानकावर थाांबली होती.
दोन तीन उरलेले प्रवासी उतरत होते.
सोहमने एकाला मवचारले सोहम - भाई साब, द्वाररका कब आयेगा?
भाईसाब - अरे भाई, द्वाररका तो पीछे छू ट गया. लगभग ३५ कोंस होगा.
सोहम - तो अब मै द्वाररका कै से जाऊ?
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भाईसाब - देखो भैय्या, अब तो रात के ११ बज चुके है. तुम्हे कल सुबह ही कोई वाहन ममल
जायेगा. तब तक आप, बाजुमें जो रे ल्वे स्टेशन है, वही पर रुक जाओ.
झाले, भर रात्रीचा, मनजवन रठकाणी सोहम एकटाच उरला होता. चालत चालत सोहम, शेजारी
असलेल्या रे ल्वे स्टेशनवर पोचला. रे ल्वे स्टेशनचे नाव होते "ओखा".
"ओखा" हे भारताचे पमश्चमेकडचे शेवटचे रे ल्वे स्टेशन आहे. इथून पुढे सगळा समुद्र सुरु होतो.
समुद्रीमागे, २७० फकलोमीटर वर पाफकस्तानमधले कराची हे शहर आहे.
सोहम आता कृ ष्णाच्या नगरीत, म्हणजे द्वारके शेजारीच होता. कृ ष्णाच्या राज्यात होता. त्याला
झोप का लागली? याचे कारण त्याला अजून समजायचे होते.
तर, स्टेशनवर तसे भरपूर लोक असल्यामुळे भीतीचे कारण नव्हते. पण, मखशात िक्त ३५० रुपये
होते. पुढचा फदवस, सगळी दशवने करून जेवण करायचे होते. परत पुण्याला यायचे होते. जवळ िार कमी पैसे
होते.
बोलता बोलता सोहमला समजले, ओखावरून थेट मुांबईला रे ल्वे जाते. मजचे मतकीट आहे, िक्त
१७५ रुपये. म्हणजे, कृ ष्णाने परत जाण्याची सोय के ली होती. पण रे ल्वे मनघते सकाळी ११.१५ वाजता.
म्हणजे, द्वारके ला जायचे, कृ ष्णाचे दशवन करायचे, आमण ११.१५ पयांत परत ओखाला पोचायचे होते.
सोहमला अजून एक गोष्ट समजली. ती म्हणजे, पहाटे ३ वाजता एक रे ल्वे येईल. ती २० मममनटात
द्वारके ला पोचवेल. देवाने सोहमचे सगळे प्रश्न सोडवले होते. जर सोहमला झोप लागली नसती, तर िक्त ३५०
रुपयात परत पुण्याला कसे जायचे? हे समजले नसते.
पहाटे ३ वाजता रे ल्वे आली. पहाटे ३.३० वाजता सोहम द्वारका रे ल्वे स्टेशनवर पोचला. जवळ
िार कमी पैसे मशल्लक असल्यामुळे सोहम चालत चालत द्वाररकाधीश मांफदराकडे मनघाला. जणू काही
सुदामाच कृ ष्णाला भेटायला चालला होता. तसे, द्वारके ला जाणारा प्रत्येक जण सुदामाच असतो म्हणा. पण
सोहम खरां च, मखशात पैसे कमी असताना मनघाला होता.
सुदामा जेव्हा कृ ष्णाला भेटायला गेला होता, तेव्हा त्यालासुिा सोहमसारखीच झोप लागली होती.
जेव्हा सुदामा जागा झाला, तो द्वारके त होता. सोहमसुिा खरे च सुदामा वाटत होता.
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४.३० वाजता सोहम मांफदरापाशी पोचला.
मांफदराच्या मागच्या बाजूला, गोमती नदी समुद्राला ममळते. म्हणजे, नदी आमण समुद्राच्या
सांगमावर सोहम पोचला होता. व्यवमस्थत, नदी आमण समुद्राची पूजा करे पयांत ६ वाजले. मांफदर उघडले आमण,
सोहमने अश्रुांने भरलेल्या नजरे ने कृ ष्ण डोळ्यात साठवून घेतला. ११.१५ पयांत ओखाला पोचणे गरजेचे होते.
सोहम चालत चालत रुमक्मणीमांफदरापाशी पोचला. रुमक्मणी मातेचे दशवन घेताना सोहमला
समजले "जवळच महादेवाचे 'नागेश्वर' हे ज्योमतर्ललग आहे". मनातून वाटले, "देवा अशी काही सोय कर, की
मला नागेश्वराचे दशवन होईल. गोपी तलाव पाहायला ममळे ल. तुझी आमण सुदामाची भेट झाली, ते रठकाण
पहायला ममळे ल."
देवाने हे सुिा घडवून आणले. शेजारीच द्वारीकादशवन करवणारी बस उभी होती. ५० रुपयात
नागेश्वर, गोपी तलाव, आमण भेट द्वाररका, असे दशवन होणार होते. िक्त, वेळेत रे ल्वे पकडू न पुण्याला
पोचण्याची जबाबदारी सोहमची होती.
तर असे सोहमने, गोपी तलावाचे, रुमक्मणी मातेचे, नागेश्वर महादेवाचे दशवन घेतले, आमण भेट
द्वारके ला मनघाला. भेट द्वारका म्हणजे, कृ ष्णाची आमण सुदाम्याची भेट झाली ते रठकाण. हेच ते रठकाण, मजथे
सोहम रात्री उतरला होता.
इथेच कृ ष्ण-सुदामा भेट झाली, म्हणून या जागेचे नाव 'भेट द्वारका'. तसेच, हे रठकाण अशा
रठकाणी आहे, मजथे चारही बाजूने समुद्र, आमण मधेच बेटावर मांफदर आहे. म्हणून या जागेला 'बेट द्वारका'
म्हणूनसुिा ओळखले जाते. इथे चारही बाजूने समुद्र असल्यामुळे, इथल्या लोकाांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे
"मासेमारी". पण या सगळ्यातही, मतथे अजूनही कृ ष्णाचे मांफदर रटकू न आहे. मांफदराची पररमस्थती िारशी
चाांगली नाही.
आपण मतथे जे काही पैसे दानपेटीत टाकतो. त्यावरच, इथल्या मांफदरातल्या पुजारयाांचे दैनांफदन
आयुष्य चालते. मांफदराचे सगळे सण-वार, मांफदराचा सगळा खचव याच पैश्यातून चालतो. आजूबाजूला सगळा
माांसाचा, माश्याांचा वास येत असतो. पण तरीही, कृ ष्णासाठी आमण कृ ष्णामुळेच, काही लोक आजही मतथे
रटकू न आहेत.
जो कोणी "भेट द्वारके ला" जाईल त्याने मोठ्या मनाने, आमण आपल्या ऐपतीप्रमाणे इथे पैसे द्यावेत.
"दान करावे" असे मी म्हणणार नाही. ज्याने फदले, त्याला कसले दान करायचे?
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आमण हो, सुदामा कृ ष्णाला भेटण्यासाठी ताांदळ
ू घेऊन गेला होता. जाताना, कमीत कमी मूठभर
तरी ताांदळ
ू न्या. इथे तीच प्रथा आहे.
बेट द्वारके ला जाण्यासाठी बोटनी जावे लागते. तर असे सोहमने, अगदी सुदामा बनून, बेट द्वारके ला
कृ ष्णाचे दशवन घेतले. बरोबर ११ वाजून १० मममनटाांनी, शेजारीच असणाऱ्या ओखा रे ल्वे स्टेशनवर पोचला.
जेव्हा सोहम पुण्यात परत पोचला, तेव्हा त्याच्या मखशात अजूनही ५० रुपये मशल्लक होते. देवाची
माया अजब असते.
१. सोहम अजमेरवरून मनघाला तेव्हा गाडीची काच िु टली. सोहमला झोपायला ममळाले नाही.
२. राजकोटवरून द्वारके ला येताना, शेजारी एक ममहला बसली. ती घड्याळ मवसरून गेली.
३. द्वारका येण्याच्या अगोदर सोहमला झोप लागली. सोहम, थेट ओखा या जागी उतरला.
४. मखशात िक्त ३५० रुपये असताना, पुण्याला जाण्याची सोय कृ ष्णानेच के ली.
५. सोहम िक्त द्वाररकाधीशाचे दशवन घ्यायला गेला होता. पण, रुमक्मणी माता, गोपी तलाव,
नागेश्वर महादेव आमण भेट द्वारके चे दशवन सुिा ममळाले.
६. पुण्याला पोचला तेव्हा, मखशात ५० रुपये मशल्लक होते.
वाचकाांनो, देवाच्या कृ पेचा अनुभव घेऊनच पहा.
गेल्या सहा ममहन्यात सोहम, पाच वेळा अजमेरला, पुष्करला आमण नाथद्वाराला जाऊन आला
होता.
असे म्हणले जाते की "७ वेळा जो कोणी अजमेरला जाऊन येतो, त्याला एक मक्केच्या यात्रेचे पुण्य
ममळते". सोहमचे आता िक्त दोन वेळाच अजमेरला जाणे बाकी रामहले होते.
पुण्यात आला रे आला, की सोहमला फदल्लीला जायचा योग आला. काम िार तातडीचे होते.
सोहमसाठी, यायचे आमण जायचे मवमानाचे मतकीट पाठवले गेल.े सोहम मवमानाने फदल्लीला पोचला. मतथून
रूडकीला जायचे होते. सोहमसाठी कार पाठवली गेली होती. ६ तासात सोहम रूडकीला पोचला.
रूडकीवरून हररद्वार जवळच आहे. माणूस हररद्वारला जाऊन आला, की जवळ जवळ तो "हरीकडेच जाऊन
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आला" असे समजले जाते.
तर, दुसऱ्या फदवशी काम सांपवून, सोहमने हररद्वारला पमहल्याांदाच गांगेत अांघोळ के ली. पुढे मनसा
देवीचे दशवन घेऊन, तो पुन्हा हॉटेल वर परत आला.
मतसर्या फदवशी ऋमषके शला गेला. रामझूला, लक्ष्मणझुला पामहले, भरपूर मांफदराांचे दशवन घेतले.
ऋमषके शमध्ये खूप मांफदरे आहेत. इतकी, की दशवन घ्यायला चार फदवससुिा पुरणार नाहीत.
उत्तराखांड या राज्याला देवभूमी असे म्हणले जाते. ऋमषके श वरून अजून वरच्या फदशेला गेले
असता, बद्रीनाथ, के दारनाथ हे धाम लागतात.
पुढच्या फदवशी सांध्याकाळी परतीचे मवमान होते. परतीचे मवमान फदल्लीला जाऊन पकडायचे होते.
बद्रीनाथ, के दारनाथला जाणे काही शक्य नव्हते. मध्ये जवळ जवळ २४ तास होते. आता या २४ तासाांचा
उपयोग कसा करायचा? फदल्लीवरून मथुरा जवळच आहे. सोहम थेट मथुरेला मनघाला. पहाटे पहाटे मथुरेला
पोचला. यमुनेतच अांघोळ वगैरे उरकली. कृ ष्ण जन्म-भूमी, वृांदावन, कां स वधाचे रठकाण, द्वारकाधीशाचे
मांफदर, असे दशवन के ले.
साक्षात राधेने बोलावल्यामशवाय आपण वृन्दावानला जाऊ शकत नाही.
ज्या ममहलाांना साांभाळणारे कोणी नाही. ज्या ममहला, त्याांच्या आयुष्यात एकट्या पडल्या आहेत.
अश्या ममहला मथुरा आमण वृन्दावनात येऊन रहातात. इथल्या मांफदराांमध्ये, अश्या एकट्या ममहलाांची सगळी
सोय के ली जाते. या सगळ्या ममहला फदवसभर देवाचे नाव घेत बसतात.
आपण जे पैसे इथे मांफदरात टाकतो. त्या पैश्यातून, या सगळ्या ममहलाांची जेवणाची, कपड्याांची,
वगैरे सोय के ली जाते.
तर, जे कोणी मथुरा-वृांदावनला जातील, त्याांने मोठ्या मनाने, ऐपतीप्रमाणे, जमतील तेवढे पैसे इथे
द्यावेत.
मतथून सोहम, फदल्लीला पोचला. मतथून परतीचे मवमान पकडू न पुणे गाठले.
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१८. सोहमचे पमहले लग्न, राधेची भेट, ९ जुन्या गलव-फ्रेंड्स = नव दुगाव, सीतेची भेट, १३ब चा
उलगडा, श्री स्वामी समथाांचे आगमन, सोहमचे अक्कलकोट्ला जाणे, शनी महात्म्य, सोहमचे सांमोहनातून
बाहेर मनघणे, स्वसांमोहन, (self hipnotization), सहस्त्रनामाचे महत्व, करोडपती सोहम, ऑफिसमधले देव,
गुरु महादशा, गुरूांचे आगमन, बालाजीचे लग्न, कालहस्तीची मामहती, शेवटी एकदाची मानसीशी भेट होणे,
लग्न टाळण्यासाठी शनी महाराजाांने सांकेत देण,े मसमिमवनायक, बालाजीचे लग्न, घर नांबर १३, सोहमचे दुसरे
लग्न.

परत आल्या आल्याच सोहमचे लग्न ठरले. मुलगी चाांगली एम.एस.सी मशकली होती. एका
कॉलेजमध्ये प्रोिे सर म्हणून कामाला होती.
सोहमला िक्त मानसीसोबतच लग्न करायचे होते. पण घरचे म्हणायचे "तू सगळ्या मुलींमध्ये दोषच
काढतोस, तुला कोणतीही मुलगी आवडत नाही." आईचेसुिा वय झाले होते. घरात, कोणीतरी कामाची
जबाबदारी घेणारे यायला हवे होते. "मानसीचे आपल्यावर प्रेम आहे", हा के वळ एक भास वाटत होता.
साक्षात प्रेमाच्या देवीचे, राधेचे दशवन घडू नही मनामध्ये आत्ममवश्वास येत नव्हता. शेवटी सोहमनेसि
ु ा लग्नाला
होकार फदला.
गणपतीचे फदवस जवळ आले होते. वेगवेगळी गणेश मांडळे , ढोल-ताशा वाजवायची तालीम करू
लागली होती. नेमके , सोहमचे लग्न ठरले त्याच फदवशी, शेजारच्या गणेशोत्सव मांडळाने ढोल-ताशा
वाजवण्याची तालीम सुरु के ली.
मागे सोहम देवाला म्हणाला होता "देवा, माझे लग्न ठरले, तर मी ढोल वाजवून नाचेन". देवाने
सोहमचे हे मागणे सुिा पूणव के ले होते. जणू काही गणपती स्वत:, सोहमचे लग्न ठरल्याचा आनांद ढोल वाजवून
व्यक्त करत होता.
पण सोहम दु:खी होता. त्याला त्याच्या मानसीसोबतच लग्न करायचे होते. पण घरच्याांना काय
साांगणार? "मला अशा मुलीसोबत लग्न करायचे आहे, जी गायब आहे, जी सापडतच नाही." मनव्वळ मूखव
ठरला असता सोहम.
पण, थेट काहीही न साांगता सोहम घरी म्हणाला "आई, मला हे लग्न नाही करायचे. पण तुम्ही
ठरवले आहेच, तर उद्या साखरपुड्याला चमत्कार पहा". सोहमने पुडी सोडू न फदली होती.
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कदामचत, आपल्या आयुष्यावर पुस्तक मलमहण्याचा मवचार, सोहमच्या मनात त्या फदवशी
पमहल्याांदाच आला असावा. सोहम चुलत भावाला म्हणाला "मी पुढे जाऊन असे पुस्तक मलहील, जे रामायण
आमण महाभारताचे कॉमम्बनेशन असेल. या पुस्तकाच्या मवक्रीतून ममळणाऱ्या पैश्यापैकी, ४५% रुपये आपण
भारतातल्या मांफदराांमध्ये देऊन टाकू . या पैश्यातून, मांफदराचे कायवकारी लोक येणाऱ्या यात्रेकरूांसाठी चाांगल्या
सुमवधा करतील.
त्यात, मतरुपती बालाजी मांफदरातसुिा काही रुपये देऊ. बालाजीने, त्याच्या लग्नाच्यावेळी
कु बेराकडू न भरपूर कजव घेतले होते. आपलाही थोडासा हातभार लागेल देवाचे कजव िे डण्यात.
आपण माणूस आहोत. पण, माणूस हा एकच असा प्राणी आहे. ज्याने, इतर सगळ्या प्राण्याांचे जगणे
हराम करून ठे वले आहे. आपण आपली लोकसांख्या वाढवतो, प्राण्याांची जांगलां हडप करतो. कु त्रे, माांजरां , गाय,
बैल, कोंबड्या, त्याांची अांडी, म्हणजेच, त्याांची मपल्ल सुिा आपण मारून टाकतो. स्वत:ची शरीर
वाढवण्यासाठी आपण त्याांचे माांस खातो. आपण समुद्रसुिा सोडला नाही. भारतात म्हणे, एका फदवसाला
शेकडो टन मासळी खाल्ली जाते. आपण पक्ष्याांनासुिा सोडले नाही. शहामृगाचे माांस, म्हणे या रोगावर चाांगले
आहे, कबुतर फकती चमवष्ट लागते चवीला, मोर खाल्लाय का कधी? अशी वाक्य, आपण प्रत्येक हॉटेलमध्ये
ऐकतो.
अरे माणसाांनो जागे व्हा. माांस खाऊन माांस वाढत नसते.
तर, आपण प्राणी-पक्ष्याांसाठी काही तरी करू. आपल्याकडे अनुभव नाही. पण पैसा असेल. आपण
उरलेल्या रकमेतला मोठा भाग, प्राण्याांसाठी काहीतरी करण्यात खचव करू. जमीन मवकत घेऊन त्यावर िक्त
झाडेच लावू.
देव तर माझ्याकडू न हे करवून घेईलच. पैसा कमी पडलाच, तर बुिी तर फदली आहे ना देवाने?.
पुन्हा एखादे पुस्तक मलहू.
१. माणसाांनो, जागे व्हा.
२. जरा मचमण्याांना, ताांदळाचे दाणे टाकू न पहा.
३. त्याांचा मचवमचवाट ऐकण्याची मजा घ्या.
४. त्याांची भाांडणे पहा. खायला देण्यासाठी त्या आपल्याशी कश्या भाांडतात? ते पहा.
५. मचमण्या, कबुतरे , कावळे , जेवण फदसताच कसे एकमेकात वाटू न घेतात? ते पहा.
६. कु त्रे, माांजराांना न मारता, त्याांना पोळीचा एखादा तुकडा टाकू न पहा.
७. कु त्रे फकती इमानदार असते? हे समजून पहा.
८. जरा माश्याांना अन्न देऊन पहा.
९. झाडाांवर, मुलाांसारखे प्रेम करून पहा.
१०. गायीला अन्न देऊन पहा.
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११. गायीच्या मपल्लाला, मतच्या दुधापासून वांमचत ठे ऊ नका.
१२. गायीच्या दुधाचा वापर, िक्त पैसे ममळवण्यासाठी करू नका. जास्त दूध ममळावे म्हणून
गायीच्या मपल्लाांना मारू नका.
१३. गाय दूध देईनाशी झाली की मतला मारून टाकू नका. मतला कसायला मवकू नका.
१४. गाय-बैलाचे माांस खाऊ नका.
१५. म्हैस, शेळी, बकरी, याांना सुिा मारू नका.
१६. माणसासाठी प्रमतजैमवके तयार करता यावीत म्हणून, घोड्याांवर मवष-प्रयोग करू नका.
नाहीतर, गाठ रामाशी आहे.
असो, साखरपुडा श्रीकृ ष्ण जन्माष्टममच्या दुसऱ्या फदवशी होता. साखरपुडा झाल्यावर, जेवताना
भाजी मवटलेली होती. नवर्या मुलासमोर राांगोळी काढली नव्हती. जेवताना नवर्या मुलासमोर िु ले माांडली
नव्हती. मुलीच्या बमहणीने, सोहमसमोर िु ले माांडण्यासाठी सोहमला घातलेला हारच तोडला आमण िु ले
जमवली.
सोहम म्हणाल्याप्रमाणे चमत्कार झाला होता. पण, छोटीशी चूक झाल्यामुळे, अजून काही
साखरपुडा तुटला नव्हता.
रोज सांध्याकाळी शीतल (मजच्याबरोबर साखरपुडा झाला ती मुलगी) सोहमला िोन करायची.
असेच एकदा बोलता बोलता ती म्हणाली शीतल - तुम्हाला मामहती आहे का, आमच्या मैमत्रणी तुम्हाला पुांडमलक राव म्हणून मचडवतात.
कारण तुम्ही आईच्या शब्दाबाहेर जात नाहीत.
सोहम - हो का?
शीतल - तुम्ही माझ्याशी लग्नाला होकार का फदला?
सोहम - कारण, एक तर तू मशकलेली आहेस. हुषार आहेस. घर सुिा साांभाळू शकशील, असे वाटले
म्हणून.
शीतल - मी तुमच्याशी लग्नाला होकार का फदला मामहती आहे?
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सोहम - नाही, तूच साांग.
शीतल - मतने थेट खोकायलाच सुरुवात के ली. (आठवा, मागे एकदा सोहमने कॉलेजमध्ये असताना
मानसीला मेसेज पाठवला होता "तुला कोरडा खोकला झाला आहे. गुळ आमण हळद ममसळू न, गोळ्या बनवून
खा.
"मी तुझे मेसेज वाचते" हे दाखवण्यासाठी मानसीने, भर वगावत, जोरजोरात खोकू न खोकू न इशारा
के ला होता).
म्हणजे, एकतर शीतलसुिा, सोहम आमण मानसीची भेट व्हावी म्हणून प्रयत्न करत होती. ककवा,
मानसीनेच, सोहम आमण शीतलचे लग्न जमवायला मदत के ली होती.)
पण हे कळणार कसे? लगेच समजले.
शीतल पुढे म्हणाली - पण, माझे काही नुकसान झाले नाही पामहजे.
(याचा अथव असा होता की, "मला मामहती आहे, तुझे मानसीवर प्रेम आहे. मी लग्न मोडायला तयार
आहे. पण आमचाही खूप खचव झाला आहे. तसेच, साखरपुडा मोडला तर माझ्यावरसुिा ठरलेले लग्न
मोडल्याचा कलांक लागेल. तर, यामुळे माझे काही नुकसान नाही झाले पामहजे.).
आता, मजच्याशी लग्न ठरले आहे तीच मुलगी, सोहमची आमण मानसीची भेट करून देण्याचा प्रयत्न
करत होती. मतला मदत करण्यासाठी कोणी पटवले असेल? तर, सोहमच्या जुन्या गलव-फ्रेंड्सने. याांच्यात हा
बदल कोणी घडवून आणला? हे सोहमला अजूनही समजत नव्हते.
सोहमच्या सगळ्या जुन्या ९ गलव-फ्रेंड्सना वाटत होते "सोहमचे आमण मानसीचे लग्न व्हावे".
मानसीशी पुन्हा भेट करून देण्यासाठी, जुन्या ९ गलव-फ्रेंड्स नव-दुगाांच्या रुपात सोहमला मदत करत होत्या.
सगळे ममत्र, मामे-बमहण, सुिा प्रयत्न करू लागले होते. "मतची भेट होणारच" असे वाटू लागले होते.
बालाजीला जाऊन जाऊन सोहमचे आयुष्यसुिा बालाजी सारखेच झाले होते. जसे, महालक्ष्मीने
स्वत: रामाचे आमण वेद्वतीचे लग्न ठरवले होते. ती स्वत:, बालाजी आमण पद्मावतीच्या मववाहाला उपमस्थत
रामहली. तसेच, मजच्याशी लग्न ठरले आहे ती मुलगी स्वत:, आमण जुन्या गलव-फ्रेंड्स सुिा, सोहमची आमण
त्याच्या मानसीची भेट घडवून देण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या होत्या.
पुढे काही फदवसाांने, खरे च हे ठरलेले लग्न मोडले गेले. सोहमचा पमहला साखरपुडा मोडला गेला.
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अजून एक कलांक लागला सोहमवर. घरचे अजूनच घाबरले.
सोहमसुिा मवचार करून करून थकला होता "एक तर, मानसी भेटेल या मवश्वासावर, ठरलेले लग्न
मोडले. झालेला साखरपुडा मोडला. मानसी येईल का नाही? याची खात्री नव्हती. वय वाढत होते. आईसुिा
थकली होती. मानसी कु ठे आहे? हे मामहती नव्हते. ती समोर का येत नाही? हे मामहती नव्हते. मतचा मोबाईल
का बांद आहे? हे कळत नव्हते.
"मतचाही ई-मेल हॅक झाला असेल, मतलाही टोचवर के ले गेले असेल" असे वाटत होते." मतची काळजी
वाटत होती. ती कु ठे असेल? कशी असेल? काय करत असेल? मतचे प्रेम असूनही भेटत का नाही? समोर का
येत नाही? माझ्यावर मवश्वास नव्हता का? भेटू शकत नव्हती, तर कमीत कमी साांगायचे तरी होते. एकदा तरी
भेटायचे होते. सरळ सरळ लढाई करून आपण लजकलो नसतो का? आपण भेटू नसतो शकलो का? ती खरे च
कधी येईल का? नाही आली तर?"
"ती नाही आली तर आपल्याशी कोण लग्न करे ल? कसे होईल?" असे प्रश्न सोहमला पडू लागले होते.
दुसऱ्या फदवशीच ऑफिसमधले साहेब म्हणाले "ममत्रा, तुला काहीही अशक्य नाही." सोहमला
त्याांच्या बोलण्याचा अथव कळला होता. पण, हे सगळे सोहमने के लेच नव्हते. के ले कोणीतरी वेगळ्याच व्यक्तीने
(कृ ष्णाने) होते. आमण, नाव मात्र सोहमचे झाले.
दरम्यान, मागे सोहमने ज्या कॉलेजमध्ये मशक्षकाच्या नोकरीसाठी मुलाखत फदली होती. मतथून
िोन आला. (याच कॉलेजमधले सर म्हणाले होते "मशक्षक उत्तम चाररत्र्याचा हवा).
सोहमची मनवड झाली होती. मनवड करणाऱ्या बाईसुिा खोकत होत्या. आजकाल मोबाईल,
इां टरनेटच्या जमान्यातसुिा, मानसी त्याच्याशी खोकल्याच्या भाषेने सांपकव साधत होती.
सोहमला मोबाईलवर मेसेज येत होते. "राधा आमण कृ ष्ण कधीही भेटले नाहीत. पण ते एकमेकाांच्या
भावना, दूर राहूनही समजून घेत होते. ते कधीच वेगळे नव्हते".
म्हणजे, ती राधा होती. आमण मतच्यासाठी सोहम कृ ष्ण होता.
"तू जहा जहा चलेगा, मेरा साया साथ होगा" असे काही मेसेजसुिा येऊ लागले होते.
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असेच एकदा, सोहमला अजून एक एस.एम.एस आला
महरवा रां ग = तू माझ्यासाठी स्पेशल (खास) आहेस.
पाांढरा रां ग = मला तुझा स्वभाव खूप आवडतो.
गुलाबी रां ग = मला तुझ्यात इां टरे स्ट (रस) आहे
चांदरे ी रां ग = हा िक्त टाईमपास आहे, वगैरे वगैरे.

यावरून, मुली रां गाांच्या भाषेने बोलतात. कोणत्या रां गाचा अथव काय असतो? हे सोहमने के लेले
मवश्लेषण जवळ जवळ सत्य मसि झाले होते. "सोहम पूणव वेडा नाही" हे समजल्यामुळे, माझ्या गालावरसुिा
चाांगलीच चपराक बसली होती. पण, थोडा का होईना, मला अजूनही सोहम वेडाच वाटत होता.
घरी पुन्हा एकदा सोहमचे लग्न ठरवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु झाला. पुन्हा नव्याने मुली पहाणे सुरु
झाले. पूवी साांमगतल्याप्रमाणे, सोहमचे, माझे आमण, सोहम पाटव टू चे नशीब एकमेकाांसारखेच आहे. अगदी
माझ्यासारखेच अनुभव त्यालासुिा येऊ लागले होते.
कोणी मुली, घर लहान असल्यामुळे सोहमला लग्नाला नकार देत होत्या. कोणाला पैसेवाला नवरा
हवा होता, कोणाला घर सांभाळणे जमणार नव्हते. कोणाला देवाची पूजा करणे आवडत नव्हते. आईची लचता
अजूनच वाढत चालली होती.
शेवटी, सोहमच्या आईनेसुिा नवीन मोठे घर घेण्याचे ठरवले. भाऊ आमण सोहम, आता कामाला
लागले होते. थोडे िार कजव ममळणार होते. शेवटी, "थोडे कजव काढू मोठे घर घ्यायचे" असे ठरले.
घर शोधण्यासाठी, सोहम, त्याचा भाऊ आमण आई फदवस फदवस भर फिरायचे. कधी कात्रज, कधी
मनगडी, कधी येरवडा, कधी लसहगड रोड, कधी हडपसर, एकाच फदवसात पालथे घालायचे.
साधारणपणे स्टेंबर २०११ सुरु असेल. फदवस होता २४ स्टेंबर २०११. त्या फदवशी सोहम
नेहमीप्रमाणे कामावर गेला.
दुपारी एक माणूस घरी आला. तो माणूस "भमवष्य साांगतो म्हणून" सोहमच्या घरी आला. तो
म्हणाला "दोन ममहन्याांने तुमचे िार मोठे काम होणार आहे. तुमचा मोठा मुलगा रामासारखा आहे. मला
काहीही पैसे देऊ नका, िक्त थोडेसे तेल द्या."
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तेल घेऊन तो व्यक्ती मनघून सुिा गेला.
जेव्हा ही गोष्ट सोहमला समजली, तेव्हा त्याने अांतमवनाने मवचार के ला "मी आमण राम? रामाचा
एक टक्का गुण जरी माझ्यात असता, तरी बास झाले असते." मी कु ठला आलोय राम?"
पण एव्हाना, सारखे देवाचे दशवन घेऊन, देवाबद्दल मवचार करून करून, मनातले वाईट मवचार,
म्हणजेच रावणाची, दुयोधनाची प्रवृत्ती सांपू लागली होती. मनामध्ये चाांगले मवचार येऊ लागले होते.
मनातल्या वाईट मवचाराांवर आता, थोडे का होईना? पण मनयांत्रण येऊ लागले होते.
असो, त्या व्यक्तीने साांमगतल्याप्रमाणे, दोन ममहन्याांने, म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०११ रोजी, सोहम
आमण भावाला २० लाख रुपयाांचे कजव ममळाले.
मग तो व्यक्ती कोण होता? ते एक तर साक्षात शनी महाराज होते ककवा साक्षात हनुमान असणार.
कारण त्याांने तेल मामगतले होते. आपण हनुमानाला आमण शनी महाराजाांना तेलच वाहतो की.
कजव तर ममळाले. पण, घर अजून ठरले नव्हते. घर शोधले असते, पण घर घेण्याचा अनुभव नव्हता.
अशातच सोहमचा मावस-भाऊ घरी आला. त्याला साक्षात बालाजी प्रसन्न आहे. जशी, काही
लोकाांच्या अांगात देवी येते. तसेच, बालाजी त्याच्या अांगात येत होता. बालाजी अांगात आला की लोक त्याला
प्रश्न मवचारायचे. सोहमचा मावस भाऊ त्या प्रश्नाांची अचूक उत्तरे द्यायचा. सोहमने सुिा त्याला मवचारले,
"देवा, आमचे नमवन घर कु ठे होईल?" बालाजी म्हणाला "आपण बसलो आहोत मतथून, पमश्चम फदशेला
तुम्हाला नवीन घर ममळे ल."
दुसऱ्या फदवशी सोहम कामावर मनघाला. रस्त्यात खूप रठकाणी मसग्नल लागल्यामुळे सोहमला
ऑफिसला पोचायला उशीर झाला. तसे सोहमला, कधीच वेळेवर जाग येत नाही. रोजच ऑफिसला जायला
उशीर होत होता. त्यातच, लाल मसग्नल लागला की उशीर अजूनच वाढत होता.
सोहम देवाला म्हणाला "देवा, अशा कोणत्या रठकाणी घर ममळे ल का, मजथे एकही मसग्नल न
लागता मी ऑफिसला जाऊ शके ल?" "पण पुण्यामध्ये तर हे शक्यच नाही" असे समजून सोहम ग्प बसला.
सोहम, आई आमण भाऊ, सांध्याकाळी कामावरून आल्यावर जागा शोधायला फिरायचे. तसेच,
सुट्टीच्या फदवशीही हाच प्रोग्रॅम असायचा.
कोणती कागदपत्रे तपासायची, कोणती कागदपत्रे मागायची? काहीच मामहती नव्हते. िक्त कजव
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मांजूर होऊन चालत नसते. बाकीच्या गोष्टीही जमून आल्या, तरच स्वत:चे घर होत असते. पण, सोहम आमण
भाऊ, तसे वयाने लहानच होते. आत्तापयांत आई-बाबाांच्या छत्राखालीच वाढले होते. त्याांना काहीच अनुभव
नव्हता.
अशातच, सोहम आमण भावाचे, रटगरे नगर या पुण्यातल्या भागात जाणे झाले. जवळच मवमानतळ
होते. त्या भागात तीन मजल्याांच्यावर बाांधकामाची परवानगी नाही. मबलल्डगी तीनच मजल्याच्या
असल्यामुळे, या भागात सगळे कसे सुटसुटीत आहे. लोकसांख्यासुिा िार जास्त नाही.
रटगरे नगरमध्ये, रस्ता नांबर १ ते रस्ता नांबर १४, असे १४ रस्ते आहेत. तर असेच एकदा, सोहमचे
रस्ता नांबर १३ मध्ये घर पाहण्यासाठी जाणे झाले. १३ या आकड्याचा आमण सोहमचा आधीच जुना सांबांच
होता. सोहमसुिा १३ या आकड्याला घाबरत होता. तसा, सोहमला १३ नांबरच्या रस्त्यावर घर घेण्यात
िारसा काही रस नव्हता. पण, घरच्याांच्या आग्रहाखातर सोहम सोहम मतथे घर पहायला गेला. नेमके रटगरे
नगरमध्ये, या रस्ता क्रमाांक १ ते १४ चे उपमवभाग पाडले आहेत. ते म्हणजे, रस्ता क्रमाांक १४ अ, १४ ब, १४
क वगैरे.
तर, सोहम जे घर पाहायला जाणार होता, ते नेमके "१३ ब" मधेच होते. १३ ब म्हणजे, मसनेमात
घडतात त्या गोष्टी, मसनेमामधील महरोच्या आयुष्यात सुिा घडत असतात. सोहमला सुिा, या १३ ब
आकड्याचा भरपूर अनुभव होता. "मतथे घर घ्यायचे नाही" हे त्याने आधीच ठरवून टाकले होते.

पण, जेव्हा तो "१३ ब" मधले घर पाहायला गेला. तेव्हा, मतथे त्यावेळी रस्त्यावर िक्त एकच
मबल्डींग होती. मतचे नाव होते "समथव कृ पा".
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आता सोहमला आठवले

"मानसीच्या बाकावर मलमहले होते १३ ब". इथूनच, टी.व्ही वर

फदसणाऱ्या गोष्टी सोहमच्याही आयुष्यात घडू लागल्या. काही काळाने "श्री स्वामी समथव" टी.व्ही च्या
माध्यमातून सोहमशी बोलले.
याचा अथव असा होता की, मानसीवर स्वामी समथाांची कृ पा होती. आमण तीच कृ पा, सोहम
मतच्याशी जोडला गेल्यामुळे सोहमवर सुिा झाली होती. आता साक्षात श्री स्वामी समथव, ज्याांने साईबाबाांना

आशीवावद फदला होता, की "तू माझ्यापेक्षाही जास्त प्रमसि होशील". आमण त्या प्रमाणेच, आज मशडी हे गाव
साई बाबाांच्या नावाने ओळखले जाते.
श्री स्वामी समथव म्हणजे, साक्षात दत्तप्रभूांचा अवतार. "श्री स्वामी समथव" म्हणजे, साक्षात गजानन
महाराज, साक्षात गोंदवलेकर महाराज, याांचे गुरु. तर, अश्या या स्वामी समथाांची कृ पा सोहमवर झाली
होती. आज सोहमला १३ ब या आकड्याचा अथव समजला होता. आता १३ या आकड्याला घाबरण्याचे
काहीच कारण उरले नव्हते.
आता सोहमला, स्वामी समथाांमवषयी आपुलकी, प्रेम वाटू लागले होते.
सोहम मनातून देवाशी बोलला रे बोलला "देवा तुला भेटावेसे वाटतांय रे " की त्या देवाकडे सोहमचे
काही फदवसात जाणे ठरलेलेच होते. आता सोहमला "अक्कलकोटला " श्री स्वामी समथाांकडे जावेसे वाटू लागले
होते.
सोहमने, समथाांना मनातून बोलण्याचाच उशीर होता, की लगेच दुसऱ्याच फदवशी सोलापूरचे काम
आले. सोहमला हेच हवे होते.
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सोलापूरला, पमहल्या फदवशी काम सांपवून सोहम अक्कलकोटला गेला. अक्कलकोटला जाताना,
रस्त्यात डोळे ममटू न बसावेसे वाटले. डोळ्यासमोर स्वामी समथाांची मूती प्रकट झाली. मागे दत्त गुरु उभे होते.
हा कधीच अक्कलकोटला गेला नव्हता. मूती कशी आहे? स्वामींचा िोटो कसा आहे? हे त्याला मामहतीच
नव्हते.
पण मांफदरात पोचल्यावर त्याला समजून आले "डोळे ममटल्यावर जी स्वामींची प्रमतमा
डोळ्यासमोर आली, तीच मूती अक्कलकोटच्या स्वामी मांफदरात आहे". तसाच िोटोसुिा फदसला. म्हणजे,
स्वामींने दशवनाला येण्याअगोदरच त्याांचा चमत्कार दाखवला होता.
आता सोहमला गुरु भेटण्याची वेळ जवळ आली होती. स्वामी समथाांबद्दल, मजव्हाळा, प्रेम,
आपुलकी आता वाढू लागली होती.
मतथून सोहम गाणगापूरला गेला. ज्याांना कोणाला भूत-मपशाच बाधा झाली आहे. असे लोक,
भूतबाधा उतरवण्यासाठी गाणगापूर येथे येतात. नेमका, दुपारच्या आरतीच्या वेळेसच सोहम मतथे पोचला.
दत्तगुरूांच्या पादुकाांना हात लावायला ममळाला. पादुकाांवर अमभषेक करायला ममळाला. तेवढ्यात दुपारची
आरती सुरु झाली.
जसे ढोल, नगाडे वाजू लागले, तसे भूत बाधा झालेले लोक त्या तालावर नाचू लागले. सोहम
नाचला नाही. पण, त्या तालावर खूप नाचावेसे वाटत होते. कदामचत, आत्तापयांत सोहमसुिा असाच बामधत
असावा. पायाने ठे का धरून, तालावर मान डोलवून, सोहमसुिा त्या सांगीताची मजा घेऊ लागला.
कदामचत, इथेच त्याची बाधा दूर झाली असावी.
पुण्यात असताना मुली पाहण्याचे कायवक्रम सुरूच होते. आमण, पुणे सोडले की देवाांना भेटणे सुिा
सुरु होते.
असेच एकदा, सोहम सांध्याकाळी अांघोळ वगैरे करून देवाची पूजा करायला बसला. त्या फदवशी
शमनवार होता. "आज काय वाचायचे?" हा मवचार चालू होता. याने सांपूणव चातुमावस काढले आमण चाळू
लागला. याची नजर शनी महात्म्याच्या गोष्टीवर पडली. याने मवचार के ला "आज शमनवार आहे. आपली साडेसाती सुिा सुरु आहे. असेही आपले आयुष्य शनी महाराजाांच्या अमलाखाली चालत आहे. तर, आज आपण
शनी महात्म्य वाचू".
शनी महात्म्यात "राजा मवक्रमाची" गोष्ट साांमगतली आहे. राजा मवक्रम, एकदा अजाणतेपणे शनी
महाराजाांचा अपमान करतो. नेमके त्याच वेळेस, शनी महाराज मवमानात बसून चाललेले असतात. ते राजा
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मवक्रमाचे बोलणे ऐकतात. त्याांना खूप राग येतो. ते थेट राजा मवक्रमाकडे येऊन म्हणतात "खूप टवाळक्या
करतोस तू, आता माझा चमत्कार बघ."
त्यावेळेस राजा मवक्रमाची साडे साती सुरु होणार असते. पुढे एकदा, शनी महाराज घोडे
मवकणार्याचे सोंग घेतात. बाजारात घोडे मवकायला येतात. राजा मवक्रमाला एक घोडा खूप आवडतो. त्याची
सैर करावी म्हणून राजा घोड्यावर बसतो. घोडा थेट उडू लागतो. घोडा, राजा मवक्रमाला थेट दुसऱ्याच
राज्यात आणून उतरवतो. त्या राज्यात कोणालाही मामहती नसते, की मवक्रम हा एक राजा आहे.
पुढे शनी महाराजाांच्या क्रोधामुळे, राजा मवक्रमावर चोरीचा आळ येतो. त्याचे हात पाय तोडले
जातात. असे ७-७.५ वषां, राजा मवक्रम एका तेल्याच्या घरी घाणा हाकण्याचे काम करतो. साडे-साती
सांपताना, दु:ख खूप अमनवार झाल्यावर राजा मवक्रमाला शनी महाराजाांची मािी मागण्याची बुिी होते.
साक्षात शनी महाराज समोर उभे ठाकतात. शनी महाराज म्हणतात "अरे अज्ञाना, अजूनही तुला
कळले की नाही? हे सगळे मीच करवत होतो. तू धमावत्मा आहेस. तू कधीही अधमावने वागला नाहीस. िक्त,
तुला अमभमान झाला म्हणून मी तुझी परीक्षा घेत होतो."
तुलाच नाही तर, अनेक देवाांना, दानवाांना सुिा साडे साती चुकली नाही.
रामाची साडे साती सुरु झाली, तेव्हा त्याला राज्याचा त्याग करून वनात जावे लागले. रावणाने
सीतेचे हरण के ले. पण, जेव्हा रामाची साडे साती सांपली. तेव्हा, सहा ममहन्याांत त्याने रावणाचा वध करून
सीतेला परत आणले.
कृ ष्णाला साडे साती आली, तेव्हा त्याच्यावर सुिा स्यमांतक मणी चोरल्याचा कलांक लागला. पण,
पुढे तो कलांक पुसला गेला. ही गोष्ट हररमवजय पुस्तकात आहे.
गुरूांना साडे साती आली, तेव्हा शनी महाराजाांने त्याांना एका प्रहरात िाशीच्या सुळापयांत पोचवले.
साडे साती सांपताच, त्याांना सोडवले सुिा.
पाांडवाांना, साडेसाती आली तेव्हा वनवास ममळाला. साडेसाती सांपताच, कौरवाांना पराभूत करून
त्याांचे राज्य परत ममळाले.
साक्षात महादेव सुिा, कै लासावर एक क्षण लपून बसले.
तर, असे शनीमहात्म्य वाचताना, शनी महाराजाांने सोहमला दाखवून फदले होते "अमभमान करू
नकोस, मी सदैव तुझ्या पाठीशी आहे."
पण, आत्ता तर साडेसातीची िक्त पाच वषां सांपत आली होती. अजून अडीच वषां मशल्लक होती.
(दरम्यान हे मलमहत असताना, सोहमची साडे-साती िक्त दीड ममहनाच मशल्लक होती. सोहमने
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आधीच शनी महात्म्यात वाचले होते, साडे साती सुरु झाली तेव्हा राजा मवक्रमाला त्याचे हात पाय गमवावे
लागले होते. आमण साडेसाती सांपताना, शनी महाराजाांने राजा मवक्रमाला, तो होता त्यापेक्षाही सुांदर बनवले
होते. अगदी त्याचे हात-पाय सुिा परत फदले होते.
सोहमने गेली २-३ वषव ही गोष्ट मनातच ठे वली होती. "साडे-साती सांपत आली, तरी आपण
अजूनही सुांदर कसे नाही झालो?" असे त्याला वाटू लागले होते. गेल्या दोन ममहन्याांपासून सोहमलाही सुांदर
बनावेसे वाटू लागले होते.
"आता माझी साडे-साती सांपताना, शनी महाराज मलासुिा सुांदर बनवतील". "कदामचत, आपल्या
रक्तात काहीतरी अशुिी ममळाली आहे. त्यामुळे आपल्याला चेहऱ्यावर तारुण्यमपरटका होत असाव्यात." असे
समजून त्याने "सािी" म्हणून रक्त शुि करणारे औषध आणले. एक ममहना हे औषध घेतल्यावर, खरां चच
सोहमचा रां ग आता उजळू लागला होता. आधीच गेले ३-४ ममहने त्याने ममश्या वाढवल्या होत्या. या
ममश्याांमुळे तो "भगतलसग" फदसू लागला होता. त्यातच, रां ग उजळल्यामुळे तो अजूनच छान फदसू लागला
होता. त्याचे होट अजूनच गुलाबी फदसू लागले होते.
मागे एकदा कॉलेजमध्ये असताना, एका सराांने याचा सावळा रां ग आमण गुलाबी होट पाहून त्याला
मवचारलेच होते "काय रे सोहम, तू काय मलपमस्टक लावतोस की काय?". सोहमचे होट तसे लहानपणापासूनच
गुलाबी होते.
तर खरां च, सोहम हसू लागला की फकती छान फदसतो, हे आता मलासुिा समजू लागले होते. त्याचे
मोत्यासारखे दात, तो हसला की अजूनच छान फदसायचे. खरां च, शनी महाराजाांने सोहमला, साडे-साती
सांपताना सुांदर बनवून टाकले होते.
अगदी सुांदर नसला तरी, सोहम आधीपासूनच व्यवमस्थत फदसत होता. िक्त हे त्याला मामहती
नव्हते. देवानेच त्याला ही जाणीव करून फदली असावी.
पण, पुन्हा एक प्रॉब्लेम. कालच त्याने इां टरनेटवर कु ठे तरी वाचले "सािी या औषधात धातू आहेत.
या धातूांमुळे पुढे खूप त्रास होतो." आधीच याची रास कन्या, त्यातच हा थोडा मूख.व घाबरायला कारणच हवे
होते. ठरले तर, "आजपासून सािी घेणे बांद".
पण कालच माझ्या भावाने, व.पु.काळें चे "माणसां" हे पुस्तक मला वाचायला फदले. या पुस्तकात,
"मवश्वास ठे वला तर माणूस काहीही करू शकतो" याचे अगदी सुरेख वणवन के ले आहे त्याांने. हे पुस्तक सोहमच्या
हातातही पडले. पुस्तक वाचून पुन्हा याच्या मनात घालमेल सुरु झाली. "मवश्वास ठे वून सािी हे औषध
घ्यायचे की नाही?" हा मद्वधा मन:मस्थतीत सापडला होता.
पण, जणू काही देवानेच याच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे ठरवले होते. आजच त्याच्या ऑफिसमधले दोन
साहेब बोलत होते. "माझ्या आईने, डॉक्टराांच्या साांगण्यावर मवश्वास ठे वून ७०व्या वषीसुिा पथ्य पाळली.
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मतला ककव रोग असूनही, पुढे ती अजून २२ वषां जगली."
अथावतच, हे ऐकू न सोहमने "सािी" हे औषध पुन्हा घ्यायला सुरु के ले. हे वेगळे साांगणे नकोच.)
असो, पुन्हा अडीच वषावपूवीच्या काळात जाऊ.
असेच ४-५ फदवसाांने ममरजला जाण्याचा योग आला. पुन्हा ममरजला काम सांपवून, नरसोबाची
वाडी, कोल्हापूर, ज्योमतबा, असे करून सोहम घरी पोचला.
"देवाच्या मांफदरात जाताना नाम-जप के ला पामहजे". असे वाटू लागले. हळू हळू सोहम, वेगळी
वेगळी स्तोत्रे, नामस्मरण, अश्या गोष्टी करू लागला. करू लागला होता म्हणण्यापेक्षा, देव आमण गुरूच
त्याच्याकडू न हे करवून घेऊ लागले होते.
सोहमने एक नवीन पित सुरु के ली. चालायला लागले, की प्रत्येक पावलाबरोबर देवाचे एक नाव
घ्यायचे. अशाने चालता चालता सुिा नामस्मरण होऊ लागले. मेंदल
ू ा याची इतकी सवय लागली, की पुढे
जेव्हा जेव्हा सोहम चालायला उठायचा, तेव्हा आपोआपच मनात "राम,राम, राम" असे नाव घेणे सुरु होऊ
लागले.
पण, िक्त चालतानाच नामस्मरण व्हायचे. इतरवेळी, मनाला काही अजून नामस्मरणाची सवय
लागत नव्हती. नामस्मरण करताना मधेच कोणाशी बोलायची वेळ आली, की नामस्मरणाची साखळी तुटून
जायची.
माणूस सगळे जग लजकू शकतो. पण, स्वत:चे मन लजकणे म्हणजे सगळ्यात अवघड काम.
नामस्मरण हे तसे सोपे काम. पण जेवढे सोपे तेवढेच अवघड सुिा आहे. मनात नाना शांका येतात, देवावरच
सांशय येतो. "नामस्मरणाने काही िायदा होणार नाही" असे वाटते. आपलेच मन आपल्याला देवापासून लाांब
ठे वण्याचा प्रयत्न करत असते. देवाला मशव्या सुिा देतो आपण. िक्त "राम राम" म्हणायची सवय तर, मनाला
लावणे म्हणजे िारच अवघड काम.
त्यामुळे सोहमने ठरवले "आपल्या मनाला राम, राम म्हणण्याची सवय काही अशी सहजासहजी
लागणार नाही.
आपण स्तोत्र म्हणू लागलो तर? स्तोत्र पूणव होईपयांत आपल्याला बोलावेसे वाटणार नाही."
आपल्या मनाला "एखादी गोष्ट कशीही करून पूणव करायचीच आहे" हे आपण वारां वार साांगायला
लागते. स्वत:च आपल्या मनाला सांमोमहत करावे लागते. मनाला सांमोमहत करण्याची पित म्हणजे "मनाला
सारख्या सूचना देत राहायचे."
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उदा. आज मी १०००० नामजप करणारच. मी जास्त बोलणार नाही. जेव्हा जेव्हा मी नामस्मरण
करायचे मवसरे ल, तेव्हा तेव्हा देवच मला नाम घेण्याची आठवण करून देणार आहे. वगैरे वगैरे.
अगदी गजनी मसनेमासारखे, प्रत्येक वेळेस मनाला नाम घेण्याची सूचना देणे गरजेचे असते.
आत्तापयांत "कोणीतरी बाहेरची व्यक्ती आपल्याला सांमोमहत करत होती" हे सोहमला समजलेच
होते. पण, देवानेच सोहमला या सांमोहनातून बाहेर काढले होते. पेपर मधले लेख वगैरे वाचून, आता सोहमला
"स्वत:चे सांमोहन कसे करायचे?" याची मामहती होऊ लागली होती.
आता सोहमच, नामस्मरण करण्यासाठी स्वत:ला सांमोमहत करू लागला होता.
सोहमने, रठकठीकाणी अश्या सूचना नजरे समोर पडतील, याची सोयसुिा करून ठे वली. आधी
त्याने कम््युटरवर मलहून ठे वले "बी बिी (be burfy). बिी मचत्रपटाचा नायक मुकबधीर असतो. सोहमच्या
म्हणण्याचा अथव होता "इतर काही गोष्टींमध्ये, चुकीचे ऐकण्यात, चुकीचे बोलण्यात, िालतू ग्पा मारण्यात
वेळ घालवू नकोस." मुका होऊन नामस्मरण करत रहा. चुकीच्या गोष्टी कानावर पडू देऊ नकोस, त्याांच्याकडे
दुलवक्ष कर. (थोडक्यात, मुका आमण बमहरा हो).
(मागे एकदा, चुकीच्या गोष्टी कानावर पडल्यामुळे, याला इतराांच्या बायका पटवाव्या वाटू लागल्या
होत्या.)
ही पित कामी आल्यावर सोहमने ठरवले "आपण, मोठ्ठे नामस्मरण होईल असे कोणते तरी स्तोत्र
पाठ करायचे." "म्हणजे सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करायचे."
सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ के ल्याने काय होते? तर एकाच िटक्यात, देवाची हजार वेगळी वेगळी नाव
मनातल्या मनात आठवली जातात.
पण, एक प्रॉब्लेम होता. तो म्हणजे, सहस्त्रनाम स्तोत्र म्हणताना कोणी बोलावले तर? मधेच
बोलायला लागले तर? आपण मवसरून जातो की आपण कु ठे होते?
पण, याच्यावरसुिा उत्तर देवानेच दाखवले.
जर ऑफिसमध्ये, घरी, काही कारणाने मधेच बोलायला लागले. तर िक्त लक्षात ठे वायचे, की
आपण कु ठे होतो?. बोलणे सांपले, की पुन्हा मतथूनच सुरु करायचे.
पण कोणत्या देवाचे सहस्त्रनाम पाठ करायचे? महादेवाचे, दुगावमातेचे की मवष्णूचे की गणपतीचे?"
शेवटी, "मवष्णू सहस्त्रनाम पाठ करायचे" असे ठरले.
"मवष्णू सहस्त्रनाम का पाठ करायचे? तर, आजपयांत, आपण देवाकडे काहीना काही मागण्यासाठीच
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त्याच्याकडे गेलो आहोत. जर आपण मशव-सहस्त्रनाम पाठ करून म्हणू लागलो तर, महादेव भोळा आहे. तो
आपली प्रत्येक मागणी काहीही मवचार न करता मान्य करे ल. असे नको व्हायला, की आपण आपल्या
मागण्याांसाठी महादेवाला िसवू लागूत.
(हे मलमहत असताना सोहम घरीच होता आमण टी.व्ही वर नवीन मामलका सुरु झाली होती.
खांडोबाची मामलका. यात खांडोबा म्हाळसादेवीला म्हणत असतात "आजपयांत तुझे प्रत्येक मागणे मी मान्य के ले
आहे, साांग तुला काय हवे?" जणू काही महादेवच सोहमशी बोलत होते.)
सोहमने ठरवले "त्यापेक्षा मवष्णू तसा चतुर आहे. आपल्या मनातले मवचार त्याला चटकन
समजतील. आपल्या भावना खऱ्या की खोट्या? हे त्याला लगेच समजेल. तो काही आपली मागणी
सहजासहजी मान्य करणार नाही. तो आधी आपली पूणव परीक्षा घेईल. मगच आपली मागणी मान्य करे ल.
म्हणजे, आपल्याकडू न भोळ्या महादेवाची िसवणूक होणार नाही." तसेही महादेव िार रागीट सुिा आहे.
जर आपली काही चूक झाली. ती महादेवाला आवडली नाही, तर त्याचा राग सहन करण्याची आपल्यात
क्षमता सुिा नाही."
असे शेवटी, मवष्णूला आपले इष्टदैवत मानण्यासाठी सोहम तयार झाला. सुरुवातीला मवष्णू
सहस्त्रनाम िार अवघड वाटू लागले. काही काही नावां इतकी मोठी आमण अवघड आहेत, की ती समजत तर
नव्हतीच, वरून पाठ करण्याची िार मोठी पांचाईत झाली होती. पण, सोहम प्रयत्न करतच रामहला. हळू हळू
२ ममहने, ३ ममहने झाले असतील. आता मवष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ होऊ लागले होते.
शेवटी तो फदवस उजाडला जेव्हा पूणवपणे, व्यवमस्थत शब्दाांच्या उच्चारासोबत मवष्णू सहस्त्रनाम
म्हणता येऊ लागले.
हळू हळू शनी महाराजाांच्या प्रभावामुळे, जीवनाचे वास्तव सुिा समजू लागले. "आपण कशासाठी
जन्माला आलो?" हे सुिा कळू लागले. आपणसुिा, इतर लोकाांप्रमाणेच देवाचा अांश आहोत, सोहम आहोत, हे
समजू लागले.
तसेच, शरीराला कष्ट पडले, मानमसक त्रास झाला, की मुक्ती ममळू न एकदाच्या या जीवनचक्रातून
सुटावेसे वाटू लागले. पण, देव सहजासहजी दशवन देत नाही हे मामहती होते.
कु ठू न तरी मामहती ममळाली. १३ कोटी रामनामाचा जप के ला, की देव स्वत: समोर येऊन उभा
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ठाकतो. साडेतीन कोटी राम-नामाचा जप के ला, की रामाच्या आपल्यावर असणाऱ्या कृ पेचा अनुभव येऊ
लागतो. लहानपणापासूनच, सोहमला एखाद्या गोष्टीचे वेड लागले रे लागले, की हा बाबा फकत्येक फदवस तीच
गोष्ट करत बसायचा. आता याला नाम-स्मरणाचे वेड लागले होते.
लहानपणापासूनच, सोहम आकडेमोड करण्यात तसा तरबेज होता. आता १३ कोटी जप पूणव कसा
करायचा? (इथेही १३चा आकडा आहेच की). "आत्ता वय आहे २८ वषव. भारतीय माणूस सरासरी ६० वषे
जगतो. आपण थोडे कमी जगणार आहोत असे मानू. म्हणजे, ५५ वषां मानून चालू. ५५ पैकी २८ गेली. म्हणजे,
२७ वषव मशल्लक आहेत. २७ वषावत १३ कोटी जप करायचा आहे.
२७ वषाांचे एकू ण फदवस होतात, २७ गुमणले ३६५ = ९८५५. म्हणजे, ९८५५ फदवसात १३ कोटी
जप करायचा आहे. तर, १३,००,००,००० भामगले ९८५५ = १३१९१. म्हणजे, रोज कमीत कमी १३१९१
वेळा रामाचे नाव घ्यायला हवे. १३००० हजारच मानू. इथेही १३ चा आकडा आहेच की. पण, फदवसात
इतका वेळ नामस्मरण करायचे म्हणजे, फकती वेळ नामस्मरण करायचे?
एकदा मवष्णू सहस्त्रनाम म्हणण्यासाठी २५ मममनट लागतात. आपण ३० मममनट धरून चालू.
तर, १३००० भामगले ३० = ४३३ मममनट. म्हणजे, रोज १३ वेळा मवष्णू सहस्त्रनाम म्हणण्यासाठी
४३३ मममनट लागणार. ४३३ मममनट म्हणजे ७ तास आमण १३ मममनट..
हे ७ तास आमण १३ मममनट कसे गोळा करायचे? तर, सकाळी ऑफिसला जाताना ४० मममनट
लागतात. ऑफिसला पोचून, कम््युटर वगैरे सुरु करून आवरे पयांत २ वेळा मवष्णू सहस्त्रनाम पूणव होईल. ९.३०
चा चहा घेताना एकदा. १२ वाजता जेवण करताना एकदा. दुपारचा चहा घेताना एकदा. सांध्याकाळी घरी
परत जाताना २ वेळा. सांध्याकाळी पूजा करताना एकदा, जेवताना एकदा. असे एकू ण ८ वेळा मवष्णू
सहस्त्रनाम पूणव होऊ शकते.
"पण, बाकीच्या ५००० नावाांचे काय करायचे? आपण सुरु तर करू". असे वाटू न, सोहमने हळू हळू
इतर गोष्टींमधला रस काढू न घेतला. मोकळ्या वेळेत िक्त जप करण्यावर भर देण्याचे ठरवले. हळू हळू
मनाला, मेंदल
ू ा, याची सवय होऊ लागली. मवष्णू सहस्त्रनाम आता २०-२२ मममनटात पूणव होऊ लागले.
पण, जर मधेच बोलायला लागले तर "आपण कु ठे होतो?" याचा मवसर पडत होता. पुन्हा सगळे
मवष्णू सहस्त्रनाम पमहल्यापासूनच सुरु करावे लागत होते. अश्याने काही मवष्णू सहस्त्रनाम, एका फदवसात १३
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वेळा पूणव होणार नव्हते. मग पुन्हा ठरले - "आपण, अश्या दोन तीन जागा लक्षात ठे ऊ, मजथून पुन्हा सुरुवात
करता येईल."
उदाहरणाथव. समजा आपण १ ते १०० हे आकडे म्हणत आहोत. तेवढ्यात, ऑफिसमधल्या मोठ्या
सराांने बोलावले. आता सर तर मोठे आहेत. आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. पण, बोलण्यासाठी तोंड
उघडले की "आपण कु ठे होते याचा मवसर पडणार आहे".
तर, आपण त्या १ ते १०० आकड्याांमध्ये २५, ५०, ७५, आमण १००. असे ४ वेगळे वेगळे पडाव
लक्षात ठे वायचे."
"म्हणजे, साधारणपणे जर २७ या आकड्याला सराांशी काही बोलावे लागले. तर िक्त लक्षात
ठे वायचे, की आत्ता २५चा आकडा पूणव झाला होता. म्हणजे, बोलणे झाले की पुन्हा २५ पासून पुढे सुरु
करायचे. पुन्हा १ पासून सुरु करण्याची गरज नाही".
हळू हळू ही पित लागू पडू लागली.
फदवसभरात आता, ८ च्या ऐवजी १० वेळा मवष्णू सहस्त्रनाम पूणव होऊ लागले. देव हे सगळे
त्याच्याकडू न करवून घेऊ लागला.
हळू हळू , काम करता करता सुिा मवष्णू सहस्त्रनामाचा जप करण्याची सवय लागली. अश्याप्रकारे
फदवसभरात १३००० चा जप पूणव होऊ लागला होता. हळू हळू रामाचा, मवष्णूचा, त्याच्या नावाचा प्रभाव
फकती मोठा आहे? हे समजून आले.
ऑफिसच्या कामाने बाहेर जाणे झालेच, तर कसेही करून रोज १३चा आकडा पार करणे, एवढेच
लक्ष्य होते. देवाच्या दशवनाला गेल्यावर तर मवचारूच नका. कधी सलग ३ तास, कधी ४ तास. असे सलग ८१० वेळा नामस्मरण झाले, की मगच फदवसाचे साथवक व्हायचे.
(सोहम जेवत असताना नामस्मरण करू लागला होता. आपोआपच गळ्यातून आवाज यायचा. आई
म्हणायची "अरे सोहम, कमीत कमी जेवण तरी व्यवमस्थत करत जा. कसले आवाज काढतोस गळ्यातून? वेडा
झालास असे वाटते." आईला काय मामहती, सोहम नामस्मरण करतो ते?)
ऑफिसमध्ये, प्रवासात, "कोणी नामस्मरण करताना ऐकले, तर आपण वेडे ठरूत". असे समजून,
मनातल्या मनातच हळू हळू नामस्मरण होऊ लागले.
मधेच कोणाशी बोलायची वेळ पडली, तर बोलण्याअगोदर िक्त "आपण कु ठे होतो?" तेवढे लक्षात
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ठे वायला लागत होते. बोलणे सांपले, की पुन्हा स्मरण सुरु. मेंदल
ू ा, बुिीला, मनाला, आता ही सवय होऊ
लागली होती. कामावरचे लक्ष मवचमलत होत नव्हते. आता नामस्मरण जमू लागले होते.
तसेच, "महादेवाच्याच कृ पेने आपण इां मजनीअर होऊ शकलो" असेही जाणवत होते. मग,
महादेवाला का दूर ठे वायचे? त्याच्यासाठीसुिा काहीतरी करायलाच हवे" असे वाटू लागले. मग काय, एकदा
मवष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पूणव झाले की लगेच, एकदा महादेवाचे द्वादष ज्योमतर्ललग स्तोत्र म्हणायचे. हे स्तोत्र तर
िक्त एका मममनटात पूणव होते.
नामातच राम आहे..... रामाचेच नाव आहे.........
नाम घेता समजून आले...... नामात/नावाला फकती भाव आहे.....
तरुन गेला वाल्या कोळी, रावण सुिा तरून गेला...
शेवटी प्रत्येक आत्म्याची, त्याच्याकडेच धाव आहे.....
(मागे का कोणास ठाऊक, सोहम ऑफिसमधल्या एका सराांना म्हणाला होता "सर, मी दोन-तीन
वषाांत करोडपती होणारच आहे. खरां च, जरी आत्तापयांत पैश्याने नसला, तरी नामाने देवाने त्याला करोडपती
करून टाकलाच होता. हे साांगण्याचे मूळ कारण म्हणजे, कोणीतरी स्पधवक समोर असेल, तर आपोआपच
माणूस स्पधेत लजकायचा मवचार करू लागतो. सोहमने तुम्हा सवव वाचकाांसमोर स्पधाव मनमावण के ली आहे.
उठा, नाम घ्या, नामाने करोडपती व्हा. करोडपती कसे बनायचे? याचे मवश्लेषण वर फदलेच आहे).
हळू हळू माणसाच्या आयुष्याची ककमत कळू लागली होती. वेळेची ककमत कळू लागली होती. एक
एक सेकांद फकती महत्वाचा आहे? हे कळू लागले होते.
बोलणे कमी झाल्यामुळे आमण देवाच्या नामस्मरणाने, आता सोहमचा स्वभाव शाांत होऊ लागला
होता. शब्दाांची ककमत वाढू लागली होती. जे बोलेल ते खरे होऊ लागले होते. कधी कधी तोंडातून वाईट शब्द
गेला, तर तो ही खरा होऊ लागला होता. हळू हळू , वाईट न बोलण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत होते. यातून
एक सकारात्मक उजाव मनमावण होत गेली. देव आमण स्वामी समथव साक्षात पाठीशी उभे होते. स्वामींनी
म्हणलेल्या शब्दाांप्रमाणे, आता सगळ्याांचे चाांगले होऊ लागले होते.
अधे मध्ये सोहमच्या आईला स्वप्े पडू लागली होती. स्वप्ात कोणीतरी भयांकर व्यक्ती, आपल्या
सोहमला इजा करण्यासाठी येताना फदसायची. तेवढ्यात, साक्षात श्री बालाजी आमण श्री राम धनुष्यबाण
घेऊन येऊ लागले होते. रामाला आमण बालाजीला पाहून सोहमचे शत्रू पळू न जाऊ लागले होते. तसे सोहमच्या
कु टुांबाचे कु लदैवत, साक्षात श्री बालाजीच होते.
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अशातच एकदा ऑफिसमधल्या एका सराांने, ऑफिसमधली न लागणारी पुस्तके बाजूला काढायचे
ठरवले. जरी ते ऑफिस असले, तरी त्यात बरीचशी धार्ममक पुस्तके होती. त्यापैकीच, नेमके "श्री स्वामी समथव"
नावाचे पुस्तक एका सराांने सोहमला वाचण्यासाठी फदले.
"रात्री घरी येऊन कधी एकदा पुस्तक वाचतो" असे झाले सोहमला. तर, जेवल्यावर सोहम पुस्तक
वाचत बसला होता. पुस्तक थोडे मोठे असल्यामुळे एका रात्रीत पूणव होणे शक्य नव्हते. थोडा वेळ वाचल्यावर
सोहमला झोप येऊ लागली. पण, "झोपण्याअगोदर एक शेवटचे पान वाचून पूणव करावे" असे वाटले.
"कदामचत, देवाचा काहीतरी सांकेत असेल" असेही वाटू लागले.
नेमके तसेच झाले, पुढच्याच पानावर मलमहले होते "अरे , झोपायला काय जातोस? तू ज्याला
शोधतो आहेस तो मीच आहे. तुझी आमण माझी भेट "श्री स्वामी समथवच" करून देणार आहेत. जा,
अक्कलकोट्ला जा".
सोहम रात्री १२ वाजताच मनघाला होता. पण आईने थाांबवले.
सोहमला आता, त्याचे ऑफिसमधले सगळे सर म्हणजे देवच वाटू लागले होते. "कसे काय बरे सराांने
हे पुस्तक आपल्यालाच फदले?" असा मवचार करून पुन्हा डोके दुखू लागले होते. पण, देवाच्या आमण गुरूांच्या
चमत्काराला अांत नसतो. देव, गुरु हे सगळे कसे करतात? मवचार न के लेलाच बरा.
पुढे ४-५ फदवसातच पुन्हा सोलापूरला जायचे काम आले. झाले "पण, मी कोणाला शोधतच
नव्हतो. िक्त मानसीला शोधत होतो. मग ही मानसी तर नसेल? मागेही आपण मतला देवी म्हणत होतो.
कदामचत ही मानसीच असेल" असे वाटू लागले."
सोहम पुन्हा अक्कलकोट्ला पोचला. मतथे स्वामींचे दशवन घेऊन मनघण्याची वेळ झाली. तरी, ना
मानसी फदसली ना कोणी बाकीची व्यक्ती, मजला हे मामहती होते.
शेवटी सोहम, पुन्हा तुळजापूर, या वेळेस पांढरपूरला सुिा गेला. कळत असल्यापासून सोहम
पमहल्याांदाच एकटा पांढरपूरला गेला होता. चांद्रभागेत स्नान करण्याची काय मजा आहे? हे त्याला समजले होते.
पमहल्याांदाच मवठ्ठलाच्या पायाांवर हात लावायला ममळाला. पमहल्याांदाच त्याच्या पायाांवर डोके टेकवायला
ममळाले. स्वगीय आनांद याच्यापेक्षा काय वेगळा असणार होता? पण, अजूनही कोणी भेटले नव्हते. आमण
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सोहम पुन्हा घरी पोचला.
"मानसी सोडू न आपण कोणाला शोधतो" हेच सोहमला मामहती नव्हते. िक्त, मानसी एके मानसी,
मानसी दुणे मानसी, एवढेच मामहती होते.
दरम्यान, ऑफिसमध्ये नवीन मॅडम आल्या. सोहमने मवचार के ला, "मानसी मोठ्ठी झाली की या
मॅडम सारखीच फदसेल" असे समजून सोहम वारां वार त्याांच्याकडेच पहात रामहला. पण बहुतेक, मॅडमचा
सोहमबद्दल काहीतरी गैरसमज झाला असावा. त्या सुिा आधीच्या लोकाांप्रमाणे टोचून बोलू लागल्या.
त्या िार कडक मशस्तीच्या होत्या. सोहम आजपयांत, रोज ऑफिसला १०-१५ मममनटे उमशरा येत
होता. मॅडमला काही हे चालत नव्हते. दोन तीन ममहने पगार कपातसुिा झाली.
सोहम नवीन मपढीचा होता. त्याची कामे तो वेळेआधीच पूणव करत होता. त्याला काम सांपवायला
जास्त काही वेळ लागत नव्हता.
सोहम रोज ऑफिसवरून आला, की पूजा करून, थोडा वेळ टी.व्ही वगैरे पाहून झोपायला रोज १२ वाजायचे. आमण त्यामुळे, सकाळी थेट ८ वाजताच जाग यायची. सोहम मनापासून "वाल्याचा वामल्मकी"
बनायचा प्रयत्न करत होता. पण त्यासाठीही वेळ लागतोच की.
जुन्या मपढीचे लोक रात्री लवकर झोपायचे. सकाळी लवकर उठायचे. नवीन मपढीत स्पधाव िार
वाढली आहे. अजूनही वाढतच आहे. नवीन मपढीतल्या मुलाांची लाईि-स्टाईल िार वेगळी आहे. नवीन
मपढीची मुले जुन्या लोकाांसारखी सुदढृ नाहीत. लहान वयातच त्याांना कसले कसले त्रास सुरु झालेले आहेत.
िार लवकर थकवा येतो. त्यातच, इां मजमनअर होणारा प्रत्येक मुलगा रात्रभर सबममशन करण्यासाठी जागतो.
आमण हीच सवय त्याला लागून जाते. अथावतच, तो उठतो सुिा उमशरा. (काहीजण लवकर उठत असतील, पण
हा सोहम आहे).
सोहमचेही तसेच होते. सोहम िक्त ५-६ तासच झोपू शकायचा. त्यातच त्याचे, गेल्या दोन वषावतले
आयुष्य िार कठीण चालले होते. त्याने फकती मानमसक त्रास सहन के ला होता?
१. ऑफिसच्या कामाला बाहेर जाताना, रे ल्वेचे मतकीट काढणे मामहतीच नव्हते. त्यामुळे याने
नेहमी बसने प्रवास के ला. अथावतच, बसने ३६-३६ तास प्रवास करणे काही सोपे काम नाही.
२. काम सांपले, की हा आराम न करता देव-दशवनासाठी िार लाांब लाांब फिरू लागला होता. हे सुिा
बसनेच.
३. ऑफिसवरून परत आले की अांघोळ, देव पूजा करे पयांत १०-१०.३० व्हायचे. त्यापुढे जेवण. मग
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थोडा वेळ टी.व्ही पाहून १-२ वाजता झोपायचा.
४. कधी कधी, ऑफिसवरून परत आले की नवीन घर शोधायला बाहेर पडावे लागायचे. घर पाहून
आले की मग, पूजा वगैरे करून, पुन्हा जेवण करून झोपेपयांत १-२ वाजायचे.
५. कामासाठी बाहेरगावी जाणे झाले तर, जेवण कधी ममळे ल याचा नेम नव्हता. जेवण कसे ममळे ल
याचाही अांदाज नव्हता. मग, जसे आमण जेव्हा ममळे ल तसे जेवण करावे लागायचे.
६. शरीर आता साथ देईनासे होत होते. शरीर म्हणजे, वात, मपत्त, कि याचा साठा असणारे
रठकाणच होऊ लागले होते.
७. जेव्हा सोहम झोपायला जायचा तेव्हा ५ मममनटाच्या आत झोप लागायची.
८. सकाळी फकतीही गजर लावला, कोणी फकतीही उठवले, तरी जाग यायचीच नाही.
९. सोहम जेवण करायचा ते भूक लागली म्हणून नव्हे. तर, जेवणाची वेळ झाली म्हणून. भूक
म्हणजे काय असते, भूक लागली हे कसे समजते?. हे तर गेल्या काही वषावत, सोहम मवसरूनच गेला होता.
१०. अगदी माझ्याप्रमाणेच, सोहमलासुिा शारीररक व्याधी जडल्या होत्या.
आमण अश्या प्रकारे , ऑफिसला जायला रोजच उशीर होऊ लागला होता.
एके फदवशी, ई-मेलच्या प्रती काढताना सोहमच्या हातून चहाचा कप खाली पडला. मॅडम पुढच
े
उभ्या होत्या. त्या म्हणू लागल्या "सोहम, माझा खून करतोस की काय?" अरे , उद्याच पेपरला बातमी येईल
"ऑफिस मधील कमवचार्याने, डोक्यात कप मारून बॉसचा खून के ला." दुसरे मोठे सर सुिा मॅडमला शाममल
झाले. ते म्हणाले "नाही, तशी बातमी नाही येणार. बातमी येईल की "ऑफिस मधील कमवचाऱ्याने, बॉसच्या
खुनाचा प्रयत्न के ला. बॉस वाचल्या, पण तो माथेफिरू कमवचारी गजाआड गेला".
सगळे , ऑफिसमध्ये सोहमवर मवनाकारण हसू लागले. सोहमला, िक्त हातून कप खाली पडला
म्हणून, सगळे माथेफिरू ठरवून मोकळे झाले होते.
"पुन्हा पमहले फदवस परत येतात की काय?" असे सोहमला वाटू लागले. पुन्हा फदवसभर चैन पडले
नाही. सोहमने थेट अध्याव फदवसाच्या सुट्टीचा अजवच टाकला आमण ठरवले, आपले दु:ख के तकावळे च्या
बालाजीलाच जाऊन साांगावे. त्या फदवशी एकादशी होती, मांगळवार होता. सोहमने उपास धरला होता.
सोहम गाडी काढू न थेट के तकावळे ला मनघाला. वाकड, चाांदणी चौक, कात्रज, अश्या मागे पुन्हा खेड
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मशवापुरचा कां वर अली दुगेशाांचा दगाव, मतथून पुन्हा बनेश्वरचा महादेव. मतथेच मखचडी खाऊन मनघाला. पुढे
जवळच एक भवानी / काली मातेचे मांफदर होते. सोहम आज मतथेही मनघाला.
मांफदराजवळ पोचल्या पोचल्या, एक पेपर उडू न येऊन सोहमच्या पुढ्यात पडला. त्यावर मलमहले
होते "तुला लवकरच सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होईल". साक्षात भवानी मातेनेच सोहमला फदलासा फदला
होता. साक्षात भवानी मातेला सोहमचे दु:ख समजले होते.
दशवन घेऊन, सोहम के तकावळे च्या बालाजीला भेटण्यासाठी मनघाला. पुन्हा, बालाजीचे दशवन
घेताना सगळ्या दु:खाचा मवसर पडला. आता सोहम खुष झाला होता. रस्त्यात मस्तपैकी, कधी नामस्मरण
करत, कधी गाणे म्हणत, सोहम नारायणपुरला पोचला. पुन्हा दत्ताचे दशवन घेऊन हडपसरमागे घर गाठले.
बहुतेक देवाचीच काहीतरी योजना होती, की त्याने ऑफिसमधल्या लोकाांकडू न सोहमचा अपमान करून
घेतला. आमण एकादशीच्या फदवशी इतक्या सगळ्या देवाांचे दशवन घडले.
दुसऱ्या फदवशी, पुन्हा ऑफिसला जाताना नकोसे वाटू लागले. "जाउदे ती नोकरी, आपण काहीतरी
धांदा करू. नाही जमले तर ररक्षा चालवू. पण नोकरी नको करायला" असे वाटू लागले. पण, नोकरी सुटेपयांत
तर ऑफिसला जाणे गरजेचे होते.
सोहम ऑफिसला पोचला. मागूनच कालच्या मॅडमसुिा आल्या. अचानकच मॅडम जवळ आल्या.
सोहमने नजर चोरली आमण कामात लक्ष देऊ लागला. मॅडम जवळ आल्या. जवळ असणारी मलमलेटची गोळी
सोहमला फदली. काहीच न बोलता पुन्हा स्वत:च्या जागेवर जाऊन बसल्या. दोन मममनटात खोकायला
लागल्या. जणू काही मानसीनेच मॅडमला सोहमबद्दल पटवून फदले होते. मॅडमसुिा आता, गेला अधाव तास,
खोकू न खोकू न सोहमला जाणीव करून देऊ लागल्या होत्या "घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे".
मानसीचे आमण तुझे प्रेम मला मामहती आहे. मतनेच मला सगळे साांमगतले आहे."
तेवढ्यात, पुन्हा सोहमला एस.एम.एस आला "राधा आमण कृ ष्ण कधीही भेटले नाहीत. पण, कधीही
वेगळे सुिा झाले नाहीत".
कृ तयुगात, रामाने सीतेचे रक्षण के ले, मतला रावणाच्या तावडीतून सोडवले. द्वापर युगात, कृ ष्णाने
राधेचे रक्षण के ले. कतवव्याचे महत्व ओळखून राधेशी दुरावा पत्करला. पण, कतवव्य पूणव के ले.
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आज कमलयुगात, जेव्हा मतचा राम, मतचा कृ ष्ण, दुबळा, कमजोर पडला होता. तेव्हा तीच सीता,
तीच राधा, मतच्या रामाचे, मतच्या कृ ष्णाचे रक्षण करायला पुढे आल्या होत्या. जणू काही कृ तयुगात रामाने
सीतेला आमण द्वापर युगात कृ ष्णाने राधेला वचन फदले असावे "माझ्या पुढच्या अवतारात तूच माझे रक्षण
करशील". एवढेच नाही तर, जुन्या ९ गलव-फ्रेंड्स सुिा, नवदुगाांच्या रुपात सोहमचे रक्षण करत होत्या.
तेवढ्यात एक साहेब येऊन म्हणाले "अरे ती फकलोस्कराांची ई-मेल काढ रे जरा, मी दोन मममनटात
जाऊन येतो". सोहमने ती ई-मेल काढू न ठे वली आमण सांदभावसाठी वाचू लागला. ई-मेल मध्ये शेवटी सुमवचार
मलमहला होता "if god is with you, who can बe against you?" "(जर तुझ्याबरोबर देव असेल, तर
कोण तुझ्या मवरुि जाऊ शकते?")
खरे च, मानसी आमण सोहमची म्हणावी तशी भेट झाली नव्हती. पण, मतला सोहमचे आमण
सोहमला मतचे मन मात्र समजत होते. मानसी कु ठे होती? मामहती नव्हते. पण, सोहमला जराही त्रास झाला,
तर मतला समजत होते. आमण लगेच, सोहमला त्रासातून सोडवण्यासाठी ती सोहमच्या बाजूने उभी रहात
होती. ऑफिस मधल्या सगळ्या लोकाांना सुिा आता सोहमची प्रेम कहाणी समजू लागली होती. एक जण
म्हणायचा "मानले यार सोहम तुला. तुझी मानलेली बायको कु ठे आहे ते मामहती नाही. पण, तुला जराजरी
त्रास झाला तर, लगेच ती तुझ्या मदतीला धावून येते." (सोहमने कधीही, ऑफिसमध्ये कोणालाही, त्याची
गोष्ट साांमगतली नव्हती. पण, कसे काय दुसऱ्याांना त्याची प्रेम कहाणी मामहती झाली हे कोडे कधीच सुटले
नाही.)
"ऑफिसमध्ये हे काय आमण कसे चालले आहे?" हे सोहमला समजतच नव्हते.
तेवढ्यात, अजून एक एस.एम.एस आला "नशीब म्हणजे काय असते? एक मुलगा एका मुलीला
प्रपोज् सुिा करत नाही. पण, तीच मुलगी अरें ज लग्नात त्याला पाहण्यासाठी त्याच्या घरी येते."
म्हणजे, सोहमचे ममत्र-मैमत्रणी, मजच्याशी ठरलेले लग्न मोडले ती मुलगी, अनोळखी कृ ष्ण जो
कधीही समोर आला नाही आमण जुन्या गलव फ्रेंड्स सुिा, सोहम आमण मानसीची भेट करून देण्यासाठी प्रयत्न
करत होते. आज खरे च सोहमला, "आपण बालाजी झालो की काय?" असे वाटू लागले होते.
कोणाच्या आधीच्या गलव-फ्रेंड्स, एखाद्याचे लग्न, त्याचे प्रेम आहे त्या मुलीसोबत करून देण्याचा
प्रयत्न करू शकतात का? तर हो, सोहमच्या बाबतीत तरी हे खरे च घडत होते.
"मुली िसवत नाहीत, त्या िक्त भावमनक असतात" हे सोहमचे वाक्य खरे ठरले होते. पण, हे तो
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बोलला कोणासमोर होता? तर शायनासमोर. म्हणजे शायनासुिा शत्रू नव्हती. ती ममत्रच होती. सगळ्या
मुली सोहमला नव-दुगावच वाटू लागल्या होत्या.
पण मानसी मात्र स्वत:ला राधा समजून पुढे येतच नव्हती. जाउदे, गोष्ट एकदम मस्त चालली
होती. प्रत्येक व्यक्ती देव वाटू लागली होती. तसे समथव म्हणूनच गेले आहेत की "सगळी सृष्टीच रामरूप आहे".
हळू हळू मानसीमुळे, मॅडम आमण मोठे सर सुिा सोहमवर मवश्वास टाकू लागले होते. "सोहमकी
उां गमलया घी मे और मसर कढाई मे था". ऑफिस मधले लोक आता मदत करू लागले होते. महत्वाची कामे
सोहमला मवश्वासपूववक साांमगतली जाऊ लागली होती.
दरम्यान, ऑफिसमधला एक सहकारी म्हणाला "सोहम, तू त्या रुद्राक्ष मसनेमामधल्या सांजय दत्त
सारखा आहेस, तू महादेवाची पूजा करणे सुरु कर." या एक वाक्यानेच सोहमचे महादेवाबद्दलचे प्रेम जागृत
झाले होते. पण, महादेव काय आमण मवष्णू काय, दोघेही शेवटी एकच आहेत. त्यामुळे महादेवाचे स्मरण के ले
काय ककवा महामवष्णूचे स्मरण के ले काय, दोन्हीही एकच होते.
आत्तापयांत, आपले आयुष्य मवलक्षणपणे घडते आहे. हे सोहमला अजूनच ठळकपणे जाणवू लागले
होते. कदामचत, स्वत:वर गोष्ट मलमहण्याचे त्याने याच काळात ठरवले असावे.
(दरम्यान, वरच्या दोन ओळी मलमहत असताना. सोहम मवचार करतच होता "मी गोष्टीचा अांत
सकारात्मक करे न. पण, स्वत:ची स्टाईल सोडणार नाही. ज्याांच्या ज्याांच्या आयुष्यातून मी पुढे गेलो, ते
सगळे च नेहमी माझी आठवण काढतात. गोडबोले सर, डोंगरे सर, इां मजमनअररग कॉलेजचे सवव मशक्षक नेहमीच
माझी आठवण काढतात. मग मी असे काही मलहील, की कोणी मला मवसरूच शकणार नाही." तेवढ्यात याला
टी.व्ही मध्ये आवाज ऐकू आला "झूठ बोले कौंवा काटे, काले कौंवे से डररयो". आमण सोहम वास्तवात आला.
जणू काही देवच म्हणत होता "अरे बाबा, ढु ांगण एवढे पोळले आहे, तरी तुझ्या िे का मारणे बांद कसे
होत नाही?"
"काय करू देवा, िे का मारल्यामशवाय बरां वाटतच नाही. माझा आत्ममवश्वास िे का मारल्यानेच
वाढतो रे . आमण असेही, तूच मला असा स्वभाव फदलास की. मग, तूच जर काही देत असशील? तर त्याला
नाही कसा म्हणू?")
पण, एक गोष्ट आठवली तर समजते की, कदामचत ज्ञानेश्वर महाराजाांची साडे-साती सुरु
असतानाच, त्याांना जगाचे इतके कठोर अनुभव आले. आमण महाराजाांने ज्ञानेश्वरी मलमहली. असेच काही
तुकाराम महाराजाांचे झाले असेल का? मीराबाईचे, असेच काही तर नसेल झाले? एकनाथ महाराज? सांत
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चोखामेळा? मनवृत्तीनाथ तर ज्ञानेश्वराांचेच मोठे भाऊ,,,, सोपानदेव, मुक्ताबाई,,,,, फकती सांताांची नावे
घ्यायची?
सोहम गेले फकत्येक फदवस, गोष्टीमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजाांचे नाव टाकायचे मवसरत होता. कदामचत
त्याांनेच आठवण करून फदली असावी "ममत्रा, मला न घेता गोष्ट पूणव कशी काय करतोस? तुझा जन्म तर
आळां दीच्या एकादशीचाच ना? तुझे नावसुिा ज्ञानेश्वर, आमण हाती कथलाचा वाळा घेतोस काय रे ?
दु:ख झाले की माणूस आपोआपच देवाकडे वळतो आमण त्याचाच होऊन जातो. असेच काही
सगळ्या सांताचे झाले होते का? ही सगळी शनी महाराजाांचीच कृ पा असावी.
सोहम म्हणतो "मी सांत नाही बरां का" पण, मला सुिा काही मलहावेसे वाटले. म्हणून थोडा हात
साि करून घेतला. देवा, तू एवढे प्रेम फदलेस की, तुझ्यामशवाय काहीच सुचत नाही रे .
दरम्यान, आत्तापयांत अवघड काळ सांपत आला होता. आता राहू महादशा सांपून, गुरु महादशा सुरु
होणार होती. त्यातच शनी महाराजाांची कृ पा प्राप्त झाली होती. शनी महाराजाांने, सोहमला पुन्हा एकदा
चाांगल्या रस्त्यावर आणून सोडले होते.
घरी नवीन मोठे घर शोधणे सुरूच होते. तसेच, अधून मधून सोहमला दाखवायचा कायवक्रम सुिा
चालूच होता. मानसी काही येत नव्हती. आधीच, पमहले ठरलेले लग्न मोडल्यामुळे घरी थोडे लचतेचे वातावरण
होते. आईला वाटायचे "आता कसे होणार? याचे आधीच एक लग्न मोडले, दुसरी मुलगी याला पसांत करे ल
का?" तसे आईचेही वय वाढत चालले होते.
जेवढी धावपळ या गोष्टीत सोहमने के ली आहे, त्या पेक्षा मत्पट चौपट धावपळ त्याच्या आईबाबाांनी के ली होती. त्याांचेही वय वाढत चालले होते. घरी पुढची जबाबदारी घेण्यासाठी कोणीतरी हवे होते.
सोहमचे लग्न लवकर करणे गरजेचे होते. आईला कष्ट होत नव्हते. आईचे कष्ट पाहून मन खचत होते. पण
काहीही करता येत नव्हते.
आईसुिा, फदवसभर काम करून नवीन घर शोधण्यासाठी, कधी सोहम बरोबर तर कधी त्याच्या
भावाबरोबर फिरतच होती की. म्हणजे, या दोघाांपेक्षा मतचे फिरणे दु्पट होते. पण, कधीही कां टाळा न करता
ती माउली जातच रामहली. घरी, पहाटे ५ वाजता उठू न, अांघोळ करून पूजा करणे, दोघाांचा डब्बा भरून
कामावर पाठवणे, घरची धुणीभाांडी करणे, आल्या गेल्या पाहुण्याांचे आदरामतथ्य करणे, घराची स्वच्छता
ठे वणे, सण-वार सांभाळणे, अशी सगळी जबाबदारी आत्तापयांत आईच पाहत होती. त्यातच, या घरी सुिा
आत्तापयांत ५-६ माांजरे झालीच होती. कष्ट वाढतच चालले होते.
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पडणाऱ्या कष्टाांमुळे आमण वाढणाऱ्या वयामुळे आईची मचडमचड होऊ लागली होती. आईला राग
आला आमण मतने बोलायला सुरुवात के ली, तर ती तास तास भर बोलतच रहायची. याच काळात, वयापरत्वे
आईचा मामसक धमव मवस्कळीत होऊन बांद होण्याच्या मागाववर पोचला होता. याने आईला आता मानमसक
त्रास सुरु झाला होता.
काही फदवसाांअगोदर घरी एक माणूस येऊन गेला होता. तो म्हणाला होता "तुमचा मोठा मुलगा
रामासारखा आहे". सोहमने ठरवले "आईसाठी राम बनायचे." देव बनूनच आईला शाांत ठे वायचा प्रयत्न
करायचा. राम बनूनच, आईला आशीवावद देऊन मतच्यात काही िरक पडतो का?" हे पाहायचे. सोहमने ठरवले
"आपण देव बनून आई-बाबाांना आशीवावद द्यायचा. आमण, आशीवावद खरा कर म्हणून देवालाच साांगायचे"
अधेमध्ये, आईला शाांत ठे वण्यासाठी, मतचे सांसारातले कष्ट कमी करण्यासाठी, सोहम मतला
नामस्मरणाच्या वाटेवर घेऊन जायचा प्रयत्न करू लागला. पण, सोहम काही खरा राम नव्हता, की ज्याने
म्हणले आमण खरां च घडले.
दोन-चार फदवस व्यवमस्थत जायचे. आमण पुन्हा आईला काही त्रास झाला, की पमहले पाढे पांचावन्न.
पण, आईचे कष्ट कमी झाल्यामशवाय हे शक्य नव्हते. आईचे कष्ट कमी होण्यासाठी वॉलशग मशीन
वगैरे सुमवधा होत्या. पण, मुलाांचे आहेत म्हणून, आई कपडेसुिा हातानेच धुवायची. मतला फकतीही साांमगतले
तरी ऐकायचीच नाही.
शेवटी सोहमने लवकर लग्न करायचे ठरवले. "जी मुलगी िार अमभमान न दाखवता आपल्याला
पसांत करे ल" त्या मुलीशी लग्न करण्याचा मनणवय घेण्यात आला.
दरम्यान, इलेमक्रकल कां पन्याांचे मोठे मशबीर मुांबईमध्ये ठरले होते. मशबीर ३ फदवस चालणार होते.
सोहम तीन फदवस सराांच्या मुांबईच्या घरी, मुांबईमधेच राहणार होता. घर होते प्रभादेवीला. हाके च्या
अांतरावर मसमिमवनायकाचे मांफदर होते. रोज सकाळ - सांध्याकाळ मसिी मवनायकाचे दशवन घेणे, हा सोहमचा
मनयमच झाला होता. तसे अधे मध्ये, कधीतरी दादरला जाणे झाले की सोहम मसिी-मवनायकाला जातच
होता.
सोहमने, प्रत्येक देवाचे जास्तीत जास्त वेळा दशवन घेण्याचा मवश्वमवक्रम करण्याचे ठरवले होते.
गेल्या फदड-दोन वषावतच, आत्तापयांत ७-८ वेळा बालाजीचे, ५ वेळा अजमेरच्या ख्वाजा गरीब नवाजाांचे,
तेवढ्याच वेळा पुष्करच्या ब्रम्हदेवाचे, १२ ज्योतीर्ललगाांपैकी ५-६ ज्योमतर्ललगाांचे, २-३ वेळा गजानन
महाराजाांचे, ७-८ वेळा महालक्ष्मीचे, ३-४ वेळा तुळजापूरच्या भवानी आईचे, ३-४ वेळा स्वामी समथाांच,े १२ वेळा पांढरपूरच्या मवठ्ठलाचे, ज्योमतबाचे, शनी महाराजाांचे, नाथद्वाराच्या कृ ष्णाचे, द्वारके चे, मथुरेच,े
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हररद्वारचे, हृषीके शचे, गांगामाईचे, सरस्वती देवीचे, गायत्री देवीचे, सप्तश्रुग
ां ीचे, रे णुका देवीचे, अम्बाजोगाईचे,
नरसोबा वाडीचे, मशडीच्या साई-बाबाांचे, मसिी मवनायकाचे, औंढा नागनाथाचे, पद्मावतीचे, भरपूर सांताांचे
असे फकत्येक देवाांचे, फकत्येक वेळा सोहमला दशवन घडले होते. भारतातील १०-१२ राज्य फिरायला ममळाली
होती.
देव बोलावत रामहला आमण सोहम जात रामहला. या मागे अजून एक कारण होते. ते म्हणजे
"सोहमची आई". सोहमची आई रोज, सत्सांगाचे टीव्ही वर लागणारे कायवक्रम पहात होती. त्यामध्ये कधी
मनमवल बाबा, कधी स्वामी देवकीनांदन महाराज, कधी कृ पाळू महाराज, कधी सुधाांशू महाराज, कधी आसाराम
बापू, अश्या सांताांचे आवाज सोहमच्या कानी पडत होते". त्याांची सुिा कृ पा सोहमवर होऊ लागली होती.
भागवत ऐकायला ममळत होते.
१३ चा आकडा म्हणजेच, १३ कोटीचा आकडा. "१३ चा आमण आपला जन्मापासून सांबध
ां आहे" हे
समजले होते. १३ चा आकडा अशुभ नसतो हे समजले होते.
श्री मवष्णूच्या नावातही १३ चा आकडा आहेच की.
a=1
b=2
c=3
d=4
e=5
f=6
g=7
h=8
i=9
j=10
k=11
l=12
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m=13
n=14
o=15
p=16
q=17
r=18
s=19
t=20
u=21
v=22
w=23
x=24
y=25
z=26

आता श्री मवष्णूचे नाव पाहू, श्री मवष्णू = SHREE VISHNU = s = 19, h = 8, r =18, e =
5, e = 5....v=22, i=9, s=19, h=8, n=14, u= 21....

( SHREE VISHNU = 19+8+18+5+5+22+9+19+8+14+21 = 148 = 1+4+8 = 13).
आहे की नाही गांमत?
एवढेच नाही, आपण ज्याला मोक्ष म्हणतो,
मोक्ष = MOKSHA =

m = 13
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o = 15
k = 11
s = 19
h=8
a=1

MOKSHA = 13+15+11+19+8+1 = 67 = 6+7 = 13

आता थोडे सांशोधन तुम्ही सुिा करा. तेवढेच देवाचा सहवास वाढेल.
"१३ चा आकडा पूणव के ल्यावरच माणसाची जन्म-मरणाच्या िे ऱ्यातून सुटका होते" हे समजले होते.
"आपला जन्म मुक्त होण्यासाठीच झाला आहे" हे समजले होते. तळ हातावर योग्य रठकाणी मत्रशूळ, मत्स्य,
गुरूच्या उां चवट्यावर िु ली, शुक्राच्या उां चवट्यावर मोठासा मत्रकोण, चांद्राच्या भागावर चौकोन, अांत:करण
रे षेवर चौकोन, दोन तीन ताऱ्याांची मचन्ह, दोन यश रे षा (सूयव रे षा), तीन चार धनरे षा, अश्या हाताांवर
असणाऱ्या शुभ - खुणाांने तळहात भरून गेला होता.
देवाने भरभरून फदले होते. हा देवाला शरण गेला, आमण देवाने हात फदला. ५ वेळा अजमेरच्या
ख्वाजा गरीब नवाजाांचे दशवन झाल्यामुळे, काही मुस्लीम ममत्र याला "अल्ला का बांदा म्हणू लागले होते." "येशू
तुमच्यावर प्रीती करतो" हे वाक्य तर सारखे सारखे नजरे समोर पडत होते. साई-बाबा म्हणल्याप्रमाणे "सब का
मामलक एक है" याचा प्रत्यय येऊ लागला होता. लहदू-मुस्लीम-मिश्चन ज्याांना मानतात, अश्या सगळ्या
देवाांकडू न आशीवावद ममळू लागले होते. हे पुस्तक सांपवताना गुरु नानकाांचा आशीवावद ममळाला.
ही सगळी शनी महाराजाांच्या साडे-सातीची कृ पा होती. पण अजूनही, "आपण कोणाला शोधत
होतो आमण आपल्याला पुस्तकामधून कोणी सांकेत फदला" हे समजत नव्हते.
हळू हळू , कुां डली पाहणे, तळहातावरच्या रे षा पाहणे जमू लागले होते. िे का मारणे, पुड्या सोडणे.
म्हणलेले खरे नाही झाले की ग्प बसणे. खरे झाले की म्हणणे "बघ मी साांमगतले होते ना?" असे सुरु झाले.
थापा पचल्यामुळे, ऑफिसमधले एक दोन साहेब सोहमला ज्योमतषी समजू लागले. पण ही सगळी कमाल
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होती कृ ष्णाची.
अशातच ,एकदा ओळखीच्या क्षीरसागर काकाांकडे जाणे झाले. नेमके , काका-काकु सुिा आत्ताच
घरी पोचले होते. काका म्हणाले "आज गोंदवलेकर महाराजाांचा जन्मफदवस आहे." ४ िे ब्रुवारी होता त्या
फदवशी.
तर काका पुढे म्हणाले "अरे सोहम, गोंदवलेकर महाराजाांने एक छान पुस्तक मलमहले आहे." पुस्तक
म्हणण्यापेक्षा ही एक रोजमनशी आहे. या पुस्तकात, १ जानेवारी ते ३१ मडसेंबर, याप्रमाणे गोंदवलेकर
महाराजाांची ३६५ प्रवचने आहेत." आपण रोज त्या फदवशीचे पान वाचायचे.
उदा. आज ४ िे ब्रुवारी आहे. तर आपण ४ िे ब्रुवारीचे पान काढू न वाचायचे." असे करत हेच पुस्तक
आपण रोज वाचायचे." हे घे पुस्तक. आज गोंदवलेकर महाराजाांचा जन्मफदवस आहे. नेमके आजच तुला इकडे
येण्याची, आमण मला, तुला हे पुस्तक देण्याची बुिी झाली.
तर अश्याप्रकारे , गोंदवलेकर महाराजाांची सोहमच्या आयुष्यात एन्री झाली होती. ते ही त्याांच्या
जन्मफदवसाच्या फदवशी. गुरु महादशा येईपयांत कसा बसा सोहम जगला. आमण, गुरु महादशा सुरु होताच गुरु
ममळाले.
गोंदवलेकर महाराज म्हणजे साक्षात रामच. त्याांनी रामामशवाय दुसरे काहीही आठवले नाही.
रामनामामशवाय काहीच के ले नाही. रामामशवाय इतर कोणत्याही गोष्टीवर प्रेम के ले नाही. त्याांने देह असेपयांत
आमण, देह पांचातत्वाांत मवलीन झाल्यावरही लोकाांना रामाशी जोडण्याचा प्रयत्न के ला. महाराजाांच्या
प्रवचनातून ते नेहमी एक गोष्ट साांगायचे "मला, स्वत:चा सांसार कसा करतात? हे कळले नाही. पण, माझ्या
लोकाांचा, रामाच्या लोकाांचा सांसार कसा चालवायचा? हे व्यवमस्थत जमते". मी इथे तुमच्यासाठीच आहे.
तुम्ही िक्त नाम घ्या. मजथे नाम आहे मतथे राम आहे. मतथेच मी आहे. तुम्ही काळजी करू नका. मी तुमची
पूणवपणे जबाबदारी घेतली आहे. तुम्ही िक्त नाम घ्या, पुढचे मी पहातो. तुम्ही शुिीवर, जागेपणी नाम घ्या.
मी तुमच्यासाठी, तुम्ही झोपलेले असताना नाम घेईन."
खरे च, तुम्ही झोपताना नाम घ्या. झोपेतून उठल्या उठल्या तुमच्या तोंडी नामच असेल. मी स्वत:
अनुभव घेतला आहे. (हे मी लेखक साांगतो आहे. गोंदवलेकर महाराजाांचा अनुभव मी स्वत:घेतला आहे).
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हळू हळू , पुस्तक वाचताना एक गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे - आपण फदवसभरात काय करणार
आहोत, हे आधीच पुस्तकात मलमहलेले होते. एखाद्या प्रसांगानांतर आपल्याला काय वाटेल? आपण काय
करायला हवे? इत्यादी सगळी मामहती पुस्तकात ममळते. प्रत्येक पुस्तक वाचणाऱ्या व्यक्तीला वाटते "अरे , हे
पुस्तक आपल्यासाठी तर नाही मलमहले? आज असेच घडले की माझ्यासोबत". असे अनुभव िक्त मलाच नाही
तर, जे कोणी महाराजाांच्या सामन्नध्यात जातात, त्या सगळ्याांनाच येतात.
गुरूांच्या कृ पेचा अांत नसतो.
जेव्हा गोंदवलेकर महाराज म्हणतात "आता फकती फदवस मशल्लक आहेत? मामहती नाही. मी पुढ,े
तुमच्यासोबत शरीराने नसलो तरी तुमच्यासोबतच असेन. "पण जाताना तुमच्याकडू न एक वचन घेऊन जातो,
की तुम्ही मनापासून नाम घेण्याचा प्रयत्न करत रहाल. आता मी मनरोप घेतो".
हे वाचल्यावर, डोळ्यातून पाणी आल्यामशवाय रहात नाही.
जरी महाराज, शरीराने सोहमच्या सोबत नव्हते, तरीही सोहम सोबतच असतात. महाराज
म्हणतात "मजथे नाम, मतथे राम, मतथेच मी. मजथे साखर मतथे मुांगळे असणारच की". म्हणजे "तुम्ही नाम घ्या,
गुरु तुम्हाला शोधत तुमच्यापयांत पोचतील. अगदी, साखर शोधण्यासाठी मुांगळे येतात तसेच." महाराजाांने
स्वत:ला मुांगळा म्हणून घेतले.
पुढे आयुष्यभर, गुरु स्वत: आपल्याला शोधत आल्याचा, सोहमला खूप आनांद आमण अमभमान
वाटणार होता.
महत्वाची गोष्ट: गोंदवलेकर महाराजाांने कोणता मांत्र साांमगतलाय बरां ?
"श्री राम जय राम जय जय राम".
फकती अक्षरे आहेत या मांत्रात?
आहेत की नाही "१३"?
एखादी व्यक्ती मरण पावल्यावर, मतला अांमतम फक्रयेसाठी घेऊन जाताना आपण काय म्हणतो?
म्हणतो की नाही, "श्री राम जय राम जय जय राम"?
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का गोंदवलेकर महाराजाांने का १३ अक्षरी मांत्र साांमगतला होता? सापडले का उत्तर?
तर, आता सोहमला समजले होते "मागे ऑफिसमधल्या साहेबाांने एक पुस्तक फदले होते. ते
वाचताना एक वाक्य आढळले "झोपतोस काय? अक्कलकोट्ला जा, स्वामीच तुझी आमण माझी भेट घडवून
देणार आहेत".
तर, हे म्हणणारे दुसरे मतसरे कोणीही नसून, साक्षात "गोंदवलेकर महाराजच" होते.
इथेच सोहमला त्याचे गुरु भेटले होते.
तर, ०४ िे ब्रुवारीला गोंदवलेकर महाराज सोहमच्या आयुष्यात आले होते. रोज त्याांनी मलमहलेली
प्रवचने वाचताना वाटू लागले होते "अरे , महाराजाांने तर हे पुस्तक कमीत कमी ७०-८० वषावपव
ू ी मलमहले
असेल. आज माझ्या आयुष्यात काय घडणार आहे, हे त्याांना एवढ्या पूवीच कसे काय मामहती झाले?" खरे च,
सोहमला सुिा गोंदवलेकर महाराजाांच्या कृ पेचा अनुभव येऊ लागला होता.
फदवस हळू हळू सरकत होते. माचव मध्ये पुन्हा एकदा ऑफिसच्या कामासाठी मतरुपतीला जाणे
झाले. परत आल्यावर, असेच एकदा कॅ लेंडर पहात असताना सोहमला आठवले "वैशाख शुि दशमीला,
शुक्रवारी बालाजीचे आमण पद्मावतीचे लग्न झाले होते. फकत्येक वषाांने हा योग पुन्हा जुळून आला होता. मे
ममहन्यातच वैशाख चालू होणार होता. शुि दशमी नेमकी शुक्रवारीच पडणार होती.
सोहमने पुन्हा एकदा मतरुपतीचे मतकीट काढले. मे ममहन्यात पुन्हा एकदा मतरुपतीला जाणे झाले.
बालाजीचा लग्न सोहळा पाहायला ममळाला. बालाजीची, लग्नानांतरची पालखी खाांद्यावर उचलण्याचे सौभाग्य
ममळाले. मतरुपती जवळच, कालहस्ती नावाचे एक अमत प्राचीन आमण सुांदर असे मांफदर आहे. इथे पाववतीचे
मांफदर आहे, महादेवाचे मांफदर आहे, नवग्रहाांचे मोठे मांफदर आहे. ज्या कोणाच्या कुां डलीत काल-सपव दोष आहे,
त्याांने कालहस्तीमध्ये येऊन राहू-के तूांचे पूजन के ले, की त्याांच्या कुां डलीतला काल-सपव दोष नाहीसा होतो, असे
म्हणले जाते.
पुन्हा पद्मावती आमण कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे दशवन ममळाले. सोहम पुण्याला परत आला.
आता, घरी सोहमसाठी पुन्हा मुली बघण्याच्या कामाला वेग आला होता. प्रत्येक मुलीला नकार
देताना सोहम नवीन नवीन कारणे शोधत असायचा. घरातले याच्या मुलींना नकार देण्याला अजूनच कां टाळू
लागले होते. आता जवळ जवळ सगळी कारणां सुिा सांपत चालली होती.
आधीच "मुलाचे ठरलेले लग्न मोडले" म्हणून घरातले लचताक्राांत होते. त्यातच काही मुलींचे नकार
येऊ लागले होते. ज्या मुली होकार द्यायच्या, त्याांना सोहम मुद्दामच नकार द्यायचा. िक्त एकाच आशेवर
"मानसी कधीतरी येईल."
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दर वेळेस, कोणतीही मुलगी पाहायला येणार असेल तर सोहमला वाटू लागले "ही मानसीच असेल.
कदामचत, मतच्यावर लोक पाळत ठे ऊन असल्यामुळे ती नाव बदलून येणार असेल." पण, दर वेळेस मनराशाच
पदरी पडायची. पहायला आलेली मुलगी मानसी नसायची.
आईच्या तब्ब्येतीकडे पाहून वाटायचे "जाउदे, करून टाकू लग्न". तसेच, सगळ्या गलव-फ्रेंड्स जरी
मदत करत असल्या, तरी त्याांना मनातूनच आशा होतीच "याचे लग्न आपल्याबरोबरच होईल". सोहमचे लग्न न
झाल्यामुळे, या सगळ्या जुन्या गलव-फ्रेंड्सचे लग्न सुिा खोळां बले होते. "आपले लग्न झाले तर या सुिा लवकरच
लग्न करतील" असे समजून, वाट पाहून पाहून सोहमने लग्न करायचा मनणवय घेतला.
शेवटी पुन्हा एकदा सोहमचे लग्न ठरलेच. "गेल्यावेळीप्रमाणेच, होण्याअगोदरच हे सुिा लग्न मोडले
जाईल" असे सोहमला वाटले. "पण, समजा हे लग्न नाही मोडले तर काय?"
जुलै मध्ये साखरपुडा होणार होता. अजून एक ममहना मशल्लक होता. मानसी येण्याची शक्यता
धूसर होत चालली होती. मन मानसीचा जप करत होते पण, मानसी येत नव्हती.
दरम्यान, घर घेण्यासाठी जे कजव मांजूर झाले होते. ते कजव उचलण्याची मुदतसुिा सांपत आली
होती. कजव मांजूर झाल्यापासून, ६ ममहन्याच्या आत, घर शोधून, कजव उचलून, घर मवकत घेणे गरजेचे होते.
असे न के ल्यास, कजावची सगळी प्रफक्रया पुन्हा करावी लागणार होती.
पण, घर घेण्याचा अनुभव नसल्यामुळे काहीच मनणवय होत नव्हता. अशातच एक आशेचा फकरण
फदसला. आशेचा फकरण म्हणजे, रटगरे नगरमधेच याांना एक घर आवडले. मबल्डींग बाांधणारे मबल्डरसुिा
चाांगले ममळाले. त्याांने सगळी कागदपत्रे तयार करण्यापासून, घर सोहमच्या भावाच्या नावावर होईपयांत
सगळी जबाबदारी मनभावली. कजव ममळाल्यावरसुिा, त्याांचे एक लाख रुपये देणे बाकी असतानाही, ते एक
वषव थाांबण्यासाठी तयारसुिा झाले.
अशा प्रकारे सोहमच्या कु टुांबाला नवीन, मोठे घर ममळाले. देवाने इथेही, सोहमची अजून एक इच्छा
पूणव के ली होती. ती म्हणजे - मागे एकदा सोहम देवाला म्हणाला होता "देवा, असे कु ठे घर ममळे ल का, मजथून
ऑफिसला जाताना एकही मसग्नल लागणार नाही. आमण ऑफिसला पोचायला उशीर होणार नाही"?
पुण्यात असे घर ममळणे सोहमला शक्य वाटले नाही. पण, देवाला काहीच अशक्य नसते. खरे च,
रटगरे नगर पासून भोसरीपयांत अांतर आहे १५ फकलोमीटर. पण फदघीमागे गेले तर, मध्ये कु ठे ही एकसुिा
मसग्नल लागत नाही. आमण घराचा नांबर आहे १०३. म्हणजे, ० काढू न टाकले तर १३च. इथेही १३चा आकडा
आहेच की. आमण हो, मावस भाऊ म्हणल्याप्रमाणे, जुन्या घरापासून पमश्चम फदशेलाच नवीन घर आहे.
पण, ऑफिसला जाताना रस्त्यात एकही मसग्नल लागणार नसला, तरी यामुळे सोहम ऑफिसला
लवकर थोडीच पोचणार होता?
असो, सोहम आता ऑफिसमध्ये मॅडमचा लाडका कमवचारी झाला होता. त्या सोहमशी चाांगले
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बोलायच्या. नेहमी सोहमवर मवश्वास ठे वायच्या. त्याांने सोहमचे प्रमोशनसुिा करून टाकले. आता सोहम
मॅनेजर झाला होता.
सोहमचे दुसरे साहेब म्हणायचे "सोहम, तू लोकाांना मांत्रमुग्ध करून टाकतोस". सोहमला त्याांच्या
बोलण्याचा अथव समजत होता. पण, उत्तर काय द्यायचे ते समजत नव्हते. (जो माणूस बोलतच नाही, तो कसा
काय कोणाला मांत्रमुग्ध करू शके ल? हे सगळे कृ ष्णाने के ले होते.)
जुलैमध्ये पुन्हा एकदा सोहमचा साखरपुडा झाला. साखरपुडा अमतशय थाटामाटाने पार पडला.
सोहमचा थाट पाहून काकू म्हणाली "सोहम, ऐश आहे तुझी. तुझ्या कुां डलीत "राजयोग" आहे ना." "आपली
कुां डली काकु ला कशी काय समजली?" हे मात्र अनुत्तरीतच रामहले. आता लग्न होईपयांत जरी मानसी आली,
तरीसुिा सोहम हा साखरपुडा मोडायला तयार होता.
ममहन्याने श्रावण ममहना सुरु झाला. पुण्यातल्या घराची वास्तुशाांती पैशाअभावी होऊ शकली
नव्हती. पण, आता व्यवमस्थत पैसा हाती येऊ लागला होता. नवीन घराची वास्तुशाांती करायचे ठरले.
त्याबरोबरच, गेली फकत्येक वषां आईने िक्त १६ सोमवारचे व्रतच के ले होते. परां तु, महादेवाला एकदाही
अमभषेक घडला नव्हता. वास्तुशाांती बरोबरच, महादेवासाठी रुद्रामभषेक सुिा करण्याचे ठरवले.
"सोहमचे लग्न ठरले आहे" हे अजूनही, ऑफिसमध्ये कोणालाच साांमगतले गेले नव्हते. वास्तुशाांतीच्या
फदवशी सोहमची होणारी पत्नी येणार होती. आमण तसेच, ऑफिसमधले सगळे लोक सुिा येणार होते. पण
त्याफदवशी, सोहमची होणारी पत्नीच नव्हे, तर सोहमची देवी, राधा, सीतासुिा, वास्तुशाांतीला आली होती.
सोहमच्या दोन्हीही पत्नी (एक होणारी आमण दुसरी होऊ न शकलेली), एकाच फदवशी त्याांच्या घरी
उपमस्थत होत्या. पण, हे सोहम व्यमतररक्त कोणालाही मामहती नव्हते. सोहमच्या होणाऱ्या पत्नीची तर ओळख
झाली सगळ्याांशी पण........ (खरे तर मानसी नव्हती आली. पण, येणाऱ्या पाहुण्याांपैकी कोणीतरी ममनरल
वॉटरची बाटली आणली होती. बाटलीवर नाव होते "मानसी ममनरल वॉटर).
मी बाटलीत बुडून गेलो होतो, जेव्हा तू गेलीस...
अचानक तू कशी काय, बाटलीच बनून आलीस?
तू नसलीस म्हणून काय? बाटलीनेच काम भागवले...
जणूकाही तू आल्याचे, स्वप्च पुन्हा जागवले....
आलीच आहेस तर आत ये, दोन क्षण बरोबरच जग.....
पाणी तुझ्याच बाटलीतले, फकती गोड आहे बघ.....
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तू येणार नव्हतीस म्हणून, बाटलीच जपून ठे वली होती.....
नजरे स कोणाच्या पडू नये म्हणून, माळ्यावर लपवून ठे वली होती....
तुला वाटते राधा कृ ष्ण, पुन्हा कधीच भेटले नसतील?
भालका तीथी जाऊन पहा.....कृ ष्णाचे चरण आमण राधेचे अश्रूच फदसतील....
मनामध्ये तुझ्यामशवाय, कोणालाही ठे वणार नाही.... (िक्त कमवतेपुरतेच बरां का. कारण, लग्न
ठरलय आता...)
तर, मनामध्ये तुझ्यामशवाय, कोणालाही ठे वणार नाही
तुझ्या बाटलीतल्या पाण्यामशवाय, कधीच मी जेवणार नाही.....
असो, महादेवाची लपड जुन्या घरून आणली होती. ती आता परत न्यायची होती. सोहम आमण
बाबा दुचाकीवरून मनघाले. महादेवाची लपड परत नेत असताना, त्याफदवशी खरे च साांगतो, इतका मुसळधार
पाऊस पडला होता, की जणू काही पाऊसच महादेवाला जलामभषेक करण्यासाठी, आतुरतेने गेले फकत्येक
फदवस बरां सला नव्हता. आमण जसा महादेव गाडीवर बसला, तसा इतका मुसळधार पाऊस पडला, की दोन
मपशव्याांच्या आत, ्लॅमस्टकच्या मपशवीत ठे वलेल्या डब्ब्यात ठे वलेली, महादेवाची लपड जेव्हा बाबाांनी बाहेर
काढली, तेव्हा ती पूणवपणे पाण्याने मभजली होती.
दुसऱ्याच फदवशी सोहमला आमण त्याच्या एका साहेबाांना कलकत्त्याला जायला लागले.
मागे एकदा सोहमने त्याच्या कलकत्त्याच्या गलव-फ्रेंडला वचन फदले होते "मी कलकत्त्याला आलो, की
नक्की तुला भेटेन.". सोहमने कलकत्त्याला पोचल्यावर मतला िोन के ला. पण, िोन मतच्या आईने उचलला.
असो, सोहमने त्याचे वचन तर मनभावले होते.
३ फदवस कलकत्त्याला रामहल्यावर, सोहमच्या साहेबाांना पुढे छमत्तसगढला जायचे होते. सोहम
एकटाच होता. सोहमने ठरवले "आपण वाराणसीला जायचे." आत्तापयांत, बाबाांचे, आईचे आमण भावाचे, असे
मतघाांचेही वाराणसीला जाणे झाले होते. िक्त सोहमचेच वाराणसीला जाणे बाकी होते. जणू काही, महादेवाने
रुद्रामभषेक मान्य के ला होता. आमण प्रसाद म्हणून सोहमला वाराणसीला दशवन घेण्यासाठी बोलावले होते.
सोहम पमश्चमेकडू न म्हणजेच, पुण्यावरून मनघून थेट पूवेला कलकत्त्याला गेला होता. मतथून
उत्तरे ला म्हणजे, वाराणसीला पोचला. काशी मवश्वेश्वराचे दशवन घेऊन पुन्हा मथुरेला पोचला. मथुरेवरून
फदल्लीला पोचला आमण फदल्लीवरून मवमानाने परत पुण्याला पोचला.
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७ फदवसाांपैकी ३ फदवस तो कलकत्त्यात रामहला. िक्त ४ फदवसात, पुणे ते कलकत्त्याचा २८
तासाांचा प्रवास, कलकत्ता ते वाराणसी १४ तास, वाराणसी ते मथुरा १२ तास, मथुरा ते फदल्ली ४ तास.
फदल्ली ते पुणे २ तास. असा ६००० फकलोमीटरचा प्रवास, देवाने सोहमकडू न करून घेतला होता. मध्ये
महादेवाचे, कृ ष्णाचे दशवन सुिा घडले होते.
पुण्याला परत आल्यावर, "लग्नात मदत होईल" म्हणून आज्जीला आणायला सोहम गावी पोचला.
जसे सोहमला गोंदवलेकर महाराज गुरु म्हणून ममळाले होते. तसेच, मामाला 'समथव रामदास' गुरु
म्हणून ममळाले होते.
मामा सोहमला म्हणाला "हे घे दासबोध, कोणतेही पान काढ आमण वाच. तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर
ममळू न जाईल."
सोहमने एक पान काढले आमण वाचू लागला. नेमके , त्याची नजर पडली त्या ओळीवर मलमहले होते
"आमण, शुभमांगल सावधान म्हणताच, समथाांने भर लग्न मांडपातून धूम ठोकली."
या वाक्याचा अथव होता की, सोहमने हे लग्न करू नये, मोडू न टाकावे. पण आत्तापयांत, पमहला
साखरपुडा मोडल्याची बातमी सगळीकडे पसरली होती. सगळीकडे नाचक्की झालीच होती. दुसराही
साखरपुडा मोडला असता, तर आई-बाबाांना जीवच द्यावा लागला असता.
आता िक्त "मानसी आली तरच हे लग्न मोडायचे" असे सोहमने ठरवले होते.
लग्न नोव्हेंबर मध्ये ठरले होते. सोहमचा वाढफदवस असतो ३० नोव्हेंबरला आमण लग्न ठरले होते
२९ नोव्हेंबरला. "लग्न मानसीनेच ठरवून फदले की काय?" असे वाटत होते.
अशातच, एका शमनवारी कॅ लेंडर पहात असताना, सोहमची नजर एका शब्दावर पडली. मतथे
मलमहले होते "शमनदशवन". "देवाचा काहीतरी सांकेत असेल" असे समजून सोहम शनी मांफदरात पोचला. शनी
महाराजाांचे दशवन घेताना, डोळ्यासमोर िणा काढलेला नाग फदसू लागला. सोहम शनी महाराजाांना म्हणाला
"महाराज घाबरवता कशासाठी?" आता तर मी चाांगला व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करतो आहे.".
पण, नाग फदसण्याचा अथव सोहमला घरी आल्यावर समजला.
अचानक सोहमला, ज्या मुलीबरोबर लग्न ठरले आहे, मतची पमत्रका पाहण्याचे सुचले. सोहमने मतची
पमत्रका तयार के ली. पमत्रका तपासत असताना सोहमला समजले. मुलीच्या पमत्रके त राहू महाराज पांचमस्थानी
म्हणजे, पाचव्या घरात होते. राहू महाराज पाचव्या स्थानात असणे म्हणजे, सांतती (मूल बाळ) होण्यात
अडचण. राहू महाराज म्हणजे नागाचे तोंड असे मानले जाते.
एवढेच नाही तर, सोहमच्या स्वत:च्या कुां डलीतसुिा राहू महाराज पांचमस्थानीच होते.
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याचा अथव असा होता की, दोघाांच्याही कुां डलीत राहू पांचम स्थानी असल्यामुळे, दोघाांनाही मूल
होण्यात अडचण होऊ शकणार होती. जोडीदारापैकी एकाच्या कुां डलीत जरी राहू महाराज पांचम स्थानी
असले, तरी काही जणाांना मूल-बाळ होण्यात अडचण होते. इथेतर, सोहमच्या आमण त्याच्या होणाऱ्या
बायकोच्या, अश्या दोघाांच्याही कुां डलीत राहू महाराज पांचम स्थानी होते.
म्हणूनच, देवाने सोहमला सांकेत देऊन शनी दशवनाला पाठवले आमण पुढच्या सांभाव्य धोक्याची
सूचना फदली.
पण, सोहमने ठरवले होते.
१. देवा, मानसी आली तरच मी हे लग्न मोडेल. नेहमीच माझ्यामुळे आई-बाबाांची इज्जत वेशीला
टाांगली जाते. त्यामुळे, मला हे लग्न करण्यामशवाय पयावय नाही. आधीचे ठरलेले लग्न मोडल्यामुळे आई-बाबा
आधीच दु:खी आहेत. मी त्याांना अजून दु:खात टाकू शकत नाही.
२. असेही, तूच माझा पाठीराखा आहेस. तुला काय शक्य नाही. कुां डलीमध्ये काहीही मलमहले असले
तरीही, तुझ्याच कृ पेने मला मुल होईल.
काही फदवसाांने सोहमला पुन्हा साांगलीला जायचा योग आला.
साांगलीच्या एस.टी स्थानकावर उतरल्या उतरल्या, एक कागद उडत उडत हातात आला. त्यावर
मलमहले होते "बाबा, तुम्ही आम्हाला मदत करू शकता का?" (daddy, can you help us?). याचा अथव
काय होता? तेवढ्यात, तथास्तु साडीच्या जामहरातीचा बोडव फदसला. जणू काही, देवच तथास्तु म्हणाला होता.
सोहमची ट्यूब पेटली. मागे कधीतरी, मानसीच्या वमडलाांना हृदय मवकाराचा झटका आल्याची
बातमी कानावर आली होती. (सर, तुम्ही ठीक असावात हीच इच्छा आमण ही बातमी खोटी असावी). मग,
मतच्या वमडलाांचे काही.....
असो वा नसो, आपण मदत करायलाच हवी. साांगलीला गेल्यावर नरसोबाची वाडी करणे ठरलेच
होते. सोहमने दत्त-गुरूांच्या चरणी प्राथवना के ली. पण कदामचत "आपण ऐकलेली बातमी खोटी असेल". "तसेच,
हे सगळे आपल्या मनाचे खेळ असू शकतात" म्हणून त्याने मानसीच्या नावानेच थोडेसे पैसे मांफदरात द्यायचे
ठरवले. त्याने काही पैसे फदले आमण पावती घेतली. त्यावेळेस जे सुचले, ज्या मन:मस्थतीत सोहम होता,
त्याप्रमाणेच सोहमने के ले.
तर, सोहम जेव्हा नरसोबाच्या वाडीला पोचला. तेव्हा, रात्रीचे ११ वाजले होते. पण "देवा, तूच
माझ्यासाठी झोपण्याची काहीतरी सोय करूनच ठे वली असशील" असा मवचार करून सोहम मांफदराजवळ
पोचला. खरे च, त्या रात्री िक्त ५० रुपयात, सोहमची मस्तपैकी मांफदराच्याच धमवशाळे तच झोपायची
सोयसुिा झाली.
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दुसऱ्या फदवशी सकाळी दशवन घेताना, सोहमची नजर एका बोडाववर पडली. मतथे मलमहले होते
"तुला माझा आशीवावद आहे. तुला मुलगा होईल."
सगळ्यात मोठी लचता दत्तगुरुांने जाणून हरली होती.
पुढे, "गेल्या फकत्त्येक वषाांत आपण गोंदवलेला गेलो नाहीत". हे आठवून सोहमने, आपल्या गुरूांकडे
गोंदवल्याला जायचे ठरवले.
कळत असल्यापासून सोहम पमहल्याांदाच गोंदवलेला गेला होता. तसे, आठवीत एकदा सहल गेली
होती. पण तेव्हा, दशवन घेण्यात िार काही रस नव्हता.
या वेळेस मात्र गोंदवलेकर महाराजाांचे दशवन घेताना, "रामाचे प्रेम म्हणजे काय असते?" हे समजून
आले. महाराजाांची रहायची खोली, महाराज ध्यान करत होते ते रठकाण, महाराज प्रवचन साांगायचे ते
रठकाण, महाराजाांचे समाधीस्थळ, महाराजाांचे मांफदर अशा प्रत्येक रठकाणी "महाराजाांचे रामावर फकती प्रेम
होते?" हे समजून येते.
गोंदवलेकर महाराज म्हणजे रामाच्या प्रेमाने भरलेला रसगुल्ला, गुलाबजामून. रसगुल्ला कसा
असतो? तर, साखरे च्या गोड पाकाने भरलेला खव्याचा गोळा. महाराज पण तसेच. खव्याचा गोळा म्हणजे
महाराज स्वत: (अगदी मऊशार लोण्याच्या गोळ्यासारखे). आमण साखरे चा पाक म्हणजे, त्याांचे रामाबाद्दलाचे
प्रेम, त्याांची आपणा सवाांना रामनामाचे प्रेम लावायची तळमळ. महाराज नेहमी म्हणायचे "माझ्यातून जर
रामाचे प्रेम काढू न टाकले तर मी काहीच नाही." अगदी तसेच, जर रसगुल्ल्यातून पाक काढू न घेतला, तर तो
कसा बेचव लागेल?. यावरूनच महाराजाांचे रामाबद्दलचे प्रेम व्यक्त होते.
गोंदवल्याला गेल्यावर, महाराजाांचे दशवन घेताना डोळ्यातून अश्रू आल्यामशवाय राहत नाहीत.
महाराजाांने देह ठे वला तेव्हा स्वत: राम रडला असेल.
पुढे सोहमने, महाराजाांच्या रामाचेसुिा दशवन घेतले. परत मनघत असताना एक कागद, उडत येऊन
समोर पडला. त्यावर मलमहले होते "मानसी पेंटसव". आमण शेजारीच, "फदल्या घरी तू सुखी रहा" या झी मराठी
या वामहनीवर लागणाऱ्या मामलके ची जामहरात आमण पोस्टर होते".
जणू काही मानसीनेच सोहमला साांमगतले होते "आपली भेट अशक्य आहे. आता तू लग्न कर आमण
सुखी रहा".
गेली ३ वषव मजची वाट पामहली, मतने या अश्या वळणावर येऊन माघार घेतली होती. मानसी,
खरे चां मतने म्हणल्याप्रमाणे राधा झाली होती. मतच्या कृ ष्णाला कधीही न भेटण्यासाठी ती तयार झाली होती.
पण, कृ ष्णाला हे नवीनच होते. त्याला तर हे आजच, आमण तेही गुरूांच्या दारी समजले होते "मानसी त्याला
कधीही भेटू शकणार नाही."
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सोहम पुन्हा पळत पळत रामाकडे गेला. आज सोहम रामाशी भयांकर भाांडण करणार होता.
मूतीसमोर जाऊन सोहम थेट रडायलाच लागला. सोहम म्हणाला "देवा, जर ती मला भेटू शकणार नव्हती.
तर, गेली तीन वषां का रे मला स्वप् दाखवलीस?" मी तर प्रत्येक वेळेस माघार घायला तयार होतो. पण आज
या अश्या वळणावर, जेव्हा माझ्या लग्नाला िक्त एकच ममहना मशल्लक आहे, तेव्हा तू मला साांगतोस होय?
"म्हणे फदल्या घरी तू सुखी रहा."
घरी येऊन "तुमचा मोठा मुलगा रामासारखा आहे, हे साांगणारा तर तूच होतास". मी म्हणालो
होतों का, की "मी राम आहे?" तूच म्हणालास. मग का तू माझ्या सीतेची आमण माझी भेट नाही घडवलीस?"
तुझे आमण माझे आयुष्य एकसारखे होते, म्हणून तू म्हणाला होतास का?"
सोहम रामासमोर खूप रडला. राम जणू काही सोहमची होणारी उलघाल हसून हसून पहात होता.
जणू काही राम म्हणत असावा "अरे , थोडी प्रतीक्षा कर आमण तुला सगळे समजेल." शेवटी, "जे काही होते, ते
देवाच्याच इच्छेनेच होते" हे समजून सोहम घरी परत मनघाला.
रामाशी भाांडताना सोहम एक गोष्ट मवसरला होता. ती म्हणजे "जर हाय-िाय मुलीशी सोहमचे लग्न
झाले, तर ती घरातली काम करे ल का? असा सांशय सोहमला आमण आईला येत होता." अथावतच, सोहम हा
मध्यमवगीय कु टुांबातला मुलगा आमण मानसी म्हणजे अमतशय श्रीमांत घरातली. त्यामुळे, तीने घरातली
जबाबदारी साांभाळली असती का?" हा प्रश्न अनुत्तरीतच रामहला.
कदामचत, सोहमला जरी हा प्रश्न पडला नसेल. तरी, मानसीला सोहमच्या आईचे बोलणे आमण
मवचार मामहती असावेत, आमण म्हणूनच मतने प्रेमाचा त्याग के ला असावा.
'कोल्ह्याला द्राक्ष आांबट' ही म्हण इथेच चाांगली रुजू होऊ शकते. जर, एखादी आवडती वस्तू, गोष्ट
आपल्याला ममळू शकली नाही. तर त्या वस्तूतले, त्या व्यक्तीतले दुगुवण. ककवा ती व्यक्ती, वस्तू "आपल्यासाठी
कशी योग्य नव्हती" हे आपल्याच मनाला साांगून, मनाचे साांत्वन करणे आता हळू हळू सोहमला जमणार होते.
असो, लग्नपमत्रका मनवडायला जाताना सोहमच्या भावाची गाडीच पांक्चर झाली. जणू काही देवच
कोणत्या ना कोणत्या रुपात सांकेत देऊन हे लग्न थाांबवायचा प्रयत्न करत होता. पण, आता पुढे टाकलेले पाऊल
मागे फिरणे शक्य नव्हते.
ऑक्टोबर सांपला. नोव्हेंबर लागला होता... फदवाळी आली होती.... पमत्रका वाटू न झाल्या. लग्नाची
बहुतेक तयारी पूणव झाली होती. मानसी आज येईल, उद्या येईल असे वाटत होते. पण, मानसी काही येत
नव्हती.
एक फदवस एस.एम.एस आला "तू आमची काळजी करतोस, याचे नाटक करण्यासाठी धन्यवाद".
तळपायाची आग मस्तकात पोचली होती. "मी नाटक करतो काय?" थाांब आता, तुला दाखवतो".
आज धन-त्रयोदशीचा (१३वा) फदवस होता. १३ नोव्हेंबरच होता. (१३.११.२०१२). तू भेटून ३
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वषव पूणव झाली होती. एव्हाना, 'देवाचे टायलमग अिलातून असते' हे सोहमला समजले होते. सोहमने सुिा,
देवाच्याच स्टाईलने आजचा योग साधला.
आजच मी तुझ्या घरी आलो होतो. घराला आतून कडी होती. घराबाहेर पणती लावलेली होती.
नरसोबाच्या वाडीला, तुझ्या नावाने िाडलेल्या पावतीची झेरॉक्स मी तुझ्या घराच्या दाराबाहेर कडीला
अडकवली. त्या वर मलमहले होते "मी काळजी के ली होती" (I cared). बास, यामशवाय काहीच नाही. (हे
देवानेच करून घेतले १३च्या आकड्यालाच).
माझ्या तत्त्वाांप्रमाणे, त्याच्यापुढे मी कधीच तुझ्या घराशेजारी फिरकलो नाही. मला समजले होते,
कोणीतरी मला सांमोमहत करते आहे. मी तुला इां टरनेटवर शोधले असते, तर कदामचत तुझी काहीतरी मामहती
मला ममळालीच असती. पण, माझ्याबरोबरच ही मामहती, मला सांमोमहत करणाऱ्या व्यक्तीलासुिा समजलीच
असती. माझ्या आत असलेल्या, मला सांमोमहत करत असणाऱ्या व्यक्तीला, तुझ्याबाद्दलची काहीही मामहती
ममळू नये म्हणून िार प्रयत्न करावे लागले. मनावर अगदी कडेकोट बांदोबस्त ठे वावा लागला. चुकूनही तुला
शोधले नाही मी इां टरनेटवर.
एक एक फदवस पुढे सरकत चालला होता. लग्नाचा फदवस जवळ येत होता. लग्न होते
के सरीवाड्यामध्ये. "के सरीवाडा म्हणजे, श्रीमांताांची लग्न होतात ते लग्न कायावलय", असे सोहमला आमण त्याच्या
आईला वाटत होते. कधीच स्वप्ातही मवचार के ला नव्हता की "के सरीवाड्यात सोहमचे लग्न होईल."
पण, देव म्हणजे देव असतो. एखाद्याच्या सगळ्या इच्छा पूणव करायच्या मागे जर देव लागला. तर
तो काहीच कसर सोडत नाही. अगदी लक्षात ठे ऊन तो आपल्या भक्ताांच्या इच्छा पूणव करतो.
फदवाळी जवळ आली होती. सोहमला ऑफिसच्या कामामनममत्त कनावटकमध्ये जावे लागले.
कनावटकमध्ये बेळगावला जायचे होते. बेळगाववरून कोल्हापूर जवळच असल्यामुळे, सोहमने महालक्ष्मीच्या
दशवनाला जायचे ठरवले. साधारणपणे, रात्री १० वाजता सोहम कोल्हापूरला पोचला.
दुसऱ्या फदवशी सकाळीच, महालक्ष्मीमातेचे दशवन घेताना जेव्हा सोहम साष्टाांग नमस्कार घालू
लागला. तेव्हा अचानक, कधी नव्हे तो मानसीचा चेहरा डोळ्यासमोर येऊ लागला. गेल्या अडीच-तीन वषावत
सोहम, मानसी कशी फदसते हे मवसरू लागला होता. पण कोल्हापूरला, आमण तेही महालक्ष्मीचे दशवन
घेतानाच, मानसीचा चेहरा डोळ्यासमोर का येतो आहे? हे काही सोहमला समजू शकले नाही.
दुसऱ्या फदवशी ऑफिसमधल्या सराांने मवचारलेच "काय सोहम, झाले का देवीचे दशवन?"
अरे , सराांना कसे काय समजले "मला महालक्ष्मीचे दशवन घेताना मानसीच फदसत होती?" नक्की काय
भानगड आहे? हे सोहमला समजेनासे झाले होते." हे सरसुिा देवच होते की काय?
कदामचत, मानसी खरे च महालक्ष्मी असावी. ककवा महालक्ष्मीचा अांश ककवा अवतार तरी असावी.
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असो, सोहमला, ऑफिसमधले सगळे सर सुिा देव वाटू लागले होते. एक तर ऑफिसमधल्या
लोकाांना, सोहमच्या मनात काय आमण कसे चालले आहे हे समजत होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सोहम काय
बोलतो हेही त्याांना समजत होते.
महत्वाचे म्हणजे, ऑफिसमधल्या प्रत्येक सराांचे नाव आमण वागणे पामहले तर, ते नक्कीच
कोणत्यातरी देवाचा अांश वाटत होते.
कां पनीच्या मालकाांचे, नावाप्रमाणेच वागणेदख
े ील अगदी दत्त-गुरुांसारखे होते. त्याांचे वय होते ९०
वषव. आमण तरीही, ते रोज ऑफिसमध्ये येऊ शकत होते. तसेच, कोणाला काय कामे वाटू न फदली आहेत? हे
९०व्या वषीसुिा त्याांना लक्षात रहात होते. (मी वयाची फिफ्टटी तरी क्रॉस करे न का?, मामहती नाही. आमण
के लीच तर, नक्कीच डोके शाबूत राहील की नाही? हे साांगता येत नाही.).
तीन अजून सर होते कां पनीत. त्या मतघाांचा तर ग्रुपच होता. ते मतघे म्हणजे, साक्षात ब्रम्हा-मवष्णूमहेशच वाटू लागले होते सोहमला. तसेच, अजूनही सोहमचा त्या नवीन आलेल्या मॅडमवर मवश्वास बसत
नव्हता. मॅडम आसपास असल्या की, सोहम स्वत:च्याच मनाला म्हणायचा "ही मोठी लोकां आहेत, याांच्या
नादी लागू नकोस".
काही फदवसाांने मॅडमच सोहमला म्हणाल्या "सोहम, आम्ही तुझ्या नादी नाही लागणार बरां का?"
म्हणजे, मॅडमसुिा देव होत्या की काय?
जणू काही, सगळी देव मांडळी इथेच जमली होती.
एखाद्या राक्षसाला चुकून देवाांच्या राज्यात एन्री ममळावी. असे काही सोहमला स्वत:कडे पाहून
वाटू लागले होते.
असो, शेवटी तो फदवस आला, सोहम लग्नासाठी तयार झाला. मन मानत नव्हते, "क्षणोक्षणी पळू न
जावेसे वाटत होते. पण, "नेमका मी पळू न जायचो आमण इकडे लग्नात, मजच्याशी लग्न ठरले मतच्याऐवजी
मानसीच उभी असायची."
२८ नोव्हेंबर - आज लग्नाच्या आधीचा फदवस होता. सांध्याकाळी मुलीचे काका घरी आले. आम्ही
कारमध्ये बसून लग्नस्थळी पोचलो. आज मीच उत्सवमूती होतो. सगळ्याांचा गराडा पडला होता सभोवताली.
एक एक मवधी उरकले जात होते. नजर तुलाच शोधत होती. लग्नाच्या खोलीचा प्रत्येक कोपरा न कोपरा मी
तपासत होतो. कोण जाणे, कु ठल्यातरी कोपऱ्यात तू असलीस तर? पण एकदाही तू फदसली नाहीस. "कदामचत
आजच्या ऐवजी, उद्या तू येशील आमण माझे लग्न तुझ्याबरोबरच होईल" अशी आशा वाटत होती. १०.३०-११
वाजले असतील. सगळे लोक झोपायला गेले होते.
मला मात्र झोप येतच नव्हती. उद्या तूच येशील. माझे लग्न तुझ्यासोबतच होईल. असे मी वारां वार
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मनाला समजावत होतो. स्वत:लाच िे का मारून मारून साांगत होतो, "उद्या माझे लग्न मानसीबरोबरच
होणार आहे". (मी राम होतो ना, मी बोललेले खरे होणार होते). िे का मारता मारता कधी झोप लागली ते
कळलेच नाही.
सकाळी पाच वाजताच कोणीतरी उठवले. हळदी समारां भाचा मवधी होणार होता. मी पाांढरा कु तावपायजमा घालून येऊन बसलो. रात्री स्वत:लाच मारलेल्या िे काांमुळे, आमण आता मी राम असल्यामुळे मला
आत्ममवश्वास होता "शेजारी तूच येऊन बसणार आहेस. मी तुला हळदीने पूणव रां गवून टाकणार आहे".
तेवढ्यात मनामध्ये, "मेंदीच्या पानावर" मधले गाणे आठवू लागले "अजून तुझे हळदीचे, अांग अांग मपवळे ग.....
अजून तुझ्या डोळ्यातील, मोठे पण कोवळे ग...... मेंदीच्या पानावर....मन अजून झुलतय ग..."
खरां च, तुझ्या डोळ्यातील मोठे पण आज समजत होते.
मततक्यात कोणीतरी शेजारी येऊन बसले. मी मोठ्या आशेने वळू न पामहले. तू नव्हतीस, मजच्याशी
लग्न ठरले, तीच मुलगी होती. मी मारलेली िे क खोटी झाली होती. पण, एक िे क खोटी झाली म्हणून काय?,
माझे िे का मारणे बांद होईल, असे वाटते का?
असो, सकाळचा नाष्टा वगैरे आटोपला. आता अांघोळ करून, सप्तपदी वगैरे साठी आवरून तयार
व्हायचे होते. मी बाथरूम मध्ये देवाला शेवटचे मवनवले "देवा, सप्तपफदला तरी मानसीच असू दे रे बाबा.
नाहीतर, काहीही कर, आमण हे लग्न मोडू न टाक."
पण, "मानसी नसली तर?" "लग्न करावेच लागेल". ठीक आहे, लग्न करू. पण, शेवटचे रडू न तर
घेऊ". त्या फदवशी खरां च साांगतो. मी बाथरूम मध्ये धाय मोकलून रडलो होतो.
मी बाहेर आलो, तयार झालो. स्टेजवर येऊन थाांबलो. कोणीतरी साडी घालून बाहेर आले.
डोक्यावर पदर घेतला होता. ती स्टेजवर आली. पदर सरकला आमण, "आयुष्य तुझ्यामवना काढायचे आहे", हे
मला समजले होते.
खर साांगतो त्यानांतर, तुझ्या आठवणीत जळलो नाही.......
घरची अब्रू हातात होती.....पुन्हा मागे वळलो नाही...
वाटले नव्हते पुन्हा तू, आयुष्यात या परत येशील.....
गोष्टीमध्ये प्रत्येक माझ्या, थापा मारताना साथ देशील...
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तर आज, २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सोहमचे लग्न झाले होते. (१ मडसेंबर रोजी पमहल्या गलव फ्रेंडचे
लग्न झाले) अथावतच, मानसी बरोबर नव्हते झाले. सांध्याकाळी सून घरी आली. पुढचे दोन-तीन फदवस, सगळे
मवधी पूणव करण्यात गेल.े जागरण-गोंधळ, िलशोधन वगैरे सगळे मवधी पूणव झाले.
गोष्टीमध्ये ठीक आहे. पण, जर मी खरां च देव असतो, तर तुला नक्कीच शोधले असते.
दोन मडसेंबरला बायकोला रीतीप्रमाणे माहेरी पाठवले. पुढचे १३ फदवस सोहम एकटाच होता.
बायको थेट १४ मडसेंबरला परत सासरी आली. पुन्हा पुढचे ४-५ फदवस ओळखींच्या लोकाांकडे जाण्यात गेले.
गेली फकत्येक वषव, कोणीही ग्रामदैवतला म्हणजेच, डोंगरफकन्हीला गेले नव्हते. सोहमचे पूणव कु टुांब, २० मडसेंबर
रोजी ग्राम-दैवताला जाऊन आले.
लगेच ५-६ फदवसात, सोहमला कामामनममत्त हैदराबादला जावे लागणार होते. बायकोला सोबतच
घेऊन जावे म्हणून, बायकोला उमरग्याच्या मावशीकडे सोडू न सोहम पुढे हैदराबादला गेला. २९ मडसेंबर ते ७
जानेवारी, असे १० फदवस बायको उमरग्यालाच होती. हैदराबादवरून परत येताना तुळजा भवानी आईचे
दशवन घडले. असे सोहम आमण त्याची बायको ७ जानेवारीला पुण्यात परत आले.
जसे सोहम आमण त्याची पत्नी भवानी मातेचे दशवन घेऊन तुळजापुरवरून परत आले. तसे,
सोहमच्या बाबाांना, पुण्यातल्या भवानी पेठेतल्या "भवानी माता" मांफदरात पुजारी म्हणून नोकरी ममळाली.
देवीने अजून एक प्रसाद फदला होता.
अशातच सोहमला, पुन्हा एकदा राजस्थानला जाण्याचा योग आला. यावेळेस, ऑफिसमधल्या एका
कमवचार्याबरोबर, राजस्थानमधल्या 'साांचोर' या गावी जायचे होते. २५ माचव ते २९ माचव, या काळात सोहम
राजस्थान मध्ये होता. सोहमने मवचार के ला "आपण िक्त दोनच वेळा अजमेरला जाणे बाकी आहे. एकू ण सात
वेळा अजमेरला जाणे झाले, की एका मक्केच्या यात्रेचे पुण्य ममळते". काम सांपले की सोहम साांचोरवरून
अजमेरला जाणार होता.
पण ते फदवस होळीचे होते. होळीच्या फदवसात, राजस्थानमध्ये कोणीही प्रवास करत नाही. सगळे
राजस्थानी लोक राजस्थानमध्ये परत येतात. कोणीही राजस्थानमधून बाहेर पडत नाही. त्यामुळे काम
सांपल्यावर, सोहमला काही अजमेरला जाण्यासाठी बस ममळे नाशी झाली होती.
शेवटी, अजमेरला जाणे रद्द करून सोहम आमण त्याचा पाटवनर अहमदाबादच्या फदशेने मनघणार
होते. बस मध्ये बसण्याअगोदर सोहम "ख्वाजा गरीब नवाजाांना" म्हणाला. "देवा, तुझी इच्छा असेल, तरच मी
अजमेरला आजच पोहोचेन. आमण तुझी इच्छा नसेल, तर मी अहमदाबाद मागे पुण्याला परत जाईल."
तेवढ्यात, शेजारून जाणाऱ्या एका रकवर मलमहलेले वाक्य सोहमला फदसले. रकवर मलमहले होते
"ममलेंगे ममलेंगे". जणू काही "ख्वाजा गरीब नवाजच" सोहमला म्हणत होते "तू काळजी करू नकोस, आपण
भेटणार आहोत.
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सोहमने मनावर घेतले नाही. शेवटी, अजमेरला जाण्यासाठी कोणतेही वाहन उपलब्ध न
झाल्यामुळे सोहम आमण त्याचा पाटवनर अहमदाबादच्या गाडीमध्ये बसले. जाताना सोहमला झोप लागली.
पण, जेव्हा सोहमला जाग आली तेव्हा "अहमदाबाद अजून फकती लाांब आहे?" हे पाहण्यासाठी
सोहम काचेतून खाली पाहू लागला. रस्त्यावर असणाऱ्या बोडव पैकी एक त्याला फदसला. बोडववर मलमहले होते
"अजमेर - ३०० फकलोमीटर".
म्हणजे, इथून अजमेर जवळच होते. िक्त ३०० फकलोमीटर. सोहमने रस्त्यातच उतरायचे ठरवले.
सोहम गुजरात मधल्या पालमपूर या रठकाणी उतरला. मखशात िक्त ८०० रुपये होते. एवढ्या ८०० रुपयात
अजमेरला जाऊन, ख्वाजाांचे दशवन घेऊन, पुढे ब्रम्हदेवाचे, म्हणजेच पुष्करचे दशवन घेऊन परत पुण्याला यायचे
होते.
८०० रुपयात एवढे शक्य आहे का? नाही ना? पण, देवाची करणी आमण नारळात पाणी.
सोहमचा पाटवनर पुण्याकडे परत मनघाला. सोहम मात्र अजमेरला मनघाला. त्याला अजमेरला
जाणारी बससुिा ममळाली.
पालमपूरवरून अजमेरला जाण्यासाठी २५० रुपये लागणार होते. आश्चयव म्हणजे, कोणीही
सोहमकडे मतफकटाचे पैसे मागायला आलेच नाही. अगदी िु कटात सोहम अजमेरला पोचला.
पुढे, अजमेरच्या ख्वाजाांचे दशवन झाल्यावर सोहमला पुष्करला जायचे होते. पण सरकारी बसेस बांद
होत्या. पुष्करला जाणारी एकही गाडी नव्हती. सोहम पुन्हा ब्रम्हदेवाला म्हणाला "देवा, तू इथपयांत
बोलावलेस. आता तूच काहीतरी सोय कर. तुझे दशवन घ्यायचेच आहे."
पुन्हा आश्चयव, एक पोलीसाांची गाडी पुष्करलाच चालली होती. पुन्हा िु कटात काम झाले. दोन्ही
दशवन व्यवमस्थत पार पडली.
आता पुण्याला रे ल्वेनेच जावे लागणार होते. बसेस बांद होत्या. मखशात िक्त ३०० रुपये मशल्लक
होते. रे ल्वेने जायचे म्हणजे जनरल डब्ब्यात प्रवास करावा लागणार होता. मागे असेच एकदा, सोहम
राजस्थानवरून येताना जनरल डब्ब्यात घुसला होता. तेव्हा १६ तास उभे राहावे लागले होते. आमण पुढे ५
फदवस सोहम हॉमस्पटलमध्ये होता. हा अनुभव काही िार जुना नसल्यामुळे सोहमला घरी पोचायची लचता
होतीच.
पण, या वेळेस बसायला जागा ममळण्याची शक्यता जास्त होती. कारण, राजस्थान मधून होळीच्या
फदवसात कोणीच बाहेर पडत नाही. रे ल्वे ररकामीच असू शकणार होती. तसेच झाले, सोहमला बसायलाच
काय, तर अगदी ऐसपैस झोपायालासुिा जागा ममळाली. पुढे अहमदाबादपयांत, सोहम झोपूनच होता
रे ल्वेमध्ये.
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देवाने सगळीच सोय करून ठे वली होती आधीपासून.
अश्याप्रकारे , ७ पैकी ६ वेळा अजमेरला जाणे झाले होते.
पण, लग्न झाले तसे घरात भाांडण होऊ लागली. प्रत्येक घरी होते तसेच, सोहमसुिा मधल्यामध्ये
मपचला जाऊ लागला.
सोहम आता जास्तीत जास्त नामस्मरण करण्यात गुांग राहू लागला होता. घरामध्ये तर सोहमने
बोलणेच बांद के ले होते. सोहम बोलला नाही, की दोन्हीकडू न (आई आमण बायकोकडू न) डोके आउट के ले जात
होते.
ऑफिसमध्ये सुिा सोहम चेहऱ्यावर टेन्शन घेऊनच वावरू लागला.
दरम्यान याच टेंशनमध्ये, सोहमचे ऑफिसमधल्या एका व्यक्तीसोबत भाांडण झाले. ते थेटपणे
सोहमला काहीच बोलले नाहीत. पण, सोहमला उद्देशून, त्याच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला म्हणाले "आधी
चाररत्र्यावर लागलेले डाग ममटव आमण मग भाांड".
तर, आत्तापयांत सोहमला समजून आलेच होते "आपण परमात्म्याचा अांश आहोत." िक्त आपणच
नाही, तर इतर सगळे देखील त्याचाच अांश आहात. िक्त मीच सोहम नाहीये. तुम्ही सगळे सुिा सोहमच
आहात. तुमच्या शक्तीची जाणीव स्वत:ला करून द्या.
त्याच फदवशी सोहमने ठरवले "देव कलांकी बनून त्याच्यावर लागलेले कलांक ममटवेल".
"पण आपण काही देव नाही". "आपण उलटेच करायचे". "आपण मनष्कलांक न बनता कलांकी बनायचे". "इतर
कोणीही आपल्यावर कलांक लावण्यापेक्षा, आपणच स्वत:चे कॅ रे क्टर जगासमोर ठे वायचे".
त्याच फदवशी तो माझ्याकडे प्रस्ताव घेऊन आला.
बाकी सगळे कलांक सोहमला मान्य होते. पण, जेव्हा सोहम त्या नकली मानसीला कॅ रे क्टरलेस
म्हणाला, त्यावेळची पररमस्थती समजून साांगण्यासाठी सोहमने ही गोष्ट मलहायची ठरवली. अजूनही काही
गोष्टी होत्या, ज्या त्याला शब्दात व्यक्त करता नाही आल्या.
पुढे खरा देव कलांकी हा अवतार घेईल. देव म्हणजे, खरा देव बरां का..... सोहम सारखा नकली देव
नाही. कलांकी अवतारात देव, त्याच्यावर लागलेले सगळे कलांक ममटवेल. ही गोष्ट म्हणजे िक्त नमुना होती.
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१९. सोहमने त्याच्या काही मप्रय व्यक्तींसाठी मलमहलेली पत्र (ही पत्र नक्की वाचा, मुख्य रहस्य या
पत्राांमध्येच लपले आहे), शेवटचा धक्का.
१. माझ्या सवव जुन्या गलव-फ्रेंड्स साठी......

मप्रय मैमत्रणींनो,
जसे माझ्यामुळे तुमचे मन मोडले गेल.े तसेच माझेही मन मोडले गेल.े देव न्यायमप्रय आहे. जसे
तुमच्याबरोबर घडले. तसेच, माझ्याबरोबरही घडले. माझे काय नुकसान झाले आहे, हे तुम्हालाही समजलेच
असेल. चला, फिट्टम-िाट झाली की नाही?
चला, एक कजव उतरले माझ्यावरचे. (व.पु काळें च्या "घर हारवलेली माणस" या पुस्तकाप्रमाणे).

२. मप्रय पायल,
तुझा ई-मेल, payuwilseeyou@......... चा अथव मला समजला होता. तसेच, मागे एकदा
मड्लोमाला असताना, मला तुझी मैत्रीण आवडते हे तुला समजल्यावर तू म्हणाली होतीस "तू माझ्याकडे
आला नाहीस याचे मला िार वाईट वाटले". याचा अथवही मला समजलाच होता. पण, थोडा उमशरा.
पायावर पाल पडली, त्याच फदवशी मी तुला प्रपोज के ले होते.
मला नाकारण्याची, तुलाही सांधी फदलीच की नाही देवाने? (हे मवश्लेषण मी नांतर के ले आहे. आधी
नव्हे)
असो, अजून एक कजव उतरले माझ्यावरचे.
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३. मप्रय शायना,
आयुष्यात तुझ्याबरोबर घालवलेले क्षण म्हणजेच, मी खरा होऊन जगलेले क्षण.
आज मी साांगू शकतो, मी एक्स्पटव नव्हतो. नाहीतर, आज मानसी माझ्यासोबत नसती का? तुझ्या
वाक्याचा अथव थोडा नांतर समजला ग. पण, अथव समजल्यावर िार वाईट वाटले होते.

४. सोहमने मला मलमहलेले पत्र:
मप्रय सोहम पाटव थ्री,
माणसाला तीन मन असतात. पमहले मन म्हणजे, नाण्याची पमहली बाजू. दुसरे मन म्हणजे,
नाण्याची दुसरी बाजू. ही दोन्हीही मने अगदी एकमेकामवरुि साांगतात. एक मन चाांगले असते आमण दुसरे मन
वाईट गोष्टींकडे प्रवृत्त करणारे असते. तर सोहम म्हणजे, असेच वाईट गोष्टींकडे प्रवृत्त करणारे मन. सोहम पाटव
टू म्हणजे चाांगले मन.
आमण तू म्हणजे, घडू न गेलल्े या गोष्टींमागचे कारण शोधणारे , आमण तटस्थपणे सगळे पहात असणारे
मन. गोष्टी घडू न गेल्यावर, सगळ्या गोष्टींचे मवश्लेषण करणारे मन.
मागे तू म्हणाला होतास. जर सगळे देवाच्या इच्छेनेच घडते, तर आपण सगळे स्वगावत ककवा
नरकात का जातो?
आधी, सगळे देवाच्या इच्छेने कसे काय घडते? ते जरा समजून घेऊ:
तुझा जन्म झाल्यावर, साधारणपणे ४-५ वषाांने मानसीचा जन्म झाला. आता, तुझी आमण
मानसीची भेट घडण्यासाठी तू ४ वषव लेट व्ह्यायला हवे होतेस. दहावीनांतर तू आधी कॉमसव साईड मनवडलीस.
त्यात दोन वषव घालवलीस. मड्लोमाला एक वषव नापास झालास. मडग्रीला एक वषव नापास झालास. तू
मशक्षणात ४ वषव वाया घालवलीस. यानांतरच तू मानसीच्या वगावत पोचू शकलास की नाही?
१. का तुझे गमणत कच्चे होते?
२. का तुला अभ्यास करण्याची इच्छा होत नव्हती? तुला चार वषव वाया घालवायची होती,
म्हणूनच ना?.
अजून एक गोष्ट साांगतो:
तुला म्हणे मुलगा झाला? कधी झाला? याच वेळेस का झाला तुला मुलगा?
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कोणाच्या इच्छेने झाला?
मग होते की नाही सगळे च देवाच्या इच्छेने?
आमण रामहली गोष्ट स्वगव आमण नरकाची. आपल्या मनाची मस्थती म्हणजेच स्वगव आमण नकव . देव
आपल्याला वेळो वेळी चाांगला मागव दाखवायचा प्रयत्न करत असतो. आपण वाईट मनाचे ऐकायचे की चाांगल्या
मनाचे ऐकायचे? हे आपणच ठरवायचे असते.
ज्या फदवशी तू पायलला प्रपोज के लेस, त्याच फदवशी तुझ्या पायावर पाल पडली होती की नाही?
ऐकलेस का तू देवाचे? पुढे तू कसा अडचणीत सापडलास? तोच खरा नकव .
पण, देव देव असतो. त्याच्याकडे नेहमीच ्लॅन ब असतो.
१. पायावर पाल पडल्यावर तू पायलला प्रपोज के ले नसतेस, तर काय घडले असते?
- कदामचत, तुला मानसी भेटली असती. हा सगळा त्रास तुला झालाच नसता. तुला १५
स्टेंबरलाच मुलगा झाला असता. आमण कदामचत, सगळे ९ ग्रह त्याच्या कुां डलीत उच्चेचे असल्यामुळे, तो
देवाचा अवतार ठरला असता. गोष्ट सांपली असती.
२. तू पायलला प्रपोज के ल्यामुळे काय घडले?
- वर, सगळ्याांना मलमहलेल्या पत्राांप्रमाणे, तुझ्यावरचे सगळे कजव उतरले नाही का? फिट्टम िाट
झाली की नाही? इथेच पापां के ली आमण इथेच िे डली.
३. देवाच्या (रामाच्या) मनावर फकती आघात झाले असतील?, सीतेच्या मनावर फकती आघात
झाले असतील? जेव्हा त्याांच्याच लोकाांनी त्याला बेजार के ले होते. हे देवाने तुझ्याकडू नच मलहून घेतले की
नाही?
तूच नेहमी म्हणतोस "ज्याांच्या इच्छा, कमव पूणव होतात, त्याांना देव मुक्ती ककवा पुढचा जन्म देतो,
तुझ्या हातून हेच कमव घडायचे होते" म्हणूनच तू वाचलास की नाही?
मारले की नाही देवाने एकाच दगडात ४-५ पक्षी?
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५. मप्रय मानसी,
(तुला पत्र मलहील्यामवना गोष्ट पूणव कशी होणार? आमण हे पत्र मलमहणे गरजेचे आहे. हे असे कसे पत्र
मलमहले आहेस? असे तू म्हणशील. पण, कारण तुला कदामचत समजेल ककवा नाही. तसेच इतराांसाठी सुिा, ही
गोष्ट िक्त माझ्या बाजूच्या मवचारानुसार मलमहली होती. तुझ्या/तुमच्या दृष्टीने गोष्ट वेगळी असू शकते.
गोष्टीकडे गोष्ट म्हणूनच पहा. करमणूक म्हणून पहा. एखादा मसनेमा या दृष्टीकोनातून बनवला जाऊ शकतो
असे मला वाटते. and, I care).
तर, मप्रय मानसी,
एक गोष्ट साांगतो, मी सोमनाथला चाललो होतो तेव्हाची. मी मखडकी शेजारीच बसलो होतो.
मवचार करता करता, राजकोट अजून फकती लाांब आहे? हे पाहण्यासाठी माझे मन पुढच्या ड्रायवरसमोरच्या
मखडकीजवळ पोचले. राजकोट अजून १०० फकलोमीटर लाांब होते. कां टाळा आला म्हणून माझ्या मनाने परत
माझ्या शरीरात यायचे ठरवले. मजथे माझे शरीर होते, मतथे माझ्या मनाने पामहले.
आता, मतथे माझे शरीर नव्हतेच. मतथे तू फदसलीस. तू सुिा मखडकीतून बाहेर पाहून, राजकोट
अजून फकती लाांब आहे? हे पाहण्याचा प्रयत्न करत होतीस. मी मजथे बसलो होतो, मतथे आता मी नव्हतोच.
तूच होतीस. त्याच फदवशी मला समजले होते. तू माझ्यातच आहेस.
ते सोड, तू मजवांत आहेस ना?
असो, अजून एक गोष्ट साांगतो,
मी वाया गेलो, सांमोमहत झालो, राहुदेवाांची माया मला सहन झाली नाही, अजूनही भरपूर काही
मवमचत्र प्रकार आयुष्यात घडले. तू भेटलीस. पुढे कॅ रे क्टर हे प्रकरण झाले. काही आत्मे माझ्याशी सांपकव साधू
लागले. आम्हाला फकती त्रास झाले हे साांगू लागले. याच्यातून देवाचा एक सांकेत तुला समजला का?
रामालाही असेच टॉचवर के ले गेले होते. सीतेलाही असेच टॉचवर के ले गेले होते.
रामाला फकती त्रास झाला होता, हेच तो माझ्याकडू न मलहून घेत असावा. सीतामाईला फकती त्रास
झाला होता, हेच ती मलहून घेत असावी. महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, आपण देवाचे मशीन आहोत. मी तर
िक्त माध्यम आहे. करता करमवता तर रामच आहे.
तेही सोड, अजून एक महत्वाची गोष्ट साांगतो,
कालच मी सप्तशृांगीला आमण त्र्यांबके श्वरला गेलो होतो (०२.११.२०१४). आज फदनाांक
०३.११.२०१४, आज सोमवार आहे, प्रबोमधनी एकादशी आहे. गेले चार ममहने मनफद्रस्त असणारा श्री मवष्णू
आजच झोपेतून उठतो.
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गेले फकत्येक फदवस देवाचा काही सांकेत ममळाला नव्हता. अचानक रामाने, त्याच्या स्टाईलने एक
सांकेत फदला. सांकेत नेहमीप्रमाणेच होता.
नांतर मला आठवले.
मला, तुझा वाढफदवस कधी असतो तेही मामहती नाही. त्यामुळे अथावतच, मला तुझी कुां डली
बनवता आली नाही. त्यामुळे, तुझ्या आयुष्यात कधी कधी, कोणत्या घटना घडल्या असतील? याची सुिा
मला काहीही मामहती नाही.
नोव्हेंबर २००८ ते इांमजमनअररगचा मनकाल लागेपयांतच (ऑगस्ट २००९) तू माझ्यासमोर
उपमस्थत होतीस. इां मजमनअररगचा मनकाल लागला. त्यानांतर तू कु ठे होतीस? काय करत होतीस? हे ही
मामहती नाही. आत्ता तू कु ठे आहेस? कशी आहेस? काय करत आहेस? हे ही मामहती नाही.
पण, त्यावेळच्या (साधारणपणे, ऑगस्ट २००९ ते एमप्रल २०१०) पररमस्थतीचा थोडासा अांदाज
होता मला.
या काळातच, माझ्या अांदाजाप्रमाणे, तुझ्याकडू न एक महत्वाचा मनणवय घेतला जाणार होता.
ज्यामुळे, पुढे तुझ्या आई-वमडलाांना धोका मनमावण होणार होता.
नेमके त्याच काळात कॅ रे क्टर हे प्रकरण झाले. िक्त तुझ्या माझ्यातच नव्हे तर, आपल्याशी सांबांमधत
इतरही नात्याांमध्ये काही गैरसमज मनमावण झाले. तू जो मनणवय घेणार होतीस, तो मनणवय तुला बदलावा
लागला.
आता मला साांग. आत्ता तू कु ठे आहेस? कशी आहेस? काय करतेस? गेल्या ५ वषावत तुझ्या
आयुष्यात काय काय घडले?
एव्हाना तुला अांदाज आलाच असेल, की देवाने तुझ्या नमशबात काय मलमहले होते.
तर मग तुला समजले का? का देवाने मला तुझ्या आयुष्यात पाठवले होते? तुला वाचवण्यासाठीच
ना?
मी सांमोमहत होत होतो, हे िक्त देवाला मामहती होते. मग, त्याला वाटले असते तर त्याने मला
सांमोमहत होऊच फदले नसते. पण, जेव्हा देवाला वाटले "मानसीने चुकीचा मनणवय घेण्याची वेळ आली आहे".
तेव्हाच त्याने हे सगळे प्रकरण घडवले की नाही? (मला तर त्याकाळी मामहतीसुिा नव्हत्या काही गोष्टी).
आता थोडे मवश्लेषण तू सुिा कर... एकही शब्द खोटा असेल तर बोल... आई-वमडलाांचे आयुष्य
महत्वाचे होते की .....?
गेले २८ तास मी नुसता प्रवासच करत होतो. कारमध्ये जाताना सी.डी. ्लेयरवर एक गाणे ऐकले.
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हेच गाणे मी गेले दोन फदवस गुणगुणत आहे.
सुख के सब साठी, दुख मे न कोय,
मेरे राम, मेरे राम,
तेरा नाम, इक सच्चा, दुजा न कोय.....
ता.क. कन्या ही रास सांशयी नसते. मवश्लेषक असते. नुकतीच साडे-साती सांपली. साडे-साती सांपता
सांपता, शनी महाराज माझ्या मनदोष असण्याचा पुरावा देऊन गेले. धन्यवाद शनी महाराज. हे कजव घेऊन
मरता सुिा आले नसते.
(वाचकाांनो: एक नम्र मवनांती आहे. कृ पया या गोष्टीची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न करू नये.
माझ्या व्यमतररक्त, गोष्टीतल्या इतर पात्राांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करू नये. िक्त गोष्ट एन्जॉय करा. "इशारो
को अगर समझो, राज को राज रहने दो". नाहीतर, गुरूांच्या क्रोधाचा सामना करावा लागेल).
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६. मप्रय सांमोमहत करणाऱ्याांनो,
प्रेमात पडतो, जो तो येता जाता,
पण सावरलो, सांमोमहत होता होता.....
मला आमण मानसीला लाांब ठे वायचा तुम्ही भरपूर प्रयत्न के ला होतात. आम्ही एकमेकाांशी
कोणत्याही प्रकारे सांपकव साधू नये म्हणून तुम्ही प्रत्येक बांदोबस्त करून ठे वला होतात. पण दर वेळेस, जेव्हा
तुम्ही प्रयत्न करत होतात, तेव्हा आम्ही अजूनच जवळ येत होतो. आज ती माझ्यातच आहे. का मी मतच्या
बाकावर मलमहले होते? का मतने दर वेळेस माझ्यासोबत वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे सांपकव साधला?
तुम्हाला नाही समजणार. ही देवाचीच करणी होती.
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७. मप्रय सलमान खान,
तू एकदा मला मदत के ली होतीस. "अब मेरी बारी". तू वयाने माझ्यापेक्षा मोठा आहेस. पण,
अजूनही माझ्यापेक्षा खूपच तरुण वाटतोस. म्हणून तुला "आप, तुम्ही" वगैरे म्हणत नाही. "तू" कसे बरे वाटते,
अगदी ममत्रासारखे.
तू माझ्या आयुष्यात कसा आलास? हे अजूनही या गोष्टीत मलमहलेले नाही. गोष्ट पूणव करावीशी
वाटली म्हणून करून टाकली.
ते जाउदे,
तुझे पूणव नाव आहे - "abdul rashid salim salman khan (अब्दुल रशीद सलीम सलमान
खान)" ककवा मराठी प्रमाणे " salman salim khan (सलमान सलीम खान)"
a=1
b=2
d=4
u = 21 = 2+1 = 3
l = 12 = 1+2 = 3
r = 18 = 1+8 = 9
a=1
s = 19 = 1+9 = 10 = 1 + 0 = 1
h=8
i=9
d=4
s = 19 = 1+9 = 10 = 1 + 0 = 1
a=1
l = 12 = 1+2 = 3
i=9
m = 13 = 1+3 = 4
s = 19 = 1+9 = 10 = 1 + 0 = 1
a=1
l = 12 = 1+2 = 3
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m = 13 = 1+3 = 4
a=1
n = 14 = 1 + 4 = 5
k = 11 = 1+1 = 2
h=8
a=1
n = 14 = 1+4 = 5
abdul

rashid

salim

salman

khan

=

1+2+4+3+3+9+1+1+8+9+4+1+1+3+9+4+1+1+3+4+1+5+2+8+1+5 = 94 = 9+4 = 13.
मराठी नावाप्रमाणे - salman salim khan.
s = 19 = 1+9 = 10 = 1 + 0 = 1
a=1
l = 12 = 1+2 = 3
m = 13 = 1+3 = 4
a=1
n = 14 = 1 + 4 = 5
s = 19 = 1+9 = 10 = 1 + 0 = 1
a=1
l = 12 = 1+2 = 3
i=9
m = 13 = 1+3 = 4
k = 11 = 1+1 = 2
h=8
a=1
n = 14 = 1+4 = 5
salman salim khan = १+१+३+४+१+५+१+१+३+९+४+2+8+1+5 = 49 = 4+9 = 13.
माणसासाठी तू भरपूर के लेस. थोडी मदत प्राण्याांना करून बघ. देव तुला मवसरणार नाही.
असो, मी म्हणालो होतो ना? तुझ्यात आमण माझ्यात काहीतरी आमत्मक सांबांध आहे? तुझा जन्म
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एका महान कामासाठी झाला आहे. तुझे लग्न मेष आहे. मांगळदेव, तुझ्या कुां डलीत दशम स्थानी, म्हणजेच मकर
राशीत उच्चेचे आहेत. शनी महाराज सुिा, एकादश स्थानी म्हणजे कुां भेत आमण स्वगृही आहेत.
देवाच्या कृ पेने, तू कोणत्या कामासाठी जन्माला आला आहेस, हे तुला लवकरच समजेल.
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८. मप्रय आईस,
तू काळजी करणे सोडू न दे. आठवतांय का ? मी मागे राम बनून तुला आमण बाबाांना आशीवावद फदला
होता "तुम्हाला पुन्हा जन्म घेणे नाही". मी पुन्हा १६ सोमवार करतोय, ते तुम्हाला मुक्ती ममळावी म्हणूनच
(अथावतच, देवच हे करून घेत आहे). पमहल्याांदा त्याने १६ सोमवार करून घेतले, तेव्हा त्याच्याकडे काहीच
मामगतले नव्हते. पण, मनातली इच्छा ओळखूनच त्याने त्याने मला बाप बनवले.
९. मप्रय गुरुजनाांनो,
लहानपणापासून पाठीवर हात ठे वल्याबद्दल धन्यवाद. तुमचे अनांत उपकार आहेत. तुम्ही नेहमी देत
होतात. घेणाऱ्यालाच समजत नव्हते. परीक्षक, म्हणजेच देव काय मवचारे ल? हे तुम्ही व्यवमस्थत मशकवलेत.
पण, तुम्हीच देव होता, नाही का?
जास्त काही मलमहत नाहीत. िक्त भावना समजून घ्या.
१०. मप्रय साई बाबा,
कालच दसरा होता. कालच तुमचे दशवन घडले. दशवन घेताना, शेजारीच एक गाण्याचा कायवक्रम सुरु
होता. गाणे लागले होते "जब कोई नाही आता, मेरे साई आते है.... मेरे दुख के फदनो मे वो, बडे काम आते है.
अांगावर काटा आला होता गाणे ऐकताना. खरे च, मी सांकटात पडलो होतो तेव्हा, सगळ्यात पमहल्याांदा,
मांडलेश्वरवरून परत येताना तुमचेच दशवन घडले होते. तुम्ही मला असे काही सावरून घेतले, की बास.
धन्यवाद,
११. मप्रय सूयव महाराज, चांद्र महाराज, मांगळ महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज, शुक्र महाराज,
शनी महाराज, राहू महाराज, के तू महाराज, हशवल महाराज, नेपच्यून महाराज आमण ्लुटो महाराज.
बास एवढेच म्हणतो, तुम्हीच सगळे माझे माय-बाप.....
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१२. या कथेतल्या प्रत्येक पात्रासाठी:
मप्रय कथेतल्या पात्राांनो,
तुम्ही सगळे च, या कथेत महत्वाचा भाग आहात. तुमच्यामुळेच मला ही गोष्ट मलमहण्याची बुिी
झाली. तुम्ही सगळे देवच आहात. जाणून बुझून मला त्रास देण्याचे नाटक के लेत. आमण मला ही गोष्ट
मलहायला लावलीत.
देवानेच सगळे घडवून घेतले.

१३. मला मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी,
तुम्ही के लेली मदत, मी मवसरणार नाही.
१४. मप्रय देवा,
आजच प्रबोमधनी एकादशी आहे. तू आजच झोपेतून उठला असशील. आजचाच फदवस मनवडतो
तुझ्याशी काही बोलण्यासाठी. बाबा रे , राम बनणे िार कठीण काम आहे. माझे वागणे तुझ्यासारखे नव्हतेच
कधी. असेही, मी राम बनलो, तर तुझ्याकडू न एखादी गोष्ट मागून घेण्याचा आनांद मला ममळणार नाही.
तुझ्याकडे काहीही मागायला िार मजा येते रे . तू जसा पुरुषोत्तम आहेस, तसेच तू जे काही देतोस, ते
सवोत्तमच असते. तेच जर माझे मी ममळवले, तर ते सवोत्तम नसेल. तू देशील तेच सवोत्तम.
देवा, मुलगा फदलास. त्याला तुझ्या सेवेत घे. त्याच्याकडू न देशसेवा करून घे. त्याला प्राणीमात्राांवर
प्रेम करणारा होऊ दे. त्याला तुलाच अपवण करतो. आत्ता मनात ज्या भावना येत आहेत, त्या तुझ्यापेक्षा चाांगले
कोण समजणार? तुला सगळे कळते.
मला नव्हे तर सवाांनाच,
१. आम्हाला, तुझ्या वामन अवताराचा अथव सुिा समजाव.
तू वामन अवतारात, बळी राजाकडू न पृथ्वी ममळवून माणसाांना फदलीस. पण आता, आम्ही
माणसेच राक्षस झालो आहोत. आम्ही प्राण्याांना, पक्ष्याांना, राहण्यासाठी जागाच सोडली नाहीये रे .
आमच्यामध्ये, तुझा वामन अवतार जागा होऊ दे. जमेल तेवढी जमीन, आम्हाला प्राण्याांसाठी ठे वायची बुिी
दे.
२. आम्हाला, तुझ्या कू मव अवताराचा अथव समाजाव,
थोडासा, गरीबाांच्या, पक्ष्याांच्या, प्राण्याांच्या जेवणाचा भार आम्हाला सोसण्याची बुिी दे.
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३. आम्हाला, तुझ्या मत्स्य अवताराचा अथव समजाव.
तू जसे ऋषी-मुनींना मत्स्य अवतारात वाचवलेस. तसेच आम्हालासुिा, प्राणी, पक्ष्याांना
वाचवण्याची बुिी दे. लोकाांना शाकाहारी बनण्याची बुिी दे.
४. आम्हाला, तुझ्या वराह अवताराचा अथव समाजाव.
तू जसे, पृथ्वी चोरून नेणाऱ्या महरण्याक्ष राक्षसाचा वध करून ही पृथ्वी वाचवलीस. तसेच
आम्हालासुिा, प्राणी, पक्ष्याांसाठी पृथ्वी मशल्लक ठे वण्याची बुिी दे.
५. आम्हाला, तुझ्या नरलसह अवताराचा अथव समाजाव.
प्राण्याांवर अन्याय करणाऱ्याांमवरुि भाांडायची ताकत दे, बुिी दे.
६. बुिी दे याचाच अथव, की बुिाचा अवतार समाजाव.
हेच आमचे खरे दशावतार.
डोळ्यातून येणाऱ्या पाण्याचा अथव.....
तुला चाांगलाच समजतो?
पुन्हा एकदा मािी मागतो आमण,
गोष्ट इथेच सांपवतो....
तू साांमगतल्याप्रमाणे ही गोष्ट सुिा तुलाच अपवण करतो. मी कताव नव्हतोच कधी. पुढे तूच साांभाळू न
घे. म्हणजे, मी िे का मारायला मोकळा. करतोस तू आमण नाव माझे होते.
ताजा कलम: देवा, कजव फिटत आलांय रे . मी तयार आहे सोबत यायला.
!! ओम तत्सत श्रीकृ ष्णापवणमस्तु !!.
अजून एक ताजा कलम: वरची पत्र मलहून झाली होती. देवाकडे भरपूर मागण्या के ल्या होत्या.
मलहून मलहून कां टाळा आला होता. "कम््युटर बांद करून थोडा वेळ टीव्ही वर फक्रके ट सामन्याचा आनांद घ्यावा"
म्हणून ररमोट शोधत होतो. ररमोट, टी-पॉय वर एका पेपरवर ठे वलेले होते. मी ररमोट उचलले आमण, खाली
पेपरवर मोठ्या अक्षरात, साडीच्या दुकानाची जामहरात होती. दुकानाचे नाव होते "तथास्तु". आता, देवाने
नक्की कोणत्या मागणीसाठी तथास्तु म्हणले आहे? हे समजले की साांगतो.
!! ओम तत्सत श्रीकृ ष्णापवणमस्तु !!.
अजूनही काही: गुरु नानक हे मोठे गुरु म्हणून ओळखले जातात. त्याांना त्याांच्या आयुष्याची फदशा
309

"१३" या आकड्यातूनच सापडली होती. "१३" म्हणजे तेरा. तेरा म्हणजे तुझे. तू म्हणजे देव. तेरा म्हणजे
देवाचे. तर, गुरु नानक साांगून गेले आहेत. सगळे त्यालाच अपवण करा. हे मला कधी समजले असेल? ६
नोव्हेंबर २०१४ रोजी. हो, आज गुरु नानक जयांती होती. आजच गुरु नानकाांची सुिा एन्री झाली आयुष्यात.
शेवटचा धक्का: आपण जेव्हा मतरुपती वरून मतरुमला येथे चालत जातो तेव्हा, ज्या पायरीवर
आपल्याला िु कट दशवनाचा पास फदला जातो त्या पायरीचा क्रमाांक आहे - २०८३ आमण तसेच, शेवटच्या
पायरीचा क्रमाांक आहे - ३५५०. ३५५० = ३+५+५+०= १३ आमण २०८३ = २+०+८+३ = १३ (पहा
जाऊन). काही जण म्हणतात, १३ हा आकडा सांघषावचा आहे, कदाचीत खरे असावे, ३५५० पायऱ्या चढू न

जाणे हा काही छोटा सांघषव नाही.

आमण,

स्वामी

समथाांची

पुण्यमतथी कधी असते मामहती आहे?
त्रयोदशीच्या फदवशीच.
माझे नाव काहीही असो. पण, माझे नाव सांदश
े नक्कीच नव्हते. पण, लहानपणी मी आई-बाबाांना
म्हणायचो "मला सांदश
े म्हणा". या मागे काय कारण होते? ते कालपयांत मला मामहती नव्हते. पण आज
मामहती आहे. पुस्तकाचे पूणव नाव काय आहे? "सोहम - एक सांदश
े वाहक"
ताजी पररमस्थती: देवाच्या कृ पेने सगळे आजार दूर झाले. एव्हाना अजमेर आमण पुष्करच्या ८
310

वाऱ्या तसेच, बालाजीचे १३-१४ वेळा दशवन घडले आहे. मबझनेस करण्यासाठी गेले एक वषव नोकरी सोडू न
प्रयत्न चालूच होते. परां तु अद्याप यश ममळालेले नाही. कमी असणारा आत्ममवश्वास अजूनच कमी झालेला आहे.
तसेच, जन्मत:च भटका स्वभाव असल्यामुळे घरात मन लागत नाही. यात देवाचीच काहीतरी योजना
असणार. समजली की साांगतो.
इतरही सांकटे आहेत समोर. वाचलो तर नवीन पुस्तकात कळवेलच.
चूक भूल द्यावी घ्यावी.
!! ओम तत्सत श्रीकृ ष्णापवणमस्तु !!
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