या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

टॅटू
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

टॅटू

अंककता शामराव शशंदे

टॅटू
लेवखका : कु. अांवकता शामराव वशांद.े
Contact no. – 7507043149.
Address – A/P Palashi, Tal – Khandala,
Dist – Satara, pincode - 412801.
Email Id - ankitashinde191@gmail.com
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

कु. अंककता शामराव कशंदे.
शििि – BSC in chemistry.
Contact no. – 7507043149.
Address – A/P Palashi, Tal –
Khandala, Dist – Satara, pincode - 412801.
Email Id - ankitashinde191@gmail.com

र्वचनवची आर्ड िलव िी
िवळे त असतवनव लवगली. प्ु तक र्वचत असतवनव िी कधी त्यव
प्ु तकवतील कथेचव एक भवग होऊन जवते हे िलव देशखल सिजत
नवही. िग एकदव र्वचवयलव घेतलेल प्ु तक पिु ा र्वचल्यवशिर्वय
चैन पडत नवही. िग ते प्ु तक कोित्यवही प्रकवरचे असो. पि
त्यवतल्यव त्यवत िवझव कल हव कथव, कवदबां री यवकडेच जव्त
असतो.
टॅटू ही िी शलशहलेली पशहली कथव. हे िवझ पशहलां पवऊल जे
िी यव िेत्वत टवकलां आहे. त्यविळ
ु े तम्ु हव र्वचकवांच्यव प्रशतशियेची
नक्कीच र्वट पवशहन. यवकथेच्यव बवांधिीिध्ये सनु ील सविांत सरवांनी
के लेल्यव अिल्ु य िवगादिानवसवठी त्यवच
ां े आभवर आशि ई सवशहत्य
प्रशतष्ठवनचे सद्ध
ु व िनवपवसनु आभवर त्यवांच्यविळ
ु े िवझी कथव एकव
प्ु तकवच्यव रुपवत र्वचकवांपयंत पोहचु िकली.

अर्पणर्त्रिका
मी त्रित्रििेिी र्त्रििी कथा, िी माझ्यासाठी खर्ु स्र्ेशि
आिे आत्रण म्िणनु च मी िी कथा
माझ्या आयष्ु यात असणार्या स्र्ेशि माणसाांना
म्िणजेच
माझ्या फॅ त्रमिीिा अर्पण करत आहे.

टॅटू
या कथेतील सवव नावे, घटना, स्थळे व सांस्था काल्पवनक
असनू त्याांचा प्रत्यक्ष घटना, सांस्था वकांवा व्यक्तींशी
साम्य आढळल्यास तो वनव्वळ योगायोग समजावा.

“पप्पा… पप्पा… सागां ा ना तमु च्या हातावर हा टॅटू का
आहे.” असां म्हणत १० वर्ाांचा सोहम घरभर पप्पाांच्या मागे विरत
असतो.
“मम्मी तू तरी साांग ना, तझ्ु यापण हातावर आहे आवण
आजोबाांच्या हातावर सद्ध
ु ा आहे.”
“अरे बाळा साांवगतलां न तल
ु ा आपल्या घराण्याची परांपरा आहे
म्हणनू काढला आहे हा टॅटू...” मम्मी.
“कसली परांपरा...? आवण हे चक्रच का...? साांगा ना पप्पा...”
“पवहलां तर ते चक्र नाही सदु शवनचक्र आहे आवण बाकीचां तल
ु ा
मी ऑविसमधनू आल्यावर नक्की साांगेन.” पप्पा.
“नाही तम्ु ही ववसरता.”

“आज नक्की साांगेन, पण मी येईपयांत जागा राहशील?.”
“हो.”
सोहम हा अशोक आवण माधरु ी राजवािेंचा १० वर्ाांचा
एकुलता एक मल
ु गा… वदसायला गटु गटु ीत बघताक्षणी गाल
ओढावे असा वाटणारा, पण तेवढाच चाणाक्ष म्हणनू च सतत प्रश्न
ववचारून समोरच्याला भिां ाऊन सोिणारा.
सोहमने त्याला कळायला लागल्यापासनू त्याच्या पणू व
िॅ वमलीच्या हातावर एक प्रकारचां चक्र असलेला टॅटू बवघतलेला
असतो. त्याला त्याच्या मागची गोष्ट ऐकायची असते पण नेहमीच
त्याचे घरचे हा प्रश्न टाळत होते. पण आज काही झाले तरी त्या टॅटू
मागची गोष्ट ऐकायचीच असा प्रणच त्याने के ला होता...

रात्ी उवशरा,
“सोहम बाळा झोप, पप्पा आत्ताच आलेत ना कामावरून,
जेवनू झोपदु े त्याांना, तल
ु ा गोष्ट नांतर साांगतील ते...”
“नाही... मला आज गोष्ट ऐकायचीच आहे” असां म्हणनू रूसनू
त्याच्या रूममध्ये जाऊन बसला.
जेवण झाल्यानतां र सोहमचे पप्पा त्याच्या रूममध्ये जावनू
त्याच्या शेजारी बेिवर बसले. “रूसलां माझां वपल्ल”ु त्याला जवळ
घेतलां. “चल आज तल
ु ा एक गोष्ट साांगतो”
“गोष्ट नाही...मला टॅटू बद्दल साांगा.”
“बरां बाबा ... तल
ु ा टॅटूची गोष्ट सागां तो.”
सोहमने लगेच माांिी घातली आवण गोष्ट ऐकायला तयार
झाला, “सागां ा.”
“तर गोष्टीचां नाव आहे... काय बरां नाव आहे...सोहम?”
सोहम मोठ्याने बोलला... “... टॅटू ...”

“तर ऐक सोहम, ही गोष्ट आहे खपू खपू वर्ाांपवू ीची ...जेव्हा
आपल्या देशातच काय पण पणू व जगात राजेशाही राज्यव्यवस्था
होती...
त्या काळात राजा हाच राज्याचां सववस्व, तो म्हणेल वतच पवू व
वदशा... त्यामळ
ु े बरे च राजे हे स्वतःला देव समजू लागले आवण
भोळ्या भाबि्या जनतेची वपळवणक
ू करू लागले.
पण याउलट आपल्या देशात अशी दोन राज्ये होती वजथले
राजे हे स्वतःला राज्याचा पालक आवण प्रजेला आपल्या
पाल्यासारखा समजत... आवण त्याांची काळजी देखील घेत त्याांना
काय हवां नको ते पाही... आवण त्यामळ
ु े च वतथली प्रजा देखील
राजावर अतोनात प्रेम करी...
ती दोन राज्ये तशी आकारमानाने बाकी राज्याांपेक्षा छोटीच
होती, अगदी एखाद्या छोट्या शहरासारखी पण खपू सांदु र होती,
त्याच्ां या चारही बाजनु े ही मोठ मोठी जगां ल.ां .. जगां लाच्या वरच्या
बाजल
ु ा म्हणजे उत्तरे ला मोठी िोंगर राांग होती... तर पवू व पविम
वदशेला बारामाही वाहणाऱ्या दोन नद्या ... याच नद्या दवक्षणेला

जाऊन एकमेकाांना वमळत...वनसगावने ही भमू ी खपू छान रांगवली
होती... खपु च सदांु र... वहरवी वहरवी झाि... नदीचां वनळशार पाणी...
जांगलात रांगवबरांगी िुले... जांगलाला वजवांतपणा तर त्यात राहणारे
प्राणी देत होते... जणू भगवान श्रीकृ ष्णाच वृांदावनच...
ही दैवी सपां त्ती तर तेथे राहणाऱ्या लोकाांनी आवण त्याांच्या
राजाांनी जपली होती. राजाचा राजवािा खपू मोठा होताच पण
इथल्या प्रजेची घरे ही राजवाि्यापेक्षा कमी नव्हती... इथे पैशाची
काहीच कमी नव्हती... कारण कोणालाही आपल्याला जे वमळतांय
त्याच्यापेक्षा जास्त हवां याची हाव नव्हती...
या लोकाांची याांच्या कुलदैवतावर खपू श्रद्धा होती... खपू
ववश्वास होता. याच
ां ा ववश्वास होता की जोपयांत याच्ां या कुलदैवताचा
हात याांच्या िोक्यावर आहे तोपयांत याांना कधीच कशाचीच कमी
पिणार नाही...
म्हणनू च त्याांनी त्याांच्या राज्याांची नावे ही त्याांच्या
कुलदैवतेच्या नावावरून ठे वली होती म्हणजे एकाच कुलदैवत
भगवान वशवशांकर म्हणनू त्याच्या राज्याचां नाव वशवनगरी आवण

दसु ऱ्याचां कुलदैवत भगवान ववष्णु म्हणनू त्याच्या राज्याचां नाव
ववष्णनु गरी...
अशा वनसगावने सजलेल्या भमू ीला या दोन राज्याांनी एक
भलीमोठी वभांत बाांधनू गालबोट लावल होतां.
ही वभांत या दोन राज्याांना एकमेकाांपासनू वेगळी करत होती.
ही वभांत त्याांच्यातल्या दश्ु मनी चे प्रतीक होती.
मध्येच सोहमने त्याला थाबां वल,ां “कसली दश्ु मनी पप्पा...?”
“हे बघ तू मधे-मधे बोलणार असशील तर मी गोष्ट नाही
साांगणार”
“मी नाही बोलणार मध्ये तम्ु ही साांगाना... वप्लज...”
“दश्ु मनीचे खरां कारण हे त्याांनाही माहीत नव्हतां...
वविलाक
ु ाला जशी जमीन, घर, सपां त्ती वमळते तशी ही
ां िून मल
दश्ु मनी ही त्याांना वमळाली.
ही राज्ये दसु ऱ्या कोणत्याच राज्यावां र आक्रमणां न करता
एकमेकाांवर आक्रमणां करत.

याचा िायदा घेत आजबु ाजच्ु या राज्याांचे राजे या राज्याांवर
आक्रमणां करू लागली. पण अशा वेळेस त्यानां ी एकत् येऊन ती
धिु काऊन लावली. कारण पयावय नव्हता ही दोन्हीही राज्ये
एकमेकाशेजारी होती, आवण जर आपल्या राज्याला वाचवायचां
असेल तर त्याांना एकमेकाांना मदत करणां भाग होतां.
आवण त्याांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की आधी आपण
आपली राज्ये सरु क्षीत के ली पावहजे.
मग त्याांनी तीन सरु क्षाचक्राांत त्याांची राज्ये सरु क्षीत के ली.
पवहलां सरु क्षा चक्र म्हणजे राज्याांच्या एका बाजल
ु ा मोठमोठ्या
पववतराांगा होत्या तर दोन्ही बाजल
ु ा बाराही मवहने वाहणाऱ्या दोन
नद्या होत्या. त्या दोन्हीही नद्या एकमेकानां ा अशा वमळत की वतसरी
बाजहु ी सरु क्षीत होत होती.
पण तरीही आक्रमणे होत होती. म्हणनू मग दसु रां सरु क्षा चक्र
तयार करण्यात आलां ते म्हणजे त्याांनी त्याांच्या राज्याचा चारही
बाजनु े खपू झािे लावली इतकी की काही वर्ाांत तेथे जांगल तयार
झालां. त्या जगां लात आवदवासी लोकाच्ां या रूपात ट्रेन के लेली
सैवनक वस्ती करून राहू लागले जर कोणी अनोळखी माणसे
वदसली तर काहीही ववचारपसू न करता त्याांना सरळ मारून टाकत.

या दोन्हीही चक्रातनू वाचणां अशक्य. आवण तरीही जर
आलेच तर वतसरां आवण शेवटचां चक्र म्हणजे सीमारक्षक.
जेव्हा त्याांना वाटलां आपण पणू वपणे सरु क्षीत आहोत. तेव्हा
त्याांनी पन्ु हा एकमेकाांवर आक्रमणां करायला सरुु वात के ली.
त्यात काही वर्ाांनी जाणवलां की यात दोन्ही राज्याांच खपू
नक
ु सान होत होतां. सततच्या लढायामळ
ु े वकतीतरी लोक मरत होते.
नगरात लहान मल
ु ाच्ां या हसण्या, खेळण्याचे कमी रिण्याचे आवाज
जास्त ऐकू येत होते. तरूण वपढी तर वदसेनाशी व्हायला लागली.
म्हणनू या सवव गोष्टींवर कुठे तरी वनयांत्ण असणां गरजेच होतां.
शेवटी दोन्ही राज्याच
ां े राजे, लोक आवण मत्ां ी याच्ां यात बैठक
झाली, त्यात एक करार झाला तो असा,
• ह्या ज्या सतत होणाऱ्या लढाया बांद होतील.
• दर २५ वर्ाांनी एक सांधी वमळे ल यद्ध
ु करण्यासाठी त्यात
जो ववजयी होईल तो दोन्ही राज्याांचा राजा होईल.

• या यद्ध
ु ासाठी वेळ िक्त एक मवहना असेल. मराठी
वर्ावतल्या पवहल्या म्हणजे चैत् मवहन्यातल्या १ तारखेला सरू
ु
झालेलां यद्ध
ु ३० तारखेलाच सांपेल. त्यात जो वनकाल लागेल तोच
अांवतम वनणवय असेल. जर कोणतेही एक राज्य दसु ऱ्या राज्याला
हरवू शकलां नाही तर वतथनू पढु े २५ वर्व ते आपापल्या राज्याांचा
कारभार पाहू शकतील.
• आवण सगळ्यात महत्त्वाचां या दोन्ही लढायाांच्या दरम्यान
कोणी कोणाच्याच राज्यकारभारात हस्तक्षेप करणार नाही.
खरांतर एक मवहना हा कालावधी खपु च कमी होता
यद्ध
ु ासाठी, त्यामळ
ु े च की काय वर्व जात होती पण यद्ध
ु कोणतेही
राज्य वजांकत नव्हतां...
दोन्ही राज्यातां वनयमाच
ां े पालन काटेकोरपणे के ले जात होत.ां
दोन्ही राज्याांचे लोक धमावने वागणारे होते, पण अांधश्रद्धाळू नव्हते.
परु ाणात वाचल्याप्रमाणे त्याच
ां ा खपू मोठा गैरसमज होता की
कवलयगु येईल आवण सवव काही सांपनू जाईल. म्हणनू ते बाहेरील
जगात होणारे बदल वस्वकारत नव्हते.
ववष्णनु गरीच्या लोकाांनी वशवनगरीचे लोकां आपल्या राज्यात
येऊ नयेत आवण आलेच तर राहू नयेत आवण जर रावहलेच तर

आपल्या लोकाांना त्याांना ओळखता यावे म्हणनू एक वेगळीच
यक्त
ु ी शोधनू काढली ती म्हणजे गोंदने... म्हणजे टॅटू काढणे...
कोणता तर आपलां दैवत याांच्या हातातील शस्त्र सदु शवनचक्र
सगां ळ्यानां ी आपापल्या हातावर गोंदवनू घेतल.ां .. राजाने देखील.
असांच वशवनगरीच्या लोकाांनी देखील के लां. लोकाांच्या
हातावर त्याच्ां या देवाचां शस्त्र वत्शळ
ू गोंदवनू घेतल.ां
त्याांनी त्याांच्या हातावर काढलेले टॅटू हे कधी त्याांच्या राज्याचां
राज्यवचन्ह बनलां हे त्याांना ही समजलां नाही. कधी कधी लोकां
राज्याबाहेर जात आवण परत येताना त्याांना तपासले जाई राज्यवचन्ह
म्हणजे टॅटू असल्यावशवाय प्रवेश नाही. आवण तेच राजवचन्ह कधी
त्याच मानवचन्ह बनलां हे त्याांना कळलच नाही.
वशवनगरी आवण ववष्णनु गरीमधली लोकां चाांगली होती पण
एकमेकासां ाठी ते दैत्य रूप घेत होती. त्याच्ां या मनात एकमेकाबां द्दल
जराही प्रेम नव्हतां. याचां कारण देखील त्याांना माहीत नव्हतां पण
मागची वपढी नवीन वपढीला जे काही साांगायची तेच ते मानत होते.
त्या करारानांतर खपू यद्ध
ु झाले पण कोणीही वजक
ां ू शकल नाही.
कारण तो कालावधी खपु च कमी होता कोणालाही वजांकण्यासाठी
वकांवा हरवण्यासाठी.

बाहेरील देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था आली देखील पण
येथे अजनू ही यद्ध
ु ाांचा खेळ चालू होता.
बाहेरील राज्याांना अशी दोन राज्ये आहेत हे मावहती देखील
नव्हत.ां त्याांच्यासाठी हा भाग म्हणजे िक्त जांगल.
पण वशवनगरी आवण ववष्णनु गरी मधील लोकाांना बाहेरची
सगळी मावहती होती उलट काही लोकां वतथे जाऊन राहत होते पण
आपली ओळख लपवनू . यानां ा असां वाटायचां की लवकरच याच
ां ा
ववनाश होणार आहे म्हणनू बाहेरील जगातील कोणत्याच
आधवु नक वस्तांचु ा ते वापर करत नव्हते.
अजनू एका यद्ध
ु ाची सरुु वात होणार होती.
ववष्णनु गरीचा राजा “सत्यजीत” याांनी यद्ध
ु ाची पणू व तयारी
के ली होती. तशीच वकांवा त्याहून अवधक तयारी वशवनगरीच्या
राजा “भैरववसांग” याांनी के ली होती.
ववष्णनु गरी मधील लोकां जास्त देव धमव याच
ां े पालन करणारे
होते. त्यामळ
ु े यध्ु दाच्या आदल्या वदवशी यज्ञ झाला.
यद्ध
ु ाची तयारी झाली होती. पण यद्ध
ु ाच्या आदल्या रात्ी राजा
सत्यजीत याांना झोप लागत नव्हती. झोप लागणार तरी कशी

िोक्यावर एवढी मोठी जबाबदारी होती. बराच वेळ प्रयत्न करूनही
झोप लागत नाही हे लक्षात येताच थोिा वेळ बाहेर िे रिटका
मारून यावां असा ववचार त्याांनी के ला आवण ते पलांगावरून उठून
महालाबाहेर जाणार तेवढ्यात... मागनू राणी लक्ष्मीबाईचा
ां आवाज
आला...
“एवढ्या रात्ीचे कुठे चालला आहात...” या शबदाांमागची
भीती राजाांच्या लगेच लक्षात आली.
राजानां ी त्याांच्यापाशी जाऊन त्याांचा हात हातात घेतला,
“भीती वाटतां आहे का? काळजी करू नका, सगळां ठीक होईल.”
राणी, “भीती... नाही िक्त थोिीशी काळजी वाटत आहे जर
काही ववपरीत..”
राणीला असां घाबरलेलां बघनू राजाांनी त्याांचां बोलणां मध्येच
थाबां वलां आवण म्हणाले, “श.ु .. घाबरु नका तम्ु हीच जर असे
वागलात तर कसे होईल. तम्ु ही आधी शाांत व्हा आवण इथे बसा.”
राजानां ी राणीला पलगां ावर बसवले, “आम्हाला तमु च्याशी
एका महत्त्वाच्या ववर्यावर बोलायचे आहे... खरांतर तमु चां मत
जाणनू घ्यायचां आहे.” राजाांच्या आवाजावरून नक्कीच गांभीर
ववर्य आहे हे राणींच्या लक्षात आलां.
“हा बोलाना काय बोलायचां आहे...”

“मी सरळच ववचारतो, यद्ध
ु चालू असताना जर तम्ु हाला
समजलां की आमचे प्राण गेले आहेत तर त्या नतां र तम्ु ही काय
कराल.”
हे ऐकताच राणी तािकन उभ्या रावहल्या, “हे असां अभद्र का
बोलताय तम्ु ही.”
“असां झालां तर काय कराल तम्ु ही आधी आम्हाला ते सागां ा.”
राणीने एका क्षणाचाही ववचार न करता उत्तर वदले, “मी माझे
प्राण सोिेल.”
त्यानां ी असां उत्तर देताच राजाांनी त्याांचा हात पकिला आवण
त्यानां ा त्याच्ां या महालाबाहेर राजकण्येच्या महालात घेऊन गेले, तेथे
चार वर्ाांची ती छोटी राजकन्या अगदी गाढ झोपेत होती. वतला
पाहून राजाचां मन गवहवरून आलां, “ आम्ही यद्ध
ु करणां हे आमचां
कतवव्य आहे, त्यात आमचां काही बरवाईट झालां तर ती आमची
वनयती आहे... बघा आपल्या राजकन्येकिे यासगळ्यात त्याांची
काय चक
ू आहे... त्याांच्या वपता तर त्याांना सोिून जाणार पण
त्याांच्या मातेला त्याांच्यापासनू दरु करण्याचा अवधकार तम्ु हाला
कोणी वदला... साांगा मला...”
नतां र त्याांनी त्याांना राजपत्ु ाच्या महालात नेलां. राजपत्ु एक
नवजात बालक होतां त्याांनी त्याला हातात घेतले, “आपला पत्ु

िक्त तीन मवहन्याांचा झाला आहे बघा वकती वनरागस चेहरा आहे
आपल्या पत्ु ाचा, आम्ही गेल्यानतां र त्याांच रक्षण कोण करणार...”
असां म्हणनू त्याांनी राजकुमाराला पन्ु हा पाळण्यात ठे वलां...
नतां र ते राणीला घेऊन राजमहालाच्या सवावत वरच्या
मजल्यावर गेले तेथनू खाली पावहल्यावर राज्याचा बराचसा भाग
वदसत होता ... “बघा समोर आवण काय वदसतांय ते साांगा.”
“आपल्या राज्यातील लोकाांची घरे ...”
“काय करत आहेत ते...?”
“परांपरे नसु ार यद्ध
ु ाच्या आदल्या वदवशी सगळी प्रजा वदवाळी
साजरी करते म्हणजे घराबाहेर वदवे लावणे, गोिधोि करणे, सपां णू व
वदवस आनांदात घालवणे...”
“का...?”
“कारण यद्ध
ु ात जर हारलो तर ती आपल्या लोकाांसोबत
घालवलेली शेवटची आठवण म्हणनू ...”
“आता मला साांगा जर यद्ध
ु ाच्यामध्येच आमचा मृत्यू झाला
तर तम्ु ही, आपल्या मल
ु ाांना, आपल्या प्रजेला असच
ां दष्ु मणाच्या
हवाली करणार तमु चा पत्नी धमव पाळण्यासाठी...”

राणीने स्वतःला सावरले, िोळे पसु ले आवण मग त्या
बोलल्या, ”पण तम्ु ही असा का ववचार करताय की जसां तम्ु हाला
माहीत आहे की तमु चा जीव जाणार आहे.”
राजा, “होऽऽ कारण असच
ां होणार आहे.”
राणी आियव चवकत होते, “तम्ु ही माझ्यापासनू काहीतरी
लपवत आहात मला आधी सागां ा काय झालां आहे.”
राजा, “आपल्या गप्तु हेराने साांवगतले आहे की,
भैरववसगां त्याच्या महालात त्याच्ां या मत्रां याांना सागां त होता,
”आम्ही असां काहीतरी वनयोजन के ले आहे की आपला
ववजय वनवित आहे तम्ु ही काही काळजी करू नका, उत्सवाची
तयारी करा.”
भैरववसगां चा एक मत्ां ी, “राजा सत्यजीत असताना आपल्याला
ववजय वमळणां सहज शक्य नाही महाराज”
भैरववसांग, “राजा सत्यजीत वजवांत रावहला तर तो काही
करे ल...” हे बोलताना त्याचा चेहरा असरु ी आनांदाने चमकत होता.
थोि्यावेळासाठी सगळे मांत्ी गप्प झाले होते.
तोच मांत्ी पन्ु हा बोलला, “ते कसां काय महाराज...?”

भैरववसांग, “ते सगळां मी बघतो तम्ु ही यद्ध
ु ाची तयारी करा...
आत्ता मी िक्त एवढच
ां सागां ेन की तो आपला ववजय बघण्यासाठी
वजवांत राहणार नाही.”
राजा सत्यजीत, “या सगळ्याचा अथव एकच होतो. आवण तो
काय हे तम्ु हाला सागां ायची गरज वाटत नाही...”
राणी, “नक्की काय करणार आहे ते समजले का ?”
“नाही तसां काहीही समजलां नाही पण जे काही आहे ते
आपल्यासाठी चाांगले नाही.” राजा.
राणी, “आपण पांचाांची मदत घ्यायची का?”
( पचां म्हणजे यद्ध
ु ाचे काही वनयम असतात ते मोिले जाऊ
नयेत म्हणनू दोन्ही राज्याांतील लोकाांची सवमती )
“आपण असां नाही करू शकत कारण आपल्याला पणू व
काहीच मावहती नाही आवण परु ावा देखील नाही. परु ावा नसताना
जर आपण त्याांची तक्रार के ली तर त्याांच काही वबघिणार नाही पण
आपल्या गप्तु हेराच्ां या जीवाला धोका वनमावण होईल.” राजा.

थोि्यावेळ कोणीही काहीही बोललां नाही दोघेही त्याांच्या
महालात परत आले पण रात्भर दोघानां ाही झोप लागली नाही...
लागणार तरी कशी मनां चलवबचल होत होती तर िोक्यात अनेक
प्रश्नाांनी काहूर माजवला होता... तरीही एकमेकाांसाठी िोळे वमटून
झोपण्याचा त्याांनी प्रयत्न के ला...

थोि्यावेळातच सकाळ झाली, राणीसरकारानां ी सेववके ला
हाक मारली. “राजकुमारी उठून तयार झाल्या असतील तर त्याांना
बोलावनू घ्या आम्हाला बोलायचां आहे त्याांच्याशी.”
“जशी आज्ञा राणीसरकार” असां म्हणनू एक सेववका तेथनू
वनघनू गेली.
इकिे राजकुमारी रोवहणी त्याांच्या महालात उठून तयार होत
होत्या त्याांच्या जवळ दोन सेववका उभ्या राहून त्याांना काय हवां नको
ते बघत होत्या.
थोि्याच वेळात राणीने पाठवलेली सववका तेथे पोहोचली
आवण महालाच्या दारातनू च खाली मान घालनू बोलू लागली,
“राणीसाहेबाांचा हुकूम आहे राजकुमारींसाठी, त्याांना भेटायला
बोलावलां आहे.” असां म्हणनू ती वतथनू वनघनू गेली..

“मातोश्रींचा हुकूम आहे आम्हाला जायला पावहजेत.” असां
म्हणत ती छोवटशी राजकुमारी पायातल्या घगांु राचा छुमछुम आवाज
करत पळत राणीच्या महालात पोहोचली...
पण वतथे त्यानां ा कोणीही वदसलां नाही मग तशाच त्या
राजकुमार कृ ष्णाच्यामहाली गेल्या...
वतथे पोहोचताच त्यानां ा मातोश्री वदसल्या त्या पलगां ावर बसनू
समोर असणाऱ्या राजकुमार कृ ष्णाच्या पाळण्याला झोका देत
होत्या.
त्याांना बघताच राजकुमारीने त्याांना वमठी मारली.
राणीने त्याच
ां ा हात आपल्या कांबरे तनू सोिवनू घेतला आवण
त्याांना पलांगावर स्वत:च्या समोर बसवले आवण त्या म्हणाल्या,
“जर आज आम्ही तमु च्यावर एखादी जबाबदारी टाकली तर ती
पणू व कराल.”
“कसली जबाबदारी मातोश्री…?”
“आजपासनू एक मवहना होईपयांत म्हणजे १ तारखेपयांत तम्ु ही
तमची आवण तमु च्या छोट्या बांधांचु ी काळजी घ्यायची, घ्यालना...
?”
“हो मातोश्री पण का……?” राजकुमारीने काळजीच्या
स्वरातां ववचारले,

“कारण तमु च्या वपताश्रींने आमच्यावर सोपवलेली
जबाबदारी आम्हाला पणू व करायची आहे...”
आवण राणीसाहेबाांनी टाळी वाजवली तशी बाहेरून एक दासी
आत आली वतला पाहून राणी बोलली, “आवण तमु ची जबाबदारी
पार पािण्यात या तमु ची मदत करतील.” असां म्हणनू राणी वतथनू
वनघनू गेली. राजकुमारी रोवहणी मात् ववचार करत वतथेच थाांबली...
राणी त्याांच्या महालात परत आली तोपयांत राजा सत्यजीत
याांची यद्ध
ु ाला जायची तयारी झाली होती...त्याांना तसां यद्ध
ु ाच्या
पोर्ाखात पाहून पन्ु हा राणीच्या िोळ्याांतनू अश्रु वहायला लागले...
“तम्ु ही पन्ु हा रिायला सरुु वात के ली, असां पाठवणार आहात
का आम्हाला यद्ध
ु ाला...”
“नाही औक्षण के ल्यावशवाय कसां पाठववलां तम्ु हाला...”
तेवढ्यात बाहेर आलेल्या व्यक्तीला पाहून राजे बोलले, “अरे
सेनापती... या आत या...”
सेनापती, “नमस्कार राजे, आपल्याला वनघायला हवे.”
“हा... सेनापती चला आवण हो राणीसरकार काळजी करू
नका...”

सेनापतींच लक्ष राणीकिे गेले त्याांना त्याांचा पिलेला चेहरा
आवण त्यावरची काळजी वदसली, “राणीसाहेब तम्ु ही आम्हाला
तमु चा भाऊ मानता... या भावाचा शबद आहे तम्ु हाला, मी वजवांत
असेपयांत तलवारीचां टोक सद्ध
ु ा लागू देणार नाही राजेंच्या
अांगाला...”
ते शबद ऐकून राणीला थोिा धीर आला कारण सेनापती होतेच
तेवढे पराक्रमी, त्याांनी शबद वदला म्हणजे त्याांची काळजी थोिी
कमी झाली...
काळजी कमी झाली असली तरी त्या नेहमी कोणत्या ना
कोणत्या तरी ववचारात असायच्या... यामागचे कारण तर सवाांनाच
माहीत होते की त्यानां ा राजेंची काळजी होती...पण त्या आता
जास्तीत जास्त वेळ महालामागच्या राजवाि्यात घालवत
होत्या...याचे कारण कोणालाच मावहत नव्हते आवण कोणी
ववचारायची वहमां त देखील करत नव्हते……...इकिे वदवसामागनू
वदवस जात होते, आवण राणीचां काय चाललां आहे हे कोणालाही
कळत नव्हते.

यद्ध
ु सरू
ु होऊन २० वदवस झाले.
यद्ध
ु ाच्या एकववसाव्या वदवशी सकाळीच राजा सत्यजीत
याच्ां या मृत्यचू ी बातमी आली. मृत्यचू े कारण ववचारले तर कळले
की अन्नातनू ववर्बाधा झाली. राणीने िोळ्यातनू एकही थेंब न
गाळता राज्याांचे अांवतम सांस्कार के ले त्याांना माहीत होते ती वेळ
रिण्याची नव्हती...
महालात कसलातरी ववचार करत येरझाऱ्या घालणाऱ्या
राणीसमोर सेनापती मानखाली घालनू उभे होते, “राणीसाहेब, माि
करा मला, आम्ही राजेंना नाही वाचवू शकलो, आम्ही आमचा
शबद पाळू शकलो नाही... तम्ु ही देताल ती वशक्षा भोगायला मी
तयार आहे.”
“सेनापती ही वेळ याववर्यी बोलायची नाही तर उद्याच्या
होणाऱ्या यद्ध
ु ाची यद्ध
ु नीती ठरवायची आहे... “
सेनापती, “पण राणीसाहेब राजेंच्या जाण्याने आपले सैवनक
मनाने खचनू गेले आहेत...”
“ते मी बघते तम्ु ही माझ्यासोबत चला.”

यद्ध
ु भमू ीवर
राणीसाहेब यद्ध
ु भमू ीवर गेल्या आवण घाबरलेल्या
सैवनकाांसमोर तलवार हातात घेतली आवण यद्ध
ु ासाठी त्याांना
आवाहन के ले, घाबरलेल्या सैवनकानां ी आपापल्या तलवारी
उगारून आवाहन वस्वकारले.
त्यातील एक सभु ेदार समोर आला, “राणीसाहेब माि करा
पण आपलां सैन्य खपू थोिां आहे आपण यद्ध
ु कसां वजांकणार”
तेवढ्यात त्याांच लक्ष समोर गेले, समोरून खपू लोक हातात
तलवारी घेऊन येत होते.
ते लोक जवळ येताच त्याांना कळतां ते लोक दसु रां वतसरां कोणी
नसनू त्याांच्याच राज्यातील तरुण मल
ु ी होत्या.
“राणीसाहेब माि करा पण याांनी यद्ध
ु के लेलां नाही चालणार
आम्हाला...” असां म्हणनू त्या माणसाने आपली मान खाली
झक
ु वली. असां बोलणारे राज्याचे प्रधान होते.
राणी, “म्हणजे तम्ु हीही असाच ववचार करता प्रधानजी की
मल
ु ींनी घराबाहेर पिणे पाप आहे त्याांच िक्त एकच काम ते म्हणजे
चल
ु आवण मल
ु ... मला वाटलां नव्हतां माझी प्रजा इतक्या छोट्या
ववचाराचां ी आहे.”

“नाही नाही राणीसाहेब तम्ु ही चक
ु ीचां समजताय..”
“म्हणजे...”
“यानां ी यद्ध
ु करणां आम्हाला यासाठी मान्य नाही कारण ...
कारण येथे असणा-या एक एका सैवनकाांच प्रवशक्षण हे ते लहान
असल्यापासनू झालेल आहे आवण या मल
ु ींनी िक्त वीस वदवस
प्रवशक्षण घेतलां आहे... याांचा यद्ध
ु ात वकती वेळ वटकाव लागणार
आवण आमचां लक्ष शत्वु र कमी याांच्या सरु वक्षततेवर जास्त
राहणार...”
हो राणीसाहेब... हो राणीसाहेब... असा आवाज सैन्यातनू येऊ
लागला.
राणीने हातवर करताच सगळे शातां झाले.
राणी, “ठीक आहे असां असेल तर एक परीक्षा घेऊ.”
सेनापती, “कसली परीक्षा...”
“या मल
ु ींपैकी ५ मल
ु ी आवण तमु च्यातील २५ मल
ु ां तम्ु ही
म्हणताल ती इथे लढतील आवण त्यात जो वनकाल लागेल तोच
अांवतम वनणवय राहील... मान्य आहे...”

“मान्य आहे, मान्य आहे...” सैन्यातनू आवाज येऊ लागला.
लढाई सरू
ु झाली सगळ्यानां ा वाटले मल
ु े वजक
ां तील पण झालां
उलटच मल
ु ींकिे भलेही ताकद आवण अनभु व नव्हता पण चपळता
आवण लववचकता होती आवण त्याच जोरावर त्याांनी लढाई
वजक
ां ली आवण सगळ्याच
ां ी मने देखील.
वशवनगरीमध्ये राजा सत्यजीत मेला आता आपणच यद्ध
ु
वजांकणार म्हणनू सगळे च खपू आनांदात होते. राजा त्याचे दोन भाऊ
आवण त्याची प्रजासद्ध
ु ा.
दसु ऱ्या वदवशी त्याांनी जेव्हा ववष्णनु गरीच्या सैन्यदलात
मल
ु ींना बवघतले त्याांना खपू हसू आले.
पण त्याच मल
ु ींनी त्याांना यद्ध
ु ात उरलेल्या दहाही वदवस
तोिीसतोि उत्तर वदले. यद्ध
ु कोणीच वजांकलां नाही पण
ववष्णनु गरीच्या मल
ु ींनी वशवनगरीची इज्जत धळ
ु ीस वमळवली.

वशवनगरीचा राजा स्वत:ला कोसू लागला की आपण
वशवनगरीच्या मल
ु ींसमोर हारलो आवण काही वदवसातच त्याने
आवण त्याच्या दोन्हीही भावाांनी आत्महत्या के ली.
राजाचा मोठा मल
ु गा आवदत्य राजा झाला, तो त्याच्या
बाबाांच्या आवण काकाांच्या मृत्यल
ू ा राणी लक्ष्मीबाईला दोर्ी मानू
लागला आवण त्यातच त्याने शपथ घेतली, “मी राजा आवदत्य
शपथ घेतो की जसां मी माझ्या बाबाांच्या देहाला अग्नी वदला आहे
तसां पढु चां यद्ध
ु सरू
ु व्हायच्या आधी राणी लक्ष्मीबाई तू तझ्ु या
मल
ु ाच्या देहाला अग्नी देशील.”

२४ वर्षांनंतर
ववष्णनु गरी आवण वशवनगरी या राज्यापासनू खपू लाबां अशा
एका शहरात...
सधु ा आवण वशवाजी देशमाने हे दापां त्य राहत होते. त्याांच घर
एकदम साध, बैठ, पण मोठे होते...आत जाताना पवहले लागत होते
ते गेट तेही उलट्या U आकाराचे त्याच्या बाजनु े जवमनीलगत ३
िुट उांचीची वभतां ज्यावरुन एखादा उांच माणसू उिी टाकून सहज
आत बाहेर करू शके ल...गेटला ना लोखांिी ना लाकिी दरवाजा...
पण वभांतीवर लावलेल्या नावाच्या पाटीवरून ते घर सधु ा आवण
वशवाजी देशमाने या दापां त्याच आहे हे कळते... गेटमधनू आत
गेल्यावर छोटेसां आांगण नांतर दोन पायरी चढून वर गेल्यावर
चौकोनी आकाराची पिवी त्याच्या बाजनु े दोन आवण समोर दोन
खोल्या, उजव्या हाताला देवघर िाव्या हाताला सधु ा आवण
वशवाजी देशमाने याांची खोली, समोर एका बाजल
ु ा स्वयांपाक
खोली आवण शेजारी असलेली खोली ही त्याच
ु गी, जावई
ां ी मल
आवण त्याांची मल
ु गी पजु ा वहची... स्वयांपाक घरातनू आत गेल्यावर
मागे पिवीच्या एका बाजल
ु ा त्याांच्या मल
ु ाची रामची खोली आवण
दसु ऱ्या बाजल
ु ा स्नानगृह आवण त्याच्या पढु े परसदार ...

सकाळची वेळ होती एक ४०-४५ वर्ाांची मवहला हातात
दधु ाचा ग्लास घेऊन राम राम करत घरभर विरत होती,
“अगां सधु ा का सकाळी-सकाळी राम नावाचा जप करतां
आहेस...” देव पजू ा करत असणारे रामचे बाबा बोलले.
“तो कुठे आहे ते आधी मला साांगा...”
“असेल इथेच कुठे तरी व्यायाम करत...”
“ते तर मलाही माहीत आहे हो, पण वदसत का नाही... जाऊदे
मी तमु च्याशी बोलण्यात का वेळ घालवतां आहे कोणास ठाऊक...
राम... राम...” असां म्हणत ती स्वयांपाक घरात गेली.
वतची मल
ु गी जी स्वयपां ाक करत होती ती बोलली, “आई तू
त्याला इथे कुठे शोधत आहेस, बाहेर कुठे तरी लपनू बसला असेल
आज कॉलेजचा पवहला वदवस आहे ना...”
“तू त्याची मोठी बहीण ना, मग त्याला समजवायचां सोिून,
टोमणे कसले मारतीस गां...”
“वकती समजावलां त्याला पण त्याचां लक्ष अभ्यासात कमी
आवण मारामारीतच जास्त... तरी नशीब आपलां काठावर पास होत
शेवटच्या वर्ावपयांत तरी पोचला...”

तेवढ्यात मागनू कोणीतरी बोलले, “झालां काय तझु ां परत
सरू
ु ... आवण काय तम्ु ही सासबु ाई वहचां ऐकत उभा रावहलाय तो
राम कधीची तमु ची वाट बघतोय...”
“अहो पण तो आहे तरी कुठे ...?”
“तम्ु हाला तर माहीत आहेच की व्यायाम करताना तो बोलत
नाही, मागच्या अगां णात आहे...”
“हम्म जाते...” म्हणत त्या वतथनू वनघनू गेल्या.
“पजु ा कुठे आहे वतचां आवरायला घे, वतला शाळे त सोिून
मला पण कामावर जायचां आहे...”
पजु ा ही रामच्या बवहणीची ७ वर्ाांची एकुलती एक मल
ु गी.
“ती असेल वतच्या राम मामापाशी, माझां तर काही ऐकणार
नाही तम्ु हीच आता समजाऊन घेऊन या...”
“बरां...”
आई दधू ाचा भरलेला ग्लास हातात घेऊन राम जेथे व्यायाम
करत होता वतथे गेली...
राम हा सधु ा आवण वशवाजी देशमाने याच
ां ा एकुलता एक
मल
ु गा, त्यामळ
ु े सहावजकच लािावलेला... वदसायला उांच, देखणा

रूबाबदार...तरी त्याचा स्वभाव म्हणजे चाांगल्या सोबत चाांगलां तर
वाईटासोबत वाईट... हाच त्याच्या आयष्ु याचा गरुु मत्ां .
राम व्यायाम करत होता तर, पजु ा त्याची नक्कल काढत होती.
कारण वतला मामा व्यायाम करत असताना काही बोलणार नाही हे
माहीत होत.ां .. आवण नांतर वतची एक स्माईल मामाचा राग
घालवण्यासाठी परु े शी आहे हे देखील वतला माहीत होते.
त्या दोघाच
ां ा व्यायाम चाललेला बघनू आई मध्येच बोलली,
“खपू झाला हा तम्ु हाां मामाभाचीचा व्यायाम, राम हे घे दधु पी...”
पजु ा, “आवण मला...”
आई, “अरे पजु ासाठी तर मी दधु नाही आणलां तू असां कर
आत जा आवण आईकिे माग ती देईल हा तल
ु ा, जा शहाण माझां
बाळ ते...”
“पजु ा... पजु ा...” तेवढ्यात मागनू वतचे बाबा आले.
“बाबा...” त्याांनी वतला उचलनू घेतले.
“बघा ना बाबा आजीने मला दधु आणलांच नाही...”
“असां के लां आजीने, आपण आता हे मोठ्या बाबाांना साांगू मग
ते आजीला वशक्षा करतील...”

“हम्म...”
“मग चला आपल्याला शाळे त जायचांय ना मग आजीला
आवण मामाला बाय करा...”
“बाय आजी... बाय मामा.
“बाय बच्चा...” राम
आईने दधु ाचा ग्लास पढु े के ला, “हे घे आधी दधु पी.”
रामचे दधु वपऊन झाले आवण तेवढ्यात त्याला िोन आला,
“Hello... बोल आज्या.”
(आज्या म्हणजे अजय. ववज्या म्हणजे ववजय. आवण वकशन
अशी चौघा वमत्ाांची जोिी. अगदी बेस्ट फ्रेंि्स म्हटलां तरी
चालेल.)
“Hello… राम, तू सावां गतलेलां वनम्मां काम झालां आहे, तू
लवकर ये नाहीतर उशीर होईल.”
“हा आलोच” म्हणनू रामने िोन ठे वला.

रामने बाईक स्टाटव के ली आवण पांधरा वमवनटानांतर एका
बगां ल्यासमोर थाबां वली ते एक लग्नघर होते तेवढ्यात त्याला
ववज्याचा िोन आला, “ Hello… अरे कुठां आहेस...?”
“मी इथे पोचलो आहे तम्ु ही दोघेही अध्याव तासात
रे ल्वेस्टेशनवर भेटा,” असे म्हणनू रामने िोन ठे वला.

इकडे रेल्वेस्टेशनवर,
“अधाव तास झाला, अजनू कसा आला नाही हा, गािी
सटु ायची वेळ सद्ध
ु ा झाली आहे ...” असां घि्याळ्याकिे बघत
आज्या ववज्याला बोलला. दोघेही स्टेशन बाहेर रामची वाट बघत
होते.
तेवढ्यात रे ल्वे स्टेशनवरून सटु ायला लागली.
“अरे तो बघ राम आला” ववज्या.
मागे वळून बवघतलां तर रामची बाईक आली, त्याच्या
पाठीमागे बरु खा घालनू कोणीतरी होते. दोघेही गािीवरून पटकन
उतरले.

रामने बरु ख्यातल्या व्यक्तीचा हात धरला आवण गािीच्या
वदशेने पळू लागला. पढु े राम आवण मागे बरु ख्यातील व्यक्ती, आवण
रूळावरून हळूहळू सटु णारी रे ल्वे... पढु े िबयापाशी पोहचताच
लग्नाचा शालू घातलेल्या एका मल
ु ीने आपला हात पढु े के ला.
रामने बरु ख्यातील व्यक्तीला पढु े के लां आवण रे ल्वेमध्ये चढवलां
आवण स्वत: वतथेच थाांबला. बरु ख्यातल्या व्यक्तीनेवर चढताच
स्वत:चा बरु खा वर के ला. बरु ख्यात एक मल
ु गा होता...
तो मल
ु गा धापा टाकत बोलू लागला, “राम खरांच खपू उपकार
झाले तझु े तू आम्हाला पळून जाण्यास मदत के ली नसती तर काय
झालां असतां हा ववचार सद्ध
ु ा करवत नाही...”
तेवढ्यात त्यामल
ु ीने त्यामल
ु ाचा हात हातात घेतला आवण
रामकिे बघनू बोलली, “ Thank you so much राम”
“मी जे काही के लां ते मैत्ी आवण प्रेमासाठी के ल,ां त्यामळ
ु े
thanks म्हणण्याची गरज नाही...”
आता रे ल्वेगािीचा वेग थोिा वाढला आहे हे लक्षात येताच
राम बोलला, “बरां ते सगळां जाऊदे पढु े काय करायचांय ते लक्षात
आहे ना...?”
दोघेही मल
ु गा आवण मल
ु गी एकमेकाांकिे बघनू हसले... “हो
आहे लक्षात”

“वतथे पोहचल्यावर मला िोन करा...” असां म्हणनू रामने
त्यानां ा बाय के ल.ां
तेवढ्यात मागनू ववज्या जोरात ओरिला, “रामऽऽऽ... मागे
वळून बघ...”
रामने मागे वळून बवघतलां तर आठ गांिु त्याच्या मागे उभे होते
ते पण हातात बाबां च्ु या जाि काठ्या धरून, त्यातील एक जण पढु े
येऊन बोलला, “ते दोघे तर गेले पळून, आता तझु ां काय, तल
ु ा कोण
वाचवणार.” असां म्हणनू तो आवण त्याचे साथीदार एकमेकाांकिे
बघनू हसायला लागले.
लाबां उभे असलेले आज्या आवण ववज्या रामच्या मदतीसाठी
पळत त्याच्याकिे येऊ लागले तर पळत येणाऱ्या आज्या,
ववज्याला रामाने हात दाखवनू लाांबच थाांबायला साांवगतले.
त्यातील दसु रा गिांु ...“ आम्ही आठ तू एकटा स्वत:ला काय वहरो
समजतो काय.”
राम अगदी स्टाईलमध्ये, “समजायचांय काय आहेच मी वहरो”
असां म्हणनू एक एकाला अस धतु ो जणू धोबी घाटचा धोबी कपिे
धतु ो.
िाईट पणू व झाल्यावर आज्या म्हणाला, “चला लवकर आज
कॉलेजचा पवहला वदवस उशीर व्हायला नको.”

ववज्याने पोटाला हात लावला, “अरे मला आता भक
ू लागली
आहे.”
रामने त्याांच्याकिे पावहले, “ठीक आहे आपण आधी माझ्या
घरी जाऊ मस्तपैकी काही तरी खाऊ मग वकशनकिे जाऊ आवण
मग कॉलेजला.” दोघाांनीही ok म्हणत गािीला वकक मारली.
वतघेही रामच्या घरी पोहचले तेव्हा त्याच्या घरापढु े गदी होती.
गदीकिे पाहत आज्या बोलला, “तझ्ु याघरापढु े एवढी गदी कसली
रे ?”
राम, “माहीत नाही, चला बघयु ा काय झालां आहे.” असां
म्हणनू गदीतनू मागव काढत वतघेही आत गेले.
रामला पाहताच गदीतनू एक माणसू रागात बोलला, “हे पहा
रामची आई आला तमु चा राम ववचारा त्याला, कुठां पळवनू नेलय
माझ्या सायलीला.”
ववज्याने आज्याला ववचारले, “ही सायली कोण…?”
“अरे आत्ताच आपण वतला पळून जायला मदत के ली ती…”
“अरे हो मी ववसरलोच…”

आईने रामकिे पावहले, “राम ह्याांची मल
ु गी कुठां आहे, त्याांचां
म्हणणां आहे की तू वतला पळवनू नेलां आहे.”
राम, “आई मी तझ्ु यासमोर उभा आहे. मी कसा वतला पळवनू
नेईल.” बरोबर बोलतोय माझा मल
ु गा, तम्ु ही माझ्या मल
ु ावर
कसलेही आरोप करू नका.” असां म्हणनू रामच्या आईने रामची
बाजू घेतली.
वतचा बाप रागात, “हे पहा रामची आई मी असां म्हणत नाही
की माझी सायली तमु च्या मल
ु ाबरोबर पळून गेली आहे. मी
म्हणालो वतला पळून जाण्यास रामने मदत के ली आहे.”
आई आपल्याकिे बघत आहे हे कळताच राम, “आई तझु ी
शप्पथ मी...” राम थोिा अिखळला.
“आता बोल आता का गप्प बसला, बोल” सायलीचे बाबा.
“एक वमवनट आधी मला साांगा वकती वाजताच्या समु ारास
सायली पळून गेली.
सायलीच्या बाबानां ी आजबु ाजच्ु या लोकाक
ां िे बवघतले
आवण बोलले, “दोन तास झाले असतील.”
“मी एका तासापवु ी वसटी हॉवस्पटलमध्ये होतो, सायलीचा
आवण राहुलचा अॅवक्सिांट झाला होता, मी वतकिेच होतो.”

“काय अॅवक्सिांट कशी आहे माझी सायली, लय लागलां तर
नाही वतला...”
राम, “लागलां तर आहे, पण मला वाटत तम्ु हीच जाऊन
बघाव.ां ”
“हा लगेच जातो ...” असां म्हणत सायलीचे बाबा तािकन
तेथनू वनघनू गेले आवण बावकचेही.
आईने आज्या ववज्याकिे पावहले, “मी असांही म्हणू शकत
नाही की तम्ु ही ह्याला वबघिवताय, कारण मला माहीत आहे की
हाच तम्ु हाला वबघिवतोय ते, तो वकशन तमु च्यात कसा आला
कुणास ठाऊक गणु ी बाळ आहे, त्याला वबघिऊ नका म्हणजे
झालां.”
“आई तझु ां आपलां काहीतरीच असतां, आम्हाला भक
ू लागली
आहे जेवायला वाढ.”
“हात धऊ
ु न घ्या जेवायला वाढते.” असां म्हणनू आई वनघनू
गेली.
रामच्या खाांद्यावर अचानक हात पिताच त्याने मागे वळून
बवघतले, “दाजी तम्ु ही...”
“हा मीच, आता बोला पटापट काय झालां ते”

“काय दाजी, कशाबद्दल”
“हेच की कुठे गेलता तम्ु ही, अगदी खरांखरां साांगा.“
राम त्यानां ा सगळां सागां तो की कसां सायली आवण राहुलचां प्रेम,
घरच्याांच्या ववरोध, ते पळून जाण्यासाठी के लेली मदत.
“आवण ही हॉवस्पटलची काय भानगि आहे...?”
“काही नाही, त्याांचा सायली आवण राहुलच्या लग्नाला नकार
होता पण आता हॉवस्पटल येईपयांत त्याच्ां या िोक्यात खपू ववचार
येतील की आपण जर होकार वदला असता तर सायली आज
हॉवस्पटलमध्ये नसती आवण वतथां हॉवस्पटलमध्ये पोहचल्यावर
वतला सख
ु रूप पावहल्यावर ते त्याच्ां या लग्नाला होकार देतील.”
“आवण नाही वदला तर?”
राम एकदम स्टाईलमध्ये, “दाजी तम्ु हाला तर माहीतच आहे...
त्या श्रीरामाांच्या धनष्ु यातनू वनघालेला बाण आवण ह्या रामच्या
िोक्यातां नू वनघालेला प्लॅन कधीच िे ल जात नाही.”
तेवढ्यात आईचा आवाज आला.
राम, “चला जेवयु ा.”

जेवण झाल्यावर वतघेही वकशनकिे वनघाले. आज्या ववज्या
एका बाईकवर तर राम दसु ऱ्या बाईकवर. त्याच्याकिे जाताना
रामला आईचे शबद आठवले. वकशन म्हणजे एक साधा सरळ
कॉलेज टॉपर. आमचा आवण त्याचा काही सांबांध नाही. पण
मागच्या सेमला त्याने के लेल्या मदतीमळ
ु े आम्ही वतघेही पास
झालो. तेव्हापासनू तो आमच्या ग्रपु चा भाग झाला.
वकशनच्या बांगल्यासमोर बाईक थाांबवनू रामने आवण
आज्याने हॉनव वाजवला हॉनवचा आवाज ऐकून वकशन बांगल्याबाहेर
आला आवण गेटमधनू बाहेर आल्या आल्या बोलला, “आज
उशीर झाला.”
आज्याने घि्याळात पावहले, “हा थोिासा, बस पटकन तल
ु ा
वाटेत साांगतो.”
“अरे थाबां ा माझी बहीण येत आहे, ती यावर्ी आपल्यासोबत
वशकणार आहे.”
बहीण म्हणताक्षणी आज्या आवण ववज्याची नजर बांगल्याकिे
वळली, साहावजकच कोण आहे आवण महत्त्वाचां वदसायला कशी
आहे हे पाहण्यासाठी...

वकशनने बांगल्याकिे पावहले, “मेघना चल लवकर
आपल्याला उशीर होईल...” तशी मेघना बगां ल्याच्या गेटमधनू
बाहेर आली.
तशी आज्या आवण ववज्याची नजर वतच्यावर पिली, आधी
दोन सांदु र पाय त्यात छुमछुम वाजणारे पैंजण, सांदु र अशी लाल
वहरव्या रांगाची सािी, लाांब के साांची वेणी, छोटी गोल वटकली,
गळ्यात सोन्याची चैन तर कानात सोन्याच्या ररांगा, वणव गोरा, त्यात
गालाांवर खळी त्यामळ
ु े तर ती खपु च सांदु र वदसत होती... पण त्याच
बरोबर त्याच्ां या हे ही लक्षात आलां की ती त्याच्ां या टाईपची नव्हती.
म्हणनू दोघाांनीही वतच्यावरील नजर बाजल
ू ा के ली.
मेघना गेटमधनू बाहेर आली तेव्हाच नेमका रामला िोन
आला, त्यामळ
ु े मेघनाकिे न पाहता त्याने बाईकवर बसनू आलेला
कॉल उचलला, “Hello..बोल जय.”
जय हा रामचा वमत्. तो वयाने रामपेक्षा ५ वर्ाांनी मोठा होता
पण अनाथ असल्यामळ
ु े आवण खपू हुशार असल्याने रामने त्याला
वशक्षणासाठी लागणाऱ्या पैशाच
ां ी मदत के ली. आवण नतां र
स्कॉलरवशप वमळवनू तो िॉक्टर बनला आवण त्याच शहरात एका
हॉवस्पटलमध्ये कामाला लागला. तोही रामचा खपू चागां ला वमत्

होता. जय रामला खपु च मानत असतो कारण राम सोिून त्याचां या
जगात दसु रां आपलां म्हणणारां कोणीच नव्हत.ां
वकशनने मेघनाची आज्या आवण ववज्याबरोबर ओळख करून
वदली. रामची ओळख करून देणार तेवढ्यात,
रामने मोबाईलला थोिा बाजल
ू ा के ला आवण मागे वळून न
बघता बोलला, “वकशन चल लवकर, नांतर ओळख करून दे बस
पटकन गािीवर.
वकशनने मेघनाकिे पावहलां, “तू बस रामच्या गािीवर मी या
गािीवर बसतो.” वतने मानेने होकार वदला.
मेघना गािीवर बसली, रामने वखश्यातनू हेििोन काढला,
मोबाईलला जोिून कानात अिकवला, िोन वखशात ठे वला आवण
बाईकला वकक मारली.
जाता जाता रामने मोबाईलवर जयला ... तर ववज्याने
वकशनला ...सकाळचा प्रसांग सावां गतला, मेघनाने देखील ऐकला.
कॉलेजच्या गेटमधनू आत जाताच, बाईक पावकां गमध्ये गािी
थाबां वनू रामने जयला बाय करून िोन ठे वनू वदला.

रामला बघताच मल
ु ींचा घोळका त्याच्या भोवती आला.
त्यानां ा पाहून मेघना बाजल
ू ा झाली. त्यानां ी मेघनाकिे पावहले आवण
रामला ववचारले, “राम ही कोन...?”
तो मागे वळून बघणार तोपयांत ती वतथनू वनघनू गेली होती
आवण त्याच्या लक्षात आलां की अजनू आपण वतला पावहलां
देखील नाही.
“राम.. राम.. लक्ष कुठां आहे, कोन होती ती मल
ु गी ?” रीना
(रीना, राम वर जाम विदा, पण राम कधी वतच्याकिे पाहत नसे.)
“ती होय वकशनची बवहण आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये न्यु
अॅिवमशन आहे.”
वतथनू थोि्याशा लाबां अतां रावर उभी असलेल्या मेघनाने
रामकिे बघत वकशनला ववचारले, “वकती मल
ु ी आहेत ह्याांच्या
भोवती, हे नक्की करतात काय...?”
“तो काही करत नाही हाच तर प्रॉबलेम आहे.”
“मी नाही समजले.”
“त्याला हे सगळां नाही आवित, पण तो हे त्या मल
ु ींना नाही
सागां णार...

“का...?”
तो एकावेळी वकतीही गांिु ाना एकटा मारे ल, पण कोणत्याही
मल
ु ीकिे नजर वर करून पाहणार नाही.”
“पण ते तर त्याांच्याशी बोलत आहेत...”
“आता बघ दोन वमवनटात कसा त्या घोळक्यातनू बाजल
ू ा
होतो.”
आवण अगदी तसच
ां झाल.ां
“हा तम्ु ही चाांगल ओळखता त्याांना”
“हो मग आम्ही वमत् कमी एकमेकाच
ां े भाऊच जास्त वाटतो.
तू असां कर ती पढु े रुम वदसतीये ना ती आपली क्लासरुम आहे, तू
जा मी वप्रांवसपलानां ा भेटून येतो.”
“हम्म.”
मेघना क्लासरुमकिे जाता जाता आजबु ाजल
ु ा बघते. कॉलेज
खपू मोठां होतां वतने याआधी येवढां मोठां कॉलेज कधीच पावहलेलां
नव्हत.ां कॉलेज चार मजली होती. प्रत्येक मजल्यावर दहा खोल्या
आवण बरोबर मध्यभागी वजना होता. कॉलेजसमोर मोठ ग्राउांि
आवण त्याच्या बाजनु े मोठ मोठी झािे त्यात अशोकाचे, नारळाचे,
बदामाचे अशी खपू झािे आवण बरीचशी िुलझािे ही होती.

ग्राऊांिवर बरीचशी मल
ु े मल
ु ी होती त्याांना पाहून वतच्या
लक्षात आलां की वतने एकटीनेच सािी घातली होती आजबु ाजच्ु या
मल
ु ींनी कोणी पांजाबी ड्रेस तर कोणी लेवगज- टॉप तर कोणी वजन्स
टॉप अशी कपिे घातलेली होती आवण त्यामळ
ु े च की काय पण
आजबु ाजनु े जाणारी मल
ु े , मल
ु ी वतच्याकिे बघनू हसत होती.
वतकिे राम, आज्या आवण ववज्या क्लासरूमच्या वदशेने जात
होते.
“राम यातल्या एखादीला हो म्हण लाईि सेट हे बॉस...” असां
म्हणनू आज्या ववज्याने एकमेकाांना टाळी वदली.
“तम्ु हाला माहीत आहे मला कशी मल
ु गी पावहजे... मग का
परत परत तेच बोलता.”
त्याला मध्येच थाांबवत, “एक... एक वमवनट... मी साांगतो.
अशी मल
ु गी जी वबनधास्त असेल, वतला मावहती असेल की वतला
वतच्या आयष्ु यात काय करायचां आहे आवण महत्त्वाचां वतला वतचां
रक्षण स्वत: करता आल पावहजे.” असां म्हणत ववज्याने हसायला
सरुु वात के ली.
“हसतो काय तल
ु ा काय वाटत मला अशी मल
ु गी भेटणार
नाही”

ववज्या, “मी असां कुठां म्हटलां नाही भेटणार, भेटणार की
तल
ु ा.”
आज्या, “अरे वतला जाऊदे, राम मेघनाला बवघतलां का तझु ी
अवण वतची जोिी मस्त आहे.”
“वेिा झाला आहे का त.ू .. अरे ती वकशनची बहीण आहे...गप
बसा काहीही बोलू नका चला आता.”
क्लासरूममध्ये गेल्यावर त्याांना वदसले की, सगळी मल
ु े
घोळका करून मोठमोठ्याने हसत होती. त्याांना काहीच समजत
नव्हते काय चाललां होतां.
रामने थोिांसां पढु े जाऊन ववचारले, “काय चाललां आहे येथे.”
त्याला वतथे पाहून सगळे आपापल्या जागेवर जाऊन बसले.
त्या घोळक्याच्या मध्यभागी मेघना आवण स्वाती होती, स्वाती
देखील मेघना सारखी साधी मल
ु गी होती आवण त्यात कॉलेजमध्ये
सािी घालनू आल्यामळ
ु े सगळे त्याांच्यावर हसत होते.
मेघनाने रामकिे बघनू स्माईल वदली. पण रामने बघनू न
बवघतल्यागत के लां आवण पढु े जाऊन तो त्याच्या बेंचवर जाऊन
बसला.

बेल वाजली, वकशन ही तोपयांत आला. सगळे च आपापल्या
जागेवर जाऊन बसले. मेघनाला आवण स्वातीला कोणीही त्याांच्या
शेजारी बसू वदले नाही. मग शेवटी दोनच जागा रावहल्या एक राम
शेजारी आवण दसु री वकशन शेजारी.
स्वाती वकशनशेजारी बसली मग मेघनाला रामशेजारी बसावां
लागलां.
सर आत येताच सगळे उभे रावहले, “well-come sir”
“sit down, आता कॉलेजचां शेवटच बर्व सरू
ु झालां, आता
तरी अभ्यास करा, काय राम, अजय, ववजय.”
“हो सर “
“मला क्लासमध्ये एक नवीन ववद्याथीसद्ध
ु ा वदसत आहे, हा तू
नाव काय तझु ां.” सरानां ी मेघनाकिे बोट दाखवले.
“मेघना”
“शेवटच्या वर्ावला इकिे अॅिवमशन कसां घेतलां.”
“वकशन दादा म्हणाला हे कॉलेज खपू छान आहे म्हणनू ...”
“वकशनची बहीण आहेस... छान, म्हणजे तू ही हुशार
असणार. Sit down, तर आज कोणतेही लेक्चर होणार नाही, उद्या
नवीन ववद्याथाांच्या स्वागताचा कायवक्रम तम्ु ही आयोवजत करायचा

आवण तमु ची जी काही पाटी असेल तर ती कॉलेज सटु ल्यावर
करायची.” असां म्हणनू सर वनघनू गेले.
सगळ्यामल
ु ाांनी वशट्टया वाजवायला सरुु वात के ली.
राम मात् मेघनाकिे बघत रावहला, “तू वकशनची बवहण
आहेस”
मेघनाचे हावभाव बघनू , “हे बघ मला माहीत आहे सकाळी
आपण एकत् आलो, पण मी नाही पावहलां तल
ु ा sorry…”
“it’s ok”
“sorry again”
“परत कशाबद्दल”
“तू मघाशी मला smile वदली आवण मी तल
ु ा ignore के ल.ां
मला वाटलां तू दसु ऱ्या मल
ु ींगत माझ्यावर लाईन मारत आहेस.”
“काय मी आवण तमु च्यावर लाईन मारत आहे... तम्ु ही असा
ववचारतरी कसा करू शकता... अहो आपण सकाळीच तर
भेटलो... आवण तम्ु ही...”
वतला मध्येच थाांबवत राम बोलला, “अगां हो हो थाांब
...Sorry म्हटलां ना... तल
ु ा”
“ok…”

“Friends” हात पढु े करत.
“ok friends” वतनेही हात पढु े करून हात वमळवला.
“एक ववचारू तू आवण वकशन एका वगावत कसे, तम्ु ही जळ
ु े
आहात का?“
“नाही... मी मामेबहीण आहे त्याच
ां ी.”

दुसऱ्यष ददवशी,
कायवक्रम सरू
ु झाला, नवीन ववद्यार्थयाांचां स्वागत झाल,ां
वशक्षकाांची भार्णे झाली. काही ववद्यार्थयाांची मनोगते देखील
झाली.
सत्ु सांचलन करणारी ररना बोलू लागली, “आपला कायवक्रम
सांपला हे जाहीर करण्याआधी मी रामला ववनांती करते त्याने दोन
शबद बोलावे.”
अचानक बोलावल्यामळ
ु े थोि्या गोंधळलेल्या अवस्थेत राम
पढु े गेला.
“हे आमचां शेवटच वर्व, सर म्हणाले राम आता तरी अभ्यास
करां… आई म्हणते माक्सव चागां ले नाही वमळाले तर नोकरी वमळणार
नाही, नोकरी नाही तर पढु े काय होणार...हा वतचा नेहमीचा प्रश्न...
पण यानां ा वकती वेळा सागां ायचां की मला नोकरी करायचीच
नाही.
खरां सागां ायचां तर प्रत्येकाच्या आयष्ु यात त्याचां एक स्वप्न
असतां आवण माझांही आहे,
गावात माझी स्वतःची शेती असावी, त्यात माझां छोटांसां पण
छान घर, मी शेतात काम करणार, दपु ारी बायको गरम गरम जेवण

बनवनू घेऊन येणार, मग आम्ही दोघेही मस्त एकमेकाांना घास
भरवत जेवणार.
आई बाबा अांगणात खाट टाकून बसणार, आवण त्याांच्या
समोर माझी दोन्ही वचलीवपली आगां णभर खेळणार.
माझां सवव कुटुांब माझ्यासमोर असणार. भलेही पैसा कमी
असेल पण मन आनदां ाने भरलेलां असेल.
यासाठी मला वाटत नाही मला वशक्षणाची गरज आहे, तरीही
जेवढां गरजेचां आहे तेवढां वशक्षण नक्कीच घेतो आहे...”
टाळ्याांच्या किकिाटाचा आवाज पणू व हॉलमध्ये पसरला.
कायवक्रम सपां ल्यावर सगळे घरी गेले.

दकशनच्यष बगं ल्यषमध्ये,
वकशनने रामला िोन के ला, ”राम, पाटी वकती वाजता सरू
ु
होणार आहे.”
“७ वाजेपयांत होईल सरू
ु ”
“ठीक आहे मग तू कॉलेजमध्ये भेट, आम्ही दोघेही िायरे क्ट
वतथेच येतो”
“ok”
वकशनने िोन ठे वला.
“मेघना आवर लवकर उशीर होईल आपल्याला.”
“हा झालां... चला.”
वकशनने वतच्याकिे बवघतलां, “हे काय घातलां आहे तू !”
“सािी…… कशी वदसतेय मी?”
“अगां पाटी आहे, पाटीला कोणी सािी घालतां का.”
“मला आविते घालायला, चला नाहीतर उशीर होईल.”
“आवण आधी हे अहो जाहो बांद कर.”
“मी तमु च्याशी एके री आवाजात नाही बोलू शकत, आवण का
त्याचां कारण तम्ु हाला माहीत आहे.”
“बरां बाई...चल आता...”

कॉलेजमध्ये,
वमटींगच्या हॉलमध्ये पाटीची सोय के ली होती. वकशन आवण
मेघना पोहचले तेव्हा पाटी सरू
ु झालेली होती. मल
ु ां मल
ु ी
आपापल्या ग्रपु बरोबर उभी होती. काहीजण गाण्याच्ां या तालावर
िान्स करत होती तर काही वड्रांकची मजा घेत होती.
वकशन, “मी रामला िोन करतो कुठे आला आहे ववचारतो
तोपयांत तू बाहेरच थाांब आत जाऊ नको” असां म्हणनू तो तेथनू
वनघनू गेला.
तेवढ्यात मेघनाला कोणीतरी आवाज वदला, वतने इकिे
वतकिे पावहले, तेवढ्यात वतला स्वाती वदसली आवण वतने हात वर
के ला, “हाय... आलेच मी थाबां वतकिेच...”
ती गिबिीत स्वातीकिे जायला वनघाली वतचा धक्का
बाबल
ु ा लागला आवण ही गोष्ट वतच्या लक्षात आली वतने त्याची
मािी मावगतली, “आय यम सॉरी...”
बाबु एका टवाळ ग्रपु चा वलिर. रामचा आवण त्याचा
छत्तीसचा आकिा...
“अरे हा बघां कसला माल आलाय पाटीला.” बाबनु े वतच्या
सािीला हात लावला.
“हे बघा सोिा मला जाऊद्या”

बाबनु े वतचा हात पकिला.
“सोिा मला जाऊद्या”, मेघना वतचा हात सोिवण्याचा प्रयत्न
करू लागली. तेवढ्यात अचानक काहीतरी झालां दसु राच एक हात
मेघनाच्या मागनू आला त्याने गपकन बाबचु ा हात धरला तसा
बाबनु े मेघनाचा हात सोिला. मेघनाने मागे वळून बवघतले तर मागे
राम उभा होता.
रामने त्याला एक सनकन कानाखाली वाजवली, “मल
ु ींची
छे ि काढतो, लाज नाही वाटत, चल मािी माग वतची”
बाब,ु “सॉरी...”
“जा... चल वनघ” राम.
बाबनु े जाता जाता बोट दाखवल,ां “आज हा आला म्हणनू
वाचलीस, बघनू घेईन दोघानां ा” असां म्हणनू तो वतथनू वनघनू गेला.
“thanks...” मेघनाने रामकिे पावहलां.
“कशाबद्दल” रामला मल
ु ींनी स्वतःच्या रक्षणासाठी
दसु ऱ्यावर अवलांबनू राहणां मळ
ु ीच आवित नव्हतां. आवण म्हणनू च
तो मेघनावर वचिला होता.
“तम्ु ही मला बाबपु ासनू वाचवल्याबद्दल.”

“म्हणजे जे काम तू तझ्ु यासाठी करायला पावहजे ते मी के लां
म्हणनू thanks”
“तम्ु ही काय म्हणताय ते समजलां नाही.”
“काल सगळे वमळून जेव्हा तल
ु ा त्ास देत होते तेव्हा तू काही
बोलली नाही. मला वाटलां ठीक आहे नवीन जागा आहे. पण आज
ही तेच... “
“तम्ु हाला ही वाटत की मी सािी घालनू चक
ू के ली.”
“प्रश्न कपि्याांचा नाही, तू काहीही घाल, प्रश्न आहे
स्वरक्षणाचा,
मल
ु ींना स्वत:चां रक्षण स्वतः करता आलां पावहजे.”
मेघनाच्या िोळ्यात पाणी आलां ती तेथनू वनघनू गेली. स्वाती
ही वतच्यापाठोपाठ वतला समजवायला गेली.
आज्या, “राम तू एवढां का बोलला वतला”
ववज्या, “जा आधी जाऊन वतची मािी माग”
वकशन ही तेथेच उभा होता... जाणाऱ्या रामला त्याने थाबां वले
आवण म्हणाला, “त्याची काही गरज नाही, वतला थोिा वेळ दे, ती
होईल बरी.”

ववज्या, “ती तझु ी बवहणच आहेना, ती एवढी रिली तल
ु ा
काहीच वाटत नाही.”
“कारण ती माझी बवहण आहे आवण वतला मी चाांगलांच
ओळखतो, वतला कोणत्या गोष्टीच वाईट वाटेल आवण कोणत्या
नाही ते, चला आपण ड्रींक वपऊया” रामला तो बळबळ घेऊन
गेला.
थोि्यावेळान स्वाती पळत बाहेर आली...
आज्या, “अगां चोर वबर लागला की काय पाठीमागे, धाप
लागेपयांत पळायला...” असां म्हणत आज्याने ववज्याला टाळी
मारली.
राम, “तम्ु ही दोघां कुठे ही कसां सरू
ु होता, स्वाती तू आधी शातां
हो आवण काय झालां साांग...”
“राम ते...”
“काय झालांय स्वाती...?” वतचा घाबरलेला चेहरा बघनू
वकशन बोलला.
“वकशन ते बाबु मेघनाला उचलनू घेऊन गेला.”
“एवढांच ना...” असां म्हणनू त्याने मोठ्याने श्वास सोिला.

त्याच लक्ष बावकच्याांकिे गेलां, सगळे त्याच्याकिे टक लावनू
बघत होते मग त्याने स्वतःला सावरलां पन्ु हा स्वातीकिे गभां ीर
होऊन पावहले आवण म्हणाला, “काय... कुठे घेऊन गेला तो...?
दोन वमवनटे सगळे च शातां झाले कारण वकशनचां असां वागणां
कोणालाच समजलां नाही.
स्वाती, “कॉलेजच्या मागच्या मैदानाकिे...” असां म्हणाली
आवण सगळे जण वतकिे पळत सटु ले.

कॉलेजच्यष मषगच्यष मैदषनषवर,
मेघनाला बाबनु े मैदानावर उतरवले, “तझ्ु या सािीला हात
लावला म्हणनू रामने माझ्यावर हाथ उचलला...या बाबवु र हाथ
उचलला. बघ आजबु ाजल
ु ा कोणी नाही येणार आता तल
ु ा
वाचवायला.
“सोिा मला वप्लज” असां म्हणनू मेघना रिायला लागली
आवण पळायचा प्रयत्न करू लागली. पण वतला वतथनू पळता येत
नाही. कारण दहा लोकाांनी वमळून साखळी के ली होती.
“आता मी तझु ां वस्त्रहरण करणार आवण ते सोशल साईट्सवर
टाकणार, मग बघू तो राम काय करतो ते.”
“भाई उरका नाही तर सगळे येतील, मी शटु करतो.”
त्यातीलच एक गांिु मोबाईल हातात घेत बोलला.
“तम्ु हाला काही आयाबवहणी आहेत की नाही, तम्ु ही असां
कसां करू शकता वप्लज सोिा मला ……” मेघना रित रित
बोलली.
तेवढ्यात बाबनु े वतचा पदर पकिला.

“नाही... वप्लज मी तमु च्या पाया पिते मला माि करा.”
मेघना कधी हात जोित तर कधी, पदर पकित बोलत होती.
“अरे बोलत काय बसलाय बाबु भाय... मी शवु टांग सद्ध
ु ा सरू
ु
के लयां ...”
बाबनु े वतची सािी जोरात ओढली तशी मेघना गरगर विरली,
सािी बाबच्ु या हातात येताच ती त्याने लगेच हवेत उिवली, हे
सगळां काही क्षणातच घिलां...
तेवढ्यात राम, के शव पाटीसाठी आलेले सववजण तेथे पोहचले
आवण त्यानां ी जे काही पावहलां त्याच
ां ा त्याच्ां या िोळ्यावां र ववश्वास
बसला नाही.
एक वेगळीच मेघना, वतला पाहून बाबु आवण त्याच्या गॅगच
ां
हसनच थाबां ल.ां मेघनाने सािीच्याआतनू वजन्स टॉप घातलेला
होता. हे पाहून आज्या, ववज्या आवण स्वाती सगळे बाबक
ु िे बघनू
हसायला लागले.
बाबल
ु ा ते सहन होत नाही तो ओरिला, “ये... तल
ु ा सोिणार
नाही आता.”

बाबु वतच्याजवळ जाताच मेघना त्याने वतच्यावर उगारलेला
हात पकिून कोपऱ्यात मिु पनू त्याच्या पाठीला दाबते आवण
दसु ऱ्या हाताने त्याची कॉलर पकिते तेव्हा त्याचां तोंि वतच्या
ववरुद्ध बाजल
ू ा होतां,
“तझु ी वहम्मत कशी झाली माझ्या अांगाला हात लावायची...”
असां ओरिून वतने त्याला जवमनीवर आपटलां... मेघनाच्या
चेहऱ्यावरून आवण हावभावावरून हे स्पष्ट वदसत होतां की वतचा
राग अनावर होत होता... आवण ज्याच्यावर वतचा हात पिेल त्याची
काही खैर नव्हती...
बाबनु े खाल्लेला मार बघनू सगळे गप्प झाले. दोन वमवनटे
शाांततेत गेली, कोणालाही हे पटत नव्हतां की ही वतच मेघना आहे
जी मघाशी रित होती...
वतला मारायला अजनू दोन पोरां आली मेघनाने त्याांना हात
दाखवला ती मल
ु े आहे त्याच जागेवर थाांबली मग वतने स्वतःच्या
के साच्ां या वेणीचा ववग काढून त्यातल्या एकाच्या हातात वदला व
आपल्या दोन्ही हाताांनी बॉपकट असलेली के स हालवले. आवण

त्या दोघाांना ही वतने वतच्या स्टाइलने मारले. ती ज्या पद्धतीने िाईट
करत होती त्यावरून हे स्पष्ट होतां की वतने ट्रेवनगां घेतलां होतां.
नांतर बावकची मल
ु े देखील मदतीला आली.
राममात् वतच्याकिे एकटक पाहत होता. पाटीतही त्याचां लक्ष
वतच्याकिेच होतां. घरी आल्यावर देखील वतचा ववचार त्याच्या
मनातनू जात नव्हता.

रषमच्यष घरी,
राम स्वतःच्या रूममध्ये आरश्यासमोर उभा राहून स्वतःशीच
बोलू लागला, “राम काय होतांय तल
ु ा?... सतत वतचाच चेहरा का
येतोय िोळ्यासमोर... अरे ती वकशनची बहीण आहे वतच्याबद्दल
ववचार करणां चक
ु ीचां आहे…… राम सावर स्वतःला”
तेवढ्यात मागनू त्याचे दाजी आले, “स्वतःशीच काय
बोलतोय राम...”
स्वतःला सावरत राम बोलला, “काही नाही दाजी...”
“आता माझ्यापासनू सद्ध
ु ा लपवणार होय त.ू ..”
“तसां नाही दाजी...ते…”
“अरे सागां मन मोकळां होईल तझु .ां ”
रामने त्याांना मेघना भेटल्यापासनू ते पाटीत घिलेल्या
प्रसगां ापयांत सगळ काही साांवगतले.
“ओह... असा आहे तर मॅटर...”
“माहीत नाही दाजी काय पण, सतत वजकिे-वतकिे वतच
समोर वदसतां आहे, मनात वतचा ववचार जरी आला तरी काळीज
धिधि करतां आहे, काय होतां आहे काहीच समजत नाहीये...

आवण त्यात ती वकशनची बहीण आहे मी वतच्याबद्दल असां ववचार
करणां चक
ु ीचां आहे.”
“हे बघ राम तझु ां मेघनावर प्रेम आहे... आवण प्रेम हे आपण
मनातनू करतो, मनापासनू करतो... त्यामळ
ु े त्यात चक
ु ीचां असां
काही नसतां” दाजी.
“काहीतरीच काय दाजी, प्रेम आवण माझां तेही मेघनावर...
अहो दोनच तर वदवस झालेत वतला भेटून.”
“तल
ु ा पटत नाही, ठीक आहे िोळे वमट, कोन वदसतयां ते
साांग...?”
त्याच्या चेहऱ्यावर एक गोि स्माईल आली...मेघना...म्हणजे
मी मेघनावर प्रेम करतो... असां राम मनात म्हणतच असतो की…
“मी बरोबर होतो ना राम मेघनाचा चेहरा वदसला ना तल
ु ा?”
“नाही… नाही वदसला वतचा चेहरा...” राम थोिासा
अिखळत बोलतो.
“राम माझ्याशी खोटां बोल पण स्वतःच्या मनाशी खोटां नको
बोल.ू .. आवण जर तल
ु ा वकशनला काय वाटेल याची काळजी
असेल तर त्याच्याशी स्पष्ट बोल आवण मग वनणवय घे... मी जातो”
असां म्हणनू दाजी वनघनू गेले.

“दाजी बरोबर बोलत होते माझां मेघनावर प्रेम आहे… पण
मला हे वतला सागां ायच्या आधी वकशनला सावां गतलां पावहजे.”

दुसऱ्यष ददवशी सकषळी रषमच्यष घरी,
रामच्या आईने रामला ववचारले, “राम काल काय झालां
कॉलेजमध्ये”
“काही नाही, पण तू का ववचारत आहेस...?”
“कॉलेजमधनू िोन होता, तझ्ु या बाबाांना बोलावलांय, काय
झालां ते खरांखरां साांग.”
“मला नाही माहीत का बोलावलां आहे.”
“बरां चल मी येतो तझ्ु याबरोबर, मग बघू काय झालां ते, तू
काळजी करू नको आपला राम काहीही चक
ु ीच वागणार नाही
ववश्वास आहे माझा.” बाबा.

कॉलेजमध्ये,
कॉलेजमध्ये गेल्यावर कळलां, काल मार खाल्लेल्या मल
ु ाांच्या
आई वविलाांनी तक्रार के लेली होती म्हणनू वप्रांवन्सपलाांनी पाटीत
असणाऱ्या सवाांच्या पालकाांना बोलावलां होतां. कारण त्या पोराांनी
घरी काहीच सावां गतलेलां नव्हत.ां
रामचे बाबा, “काय झालां सर आम्हाला का बोलावलां आहे
इथे?”
वप्रांवन्सपल, “हो साांगतो पण त्याआधी, या मल
ु ाांना कोणी
मारलां त्या सवाांनी समोर या” सगळे समोर आले. त्यात मेघनाला
पाहून सगळे आश्र्चयवचवकत झाले.
बाबचु ी आई, “तल
ु ा लाज नाही वाटत एक मल
ु गी असनू ही
मारामाऱ्या करतेस. हेच वशकवलां का तझ्ु या आईबापाने...!”
आईबापाच
ां े नाव घेताच मेघनाला खपू राग आला पण तो
मनातच दाबनू ती बोलली, “हे बघा काकू, माझ्या आईबापाने मला
काय वशकवलां वकांवा काय नाही वशकवलां त्यावर आपण नांतर
कधीतरी बोलू पण आधी तमु च्या पोरानां ी मार का खाल्ला यावर
बोल.ू ..”
बाबचु ी आई, “मला माहीत आहे माझ्या पोराने काही के लां
नसेल... तम्ु हीच काय तरी खोि काढली असेल...”

वप्रवन्सपल सर, “सगळे शाांत बसा, मेघना तू साांग काय झालां
ते...”
मेघनाने त्याांना पाटीत घिलेली पणू व घटना साांवगतली.
हे सगळां ऐकल्यावर सगळ्याांनाच धक्का बसला अगदी
बाबच्ु या आईला देखील. मग भानावर येऊन बाबच्ु या आईने
बाबल
ु ा खपू मारलां, ”माि कर पोरी ह्याच्या बाजनु े मी तझु ी मािी
मागते.”
मेघना, “काकू तम्ु ही मािी नका मागू आवण याांना मारू देखील
नका कारण याांना वशक्षा मी कालच के ली आहे आवण त्यानांतर मला
नाही वाटत ते पन्ु हा कोणत्याही मल
ु ीची छे ि काढतील. हो ना...?”
असां म्हणनू वतने आपली एक भवु ई उांचावनू सवव मल
ु ाांकिे पावहले.
तसे सववजण हो… हो करत माना हलवू लागले.
मल
ु ाांची ती प्रवतवक्रया बघनू आजबु ाजल
ु ा असणारी माणसे
हसू लागली.
“खरांच तझ्ु यासारखां प्रत्येक मल
ु ीने असलां पावहजे, तू असां का
नाही करत आपल्या कॉलेजमधल्या मल
ु ींना सेल्िवििे न्स
करायला वशकव.” वप्रांवन्सपल म्हणाले.

“सॉरी सर पण मी हे नाही करू शकत.”
“पण का……?”
“कारण यापेक्षाही खपू मोठी जबाबदारी माझ्यावर आहे”
एवढां म्हणनू मेघना वतथनू गेली.
वप्रवन्सपलाांच्या खोली बाहेर येताच रामने मेघनाला हाक
मारली,
“काय झालां राम”
“तू आमच्याशी खोटां का बोलली” तेवढ्यात सगळा ग्रपु तेथे
आला, सगळ्याांच्या चेहऱ्यावर तोच प्रश्न होता.
“याच उत्तर मी देतो” असां म्हणत वकशनमध्ये आला.
“मेघनाच्या अशा वागण्याने वतला बऱ्याच कॉलेजमधनू
काढण्यात आलां होतां येथेही तेच होऊ नये म्हणनू हे नाटक आम्ही
के लां.”
मेघना हात जोिून बोलली, “मी जर तम्ु हाला दख
ु ावलां असेल
तर माि करा.”
“मेघना तू तो िायलॉग ऐकला आहे का?”ववज्या.
“कोणता...?”

“दोस्ती में नो सॉरी, नो थॅक्य
ां ”ु
ववज्याच्या या वाक्यावरून सगळे खपू हसतात.
त्या घटनेला काही वदवस उलटून गेले, तरीही रामला
वकशनशी त्याचां मेघनावर असलेल प्रेम कसां सागां ावां हे सचु त
नव्हत.ां .. तरी एक वदवस वहमां त करून त्याने वकशनला िोन
लावला...
“Hallo… वकशन तझ्ु याशी महत्त्वाचां बोलायचां होतां.” राम
“हा बोलना” वकशन
“िोनवर नाही, भेटून”
“कुठे ”
“नेहमीच्या वठकाणी, अध्यावतासात”
“ठीक आहे.” थोि्यावेळात दोघेही तेथे पोहचले.
राम आवण वकशनचां नेहमीचां वठकाण म्हणजे त्याांच्या
शहराबाहेरून वाहणारी नदी आवण नदीच्या वकनारी असणारां
विाचां झाि... सायांकाळी ५ वाजल्यानांतर त्याविाच्या झािाखाली
बसले की खपू छान वाटायचां. आजबु ाजल
ु ा असणारी शाांतता

आवण वरती असणारी झािाची थांि सावली आवण समोर नदीच
ववहगां दृश्य आवण त्यात हळूहळू अस्ताला जाणारा सयू व अस्वस्थ
मनालाही शाांत करी...
पण अशा वातावरणात देखील रामचां अस्वस्थ मन शाांत होत
नव्हत.ां
वकशन रामला पाहून बोलला, “बोल काय म्हणतोस.”
राम त्याच्यापासनू लाांब जात म्हणाला, “वकशन ते... कस
साांगू हेच कळत नाही...”
“हे बघ हे आढे वेढे घेण बांद कर आवण जे काही आहे ते स्पष्ट
बोल...”
एक मोठा श्वास घेत, “वकशन ते... माझां मेघनावर प्रेम आहे.”
“काय बोललास... माझ्याकिे बघनू बोल”
“हेच की माझां तझ्ु या बवहणीवर प्रेम आहे हे बघ तू रागाऊ
नकोस, तल
ु ा जर पटणार नसेल तर मी नाही वतला कळू देणार.”
“तू काय वेिा झाला काय... मला का नाही आविणार...उलट
मी वतच्यासाठी खपू खश
ु आहे”

“चल मग वतला आता जाऊन सगळ साांगतो...”
“नाही राम ऐक माझां आत्ता वतला नको काही साांग.ू ”
“पण का?”
“वतने वतच्या बाबाांसाठी लग्नां न करण्याचा वनणवय घेतला
आहे. आधी तू वतला समजनू घे, मैत्ी वाढव, वतच्यामनात काय
आहे हे जाणनू घ्यायचा प्रयत्न कर.”
“ते कस”ां
“मी मदत करे न ना तल
ु ा, आता चल घरी जाऊ.“
त्यानतां र कॉलेज, सट्टु ीत विरायला जाणे, वपकवनक, वपक्चर
बघायला जाणे, पाटी करणे, अधनू मधनू प्रोजेक्ट्स करणे यामध्ये
वेळ वनघनू जात होता...
राम आपल्या िोळ्याांनी... कधी नकळत घिणाऱ्या
स्पशावन…
े तर कधी हावभावातनू वतला सागां ण्याचा प्रयत्न करत
होता पण त्याचा काहीही िायदा नव्हता.
या सगळ्यात त्याला एक गोष्ट चागां लीच समजली ती म्हणजे
मेघना कधीच वकशनला एकटां सोित नव्हती, ती सतत त्याच्या

सोबत असायची. वतला कधी एकटीला भेटायला बोलावलां तर ती
नाहीच म्हणायची.
एके वदवशी त्याने वतला आवण वकशनला घरी जेवायला
बोलावले. घरच्यानां ा तर आधीच सवव माहीत होत.ां

रषमच्यष घरी,
रामची आई मेघनाला आवण वकशनला गेट बाहेर उभां
रावहलेलां बघनू बोलली, “या पोराांनो आत या असां बाहेर का
थाबां लाय…… राम, राम बाहेर ये बघ कोण आलां आहे.”
राम बाहेर येतो तेव्हा मेघना गेटमधनू आत येत होती आज
वतने पणू व पाढां -या रांगाचा अनारकली ड्रेस घातला होता आवण
के साांमध्ये पाांढ-या रांगाचा बेल्ट लावनू बावकचे के स मोकळे सोिले
होते त्यात वतच्या गालावर पिणाऱ्या खळीमळ
ु े ती खपु च सांदु र
वदसत होती. रामची नजर वतच्यावरुन हलतच नव्हती.
मागनू दाजींचा हात खाांद्यावर पिताच राम भानावर आला.
रामची आई, “बसा पोराांनो, पांधरा वमवनटात जेवन तयार
होईल, राम तोपयांत मेघनाला घर दाखव वकशन काय येतच असतो
अधनू मधनू .”
राम, “चल मेघना”
मेघना वकशनकिे बघनू बोलते, “आलेच मी”
राम एक एक करून मेघनाला त्याच घर दाखवत होता, आधी
देवघर, वकचन, बावकच्या खोल्या आवण शेवटी तो वतला स्वतःच्या
खोलीत नेतो.

राम, “आविलां का घर आमचां...”
“हा खपू छान आहे...” ती त्याच्या खोलीत इकिे वतकिे
पाहत होती.
“मग येशील कायमची रहायला...”
मेघनाचां त्याच्या बोलण्याकिे लक्ष नव्हत.ां
“मेघना... मेघना...”
अचानक कोणत्यातरी ववचारातनू बाहेर आल्यागत... “ हा,
काही म्हणालास का त.ू ..”
तो पन्ु हा काहीतरी बोलणार तेवढ्यात आईचा आवाज ऐकू
आला, “ काही नाही, चल जेवायला जाऊ...”
मेघना, “हा चल...”
तेवढ्यात चक
ु ू न रामच्या हाताचा स्पशव वतला झाला. पण वतने
काहीच ररयॅक्ट के ल नाही. पण रामच्या ह्रदयात जोरात धकधक
सरू
ु झाली. तो वतला सॉरी म्हणाला आवण दोघेही बाहेर आले.
सगळ्याच
ां जेवण झाल,ां जेवण झाल्यावर थोिा वेळ
सगळ्याांनी गप्पा मारल्या.
मेघना, “बर काकू वनघतो आता आम्ही.”
“नीट जा, आवण गािी हळूच चालवा...”

दुसऱ्यष ददवशी,
कॉलेजमध्ये सगळा ग्रपु एकत् बसनू गप्पा मारत होता पण
त्यात मेघना नव्हती.
आज्या, “राम मला वाटतां तू आता वतला िायरे क्ट प्रपोज
कराव.ां जे काय होईल ते बघ.ू ”
ववज्या, “होना वकती वदवस इनिायरे क्टली साांगणारां, असां कर
तू वतला एकटीला घेऊन जा कुठे तरी.”
आज्या, “अरे पण ती वकशनला सोिेल तर ना...”
हे ऐकताच रामला थोिासा राग आला... त्याची नजर शेजारी
उभा असलेल्या वकशनकिे गेली... आवण त्याची खाली गेलेली
नजर त्याला सहन होत नाही.
“काहीही काय बोलतोस तू आज्या ... बोलण्याआधी जरा
ववचार करत जा...”
आज्या, “ऐकायला वववचत् वाटलां तरी हेच खरां आहे.”
वकशन, “हे बघ राम मला नाही वाईट वाटलां त्याच्या
बोलण्याचां ... आवण तू यासगळ्याचा ववचार नको करू, मलाही
हेच वाटतां आता तल
ु ा वतला प्रपोज करायला पावहजे. पण िायरे क्ट
नको साांगू आधी आपण काहीतरी प्लॅन करू.”

राम, “वकशन तल
ु ा तर मावहतीच आहे मी जरी वतला एकटीला
बोलावलां तरी ती तल
ु ा सोिुन येणार नाही...”
वकशन, “मग काय करायचां...”
राम, “मग आपण असां करू पढु च्या आठवि्यात NSS चा
कॅ पां होणार आहे टेकिीवर, वतथे वतला एकटीला भेटून असां प्रपोज
करतो, की ती नाही म्हणनारच नाही.”
“ठीक आहे मग ठरलां तर” असां सगळे एकदम म्हणाले.
कॅ म्ां प हा एक जन्ु या वकल्ल्यामध्ये होता... त्या ऐवतहावसक
वास्तचु ी सािसिाई करायची होती... त्या वकल्ल्याच्या भोवती
एक जांगल होते आवण वतथे आजबु ाजल
ु ा शक्यतो कुणाचा वावर
असेल असां वाटत नव्हतां...
सगळे जण ठरलेल्या जागी पोहोचले, सािसिाई करून टेंट
लावले.
वतथे अजनू ही काही वेगवेगळी माणसे वदसत होती. बहुतेक ती
ही कॅ पां साठी आली असतील.

नांतर वेगवेगळे कायवक्रम झाले. सगळ्याांनी जेवण के लां.
मॅिमने मल
ु ाांना साांवगतलां, “४ वाजलेत तम्ु हाला कुठे जायचां
असेल तर जाऊन या, लक्षात ठे वा अांधार पिायच्या आत सगळे
इथे हजर रहा.”
ठरल्याप्रमाणे सगळां चाललां होतां. राम तयारी करायची म्हणनू
वनघनू गेला. वकशन आळस देत म्हणाला, “मला झोप लागली
आहे मी जरा झोपतो.” असां म्हणनू टेंटमध्ये जाऊन झोपला.
ठरलेल्या प्लॅननसु ार १५ वमवनटाांनी आज्या धापा टाकत
मेघनासमोर उभा रावहला,“राम कुठे च सापित नाही मेघना.”
“अरे तू वनट बवघतलां नसशील, इथेच कुठे तरी असेल तो...”
तेवढ्यात दसु ऱ्या बाजनु े ववजय आला, त्याच्या चेहऱ्यावर ही
काळजी स्पष्ट वदसत होती, “मेघना तो खरां बोलतोय मी ही पावहलां
तो कुठे च नाही...”
मेघनाचा चेहरा आता मात् पणू व पिला आवण ती गांभीर होऊन
म्हणाली, “अरे तम्ु ही काय बोलताय कळतयां का तम्ु हाला...”
आज्या, “अगां खरांच मी आजबु ाजल
ु ा सगळीकिे पावहल.ां ”

मेघना स्वतःला सावरत, “तम्ु ही दोघां आधी शाांत व्हा, आपण
पन्ु हा त्याला शोधयु ा...”
ववज्या, “आपण एकत् जाण्यापेक्षा वेगवेगळे जाऊ, म्हणजे तो
पटकन सापिेल...”
लक्ष नसणाऱ्या मेघनाला हलवत ववज्याने ववचारले, “मेघना
तू ठीक आहेस ना...”
“हा...”
“मग असां करू मी इकिे जातो, आज्या तू वतकिे जा आवण
मेघना तू पढु े बघ” असां म्हणत आज्या आवण ववज्या आपापल्या
वाटेला वनघनू गेले.
मेघनाच्या िोक्यात जे ववचाराांच चक्र चालू होतां त्याच
प्रवतवबांब कुठे तरी वतच्या चेहऱ्यावर वदसत होत.ां .. तरी स्वतःला
थोिां सावरत ती रामला शोधण्यासाठी त्याला आवाज देत पढु े
चालली होती.
काही अांतर पार करताच जांगल सरुु झालां ती तशीच पढु े
चालत रावहली... आजबु ाजल
ु ा नजर विरवत ती पढु े चालत होती...
इकिे वतकिे बघत रामला आवाज देत होती पढु े अचानक वतच्या

िोक्यावर एकदम खपु िुले पिायला लागली...तशी ती थोिी
घाबरली पण समोर रामला बघताच वतच्या चेहऱ्यावर एक स्माईल
आली.
तो गल
ु ाबाच्या िुलाांच्या पाकळ्याांनी भरलेल्या बदामी
आकारात एका गिु घ्यावर बसलेला होता तेही हातात गल
ु ाबाचे
िुल घेऊन... ती काहीही न बोलता त्याच्या जवळ गेली, ती
जशजशी जवळ येत होती तशी त्याच्या हृदयाची धिधि वाढत
होती... ती आली म्हणनू चेहऱ्यावर एक गोि स्माईल पण वतचां
उत्तर काय असेल म्हणनू मनात भीती... पण वतचां उत्तर काही असलां
तरी आज वतला ववचारायचच
ां असा वनधावर मनाशी पक्का के ला
होता.
ती जवळ येताच रामने वतचा हात हातात घेतला आवण
म्हणाला, “मेघना खपू वदवसाांपासनू मला तल
ु ा काही साांगायचां
होतां... मी अनेकदा प्रयत्न के ला पण काहीन काही कारणास्तव ते
राहून गेलां... पण आज मी तल
ु ा ते साांगणार आहे... मेघना ऽऽऽ माझां
तझ्ु यावर खपू प्रेम आहे...I LOVE YOU... अगदी तेव्हापासनू
जेव्हा तझु ी पाटीत मला नव्यानेच ओळख झाली...मी खरांतर

तेव्हाच तल
ु ा साांगणार होतो पण वकशन म्हणाला थोिे वदवस
थाबां ...”
थोिावेळ सगळांच शाांत होतां, ती काहीच बोलत नव्हती, तो
वतच्या चेहऱ्यावरून, िोळ्याांवरून वतचां उत्तर समजनू घेण्याचा
प्रयत्न करत होता पण त्याला काहीच समजत नव्हतां. ती एखाद्या
पतु ळ्यासारखी उभी होती...
“मेघना... मेघना... काहीतरी बोल ना... अशी गप्प का?”
मेघना काही न बोलताच वनघनू गेली. राम मात् जाणाऱ्या
मेघनाच्या पाठमोऱ्या आकृ तीकिे बघत रावहला.
मेघना वकशनच्या टेंटपाशी आली वतथे वकशनला झोपलेलां
पाहून वतला खपू बरां वाटल.ां तेवढ्यात एक माणसू तेथे आला त्याने
वतच्या हातात वचठ्ठी देली... ती वाचल्यानांतर ती लगेच त्याच्या
पाठीमागनू जांगलात गेली... थोिांसां अांतर पार करताच ती अशा
वठकाणी पोहचली वजथे २०-२५ लोकां हातात शस्त्रां घेऊन उभी
होती...

वतथे जाताच त्यातील ती सवव लोकां एकत् खाली वाकली
आवण मेघनाला नमनू नमस्कार के ला आवण दबक्या आवाजात
म्हणाले, “सेनापती मेघना की जय...”
मेघनाने आजबु ाजल
ु ा बवघतले, “मला इथे का बोलावलां
आहे... आवण तम्ु ही हातात शस्त्रां घेऊन का उभे आहात... तम्ु हाला
असां कोणी बवघतलां तर वकती मोठा प्रोबलेम होऊ शकतो याची
कल्पना आहे का तम्ु हाला...”
त्यातील एक जण पढु े येऊन बोलू लागला, “माि करा
सेनापती पण तम्ु ही थोि्यावेळापवू ी जेव्हा जांगलात गेला होता
तेव्हा असां काही घिलां की आम्हाला शस्त्राांचा वापर करावा
लागला...”
“काय घिलां मी नसताना...?” मेघनाचा स्वर थोिा गांभीर
झाला.
“तेच साांगायला तम्ु हाला बोलावलां आहे सेनापती, तम्ु हाला
माहीत असणां गरजेचां आहे”
“पटकन साांगा काय झालां ते...”

“सेनापती राजपत्ु ाांच्या जेवणात कोणीतरी झोपेचां और्ध
वमसळलां होतां. काही लोकां त्यानां ा उचलनू घेऊन जात होते. आम्ही
वेळेवर पावहले म्हणनू वाचले. आम्ही त्याांना पन्ु हा टेंटमध्ये नेऊन
ठे वलां. पण त्याांना जाग आली नाही. तपास के ल्यावर समजले
त्याांनी जेवणातनू झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या आहेत.”
“काय... झोपेच्या गोळ्या... कोणी के लां हे तम्ु ही पावहलां
का...?”
“नाही...”
“तमु चे खपू आभार, आज तमु च्यामळ
ु े राजकुमाराच
ां ा जीव
वाचला...”
“आभार कसले त्यात त्याच
ां ा जीव वाचवणे आपल्या सवाांची
जबाबदारी आहे.”
मेघना, “पण इथनू पढु े आपल्याला जास्त काळजी घ्यावी
लागेल कारण त्याांना आता राजकुमार कोण आहेत हे कळलां आहे
आवण आतायद्ध
ु सरू
ु व्हायला एकच मवहना वशल्लक आहे.”
“तम्ु हाला आता जायला पावहजे नाहीतर शांका येईल
कोणालातरी, आवण तम्ु ही काही काळजी करू नका आम्ही

नेहमीच तमु च्या आजबु ाजल
ु ा असू ... आम्ही असेपयांत तमु च्या
आवण राजकुमाराच्ां या के सालाही धक्का लागनू देणार नाही...”
मेघना लगेच वकशनच्या टेंटपाशी गेली वतथे वकशन अजनू
झोपलेला होता, वतची आत जायची वहम्मत होत नाही, “माि करा
मला राजकुमार, आज माझ्या एका चक
ु ीमळ
ु े तमु ची अशी अवस्था
झाली, पण मी वचन देते इथनू पढु े अशी चक
ू नाही होणार...”
तेवढ्यात वतचा हात मागे घेचला गेला, रागाच्या भरात वतने
वतचा हात उगारला पण पढु े रामला बघनू वतने हात खाली घेतला...
“तझु ां उत्तर काय आहे मेघना?”
“नाही... ऐकू आलां नाही परत साांगते नाही...” मेघना खपू
वचिलेली होती. वतला या क्षणी स्वतःचा खपू राग येत होता, आवण
हा राग कुठे तरी रामवर वनघत होता.
राम, “पण का... ”
“मला या ववर्यावर काहीच बोलायचां नाही”
“नाही मला कळलां पावहजे तझु ा नकार का आहे.”

“मला तू आवित नाहीस... कळलां. आवण आता माझा
ववचार करणां सोिून दे.” असां म्हणनू मेघना वतथनू वनघनू गेली.
त्या दोघाांच्या आवाजामळ
ु े वकशनला जाग आली आवण
रागात वनघनू जाणाऱ्या मेघनाकिे बघनू तो बाहेर आला, “काय
झालां वहला अशी का गेली.”
तेवढ्यात तेथे आज्या आवण ववज्यादेखील आले...
राम कावहच उत्तर देत नाही... त्याच्याकिे बघत ववज्या
बोलला, “वकशन तल
ु ा याच्या चेहऱ्यावरून कळलां नाही, तझु ा
बॉविगािव नाही म्हणाला ते रामला...”
यावर कोणाला काय बोलावां हेच कळत नव्हत.ां ..

दुसऱ्यष ददवशी रषम घरी येतषच,
“आई मस्त पैकी चहा कर,”
“काय झालां राम काही टेंशन आहे का ?”
“नाही अगां काही नाही, मी खोलीत चाललोय वतथेच घेऊन
ये...”
“राम... तल
ु ा भेटायला कोणीतरी आलांय... तझ्ु या खोलीत
आहेत.”

“कोण आहे...”
“तचु जाऊन बघ कोन आहे ते...”
राम खोलीत गेला त्याच्यासमोर उभ्या असणाऱ्या व्यक्तीला
बघनू रामला खपू आनांद झाला आनांदाच्या भरात त्याने जाऊन
त्याांना वमठी मारली... ती व्यक्ती म्हणजे वशवनगरीचा राजा आवदत्य
होता...
“दादासाहेब...”
“राजकुमार...”
असे म्हणनू दोघाांनीही एकमेकाांना वमठी मारली.
राम दसु रा वतसरा कुणी नसनू राजा आवदत्यचा छोटा भाऊ
आवण वशवनगरीचा राजकुमार होता...
“दादासाहेब तम्ु ही इथे तम्ु हाला कोणी पावहलां तर गिबि
होईल...”
“आधी तम्ु ही सागां ा, तम्ु ही ववष्णनु गरीच्या राजकुमाराला
कृ ष्णाला मारलां की नाही... “
“नाही अजनू ...”
“का पण...”

“तम्ु हाला तर माहीत आहे दादासाहेब आपल्याला २४ वर्े
लागली हे कळायला की ववष्णनु गरीचा राजकुमार कृ ष्णा म्हणजे
वकशन आहे ते... त्यानांतर त्याला मारणां माझ्यासाठी मोठी गोष्ट
नाही पण... आपण त्याला मारलां आहे असा एक जरी परु ावा त्या
राज्यातील लोकाांना वमळाला तर ते तो यद्ध
ु सवमतीला दाखवनू यद्ध
ु
थाांबऊ शकतील आवण असां करून ते यद्ध
ु न करता वजांकू
वशकतील... आवण आम्हाला हेच नको आहे... म्हणनू त्याला
मारायचे असेल तर प्लॅवनांग करून मारावे लागेल... असां की
कोणीही आपल्यावर बोट ठे ऊ शकणार नाही...”
“मला सगळां मान्य आहे पण तम्ु हीच म्हणाला होता की आज
काम होईल, पणू व प्लॅन तयार आहे”
“काम झालां असतां पण आम्हाला हे माहीत नव्हतां की मेघना
सोिून अजनू काही लोकां त्याचां रक्षण करतात ते……आम्हाला
थोिा वेळ द्या दादासाहेब”
“वेळच तर नाहीये राजकुमार... तम्ु हाला तर मावहतीच
आहे...त्या लोकाांनी कसां गप्तु पणे सेवक पाठवनू आपले बाबा
आवण काकाांचा खनू के ला ते... तेव्हा आपल्याला वकती दःु ख झालां

असेल याची कल्पना देखील त्या राणीला करता येणार नाही... तेच
वतला कळावां म्हणनू मी तेव्हाच वचन घेतलां होतां की त्या राज्याच्या
राजकुमाराला पढु चे यद्ध
ु सरू
ु होण्याआधीच मारे ल... आवण येथे
ही आमचां नशीब आिवां आलां असां समजा. आमच्या वचनाबद्दल
वतला समजताच वतने नवीन योजना आखली... राजकुमाराला १०
वर्ाांचा होईपयांत राजवाि्यात बांवदस्त ठे वलां... तरीही आम्ही
त्याच्ां यावर वार के ला पण वाचले ते... नतां र मला आपल्या
गप्तु हेराांकिून कळालां होतां राणीने वतच्या पत्ु ाला आमच्यापासनू
वाचवण्यासाठी प्रत्येक वर्ी वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळ्या
शाळे त ठे वायचा वनणवय घेतला ... आवण प्रत्येकवेळी ते कुठे आहेत
ही गोष्ट खपु चां गप्तु ठे वण्यात आली. मी खपू प्रयत्न के ला पण त्याांचा
शोध नाही लागला... म्हणनू मी आपल्या राज्यातील काही मल
ु ाांना
जे तमु च्याच वयाचे आहेत त्यानां ा देशातील महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या
कॉलेजात वशकायला पाठवलां... आवण तम्ु हाला या कॉलेजमध्ये...
आवण माझा शोध सांपला... आता एकच मवहना आहे माझां वचन
पणू व करण्यासाठी...”

“हो दादासाहेब मी नाही ववसरलो, म्हणनू तर मी त्याच्याशी
मैत्ीचां आवण मेघनाशी प्रेमाचां नाटक के ल.ां मी कॅ पां ला गेलतो तेव्हा
पणू व प्लॅन तयार होता पण...”
“पण काय राजकुमार...?”
“पण त्याच्या रक्षणासाठी अजनू काही लोकां आहेत, हे माहीत
नव्हत.ां दादासाहेब तम्ु ही काळजी करू नका, लवकरच मी तम्ु ही
घेतलेली शपथ पणु व करे ल.”
काही वदवस असेच वनघनू गेले.
आत्तापयांत पणू व कॉलेजला समजलां होतां की मेघना सतत
वकशनच्या मागे असते. त्याला एकट्याला सोित नाही. म्हणनू पणू व
कॉलेज आता त्या दोघाांनाही वचिऊ लागलां होतां... मेघनाला मल
ु ां
बॉिीगािव म्हणनू वचिवत होती पण ती या गोष्टी मनाला लावनू घेत
नव्हती पण वकशनला या गोष्टी आवित नव्हत्या...
वकशन मेघनाला स्वतःपासनू लाबां ठे वण्याचा खपू प्रयत्न करत
होता पण त्याचा काहीच उपयोग होत नव्हता... त्यामळ
ु े त्याची
सतत वरचेवर वचिचीि होऊ लागली...

असचां एके वदवशी कॉलेजमध्ये ग्राऊांिवर मेघना
वकशनच्यामागे चालली होती... वकशनकिे बघनू हे तरी नक्की होतां
की तो आजही रागात होता आवण ती त्याचा राग घालवण्याचा
प्रयत्न करत होती...
“असां माझ्यावर रागावनू काहीच उपयोग होणार नाही, मी
तम्ु हाला एकट्याला सोिणार नाही... तम्ु हाला कळत कसां नाही
तमु च्या जीवाला धोका आहे...”
“हे बघ आधी तू माझा पाठलाग करणां थाांबव... आवण मला
एकट्याला सोि माझां रक्षण मी स्वतः करायला समथव आहे...”
“नाही आधी तम्ु ही कुठां जाणार आहात ते साांगा”
वकशन रागात “हे ववचारणारी तू कोण” असां म्हणनू पन्ु हा
चालायला लागला.
मेघना, “तम्ु हाला माहीत आहे मी कोन आहे ते...”
वकशन जोरात ओरिून, “हो माहीत आहे ना मला, तू एक
नोकर आहेस माझी... िक्त एक नोकर.”

हे ऐकताच मेघना दोन पावले मागे झाली आवण स्वत:ला
सावरत पन्ु हा बोलू लागली, “हो नोकर आहे मी आवण हे मी
ववसरली नाही, आवण जर तम्ु हाला साांगायचां नसेल की तम्ु ही कुठे
चालला आहात तर नका साांग,ू मी तमु च्या सोबत येणार, ते माझां
काम आहे.”
“खबरदार माझ्यामागे आलीस तर... मी आदेश देतो जोपयांत
मी नाही म्हणत तोपयांत तू तझु ां तोंि मला दाखवणार नाही.”
असां म्हणनू वकशन वनघनू गेला आवण मेघना वतथेच उभी
रावहली तेवढ्यात वतची नजर लाांबनू हा सगळा प्रकार पाहणाऱ्या
रामकिे गेली... ती त्याच्याकिे पळत गेली.
“राम वप्लज माझां एक काम करशील.” ती हात जोिून ववनांती
करू लागली.
“तू हात नको जोिू मेघना मी काय करू बोल...” वतचा
जोिलेला हात खाली करत राम म्हणाला.
“ते खपू रागात गेलेत वप्लज त्याांना एकटां सोिू नको, आवण
समजावनू घरी आण.”

“तू काळजी करू नको, मी बघतो.” राम खपू खश
ु होता
इतक्या वदवसात शोधत असलेली सधां ी आज चालत त्याच्याकिे
आली होती. आज ह्याला मी नाही सोिणार असा ववचार करत
बाईकवर बसला. त्याने बाईक सरळ रस्त्यावरून चालणाऱ्या
वकशन शेजारी थाांबवली, “चल बस.“
“राम मला एकट्याला सोि...” वकशन
“हे बघ मी तझु ा नोकर नाही तू म्हणशील तसां वागायला.
त्यामळ
ु े साांगतोय तसां कर गपगमु ान गािीवर बस.”
तोही बसला. रामने बाईक त्याांच्या नेहमीच्या वठकाणी
थाांबवली.

दोघेही बराच वेळ तेथील वाहणाऱ्या नदीच्या सांथ पाण्याकिे
बघत बसले.
राम, “वकशन, तल
ु ा या पाण्याकिे बवघतल्यावर काय वाटतां.”
वकशन, “खपू शाांत, असां वाटतां की पाहतच रहावां.”
“का”

“का म्हणजे, पाणी स्वच्छ आहे, वनमवळ आहे, आवण कसां
सथां पणे वाहत आहे.
“हे पाणी वाहत आहे म्हणनू त्यात कोणतीच घान नाही,
म्हणनू हे स्वच्छ आवण हवहां वसां ां वाटणार आहे. त्या जागी जर इथां
एखादां िबकां असतां तर साचलेल्या पाण्यामळ
ु े वकतीतरी घान
साचनू रावहली असती आवण त्यामळ
ु े पाणी अशद्ध
ु आवण
त्ासदायक झालां असतां, बरोबर ना...”
“हो मला कळतांय मी मेघनाशी असां बोलायला नको होतां.
सॉरी...”
“तल
ु ा असां वाटतांय की मी वतच्यासाठी इथे आलोय... तझु ां
आवण वतचां काय झालां मला माहीत नाही आवण मला ते जाणनू ही
घ्यायचां नाही..”
“मग...”
“मी इथे माझ्या वमत्ाला आवण त्याहीपेक्षा जास्त माझ्या
भावाला जो त्ास होतोय तो समजनू घ्यायचा प्रयत्न करत आहे...”
“मला काही नाही झालांय.. ते आज्या वतला माझी बॉिीगािव
म्हणाला म्हणनू थोिा राग आला बाकी काही नाही...” स्वत:चा
चेहरा त्याच्यापासनू लपवत वकशन बोलला.

“मला आत्तापासनू नाही तर कॉलेज सरू
ु झाल्यापासनू
वाटतयां की तू काहीतरी लपवतोय ... मला वाटलां आपली मैत्ी
तेवढी पक्की नाही असां तल
ु ा वाटत असेल... तेव्हापासनू
आत्तापयांत हाच प्रयत्न करत होतो की तू तझ्ु या मनातलां माझ्याशी
बोलशील... वकशन मला असां वाटतांय की आजही मला ते जमलां
नाही...चल आपण जाऊया घरी...”
“थाांब राम...”
“थाांबनू काय उपयोग वकशन जर तू तझु ां मनही माझ्यासमोर
मोकळां करणार नसशील तर...मी थाांबण्याचा उपयोग काय...”
रामने चालायला सरुु वात के ली...
“थाबां राम, आत्ता माझ्या मनात काय चाललांय हे जाणनू
घेण्यासाठी तल
ु ा आधी मी कोण आहे हे माहीत पावहजे.”
“मला िक्त एवढांच माहीत आहे तू वकशन आहेस माझा
वमत्...”
“आज तल
ु ा सगळां साांगतो राम मी तझु ा वमत् आहे हे खरां आहे
पण माझां नाव वकशन आहे हे खोटां आहे...” असां म्हणनू वकशनने
त्याचा चेहरा रामच्या ववरूद्ध वदशेला के ला.

“काय... मग काय आहे तझु ां खरां नाव...?” हे म्हणताना मात्
रामच्या चेहऱ्यावर स्माईल होती.
आज काहीही झालां तरी वकशनकिून हे कबल
ू करून घ्यायचां
की त्याच्या आईने धोक्याने माझ्या वविलानां ा आवण काकानां ा
मारले आवण मग ते काम करायचां ज्यासाठी वकशनबरोबर मैत्ीचां
खोटां नाटक के लां असा वनिय रामने मनामध्ये के ला.
वकशन, “त्याआधी तल
ु ा काही माहीत हवां ते म्हणजे...”
वकशनने रामला ववष्णनु गरी आवण वशवनगरीची सगळी कहाणी
सावां गतली अगदी राजा आवदत्यने घेतलेल्या शपथेपयांत...”
राम, “एक वमवनट म्हणजे तझु ां नाव कृ ष्णा आहे, तू
ववष्णनगरीचा होणारा राजा, तझु े बाबा यद्ध
ु ात मारले गेले आवण
राजा आवदत्यचे बाबा आवण काका याांनी यद्ध
ु ात एका स्त्रीमळ
ु े
आपण यद्ध
ु हरलो या जावणवेमळ
ु े आत्महत्या के ली.”
“हम्म...”
“म्हणजे त्याांचा खनू झाला नव्हता तर त्याांनी आत्महत्या के ली
होती.”
“खनू ...हे तू काय बोलतोय राम...”

राम चाचरत, “अरे ...माझा एक वमत् होता वशवनगरीचा तर
त्याने साांवगतलां की तझ्ु या मातोश्रींनी राजा भैरववसगां आवण त्याच्ां या
बांधांचू ा खनू करवनू घेतला.”
“एक वमवनट म्हणजे तल
ु ा वशवनगरी आवण ववष्णनु गरी बद्दल
मावहती आहे...पण कसां… तू मला काहीच नाही साांवगतलां...?”
“हे बघ आत्ता ते महत्त्वाचां नाही तू आधी मला मी
ववचारलेल्या प्रश्नाांचे उत्तर दे...”
“नाही, मातोश्री असां का करतील उलट त्यानां ी धोक्याने माझ्या
बाबाांना मारले तरीही त्याांनी एकही अपशबद वापरला नाही, आवण
आम्हाला ही वापरू वदला नाही.”
काहीतरी गिबि आहे, वकशन आवण दादासाहेब या
दोघाांपैकी एक जण खोटां बोलतोय पण कोण...?
असा राम मनात ववचार करतच होता तेवढ्यात वकशन
बोलला,
“कसला ववचार करत आहेस राम”
“काही नाही तू पढु े साांग...”

“त्यानांतर मला कधी राजवाि्याबाहेर पिू वदलां नाही... माझां
जे काही वशक्षण झालां ते राजवाि्यात मला काही कळत नव्हतां की
असां का होतां आहे...
मी दहा वर्ाांचा होईपयांत मातोश्रींना समजलां की माझा या
लढाई करण्यात राज्य कारभार करण्यात काहीच इटां रे स्ट नाही...
त्यानां ी माझ्यावर कधीच जबरदस्ती के ली नाही, याउलट
त्याांनी माझ्या मोठ्या बवहणीला प्रवशक्षण द्यायला सरुु वात के ली.
मी दहा वर्ाांचा असताना राजवाि्यात माझ्यावर वजवघेणा
हल्ला झाला. मातोश्रींना समजलां की मी इथे ही सरु क्षीत नाही मग
त्याांनी मला आमच्या राज्याच्या बाहेरील राज्यात एका वेगळ्या
ओळखीवर शाळे चा दाखला वमळवनू वदला.
प्रत्येक वर्ी नवीन शाळा, नवीन ओळख, रक्षणासाठी नवीन
सेवक, कांटाळलो रे मी या सगळयाला... म्हणनू कोणी माझां वमत्
झालांच नाही... म्हणनू यावर्ी मी ठरवलां तम्ु हाला सोिून कुठे
जायचां नाही...
पण आईसाहेबाांनी एक अट घातली की मेघना माझी बॉिीगािव
म्हणनू माझ्यासोबत राहील. मला ती अट मान्य करावी लागली.
मेघना ही वतच्या वविलाांची एकुलती एक मल
ु गी वतचे विील
हे आमच्या राज्याचे सेनापती होते पण त्याांचां वय झाल्यामळ
ु े ही

जबाबदारी मेघनावर आली आवण आता ती आमच्या राज्याची
सेनापती झाली आवण म्हणनू च राज्याचा होणाऱ्या राजाचां रक्षण
करणां ही वतची जबाबदारी आहे म्हणनू वतने माझां सगळकाही ऐकून
घेतलां.
ती खपू चाांगली आहे मला वाटलां की तझ्ु याशी लग्नां झालां तर
ती या जबाबदारीतनू सटु ेल पण ती तयारच नाही.”
रामने वकशनकिे बवघतल,ां “तल
ु ा मरणाची भीती नाही
वाटत...”
“अरे आपण मरणार आहे हे मावहती असनू राज्यातील
लोकासां ाठी लढणाऱ्या राजाचां रक्त आहे माझ्यात ते इतकां दबु ळ
नाही...”
“तल
ु ा नाही बदला घ्यायचा तझ्ु या बाबाच्ां या मृत्यचू ा...त्यानां ी
छळ करून मारलां ना तझ्ु या बाबाांना...”
“नाही कारण जे काही झालां ते यद्ध
ु ाच्या वेळी झाल,ां मला
बदला घ्यायची सांधी वमळाली तर मी वतथेच यद्ध
ु ाच्यावेळी घेईल.
अरे पवु वजाांनी दोन यद्ध
ु ामध्ये २४ वर्ाांचा काळ यासाठी ठे वला आहे
की सगळ्याांनी आपापले आयष्ु य जगाव.ां ..”

“तल
ु ा राग नाही येत राजा आवदत्यचा, तझु ी काहीही चक
ू
नसताना त्याांनी अशी शपथ घेतली, त्याच्ां यामळ
ु े असां जगणां तझ्ु या
वाट्याला आलां.”
“नाही, जसां मी माझ्या बाबानां ा गमावलां तसां त्यानां ी ही गमावलां
आहे... आवण ह्या आयष्ु याचां म्हणत असशील तर मी खश
ू आहे
कारण, मी कधीतरी मरे ल या भीतीने माझ्या आईने आवण बवहणीने
खपू प्रेम वदलां, मी माझी स्वप्न पणू व के ली. आवण मख्ु य म्हणजे मला
तझ्ु यासारखा वमत् वमळाला... मी खश
ु आहे त्यामळ
ु े मला रोज शाांत
झोप लागते...याउलट मला तर वाटतां मी कधी मरणार म्हणनू त्याांना
झोप लागत नसेल...” असां म्हणनू वकशन हसायला लागला.
“तझु ी खरांच सगळी स्वप्नां पणू व झाली...”
“नाही रे ... माझ्या आईने आवण बवहणीने त्याांची कतवव्यतर पार
पािली, पण माझी अजनू बाकी आहेत. जर मी यद्ध
ु ानांतर वाचलो
तर मी ती नक्की पणू व करे ल..”
“काय करणार त.ू ..”

“पवहल्यादां ा ताईचां लग्नां, नांतर वशवनगरीचे माहीत नाही पण
मी माझां राज्य शासनाच्या हवाली करणार, आवण मातोश्रींसोबत
रावहलेलां आयष्ु य काढणार.”
“लोकां तयार होतील का ?”
“पवहल्याांदा नाही म्हणतील ववरोध करतील पण त्याांना नांतर हे
कळे ल की हे सवाांसाठी चाांगलां आहे.”
“बरां चल आता उशीर होतोय.” त्याचा हात धरून राम
बोलला.
“एक वमवनट राम “ त्याला थाांबवत वकशन बोलला.
“काय...”
“मला जर काही झालां तर एकदा माझ्या बवहणीला आवण
आईला भेटायला जाशील...”
“हे काय बोलतोय तू तल
ु ा काही होणार नाही...”
वकशनने रामच्या वखशात कािव ठे वले, “हा नांबर राज्याच्या
वसक्यरु रटीच्या ऑविस मधला आहे. राज्यात कुठे च मोबाईल नाही
आवण नेला तरीही रें ज नाही. तू जर ऑविसमध्ये िोन के ला तर जो
काही वनरोप आहे तो पांधरा वमवनटात राजवाि्यात पोहचवला
जाईल... हा नबां र िक्त माझ्याकिे मेघनाकिे आवण आता
तझ्ु याकिे आहे...”

“बरां चल आता तरी घरी, अांधार पिायला लागलाय”
“हो चल...”
रामने त्याची बाईक वकशनच्या बांगल्याबाहेर थाांबवली, मेघना
दारातच उभी होती, वकशनला बघताच ती आत वनघनू गेली. रामही
वकशनला तेथे सोिून घरी आला.
घरी येताच रामने रूममध्ये जाऊन दादासाहेबाांना िोन के ला,
“हॅलो.. दादासाहेब”
“हा बोला राजकुमार…...काम झालां का…… ?”
“नाही...”
“का काय झाल.ां .. तम्ु ही का नाही मारलां त्यानां ा .”
“तम्ु ही माझ्याशी खोटां का बोललात...”
“काय खोटां बोललो आम्ही.”
“हेच की आपल्या वपताश्रींने आवण काकाश्रींने आत्महत्या
के ली होती त्याांचा खनू झाला नव्हता.”
“तम्ु हाला हे कुणी साांवगतलां.”

“वकशनने साांवगतलां...बोला दादासाहेब तम्ु ही खोटां का
बोललात.”
“मी खोट नाही बोललो, लोकाांसाठी ती आत्महत्या असेल
पण माझ्यासाठी तो खनू होता ववष्णनु गरीच्या राणीने के लेला
खनू ...बस्स मला आता काही ऐकायचां नाही.” रागाच्या भरात
आवदत्य राजेंनी िोन ठे वनू वदला.
“दादासाहेब ऐका माझां... दादासाहेब...शेट्ट िोन ठे वला.”
“म्हणजे वकशन बरोबर बोलत होता हे मी काय के लां...मी
त्याच्याबरोबर आवण मेघनाबरोबर मैत्ीच खोटां नाटक के लां...
त्याांना धोका वदला” राम असां म्हणनू जोरजोरात ओरिून
रूममधल्या वस्तू इकिे वतकिे िे कू लागला.
तेवढ्यात त्याचां लक्ष दरवाज्यावर गेलां वतथ पणू व िॅ वमली उभी
होती. त्याांना बघताच त्याने आपले िोळे पसु ले, “तम्ु ही सगळे इथे
काय करताय... मी ठीक आहे तम्ु ही जाऊन झोपा.”
त्याचे बाबा, “हे बघ राम आम्ही तझु े खरे आई-बाबा नाही
पण आमच्यासाठी तू आमचा मल
ु गाच आहेस. तेव्हा एक सागां ू
ऐकशील.”
“बोला ना बाबा”

“आज शाांत झोप आवण उद्या फ्रेश होऊन वकशनची आवण
मेघनाची मािी माग.”
“ थॅक्य
ां ु बाबा” असां म्हणत रामने त्याांना वमठी मारली.

इकडे दकशनच्यष घरी,
जेवणाच्या टेबलवर मेघनाने वकशनसाठी ताट करून ठे वलां
होतां आवण ती त्याची वाट बघत टेबलाशेजारी उभी होती...
तेवढ्यात लाांबनू येणाऱ्या वकशनला बघताच ती थोिी बाजल
ू ा
झाली...
“मेघना हे काय एकच ताट, तझु ां कुठे आहे...”
“तम्ु ही घ्या जेऊन मी नांतर जेवेन...”
“नांतर नाही तू ही बस जेवायला माझ्याबरोबर...”
“माि करा, पण तम्ु हाला आविेल का माझ्यासारख्या नोकर
माणसासोबत बसनू जेवायला...”
“अजनू सकाळचा राग गेला नाही वाटतांय...हे बघ मेघना आय
एम व्हेरी सॉरी... मला माि कर मी सकाळी तझ्ु याशी बरोबर नाही
वागलो... मी वकतीही रागात असलो तरी तझु ा सगळ्याांसमोर
अपमान करायला नको होता...”

“मला तम्ु ही बोलला याचा राग नाही आला पण रागाच्या
भरात तम्ु ही एकटेच वनघनू गेलात, जर तम्ु हाला काही झालां असतां
तर मी बाबाांना काय उत्तर वदलां असतां, राजमातोश्रींना काय उत्तर
वदलां असतां... बोला.”
“माि कर मला, इथनू पढु े अशी चक
ू नाही होणार...”
“आवण झाली तर...?”
“तू म्हणशील ती वशक्षा भोगायला मी तयार आहे. बरां आता
तरी बसशील जेवायला...”
“हा...”
“एक साांगू मेघना थोिांसां पसवनल आहे.”
“बोला ना...”
“तू एकदा रामशी बोलायला हवां त्याचां खरांच तझ्ु यावर खपू
प्रेम आहे...” असां म्हणनू वकशन वतथनू वनघनू गेला.
मेघना ही वतच्या रूममधे गेली. बराच वेळ ववचार के ला आवण
रामला िोन लावला ररांग ऐकू आली आवण तेवढ्यात वतला
रूमबाहेर कोणीतरी असल्याची जाणीव झाली, “कोन आहे बाहेर
हॅलो कोन आहे बाहेर...”

असां म्हणत ती रूमच्या बाहेर आली. मागनू कोणीतरी वतच्या
िोक्यावर लोखिां ी सळईने वार के ला तशी ती वकांचाळून खाली
पिली.
वतची ती वकांचाळी िोनवर हॅलो मेघना... हॅलो...म्हणत
असणाऱ्या रामच्या कानापयांत पोचली.
त्यावरून नक्कीच काहीतरी गिबि आहे हे त्याने हेरलां आवण
आज्या, ववज्याला वकशनच्या घरी यायला साांवगतलां. आवण तो ही
लगेच वनघाला.

दकशनच्यष घरी
वकशनच्या घरी गेल्यावर रामला बेशद्ध
ु पिलेली मेघना
वदसली. वतच्या जवळ जाऊन वतला उठवायचा प्रयत्न के ला पण
ती काहीच बोलत नव्हती त्याचां लक्ष वतच्या िोक्याखालनू वाहत
जाणाऱ्या रक्ताकिे गेलां.
त्याने वतचा श्वास चालू आहे की बदां बघण्यासाठी स्वतःचा
हात वतच्या नाकापयांत नेला त्याचे हात कापत होते तरीही धीर
करून त्याने हात पढु े के ला… वतचा श्वास चालू होता हे समजताच
त्याने वतला घट्ट वमठी मारली. िोळ्यातनू अश्रु पसु नू त्याने मेघनाला
अलगद जवमनीवर ठे ऊन अॅम्बयल
ु न्सला िोन के ला.

िोन ठे वताच त्याला वकशनची आठवण आली, “वकशन..
वकशन... वकशन” म्हणनू घरभर त्याला शोधायला सरुु वात के ली.
तो त्याच्या रूममध्ये गेला त्याला पलांगाशेजारी रक्ताच्या
थारोळ्यात पिलेला वकशन वदसला... रामचे पाय िगमगले, तो
घाबरत त्याच्या जवळ गेला त्याचाही श्वास चेक करण्यासाठी
आपले थरथरते हात त्याच्या नाकाजवळ नेले तसा त्याने,
वकशनऽऽऽ असां म्हणनू त्याचां िोकां आपल्या छातीला लाऊन
जोरजोरात रिायला लागला.
तोपयांत वतथे आज्या आवण ववज्या आले आवण अॅम्बयल
ु न्स
देखील आली. आज्या आवण ववज्याने मेघना आवण वकशनला
अॅम्बयल
ु न्स मध्ये पाठवले.
आज्या, “राम सावर स्वतःला, आपल्याला त्याच्या घरी
सावां गतलां पावहजे... पोवलसाांना कळवलां पावहजेत... हे ज्याने कोणी
के लांय त्याला आपण सोिायचां नाही...”
रामने स्वतःला सावरुन वकशनने वदलेल्या नांबरवर िोन के ला
आवण सगळां काही साांवगतलां. “आज्या ववज्या तम्ु ही दोघां
हॉवस्पटल ला जा, मी मागणी येतो.”

ते दोघेही गेले, रामने मारे कयाांबद्दल काही सापितांय का हे
पाहण्यासाठी शोधाशोध सरू
ु के ली.
मेघनाच्या खोलीत त्याला काहीच सापिलां नाही, पण
वकशनच्या खोलीत त्याला एक अगां ठी सापिली, अगां ठी पाहून
रामचे िोळे लाल झाले... त्याला आता कळलां होतां की या
सगळ्यामागे कोन आहे ते. रामने ती अांगठी आपल्या हातात घट्ट
पकिली आवण बाईकला वकक मारली आवण स्वतःच्या घरासमोर
गािी थाांबवली.
गेटमधनू आत जाताच, “दादासाहेब... कुठे आहात तम्ु ही
बाहेर या...आम्हाला तमु च्याशी बोलायचां आहे”
“या राजकुमार या... आम्ही तमु चीच वाट पाहत होतो पण
तम्ु हाला कसां कळलां आम्ही आलो आहे ते... बर ते जाऊदे आम्ही
आज खपू खश
ू आहोत...”
“वकशनला मारलां म्हणनू ना.”
“हो पण हे तम्ु हाला कसां कळल.ां ”
रामने ती अांगठी त्याांच्या हातावर ठे वली, “हे असां...तम्ु ही असां
का के लां दादासाहेब, तम्ु हाला चाांगलांच माहीत होतां आपल्या

बाबाचां ा आवण काकाांचा मृत्यू झाला त्यात त्याची काहीच चक
ू
नव्हती तरीही तम्ु ही त्याला मारलां.”
“नसेल ही पण त्याच्या पज्ु य मातोश्रींमळ
ु े आम्ही आमचे बाबा
आवण काकाांच्या मृतदेहाला अग्नी वदला आवण आता त्या जेव्हा
त्याांच्या मल
ु ाच्या मृतदेहाला अग्नी देतील तेव्हा आमचा बदला पणू व
होईल... आवण आता ववष्णनु गरीला हरवणां देखील सहज शक्य
आहे, त्यानांतर आपल्या पवु वजाांचां स्वप्न देखील पणू व होईल.”
“म्हणनू तम्ु ही वनदोर् वकशनला मारलां.”
“ते जाऊद्या तम्ु ही आता तमु चां सामान बाांधा आपल्याला
वशवनगरीला जायचां आहे” त्याांनी त्याांचा हात पकिला. पण राम
जागचा हलला देखील नाही.
“काय झालां...चला”
“तम्ु ही वकशनला मारलां कारण तम्ु हाला यद्ध
ु सहज वजांकता
यावां. बरोबर ना...”
“तम्ु हाला काय म्हणायचां आहे राजकुमार...?”
“हेच की एवढां करून देखील तम्ु ही यद्ध
ु हारणार आहात...
दादासाहेब”

आवदत्य राजे जोरजोरात हसायला लागले आवण एकदम शाांत
झाले, “असा त्याच्ां याकिे कोणताही योद्धा नाही जो आम्हाला हरवू
शके ल राजकुमार.”
“तो योद्धा तमु च्यासमोर उभा आहे दादासाहेब. मी हरवणार
तम्ु हाला. मी लढणार त्याांच्या बाजनु े यद्ध
ु .”
“तम्ु हाला काय वेि लागलयां का राजकुमार, तम्ु ही काय
बोलतात कळतांय का तम्ु हाला”
“हो वेि लागलयां ... तमु च्यामळ
ु े आम्ही मैत्ीचां आवण प्रेमाचां
नाटक के ल.ां .. आवण आता तेच नाटक आम्ही खरां करणार.”
“वेिेपणा करू नका राजकुमार, त्याांना जर कळलां की तम्ु ही
आमचे बांधू आहात तर मारून टाकतील ते तम्ु हाला...”
“जे होईल ते होईल पण आम्ही आता मागे हटणार नाही...”
“तम्ु ही काय बोलताय तम्ु हाला कळत नाहीये राजकुमार...
तम्ु ही आधी शातां व्हा...”
“नाही आवदत्यराजे आता तमु चा राजकुमार मेला आवण
त्याला तम्ु ही मारलाय.”
“ठीक आहे तम्ु हाला जे करायचां आहे ते करा. आम्ही जातो.”
असां म्हणनू आवदत्यराजे वतथनू वनघनू गेले.

रामचा िोन वाजला, “हा बोल आज्या...”
“मेघनाला ऑपरे शन वथएटरमध्ये नेलां आहे, वतच्या जीवाला
धोका आहे राम, तू लगेच ये इकिे...”
आलोच असां म्हणनू रामने िोन ठे वला आवण लगेच गािीला
वकक मारली तशी गािी हॉवस्पटल बाहेर थाांबवली.
राम हॉवस्पटलमध्ये जाणार तोच वाटेत आज्या आिवा
आला.
“काय झालां आज्या, काय म्हणाले िॉक्टर आवण मेघना कुठे
आहे ?”
“ऑपरे शन झालां आहे वतच,ां वतला ICU ते वशफ्ट के लां आहे
आवण अजनू चेकअप चालू आहे. मी और्धे आणायला चाललो
आहे.”
“तू जा दसु ऱ्या मजल्यावर आहे ICU.”
“ठीक आहे”
राम तेथे पोहचला तेव्हा ववज्या इकिे वतकिे ऐरझारे मारत
होता.
ववज्या, “राम बर झालां तू आलास ते”

“मेघना”
ववज्याने ICU किे बोट दाखवले, रामने खोलीच्या काचेतनू
मेघनाला बवघतले आवण त्याच्या िोळ्यातनू पाणी वाहू लागले.
तेवढ्यात िॉक्टर बाहेर आले.
ववज्या, “राम, हे बघ िॉक्टर बाहेर आले.”
रामने िोळे पसु ले आवण िॉक्टरकिे बवघतले तर तो िॉक्टर
त्याचा वमत् जय होता.
राम, “जय काय झालां मेघनाला?, कशी आहे ती?, जीवाला
धोका तर नाही ना?, तू गप्प का जय बोलना.”
“हे बघ तू आधी शाांत हो आवण मेघना आता आऊट ऑि
िेंजर आहे पण...”
“पण... काय जय...?”
“ती कोमात गेली आहे...” हे साांगताना नक
ु तेच
हॉवस्पटलमध्ये पोहचलेल्या मेघनाच्या बाबाच्ां या कानावर हे शबद
पिले त्याांचे पाय िगमगले... आवण ते खाली पिणारच तेव्हा रामने
पळत जाऊन त्याांना आधार वदला...
“बाबा सावरा स्वत:ला, वतला काहीही होणार नाही...”

रामने जयकिे बवघतले, “ती कोमातनू के व्हा बाहेर
येईल…?”
“वतच्या िोक्याला खपू मार बसलाय त्यामळ
ु े तसां काही
सागां ता येणार नाही...”
तेवढ्यात एक माणसू जो मेघनाच्या बाबाांबरोबर आलेला
होता तो त्याच्ां या कानात हळूच आवाजात बोलला, “आपल्याला
जायला हवे, वतथे राणीसाहेब आवण राजकुमारी वाट पाहत
असतील.”
“मेघना...” वतचे बाबा आयवसयच्ु या काचेतनू वतच्याकिे
पाहून बोलले.
“वतच्या ही जीवाला धोका आहे, आपण वतला घेऊन
जाऊ...” तोच माणसू पन्ु हा बोलला.
मेघनाच्या बाबानां ी स्वतःचे िोळे पसु ले, “िॉक्टरसाहेब
धन्यवाद तम्ु ही माझ्या पोरीचा जीव वाचवला, आता वतची काळजी
आम्ही घेऊ...”
“म्हणजे तम्ु हाला काय म्हणायचांय...” जय

“हे बघा िॉक्टर मेघनाला विस्चाजव द्या म्हणजे मला वतला
आवण वकशनला घेऊन इथनू आमच्या गावी जाता येईल... मी
वतला वतथल्या हॉवस्पटलमध्ये अॅिवमट करे न.”
“हे बघा काका वतची तबयेत बरी नाही. आता जर वतला वशफ्ट
के लां तर वतच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. मी वतला वशफ्ट
करण्याची परवानगी नाही देऊ शकत.”
“हे बघा िॉक्टर बाप आहे वतचा मी, वतची काळजी आहे
म्हणनू च वतला बरोबर इथनू घेऊन जात आहे...”
“ठीक आहे पण तम्ु ही अॅम्बयल
ु ांन्स आवण एखादी नसव वकांवा
िॉक्टर घेऊन जा. आवण मी पेपसव तयार करायला साांगतो.” जय
वतथनू वनघनू गेला.
राम, “बाबा मला वकशनने म्हणजेच तमु च्या राज्याचे
राजकुमार कृ ष्णा यानां ी सगळां काही साांवगतलां आहे, त्यानसु ार
ववष्णनु गरीत कोणतेही हॉवस्पटल असेल असां वाटत नाही. मला
वाटत तम्ु ही एखादा िॉक्टर सोबत घ्या. तम्ु ही मेघनाच्या तबयतीचा
ववचार करून वनणवय घ्या.”
तेवढ्यात तोच माणसू मागनू बोलला, “तम्ु ही बोला मालक
आपण ह्याच िॉक्टरला उचल.ू ”

राम, “अहो उचलायची गरज नाही मी त्याला समजावतो...
मलाही तमु च्याबरोबर ववष्णनु गरीला यायचां आहे, वकशनचे अवां तम
सांस्कार होईपयांत त्याच्याबरोबर थाांबायचां आहे. वप्लज नाही म्हणू
नका...
“मला माहीत आहे तम्ु ही राजकुमाराांचे चाांगले वमत् आहात.
पण मी तम्ु हाला नाही नेऊ शकत.”
“वप्लज बाबा नाही म्हणू नका, आवण हे माझ्यासाठी नाही तर
वकशनच्या इच्छे साठीच म्हणत आहे मी...”
“इच्छा, राजकुमाराांची...कोणती”
“वकशनने वचन घेतलां होतां की जर त्याला काही झालां तर मी
त्याच्या आईला आवण बवहणीला भेटावां...”
त्यानां ी ववचार के ला, ठीक आहे चल”
रामने जयला सगळां काही साांवगतल.ां
जय, “मी येईन पण िक्त तझ्ु यासाठी, तू आत्तापयांत खपू काही
के लां आहे माझ्यासाठी.”
आज्या आवण ववज्याने बरोबर येण्यासाठी हट्ट धरला पण
रामने त्याांना समजावलां.

दोन गाि्या वनघाल्या,
पवहले वतन्हीही टप्पे गप्तु मागावने पार पिले... पण चौर्थया मख्ु य
प्रवेशद्वारावर अिवले व राजवचन्ह दाखवायला साांवगतले. रामने
आधीच त्याचां पवहलां वत्शळ
ू असलेलां वचन्ह लपवलां होतां पण दसु रां
सदु शवनचक्र असलेलां राजवचन्ह नसल्यामळ
ु े त्याांना प्रवेश वमळाला
नाही. शेवटी मेघनाच्या बाबाांनी कोणतातरी कागद दाखवला. मग
सगळ्याांना आत जाण्याची परवानगी वमळाली.
रात्ीची वेळ होती.
सगळे अवां तम सस्ां कार पार पिले. मग राम आवण जयला
राजमहालात त्याांची खोली दाखवली गेली. अांधार असल्यामळ
ु े
िक्त कांवदलाच्या उजेिात त्याांना आजबु ाजचु ा पररसर बघता आला
नाही... त्यात प्रवासामळ
ु े आलेल्या थकव्यामळ
ु े त्याांनी वमळालेली
रुम कशी आहे हे ही न बघता ते वनद्रा देवीच्या स्वाधीन झाले...

दुसऱ्यष ददवशी
सकाळी जेव्हा जयचे िोळे उघिले गेले तेव्हा त्याचा त्याच्या
िोळ्याांवर ववश्वास बसला नाही, “राम उठ... राम...”
राम आपला नेहमीप्रमाणे िोळे चोळत उठत बोलला, “काय
झालां जय काय भतु वभत बवघतलांस की काय...”
“आधी िोळ्यावरचा हात काढ आवण बघ आजबु ाजल
ु ा...हे
काय आहे राम, आपण कोणत्यातरी राजा महाराजाांच्या काळात
येऊन पिलो की काय.” आजबु ाजचु ां दृश्य बघताच जयच्या
तोंिातनू हे शबद बाहेर पिले.
“अरे यात काय एवढां आमचां राज्य ही असांच आहे की…”
“अरे हो मी ववसरलोच होतो की तू ही एक राजकुमार आहेस.
पण माझ्यासाठी हे सगळां नवीनच आहे ना…”
जयला आियव वाटावां ते वातावरण होतांच तसां अगदी ४००५०० वर्ाांपवू ी जसे राजे महाराजे राहत होते तसां...
त्याचां ी रूम, त्यातील एक एक वस्तू मग त्याांचा पलांग असो
की तेथील मेज, वखिक्या, कपाट सगळां काही लाकिाांपासनू
बनवलेलां आवण त्यावरील सरु े ख नक्षीकाम असो की...
पलांगाशेजारच्या टेबलवर पाणी वपण्यासाठी ठे वलेला जार आवण

ग्लास वह ताांबयापासनू बनवलेली भाांिी असो... सगळां काही
अप्रवतम सदांु र होत.ां ..
“राम जर आपली रूम इतकी सांदु र आहे तर सांपणू व राजवािा
वकती सदांु र असेल, चल आपण जाऊन बघयु ा...”
“हो जाऊ पण अशा अवतारात... आधी तयार तर होऊ चल.”
थोि्यावेळात दोघेही जेव्हा रूममधनू बाहेर पिले तेव्हा दोन
सेवक त्याांच्या रुमबाहेर रखवाली करताना वदसले...
वतथनू बाहेर आल्यावर त्याांची बाजचू ी खोली ही मेघनाची
होती. वतथे वतच्या उपचारासाठी दोन आयवु ेवदक वैद्य होते जे
वतच्यावर उपचार करत होते. पढु े दोन तीन खोल्या सोिल्यावर
वजना लागला. त्यावरुन खाली आल्यावर. आतल्या बाजल
ू ा खपू
मोठा हॉल होता. वतथनू थोिांसां पढु े गेल्यावर चार पायऱ्या
उतरल्यावर आरतीचा आवाज ऐकू आला आवण अगरबत्तीचा
सगु ांध दरवळू लागला. वतकिे नक्कीच देवघर होते.
राम, “जय चल देवदशवन करूया”
जय, “करू पण आधी काही तरी खाऊया खपू भक
ू लागली
आहे. या िाव्याबाजल
ू ा पच
ां पक्वानाच
ां ा वास येतोय नक्कीच
स्वयांपाक घर इकिे आहे.”
“बरां चल” असां म्हणत ते वतकिे जायला वनघाले.

तेवढ्यात एक सेवक त्याांच्यासमोर येऊन उभा रावहला,
“तम्ु हाला राजदरबारात हजर करण्याचा आदेश आहे सेनापतींचा.”
जय, “राम हे आदेश, सेनापती हे शबद ऐकून मला तर खरांच
आपण पांधराव्या वकांवा सोळाव्या शतकात आलोय अस वाटतांय.”
असां म्हणनू जय स्वतःच हसायला लागला.
रामने नजरे ने त्याला शाांत के ले. दोघेही त्या सेवकाच्या
पाठीमागनू चालायला लागले.
दोनच वमवनटात ते राजदरबारात पोहचले.
सरसेनापती, “सेवक त्या दोघानां ा राजकुमारी समोर हजर करा”
ते जसां जसे राजकुमारीच्या जवळ जात होते, तशी पसु टशी
वदसणारी प्रवतमा स्पष्ट वदसत होती.
राजकुमारींचां ते मोहक सौंदयव, एखाद्या अप्सरे ला लाजवेल
अशी शरीररचना त्यात पाांढरे शभ्रु वस्त्र, लाांबसिक के स आवण
अधनू मधनू चेहऱ्यावर येणाऱ्या त्या कुरळ्या बटा हे सगळां त्या
सौंदयावत भर घालत होत…
ु ू ट आवण
ां ... तर िोक्यावर असलेला मक

चेहऱ्यावरील गांभीर भाव हे त्याची राज्यावरील वनष्ठा आवण
त्याच्यापरी असणारी कतवव्याची जाण हेच दाखवत होतां.
दोघाांना राजदरबारात राजकुमारी समोर उभां के लां गेलां.
राजदरबार खपू मोठा होता, दोन्ही बाजल
ू ा दरबारातील
राजमांत्ी तर समोर एक मोठा चौथरा, दहा पायऱ्या चढल्या की वर
एक मोठां वसांहासन आवण त्याच्याशेजारी थोिांसां खालच्या बाजल
ू ा
आकाराने देखील थोिां छोटांसां वसहां ासन त्यावर राजकुमारी बसली
होती.
सरसेनापतींनी म्हणजे मेघनाच्या बाबानां ी त्याच्ां या समोर झक
ु ून
त्याांना नमस्कार के ला, “राजकुमारी जसां आम्ही तम्ु हाला साांवगतलां
होतां की हा राम राजकुमाराांचा कॉलेज वमत् आहे, आवण त्याांना
तमु च्याशी राजकुमाराबां द्दल काही बोलायचां आहे.”
राजकुमारी, “बोला काय बोलायचां होतां तम्ु हाला
आमच्याशी”
रामने घिलेलां सगळां काही राजकुमारीला साांवगतलां हे सगळ
ऐकून राजदरबारातील सगळे लोकां आपापल्या तलवारी काढून राम
आवण जयच्या अगां ावर धाऊन गेली.

राजकुमारी, “थाांबा हे काय करताय तम्ु ही,”
त्यातील एक मांत्ी, “माि करा राजकुमारी पण आज
ह्याच्यामळ
ु े आपले राजकुमार आपल्यात नाहीत, आपल्या
सरसेनापतींची मल
ु गी मेघनाची अवस्था वबकट आहे, आवण
सगळ्यात महत्त्वाचां हा जर त्या राज्याचा राजकुमार आहे तर
आम्ही ह्याला वजवांत सोिणार नाही.”
पन्ु हा सगळे लोक त्याांच्या अांगावर धाऊन गेले.
“थाबां ा माझां ऐकून तर घ्या.” राजकुमारी आसनावरून उठून
बोलल्या.
तेवढ्यात बाहेरून खपू मोठ मोठ्याने आवाज ऐकू आला.
“काय झालां बाहेर, ऐवढा आवाज कसला येत आहे...”
राजकुमारी.
तेवढ्यात वतथे एक सेवक आला, त्याने राजकुमारीला वाकून
नमस्कार के ला... “ राजकुमारी बाहेर पणू व राज्यातील लोकां आले
आहेत आपल्याला भेटायला.”

“काय झालां, काय कारण आहे, त्याांच्या असां अचानक
येण्यामागे.”
“माहीत नाही िक्त िाशी द्या……िाशी द्या…… एवढांच
म्हणत आहेत.”
“ठीक आहे चला आपण बाहेर जाऊन बघ.ू ..याांना ही सोबत
घ्या” असां म्हणत राजकुमारी पढु े चालू लागली मागे काही मत्ां ी
आवण राम आवण जयला धरून काही सेवक.
बाहेर गेल्यावर एक मोठा जनसमदु ाय...एकच घोर्णा करत
होता…...
“िाशी द्या...िाशी द्या...त्या राज्याचा राजकुमाराला िाशी
द्या...”
राजकुमारीने आपला एक हातवर करून सगळ्याांना शातां
के ले.
त्यातील एक जन पढु े येऊन बोलला... “नाही राजकुमारी
तम्ु ही जोपयांत या खण्ु याला िाशी देत नाहीत तोपयांत आम्ही शाांत
बसणार नाही.
राजकुमारी, “हे पहा तम्ु ही आधी शाांत व्हा... तमु चा राग मी
समजू शकते, पण याांनी नाही मारलां राजकुमाराांना... हे काही अांशी

कारणीभतू असले तरी आपण याांना िाशीची वशक्षा देऊ शकत
नाही...”
तोच व्यवक्त पन्ु हा बोलला, “हे त्या राज्याचे राजकुमार
आहेत... आवण ते आपल्या राज्यात घसु ले आहेत त्याबद्दल त्यानां ा
िाशी द्या...”
“िाशी द्या...िाशी द्या...त्या राज्याचा राजकुमाराला िाशी
द्या...” पन्ु हा लोकाांचा एकच नारा सरू
ु होतो.
“शातां व्हा... हे पहा तम्ु ही म्हणताय ते बरोबर आहे...पण
आत्ता ते आपल्याला शरण आले आहेत... आवण आपण शरण
आलेल्याला मृत्यू देत नाही.”
“मग याांना असांच सोिून द्यायचे... “
“नाही... यानां ा वशक्षा होणार तमु च्यासमोर होणार... ती वशक्षा
उद्या होणार आवण कोणती हे मी ठरवणार...” राजकुमारीने
वतरस्काराने भरलेला कटाक्ष रामवर टाकला.
“दरबारातील प्रधानाने पढु े येऊन मजु रा के ला, “राजकुमारी
तोपयांत याांना कारागृहात ठे वायचां का…?”
“नाही... काही झालां तरी राजकुमाराांनी याांना भाऊ मानलां
होतां..…आपण या गोष्टीचा मान ठे वला पावहजे.”

सगळे आपापल्या खोलीत गेले...त्याच रात्ी राजकुमारी
त्याच्ां या खोलीत ववचार करत होत्या... तेवढ्यात एक सेवक आला
त्याने राजकुमारीला वाकून नमस्कार के ला... “ राजकुमारी
राजमातोश्रींची तबयेत अचानक वबघिली आहे... राजवैद्याांनी
तम्ु हाला बोलावलां आहे.”

रषजमषतोश्रींच्यष खोलीत
राजकुमारी राजमातोश्रींच्या खोलीत पोहचल्या... राजमातोश्री
मोठमोठ्याने श्वास घेत होत्या... राजकुमारी पलगां ाच्या दसु ऱ्या
बाजनु े राजमातोश्रींच्या जवळ गेल्या आवण त्याांचा हात हातात
घेतला, “काय झालां राजवैद्य मातोश्री असां का करत आहेत.”
“माहीत नाही राजकुमारी अचानक हे काय होतांय
राजमाताांना.”
तेवढ्यात वतथे राम आवण जय आला.
जयने राजमातोश्रींना बवघतले आवण वतथल्या एका सेवकाला
त्याची बॅग आणायला साांवगतली, त्यातील एक इजां ेक्शन
राजमातोश्रींना वदल.ां थोि्यावेळातच त्याांची तबयेत वस्थर झाली...
जय तू इथेच थाांब मी जातो असां म्हणत राम वनघला. बाहेर
जाणाऱ्या रामला थाांबवत राजकुमारी बोलल्या, “राजकुमार राम

मला तमु च्याशी महत्त्वाचां बोलायच आहे, माझ्यामागे या...”
राजकुमारी असां म्हणताच राम त्याच्ां या पाठीमागनू चालू लागला.
राजकुमारी एका खोलीत गेल्या,
खोलीत खपू अधां ार होता. राम ईकिे वतकिे पाहू लागला
त्याला कावहच वदसत नव्हतां, “कोणाची खोली आहे आवण इतका
अांधार का आहे.“
“ते महत्त्वाचां नाही... आधी मी काय साांगते ते ऐका.”
बराच वेळ त्याच
ां ी चचाव झाली.
“मी काय साांवगतलांय ते लक्षात ठे वा.”
राम, “तम्ु ही शबद द्या की हे सगळां झाल्यावर तम्ु ही मला
यद्ध
ु ात तमु च्या बाजनु े लढायची परवानगी द्याल. “
“शबद देते मी...” एवढां बोलनू दोघेही वतथनू वनघनू गेले.

दुसरष ददवस उजषडलष,
सगळे लोकां राजमहलाबाहेर जमले होते... कारण हा
न्यायवनवािा प्रजेसमोर व्हावा ही राजकुमारींची इच्छा होती. तसे
त्याांनी आधीच तयारी करण्याचे आदेश वदले होते. कारण लोकाांना
ही पहायचां होतां की राजकुमारी राजकुमाराांच्या मृत्यल
ू ा जबाबदार
असणाऱ्याांना काय वशक्षा देणार...
थोि्या वेळातच राजकुमारी तेथे हजर झाली, राजकुमारी
येताच राजमांत्ी बोलू लागले, “गन्ु हेगाराांना हजर करा.”
राम आवण जयला बोलावताच हजर के ले गेले.
राजकुमारी बोलू लागली, “मी तम्ु हाला म्हटल्याप्रमाणे खपू
ववचार करून एक वनणवय घेतला आहे.”
“कोणता वनणवय राजकुमारी...?” प्रधानजी.
“राजकुमार राम याांचां म्हणणां आहे की त्याांनी के लेल्या
चक
ु ीबद्दल आपण त्याांना मािकरून, येणाऱ्या यद्ध
ु ात याांना सामील
करून घ्याव.ां .. पण माझा राजकुमार राम यानां ा एक प्रश्न आहे, ज्या
व्यवक्तमळ
ु े आमचे राजकुमार आमच्यात नाहीत, ज्या व्यवक्तमळ
ु े
आमच्या राज्याची सेनापती मेघना वतच्या जीवन मरणाशी खेळत
आहेत अशा व्यक्तीवर आम्ही ववश्वास कसा ठे वायचा.

राम, “मी तमु चा माझ्यावर ववश्वास बसण्यासाठी कोणतीही
पररक्षा द्यायला तयार आहे.”
राजकुमारी, “आपल्या सगळ्याांना हे मावहती आहे
आपल्यासाठी वकांवा त्या राज्यातील लोकासां ाठी एकच गोष्ट
प्राणवप्रय आहे...”
“कोणती..?” सगळे लोकां एकमेकाांकिे बघत हाच प्रश्न
ववचारत होते.
राजकुमारी, “राज्यवचन्ह... हे जर खरांच बोलत असतील तर.
यानां ा ते वसद्ध करावां लागेल……”
सगळे लोक एकमेकाांकिे बघत होते, कोणालाच कळत नव्हतां
राजकुमारी काय म्हणत होती.
सगळ्याच्ां या तोंिावर जे प्रश्न वदसत होते त्याचां उत्तर देत
राजकुमारी बोलली, “मला मावहती आहे तम्ु हाला मी काय म्हणतां
आहे ते कळत नाहीये, राज्यवचन्ह... म्हणजे आपल्या दिां ावरील
गोंदन जे आपले राज्याचां प्रतीक आहे आवण ते वजतकां
आपल्यासाठी महत्त्वाचां आहे... ते वततकांच त्या राज्यासाठी ही

आहे... म्हणनू त्याांना त्याांच्या दिां ावरील राज्यवचन्ह म्हणजेच
गोंदलेले वत्शळ
ू कायमचां काढावां लागेल...”
हे सगळां ऐकताच लोक एकमेकाांकिे पाहू लागली आवण
त्याांच्या चेहऱ्यावरच्या हावभावावरून हे स्पष्ट होतां की त्याांना तो
वनणवय नसु ता पटला नसनू त्यानां ा त्याांच्या राजकुमारीचा अवभमान
वाटत होता... आवण दोन वमवनटातच ते राजकुमारीचा जयघोर् करू
लागले... “राजकुमारी रोवहणी की जय……राजकुमारी रोवहणी की
जय…… राजकुमारी रोवहणी की जय...”
पण त्यात असेही लोक होते जे नाराज होते, तर काही लोक
रागाने लाल होत होते त्यातीलच एक माणसू बोलला, “ही लोक
इतकी खालच्या थराला जातील अस वाटलां नव्हतां मला... या
लोकाांची वहमां तच कशी झाली असां काही करण्याची... मी वजवांत
असेपयांत हे नाही होऊ देणार... आपल्या राज्याचा अपमान मी
नाही सहन करणार...”
दसु ऱ्या व्यक्तीने त्याला शाांत करण्याचा प्रयत्न के ला, “तू काही
करणार नाही वजवा... इतक्या वदवसाांची मेहनत वाया जाईल...”

त्याने त्याला शाांत करण्याचा प्रयत्न के ला पण त्याचा त्याच्यावर
काहीच पररणाम झाला नाही.
इकिे राजकुमारी, “बोला राजकुमार राम ... मान्य आहे का?”
रामने थोिा ववचार के ला, “राजकुमारी मी तम्ु हाला आधीच
साांवगतलां होतां, हा राजकुमार तेव्हाच मेला जेव्हा वकशनने हे जग
सोिलां... आवण आता तमु च्यासमोर िक्त राम उभा आहे आवण हे
वसद्ध करण्यासाठी जर मला तमु ची अट मान्य करावी लागणार
असेल तर मला मान्य आहे...”
जय, “राम हे काय करतोय त.ू .. तू राजकुमार आहेस त्या
राज्याचा... आवण तू जर हे के लां तर तो तझ्ु या जन्मभमु ीचा अपमान
होईल...”
“खरांतर दादासाहेबाांनी ज्या पद्धतीने वकशनला मारलां तेव्हाच
आमच्या जन्मभमु ीचा अपमान झाला होता...”
“ते जे वागले ते चक
ु ीच होतां पण तू जे करत आहे तेही बरोबर
नाही...राम.”
“मला माहीत आहे पण... मला स्वतःला वसद्ध करण्यासाठी
जर हे करावां लागणार असेल तर मी हे देखील करे ल.”

राजकुमारी, “वशक्षेची अांमलबजावणी करा राजमांत्ी.”
दोन माणसाांनी पढु े येऊन रामला धरायचा प्रयत्न के ला, पण
रामने त्याांना हात दाखवनू लाांब थाांबायला साांवगतले व आपला हात
पढु े के ला.
तेवढ्यात एक जण पढु े आला त्याने हातात काहीतरी आणले
होते जे त्याने रामच्या दिां ावर लावले आवण दिां ावरचे गोंदलेले
वत्शळ
ू जे रामने लपवले होते, ते वत्शळ
ू वदसायला लागले आवण
आता त्याने ते काढायला सरुु वात के ली, ते काढत असताना रामला
खपू त्ास होत होता आवण त्याने तो सहण ही के ला. पण त्यापेक्षाही
वकतीतरी पटीने जास्त त्ास त्याच्या मनाला होत होता.
इकिे लोकाांच्या घोळक्यात उभा असणारा वजवा ऐकायलाच
तैयार नव्हता, अखेर त्याचा बाधां िुटला…...
वजवाने हातात तलवार घेतली आवण बोलला, “थाांबा ये
घबु िानां ो...तमु ची वहमां तच कशी झाली आमच्या राज्याचा अपमान
करायची…… वहमां त असेल तर माझ्याशी दोन हात करा...”
अचानक असा आवाज आल्यावर सगळे दचकले कोन होता
तो, हे कोणालाच कळत नव्हतां.

“पकिा त्याला...” सरसेनापतीने आदेश वदला तेव्हा काही
सेवक त्याला पकिण्यासाठी साठी पढु े गेले.
पण वजवाच्या एका एका वाराने सगळे जवमनीवर कोसळले.
वजवाने “आक्रमण...” असे म्हणताच एक आियव घिलां
घोळक्यातनू एक दोन नव्हे तर ४००-५०० तलवारीचे हात वर
आले.
सरसेनापतींने अजनू काही सेवक पाठवले पण त्या घोळक्यात
असणाऱ्या वशवनगरीच्या सैवनकापां ढु े ववष्णनु गरीच्या १००-२००
सैवनकाांचां काहीच चाललां नाही. आवण हे सगळां पाहून
ववष्णनु गरीच्या लोकाांचे िोळे पाांढरे पिले.
आत्तापयांत सगळ्याांना हे कळून चक
ु लां होतां की त्या
वशवनगरीच्या लोकाांनी ववष्णनु गरीत घसु खोरी के ली होती... पण
आता काय करणार जनतेचां रक्षण कसां करणार... सोबतीला
आणलेले १००-२०० रक्षक तर के व्हाच खाली पिले होते...
इकिे ४-५ सेवकानां ी आवण सरसेनापतींनी राजकुमारी भोवती
वेढा घातला होता त्याांच रक्षण करण्यासाठी...
सरसेनापती, “राजकुमारी तम्ु ही लगेच महालात जायला
वनघा... आम्ही इकिे पाहतो काय करायचां ते...”

राजकुमारी, “सरसेनापती मामा आधी तम्ु ही शाांत व्हा आवण
एकदा समोर बघा...”
सरसेनापतींना राजकुमारीच्या तोंिावरचा आनांद बघनू काहीच
कळले नाही मग त्याांनी मागे वळून बवघतलां तर एक वेगळच आियव
घिलां…… समोरून अजनू १०००-१५०० तलवारी बाहेर
वनघाल्या.
“राजकुमारी हे काय आहे...”
“अजनू तम्ु हाला नाही समजल,ां अहो हे आपले सैवनक आहेत
जे आमच्या आदेशानसु ार आधीच आपल्या जनतेमध्ये वमसळले
होते. आवण मला असां वाटतां आपले सैवनक सरसेनापतींच्या
आदेशाची वाट बघत आहेत...”
सरसेनापतींनी एक स्माईल वदली, “नक्कीच राजकुमारी...”
“हो मग वाट कसली बघताय...”
“आक्रमण... एकाला ही वजवतां सोिू नका...”
“नाही सरसेनापती आपल्याला सगळे वजवांतच हवे आहेत...”
“जशी आज्ञा राजकुमारी...”

सगळे मांत्ी राजकुमारीकिे आियावने बघत होते.
थोि्यावेळातच ववष्णनु गरीच्या सैवनकानां ी वशवनगरीतनू आलेल्या
लोकाांना बांदी बनवले.
काही वेळानांतर राजसभा भरवली गेली.
राजमांत्ी, “हे कसां के लां राजकुमारी...? सगळ्याांना हाच प्रश्न
पिला आहे.”
राजकुमारी, “साांगते... काल राजकुमार राम याांनी त्याांच सत्य
साांवगतले आवण पाच वमवनटातच प्रजा बाहेर जमा झाली, त्याांना
मारून टाकण्यासाठी घोर्णा करू लागली... तेव्हाच आमच्या
मनात सांशय आला की नक्कीच काहीतरी गिबि आहे म्हणनू
आम्ही राजकुमार राम याांच्याशी या ववर्यावर बोललो...”
तेवढ्यात राम बोलू लागला, “मला माहीत होतां मी येथे
आल्यामळ
ु े दादासाहेबाांच्या यद्ध
ु वजांकण्याचा स्वप्नात मी मोठा
काटा आहे आवण तो काटा काढण्यासाठी ते काहीही करू
शकतात…... लोकाांचां असां अचानक येणां आवण मला िाशी द्या
म्हणणां म्हणजे……”

रामच बोलणां मध्येच थाांबवत राजकुमारी बोलू लागल्या,
“म्हणजे कोणीतरी नक्कीच आहे जे त्या राज्यातील असनू इथे
राहत आहे आवण आपल्या लोकाांना भिकवत आहे. म्हणनू मी
राजकुमार राम याांच्या मदतीने वनयोजन के ले... आवण तसांच
झालां... आवण रामने त्याांच्या दिां ावरील वत्शळ
ू काढून हे ही वसद्ध
के लां की खरांच ते इथे आपली मदत करायला आले आहेत...”
राजदरबार सांपताच राजकुमारीने राम आवण जयला थाांबवनू
बावकच्याांना जाण्याचे आदेश वदले.
राजकुमारी, “राजकुमार राम तमु चे मनापासनू धन्यवाद...
तम्ु ही मदत नसती के ली तर मी कधीच राज्यात घसु लेल्या शत्ल
ु ा
पकिू शकले नसते... खपू खपू धन्यवाद...”
जय मात् खपू रागात होता त्याला त्याच्या वमत्ाचा त्ास
बघवत नव्हता... “आता काय उपयोग तमु च्या धन्यवाद
म्हणण्याचा... तमु चा िायदा तर झाला, पण माझ्या वमत्ाला जो
त्ास झाला त्याचां काय... त्याच्या हातावरचां ते मानवचन्ह वत्शळ
ू
काढून तम्ु ही त्याला िक्त शारीररक नाही तर मानवसक त्ास सद्ध
ु ा
वदला आहे, यावर तमु चां काय म्हणणां आहे बोला...”

रामने त्याला शाांत करायचा प्रयत्न के ला पण त्याचा काही
उपयोग झाला नाही जय रागात वतथनू वनघनू गेला...
राम, “राजकुमारी त्याला माि करा, माझ्यावर जरा जास्तच
प्रेम करतो.”
“काही हरकत नाही, मी तम्ु हाला शबद वदल्याप्रमाणे तम्ु ही
यद्ध
ु ात आम्हाला मदत करू शकता...”
जयचां बोलणां खरां होतां राम त्याला झालेलां दःु ख लपवायचा
जो काही प्रयत्न करत होता तो राजकुमारींच्या लक्षात येत होता पण
त्या काहीही बोलल्या नाहीत.
“राजकुमारी, राजकुमारी कसला ववचार करताय...”
“ह.ां .. काही नाही, तम्ु ही काही म्हणालात का...?”
“मी म्हणालो, मी जयकिे जातो त्याला समजावतो. तम्ु ही
नका त्याचा बोलण्याचा ववचार करू.”
“ठीक आहे...”
तो जायला वनघणार तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आल,ां “अरे
यार मी हे कस ववसरलो...”
“काय झालां...?”

“मेघनाच्या और्धाची वेळ झाली... आवण मी... आता काय
करू...” ववचार करत.
“मी काय म्हणते... तम्ु ही जा मेघनाकिे मी बोलते तमु च्या
वमत्ाशी...”
“धन्यवाद राजकुमारी”
त्यानतां र राजकुमारी जयला महालात शोधू लागल्या, पण
त्याांना तो कुठे च वदसला नाही... मग न राहून त्याांनी एका सेवकाला
ववचारले...
सेवक, “िॉक्टर बाहेर बागेत आहेत.”
त्या बाहेर बागेत गेल्या, जयकिे बघनू त्याचा राग थोिा ही
कमी झालाय असां त्याांना वाटल नाही. जयला पावलाांचा आवाज
येताच तो मागे वळाला. “राजकुमारी तम्ु ही इथे...”
“मला जरा तमु च्याशी बोलायचां आहे...” राजकुमारी.
“काही नवीन प्लॅन आहे का तमु चा... रामला त्ास द्यायचा...
तसां असेल तर साांगा...तो ते ही करे ल तमु चा आमच्यावर ववश्वास
बसण्यासाठी...तो त्याचा जीव ही देईल आवण त्याच्यासाठी मी
माझा…”

तेवढ्यात राजकुमारी थोिांसां जवळ येऊन बोलल्या, “तमु चां
बोलनू झालां असेल तर मी बोल.ू .. ”
जय, “बोला...”
“पवहलां तर धन्यवाद तम्ु ही मातोश्रींचा जीव वाचवला आवण
मािी की मी उशीर के ला आभार मानायला...”
“काही हरकत नाही, आवण दसु रां काय...?”
“दसु रां हे की तमु च्या वमत्ाच्या दिां ावरचे गोंदलेले वत्शळ
ू आहे
तसां आहे ते काढलेलां नाही...”
“काय... काय म्हणाला...” जय आियावने राजकुमारीकिे
बघत होता.
“तम्ु ही जे ऐकले ते... ते िक्त एक नाटक होत.ां ”
“हे रामला मावहती आहे...”
“नाही, ही देखील एक तपासणी होती असां समजा...”
जयने आनांदाच्या भरात राजकुमारीला वमठी मारली, “thank
you… thank you so much”
जयच्या लक्षात आलां की आपण राजकुमारीला वमठी मारली
आहे तो पटकन बाजल
ू ा झाला. ”Sorry राजकुमारी ते...” तो
बोलताना थोिा अिखळतो...

“It’s ok...I am fine…”
“तम्ु हाला इवां ग्लश येत...!” जयने आियावने ववचारले.
“हो आवण िक्त इवां ग्लश नाही अजनू बऱ्याच भार्ा बोलता
येतात मला ... पण आत्ता ते महत्त्वाचां नाही आधी तमु च्या वमत्ाला
साांगा... नाहीतर त्याांना वाटेल की त्याांनी खपू मोठा गन्ु हा के ला
आहे.”
“thank you, thank you so much... मी आत्ता जातो.”
“आवण हो त्याांना साांगा उद्यापासनू यद्ध
ु ाची तयारी करायची
आहे... िक्त एक आठविा वशल्लक आहे.”
साांगतो म्हणनू जय पळत रामकिे गेला.
इकिे राम मात् दःु खी होता आवण बेिवर वनपवचत पिलेल्या
मेघनाशी बोलत होता...
“आज खपू अस्वस्थ वाटत आहे मेघना, मी तझ्ु याबरोबर
आवण वकशनबरोबर खपू वाईट वागलो आवण त्याच प्रायवित्त
म्हणनू मी हे सगळां करत आहे...पण काही झालां तरी ते माझां राज्य
आहे आवण मी मानवचन्ह काढून राज्याचा अपमान के ला आहे...
हे मला सहन होत नाही मेघना...”
तेवढ्यात जय तेथे आला व त्याला सगळां काही साांवगतलां
दोघाांनीही आनांदाने एकमेकाांना वमठी मारली.

दोन्ही राज्याांत यद्ध
ु ाची तयारी सरू
ु झाली.

इकडे दशवनगरीत
राजा आवदत्यला राजदरबारात खबरीकिून सगळां काही
समजलां तसा तो रागात वसांहासनावरून उठला... त्याच्या रागाने
लाल झालेल्या चेहऱ्याकिे बघनू सगळे च घाबरले.
त्यातनु ही त्याांच्यातील एका मत्रां याने म्हणजे वशवनगरीच्या
प्रधानाने पढु े येऊन बोलण्याची वहमां त के ली, “या सगळ्यावर तमु चां
काय म्हणणां आहे महाराज... तम्ु ही वजवाने के लेल्या मख
ु वपणामळ
ु े
त्याच्यावर नाराज झाला का...?”
“हे काय म्हणाला तम्ु ही प्रधानजी नाराज आम्ही आवण
वजवावर मळ
ु ीच नाही...अहो त्याने तर आपल्या मातृभमु ीची इज्जत
राखली, आम्हाला तर अवभमान वाटतो त्याचा...”
सगळे एकमेकाक
ां िे बघू लागले, प्रत्येकाच्या मनात हाच प्रश्न
होता की मग राजाांच्या वचिण्यामागचां कारण काय...
सगळ्याच्ां या मनातला प्रश्न प्रधानजींनी राजानां ा ववचारला.

“प्रधानजी वाईट या गोष्टीच कमी वाटतांय की इतक्या वर्ाांची
मेहनत वाया गेली...पण ती राजकुमारामां ळ
ु े गेली याचांच जास्त
वाईट वाटतांय. आवण याची वशक्षा त्याांना भोगावीच लागणार...”
“राजे... ते छोटे बधां ू आहेत आपले, राजकुमार आहेत या
राज्याचे...”
“नाही प्रधानजी मलाही हेच वाटलां होतां की ते नाराज आहेत
आमच्यावर काही वदवसाांनी होतील शाांत आवण येतील आपल्या
घरी पण नाही आम्ही चक
ु ीचे होतो, ह्या घिलेल्या प्रसांगावरुन हे
वनवित आहे त्यानां ा ना आमची कदर आहे ना राज्याची आवण असा
माणसू आमच्यासाठी जगला काय वकांवा...” असां म्हणत ते वतथनू
वनघनू गेले. त्याच
ां वाक्य तर अपणू व होतां पण त्याचा अथव वतथे
उपवस्थत सगळ्याांनाच समजला होता.
दोन्ही राज्याांत यद्ध
ु ाची तयारी झालेली होती, वशवनगरीकिे
असलेले सैन्य हे ववष्णनु गरीपेक्षा जास्त होते. पण राजकुमारीच्या
बद्ध
ु ीपढु े आवण रामच्या शक्तीपढु े त्याांचा वटकाव लागणे वनव्वळ
अशक्य आवण झालांही तेच, ववष्णनु गरी यद्ध
ु वजांकली.

यद्ध
ु सांपले ववष्णनु गरीत सगळीकिे आनांदाचे वातावरण
होते... प्रत्येकजण आपला आनदां आपापल्यापरीने साजरा करत
होतां... कोणी गोिधोि करून तर कोणी गाण म्हणनू तर कोणी त्या
गाण्याच्या तालावर नाच करून...
राम यद्ध
ु ावरून परत येताच मेघनाच्या रूममध्ये गेला, पण
वतच्या वस्थतीत अजनू काहीच िरक पिलेला नव्हता हे बघनू तो
हळवा झाला, त्याचे िोळे पाण्याने भरून आले... त्याने दोन्ही
हाताांनी िोळे पसु ले आवण तो मेघनाशेजारी जाऊन बसला.
“मेघना ऐकलांस तू आपण यद्ध
ु वजांकलो... मला माहीत आहे
मी तझ्ु यासोबत आवण वकशनसोबत जे काही वागलो त्यानतां र मला
माि करणां हे खपू कठीण आहे पण राजकुमारी आवण राजमातोश्रींने
मला माि के ल.ां .. माझ्या मनावरचां खपू मोठां ओझां कमी झालां ...
आता िक्त तझ्ु या मािीची वाट बघतोय मेघना...”
त्याच लक्ष दरवाज्याबाहेर उभ्या असणाऱ्या जयकिे गेलां,
“अरे जय आत ये बाहेर का उभा आहेस”
“मी मेघनाला चेक करण्यासाठी आलो होतो पण तू बोलत
होतास म्हणनू बाहेर थाांबलो होतो.”

“अरे आधी का नाही साांगायचां माझां काय चालचू राहील, तू
चेक कर”
जयने मेघनाला चेक के लां...
रामने खपू आशेने जयकिे बवघतले... जयला त्याचा प्रश्न
कळला पण त्याचां उत्तर त्याच्याकिे नव्हतां... आवण जयचा
पिलेला चेहरा बघनू रामला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर वमळालां...
“सोहम... सोहम... झोपला की काय...?”
“नाही पप्पा, पढु े सागां ाना काय झाल”ां
“अरे गोष्ट सांपली...”
सोहम जो पप्पाच्ां या मािां ीवर िोके ठे वनू गोष्ट ऐकत होता तो
लगेच तािकन उठून बसला, “अशी कशी सांपली गोष्ट, ववष्णनु गरी
यद्ध
ु वजक
ां ल्यावर वशवनगरीचां काय झाल.ां ..?, राजकुमारीचां पढु े
काय झालां... ?, राजा आवदत्य कुठे गेला... ?, राम आवण मेघनाचे
काय झालां, मेघना कोमातनू बाहेर आली वतने रामला माि के लां...”
साांगा ना पप्पा.
“अरे साांगतो मी तझु ां लक्ष आहे की नाही ते पाहत होतो...”
“पप्पा तम्ु ही पण ना, साांगाना पढु े काय झालां...”

“अरे पढु े काय होणार राजकुमार कृ ष्णाांच्या इच्छे नसु ार
राजकुमारीने दोन्ही राज्ये शासनाच्या हवाली के ली. त्यानतां र
राज्यातील एक एक करत बरीचशी घरे बाहेरील जगात आपापल्या
सोयीनसु ार स्थलाांतररत झाली...पण त्याांच्या मनातील
एकमेकाांबद्दल असलेला राग कमी झाला नाही... आवण म्हणनू च
त्याांनी आपल्या पढु च्या वपढीला हे सगळां माहीत असलां पावहजे
म्हणनू ही टॅटू काढायची परांपरा आवण कथा चालू ठे वली.”
“आवण पढु े...”
“पढु े अजनू काय सपां ली गोष्ट...”
“राजकुमारी रोवहणीचां पढु े काय झालां आवण राजा आवदत्यने
त्यानां तां र काहीच के लां नाही... आवण महत्त्वाचां मेघनाचां काय झालां,
ती शद्ध
ु ीवर आली वतने रामला माि के लां... साांगाना पप्पा...”
“माहीत नाही... आता प्रश्न ववचारणां बदां कर आवण झोप...”

अशोक सोहमला झोपवनू बाहेर आला त्याला रूमबाहेरच
उभी असलेली माधरु ी वदसली, “तू इथे का थाांबली आहेस”
“तम्ु ही आधी मला सागां ा तम्ु ही सोहमशी खोटां का बोलत
होता...?”

“तू आधी आपल्या रुममध्ये चल...” एवढां म्हणनू अशोकने
माधरु ीचा हात धरून तो वतला त्याच्ां या रूममध्ये घेऊन गेला.
“हा आता बोल काय खोट बोललो मी...”
“हे की राजकुमारीने दोन्ही राज्ये शासनाच्या हवाली के ली
आवण तम्ु हाला माहीत नाही त्या दष्टु आवदत्यने काय के लां आवण
राजकुमारी रोवहणी, मेघना आवण राम याांचां पढु े काय झालां ते...”
“मला सगळां माहीत आहे, पण मी त्याला हे सगळां आत्ता साांगू
शकत नाही कारण तो अजनू लहान आहे, त्याला जर आपण आत्ता
हे सगळां साांवगतलां तर तो कसा ररअॅक्ट करे ल आवण त्याच्या नाजक
ू
मनावर याचा काय पररणाम होईल साांगता येत नाही...”
“मग त्याला हे कधीच कळणार नाही... की त्याच्या
पवु वजाांसोबत काय घिलां... आवण सगळ्यात महत्त्वाचां त्याच्यावर
वकती मोठी जबाबदारी आहे ते...”
“कळे ल, पण योग्य वेळ आल्यावर... तोपयांत आपण िक्त
वाट बघायची...”
-------------------*****--------------------The end

सावहत्य म्हणजे असतां काय?
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