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कालयतं्र  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े   
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प्रस्िार्ना 

 

 

पुण्यािील र्डारर्ाडी झोपडपट्टीि लिानाचा र्ोठा झालो. अभ्यासाि बरा असल्याने 

हशिण चािंगल ेिोि गेल.े सगळे हशिण “कर्र्ा र् हशका” या उक्तीनुसार झाल.े र्स्िी भागाि 

बालपण गेल्याने त्यािंच्यासाठी कािीिरी करायचे हि भार्ना सिि र्नार्ध्ये िोिी. त्यारु्ळे र्ेळ 

हर्ळेल िेर्ढा र्ेळ र्स्िी भागािील सार्ाहजक कार्ासाठी दिे गेलो. नोकरी, हशिण र् सार्ाहजक 

कार् यार्ुळे हर्शेष र्ेगळे कािी करण्याची इच्छा असूनिी र्ेळ हर्ळि नव्ििा. गेल्या कािी र्षावि 

नोकरीच्या व्यापािून थोडा र्ोकळा र्ेळ हर्ळाल्याने र्नािील कािी सुप्त इच्छा पूणव करण्याचा 

प्रयत्न केला. एअर हपस्िुल शुटींग िा खेळ हशकून राष्ट्रीय पािळीपयंि गेलो. इिरिी खेळ 

खेळण्याचा र् हशकण्याचा प्रयत्न केला.  

हलहिण्याची हर्शेष आर्ड नव्ििी, परिंिु र्ेगर्ेगळ्या कल्पना सिि र्नाि येि असि. 

र्ध्यिंिरी एक हर्ज्ञानकथा लेखनाच्या स्पधसेिंबिंधी र्ाहििी कानार्र पडली. र्ेळ िोिा म्िणून 

कािीिरी हलिारे् असे र्ाटले म्िणून कािी लघुकथा हलहिल्या. र्ला र् र्ाझ्या कुटुिंहबयािंना त्या 

आर्डल्या. र्दु्दार् पसैे खचव करून त्या प्रकाहशि करण्याि हर्शेष रुची नव्ििी.  गेल्या र्हिन्याि 

इ-साहित्य बद्दल र्ाहििी कळली. िेंव्िा र्ाटले चला प्रकहशि करून पाहू, जर र्ाचकािंना 

आर्डल्या िर हलखाण चालू ठेर्िा येईल.  

स्पधेसाठी म्िणून ६ लघुकथा हलहिल्या िोत्या. र्ी स्र्िः इिंहजहनअर असल्याने र् 

हर्ज्ञानाची हर्शेष आर्ड असल्याने हर्ज्ञानकथा हलहिण्यार्र जास्ि भर िोिा. या लघुकथा इ-

साहित्याच्या र्ाध्यर्ािून प्रकाहशि करायचे ठरर्ल्यार्र र्ाझ्या हर्ज्ञानकथार्धील एकाच 

हर्षयाला धरून असणाऱ्या ३ लघुकथा एकहत्रिपणे एकाच पुस्िकाि प्रकाहशि करायचे ठरर्ले. 

या पुस्िकािील सर्व कथािंर्ध्ये ‘टाइर् र्शीन’ (काल-यिंत्र) िा एक सर्ान धागा आि.े 

फक्त हर्ज्ञानकथा र् त्याच्या र्ाध्यर्ािून र्ोठर्ोठ्या प्रगिीच्या गाथा सािंगण्यापेिा, त्याचा 

र्ाणसाच्या भार्हर्श्वार्र र् जीर्नार्र काय पररणार् िोईल ि ेर्ी या कथािंर्धून सािंगण्याचा 

प्रयत्न केला आि.े 

र्ाझी बायको अिंजली भागर्ि, र्ुलगा आकदत्य आहण र्ुलगी स्नेिल यािंनी प्रोत्सािन 

कदले त्यारु्ळे ि ेहलखाण केले गेले. आर्चे बिंध ूहबपीन भागर्ि यािंनी कथेला साजेस ेर्खुपृष्ठ ियार 
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करून कदल.े इ-साहित्य ची प्रकाशन सुहर्धा उपलब्ध झाली म्िणून या  कथा प्रकाहशि करीि 

आि.े त्यारु्ळे या सर्ांची कृिज्ञिा व्यक्त करिो. 

आपल्याला र्ाझ्या कथा कशा र्ाटल्या ि ेकळर्ायला हर्सरू नका.  फेसबुक, sms, 

र्ेल ज्या र्ाध्यर्ाने शक्य िोईल त्याने आपली प्रहिकक्रया अर्श्य कळर्ा. 
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शेअर बाजार 
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नशीब 
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कथा १ 

शेअर बाजार 

 

 

पुण्याजर्ळ खेड-हशर्ापूर नार्ाचे एक गार् िोिे. िस ेगार् छोटे िोिे. सह्याद्रीच्या 

डोंगररािंगेि र्सललेे िोिे. डोंगररािंगारु्ळे भरपूर पाऊस पडि िोिा. भरपूर पार्सार्ुळे भरपूर 

झाडी आहण शेिीला पुरेसे पाणी उपलब्ध िोिे. त्यारु्ळे शेिी करण्यार्र बऱ्याच जणािंचा भर 

िोिा. पुणे सािारा या र्खु्य र्िार्ागावर्र असल्याने आहण पुणे शिराला लागूनच असल्याने त्या 

गार्ाि शिरािील नर्ीन-नर्ीन गोष्टी पोिचि िोत्या. र्िार्ागावर्र असल्याने गार्ाची प्रगिी 

िोि चालली िोिी. शिराप्रर्ाण े सर्व गोष्टी र्खु्य गार्ाि येि िोत्या. परिंिु कािीजण शेिी 

गार्ापासून दरू असल्याने शेिाि रािि िोिे. हिथे र्ात्र गार्पण रटकलिं िोि. अशाच या गार्ाि 

रर्ाकािंि नार्ाचा एक साधा शेिकरी रािि िोिा. शेि आहण आपल ेघर यार्ध्येच त्याचे जीर्न 

कफरि िोिे. रर्ाकािंिकड ेहपढ्यान हपढ्याची अशी चालि आललेी २० एकर जर्ीन िोिी. त्याच्या 

उपजीहर्केचे साधन िी जर्ीनच िोिी. त्याि कष्ट करून िो शेिी करि िोिा. भरपरू पाणी 

उपलब्ध िोि असल्याने शेिी चािंगली िोि िोिी आहण त्यारु्ळे घराि परेुसा पसैा खेळि रािि 

असे. र्नीषा िी त्याची बायको िोिी. दोघािंचेिी हलहििा-र्ाचिा येण्यापुरिेच हशिण झाल ेिोिे. 

र्नीषादखेील त्याला शेिाि र्दि करि असे. घराि आहण शेिाि एकत्र असल्याने िे 

एकर्ेकािंबरोबर भरपरू र्ेळ घालर्ि िोिे. या जास्िीि जास्ि र्ेळ एकत्र र्ार्रण्याच्या 

जीर्नपद्धिीरु्ळे खडे्यािील नर्रा-बायकोंची एकर्ेकाि खूप चािंगली घडी बसललेी असिे. 

िशीच या दोघािंची बसलेली िोिी. एकर्ेकािंच्या स्र्भार्ाला िे चािंगल ेओळखि िोिे. त्यारु्ळे 

कोठे कोणी पडिे घ्यायचे ि ेदोघानािी चािंगल ेकळि िोिे. अशा सर्जूिदार स्र्भार्ारु्ळे त्यािंचा 

सिंसार सखुाने चालला िोिा.  

  त्यािंच्या लग्नाला जर्ळ जर्ळ बारा र्षव पूणव िोि आली िोिी. बारा र्षव 

एकर्ेकािंच्या सिर्ासाि कशी भुरकन उडून गेली ि े त्यािंना कळलेच नव्ििे. जीर्नाि सर्व सुख 

िोिे, परिंिु त्या दोघािंना एकच द:ुख िोिे. िे म्िणजे त्यािंना र्ुलबाळ नव्ििे. शिराच्या जर्ळ 
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असल्याने थोड्या आधुहनक हर्चारसरणीचा प्रभार् जीर्नार्र पडि िोिा. परिंिु त्यारु्ळे त्याच्या 

सिंसाराि कधी र्ादिंग ककिं र्ा एकर्ेकािंना दोषारोप दणेे आल ेनव्ििे. त्याचाच िा पररणार् िोिा. 

परिंिु त्यारु्ळे िे शािंि बसल ेअस ेर्ुळीच नािी. त्यािंनी जुन्या बुजुगांनी, नािेर्ाईकानी, ओळखी-

पाळखीच्यािंनी सािंगिील िे सर्व उपाय केले िोिे. सर्व धार्र्वक, िािंहत्रक-र्ािंहत्रक प्रकार करून झाल े

िोिे. त्या जोडीने इिर अत्याधुहनक र्ैदयकीय उपायिी चालू िोिे. दोघािंनी एकर्ेकािंच्या सर्व 

िपासण्या करून घेिल्या िोत्या, र्ेगर्ेगळ्या पयावयािंची शक्यिा िपासून घेिली िोिी. परिंिु 

कशािूनिी कािी साध्य झाले नव्ििे. या सर्व प्रयत्नािंना किं टाळून त्यािंनी आिा नर्ीन प्रयोग र् प्रयत्न 

करणे थािंबर्ल ेिोिे. परिंिु यार्ुळे त्यािंच्या जगण्याि आहण सुखाि कािी फरक पडला नव्ििा.  

त्या दोघािंना एकच चचिंिा िोिी कक त्यािंच्यानिंिर या एर्ढ्या र्ोठ्या जहर्नीला र्ालक 

कोण? त्यािंच्यानिंिर ि ेसगळे सािंभाळेल अस ेजर्ळचे कोणी नािेर्ाईक त्यािंना नव्ििे. हशर्ाय 

उिार र्याि त्यािंची काळजी घेईल असेहि कोणी नव्ििे. योग्य र्याि काय िो हनणवय घेण ेगरजेचे 

िोिे. त्यारु्ळे लग्नाला बारा र्षव िोि आली म्िटल्यार्र त्यािंनी र्ूल दत्तक घ्यायचा हर्चार 

करायला सुरुर्ाि केली. त्याबद्दल त्या दोघािंच्या गप्पा व्िायला लागल्या. कुठून घ्यायचिं? कस 

घ्यायचिं? याची र्ाहििी काढायला त्यािंनी सुरुर्ाि केली. या सर्व र्ाहििी र् चचेनिंिर त्यािंचे अस े

ठरल ेकक चाल ूपार्साळा सिंपला आहण नर्ीन हपक आल ेकक एखाद ेलिान र्ुल दत्तक घ्यायचे. 

आिा लर्करच घराि लिाल र्लु यणेार यार्ुळे िे आनिंकदि झाले. कधी एकदा पार्साळा सिंपिो 

याची िे र्ाट पाहू लागल.े  

 पार्साळा चाल ू िोिा, श्रार्ण र्हिना नुकिाच सुरु झाला िोिा. आज श्रार्ण 

र्हिन्याचा पहिला सोर्र्ार िोिा. सोर्र्ारी र्नीषाचा उपर्ास असायचा. र्नीषा अगदी लिान 

असल्यापासून सोर्र्ारचे उपर्ास करायची. त्यार्ागे दरे्ाकड ेकािी र्ागणे अथर्ा इच्छा अस े

कािी नव्ििी. लिानपणापासून लागलेली िी एक सर्य िोिी. आहण आिा िो उपर्ास सर्यीचा 

एक भाग बनला िोिा. त्या कदर्शी िी नेिर्ीप्रर्ाणे सकाळी सकाळी उठली आहण सर्यीप्रर्ाण े

अिंघोळीला पाणी ठेर्ल.े हिने दाि घासायला िािाि ब्रश घेिला िेर्ढ्याि हिला र्ळर्ळ व्िायला 

लागल.े हिने कसेबस ेभरभर दाि घासल ेआहण जास्िच अस्र्स्थ र्ाटायला लागल्याने अिंथरुणाि 

येऊन बसली. हिला परि अिंथरुणाि येऊन बसलेल े पाहून, अधवर्ट झोपेि असलेला रर्ाकािंि 

एकदर् जागा झाला. आिापयंि एकदा उठल्यार्र िी कधी पुन्िा अिंथरुणाि आल्याचे त्याला 

आठर्ि नव्ििे. त्यारु्ळे कािीिरी गडबड असल्याचे त्याला जाणर्ल.े त्याने हिला हर्चारल,े “काय 

ग! काय झाले?” 
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िी म्िणाली, “कािी नािी. उठल्यापासून पोटाि र्ळर्ळ िोिे आि.े” 

“काल रात्री आपण लर्कर जेर्ण केल ेिोि, त्यारु्ळे कदाहचि भूक लागली असले. 

िोंड धुर्ून कािी कािी िरी खाऊन घे. म्िणजे बरे र्ाटेल.” 

“आज सोर्र्ार आि ेआहण िोिी श्रार्णािील पहिला सोर्र्ार.” 

“राहू द ेजरा उपर्ास बाजूला. त्रास िोि असले िर आज नको करू उपर्ास. दरे् कािी 

म्िणि नािी उपर्ास करा म्िणून.” 

र्नीषाने शािंिपणे चभिंिीला डोके टेकर्ि डोळे हर्टले आहण म्िणाली, “र्ी कािी दरे् 

म्िणाला म्िणून नािी उपर्ास करि. आजपयंि र्ी कधी सोर्र्ार चुकर्ला नािी.” 

हिचा आग्रि सर्जून घेि रर्ाकािंि म्िणाला “ ठीक आि.े ककर्ान ग्लासभर दधु िरी 

घे. र्ी साबुदाणा आणून दिेो. िो हभजायला घाल.” 

हिने नकाराथी र्ान िलर्ली आहण म्िणाली, “ िुम्िाला र्ाहिि आि ेना र्ी फक्त दधु 

र् फळार्र उपर्ास करि.े” 

“रठक आि.े दधु िरी घ ेआिा.” 

थोड बरिं र्ाटल्यार्र र्नीषा जागेर्रून उठली. गोठ्याि जाऊन हिने गाईचे दधु 

काढले. दधु गरर् करून हिने ग्लासभर दधु घेिले. त्यानिंिर हिला थोड ेबरे र्ाटायला लागले. 

त्यारु्ळे हिलािी र्ाटल े कक भकेूर्ुळेच र्ळर्ळ िोि असले. थोड े बरिं र्ाटायला लागल्यानिंिर 

नेिर्ीप्रर्ाणे कदर्सभराची कार् ेकरायला हिने सुरुर्ाि केली. दपुार झाल्यार्र हिला पुन्िा त्रास 

व्िायला लागला. भूकेर्ळेुच िोि असेल अस ेसर्जून हिने दोन-िीन केळी खाल्ली. परिंिु िरीिी 

हिची र्ळर्ळ कािी केल्या थािंबेना. उलट िी र्ाढिच चालली िोिी. सिंध्याकाळपयंि कधी दधु 

पी, कधी केळी खा अस चालू िोिे.  

 सिंध्याकाळी र्ात्र हिला आिा र्ळर्ळीबरोबर चक्करहि यायला सुरुर्ाि झाली. 

िेंव्िा रर्ाकािंि हिला थोड े रागार्ि म्िणाला, “आिा र्योर्ानानुसार उपर्ास झेपि नसले. 

त्यारु्ळे एकिर उपर्ास करणे बिंद कर ककिं र्ा उपर्ासाला कािीिरी भरीर् खायला सुरुर्ाि कर.” 

र्नीषा र्ात्र कािी केल्या याबाबिीि त्याचे ऐकायला ियार नव्ििी. आपल्या हनश्चयार्र िी ठार् 

िोिी. िी म्िणाली, “आिा िा उपर्ास र्ाझ्याबरोबरच थािंबेल.” 
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रर्ाकािंि थोडा हचडूनच म्िणाला, “िुला काय करायचे िे कर. परिंिु सिंध्याकाळच्या 

र्ेळी असे र्ाईट बोल ूनकोस.” 

हिच्या या हनश्चयापुढे िो शािंि बसला. रात्री उपर्ास सोडून िे झोपी गेले. दसुऱ्या 

कदर्शी सकाळी त्याला जाग आली. आहण पाििो िर काय र्नीषा अजून अिंथरुणािच बसललेी 

िोिी. िो उठून हिला काय झाल ेअस ेहर्चारणार िेर्ढ्याि िी पळि र्ोरीि गेली र् उलट्या करू 

लागली. िी जेंव्िा उलटी झाल्यार्र परि येऊन बसली िेंव्िा त्याने हर्चारले, “काय झाल ेआिा?” 

“सकाळपासून उलट्या िोि आििे. उठल्यापासून िी हिसरी उलटी आि”े 

िेंव्िा िो घाबरून उठून बसला. त्यािंच्या बारा र्षावच्या सिंसाराि हिला असा त्रास 

पहिल्यािंदाच िोि िोिा. िो हिला म्िणाला, “िू आर्रून घे. आपण डॉक्टरकड ेजाऊ याि. अजून 

त्रास र्ाढायची र्ाट नको बघायला.” 

 दोघािंनी चिानाश्िा केला र् िे आर्रून दर्ाखान्याि गेल.े त्यािंना िशी दर्ाखान्याि 

जायची कधी र्ेळ येि नव्ििी. त्यारु्ळे दर्ाखान्याची र्ेळ त्यािंना र्ाहििी नव्ििी. सािहजकच 

त्यारु्ळे िे डॉक्टर येण्यापूर्ी दर्ाखान्याि पोिचले र् त्यािंचा पहिलाच निंबर लागला. परिंिु 

आजूबाजूच्या कोणाला र्दि पडली िर िो त्यािंना दर्ाखान्याि घेऊन जाि िोिा. त्यारु्ळे त्याची 

र् डॉक्टरािंची चािंगलीच ओळख िोिी. त्यारु्ळे डॉक्टरािंनी आल्या आल्या रमाकांतला र् र्नीषाला 

बािरे बसललेे पाहिल्यार्र हर्चारले, “आज एकदर् जोडीने भेटायला आलाि. सगळे ठीक आि े

ना? चल ये आि.” डॉक्टरािंनी र्नीषाला िपासायला घेिले. हिच्या आजाराच्या सर्व िक्रारी 

ऐकल्यार्र िे गालािल्या गालाि िस ूलागले. िरी त्यािंनी खात्री करून घेण्यासाठी र्नीषाला 

व्यर्हस्थि िपासले. आहण खात्री झाल्यार्र रर्ाकािंिकड ेयेऊन म्िणाले, “अहभनिंदन”. रर्ाकािंिला 

कािी कळेना. त्याच्या चेिऱ्यार्रील प्रश्नाथवक भार् पाहून डॉक्टरानी त्याला सािंहगिले, “िू आिा 

बाप िोणार आिसे. र्नीषा गरोदर राहिली आि.े” रर्ाकािंिला त्याच्या कानार्र हर्श्वासच 

बसेना. लग्नाला बारा र्षव झाल्यार्र, सर्व प्रयत्न करून थकल्यार्र, अगदी दत्तक र्ुल घ्यायचे 

जर्ळ जर्ळ नक्की झाल्यार्र िा आनिंदाचा िण आला िोिा. त्याला खूप आनिंद झाला िोिा. 

र्नीषाला िपासिानाच िी बािर्ी डॉक्टरािंनी कदली िोिी. त्यारु्ळे िी लाजिच दर्ाखान्यािून 

बािरे आली. हिच्या चेिऱ्यार्रिी आनिंद ओसिंडून र्ािि िोिा.  

घरी येिाना िो हिला गर्िीने म्िणाला, “िुझा शिंभ ूर्िादरे् पार्ला बरिं... बारा र्षव 

िो आपली परीिा पािि िोिा. िुझ ेउपर्ास फळाला आल.े” हिलािी नकळि िसेच र्ाटून गेले. 
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त्यारु्ळे हिने आकाशाकडे पाहून िाि जोडल.े आिा दोघािंचे कदर्स जास्िच आनिंदाि जाऊ लागले 

िोिे. कदर्स सिंपिा सिंपि नव्ििे. कारण िे आिा आिुरिेने घराि बाळ कधी येिे याची र्ाट पाहू 

लागले िोिे. पार्साळा सिंपला, कदर्ाळी गेली, हिर्ाळादखेील सिंपि आला िोिा. आहण पहर्त्र 

अशा र्िाहशर्रात्रीच्या कदर्शी त्यािंच्या बाळाचा जन्र् झाला. बाळ आहण र्नीषा दोघािंची िब्येि 

छान िोिी. बारा र्षव र्ाट पािायला लागली म्िणून त्यािंनी बाळाचे नार् “धीरज” असे ठेर्ल.े 

आिा र्ात्र त्यािंचे कदर्स धीरजशी खेळण्याि, बागडण्याि, र्स्िी करण्याि भरभर जाऊ लागल े

िोिे.  

  

 

धीरज भरभर र्ोठा िोऊ लागला िोिा. रर्ाकािंिचे शेि ि ेिस ेर्ुख्य गार्ापासून चार 

िे पाच ककर्ी. अिंिरार्र िोिे. आहण िो शेिािच घर बािंधून रािि िोिा. सािहजकच त्यारु्ळे 

धीरजबरोबर खेळायला त्याच्या बरोबरीचे असे कोणी नव्ििे. त्यारु्ळे स्र्िःची र्स्िू, खेळणी 

इिरािंबरोबर शेअर करायची अथर्ा र्ाटून घ्यायची त्याला र्ाहििी नव्ििी. िो खूप र्षावनिंिर 

झालेला र् एकुलिा एक र्ुलगा असल्याने दोघिी त्याचे खूप लाड करि िोिे. र्ागेल िी र्स्िू िे 

त्याला लगेच आणून दिे असि. त्यारु्ळे कुठलीिी गोष्ट िर्ी असल्यास िी हर्ळेपयंि िो 

आकाशपािळ एक करि असे. िळूिळू त्यारु्ळे िो िट्टी बनि चालला िोिा.  

 धीरज ६ र्षावचा झाल्यार्र रर्ाकािंिने त्याला गार्ािल्या शाळेिच हशकायला 

टाकल.े िो दररोज सायकलर्र त्याला शाळेि सोडायला आहण आणायला जाि िोिा. शाळेि 

एखाद्या र्ुलाकड ेर्ेगळी पेहन्सल अथर्ा रबर पाहिला िरी त्याला िो िर्ा असि. त्यासाठी दसुऱ्या 

कदर्शी आणून दईेपयंि देखील त्याला दर् हनघि नसे. त्यारु्ळे त्या दोघािंच्यािी लिाि येऊ लागल े

कक धीरजचा स्र्भार् िा त्याच्या नार्ाच्या अगदी उलटा ियार िोि िोिा. धीरज र्गावि िसा 

हुशार िोिा. त्याला र्गाविील सािंहगिलेले सर्व इिरािंच्या र्ानाने लर्कर कळि िोिे. शाळेिील 

सर्व हशिक नेिर्ी रर्ाकािंिकड ेत्याचे कौिुक करि असि. त्यारु्ळे त्यािंचे धीरजच्या िट्टी आहण 

उिार्ळ्या स्र्भार्ाकड ेदलुवि िोि गेले िोिे.  

 शाळेि िो नेिर्ी र्ेगर्ेगळ्या स्पधांर्ध्ये सिभाग घेि असे. त्याि त्याला बिीसिी 

हर्ळि अस.े रर्ाकािंि त्याला प्रोत्सािन दणे्यासाठी त्या-त्या स्पधांना उपयकु्त असिील अस ेगार्ाि 

असणारे क्लास त्याला लार्ण्याचा प्रयत्न करि असे. धीरजलादखेील िे सगळे करायला आर्डि 
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असि. परिंिु जेंव्िा त्यािंच्या लिाि यायचे कक स्पधेच्या पुढच्या टप्प्याि त्याला भरपूर कष्ट 

केल्याहशर्ाय यश हर्ळणार नािी, िेंव्िा त्याचा त्यािील रस कर्ी व्िायला सुरुर्ाि िोि असे. 

त्यानिंिर धीरज लगेच दसुरी गोष्ट शोधायला सुरुर्ाि करि अस ेज्याि त्याला सिज यश हर्ळू 

शकेल. अशाप्रकारे शरीराला कष्ट द्यायची ियारी नसललेा असा त्याचा स्र्भार् िोिा. अभ्यासाि 

चािंगला असल्याने िो पुढच्या र्गावि जाि राहिला िोिा.  

 धीरजचा िट्टी आहण शरीराला कष्ट न दिेा सर्व हर्ळहर्ण्याचा स्र्भार् िा आपल्या 

लाडारु्ळे ियार झाला आि ेअसे त्याच्या आई-र्हडलािंच्या र्ाटि िोिे. त्याि बदल कसा करार्ा 

ि े त्यािंना कळि नव्ििे. आपल्यापासून लािंब ठेर्ले िर िो सुधारेल या हर्चाराने त्यािंनी 

आठर्ीनिंिरच्या हशिणासाठी त्याला शिराि ठेर्ायचे ठरर्ले. जेणेकरून घरापासून लािंब 

राहिल्यार्र इिर र्ुल ेजगिाि कसे, त्यािंना जगिाना काय अडचणी येिाि ि ेपाहून त्याचा स्र्भार् 

बदलेल असे त्यािंना र्ाटले. त्यारु्ळे त्याला पुण्याच्या शाळेि घालून र्सहिगृिाि ठेर्ायचे ठरर्ले. 

या कल्पनेला धीरजने सरुुर्ािीला खूप हर्रोध केला. परिंिु या र्ेळेस त्याचे ऐकायचे नािी असे 

रर्ाकािंि र् र्नीषाने ठरर्ल ेिोिे. त्यारु्ळे िे त्याच्या िट्टाला दाद दईेनाि. ि ेपाहून धीरजिी 

नरर्ला र् र्सहिगृिाि रािायला जायला ियार झाला.  

 र्ुलाला शिराि ठेर्ायचा हनणवय घेिला िरी त्याची काळजी त्यािंना िोिीच. 

त्यारु्ळे त्यािंनी र्सहिगृि असे शोधल े कक हजथ े त्याच्या ओळखीचा एकजण कार्ाला िोिा. 

ज्यारु्ळे अप्रत्यिपण ेका िोईना त्यािंना र्ुलार्र नजर ठेर्िा येणार िोिी. िस ेपुण ेगार्ापासून 

हर्शेष लािंब नसल्यार्ुळे आठर्ड्यािून एकदा धीरजकड ेचक्कर र्ारून िे त्याची भेट घेि िोिे. 

शिराि रािणाऱ्या इिर र्लुािंना एखादी गोष्ट हर्ळायला जेर्ढा र्ेळ लागि असे त्याच्यापिेा 

ककिीिरी कर्ी र्ेळाि धीरजला िी र्स्िू हर्ळि िोिी. त्यारु्ळे धीरजला असे र्ाटू लागल ेकक 

शिराि राहून नोकरी करणाऱ्यािंपेिा आपल ेर्डील गार्ािल्या शेिाि कार् करून भरपूर पसैा 

कर्र्िाि. िसेच आपली गार्ाकड े भरपूर जर्ीन आि े अस े त्याला र्ाटि िोिे. त्यारु्ळे र्ोठे 

झाल्यार्र गार्ाकड ेजाऊन शेिीच करायची असा हनश्चय त्याच्या र्नाि पक्का व्िायला लागला. 

त्यारु्ळे हशिण घ्यायचे म्िणून घणेे चाल ू राहिल.े खूप कािी हजद्दीने ककिं र्ा कािी करून 

दाखर्ण्यासाठी िो हशिण घेि नव्ििा. िरीिी रर्ाकािंि त्याला र्ेगर्ेगळ्या खेळाच्या क्लाससेला 

टाकि राहिला. त्याला र्ाटि िोिे कक एखाद्या खेळाि त्याला आर्ड हनर्ावण िोईल आहण िो 

त्याि कािी िरी हर्शेष करेल. त्यारु्ळे धीरजचे बुहद्धबळ, अथॅलेरटक्स, पोिण,े कुस्िी, कक्रकेट अस े

र्ेगर्ेगळे खेळ हशकून झाले. परिंिु त्याच्या स्र्भार्ाप्रर्ाणे िो फक्त सुरुर्ािीलाच त्याि रुची घेि 
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िोिा. अशाप्रकारे कदर्स जाि िोिे. अभ्यासाि चािंगला असल्याने त्याचे दिार्ी, बारार्ी आहण 

पदर्ीचे हशिण पूणव झाले.  

 रर्ाकािंिला शेिीिील कष्ट र्ाहििी िोिे. त्यारु्ळे त्याला र्ाटि िोिे कक शिराि 

हशिण घेऊन धीरजने शिराि राहून नोकरी करून र्ोठा िोण्याचा प्रयत्न करार्ा. परिंिु धीरजची 

इच्छा िर गार्ाकड ेपरि येऊन शेिी करण्याची िोिी. रर्ाकािंिला र्ाहिि िोिे कक शेिीिील कष्ट 

त्याला झेपणार नािीि ककिं र्ा त्याच्या स्र्भार्ारु्ळे िो िे करू शकणार नािी. एकदा का नोकरीचे 

र्य हनघून गेले िर निंिर नोकरीदखेील हर्ळणार नािी. त्यारु्ळे धीरजने योग्य र्याि हशिण पूणव 

करून नोकरी करार्ी असे रर्ाकािंिला र्ाटि िोिे. परिंिु हशिण सिंपल्यार्र गार्ाकड ेपरि यायचे 

असे धीरज म्िण ूलागला. त्यारु्ळे रर्ाकािंि काळजीि पडला. कुठून िरी रर्ाकािंिला कळल ेकक 

स्पधाव परीिा कदल्यानिंिर सरकारी अहधकारी बनिा येिे. त्यारु्ळे धीरजची सर्जूि घालून त्याने 

त्याला शिरािच ठेर्ल ेआहण स्पधाव परीिचे्या ियारी करण्यासाठीचे क्लाससे त्याला लार्ल.े 

त्याि दोन र्षव भुरवकन हनघून गेली. त्याििी धीरजने कािी साध्य केल ेनािी आहण पुन्िा त्याने 

गार्ी येण्याचा िट्ट धरला.  

आिा रर्ाकािंिला धीरजची काळजी र्ाटू लागली आहण त्या काळजीने िो शािंि राहू 

लागला. र्नीषाच्या ि ेलिाि आल.े एक कदर्शी हिने त्याला हर्चारले, “ काय िो? आठ कदर्स 

झाले पाििे आि,े सारखे कसल्यािरी काळजीि कदसिा आिाि. काय झाले आि?े”  

िेंव्िा रर्ाकािंि म्िणाला, “ कािी नािी. धीरजची काळजी र्ाटिे आि.े” 

हिने काळजीने हर्चारले, “ काय झाल ेआिा?” 

“िो शेिी करायला गार्ाकड ेयायचिं अस म्िणिो आि.े” 

र्ुलगा घरी परि येणार याने िी आनिंदली आहण म्िणाली, “ चािंगल ेआि ेकक र्ग. शेिी 

काय र्ाईट आि ेका? चािंगला हशकललेा आि.े करेल कक शेिी चािंगल्या नहर्न पध्दिीने. िुम्िी 

नका जास्ि काळजी करू त्याची.” 

 हिच्या या उत्तराने रर्ाकािंि हर्चार करू लागला. इिरािंना स्र्िःची र्ुल ेगार्ाि 

येऊन रािार्े असे र्ाटि.े र्ात्र त्यािंची र्ुले शिराि र्ोलर्जुरी ककिं र्ा हबगारी कार्े करून जगिाि, 

परिंिु गार्ाकड ेयेऊन शेिी करायला नािी म्िणिाि. आपला र्ुलगा िर चािंगला हशकलेला असनू 

स्र्िःहून गार्ाकड ेयेऊन शेिी करायची म्िणिो आि.े त्याचा कष्ट करायचा स्र्भार् नािी, परिंिु 
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हशकलेला असल्याने र्नीषा म्िणिे िशी आधुहनक पद्धिीने कर्ी कष्टाि शिेी करेल. या हर्चाराने 

त्याचािी नकार िळूिळू िोकाराि बदलला.  

 आिा धीरज शिरािून गार्ाकड े रिायला आला. त्याचे शाळेिील खूप कर्ी 

र्गवहर्त्र आिा गार्ाि राहिले िोिे. िो आल्यािंनिर जे कोणी हर्त्र गार्ाि िोिे त्यािंना भेटायला 

गार्ाि जायला लागला. पदर्ीपयंि हशिण झालेल े असल्याने, िसेच र्गेर्ेगळ्या खेळािंचे र् 

कलािंचे ज्ञान असल्याने िो र्ेगर्ेगळ्या हर्षयार्र छान गप्पा र्ारि असे. त्यार्ुळे त्याचा गार्ाि 

हर्त्रपररर्ार ियार व्िायला र्ेळ लागला नािी. िळूिळू हर्त्र पररर्ार चािंगलाच र्ोठा िोऊ 

लागला. त्याचे ज्ञान पाहून सगळेजण त्याची सारखी स्िुिी करि असि. त्यारु्ळे त्याला 

त्यािंच्याबरोबर गप्पा र्ारायला जास्ि आर्डू लागले. हर्त्रािंबरोबर गप्पा र्ारायच्या नादाने िो 

जास्िीि जास्ि र्ेळ गार्ािच घालर्ू लागला. आिा जेर्ायला घरी यायला दखेील त्याला 

किं टाळर्ाणे र्ाटायला लागले. त्यारु्ळे घरािून बािरे पडिानाच आईकडून पैस े घेऊन बािरे 

पडायला लागला. जेर्ण बािरे करून हर्त्रािंबरोबर कदर्स घालर्ून िो सिंध्याकाळीच घरी येऊ 

लागला. र्नीषा सारखी त्याला घरी जेर्ायला यायचा आग्रि करीि असि. गार्ािून घरी चालि 

यायचा किं टाळा येिो ि ेसािंगि त्याने घरी जेर्ायला येण्याच्या बिाण्याने आईकड ेगाडी घेऊन 

दणे्याचा िट्ट धरला. सरुुर्ािीला र्नीषाने त्याकड े दलुवि केले. परिंिु धीरजचे गार्ाि थािंबणे 

र्ाढिच चालले. गाडी घेऊन कदल्यार्र र्लुगा घरी जेर्ायला िरी यईेल या उद्देशाने हिने 

रर्ाकािंिला धीरजसाठी नर्ीन गाडी हर्कि घायला सािंहगिले. रर्ाकािंिने दखेील लगेच त्याच्या 

आर्डीची दचुाकी घेऊन कदली.  

 आिा गाडी हर्ळाल्यानिंिर िो जेर्ायला घरी यायला सुरुर्ाि झाली. परिंिु 

जेर्णानिंिर िो लगेच गार्ाि परि जाि िोिा. परि गेल्यार्र रात्री उहशरापयंि हर्त्रािंबरोबर 

थािंबायला लागला. आिा हर्त्रािंबरोबर लािंब लािंब कफरायला जायला त्याने सुरुर्ाि केली. 

त्याच्यासाठी िो घराि सारखी पैशाची र्ागणी करू लागला. गार्ाकड ेशेिी करण्यासाठी आलेला 

धीरज र्षव झाल ेिरी शिेाि कफरकायचे नार् काढेना. आिा र्ात्र रर्ाकािंिला खूप काळजी र्ाटू 

लागली. र्लुगा गार्ािील ररकार्टेकड्या र्लुािंच्या नादी लागून हबघडले र् कुठल्या िरी 

व्यसनाच्या आिारी जाईल अशी त्याला भीिी र्ाटू लागली. िसे पाहिले िर रर्ाकािंिचे र्य आिा 

साठच्या पुढ े गेल े िोिे. र्लुाच्या काळजीरु्ळे िो सारखा िणार्ाखाली राहू लागला. 

खाण्याहपण्याकड ेदलुवि िोऊ लागले. परिंिु शेिाि िर राबायला िर्िं. िे कािी िो चुकर्ू शकि 

नव्ििा. एक कदर्शी या िाणारु्ळे त्याला हृदयहर्काराचा िीव्र झटका आला आहण त्याि त्याचे 

हनधन झाले.  
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 घरािील एकुलिा एक र्ुलगा असल्याने सािहजकच सगळी घराची जबाबदारी 

धीरजर्र येऊन पडली. र्नीषाला र्ाटल ेआिािरी पररहस्थिीचे गािंभीयव सर्जून िो शेिाि लि 

घालले. परिंिु िळूिळू दखुािून सार्रल्यार्र धीरजचा गार्ाि जाऊन बसण्याचा कदनक्रर् पुन्िा 

सुरु झाला. आिा र्ात्र र्नीषाचा धीर सुटला आहण हिने धीरजशी बोलायचे ठरर्ले. एक कदर्शी 

धीरज रात्री जेर्ण करून बसला असिाना हिने हर्षय काढला. त्याला सर्जारू्न सािंगण्याचा 

प्रयत्न केला, “धीरज, काय चालल ेआि ेिुझे?” 

“काय झाले?” 

“िू शेिाि लि घालणार म्िणून गार्ाकड ेआला िोिास” 

“िो, जािो उद्यापासून शिेाि.” 

“जर िू शेिाि लि घािले नािी िर घर चालर्ायला पैसा येणार नािी. िुझ्या 

र्हडलािंनी सगळे पैस ेिुझ्या आर्डी-हनर्डी पुरर्ण्याि खचव केलेि. त्यारु्ळे आिा ि ूशेिीकड ेलि 

घाल नािीिर दसुरा कािीिरी कार्धिंदा शोध” अस े हनर्ावणीच्या शब्दाि र्नीषाने धीरजला 

सुनार्ले.  

आिा र्ात्र त्याच्या लिाि आल े कक कािी िरी िािपाय िालर्ायलाच िर्ेि. 

नोकरीपेिा जास्ि पैसा शेिीि हर्ळिो ि ेत्याच्या डोक्याि पके्क असल्याने त्याने शेिी करायचे 

ठरर्ले.  

 त्याच्या ि ेलिाि यायला जास्ि र्ेळ लागला नािी कक शेिीि भरपूर पसैा आि े

परिंिु राबायला दखेील िेर्ढेच लागिे. जनार्रािंना चरायला नेणे, त्यािंना चारापाणी घालण,े 

अिंघोळ घालण.े जर्ीन नािंगरणे, पेरणी करण,े हपकाला पाणी घालण,े िोडणी करणे. एक ना दोन 

अनेक कार्िं करायची असिाि. िी केल्याहशर्ाय पैस ेिािाि येि नािीि. कष्ट कर्ी करण्यासाठी 

काय करिा येईल याचा िो हर्चार करू लागला. टॅ्रक्टर र्ापरून शेिीिील कार् ेलर्कर र् कर्ी 

कष्टाि करिा येिील अस ेत्याला र्ाटल.े त्याने टॅ्रक्टर हर्कि घ्यायचे ठरर्ले. परिंिु घराि हशल्लक 

अशी कािी नव्ििी. त्याने टॅ्रक्टर हर्कि घेण्यासाठी कजव काढायचे ठरर्ल.े त्याला टॅ्रक्टर घायला 

लगेच कजव हर्ळाल.े र्नीषाचा कजव काढून कािीिी करायला हर्रोध िोिा. हिला र्ाटि िोिे कक 

शेिी करून कािी पसैे बाजूला टाकार्ेि आहण त्यािून गरज असले िरच टॅ्रक्टर घ्यार्ा. परिंिु 

आिाच र्ुलगा शेिीसाठी कािीिरी करायला लागला आि,े त्यारु्ळे त्याला हर्रोध करणे चािंगल े

नािी असा हर्चार करून िी गप्प बसली.  



कालयंत्र  ककशोर भागवत 

 शेिार्ध्ये टॅ्रक्टरने करायच्या कार्ाव्यहिररक्त करायची इिर बरीच कार्े असिाि. 

जसे कक िण काढण,े खरुपणी करण,े हपकाला खि घालण,े पाणी घालणे. िी सर्व कार् े स्र्िः 

करायची धीरजची ियारी नव्ििी. त्यारु्ळे या सर्व कार्ासाठी त्याने नोकरर्ाणसे ठेर्ली. खरे 

िर त्यािंना रोजिंदारी द्यायला दखेील घराि कािी हशल्लक रक्कर् नव्ििी. हपक आल्यार्र जास्ि 

पैसे दणे्याच्या बोलीर्र त्याने सर्ावना कार्ाला ठेर्ले. हपक आल्यानिंिर सर्ावचे पैसे दऊेन जेर्िेर् 

घरखचावला पुरिील एर्ढेच पैस ेहशल्लक राहिले. टॅ्रक्टरच्या कजावचे िप्त ेभरण ेशक्य झाल ेनािी. 

दसुऱ्या र्षीिी िेच झाले. बँकेचा कजवफेडीसाठी सारखा िगादा चाल ूझाला. असेच हिसरे र्षव 

हनघून गेले. आिा र्ात्र बँकेने टॅ्रक्टर उचलून घऊेन जाण्याची धर्की कदली. टॅ्रक्टरहशर्ाय शेिी 

करण े शक्य नािी या हर्चाराने धीरजने कािी शेिी हर्कून कजव फेडायचे ठरर्ले. ि े ऐकून 

र्नीषाला धक्का बसला. र्ागील दोन-िीन हपढ्यािंनी कष्ट करून एक-एक एकर करून िी जर्ीन 

र्ाढर्ली िोिी. हिच्या नर्ऱ्याने र्ाट्याला आललेी २० एकर जर्ीन आयुष्यभर सािंभाळली िोिी. 

आिा र्ात्र आपला र्लुगा िी कर्ी करायला हनघाला आि.े यार्ुळे हिला खूप र्ाईट र्ाटल.े परिंिु 

निंिर हिला र्ाटल ेया दोन-अडीच एकराच्या हर्क्रीने िा प्रकार थािंबेल आहण निंिर धीरज पुन्िा 

जर्ीन हर्कि घेऊन र्ाढर्ण्याचा प्रयत्न करेल.  

 त्याच्या पुढच्या र्षी पाऊस कर्ी झाला. त्यारु्ळे हर्हिरीला असलले्या पाण्यार्र 

शेिी करार्ी लागणार िोिी. आि ेिे पाणी सर्व शिेाला पुरहर्ण्यासाठी धीरजने सर्व शेिीि रठबक 

चसिंचन करून घ्यायचे ठरर्ले. त्यासाठी त्याने अजून एक एकर जर्ीन हर्कली. आिा र्ात्र 

र्नीषाला खूप काळजी र्ाटू लागली. हिला र्ाटले याचे एकदा लग्न लारू्न द्यार्े. कदाहचि त्याला 

घराची जबाबदारी सर्जेल. येणारी र्ुलगी त्याला सर्जारू्न सािंगेल आहण शेिी हर्कण्यापासून 

र्ाचू शकेल. र्नीषाने आिा धीरजसाठी र्ुलगी पािायला सुरुर्ाि केली. हिने धीरजसाठी 

हशकलेली र्लुगी पिायचे ठरर्ल.े कारण अशीच र्ुलगी त्याला चािंगल ेकािी सुचर् ूशकेल अस े

हिला र्ाटि िोिे. परिंिु हशकलेल्या र्ुली शेिकरी घराि लग्न करायला ियार नव्ित्या. अडाणी 

र्ुली र्नीषाला नको िोत्या. त्यारु्ळे ककर्ान बारार्ी हशकललेी र्लुगी हर्ळार्ी असा प्रयत्न िी 

करि िोिी. परिंिु खूप शोधून झाल ेिरी िर्ी िशी र्लुगी हर्ळेना. त्यारु्ळे र्नीषाने ठरर्ल ेकक 

दसुऱ्या जािीिील ककिं र्ा अनाथ र्लुगी हर्ळाली िरी चालेल, परिंिु हशकलेलीच र्ुलगी करायची. 

त्याप्रर्ाणे र्ुलगी पािायला पुन्िा सुरुर्ाि केली.  

हिला एका ओळखीच्या बाईकडून कोल्िापुरािील एका र्लुीची र्ाहििी हर्ळाली. 

त्या र्ुलीचे नार् भैरर्ी िोिे. िीचे हशिण बारार्ीपयंि झाले िोिे. हिचे आई-र्डील िी लिान 

असिानाच गेले िोिे. हिच्या लािंबच्या र्ार्ाने हिचे हशिण पूणव केल ेिोिे र् हिचा सािंभाळ केला 
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िोिा. र्नीषा लगेच हिला पिायला गेली. हशकलेली आहण कदसायला चािंगली असल्याने हिने िी 

र्ुलगी धीरजला दाखहर्ण्याचा कायवक्रर् ठरर्ला. धीरजला दखेील पाििा िणी भरैर्ी पसिंि 

पडली. आिा धीरजच्या लग्नाची बोलणी सुरु झाली. र्नीषाला र्ुलीकडून कािी नको िोिे. हिला 

अगदी साध्या पद्धिीने लग्न करून कदले िरी चालणार िोिे. अगदी गरज पडली िर िी स्र्िः 

लग्नाचा सर्व खचव करायला ियार िोिी. परिंिु धीरजला र्ोठ्या धुर्धडाक्याि लग्न करायचे िोिे. 

त्यासाठी िो खूप िट्टाला पेटला. त्याच्या त्या िट्टाला नाईलाजाने र्नीषाने िोकार कदला. त्याने 

पुन्िा लग्नासाठी थोडी जर्ीन हर्कली. र्नीषाला र्ाटले लग्नानिंिर ि ेसगळे थािंबेल. त्यारु्ळे हिने 

त्याला जास्ि हर्रोध केला नािी. जहर्नीच्या पशैार्र लग्न चािंगलेच धूर्धडाक्याि पार पडले.  

 नर्ीन नर्री भैरर्ी घराि आली. नर्ीन नर्रा बायकोचा सिंसार सुरु झाला. िो 

आनिंदाने चालू िोिा. र्ळे हर्ळेल िसे र्नीषा हिला धीरजचा स्र्भार् सर्जून सािंगून थोड े

खचावर्र हनयिंत्रण ठेर्ायला सािंगि िोिी. एकुलिी एक र् अनाथ सून असल्याने र्नीषा हिचे खूप 

लाड करि िोिी. त्यारु्ळे भरैर्ीला आईची कर्िरिा भरून हनघाल्यासारख ेर्ाटि िोिे. धीरजला 

भैरर्ी आर्डल्यार्ुळे िो हिचे खूपच लाड करि िोिा. शिराि राहिल्यार्ळेु धीरजच्या आर्डी-

हनर्डी थोड्या र्ेगळ्या िोत्या. त्या करायला र् सािंभाळायला भरैर्ीला दखेील आर्डि िोिे. 

लग्नापूर्ी भैरर्ीला कधी नटायला र् सजायला हर्ळाले नव्ििे. िे सर्व नर्ऱ्यारु्ळे हिला हर्ळि 

असल्याने िी चािंगलीच खुश िोिी. त्यारु्ळे िी जास्िीि जास्ि नर्रा म्िणले िशीच र्ागि िोिी. 

त्याच्या कुठल्यािी गोष्टीला िी हर्रोध करि नव्ििी. त्यारु्ळे धीरजचे नेिर्ीप्रर्ाणे उधळपट्टी 

चालूच िोिे. र्नीषाच्या िळूिळू लिाि यायला लागल ेकक भैरर्ी कािी त्याला आर्रू शकणार 

नािी. त्यारु्ळे िी सारखी काळजीि राहू लागली. र्लुगा जर्ीन हर्कून घालर्णार आहण 

सगळ्यािंना रस्त्यार्र आणणार अस ेहिला सारखे र्ाटू लागले. त्यािच हिला ियरोग झाला. परि 

त्यासाठी जास्ि पैसा खचव व्िायला नार् नको ककिं र्ा त्या बिाण्याने पुन्िा शेिजहर्नीचे हर्कण े

नको म्िणून हिने हिचा आजार दोघािंपासून लपर्ला. र्रर्रचे औषध उपचार िी करि राहिली. 

त्या उपचारार्ुळे हिचा ियरोग बरा झाला नािी आहण एक कदर्स त्याने हिला खाल्ले. आिा 

धीरज पूणवपण ेपोरका झाला. आिा त्याला रागर्ायला, चुकला िर सर्जर्ायला कोणी र्डीलधारे 

उरल ेनािी.  

  कािी कदर्सािच त्या दखुािून सार्रून दोघािंचा सिंसार पुढे सुरु झाला. परिंिु 

आईच्या जाण्याने धीरजच्या स्र्भार्ाि कािी हर्शेष फरक पडला नािी. उलटपिी आिा शेिी 

त्याने नोकरचाकरािंर्र सोडून कदली. गरज पडली कक जागा हर्क असे त्याचे चालू राहिले. आिा 

र्ात्र भरैहर्च्या ि ेलिाि यायला लागेल कक हिच्या सासूबाई काय र् का सािंगि िोत्या. हिने 
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थोड्या गोडीगुलाबीने धीरजला सर्जर्ण्याचा प्रयत्न केला. आि ेिी शेिी रटकर्ली पाहिजे असे 

त्याला सािंगण्याचा प्रयत्न केला. परिंिु िीचे ि ेसािंगणे त्याला रुचले नािी. त्यानिंिर िो छोट्या 

छोट्या गोष्टीर्रून हिच्याशी भािंडण ेकरायला लागला. या प्रकाराने भैरर्ी खूप घाबरली. छोट्या 

छोट्या गोष्टीरु्ळे सिंसाराि र्ाद नको म्िणून येथनू पुढ ेिा हर्षय धीरजकड ेकाढायचा नािी अस े

हिने ठरर्ले. त्याला कुठलीिी आडकाठी न घालिा त्याच्या म्िणण्याप्रर्ाणे र्ागायला हिने 

सुरुर्ाि केली. िळूिळू त्यािंचा सिंसार पूर्वपदार्र आला. जर्ीन हर्कल्यार्र आपली आई दखेील 

आपल्याला बोलि िोिी. आहण आिा नर्ीन आलेल्या बायकोिी बोलू लागली आि ेि े त्याला 

सुरुर्ािीला रुचले नािी. पण िळूिळू त्याला या सर्ावचा अथव र् पररणार् लिाि यायला लागला. 

सर्व जर्ीन जर आपण घालर्ून बसलो िर जगणार कशार्र? ि ेधीरजच्या लिाि आले. आिा 

आपल्याला िािपाय िलर्ून कािी िरी करायला िर्े आहण पैस ेकर्र्ायला िर्ेि अस ेत्याला र्ाटू 

लागल.े  

 या सगळ्या प्रकारार्ुळे एक बदल झाला. आिा गरज नसललेी उधळपट्टी थािंबली 

िोिी. कािी पसै े हशल्लक पडायला सुरुर्ाि झाली िोिी. हशल्लक राहिलेल ेपसै ेकस ेर्ाढिील 

आहण आपली गेलेली जर्ीन लर्कराि लर्कर कशी परि घेिा येईल याचा धीरज हर्चार 

करायला लागला. त्यासाठी िो र्ेगर्ेगळ्या र्ागांचा शोध घेऊ लागला. सरुुर्ािीला त्याने झटपट 

पैसे र्ाढहर्ण्याच्या नादाि कािी फसव्या असणाऱ्या जास्ि व्याज देणाऱ्या योजनािंर्ध्ये पैस े

गुिंिर्ल.े त्या योजनािंरु्ळे जे र्ाचर्लेल ेपैस े िोिे िे दखेील बुडाले. पुन्िा त्याला कािी जर्ीन 

हर्कार्ी लागली. पसैा कािी रटकि नािी याचे गािंभीयव त्याला जाणर् ू लागल े िोिे. त्यारु्ळे 

जोपयंि पैसे रटकि नािी र् गेलेली जर्ीन परि हर्ळर्ायला सुरुर्ाि िोि नािी िोपयंि र्ुलबाळ 

िोऊ द्यायचे नािी असा हनणवय त्या दोघािंनी घेिला.  

 दरम्यानच्या काळाि धीरजच्या व्िॉटसअॅप्प र्र एक र्ेसेज आला. िो र्ॅारेन बफेट 

र् राकेश झुनझुनर्ाला यािंच्या सिंबिंधीि िोिा. त्यार्ध्ये कािी र्षावपूर्ी या दोघािंनी शेअर बाजाराि 

थोड ेपसैे गुिंिर्ल ेआहण आज िे अब्जाधीश झाल्याचे सािंहगिले िोिे. त्यारु्ळे शेअर बाजाराहर्षयी 

अहधक र्ाहििी करून घणे्याची धीरजला इच्छा हनर्ावण झाली. र्िवर्ानपत्रािील जाहिरािीिून 

हर्ळालेल्या र्ाहििीच्या आधारे त्याने शेअर बाजारासिंबिंधीचा एक क्लास लार्ला. िो क्लास पणुे 

शिरार्ध्य ेिोिा. परिंिु शेअरसिंबिंधी र्ाहििी करून घ्यायच्या िीव्र इच्छेर्ुळे त्याने जाऊन-येऊन 

िो क्लास पूणव केला. या क्लासर्ध्ये हनफ्टी, बीएसई, शेअर, डरेीव्िटेीर् याची पूणव र्ाहििी कदली 

गेली. आिा त्याला शेअर बाजाराि गुिंिर्णूक करण्याची इच्छा हनर्ावण झाली. त्यासाठी त्याने 
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शेअर बाजारािील दरे्ाण-घेर्ाण करण्यासाठी लागणारे डीर्ॅट खािे उघडले. आिा िो गार्ािील 

इिंटरनेट कॅफेि बसून शेअरची खरेदी-हर्क्री करू लागला.  

 त्याने जर्ळ असलेल ेकािी पैसे शेअर बाजाराि गुिंिर्ूण कािी शेअर खरेदी केले. 

कािी र्हिन्यानिंिर त्या शेअरच्या भार्ाि चािंगलीच र्ाढ झाली. त्याला चािंगलाच नफा झाला. 

त्यारु्ळे त्याने त्याच्याकड ेिोिे िेर्ढे सर्व पसैे शअेर बाजाराि गुिंिर्ले. त्याने हर्कि घेिेलेल्या 

नर्ीन शेअरचे भार्दखेील कािी कदर्साि चािंगले र्ाढले. त्यारु्ळे त्याला पुन्िा चािंगला नफा 

झाला. त्याला आिा खूप र्ेगाने पैसे कर्र्ायची इच्छा झाली. शेअर बाजाराि ऑप्शन (option) 

नार्ाचा एक प्रकार असिो, ज्याि खूप र्ेगाने पसै ेर्ाढिाि. परिंिु जर िुर्चा अिंदाज चुकला िर 

त्यार्ध्ये पसैे बुडण्याची िेर्ढीच शक्यिा असिे. त्याने हर्कि घेिेलले ेसर्व शेअर हर्कले. आलले े

सर्व पैसे त्याने ऑप्शनर्ध्ये गुिंिर्ले. इथे र्ात्र त्याचा अिंदाज चुकला आहण त्याचे सर्व पैसे बुडाले. 

आिा िो पुन्िा पहिले िोिी त्या हस्थिीि आला. या सर्व प्रकाराने िो खूप घाबरला. त्याने इथून 

पुढे पुन्िा ऑप्शनर्ध्य ेकधीिी पसै ेगुिंिर्ायचा नािी अस ेठरर्ले. त्याच्या ि ेलिाि आल ेकक दोन्िी 

र्ेळेस शेअरर्ध्य े पैस े गुिंिर्ल्यार्र त्याला फायदा झाला िोिा. त्यार्ुळे त्याने आिा फक्त 

शेअरर्ध्य ेपसैे गुिंिर्ण्याचे ठरर्ल.े परिंिु आिा त्याच्याकड ेपैस ेहशल्लक राहिल ेनव्ििे. त्याने थोडी 

जर्ीन सार्काराकड ेगिाण टाकून पसैे घेिल ेआहण िे सर्व पसैे शेअर बाजाराि गुिंिर्ले.  

 िो दररोज त्याच्या शेअरची हस्थिी िपासि िोिा. िीन र्हिन्यानिंिर त्याच्या 

लिाि आल ेकक त्याच्या शेअरचे भार् चािंगलेच र्ाढले आििे. त्याने िे हर्कायचे ठरर्ल.े परिंिु 

त्याने ज्या किं पनीचे डीर्ॅट खािे उघडल ेिोिे, त्यानी अहधक सुरिेसाठी एक आरएसए (RSA) 

टोकन कदले िोिे. शेअर खरेदी-हर्क्री करण्यासाठी त्या टोकनर्रील सारखा बदलि रािणाऱ्या 

निंबरचा उपयोग पासर्डव म्िणून करायचा असिो. परिंिु त्यारे्ळेस धीरजला िे टोकन कािी केल्या 

सापडनेा. कािी कदर्सानिंिर त्याला िे टोकन सापडले. परिंिु िोपयंि र्ाकेट चािंगलेच पडले िोिे 

आहण त्याच्या शेअरचे भार् दखेील खाली आल ेिोिे. अजून नुकसान नको म्िणून त्याने सगळे 

शेअर हर्कून पैस ेकाढून घेिले. पुन्िा शेअर बाजाराि गुिंिर्णूक करायची नािी अस ेत्याने ठरर्ल.े 

िे पैसे त्याने घराि घरखचावसाठी घराि आणून ठेर्ले. धीरजला घराि डब्यार्ध्ये कािीिरी 

ठेर्िाना पाहून भैरर्ीने त्याला हर्चारले, “काय आि?े” 

भैरर्ीला पैस ेदाखर्ि धीरज म्िणाला, “कािी नािी. पसैे ठेर्िो आि.े” 

“कसले?” 
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िेंव्िा त्याने हिला सर्व खरे-खरे सािंहगिल.े शेअर बाजार आहण हिथ े केलेल्या सर्व 

व्यर्िाराबद्दल त्याने हिला सािंहगिले. शेअर बाजार सिि र्र खाली िोि असिो ि ेहिला ऐकूण 

र्ाहििी िोिे. त्यारु्ळे हिने त्याला सर्जहर्ण्याचा प्रयत्न केला, “ि ेबघा! शेअर बाजाराि गुिंिर्णूक 

करणे खूप धोक्याचे असिे. त्यासाठी त्याचा खूप अभ्यास असण ेगरजेचे असिे. त्यारु्ळे शक्यिो 

त्याि पैसे गुिंिर्ू नका.” 

त्यालािी हिचे म्िणणे पटल.े त्याने शेअर बाजाराि पुन्िा पसै ेगुिंिर्ायचे नािी असे 

ठरर्ले. परिंिु पसैा िर हर्ळर्ायला पाहिजे. त्यासाठी काय करारे् याचा िो सारखा हर्चार करि 

िोिा.  

एक कदर्स सकाळी उठून न्यािरी करून धीरज घराि बसला िोिा. कािी हर्शेष कार् 

नसल्याने िो शािंि बसून िोिा. काय करारे् ि ेत्याला सुचि नव्ििे. गार्ाि एखादी चक्कर र्ारून 

यार्े अस ेत्याला र्ाटल.े परिंिु त्याला कोणाकड ेकािी हर्शेष कार् नव्ििे आहण कोणाला भेटायची 

घाई दखेील नव्ििी. त्यारु्ळे िो चालिच गार्ाि जायला हनघाला. त्याच्या घरापासून र्ुख्य 

गार्ाचे अिंिर िसे चार िे पाच ककर्ी िोिे. गार्ाकड ेजाणारा रस्िा एका टेकडीच्या कडनेे जाि 

िोिा. रस्त्याजर्ळील टेकडीच्या त्या भागाि बरीच झाडी िोिी. िे अगदी एक छोटे जिंगल 

असल्यासारखेच िोिे. धीरज हर्चाराच्या ििंद्रीि त्या रस्त्यार्रून चालला िोिा. त्या रस्िार्र 

िशी कािी हर्शेष रिदारी नसायची. एखादा दसुरा कोणी गेला िरी िो गाडीने ककिं र्ा बैलगाडीने 

जाि असे. खूप क्वहचिच कोणीिरी चालि जाि असि. आज धीरज एकटाच हिथून चालि चालला 

िोिा. टेकडीर्रील झाडीच्या जर्ळून जािाना त्याला कोणीिरी आर्ाज दिे आि ेअस ेर्ाटले. 

त्यारु्ळे त्याने हनरखून झाडीि पाहिले. परिंिु त्याला कोणी कदसले नािी. आठ-दिा झाड े पुढ े

गेल्यार्र िो आर्ाज र्ोठा झाल्यासारखा र्ाटला. परिंिु त्याला झाडीर्ध्ये कोणी कदसेना. अजून 

आठ-दिा झाड ेपुढ ेगेल्यार्र िो आर्ाज िीण िोि चालल्याचे त्याला जाणर्ले. आठ-दिा झाड 

र्ागे कोणीिरी नक्की असले अस ेत्याला र्ाटले.  

 कोणाला िरी र्दि िर्ी असेल म्िणूनच िी व्यक्ती आर्ाज दिे आि ेअस ेत्याला 

र्ाटले. गाडीर्र जाणाऱ्या कोणालािी िा आर्ाज जाणे शक्य नािी. आपण त्याला र्दि करायला 

जायला पाहिजे अस ेधीरजला र्ाटले. िो आठ-दिा झाड ेर्ागे आला. थोड ेझाडीर्ध्ये जाऊन पाहू 

लागला. झाडी दाट असल्यार्ुळे भर कदर्सादखेील आिर्ध्ये अिंधार असायचा. झाडीि आल्यार्र 

त्याला दरूर्र झाडीि दोन डोळे कदसले आहण कोणीिरी िािर्ारे करून आर्ाज दिेे आि ेअसे 

जाणर्ले. िो लगेच त्या कदशेने भरभर गेला. जर्ळ जाऊन पाििो िर त्याला एक हर्हचत्र कपड े
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घािलेला र्ाणूस कदसला. त्या र्ाणसाचे शरीर एकदर् टाईट कपड्याने पूणवपणे झाकलेल ेिोिे. 

पायािहि बुटाऐर्जी अिंगािल्या कपड्यािंसारखेच कापड िोिे. त्याचा चेिरा सदु्धा िलर् पारदशवक 

कपड्याने झाकलेला िोिा. त्याच्या डोक्याच्या र्ागे पाठीर्रून दोन छोटे पाईप र्र आलले ेिोिे. 

िे डोक्यापेिा थोड ेजास्ि र्र आललेे िोिे. पायाजर्ळ त्याच्या कपड्यािंना छोटी-छोटी अनेक हछद्र 

कदसि िोिी. अस ेकपड ेघािललेा र्ाणूस यापूर्ी धीरजने कधीहि पाहिलेला नव्ििा. त्यारु्ळे 

धीरज थोडा घाबरला आहण आल्या पार्लाने परि कफरू लागला.  

“िले्प, िले्प, प्लीज िले्प र्ी. आय हर्ल नॉट िटव यु” (र्ला र्दि करा. र्ी िुम्िाला 

त्रास दणेार नािी. ) अस ेिो अनोळखी र्ाणूस ओरडला.  

त्याचा र्ाणसासारखा आर्ाज आहण इिंग्रजीिील हर्नर्णी ऐकूण धीरज थािंबला. 

हधरजचे हशिण पदर्ीपयंि झाले असल्याने त्याला त्याची इिंग्रजीिील हर्नर्णी कळली. ककर्ान 

त्याला काय म्िणायचे आि ेि ेिरी सर्जून घेऊ या, या हर्चाराने धीरज थािंबला. त्याच्या जर्ळ 

आल्यार्र धीरज सिजपणे त्याला र्राठीि म्िणनू गेला, “काय झाले? काय पाहिजे?” 

त्यार्र िो र्ाणूस चक्क र्राठीि बोलला, “ र्ला िझुी थोडी र्दि िर्ी आि.े” 

त्याची र्राठी ऐकल्यार्र चर्कून जाऊन हधरजने हर्चारले, “िुला र्राठी येिे?” 

“िो र्ला र्राठी येिे. र्ला र्ाहििी नव्ििे इथ ेकोणिी भाषा बोलली जािे, त्यारु्ळे 

सकाळपासून र्ी येणाऱ्या – जाणाऱ्याना इिंग्रजीि बोलार्ि िोिो. िुम्िी र्राठी भाषा र्ापरिा ि े

र्ला आिा कळले जेंव्िा िू र्राठीि बोललास.” 

“इथे र्राठी भाषा बोलिाि म्िणजे ? िू कोण आिसे? कुठून आला आिसे?” 

“िसे पहिले िर र्ी इथलाच आि.े र्ला थोड ेबािरे कफरायचे िोिे म्िणून र्ला आिा 

िुम्िी जसे कपड ेर्ापरिा िसे कपड ेिर्े आििे.” 

“परिंिु र्ला पहिल ेि ेसािंग. िू कोण आिसे? कुठून आला आिसे? कारण िुझ्यासारखा 

पोशाख र्ी कधी पाहिललेा नािी.” 

“ि ेबघ िू र्ला ि ूघािलसे िस ेकपड ेदे. त्या बदल्याि र्ी िुला पसैे दिेो.” 

“कपड,े पैस ेर्गैरे आपण निंिर बघू. पहिल ेखरिं खरिं सािंग काय भानगड आि.े नािीिर 

र्ी गार्ािील लोकिं  गोळा करेन.” 
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“आिा र्ला िलुा सर्व खरे सािंहगिलेच पाहिजे.” 

“म्िणजे?” 

“खर म्िणजे र्ी भहर्ष्यािून या काळाि आलो आि.े” 

“भहर्ष्यािून? म्िणजे?” 

“र्ी िीनशे र्षव पुढील काळािून इथे आलो आि.े” 

“ि ेकसे शक्य आि?े” धीरजचा त्याच्यार्र हर्श्वास बसेना.  

“बरिं, िचे बघ ना. िू म्िणालास ना कक, र्ी घािलेला पोशाख िू कधी पहिला नािीस. 

िे खरे आि.े कारण िा ३०० र्षव भहर्ष्यािील लोकािंचा बािरे जािाना घालायचा पोशाख आि.े 

िा फक्त पोशाख नािी िर याच्या आि एअर किं डीशनर दखेील आि.े” 

धीरजने आश्चयावने हर्चारल े“कस ेकाय?” 

“३०० र्षावनिंिरच्या आर्च्या काळाि पृथ्र्ीचे िापर्ान खूप र्ाढल ेआिे. त्यारु्ळे 

शरीराचा कुठलािी भाग उघडा ठेर्णे केर्ळ अशक्य आिे. या पोशाखािून बािरेची गरर् िर्ा 

आि पोिचि नािी. पायाजर्ळ असलले्या हछद्रािून बािरेील िर्ा आिा घऊेन गार केली जािे र् 

शरीरभर कफरर्ली जािे. आहण र्ाझ्या पाठीच्या र्ागे असलले्या पाईपर्धून गरर् झाललेी िर्ा 

बािरे फेकली जािे.” 

“खरिंच! छान आि.े बािरे जािाना िा ड्रसे घालिा. िर र्ग घराि काय? ” 

“ सगळ्यािंच्या घराि एअर किं डीशनर असिोच. त्यारु्ळे घराि साध ेकपड ेघािले िरी 

चालिाि. बािरे जािाना र्ात्र अशा प्रकारचेच कपड ेर्ापरारे् लागिाि.” 

“भहर्ष्यािून कसे शक्य आि?े िु भहर्ष्यािून आला आिसे यार्र र्ाझा अजूनिी 

हर्श्वास बसि नािी.” 

“ि ेबघ र्ी एक शास्त्रज्ञ आि.े आईनस्टाईन पासनू बरेच शास्त्रज्ञ टाइर् र्शीन ियार 

करण्यासाठी र्ेगर्ेगळ्या थअेरी र्ािंडि आििे. जेणेकरून भहर्ष्यकाळाि ककिं र्ा भूिकाळाि जािा 

येईल. अशा प्रकारची र्शीन बनर्ण्यासाठी बरेच शास्त्रज्ञ प्रयत्न करि आििे. कािी र्षावपूर्ी र्ी 

स्र्िः एक टाइर् र्शीन ियार केली आि.े त्याचा दरुुपयोग व्िायची भीिी र्ाटिे म्िणून र्ी िी 
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गोष्ट कोणालािी सािंहगिलेली नािी. त्या टाइर् र्शीनचा उपयोग करून सध्या र्ी एकटाच 

र्ेगर्ेगळ्या काळाि जािो आि.े” 

“र्ी दखेील टाईर् र्शीन िा शब्द ऐकला आिे. परिंिु िी फक्त एक कल्पना आि.े िी 

प्रत्यिाि येणे केर्ळ अशक्य आि.े र्ाझा यार्र अजूनिी हर्श्वास बसि नािीये. खरिं सािंग नक्की िू 

कोण आििे? आहण कुठून आला आिसे?” 

“र्ी िर्े िर िुला िे र्शीन दाखर्िो. र्ग िरी र्ाझ्यार्र हर्श्वास ठेर्शील का?” 

“िो.... कदाहचि...” 

“पण जर र्ला िू र्दि करणार असशील िरच र्ी िुला िे र्शीन दाखर्ीन.” 

“दाखर् िर र्ला िुझे िे टाइर् र्शीन. जर खरिं असेल िर नक्की करेन िुला र्दि. पण 

िू र्ाझे कपड ेघालून, इथे कफरून काय करणार आिसे? ” 

“र्ी र्ेगर्ेगळ्या काळाि जाऊन, त्या-त्या र्ेळेच्या पररहस्थिीचा र् रािणीर्ानाचा 

अभ्यास करिो आि.े त्यािून आर्च्या काळािील प्रश्नािंना उत्तरे सापडिाि का? ि ेपाििो आिे. 

र्ी इथे आल्या आल्या र्ाझ्या आि े त्या पोशाखाि बािरे जाण्यासाठी हनघालो. िेर्ढयाि र्ी 

एकाला रस्त्यािून जािाना पाहिल.े र्ाझ्या लिाि आल ेकक िुर्च्या काळाि र्ाणसाचा पोशाख 

खूपच र्ेगळा आि.े त्यारु्ळे र्ी िाबडिोब परि झाडीि आलो. र्ी जर र्ाझ्या आि ेत्या पोशाखाि 

बािरे गेलो िर र्ला कािीिी र्ाहििी गोळा करिा येणार नािी. उलट र्ीच लोकािंच्या कुिूिलाचा 

हर्षय िोईन र् लोक र्ाझ्या र्ागे लागिील.” 

“बरोबर आि ेिुझे. खूप हर्हचत्र कदसिो आि ेिुझा पोशाख............ बरिं... दाखर्िोस 

ना र्ला िुझी टाइर् र्शीन?” 

“र्ी दाखर्िो. परिंिु त्या बदल्याि िू र्ला िुझ्यासारख ेकपड ेआहण िीन-चार कदर्स 

पुरिील एर्ढे पसै ेदशेील का?” 

“पोशाख ठीक िोिा. आिा ि ेपसैे कशासाठी िर् ेआििे?” 

“िीन-चार कदर्स िुर्च्या काळाि र्ार्रण्यासाठी र्ला आिाचे चलन म्िणजे पसैे 

लागेिीलच ना?” 
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“पण असे कस ेर्ी िुला पैसे दऊे? आिा कुठे आपण भटेलो आिोि. िू कोण? कुठला? 

र्ला कािी र्ाहििी नािी. िू पुन्िा भटेशील याची खात्री नािी.” 

“काळजी करू नकोस र्ी त्या बदल्याि िुला कािी िरी दईेन.” 

“कािी िरी म्िणजे ?” 

“आिाच्या काळाि सर्ावि र्ौल्यर्ान ककिं र्ा र्िाग धािू कोणिा आि?े” 

“सगळ्याि र्िाग.... सोनिं!” 

“िर र्ग र्ी िुला थोड े सोने दिेो. र्ी र्ाझ्याजर्ळ आर्च्या काळाि अहस्ित्र्ाि 

असलले ेसर्व धािू ठेर्ले आििे. त्यािील कािी सोने र्ी िुला दईेन. चालले ना?” 

“सोन्याच्या बदल्याि पसैे........... ठीक आि.े.. चालेल” 

“चल र्ाझ्याबरोबर.” अस े म्िणून िो र्ाणसू झाडीि चाल ूलागला. धीरज दखेील 

त्याच्या र्ागे र्ागे जाऊ लागला. धीरजचा यार्र हर्श्वासच बसि नव्ििा. ि ेस्र्प्न िर नािीना 

याची खात्री करण्यासाठी त्याने स्र्िःला हचर्टा दखेील काढून पाहिला. र्नािल्या र्नाि त्याला 

भीिीदखेील र्ाटि िोिी. परिंिु सोने हर्ळणार या लालचेने िो त्याच्या र्ागे जाि राहिला. 

जिंगलाच्या र्ध्यभागी थोडी र्ोकळी जागा िोिी हिथ ेयेऊन िो थािंबला. आहण धीरजकड ेर्ळि 

म्िणाला, “इथ ेआि ेर्ाझे टाइर् र्शीन.” 

“इथे िर कािीच कदसि नािी. र्ला र्ेडा सर्जलास का?” 

“थािंब र्ी दाखर्िो िुला.” अस ेम्िणि िो र्ाणूस त्या र्ोकळ्या जागेच्या एका बाजूला 

असलले्या जाड बुिंध्याच्या झाडाजर्ळ गेला. त्या झाडाच्या बुिंध्याकड ेपाठ करून र् र्ोकळ्या 

जागेच्या र्ध्याकड ेिोंड करून पािि त्याने कािीिरी िोंडाने पुटपटुायला सुरुर्ाि केली आहण 

त्याच र्ेळेस एका हर्हशष्ठ पध्दिीने िाि कफरर्ायला सुरुर्ाि केली. जस ेआपण र्ोबाईलचे स्क्रीन 

लॉक उघडण्यासाठी बोटाने पॅटनव कफरर्िो अगदी िश्याच प्रकारे त्याने िाि कफरर्ला. जस ेत्याचे 

िाि कफरर्ण ेथािंबल ेिस ेएक भल ेर्ोठे यिंत्र त्या जागेि प्रकट झाले. आिा त्याला खात्री पटली कक 

ि ेकसल ेिरी र्शीन आि ेआहण कदाहचि िो सािंगिो त्याप्रर्ाणे िचे टाइर् र्शीन अस ूशकेल.  

 त्या र्ाणसाने पुढ ेजाऊन त्या टाइर् र्शीनचा दरर्ाजा उघडला. िो काय करिो 

आि ेि ेपािण्यासाठी धीरज उत्सुकिेने त्या टाइर् र्हशनच्या दरर्ाज्याजर्ळ गेला र् आि पाहू 
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लागला. आिर्ध्य े र्ध्यभागी एक आरार्दायी खुची कदसि िोिी. त्या खुचीसर्ोर एक छोटे 

टेबलासारख े कािी िरी िोिे. त्या टेबलाच्या खाली बरेच छोटे कप्प े (drawer) िोिे. त्याने 

अिंगठ्याच्या ठस्याच्या र्दिीने (fingerprint scanning) त्यािील एक कप्पा उघडला. त्यािून 

त्याि कािी िरी शोधण्याचा प्रयत्न केला. कदाहचि त्याला िर् ेिे न हर्ळाल्याने त्याने अिंगठ्याच्या 

ठस्याच्या दसुरा कप्पा उघडला. त्यार्ध्ये थोड ेशोधल्यानिंिर त्याने कािीिरी काढून िािाि घेि 

िो कप्पा पुन्िा बिंद केला. िो िािाि िी र्स्िू घऊेन बािरे धीरजकड ेआला. त्याच्या िािािील 

गोष्ट धीरजला दाखर्ि िो म्िणाला, ”र्ी िुला ि ेसोने दईेल. त्याबदल्याि र्ला िू िीन-चार 

कदर्स पुरिील एर्ढे पसै ेदे.” 

धीरजने िे िािाि घेिल ेआहण जरा हनरीिण करि जर्ळून पहिले. िे साधारण १० 

िोळ्याचे सोन्याचे हबस्कीट िोिे. त्याची आिा बाजारािील ककिं र्ि साधारणपण ेअडीच लाख 

रुपये नक्कीच िोिी. त्यारु्ळे धीरजला खूप आनिंद झाला. परिंिु त्याने िो चेिऱ्यार्र दाखर्ला नािी. 

िो त्याला म्िणाला, “ठीक आि.े ककिी पसैे िर्ेि िुला?” 

“र्ला आजच्या काळाि चार-पाच कदर्स रािण्या-खाण्यासाठी र् प्रर्ासासाठी 

पुरिील एर्ढे पसै ेद.े” 

“ठीक आि.े र्ी िुला एक र्ाझ्यासारखा पोशाख आहण पिंचर्ीस िजार रुपये दिेो.”  

धीरज त्याला पुरेसे पसै े दिेो कक नािी अशी त्याला शिंका आल्याने िो धीरजला 

म्िणाला, “उरललेे पसै ेर्ी िुला परि दईेन.” 

“पिंचर्ीस िजार रुपये िलुा चार कदर्स आरार्ाि पुरिील.” 

धीरजच्या िािािून हबस्कीट परि घेि िो म्िणाला, “ठीक आि ेर्ग...... िू पैसे आहण 

कपड ेघेऊन य.े” 

त्यानिंिर त्याने दरर्ाजा बिंद केला आहण पुन्िा त्या बुिंध्यापाशी जाऊन िसचे िािर्ारे 

केले. यार्ेळेस िे टाईर् र्शीन गायब झाले.  

त्यार्र धीरजने त्याला हर्चारले, “ि ेिुम्िी असे काय करिा?” 

त्यार्र िो म्िणाला, “ िा या र्शीनला दशृ्य-अदशृ्य करायचा पासर्डव आि.े िा र्ाझ्या 

िािाहशर्ाय आहण आर्ाजाहशर्ाय चालि नािी.” 
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“आपण एर्ढा र्ेळ एकर्ेकािंशी बोलिो आिोि पण आपला पररचय झालाच नािी. 

िुर्चे नार् काय आि?े” 

“अरे िो कक. र्ाझे नार् प्रभाि आि.े िुझे नार् काय?” 

“र्ाझे नार् धीरज रर्ाकािंि दळर्ी आि.े” 

“एर्ढे र्ोठे नार्?” 

“धीरज र्ाझ ेस्र्ि:चे नार्, रर्ाकािंि र्ाझ्या र्हडलािंचे नार् आहण दळर्ी ि ेआर्च्या 

कुटुिंबाचे नार् आि.े” 

“अरे व्र्ा, पहिली र्ेगळी र्ाहििी हर्ळाली आि.े म्िणजे या काळाि नार्ापासूनच 

कुटुिंब व्यर्स्था सुरु िोिे र्ाटि. आर्च्या काळाि िर कुटुिंबव्यर्स्था पूणव सिंपली आि.े” 

“म्िणजे? िुला आई-र्डील, बायको, र्ुल नािीि” 

“आर्च्या काळाि र्लु टेस्ट ट्यूब र्ध्य े र्ाढर्िाि. िे र्लु सरकारच्या िाब्याि 

असिाि. सरकार त्याला योग्य सोईसुहर्धा दऊेन र्ोठे करिे. र्ानर्ी बुद्धीर्िेला भार्भार्नाच्या 

जाळ्याि अडकहर्ण्यापेिा त्याचा जास्िीि जास्ि उपयोग नर्हनर्र्विी करण्यासाठी व्िार्ा िाच 

त्यार्ागचा उद्देश िोिा. त्यारु्ळे कोणालािी त्याचे आई-र्डील र्ाहििी नसिाि. आम्िाला आर्चे 

कुटुिंब, भाषा, जाि, धर्व कािीिी र्ाहििी नसिे. बायको अशी खूप कर्ी जणािंना असिे. बऱ्याच 

जणािंना फक्त गलवफ्रें डच असिे. लोकसिंख्या खूप कर्ी िोऊ नय.े त्यारु्ळे प्रत्येकाला ककर्ान एक 

र्ुल सरकारला द्यार्ेच लागिे. त्यासाठी सदु्धा नैसर्गवकपेिा टेस्ट ट्यूब बेबीला प्राधान्य कदल ेजािे. 

सगळे हर्हचत्रच झाले आि ेि ेआिा सगळ्यािंना पटायला लागल ेआि.े परिंिु िे सुधारण्यासाठी 

उपाय सापडायला ियार नािी.” 

धीरजला कधी एकदा सोन्याचे हबस्कीट घेिो अस ेझाले िोिे. त्यारु्ळे िो आिा त्याचे 

िे पुराण ऐकण्याच्या र्नहस्थिीि नव्ििा.”बर जािो आिा र्ी आहण अधाव िासाि परि येिो.” 

असे म्िणून धीरज जायला हनघाला.  

  आिा त्याला घाई झाली िोिी िी कधी एकदा िे सोन्याचे हबस्कीट िाब्याि घेिो 

याची. त्यारु्ळे झपझप पार्ले टाकि धीरज िाबडिोब घरी आला. िो एकदर् आहण असा भरभर 
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आलेला पाहून भैरर्ी थोडी चककिच झाली. हिने त्याला हर्चारले, “काय िो? काय झाले? एर्ढ्या 

गडबडीि!” 

“कािी नािी, थोडिं कार् आि ेम्िणून घरी आलो.” असे म्िणून िो पटकन घराि गेला. 

शेअर हर्कून आलले ेपैस ेडब्यािून काढून र्ोजि बसला. त्यािून पिंचर्ीस िजार र्ोजून त्याने 

बाजूला काढले. िे पाहून हिला र्ाटल ेकक िो आिा पुन्िा शेअर खरेदी करणार. हिला रािर्ले न 

जाऊन िी त्याला म्िणाली, “शेअरर्ध्य ेटाकायला नेिा आिाि कक काय?आिा पुन्िा शेअरच्या 

नादाला नका लागू. त्याला खुप अभ्यास लागिो. आपल्या सारख्यािंना नािी जर्णार त्यािून पैस े

कर्र्ायला. र्ाडर्हडलािंची थोडी राहिललेी जर्ीन सुद्धा आिा हर्कायची र्ेळ येणार नािी याची 

काळजी घ्या.” िो उरलेल्या नोटा र्ोजण्याि गकव  िोिा. त्यारु्ळे हिचे पूणव र्ाक्य ऐकलेच नािी.  

“अग काळजी करू नकोस. र्ाझ्या एका हर्त्राला अजंट िर् ेआििे. म्िणून त्याला दिे 

आि.े पीकपाणी झाल ेकक दिेो म्िणाला.” 

“र्ग ठीक आि.े” अस ेम्िणि िी हिथेच उभ ेराहून िो काय करिो आि ेिे पािि उभी 

राहिली.  

त्यानिंिर त्याने कपाटािून त्याचे दोन-िीन चािंगले ड्रसे काढले. िे पाििाच हिने 

हर्चारले, “आिा ि ेकशासाठी? कुठे बािरे चालला आिाि कक काय?” 

“नािी ग. आपल्याकड े बऱ्याच र्ेळा लाईट नसिे ना. त्यारु्ळे कपड्याला इस्त्री 

करायची राििे. गार्ाि चाललो आि ेिर टाकिो कपड ेइस्त्री करायला.” असे म्िणून िो हनघाला.  

आिा त्याला लर्कर जाऊन प्रभािला कपडे, पसैे दऊेन सोन्याचे हबस्कीट घ्यायची 

घाई झाली िोिी. त्यारु्ळे िो गाडी घेऊन हनघाला. टेकडीच्या पायथ्याशी आल्यार्र कोणाला 

कदसणार नािी अशा पद्धिीने त्याने त्याची गाडी झाडीच्या कडलेा लार्ली. इकड ेहिकड ेपाहून 

कोणी पािि नािी ना याची खात्री करून घेिली. आहण जेंव्िा त्याची खात्री पटली िेंव्िा िो 

झाडीि जायला हनघाला. िो सरळ भरभर चालि त्या र्ोकळ्या जागेकड ेजायला हनघाला. त्या 

र्ोकळ्या जागेच्या जर्ळ आला िर हिथे प्रभाि त्याचीच र्ाट पािि उभा िोिा. धीरजने त्याला 

हपशर्ीिून एक ड्रसे र् पिंचर्ीस िजार रु कदल ेआहण म्िणाला, “ ि ेपिंचर्ीस िजार आििे. र्ोजून 

घे. एर्ढे पैस ेिुला नक्की िीन-चार कदर्सासाठी पुरिील.” 
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“र्ोजायची कािी गरज र्ाटि नािी.” अस े म्िणि त्याने धीरजला त्याच्याकडील 

सोन्याचे हबस्कीट कदले. प्रभािने कपड ेउलटे-पलुटे करून कसे घालायचे िे पहिले आहण िो टाइर् 

र्शीनकड ेजायला हनघाला. र्ध्येच थािंबि धीरजकड ेर्ळि प्रभाि म्िणाला, “ि ेबघ. िू चार 

कदर्सानिंिर जर इथे आलास िर िुला इथे िुझे कपड ेआहण त्या कपड्याि उरललेे पैस ेठेर्लले े

हर्ळिील.” 

धीरजला आिा र्ोठ्या ककिं र्िीचे सोन्याचे हबस्कीट हर्ळाल ेिोिे त्यारु्ळे िो लगेच 

उत्तरला, “कशाला? िू घऊेन गेलास िरी चालले.”  

“िुझ्या पैश्याचा आहण कपड्यािंचा र्ला र्ाझ्या काळाि कािीिी उपयोग िोणार 

नािी.” 

 “ठीक आि.े अजून कािी र्दि िर्ी आि ेका िुला र्ाझ्याकडून?” धीरजने त्याला 

हर्चारले. कारण आिा त्याला साधारणपण े अडीच लाखाचे सोन्याचे हबस्कीट हर्ळाले िोिे. 

त्यारु्ळे अजून कािी र्दि िर्ी असेल िरी िी करायची त्याची ियारी िोिी.  

“येथून र्ुख्य शिर ककिी लािंब आि?े” 

“साधारण र्ीस ककलोर्ीटर असले.” 

“बरेच लािंब आि.े..... हिथे जायला एखाद ेर्ािन कुठून हर्ळेल?” 

“गार्ािून हर्ळेल” 

“गार् ककिी लािंब आि.े” 

“दोन ककलोर्ीटर असले”.  

“िेिी लािंबच आि.े आम्िाला जास्ि चालायची सर्यच नािी. कुठेिी जािाना आम्िी 

र्ािन घेऊनच जािो. त्यारु्ळे जर िुला शक्य असले िर र्ला गार्ाि सोडशील का? जेथून र्ला 

पुढे जाण्यासाठी कािीिरी र्ािन हर्ळेल.” 

“ठीक आि.े िू कपड ेबदल. र्ी िुला गार्ाि सोडिो. िेथून िुला सर्व प्रकारची र्ािनिं 

हर्ळिील.” 
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त्यानिंिर प्रभाि र्शीनजर्ळ गेला. त्याने र्गाशी केल े िस े िािर्ारे केल े आहण 

त्यानिंिर र्शीन कदसायला लागले. यार्ेळेस धीरज खूप लि दऊेन त्याचे िािर्ारे पािि िोिा. 

त्याच्या डोक्याि कािीिरी चाल ू िोिे. प्रभाि टाइर् र्शीनर्ध्य े गेला आहण कािी र्ेळानिंिर 

धीरजचे कपड ेघालून बािरे आला. बािरे येिाना त्याच्या िािाि र्ोबाईलसारख ेएक छोटे यिंत्र 

िोिे. बािरे आल्यािंनिर प्रभािने िािर्ारे करून पुन्िा टाइर् र्शीन गायब केले. धीरजचे कपड े

प्रभािला अगदी व्यर्हस्थि बसल ेिोिे.  

धीरजकड े चालि येि िो म्िणाला, “चल, सोड र्ला गार्ाि आहण ििेी सािंग कक 

जर्ळच्या दसुऱ्या गार्ाि ककिं र्ा शिराि जायचे असेल िर कस ेजायचे?” 

“र्ी िुला गार्ाि सोडिो. परिंिु इथल्या लोकािंच्या बोलण्याचा अथव आहण सिंदभव कसा 

कळणार िुला? परि टाइर् र्शीनजर्ळ यायला िुला िी जागा सापडले ना?” असे धीरजने त्याला 

हर्चारले. दोघेिी गप्पा र्ारि रस्त्याकड े यायला हनघाले िोिे. आिा याच काळाचा पोशाख 

घािलेला असल्याने प्रभाििी हनर्ािंि झाला िोिा. िे गप्पा र्ारि गाडीकड ेहनघाले.  

“जसे िुझे बोलणे र्ला कळले िसेच...” 

“म्िणजे?” 

“र्ाझ्या पोषाखाि भाषा अनुर्ादक (language translator) करण्याचे यिंत्र िोिे. जे 

आर्च्या काळाि ज्ञाि असणाऱ्या सर्व भाषािंचे एकर्ेकाि भाषािंिर करून र्ला कळेल अशा भाषेि 

र्ला ऐकर्िे. हशर्ाय िे र्ला िी भाषा बोलायला र्दि दखेील करिे.” िोपयवि िे दोघे गाडीजर्ळ 

आले. त्यानिंिर धीरजने गाडी चालू केली आहण प्रभाि त्याच्या र्ागे बसला.  

 “परिंिु िू िर आिा िुझा पोशाख घािला नािी?” 

प्रभाि त्याच्या िािािील र्ोबाईल सारख ेयिंत्र त्याला दाखर्ि म्िणाला “म्िणूनच ि े

यिंत्र र्ी घेिले आि.े ि ेसगळे त्याच प्रकारचे भाषा अनुर्ादकाचे कार् करिे. हशर्ाय नकाशार्र 

र्ी जाि असलेल ेसर्व र्ागव व्यर्हस्थि नोट करून ठेर्िे. सर्व चचाव, आजूबाजूचे आर्ाज रेकाडव 

करून घेि.े” 

“चािंगल आि ेकक. म्िणजे छोटा कॉम्पुटरच आि ेिा. खूप प्रगिी केललेी कदसिे र्ाणसाने 

भहर्ष्यार्ध्ये.” 
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“िो अगदी बरोबर. खूप यािंहत्रक प्रगिी केली आि.े परिंिु बाकी बऱ्याच गोष्टींर्ध्ये र्ात्र 

अधोगिी झाली आि.े प्रदषूण, पृथ्र्ीचे िापर्ान, नािेसिंबिंध, र्ानहसक सुख या गोष्टी खूप 

हबघडल्या आििे. त्याचीच उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न र्ी र्ेगर्ेगळ्या काळाि जाऊन करिो आि.े” 

िोपयंि िे गार्ाि पोिचले. धीरजने गाडी थािंबर्ल्यार्र प्रभाि गाडीर्रून खाली 

उिरला. धीरजने त्याला ररिा दाखर्ून सािंहगिल,े “याला ररिा म्िणिाि. छोटे अिंिर जाण्यासाठी 

याचा र्ापर करिाि.” बसकड ेबोट दाखर्ि म्िणाला, “िी जी लाल रिंगािील र्ोठी गाडी कदसिे 

आि ेना हिला बस अस ेम्िणिाि, लािंब अिंिर जाण्यासाठी हिचा र्ापर करिाि. आिा शिराि 

जायला िुला बसच करार्ी लागेल.” प्रभाि धीरजचे बोलणे ऐकिा ऐकिा आजूबाजूचे हनरीिण 

करि िोिा.  

“र्ला र्ाहिि नािी कक आपण पुन्िा भेटू कक नािी. त्यारु्ळे र्ी आिाच िुला धन्यर्ाद 

दिेो. िू र्ला खूप र्दि केली आिसे त्यासाठी र्ी िुझा खूप खूप आभारी आि.े” अस ेम्िणि त्याने 

धीरजचा िाि िािाि घऊेन दाबला. त्यानिंिर धीरजचा िाि सोडून त्याला िािाने टाटा करि 

प्रभाि बसकड ेहनघाला. िो इथलाच असल्याप्रर्ाणे अगदी सिज बसर्ध्य ेजाऊन बसला.  

िी बस हनघेपयंि धीरज िेथे थािंबला िोिा. िी बस गेल्यानिंिर धीरज लॅाड्रीर्ध्ये जािो 

आहण बरोबर आणलेल ेजास्िीचे दोन ड्रेस इस्त्रीला टाकिो. िेर्ढयाि त्याला प्रभािने कदलले्या 

सोन्याच्या हबहस्कटाची खात्री करून घ्यायचे र्नाि येिे. त्यासाठी िो लगेच गार्ािल्या 

सोनाराकड ेगेला. िे हबस्कीट सोनाराला दिे म्िणाला, “ ि ेखरे आि ेका? जरा िपासिा का?”  

सोनाराने िे घेिले. त्याच्याकडील दगडार्र थोड े घासले आहण हनरखनू पहिले. 

त्यानिंिर धीरजकड ेर्ळि म्िणाला, “अगदी अस्सल शिंभर टके्क चोख सोन आि.े”  

गार्ाि असे सोन्याचे हबस्कीट सोनाराने कोणाकड ेपाहिले नव्ििे. त्यारु्ळे धीरजकड े

सिंशयाने पािि हर्चारेल,े “कुठे हर्ळाले?”  

“र्ाझे र्डील रर्ाकािंि दळर्ी र्ाहिि आििे ना िुम्िाला?” 

“िो, खूप चािंगला र्ाणसू िोिा.” 

“त्यािंची सार्ानाची पेटी बघिाना र्ला त्याि हर्ळाले. त्यािंनी कधीिरी आणून ठेर्ले 

असणार घराि.”  
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“कािी करायचे आि ेका त्याचे?” 

“आिा िरी कािी हर्चार नािी.” अस ेम्िणि त्याने िे सोन्याचे हबस्कीट सोनाराकडून 

घेिले. आिा गार्ाि िसे कािी हर्शेष कार् नसल्याने िो घरी यायला हनघाला. सोने खरे 

असल्याच्या खात्री झाल्याने िो त्याच्या र्नाि असललेी छोटी शिंका दखेील दरू झाली िोिी.  

घरी येिाना झाडीच्या जर्ळ आल्यार्र एकदा टाइर् र्शीनजर्ळ जाऊन यार्े असा 

हर्चार त्याच्या र्नाि आला. त्यारु्ळे त्याने गाडी झाडाजर्ळ आडोशाला घेिली आहण कोणी 

पािि नािी ना याची खात्री करून िो झाडीि घसुला. दोन र्ेळा येऊन गेल्याने टाइर् र्शीन ज्या 

रठकाणी िोिी त्या जागेकड ेजायचा रस्िा त्याला चािंगलाच र्ाहिि झाला िोिा. झाडीिील टाइर् 

र्शीन ठेर्लले्या र्ोकळ्या जागेि आल्यार्र सािहजकच हिथ ेटाइर् र्शीन कदसि नव्ििे. त्याला 

र्ाटले कक आपण प्रभािसारख ेिािर्ारे करून पाहू याि. म्िणून त्याने दोन िीन र्ेळा हिथे उभ े

राहून िस ेिािर्ारे केल.े परिंिु कािी झाले नािी. िेव्िा त्याला र्ाटले प्रभाि म्िणाला त्याप्रर्ाणे 

िे फक्त त्याच्या आर्ाजाने र् त्याच्या िािाच्या िािर्ाऱ्यानीच प्रकट िोि असले. म्िणून िो 

परिघरी जायला हनघाला. दोन-िीन पार्ले गेला असले िोच त्याला आठर्ले कक प्रभाि प्रत्येक 

र्ेळेस त्या जाड बुिंध्याच्या झाडाच्या पायथ्याशी जाऊन थािंबि र् िािर्ारे करि िोिा. र्ग िो 

दखेील त्या जाड बुिंध्याच्या झाडाच्या बुिंध्याजर्ळ गेला र् िसेच िािर्ारे केले. िर काय चर्त्कार 

टाइर् र्शीन सर्ोर प्रकट झाल.े त्याच्या लगेच लिाि आले कक आपण र्शीन पािण्याचा प्रयत्न 

करू नये म्िणून प्रभाि िोंडाने कािी िरी बडबड करून िािर्ारे करि िोिा. हशर्ाय आपल्याला 

सािंहगिले कक त्याच्याच आर्ाजाने आहण त्याच्याच िािाच्या िािर्ाऱ्यानी र्शीन प्रकट िोिे.  

 िो िी र्शीन प्रकट करू शकिो याचा त्याला खूप आनिंद झाला िोिा. िो िळूच 

र्हशनच्या दाराजर्ळ गेला आहण िे उघडण्याचा प्रयत्न केला, िर िे दारिी लगेच उघडले. आिा 

त्याला आिर्ध्य ेजाऊन र्शीन पाििा येणार िोिे. आिा पयंि िो फक्त प्रभािला आिा जािाना 

पािि िोिा. त्याने िळूच त्यार्ध्य ेप्ररे्श केला. आिर्ध्ये र्ध्यभागी एक छान आरार्दायी खुची 

िोिी. त्या खुचीच्या सर्ोर एक टीपॉयच्या उिंचीचा एक छोटा टेबल िोिा. त्याच्या खाली बरेच 

कप्पे कदसि िोिे. प्रत्यके कप्प्यार्र कफिं गरचप्रिंट स्कॅनर (fingerprint scanner) िोिा. त्याने 

पहिल ेिोिे कक सोन्याचे हबस्कीट काढण्यासाठी प्रभािने त्यािील एका कप्प्यासर्ोर अिंगठा स्कॅन 

केला िोिा. त्यारु्ळे त्याने िे उघडण्याचे प्रयत्न केला नािी. त्यानिंिर िो त्या खुचीर्र बसला. 

खुचीच्या सर्ोर असलले्या टेबलर्र खूप र्ेगर्ेगळ्या प्रकारची र् र्ेगर्ेगळ्या आकाराची खूप 

बटणे िोिी. त्या टेबलाच्या र्ध्यभागी आठ गोल कफरर्ायची बटन िोिी त्यार्र शून्य िे नऊ 
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पयंिचे आकड ेछापलले ेिोिे. प्रत्येक बटणाच्या कडलेा एक छोटा बाण चप्रिंट केलेला िोिा. पहिल्या 

दोन बटणाच्या खाली इिंग्रजीिील डी (D) अिर छापलेल ेिोिे. पुढच्या दोन बटणाच्या खाली 

इिंग्रजीिील एर् (M) ि ेअिर छापलेले िोिे. आहण शेर्टच्या चार बटणाच्या खाली इिंग्रजीिील 

र्ाय (Y) ि ेअिर छापललेे िोिे. त्यार्रून त्याचा लगेच ि ेलिाि आले कक ि ेDD/MM/YYYY 

या स्र्रुपाि आि.े म्िणजे िारीख हनर्डण्यासाठी िी बटण र्ापरिाि. सगळ्याि खालच्या 

बाजूला इिंग्रजीि “गो” असे हलहिललेे एक र्ोठे आयिाकृिी बटन िोिे. त्यार्रून िे हनर्डलेल्या 

काळाि जाण्यासाठी र्ापरायचे बटन असार्े इिपि त्याला लिाि आले िोिे. परिंिु त्या बोडवर्र 

असलले्या इिर बटणाबद्दल र्ात्र त्याला कािी कळेना.  

िेर्ढे पाहून िो बािरे आला. आिा िो बािरेून िे र्शीन पाहू लागला. त्या छोट्या 

खोलीच्या खालच्या बाजूला दोन र्ोठ्या धािूच्या ररिंगा िोत्या. र्रच्या बाजूला आहण डाव्या 

उजव्या बाजूला चार एकर्ेकाि बसिील अशा धािूच्या ररिंगा िोत्या. िेर्ढे पाहून झाल्यार्र त्याने 

घरी जायचे ठरर्ले. िो घरी जायला हनघाला िेर्ढयाि त्याच्या लिाि आले कक टाइर् र्शीन 

गायब करायचे राहूनच गेले. िो पुन्िा त्या र्ोठ्या झाडाच्या बुिंध्याजर्ळ आला. र्शीन प्रकट 

करायला केल ेिसेच िािर्ारे त्याने केल ेआहण िे र्शीन पुन्िा गायब झाले.  

आपल्याला टाइर् र्शीन जर्ळून पाििा आले याचा त्याला आनिंद झाला िोिा. परिंिु 

त्यापेिािी िे र्शीन प्रकट आहण गायब करिा आले याचा त्याला खपू आनिंद झाला िोिा. त्या 

आनिंदािच िो घरी हनघाला. परिंिु या सर्ावर्ुळे त्याला घरी यायला थोडा उशीरच झाला िोिा. 

भैरर्ी त्याची जेर्णासाठी र्ाट बघि थािंबली िोिी. त्यारु्ळे िो आल्यार्र िे दोघ े लगेचच 

जेर्ायला बसल.े जेर्िाना धीरज शािंिपण ेकािीिी न बोलिा जेर्ि िोिा. त्याच्या डोक्याि सारख े

िे र्शीन आहण सोन्याचे हबस्कीट याबद्दल हर्चार चाल ूिोिे. जेर्णानिंिर िो शािंि बसला िोिा. 

िेर्ढ्याि भैरर्ीने कपाटाि ठेर्लेली कािी कागद बािरे काढली आहण त्याला दाखर्ल.े हिने 

हर्चारले, “ि ेशेअरचे कदसिाि? लागिाि का? घर साफ करिाना सापडले आििे”  

धीरजने िे कागद िािाि घेऊन हनट पाहिल ेआहण हिला परि दिे म्िणाला, “नािी 

लागि. र्ागे हर्कि घेिलेल्या शेअसवची आििे. टाकून द.े”  

“र्ला र्ाटल िुम्िी पुन्िा शेअर बाजार चाल ूकेला कक काय.” 

“नािी ग. सािंहगिले ना र्ी िुला एकदा कक आिा र्ी शेअर बाजाराि पसैे लार्णे 

पूणवपणे बिंद केल ेआि.े” 
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“बरे झालिं बाई. आपण थोडचे ज्योहिषी आिोि ? भहर्ष्याि कुठल ेशेअर र्ाढणार ि े

आपल्याला कस ेकळणार.” अस ेम्िणि िी िे कागद कचऱ्याि टाकायला बािरे गेली. परिंिु जािा 

जािा िी धीरजच्या डोक्याि एक हर्चार टाकून गेली. त्याच्या डोक्याि हर्चार चालू झाला. जर 

आपल्याकड ेटाइर् र्शीन असिी िर आपल्याला भहर्ष्य कळले असिे. कधी कुठल्या शअेरचे भार् 

र्र जाणार आििे र् कुठल्या शेअरचे कर्ी िोणार आििे ि ेकळले असिे. त्यानिंिर आपण योग्य 

त्या शेअरर्ध्ये पैसे गुिंिर्नू भरपूर पैस ेहर्ळर्ू शकलो असिो. र्ग त्याला र्ाटले दोन-िीन कदर्स 

का िोईना आिा आपल्याजर्ळ प्रभािची टाइर् र्शीन आि ेना. परिंिु अजून िी र्ापरून पहिली 

नव्ििी. जर आपल्याला िी र्ापरिा आली िर आपल्याला दोन-िीन कदर्सासाठी भहर्ष्य पाििा 

येईल. िा हर्चार डोक्याि येिाच िो िाडकन उठला आहण बािरे जाऊन येिो सािंगून िो बािरे 

हनघाला.  

 गाडी झाडीच्या आडोश्याला लारू्न िो कोणी पािि नािी याची खात्री करून 

टाइर् र्शीनच्या जर्ळ आला. आपल्याला टाइर् र्शीन चालर्िा येईल कक नािी, टाइर् र्शीन 

आपल्या प्रयत्नार्ुळे हबघडली िर, निंिर प्रभािला आपण र्शीन र्ापरण्याचा प्रयत्न केला ि ेकळल े

िर, अस ेअनेक हर्चार त्याच्या डोक्याि चालू िोिे. आिा त्याला जड बुन्ध्याचे झाड चािंगल े

लिाि राहिल ेिोिे. धीरज त्या जड बुिंध्याजर्ळ गेला आहण र्ोकळ्या जागेकड ेिोंड करून उभा 

राहिला. त्याच्या र्नाि चलहबचल चालू िोिी. त्याने टाइर् र्शीनचा पासर्डव असलेल ेिािर्ारे 

करून िे र्शीन प्रकट केले. आिा त्याने ठरर्ल ेजे िोईल िे बघिा येईल. प्रभाि आपल्यालाच का 

भेटला. कदाहचि िा दरे्ाचाच सिंकेि असार्ा. असा हर्चार करून त्याने दार उघडल ेआहण आि 

जाऊन दार बिंद करून घेिले. बघू िरी आपल्याला टाइर् र्शीन चालर्ायला जर्िे का? असा 

हर्चार करून िो त्या खचुीर्र बसला. सर्ोरच्या टेबलर्रील आठ बटण जे िारीख दाखर्ि िोिे. 

िे पाहिल्यार्र धीरजला लिाि आले कक त्यार्र आजचीच िारीख आिे. धीरजने त्यािील 

शेर्टच्या चार बटणार्र त्याने आजपासून पुढील िीसरे र्षव हनर्डले. म्िणजे आजपासून ३ 

र्षावनिंिरचा िो कदर्स िोिा. आिा िो जरा र्ेळ शािंि झाला थोडा हर्चार केल्यानिंिर त्याने “गो” 

ि े बटण दाबल.े िेर्ढ्याि खूप र्ेगर्ेगळे आर्ाज व्िायला लागले. त्या आर्ाजाने धीरज खपू 

घाबरला. त्याला र्ाटल ेत्याने कािीिरी चुकीचे केल ेआि.े त्याला भीिी र्ाटायला लागली कक 

र्शीन हबघडले िर काय. िळू िळू भोर्िालच्या सर्व र्स्िू कफरु लागल्याचे त्याला कदसू लागले. 

धीरजला त्याचे शरीर िलके िोि आि ेअस ेर्ाटू लागले. िळूिळू आजूबाजूच्या र्स्िूिंचा र्ेग र्ाढि 

गेला आहण एक र्ेळ अशी आली कक आजुबाजुचे सर्व गायब झाले. त्याला असे र्ाटू लागले कक िो 

िर्ेि उडिो आि.े आजूबाजूला फक्त प्रचिंड प्रकाश कदसि िोिा. कािी र्ेळानिंिर त्याला 
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आजूबाजूच्या र्स्िू पुन्िा कदसू लागल्या. र्ेग िळू िळू कर्ी िोि गेला आहण सर्व हस्थर झाले. या 

सगळ्यार्ुळे धीरजला चक्कर आल्यासारखे झाले. त्यार्ुळे िो थोड्यारे्ळ हिथेच त्या खुचीर्र बसून 

राहिला. थोड ेबरे र्ाटल्यार्र िेथून उठला. त्याने दार उघडले आहण िो बािरे आला. पाििो िर 

आजूबाजूला सर्व झाडी जशीच्या िशी िोिी. त्याला र्ाटले र्शीन चालल ेनसेल. म्िणून हनराशेने 

त्याने दार लारू्न घेिले आहण त्याने घरी जायचे ठरर्ले. त्याचे भहर्ष्याचा उपयोग करून घ्यायचे 

स्र्प्न उद्धध्र्स्ि झाले िोिे. थोड्या हनराशेिच िािर्ारे करून टाइर् र्शीन अदशृ्य करून िो चालि 

रोडर्र आला.  

  रोडर्र हजथ े त्याने गाडी लार्ली िोिी हिथ े त्याची गाडी नव्ििी. िो एकदर् 

घाबरला, त्याला र्ाटले त्याची गाडी चोरीला गेली असेल. गाडी घेऊन जाणारा कुठे कदसिो का 

म्िणून त्याने आजूबाजूला पाहिल.े परिंिु कोणीिी कदसेना. त्यारु्ळे खूपच हनराश झाला. जर गाडी 

हर्ळाली नािी िर सोन्याच्या हबहस्कटाच्या र्ाध्यर्ािून हर्ळणारे कािी पसैे गाडीि खचव िोणार 

िोिे. त्यारु्ळे िो जास्िच उदास झाला. िो घराकड ेचालि हनघाला. िेर्ढ्याि त्याच्या लिाि 

आले कक झाडीर्ध्ये जािाना खडबडीि खडीचा असललेा रस्िा आिा गुळगुळीि असा डािंबरी 

झाला िोिा. र्ग त्याने थोड ेदरूर्र पाहून अजून कािी बदल झाला का िे पाहू लागला. िर दरूर्र 

कदसणारी कािी घरे, जी कच्ची िोिी िी पक्की झालेली कदसि िोिी. त्याने र्ोबाईल काढून पाहिल े

िर र्ोबाईलर्र िीन र्षावनिंिरची िारीख कदसि िोिी. त्याच्या चेिऱ्यार्रील उदासीचा भार् 

एकदर् गायब झाला. या सगळ्या बदलारु्ळे त्याच्या लिाि आल ेकक आपण टाइर् र्हशनच्या 

र्दिीने खरोखरच िीन र्षव पुढे भहर्ष्याि आलो आिोि.  

 आिा र्ात्र त्याचा चेिरा खुलला. आपण कशासाठी भहर्ष्याि आलो ि ेत्याला 

आठर्ले. त्यारु्ळे जास्ि र्ेळ र्ाया न घालर्िा िो भरभर चालि गार्ाि जायला हनघाला. जस े

त्याने गार्ाि प्ररे्श केला िस ेत्याला कािी दकुानार्ध्ये बदल झाललेा कदसला. गार्ािील बरेचस े

रोड हसर्ेंटचे झालेल ेत्याच्या लिाि आल.े िेर्ढ्याि त्याच्या लिाि आले कक त्याच्या ओळखीचे 

लोकिं  त्याला आर्ाज दिे आििे. थािंबलो िर र्ेळ जाईल आहण र्िवर्ानाि जायला र्ेळ िोईल 

म्िणून सगळ्यािंना िो उद्या बोलू अस ेसािंगून पुढ ेभरभर जाि िोिा. त्याला शेअरचे भार् घेऊन 

र्िवर्ानाि परि जायची घाई झाली िोिी. त्यारु्ळे त्याला बोलायला र्ुळीच र्ेळ नव्ििा. िो 

भरभर चालि नेटकॅफेि गेला. िर नेटकॅफे दखेील बराच बदलला िोिा. सगळे फर्नवचर नर्ीन 

कदसि िोिे. सगळ्या कॉम्पुटरला फ्लॅट स्क्रीन हडस्प्ले लार्ल ेिोिे. िो नेटकॅफेिील र्लुाला कुठे 

बसू हर्चारून. त्याने सािंहगिलेल्या कॉम्पुटरर्र येऊन बसला. त्याने शेअर बाजाराची र्ाहििी 

दणेाऱ्या र्ेबसाईटर्र जाऊन ३ र्षावपूर्ी कर्ी असलले्या आहण आिा र्ाढलेल्या सर्व शेअरची 
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यादी काढली. त्यािील सर्ावि जास्ि र्ाढलेल्या २५ किं पन्याची यादी त्याने र्ेगळी केली. त्यािील 

बहुिािंश किं पन्याचे भार् कर्ीि कर्ी पिंचर्ीस पट िरी र्ाढल ेिोिे. त्याने पटकन त्या शेअसवची 

यादी चप्रिंट करून घेिली. पसै ेदऊेन िो नेटकॅफेिून बािरे हनघणार िर नेटकॅफेर्ाला हिथ ेआला 

आहण त्याला कािी हर्चारू लागला. परिंिु धीरज त्याला म्िणाला आिा गडबडीि आि ेउद्या बोल ू

असे म्िणाला आहण लगेच टाइर् र्शीनकड ेजायला हनघाला.  

िो पुन्िा चालि र्हशनकड ेआला. पटकन पासर्डवचे िािर्ारे करून र्शीन प्रकट केल े

आहण दार उघडून त्याि जाऊन बसला. आिा त्याच्या र्नािील टाइर् र्शीनबद्दलची भीिी 

हनघुन गेली िोिी. आिा त्याने िीन र्षावपूर्ीची िारीख म्िणजे र्िवर्ानाची िारीख टाकली. 

त्यानिंिर र्शीन चालू करून र्िवर्ानाि परि आला. बािरे येऊन त्याने पनु्िा र्शीन गायब केले. 

आिा िो रस्त्यार्र आला िेंव्िा त्याची गाडी हिथ ेउभी िोिी आहण रस्िा दखेील पहिल्यासारखा 

खडबडीि कदसि िोिा. आिा त्याला खात्री झाली कक आपण भहर्ष्याि जाऊन परि आलो 

आिोि. आिा िो पुन्िा गार्ाि हनघाला. आिा त्याला खात्री करायची िोिी कक त्याने यादी 

केलेल्या शेअरचे आिाचे भार् नक्की कर्ी आििे का? िो नेटकॅफेि आला िर त्याला हिथ े जुने 

फर्नवचर र् कॉम्पुटर कदसले. ि ेसगळे पाहून त्याला खपू गिंर्ि र्ाटि िोिी. िो गालािल्या गालाि 

िसि िोिा. कॉम्पुटरर्र बसल्यार्र त्याने पुन्िा त्याच शेअर बाजाराच्या र्ेबसाईट उघडल्या 

आहण त्या शेअरच्या आजच्या ककिं र्िी िपासल्या िर त्या अगदी बरोबर हनघाल्या. आिा त्याला 

खात्री झाली कक ि ेशेअर ३ र्षांनिंिर नक्कीच र्ाढणार आििे. या सगळ्या धार्पळीि सिंध्याकाळ 

झाल्याने िो लगेच नेटकॅफेिून घरी जायला हनघाला.  

त्याला खरोखरच भहर्ष्य कळल्याने िो खूप खशु िोिा. आिा गुिंिर्णुकीचे हर्चार 

त्याच्या डोक्याि कफरू लागल.े िो आिा गुिंिर्णुकीसाठी पैशाची जुळर्ाजुळर् कशी करिा येईल 

याचा हर्चार करू लागला. घरी आपल्याकड ेपन्नास िजार आििे. ि ेसोन्याचे हबस्कीट हर्कून 

अडीच लाख येिील. अस े३ लाख गुिंिर्ले िर िीन र्षावि िीन लाखाचे कर्ीि कर्ी पिंच्याित्तर 

लाख िर नक्की िोिील. घरी आल्यानिंिर जेर्ण ियार झाल्यार्र त्याने लगेच जेर्ण केल ेआहण 

अिंगणार्ध्ये भहर्ष्यािील श्रीर्िंिीचे स्र्प्न रिंगर्ि बसला. त्याच्या डोक्याि आले कक िीन चार 

कदर्सानिंिर प्रभाि आला आहण िी र्शीन घेऊन गेला कक आपल्याला भहर्ष्य जाणून घेिा येणार 

नािी. आहण िीन र्षावनिंिर हर्ळणाऱ्या पिंच्याित्तर लाखाि िो कािी त्याची हर्कलेली सगळी 

जर्ीन घेऊ शकणार नािी. त्यारु्ळे या सुर्णवसिंधीचा चािंगलाच फायदा उठर्ायलाच िर्ा. त्यारु्ळे 

पैसे र्ाढण्याची खात्री असलले्या या गोष्टीि शक्य िेर्ढे पसै े आिा गुिंिर्ायला िर्ेि. परिंिु 

गुिंिर्णूकीसाठी अजून पैसे आणायचे कुठून? जर्ीन हर्कली िर जगणार कसे. िेर्ढ्याि त्याला 
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आठर्ले कक शेअर बाजाराि गुिंिर्ण्यासाठी त्याने थोडी जर्ीन सार्काराकड ेगिाण ठेर्ली िोिी. 

र्ग आिा सर्व जर्ीन िीन र्षावसाठी गिाण ठेऊन हर्ळिील िेर्ढे पैस ेघेिल ेिर त्या पशैाचे िीन 

र्षावि कर्ीि कर्ी पिंचर्ीस पट िोणार आििे. सार्काराला भरपरू व्याज दऊेन सुध्दा र्ोठा 

फायदा िोणार आि.े त्यार्ुळे ि ेकरायला कािी िरकि नािी असे त्याला र्ाटू लागले.  

परिंिु सार्कार कर्ी र्ेळाि र्ोठी रक्कर् दऊे शकेल का? अशी त्याच्या र्नाि शिंका 

आली. त्याने िाबडिोब अिंगणार्ध्य े घरापासनू लािंब जाऊन सार्काराला फोन लार्ला. 

सार्काराने फोन उचलायला थोडा र्ेळ लार्ला. त्याने उचलिाच िळू आर्ाजाि धीरज म्िणाला, 

“सार्कार, र्ी धीरज बोलिोय.” 

“बोल. एर्ढ्या रात्री का फोन केला आिसे.” 

“र्ला िािडीने खूप र्ोठी रक्कर् िर्ी आि.े र्ाझी सगळी १० एकर जर्ीन जर िुर्च्या 

कड ेगिाण ठेर्ली िर ककिी पैसे हर्ळिील?” 

“पहिलेच िू र्ाझ्याकडून पैसे घेिल ेआििे िे परि कर. निंिर बोलू पुढच्या पैशाचे.” 

असे म्िणि सार्काराने फोन ठेर्ला.  

धीरजने पुन्िा फोन लार्ला, “सार्कार, र्ाझ ेपूणव ऐकून घ्या. र्ी सगळ्या पैस ेएकदर् 

दईेन परि. िुम्िी र्ाढीर् व्याज लार्ा र्ाटल िर.”  

“का रे बाबा? सगळी जर्ीन गिाण ठेर्ायचे म्िणिोस. व्याज जास्ि द्यायला ियार 

आिसे. काय भानगड आि?े” 

“कािी नािी िो. र्ाझा एक हर्त्र र्ोठा उद्योग सरुु करिो आि.े त्याि त्याला चािंगला 

फायदा व्िायची खात्री आि.े त्याने र्ला सगळी योजना सािंहगिल्यार्र र्लािी िी पटली आिे. 

त्यारु्ळे त्याि पैसे गुिंिर्ार्े म्िणिो.” 

“असे म्िणिोस...... बरिं........ िुझी १० एकर जर्ीन आि ेना. आजचा भार् १५ लाख 

एकर चाल ूआि.े म्िणजे झाली दीड कोटीची जर्ीन. पसैे कधी परि दणेार आिसे ?” 

“जास्िीि जास्ि ३ र्षावनिंिर परि करेन. कारण नफा यायला िेर्ढा र्ळे लागणार 

आि.े” 
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“चाळीस-पन्नास लाख दऊे शकेन. पण िू एर्ढा पसैा गुिंिर्णार आिसे का? बघ बाबा 

हर्चार कर.” 

“र्ला पन्नास लाख द्या.” 

“पण ि ेलिाि ठेर् जर िू र्ला िीन-साडिेीन र्षावि सगळे पैसे परि नािी केलसे िर 

सगळी जर्ीन र्ाझी िोईल.” 

“कािी िरकि नािी. र्ी िुम्िाला िीन र्षांनिंिर डबल पसैे दिेो. चालले ना?” 

“बघ बाबा. खपू र्ोठा धोका घेिो आिसे िू. र्ला काय िुझी जर्ीन हर्ळेल. परिंिु 

जर्ीन गेल्यार्र िू रस्त्यार्र येशील. बरिं, कधी पाहिजेि पैसे?” 

“उद्या सकाळी कदल ेिर बरे िोईल.” 

“उद्या सकाळी शक्य िोणार नािी. िू सकाळी जागेचे कागद घेऊन ये र्ाझ्याकड.े र्ग 

आपण गिाण ठेर्ायचे कागद करू. त्यानिंिर दपुारपयंि र्ी िुझे पसै ेियार ठेर्िो. पण एर्ढे पैस े

रोख द्यायला जर्णार नािी.” 

“िुम्िी पैस ेर्ाझ्या खात्याि ट्रान्सफर केल ेिरी चालेल र्ला. कुठलाहि दोन निंबरचा 

धिंदा करायचा नािी र्ला. सार्कार, परिंिु िुम्िाला उद्या पैस ेद्यायला जर्णार नसले िर आिाच 

सािंगा म्िणजे र्ला दसुऱ्या कोणाकड ेिरी बघायला. कारण र्ला उद्या कुठल्यािी पररहस्थिीि 

पैसे िरे् आििे.” अस ेधीरजने हर्चारले.  

 िेंव्िा सार्कार म्िणाला, “काळजी करू नको य ेउद्या.” अस ेम्िणि सार्काराने फोन 

ठेर्ला.  

 उद्या काय, काय कार् करायचे याचा हर्चार करि धीरज झोपी गेला. कारण 

उद्याचा कदर्स खूप धार्पळीि जाणार िोिा. दसुऱ्या कदर्शी लर्कर उठून नाश्िा करून िो 

गार्ाि गेला. त्याने भैरर्ीच्या नकळि जहर्नीचे कागदपत्र बरोबर घिेले िोिे. सार्काराकड े

जाऊन त्याने सगळे जहर्नीचे कागद त्याला दाखर्ल.े सार्काराने िे खरे असल्याची खात्री करून 

घेिली. निंिर त्याने धीरजकडून िो िी जर्ीन गिाण ठेर्ि असल्याचे अग्रीर्ेंट करून घेिल.े एर्ढे 

पैस ेरोख दणे ेशक्य नसल्याने धीरजकडून पसै ेट्रान्सफर करण्यासाठी बँकेच्या खात्याची र्ाहििी 

घेिली. त्यानिंिर त्याने त्याच्याकडच्या र्ाणसाला धीरजचे बँकेचे खािे स्र्िःच्या खात्याला चलिंक 
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करायला सािंहगिले. िे चलिंक करि असिाना त्या र्ाणसाच्या एकदर् लिाि आले कक पहिल्याच 

र्ेळेस एर्ढी र्ोठी रक्कर् ट्रान्सफर करिा येि नािी. ि ेत्याने लगेच सार्काराच्या लिाि आणून 

कदले. आिा काय करायचे याचा हर्चार िे दोघे करि िोिे. िेर्ढ्याि सार्काराच्या र्ाणसाने 

सािंहगिले कक धीरजच्या बँकेि दखेील सार्काराचे खािे आिे. फक्त सार्कार िे नेिर्ी र्ापरि 

नव्ििा. त्यारु्ळे सार्कार लगेच धीरजला म्िणाला, “र्ी िुला त्या खात्याचा चेक दिेो िो िू 

दपुारनिंिर बँकेि भर. म्िणजे िोपयंि र्ी र्ाझ्या त्या खात्याि िेर्ढे पैसे ट्रान्सफर करून ठेर्िो.” 

  

  धीरजने सार्काराकडून पन्नास लाखाचा चेक घेिला. िो िरर्ले या भीिीने त्याने 

िो चेक बँकेि भरायचे ठरर्ले. धीरजचे सारख ेत्या बँकेि कािीना कािी व्यर्िार चालि अस े

त्यारु्ळे िेथील कर्वचारी चािंगलेच ओळखीचे झाल ेिोिे. ओळखीिील कोणाला िरी हर्निंिी केली 

िर चेकचे हक्लअररिंग दपुारपयंि थािंबर्ण ेशक्य िोिे. त्यारु्ळे धीरज लगेच बँकेि गेला. त्याने 

बँकेि चेक भरला आहण बँकेिील कर्वचाऱ्याला दपुारनिंिर जेंव्िा दसुऱ्या खात्याि पैसे येिील िेंव्िा 

िो हक्लअररिंगसाठी पाठर्ाची हर्निंिी केली. र्ोठ्या रक्कर्ेची िजर्ीज झाल्याने त्याला चािंगलाच 

कदलासा हर्ळाला. आिा सोन्याचे हबस्कीट र्ोडून पैसे घ्यायचे ठरर्ले. पन्नास लाखासर्ोर िी 

रक्कर् छोटी असली िरी पिंचर्ीस पट बनल्यानिंिर र्ोठी बनणार िोिी. त्यारु्ळे बँकेिून बािरे 

पडून धीरज सरळ सोनाराकड े सोन्याचे हबस्कीट र्ोडायला गेला. सोनाराने त्याची पार्िी 

नसल्याने पाच टके्क कर्ी हर्ळिील अस ेसािंहगिले. धीरजला िे पैस ेगुिंिर्नुकीसाठी शक्य िेर्ढ्या 

लर्कर िर् े िोिे. त्यारु्ळे त्याने पाच टके्क कर्ीदखेील लगेच र्ान्य केले. सोनाराने सोन्याचे 

हबस्कीट हर्कि असल्याचे र् त्याची पार्िी नसल्याचे धीरजकडून शिंभर रुपयाच्या स्टॅम्पपेपरर्र 

हलहून घेिल.े निंिरच सोनाराने त्याला पैसे कदले. धीरजने बँकेि जाऊन िे पैसे दखेील बकेँच्या 

खात्याि भरले.  

 ि ेसगळे करेपयंि दपुार झाली िोिी. त्यारु्ळे भरैर्ी घरी जेर्णासाठी र्ाट बघि 

असेल म्िणून िो घरी आला. दपुारचे जेर्ण झाल्यानिंिर त्याने घरािले पैसे घेिले र् िे बँकेि 

भरायला गेला. त्याला जर्ळ असलेल ेकुठलिेी पैस ेसोडायचे नव्ििे. कारण िीन र्षावनिंिर प्रत्येक 

रुपया पिंचर्ीस रुपये िोणार िोिे. सार्काराचे चेक क्लीअर िोऊन बकेँि पैस ेयायला दपुारचे 

चार र्ाजल ेिोिे. शेअर बाजार साडिेीन र्ाजिा बिंद िोिो. त्यारु्ळे आज त्याला शेअर हर्कि 

घेिा येणार नव्ििे. आिा त्याला दसुऱ्या कदर्साची र्ाट पिार्ी लागणार िोिी.  
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आिा त्याचा र्ेळ जािा जाि नव्ििा. कधी एकदा दसुरा कदर्स उजाडिो अस ेत्याला 

झाले िोिे. सकाळी नऊ र्ाजिा शेअर बाजार चालू िोिो. त्यारु्ळे दसुऱ्या कदर्शी सकाळी लर्कर 

आर्रून िो नऊ र्ाजण्याच्या सरु्ारास गार्ािल्या नेटकॅफेि आला. येिाना त्याने आठर्णीने शेअर 

खरेदी करण्यासाठी डीर्ॅट खात्याचा लॉगइन, पासर्डव आहण आरएसए टोकन घेिल ेिोिे. त्याने 

यादीि असलले्या पिंचर्ीस किं पन्याचे जर्ळजर्ळ ५३ लाख ककिं र्िीचे शअेर खरेदी केले. निंिर 

कािी गडबड नको म्िणनू त्याने सर्व खरेदी केलले्या शेअसवची सिंख्या आहण ककिं र्िीसहिि यादी 

चप्रिंट करून घेिली. आिा िी यादी र् डीर्ॅट खात्याचा लॉगइन, पासर्डव, आरएसए टोकन त्याला 

पुन्िा िीन र्षावनिंिर लागणार िोिे. िेंव्िा िे र्ळेेि सापडण ेअत्यिंि गरजेचे िोिे. त्यारु्ळे या 

सगळ्या गोष्टी सुरहिि र् लगेच सापडले अशा रठकाणी ठेर्णे गरजेचे िोिे. त्यासाठी त्याने 

गार्ािून एक छोटी आहण र्जबूि पेटी (लॉकर) हर्कि घेिली. खरेदी केलेल्या शेअसवची यादी, 

डीर्ॅट खात्याचा लॉगइन, पासर्डव, आरएसए टोकन त्याने त्या पेटीि ठेर्ून कुलूप लार्ले. त्या 

कुलपाची चार्ी िरर्ू नये म्िणून त्याने स्र्िःच्या किं बरेला असलेल्या करदोट़याला बािंधली. पेटी 

गाडीच्या हडकीि ठेऊन िो घरी आला. एक र्ोठे कार् पार पडले िोिे. आिा याच्या फळासाठी 

िीन र्षव र्ाट पिायची िोिी. त्याला या सगळ्याबद्दल भरैर्ीला कािी सािंगायचे नव्ििे. कारण 

िीचा काय कोणाचािी टाइर् र्शीनर्र हर्श्वास बसणार नव्ििा. म्िणनू भरैर्ी शेिाि कािी 

कार्ासाठी गेललेी पाहून त्याने िी पेटी घरार्ागील आिंब्याच्या झाडाच्या खाली फुटभर खोल 

खड्डा करून त्याि पुरली. आिा िी पेटी िीन र्षावनिंिरच काढायची असे त्याने ठरर्ले.  

 ि ेशअेरची खरेदी लर्कर झाल्यार्ुळे आज िो दपुारच्या जेर्णाला र्ेळेर्र घरी 

आला िोिा. दपुारचे जेर्ण लर्कर करुन िो आरार् करि पडला िोिा. भहर्ष्याि एकदर् पिंधरा 

कोटी हर्ळाल्यानिंिर आयुष्य कसे बदलेल याचा िो हर्चार करू लागला. आपण गेललेी जर्ीन 

हर्कि घेिली असले. चािंगला र्ोठा बिंगला बािंधला असले. आपल्या कड ेककर्िंिी चारचाकी गाड्या 

असिील. सगळे चािंगल ेझाल्यार्ुळे आपल्याला र्लुिं झाललेी असिील. अशा प्रकारे भहर्ष्यािल्या 

श्रीर्िंिीचे र् सुखी जीर्नाची स्र्प्न स्र्प्न रिंगर्ि िो पडला िोिा. या सर्व सुखानिंिर आनिंदी झालेल्या 

भैरर्ीचा चेिरा त्याला सारखा डोळ्यासर्ोर कदसि िोिा. िो पाहून िो स्र्िःशीच िसि िोिा. 

आिा त्याला त्याचा भहर्ष्यािील बिंगला, गाडी, र्लु पिायची इच्छा हनर्ावण झाली. प्रभािला 

बािरे जाऊन आज हिसरा कदर्स चाल ूिोिा, त्यार्ुळे आज ककिं र्ा उद्या प्रभाि येऊन िी र्शीन 

घेऊन जाईल. त्यानिंिर आपल्याला भहर्ष्याि जािा येणार नािी. त्यारु्ळे आिाच भहर्ष्याि 

जाऊन सगळे पिारे् असे त्याला र्ाटले. या हर्चाराने िो पटकन उठला आहण गाडी घेऊन 

हनघाला.  
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झाडीजर्ळ कोणाला कदसणार नािी अशा पद्धिीने गाडी लारू्न िो टाइर् 

र्हशनजर्ळ गेला. त्यारे्ळेस दपुारचे साडिेीन-चार र्ाजल ेिोिे. िाबडिोब र्ोठ्या बुिंध्याच्या 

झाडाजर्ळ जाऊन त्याने िािर्ारे करून र्शीन प्रकट केल ेआहण त्याि जाऊन बसला. आिा िो 

ि ेसगळे एखादा सराईिासारख ेकरि िोिा. िीन र्षावनिंिर भरपूर पसैे हर्ळाल्यानिंिर आपल्याला 

र्ुलबाळ झाललेे असेल िेंव्िा आपण दिा र्षावनिंिरचे जीर्न पाहू या. म्िणजे आपल्याला आपली 

र्ुलिं दखेील कदसिील र् आपली श्रीर्िंिीिी कदसले. या हर्चाराने त्याने दिा र्षव पुढील साल टाइर् 

र्शीनर्ध्ये टाकल.े गो असे बटण दाबिाच १० र्षव पुढे भहर्ष्याि िो आला.  

 बािरे येऊन पाििो िर त्या जाड बुिंध्याच्या झाडाजर्ळच डोंगरार्र जाण्यासाठी 

हसर्ेंटच्या पायऱ्या ियार केलेल्या कदसि िोत्या. िो त्याच पायऱ्यानी खाली उिरून रस्त्यार्र 

आला. िर हिथ े त्याची गाडी नव्ििी. रस्िा चािंगलाच रुिंद आहण र्ोठा िसेच हसर्ेंटचा झाला 

िोिा. दरूर्र कदसणारी सर्व घरे आिा पक्की झालेली कदसि िोिी. कािी शेिाि िर र्ोठे बिंगल े

बािंधलेल ेकदसि िोिे. दिा र्षावनिंिर झाललेी प्रगिी त्याला कदसि िोिी. िो चालि चालि त्याच्या 

शेिाकड ेहनघाला. आज त्याला परि र्िवर्ानाि जायची घाई नव्ििी त्यारु्ळे जािाना िो र्ाटेि 

लागणारा प्रत्येक बिंगला हनट पािि चालला िोिा. कोणी ओळखीचा कदसिे का ि ेिो पािि 

चालला िोिा. िेर्ढ्याि त्याला एका बिंगल्याच्या बािरे एक ओळखीची आकृिी कदसली. जर्ळ 

जाऊन पाििो िर िी भैरर्ी िोिी. हनट पाहिल्यार्र त्याला जाणर्ले कक िी जुनाट कपड्यार्ध्य े

दसुऱ्याच्या घरार्ध्ये धणुीभािंडी करि िोिी. ि ेपाहून त्याला धक्काच बसला. ि ेअस ेकस ेझाले? 

त्याला काय करारे् िे कळेना. अशा हर्हचत्र भहर्ष्याला पाहून िो चक्रार्ून गेला. त्याला कािी 

सुचेना. िो धार्िच टाइर् र्शीनजर्ळ आला आहण पटकन र्िवर्ानाि परि आला.  

 आिा र्ात्र त्याचा आनिंद पुरिा र्ार्ळला िोिा. पनु्िा आपण बुडालो आहण सगळे 

गर्ार्ून बसलो कक काय या हर्चाराने िो खूप घाबरून गेला. िो शािंिपणे घराि येऊन बसून 

राहिला. त्याला आिा जेर्णिी गोड लागेना. थोडफेार खाऊन िो अिंथरुणार्र पडून राहिला. 

भैरर्ीच्या ि ेलिाि आल ेकक धीरज खूप उदास आि.े हिने त्याला खोदनू खोदनू हर्चारण्याचा 

प्रयत्न केला. परिंिु त्याने हिला उडर्ाउडर्ीची उत्तरे कदली. का कोणास ठाऊक कशार्ुळे. धीरज 

िाडकन उठला आहण िासाभराि बािरे जाऊन येिो अस े सािंगून िो गाडी घेऊन हनघाला. 

त्यारे्ळेस रात्रीचे नऊ र्ाजले िोिे. त्यारु्ळे भैरर्ीने त्याला उद्या सकाळी जार्ा असे सािंगण्याचा 

प्रयत्न केला. परिंिु िो कािीिी ऐकण्याच्या र्नहस्थिीि नव्ििा. एर्ढे सगळे करूनिी आपण 

गररबीिच जगणार आिोि र् सगळे शेि घालर्ून बसणार या सत्याने िो खूप घाबरला िोिा.  
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त्याने गाडी काढली आहण िो टाइर् र्हशनच्या कदशेने हनघाला. आिा त्याला सर्जून 

घ्यायचे िोिे कक नक्की काय झाले? गाडी रस्त्याच्या कडलेा लारू्न धीरज झाडीि हनघाला. उद्या 

कदाहचि र्शीन असेल कक नसले याची कािी खात्री नव्ििी. हिसरा कदर्स सिंपला िोिा. प्रभाि 

कोणत्यािी िणी येऊन टाइर् र्शीन घेऊन जाऊ शकिो. त्यारु्ळे त्यापूर्ी काय झाल ेि ेपािण े

गरजेचे िोिे. िीन र्षांनिर आपण हर्कि घेिलेल्या शेअरचे भार् र्ाढणार ि ेनक्की िोिे. शेअर 

हर्क्रीसाठी लागणारे लोहगन, पासर्डव, टोकनदखेील सुरहिि ठेर्ल ेिोिे. त्यार्ुळे नक्की काय झाल े

ि ेसर्जून घ्यायला िर् ेया हर्चाराि िो र्शीनजर्ळ पोिचला. टाइर् र्शीन प्रकट करून, दार 

उघडून धीरज त्याि बसला. टाइर् र्शीनच्या बोडवर्र त्याने पाच र्षावनिंिरचे र्षव टाकल.े त्या 

काळाि जाण्यासाठी त्याने गो ि ेबटन दाबले. आिापयंि िो दोन र्ेळा भहर्ष्याि जाऊन आला 

िोिा. परिंिु त्याच्या ि े लिाि आल े नव्ििे कक िो यथेुन कदर्साच्या ज्या र्ेळेस भहर्ष्याि 

जाण्यासाठी हनघि िोिा त्याच र्ेळेस िो भहर्ष्यािील कदर्साि पोिचि िोिा. आज त्याने 

रात्रीच्या साडनेऊ र्ाजिा जाण्यासाठी बटन दाबल ेिोिे. त्यारु्ळे िो पाच र्षावनिंिरच्या रात्रीच्या 

साडनेऊ र्ाजिा हिथे पोिचला िोिा.  

आजूबाजूला झाडीर्ध्ये ककररव अिंधार िोिा. आिा त्याला नक्की काय झाले िोिे ि े

पिायची घाई झाली िोिी. त्यारु्ळे झपझप पार्ले टाकि िो त्याच्या घराकड ेजायला हनघाला. 

िो घराजर्ळ पोिचिो िर त्याला त्याचे घर र्ोडकळीस आलेल े कदसिे आहण त्या जुन्या 

घराशेजारी एक र्ोठा बिंगला बािंधललेा कदसला. त्याला खूप बरे र्ाटल.े त्याला र्ाटले कक िीन 

र्षावनिंिर शेअरर्धून पसै ेकर्ार्ल्यार्र त्याने र्ोठा बिंगला बािंधला आि.े त्यारु्ळे िो त्या आनिंदाि 

त्या बिंगल्याजर्ळ गेला. त्याने बिंगल्याि डोकार्ून पाहिले िर ि ेकाय? घराि दसुऱ्या कोणाचे िरी 

कुटुिंब कदसि िोिे. म्िणजे नक्की झाल ेकाय? याचा िो हर्चार करू लागला. र्ला सर्व नुकसान 

िोऊन िी जागा सोडून जारे् लागले कक खूप फायदा झाल्यार्ुळे दसुरीकड ेरािायला गेलो? त्याला 

कािी सुचेना. आपण ठेर्लेल्या रठकाणी पेटी आि ेकक नािी िे िरर पाहू या. असा हर्चार त्याच्या 

र्नाि आला. म्िणजे कळेल कक नक्की काय झाल ेिोिे. परिू जर्ीन खोदण्यासाठी रटकार् ककिं र्ा 

फार्ड ेलागणार िोिे. र्ोडकळीस आलेल्या घराि कािी हर्ळिे का ि ेपािण्यासाठी िो त्या घराि 

हशरला. धीरज हिथ ेखोदण्यासाठी कािी हर्ळिे का ि ेशोधायला लागला. िो ि ेपणूवपण ेहर्सरला 

िोिा कक िो भहर्ष्याि आला आि.े त्यारु्ळे शोधण्याच्या नादाि अिंधाराि आर्ाज िोि िोिा. 

त्याच्या िािाला दोन-िीन खािंदायला उपयोगी िोिील अशा र्स्िू लागल्या.  

धीरज ि ेघराि शोधाि असिाना कािी आर्ाज िोि िोिा. सध्या त्या भागाि बरेच 

दरोड े पडि िोिे. त्यारु्ळे त्या आर्ाजाने शेजारील बिंगल्याचा र्ालक सार्ध झाला. त्यािंने 
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घरच्यािंना घरािच लपून बसायला सािंहगिल ेआहण स्र्िः बिंदकू घेऊन घराबािरे आला. बािरे 

येऊन त्याने इकड ेहिकड ेपािायला सुरुर्ाि केली. िेर्ढ्याि त्याला शेजारच्या जुन्या घरािून एक 

जण िािाि ित्यारासारखे कािीिरी घेऊन बािरे येिाना र् र्ागे जािाना कदसला. अिंधाराि त्या 

र्ालकाला िो कोण आि ेर् नक्की त्याच्या िािाि काय आि ेकदसि नव्ििे. त्याला र्ाटल ेकक िो 

दरोडखेोर आि.े दरोडखेोराने आपल्यार्र िल्ला करण्यापूर्ी आपण िल्ला करून जखर्ी केलेल े

कें व्िािी चािंगल ेअस ेत्याला र्ाटले. त्या हर्चारािच त्याने त्याच्यार्र गोळी झाडली. िी गोळी 

धीरजला पाठीि लागली आहण िो खाली कोसळला. िो र्ाणूस बिंदकू रोखुन धीरजकड ेिळू िळू 

चालि आला. जर्ळ येऊन पाहिले िेंव्िा त्याला कळले कक िा या जागेचा जुना र्ालक आि.े त्याने 

धीरजला िलर्ून पािण्याचा प्रयत्न केला. परिंिु धीरजची कािीच िालचाल िोईना. त्याला र्ाटल े

आपण खात्री न करिा त्याला गोळी घािली त्यारु्ळे आपल्यार्र आिा खुनाचा आरोप येऊ शकिो. 

या हर्चाराने िो बिंगल्याचा र्ालक खूपच घाबरला. काय करारे् याचा िो हर्चार करू लागला. 

त्याने आजूबाजूला पाहिले िेंव्िा त्याच्या लिाि आले कक त्याला गोळी घालिाना कोणी पाहिले 

असण्याची शक्यिा खूप कर्ी आि.े त्यारु्ळे प्रेिाला शेिाि जहर्नीर्ध्य ेपरुल ेिर िो इथ ेआल्याचे 

कोणालािी कळणार नािी. िा हर्चार करि िो खड्डा करण्यासाठी रटकार्-फार्ड आणायला 

घराि गेला.  

 

######################################## 

 

इकड ेर्ध्यरात्र झाली िरी धीरज कािी घरी आला नािी. त्यारु्ळे भैरर्ीला काळजी 

र्ाटू लागली. िी सारखी त्याचा र्ोबाईल लार्ण्याचा प्रयत्न करि राहिली. परिंिु त्याचा र्ोबाईल 

सिंपकव  किेच्या बािरे असल्याची anouncement येि िोिी. हिला आिा जास्िच काळजी र्ाटू 

लागली. हि रात्रभर जागीच राहिली आहण त्याची र्ाट पािि बसली. सकाळ झाली िरी िो 

आला नािी. आिा र्ात्र हिने त्याच्या हर्त्रािंना फोन लारू्न हर्चारायला सुरुर्ाि केली. परिंिु 

सगळ्यािंनी त्यािंच्याकड ेधीरज न आल्याचे सािंहगिले. कािींनी हिला सर्जार्याचा प्रयत्न केला कक 

िो एखाद्या शिरािील हर्त्राकड े गेला असले, येईल दपुारपयंि. धीरजच्या बऱ्याच हर्त्रािंच्या 

म्िणण्यार्ुळे हिलािी िसेच र्ाटू लागले. त्यारु्ळे िी थोडा र्ेळ आरार् घेण्यासाठी िी 

हबछान्यार्र पडली. िर हिला चािंगलाच डोळा लागला. हिला जाग आली िेंव्िा दपुारचे दोन 

र्ाजले िोिे. अजूनिी धीरज घरी आला नव्ििा. आिा र्ात्र हिला कािी िरी र्ेडिंर्ाकडिं झाल्याची 
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भीिी र्ाटू लागली. हिने पुन्िा त्याच्या गार्ािील हर्त्रािंना फोन करून अजून िो न आल्याचे 

सािंहगिले. त्यार्र हिची र्दि करायला म्िणून त्यािले कािीजण लागलीच हिच्या घरी यायला 

हनघाले. येिाना त्यािंना टेकडी जर्ळील रस्त्यार्र धीरजची गाडी उभी असलेली कदसली. 

त्यािंच्यािील एकजण िाबडिोब िे सािंगायला र् भैरर्ीला आणायला घरी गेला. इिर हर्त्र हिथेच 

धीरजचा शोध घेऊ लागले. भैरर्ी आल्यानिंिर त्यािंनी झाडीर्ध्य े जाऊन सगळे जिंगल चपिंजून 

काढले. कािी जणािंनी टेकडीर्र जाऊन धीरजला शोधले. परिंिु धीरज कािी केल्या त्यािंना 

सापडनेा.  

या सर्व धार्पळीि दपुारचे चार र्ाजल ेिोिे. त्यारु्ळे त्यािंनी पोहलसाि िक्रार करायचे 

ठरर्ले. र्धल्या काळाि कािी हर्त्रािंनी गार्ाि जाऊनिी त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला िोिा. 

हिथेिी िो न सापडल्याने शेर्टी भैरर्ीने पोहलसाि िक्रार केली. िो पयंि सिंध्याकाळ झाली. 

आिा घरी जाऊन त्याची र्ाट पािण्याहशर्ाय भैरर्ीकड ेदसुरा कािीहि पयावय नव्ििा. पोलीस 

त्यािंच्या परीने धीरजला शोधण्याचा प्रयत्न करि िोिे. परिंिु कािी केल्या धीरजचा ठार्रठकाणा 

लागि नव्ििा. कदर्सार्ागून कदर्स जाि िोिे. आठ कदर्स झाले िरी धीरज घरी आला नािी. 

त्याचे काय झाले ि ेदखेील कळायला ियार नव्ििे. हधरजला आदल्याच कदर्शी जर्ीन गिाण 

ठेऊन पन्नास लाख रुपये कदल्याने नसत्या लफड्याि आहण चौकहशि अडकायला नको म्िणून 

सार्कारिी कुणाकड े कािी बोलला नािी. आिा िळूिळू गार्ाि धीरज हर्षयी अफर्ा पसरू 

लागल्या. कोणी म्िणि िोिे कक िो कोणाबरोबर िरी पळून गेला असेल. कोणी म्िणि िोिे त्याने 

आत्र्ित्या केली असले.  

परिू भरैर्ीचा या कशार्रिी हर्श्वास बसि नव्ििा. हिला र्ाहििी िोिे हिचा नर्रा 

धीरज कसा जरी असला िरी त्याचे हिच्यार्र जीर्ापाड प्रेर् िोिे. त्यारु्ळे िो अस ेकािी करणार 

नािी याची हिला खात्री िोिी. धीरज आज येईल, उद्या येईल या आशेने िी दररोज त्याची र्ाट 

पािि िोिी. जगण्यासाठी कािीिरी िालचाल करणे गरजेचे िोिे. हिने आिा शेिीि लि 

घालायला सुरुर्ाि केली. नोकरािंच्या र्दिीने िी शेिी करू लागली. र्हिन्यार्ागून र्हिने जाि 

एक र्षव झाल.े िरी धीरज कािी आला नािी. िी िशी अजून िरुण िोिी. कदसायला चािंगली 

िोिी. हिला र्ुलबाळ नसल्याने िी िरी एकटे आयुष्य ककिी कदर्स काढणार. या काळजीने हिचा 

र्ार्ा हिला दसुरे लग्न करण्याबद्दल हर्चारायला लागला. परिंिु हिने साफ नकार कदला आहण हिने 

धीरजची र्ाट पािायचे ठरर्ले. दसुरे र्षव दखेील सिंपले. हिसरे र्षव सदु्धा सिंपि आले िोिे. आिा 

हिचे र्निी हिला म्िणू लागले कक धीरज कािी आिा परि येईल असे र्ाटि नािी. त्यारु्ळे र्ार्ा 

म्िणिो त्याप्रर्ाणे दसुऱ्या लग्नाचा हर्चार करार्ा अस ेहिला र्ाटू लागले. िेर्ढ्याि एके कदर्शी 
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हिला कळल ेकक कािी जणािंनी धीरजला गार्ाि कफरिाना पाहिल.े बरेच जण असेहि म्िणाल ेकक 

िो फार घाईि िोिा. त्यािंनी त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला िर िो उद्या भटूेन बोल ूअस े

म्िणून पुढे गलेा. कािी जणािंकडून असे िी कळाले कक िो नेटकॅफेि दखेील जाऊन बसला िोिा.  

आिा र्ात्र या सगळ्या उडत्या बािम्यािंची खात्री करण्यासाठी भैरर्ी गार्ािील त्या 

नेटकॅफेि गेली हजथे िो यऊेन गेल्याचे कािीजण सािंगि िोिे. िेथील र्ाणसाने दखेील हिला धीरज 

खरोखरच हिथ ेयेऊन गेल्याचे सािंहगिले. त्याने सािंहगिले कक िो जर्ळ जर्ळ अधाव िास इिंटरनेट 

र्र बसला िोिा. त्याने ि ेदखेील सािंहगिल ेकक जािाना त्याने एक चप्रिंट दखेील काढून नेली िोिी. 

िो म्िणाला कक त्याने धीरजशी बोलण्याचा प्रयत्न केला िेंव्िा िो उद्या बोलू अस ेसािंगून हनघून 

गेला. हिने त्याला हर्चारल ेकक िो कशासाठी येथे आला िोिा? नेटर्र बसून काय करि िोिा? 

ि ेकळू शकेल का? नेटकॅफेर्ाल्यानी धीरज बसला िोिा त्या कॉम्पुटरची हिस्टरी िपासली. आहण 

सािंहगिले कक धीरजने कािी शेअर बाजारासिंबिंधी र्ेबसाईट पाहिल्या िोत्या. आिा भैरर्ीला अस े

र्ाटू लागल े कक िीन र्षावपूर्ी िो हिला न सािंगिा कािी जणािंकडून उसने पैस े घेऊन शेअर 

बाजाराि गुिंिर्ि असेल. त्याि र्ोठे नुकसान झाल्यार्ुळे आिा िो िोंड लपरू्न कफरि असले. 

पुन्िा त्यािून बािरे येण्यासाठी िो शेअर बाजाराचा आधार घेि असेल. या घटनेर्ुळे भैरर्ीला 

िो हजर्िंि असल्याची खात्री पटली. त्यारु्ळे आज ना उद्या िो परि यईेल अशी हिला आशा 

हनर्ावण झाली. त्यारु्ळे आिा हिने दसुऱ्या लग्नाचा हर्चार पूणवपणे डोक्यािून काढून टाकला. 

आहण त्याची आयुष्यभर र्ाट पािायचे ठरर्ले.  

कािी कदर्स गेल े नािी िर एक कदर्शी सकाळी िी दाराि भािंडी घासि िोिी. 

िेर्ढ्याि गार्ािील सार्कार भैरर्ीच्या दाराि उभा राहिला. आहण हर्चारल,े “धीरज दळर्ीचे 

घर िचे का?” 

लगबगीने उठून उभी रािि िी म्िणाली, “िो. त्यािंची कािी बािर्ी आि ेका?” 

त्याने हर्चारले, “िू कोण त्याची?” 

“त्यािंची बायको आि.े” 

“िुझ्या नर्ऱ्याने र्ाझ्याकडून पन्नास लाख रुपय ेघेिल ेआििे. िे आहण त्याचे व्याज 

हर्ळून एक कोटी रुपये झालेि. िे घ्यायला आलो आि.े” 
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भैरर्ीला ि ेकाय चालले आि ेकािी कळेना. हिने हर्चारले, “कसल ेपन्नास लाख रुपये? 

कधी घेिले?” 

हिच्या चेिऱ्यार्रील भार् पाहून सार्काराच्या लिाि आले कक धीरजच्या बायकोला 

कािी र्ाहििी नािी. िेव्िा सार्काराने हिला सािंहगिले, “िीन र्षावपूर्ी िुर्ची सर्व शेिी गिाण 

ठेर्ून धीरजने र्ाझ्याकडून कुठल्यािरी हर्त्राकड ेगुिंिर्णूक करण्यासाठी पन्नास लाख रुपये घेिल े

िोिे.”  

आिा हिला अस ेर्ाटू लागले कक िे पन्नास लाख रुपये घेऊन त्याने कुठेिरी गुिंिर्ल े

असिील. त्या गुिंिर्णुकीि िे सर्व पसैे बुडाल्यारु्ळे िो गायब झाला असेल. िरीिी खात्री 

करण्यासाठी हिने सार्काराला हर्चारल,े “कािी पुरार्ा आि ेका िुर्च्याकड?े” 

सार्काराने धीरजने सिी केलेल ेकागदपत्र हिला दाखर्ले. िे पहिल्याने हिला आिा 

धीरजने सार्काराकडून पन्नास लाख रुपये घेिल ेअसल्याची खात्री पटली. त्या कागदाि िीन 

र्षावि पैसे परि दिेो असेिी म्ििंटले िोिे. त्यारु्ळे आिा हिला सार्काराला पैसे दणे्याहशर्ाय 

गत्यिंिर नव्ििे. परिंिु िी एर्ढे पैस ेआणणार कुठून? कोणाकडून उसने घऊेन फेडण्याएर्ढी िी 

रक्कर् नव्ििी. त्यारु्ळे हिने सार्कारालाच सािंहगिले, “ सार्कार. आिा र्ाझ्या नर्ऱ्याने जागा 

गिाण ठेर्ूनच एर्ढे पैस ेघेिले आििे. िर आिा िुम्िी िी जागा हर्कून घ्या िुर्चे पैसे आहण र्रचे 

पैसे द्या र्ला.” 

सार्कार पक्का व्यर्िारी िोिा. त्याने हिच्या ििबलिेचा फायदा करून घ्यायचा 

ठरर्ले. िो म्िणाला, “ एर्ढ्या र्ोठ्या जागेला लर्कर हगऱ्िाईक हर्ळण ेअर्घड आि.े िू र्ला 

र्ाझे पैस ेद ेआहण िू बघ िुझी जर्ीन कशी हर्कायची िे.” 

भैरर्ीने पुन्िा हर्निंिी केल्यार्र िो म्िणाला, “र्ाझे कजव फेडून र्ी िुला जेर्िेर् 

पिंचर्ीस लाख रुपयेच दऊे शकेन. उद्या म्िणू नको कक र्ी िुला लटुले. र्िंजूर असले िर उद्या य े

र्ाझ्याकड.े आपण जागेचा कागद करू. आहण पटि नसेल िर र्ाझे एक कोटी रुपये उद्या 

सकाळपयंि आणून द”े असे म्िणून सार्कार हनघनू गेला.  

 जर्ळ असलले्या शेिीर्र ककर्ान िी जगि िरी िोिी. आिा िीिी िािून जाणार 

िोिी. त्यारु्ळे हिला आत्र्ित्या करार्ी अस े र्ाटू लागले. परिंिु कािी कदर्सापूर्ीच त्याला 

गार्ािल्या लोकािंनी हजर्िंि पाहिले िोिे. त्यारु्ळे धीरज कधी िरी परि यईेल याची आशा हनर्ावण 

झाली िोिी. त्यारु्ळे हिने जर्ेल त्या अर्स्थेि जगायचे ठरर्ले. परिंिु एका कदर्साि जागेला 
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हगऱ्िाईक हर्ळण ेशक्य नव्ििे. धीरज गेल्यापासनू धीरजच्या हर्त्रािंचे दखेील यणे ेजाणे बिंद झाल े

िोिे. त्यारु्ळे हिला एकटीलाच हनणवय घेण ेभाग पडले िोिे. हिने जागा सार्काराला हर्कायची 

ठरर्ले. दसुऱ्या कदर्शी िी सार्काराकड े गेली आहण शेिी हर्कल्याचे कागदपत्र करून आली. 

त्याने हिला पिंचर्ीस लाख रुपय े कदल.े त्या पशैाि हिने गार्ार्ध्ये एक छोटे घर हर्कि घेिल े

आहण उरलेल े पसैे भहर्ष्याची िजर्ीज म्िणून बँकेि ठेर्ले. आिा भरैर्ी दसुऱ्यािंच्या घरी 

धुणीभािंडीची कार् ेकरून पोट भरू लागली.  

कािी कदर्साने सार्काराने िी जर्ीन चािंगला नफा हर्ळर्ून दसुऱ्या एकाला हर्कून 

टाकली. जागेच्या नर्ीन र्ालकाने धीरजच्या घराशेजारी एक र्ोठा बिंगला बािंधला. भैरर्ीला 

सारखे र्ाटि िोिे कक धीरज परि येईल. आल्यानिंिर िो आपल्या शेिािल्या घरी जाईल. त्यारु्ळे 

हिने त्या जागेच्या नर्ीन र्ालकाला हर्निंिी केली कक त्यािंचे जुने घर कािी कदर्स िरी िसेच ठेर्ा. 

हशर्ाय हिने धीरजचा एक फोटो त्याच्याकड ेकदला आहण सािंहगिले. जर कधी धीरज हिथे परि 

आला िर त्याला हिचा गार्ािला नर्ा पत्ता द्या. आिा िी केर्ळ धीरजची र्ाट बघि कदर्स 

काढि िोिी.  

 

########################################### 

 

इकड ेजेंव्िा धीरज हिसऱ्यािंदा भहर्ष्याि गेलेला असिो त्याच्या १० हर्. निंिर प्रभाि 

हिथे येिो. िो र्शीन दशृ्य करून टाइर् र्शीनर्ध्ये प्ररे्श करिो. िर त्याला हिथे कािी र्ािीने 

उर्टललेे चपलाचे ठसे कदसिाि. त्याला शिंका येिे कक त्याच्या गैरिजेरीि टाइर् र्शीनर्ध्य े

कोणीिरी नक्की आले िोिे. र्ािीचे चपलाचे ठसे त्याच्या काळाि िर शक्य नािी. म्िणजे आिाच्या 

काळािीलच कोणी िरी आि आलले ेअसेल. त्याला र्ाटल ेकोणी िरी त्याला र् धीरजला चोरून 

पहिले असेल आहण आि आला असले. कदाहचि स्र्िः धीरजहि असू शकेल. नक्की कोण िोिे ि े

पािण्यासाठी त्याने टेबलखालील एका कप्प्यािून लॅपटॉप बािरे काढला आहण टाइर् र्शीनला 

जोडला. टाइर् र्शीन प्रत्येक र्ेळेस, र्ेगळ्या काळाि जािाना, जाणाऱ्याचा फोटो काढून सेव्ि 

करून ठेर्ि असि. त्याने र्ागील िीन कदर्स टाइर् र्शीन र्ापरणाऱ्याचे फोटो पहिल ेिर त्याला 

धीरजचे फोटो कदसल.े त्याच्या लिाि आल ेकक धीरजने आपण र्शीन प्रकट र् गायब करण्यासाठी 

र्ापरलेल ेिािाचा पॅटनव नीट लिाि ठेर्ून िो र्ापरला िोिा. त्याच्या ि ेिी लिाि आल ेकक त्याने 
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खूप सोप्पा असा पासर्डव ठेर्ला िोिा. त्यारु्ळे त्याने लगेच टाइर् र्शीनचा पासर्डव बदलायचा 

ठरर्ले. त्यािंनी नर्ीन पासर्डव िा थोडा अर्घड पटॅनव ठेर्ला.  

धीरज नक्की कुठल्या काळाि गेला िोिा ि ेपािण्यासाठी त्याने टाइर् र्शीनचा र्ागील 

चार कदर्साचा सर्व लॉग पाहिला. त्यार्रून त्याला कळाल ेकक धीरज िीन र्ेळा भहर्ष्याि गेला 

िोिा. नीट पाहिल्यानिंिर एकदर् त्याच्या लिाि आले कक धीरज दोन र्ेळा जाऊन परि आला 

िोिा परिंिु हिसऱ्यािंदा गेलेला अजून परिला नािी. िेर्ढ्याि प्रभािच्या ि ेलिाि आले कक त्याने 

आिाच पासर्डव बदलला आि.े बदललेला नर्ीन पासर्डव धीरजला र्ाहििी असणार नािी. 

त्यारु्ळे िो परि येण्यासाठी जुनाच पासर्डव र्ापरून प्रयत्न करि बसले. िो न चालल्यार्ुळे 

र्िवर्ानाि परि येऊ शकणार नािी. र्हशनच्या कािी र्यावदरे्ुळे प्रभािला पुन्िा जुना पासर्डव 

ठेर्िा येणार नव्ििा. धीरजने त्याला र्दि केल्यार्ुळे त्याला धीरजच्या काळािील चािंगली 

र्ाहििी हर्ळाली िोिी. त्यारु्ळे आपण त्याला र्दि करायला िर्ी अस े त्याला र्ाटल.े त्याने 

धीरज शेर्टी गेला िोिा िी र्ेळ पाहिली आहण िी र्ेळ टाइर् र्शीनर्ध्ये टाकली आहण धीरज 

गेला िोिा त्या काळाि गेला. र्हशनच्या प्रोसेचसिंगला लागणाऱ्या र्ेळेर्ळेु प्रभाि धीरज गेला 

त्याच्या १० र्ी. निंिर हिथे पोिचला.  

प्रभाि धार्ि धीरजला शोधण्यासाठी बािरे रोडपयंि आला. त्याने आजूबाजूला 

पाहिले िेंव्िा त्याला दरूर्र एकजण अिंधारािून भर भर जािाना कदसला. प्रभािला िो धीरजच 

असार्ा असे र्ाटल.े म्िणनू प्रभािने त्याचा िो पाठलाग करायचे ठरर्ल.े िी अिंधारािील आकृिी 

एका र्ोठ्या बिंगल्याजर्ळ गेली आहण आि डोकार्ली. निंिर परि कफरून शेजारील र्ोडकळीस 

आलेल्या घराि जाऊन कािी िरी घेऊन बािरे आली. िोपयंि बिंगल्यािून एकजण बािरे आला र् 

त्याने त्या र्ाणसाच्या आकृिीर्र गोळी झाडली. िो र्ाणसू गोळी लागून खाली कोसळला. 

त्यानिंिर गोळी झाडणारा बिंगल्याि परि गेला. िोपयंि प्रभाि त्या पडलेल्या र्ाणसाजर्ळ 

पोिचला िोिा. त्याने पडलेल्या र्ाणसाचा चेिरा पाहिला, िर िो धीरजच िोिा. धीरज गोळी 

लागून जखर्ी िोऊन पडला िोिा. आपल्या टाइर् र्शीनर्ुळे धीरज भहर्ष्याि आला आहण या 

सिंकटाि सापडला. त्यार्ुळे त्याला र्ाचर्णे आपले कार् आि े असे सर्जून त्याने िाबडिोब 

धीरजला उचलले आहण टाइर् र्शीनजर्ळ आला. त्याने धीरजला शुद्धीर्र आणण्याचा खूप प्रयत्न 

केला परिंिु िो कािी शदु्धीर्र येइना. त्यारु्ळे प्रभािने त्याला स्र्िःच्या काळाि घेऊन जाऊन 

उपचार करायचे ठरर्ल.े त्यासाठी त्याने धीरजला टाइर् र्शीनच्या र्दिीने त्याच्या काळाि 

नेले.  
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इकड ेजेंव्िा बिंगल्याचा र्ालक रटकार्-फार्ड ेघेऊन बािरे आला. हजथे धीरज पडला 

असिो हिथे िो जािो. पाििो िर धीरजचे प्रेि हिथे नसिे. त्याला र्ाटिे कदाहचि िो जखर्ी 

झाला असले आहण शुद्ध आल्यानिंिर उठून हनघून गेला असले. या सर्व प्रसिंगाची जास्ि कुठे र्ाच्यिा 

िोऊन एखाद ेसिंकट अिंगार्र येऊ नये म्िणून िो िा प्रसिंग कोणालाच सािंगि नािी. अगदी स्र्िःच्या 

कुटुिंबीयािंना दखेील या घटनेपासून अिंधाराि ठेर्िो. त्यािंना सािंगिो कक दरोडखेोरािंना 

पळहर्ण्यासाठी त्याने िर्ेि गोळी झाडली िोिी.  

 

#################################### 

 

बेशुद्ध अर्स्थेिील धीरज टाइर् र्शीनच्या र्ेगारु्ळे कोर्ार्ध्ये जािो. प्रभाि त्याला 

बरे करण्यासाठी उपचार करायचे ठरर्िो. त्यासाठी िो त्याला स्र्िःच्या घराि ठेऊन उपचार 

द्यायला लागिो. दर्ाखान्याि अॅडहर्ट करण ेशक्य नसिे कारण िो त्याच्या काळािील नसल्याने 

त्याची कुठेिी सरकारी नोंद नसिे. हशर्ाय त्यार्ुळे त्याचे टाइर् र्शीनची र्ाहििी बािरे 

पडण्याची भीिी िोिी. प्रभाि धीरजला आपला हर्त्र आि ेअस ेसािंगून ओळखीच्या डॉक्टरार्ाफव ि 

त्याचे घरीच उपचार चालू ठेर्िो. धीरजची जखर् लर्करच भरून यिेे. परिंिु िो कोर्ार्धून 

बािरे यायला पाच र्षव लागिाि.  

कोर्ािून बािरे आल्यार्र धीरज स्र्िःला र्ेगळ्याच रठकाणी पाििो. आपण कुठे 

आिोि ि ेशोधण्यासाठी िो उठून बािरेच्या खोलीि येिो. हिथे प्रभाि बसलेला असिो. धीरजला 

बरे झालेल ेपाहून प्रभािला आनिंद िोिो. धीरज लगेच हर्चारिो, “आपण कोण आिाि? आहण 

र्ी कुठे आि?े” धीरजच्या या प्रश्नाने प्रभािच्या लिाि येिे कक धीरज त्याला ओळखि नािी. 

त्यारु्ळे प्रभाि त्याला त्यािंच्या भेटीचे आहण टाइर् र्शीनबाबि सगळे सािंगिो. त्यानिंिर धीरज 

प्रभािला ओळख ुलागिो. धीरज हर्चारिो, “र्ी इथे कसा काय आलो?” त्यार्र प्रभाि त्याला 

त्याचे भहर्ष्यािले जाणे, त्याला गोळी लागणे, आहण प्रभािने त्याला उचलून आणणे इ. सगळे 

सहर्स्िर सािंगिो. धीरजला सर्व प्रसिंग आठर्ायला लागिाि. िेर्ढ्याि त्याच्या डोळ्यासर्ोर 
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भैरर्ीचा चेिरा येिो. िी आिा काय करि असले? र्ला हिने ककिी आहण कुठे कुठे शोधल ेअसले? 

या हर्चाराने त्याला र्ाईट र्ाटिे. आिा त्याला हिची काळजी र्ाटू लागिे. त्या हर्चाराने 

कासार्ीस िोि िो प्रभािला हर्चारिो, “ र्ी ककिी कदर्स कोर्ार्ध्य ेिोिो?” 

“जर्ळजर्ळ पाच र्षव” 

“ककिी िारखेला ि ूर्ला इथे आणलेस?” 

प्रभाि लगेच उठिो टाइर् र्शीन जर्ळ जािो. टाइर् र्शीन प्रभािच्या घरािील एका 

खोलीर्ध्येच ठेर्लेली असिे. प्रभाि टाइर् र्शीनला बािरेूनच लॅपटॉप जोडिो आहण टाइर् 

र्शीनच्या लॉग पाहून त्याने धीरजला हिथे आणले िी िारीख सािंगिो. प्रभािने त्याला र्ाचर्ल े

आहण त्याच्यार्र उपचार केल ेयासाठी धीरज त्याचे आभार र्ानिो. प्रभािला िो हर्निंिी करिो, 

“र्ला आिा र्ाझ्या बायकोची काळजी र्ाटिे आि.े र्ला हिला भेटायचे आि.े त्यारु्ळे र्ला 

लर्कर टाइर् र्शीन चालू करून द.े” 

प्रभाि धीरजला म्िणिो, “ िू आिाच कोर्ािून बािरे आला आिसे. थोडा आरार् कर 

कािी िरी खा आहण निंिर जा.” 

परिंिु धीरजला आिा सर्व स्पष्ट आठर्ायला लागल ेिोिे. आपण एर्ढे र्षव इथे िोिो. 

म्िणजे आिा सार्काराने जर्ीन िाब्याि घेिली असेल. भैरर्ी आिा कुठल्या अर्स्थेि असले? 

असेल कक नािी? या सगळ्या हर्चाराने त्याला गहिर्रून येिे. िो प्रभािला िाि जोडून हर्निंिी 

करिो, “िू र्ला र्ाचर्ले. त्यारु्ळे र्ी िुझा खपू खूप आभारी आि.े परिंिु हिकड ेर्ाझी बायको 

र्ाझी र्ाट पािि असले. त्यारु्ळे र्ला जाऊ द.े” 

त्याची िी अर्स्था बघनू प्रभाि त्याला अजून थािंबर्ायची इच्छा िोि नािी. िो 

लागलीच टाइर् र्शीन उघडून दिेो. धीरज खपू गडबडीने त्याि घुसिो आहण दार बिंद करून 

घेिो. आहण प्रभािने त्याला आणलेल्या िारखेि पाच र्षव हर्ळर्ून िी िाररख टाइर् र्शीनर्ध्य े

टाकिो आहण र्िवर्ानाि परििो. परिंिु िो पहिलचे पाच र्षव पुढे गेललेा असिो. त्याि िो अजून 

पाच र्षव टाकिो. त्यारु्ळे िो एकूण दिा र्षव पुढ ेयेिो. धीरज टाइर् र्शीनच्या बािरे येिो िेंव्िा 

टाइर् र्शीन आपोआप गायब िोिे. र्धल्या काळाि प्रभािने टाइर् र्शीनला नर्ीन प्रकारे 

प्रोग्रार् केलले े असिे. त्यार्ुळे टाइर् र्शीनला गायब करण्यासाठी पासर्डवची गरज लागि 

नव्ििी.  
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धीरज बािरे येऊन पाििो िर त्या जाड बुिंध्याच्या झाडाजर्ळ डोंगरार्र जाण्यासाठी 

हसर्ेंटच्या पायऱ्या ियार केलले्या िोत्या. िो त्याच पायऱ्यानी उिरून टेकडीच्या खाली रस्त्यार्र 

आला. रस्िा चािंगलाच रुिंद, र्ोठा आहण हसर्ेंटचा झालेला असिो. दरूर्र कदसणारी सर्व घरे पक्की 

झालेली कदसि िोिी. कािी शेिाि िर र्ोठे र्ोठे बिंगल ेबािंधलले ेकदसि िोिे. दिा र्षावनिंिरची 

झालेली प्रगिी त्याला कदसि िोिी. परिंिु त्याला घाई असिे भैरर्ीला पािण्याची. िो चालि 

चालि त्याच्या शेिाकड े हनघाला. िेर्ढ्याि त्याला एका बिंगल्याच्या बािरे एक ओळखीची 

आकृिी कदसली. जर्ळ जाऊन पाििो िर िी भरैर्ी िोिी. िी जुनाट कपड्यार्ध्य ेदसुऱ्याच्या 

घरार्ध्य ेधुणीभािंडी करि िोिी. ि ेपाहून त्याला धक्काच बसला. आपण नव्ििो त्यारु्ळे भैरर्ीची 

ककिी र्ाईट अर्स्था झाली याची त्याला कल्पना येिे. आहण त्या हर्चाराने त्याला खूप र्ाईट 

र्ाटि.े  

 धीरज हिला आर्ाज दिेो. नर्ऱ्यानी र्ारलेली िाक कानी पडल्यार्र हिला 

सुरुर्ािीला भास िोि असल्यासारखे र्ाटिे. त्यारु्ळे िी दलुवि करि.े पनु्िा दसुऱ्या िाकेला िी 

आर्ाजाच्या कदशेने पाििे. धीरजला पाहून हिचा आनिंद गगनाि र्ार्ेनासा िोिो. िी िािािले 

कार् सोडून धार्ि येऊन त्याला हर्ठी र्ारि.े हिचा गळा भरून येिो आहण िी आनिंदाने रडायला 

लागिे. िो िीला काय झाले ि ेसर्जर्ायला लागिो िर िी त्याच्या िोंडार्र िाि ठेर्िे आहण 

म्िणिे, “िुम्िी आलाि िचे र्ाझ्यासाठी खूप आि.े र्ला आिा िुर्चे कुठे गेलो िोिो, कशासाठी 

गेला िोिो ि ेकािीिी ऐकायचे नािी. आिा जे कािी उरले आि ेत्याि आपण कष्ट करून सखुाने 

आयुष्य काढू.” त्यानिंिर िी कार् करि असलेल्या घराि जाऊन सािंगिे कक हिचा नर्रा परि आला 

आि.े त्यारु्ळे हिला आज घरी लर्कर जायचे आि.े िी परर्ानगी घेऊन लगेच धीरजकड ेयेिे. 

धीरजला घेऊन िी गार्ािल्या छोट्या घराि येिे. िी त्याच्यासाठी स्र्यिंपाक करिे. आज िे खूप 

कदर्सानिंिर िे दोघे एकत्र बसून जेर्णार िोिे. जेर्ण झाल्यािंनिर िी त्याला दिा र्षावि झालेल्या 

सर्व गोष्टी सािंगिे. त्या ऐकूण त्याला रडू कोसळिे. या सगळ्याला आपला अधीरपणा कारणीभूि 

िोिा ि ेत्याच्या लिाि येिे.  

त्याला ि ेलिाि येिे कक झाडाखालच्या पेटी बद्दल आहण त्याने हर्कि घेिेलेल्या शेअसव 

बद्दल हिला कािीिी र्ाहििी नािी. त्यारु्ळे िो हिला म्िणिो, “ जर दरै्ाने साथ कदली िर उद्या 

आपली गररबी सिंपेल.”  

“िुम्िी बरोबर असाल िर िी गररबी दखेील र्ला श्रीर्िंिीसारखीच आि.े” 
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“काळजी करू नको. जरी गररबी िशीच राहिली िरी कष्ट करून सगळे हर्ळहर्ण्याचा 

र्ी प्रयत्न करेन.” 

हिला त्याच्या उद्या गररबी दरू िोईल या बोलण्याचा कािी अथव कळि नािी. नर्रा 

परि आला या आनिंदािच िी त्याला हबलगून झोपी जािे.  

सकाळी उठून सर्व आर्रून झाल्यार्र िो हिला म्िणिो, “ र्ला आपल्या हर्कलले्या 

जागेर्र जायचे आि.े िू पण चल र्ाझाबरोबर.”  

िे दोघेजण त्यािंच्या जुन्या घराजर्ळ येिाि. परिंिु हिथे त्यािंचे जुने घर नसिे. पाच 

र्षावपूर्ीच्या घटनेनिंिर त्या र्ाणसाने िे घर पाडून टाकलले े असिे. फक्त नर्ीन र्ालकाने 

बािंधलेला बिंगला हिथे असिो. त्या बिंगल्याजर्ळ एक आिंब्याचे जुने झाड कदसि असिे. िेच िे 

आिंब्याचे झाड, ज्याच्या खाली धीरजने पेटी परुललेी असिे. धीरज त्या बिंगल्याजर्ळ जािो आहण 

दारार्रील बेल र्ाजर्िो. बिंगल्याचा र्ालक दार उघडिो. िर सर्ोर धीरजला पाििो आहण 

चपापिो. पाच र्षावपूर्ी त्याने ज्याला गोळी र्ारली िो िाच र्ाणसू ि ेत्याच्या लगेच लिाि येिे. 

परिू त्याला ओळखि नसल्याचा आर् आणि िो हर्चारिो, “ काय पाहिजे? काय कार् आि?े” 

“पूर्ी िी जागा आर्ची िोिी.” धीरज त्याला येण्याची पाश्ववभूर्ी सािंगायला सुरुर्ाि 

करिो.  

परिंिु धीरजला र्ध्येच िोडि िो म्िणिो, “िो र्ाहििी आि.े” 

“र्ाझ्या र्हडलािंची एक आठर्ण र्ी झाडाखाली पुरली आि.े जास्ि खोल नािी 

खणायला लागणार. जर आपण परर्ानगी कदली िर िी र्ला काढायची आि.े” 

पाच र्षावपूर्ीच्या प्रकरणाची कुठे र्ाच्यिा िोण्यापेिा ि ेबरे म्िणून त्या र्ालकाने 

धीरजला खोदायला परर्ानगी कदली. धीरज त्यािंना रटकार्-फार्ड ेर्ागिो. बिंगल्याचा र्ालक 

त्याला रटकार्-फार्ड ेआणून दिेो. िे घेऊन धीरज झाडाखाली खोदायला सुरुर्ाि करिो. दीड-

दोन फुट खोदल्यार्र एक छोटी पेटी लागिे. धीरज िी पेटी काढून भैरर्ीच्या िािाि दिेो. आहण 

िो पुन्िा ियार झाललेा खड्डा बुजर्िो. ि ेसर्व िो र्ालकिी पािि असिो. एर्ढ्याशा छोट्या 

पेटीि असणार िरी काय म्िणून बिंगल्याचा र्ालक त्याकड ेदलुवि करिो. धीरज त्यािंना रटकार्-

फार्ड ेपरि करून त्यािंचे आभार र्ानिो आहण गार्ािल्या घराकड ेजायला जािो.  
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 ि ेसर्व भैरर्ी शािंिपणे पािि असिे. िीला ि ेकाय चालल ेआि ेिे कळायला ियार 

नव्ििे. िी िळूच हर्चारिे, “ ि ेकाय आि?े” 

“हि र्ी दिा र्षावपूर्ी पुरलेली र्स्िू आि.े कळेल िुला िळू िळू काय आि ेिे.” 

िो िी पेटी उघडिो िर सर्व कागद र् टोकन त्याि व्यर्हस्थि असिे. फक्त दिा 

र्षावनिंिर त्या टोकनची बॅटरी गेल्याने िे बिंद पडलेल ेअसिे. िो हिला घरी सोडून बािरे जायला 

हनघिो. परिंिु िी आिा त्याला एकटे सोडायला ियार नसिे. िो हिला घऊेन शिरािील डीर्ॅट 

खािे काढलले्या किं पनीचिं कायावलयाि जािो. सर्व गरजेचे सोपस्कार पूणव करून नर्ीन पासर्डव र् 

टोकन घेिो. हिथेच इिंटरनेट र्र बसुन त्याच्या शअेरची ककिं र्ि पाििो. िर दिा र्षावपूर्ी घेिलले्या 

त्याचा शेअसवची ककिं र्ि आिा पन्नास कोटीच्या पढुे गेललेी असिे.  
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कथा २ 

दीघावय.ू..... 

  

 

 

 

आज कदनािंक ३ ऑगस्ट २१९७. आज पुण्यार्ध्य ेएक र्ेगळीच लगबग कदसि िोिी. 

पुण्यार्ध्ये आज एक खूप र्ोठा सर्ारिंभ िोणार िोिा. त्यारु्ळे सगळे पुण ेसजले िोिे. पुण्यार्धील 

स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या र्ैदानार्र आज एक र्ोठा सत्कार सर्ारिंभ िोणार िोिा. िसे पाहिल े

िर आजकाल जािीर कायवक्रर् िोण ेबिंदच झाल ेआि.े सगळे जण आपआपल्या घरािून इिंटरनेट 

र्ापरून सिंगणक, र्ोबाईल, टेहलहव्िजन र्ापरूनच सभा कायवक्रर्ाला िजेरी लार्ि िोिे. 

कािीजण िर ३ डी िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर र्ापरून सभलेा िजेरी लार्ायला लागले आििे. ३ डी 

िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर ि ेििंत्रज्ञान िसे जुनेच आि.े साधारणपण ेपार्णेदोनशे र्षावपूर्ी भारिाचे 

िेंव्िाचे पिंिप्रधान नरेंद्र र्ोदी यािंनी पहिल्यािंदा त्यािंच्या हनर्डणुकीि ३ डी िोलोगॅ्रहर्क ििंत्रज्ञान 

र्ापरून सभा घेऊन भारिीयािंना त्याची ओळख करून कदली िोिी. परिंिु िेंव्िा िे ििंत्रज्ञान ि े

एकिफी (one way direction) चालि िोिे. आिा र्ात्र िे दोन्िी र्ागावने (both way) र्ापरिा 

येिे. हशर्ाय एर्ढ्या र्षावनिंिर िे ििंत्रज्ञान आिा सर्वसार्ान्यािंच्या आर्ाक्याि आले आिे. आिा 

र्ोबाईलची 18G ििंत्रज्ञान असल्याने इिंटरनेटचा र्ेग कर्ालीचा र्ाढलेला आि.े त्यारु्ळे आिा ि े

३ डी िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर दोन्िी र्ागावने सिज चालिे. घरी बसल्याबसल्या आपण त्यार्र 

सभेचा कोड र् पासर्डव टाकला कक त्यानिंिर त्या सभेि बोलणारा र्क्ता िुर्च्या सर्ोर उभा राहून 

भाषण करिो आि ेअस ेर्ाटिे. िर र्क्त्याला ३ डी िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर र्ापरून सभा पािणारे 

सर्वजण सर्ोर बसल्यासारख ेर्ाटिाि. त्यारु्ळे ककिीजण सभेला ३ डी िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर 

र्ापरून िजर आििे ि ेर्क्त्याला कळि असि ेआहण र्ोठा श्रोिागण पाहून र्क्त्याला दखेील 

हुरूप येि अस.े त्यारु्ळे बऱ्याच कदर्साि अनेक लोकिं  एकत्र येऊन गदी झाल्याचे पािायलाच 

हर्ळाले नव्ििे.  
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 परिंिु आज स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या र्ैदानार्र िोणाऱ्या सर्ारिंभासाठी कर्ीि 

कर्ी ५००० जण प्रत्यि उपहस्थिी लार्िील असा अिंदाज िोिा. त्यारु्ळे आज पुण्याच्या 

आसर्िंिाि हर्शेषिः स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या आसपास आकाशाि गाड्यािंची खुप गदी िोण्याची 

शक्यिा िोिी. आकाशाि गाड्यािंची गदी???? अिो हर्सरलाि का २१९७ साल चालू आि.े 

आिा रस्त्यार्रच्या गाड्या जर्ळजर्ळ नार्शेष झाल्या िोत्या. चव्ििंटेज गाड्यािंच्या शयविीच्या 

र्ेळेसच त्या रस्त्यार्र कदसि असि. आिा सगळेजण िर्ेि उडणाऱ्या गाड्या र्ापरि िोिे. 

उडणाऱ्या गाड्यािंना त्यािंच्या पॉर्र प्रर्ाण े ठरर्ून कदलेल्या र्ेगर्ेगळ्या उिंचीर्र गाड्या 

चालर्ाव्या लागि असि. उिंचीर्र दखेील आखून कदलेल्या रस्त्यानेच जारे् लागि असि. िे रस्िे 

त्यािंच्या गाड्यािंच्या स्क्रीनर्र कदसि असि. जर स्क्रीनर्ध्ये न कदलले्या रस्त्यार्र अथर्ा एकेरी 

र्ाििुकीच्या रस्त्यार्र उलट्या कदशेने गाडी नेल्यास िाबडिोब चलन कापले जाि असि आहण 

िे िुर्च्या गाडीि पाठर्ले जाि असि, जे िुम्िाला गाडीच्या स्क्रीनर्र कदसि असि. िसेच 

चलनाचे पैसे िुर्च्या बकेँच्या खात्यािून र्जा केला जाि असि. प्रर्ाणापेिा जास्ि र्ेळा हनयर् 

िोडल्यास पोहलसािंच्या गाड्या येऊन पकडि असि. गाड्या िर्ेि चालायला लागल्या असल्या 

िरी िेथेिी गाड्यािंची गदी िोि िोिी. त्यारु्ळे हिथेिी हसग्नल आल ेिोिे. कािी रठकाणी सारख्या 

पॉर्रच्या गाड्यािंसाठी दोन-दोन उिंची कदल्या जाि असि. म्िणजे िर्ेिील उड्डाण पलूच िोिे िे.  

 18G च्या इिंटरनेट र्ेगार्ुळे बरेच जण घरी बसनूच कार् करि असि. बािरे 

फक्त र्ैयहक्तक कार्, कौटुिंहबक सर्ारिंभासाठी बािरे पडि. सार्वजहनक कार्ासाठी खूप कर्ी र्ेळा 

बािरे पडल ेजाि असि. एकर्ेकािंना कािी द्यायचे असले िर त्यासाठी ड्रोनचा ककिं र्ा रोबोटचा 

र्ापर केला जाि असे. त्यारु्ळे आज एकदर् ५००० िजार जण स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या 

र्ैदानार्र एकत्र येणार असल्याने र्ाििूक पोहलसािंची िारािंबळ उडाली िोिी. ५ िजार जणािंची 

र्ाििूक सुरळीि िोईल असे पिायचे िोिे. िसेच िेर्ढ्या गाड्यािंचे पार्कंगची नीट व्यर्स्था असले 

ि ेपिायचे िोिे. कारण जर र्ाििूक जार् झाली ककिं र्ा पार्कंग शोधण्याि र्ळे गेला िर पोहलसािंना 

र्ाया गेलेल्या र्ेळेची हर्हनटाच्या हिशोबाि प्रत्येकाला भरपाई द्यार्ी लागि िोिी. त्यारु्ळे 

एर्ढ्या गाड्या पाकव  करण्यासाठी पोलीस रटळक रोड, शास्त्री रोडर्र पार्कंग डॉक उभारण्याि 

व्यस्ि िोिे. पार्कंग डॉक म्िणजे एक उिंच खािंब असिो. ज्याच्यार्र दर आठ फुटार्र एक हुक 

लार्ललेे असिाि. त्या हुकला गाडीच्या पुढच्या भागाि असलले ेहुकने स्पशव करिाच गाडी हिथ े

लॉक िोि असि र् त्या उिंचीर्र थािंबि असि. त्या उिंचीर्र गाडी थािंबण्यासाठी लागणारी पॉर्र 

गाडीला त्या खािंबािून हर्ळि असि. एका उिंचीर्र सर्ोरासर्ोर अस ेदोन हुक असिाि. एक 

पार्कंग डॉक साधारणपणे १५०- २०० फुट उिंचीचा असिो. एका डॉकर्र साधारणपण े४०-५० 
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गाड्या पाकव  िोि असि. िुम्िाला प्रश्न पडि असेल एर्ढ्या उिंचार्र गाडी लार्ल्यार्र खाली 

उिरायचे कसे? अिो त्या काळािील बूट ि ेदखेील िर्ेि उडणारे िोिे. त्यारु्ळे िेर्ढ्या उिंचीर्रून 

खाली उिरणे िस ेअर्घड नव्ििे. पाच िजार गाड्या पाकव  करण्यासाठी ककर्ान १०० िे १२५ 

पार्कंग डॉक लार्ारे् लागणार िोिे. हशर्ाय गाडी त्या एररयाि आल्यानिंिर ररकाम्या पार्कंग 

डॉकची र्ाहििी गाडीच्या हडस्प्ले स्क्रीनर्र कदसेल अशी सोय दखेील करार्ी लागणार िोिी. 

जर्ळील ररकार्े पार्कंग हुक हनर्डण्याची सुहर्धा दखेील द्यायला लागणार िोिी. िसेच त्या 

भागािील र्ाििूक दसुरीकड ेककिं र्ा दसुऱ्या उिंचीर्र हशफ्ट करार्ी लागणार िोिी. अशा प्रकारे 

र्ाििूक पोलीस यिंत्रणा त्याि व्यस्ि िोिी.  

  ३ डी िोलोगॅ्रहर्क प्रोजेक्टर आल्यापासून बरेच जण खूप कर्ी र्ेळा प्रत्यि 

भेटि असि. त्यारु्ळे बरेच जण र्ोठया प्रर्ाणाि एकत्र येण ेर् त्याचा आनिंद घेण ेहर्सरल ेिोिे. 

परिंिु आजच्या कायवक्रर्ाला येण्यासाठी पाच िजार जणािंनी नोंदणी केली िोिी. परिंिु एर्ढे सगळे 

जण एर्ढ्या कदर्सानिंिर कशासाठी एकत्र येि िोिे? अस ेकाय कारण िोिे?  

 कारणिी िसे हर्शेष िोिे. हिसऱ्या र्िायुद्धानिंिर जगािील बऱ्याच दशेािंचा 

भूगोल बदलला िोिा. आिा जगाि र्ोजकेच २५-३० दशे उरल े िोिे. भारि िा जगािील 

र्िासत्ता बनला िोिा. भारिाच्या प्रयत्नार्ुळे जगभरािील शस्त्रस्पधाव थािंबली िोिी. सर्व दशे 

गुण्यागोचर्िंदाने नािंदि िोिे. त्यारु्ळे र्ाणसाचे आयुष्यर्ान चािंगलेच र्ाढले िोिे. सर्वसार्ान्य 

र्ाणूस सिजपण े८० र्षव जगि िोिा. बरेच जण नव्र्दी सिज गाठि िोिे. शिंभरािील ५-१० 

लोकिं  आरार्ाि शिंभरी गाठि िोिे. परिंिु आज सगळे जण अशा व्यक्तीला पिायला र् भटेायला 

एकत्र येणार िोिे, जी व्यक्ती आज आयुष्याचे दसुरे शिक पूणव करि िोिे. कानार्र हर्श्वास बसि 

नािी ना? पण ि ेखरे आि.े र्ोिनकाका ि ेजगािील पहिले अस ेव्यक्ती िोिे ज्यािंचा आज दोनशेर्ा 

र्ाढकदर्स साजरा िोि िोिा. आधुहनक सर्व उपचार पद्धिीरु्ळे सदु्धा कोणी १२०-१२५ र्षावपेिा 

जास्ि र्षव जगलेला र्ाणसू पहिला नव्ििा.  

 त्यािंच्या र्ाढत्या र्यारु्ळे आिापयंि बऱ्याच जणािंनी त्यािंना र्िवर्ानपत्रािून, 

र्ेबसाईटर्र, टेहलहव्िजनर्र पाहिल ेिोिे. त्यािंच्याबद्दल कलेहि िोिे. या र्याििी िे व्यर्हस्थि 

चालि कफरि िोिे. स्र्िःची कार्े स्र्िः करि िोिे. त्यारु्ळे बरेच जण त्यािंना प्रत्यि पिायला र् 

भेटायला उत्सुक िोिे. जगभरािील अनेक र्ोठर्ोठ्या व्यक्तींनी त्यािंना शुभेच्छा सिंदशे पाठर्ल े

िोिे. कारण हिसरे र्िायुद्ध प्रत्यि अनुभर्णारे, जग अणुयुद्धािून शािंििेच्या “र्सुधैर् कुटुिंबकर्” 

च्या युगाि जािानाच्या प्रत्येक िणाचे िे जगािील एकर्ेर् सािीदार िोिे. त्यािंना पिायला र् 
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ऐकायला यायला अनेक जण उत्सुक िोिे. परिंिु र्ाििूक र् इिर गैरसोईचा हर्चार करिा 

सरकारने पाच िजार जणािंनाच एकत्र येण्याची परर्ानगी कदली िोिी. परिंिु या कायवक्रर्ाचे 

उपलब्ध असणाऱ्या सर्व र्ाध्यर्ािंच्या आधारे जगभर प्रिेपण िोणार िोिे. असा अिंदाज िोिा कक 

ककर्ान कािी कोटी लोकिं  िे पाििील.  

 पार्साळ्याचे कदर्स असल्याने स. प. र्िाहर्द्यालयाचे र्ैदान पूणव कव्िर 

करण्याि आले िोिे. पाच िजार आरार्दायी खुच्यांची सोय करण्याि आली िोिी. राज्याचे 

र्ुख्यर्िंत्री या कायवक्रर्ाला उपहस्थि रािणार िोिे. त्यारु्ळे सुरिा यिंत्रणािी िेर्ढी सज्ज िोिी. 

पिंिप्रधानािंचा सिंदशे िेथे र्ाचून दाखर्ला जाणार िोिा. र्ोिनकाकािंची सािर्ी, आठर्ी र् नर्र्ी 

हपढीदखेील उपहस्थि रािणार िोिी. िे सगळे नािेर्ाईक हर्हर्ध शिरािून सुट्टी काढून या 

कायवक्रर्ासाठी पुण्याि आले िोिे.  

  सिंध्याकाळच्या सिा र्ाजल्यापासून सर्वजण स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या 

र्ैदानार्र जर्ायला सरुुर्ाि झाली िोिी. त्याच र्ेळेस र्ोिनकाका शुक्रर्ार पेठेिील साठे 

कॉलोनीिील त्यािंच्या घरािून िळूिळू चालि हनघाले िोिे. बरोबर असणाऱ्या कोणाचीिी एर्ढे 

चालायची ियारी नव्ििी. त्यारु्ळे बरोबरचे सगळेजण िर्ेि उडणारे बूट र् फ्लोटर घालून 

हनघाले िोिे. दोनश े र्षावचा िरुण चालि चालला िोिा. आहण त्याच्यापेिा ककिीिरी कर्ी 

र्याचे िरुण चाल ूशकि नव्ििे. िचे िर र्ोिनकाकािंचे आश्चयव पािायला सर्वजण आल ेिोिे. 

हभकारदास र्ारुिीच्या र्ेट्रो स्टेशन आल्यार्र अजून १०० जण त्यािंच्या या प्रर्ासाि सार्ील 

झाले. जे या कायवक्रर्ाला येि नव्ििे अस ेलोकिं  जागोजाग पुढ ेिोऊन त्यािंचे अहभनिंदन करि र् 

आशीर्ावद घेि िोिे.  

 साि र्ाजण्याच्या सरु्ारास र्ोिनकाका स. प. र्िाहर्द्यालयाच्या र्ैदानार्र 

पोिचले. त्यानिंिर त्यािंचे स्र्ागि, सत्कार झाला. र्ुख्यर्िंत्रयािंचे छोटेखानी भाषण झाले. 

पिंिप्रधानािंचा सिंदशे र्ाचण्याि आला. त्यानिंिर र्ोिनकाकार्र एक छोटी कफल्र् दाखर्ण्याि 

आली. शेर्टी जे ऐकण्यासाठी सगळेजण जर्ल े िोिे िे र्ोिनकाकािंचे बोलण े सुरु झाले. 

सुरुर्ािीला त्यािंनी त्यािंच्यासाठी आयोहजि केलेल्या एर्ढ्या भव्य सत्कार सर्ारिंभासाठी 

सगळ्यािंचे आभार र्ानले. निंिर त्यािंनी त्यािंच्या आठर्णी सािंगायला सुरुर्ाि केली. सुरुर्ािीला 

त्यािंनी त्यािंच्या लिानपणीच्या कािी आठर्णी सािंहगिल्या. त्या काळािील ििंत्रज्ञानाबद्दल बद्दल 

सािंहगिले. भारिािील सत्तािंिर, हिसरे र्िायुध्द, त्यािील सुरुर्ािीची भारिाची अर्स्था, 

त्यानिंिरची भारिाची घोडदौड आहण र्िासत्ता बनणे ि ेसगळे सािंहगिले. जगािील शस्त्रस्पधाव 
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थािंबहर्ण्यासाठी भारिाने केलेल ेप्रयत्न र् त्याला आलेल ेयश याबद्दल सािंहगिले. त्यानिंिर िे खाली 

बसू लागल.े िर सर्वजणािंनी एकदर् एक साथ हर्निंिी केली, “ काका, िुर्च्या सुदढृ आहण दोनशे 

र्षावच्या जपलले्या आरोग्याचे रिस्य सािंगा. आम्िाला कािी िरी आरोग्यर्िंत्र द्या.” 

 लोकािंच्या आग्रिाखािर र्ोिनकाका पुन्िा बोलायला उभ े राहिले. िे सािंगू 

लागल,े “र्ाझ्या या सर्व दीघव आयुष्याचे राज आि ेिे र्ाझे हनयहर्ि सूयवनर्स्कार, योगासन आहण 

ध्यान करण्यार्ध्य.े र्ी दिा-बारा र्षावचा असिाना शाळेि र्ला सूयवनर्स्कार हशकर्ल ेआहण 

त्याचे र्ित्र् सािंहगिले. िेंव्िापासून र्ाझे बारा सूयवनर्स्कार कधी चुकले नािीि. त्यानिंिर 

र्िाहर्द्यालयाि गेल्यार्र त्यारे्ळेचे भारिाचे पिंिप्रधान श्री. नरेंद्र र्ोदी यािंच्या पुढाकारानिंिर 

त्यारे्ळेस नुकत्याच सुरु झालेल्या जागहिक योगकदनाच्या हनहर्त्ताने योगासनािंची र्ाहििी 

हर्ळाली. िेंव्िा िे हशकलो र् त्याचे फायद े पाहून हनयहर्ि योगासन करू लागलो. कोणत्या 

कदर्शी कोणिे योगासन करायचे याचे साप्ताहिक र्ेळापत्रक ियार केले. आजिागायि र्ी िे 

पाळिो आि.े २५-३० र्षावचा असिाना ध्यान करायला हशकलो. त्यानिंिर दररोज ककर्ान १५ 

र्ी. िरी ध्यान करिो. या सर्ावला दररोज एक िास परेुसा असिो. या व्यहिररक्त दोन 

ककलोर्ीटरच्या आिील सर्व कार्े चालि करिो. िल्ली िर र्हिन्यािून एखाद-दोन कदर्स पूणव 

कदर्सभर ध्यानाि घालर्िो. त्याि खूप र्ोठा आनिंद हर्ळिो. या सर्ांर्ुळे शरीर उत्तर् राहिल.े 

हशर्ाय पहिल्यापासून र्ी शाकािारी असल्याने र्ािंसािार करायचा सिंबिंध आला नािी. कधीिी 

कुठले व्यसन केले नािी. जास्ि आिंबट, जास्ि हिखट पदाथव खाणे टाळल.े फळे र् शक्य त्या भाज्या 

कच्च्या खाण्यार्र भर दिे आलो. त्यारु्ळे शरीराला कधी त्रास झाला नािी. याच बरोबर र्ानहसक 

स्र्ास्थ्य चािंगले रािील याची दखेील काळजी घेिली. सर्ांशी नम्रपण ेर्ागि आलो. सर्ांचे म्िणण े

पूणव ऐकून घेण्याची सर्य लार्ली. कोणार्रिी स्र्िःचे र्ि लादण्याचा प्रयत्न केला नािी. शक्यिो 

कोणार्रिी रागार्ि नािी. या स्र्भार्ारु्ळे कोणाशीिी र्ाद झाल ेनािीि र् र्ानहसक स्र्ास्थ्य 

चािंगले राििे. अशाप्रकारे र्ानहसक र् शाररररक स्र्ास्थ्य सािंभाळल ेम्िणनू र्ाझे आयुष्य र्ाढल े

आहण आज दोनशेर्ा र्ाढकदर्स साजरा करिो आि.े अशीच जीर्नशैली ठेर्ली आहण ईश्वराने 

साथ कदली िर अजून पन्नास र्षव नक्की जगू शकेन. आपणदखेील या गोष्टी करायला सुरुर्ाि केली 

आहण र्ुलािंना करायला सािंहगिल्या िर यानिंिरच्या काळाि लर्करच अजून कोणीिरी आयुष्याचे 

हिशिक पूणव करिाना कदसेल. पुन्िा सगळ्यािंचे या सत्काराबद्दल खपू खपू आभार र् धन्यर्ाद.” 

सगळ्यािंना िा सुदढृ आयुष्याचा सिंदशे दऊेन र्ोिनकाका खाली बसल.े आभार प्रदशवनानिंिर 

कायवक्रर् सिंपला.  
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 र्ोिनकाका घरी येिाना त्यािंच्या एका नािर्ाच्या गाडीिून घरी आले. 

सोसायटीि सोसायटीर्ाल्यािंनी र् काकािंच्या नािेर्ाईकािंनी एक छोटा कायवक्रर् ठेर्ला िोिा. िो 

आटोपिा आटोपिा रात्रीचे दिा र्ाजले. र्ोिनकाकािंची झोपायची र्ेळ झाल्यार्ुळे थोड ेकािीिरी 

खाऊन काका झोपायला अिंथरुणार्र पडल.े परिंिु त्यािंना आज झोप लागि नव्ििी. त्यािंना सारखा 

त्यािंनी लोकािंना कदलेला सुदढृ आयुष्याचा सिंदशे आठर्ि िोिा. त्यािंना स्र्िःला र्ाहिि िोिे कक 

त्यािंनी ि ेसगळे केल्याने त्यािंचे शरीर आिापयंि चािंगले िोिे. परिंिु दोनश ेर्षव जगण्याचे कारण 

दसुरे र्ेगळेच िोिे. जे िे कोणालािी सािंगू शकि नव्ििे..........  

 र्ोिन पेंडसे म्िणजे आजचे आपले र्ोिनकाका. यािंचा जन्र् एका सधन कुटुिंबाि 

झाला िोिा. र्डील सरकारी नोकरीि र्ोठ्या पदार्र िोिे र् आई एका खाजगी किं पनीि चािंगल्या 

पदार्र नोकरीला िोिी. र्ोिनला एक र्ोठा भाऊ दखेील िोिा. र्ोिन र्ध्ये आहण त्याच्यार्ध्य े

दिा र्षावचे अिंिर िोिे. र्ोठ्या भार्ाच्या जन्र्ाच्या र्ेळेस त्याची आई नोकरी करि नव्ििी 

त्यारु्ळे हिने र्ोठ्या भार्ाला परेुसा र्ेळ कदला िोिा. िो पाच र्षावचा िोईपयंि आई 

त्याच्याबरोबर खेळायला िोिी. जसा िो शाळेि जाऊ लागला िसे र्ोिनच्या आईने नोकरी 

करायचे ठरर्ले. पाच र्षावि िी चािंगल्या पदार्र पोिचली िोिी. त्यारु्ळे जेंव्िा र्ोिनचा जन्र् 

झाला िेंव्िा त्याच्यासाठी नोकरी सोडायची हिची ियारी नव्ििी. आर्थवकदषृ्ट्या कुटुिंब उत्तर् 

असल्याने र्ोिनला सािंभाळण्यासाठी र् इिर कार्ासाठी घराि नोकर ठेर्ण्याि आले. त्यारु्ळे 

र्ोिन लिानपणापासून नोकर र् नोकरािंच्या र्लुािंबरोबर र्ोठा झाला. र्ोठा भाऊ त्यािंच्यापेिा 

चािंगला दिा र्षांनी र्ोठा िोिा. त्यािंच्या र्यािील अिंिरार्ुळे त्यािंचे खेळायचे खेळ र्ेगर्ेगळे िोिे. 

त्यारु्ळे र्ोठा भाऊ जास्ि त्याच्याबरोबर खेळि नव्ििा. भार्ाला त्याचा सर्र्यस्क हर्त्रपररर्ार 

िोिा. त्यारु्ळे िो त्यािंच्याबरोबर खेळायला जायचा. त्यारु्ळे र्ोिन बऱ्याच र्ेळा त्यािंच्या 

घरािील नोकरािंच्या सर्र्यस्क र्लुािंबरोबर खळेायचा. त्यारु्ळे सािहजकच त्याचे नोकरािंशी 

चािंगले सिंबिंध ियार झाल.े  

 र्डील सरकारी नोकरीि र्ोठ्या पदार्र असल्याने घरी र्ररष्ठ अहधकाऱ्यािंचे 

र् इिर र्ोठर्ोठ्या लोकािंचे सारखे येणे जाणे असायचे. पाट्याव व्िायच्या. त्यािंच्याबरोबर त्यािंची 

र्ुलेिी घरी यायची. परिंिु र्ोिनचे र्न रर्ायचे घरािल्या नोकरािंर्ध्य ेआहण त्यािंच्या र्ुलािंर्ध्ये. 

जसजसा र्ोिन र्ोठा िोऊ लागला शाळेि जाऊ लागला िस ेत्यालािी सर्र्यस्क हर्त्र हर्ळायला 

लागल ेिोिे. परिंिु त्यािंच्यािंर्ध्ये चालणाऱ्या श्रीर्िंिीच्या कदखाव्याच्या स्पधाव र्ोिनला आर्डि 

नव्ित्या. नोकरािंच्या र्ुलािंशी खेळिाना त्याला िे कधी जाणर्ले नव्ििे. जे आि ेत्याि िी र्ुले खुश 

असायची. छोट्या-छोट्या गोष्टीि दखेील िी र्लु ेखूप खुश िोि िोिी. त्यारु्ळे शाळेि जायला 
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लागला िरी र्ोिनला त्यािंच्याबरोबरच खेळायला जास्ि आर्डि असे. र्ोिन आपल्या सर्व गोष्टी 

त्यािंच्याबरोबर शेअर करि अस.े र्ोिनची खेळणीिी त्या र्ुलािंचीच खळेणी असल्यासारखी 

असायची. र्ोिन त्याच्या खाण्याच्या गोष्टीिी बऱ्याच र्ेळा त्यािंच्याबरोबर र्ाटून खाि असे. 

र्ोिनच्या भार्ाला ि ेर्ळुीच आर्डि नसे. िो नेिर्ी त्या र्लुािंपासून लािंबच रािि असे. त्याच्या 

आई-र्हडलािंना िे आर्डि िोिे अस ेर्ुळीच नािी. परिंिु त्यािंचा त्याला आिेपिी नव्ििा. र्ोिन 

अभ्यासाि चािंगला असल्याने त्याचा हनकाल चािंगला लागि िोिा. र्ोिन र्ेगर्ेगळ्या स्पधांर्ध्य े

भाग घेऊन बिीस हर्ळर्ि िोिा. हशर्ाय त्या र्लुािंबरोबर राहिल्याने खशु असायचा. त्यारु्ळे िे 

त्या गोष्टीला आिेप घेि नव्ििे.  

 या सगळ्यार्ुळे र्ोिनला गरीब लोकािंबद्दल आपलुकीचा भार् हनर्ावण झाला 

िोिा. यार्ुळे नकळि त्याच्याि सेर्ाभार् र्ाढि चालला िोिा. नर्ीन आलेल्या हशिण िक्काच्या 

कायद्यारु्ळे (Right to education) त्याच्या र्गावि गरीब घरािील कािी र्ुलािंना प्ररे्श दणे्याि 

आला िोिा. एकदर् श्रीर्िंि र्ुलािंच्या शाळेि आल्याने िी र्ुले चािंगलीच बुजि िोिी. परिंिु र्ोिनने 

जाणूनबुजून त्यािंच्याशी र्ैत्री करून घेिली. त्यार्ुळे िी र्ुल ेशाळेि लर्कर रुळू शकली. िी र्लुे 

र्स्िीि रािणारी िोिी. त्यािंचे आई-र्डील पोटापाण्यासाठी र्ोलर्जुरी करि असि. कार्ाच्या 

व्यापारु्ळे त्यािंना र्ुलािंना शाळेि नेणे-आणणे शक्य नसायचे र् शाळेची बस लार्णे दखेील 

परर्डणारे नव्ििे. त्यारु्ळे िी र्लु ेचालिच शाळेि यायची र् शाळेिून चालि जायची. त्यािंची 

घरे िशी शाळेपासून लािंब असायची. र्ोिनच्या ि ेलिाि आले. त्याने त्याच्या घरी जाण्याच्या 

रस्त्यार्र असणाऱ्या र्लुािंना घरी सोडायचे ठरर्ले. त्याला र्ाहििी िोिे कक त्या र्ुलािंबरोबर 

शाळेि खेळण्यापयंि त्याचे आई-र्डील त्याला कािी बोलि नव्ििे. परिंिु त्यािंच्या र्िागड्या 

गाडीिून त्या र्ुलािंना न्यायला आणायला सुरुर्ाि केली िर र्ात्र त्यािंना िे आर्डणार नािी. 

म्िणून त्याने पहिल्यािंदा गाडीच्या ड्रायव्िरशी बोलण ेकेल ेआहण घरी कािी सािंगणार नािी याची 

कबुली घेिली. आहण र्ग त्याने दररोज त्याच्या रस्त्याि रािणाऱ्या ४-५ र्ुलािंना शाळेि जािाना 

घेऊन जायला र् शाळेिून परििाना घरी सोडायला सुरुर्ाि केली. र्ोिन त्याला हर्ळणारी पॉकेट 

र्नी िी नेिर्ी गल्ल्याि साठर्ि असे. जेंव्िा त्याला असे लिाि येि असि कक या र्ुलािंना एखाद्या 

शैिहणक गोष्टीची गरज आि ेपरिंिु पैस ेनसल्याने िे िो घेऊ शकि नािीि. िेंव्िा र्ोिन त्याची 

साठर्ललेी पॉकेट र्नी त्या र्ुलािंना दिे असि. असा िा र्ोिन िोिा. गररबािंबद्दल त्याच्या र्नाि 

दयाभार् िोिा. कोणीिी सिंकटाि कदसले िर त्याला र्दिीला धारू्न जायला िो नेिर्ी ियार 

असि.  
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 िळूिळू त्याचे शाळेचे हशिण पूणव झाल.े िो आिा कॉलेजर्ध्य ेजायला लागला. 

िरी त्याच्या स्र्भार्ाि फरक पडला नािी. गरीबच असले पाहिजे अस ेकािी नािी परिंिु साध े

रािणारा प्रत्येकजण िा त्याचा हर्त्र असायचा. र्ौज-र्जा, हुल्लडबाजी, पाट्याव करणे या गोष्टी 

त्याला र्ुळीच आर्डि नसे. त्यापेिा एखादा अभ्यासाि र्ागे पडला असेल ककिं र्ा त्याला कािी 

सर्जि नसले िर त्याच्या घरी जाऊन त्याला सर्जारू्न सािंगण ेत्याला जास्ि आर्डि असि. 

आहण ि ेसगळे करिाना आपण कािी िरी र्ेगळे करिो आिोि अस ेत्याला कधीच र्ाटि नव्ििे. 

त्यारु्ळे अडीअडचणीला धारू्न येणारा, र्दिीसाठी सदरै् ित्पर असणारा असा िो सगळ्यािंचा 

हर्त्र िोिा.  

  परिंिु त्याच्या घरच्यािंचा स्र्भार् पूणवपणे र्ेगळा िोिा. त्यािंचा भर िा नेिर्ी 

भरपूर पैसे कर्ार्ण्यार्र असायचा. चािंगले खर्चवक कपड ेघेि रािण.े चािंगले खर्चवक रठकाणी 

हनहर्त्त शोधून पाट्याव करि रािणे. त्या सगळ्याचा हर्त्रपररर्ारार्ध्य ेशो-ऑफ करि रािण ेअसा 

त्यािंचा स्र्भार् िोिा. त्याच्या घरचे लोकािंना दाखर्ण्यासाठी कािी सर्ाजकायव करि असि. 

बऱ्याच र्ेळा कुठल्यािरी कायवक्रर्ाि गररबािंना बोलारू्न कािी र्स्िूिंचे, साहित्याचे र्ाटप करि 

असि. परिंिु िे िेर्ढ्यार्र थािंबि नसि, िर त्याचे फोटो र्ेगर्ेगळ्या र्िवर्ानपत्राि कसे येिील 

ककिं र्ा टेहलहव्िजनर्र कसे कदसिील असा प्रयत्न असायचा. असे म्िटले िर जास्ि सोईचे िोईल कक 

हजथे प्रहसद्धीची खात्री असायची अशाच रठकाणी जाण्यार्र त्यािंचा भर असायचा.  

 र्ोिनचा र्ोठा भाऊ इिंहजहनयररिंगचे हशिण पूणव झाल्यािंनिर उच्च 

हशिणासाठी अर्ेररकेला गेला िोिा. हिथ े त्याने पुढील हशिण घेिल ेआहण हिथेच नोकरीला 

लागला िोिा. आिा िर त्याने हिथेच स्थाहयक िोण्याचा हनणवय घेिला िोिा. त्याच्या आई-

र्हडलािंना या गोष्टीचा खूप आनिंद झाला िोिा र् त्याचा खूप अहभर्ान र्ाटि िोिा. त्यािंना र्ाटे 

र्ोिनने दखेील िसेच कािी िरी करारे्. परिंिु र्ोिनला ि ेसर्व पटि नव्ििे. त्याला पैशाच्या र्ागे 

पाळण्याि हर्शेष रस नव्ििा. त्यापेिा जीर्न आनिंदाने जगण्यार्र त्याचा जास्ि भर िोिा. त्याने 

सिंगणकािील पदर्ी पूणव केली. घरच्यािंर्ध्ये आहण आपल्यार्ध्ये र्ैचाररक र्िभेद आििे त्यारु्ळे 

आपल्या हर्चारािंप्रर्ाणे जगण्यासाठी लर्कराि लर्कर स्र्िःच्या पायार्र उभ े रािण्याच्या 

उद्देशाने त्याने नोकरी करायला सुरुर्ाि केली. त्याचे सर्व हर्त्रिी िसे साधारण घरािीलच िोिे 

त्यारु्ळे िे दखेील लर्कर नोकरीला लागल ेिोिे. पण त्यार्ुळे हर्त्रािंचे भेटणे कर्ी झाले.  

 र्ोिन नोकरीला लागल्यानिंिरचा पहिलाच पार्साळा िोिा. र्ोिनला नोकरी 

लागून कािी र्हिनेच झाले िोिे. त्याचर्ेळेस र्ोिनचा र्ोठा भाऊ कािी कार्ाहनर्ीत्त भारिाि 
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आला िोिा. त्याला कार्ािून चार-पाच कदर्स र्ोकळे हर्ळणार िोिे. त्यारु्ळे घरािील सर्ांनी 

त्यािंच्या कोंकणािील सेकिं ड िोर्र्ध्ये कािी कदर्स रिायला जाऊन एन्जॉय करायचे ठरर्ल.े परिंिु 

र्ोिनने त्यािंच्याबरोबर जाण्यास नकार कदला. कारण त्याला त्यािंच्या एन्जॉय करण्याची पध्दिच 

आर्डि नव्ििी. त्यारु्ळे त्याने कारण सािंहगिले कक िो customer care हर्भागाि कार्ाला 

आि,े त्यारु्ळे त्याला सदरै् म्िणजे २४ x ७ िास कार्ासाठी ियार असारे् लागिे. कोकणाि 

हर्जेचा आहण इिंटरनेट या दोन्िीचा सारखा प्रॉब्लेर् असिो त्यारु्ळे येण ेशक्य नािी अस ेत्याने 

सािंहगिले. िसेच नर्ीन नोकरी असल्याने त्याला सटु्टी हर्ळण ेअशक्य िोिे. त्याला एकट्याला 

घरी सोडून सगळे कुटुिंब चार कदर्सासाठी कोकणाि रािायला गेले. परिंिु घरी नोकरर्िंडळी िोिी 

जे त्याची खाण्याहपण्याची काळजी घ्यायला िजर िोिी. एकट्याला अस ेककिी लागणार अशा 

हर्चारणे त्याने नोकरािंना एक र्ेळसच येऊन स्र्यिंपाक करायला र् घरािील स्र्च्छिा करायला 

सािंहगिले. त्याचा हर्चार िोिा हर्त्रािंना घरी बोलारू्न बऱ्याच कदर्साच्या राहिलले्या गप्पा 

र्ाराव्याि. त्याने फोन करून हर्चारल्यार्र कळले कक सगळेजण आपआपल्या कार्ाि व्यस्ि 

आििे. त्यारु्ळे र्ोिन शेर्टी घरी एकटा पडला. िसिं त्याला एकटे रािायलाच जास्ि आर्डि 

असे.  

 पहिल्या कदर्शी िो कार्ाला गेला. त्यारु्ळे त्याचा र्ेळ कार्ाि गेला. त्यानिंिर 

शहनर्ार र् रहर्र्ार िोिा. त्यारु्ळे त्याला सुट्टी िोिी. परिंिु त्याकदर्शी दखेील हर्त्रािंना यायला 

जर्णार नव्ििे. त्यारु्ळे कुठेिरी जर्ळपास कफरून येऊ अस े त्याने ठरर्ले. परिंिु शहनर्ारी 

सकाळपासून बािरे जोराचा पाऊस लागला िोिा. त्यारु्ळे घराबािरे पडणे केर्ळ अशक्य िोिे. 

त्यारु्ळे घरीच काय करारे् याचा िो शोध घेि िोिा. र्ेळ घालर्ण्यासाठी कािी र्ेळ त्याने 

टेहलहव्िजन पाहिला निंिर िो गॅरेजर्ध्ये आला. कािी र्ेळ हिथल्या र्िागड्या गाड्या पािण्याि 

त्याचा र्ेळ गेला. त्यािी पाहून झाल्या आिा करायचे काय? असा िो हर्चार करि िोिा. 

िेर्ढ्याि त्याचे लि गॅरेजच्या एका कोपऱ्याि गेले. हजथ ेएक पत्रयाचे र्ोठे आयिाकृिी झाकण 

िोिे. िे झाकण एका कुलुपाने जहर्नीच्या हुकला लार्लले ेिोिे. सुरुर्ािीला र्ाटले ड्रनेेजसारख े

कािी िरी असेल. पण त्याला कुलूप लार्लले ेपाििाच त्याची उत्सुकिा िाणली गेली. त्याने त्या 

कुलुपाची चार्ी आजूबाजूला पािण्याचा प्रयत्न केला. र्ग त्याला र्ाटले कक कदाहचि याची चार्ी 

गाड्यािंच्या चाव्याबरोबर असले. त्यारु्ळे त्याने गाड्यािंच्या चाव्यािंर्ध्य ेशोधायला सुरुर्ाि केली. 

िर त्याला हिथे एक जुनाट चार्ी हर्ळाली. जी कदाहचि बरेच कदर्स कोणी िािाळली नसल्याने 

हिच्यार्र बरीच धूळ साचलेली िोिी.  
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  र्ोिनने त्या चार्ीने िे कुलूप उघडण्याचा प्रयत्न केला. चार्ी कुलुपाि लगेच 

गेली. परिंिु कुलपू कािी उघडायला ियार नव्ििे. त्याला लिाि आल े कुलूप बरेच कदर्स न 

िािाळल्याने त्याला थोडा गिंज आला िोिा. त्यार्ुळे त्याने गाडीच्या स्पेअर-पाटवच्या पटेीि 

असणारे ऑईल त्याि घािले. त्यानिंिर थोड्या र्ळेानिंिर िे कुलूप थोडा जोर लार्ल्यार्र उघडले. 

कुलूप उघडल्यार्र र्ोिनने िो पत्रा बाजूला केला. िर त्याला हिथे खाली िळघराि जाणाऱ्या 

पायऱ्या कदसल्या. हिथ ेत्या पायऱ्यािंच्या र्ाटेर्र बराच अिंधार िोिा. त्यार्ुळे त्याने गॅरेजर्धून 

एक र्ोठा टॅाचव घेिला. आहण िो िळघराि जायला हनघाला. दिा-पिंधरा पायऱ्या उिरून खाली 

आल्यार्र त्याला एक दरर्ाजा लागला. त्याला र्ाटले आिा याला दखेील कुलूप असल ेिर पुन्िा 

चार्ी शोधि बसारे् लागेल. त्याने टॅाचवच्या प्रकाशाि पाहिले िेंव्िा लिाि आले कक दाराला फक्त 

कडी लार्लेली िोिी. त्याने दरर्ाजा उघडला र् िो त्या खोलीि गेला. खपू कदर्स िी खोली न 

उघडल्यार्ुळे हिथे कुबट र्ास येि िोिा. त्याने टॅाचवच्या प्रकाशाि खोलीच्या बल्बचे बटन शोधल े

आहण बल्ब चाल ूकेला. बरेच कदर्स हिथ ेकोणी न आल्याने आिील सर्व र्स्िूिंना कोळ्याने जाळी 

करून ठेर्ली िोिी. त्याने िािाने हिला बाजूला केले. त्या खोलीि खूप सर्ान अस्िाव्यस्ि पडलेल े

िोिे. त्याला सुरुर्ािीलाच त्याची लिानपणीची खेळणी र् त्याच्या भार्ाची खेळणी नजरेस 

पडली. आिा त्याच्या लिाि आले कक लिानपणापासून त्याला भीिी दाखर्िाना कोंडून ठेर्िो 

असे म्िणिाना सािंहगिली जाणारी स्टोअर रूर् िी िीच आि.े िी खोली पािण्याची त्याला कधी 

सिंधीच हर्ळाली नव्ििी.  

 त्याने हिथे बसायला थोड ेजागा केली आहण िो त्याची खेळणी पािि हिथे 

बसला. प्रत्येक खेळण्याबरोबर जोडलले्या लिानपणीच्या आठर्णी त्याच्या डोळ्यासर्ोर येऊ 

लागल्या. याि त्याचा बराच र्ेळ गेला. दपुार झाली आहण त्याला भूकिी खूप लागली. त्यारु्ळे 

िो र्र आला आहण त्याने जेर्ण केले. त्यानिंिर पुन्िा िो खाली जाऊन त्या खोलीि र्स्िू पािि 

बसला. एक एक र्ास्िू पािि असिाना त्याचे लि कोपऱ्याि ठेर्लले्या एका जुनाट निीदार 

पेटीकड ेगेल.े िो िाबडिोब त्या पेटीकड ेगेला. त्याला िी कधी पाहिल्याचे आठर्ि नव्ििे. त्याि 

काय आि ेि ेपािण्याचा त्याने प्रयत्न केला. परिंिु त्याला फक्त छोटीशी फट हनर्ावण करिा आली. 

त्याि त्याला काचा लार्लेल ेकािी िरी र्स्िू आि ेि ेजाणर्ले. परिंिु त्या खोलीिील पसाऱ्यार्ुळे 

त्याला िी पूणव उघडिा येि नव्ििी. त्याला िी पेटी बािरे काढून त्यािील र्स्िू पिायची इच्छा 

हनर्ावण झाली. िी बािरे काढून गॅरेजर्ध्ये ठेर्ण ेयोग्य नव्ििे. िी जर गॅरेजर्ध्ये ठेर्ली िर त्याला 

अनेकािंच्या अनेक प्रश्नािंना उत्तरे दिे बसारे् लागल ेअसिे. म्िणून त्याने िी पेटी त्याच्या खोलीि 

न्यायची ठरर्ल.े परिंिु त्याला एकट्याला िे शक्य नव्िि.े कारण िशी िी पेटी खूप जड िोिी.  
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 आिा त्याला नोकर घरी येईपयंि र्ाट पािण्याहशर्ाय गत्यिंिर नव्ििे. परिंिु 

त्याच्या नहशबाने सिंध्याकाळच्या र्ेळाि कािी कार् करायचे राहिल्याने एक नोकर घरी आला 

िोिा. र्ोिनने िाबडिोब त्याच्या र्दिीने िी पेटी स्र्िःच्या खोलीि आणून ठेर्ली आहण त्याने 

िी पेटी उघडून पिायला सुरुर्ाि केली. त्याि एक र्ोठी आयिाकृिी र्स्िू िोिी. त्याने िी र्स्िू 

काढून बािरे ठेर्ली. त्या र्स्िूला चारी बाजूला बऱ्याच चभिंगासारख्या काचा लार्ल्या िोत्या. त्या 

र्स्िूच्या एका बाजुला पािण्यासाठी एक हछद्र िोिे. र्ोिनने त्याि पहिल ेिर त्याला लािंबची र्स्िू 

जर्ळ र् र्ोठी कदस ूलागली. त्याला र्ाटल ेिी एक प्रकारची दबुीण असार्ी. त्याने िी बाजूला 

ठेर्ली आहण पेटीि अजून कािी आि ेका िे पाहू लागला. िर त्याला त्याि एक अिंगठी कदसली 

ज्याि एक कागद सरुळी करून ठेर्ला िोिा. त्याने िो अिंगठीिील कागद काढून पहिला िर त्यार्र 

सिंस्कृिर्ध्ये कािी िरी हलहिलले ेिोिे. िसेच त्याला त्या पटेीि एक कॅलेंडर हर्ळाले.  

 हि र्स्िू कोणाची असेल असा िो हर्चार करू लागला. कारण त्या खोलीि 

असणाऱ्या जर्ळजर्ळ सगळ्या र्स्िू ह्या त्याच्या ककिं र्ा त्याच्या भार्ाच्या िोत्या. कािी र्स्िू 

आई-र्हडलािंच्या दखेील िोत्या. परिंिु िी कािी त्यािंची कोणाची असेल अस ेत्याला र्ाटेना. त्यारु्ळे 

या र्स्िूशी जास्ि कािी खेळण्यापूर्ी िी कोणाची आि ेि ेजाणून घेण ेगरजेचे आि ेअस ेत्याला 

र्ाटले. म्िणून त्याने आईला फोन लार्ला आहण हर्चारले, “आई, िी स्टोअर र्ध्ये असललेी 

निीदार पेटी कोणाची आि?े” 

“कुठली पटेी? आहण िू स्टोअरर्ध्य ेकाय शोधि िोिास?” 

“कािी शोधि नव्ििो. किं टाळा आला म्िणून स्टोअर उघडून पिाि बसलो िोिो. हिथ े

कोपऱ्याि र्ला एक निीदार लाकडाची पेटी कदसली. िी कोणाची आि?े” 

“र्ला नािी र्ाहििी.... र्ी लग्न करून या घराि आली िेंव्िािी िी हिथे िोिी. जाऊद े

ना िुला काय करायचे आि?े” 

“ठीक आि”े अस ेम्िणून त्याने फोन खाली ठेर्ला.  

त्याला लिाि आल े कक आईला कािी र्ाहििी नािी. परिंिु त्याला र्ाहििी करून 

घ्यायचे िोिे कक िी नक्की कोणाची आि.े कारण अशा प्रकारची दबुीण त्याच्या ऐकण्याि र् 

पािण्याि दखेील नव्ििी. म्िणून त्याने र्हडलािंना फोन लार्ला, “बाबा, किं टाळा आला म्िणून र्ी 

स्टोअर उघडून हिथल्या र्स्िू पिाि बसलो िोिो. िर हिथ ेकोपऱ्याि र्ला एक निीदार लाकडी 

पेटी कदसली. िी कोणाची आि?े”  
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“अरे िी र्ाझ्या र्हडलािंची म्िणजे िुझ्या आजोबािंची आि.े” 

“त्या पेटीि काय आि?े िी आजोबािंच्या कार्ाची र्स्िू िोिी का? आजोबा काय करि 

िोिे? ” 

“अरे िुझे आजोबा शास्त्रज्ञ िोिे. भौहिकशास्त्र या हर्षयाचे. आईन्स्टाईनने र्ािंडलले्या 

टाईर् र्शीन या कल्पनेने िे फार प्रभाहर्ि झाल ेिोिे. त्यारु्ळे हनर्ृत्तीनिंिर सिि िे िळघराि 

कािी िरी करि बसलले ेअसि. म्िणायचे र्ी टाईर् र्शीन ियार करणार आि.े िे गेल्यानिंिर 

त्यािंचे सगळे सार्ान र्ी भिंगारर्ाल्याला दऊेन टाकल ेिोिे. या पेटीची निी छान र्ाटल्याने र्ी 

िी िेर्ढी ठेर्ली िोिी. बरे झालिं िू िी काढलीस. भिंगारर्ाल्याला दऊेन टाकायला सािंग कोणाला 

िरी. कारण िी काय आिा कोणाच्या कार्ाची नािी.” 

आिा र्ात्र र्ोिनची उत्सुकिा िाणली गेली. त्याने हर्चारल,े “र्ी िी उघडून पहिली 

िर चालले का?” खरिं िर त्याने िी आधीच उघडली िोिी.  

“िो कािी िरकि नािी. बघ िुझ्या कार्ाच्या आििे का त्यािील गोष्टी. बरिं िु कसा 

आिसे. जेर्ण पाणी र्ेळेर्र कर.”  

“सगळे छान चाल ूआि.े ठेर्िो आिा.” अस ेम्िणनू र्ोिनने फोन ठेर्ला. आिा त्याला 

पेटीिील र्स्िू नीट पिायची घाई झाली िोिी.  

 या र्स्िू कोणाच्या आििे आहण याि काय असू शकिे याचा साधारणपणे 

र्ोिनला अिंदाज आला िोिा. कदाहचि आजोबािंनी टाईर् र्शीन बनर्ण्यासाठी गोळा केलेल्या 

र्स्िू िर नसिील याि. आिा िो र्ेगळ्याच नजरेने त्या सर्व र्स्िूकड ेपिायला लागला. त्याने 

सुरुर्ािीला अिंगठी बािरे काढली र् पाहू लागला. िी जाळीदार अिंगठी िोिी. अिंगठीिील 

खड्याच्या खाली एक छोटी डब्बी िोिी. अगदी घड्याळाच्या र्हशनसारखी. त्याने िी अिंगठी 

बोटाि घालायचा प्रयत्न केला. िर त्याला िी खूप र्ोठी िोि िोिी. त्याला र्ाटले आजोबा चािंगल े

बलदिंड असिील. त्यारु्ळे त्यािंचे बोटिी जाड असणार. िशीच अिंगठी बोटाि ठेऊन िो अिंगठीि 

असललेा कागद उलगडून पाहू लागला. त्याने िे सिंस्कृि र्ाक्य पहिल े िर त्याला िे एखाद्या 

र्िंत्रासारखा र्ाटल.े र्ोिनने िो र्िंत्र र्ाचण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सलग असा िो र्ाचिा येईना. 

त्याने दोन-िीन र्ेळा प्रयत्न केला. निंिर त्याला िो र्िंत्र सलग र्ाचिा आला. र्ग त्याने शेर्टचे 

एकदा म्िणून िो र्िंत्र स्पष्टपणे र्ोठ्याने उच्चारला. आहण काय आश्चयव. त्या अिंगठीची जाळी एकदर् 

आकसल्यासारखी झाली आहण िी अिंगठी त्याच्या बोटाि अगदी र्ापाची असल्याप्रर्ाणे घट्ट 
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बसली. र्ोिन या प्रकाराने एकदर् दचकलाच. र्ग त्याच्या लिाि आल ेकक िी अिंगठी आहण या 

र्िंत्राचा कािीिरी सिंबिंध आि ेम्िणून िर आजोबािंनी िे एकत्र ठेर्ले िोिे. कदाहचि िा र्िंत्र त्या 

अिंगठीचा पासर्डव असला पाहिजे.  

 आिा र्ात्र त्याला र्ाटायला लागले कक या पेटीिील इिर गोष्टींचा देखील 

असाच कािीिरी सिंबध नक्कीच असले म्िणून त्याने कॅलेंडर काढल ेआहण नीट पाहू लागला. सर्ावि 

र्रिी हजथ ेएखाद ेहचत्र असिे हिथ ेर्ोकळी जागा िोिी. त्याच्या खाली र्ोठ्या अिरार्ध्य ेसाल 

हनर्डण्यासाठी चार आकड े िोिे. आिा त्यार्र १९७० साल हनर्डल े िोिे. आहण प्रत्येक 

आकड्याच्या खाली ०िे ९ असे आकड ेएकाखाली एक िोिे. ज्याचा उपयोग करून दसुरे साल 

हनर्डिा येऊ शकि िोिे. त्याच्या बरोबर खाली र्हिना िोिा. ज्यार्र आिा फेब्रुर्ारी र्हिना 

दाखर्ि िोिा. आहण त्याच्या खाली इिर र्हिने िोिे. सर्ावि खाली िाररख हनर्डण्यासाठी दोन 

आकड ेिोिे. आिा हिथ े०४ िारीख िोिी. त्याच्या खाली दखेील ० िे ९ असे आकड ेएका खाली 

एक िोिे. िे र्ापरून िारीख हनर्डिा येऊ शकि िोिी. िे सर्व आकड ेर् र्हिने ि ेकुठल्यािरी 

हर्हशष्ठ धािूचे िोिे. कदाहचि चािंदी ककिं र्ा िसा कदसणारा दसुरा कुठलािरी धािू असार्ा. शेर्टी 

त्याने पुन्िा दबुीण पिायला घेिली. त्या दबुीण सारख्या कदसणाऱ्या आयिाकृिी ठोकळ्याच्या 

सर्व बाजूला कुठे चभिंग िर कुठे काचा अशाप्रकारे बऱ्याच काचा र् बऱ्याच चभिंग लार्लले्या कदसि 

िोत्या. परिंिु दबुीण म्िणनू एकच चभिंग र्ापरली जाि असल्याचे लिाि आले. र्ग त्याच्या लिाि 

आले कक त्या दरु्बवणीिून उिंचार्रची गोष्ट म्िणजे छिाच्या कोपऱ्यािील छोटा डाग र्ोठा कदसि 

आि.े त्याला र्ाटले कक कॅलेंडर यािून पहिल ेिर कािीिरी िोि असले. परिंिु िेर्ढ्या उिंचीर्र 

कॅलेंडर लार्णे शक्य नव्ििे. त्यारु्ळे दरु्बवणी सारखी िी र्ास्िू त्याने जहर्नीर्र ठेर्ली र् त्याच्या 

सर्ोर स्टुल ठेर्ून त्यार्र कॅलेंडर ठेर्ले. थोड ेइकड े हिकड े केल्यार्र त्याला कॅलेंडर कदसायला 

लागल.े परिंिु कािीिी व्िायला ियार नव्ििे.  

 र्ोिनचे लि दरु्बवणीिून पािण्यासाठी असलले्या हछद्राच्या खाली असलले्या 

एका खाचेकड ेगेल.े त्या खाचेच्या खड्ड्ड्याचा आकार िा अिंगठीिल्या खड्याच्या आकाराचा िोिा. 

र्ग त्याने पटकन अिंगठी बोटािून काढली र् हिथे लार्ण्याचा प्रयत्न केला. परिंिु कािीिी िोि 

नव्ििे. त्याने अिंगठी परि बोटाि घािली आहण हिथे लार्ण्याचा प्रयत्न केला िर यार्ेळेस िी 

पटकन त्या खाचेि जाऊन बसली. त्याने िी अिंगठी खाचेिून काढण्याचा प्रयत्न केला िर िी कािी 

हनघायला ियार नव्ििी. िी त्याने थोडी कफरर्ून काढण्याचा प्रयत्न करि असिाना िी 

घड्याळाच्या काट्याच्या कदशेने (clockwise) कफरर्ली गेली आहण निंिर िी अिंगठी त्या खाचेिून 
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हनघाली. परिंिु काय आश्चयव अिंगठी हनघाल्यानिंिर ट्रान्सफार्वर हचत्रपटािील गाड्यािंप्रर्ाणे िो 

ठोकळा उलगडू लागला. उलगडून िे ४ बाय ४ फुटाच्या चौकोनाएर्ढे ककिं र्ा त्याच्यापेिा र्ोठे र् 

साि फुट उिंचीचे र्ोठे यिंत्र ियार झाले. त्या यिंत्राने खोलीचा बराच र्ोठा भाग व्यापला िोिा. 

त्याला स्र्िःलाच र्ाहििी नव्ििे कक ि ेनक्की काय आि.े जर दसुऱ्यािंनी िे यिंत्र पाहून प्रश्न हर्चारल े

िर काय उत्तर द्यायचे. या हर्चारणे बािरेून कोणी पाहू नये म्िणून र्ोिनने िाबडिोब उठून 

खोलीचे दार र् हखडक्या आिून बिंद करून घेिल्या. आिा त्यार्रील काचा र् चभिंग या आिर्ध्य े

र्ेगर्ेगळ्या जागेर्र कदसि िोत्या. त्या यिंत्रार्ध्ये कािी प्रीझर्च्या आकाराचे लिान र्ोठे अस े

बरेच काचेचे ठोकळेदखेील िोिे. कािी चभिंग ह्या बािरेच्या बाजूला कदसि िोत्या. आिा दरु्बवणीचे 

पािायचे हछद्र एका बाजूला र् र्ाणसाच्या डोळ्याच्या उिंचीर्र आललेा कदसि िोिा. त्यािून 

अजूनिी िे कॅलेंडर स्पष्ट कदसि िोिे. आिा त्याला त्या र्हशनच्या आिल्या बाजूला बरीच 

र्ेगर्ेगळ्या आकाराची र् जाडीची काटेरी चाके (machine wheels) कदसि िोिी. िे एक 

ककचकट यिंत्र आि ेअस ेर्ाटि िोिे.  

 त्याने नीट कफरून बािरेच्या सर्व बाजूने िे र्शीन पहिले. एक सगळ्याि 

र्ोठ्या आकाराची चभिंग एखाद्या रडारच्या हडशसारखी थोडी बािरे हनघून आकाशाकड ेबघि 

िोिी. त्याने िेथून कािी कदसिे ि ेपािण्यासाठी र्ोिन हखडकीि चढला. िरीिी त्याला नीटस े

कािी कदसेना. त्यारु्ळे त्याने हखडकीच्या र्रची झडप उघडली. परिंिु त्याला कािी कदसेना. कारण 

ि ेसगळे पिायच्या नादाि र्ोिनच्या ि ेलिाि आले नव्ििे कक रात्र झाली आि ेर् बािरे आिा 

चािंगलाच अिंधार पडला िोिा. त्यारु्ळे र्ोिन खाली उिरला र् कशाप्रकारे त्या चभिंगाि 

पािण्यासाठी प्रकाश टाकिा येईल याचा हर्चार करू लागला. त्याने गॅरेजर्ध्ये जाऊन टॅाचव 

आणायचे ठरर्ल.े त्यासाठी खोलीच्या बािरे जाण्यासाठी त्याने बोटािून अिंगठी बािरे काढली. 

िर पटकन घडी िोऊन िे यिंत्र पूर्ीप्रर्ाणे छोट्या आकाराि गेले. त्याला लिाि आले कक या 

अिंगठीने बरेच कािी हनयिंहत्रि िोिे आि.े आिा ि ेसर्व उद्या सकाळी हनर्ािंि पाहू या असे र्नाशी 

ठरर्ून त्याने सर्व पसारा आर्रून पेटीि पुन्िा ठेऊन कदला. आहण पटेी त्याच्या बेडखाली सरकारू्न 

ठेर्ली.  

 खाली डायचनिंग खोलीर्ध्ये जाऊन त्याने जेर्ण केले. खोलीि येऊन अिंथरुणार्र 

पडला. पडल्या पडल्या िो हर्चार करू लागला ि ेयिंत्र म्िणजे नक्की काय असेल? िचे िर टाईर् 

र्शीन नसेल ना? या हर्चारािच त्याला झोप लागली. त्याला स्र्प्नाििी िेच र्शीन सारख ेकदसि 

िोिे.  
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 दसुऱ्या कदर्शी पुन्िा एकदा िे र्शीन कधी पाििो अस े त्याला झाले िोिे. 

त्याने सर्व सकाळच्या हर्धी आर्रल्या. कार्र्ाल्या र्ार्शी आल्या िोत्या त्यािंनी ियार करून 

कदलेला चिा, नाश्िा केला. आहण त्यािंना सािंहगिले कक स्र्यिंपाक करून झाल्यार्र िुम्िी दार ओढून 

घेऊन गेलाि िरी चालले. िेर्ढ्याि कपड े धुण्यासाठी र्ार्शी आल्या. त्यािंनािी त्याने िेच 

सािंहगिले. त्यानिंिर िो त्याच्या खोलीि गेला. त्याने कालप्रर्ाण ेस्टूलर्र कॅलेंडर ठेर्ले. अिंगठी 

बोटाि घािली आिा िी सिज बोटाि जाऊन त्याला बसि िोिी. म्िणजे फक्त पहिल्यािंदा नर्ीन 

र्ाणसाला िी घालिाना िो र्िंत्र म्िणणे गरजेचे असिे ि ेत्याच्या लिाि आले. त्यानिंिर त्याने 

अिंगठी त्या खाचेि घालनू अिंगठी कफरर्ली आहण यिंत्र र्ोठे केले. इिर कोणाला िो काय करिो 

आि ेककिं र्ा काय पाििो आि ेि ेकळू नये म्िणून त्याने खोलीचे दार र् हखडक्या लार्ल्या िोत्या. 

आिा त्याने र्रची झडप उघडून िी रडारसारखी बािरे असणारी चभिंग पिायला गेला. िर झडप 

उघडिाच िे चभिंगच त्या कदशेने र्ळल ेआहण बािरेुन येणारा सूयवप्रकाश त्याच्यार्र पडले अशा 

पद्धिीने स्र्िःला सरकर्ून घेिल.े जस े त्या चभिंगार्र सूयवप्रकाश पडला िसा त्यार्रील प्रकाश 

परार्िीि िोऊन यिंत्रार्धल्या सर्व काचा र् चभिंगार्र पडला. आहण िे र्शीन एकदर् प्रकाशाने 

चर्कु लागल ेिोिे. त्याने हनट पाहिल्यार्र त्याच्या लिाि आले जेथ ेदरु्बवणीचे पिायचे हछद्र िोिे 

त्याच्या बाजूला र्ाणसाला आिा जािा येईल अशी जागा िोिी. यिंत्राच्या र्ध्यभागी एक र्ाणसू 

उभा रािील एर्ढी जागा िोिी. आहण एक प्रकाशाचा झोि त्या र्ध्यभागाि येऊन पडि िोिा.  

  आिा त्याने आि जायचे ठरर्ले. िो िळूच यिंत्राच्या र्ध्यभागाि असणाऱ्या 

जागेि आला िर त्याच्या लिाि आल े कक िो प्रकाशझोि साधारण अिंगठीच्या जर्ळपास येि 

िोिा. त्याला र्ाटले कदाहचि िो प्रकाश अिंगठीर्र पडल्यानिंिर कािी िरी िोईल. परिंिु आिा िो 

प्रकाश अिंगठीर्र पडि नव्ििा. कदाहचि आजोबािंच्या र् त्याच्या उिंचीिील फरकार्ुळे ि ेिोि 

असेल. र्ग त्याने जेथून िो प्रकाश परार्िीि िोऊन िेथे येि िोिा त्या काचेला िाि लार्ला िर 

िी काच थोडी िालि िोिी. त्याने िी काच थोडी िलर्ल्यार्र अिंगठीर्र प्रकाश पडू लागला. 

परिंिु िरीिी कािी झाल ेनािी. र्ोिनला र्ाटल ेकदाहचि आजोबा इथपयंिच ि ेर्शीन करू शकल े

असिील. करण अिंगठीर्र प्रकाश पडूनिी कािी िोि नव्ििे. त्याने उभे राहिल्या राहिल्या 

अिंगठीचा िाि िलर्ायला सुरुर्ाि केली. एका हर्हशष्ठ कोनाि अिंगठी गेल्यार्र. अिंगठीिून खूप 

प्रकाश बािरे पडला र् त्या यिंत्रािील सर्व चाके एकदर् कफरायला सुरुर्ाि झाली. ह्या सर्व प्रकाराने 

िो दचकला. आजूबाजूचे सर्व कफरिी चाके र् चर्कणाऱ्या काचा पाहून त्याला आपण एका 

हिऱ्याच्या घड्याळाि उभ ेअसल्यासारख ेर्ाटि िोिे. परिंिु एर्ढी सगळी चाके कफरि असिाना 

आर्ाज िोि नव्ििा. कािी र्ेळािच चाकािंचा र्ेग र्ाढला आहण त्याला केर्ळ प्रकाशच कदस ू
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लागला. त्याचे शरीर एकदर् िलके झाल्याचा त्याला भास िोऊ लागला. त्यानिंिर कािी र्ेळािच 

प्रकाश नािीसा झाला. िो आकाशाि उडिो आि ेअसे त्याला र्ाटू लागले. त्याने खाली पाहिल े

िर एक शिर कदसि िोिे. हजथे खूप कर्ी गाड्या कदसि िोत्या. त्याने आजूबाजूला पहिले िर 

त्याला एका बाजूला छोटी टेकडी कदसली. त्या टेकडीर्र एक दऊेळ कदसल.े त्या टेकडीच्या जर्ळ 

एक छोटी बागेसारखे कािी िरी कदसि िोिे. त्याच्या र्ध्यभागी एक उिंच भाग कदसि िोिे. त्या 

भोर्िी पाणी कदसि िोिे. त्या बेटार्र खूप झाडी कदसि िोिी. त्या झाडीच्या र्ध्यभागािून एका 

र्िंकदराचे हशखर र्र आलेल ेकदसि िोिे. र्ग त्याच्या लिाि आल ेकक िी टेकडी म्िणजे पर्विी 

आि ेर् िे िळे म्िणजे सारसबाग आि.े र्ग हनट लि दऊेन पहिल ेिर त्याला रस्त्यार्र एखाद 

दसुरीच गाडी कदसि िोिी. सायकली र् घोडागाडी र्ात्र र्ोठ्या प्रर्ाणाि कदसि िोत्या. एकूणच 

पुण्याि आिाच्या र्ानाने खूप झाडी कदसि िोिे. िळूिळू खालील शिराचा कफरण्याचा र्ेग र्ाढू 

लागला. त्यारु्ळे त्याला चक्कर आल्यासारख ेिोऊ लागल.े त्याने पटकन िािािील अिंगठी काढली. 

िर त्याने स्र्िःला यिंत्रार्ध्य ेउभ ेअसलले ेपाहिले. त्याला प्रचिंड थकल्यासारख ेर्ाटि िोिे. जसा 

एखाद्या हर्र्ानप्रर्ासानिंिर आपल्याला जेटलॉग येिो अगदी िसा. परिंिु िा जास्िच र्ोठा 

जेटलॉग र्ाटि िोिा. िो िाबडिोब यिंत्राच्या बािरे आला आहण त्याच्या बेडर्र जाऊन पडला. 

पडिािणी त्यालाझोप लागली. िो यिंत्रािून बािरे पडिाच यिंत्र आकसले जाऊन छोटे झाले िोिे. 

परिंिु िे पिायला र्ोिन जागा नव्ििा.  

 जर्ळजर्ळ र्ोिन सिा िास िसा झोपून िोिा. त्याला जाग आली िी त्याला 

लागलले्या कडाक्याच्या भुकेर्ुळे. िो उठला खाली आला िर सर्व नोकरर्िंडळी आपापली कार्े 

करून हनघून गेली िोिी. र्ोिनने जेर्ण केले. आिा त्याला सकाळचा सगळा प्रकार आठर्ला. 

त्याला लिाि आल ेकक िो जुन्या पुण्याि गेला िोिा. पण कधीच्या? र्ग त्याला आठर्ल े कक 

कॅलेंडरर्र १९७० ची िारीख िोिी. म्िणूनच आपण १९७० सालच्या पुण्याि गेलो िोिो. हजथ े

सायकली र् घोडागाड्या र्ोठ्या प्रर्ाणाि िोत्या. र्ग ि े टाईर् र्शीन फक्त कॅलेंडर र्धल्या 

काळाि जाऊन फक्त पुण्यार्रून कफरण्यासाठीच आि ेका? असे त्याला र्ाटू लागले. त्याचे दसुरे 

र्न म्िणू लागले अजून कािीिरी नक्की असणार त्या पेटीर्ध्ये ककिं र्ा त्या र्शीनर्ध्ये जेणेकरून 

आपल्याला हिथ ेथािंबिा येईल.  

 या हर्चाराि पटकन जेर्ण आर्रून िो खोलीि आला. त्याने पेटीि हनट 

शोधायला सुरुर्ाि केली िर त्याला कािी कदसेना. िेर्ढ्याि त्याच्या लिाि आल ेकक पेटीच्या 

झाकणाला आिल्या बाजूने एक छोटा कप्पा िोिा. त्याने त्याि िाि घालण्याचा प्रयत्न केला परिंिु 

िाि त्यार्ध्ये जाईना. र्ग त्याने दोन बोट घालून चपापले िर त्याला आिा कािी कागद असल्याचे 
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जाणर्ले. त्याने िळूच बोटाने सरकर्ि िे कागद बािरे काढले. एकूण दोन कागदाचे फोटो िोिे. 

एक सारसबागेिील िळ्यािील गणपिीचा फोटो र् दसुरा पुण्यािील र्िंडईचा फोटो िोिा. िा 

इथे कशासाठी आि ेयाचा िो हर्चार करि बसला. िेर्ढ्याि त्याच्या लिाि आल ेकक ि ेफोटो 

कॅलेंडरर्रील र्ोकळ्या जागेच्या आकाराचे आििे. म्िणजे िे हिथ ेलार्ायचे िर नसिील ना? 

असा हर्चार करि त्याने गणपिीचा फोटो त्या र्ोकळ्या जागेि लार्ला. सकाळप्रर्ाणे त्याने 

टाईर् र्शीन चालू केल.े दोन र्ेळेच्या चालू करण्याच्या अनुभर्ार्ुळे िो िे र्शीन चालू करण्याि 

सराईि झाला िोिा. िो आिर्ध्ये जाऊन त्या टाईर् र्शीनर्ध्य ेजाऊन उभा राहिला. अिंगठीर्र 

प्रकाश पडले असा उभा राहिला र् अिंगठीचा कोन नीट केला. िसा र्ोठा प्रकाश झाला चाके 

कफरायला लागली. खूप प्रकाश कदसू लागला आहण जसा प्रकाश नािीसा झाला. िसा त्याला आिा 

शिराऐर्जी सारसबागेिील गणपिी सर्ोर कदसू लागला. परिंिु िरीिी त्याला िो उडिो आि े

याचाच भास िोि िोिा. त्याला कळेना थािंबायचे आहण उिरायचे कसे? त्याने इकड ेहिकड ेपहिले. 

त्याला एका बाजूला र्ोकळी र् शािंि जागा कदसली. त्याने हिथे एर्ढी शािंििा र् कोणीच कस े

नािी असा हर्चार करून लि दऊेन पाहिल.े िर पढुच्या िणी िो हिथे उिरला िोिा. र्ग त्याच्या 

लिाि आले कक जो फोटो आपण कॅलेंडरर्र लार्िो हिथे आपण पोिचिो. हिथ ेआल्यार्र ज्या 

जागेकड ेलिपूर्वक पाििो हिथ ेआपण उिरिो. आिा त्याने आजूबाजूला पाहिल ेखूप शािंििा 

िोिी. सर्ोरच्या रस्त्यार्र एखाद दसुरी घोडागाडी कदसि िोिी. कािी सायकलींच्या घिंटीचा 

आर्ाज पार दरे्ळाि येि िोिा. र्ोिनने गणपिीला नर्स्कार करून एक प्रदहिणा घािली. 

पहिल्या अनुभर्ािून त्याच्या लिाि आले िोिे कक अिंगठी बोटािून काढल्यार्र िो परि त्याच्या 

काळाि जािो. त्यारु्ळे त्याने एका कोपऱ्याि जाऊन बोटािील अिंगठी काढली. त्याबरोबर िो 

यिंत्राि उभा असल्याचे त्याला जाणर्ले. म्िणजे िो र्िवर्ानाि परिला िोिा. िो र्शीनर्धून 

बािरे येिाच र्शीन पुन्िा छोटी झाली. टाईर् र्शीनर्धून आल्यार्ुळे िो प्रचिंड थकला िोिा. 

त्यारु्ळे िो झोपी गेला.  

 रात्री उहशरा भूक लागल्यार्ुळे त्याला जाग आली. जेर्ण करून पुन्िा झोपी 

गेला. सकाळी सगळे लर्कराि लर्कर आर्रून पुन्िा र्हशनकड ेआला. खरे िर आज सोर्र्ार 

िोिा. त्याला कार्ार्र जारे् लागणार िोिे. उद्या त्याच्या घरािील सगळे परि येणार िोिे. 

त्याला र्ाहििी नव्ििे कक िो पुन्िा ि ेर्शीन र्ापरू शकणार आि ेकक नािी. र्शीनर्ध्ये एखाद्या 

काळाि जाऊन यायचिं म्िटल िरी पूणव एक कदर्स जाि िोिा. या र्शीनबरोबर कदर्स 

घालर्ण्यासाठी त्याने आज सुट्टी घेिली िोिी. आिा त्याने गणपिीचा फोटो काढून दसुरा 

लार्ण्याचा हर्चार केला. िो फोटो काढिाना त्याच्या लिाि आले कक त्या फोटोच्या र्ागे एक 
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बाण िोिा र् त्याच्या टोकाशी र्ोठा लाल रटपका िोिा. एखादा फोटो लार्ल्यार्र आपण त्या 

रठकाणार्र जािो ि ेआिा त्याच्या लिाि आले िोिे. परिंिु िा बाण र् लाल रटपका काय प्रकार 

आि ेि ेसर्जून घेण्यासाठी त्याने िो बाण कॅलेंडरच्या र्ोकळ्या जागेि लार्ायचा ठरर्ला.  

 त्याने बाणाच्या फोटो र्ोकळ्या जागेि असलेली हुकला लार्ला. िर िो त्या 

बाणाची कदशा खालच्या बाजूला झाली आहण लाल रठपका त्याच्या खालच्या बाजूला आला. 

त्याचे लि खालील िारखेर्र गेले. त्याला र्ाटल ेकक आिा िारीख बदलून पिारे्. म्िणून त्याने 

सिज र्षव बदलून १९९५ केले. निंिर त्याने अिंगठी घािली र्शीनला लार्ली. र्शीन र्ोठी 

झाल्यार्र आि जाऊन त्याने अिंगठीर्र प्रकाशाचा झोि पडले असे पाहिले. अिंगठीचा कोन नीट 

केल्यार्र र्शीन चालू झाले. प्रचिंड प्रकाश पडला. प्रकाश गेला िेंव्िा िो एका बिंगल्यार्र िोिा. 

त्याने बिंगल्याबािरेील र्ोकळ्या जागेकड ेलि दऊेन पाहिल्यार्र िो हिथे उिरला. निंिर त्याने 

थोड ेपुढ ेयेऊन बिंगल्याकड ेपहिल ेिर िो त्याचाच बिंगला िोिा. िो लिान असिाना जसा बिंगला 

िोिा िसाच िोिा. कारण िे १९९५ साल िोिे. त्याचा आिाचा बिंगला िा ८-१० र्षावपूर्ी 

रीनोव्िटे करून घेिला िोिा. त्याच्या लिाि आल ेकक जर बाण र् लाल रठपका असणारा फोटो 

लार्ला कक जेथ ेर्शीन असेल त्याच रठकाणी पोिचिा येि िोिे. त्यारु्ळे त्याने आिा परि जायचे 

ठरर्ले. अिंगठी बोटािून काढल्यार्र िो परि आला. थकल्यार्ुळे िो लगेच झोपी गेला.  

आिा त्याला कधी हर्त्रािंना ककिं र्ा घरािल्या सगळ्यािंना सािंगिो असे झाले िोिे. त्याने 

एका जर्ळच्या हर्त्राला कार्ार्रून सुटल्यार्र घरी यायला सािंहगिले. आहण र्ोिन परि झोपी 

गेला. हर्त्र आल्यार्र त्याने र्ोिनला उठर्ले. र्ोिनने त्याला टाईर् र्शीनबद्दल सािंहगिले. हर्त्र 

र्ोठ्याने िसू लागला. त्याला र्ोिनचे म्िणणे पटायला ियार नव्ििे. र्ोिनने त्याला र्शीन 

दाखर्ायचे ठरर्ल.े र्ोिनने त्याला िी पेटी दाखर्ली. त्यािील सगळ्या र्स्िू दाखर्ल्या. हर्त्राने 

र्ान्य केला कक ह्या त्याच्या आजोबािंच्या काळािील र्स्िू असू शकिील. परिंिु िो िी टाईर् र्शीन 

आि े ि े र्ुळीच र्ान्य करायला ियार नव्ििा. र्ोिनने टाईर् र्शीन चालू करून दाखर्ायचे 

ठरर्ले. परिंिु अिंगठी लार्ली िरी िी र्शीन र्ोठी व्िायला ियार नव्ििी. र्ोिनने ठरर्ल े

हर्त्राच्या बोटाि अिंगठी बसर्ून त्याला र्शीन र्ापरायला सािंगू. र्ोिन हर्त्राच्या बोटाि अिंगठी 

घालण्यासाठी र्िंत्राचा कागद शोधायला सुरुर्ाि केल ेपरिंिु िो त्याला सापडायला ियार नव्ििा. 

हर्त्राने त्याला सर्जर्ायला सुरुर्ाि केली कक िे त्याचे स्र्प्न िोिे. र्ोिनच्या लिाि आले कक िो 

कागद नसेल िर कोणालािी त्या टाईर् र्शीनबद्दल पटर्ून दणे ेअर्घड आिे. त्यारु्ळे िो आिा 

गप्प बसला. र्ोिनचे गप्पपणा पाहून त्याची सर्जूि काढण्यासाठी हर्त्र म्िणाला कक जेंव्िा 

त्याला िो कागद सापडले िेंव्िा िू र्ला पुन्िा बोलार्. हर्त्र हनघून गेल्यार्र त्याने खूप शोधले, 
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परिंिु त्याला कािी केल्या िो कागद हर्ळेना. त्याने अगदी घरािील कचरा दखेील शोधला. परिंिु 

कािीिी उपयोग झाला नािी. त्यारु्ळे त्याने आिा अगदी घरच्यािंना दखेील सािंगायचे नािी अस े

ठरर्ले. आिा िे र्शीन त्याच्या परुिेच राहिले. उद्या सकाळी घरािील सगळे परि यणेार 

असल्याने त्याने िी पटेी आर्रून बेडखाली ठेर्ून कदली.  

िरीिी सगळ्यापासून िी गोष्ट लपहर्णे त्याला योग्य र्ाटि नव्ििे. दसुऱ्या कदर्शी 

सगळ्यािंशी गप्पा र्ारिाना जेंव्िा त्याच्या र्हडलािंनी हर्षय काढला की त्या पेटीचे काय केले. 

त्याने सािंहगिली कक त्याने िी उजून िशीच ठेर्ली आिे. निंिर सिज बोलिा बोलिा त्याने टाईर् 

र्शीन िा हर्षय काढला आहण हर्चारल ेजर आजोबािंनी खरोखरच टाईर् र्शीन शोधल ेअसिे 

िर िुम्िी काय केले असिे. िर प्रत्येकाच्या कल्पना भरपूर पसैे जर्र्णे र् जगार्र राज्य गाजर्णे 

अशाच थाटाच्या िोत्या. त्यारु्ळे यािंना िे सगळे सािंगणे म्िणजे नर्ीन सिंकट ओढरू्न घेण ेठरेल. 

म्िणून त्याने िे आिा कोणालाच सािंगायचे नािी असे ठरर्ले.  

त्याला टाईर् र्शीन र्ापरायची खूप इच्छा व्िायची. परिंिु िे टाईर् र्शीन र्ापरायचे 

म्िणजे आरार्ासाठी कर्ीि कर्ी एक कदर्स िरी जाि िोिा. एक कदर्स सर्ांपासून अज्ञािर्ासाि 

जाणे अर्घड िोिे. त्यारु्ळे सगळे घरािून बािरे जाण्याची र्ाट पिार्ी लागायची. असा कदर्स 

त्याला र्षाविून एखाद दसुऱ्या र्ेळेसच हर्ळि िोिा. र्ेळ हर्ळेल िेंव्िा िो र्ेगर्ेगळ्या काळाि 

जाऊन येि असि. फक्त त्याला एकच खिंि िोिी िी म्िणजे त्याला ि ेकोणालाच सािंगिा येि 

नव्ििे. त्यारु्ळे िे सगळे त्याच्यापुरिेच गुहपि रािि िोिे. ि ेसर्व एक गिंर्ि म्िणून चालू िोिे. 

यािून कोणाला र्दििी िोि नव्ििी याची र्ोिनला सगळ्याि जास्ि खिंि िोिी.  

 एक कदर्स घराि कोणी नािी ि ेपाहून र्ोिनने टाईर् र्शीन बािरे काढले. 

त्याने कॅलेंडरर्र साल टाकले ६०० र्षावनिंिरचे म्िणजे साधरण २६२३ आहण फोटो लार्ला 

बाणाचा. म्िणजे िो पोिोचणार िोिा ६०० र्षावनिंिरच्या त्याच्या घराजर्ळ. त्याने नेिर्ीप्रर्ाण े

टाईर् र्शीन चालू करण्यासाठी जे करारे् लागिे िे सर्व केले. त्यानिंिर िो पोिचला एका 

बिंगल्याजर्ळ. रस्त्याच्या कडलेा कोणी नािी अस ेपाहून हिथे लि कें कद्रि केले आहण र्ोिन ६०० 

र्षावनिंिरच्या पुण्याि उिरला. त्याने शेजारी पहिल ेिर खूप र्ेगळ्या प्रकारच्या हडझाईनचा असा 

बिंगला हिथे झाललेा कदसि िोिा. एकूणच त्याला सगळीकड ेखूप शािंििा जाणर्ि िोिी. त्याने 

त्याच्या सर्यीप्रर्ाणे हिथे चालि कफरायला सुरुर्ाि केली. िो र्ेगर्ेगळ्या काळाि जाऊन 

आल्यार्ुळे उडत्या गाड्या त्याला नर्ीन नव्ित्या. इथे र्ात्र त्याला एखाद दसुरी गाडीच िर्ेिून 

उडिाना कदसि िोिी. रस्त्याच्या कडलेा भरपूर झाडी कदसि िोिी. बरेच लोकिं  ि ेचालिाना ककिं र्ा 
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सायकलर्र जािाना कदसि िोिे. िी सकाळची र्ेळ िोिी. त्याला जाणर्ले कक बरेच जण 

घरािल्या र्ोकळ्या जागेि सूयवनर्स्कार घालि आििे. िर कािी रठकाणी योगासन करणे चाल ू

आि.े कािीजण ध्यानाि बसले आििे. सगळे कसे छान प्रसन्न र्ाटि िोिे. र्ोिनला र्ाटायला 

लागल ेकक िो भहर्ष्याच्या ऐर्जी भूिकाळाि िर गेला नािी ना? 

 िेर्ढ्याि त्याला जाणर्ले कक प्रत्येकाच्या िािाि स्र्ाटव बॅण्ड ककिं र्ा 

घड्याळासारखा एक पट्टा िोिा. सुरुर्ािीला त्याला र्ाटले िे घड्याळ असेल. परिंिु त्यार्रील 

आकड ेकािी बदलि नव्ििे. क्वहचिच कोणाचे िरी आकड ेबदलि िोिे. आहण प्रत्येकाच्या त्या 

पट्ट्ट्यार्र र्ेगर्ेगळे आकड ेिोिे. र्ोिनची खात्री झाली कक ि ेघड्याळ िर नक्की नािी. र्ग ि ेआि े

िरी काय? त्याला िे काय आि ेर् सगळ्यािंनी का घािले आि ेि ेजाणून घ्यायची इच्छा हनर्ावण 

झाली. परिंिु हर्चारणार कोणाला? रस्त्याच्या कडलेा एका झाडाखाली एका र्यस्कर व्यक्तीला 

बसललेे पहिल.े िे कदाहचि आपल्याला र्ाहििी दिेील या हर्चाराने र्ोिन त्यािंच्याकड ेगेला. 

त्यािंना हर्चारले, “काका, एक हर्चारू का?” 

र्ोिनच्या प्रश्नाने िो र्ाणूस एकदर् चककि झाला. त्याने र्ोिनला डोक्यापासून 

पायापयंि हनरखून पािि हर्चारले, “इथला कदसि नािीस? आकदर्ासी भागािून आलास का?”  

र्ोिनला काय उत्तर द्यार्े कळेना, “िो. िुम्िी कसे ओळखलेि?” 

“िुझा पोशाख जुन्या पद्धिीचा कदसिो आि.े िुझ्याकड ेभाषा अनुर्ादक यिंत्र दखेील 

कदसि नािी.” िरी बरिं र्ोिन जीन पॅन्ट र् टी-शटव घालून गेला िोिा. त्याने इकड ेहिकड ेपहिले. 

िेंव्िा त्याच्या लिाि आले कक सगळ्यािंनी साध,े शरीराला लूज असणारे कपड ेघािल ेिोिे.  

र्ोिनने प्रश्नाथवक नजरेने त्याच्याकड ेपािि हर्चारले, “भाषा अनुर्ादक यिंत्र?” 

त्या र्यस्कर व्यक्तीने त्याच्या कानािील छोट्या यिंत्राकड े बोट दाखर्ून त्याला 

सािंहगिले, “ि ेयिंत्र कदसि नािी. याला भाषा अनुर्ादक यिंत्र म्िणिाि. ि ेआपल्याशी बोलणाऱ्याची 

भाषा अनुर्ाकदि करून िुम्िाला ऐकर्िे र् िी भाषा िुम्िाला बोलण्यासाठी र्दि करिे. बरिं ठीक 

आि.े िू म्िणालास कक िू आकदर्ासी भागािून आला आिसे. म्िणजे असेल कािी भाग कक हजथे 

अजून ि ेििंत्रज्ञान पोिचले नसेल. हर्चार काय हर्चारायचे आि ेिुला?” 

र्ोिनने त्यािंच्या िािािील आकड ेअसणाऱ्या त्या काळ्या पट्ट्ट्याकड ेबोट दाखर्ि 

हर्चारले, “ि ेकाय आि?े घड्याळ िर र्ाटि नािी?” 
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“बरोबर. ि ेघड्याळ नािी. ि ेआि ेश्वासयिंत्र. िू एकले असलेच श्वासयिंत्राबद्दल? िस े

ि ेदशेािील सर्व भागाि पोिचले आि.े खूप कर्ी भाग असिील कक हजथ ेि ेअजून पोिचले नसले.” 

“श्वासयिंत्र ? नक्की काय करिे ि?े” 

त्यािंना लिाि आल ेकक याला कािीच र्ाहििी नािी. त्यािंना र्ोिनची ककर् आली. 

त्यािंनी र्ोिनला शेजारी बसण्यासाठी इशारा केला आहण त्याला सर्जारू्न सािंगू लागले, 

“र्ाणसाने खूप प्रगिी केली. र्ेगर्ेगळे र्ैद्यकीय उपकरणिं, साधनिं, उपचार पद्धिी शोधल्या, िरीिी 

र्ाणसाच्या आयुष्यर्ान ठराहर्क र्यावदचे्या पलीकड ेर्ाढेना. आजारार्र उपचार करून बरे केल े

िरी हृदयहर्काराने र्ारि िोिी. ककिीिी प्रयत्न केला िरी हृद्यहर्काराने र्रणाऱ्याचे प्रर्ाण कािी 

केल्या कर्ी नव्ििे िोिे. अगदी लिान र्यािल्या र्ुलािंनादखेील हृद्यहर्काराचा झटका येऊ 

लागला. र्ग शास्त्रज्ञािंनी भारिीय अध्यात्र् आहण ग्रिंथ यािंचा आधार घऊेन थोड्या र्ेगळ्या 

पद्धिीने हर्चार करायला सुरुर्ाि केली. खूप सिंशोधनानिंिर अस ेलिाि आले कक र्ाणसू जन्र्ाला 

येिो िेंव्िा येिाना ठराहर्क प्राणशक्ती घेऊन येिो. त्या हर्ळालले्या प्राणशक्तीर्रच त्याचे आयुष्य 

ठरि.े िी प्राणशक्ती कोणाला कर्ी िर कोणाला जास्ि का हर्ळिे यार्र सिंशोधन अजून चाल ू

आि.े त्यािंना र्ाटिे कदाहचि िे पूर्वजन्र् अथर्ा पूर्वकर्ावर्र अर्लिंबून असेल. त्यार्र अजून 

सिंशोधन चाल ूआि.े परिंिु िी प्राणशक्ती र्ोजायची कशी यार्र सिंशोधन झाल्यार्र लिाि आले 

िी प्राणशक्ती िी श्वासािील ऑहक्सजनचे ज्र्लन करून शरीराला उजाव दणे्यासाठी र्ापरली जािे. 

र्ग प्रत्येक श्वासाला ककिी प्राणशक्ती र्ापरली जािे ि ेशास्त्रज्ञािंना कळले. त्यानिंिर त्यािंनी ि े

श्वासयिंत्र शोधून काढले. ि े यिंत्र िुर्चे ककिी प्राणशक्ती हशल्लक आि े ि े श्वासाच्या सिंख्यचे्या 

स्र्रूपाि दाखर्िे.” 

“परिंिु िुम्िी िर आिा श्वास घेि आिाि िरी आकड ेकर्ी का िोि नािीि?” त्यािंना 

र्ध्येच िोडि र्ोिनने प्रश्न हर्चारला.  

“ि ेश्वासयिंत्र िजारािंर्ध्ये आकड ेदाखर्िो. िजारापेिा कर्ीचे आकड ेपािण्यासाठी ि े

हनळ्या रिंगाचे बटन दाबून ठेर्ार्े लागिे.” त्यािंनी िे दाबून धरले. त्यानिंिर त्या श्वासयिंत्रार्र 

िीनच आकड ेकदसि िोिे र् प्रत्येक श्वासागहणक आकडा कर्ी िोि िोिा. निंिर त्यािंनी िे बटन 

सोडल ेिर पुन्िा न बदलणारे आकड ेकदसू लागल.े  

र्ोिनने लगेच हर्चारल,े “ या यिंत्रार्ुळे काय साध्य झाले?” 
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“या यिंत्रार्ुळे सगळ्यािंना कळू लागले कक आपले ककिी आयुष्य म्िणजेच ककिी श्वास 

हशल्लक आििे. त्यारु्ळे कर्ीि कर्ी श्वास घेण्यासाठी श्वासाचे प्रकार र् ध्यान करायला सुरुर्ाि 

झाली. आिा लिाि आले िोिे कक र्ाणसू र्रिो एकिर त्याचा श्वास सिंपिो िेंव्िा ककिं र्ा शरीर 

नष्ट झाले िर. शरीराला आजार झाला ककिं र्ा कोणी शरीराला र्ारल ेिर श्वास हशल्लक असला 

िरी र्ाणूस र्रिो. त्यारु्ळे र्ाणूस जास्ि शरीराची र् श्वासाची काळजी घ्यायला लागला आिे. 

सगळेजण जास्ि श्वास न र्ाया घालर्िा करायचे उत्तर् व्यायार् म्िणजे योगप्रकार र् 

सूयवनर्स्कार यार्र भर द्यायला लागले. हशर्ाय र्ानहसक स्र्ास्थ्य ढासळू नय े म्िणून दखेील 

प्रयत्न करू लागल.े रागार्णे, ओरडण,े चीड चीड करणे कर्ी झाल.े कारण या सर्व प्रकाराि श्वास 

जास्ि खचव िोिाि. यार्ळेु लोकािंना आपल ेश्वासाची चािंगली काळजी घेऊ लागला.” 

र्ध्येच र्ोिनने हर्चारेल, “शरीर सगळे चािंगल ेअसेल आहण श्वास सिंपले िर?” 

“जेंव्िा श्वास सिंपिो म्िणजेच प्राणशक्ती सिंपिे. िेंव्िा ऑहक्सजनचे ज्र्लन थािंबिे र् 

सािहजकच शरीराला हर्ळणारी उजाव थािंबिे. उजाव न हर्ळाल्याने सर्ावि पहिले बिंद पडिो िो 

रक्ताचा पिंप म्िणजे आपले हृदय. िेंव्िाच हृदयहर्काराचा झटका येिो. आिा त्या व्यक्तीलािी 

कधी हृदयहर्काराचा झटका येणार ि ेपहिलेच कळल्यार्ुळे सगळेजण त्या र्ानहसक ियारीि 

राििाि. आहण योग्य त्या कौटुिंहबक र् आर्थवक र्ाहििीची दरे्ाण-घेर्ाण करिाि. त्यारु्ळे बरेच 

भहर्ष्याि हनर्ावण िोणारे प्रश्न हनकाली लागिाि.” 

“एखाद्याचे शरीर नष्ट झाल्याने त्याचा र्ृत्यू िोि असेल आहण त्याचे र्ात्र खूप श्वास 

हशल्लक असिील िर िे दसुऱ्याला दणे्यार्र सिंशोधन नािी का झाले?” 

“खूप हुशार कदसिोस? झाले त्यार्र िी सिंशोधन झाले आि.े एकर्ेकािंची प्राणशक्ती 

म्िणजेच श्वास एकर्केािंना दिेा येिाि. परिंिु बाजाराि उपलब्ध असणाऱ्या अशा यिंत्रािून फक्त 

दसुऱ्याकडून श्वास घेण्याची सुहर्धा आि.े म्िणजे र्ी ि ेहपर्ळे बटन दाबल ेकक एक छोटी सुई 

र्ाझ्या शरीराि जािे आहण र्ाझ्या शरीराि दसुऱ्याने कदलेली प्राणशक्ती जािे. परिंिु त्यासाठी जो 

र्ला प्राणशक्ती दणेार आि ेत्याचे अस ेश्वासयिंत्र र्ाझ्या श्वासयिंत्राला एका हर्हशष्ठ केबलने जोडारे् 

लागिे. हशर्ाय श्वास दणे्यासाठीच्या यिंत्राला एक लाल बटन असि.े िे दाबले कक त्याची प्राणशक्ती 

दसुऱ्याकड ेजायला सुरुर्ाि िोिे. परिंिु लाल बटण असललेे श्वासयिंत्र बाजाराि उपलब्ध नािी. 

त्याच्या हर्क्रीला कायद्याने बिंदी आि.े िे फक्त सरकारच्या हनयिंत्रणाि आि.े कायद्याने परर्ानगी 

कदलेली र्ैद्यकीय हस्थिी हनर्ावण झाली िरच श्वास दरे्ाण घेर्ाणीला परर्ानगी आिे. म्िणजे 

ब्रेनडडे र्गैरे... िेदखेील सरकारी अहधकाऱ्यासर्ोर. जर लाल बटणाचे श्वासयिंत्र बाजाराि 
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उपलब्ध झाल ेिर श्वासाचा काळाबाजार र् चोरी करण ेसुरु िोईल. त्यारु्ळे एका दषृ्टीने िे योग्यच 

आि.े” 

र्ोिनने हर्चारले, “ि ेसगळ्या लोकािंपयंि पोिचले नािी का?” 

“िसे पाहिल ेिर सर्व रठकाणी पोिचले आि.े राहिला असेल एखाद दसुरा भाग. िुला 

घ्यायचे असेल िर िे बाजारािून हर्कि घेिा येिे.” 

एक प्रश्न हर्चारू का नको असे र्ोिनच्या र्नाि चालले िोिे. ि े त्या र्ाणसाच्या 

लिाि आले, “हर्चार काय हर्चारायचे आि ेिे?” 

“र्ी िुर्चे श्वासयिंत्र र्ापरून र्ाझे ककिी श्वास हशल्लक आि ेि ेपाहू शकिो का?” 

त्यार्र त्या र्ाणसाने त्याच्या िािािील श्वासयिंत्र काढून र्ोिनला कदले, “एक छोटी 

सुई टोचल्यासारख ेिोईल पहिल्यािंदा.” 

र्ोिनने िे श्वासयिंत्र घािल ेर् स्र्िःच्या िािाि घालून चाल ूकेल.े लगेच त्याला छोटी 

सुई टोचल्यासारख ेझाल.े आहण यिंत्राने “३१, ६८, २४” ि ेआकड ेदाखर्ल.े िो र्ाणसू म्िणाला, 

“िुझे एर्ढे िजार श्वास हशल्लक आििे.” 

र्ोिनने श्वासयिंत्र काढून त्यािंना परि कदले. र्ग त्या र्ाणसाने सािंहगिले, “ 

साधारणपण ेिुझे ३१ र्षव आयुष्य अजून हशल्लक आि.े” 

“कसे काय?” 

“सर्वसाधारण र्ाणूस दर हर्हनटाला १८-२० श्वास घेिो. त्या हिशोबाने अिंदाजे १ 

कोटी श्वास प्रत्येक र्षावला लागिाि. आिा िुझ्यार्र अर्लिंबून आि े अजून आयुष्य ककिी 

र्ाढर्ायचे िे.” 

“म्िणजे?” 

“श्वासार्र हनयिंत्रण हर्ळर्ून प्रत्येक हर्हनटाला १२ पयंि श्वास खाली आणिा येिाि 

ि े र्ी स्र्िः पाहिलेल े आि.े कदाहचि त्याच्यािी खाली आणिा येि असिील परिंिु र्ाझ्या 

र्ाहििीि िरी नािी. र्ी र्ाझा र्ेग १५-१६ पयिं आणला आि.े जर िू िुझ्या श्वासाचा र्ेग १६ 

र्र आणलास िर िू िुझ ेआयुष्य अजून ६ र्षव र्ाढूर्ू शकशील” 
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र्ोिनला ि ेसगळे चर्त्काररकच र्ाटि िोिे. िेर्ढ्याि र्ोिनच्या लिाि आल ेकक 

आपण र्ेगळ्या काळाि आलो आिोि. त्यारु्ळे िो लगेच त्यािंना म्िणाला, “र्ाहििीच्या ओघाि 

ककिी र्ेळ गेला कळलचे नािी. र्ला हनघायला िर्े. काका छान र्ाहििी कदलीि. खूप खूप 

धन्यर्ाद. हनघिो.” 

असे म्िणून र्ोिन िाबडिोब िेथून हनघाला र् एका कोपऱ्याि जाऊन त्याने अिंगठी 

काढली आहण िो र्िवर्ानाि परिला. खूप थकर्ा आल्याने िो लगेच झोपी गेला. उठल्यार्र 

र्ोिनला ६०० र्षावनिंिरचे जग र् िेंव्िाची प्रगिी आठर्ली. हशर्ाय आपले स्र्िःचे ककिी श्वास 

हशल्लक आि ेिे कळल्याने आनिंद िी झाला. त्याने लगेच घड्याळ लारू्न एका हर्हनटाि िो ककिी 

श्वास घेिो ि ेर्ोजले. िो एका हर्हनटाला १९ श्वास घेि िोिा. आिा त्याने िी कर्ी करण्याचे 

ठरर्ले. त्यासाठी ध्यानधारणा र् श्वसनप्रकार हशकायचे ठरर्ले. पहिल े िो सूयवनर्स्कार र् 

योगासन करि िोिा. परिंिु साित्य नव्ििे. आिा त्याला त्याचे गािंभीयव लिाि आले िोिे. त्यारु्ळे 

शरीर सुदढृ रािण्यासाठी सूयवनर्स्कार र् योगासन हनयहर्ि करण्याचे ठरर्ले. ह्या भहर्ष्यािील 

भेटीर्ुळे त्याच्या जीर्नपद्धिीि खूप बदल झाला िोिा.  

 आिा त्याला पुन्िा त्या जगाि जायची इच्छा िोि िोिी परिंिु त्यासाठी र्ेळ 

हर्ळेनासा झाला. कारण आिा र्ोिनचे लग्न झाले िोिे. त्याने ि े सगळे त्याच्या बायकोला 

सािंगण्याचा प्रयत्न केला िर हिनेिी िे सर्व िसण्यार्ारी नेले. त्यारु्ळे हिच्याशी दखेील आिा हर्षय 

बोलून उपयोग नव्ििा. कारण टाईर् र्शीन िो कोणाला दाखर्ू शकि नव्ििा. आिा बायको 

िसेच घरािील इिर सर्व बािरे गेल्याहशर्ाय र्ोिनला दसुऱ्या काळाि जायला हर्ळणार नव्ििे. 

िसे िोण ेखूप अर्घड असायचे. बायको र्ािरेी गेली िरी घरचे असायचे. घरचे बािरे गेले िरी 

बायको त्याच्याजर्ळ असायची. ३-४ र्षाविून एकदा त्याला एखादा कदर्स िसा र्ोकळा हर्ळि 

असि. त्यासाठी दखेील त्याला बऱ्याच गोष्टी जुळर्ून आणाव्या लागि असि.  

 खूप र्षांनिर असेच एक कदर्स र्ोिन एकटाच घराि िोिा. त्याने ६०० 

र्षावनिंिरच्या काळाि जाऊन यायचे ठरर्ले. नेिर्ीप्रर्ाणे सर्व गोष्टी करून िो त्या ६०० 

र्षावनिंिरच्या काळाि गेला. हिथे िो रस्त्यािून कफरि िोिा. िेंव्िा त्याने पाहिले कक एका 

बिंगल्याच्या गच्चीिून एक ८-१० र्षावचा र्लुगा त्याच्या उडणाऱ्या फ्लोटर र्रून उडि पुढ े

हनघाला. र्ोिन त्याला पािि चालला िोिा. र्ोिनच्या लिाि आले कक कािी अिंिर गेल्यार्र िो 

र्ुलगा र्र-खाली िलेकार्े खायला लागला आि.े र्ोिनच्या र्ाटल ेकक िो बहुिेक आिा खाली 

पडणार. त्यारु्ळे र्ोिन पळि त्याला सार्रण्यासाठी गेला. परिंिु र्ोिनने त्याला झेलण्यापुर्ी िो 
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खाली पडला. र्ोिन र्ध्ये गेल्याने िो डोक्यार्र आपटिा आपटिा र्ाचला िोिा. परिंिु िरीिी 

त्याच्या पायाला चािंगलचे लागल ेिोिे. त्यारु्ळे त्या र्ुलाला उठिा येि नव्ििे. या सगळ्याि 

र्ोिन दखेील खाली पडला र् त्याचे कपड ेथोड ेखराब झाल ेिोिे. र्ोिनने त्या र्ुलाला उचलल े

र् त्याच्या घरी घेऊन हनघाला. त्या र्ुलाने त्याचे फ्लोटर जािाना िािाि घेिल ेिोिे. िो र्लुगा 

कुठल्यािरी सिंस्कृि सदशृ्य भाषेि त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करि िोिा. र्ोिन त्याच्याशी 

र्राठीि बोलण्याचा प्रयत्न करि िोिा. दोघािंची भाषा एकर्ेकािंना सर्जि नव्ििी. र्ोिनच्या 

लिाि आल ेकक त्या र्ुलाच्या कानाि भाषा अनुर्ादक र्शीन नािी त्यारु्ळे सिंभाषण िोणे अर्घड 

िोिे. िो िसाच त्याला उचलून त्या र्लुाच्या घरी आला.  

 र्ोिनने त्या र्ुलाच्या घराच्या दरर्ाज्याि जाऊन उभा रािािच. त्या घराचा 

दरर्ाजा एका बाईने उघडला. बहुिेक र्ोिन त्या बिंगल्याच्या र्ुख्य गेटर्धून आि येिाच घराि 

बेल र्ाजली असले. िी बाई बहुिेक त्या घरािली नोकर असार्ी कारण हिने त्या र्लुाला जखर्ी 

अर्स्थेि पाििाच आि आर्ाज कदला. िेर्ढ्याि दसुरी एक बाई धार्ि बािरे आली आहण हिने 

त्या र्ुलाला पटकन िािाि घेिल ेआहण र्ुलाला कुठे कुठे लागल ेिे नीट पिायला सुरुर्ाि केली. 

िी बाई बहुिेक त्या र्लुाची आई असार्ी कारण जग ककिीिी बदलल ेिरी आई िी आईंच. िी 

बािरेील व्िरािंड्यािील खुचीर्र बसली र् िािानेच र्ोिनला दखेील बसायचा इशारा केला. हिने 

र्ोिनला सिंस्कृि सदशृ्य भाषेि कािीिरी हर्चारले. र्ोिनला र्ाटल ेकाय झाले हर्चारि असार्ी. 

म्िणून त्याने उत्तर कदल,े “ िो खाली पडला.” त्यानिंिर र्ुलाच्या आईच्या लिाि आल ेकक र्ोिन 

र्राठीि बोलिो आि ेत्यारु्ळे िी त्याच्याशी र्राठीि बोलू लागली. हिने हर्चारले, “कसा काय 

पडला?” 

“िो िुर्च्या घरािून उडाल्यानिंिर कािी अिंिरार्रच िलेकार्े खायला लागला आहण 

खाली पडला. र्ी त्याला झेलण्याचा प्रयत्न केला परिंिु थोडक्याि चुकलो.” 

त्याच्या आईने नोकराणीला पाणी आणायला सािंहगिले. पाणी आणिाच हिने िे 

र्ुलाला पाजले. नोकराणीने र्ोिनला पाणी कदले. र्लुाच्या आईने लगेच हिला डॉक्टराना फोन 

करून बोलारू्न घ्यायला सािंहगिल.े कािी र्ेळाि डॉक्टर येणार िोपयंि ककिं र्ा जास्ि चौकशी 

नको म्िणून र्ोिनने िेथनू हनघण्याचा हनणवय घिेला. िो म्िणाला, “र्ी हनघिो आिा..... र्ाझी 

कोणीिरी र्ाट बघि आि”े अस ेम्िणून र्ोिन िथेून हनघाला. परिंिु िेर्ढ्याि त्या बाईचे त्याच्या 

िािाकड ेलि गेल ेआहण हिने हर्चारले, “िुर्चे श्वासयिंत्र कदसि नािी. पडले कक काय याला 

पकडण्याच्या गडबडीि?”  
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आिा काय उत्तर द्यायचे ि ेर्ोिनला कळेना, “िो, बहुिेक”  

 थािंबा, र्ी िुम्िाला नर्ीन श्वास यिंत्र आणून द्यायला सािंगिे. िुर्चे पडलेल े हिथ े

हर्ळेल असे र्ला र्ाटि नािी. याचे दखेील भाषा अनुर्ादक यिंत्र हिथेच पडलेल ेकदसिे आिे.” 

“नको, नको...... र्ला घाई आि ेहनघिो र्ी आिा.” 

त्यार्र त्या बाईने र्ुलाच्या िािािील श्वासयिंत्र काढून र्ोिनला दिे म्िणाली, “याला 

िरी नािी म्िण ू नका....... नािीिर आर्च्यार्ळेु िुर्चे श्वासयिंत्र िरर्ल्याचे आम्िाला र्ाईट 

र्ाटेल. र्िाग आि ेिसे िे.” 

“नको, र्ी शोधिो हिथे जाऊन पुन्िा.” 

“नािी हर्ळणार....... हर्ळाले िर ि ेपरि आणून द्या. आहण जर याचे भाषा अनुर्ादक 

यिंत्र हर्ळाले िर कोणाला गरज असले िर दऊेन टाका ककिं र्ा रस्त्यािील एखाद्या दानपेटीि टाका. 

त्याच्याकड ेदसुरे आि.े” 

त्या र्ुलाची आई ऐकायला ियार नव्ििी. शेर्टी र्ोिन श्वासयिंत्र घेऊन हनघाला. 

हजथे त्याने त्या र्लुाला झेलल े हिथे िो आला. हिथे थोड े इकड े हिकड े पाहिल्यार्र त्याला 

रस्त्याच्या कडलेा त्या र्ुलाचे भाषा अनुर्ादक यिंत्र हर्ळाले. र्ोिनने िे उचलले र् िे परि 

दणे्यसाठी त्याच्या घराकड ेहनघाला. घराजर्ळ पोिचला िर अजून चार पाच लोकिं  हिथे आल्याचे 

त्याला कदसल.े कदाहचि िे त्या घरचेच सदस्य असार्ेि. र्ाचर्णाऱ्या र्ाणसाची र्ाहििी का 

हलहून घेिली नािी अस ेत्याच्या आईशी बोलि असल्याचे त्याला लिाि आले. त्यारु्ळे जास्ि 

चौकशी र् सिंकट नको म्िणून र्ोिनने हिथे जायचे टाळले. आडोशाला जाऊन अिंगठी काढून 

र्िवर्ानाि परि आला. नेिर्ीप्रर्ाणे आल्यार्र िो झोपी गेला. उठल्यार्र त्याला र्ाटल ेश्वासयिंत्र 

र् अनुर्ादक यिंत्र दाखर्नू आपण इिरािंना पटर्नू दऊे कक िो खरोखरच भहर्ष्याि जाि आि.े 

परिंिु त्याने पहिल ेिर श्वासयिंत्र र् अनुर्ादक यिंत्र कािी कार् करेना. िे दोन्िीिी चालूच व्िायला 

ियार नव्ििे. अस ेका िोिे आि ेि ेत्याला कळेना. पुढच्या र्ेळेस यासिंबधी र्ाहििी काढण्याचे 

त्याने ठरर्ले. आिा त्याने त्या दोन्िी र्स्िू टाईर् र्हशनच्या पटेीि ठेऊन कदल्या.  

कािी र्षावनिंिर र्ोिनला पुन्िा त्या काळाि जाण्याची सिंधी हर्ळाली. हिथे जािाना 

या र्ेळेस त्याने बरोबर श्वासयिंत्र र् अनुर्ादक यिंत्र घेिले िोिे. जसे िो हिथे पोिचला िस े िे 

दोन्िीिी चालायला लागले. त्याला कळेना नक्की काय झाले? िो रस्त्यािून फेरफटका र्ारायला 
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हनघाला. रस्त्याि कोणाला िरी याबद्दल हर्चाराचे त्याने ठरर्ले. थोड ेअिंिर गेल्यार्र त्याला 

एक इलेक्ट्रोहनक र्स्िूिंचे दकुान कदसले. दकुानाि कोणीच ग्रािक कदसि नव्ििे. त्यारु्ळे र्ोिनने 

त्यालाच हर्चारायचे ठरर्ल.े िो िळूच दार उघडून आिा गेला. आहण त्या दकुानदाराला 

म्िणाला, “ र्ला श्वासयिंत्र र् अनुर्ादक यिंत्र याबद्दल एक प्रश्न आि ेहर्चारायचा आि?े” 

“बोल.” 

“र्ाझ्या गार्ाि गेले कक श्वासयिंत्र र् अनुर्ादक यिंत्र चालि नािीि.” 

“इलेहक्ट्रहसटीच्या कायावलयाि जाऊन िक्रार नोंदर् ना..... इथे का आलास?” 

“म्िणजे...... ?” 

त्या र्ाणसाच्या लिाि आले कक र्ोिनला कािी कळाले नािी.  

“िुर्च्या भागािील र्ायरलसे पॉर्र गेली असले. सगळे छोट्या गोष्टी त्या र्ायरलेस 

पॉर्र र्र चालिाि ना........ का िेिी हर्सरलास?” 

र्ोिनला कारण लिाि आले. िी व्यक्ती यापेिा जास्ि सर्जारू्न सािंगणार नािी ि े

िी त्याच्या लिाि आले. र्ोिन त्याला धन्यर्ाद करून बािरे हनघाला. त्या काळार्ध्ये सगळीकड े

र्ायरलेस पॉर्र आि.े ज्यार्र सर्व छोट्या गोष्टी चालिाि. यार्ेळेस र्ात्र र्ोिनला आजूबाजूला 

लोकिं  काय बोलिाि ि ेकळि िोिे. कारण आिा त्याच्याकड ेअनुर्ादक यिंत्र िोिे. त्यानिंिर त्याने 

स्र्िःचे हशल्लक राहिललेिं श्वास सिंख्या िपासली र् िो र्िवर्ानाि परि आला.  

 खूप र्षावनिंिर र्ोिनला पुन्िा टाईर् र्शीन र्ापरायला र्ेळ हर्ळाली िेंव्िा िो 

पुन्िा त्या काळाि गेला. रस्त्यािून कफरिाना त्याच्या लिाि आल ेकक एका घरािून सारख ेकपड े

घािलेल ेकािी जण, कदाहचि पोलीस असारे्ि, एकाला पकडून घेऊन चालल ेिोिे. आजूबाजूच्या 

लोकािंच्या बोलण्यािून त्याला कळल ेकक िो श्वासचोर आि.े कािी लोकािंनी सरकारी यिंत्रणेच्या 

िाब्यािील श्वास दणे्याचे लाल बटन असलले ेश्वासयिंत्र चोरल ेिोिे. िर कािींनी त्याची नकल 

करून िसेच श्वासयिंत्र ियार केल ेिोिे. त्याचा उपयोग करून िे लोकािंना धर्कारू्न, जबरदस्िीने 

श्वासाची चोरी करि असि. आहण िे श्वास श्रीर्िंिािंना र् गरजर्िंिाना र्ोठ्या ककर्िीला हर्कि 

असि. सरकार र्ायरलसे पॉर्रच्या र्ाध्यर्ािून कािी र्ाहििी दखेील गोळा करि असि. त्यारु्ळे 

कोणिे श्वासयिंत्र कोण र्ापरिे यार्र िे नजर ठेर्ण्याचा प्रयत्न करि िोिे. परिंिु चोरािंनी त्यार्रिी 

िोड शोधली िोिी. ि ेर्शीन र्ायरलेस पॉर्र र्ापरणारच नािी अशी त्यािंनी सोय केली िोिी 
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ककिं र्ा र्ापरि असले िर खरी र्ाहििी पाठर्णार नािी याची काळजी घिे िोिे. ि ेसगळे ऐकून 

र्ोिनला धक्काच बसला. शेर्टी र्नुष्यप्राणीच िो. प्रत्येक गोष्टीि पळर्ाट शोधि असिोच, र्ग 

काळ कुठलािी असो. यानिंिर र्ोिन र्िवर्ानाि परिला. अशा प्रकारे प्रत्येक भटेीि त्याला नर्ीन 

र्ाहििी हर्ळि िोिी. त्यारु्ळे त्याला त्या काळाि जायला र्जा र्ाटि िोिी.  

कािी र्षावनिंिर र्ोिन पुन्िा त्या काळाि गेला. रस्त्याि कफरिा कफरिा िो बराच 

लािंब गेला परिंिु त्याला कािी नर्ीन र्ाहििी हर्ळेना. कािी अिंिरार्र त्याला िर्ेि बरीच र्ािन े

जािाना कदसली. कािी लोकािंकडून कळल ेकक त्या भागाि एका र्ोठ्या व्यक्तीच्या र्ुलाचे लग्न 

आि.े त्यारु्ळे िर्ेि जरा जास्ि र्ािनाची र्दवळ िोिी. म्िणजे त्या काळाििी लग्न धुर्धडाक्याि 

िोि िोिे. िर्ेिील र्ाििकू पाहून त्याला गिंर्ि र्ाटि िोिी. िो िी पािि पुढे चालला. िेर्ढ्याि 

हिथे िर्ेि कािी िरी अपघाि झाला आहण एक र्ाणूस खाली पडला. स्र्भार्ाप्रर्ाणे र्ोिन 

धार्ि त्याला र्दि करायला गेला. र्ोिनने त्या र्ाणसाला उचलून बाजूला घेिले. िेर्ढ्याि हिथे 

पोलीस आले. परिंिु िोपयंि िो र्ाणूस बेशुद्ध झाला िोिा. पोहलसािंनी त्यािंच्याजर्ळील यिंत्राने 

त्या र्ाणसाला िपासल.े िे एकर्ेकाि बोल ूलागले कक िा र्ाणसू र्रि आि.े त्यारु्ळे याचे श्वास 

कोणाला िरी द्यायला िर्ेि. िे र्ोिनकड े र्ळले आहण त्याला म्िणाले, “ याचे श्वास आिा 

िुझ्याकड ेघे आहण निंिर चौकीि येऊन परि द ेहिथे एखाद्या गरजर्िंिाला दणे्याची सोय करिा 

येईल.”  

र्ोिन थोडा गडबडला आहण म्िणाला, “ िुम्िी घ्या ना िुर्च्याकड ेट्रान्सफर करून” 

“पोहलसािंना कोणाचेिी श्वास ट्रान्सफर करून घिेा येि नािी. िो गुन्िा आि.े त्यारु्ळे 

बघू िुझा िाि िुझी सगळी र्ाहििी घेिो.” अस ेम्िणून एका पोहलसाने र्ोिनचा िाि धरला आहण 

त्याच्याजर्ळचे एक यिंत्र काढून र्ोिनच्या िािाला लार्ले. र्ोिनला एक सुई टोचल्यासारख े

झाले. बराच र्ेळ झाले त्यार्र कािी येईना.  

“काय आि ेि?े” अस ेर्ोिनने हर्चारले.  

“िुझ्या DNA र्रून िुझ्याबद्दलची सर्व र्ाहििी जी सरकारी यिंत्रणेर्ध्य ेआि ेिी ि े

यिंत्र दाखर्िे.” 

 र्ोिनला र्ाहििी िोिे कक िो या युगािला नािी त्यारु्ळे िे यिंत्र त्याच्याबद्दल कािी 

दाखर्णार नािी. िेर्ढ्याि त्या यिंत्राने दाखर्ले “unknown person”. िे पोलीस एकदर् शिंकेने 

त्याच्याकड ेपाहू लागल.े एकाने लगेच र्ोबाईल सारखे यिंत्र काढून र्ोिनचा फोटो काढून घेिला. 
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र्ोिनच्या लिाि आल े कक आिा कािी िरी गडबड िोणार. िेर्ढ्याि िो र्ाणूस दरडार्ून 

र्ोिनला म्िणाला, “ काय रे श्वासचोर आिसे ना? श्वास चोरायला आला िोिास ना याच्या जर्ळ 

लगेच पळि?” अस ेम्िणि त्या पोलीसाने बिंदकू काढिाि िसा र्ागे िाि नेला. र्ोिनला प्रसिंगाचे 

गािंभीयव कळाल.े त्याने पोहलसाला जोराि धक्का दऊेन पडले आहण पळि पोहलसािंच्या गाडीच्या 

र्ागे जाऊन बोटािील अिंगठी काढली आहण र्िवर्ानाि परि आला. पोलीस स्र्िःला सार्रून 

उठून गाडीर्ागे येईपयंि थोडा र्ेळ गेला. पोहलसािंना िो कािी कदसेना. त्यािंना र्ाटले उडिे बूट 

घालून िो उडाला असले. इकड ेर्ोिन खूप घाबरलेल्या अर्स्थेि िोिा. झोपेिून उठल्यार्र दखेील 

िो घाबरललेा िोिा. त्याने आिा ठरर्ल ेकक पुन्िा कधी त्या काळाि जायचे नािी.  

परिंिु कािी कदर्सानिंिर सिंधी हर्ळिाच त्याला त्या काळाि यायचा र्ोि आर्रला 

नािी. आल्या आल्या त्याची नजर एका जाहिरािीच्या फलकार्र गेली. जाहिरािीि कािी 

श्वासचोरािंचे फोटो दाखर्ले िोिे. त्याि र्ोिनचा फोटो दाखर्ला गेला. त्याच्या लिाि आल ेकक 

र्ागच्या र्ेळेच्या घटनेर्ळेु िो आिा या काळाि चोर ठरला आि.े त्यारु्ळे या काळाि परि येण े

धोक्याचे आि.े त्यारु्ळे िो परि गेला. आहण या काळाि पुन्िा यायचे नािी अस ेठरर्ले.  

र्ोिनचे आयुष्य र् काळ पुढे सरकि िोिा. त्याला र्ुले झाली. िी र्ोठी झाली. त्यािंची 

हशिण पूणव झाली. त्यािंची लग्निी झाली िोिी. एक कदर्स हृदय हर्काराच्या झटक्याने त्याच्या 

बायकोचे हनधन झाले. आिा िसा िो घराि एकटा पडला िोिा. आिा र्ोिनचे र्यिी ६० 

र्षावच्या आसपास गेल ेिोिे. आिा र्ोिनचा र्ोिनकाका झाले िोिे. परिंिु त्यािंच्या बदललेल्या 

जीर्नपद्धिीिील योगासन, सूयवनर्स्कार यार्ळेु शरीराने िे चािंगलेच सुदढृ र्ाटि िोिे. परिंिु 

त्यािंना स्र्िःला र्ाहििी िोिे कक आिा त्यािंचे खपू कर्ी श्वास हशल्लक राहिले आििे. त्यारु्ळे 

त्यािंना एकदा शेर्टचे त्या काळाि जायची र् ककिी श्वास हशल्लक राहिले आििे ि ेपिायची इच्छा 

झाली. परिंिु घराि नेिर्ी कोणी िरी असायचेच. त्यारु्ळे कािीिरी करायला िर्े. म्िणून त्यािंनी 

एक बिाणा शोधून काढला. त्यािंनी घरािल्या सगळ्यािंना सािंहगिले कक त्यािंनी एक नर्ीन 

ध्यानपद्धिी हशकली आि.े त्यासाठी त्यािंना खोलीि एकटे बसून सरार् करायचा आि.े जर ध्यान 

लागल ेिर िे एक-एक कदर्साचे ध्यान लागू शकिे. त्यारु्ळे िुम्िी र्ाझ्या खोलीचे दार उघडू नका. 

सर्ावना पटेल अशा पद्धिीने त्यािंनी िे सािंहगिले. त्यार्ुळे सगळ्यािंना िे पटले.  

र्ोिनाकाकािंनी चालू काळाि ६०० र्षव र्ाढरू्न िो काळ हनर्डला आहण त्या काळाि 

गेले. त्या काळाि आल्याआल्या त्यािंनी पहिले जाहिरािीचे फलक पािायला सुरुर्ाि केली. हिथ े

इिर चोरािंचे फोटो झळकि िोिे. काकािंचा फोटो त्याि नव्ििा. त्यारु्ळे काकािंना बरे र्ाटल.े 



कालयंत्र  ककशोर भागवत 

हशर्ाय काकािंच्या चेिऱ्याि र्ागील ३० र्षावि खूप बदल झाला िोिा. िे आिा हबनधास्िपणे 

हिथे कफरायला लागल.े िे एका हनर्वनुष्य रस्त्यािून चालल ेिोिे. िेर्ढ्याि त्यािंचे लि रस्त्याच्या 

दसुऱ्या टोकाकड ेगेल.े हिथे एक र्ाणूस खाली पडला िोिा. आहण दसुरा र्ाणूस त्याच्याजर्ळ 

बसून कािी िरी करि िोिा. र्ोिनकाकािंना र्ाटले कािीिरी झाले आि ेिे िाबडिोब र्दिीसाठी 

धार्ले. काका जस ेजर्ळ पोिचल ेिस ेबसलले्या दसुऱ्या र्ाणसाचे त्यािंच्याकड ेलि गेले. िो 

पटकन उठला आहण पळायला लागला. त्या गडबडीि त्याच्या िािािील उडणारा फ्लोटर खाली 

पडला. परिंिु िो उचलेपयंि काका फारच जर्ळ आल्याने िो िसाच पळि हनघाला. िेर्ढ्याि 

खाली पडललेा र्ाणसू ओरडला, “िो श्वासचोर आि.े त्याने र्ला जखर्ी करून र् र्ाझ ेश्वास 

चोरले आििे. पकडा त्याला.” 

 ि ेऐकिाच र्ोिनकाका त्याच्या र्ागे धार्ले. कािी अिंिरार्र रस्िाच सिंपि 

िोिा. एक उिंच चभिंि सर्ोर लागली. त्यारु्ळे िो र्ाणूस सरळ र्ागे र्ळला आहण एक धारधार 

शस्त्र बािरे काढून र्ोिनकाकार्रच चालून आला. शरीराने र्ोिनकाका चािंगलेच र्जबूि िोिे. िे 

त्या चोराला न घाबरिा सरळ त्याला हभडल.े दोघािंर्ध्य े चािंगलीच झटापट झाली. शेर्टी 

चोरालाच िी धारधार र्स्िू लागली र् िो जखर्ी िोऊन खाली पडला. िे पाहून नसिी कटकट 

नको म्िणून र्ोिनकाका िेथून हनघायला लागले. िेर्ढ्याि त्या चोराने त्यािंना आर्ाज दऊेन 

बोलारू्न घेिल.े िे जर्ळ आल्यार्र त्यािंना िो म्िणाला, “ आिा पोलीस येिील आहण र्ला 

पकडिील. परिंिु र्ला र्ाटि नािी र्ी िोपयंि जगू शकेन. र्ी र्ेलो िर र्ाझ्याजर्ळील सगळे 

श्वास र्ाया जािील. िुम्िी भल ेर्ाणसू कदसिा. कारण र्ी श्वासचोर आि ेि ेर्ाहिि असूनिी िुम्िी 

र्ाझ्याकडून श्वास र्ागण्याचा र् घेण्याचा प्रयत्न केला नािी. त्यारु्ळे र्ाझे श्वास र्ाया जाण्यापेिा 

िे िुम्िी ट्रान्सफर करून घ्या र् निंिर पोहलसािंना द्या. म्िणजे िे गरज असणाऱ्यािंना दिेील. ककर्ान 

र्ाझे थोड ेपाप िरी कर्ी िोईल.” असे म्िणून त्याने लाल बटण असलेल ेश्वासयिंत्र बािरे काढून 

स्र्िाच्या िािाि घािले. एक र्ायर काढून त्या श्वासयिंत्राला जोडली. र्ोिनकाका दखेील जास्ि 

हर्चार न करिा नकळि त्याच्या जर्ळ गेले. त्याने िी र्ायर र्ोिनकाकािंच्या श्वासयिंत्राला 

लार्ली. आहण त्याने त्याच्या श्वासयिंत्राचे लाल बटन दाबल ेर् काकािंच्या श्वासयिंत्राचे हपर्ळे बटन 

दाबले. त्याच्याकड ेसाधारण एक कोटी श्वास हशल्लक राहिल ेअसिाना त्या चोराने पुन्िा लाल 

बटन दाबले. त्याच्या िािािील लाल बटण असललेे श्वासयिंत्र र् र्ायर र्ोिनकाकािंना दिे 

म्िणाला, “जर र्ी जखर्ी केललेा िो र्ाणसू हजर्िंि असले िर याने त्याचे श्वास त्याला परि द्या.” 

र्ोिनकाका िे घेऊन िेथून हनघाले. कारण िेथ े पोलीस आल े िर त्यािंना नसत्या चौकशीि 
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अडकण्याची इच्छा नव्ििी. कारण िे या काळािील नसल्यार्ुळे र्ागील र्ेळेप्रर्ाणे िेच चोर 

ठरर्ले जाण्याची शक्यिा िोिी.  

र्गाशी हजथे िो जखर्ी र्ाणूस पडला िोिा हिथ ेर्ोिनकाका आल.े पाििाि िर हिथ े

िो र्ाणूस नव्ििा. त्यािंनी आजूबाजूला हर्चारल ेिेंव्िा त्यािंना कळले कक अम्बुलिंस येऊन त्याला 

घेऊन गेली आि.े िी चौकशी करिाना त्यािंच्या लिाि आल े की आजूबाजूचे सगळे त्यािंच्या 

श्वासयिंत्राकड ेपािि आििे. दोन हर्हनटे र्ोिनाकाकाना कािी कळल ेनािी. त्यािंनी सिज त्यािंच्या 

श्वासयिंत्राकड ेपहिले िर िे १८० कोटी पेिा जास्ि श्वास दाखर्ि िोिे. िे पाहून र्ोिनकाका 

दखेील चर्कले. र्ग त्यािंच्या लिाि आल ेकक र्गाशी चोराने त्याच्याकडील सर्व श्वास त्यािंना 

कदल्यार्ुळे िा आकडा एर्ढा झाला आि.े परिंिु आजूबाजूचे लोक त्यािंनाच चोर सर्जून त्यािंना 

धर्कारू् लागल ेर् प्रत्येकाला थोडा थोडा श्वास दणे्याचा आग्रि करू लागले. अन्यथा पोहलसािंना 

बोलारू्न पकडून दऊे असे धर्कार्ू लागले. र्ोिनकाकािंनी लोकािंची जबरदस्िी पाहून श्वास 

दणे्याचे ठरर्ल.े त्यासाठी त्यािंनी लाल बटण असलले े श्वासयिंत्र िािाि घािले. र्ायर लारू्न 

एकाला श्वास दणे्यासाठी त्याच्या श्वासयिंत्राला र्ायरीचे दसुरे टोक जोडले. त्यािंनी स्र्िःच्या 

श्वासयिंत्राचे लाल बटन दाबले. सर्ोरच्या र्ाणसाच्या श्वासयिंत्राचे हपर्ळे बटन दाबले. परिंिु 

कािीिी व्िायला ियार नव्ििे. र्ग त्याने र्ागे एकािंनी सािंहगिलेली र्ाहििी आठर्ली कक श्वास 

ट्रान्स्फर करण्यापूर्ी ि ेघड्याळ िुर्च्या DNA र्रून िुर्ची र्ाहििी सरकारी नोंदीर्ध्ये िपासिे. 

र्ोिनकाकािंची िर या काळाि नोंद असण ेशक्य नव्ििे. त्यारु्ळे श्वास ट्रान्स्फर व्िायला ियार 

नव्ििे. त्या लोकािंना र्ाटल ेश्वास द्यायचे नािी म्िणून िे र्ुद्दार् कािी िरी गडबड करि आििे. 

त्या सर्ांनी र्ोिनकाकािंना पकडले र् पोहलसाला बोलार्ण्यासाठी फोन करू लागले. 

र्ोिनकाकािंनी कसेिरी त्यािंना धक्का दऊेन िेथून हनसटल ेर् पळि सटुल.े एका कोपऱ्यार्रून र्ळि 

असिाना बोटािील अिंगठी काढली र् र्िवर्ानाि परिले. सर्व र्ागे पळणाऱ्या लोकािंना आश्चयव 

र्ाटले कक येर्ढ्या कर्ी र्ेळाि चोर कुठे पळाला. त्यारु्ळे त्यािंनी आजूबाजूची घरे शोधायला 

सुरुर्ाि केली.  

इकड ेर्िवर्ान काळाि आल्यार्र र्ोिनकाकािंनी ठरर्ल ेकक पुन्िा त्या काळाि कधी 

जायचे नािी. त्यािंच्या िेर्ढ्याि लिाि आले कक चोराच्या कृपेने त्याचे आयुष्य ककर्ान १८० 

र्षांनी र्ाढर्ले िोिे. आिा गरज आि ेशरीर िेर्ढे काळ ििंदरुुस्ि ठेर्ण्याची. आिा िे जास्ि 

गािंभीयावने खाण्या-हपण्यार्र, योगासन, सूयवनर्स्कार र् ध्यान यार्र लि द्यायला लागल.े बघिा 

बघिा त्याची शिंभरी झाली. िरीिी त्यािंच्या आयुष्याची र्ाटचाल चालूच िोिी. अशाप्रकारे 

आजोबािंच्या टाईर् र्हशनच्या कृपेर्ुळे िे ६०० निंिरच्या काळाि जाऊ शकले र् िेथील 
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ििंत्रज्ञानाच्या जोरार्र आज त्यािंचा २०० र्ा र्ाढकदर्स साजरा झाला िोिा. अजून ककर्ान ४० 

र्षव जगिील एर्ढा श्वास त्यािंच्याकड ेहशल्लक िोिा. परिंिु िे ि ेकोणालािी सािंगू शकि नव्ििे..  

दसुऱ्या कदर्शी र्ोिनकाका सकाळी उठले. कालच्या दोनशेव्या र्ाढकदर्स साजरा 

करण्याच्या धार्पळीरु्ळे त्यािंना खूप थकर्ा आला िोिा. त्यािंचे र्य २०० झाले िोिे आहण अजून 

४० र्षव परेुल एर्ढे श्वास हशल्लक असले िरी त्यािंचे शरीर थकललेे िोिे. त्यारु्ळे त्यािंच्या 

नािर्ाईकानी त्यािंची काळजी घ्यायला बरेच नोकर घराि ठेर्लेल े िोिे. र्ोिनकाकानी थोड े

खाल्ले आहण नोकरािंना सािंहगिले, “ थोड ेथकल्यासारखे र्ाटिे आि.े त्यार्ुळे र्ी र्ाझ्या खोलीि 

आरार्ाला जाि आि.े िरी र्ला त्रास द्यायला कोणी येऊ नका. िुम्िाला र्ाहििीच आि ेर्ाझी 

झोप सार्ध आि ेआहण झोप र्ोडली िर लगेच डोक दखुायला सुरुर्ाि िोिे. त्यारु्ळे र्ला कािी 

िर्े असेल िर र्ीच बािरे येईल. िुम्िी कोणीिी दार उघडू नका.” एर्ढे सािंगून काका झोपायला 

गेले. सिंध्याकाळ झाल ेिरी दार उघडले नािी. सगळ्यािंना र्ाटले चािंगली झोप लागली असले. 

त्यारु्ळे िे आि गेले नािी. परिंिु दसुरा कदर्स उजाडला िरी त्यािंच्या खोलीचे दार उघडनेा. 

सगळ्यािंना काळजी र्ाटू लागली. त्यािंनी िळूच दर उघडून पहिल ेिर र्ोिनकाका त्यािंच्या बेडर्र 

शािंि पडललेे िोिे. त्यािंचा चेिरा र्ात्र िसरा िोिा कुठल्यािी र्ेदनािंचा भार् त्यािंच्या चेिऱ्यार्र 

कदसि नव्ििा. त्यािंनी िाबडिोब डॉक्टराना बोलार्ले. त्यािंनी आल्यार्र िपासल ेआहण सािंहगिल े

कक काल रात्रीच हृदय हर्काराच्या झटक्याने र्ोिनकाकािंचे हनधन झाले आि.े हशर्ाय २०० 

जगल्याचे सर्ाधान त्यािंच्या चेिऱ्यार्र आि ेअसे त्यानी सािंहगिले.  

 

 

र्ोिनकाका......... हृदयहर्काराचा झटका ?............... कस े शक्य आि?े.......... 

अजून ककर्ान ४० र्षव जगिील एर्ढा श्वास हशल्लक असिाना ?? 

  

 

१८० कोटी श्वास हर्ळाल्यानिंिर कस ेिरी लोकािंच्या िािािून हनसटून आल्यािंनिर 

त्यािंनी पुन्िा त्या काळाि जायचे नािी असे ठरर्ले िोिे. परिंिु जस ेत्यािंची शिंभरी झाली िसे त्यािंना 
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स्र्िःबद्दल घणृा र्ाटू लागली. त्यािंना र्ाटू लागले कक आपण ककिी स्र्ाथी आिोि. आपल्याला 

पोलीस पकडिील, हशिा िोईल या भीिीने दसुऱ्या कोणाचे श्वास घेऊन आपण िी शिंभरी साजरी 

करिो आिोि. खरिं िर त्या ६०० र्षावनिंिरच्या काळाचे ि ेआपल्यार्र उपकार आििे. िे आपण 

फेडायलाच िर्ेि. त्यासाठी त्या काळाि जाऊन आपल्याला कािी करिा येिे का िे पाहू आहण 

कािी नािी जर्ले िर पोहलसािंच्या िर्ाली िोऊन आपले राहिलेल े श्वास दऊेन कोणाचे िरी 

आयुष्य र्ाढिे का िे पाहू म्िणून त्यािंनी त्या काळाि जाण्याचा हनणवय घेिला.  

र्ोिनकाकािंची शिंभरी झाल्यार्ुळे त्यािंची काळजी घेण्यासाठी त्यािंच्या नािर्िंडानी २४ 

िासासाठी घराि नोकरर्ाणस ठेर्ली िोिे. त्यारु्ळे टाईर् र्शीन र्ापरण्यासाठी त्यािंनी कदर्सभर 

ध्यान करणार असलेचा जुनाच बिाणा परि केला. त्यारु्ळे कोणी त्यािंना त्रास द्यायला त्यािंच्या 

खोलीि येणार नव्ििे. जर्ळजर्ळ ४० र्षांनिर िे आिा पुन्िा त्या काळाि चालले िोिे. परिंिु 

त्यािंची श्वाससिंख्या पाहून त्यािंना चोर ठरर्ू नये म्िणून त्यािंनी दोन्िी श्वासयिंत्र हखशाि ठेर्ण्याचे 

ठरर्ले िोिे. नेिर्ीप्रर्ाणे आिाच्या ६०० र्षव पढुील साल कॅलेंडरर्ध्य ेटाकून िे भहर्ष्यकाळाि 

गेले. सुरुर्ािीला र्ाटल ेकदाहचि त्यािंचा फोटो चोर म्िणून जाहिरािीच्या फलकार्र दाखर्ि 

असिील. खात्री करून घेण्यासाठी त्यािंनी थोडा र्ेळ थािंबून जाहिरािी पाहिल्या. परिंिु इिर 

बऱ्याच चोरािंचे फोटो दाखर्ले परिंिु त्याि त्यािंचा नव्ििा. त्यारु्ळे िे आिा हनधावस्िपणे कफरायला 

लागल.े रस्त्यािून जाणाऱ्या एकाला त्यािंनी हर्चारले, “अस ेजाहिराि फलकार्र श्वासचोरािंचे 

फोटो दाखर्ून कािी फायदा िोिो का?” 

“र्ग दसुरे काय करणार?” त्या र्ाणसाने प्रहिप्रश्न केला.  

“िसे नािी. परिंिु आिा ििंत्रज्ञान एर्ढे पुढे गेले आि ेकक त्यािंना शोधून काढायला अर्घड 

जायला नको.” 

“िुर्चे म्िणण े बरोबर आि.े परिंिु चोरिी िेर्ढेच हुशार झाल े आििे. िे DNA 

tracing, CCTV या सर्ावना चकर्ायला िे हशकल ेआििे. त्यारु्ळे जोपयंि त्याच्याबद्दल कोणी 

खबर दिे नािी िोपयंि त्यािंना पकडिा येि नािी.” अस ेउत्तर दऊेन िो र्ाणूस पुढ ेहनघून गेला. 

कदाहचि िो घाईि असार्ा.  

र्ोिनकाका थोड ेपुढ े गेले. िेंव्िा त्यािंना ATM र्शीनसारखे एक र्शीन कदसल ेर् 

त्यार्र श्वास दानपेटी असे हलहिलले ेिोिे. त्यािंना कळेना ि ेनक्की काय आि?े त्यािंनी रस्िािून 
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जाणाऱ्या एकाला थािंबर्ले आहण हर्चारल,े “ ि ेकाय आि?े” लाल बटनाचे श्वास यिंत्र नसिाना 

इथे श्वास दणेार कसे?” 

त्या र्ाणसाने जरा शिंकेने त्यािंच्याकड ेपाहिले आहण हर्चारले, “इथल े कदसि नािी 

र्ाटििं? बािरेून आला आिाि का?” 

“िो, आर्च्याकड ेनािी पाहिले ि.े” असे काकािंनी उत्तर कदल.े  

“याि श्वास दान करण्यासाठी लाल बटनाचे श्वासयिंत्राची गरज नसिे. कोणालािी 

कधीिी श्वास दान करिा येिे. श्वास र्ाया जाईल असा कािी प्रसिंग आला िर श्वास र्ाया जाऊ 

नये म्िणून सरकारने चौका चौकाि अशी दानपेटी बसर्ली आि.े” 

“र्ग यािले श्वास दसुऱ्याला कसे कदले जािाि?” 

“यािले श्वास ि ेदररोज रात्री शिराच्या र्ध्यर्िी भागाि असणाऱ्या हर्िरण कें द्राि 

एकत्र केले जािे. दसुऱ्या कदर्शी त्याचे र्ाटप गरजूिंना केले जािे.” 

“र्ाहििीबद्दल खूप खूप धन्यर्ाद” अस ेकाकािंनी म्ििंटल्यार्र िो र्ाणसू िसि काकािंकड े

पािि हनघून गेला. काकानािी नर्ीन र्ाहििी हर्ळाल्याने बरे र्ाटले. आहण त्यािंनी र्िवर्ानाि 

परिण्याचा हनणवय घेिला.  

टाईर् र्शीनर्धून आल्यािंनिर येणाऱ्या थकव्यारु्ळे त्यािंनी ८ िास आरार् केला. 

कारण र्य र्ाढल्याने आरार् जास्ि लागि िोिा. उठल्यानिंिर टाईर् र्शीनचे सार्ान आर्रून 

पेटीि ठेर्िाना त्यािंचे लि कॅलेंडर र्रील जागा हजथे िे नेिर्ी बाण लार्ि िोिे हिथ ेगेले आहण 

त्यािंना एक कल्पना सुचली. आिा पुन्िा त्या काळाि कधी जािो अस े त्यािंना झाले िोिे. परिंिु 

लगेच जाणे योग्य नव्ििे. त्यारु्ळे त्यािंनी कािी कदर्स थािंबण्याचे ठरर्ले. दसुऱ्या कदर्शी त्यािंनी 

जास्िच प्रसन्न र्ाटि असल्याचा आर् आणला. त्यार्ुळे सगळ्यािंना र्ाटले कक ध्यानारु्ळे काका 

िाजेिर्ाने झाले आििे. त्यारु्ळे पुढील र्ेळेस ध्यानाला जािाना कोणी जास्ि चौकशी करणार 

नािीि.  

साधारणपण ेआठर्ड्यािंनिंिर त्यािंनी परि सािंहगिले कक िे ध्यानाला बसणार आििे 

त्रास दऊे नका. यार्ेळेस जािाना त्यानी बरोबर र्ोबाईल बरोबर घेिला िोिा. िे जेंव्िा ६०० 

र्षावनिंिरच्या काळाि पोिचले िेंव्िा िे प्रथर् जाहिरािीच्या फालकासर्ोर येऊन उभ ेराहिले. 

आहण र्ाट पाहू लागल े श्वासचोरािंचे फोटो दाखर्ण्याची. पहिल्या चोराचा फोटो दाखर्ल्या 
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बरोबर त्यािंनी र्ोबाईलने त्याचा फोटो काढून घिेला. आहण लगेच र्िवर्ानाि परिले. त्यािंना पुढ े

अजून कािी िरी कार् करायची ठरर्लेल ेिोिे. परिंिु थकव्यारु्ळे कािी शक्य झाले नािी. झोपेिून 

उठल्यार्र त्यािंनी एक चप्रिंटर आणून द्यायला सािंहगिला. त्यािंच्या नािर्ािंनी नोकरािंना काकािंना िर् े

िे आणून द्यायला बजार्ले िोिे. त्यारु्ळे कािी कारण न हर्चारिा त्यािंना चप्रिंटर हर्ळाला. त्यािंनी 

लगेच त्या चोराच्या फोटोची चप्रिंट काढून घेिली.  

पुन्िा आठर्ड्यानिंिर त्यािंनी ध्यानाचा बिाणा करून टाईर् र्शीन चाल ूकरण्याचे 

ठरर्ले. या र्ेळेस त्यािंनी बाणाच्या जागेर्र चोराचा फोटो लार्ला. आहण िारीख ६०० 

र्षावनिंिरची टाकली. टाईर् र्शीन त्या काळाि गेल्यानिंिर प्रकाश गेल्यार्र त्यािंना त्यािंच्या सर्ोर 

फोटोिील चोर कदस ूलागला. काकािंनी चोरापासून लािंब असे कािी अिंिरार्र पहिले. आहण िे त्या 

रठकाणी उिरल.े त्यािंना चोर सर्ोर कदसि िोिा. परिंिु िे चोराच्या नजरेला पडल ेनव्ििे. त्यािंनी 

पटकन हखशािील र्ोबाईल पोहलसािंना फोन करायला बािरे काढला. र्ग त्यािंच्या लिाि आल े

कक िा र्ोबाईल या काळाि चालणार नािी. पोहलसािंना कळर्ायचा दसुरा कािी पयावय काढला 

िरर ि े रठकाण कुठल ेआि?े काय पत्ता द्यायचा त्यािंना? आहण आपण पोलीस चौकीि जाऊन 

सािंगायचे िर आपलीिी चौकशी िोईल. यार्र कािी िरी पयावय काढला पाहिजे असा हर्चार 

करि िे र्िवर्ानाि परिले.  

आिा आपण चोरापयंि िर पोिचू परिंिु निंिर काय करायचे यार्र िे आिा हर्चार 

करू लागले. त्यािंच्या लिाि आले कक त्यािंच्याकड ेलाल बटन असललेे श्वास यिंत्र आि े त्यारु्ळे 

चोराकड ेआपण भेटू िेंव्िा िे नसले िरी आपण त्याचे श्वास घेऊ शकू आहण जर्ळच्या श्वास 

दानपेटीि टाकिा येईल. परिंिु िे घेण्यासाठी त्याला जखर्ी करारे् लागेल. िे कसे करायचे याचा 

िे हर्चार करू लागले. त्यािंच्या लिाि आल े कक इलेहक्ट्रक शॉकगन आिा सिजपण ेबाजाराि 

उपलब्ध आििे. आहण आिा त्याची रेंजदखेील चािंगलीच र्ाढली आि.े त्यारु्ळे त्यािंनी बाजाराि 

जाऊन स्र्सिंरिणासाठी म्िणून एक इलेहक्ट्रक शॉकगन हर्कि आणली. शॉकगन घेिाना चोर 

ककर्ान िासभर बेशदु्ध अर्स्थेि हिथ ेपडून रािील अशीच शॉकगन त्यािंनी हनर्डली. जेणे करून 

िेर्ढ्या र्ेळाि चोराला कोणी िरी पाहिल र् पोहलसािंना कळर्ेल. परिंिु आिा त्यािंना दसुरी भीिी 

िोिी. िी म्िणजे CCTV र्ध्ये पकडले जाण्याची. कारण िसे झाले िर आपणाला पुन्िा त्या 

काळाि जािा येणार नािी. त्यारु्ळे त्यािंनी एकहर्साव्या शिकाच्या शेर्टी दखेील गाजणाऱ्या 

कक्रश या सुपरिीरोचे र्ास्क हर्कि आणला. परिंिु अजून एक अडचण त्यािंच्या लिाि आल ेिी िी 

कक चोराकडून घेिलले ेश्वास घेऊन श्वास दानपेटीकड ेजािाना कदाहचि लोकिं  आपल्यालाच चोर 

ठरर्िील. पूणव र्ेळ र्ास्क घालून जाणे ि ेदखेील शक्य नािी. हशर्ाय र्ोठ्या सिंख्येने श्वास दान 
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करिाना cctv र्ध्ये आपला फोटो हनघाला िरी आपला शोध सुरु िोऊ शकिो. हशर्ाय जर्ळची 

दानपेटी कुठे आि ेिदेखेील शोधि बसार् ेलागेल.  

 त्यारु्ळे िे पुन्िा त्या काळाि गेले र् एक कर्ी गजबजाट असणारी अशी श्वास 

दानपेटी शोधली. िी पटेी कशी चालिे? र् आपल्याला श्वास दान करिा येिो का? ि े त्यािंनी 

पािायचे ठरर्ल.े हिथ ेजािाना त्यािंनी साधे श्वास यिंत्र िािाि घािले. दानपेटी यिंत्रार्र कदलले्या 

सूचनेप्रर्ाणे त्यािंनी त्यािंचा श्वासयिंत्राचा िाि र्शीनर्ध्ये घािला. ककबोडव र्ापरून एक कोटी श्वास 

असे आकड ेटाकल.े त्यानिर हिथे दाखर्ल्या प्रर्ाणे हिरव्या रिंगाचे बटन दाबले. त्यानिंिर हिथे 

हिरर्ा कदर्ा लागला. त्यािंना एक सुई टोचल्यासारख ेझाले र् कािी र्ळेानिंिर िो कदर्ा लाल 

झाला. त्यािंनी िाि बािरे काढला. त्यािंनी त्यािंच्या श्वासाची सिंख्या पहिली िर त्यािंची श्वास सिंख्या 

एक कोटीने कर्ी झाली िोिी. िे श्वास दान करू शकिाि ि ेपाहून त्यािंना आनिंद झाला. बािरे 

येऊन त्यािंनी त्या दानपेटीचा अशाप्रकारे फोटो घेिला कक आजूबाजूचा पररसर दखेील त्याि 

कदसेल. जेणकेरून टाईर् र्शीनर्र िा फोटो लार्ल्यार्र आपण इथेच येऊ शकलो पाहिजे. 

त्यानिंिर िे परिले. आिा त्यािंचा चोर पकडून दणे्याचा र् श्वास दान करण्याचा पूणव प्लान ियार 

झाला िोिा.  

पुढच्या र्ेळेस र्ोिनकाका र्ास्क घालून बरोबर शॉकगन आहण दोन्िी श्वासयिंत्र घेऊन 

हनघाले. त्यािंनी कॅलेंडरर्र चोराचा फोटो ठेर्ला. आहण त्यािंनी टाईर् र्शीन चालू केले. िे 

चोराच्या सर्ोर गेल.े योग्य अशी जागा हनर्डून िे हिथ ेउिरले. निंिर िे िािाि शॉकगन घेऊन 

त्याच्याकड ेचालि हनघाले. िो पुरेसा जर्ळ आल्यार्र त्याने पािण्यापूर्ी काकािंनी त्याच्यार्र 

शॉकगन चालर्ली. िो शॉक लागल्याने बेशुद्ध झाला. काकािंनी त्याच्या जर्ळ जाऊन त्याच्या 

िािाि लाल बटन असणारे श्वासयिंत्र घािले र् िे र्ायाररने स्र्िःच्या श्वासयिंत्राला जोडले. 

त्याच्याकड ेककिी श्वास आििे िे पाहिले. चोराकड ेत्यारे्ळेस २५० कोटीपेिा जास्ि श्वास िोिे. 

र्ोिनकाकानी त्याला फक्त एक कोटी श्वास ठेर्ून उरललेे स्र्िःकड ेट्रान्सफर करून घेिले. आहण 

िे र्िवर्ानाि परिले. पुढील फेरीला त्यािंनी कॅलेन्डरर्र श्वास दानपेटीचा फोटो ठेर्ला आहण र्ास्क 

लारू्न गेल.े चोराकडून घेिललेे श्वास २४९ कोटी श्वास त्यानी दान पेटीि टाकले. आहण परि 

र्िवर्ानाि परिले. त्याच्या पुढच्या फेरीला त्यािंनी पुढच्या चोराचा फोटो काढून आणला.  

अशाप्रकारे काकािंचा िीन फेऱ्यािंचा कायवक्रर् ठरला. पहिल्या फेरीि चोराचा फोटो 

काढून आणायचा. दसुऱ्या फेरीि चोराला गाठून त्याच्याकडून श्वास काढून घायचे. आहण हिसऱ्या 

फेरीि चोराकडून घेिललेे श्वास दानपेटीि टाकायचे. र्ोिनकाकािंच्या र्यार्ुळे त्यािंना एक चोर 
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पकडायच्या कायवक्रर्ाला साधारणपणे सिा र्हिने लागि िोिे. ६०० र्षावनिंिरच्या काळािील 

पोलीस र्ात्र चक्रार्ून गेल ेिोिे. एक र्ास्कर्ाला र्ाणसू येऊन फोटो प्रदर्शवि केलले्या चोराला 

पकडण्यास र्दि करि िोिा. आहण त्याचे सगळे श्वास एका दानपेटीि आणून टाकि िोिा. र्ोठ्या 

प्रर्ाणाि श्वास दानपेटीि येऊन पडि असल्याने अनेकािंना त्याचा उपयोग िोि िोिा. त्यारु्ळे 

त्यािंनी त्या र्ास्क घािलेल्या र्ाणसाचा फोटो दखेील सगळीकड े प्रदर्शवि केला िोिा. त्याचे 

आभार र्ानायला सगळे उत्सुक िोिे परिंिु िो कािी कोणाला सापडि नव्ििा.  

पुढच्या र्ेळेस जेंव्िा र्ोिनकाका त्या काळाि गेले, िेंव्िा त्यािंना जाहिराि फलकार्र 

त्यािंचा र्ास्क घािलेला फोटो कदसला. त्यािंच्याहर्षयी र्ाहििी दणेाऱ्यास बिीस जािीर झाल े

िोिे. काकािंना कफरिाना जाणर्ि िोिे कक त्याचा िो फोटो दाखर्िाच लोकिं  त्याच्याहर्षयी 

चािंगल्यागप्पा र्ारि िोिे. अनेक लोकिं  त्याचे आभार र्ानि िोिे. कारण काकािंर्ुळे दानपेटीि 

आलेल ेश्वास त्यािंना हर्ळाले िोिे. एकदा िे शोधि-शोधि दान केलले ेश्वास र्ाटप करिाि िेथ े

आले. हिथ ेएका र्ोठ्या फलकार्र उपलब्ध असलेल्या श्वासाची सिंख्या दाखर्ि िोिे. िर हिथ े

श्वास घेण्यासाठी भली र्ोठी रािंग लागललेी िोिी. त्याि हर्शेष करून लिान र्लुे िोिी, ज्यािंचे 

श्वास सिंपि आल ेिोिे. कािी प्रर्ाणाि घरािील किे पुरुष िोिे, ज्यािंच्यार्र घर अर्लिंबून िोिे. 

क्वहचिच र्ृद्ध िोिे, ज्यािंचे एखाद ेर्ित्र्ाचे राष्ट्रहििाचे कार् शेर्टच्या टप्प्याि आले िोिे आहण 

त्यािंना िे कार् पूणव करण्यासाठी अगदी थोड ेजीर्न िर्े िोिे. आिा काकािंना बरे र्ाटू लागल ेकक 

त्यािंचे ६० र्षावचे आयुष्य ज्या काळारु्ळे र्ाढले िोिे त्या काळाची िे परिफेड करू शकि िोिे. 

त्यािंना ििेी कळाले कक दानपेटीि पडलेले श्वास शक्य िेर्ढ्या लर्कर र्ापरारे् लागिाि. ४८ 

िासािंपेिा जास्ि काळ िे रािि नािी. अजून एक गोष्ट त्यािंच्या लिाि आले कक बािरे गार्चे 

लोकिी या रठकाणी श्वास घ्यायला येि िोिे. कारण काका चोराच्या फोटोर्रून िो भारिाि 

कुठेिी असला िरी िेथ ेजाऊन त्याला पकडून त्याचे श्वास घेि असि. परिंिु घेिललेे श्वास िे एकाच 

दानपेटीि टाकि िोिे. त्यार्ुळे सर्ावि जास्ि श्वास इथ ेउपलब्ध असिाि ि ेलोकािंना कळल ेिोिे.  

काकािंनी त्यािंचे चोर पकडून द्यायचे सत्र असेच चालू ठेर्ले. १००-१२० च्या आसपास 

चोर काकािंनी पकडून कदले िोिे. आिा चोरािंची सिंख्या कर्ी िोऊ लागली िोिी. त्यािंना असे कळले 

कक चोरािंनी त्या र्ास्कर्ाल्याचा चािंगलाच धसका घेिला िोिा. कारण चोरीच्या नादाि स्र्िाचे 

श्वास गर्र्ायची चोरािंर्र र्ेळ येि िोिी. त्यािंच्या त्या र्ास्कची आिा त्या काळाि फॅशन आली 

िोिी. लिान र्लुे त्यािंचे र्ास्क आर्डीने घालिाना त्यािंना कदसि िोिे.  
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गेले कािी कदर्साि चोर सिंपल्यार्ुळे त्यािंचे फोटो दाखर्ण ेदखेील बिंद झाले िोिे. 

काका फक्त फोटो आििे का ि ेपािण्यासाठी चक्कर र्ारि िोिे. गेल्या सिा र्हिन्याि त्यािंनी त्या 

काळाि चक्कर दखेील र्ारली नव्ििी. त्यािंचा दोनशेर्ा र्ाढकदर्स साजरा झाल्यार्र त्यािंना र्ाटल े

एर्ढ्या कदर्साि एखादा चोराचा फोटो आला असेल. म्िणून त्या र्ाढकदर्साच्या सर्ारिंभाच्या 

दसुऱ्या कदर्शी काका त्या जगाि आले. जाहिराि फलकासर्ोर बराच र्ळे थािंबल ेपरिंिु एकािी 

चोराचा फोटो आला नािी. िे श्वास र्ाटप कें द्राची काय हस्थिी आि ेि ेपािण्यासाठी हिथे गेले. 

िर हिथ े८-१० जणािंची रािंग िोिी. परिंिु हिथे बोडवर्र श्वासािंची उपलब्धिा शून्य दाखर्ि िोिे. 

िरी िे सर्वजण आशेने रािंगेि थािंबल ेिोिे.  

िेर्ढ्याि त्यािंचे लि रािंगेि उभ्या असलले्या एका ८ िे ९ र्षव र्याच्या र्लुाकड ेगेल.े 

त्यािंना िो चेिरा कुठेिरी पाहिल्या सारखा र्ाटला. िे जर्ळ गेले आहण त्यािंनी हनरखून पहिले. 

िर िो त्यािंच्याच लिानपणासारखा चेिरा िोिा. िे त्या र्लुाच्या जर्ळ गेले र् त्याला हर्चारल,े 

“ बाळ, िुझ ेनार् काय?” 

“र्ाझे नार् र्ोिन पेंडसे” 

“र्ोिन?” 

“िो र्ोिन, र्ाझा जन्र् झाल्यार्र र्ाझे कर्ी श्वास पाहून र्ाझ्या र्हडलािंनी र्ाझे नार् 

र्ोिन ठेर्ल.े र्ाझ ेर्डील सािंगि िोिे कक त्यािंचे खूप र्ागच्या हपढीि एक आजोबा िोऊन गेल,े जे 

दोनशे र्षव जगल ेिोिे. र्ाझे आयुष्यदखेील र्ाढार्े या आशेनी त्यािंनी र्ाझे नार् र्ोिन ठेर्ले.”  

 “आिा ककिी श्वास आििे िुझ्याकड?े” 

िेंव्िा िो म्िणाला, “ एखादा र्हिनाच राहिला आि.े गेल ेसिा र्हिने र्ी आईबरोबर 

सारखा इथे येिो आि.े परिंिु र्ला श्वास हर्ळि नािीि. एकिर बऱ्याच र्ेळा श्वासाच नसिाि. 

आहण असले िरी सिंपलले ेअसिाि.” 

िेर्ढ्याि श्वास र्ाटप कें द्रािून एकजण बािरे आला र् म्िणाला, “ आज येथ ेश्वास 

नसल्याने र्ाटप िोणार नािी.” त्यारु्ळे सगळे जायला हनघाल.े  

“काळजी करू नकोस आज नक्की हर्ळेल िुला श्वास.” असे म्िणून र्ोिन काकािंनी 

त्यािंच्या नािर्ाची पापी घेिली आहण गेल.े त्यािंचे ि ेबोलण ेऐकूण िो र्लुगा िेथेच थािंबला.  
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काकािंनी जर्ळच्या एका र्ाणसाला हर्चारले, “जर्ळ श्वास दानपेटी आि ेका?”  

“या इर्ारिीच्या र्ागच्या बाजूला आि.े” 

र्ोिनकाका लगेच इर्ारिीच्या र्ागच्या बाजूला गेले. त्यानी श्वास यिंत्र लारू्न श्वास 

िपासले िर जर्ळजर्ळ ९५ कोटी श्वास त्यािंच्याकड ेिोिे. िे िी सिंख्या पाहून चककि झाले. र्ग 

त्यािंच्या लिाि आले. कक प्रत्येक चोराच्या एक कोटीपेिा लिान श्वाससिंख्या िी त्यािंच्याकड ेसाचि 

गेली िोिी. त्यािंनी २ िजार म्िणजे जेर्िेर् दोन िास पुरेल एर्ढेच श्वास स्र्िःजर्ळ ठेऊन उरललेे 

सगळे दान करून टाकल.े आहण इर्ारिीच्या पुढच्या भागाि, हजथ ेश्वास र्ाटप िोि िोिे, हिथ े

आले. त्या छोट्या र्ोिनची आई त्याला घरी चल म्िणि िोिी. परिंिु एका आजोबािंनी त्याला 

श्वास हर्ळेल म्िणाल्यार्ळेु िो घरी जायला ियार नव्ििा. िेर्ढ्याि र्ाटप कें द्रार्र काकािंनी दान 

केलेल्या श्वासाची सिंख्या उपलब्ध श्वास म्िणून दाखर्ली. त्यारु्ळे िो र्लुगा पळि हिथ ेगेला. 

त्याची िपासणी झाली. िोपयंि कोणीिी न आल्याने त्याला काकािंनी दान केलेल े सर्व श्वास 

हर्ळाले. िो र्लुगा उड्या र्ारि बािरे आला. िेंव्िा त्याने त्या आजोबाना पाहिले, ज्यािंनी त्याला 

आज श्वास नक्की हर्ळेल असे सािंहगिल ेिोिे. िो पळिच आला आहण त्याने हनरागसपणे काकािंना 

हर्ठी र्ारली आहण म्िणाला, “ आजोबा र्ला भरपूर श्वास हर्ळाले. आिा र्ी शिंभर र्षव 

जगणार....” 

काकािंनी पुन्िा त्याची पापी घेिली. िेर्ढ्याि त्या छोट्या र्ोिनचे लि र्ोिन 

काकािंच्या अिंगठीकड ेगेल.े िो म्िणाला, “आजोबा, आर्च्याकड ेएक जुनी पेटी आिनेा. त्याििी 

अगदी अशीच अिंगठी आि.े”  

काकािंच्या लिाि आल ेकक िी िीच पटेी आि ेहजच्याि टाईर् र्शीन आिे. त्यािंच्या 

पुढच्या हपढीने िी अजून जपुन ठेर्ली आि.े परिंिु त्यािंच्याकडून र्िंत्राचा कागद िरर्ल्याने त्या 

सगळ्या टाईर् र्शीनचा कािी उपयोग नव्ििा. त्यारु्ळे िे पुटपुटल,े “त्याच्याबरोबर र्िंत्र असिा 

िरच त्याचा उपयोग झाला असिा” 

छोट्या र्ोिनने हर्चारल,े “काय? कसला र्िंत्र? र्ला कािी म्िणालाि?”  

“कािी नािी” असे म्िणि पुन्िा त्या र्लुाची पापी घेऊन िे र्िवर्ानाि परिले.  

आिा त्यािंच्याकड ेजेर्िेर् िास-कदडिास हशल्लक िोिे. त्यारु्ळे त्यािंनी ककिीिी थकर्ा 

आला िरी टाईर् र्शीन आर्रून ठेर्ायला सुरुर्ाि केली. कारण आिा झोपल्यार्र िे उठणार 



कालयंत्र  ककशोर भागवत 

नव्ििे. त्यािंनी अिंगठी, कॅलेंडर जागेर्र ठेर्ले. बाणाचा र् र्िंडईचा फोटो ठेर्ायला त्यािंनी त्या 

छोट्या कप्प्याि िाि घािला. िर त्यािंना हिथे कसला िरी कागद लागला त्यानी िो बािरे काढला 

िर िो र्िंत्राचा कागद िोिा. इिके कदर्स िे फोटो कॅलेंडर बरोबरच ठेर्ि िोिे. त्यारु्ळे ह्या 

काप्प्याकड ेकधी त्यािंचे लिच गेल ेनव्ििे. टाईर् र्शीन हर्ळाली त्या कदर्शी त्यािंच्याकडूनच 

बहुिेक िो त्या कप्प्याि ठेर्ला गेला िोिा. परिंिु त्याच्याकड ेआिा योग्य र्ाणसू शोधून टाईर् 

र्शीनबद्दल सािंगायला र्ेळ नव्ििा. त्यारु्ळे त्यािंनी फक्त पेटीर्र एक कागद हलहून ठेर्ला.” िी 

पेटी खूप र्ित्र्ाची आि,े र्ाझी आठर्ण म्िणून कायर्ची जपून ठेर्ा.” 

त्यानिंिर त्यािंना झोप आर्रेना. िे झोपायला गेल.े टाईर् र्शीनबद्दल कोणाला सािंगू 

शकल ेनािी याची खिंि िोिी. परिंिु आपल ेउरललेे आयुष्य आपली नािर्ाला स्र्िः भटूेन दऊे 

शकलो आहण त्याला शिायू करू शकलो याचा आनिंद त्यािंच्या चेिऱ्यार्र िोिा. त्याच आनिंदाि िे 

झोपी गेले कधी ना उठण्यासाठी.  
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कथा ३ 

नशीब 

  

 

साधारणपण ेसकाळी नऊची र्ेळ िोिी. प्रभाि रोड िसा अजून शािंि िोिा. रस्त्यार्र 

हर्शेष रिदारी नव्ििी. एखाद दसुरा र्ाणूसच रस्त्यार्र कदसि िोिा. गल्ली क्रर्ािंक दोन जर्ळील 

एका बिंगल्याच्या बािरे एक िरुण पडललेा िोिा. त्याच्या अिंगार्र कािी जखर्ा कदसि िोत्या. 

त्याचे कपड ेधुळीने र्ाखलले े कदसि िोिे. िोंडार्र र् कपाळार्र कािी रक्त साकळलले े कदसि 

िोिे. त्याला कोणीिरी चािंगलेच र्ारलले े कदसि िोिे. ज्या बिंगल्याच्या बािरे िो िरुण पडला 

िोिा. त्या बिंगल्याि कार्ाला असणाऱ्या घरकार् करणाऱ्या बाईने रस्त्याि पडलेल्या त्या 

िरुणाला पाहिले. िी एकदर् जोराि ओरडली, “अग बाई! कोणीिरी र्रून पडलेल ेकदसिे आि.े 

बाईसािबे ………… आपल्या बिंगल्याबािरे कोणीिरी र्रून पडलिं आि.े”  

हिचा िा आर्ाज ऐकून रस्त्याच्या आजूबाजूचे कािी लोक त्या र्ाणसाजर्ळ गोळा 

व्िायला लागल.े िी ओरडिच बिंगल्याि पळाली. त्या कार्र्ाल्या बाईने घराि जाऊन हिच्या 

र्ालकीण बाईला बािरे जखर्ी अर्स्थेि पडलले्या िरुणाबद्दल सािंहगिले. त्या बिंगल्याच्या 

र्ालककणीने हखडकीिून बािरे पाहिल ेिर हिथ ेकािी र्ाणसे गोळा झालेली कदसि िोिी. िी 

लगेच बािरे आली. हिने पाहिल े कक बाईने सािंहगिल्याप्रर्ाणे हिथ ेएक िरुण जखर्ी अर्स्थेि 

पडलेला िोिा. िो िरुण चािंगलाच जखर्ी झाला िोिा. हिला त्याची कािीिी िालचाल कदसि 

नव्ििी. हिला र्ाटल ेकदाहचि िो िरुण र्लेा असेल. हिने पटकन घराि जाऊन डके्कन पोलीस 

चौकीला फोन लार्ला.  

पलीकडून आर्ाज आला, “िलॅो, डके्कन पोलीस चौकी.” 

“सर, र्ी प्रभाि रोडच्या गल्ली क्र. दोन र्धून बोलिे आि.े आर्च्या बिंगल्याबािरे एक 

िरुण पडललेा आि.े र्ला र्ाटि िो र्लेा आि.े िुम्िी िाबडिोब येिा का?” 

“कें व्िापासून पडला आि?े कुणी र्ारलिं?” 
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“सािबे, आम्िाला कािीिी र्ाहििी नािी. आम्िी आिाच पाहिल े आि.े िुम्िी 

िाबडिोब या.” 

“बर.... येिो...... िुर्च्या बिंगल्याचे नार् काय आि?े” 

पोहलसािंना हिने हिच्या बिंगल्याचे नार् र् पत्ता सािंहगिला. कािी र्ेळािच पोलीस 

हिथे आले त्यािंनी त्या िरुणाला नीट पाहिले. त्यािंना लिाि आले की त्या जखर्ी अर्स्थेि 

पडलेल्या िरूणाचा श्वास अजून चालू आि.े त्यािंनी िाबडिोब अॅम्ब्युलन्स बोलार्ली. त्यानिंिर 

त्यािंनी आजूबाजूला कािी पुरार्ा अथर्ा कािी खुणा हर्ळिाििे का िे पाहिले. अॅम्ब्यलुन्स 

आल्यार्र त्यािंनी त्या िरुणाला दर्ाखान्याि िलहर्ल.े हिथे डॉक्टरािंनी त्याच्यार्र उपचार 

करायला सुरुर्ाि केली.  

पोहलसािंनी त्याच्या र्ोबाईल र् हखशािील र्स्िूिंच्या र्दिीने त्या िरुणाची र्ाहििी 

हर्ळर्ायला सुरुर्ाि केली. त्यार्रून त्या िरुणाचे नार् आनिंद हभस ेअसल्याचे त्यािंना कळाल.े 

आनिंदच्या र्ोबाईलर्धनू हर्ळालेल्या र्ोबाईल क्रर्ािंकार्रून पोहलसािंनी त्याच्या हर्त्रािंना 

आनिंदची बािर्ी कळर्ली. हर्त्राकड ेचौकशी करून पोहलसािंनी त्याचे कोणी नािेर्ाईक आििे 

का याचा शोध घ्यायला सुरुर्ाि केली. परिंिु त्यािंना आनिंदच्या नािेर्ाईकािंबद्दल र्ाहििी हर्ळाली 

नािी. खूप र्ाहििी काढल्यार्र त्यािंना असे कळले की िो लिान असिाना त्याची आई र्ारली 

िोिी. िेंव्िापासून िो िोस्टेलर्ध्य ेरािि िोिा. त्यािंना ि ेिी कळल े कक गेल्याच र्षी त्याच्या 

र्हडलािंचा खून झाला िोिा. पोहलसािंना र्ाटले त्या खुनाचा आहण आिा आनिंदर्र झालेल्या 

िल्याचा कािीिरी सिंबिंध असेल. म्िणून त्यािंनी त्या केसची र्ाहििी काढली. िेंव्िा त्यािंना कळल े

कक आनिंदच्या र्हडलािंर्र िल्ला करणाऱ्या गुिंड पकडल ेगेल ेआििे. त्या गुिंडािंना आिा हशिािी 

झाली िोिी. त्यारु्ळे त्या प्रकरणाचा आहण या िल्ल्याचा सिंबिंध असण्याची शक्यिा खूप कर्ी 

िोिी.  

 आनिंदर्र कोणी िल्ला केला असार्ा याचा शोध पोलीस घेऊ लागल.े िो हजथ े

पडलेला सापडला िोिा हिथे आजूबाजूच्या लोकािंकड ेिे चौकशी करू लागले. परिंिु त्यािंना कािीिी 

उपयुक्त र्ाहििी हर्ळायला ियार नव्ििी. एर्ढे जबरदस्ि र्ारलले्या आनिंदचा साधा 

ओरडण्याचा आर्ाज कोणी ऐकला नव्ििा. त्यार्ुळे पोहलसािंना अस ेर्ाटू लागल ेकक कोणीिरी 

त्याला दसुऱ्या रठकाणी र्ारिाण केली असले र् इथे आणून टाकल ेअसार्े. कुठून र् कस ेआणून 

टाकले ि ेशोधण्यासाठी पोहलसािंनी आजूबाजूच्या रोडर्रील सर्व सीसीटीव्िी िपासायला सुरुर्ाि 
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केली. िे जर्ळपासच्या बिंगल्याचे, िॉटेलचे, ऑकफससेचे सीसीटीव्िी पाहू लागले. परिंिु िेथेिी 

त्यािंना कािीिी कािी हर्शेष हर्ळायला ियार नव्ििे.  

 आिा त्यािंना आनिंद शुद्धीर्र येण्याची र्ाट पािण्याहशर्ाय पयावय नव्ििा. 

आनिंद शुद्धीर्र आल्यार्रच खरे काय झाले र् कोणी केले ि ेकळणार िोिे. िेंव्िाच त्यािंना पुढील 

कारर्ाई करिा येणार िोिी. आनिंदचे कािी हर्त्र बािर्ी कळिाच िॉहस्पटलर्ध्य ेत्याला भेटायला 

आल ेिोिे र् आिा त्याची काळजी घेि िोिे. पोहलसािंनी त्यािंना आनिंद शदु्धीर्र आल्यार्र पोलीस 

चौकीि कळर्ायला सािंहगिले. साधारणपण े दोन िे िीन कदर्सानिंिर आनिंद शुद्धीर्र आला. 

पोहलसािंनी सािंहगिल्यार्ुळे दर्ाखान्यािील कर्वचाऱ्यािंनी र् त्याच्या हर्त्रािंनी िाबडिोब 

पोहलसािंना कळर्ल.े कािीिरी र्ाहििी हर्ळेल या आशेने पोलीस िाबडिोब आले. त्यािंनी 

डॉक्टरािंची परर्ानगी घेऊन आनिंदची चौकशी करायला सुरुर्ाि केली. त्यािंनी सुरुर्ािीला 

आनिंदाला पाश्ववभूर्ी सािंगायला सुरुर्ाि केली, “िीन कदर्सािंपूर्ी िू कािी लोकािंना प्रभाि रोडच्या 

गल्ली क्रर्ािंक दोनच्या बािरे पडललेा हर्ळाला. िेव्िा िो बेशुद्ध अर्स्थेि िोिा. िुझ्या िेंव्िाच्या 

अर्िारार्रुन िुझी कोणाशी िरी र्ारार्ारी झाल्याचे कदसि िोिे. िुला चािंगलाच र्ार लागला 

िोिा. त्यारु्ळे िुला शदु्धीर्र यायला दोन-िीन कदर्स लागल.े अजूनिी बऱ्याच जखर्ािं र् र्ुक्का 

र्ार कदसिो आि.े िुला कोणी र्ारल ेि ेिुझ्या लिाि आि ेका? िू कोणाशी र्ारार्ारी केली िोिी 

का? ककिं र्ा िुला र्ारिाण करून हिथे कोणी आणून टाकल?े कािी िुला आठर्ि आि ेका?” 

 “र्ला हिथ ेकोणीहि आणून टाकल ेनािी. र्ी हिथेच उभा िोिो. आहण र्ला कोणीिी 

र्ारल ेनािी.” आनिंदने थोड ेहचडिच उत्तर कदले.  

पोहलसािंना कािी कळेना कक िो का हचडला. त्यािंनी हर्चारले, “कोणी नािी? म्िणजे? 

िू र्ारणाऱ्याना ओळखि नािी का त्यािंचे नार् सािंगायला घाबरिो आिसे?” 

आनिंद म्िणाला, “िस ेकािीिी नािी.” 

पोलीस त्याला म्िणाले, “घाबरू नकोस. आम्िी िुझ्या पाठीशी आिोि.” 

आनिंद एकदर् म्िणाला, “िस े नािी िो! र्ला र्ाझ्या र्डीलािंनीच र्ारले आि.े ि े

आर्च्या घरािले भािंडण आि.े” 

पोलीस, डॉक्टर आहण िेथे असणारे आनिंदचे हर्त्र ि ेउत्तर ऐकून एकदर् चर्कले. 

सगळ्यािंनी एकदर् डॉक्टरािंकड ेपाहिले. डॉक्टरािंनी त्यािंना बािरे जाऊन बोल ूअसा इशारा केला. 
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पोलीस आहण आनिंदचा एक हर्त्र डॉक्टरािंबरोबर बािरे गेल.े पोहलसािंनी सािंहगिल्यार्ुळे 

डॉक्टरािंना ि े र्ाहििी िोिे कक आनिंदच्या र्हडलािंचा गेल्या र्षीच खनू झाला िोिा. डॉक्टर 

पोहलसािंना म्िणाल,े “सािबे, कदाहचि डोक्यार्र र्ार लागल्यार्ुळे त्याला आिा कािीिी आठर्ि 

नसेल. ककिं र्ा त्याच्यार्र कािी र्ानहसक पररणार् झाला असेल त्यारु्ळे िो असा बोलिो असले.” 

पोहलसािंना दखेील िसेच र्ाटले. त्यािंनी डॉक्टरािंना र् आनिंदच्या हर्त्राला सािंहगिले, “ जर िुम्िाला 

त्याच्या बोलण्यािून कािीिी र्ेगळे कळले िर िाबडिोब र्ला कळर्ा.” पोहलसाने जािाना 

त्यािंचा र्ोबाईल निं. त्यािंना कदला. पोहलसािंनी जािाना पुन्िा एकदा आनिंदकड ेजाऊन त्याच्याशी 

बोलण्याचा प्रयत्न केला, “जर िुला कािी आठर्ले िर चौकीि येऊन सािंग. आपण िुला 

र्ारणाऱ्यािंना नक्की पकडू. कोणालािी घाबरू नकोस.” 

आनिंद एकदर् जोराने ओरडला, “सािंहगिले ना िुम्िाला! र्ाझ्या र्हडलािंनी र्ला र्ारल े

आि े आहण र्ला याबद्दल पोहलसाि कोणिीिी िक्रार करायची नािी.” त्याचे ि े उत्तर ऐकून 

पोहलसािंना, त्याच्या हर्त्रािंना र् डॉक्टरािंना त्याची कीर् आली. पोलीस आनिंदच्या हर्त्रािंना त्याची 

काळजी घ्यायला सािंगुन हिथुन हनघुन गेले.  

आनिंदच्या ह्या उत्तराने त्यािंचे हिथे असणारे हर्त्रिी चक्रार्ून गेले िोिे. एकिर िो 

सारखा र्लेले्या र्हडलािंनी र्ारले अस ेम्िणि िोिा. दसुरे म्िणजे िो र्हडलािंच्या बाबिीि खूपच 

सौम्य भाषेि बोलि िोिा. त्यािंनी आनिंदला नेिर्ी र्हडलािंबद्दल र्ेडरे्ाकड ेर् र्ाईट बोलिाना 

ऐकले िोिे. त्यारु्ळे त्यािंनािी िा एक धक्काच िोिा. र्हडलािंहर्षयी नेिर्ी र्ाईट बोलणारा आहण 

कुटुिंबसिंस्थेर्र टीका करणारा असा िा आनिंद एकदर् एर्ढा कसा बदलला याचे त्यािंनािी आश्चयव 

र्ाटि िोिे.  

 

********** 

  

आनिंद िसा लिान असल्यापासून र्सहिगृिाि रािि िोिा. र्सहिगृिाि राहूनच िो 

लिानाचा र्ोठा झाला िोिा. िो साधारण हिसरी ककिं र्ा चौथीि असिाना त्याची आई दरे्ाघरी 

गेली िोिी. त्यानिंिर कािी कदर्स िो र्हडलािंबरोबर रािि िोिा. परिंिु एके कदर्शी र्हडलािंनी 

आनिंदला र्सहिगृिाि ठेर्ायचा हनणवय घेिला. आहण िेंव्िापासून आनिंद र्सिीगृिािच रिायला 

लागला िोिा. िशी आर्थवकदषृ्ट्या आनिंदच्या घरची पररहस्थिी चािंगली िोिी. आनिंदचे र्डील 
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एका र्िाहर्द्यालयाि प्रोफेसर िोिे. त्यािंचा प्रभाि रोडर्र गल्ली क्र २ र्ध्ये एक बिंगला िोिा. 

िरीिी आनिंदच्या र्हडलािंनी त्याला र्सहिगृिाि ठेर्ायचा हनणवय घेिला िोिा. र्सहिगृिाि 

असिाना त्याला जाणर्ले की इिरािंचे पालक नेिर्ी कािीिरी हनहर्त्ताने त्यािंच्या र्ुलािंना 

भेटायला येि असि. परिंिु त्याचे र्डील त्याला र्षाविून दोन-िीन र्ेळाच भेटायला येि िोिे. िे 

आनिंदला घरी घेऊन जायला सदु्धा जास्ि उत्सुक नसायचे. खुप गरज असेल िेव्िाच िे त्याला घरी 

घेऊन जाि असि. घरी गेल्यार्र दखेील बऱ्याच र्ळेा िो घराि एकटाच असि. जसा आनिंद र्ोठा 

व्िायला लागला िस ेत्याला िा फरक जास्ि जाणर्ु लागला िोिा.  

 शाळेि असिाना र्ुलािंना शाळेि घेऊन येणारे पालक आनिंद पािि िोिा. त्या 

पालकािंचे त्यािंच्या र्लुािंशी िोणारे सिंर्ाद िो ऐकि िोिा. िो र्ुलािंच्या पालकािंशी िोणाऱ्या गप्पा 

र् र्स्िी पािि िोिा. त्याला त्या सगळ्यािंचा खुप िरे्ा र्ाटि िोिा. त्याला नेिर्ी र्ाटि िोिे की 

आपल्याबरोबर आपले बाबा असे का र्ागि नािी? निंिर निंिर त्याला अस े र्ाटू लागले कक 

कदाहचि र्हडलािंनी दसुरे लग्न केले असले आहण त्यार्ुळे त्यािंनी त्याला त्यािंच्यापासून लािंब ठेर्ल े

असेल. अस ेहचत्रहर्हचत्र हर्चार सारख ेत्याच्या र्नाि येि िोिे. अशा हर्चारािंर्ध्येच िो र्ोठा 

झाला िोिा. त्यारु्ळे ह्या भार्ना त्याच्या र्नाि दढृ िोि गेल्या िोत्या.  

आनिंदला कधीिी पैशाची अथर्ा र्स्िूची कुठलीिी कर्िरिा जाणर्ली नव्ििी. 

र्सिीगृिाच्या सिंचालकािंकड े नेिर्ी आनिंदच्या खचावसाठी भरपूर पैस े ठेर्लेल े असि. त्यािून 

आनिंदला त्याच्या गरजेच्या र्स्िू लगेच हर्ळि असि. आनिंदला भौहिक सखुाची कधीिी कर्िरिा 

पडली नािी. परिंिु त्याला िर्े िोिे र्ानहसक सुख. त्याला नेिर्ी र्ाटि िोिे कक कोणीिरी त्याला 

प्रेर्ाने जर्ळ घ्यार्.े त्याच्याशी कोणीिरी खूप गप्पा र्ाराव्याि. परिंिु त्याला ि ेकािी सखु हर्ळि 

नव्ििे. त्याला भूक िोिी िी कुटुिंबािल्या र्ाणसाची. परिंिु िी गरज कािी कोणी पूणव करि नव्ििे.  

आनिंद र्िाहर्द्यालयाि जायला लागला. आिा त्याच्या नार्ार्र बँकेि खािे उघडल े

गेले. त्याि नेिर्ी त्याच्या खचावसाठी भरपूर पसैे टाकलेले असि. परिंिु रिायला र्ात्र िो र्ात्र 

र्सहिगृिािच िोिा. आिा पैस ेिािाि आल्याने िो त्याची भरपूर उधळपट्टी करू लागला िोिा. 

आिा बािरे खाणेहपण,े हर्त्रािंना पाटी दणेे, नर्ीन कपड-ेचपला-बूट इ. र्स्िू हर्कि आणि रािण,े 

त्यािंचा किं टाळा आला की त्या र्स्िू कोणालािरी दऊेन टाकण.े अस ेत्याचे जीर्न चालल ेिोिे. 

त्यारु्ळे त्याच्या आजूबाजूला हर्त्रािंचे कोंडाळ गोळा िोऊ लागल ेिोिे. िे त्याच्याशी गोड बोलि. 

सिि कदर्सरात्र त्याच्याबरोबर कोणीिरी असि. िे त्याची काळजी घेि असि. त्यारु्ळे आनिंदला 

असे र्ाटू लागल ेकी पैशाच्या जोरार्र ि ेसर्व सुख हर्ळाले आि.े पैस ेनसिे िर ि ेकािी आपल्याला 
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हर्ळाले नसिे. त्यारु्ळे पैसा िचे त्याला सर्वकािी र्ाटू लागले िोिे. त्याचा कुटुिंब, नािेसिंबिंध र् 

प्रेर् यार्रचा हर्श्वास उडू लागला िोिा. इिरािंना दखेील िो नेिर्ी िचे सािंगि िोिा र् पटर्ून 

द्यायचा प्रयत्न करि असि. त्याच्यासर्ोर कोणीिी आई, र्डील, भार्ा-बहिणीची स्िुहि केलेल े

त्याला आर्डि नस.े त्यार्ुळे हर्त्रािंना दखेील त्याचा कुटुिंबिषे चािंगलाच लिाि येि चालला िोिा.  

आनिंद र्िाहर्द्यालयाि असिाना त्याच्या र्हडलािंनी पुण्यािील घर हर्कले र् िे 

पुण्याजर्ळील एका गार्ाि जाऊन राहिले िोिे. र्िाहर्द्यालयीन हशिण सिंपल्यानिंिर आपल्या 

हर्त्रािंच्या आजूबाजूलाच राििा यार्े यासाठी आनिंदने पुण्यािच एक छोटे घर भाड्याने घेिल े

आहण िो हिथे राहू लागला. त्याच्या उधळ्या स्र्भार्ारु्ळे त्याचे हशिण फक्त नार्ालाच पूणव 

झाले िोिे. हर्शेष अस ेकािी प्राहर्ण्य त्याने हर्ळर्ले नव्ििे. नार्ाला पदर्ी र् पदवु्यत्तर हशिण 

झाले िोिे. त्यारु्ळे त्यानिंिर कािी चािंगली नोकरी हर्ळेल अशी हस्थिी नव्ििी. या र्याििी 

र्हडलािंकडून खात्याि पैसे येणे चालूच िोिे. त्यारु्ळे त्याच्या दररोजच्या गरजा भागि िोत्या. 

पैशाची कर्िरिा जाणर्ि नव्ििी. र्ेळ घालर्ण्यासाठी आनिंदने हर्त्राबरोबर एक व्यर्साय सुरू 

केला िोिा. त्याििी आनिंदचा सिभाग िा फक्त पसैा दणे्यापुरिाच िोिा.  

एके कदर्शी अचानक पिाटे चारच्या सुर्ारास त्याच्या दरर्ाज्यार्र जोराि थाप 

पडली. एर्ढ्या पिाटे झोप र्ोडली म्िणून िो हचडला आहण त्याने जोराि ओरडून हर्चारले, 

“कोण आि?े काय पाहिजे?”. परिू बािरेून त्याला कािी उत्तर आल ेनािी. त्यार्ुळे िो पुन्िा झोपी 

गेला. कािी र्ेळाने पुन्िा दरर्ाज्यार्र दोन-िीन थापा पडल्या. सकाळी सकाळी झोप र्ोडल्याने 

िो खूप हचडला िोिा. िो िार्ािार्ाने उठून दाराजर्ळ आला. त्याने दार उघडल.े परिंिु त्याला 

दाराि कोणीिी कदसल ेनािी. िो पटकन दरर्ाजा बिंद करू लागला. परिंिु िेर्ढ्याि त्याचे लि 

खाली दाराि पडलेल्या एका र्ाणसाकड ेगेले. दरर्ाजाजर्ळ खाली एक र्ाणूस जखर्ी अर्स्थिे 

पडलेला िोिा. आनिंदने त्याला उठहर्ण्याचा प्रयत्न केला. िो र्ाणसू आनिंदच्या आधाराने कसाबसा 

उभा राहिला. आनिंदच्या लगेच लिाि आल ेकी िे त्याचे र्डील आििे. र्हडलािंनी आि येि पटकन 

दरर्ाजा लारू्न घेिला आहण िे पुन्िा बेशदु्ध िोऊन खाली पडल.े  

त्याने पाहिले कक त्यािंच्या पाठीर्र बरेच रक्त िोिे. आनिंदला खरिं त्यािंच्याबद्दल र्नाि 

खूप राग िोिा. त्यारु्ळे काय करारे् ि े त्याला सुचेना. िे इथ े का आल े िे िरी हर्चारू या 

हर्चारािच आनिंदने ग्लासभर पाणी आणल.े आनिंदने त्यािंच्या िोंडार्र थोड ेपाणी र्ारले. त्यानिंिर 

िे शुद्धीर्र आले. िे कसबेसे सरकून चभिंिीला टेकून बसले. त्यािंनी आनिंदच्या िािािील पाण्याचा 

ग्लास घेऊन पाणी पील.े निंिर त्यािंनी हखशाि िाि घालून एक घड्याळासारखी र्स्िू बािरे 
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काढली. िी आनिंदच्या िािाि कदली आहण म्िणाले, “आनिंद, िी खूप र्ित्र्ाची र्स्िू आि ेजपून 

ठेर्.” आनिंदने नीट पाहिले िर िे एक साधे घड्याळ िोिे. त्यानिंिर त्याचे र्डील त्याला म्िणाल,े 

“िुझी आई गेल्यानिंिर र्ी िुझ्याकड ेलि दरे्ू शकलो नािी. याबद्दल र्ला िर्ा कर. र्ला र्ाटल े

नव्ििे की िी र्शीन ियार करण्यासाठी र्ला एर्ढी र्षे लागिील. आिा र्ाझ्याकड ेखूप कर्ी 

र्ेळ आि ेत्यारु्ळे र्ी िुला थोडक्याि या हर्शेष र्शीनबद्दल सािंगिो. िुझ्या आईहशर्ाय आपण 

दोघेदखेील जगू शकि नव्ििो. िुझ्या आईला परि आणण्यासाठी र्ी िी टाईर् र्शीन ियार 

करायचे ठरर्ल.े त्यासाठी र्ी र्ला पूणवपणे झोकून कदले िोिे. त्यारु्ळेच र्ला िुझ्याकड ेलि दिेा 

आले नािी. कािी कदर्सापूर्ीच िी टाईर् र्शीन ियार झाली आि.े र्ाझा डीएनए याचा पासर्डव 

आि.े पासर्डव नसेल िर ि ेएक साध ेघड्याळ आि.े िू र्ाझा र्ुलगा असल्यार्ुळे िुझा डीएनए 

दखेील याला चालेल. ि ेर्शीन िािाि घालून िू ि ेगे्र रिंगाचे बटन दाबल ेकक िुला एक सुई टोचल्या 

सारखे िोईल. िेंव्िा रक्ताचा नरु्ना घेऊन डीएनए पासर्डवशी जुळिो कक नािी ि ेिपासले जािे. 

जर िे जुळले िर ि ेर्शीन टाईर् र्शीन म्िणून कार् करायला लागिे. याि एखाकद र्ेळ, कदर्स 

आहण जागेचे अिािंश आहण रेखािंश टाकून हिरव्या रिंगाचे बटन दाबल ेकक िी र्शीन िुला त्या 

काळाि र् त्या रठकाणी घेऊन जािे. ि ेर्शीन र्ोबाईलला जोडून एखाद्या व्यक्तीचा, िो हजर्िंि 

असलले्या काळािील भिूकाळ अथर्ा भहर्ष्यकाळ पाििा येिो. त्यासाठी िुझ्याकड ेफ्रिं ट कॅर्रेा 

असललेा र्ोबाईल असार्ा लागिो. जेंव्िा िू या टाईर् र्शीनर्रील कनेक्ट ि ेबटन दाबिो. िेंव्िा 

िे िुझ्या डोळ्यािंचे स्कॅन करिे. िसेच िे स्र्िःला िुझ्या जर्ळच्या र्ोबाईलशी जोडिे. त्यानिंिर 

र्ोबाईलिी िुझे डोळे स्कॅन करून घेिे. र्ोबाईलर्रील डोळ्यािंचे स्कॅन ि ेटाईर् र्शीन र्रील 

डोळ्यािंचे स्कॅनशी जुळल्यानिंिर र्ोबाईलर्र टाईर् र्शीन नार्ाचे एक अपॅ्प लोड िोिे. िे अॅप्प 

उघडून त्याि एखाद्या व्यक्तीचा फोटो टाकला र् काळ टाकला िर िो त्या व्यक्तीचे त्या काळािील 

जीर्न या स्क्रीनर्र दाखर्िे. परिंिू िे फक्त िूच पाहू शकिो. जर र्ोबाईलसर्ोर दसुऱ्या कोणाचे 

डोळे आले िर िे एकदर् थािंबिे.  

र्ाझ्या या शोधाची कुणकुण गुन्िगेारी जगिािील कािी लोकािंना लागली िोिी. बरेच 

र्षव िे र्ला शोधि िोिे. त्यािंना र्ला एक र्ुलगा आि ेि ेर्ाहििी नािी. नािीिर िे िुझ्या दखेील 

र्ागे लागले असिे. काल त्यािंनी र्ला शोधून काढले र् िे र्ाझ्या र्ागे लागले आििे. त्यारु्ळे र्ी 

घरािून पळून लपि कफरिो आि.े कािी लोकािंनी र्ला काल रात्री पाहिले र् गोळी घािली. 

कसािरी र्ाचून र्ी िुझ्याकड ेआलो आि.े आिा या टाईर् र्शीनला िू र्ाईट लोकािंपासून र्ाचर्. 

र्ी िुला जास्ि र्ेळ दरे्ू शकलो नािी याबद्दल र्ला र्ाफ कर. िुला इिरािंपासून लपरू्न ठेर्ण े

िाच र्ाझा यार्ागचा ििूे िोिा.” 
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 एर्ढे बोलून िे पुन्िा बशेुद्ध पडल.े आनिंदला आिा लिाि आल ेकक त्याच्या 

र्हडलािंना कोणीिरी गोळी घािली आि.े त्यारु्ळे त्याने िाबडिोब पोहलसािंना फोन केला. 

पोहलसािंनी आल्यानिंिर अॅम्बुलसला बोलार्ल.े परिंिु दर्ाखान्याि पोिोचण्यापूर्ीच त्याच्या 

र्हडलािंचे हनधन झाल.े त्याला कळायला लागल्यापासून र्डील त्याच्याशी पहिल्यािंदाच एर्ढे 

बोलल ेिोिे. त्यािंचे ि ेसिंशोधन िचे त्याला त्यािंच्यापासून लािंब ठेर्ायचे कारण िोिे ि े त्याला 

कळले िोिे. आिा त्यािंच्या बाबिीिला त्याच्या र्नािील कडर्टपणा या सिंर्ादारु्ळे थोडा कर्ी 

झाला िोिा. र्हडलािंच्या जाण्याने त्याला दःुख झाले िोिे. पोहलसािंनी सीसीटीव्िीच्या र्दिीने 

त्याचे र्डील कुठून आल ेिोिे त्या र्ागावचा शोध काढला. त्यार्रून त्यािंनी त्यािंचे खुनी पकडल.े 

परिंिु आनिंदने पोहलसािंना त्यािंनी कदलेल्या टाईर् र्शीनबद्दल सािंहगिले नव्ििे. कारण त्याला 

स्र्िःला त्यार्र हर्श्वास नव्ििा.  

 या सर्ाविून सार्रल्यानिंिर आनिंदने र्हडलािंनी कदलेल्या घड्याळ पाहिल ेिे खरे 

आि ेका ि े त्याला िपासायचे िोिे. त्याने र्हडलािंनी कदलेल ेिे घड्याळ म्िणजेच टाईर् र्शीन 

िािाि घािले. िे साधारण घड्याळासारखेच कदसि िोिे. िे र्ेळ र् िारीख दाखर्ि िोिे. 

र्हडलािंनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे त्याने गे्र रिंगाचे बटन दाबले, िेंव्िा त्याला त्या घड्याळाखाली सुई 

टोचल्यासारख ेझाल.े म्िणजे िे आिा त्याच्या रक्ताचा नर्ुना घेऊन डीएनए िपासि असणार ि े

आनिंदाने ओळखले. कािी र्ेळानिंिर त्या घड्याळाच्या स्क्रीनर्र “Time Machine is ready to 

serve” असा र्ेसेज आला. आिा त्याला िे टाईर् र्शीन असल्याची खात्री झाली. आिा त्याला 

िे टाईर् र्शीन त्याच्या र्ोबाईलला जोडून पािायचे िोिे. त्याने घड्याळार्र असणारे 

“connect” ि ेबटन दाबले. त्यानिंिर त्या टाईर् र्शीनर्र “Hold your eyes in front of me” 

असा र्सेेज आला. आनिंदने डोळे त्या घड्याळासर्ोर धरले. त्या टाईर् र्शीनने त्याचे डोळे स्कॅन 

केले र् निंिर र्ोबाईलर्र दखेील िसाच र्ेसेज कदसला. त्याने डोळे र्ोबाईलसर्ोर धरले. त्यानिंिर 

र्ोबाईलने दखेील त्याचे डोळे स्कॅन केले. कािी र्ेळानिंिर र्ोबाईल र्ध्य ेएक अॅप्प लोड िोि 

असल्याचे त्याला कदसल.े िे अॅप्प पूणव लोड झाल्यानिंिर र्ोबाईलर्र एक ‘TM’ नार्ाचा आयकॅान 

ियार झाल्याचे त्याला कदसला. त्याने िो आयकॅान दाबून टाईर् र्शीन अॅप्प उघडल.े त्याला 

उत्सुकिा िोिी िी र्हडलािंना सर्जून घेण्याची. र्हडलािंनी त्याला त्याच्यापासून लािंब ठेर्ल्याचे 

नक्की कारण त्याला जाणून घ्यायचे िोिे. त्याला र्हडलािंच्या सिंबिंहधि घटना पिायच्या िोत्या 

त्यारु्ळे त्याने त्या अॅप्पर्र र्हडलािंचा फोटो टाकला. त्याला र्सिीगृिाि टाकल ेिे साल त्यार्र 

टाकल.े  
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 त्या स्क्रीनर्र एकदर् जेर्िेर् साि-आठ र्षांचा एक लिान र्लुगा आहण त्याचे 

र्डील कदस ूलागल.े आनिंदच्या लिाि आले की िो लिान र्लुगा म्िणजे िोच आि.े त्याने त्या 

स्क्रीनर्र पाहिल ेलिान आनिंद र् त्याचे र्डील र्स्िी करि िोिे, खेळि िोिे. त्याने त्यार्ेळेचा 

र्हडलािंचा पूणव कदनक्रर् पहिला. त्याचे र्डील त्याचे दाि घासि िोिे. त्याला आिंघोळ घालि िोिे. 

त्याला गोष्ट सािंगून झोपर्ि िोिे. त्याला जेर्ण भरर्ि िोिे. त्याला शाळेसाठी ियार करून त्याला 

शाळेि सोडि िोिे. अशा प्रकारे आनिंदची खूप खूप काळजी घेऊन त्याची सर्व कार्े िे करि िोिे. 

परिंिु आनिंदला शाळेि सोडून आल्यार्र िे आनिंदच्या आईच्या फोटोसर्ोर बसून रिाि असि. िे 

त्या फोटोशी बोलि बसि असि.  

 त्याने पाहिले कक असेच एक कदर्शी िे आईच्या फोटोशी गप्पा र्ारि बसल े

िोिे. िेंव्िा एक र्यस्कर व्यक्ती त्या खोलीि आली. हिने हर्चारल,े “काय रे प्रभाकर! घराचे दार 

उघडचे िोिे कक रे! अरे घराि चोर घुसले अशाने. आिून कडी र्गैरे लारू्न घेि जा.” 

त्यािंच्या आर्ाजाने बाबा एकदर् दचकून उठल े आहण एका खुचीकड े िाि करि 

म्िणाले.”राहूनच गेले. बसा ना काका.”  

“िे राहू द.े र्ला आिा येिाना िुझ्या बोलण्याचा आर्ाज आला. कोणाशी गप्पा र्ारि 

िोिास?” 

खाली बघि बाबािंनी उत्तर कदल,े “कोणाशी नािी....” 

“र्ी आलो िोिो िेंव्िा िू शोभाच्या फोटोसर्ोर बसला िोिास. हिच्याशी बोलि 

िोिास का?” 

“िो..... ररकार्ा िोिो म्िणून सिज गप्पा र्ारि िोिो हिच्याशी” 

“ि े बघ, र्रण कािी कोणाला चुकल नािी. आज ना उद्या आपणा सर्ावना र्रण 

येणारच आि.े कोणाच्या जाण्याने आयुष्य कािी थािंबि नािी. आयुष्य ि ेपढुे चालूच राििे.” 

“बरोबर आि ेिुर्चे.” 

“त्यारु्ळे र्लािी र्ाटि ेिुिी आिा ि ेसगळे र्ागे सोडून पुढे जार्े.” 

“म्िणजे.....” 
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“िु अजून र्याने बराच लिान आिसे. अजून खपू आयुष्य िुझ्यापुढे हशल्लक आि.े 

त्यारु्ळे र्ला अस ेर्ाटिे कक िू दसुऱ्या लग्नाचा हर्चार करार्ास.” 

“खरे सािंगू काका. शोभाहशर्ाय दसुऱ्या कुणाचा र्ी हर्चारिी करू शकि नािी.” 

“अरे परिंिु घराि आबाळ िोिे आि.े घर सािंभाळायला कोणी िरी येईल. आनिंदची र् 

िुझी काळजी घ्यायला कोणीिरी हर्ळेल.” 

“खरे सािंगू काका. र्ला जास्ि आनिंदचीच काळजी र्ाटिे. नर्ीन येणारी बायको कशी 

असेल काय र्ाहििी. हिने जर आनिंदकड ेनीट लि कदल ेनािी िर? र्ला हिला सोडून दिेा येईल 

का?” 

“िसे नािी......... असिाि कािी र्लुी चािंगल्या.” 

“कािी...... म्िणजे खात्री नािीच ना? थोडी आबाळ िोईल परिंिु आनिंदची काळजी 

िरी जर्ेल िशी घेिली जाईल.” 

“बघ बाबा..... पूणव हर्चार कर. निंिर र्ेळ हनघून गेली िर कोणी र्लुीिी दणेार नािी. 

शािंि बसून हर्चार कर.” 

प्रभाकर कडून कािीिी उत्तर आल ेनािी ि ेपाहून िे म्िणाले, “हनघिो र्ी आिा.” 

“काका, खूप कदर्सानिंिर आलाि. चिा घ्या ना......... करून आणिो र्ी.” 

“राहू द.े.... निंिर कधी िरी.” असे म्िणून िे गृिस्थ उठले र् बािरे हनघून गेले. बाबा 

पुन्िा आईंच्या फोटोसर्ोर जाऊन बसले िेर्ढ्याि बािरेून आर्ाज आला, “आिा िरी दार लारू्न 

घे रे, प्रभाकर” 

“िो” म्िणून बाबा उठल ेर् दार लार्ायला बािरे गेले.  

आनिंद पुढे पािि िोिा. त्याला जाणर्ल ेयेणारे-जाणारे सर्व शेजारी र् ओळखीची 

र्ाणस बाबािंना दसुरे लग्न करण्याचा सल्ला दिे िोिे. परिंिु त्यािंचा प्रश्न एकच अस े कक नर्ीन 

येणाऱ्या बायकोने आनिंदची काळजी घेिली नािी िर पुन्िा र्ागे जािा येईल का? त्यािंच्या या 

प्रश्नाला कोणाकड ेउत्तर नव्ििे. सगळेजण त्यािंच्या या प्रश्नाने हनरुत्तर िोि िोिे. िे सगळे पाहून 

आनिंदला प्रश्न पडला कक र्ाझी एर्ढी काळजी िोिी िर र्हडलािंनी र्ला र्सहिगृिाि ठेर्िाना िा 

हर्चार का केला नािी? 
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 आनिंदला आिा पुढे जाणून घ्यायची फार उत्सुकिा हनर्ावण झाली िोिी. त्या 

उत्सुकिेपोटी िो पुढे पिाि राहिला. त्याने पाहिल ेकक त्याचे र्डील त्याला अिंगाई गाऊन ककिं र्ा 

गोष्ट सािंगून झोपर्ि िोिे. परिंिु आनिंदच्या लिाि आले की छोटा आनिंद सारखाच झोपेिून “आई” 

असे ओरडि उठून बसि असे. िसेच झोपेि िो आईशी गप्पा र्ारि असि. िे पाहून आनिंदचे र्डील 

उठून त्याच्या आईच्या फोटोसर्ोर बसून रडि असि. सारखे म्िणि असि, “शोभा, िू आम्िाला 

का सोडून गेलीस? िुझ्याहशर्ाय आम्िी दोघ ेकस ेजगू?” अस ेबडबडि िे रात्रभर त्या फोटोसर्ोर 

बसून रिाि. त्यारु्ळे त्यािंच्या र्िाहर्द्यालयाि जाण्यार्रिी पररणार् झाला िोिा. ि ेसर्व पािि 

असिाना आनिंदच्या र्ोबाईलर्र त्याच्या र्हडलािंनी त्याला र्सहिगृिाि ठेर्ण्यापूर्ीचा प्रसिंग 

आला.  

बाबा त्याला म्िणाल,े “आनिंद, िुला िुझी आई िर्ी आि ेना?”  

“िो” 

“र्ग बाळा र्ी आिा िृझ्या आईला आणायला जाणार आि.े त्यारु्ळे िुला कािी कदर्स 

र्सिीगृिाि रिायला जार्े लागणार आि.े कािी कदर्स हिथेच रािार्े लागणार आि.े” 

आनिंदने त्यािंना हर्चारले, “परिंिु बाबा, सगळेजण अस ेम्िणिाि की आई दरे्ाघरी गेली 

आि ेआहण हिला आिा परि आणिा येणार नािी.” 

“र्ला एका र्शीनबद्दल र्ाहििी कळाली आि.े हिला टाईर् र्शीन असे म्िणिाि. र्ी 

िी टाईर् र्शीन ियार करणार आि.े िी ियार झाली की आपल्याला िुझ्या आईला परि आणिा 

येईल.” 

“ठीक आि ेबाबा. जर िुम्िी आईला परि आणणार असाल िर र्ी ककिीिी कदर्स 

र्सिीगृिाि रिायला ियार आि.े” 

“र्ाझी टाईर् र्शीन ियार झाली आहण र्ी िुझ्या आईला परि आणले कक आपण 

हिघे पुन्िा एकत्र राहू.” 

आई येणार या आनिंदार्ध्ये छोटा आनिंद म्िणाला, “चालले.” 

“शिाणा रे र्ाझा बाळ.” असे म्िणून बाबािंनी त्याची पापी घेिली आहण त्याला 

र्सहिगृिाि टाकल.े  
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आनिंदच्या लिाि आले की त्याच्या आईला परि आणण्यासाठी त्याचे बाबा टाईर् 

र्शीन ियार करण्याचा प्रयत्न करणार िोिे. त्या कार्ाि स्र्िःला झोकून दणे्यासाठी र् त्या 

काळाि आनिंदची िारािंबळ िोऊ नये म्िणून त्यािंनी त्याला र्सहिगृिाि ठेर्ले िोिे. त्याला ि े

दखेील लिाि आल ेकक टाईर् र्शीनसारखी अशक्य र्ाटणारी गोष्ट त्यािंनी ियारी केली केर्ळ 

आईर्रील प्रेर्ापोटी. परिंिु या कार्ाि त्यािंच्या आयुष्याची ककत्येक र्षे हनघून गेली िोिी. ि ेसर्व 

प्रसिंग पाहिल्यानिंिर आनिंदचा र्हडलािंर्रील राग पूणवपणे हनघून गेला िोिा. आिा त्याला र्ाटू 

लागल ेकी आपण र्हडलािंना सर्जारू्न घ्यायला िर्े िोिे. त्याने आजुबाजुला पािीले िोिे कक 

जर्ळच्या र्ाणसाच्या र्ृत्युनिंिर त्याच्या नािेर्ाईकािंचे जीर्न अगदी आठ िे दिा कदर्साि 

सुरळीि चाल ूिोिे. इथ ेर्ात्र जर्ळपास अठरा र्षव झाली िरी त्याचे र्डील त्या दःुखािून बािरे 

आलेल ेनव्ििे. त्याच्यार्ागे नक्कीच त्यािंचे एकर्ेकािंर्रील घट्ट प्रेर् ि ेअसणार आि ेअस े त्याला 

र्ाटले. त्याने त्याच्या आईर्हडलािंची र्ाहििी काढायचे ठरर्ले.  

 त्याला टाईर् र्शीन र्धनू त्यािंच्या आयुष्याचे प्रसिंग पािण ेशक्य िोिे. परिंिु 

त्याला त्यािंच्या आजूबाजूच्या लोकािंकडून िी हर्ळर्णे जास्ि योग्य र्ाटले. र्हडलािंचे हर्त्र र् 

सिकारी यािंच्याकडून हर्ळालेल्या र्ाहििीनुसार त्याला कळल ेकी त्याचे र्डील म्िणजे प्रभाकर 

र् त्याची आई म्िणजे शोभा यािंची एकर्ेकािंशी ओळख र्िाहर्द्यालयािील हशिण घेि असिाना 

झाली िोिी. त्याचे र्डील प्रचिंड हुशार आहण प्रहिभार्ान हर्द्याथी िोिे. परिंिु त्यािंचा जन्र् एका 

खालच्या जािीि झाला िोिा. त्याची आई त्यािंच्याच र्गावि हशकि िोिी. परिंिु हिचा जन्र् उच्च 

जािीि झाला िोिा. शोभा प्रभाकरच्या हुशारीने खूप प्रभाहर्ि झाली िोिी. त्यारु्ळे िी 

प्रभाकराच्या प्ररे्ाि पडली िोिी. त्यािंच्या दोघािंच्या घरच्यािंचा र्ात्र या प्रेर्ाला हर्रोध िोिा. 

परिंिु घरच्यािंच्या हर्रोधाला न जुर्ानिा त्या दोघािंनी लग्नाचा हनणवय घेिला िोिा. त्यािंना र्ाटल े

लग्नानिंिर ककिं र्ा एखाद ेर्ुल झाल्यानिंिर सगळे सुरळीि िोईल. परिंिु दोघािंच्या घरच्यािंना त्यािंचे 

लग्न र्ान्य नसल्याने लग्नानिंिर त्यािंनी दोघािंशी पूणवपणे सिंबिंध िोडले िोिे. लग्नानिंिरच्या प्रत्यके 

सुख:द:ुखाना त्या दोघािंनीच िोंड कदले िोिे. त्यािंच्या घरचे कधीिी त्यािंच्या र्दिीला आले नािी. 

अगदी शोभाचे बाळिंिपण दखेील प्रभाकरने एकट्याने केल ेिोिे. प्रभाकर डेंग्यचू्या िापाने पडून 

र्रणाच्या दारापयंि गेला िोिा िेंव्िािी त्यािंच्या नािेर्ाईकापैकी कोणीहि र्दिीला आल ेनािी. 

िे दोघेच एकर्ेकािंची काळजी घेि िोिे. त्यािंचा एकर्ेकािंर्र प्रचिंड हर्श्वास िोिा. एकर्ेकाहर्रुद्ध 

हिसऱ्याने ककिीिी कािीिी सािंहगिल े िरी त्यािंचा त्यार्र हर्श्वास बसि नव्ििा. दोघ े नेिर्ी 

एकर्ेकािंना एकर्ेकािंच्या कार्ाि र्दि करि असि. एकिी कदर्स एकर्केािंशीर्ाय राहिल ेनव्ििे. 

प्रभाकर त्याच्या र्िाहर्द्यालयाच्या कार्ाहनहर्त्त बािरेगार्ी जाि असि. िेंव्िा दखेील प्रभाकर 
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शोभाला बरोबर घेऊन जाि असि. अशा प्रकारे िे एकर्ेकािंचे अहर्भाज्य भाग झाले िोिे. ि े

सगळे कळल्यार्र आनिंदला कळल ेकक सािहजकच यार्ुळे िे एकर्ेकाहशर्ाय जगू शकि नव्ििे. 

त्यारु्ळे आईच्या जाण्याने र्हडलािंची खूप र्ाईट अर्स्था झाली िोिी ि ेआनिंदाचा लिाि आले.  

 हि सगळी र्ाहििी काढिाना आनिंदला ि े दखेील कळाले िोिी कक त्याच्या 

आईला ियरोग झाला िोिा. त्या काळाि ियरोगार्रील उपचार उपलब्ध नव्ििा. शोभा 

म्िणजेच आनिंदाची आई त्यािच गेली िोिी. आिा त्याच्याकड ेर्हडलािंनी कदलेली टाईर् र्शीन 

िोिी. त्या टाईर् र्शीनच्या र्दिीने त्याला आईला भटेायला जायची इच्छा झाली. परिंिु 

त्यासाठी जायचे कुठे? कारण टाईर् र्शीनर्ध्ये ज्या रठकाणी जायचे त्या रठकाणाचे अिािंश र् 

रेखािंश टाकार्े लागिाि. आईला भेटायचे म्िणजे त्यािंच्या जुन्या घरीच जारे् लागेल. त्याला िे 

घर आठर्ि िोिे. कारण िो र्िाहर्द्यालयाि जायला लागेपयंि त्याचे र्डील त्याच घराि रिाि 

िोिे. त्यारु्ळे आनिंद त्यािंच्या प्रभाि रोडच्या गल्ली क्र. दोन र्धील बिंगल्याबािरे गेला. िो बिंगला 

र्हडलािंनी दसुऱ्यािंना हर्कला िोिा. त्यारु्ळे सध्या हिथे दसुरे कुटुिंब रिाि िोिे. आपण र्ेगळ्या 

काळाि एखाद्या रठकाणी जाणार म्िणजे अचानक प्रकट िोणार. त्यारु्ळे कोणाला कदसणार नािी 

अशा रठकाणी प्रकट झालेल ेकें व्िािी चािंगल.े त्यारु्ळे त्याने त्यािंच्या बिंगल्याजर्ळची नेिर्ी शािंि 

असणारी जागा शोधली. त्या जागेचे अिािंश आहण रेखािंश घेिल ेआहण िो घरी परिला.  

 आिा त्याच्या िािाि सिि र्हडलािंनी कदललेे टाईर् र्शीन घािललेी असि. 

त्याचा उपयोग घड्याळ म्िणूनिी िोि िोिा. त्याने त्या टाईर् र्शीनर्र आई र्ारली त्याच्या 

साधारणपण ेसिा िे साि र्हिन ेपहिलेचा कदर्स र् सकाळची र्ेळ टाकली. रठकाणाची र्ाहििी 

भरिाना त्याच्या जुन्या घराजर्ळील त्याने हनर्डलेल्या जागेचे अिािंश आहण रेखािंश टाकले. 

त्याची िी प्रत्यि अस ेदसुऱ्या काळाि जायची पहिलीच र्ेळ िोिी. त्यार्ुळे नक्की काय र् कस े

िोिे याची त्याला उत्सकुिा िोिी हशर्ाय र्नाि भीिी दखेील िोिी. त्या काळाि जाण्यासाठी 

त्याने हिरर्े बटण दाबल.े एका िणासाठी त्याच्या डोळ्यासर्ोर अिंधार झाला. त्यानिंिर त्याने 

स्र्िःला त्याच्या जुन्या घराजर्ळील त्याने हनर्डलेल्या जागेि उभा असलेल ेपाहिले. त्याला खूप 

आश्चयव र्ाटले आहण र्हडलािंच्या या टाईर् र्शीन हनर्र्विीचा अहभर्ान दखेील र्ाटला. त्यानिंिर 

िो चालि त्यािंच्या बिंगल्याजर्ळ आला. त्याने आिा घराि जाण्याचे ठरर्ल.े िेर्ढ्याि त्याच्या 

त्या बिंगल्याच्या दरर्ाज्यािून एक स्कूटर बािरे येिाना कदसली. त्याने पाहिले िी स्कूटर त्याचे 

र्डील चालर्ि िोिे आहण त्यािंच्या र्ागे आई बसललेी िोिी. त्याला त्या दोघािंना पाहून खूप 

आनिंद झाला. त्याने िाबडिोब त्यािंना आर्ाज कदला, “ आई...... बाबा.....” परिंिु त्यािंनी 

त्याच्याकड े लि कदल े नािी. र्ागे बसललेी त्याची आई बाबािंना म्िणाली, “कोण आि?े र्ेडा 
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कदसिो बहुिेक.....”. आनिंदने त्यािंच्या जर्ळ जाण्याचा प्रयत्न केला. िेंव्िा त्यािंनी गाडी जोराि पुढे 

नेली. त्याच र्ेळेस आनिंदचे लि त्या दोघािंच्या र्ध्ये बसलले्या साधारण साि र्षांच्या र्लुाकड े

गेले. िो र्लुगा दसुरा हिसरा कोणी नव्ििा िर लिानपणीचा आनिंदच िोिा. त्याला खूप र्ेगळेच 

र्ाटले. एकाच र्ेळेस छोटा आनिंद र् र्ोठा आनिंद सर्ोरासर्ोर िोिे. आनिंदला लिाि आले कक 

त्यािंचा आनिंद त्यािंच्याकडे िोिा. आहण त्यािंना आर्ाज दणेारा िा आनिंद एक पिंचर्ीस र्षांचा िरुण 

िोिा. त्यारु्ळे सािहजकच त्याला कोणी ओळख दणेारच नव्ििे.  

आनिंदला पिायचे िोिे की त्याच्या आईर्र ियरोगाचे उपचार व्यर्हस्थिपणे झाले 

की नािी. जर िे व्यर्हस्थि झाले नसिील िर िे कश्याप्रकारे व्यर्हस्थि करिा येऊ शकिील 

याच्यासाठी त्याला प्रयत्न करायचा िोिा. शक्य असल्यास आईला र्िवर्ानाि घेऊन यायचा 

त्याचा हर्चार िोिा. परिंिु त्याला आिा त्याच्या टाईर् र्शीनच्या र्यावदा लिाि येऊ लागल्या 

िोत्या. िो पिंचर्ीस र्षावचा िरुण म्िणूनच भूिकाळाि जाणार िोिा. सािहजकच त्यारु्ळे त्याच्या 

आई र्हडलािंसाठी िो एक हिऱ्िाईि र्नुष्य असणार िोिा. त्यारु्ळे आईला र्िवर्ानकाळाि 

आणण्यासाठी ककिं र्ा हिला र्दि करण्यासाठी त्याला हिच्याशी आई या नात्याने बोलून चालणार 

नािी. िर त्याला हिच्याशी एक नर्ीन नािे ककिं र्ा ओळख हनर्ावण करारे् लागणार िोिे. त्यारु्ळे 

त्याला आिा भूिकाळाि थािंबून कािी साध्य िोणार नव्ििे. म्िणून िो पुन्िा र्िवर्ानाि परिला.  

आईला प्रत्यि भेटण्यासाठी हिचा कदनक्रर् सर्जून घेणे गरजेचे िोिे. त्यारु्ळे प्रत्यि 

त्या काळाि जाण्यापेिा त्या काळािील गहिहर्हध पाहिल्यानिंिर कदनक्रर् सर्जुन घणेे सोपे 

जाणार िोिे. परिंिु त्याच्याकड ेआईचा फोटो नव्ििा. त्यारु्ळे त्याचे बाबा शेर्टच्या काळाि ज्या 

घराि रिाि िोिे त्या घरी िो गेला. हिथ े त्याला आईचा फोटो हर्ळाला. त्याने िो फोटो 

र्ोबाईलर्र घेिला. आिा त्याला आईचा कदनक्रर् पाििा येणार िोिा. सगळी कार् ेआर्रून 

हनर्ािंि र्ेळाि त्याने र्ोबाईलर्रील टाईर् र्शीन अॅप्पर्र आईचा फोटो टाकला र् िो 

आईबाबािंना बािरे जािाना पाहून आल्याच्या कदर्साची िारीख र् र्ेळ टाकली. त्याला कदसल े

घरािून बािरे पडल्यानिंिर त्यािंनी आनिंद म्िणजे छोट्या आनिंदला शाळेि सोडले. त्यानिंिर त्यािंनी 

आईला कार्ार्र सोडले. आई एका कायावलयाि कार्ाला िोिी. त्यानिंिर बाबा स्र्िः कार्ाला 

गेले. या काळाि आई र्ागे बस ूर्ध्येर्ध्य ेखोकि िोिी. थोड ेफास्ट फोरर्डव करून त्याने पाहिल े

िेंव्िा त्याला कळले कक आईचे कायावलय साधारण सिा र्ाजिा सुटिे. कार्ार्रून सुटल्यानिंिर 

आई घरी येिाना र्ात्र बसने घरी आली िोिी. त्याने पुढचे दोन-िीन कदर्स पाहिले िर कदनक्रर् 

िा साधारणपणे असाच िोिा.  
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आनिंदने बसस्टॉपर्र आईशी ओळख करून घ्यायचे ठरर्ल.े त्यासाठी त्याने बसस्टॉपचे 

रठकाण नीट पाहिले. आईच्या कायावलयाची इर्ारि र् कायावलय हनट पाहिले. त्यानिंिर त्याने 

गुगलर्र िी इर्ारि शोधली. िी जागा स्र्ारगेटजर्ळ कुठे िरी िोिी. आनिंद शोधि-शोधि त्या 

जागेजर्ळ पोिचला. आिा त्या रठकाणी बराच बदल झाला िोिा. त्याने त्या इर्ारिीच्या 

आजूबाजूची अशी जागा शोधली हजथे िो प्रकट झाल्यार्र कोणाच्यािी लिाि येणार नािी. त्या 

जागेचे त्याने अिािंश आहण रेखािंश त्याने गूगल र्पॅर्ध्ये पाहून हलहून घेिले.  

त्याने दसुऱ्या कदर्शी आईचे कायावलय सटुायच्या १५ र्ी. पाहिलेची र्ेळ र् काल 

जाऊन पाहून आलले्या जागेचे अिािंश रेखािंश िािािील टाईर् र्शीनर्ध्ये टाकल.े हिरर् ेबटन 

दाबल्यानिंिर त्याच्या डोळ्यासर्ोर थोडा अिंधार झाला र् िो त्या काळाि र् त्या रठकाणी 

पोिचला. आिा िो आई कायावलयािून कें व्िा बािरे येिे याची र्ाट पिाि उभा राहिला. नेिर्ीच्या 

र्ेळेला आई कायावलयाबािरे आली. हिने रस्िा ओलािंडला र् िी बसस्टॉपर्र जाऊन उभी राहिली. 

आनिंददखेील आईंच्या शजेारी जाऊन उभा राहिला. त्याला खपू र्ाईट र्ाटि िोिे. शेजारी आई 

असूनिी त्याला आई म्िणून हिला िाक र्ारिा येि नव्ििी. हिच्याशी त्याला आई या नात्याने 

बोलिा येि नव्ििे. िो काय हर्षय काढून आईशी बोलायचे याचा हर्चार करि िोिा. िेंव्िा 

त्याची आई िोंडार्र रुर्ाल ठेऊन खोकली. िोच धागा पकडून आनिंदने बोलायला सुरुर्ाि केली, 

“एक हर्चारू का? ककिी कदर्स झाले खोकला यिेो आि?े” 

अनोळखी आर्ाज असल्याने आईने आनिंदकड े पाहिले. व्यर्हस्थि कपड े घािललेा 

सुहशहिि िरुण पाहून आईने उत्तर कदले, “झाल ेदीड र्हिना” 

“दर्ाखान्याि दाखर्ले का? खोकला जास्ि कदर्स राहिललेा चािंगला नसिो.”  

“दाखर्ल ेआि.े औषधोपचार चालू आििे.” 

“र्ाईट र्ानू नका परिंिु र्ला र्ाटिे स्पेशाहलस्टला दाखर्लेल ेयोग्य िोईल.” 

“आम्िालािी ियरोगाची शक्यिा र्ाटि े आि.े त्यारु्ळे स्पेशाहलस्ट डॉक्टरािंना 

दाखर्ले आि.े परिंिु अजून िरी कािी बरे र्ाटि नािी.” िेर्ढ्याि बस आललेी पाहून आई 

बोलायची थािंबली र् बसकड ेगेली. त्यारु्ळे आनिंदचे आई बरोबरचे बोलणे अधवर्टच राहिले. परिंिु 

त्याला एक बरे र्ाटले कक अनोळखी म्िणून का िोईना त्याला आईशी बोलिा आल ेिोिे.  
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आनिंद त्यानिंिर कोणी पािणार नािी अशा जागेर्र जाऊन पुन्िा र्िवर्ानाि परिला. 

आिा त्याने ियरोगाची र् त्यार्रील उपचाराची र्ाहििी काढायचे ठरर्ले. कािी हर्त्रािंकडून र् 

त्यािंच्या ओळखीच्या डॉक्टरािंकडून र्ाहििी काढल्यानिंिर त्याला कळाल ेकी आिा ियरोगार्र 

चािंगले उपचार उपलब्ध आििे. साधारणपणे सिा र्हिन्यािंचा गोळ्यािंचा कोसव असिो. त्या 

उपचाराने रोग पणूवपणे बरा िोिो. त्याने ठरर्ल ेकी िी औषध ेआईला नेऊन द्यायची. परिंिु आईनी 

िी औषधे घेिली नािी िर? त्यारु्ळे त्याने औषध ेहर्कि घेण्यापूर्ी आईशी बोलायचे ठरर्ले.  

त्याने दसुऱ्या कदर्साची आईचे कायावलय सटुायच्या १५ र्ी. पहिलचेी र्ेळ र् 

कायावलयाचे अिािंश रेखािंश िािािील टाईर् र्शीनर्ध्ये टाकल.े आहण िो त्या काळाि र् त्या 

रठकाणी पोिचला. कालप्रर्ाणे आईं बसस्टॉपर्र येऊन थािंबल्यार्र हिच्या शेजारी जाऊन 

थािंबला. त्याने स्र्िः आज बोलायला सुरुर्ाि केली, “काल आपले बोलण ेअधवर्टच राहिले.” 

आईने प्रश्नाथवक नजरेने त्याच्याकड ेपाहिले.  

आनिंद सर्जून सािंगि म्िणाला, “ काल िुम्िी िुर्च्या खोकल्याबद्दल सािंगि िोिाि. 

िर्ा करा... िुम्िाला र्ाटेल र्ी िुर्ची जास्िच चौकशी करिो आि.े” 

आईं थोडी त्रस्ि िोि म्िणाली, “नािी... नािी. कािी िरकि नािी.” 

“र्ाझ्या एका लािंबच्या बहिणीला दखेील असाच खोकला झाला िोिा. डॉक्टरािंनी 

हिला ियरोग झाल्याचे सािंहगिले िोिे.” 

आिा र्ात्र आई बोलायला उत्सकु कदसली. हिने हर्चारले, “आिा कशी आि ेिी?” 

 “त्या डॉक्टरािंनी हिला साधारणपण ेसिा र्हिन्यािंचा औषधाचा कोसव कदला िोिा. 

हिने िो कोसव पूणव केला आहण आिा िी पूणव बरी झाली आि.े” 

“र्ला त्या डॉक्टरािंचा पत्ता दिेा का?” 

“िी नागपूरला असिे आहण हिने हिथल्याच एका डॉक्टरािंकडून औषधे घिेली िोिी. 

िे ियरोगाचे स्पेशाहलस्ट आििे.” 

“अरे बापरे... नागपूरला ?” 

“िुम्िाला चालणार असले िर र्ी िुर्च्यासाठी िी औषधे र्ागर्िो.” 
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“िे दिेाि का िसे?” 

“िुम्िाला ियरोग झाला आि े अस े डॉक्टरािंनी नक्की सािंहगिल े असले िर िे दिेाि 

औषध.े” 

“िो, डॉक्टरािंनी िस ेसािंहगिले आि.े परिंिु िे म्िणिाि कक हनहश्चि असा उपचार आिा 

उपलब्ध नािी. िुम्िी औषधे र्ागर्ली िरी चालले. ककिी पसैे लागिील िे र्ला सािंगा म्िणजे र्ी 

येिाना िे घेऊन येईल.” 

“ठीक आि.े.... आजच र्ी फोन करुन सािंगिो औषधे पाठर्ायला. िीन िे चार कदर्स 

लागिील यायला.” 

“चालेल.... कािी िरकि नािी. िुम्िी कुठे कार्ाला आिाि? नर्ीनच कदसिा आिाि 

बसस्टॉपर्र?”  

“दोन कदर्सापूर्ीच र्ागच्या बँकेि नोकरीला लागलो आि.े ओिो........ र्ाझे एक 

कार् करायचे राहिल ेआि.े उद्या बोल ूआपण.” एर्ढे बोलून िो िेथून हनघाला. कारण बँकेचे नार्, 

पद, नार् अशी जास्िीची चौकशी केली िर िर काय उत्तरे दणेार असा त्याला प्रश्न पडला िोिा.  

त्यानिंिर आनिंद ठरलेल्या जागेर्र जाऊन र्िवर्ानाि परि आला. िो स्र्िःचे र्ेहडकल 

असलले्या त्याच्या एका हर्त्राकड ेगेला. त्याने त्याच्याकडून ियरोगाची औषधे हर्कि घेिली. 

औषधे नागपूरर्रून र्ागर्णार आि ेअस ेसािंहगिल्यार्ुळे आिा लगेच घेऊन जाणे योग्य कदसणार 

नािी. त्यारु्ळे आनिंदने चार कदर्स थािंबायचे ठरर्ले. खरे म्िणजे िो चार कदर्सानिंिरची िारीख 

र् र्ेळ टाकून िो आिाच जाऊ शकला असिा. परिंिु त्याच्या ि ेलिाि आल ेनािी.  

दसुऱ्या कदर्शी सकाळी उठल्यार्र त्याच्या िे लिाि आल ेआहण िो स्र्िःशीच िसला. 

त्याने चार कदर्सानिंिरची िारीख र् आईचे कायावलय सटुायच्या १५ र्ी. पहिलेची र्ेळ र् 

कायावलयाचे अिािंश र् रेखािंश िािािील टाईर् र्शीनर्ध्ये टाकले. आहण िो त्या काळाि र् त्या 

रठकाणी पोिचला. आिा र्ात्र िो स्र्िः पुढे जाऊन बसस्टॉपर्र आईची र्ाट पािि उभा राहिला. 

आईदखेील त्या औषधाची र्ाट पािि असार्ी. कारण िी कायावलयािून सुटल्यानिंिर बसस्टॉपर्र 

आली आहण थटे आनिंदच्या जर्ळ आली. येिाच हिने हर्चारले, “दोन-िीन कदर्स कदसला नािीि 

बसस्टॉपर्र?” 

“िो.... र्ला कािी कदर्सासाठी बँकेच्या दसुऱ्या शाखेि जायला सािंहगिले आि.े” 
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“र्ग आज इथ ेकसे?” 

“िुर्ची औषधे आली आििे. िी द्यायला आलो आि.े” 

“अिो कशासाठी एर्ढा त्रास घेिला?” 

“र्ाझ्या घरािच िा रोग झाला असल्यार्ुळे र्ला या औषधाचे र्ित्र् चािंगलेच 

र्ाहििी आि.े त्यारु्ळे र्ी िुर्च्यासाठी आलो आि ेअसा हर्चार र्ुळीच करू नका. र्ी र्ाझ्या 

सर्ाधानासाठी इथ ेआलो आि.े” असे म्िणि आनिंदने एक औषधाचे पाकीट काढून आईला कदल े

आहण म्िणाला, “ िी घ्या औषधे. याि िी कशी घ्यायचे आििे ि ेहलहिललेे आि.े” 

आईने िी औषधे घेि हर्चारले, “याचे ककिी पसैे द्यायचे?” 

आनिंदची पैसे घ्यायची र्ुळीच इच्छा नव्ििी. परिंिु आिा आपण आईच्या दषृ्टीने 

अनोळखी व्यक्ती असल्याने त्याने नाईलाजाने सािंहगिले, “दोनशे रुपय.े निंिर कदल ेिरी चालिील.” 

असे म्िणून िो हनघणार िोिा.  

िेर्ढ्याि आई म्िणाली, “ दोनशेच िोय? र्ग आििे र्ाझ्याकड.े र्ला र्ाटल ेखूप 

र्िाग असिील.” अस े म्िणि हिने पसव र्धून दोनशे रुपये काढून त्याच्या िािाि कदले. त्याने 

नाईलाजाने िे घेिले.  

“र्ला कार् आि.े र्ी हनघिो आिा. कािी फरक पडला कक नािी िे सािंगा निंिर” 

“नक्की सािंगेन.” अस ेम्िणि आई बसकड ेहनघाली. कारण हिची बस आली िोिी.  

त्यानिंिर आनिंद ठरलेल्या जागेर्र जाऊन र्िवर्ानाि परि आला. त्याला र्ाटल ेकदललेे 

औषध सिा र्हिन ेआईने घेिल्यार्र िी र्ाचेल र् िी र्िवर्ानाि परि येईल. परिंिु िस ेकािी झाल े

नािी त्यारु्ळे त्याला कािी कळेना. आपण कदलेल्या औषधािंचे नक्की काय झाले असा त्याला प्रश्न 

पडला िोिा.  

आनिंदने पुढे काय झाल ेि ेर्ोबाईलर्रील टाईर् र्शीन अॅप्पर्र पिायला सुरुर्ाि 

केली. आईने घरी गेल्यानिंिर आणललेी औषध ेबाबािंना दाखर्ली. बाबािंनी त्यार्रील सर्व र्ाहििी 

र्ाचली आहण आईला िी औषधे घ्यायला परर्ानगी कदली. आईने हनयहर्िपणे औषध घ्यायला 

सुरुर्ाि केली. िळूिळू हिच्या िब्येिीि सुधारणा िोि िोिी. आनिंदने थोड्या र्ेगाने म्िणजे फास्ट 

फोरर्डव करून पिायला सुरुर्ाि केली. नेिर्ीप्रर्ाणे कदनक्रर् सुरळीि चालू िोिा. एकदर् 
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र्ोबाईलच्या स्क्रीनर्र अिंधार झाला. आनिंदला एकदर् र्हडलािंचे बोलण ेआठर्ले. िे म्िणाल ेिोिे 

कक जर िी व्यक्ती त्या काळाि हजर्िंि असले िरच हिचा भूिकाळ ककिं र्ा भहर्ष्यकाळ कदसिो. 

हस्क्रनर्र अिंधार पाहून त्याला र्ाटले त्या र्ेळेला आई हजर्िंि नािी. त्याने लगेच थोड ेर्ागे जारू्न 

त्या कदर्शी काय झाल ेिे पिायला सुरुर्ाि केली.  

िो सुट्टीचा कदर्स िोिा. त्यारु्ळे नेिर्ीच्या कदनक्रर्ाप्रर्ाणे आई र् बाबा घराबािरे 

पडले नव्ििे. साधारणपणे सकाळी दिा र्ाजण्याच्या आसपास आई घरािून एकटीच बािरे 

पडली. र्ुख्य रोडला आल्यािंनिर हिने ररिा पकडली आहण िी ररिाने हजर्खान्याजर्ळ आली. 

हिथे हिने भाजीर्ाल्यािंकडून भाजी खरेदी केली. निंिर िी रस्िा ओलािंडून रस्त्याच्या पलीकड े

चालली िोिी. िी पलीकडच्या फुटपाथर्र चढणार िेर्ढ्याि एक चारचाकी गाडी भरधार् र्ेगाने 

आली आहण फुटपाथ र्र चढिाना कदसली. िी गाडी आईचा जर्ळ आली आहण र्ोबाईलर्रचे 

हचत्र गेल.े िे पाहुन आनिंद खूप घाबरला. त्याच्या लिाि आले र्ेगाने आलेल्या त्या चारचाकी 

गाडीने आईला उडर्ले र् त्याि आई गेली. त्याने औषधे पोिचर्ून ियरोग पासून र्ाचर्ण्याचा 

प्रयत्न केला िोिा. परिंिु पूणव बरी िोण्यापूर्ी त्या गाडीने आईला उडहर्ल्यार्ुळे आई गेली िोिी. 

त्यारु्ळे िी र्िवर्ानाि परिली नव्ििी.  

आिा आनिंदने पुन्िा आईला हिथ ेजाऊन र्ाचर्ायचे ठरर्ल.े त्याने िे दशृ्य पुन्िा पुन्िा 

पाहून िे दशृ्य नक्की कोणत्या रठकाणाचे आि ेि ेसर्जून घेिले. त्यानिंिर िो त्या रठकाणी गेला. 

हिथे त्याला प्रकट िोिा यईेल अस ेजर्ळपासचे रठकाण त्याने शोधले. त्याने त्या रठकाणाचे अिािंश 

आहण रेखािंश घेऊन िो घरी आला. आिा िो पुन्िा आईला र्ाचर्ायला जायला सज्ज झाला.  

टाईर् र्शीनर्र त्याने अपघाि व्िायच्या बरोबर अधाव िास आधीची र्ेळ टाकली 

आहण त्याने हनर्डलेल्या रठकाणाचे अिािंश र् रेखािंश टाकले. हिरर् ेबटन दाबिाच िो त्या रठकाणी 

पोिोचला आिा. त्यानिंिर िो चालि आईने अपघािापुर्ी जेथून रस्िा ओलािंडला त्या रठकाणाच्या 

जर्ळ येऊन थािंबला. िो हिथ ेआई यायची र्ाट पिाि उभा राहिला. जेव्िा त्याला आई कदसली 

िेव्िा िो हिच्याजर्ळ गेला आहण म्िणाला, “आई कशी आिसे?” र्ध्येच थािंबून त्याने जीभ 

चार्ली र् िो म्िणाला, “कशा आिाि?” 

आई म्िणाली, “िुम्िी कदसला नािीि बरेच कदर्स बसस्टॉपर्र.” 

“आिा र्ाझी बदली आर्च्या बँकेच्या दसुऱ्या शाखेर्ध्ये र्ध्ये झाली आि.े त्यारु्ळे 

हिकड ेयेण्याचा सिंबिंध यिे नािी.” 
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“आर्च्या घरी कधी येिा आिाि? आर्च्या ह्यािंनी बोलार्ले आि ेिुम्िाला भेटायला.” 

“नक्की यईेन. औषध काय म्िणिायेि? चालू आििे ना?” 

“िो... अगदी हनयहर्ि चालू आििे” 

“कािी फरक जाणर्िो आि ेका?” 

“बराच फरक जाणर्िो आि”े 

आनिंद जाणून बुजुन बोलण्याि र्ेळ घालर्ि िोिा परिंिु त्याची आई बोलिा बोलिा 

रस्िा क्रॉस करायला लागली िोिी. िेर्ढ्याि एक चारचाकी गाडी भरधार् र्ेगाने आली. आनिंदाने 

िाबडिोब आईला धरून बाजूला सरकर्ल.े िी गाडी आईच्या अगदी जर्ळून फुटपाथ र्र चढली 

र् दोन जणािंना उडरू्न एका खािंबाला धडक दऊेन थािंबली. िे पाहून आनिंदची आई प्रचिंड घाबरली. 

हिच्या श्वासाचा र्ेग भीिीरु्ळे खूप र्ाढला. हिच्या छािीि धडधड व्िायला लागले. र्रण 

डोळ्यासर्ोरून जािाना पाहिल्याने िी पटकन आि ेहिथेच खाली बसली. आनिंदने हिला धरून 

बाजूला बसर्ले. िोपयंि आजूबाजूचे लोक हिथ ेजर्ा झाले िोिे. आनिंदने एकाकडून पाणी घेऊन 

आईला पाजल.े थोड्या र्ळेानिंिर आई शािंि झाली िोिी. ज्या दोघािंना गाडीने उडर्ले िोिे त्यािंना 

बऱ्यापैकी लागल ेिोिे. कािी र्ेळािच हिथे पोहलस आल.े त्यािंनी अम्बुलिंस बोलारू्न जखर्ींना 

दर्ाखान्याि िलर्ल.े त्याने हिथे असणाऱ्या लोकािंकड े थोडी चौकशी केली. काय झाल?े कस े

झाले? ि ेहर्चारून नोंद करून घेिली. त्यानिंिर आनिंदने आईला हर्चारले, “चला र्ी िुम्िाला 

घरी सोडिो.” 

“नको, र्ी जािे. र्ला फक्त ररिा करून कदली िर बरे िोईल.” 

त्यानिंिर आनिंदने एका ररिाला िाि दाखर्ून िी थािंबर्ली. त्याि त्याने आईला 

बसर्ल.े आईची ररिा हनघून गेल्यानिंिर आनिंद त्याने प्रकट िोण्यासाठी हनर्डलले्या रठकाणी 

आला आहण र्िवर्ानाि परिला. त्याने आईला र्ाचर्ले याचा त्याला आनिंद झाला िोिा. हशर्ाय 

पुन्िा एकदा आईला भेटल्याचा आनिंदिी त्याला झाला िोिा.  

आिा आईला अपघािािून र्ाचर्ल्यार्ुळे आिा िरी आई आपल्याबरोबर र्िवर्ानाि 

असेल अथर्ा येईल अशी त्याला आशा िोिी. परिंिु िसे कािीच झाल ेनािी. त्यारु्ळे िो हर्चार 

करि बसला. त्याला कािी कळेना त्याने आईसाठी ियरोगाची औषधे कदली. आईला एका 

अपघािािून र्ाचहर्ले िरीिी िी र्िवर्ानाि आली नव्ििी. आनिंदाने र्ोबाईलर्र 
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अपघािानिंिरचा भूिकाळ पिायचे ठरर्ले. त्यासाठी त्याने र्ोबाईलच्या टाईर् र्शीन अॅपर्र 

आईचा फोटो घेिला र् अपघािानिंिरचा कदर्स टाकला. परिंिु त्याला कािीिी कदसायला ियार 

नव्ििे. दोन हर्हनटे िो चक्रार्ून गेला. र्ग त्याच्या लिाि आल ेत्याच्या िािाि टाईर् र्शीन 

नव्ििे.  

त्याने िाबडिोब िािाि टाईर् र्शीन घािले. टाईर् र्शीन र्ोडर्ध्ये जाण्यासाठी 

त्याने गे्र रिंगाचे बटन दाबले. त्याबरोबर त्याला सईु टोचल्यासारख ेझाले. त्याचा डीएनए जुळर्ून 

झाल्यािंनिर िे टाईर् र्शीन र्ोबाईलला जोडले गेल.े त्याने पुन्िा एकदा आईचा फोटो र् 

अपघािाच्या दसुऱ्या कदर्साची िारीख टाकली. आिा अपघािानिंिरचा दसुरा कदर्स कदस ू

लागला. त्याि त्याला हर्शेष कािी कदसि नव्ििे. नेिर्ीप्रर्ाणे ऑकफसला जाणे र् घरी येणे चाल ू

िोिे. त्यारु्ळे त्याने पुन्िा र्ेगाने काळ पुढे सरकर्ि पिायला सुरुर्ाि केली. पाििा पाििा एकदर् 

पुन्िा अिंधार झाला. त्याला लगेच लिाि आले कक पुन्िा कािी िरी झाल ेआि.े त्याने लगेच काळ 

र्ाढहर्णे थािंबर्ल े आहण थोड े र्ागे जाऊन िळूिळू पाहू लागला. िर िो कदर्स आई र्ारली 

त्याच्या साधारण साडिेीन र्हिने अगोदरचा िोिा. त्याने िो कदर्स नीट पिायला सरुुर्ाि केली. 

नेिर्ीप्रर्ाणे आई आहण र्डील छोट्या आनिंदला घेऊन घरािून हनघाले. त्यािंनी त्याला शाळेि 

सोडल.े निंिर बाबािंनी आईला कार्ार्र सोडल्याचे कदसि िोिे. दपुारनिंिर आईच्या कायावलयाच्या 

भागाि जोरदार पाऊस सुरु झाला िोिा. िळूिळू पार्साने चािंगलाच जोर धरला िोिा. रस्त्यार्र 

पाणी साठू लागल्यार्ुळे बसेस कर्ी र्ेगाने धार्ि िोत्या. बसला यायला र्ेळ लागि असल्याने 

बसस्टॉपर्र बरीच गदी झाली िोिी. पाऊस थािंबायची र्ाट बघि आई कायावलयािच थािंबली 

िोिी. शेर्टी साधारणपण ेसाडसेिा र्ाजिा िी ऑकफसर्धून बािरे आली. आईने बािरे आल्यार्र 

बॅगेिील छोटी छत्री बािरे काढली. िी छत्री उघडून डोक्यार्र धरि िी बसस्टॉपर्र आली. िर 

हिथे खूप गदी िोिी. त्यारु्ळे िी बसस्टॉपच्या बािरेच छत्री घेऊन बसची र्ाट बघि उभी 

राहिली. पार्साबरोबरच र्ारािी जोराने र्ािि िोिा. त्यारु्ळे छत्री सारखी उडि िोिी. जास्ि 

काळ िस ेउभ ेरािण ेशक्य नसल्याने आईने जर्ळच्या झाडाखाली जाऊन थािंबायचे ठरर्ले. छत्री 

सािंभाळि आई त्या झाडाखाली गेली. झाडाचा घरे र्ोठा असल्याने र्ारा कर्ी लागि िोिा. परिंिु 

झाडािंच्या पानािंचे पाणी ओघळून पडि िोिे त्यारु्ळे छत्री उघडून थािंबारे् लागि िोिे. आई 

झाडाखाली बसची र्ाट बघि उभी िोिी. िेर्ढ्याि र्ीज चर्कल्याचा र्ोठा आर्ाज झाला. 

त्यापाठोपाठ दसुरा र्ोठा आर्ाज झाला आहण आई उभ ेअसललेे झाड उन्र्ळून पडले. िेर्ढ्याि 

र्ोबाईलच्या स्क्रीनर्र अिंधार झाला. आनिंदच्या लिाि यायला र्ेळ लागला नािी की झाडार्र 

र्ीज पडल्यारु्ळे झाड उन्र्ळून पडल ेर् त्याने आईचा बळी गेला.  
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आनिंद र्ेगर्ेगळ्या प्रकारे र्दि करून आईला र्ाचर्ण्याचा प्रयत्न करि िोिा आहण 

दरै् अनेक प्रकाराने हिला त्याच्यापासून हिसकारू्न घेि िोिा. त्याने पुन्िा या प्रसिंगािून आईला 

र्ाचर्ायचे ठरर्ले. यासाठी त्याने गडबडीि टाईर् र्शीनर्र त्या घटनेच्या १५ र्ी. पहिलेची 

र्ेळ टाकली. कायावलयाच्या जर्ळच्या रठकाणाचा अिािंश आहण रेखािंश टाकल.े हिरर्े बटन 

दाबिाच िो त्या काळाि पोिचला. हिथ ेगेल्यार्र त्याला लिाि आल ेकक हिथे जोराचा पाऊस 

चालू आि.े िो लगेच र्िवर्ानाि परि आला आहण त्याने अिंगाि पार्साचे रेनकोट घािला. परिंिु 

टाईर् र्हशनर्ध्य ेयापूर्ीच्या काळाचे दखेील घड्याळ चाल ूिोिे. त्यारु्ळे त्याने िी र्ेळ हनर्डली 

र् िो त्या काळाि पुन्िा गेला. या सगळ्याि दिा हर्हनटे हनघून गेल ेिोिे. िोपयंि त्याची आई 

त्या झाडाखाली जाऊन उभी राहिललेी िोिी. आनिंद पळि पळि रस्िा क्रॉस करेपयंि र्ोठी र्ीज 

कडाडली. िो आर्ाज ऐकून िो र्ोठ्याने आईला उद्देशून ओरडला, “पार्साळ्याि झाडाखाली 

थािंबू नका.” त्याचे ि े म्िणणे ऐकिाच आई िाबडिोब झाडापासून दरू जायला हनघाली. परिंिु 

िोपयंि दसुरा र्ोठा आर्ाज िोऊन झाड कोसळल ेिोिे. आनिंद झाडाजर्ळ आला िोपयंि इिरिी 

बरेचजण हिथे गोळा झाले िोिे. जर्ळ जाऊन पाहिल्यार्र त्याला लिाि आले कक त्याचा आर्ाज 

ऐकून आई झाडापासून दरू जायला हनघाल्याने िी र्ुख्य बुिंधाखाली सापडली नव्ििी. िी फक्त 

झाडाच्या छोट्या छोट्या फािंद्याखाली अडकली िोिी. परिंिु झाड पडल्यारु्ळे िी अत्यिंि घाबरली 

िोिी. िीचा श्वास र्ेगाने चालू िोिा. आनिंदने इिर लोकािंच्या र्दिीने कशािरी फािंद्या बाजूला 

केल्या आहण आईला बािरे काढले. बािरे आली िरी आई अजूनिी घाबरललेी िोिी. हिला कािी 

रठकाणी खरचटले िोिे. परिंिु कुठेिी र्ोठी जखर् झाली नव्ििी. त्याने रस्त्याकडचे्या एका 

दकुानाच्या छिाखाली हिला नेऊन बसर्ले. िोपयंि िी गािंगरलेल्या अर्स्थेिच िोिी.  

छिाखाली उभ ेराहिल्यानिंिर कािी र्ेळाने आई बऱ्यापैकी हस्थर िोऊन शािंि झाली. 

हिने जेव्िा आनिंदकड ेपाहिले िेंव्िा िी चककि झाली आहण हर्चारले, “िुम्िी?” आनिंदला काय 

सािंगारे् कािी कळेना. र्ग त्याला आठर्ले त्याने र्ागे इथल्या एका बँकेि नोकरीला असल्याचे 

सािंहगिले िोिे त्याने लगेच उत्तर कदले, “बकेँि कार् िोिे म्िणून इकड ेआलो िोिो.”  

हिला ि े उत्तर कािी रुचले नािी हिने हर्चारले, “र्ला िर्ा करा र्ी ियरोगाने 

आजारी आि े ि े कळिाच त्या िणी िुम्िी र्ला औषधे आणून कदलीि. र्ागील र्हिन्याि र्ी 

गाडीखाली जािा जािा र्ाचले. त्यारे्ळेस दखेील िुम्िी हिथे िजर िोिा. आिा दखेील र्ी 

झाडाखाली सापडणारच िोिे िर इथेिी िुम्िी िजर झालाि आहण र्गाशी आर्ाज दऊेन िुम्िीच 

र्ला झाडाखाली थािंबू नका म्िणून सािंहगिले ना?” 
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आनिंद म्िणाला, “िो” 

िी म्िणाली, “िुर्च्या आर्ाजारु्ळेच र्ी बाजूला जायला हनघाली त्यारु्ळेच र्ी 

र्ाचली नािी िर आज र्ाझिं कािी खरिं नव्िििं.” 

आनिंद आिा र्ात्र कािी बोलला नािी.  

आई म्िणाली, “ अगदी दरे्ासारख ेधारू्न आला िुम्िी. त्याबद्दल र्ी िुर्ची खूप खूप 

आभारी आि.े” 

“िुम्िी इथेच थािंबा र्ी ररिा घेऊन येिो.” एर्ढे बोलून आनिंद ररिा आणायला हनघून 

गेला. आई काय म्िणिे आि ेि ेऐकायला िो हिथे थािंबला नािी. कािी र्ेळाि िो ररिा घेऊन 

हिथे आला. त्याने आईला ररिाि बसर्ल े आहण ररिा हनघून गेल्यानिंिर आनिंद र्िवर्ानाि 

परिला.  

त्याला र्ाटि िोिे कक आपण भूिकाळाि जाऊन आईला र्ाचर्िो आि.े त्यारु्ळे िी 

र्िवर्ानाि आपल्याबरोबर नक्कीच असले. परिंिु िसे कािी िोि नव्ििे आिा िो दखेील हजद्दीला 

पेटला िोिा. त्यािंनी कािी करून आईला प्रत्येक सिंकटािून र्ाचर्ायचे ठरर्ल े िोिे. आईला 

झाडाखाली जािाना र्ाचर्ण्याच्या गडबडीि आनिंदला दखेील पाऊस लागला िोिा. त्यारु्ळे 

त्याला थोडा िाप सदी झाली िोिी. त्याने कािी कदर्स आरार् करायचे ठरर्ले. त्यानिंिर त्याने 

पुन्िा भूिकाळाि जाऊन आई र्िवर्ानाि का आली नािी ि ेपिायचे ठरहर्ले. त्याने पुन्िा झाड 

पडल्याच्या प्रसिंगानिंिरचा काळ पिायला सुरुर्ाि केली. पुन्िा कािी हर्शषे जाणर्ेना म्िणून िो 

र्ेगाने पुढे जाऊ लागला. त्याच्या स्क्रीनर्र पुन्िा एकदा अिंधार आला. त्याने िाबडिोब हिथे काळ 

बदलणे थािंबर्ल.े आहण िो कदर्स बारकाईने पिायला सुरुर्ाि केली.  

नेिर्ीप्रर्ाणेच कदनक्रर् सुरु झाला िोिा. र्हडलािंनी आनिंदला शाळेि सोडल्यानिंिर 

आईला ऑकफसर्ध्ये सोडले िोिे. आई ऑकफसच्या इर्ारिीर्धील हिच्या ऑकफसर्ध्ये हलफ्टने 

आली. ऑकफसर्धील र्ािार्रण पाहून अस ेर्ाटि िोिे कक कोणाचा िरी र्ाढकदर्स असार्ा. 

सगळेजण ऑकफसर्ध्ये आल्यानिंिर एका केहबनर्ध्ये जाऊन र्ाढकदर्साच्या शुभचे्छा दिे िोिे. 

आल्यानिंिर आई दखेील त्या केहबनर्ध्य े गेली र् हिथ े बसणाऱ्या सािबेािंना र्ाढकदर्साच्या 

शुभेच्छा दऊेन आली िोिी. िी व्यक्ती कदाहचि ऑकफसची प्रर्ुख असार्ी. कारण त्यािंचा 

र्ाढकदर्स असल्यार्ुळे ऑकफसर्धील र्ािार्रण िलकेफुलके िोिे. सगळेजण पाटीच्या र्ूडर्ध्य े

िोिे. जेर्णाच्या र्धल्या सुट्टीर्ध्ये पाटीचे आयोजन करण्याि आले िोिे. बािरेून कोल्डचड्रिंक, 
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हपझ्झा र् केक र्ागहर्ला िोिा. त्या सुट्टीि सगळेजण एकत्र आल्यानिंिर ज्यािंचा र्ाढकदर्स िोिा 

त्या र्ॅनेजरने केक कापला. त्यानिंिर िो केक सर्व जणािंना र्ाटला गेला. त्यानिंिर सर्ावनी हपझ्झा, 

कोल्डचड्रिंक घेिल.े सगळे एकत्र बसून खाि खाि गप्पा र्ारि बसले िोिे. िेर्ढ्याि आईच्या 

टेबलर्रचा फोन खणखणला. आई फोन घ्यायला जायला हनघाली. जािाना िािाि िोिा िो 

हपझ्झ्याचा िुकडा िसाच हिने िािाि ठेर्ला िोिा. फोनर्र बोलिा बोलिा हिने हपझ्झ्याचा एक 

िुकडा िोंडाि घेिला. बोलिाना घास घेिल्यार्ळेु िो िुकडा आईच्या घशाि जाऊन अडकला. 

हिला आिा श्वास घेिा यईेना र् कोणाला आर्ाजिी दिेा येईना. सगळेजण पाटीि गुिंग असल्यार्ुळे 

कुणाचेिी हिकड ेलि गेले नव्ििे. िेर्ढ्याि र्ोबाईलच्या स्क्रीनर्र अिंधार झाला. आनिंदला र्ाटल े

कक घास घशाि अडकल्यारु्ळे आईला श्वास घेिा आला नािी र् त्यारु्ळे हिचा र्ृत्यू झाला.  

आनिंदने लगेच हिथे जाऊन आईला र्ाचर्ायचे ठरर्ले. परिंिु र्ाचर्ायचे कस ेयाचा 

िो हर्चार करू लागला. एकिर आईला फोनर्र बोलिाना घास घेण्यापासून थािंबर्णे िा एक 

उपाय िोऊ शकिो ककिं र्ा घास घशाि अडकल्यार्र पाठीि थाप दऊेन घास काढायला र्दि करण े

िा एक पयावय असू शकिो. त्याने िाबडिोब त्या घटनेच्या साधारणपण ेपिंधरा हर्हनटे आधीची 

र्ेळ टाकली. ऑकफसच्या हबचल्डिंगचे अिािंश र् रेखािंश िािािील टाईर् र्शीनर्र टाकले. हिरर् े

बटन दाबल्यानिंिर िो ऑकफसच्या इर्ारिीजर्ळ पोिोचला. िो िाबडिोब ऑकफसच्या 

इर्ारिीर्ध्ये गेला. िो हलफ्टजर्ळ येऊन थािंबला. आई हलफ्टर्धून ऑकफसर्ध्ये जािाना त्याने 

पाहिलेली िोिे. परिंिु िी कोणत्या र्जल्यार्र जािे ि े त्याला र्ाहििी नव्ििे. त्यारु्ळे िो 

हजन्यानेच र्र जायला हनघाला. त्याने आईचे ऑकफस कस ेकदसिे ि ेस्क्रीनर्र पाहिले िोिे. त्यारु्ळे 

िो प्रत्येक र्जल्यार्र िसे ऑकफस शोधि चालला िोिा. त्यार्ुळे जायला उशीर िोऊ लागला 

िोिा. पहिला र्जला पाहून झाला. दसुरा र्जलाहि पाहून झाला. हिसरा र्जल्यार्र 

पोिचल्यार्र त्याला आईचे ऑकफस कदसल.े त्यालािी जाणर्ले कक त्याला उशीर झाला आि े

त्यारु्ळे िो पळिच ऑकफसकड े गेला. आईचा बसायचा बॉक्स िा ऑकफसच्या काचेिून कदसले 

असा िोिा. ऑकफसच्या काचेिून पाििो िर त्याला कदसल ेआई फोनर्र बोलिाना घास घेि िोिे. 

िो त्या काचेजर्ळ पोिचेपयंि हिने घास घेिला आहण िो घास घशाि अडकला िोिा. आईची 

अस्र्स्थिा पाहून आनिंद पटकन ऑकफसचे दार उघडून आि गेला आहण आईच्या पाठीि थाप 

कदली. त्या थापेर्ुळे हिच्या घशािील घास हनघायला र्दि झाली. परिंिु या प्रकाराने आई खूप 

घाबरली िोिी, हिचा श्वास जोराने व्िायला लागला िोिा.  

 आईंच्या श्वासाच्या आर्ाजारु्ळे ऑकफसचा इिर स्टाफ हिथ ेआला. आनिंदला 

लिाि आल ेकक आपण इथे जास्ि र्ेळ थािंबणे योग्य नािी. त्यारु्ळे िो िेथून लगेच पटकन बािरे 
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हनघून गेला. जर्ळ आल्यानिंिर कािी जणािंनी हिला पाणी प्यायला कदले. थोड ेसार्रल्यानिंिर 

हिने हर्चारले कक हिच्या पाठीि थाप र्ारुन घास काढायला र्दि कोणी केली? या प्रश्नाने सगळे 

एकर्ेकािंकड ेपिायला लागले कारण त्यािंच्यापैकी कोणीिी हिच्या पाठीि थाप र्ारलेली नव्ििी. 

िेर्ढ्याि एकजण म्िणाला, “र्ी िुर्च्याकड ेयेिाना एकाला ऑकफसच्या बािरे जािाना पाहिले. 

कदाहचि त्यानेच आि येऊन पाठीि थाप र्ारली असार्ी.” त्यार्र आई म्िणाली, “ त्याने जर 

पाठीि थाप र्ारली नसिी िर आज र्ाझ े कािी खरे नव्ििे. र्ला त्यािंचे आभार र्ानायला 

पाहिजे.” एर्ढे बोलून आई त्या व्यक्तीला पािायला ऑकफसच्या बािरे आली. त्याबरोबर ज्याने 

आनिंदला बािरे जािाना पाहिल ेिो दखेील बािरे आला. प्रत्येक र्जल्यार्रून इर्ारिीचा हजना 

र् िळर्जल्यार्रील पोचव अगदी स्पष्ट कदसेल अशी इर्ारिीची रचना िोिी. बािरे आल्यानिंिर 

हिने र् बरोबरच्या र्ाणसाने आजूबाजूला पाहिल.े परिंिु कोणीिी कदसेना. म्िणून त्यािंनी हजन्याकडे 

पाहिले. िर त्या र्ाणसाला पहिल्या र्जल्यार्रील पायऱ्या उिरून र्धल्या पोचवर्ध्ये जािाना 

आनिंद कदसला. त्याने आनिंदच्या आईला आनिंदकड ेबोट दाखर्ून सािंहगिले, “बहुिेक िो र्ाणसू 

िोिा.” आईने नीट हनरखून पाहिले. हिला लिाि आले कक िी व्यक्ती म्िणजे नेिर्ीच हिला 

र्ाचर्ायला येणारा र्ाणूस आि.े परिंिु खाली पळि जाऊन त्याच्याशी बोलणे शक्य नव्ििे. कारण 

िोपयंि आनिंद इर्ारिीिून बािरे पडला िोिा. आिा र्ात्र आई हर्चार करायला लागली. प्रत्येक 

र्ेळेस सिंकटाि सापडल्यानिंिर िा र्ाणूस र्ाचर्ायला येिो िा कािी योगायोग नक्कीच नािी. 

आईने आिापयंि साधे त्याचे नार्िी हर्चारले नव्ििे. त्या र्ाणसाच्या हर्चारािच आई 

ऑकफसर्ध्य ेआि आली.  

आिा र्ात्र त्या र्ाणसाने र्ाचर्ले याबद्दल हिला त्याचे आभार र्ानण्या ऐर्जी भीिी 

र्ाटू लागली. िा र्ाणसू हिच्या ऑकफसर्ध्ये येऊन हिला र्ाचर्िो म्िणजे िा र्ाणूस सिि हिच्या 

र्ागार्र असला पाहिजे. कधी एकदा घरी जाऊन नर्ऱ्याला सगळे सािंगिे असे हिला झाल ेिोिे. 

िी सिंध्याकाळी घरी आली. घरािील सर्व कार्े हिने भरभर आर्रली. आनिंदला झोपी लार्ले. 

निंिर नर्ऱ्याजर्ळ येऊन बसली आहण त्याला सािंगू लागली, “अिो, आज र्ी पुन्िा र्रिा र्रिा 

र्ाचले.” 

प्रभाकरने घाबरिच हर्चारले, “काय झाले?”  

“अिो आज ऑकफसर्ध्ये आर्च्या नायर सािबेािंचा र्ाढकदर्स िोिा. त्यारु्ळे 

जेर्णाच्या र्ेळाि एक छोटी पाटी ठेर्ली िोिी. सगळे पाटीि गुिंग िोिे. त्याच र्ेळेस र्ला एक 
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फोन आला. र्ी िािािील हपझ्झा घेऊनच फोनर्र बोलायला गेली. बोलिा बोलिा र्ी िुकडा 

िोंडाि टाकला आहण िो र्ाझ्या घशाि जाऊन अडकला. र्ला श्वाससदु्धा घेिा येि नव्ििा.” 

“र्ग कोण आलिं र्दिीला? जरा जपून खाि जा...” 

“र्दिीला एकजण आला, त्याने पाठीि थाप र्ारली. त्यारु्ळे अडकलेला घास 

हनघाला.” 

“बरे झाल ेर्ेळेर्र आला र्दिीला. कोण िोि?” 

“अिो, िो आर्च्या ऑकफसर्धला नव्ििा. ऑकफसर्धल ेसगळे जण पाटी गुिंग िोिे.” 

“र्ग? कोण आला िोिा?” 

“अिो िोच र्ाणूस....” 

“कोण?” 

“अिो, जो र्ी गाडीखाली जािाना र् र्ी झाडाखाली सापडिाना र्दिीला आला 

िोिा. िोच िो र्ाणूस िोिा.” 

“िो हिथे कसा आला? िू िर म्िणाली िोिीस की िो िुर्च्या इर्ारिीपासून दोन 

इर्ारिीनिंिरच्या बँकेि कार्ाला आि.े” 

“र्लािी िेच कळि नािी. र्ी झाडाखाली जािाना हिथे पोिचला. र्ला गाडी 

उडर्ायला आली िेंव्िा हिथ े आला. गाडीची घटना िर ऑकफसजर्ळ झाली नव्ििी. र्ला 

कािीिरी हर्हचत्रच र्ाटायला लागल ेआि.े” 

“त्याि काय हर्हचत्र र्ाटण्यासारखे? योगायोग असेल.” 

“योगायोग नािी र्ाटि.... र्ला र्ाटि िो र्ाझा पाठलाग करि असार्ा.” 

प्रभाकर हिला हचडर्ि म्िणाला, “ शक्य आि.े....... कारण िू आिसे िशी सुिंदर..” 

िी हचडि म्िणाली, “उगच कािी बडबडू नका....... इथे र्ला भीिी र्ाटायला लागली 

आि.े” 

“त्याि काय घाबरण्यासारखे आि?े” 
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थोडा र्ेळ थािंबि हर्चार करि िी म्िणाली, “हि गोष्ट र्ाझ्या लिाि पहिले कशी 

आली नािी?” 

“कोणिी?” 

“र्ी गाडीखाली जािाना ककिं र्ा झाडापासून र्ला र्ाचर्ल्यानिंिर त्या र्ाणसाने र्ला 

ररिाि बसर्ून कदले िोिे.” 

“र्ग त्याचे काय?” 

“दोन्िी र्ेळेस र्ी ररिार्ाल्याला कुठे जायचे ि ेसािंहगिलेच नव्ििे. िरी दोन्िी र्ेळेस 

ररिार्ाल्यानी र्ला बरोबर घराजर्ळ आणून सोडले.” 

आिा र्ात्र प्रभाकरच्या चेिऱ्याचा रिंग उडाला.  

“अिो... िुम्िाला आठर्िे का कािी र्हिन्यापूर्ी एकजण आपल्या बिंगल्याबािरे उभा 

िोिा. िो आपल्याला आर्ाज दऊे लागला िेंव्िा आपण र्ेगाने पुढे हनघून गेलो िोिो.” 

“िो” 

“र्ला र्ाटि ेिो िाच र्ाणूस असार्ा.” 

प्रभाकर घाबरला, “काय सािंगिे?” 

“र्ला र्ाटिे िो र्ाझ्यार्र पाळि ठेर्ुन आि.े. र्ला आिा खूप हभिी र्ाटायला लागली 

आि.े” 

“अरे बापरे! ि ेसगळे हर्हचत्रच आि.े” 

“र्ला र्ाटि ेआपण पोलीसाि िक्रार करू या?” 

“काय सािंगणार आपण? िसे पाहिल ेिर र्रून र्रून िो िुला र्दि करिो आि ेअसेच 

कदसिे आि.े एर्ढी र्दि करून आपल्याला साधे त्याचे नार्िी र्ाहििी नािी. त्यारु्ळे प्रथर् 

आपण त्याची र्ाहििी काढण्याचा प्रयत्न करू या. िुला िो परि कदसला िर आरडाओरडा करून 

लोकािंना गोळा कर र् सर्ांसर्ोर त्याला जाब हर्चार. र्ी बरोबर असलो िर पाििोच काय 

करायचिं िे. चािंगलाच चोप कदला पाहिजे त्याला.” 
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पुढील आठर्डाभर शोभा त्या जर्ळील बँकेि जाऊन आनिंदला शोधण्याचा प्रयत्न करि 

िोिी. हिने िेथील कर्वचाऱ्यािंना आनिंदाचे र्णवन करून दखेील हर्चारून पाहिले. परिंिु िस े

कोणीिी हिथे कार् करि नसल्याचे कळले. हिने हर्चारून पाहिले कक र्ागील कािी र्हिन्याि 

नर्ीन जॉईन झालेली र् आिा दसुऱ्या ब्रिंचर्ध्य ेबदली झाललेी अशी कोणी व्यक्ती आि ेका? परिंिु 

र्ागील ककत्येक र्षावि त्या बॅकेि नर्ीन भरिी र् बदली झालेल ेकोणीिी नव्ििे. आिा हिच्या 

लिाि आले कक त्याने सर्व र्ाहििी खोटी सािंहगिली िोिी. त्यारु्ळे हिने आिा पुन्िा कदसला िर 

त्याच्याशी न बोलण्याचे ठरर्ले. हशर्ाय हिने खबरदारी म्िणून िी गोष्ट हिच्या ऑकफसर्ध्य े

दखेील सािंगून ठेर्ली.  

घशािील अडकलेला घास काढायला र्दि करून आनिंद र्िवर्ानाि परि आला. 

आिापयंि त्याने आईला िीन र्ेळा र्ाचर्ले िरीिी आई कािी र्िवर्ानाि येि नव्ििी. असे का 

िोिे याच हर्चाराि िो िोिा. एकदा िो असाच बािरे कफरि असिाना त्याने ज्याच्याकडून 

ियरोगाची औषध ेघेिली िो हर्त्र त्याला भेटला. सुरुर्ािीला त्याने इकडची हिकडची गोष्टी 

केल्या. निंिर त्याने हर्चारेल, “ अरे र्ी िुला िी ियरोगाची औषधे कदली िोिी त्याचे काय झाले?” 

“काय झाल ेम्िणजे? ज्यािंना िर्ी िोिी त्यािंना कदले आििे..” 

“असे नािी रे.... उरललेी औषधे आली आििे आिा र्ाझ्याकडे.” 

आनिंद एकदर् चककि झाला र् त्याला हर्चारल,े “उरललेी औषधे?” 

हर्त्राने त्याला सर्जर्ायला सुरुर्ाि केली, “अरे, त्या औषधाचा सिा र्हिन्यािंचा कोसव 

असिो.” 

आनिंदने र्ध्येच त्याला िोडले, “िे र्ाहििी आि ेर्ला....”  

“त्यािील पहिल्या चार र्हिन्या औषध ेर्ी िुला कदली िोिी. िी सिंपली की पुढच्या 

दोन र्हिन्याची औषधे घेऊन जा अस ेर्ी सािंहगिले िोिे.” 

“र्ला ि ूअस ेकािी र्ला म्िणाल्याचे आठर्ि नािी.” 

“र्ला र्ाटलेच िोिे. कारण औषध ेघेिेल्यार्र िू र्ाझे लि दऊेन ऐकलेच नव्ििे. 

कािी िरकि नािी. अजून चार र्हिने व्िायचे आििे. कें व्िािी र्ाझ्याकड ेये आहण घेऊन जा?” 
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“ठीक आि.े” एर्ढे बोलनू आनिंद हर्चाराि गकव  झाला. िो हर्त्र त्याला जािो म्िणून 

हनघून गेल्याचे त्याच्या लिाि दखेील आल ेनािी.  

पहिल ेऔषध ेदऊेन फक्त र्हिना झाला िोिा. त्यारु्ळे आिा पुढच्या दोन र्हिन्याचे 

औषधे द्यायला जायला ककर्ान दोन र्हिने थािंबारे् लागणार िोिे. साधारणपणे दीड र्हिने र्ाट 

पाहिल्यानिंिर आनिंद त्या हर्त्राकड ेगेला आहण पढुील दोन र्हिन्याची औषधे घेऊन आला. आिा 

त्यािंनी िी औषधे आईला नेऊन द्यायचे ठरर्ले. साधारणपणे पहिल ेऔषध कदल्यानिंिर साडिेीन 

र्हिन्याची िारीख त्याने टाईर् र्शीनर्र टाकली. हशर्ाय रठकाणाची र्ाहििी टाकिाना 

ऑकफसच्या जर्ळील जागेचे अिािंश र् रेखािंश त्याने टाईर् र्शीनर्र टाकले. आहण हिरर्े बटन 

दाबिाच डोळ्यार्र थोडी अिंधारी येऊन िो त्या रठकाणी पोिचला. िो आईच्या ऑकफसच्या 

इर्ारिीबािरे हिची र्ाट पािि थािंबला. कािी र्ेळानिंिर आई ऑकफसर्धून बािरे पडायला 

लागली िेव्िा हिचे लि रस्त्यार्र उभ्या असलेल्या आनिंदकड ेगेले. िी परि ऑकफसर्ध्य ेगेली र् 

िेथील सगळ्यािंना सािंहगिले की हिचा पाठलाग करणारा र्ाणसू खाली उभा आि.े ऑकफसर्धील 

दोघे हिघे पळि खाली आले र् आनिंद पकडून र्ारू लागल.े ि ेर्ारिाना िे िोंडाने कािीिरी म्िणि 

िोिे. आनिंदने कसे िरी स्र्िःची सुटका करून घेिली र् िो पळि सुटला. पळिाना त्याच्या लिाि 

आले कक िो भूिकाळाि आलो आि.े त्याने िाबडिोब टाईर् र्शीनर्रील ररटनव बॅंकचे बटन दाबल े

र् िो र्िवर्ानाि परि आला. पाठलाग करणाऱ्यािंना र्ळणार्र आल्यानिंिर आनिंद कुठे गेला िे 

कळलेच नािी. त्यारु्ळे िे ऑकफसर्ध्य ेपरिले र् झाललेे सर्व आनिंदच्या आईला सािंहगिले.  

आनिंदला काय झाले आहण सगळे हर्ळून त्याला का र्ारि िोिे ि ेकळायला ियार 

नव्ििे. त्याने टाईर् र्हशनर्र नक्की काय झाले िे सहर्स्िर पिायचे ठरर्ल.े त्याने र्ोबाईलर्रील 

टाईर् र्शीन अॅप्पर्र आईचा फोटो टाकला र् साधारण या घटनेच्या १० र्ी. पहिलेची र्ेळ 

टाकली. त्याला कदसू लागले कक आई हिच्या ऑकफसर्धून बािरे येऊन खाली यायला लागली 

आि.े त्याची आईं पहिल्या र्जल्यार्रून खाली उिरिाना रस्त्यार्रील कोणाला िरी हिने पाहिले. 

त्यानिंिर िी पुन्िा ऑकफसर्ध्ये गेली र् सगळ्यािंना सािंहगिले कक हिचा पाठलाग करणारा र्ाणूस 

खाली रस्त्यार्र उभा आि.े त्यानिंिर ऑकफसर्धील कािीजण आई बरोबर खाली आले. खाली 

आल्यानिंिर आईने त्या र्ाणसाकड ेबोट करिाच िे सगळे त्या र्ाणसाला र्ारायला धार्ल.े आिा 

आनिंदच्या लिाि आल ेकी त्याच्या आईने त्याच्या सारख्या सारख्या र्दिीला जाण्याचा र्ेगळाच 

अथव काढला आि.े कारण त्याचे आिाचे र्य र् हिचे िेंव्िाचे र्य सारख ेअसल्याने िी सर्व गडबड 

झाली िोिी. हशर्ाय िो हिला भहर्ष्याि शोध लागलले्या टाईर् र्शीनबद्दल हिला कािी सािंगू 
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शकि नव्ििा. कारण िे कोणाला पटणारे नव्ििे. त्याला आईला शेर्टच्या दोन र्हिन्याची 

ियाची औषधे द्यायची िोिी. परिंिु िो आिा ऑकफसजर्ळ जाऊ शकि नव्ििा.  

काय करारे् याचा िो हर्चार करि िोिा. त्याला र्ाटल े आईच्या घरी गेलो िर 

कदाहचि कािी िरी दसुरे कारण सािंगून गैरसर्ज दरू करिा येईल. िसचे औषधेहि दिेा येिील. 

त्यारु्ळे त्याने घरी जायचे ठरर्ले. त्याने टाईन र्शीनर्र पुढचा कदर्स र् सकाळी साडआेठची 

र्ेळ र् घराच्या जर्ळच्या रठकाणाचे अिािंश आहण रेखािंश टाकले. हिरर् ेबटन दाबल्यानिंिर िो 

घराजर्ळील प्रकट व्िायच्या जागेर्र पोिचला. त्यानिंिर िो भरभर त्यािंच्या बिंगल्याबािरे जाऊन 

थािंबला. िो आि जाऊन काय बोलायचे याचा हर्चार करि उभा राहिला.  

त्याच र्ेळेस आईने त्याला गच्चीिून पाहिले. िी धार्िच घराि आली. हिने प्रभाकरला 

आर्ाज कदला, “ अिो, ऐकलि का?” 

“काय झालिं?” 

“अिो िो र्ाणसू आपल्या बिंगल्याबािरे उभा आि.े” 

“आिा र्ात्र किरच झाला. काल एर्ढा चोप कदला िरी िा घरापयंि आला. आिा र्ी 

त्याच्याकड ेबघिोच...” 

अस े म्िणून प्रभाकर िािाि र्ोठे लाकूड घेऊन बािरे आला. आनिंदकड े येि येि 

र्ोठ्याने हर्चारले, “ काय रे! कालचा र्ार कर्ी पडला का? आिा पार र्ाझ्या बायकोचा पाठलाग 

करि घरापयंि आलास”  

त्यािंचे िे बोलणे ऐकून आजूबाजूचे कािी लोक गोळा झाले. त्यािंनी आनिंदला पकडले. 

प्रभाकरने लोकािंना सािंहगिले कक िा गेल े३-४ र्हिने बायकोचा पाठलाग करिो आि.े ि ेऐकिाच 

जर्लेल्या लोकािंनी आनिंदला र्ारायला सुरुर्ाि केली. एकाने प्रभाकरच्या िािािील लाकूड घेऊन 

त्याला र्ारायला सुरुर्ाि केली. आनिंद ओरडून सािंगि िोिा, “र्ी औषध द्यायला आलो आि.े” 

परिंिु कोणीिी त्याचे बोलण ेऐकि नव्ििे. खूप र्ार खाल्यानिंिर आनिंद बशेुद्ध पडला. शदु्ध आली 

िेव्िा िो एकटाच हिथ ेपडला िोिा. त्याने कस ेिरी र्िवर्ानाि परि यायचे बटन दाबल ेआहण 

पुन्िा िो बेशदु्ध पडला.  
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*********** 

  

त्या बिंगल्यािील घरकार् करणाऱ्या बाईने आनिंदला रस्त्यार्र पडललेे पाहिले. 

त्यानिंिर पोलीस आले आहण आनिंदर्र उपचार झाले. िो सगळ्यािंना एकच सािंगि िोिा कक 

त्याच्या र्हडलािंनी त्याला र्ारल.े........  

कािी कदर्सानिंिर आनिंदने र्डील त्याच्या घरी यऊेन त्याला टाईर् र्शीन कदली िी 

घटना पुन्िा पिायचे ठरर्ल.े त्याने र्ोबाईलर्रील टाईर् र्शीन अॅप्पर्र िो कदर्स आहण 

र्हडलािंचा फोटो टाकला. त्याने र्ेळ न टाकल्यार्ुळे त्या कदर्साच्या रात्रीच्या बारा 

र्ाजल्यापासूनचे प्रसिंग त्याला कदसायला लागले. त्याचे र्डील लपि लपि चालल ेिोिे. र्ध्येच 

एखाद्या गाडीर्ागे लपि िोिे. र्ध्येच एखाद्या टपरीर्ागे लपि िोिे. प्रत्यके र्ेळेस िे र्ागे र्ळून 

पिाि िोिे. असेच िे जाि असिाना एका सुनसान रस्त्यार्रून िे जाि असिाना त्यािंना र्ागून 

येणाऱ्या कािी लोकािंनी गोळी घािली. त्यानिंिर एकदर् त्याच्या स्क्रीनर्र अिंधार झाला. त्याला 

कािी कळायला ियार नव्ििे. कारण र्हडलािंनी त्याला घरी येऊन टाईर् र्शीन कदली िोिी. 

म्िणजे िे गोळी घािल्यानिंिर हजर्िंि िोिे ि ेत्याला र्ाहििी िोिे. त्यारु्ळे िो िी अिंधारी स्क्रीन 

पािि राहिला. कािी र्ळेानिंिर िी अिंधारी स्क्रीन गेली आहण र्डील एका छोट्या बोळीि लपलेल े

कदसले.  

आिा त्याच्या लिाि आले र्हडलािंनी या र्शीनर्ध्ये हजर्िंि व्यक्ती गृिीि धरिाना 

र्शीनला सर्वसाधारण र्ाणसाच्या श्वासाचा र्ेगच हजर्िंिपणाचे लिण म्िणून टाकललेे असारे्. 

त्यारु्ळे जेंव्िा एखादा र्ाणूस घाबरिो र् त्याचा श्वासाचा र्ेग िा सर्वसाधारण र्ाणसापिेा 

र्ेगळा िोिो, िेंव्िा िी र्शीन त्या काळाि नािी ि ेगृिीि धरि असार्ी र् स्क्रीनर्र अिंधार दाखर्ि 

असणार.  

आिा त्याला आईच्या बाबिीि त्याचा झालेला घोळ त्याच्या लिाि आला. त्याच्या 

लिाि आल ेकक िो आिा आईला कािीिी र्दि करू शकि नािी. कारण त्या काळािील सर्ांचा 

त्याच्याबद्दल गैरसर्ज झाला आि.े त्यारु्ळे आि ेिो भूिकाळ स्र्ीकारण्याहशर्ाय त्याच्यासर्ोर 

पयावय नव्ििा. हशर्ाय भूिकाळाि जाऊन त्याि बदल करिा येि नािी ि ेत्याला कळले िोिे.  
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ई साबहत्य प्रबतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सुरू झाल.ं जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू लागत 

असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सरुू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारख ेप्रचंड इन्व्हसे््मेंट करणारे 

बखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साबहत्य म्हणजे अगदीच ललंबुटटंब.ू पण गेली दहा वर्ां आबण 

आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख 

नांवांमध्ये पबहल ेदसुरे नाव येते ते ई साबहत्यचेच. ही करामत आह ेआमच्या लखेकांची. 

वाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “बवनामूल्य” दणेारे आमचे लेखक 

हचे या स्पर्धेचे बवजेते आहते.  

मराठीत “साबहत्यरत्ांच्या खाणी” बनपजोत या ज्ञानोबांनी माबगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने 

तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वर्ावव केला. मराठीचे ददुवै ह ेकी या खाणींतली रत् ेबाहरे आणण े

आबण त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांना शोकेस करण ेआबण जागबतक वाचकांसमोर ते पेश करण े

यात आपण कमी पडलो. इथ ेउत्तम साबहत्यासाठी भुकेललेे वाचक आबण उत्तम वाचकांच्या 

प्रबतक्षेतले साबहबत्यक यांच्यात बब्रज बनण ेआवश्यक आह.े बवशेर्तः डॉ. बनतीन मोरे यांसारख े

साबहबत्यक जयांना बलबहण्यात आनंद आह ेपण त्यापुढील जटील प्रकियेत पडण्यात रस नाही 

अशांसाठी. बवदशेांत मोठे लखेक एजंट नेमतात आबण ते बाकी सवव व्यवहार पहातात. मराठीत 

ही सोय नाही.  

ई साबहत्य प्रबतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संस्था न्ह.े पण गेल्या दहा वर्ाांत 

आमच्या ह ेलक्षात आले की मराठीत रत्ाचं्या खाणी आहते आबण त्यांत उतरून हात काळे 

करून माती गाळ उपसत राहून जर बचवटपण ेकाम करत राबहल ेतर एकाहून एक भारी रत्े 

गवसणार आहते. एखाद्या मोठ्या र्धबनकाने, पंबडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े

काम हाती घेतले तर मराठी भारे्तले साबहत्य जागबतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 
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डॉ. बनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकाबशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान ई साबहत्यला 

बमळाला. शभंू गणपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शभुांगी पासेबंद यांची सात, 

अबवनाश नगरकर यांची,डॉ. बस्मता दामल ेयांची पाच, डॉ. वृर्ाली जोशी यांची तीन अशा 

अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई साबहत्यला लाभले. असे अनेक 

“स्वांतःसुखाय” बलहीणारे उत्तमोत्तम लखेक कवी या मराठीच्या “साबहत्यरत्ांबचया खाणीं” मध्ये 

आहते. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संबहतेचे मराठी भार्ांतर सुरू केल ेआह.े 

सौरभ वागळे, सूरज गाताड,े ओंकार झाजे, पंकज घारे, बवनायक पोतदार, कदप्ती काबाड,े भूपेश 

कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी शहा अस ेअनेक नवीन लेखक सातत्यपूणव लेखन करत आहते. ई 

साबहत्यकड ेहौशी लखेकांची कमी कर्धीच न्हती. पण आता हौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, 

लेखनाकड ेगंभीरपणे पहाणारे आबण आपल्या लखेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष दणेारे लेखक 

आता येत आहते. त्यांच्या साबहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा बमळो. वाचकांना आनंद बमळो. 

मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट साबहबत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणून मराठीची 

ओळख जगाला होवो. 

या सवावत ई साबहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनंद. आबण या यशात ई लखेकांचा 

लसंहाचा वाटा असेल याचा अबभमान. 

आमेन 

सुनील सामंत 

अध्यक्ष, ई साबहत्य प्रबतष्ठान 

 

 


