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तावना -

नम कार वाचक म ांनो!
तसे रह य कथा ल ह याची ह माझी अगद प हल च वेळ. रह य कथाच
काय तर कोणतीह कथा मराठ त लह याची ह माझी प हल च वेळ हणायला
हवी. मा या बाबांची फार इ छा होती क , जसे मी इं जी सा ह य ल हते तसे मी
मराठ त एकदातर लहावे, हणून अखेर स एका वेबसाईटवर मी लखाणास

सु वात केल . माझे प हले अनय
ु ायी हे माझे बाबाच होते, पण बघता बघता मला
भरघोस

तसाद मळू लागला. 'भोसले वाडा' का शत करावा असे अनेक स ले

दे खील मला मळायला लागले. यामळ
ु े च मी हे पु तक का शत कर याचे धाडस
आज करत आहे . ते हा मा या सव वाचकांचे मनापासून आभार.
‘भोसले वाडा’ ब ल बोलायचं तर ह रह यात दडलेल

ेम कथा आहे . कथेची

ना यका अंतरा भोसले ह एक कतबगार, हुशार आ ण दे खणी त णी कशा कारे
भोसले वा यात दडले या रह याचा शोध घेते आ ण रह याचे कारण ठरलेला व

तचे मु य आकषण असलेला माधव, तला कसा साथ दे तो हे हळू हळू उलगडत

जाते.

*मु य हणजे ह कथा पण
ू पणे का प नक आहे . यदाकदा चत पु यात

भोसलेवाडा असेल, तर हा तो वाडा न हे . कथेतील सव पा , घटना, थळ पूणतः
का प नक असन
ू यांचा वा त वक जीवनाशी कुठलाह संबंध नाह , तसे
आढळ यास तो केवळ योगायोग समजावा.
*****
ह कथा मी ल हल , पण ती तुम यापयत पोहचव यासाठ मदत के याब ल

मा या काह

आि त ठानचे मला आभार मानायचे आहे त.
या कथेची संपादक आ ण मख
ु प ृ ठ क पक, माझी

य बह ण - दपाल पाट ल

माझे बाबा- ी. द प पाट ल
माझे पती-

ी. चेतन खताते

तु हा सवाचे मनापासून आभार.
मा या वाचकां या काह नवडक समी ा पुढे दे त आहे या या कथेचे अचूक

वणन करतात;

***Amazing... Great.... Out of this world... Awesome... अ त
ु ...

अवणनीय... काय बोलू आ ण कती असं झालंय... आई शपथ सांगते असं पण सुचू
शकत कुणाला यावर माझा व वासच नाह .,.

येक संग, संवाद, रह य, सगळं

सगळं नीट आ ण संद
ु र र या मांडलय तु ह ... काह च confusion नाह क ग धळ
नाह .... एकदम भार ... आ ण

येक सन क पना क न समोर उभा राहतो क ,

असं झालं असेल... असं दसत कसेल आ ण ए ड तर बे ट. सगळे पा , संग, या
खिज याचे रह य यांची यवि थत सांगड घातल तु ह , काह च ग लत नाह ...
आ ण रह य आ ण

ेम कथा बरोबर बॅले स होती.... खप
ू संद
ु र.. सगळे पा

हणजे

अंतरा, र मी, माधव, गाय ी, डे वड, महावीर काका आ ण बाक सगळे पण म त.
आ ण तु ह कथा खूप ताणल पण नाह हे बर झालं. खूप छान. ***
- अ ता पाट ल
-----------------------------------------

*** खूपच संद
ु र.... ेम, गूढ, म ती, सं कार, वातं य पूव काळ या सवाची

खप
ू संद
ु र गंफ
ु ण केल त. कुठे ह अ तशयो ती नाह . अगद छान आ ण व छ
लेखन आ ण अपे

त शेवट. अ भनंदन आ ण all the best पुढ ल कथांसाठ ***

-मण
ृ ाल
-----------------------------------------*** खूपच छान, रोमांचक अशी ह कथा होती. भ व य काळ आ ण भूतकाळ

या दो ह काळांशी यो य कारे सम वय साधत कथानकात कोण याह

कारचा

यवधान नं आणता ेमकथा खप
ू च यो य कारे फुलवन
ू शेवटाकडे नेल आहे .

अ तम... म त.... लाजवाब. अशी ह सरळसोट रह यमुळे कथा मला खूपच
आवडल व एका बैठक त वाचन
ू काढल . ***
-रमेश जोशी
-----------------------------------------*****

*****

भाग १

-----------------------------------------------------अंतरा

"David it's over, would you please let it go. Anyways, now
I am in the plane and soon will land in India" डोळे बंद करत आ ण
माझे ठणकत असलेले डोके वमाना या खड़ कशी टे कत मी उ तरले.
मला अंतर-बा य थकवा जाणवू लागला होता. तो एक काळा दवस,

माझे सख
ु ासख
ु ी चाललेले सारे आयु य बदलन
ू गेला होता. १५ डसबर २०१९,
सकाळी सकाळी जॉ गंग क न, म त शॉवर घेऊन मी ऑ फस साठ तयार
होणारच होते, तेव यात मला मंब
ु ईहुन फोन आला आ ण माझे पाय कापू
लागले, घामाने मी चंब भजले.... एका अनपे
अचानक अनाथ केले होते.

त कार दघ
ु टनेने मला

मला भारत, तेथील तो भोसलचा वाडा, तेथील तो
आ ण ती अ व थता, हे काह नको होतं,

संग, ती

हणंन
ू च मी हावड यु न ह सट म ये

MBA साठ ऍड मशन मळताच अमे रकेत आले होते. एक
आलेले

व ने

कारे पळूनच

हणायला हरकत नाह . मला आई बाबांची कतीह आठवण येत

असल तर मी माझे मन अगद घ

केले होते. मला आईबाबा तर हवे होते

पण इं डयात जायचं न हतं. मी अनेक वेळा यांना अमे रकेला कायमचे
ये याचा नरथक आ हह केला होता. सहािजकच आ हा भोस यां या
प यानं प या खपून कमवलेला करोड चा बसनेस सोडून कोण

होईल अमे रकेला?

था यक

एक व च च दडपण जाणवत होते मला भारतात. असं वाटत होतं,
कस यातर पाशात मी अडकलेय. मी सतत अ व थ असायचे. माझं ल च
लागत न हतं कशात. एखा या वाट चुकले या वाटस
माझी. जणू काह एका चंब
ु कय

माणे अव था होती

े ात होते मी आ ण नेमकं इ ट

थान

सापडत न हतं. कालांतराने मी US ला आले आ ण मला मोकळे वाटू लागले.
हणूनच आतापयत मा या आईवडीलांचा मला मायदे शी परत आण याचा
येक

य न मी अ तशय चलाखीने टाळत आले होते. पण गे या वीस

दवसात मा या आयु यात असे काह

वल ण बदल झाले क

यामुळे मला

अखेर स भारतात परत जावेच लागणार होते, आ ण माझा व डलोपािजत
यवसाय सांभाळावा लागणार होता.

मी उ च श णासाठ अमे रकेला गेले असताना मला डे वड भेटला.
मा यासाठ

याने पदोपद केलेल मदत आ ण या पर या दे शात माझी

घेतलेल काळजी यामुळे मला

ेम वाटणे साहिजकच होते. मला वाटले क ,

तो मा यासाठ अ तशय उ तम जोडीदार आहे आ ण मी कायमचा अमे रकेत
था यक हो याचा नणय घेतला. यानस
ु ार मी तेथील नाग रक व दे खील

मळवलं. पण मी याला एका म ापे ा जा त दजा कधीच दे ऊ शकले
न हते. याचे मा याजवळ ये याचे सव
माझा या या ब लचा उदासीन
लपून दस
ु या मुल कडे आपले ल

य न मी टाळत होते. यालाह

तसाद लवकरच कळून चक
ु ला आ ण याने
वळवले होते.

मा या दद
ु वाने दो ह गो ट एकाच दवशी घड या. जशी मला मा या

आई-व डलां या अपघाताची बातमी मळाल , मला भयानक ध काच बसला

आ ण डो यासमोर अंधार आल . बराच वेळ मी गोठ या माणे बसून होते.
काह वेळाने मी

वतःला सावरले तस मा या एकमेव िज हा या या

माणसाला, डे वडला कॉल लावला. अनेक रं स झा या पण याचा काह

र लाय आला नाह . मला काह क न याचा आधार हवाच होता. माझं
कापणारं शर र या या मठ त गे या खेर ज शांत होणार न हतं, यामुळे मी
मा या रज रो हर ची क ल 'क - टॅ ड' व न घेतल आ ण मा या रे ड
बाथरोबमधे गाडीत बसले. माझे ओले चंब केस

ाइ हर सीटची कुशन भजवत

होते पण मला पवा न हती. मी कशी कार चालवल आ ण कशी पाक केल
मला नाह आठवत. मी धावतच डे वड या घर पोचले. सवयी
वाजवता मा या कार क सोबत जोडलेल

माणे दार न

या या घराची क ल

फरवल व

तडक आत शरले तसा मला आणखी एक ध का बसला. मी याला दस
ु या
मल
ु सोबत ब घतले.

णभर काय बोलावे हे च मला सच
ु ेना. आमची नजरानजर

होताच, मी फ त 'What an epic moment!' एवढच बोलून मी मागे फरले
आ ण पु हा मा या कार कडे धावले. याला आपण पकडले गे यामुळे लाज
वाटत असावी, तो मा या मागे मागे ए स लेनेशन दे त दे त धावला पण मी
कोण याह भावना य त कर यास असमथ होते, कारण मा या डो यावर
आधीच आभाळ कोसळले होते. मी कारम ये बसले आ ण याला

हणाले,

"David, I must be very sinful person, because today not only I
have lost my parents in car crash, but also you. Have a very
nice life ahead."
मी तातडीने भारतात परत गेले. याला न भेटता. मला पोहोचायला
उशीर झाला होता. माझी आईबाबांशी अखेरची भेट झाल च न हती.
आईबाबांचे सव काय क न मी शेवटची आवरा-आवर कर यासाठ पु हा

अमे रकेला गेले होते आ ण आता USA ला कायमचा राम राम ठोकून एका
नवीन

वासाला मी सु वात करत होते. डे वडशी अखेरचं फोन वर बोलत

असताना या या पुढ या व हळत केले या वनवणीमुळे मी मा या
आठवणीतन
ु बाहे र आले,

"Antara, all I want is one chance to explain myself. Don't
just break up with me like that sweet. I am truly sorry for what
happened to your parents and in this difficult time I want to be
with you. Please give me one last chance, at least to be your
friend." या या या कळवळून बोल याने मला अ धकच संताप आला. आ ण
कुजबुजतच पण

प टपणे याला उ तर दले.

"Thank you very much for your concern but I can manage
myself and I will be joining my family business there, so I
certainly wouldn't be having any time to waste on you, not
anymore." एवढं बोलन
ू मी फोन बंद केला आ ण पु हा एकदा झोप
ये यासाठ

य न क

लागले.

पण मला झोप काह येईना. भारतात जाऊन माझी अंतरा जयंत भोसले
अशी

वतं

ओळख मला

था पत तर करायची होतीच पण यासोबत

मा या मनातील दडपणावरह मला मात करायची होती.
यावेळी मला मा या आजोबांची एक गो ट आठवल . ते एकदा बाबांना
सांगत होते, आप या भोसले घरा याला प यानं प या एकच मल
ु होईल
असा शाप होता

हणे. यामुळेच सयाजी भोसल पासून आजोबांपयत सवाना

एकच मुलगा होता. जवळ जवळ द डशे वषानंतर भोसले घरा याला क यार न
लाभले,

हणजे मी. मा या ज मानंतर भोसलवरचा शाप न ट झाला आ ण

गाय ी उ योगाची अनपे
समजूत होती.

त भरभराट होऊ लागल . अशी आजोबांची प क

हणूनच आजोबांनी बाबांना आ ह केला होता क , मी मा या

ल नानंतरह माझे भोसले आडनाव बदलू नये यावर बाबा मनापासून हसले
होते आ ण ते आजोबांना

हणाले होते,

"तु ह बघाच ता या आपल अंतरा ऑन बोड येताच कशी ध माल

उडवते ते. भोसलच नाव लावो कंवा न लावो, पुढे हे सव त याच तर हातात
जाणार आहे . आ ण ता या शाप वगैरे काह नसतं हो. हे सव आप या

घरा यातील पु षांचे जी स आहे त जे एका मल
ु ापढ
ु े पढ सरकूच दे त नाह त."
कती दलखुलास हसत होते बाबा. ते हा मी म ये पडून

हणाले होते,

"मा या ल नाचा वषय काढायचा नाह हं ! मी ल नच करणार नाह ."
यावर सव अजूनच हसले होते अगद मी चडून बाहे र नघून जाई पयत

यां या हस याचा आवाज येत होता. यावेळी सतरा-अठरा वषाची होते मी,
पण आता इतक वष उलटल तर माझा ल न न कर याचा नणय काह
बदललेला न हता. मा या समोर डे वड सारखा, हॉ लवूड
दे खणा मुलगा असूनह मा या मनात कधी
आईबाबांनंतर मी माझं संपूण ल

टार शोभेल असा

ेम नमाण झाले न हते. यामुळे

गाय ी उ योगात गंत
ु वायचे ठरवले होते.

मी अंतरा भोसले, घरा या या शापामुळे

हणा कंवा खराब जी स मुळे,

पण आज पूणतः एकट पडले होते. दरू दरू पयत एकह चुलत भावंडं
नस यामळ
ु े मी भोसले उ योगाची एकमेव मालक ण होते.
असो,

वास मोठा होता यामुळे झोपता झोपता मी मा या मनाशी

ठाम केले क , या पुढे जे हा मी भारतात पाऊल ठे वेन ते कायमचे असेल
आ ण मी पु हा कधीच मागे वळून पाहणार नाह .
अमे रका तुला अखेरचा राम राम...
****
म टर द

त हे मा या बाबांचे फार जन
ु े भरव यातले कमचार होते

आ ण ब याच वषापासून ते बाबांचे पसनल अ स टं ट

हणून काम करत होते.

ठर या माणे मला र स ह करायला एअरपोटवर ते हजर होते. ते असताना
मला काळजी कर याचं काह कारण न हतं याची हमी यांनी मला आधीच
मा या आईबाबां या काया या वेळी दल होती.
फ त यां या पुढाकाराने सव काय न व नपणे पार पडले होते.

यां या बोल यातून मला

प ट झाले होते क मा या बाबांनी यांना कधीच

आपला केवळ कमचार मानले न हते. ते दोघे फार चांगले म
काकांनीच न हे तर मंब
ु ईत या रखरख या उ हाने सु ा माझे

होते. द

त

वागत अगद

चोखपणे केले होते. इतक वष Los Angeles म ये रा ह यामुळे एव या
कडकडीत उ हाची मला सवय न हती.
शांततामय कार

वासानंतर आ ह घर पोहचलो. माझे सव कमचार

आपापल कामे आटपून आमची वाट पाहत होते. ते सव
वयंपाक पासून मा यापयत द

हणजे आम या

तां माणेच जुने भोसलचे सेवक होते.

यातील ब याच जणांनी माझे लहानपण जवळून पा हले होते. ते व वासू होते

यात शंकाच न हती कारण ते यां या ता

यापासून आम या या आठ एकर

े ात वसले या मालम तेची अगद आप या घरा माणे दे खभाल करत आले
होते.
"अंतरा, बाळा तुझा

वास कसा झाला? सव काह ठ क ना?" मा या

हातातून बॅग घेत जय संग काका
घरातील सवात जन
ु े सद य
घे याची जबाबदार

हणजेच आमचे

वयंपाक आ ण या

हणाले. घरातील इतर सव कामे वेळेवर क न

यां यावर होती.

"हो सव ठ क काका, पण मला फार थकवा आलाय. मी आता काह वेळ
आराम करणार आहे आ ण उ यापासन
ू ऑ फसला जायला सरु वात करे न." मी
मा या थकले या आवाजात यांना उ तर दले आ ण ते माझी बॅग मा या

खोल त घेऊन जाताच मी द
"द

तांकडे वळले.

त काका उ या सकाळी लवकर इथे या

हणजे कामावर

जा याआधी आपण एक मी टंग घेऊ. मला उ या काम सु
बे सक डटे स आ ण अपडे स

कर याआधी

यायला ह यात." शेवटचं वा य मी

वतःशीच

हणाले.
"So, there will be meeting at sharp 9 in the morning just
for basic follow-ups, is this ok with you?" मी यांना वचारले.
द

तांनी होकाथ मान हलवत मला साथ दल .
"हो, का नाह , मी एक काम करतो, आजच सव

ोजे ट मॅनेजस आ ण

फायना स हे ड यांना इ फॉम करतो आ ण उ या घर च आपण थोड यात
मट ंग क
होकाराथ

हणजे ते यांचे यांचे करं ट अपडे स दे तील." मा या कडून

तसाद मळताच ते मंद हसत नघून गेले आ ण मी मा या

जु या खोल कडे वळले. जी मा या द घकाळ अनुपि थतीमुळे

व चतच

वापरात आल होती.

मी कधीह परत न ये याचे ठरवले होते, पण मा या आईव डलांनी
यांचे आयु य दे ऊन मला परत आणले होते. माझा असा वचार सु ा अंगावर

काटा आणत होता आ ण न जाणो का पण अपराधीपणाची भावना मा या
दयाला भेदत होती.

मी एक द घ वास सोडत मा या मनावरचं ओझं हलकं ''कर याचा
य न केला. मी इथे यांची शेवटची इ छा

हणन
ू परत आले होते. मा या

आजोबां या काळापासून आमचा दध
ू व दध
ु ाचे पदाथ बनव याचा यवसाय
होता. आमचे पदाथ भारतातच न हे तर परदे शी दे खील मो या

माणात

नयात होत होते. हा सारा गोतावळा फार मोठा होता, पण मला व वास होता

क मी हे सव हाताळू शकते. कारण ते मा या र तातच होते.
मी अंघोळ क न पोटाला आधार

हणन
ू थोडेफार खा ले आ ण थोडी

झोप घेतल . बाक माझा पूण दवस हा मा या गो ट जागेवर लाव यात,
मला तथे गरज असले या नवीन गो ट ंची याद कर यात गेला.

आता दवस सरतेसरशी मी मा या उ या या येणा या मो या बदलाची
वाट पाहू लागले होते. आजची मी एका अमे रकन कंपनीत काम करणार
अंतरा उ या एका मो या कंपनीची CEO
होती.

हणून ओळखल जाणार

****
दस
ु या दवसाचा सूय एक नवीन पहाट घेऊन आला होता असं

हणायला हरकत न हती, कारण मी सकाळी सवयी माणे पाच वाजता उठले.
मा या शर राला भारतीय वेळेशी जुळवून घे यास थोडे अवघड जात होते. तसे
माझे ठणकणारे डोकेच मला ओरडून सांगत होते. पण काय करणार? मा या
आई बाबांचा एक मं

मा या नसानसात ठासन
ू भनला होता.
'आराम हराम ह|'

मला आजह बाबांचे हे वा य मा या कानात ऐकू यायचे आ ण मी

मा या आळसावले या
सु

णातुन बाहे र यायचे. तर असो, मी माझा दन म

केला होता आ ण बरोबर सकाळी नऊ वाजता आमची मट ंग सु

झाल

होती.

मी पु हा एकदा यावसायीक जगात

वेश केला होता. माझे डोके, जे

आता एका सॅ रडॉन नंतर ठणकायचे थांबले होते, पु हा एकदा सव आकडे

आ ण ट स समजन
ू घे यासाठ खच होत होते. मला हे सव नवीन न हते

पण हे ग णत थोडं वेगळ होतं. अमे रकन मॅनेजमट आ ण इं डयन मॅनेजमट
मधील फरक मला आता
द

कषाने समजत होता.

त काकांनी सव थम आम या मु य यवसायाब ल

गाय ी म क अँड

ॉड

स

हणजेच

ाय हे ट ल मटे डब ल मला अपडे स द या

आ ण नंतर आम या यवसायाशी नग डत जोडउ योगांची मा हती दे यास
सु वात केल . यानंतर एका मागून एक उपि थत सवानीच मला
ठर या माणे अपडे स द या.

आम या यवसायाला हे नाव मा या आजोबांनी यां या आई या नावाव न
हणजे गाय ीमां या नावाव न ठे वले होते.
भोसल या इ तहासानुसार, माझी पणजी

नंतर सव गाय ीमा

हणजे गाय ी भोसले

हणून ओळखू लागले, ह या उ योगाची मूळ

क पनाकार होती. मा या असे ऐक यात आले होते क ती फार म
होती.

हणूनच तर त या काळात जे हा ि

यांना
वाकां ी

यांसाठ फ त एकच कायदा,

'चूल आ ण मुल' असताना तने हा यवसाय उभा क न दाखवला होता.
अथातच पणजोबांनी तला मोलाची साथ दल होती.

एकदा बोल या या ओघात मा या आईकडून मला समजले होते क ,

मा या पणजीने त या आयु याब ल कथन करणार डायर

लहून ठे वल

होती पण ती तला काह सापडल न हती. ती डायर भोस यां या पु यातील
वा यात कुठे तर आहे असं आईने मला सां गतले होते.

फार मोठा काळ लोटला होता, पण वा यात पु हा जा याची संधी मला

मळाल न हती. कंबहुना मी तथे जाणे टाळत आले होते, पण तो वाडा

आम या बाबां या आ ण आजोबां या जु या फॅ मल अ ब स मधून आजह
मा या डो यासमोर होता.

का कोणास ठाऊक पण आता नस
ु ता गाय ीमांचा वचार सु ा मला

त याब ल अ धक जाणून घे याची आ ण यासाठ च ती डायर

ती

मळव याची

इ छा नमाण करत होता. यासाठ मला भोसले वा यात जाऊन पूण

वाडा पालथा घालावासा वाटत होता आ ण मी हे न क च करणार होते.
लवकरच…..

मला आता या वा तश
ू ी आ ण गाय ीमांशी अ धकच जोडले गे याची

भावना जागत
ृ झाल होती. कदा चत याचे कारण होते क , अखेर स मी हे

वीकारले होते क गाय ी उ योगाचे भ व य हे आता मा याच हातात आहे .
****
आ ह

मट ंग आवरती घेतल आ ण जय संग काकांनी दले या म त

पोहे आ ण कडक चहाचा ना टा घेऊन सवजण एक च ऑ फसला जा यासाठ
बाहे र पडलो.
कार मधन
ू मा या ऑ फस ची

वतं

टोलेजंग आ ण न या काचेची

बि डंग नजरे त पडताच, मी पाच वषापूव जे हा शेवटचा नरोप घे यासाठ

तेथे गेले होते, ती वेळ मला आठवल . यावेळी ती बि डंग लांबून पाहूनच

पोटात गोळा आला होता, कारण मी मा या आईबाबांना कायमचं USA म ये
था यक झा याचं सांगणार होते. या दवशी मी यां या सा या अपे ांवर
पाणी फेरले होते. आजह पोटात गोळा आला होता, पण तो

फुत ने आलेला

होता. आज जर आईबाबा असते तर…. नकोच ते जर आ ण तर.
बि डंगचे

वेश वार एकदम मजबूत लोखंडाचे आ ण सुबक न ीचे

कोर व काम असलेले होते. आत शरताच

श त आ ण शो भवंत अशा

लॉबीम ये आकषक असे रसे शन आ ण बस यासाठ सोफे होते. पूण शु

फ नचर ने सजवले होते ते आ ण रसे श न ट लाल रं गा या वशेष अशा
साडीम ये खप
ू संद
ु र दसत होती.
एकंदर त काय तर

थम येणार

य ती इ

ेस होणारच. ते

हणतात ना

'first impression is the last impression'
वशेष आ चय

हणजे बाबांनी दशनी भाग जर बदलला असला तर ,

आत मला तीच पाच वषापव
ू ची सजावट दसत होती. आम या
पॅकेिजंग

ोड ट

माणे लाल आ ण पांढर थीम सव दरू यांनी जोपासल होती. इथे

दे खील खाल यासारखच आकषक असं रसे शन होतं आ ण अथात
रसे श न ट ह .

व कग ए रया आ ण कॅ ब स हे एका लांबसडक पॅसेजने वभागले होते.
सव

काचेचे दरवाजे होते आ ण िजथे िजथे भंतीचा भाग होता तो लाल

रं गाने रं गवला होता आ ण स लंग पांढरे होते.
सव उ च मॅनेजमटला भेट यासाठ मला द

त काका

हणजे

बाबांनंतर माझे PA आम या मो या कॉ फर स हॉलम ये घेऊन गेले.
काकांनी सवाना आधीच उपि थत राह यास सां गतले होते बहुतक
े . कारण
माझा

वेश अगद से ल ेट माणे उ शरा झाला होता. पंच वस एक मंडळी मी

येताच उठून उभे रा हले आ ण मी

टे ज वर जाऊन बसताच तेह पु हा

थानाप न झाले. मा याशी ह तांदोलन क न आमचे MD Mr. Nicolas

Gomez मा या बाजूला येऊन बसले.
द

त काकांनी सवाना माझी न याने ओळख क न दल , पण तेवढे

परु े से न हतेच. साहिजकच, मी उपि थत असले या सव लोकांम ये सवात
लहान होते. वय वष २७ आ ण CEO. यामुळेच कदा चत मला यां या
चेह यावर शंकेची रे ष सरळ सरळ उमटलेल

दसत होती. यांनी वाजवले या

टा यांम ये दे खील फारसा दम न हता. ते हा मी उठले आ ण बोल यास
सु वात केल ,
"Good morning gentlemen. I know we have already met
earlier but I think we should start this meeting with our
introduction once again, but in detail. I will start with myself
first, is that ok with you?"
"सव मा यवरांना शुभ

भात. मला माह त आहे आपण सव आधी

भेटलो आहोत. पण मा या मते आपण सव पु हा एकदा न याने आपापल
ओळख क न दे ऊया, हो पण यावेळी स व तर. सवात आधी मी
सु वात क

इि छते, चालेल?"

वतः पासुन

मी अ तशय आ म व वासाने सवावर नजर फरवल . मला काह
जणांम ये आ चय, तर मला नीट ओळखणा या लोकांम ये अ भमानाची
भावना दसत होती. मी पुढे बोलू लागले,
"So, as you all know I am Antara Bhosale, your new
CEO. I know I got this title due to my family and now it is my
responsibility to prove to be true to my parent’s confidence in
me. I have done MBA from Harvard university and was working
with a very well-known production company in the USA as a
business development officer for the last 5 years. So, I guess
my experience would definitely help me here to run this
business with you all and wherever I would lag or face any
difficulty I would request you all to correct me without any
hesitation, also guide me as I am new to this business, and

expect positive support from all of your important people over
here. I could see some nodding heads here, thank you so
much for this long run, let me know you all better to build up
a healthy atmosphere around us.
"तर जसं तु हा सवाना माह तच आहे माझं नाव अंतरा भोसले, तुमची

नवीन CEO. मला पूण क पना आहे क मला हे पद मा या आईव डलांमुळे
मळाले आहे आ ण आता यांचा हा जो मा यावर व वास आहे तो

य ात

उतरव याची जबाबदार मा या खां यांवर आहे . मी अमे रके या हावड
यु न ह सट तुन MBA पूण केलं आ ण गेल पाच वष तेथील एका
कंपनी म ये बझनेस डे हलपमट ऑ फसर

ोड शन

हणन
ू काम करत होते. तर

माझा हा अनुभव मला आपला यवसाय तु हा सवासोबत चालव यासाठ

न क च मदत करे ल. इथे सव उपि थत मा या मह वा या सहकायाना माझी
न

वनंती आहे क , हा यवसाय मा यासाठ नवीन आहे . जर मी कुठे

चुकत असेन कंवा कमी पडत असेन तर न चाचरता माझी चूक सांगा, मला
मागदशन करा आ ण माझी चक
ू मला ल ात आणन
ू

सकारा मक सहकाराची अपे ा आहे . मला जो होकाराथ

या. मला तम
ु या

तसाद दसतोय

यासाठ तु हा सवाचे आभार. चला तर, आप या या पुढ ल एक

मला तम
ु या ब ल अ धक जाणन
ू घेऊ
वातावरण आप याभोवती नमाण क

या.

वासासाठ

हणजे आपण एक पोषक असे

शकू."

मी जे हा थांबले ते हा टा यांचा जो गजर होता तो अ तशय
रोमांचकार होता. छान!!!
मला

वतःचाच गव वाटत होता. द

त काकां या चेह यावरचा मा याब लचा

अ भमान आ ण आनंद सरळ दसन
ू येत होता. मी यांना हसन
ू

तसाद

दला आ ण यानंतर एका मागून एक उपि थत सवानी आपाप या
डटे लम ये

ोजे टचे

ेझे टे शन दले.

हे सव पण
ू होता होता सं याकाळ होणार होती.
गाय ी उ योगात माझी अपे
पडलं होतं, हे मा

न क.

त जागा मळव यासाठ माझं पाऊल अचक
ू

****
मा या इं ोड शन नंतर सवानी आपापला स व तर प रचय दला होता.
"या स व तर इं ोड शन स ानंतर आपण सव एक अ या तासाचा
आ ण यानंतर आपले

ेक घेऊया

ोड शन मॅनेजर म टर भार वाज आप या

उ योगातले मूलभूत उ पादन असले या दध
ु ाचे

ोड शन रपो स आप या

ेझटे शन मधून दे तील. नंतर आपण इतर उ पादनांकडे वळू जसे क ,

आई

म, चझ, बटर, तप
ू , कंडे स म क वगैरे ..." अशी मा हती दे ऊन

MD म टर नकोलस
चला' असे

ेक घे यासाठ

नघाले आ ण यांनी मला ह 'ि लज

हणून ये यास सां गतले.

कॅ ट नम ये

वतं

अशी आम या लंचची यव था केल गेल होती.

यानुसार सवच तेथे जा यासाठ वळले. मी, म टर द

त आ ण म टर

नकोलस सोबत बोलत व चालत असताना अचानक मा या डा याबाजू या
भंतीवर माझी नजर गेल आ ण माझी पावलं जाग या जागीच थांबल .
मा या अंगावर अचानक शहारे आले होते. तहान भूक सगळे एका
पळाले होते.

सरळ बघत चालत असलेले द

त काका आ ण नकोलस मी सोबत

णात

नस याचे कळताच मागे वळले. माझी नजर भंतीवर ल भ यामो या प टंगवर
खळल होती.
"जयंताची इ छा होती क गाय ी मांचा फोटो आप या कंपनीत असावा,
हणून यानेच भोसले वा यातून जाऊन गाय ीमांचा एक जुना फोटो आणला.

पटरकडून जातीने ल
सर ाईझ

दे ऊन याने हे मोठं च

बनवून घेतलं. याला तुला

यायचं होतं. ऍ सीडे ट या दोनच दवसआधी हे प टंग याने

लावन
ू घेतले. मला वाटतं हे आयु यच एक सर ाईझ आहे . कधी काय होईल
काह सांगता येत नाह ."
द
बदलायचा

त काकांना असं उदास झालेलं मला पाहवलं नाह , आ ण वषय
हणन
ू मा या मनात हे प टंग पाहून जे सव थम आले ते मी

यांना बोलून दाखवले. मी द घ वास सोडत आ ण च ाला नहारत
"एक

ण मला वाटले मी

वतःलाच या अशा पेशवाई

हणाले,

पात बघतेय."

"हो तु हा दोघींम ये खूपच सा य आहे . पण असं असू शकत नाह

का? शेवट

या तझ
ु ी पणजी हो या. ते काय

हणतात ते, similar genetic

makeup and all. ते असेल. असे तुझे बाबाचे
होते." असे

चालू लागले.

हणजे जयंताचेच

हणणे

हणत काका हसतच पुढे नघाले आ ण म टर नकोलस सोबत

मी या प टंगचा एक फोटो मा या फोन म ये काढला आ ण नघाले.
मा या मनात उडालेल खळबळ मलाच मा हत. चेह यावर तट थ भाव ठे वत
मी पढ
ु ची वेळ मा न नेल .
आमचा लंच झाला. पुढची मट ंग बरोबर 3 वाजता सु
डपाटमटने आपाप या कामाचा आढावा दला.

झाल

येक

सव

ोड

सचे डटे ल

ठे व याचा

ेझटे शन झाले. मी

वतःला या सवात बझी

य न करत होते पण काह के या तचा चेहरा मा या

डो यासमो न जाईना.
मनावर फार ओझे अस या सारखे वाटत होते. सं याकाळ झाल होती आ ण
मी अगद थकून गेले होते, ते हा मी
उ श
े न
ू

णाचाह

वलंब न करता सवाना

हणाले,

"I think we should continue this meeting tomorrow. I am
feeling very tired due to jet lag."
सवानी होकाराथ माना डोलाव या आ ण आपापले डॉ यम
ु स आण

इतर व तू एक
एकदाची ह

क

लागले. मला वाटले सव वाटच पाहत होते कधी

मट ंग संपतेय.

वतःशीच हसत मी दे खील उठले आ ण सवाचा

नरोप घेऊन घराकडे नघाले.
अजून बरे च काह बाक होते. वक ए रयाम ये बसले या मा या इतर

कमचा यांना मी उ या भेटणार होते आ ण रसच ए रया, फॅ टर ज अ या सव
ठकाणांना भेट दे ऊन माझी ओळख मी क न दे णार होते. मला पण
ू क पना

होती क हे सव जवळ जवळ आठवडाभर तर चालणार होतं पण स यातर
मला जेवून झोपायचे होते.
का कोण जाणे मला एवढा थकवा का आला होता? काल मी माझी
झोप यवि थत पूण केल होती, पण तर ह आज मला अगद गंग
ु ी आल

होती जणू काह कोणीतर जाणूनबुजून मला गंग
ु ीचे औषध वगैरे दले होते,

आ ण माझे अंग अगद जड झाले होते. कसे बसे घर पोहचन
ू मा या बेड वर
पडताच मी कधी डोळे मटले ते मला समजलेच नाह .

****
आज तो भारतात आ याचे कळले आ ण मा या पोटात गोळाच आला.
नेहमी

माणे मी याची वाट पाहत आम या नेहमी या जागी कठ याला

टे कून समोर ल माळ रानाला बघत उभे होते. मनात अनेक वचार एकाच वेळी
थैमान घालत होते. मला चागंलेच ठाऊक होते, परतताच

णी याने माझी

मा कडे चौकशी केल च असेल आ ण याला सव कळले असेल.
"मला यायला फार उशीर झाला ना सुमी" याचा तो भारद त आवाज

ऐकून मा या

दयाची

पंदने द ु पट ने वाढ याचे मला जाणवले, आ ण

अंगावर काटाच उभा रा हला. उज या हाताची मूठ छातीशी घ
जणक
ू ाह मी मा या

दयाला शांत कर याचा

ध न

य न करत होते. मागे वळून

याला पाह याची मला भीती वाटत होती पण सुमी घाबरट मुळीच न हती.
मी खाल पहातच वळले आ ण हळू हळू या या वदे शी पोशाखाला

खालून वरपयत पाहू लागले. या पॅ ट आ ण शटात तो

बाबदार दसत होता.

अखेर स माझी नजर या या घा या डो यांना भडल आ ण याचे ते
पाणावलेले डोळे पाहून मला

वतःलाच रडू फुटले.

****
घामाघम
ू होऊन मला जाग आल होती आ ण जे हा मी सवयी माणे

डोळे चोळायला गेले ते हा मा या डो याभवती मला ओलावा जाणवला जसे
काह मी

व नात नाह तर खरं च रडत होते.
-----

भाग २

-----------------------------------------------------दोन आठवडे झाले, मी

वतःला कामाम ये अगद झोकून दले होते.

मला रोज घर जा यास उशीर होत होता. या आठव यांम ये मी पूण भोसले
उ योगाचा
भेट

टडी केला होता आ ण मंब
ु ईतील सव भोसले कारखा यांना मी

द या हो या. आता पण
ू आ म व वासाने मी बोलू शकत होते क मी

ऑ फस म ये बसून यव थापन सांभाळ यास तयार होते. या माणे माझा
न य म चालू झाला होता.

मला वाटले या सग यात मी ते

व न वस न जाईन पण तसे काह

होत न हते. मला रोज ते घारे डोळे मा याकडे बघत अस याचे
दसत होते. काह कळत न हते क ते

व नात

व न होते क आठवण. पण आठवण

कशी असेल? यात मी कुठे होते? ना तो य ती ओळखीचा, ना तो
काय होतं ते? मी असा कोणता मू ह

संग.

क हा सर यल ब घत याचे ह मला

आठवत न हते. संदभ लावू तर कुठला? आ ण ती जागा कुठल होती?
या!!!!या

नांनी डोके दख
ु ायला लागले होते.

रोज मी घर जातांना थोडावेळ गाय ीमां या फोटोला बघत उभी
राहायचे आ ण मगच ऑ फसमधून बाहे र पडायचे. एक दवस मी जाणूनबुजून

तसे कर याचे टाळले पण मग मला फारच चुक याचुक या सारखे वाटू लागले
आ ण मी पु हा ऑ फसला गेले होते. जणू काह

त याकडे मा या

उ तरे होती आ ण ती जाणन
ू घे यासाठ मी त या जवळ जात होते.

नांची

कामाचा गोतावळा फार होता यामळ
ु े मला मा या पसनल

जा त ल

दे ता येत न हते आ ण

ॉ ले सवर

हणूनच माझी भोसले वा यात जा याची

आ ण गाय ीमाची डायर शोध याची इ छा काह पूण करता येत न हती.
आजह मी बझनेस डे हलपमटसाठ

मट ंग घेतल होती. या वेळी मी

जा त आ ण इतर लोक कमी बोलत होते, कारण कामा या नयोजनाम ये
ब याच कमतरता हो या

या मला भ न काढाय या हो या. यासाठ मला

थोडं कठोर होणं भागच होतं आ ण तेच मी करत होते. हळू हळू खर अंतरा
भोसले आपले रं ग दाखवत होती.

मा या ब याच बदलांमुळे ये या चार म ह यातच आम या कंपनी या

ॉ फट म ये वीस ट

यांनी वाढ झाल होती. मा या नणयांब ल जर

कोणाला आधी शंका असतील तर या आता पूणपणे मट या हो या आ ण
मी माझे पाय भोसले उ योगात अ धकच घ

सं याकाळ झाल होती आ ण मी नेहमी

रोवन
ू उभे रा हले होते.

माणे कॅ ट नम ये कॉफ

प याआधी गाय ीमां या फोटो समोर उभी होती. अचानक माझे डोळे जड
होऊ लागले आ ण डोकं ठणकायला लागलं. अगद शेवट या

व नाआधी

सारखाच थकवा मला आता जाणवत होता पण यावेळी ते मा या सहन हो या
पल कडे होते. मा या बाजूने जात असले या एका ए
" ल ज म टर द

लॉयीला मी थांबवले.

तांना सांग क मला अजटल घर जावे लागणार

आहे . माझी पुढची मट ंग कॅ सल करा." तो त ण मुलगा अगद काळजीने

मा याकडे बघत होता. जे हा तो जागचा न हलता मा याकडे बघत रा हला
ते हा मी डोळे मोठे क न या याकडे पा हले.
"आताच जा!" मी ओरडले तसा तो बचारा ग धळतच नघन
ू गेला.

मी ल टने पा कग मधे गेले.

ायवर मा या मसडीस म ये आरामात

बसलेला होता. मला पाहताच तो सरळ होऊन बसला. मी याला घर
चल यास सां गतले आ ण आ ह

नघालो. मला आता फार काळजी वाटत

होती, मा या हे थची. डॉ टरकडे जाऊ क घर असं जरा क फयज
ु न होतं
पण शेवट मी झोप याचे ठरवले.

घर जाताच मी एक सॅ रडॉन घेतल आ ण सरळ झोपन
ू गेले. याआधी

जाता जाता जय संग काकांना 'मला ड टब ् क

नका आ ण मा यासाठ

काह तर बनवन
ू ठे वायला सां गतले.
****
मी धावतच चोर ग चीत पोहोचले. मला नानांकडून माधव परत

आ याचे समजले आ ण माझे मन आतुरतेने अधीर झाले. अपे े माणे तो
तथेच उभा होता. कोणीह सहसा वा या या या भागात येत नसे.

हणूनच

अगद लहानपणापासन
ू मी आ ण माधव येथेच खेळत अस.ू येथेच आमचे
जुळले आ ण आ ह अगद

ेम

ेमा या आणाभाका घेऊन मोकळे झालो.

"कुठे नघून गेला होतास? पाच म हने झाले माधव. माग या वेळेला

आपण नीट बोललोच नाह त. हे असे का झाले? तु या मागे मी दवस कसे

घालवलेत याची तल
ु ा क पना ह नाह . मला काह सांग याची सवड दे खील न
दे ता तू पु हा नघून गेलास माधव." याचे घारे डोळे मा या चेह यावर रोखून
बघत होते. या वेळी रागाने पण मला ठाऊक होते याचा राग हा

णक होता

कारण चक
याचीह होतीच.
ू
"का? याने काय फरक पडतोय आता? तू तर तु या संसारात अगद

खुश आहे स. मला तु या आ ण

ीकांतम ये नाह यायचंय. जे झालं ते झालं.

तु या पासून पाच म हने लांब जाऊन मी ब यापैक सावरलो आहे . तू आता
माझी व हनी आहे स हे मी

वीकारलंय आ ण मी तुम या मुलाचा काका." तो

समोर ल रानाकडे पाहत थांबला आ ण द घ वास सोडत पु हा मा या दशेस
वळला. याचा राग थोडा नवळला होता आ ण तो पढ
ु े हळहळीने बोलू
लागला,

"चूक माझीच होती सुमी. मी तुला सोडून गेलो ते दे खील आठ वष.

आप या सार या अनाथ मल
ु ांना या वा याने

वीकारलं, मोठ केलं आ ण

आता तर नाना आ ण माईने तुला यांची सून क न घेतले. तू आता या
भोसले वा याची सून आहे स आ ण मला खा ी आहे क तू

ीकांता सोबत

आनंदात आहे स. मी अजन
ू काह म हने येथेच थांबणार आहे ते हा माझी तल
ु ा
एकच वनंती आहे सुमी, कृपा क न इथे येऊ नकोस. इतरांसमोर मी

अस याचेह दाखवू नकोस. मला इथे एकांतात राहू दे ." तो आतून खूपच
तुटला होता आ ण मी काह च क

शकत न हते. माझं या या वरचं

ेम

आठ वषा या द घ अंतरालामुळे आता वरळ झाले होते. मी संपूण यांची
आ ण मा या बाळाची झाले होते.

मी मानेनेच या या बोल याला संमती दल आ ण आ या पावलाने
परत नघन
ू गेले.
****
पु हा एकदा माझे डोळे झोपेतच ओले झाले होते. आता मला या सा या

गो ट ंचा शोध घेणे भागच होते. हे
सम
ु ीची आठवण….
भोसले वा याची आठवण……

व न न क च न हतं! ती आठवण होती…

सकाळचे साडेसहा वाजले होते. मी मा या

ॉपट मध या र नंग

ॅ कवर

चांगलं तासभर धावून परत आले होते. धावतांना पूणवेळ मा या डो यात
वचारांचे थैमान माजले होते.

एक गो ट तर न क होती, क ते

व न नि चत न हते, ती आठवण

असावी. माधव या वेळी धोतर आ ण पांढ या झ याम ये होता यामुळे काळह
आताचा न हता.

आ ण ते दो ह वेळेस भोसले वा यातील चोर ग ची म ये भेटले होते.
वशेष

हणजे मला पडले या दोन

व नांदर यान कंवा

आठवणीदर यान पाच म ह यांचे अंतर होते आ ण यां या बोल यातून एक
समजतले क , माधव दे खील पाच म हनेच गायब होता.

हणजे

व नांचा

टाइम ड ट स सु ा सारखा होता.

होतं?

जसे क , ते सारं समांतर माग या काळात चालू होतं. हे कसं श य

अजून भरपूर

न भोसले वा यात बंद होते जसे क ,

कोण होती सुमी?
कोण होता माधव?
कोण होता

ीकांत?

ीकांत, हे नाव मी कुठे तर ऐकले होते.
अरे यार!!!! आधीच मह वा या गो ट ंची कमी न हती मा या
आयु यात आ ण आता यात आणखी एकाची भर पडल होती. मला ते

व न

टाळता येणे अश य होते

हणून मी ताबडतोब भोसले वाडा गाठायचे ठरवले.

ती चोर ग ची, गाय ीमाची डायर आ ण ते लोक, मी जाऊन शोधणार होते.
ख याखो याचा सुगावा मी लावणार होते.
थो याच वेळात मी

े श होऊन आ ण मा या बॅ स भ न तयार झाले.

नंतर जय संग काकांना ना टा रे डी ठे व यास सांगून मी द

त काकांना कॉल

लावला.

"गड
ु मॉ नग, एव या सकाळी सकाळी आमची आठवण आल , बोला

काय सेवा क

मॅडम?" मी बोल या आधीच काका थो या धापा टाकत बोलले.

बहुतक
े
यायाम करता करता यांनी माझा कॉल उचलला असणार.
"काका, आपले असे काह काम आहे का

यामुळे मला ऑ फस म ये

जावेच लागेल?" मला यांना एकदम ध का न हता
बॅक ाऊंड

एट करत मी वचा

लागले,

यायचा

हणन
ू थोड

"नाह असं वशेष काह नाह . तझ
ु ी स नेचर लागू शकते पण ती तू इ-

स नेचर क

शकतेस. का ग? तू ठ क आहे स ना. आज नसेल यायचं तर

काह हरकत नाह . शेवट ह कंपनीच तुझी आहे तू हवी ते हा सु ी घेऊ
शकते." काका

हणाले. आता मी सरळ मु यावर जायचे ठरवले.

"I am perfectly fine, मी एकदम ठ क आहे पण काका मला अजटल
पु याला जायचंय, भोसले वा यात आ ण कदा चत काह म हने मी तेथेच
रा हल

हणजे मधन
ू मधन
ू मंब
ु ईला येत जाईल. पण मला तेथन
ू सव ब सनेस

मॅनेज करता यावा याची जबाबदार तुमची आहे . तर आता मला सांगा कसं
मॅनेज करायच?" अपे े माणे जरा पाच, दहा सेकंद थांबन
ू काका पढ
ु े बोलू
लागले.

"असं अचानक का अंतरा? इथे दे वा या कृपेन सव चांगलं चालय क ,

मग तुला श ट का हायचंय? तेह भोसले वा यात? माझा अफवांवर

व वास आहे असे नाह पण तू एकट जाऊ नयेस असं मला वाटतं" काका

अगद लगबगीने बोलत होते. मी माझा मु य उ ेश न सांगता दस
ु रे कारण
पुढे करायचे ठरवले.

"माझाह अफवांवर व वास नाह आ ण
आप या तकड या

ोजे

हणन
ू च मी तेथे जाऊन

सला सर ाईझ ि हझीट दे णार आहे आ ण या काय

अफ़वा आहे त आप या वा याब ल ते तर मला ऐकू दे त. एवढ बोलन
ू मी

हसले आ ण यांनीह मला साथ दल . आ ह पुढे मा या वा याव न काम
कर यासाठ लागणा या गरजांब ल बोललो आ ण कॉल आवरता घेतला.
मी बॅ स ल वंग

मम ये नेऊन ठे व या आ ण डाय नंग

थोडा ना टा केला. नंतर मा या चार तासा या

म म ये जाऊन

वासाला सु वात केल .

मा या मनातील अना मक भीती आ ण खळबळ

येक तासा सरशी

वेग धरत होती. जसे जसे गग
ू ल मॅप मधील मा या डेि टनेशन चे कलोमीटर
कमी होत होते तस तशी मा या मनाची अधीरता वाढत होती.
मी अखेर स पु या या ह ीत

वेश केला. आता अ या

तासातच मी भोसले वा यात पोहोचणार होते.
मा यासोबत काय चालू आहे हे मी कोणाला सांगू ह शकत न हते,

अहो लोकं वेडी
ते

हणतील ना मला!!

हणतात ना, 'सहनह होत नाह आ ण सांगताह येत नाह ' तसं

झालं होतं माझं.

मी दहा वषाची असेल जे हा मी शेवटचं या वा यात गेले होते. बरोबर
१७ वष झाल . मी दहा वषाची असतांना या वा यात आलेला अनुभव अनेक
वष

व नां या

सारे सु

पात सतावत रा हला होता आ ण आता पु हा एकदा न याने

झाले होते. ते हा मी त ड बंद ठे वलं होतं. पण आता वाटत होतं

कोणीतर हवं होतं

याला मी हे सारे सांगु शकेन.

मला एकाएक एकटे पणा जाणवू लागला होता. मा या आईबाबांची

आ ण डे वड ची आठवण येऊ लागल होती.

मी भारतात परत आ यापासून तो बचारा अनेक वेळा मला फोन करत

होता, मॅसेजेस करत होता पण मीच या याशी तुटक वागत रा हले आ ण
आता मला तो सोबत असावा असे सारखे वाटू लागले होते. एक म
I know, हा खूप

वाथ

वचार होता. मी

हणून.

ाय वंग करत होते आ ण हे असे

अनेक वचार माझं डोकं दख
ु वत होते.
मी चुक या र ताला कधी लागले हे मला कळलेच नाह . गूगल मॅप

मधील अंतर आता द ड तास दाखवत होते. मी गाडी थांबवल आ ण उत न
कोणी दसते का ते बघू लागले. दप
ु ारचे तीन वाजत होते आ ण हा र ता

नमनु य होता. थो यावेळाने एक बाईक मला येताना दसल आ ण मला

बघून ते बाईक
आले.

वार थांबले. दोन व ृ

माणसं बाईक व न उत न मा याकडे

"काय झालं पोर , गाडी बघडल क काय?" मला यांना बघून जरा

बरे वाटले.

"नाह काका, मी र ता चुकलेय. तु ह मला मदत कराल का? मला

सांगाल का इथन
ू भोसले वा याला कसं जायचं?" या कडकड या उ हात आ ण

नमनु य अशा र

याम ये ते दोधे मा यासाठ अगद आशेचा एकमेव करण

होते पण भोसले वा याचे नाव घेताच यांचा चेहरा पडला. यातला एक
गह
ृ थ टे शनम ये येऊन मा याशी बोलू लागला.
"तुला तथे का जायचंय? तुला माह त नाह का, क तो झपाटलेला

वाडा आहे ." मला हसूच आले. हे लोक मा याच घराब ल मा याशी असं
बोलत होते. पण साहिजकच मी

वतःला आवरले आ ण यां या कडून

काह ह क न वा याब ल या अफ़वा आ ण तेथे जा याचा र ता जाणून
घे याचे ठरवले.

"झपाटलेला वाडा?

हणजे? तथे काह भूत बत आहे क काय? मला

मा या ऑ फस कडून तथे पाठवलय. तु ह जरा मला ल ज स व तर
सांगाल का?

हणजे मला वेळीच सावध होता येईल. या आधी मला सांगा,

काका तु ह भोसलेवाडीचेच आहात का?
का?" मी अगद

हणजे तथेच जवळपास राहता

नरागस पणाचा भाव आणून वचारले. या अफ़वा जाणून

घेणे मा या साठ अ यंत मह वाचे होते.

"आ ह दे ऊळ गावचे, भोसले वाडी या जवळ आहे आमचं गाव.
भोसलेवाडी कधीच ओस पडल य, या वा यामुळे. ते गाव मी कधीच सोडलंय.
आता तेथे अगद ठरा वक लोकं राहतात. तू सु ा तथे जाऊ नकोस.

"काह वषापव
ू जे हा मी तथे राहत होतो, ते हा एका रा ी, वा या या

माग या बाजूस काम करणा या कामगारांमधील एक बगार कामगार, आमचा
ुप बसलेला तेथे धावत आला आ ण याने वा या या माग या बाजूला

गॅलर तन
ु एकदम उजेड आ याचे सां गतले आ ण एवढे च न हे तर एका धोतर
नेसले या बाईला दे खील पा हले. तो परत परत बोलत होता क ते सारे काह
म नटातच गायब झाले. पु हा अंधार झाला. असे अनेक दवस वेगवेगळे

कामगार एका मागून एक सारख तेच सांगत होते. नंतर तर यां या

सुपरवायझर आ ण इंिज नअर या लोकांनी दे खील तोच अनुभव घेतला आ ण
वा यामागील क

सारखी पसरल आ ण

शन चे काम बंद झाले. ह गो ट गावभर अगद वा या
यांना

यांना श य होते ते सारे च ते गाव सोडून

नघून गेलेत. ते काका थोडे थांबले आ ण सोबत या माणसाकडे चंतन
े े

बघतच पुढे

य

हणाले,

"काय नशीब असत बघ!!!! तू पण या लोकांना भेटल आहे स
तो अनभ
ु व घेतलाय, हा माझा म

याने तर

यांनी

हा या कामगारांमधील एक होता.

वतः पा हलंय. काकांनी या याकडे पाहून याला अ धक मा हती

दे यास सां गतले.

"काय सांगताय? तु ह खरच

वतः तो अनोखा

काश आ ण ती

य ती पा हल होती का काका?" मी या दस
ु या माणसाला आ चयच कत

होऊन वचारले. मला क पना ह न हती क मला वा यात शर याआधीच
या ब ल एवढा बॅक ाऊंड कळे ल.
"हो, तू जर कधी तो वाडा पा हला नसशील तर सांगतो, एवढा भ य

वाडा आहे तो पण आज न पयोगी आहे . ड गरपाय याशी हा वाडा वसलेलाय.
माग या बाजूने रान आ ण याला लागून मोठा ड गर. यामुळे तथे कधी
काह क

शन झाले न हते आ ण वा त वक ते रान आ ण ड गराची

वा याकडची बाजू ह भोसल या नावावर आहे

हणे. आ हांला हे काम कसं

मळालं ते तो मालकच जाणे. पण आ ह रान कापायला सु वात करणार

होतो आ ण प ह याच रा ी आ ह तो
गॅलर म ये सकाळ अस यासारखा

कार पा हला. अचानक या

काश पडला आ ण एक बाई कठ

ाजवळ

उभी दसल . जणू काह आम याकडे रोखन
ू बघत होती ती. हे एक दवस

नाह तर रोज होत होतं. पण नेहमी ती बाई तथे नसायची." काका बोलायचे
थांबले, काह से अ व थ दसत होते ते.
या गॅलर ब ल ते लोकं बोलत होते ती न क च चोर ग ची असणार.
माधव आ ण सुमीची चोर ग ची. मग या काकांना दसलेल बाई सुमीच होती
का? मी मा या

व नात तला पाहू शकले न हते कारण

व नात मी

वतःला त या जागी पाहत होते. त या मनातील वचार मला माझे
अस याचे वाटत होते आ ण माधव मा या समोर उभा होता.
"ए पोर ? ए अगं, कुठे हरवल स?" प हले काका जरा जोरातच बोलले

ते हा मी मा या वचारातून बाहे र आले. आ ण यां या कडे पा हले.

"आ हाला उशीर होतोय बाळा, तू एक काम कर सरळ जाऊन यूटन घे

आ ण डा या बाजन
ू े खाल उतर मग सरळ सरळ र ता आहे . आ ण शेवट

तुला या वा याची उं च भंत दसेल. तशी कोणतीह शार रक हानी या गो ट
मुळे कोणाला झाल नाह . यामुळे माझा स ला ऐक आ ण फ त नको ते
शोधायला जाऊ नकोस. चल आ ह

नघतो आता. काळजी घे." एवढ बोलन
ू

ते दोघे आले तसे बाईक व न नघून गेले.

सॉर काका पण तुम यासाठ जे 'नको ते' आहे या याशी मी जोडल गेल
आहे आ ण

हणून मी तेच प हले शोधणार आहे . चोर ग ची.

मी मा या गाडीत बसून बरोबर र

याला जाऊ लागले. आ ण पाचच

म नटात मला जोर जोरात हॉन ऐकू आला. मा या मागन
ू ऍि टवा व न एक

मुलगी येत होती तने पुणेर

टाईल म ये त ड पूण

काफ ने झाकलं होतं

आ ण ती मला गाडी साईडला घे यासाठ खुणवत होती. कोण आहे ह
मल
ु गी? अशा

न च हातच मी यू टन आधीच गाडी साईडला घेतल . या

वेळी गाडीतन
ू न उतरताच तला मा याकडे येऊ दले.

हाईट

मी तला रे अर यू मरर मधून पाहत होते. तने लु शॉ स आ ण
ल हलेस टॉप घातला होता आ ण गॉड!!! तची फगर जबरद त

होती, मी परफे ट असूनह मला तचा हे वा वाटत होता. ती जवळ येताच
तने तचा

काफ काढायला सु वात केल आ ण मा या वंडो पाशी येऊन

तने त या चेह यावरचे शेवटचे आवरण हटवले.

गोर

तचा चेहरा अगद कोर व काम के यासारखा संद
ु र होता आ ण नतळ

वचा आणखीनच यात चमक आणत होती. मी तला ओळखत होते

पण नेमक

तची ओळख पटत न हती. मी मा या डो यावर जोर दे त

असतांनाच ती हसल आ ण बोलू लागल .
"नाह ना आठवत आहे , मी कोण आहे ते. बरोबर, कसं ओळखणार?
ना साधा फोन, ना मेसेज. यात जवळ जवळ पंधरा वषाचा गॅप मग कसं
ओळखशील?" मी न वकार चेह याने फ त तला बघत होते. आ ण ती के हा
एकदा

वतःची ओळख दे तय
े याची वाट पाहत होते.
माझी अधीरता तला दसल असावी. ती जोरातच हसल व
"अग आन-तारा मी र मी द

हणाल ,

त. आपण कोणे एके काळी िजवलग

स होतो." तने हात मळव यासाठ पढ
ु े केला आ ण त या मला आन-

तारा चडव याव न मी तला एकदम नीट ओळखलं. ते

हणतात ना दे व

आहे . जे हा मला खप
ू एकटे पणा जाणवत होता ते हा याने मा या जु या

मै णीला समोर आणले होते. मी तचा हात न मळवता लगबगीने गाडीतुन
उत न बाहे र आले आ ण तला घ

मठ च मारल .

"अरे यार रसू…. I can’t believe it. तू इथे काय करतेस?" तला

सोडत मी तला वचारलं.
"यार, रसू नको बोलूस हा. र मी बोल आ ण मला द

त काकांनी

पाठवलय तु याबरोबर वा यावर राहायला. मी पाच म ह यांपव
ू च दे ऊळगावात
घर घेतलय आ ण तु याच पुणे

ांचम ये माक टंग ऑ फसर

हणून काम

करते. काकांनी मला तुझी अ स टं ट बनवून पाठवले आहे . फोन क न यांनी
मला सव काह ए स लेन केलंय बर का आन-तारा." मी मोक या मनाने
हसले.
"मला परत आन-तारा बोलल स तर मी पण तुला रसूच बोलणार. बर चल

आपण वा यावर जाऊ आ ण नीट भेटू एकमेकांना." मी हसत हसत बोलले
आ ण ती

काफ बांधत त या गाडी जवळ गेल आ ण आ ह दोघींनी एकाच

वेळी वा याची वाट धरल .
मी मा या आयु यातील गडबडीत एवढे अडकले होते क र मी सारखी

छान मै ीणह आप याला आहे हे वस न गेले होते.
असो द त काकां या या पत
ु णीने आ ण मा या बालमै णीने मा या
आयु यातील हा तढा सोडव यासाठ मला मदत करावी एवढ च माझी आशा
होती.
-----

भाग ३

-----------------------------------------------------फायनल मी मरा यां या वा तश
ु ैल चं एक उमदं उदाहरण असले या

भोसले वा यासमोर येऊन पोहचले. मा या मागोमाग र मी दे खील आप या
गाडीव न आल . आ ह पा कग लेस म ये आपापल गाडी लावल आ ण
वा या या

वेश

वाराकडे जाऊ लागलो.

येक पावला सरशी मा या लहानपणी या इथ या आठवणी जा या
झा यासारखे मला वाटू लागले. मी दहा वष वया या

वतःला

वेश

वाराकडे

धावतांना पा हले. ती माझी वा यासोबतची शेवटची आठवण होती. या
वेळेनंतर मी पु हा कधीच हा वाडा पा हला न हता. मी दहा वषाचे होते आ ण
गाडीतून उत न वा याकडे धावतच सुटले होते. बाबा मला थांबव यासाठ
हाका मारत होते पण मा या उ साहाला काह पारावार न हता.

तर

"अंतरा? अग बाई ठ क आहे , तुला आन-तारा नाह बोलत, पण आता

र लाय दे ." मला पाठ वर थाप मारत र मीने मला परत वतमान काळात

आणले.
"सॉर यार, मी जु या आठवणींम ये अगद हरवून गेलेले. सतरा वषानी

पु हा एकदा या वा यात जातेय. I am really nervous yaar." आ ह
आता भले मोठे लोखंडी

वार उघडले आ ण आत शरलो.

संपण
ू वाडयाचे बांधकाम हे शदरु दगड आ ण वटांचे होते

हणन
ू

वा याचा रं ग आजह कायम होता. कमानी मग ओसर आ ण या पुढे आत

खो यांम ये जा यासाठ लाकडी दरवाजे होते.
" वा यार, मला अगद एखादया ऐ तहा सक वा तूला भेट द याचा

फ ल येतोय आ ण अथात थोडं भु तया हवेल टाईप पण फ लंग येतय
े . I am
sure, पुरानी हवेल म ये असतो तसा आता या वा याचा चौक दार पण

येइल" र मी अगद उ तेिजत होऊन बोलत होती. मला हसू आवरताच आलं

नाह , जे हा खरच एका दरवा यातन
ू महावीर आजोबा बाहे र आले. र मी चा
चेहरा बघ यासारखा झाला होता.
"रसू

वतः याच वचारांनी घाबरल स वाटतं. हे महावीर आजोबा. हे

यां या ज मापासून या वा यात राहतात. मी लहान असतांना नेहमी

उ हा या या सु ीत वा यात यायचे ते हा आजोबा माझे खूप लाड करायचे.
काय आजोबा आठवतंय ना, क

वसरलात?" आजोबा अगद रोखून बघत

होत. जणू काह तर आठवत होते मला बघन
ू . मा या
यांनी आम या

नानंतर थोडेसे हसत

वासा ब लची चौकशी केल आ ण ते इतर कमचा यांना

बोलावू लागले.
"आठवतंय तर, माझ वय जवळ जवळ पंचाऐंशी वष जर असले तर
माझी

मरणश ती अजून प क आहे बरं . आजोबा उ तरले आ ण इकडे

तकडे बघून हाका मा
"अरे

लागले.

वीण, हर श लवकर खाल चौकात या, बाईसाहे ब आ यात.

आजोबा जोरात ओरडले. मानलं पा हजे या वयातह ते अिजबात थकलेले
वाटत न हते. हा, शर र सडपातळ आ ण सुरकुतलेले होते एवढच.
यांनी द

त काकां या सांग याव न आम यासाठ दोन खो या तयार

ठे व या हो या. माझे सामान मी नंतर गाडीतन
ू आणायचे ठरवले होते. र मी

जवळच राहत अस याने ती दे खील तचे सामान घ न नंतर आणणार होती.
आजोबांनी इतर दोघांची नीट ओळख क न दल .

वीण आ ण हर श

हे साधारण तशीतले असावेत. ते आजोबांसोबत वा यावर काम करत होते
आ ण तथेच राहत होते. यांना र मीचा मॉड पेहराव पाहून जरासे ओशाळ या
सारखे झाले असावे, यांचे चेहरे च हे

आम यासाठ पानं वाढायला सां गतल

प ट सांगत होते. आजोबांनी यांना

हणजे जेवण वाढायला सां गतले तसे

ते दोघेह लगब गने आत नघून गेले. आजोबांनी आ हाला आम या खो या
दाखव या आ ण तेह इतर कामांसाठ एका दरवा यातन
ू आत नघन
ू गेले.
आता मी आ ण र मी दोघेच चौकात उभे होतो. र मी वा याचे नीट नर

ण

करत होती आ ण मी तला पाहून वचार करत होते.
र मी मा या

माणे मूळची पु याची. लहानपणी तचे आई-वडील

मंब
ु ईला श ट झाले आ ण बरे च वष आ ह
तचा

कुल म ये बे ट

वभाव दे खील थोडा मा यासारखाच होता.

जमायचं. आ ण

स होतो.

हणून आमचं चांगलं

हणूनच मला मदत कर यासाठ ती एकदम उ तम उमेदवार

होती. मला तला व वासात

यावेच लागणार होते.

"ओ मॅडम मला वा याची ओळख क न
समजणार?" र मी कमरे वर हात ठे वत

हणाल .

या जरा. इथे उभे राहून काय

"हो, हो चल मलाह वाडा नीट बघायचाय. तसा हा वाडा पु यातील

इतर वा यांसारखाच आहे पण तुला माह तच असेल भोसले वाडा का खास

आहे ते, राईट?" मी तला वचारले. जेणे क न डायरे ट मु यावर येता येईल.
चौकातन
ू वर जा यासाठ दो ह बाजल
ू ा लाकडी िजने होते. मी लहान

असतांना सतत चढ उतर करत असायचे. मी तला उज या बाजूकडील
िज याने वर नेऊ लागले.

"हो माह त आहे ना! पण माझा या गो ट वर मळ
ु ीच व वास नाह .

लोकांना सवय असते पराचा कावळा करायची तसच काह सं असेल या

वा याब . I am sure, मी ऐकलेलं सव खोट असणार." पाय या चढता चढता
ती बोलत होती. आ ह वर या मज यावर गेलो आ ण दवाणखा यात
पोहचलो. पूव चे भोसले सरदार दवाणखा यातील गाद वर बसायचे आ ण

याय- नवाडे करायचे, असं मला आई सांगायची. दवाणखा यातील कमानी
हणजे खांब या इतर कमांनींनपे ा खप
ू वेग या हो या.
"अरे वाह! या खांबांवर ल डझाइ स कती म त आहे त." र मी

व मयीत होऊन

हणाल .

"ते सगळं असूदेत, आधी मी काय सांगतेय ते नीट ऐक आ ण मग

ठरव तुला इथे राहायचय क नाह . ठ क आहे ?" तला मा या बोल यातील

सी रयसनेस समजला असावा कारण तीने फ त मानेने होकार दला आ ण मी
पुढे बोलू लागले,
"र मी, माझे एव या तातडीने वा यावर येणे हे सहज न हते. तू

यांना अफवा बोलतेस, पराचा कावळा क काय बोलतेस ते रह य

उलगडायचंय मला आ ण याला कारणह तसच आहे . आज मी तुला ते
सांगणार आहे जे मी गेल सतरा वष मा या मनात दडून ठे वलं होतं.

कोणासमोर कधीच काह बोलले नाह पण आज मी तुला ते सांगणार आहे .

कारण तू मा यासारखीच आहे स. एवढ वष आपण भेटलो नाह तर आज ह
मला तु यात तीच मै ीण दसल . तू तीच

ॉगं आ ण सकारा मक वचारांची

मुलगी आहे स. आधी आपण या मो या पाळ यावर बसू, चल." ती लगेच
मा यामागन
ू येऊ लागल .

मा या भूतकाळातील सव घटनांचा पु हा एकदा मी सखोल पाठपुरावा

केला होता आ ण अखेर स मी रह या या दरवा यावर थाप मारल होती. आज
पासून माझा शोध सु

होणार होता. यात र मी साथ दे वो कंवा न दे वो.

*****
बाहे न येणार थंड हवा घेत, आ ह दोघी हलके हलके झोके घेत
काह वेळ शांतपणे झोपा यावर बसलो होतो.
"र मी मी गेल सतरा वष डनायल

हणजे नकाराम ये जगत होते.

कधी तझ
ु ं असं झालाय का ग क एखाद घटना तू
स यात हे तुला आठवत नाह आ ण तू ते एक

व नात पा हल होती क

व न

हणून सोडून दलेस?"

मी तला अगद गंभीरपणे वचारले. तने काह न बोलता फ त नकाराथ
मान हलवल .
"हे मा या बाबतीत घडलय.
टाळत र हले. ते आज

या गो ट ला मी एक

व न समजून

व न नस याचं मा या ल ात आलय.

तल
ु ा आठवतंय का क मी दर उ हाळी सु यांम ये इथे यायचे आ ण

परत मंब
ु ईला गे यावर तुला सव गमतीजमती सांगायचे. तसेच 2003

या

सु यांम ये दे खील मी इथे आले होते. नुकताच माझा दहावा वाढ दवस झाला
होता. एरवी मंब
ु ईला मा याकडे ल

यायला कोणी नसायचं आ ण इथे

मा या खा तरदार साठ मा या मागेपुढे सगळे च धावायचे. माझे आजोबा,
आजी आ ण महावीर आजोबा हे तर िजवापार

ेम ओतायचे मा यावर." या

आठवणी आता मी पु हा एकदा जगतेय असे मला वाटू लागले होते.
"न क झालय काय अंतरा? सरळ पॉ ट वर ये यार!! “र मी वैतागन
ू
हणाल .

"हो सांगते, सॉर . तर इथे रा ी लवकर झोपायची सवय असते लोकांना. पण
आपण मंब
ु ई म ये कधीच कोणी रा ी साडे आठ वगैरे वाजता झोपत नाह .

यामुळे मला इथे रा ीची बारा ते एक वाजे शवाय काह झोप येत नसे आ ण
यामळ
ु े मी सतत रा ी सवजण झोप यावर एकट च वा यात भटकंती

करायचे. आ ण असच एकदा....."

"काय? तू या वा यात रा ीची एकट च फरायचीस. अरे दे वा!!! अगं

वेडी क खळ
ु ी त.ू "र मी माझे बोलणे मधेच कापत मो याने बोलल .

"शू......., अगं हळू बोलशील का जरा. एवढा काय ध का बसला तुला.

दहा वषा या वयात कुठे काय भीती वाटते आप याला आ ण मी तसह भीत
नाह . 'शूर आ ह सरदार आ हाला काय कुणाची भीती'. मी एखा या
माव या माणे हाताची मूठ क न छातीवर ठोकत

हणाले. यावर र मी

खुदकन हसल .

"ओके, आता मी स रअसल पढ
ु े सांगते. असच एकदा मी रा ीची

टे हाळणी करत होते. ए हाना वा याचा बराच भाग माझा पालथा घालून झाला
होता, आता फ त डावी बाजू बाक होती.
कडील पाय यानी वर जाऊ लागले. सव

हणन
ू मी या रा ी डा या बाजू

अगद सामसूम होती. मी बनधा त

वर या मज यावर जाऊन तेथील एका खोल त शरले. लाई स ऑन क न
सव चेक क

लागले. मला जन
ु े अ बमस कंवा काह खेळणी शोधायची होती.

पण या... तथे काह च न हतं. नुस या व या आ ण फाइ स हो या. मी

खोल बाहे र पडले आ ण एकामागून एक सहा या सहा खो या ब घत या पण
काह

वशेष न हतं तथे.

आता फ त एकच खोल

श लक होती. ती बघू क नको अ या

सं मात मी होते पण शेवट ती खोल मी उघडल च. लाईट ऑन केला, तसं

वशेष काह वाटलं नाह मला. काह

मळतय का

हणन
ू मी लाकडी कपाट

उघडलं. यात जुने कपडे, व या असेच काह से सामान होते. पण तथे खाल
कोप यात एक कोर व, सुबक पव या रं गाची न ीकाम केलेल मोठ अशी
लाल पेट मला दसल . बघन
ू च वाटले क

यात न क च काह खास असेल.

मला ती पेट खोलायची होती पण तला कुलूप होते. मी काह जड

व तू मळतेय का शोधू लागले जी वाप न मी ते कुलप
ू तोडू शकेन. अखेर स

मला अड क ता मळाला. तो वाप न मी कुलपाला खूप मारलं आ ण शेवट ते
तट
ु लच. एवढ खश
ु झाले मी ते हा, काय सांग!ू आ ण याहूनह पेट खोलन
ू
आणखीनच आनंद झाला मला." मी वास
अधीर होऊन र मीचे

न सु

यायला जरा थांबले, तेव यात

झाले.

"काय भेटलं तुला? काय होतं यात? सांग ना पटकन" ती मा या

हाताला हलकेच हसका दे त

हणाल ,

"अगं हो सांगते. या पेट म ये कोणा या तर जु या आठवणी हो या.

एक परकर पोलकं घातलेल बाहुल होती. एक व श ट असं पेन होतं. एक
डायर होती. अजून पण ब याच गो ट हो या. मी ते सव होतं तथे ठे ऊन

दलं आ ण बाहुल तेवढ सोबत घेतल . मला का कोण जाणे पण ती माझीच

अस यासारखा आनंद झाला होता. मी ठरवूनच टाकले क मी ह बाहुल
मंब
ु ईला नेणार, सवाना दाखवणार आ ण सतत सोबत ठे वणार. पेट त
ठे व यामळ
ु े ती बाहुल सिु थतीत होती
होती.

हणन
ू मला ती अ धकच आवडल

आता मी बाहे र नघणारच होते पण तेव यात माझी नजर
कपाटाबाजू या एका छो या दाराकडे गेल . मी बाहुल ला घेऊन या दाराकडे

गेले. एखा या सहा फुटा या माणसाला चांगलच वाकावं लागेल या दारातून

आत जा यासाठ पण मी सहज आत गेले. ती एक लांबलचक जवळ जवळ
पंधरा ते वीस फुटाची ग ची होती आ ण तची ं द साधारण पाच फूट असेल.
मला फार ग मत वाटल क मी एक गु त जागा शोधल होती.

या ग चीतून वा या या माग या बाजूचे जंगल दसत होते. जंगल

काय! सारा काळोख दसत होता. पण तर ह चांद यांचा

काश झाडांवर पडून

थोडाफार अंदाज येत होता." मी पढ
ु े काह बोलणार तेव यात र मीने मला
पु हा थांबवले.

"एक म नट, you mean ह ती सेम ग ची आहे ?
बोलत असतात?

या ब ल लोकं

यामुळे हा भोसले वाडा अ या पु यात फेमस झालाय?"

"होय, मला वाटतंय क मीच कारणीभूत आहे या सवाला." एवढं बोलून

मी कपाळावर हात ठे वला.

"ते कसं काय?" र मीने माझा हात हटवत वचारले.
"मी या ग चीत गेले. छान वारा सुटला होता. मी काह वेळ तथेच

थांबायचे ठरवले. मी मा या मनगटावर ल घ याळात वेळ ब घतला तर नऊच
वाजत होते. 'हे लोकं कती लवकर झोपतात' असं बोलत मी ग ची या
कठ यावर हात ठे ऊ लागले. माझे ल

समोर ल झाडीत होते. पण एकदम

दचकलेच जे हा माझा हात कठ यावर न पडता कोण यातर मऊ गो ट वर
पडला आ ण मी मा या हाताकडे पा हले. तर तो आणखी एका हातावर होता.
मा या डो यासमोर या हातापासून पूण छो या मुल ची आकृती तयार

झाल . एवढे च नाह तर कर कर या काळोखात या ग चीवर मा

च क

उजेड पडायला लागला. मी पटकन माझा हात मागे घेतला आ ण चार पावले
लांब गेले त या पासून. मा यासारखेच या मुल लाह आ चय वाटले असावे.

कारण त या चेह यावर दे खील घाबर याचे भाव होते.
"तू कोण आहे स?" मा या मनातील

न तनेच आधी मला वचारला.

"मी अंतरा भोसले. तू कोण आ ण आम या वा यात काय करतेस?

अचानक कशी आल स तू? तल
ु ा जाद ू येते का?" मी तला वचारले. ती
खुदक न हसल आ ण मला लगेच उ तर दले.

"नाह , जाद-ू बद ू मला नाह येत बाबा!! मी या वा यात

लहानपणापासून राहते आ ण मी इथे रोज येते पण मी तर तुला कधीच नाह
पा हलं आम या वा यात?" मी तला नीट रोखून पा हलं ते हा मा या

ल यात आलं क, ती हुबेहूब मा या सारखी दसत होती फ त तने मा या
बाहुल

माणे परकर-पोलके घातले होते. मी तला नीट बघत असतांना तची

नजर मा या बाहुल कडे गेल आ ण त या चेह याचे भावच बदलले. तला

राग आला होता. ती झपा याने मा याकडे चालून आल आ ण मा या हातून
बाहुल खेचून घेतल .

"माझी बाहुल चोरायला आलेल स का गं तू, चोरट " एवढं बोलत ती

मागे फरल आ ण अंधारात गायब झाल . पु हा एकदा ल ख काळोख पडला
होता. सव काह शांत झालं होतं. जसं काह घडलच न हतं आ ण ती मुलगी
मला चोरट बोलून, माझी बाहुल घेऊन गायब झाल होती.
"मग, नंतर काय झालं अंतरा?" र मी ने वचारले.
"मग काय, मी रडायलाच लागले. या मुल ला इकडे तकडे शोधू

लागले. सग यात मह वाचं

हणजे मा या लहान मनाला चांगलाच ध का

बसला होता. मी धावत आजी या खोल त परत गेले आ ण आजी या कुशीत
श न ग च डोळे मटून घेतले. या रा ी फार उशीरा झोप लागल मला.

यामुळे दस
ु या दवशी उठले ते हा सूय चांगला डो यावर आला होता. उठून

सरळ

वयंपाक घरात गेले तर आजीचा ओरडा मळाला चांगलाच.

"अंतरा एवढं कोणी झोपतं का बाळा? कसं कडकडीत ऊन पडलय बघ.
चल तुला पटकन गरम पाणी दे त.े अंघोळ कर. दे वा या पाया पड आ ण ये
माजघरात. सरळ जेवूनच घे आता." मी मानेनेच होकार दला. आजीने

सां गत या माणे मी सव काह केलं. पण माझ ल च लागत न हतं कशात.
व न क स य हाच वचार घुमत होता डो यात.
दप
ु ार आजोबा, आजी, नोकर चाकर सव आपआप या कामात य त

असतांना मी पु हा एकदा डा या बाजू या श यांनी वर गेले. अपे ये माणे

सामसूम होती. या शेवट या खोल त शरताच मला प हला शॉक बसला तो
ती खोल बघून. ती हुबेहूब मा या

व ना माणे होती. मी धावतच आत गेले.

मला आध या रा ी कुलप
ू तोड यासाठ वापरलेला अड क ता ज मनीवर तसाच
पडलेला दसला. मी कपाट खोलले यात अपे ेनुसार ती पेट दे खील होती.

तचं कुलूप तुटलेलं होतं. लगबगीने ती पेट उघडल तर ती बाहुल वगळता,

मी काल पा हलेलं सारं सामान होतं यात. तो मा यासाठ दस
ु रा शॉक होता.
आ ण तसरा शॉक ते हा बसला जे हा मला तो छोटासा दरवाजा
दसला आ ण मी पु हा एकदा चोर ग चीत शरलेले. ती ग ची पाहून मी

जागीच खळले. रा ीचा

संग मा या डो यासमोर नाचू लागला."

"अरे बापरे !!! मग काय केलस तू? सवाना हे सांगीतलस क नाह ?"

र मी ने

न वचा न

वतः या अि त वाची जाणीव क न दल . मी फार

म न झाले होते या आठवणी म ये. माझे भानच रा हले नाह क मी हे सारे
का सांगतेय र मीला.

"नाह ग, मी कशीबशी ग चीतन
ू आत परत आले. खोल तन
ू बाहे र

जातेय तोच माझं अंग जड झालं होतं, डोकं गरगरत होतं आ ण अखेर स

मा या शर राने माझी साथ सोडल . पु हा भानावर आले ते हा मी मा या

खोल त होते आ ण डॉ टर मला तपासत होते. यांनी मला सां गतलं क मी
गेले दोन दवस झोपून होते आ ण मला खूप ताप होता. या संदभात यांनी
मला

न वचारायला सु वात केल .

"बाळा तुला क याचीतर भीती वाटल होती का? असे एक याने फ

नये. काह भीतीदायक भास झाले का तल
ु ा?" यां या
एकदा सव

नाने मला पु हा

काराची आठवण झाल . मी काह बोलणार इत यात आजोबा

आत आले. सोबत माझे आईबाबा आ ण आजी पण होती.
मला वाटले मी काह बोलले तर ते मला ओरडतील, चांगल च उलट
तपासणी होईल

हणन
ू मी ग प रा हले आ ण डॉ टरांना नकाराथ मानेने

उ तर दले. डॉ टर मंद हा य दे त उठले आ ण ते बाबांसोबत बाहे र गेले.
काह
झा या

दवसांनी मी परत मंब
ु ईला गेले. सु वातीचे काह

दवस मी

काराची चांगल च धा ती घेतल होती. मी आईबाबांना काह च बोलू

शकले नाह . मग जसजसा काळ पुढे सरकत होता मी सारे वस

लागले.

आ ण वा यात जा याचे मी यानंतर टाळू लागले. सु वातीचे तीन चार वष
मला सतत आजोबा आजीचा आ ह असायचा गावी ये याब ल पण

कालांतराने ते सव बंद झाले. उलट आजोबा आजीच वाडा सोडून इथे मंब
ु ईला
आले.

दहा वषापव
ू आजी झोपेतच वारल आ ण यानंतर आजोबा

वेडाव यासारखे झाले. सतत व च

बडबडत असायचे. ते

हणायचे, 'वा यात

परत गेलेच पा हजे. माझी आई माझी ग चीत वाट बघतेय, आता ह पण

वाट बघत असेल.' असे यांनी चार पाच दवस केले आ ण यांनीह

ाण

सोडले.
"ओ नो!!

हणजे शेवट या दवसात तझ
ु े आजोबा दे खील या ग ची

ब ल बोलत होते तर." र मी झोपा याव न उठत
फे या मा

लागल .

हणाल आ ण हळू हळू

"हो, मला यानंतर भारतात राहवेसेच वाटत न हते. काह वषातच मी
उ च श णासाठ अमे रकेला नघन
ू गेले आ ण मला जाणवले क मला फार
मोकळे मोकळे वाटत होते. जणु काह मनावरचे मोठे ओझे हलके झाले होते.
मी माझा अ यास आ ण काम त परतेने मन लावून क
जवळ जवळ सव काह

शकत होते. मी

वस न गेले होते पण अचानक आईबाबां या अपघाती

म ृ यूची बातमी आल आ ण मला पु हा एकदा भारतात यावे लागले. आता
अशा काह गो ट घड या मा या सोबत.

यामळ
ु े काळाचे च

पु हा एकदा

फर यासारखे वाटतय आ ण मी पू हा एकदा वा यात येऊन पोहचले." ती

येरझा या घाल याची थांबल आ ण मा या बाजूला येऊन बसत
"तू काह काळजी क

हणाल ,

नकोस अंतरा मी तु या सोबत आहे . आपण

मळून तु या अडचणी सोडवू पण मला सांग तुला नेमकं हवाय काय? तुला

ते रह य शोधायचय क ती बाहुल परत हवीय तुला, क तुला बदला
यायचाय या मुल चा िजने तुला चोरट

हटलं, हं ?" एवढं बोलून ती

जोरजोरात हसू लागल आ ण एव या टशनम ये सु ा मला हसू आले. आ ह
दोघी हसतच सुटलो. ब याच वेळाने कसं बसं

वतःला थांबवत मी

हणाले,

" हु श.... पोटात दख
ु तय मा या आता. खरच सांग तू मला साथ

दे शील? ऑ फसचे काम करता करता हे काम दे खील मला करायचंय. मला
न क काय हवाय हे मी तुला ते हाच सांगेन, जे हा तू मला वचन दे शील क

तू मा या सोबत आहे स आ ण ह गो ट कुठे ह बाहे र बोलणार नाह स. अगद
तु या आईलाह नाह ." मी माझा हात पुढे केला तचं वचन घे यासाठ .
मा या हातावर हात ठे वत ती
"हो मी तुझी साथ

हणाल ,

यायला तयार आहे पण मला उगाच स रयस

हायला बोलू नकोस, ते मला जमणार नाह . मला इंटरे ि टं ग गो ट करायला

नेहमीच आवडतात आ ण आईला जाऊन सांगायला मी काय लहान आहे का?
मी आहे तु या सोबत. तर मग सांग, तुला न क काय शोधायचंय?"
मी काह बोलणार इत यात हर श आम या दशेने आला आ ण
आ हाला जेव यासाठ बोलावून परत नघून गेला.
"आपण

े श होऊन, जेऊन घेऊ मग मी तुला बाक या गो ट सांगेन,

चल." आ ह दोघी एक च उठलो आ ण खाल गेलो.

ठर या माणे आमचं दप
ु ारचं जेवण झालं आ ण आ ह पु हा एकदा वर

झोपा यावर बसायला गेलो.

"तर मला शोधायचेय रह य, या वा याचे, या ग चीचे. खप
ू

न

पडलेत मला, या सवाची उ तरं मला हवी आहे त. र मी माझं तातडीने इथे
ये याचं कारण तर तुला सां गतलंच नाह आहे मी अजून." मी गंभीरतेने

त याकडे पा हले आ ण तने तेव याच गंभीरतेने मला पढ
ु े सांग याचा इशारा

केला. मी तला काल या आ ण या आधी या
हणाल असल , क

व नाब ल सां गतले. जर ती

तला स रयस होता येणार नाह , पण आता त या

चेह याचा रं ग उडाला होता.
"बापरे ! हे

करण तर फारच गंभीर आहे यार. तू जे

व नाचं वणन

केलस याव न तर असं वाटतंय जणू तुला इथे बोलाव यासाठ च ती

व ने

तुला पडत होती आ ण अखेर स तू इथे आ लसंच. माझी आई

हणते, क जे

होते या सवाला काह तर कारण न क च असते. तुला इथे आण यामागे सु ा
याचे काह तर कारण न क च असणार."र मी वर बोट क न दे वाला संबोधत
हणाल .
मला हसूच आले.
"हो. असेल, याचा काह तर हे तू न क च असेल. तोच तर आप याला

शोधायचाय. तर आता मी थोडे ऑ फसचे काम आहे ते करते. तल
ु ा आराम

करायचा असेल तर कर. आज रा ी नऊ वाजता आप याला ग चीवर जायचंय
आ ण आपल शोधमोह म सु

करायचीय." आ ह दोघी खाल परत आलो

आ ण आपाप या खो यांम ये गेलो.
र मी या सोबतीमळ
ु े मला फार हलके वाटत होते. माझी आतरु ता

अ धकच वाढल होती. मी आता रा ी या नऊ वाज याची वाट पाहू लागले.
अखेर स मी या ग चीवर आज

य

जाणार होते.

-----

भाग ४

-----------------------------------------------------आजची या वा यातील माझी प हल रा

होती. माझे सारखे ल

मा या मोबाईल मधील घडा याकडे जात होते. बरोबर आठ वाजता
जेव यासाठ आ हाला बोलव यात आले.
दप
ु ारचं जेवण उ शरा घेत यामुळे आ ह रा ी काह खास जेवलो नाह .

डाय नंग टे बलवर मी आ ण र मी फ त कामा या गो ट करत होतो. मला
र मी शवाय कोणालाच मी काय करणार आहे हे कळू
खबरदार

यायचे न हते.

हणून मी आधीच तला मॅसेज केला होता.

तर लवकरच जेवण उरकून आ ह दोघी मा या खोल त जाऊ लागलो,

ते हा महावीर आजोबानी आ हाला थांबवलेच.

"मुल ंनो, मला मा हत आहे तु हाला रा ीची लवकर झोप येत नसेल

पण उगाचच जागत बसू नका. आप या वा यात साडेआठ नंतर कोणी खोल
बाहे र पडत नाह . तर श य क न तु ह पण लवकर झोपा आ ण काह
लागले तर मला आवाज

या. मी माजघराबाजू या खोल त राहतो आ ण या

बाजू या खोल त हर श आ ण

वीण राहतात. तु हा दोघीं या खोल त मी

पा याचं मडकं भ न ठे वलय, अजून काह हवय तु हाला?" आजोबांनी
आ हाला वचारलं. आ ह एकमेक ंकडे पा हलं आ ण अगद
आणन
ू र मीने आजोबांना उ तर दले,

नरागसतेचा भाव

"अहो आजोबा, मला उ शरा झोपायची सवय नाह आहे . आ हाला थोडी
कामा वषयी चचा करायची आहे तेवढं झालं क लगेच आ ह झोपणार. तु ह
बे फक र राहा. या वा यात रा ीचे जाग याची हंमत मा यात तर नाह

बाबा." असे बोलत ती सरळ मा या खोल त शरल . मी दे खील आजोबांना
शुभ रा

बोलून मा या खोल त परत गेले.
"अरे यार सॉ लड आहे हे सगळं ,

हणजे आता आप याला सव

लपुनछपून करावं लागेल तर." र मी मा या बेडवर झोपत मला

हणाल .

"हो, खरं तर मला अडव याचा कोणालाच काह अ धकार नाह . ह
ॉपट माझी आहे ते हा मी साडे आठ काय रा ी तीनला दे खील बाहे र पडू

शकते. पण आप याला कोणाशी

न उ तरांचा खेळ नाह खेळायचाय

हणून

मी तुला मेसेज केलेला क आपण काय करणार आहोत हे कोणालाच कळता
कामा नये." त या बाजल
ू ा झोपत मी

हणाले.

"हो यार बरं झालं मला मेसेज केलास ते, नाह तर मी न क च
काह तर बोलले असते. आज या लोकांना आवरायला उशीर झालाय
आप यामुळे. आपण उठताच, केव या घाई घाईने सव टे बल
र मी आळस दे त

ल न केले ना?"

हणाल .

"मॅडम, पावणे नऊ होत आलेत, पगाळू नका, आता ऍ शनचा टाइम

झाला आहे . जा पटकन बाहे र बघ. सव आपआप या खोल त गेलेत क नाह
ते.

हणजे आपण आप या काम गर वर जाऊ." मी र मीला खेचून उठवले

आण

वतःदे खील उठून बसले. र मीने हळूच आम या खोल चे दार उघडले

आ ण बाहे न बंद क न घेतले.

खरच खप
ू कमी वेळ होता आम याकडे. आतापयत या मा हतीनस
ु ार,

तो चम का रक

काश रोज रा ी नऊ वाजता पडतो, अगद पाच म नटांसाठ .

माझ सारखं ल

मा या मोबाईल मधील घडा यावर जात होते. बरोबर पाच

म नटांनी मा या खोल चे दार हळूच उघडले गेले आ ण र मी आत आल .
"र ता साफ है मॅम. चल लवकर. नऊला आठच मनीट आहे त. आपले
वेळेवर पोहचणे मला तर फार अवघड वाटतेय." नेलकटर पॉकेटमधे ठे वत,
आ ण मोबाईल हातात घेत र मी ने मला नघ याचा इशारा केला. त या
बोल याने मला अ धकच खच यासारखे झाले. कारण खरच आ ह वेळेवर
पोहचणार न हतो. या नादात तने नेलकटर का घेतले हे मी तला वचारलेच
नाह .
मी माझा मोबाईल मा या जमसूट या पॉकेट म ये टाकला आ ण

आ ह आम या खोल तून बाहे र पडलो. दब या पावलांनी पण धावत आ ह
डा याबाजू या िज यांनी वर जाऊ लागलो. ल ख काळोखात आ ह मागचा

पुढचा वचार न करता सरळ धावत सुटलो होतो. अथात मला कुठे जायचे हे
मा हत अस यामुळे मी पुढे होते. अगद
बाहे र होतो.

म नटभरात आ ह शेवट या खोल

यामागे तो छोटासा दरवाजा होता आ ण ती रह यमय ग ची

होती.
आमचे डोळे ब यापैक अंधारात आता बघू शकत होते पण अ धरतेमुळे

काह ह नीट न बघता मी सरळ कंु डी उघडायला गेले आ ण मा या हाताला
कंु डी ऐवजी काह तर भलतंच लागलं. मी पटकन माझा हात मागे घेतला

आ ण मोबाईलमधील टॉच लावून ब घतले आ ण सरळ कपाळावर हात मारला.
"अरे यार!!!" मी अगद

नराशेने

नऊ वाजत होते. आज रा ीचा आमचा

हणाले. घ याळ पु हा पा हले तर

य न दारावर या तीन मो या कंु या

आ ण याला लावले या भ या मो या टा यानीं फसवला होता.

"भल
ू भल
ु ैया मु ह तह एवढे टाळे न हते जेवढे इथे लावलेत. I hope

आतुन घंग
ु रांचा आवाज येऊ नये." र मी गंभीरपणे

हणाल .

"हो ना यार, आता काय करायचे. या टा यांवर हे काय लाल कापड
बांधून ठे वलेय? आपण हे काढूया
सापडेल अप याला."असं

हणजे ते टाळे उघड याचा काह तर माग

हणून मी कापड खेचू लागले पण एकदम घ

बांध यामळ
ु े ते जरा दे खील सट
ु ले नाह .

"हे काय करते आहे स तू? बाजल
ू ा हो. मी बघते." असे बोलन
ू तने

पॉकेट मधून नेलकटर बाहे र काढले आ ण उघडले.

ओहं !!! ते काह सामा य नेलकटर न हते तर यात बर च छोट छोट
ह यारे होती, जसेक , सुई, चाकू, हुक, से ट

पन वगैरे, वगैरे. तर यातील

चाकू तने बाहे र काढले आ ण ती ते कापड कापू लागल . चाकू छोटा
अस यामुळे या कामात आमचा बराच वेळ गेला. आ ह शेवट

त ह

कंु यांची कापडे काढल आ ण आता आ ह ते टाळे नीट बघु शकत होतो.
र मीने नेलकटर मधल चावी बाहे र काढल आ ण सग यात वरचे टाळे
खोल याचा

य न क

लागल . पण ते काह जागचे हलले नाह त.

" या......यार, हे टाळे असे नाह उघडणार. याला याची व श ट
चावीच हवी बहुतक
े ." र मी उठत

हणाल .

"आता याची चावी कुठून आणू यार? मला आधीच समजायला हवे होते

हे काम वाटतय ततकं सोपं नाह ." मी अगद

नराशेने

हणाले.

"चल ऍटल ट आपण सु वात तर केल ना. सकाळी काह माग

नघतो का बघ.ू आता आपण इथन
ू जायला हवे. आपण हे कापड कापले हे

कोणाला समजु नये

हणजे झालं " र मी कापलेले कापडं सोबत गंड
ु ाळून घेत

हणाल .
"मला नाह वाटत कोणाला काह कळे ल. बघ ना या भागात िजथे तथे

धळ
ू आ ण जाळी जळमटे आहे त. महावीर आजोबा कंवा हर श आ ण
वीणसु ा इथे फरकत नसावेत. वा याची उजवी बाजू

बाजू अगद ओसाड दसते." मी जरा वचारातच

व छ आ ण डावी

हणाले. मला ह जागा अशी

अ व छ ठे वलेल अिजबात आवडल न हती. पण हे लोक पण काय करणार?
िजवा या धो याने कोणी येत नसेल या बाजूला. असो मा यासाठ बरे च होते.
कोणी ड टब नाह करणार.

मा या वचारात असतांनाच, मी र मी सोबत खाल परत आले आ ण
हळूच आ ह आपाप या खोल त परतलो.
रा ी काह खास झोप नाह लागल मला. माझे

न अजन
ू ह जसे या

तसे मा या मनात दबा ध न बसले होते. हे कोडे वाटते तेवढे सहज

सुटणा यातले अिजबात न हते. या तीन कंु या आ ण ते मजबूत टाळे एका

नवीन गो ट ची चाहूल दे त होते. कोण सांगेल मला, सतरा वषा पव
ू मी इथन
ू
गे यावर काय झाले? या दरवा याला एवढं संर ण का होतं? आजोबा-आजी
हा वाडा सोडून आम याकडे मंब
ु ईला का आले होते?
हे सव वचार मला अगद बेचैन क

लागले होते. माझे मन इतके

अधीर झाले होते क वाटत होते, जावे आ ण ते सव टाळे हातो याने तोडून
टाकावे पण असे काह मी केले तर सा या सो या गो ट कठ ण होऊन

बसतील. यापे ा मला चा या शोधायला ह यात. नाह तर बनवून मळतात
का ते पाहायला हवं.
आजची रा

जर वाया गेल असल तर पुढची रा

मी न क

ग चीवर पोहचणार हे मनाशी नि चत क न डोळे बंद केले.
******
नेहमी

माणे सकाळी पाच वाजता उठून मी माझी दनचया सु

केल .

आम या वाडया या आजूबाजूला दरू दरू पयत खास अशी व ती न हती. दरू वर
पसरलेले र ते आ ण र

या या दत
ु फा झाडांची लांब या लांब रांगा,

वातावरणात अ धकच गारवा नमाण करत होती. आज मी कानात कॉ स
घालून गाणे न ऐकता प यांचा मधुर कल बलाट ऐकत जॉ गंग करायचे
ठरवले, सोबत डो यात धावणारे ग तमान वचार होतेच.
पण काह

हणा, जॉ गंग टाइम हा मा यासाठ सग यात ऍि ट ह

टाइम होता. ह च वेळ मला नेहमी आ मपर

ण क न अडचणींवर उपाय

शोध यास मदत करत होती. याच माणे आताह मला स या या पेचातून

बाहे र काढ याचा एक माग सुचला होता. जे हा मी भारतात परत आले आ ण
द

त काकांसोबत प हल

मट ंग घेतल . यावेळी यांनी मला मा या

पुवजां या पढ जात गो ट ंचा ताबा घे याबाबत सुचवले होते. ते

हणाले होते

क सव जन
ु े सा ह य, व तू या पु यातील मु य बँकेत लॉकर म ये ठे वलेले
आहे त. या लॉकरची चावी दे खील यांनी मला दल होती. पण तला खास
असे मह व न दे ता ती मी मा या कपाटातील

ॉवर म ये ठे ऊन दल .

मी धावत धावत वा यापासून बरच लांब नघून गेले होते. आता

र मीला मला सुचलेला माग सांग यासाठ आ ण यावर अमल कर या या
उ सक
ु तेमळ
ु े मी माझा

पीड वाढवला आ ण द ु पट वेगाने वा यात परत गेले.

"र मी, र मी? उठ यार, दरवाजा उघड लवकर." वा यात पोहचताच मी
प हले र मी या दारावर थाप मारत तला उठवू लागले. डोळे चोळत चोळत

र मीने दरवाजा उघडला आ ण मी आत येऊन पटकन तो बंद केला. र मी
अजून झोपेतच होती पण आता तला उठणे भाग होते. मा यासोबत काम

करायचे तर इत या उ शरापयत झोपणे चालणारच नाह . पंजारले या केसांना
नीट करत र मी मा या कडे बघू लागल .
"बोल काय झालं? एव या सकाळी सकाळी का उठवलेस. भूकंप आलाय

क वादळ?" आळस दे त दे त ती

हणाल .

"आळशी मल
ु , सकाळचे सहा वाजलेत. काल तल
ू ा आजोबा
साडेसात वाजता ना याचा आहे इथे ते आ ण मु य

हणाले होते ना,

हणजे मला एक माग

सापडलाय या टा यांची चावी शोध याचा." शेवटचे वा य मी दब या
आवाजात पण उ साहात

हणाले आ ण हे ऐकून मॅडमची झोपच उडाल .

"काय सांगतेस, काय करायचंय बोल. मी लगेच

े श होते मग आपण

ना टा क न लागू कामाला." आम या झाशी या राणी उठून यु ासाठ तयार
झा या. मा याच वचाराने मला हसू आले.
"थंड हो जरा. मला द
माझा आजचा लॅ न सां गतला.

त काकांची मदत लागेल यात." पुढे मी तला

"तू आवर आ ण ये बाहे र. मी पण आवरते." मी तला एक टपल

मारल आ ण जाऊ लागले पण जाता जाता मी थांबले.

"अरे हो. या सग यात आप याला आप या कामात हलगज पणा
नकोय. तर मा या आज या कॉ फर स मट ं स आ ण काह डॉ युमट र यू
असेल तर ते ऑ फसमधे बोलून मला सांग.
करता येईल. मी दे खील आता द

हणजे मला वेळेचे नयोजन

त काकांशी बोलणार आहे . ठ क आहे ?"

तने मानेनेच मला होकार दला आ ण मी त या खोल तून मा या खोल त

परत आले. प हलं काम मी काह केलं असेल तर द

त काकांना कॉल.

अंघोळ वगैरे सगळं नंतर.
"हॅलो काका, काय

हणता, काय चालू आहे आप या ऑ फसमधे?" मी

हसत हसत यांना वचारले.

"अरे वाह!! छान उ साह वाटतेस तू तर! सकाळ छान तर दवस पण

न क च छान जाईल आज. तुला जाऊन एकच दवस झालाय फ त. इथे सव
सरु ळीत चालू आहे . 'आरती

ॉड

स अँड

ाय हे ट ल मटे ड' सोबत मट ंग

शे युल आहे , आज दप
ु ार तीन वाजता. बाक काह खास नाह आहे . सव
हॅ डल होतील. तू बोल, बाक ?" काकांनी तपशील दे ऊन मला वचारले.

"इथे सव ठ क. तुमची पुतणी आ ण माझी बालमै ीण र मी आहे

मा यासोबत. खरच तला मा यासाठ इथे पाठवन
ू तु ह खप
ू छान काम

केलेत काका. Thank you, एव या तातडीने तला इथे पाठव यासाठ . बरं
मला आणखी एक मह वाचे काम आहे तुम याकडे." मी गंभीर होत
"हो बोल ना." काका

हणाले.

हणाले.

"काका तु ह मला सु वातीलाच सां गतले होते, मा या पढ जात

व तंच
ू ा ताबा घे याबाबत आ ण यासाठ मला एक लॉकरची चावी पण
दलेल , बरोबर? " मी वचारले.

"हो आठवतंय ना. बाळा या लॉकर म ये न क च काह मह वा या
व तू, कागदप ,े दा गने असणार. तु या बाबांनी मला या बाबत फार आधीच
सां गतले होते. तो मला सांगत होता क बरे च वष याने ते लॉकर नाह
ब घतलं. ती चावी याने ऑ फस लॉकर म ये ठे वल होती

हणन
ू मला ती

तुला दे ता आल ." काका मला सांगत होते आ ण आशेची एक करण यां या

बोल यातून मला जाणवल .
"काका मला एक फे हर हवाय. तु ह

मा या कपाटातन
ू ती चावी

या आ ण मला

ल ज मा या घर जाऊन
पीडपो ट ने पाठवन
ू

या. आज

दप
ु ार पयत मळे ल ना मला ती?" मी शंकेने वचारले.

"हो हो न क , ती चावी न क कुठे ठे वल आहे हे मॅसेज कर. मी

लगेच तुला कु रयर पाठवतो आ ण हो, आजच जाणार आहे स का तू? पुणे

बँकेत आपले फार पव
ू पासन
ू च खाते आहे . आपण शेअर हो डर आहोत तर तू
काह काळजी क

तुला तेथे काह च

नकोस. मी तथ या मॅनेजरला तु याब ल सांगून ठे वतो.
ॉ लेम येणार नाह ."

"होय मला आजच जायचे आहे . मला प ता पाठवा बँकेचा." मी
यां याकडून आणखी थो या कामा वषयी अपडे स घेत या आ ण फोन

ठे वला.

े श होऊन ना टा क न मी आ ण र मी ऑ फस या कामाम ये गंग
ु

झालो. दप
ु ार साडेतीन या सुमारास मा यासाठ कु रयर आले आ ण फायनल
मला ती चावी मळाल . ह च चावी मला इतर चा यांकडे पोहचवणार होती
आ ण अखेर स ग चीचा र ता मोकळा करणार होती.
यामुळे एक म नटाचाह

वलंब न करता मी सरळ द

मॅसेज केला क चावी मळाल , मी बँकेत जा याचे

त काकांना

ांच मॅनेजरला कळवा. मी

बाहे र जा या या तयार ला लागले. काकांचा रटन र लाय आला क बँकेत
मा याब ल कळवलंय

हणून.

चावी हाती लाग या या वस म नटांनी मी बँके या लॉकर समोर होते.
या व न तु ह माझी आतुरता समजू शकता. मॅनेजरने बँकेकडील लॉकरची
चावी आ ण मी माझी चावी एक

लॉकर या लॉ स म ये लावन
ू लॉकर

उघडले आ ण मॅनेजर नघन
ू गेले. हॅर पॉटरसाठ

या या आईबाबा नी

साठवून ठे व या माणे खिजना तर न हता यात, पण मला ते लॉकर बघताना
या या सारखाच रोमांचकार अनुभव येत होता. आत जु या प या या मो या

पेट म ये जु या

टाईलचे भरपरू दा गने होते. कागदप ांचे बरे च ढ ग होते,

काह व या पण हो या. आणखी काह छो या छो या पे या हो या.

मी एक-एक क न सग या पे या खोलू लागले. मला बाक कोण याह

सामानात खास रस न हता. मला सग यात आधी ती चावी हवी होती.

लॉकर या अगद कोप यात तीन ड बे होते. मी हात लांब क न ते ड बे बाहे र
काढले आ ण

येक डबा उघडला तर यात चावीचे गु छच गु छ होते. मी ते

त ह डबे मा या पस म ये घेतले. बाक पेपस आ ण नोटबु स नंतर

बघ याचे ठरवले.

वा यावर परत येताच सवात आधी मी र मीला सव डटे ल दल आ ण
आज रा ीचे लां नंग केले.
कालपे ा आज लवकर जेवण आटपून सगळे आपाप या खोल त नघून

गेले होते. आ ह साडेआठ वाजताच पण
ू तयार नशी वर या खोल बाहे र
जाऊन पोहचलो. मी एक मोठ पस घेतल होती

यात लॉक तोडायचे ह यार

आ ण चा यांचे ते ड बे होते.
आ ह

या चा या आ ण टाळे नीट

टडी केले तर यांवर एक व श ट

प यामधील इि पक सारखी खूण होती. बरोबर तशीच खूण आ हाला तीन
चा यांवर मळाल .

"Yes, yes आप याला चा या सापड या." र मी उ तेिजत होऊन
ओरडल . मी पटकन तचे त डच दाबले आ ण तला दब या आवाजात

ओरडले,
"अगं ग प बस मुल , वाट लावशील तू. चल पटकन हे टाळे खोलूया

आ ण आत जाऊया." तशी ती हळूच सॉर बोलन
ू कामाला लागल . मी तला

टॉच दाखवला आ ण तने त ह टाळे उघडले. अखेर स आ ह आत शरलो.
आम याकडे टे बलावर ठे वता येईल असा मोठा टॉच होता तो आ ह एका
ठकाणी उभा केला आ ण तो छोटा दरवाजा शोधू लागलो. मी घ याळ

ब घतले तर पावणे नऊ होत होते.
"र

या, फ त पंधरा म नटे उरल आहे त. पटकन शोध." मी तला

असं बोतेय तोच मला कपाटा या बाजूला ठे वलेले आणखी एक छोटे कपाट
दसले.

"यार, हे कपाट न हते इथे आधी. न क या मागे तो दरवाजा असणार.
चल पटकन आपण ते बाजूला क . आ ह दोघी धावतच या कपाटापाशी
गेलो आ ण दोघींनी जोर लावून ते कपाट बाजूला केले आ ण खरच तो

दरवाजा आ हाला सापडला. याला दे खील कुलप
ू होते. याची चावी न शोधता
ते सरळ मी हातो याने तोडून टाकले.

"ओह गॉड, फायनल , फायनल आपण ग चीत जाणार आहोत." र मी
सुटकेचा न वास टाकत

हणाल .

"होय, तू तर मा यापे ा ए साईट दसतेस आत जा यासाठ ." मी

तला खां यावर एक पंच मारत खाल वाकून ग चीत गेले. गार वा याने माझे

म त

वागत केले होते. वेळ ब घतला तर बरोबर दोन म नट बाक होते.

मी आ ण र मी एकमेकांचे हात ध न आतरु तेने मी वणन केले या

णाची वाट पाहू लागलो. आज मला ते सव

व न क वा तव याची पु ट

होणार होती.
बरोबर नऊ वाजले आ ण ल ख काळोखात डोळे द पावेत असा
आम या समोर पडू लागला. र मीने माझा हात अ धकच घ
आ हाला या

काश

धरला, जे हा

काशात एक आकृती आम या दशेने येतांना दसल . तो एक

माणूस होता. हातात एक पु तक घेऊन तो वाचत वाचत चालत होता.

आम या जवळ येताच याने समोर पा हले, पण आणखी जवळ येताच तो
आम या आजब
ू ाजू या अंधारात नाह सा झाला. एक

ण वाटले याचे घारे

डोळे मा या डो यांवर खळले होते.
****

याचे मा याकडे पाहणे, माझा भास होता बहुतक
े . ते काह ह असो,

अखेर स आज मी चोर ग चीवर

य

आले होते आ ण मला तो दसला

होता. घा या डो यांचा, माधव.
माधव तर अंधारात गडप झाला, पण तो

काश अजन
ू तसाच होता.

मी पुढे जाणार इत यात पु हा एकदा माधव आम या डो या दे खत शू यातून
या

काशात

कट झाला, पण या वेळी पाठमोरा आम या पुढे तो चालत

गेला. अथात! आ ह
क पना न हती.

याला अंधारातन
ू पाहू शकत होतो याची याला मळ
ु ीच

मी या याकडे अगद डोळे रोखून पाहू लागले आ ण थोडं पुढे जाऊन

तो पु हा एकदा लु त झाला.

"तुला हे बघून काह समजतय का अंतरा, हे न क काय चालू आहे

ते?" शेवट न राहून र मीने मला

न केला.

"स यातर माझी अव था तु या सारखीच आहे . मला असे वाटले क

माधवने मला पा हले, पण मग काह
आला?" मी

वतःलाच

"माधव?

न केला.

हणजे तू जे

रऍ शन नं दे ता तो पुढे का चालत

व नाब ल बोललेल स यातील माधव?" तला

उ तर दे या आधीच आमचे ल

समोर ल

यावर खळले गेले. पु हा एकदा

माधव वाचत वाचत येत होता आ ण अचानक तो

काश अंधारात वरघळून

गेला आ ण सोबत माधवला सु ा याने सामावून घेतले. आता आम या समोर
पव
ू सारखाच काळोख होता. एवढच नाह जो पयत

काश होता तो पयत, जसे

मी आज सकाळी मधुर प यांचे संगीत ऐकत होते तसेच आवाज येत होते

पण आता या आवाजा ऐवजी रात क यांची कर कर ऐकू येत होती. आ ह
दोघी

या जागी तो गायब झाला तेथे धावत गेलो. आता तेथे शांतते शवाय

कोणीच न हतं.
"यार र मी, हे पाहून माझं डोकं मला एकाच तकाकडे नेतय. बघ तुला

पटतंय का ते. बरोबर नऊ वाजता, रा ी या ल ख काळोखात अचानक या
ग चीचा काह भाग
नाह , तर हा सूयाचा

काशमान होतो. कोण या द याचा कंवा आगीचा
काश होता. सकाळचा

ऐकलास? को कळे ची हाक ऐकल स?

काश

काश. तू प यांचा कल बलाट

"अरे हो! बरोबर बोलतेस तू. असे वाटत होते जसे काह समोर लाई ह

टे लि हजन चालू होता आ ण तो या या ठरा वक आकारात स
माणूस, माधव सु ा बघ ना, या

य होता. तो

काशा या सीमेतून बाहे र येताच दसेनासा

झाला. याचाच अथ असा क हा ए रया, एक पोटल

हणजेच दरवाजा आहे ,

दस
ु या ठकाणी जा याचा." त याच बोल याचे तलाच आ चय वाटत ती
हणाल . मी ह

त या एवढ च व मयीत झाले होते.

"अजन
ू काह ठामपणे बोलू शकत नाह आपण. पण स यातर मी

तु या मताशी सहमत आहे . चल आपण आता इथून जायला हवे." असं बोलत
मी तचा हात धरला आ ण सव होते तसे बंद क न आ ह परत खाल
आलो.
"तुला झोप नसेल येत तर मा या

मम ये येतस
े का? आपण

स व तर बोलू यावर" मला त याशी घडले या

संगाब ल चचा करायची

होती. कोणास ठाऊक, कदा चत वेगवेगळे पैलू मांडता मांडता आ हांला काह
उ तरे सापडावीत. र मीने लगेच होकार दला आ ण आ ह

मम ये गेलो.

सुदैवाने कोणालाह आम या या गु त काम गर ची भनक पडल न हती.
बेड वर झोपत आ ह दोघी झा या

काराचा वचार क

लागलो.

माधवचे ते घारे डोळे सारखे मा या नजरे समोर येत होते. या या या
दे ख या य तीम वाची मा या मनावर वेगळीच छाप उमटल होती. माझे मन
अधीर होऊ लागले होते, याला परत एकदा पाह याची इ छा मा या मनात
ढ होत होती.
"अंतरा, ओ मॅडम अंतरा. काह बोलाल क

या माधव या वचारात

हरवून जाणार आहात?" त या बोल याने मी दचकलेच. मा या चेह यावर
चोर पकडल गे या माणे भाव उमटले असावेत, कारण र मी मला बघून
हसायलाच लागल .

"ओ माय गॉड, तुला कसे समजले क मी याचाच वचार करतेय ते?"

मी त याकडे वळत
हसत हसत

हणाल ,

हणाले. तीह मा या कडे कूस वळवून झोपल . ती

"सो पय. तु या चेह यावर एक वेगळीच चमक आल य. आ ण तु या

कपाळावर या आ या सांगताहे त क तू खप
ू पेचात पडल येस क हे न क

काय चालले आहे , असे का घडतेय? तुला याची एवढ आठवण का येतय
े ....
वगैरे वगैरे.... "

"तू चेहरा वाच याचा

वचारले.

बॉय े

ॅ श कोस केलायेस का?” मी सु ा हसत तला

"नाह ग, हे सगळे अनुभवाचे बोल आहे त, दस
ु रे काह नाह . असं य

सचा तगडा अनभ
ु व आहे मला आ ण कॉलेज पासन
ू च म प रवारांचे

ेमाचे लफडे मीच सोडवत आल आहे . यामुळे एखाद

ेमाची कळी फुलत

असेल तर याचा वास सग यात आधी या नाकाला येतो."

वतः या नाकाला

पश करत ती बोलल .
"उगाच काह ह बोलू नकोस यार, तो कोण, कुठला, मला कशाला

या या ब ल काह वाटे ल आ ण मला तर तो एका मग
ृ जळा

हो तो आकषक आहे ,

माणे वाटतोय.

नच नाह , याचा तो दे खणा चेहरा, सुडौल अंगय ट

आ ण एकंदर तच याचे यि तम व मला आकषक वाटले. पण तेवढच. बाक
ेमाची कळी वगैरे काह नाह . वेडी कुठल काह ह बोलतेस तू." असे

हणत

मी वषय टाळला आ ण मु य मु यावर पुढे बोलू लागले.

"ते सगळं सोड, काय वाटतं तुला? आता आपण पुढे कसा या सग या

करणाचा शोध लावायला हवाय? माझं तर डोकंच ब धर झालय आता" मी
कपाळावर हात चोळत

हणाले. ती एकदम उठल आ ण मा या खोल तून

बाहे र गेल आ ण अगद दोन म नटात परत आल व खोल चं दार लावून

घेतले. एक पेन आ ण गाय ी उ योगाचा लोगो असलेल एक डायर घेऊन ती
पु हा बेड वर आल .

"तर आपण घडले या घटना आ ण आपले तक या डायर म ये लहूया

आ ण रोज रा ी जाऊन आपण काय नव नवीन शोधू शकतो ते पाहू आ ण
लह त जाऊ. मला खा ी आहे एक आठव यात आपण या सव

संगा या

मळ
ु ाशी न क पोहच.ू तल
ु ा काय वाटतंय?" मी दे खील तची क पना ऐकून
उठून त या सारखंच मांडी घालून बसले.

"चालेल पण हे ल ह याचे काम तू करणार. कबल
ू ?" मी लहान

मुलांन माणे तची कबुल घे यासाठ हात पुढे केला आ ण तनेह तसाच
मा या हातात हात दे त 'कबल
ू '

हटले. यानंतर आ ह

मवार सव घटना

आ ण आमचे तक वतक लहू लागलो.
1) सग यात प हले तर रह यमय ग चीत जा याचा एकमेव माग
असले या या खोल ला सीलबंद का केले असावे?
- एक नाह तर च क तीन तीन टाळे लावले असून लाल कापडात ते

बांधले होते.
-

याअथ चा या पीढ जात लॉकर म ये सापड या याअथ सीलबंद

कर याचे काम घरातील लोकांचेच होते.

आहे

2) चोर ग ची ह जवळपास वीस फूट लांबीची आ ण पाच फूट ं द ची

हणजे ती वा याची मागची बाजू ब यापैक बाहे न यापते, तर दे खील

तला चोर ग ची का

हटले जाते? "अरे हो, या माधवला बघ या या नादात

तु या ल यात आलं क नाह , ठाऊक नाह पण मी पा हले क , या वीस
फुटातील मधोमध भाग हा या

काशात झाकला जातो." र मीने मा या

ल यात आणून दले.

"हो यार, हे पण लह . आ ण तसरा मु ा लह ,”

3) माधव कोण, सम
ु ी कोण? यांची

व ने मला का पडतात?

"तुला अजून काह सुचतंय?" मी र मीला आळस दे त दे त वचारले.

माझं डोकं जड होऊन दख
ु ू लागलं होतं. वेळ ब घतल तर रा ीचे दहा वाजले
होते फ त. माझे डोळे दे खील जड होऊ लागले होते.

"तुला झोप येतय
े वाटते. तू आराम कर. मी पण थोडे मोबाईल वर गेम

खेळून झोपेन थो या वेळात. चल गड
ु नाईट." र मी उठल , मी तला हात
हलवून बाय केल आ ण डोळे मटले.

मी आमचा छोटा दरवाजा उघडू न चोर ग ीत पोहचले होते. आम या परवा या
संभाषणात याने मला पु हा कधी भेटू नकोस असे बजावले होते आिण तरीही मी
याला भेट यास ग ीवर पोहचले होते. आता तो काहीही हणो पण याला माझं
ऐकू न यावंच लागेल. मला खा ी होती क माधवािशवाय अजून कोणीही माझी
मदत क

शकणार नाही. माधव अजून पु तक वाचत हेलपाटे मारत होता.

कसलतरी इं जी पु तक होतं ते. जरा घाब नच हल या आवाजात मी याला
हाक मारल "माधव?" माझा आवाज ऐकताच याने हे लपाटे मार याचे
थांबवले व तो कपाळाला आ या आणत मा या दशेने येऊ लागला. जवळ
येताच तो मा यावर बोट रोखून बोलू लागला,
"मी तु हाला सां गतले होते ना गाय ी व हनी, इथे येऊ नका

हणून,

मग तु ह इथे का आलात?" याने आपलं बोट खाल घेतलं आ ण तो मा या
उ तराची वाट पाहू लागला. या या या औपचा रक बोल याचा मला

ास होत

होता. द घ वास घेत आ ण मा या हाताची बोटे एकमेकांम ये गंत
ु वत मी
आशेने या याकडे पाहत

हणाले,

"माधव, अरे असं नको ना क स! मला तुझी अ यंत गरज आहे . झालं गेलं

वस न जा. तझ
ु ा राग मी समजू शकते, पण तू दे खील ये यास फार उशीर

केलास ना. मला काय करावे ते सुचत न हते आ ण या दर यान यांनी
नानांकडे मा याशीच ल न कर याचा ह

धरला. मग काय नानांनी मला

बोलावन
ू सां गतलं क माझं ल न यांनी यां या मल
ु ाशी ठरवलंय. मला काह
बोलायचा कोणी अवसर दलाच नाह ." मा या बोल याने माधवाचा राग थोडा
नवळलेला दसत होता. तो काह बोलणार या आधी मी पु हा एकदा बोलू

लागले. आज मी माझा उ ेश न क सा य करणार होते. मग तो काह ह
हणो.
-----

भाग ५

-----------------------------------------------------"माझं

हणणं ऐकून घे. तू माझं

व न होतास माधव. आपण सोबत

आयु याची अनेक च ं रं गवल होती. आपले घर-संसार असेल आ ण तो
चालव यासाठ आपण दोघे मळून एक छोटासा उ योग सु

करणार होतो.

आठवतंय? तासनतास ग पा मारायचो आपण या वषयावर. यवसायाचं खळ
ू
तूच घातलेस मा या डो यात. मी सतत वचार क

लागले यावर. आ ण एक

दवस येऊन तू मला तु या बॅ र टर हो या या नणयाब ल सां गतलस आ ण

तेव यावर तू थांबला नाह स तर साठवलेले पैसे घेऊन तू लंडन ला नघन
ू
गेलास. हो असशील तू आता चांगला बॅ र टर, पण माझ काय? आप या
व नांचे काय? तुझा मह वकांशी
मी ठरवलयं क आपले ते

वभाव असेल तर माझा ह आहे .

व न मी पूण करणार. आता यशवंत

दे खील ब यापैक मोठा झालाय. भोसलची सावकार तर कधीच संपु टात

आल ये. आता उरल आहे ती फ त शंभर एकर शेती. मला या शेतीला जोड
उ योग सु

करायचाय पण आम याकडे पुरेसे भांडवल नाह . नानांना वचारले

होते यांनी. आधी ते हो
समजले ते हा यांनी

हणाले पण जे हा यांना आम या उ योगाचे

व प

प ट नकार दला. काय वपर त घडेल जर आ ह दध
ू

उ पादन घेतले? कती मुलभूत गरज आहे , ह

येक य तीची. मला खा ी

आहे क या यवसायाला मरण नाह ." मी एकदम उ सुकतेने याला सांगत
होते आ ण तो मा

चेह यावरचे भाव तट थ ठे ऊन मा याकडे बघत होता.

याने मला पढ
ु े बोलू न दे ता मधेच थांबवले आ ण अगद उदासीन

वरात

याने मला

न केला,

" प टपणे सांग, मी काय मदत क

शकतो तुला? काह कागदप े

बनवायची आहे त का या संदभात? तर ते मी करे न पण जर

पये हवे

असतील तर तू वाट चुकल येस. मा याकडे यवसायाला मदत करता येईल
एवढे

पये नाह त" एवढे बोलून याने मा याकडे पाठ फरवल . पण मी पण

काह कमी धीट न हते. मला याची काय मदत हवी आहे हे सांग यासाठ मी
या या समोर जाऊन उभी रा हले आ ण बोलू लागले.
"माधव मला माह त आहे क एवढे पैसे तु याकडे नाह त पण मला

पैसे मळव यासाठ तुझी मदत हवी आहे .

ीकांत मला यात काह च मदत

नाह करणार याची मला खा ी आहे . पण तु मला न क मदत क

शकतोस." मी अगद आशेने या याकडे पा हले आ ण मला या या
चेह यावरचे भाव बदललेले दसु लागले. याचा तट थपणा हळू हळू ओसरत
होता. मी याला पुढे काह सांगणार एव यात मला माईची हाक ऐकू आल ,

गं."

"गाय ीsss ए गाय ीs, बाय वरती आहे स का तू? जरा माजघरात ये

माईचे बोलवणे ऐकून माधव पु हा एकदा गंभीर झाला होता. पण मी

पु हा एकदा माझा चांगला म
आ ह ल न क

गमावणार न हते. या याच चुक मुळे आज

शकलो न हतो आ ण मी

ीकांत भोसलशी ल न क न

यां या मुलाची आई झाले होते.
"मला आता नघायला हवं, पण आपण पु हा इथे भेटू आ ण मग मी

तुला स व तर सांगेन. माझी वनंती आहे तुला माधव, आपल मै ी खूप जुनी
आहे ती अशी संपवू नकोस. मला गरज आहे तझ
ु ी, ते हा कृपा क न वाडा

सोडून जाऊ नकोस. येते मी." आ ण मी पळतच ग ची बाहे र गेले. तो काह च
बोलला न हता, पण मला ठाऊक होते माझा माधव मला अडचणीत सोडून
जाणार नाह .

*****
मला बरोबर पाच वाजता जाग आल होती. हे तसरे
या

व न होते आ ण

व नाने मा या मनातील ब यापैक ग धळ दरू झाला होता. कधी एकदा

र मीला सांगतेय असे झाले होते मला. मी पटापट

श, अंघोळ आटोपल

आ ण आज जॉ गंगला सु ी दे ऊन थेट बाजू या खोल चे दार ठोकू लागले.
अजन
ू बाहे र अंधार होता आ ण आत बाईसाहे ब गाढ झोप या असणार
दरवाजा उघड यास चांगल दहा म नटे लागल

यांना. डोळे उघड याचा

हणन
ू

य न करणा या र मीला मुजरा करत मी वचारले,
"मज
ु रा राणीसरकार, मी आत येऊ का?" माझे हे कृ य बघन
ू ती

हसायलाच लागल आ ण मला आत ये याचा इशारा करत

हणाल ,

"यावे यावे, तुमचे पाय आम या शयनक ाला लागणे हे आ ह आमचे

भा य समजतो." आ ण आ ह दोघी हसत सुटलो. काह वेळानंतर हसू
आव न मी

हणाले,

"खरं च यार र मी, तू मा यातील खोडकरपणा पु हा जागा केला आहे स.

मला नाह आठवत क शेवटचं कधी मी इतके रलॅ स आ ण मि कल वागले
होते. बरं ते जाऊ दे , मला तुला एक धमाकेदार गो ट सांगायचीय." मला
मधेच थांबवत र मी

हणाल ,

"साहिजकच, नाह तर तू जॉ गंग सोडून इथे उगाच का येशील. चल बस

आ ण सांग काय आहे ते." मी मानेने होकार दे त बसले आ ण मी पा हलेले

सारे

व न सां गतले. ती पूण वेळ काह बोलल च नाह . तला हाताने हलवत

मी वचारले,

"काह बोलणार आहे स क नाह ?" ती गालात या गालात हसल व
हणाल ,
"खरं सांगू तर मला काह कळतच नाह आहे क हे सव काय चालू

आहे . यार ल ज सांग, हा सगळा न क काय
तल
ु ा या

कार आहे ? काय कळलंय

व नातन
ू ? माझं तर डोकं ब धर होऊ लागलय." शेवटचे वा य

गंभीरपणे, आपलं डोकं पकडत ती

हणाल होती. मी होकाराथ मान हलवत

उठले आ ण हे लपाटे मारत मारत तला स व तर समजावून सांगू लागले,
"ओके, आता नीट ऐक. जसं तुला मी आधीच सां गतलय, आतापयत

मला एकूण तीन

व न पडल आहे त. प ह या

व नात मला

हणजे

व नात या सुमीला, खूप वषानी माधव भेटला होता. तचे ल न झा याचे

कळ यावर तो फार दःु खी झाला होता आ ण याला रागह आला होता.
दस
ु या

व नात मला आणखी डटे ल समजले क , माधव आ ण सम
ु ी हे दोघे

अनाथ होते आ ण ते या वा यात एक

मोठे झाले होते. एकमेकां या

ेमात

यांनी ल न करायचे ठरवले होते पण, माधव आठ वष लंडनला नघून गेला.

इकडे सुमीचे ल न या वा या या मालकाचा मुलगा
आ ण यांना एक मुलगा पण होता

ीकांत, या याशी झाले

याचे नाव होते यशवंत. आ ण आता या

व नात मला या सवाचा मा याशी काय संबंध आहे हे समजलंय र मी." मी

हे लपाटे मारायचे थांबत त या बाजूला येऊन बसले.
माझा उ साह पाहून ती डोकं खाजवत

हणाल ,

" हणजे, काय संबंध आहे तझ
ु ा?" मंद हसत मी अखेर स तला सव

काह उलघडून सांग यास सु वात केल .
"माय डअर र मी. मा या शेवट या
व हनी

व नात माधव मला गाय ी

हणाला. let me explain you my family tree. गाय ी भोसले ह

माझी पणजी होती. तचे ल न मा या पणजोबांशी झाले होते ते
ीकांत भोसले आ ण यांचा मुलगा

होते. काह कळलं?" मी

हणजे,

हणजे यशवंत भोसले हे माझे आजोबा

प ट करण दे ताच ती उठल व हे लपाटे मारत मला

हणाल ,
"ओह! आय सी, पण मग या सवाचा काय अथ आहे यार. एक म नट,
गाय ी तूझी पणजी? तुला असं

हणायचंय का क तू तु या पणजीचा

पुनज म आहे स आ ण यामुळे तुला ह

व ने पडत आहे ?" त या या

अ तगंभीर चेह याकडे पाहून मला हसू आवरले नाह . अखेर स काह तर

अथपण
ू मा हती मळा यामळ
ु े मला फार मोकळे वाटत होते. मनात सं म
उरला न हता तर याची जागा आता ए ससाईटमे टने घेतल होती.

मला आता खा ी पटल होती क , या सव घटना मा या साठ

कती

मह वा या आहे त आ ण मला याचा पाठपुरावा क न या सव गो ट ंचा छडा
लावणे कती गरजेचे आहे . तेच मी करणार होते. अजूनह बरे च

न

उलगडायचे बाक होते यामुळे या सवा या मुळाशी जाणे मला भागच होते.
"तल
ु ा असे
त या या

हणायचंय का क तू तु या पणजीचा पन
ु ज म आहे स?"
नाने मला वचार कर यास भाग पाडले होते. काय खरं च

मी गाय ीमांचा पुनज म असेल? लहानपणी चोर ग चीवर मा यासारखी
दसणार , मला चोरट

ऑ फसमधे एक

हणणार , गाय ीमा तर न हती ना? या दवशी

ण मला

वतःलाच समोर ब घत यासारखे वाटले होते. मी

माझा मोबाईल काढला आ ण या या गॅलर मधे जाऊन गाय ीमांचा ऑ फस
मधील पट गचा मी काढलेला फोटो शोधू लागले, आ ण यावेळी मॅडम र मी

मा या समोर उ या राहून हातातील का प नक गटार वाजवत त डाने, ऋषी

कपरू या 'कज' मु ह ची ती फेमस धन
ू गाऊ लागल , ते पण रॉक टार सारखा
हलत, डुलत.

" टंग डी डंग डंग, टंग डी डंग डंग, टंग डी डंग डंग डंग गग,
टंग डी डंग डंग डंग, डंग डंग डी डंग डंग डंग...."

मी

तला खेचून बेडवर बसवत आ ण सोबत मा या डो यावर हात मारत

हणाले,

"कुठ या पागलखा यातून पळाल आहे स ग तू? वेडी कुठल !" आ ह

दोघीह हसू लागलो. त या पाठ वर थाप मारत मी तला
"पण खरं च, थँ स तु यामुळे मला थोडीतर

हणाले,

रलॅ स वाटतंय. तुला

एखा याचा मड
ू कसा बदलायचा हे चांगले जमते हं ." यावर ती हसत हसत
हणाल ,

"हो यार, बघ ना आपलं आयु य कती छोटं असतं, जर अस टे शन

घेत, काळजी करत ते फुकट घालवलं तर उरले या इ छा पूण कर यासाठ ,
तु या सारखा पन
ु ज म न क
हसायला लागल पण मी मा

यावा लागेल." आ ण ती पु हा एकदा

त या बोल यामुळे वचारा या जा यात गंत
ु त

जाऊ लागले होते. खरच माझा पन
ु ज म असेल? या..... हे काय वचार
करतेय मी. हाताची घडी घालत मी तला
"चल, माझा नाह
हणाल ,

हणाले,

व वास या पन
ु ज म वगैरे वर." यावर ती

"काल रा ी नऊ वाजेपयत माझा ह न हता, पण काल आपण जे काह
अनुभवलं ते ततकच अदभूत होतं िजतकं क तुझं आ ण तु या पणजीचे
कने शन. यामुळे आपण पुनज माची श यता नाका

नाह शकत." त या

बोल यात त य तर होतं. आता श यतांब ल वचार न करत बसता, सरळ
कृती करायला हवी होती,

हणून मी उठत तला

हणाले,

"बरोबर आहे तझ
ु ,े आपण लवकर हालचाल करायला हवी. मला वाटतं

भूतकाळाब ल जर मला अ धक मा हती हवी असेल तर सवात आधी मला या
घरातील सवात जु या, एकमेव व ृ
जात तला पुढे

माणसाला भेटावे लागेल." मी दाराकडे

हणाले,

"तू लवकर आवर आ ण ना

यासाठ बाहे र ये. आज बघ माझी

कमाल, कशी गोड बोलून सगळी मा हती काढून घेते ते." तला समजले क
माझा इशारा महावीर आजोबांकडे होता. मला यां या शवाय अजन
ू कोण

सांगणार माधव आ ण गाय ी ब ल? अचानक मला आजोबांची आ ण माझी
परवाची अनेक वषानंतरची भेट आठवल . ते अगद
चेह याकडे.

नरखून बघत होते मा या

हणजे न क च यांना गाय ीमा आठवते आ ण

मा या आ ण त यातील सा य जाणवले असेल.

हणन
ू च यांना

मी अखेर स र मी या खोल तून बाहे र पडले आ ण माजघरात गेले. तेथे

वीणची डायनींग टे बलवर ना टा ठे व यास सु वात झाल होती आ ण महावीर

आजोबा एका चेअरवर बसन
ू काह तर वाचत होते. यां या जवळ जाताच मी
यांना शुभ

भात

हणुन यांचे ल

मा याकडे आक षत क न घेतले.

यांनी दे खील हसत मला बस यासाठ सां गतले.
"आजोबा, मला तुमची अ यंत गरज आहे , एक मह वाची गो ट जाणून

घे यासाठ ." यांचा चेहरा अचानक गंभीर झाला होता, ते

हणाले,

काय झाले पोर , कोणती गो ट जाणन
ू

यायची आहे तल
ु ा?" मी दःु खी

अस याचा भाव आणत यांचा हात मा या हातात घेतला व

हणाले,

"आजोबा आता तु ह च मला वाचवू शकता, हा भत
ू काळ माझा जीव

घेईल बहुतक
े . तु हाला आठवतंय ना सतरा वषापूव या वा यात मा या

सोबत काय झाले होते ते?" मा या अ तशयो ती चा यां यावर चांगलाच
प रणाम होतं होता. यांनी थोडे घाबरतच होकाराथ मान हलवल . मी पढ
ु े
बोलू लागले,

" या दवसानंतर मी सतत

व नात

वतःला या ग चीवर बघते.

कोणीतर मला हाका मारत असतं, बोलवत असतं. तो एका माणसाचा आवाज
असतो. मला नाह जायचंय या ग चीवर. पण मला माझे मानसोपचार त
हणले आहे त क , जर तु या मनात कोणताह सं म नसेल, तर तू सहज

सव

वीका न पढ
ु े जाऊ शकशील. मला स य जाणन
ू

यायचंय,

हणजे मी

एक ि थर आयु य जगू शकेल. तुम या खेर ज कोणीह मला मदत नाह क
शकणार आजोबा." मी यां याकडे फार आशेने बघत होते. यांनी मानेने

होकार दला. इकडे तकडे पा हले आ ण मा याजवळ चेहरा आणत मला
हणाले,
"तू ना टा लवकर उरक, मग मा या खोल त ये. मी तुला सारं काह

सांगतो." यांनी र मीला येताना पा हले व ते प ह यासारखे वाच यात गंग
ु
झाले.

***
आजोबां या दारावर थाप मारताना मा या

दया या

पंदनांनी गती

पकडल होती. मी छातीवर हल या हाताने थाप मारत यांना रँचो सारखं "All

is well"

हटलं आ ण दरवाजा उघडून आत गेले. आजोबा अगद तयार

नशी बसले होते. यांनी बरे च जुने फोटोस बेडवर ठे वले होते. यां या आराम

खुच वर बसत ते

हणाले,

"ये पोर , मला वाटलंच होतं क कधी ना कधी तू मला

न न क

करशील. पण तू भारतात येऊनह वा यावर ये यास जे हा पाच म हने

लावलेस ते हा मला वाटले क तु या आयु यावरचे भत
ू काळाचे सावट हटले
आहे .

हणून मी हा वषय सोडून दला होता. असो, वचार तुझे

न."

मी बेडवर ल फोट कडे फ त एक ओझरती नजर टाकल आ ण माझा
प हला

न वचारला,
"आजोबा, या रा ी

एक

हणजे मी दहा वषाची असतांना चोर ग चीवर

काश ब घतला होता आ ण एवढच नाह तर माझी भेट, मा या सार या

दसणा या एका मुल शी दे खील झाल होती. मी दस
ु या रा ी दे खील तो

काश

पु हा पा हला आ ण या नंतर आजार च पडले होते. यानंतर त बल सतरा
वष या वा याकडे मी पाठ फरवल . मला सांगा काय झालं मी वा यातन
ू

गे यावर?" हाताची बोटे एकमेकांत गंत
ु वत अ तशय आशेने मी यां याकडे
पाहत होते. यांनी

वतःचे अंग आराम खुच वर टे कले, एक म नट डोळे

मटून घेतले. जणु काह ते
यां या अ तशय व ृ

वतः या मनाची तयार करत होते. तो वेळ मी

झाले या श रराकडे पाहत घालवला. अखेर स यांनी

डोळे उघडले आ ण मला सांगायला सु वात केल ,
"तुझे आई बाबा जे हा तुला घेऊन गेले ते हा आ हा सवानीच झा या

काराची धा ती घेतल होती. यशवंताने,
जाऊन काय

हणजे तु या आजोबांनी आ ण मी

कार आहे हे पाह याचे ठरवले.

हणून आ ह तू गे या या

दस
ु या रा ी पूण वा याची पाहणी कर यास सु वात केल आ ण अखेर स

आ ह दे खील या ग चीम ये पोहचलो. आ ह तो

काश पा हला, अगद

पाच म नटांसाठ तो तेथे होता. अगद चम का रक होतं ते सव. यशवंताने,
या

करणाचा सखोल अ यास कर याचे ठरवले, तसेह

यवसायाचे सू

तु या

बाबांना द यावर याला तसे काह काम उरले न हते कर यासाठ . तो रोज

रा ी ग चीवर जाऊ लागला. सु वातीला याने मला दे खील सोबत घेतले पण

नंतर नंतर तो एकटाच तेथे जाऊ लागला. छो या दरवा या जवळूनच तो या
काशाला रोज बघत असे." ते मधेच थांबले आ ण पाणी प यासाठ उठले.

पाणी पऊन झा यावर पु हा एकदा जागेवर बसले. माझी उ सुकता वाढू
लागल होती. मी वचारले,

"काय दसले होते यांना या
तु हाला आजोबा?" यांनी मानेने हो

काशात? यांनी सां गतले असेल ना
हटले आ ण ते पढ
ु े बोलू लागले,

"सु वातीला याला एक लहान मल
ु गी व मल
ु गा खेळतांना दसायचे,

भांडतांना दसायचे. बर च वष तो रोज ग चीवर जाऊन तो पाच म नटांचा
खेळ बघत होता. आधी याला वाटले क तो तुलाच बघत होता आ ण हा सव
एक भास होता पण जशी जशी वष पालटू लागल

या लहान मल
ु ची एक

संद
ु र त णी झाल आ ण ती हुबेहूब तु या सारखी होती. तला मी दे खील

पा हले होते. जवळ जवळ सात वष तुझे आजोबा या असामा य ग चीची
र ा करत होते, यांना एक गो ट कळून चुकल होती." महावीर आजोबा
उठले आ ण मा या बाजूला बेडवर येऊन बसले. यांनी मांडून ठे वले या
फोट मधील एक फोटो मला दाखवला. एक

ी ग ची या कठ या पाशी उभी

राहून समोर पाहत होती. तचे केस व नऊवार साडी चा पदर हवेने उडत

होता आ ण चेह यावर काह से वचार म न अस यासारखे गंभीर भाव होते.
"हा तचा फोटो यशवंताने काढला होता. ती हुबेहूब तु या सारखीच

दसत होती आ ण याने या या आईचे जन
ु े फोटो पा हले ते हा याला
यातील सा य दे खील समजून आले. ग चीवर पाच म नटांसाठ

ता

दसणार ,

यातील आपल आई होती, हा न कष या यासाठ फारच ध कादायक

होता. हे फोटो घेऊन तो जे हा मा याकडे आला होता ते हा याचा न कष
मा या काह पचनी पडला न हता. आम यात या गो ट व न वाद होऊ लागले
होते. मा या मते या ग चीवर ते जे काह होते याचा

य

वतःशी

संबंध जोडू नये असा होता. तझ
याला या या
ु ी आजी दे खील खोदन
ू खोदन
ू
अ व थतेचं कारण वचारत होती पण याने तला काह च कळू दले न हते.
अखेर स तु या बाबांना मी वा यावर बोलावले आ ण तो या दोघांना इथन
ू
घेऊन मंब
ु ईला नघून गेला." या या बोल यात आता अपरा याची भवना
मला जाणवत होती. राहवले आिण जाऊन मी यांना वचारले,
" हणजे तु हाला हा सगळा

कार पटत न हता का? ती गाय ी मा

न हती?" एक द घ वास सोडत ते पु हा जाऊन यां या खुच वर बसले व
हणाले,

"मला हे सव पटले होते आ ण ती गाय ीताईच होती पोर , पण तझ
ु ा

आजोबा या सवात अगद बुडून गेला होता. सग यांनाच अ या अदभूत गो ट
पचवणे सोपे नसते. तसेच काह से या याबाबतीत झाले होते. तो फार

वचारात बुडत होता, वेडा पसा झाला होता. तहानभूक वसरला होता आ ण

अखेर स तो मला जे सांगत होता ते ऐकून तर माझे डोकेच फरले होते."
आजोबा अगद हताश होऊन बोलत होते.

"काय सांगत होते आजोबा तु हाला? " माझी उ कंठा आता अ धकच

बळावल होती.

"तो मला शेवटचा राम राम करत होता, तो

हणत होता क मी आता

तो काळाचा परदा पार करणार आहे आ ण

वतः मा या भूतकाळात जाणार

आहे . अ या कारे मला मा या आईसोबत पु हा एकदा जगता येईल. जे हा मी
याला या या बायको, मुला ब ल वचारले ते हा तो काह सा उदास झाला

आ ण बोलू लागला क मी यांना पण घेऊन जाईन. काह सा वेडा पसा वाटत
होता तो. मी वेळ न दवडता तु या बाबाला बोलावून घेतले आ ण याला
पटवून दले क
आईबाबांना

या या आई बाबांना याची कती गरज आहे आ ण याने

वतः सोबत घेऊन जावे. तु या आजोबानी बराच वरोध केला

पण बायको पुढे याचे काह चालले नाह आ ण ते मंब
ु ई ला नघून गेले. इथे
मी ती ग ची

तर

ा हणाला बोलावन
ू कायमची बंद क न घेतल ."

एवढे बोलून आजोबा थांबले होते. यां या या मा हती मुळे माझे थोडे
न सट
ु ले होते पण अजन
ू बरे च काह जाणन
ू

तेह मी आज पूण करणार होते.

-----

यायचे बाक होते आ ण

भाग ६

-----------------------------------------------------महावीर आजोबा आ ण मी काह वेळ शांत बसलो. यांनी दलेल
मा हती मी मा या मनात बंबवीत होते. माझे तक वतक सु
पण सारं काह अपूण वाटतं होतं

झाले होते.

हणून मी आमचे संभाषण पुढे चालू

ठे व या या उ ेशाने यांना वचारले,

"आजोबा, तुमचे फार आभार क तु ह मला ह मा हती दल त. पण

मला अजन
ू ह ं गाय ीमा फारस मा हत नाह , ि लज मला सु वातीपासन
ू

स व तर सांगा. जेवढे काह तु हाला मा हत आहे ते सारं ..." आजोबा मंद
हसले व बोलू लागले.

"मला ठाऊक होतं तुझा मा याशी बोल याचा खरा उ ेश हा गाय ी

ताई ब ल जाणन
ू घेणे हाच होता. ठ क आहे , तो तझ
ु ा अ धकार आहे आ ण
मा या शवाय अजून कोण सांगेल तुला. तर ऐक,

"मी मा या वया या पाच वषापासून भोसले वा यात राहतोय. या वेळी

गाय ीताई असेल पंधरा वषाची. मी सतत त याच मागे असायचो. माझे आई
बाबा दोघेह वा यावर गडी होते. पण गाय ी ताईला त या ज मा पासन
ू च
नानासाहे बांनी

हणजेच तु या खापर पणजोबानीं या वा यात आणले होते.

त या आई व डलांना, कुलकण ना ह ं पाचवी पोरगी झाल होती आ ण ती

यांना डोईजड वाटतं होती. नानासाहे बांकडे कुलकण कुटुंबाची जमीन गहाण

होती, ती नानांनी यांना परत केल आ ण बद यात ह पोर घेतल

यां याकडून. ती फार गोर गोमट , हर या डो यांची आ ण सब
ु क कोर व

काम के यासार या चेह याची होती." आजोबा मा या चेह याकडे नहारात

हणाले. मला थोडेसे ओशाळ या सारखे झाले कारण हे सारे माझेच वणन
होते. आजोबा मला पाहून गोड हसले आ ण मलाह सोबत हसू आले. ते पढ
ु े
बोलू लागले,

"पोर तझ
ु ा

दे खणा आहे

हणजेच गाय ीताईचा चेहरा अगद ल यात राह ल असा

हणून मी तुला परवा बघताच मला तची आठवण झाल . माझे

मन मला नेहमी सं मात पाडत असते क खरच तू तचा पन
ु ज म तर
नाह स ना. पण जर असेल तर असे कोणते काम तचे अपूण होते
ती परत आल ?" थोडे थांबून ते पु हा बोलू लागले,

या मुळे

"असो, तर कुठे होतो मी, हा तर तचा चेहरा फार दे खणा होता,

वा यात ती सवाचीच फार लाडक होती. नाना साहे ब तर जीव ओतत होते
त यावर आ ण माई, तला तर आप या मुला पे ा सुमी आ ण माधव जा त
य होते." आजोबांनी जसे माधव चे नाव घेतले मा या

दयाची

पंदने

पु हा एकदा वाढू लागल .
"माधव?" मी श य ततके मा या चेह याचे भाव नॉमल ठे वले पण
आतून मलाच मा हती मी कती ए साईटे ड होते ते.
"हो माधव, काह काळ गाय ी

या आयु यातील एक अ वभा य घटक

होता तो. मी वा यावर ये याआधी पासूनच ते दोघे एकमेकां या फार जवळ
होते. एक

खेळायचे, रानात फरायचे, शाळे त जायचे, अ यास करायचे.

दोघेह फार हुशार होते. मला वाटले होते हे दोघे कधीच वेगळे नाह होणार
पण काळाने तसे होऊ दले नाह ." ते काह से उदास पणे नकारा मक मान
हलवत पुढे बोलू लागले,

"दे वा या मज पढ
ु े कोणाचे काह चालत नाह . दे वाची मज होती

र

हणून नानांनी या अनाथ मुलाला आप या घर आणलं. दोन वषाचा माधव,
यावर एकटाच फरत होता. नानासाहे बांनी याला पा हले आ ण या या

गावात याब ल चौकशी केल ते हा यांना समजले क , याचे नाव माधव
करमरकर असे होते आ ण याचे आईव डल काह कामा न म त जंगलात गेले
होते ते परत आलेच नाह त, आ ण ते पोर आई बाबांना शोध यासाठ बाहे र
गेले असणार ते हा ते भरकटले होते. या या शेजायाना

वतःच नाव प ता

दे ऊन, जर याचे आई वडील आलेच तर मा याकडे पाठवा असे सांगून नाना
घर घेऊन आले होते. यानंतर कोणीह

याला

यायला आलेच नाह ."

आजोबांना म येच थांबवत मी वचारले,
"गाय ीमाचे ल ना आधीचे नाव काय होते?" आजोबांनी वेळ न दवडता
लगेच उ तर दले,
"सुमन, सवाची लाडाची, आमची गुणाची, सुमनताई. पण

भाऊशी ल न होताच याने तचे नाव बदलले. आ हालाह
करायला लावल क

तला गाय ीच

न वचारला,
"पण

या

हणायचं

याने सवय

हणन
ू ." मी लगेच यावर माझा

माणे तु ह गाय ी आ ण माधव

या मै ीचं वणन केलात

मला तर वाटलं क हे दोघे ल न करतील. सुमीचे ल न
असावं?" या भत
ू काळाला कथेचं

ीकांत

ीकांतशी का झालं

प दे त मी वचारले.

"पोर माझी मरणाची वेळ आता जवळ आल आहे यामुळे मी काह

लपवणार नाह आ ण मला आता कुणाची भीती पण नाह .
पासूनच

ीकांतच आधी

ेम होतं सुमीताई वर. पण तो वयाने दप
ु ट ने मोठा होता त याहून.

याची प हल प नी जो पयत िजवंत होती तो पयत माधव आ ण

सुमीताईसाठ

याला काह च इषा न हती पण एक दवस तापाने फणफणुन

या या प ह या बायकोचा यशवंतीबाईचा म ृ यू झाला. यांना अनेक वष

मुलह होऊ शकले न हते यामुळे नानासाहे बांनी

ीकांतचे पु हा ल न

कर याचे सां गतले. यावेळी सम
ु ीताई माधव शवाय एकट च होती आ ण ह
संधी साधून

ीकांत भाऊने तचाच हात नानांना मा गतला. यांनी लगेच

होकार दला. घरातल ल मी घरातच राह ल हा यांचा हे तू असावा. आ ण

अ या कारे या दोघांचे ल न झाले. यानंतर वष भरातच यशवंतचा ज म
झाला." राहवले न जाऊन मी वचारले,
"माधवचं काय झालं?" बापरे पोटात गोळाच आला होता मा या. माझं
मन माधव साठ हळहळत होतं. माझा चेहरा सव काह सांगत असावा कारण
आजोबा लगेचच
"माधव

हणाले,
वतः कारणीभत
ू होता. सव काह ठ क चाललं होतं. मग काय

झालं कोणास ठाऊक? याला कोणाची तर साथ मळाल व तो सातासमु ा
पार लंडन ला नघून गेला. बॅ र टर हो यासाठ

हणून जो गेला तो सात ते

आठ वष परतला नाह . ऐन ल नाचे वय असतांना तो सम
ु ी ताईला सोडून
गेला. मा या मा हती नुसार तो

वतं सेनेम ये शा मल होता. आ ण

यां याच गु त कामासाठ तो मो हमेवर गेला होता. शकता शकता

गु तहे र च काम तो करत होता. मा या मते तो परत आला ते हा १९४७ साल
होते आ ण काह म ह यातच भारताला
याने आपले

ेम गमावले होते, कायमचे." आजोबा एवढे बोलन
ू शांत झाले

होते. या उपर अजून काह
शेवटचा

वातं य मळाले होते पण या साठ

यांना वचारणे मला जड जात होते पण एक

न मला वचारायचा होता. स यातर शेवटचा.

"माधवने काय केले मग, परत आ यावर?" मी चेह यावर तट थ भाव

ठे वत यांना वचारले. आता माझी अ व थता अगद
"तो कुठे तर

नघून गेला. पण

शगेला पोहोचल होती.

वातं य मळे पयत तो वा यावरच होता

आ ण १५ ऑग ट १९४७ नंतर कोणीह

याला पा हले नाह . कुठे गेला कोणास

ठाऊक. दस
ु याच दवशी माधव दसला नाह ते हा मी गाय ी ताईला वचारले
तर ती फ त हसल आ ण

द घ वास सोडत मी यांना

हणाल तो या या यो य जागी गेलाय. एवढे च."
हणाले,

"ओह, असो. आजोबा तु ह आता आराम करा. मला ह मा हती

द याब ल मनापासून ध यवाद. मी आता येत,े माझे ऑ फस चे काम मला

पूण करायचे आहे ." मी जाऊ लागले तसे यांनी मला थांबवले.
"पोर काह भलते सलते क
वेडावला होता. मला वाटते ती ग ची

नकोस. तुझा आजोबा या ग चीमागे
हणजे एक

म आहे . यात

वतःला

जा त गंत
ु वू नकोस. हो पण स याचा शोध न क घे. मी तुला काल रा ी

डा या बाजू या श यांनी वर जातांना पा हले होते. सहािजकच तू ए हाना या
खोल चे कुलप
ू ह तोडले असशील आ ण ग चीतह गेल असशील. हो ना?" मी
यांना मानेनेच होकार दला. ते मंद हसत
"तू

हणाल होतीस क तुला

हणाले.

व न पडतात, यात तुला कोणी पु ष

हाक मारतो. हे सारं खरं आहे ?" यांनी आपल एक भुवई वर करत मला
वचारले. आता काय लपवायचे,

हणन
ू मी सरळ यांना खरं सांगन
ू टाकले.

" व ने तर पडतात आजोबा, पण मला कोणी हाक नाह मारत. पण
मी

वतःला माधव समोर ब घतले आ ण आ ह

या या गाय ीला

हणजेच

व नातील मला, सोडून जा याब ल बोलत होतो." मी यांना स व तर सारं

काह सां गतलं. यांना व वासात घेतले तर मला आणखी बर च बार क

सार क मा हती मळू शकते, या आशेने.
"हं

म, असय तर, पोर तू जा, मला जरा वचार क

दे त या वर. हा

कार फार गंत
ु ागंत
ु ीचा आहे . याचा छडा लाव या खेर ज मला काह मरण

यायचे नाह . मी आशा करतो तू मला या पुढे काह कळ यास न क
सांगशील." ते फार आशेने मला

हणाले होते.

"हो न क , मला दे खील मदतच होईल. मी येते आता तु ह आराम

करा." मी जाऊ लागले ते हा ते उठले व मला बेड वर ल सव फोटोस एक
क न यांनी दले. ते घेऊन मी मा या खोल त परतले.
अ या तासापूव अगद कोर असलेल माझी पाट आता पूणपणे

मा हतीने भ न गेल होती. आता या मा हतीची यो य सांगड घालून मला हे
सारं कोडं सोडवायच होतं. आणखी मह वाचं

हणजे महावीर आजोबा आता

मा या सोबत होते. मला काह उ तरं हवी असतील तर मी यां या कडे
सहज जाऊ शकत होते.
*******
मी खुश होऊन अगद सहज मा या खोल त

दरवाजा उघडताच

वेश केला खरा, पण

णी मी भयाने एक जोरदार आ ण कक य कंकाळी

फोडल . माझे कान मा याच आवाजाने वाजत होते. मा या अंगावर कोणीतर
अंधारात झडप घातल होती. दस
ु याच

णी ओळखीचा सुवास आ ण नाजूक

शर र जाणव याने मी रलॅ स झाले. पण ह रश आ ण

वीण मळे ल ते

हातात घेऊन धावत मा या खोल त आले होते. तेह ओरडत,
"ए कोण आहे , कोण आहे ."

मी पटकन लाईट लावल तर र मी नामक श न
ू े अंधाराची संधी साधन
ू

मला घाबरव या या उ ेशाने मा यावर ह ला केला होता. पण मा या
मदतीला माझे सै य धावून आलेले पाहून तने मागे होत आ ण

वतः या

हाताची ढाल करत हार मानल होती. आ ह दोघांनीह घाबरले या हर श
आण

वीणकडे पा हले. नंतर यां या हातातील लाटणे आ ण झाडू पा हला

आ ण आ ह हसत सुटलो. जरा भानावर येताच ते दोघेह हसू लागले. काह
णभर हसन
ू ते आपाप या कामाला नघन
ू गेले.

व

मी दरवाजा लावन
ू घेतला आ ण र मीला एक छान पैक धपाटा दला

हणाले,

"तुझी म ती कधी थांबेल का गं? नशीब तु या पर युम मुळे मला

लगेच समजले क ह तू आहे स नाह तर एक वेळ मला वाटले एखा या
ा याने मा यावर ह ला केला

हणन
ू . पाणी दे मला जरा." मी जाऊन बेडवर

बसले आ ण र मी पा याची बॉटल घेऊन आल .

"हे घे, कती वेळ लावलास तू आजोबां या खोल त. मी बाहे न कान

लावून पण ब घतलं. पण ह दारं साउं ड ूफ आहे त क काय कोणास ठाऊक,
काह ऐकूच आले नाह मला. चल आता पटापट सांग, यांनी काय काय

सां गतलं तुला ते." र मी सारखी अधीरता मी चांगल च अनुभवल होती. मी
तला बस याचा इशारा केला आ ण पाणी पऊन झा यावर हातातील बॉटल

बेडसाइड टे बलवर ठे वल . आधी उठून मी दरवा याजवळ पडलेले फोटोस गोळा
केले आ ण पु हा येऊन र मी या बाजूला बसत

हणाले,

"हे मला महावीर आजोबांनी दलेत. यां याकडे जा याचा आजचा
नणय अगद यो य होता. मला आता गाय ी आ ण माधवचा भूतकाळ ब या

पैक ल ात आला आहे ." र मी मला चडून सव काह सांग यास बोलणारच

होती इत यात मी परत बोलून तला ग प केले,
" यांनी मला गाय ी या या वा यातील

वेशापासून ते त या

ीकांतशी ल नापयत सव काह सां गतलं ते असं...." आ ण मी पढ
ु चा अधा

तास तला सव काह मा हती दे यात आ ण त या

नांची उ तरे दे यात

घालवला. अखेर स माझे बोलणे संपताच तने आपले डोके खाजवायला सु वात
केल . ह र मीची सवयच होती एखाद गो ट समजत नसेल तर डोकं खाजवत
बसायचं. ती या हातावर फटका मारत मी तला थांबवले.
"अगं, बस कर. केस हातात येतील. असो, तर या सवाचा आपण नीट
वचार करायला हवा. तझ
ु ी ती डायर कुठे य

यात आपण काल पॉइं स लहून

ठे वलेले?" ती लगेच उठल आ ण मा या कपाटा या
काढल आ ण प हला पॉ ट वाचून दाखवला,

ॉवर मधून तीने डायर

१) रह यमय ग चीत जा याचा एकमेव माग असले या या खोल ला सीलबंद
का केले असावे? तो

ऐकू न मी लगेच उ र दले,

"याचे तर उ तर मळाले. हे काम महावीर आजोबांनी केलेले. आ ण
साहिजकच असे कर यामागे यांचा उ ेश कोणीह ते दार खोलू नये आ ण

ग चीचे रह य शाबत
ू राहावे हाच होता. ते लाल कपडे आ ण ती तीन कुलू स
ह फ त दशाभूल होती." मा या उ तराने सहमत होऊन र मीने दस
ु रा

न

वाचला,

२) चोर ग ची ह जवळ जवळ वीस फूट लांबीची आ ण पाच फूट

ं द ची आहे

हणजे ती वा याची मागची बाजू ब यापैक बाहे न यापते तर

दे खील तीला चोर ग ची का

हटले जाते?

"हे तर आजोबांना मी वचारलेच नाह ." भव
ु यांना आ या पाडत मी

हणाले. यावर खांदे उडवत र मीने शेवटचा
3) माधव कोण, सुमी कोण? यांची
तने

न वाचला.
व ने मला का पडतात?

न वाचून डायर बंद केल आ ण बाजूला ठे वल . मी लगेच

तला र लाय दला,

"वे ल, याचे ह उ तर आप याला मळालेच आहे , माधवचं पूण नाव माधव
करमरकर असन
ू तो भोसलचा

य

होती

हणजे माझे खापर पणजोबा तला वा यावर

सै नक आ ण बॅ र टर होता. सुमी
हणून नानासाहे ब भोसले

नातेवाईक न हता व तो एक

वातं य

हणजे सुमन कुलकण , आईबाबांना नको

घेऊन आले पुढे ती गाय ी भोसले झाल आ ण यामुळे माझी पणजी.
आता मला यांचे
बघ

व न का पडते? एक थेअर मा या समोर येतय
े ,

हणजे मी जर खरं च गाय ी भोसलेचा पुनज म असेल तर तचे कोणते

तर काम अपूण रा हले असावे
थोडे थांबले आ ण वचार क

यामुळे तने पु हा एकदा ज मं घेतलाय." मी

लागले. र मी दे खील त याच वचारात असावी

कारण तीने मला ड टब नाह केले.
मी एकंदर त सा या घटना प ह या पासून आठव यास सु वात केल

तसेच यांची एकमेकांत काह सांगड बसते का ते दे खील ब घतले. थो या
वेळाने मला जवळजवळ उ तर मळा यावर मी र मीला

हणाले,

"र मी मला आताच बँकेत जायचंय. तू एक काम कर, द

त काकांना

कॉल कर आ ण आज या मा या मी टं सचं शे युल लहुन ठे व मी येते
बारावाजे पयत परत. ठ क आहे ?" मी कपाटाकडे वळले आ ण बाहे र
जा यासाठ गड
ु यापयत लांब काळा

कट आ ण

म कलरचा टॉप बाहे र

काढला. पटकन कपडे बदलून तयार क न मी माझी कार घेऊन वा याबाहे र

पडले.
फार आशेने पुणे बँकेतील माझे लॉकर मी पु हा एकदा उघडले होते.

काल चा यांचा गु छ मी सोबत नेला होता आ ण मला ग चीत जा याचा माग
मळाला होता. याच माणे आज मी मळे ल ते पेपस आ ण व या सोबत

नेणार होते. बघू अजून काह मा हती मळते का. तसे महावीर आजोबा
आहे तच पण काह

न मला

वतः सोडवायला हवेत. मी सोबत नेले या

मो या पस म ये सव र ड़ी ग मटे रयल भरले. आता लॉकर म ये थोडे

पये

आ ण दा गने उरले होते. तेह काह कमी न हते, जवळ जवळ चाळीसएक
लाखांचा ऐवज असेल तो.
असो, मी ठरव या पे ा लवकरच वा यावर परत आले. र मी या
खोल चे दार ओपन होते ते हा मी डोकावून पा हले तर ती काह तर लॅ पटॉप

वर काम करत बसल होती. तीला ड टब न करता मी मा या खोल त गेले.
सव थम कपडे बदलून लांब पवळा कुता आ ण लाल रं गाची सफेद पोलका
डॉ स असलेल हे रम पॅ ट घातल .

बेड वरचे फोटो पु हा एकदा नीट ब घतले. गाय ीमाचे अनेक फोटो

होते यात. आता तला गाय ीमा बोलणे मला थोडे जड जात होते. खरं क
खोटं मा हत नाह पण मला

वतःलाच आदर द यासारखे वाटत होते.

मी हसत हसत एक-एक फोटो चाळत होते. यातील एका फोटोने माझे
ल

वशेष क न वेधून घेतले. तो फोटो बहुतक
े एखा या सणाचा असावा,

गाय ी आ ण त या क यावर एक साधारण दोन वषाचं मुलं होतं आ ण

बाजल
ू ा शट आ ण पॅ ट घातलेला माधव होता. तघेह कॅमे याकडे बघन
ू गोड
हसत होते. तो फोटो लॅ क अँड हाईट अस यामुळे ठकसे मागचे दसत

न हते पण फोटोचा बॅक ाऊंड ह वा याची मागची बाजू होती. यामुळे या

तघांम ये चोर ग चीच च

सु ा दसत होतं. लांब या लांब ग चीचा कठडा

दसत होता. मी बाक चे फोटो दे खील पा हले आ ण या नंतर मा या मु य

कामाकडे

हणजेच पेपस आ ण व या बघणार इत यात मॅडम आ या मला

ड टब करायला.
"अरे वाह! आल स पण जाऊन तू! बरं झाल आल स ते. द

हणाले आज दोन वाजता क तने

त काका

प
ु कंपनी सोबत फायनल बझनेस

ड कशन आहे . ह डील खूप मोठ आहे सो तुझा

ेझे स अपे

त आहे . या

नंतर आज वशेष असं काह ंनाह आहे जे तु या वाचन
ू होणार नाह , 'So,
just one meeting, and you will be free to do whatever you

want."अ तउ साहात र मीने मला एकच मट ंग आटोप यावर मी काह ह
कर यास मोकळी आहे असे सां गतले. मा या गालावर पटकन हसू उमटलेले

पाहून तीह पुढे होऊन मी बँकेतून आणले या व या हसत हसत चाळु लागल .
सग यात आधी आ ह मोकळे पेपस ब घतले. आ हा दोघीं या काह
वशेष असे हाती लागत न हते. यामुळे काह सा कंटाळा येऊ लागला होता.

मी एक शेवटची वह हाती घेतल आ ण तची पाने पलटू लागले. ती

हशोबाची वह असावी बहुतक
े . यातील ब याच पानांवर तारखा दे खील हो या.
सन १९४७, २० जून
तार ख वाचन
ू मी जरा चमकलेच. आज दे खील तार ख २० जन
ू होती.

मी बरोबर आज या दवसाच पण १९४७ सालचे लखाण वाचणार होते.

तारखे खाल थोडा हशेब होता आ ण या नंतर चार ओळी ल ह या
हो या. या अ या,
माझे जगणे मी यथ मानेन, जर मी मा या

दयाचे ऐकले नाह तर.

मला मेहनतीची भीती नाह पण थोडी मदत हवी आहे . आज जे लोक
मा यावर, त डावर हात ठे ऊन हसताहे त उ या तेच लोक त डात बोटे घालून
मा याकडे पाहतील. मला

वतःवर व वास आहे आ ण याची साथह न क

मळे ल याची मला खा ी आहे .
ढ संक पाची चाहूल या ओळीतून

प ट होतं होती पण कोण,

कोणास, आ ण काय सांगतेय हे काह मला समजले नाह . असो अजन
ू बरे च
काह

लखाण मला दसत होते पण ते सव वाच याची सवड न हती

मा याकडे,

हणन
ू मी ती वह मा या बेड या बाजल
ू ा ठे वल आ ण र मीला

लॅ पटॉप ऑन करायला सां गतला. माझे पुढचे बरे च तास मट ंग मधे गेले.
कधी सं याकाळ झाल हे कळले दे खील नाह . अखेर ज एक मो
स सेसफुल

डील मी

मळवलं होतं.

आता वाट बघायची होती ती आज या रा ीची आ ण......... माधवची.
-----

भाग ७

-----------------------------------------------------रा ी या करर शांततेत चांदणे बघत आ ण थंडगार वारा अंगावर घेत
आ ह नऊ वाज याची वाट पाहत होतो. या वेळी लपून छपून न येता आ ह
बनधा त कुलूप खोलून आत पोहचलो होतो. मी मनगटावर ल घ याळ दहा

वेळा ब घतले असेल, नऊला आता पाच म नट कमी होते.

वेळेच पण भार असतं ना, आता मला एक एक म नट एक एक तासा
माणे भासत होता आ ण जसे नऊ वाजतील तस ते पाच म नट पाच सेकंदा
सारखे स न जातील.
मी आ ण र मी काह ह न बोलता समोर ल नरस रानाकडे आ ण
भ यामोठया ड गराकडे पाहत होतो. आ ह नुकतेच छो या दारातून आत
आलो होतो. मी पुढे होत समोर ल कठडयावर हात ठे व यास गेले आ ण

अचानक हाताला व यत
ु लहर जाणवन
ू मी तो मागे घेतला होता. याच

णी ग ची या बरोबर म यभागी अंधारा या या का या पड याला फाडून

ल ख

काश जागत
ृ होऊ लागला आ ण आपले सा ा य याने अंदाजे पाच

फुटा या भागावर

था पत केले.

पण तो फ त उजेड होता. या जागेत आज माधव न हता, कोणीच
न हतं. माझे शर र एकाएक लोखंडाचा
होऊन समोर ल चंब
ु क पी

चंड साठा नमाण झा या सारखे जड

काशाकडे आक षत होऊ लागले. ती मा या मनाची

सु त इ छा होती जी मला या

काशात जा यासाठ

े रत करत होती.

या माणे मी पुढे पाऊलेह टाकल पण मा या सोबत असले या र मीला मी

काय करतेय याचा अंदाज येताच तने मा या कंबरे ला त या हातांचा घ
वळखा घालून मला वेळीस थांबवले होते. तचे हात सोडव याचा

मी तला वैतागन
ू

य न करत

हणाले,

"अरे सोड ना यार, मी फ त जाऊन बघणार आहे . बाक काह नाह ."
माझे

य न चालूच होते पण मॅडम काह बोल याच नाह त तो

शू यात वीरे पयत फ त बॉडीगाड सारखी माझी बॉडी गाड केल
जे हा आम या समोर पु हा एकदा तो
तने मला अखेर स सोडले आ ण

काश
तने. शेवट

काश अंधाराने गळून घेतला आ ण

हणाल ,

"मख
ु आहे स का तू? काय करत होतीस? एका मो या उ योगाची

CEO आहे स आ ण तूला लॅ नंग अँड एि स युशन टे नीक मा हत नसावी?

काह ह बॅक ाऊंड चेक न करता सरळ तू आत कसं काय जात होतीस. जर तू
माधव या काळात अडकल असतीस तर?" त या ओरड याने मी भानावर
आले आ ण मला माझी चूक ल ात आल . मी लगेच तला
"थँ स यार, आज तू होतीस

हणाले,

हणून मी एक मोठा वेडप
े णा करता

करता वाचलेय. पण.....?" मी पढ
ु े तला काह बोल याआधी पु हा एकदा या
स

या या कठ याकडे वळले आ ण हल याने आ ण थोडे घाबरतच याला

हात लावला. पण याखेपेस मला व युत लहर नाह जाणव या. तो रा ी या
थंड वातावरणात नज व वाटत होता पण काह
स

म नटांपव
ू

यात एक अदभत
ू

यता मला जाणवल होती. मी एका झट यात मागे वळले आ ण या

कठ याकडे बोट दाखवत र मीला थोडे अरखडत आ ण द घ वास घेत
हणाले,
"र मी! हा कठडा, हा..., यावर मगाशी मी हात ठे वायला गेले ते हा तो

इले कल चार ड होता. I felt it. हा लाकडावरचा लोखंडी प ा व यत
ु भा रत
होता र मी आ ण दस
ु याच

णी ते पोटल ओपन झाले. आ ण आता बघ,

हात लाव तूच, हे एकदम नॉमल आहे ." मी बोलत असतांना र मी मा या
बाजल
ू ा आल होती आ ण मी हात लावायला सां गत यावर तने लगेच
कठ यावर हात ठे वला आ ण भुवया जोडत

हणाल ,

"आता याचा काय अथ होऊ शकतो? " ती परत आपलं डोकं खाजवू

लागल . मी हसत त या हातावर एक चापट मारल आ ण त या

नाचे

मला वाटत असलेले उ तर दले,
"मा या मते हे रे लंग या पोटलचाच उगम

थान असावं. इथूनच

ओपन होतं असेल ते." मा या बोल यावर लगेच र मी आ चयाने पढ
ु े
हणाल ,

"ओह, अरे हो, तू तुझी इथल प हल आठवण सां गतल स ते हा तू

हणाल होतीस क तुझा हात एका दस
ु या हातावर पडला. याचा अथ एकच,

तू तुझा हात कठ यावर ठे वणार होतीस पण माग या काळातील गाय ीचा
हात आधीपासूनच या कठ यावर होता आ ण तुमचा एकमेकांना
ते हा अ याच व यत
ु लहर
ती दसू लागल पण तो
काळाचे

पश झाला

नमाण झा या असणार आ ण प रणाम, तल
ु ा

वाह फार

ॉगं नसेल यामुळे हे पोटल क हा

वार फ त पाचच म नटांनक रता स

य होतं असावे. काय बरोबर

ना?" मी भव
ु या वर क न मानेनेच होकार दे त पढ
ु े

हणाले,

"आ ण मला अस वाटतंय या सवात वेळेची गफलत झाल य. नयतीला
आ हा दोघींना भेटवायचेच असेल
दल
ु

हणून क काय तने दवस-रा

त केला आ ण आ हाला एकमेकांनसमोर आणले.

माग या काळाची सकाळ दसते."

हा फरक

हणजे आप याला

या मा याच तकाने मी थ क झाले होते.

असं होऊ शकतं का? मी वचार करत असतांनाच र मीचे दे खील वचार च
फरत होते. आ ह काह काळ या गॅलर तच उभे राहून रे लंगला टे कून वर

बघत होतो. शेवट जे हा माझे डोके पु हा एकदा जड होऊ लागले ते हा मी
र मीला खाल चल यास सां गतले. आ ह एकमेक ंना गड
ु नाईट बोलन
ू
आपाप या खोल त नघून गेलो.
माझं डोकं

याअथ ठणकत होतं याअथ न क च मला पु हा एकदा

माधव आ ण गाय ीचे

व न पडणार होते.

व न क हा यांची चोर ग ची

वरची माग या काळातील भेट. ते जे काह होतं ते मला पाहायचंच होतं
हणुन मी अ धक वेळ न दवडता, पटकन बेडवर गेले, लाईट बंद क न डोळे

मटून घेतले.

****
सकाळची सव कामे, यशवंताचे खाणे उरकून मी आम या चोर ग चीवर

माधवची वाट पाहत उभे होते. आज पहाटे पहाटे तुळशी वंद
ृ ावन ची पूजा

क न परतत असतांना याची नी माझी गाठ पडल होती ते हा मी याला
फ त, 'दहा वाजता ग चीवर' एवढे च बोलून आप या कामाला नघून गेले.
आता याने कतपत ऐकले कोणास ठाऊक. तो मलाच चारचौघात असन
ू
नस यासारखे वागवतो. बरोबरच आहे याचे. आमचे एकमेकांशी नाते
जगजाह र होते.

हणूनच तर नानांनी दे खील माधव नसतांना मा या

ल नासाठ कधी मला वचारलेच नाह पण जे हा अनेक वष तो परतलाच
नाह ते हा मा

यांची घालमेल सु

झाल .

"बोल, आलोय मी" अशी मागून ती ण आवाजात माधवची हाक येताच

मी मागे वळले. या या नजरे स नजर मळव यास थोडी भीतीच वाटतं होती.
याला कती दःु ख होतं होते याची पूण क पना होती मला. अ धक वेळ न

घालवता मी

हणाले,

"माधव, कालचे आपले बोलणे अधवट रा हले होते. तेच मला आता
तुला सांगायचंय. अजून काह वेळ तर कोणी मला शोधणार नाह . मी सव

कामे क न आल ये." तो फ त मा याकडे रोखून पाहत होता. मी पुढे बोलणे
चालू ठे वले,

"जसे मी तुला सां गतले, मला तुझी मदत हवी आहे . अथातच पै याची

नको, पण ते मळव यासाठ मला तुझी गरज आहे ."मी थोडं थांबले आ ण

या या चेह याव न या या उ तराचा अंदाज घेऊ लागले. या या कपाळावर

पडले या आ या सांगत हो या क तो ग धळात पडला होता क , न क मला
काय हवय यामळ
ु ं अ धक वेळ न घालवता मी लगेच पढ
ु े सांगू लागले,
"नानांनी मला आप याकडे पुरेसे भांडवल नाह

हणून सां गतले. एवढच नाह

तर उ योगधंदे बायकांची कामं नाह त, हे तल
ु ा जमणार नाह असे ह ते
हणाले. यावर मी यांना पैजेवर

शकते पण यांनी मला आडकाठ क

हणाले आहे क , मी हे क न दाखऊ
नये. तसे ते तयार झालेत खरे , मला

हणाले क काय करायचे आहे ते करा पण दै नं दन कामांवर याचा प रणाम
होता कामा नये आ ण आप या भोसल या इ तीला ध का लागेल असे काह
होता कामा नये आ ण बरच काह . तर मु ा हा आहे क , भांडवल आणायचे

कसे. तुला आठवतय आपण लहानपणी अनेक रोमांचक अनुभव घेतलेत. कुठे
कुठे हंडायचो आपण! आ ण असेच एकदा हंडताना माग या रानात अगद

आत गेलो होतो आपण." मी थांबले आ ण याने लगेच भव
ु या जोडत मला
वचारले,

"अगं तुला न क

हणायचंय काय? या जु या आठवणींचा आता काय

उपयोग?" थोडा वैतागलाच होता तो. मी याला मा या हाताने थांबवत

हणाले,
"असं रागवू नको ना रे , मी सांगते. या समोर ल रानातील ते गु त

भुयार आठवतंय आपण शोधलेलं? आपल नुकतीच पर
दोघेच नेहमी

ा होऊन आपण

माणे रानात जडीबुट शोधत फरत असतांना अचानक तो

छोटासा साप समोर पाहून तुझा तोल गेला होता आ ण तू रानवाटे या डा या
बाजू या झाडीत जाऊन पडलास." हसणे दाब याचा न फळ
पढ
ु े सांगू लागले. तो ह थोडा हसत मानेने हो

य न करत मी

हणाला.

"मी घाब नच तु या मागे झाडीत पोहचले तर, ते हा मी पा हले क तू

एका भ या मो या ख

यात घसरत जाऊन पडला होतास. आठवतंय?" मी

थांबले आ ण आशेने या याकडे पाहत होते. ए हाना मला काय हवंय हे
याला पुरतं कळून चुकलं असावं, कारण तो मा याकडे काह सा रागाने पाहत

होता. अखेर स

वतः या रागावर आवर घालून तो मला ओरडलाच,

"तुला वेडबीड तर नाह ना लागलेय? तुला तथे जायचंय? पुढे काय

झाले होते वसरल स का? मला या पुढे काह च ऐकायचे नाह आहे . हे सगळं
थांबव सुमी. नाह आहे ना भांडवल मग जाऊदे त. तुझं घर-संसार यात सुखी

राहा." एवढं बोलन
ू तो नघन
ू गेला. आता मला दे खील राग आला होता. पण
मी हार मानणार न हते. हार हा श दच मुळी मा या श दकोशात न हता.
"आज नाह तर उ या, तू मला न क मदत करशील माधव."
*****
अपण
ू मा हती मळा यामळ
ु े वचार क न क न डोकं अगद भंडावन
ू

गेलं होतं. एकमेकांशी बोलताना एवढं को यात बोलायची काय गरज होती या
माधवाला? खोल ख

यात पडला मग पुढे काय झालं? सांगणार कोण?

गाय ीचे बोलणे न ऐकता तो नघन
ू गेला होता! बचार

कती आशेने

या याकडे मदत मागत होती.

खरच काय असेल या रानाचं गु पत? गाय ीने ती जुनी आठवण

क न दे ताच काह

णांसाठ माधव या चेह याचा रं गच उडाला होता. नंतर तो

रागाने नघून गेला होता. सकाळचे सहा वाजत होते आ ण आता बाहे र ब या
पैक उजाडलं होतं. मु य

हणजे आज मला या रानात जायचे होते. गाय ीने

वणन केलेल जागा शोधायची होती पण तने काह खास असं सां गतलं
न हतं. एवढच क रानात चालताना माधव डा या बाजू या झाडीत पडला
आ ण तेथे असले या खोल ख

यात गेला. एव या या मा हती व न ती

जागा शोधणे अ य य होते पण जर मी खरच गाय ी असेन तर मला
काह तर आठवेल तथे गे यावर. अशी माझी एक वेडी आशा होती.
मी रानात जा याचे ठरवले.
सव

हणून

थम वा याबाहे र ल वाटे व न अधा तास जॉ गंग पण
ू क न मी

परत वा यासमोर आले आ ण आता वा या या बाहे र ल बाजूने उजवी कडील
वाटे ला चालत जाऊ लागले. वा याची कंु पण भंत जवळ जवळ पंचवीस फूट
तर उं च असेल

यामळ
ु े चोर क हा एखादे जंगल

वापद वा यात

वेश

करणे केवळ अश यच होते. जंगलात

वेश करताच गद झाडी आ ण उं चच

उं च आ ण पसरले या अंबराईने माझे

वागत केले होते. बाहे र या थंड हवेपे ा

या जंगलातील गारवा काह औरच होता.
या रानातुन चाल यासाठ नैस गक र या एक पायवाट तयार झाल

होती. तीच वाट पकडून आजूबाजूला बघत- बघत मी पुढे चालत होते. झाडे
झुडपे इतके दाट होते क वर ल आसमंत झाडांनी आ छादला गेला होता.
यामुळे सूय काश दे खील नीट ज मनीवर पडत न हता.

एकंदर त कमी
पोषक असे व वध

काश, झ बणारा गारवा आ ण भतीदायक वातावरणाला
ा यांचे आवाज ऐकून मला घाम फुटायची वेळ आल

होती. मी चालणे थांबवले आ ण आजूबाजूला बघत कपाळावर आ या पाडत
मला काह माग या ज माचे आठवते का ते पाहू लागले. पाच सात म नटे
डो यावर खूप जोर टाकून पा हला पण कसले काय! या सग या फ मी

गो ट आहे त आ ण रया लट मधे असे माग या ज मातील जागेवर जाऊन
या ज मातील घटना वगैरे काह आठवत नाह त, हे मला प के झाले आ ण
माझा शहाणपणा मला भार पड याआधीच झपाझप उल या दशेने चालत मी
सरु

तर या रानाबाहे र आले.
मागे बघत एक सट
ु केचा न वास टाकत मी माझी पावले घराकडे

वळवल . परत वा यात आले ते हा साडेसात होतं आले होते. 'ना

याची

तयार जवळजवळ पूण झाल आहे ', असे मला हर शने सांगीतल तस मी
लगबगीने मा या खोल त जाऊन, मा या सव

ातः वधी उरकून, ऑ फसचे

कपडे घालून बाहे र आले व सरळ माजघरात गेले. To my surprise र मी
आधीच येऊन ना

यासाठ बसल होती. त या बाजल
ू ा महावीर आजोबा

दे खील त याशी ग पा मारत होते. या दोघां या व
मागे खेचत मी

दशेस असलेल खुच

थानाप न झाले तस महावीर आजोबा लगेच

हणाले,

"आज सकाळ या चाल यात बराच वेळ गेला तझ
ु ा पोर ?" यावेळेस मी

थोडे साशंक होते क , र मी आ ण महावीर आजोबांना मा या काल या

व नाब ल सांगू क नको ते. या आधी र मीला मी अ तशय उघडपणे सारे

काह सांगत आले होते. मला अ या नकाराथ संवेदना कधीच जाणव या

न ह या. मी मा या मनातील क लोळ लपवत चेह यावर आनंद भाव आणत
यांना श य तत या लगेच उ तर दले,
"हो काल रा ी फार शांत झोप लागल होती ना मला

हणन
ू आज जरा

अ धक

स न वाटत आहे . मी माझा वॉक झा यावर रानात गेले होते. माझे

बोलणे पूण होते न होते तोच आजोबा एकदम दचकत

हणाले,

"काय? तू या रानात एकट गेल होतीस?" मी काह बोल या आधी

र मी दे खील

हणाल ,

"एकट का गेल होतीस? मला का नाह नेलेस सोबत?" ती अजन
ू

काह बोलणार तेव यात आजोबा बोलू लागले,
"अगं पोर असं काह ह क

नकोस या पुढे. कोणे एके काळी ते रान

माणसां या रोज या वापरात होते. या रानातन
ू लोकं दस
ु या गावी जायचे
पण गेल अनेक वष मनु याचे पाय
यामुळे तेथे जंगल

ाणी अगद

व चतच या ठकाणी पडले असतील.

बनधा त फरतात. आप या वा या या

भती मळ
ु े लोकांनी रानवाटे चा वापर कधीच बंद केला आहे ." ते द घ वास

सोडत थांबले ते हा मी लगेच माझे

प ट करण दे यास सु वात केल ,

"मला माह त आहे आजोबा क , ते जंगल जरा भीतीदायक आहे आ ण
खरच मी याचा आज अनभ
ु व ह घेतला. पण आज माझे तेथे जाणे मला
फार गरजेचे वाटले. आजोबा तु ह च
गाय ी या रानात फरायचे

हणाला होतात ना क माधव आ ण

हणुन? मग जर हा खरच पुनज माचा

कार

असेल तर या माग या ज मात या ठकाणानां भेट दे ऊन कदा चत काह तर
आठवेल, असे मला वाटले.

हणून मी या रानात गेले. मी तेथे गेले खरे पण

ते जंगल फारच भयावह आहे . काह पाऊले मी आत गेले असेल पण मला
असे वाटले जसे कोणीतर चहू बाजंन
ू ी आप यावर ल
या तेथील तो गारवा काह तर

ठे ऊन आहे , आ ण

व च च होता आजोबा. यामुळे मी जा त

वेळ न घालवता परत आले. हो पण या आधी मला काह माग या ज माचे
आठवते का

हणून मी डो यावर ताण दे ऊन

य न केला होता पण असे

काह मला आठवले नाह . एवढे च नाह तर ते रान दे खील प रचयाचे वाटले
नाह . यामुळे मी

वतः तेथे जाऊन नराश झाले आहे ." मी अखेर स थांबले

व मा या पु यात ठे वलेला ना टा खाऊ लागले. बाक ते दोघेह शांत होते.
सगळे आपाप या वचारात गंग
ु झाले होते.
मी दे खील तेच केले. मी
मा या काल या
मला नको

वतःला वचा

लागले, मला या दोघांना

व नाब ल का सांगता येत नाह आहे . आतून कोणीतर

हणन
ू सांगत होते. यामळ
ु े मी काह च बोलले नाह , कदा चत या

सवा मागे काह तर अथ दडला असावा. पण र मी, तला तर थोडी क पना
दे ऊ शकते ना. मी त याकडे पा हले तर ती खाल मान क न शहा या
मल
ु ा माणे आपला ना टा संपवत होती. आतन
ू मला नकारा मक संवेदना
मळा या. मग मी महावीर आजोबांकडे पा हले ते दे खील खात होते पण
वचारम न होऊन. यांनी लगेचच मा याकडे पा हले. मा या चेह यावर

न क च सं मात पड या माणे भाव दसत असावे कारण यांनी मला यां या
खोल त ये याचा इशारा केला. मी एकदा पु हा र मीकडे पा हले आ ण तचे
ल

नाह याची खा ी पटताच यांना होकाराथ इशारा केला आ ण आपला

ना टा संपवू लागले.
"र मी, दहा वाजता आप याला ऑ फसला जा यासाठ

नघावे लागेल

ते हा तझ
ु ा ना ता झाला क तू आव न घे. मला आत थोडे कॉ स करायचेत
तर मी मा या खोल त जातेय." असे बोलून मी मा या

ममधे पोहचले. पाच

दहा म नटे मी मा या लॅ पटॉप वर काम करत बसले असेल तोच दारावर
थाप ऐकू आल . मी दार उघडले तर आजोबा बाहे र उभे होते.
"अरे आजोबा, मी येणारच होते तुम या

उगाच? " आजोबा खुच वर बसता- बसता

ममधे. तु ह का

हणाले,

ास घेतला

" ास कसला इथ या इथे ये याचा? तू मा याकडे येणे कंवा मी

तु याकडे, काय फरक पडतोय. भेट होणे मह वाचे नाह का? बरं मला मा हत
आहे तु याकडे फार वेळ नाह , तर सांग तू का अ व थ आहे स आज?"
यांनी सरळ वषयाला हात घातला.

"आजोबा, मला तुम या कडून एक अ यंत म

वाची मा हती हवी

आहे ." मी थांबले आ ण यां याकडे पाहू लागले. ते लगेच

हणाले,

"हो वचार ना, मी तुला आधीच सां गतलय, तू मला काह ह

वचार, हा

नःसंकोश

हातारा या या शेवट या दवसात काह ह लपवणार नाह .

वचार." यां या बोल याने मला

ो साहन मळाले होते

समोर ल खच
ु त बसत वचारले,

हणून मी यां या

"ठ क आहे , तर मला सांगा. या वा याचे काह गु पत आहे जे तु हाला

मा हत आहे कंवा अपूण मा हत आहे पण थोडा फार अंदाज आहे . असं
काह ?" मी फार आशेने यांना वचारले होते, माझा
मि कलपणे

हणाले,

न ऐकून ते

"एक नाह अनेक गो ट मा हत आहे त मला. हा वाडा एक ऐ तहा सक
वा तू आहे . मुघलां या काळात हा वाडा उभार यात आला. शवाजी

महाराजांची भोसलवर फार कृपा होती. यांनी भोसलना सावकार चे काम
सोपवले होते. आता सावकार

हटलं क सोने-नाणे, पैसा-अडका आलाच.

यामळ
ु ं इथे काह गु त माग आहे त जे गावा या वेगवेग या भागात

उघडतात. अजूनह आहे त क बुजवले मला न क माह त नाह , पण होते हे
खरे ." यां या या उ तराने मला आणखी

न पडले होते. पण स या मला

वा याब ल जाणन
ू घेणे फार गरजेचे वाटत होते. कदा चत पढ
ु े जाऊन यामळ
ु े
मला या सव गो ट ंचा उलगडा हो यास काह मदत मळे ल,

हणून मी यांना

वचारले,
"हा वाडा सोडून अजन
ू कती

ॉपट आहे भोसलची?" आजोबा हसले व

हणाले.

"या वा या बाहे रचा सव प रसर भोसलचाच तर आहे . तू

नीट बघन
ू घे

हणजे तल
ु ा नेमक मा हती मळे ल. मा या मा हतीनस
ु ार हे

बाजूचे रान, या पुढ ल ड गर हे सव भोसल या मालक चे आहे .
आजवर कोणी येथे बांधकाम क
अन धकृत र या बांधकामाचा
अ त
ु रह याची
भत
ू ाखोताचा

ॉपट चे पेपर
हणून तर

शकले नाह . मागे एकदा एका ब डरने

य न केला होता पण जसे यांना या वा या या

चती आल ते सव लोक पळून गेले. तेच काय वा यात

कार आहे ह बातमी वा यासारखी पसरल आ ण आजब
ू ाजच
ू े

लोक गाव सोडून नघून गेले."

"हो मी वा यावर येतांना दोन वाटस ं ना प ता वचारत होते ते हा
यांनी मला हे च सां गतले होते. आजोबा मला तु ह या वा यातील गु त र ते

दाखवाल?" मा या वनंतीवर आजोबा हसले आ ण

हणाले,

"हो हो, का नाह . तू ऑ फस मधून परत आल स क सांग, आपण

जाऊया." या वर मी मानेने यांना होकार दला आ ण मी आध या दवशी
वाचत असलेल वह
खोलून वाचायला दले.

ॉवर मधन
ू काढल आ ण यांना मी वाचलेले वह चे पान

२० जून १९४७
माझे जगणे मी यथ मानेन, जर मी मा या

दयाचे ऐकले नाह तर.

मला मेहनतीची भीती नाह पण थोडी मदत हवी आहे . आज जे लोक
मा यावर, त डावर हात ठे ऊन हसताहे त उ या तेच लोक त डात बोटे घालून

मा याकडे पाहतील. मला

वतःवर व वास आहे आ ण याची साथ ह न क

मळे ल याची मला खा ी आहे .
वाचून झा यावर आजोबा आ चयाने मा याकडे पाहत

हणाले,

"हे गाय ीताईचे लखाण आहे ना? आ ण हे तर १९४७ चे आहे .
यावेळेस मी सतरा वषाचा होतो. मला चांगलेच आठवते,

यावेळेस ताईने

यवसाय कर याचे ठरवले ते हा सवजण तला हसत होते, नावे ठे वत होते.
याब लच तने ल हले आहे पण तने मदत कोणाची मा गतल होती?
माधवाची? पण तो तर तला पु हा एकदा सोडून गेला होता." आजोबा जणू
वतःशीच बोलत होते. मी यांना

प ट करण हावे

हणून

हणाले,

"आजोबा तार ख नीट वाचा." यावर यांनी पु हा एकदा तार ख

ब घतल .

"२० जून १९४७....यात काय असे वशेष दडले आहे ? मा या नाह

ल यात आले" आजोबांनी

नाथक नजरे ने मा याकडे पाहत मला वचारले

होते.
"परवा २० जुन होती आ ण परवाच मा या

व नात मी गाय ीला

माधवची यवसायाक रता मदत मा गत याचे पा हले होते. याचा अथ असा
क ......"
"क १९४७ साल २०२०
माझे वा य पूण करत

या समांतर चालू आहे . असेच ना?"आजोबा

हणाले. मी मानेनेच होकार दला. आ ह दोघेह काह

काळ शांत झालो, वचार क

लागलो. मा या डो यात कॅलडरवर मी दवस

मोजू लागले.
"५५ दवस. आजोबा मा याकडे फ त ५५ दवस आहे त. हे सव का

होतय याचा शोध लावायला आ ण माधव व गाय ीची मदत करायला. कारण
जसे तु ह सां गतले, भारत

वतं

होताच माधव कुठे तर

बरोबर?" आजोबांनी होकार दला. मी पुढे बोलणे सु

ठे वले,

नघून गेला,

"मी दहा वषाची असतांना गाय ी सु ा मा याच वयाची होती हे मी

वतः पा हलेय आ ण तु ह

तला या ग चीवर जे हा पण ब घतलात ते हा

ती लहानाची मोठ होतांना तु ह व मा या आजोबानी पा हले होते. यामुळे
मला खा ी आहे क मा याकडे ५५ दवस आहे त

या सा याचा सो य मो य

लाव यासाठ " यावेळी आजोबा कपाळावर अ धकच बार क आ या पाडत
मा या मताशी सहमत होत

हणाले,

"अगद बरोबर बोलल स तू पोर . आप याकडे आता फ त ५५ दवस

उरले आहे त. तू तुझे

य न चालू ठे व. माझा तुला पूण पा ठं बा आहे ."

एवढे बोलून आजोबा यां या कामाक रता नघून गेले आ ण मी मा

अजूनच वचार क

लागले, येणा या ५५ दवसांचा.....
-----

भाग ८

-----------------------------------------------------आज

थमच मी गाय ी उ योगा या पुणे

ँच म ये गेले होते.

एकंदर त सु वातीला आलेला अनुभव मंब
ु ईम ये आला तसाच होता. माझे

कमचार थोडे मा या ब ल साशंक वाटत होते मला. पण काह हरकत नाह .
थोडे दवस मा या सोबत काम क न मा याब ल काह शंका अस यास दरू
होईल याची मला खा ी होती.

काम करतांना कसा टाइम गेला समजलेच नाह . मी आ ण र मी पु हा

घराकडे नघालो. मला थोडे व च

वाटत होते. कालचे

व न लपव यामुळे

मनात अपराधी पणाची भावना जागत
ृ झाल होती. मी त याशी श य

ततका कमी संवाद करत होते. दवसभरात अनेकदा मी तला टाळले होते.

सहािजकच र मी सारखी मुलगी ग प तर मुळीच बसणार नाह . मा या
कारम ये पॅसजर सीटवर बसताच ती खेकसल ,

"काय झालय तुला? तू अशी तुटक का वागतेस मा याशी? आ ण तू

फार काळजीत पण आहे स. काह वाईट झालय का?" तने हाताची घडी घालत
वचारले. मी काह सेकंद त याकडे नस
ु ते पा हले, तने ह

कटा ानं मा या कडे पा हले. माझा आंत रक वाद ववाद सु

तत याच
झाला होता.

'सांगू क नको, सांगू क नको' अखेर स अधवट का होईना पण मी तला
सांगायचे ठरवले. मी गाडी सु
हणाले,

केल आ ण एि स लरे ट करत करत तला

"मी दवस भर वचार करत होते क असं काय आहे जे मी तल
ु ा सांगू

शकत नाह आहे . काल.... काल मला पु हा माधव आ ण गाय ीचे
पडले होते.

व न

व नात पु हा ती याची मदत मागत होती पण तो तला नाह

हणाला आ ण तचे न ऐकता नघन
ू गेला. खरं तर मला याचा फार राग

आलाय, जुनी

ड शप होती ना यांची मग अशी कशी ती संपू शकते. याने

तला मदत करायलाच हवी. मला तो भेटूदे चांगला जाब वचारे न मी याला."

मी वास घे यासाठ थांबले तोच र मीने नको ते वचारलेच,
"कसल मदत?" मी भुवयांना आ या पाडत र

याकडे ल

दे ऊ लागले

ते हा तने पु हा एकदा वचारले,

"यार!!! सांग ना कसल मदत?" मी त या कडे पटकन पा हले आ ण
पु हा एकदा र

यावर ल

मी मानेने नाह

क त केले.

हणून सांगत

हणाले,

"ते नको वचा स, मला नाह सांगता येणार. असं वाटतंय कोणीतर
मला रोकतय काह ह बोल यास. पण बाक आपण रा ी या मो हमेम ये
सोबत आहोत हे मा

खरे ." यावर ती काह च बोलल नाह . वाडा जवळ

आला होता ते हा मी अ धक चचा कर याचे टाळले.
मा या
गेले. ते

म म ये

े श होऊन मी आजोबांना भेटायला

वयंपाक घरात

वीणला कसल तर रे सपी शकवत होते. दोघांची लगबग चालू होती

यात मी आजोबांना हाक मा न यां या कामात भंग आणला होता, याचे
मला फार वाईट वाटले पण काय करणार राहवतच न हते.

"अगं पोर आता मी कामा या घाईत आहे . आता आपण नाह जाऊ
शकत ते माग बघायला." आजोबा दब या

वरात

हणाले.

"काह हरकत नाह आजोबा परवा र ववार आहे ते हा आपण दप
ु ार

जाऊया, आता मला फार भूक लागल ये आ ण आजचा बेतह

पेशल

दसतोय. चालू दे तुमचं मी र मीला बोलवून आणते."

थोडं चाचरतच मी र मी या खोल त गेले. ती नुकतीच

े श होऊन

बाथ म मधून बाहे र आल होती. मला बघून तने मला रागाने डोळे बार क
क न दाखवले. मी लगेच पुढे होऊन तला मठ मारत
"सॉर यार र मी, मी अगद
काह च लपवायचं नाह आ ण तसेह

हणाले,

ामा णकपणे सांगतेय मला तु यापासून
या गाय ीने अजन
ू काह

वशेष असे

याला सां गतलेच न हते. या आधीच तो नघून गेला. यामुळे मला ह सारे

अधवट मा हत आहे ." मी कान पकडत तला
तची नेहमीची

माईल दल व

प ट करण दले यावर तने

हणाल ,

"यार अंतरा, हा माधव फार अकड़ू वाटतोय मला. असा कसा नघून
गेला तो. आता वाटतंय याचं काळीज दगडाचं असावं" र मी थोडेसे चडत
हणाल . मी दे खील खांदे उडवत फे या मा
"र मी, गॉड

लागले.

ॉ मस. आज भेटूदे रा ी तो मला मी याला चांगलेच

झापणार आहे , बघच तू. चल तू

े श हो आपण डायनींग टे बलवर भेटू" मी

हाताने बाय करत त या खोल तन
ू बाहे र आले.
***

आ ह दोघी पु हा एकदा ग चीत उभे होतो. आज आ ह जेवणानंतरच

लगेचच येथे आलो होतो.

"र मी, तू मला या

काशात जा यापासन
ू थांबवलेलस. तझ
ु ं बरोबर

होतं, आपण लॅ नंग अँड एगजी युशन थेअर वापरल पा हजे. काह

शजतंय

का तु या डो यात?" यावर ती लगेच

हणाल ,

"हो, काल रा ीच यावर मी वचार करत होते. अंतरा आपण

टे प बाय

टे प काम क या असं मला वाटतंय. हे बघ, आता अजून पाच म नट बाक

आहे त तर मी आताच
त या पॅ ट

काशा या पल कडे थांबते आ ण तू इथे थांब." तने

या पॉकेट मधून दोन मोठे माकर पेन काढले आ ण यातील

एक मला दे त ती

हणाल ,

"जसा तो

काश पडेल तस आप याला याची बॉडर आखून

आहे . हा काळा पमनंट माकर आहे . या

काशा पासन
ू श य ततके लांब

राहा. आ ण हो या माधवाला बघ या या नादात हे काम वस
काय?" भव
ु या उडवत र मी मला चडवत

यायची

नकोस.

हणाल .

"एस मॅडम, समजले." मी एवढच बोलले आ ण र मी पटकन पल कडे
गेल आ ण तो
लागला. एक

काश का या कॅनवास वर पांढरा रं ग उमटावा तसा दसू

ण ते पाहून मी सु न झाले पण लगेचच र मीची हाक ऐकून

भानावर आले. तने सां गत या

माणे मी एक गडद अशी रे ष उमटवल

आ ण जाऊन कोप यात उभे रा हले. आज या
न हता. गाय ीह न हती. काल रा ी

काशात कोणी न हते. माधव

माणे आज दे खील मला तो दसला

नाह .
हळू हळू तो

काश मावळू लागला आ ण पु हा सव होते तसे शांत

झाले. र मी येऊन मा या बाजल
ू ा उभी रा हल . आ ह दोघी ग चीचा
आखले या या दोन रे षांमधील आयताकृती भाग बघत होतो.
"तर हे आहे आपले टाइम
हणाल .

ॅ हल पोटल." र मी आयता कडे बघत

"टाइम

े ."
ॅ हल पोटल? तू या वषयावर रसच केला आहे स बहुतक

तने लगेच होकाराथ मान हलवल व

हणाल ,

"अथात. गूगल चे पान न पान चाळले मी. हे पोटल हा एक दरवाजा

असतो एका काळातून दस
े आ टकल
ु या काळात जा याचा. मी वाचलेले बहुतक
मला का प नक वाटले पण काह थोडे आप याशी संदभ लाग यासारखे होते.
पण ते कसे नमाण होते हे मा

गूढ आहे .

येक पोटलची याची याची

टोर असते, आ ण नमाणाचे कारण ह वेगवेगळे असते. एवढे च मला समजू

शकले. आता हे पोटल का नमाण झाले हे माह त नाह पण कसे याचा

अंदाज आपण आधीच बांधला आहे " र मीचा या सग यातील इंटरे ट खरच
वाखण याजोगा होता आ ण

हणन
ू च तला मा या

व नाब ल न

सां गत यामुळे मला फार अपराधी वाटत होतं. पण कदा चत ते जे काह आहे
ते भोसलसाठ च असावे, यामुळेच मी तला काह सांगू शकत न हते.
"तझ
ु ं बरोबर ह असेल, असेल हे टाइम

ॅ हल पोटल, पण मला

काळात मागे जा यास काह रस नाह . कोण जाणो मी जर तथे अडकले
आ ण तथेच राहावे लागले
मला वचार ह करवत नाह ." अंगावर आलेले शहारे हाताने दं ड चोळत
घालव याचा असफल
हसत

य न करत मी तला

हणाले होते. यावर र मी लगेच

हणाल ,
"हो का? मग काल रा ी ह नोटाईझ झा यासारखी का आत जात

होतीस?" त या या ल ात आणून द यामुळे मी अ धकच सर यस झाले व
हणाले,

"हो यार र

या! कोणास ठाऊक काय झालं असतं काल? आप याला

या पोटलची संपूण मा हती असायलाच हवी. तरच मी

य

माधवला भेटू

शकेल. या!!! का नसेल आला ग तो आज पण? साला एक दवस दसला
फ त आ ण मग

व नात येऊन

ास दे तोय. इ डयट."

मी

अ या माधवला श या घालत असतांनाच मला र मी ने थांबवले,
"अगं थांब, थांब.

याला यातील काह मा हत ह नाह अशा नरागस

माणसाला उगाच काह ह बोलू नकोस. चल आपण परत जाऊ. आज नाह तर
उ या भेटेलच तो. एवढ घाई काय" त या या खांदे उडवत बोल यावर
मा या ल ात आले,
'अरे या, आपण हला only 55 days वाला आपला तक अजन
ू

सां गतलाच नाह आहे . ते हा आणखी वेळ न घालवता मी लगेच, एवढ घाई
का आहे ते, सांगन
ू टाकलं. यावर मग र मी
"I see, असं आहे तर.
का?" र मी ने

हणाल ,

हणजे 55 दवसानंतर हे पोटल बंद होईल

वतःलाच वचारात अस या

माणे तो

न मांडला.

"काय माह त? बघू गाय ीची ती वह नीट वाचायला हवी. काह संदभ

मळतोय का ते बघय
ु ात. चल आपण खाल जाऊया." असे बोलन
ू मी नघणार

तेव यात र मी ने मा या खां यावर हात ठे ऊन मला थांबवले आ ण मग ती
या आयताकृती पोटल म ये जाऊन उभी रा हल व

हणाल ,

"उ याची तयार क न जाऊया आपण" असं को यात बोलत तने
त या पॅ ट या ख यात हात घातला आ ण एक ह यासारखी खडे असलेल
हे अरपीन तने या पोटल या मधोमध ठे वल आ ण

हणाल ,

"हं , आता चल, जाऊया." मी या पीनकडे बघत तशीच उभे रा हले.
मा या मनातील

न समजून तने लगेच ए स लेन केलं,

"जर ह पीन उ या गायब झाल तर आपण हा तक लावू शकतो क

या भागा या संपकात आलेल व तू या काळातील लोकांना दसते. याने हे
स

होईल क तू या

का यात जर गेल स तर तो तुला पाहू शकेल." एवढं

बोलून ती चालायला लागल . त या मागे जाता जाता मी वचार क
अरे हो खरं च क , हा कती सोपा
यावर माझं मन मला
नाह

लागले.

योग आहे . हे मला का नाह सच
ु लं?

हणाले, 'कारण स या तुझी वचार मता माधव का

दसला या पुढे जातच नाह आहे .'

वतः या डो यावर टपल मारत मी

मा या खोल कडे जायला वळले ते हा र मीने मला वचारले,
"तुझे डोके जड झा यासारखे वाटतंय का तुला?" मी मानेने नाह

हणाले ते हा लगेच ती पुढे
"ह

म,

हणाल .

हणजे आज

व न नाह पडणार तल
ु ा, anyways, good

night, sweet dreams" मी तला same to you

मारल व आ ह आपाप या खो यांम ये नघून गेलो.
आता र मीला दे खील मा या
समजले होते क मला

हणून फॉमल मठ

व नांचे पॅटन समजू लागले होते. तला

व न पडणार असेल ते हा माझ डोकं दख
ु ायला

लागतं, जड होतं आ ण मला

चंड थकवा येऊन झोप येऊ लागते. आज असं

काह होत न हतं ते हा मी गाय ीची वह मा या बेडसाइड टे बल या
मधून बाहे र काडल आ ण खूण

ॉवर

हणून दम
ु डून ठे वलेले पान उघडून पुढे काह

लखाण मळते का ते पाहू लागले. या...हे मी आधीच बघायला हवे होते. या

वह त पढ
ु े हशोबा शवाय काह च न हते. तो एकच या या ाफ तेवढा होता.

रागानं ती वह खाड क न बंद क न मी पु हा एकदा ठे ऊन दल आ ण मला
आणखी काह मा हती मळते का
लागले.

हणून बाक पेपस आ ण बु स चाळु

अरे यार!!!!... असे कसे? सगळे भोसले उ योगा या सु वाती या

काळातील हशोब आ ण इतर परू क गो ट मांडून ठे व या हो या यात बाक
काह च न हते.

हणजे आता मला माझा शोध गाय ी या आ ण इतर कोणाह

पूवजां या व या क हा डाय या मळतात का यावर वळवावा लागणार होता.
या शवाय हे कोडे सट
ु े ल असे काह मला वाटत न हते.
****
बाहे र अजून अंधार होता. मी मा या मोबाईल

या घडा यात वेळ

पा हला तर फ त ४ वाजून १० म नटे झाल होती. मला काह के या पु हा
झोप येईना

हणन
ू मी सरळ उठले आ ण एव या रा ी आप याला कोण

बघणार आहे ? अ या आवेशात मी मा या आहे या अवतारात खोल बाहे र
पडले होते. केस व कटलेले, गल
ु ाबी रं गाची नळी फुले व लाल पोलका डॉ स
असलेला असा नाईट
ल पर.

स
े आ ण पायात सॉ ट लू टे डी बअर फेस असलेल

माझे पाय नेतील तेथे मी चालत रा हले. चौक पार क न मी वा याचा
आतील दरवाजा उघडला आ ण अंगणात आले. कुठे ह न थांबता सरळ

वा याला वळसा घालून परसात पोहोचले. थंड हवेची एक झुळूक झपकन

येऊन मा या अंगावर शहारे दे ऊन गेल . आपले हात अंगाभोवती गंड
ु ाळत मी
चालत रा हले. परसातील बहुतक
े झाडे, रोपे ह नवीन होती. रातराणीचा गद
सुगंध दरवळत होता. थोडं पुढे गे यावर

ाज ता या फुलांचा सुहास

रातराणीशी ट कर दे ऊ लागला. अंधारामळ
ु े मला नयनसख
ु घेता येत न हते
पण माझी सव

ाने य त ृ त झाल होती हे मा

न क . आता मा या

सोबत माधव असता तर तो ह सुखावला असता.
माधव? याचा वचार मला का यावे? या भत
ू काळातील भत
ु ाला तथेच

राहुदेत. मी मा या मनाला न टुन सांगत नमुळ या पायवाटे व न चालत

रा हले. मला ह जागा फार आंत रक सख
ु दे त होती. मा या अ तशय जवळची
आ ण आवडीची भासत होती पण खर तर मी जा त येथे कधी आलेच न हते
आ ण आता सतरा वषानी तर या जागेत अमूला

बदल झाले होते.

महावीर आजोबांनी परसाची फार छान काळजी घेतल होती. पुढे

कंु पणाची उं च भंत होती आ ण याला लागून व तारलेले, दाट पारं या
असलेले वशाल वटव ृ

होते. अंधारात याची ह आकृती बघून एखा याला

भती वाटल असती पण मला….. मला याला जाऊन ग च मठ मारावीशी

वाटत होती. एखा या जु या स याला फार वषानी भेटावे तसे काह से मला

वाटत होते. अ धक वचार न करता मी सरळ या या भोवताल बांधले या
उं बर यावर जाऊन बसले. चंतनात गंग
ु झाले या ऋशीमन
ु ीं माणे डोळे बंद
क न अंतमन एकवटू लागले.

डो यासमोर अनेक रं गीत छटा तरं गू लाग या, लाल, न या, पव या,

हर या, जांभ या, गल
ु ाबी, केशर वेगवेगळे आकार घेऊ लाग या. सारे रं ग

हळू हळू यांचा वेग कमी क न अगद संथ गतीने फ
अखेर स सव शांत झाले. मा या मनाला एका ता

लागले. आ ण

ा त झाल होती. मांडीवर

ठे वलेले दो ह हात मी बाजल
ू ा ठे वले आ ण ताठ बसन
ू रा हले. असा कती
वेळ गेला ठाऊक नाह पण को या प या या मधुर आवाजाने माझे
तट
ु ले. मी डोळे उघडले तर ल ख

यान

काश पडला होता. मा यासमोर अ यंत

संद
ु र अशी बाग होती. मा या समोर सरळ जाऊन उजवीकडे वळण घेणार ,

लाल छो या छो या दगडांनी बांधलेल एक पायवाट मला दसत होती. त या
दो ह बाजस
ू छान रं गीबेरंगी फुलझाडे होती. यांची रचनाकृती मांडणी केलेल
दसत होती. यावर वेगवेगळी फुलपाखरे आणखीन रं ग मसळीत होती.
आता मला राहवेना. मी उभी रा हले, माझा मोबाईल नाईट

स
े या

पॉकेट मधन
ू बाहे र काढला आ ण बागेकडे पाठ क न उभे राहत मोबाईल

कॅमेरा वर पकडत अनेक से फ स ि लक केले. फोटोत मी आ ण मा या मागे
ती पायवाट, फुलझाडे आ ण वा याचा मागचा भाग

प ट दसत होता. माझा

स
े दे खील म त उठून दसत होता. आता हा फोटो कोणाला पाठवावा. असा

वचार करतच मी बघता बघता वो सअँपम ये जात सरळ डे वडला तो फोटो
शेअर केला होता.
डे वडशी असे कती दवस फॉमल बोलणार होते मी? जर तो माझा
ए स बॉय ड असला आ ण मा या ऐन दःु खा या वेळी तो दस
या
ु
ु या मल
कुशीत होता हे जर खरे असले तर जे झाले ते ध न बस यात काह

शहाणपण न हते. टाळी काह एका हाताने वाजत नाह . अमे रकेत सेटल
हो यासाठ

याचा मला परु े परू उपयोग झाला होता. के हाह कॉल केला तर

तो असेल तसा धावून यायचा. याची मला एवढ सवय झाल होती क

ेम

आणखी काय असेल असा वचार क न मी याला होकार दे ऊन टाकला होता.
एक

कारे मला भीतीच वाटत होती क जर मी नाह

हणले आ ण तो

आप या आयु यातून नघून जाईल, मग आपले काय होणार? एक
भीती होती ती. पण

वाथ

ड शप या एकह पाऊल पढ
ु े मला टाकता आले नाह

आ ण मा या ल यात आले क

याला चुक या आशा दाखवून आपण छान

मै ीची पूत वाट लावल आहे . माझी ह चूक सुधारायचा मला चा स

मळ याआधीच नयतीने तची खेळी खेळल होती. माझे आई बाबा मा या

पासून हरावून घेतले आ ण मा या

पणाला कंटाळून डे वड एका अमे रकन

मुल या मोहाला बळी पडला. अथात मी याला रं गे हात पकडताच तो
भानावर येत मला जवळ क

पाहत होता पण ते श य न हते. मु य

मा या दःु खापुढे याचे काह मह व उरले न हते.

असो, मी याला माझा से फ पाठवला आ ण या या पूव माणे

मि कल र लायची वाट बघू लागले. मॅसेज ड ल हड झाला होता पण

हणजे

र लाय काह आला न हता. बहुतक
े झोपला असावा. तेथे आता रा

होती ना.

असा वचार क न मी मोबाईल ख यात ठे वला व एक द घ वास घेत
वातावरणातील तो मोहक सुगधं मा या मनात बंबवून घेऊ लागले.
साडे सहा वाजुन गेले होते. वा त वक आज र ववार अस यामुळे दवस

एव या लवकर सु
सु वात आपण
येऊन

कर याची काह च गरज न हती पण आज दवसाची

या

कारे केल ते फार आ हाददायी होते याचा मला

यय

वतःशीच हसन
ू , वडाला वंदन क न मी या संद
ु र बागेतन
ू पु हा

वा यात आले. आज जॉ गंगला मी सु ी दल होती.

वयंपाक घरात आता बर च खुडबुड ऐकू येत होती. मा या दोन

तासा या मे डटे शन नंतर
फ टंगची ने ह

स न होऊन मी म त हॉट शॉवर घेतला, नंतर

लु जी स आ ण सॉ ट कॉटन नायलॉन म

रं गाचे टॉप घालून माजघरात येऊन आनंदाने

वीणला हाक मारल .

" वीण एक म त कडक चहा टाका. आज ना
वाटतोय." मी असं
आता दे तो" असे

हणतातच

त असे हर या

याआधी चहा

यावासा

वीण लगबगीने कामाला लागत, "होय जी,

हणत आत नघून गेला.

"काय मग, परसात

यान लावून कसे वाटतेय." असंि मत हसत

आजोबांनी वचारले आ ण मा या बाजल
ू ा येऊ ते बसले. आधी मी जरा
चमकले पण मग लगेच शांत होत मी
"अगद शांत आ ण

हणाले,

स न वाटतंय. हे असं मी कधीच केल न हतं

आजोबा पण आज मी आपसक
या वडाकडे ओढल जावे तशी वचार न
ू
करता गेले आ ण मन एका

केले. आता मला फारच छान वाटतेय. मी

वचार करतेय हा माझा दन माचा भाग बन व यात काह हरकत नाह ." मी
मा याच वचारावर पु हा वचार करत

हणाले. आजोबा हसले आ ण यांनी

पढ
ु े जे सां गतले ते ऐकून मा या आंत रक शांतता,
वाजला. ते

स नता वगैरेचा बँड

हणाले.

"मी न यनेमाने पाच वाजता उठतो. परसात जातो. वटव ृ ाची पूजा

करतो. या माणे मी आजह तेथे गेलो ते हा मी तुला तथे डोळे मटून,
यान लावून बसलेले पाह लं. गणपती अथवशीष बोलून तू गणपतीची

आराधना करत होतीस. अगद गाय ी ताई करायची तशी. तचे ते वटव ृ
आवडीचे ठकाण होते. मनात काह
जाऊन

न कंवा दःु ख असेल तर ती तेथे

हे

यानसाधना करायची. आज तुह तेच केलेस. या उपर तुला अजून

काय पुरावे हवेत तू गाय ी अस याचे?" आजोबा थांबले. यां याशी बोलताना
र मी बाजल
ू ा येऊन बस याचे मा या

यानातह आले न हते.

"तुला अथवशीष येत?
े " असं तने मला आ चयाने वचारले. समोर

आले या चहाचा सुसका घेत मी तला "नाह , आ ण मी ते

हटले हे ह मला

आठवतं नाह " असे सांगीतल. यावर ती अजन
ू च हादरल आ ण वचारात

पडल . हे सारे कती अदभूत आहे असे त या चेह यावर भाव उमटलेले मला
सरळ दसत होते. थोडं तला मी तसेच ता कळत ठे वले पण मग मला काह
राहवेना आ ण मी हसतच सट
ु ले. याने ती अ धकच बच
ु क यात पडल .
जरा शांत होत तला

हटले,

"ते त ड बंद कर आधी, मधमा या पोळं बनवतील यात." यावर तने
त ड बंद केले आ ण "शीई ईईई...काय पण काय" असं

हणाल .

"नाह तर काय, एवढं मनावर घेऊ नकोस, अथवशीष येत मला. ते
आ हाला पढ जात लहानपणीच शकवलं जातं. हो पण ते मी
आठवतं नाह हे मा

हणाले हे मला

खरं . आ ण ते आता मला आठवतंय हे ह मला माह त

न हतं. असो. असेल, कंबहुना आहे मी गाय ीचा पुनज म. मी मा य करते.

पण याने मा या पु हा ज म घे याचा हे तू ल यात येत नाह हे ह खरं .

जाऊदे नको तो वचार आता. आजोबा?" र मीला र या स करताच मी माझा
मोचा पु हा आजोबांकडे वळवला. यावर ते "ह म? "असे
हणाले.

"ते वडाचे झाड कती जुने असावे हो?" मी कुतुहलाने वचारले.
"असेल अंदाजे दोनशे ते अडीचशे वष जुने." असे ते उ तरले.
"ओ ह, काश ते बोलके असते मी यालाच सारे वचा न घेतले असते.
तम
ु या

हण या

माणे जर गाय ी तचे मन या याकडे मोकळे करत

असेल तर या या शवाय अ धक मला कोण मदत करणार?" असे
मी

वतःशीच

हणाले.
****
माझी आ ण र मीची पण
ू दप
ु ार द

त काकांशी स व तर मंब
ु ई या

अपडे स घेऊन, पुढ या आठव याभारा या अपक मंग ऑडस, नवं
लॉ च चे काम, यांचे शेडु लंग, डि

ोड ट

बुशन यावर ि ह डओकॉल वर ड कशन

कर यात नघून गेल . या सवात जेव याचे राहूनच गेले. सं याकाळी पाच
वाजता

वीणने दप
ु ारचे जेवण गरम क न आ हाला वाढले. जेवण होता

होताच र मीला त या आईचा फोन आला आ ण तचा जळजळीत ओरडा
खाऊन अखेर स हतबल होऊन र मी तला

हणाल ,

"हो ग बाई, येत,े आताच येत.े कान चावू नकोस माझा. जरा अधा तास

तर धीर धरशील?" असं बोलन
ू तने कॉल कट केला.

"What is this यार र मी? आईशी असं बोलतं का कोणी?" नराशेने
खांदे पाडत ती

हणाल ,

"अगं मग काय क ? साला! एवढे मजनू आहे त मा या मागे पण

एकातह मला तो

पाक वाटतं नाह , हाच तो! असं मला

हणता येत नाह .

दयाचा ठोका चुकत नाह क कानात हायो लन वाजत नाह .

हणूनच माझी

आई इकडे तकडे मल
ु ं शोधत फरतेय मा यासाठ . आज सातवा मल
ु गा
येणार आहे मला बघायला आ ण

हणून मला आताच जावे लागणार आहे .

एक ल यात ठे व आज रा ी मी नसणार तर ह ग चीत तर तू जाणारच याची

मला खा ी आहे पण मख
ू पणा क न पोटल म ये घस
ु ू बसू नकोस. अजन
ू ती
हे अरपीन जागची हलल नाह आहे . पोटल ओपन झा यावर ती उचलायला

अजन
ू कोणी तथे आलेच नाह ते हा आपण काह ह संदभ काढू शकत नाह ,
so please, stay away from that पोटल. ok? promise me." असं
हणून तने माझा हात त या हातात घेतला आ ण घ

दाबला. या

हे अरपीन ब ल बोलन
ू तने मला मागे वाट पा हले या पाच रा ींची आठवण
क न दल . माधव

य

दसला आ ण पाठोपाठ याचे आ ण गाय ीचे

व नातील संभाषण याला आता पाच दवस झाले. या हे अरपीन वर आता
धळ
ू बसू लागल होती पण ते भत
ू काळातील भत
ू काह परत आले न हते.

जाऊदे त! नुस या या माधव या वचारानेच माझे मन याकुळ होते. मा या
मनाला आवर घालत मी र मीला

हणाले,

"हो आजीबाई, मी न क ऐक न तम
ु चं. आता जा आ ण आजोबा पसंत

पडले क लगेच कळवा मला." मा या काळजीने ती फार सर यस झाल

होती. मा या पाणचट जोक वर ती हसल दे खील नाह . माझाच पचका केला
ते हा मी स रअसल

तला

ॉ मस दे ऊन टाकले.

आई या धमक वजा ओर याने वैतागून पोरगी अगद दहा या

म नटाला वा यातून आपल

कुटर घेऊन नघून गेल . भोसले वाडी या

शेजार ल गावातील आप या घर ती अगद पंधरा म नटात पोहोचणार होती.

वा या या गेट पाशी उभे राहत मी तला हाताने बाय केल आ ण मागे
वळणार तेवढयात,
"र मी या जा याने आप याला ते गु त माग नवांतपानणे शोधता

येणार आहे त. मग, आपण जायचं का?" मा या बाजूला येऊन उभे राहत
आजोबांनी भुवया उडवत काह या उ साहाने वचारले. मी एक
बघता लगेच

हणाले,

"ले स गो"
-----

णह न वाट

भाग ९

-----------------------------------------------------"फार वषापूव , नानासाहे ब भोसलचे आजोबा अ पाजी भोसले यांनी

आपल पूण ह मत आ ण िज

पणाला लावून हे भुयार र ते शोधून काढले

होते, काह डागडुजी क न पु हा बांधले होते आ ण आज हे मी तुला दाखवू
शकतोय ते केवळ तु या आजोबा आ ण मा या म

यशवंतामुळे.

नानासाहे बांनी या सवात कधी रस घेतला नाह . यांना वाटले, भोसलचा
दडलेला खिजना ह भोसलचा

तबा वाढावा

हणून मुघल काळापासून सु

असलेल एक शु द थाप आहे . पण खरं सांग,ू हे सोने- दा गने वगैरे मला
काह

दसल नाह त. आ ह शोधू शकलो ते केवळ दरवाजे. एकूण सात

दरवाजे या वा यातुन बाहे र जातात. ते मी तुला दाखवतो." असं बोलत ते
मला चौक पार क न मु य दारा या बाजू या खोल त घेऊन गेले.

इतर खो यांसारखी खोल होती ह दोनशे बाय दोनशे फुटाची. एक

पलंग, दोन लाकडी खु या, एक कपाट, छोटसं टे बल बस.... खोल तील लाकडी
फ या घातलेल जमीन सोडल तर बाक काह
आजोबांकडे पा हलं तर ते माझंच नर
मळतेय का

वशेष न हतं तथे. मी

ण करत होते, क मला काह

हंट

हणून.

"नाह मला काह सापडत नाह आहे आजोबा. इथे एखादा गु त माग

उघडत असेल असे

थम दशनी तर नाह वाटत मला." मा या अधीरतेने

बोल यावर ते ि मत हसले व

हणाले,

"याचाच अथ हे माग बनवणारे लोकं यां या कामात सफल झालेत,
तु या सार या चपळ आ ण हुशार मुल ला दे खील यांनी चकवा दला आहे ."
आता ते मोकळे हसत होते यावर खांदे उडवत मीह हसले.
"चल दाखवतो" असं
पाऊल ठे वत मी ह
"ह
हसत

हणून ते कपाटाकडे वळले. यां या पावलावर

यां या शेजार कपाटासमोर जाऊन उभी राहत वचारले,

म! तर गु त माग या कपाटातुन आहे , बरोबर ना आजोबा?" मी

हणाले. मला एकदम लहानपणी ब घतलेला 'The Chronicles of

Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe' हा इंि लश सनेमा
आठवला. यातील लहान भावंड कपाटातून नार नया नावा या जादई
ु

दे शात

वेश करतात.

आजोबा होकराथ मान डोलवत

हणाले,

"गु त माग कपाटातून नाह पण कपाटा खालून आहे . मला हे कपाट

हलवायला मदत कर जरा." असं

हणतच ते कपाटा या एका बाजूला जाऊन

ते पढ
ु े ढकलू लागले. मी दे खील लगबगीने या या बाजल
ू ा जाऊन कपाट

सरकवु लागले. ते काह जा त जड नसावे कारण आ ह सहज ते बाजूला

केले. मी कपाटाखाल ल फळी घातलेल जमीन नरखून पाहू लागले. पण मला
स शया पद काह जाणवले नाह . ते कपाट एकूण पाच फ यांनी झाकलेले
होते आ ण

येक फळी ह अ या फुटाची तर असेल. मी काह बोलणार

तेव यात आजोबा खाल बसले व आप या खां याला लावले या पशवीतन
ू
यांनी मोठा

ु ाइवर बाहे र काढला. याचे पुढ ल टोक पसरट होते. यांनी

ते एका फळी या खाचेत घातले. तशी ती करर.... असा आवाज करत थोडी
वर आल आ ण आजोबांनी ती वर केल . या फळी या एका टोकाला आतील
बाजूने दरवा यासारखी बजागरे होती. आता यांनी पटापट उरले या चारह

फ या वर के या आ ण आम या साठ खाल उतर याचा एक चौकोनी माग
खुला झाला.
बर झाले आ ह पूव तयार नशी कामाला लागलो होतो. मी मा या

सोबत का या रं गाची एक सॅक घेतल होती. यात पाणी, ब क ट, चॉकलेट
बार, टॉच, छोटा नॅप कन, पोटबल चाजर आ ण असे बरच काह सामान भ न
घेतलं होत. आजोबांनीह एक झोळी म ये यांना आव यक ते सामान घेतलं
होतं.
आ ह आपापले टॉच काढून खाल काय दसतंय ते पाहू लागलो. तर

खाल जा यासाठ लाकडा या पाय या आ हाला दस या. मी पुढे होत आधी
खाल उत

लागले. मा या मागन
ू आजोबा उतरतांना फ या बंद करायला

वसरले न हते. खाल जमीन लागताच आजोबांनी टॉचने शोधून लाईट ऑन

केला. आ ह एका तळघरात होतो. अगद चार माणसे दाट वाट ने उभे राहू

शकतील एवडीच जागा होती ती. आ ण चार बाजन
ू े पाय या हो या. येथन
ू पढ
ु े
जा यासाठ माग असू शकतो अशी कोणतीह खूण मला

थम दशनी दसल

नाह या उलट कोणी इथवर पोचलेच तर याला ह पूव या काळची

कालकोठर वाटे ल. फार काळ येथे िजवंत राहणे श य न हते. बाहे र ल हवेला
ये याचा एक ह माग नस यामुळे ऑि सजन फार कमी होता. पाचच
म नटात याची जाणीव आ हाला होऊ लागल ,

हणन
ू आजोबा घाई करत पढ
ु े

झाले आ ण आधी या पाय यानं समोर ल दस
ु या पाय यांवर चढून यांनी
आपला खांदा समोर ल भंतीस टे कवला आ ण जोर लावून मागे ओढला.
तो एक दरवाजा होता बहुतक
े . यांना यां या वयामुळे फार जोर

लावता येत न हता यामुळे मी यांना बाजूला क न
म नटभरातच मला हा सारा यथ

वतः जोर लावू लागले.

य न आहे असे वाटू लागले पण आजोबा

मला हातानेच ' य न करत राहा' असं सांगन
ू

ो साहन दे त होते आ ण

अखेर स तीन ते चार म नटांनी ती भंत थोडी जागची हलल . यात एक फट
दसू लागल . आता मी या फट त मा या दो ह हातांची बोटे रोवून, पूण

जोर लावून ती मागे खेचल आ ण तो दरवाजा उघडला.
मी सकाळी

या वटव ृ ाखाल बसले होते तोच पु हा एकदा मा या

समोर होता. उ हे उतरल होती आ ण सं याकाळची धंद
ु वातावरणात पसरल
होती. बाहे र येऊन सव थम मी एक द घ वास घेत बागेतील सुगंध म

त

हवा मा या फुफुसांत भ न घेतल आ ण हात लांब पसरवत डोळे मटून
सु कारा सोडला.

"तर हा आहे प हला दरवाजा. इ तहासात कधी काळी या मागाचा
उपयोग झाला असावा, चो न बाहे र पड यासाठ ." आजोबांनी आपला अंदाज
य त केला यावर मी फ त "ह

म" असे

हणाले. आता माझे सारे ल य

पु हा एकदा या वडा या झाडाकडे क त झाले.
"आजोबा गाय ीला हे वडाचं झाड फार

य होतं का हो?" ते आणखी

काह दरवा या ब ल बोल या आत मी यांना मा या मनाला सतावत
असलेला

न वचा न घेतला.

"तुझी जशी

त कया आल या वडाला पाहून याव न मला तर

असेच वाटते आहे . ताई रोज पहाटे

या या कडे न य नेमाने जायची.

यावेळी तला जो आनंद मळत असेल तीच भावना तुला दे खील जाणवत

असावी. असो, जाऊया का आपण दस
ु ा तु या
ु या दरवा याकडे क तल

वडाकडे जायचंय? "आजोबांनी मि कलपणे मला वचारले. यावर मीह मंद
हसत "चला" असे

हणाले आ ण आजोबां या मागे जाऊ लागले.

आ ह पु हा एकदा याच दरवा याने आत गेलो आ ण आलो होतो तशे

पु हा वा यातील या खोल त पोहचलो. मग मी या फ या नीट लावून

घेत या आ ण ते कपाट होते तसे जागेवर लावन
ू दले. टाइम ् ब घतला तर
साडेसात होत होते. मा या मनाची घालमेल सु

झाल . आप याला उशीर

झाला तर माझी ग चीवर जायची वेळ चुकेल क काय, अशी मला भती वाटू

लागल . मला या गु त मागापे ा माधवला बघणे जा त मह वाचे वाटत होते.
इकडे आजोबा मा

उ साहाने मला भोस यांनी कती वचारपूवक या वा याची

उभारणी केल होती, वगैरे वगैरे सांगत होते, यावेळी माझे मन वेगवेगळी
कारणे शोधत होते. अखेर स मला ती सच
ु ल . मी चालता चालता म येच
थांबले. आ ह प ह या मज यावर आलो होतो. मी

हणाले,

"अहो आजोबा! एक गो ट मा या डो यातूनच नघून गेल होती. मला

अजट मट ंग होती साडेसात वाजता. अमे रकेतील

लाएं स आहे त

हणन
ू

आ ह ह वेळ ठरवल होती. अरे दे वा! मला जायला हवं. तु ह सु ा दमला
असाल आपण जसे जमेल तसे ते गु त र ते बघूया, चालेल का? मला भूक
पण लागल आहे . मी अ यातासात आवत घेते मट ंग, तो पयत तु ह

जेवणाचं बघा. चालतंय ना?" माझं मीच ठरवून टाकलं आ ण 'चालतंय ना' हे
फ त नावा परु तं वचारलं. मी खाल जायला वळले दे खील होते.

"हो काह हरकत नाह , पळ त.ू मी हाक मारतो तल
ु ा, ते हा ये

जेवायला." असा यां या बोल याचा लांबून मला आवाज ऐकू आला. मी लगेच
चौकातन
ू मा या खोल जवळ आले होते. मी यां या बोल या माणे पळालेच
होते पण ते मी यां याशी खोटं बोलत होते आ ण यां या नजरे ला नजर
मळवणे अवघड वाटत होते

हणून.

साडेआठ वाजता जेवण उरकले आ ण मी घाई घाईने ताटाव न उठु

लागले ते हा आजोबांनी मला हटकले.

"जरा थांब, मला माह त आहे तुला ग चीवर जा याची फार घाई झाल

आहे पण या जाद ू गर पासन
ू लांबच रहा. बाक तू सु

आहे स." असं

हणत

ते हलके हसले आ ण आत नघून गेले.

मी लगबगीने मा या खोल त जाऊन जरा माझे केस नीट केले. आ ण
जसे काह माधवला भेटायलाच जात आहे अ या तयार त ग चीवर गेले.
अजून नऊ म न स बाक होते. आज तर

याचे दशन होईल का? कती

तरसवशील माधव. आज ये आ ण मला तुला मनभ न पाहून घेऊ दे त. आज
र मी दे खील नाह , यामळ
ु े मला मा या मनातील कोणतीह भावना नं

लपवता, चेह यावर येऊ पाहणारे समाधान, उ साह नं लपवता तुला पाहता

येणार होते. असे उनाड वचार मा या डो यात येऊन गेले आ ण माझे मलाच
हसू आले.
ती चमचम या ख यांची हे अर पन आता धुळीने माखल होती यामुळे

ती या या ल यात येईल क नाह अ या शंकेने मी, आ ह आखले या

चौकट त गेले आ ण ती पन हातात घेऊन तला मा या पॅ टवर घासू लागले
आ ण तेव यात मला वातावरणातला झ बणारा गारवा जाणवला. मा या
शर रातील कण न कण या गार यात

हाहून नघा याने अंगावर सळसळून

काटा उभा रा हला. मी या चौकोनात होते,

काश उमटत होता आ ण मी

ब घतलं तर समोर ल अंधार मटत होता. मी पटकन लांब उडी टाकत
अंधारात घस
ु ले आ ण मला माधवची जड पु षी आवाजातील हाक ऐकू आल ,
"कोण आहे तकडे? कोण आहे ?" या या आवाजात आ चय होते पण
भती मा

न हती. मी अंधारात येताच या या चेह यावरचे ते बावचळलेले

भाव पाहू लागले. याला माझी चाहूल लागल होती. माझी पाठमोर आकृती
या या डो यादे खत गायब झालेल

याने ब घतल असावी. तो थोडा पुढे

आला आ ण मला इकडे तकडे शोधू लागला. हात समोर हवेत फरवून चाचपू

लागला. मग याचे ल य मा या हातातन
ू खाल पडले या हे अरपीन कडे गेले

व खाल वाकून याने ती या या हातात घेतल आ ण तो ती उलट सल
ु ट

क न पाहू लागला. आता या काळात अ या पी स हो या क नाह हे मला
माह त नाह पण तो या याकडे एखा या द ु मळ व तू पाहावे या माणे

पाहत होता. याने ती पीन या या पायज या या खी यात टाकल आ ण तो
समोर पाहू लागला. या या समोर एका दस
ु या व वात मी उभे होते हे
याला माह त न हतं. पण मला मा

बघतोय असे जाणवत होते.

तो अगद मा या डो यात डोळे रोखून

याचा दध
ु ासारखा गोरा रं ग, घारे डोळे , टोकदार नाक आ ण एकूणच

चेह याची ठे वण

य

बघून मा या पोटात गोळाच आला होता. तो काह

वेळ असाच शु यात बघत रा हला मग काह न समजन
ू आप या

रे मासार या सरळ केसांव न हात फरवत तो मागे वळला आ ण आजची
आमची भेट ची वेळ पूण झाल . ते हा याची पाठमोर चया अंधारात वल न
झाल .

मी सु न होऊन आहे तथेच उभी रा हले. आज सहा दवसांनी तो मला

दसला होता. मी र मीकडे याची केलेल त ार मला आठवल . 'मला याचा
फार राग आलाय, जन
ु ी

ड शप होती ना यांची मग अशी कशी ती संपू

शकते. याने तला मदत करायलाच हवी. मला तो भेटू दे चांगला जाब
वचारे न मी याला'. जर या या अ

तर तो

य

य

भेट ने मी एकदम गार पडले होते

मा या समोर आला तर बहुतक
े माझा दगडच होईल. मी

कसला जाब वचारतेय याला.

मी तथेच बराच वेळ उभी राह ले समोर ल माळराना कडे बघत आ ण
वा या या मंद झुळुक चा आनंद घेत. आता या या या भेट चा असर
ब यापैक मंदावला होता. माझं डोकं झा या

कारचा वचार कर यासाठ

मोकळ झालं होतं. आ ण हळू हळू मला मा या मख
ू पणाची जाणीव होऊ

लागल होती. आज जर मी वेळीच सावध होऊन आ ह आखले या रे षब
े ाहे र
पडले नसते तर? जे हा मी या चौकोनातील उजेडात होते ते हा मा या
डो यादे खत, मा या वतमान काळातील अंधाराला तो भूतकाळातील
गळून घेत असतांना मी

य

काश

पा हले होते. जर हे अव थांतर पण
ू झाले

असते तर? मी भूतकाळात अडकले असते का? आ ण माधव
समोर काह च दसले नसते? ओह!!!! याचा अथ जर मी

माणे मलाह

काशात थांबले तर

मी तेथेच अडकेल असं तर नाह ना?
र मीला मला हे सांगावे लागणार होते. या
अजून कोणी ह मला मदत क

करणात त या शवाय

शकणार नाह याची मला खा ी होती. कारण

रोमांचकार मॅडम र मीला या सवात मा याहूनह जा त इंटरे ट होता. तचे

नेहमीचे उ साहपूवक बोलणे आ ण मला ऐकून घेणे मला आठवले आ ण मला
हसूच आले. तसेच मंद हसू चेह यावर ठे ऊन मी मा या खोल त परत येऊन
आज दवस लवकर संपव याचे ठरवले आ ण झोपी गेले.
*****
माधव मला

ेमाने हाक मारत होता. "अंतरा, अंतरा ऊठ, ऊठ...मी

आलोय." पण मी डोळे उघडायला वेळ लावला तसा तो आणखीच आवेगाने
मला हाका मा

लागला. "अग ऊठ, सकाळ झाल आहे , आज तुझी जॉ गंग,

ना टा सगळं च रा हलय" याची मा यासाठ काळजी ऐकून मी झोपेतच हसले.
तसा तो परत बोलू लागला. आता याचा आवाज बदलू लागला होता.

"अगं, हसतेस काय? ऊठ मी आल ये. रा ी मा या शवाय यायल स
क काय, अगं मट ंग आहे ना नऊ वाजता." नऊ, नऊ हा आकडा ऐकताच
मी डोळे उघडले आ ण ते चोळत चोळत आजब
ू ाजल
ू ा आ चयाने बघू लागले.
"र मी? तू कधी आल स? नऊ वाजले?" मी तातडीने उठत तचे उ तर

न ऐकता टॉवेल आ ण कपडे घेऊन सरळ बाथ म म ये घस
ु ले. बाहे न र मी
मा याशी बोलत होती,

"काय मॅडम, काल रा ी न क काय केलस तू? माधवला भेटल स क

काय? क

याचं

व न पा हलस परत?" त या

नांना मी एकच उ तर

दलं "हो" ते ऐकून ती हाद न मा या दरवा याजवळ आल असावी. तची

झपाझप पडलेल पावलं मी आतून ऐकल आ ण या मागो माग, थोडी भती
आ ण थोडा उ साह त

न मला अगद जवळून ऐकू आला,

"काय? तू याला भेटल स? कसं काय? आ ण तू परत आल स? तर

तुला मी सां गतलं होतं, उगीच काह वेडप
े णा क

नकोस

हणून. अंतरा यार

बाहे र ये, राहूदे तझ
ु ी ती आंघोळ. मला सांग आधी काय झालं काल ते." ती
बाथ म या दारावर जोर जोरात थापा मारत होती.

मी आतून ओरडले, "अगं हो...हो..., जरा दहा म नट धीर धर. एवढ

पण ए ससाईट होऊ नकोस. मी सांगणारच आहे तुला". एवढ बोलून मी

मा या कामाला लागले. र मी काह वेळ मा या बाथ म पाशी घुटमळत

थांबल असावी आ ण मग जाऊन धपकन बेड वर बसल असावी. बाहे न
येणा या आवाजाव न त या हालचाल ंचा मला अंदाज येत होता.

वतःशीच

हसत मी श य तत या लवकर बाहे र पडले. मला पाहताच ती उ तेिजत
होऊन

हणाल ,
"यार अंतरा आता नऊ वाजतील. एक काम कर ना ह

मट ंग

पो टपोन कर आधी. आपण नीट बोलू, तुझा ना टा ह बाक आहे ." मी
मानेने होकार दे त माझा फोन हातात घेतला आ ण द

त काकांना सांगून

कॉ फर स मट ंगचा टाइम बदलला. यांनतर मी गु त मागाब ल सोडून इतर
सव काह र मीला स व तर सां गतले. तने मा या कडून काल रा ीचा पूण

संग मधे न बोलता ऐकून घेतला. मी सांगताना त याकडे पा हले न हते.

मी आपले शू यात बघत काल चे संपूण च ं पु हा एकदा साकारत होते.
".......आ ण तो पु हा गायब झाला" असं

हणून मी थांबले व त या

कडे पा हले तर ती त डाचा आ वासून, दो ह हात छातीशी ध

ध न एकटक

मा या कडे बघत होती. त या त डावर चुटक वाजवत मी हसत तला
हणाले,

"ओह मॅडम! भानावर या, एवढं काह

स रयस नाह आहे यात. कती

शॉक बसलाय तल
ु ा यार. चेहरा बघ आर यात. घाम फुटलाय तल
ु ा तर." मी
हसत होते. एरवी म कर करणार र मी आता खूपच गंभीर दसत होती.
जे हा ती काह च बोलल नाह ते हा मीह
हातात घेतला आ ण

सर यस होत तचा हात मा या

हणाले,

"ओके, ओके मी मा य करते कालची घटना मला फार महागात पडल
असती पण र मी, मी मु ामून नाह काह केलं ग. सगळे न शबाचे खेळ

आहे त. दे वाची मज असेल क माधव ला मा या अस याची चाहूल लागावी
हणून कालचा

संग घडला असेल." मी खांदे उडवत

हणाले तशी ती बोलती

झाल ,

"हो आज रा ी जाऊन उभी राहा या पोटल म ये आ ण जा भत
ू काळात

आ ण अडक कायमची."ती ताडकन उठून उभी राहतच

हणाल . मा या

उठले आ ण तला हलकेच मठ मारल . तशी तनेह

ेमाने मा या

डो याव न हात फरवला. मा या पासून दरू जात ती

हणाल ,

काळजीपोट ती घाब न गेल होती हे मला सरळ दसत होतं. मी दे खील

"अंतरा या पुढे असा मूखपणा पु हा क

नकोस. वचार कर ना जर

याने तुझा हात पकडून तुला थांबवले असते तर? तूला बाहे र येताच आले

नसते तर? तू काय केलं असतस, जर तू कायमची अडकल असतीस तर?
असे कती तर

न एका म नटात मा या डो यात येऊन गेले. मा हती आहे

तुला, इत या वषानी मला माझी खर मै ीण भेटल आहे तला मी अशी
गमावू नाह शकत" यावर मी तला हसत
"हो का?

हणाले,

वाथ मुल . तुझी मै ीण दरू जाईल मग तुझे मनोरं जन कसे

होईल? आपण कोणाला चडवून मजा घेणार? असे वचार प हले आले

असतील तु या खो यात." त या डो यावर टपल मा न मी लांब झाले.
"चल, चल असं काह नाह . मला मा या आयु याचा जोडीगार

मळालाय काल, तुझी काह गरज नाह मला कळलं का." तीच हे म कर तील

बोलणे ऐकून आता माझी वेळ होती त या मागे लाग याची. मी उ कंठे ने
तला वचारले,

"अरे हो, काल तुझा बघ याचा

ो ाम होता ना? आवडला का मुलगा

तुला? सांग ना! लवकर सांग" यावर ती हसल आ ण आ ह दोघी पु हा
बेडवर मांडी घालून बसलो आ ण ती बोलू लागल ,

"काय सांगू तुला, काय मुलगा होता तो. काल घर गेले तसा आई ने

मला याचा फोटो दाखवला. गोरापान, चकना चेहरा. स क केस वगैरे वगैरे.
फोटो बघन
ू च मला याला
हसत

य

बघ याची मनापासन
ू इ छा झाल ." ती

हणाल आ ण मा याकडे बघत थांबल

वचारले,

यावर मी तला न राहून

"काय सांगतेस, मग आवडला तल
ु ा तो? एकांतात भेटून बोललात क

नाह तु ह ? सांग ना! मला सगळं सांग." मा या बोल यावर ती

खदळायलाच लागल . मोबाईल हातात घेऊन तने हा सऍप मधील आईने

दाखवलेला फोटो मला दाखवला. याला बघून मी लगेच

हणाले,

"छान आहे क , मग काय नणय घेतला आहे स तू? आई बाबा काय

हणताहे त तुझ?
े " आता जरा मी

वतः या उ साहाला आवरले होते. एक द घ

वास सोडत तने पु हा एकदा बेड वर ठे वलेला मोबाईल उचलला, फेसबुक

ओपन केल आ ण काह सच क न या मल
ु ाचा दस
ु रा फोटो मला दाखवला.
आ ण तो पाहून मी दचकुन

हणाले,

"हा..हा तोच मुलगा आहे ? आई श पथ!!! कसला वेगळा दसतोय हा."

माझी तर बोलतीच बंद झाल . मग थोडं थांबन
ू एक सु कारा सोडत र मी
बोलू लागल ,

"सगळी फोटोशॉप ची कमाल! अग हा फेसबुक वर पण चांगला

दसतोय,

य ात ब घतलं असतंस तर तल
ु ा आणखीनच ध का बसला

असता. सावळा चेहरा, यावर सगळी कडे टपोरे पंप स आ ण डाग होते.
याची ती फसवे गर मा या आई या सांग याव न मी बाजूला ठे वल आ ण
या याशी बोल यासाठ

हणन
ू आम या बागेत घेऊन गेले याला आ ण

या या बोल यात या पु षी अहं कार बघून तर माझी तळपायाची आग

म तकात गेल .

हणे ल नानंतर मा या बायकोने साडीच नेसल पा हजे, रोज

कामावर जा याआधी आ ण आ यावर घरची सव कामे तने करावी आ ण
अजून बरे च काह बोलला तो. आज या काळातील जूनं मॉडल नघाला तो."

आता त याकडे आ वासन
ू बघ याची वेळ माझी होती. माझं त ड बंद करत
ती पुढे

हणाल ,

"Dont worry my dear, याला माह त न हतं तो कोणाशी बोलतोय.
चार चौघात अशी काढल ना याची, मे याहुल मे या सारखं झालं याला.
मान खाल घालून नघून गेले सगळे ." ती हसत
पुढे होऊन तला वचारले,

हणाल

यावर मी लगेच

"मग आई बाबा ओरडले तल
ु ा?" माझी काळजी मा या आवाजात

उतरल होती. तने नकाराथ मान हलवत मला सां गतले क ,

"हाट!!! उलट मीच ओरडले दोघांना. अंतरा हा सहावा नमुना मी काल

बघीतला. आता मी सरळ सरळ सांगीतलं घर क , करे न तर ल ह

यॅरेज

नाह तर मला काह इंटरे ट नाह . मी ल नच करणार नाह ." मी तचे दो ह
हात मा या हातात घेत यांना दाब दे त तला
"तू बघ तुझा राजकुमार तुला शोधत

हं टले,

वतः चालत येईल तु या

आयु यात. तल
ु ा याला शोधावे लागणारच नाह ." ती म क लपणे हसल व
हणाल ,

"I wish the same for you my sister." आ ह पु हा एकदा

एकमेकांना मठ मारल आ ण बाहे र ना

-----

यासाठ

नघालो.

भाग १०

-----------------------------------------------------"अगं कती वेळा सांगू तुला र

या? ती पन माधव ने या या

पायजा या या ख यात टाकल . आ ण ती तो घेऊन गेला सोबत. आता तू

मागे ये. नाह तर आज तू अडकशील आत. फ त पाच म नटं बाक आहे त

नऊ वाजायला. ये मागे!" मी आ चयच कत झाले या र मी या दं डाला ध न
तला आम या ल मणरे षा बाहे र ओढले. हो ल मणरे षा. मा या सोबत काल
रा ी झाले या या

संगामुळे आ ह

ठे वले होते. थोडं ि थर झा यावर र मी

या दोन रे षांना ल मणरे षा असे नाव
हणाल ,

" हणजे, तु या ल यात येतंय का, इतके दवस ती पीन कोणी

उचलल नाह

हणून पडून होती. पण याला ती दसल , याने उचलल

आ ण तो ती घेऊनह गेला. अग या पोटल मधे असूनह ती गायब नाह
झाल पण माधवने उचलल आ ण तो तला या या जगात घेऊन गेला.
याचा अथ तो तुला ह घेऊन जाऊ शकत होता. कदा चत ते पोटल बंद

होईपयत याने तुला ध न ठे वले तर तू तथेच राहशील. अंतरा आप याला
या काळात जा याचा माग जवळ जवळ समजलाय. आता परत ये याचा

माग समजला तर आपण बनधा त पल कडे जाऊ आ ण परत येऊ शकतो."
ती भांबावन
ू गे यासारखी
वाजले आ ण काळाचे

वतःशीच बोलत रा हल आ ण तेव यात नऊ

वार खुले झाले. आ ण र मी ग प झाल .

आम या समोर माधव उभा होता. तो आम याच दशेने शोधक नजरे ने
पाहत होता. कदा चत काल या

कारामुळे याचाह ग धळ उडाला असावा.

या या हातात ती पीन तो चाळवत होता.
"काल याच वेळेस ती दसल होती. कोण आहे स तू? कुठे आहे स तू?

मला तुला पु हा भेटायचंय. तो माझा भास होता का?" याचे ते पुटपुटणे

आ ह ऐकले आ ण एकमेकांकडे पा हले. मा या नजरे त आ चय तर त या
नजरे त मि कलपणा आ ण आनंदाचे भाव होते. मा या काना या पा या
गरम झा या हो या. आ ण मला खा ी होती माझे गालह ए हाना टोमॅटो
सारखे लाल झाले असावे. र मी त डावर हात ठे ऊन हसत होती. आ ण मला
एकटं सोडत बाहे र नघून गेल . तो बचारा उतावीळतेने येरझा या घालत
होता. मी समोर न दस यामुळे अखेर स नकाराथ हलवत तो

वतःशीच

हणाला,

"छे , छे माधवा, काल तुला भासच झाला होता तो, पण मग ह व तू

त याच हातातून सुटल होती." मग थोडं थांबून पु हा इकडे तकडे नजर
फरवन
ू तो

हणाला, "माझा हा एकाक पणा बहुतक
े मला वेड लावणार आहे ."

याने एव या आत दःु खाने सु कारा सोडला क , मला जाऊन याला मठ त

घेत 'तू एकटा नाह स, मी आहे ना तु या सोबत' असे बोलावेसे वाटू लागले.
पण ते श य न हते. अखेर तो भत
ु काळ होता आ ण मी वतमान, तो दवस
होता मी रा .

मी श य होईल तेवढे नरखून याला पाहत रा हले, अगद तो अंधारात

वल न होई पयत. तो दसेनासा झाला आ ण मी डोळे मटून घेतले. याची
तमा मा या मनात को न घेऊ लागले. काह वेळ असाच गेला. मग

मा या खां यावर हलकेच थाप दे त र मी

हणाल ,

"जाऊया का आपण?" यावर मी त याकडे बघत तला

हणाले,

"र मी मला थोडा वेळ इथेच थांबायचंय, तू पुढे होतेस का? मा या

म

मधेच थांब, आलेच मी." तने मानेनेच होकार दला आ ण ती नघन
ू गेल .
या स

यावर आ ह मागे काह काळात बरे च बदल केले होते. इथे

सफाई क न वापरत नसलेला जुना सोफा आणुन ठे वला होता आ ण या या
जोडीला छोटासा ट - पॉय पण होता.मी सो यावर बसले आ ण मागे डोकं
टे कत वचार क
होतं. आ ण
होत होतं, क

लागले. एकाच लूक म ये माधव ने मला

ल नबो ड केलं

या वेदनेने याचे डोळे मला शोधत होते याव न हे च

प ट

याला मला पु हा भेटायचंय. पण एकाच ओझर या भेट ने तो

एवढा आतुर कसा झाला. मला काह क न याला भेटायला हवं. माझं आ ण
याच तर काह भ व य नाह पण याला गाय ीला मदत कर यासाठ तर
व ृ त करायला हवं. तला काय हवं हे तर कळू दे त.
पण भेटणार कसं? काह तर माग न क

नघेल. यासाठ मला र मी

शी बोलाव लागेल. माझं तर डोकं सु न झालय. बघू तला काह सुचतंय का
ते. मी ताडकन उठले आ ण खाल जायला नघाले.
******
मी मा या

म म ये गेले ते हा र मी येरझा या घालत होती. मला

पाहताच तने पलंगावर बैठक घातल आ ण मला बस याचा इशारा केला.
"काय मॅडम? तम
ु ची तर पार वकेट पडलेल

दसतेय" मी काह ह भाव

न दशवता नुसते त याकडे ब घतलं, यावर ती हसत मला

हणाल ,

"तू मा यासाठ मा गतलेल इ छा दे वानी तु यासाठ च आधी पूण केल

बहुतक
े . बघ तझ
ु ा राजकुमार तल
ु ा शोधत

वतः चालत आला आहे तु या

आयु यात. तुला याला शोधावे लागलेच नाह ." आज सकाळी ह च इ छा मी
र मीसाठ बोलून दाखवल होती आ ण दवसाखेर स तने परत तेच श द

मा यासाठ वापरले. त या बोल यावर मी नाराजीनेच हसले व

हणाले,

"माधव? माझा राजकुमार, नाह गं. मी मा य करते याला बघन
ू मी

आतून-बाहे न हाद न गेले. र मी याला बघून, नुसतं बघून मला असं वाटलं
जणू काह माझा शोध संपलाय आता. याचीच तर वाटत पाहत होते मी.

मला कधीच कोणाचं असं आकषण वाटल नाह . कधीच कोणासाठ माझे मन
एवढे अधीर, आतुर झालेच नाह . ता
मला

यात आ यापासून कतीतर मुलांनी

पोस केलं पण मला एकालाह हो

हणावं असं वाटलं नाह . शेवट

मा या मना या उदासीन व ृ तीला कंटाळून मी डे वडला हो
आ ण मना व

हणाले होते.

केलेल ती माझी चूक मला फार उ शरा ल ात आल .

असो.... माझे हॉम स मला कं ोल करावेच लागणार. Practically it’s not
possible, so No! He is not my prince charming" यावर तने चडून
मा या पाठ वर एक फटका मारला आ ण अ तउ साहाने ती

हणाल ,

"डोकं- बकं फरलंय का तझ
ु ं, मी असतांना तू का एवढ काळजी करतेस

डअर. हे बघ मी मा य करते तो आ ण तू, दोघे काळ च

यूहात अडकले

आहात." आप या उज या हाताची बोट मा या त डासमोर गोल गोल फरवत
ती

हणाल ,
"आपण

य न क

हे च

यूह तोडायचा पण जर नाह च जमलं तर

तु या कडे याची एक गोड आठवण तर न क च रा हल." तने बोट खाल
घेतला आ ण थोडं गंभीरतेने ती पढ
ु े बोलत रा हल ,

"अंतरा तुला मा हतीये, लहानपणी तू आप या

कुलला सोडून दस
ु र कडे

गे यावर मी फार एकट होते. आपण एकमेकांसोबत खेळायचो, सतत सोबत
असायचो यामळ
ु े तु यानंतर कतीतर

दवस मला कोणी दस
ु या मै णी

नाह बनवता आ या. पण मी हार नाह मानल , कारण तु या आठवणी

हो या मा या सोबत, यां याच जोरावर मी नवीन म

मै णी मळव या,

का आ ण क या मा हत आहे ?" ती मा या कडे शांतपणे, मंद हसत बघत
होती, मी तचाच
बोलू लागल ,

न तला परत वचारला, "का आ ण क या?" तशी ती पुढे

"मी ह आधी अशीच उदास होते, आता मला कोणीच
मळणार, पण एक दवस यम दे वाची

ड नाह

है स मला ठोकर मा न गेल आ ण

मी खडबडून जागे झाले" मी तला अडवत
"काय, काय बोलतेस तू, यम दे वाची

हणाले,
है स?

हणजे? " ती मंद हसत

हणाल ,

" हणजे माझा जोरदार ऍ सीडे ट झाला आ ण मी आठव याभर
कोमात गेले होते. पण डॉ टरांनी आ ण मा या आई बाबांनी अिजबात हार
मानल नाह . मी आठव यानंतर उठले आ ण मळालेले आयु य पण
ू उ साहाने
जगायचे ठरवले. न संकोचता, कोणाशीह बोलू लागले, मोकळे पणाने,
बनधा त. कोणी पंगा घेतला तर त डं पण फोडल , बनधा त.

हणूनच आज

मी परत एकदा तु या समोर उभी आहे . काह कळतंय का तल
ु ा यातन
ू ." ती
पलंगाव न उत न खाल उभी होती आ ण दो ह हात मा या खां यावर

ठे ऊन मला हलवत होती. तने जे सां गतलं यामळ
ु े मला जरा ध का बसला
होता आ ण मी ग प झाले होते, पण मला समजत होतं तला काय
हणायचं.

हणूनच मी होकाराथ मान हलवल . यावर ती मा या बाजूला

बसत आ ण मा या खां यावर एक हात ठे वत

हणाल ,

"मागे नको वळूस अंतरा. तुला तो आवडतोय तर या याशी बोल,

याला भेट आ ण श य असेल ते सव कर या यासाठ . एक गो ट तर प क
आहे . तु या बाबतीत सव घटना आधीच लहून ठे व यासार या घडत आहे त.

यामुळे Don't worry, just go with the flow.

वाहा सोबत वाहत राहा,

तझ
ु ा कनारा तल
ु ा न क सापडेल. चल हे ले चर परु े झालं माझं, आता
ॅि टकल ब ल बोलूयात. काय करायचय तुला?"

अखेर मॅडम थांब या आ ण मला बोल याचा चा स मळाला. मा या
वचारांनी मलाच हसू आले. ते आवरत मी तला

हणाले,

"मला...मला बोलायचं आहे या याशी पण वेळ फारच कमी मळतो,
फ त पाच म नटं . कसं बोलू मी या याशी? ह कोण हे समज या आतच
पाच म नटं संपतील" आता मी आ ण र मी दोघीह शांत झालो होतो,

आपाप या वचारांम ये हरवलो होतो. मी घ याळ ब घतलं, साडे दहा वाजून
गेले होते. आ ण माझे डोळे आ ण डोके दोघेह जड होऊ लागले होते. मी
र मीला त या वचारम न अव थेतुन बाहे र काढत

हणाले,

"र मी मला फार झोप येतय
े . माझं अंग अगद जड झालय. तुला झोप

नसेल येत तर काह माग नघतोय का वचार क न ठे व या याशी स व तर
बोल याचा, ok?" मी बेड वर डोकं टे कत तला

हणाले आ ण डोळे मटून

घेतले ते हा तचे "गूड नाईट, उ या सांग मला माधव

व नात काय

हणाला

ते" असे पस
ु टसे वा य मा या कानावर पडले.
****

आज प यांचा फारच कल कलाट होत होता. मी याला दाराआडून

बघत होते. सकाळचे ऊन अंगावर घेत तो उभा होता. डोळे मटलेले, भुवया
एकवटले या, कपाळावर आ या. मला या या जवळ जाऊन याला

वचारावेसे वाटत होते, या या अ व थपणाचे कारण काय, पण मला खा ी
होती तो

हणेल, "हे बरं य तुझं आधी अ व थ करायचं आ ण मग सां वन

करायला यायचं"

मी याला मदत मागन
े . या दवशी तो तडक
ू फार चक
ू केल बहुतक

वा यातून जो नघून गेला तो काल आलाय, तेह नाना साहे बांनी प
बोलावले

पाठवून

हणून. तो काह मा या साठ परत आलेला नाह . बहुतक
े मलाच

ह मत क न माझा माग शोधायला हवा. पण एक शेवटचा
काय हरकत आहे . धीट बन, सुमी धीट बन, असा

य न करायला

वतः या मनाला समज

दे त मी मी या या समोर उभी रा हले.

"माधव, कसा आहे स?" तो काह च बोलला नाह . नस
ु ता मा याकडे

थमच भेटत अस यासारखे नर
कडे दल
ु

करत मी थोडया मद
ृ ू

ण करत उभा रा हला. या या या बघ या

वरात

"मा याशी बोलणार नाह स?" मी

हणाले,
हणाले. मला पाहून याने

भुवयांमधील वचा चमट त पकडल व डोळे मटत नाराजीने नकाराथ मान
हलवल . याचे उ तरं ल यात येऊन मी उदास होऊन परत आत जायला
वळले, तशी याने मला हाक मारल ,
"थांब, मला तु याशी बोलायचय,

हणजे, बोलूया आपण, बोलूया." मी

तशी आनंदाने या या समोर जाऊन उभी रा हले पण काह बोलले नाह ,

याला बोलू दले. मला माह त होतं मी या या मागे लागले तर तो माझं

ऐकणार नाह , याची

वतःची तशी इ छा असायला हवी. तो पु हा मा याकडे

नरखून बघत होता. मी

हणाले,

"असं का बघतोयस तू मा याकडे, काह शोधत अस या सारखा?"

यावर भानावर येऊन याने मला वचारले,

"काल सकाळी, तू...तू इथे आल होतीस का? मी इथ असतांना?

हणजे मी पा हलं तुला बहुतक
े ... थोडी वेगळी दसत होतीस... तूच होतीस

ना? जाद ू झा यासारखी कुठे गुडूप झाल स?" वे यासारखं काह ह बोलत होता

तो. मी या या बोल याने पत
ू ग धळुन गेले. मी जवळ जाऊन याचा माथा
मा या हाताने तपासत

हणाले,

" वर तर नाह ना तुला, असं भलतंच काय बोलतोयस तू माधव. काल

आषाडी एकादशी होती ना, आ ह सा या बायका सकाळीच सार कामे उरकून

व ल मं दरात गेलो होतो. खूप संद
ु र दे खावा, भजन, लेझीम आ ण मरवणूक.
कती मं मु ध वातावरण होते, काय सांगू तुला...मी तर...." या याकडे

पाहताच मी श द वस न गेले, शांत झाले. उदास आ ण हळवा झालेला
दसत होता तो. न राहून मी वचारले,
"काय झालय माधव? मला

प ट सांग, कदा चत मी काह मदत क

शकेन तल
ु ा." तसा शू यात रोखले या नजरे तन
ु बाहे र येत मला

हणाला,

"ह व तू तझ
ु ी आहे का सम
ु ी? " या या हातात एक आकषक,

चमकणार व तू होती. र न होते यावर. छान न ी बांधल होती या

र नांची. मी ती हातात घेऊन चाचपडू लागले. मग मला या मागचा आकडा
दसला. मी याला

हणाले,

"हा तर आकडा आहे , याला केसात घालू शकतो आ ह बायका, पण

असे र न आ ण न ी नाह पा हल मी कधी. हरे आहे त का हे ?" तो
आणखीनच गंभीर आ ण उदास झाला. मानेने नाह

हणत तो मला

हणाला,

"नाह हे खडे आहे त, काल ब याच सराफांकडे चौकशी केल . यांनी हे
खोटे , शोभीवंत खडे अस याचे सां गतले." एक सु कारा सोडत तो पुढे
हणाला,

"ती तू न हतीस तर, पण मला खा ी आहे ती मला दसल होती. ह

तचीच व तू आहे . त याच हातातून पडताना मी पा हल होती." तो

वतःशीच बोलत होता. मी याला भानावर आणत वचारले,
"माधव? काय बोलतोयस तू? कोण भेटलं होतं तल
ु ा?" मा याकडे

पाहत तो

हणाला,

"काल...., काल मी... मी मा या सवयी

माणे सकाळी येथे येऊन

फे या मारत होतो आ ण अचानक मी तला पा हले,
पाठमोर होऊन ती अ

हणजे ओझरते. पटकन

य झाल पण त या हातातून हे पडलं,

हणून मला

माह त आहे क हे खरं होतं." या या या अ या बोल याने मला याची दया

यऊ लागल होती. तो एकटा होता. या या आयु याची सं गनी होणार होते मी
पण ते होऊ शकले नाह . आता याचे कोणीच न हते,

हणून कदा चत याचे

मन असे खेळ तर नसेल ना खेळत? पण मग हा आकडा? का कुणास ठाऊक
पण मी याला बोलून गेले,

"माधव, ऐक. तुला ती

या वेळेस दसल

या वेळेस तू रोज येथे ये

आ ण बघ ती येतय
े का? आ ण नाह च आल तर तो तुझा भास होता असे

समजून सोडून दे ." मा या बोल याने याचा चेहरा काह सा शांत झाला होता.
याने सु कारा सोडला,
"ह

म, मला ह तसेच वाटते." तो थोडे थांबला मग

हणाला,

"गाय ी व हनी, मी तुला मदत करायला तयार आहे पण मला नाह

वाटत माझी तल
ु ा माझी काह मदत होऊ शकते. मी काय, कोणीह तो गु त

दरवाजा नाह खोलू शकत." तो बोलायचे थांबला. या या मला गाय ी व हनी
बोल यावर चडू क मदती साठ हो
ना. मी

हट या ब ल आनं दत होऊ, मला कळे

हणाले,

" बळ इ छा असेल तर मी

वगह ज मनीवर आणेल." यावर तो

खळखळून हसला आ ण या या गालावर या ख या कतीतर वषानी मी
पा ह या. मला फार फार बरे वाटले. तो हसायचे थांबत
"बघू काह तर माग न क सापडेल, उगाच इं

हणाला,

दे वाशी वैर नको घेऊस."

हसत हसत तो नघून गेला.
मी काह

ण डोळे मटून घेतले आ ण दे वाकडे

ाथना केल . 'दे वा, जर

अशी कोणी मुलगी असेल िज या नुस या अि त वा या जा णवेने माधव
िजवंत होऊन उठत असेल तर ती याला न क

मळू दे त.'

*****
मी डोळे उघडले. मी गाय ी न हते, अंतरा होते. आ ण मी गाय ी या
मनातील बोलणे अगद

प ट ऐकले होते. अगद आ ताच. माधवची मला

भेट यासाठ ची आतरु ता त या डो यांतन
ू मी पा हल . तने दे वाकडे केलेल

ाथना मी ऐकल . मी उठून बसले. साईड टे बलवर ल मोबाईल हातात घेऊन

वेळ ब घतल तर फ त रा ीचे साडे अकरा वाजत होते.

हणजे मी आज

लगेच उठले होते.
मी पायात माझी सॉ ट टे डी फेस ची

ल पर चढवल आ ण र मी या

दारावर थाप मारल . तसा दारामागून तातडीने पावलांचा आवाज आला आ ण
र मी ने दार उघडले. मी सरळ आत घस
ु ले आ ण तला मागे ओढत दार
लावून घेतले. ती घाई घाईने

हणाल ,

"काय झालं अंतरा, कती घाम फुटलाय तुला. काह भयानक

व न

पा हलस क काय तू?" मी मानेनेच नकार दे त बेड वर बसले, घड
ु घे छातीशी
घेऊन याभवती हाताची घडी घातल आ ण यावर माझं डोकं ठे वलं. र मी
पाणी घेऊन मा या जवळ आल आ ण बाजूला बसल व

हणाल ,

"घे आधी पाणी पी, रलॅ स हो आ ण जरा कुल झाल स क सांग काय

झालं ते."

-----

भाग ११

-----------------------------------------------------मी र मीला मा या

व नाचा अगद श द न श द सां गतला. सारं

काह पु हा एकदा तला सांगताना मा या डो यासमोर माधवचा भावक
ु चेहरा
रगाळत होता. गाय ी या मनातील भावना मी

प ट ऐक या हो या, जसं

काह ती मा याशीच बोलत होती. त या डो यातून मी माधवला पाहू शकत
होते. माधव तला पाहत होता पण मला तो मा याकडे बघत अस यासारखे
जाणवत होते. र मी, तो आ ण गाय ी या चोर ग चीवर चार पाच वेळा
अगद थो या वेळासाठ भेटले आ ण ती

येक भेट मी गाय ी या

मा यमातून जगल आहे . याचाच अथ मी अजूनह गाय ीशी जोडलेल आहे .
मला थांबवत र मी

हणाल ,

"तू त याशी जोडल नाह आहे स, तू तीच आहे स पण तु हा दोघींना

एक प करणारा दव
ु ा माधव आ ण चोर ग ची आहे . जे हा माधव या चोर
ग चीवर असतो आ ण गाय ी तेथे जाते ते हा त यात तू जागत
ृ होतेस

आ ण इथे वतमान काळात तझ
ु ं डोकं जड होतं, अंग जड होतं. तल
ु ा झोप येते
आ ण तू भूतकाळात

वेश करतेस. ह आहे माझी थेअर ." र मीने एक द घ

वास सोडला आ ण मा याकडे पा हलं. त या या

प ट करणाने मी डोळे

व फा न त याकडे पाहत होते पण मानेने त याशी सहमती दशवत होती.
ती हसतच उठल आ ण तने एक संद
ु र का या रं गाची स वर न ी असलेल
बारा/बावीस सट

मटर ची डायर मा या हातात दल आ ण

ह डायर मी शाळे त असतांना मला व त ृ व

हणाल ,

पधत ब ीस

हणन
ू

मळालेल . ह दे तांना आमचे मु या यापक

हणाले होते, 'बेटा ह डायर फार

द ु मळ आहे यात काह तर असं लह जे फार अ त
ू असेल.' ते हा पासून ह

मी जपून मा या जवळ ठे वल आहे . काल मा या घ न मी ह मा या सोबत
घेऊन आले. आ ण बघ आता आपण हचा यो य उपयोग क

शकतो. मला

तचं बोलणं काह च समजत न हतं, मी हातने इशारा करत तला थांबवले व
हणाले,
"यार र मी, माझं डोकं आधीच सु न झालय, काय ते सरळ सरळ सांग

ना, कसा उपयोग करायचा या डायर चा? मी डायर ची पाने चाळू लागले,
यांचा

पश अगद मुलायम होता. या को या पानांना एक वेगळाच सुगंध

येत होता. खरं च अशी डायर मी कधीच पा हल न हती. बा य प ृ ठावर ल ती
न ी कोर व काम के यासारखी दसत होती, गोकणा या फुलां माणे डा या
आ ण उज या बाजूला त ड केलेल पाच फुले आ ण वेगवेग या आकाराची

पाने. हो! चांद ची गोकणाची वेल होती ती आ ण फारच आकषक होती. मी
मा याच वचारात असतांना र मी
"काय उपयोग

हणाल ,

हणजे? अगं वेडे ह च डायर तुझा वतमान काळ आ ण

याचा भत
ू काळ एकमेकांना जोडणार आहे . मु या यापकांनी मला अ त
ु

लखाणासाठ

हचा उपयोग करायला सां गतले होते ना, मग या पे ा आणखी

काय अ त
ु ा जे काह
ू असेल, क तू तल
लह आ ण आपण ह डायर

या याशी बोलायचे आहे ते यात

या या पयत पोहचवू. तो ती वाचेल नी याला

जे बोलायचं ते लहून पु हा पोटल म ये ठे वेल. हा एकच माग आहे पाच
म नटात जा तीत जा त या याशी बोल याचा. खरं तर हव तेवढं

बोल याचा." ती थांबल आ ण मी त या बेडव न उठून अ तउ साहाने सरळ
तला मठ च मारल आ ण

हणले,

"यार, तझ
ु ं डोकं कसं काय एवढं चालतं गं. वाह! बघच तू, मी आता

लांब-लचक प च ल हते याला आ ण शेवट सांगते क

याला जे वाटतंय ते

डायर त लहून डायर िजथून उचलल स तथेच ठे व. बरोबर ना? मी आनंदाने
डायर हातात नाचवत होते. ती हसत

हणाल ,

"बरोबर, पण मला नाह बघायचय तू काय ल हतेस याला. अंतरा,

तुला जे वाटतंय ते सगळं अगद मोकळे पणाने लह . तू कोण आहे स, हे सव
काय चालू आहे ते सव सांग." ती आता थोडी गंभीर होतं
"आपण तु हा दोघांना

य

भेटता येतं का तेह शोधू. पण स या हा

एकच माग मला दसतोय. ती खांदे उडवत
पकडला आ ण

हणत होती,

हणाल . यावर मी तचा हात

हणाले,

"Thank you so much र मी, ह डायर आ ण ह यु ती दोघे सु ा

एकदम म त आहे . तसं मलाह प

हा एकच उपाय दसत होता, पण तू ह

डायर ची श कल फार छान लढवल आहे स. ह डायर बघून याला ल ात
येईल क ं ह

या या काळातील तर न क च नाह आ ण मी जे ल हलंय ते

खरं आहे . ती मला स युट करत

हणाल ,

'I am always at your service ma'am, no need to thank
me. यावर मी हसले आ ण ती पुढे

हणाल ,

"आणखी एक गो ट ल ात येतय
े का तु या?
मी त याकडे

नाथक नजरे ने पा हले ते हा तने मा या हातातून डायर

घेतल आ ण माग या बाजल
ू ा असले या खाचेतील जोडलेला बॉलपेन काढला,
या या कडे माझे या आधी अिजबात ल य गेलं न हतं. ती

हणाल ,

"डायर पे ा हे सवात मोठे उदाहरण आहे आधु नक काळाचे. हे बघून

या या डो यात अिजबात शंका उरणार नाह आ ण यामळ
ु े तू बनधा त

लह . यावर मी "You are right " असं हणत डायर
आ ण मा या

मकडे नघाले,

"All the beeeest" असं डोळा मारत ती

हणाल आ ण मी मा या

म जवळ पोहचताच आ ह एकमेकांना गुड नाईट

लावून घेतले.

त या हातून घेतल

हणून आपापले दार

आता मी आ ण माझे वचार दोघेच होतो. मला लहायचं होतं, नाह
मला माधवशी बोलायचं होतं. यामुळे मी ठरवून टाकलं, जे काह सुचेल ते
सारं लहायचं. आपलं अि त व, आता पयतच आयु य, सारं काह
या यासाठ उघड करायचं मग कतीह पानं भ

दे त. मी याला माणूस

हणन
ू ओळखत न हते पण जे कने शन मला या याशी जाणवत होतं

यानुसार मी याला ओळखत होते, अगद

या या मनासकट मी याला

ओळखत होते. मी पेन हातात घेतला. डायर

माणे पेनह

लॅ क आ ण

सील हर कलरच होतं.
सवात आधी मी माझे नाव डायर या प ह या पानावर ल हले आ ण
नवीन पानावर आजची दनांक टाकून लखाणाला सु वात केल .
****
य माधव,
मी अंतरा जयंत भोसले. तू िजला परवा ओझरतं ब घतले आ ण िजची

ख यांची पन तु याकडे आहे , ती मीच. मला माह त आहे , तू मला गायब
झालेले पाहून फार ग धळून गेला आहे स.
स व तर आ ण

हणूनच मी तुला सारं काह

प ट या प ातुन सांगणार आहे .

मी एक आधु नक काळात जगणार स तावीस वषाची उ योिजका आहे .

माझा काळ शके २०२०. आम या काळात व ानाने फार

गती केल आहे .

आ ण अ या काळात जगत असन
ू ह आज मी अश य भासणा या गो ट ंना
सामोरे जात आहे . पण माझा व वास बसलाय आ ण हे प

पूण वाच यावर

तझ
ु ा ह बसेल. मला माफ कर तल
ु ा एकेर हाक मारतेय. पण मी मा या
जवळ या लोकांना एकेर च हाक मारते. वाचून व च

वाटलं का? आपण साधे

एकमेकांना धड ब घतले ह नाह तर मी तुला मा या जवळचा का

हणतेय?

सांगते,

मा या आडनावाव न तु या ल यात आले असेल क मी भोसलची

नातेवाईक आहे आ ण मी इथेच राहते, भोसले वा यात, हा माझा वाडा आहे .
गाय ी भोसले ह माझी पणजी होती. तचा मल
ु गा यशवंत या या
एकूल याएक मुलाची

हणजे जयंत भोसलची मी मुलगी. ध का बसला असेल

तर तो आवर आणखी बरे च ध के पचवायचेत तुला.

माझे आणखीह एक नाव आहे . सम
ु न क हा गाय ी भोसले. हो मी

तचा पुनज म आहे माधव.

हणून मी तुला माझा जवळचा य ती

हणाले.

तू मला कसे पा हलेस हे मी तुला आता सांगते.
मी दहा वषाची असतांना एके रा ी मी या ग चीवर आले होते आ ण
एक चम कार झाला, नेमक

याच दवशी सकाळी दहा वषाची गाय ीह

ग चीवर आल होती फरक एवढाच क तुम याकडे सकाळ आ ण आम या
कडे रा

होती.

बरोबर नऊ वाजले असतांना माझा हात गाय ी या हातावर ठे वला गेला
आ ण बारा तासांचा अंतराला मोडून, दवस रा ीचा फेरा भेदन
ू , वतमान काळ

आ ण भूतकाळाचा मोठा पर घ ओलांडून, एक दरवाजा उघडावा तसा आम या

दोघांचा काळ खुला झाला. मी तला पा हले, त याशी बोलले. पण फ त पाच

म नटांसाठ च आ ण ते
याला परदा

वार पु हा बंद झाले.

वार

हण या पे ा आपण

हणू. हा परदा मा या बाजूने उघडत अस यामुळे मी क हा

येथील कोणीह भूतकाळातील य तींना पाहू शकतो, पण याचा भूतकाळाला
काह च सग
ु ावा न हता, अथात आपल ओझरती भेट हो याआधी.

लहानपणी मा या नाजूक बालमनाला या घटनेचा फार ध का बसला

होता आ ण मी वा यावर पु हा कधी नाह जायचे ठरवून कायमची पु याकडे
पाठ फरवल होती. पण आता पु हा एकदा येथे आले आहे ते तल
ु ा आण

गाय ीला मदत कर यासाठ . क हा मा या पुनज माचं साथक कर यासाठ
हण हव तर.

या आधी कोणी हा परदा उघडला असतांना यात

वेश केला न हता,

पण परवा मी चुकून यात उभी असतांनाच नऊ वाजले आल परदा उघडू

लागला. नेमका तू ग चीत होतास आ ण मा या समोर माझा वतमानकाळ

मटत असतांना मी पाहत होते, मी वेळीस बाहे र पडले नाह तर कदा चत मी

तुम या काळात अडकले असते. मला अजून माह त नाह क हे पोटल क हा
हा परदा कसा काम करतो, यातून तू बाहे र क हा मी आत

वेश क

शकते

क नाह . मला तझ
ु ी मदत हवी आहे जेणे क न आपण सोबत हे कोडे सोडवू
शकू.

आणखी एक ध का मला तुला

यायचाय,

हणजे बघ तो तुला सुखद

वाटतो का ते, तू भारतात आ या पासन
ू जे हा जे हा गाय ीला या चोर
ग चीवर भेटला आहे स, या सव भेट मी पा ह या आहे त. यावेळी मी

मा या वतमान काळात झोपुन जाते आ ण जणू काह गाय ी या मद ू म येच
वेश क न तुमचे सव समभाषण ऐकू व पाहू शकते. हे कतीह

असले तर खरं आहे . माझे फ त डोळे आ ण कान स

वच

वाटत

य असतात बाक

शर राने मी मा या काळातच असते. यामळ
ु े या पढ
ु े गाय ीशी या ग चीवर

बोलतांना मी बघत आ ण ऐकत असेल याची न द असावी. गाय ीला या ब ल
न क सांग तला ह डायर दाखवल तर चालेल.
तला सांग त या सव

य नांना अगद यो य वळण लाभले आहे .

तने लावलेले बीज आता एका मो या व ृ ात पराव तत होऊन लाखो-करोडो

लोकांसाठ लाभदायी ठरले आहे . एवढच नाह तर याची पाळं मुळं आता

भारताची सीमा आ छादन
ू भारता बाहे र ह फैलावल आहे त. हो मी गाय ी
उ योगा ब ल बोलतेय.

या या भांडवलासाठ आता या काळात गाय ी तझ
ु ी

मदत मागत आहे ना तोच. दध
ू आ ण दध
ु ाचे पदाथ बनवणारे आपण एक
उ कृ ट उ पादक आहोत. आपल

याती सातासमु ा पार आहे आ ण आता

मी या उ योगाची एकमेव मालक ण आहे . भोसलचा मा या खेर ज एकह
वंशज आज हयात नाह .
माझा गाय ी उ योगा या मुळाशी काह तर संबंध न क आहे

यामुळे

मी आज वतमान काळात असन
ू ह तु याशी आ ण गाय ीशी जोडले गेले आहे .

हं णूनच माझी तुला वनंती आहे , गाय ीला सवतोपर मदत कर, पयायी मला

मदत कर.

पढ
ु या पानावर लहून तू मा याशी बोलू शकतोस क हा गाय ीह

मा याशी बोलू शकते. वाचून झा यावर ह डायर नीट सांभाळून ठे व आ ण

उ या सकाळी नऊ या आत पु हा िजथून ह डायर उचलल स तथेच ठे व. मी
तु या उ तराची वाट पाहतेय.
-अंतरा भोसले
डायर बंद करत मी पेन पु हा होता तथेच अडकवला. तला काह

छातीशी घ

मठ मारत बाजू या टे बलावर ठे वल . घ याळ पा हले तर बारा

कधीच वाजून गेले होते. दस
ु रा दवस सु

झाला होता.

वतःशी हसतच मी

ण

मा या बेडवर ल चादर त घुसून शांतपणे डोळे मटून घेतले. आता मला वाट
बघायची होती ती आज रा ी नऊ वाजेची.
****
माधव
आप या वशाल पारं यांनी सारे परस आ छाद ू पाहणा या या वडा या

भ य व ृ ासमोर उभे असतांना सतत सुमीचा वचार करणारा मी माधव

करमरकर आज का कोण जाणे भरकटलो होतो. कोण होती ती? आज मा या
डो यासमोर तची ओझरती काया रगाळत होती. मन बेचैन झाले होते.
हणन
ू च सम
ु ी या, नाह नाह गाय ी व हनी या आ ण मा या या िजवलग

दो ता कडे मी थोडे बोलावे
मला कधीह

हणून आलो होतो.

नरथक जगायचे न हते. माझा ज म स कारणी लागावा

हणून मी आयु यभर खटपट केल . भारताला

वातं य मळावे

हणून

आम या संघटनेसाठ मी जमेल ते केले होते. आज याचे साथक होणार हे
नि चत. संघटनेत चचा सु

होती, बातमी होती क आपण लवकरच

वतं

होणार आहोत. हे १९४७ साल इ तहास घडवणार हे न क . गांधीजींनी गो यांना
भारत सोड यास भाग पाडलं होतं, आता सू

या दशेने फरत होती. पण

माझं काय? या सवात मी माझं सव व गमावून बसलो न हतो का?
मा या हुशार ला बघता संघटने या अ य ांनी माझी नवड क न

बॅ र टर हो या या बहा याने जासूसी साठ इं जां या मायदे शी धाडलं होतं,
यावेळी सुमीचे पा याने भरलेले डोळे पुसत मी तला लवकर परत ये याचे

वचन दे ऊन गेलो खरे , पण परत याचा माग काह मला गवसत न हता. माझे
काम मी सफलतेने पूण केले, बॅ र टर झालो, संघटनेसाठ गु तहे र केल
यासाठ

तथे नोकर केल . पण दर यान माझी जीवनसं गनी गमावून

बसलो.
आज मी एकटा होतो. मला आता सम
ु ी या डो यात मा यासाठ ते

ेम

जाणवत न हते. याची जागा सहानुभूतीने घेतल होती. ती पूणतः गाय ी
ीकांत भोसले झाल होती. आ ण मी, मी कोण होतो? माझं कोण होतं?

नानासाहे बांनी घर आणलं आ ण मला एक सुखद जीवन दले,

वगातील

अ सरां या वणनांना तोडीस तोड दे णार संद
ु र सुमी मला भेटल . आ ह
आम या कोव या वयात तास तास एकमेकांम ये हरवन
ू जायचो.

हणन
ू च

मी तला गह
ृ त ध न नधा त वा याबाहे र पडलो आ ण, आ ण आज सारं
काह हरवून बसलो.

मा याकडून मदती या अपे ेने जे हा ती मला भेटल ते हा मला

मे याहून मे या सारखे वाटले. मा या
आप या कडे परत येईल,

वाथ मनाला त या भेट यामागे ती

ेम य त करे ल, तचा संसार सोडून दे ईल असं

काह तर असावं असं वाटलं होतं आ ण यामळ
ु े जे हा तने मला

यवसायासाठ मदत मा गतल ते हा संतापाने तला नकार दे ऊन मी वाडा

सोडून नघून गेलो. मंब
ु ईला कोटात कामाला लागलो.
पण मी वा यापासन
ू फार काळ लांब राहू शकलोच नाह . सतत

वा यावर कोणीतर आपल वाट पाहतय अशी जाणीव मला भासत होती. पण
ती सुमी न क च न हती. मा य आहे तला माझी नतांत गरज होती, पण
का कोण जाणे मला भासत होते क ती सम
ु ी न हती.

परवा तीची ती ओझरती भेट मा या मनाला चांगलाच चटका दे ऊन
गेल . कती अपूण होतं ते सारं . या एका पुसट या भेट मुळे माझे मन

अधांतर अडकले होते. नराशेने मी आभाळाकडे पा हले, ते नारं गी, गल
ु ाबी

आ ण पव या छटांनी बहरले होते. पहाट होतं होती, आता लवकरच गाय ी

येथे येईल आ ण आप याला इथे पाहून तला आप या मनाचा वच लतपणा

यानी येईल असे ल यात येताच मी तातडीने माझी पावले मा या खोल कडे

वळवल . काल मी आ हाने माई कडून या खोल त राह याची परवानगी घेतल
होती. याच खोल तन
ू चोर ग चीत जा याचा एकमेव माग अस यामळ
ु े मला
खा ी होती कोणीह या ग चीत मा या इ छे खेर ज

वेश करणार नाह .

फार पूव पासून ते मा या यायामाचे आवडीचे ठकाण होते. दररोज

सकाळी सकाळी दं ड बैठका, सय
ू नम कार घालावेत, श य होईल ततके वजन
उचलून शर राची चांगल च कसरत करावी, नंतर
स

यावर येऊन सकाळ या

नान घेऊन पु हा या

स न वातावरणात वाचन करावे, असा माझा

दन म वा यावर असतांना मी कधीह मोडला न हता, या माणे आजह मी
यायाम आ ण

नान उरकून ग चीत येऊन वाचन कर यास सु वात केल .

माझे ल य काह वाचनात लागत न हते. काल

माणे आजह मी

म खा सारखा मधोमध उभा राहून समो न ती येते का पाहू लागलो. पण छे ,
कसले काय! पु हा नराशा. मी चहू बाजंन
ू ी नजर फरवल आ ण जे हा माझे
ल य ज मनीकडे गेले ते हा तेथे एक का या रं गाचे जाडसर पु तक ठे वले
होते. मी तातडीने पढ
ु े होऊन ते हातात घेतले. यावर ल कोर व न ी वर
हल याने हात फरवला. मी लंडन ला असतांना मा या गो या साहे बाने
फ ल स बगमन याने नाताळची भेटव तू

हणन
ू न या रं गाची न दणी

पुि तका आ ण फाऊंटन पेन दले होते. पण भारतात अ या व तू इ जांखेर ज
कोणी उपयोगात आणत नाह त.

मा या डो यातील हे वचार मी बाजूला करत ते पु तक बाहे न नीट

तपासू लागलो. या या माग या बाजूस जोडणीला एक खाचा होता आ ण

यात का या रं गाचे एक पेन होते. पण हे काह तर वेगळे च आधु नक दसत

होते. मी ते पु तक कसले आहे

हणन
ू मधन
ू च उघडून ब घतले तर ते कोरे

होते. अरे ह तर न दणी वह

माणे भासत होती. मी समोर पा हले

नेहमीसारखेच मा या खेर ज येथे कोणीच न हते. मा या फुट या न शबाला
मनोमन दोष दे त मी ती वह घेऊन आत खोल त गेलो. कुठून आल असेल

ह वह ? आ ण हे पेन? येथे तर बो -टाक वापरतात. फाऊंटन पेन ह सहसा
कोणी वापरत नाह त.
असो, मी प हले पान उघडले आ ण ल हलेले नाव वाचले,
अंतरा जयंत भोसले
हे नाव कोणाचे? ओझरते दसले या या मुल ची तर ह न दवह नसेल

ना? अचानक मा या मनोरं जनाचे घोडे तफ
ु ान दौडू लागले.

दयाची

पंदने

दप
ु ट ने वाढू लागल . मी कं पत हातांनी पुढ ल पान उघडले आ ण वाचू
लागलो.

माझा अंदाज खरा होता, तचेच प

होते ते. मी ते पु हा पु हा वाचू

लागलो. प ह यांदा वाचले ते हा आ चय. दस
ु यांदा वाचले ते हा, तने प ात
हट या

माणे खरं च ध का बसला, आ ण तस यांदा व या नंतर

येक वाचनातन
ु मी तने ल हलेल

येक गो ट समजन
ू घे याचा

या

य न

करत होतो. कती वेळा मी ते वाचले हे मलाह ठाऊक नाह , हो पण याची
ओळ न ओळ त डपाठ झाल होती. या प ातील

येक श द मी मनात

भ न घेतला होता.
मनात शंका येणे

वाभा वक होतं. आपल कोणी चे टा तर नाह ना

करत? असं उगाच वाटून गेलं. पण छे , यात

या गो ट अंतरा नावा या या

मल
ु ने मांड या हो या या इथे कोणाला सच
ु णे केवळ अश य होतं. आ ण
मुळात मा या सोबत कोणी असं काह करायला मी कधी कोणाला मा या

इत या जवळ येऊच दले न हते क कोणाला मा याशी अशी थ ा सुचावी.

मग हे सार खरं च असायला हवं. पण कसं श य आहे ? अंतरा भोसले
गाय ीची नातेवाईकच न हे तर तचा पन
ु ज म होती, ती

हणे, सकाळी नऊ

वाजता मला चोर ग चीत पाहू शकते. मी आ ण गाय ी बोलत असतांना ती
मला बघू आ ण ऐकू शकते! हे अगद

वचार क नह अश य वाटतं. हे सार

पचनी पडायचं असेल तर गाय ीला हे दाखवायला हवं आ ण मग माझे उ तर
तला कळवून ह वह होती तथे ठे ऊन

यावी, असा वचार मनाशी ठाम

क न मी ती वह मा या कपाटात अगद कप यां या आत कोणाला न दसेल
अशी ठे ऊन गाय ी या शोधात खोल बाहे र पडलो.
तचा खोल पाशी जरा काळ घुटमळलो पण आतून काह च हालचाल

जाणवल नाह , ते हा मी तेथन
ू नघन
ू थेट

वयंपाकघरात पोहचलो. बाहे र या

झ बणा या गार याला शांत करणार उब तेथे जाणवत होती. गाय ी चुल जवळ
बसल होती. त या सोबत माई आ ण इतर वा यावर कामं करणा या बायका
दे खील बस या हो या. कोणी वळीवर भा या चरत होती तर कोणी
भाकर या पठाचा गोळा मनगटात संपूण ताकद एकवटून मळत होती. आता
या सवाम ये गाय ी ला कसे बोलवावे अ या पेचात असतांनाच माईने मला
पा हले आ ण वचारले,
"अरे माधवा, इथे काय करतोयेस, नानांसोबत शेतावर जाणार होतास
ना आज तू? काह हवे आहे का?" त या
त या बाजूला जाऊन सरळ बैठक मांडत

नाने मी श य तत या थंडपणे
हणालो,

"हवयं तर! भूक लागल य मला. माई तुझं काह ल यच उरलं नाह

मा याकडे. तुलाच शोधत आलो मी. थो या वेळाने मला पेला भर दध
ू
पाठवशील का मा या खोल त?" असा

न वचारत, भुवया उं चावत, चोरटा

कटा ाने मी गाय ी कडे पा हलं. तला माझा संकेत
अनम
ु ान बांधन
ू मी उठत माईला

हणालो,

यानी आला असावा असा

"नानांचा अबोला अजन
ू कायम आहे , यामळ
ु े मी काह जाणार नाह

यां याशी बोलायला. येतो मी." असे थोडेसे ती ण आवाजात मी
आण

हणालो

वयंपाकघरातील माग या दाराने परसात जाऊ लागलो ते हा माईचे

वा य कानावर पडले आ ण पटकन काळजाशी भडले. ती

हणत होती,

"नानांचं काय चुकलं बरं ? यांचं ऐकून इनामदारां या मुल ला

ल नासाठ होकार दला असता तर आज ह काची बायको असती काळजी
यायला. कोण जाणे काय नशीब घेऊन आलाय हा मल
ु गा." जस जसा मी

परसा या हर यागार वातावरणात मसळत पुढे जात होतो तस तसे माईचे
श द अगद अ प ट भासू लागले. तर ह नानासाहे बांना ल न न कर याचा

आपला नणय ठामपणे सांगताना यांचा तो रागाने लाले-लाल झालेला चेहरा
डो यासमोर येऊन गेला. या.... ह वेळ नानासाहे बांची आठवण काढ याची
नसून अंतरा नावाचे गूढ आ ण त या ल हले या प ाचा पाठपुरावा कर याची
होती.

"मला बोलावलेस तू?" मा या मागून आले या या मधूर आवाजाने मी

पटकन मागे वळलो तर गाय ी मा या मागे उभी होती. आजू बाजूला बघत
मी आम याम ये थोडं अंतर असावं
हणालो,
"हो, तुलाच शोधत मी

हणन
ू दोन पावले मागे झालो व

वयंपाक घरात आलो होतो. खरं तर मला तुला

काह तर दाखवायचं. अ यंत मह वाचे. तल
ु ा मा या खोल त यावे लागेल
यासाठ ." यावर ती गंभीर होतं मा या बाजूने पुढे चालत

हणाल ,

"ठ क आहे पण दप
ु ार जेवणं उरक या खेर ज माझे रकामपण हायचे

ं ीर
नाह . ते हा मी दप
ु ा. आता मला जरा या पल कडल को थब
ु ार भेट न तल
तोडून दे ." मी "ह

म" असे

हणत लाल गुलाबा या रोपांपल कडल

ं ीर तला तोडून दल , तो पयत तने थो या मर या आ ण कढ प ते
को थब
तोडले होते. ि मत हसत मी तोडलेल कोथींबीर हातात घेत ती

वयंपाक

घरात नघून गेल .
मी एक द घ न वास सोडत शर र हलके सोडले आ ण मा या आजू

बाजूचा प रसर नहाळू लागलो. गाय ीने कती संद
ु र रचना केल होती

परसाची. जवळ जवळ एक हजार चौरस फुटा या या जागेत श य होतील
तेवढे वेगवेग या प तीची रोपे, ल तका, झाडे तने साचेब

केल होती.

वयंपाक घरातून परसात ये याचा मु य माग होता. चहूकडे पायवाट वशेष

अ या लाल मातीची आ ण म ये म ये गुळगुळीत वाळूतील का या दगडांची

बांधलेल होती. चालतांना जरा जपन
ू च चालावे लागे, अथात तोच हे तू असावा
तचा. 'हळू हळू आ ण सांभाळून चाला

होणार नाह '.

हणजे मा या बागेला तुमचा

वतःशी हसत मी आणखी थोडं पढ
ु े गेलो. मधोमध भोसल या

प यांची सा ् दे णारा वटव ृ

ास

येक

आ ण काह आं याची, पे ची, लंबाची,

जांभळाची झाडे वगळता बाक सारे दोन-एक वष जुने होते.

वयंपाक घरा

ं ीर, कडीप ता, आ ण बर च मसा याची झाडे
समोर मरची, टोमॅटो, को थब

यवि थत सरळ रे षत
े लावल होती, या या डा या बाजूला फळझाडे होती.

तर उज या बाजल
ू ा तने श य होतील तेवढ औषधी वन पती लावल होती.

आ ण या सवाची वभागणी कर या करता पायवाटे या दो ह बाजूस गुलाब,
सदाफुल , जा वंद, चाफा, अशी रोपे बहरल होती. यात म ये म ये

का यां या साहा याने गोकण या वेल िजकडे तकडे पसर या हो या. कती
मोहक होतं हे सारं !
पण गोकणकडे पाहताच मला या पु तकाची

कषाने आठवण झाल

आ ण मी पु हा एकदा मा या खोल त जा यास नघालो. या वेळी वळसा

घालन
ू मु य दरवा याने आत जाऊन मग वर गेलो. आता वाट पाहायची होती
ती गाय ी या प ाब ल काय बोलते याची.
-----

भाग १२

-----------------------------------------------------माधव
दारावर हलक थाप ऐकताच मी खाटे वर चटकन उठून बसलो. बोटांनी

केस सारखे केले. डोळे चोळत दार उघडले तर अपे े

माणे दारात गाय ी

उभी होती आ ण कडेवर दोन वषाचा यशु. त या हातुन याला घेत मी तला
आत घेतले तसा तो वळवळ क न खाल झेपावू लागला.

" याला खाल मोकळे सोड. उचलन
ू घेतलेले आवडत नाह फारसे

याला." असे

हणत गाय ी ने दस
ु या हातातील लाकडी बैलगाडी याला दल

आ ण मा या हातून घेऊन खाल ज मनीवर बसवत
"ह म, आता काह आ ह

हणाल ,

ास दे णार नाह . तू सांग, काय दाखवायचे

होते तुला? बर थांब आधी सांग तू ल नाला का नकार दलास? तू शारदे ला

पाहायला हवीस. फारच संद
ु र आहे ती. मागे तू वा यावर असतांना इनामदार
त या सोबत आले होते ते हा तने तल
ु ा पा हले. तने लगेच होकार दला
त या बाबांना. तु याच उ तराची वाट पाहत आहे त सव." त या या

बोल याने माझा पारा चढून मी तला

हणालो,

"हे बघ, तू रं भा आण, उवशी आण नाह तर मेनका आण मला या

कोणात काडीमा

ह रस नाह . तुला जमत असेल

दयप रवतन वगैरे पण

मला एखा या साठ या भावना मारणे असे सहज श य नाह . यामुळे हा
वषय तू चाळवत बसू नकोस. मला तल
ु ा काय दाखवायचेय ते मी घेऊन

येतो." माझे कान शलं रागानं अगद तापले होते. कती सहज होते त यासाठ
आप या आयु यभरा या

ेमाला वस न पुढे जाणे आ ण मी, अखंड सागरात

गटांगळे खाणा या नावेतील खलाशी होऊन बसलो होतो. कनारा मळावा या
वे या आशेने शथ चे
असलेला.

य न क नह अपयश आलेला आ ण तर ह झंुजत

मी ते पु तक घेऊन त या शेजार थोडे अंतर ठे ऊन बसलो व

हणालो,

"ह व तू मला मगाशी ग चीत खाल पडलेल

मळाल . यात जे काह

ल हलय ते समजून घेणे अ तशय गरजेचे आहे आ ण ते आप या दोघांसाठ
ल हले आहे ." असं

हणन
ू च कत झाले या गाय ी या हातात मी ते न दणी

पु तक कंवा वह ठे वल आ ण यशवंता या बाजूला ज मनीवर बसलो.
मा याच

माणे या पु तका या का या प ृ ठावर ल गोकण या सुबक न ी

व न हलकेच बोट फरवत ती

हणाल ,

" कती संद
ु र आहे हे पु तक, आ ण हे काय आहे ?" हातात पेन घेत ती

हणाल , "ह तर लेखणी दसतेय. ह तुला ग चीत कशी सापडू शकते?

आ ण आप यासाठ कोणी बरे लहून ठे वेन?" त या कडे हलकेच हसत मी
हणालो,

"तू उघडून वाच आत काय लहले आहे ते,

उ तरे मळतील. असं कर, मो याने वाच. ते प

हणजे तूला सा या

कतीह वेळा वाचले तर

माझा व वास काह बसत नाह . बघूया तुला काय वाटतंय ते." असं

मी तला मान आ ण भुवया उं चावत वाच असा इशारा दला तसे तने
प ृ ठाला ध न हलकेच न द वह उघडल व ती वाचू लागल ,
य माधव,

नांची
हणून

असे वाचन
ू ती थांबल , संपण
ू लेखावर तने ओझरती नजर फरवल

आ ण मा याकडे आ चयाने बघत ती थोडे चाचरत

हणाल ,

"हे ह ता र हे .. हे मा या ह ता राशी फारच सम प आहे ." असे
बोलून ती पुढे बार क आवाजात भराभर वाचू लागल .
मी अंतरा जयंत भोसले. तू िजला परवा ओझरतं ब घतलस आ ण

िजची ख याची पन तु याकडे आहे , ती मीच. मला माह त आहे , तू मला
गायब झालेले पाहून फार ग धळून गेला आहे स.
स व तर आ ण

प ट या प ातन
ु सांगणार आहे .

हणूनच मी तुला सारं काह

मी एक आधु नक काळात जगणार स तावीस वषाची उ योिजका आहे .

माझा काळ २०२०.

ती थांबल आ ण तीने त डावरच हात ठे वला आ ण आ चयाने

हणाल

"सन दोन हजार वीस? अरे दे वा स यनारायणा, शंकरा, गणेशा" मला हसूच
आले. ग धळून ती अजून काह दे वांची नावे घे याआधी तला

हणालो,

"दे वाचा धावा कर याची वेळ अजून आल नाह , आधी पुढे वाच आ ण

ती वाचू लागल ,

आम या काळात व ानाने फार

गती केल आहे . आ ण अ या

काळात जगत असूनह आज मी अश य भासणा या गो ट ंना सामोरे जात
आहे . पण माझा व वास बसलाय आ ण हे प

पण
ू वाच यावर तझ
ु ा ह

बसेल. मला माफ कर तुला एकेर हाक मारतेय. पण मी मा या जवळ या
लोकांना एकेर च हाक मारते. वाचन
ू वच

वाटलं का? आपण साधे

एकमेकांना धड ब घतले ह नाह तर मी तुला मा या जवळचा का
सांगते.

हणतेय?

"अल य लाभ, अल य लाभ, तल
ु ा कोणी जवळची य ती मळाल य

तर, मग का हवी तुला रं भा, उवशी, मेनका कंवा शारदा." मी रागाने
पा ह यावर ती खुदकन हसल . मी

हणालो, "पुढे वाच समजेल तुला ती

कोणी अ सरा आहे ते" मी हातांची छातीशी घडी घालत उठलो, आ ण पु हा
एकदा तला वाचनाचा इशारा दला तसे ती पुढे वाचू लागल , पण पुढ ल
येक श दा ग णक तचे वाचन अगद संथ होऊ लागले,

मा या आडनावाव न तु या ल यात आले असेल क मी भोसले आहे

आ ण मी इथेच राहते, भोसले वा यात, हा माझा वाडा आहे . गाय ी भोसले
ह माझी पणजी होती. तचा मुलगा यशवंत या या एकूल याएक मुलाची
हणजे जयंत भोसलची मी मल
ु गी. ध का बसला असेल तर तो आवर

आणखी बरे च ध के पचवायचेत तुला.

माझे आणखीह एक नाव आहे . सुमन क हा गाय ी भोसले. हो मी

तचा पन
ु ज म आहे माधव.

हणन
ू मी तल
ु ा माझा जवळचा य ती

हणाले.

मला माह त होते पुढचं वाचताच तचे त डचे पाणी पळणार होते आ ण

तसेच झाले. तने जे हा अंतराने

वतःची दलेल ओळख वाचल ते हा ती

थंड पडल . अगद पत
ु या गत एकटक या ओळींकडे पाहतच रा हल . आता
मा

मी घाबरलो. छातीवर ल हातांची घडी सोडत पुढे होऊन तला हलकेच

खां यावर एक हसका दला तसं तने वर मा याकडे पा हलं आ ण थरथर या
ओठातन
ू एकच श द उ चारला, "पन
ु ज म" मी मानेने होकार दे त त या

बाजूला बसलो आ ण शांतपणे बैलगाडी सोबत खेळत रमले या यशु कडे पाहू
लागलो. तला हे सारे काह पचनी पड यास पुरे पूर वेळ मळावा

हणून मी

ग प राहून त या बोल याची आ ण पुढे वाच याची आतुरतेने वाट पाहू
लागलो.

काह काळ असाच गेला... शांत....मग ती

वतःशीच बोल या

माणे

हणाल ,
"मा या मुलाची नात, अंतरा

हणजे माझा पुनज म? काय असेल हे

सारं माधव आ ण का?" मी खांदे उडवत

हणालो,

"मलाह काह कळत नाह ग, आणखी पढ
ु े वाच."असं

हणन
ू तने

बाजूला ठे वलेले पु तक मी पु हा एकदा उघडून त या समोर ठे वले आ ण ती
वाचू लागल , यावेळी अगद हळु हळु

येक श द न श द

प ट उ चारत,

मी दहा वषाची असतांना एके रा ी मी या ग चीवर आले होते आ ण
एक चम कार झाला, नेमक

याच दवशी सकाळी दहा वषाची गाय ीह

ग चीवर आल होती, फरक एवढाच क तुम याकडे सकाळ आ ण आम या
कडे रा

होती.

बरोबर नऊ वाजले असतांना माझा हात गाय ी या हातावर ठे वला गेला
आ ण बारा तासांचा अंतराला मोडून, दवस रा ीचा फेरा भेदन
ू , वतमान काळ

आ ण भत
ू काळाचा मोठा पर घ ओलांडून, एक दरवाजा उघडावा तसा आम या

दोघांचा काळ खुला झाला. मी तला पा हले, त याशी बोलले. पण फ त पाच
म नटांसाठ च आ ण ते

याला परदा

वार पु हा बंद झाले.

वार

हण या पे ा आपण

हण.ू हा परदा मा या बाजन
ू े उघडत अस यामळ
ु े मी क हा

येथील कोणीह भूतकाळातील य तींना पाहू शकतो, पण याचा भूतकाळाला
काह च सग
ु ावा न हता, अथात आपल ओझरती भेट हो याआधी.

ती पु हा थांबल आ ण अचानक तची काया खल
ु ल , न तेज पडलेले

तचे मुख आता ि मतहा याने भरले. तने मा या कडे पा हले ते हा तचे

डोळे ओज वी भासत होते. जे हा ती बोलू लागल ते हा तचा आवाजातह
सश तपणा जाणवू लागला. ती

हणाल ,

"हा

संग, हा

संग मला आठवतोय माधव. खरं च बोलतेय अंतरा. ती

ह च मुलगी होती िज या हातात मी माझी बाहुल पा हल होती आ ण

त याकडून ती मी हसकावून घेतल होती, पण यावेळी मी त याकडे फारसे

ल य दले नाह आ ण काह

दवसात वस न ह गेले."

ती पुढे वाचत होती पण माझे शर र शहा न नघाले होते आता

अंतरा या लखाणाला गाय ीचा दज
ु ोरा मळा यामुळे हे सारे खरे होते याची
मला शत

त खा ी पटल . भानावर येत मी पु हा एकदा गाय ी या वाचना

कडे ल य दे ऊ लागलो.

आणखी एक ध का मला तुला

यायचाय,

हणजे बघ तो तुला सुखद

वाटतो का ते, तू भारतात आ या पासन
ू जे हा जे हा गाय ीला या चोर
ग चीवर भेटला आहे स, या सव भेट मी पा ह या आहे त. यावेळी मी

मा या वतमान काळात झोपुन जाते आ ण जणू काह गाय ी या मद ू म ये
वेश क न सव काह ऐकू व पाहू शकते. हे कतीह

आहे . माझे फ त डोळे आ ण कान स

वच

वाटलं तर खरं

य असतात बाक शर राने मी मा या

काळातच असते. यामुळे या पुढे गाय ीशी या ग चीवर बोलतांना मी बघत

आ ण ऐकत असेल याची न द असावी. गाय ीला या ब ल न क सांग तला
ह डायर दाखवल स तर चालेल.
गाय ी थांबून मला

हणाल ,

"तर च तु याशी ग चीत बोलतांना माझं शर र मला अ धकच जड वाटू

लागते" असं ती मला गंभीरपणे
"खरच? आणखी काह
भासते का?

हणाल . यावर मी तला लगेच वचारले,

हणजे तुला मदत
ू कोणीतर बोलत अस याचे

हणजे काह मना व

च असे वचार ऐकू येतात का?" मी अगद

उतावीळपणे तला बोलून गेलो तशी ती खड खडून हसू लागल आ ण जे हा

मा या चेह यावरची रे षह हलल नाह ते हा ती हसणे आवरत

हणाल ,

" कती अधीर झाला आहे स तू त या ब ल जाणन
ू घे यास. मी थ ा

केल तुझी माझं काह शर र जड होतं नाह आ ण मला काह ती अस याचे
जाणवत नाह . तने सां गत या

माणे बहुदा ती केवळ ऐकू आ ण बघू शकत

असावी. पण मा या मते भलेह ती माझा पुनज म असल तर ती पूणतः
वतं

लागल ,

य ती आहे ." ती थोडी थांबल आ ण सु कारा सोडत पुढे वाचू

तला सांग त या सव

य नांना अगद यो य वळण लाभले आहे .

तने लावलेले बीज आता एका मो या व ृ ात पराव तत होऊन लाखो-करोडो

लोकांसाठ लाभदायी ठरले आहे . एवढच नाह तर याची पाळं मळ
ु ं आता

भारताची सीमा आ छादन
ू भारता बाहे रह फैलावल आहे त. हो मी गाय ी
उ योगा ब ल बोलतेय.

या या भांडवलासाठ आता या काळात गाय ी तुझी

मदत मागत आहे ना तोच. दध
ू आ ण दध
ु ाचे पदाथ बनवणारे आपण एक
उ कृ ट उ पादक आहोत. आपल

याती सातासमु ा पार आहे आ ण आता

मी या उ योगाची एकमेव मालक ण आहे . भोसलचा मा या खेर ज एकह
वंशज आज हयात नाह .
माझा गाय ी उ योगा या मुळाशी काह तर संबंध न क आहे

यामुळे

मी आज वतमान काळात असूनह तु याशी आ ण गाय ीशी जोडले गेले आहे .

हणन
ू च माझी तल
ु ा वनंती आहे , गाय ीला सवतोपर मदत कर, पयायी मला

मदत कर.

पुढ या पानावर लहून तू मा याशी बोलू शकतोस क हा गाय ीह

मा याशी बोलू शकते. वाचन
ू झा यावर ह डायर नीट सांभाळून ठे व आ ण

उ या सकाळी नऊ या आत पु हा िजथून ह डायर उचलल स तथेच ठे व. मी

तु या उ तराची वाट पाहतेय.
-अंतरा भोसले
"माधव वाचलस ती मा या यवसायाब ल काय

हणाल ते? हे वाचून

तर मा या मनात जी थोडीफार शंका होती ती ह दरू झाल आहे . आता बघच
तू मी अगद पूण शत ने कामाला लागणार आहे . मी फार भा यशाल आहे क
मला माझे दोन प याचे भ व य, मा या उ योगाचे भ व य आधीच समजले
आहे ." तला मानेने होकार दे त मी तला
"आ ण या पुि तकेला डायर

हणालो,

हणतात हे ह आप याला समजले. तर

तू आधी लह तल
ु ा काय लहायचंय ते, मग मी ल हतो."
मी त या हातात तो आधु नक पेन दला. ब याच

समजले होते क

य नानं नंतर मला

या पेना या डो यावर अंग याने थाप दल क खाल या

बाजूने एक टोक बाहे र येते आ ण ते कागदावर ध न लगेचच आपण लखाण
क

शकतो. बो

लेखणी अगद श

आ ण टाक वापरणारे आ ह , ह आधु नक आ ण सोपी

ा माणे हाताळत होतो. तला माझी हुशार दाखवून दे त मी

पेन उघडलला आ ण तला लह असे

हणत पु हा यशु कडे जाऊन खेळू

लागलो. थो या वेळाने मा यासमोर ती डायर आ ण पेन धरत गाय ी
हणाल ,

"ह घे. माझे ह ता र त या सारखे असले तर या व तू मळ
ु े मी

कधी आयु यात काढले नसेल एवढे वाईट अ र काढले आहे ." मग यशु कडे
वळत ती पुढे

हणाल ,

"चला बाळ राजे! तु हाला काह झोपव याखेर ज झोप यायची नाह ."

तने यशुला उचलले आ ण पु हा कडेवर घेतले. मग मला वचारले,

"मग आता काय ठरवलेस तू? मला.... नाह आ हाला मदत करणार

क नाह ?" तचे अगद उ साह आ ण थोडे म क ल असे हा य पाहून मीह
गालात या गालात हसलो व

दयावर हात ठे वत मी मा या राकट पु षी

आवाजात गोडवा आणत, क हा तसा

य न करत

"आता तर माझा नाईलाज आहे ,

हणालो,

न मा या जीवन मरणाचा आहे ."

यावर हसत ह यशु सोबत नघून गेल .
ती दसेनाशी होताच मी खोल त येऊन डायर उघडून गाय ीने

ल हले या पाना या मागील पानावर ल ह यास सु वात केल . मला गाय ी
त याशी काय बोलतेय हे वाचायचे न हते

हणूनच मी मा या लखाणाकडे

पण
ू ल य क त केले. खरं च सु वातीला थोडे हाताला वळण ये यास वेळ

लागला पण दोन वा यानं नंतर माझी वेडी वाकडी वळणे सुबक पडू लागल ,
तसा मा या लखाणाला उ साह येऊ लागला.

वचार क न क न अ या घटकेनंतर माझे लखाण पूण झाले व ती

डायर मी बंद क न फडताळात अगद आत ठे ऊन दल . काह काळ डोळे

मटावे असा वचार क न खाटे वर मी आडवा झालो. पण डोळे मटताच या
अनोळखी मल
ु चे च

मा या डो या समोर रं गवू लागलो. तचा चेहरा काह

दसत न हता पण ती हात पुढे क न मला त याकडे ये यास खुणावत होती.

मी डोळे उघडले ते हा मा या ल यात आले क मी खरोखरचं उठून बसलो
होतो.

वतः या गाढवपणावर हसत मी पु हा एकदा अंग अंथ णावर टे कले

आ ण शांत झोपी गेलो.

पु हा जाग आल ते हा सुमी... नाह , गाय ी मा या साठ चहाचा पेला

घेऊन हजर होती. मी उठून मड यातलं पेलाभर पाणी यायलो आ ण त या
हातातून चहाचा पेला घेतला तशी ती खुदकन हसत

हणाल ,

"मग मन भरले का तचे

व न पाहून?" भव
ु या उं चावत ती

हणाल ,

"बरं ते नंतर सांग, आधी मला सांग तला आता आपलं बोलण ऐकू

येत असेल का रे ?" मी चहा पतांनाच नकाराथ मान हलवत
"नाह बहुतक
े . तने ल ह या

जावे लागेल

हणालो,

माणे, यासाठ आप याला ग चीत

हणजे ती आपले बोलणे ऐकू आ ण बघू शकेल. तझ
ु ी कामे

आटपल का? जाऊया का आपण आत? आप याला जर तुझी मदत करायची
असेल तर तची गरज न क भासेल यामुळे आपले बोलणे तने ऐकणे
गरजेचे आहे च." मी असं

हणताच ती ताठ बसत नाक मरु डत

हणाल ,

"खाल ती रखमा काकू आल ये. माईचे डोकं उठवलय बयेने बोलून

बोलून. ती गे या खेर ज काह
रकामा याला घेत ती

रकामपण होणे नाह ." मा या हातातील

हणाल ,

"मी येते सहा वाजे पयत, जेवणं लवकर बनवून घेते आज,

हणजे

रा ीची पंगत बस या आधी आप याला थोडे अवसान मळे ल." ती जायला
वळल पण दारा या उं बर याजवळ जाताच थांबल आ ण

हणाल ,

"अरे हो, रखमा काकू यां या डौलदार बां या या, नध या छाती या,

गो यापान,

बाबदार, दे ख या आ ण लाड या सवंग याला शोधत आता येतच

असतील एव यात, ते हा जरा अवतार आवरा तम
ु चा माधवराव." मी रागाने
तला मार यास हात उं चावताच ती हसत हसत पळून गेल .

ह रखमा काकू भार च चावट बाई होती. वय असेल साठ चे पण

मा याशी बोलतांना अगद वशीची अस यासारखी वागे, नेमकं कोणी नसतांना
मला गाठे आ ण मा याशी बोलतांना अशी रोखून बघे क मलाच लाज वाटे .
आता ती पु हा येणार. अरे दे वा!!!! ग चीत जाऊन बसावे आ ण दार लावून

यावे का? तेव यात "माधवा, अरे रे माधवा……. "अशी ला डक हाक ऐकून

मा या अंगावर सरस न काटा उभा रा हला. आता अधा-एक घटका तर या
रखमा काकू या तावडीतून माझी सुटका न हती.
*****
अंतरा
काश

नऊ वाजताच पु हा एकदा श तीचे पालन करत, अंधाराला भेदत
कट होऊ लागला आ ण आधीपासूनच वाट पाहत उभा असलेला

माधव आ हाला दसला. नक
ु तीच अंघोळ के यामळ
ु े या या केसातील

पा याचे थब उ हात चकाकत होते, चेह यावर अधीरता जर असल तर
तरतर ह होती. घारे डोळे अ धकच पाणीदार वाटत होते. हातात पु तक
घेऊन तो वाचनास स ज होता, पण आज तो काल

माणेच

राहून आम या दशेने चाचपड या नजरे ने पाहत होता. अनेक

त ध उभा
य न क नह

काह न दस यामळ
ु े याने नराशेने खाल पा हले व याला डायर

दसल .

झटकन ती याने उचलल आ ण ती उलट सुलट क न पाहू लागला. एखा या
सायं ट टचा ए सपे रमट यश वी झा यावर तो कसे ए

ेशन दे ईल, अगद

तसेच भाव होते या या चेह यावर. थोडा हसतच तो उजेडातन
ू नघन
ू गेला.

बहुतक
े आत गेला असावा. इकडे याला बघतांना मा या अंगावर शहारे फुलले
होते आ ण मी र मीचा हात घ

ध न ठे वला होता.

तो गे यावर, काह सेकंदात अंधार झाला आ ण मी र मीकडे वळले. ती
अगद पूण ब तीशी दाखवत हसत होती आ ण थोडं क हत ह होती. मी
भुवया उं चावत तला वचारले,

"काय झालं?" यावर तने मोक या हाताने मी तचा धरलेला हात

सोडवला आ ण, "हे बघ" असे

हणत तने तचा हात मला दाखवला, "Oh

my god!!! I am really sorry yaar!" मी तचा हात इतका घ

धरला

होता क , चांगलाच च ा पडला होता त या हातावर आ ण यावर माझे एक
नख

तन
ू र त दे खील आले होते. पण ती मा

ए ससाईटमे ट अगद

हसत

हणाल , "तझ
ु ी

क लंग आहे यार," आ ण तने मा या पाठ वर त या

चांग या हाताने थाप दल आ ण आ ह परत खाल गेलो. बेड वर पडताच
डोळे मटून मी, तो आता ते प

वाचत असेल ना? काय अव था असेल

याची? तो गाय ीला ते दाखवेल का? खरं तर ते दोघे मा यासाठ अगद

अनोळखी होते, पण तर ह खूपच जवळचे होते. आ ण तसे मी मा या प ातून
यांना सां गतले ह होते.

अखेर ब याच वेळानंतर माझा डोळा लागला. मला वाटले क मी
झोपताच मला गाय ी आ ण माधव दसतील. ते एकमेकांशी ग चीवर जाऊन
बोलतील

हणजे मी सु ा यां या संभाषणाचा भाग होऊ शकेन. पण मी गाढं

झोपी गेले आ ण न यनेमाने सकाळी पाच वाजता मला जाग आल . माझी
चांगल च नराशा झाल होती. उठून बसत मी थोडं अंग ताणले, मग उभी
राहत मा या खोल त बाथ म म ये जाऊन
वॉक साठ तयार होऊन

े श होऊन बाहे र आले आ ण

म बाहे र पडले.

बाहे र अंधार होता, पण आकाशात आता नर नरा या रं गा या छटा
सांगत हो या, क सूयनारायणाचे दशन आता काह अवधीत आप याला होणार
होते. मी माळरानात शेजार ल र

याने वॉक ला सु वात केल आ ण म त

पायांवर ताण जाणवेपयत मी चालन
ू परत वा यावर आले आ ण मला काह

समज याआत मी वटव ृ ासमोर उभी होते. मी मांडी घालून खाल बसले आ ण
डोळे मटून मन एका

क

लागले.

काह वेळ, व वध रं गसंगतींचा अनभ
ु व घेऊन माझे डोके आ ण अंग

जड होऊ लागले आ ण मला झोप येतय
े असे मला जाणवू लागले, पण

जाणवणा या या बदलाला वरोध न करता मी माझे अंग ् हलके सोडले आ ण
नसगात वल न झाले.
****
ठर या

माणे आ ह बरोबर सहा या सम
ु ारास चोर ग चीत येऊन उभे

होतो. आता दोघेह थोडे अ धक सतक होतो. कारण आ हा दोघांना माह त
होतं क अंतरा आमचे बोलणे ऐकत असणार, अजून आ ह काह बोललो
नाह . तला कती आ ण काय ऐकवावे हा
वशेष

नच होता.

हणजे माधव काह वेग याच नजरे ने मा याकडे पाहत होता.

जणू काह तो तलाच शोधतोय, तलाच बघतोय.
"माधवा, तू मा या डो यात कतीह रोखन
ू पा हलेस तर तझ
ु ी अंतरा

काह तुला दसायची नाह ." यावर तो चांगलाच ओशाळला आ ण उजवा हात
मानेवर फरवत, मंद हसत

हणाला,

"बरोबर आहे तुझं, आपण सरळ मु याचं बोलू. या आधी सांग ती

रखमा काकू गेल का? नाह तर येईल मला शोधत परत. मगाशी तला

खोल बाहे र काढता खरतर मा या पाचावर धारण झाले होते." मी मानेनेच
होकार दला आ ण तो पढ
ु े बोलू लागला,
"तु या डो यात काय योजना आहे यवसायासाठ भांडवल मळव या

क रता?" मी द घ वास सोडला आ ण कठ याला टे कून बसले आ ण यालाह
बस याचा इशारा दला. तो बसताच मी बोलू लागले,

"माधव, मा या डो यात वचारांनी अगद थैमान मांडलय. आता तर
तुलाह पटले असेल क , भांडवल मळवणे मा यासाठ

कती आव यक आहे .

मला जे हा पासन
ू समजलं क , मा या छो या या

य नाने भोसलना

भ व यात नवीन ओळख मळवून दल आहे , आ ण मी जे करणार आहे

याचे साथक होणार आहे ते हापासून मला अगद घाई झाल आहे . माझे डोके

मला समज या आधीच पढ
ु े धावत आहे . मला अगद काय क
नाह असे झाले आहे ." मी अगद उ साहाने याला
खदखदन
ू हसून

आ ण काय

हणाले. यावर तो

हणाला,

"Hold your horses madam, no need to hurry" या या या
इं जी बोल याने मी भुवया उं चावत याला

हणाले,

"हो हो ते तुझं इं जी लंडनलाच राहुदेत. आपण कामाचं बोलू आता.

अंतरा ऐकत असेल तर ती कंटाळल असेल आप या नरथक बोल याला. तर
मला वाटतं आपण सु वात माळ रानातून करायला हवी. तुला मी मागे

आठवण क न दल होती या रानातील भुयाराची, आठवतंय? तू झाडीतून
सरळ ख

हणाला,

यात प लेलास," न राहून मी हसू लागले. यावर तो लगेच

"हो आठवतंय ना, मी ते कसं वसरे न, तो पवळा-काळा साप आ ण तो
ख डा. मला माझे माह त नसलेले सारे पव
ू ज आठवले होते या दवशी."
कपाळावर आ या पाडत तो
वतःला आवरत मी

हणाले,

हणाला. मला न राहून हसू फुटलेच. पण

"खरं च कती मेहनत लागल तल
ु ा बाहे र काढायला, हो ना? माझी तर

फारच दमछाक झाल होती बाई! आधी मला समजलेच नाह क तू मला

कोणा मो यांना बोलवायला का नको बोलतोयस, आ ण या ऐवजी दोर घेऊन
तू या दहा वषा या गणल
ू ा बोलावन
ू आणायला मला का सां गतलेस." मला
थांबवत तो

हणाला,

"हो, कारण आत पड यावर मी नीट पा हले तर ख
भंतीवर अगद छोटे से व च

या या एका

नशाण होते अगद प यातील चौकट, इि पक,

क वर आ ण बदाम ऐकमेकांत मसळून ते बनले असावे, आ ण असे नशाण

मी आप या वा यातह कोठे तर पा हले होते.

हणंन
ू च मला शंका आल क ,

हा काह ख डा नाह तर एक माग आहे . बहुतक
े कोणीतर तो खणून खुला
केला असावा. मी याला थांबवत

हणाले,

"अरे कोणी काय, मी सांगतेय ना ते अ पा आजोबाच होते. मी यांना
आप या चोर ग चीव न, रानातून मातीने माखून परत येताना पा हले होते.
तुझा ते हा व वास कुठे बसत होता मा यावर, तर बरं , मी बोलले
पु हा या ख
मला

हणाला,

हणून

यात उतर यास तर तयार झालास." यावर तो थोडा चडून

"हो पण हाती लागले काय? काह कागदं , आ ण चकाकणारे काह
प थर." तो खां यावर ल पंचा नराशेने झटकत
मुळीच पटले नाह ,

हणून मी याला

"हाती काय लागले

हणाला. मला याचे

यु तर दे या या

वरात

हणणे

हणाले,

हणजे काय माधव! आयु य भर ल यात रा हल

अशी, रोमांचकार भय
ु ार मोह म आपण पार पाडल आहे . आठवतंय?
ख

यातील ते तीन फुटाचे दार खोलतांना आपण कती थकून गेलो, मग

अखेर स जे हा आत गेलो आ ण आप या सोबत या चम यां या

काशात जे

काह खोदकाम आपण पाहत होतो, यात आपण कती शहा न गेलो होतो.
तो माग कती आत आ ण नेमका कोण या दशेने जातोय हे च काह कळत
न हते. पण आपण चालत रा हलो आ ण अखेर स या चौकोनी दाराबाहे र
येऊन थांबलो. माधव, जर यावेळीच आपण ते गूढ दार उघडू शकलो असतो,
आ ण आप याला समजले असते क नेमके कोण या

कारचे धन या मागे

आहे , तर कदा चत सारे च सोपे झाले असते." मी थांबले आ ण रानाकडे वळून

याकडे पाहू लागले. तो एकूण एक

ण मा या डोळयासमोर च त होत

होता. मला शांत झालेले पाहून मा या खां यावर हलकेच थाप मारत माधव
बोलू लागला,

"अगं पण गाय ी..." या या त डावर माझा हात ठे वत मी याला
काह या रागाने

हणाले,

"सुमी.... सुमी

हण मला, गाय ी

हणून आप यात परकेपणा आणू

नकोस माधव. मी तीच आहे जी लहानपणी तुला नरागसतेने बलगायची,
बनधा त तु यासोबत कुठे ह

हंडायची, आता प रि थती बदलल आहे मा य

आहे , पण मी य ती तीच आहे ना!" मी आवंढा गळत या या डो यात
रोखन
ू पा हले.
व

णभर च कत झालेला माधव आता मानेने होकार दे त हसला

हणाला,

"बरं बाई, सुमी, सुमी, झालं? समजला मला तुझा मु ा. मी उगाच

मनात राग ध न बसलेलो. मला माफ कर. मला वाटते, आपण आता
आप या मु य

नाकडे वळूया. चालतंय?" याने अगद

ेमाने मला

वचारले. जणूकाह तो घाबरत होता क पु हा मा या भावना या या

बोल याने दख
ु ाव या जातील क काय. मी ि मत हसत होकार दला तसा तो
पुढे बोलू लागला,

"तर, तो दरवाजा, जवळ जवळ तीन फुटाचा, ओबड -धोबड चौकोनी

का या दगडाचा होता. आ ण मु य

हणजे यात वेगवेग या आकाराची

अनेक वतुळं होती. काह छोट , काह मोठ , काह आत गेलेल तर काह बाहे र
आलेल . चमणी

या

काशात, नीटसं दसत नसूनह , नजरा वर खाल

वतळां
ु वर फरव या मळ
ु े डोके गरग

या

लागलेले होते आपले, नाह ? असो, तर

तुला असं खा ीने का वाटतंय क धन याच दारा मागे असावं?" या या या

नावर मी अगद चटकन उ तर दलं.
"अरे मला असं वाटत नाह तर खरं च या मागे धन आहे . तल
ु ा

मा हतीये, अ पा आजोबांना रानातून येतांना पाहून मी यां या वर नजर
ठे ऊन होते. या दवसा नंतर काह

दवसांनी पु हा एकदा मला ते दसले.

थोडे लागले होते यांना. कोपरावर आ ण दं डावर खरचटले होते. मी लगबगीने
यां या कडे गेले आ ण यांना आधार दला. दवा-दा

क न यांना या या

खोल त नेले. यांची झोळी खंट
ु ला लावताना मला ती जरा जड जाणवल
आ ण मी यांचे ल

नाह असे पाहून ती झोळी खोलून पा हल तर, यात

आप याला सापडले होते अगद तसेच चमकणारे प थर होते. याव न हे तर
नि चत ते या भय
ु ारातच जात होते. एवढे च नाह तर आणखी काह

दवसांनी मी यांना पु हा एकदा झोळी भ न वा यावर येताना पा हले होते."

माझे बोलणे तोडत माधवाने वचारले,

"याचा अथ ते चकाकणारे खडक फार कमती असले पा हजेत, नाह
का? " मी मानेने नकार दे त

हणाले,

"अरे वे या! याचा अथ असा क , आजोबा दे खील याच भुयारात जात

होते, हे न क . बाक तेथे खिजना आहे हे यांनीच मला सां गतले होते.
हणजे सरळ नाह , अ

य पणे.

"ते कसे काय?" माधवाने आ चयच कत होऊन वचारले. ते हा मी खांदे
उडवत याला उ तर दले,
"तल
ु ा नानांनी मा य मक श णासाठ बाहे र गावी पाठवले होते, या

दर यान ते फार आजार पडू लागले होते, ते हा यां या सेवेला मीच होते.
आ ह ब याच ग पा मारायचो. यांना बोलायला फार आवडायचे आ ण

वा यात कोणालाच ग पा मारायला वेळ नसायचा, ते हा यांना मी आयतीच

भेटले होते. एकदा ग पां या ओघात मी वषय, वाडा ते माळरान, माळरान ते
मग अखेर स भुयार असा नेत यांना वचारले, 'आजोबा माग या खेपेस तु ह

रानातून झोळी भ न आलेलात ते हा मी पा हलेले बरं का तु हाला! खरं सांगा,
तेथे या भय
ु ाराम ये खिजना आहे ना?' आजोबा चमकलेच, पण काह

सेकंदातच साव न मला सांगू लागले, 'अगं पोर , हा नाना करता झा या
पासून मी कोला बसा माणे गु त माग शोधतोय आप या वा यातले.'

अंथ णातन
ू थोडं मा या दशेने झुकून दब या आवाजात ते पढ
ु े मला सांगु
लागले,

'पोर , नानाला पटलं नाह , पण तुला सांगतो, हा वाडा... हा वाडा,

संपण
ू भय
ु ार मागा या जा यावर बांधला आहे . येथन
ू नघणारा एक दरवाजा
हा ऐि छक कोठारा कडे घेऊन जातो. पण याची चावी काह मला सापडत

नाह आहे . ती जर मळाल ना, तर कोठार खोलता येईल, आ ण ते कोठार जे
तुला दे ईल, ते न क च तुझे आयु य बदलून टाक न, हे नि चत.' एवढं बोलून
ते थकून थांबले. आ ण झोपी गेले. काह

दवसांनीच यांनी म ृ यू लोकाचा

नरोप घेतला. या नंतर यांची खोल आवरताना मला यांचे बरे च लखाण
मळाले आ ण मी ते मा या जवळ जपून ठे वलेय. आप याला वा यातील

असा भुयार माग शोधायचायं, जो रानातील भुयारात जातो. आ ण मु य
हणजे चावी. ती चावी मळा या खेर ज कोठाराचे

वार उघडता यायचे

नाह ." मी थांबले आ ण आशेने माधवाकडे पा हले. बराच वेळ शांतपणे माझे
हणणे ऐकून आता तो अखेर स बोलू लागला,
"सम
ु ी, तू तर बर च मा हती मळवल आहे मी नसतांना. ह म झालं

तर मग, अंतराने भ व यात तला एखाद

वच

अशी चावी मळतेय का ते

शोधायचं आ ण आपण भुयार माग. ठ क आहे ?" यावर मी लगेच

हणाले,

" तनेह माग शोधले तर? कारण येथे, एव या सा या लोकांम ये आपण

हे काम क

शकू क नाह , हा

नचं आहे . मला साधे तल
ु ा भेटणे ह फार

जड जाते." मी हाताची बोटे अधीरतेने मोडत
हातांवर थाप मारल व

हणाल . याने पटकन मा या

हणाला,

"फार वाईट सवय आहे ह , कती वेळा सांगायचे!" मी हसतच

हणाले,

"बरं , सॉर हं ." यावर तो म त हसला. गालावरल ती खळी, कती
उठून दसते याला.
"असो, आता तू खाल जा. उ या सकाळी मी ती डायर परत येथे

ठे वणार आहे , पाहू आप या प ाला अंतरा काय उ तर पाठवते ते." याला
मानेनेच होकार दे त मी ग चीतून बाहे र पडले.
*****
प यांचा ककश कल कलाट, आ ण कानाजवळ सं.ू ..संू करणा या

वा यांनी मला जागे केले होते. मी डोळे उघडले तोच, संद
ु र रं गीबेरंगी फुले,
माझे हसून

वागत करत अस याचे मला भासू लागले, कती वेळ मी या

वडाखाल झोपले होते कोण जाणे. साडे सात!!! मी माझा मोबाईल चेक केला
आ ण धावतच आत गेले, कोणी मला पाह या आत मी मा या
नसटले. भराभर आव न मी ना ता करायला बाहे र गेले.

म म ये

व नात झालेले

गाय ी आ ण माधव चे संभाषण मा या अगद खडा न खडा ल यात होते.
मी ते अनुभवले होते. यांनी दलेल मा हती आ ण मा या कडून नेमक
कसल मदत यांना हवी आहे हे आता मला ठाऊक होतं.

अखेर मला माझं ल य मळालं होतं. भुयार मागामधून नेमका आप याला
हवा असलेला माग शोधायचा होता, आ ण ती चावी तर दरवाजा मळा या
शवाय नेमक कोणती हे समजणार न हतं.

-----

भाग १३

-----------------------------------------------------र मीने आ ण महावीर आजोबांनी मला

न वचा न भंडावून सोडले

होते. यांना काय आ ण कती सांगावे हे एक कोडेच होते मा यासाठ . माधव
आ ण गाय ीब ल सांग यात मला काह हरकत न हती, पण खिज याब ल
काह सांगणे मा या हातात न हते. ते आ हा तघांचे स े ट होते. माझे,
माधवचे आ ण गाय ीचे. माझा र मी आ ण आजोबांवर पूण व वास होता.

पण घरात आणखीह लोकं होती. कोणाची हाव कती शगेला पोहोचेल, काय
सांगता येतय? स जनाला दज
ु न बनव याची अमाप श ती पैशात असते, असे
माझे बाबा

हणायचे.

तर र मी आ ण आजोबांना मा या कडून मा हती बर च फ टर क न

अशी मळाल होती क , माझे प

माधवला मळाले, ते गाय ीने ह वाचले.

दोघे फार खुश झाले. यांनी डायर म ये मा या प ाचे उ तर लहून ठे वले
आ ण ते मला आज रा ी नऊ वाजता पोटल खुलताच मळणार होते.
ब स.....

यावरच ते दोघे कती मनापासून खुश झाले होते. यां या आनंदात

सहभागी होत, आ ण यांना मी जे सांगीतले तेवढे च स य आहे अशी मनाची
खोट समजत
दवस मा या कामात गंत
ू काढत, मी पढ
ु ल पण
ू
ु वन
ू घेत
स कारणी लावला.

र मी काह वा याबाहे र गेल नाह

यामुळे माझी आ ण आजोबांची

'गु त माग शोध मोह म' ता पुरती थंडावल होती. मी मा याह नकळत
मा या भोवती तीन वेगवेगळे गट आखून घेतले होते.

प हला गट, माझा आ ण र मीचा. आमची मोह म होती चोर ग ची
वर ल ते रह यमय पोटल कसे काम करते याचा शोध
पावला-पावलाने माधव या जवळ जात होते.

यायची. यामुळे मी

दस
ु रा गट, माझा आ ण महावीर आजोबांचा. आमची मोह म, मी आधी

हट या माणे 'गु त माग शोध मोह म' शोध कसला, यांना माह त असलेले

गु त माग ते मला दाखवत होते. आता यातील एखादा माग हा जॅकपॉट

ठरवून मला मा या ह या असले या मागापयत पोहचवतो का, ते पाहायचं
होतं.

तसरा गट, माझा, गाय ी आ ण माधव यांचा होता. आ ह होतो मु य

पा . आमचे नेमके काय चालू होते हे गट एक आ ण गट दोन या मा या

साथीदारांना ठाऊक न हते. माझे मलाच हसू आले तसे मा या बाजूला लॅ पटॉप
घेऊन बसले या र मीने वचारले,

"काय ग? काय झालं हसायला?" मी तला "काह नाह असच काह तर
आठवलं" असं

हणून टाळलं. तशी ती हसतचं मान नकारा मक हलवत,

लॅ पटॉप म ये पु हा ल
"होतं, होतं,

वळवत

वतःशीच

हणाल ,

ेमात असच होतं. common symptoms"

त याकडे दल
ु

करत मी सु ा माझं ल

ठरवले. आमचा पढ
ु ल पण
ू वेळ द

मा या कामावर दे याचे

त काकांशी मट ंग याम ये गेला. बरे च

ई-डॉ युमट र यू, ई- स नेचर आ ण ब याच डपाटमट

या हे ड सोबत

र यू झा यावर मी माझे काम आवरते घेतले. मी आ ण र मीने

हणजे गट

एक ने लॅ पटॉप बंद क न ग ची ब ल बोल यास सु वात करत र मी
हणाल ,

"काय मग, are you excited? आता काह तासातच तु या हातात

ती डायर येईल आ ण तू तु या माधवाचे ल ह लेटर वाचू शकशील.

यूँ मन

मे ल डू फुटा?"असं बोलत तने मा या खां यावर त या खां याने जोरात
ट कर दल आ ण मी पुढे झुकले. "आऊच !!!" मी ओरडले आ ण पुढे

हणाले, " आता लाजायच का मी तु या चडव या मळ
ु े ?" यावर ती पटकन

उठल आ ण हसू लागल . " या...मला वाटले, माधवाव न मी म त सतवेन
तुला पण तू तर दगड आहे स दगड!" यावर आ ह दोघीह हसू लागलो.

आमचा पढ
ु ल वेळ असाच या पोटल ब ल अनेक तक काढ यात

गेला, आ ण अखेर स दारावर या थापे बरोबर आ ह थांबलो.

वीण

जेवणासाठ बोलावून गेला. आ ह मुका याने जेवणं उरकल , आ ण बरोबर

साडे आठ वाजता चोर ग चीत जाऊन उभे रा हलो. आ ह दोघीह उतावीळ
आ ण वेळ जात न हता

हणून बैचेन होत होतो. मी र मीला

हणाले,

"यार रस,ू you are not helping me here. मला रलॅ स कर या

ऐवजी तू मला आणखीनच अ व थ करतेस." यावर ती लगेच

हणाल ,

"अगं माझी एक थेअर आहे या पोटल ब ल, पण ती तल
ु ा

सांग याआधी आता काय होईल यावर ती बरोबर आहे क नाह हे पाहायचयं
मला.
नाह

हणन
ू मला तो उजेड लवकर पडावा असे वाटतेय." मी काह

वचारले

तला. मला मा या मनाला आता कोण याह तक वतकमुळे वच लत

करायचे न हते,
त ड केले.

हणून मी तला मानेनेच सहमती दे त पोटल

या दशेने

नऊ वाजताच, एकदम शंभर एक बंदक
या गो या सुटा यात असा
ू

आवाज झाला आ ण मी आपोआप कान बंद क न खाल च बसले. आजब
ू ाजल
ू ा
पा हले तर समोर नाटकाचा पडदा उघडावा आ ण

काश पडावा तसा उजेड

पसरत होता आ ण मा या उज या बाजूला लगबगीने र मी आप या हातातील
मोबाईल म ये काह तर करत होती. मी उठून त या कडे बघत असतानाच
तो आवाज बंद झाला. तसा तने सुटकेचा न वास सोडला व के वलवा या
आवाजात

हणाल ,

"Sorry, मा या अलामचा आवाज होता. मी चक
ु ची रंगटोन सेट केल

होती, तो बघ" माझं ल

समोर जावं

"तुला तर मी नंतर बघते" असं

हणून ती बोट दाखवत

हणाल होती.

हणून मी समोर पा हलं तर माधव ने

डायर होती तथे ठे वल होती व तो मला शोधत

हणला,

"माझी आशा आहे तू आ ह काल काय बोललो ते ऐकलं असशील,

बाक या तु या डायर त मी आ ण सुमीने आपापल मते मांडल आहे त,

न क उ तर कळव." तो मंद हसला आ ण थांबून डायर कडे पाहत रा हला.
माझे सु ा कधी पाच म नटं संपता आहे त आ ण डायर हाती लागतेय असे
झाले होते. या

वाट पाहत होते.

माणे अंधार दाटू लागला आ ण आज

थमच या

णाची मी

पण संपण
ू काळोख झाला तसा मा या डो या दे खत ती डायर दे खील

काळोखाने गळून टाकल . मी धावत पुढे जाऊन वे यासारखी डायर होती

तथे ज मनीवर चाचपडू लागले. मा या खां याला ध न र मी ने मला उठवले

आ ण शांत हो याचा इशारा केला, मी पटकन

वतःला सोडवत

हणाले,

"हे काय झाले यार, माधवा सोबत डायर सु ा गायब झाल . आता ती

मला कशी मळणार?" ती मला खाल घेऊन गेल . मा या खोल त जाताच मी
सरळ माझं अंग मा या बेड वर झोकून दलं. कदा चत डायर

या याच

काळात रा हल आहे हे कळताच तो गाय ीला बोलावन
ू मा याशी बोल याचा
य न करे ल तर मी तयार त असावे,

हणून मी मागचा पुढचा वचार न

करता डोळे मटून घेतले. तोच र मीने मला जोर जोरात हलवून उठवले आ ण
काळजीने ती

हणाल ,

"अंतरा, अंतरा, ऐक. हे च सांगायचं होतं मला तुला. पण तुझा मूड ऑफ

होऊ नये

हणून मी काह बोलले नाह . आ ण मला ह असं मनापासून वाटत

होतं क , ती डायर आप या काळातील अस यामळ
ु े काळोख झाला तर ती

मागे उरावी. पण तसे झाले नाह . ते पोटल वतमान काळात उघडते. हा काळ
खरा आहे आ ण तो काळ घडून गेलेला आहे . यामुळे या काळातून कोणती
व तू क हा य ती मागे उरणार नाह ." तला थांबवत मी रागाने तला
ओरडले,

"अगं, जर तूला हे माह त होतं तर मग कशाला दल स मला ह फालतु

आय डया याला प

ल ह याची." मी बेड व न उत न हे लपाटे मार यास

सु वात केल होती. आयु यात दस
ु यांदा मला पु हा थकवा जाणवत होता.

प ह यांदा आई-बाबा गेले ते हा आ ण आज माधवशी बोलता येणार नाह हे
समजलं ते हा. र मी मला थांबवत
"आधी माझं

हणाल ,

हणणं ऐकून घे मग तुझं रागावणं कं ट यु कर. आप या

कडे एक पयाय आहे या वर. थोडे दवस लागतील पण अश य नाह आहे ."

ती थांबल तसे मी जळजळीत नजरे ने त याकडे पा हले. तला समझलं, क
तने आता लवकर मला स व तर नाह सां गतलं, तर आपल काह खैर नाह ,
हणून ती पुढे बोलू लागल .
"ओके सांगते, तू रलॅ स हो. हे मला घाबरवणे बंद कर आता. तर मी

हणत होते क , तू जर फ त एक हात पोटल म ये घालून माधवला डायर

दे याचा इशारा केलास तर? याने डायर हातावर ठे वताच तू हात मागे घे.
काय? " मी लगेच खुश होऊन

हणाले,

"अरे हो यार!! आधी सु ा मी एकदा पूणपणे आत गेले होते पोटल या

आ ण बाहे र ह आले होते. यामुळे तू जे बोलतेस ते आपण न क

ाय क

शकतो. ये स, ये स." मी अगद आनंदाने उ याच मार या आ ण र मीभोवती
मा या हातांचा फास टाकून तला घ
य

मठ मारल . तशी ती

"हो, हे न क स सेसफुल होईल, शंकाच नाह . पण तुला जर याला
भेटायचं असेल तर आप याला काह

योग क न पाहावे लागतील.

जेणेक न, आपण खा ीने पुढचे पाऊल अचूक टाकू शकू." ती
बाहुपाशातन
ू सोडवत
हसत

हणाल ,

वतःला मा या

हणाल . मी तला मानेनेच संमती दल . ती ि मत

हणाल ,

"चल मग मी मा या खोल त जाते आता. मला मा या आईशी
बोलायचय, ती दप
ु ार पासून सारखेच कॉल आ ण हॉ सअँप वर मेसेजेस सु ा
करत होती,

हणून मी तचा नंबरच लॉक केला होता. आता करते तला

अन लॉक आ ण खाते तचा ओरडा." असं ती बाहे र जाता जाता

हणाल

आ ण तने हातानेच बाय करत माझा दरवाजा लावन
ू घेतला.
"ह

म" असा सु कारा सोडत मी पु हा मा या बेड वर झोपले. अपे े

माणे माझे डोके व पाप या जड झा या आ ण मी झोपी गेले.
*****
माधवने बोलावलं

हणन
ू हातातल कामे टाकून मी लगबगीने ग चीवर

आले होते. तो एका हाताने कपाळावर दाब दे त उभा होता. शु
धोतर कती शोभत होतं याला.

सदरा आ ण

"सम
ु ी, हे बघ" याने मला ते कालचं पु तक दाखवलं. पण ते तर तो

तला दे णार होता ना? "काय रे , हे तर तुला अंतरा ला

काय झाले? तला हे का नाह

यायचं होतं, मग

दलेस तू?" मा या बोल याने याचा चेहरा

अ धकच हरमस
ु ला. तो दब या आवाजात

हणाला,

"मी नऊ वाजे या आतच ह डायर होती तेथे ठे वल पण, स वा नऊ
वाजले तर कोणी तला उचलले नाह
आता पढ
ु े काय करावे हाच
हणाल .

क हा ती दसेनाशी ह झाल नाह .

न सतावतोय मला सम
ु ी." यावर ती लगेच

"काय करावे काय, उ या पु हा

य न कर. माझं मन मला सांगतय

काह तर गफलत झाल असणार. तथे ती ह तु या उ तराची न क च वाट
पाहत असेल बघ." मा या बोल याने या या उदास चेह यावर थोडा
टवटवीतपणा मला जाणवला.
"खरच तुला असं वाटतय?" याने फार आशेने मला

न केला. याचे

मी लगेच मानेने हो असे उ तर दे ताच तो हसला. "ठ क आहे तर मी उ या
पु हा

य न करे न. बरं तू अ पाजीं या खोल तून काह

एखादा नकाशा, क हा काह

मळते का बघ,

लखाण. जेणे क न आप याला वा यातील तो

माग शोधता येईल. आज दप
ु ार च बघ काह

मळतय का ते. "मी हो

याचा नरोप घेतला. अजून बर च कामे उरकायची होती मला.

हणून

****
मी डोळे उघडले, आ ण आज मला ख या अथाने

व नात यांना

ब घत याचे समाधान वाटले. तो उ या पु हा येणार होता. घ याळात पा हले
तर अजून फ त अकरा वाजत होते. काह वेळा पूव ची माझी भीती आता
पूणतः नाह शी झाल होती. यामुळे मी हसतच पु हा डोळे मटून न ा

दे वी या

वाधीन झाले.

सकाळी माझा वॉक,

यान आ ण थोडा यायाम क न मी ना यासाठ

टे बल पाशी गेले, ते हा आधीच चेहरा पडून बसलेल र मी, आ ण एरवी

हसमुख पण आता गंभीर चेहरा केले या आजोबांना मी एकदम खुश होऊन

मो याने "Good morning" असे ओरडताच चांगलाच ध का बसला. यां या
गुड मो नग बोल यात काह च दम न हता. ते हा मी खुच वर बसत यांना
काल चे

व न स व तर सां गतलं. आ ण र मी जागेव न उठून मा या

जवळ आल आ ण मला उठवत एकदम मठ मारत

हणाल ,

"Thank god yaar, we still have a chance, बरं झालं गाय ीने
माधवाला पु हा डायर ठे वायचं सां गतलं. खरच कतीह

रलॅ स वाटतय

आता."

यानंतर आ ह अगद उ साहाने कामाला लागलो. मी आ ण र मी
ऑ फस म ये जाऊन सं याकाळी परत आलो आ ण रा ी लवकर जेवणं
उरकून पु हा पावणे नऊ वाजता ग चीवर हजर होतो. या वेळी मी र मी ने
सां गत या

माणे एका कागदावर एक छोट शी वनंती ल हल होती माधव

साठ . तर मला डायर

यायची होती आ ण च ी याला

यायची होती.

ठरलेल वेळ न चक
ु वता पु हा एकदा तो डोळे द पवणारा

आ ण माधव मा या समोर उभा होता. मी काह ह

काश पडला

वचार न करता सरळ

माझा हात पढ
ु े केला. न क च शू यातन
ू फ त एक हात समोर पाहून माधव
थम तर जरा ग धळला, पण मग वेळ न घालवता डायर

याने मा या

हातावर ठे वल . मी हात मागे घेऊन र मीला दल आ ण पु हा हात पुढे क न
याला मा या हातातील च ी दल . तो ती वर त खोलन
ू वाचू लागला.

या या चेह यावर ल भाव काह मला वाचता आले नाह त कारण वेळेचा प का

असलेला काळाचा परदा पु हा एकदा बंद झाला होता.
मी मागे वळले ते हा र मी पण
ू ब तीशी दाखवत हसत होती. र मी पढ
ु े

होऊन मा या हातात डायर टे कवत आ ण भुवयांवर ताण दे त

हणाल ,

"ह घे, आता मला वाटत वेळ न घालवता तू तु या खोल त जावस

आ ण यात काय ल हलय ते वाचन
ू तझ
ु ं उ तर लहून ठे वावस, काय?" मी
डायर छातीशी आवळत "हो, मलाह अगद हे च वाटतय" असं खाल वाकून
आ ण छो या या दरवा या बाहे र पडत

हणाले.

आ ह

अगद लहान, मल
ु ां माणे धावत आम या खोल पाशी पोहचलो. आत जा या
आधी मी र मी ला "थँ स र मी, तू नह होती तो मेरा

या होता यार!" असं

हणन
ू तला एक हलकेच आ लंगन दले आ ण आ ह आपाप या खोल त

पाचारण केले.

आत शरताच मी बेड या हे डबोडला टे कून बसले आ ण आधी एक

लास पाणी रचवून, मग डायर उघडून चौ या पानावर ल मजकूर वाचू

लागले.

य अंतरा,
अंतरा. फार छान नाव आहे तुझ.े मी तुझे प

यातील श द न श द मा या
आहे . हो, पण माधव मा

एकदाच वाचले पण

दयात कोरले गे यामुळे मला चांगले ल ात

दर तासाला तुझे प

पु हा पु हा वाचतोय.

खरं च, हे सारे काय चालू आहे हे मा या आकलना पल कडले आहे , पण

जे काह चालू आहे याने माधव मा

चांगलाच सावरलाय. यासाठ तझ
ु े

मनापासन
ू आभार.
तू गाय ी उ योगा या दले या मा हतीब ल वाचन
ू माझे मन आनंदाने

फुलून गेले आहे . एक नवीन हु प आलाय मला. आ ण यामुळे माधव ह

अगद कसून मला मदत करावयास सरसावलाय. तु हां दोघांचा आधार मला
फारच धीर आ ण उ साह दे तोय.

बाक तू माझा पुनज म जर असशील तर, तू ह मा या सारखीच

मह वकां ी असशील यात शंका नाह . आपला उ योग तू नवीन प रघावर
यावास आ ण तझ
ु े नाव जगभर पसरावेस ह च ई वरचरणी

ाथना.

तझ
ु ीच,
-गाय ी

ीकांत भोसले.

गाय ीचे लखाण समजन
ू घेतांना थोडा

ास झाला, कारण तचे अ र

अगद मंु या भराभर चाला यात तसे होते, बार क आ ण वेडव
े ाकडे. असो! पण
वाचून छान वाटले. मु य
अगद थोड यात प

हणजे तने जा त काह च मला वचारले न हते.

संपवले होते. माधव तला मनापासन
ू मदत करतोय हे

वाचून फार बरे वाटले. तसे यांचे संभाषण ऐकून मला आधीच
होते, पण हे वाचताना अ धक छान वाटले आ ण तो माझे प
वाचतो हे वाचून तर माझे हसूच थांबत न हते.
असो, आता मला माधवचे प

प ट झाले

पु हा पु हा

वाचायचे होते. बघूया याला मा याशी

काय बोलायचे आहे ते. मी पान पलटले तसे टपो या दा यांसारखे, सु वातीला
थोडेसे व कळीत पण वा यासरशी सुबक होत गेलेले अ र मा या समोर
होते.

य अंतरा,

खरे सांगू तर, तझ
ु े प

मळाले आ ण मा या जीवात जीव आला.

नाह तर मला न क च वेड लागले असते. मी आधी सतत 'ती कोण होती
आ ण कुठे गेल ' हाच वचार करत होतो आ ण तुझी डायर

मळाल .

असो, तु या प ातुन मला काय झाले हे समजले, तुझी ओळख पटल .

पण मला मनापासून तू य ती

हणून कोण आहे हे जाणून

यावयाचे आहे .

अथात तुझी हरकत नसेल तर. २०२० म ये जगणार आधु नक मुलगी कोण
आहे , कशी दसते, कसे वचार करते याची मला फार उ सक
ु ता आहे . बघ,
जर तुला या जुनाट माणसाची मै ी मा य असेल तर पुढ ल प ात
तु याब लह काह तर वेगळं असं लहून मला न क कळव.

बाक जर तू माझे आ ण सम
ु ीचे संभाषण ऐकले असशील, तर तु या

ल यात आलेच असेल क आ ह आमचा शोध सु

करत आहोत. तु या हाती

जर काह लागत असेल तर मला न क सांग. मी या प ासोबत खाल एक
नशाण काढून पाठवले आहे . तसे जर तल
ु ा कुठे दसले तर ते दल
ु

त क

नकोस. (माझी च कला काह फारशी बर नाह , पण तर तुला नशाण
समजावे ह आशा करतो.
तु या उ तराची अपे ा,
-माधव.

मी माधवने काढले या च ाचा मा या मोबाईल म ये फोटो
काढून घेतला. आ ण डायर बंद क न सकाळी शांत च ताने माधव या प ाचे
उ तर लहायचे ठरवले व शांत झोपी गेले.
*****
आज अ तशय
पहाटे या धूसर

स न मनाने मी मा या दवसाला सु वात केल होती.

काशात मी धाव यासाठ वा याबाहे र पाऊल ठे वले. कानात

चम या, टट या, साळंु या यां या आवाजाचे मधुर संगीत पडत होते. हवा

दे खील स.ू ... स.ू .. असा आवाज करत प यांना साद दे त होती. तचा गारवा

मा या अंगात रोमांच उभार त होता. साडे पाच या सुमारास मी माझी र नंग
पण
ू क न वडापाशी येऊन उभी रा हले. एक
मांडून खाल बसले आ ण
दले.

णह न दवडता मी आसन

वतःला रं ग बरं गी छटां या संथ लाटांम ये झोकून

जणू काह मला पडले या

येक

नाचे उ तर या मा या नवीन

म ाकडे, वटव ृ ाकडे सहज उपल ध होते. यासाठ मला फ त या या

छायेखाल जाऊन अंतरमुख हायचे होते आ ण तो मला सव मदत करणार
होता. मला सतावत असलेला मह वा या
तसे या

नाचा मी या वेळी वचार केला.

ना भोवतीचे व वध पैलू मा या डो या समोर नाचू लागले. आ ण

मला माझे उ तर मळाले.
आता तु ह

वचार करत असाल क असा कोणता

होता. याचेच तर उ तर मला प ातुन माधवाला

न मला सतावत

यायचे होते.

मी उठले आ ण सरळ मा या खोल त शरले. आंघोळ उरकून,

ेश

होऊन मा या कपाटातून डायर बाहे र काढून, एका को या करकर त नवीन
पानावर, या खास का या पेनाने ल ह यास सु वात केल . माधव या

नाचे

उ तर, मी कोण होते.
य माधव,
मी कोण? असे तू वचारलेस. यावर मी फार वचार केला. ते हा

मा या असे ल यात आले, लहानपणी बनधा त बागडणार , मनमोकळे
बोलणार , मनाने खंबीर अशी मी अंतरा भोसले आज अनेक वष फ त पळत
आले होते, शांत होते, दबन
ू गेले होते, केवळ लहानपणी घडले या या
संगामुळे. आज जे हा मी सारे

वीका न वा यावर परत आले, ते हा मी

वतःला फार मोकळी झाले अस याचे मला

कषाने जाणवू लागले.

मा यात आ म व वास एवढा आलाय क करोडोचे यवहार मी
एक याने माग थ लावते, समोर दहा माणसे येऊ दे त क हा दहा हजार,
माझे श दांचे

हार कधीच चुकत नाह त, डगमगत नाह त.

हणूनच, मी आहे

एक उ योिजका, िज या समोर बोलतांना त या कमचा यांना वचार करावा
लागतो. तने एक दरारा नमाण केला आहे , जो तला सामथशाल बनवतो.
पण याच बरोबर मी आहे एक मै ीण, जी दलखुलास वागते. त या

मै णीसोबत लहान होऊन म ती, म कर करते. खप
ू हसते, ह काने भांडते,
यावेळी त यातील उ योिजका अिजबात म ये येत नाह . आता कुठे मी

ख या अथाने जगतेय, कारण आता मला मी सापडल ये.

खरं सांगायचं तर, मी तशी एकट च आहे कारण मा या आयु यातच

मुळी फार कमी माणसे आहे त. आई बाबांची एकुलती एक मुलगी. यांचे कार
दघ
ु टनेत अक मात नधन झाले. भोसल या जवळ जवळ सवच प या या
एक पु क हो या. यामुळे मला ना काका, ना आ या, ना चुलत भावंड.

यामुळे या भ य भोसले वा याची मी एकट च मालक ण आ ण या बला य

भोसले उ योगाचा भार मा या एकट या खां यांवर.

माझी
सांगते.

वतःची तार फ खप
ू झाल आता थोडे मी मा या उ णवांब ल

मी मा या स तावीस वषा या आयु यात अनेक चुका के यात.

सग यात प हले, लहानपणी घडलेला चोर ग चीवर ल तो

संग मी मनात

दडवून एक याने याचे ओझे वा हले. आता वचार येतो, जर आई बाबांना या
ब ल सां गतले असते, ते दाखवून पटवून दले असते तर? कदा चत मी
एक याने आत या आत घस
ु मटत रा हले नसते. आई बाबांना सोडून
अमे रकेत गेले नसते. तथे

था यक हो याचा नणय घेतलाच नसता. आपण

मरण थांबवू शकत नाह पण यांची अनेक वष साथ मला लाभल असती,
काह आनंदाचे

ण आज मा या सोबतीला असते. मी अमे रकेत एका मल
ु ाला

भेटले होते, डे वड याचे नाव. तो फार चांगला होता, मला सव तो पर मदत
केल

याने. याचे

ेम होते मा यावर, याने तसे बोलून दाखवले आ ण

उपकारा या ओ या पोट मी याला 'हो' दे खील
पण मा या मते

हटले.

ेम ह अशी भावना आहे जी आतून यावी लागते. ती

या न दसणा या पण असणा या मनात बंबावी लागते. मा या मनापुढे माझे

काह चालले नाह . मनाला तो म ा पल कडे मा यच न हता. पण मला खंत
होती मी एक चांगला म

गमावला याची.

हणूनच आ ह आता थोडं फार

का होईना पण बोलतो. He is my pen pal, just like you.
मी सहा म ह यांपव
ू भारतात आले, ते आई बाबा गेले

यामुळे इथे माझे नवीन असे कोणी

हणन
ू च.

स नाह त. मी आधी सां गत या

माणे एक जुनी मै ीण मला आता पु हा भेटल आहे , र मी द

नाव. आम या व वासू कमचार द

त तचं

त काकांची पुतणी आहे ती आ ण माझी

बाल मै ीण सु ा. तनेच मला पु हा जगायला शकवले असे मी

हणू शकते.

मी भारतात आले तसे मी मंब
ु ईतील आम या घर राहू लागले. पण तू या

आ ण गाय ी मळ
ु े मी धावतच भोसले वाडा गाठला. कसा? तर तम
ु या चोर
ग चीवर या भेट मला

व नात दसू लाग या हो या. या आधी चांगले पाच

म हने मी वा यावर ये याचे टाळले होते, पण शेवट एका अना मक ओढ ने

मी येथे खेचलेच गेले. मी पु याहून सव यवसाय सांभाळायचे ठरवले आ ण
द

त काकांनी र मीला माझी अ स टं ट

हणून येथे धाडले. ती फार हुशार

आ ण बनधा त तसेच खुश मजाज आहे , यामुळे आमची लगेच घ
जमल . हो मु य

मै ी

हणजे मी ग चीवर या अदभत
ू परदयासमोर येते ते हा

ती मा या नेहमी सोबत असते. आ ह एका

कारे शोधच चालू केलाय क तो

परदा कसा काम करतो, तो कसा भेदायचा, वगैरे...वगैरे.

आज ती आहे मा या सोबत, पण कधी कधी फार एकटे पणा जाणवतो.
एक ना एक दवस ती ह जाणार, त या आयु यात रममाण होणार, मग
उरणार फ त मी आ ण माझे काम.

अशी आहे मी. अंतरा. या व न तू मला कतपत ओळखलेस ते मला न क
कळव आ ण या सोबत तू कोण आहे स हे ह कळव.
मी वाट पाहतेय.
-अंतरा
मी हातातील पेन खाल ठे वले. काह

ण डोळे मटून घेतले. मा या

मनात जे आले ते जसे या तसे मी लहून टाकले होते. यामुळे मला आता
फार बरे वाटत होते. एक अना मक हूर हूर मा

ठळकपणे जाणवत होती,

या या उ तराची, आम या पुढ ल संवादाची. मी डायर बंद केल आ ण

मा या वॉडरॉब म ये नीट ठे वल .

***

भाग १४

-----------------------------------------------------माजघरात डो याला हात लावून र मी शांतपणे बसल होती ते हा त या
शेजार बसत, मी तला वचारले,

"मॅडम, काय झाले? जगबड
ु ी, ढगफुट क

असफल

य न चालूच ठे वला. ती लगेच

हणाल ,

लय?" मी हसू आवर याचा

"माझं ल न" एक भला मोठा उसासा सोडत तने ल

त या

खा याकडे वळवले. मी त या हातावर थाप मारत ओरडलेच,
"काय? असा बॉ ब टाकून मी तल
ु ा सख
ु ा सख
ु ी खाऊ दे ईल असं वाटतं

का तुला? काय ते सांग आधी." ती हातातला घास खाल ठे वत

हणाल ,

"तसं माझा ह काह खा यात अिजबात रस नाह . या वेळी मा या
मातो ी आ ण पता ीनीं मला भेटव या आधीच

वतः आधी मल
ु गा पा हला

आ ण सु व प, स गुणी आ ण धनवान अ या गोर या उपवर मुलासोबत
माझा समेट घालून ते मोकळे झालेत." त या या अशा शु द मराठ

बोल याने मला हसू अिजबात न आवरले गे याने मी खदळू लागले. अगद
डो यात पाणी आ ण पोटात गोळा येई पयत हसून मी अखेर थांबले.

जोरजोरात धापा टाकत शांत होऊ लागले. पा याचा अ खा लास मी
रचवला. तो पयत अगद धीर ठे ऊन र मी माझी थांब याची वाटत पाहत
होती.

"झालं का तझ
ु ं, बघ अजन
ू हसायचं असेल तर हसन
ू घे. कारण या

नंतर हसल स तर माझा हात आ ण तुझा गळा, एकमेकांना घ
मारतील." मा या त डासमोर पंजा खोलत र मी

मठ

हणाल . अगद

स रअसल .

आ ण मला अजन
ू च हसू आले. मी पटकन मान टे बलावर टे कवल आ ण
श य तेवढे

वतःला आवरलं. या वेळी त परतेने तला वचारले,

"काय, अडचण काय आहे ? तुला नाह आवडला का तो मुलगा?" तने

मानेने नकार दला व

हणाल ,

"छे , मला अिजबातच नाह आवडला. फोटो म ये हँडसम दसतो वगैरे
ठ क आहे , पण मी चौकशी केल
रा ग ट, ग व ठ आ ण

याची मा या

स म ये. साला! तो फारच

वाथ आहे असं मला समजलंय. माझा एक म

याला चांगलाच ओळखतो. तो

हणाला उगाच चखलात उडी मा

नकोस.

आता हे मा या आईला कसं सांगू मी?" त या बोल याने मला फारच भ न
आले मी तला

हणाले,

"तू खूप लक आहे स यार, तुला आई-बाबा आहे त, जे तु या भ व याचा

वचार करतात, तु या चांग यासाठ खटपट करतात. तू आईला सरळ सांग,

तल
ु ा काय समजलं ते, माझी खा ी आहे , तू चखलात पडलेल

यांना ह नाह

चालणार. यांना पटवून दे क , तु मुलाला पारख या शवाय याला ल नासाठ
हो

हणणार नाह स. बघ ते दोघे तुला न क समजून घेतील." तशी ती ह

गंभीर होतं मानेनेच हो

हणाल आ ण आ ह

त या ल ना या वषयाला

पूण वराम दला.
पुढ ल दवस कामात घालव यावर रा ी पु हा जेवून आ ह ग चीवर

गेलो. मा या हातात माझी मौ यवान डायर होती. ती मी पटकन जाऊन
आ ह आखले या आयतात ठे वल आ ण मागे फरले. सु नि चत

समयी काळाचा परदा आ हा

े कांसाठ खल
ु ा झाला. माधवने हसतच खाल

ठे वलेल डायर उचलल आ ण हातानेच शू यात बाय करत तो डायर घेऊन
आत नघूनह गेला. मागे उरल होती ती नजन, उजेडात

हाऊन नघालेल

ग ची आ ण कठ यावर बांधन
ू ठे वलेल व िजवा या आकांताने ओरडणार एक
सफेद क बडी. का या धा याचा गोल- गोल फेरा लोखंडी कठ या भवती

गंफ
ु यामुळे ती खाल अ यातच उलट लटकल होती. मी बाजू या कठ याला
हात लावला तर मला अपे

त वजेचा हलका तरं ग जाणवला. तीह उडून

कठ यावर जाताच तला शॉक बसत असावा,

हणून आता तने लटकून

राहणेच पसंत केले होते. अंधार पडू लागला तशी आमची धाकधक
ू वाढू

लागल . पूण अंधार झाला आ ण.... आ ण ती क बडी, गायब न होता तशीच
कठ याला लटकून होती. तला बघून माझी वाचाच गेल तर या उलट र मी
आनंदाने ओरडल च,

"ये स, ये स, oh my god, did you see this." तने पटकन पुढे

होऊन कठडयाला हात लाऊन पा हला आ ण कर ट बसत नाह याची खा ी
क न ती पटापट क बडीची दोर सोडवू लागल . मा याकडे पाहून मला
हणाल ,

"अगं ठ यासारखी बघत काय बसतेस, येऊन माझी मदत कर ना." मी
पटकन पढ
ु े होऊन तने मोकळे केलेलं क बडी या दोर चं वरचं टोक धरलं. ती
बचार क बडी फार थक यासारखी दसत होती. शांत डोळे इकडे तकडे

फरवत नुसतीच पाहत बसल होती. र मीने तला आप या जवळ घेतले व

ती

हणाल ,

"तर या क बडी व न तू काय समजल स?" भुवया वर खाल करत ती

आनंदाने मा या कडे पाहत होती.

"हे च क भत
ू काळातन
ू कठ याला लटकून वतमान काळात येता येत.े "

मी डोळे फरवत तला

हणाले होते. यावर ती खळखळून हसल व

हणाल ,

"Very funny, मी तुला माधवसाठ दले या च ीतून याला एक

क बडी कठ याला लटकती बांधायला सां गतल होती. मला पहायचे होते क
या कठ याचा आ ण या पोटलचा कतपत संबंध आहे . ती डायर ज मनीवर
ठे व यामुळे आप या काळात येऊ शकल नाह पण ह क बडी मा
कठ यामळ
ु े मागे उरल . तू सां गत या

माणे या पोटल चे उगम

थान हा

कठडाच आहे यामुळे याला ध न आप या काळात येता येऊ शकते, हो पण
यात जीवह जाऊ शकतो. कारण हा कठडा या पाच म नटासाठ अतीव

उ च व यत
ु धार त होतो.
ह क बडी सुता या दोरखंडामुळे वाचल . हो पण माझी प क खा ी

आहे क , एखा या नज व व तू चे आदान- दान या कठ यावर ठे ऊन
न क च करता येऊ शकते."

त या बोल यावर मान हलवत मी वचारात गढून गेले. मा या

डो यात

नांची शख
ृ ंलाच चालू झाल . आता मला कळे ना हला न क काय

प हले वचारावे. आ ह क बडी सकट खाल आलो. र मीने

वयंपाक घरातन
ू

एक भाकर ठे वायची टोपल आणून तने आप या खोल तच या क बडीला
बांधून ठे वल आ ण तला टोपल त ठे ऊन दले. मग ती

हणाल ,

"हं , आता पाहू ह १९४७ सालातन
ु आलेल क बडी आप या २०२० म ये

टकते क नाह . बरोबर याह तर वषाची काल मणा तने काह

म नटात

संपवल आहे . याचा त या शर रावर काह प रणाम होतो क नाह , आ ण
होत असेल तर तो कोणता हे आप याला समजेल, नाह ?" मी मानेने तला
होकार दे त

हणाले,

"ती जर मेल ना तर तू ह मेल स, कळलं ना? कु कुटवधाचा आरोप

ठोक न मी तु यावर." मा या दरडावून बोल यावर तची कळी खुलल , तशी

मी हसतच तला शुभ रा ी बोलून, एक मठ मारत, मा या खोल त परतले.
आता माझे मन पु हा आसुसले होते ते, तो माझे प

वचार करे ल आ ण उ तर
या आम या प

वाचून काय

हणून मला काय लहून पाठवेन? या वचाराने.

यवहारात मला ते गु त माग आ ण गाय ीची मदत वस न

चालणार न हते. मी माधवाला ल हले या प ात या ब ल काह च बोलले
न हते, खरं तर मला क याचे भानच न हते यावेळी. मी अगद
य

या याशी

बोलावे तसे लह त गेले.
माझे मन कती ऊसं या मारत होते याला प

या याशी

ल हताना! जर मी

य य भेटले तर काय होईल माझे? माझी कान शले गरम

झा याचे मला जाणवले. असो, हे श य तर होते का? मी पण ना, काह ह
वचार करत होते. बरं झालं, मी र मीला काह

वचारले नाह

याला

वतमानात आण याब ल.
दस
ु रा दवस उजाडला तसा मी तो मावळ याची वाट पाहू लागले.

दनचया सु

क न

वतःला कामात गंफ
ु ू न घेतले. गाय ी उ योगाला

अमे रकेतून फार मोठ ऑडर मळाल होती याचेच सेले ेशन

हणून पूण

टाफसाठ मो या पाट च आयोजन ये या श नवार रा ी कर यात येणार

होते. इतर कामा सोबत पाट या नयोजनात दे खील मी आवजन
ू ल

दे त

होते. ब याच मा यवर मोठमो या असामींना आमं णे पाठवल जात होती.
दवस कधी सरला कळले दे खील नाह . मी पु हा एकदा र मी सोबत

चोर ग चीवर उभी होते. या या दस या या आशेने मन

फुि लत झाले

होते. नऊ वाजले, नंतर नऊ पाच ह वाजले. पडदा अंधाराने झाकून टाकला,

पण तो आलाच नाह . आज पु हा एकदा मा या हाती नराशा आल होती,
पु हा एकदा र मीचे सां वनाचे बोल मला धीर दे त होते.

पुढ ल अधा दवस दे खील असाच कामात घालवून उरलेला अधा दवस

मी आ ण र मीने पाट साठ शॉ पंग करायचे ठरवले. यासोबत माधव काल

का आला नसेल या वषयी आ ह आपापल मते मांडत होतो. र मी मुळे हा
दय जड करणारा

संग कती हलका फुलका झाला होता! पण कुठे तर

मना या कोना यात शंकेची पाल चक
ु चक
ु ू न गेल होतीच. 'मी मा या ब ल जे
प ात ल हले ते वाचून याला मी आवडले नसेल आ ण अशी मै ीण नकोच',
असा वचार याने केला असेल तर?
***
मनासारखी शॉ पंग झा यामळ
ु े मला ब यापैक

रलॅ स वाटत होते. रा ी

म त जेवून अगद साडे आठ वाजताच आ ह ग चीवर पोहचलो. थोडं
तथ या तथेच चाललो, र मी मला पु हा पु हा सांगत होती,

"अंतरा, नगे ट ह वचार करणे बंद कर, काल नाह तर आज, याचे
उ तर न क येईल. तू समजतेस तसे काह नसेल, उगीच काह ह तक बांधून
वतःचा पारा चढवू नकोस." मी तला फ त "हं " असेच उ तर दले, या

खेर ज काह ह बोलावेसे मला वाटत न हते. माझे ल

सतत मोबाईल मधील

घडा यावर खळले होते.
आता नऊला एक म नट होता. मी समोर बघत उभी रा हले.
अपे े माणे उजेडाचा तो

थम बंद ू दसला आ ण तो व ता रत जाऊन

संपूण पसरला. आता समो न येणारा थंड वारा, सकाळ या गाणा या प यांचे
सुमधुर आवाज...आ ण... आ ण आम या खेर ज रकामी ग ची हे च समोर
होते.

तो आजह आला न हता.....
****
"यार, आजह आला नाह हा महाभाग. सोड, कुठे तर बाहे र गेला असेल

तो. चल आपण खाल परत जाऊ." मूत सार या उ या असले या मा या

दं डाला पकडून ती मला खाल घेऊन आल . शेवटची पायर येताच मी थांबले,
तला हळुवारपणे

हणाले,

"तू तु या खोल त जा, मला काह वेळ, वर ग चीत थांबायचय." मी

परत वर जायला वळले, त याकडे न पाहता. मला माह त होतं क , ती
मा या कडे न क च सहानुभूतीने पाहत असणार. नकोच ती नजर.
मी पु हा वर येताच एक थकलेला न वास सोडला. मला मा या

वतःशी बोलायचे होते. जे समोर येईल यासाठ तयार हायचे होते,

वीकारायचे होते. माधव हा काह मा या आयु यातील अ वभा य घटक न हे .

तो, खरं तर एक िजवंत आठवण होता, भूतकाळ होता. मी नसगाचे नयम
मोडू पाहत होते. आ ण जर ते होणार नसेल तर मला उदास कंवा दःु खी

हो याचे कारण काय? तो नाह आला तर नाह आला. याला जर मी नाह
पटले तर नको पटू दे त. माझा मु य उ ेश मा या पुनज मातील गाय ीला
मदत करणे हा होता. बरोबर?

माधव हा तर एक मदत करणारा दव
ु ा होता. या याशी मी कसलेह

भाव नक नाते जोडता कामा नये. मला या या ये या कंवा न ये याने

काह ह फरक पडू नये. हो, पण याने आ हाला मदत कर यास नकार दला
तर मा

अवघड होते.

हणूनच मी

वतःला आवर घालून मन घ

ठरवले होते. जे हा तो भेटेल ते हा मी याला मा या प ातून
पुरतंच लहून, माझा हे तू सा य कर यावर भर दे णार होते.

कर याचे

ेमाने कामा

फार बोललो आपण

वतःशी, राहू दे या भत
ू काळातील भत
ु ाला तथेच.

नकोच भेटूस. खांदे उडवत, थोडं रलॅ स होऊन मी परत खाल आले.
अपे े माणे सव

शांतता होती. मी मा या

घेतले. आ ण काह ह

मम ये जाऊन, दार लावून

वचार न करता झोपी गेले.

दोन दवस तो ग चीवर आला न हता आ ण पुढ ल दोन ते तीन दवस

मी ह जाणार न हते. आम या मंब
ु ईतील या पाट मुळे मी आ ण र मी,

आ ह एक दवस आधीच मंब
ु ईला जाणार होतो. आज मी गरजेपे ा अ धकच
उ साह अस याचे जाणवून र मीने मला चांगलेच झापले,

"अंतरा, ह अशी खोट वागू नकोस, याने काह च सा य होणार नाह ,

समजलं? वाईट वाटतंय, तर वाटतंय. नाटक वागन
ू , आ हाला समजणार

नाह असं मुळीच नाह ." महावीर आजोबाह मानेने सहमती दशवत पु यात
ठे वलेला ना ता संपवू लागले. मी दे खील मुका याने पोट भ
आ ह आम या बॅ स पॅक के या आ ण मंब
ु ई या

लागले.

वासाला सु वात

केल . ह ाने माझी रज रो हर र मीने चालवायला घेतल होती. सतत आपल
र तवण ड टर गाडी चालव यामुळे माझी रज रो हर तला सु वातीला

चालवायला तशी जडच जात होती, पण जस जसे कलोमीटर मागे पडत होते,
मॅडमचा गाडीवर छान जम बसत चालला होता. ती

ाय वंग फार ए जॉय

करत होती आ ण मी तची अ वरत बडबड.
म ये म ये त या PJ
होते. हा पुणे ते मंब
ु ई

हणजेच फालतू जो स वर न राहून हसत

वास जणू काह मा या मनावरचे ओझे हलके

कर यासाठ च घडवला होता असे मला वाटून गेले. पूणपणे नाह , पण काह
अंशी तर मी सावरले होते.

मंब
ु ई या घर पोहचताच जय संग काका, आई बाबांपासूनचे आमचे जुने

कमचार , वयाचे भान सोडून धावतच आम या

वागताला गेट जवळ आले.

या पाठोपाठ चार इतर नोकर मंडळी ह येऊन आमचे सामान गाडी या

ड क तून घेऊन आम या खो यांमधे घेऊन गेले, नोकर कसले, इथे तेच लोकं

तर ह काने राहत होते. इथे पाहुणी होते, मी. सकाळीच जय संग काकांना
सांगून ठे व यामुळे यांनी माझी खोल
र मीसाठ गे ट

म दे खील

व छ क न घेतल होती आ ण सोबत

व छ क न ठे वल होते.

थोडं फार खाऊन, थोडा आराम क न सं याकाळी सहा या सम
ु ारास मी

र मीला आमची मंब
ु ईतील

ॉपट दाखवायला सु वात केल .

साडे सात वाजता आ ह पाट लोकेशन बघायला गेलो. तो एक
अंधेर तील मोठा पब होता. याला एक म त डा स

लोर होता, भ य कचन,

बार ए रया आ ण मोठा लॉन ह होता, ओपन पाट साठ . फ नचर फारच डोळे
दपवणारे काळे आ ण चंदेर रं गाचे होते, आ ण आकषक अ या रोषणाई मुळे

चमकून उठत होते. ह रं ग संगती मला पु हा एकदा मनातन
ू वा यावर घेऊन

गेल आ ण डायर ची आठवण दे ऊन गेल . पटकन पोटात गोळाच येऊन गेला.
सोबत असलेले द

त काका मला सव अरजमट समजावून सांगू लागले.

यांची संपण
ू मा हती ऐकून घेऊन मी

हणाले,

"वाह काका, म तच. मी उगाच एक दवस लवकर आले. तुमचे

एकंदर त सव आयोजन अगद कडक दसतेय. अथात तु ह अनुभवीह
आहात, यामळ
ु े

नच नाह . चला आपण येथील फूड टे ट क , बघू तर

तु ह एवढ जा हरात करताय ते फूड न क आहे तर कसे. खरतर कसून
भूक लागल होती आ हा दोघींना. द

त काका मा हती दे त असतांनाच, तसा

पोटावर हात चोळत आ ण त ड के वलवाणं करत र मीने इशारा केला होता.
तर आ ह पोट भ न अ न पर

ण केलं. आ ण त ृ त होऊन परती या

वाटे ला नघालो.
"खरच काका जेवण छान आहे रे वती मधलं आ ण मला हे पब च नाव
पण खूप छान वाटलं 'रे वती'. कार म ये मागे बसले या काकांना मी
होते, यावर ते हसत

हणाले,

"हो खरतर रे वती ह ल च

हणजे अगद एका वषा आधी चालू झालय.

याचा मालक हा केवळ तेवीस वषाचा त ण वनय रा या य
आम या फॅ मल

हणाले

आहे .

डचा मुलगा. या या म ांनी याला खूप मदत केल

रे वती उभी करायला. आ ण हे नाव या या दवंगत गल डचे आहे

हणे."

काकानीं एका म नटा या आत रे वतीचा संपूण अहवाल सादर के यासारखे
वाटून, मला हसच
ू आले, पण या बचा या वनय ब ल वचार येताच
मला या याब ल सहानुभूती, आदर, आ ण बरे च काह एक
काकांना

हणाले,

वाटून गेले. मी

"ह म, या वनय रा या य ला भेटलं पा हजे, नाह का?" यावर
काका लगेच

हणाले,

"उ या भेटशीलच तू याला. मी अपॉइंटमट दल आहे याला तुझी

दप
ु ार तीन वाजेची, ऑ फस म ये येईल ते हा तो. याला थोडं बोलायचं होतं
तु याशी." काका थांबले आ ण मोबाईलमधे काह तर टाइप क

लागले. मी ह

मग जा त काह बोलले नाह .

बचारा वनय, कती लवकर
शाहजहाँच

ेम गमावून बसला होता, आजचा

हणावे याला. या या मम
ु ताजसाठ

आठवण उभारल होती. कती वेडे असते हे

याने रे वती, ह छान

ेम. पण न क असते तर

काय? कसे असते? कसे होते? सारे कोडेच होते मा यासाठ . यावेळी उ तर
हणून क काय माधवाचा हसरा चेहरा मा या डो यासमोर येऊन गेला.

छे .... राहून राहून या भत
ू काळातील भत
ु ाची आठवण येत होती, तर

मी काल ग चीवर कती समजूत घातल होती

वतःची!

रा ी फार उ शरा के हा तर झोप लागल आ ण न यनेमाने सकाळी
उठून मॉ नग वॉक साठ मी नघाले, या वेळी कधी न हे ते र मी आप या
ाण य साखर झोपेचे ब लदान दे त मा या सोबत आल होती.

आ ह हलके फुलके वषय काढत आजचा वॉक पूण केला, यातून

मॅडम र मीचे चालणे कमी आ ण क
यावेळी

ल स जा त हो या.

थमच ती मा या सोबत मंब
ु ई ऑ फस ला येत होती. जवळ

जवळ म हनाभराने मला ऑ फस म ये आलेले पाहून सवानी माझे सहष
वागत केले. व कग ए रया म ये काह

नवडक कमचा यांची चौकशी क न

मी आ ण र मी मा या के बन म ये शरलो. मो या वॉल साईझ लास
व डो पाशी जात आ ण बाहे र ल मंब
ु ापुर पाहत र मी उ गारल ,
"वॉव यार, तुझं के बन तर सॉ लड आहे , look at the view,

amazing!!!"

ती लास व डो मी अगद मोकळी सोडल होती. त या बाजुला काह

अंतर सोडून, माझे मोहं गामी काळे टे बल आ ण वशेष मोठ आरामदायी खुच

होती, मागे हाईट कॅ बने स होते, टे बला या डा या बाजल
ू ा लॅ क सोफा आ ण
ट टे बल होते. याला लागूनच सेमी

ा सपरं ट लास वॉल बाहे र, वक ए रया

मधील पॅसेज होता.

"ह म, मला वाटलंच तल
ु ा हे ऑ फस न क च आवडेल, तर मग कुठे

बसणार त?
ू टे बल खुच ची सोय करायची क हा सोफा चालेल तुला?" तशी ती
पटकन सो यावर बसून बघत

हणाल ,

"Sofa is fine, I like it. " आ ण त या बॅग मधन
ू लॅ पटॉप काढून

सेटल झाल .

"Very well then." मी तला
गेले. दप
ु ार आमचा लंच

ेक घेऊन आ ह पु हा कामाला लागलो तोच मला

रसे शन व न कॉल आला. द

रा या य

हणाले आ ण मा या कामात गडून

त काकांनी ठरवले या वेळेवर, म टर वनय

मला भेटायला आला होता. मी याला आत ये यास परवानगी

दल तसा काह सेकंदात के बन डोर वर नॉक ऐकू आल , आ ण पाठोपाठ

दार खोलून तो आत आला. याला पाहून मी आ ण र मी दोघीह च क उभेच
रा हलो. ग धळून, भांबावून आ ण थ क होऊन याला पाहतच रा हलो. याने
पढ
ु े होऊन

वतःची ओळख क न दे ऊन ह तांदोलनासाठ हात पढ
ु े केला,

"हॅलो मॅम, मी वनय रा या य , owner of Revti pubs" मी र मी
कडे पा हले तने ह
दस
ु याच

याच आ चयच कत नजरे ने मा याकडे पा हले, पण

णी मानेने 'नाह , हा माधव नाह ' असे मला सू चत केले आ ण मी

पुढे होऊन काह या शाश क नजरे ने माझा हात पुढे केला. तो माधवा
सारखाच, गोरा, घा या डो यांचा, उं च, भरले या शर रय ट चा होता,

थम

दशनी आ हाला तो माधवच वाटला, पण तो माधव असणे एक ट का ह
श य न हते आ ण आता नीट पा ह यावर मला ह फरक जाणवला.
असो, आज नसगाने जणू काह ठरवलेच होते क , मी माधवला

वसरता कामा नये.

वतःशीच हसत,

वतःला सावरत मी याला

हणाले,

"बस ना. तुझा पब खूप आवडला मला. एकूण एक गो ट आवडल

तथल ." मी मोकळे पणाने बोलताच तो ह

रलॅ स झाला व

हणाला,

" याच संदभात बोलायचं होतं मॅम, मी माग याच वष हा पब संपूण

काम पूण क न सु

केला खरा, पण फारशी

स ी न मळा या मुळे, आ ण

खप
ू कॉि प टशन अस यामळ
ु े , काह खास

ॉ फट होत नाह मला. यामळ
ु े

जर तुमची आज रा ीची पाट मनासारखी झाल तर तु ह तुमचे इतर

ऑ फस इ ह स दे खील आम या रे वतीत करावेत, अशी वनंती घेऊन मी
आलो आहे ." तसे मी श य ततके माझे भाव फॉमल ठे वत याला मंद
हसतच

हणाले,
"ते आपण आज रा ी या पाट नंतर डसाइड क . don't worry

about it." मी याला थो या आ हाना मक
हसतमुखाने

वीकारले.

वरात

हणाले आ ण यानेह ते

थम दशनी माधव सारखा भासलेला हा वनय खरं च

खूप वेगळा होता. पण मला ती तेने पु हा एकदा माधवची आठवण क न
गेला होता.

***
पाट म त रं गात आल होती. मी

येकाचे

अगद दमून गेले होते. वनय दे खील श य ततके

वागत क न, सतत हसून
वतः आम या

मा यवरांचे आदरा त य करत होता.

"Oh my god, you look stunning! You are ten times more
beautiful than I heard. This red dress is just enhancing your
features. By the way, I am Mrs Mehta. and this is my son
Ranjan." एक गलेल

बाई, काय माह त कुठून पुढे येऊन, मला इतर आया

आ ण यां या उपवर मल
ु ांपासन
ू बाजल
ू ा नेत
शांतपणे

हणाल होती. मी तला

हणाले,

"Hello, Hi Ranjan.... please excuse me for a moment"
जमेल तेवढं वन पणे

वतःची सुटका क न घेत मी र मीला गाठले. ती

दे खील अगद मा या सारखेच खोटे खोटे हसत होती, सग यांचा पाहुणचार

करत होती. त या जवळ जाताच मी त या हातात मा या हाताची गंफ
ु ण

घातल आ ण तला पब या कचन ए रया म ये घेऊन गेले. आ ह थांबताच
मला बोलू न दे ता तच आधी बोलू लागल , अगद धापा टाकत,
"चल यार, आपण पळून जाऊ इथून, काय चालले काय आहे हे . जो

भेटतोय तो तु या ल नाब लच वचारतोय. ह पाट आहे क

ती उज या हाता या दोन बोटांम ये कपाळ चमट त पकडत
मला जे सांगायचे होते ते

ववाह मेळावा?"
हणाल . आता

या मॅडम आधीच बोल या हो या, यावर काय

बोलावे काह सुचेना. मी तला ग धळून वचारले,
"यार, मला असं वाटतय कोणी तर या लोकांना माझे ल न करायचेय
अशी अफवा पसरवल असेल, कारण
दाखवतील? " यावर ती लगेच

वतःहुन असे कोणी आपल मल
ु ं का

हणाल ,

"ओ मॅडम, आपण कोण आहात वसरलात काय? करोड या संप तीची

एकुलती एक मालक ण, ती पण एवढ संद
ु र. अफवा पसरवो कंवा न पसरवो.
हे होणारच. इं डयन

े डीशनच आहे ते." यावर मीह

वचार न करता लगेच

हणाले,
"एकाह मुलाला माधव या नखाचीह सर नाह . का आला नसेल ग तो?

खरं सांगू माझं या कशातच ल

लागत नाह आहे . आपण उ या सकाळीच

परत जाऊ पु याला. चलो, its time for the thank you speech for our
guest." असं

हणतच मी पु हा एकदा लॉन मधे जाऊन सग यांचे

आ याब ल आभार मानले, थोडं आम या कंपनी ब ल बोलले आ ण मु ामून
हे ह बोलले क माझे काम, हाच माझा संसार आहे , मी पूणपणे माझे जीवन
केवळ मा या उ योगासाठ वाहून दले आहे , या य त र त कोण याह
बंधनात अडकून मी माझे मन वच लत अिजबात करणार नाह . टा या

वाजतांना बरे च हरमस
ु लेले चेहरे मला दसले, आ ण अपे

त संदेश आम या

पाहु यांना मळा यामुळे मी मनोमन फार खुश झाले होते.
पाट त भरपूर म यसाठा होता यामुळे सगळे च एका वेळे नंतर आपले

सोप कार सोडून मोक या मनाने वागू लागले. त ण,
डा स

हातारे सवच हवे तसे

लोर वर नाचून, म त खाऊन, पऊन, आनंदाने आपाप या फॅ सी

गा यांमधून नघून गेले.

आ ह दे खील जा याआधी वनयला भेटून याचे त ड भ न कौतुक

केले आ ण पढ
ु ल ऑ फस

टाफ,

लायंट एंटरटे नमट साठ ची

या याच पब म ये कर याचे त डी आ वासन दे ऊन टाकले.
****

येक पाट

भाग १५

-----------------------------------------------------"आल स तसं काह

दवस थांबायचं ना बाळा, लगेच नघाल स तू?

माल कणी शवाय ह वा तू अगद सुनी वाटते बघ" जय संग काका आपुलक ने
हणाले. यांना मी हसतच, "येईन मी लवकर परत" असं

हणाले आ ण

आ ह माग थ झालो.
यावेळी रज रो हर मी चालवत होते आ ण र मी बडबड करता करता
झोपी गेल होती. कधी कधी ती मला "जब वी मेट" मध या गीत सारखी
वाटे . चंचल, बडबडी, िजंदा दल. हो पण कधी कधी तचे शहाणंपणाचे बोल
मला अगद थ क क न सोडत आ ण तची हुशार खरच वाखाण याजोगी
होती.

मी कुठे ह न थांबता सरळ वा यात जाऊनच गाडी बंद केल आ ण

जोरदार फटका मा न गाढ झोपले या र मीला उठवले. तशी ती "आऊच"

क न ओरडल च. आ ण मग डोळे चोळत "पोहचलो का आपण" असं जांभई
दे त वचा

लागल .

"हो बाईसाहे ब, पोहचलो आपण, झोप मोड झाल का तुमची, उचलून

आत नेऊ का आता तु हाला?" तशी ती खोटं चडत

हणाल ,

"नाह तर काय? आता केल च आहे स झोप मोड तर जाईन मी
आत, ने

वतःच

ट टाइम ल यात ठे व......" हे बोलतांना ती गाडीतन
ू कधीच उतरल

होती, आ ण मी तला मार या आतच मा या हातून पटकन नसटल होती.

तशी मी ह हसतच गाडीतन
ू उतरले आ ण आत जाऊ लागले. कती व च

मै ीण होती माझी, पण खरच, ती नसती तर मा या मनावरचे दडपण असे
सहज उतरले नसते, आ ण मी एवढं मनमोकळे कधीच हसूह शकले नसते.
दे वाला मनोमन आभार मानत मी वा यात शरले.

दप
ु ारची जेवणे झाल , तशी र मी थोडं झोपायला जातेय सांगून

आप या खोल त नघन
ू गेल . मी ह च यो य वेळ, असं साधन
ू , आजोबांना
हणाले,

"आजोबा, मला वाटतं आपण आज अजून काह तु हाला माह त

असेलेले गु त माग पाहून घेऊ. मला वाटते, या मागाची काह कुठे डागडुजी
करावी लागत असेल तर तेह पाहता येईल." तसे ते मानेनेच हो
आवरा आवर होऊन

हणाले. सव

येक जण दप
ु ारचे आपाप या खो यांत पांगले असे

पाहून मी आ ण आजोबा कामाला लागलो.
जवळ जवळ सं याकाळी सहा

या सुमारास वा यात दडलेले दोन

माग आजोबांनी मला दाखवन
ू झाले होते. अगद अनपे

त ठकाणी तळघरात

नेणारे हे माग होते. या वेळी मी ल पूवक पा हले पण माधवाने सां गतलेले
नशाण कुठे ह

दसले नाह . यामुळे मला अपे

त असलेले र ते हे नाह त,

असे ल यात येताच मी आजोबांना मागे फर यास सां गतले.
सं याकाळचा वेळ मी आ ण र मीने ऑ फस चे काम कर यात
घालवला. नंतर रा ी आ ह पानाव न उठताच, तडक ग चीवर जाऊन
पोहचलो. आज उशीर झाला होता, नऊ साठ फ त दहा म नटे उरल होती.
"काय वाटतं तुला, आज तर येईल का तो?" तने मला

न केला.

यावर मी खांदे उडवत " काय माह त, नाह आला तर मीच जाईन आत"

असं

हणताच, र मीने गंभीर होतं मला पाठ वर एक दणकाच दला व

हणाल ,
"उगाच काह ह बोलू नकोस, मला तझ
ु े मन समजतेय अंतरा, पण

ॅि टकल वाग, भावनां या भरात चुक चे नणय घेऊ नकोस,

येक गो ट ची

एक सु नि चत वेळ वधा याने आधीच ठरवल असते, आप याला या नुसार
वागणे हे भागच असते." असं तचं या यान चालू असताना आम या
समोर ल प रसर ल ख

काशाने दपून गेला.

आसुसले या नजरे ने आपले घारे डोळे समोर फरवीत, हातांची बोटे

एकमेकात गंत
ु ून यांची चाळवाचाळव कर त, अगद व तशीर

व या या माणे, माधव, आम या समोर उभा होता आ ण याने डायर

कठ यावर ठे वल होती.

काह च

"अंतरा, गेले दोन दवस मी तुझी वाट पाहतोय. पण मला तुझा

तसाद मळत नाह आहे . तू माझी मै ी नाकारल असं समजू का

मी? ह डायर मी या कठ यावर ठे वतो आहे , कदा चत या क बडी

माणे ती

ह नाह शी झाल तर ती तुला मळावी ह च अपे ा." ख न मु े ने आ या

पावल माधव नघून गेला. आनं दत झालेल र मी, उज या बाजूने मा या
खां याभोवती तचे हात गंड
ु ाळत

हणाल ,

"आई श पत कसला भार आहे ग हा! कती कळकळीने बोलत होता.
जा पटकन उचल ती डायर ." मी ह अ तशय आनंदाने पुढे जात पटकन

डायर उचलल आ ण आ ह खाल परत गेलो. खोल त जा याआधी नेहमी
माणे आ ह एकमेकांना आ लंगन दले आ ण र मी "Happy reading"
असं

हणत आप या

एकमेकां या, पण तर ह

म म ये नघून गेल . आ ह

कती जवळ आलो होतो

तने एकदाह मा या प ांब ल जाणून घे याचा

य न केला न हता, क

वतः डायर उघडून वाचल न हती. कोणी एवढं

समजदार कसं असू शकतं याचंच मला राहून राहून आ चय वाटत होतं.
मी मा या

म म ये जाताच दार लावन
ू घेतलं आ ण बेड वर बसत

डायर उघडल . या वेळी फार रे खीव अ रात माधवाने मा यासाठ प
होतं.

दया या वाढले या

पंदनां या लयीतच मी प

केल ,

ल हलं

वाचायला सु वात

ये,
मा या वनंतीला मान दे ऊन तू तुझं मन मा याजवळ य त केलस,

या ब ल मनापासून आभार. तु या प ाचा एक एक श द मी मा या

दयात

साठवला आहे . मी एक कारकून, ऑ फस म ये बसून खरडेघाशी करणारा, या
उलट तू तर एक स ादनी आहे स. मला तझ
ु ा फार अ भमान वाटत आहे .

व डलोपािजत का असेना पण एवढा मोठा उ योग आज तू सहज

संभाळतेस ते काह उगाच नाह . मळ
ु ातच असावी लागणार गगन भरार
तु या ग डपंखात आहे .

मा या ब ल काय सांग?
ू मी जीवना या अशा पायर वर उभा आहे

िजथून पुढे जाताच येत नाह आहे मला. मी आता अडकलोय असे मला

भासते. या आधी मी झपाझप चढलो. खरं तर मला एखा या भका याचे जीवन
लाभले असते, जर मी नानासाहे ब भोसले
सापडलो नसतो. मी आई-बाबां वना र

हणजे तु या खापर पणजोबांना

यावर भक
ु े ला, तहानेला भटकत होतो

हणे, नानासाहे ब मला वा यावर घेऊन आले. मला श ण, छ
याचसोबत दल सुमी, सवाची लाडक , मनमोकळी,

यांनी दले,

ेमळ आ ण मानी.

लहानपण कसे गेले समजलेच नाह . मी तला गह
ृ त घ न ती माझीच आहे ,

आप याला सव काह

मळालाय अशा मजाज म ये रा हलो. रघव
ु ीर नावा या

मा या एका म ाने मला यां या

वातं

संघटनेत सामील हो यास सुचवले.

मी मागचा पुढचा वचार न करता सरळ याला हो

हणून बसलो. याने एक

कारे मला परदे शात श ण घे याची संधी अस याचे लालच दले होते.
मी इं लडला गेलो, रडणा या, नको जाऊस

हणून वनवणा या सुमीला

सोडून. दोन वषात परत येणार होतो मी. पण झाले उलटे च. मला संघटनेकडून
चलाखीने इं जां या बॅ र टर ऑ फस मधेच नोकर
सु

मळाल आ ण माझे काम

झाले. दवस सरले, म हने सरले आ ण अखेर स अनेक वषामागन
ू वष

लोटल , मी पुरता अडकलो आ ण जे हा परतलो ते हा कळले येथे माझे असे
काह च उरले नाह .

स या मी बॉ बेला कोटात कामाला आहे . पगार बरा आहे .
वा या य त र त मी

वतःचे असे घर दे खील घेतले आहे बॉबें त.

आप यात एक सा य आहे , आप या दोघांचेह
नाह . खरं सांगु तझ
ु े प

वतःचे असे कोणीच

मा या एकटे पणाला फार आधार दे त.े मला जे हा

एकटे पणा जाणवतो मी तुझी डायर उघडून वाचतो आ ण मला फार बरे
वाटते. असं वाटतं आपलंह कोणीतर आहे , आपण एकटे नाह आहोत.
तू लवकरच प

लहून मा याशी बोलशील ह च आशा.

तुझा,
माधव.
याचे प

वाचन
ू मला आनंदा या अगद उक या फुटत हो या.

सु वातीला तो मला ' ये' असे

हणाला. ह अिजबात साधी गो ट न हती.

या काळातह मला नाह वाटत कोणी कोणाला असे सहजा सहजी ' ये' वगैरे
हणत असावे. याने ते ल हलेले श द पु हा एकदा वाचून माझे कान शलं

चांगलेच तापले होते. यानंतर याचं ते 'तुझा माधव' मनात अगद ठासून
भनलं होतं.

एक द घ वास सोडत आ ण बराच वेळ चेह यावर फुलले या हसू मुळे

दख
ु ू लागलेले गाल हातानेच चोळून

वतःला साव न, मी मा या वतीचे प

ल ह यासाठ पान पलटले तर यावर माधवने आणखी काह ओळी लहून

ठे व या हो या.
ये,

मला माफ कर. डायर

मळताच मी प

तातडीची तार आल बाँबेहुन, मला कामावर
आणखी काह

ल हले परं तु याच दवशी

जू हो यास सां गतले होते.

दवसांची सवलत घे यासाठ मी बाँबेला गेलो. आम या गो या

साहे बाने या या कामाचा मी ताबा

यावा

हणून र वे ट केल . आता सव

गोरे साहे ब आप या मायदे शी नघाले आहे त, यामळ
ु े मी यांचे काम शकून
यावे

हणजे ते जा यास मोकळे असे

हणून यांनी मला एक दवस याचे

न य काय यव थापन शकवीले, उपयोगी कागदप े मा या हाती सुपूत

केल . यांना कसे बसे समजावून मी दोन दवसात परत आलो.

बाँबेस जातांना सोबत डायर घेऊन गेलो, कारण ती तल
ु ा न मळता

इतर कोणा यातर हाती पड याची मला फार भती वाटत होती. आता तुला
वाटत असेल, ती मी गाय ीला का नाह

दल ? तने ठे वल च असती ना, पण

नाह , तला त याच कामातन
ू उसंत मळत नाह
दल तर ती यशवंत तर फाडेल कंवा

शवाय त या जवळ डायर

ीकांतला तर

मला वाटल आ ण लगबगीतच ती मी मा या

मळे ल अशी भती

ँ केत टाकून घेऊन गेलो

होतो.
-माधव
याचे प

वाचून मला पु हा एकदा हसू आले. आता उ तर

ल ह यासाठ मी पुढ ल पान उघडले तर यावर ल हले होते,

मा यावर नाराज आहे स का? नऊ वाजून गेले तर तू तुझा हात पुढे

केला नाह स डायर घे यासाठ . असो, उ या नाह आल स तर मी ह डायर
या कठ यावर ठे वेन. तथन
ू ती तल
ु ा न क

मळे ल. माझी खा ी आहे .

-माधव
आता पुढ ल पान पलटतांना मला अशा वाटू लागल होती क

यावरह काह तर

ल हले असावे पण पुढ ल पान शु

समा तर ओळींनी आखलेले कोरे होते. मी यावर
आ ण माझे प

रं गाचे, का या

ेमाने एकदा हात फरवला

ल ह यास सु वात केल . यावेळी थोडी आधु नक शैल

वापरावी असे वाटून गालात या गालात हसत मी लहू लागले,
हॅलो माधव,
तुझे प

वाचून खरं तर सु वातीला मला हसूच आले. स ादनी वगैरे

काय? हो मी तुला

हटले होते खरे क मी करोड चे नणय सहज घेत,े कती

ह लोकांसमोर नभ डपणे बोलू शकते, पण मला सहा य करणार अनेक
अनुभवी आ ण व वासू माणसे मा या सोबत आहे त
आ म व वासाने वागू शकते.

यामुळे मी अ तशय

असो, तू एका छो या या प ातून कती खोल, ममक बोलून गेलास

माधव! तझ
ु े प

वाचतांना मी तु या मनात डोकावत अस याचे मला

कषाने

जाणवले आ ण

हणन
ू च ते मला फार जवळचे वाटले.

खरं च thanks, मला

वतः ब ल एवढे सखोल सां गत याब ल आ ण

मला तझ
ु ी जवळची मान या ब ल ह . तू जी क बडी कठ याला बांधल होती,
ती आजह म त खाते, पते आ ण जोर जोरात ओरडते. थोड यात काय, तर
ती अगद सश त आहे .

आपण
क

जर ह क बडी आजार पडल नाह तर कदा चत ये या पुढ ल काळात
य

शकू.

भेटू आ ण मळूनच गाय ीला अपे

त कोठार शोध यात मदत

मी दे खील मागचे दोन दवस मंब
ु ईला गेले होते, यामुळे आपल भेट

होऊ शकल नाह . हो मंब
ु ई, कारण १९९५ सालापासून बाँबेचे नाव हे 'मंब
ु ई'
असे ऑ फशीअल बदल यात आले आहे . जा त क न आ ह मराठ लोकं
तर मु बा आई या नावाव न बॉ बे ला मंब
ु ई असे उ ेशतो.
आ ण हो, तु या मताशी मी अगद सहमत आहे . आप यात

एकटे पणाचे बोचणारे सा य आहे . पण आपला काळ वेगळा असला, अनेक
अडचणी अस या तर मा या आयु यातील तुझे अि त व मला सतत धीर
दे त रा हल हे ह

ततकेच खरं .

मा या कडून गु त माग शोध याचा श य होईल तसा मी

करत आहे पण अजूनह अपे
च ह मला कोठे ह स यातर

य न

त माग सापडत नाह आहे . तू सां गतलेले

दसले नाह . बघू महावीर आजोबां या मदतीने

िजतके श य ततके भुयार र ते आ ह शोधू. महावीर आजोबांनी तु या
आ ण गाय ीब ल मला बर च मा हती दल . ते तु हा दोघांची आजह

आठवण काढतात. तम
ु या वषयी अ यंत आदराने आ ण उ साहाने बोलतात.

पढ
ु ल प ात तु याकडून काह

ो ेस असेल तर मला न क सांग.

तुझी,
अंतरा.
मी पेन डायर या मागील बाजूस असले या खोबणीत नीट बसवला

आ ण डायर मा या वॉडरॉब म ये नीट ठे वन
ू दल . मा या डो यात
वचारांचे च

अगद जोर ध न फरत होते. याचे प

वाचून याला मा या

ब ल काय वाटतं आहे हे सरळ उघड होते, आ ण मी ह वा त वकता वस न
या यात गंत
ु त चालले होते. या सग याला र मीच जबाबदार आहे . तचे ते

ले चर नेहमी मा या डो यात घुमत असते. ती

हणाल होती,

मागे नको वळूस अंतरा. तुला तो आवडतोय तर या याशी बोल,

याला भेट आ ण श य असेल ते सव कर या यासाठ . एक गो ट तर प क
आहे , तु या बाबतीत सव घटना आधीच लहून ठे व यासार या घडत आहे त.
यामुळे Don't worry, just go with the flow.

वाहा सोबत वाहत राहा,

तझ
ु ा कनारा तल
ु ा न क सापडेल.
खरं च या
काळच

वाहाला कनारा आहे ? ती

भेद याचा न क

हणाल होती आपण हे

य न क . हे श य आहे का? पण खरं तर

र मीने या सवाचा नीट वचार न क च केला असावा. नाह तर उगाच ती
माधवासाठ मा या हाती च ी पाठवून असा भूतकाळातून क बडी वगैरे

मागव याचा घाट का घालेल. मला त या खोल त जाऊन या क बडीची
पाहणी करायला हवी. मी घ याळ पा हले. अकरा वाजत होते. अजून तर

मॅडम ची सं याकाळ झाल आहे . हे वटवाघळ
ू पहाटे तीन ते चार वाजता

झोपते. मी हसत हसत मा या खोल तून बाहे र पडले आ ण त या खोल चे

दार हलकेच वाजवले. तशी ती हस या

वरात

हणाल ,

"या मॅडम, आपणासाठ आमचे दरवाजे सदै वं उघडे आहे त." मीह
हसत दरवाजा उघडला आ ण लॅ क का डगन आ ण हाईट शॉ स घातले या
र मीने माझे
तने.

वागत केले. अगद खरं च हात जोडून वगैरे माझे

"नाटक कुठची!!" मी सरळ त या

वागत केले

म या कोप यातील क बडी या

टोप यापाशी गेले तर ती क बडी डोळे मटून टोपल तील चा यावर म त
बसल होती.

"झोपल ये ती, अगद

यवि थत आहे . सकाळी मी तला खा टकाकडे

घेऊन जाणार आहे ." तचं हे बोलणं ऐकून मी एकदम मागे वळून आ ण
चडून त याकडे ती ण कटा ाने पा हले. यावर शरणागती प करलेला

एखादा चोर, पो लसां समोर कसे हात वर करतो तसेच दो ह हात उं चावत ती
हसत

हणाल ,
"अगं, तला कापायला नाह काह , पण ह क बडी हे थी आहे क

नाह हे या या शवाय चांगले कोण सांगेल! हे खाट क लोकं, क बडी नुसतं
हातात घेऊन सांगू शकतात क ती सश त आहे क रोगट.
जाणार आहे तला घेऊन.

हणून मी उ या

असशील तर तू ह चल सोबत. काय?" यावर

मी हसत पढ
ु े झाले आ ण तचे हात मा या हाताने खाल घेतले व

"ठ क आहे जाऊ आपण." मी त या बेडवर बसत तला पढ
ु े

हणाले,

हणाले

"मला तुला काह तर सांगायाचे आ ण वचारायचे सु ा आहे ." तशी तीह गंभीर
होतं मा या बाजूला बसल . मी एक द घ वास घेतला व हळू हळु सोडला
आ ण बोलू लागले,

"मला नेहमी आ चय वाटते क तु मला, माधव आ ण मी काय

बोलतो हे का वचारत नाह स? आधी तर तू खूप प स टं ट होतीस, पण आता
तू जा त खोलात शरत नाह स. I mean it’s not bad and I am not
complaining, but I am surprised. खरं च माझी हरकत काह च नाह
तु या अ या तट थ राह याला, पण मग मला असं वाटतं क , आपण

एकमेकांनपासून दरु ावत तर नाह आहोत? कंवा तुझा काह खास असा

इंटरे ट नाह उरला आता. पण तसं नाह च आहे मळ
ु ी. तू तर मनापासन
ू

वतःची सम या अस या माणे अगद झोकून दे ऊन मला मदत करत आहे स.

मला जाणन
ू

यायचयं क तल
ु ा काय वाटतं?" मा या बोल यातन
ू माझे मु े

मी मांडले आहे त असं वाटून मी थांबले. त या कडे गंभीरपणे पा हले. तशी
ती खदखदन
ू हसू लागल व
"सगळे
चेक करते." असं

हणाल ,

े क एखादा पडलाय? थांब मीच
ू जागेवर आहे त ना तुझ?
हणून तने मा या डो याला चहू बाजंन
ू ी हाताने

चाचपडायला सु वात केल . मी न वरोध करता ि मत हसत तला काय
करतेय ते क

दले. माझी

त कया नाह

हट यावर ती वैतागून

हणाल ,

"Do you seriously want an answer for your question? खरं च
उ तर हवाय का तल
ु ा?" असं दोन वेळा वचारले. नंद बैलासारखी मान
डोलावल ते हा एक उसासा टाकत ती बोलू लागल ,

"मी समजते, माझ काम तुझी साथ दे णं आहे . तु या

ेमात

ढवळाढवळ कर याचा मला मुळीच अ धकार नाह , आ ण तुझी इ छा नसेल
तर तु या पन
ु ज मा या उरले या कायात ह त ेपह मी क

नये. मा या

समोर आहे ते पोटल. यामुळे याचे ऑपेरेशन समजून मा या पर ने काय

मदत करता येईल एवढं च मी बघणार आहे . बाक जर माझा बॉय ड असता

तर मी या याशी काय चाट करते हे मी जसे तल
ु ा दाखवणार कंवा सांगणार
नाह तसेच तु या ओ ड मॅन सोबत तू काय प
जाणून

यवहार करते हे ह मला

यायचे नाह , अथात तुला सांगायचे असेल आ ण काह सम या

असेल तर तू मला सांग. you know ना... कॉलेज म ये...... " तला थांबवत
मीच तचे वा य पूण केले,
"तझ
ु े

स तु या कडे स ले मागायचे. तू ल ह गु

होतीस.

मा हतीये मला, ठ क आहे . समजलं मला, पण जर याला तू ओ ड मॅन

बोलल स ना तर पमनंट पांढरा रं ग तु या केसाला लावन
ू तल
ु ा सु ा मी ओ ड
लेडी बनवीन." मा या या फुस या धमक वर हसत ती

हणाल ,

"घाबरलेच मी." तने अंग चो न घेऊन, खोटे खोटे थरथरवले मग
शांत होत मला वचारले,
"काय अडचण आहे ? आज डोकं, अंग वगैरे जड नाह होत आहे का?"
एवढं बोलून मा याकडे उ तरा या आशेने ती बघत असतांना मी
"नाह ग,

व नाब ल नाह बोलायचय मला. कसं सांगू तुला?" मी

उठले आ ण फे या मारत तला
"थो याच प

हणाले,

हणाले,

यवहारांनंतर मी अगद

या या कडे खेचल जातेय.

र मी मी भत
ू काळात शर याचा मख
ू पणा कर याआत तल
ु ा काह तर करायला
हवं. जेणे क न तो काह वेळ तर आप या काळात येऊ शकेल आ ण

य

मला भेटू शकेल." मी फे या मारतच रा हले तशी ती उठल आ ण मा या
सोबत चालत मला

हणाल ,

"असं काह केलस ना तर तु या मागोमाग मी ह येऊन उ छाद

मांडल
े , मग या काळा या जु या लोकांना काह ह वाटो." त याच वचाराने

ती खुदकन हसल व

हणाल ,

"Just imagine, काय रऍ शन होईल ना या भूतकाळातील

लोकांची. समज मी या तोक या कप यात यां या समोर उभी रा हले तर?
God, मला वेडी ठरवून मोकळे होतील ते लोकं. मग मा यावर कोणीतर
करणी केल ये, कंवा भानामती, भुताटक असा
करतील." हे असे काह तर

कार समजून काय काय

नरथक बोलत ती हसू लागल . तने मला

गंभीरपणे घेतले नाह या गो ट चा मला

चंड राग आला होता. मी एकदम

चालताना थांबले. तशी मग तीह थांबल . त या डो यात रोखन
ू पाहत,
अगद संयमाने मी तला

हणाले,

"मी थ ा करत नाह आहे र मी, या या प ातील एका एका श दाने
माझे मन हळहळतेय, याला भेटायला. तूच

हणाल होतीस ना क मी हार

मानू नये, तर मग नाह मानणार. कदा चत भत
ू काळात अडकले या, एक या
पडले या माधवला बाहे र काढणे हाच हे तू असेल मा या पुनज माचा. आपण
काह क

शकतो का या बाबतीत, एवढं मला सांग." मी तला दरडावून

हणाले तशी तीह गंभीर झाल . मी बेड वर बसले. काह वेळ आ ह कोणीच
काह बोललो नाह . मग र मी बोलू लागल ,
"तसे ते पोटल आता आप याला ब या पैक समजले आहे .
बघ. पोटल

हणजे

हणजे हे वतमान काळात उघडणारे पण भूतकाळासाठ अ

य

असे दार आहे . ते आप या बाजन
ू े उघडत अस यामळ
ु े आपण आत पाहू

शकतो, जाऊ शकतो. भूतकाळातून व तू हाताने घेऊ ह शकतो, पण…............
हणजे.......ओह.......! समजलं! तुला काय वाटतं कधी घडवायची तुझी आ ण

माधवची

य

भेट?" तने असे वचार यावर, पटकन ध का बसावा आ ण

लालेलाल फुलांनी भरले या एखा या झाडावर बसलेल असं य पवळी

फुलपाखरे एकदम उडावीत, तसे काह से मला वाटून गेले. मी काह च बोलले
नाह पण माझी धोकेबाज कान शलं मा

तला माझी अव था अगद नीट

सांगून गेल आ ण ते पाहून र मी हसू लागल ,
"चेहरा बघ आर यात, एरवी एवढ कमां डंग असणार अंतरा भोसले
आज अगद सोळा वषा या मुल

माणे लाजतेय!" मी लगेच तला झापले,

"मा यावर ट पणी पुरे आता. जर तुला खरं च

य ात आ हाला

भेटव याचा माग सापडला असेल तर आपण स व तर ठरवू याब ल. You
know, first planning and then execution." मी तला डोळा मारत
हणाले आ ण त या खोल बाहे र गेले.
मा या

मम ये जाऊन, दार बंद क न, बेडवर बसेपयत मी

सावरले होते, पण डोळे मटताच याला
आप याला कती

भावीत क

य ात भेट याची नस
ु ती श यता

शकते हे मा या ल ात आले. याचा आनंद

चेहरा मा या डो यासमोर येऊ लागला आ ण मी हसतच मा या
जगात

वतःला

वतः हरवन
ू गेले.
-----

व नां या

भाग १६

-----------------------------------------------------माझे मन आता ब यापैक शांत झाले होते. सु वातीचे काह

आपण खरं च माधवला भेटू शकतो का? क हा आमचा

दवस,

य न फोल ठरे ल.

आपण उगाच खोट आशा तर नाह लावून बसलो आहोत ना? काय करावे?
माधवला प

एक ना अनेक

ल हताना आप या या क पनेचा उ लेख करावा क नाह ? असे
न सतावत असतांनाच, मा या

य सखी, र मीने मला

परवा एक अ यंत आनंदाची बातमी दल होती. ती अगद उ साहाने मा या
खोल चे दार धाडकन उघडत आत येत

हणाल ,

"आज बरोबर एक म हना झालाय आ ण गेस वॉट.... आपल क बडी
अगद सु ढ आहे , तर मला वाटतं क , तू आता माधवला सांगावस आ ण

बघावं याची इ छा आहे का भ व यात ये याची, हो पण जर तो तुला पोटल
मधून आत ये यास सांगू लागला, तर मा याहून वाईट कोणी नसेल, हे

ल यात ठे व." अशी ि लअर कट धमक च मला तने दल होती. यावर
"घाब
त या

नकोस, असे काह मी
ोधीत आ

वतःच करणार नाह " असे मी तला सांगून

याला शांत केलं होतं.

बापरे !! कधी कधी मला असे वाटे क , ह र मी माझी केवळ

ड

नसून माझी आई बनत चालल आहे . असो, काह हरकत नाह . मा या
आयु यात असले या सा या रका या जागा भर यासाठ च दे वाने तला
मा याकडे पाठवले होते, नाह का? बाक
कठ ण क न ठे वले होते.

त या आईने तचे आयु य अगद

हो, तो गोरचा कुलद पक फारच मण मणतोय असं मला अगद

रागाने आज र मीने सां गतलं, ते हा मी तला वचारले,

" हणजे, काय केलं काय याने?" यावर मा या बेड वर झोपलेल
र मी ताडकन उठून बसल आ ण हवेत हातवारे करत बोलू लागल ,
"तो साला गो या. आज आई मागे लागल होती, या याशी बोल,
या याशी बोल,

हणून बोलायला गेले तर मला

हणतो कसा, तू फार हॉट

आहे स यार, पण आप या घर सलवार सट
ू घालावे लागतील. हे असे वे टन

आऊट फ स चालणार नाह . आपण दोघंच असताना काय हवे ते घाल. इथून

सु वात क न आम या घर काय काय नयम पाळावे लागतील हे सव याने
मला अगद मु ेसुत पटवून दे याचा
त बल द ड तास सु

य न केला. हा असा आमचा फोन कॉल

होता" तने चेहरा अगद वेडा वाकडा करत मला सव

सां गतलं.

"आता तू मला सांग, प ह यांदाच संवाद साधताना कोणी हे असं

बोलतं का? मला तर या याशी बोलन
ू असे वाटले जसे मला आज म

तु ं गवास होणार आहे आ ण यासाठ ची नयमावल मा या समोर स व तर
सांगणारा तो फोन होता. मला, र मी द
अंतरा! हाईट

तला, च क घाम सुटला होता

हणजे तो मला भेटायला वा यावर यायचं

हणतोय. ते ह

चांगले दोन दवस राहायला. काय क ? हा साला मला आधीच याची होणार
बायको समजन
ू मोकळा झालाय" ए हाना ती बेड व न उत न येरझा या घालू
लागल होती. मी ह
यावर ती

करावं

त या या बातमीने घाब न "काय?" असे ओरडलेच.

हणाल ,

"हो यार बघ ना." ती एवढं च बोलून वचारात गंत
ु ून गेल . मी ह काय

हणून वचार क

लागले. कालच मी माधवला प ातून

य ात

भेट या ब लची क पना मांडल होती. आ ण आज या या या उ तरातून

याला काय वाटते हे समजणार होते. जर तो पोटल मधून बाहे र आला, तर

मग तो इथे नदान दोन दवस तर थांबेलच ना आ ण हा गोरे सु ा दोन

दवस ये याचे बोलतोय. आमचा लॅ न फसणार बहुतक
े . मी काळजीने र मीला
हणाले,

"यार र मी, अगं कालच बोललो ना आपण? सगळं ठरलंय आपलं.
माधवचा र लाय काय येतो यावर सगळं डपड आहे

हणून. जर तो

हणाला

क मी येतो तु याबरोबर आ ण तो आप या काळात आला आ ण ते हाच हा
तुझा गो या आला तर काय करायचे आपण. आज ची तार ख माह त आहे

ना? १ ऑग ट २०२०. आठवतंय का? महावीर आजोबांनी काय सां गतलं होतं
ते. १५ ऑग ट नंतर माधव गायब झाला होता. याने मंब
ु ईला एक घर
घेतलंय, ब याच वेळा याने प ातून याचा उ लेख केलाय.

हणे, जुहू बीच

ला लागूनच एक छान दम
ु जल घर याला अगद माफक दरात मळाले.
याला या घरात अजन
ू बरे च सामान वकत

यायचेय. मला खा ी आहे

माझी आ ण गाय ीची मदत पूण होताच तो वा याव न कायमचा नघून
जाणार आहे ." मला म येच थांबवत र मी

हणाल ,

" कंवा ते घर तो तु हां दोघांसाठ तयार करत असेल तर? oh my

god अंतरा! हो बरोबर, याला तुलाच

यायचे आहे या या सोबत. नाह तर

तो का तुला ब याच वेळा या या घरा वषयी सांगेन?" तचे भाव फारच

गंभीर झाले होते. मी काह च बोलले नाह कारण अजून तचं बोलून झालं
न हतं, हा तरं एक

व प वराम होता. अजून भावनांचा उ े क होणे बाक होते.

ेशर कुकरची श ी कशी वाज या आधी थरथरते तशीच तीह थरथरत होती

आ ण शेवट ...... शट वाजल ,
लागल ,

हणजे ती जोर जोरात एरझा या घालत बोलू

"No, no, no, not possible. मी हे होऊ दे णार नाह . हे बघ अंतरा.
तो तुला जर असं काह बोलला असेल तर मला आधीच सांग. काय, लॅ न

काय आहे तुमचा, हा?" नंतर मग मा या वयि तक बाबीत आपण जा तच
ह क दाखवतोय हे ल ात येताच ती
वरात

वतःला सावरत, मला समजव याचा

हणाल ,
" हणजे मी ह त ेप नाह करत आहे , शेवट काय! हा

मामला आहे , पण बघ,

ेमाचा

हणजे, तू...तू...तू आहे स. The अंतरा भोसले.

तु यावर लाखो पोटं डपड आहे त. अजन
ू कुठे तू भारतात तझ
ु ं एक नाव
था पत करत आहे स, अ खा ब सनेस. तुझं भ व य ऑलरे डी ल हलं

असतांना ते तू भूतकाळात जाऊन पुसून टाकू नयेस एवढच मला वाटतं,
आ ण..... " ती थोडं थांबल मग चाचरत

कती
हसत

हणाल ,

"तु यासारखी गोड मै ण मला गमवायची नाह अंतरा. मी

व न पा हल आहे त आप या एक
हणाले,

वतः

आयु याची..." तला थांबवत मी

"ए बाई, बर आहे स ना? तुला..... मुल आवडतात क काय? ओह!!!

हणून एवढ हॉट असून तुला बॉय ड नाह आहे का?....."
"गप गं, तसं काह नाह , मी
ते आपण नस
ु तेच

स नाह तर छान फॅ मल

friend forever type आपण एक
एकमेकांना आपाप या

हणत होते क, मी

व न पा हल येत

स होऊ. You know

पक न स, पाट स, गेट टुगेदर, मूवीस,

ॉ ले स म ये साथ दे णं, ग पा आ ण...."

वतःत

हरवन
ू बोलतं असले या र मीला बाजल
ू ा जाऊन मी एक म त र ा ठे ऊन

दला पाठ त, ते हा कुठे ती ग प झाल आ ण मी बोलू लागले अथात त या

"आईश पथ लागलं ना!!" असं व हळ यानंतर,

"अगं घोडे, गधडे.... मी काह बोलले का भत
ू काळात सेटल

हो याब ल? उगाच पॅ नक होऊ नकोस. आपण माधवला फ त मला
भेट यासाठ आ ण आमचे काम आहे

हणून इथे बोलावू. ना तो इथे

कायमचा येणार. ना मी तथे कायमची जाणार. तो या या जह
ु ू या घर

जाऊन रा हल, ल न करे ल, मुलाबाळांना मोठं करे ल आ ण मी इथे....." मी
थांबले. माझे मलाच हे सव बोलतांना आवडले न हते. मा या मनात

वतःब ल शंकेची पाल चक
ु चक
ु ू न गेल . पोटातील गोळाच तसे सांगत होता. I

was doubtful. जे मी आता

हणाले ते मला होऊ

यायचे न हते पण याचं

आयु य याचं आहे . मा यासाठ जी र मीची अव था होती, तच अव था
माझी माधवासाठ झाल होती. पण ए ककडे मै ी तर दस
ु र कडे

ेम होते. मी

वतःला तातपुरते का होईना सावरले. मी अचानक बोलतांना थांब यामुळे

शाशंक नजरे ने पाहणा या मा या मै णीला
"मी इकडे, मराठ

हणाले,

यापार खेळणार." मी हसले, अगद खोटे , ते

त याह ल ात आले यानंतर तने तचा मु ा पटवून दे यासाठ मला

चांगले तासभर पकवले. यावेळी मा या डो यात एकच गाणे चालू होते
दल है क मानता नह ं
दल है क मानता नह ं
मुि कल बड़ी है र म-ए-मोह बत
ये जानता ह नह ं
दल है क मानता नह ं
दल है क मानता नह ं

ये बेकरार

यंू हो रह है

ये जानता ह नह ं
दल है क मानता नह ं
दल तो ये चाहे
हर पल तु ह हम
बस यंू ह दे खा कर
मर के भी हम ना
तुमसे जुदा ह
आओ कुछ ऐसा कर
मुझ म समा जा
आ पास आ जा
हमदम मेरे, हमनशीं
दल है क मानता नह ं
दल है क मानता नह ं
मी पूजा भट बनून संपूण गाणे गाऊन मोकळी झाले होते. या

गा यातील एक एक ओळ ह मा या मनाचे भाव अगद अचूक टपत होती.
***

रा ीची वेळ झाल तसे खाणे पणे उरकून आ ह ग चीवर हजर

आ ण तत याच आतुरतेने यो य वेळेवर माधव ह हजर. मी हात पुढे क न
डायर

या याकडून घेतल . तसा तो एकच वा य

हणाला, "उ या

य

भेटू" या या डो यात वल ण तेज होते, गालावर ख या हो या, कपाळावरचे
केस हवेवर झुलत होते. तो समोर, मी

य

अस या माणे पाहत रा हला

आ ण मीह अंधार होई पयत याला पाहत रा हले.
गे या द ड म ह यात आ ह खरं च खूप जवळ आलो होतो

एकमेकां या, अथात मनाने. रे शमी धा याने बांधले गेलो होतो. डायर ची च क
साठ पाने आ ह भ न टाकल होती. आमची डायर

हणजे वेगवेग या

वषयांची जुगलबंद च होती. एखा या वाचकाचे छान मनोरं जन होईल. सकाळी

उठ या पासन
ू रा ी झोपेपयत या एकमेकां या सव सवयी आ ह तंतोतंत
शेअर के या हो या. आवडणारा सुवास, रं ग, व तू, ठकाण, खाणे तसेच

नावडती व त,ू गो ट, खा यातील पदाथ, कोण या गो ट ंची ऍलज वगैरे या
ब ल सां गतले होते. याने मला जु या काळात वापरात असले या ब याच
व तू समजावून सां गत या हो या, उदाहरणाथ, जा यावर गहू कसे दळले
जातात, सत
ू कताई कशी होते, बो

टाक याचा उपयोग क न कसे लहायचे,

असे अनेक उपकरण याने सां गतले आ ण यावर मा या प ात मी अगद
पाच पाने भ न आज या वेगवेगळे म श स ब ल याला मा हती पुरवल ,
जसेक मोबाईल फोन, लॅ पटॉप, कॉ पट
ु र, कॅ

यल
ु ेटर इ याद . ते वाचन
ू तर

याची उ सुकता शीगेलाच पोहचल , इथे येऊन सारे काह

अनुभव याची. यामुळे याचे आज

य

वतः

भेट याचे सांगणे खरं तर आ चय

कारक न हते. पण एखा या गो ट ची अपे ा असणे आ ण ती गो ट

य ात

उतरणे यात काय अंतर असते हे मला आज जाणवले. आणखी जाणवला तो
चमटा, र मी ने करकचन
ू चमटा काढून माझी त

मोडल .

"आऊच, र मे काय हे , हलवलस तर ह आलेच असते ना मी भानावर.
चमटा का काढलास?" दं ड चोळत मी

हणाले. यावर ती

हणाल ,

"मगापासून हलवतेय तुला पण तू या डायर कडे एकटक पाहत होतीस

शेवट मला माझे ठे वणीतले अ
मी

वापरावेच लागले."

हणाले "बरं बरं , चल आता खाल जाऊ"

र मी -"हो तू थोडीस आता थांबणार. चला.... ' च ी आई है , आई है ,

च ी आई है |' असं गात ती छो या दरवा यातन
ु बाहे र पडल आ ण आ ह

खाल पोचलो. मा या

म पाशी येताच ती

हणाल ,

"चल आज मी पण येते आत, आपण मळून माधवने काय ल हलय

ते वाचू." मला चडव या या उ ेशाने र मी

हणाल आ ण आत येऊ लागल .

मा या दारातच अडवत तला मी फटकारले,

हा

"ओ मॅडम, तु ह तुम या हाताशी असलेला

न सोडवा, या गोरे चा.

न माझा आहे . मी बघते काय करायचे ते. चलो, चलो नकलो." असं

हणत तला मी मागे ढकललं आ ण हसत हसत दार त या त डावर बंद
केलं. तची आधी दारावर जोर जोरात थाप आ ण मग हसत हसत आवाज
आला,
"ए अन-तारा बघन
ू घेईन तल
ु ा. थांब या गो याला उ याच बोलावते."

तचा आवाज आता जरा द ु न येऊ लागला. आ ण मग तने तचे दार लावून

घेत याचा 'खट' असा आवाज आला.

आता मी अगद मोकळे पणाने मा या बेड वर बसले आ ण डायर चे
एकष ठावे पान उघडले. माधवचे नवीन पेनाने ल हलेले का या रं गाचे सुबक

ह ता र अगद टाईप के या माणे दसत होते. नशीब क आम या आधी या
पेनाचे रफ ल मी प

लह त असतांनाच संपल

यामुळे मला लगेच दस
ु रे पेन

वापरता आले आ ण याला ह दे ता आले. हे पेन गाय ी उ योगाचा लोगो
असलेले होते, टोपण पांढरे आ ण बाक बॉडी लाल. का या डायर मागील
खोबणीत अगद उठून दसत होते ते. मी प

वाचू लागले,

ये,
अखेर स तू मला ती बातमी दल स जीची मी अ तशय आतरु तेने वाट

पाहत होतो. मला तुला भेटायचंय गं,

य ात बघायचंय आ ण आता ते

होणार. माझा आनंद मला श दात य त करणे अगद अवघड आहे . आपल
ह डायर मी अनेक वेळा पु हा पु हा वाचतो. का? तर तू खरं च आहे स आ ण
हे सव मा या मनाचे खेळ नाह त याची खा ी

हणून.

जर आता खरं च आप याला भेटता आले तर मी तु या मै णीचा

आज म ऋणी राह ल. तू माग या प ात ल ह यानुसार तने अगद

मनापासन
ू पाठपरु ावा घेऊन खा ी केल आहे क या परदयातन
ू बाहे र येणार

िजवंत गो ट सश त राहते. जर मला जाणवले क मी आजार पडत आहे तर
मी व रत परतेन.
आणखी एक मह वाचे असे क, मी आ ण गाय ीने आ पाजीं या
खोल त जाऊन यांची संपण
ू खोल पु हा एकदा नीट शोधल . तेथेह एक

भुयार माग आ हाला सापडला. या मागाने आ ह आत गेलो. सरळ चालत
रा हलो. शेवट एक छतावर ल दार आ हाला दसले ते खूप

य न क न

उघडले तर ते गावातील वा या या दक
ु ाना मागील गाई या गो यात उघडले.
आ ह गेलो होतो तसेच परतलो. परत जातांना मा या पाय भंतीत

तून

बसले या एका धारदार लाकडी तुक यामुळे चांगलाच खरचटला. मी गाय ीला

दवा दाखव यास सां गतले तर ते लाकूड खडबडीत भंतीत वेगळे च असे

घुसवलेले दसत होते. मी ते लाकूड खेचून काढले तर मला या खाचेत अगद
शेवट छोट शी लाकडी पेट

मळाल .

फार छोट पेट होती ती, साधारण हाता या अंग या एवडी. ती घेऊन
आ ह परत वा यात आलो आ ण मी ती पेट उघडल तर यात एक छोटासा
कागद

यावर ब याच काह खाणा-खुणा केले या हो या. मला आ ण गाय ीला

यातील काह

वशेष असे समजले नाह . उ या मी तो सोबत आणतो. आपण

मळून हे कोडे सोडवता येते का ते पाहू, आ ण शवाय मला वा यातील

आणखी काह भाग तपासायचेत पण येथे लोकांची सतत वदळ आ ण राह या
खो यांमळ
ु े ते श य होत नाह .
तुझा अ धक वेळ घेत नाह , उ याची

दन म सु

ती ा रा हलं. मी माझा

करतो आ ण तू शांत झोप.

तझ
ु ाच,
माधव.
माधव. माधव. माझा माधव. मी

वतःशीच हसत हसत

हणाले. मी

लहान असतांना आम या शाळे या वा षक सहल या आध या रा ी दर वेळी
मा या पोटात एक वेगळे च उ साहाचे उमाळे उठायचे. रा ी झोपच नाह
यायची. दस
ु या दवसाची

व न रं गव यात रा

अपुर पडायची. तसेच काह से

आता माझे झाले होते. उ या रा ी नऊ वाजता, तो येणार. उ याचा दवस मी
कसा घालवू, कामं कशी क . माझे ल

तर लागेल का? घ याळ पा हले

अजन
ू फ त दहा वाजत होते. मी द घ उसासा टाकत
तास.... "

हणाले, "अजन
ू तेवीस

वचार करत करतच मी झोपी गेले. हो, पण झोप याआधी उ या मी
काय काय करणार होते हे माझे ठरवून झाले होते.
सकाळी सकाळी न यनेमाने उठून माझे सव

ातः वधी उरकून,

ना यासाठ माज घराकडे नघाले. महावीर आजोबा आ ण र मी शांतपणे
बसले होते. आजोबा यां या वतमानप ात तर र मी त या मोबाईल म ये
गक होती. मी यांना चाहूल न लागू दे ता अगद हल या पावलाने टे बलापाशी

पोहचले आ ण जोरात, "गूड मो नग!!!" असे ओरडले. आजोबांचा पेपर यां या
हातन
ू सट
ु ला आ ण र मीचा फोनह टे बलावर फेकला गेला.

"अंतरा, असा ध का दे ऊ नये, अटॅ क आला असता आता मला."
"अंतरा are you mad???? ""
असं दोघेह एकाच वेळी ओरडले आ ण मी हसू लागले. अगद गवाने

मी मा या नेहमी या खुच वर वराजमान झाले आ ण मग यांना इ नोर
क न

वीण आ ण हर शला हाका मा

लागले. काह सेकंदात दोघेह मा या

समोर हजर झाले.
"बाईसाहे ब बोलावलेत?" हर शने या या घोग या आवाजात वचारले.
मी मा या श य तत या शांत आवाजात बोलू लागले,
"होय. आज आप याकडे माझे एक गे ट येणार आहे त यांना मा या
दस
ू ी रकामी
ु याबाजच

म

यायची आहे . ती खोल साफ क न

या. सग या

सोयी आहे त क नाह ते पहा. नवीन अंथ णे, परदे आ ण आम या खोल त
बसवलेत तसेच वॉटर फ टर तथेह बसवा. आणखी ह काह खरे द करावे
लागले तर तु ह ते पाहून

या. थो या वेळात मा या खोल त या आ ण पैसे

घेऊन जा. ठ क आहे ? या संदभात काह

न?" यांनी मानेने नाह असे

खुणावले आ ण ह दोघेह घाई करत नघून गेले.
"कोण येणार आहे ?" महावीर आजोबांनी शांतपणे वचारले.
"माधव" तत याच शांतपणे मी यांना सां गतले आ ण... यांचा
शांतपणा कुठ या कुठे पळाला. यां या सरु कुतले या चेह यावर आणखीच

आ या दसू लाग या. ते काह बोलतील या आधीच मी यांना शांत करत
हणाले,

"हो...आम या सायंट ट र मी यां या यश वी
पाऊल पुढे उचलत माधवला प

योगानंतर आ ह एक

लहून वचारले क , याला आप याला

भेटायला आवडेल का? आ ण तो भ व यात येऊ इि छतो का? यावर तो हो
हणाला असून तो आजच रा ी येणार आहे ." आजोबां या चेह यावर हसू

तसेच थोडे चंतच
े े भाव उमटलेले पाहून मी यां या हातावर आपला हात
टे कवत यांना डो यानेच 'काह च काळजी क

नका' असे सां गतले. नंतर मी

र मीकडे वळले,
"मॅडम लवकर आवरा. आज आप याला बर च कामे करायची आहे त."
मा या चेह यावर ल उ साह बघून र मी या चांगलेच ल यात आले क, आज

तला मी जराह उसंत मळू दे णार न हते. ती कळवळत आ ण डो यावर हात

मारत

हणाल ,

"Oh no"
-----

भाग १७

-----------------------------------------------------माधव

आता काह तासांचा अवधी श लक होता. मी तला भेटणार होतो,
य .... ती कशी दसत असेल याचे आजवर मी अनेक शो भवंत मनोरे
उभारले होते मा या मनात. कधी ती मला अगद सुमी

माणे असेल असे

वाटायचे, तर कधी ती वेगळीच, पण कमाल ची संद
ु र असेल असे भासायचे.
पण हे सारे च

अगद पुसट होते.

हणावे तर अगद जवळ आ ण

तर ७३ वष दरू होती ती. आपण हे एव या द घ वषाचे

हणावे

योजन सहज पार

क न अगद एका सेकंदात व ान यग
ु ात जाऊ शकतो? माझे मन फारच
अ भलाषी होऊ पाहत होते आ ण मी ह

यात खतपाणी घालून स ज होतो.

तचे परवाचे प , मा यासाठ चे सवात मह वाचे ठरणारे होते. त या
प ात एक आदरपण
ू आमं णच होते, मला भ व यकाळात ये याचे. त या
येक वा यातून तला मी तेथे यायला हवाय, हे अगद

कषाने जाणवत

होते आ ण हे च मला हवे होते. मी मा या प ातूनच नाह तर
अदभत
ू आण अ

या

य काळा या पर यासमोर उभा राहून तला माझे उ तर

सांगून मोकळा झालो होतो "उ या
चेह यावर?

य

य

भेटू." काय भाव असतील त या

ती जेवढे मा मक प ात लहून पाठवते तेवढे च उ कट असतील का

तचे मा याशी नाते? खरं तर आम यात मै ी पल कडे नाते आहे असे आ ह
एकमेकांना कधीच बोलून दाखवले न हते, पण ते होते. आता याची खोल

पाहूच
य ात. मी वतःशीच हसलो. एकदा सम
ु ीशी बोलायला हवं. मी
त याशी काह च लपवत नाह , यामळ
ु े मी जे पाऊल उचलणार होतो याब ल
तला द

करणे भागच होते.

रा ीचे दहा वाजत होते,

हणजे भ व यात आता सकाळचे दहा. मी

अंगणात फे या मारत असतांना नेमक कचरा बाहे र टाक यासाठ सुमी वा या

बाहे र आल . आमची नजरा नजर होताच मी तला खण
ु ेनेच थांब असे सच
ु वले,
मग तने ह मान डोलावल . तचे काम होताच मा या जवळ येऊन ती
हणाल ,
"काय रे , बोल" मी लगेच दब या आवाजात बोलू लागलो,
"मी तुला

हणालो होतो ना क, मला अंतराने त या भ व यात

बोलावले आहे , तर मी उ या जातोय.

हणजे अथात हा

य न यश वी झाला

तर. नदान दोन दवस तर मी इथे नसेन. ते हा तू नाना आ ण मा ना सांग
क मी तातडीने बॉबें स गेलो. म ाची मोटार होती

हणून

वतःची मोटार

नेल नाह . माझी गाडी इथे दसेलच यांना. हो आ ण मी ती लाकडी पेट
नेणार आहे , भ व यातुन काह हाती येतं का ते पाहतो. काय?" मी तला

हसतच भुवया उं चावून दाखव या. तशी तची कळी खुलल . मा या सोबत
तचे ह काम होणार

यात.

हट यावर ती अ धकच आनंद झाल असावी.

"ठ क आहे , पण जपन
ू हं . बघ बाबा, काह फसवे गर तर नाह ना

हणजे नाह च आहे पण या सा या गो ट च अशा आहे त क , समोर

असून व वास बसणार नाह . मनाचे खेळ कंवा आपलाच मान सक आजार
वाटावा असे काह से आहे हे सारे ,

हणन
ू

हणाले." तने काळजीने हाताची

बोटे कडा कडा मोडल सवयी माणे, आ ण मी ह
लगावून दला वं

हणालो,

त या हातावर फटका

"शभ
ु बोल गं नारे .....असं काह ह नसेल.
“एकाचा भास, मान सक ि थती. पण दोघांचा भास, व तुि थती,

ल ात ठे व." मी हलकेच हसलो व त या डो यावर

ेमाने हात ठे वत तला

"शुभ रा ी" बोलून आत नघून गेलो.
खोल त जाऊन बाजेवर पहुडलो आ ण झोप याचा

झोप काह येईना. ते हा मी उठलो, माझी एक छोट शी

य न केला. छे ....
ं क घेतल

यात

माझे दोन शट, दोन पायजमे, गंजी, पंचा, दाढ चे सामान आ ण इतर ब याचं
काह व तू, हे सव भरले. नंतर आपण एकदम ताजे तरतर त आहोत ते हा
न ादे वींचे दशन होई पयत काह तर वाचावे असे वाटून मा या कपाटातन
ू

'ची.वी. जोशी' यांची कादं बर बाहे र काढून मी वाचू लागलो. ब याचं उ शरा
कधीतर माझा डोळा लागला. जाग आल ते हा बाहे र छान उजाडले होते.
बाहे र उजाडले? नऊ वाजून गेले क काय? मी चमकून उठुन बसलो.

भंतीवर ल घ याळावर माझी नजर ि थरावल . साडे सात. जीवात जीव आला.

मा याकडे आज यायामाला परु े सा वेळ न हता पण मी बाक माझे
उरकून, माझी

ातः वधी

ं क चोर ग ची या मा या नेहमी उभे राह या या जागेवर

ठे ऊन स ज होतो, जे काह समोर येईल ते अनुभव यास मी स ज होतो.
मी शू यात पाहत असतांनाच मा या समोर एक गोरापान, लांब बोटे

असलेला ओळखीचा हात पढ
ु े येऊ लागला. नेहमी मी या हातात डायर
ठे वायचो, आज मा

मी माझा हात ठे वला. न जाणे कती वेळा मी मा या

मनोरा यात हे माझे ग चीवर ल

य पु हा पु हा पाहून, याच हातावर

वतःचा हात ठे वला होता, अथात मनात, पण आज या उ ण
अंग शहारलं आ ण दस
ु याच

णी मा या हातावरची पकड घ

एक जोरदार हसका बसन
ू मी पढ
ु े ओढला गेलो. अगद काह

पशानं माझं

झाल आ ण
ण थंड तरं ग

जाणवले आ ण मी ल ख काळोखात होतो. समोर दोन मल
या आकृती उ या
ु
हो या. यातील एक चा हात मा या हातात होता. मी काह तो सोडला नाह .
"आपण आत जाऊया का,

हणजे आपण नीट भेटू शकू." दस
ु या

मुल चा आवाज आला. या आवाजात एक ख याळ हसू होते. मी ह हसतच
मानेने हो

हणालो. आ ण माझा हात धरलेल मुलगी अथात अंतरा, मला

आत नेऊ लागल . नेहमी याच छो या दाराने मी ये जा करायचो आ ण

आतील खोल तच राहायचो पण आता अचानक फरले या काळच ामुळे, ७३
वषानंतर काह

म नटांनपव
ू ची माझी खोल अगद भकास आ ण न राहती

अस यामुळे भयाण वाटतं होती. मी पव या द या या

काशात समोर

ल ात येताच मी तचा धरलेला हात सोडून दला आ ण

वतःचे हात चोळत

पा हले. मा या समोर अंतरा उभी होती. आपण चुक चे काह तर करतोय हे
हणालो,

"मला माफ करा, या सव
होतो. तु ह ?" तची ओळख हावी
म ये पडत

हणाल ,

"ई.... तु ह काय? तू

काराब ल खरतर मी थोडा घाबरलोच
हणून मी वचारले, तशी दस
ु र मुलगी

हण.. तू. Don’t be so formal yaar. मी

र मी आ ण ह तुझी अंतरा." ती थांबल आ ण मग मी माझी नजर अंधुक

काशातील अंतरावर रोखल . त या मै णीने लागल च तला एक कोपरखळी

ठे ऊन दे ताच ती "आ...ऊच" असं काह तर दब या आवाजात ओरडल . मी
मा

"तुझी अंतरा" हे ऐकून फार सुखावलो. आ ण अंतरा, ती मला पाहून

हसल . ती लाजतह असेल का? या काळात मुल लाजतात? माझे
डो यात घोळत असतांनाच, ती हात पढ
ु े करत

न

हणाल ,

"हॅलो मी अंतरा. माधव, तुला ठ क वाटतयं ना.

हणजे काह

वकनेस

वगैरे?" तचा मधरु आवाज अगद मा या कानात घम
ु लाच आ ण मला

छा तीत अगद जड जड वाटू लागले होते, पण ते मी अंतराला सांगू शकत
न हतो. कारण ते माझे

दय होते जे तला

उसं या मारत होते. मला तला

थमच पाहुन अगद अगद

काशात नेऊन मन भ न पाहायचे होते पण

मी हे बोलू शकत न हतो. तची मै ीण अगद उ सुकतेने आम याकडे पाहत
होती.

"नाह नाह , मी अगद
ठणठणीत होतो अगद

यवि थत आहे . ठणठणीत...." जसा मी

याच ठणठणीत आवाजात मी उ तर दले, हो तो

आवाज मी मनातील भती बुजव यासाठ आ ण आ म व वास जागत
हावा
ृ
हणन
ू काढला होता, पण यावर या दोघी...."शs
ू ss......."असं फु कार या.
"अरे इथे रा
थोडं थांबत ती पुढे

आहे , सव झोपले असतील ना" अंतरा

हणाल . मग

हणाल ,

"माधव हे घे, हे कपडे आ ह तु यासाठ आणलेत. तू हे घालन
ू बाहे र

ये. आ ह बाहे र थांबतो." तने कप यांची एक पशवी पुढे केल . मी अगद
आ चयाने यां याकडे पाहतच रा हलो.

"मा यासाठ कपडे? पण मी आणलेत माझे कपडे." मी खाल पा हले
आ ण कपाळावर हात मारला.
"अरे दे वा!! मी माझी

ं क हातात घेतल च नाह . ती रा हल

तथेच."

मी त याकडे डोळे मोठे क न पाहू लागलो तसे या दोघीह एका लयीत हसू
लाग या.

" याची काह च गरज नाह माधव, आ ह तुला लागेल ते सारे सामान

इथे आणून ठे वले आहे , यातूनह तुला आणखी काह हवे असेलच तर आपण

जाऊच उ या बाजारात ते हा तू वकत घे." अंतरा समजाव या या
हणाल . ते हा मला आणखी एक

वरात

न भेडसावू लागला.

" वकत कसं घेणार, मी तर पैसे ह नाह आणले. तसे ते इथे
चालणार नाह च. तु ह मा यासाठ एवढा खच कशाला करताय? उ या

आपण इथे येऊ आ ण माझी पेट घेऊ या पर यातून. केलात तेवढा खच
परु े ." यावर या आणखीनच हस या.

"अरे माधव, ह अंतरा एवढा मोठा ब झनेस चालवते, तला तु यासाठ

थोडा खच करणे थोडीच कठ ण जाणार. तुला इथे राहायचं तर इथलं सवच
वीकारावे लागेल नाह का? कर सी पासन
ू राहणीमानापयत. तर आपण

सु वात तु या कप यांपासून क . या कॅर बॅग म ये जी स पॅ ट आ ण ट शट आहे . आ ह आज शॉ पंगला गेलो होतो ते हा अंतरा मँडमनी आप या

सू म ऑ स हशन ने एका से स मॅन कडे बोट दाख वले आ ण सां गतले क

माधव अगद एवढाच उं च आ ण असाच पळदार अंगय ट चा आहे , तर आपण
यांना सगळे या याच मापाचे कपडे

यायला सांग.ू यानस
ु ार आ ह कपडे

घेतलेत, I hope तूला हे यवि थत होतील." एवढं बोलून ती अंतराची मै ीण
र मी थांबल आ ण मी बळे च त यावर रोधलेल माझी नजर आता पु हा
एकदा अंतरावर नेत तला हलकेच

हणालो,

"तू अगद अचूक वणन केलेस तु या मै णीचे. ह खूपच बोलते." मी

इत या वेळ रोखलेले हसू आता मोकळे पणाने बाहे र येऊ दले, तसा अंतरा ने
एक कळे ल असा उसासा सोडला. काह सेकंद थांबन
ू ती

हणाल ,

"मग, हे चतर साधन आहे मा या मनोरं जनाचे" आ ण आ ह दोघेह
हसू लागलो. तशी र मी वैतागून

हणाल ,

"झालं का, मला चडवून. आधीच तू कमी होतीस

हणून आता हा ह

आलाय. चांगलय. जोडा शोभतोय तम
ु चा. चल अंतरा मी मा या

म

मधे जाते. तु या या सॅ पलला तूच बघ. Anyways you must be craving
to have some alone time with him, right? so here you go." ती
जाऊ लागल तसे मी तला हटकतं

हणालो,

"Well, it’s so nice of you, thank you so much". माझं
अ कळीत इं जी ऐकून ती थ क झाल . अंतरा र मीला दाराबाहे र घेऊन जात
हणाल ,

"मी तुला सां गतलेले वसरल स का क , हा आठ वष लंडन ला होता."
"हो ना यार, पचकाच झाला माझा, फार

माट आहे गं हा तर. you

are so lucky. चायला!! माझं नशीब कधी उजळणार कोणाच ठाऊक." र मी
पुटपुटत

हणाल खर पण एव या शांततेत मी सारे काह ऐकले.
मा याकडे वळून तने खण
ु ेनेच मा या हातातल

पशवी उघड यास

सां गतले. मी मान डोलावल , त या या दोघी दारा बाहे र गे या वं दार बंद
क न घेतले. मला सां गत या

माणे मी ते आधु नक कपडे अंगावर चढवले.

अगद च वेगळे असे ते न हते, लंडन ला असे कपडे पा हले होते फ त फॅशन
बदलल होती एवढे च आ ण तसेह मला पेहरावां वषयीची मा हती अंतराने
आधीच परु वल होती. यामळ
ु े आता मी मला माह त असले या गो ट
य ात अनुभवत होतो.
जी स पॅ ट फ
पॅ ट मा

बसणार असते असे तने सां गतले होते, तर ह

काह शी सैलच होती आ ण ट शट दे खील अ या बा यांचे, गडद

न या रं गाचे, अंगावर नीट बसणारे होते, आ ण यावर 'I am ancient' असे
ल हलेले होते. हे न क र मी ने नवडले असणार. ते पाहून हसतच मी

दरवाजा उघडला. आ ण बाहे र सफेद द यां या उजेडात
अगद नीट पा हले, मला ती सुमीचे अ धक सुबक

थमच मी अंतराला

प वाटले. जणू काह

दे वच मला सांगत होता, माधवा तुला अ सरा हवी होती ना! ह घे, अ सरांची
राणी. तने ह डोळे भ न मला वरपासन
ू खालपयत पा हले.
"Not bad, तुला बघून कोणीह

काळातील नाह स

हणू नाह शकणार क तू या

हणन
ू ." मी हसलो पण माझी नजर काह

त या या

गोल, गो यागोम या आ ण कोर व चेह याव न हटत न हती.
"काह बोलणार आहे स क असेच बघत राहशील?" तने त या मद
ृ ू

वरात मला वचारले आ ण मी मनात होतं ते बोलून गेलो,

अजन
ू ह
तुला

"काय बोलू, तुझी संद
ु रता मला अगद गोठून टाकतेय अंतरा. माझा

व वास बसत नाह क आपण एकमेकांसमोर आहोत आ ण मी, मी

य

पाहतोय." मी थोडा चाचरलो व पुढे

हणालो "तुझी हरकत नसेल

तर मी पु हा एकदा तुझा हात हातात घेऊ शकतो का?" मी अगद

आसस
ु ले या नजरे ने त याकडे पा हले. मा या वनवणीने ती च क लाजल
आ ण मानेने हो

हणाल . मी हलकेच त या उज या हातात माझा हात

गंफ
ु ला आ ण आ ह पुढे चालू लागलो, एकमेकांनकडे पाहत. वा यातील

येक वाट हजारो वेळा आम या पायाखालून गेल अस यामुळे आ हाला

आ ह कुठे जातोय हे बघ याची गरजच न हती. यामुळे आ ह बरोबर
त या खोल बाहे र येऊन थांबलो. ती गालात या गालात हसल आ ण
हणाल ,

"ह माझी खोल , ती बाजूला र मीची खोल आ ण ह इथे तुझी खोल

आहे . तु ह दोघह मा या दो ह बाजल
ू ा आहात. चल आपण आधी तु या
खोल त जाऊ." काह वेळापूव ची भान हरपलेल अंतरा आता ब यापैक

सावरलेल

दसत होती, मी मा

पशातच ल

अजन
ू ह आम या जोडले या हातां या ऊबदार

एकवटून रा हलो होतो. तला पाहून मीह

वतःला सावरले.

आप या जवळ फार कमी दवस आहे त यामुळे हे असे मोहात अडकून कसे

चालेल. तने हलकेच मा या हातातन
ू तचा हात काढून घेतला आ ण मा या
खोल या दाराला एक ध का दे ऊन ते उघडले.

आत चार माणसं सहज झोपतील एवढा मोठा पलंग आ ण यावर
फकट न या रं गाची, जांभ या फुलांची न ी काम केलेल चादर होती.
या या बाजल
ू ा एक छोटे से टे बल. मग कपाट मग एक मोठ

खडक मग

पलंगा या समोर ल भंतीवर काह तर लांबलचक मशीन लावले होते.
या याकडे बोट दाखवत मी तला वचारले,
"ते काय आहे ?" तनेह
नेल . ती ि मत हसल आ ण

तची नजर मी बोट दाखवले या मशीन कडे
हणाल ,

"सांगते. मी तुला तु या खोल त काय काय यं

आहे त आ ण ते कसे

वापरायचे हे ह अगद नीट सांगते. मला माह त आहे तल
ु ा ते समजायला
काह च वेळ नाह लागणार.

"तर तो आहे एअर कं डशनर याला आ ह शॉटकट म ये ए सी असं
हणतो. नावाव न उघड आहे क तो हवा थंड क

शकतो. आता ते कसे

वापरायचे तर....." तने मला ए सी नंतर वॉटर पुर फायर, गझर, लाईट
फॅनचे ि वच, त या हातातील मोबाईल फोन, याचा उपयोग सारे काह
अगद स व तर समजावन
ू सां गतले. यावेळी मला अनेक

न पडत होते, ते

मी तला वचारत होतो मग ती अ तशय उ सुकतेने ते उलगडून मला सांगत

होती. हळूहळू आ ह जसे प ात मोकळे पणाने बोलत होतो असेच आताह बोलू
लागलो आ ण एका अथ आमची गाडी

ळावर आल .

आ ह खप
ू ग पा मार या. अथात आम याकडे जन
ु ा आ ण नवीन

असे दोन भ न काळ होते बोल यासाठ . खूप वषय होते रं गव यासाठ . हळू
हळू तचे डोळे पगाळू लागले. तने त डावर हात ठे वत जांभई दल व
हणाल ,

"माधव अकरा वाजलेत, I know, तुला झोप येत नसणार पण तर ह

थोडा झोप. नाह तर उ या तुला

ास होईल उगाच. मी आता अ धक काळ

माझे डोळे उघडे नाह ठे ऊ शकत, यामळ
ु े मी जाते झोपायला, सकाळी तू

उठलास क मला आवाज दे . आ ण हो या कपाटात तु यासाठ आणखी कपडे
आ ण रोज लागणारे सामान दे खील आहे . ते हा आता ते बघून झोप याचे
कपडे बदलन
ू घे. ठ क आहे ? चल, येते मी."

ती उठून जाऊ लागल तसा मी तचा हात पु हा धरला. तशी ती

मा याकडे वळल . आ ह ब याच वेळ एकमेकांकडे पाहत रा हलो. मला बरे च
काह बोलायचे होते पण मला कंठ फुटे ना. नुसते त याकडे पाहत राहावेसे

वाटले. आ ह बराच काळ असाच घालवला, तचा हात मा या हातात आ ण
नजर मा या नजरे स भडलेल . मो या क टाने तचा हात सोडत मी

हणालो,

"Good night अंतरा"
"शभ
ु रा ी माधव"
****
माधव
चार तास, केवळ चार तासां या झोपेनंतर मी पलंगावर उठून बसलो

होतो. काह

ण समजलेच नाह क मी कुठे य. पण मग समोर ल 'ए.सी.'

पाहून अगद प ट ल ात आले. असंभव घटनेचा मी सा ीदार होतो.
अंतरा... ती मा या अपे ेपे ा अ धक, अगद दसपट ने संद
ु र होती आ ण

ख या अथाने मा या आयु यात आल होती. तने सकाळी उठ यावर मला
आवाज

यायला सां गतले होते. पण आता एव या सकाळी तला उठवणे

बरोबर नाह . वेळ पा हला तर सहा वाजत होते. अरे हो, ती तर त या
खोल त नसेलच. तने तचा दन म सां गतला होता. यानुसार आता ती
बाहे र असेल.

मी तडक खडक पाशी गेलो, जी मागील बाजू या परस बागेत खल
ु त

होती. मी इकडे तकडे पाहू लागलो. ती कुठे दसते का? पण छे , माझी
नराशा झाल . आज दवस तला पाहूनच मला सु

बागे य त र त फारसं काह नीट दसलं नाह ,

करायचा होता, पण बाहे र

हणन
ू मग मी पटकन मोर त,

नाह बाथ म...बाथ म म ये गेलो. आत नवीन टूथ
वाप न मी दात

व छ केले मग अंतराने

ा य

गझर सहज चालू केला आ ण गरम पा याने नीट
दले या पशवी...नाह .. काय

श होता. पे ट होते. ते

त दे ऊन दाखव यामुळे

नान केले. काल अंतराने

हणाल होती ती..हां... कॅर बॅग, बरोबर कॅर बॅग

मधले कपडे पु हा अंगावर चढवले आ ण मी नघालो बाहे र. मधील
सताड उघडे होते. चला... अजूनह इथल पहाट
पूव पासून वा याचे

वार

था कायम आहे तर. फार

वार रोज सकाळी पाच वाजेपासून उघडले जाई आ ण

रा ी आठ वाजता ते बंद केले जाई.

कोणी चौकात कंवा ओसर त नाह असे पाहून मी झपाझप बाहे र

गेलो, वा याला वळसा घालून परस बागेत पोहचलो. आजह ताठमानेने उभा
असलेला आ ण काह ह बदलले तर जसा होता तसाच बहरलेला आमचा
वटव ृ
मा

पाहून मला हायसे वाटले. या या दशेने मी चालू लागलो, पण ल

व वध फुलांनी सजले या बागेवर होती. कालच इथे सुमीची

हणजेच

गाय ी भोसलेची औषधी वन पतींची, मसा यांची, फळभा यांची शेती
होती...आज इथे संद
ु र फुलांची, मोहक सुवासांनी पुरेपूर फुललेल बाग होती.
िजतक सुमीची बाग संद
ु र ह सु ा ततक च संद
ु र होती.

वडाखाल बसावे असा माझा कयास होता, परं तु समोर ल

य पाहून

मी होतो तथेच थांबलो. मा या समोर अंतरा वडाखाल बांधले या चौथ यावर
सख
ु ासनात बसल होती. ताठ, दो ह हात गड
ु यावर, अंगठा व तजनी

जोडलेल अशी ती कती तेजि वनी भासत होती. तने एव या गार यातह
खांदे उघडे राहतील असे काह तर कपडे अंगात घातले होते. तची पॅ ट ह
नळसर का यारं गाची पण सैलसर होती. चेह यावर अ तशय शांत आ ण त ृ त

असे भाव होते, अगद सुमी या चेह यावर असतात तसेच. या दोघींची ह च
सवय सारखी आहे क आणखीह काह सा य आहे ? असा माझा मलाच

न

पडला असतांनाच मला आवाज ऐकू आला.
"तू के हा आलास?" अंतरा आता उठून उभी राहत होती.
"मी तल
ु ाच शोधत होतो. इथे आलो आ ण आप या जु या म ाला

जरा भेटावे

हणून या दशेला आलो, आ ण तुला पाहून जागीच थांबलो. तुझी

आ ण गाय ीची ह सवय अगद सारखी आहे . एक

ण मला वाटले मी

तलाच पाहतोय, पण मग तुझे कपडे पा हले आ ण माझी खा ी पटल ." मी

थांबलो व त या हस या डो यात पाहत रा हलो.

"काय खा ी पटल ?" तने जवळ येत वचारले. त या कानातील
कुठलेसे उपकरण तने दाबले. मी याकडे पाहत अस याचे जाणवून ती
हणाल ,

"हे लट
ू ू थ आहे . हे मा या मोबाईलशी जोडले आहे . याने मी गाणी

ऐकू शकते, मोबाईल हातात न घेता पल कड या य तीशी बोलह
ू शकते.

थोड यात मा या मोबाईलचे हे कान आहे त. बघ घे, हे कानांम ये घाल आ ण
ऐक तुह ." तने मा या हातात दोन छोटे से यं

ठे वले, जे कानात

घाल यासाठ यो य अ या आकाराचे बनवले होते. मी अंदाज घेऊन यो य या
कानात ते घातले आ ण मा या कानात संगीत ऐकू येऊ लागले.
ते गाय ी मं

होते, कोणी बाई वीणे या आ ण तब या या तालावर,

त या मधुर सूरात गात होती. आपोआप माझे डोळे बंद झाले आ ण मी या

सरु ात वरघळू लागलो. जवळजवळ पाच वेळा ऐकून होताच ते बंद झाले. तसे
मी डोळे उघडले तर अंतरा गोड हसत होती.

"हा लता मंगेशकर यांचा आवाज न हता पण फारच मधुर होता."

तला थोडे आ चय वाटले असावे पण तने

वतःला लागल च सावरले व ती

हणाल ,
फारसे

"नाह हा आवाज अनरु ाधा पौडवाल यांचा आहे , I think. मला याचे

ान नाह . मी तु यासारखीच अनेक वष भारताबाहे र होते. ब याच

गो ट ंचा मला वसर पडलाय आ ण खरं सांगू तर वेळ पण नसतो एवढा. पण
आता तू अलायेस ना, तुला सांग या या न म ताने माझी पण रि हजन

होईल." त या बोल याने आ ह दोघे ह हसलो आ ण बागेत थोडा फेरफटका
मा न आत परतलो आ ण सरळ मा या खोल बाहे र थांबलो.
"माधव, तू थोडा वेळ आत थांब, मी

मग आपण ना

े श होऊन तुला बोलवायला येते

यासाठ जाऊ ते हा मी तझ
ु ी सवाशी ओळख क न दे ईन."

यावर मी "बरं , बरं " असं

हूणन सरळ खोल त गेलो. नंतर जे हा दारावर

थाप ऐकू आल ते हाच कुठे मला जरा हायसे वाटले. आ ह माजघरात
पोहचलो ते हा तेथे

याहार ची तयार सु

होती. एक

हातारा इतर त ण

मंडळींकडून कामे क न घेत होता. आ ह जवळ जाताच याचे ल

आम याकडे गेले आ ण याची वाचाच गेल , आ वासून बघत रा हला तो.

कोणीच काह बोलले नाह . मला अंतरा आ ण र मी गालात या गालात हसत
असा यात असा भास झाला. मग मीसु दा या
तसा तो पुढे होत

हणाला,

हाता याकडे पाहून हसलो.

"माधव दादा? माधव.... माधव..." मी जरा नरखन
ू पा हले

या याकडे आ ण मा या ल यात आले,

"म या.... महावीर, हा तू आहे स?" मी कालच तर याता या

महावीरशी ग पा मार या हो या आ ण आज तो मला ८५-९० वषा या
हाता या

पात पु हा भेटला होता. आपले

दे ख या चेह याची,
आज

हातारपण एके काळ या आप या

बाबदार कांतीची कशी हे डसांड क

शकते याचा मला

यय आला, आ ण या बरोबरच एक शंकेची पाल मनात चक
ू चक
ु ून

गेल . मी इथे थांबलो आ ण असाच पटकन

हातारा झालो तर? महावीर मला

येऊन बलगला तसा मी भानावर आलो. तो बोलत होता,
"दादा, खूप आठवण येते रे तुझी. आठवतं आपण कती ग पा

मारायचो, सं याकाळचे गावात फेरफटका मारायचो." तो बाजूला होत
यावर मी चाचरत

हणाला

हणालो,

"हो. मी तर काल सं याकाळी दे खील तु या सोबत फ न आलो

होतो, यामुळे तु या इतक मला काह आठवण वगैरे नाह येत. कती
हातारा झालास रे तू, म या." मी हसू लागलो तसा तो ह हसत

हणाला,

"होणारच ना, कती वष लोटल . तल
ु ा पाहून आता मला वाटतं, तू

आलास तसं मीह परत जावं मागे आ ण जगावं ता

य पु हा एकदा." तो

आता अगद हळू, कुजबुज या

वरात बोलू लागला. मग याने अंतरा आ ण

र मी कडे पा हले. मी ह माझी नजर यां याकडे नेल . या एकमेकांशी ग पा
मार यात गक हो या. यांना पाहून महावीर

हणाला,

"दादा, जरा सावध रहा, तू जे काह ठरवशील ते फार वचार कर

आ ण मगच ठरव, काय? नीट वेळ घे. भावनां या भरात आपण चुकत तर
नाह ना यावर नीट ल

दे . तू आलास खरा, पण तल
ु ा काह थकवा वगैरे

नाह ना जाणवत?" महावीर ने अगद काळजीने माझी चौकशी केल . यावर
मी लगेच

हणालो,

"नाह नाह , मी अगद उ तम आहे . नदान आता तर . आ ण मी
न क तु या बोल यावर वचार करे न म या. तू सांग तू कसा आहे स. कशी
घालवल स इतक वष? ल न केलस क नाह ?" अ या

कारे आम या ग पा

खप
ू रं ग या. छान ना ता क न आ ह चौकात फे या मारत बोलत होतो. मी
आ ण महावीर. याने मला सां गतले, मी १९४७ नंतर परत कधीच दसलो

नाह , यानंतर वा यावर काय काय झाले. आ ह अनेक जु या आठवणींची

उजळणी करत होतो आ ण हसत होतो. आमचे लहानपणीचे एक एक क से
तो आज पु हा रं गवत होता. गाय ी या कामाम ये तो कसा वेळोवेळी सोबत
होता. असे आ ण बरे च काह . तो बोलून बोलून अखेर स दमला ते हा आ ह
माजघरात गेलो. याने पाणी घेतले. एक सतावणारा
नाह या वचारात असतांनाच महावीर
"तुला काह तर

न मी वचारावा क

हणाला,

वचारायचं आहे , हो ना? " मी मानेने होकार दला.

" वचार ना मग"
"मला जे वचारायचय ते मी जाणन
ू

यावे क नाह याचाच

न

पडलाय रे मला." तो काह च बोलला नाह ते हा मी पु हा

हणालो,

"काह गो ट न समजले याच ब या. जाऊदे त. अंतरा आ ण र मीने
बराच वेळ घेतला, नाह ? या कामं आव न येतो
दोघींनी एकमेकांत ठरवले असावे,

हणा या हो या." या

हणून क काय ना ता होताच, 'आ ह

ऑ फस या मी टंग आव न येतो तो पयत तू महावीर आजोबांसोबत वेळ
घालव' असे सांगून अंतरा, र मी सोबत एका खोल त नघून गेल .

"तुला गाय ी कशी आ ण कधी वारल हे वचारायचय का?" महावीर

ने बरोबर हे रले होते.

"हो, एकंदर त सगळे च कसे वारले? तू ह माह त असून अगद जाणून

बज
ु न
ू सांगायचे टाळलेस, नाह का? " मी असे याला वचारतच चौकातील

पाय यांवर जाऊन बसलो. तो ह मा या बाजूला येऊन बसला. आम या मागे
ओसर त मोठा झोपाळा होता. मी एकदा मागे वळून याला पा हले. यावर
नेहमी नाना पेपर वाचत बसलेले असायचे. आज तो शांत होता.

"नाना कसे वारले आ ण कधी?" मी वचारले. मनाची तयार
करायलाच हवी. जीवन आ ण मरण हे
याचा हसत मुखाने

कालाबा धत स य आहे . यामुळे

वीकार करायला हवा असा मी वचार क न मोकळा

झालो.

"नानांना झोपेतच अटॅ क आला. सकाळी ते वेळेत उठले नाह त
माई यांना उठवू लाग या ते हा यांना समजले. मा या हयातीतील ते

हणून

प हलेच मरण मी पा हले होते. यामुळे मला दे खील फारच खेच यासारखे
वाटले होते. यांनतर काय शंख
ृ लाच सु
नाह झाले. काह

झाल . नानांचे जाणे माईला सहन

दवसात या ह आ हाला सोडून गे या. नानां माणे

झोपेतच. असे वाटले नानांनीच यांना बोलावून नेले. यांना ठाऊक असावे, मी
नाह

हट यावर माई काह जगू शकणार नाह ." महावीर ने डो यांवर बोटे

फरवल .

"आ ण

ीकांत आजोबा? ते कसे गेले?" आम या मागून ओळखीचा

कोमल आवाज आला. आता या आवाजात आतता होती.

"तु ह के हा आलात पोर ंनो?" मी ह हे च वचारणार होतो. अंतरा

आ ण र मी कधी येऊन झोपा यावर बस या कळलेच नाह .
"आजोबा! बारा वाजून गेलेत. मी

आमची मट ंग संपेल
गुपचूप येऊन बसलो.

हणाले न हते क , बारा वाजता

हणून. तु ह नानांब ल सांगत होता ते हाच आ ह

"आ हाला वाटले तु ह काह तर इंटरे ि टं ग सांगत असाल पण तु ह

लोकं तर मरणा या गो ट करताय" अंतराला थांबवत र मी
अंतरा ने तचा कान परगळला व ती

जाणून
वचा

हणाल

यावर

हणाल ,

"तल
ु ा नसेल ऐकायचं तर तू जा आत, माधव

माणेच मला ह

याय या आहे त या गो ट ." ती सहज बोलून गेल आ ण इथे मी

क नको, मला न क आप या जवळ या लोकां या म ृ यू ब ल

मा हती हवी आहे क नाह यात साशंक होतो.

" स रअसल ? ओके.... तसंह तो गोरे कॉल करणार होता. जाते, बघते
या च याला कसं कटवायचं ते. तुमचं चालू दे त." असं

नघन
ू गेल , तला जातांना पाहून मी अंतराला

आ ण कोण गोरे ?" अजून बरे च

हणत र मी खरं च

हणालो, “ती रागावल का?

न अचानक मा या डो यात घुमू लागले

होते, पण यातील दोनच मी वचारले. यावर ती

हणाल ,

"अरे नाह रे , ती अिजबात रागावल नाह . तला बरोबर समजतं
आपण कुठे असलं पा हजे आ ण कुठे नसलो तर चालेल. आ ण या गोरे ब ल
आपण नंतरच बोलू. आधी आजोबा खरं च मलाह जाणून

यायचंय

आ ण गाय ी कसे वारले ते." तने उ सक
ु तेने वचारलेला

छा तीत ध स क न गेला. पु हा एकदा तेच, मला जाणून

ीकांत

न मा या
यायचे आहे का?

परत गे यावर मी या दोघांनाह सामोरे जाऊ शकणार का? आ ण गाय ी?
त या पासन
ू मी हे लपवन
ू ह नाह ठे ऊ शकणार...
"नको, नको.... महावीर नको सांगस
ु . मला नाह ऐकायचं. मी परत

गे यावर तला सामोरे नाह जाऊ शकणार. तू नंतर सांग हला. ि लज अंतरा
मला समजून घे. मी मा या

य मै णी या म ृ यू ब ल नाह ऐकू शकत.

महावीर मला एवढे च सांग सम
ु ीने... हणजे आप या गाय ीने उ योग सु

कसा केला?" अंतरा आ ण महावीर दोघेह सहानुभूतीने मा याकडे पाहत होते.
काह काळ असाच शांततेत गेला. मग महावीर सांगू लागला,

"गाय ी ता नी तर कमालच केल . तू नघून गेलास, या नंतर

काह च दवसात यांनी नानासाहे बांना आप या शेतीतील काह भाग
गोशाळे साठ

यावा

हणून मनावले. एवढे च नाह

यांनी परवानगी दे ताच मी

आ ण ताई कामाला लागलो. आ ह गोठा बांध यासाठ उ तम मा हती
असलेला एक माणूस शोधला. या या मदतीने प नास गाई,
असा छान गोठा बांधला. मग २५ गाई आ ण २५

हशी बांधू शकू

हशी तने वकत घेत या.

शेतावर कामं करणारे बरे च जण तला मदत करायला एका पायावर तयार
झाले आ ण हळू हळू ती एक एक पाऊल पुढे टाकत गेल .
काय माह त कसा पण तने त या यवसायासाठ कधीच हात
आवरता घेतला नाह . बनधा त खच केला आ ण त या साठ कामं

करणा या लोकांना पण खश
ु ठे वले यामळ
ु े लोकं अगद ती बोलेल ती पव
ू

दशा मानून तचे ऐकत होते." महावीर थांबला आ ण शू यात पाहत, जु या

आठवणीत हरवून गेला. मी आ ण अंतरा जे समजायचे ते समजून

एकमेकांकडे पाहून हसत होतो. गाय ीला आमची मदत झाल होती आ ण
तने याचा पुरेपूर उपयोगह केला होता.

दप
ु ारची जेवणं आव न मी अंतरा या खोल त बसलो होतो आ ण

थ क होऊन मा या हातातील मोबाईल पाहत होतो.

"अंतरा, कशाला दे तस
े तू मला हा. तुला माह त आहे ना क मला

परत जायचय. मी हे घेऊन काय करणार? " मी असे
नाराज झाल पण

वतःला साव न

"माधव इथे फरायचं
येकाचा मोबाईल नंबर ह
इथे आहे तोपयत नाह

हणताच ती थोडी

हणाल .

हणजे तु याकडे मोबाईल हा हवाच. आजकाल

याची ओळख असते. मला तुला मोबाईल फ त

यायचाय. हा तू घेऊन जाणार आहे स. हा तुझा आहे .

ट मी. तल
ु ा ह समजेल क मोबाईल कती उपयोगी आहे ते. मी तल
ु ा याचे

फ़ं श स, ऑपरे शन शकवते." असं बोलून ती मा या अगद बाजूला येऊन

बसल आ ण मला मोबाईल कसा वापरायचा हे माझे बोट ध न मला शकवू

लागल . तला मा या अंगावर आलेले शहारे दसले क नाह कोण जाणे पण
त या इत या जवळ ये याने मा या पोटात गोळा आला होता. मी ते
दल
ू घेतले, पण याच बरोबर मला तला
ु ीत क न सारे काह नीट समजन
मठ त घे याची इ छा अ धकच

बळ झाल . कसेबसे

वतःला मी आवरले.

तला काय वाटत असावे याचा अंदाज घेऊ लागलो. पण मला काह समजे
ना. शेवट मी माझे मन घ

केले आ ण कामावर ल

क त करायचे ठरवले.

"वाह, खरच!! जग कती पुढे गेलंय. बघना मा या काळी मी

नाटकापासून ते चल च ापयतचा

वास पा हला होता, आ ण इथे येऊन पाहतो

तो काय? सव काह रं गीत आ ण अ यंत पुढारलेले आहे . माझी खा ी आहे

परत गे यावर जे हा मी सुमीला हे सव सांगेन, ते हा तला न क च ध का

बसेल आ ण हा मोबाईल पाहून तर तची बोबडीच वळे ल." मी खप
ू च उ साहाने
मोबाईल वर मला शकवलेले एक एक फ़ं श स उघडून पाहत होतो.

"माधव..." तची खोल आ ण आत हाक मला त याकडे पाह यास
ववष क न मी वर पा हले. "काय..." मी

हणालो.

"हे घे" तने मला सकाळी दाखवले होते तसेच लुटूथ दले. मग

काह या उदास आवाजात ते कसे सु
काह मह वाचे व डओ

यात भारत

करायचे. गाणे, व डओ कसे ऐकायचे.

वतं

झा या पासून काय काय घडले

याचे अगद सखोल वणन होते ते तने मला पाहायला सां गतले आ ण ती
हणाल ,

"तू बघ सव. अजन
ू ह बरे च व डओ ल ट म ये आहे त ते ह बघ.

मला थोडं काम आहे . तू तु या खोल त जाऊन आरामात झोपून सव समजून
घे. काह लागलं तर माझा नंबर तु या मोबाईल म ये आहे च. मी शकव या
माणे मला कॉल कर नाह तर ये परत." ती अिजबात उ साह न हती. काय

झाले होते तला? पण मी वचारायचे धाडस केले नाह . मी मानेनेच हो
हणत उठलो आ ण सरळ मा या खोल त नघन
ू गेलो. तचे दार बंद

करताना मला तचा हरमुसलेला चेहरा शू यातून रोखलेला तेवढा दसला.
****

भाग १८

-----------------------------------------------------अंतरा

माझे मन फार उदास झाले होते. तो इथे आला ते हा याला मला
पाहून झालेला आनंद मला या या डो यात दसला होता. याने हातात

घेतलेला माझा हात, मला अजून जाणवत होता. कालचा आम यातील प ह या
भेट चा आवेग आज ओसरला होता बहुतक
े . काल

माणे आज याने

मा याकडे पा हले न हते. नाह ... सकाळी पा हले होते खरे . पण...आज दवस
भरातून तीन चार वेळा तर परत जा याबाबत तो बोलला होता. मला वाटले
होते, तो याचे

ेम य त करे ल पण तसे काह अजन
ू तर झाले न हते.

अंतरा, असे उदास होऊन कसे चालेल? तुझा फोकस गाय ीला मदत

करणे हा असला पा हजे. तो इथे आलाय ते इथे येऊन गु त भुयार माग

शोध याक रता, तु यासाठ नाह काह . उगाच आपण या यात गंत
ु णे बरोबर

नाह . तल
ु ा तो हवाय तु यासोबत इथे थांबायला पण तसेच यालाह वाटायला
हावे ना. उगाच आपले मत या यावर थोपवायला नको. तसेह तो इथे अगद
आप या माणे हे थी राहू शकतो क नाह , याबाबत अजूनह आ ह साशंक
होतो.

हणन
ू च मला

वतः या भावनांवर अंकुश घालायलाच हवा होता.

हूश..... वतःला समजाव यामुळे बहुतक
े , मा या छातीवर ल थोडेतर

वजन हलके झा यासारखे मला वाटत होते आ ण
कामावर ल
करायचे होते.

हणूनच मी मा या

क त केले. बरे च ई-डॉ युम स मला आज वाचून साइन

आपल

ओ मॅडम, सय
ू दे वाची

यट
ु संपन
ू चं दे वाने हजेर लावल सु दा,

युट कधी संपणार?" असं

मी तला मा या वैतागले या

हणत र मी येऊन मा या शेजार बसल .

वरात

"बघ ना यार! तु या द

हणाले,

त काकांनी नुसता कामाचा सपाटा लावलाय

मा यामागे. आज मी हे डॉ यूमे ट नाह

दले, तर बरे च काम प डंग रा हल.

झालेच आहे तसे माझे काम. तू पा हलस का माधव काय करतोय ते. तो
परत इथे आलाच नाह , is he ok?" यावर ती

माणाबाहे र हसल व

हणाल ,
"ok! he is more than ok. आताच जाऊन आले या या खोल त.
अग अंधार झाला तर

दवे लावावे याचेह भान न हते याला. या या

दरवाजा थोडा उघडा होता

मचा

हणून मी जरा आत डोकावले तर ल ख काळोख

आ ण बेड वर बसून, मोबाईल म ये बघत असेलेला माधव तेवढा मला

दसला. मग मीच लाई स ऑन केले आ ण वचारले काय करतोयस तसा तो

दचकलाच. तू याला यू
हसत हसत

यूब वर ि हडीओ पाहायला सां गतलेस का?" ती

हणाल . मी होकार दे ताच ती पुढे बोलू लागल ,

"तर च, खप
ू ि हडीओज पा हले

एव या सहज तो मोबाईल हॅ डल क

हणत होता तो. मला वाटलं न हतं क
शकेन पण तो तर अगद

ोफेशनल

अस या माणे हाताळतोय. मानलं पा हजे यार, he is very smart." त या
डो यातील चमक मला सांगत होती क माधवने तला खरं च इं ेस केलं होतं.
का कोण जाणे पण याची तार फ के यामुळे मला याचा फार अ भमान
वाटला. अगद आतून बरे वाटले. मी तला

हणाले,

"मग, आहे च तो हुशार, आपल चॉईसच एकदम भार आहे ."असं मी,

माझी अ

य कॉलर टाइट करत

हणते न

हणते तोच माधव आत आला

आण

हणाला,
"कोण हुशार?" मि कल हा य या या चेह यावर

याला बरोबर समजले होते मी कोणाला हुशार

वा य ह

याने ऐकलेच असणार!!

प ट दसत होते.

हणाले होते ते. ओ गॉड!!पढ
ु चे

"तूच आणखी कोण?" मी काह ए स यूज दे णार तोच र मीने याला

सां गतले सु दा. मी डोळे मोठे करत त याकडे पाहत रा हले, आ चयाने

आ ण रागाने. माधवकडे मी पा हलेच नाह . काय बोलेल तो आता? मी याला
माझी चॉईस

हणजेच माझी आवड

हणाले होते. अरे दे वा...यापे ा जा त

लािजरवाणी गो ट आणखी कोणती असेल?

र मी

"हो हे अगद बरोबर आहे अंतरा तुझं. तुझी चॉईस खरं च छान आहे ."

हणाल आ ण मी या याकडे पा हले तर तोह मा याकडेच पाहत

होता. ना याने याची नजर हटवल ना मी माझी, बस एकमेकांकडे रोखून

पाहत रा हलो. र मी आम या सोबत होती याचेह भान आता आ हाला रा हले
न हते. तने बराच

य न केला आम या गंत
ु ले या नजरा त याकडे

वळव या या पण सारे यथ. मी के हा पासून याचे ल

वेधून घे यासाठ

आतुर होते. याची ह नजर बरे च काह सांगून जात होती. मला माझा
प ातील माधव याच नजरे तून गवसला होता.

"छे , काय नल ज लोकं असतात एक एक...." असं

हणत आ ण

पाय आपटत र मी आम यातून नघून गेल . हो, पण जातांना दार लावून
गेल . आता

न होता आधी बोलणार कोण? बराच वेळ असाच गेला. आ ह

एकमेकांकडे अगद टक लावन
ू पाहत रा हलो. आ हा दोघांम ये चार फुटांचे

तर अंतर होते, ते कमी करत तो पुढे आला, अधाफुट अंतरावर...मला मा या
दयाचे ठोके अगद कानात ऐकू येऊ लागले, एवढे ते वाढले होते.

जागचा न हलता, तो थोडा पढ
ु े झुकला आ ण मा या कानापाशी येत

हलकेच, पण अगद
"तुह

प ट

ततक च

हणाला,

माट आहे स, यामुळे माझी चॉईस दे खील भार च आहे ,

नाह का?" बस.... याला ह मी आवडते याची अजून काय पु ट होणे बाक
होते. तो पु हा मागे होताच मी पुढाकार घेत या या छातीवर माझे डोके
टे कवले आ ण या या कंबरे ला मा या हातांची घ
णाचाह

गंफ
ु ण घातल . याने ह

वलंब न करता याचे हात मा या पाठ भवती गंड
ु ाळले. हे च...हे च

तर मला हवे होते. या
आसुसले होते.

ेमा या, आपुलक या

पशासाठ मी अनेक वष

कती वेळ असाच गेला. अखेर स आ ह एकाच वेळी एकमेकांभवतीची
पकड सैल करत बाजूला झालो, तसे याने लगेच माझे दो ह हात या या
हातात घेतले.

"अंतरा" याने अ यंत
जसे काह ह च आमची

ेमाने, माझे हात दाबत माझे नाव उ चारले,

थम भेट होती. अगद तसेच वाटून मीह

हणाले,

"माधव" तशी या या डो यात एक म क ल चमक मला जाणवल
आ ण याला हसतांना पाहून मी ह हसू लागले. आमचा हस याचा आवेग
ओसर यावर माधव थोडा गंभीर होतं

जी स

हणाला,

"बरं अंतरा, मला तुला काह तर दाखवायचं होतं." असं

हणत याने

या पॉकेट म ये हात घातला आ ण एक जन
ु ाट छोट शी लाकडी पेट

बाहे र काढल . ती याने मा यासमोर ध न मला घे याचा इशारा केला. तला
बघताच मला माधव ने शेवट या प ात अ पाजी भोसल या खोल त गाय ी
आ ण तो गे याचे ल हले होते आ ण यांना या भुयारातच ह लाकडी पेट

सापडल होती, हे सां गत याचे आठवले,
"ओह...ह च का ती पेट , अंग याएवढ . िज यात छोटासा कागद
आहे ?" या अंग या एव या पण सब
ु क पेट या आकारा या व तू कडे
नरखून पाहत मी

हणाले, यावर तो

हणाला,

"होय, यात एक छोटासा कागद आहे आ ण यावर काह से च

कंवा

नकाशा काढलाय. तूच उघडून बघ." मी लगेच ती उघडल आ ण तो छोटा
कागद घेऊन मा या

े संग टे बला समोर ल

टुलावर बसले. या जु या

टे बलची एक खा सयत होती, या या कॉउं टर खाल आणखी एक फळी होती.
ती पुढे खेचून अ धक जागा वापरता येत होती. मी ती फळी खेचल आ ण
यावर तो कागद ठे वला आ ण तो नीट पाहू लागले. काह

ध न माधवला

म नटातच डोकं

हणाले,

"बापरे , काय आहे तर काय हे ? एकतर हा कागद असेल नवळ ५-६
सट मीटरचा, यातह

डझाईन आ ण लखाण एकमेकांत अगद गंफ
ु ू न गेलय.

काह कळत नाह यार." मी अजन
ू ल

दे ऊन पाहू लागले तसे डो यावर ताण

पडून डोके दख
ु ू लागले. ए हाना माधव ह मा या बाजूला बेडवर येऊन बसला
होता आ ण मा याकडेच पाहत होता. मी तर या डो यांनी याला मा यावर
हसतांना पा हले आ ण या याकडे वळून याला

हणाले,

"हसायला काय झालं तल
ु ा. तल
ु ा समजलं असेल तर तच
ू सांग हे काय

आहे ते." मी खरं च वैतागले होते आ ण हे पाहून तो अ धकच हसू लागला.
याचं हसून होई पयत मी तो कागद पु हा पेट त ठे वून दला होता.

"सॉर अंतरा, मला असं हसायला नको होतं पण तुला समजत न हतं

हणन
ू तू अगद माकडा

माणे डोकं खाजवत होतीस, मग मी हसू नाह तर

काय क ?" असं बोलन
ू तो पु हा एकदा हसू लागला. मीह मंद हसले पण

याला एवढं दलखुलास हसतांना पाहून तो मा यावर हसतोय आ ण तो मला

माकड

हणाला हे ह मी वस न या याकडे पाहतच रा हले. एकदाचा तो

थांबला तशी मी

हणाले,

"गुड, हस यामुळे blood circulation वाढतं असं

हणतात, जरा मला

माझा लॅ पटॉप दे शील का?" तसा तो लगेच मागे वळला आ ण बेड वरचा
माझा लॅ पटॉप याने नीट मा या समोर आणन
ू ठे वला. मी मा या मोबाईल
म ये या कागदाचे बरे च फोटोस काढले, आ ण लूटूथ ने लगेच मा या
लॅ पटॉपवर पाठवले. मग लॅ पटॉप म ये

प ट दसेल असा फोटो ओपन केला

आ ण तो झूम क न याला दाखवले. आता तो नकाशा अगद नीट आ हाला
समजत होता. माधव आ वासून पाहतच रा हला मग

हणाला,

"I am sorry, मी माझे श द परत घेतो. Indeed, you are very
smart.

हणूनच तर माझी चॉईस भार च आहे , नाह का? " आ ह दोघेह

मनापासन
ू हसलो. पु हा एकदा याने या या आवडीचा दज
ु ोरा दला होता.
मी हसणे थांबवत याला

हणाले,

"बरं , बरं , चल आपण आता हा नकाशा नीट बघुयात. हे बघ हे

आप या वा याचं मेन गेटसारखं दसतंय, हो ना?" यावर तो लगेच लॅ पटॉप
कडे नरखन
ू पाहत

हणाला,

"हो, बरोबर. इथूनच सु वात आहे नकाशाची."
मी झूम केले या नकाशाची

सहज या नका यातील

ट
ं आऊट घेतल . यानंतर आ ह अगद

येक बारकावा हे रला.

येक न ी आ हाला गु त

दरवा याचा संकेत दे ऊ लागल . आ ह आम या अंदाजाने रे ड माकर ने खुणा

क न आ हाला वा या या कोण या कोण या खो या तपासाय या आहे त हे
ठरवून टाकले.
"ओके, तर आता या नऊ लाल पॉ ट पैक च एखादा आप याला हवा
असलेला माग असेल, right?" मी वचार यापे ा हे याला सांग या या

वरात

हणाले. यावर यानेह होकार दला. अजून आ ह काह बोलणार तोच

दारावर थाप ऐकू आल आ ण या मागोमाग, र मीचा "जेवायला येताय क

ेमात भक
ु ा मे या तम
ु या?" अशी हाक आल . आ ह दोघेह हसत बेड व न

उठलो आ ण सगळं नीट ठे वाठे व क न बाहे र पडलो.

जेवणं उरकल , ग पा झा या आ ण अखेर स आ ह आपाप या
खोल त जाऊन दवसाचा शेवट केला. आज आ ह रा ी नऊ वाजेचा चोर
ग चीत जा याचा आमचा नेहमीचा

ो ाम अगद

माधवचा या या भ व यातील एक रा

वस नच गेलो होतो.

आ ण एक दवस पूण झाला होता. तो

कती दवस राहणार मला माह त न हतं आ ण ते याला वचारावं हे ह मला
वाटत न हतं. आज आ ह एकमेकांना आम या मनातील बोलन
ू गेलो होतो
खरे , पण आता पुढे काय? हे अजून कोडंच होतं आ ण याचे उ तर दे णे

संपूण माधव या हातात होते. याला वचारावे तर लागणारच होते पण याला
अजन
ू वेळ होता. स या हाती असलेले गु त मागाचे कामं आ हाला न व न
आ ण यश वी र या पार पाडायचे होते. आता ख या अथाने आ हाला दशा
मळाल होती आ ण आता यावर आ हाला वाटचाल करायची होती. भुयार

माग आ ण ते कोठार शोधता शोधता आ हाला आमचे नाते शोधायचे होते.
***
दस
ु या दवशी आधीच ठरव या

वॉक एक

माणे मी आ ण माधव ने सकाळचा

घेतला. प ात काह सगळे च स व तर ल हता येत नाह आ ण

यो य भावना या तो य ती समोर अस यावर या या हावभाव मधन
ू

समजतात, हे मला आता चांगलेच उमगले होते. या यातील गो ट रं गवून
सांग याची कला मला फारच आवडल होती. कती मनमोकळे पणाने आ ण

हातवारे क न तो मला या या लहानपणी या अनेक घटना उलगडून सांगत
होता. अथात यात याची सुमीह होतीच. मी याचे एक एक वणन अगद
डो यासमोर पा ह या
यानंतर

माणे मनात साठवून ठे वत होते.

े श होऊन, ना टा क न मी, र मी आ ण माधव वा याबाहे र

पडलो, माधवला आधु नक पण
ु े दाखव याचा ह च र मीने केला होता, पण
आ ह अगद सारस बाग, श नवारवाडा वगैरे न पाहता, आम याच वाडीचे
बदललेले

प माधवला दाखवले. माधव या

हण यानुसार या याकडे फार

वेळ न हता. याला परत जायचे होते, तसे सम
ु ीला सांगन
ू च आला होता तो.
याला थांबवावे असे फार वाटत होते पण यावर आपण आपले नणय

थोपवायचे नाह त कंवा याला पटव याचा
ठरवलेच होते,

य न ह करायचा नाह असे मी

हणजे मी आ ण र मीने असे ठरवले होते.

आ ह दप
ु ार जेवणा या वेळेत परत आलो. बाहे र अनेक पदाथ,

माधवला खलव या या बहा याने मा याह पोटात गेलेच होते यामुळे फारशी
भूक न हती. माधव मा

अगद पोट भ न जेवला. असो, र मी काह तर

काम आहे असं सांगून त या खोल त नघून गेल . आज मी कामाला सु ी
दे ऊन टाकल होती. मी नी माधव मा या
नकाशा बाहे र काढला. या नऊ

म म ये गेलो. मी कपाटातून तो

पॉटपैक चार माधवचे आधीच शोधन
ू झाले

होते आ ण माझे महावीर आजोबांसोबत पाच बघून झाले होते. तर आम या
दोघां या शोधातील तीन

पॉट कॉमन नघाले, यामुळे एकूण पाच माग नजरे

खालन
ू घालन
ू झाले होते. आता उरले चार नवीन माग जे माधव कंवा मी
पा हलेच न हते.

यातील एक माग माधव याच खोल तन
ू बाहे र पडत होता असा

आमचा अंदाज होता.

हणून आ ह

या याच खोल त प हले गेलो. आतून

खोल चे दार लावून घेतले आ ण आमचा शोध सु

केला. सव

थम कपाट

सरकवले, पण यामागे पोकळ भंत कंवा ज मनीत ह दरवा यासारखे काह
सापडले नाह . यानंतर माधव संपूण भंती चाचपडू लागला ते हा याला
थांबवत मी

हणाले,

"अरे माधव या भंती मागे तर िजना आहे ना? या भंतीतून कुठून

आला गु त र ता? या….काह तर चक
ु तय. नकाशानस
ु ार इथेच तर र ता
काढलाय, नाह का?" मी कंबरे वर हात ठे वत याला

हणाले तसा तो

हणाला,
"कदा चत तो र ता या खोल त नसून या िज या खालून असावा.

चला आपण जाऊन बघय
ू ा, पण आप याला कोणी पा हलं तर?" यावर मी
पटकन बोलून गेले,

"काश मी र मीची मदत घेऊ शकले असते, तला जरा या बाबतीत
चार गो ट जा त समजतात,
मला

हणजे डोकं पटकन चालतं तचं." यावर तो

हणाला,
"मला वाटतं तू तला सांगून टाक. आपण आधीह प ातून बोललो

होतो याब ल. तल
ु ाच ते पटलं न हतं, पण आता

य ात तला भेट यानंतर

मला वाटते क तू त यावर व वास ठे ऊ शकतेस, ती काह तुझा खिजना
घेऊन पळणार नाह , आ ण जर तो खिजना आम या काळात गाय ीला

मळून तने वापरला असेल तर आता तथे बहुतक
े काह च नसेल." याने
याचा मु ा अगद अचूक मांडला. यावर मी

हणाले,

"माधव, माझा त यावर व वास आहे रे , उलट तला यातन
ू वेगळं

ठे ऊन मलाच फार ग ट वाटतयं आ ण हा गंत
ु ा आप याने काह सुटणार

नाह . ठ क आहे , तू थांब मी र मीला घेऊन येत,े आपण तला मळून नीट
समजव.ू " यावर याने होकाराथ मान हलवल आ ण मी झपाझप पावलं
टाकत र मी या दाराशी पोहोचले, आ ण दारावर थाप मारल .
***
"What...the... hell !!!" दो ह हातात डोकं पकडत र मी उ गारल .
सव
अपे

कार उलगडून सांगताच ह

तची अ तशयो तीपूण

त कया आ हाला

त होतीच. मी त या हातात नकाशा टे कवला आ ण

हणाले,

"हा बघ या वा याचा नकाशा, यात लाल केलेले

पॉ स भुयार

मागाचे दरवाजे आहे त यातील हे पाच आ ह वेगवेगळे तपासन
ू झाले आहोत
आता ते चार

पॉ स बाक आहे त. आता तूच सांग तुला काय वाटतयं कुठे

असतील हे ?" मी फार अपे ेने तला वचारले. त या चेह यावरचे भाव पाहून
असे वाटतं होते जसे ती नकाशाशा

ात अ तशय पारं गत होती आ ण तो

नकाशा अ तशय सोपा होता.
ती जवळ जवळ दहा म नटे नकाशा बघतच रा हल . मी आ ण माधव
त याकडे आ ण नकाशाकडे पाहून पाहून अगद वैतागन
ू गेलो होतो. ते हा

कंटाळून मी तला वचारले,

"अगं तल
ु ा काह समजतय क , नस
ु ते ए

ेशन दे ते आहे स त.ू " एक

भुवई उं चावत तने आ हाला संपूण नकाशा अचूक समजावून सां गतला
एवढं च नाह तर उरले या चार जागा वा यात कुठे असा यात हे ह

तने

आ हाला सां गतले. हाच नकाशा समजून घे यात आ ह कालची सं याकाळ
घालवल होती आ ण आज या मॅडमने दहा या म नटाला संपूण नकाशाचा

उलगडा केला होता. मी आ वासन
ू त याकडे बघतच रा हले ते हा तच उभी
राहत, मा या खां यावर हात ठे वत

हणाल ,

"अंतरा, मला फार बरं वाटलं क अखेर स तू मला व वासात घेतलस

आ ण सव सां गतलस. माझी तु हाला काह मदत झाल असेल तर मला

आनंदच झाला आहे , मला हे माग शोध यासाठ नाह घेतलेस तर चालेल"
ती थोडं थांबल पण लगेच उ साहात बोलू लागल , "पण घेतलस तर,I will be
thrilled. हा खिजना शोध यात मला फार इंटरे ट आहे बाक I am also
fully loaded हं . you know, मा या आजोबांनी यांची सव

ॉपट मा या

नावे केल आहे . यामुळे तुम या पै याची मला काह च गरज नाह . खरं च

अगद लहानपणापासन
ू मला "डोरा, द ए स लोरर" बनायचे फार वेड होते,
तो चा स आज मला मळतोय, Don't worry.... I am not a treasure

hunter, I am explorer, adventurer. Rashmi the explorer." असं हवेत
हात पसरत ती बोलत अखेर स तने तची बडबड थांबवल . माधव ने
मा याकडे काह ह न कळ याचे भाव दाखवत

नाथ पा हले यावर मीह

"काह कळत नाह आहे " अ या भावाने खांदे उडवले. मी "जाऊदे त" अ या
भावाने हात झटकले आ ण

हणाले,

"र मी, आपण तू काय बोलतेस हे नंतर नीट समजन
ू घेऊ. स या

आपण हाताशी असलेल सम या सोडवू. आज एकतर दरवाजा मळतो का

आप याला पाहायला हवं. माधव...माधव आजच परत जाणार आहे ." शेवटचे
वा य बोलतांना माझे श द जड झाले होते, ते या दोघांनाह जाणवले,
माधवने मा याकडे काह या आशेने पा हले, तर याचवेळी र मीने या याकडे
रागाने पा हले. या दोघांनाह बोल याची अ धक संधी न दे ता मी मळ
ु

मु याब ल बोल यास सु वात केल आ ण आ ह अखेर स कामाला लागलो.

र मीला दे खील गु त दरवाजा हा माधव या खोल त नसन
ू तो या या

आसपास आहे हे समजले होते आ ण

हणूनच मी माझी नेहमीची, महावीर

आजोबांसोबत शोधकाय करतानाची सॅक पु हा एकदा खां याला अडकवलेल .

र मीसु दा त या खोल त जाऊन तची सॅक घेऊन आल आ ण माधव, हाती
काह ह नस यामुळे, आपला मोबाईल सांभाळत आम या सोबत नघाला.
माणसे

वा यात दप
ु ारची, प र चत अशी शांतता होती. वा यातील इतर तीन
हणजेच, महावीर आजोबा यां या खोल त, तर

यां या खोल त झोपले होते. आ ण आ ह

वीण आ ण हर श

तघे यावेळी िज यात खाल उभे

राहून एखादा पोकळ भाग दसतो का ते तपासत होतो. माधव ने लाकडी

िज याची प हल पायर एक बाजन
ू े खप
ू जोर लावन
ू वर खेचल , त काह

हलल नाह . मग याने दस
ु र पायर अगद जोरात खेचल आ ण ती उघडल .
"ओह! माय! गॉड!" मी आ ण र मी एकदम उ गारलो, आ हाला
भुयारात उतर याचा दरवाजा सापडला होता.

णाचाह

आत घस
ु ला आ ण मागोमाग आ ह दोघीह आत

वलंब न करता माधव

वेश केला आ ण िजना

आतून बंद क न घेतला.

मी, माधव आ ण र मी

थमच मळून एक अ यंत रोमांचकार असा

अनुभव घेत होतो. आ हाला इि छत असलेला भुयार माग हाच असूदेत आ ण
कोठार याच भय
ु ारा या शेवट असद
ू े त अशी मनोमन कामना करत आ ह एक
एक पाऊल पुढे टाकत होतो.

-----

भाग १९

-----------------------------------------------------ल ख काळोख, या खेर ज खाल काह ह
मा या खां याभोवती घ

दसेना. माधवने एक हात

धरला होता आ ण मी र मीचा हात तेवढाच घ

धरला होता. यामुळे भीती वाट याचे काह च कारण न हते. हो उ सुकता, ती
मा

पराकोट ला गेल होती. आ ह

तघांनीह पायात

नीकस घातले होते.

यामुळे मुळात खाल जमीन कशी आहे याचा काह अंदाज न हता. भयाण

शांतता होती. 'pin drop silence'. आमचे वासह अगद सहज ऐकू येत
होते. तेथील हवा उबट, क दट होती.

मी आ ण र मी ने पटकन एका हाताने आपाप या मोबाइलची टॉच
लावले. आमचे मोबाई स माधव
पेशल टॉच बाहे र काढले. ते

या हातात दले आ ण आप या सॅक मधून

पेशल होते कारण, ते बे ट टॉच होते. बे ट

माणे कंबरे ला बांधन
ू आपण हात मोकळे ठे ऊ शकू असे. र मीने ते खास

द ल व न कुठून तर घेतले होते. दरू वर पसरले या

पाहत मी

काशा या दशेने

हणाले.

"Wow, हे टॉच तर जबरद त आहे त यार र मी, यांची light radius
पण भार आहे ." या छो या या नमळ
ु या भय
ु ारात इकडे तकडे नजर
फरवत मी

कडे पाहत

हणाले तसा माधव मो या डो यांनी मा या कं बरे वर ल टॉच

हणाला,

"Awesome" मी आ ण र मीने या याकडे आ चयाने पा हले तसा

तो ह

या या ख या दाखवत

हणाला,

"काय झालं? काल दप
ु ार आ ण रा ी एवढे ि हडीओस पा हलेत, यात

हा श द खूपच कॉमन होता
मला?" तो असं

हणून

हटलं इथे वाप न पाहू. काय जमतंय ना

हणताच आ ह दोघी लगेच एका सुरात "cool" असं

हणत

याला हाई फाई दे ऊन मोक या झालो.
"गॉड अंतरा, हा मजनू अगद

फट बसेल बघ आप या काळात."

यावर मी एकदम ग प झाले. मला माह त होतं तो काह तसा वचार करत
नाह . तो परत जाणार होता. मी या याकडे पा हलं ते हा तो ह मा याकडे
मंद हसत पाहत होता आ ण मी काह
आजूबाजूला काह

र लाय दला नाह

हणन
ू र मी

दसतंय का ते पाहू लागल . आ ह पुढे चालू लागलो.

भुयाराची ं द केवळ तीन फूट होती आ ण लांबी अजून समजायची होती.
"आप याला जरा घाई करायला हवी. येथे हवा अगद दमट आ ण
क दट वाटतेय." र मीने अगद मा या मनात असलेल गो ट सां गतल .
माधव ह "हो आप याला घाई करायला हवी, ते च ह कुठे दसतय का
पाहुयात" असे

हणत हातातील टॉच भंतीवर रोखत माधव चालू लागला, पण

तसे करतांना याने याचा मोकळा हात मा या हातात गंफ
ु ला आ ण एकदा
दाबला. जणू काह "काळजी क

नकोस" असे तो मला

पशाने सांगत होता.

बराच वेळ आ ह पुढे चालत रा हलो आ ण एके ठकाणी येऊन

अखेर स थांबलो, कारण र ताच संपला होता.

आम यात सवात उं च असलेला माधव छतावर हात लावून काह माग

सापडतोय का ते पाहत होता आ ण आ ह आजब
ू ाजल
ू ा नजर फरवत होतो.
पण वेगवेग या क यां शवाय तेथे अजून काह च न हतं. शेवट मीच

हणाले,
"I guess, we have to head back." यावर इतरांनी माना
डोलावताच आ ह सव मागे वळलो. पु हा एकदा काह

दसते का ते पाहत

पाहत परत जाऊ लागलो. ए हाना पायांचा चांगलाच यायाम झाला होता.
िजना उघडून परत बाहे र पडलो ते हा आ ह
नये

हणून

तघेह कोणीह आ हाला पाहू

ाथना करत होतो पण झालं उलटं च. नेमके महावीर आजोबा

आ ण हर श याच वेळी िज या या दशेने येत होते आ ण आ ह िजना
उघडून बाहे र येतांना पाहून ते आम या समोरच थांबले.
आजोबा हर श समोर सावरासावर करत
"अगं अंतरा बाळा, तल
ु ा

लहानपणीची खेळणी नाह आहे त
पाहु यांना पण उगाच

सवाची, जा जा लवकर

हणाले,

हणालो होतो ना क
हणून. कशाला उगाच

या बोग यात तु या

ास घेतलास आ ण

ास दलास. बघ कशी हालत झाल आहे तु हां

व छ होऊन माजघरात या, खायला दे तो तु हाला

काह तर . जा जा." आ हाला काह ह बोलू न दे ता आजोबा िजने चढू लागले
आ ण हर श ह

यां या मागे वर जाऊ लागला.

"हूश....."आ ह सुटकेचा न वास सोडला.
"आज तर रे ड हँडड
े पकडलो गेलो असतो" र मी
तला लगेच

हणाल . यावर मी

हणाले, "red handed काय? हे माझं घर आहे , मी कुठे ह

फरे न.

यात चोर कसल . हो पण यांना वा यातील लपलेले र ते समजता कामा
नयेत." आ ह आता आम या खो यांबाहे र होतो आ ण
जाणार होतो.मी माझे बोलणे पूण करत
"ने

े श हो यासाठ आत

हणाले,

ट टाइम आपण या दोघांना आधी सु ी दे ऊन टाकू मग बाक ची

कामं क
लगेच

कारण यां या

स पण तपासाय या आहे तच ना." यावर माधव

हणाला,
"अंतरा, आज रा ी मला परत जावे लागणार आहे , पण मी डायर तन
ू

पुढ या भेट ब ल तुला कळवेन, ते हा तू गडीमंडळींना सु ी दे
कोणी बघेल, ह

चंता न करता मोकळे पणाने आपले कामं क

आधी र मी याला उ तर दे ऊन मोकळी झाल ,

हणजे आपण

शकू." मा या

"आलासच का तू इथे, भाडखाऊ...." बस एवढं बोलन
ू तने आप या

खोल त जाऊन दार जोरात द न क न बंद केले. तसे मी थ क होऊन पाहत
असले या माधवकडे वळत याला
" त याकडे ल
य त करते. तू जाणार

हणाले,

नको दे ऊस. थोडाह राग आला क ती तो असाच
हणन
ू जरा चीडल ये ती. तशी खप
ू समजद
ु ार आहे

पण कधी कधी डो यात के मकल लोचा होतो त या. डो ट वर , तू जा आत
े श हो, आराम कर. मी पाहते त या कोण या वायस लूज झा या आहे त

ते." असं बोलन
ू मी त या दाराकडे वळले ते हा माधव हसत

वतःशी माझे

श द पु हा बोलतं होता. "के मकल लोचा, वायर लूज "

बहुतक
े आता मी शकव या माणे तो गुगल क न याचा अथ शोधेल.

याला मी सकाळी ना या या टे बलवर गुगल काय आहे , कसं वापरायचं हे

शकवलं आ ण टाय पंग तर तो

ॅि टस करत होता. यामळ
ु े याने एक

ण

ह न घालवता न क च माझे श द गुगल केले असणार यात शंकाच न हती.
मी

वतःशीच हसत र मीचे दार उघडले आ ण मा या मागे लावून

घेतले. ती त या मोबाईल म ये कॅ डी- श खेळत होती. राग, टे शन, वैताग
या सग यांचा रामबाण उपाय

हणन
ू ती नेहमीच या गेमचा वापर करत

होती. मी त या बाजल
ू ा बसत तला वचारले,
"काय झालं, का एवढ वैतागल येस तू?" तशी ती मोबाईल बेडवर

फेकत मा याकडे वळल आ ण

हणाल ,

"तो साला तुझा मजनू, मला वाटतं खरं च इथे नाह राहणार. तो परत

जा या वषयी जे हाह बोलतो ना, ते हा या या चेह यावर एक ओढ असते.
बघ ना दोनच दवसात याला होम सकनेस आलाय. असं वाटतं या या
चक या गालावर एक जोरदार प च ठे वून

यावा. Are you ok with this?

मला तर आता भीती वाटायला लागल य, या यामुळे आपल चांगल मै ी
खराब होणार. तह
ु
द

या या मागे या या काळात जाशील आ ण जा याआधी

त काकांना बोलशील कंपनी पि लक करा

हणत तला

हणाले,

हणून." मी मानेने नाह

"असं काह नाह होणार र मी. आपण काय ठरवलं होतं? याला
राहायचंय तर तो रा हलं नाह तर जाईल. चॉईस याचा हवा. आपण याला
अडवू नाह शकत आ ण मी काह इथून नाह जाणार. आपलं हे टे कनॉसावी

जग, हा यवसाय सोडून मी नाह जाऊ शकत. एवडी सेि फश नाह आहे मी.
इथे मा यावर संपूण कंपनीचा भार आहे आ ण या यावर तसं काह च ओझं
नाह .... यामुळे आलाच तर तो येईल नाह तर आमचे माग वेगळे होतील.
एवढच."

वतः या चेह याव न नराशेने हात फरवत र मी

हणाल ,

"खरय तुझं, पण काल या या खोल त गेले होते ना ते हा मी

या याशी नीट बोलले. तो मोबाईल, यातील, फं श स, यु यूबवर पा हलेले

ि ह डओस, आपले आताचे जग याब ल खप
ू उ साहात सांगत होता. मनोमन

मी खूप खुश झाले होते. वाटले होते, हा एव या इंटरे टने सव समजून घेतोय
हणजे न क च तो थांबणार, पण आज सकाळी तो परत जा याब ल बोलला

आ ण आता ह .

हणन
ू डोकंच फरलं माझं, I am sorry yaar. मला यालाह

सॉर बोलायला हवं. "ती उठू लागल ते हा हसत मी तला थांबवलं आ ण
हणाले,

"काह गरज नाह . ए हाना तू कशी आहे स हे याला चांगलच

समजलंय ते हा तू काळजी क

नकोस. तो तुझं बोलणं काह मनावर घेणार

नाह ." मी हसू लागले तशी ती ह हसल पण मग मा या हातावर हात ठे वत
हणाल ,

"आईची श पथ घे आ ण सांग, क तू परत जाणार नाह स

मग मी हसत हसत आईची श पत घेऊन टाकल .
"wait a minute, श पथ मोडल तर
घेतो याचे काह तर वाईट होते

या या नावे आपण श पथ

हणतात, काकू तर आधीच

ह श पथ नाह चालणार" ती ह हसत हसत

वगात आहे त,

हणाल ,

"बरं बाई, माधवची श पथ " मी ग याला चमटा काढत
तशी ती ब तीशी दाखवत

हणून"

हणाले,

हणाल ,

"हा... ह श पथ शंभर ट के हॅ लड आहे ." आ ह दोघी हसत रा हलो
बराच वेळ. हे बरं आहे क , र मीचा मूड िजत या पटकन बघडतो तत याच
पटकन तो ठ क होतो.

कधी कधी मला

न पडतो कोण असेल या मड
ु ी मल
ु चा राजकुमार?

***
सं याकाळ मी आ ण माधवने परसात फे या मारत आ ण ग पा मारत
घालवल .

वीण जेवणासाठ बोलवायला येई पयत आमचे वेळेकडे ल च

न हते. खरं च, माधव सोबत बोल यात वेळ कसा नघन
ू गेला समजलंच नाह .
मु य

हणजे आ ह अनेक वषयांवर चचा करत होतो आ ण आमचे वचार

अगद जुळत होते. थोड यात

हणजे तो अगद मा या सारखाच होता.

वभाव, वचार, सवयी आमचे सगळे च जळ
ु त होते. असे मला जाणवले होते

आ ण माधवने बोलून दाखवले होते. तो

हणाला होता,

"अंतरा आप याला अनेक माणसे भेटतात, आपण यां याशी एखादा
मु ा नवडून चचा करतो आ ण भ न मतामुळे वाद

तवाद होतात, पण

आप या चचाम ये एकदाह तसे झाले नाह , आप यात कती सहमत आहे
नाह का?" मी यावर काय बोलणार. मनातून तर बरे च याला बोलले होते

जसेक , 'हो ना, मग का जातोयेस मला सोडून, तू इथेच थांब यावर आपले

सहमत कधी होणार?' पण माझे हे मनातील वचार मी ओठांवर काह आणू
शकले न हते.

हणूनच आता, मी, र मी आ ण माधव पु हा एकदा चोर ग चीवर

येऊन उभे होतो. अजून पंधरा म नटात नऊ वाजणार होते आ ण नसगा या
अकलनीय पड यामागे माधव नघन
ू जाणार होता. साडे आठ पासन
ू आ ह
तेथे आलो होतो पण कोणीच काह बोलले न हते. र मीला बरे च काह

बोलायचे होते, पण मा यामुळे ती काळोखात आ छादले या रानाकडे पाहत

ग प उभी होती. मला काय बोलावे सुचत न हते आ ण माधवने याची नजर
काह मा याव न हटवल न हती. जणू काह शेवटचं बघून घेत होता. शेवट
न राहून मी याला वचारलेच,

"असं का बघतोयेस, जसं काह पु हा कधी मला बघताच येणार नाह .

डायर म ये तू पु हा के हा येशील हे लहून पाठव. हो आ ण मी इथे आप या
नेहमी या वेळेत रोज येणार आहे . पुढे काय होईल मला माह त नाह पण

आपल मै ी तर संपू दे ऊ नकोस." मी हे बोलताच, मला काह समज याआधी
तो मा या अगद जवळ आला आणी याने मला या या मठ त घेतले व तो
हणाला,
"मला तुझी खूप आठवण येईल अंतरा. खरं सांगू येथे ये याआधी

मा या मनात अगद

नांचे वादळ उठले होते. मला अगद वेडाव या सारखे

झाले होते. मला तू मा या एक या मनातील क पना आ व कार वाटत
होतीस.

हणूनच मी माझे मन सुमीकडे मोकळे करत होतो. यामुळेच

कदा चत मला अजन
ू तर वेड नाह लागले." तो हसला, याची कं पने मला
जाणवल , पण मी काह च बोलले नाह . याला पुढे बोलू दले,
"जर आपण एकमेकांना प

लह त असलो तर मनात कुठे तर

थोडीशी शंका होतीच. हे तुमचे वेगळे च जग, खरे आहे का? तू खर आहे स
का? तू कशी दसत असशील, तझ
ु ा

पश कसा असेल, तझ
ु े बोलणे कसे

असेल, तुझा सहवास कसा असेल? आ ण आता परत जाताना मी या सा या

नांची उ तरे घेऊन जातोय. खरं च आता मा या मनात थोडीह शंका नाह ,

वादळ नाह ." मी मान वर क न या या कडे पा हले याने डोळे बंद क न
घेतले होते. मी याला वचारले,
"काय उ तरे मळाल त तु या

नांची?" मोठा उसासा सोडत तो

हणाला,

"हे च क , तू खूप संद
ु र आहे स, तु या

पशात अगद

वगसुख आहे ,

तुला नुसते बघतच राहावे एवढ तू मोहक आहे स आ ण तुझे बोलणे नुसते

ऐकत राहावे एवढे ते मधाळ आहे . जर सम
ु ी माझी पल कडे वाट पाहत नसती,
तर मी तुला सोडून कधीच गेलो नसतो, पण तुला ह माह त आहे , सुमीला

माझी गरज आहे . मी तला मागे टाकून नाह येऊ शकत." हे सांगताना याने

मा या पाठ भवतीचा वळखा आधीकच घ
नकारा मक वा य बोलतांना याला कती

केला. यामुळे ते शेवटचे

ास होत होता याची मला जाणीव

झाल . माझे डोळे भ न आले होते, ते मी या या पासून बाजूला होत
असतांना पस
ु ले आ ण याला

हणाले,

"मी समजू शकते. आपण पु हा न क भेटू. आपले काम अजून बाक

आहे , नाह का?" याने मानेने होकार दला. मी पढ
ु े

हणाले,

"मी मोबाईल म ये ई-बु स डाउनलोड केलेत ते वाच. डाउनलोड केलेले

ि हडीओस बघ आ ण उ या मोबाईल परत दे . मी परवा दे ईन चािजग क न."
असं आपलं काह तर बोलायचं
आधीह

द या हो या.

हणून मी बोलून गेले. या सूचना याला मी

नऊ वाजले तसे तो उजेड दसू लागला. माधव या

पाठमोरा उभा होता. मी समोर

काशाला

काश पाहत डोळे मोठे केले तसे याला

समजले, याची जा याची वेळ आल होती. तो मागे न वळता मा याकडे
पाहत एक एक पाऊल उलटे मागे टाकू लागला आ ण शेवट परदा पार करत

पल कडे जाऊन उभा रा हला. अचानक याची मा याकडे रोखलेल नजर आता
मला शोधू लागल . कारण तो परदा पार करताच याचा आम या काळाशी
संपक तुटला होता. एक

ण तो भेदरला, पण दस
ु याच

णी

वतःला सावरत

तो मागे वळून आत नघून गेला.

तो गेला, जातांना याचे या या सुमी या

याचा अथ तो इथे कायमचा येणार नाह असा

तीचे कत य सांगून गेला.

यायचा का? या या काळात

सम
ु ी, तर या या भ व यात मी, याची वाट पाहत होतो. आता कोणाकडे
जायचे यालाच नवडायचे होते.

मी मागे वळले आ ण र मीचा हात पकडून खाल जाऊ लागले.

मा या माणे तलाह फार वाईट वाटले होते. आ ह सरळ मा या खोल त
गेलो आ ण दार बंद क न घेतले.
"अंतरा तुला काय वाटतं? याचे काह चा सेस आहे त का इथे

राह याचे?" मोठा उसासा सोडत मी बेडवर माझे अंग झोकून दले. डोळे
मटून घेत तला

हणाले,

"ए हाना माधवला ह माह त आहे क , १५ ऑग टनंतर तो सवा या
आयु यातून नघून जाणार आहे . आता तो इथे येईल क मंब
ु ईला या या घर
नघून जाईन, हे या यावर आहे . आता पु हा या वषयावर चचा नको. तू

सांग, या गोरे चं काय झालं? आपण या या वषयी काह बोललोच नाह ."
मी वषय र मी या दशेने वळवत

हणाले. तला ह मी वषय टाळतेय हे

समजले, पण तलाह तोच तोच वचार क न कंटाळा आलाच असेल
ती मला उ तर दे त
"गोरे खूप क

हणाल ,

हणन
ू

यु झंग कॅरे टर आहे यार. मा या चौकशी नुसार कोणी

हणतं क तो एकनंबरचा ले बॉय आहे तर कोणी

हणतं तो अगद घरे लू

टाईप माणूस आहे , down to earth type." ती वचार क

लागल तसं

ग धळात पड यामुळे मी तला वचारले,

"तू याला एकदाचं भेटत का नाह ? खरं तर तुझा पाटनर तू कधीच

नवडायला हवा होता, आता आई बाबांची पसंती तर पारखून बघ." मट या

डो यांनीच मी तला

हणाले. यावर ती मोठा उसासा सोडत उदास

वरात

हणाल ,
"मा या आयु यात ब रचं हँडसम मुलं आल त, ल नासाठ

वचा न

नंतर नघून गेल ."
"का, नघून का गेल ?" ती काह च बोलल नाह . माझे डोळे

मटलेलेच होते. त या उ तराची वाट पाहत मला के हा झोप लागल मला
कळलेच नाह .
माझा

न मा

न

तर त रा हला होता.

दस
ु या दवशी ना या या टे बलवर महावीर आजोबांनी आ हाला

चांगलेच दरडावले. ह रश आ ण

वीण बाजारात गे यामुळे आजोबांनी आमची

चांगल च कान उघडणी केल . माधव काल जाणार, हे आ ह
वसरलो होतो. ते

हणत होते क

यांना सांगायचे

यांना कती ग पा माराय या हो या

माधवशी, सव राहून गेले. यावर मी यांना समजावले क , माधव परत

येणार आहे आ ण आता या या फे या होतच राहतील, ते हा कुठे ते जरा
शांत झाले.

मी आज पण
दवस कामात घालवायचा ठरवला होता. बर च
ू

मह वाची कामे, आ ण दोन मट ं स दप
ु ार या जेवणा पयत आव न घेत या,
ते एक

कारे बरे च झाले. कारण सं याकाळी म टर अ वनाश गोरे

वतः

आम या वा यात, कुठल ह पूव सूचना न दे ता हजर झाले होते.
तो एक ध काच होता आम यासाठ . सं याकाळी मी आ ण र मी चहा
घेत चौकात बसलो होतो आ ण आ हाला गाडी या हॉनचा आवाज आला.
आले या य तीला आत आण यासाठ हर श लगबगीने बाहे र गेला, आ ण
एक डफल बॅग खां याला लावत परत येत आ हाला
"र मीताई हे तम
ु चे पाहुणे आहे त

हणाला,

हणतात." या या मागोमाग

उं चापुरा, लॅ क जी स आ ण ऍलन सॉल चे लु ट शट घातलेला, कमावले या

शर रामुळे अगद

फट, गोरागोमटा असा माणूस आत आला. याने थेट र मी

समोर येऊन त याशी हात मळवला व

हणाला,

"हॅलो, मी अ वनाश गोरे , आपले फोन वर बोलणे झाले होते, बरोबर?"
मी र मीकडे पा हले ती म खासारखी या याकडे पाहतच रा हल आ ण गोरे ,
पोरगी पटल असे वाटून एक भुवई उं चावत गालात या गालात हसत, आपले
स क काळे केस बोटांनी मागे करत, त या बाजू या खच
ु वर बसला. तो

आणखी काह बोलणार तेव यात र मीने याला थो या उ टपणे वचारले,
"तू इथे न सांगता का आला आहे स म टर गोरे ? " यावर तो

हणाला,

"It’s Avinash, you can call me Avi." एव या

ेमाने तो बोलला

जणू तचा उ टपणा याने साखरे त घोळून पऊन टाकला होता.
"मी तल
ु ा वचारले होते, पण तु याकडून काह च र पॉ स नाह आला

ते हा तू मला एकदाची न भेटता मला नकार दे शील असे वाटून मी इथे
आलो, तु या सोबत थोडा वेळ घालवावा आ ण एकमेकांना समजन
ू
हणून. मी

यावे

हणालो होतो क मला दोन दवसांसाठ यायचे आहे , तू हो

हणाल नाह स, पण नाह ह

हणाल नाह स ते हा मी सरळ नघून आलो, I

hope, you ok with it, right?" मा याकडे वळत याने मद
ृ ू
वचारले. याने अगद आ म व वासाने

राह यासाठ आमं ण दले
राह यामळ
ु े मा या

वरात मला

वतःला आम या वा यात

हट यावर मी काय बोलणार? आ ण या या इथे

य सखीला तचा आयु याचा जोडीदार मळत असेल, तर

तो अगद आ हाने आमं त होता, नाह का? यामुळे मी अगद मनापासून
हसत याला

हणाले,

"मला तम
ु या ये याने काह च

ॉ लेम नाह

म टर अ वनाश. तु ह

दोघं बोलत बसा मी तुम या राह याची यव था क न येत.े " मी उठले आ ण
एकदा र मी या आग ओकणा या डो यांकडे पाहून हसले आ ण आत जाऊ
लागले. जाता जाता या या "थँक् यु" ला हातानेच "नो

ॉ लेम" असा इशारा

दला.

दे वाची ल ला अपरं पार असते, नाह का? वा यातून एक माणूस जातो

न जातो तोच दस
ु याची एं

झाल होती.

-----

भाग २०

-----------------------------------------------------भोसले वा यात आगमन झाले या नवीन अ वनाश गोरे या
य तीमुळे माधव परत जा याचे दःु ख काह से कमी झाले होते.

हणजे

वषयाला एक वेगळाच फाटा फुटला होता. भोसले वा यातील चोर ग चीचे

रह य, भुयार गु त माग, माधव आ ण मी, या वषयांपल कडे जाऊन आता
र मी आ ण अ वनाश असा एक नवीन अ याय वा यावर रं गत होता.
आ ह सवच
एका

हणजे मी, महावीर आजोबा,

वीण आ ण हर श एका

संगाची मजा घेत होतो. अ वनाशला र मी बघताच

होती. हे तो परवा आला ते हाच तचा हात हातात घेत

णी आवडल
हणाला होता,

"मा या आईने जे हा तुझा फोटो मा या हातात ठे वला ना, ते हा

सु दा मला अगद असाच अंगावर काटा आला होता." एकदम

वतःचा हात

झटका लागावा तसा काढून घेत ती फु कारल ,
"ईय.ू .....चीझी...." ह होती र मीची

आ म व वासाचा
हणाला,

त

या, पण या या

तंभ जराह डगमगला नाह . तो कं चत हसला आ ण पुढे

"You are soooo beautiful Rashmi, मला माह त आहे तुला

मा यात काह खास इंटरे ट नाह , पण मला एक संधी दे , आपल नीट

ओळख झाल क मगच तू तझ
ु ं उ तर दे . बस.... तझ
ु े दोन दवस मला
हवेत." र मीने आपल

वचार नजर या यावर रोखल . या याकडे

आ म व वासाचा

तंभ असेल तर र मीकडे या बाबतीत दगडी भंत होती. मी

नुकतीच हर श आ ण

वीणला र मी या बाजूची

म

व छ कर यात सांगून

आले होते आ ण येतांना अ वनाशसाठ पाणी आ ण चहाचा
होते. मा याकडे संपण
ू दल
ु

उं चावून तर अ वनाश आशेने.

े घेऊन आले

करत ते एकमेकांकडे पाहत होते. र मी भव
ु या

लवकरच मा या ल ात आले क वा याची मालक ण असन
ू ह या

दोघांत मला काडी मा
घे याचे ठरवले.

ह मह व न हते, यामुळे मी ब याची भू मका

"ओके, दले तुला दोन दवस, पण ल ात ठे व. खोटे पणा मला सहज

ल ात येतो, यामुळे मा याशी खोटे आ ण ला डक वाग याचा फाजीलपणा

केलास, तर दोन सेकंदात माझे उ तर तुला मळे ल." हे र मीचे वा य ऐकताच
मी ह मा या फोन मधन
ू डोकं वर काढलं. इंटरे ि टं ग!!! मी म क ल हसत
होते आ ण र मी मा याकडे डोळे मोठे क न पाहत होती.

तर अशी झाल होती, र मी आ ण अ वनाश या प ह या दवसाची
सु वात. आज तो परत जाणार होता, या आधी र मीला याला ल नासाठ
होकार कंवा नकार कळवायचा होता.

े कांम ये बसले या मला आ ण

घरातील इतर मंडळींना खा ी वाटत होती क र मी याला न क होकार
दे णार. प ह या सं याकाळी ती थोडी तरसट वागल

या याशी, पण या या

बोल यातील मद
ु ा, आकषक यि तम व आ ण आप याला हसायला लावेल
ृ त
असे हा य यामुळे बहुतक
े , र मीने लवकरच तचे बा य कठोरतेचे कवच
बाजूला ठे ऊन या याशी नीट बोलायला सु वात केल .
दोन रा

मी माधवला एकटे च भेटायला गेले, दर यान अ वनाशने

मला जाताना कंवा येताना पाहू नये

हणून र मी याला जेवणानंतर

वा या या समोर ल अंगणात शतपावल या बहा याने नेत होती.
आप या काळात परत गे यानंतर या भेट त

हणजे परवा माधवने

मला डायर आ ण मोबाईल दला आ ण काल मी तो याला पण
ू चािजग
क न डायर सोबत परतह केला. दो ह

दवशी तो एकटाच, आध या दवशी

याने काय केले हे सांगत होता आ ण डायर तह

याने मला भले मोठे प

लहून पाठवले होते. यात पु हा पु हा याला माझी कती आठवण येत,े
याला मा याब ल आवडले या गो ट आ ण बरे च काह
प
असावेत

याने ल हले होते.

वाचतांना सतत चार वेळा रडून पाच यांदा माझे आसू आटले

हणून क काय, ते डो यां या कडा पार क न पु हा खाल ओघळले

न हते. या या आ लंगनातील तो आपलेपणा मला पु हा हवा होता, ती
संवेदना, ती ओढ मला या आधी कधीच जाणवल न हती.
मला मा याच पणजीचा

हणजेच गाय ीचा आता राग येत होता,

तची इषा वाटत होती. का तला माधव ची गरज भासावी, तला आहे ना
तचं मल
ू , तचा नवरा. असं वाटत होतं तला भेटावं आ ण सांगावं तझ
ु ा

बाल म

आता मोठा झालाय, याला तु या पाशातून मु त कर.

अचानक मला गाय ी आ ण माझी
वषाचे होतो ते हाची. एकमेकांचा अनपे

त

थम भेट आठवल . आ ह दहा
पश होऊन नाटकाचा परदा

उघडावा तसा तचा काळ मा या समोर उघडला आ ण मला ती दसल . या
नंतर तने मा या हातातील बाहुल खेचून घेतल आ ण ती मला चोरट
हणाल . मा या छातीत अगद ध स झालं, कारण आज मला या

बाहुल या जागी माधव उभा अस याचा भास झाला होता, आ ण तने

माधवचा हात खेचून याला त या दशेने ओढले आ ण ती मला पु हा एकदा
चोरट

हणाल होती.

मा या मनोरथाचे वाट चक
ु लेले घोडे सावरत मी

वतःशीच हसले,

आ ण मा या बाजूला उ या असले या र मी आ ण आपल डफल बॅग घेऊन
समोर उ या असले या अ वनाशवर माझे ल

क त केले. तो परत नघाला

होता आ ण याने वचारले या "मा याशी ल न करशील का?" या
उ तराची मो या आशेने तो वाट पाहत होता. र मी हसल आ ण

ना या
हणाल ,

"अ वनाश, its really nice to meet you, तू खप
ू चांगला माणस
ू

आहे स पण तर ह तुला मा याब ल एक गो ट अजून माह त नाह , ती

समजताच तू आ या पावलाने नघन
ू जाशील याची मला खा ी आहे ." तसा

याचा चेहरा गंभीर झाला. अगद मला ह एक णातच नको नको ते वाटून

गेले. तने आ हा दोघां या चेह याकडे पा हले आ ण ती मंद हसत

हणाल ,

"Dont worry, भलतं सलतं असं काह नाह , पण मी मा या आई
व डलांना मा या बाबतीतील ती गो ट सांग यास मना केल य आ ण मी ती
याच मुलाला सांगते

यात मला खरे पणा वाटतो. मी पा हले या नऊ

मुलांपैक चार मुलांना मी सां गतले, आ ण ते सॉर बोलून नघून गेलेत.
आ ण काळजी क

नकोस, आपलं एकमेकांवर

सां गत यावर तू तुझा नणय अगद

ेम वगैरे नाह

यामळ
ु े तल
ु ा

बनधा त घे. कारण आप या या एकाच

छोटा या आयु यातील ती एक अ वभा य गो ट आहे जी तू ह नाका

नयेस

असेच मला वाटते." मी र मीला थांबवत वैतागून आ ण चंतन
े े तला वचारले.

टाक,

"र मी को यात बोलणे बंद कर आता. काय ते सरळ सरळ सांगन
ू

हणजे अ वनाश याचा नणय

यायला मोकळा होईल आ ण आई

श पत जर तू म कर करत असशील ना तर तू मेल स." माझे बोलणे होताच
तने मानेने अगद गंभीरपणे नकार दला. ती काह बोल या या आधीच

अ वनाश

हणाला,

"हे बघ र मी, काह घाई नाह आहे . दोन दवसात नणय घेण कठ ण
आहे च
एक

हणून तू आता उ तर नाह

दले तर चालेल, आपण अजून काह वेळ

घालवू एकमेकांना समजून घेऊ मग तू सांग." ती नकार दे तय
े क काय

या शंकेने तो थोडासा घाबरलेला दसत होता. याचा अथ याला र मी
मनापासून आवडल होती तर. मी
ऐकताच माझा चेहराच पडला,

वतःशीच हसले, पण र मीचे पुढचे वा य

"अंतरा तुला आठवतंय मी तुला मा या अपघाताब ल सां गतले होते,

तो कती गंभीर होता आ ण कसे मरता मरता मी वाचले होते. माझा जीव तर
वाचला पण मा यातील जीवनांकुर

जव याची

मता वाचल नाह ." ती

अ तशय दःु खी चेह याने अ वनाशकडे वळत याला

हणाल ,

"अ वनाश या दोन दवसात तू फॅ मल ब ल कती भर भ न

बोललास, तझ
ु े मो या कुटुंबाचे

व न, तू तु या भ व यातील बहरले या

कुटुंबासाठ खरे द केलेले मोठे घर. मी सारं काह ऐकलं पण मा याशी तू जर
ल न केलस तर तुला तुझे

वतःचे मूल कधीच मळणार नाह . ऍ सीडे ट

म ये मा या पोटावर खप
ू झोरात मार बसला आ ण मा या गभाशयाला

दख
ु ापत झाल . या वेदना मला सहन झा या नाह त. अखेर स डॉ टरांनी
शेवटचा उपाय

हणून ह टे रे टोमी केल . माझे गभाशय काढून टाकले.

यामुळे तू ठरव, अजूनह तुला मा याशी ल न करायचेय?" मी तचे खांदे

पकडून तला मा या दशेला वळवले आ ण ओरडत तला वचारले,

"You are joking right? एवढ फंडामटल गो ट तू कशी लपवून ठे वू

शकतेस. But it is not a big deal, अ वनाशला तू आवडतेस, मी या या
डो यात पा हलंय. तो या गो ट ला इतके मह व नाह दे णार, हो ना

अ वनाश." मी मागे वळले ते हा तो तथे न हता. It was a big deal for

him.
"तो काह ह न बोलता नघून गेला? I can’t believe it" मी

वा या या दाराकडे पाहत रा हले आ ण र मी जाऊन झोपा यावर बसल
आ ण हर शला

हणाल ,

"हर श, म त आ याचा चहा टाका आप या सवासाठ ." तसा तो "हो
ताईसाहे ब" एवढच बोलून आत नघून गेला. मी दे खील त या बाजूला जाऊन
झोपा यावर बसले. काह वेळा पव
ू ची नणयाची उ सक
ु ता आता सय
ू ासोबत
मावळल होती.

"मग, आता तु या ल ात आलेच असेल क माझे ल न का नाह

होतं आहे ते. माझी आई एवढे जीव तोडून
मा यावर

ेम करणारा कोणीतर हवाय गं,

य न का करतेय ते. मला
याला मा याकडून

ेमा खेर ज

कसल च अपे ा नसेल आ ण जो समाजा या या....so, called ...जा यात
अडकलेला नसेल. पण असे कोणीच मला अजून तर
उडवत

मळाले नाह ." ती खांदे

हणाल . तला एवढे रलॅ स पाहून त या खंबीर

वभावाचा मला

खरं च खूप अ भमान वाटला. मी काह च बोलले नाह . कधी कधी शांतता बरे च
काह बोलून जाते. ती तचे डोके मा या खां यावर ठे ऊन बसून रा हल .

यानंतर चहा आ ण नॉमल ग पांम ये आ ह सं याकाळ घालवल . चुकूनह

गेले दोन दवस आ ण आजचा

संग याचा संदभ आ ह आम या बोल यात

येऊ दला नाह . जणू काह आ ह ते पान खोड रबर ने खोडून टाकले होते.
***
मी आता पु हा एकदा ग चीवर उभे होते, आज र मी दे खील सोबत

होती. माधव

या हातात डायर होती ती मी हात पुढे क न घेतल . मग

याने मला मोबाईल ह

दला. यावेळी याची ती याकुळ आ ण शोधक नजर

पाहून मला वाटले आताच याचा हात धरावा आ ण खेचावे बाहे र, पण या या
इ छे व

मी ते क

न हते.
काह

शकत न हते आ ण माझे सदाचार मला तसे वागू दे त

ण असेच गेले, तो आज काह च बोलला नाह आ ण अखेर स

अंधारात वल न झाला.
मी मागे वळले ते हा र मी मा याकडे हातांची घडी घालून रागाने

पाहत होती. मला माह त होते आता मला आणखी एक ले चर मळणार होते,
"अंतरा, तु या जागी मी असते ना, तर आतापयत आर या पार क न

मोकळे झाले असते. आता तर मी ह तुला अडवणार नाह . I am sorry अंतरा,
तल
ु ा या या काळात जा यापासन
ू अडव या ब ल. खरं च तल
ु ा या यासोबत
या या काळात जायचे असेल तर तू जा, मी नाह अडवणार. खरं

ेम मळणे

कती अवघड असते हे मला चांगलच कळून चुकलंय. अ वनाश नावाचं एक

वादळ आलं आ ण मला हाद न गेलं. कती खरा वाटला होता मला तो.

अगद मनापासून याला मा याशी ल न करायचे होते पण सग यांनाच

वतःच मल
े ." तने द घ उसासा सोडला
ु हे च आयु याचं साथक वाटते बहुतक

"ह

म" मग मा या खां यावर हात ठे वत ती
"खरे

हणाल ,

ेम मळणे खरं च खप
ू द ु मळ आहे आ ण तु याबाबतीत तर

दे वाने फारच मोठ तरतूद केल आहे , तुला तुझे
यामुळे पुढ या वेळी तो आला क

ेम मळवून दे यासाठ ,

या याशी सरळ सरळ बोल आ ण

नि चत ठरवन
ू टाक एकदाचे." क बोलत असतांना मी माधाव चे डायर तील

प

वाचत होते, याने उ या ये याचे सां गतले होते. मी एकदम ब तीशी

दाखवत र मी या गंभीर बोल याला कापत ओरडले,

"र

या ......उ या येतोय तो..." मी आनंदाने तला घ

मठ त घेतले.

तने मा या पाठ वर थाप दे ऊन मा या आनंदाला दज
ु ोरा दला. अ वनाश
नघून गे यानंतर

थमच ती तचे मन मोकळे करत होती, तचे मत मांडत

होती पण या गंभीर र मीपे ा आमची म तीखोर, खोडकर, हसर र मीच बर .
आ ह मा या खोल त गेलो. उ याची कामे लाईनअप क न होताच
माधवने दले या नकाशाची

ट
ं हातात घेऊन पढ
ु चा तपास कसा करायचा हे

ठरवत होतो. अचानक मा या डो यात प र चत अशी कळ उठल , मी एकदम
डोके दो ह हातांनी घ

धरले, डोळे जड होऊ लागले, कान सु न होऊ लागले.

"अंतरा, अंतरा काय होतय?" असे पुसटसे

वर कानांवर पडत होते

पण मा या डो यांसमोर ल च ं आता बदलत होते. कानांना वेगळाच पण
ओळखीचा आवाज ऐकू येत होता. माधवचा आवाज.
***
गाय ी
"हे काय करत आहे स सुमी? तू मला इथे का घेऊन आल स? ते ह

माई समोर असतांना माझा हात ध न तू मला चोर ग चीत आणलेस, याचा
अथ काय? नशीब, माईचे ल
दोघे इथे आलो

न हते आ ण तल
ु ा ठाऊक आहे ना? आपण

हणजे ती सु दा आप याला पाहू आ ण ऐकू शकते. तुला

त याशी बोलायचे आहे का?" माधव ने याचा हात मा या हातातून सोडवला.

मी रागाने याला पाहत होते.

"हो माह त आहे मला,

हणूनच नेहमी

माणे बाहे र न बोलता इथे

तु याशी बोलायला घेऊन आले. काय चालू आहे तुझं माधव? मी तु याकडे
मदत मा गतल होती. तू आधी नाह

हणालास नंतर तयार झालास. यात

तुझी

ेरणा अंतरा आहे , ठाऊक आहे ना? तर तू मला काल काय

हणालास?" मी कंबरे वर हात ठे वत

होता. काल याने

या

हणाले. मला माधवाचा

चंड राग आला

कारे अंतराचा वषय झटकून टाकला ते मला मुळीच

आवडले न हते. यानंतर मला या याशी बोलायचे होते, पण या भर या
घरात याला एकटं गाठणे अगद अवघड झाले होते.
"काय

हणालो?" आ चयाने डोळे व फा न तो

हणाला. याला

अजून तर मला काय बोलायचेय हे उलगडले न हते. मी डोळे एकदा मा या
कपाळाकडे नेले आ ण या याकडे रोखन
ू पाहत फु कारलेच,

"तू या शारदा इनामदारशी ल नाला तयार झालास? मी तुला अंतरा

ब ल वचारले तर काय

हणालास काल? अंतरा ह तु या आयु यात आलेल

एक गोड आठवण आहे , आ ण ती तू आयु यभर मनात साठवून ठे वणार?

काय मख
ू पणा आहे हा माधव? मला काल तु याशी नीट बोलता नाह आले

हणून मी तुला आज इथे आणले. बोल पटकन, ऐकूदे अंतराला ह , जर ती

ऐकत असेल तर." मी हाताची घडी घालत
सोडत तो

हणाले होते. तसा एक उसासा

हणाला,

"मी शारदाला ल नासाठ होकार नाह
काय माला हो

दला, तर बघ या या

हणालो. माईने भंडावून सोडले होते मला, मग मी तर काय

करणार? आ ण अंतरा, ती खरच मा या आयु यातील गोड आठवण आहे ,
नच नाह . पण माझी त यासमोर काह च पा ता नाह . तला मी

त याकडे कायमचा यायला हवाय का हे ह अजून उमगले नाह . शवाय

नसगाला आ हान दे ऊन माझे त या काळात जाणे कती यो य होईल याची
मला खा ी नाह ." मी नैरा याने आ ण रागाने मान नकाराथ हलवल आ ण
हणाले,

"तू या आधी सु ा तल
ु ा हवे ते केलेस आ ण मला सोडून गेलास,

आताह तू पु हा तेच करतोयस. अशाने तू एकटाच राहशील, कायमचा. हे
ल ात ठे व." मी रागाने माझे बोट या या चेह यावर रोखत

हणाले आ ण

मागे वळून न पाहता नघन
ू गेले.
***
अंतरा
मी डोळे उघडले, समोर काळजीने काळवंडलेल र मी होती. मी होते
तसेच बेडला टे कून बसले होते. मी त याकडे पाहत तला इशा याने पाणी
मा गतले. पाणी पऊन होताच र मी

हणाल ,

"Are you all right?" मी मानेने होकार दला. मी अनुभवले या

संगाने मा या मनावर एका
नाह

कारची उदासीनता आल होती. मी काह बोलत

हट यावर ती पढ
ु े बोलत रा हल ,
"इंटरे ि टं ग, यावेळी अगद दहा म नटात तू उठल स, तुझी

सहनश ती वाढत चालल आहे बहुतक
े . आता तुला गाय ी या संपकात
असताना स य होता येते का, कंवा बोलता येते का? हे पाहता येईल. नाह
का?" मला थोडा रागच आला,
"र मी, काय बोलतेस तू, गाय ी या शर रात जाऊन तचे शर र

वापरायला, मी काह भत
ु नाह . असे कोणतेह
मी तचा पुनज म आहे

योग मला करायचे नाह त.

हणून त या डो यांनी पाहू शकते, कानांनी ऐकू

शकते, एवढे च पुरेसे आहे आ ण खरं सांगू. असे नको हायला. हे सव

संपायला हवं. ते पोटल बंद करायला हवं, कायमचं. र मी आप याला सव
नॉमल कसं करता येईल याचा माग शोधायला हवा. हे सव चुक चं आहे ." मी

रागाने बडबडत होते. माधववरचा राग मी या सव अनपे

त गो ट ंवर काढत

होते.
"अंतरा, काय झालं? काय बोलला माधव?" मनकव या र मीने
मा या मनाची मु य दख
ु ापत बरोबर हे रल होती. मी तला एकूण एक गो ट
जशी या तशी सां गतल . तने 'टस... टस' करत नकाराथ मान हलवल .
"अंतरा, काह काळजी क

नकोस. अगं याला तु याकडून ि लअर

ीन स नल हवाय. बाक काह नाह . तू याला सरळ सरळ सांगन
ू टाक क

तुला तो इथे राहायला हवाय कारण तुझं या यावर
तयार होतो ते." मी डोळे मटून घेतले व

ेम आहे . बघ तो कसा

हणाले,

"नाह र मी, हे वाटते तेवढे सोपे नाह . या या घा या डो यात
बघताच माझे भान हरपते, श द सच
ु ायचे बंद होतात. पण बरोबर आहे तझ
ु ं.
मला ह मत करायलाच हवी. नाते जोड याचा एकदा तर

य न केलाच

पा हजे." ती यावर काह च बोलल नाह पण जातांना एवढच

हणाल ,

"हा गंत
े आता दे वालाच ह त ेप करावा लागेल
ु ा सोडव यासाठ बहुतक

असे दसतेय." ख

क न मा या

मचे दार लावून ती नघून गेल .

****
नवीन सकाळ, नवीन उमेद घेऊन आल होती. कालची उदासीनता
झटक यासाठ मी मा या

य वडाखाल जाऊन पहाटे पहाटे

यान मु े त

बसले. यानंतर चांगले तास भर चालून दवसाची ताजीतवानी सु वात केल .
नऊ वाजेची वाट न पाहता कामात

वतःला गंत
ु न
ू घेतले. घडा याचे

सेकंद, म नटे , तास का यांम ये जणू शयतच लागल असावी एव या वेगाने

ते धावत होते.
रा ीची जेवणं उरकून मी आ ण र मी पु हा एकदा दन मातील एक

भाग अस या

माणे डा या श यांनी वर चढू लागलो होतो. अचानक र मी

थांबल आ ण मला

हणाल ,

"अंतरा, आज तू एकट च जा.

हणजे याला न चाचरता तुला भेटता

येईल. मी खाल च थांबते. तसाह आज थोडा उशीरच झालाय. आता अगद
पंधरा म नटे उरल आहे त, जा तू" ती असं

हणते न

हणते तोच कार या

हॉनचा आवाज आला. मी आ ण र मी डोळे मोठे क न एकमेकांकडे पाहू
लागलो.

"आता कोण आलं असेल? या वेळी?" मी

हणाले, र मीने खांदे

उडवत धावत आतील मु य दारा या दशेने जाणा या

वीण कडे पा हले व

हणाल ,

"काय माह त. मी बघते कोण आहे ते. तू जा वर. तम
ु ची मह
ु ूत

घ टका टळल तर पुढ ल मुहूत अगद चोवीस तासांनी आहे आ ण तू भेटल
नाह स

हणून तुझा मजनू भलते सलते वचार करत बसेल, याची मी तुला

गॅरंट दे त.े " मी घ याळात पा हले. आता केवळ दहा म नटे श लक होती.

मु य गेट उघड याचा आवाज आला. कोण आहे ते पाहून जावे का? पण मग

उशीर होईल. ह ल आ ह चोर ग ची या खोल ला बाहे न टाळा लावत होतो,
तो अ वनाश गोरे आला होता ते हा पासून. यामुळे आता पुढ ल पाच म नटे
तर टाळा खोल यात जातील.

बट
ु ांचा आवाज कानावर पडत असतांनाच मी मागे न पाहता सरळ वर

धावत नघून गेले होते, मा या माधवला परत आणायला.

-----

भाग २१

-----------------------------------------------------र मी

अंतरा प ह या मज यावर नघून जाताच मी माझा मोचा

दरवा याकडे वळवला. हा अनपे

त पाहुणा जर तो गो या असेल ना, तर तो

कमाने मेलाच आज. मी आज रे ड मक माऊसचा लॅ क ट शट आ ण माझी
आवडती

म कलरची

ी फोथ पॅ ट घातल होती. माझे मोठे केस डो या या

श यावर गोल गोल क न अंबा यात बांधले होते, यातूनह एक चावट

केसांची वेल उगाच चेह यावर येत होती. मा या या अवताराची वा यातील
सवानाच आता सवय झाल होती. मी तर एरवी शॉट पॅ ट पण घालत होते
पण आज माधव येणार

हट यावर

ी फोथ घातल होती.

आता अ वनाश गो याचा चांगलाच समाचार

यावा या उ ेशाने मी

अगद वेगाने वा याचा उं बरठा ओलांडून बाहे र गेले, आ ण जागीच थांबले.

कंबरे त थोडे तरके वाकून, बट
ु काढत असलेला एक च क गोरा उभा होता.
गोरा

हणजे तो गो या नाह काह , गोरा. फरं गी. याचे नळे डोळे डायरे ट

मा या डो यांना भडले, अगद समोरासमोर आ ण माझी वकेट पडल .
ल न बो ड. कानात हायो लन नाह तर ना शक ढोल वाजू लागले. एक ढोल

नाह तर चांगले प नास. तो वाकला होता

हणून मा याकडे समांतर पाहू

शकत होता. बुट काढून होताच तो सरळ उभा रा हला. आता या याकडे

पाहतांना माझी मान लचकते क काय असे मला वाटून गेले, एवढा तो उं च
होता.

चायला!! माझी हाईट पाच सहा होती आ ण मी मा या ओळखीत या
चार चौघींपे ा ब यापैक उं च होते. पण हा माणूस तर ताडमाड होता. कती
उं ची असेल याची. आ ण चेहरा, ओह गॉड. ते

ीक गॉड असतात ना तसा

होता. क ल ग यार!!! कं ोल र मी, कं ोल.
"क... क....कोण?" अरे दे वा!!! नेमका आताच माझा 'बाजीगर' मधला
शाह ख खान हावा का? मा याकडे पाहून तो हसला, अगद मा यावर

याचा काय प रणाम होतोय हे समजून हसला, आ ण मला सेमी अटॅ क येऊन

गेला.

"मी डे वड, डे वड थॉमस. अंटरा बोसले इथेच राह ते का?" अशा
इंि लश ऍ सट या मराठ त याने मला वचारले आ ण मा या डो यातील
तारांची कने शन जुळून हा गॉड फेस कोण आहे , याची मला ओळख पटल .
अंतराने या माणसाला नाकारले, याला! याला? एनीवे...
फिजती क न घे याआधी मला
मा या

वतःची आणखी

वतःला सावरायला हावे. आज

थमच मला

दयाने कौल दला होता, क हाच तो. पण तो आऊट ऑफ ल ग

नघाला. शवाय तो अंतरा साठ इथे आला होता. शवाय मी याला अिजबात
सूट होणार न हते. शवाय केला तर हा टाइमपास करे ल आ ण तसंह माझा
ॉ लेम समजताच ल नतर करणारच नाह , पण तो मला वर पासून

खालपयत पाहत होता, आ ण या या डो यात एक वेगळीच चमक होती. पण
का?
काय होतय हे मला. ह मी नाह आहे !!! र मी सावर
याला वा यात घेऊन जाऊन या या
"हाय, मी र मी द

त. अंतराची

नाला उ तर

वतःला. तुला

यायचेय.

ड अँड अ स टं ट. Come on in.

She will be here soon. She is with her BOYFRIEND." हे मी

याला का सां गतलं? ते ह बॉय डवर जा तच जोर दे त, हे माझे मलाच
समजले नाह .
"Oh, nice to meet you र मी. मी ठ ला, मी येनार, नाह
सांगटलं." असं बोलून याने मोबाईल म ये काह तर टाईप केलं आ ण मग
वर पाहून तो

हणाला,

"मला तला आचाय च कत करायचं होता." याचे असे

युट मराठ

ऐकून मला हसू आवरले नाह आ ण मी ब याच दवसांचा ताण बाजल
ू ा ठे ऊन
आज मनमोकळे हसले. तो मा याकडे एकटक पाहत होता. एक ण मला,
माधव अंतराला

या नजरे ने पाहतो अगद तसाच हा मला पाहतोय असे

वाटून गेले. पण ते श य न हते. मी

वतःसाठ च नकाराथ मान डोलावल .

या या चेह यावर हा य होतं, पण भुवया एकवटवून तो आपले ग धळलेले

भाव मला दशवत होता.

"David, Antara will come down soon, why are you talking
in marathi? We can talk in english. Be comfortable in your
language." मी अ तशय

य न क न या याशी चार वा य नॉमल बोलले

होते. तो मला काह तर बोलणार होता तेव यात हर श पाणी घेऊन आला. तो
लगेच या याकडे वळला आ ण अगद आदराने हर शला

हणाला,

"Hello, thank you so much, मी तुमचा आभार आहे . मी डे वड,

अंटराचा मीतर." याने हात मळव यासाठ हर श पुढे केला आ ण हर श ने
हसत हसत या याशी ह तांदोलन केले व

हणाला,

"राम राम पावणे, मी हर श. या वा यात काम करतो. तुमचं मराठ

फार आवडलं मला. असच बोलत रा हलात तर लवकर नीट जमेल तु हाला.

जेवणार का तु ह ?" ते हा डे वड ने लगेच या या पोटाव न हात फरवत
'मी वाटे त खाऊन आलोय' असे सां गतले आ ण हर श मंद हसत आत
नघन
ू गेला मग डे वड ने भव
ु या उं चावन
ू मा याकडे पा हले. तो मराठ त का

बोलतो याचे उ तर याने मला

ा य

त क न दले होते. मी समजले या

अथाने मान डोलावल आ ण हसले.
"मी अंटराला
ये या प हले खप
ू
हसला व

हणाला,

ॉ मस केलं होते क मी मराठ शकणार आ ण मी इथे

ाकट स केला." मी एकदम खद
ु कन हसले तसा तो ह

"काय झाला, जमलं नाह का?"
"जमतंय जमतंय, आपण मराठ तच बोल.ू I will help you with

your pronunciations" मनात
हणजे ती ह न क च तु या

हणाले 'मा या आईसमोर शु

मराठ बोल

ेमात पडेल आ ण लगेच जावई पसंत आहे

असे जाह र करे ल.'
मी

व नाळू नजरे ने याला पाहत होते आ ण मनातन
ू अगद

ल नापयत पोचले होते, आ ण तो ओसर तील झोपा यावर बसून वा याला
नीट पाहत होता तेव यात अंतरा, माधव सोबत खाल आल आ ण तची
नजर झोपा यावर ल काऊबॉय आ ण

ीक गॉड चे म ण असले या डे वड

वर पडल . माधव या हातातून आपला हात काढून घेत ती डे वडकडे लगबगीने
चालत आल , आ ण या या पोटाभवती आपले हात पकडून याला म त
मठ मारल .

'अगं वेड,े एव या आतरु तेने माधवला मठ मारशील तर तो एक

पाऊल दे खील वा यातून बाहे र काढणार नाह , सोड याला सोड, सोड.' मी

तला मनात या मनात ओरडत होते. आता जर कोणाचे मा याकडे ल

गेले

असते तर मा या चेह यावरचा राग सहज समजून आला असता, पण सुदैवाने
तसे काह झाले नाह . अंतरा आ ण डे वड एकमेकांम ये गंग
ु होते ते हा मी
माधवकडे पा हले. सव

थम तर याला शॉक बसला, आ ण यानंतर या या

चेह यावर दःु खी आ ण रागाचे भाव

प ट उमटलेले दसत होते.

अंतरा आ ण डे वड एकमेकांशी बोलू लागले ते हा मी माधवकडे गेले.

अचानक सुचले या जबरद त क पनेला लगेचच

य ात आणायचे मी

ठरवले. मी माधव या बाजल
ू ा उभी रा हले, तर तो आपलं डे वड नीं अंतरा

कडेच पाहत होता, पुत यासारखा उभा राहून. मी या या कानाजवळ माझं
त ड नेत याला

हणाले,

"हा डे वड, अंतराचा ए स बॉय ड आहे , अमे रकेव न खास तला
भेटायला आलाय. त यासाठ तो मराठ दे खील शकतोय आ ण त यासाठ
याने...." बाजूला मान नेत माधव रागात

हणाला,

"मला नाह ऐकायचंय, तो त यासाठ काय काय करतो ते. उगाच
मा या डो यात काह तर भ

नकोस हं . ते आता फ त म

एकमेकांचे." आवंढा गळत माधव

हणाला. या या चेह यावर असुर

सहज दसत होती. मी अगद नाटक आवाजात याला
"हो हो अगद बरोबर आहे तझ
ु ं. फ त म

वगैरे नाह .

तता

हणाले,

आहे त ते आता. चल मी

तुला डे वडशी भेटवते. ह अंतरा पण ना, या यासाठ
सोडून गेल . बघ बाबा! तसह

आहे त

कती सहज तुझा हात

तला वाटतं तुला काह ती मनापासून आवडत

ेमासाठ काह ह कर याची ह मत तु यात नाह " मी याला

आणखी चडवले तसा तो रागाने लाले लाल होऊ लागला.

"असं

हणाल का ती?" थोडी भती होती या या वचार यात आ ण

ती मला जबरद त आवडल .
"नाह , डायरे ट नाह बोलल ती, पण असं मला वाटतं." याने रागाने
मा याकडे पा हले तसं मला खूपच हसू आलं. ए हाना आ ह अंतरा आ ण
डे वड या जवळ पोहचलो होतो, यामुळे मजनूला मला
नाह . मला मा
डे वडचे ल

तउ तर दे ता आले

याला उकसव यात मना पासन
ू आनंद मळत होता. मी

वेधत याला उ ेशून

हणाले,

"डे वड, meet Madhav, Antara's boyfriend." डे वड ने गंभीर
चेह याने माधवला वर पासून खाल पयत
पुढे क न तो

कॅन केले मग हॅ डशेक साठ हात

हणाला,

"Nice to meet you Mr. Madhav. मला अंटरा बोलल होती, तुझं

बदल. You are very handsome, nice choice अंटरा. टू इथे राहतो?"
या या या

नाने तो थोडा चाचरला पण मा या फा ट डो यात

ऑलरे डी लॅ स चालू झाले होते, तर मी पटकन कोणाला ह न बोलू दे ता
डे वडला उ तर दे ऊन टाकले,

"हो, पु यात आला क तो इथेच राहतो बाक मंब
ु ईला घर आहे याचं,

पण अंतरा पासून जा त वेळ दरू नाह राहू शकतं ना तो,
आ ह ती बघ, ती

हणून याला

म दल ये राहायला आ ण तूझं सामान या

आहे . आ ण या मध या दोन
गरज पडल तर आवाज

म म ये

स मा या आ ण अंतरा या आहे त. काह

यायचा बीनधा त." पटापट बोलन
ू , खो या दाखवन
ू

मी याला ग प केले, पण डे वडची नजर काह मा या चेह याव न हटल

न हती. याला मा यात इंटरे ट आहे हे मला उघड होतं, पण ते माधवला

समजलं तर मा या लॅ नचा पचका होईल

हणन
ू मी पु हा याचे ल

माधव

आ ण अंतरा वर क त करायचे ठरवले, तेव यात माधव अंतरा या कानात
कुजबूनजला,
"तु या खोल त जायचं का आपण." याने अंतराचा हात घ

होता. यावर अंतरा याला डोळे मोठे करत

घरला

हणाल ,

"अरे तो अमे रकेहून आजच आलय असं लगेच कसं सोडून जाता

येईल याला." यावर तो थोडा चडला.

" या या पे ा लांबून मी आलोय." अंतरा काय ते समजल आ ण

गालात हसत ती डे वडला

हणाल ,

"Devid. Rashmi will give you a company for a while. I
am heading to my room. Madhav and I have some things to
sort out. Is it ok with you?" कसला गोड हसला डे वड. उफ...
याने खांदे उडवत चेह यानेच तला 'न

ॉ लेम' असा इशारा केला.

मग तो मा याकडे वळला आ ण माधव व अंतरा यां या

म कडे वळले.

"So, its you and me now, tell me something about you?"
डे वडने सहज माझा हात या या हातात घेतला, आ ण आ ह पु हा एकदा
झोपा यावर जाऊन बसलो. बसताच मी हात काढून घेतला. मला कधीच
कोणा मल
ु ा या

पशात जाणवले न हते ते आता जाणवले होते. जणू काह

याने हात धरताच एक सणसणीत वजेची लाट आम या जोडले या

हातांमधून सरळ मा या

दयाला भडल होती, जाणवल होती. मी मा या

हाताकडे पाहत असतांना तो हसत मला

हणाला,

"काय झाला? मी काय चक
ू केला का? I am sorry, माझे मन साफ

हाये. I promise." याचे असे बोलणे ऐकून मी ह खळखळून हसले आ ण

मग आ ह नॉमल ग पा मारायला सुरवात केल . खूप काह बोललो, खूप. मी
मा याब ल सां गतले, याने या याब ल. अगद बारा वाजे पयत मला भान
न हते क तो बचारा थकला असावा. अखेर स तोच
पा हजे

हणाला, आपण झोपलं

हणून आ ण आ ह एकमेकांना good night बोलून आपाप या

खो यांत नघन
ू गेलो.

दरवाजा आतन
ू बंद करताच मी एक द घ वास सोडला. नेहमी माणे

आत, मा या खोल त एकटे असतांना मला मा या आयु या या कडू

रया लट ची जाणीव झाल . अथात रोज रा ी जे हा मी एकट असते, ते हा

मी मा या अंगावरचे खंबीरतेचे कवच काढून बाजल
ू ा ठे वते आ ण पु हा तच
पूव ची नाजूक र मी होऊन जाते. कधी रडते, कधी एकटक शू यात पाहत

राहते. कोणाला, अगद मा या आईला ह माह त नाह क मी आतून कती
खचल ये. मला माह त आहे , मला आयु यभर एकट ने राहायचंय. अ वनाश,
डे वड हे फ त ता पुरते मा या जीवनात येऊ शकतात. कायमचे येणे ना
अ वनाशला जमले आ ण ना ते डे वडला जमेल. अथात तो असा काह
दे खील करत नसेल
आता

वचार

हणा. आजच तर भेटलो आ ह .

वतःशीच काय खोटे बोलणार! झालं मला, या याशी, love at

first site झालं. माझे इतके बॉय ड झालेत क मी 'my past boyfriends'
असं पु तक लहू शकते पण कोणाब ल कधीच वाटले नाह ते डे वड या एका
नजरे मुळे मला जाणवले, आ ण एक

ण वाटले यानेह तेच अनुभवले.

असो, सारं काह न शबावर सोडून मी झोप याचा नणय घेतला.

आ ण हो, डे वडला मा या मनापासून आ ण मद ू पासून श य तेवढे दरू

ठे व याचेह ठरवन
ू टाकले. कारण आधी मी केले ते टाइमपास अफेअर होते,
पण जर डे वडम ये गंत
ु ले तर मग मा
वतःला एकच कानमं

हाट

दला.

ेकचे चा सेस होते. यामुळे मी

सावधान!!
***
सकाळी लवकर उठून अंतराशी माधवसाठ मी आखले या 'जेलसी

लॅ न' ब ल ड कशन करावे या उ ेशाने, मी ती परसात ये याआधी आज
थमच तची वाट पाहत उभी होते. सकाळी साडे पाच वाजता. आईश पथ!
कधी कधी ह माझी झोपायला जा याची वेळ असते आ ण ह पोरगी या
टाईमाला मे डटे शन, यायाम, वॉक आ ण काय काय करते. फटनेस

क.

बाक काह नाह .
"तू इथे काय करतेस? र मी? ह तूच आहे स ना? काह अडचण आहे

का? एव या लवकर कसं उठलं आमचं बाळ आज?" मा या जवळ येत हसत
हसत अंतराने वचारले. यावर मीह हसले व

हणाले,

"मग काय करणार, ह च एक वेळ आप या दोघींनाच बोलता
ये यासारखा आहे बाक वेळ तर आले या पाहु यांना
दसतेय." ती मानेने मा या बोल याला दज
ु ोरा दे त

यावा लागणार असे
हणाल ,

"ओक मग आता." त या अ या बोल याने मी मोकळे हसले मग
आ ह चालायला सु वात केल आ ण मी बोलू लागले,
"ओके, आता तझ
ु े कान आ ण डोके मा यावर क त कर आ ण ऐक.

मी तुला बोलले होते ना क आता दे वालाच काह तर करावे लागेल, तुमचा

गंत
ु ा सोडवायला. तर आता दे वानेच डे वडला अमे रकेहून इथे पाठवलेय असे
आपण समजू." ती मधेच थांबत

नाथ नजरे ने मा याकडे पाहत असतांनाच

मी मा या हाताचा पंजा त या त डासमोर नेत तला बोल यापासून थांबवले
व

हणाले,

"हे बघ, काल तुझे आ ण माधवचे तु या

मम ये काय बोलणे झाले

मला माह त नाह , पण तू जाऊन डे वडला बलगल स ना ते हा माधव या

चेह यावर बारा वाजले होते. रागाने लाल झाला होता तो, आ ण मी जाऊन
आगीत तेल ओत याचे काम केले. आता आप याला याला थोडे आणखी
जळवावे लागेल

हणजे याला तुझे मह व समजेल आ ण जर काह डाउट

असेल तर तो ि लअर होईल, जर तो तु याकडे आला तर याचा आ ण
नघन
ू गेला तर आपला. काय, समजलं क नाह ?"
"नाह र मी,
मा यावर
नणय,

ेमात शंकेला काह च जागा नसते. मला खा ी आहे याचे

ेम आहे आ ण माझे या यावर. इथे
ेम

न नणय घे याचा आहे .

वीकारायचं क नाह हा. यामळ
ु े मी आहे तशीच वागणार,

याला ठरवू दे त. काल तो, तू

हणाल स तसं खरं च घाबरला होता. याने

माला वचारले क , डे वड ने मला पु हा एक
हो हणणार का? यावर मी याला

ये यासाठ

वचारले तर मी

प ट सांगन
ू टाकले." तने द घ

वास

घेतला आ ण ती मला चाल याचा इशारा करत चालू लागल . मग मी

लगबगीने त या झपाझप पडणा या पावलांशी सांगड घालत तला वचारले,
"काय
"मी

हणाल स तू?"
हणाले, 'माधव माझे तु यावर

ेम आहे . जे आधी माला कधीच

कोणावर झाले न हते, डे वडवर ह नाह . यामळ
ु े माला तू मा याजवळ

कायमचा हवा आहे स, पण मी तुला बळजबर नाह करणार. तू ठरव, इथे

रा हलास तर माझे संपण
ू आयु य तझ
ु े आ ण नाह रा हलास तर तझ
ु े संपण
ू
आयु य तुझ.े आता तुच ठरव तुला काय करायचे आहे ते. 'बस एवढे च मी
याला सां गतले आ ण वषय आम या मु य

ोजे ट 'गु त माग शोध' या

कडे वळवला." ती पढ
ु े शांत झाल , आप या वासो वासावर ल

दे ऊ लागल

मग मी ह काह बोलले नाह . काय बोलणार? अंतराने आर या पार असे
माधवला सांगून टाकले होते. मी यां यात ह त ेप क
पण काह

शकत न हते.

हणा, माधवला चडव यात काल भार मजा आल होती.

मी तर एकह संधी सोडणार नाह , हे मा

न क.

***
दप
ू बोलन
ू त ड दख
ु ारभर डे वडशी बोलन
ु याची पाळी आल होती

मा यावर. याला मा या सोबत मराठ ची

ॅि टस करायची होती. यामुळे

दप
ु ार या जेवणानंतर मी आ ण तो परस बागेत फेरफटका मारत ग पा मारत
होतो. याला

हणे या बागेला बघ याची फार उ सुकता होती. तो सांगत

होता, अंतराने याला से फ स पाठवले होते एकदा या बागेत उभे राहून. आ ण
यावेळी तचा चेहरा फारच टवटवीत दसत होता. या से फ स मळ
ु े च डे वड

बनधा त US म ये थांबला, याला

हणे खा ी पटल होती क अंतरा इथे

खुश आहे . या या कंपनी या इथ या

ांचचा

ांच मॅनेजर

हणून याला इथे

एक वषासाठ पाठवले होते. कंपनीतफ राह या, खा याची पण
ू सोय कर यात
आल होती. याला अजून जॉईन करायला वेळ होता
होता.

हणुन तो इथे आला

आई- बाबा घट फोट घेऊन वेगवेग या मागाला लाग यामुळे ह ल

याला आपलं असं अंतरा शवाय कोणी न हतं,

हणजे बह ण होती पण ती

त या संसारात गंत
ु लेल होती आ ण कॅनडाला सेटल होती, या यापासून

फारच लांब. हे सांगतांना या या चेह यावर फार दःु खी भाव होते. असे वाटले
याला सांगावे, अरे वे या...मै हूं ना... पण मग

वतःला आवरले. कानात

'सावधान' हे श द परत परत ऐकू येऊ लागले.

आ ह इथे परस बागेत ग पा मारत असतांना, आधीच ठर या

माणे

माधव आ ण अंतरा, उरले या चार भुयार मागापैक दस
ु या मागाकडे वळले.

मला ते ऍड हचर सोडून परस बागेत फरणे खरं तर सु वातीला नकोसे वाटतं
होते पण मा या बाजूला, मा याशी अ तशय आपुलक ने वागणारा,

ेमाने

ं , उं चापरु ा असा डे वड होता.
मा याकडे बघणारा, गोड हसणारा, हँडसम, डॅ शग
यामुळे असे शंभर ऍड हचर कुबान. 'सावधान'!!!

आ ह दोन तास ग पा मार या, ए हाना आमचा वषय ल नापयत
आला होता.

हणजे एकमेकांशी न हे तर एकंदर त, भारतीय ल न आ ण

यां याकडचे ल न यावर आ ह चचा करत होतो. हा वषय या या म ा या
ल नामुळे आम यात टपकला होता. माझा अगद च नावडता वषय असला
तर , मा याशी बोलणारा, मा याशी अ तशय आपुलक ने वागणारा,

ेमाने

ं , उं चापरु ा असा डे वड होता.
मा याकडे बघणारा, गोड हसणारा, हडसम, डॅ शग
यामुळे माझी नावड गेल तेल लावत. पु हा एकदा 'सावधान'!!!

दे वा, काय मी क ? तेव यात याने मला, मनाला टोचणारा

न

वचारलाच. 'मी ल न कधी करणार?' मी अचानक बोलेनाशी झाले ते हा याने
मला काळजीने वचारले,
"काय झाले र मी, तू एवर गंबीर का झाल स? मी काह चुकलो

का?" मी नकाराथ मान हलवल . मग अ धक वचार न करता, याला माझा
अपघात, माला झालेल दख
ु ापत, आझे ऑपरे शन, माझे नसलेले गभाशय...सार

काह सां गतलं, व न हे ह बोलले, क "I am not woman enough to get

married." यावर तो जोरजोरात हसला. चायला!!! साला!! मी एवढं गंभीर
गो ट सांगतेय आ ण तो हसतोय? च मच दसतोय हा.
मी याचं काह ह ना ऐकता सरळ नघन
ू गेले, तो "र मी ऐक

तर...र मी, र मी" असं

हणत मा या मागे मागे वा यात आला.

तथे आधीच माधव आ ण अंतरा त डं पाडून बसलेले पाहून माला

समजले क , आज दे खील हाती काह च लागले नाह . मी लगेच अंतराला घेऊन
त या खोल त नघन
ू गेले. या!!....आता माला खप
ू च प चाताप होत होता.

का मी या काल भेटले या गो या चमडी या माणसाला, मी कधीह कोणालाह
सांगत नाह ते माझे यंग सां गतले? अंतरा लगेच समजल , क माझ काह
तर

बनसलंय. तने मागचा पुढचा वचार न करता सरळ खोल चे दार, डोळे

मोठे करत पाहणा या माधव आ ण डे वड या त डावर बंद केले.

"आता बोल, काय झाले?" तने असे वचारताच मी तला डे वड
भेट यापासन
ू आता पयतचे माझे सव वचार आ ण आमचे बोलणे सांगन
ू
टाकले. एवढं बोलून होताच मी त याकडे पा हले ते हा मॅडम हातांची घडी
घालन
ू हसत हो या.

-----

भाग २२

-----------------------------------------------------अंतरा

कती ग धळ उडाला होता र मीचा. एरवी सग यांची म कर करणार
र मी आता एकदम गंभीर आ ण रागाने लालबंद
ु झाल होती. तने तचे हात
कंबरे वर ठे वले होते आ ण ती मा या

प ट करणाची वाट पाहत होती. मी

जा त वेळ न घालवता आ ण माझे हसणे थांबवन
ू तला

हणाले,

"रसू. एक दवस, फ त एक दवस लागला तुला डे वडकडे मन

मोकळे करायला. मी याला सां गतले होते तू आठवडा तर लावशील, पण तू
तर सुपरफा ट नघाल स. ह सार डे वडची कमया

हणायला हवी.

"एक म नट, एक म नट. तू याला सां गतलं होतं क , मला

आठवडा लागेल या याकडे माझे मन मोकळे करायला?

याचा काय अथ

झाला अंतरा? काय? चालू काय आहे हे ? Dont tell me. तू डे वड सोबत
मळून मला या या

ेमात पाड याची बेट तर न हती ना लावल स? हे बघ

मॅडम, मी काह एवढ

बचार वगैर नाह आहे आ ण एवढ ल नासाठ उ सुक

ह नाह ." तला जे काह बोलायचे होते ते मी सव बोलू दले, मग मी
बोलायला सु वात केल ,

"झालं तुझं बोलून, आता बोलू मी?" तने मान होकाराथ डोलावल .

ती खुच वर आ ण मी मा या बेड वर बसले व बोलायला सु वात केल .

"आपण मंब
ु ईला रे वती पबम ये पाट केल होती यावेळीस खूप

प स काढले होते, बरोबर? ते मी मा या इं टा ाम वर पो ट करताच मला
डे वडचा फोन आला होता आ ण याने तुझी चौकशी केल होती. याला तूझा
फोटो बघताच तू आवडल स. तुझा तो ओरडताना एक फोटो होता बघ, तो
पाहून तू खप
ू fun loving, बो ड आ ण बनधा त असशील असा याने
अनुमान बांधला. खरं च यार, नुसता तुझा फोटो पाहून याने तुला अगद
यो य ओळखले. एवढच नाह

याला अगद मनापासून वाटले क , याला

तु या सार याच मल
ु ची गरज आहे

हणन
ू . तु यामळ
ु े च माझा आ ण डे वड

मधील अवघडपणा दरू झाला आ ण आ ह प ह यासारखे मनमोकळे बोलू

लागलो. मला तो नेहमी तु याब ल वचारत होता. मी याला जे हा सां गतले
क तु या ल नासाठ एक मुलगा जवळजवळ फ स झालाय. ते हा याने
या या कंपनीत ऍि लकेशन दे ऊन इं डयन

ांच मागून घेतल . मी मु ामच

ब याची भू मका घेऊन तु या आ ण अ वनाश गोरे
तुला सु ा तुझा चा स मळायला हवा

या भेट आड आले नाह .

हणून आ ण मला तो अ वनाश बरा

वाटला होता खरं तर, पण तो पळपुटा नघाला. मी डे वडला तु याब लची ती
गो ट सां गतल न हती र मी. मी याला एवढच

हणाले क , जर तू याला

तुझे अगद खाजगी असे काह तर सां गतले तर समजून जा तचा तुला

होकार आहे , आ ण तू ते याला सां गतलेस यामळ
ु े याला आता समजले
आहे क , तुझा या यावर पूण व वास आहे आ ण तुला तो आवडतो.
तो हसला आ ण

हणून मी ह हसले.

हणून

"ओह शी स...." तने कपाळावर जोरात हात मारला. "यार!!!.... अंतरा
हे काय केलेस तू? आता मी या या समोर कशी जाऊ. अरे दे वा! मला इथून
गायब हो याची श ती दे . ि लझ दे वा ि लझ. मी बाहे र नाह जाऊ शकत.
अगं अंतरा, तुला माह त आहे ना माझी प रि थती कशी आहे . यात तो

माझा हात का मागेल? आ ण का मागावा याने. It will be so unfair to

him and selfish of me."
"ते तू या याशी बोलून काय ते ठरवून टाक बाबा. मला तुम याम ये

नाह यायचंय. तु ह दोघे सु ा खप
ू मह वाचे आहात मा यासाठ . म

नाह

तर माझी फॅ मल आहात तु ह दोघे. यामुळे तू या याशी नीट बोलावेस

असे मला वाटते." मी उठले आ ण ती त या वचारांतून बाहे र येते ना येते
तोच

म बाहे र पडून बाहे रच रगाळत असले या डे वडचा हात ध न याला

मम ये ढकलून दले आ ण दरवाजा नुसता बाहे न बंदच केला नाह तर

कडी सु दा लावन
ू घेतल .

बाहे र आधी ग धळलेला माधव आता छातीशी हातांची घडी घालून मंद

हसत मा याकडे पाहत होता. मी अगद अलगत या या मठ त शरले आ ण
आ ह बाहे र सं याकाळचा फेरफटका मार यासाठ

नघालो. र मी आ ण डे वड

काय बोलतील आ ण काय ठरवतील हे आ हाला कळे लच. स या आ हाला
आम या समोर उ या असले या अनेक रह यमय भंती फोडाय या हो या.
"माधव, उ या आपण उरलेले दोन माग शोधन
ू टाकुयात, काय?

होऊन जाऊदे त 'एक घाव दोन तुकडे'. मी उज या हातात का प नक तलवार
पकडून ती हवेत फरवत

हणाले. तसा तो हसायला लागला.

"खरं च अंतरा एक नग आहे स तू. आधी आप याला

वीण आ ण

हर शला वा यातन
ू बाहे र पाठवायला हवं. यानंतर वा यावर आपण दोघे,
महावीर आ ण र मी, डे वड उरतील. आता र मी आ ण महावीरचा काह

न

नाह पण डे वडला यातलं काह च माह त नाह . हे आता तूच ठरव याला

सांगायचे क नाह . या आधी या दोघांचे न क काय ठरतेय ते पहायला
हवं, नाह का? अथात तु या म ाचे तु या मै णी सोबत ल न जुळले तर
सवात जा त आनंद मीच असेन." तो ब तीशी दाखवत

हणाला.

"हो बरोबर, कोणीतर मला आ ण डे वडला एक

पाहून जे घाबरलेले

याव न या य तीला आनंद होणार हे तर उघड आहे च." मी असं

हणाले

ते हा याने माझा हात हातात घेतला आ ण आ ह बागेत चालता चालता
थांबलो.
"होय अंतरा. खरं च घाबरलो होतो मी. मला वाटले क आपले काम
होताच तू डे वड सोबत ल न करशील आ ण

हणन
ू तू याला इथे बोलावलेस

." तो खाल बघत होता. या या मठ त जात मी याला

हणाले,

"नाह माधव. इतक वष मी डे वड या संपकात होते, ते हा मला
या याब ल काह जाणवले नाह , तर आता का वाटे ल? मी तुझीच आहे

आ ण तुझीच राहणार." याने मा याभवतीची पकड घ

करत मा या

बोल याला दज
ु ोरा दला. आता जर र मीने आमचे बोलणे ऐकले असते तर

न क च कपाळावर हात मा न घेतला असता. त या लॅ ननस
ु ार माधव इथे

राह याचे कबूलकरे पयत आ हाला याला जळवायचे होते. त या वचारानेच
मला हसू आले.
***
१२ ऑग ट २०२०
आज मी आ ण माधव आमचे मशन "गु त माग शोध मो हम" पढ
ु े

चालू ठे व याचे ठरवून कामाला लागलो. या आधी महावीर आजोबांनी हर श
आण

वीणला यां या घर जा यासाठ दोन दवसांची सु ी दे ऊन टाकल .

यामुळे आ ह

बनधा त उज या बाजूकडील प ह या मज यावर गेलो आ ण

नकाशानुसार दस
ु या खोल त श न दरवाजा सापडतो का ते पाहू लागलो. या
खोल त एक फार जन
ु े असे लोखंडी पु तकांचे रॅक होते आ ण यावर खप
ू

जन
ु ी अशी पु तके होती.
असे वाटत होते, अनेक दशके ती खोल कोणी उघडल नसावी, एवढा
कुबट, क दट वास तथे येत होता. ते रॅक सोडता तथे भंतीला समांतर उभे
एक मो या लाकडी पेट मधील बंद पडुलमचे घ याळ होते. दोन मोडले या

लाकडी खु या हो या. खाल मळकट गोणपाट अंथरले होते आ ण धूळ, जाळी
जमट होती. आता यातन
ू न क सु वात करायची, ते हा मला
तेव यात माधव

न पडला

हणाला,

"मला वाटते, आपण या घडा या या कपाटापासून शोधूयात. मला

वाटतं र ता इथूनच असावा." माधवने पटकन पुढे होऊन कपाट हलव यास
सु वात केल . मी रॅक कडे वळले. मला खा ी होती क इथेच गु त माग
असणार. मी या सात फूट उं च रॅक कडे आ ण यातील

येक पु तकाकडे

नीट पाहू लागले. को याची जाळी एवढ दाट होती क , काह समजेना.

हणून मग मी मा या सॅक मधून नॅप कन काढला आ ण याचे फटके मा न

मा न धूळ आ ण जाळी काढून टाकल .

ए हाना माधवचा घडा यामागचा माग शोध याचा

य न पूण झाला

होता आ ण तो मा या बाजूला येऊन उभा होता. मी या याकडे पा हले,

" या कपाटामागे काह च नाह . काय वाटतं तुला? या मागे असेल

र ता?" तो पु तके नीट पाहत होता.

क यात
काह

"या पु तकांमागे दरवाजा आहे . I am sure. आपण एक काम

येक रॅक वरची थोडी थोडी पु तके काढूया आ ण मग चाचपडूयात

मळते का ते." याने मान डोलावल आ ण व न पु तकांचा मोठा संच

उचलन
ू नीट ज मनीवर ठे वला. मग उरलेल पु तके आजू बाजल
ू ा क न काह

वेगळे दसते का ते पाहू लागला. मग मी ह शेवटून सु वात केल . अशा
कारे आ ह दोघेह एकाच वेळी रॅक या म यपाट शन वर आलो. माधव ने
पु तके काढले या जागीच मला एक चौकोनी खाचा दसला. मी मोबाईलचा
टॉच या समोर नेऊन पा हले तर यात खोलवर चावीसाठ साचा होता.
"माधव याची चावी इथेच असल पा हजे. आ ण या चौकोनी
ख

याव न जाणवतेय क , ती एक लांब चावी असणार. कुठे असू शकते ती?

कुठे असू शकते?" असं शोधत असतांनाच मला एक जरा जा त लांबीचे

पु तक दसले. मी ते गद तन
ू खेचन
ु बाहे र काढले आ ण अधीरतेने उघडले

आ ण "Bingo" असे जोरात ओरडले. आत ते पु तक पोकळ होते आ ण यात
एक चावी फसवल होती. मी माधवला ती दाखवल आ ण हसत
"सेम असे मी कोण यातर मू ह म ये पा हले होते.

हणाले,

हणून हे शोधणे

अगद सोपे होते. हे घे." मी आ चयाने पाहत असले या माधवकडे चावी दल
आ ण तो मान झटकत कामाला लागला. याने या खोल खा यात चावी
चालून फरवायला सु वात केल . शेवट 'ख ' असा आवाज झाला आ ण ती
भंत थोडी हादरल .

"आप याला हे कपाट हलवायला हावे. या शवाय काह आपण पुढे

जाऊ शकणार नाह ." तो

हणाला तसे आ ह

मळून रॅक हलवू लागलो. ते

हलवताना खूप आवाज झाला आ ण बर च पु तके खाल पडल .
"बरे झाले हर श आ ण
असते." मी धापा टाकत
खोकला ह सु

वीण इथे नाह त, नाह तर धावत आले

हणाले. या पाठोपाठ धूळ त डात जाऊन मला

झाला. माधवने मा या पाठ व न एक हात फरवत दस
ु या

हाताने पा याची बॉटल मा या समोर धरल . तो एक मोठा दरवाजा होता
बाहे र या बाजूने उघडणारा. तो उघडून आ ह खाल उतर यासाठ या

पाय यानी पुढे जाऊ लागलो. बरोबर चाळीस पाय या उतरताच आ हाला

जमीन जाणवल . आ ह एखा या तळघरात आहोत असे मला वाटले. मी
कंबरे चा टॉच चालू केला होता. यामुळे आ हाला भवतालचे नीट दसत होते.
ती एक दहा/दहा

वेअर फुटाची खोल होती.

"हे तळघर आहे . इथे वर नाना आ ण माई ची खोल असेल बहुतक
े .

आप याला आता पु हा एकदा दरवाजा शोधावा लागणार. चल तू तकडे बघ
मी इकडे बघतो." असे

हणत माधव आ ण मी व

दशांना भंत, जमीन

चाचपडायला सु वात केल .
"इथे तळघरात तर सरळ सरळ दरवाजा ठे वायचा ना." मी वैतागून

हणाले आ ण शोधू लागले. आ ह चांगलेच घामाघूम झालो होतो.
" या...हा डेड ए ड आहे ."मी

हणाले.

" हणजे?" माधवने घाम पुसत वचारले.
" हणजे, इथे काह च नाह आहे . ह श प
ू ासून लप याची जागा आहे .

एवढच. इथन
ू कोणताह माग बाहे र पडत नाह . आपण चांगले अधा तास

शोधतोय आता." मी मांडी घालून खाल बसले आ ण बॅगमधून पाणी काढून
पऊ लागले. माधवने ह मा यासारखेच खाल बसत या या बॉटल मधून

पाणी यायले.

"बरोबर आहे तझ
ु ं. चल आपण परत जाऊ आता." आ ह दोघे उठलो

आ ण गेलो तसे परत वर या खोल त पोहचलो. बाहे र महावीर आजोबा
आम या

वागताला उभेच होते. बहुतक
े माग या जोरात झाले या आवाजाने

ते इथे आले होते.

"काय चाललंय काय तम
ु चं? सगळी पु तकांची मांडणी मोडून टाकल

तु ह . असूदेत मी घेईन ती बदलून. राहूदे सव असच." थोडं इकडे तकडे
पाहत ते पुढे

हणाले, "मग, काह सापडले का कामाचे?" आ ह दोघांनीह

नकारा मक माना डोलाव या. तसे ते मंद हसत. "सापडेल, सापडेल.
चालू ठे वा.' असे
ठे वत

हणत खाल

हणाला,

य न

नघून गेले. तसा माधव मा या खां यावर हात

"चल आपण पण खाल जाऊयात. थोडा वेळ व ांती घेऊन शेवटचा
माग शोधय
ू ात. आता तर तो एकमेव आशेचा करण आहे आप याकडे."
आ ह

या खोल तून पाय बाहे र काढला. माधवने पुढे बोल याचे काम चालू

ठे वले आ ण मी ऐक याचे.

"तुला मा हतीये तकडे सुमीने माझं जगणं मुि कल केलेलं. मला

हणाल , जर सकारा मक वाता नाह घेऊन आलास तर तझ
ु ी चटणी बनवन
ू

जेवणात वाढे न, एवढे ल ात असूदेत." याने अगद हातवारे करत, बार क
आवाज काढत गाय ी या

टाईलमधे बोल याचा

आवरलेच नाह .

य न केला आ ण मला हसू

"अगं खरं च, आजकाल फारच डमां डंग झाल आहे ती. अगद नानांना
सु दा ऐकत नाह ती. उलटं तेच तचं ऐकतात. काह ह असो गाय ीला
वचारा." तो अ भमानाने आ ण काह या आ चयाने

हणाला. यावर मी

लगेच उ तर दले.
"मग, no doubt, तने एवढं मोठ पाऊल उचलून उ योग सु

केला

ते काय एक याने. तला सवाचा सपोट मळालाच असेल ना. डायरे ट नाह
तर इं डरे ट ." आता आ ह आम या

स बाहे र उभे होतो.

"हो ना ते तर आहे च. आपण दप
ु ार या जेवणाला भेटू आ ण नंतर या

शेवट या वाटे ला लाग,ू काय?" तो अगद मा या एखादया जु या म ा माणे
मा याशी बोलतं होता आ ण मला ते फार आवडत होते. आता या या
बोल या-वाग यात अिजबात दडपण न हते. जणू काह

याला हवे ते याला

उमगले होते. मी हसत या या बोल याला दज
ु ोरा दला आ ण मा या
मम ये शरले.
***
"आपण न क बरोबर खोल त आलोय ना माधव? मला तर तसे
नाह वाटत. या अडगडी या खोल त कुठून आला गु त माग, इथे तर पाय
ठे वायलाह धड जागा नाह . बघ कती सामान भरले आहे , आ ण इथे तर
वर या खोल पे ा जा त धूळ आहे . चेहरा
धळ
ू जाणवतेय." मी थोडं खोकत

काफ ने पूण बांधून सु दा मला

हणाले होते.

""शू...., थोडं थांब गं. कती बोलतेस. मग खोकला नाह येणार तर

काय, आ ण नकाशा ह च खोल दाखवतोय. इथन
ू न क च एखादा दरवाजा
असला पा हजे." तो पु हा शोधाशोध क

लागला. सुदैवाने या खोल त दवे

होते नाह तर काह ना काह पायात येऊन त डावर पड याचे चा सेस शंभर
ट के होतेच. माधव
आ ह दोघेह थकलो.

माणे मी दे खील शोधाशोध सु

केल . काह वेळाने

"अंतरा, मला वाटते आप याला या व तू जाग या हलवा या

लागतील. या दोन भंती

या सामानाने झाक या आहे त यापैक एक त

दरवाजा असू शकतो. चल आपण पटापट हे इथले सामान एक एक क न
तथे नेऊन ठे ऊ." तो पूढे झाला आ ण याने सामान उचलायला सु वात

दे खील केल . नाईलाजाने थकवा झटकून मी दे खील कामाला लागले.

अखेर स द ड ते दोन तासां या मेहनती नंतर आ ह
जवळजवळ मोक या के या. मी जवळजवळ
भंतीवर एक व च

या दोन भंती

हणाले कारण दारा समोर ल

असे पाच फूट उं चीचे आ ण तीन फूट लांबीचे असे च ं

लावलेले होते, आ ण ते च

जणू काह

भंतीत बांधले असावे असे भंतीला

बलगले होते. खूप खूप हलवून पा हले पण ते जराह हलले नाह . माझी

अचानक

यूब पेटल .

"माधव हे च
पा हजे. बघ कुठे काह

हे एक भास असावा. खरतर हा एक दरवाजा असला
वच

वाटते का या च ात."

"अंतरा, बर आहे स ना तू? या व च

च ात आणखी काय व च

असणार? या गडद हर या रं गावर पवळे ठपके, मधेच या लाल प या. बघ
कशा वे यावाक या, दशाह न रे खाट या आहे त. न क हे काय च

आहे ?"

न समजन
ू माधवने मा याकडे पा हले,

असे

"कोणास ठाऊक, मला तर फार थकवा आलाय थोडे इथेच टे कूयात."

हणन
ू मी या च ालाच टे कायला गेले तसे कररर असा आवाज झाला

आ ण खरं च ते च

थोडेसे आतील बाजूस उघडले. मी आ ण माधवने

एकमेकांकडे पा हले आ ण आमचा थकवा अगरब तीचा धूर हवेत वीरावा तसा
लु त झाला.

नसानसात रोमांच संचा न आ ह आम या सॅकमधन
ू कंबरे चे टॉच,

से ट साठ काठ आ ण असे बरे च काह घेऊन या दरवा यात शरलो आ ण
पाय या उत न वाट मळे ल तथे चालू लागलो. आ ह शांत होतो आ ण

हल या पावलाने चालत होतो. काह वेळाने आ हाला पढ
ु े एक लाकडी दरवाजा
दसला आ ण याला फ त कडी लावल होती. मी लगेच माधवला

हणाले,

"कमाल आहे !! जर हे खिज याचे कोठार असेल तर इथे फ त कडी
कशी काय? इथे तर भले मोठे टाळे असायला हवे नाह का?" मी माधव कडे
पा हले ते हा तो दरवा याचे नीट नर
कडी उघडल .

हणजे तसा

ण करत होता. मग याने पुढे होऊन

य न तर केला. कडी जागची हलल न हती.

"ह कडी जॅम झाल आहे . तु याकडे तेल आहे का?" सुदैवाने, जॅम

काढ याची ऑइल बॉटल फार आधीपासन
ू महावीर आजोबांनीच मा या

सॅकम ये ठे वायला दल होती, ती काढून मी माधवला दल . तसा तो मला
आ चयाने

हणाला,

"अरे मी म कर केल पण तू पु हा एकदा मला अचं बत केलेस."

असं तो बॉटल मा याकडून घेत
अ धक

हणाला आ ण तेल नीट लावून मग थोडा

य न क न अखेर स याने ती कडी उघडल , आ ण तो

"अंतरा माता पावल

हणाला,

हणायची." यावर मी या या खां यावर एक थाप दे त

नुसते हसले आ ण याने जोरदार हसका दे ऊन दार उघडले, याबरोबर मी
कंबरे या टॉचची पॉवर वाढवल . आता आतील खोल भर

काश पडला होता.

संपण
रकामी खोल आ ण मधोमध एक लाकडी िजना, जो वर मा यावर
ू

घेऊन जात होता. काय असेल वर? जावे क नाह ? मी असा वचार करत
होते तोच माधव तो लाकडी िजना चढू लागला. आता मी नाईलाजाने या या
मागोमाग चढू लागले. मा या या लाकडी छताव न
येत होती.

काशाची करणे आत

हणून आ ह ते छत वर ढकलू लागलो. तो माळा काह फार उं च

न हता. असेल साधारण चार फूट. यामळ
ु े आ हाला वाकूनच उभे राहावे
लागले होते, यात या यात माधव जरा जा तच वाकला होता.

वैतागन
ू माधवने छतावर असा जोरदार फटका मारला क एक फळी

तुटून बाहे र उघडल आ ण तथून सं याकाळचा उजेड या छो या या

मा यावर पडला.
आता आ ह सरळ उभे रा हलो. माधवने आधी मला बाहे र पड यास
सां गतले मी बाहे र येऊन दस
ु या लाकडी फळीवर उभे होते, मा या मागोमाग
माधव ह बाहे र आला.

"माधव ह एक वह र आहे !" मी आ चयाने

हणाले. आ ह

समट या आ छादले या एका व हर त उभे होतो आ ण आम या आजूबाजूला

काह पडीक घरे आ ण झाड होती.

"आपण आहोत कुठे ?" माधव शांत आवाजात

हणाला आ ण

व हर या बाहे र उडी मा न ज मनीवर उतरला. यानंतर याने मला ह बाहे र
काढले.
"कुठे काय? आपण भोसलेवाडीतच आहोत. पण खूप लांब आलोय

वा यापासून. आता परत मागे जावे लागेल". मी

हणाले आ ण माधव कडे

वळले तर तो खाल एकटक पाहत वचारात गढून गेलेला मला दसला. मी
याला खां याला हलवून मा याकडे बघायला लावले मग वचारले?

"काय झाले माधव?" याने मा याकडे पा हले आ ण गंभीरपणे तो
हणाला,
"अंतरा, हा शेवटचा माग होता. कुठे आहे ते कोठार? कुठे य ते सोने?

मी गाय ीला काय सांग?
ू तच
ू

हणाल होतीस क , आप याकडे पंधरा ऑग ट

पयतचा वेळ आहे . आज तार ख काय आहे ठाऊक आहे ? बारा ऑग ट. अंतरा,
बारा ऑग ट. आपले सगळे गु त र ते शोधून झालेत आ ण एकह र ता
जंगलात जात नाह .

या या बोल याने मीह भानावर आले आ ण आता पयत घेतलेल
सव मेहनत एकामागोमाग एक मा या डो यासमोर येऊन गेल . खरच आमचा
सोने शोध याचा आ ण गाय ीला मदत कर याचा लॅ न फसला होता का?
-----

भाग २३

-----------------------------------------------------माधव
अंगात अिजबात

ाण उरला न हता. अक मात झाले या पराभवाची

जाणीव, मा या शर रातुन जणू काह संपूण श ती खेचून गेल होती. मा या
डो यासमोर अचानक सम
ु ीचा चेहरा उभा रा हला. मह वकां ेने भरलेला,

अपे ेने फुललेला आ ण मा यावर ल व वासाने उजळून नघालेला. आता

जे हा मी तला जाऊन सांगेन क आ हाला ते कोठार मळालेच नाह आ ण
मी तची भांडवलासाठ मदत क

शकत नाह ते हा तचा तोच उजळलेला

चेहरा अगद कोमेजून जाईल.
मी आधीच तचा फार मोठा अपे ाभंन केला होता. त या आयु याचा

जोडीदार होणार होतो, आ ण मी त याकडे पाठ फरवल . मी केवळ त या
बालपणीचा भातक
ु ल तील तचा नवरा बनन
ू रा हलो होतो. आता मला एक

संधी मळाल होती, त या आयु यातील एका मह वा या गरजेची पूत क न
तचा आदर पु हा मळव याची, त या आयु यातील मह वाचा घटक

हो याची. पण आता मला सव माग धस
ू र दसू लागला होता. आ ह

परती या वाटे ने चालत होतो. अंतरा हातात मोबाईल घेऊन यात वा याचा
नकाशा बघून वाट दाखवत होती. आ ह शांत होतो पण मनातून मी

खवळले या महासागरासारखा अ व थ होतो. नको नको ते वचार डो यात
लाटा बनून उसळत होते, आ ण माझे मन अ धक अ धक ख न होत होते.

एका

णाला मी थांबलो आ ण मळे ल या जागी बसलो. आता

कातरवेळ झाल होती. सव

मावळणा या सूयामुळे आभाळ पव या, गुलाबी

रं गछटांनी वखुरले होते. मी आभाळाकडे पा हले ते हा परती या वाटे ला

नघालेले अनेक प यांचे थवे मला दसले. गल
ु ाबी रं गाम ये यांचे काळे , पांढरे

रं ग संद
ु र दसत होते. ढगांचे व वध आकार आसमंताची शोभा वाढवत होते.
अचानक खां यावर जाणवले या उ ण

पशाने मी भानावर आलो.

"माधव, बस झाले, अजून कती वचार करशील. आता आपण

वा या या जवळ आलो आहोत. आपण वा यावर जाऊ,
आराम क न मग स व तर ड कशन क

े श होऊ. थोडा

यावर, आ ण हो र मीला सु दा

घेऊ सोबत. तुला मा हतीये जे हा जे हा माझे डोके फं श नंग बंद करते ते हा
ते हा ती माझा यो य बॅकअप बनते. काह च काळजी क
आपण ते भुयार शोधणार

नकोस माधव.

हणजे शोधणारच, आ ण हो या दोन दवसातच

आपण ते शोधून काढणार. तुला मी खूप वेळ दला आ ण तू खूप आत या
आत रडलास. ओके? चल आता, ऊठ." आता ती कंबरे वर हात ठे ऊन, डोळे
मोठे क न मा याकडे पाहत होती. ती अगद सुमी
असे पाहून मा या चेह यावर आपोआप
मी उभा राहत तला

हणालो,

माणे दसत होती. तला

स नता आल . ते पाहून तीह हसल .

"हो, हो बाईसाहे ब आता तुमचाच आधार आहे मला. नाह तर मी १९४७

म ये गेलो क परत येऊच शकणार नाह . कारण गाय ी भोसले माझा जीव
घेतील." ती हसल आ ण

हणाल ,

"काह काळजी नसावी. आपण ते भुयार न क शोधू आ ण भोसलचे

ह काचे, पढ जात धन न क स कारणी लाव.ू " असे आ वासन दे त तने
माझा हात घ

दाबला. यानंतर आणखी काह ह नकाराथ

वचार डो यात न

आणता आ ह वा यावर परतलो.
वा यावर पोहचताच महावीर आ ण र मी चौकातच आमची वाट पाहत
बसले होते. आ हाला पाहताच र मी पढ
ु े झाल आ ण अंतराचा हात ध न
तला आत खोल त घेऊन गेल . मी दे खील मा या

हाता या म ा या दशेने

चालू लागलो
****
र मी
"अंतरा मी आधी तुला सांग?
ू क तुझं ऐकू? मला खरं च काह कळत

नाह आहे यार." मी थांबले तशी अंतरा घाईघाईत
"आ हाला हवा तो भुयार माग नाह

हणाल ,

मळाला. आता सगळे माग

शोधन
ू झालेत. यामळ
ु े आता आप याला पु हा एकदा नीट शोधावे लागणार

आहे . वेळ फार कमी आहे . आता कसं काम करायचं या ब ल नंतर बोलू. तू
आधी मला काल पासूनचे सव डटे लम ये सांगणार आहे स, समजलं? आ ण
तो डे वड गेला कुठे ?" अंतरा या मागे

े संग टे बल होते आ ण मी यात

वतःला अगद सहज पाहू शकत होते. माझे गाल आयु यात प ह यांदा

लाजेने एवढे लाल झाले होते. मा या गो या कातडीवर ते सहज दसून येत
होते.

"आई शपत!!! र मी, लाजतेय." ती ओरडल तसे भानावर येत मी
तचे त ड मा या हाताने पटकन बंद केले आ ण

हणाले,

"ए बाई हळू. गावग धळ नको क स. सांगते तल
ु ा. अगद तू डे वडला

मा या खोल त ढकललेस ते हा पासून सव नीट सांगते. अम....आमची फ ट

कस पण डटे ल मधे सांगू का?" मी म कर या

वरात तला

हणाले तशी

ती पु हा ओरडल ,

"आईला....
तला

हणाले,

हणजे तल
ु ा...तू आ ण तो...तम
ु चं...." त या आधी मीच

"ठरलं. हो. मला तो प ह या नजरे तच आवडला होता. पण तू याला

मा या खोल त सोडून गेल स ते हा मी याला

हणाले,

'डे वड, मला अंतराने सां गतले क तुला मी माझे फोटो पाहूनच

आवडले. हो ना.' तो काह च बोलला नाह . हसला आ ण फ त मानेने हो
हणाला. मी पुढे बोलू लागले. मी ठरवले होते मी लाज- शरम, चूक- बरोबर

सव बाजूला ठे ऊन सरळ बोलायचं.
'तू तला हे ह

हणालास क तुला ल नासाठ मा या सारखीच मुलगी

हवी आहे .' याने पु हा होकाराथ मान डोलावल . मी नराशेने एक ण डोळे
बंद केले. पण दस
ु याच

म

'मी तल
ु ा माझा

णी मळ
ु मु यावर बोलू लागले.

ॉ लेम आधीच सां गतलाय. अगद तल
ु ा एक चांगला

मानून मी माझे मन तु याकडे मोकळे केले. ते हा तू हसलास याचे

कारण मला समजले पण आता मी ते हा काय
यावर नीट ल

दे . मी

हणाले होते ते पु हा सांगते,

हणाले होते क , मी आई होऊ नाह शकत. मा याशी

ल न केलस तर तुला तुझी मुले नाह होणार. हे चालेल तुला?' मी

न

वचारला ते हा अगद रोखन
ू पा हले होते या या डो यात आ ण मला या
न या डो यात

ेमा शवाय काह च दसले नाह . तो अगद शांत होता.

मा याकडे पाहत होता मग पुढे होऊन याने मा या खां यावर हात ठे वला
आ ण तो मला

हणाला,

"र मी, माला तू आवरल स, तझ
ु े सोबत टाइ स कसा

पड होतो

कळते नाह . तू बोलतेस, म त वाटते, तू हसते म त वाटते आ ण तू नसेल

तर मी एमट होईल. मला क स पा हजे. तुझे आ ण माझे. साय स खूप पुढे
गेलाय, Trust me. I know a gynaecologist in US, who deal with
patient with similar problems. He is my good friend. तो मदत
केरे ल आप याला आ ण नाह केला तर आपण ऍडॉ ट क

ना. माला मा या

लाईफ पाटनरपाशी मा यासाठ ल ह पा हजे बाक जा ती काय नको. ल ज
माला एक मोका दे . मी तुला नराश नाई करणार.' हे तो एका गुड यावर
बसत माला

पोस करत

हणाला. आता यावर मी काय बोलणार? मी मा या

लाईफ म ये नसेल रडले एवढे रडले काल. तो खूप वेळ मला जवळ घेऊन

माझी पाठ थोपटत रा हला. याने मला रडू दले. फ त एवढे च तो सारखा

हणत होता. I am with you Rashmi, always, forever." मला आनंदाने

ग

मठ मारत अंतरा

हणाल ,

"मी तु यासाठ खप
ू खश
ु आहे र मी. तू मा या न शबा ब ल नेहमी

बोलतेस, क मा याबाबतीत सव अगद आधीच लहून ठे व यासारखे घडत
आहे

होती

हणन
ू . Well, now see, दे वाने तझ
ु ी जोडी अमे रकेत जळ
ु वन
ू ठे वल
हणंन
ू च तर आधी तो तु या मै णी या आयु यात आला. नीट

मसळला आ ण आता तू अगद

बनधा त या यावर व वास ठे ऊन तुझे

आयु य या या हाती सोपवू शकतेस. हे ह
असणार. नाह का?" मी फ त हो

हणाले.

"डे वड गेलाय कुठे पण? या या

याने आधीच लहून ठे वले

मम ये आहे का?"

अंतराने वचारले. मी नकाराथ मान हलवत

हणाले,

"आप या दप
ु ार या जेवणानंतर याला ऑ फस मधून कॉल आला

होता. या या मंब
ु ई या ऑ फस म ये काल रा ी चोर झाल . आता तो इथे
आला

हट यावर याला तथे जाऊन तपास करावा लागेल.

हणून तो

मंब
े काह च दवस तथेच राह ल. बघ अगद न शबात
ु ईला गेला. बहुतक

लहून ठे व या माणे, याला नको असले या जागेतन
याची रवानगी झाल .
ू

आता आप याला अगद मोकळे पणाने तुझे काम करता येईल. हो ना?" मी
हसत तला

हणाले यावर ती

"हो यार. बघ ना

हणाल ,

हणजे तो जर असता तर तुला या या सोबत

राहावे लागले असते आ ण आप याला लपन
ू छपन
ू च सारे काह करावे लागले
असते." थोडं थांबून तने मा या डो यावर

नाथ बॉ ब फोडलाच,

"र मी, तुला काय वाटतं, तुझे आई बाबा डे वडला पाहून कसे रऍ ट

होतील? ते ल नाला वरोध नाह ना करणार?" मी बेडवर मागे टे कून माझे
डोके मा या गड
ु यावर ठे वले आ ण दब या आवाजात

हणाले,

"अरे यार, अंतरा, हे च तर मोठे चॅ लज आहे ना डे वड समोर. मा या
आई बाबांना पटवणे फार कठ ण आहे . ते गे या सतरा वषापासन
ू पु यात या
एक मो या

लब चे मबर आहे त, आ ण यांना यां या इतर मबर प रवारांत

यांची इ जत खूप यार आहे . या

लब नुसार आपण आपला मराठ बाणा

जपला पा हजे, मराठ मुल ंनी यां या जातीत नाह तर कमीत कमी मराठ
मुलाशीच ववाह करावा. असे हे लोग मानतात आ ण तसेच करतात.

हणून

तर माझी आई मा या मागे लागल ये. ती सतत मला वचारत असते, 'कुठे
बाहे र नाह ना तुझं काह ? तसं काह च क

नकोस बाई, तुझे बाबा आ ण मी

त डावर पडू नाह तर. आमची खूप इ जत आहे मंडळात, ते सव धुळीला
मळे ल.'

I know, ह

तची ओ हर रऍ शन आहे पण ती अशीच आहे ." मी

खांदे उडवत तला सां गतले, तशी ती लगेच
"काह च काळजी क

हणाल ,

नकोस. मी आहे ना. मी येईन तु या सोबत

तु या आईबाबांना पटवायला, आ ण आप याकडे द

त काका आहे त. यांना

आपण आधी सांगू. मला खा ी आहे ते न क आप या बाजूने तु या सोबत

उभे राहतील. तुझे स ये काका आहे त ते. यामुळे आपलं काम न क होईल.
Dont worry." ती मला पाठ वर थोपटत
वाटू लागले. मी लगेच आनंदाने

हणाले,

हणाल . यामळ
ु े खरं च मला हलके

"गुड आय डया, काका जर मधे पडले तर माझं काम न क होईल

आ ण तसेह डे वडला पाहून सव त डात बोटं घालतील हे मा

न क ." मी

हसले आ ण वषय बदलत पुढे बोलू लागले,
"आता आपण दस
ु या

नाकडे वळूयात. न क चक
ु लं कुठे ? ते च ह

सगळीकडे पाहून झालेय का? तुझी खा ी आहे , तू महावीर आजोबांसोबत
जे हा ते माग शोधले ते हा तू नीट पा हलेलेस का?" अंतरा तचे कपाळ
चम यात पकडून, डोळे मटून वचार क

लागल . जणू काह च ती माग या

आठवणींमधे जाऊन सव काह पु हा पाहत होती. मी तला अिजबात ड टब
केले नाह . कदा चत शांतपणे वचार केला, तरच आप याला हवे ते उ तर
मळू शकेल. अचानक अंतरा उठून उभी रा हल आ ण आनंदाने मला
हणाल ,

"र

या... माधवने मला या च हाब ल सां गतले या आधी महावीर

आजोबांसोबत मी काह माग पा हले होते. ते मला पु हा बघायला हवे. चल,

चल....आपण आताच जाऊयात. सॅक घे तझ
ु ी. Get ready" मी दे खील उठले.
आता जेवणाची वेळ होत होती. मी आ चयाने

हणाले,

"आता? अगं आता रा
आज दवसभर तु ह
जरा नाराजीने

झाल ये. तू आ ण माधव थकला असाल ना.

याच कामात होतात, मला सोडून." शेवटचं वा य मी

हणाल . यावर ती लगेच थो या नाटक रागात

हणाल .

"आता हे उगाच बोलून दाखवू नकोस हा. आधी तो अ वनाश गोरे

आ ण आता डे वड, या दोघांमुळे तू आम या सोबत येऊ शकल नाह स. आज
डे वड जाणार आहे हे आधी समजले असते, तर तू ह आल असतीसच ना
आम या सोबत. आता चल लवकर. माधवचा जीव टांगणीला लागलाय, ते
कोठार मळाले नाह

हणन
ू . मी याला

याला ते कोठार शोधून दे णार

ॉ मस केलंय क लवकरात लवकर

हणून. याला परत जावे लागणार आहे

गाय ीकडे. आप याला एकदाचे ते कोठार मळाले क मग तो परत जाऊन
गाय ीला तथे घेऊन जाईल. नंतर ते काय ते बघन
ू घेतील." ती थोडी थांबल
पण लगेच

वतःला सावरत

हणाल ,

"मी माधवला सांगून चौकात घेऊन येत.े तू पण ये. तु याकडे पंधरा

म नटे आहे त. Your time starts now." एवढं बोलून ती नघून गेल . मी

हसले आ ण कामाला लागले.

It’s time for fun. असं

वतःशी पुटपुटत माझी सॅक भरायला

घेतल . काश मी हे सव डे वडला सांगू शकले असते. पण नाह

याला हे

कळता कामा नये काह च गो ट अंधारातच रा हले या ब या. कारण माधवचे
अि त व या सव घटनेशी अवलंबन
ू होते. तशी ती क बडी अगद

नरोगी

जगल होती. यामुळे मला खा ी होती माधव इथे रा हला तर याला काह च
शार रक बदल जाणवणार नाह . मा या अंदाजाने ते पोटल हे आता या

काळाशी सम वय साधन
ू आहे . तो एक फ त दरवाजा आहे आतन
ू बाहे र
आ ण बाहे न आत जा याचा. मी तयार होताच माझी

म नीट बंद क न

बाहे र गेले.
****
अंतरा
"अरे वा! तु ह दोघे तर मा या आधीच येऊन थांबलात." समोर

उ या असले या माधव आ ण र मीला पाहून मी

हणाले. मी अंघोळ क न,

कपडे बदलन
ू आले होते आ ण माधव व र मी मा

आपापल बॅग घेऊन

मी दो ह हात या दोघां या त डासमोर धरत मी

हणाले,

माझीच वाट पाहत होते, काह से रागाने. कोणी मला काह बोलेल या आधीच

"सॉर मला उशीर झाला. काह ह बोलू नका, ओके. मला अंघोळ

के या शवाय

े श वाटले नसते, मी उगाच चड चड केल असती. आप याला

जा त काह लांब नाह जायचंय या मु य दारा बाजू या खोल त जायचंय.
"ठ क आहे "
"ओके"
असे दोघे एकाच वेळी

हणाले आ ण आ ह

या खोल त गेलो. तथे

पोहचताच मी यांना सच
ू ना द या,
"हे कपाट आप याला सरकवावे लागेल. येथे खाल जा यासाठ माग
आहे ." मी पुढे होऊन कामाला लागले आ ण माधव दे खील पुढे होऊन कपाट
ढकलू लागला. काह
मधून मोठा

म नटात याने ते बाजूला केले. र मीने त या सॅक

ू ाइवर काढला आ ण कपाटा खाल ल लाकडी फळी या फट त

घालून ती वर खेचल . मग मी आ ण माधवने बाक या फ या वर उचल या
आ ण खाल उतर याचा माग आम या

लॅ श लाई स या

काशात

प ट

दसू लागला. आ ह खाल उतरलो. आता आ ह छो या या चौकोनी जागेत

येऊन उभे होतो. आ ह उतरलो या पाय यां माणे इतर त ह बाजूस ह
पाय या हो या, आ ण या पाय या भंतीला जोडले या हो या.

"या भंती सरकत असा यात, कारण माग या वेळेस याच समोर या
भंतीला उघडून मी माग या परस बागेत गेले होते." मी यांना मा हती दल .

र मी आ चयाने मी दाखवले या भंतीकडे पाहत

हणाल ,

"You mean, हा परस बागेत जा याचा स े ट दरवाजा आहे ?" मी
मानेने हो

मी ह

हणाले तसा माधव

हणाला,

" हणजे आता उर या या दोन बाजू या दोन भंती. एक काम क

भंतं बघतो, तु ह दोघी ती भंतं बघा. ते नशाण ल ात आहे ना

र मी." याने असे बोलताच र मीने मोबाईल अनलॉक क न याला आ ह
शोधत असलेले नशाण दाखवले आ ण खुणेनेच 'बघ मी हे मा या मोबाईलचे
वॉलपेपर ठे वलेय' असे सां गतले.
माधव हसत

हणाला,

"ठ क आहे , ठ क आहे . मी फ त आठवण आहे क नाह ते पाहत
होतो. चला कामाला लागू." तो उज या बाजू या भंतीकडे वळला आ ण आ ह
डा या.

मला आ ण र मीला ते नशाण काह सापडले नाह . पण पाचच
म नटात माधव ओरडला,
"अंतरा, लवकर ये. इथे ये." आ ह भराभर पाय या उतरलो आ ण
माधव उ या असले या पाय यांकडे वळलो. माधवला नशाण मळाले बहुतक
े ,

असे वाटून मा या नसानसातून

फुत या लाटा ओसंडून वाहू लाग या.

अंगावर सरस न काटा उभा रा हला. पण या या जवळ पोहचताच याने
आ हाला भंती या

या भागात पाहायला सां गतले तेथे ते नशाण न हते.

मी नराशेने याला

हणाले,

"न क काय बघायचंय? मला तर इथे ते नशाण काह
आहे ." तसा तो उ साहाने

दसत नाह

हणाला,

"हाच.... हाच आहे आप या भय
ु ाराचा माग...हाच." मा या आधी

र मीने वचारले,

"कशाव न?"
"अरे या भंती या फट म ये चकाकणारा दगड दसतोय का?" मी नीट
पा हले तर खरं च, एक, ओबड-धोबड, करडा पण थोडा काचेसारखा चकाकणारा
दगड भंती या इतर दगडांमधे, आ ण आम या टॉच या

काशाम ये चमकत

होता. तो एकच आ ण छोटासा होता. पण माधवने असे दगड आधी
पा ह यामुळे याने तो ओळखला. गाय ीला असे दगड अ पाजी भोसले

हणजे मा या खापर पणजोबांचे अजोबा, यां याकडे सापडले होते आ ण
यां या माफत भोसलचे गु तधनाने भरलेले एक कोठार वा यात कुठे तर

आहे असे गाय ीला समजले होते. असे माधवने आ हाला पु हा एकदा
सां गतले.

"Ok, ok तझ
ु ं ले चर संपलं असेल तर आपण ह

उघडायची याचा

भंत कशी

य न क या का?" र मी माधवला ग प करत

हणाल

आ ण भंतीला खांदा लाऊन जोरात मागे खेचू लागल . मग आ ह सु दा
तसेच क

लागलो. पण काह उपयोग झाला नाह .

" या.... हे असे उघडत नसेल. एखादा खटका कंवा बटण कंवा
आणखी काह

मळते का पाहू." मी सुचवले आ ण आ ह पु हा एकदा शोधू

लागलो. नाह ...तसे काह च आ हाला मळाले नाह . आता पु हा एकदा नराशा
वाटू लागल होती.

"माधव, आता काय करावे?" मी वचारले.
"काह तर माग न क असेल." तो

हणाला.

"फ..... क यार....." अशी शवी दे त र मीने पाठ भंतीला टे कल
आ ण जोरात हाता या मुठ ने भंती या एका दगडावर जोरदार थाप ठोकून
दल आ ण तो दगड भंती या आत या बाजूला पडला.
"ओह...शीट.... लागलं." असं

हणत तने भंतीकडे वळत तने पंच

मारले या ए रया कडे पा हलं आ ण आ हा दोघींचे हात पटकन आम या
त डावर गेले.
"माधव" आ ह एक

ओरडलो.

"फँटॅ ि टक...माग सापडला." माधव सु ा ओरडला. आ ण खाल बसून

याने आता तयार झाले या ख यात हात घातला पण याचा हात काह

जा त आत जाईना. मग मी खाल बसले आ ण माधवला बाजल
ू ा करत मी
हात आत घुसवला.

"मला हाताला एक काठ सारखे काह तर लागतेय." मी असे
माधव उ साहाने मला

हणताच

हणाला.

"खेच ती काठ , बहुतक
े
त या मुळेच हा दरवाजा आतून बंद असेल."
मी हो हणत जोरात ती काठ कंवा जे काह ते खेचले. तसा कररर असा

आवाज झाला. आ ह

तघांनी भं तला खांदे टे कवले आ ण जोरात हसका

दला आ ण अखेर स...... अखेर स या भंतीचा एक मोठा आयाताकृती भाग

उघडला गेला. आ ह कंबरे भवतीचे टॉच चालू केले. हातातले टॉच लाईट बंद

केले. आ ह पु हा एकदा उं चव यावर होतो आ ण खाल उतर यासाठ पाय या
हो या. आ ह खाल उतरलो. आम या टॉचचा

काश वगळता समोर ल ख

काळोख होता.
माधवने आ हाला थांबायला सांगीतल आ ण ख यातुन आपला

मोबाईल काढून, यात
नकाशा काढू लागला.

ॉ ग ऍप चालू केला. आ ण तो बोटाने च ,ं नाह

मी कुजबुजत याला वचारले,
"माधव काय करतोयस?"
"अगं तो आपण कुठे आहोत हे बघतोय." माधवने होकाराथ मान

हलवन
ू र मी या बोल याला दज
ु ोरा दला.

"आईश पथ! र मी तल
ु ा कसं कळलं हे ."
"कारण आपण कुठे आहोत हे पाहावे असे मा या सु दा डो यात आले

होते." ती हसत

हणाल . यानंतर माधव पढ
ु े सांगू लागला.

"आपण आता वा यात आहोत. हा सरळ र ता बहुतक
े चौकातन
ू

होऊन मग माग या जंगलाकडे जात असावा. ठ क आहे आपण आता चालणे
सु

क या. हातात सुर वगैरे घेऊन ठे वा, सौर णासाठ ." याने या या

बॅगेतन
ू एक बंद चाकू बाहे र काढला आ ण आ हाला मागे ठे ऊन
चालू लागला. आ ह याखेर ज आम या ल याकडे वाटचाल सु

वतः पढ
ु े

केल होती.

-----

भाग २४

-----------------------------------------------------अंतरा
टॉच या

काशात मी घ याळात पा हले तर रा ीचे नऊ वाजून गेले

होते. जेवणाची वेळ तर उलटल होतीच पण चोर ग चीतील तो अदभूत परदा
उघडून बंददे खील झाला होता. असे वचार चालता चालता मा या डो यात
येत होते, तर माझे संपूण ल

आम या धाडसी आ ण कदा चत शेकडो

वषापासून जपले या एका मो या रह यावर टकून होते. आ ह भुयारात सव
नीट पाहत पढ
ु े पढ
ु े चालत होतो. आ ह आधीच ठरव या माणे अगद

हल या पावलाने आ ण श य होईल ततक शांतता पाळत वाट नेईल तथे
चाललो होतो.
माधव सवात पुढे होता. अचानक काह पावलांवर आ हाला भुयाराचा

शेवट दसू लागला. आ ह हळू हळू या जवळ जाऊ लागलो तसे तो एक
दरवाजा अस याचे आ हाला

पोहचताच आ ह थांबलो. सव
घर क न होती. तीथवर या
न क च लागल असणार,

प ट दसू लागले. अखेर स दारा समोर

नीट पा हले. को यांची दाट जाळी सगळीकडे

वासात बर च तट
ु लेल जाळी आम या अंगावर

नच नाह . या शवाय वेगवेगळे कडे जागो जागी

फरत होते. माधवने दारावर हातातील टॉच लाईट फरवला. तसे ते दार
आ हाला अ धक नीट समजले. मला आधी ते ओबड धोबड खडकांचे बनलेले
दार वाटले होते पण खरं तर ती वतुळे होती, लहान-मोठ वतुळे . ते वतुळांचे
दगडी दार पाहून मला अचानक काह तर आठवले,

"माधव? तू मला अशाच दरवा याब ल आधी सां गतले होतेस ना? तू

जंगलात ख

यात पड यावर तुला सापडलेले दार, हे असेच होते का?" मी

या दाराकडे नरखून पाहत

हणाले आ ण एक

णह न थांबता माधव ने

पटकन मला उ तर दले,

"हो, हे अगद तसेच दार आहे . मला वाटते हे एखादे कोडे असावे. जे
सोडव या शवाय ते उघडणार नाह बहुतक
े ." यावर मा या आधी र मी हळू
आवाजात

हणाल ,

"Look at the patterns, काह ठरा वक वतुळे च अगद सार या

आकाराची दसत आहे त, आ ण ती अगद
आहे त." त या

नि चत अशा अंतरावर दसत

हण या माणे आ ह दे खील नीट पा हले तर खरोखरच काह

वतुळे अगद लहान होती, सार या आकाराची होती आ ण यांना जर एका
पाठोपाठ पा हले तर अ धकचे च ह बनत होते.

"अ धक. माधव, नीट बघ याचे अ धक चे च ह बनतेय. मला वाटतं
या च हातील वतळावर
जर आपण दाबले तर? ते उघडेल कदा चत. बाहे रची
ु
भंत पण तर अशीच दगड पडून उघडल होती." मी अपे ेने या याकडे

पा हले तर तो हसत

हणाला,

"असेल ह तसे, पण या दारा मागे जर खिजना असेल तर न क च हे
दार उघडणे ततके सोपे नसावे. हे बघ, मी बोलत होतो ते इि पक चे नशाण
या भंतीवर आहे ." याने बॅटर बाजू या भंतीवर दाखवल आ ण आ ह
इत या दवसापासून शोधत असलेले एकात एक गंत
ु लेले असे इि पक,

क वर, बदाम आ ण चौकट सारखे नशाण अखेर स आ हाला सापडले होते.

र मीने चपापून वचारले,

" हणजे, हा प का तोच दरवाजा आहे ? या मागे खरं च, सोनं आहे ?"
र मीने आ चयाने वचारले. मी आ ण माधवने एकाच वेळी होकाराथ मान
हलवल . डोळे मोठे करत र मी उदगारल ,
"ओह!!!" यावर मी लगेच

न वचारला,

"हो पण आता हा दरवाजा उघडावा कसा?" मला अगद घाई झाल
होती ते दार खोलायची. पण मी माझी घालमेल आत या आत क डून ठे वल

होती. ल या या एव याजवळ पोहोच यामळ
ु े कदा चत माझी ि थती हसू क
रडू अशी झाल असावी. याउलट माधव अ तशय शांत आ ण गंभीर दसत
होता. तो एकटक या दरवा याकडे पाहत होता. मी माझे ल
वळवले तर तीह माधव

र मीकडे

माणेच ते दार नरखून पाहत होती.

"आता काय डो यांनीच दरवाजा उघडणार क काय तु ह दोघे. मला

वाटते ह छोट वतुळे आपण हात लाऊन पाहुयात."असा

हणतच मी

डा याबाजू या सवात प ह या वतुळावर हात ठे वला आ ण का कोणास ठाऊक
पण मला वाटले क आपण ते दाबन
ू पाहूया.

हणन
ू मी मा या अंग याने

या वतुळा या म यावर दाब दला आ ण काय आ चय! तो म य भाग आत

गेला व तथे ख डा तयार झाला.
"Holy hell!!" असं

हणत र मी उज या बाजूला गेल आ ण तने

माझे अनक
दाब दला. माधवने वेळ न दवडता मध या
ु रण करत वतळावर
ु

उ या रे षत
े ील वतुळे एका मागोमाग एक आत ढकलल . आ ह जवळ जवळ
एका म नटात अ धक चे च ह बनवले होते.

बाहे र

जसे मी शेवटचे मधील वतुळ आत ढकलायला गेले तसे ते आपोआप

या बाजस
ू बाहे र पडले आ ण आ हाला टॉच या

काशात चावीसाठ चा

खाचा या मध या होल म ये सहज दसला.
"चावी, आप याला याची चावी हवी." मी, माधव आ ण र मीकडे
पाहत

हणाले. हसत हसत र मी

हणाल ,

"मला असं वाटतंय आपण लाई ह ि हडीओ गेम खेळतोय.

यात

आधी गु त माग शोधायचा. तो एकदाचा मळाला क मग कोडं सोडवायचं,
नंतर चावी मळवल क खिजना मळवायचा मग मशन अकि

लश."

माधव या ग धळले या नजरे ला माझी नजर भडल आ ण मी र मीकडे वळत
तला

हणाल ,
"मॅडम तुमची अ तआतुरता आवरा आता. माधवला इंटरनेट माह त

आहे . याला अजून गे मंग, सोशल मी डया यांचा प रचय हायचाय, यामुळे
तू बोलल स ते या या डो याव न गेलेय." यावर माधवने फ त होकाराथ
मान डोलावल आ ण तो ते क -होल नीट पाहू लागला.

"ओके, आपण याला नंतर गे स दाखवू पण आता काय करायचं

याची चावी कुठून आणायची?" र मी दाराकडे हात दाखवत

हणाल

यावर

मी लगेच माझी सॅक पाठ व न काढून समोर घेतल आ ण तची चैन उघडत
हणाले,

"अरे फक र नॉट, मी आहे ना. तल
ु ा आठवतं, मी जे हा इथे आले

होते ते हा आम या जु या लॉकरचा ताबा घेतला होता. या लॉकर म ये एका
पेट त खप
ू चा या हो या. एव या चा या पाहून मला वाटलेच होते क या
वा यात न क असे दरवाजे असावेत नाह तर पे या तर असा यात

यां या

या चा या असा यात. यानंतर दरवेळी भुयार माग शोधतांना मी चा यांची
पेट सोबत घेत.े ह पाहा." मी ती लोखंडी पेट माधव आ ण र मी समोर

धरल . ते दोघेह आ वासन
ू मा याकडे आ ण पेट कडे पाहत होते. शेवट
भानावर येत माधव

हणाला,

"यात आप याला अशी चावी शोधायचीय िजचे पढ
ु चे टोक अ धक

आकाराचे असेल. हे बघा, हा खाचा अ धक या आकाराचा आहे ." माधव बोलत
होता ते हाच मी पेट उघडून पटकन चावी बाहे र काढल . तो सांगत हो या
या वणनाची एकुलती एक चावी मा याकडे पेट त होती.
"ह घे चावी." मी चावी माधव या हातात ठे वत

हणाले ते हा

माधव या चेह यावर आधी आ चय आ ण यानंतर लगेच आनंद फुलून उठले.
मी ह हसले ते हा र मीने मधे पडून आम या आनंदात मठाचा खडा
टाक याचे काम केले,

"हे इतकं सोपं कसं असेल? हा आता, हे दारावरचे चं ह काह
कोणाला सहज शोधता येणार नाह पण तर ह ...कसं काय? माझा खरच
व वास बसत नाह आहे . माधव लवकर उघड रे ते दार. मा या पोटात
अगद गोळा आलाय." माधव पढ
ु े झाला. सु वातीला चावी जे हा अगद

तंतोतंत या खा यात बसल ते हा आ ह आनंदाने एकमेकांकडे पा हले,
र मीने तर उ याच मार या. मग मो या क टाने माधवने खटके द यामुळे
अखेर स ते दार थोडेसे उघडले. आता एक ध का दे ऊन आ ह सरळ आत
जाऊ शकणार होतो आ ण आत आ हाला अपे

त ते आहे क नाह ते

समजणार होते.
"मला तर, अ लबाबा आ ण चाळीस चोर वाल

फ लंग येतय
े . याला

पण असाच एका गह
ु े त खिजना सापडला होता." तने माधवकडे पाहत मा हती
दल . याने डोळे फरवत तला वेडावले आ ण दार जोरात आतील बाजूस

ढकलले.

आत काय असेल? हा

न आता सट
ु ला होता. आ ह आत गेलो

ते हा आत एक मोकळी खोल होती. आ ह आले या दारा या व
आणखी एक दार होते

बाजूस

याला आतून लाकडाचे अ धकचे च ह बनले होते.

पु हा एकदा भयाण नराशा आम या पदर पडल होती. बराच वेळ कोणी

काह च बोलले नाह . या नश द वातावरणात जीव गुदम त जाईल क काय
असे मला वाटून गेले. मी माधवकडे पा हले. तो भुवया एकवटून काह तर

वचार कर त होता. र मी हल या पावलांनी चालत या दहा/दहा या खोल त

काह

मळते का ते पाहत होती. तेथील भंती संपूण दगडा या हो या आ ण

या दगडांमधे बरे च दगड हे आ हाला या भय
ु ारा या सु वातीला सापडले या

दगडा माणे होते.

मी पढ
ु े होऊन ते दगड भंतीतन
ू नघतात का ते एक एक दगड खेचन
ू

पाहू लागले. काह च

य ना नंतर एका दगडाला मी खेचले असता तो मा या

हातात आला आ ण या सोबतच सो याचं एक नाणं ह पडलं. माधव आ ण
र मी एका

णात मा या बाजल
ू ा येऊन उभे रा हले. आ ह ते नाणं नीट

नरखून पा हले. या या एका बाजूवर काह तर

ल हले होते. तर दस
ु या

बाजल
ू ा भोसलचे नशाण होते. हो भोसलचे नशाण. जे नशाण आ ह जागो
जागी शोधत होतो ते या मु े वर होते, याचाच अथ हे भोसलचे

वतः घडवलेले

सोने होते.

आता आ हाला

न पडला होता क बाक चे सोने कोठे असेल.

कंबरे ला लावलेला चाकू काढून मी तो या ख डयात घालन
ू पा हला पण ती
जागा पोकळ असेल असे काह मला जाणवले नाह . मग माधवने हातोडी

हातात घेऊन आजू बाजूचे दगड काढले पण आम या हाती काह लागले नाह .
आ ह

हणाल ,

य न क न घामाघम
ू झालो होतो. शेवट र मीच धापा टाकत

"Guys, I think आप याला इथे आता तर काह
आपण खूप वेळ

य न केलाय आता. एक काम क

मळणार नाह .

आपण परत जाऊ. म त

जेऊ, झोपू आ ण उ या न या उमेद ने पु हा इथे येऊन शोधू. काय?" ती फार
आशेने आम या कडे पाहत होती.

"माझे सु दा डोके चालत नाह आहे आता. माधव? जायचं का?" मी

वचारले. मा या चेह याकडे पाहून माझा थकवा याला सहज जाणवला

असावा. तो लगेच आ ह आलो होतो या दाराकडे वळत

असं

हणाला,

"चला मग. आजचा काय म इथेच संपवू आ ण उ या पु हा येऊ."

हणतं तो दारातून बाहे र जातच होता ते हा याची नजर दारा बाजू या

भंतीवर खळल . आ ह दोघी दे खील या या दो ह बाजूला उ या रा हलो.

भंतीत काह तर फसवून ठे वले होते. माधवने ते वीटकर रं गाचे कापड बाहे र

काढले याची गाठ सोडवल तर आत एक कागद आ ण माझी पन होती.

"अरे ह तर माझी ख यांची पन. जी आप याला प ह या भेट त तुला

मळाल होती." मी असे

हणताच माधवने मानेने होकार दला.

"आई श पत!!! आण तो कागद इकडे. तु ह दोघे ती पन पाहत

बसा." असं बोलून र मीने तो कागद उघडला. ती एक च ी होती. र मीने ती
च ी मो याने वाच यास सु वात केल ,
***
आषाढ, सन १९५५,
आज अखेरचा दवस,
कोठार खाल झाले आहे . शोध नसावा. मी ते साथक लावले.

अपे

त यि त जर हे प

वाचत असेल तर याला ता पय समजले

असेल अशी आशा..
अपे
न

त य तीने अगद

नःसंकोश हा माग कायमचा बंद करावा, ह

वनंती.
***
र मीने वर पा हले व

हणाल ,

"ह गाय ी होती, बरोबर? आ ण अपे

त य ती

हणजे तु ह दोघे

कंवा तुम या पैक कोणीतर , हो ना? आ ण याचा अथ, आपला शोध

संपलाय. This is it?" मी काह बोलणार या आधी माधवनेच त या
नांची उ तरे दे यास सु वात केल ,
"हो, ह

पन मी गाय ीला दल होती. ती तने

हणून मु ामूनच इथे ठे वल आ ण १९५५ ते आता

आप या य त र त जर इतर कोणा या हे प
समजू नये हा तचा उ ेश असावा.

वतःची ओळख

हणजे २०२० दर यान

हाती आले, तर याला काह

हणन
ू ती हे असे को यात आप याला

सांगून गेल क भ व यात तु हाला काह च भेटणार नाह
आता बंद करा". एक द घ उसासा टाकत माधव पुढे

यामुळे हा माग

हणाला, "आपला शोध

संपला आहे ." माधव आप या गालावरची खळी दाखवत

हणाला होता. आता

तो अगद शांत दसत होता. या यासाठ जणू काह सव गंत
ु ा सुटला होता.

मलाह तसेच काह से वाटत होते पण माधव माझा होऊन इथे रा हल क नाह
हा

न अजून मा या डो यात कायम होताच, यामुळे थोडे दडपण होते.
****

माधव
पहाट एवढ रमणीय असू शकते? शांत, सुगंधी आ ण

स न.

या वडाखाल बसून मी आज एकूण एक प यांचे संगीत ऐकू शकत

होतो. खरं तर ते मा या काळजालाच भडत होतं, असं

हणायला हरकत

न हती. मा या मनावरचे मळभ आता दरू झाले होते. माझे डोके यो य वचार
क

लागले होते. माझे आयु य बदलून टाकणारा तो नणय, मी आज घेतला

होता.

काल रा ी खुप

य न के यानंतर आ ह

होते तसे बंद केले आ ण वा यात परतलो.

तघांनी भुयाराचे ते दार

हाणे उरकून जेवणासाठ

माजघरात भेट याचे ठरले. यानुसार महावीरने आम यासाठ गरम केलेले

जेवण आ ह शांततेत जेवलो. नाह , मी शांततेत जेवलो. र मी आ ण अंतरा
यांनी श य तत या

प ट करणासकट आमचा भुयार

पु हा एकदा रं गवून सां गतला. मी मा

वास महावीर समोर

पूण वेळ शांतपणे, गालात या गालात

हसत पोटभ न जेवलो. फार वषानी माझे पोट एवढे त ृ त भरले होते असे

मला वाटले. याचे कारणह तसेच होते. अखेर स एक अ यंत मह वाची घटना
आज घडल होती. गु त धन कुठे आहे हे आता उघड झाले होते, याची चावी
मा या हाती लागल होती, यामुळेच आता सुमीकडून भोसले उ योगा या
इ तहासाचा पाया घातला जाणार होता.

मी त या आयु याचा सह वासी होऊ शकलो नसलो तर

मा यामाफत त या सुखद

वासाचा माग मा

खुला होणार होता. ह

क पनाच मळ
ु ात मला अ वरत संतु ट दे त होती.

माग या वेळी मी परत मा या काळात गेलो होतो ते हा सवात आधी

मी गाय ीला जाऊन भेटलो. तला पा हले आ ण अंतराची आठवण मनाला
चटका दे ऊन गेल . तचा आवाज ऐकून अंतराचा आवाज ऐक यासाठ कान
आतुर झाले होते. तचे हसणे अंतराचे वाटू लागले होते. तचे डोळे , तचे

नाक, सव सव काह मला अंतराची आठवण क न पु हा भ व यात जा याची
ओढ नमाण करत होते. पण यावेळी मी

वतःला सावरले कारण मा या

समोर माझी बालमै ण सुमी ह गाय ी भोसले बनून अपे ेने उभी होती.

यामळ
ु े च खंट
ु ला बांधले या बैला माणे माझी अव था झाल होती. मोकळे

रान समोर दसूनह तेथे जाता येत न हते, पण आता? आता हा बैल मु त
होणार होता.

खरे च, या वडाखाल बसून, मन अगद

स न झाले आ ण मु य

हणजे शांतपणे वचार क न यो य माग सापडला. मी असा वचार करत,
समोर ल बागेकडे पहात बसलो होतो. तेव यात बुटांचा आवाज ऐकू आ यामुळे
माझी तं

तुटल . मी बाजूला पा हले तर र मी आ ण अंतरा हसत हसत

मा या दशेने येत हो या.

"काय मग, म टर मजनू, इथे एकटे च काय करताय?" र मी मा या

बाजूला बसत मला
बसत अंतरा

हणाल . मी काह बोल याआधी मा या दस
ु या बाजूला

वतः कडे बोट दाखवत तला

हणाल ,

"या लैला ब लच वचार करत असेल, हो ना?" त या आशा
दलखल
ु ास बोल याने मला अगद हलके वाटत होते. मी हसलो आ ण माझा

हात त या खां याभवती टाकत तला

हणालो,

"हो, मी आप या ब लच वचार करत होतो. मी परत गे यावर तझ
ु ी

मला कती आठवण येईल, मला तुला पु हा कधी भेटता येईल, वगैरे वगैरे."
मी जरा गंभीर होतं

हणालो आ ण या दोघींचा चेहराच उतरला.

"म कर करतोयेस ना तू?" र मीने खोटे हसत वचारले आ ण

अंतराकडे पा हले. अंतरा मा याकडे रागाने बघत होती. आणखी चडवावे
हणून मी

हणालो,

"खरं च माग या वेळेस मी हा मोबाईल सुमीला दाखवला होता ना

ते हा तचा चेहरा पाह यासारखा झाला होता. भूत पाहून सु दा वाटणार नाह
एवढ

भती तला सु वातीला वाटल होती मग हळू हळु ती सावरल अथात,

मी सव समजावून सां गत यानंतर. मी वचार करतोय, या खेपेस काय घेऊन
जाऊ तला दाखवायला?" थोडे वचार करत मी

हणालो होतो. मी या

दोघींची थ ा करतोय हे यांना कळलेच नाह , अंतरा चडून उठल आ ण
हणाल ,

"ती चावी नेऊन दे तला, तेवढच बस झालं." ती सरळ वा यात
नघन
ू गेल आ ण मी खदखदन
ू हसलो ते थेट र मीचा धपाटा मा या पाठ वर

बसला ते हाच थांबलो,

र मीला

"अरे ..... लागले ना! कशाला मारतेस तू मला." मी पु हा थ े त
न केला.

"I think, आम या सोबतीत तुह

बघडला आहे स. कुठे गेला तो,

गंभीर आ ण शांत माधव. कोण आहे स तू?" तने हसत हसत मला वचारले
ते हा मी गंभीरपणे तला उ तर दले,

"तो माधव १९४७ म येच रा हला आ ण हा खरा माधव आहे , जो इथे
राहणार, या या अंतरा सोबत." माझे उ तर जणू काह

तला लाख मोलाचे

वाटले होते तने मला आनंदाने मठ मारल .

"आईला खरच? हे आप याला अंतराला सांगायला हवं. मी आताच

जाते. Thank god!!! बरे झाले अखेर स दे वाने तुला बु ी दल तर." ती
जा यासाठ उठल ते हा मी तला थांबवले व

मला

हणालो,

"र मी, हा मा या आयु यातील सवात मोठा नणय आहे आ ण तो

वतः तला सांगायचाय. ल ज." ती हसल आ ण मानेनेच होकार दे त

जवळ जवळ धावतच आत नघून गेल . मी मा
रा हलो, व वध प यांचे मधरु संगीत ऐकत.

डोळे मटून शांत बसून

***
१३ ऑग ट चा पूण दवस आ ह पु यात भटकंती कर यात आ ण

गाय ीसाठ येथील आधु नक गो ट

वकत घे यात घालवला. तो अदभूत

परदा जर अंतरा आ ण गाय ीमुळे तयार झाला असेला तर

याचा पुरेपूर

वापर करणारा मी एकमेवं य ती ठरलो होतो. अरे हो! मा या य त र त
एक ती क बडी तेवढ भा यशाल ठरल होती आ ण ती अजूनह

यवि थत

जगल दे खील होती. ती क बडी मी गावातील कंु दा काकंू या अंगणातून चोरल
होती.

असो, ठर या माणे आता पु हा एकदा मी, अंतरा आ ण र मी

वा या या चोर ग चीवर उभे होतो आ ण माझी परत भूतकाळात जा याची
घ टका जवळ आल होती, अंतराने माझा हात घ
अजन
ू ह

पकडून ठे वला होता.

तला न क ठाऊक न हते, क मी त याकडे परत येणार आहे .

त या चेह यावरची उदासीनता आ ण भतीच मला सव काह सांगून गेल

होती. मी तला

हणालो,

"काळजी घे. जा त कामाचा ताण घेऊ नकोस." माझे बोलणे ऐकून ती

डोळे मोठे करत मा याकडे के वलवा या नजरे ने पाहतच रा हल .

नऊ वाजले तसे मी अंतरा व र मीकडे पु हा एक नजर टाकल आ ण

हसत हसत, काह ह न बोलता हातातील कपडे, व तू पु तके आ ण चावी
ठे वलेल बॅग घेऊन पाठमोरा होऊन

काशात

वेश केला. अंतरा आ ण

र मीकडे पाह यासाठ वळलो ते हा मा या डो यासमोर फ त
मी भूतकाळात येऊन पोहचलो होतो.
आजची तार ख होती,
१४ ऑग ट १९४७.
-----

काश होता.

भाग २५

-----------------------------------------------------माधव
मी एक द घ वास सोडत ग चीतुन आत मा या खोल त पाऊल

टाकुन, आतून बंद असलेला खोल चा दरवाजा उघडला. हातातील बॅग मा या
कपाटात नीट ठे वल . यानंतर सम
ु ीला

हणजेच गाय ी व हनीला

शोध यासाठ बाहे र पडलो. सकाळची वेळ होती, यामुळे ती
अस याची दाट श यता होती.

हणूनच मी माझी पावले

वयंपाक घरात

वयंपाक घराकडे

वळवल . तांदळा या खर चा म त घमघमाट सट
ु ला होता. मा या आयु यात
सुमीनंतर मी आणखी कोणाला मह व दले असेल, तर माई या हात या या
खर लाच. आम या लहानपणी कोणाचा वाढ दवस असला, कंवा कोणती

आनंदाची वाता असल , सण असला क ह खीर हमखास बनत असे. मी
वयंपाकघरापाशी पोहचताच माईला आवाज दला,
"माई, ए माई. मी आलोय." असं
रा हलो. अपे े माणे गाय ीह

हणत त या समोर जाऊन उभा

तथेच खीर ढवळत बसल होती. मला पाहताच

तचा चेहरा आनंदाने उमलला.
"अगं बाई!! बघ मी

हटलं न हतं तल
ु ा गाय ी, आज मला पहाटे

पासूनच वाटत होते क , माझा माधव येईल

हणंन
ू , बघ आलाच तो." ती असं

हणत असतानाच मी त या पाया पडायला वाकलो, ते हा तने

मा या केसांतन
ू हात फरवला. मी मनात

ेमाने

हणालो, 'माई हा तझ
ु ा मायेचा

पश मी कायम मा या

दयात साठवन
ू ठे वेन.' मला कळलेच नाह क , मी

त याकडे एकटक, डो यात पाणी आणून पाहत होतो ते. ती मला भानावर

आणत

हणाल ,

"एवढ आठवण येते

हातार ची, तर कशाला जातोय मंब
ु ईला, तुझं ते

घर कशाला हवंय तुला. तु यासाठ आहे ना एवढा मोठा वाडा. थाट क तुझा
संसार इथेच." माई ह काने मला
पुसले, यानंतर

हणाल आ ण पदराने माझे डोळे तने

वतः या डो यालाह पदर लावून ओलावा पुसला. मी

गाय ीकडे पा हले तर ती काह ह न कळ यामळ
ु े
झाले

हणंन
ू खुणावत होती. मी लागल च

नाथक नजरे ने मला काय

वतःला सावरले आ ण माईला

वचारले,

"बरं माई, आज खीर कोण या खुशीत केल आहे स गं? कोणाचा

वाढ दवस आहे क कोणता सण आहे आज?" माई हसल आ ण
"थ ा करतोस काय

हणाल ,

हातार ची? अरे आज रा ी भारताला

वातं य

नाह का मळणार! रे डओवर ब याच दवसांपासन
ू घोषणा होताहे त. पेपरात
छापून येतंय. एवढे च काय, तर काँ ेसची माणसे ग लो ग ल वद दे त

सुटल येत. आज घरा घरातून दवाळसण साजरा होतोय बघ. आपला वाडा

पा हला असशीलच कसा सजवलाय पता यांनी, फुलांनी. मेले ते फरं गी, जाऊ
दे त एकदाचे." माई दात-ओठ खात बोलल आ ण तने र तसर बोटे मोडल

इं जां या नावाने. तसा मी खळखळून हसलो आ ण गाय ीकडे वळून बोलू
लागलो,

"गाय ी व हनी, मा या म ाने खेळणी पाठवल आहे त यशू

बाळासाठ . येतस
े का, मी दे तो तुला. माई येऊ दे त का हला मा या सोबत.
झालं आहे का इथलं काम?" माई मान डोलावत गाय ीला

हणाल ,

"हो हो, खीर शेवटचे यंजन होते, ते झाले बनवन
ू . मी करते

आवराआवर इथे, तू जा या यासोबत." मी जाता जाता वाट भ न खीर

खा ल आ ण गाय ी सोबत मा या खोल त आलो. आत पोहचताच सरळ मी
आणलेल बॅग बाहे र काढल आ ण यातन
ू काह खेळणी, कपडे, गाय ी

साठ चे काह सामान मी तला दाखवू लागलो. शेवट अंतराने त यासाठ

पाठवलेले ग ट मी बाहे र काढले आ ण त या समोर धरले. तने ते हातात
घेत आ चयाने वचारले,
"हे रे काय माधव?" यावर मी लगेच

हणालो,

"हे कॅल यूलेटर आहे . मोठं मोठ ग णते सहज कर यासाठ . यात हे

बघ हे असे सेल घालायचे." मी तला सेल घालून दाखवले वं पुढे

हणालो, "हे

तु यासाठ खास अंतराने पाठवलेय" मग मी तला हे कसे वापरायचे ते

शकवले. त यासाठ ते अगद अनमोल अस या माणे तने याला छातीशी

कवटाळले व ती

हणाल ,

"माधव, मला हे खप
ू आवडले. परत जाशील ते हा अंतराला न क

सांग. बरं आता मला सांग, या कोठाराचे काय झाले? सापडले का ते?" मी
मनापासून हसलो. आज तला मी जे सांगणार होतो यात मला जो आनंद

होत होता, काय सांगू. मला या खिज याचे काह मोल न हते, हाव न हती.
पण गाय ीसाठ ते शोधून दे ऊन मला मान सक सुख मळणार होते. मी
ताटकळत उ या असले या गाय ीला

हणालो,

"हो, कोठार सापडले आहे . मी चावी सोबत घेऊन आलोय. आता

आपण जाऊन ते उघडूयात आ ण तू ते सोने काढून घे कंवा हवे ते हा थोडे
थोडे घेत जा. आता जायचे का आपण?" ती मा याकडे व वास न

बस या माणे नुसती बघत होती. बहुतक
े , तला वाटले असावे क मी तची

चे ठा करतोय. ती काह बोलणार या आधीच मी त यासमोर हात धरतं
हणालो,
"अगं मी खरं च सांगतोय. आ ह ते कोठार खरं च शोधलेय. फ त ते
रकामे होते. अथात या काळात ते तू पुरेपूर वापर यामुळे आ हाला काल

केवळ एक नाणे पुरावा

हणून सापडले." आता मा

उमटले. तने तचे दो ह हात छातीशी घ

धरले.

त या चेह यावर हसू

"माधव!! थांब...थांब...माझा वास अडकतोय बहुतक
े . मला खरं च

आधी व वास बसला न हता क तुला ते कोठार मळाले

हणून.

आता....आता नाह . आता नाह जाऊ शकतं आपण. दप
ु ारचे जेवण झाले क
नानांनी क तन ठे वलेय चौकात. ते हा एकदा सगळे

यात गंग
ु झाले क

आपण जाऊ. ठ क आहे ?" मी त या ग धळले या आ ण याबरोबरच
आनं दत झाले या चेह याकडे पाहत हसत होतो. मी मानेने त या

नाला

होकार दला. तशी ती लगबगीने मा या खोल तून नघून गेल .
****
ठर या माणे मी आ ण गाय ी सवा या नजरा चुकवून वा या या

माग या बाजूस परस बागेत गेलो. चौकात क तन जोरात रं गले होते. व ल
नामाचा गजर चालू होता. गावातील जवळ जवळ

येक घरातून माणसे,

बायका, पोरे जमले होते. रा ी बारा पयत सारे दे वाचा धावा करणार होते

आ ण यां या पर ने हा ऐ तहा सक दवस साजरा करणार होते. वा यात
जागोजागी पण या लावून रोषणाई कर यात आल होती. दप
ु ार या जेवणानंतर
गाय ीने

वतः इतर बायकांसोबत मळून वा या या मु य दाराबाहे र मोठ

रांगोळी रचल होती. मी अ तशय संयमाने पूण दवस तची वाट पा हल
आ ण आता अखेर स आ ह

नघालो. वा यातील दारा बाजू या खोल त

हणजे िज यातून परवा आ ह भुयारात गेलो होतो, या खोल तून खाल

भुयारात उतरणे श य न हते. कोणीह आ हाला सहज खोल त शरतांना
पा हले असते यामुळे परस बागेतील दस
ु रा माग मी नवडला होता.

मी येथे ये याआधीच परसातून गु तमागात कसे उतरायचे ते पाहून

ठे वले होते. यामुळे मला इ ट भंत लगेच सापडल आ ण ती जोरात ढकलून
आ ह आत गेलो, आ ण ती पु हा होती तशी बंद केल . गाय ी या
चेह यावरचे आ चयाचे भाव पाहताच मी तला
"गेल

क येक वष आपण परसात येतोय पण असा इथून वा यात

जा याचा मागह असू शकतो असे
मानेनेच हो
बॅग होती

हणालो,

णभर ह वाटले न हते. हो ना?" ती

हणाल . मी कंबरे भोवतीचा टॉच लावला होता. मा या पाठ ला

यात अंतराने उपयोगी ते सव सामान भ न दले होते. आ ह

आता पाय या उत न छो या या चौकोनात उभे होतो. मी गाय ीला बोट
दाखवून सां गतले,
"या दारातन
ू आप याला आत जायचेय. चल." मी पाय या चढून या

भंती पी दरवा या समोर जाऊन उभा रा हलो. मा या मागून गाय ी दे खील

येऊन उभी रा हल .

"अ पाआजोबांकडे सापडलेले दगड." गाय ीलाह बरोबर तोच
चमकणारा दगड दसला होता. मी तला लगेच

हणालो,

"हा बघ हा दगड आत ढकलन
ू असे हे दार फट तन
ू हात घालन
ू

उघडायचे. ये तू उघडून बघ." तने दगड पडले या मोक या पोकळीत हात

घातला आ ण संपूण ताकद लावून फळी खेचल आ ण कररर आवाज होऊन
दार उघडले.

"शा बास!!" मी उदगारलो. "चल आता आप याला बरच चालत
जायचेय." असे

हणत मी दार उघडले आ ण आ ह आत सरळ चालू लागलो.

मी तला अ धक मा हती दे ऊ लागलो. आ ह कशा

कारे हा माग शोधला

आ ण इतर माग शोधले, तसेच अंतरा आ ण माझे नाते, र मी कोण, डे वड
कोण. एकंदर त माझे भ व यातील दवस कसे गेले हे सव मी तला स व तर
सांगू लागलो. आ ह ग पा मारता मारता कधी या दगडी दाराकडे पोहचलो
कळलेच नाह .

दारासमोर उभे राहताच मी तला

हणालो.

"ह बघ, ह आहे ती भंत िज यात तो दरवाजा दडलाय. ते
उघड याआधी मला तुला माझा एक मह वाचा नणय सांगायचंय सुमी." तने
काह शा काळजीने मा याकडे पा हले. मी लगेच
"घाब

हणालो,

नकोस. मी काह असे तसे करणार नाह . मी...कायमचे

भ व यात अंतराकडे जा याचे ठरवलेय. उ याच. माझी इथल गरज आज
संपेल आ ण मला आता कळून चक
ु लंय क , त या शवाय माझे आयु य

अपूण आहे आ ण तला ह मी त या सोबत हवाय." हे ऐकताच तची कळी
खुलल आ ण या पाठोपाठ थोडे दःु खह मला जाणवले.

"मी तु यासाठ खूप आनंद आहे माधव. मा या मते िजथे आपले

ेम असेल तथेच आपण असायला हवे. तू मा या आयु यात नसशील पण तू

सतत मा या आठवणीत अि त वात राहशील." तने मा या हातावर तचा
हात ठे वला. यावर मी माझा हात ठे वत त या

हण याला दज
ु ोरा दला.

यानंतर मी तला या भंतीतील कोडे कसे सोडवायचे, ते दार कसे
उघडायचे हे दाखवले आ ण आ ह आत पोहचलो. तर आत पु हा एकदा

माझा चांगलाच अपे ाभंग झाला होता. परवा

माणेच ती खोल आजह

रकामीच होती. सोने होते कुठे ?
मी आ ण गाय ीने एकमेकांकडे

नाथ नजरे ने पा हले. तला माझी

नाराजी आ ण ग धळलेले भाव सहज समजले. ती आ वासन दे त मला
हणाल ,
"ते सोने आप याला न क इथेच सापडणार बघ. एवढे सोने असे
सहज कसे मळु शकेल? चल आपण नीट शोधय
ू ा." आ ण आ ह सव

शोधायला सु वात केल . मी मा या बॅगेतून हातोडी काढल आ ण जागो जागी
ठाकठूक क

लागलो. गाय ी एक पाय ज मनीवर आपटू लागल आ ण असे

करत करतच या खोल या अगद म यभागी गेल . यानंतर काह वेळातच
तने मला आवाज दला. "माधव इकडे ये लवकर."
मी धावत त या बाजूला गेलो.
"या ज मनीवर तझ
ु ी ती हातोडी मार पाहू." ती

हणाल तसा मी

लगेच खाल बसलो आ ण ज मनीवर हातोडी आपटू लागलो. जमीन पोकळ
होती. खूप वार के यावर ज मनीला एक भेग पडल . गाय ी दे खील मा या

बाजूला बसून, अ तशय उ साहाने माझे काम पाहत होती. मी हातोडी चालवून
चालवून अगद घामाघूम झालो होतो. आता हात कापू लागले होते, पण

मा या या मेहनतीचे यो य ते मोल आ हाला मळत होते. आता जमीनीवर ल
भेगा खूप वाढ या हो या. शेवटचा एक जोरदार फटका दे ऊन, मातीचा मोठा

भगदाड आतील पोकळीत पडला. मी आत टॉचने पा हले तर तेथे जवळ जवळ
चार फूट खोल आ ण लांब या लांब असा आयता कृती ख डा होता. यात

व श ठ अशा खूप लाकडी पे या एकावर एक रचून ठे व या हो या. आकाराने

या जवळ जवळ मा या कोपरापासून हातापयत लांबी या आयताकृती हो या.

यातील जवळची एक पेट मी उचलल . याला टाळे होते. मी हातोडीने ते
टाळे फोडले आ ण पेट उघडल आ ण आ ह दोघांनी एकमेकांकडे आनंदाने
पा हले. पेट सो या या मोहरांनी संपूण भरल होती. दोन कलोतर सोने
न क असावे यात.

काह ह न बोलता, गाय ीने दस
ु र पेट उचलल आ ण मा या माणे

हातोडीने तचे टाळे तोडले. यातह अशाच सो या या मोहरा हो या. आ ह

एका पाठोपाठ एक सहा पे या उघड या. सहाह अशात भरले या हो या. जोर
जोरात वास घेत, गाय ी मला जड आवाजात

हणाल ,

"माधव.... आपण िजंकलो. मा या अपे ेपे ा अ धक सोने आहे इथे
तर. तेह

कती यवि थत पे यांम ये ठे वलेय. एक एक पेट नेऊन मी सहज

धनजीशेठ ला वकून पैसे मळवू शकते. आठवते ना, मी शेठजीं या मुल ला
एकदा सापापासन
ू वाचवले होते,

यामळ
ु े ते मा याशी अगद

ेमाने वागतात,

एवढच नाह तर ते मला दे खील यांची मुलगीच मानतात." असे

हणत तने

एक द घ उसासा सोडला. हातोडी मा न थक यामुळे मी खाल मांडी घालून
नीट बसलो आ ण बॅगेतन
ू पाणी काढून यायलो.
"चला
तला पाणी दे त

हणजे आता तू तु या कामाला सु वात क
हणालो, तने ते घेतले आ ण "हो" असे

शकतेस तर." मी
हणत ते यायले.

मी उठलो, त या हातून पा याची बाटल घेतल , मग तीह उठल आ ण
आ ह सव होते तसे नीट ठे वले. गाय ीने एक पेट सोबत घेतल आ ण
आ ह बाहे र पडलो.
परसात परत येताच गाय ीने पेट मा यासमोर धरल आ ण ती
हणाल ,

"ह घे, परत जाशील ते हा घेऊन जा. हवे तर अ या पे या ने यास
तर काह हरकत नाह . अंतराला दे . तू ह वापर." त या या बोल याने मला
हसू आवरलेच नाह . ती गंभीरपणे पाहत होती आ ण मी दलखुलास हसत
होतो. शेवट

वतःला सावरत मी

हणालो,

"अगं खुळे, मला आ ण अंतराला हे सोने नकोच होते मुळी. तला या

संप तीची काह च गरज नाह आ ण मी मा या बु ीचा यो य उपयोग क न
सहज पैसे कमावू शकतो. यांची गरज तुला आहे . हा खिजनाच मुळात

भोसलचे नशीब बदलव यासाठ दडवन
ू ठे वला होता जण.ू आता तच
ू तो
स कारणी लावून भोसलचे नाव

स

करशील आ ण पुढे जाऊन सातासमु ा

पार भोसले उ योग आप या भुजा पसरवेल. मी खूप भा यशाल आहे , क या

इ तहासाचा मी एक भाग होऊ शकलो." मी छाती ठोकत तला सां गतले ते हा
ती गालात या गालात हसल आ ण मानेनेच सव पटून होकार दे त

हणाल .

"पुरे पुरे, जा त हरभ या या झाडावर चढवू नकोस आता मला. मी ह

पेट घेऊन
हणत ती

वयंपाकघरातून आत जाते. तू बाहे न आत ये, काय?" असं

वयंपाकघरा या परसाकडील माग या दाराने आत नघन
ू गेल .

मग मीह वळसा घालून चौकात गेलो आ ण क तनात सहभागी झालो.

शांत आ ण त ृ त मनाने समोर वटे वर उ या असले या व ला समोर

नतम तक झालो.
****
अंतरा

"काय झाले असेल यार र मी? यांना सोने मळाले असेल का? तो,
तो परत येईल का गं मा याकडे? श पत!! रा भर झोप नाह लागल मला. ते

दोघे ग चीवर दे खील एक

आले नाह त क मला काह समजेल." मी फार

आशेने मा या समोर उ या असले या र मीकडे पा हले, ते हा ती आपले हसू
दाबत मा याकडे पाहत होती.

"काह बोलशील क अशीच हसत बसशील मा याकडे पाहत? कती गं
तू नल ज. मा या अव थेवर हसतेस तू. तुझं बरय. तुला भेटलाय ना आता
तझ
ु ा

स चा मग. तु यासाठ सातासमु ा पार वमानात बसन
ू आलाय तो

तु याकडे." ती लगेच मला थांबवत

हणाल ,

"हो आलाय खरा, पण आप या या
तुझा

स चा मग हा तर काह

टोर ची हरोईन तू आहे स. ते हा

प यांचे अंतर कापून तु याकडे येईल. बघच

तू." मी हतबल होऊन मा या बेडवर पडले आ ण तला

हणाले,

"कोणास ठाऊक? काय झाले असेल तथे. माधवने जा याआधी मला
याचा परत ये या या नणयाब ल ठामपणे सांगावे, या अपे ेने मी

णो णी

याची वाट पा हल . पण तसे काह झाले नाह . याने मला काह च सां गतले
नाह ." मी डोळे मटून घेतले. माझा गळा दाटून आला होता. मी कसे बसे
वतःला सावरले होते.

"अंतरा, काह ह झाले तर आपण आज ग चीवर जाणार आहोत.
कळले? तो आला तर ठ क नाह तर नाह ." मी खंबीर होत डोळे उघडले आ ण
े श हो यासाठ बाथ म म ये गेले. मा या मनावर या ओ यामळ
ु े असेल

कदा चत, पण आज जॉ गंग क न, मला जा तच थकवा आला होता.
वडाखाल दे खील बसावेसे वाटले न हते.
आता जे काह असेल, ते

वीका न मला पुढे गेलेच पा हजे, असे

वतःला समजावत संपण
दवस मी कामांम ये घालवला. र मीने दे खील
ू

वतःला कामात झोकून दले.
होती

रा ीचे जेवण आटोपून आ ह ग चीवर पोहचलो. आज १४ ऑग ट

हणजे भत
ू काळात १५ ऑग टची सकाळ.

"र मी, तो आलाच नाह तर? तथे आज १५ ऑग ट ना. मग ते
वतं ता दवस साजरा करत असतील तर?" र मी हसल वं

हणाल ,

"झाला असेल ए हाना साजरा क न. मी तल
ु ा आता पयत या

अनुभवानुसार सांगू शकते क , माधव जर वा यावर असेल तर तो ग चीवर
न क येणार आ ण तुला याने काय काय केले हे न क सांगणार.
नेहमी माणे." यावर मी होकाराथ मान डोलावल .
"हो, हे मा

खरं आहे तझ
ु ं, बघय
ू ा, नऊ वाजतच आले आहे त आता."

आ ह दोघी आ ह आखले या पड या या सीमेजवळ उ या रा हलो. हळू हळू,
काशाने ती जागा यापून टाकल आ ण मा या समोर तो उभा मला दसला,

आप या संद
ु र ख या दाखवत हसणारा माधव.

याने हात पढ
ु े केला होता. खां याला मोठ बॅग अडकवल होती. मी

पटकन माझा हात पुढे क न याला मा याकडे खेचत असतांनाच या या
मागून आणखी एक आकृती येऊन उभी रा हल आ ण मी आ चयाने डोळे
व फारले.

अगद मा यासारखी दसणार गाय ी मा यासमोर आज
उभी होती. तची नजर समोर अ
पण तने दस
ु याच

य ात

य झाले या माधवला शोधत होती बहुतक
े .

णी मला हाक मारल ,

"अंतरा. अंतरा." अगद मा यासारखाच आवाज. या आवाजात आ ण

त या बघ यात अशी एक ओढ होती क मी माझा बाजूला उ या असले या

माधवला, र मीला वसरले आ ण रे षे या आत पाऊल टाकले.
पा हले तर र मी आ ण माधव मा या

णभर मागे

ट आड झाले होते. मी गाय ीकडे

वळले.
"अंतरा, दे वाने तुला मा याच मदतीसाठ पु हा ज माला घातले

असावे, तझ
ु े अगद मनापासन
ू आभार." असे बोलतच तने मा या हातावर
हात ठे वला आ ण तची आकृती मा या डो यादे खत काळोखात वी
मा या आजब
ू ाजच
ू ा

लागल .

काश दे खील अंधारात बदलू लागला आ ण अखेर स पु हा

एकदा मा यासमोर केवळ काळोख होता. मी मागे वळले तर र मी आ ण

माधव मा याकडे आ चयाने पाहत होते. भानावर येताच दोघेह मा या जवळ
आले आ ण सवात आधी माधव

हणाला,

"आता न क झाले काय?" मी काह ह न कळून खांदे उडवले आ ण

या या मठ त शरले.

"तू मा याकडे परत आलास? कायमचा?" मी मो या आशेने वर

या या डो यात पा हले. ते हा या घा या डो यांम ये पाणी दाटले होते. ते
पाहून आता पयत अडवले या मा या अ ंूचा बांध दे खील फुटला आ ण मी
रडत रा हले. तो मा या केसांतून हात फरवत रा हला. काह वेळाने र मी
दे खील आ हाला येऊन बलगल . याने तलाह

ेमाने जवळ घेतले.

कालांतराने आ ह शांत झालो आ ण एकमेकांपासून वेगळे झालो ते हा

माधव, ते

हणाला जे ऐक यासाठ माझे कान अगद आतुर झाले होते.

"मला गाय ीने एक मोलाचा स ला दलाय, िजथे आपले

ेम असेल

तथेच आपण असायला हवे. अंतरा मी माझा काळ मागे टाकून कायमचा

तु याकडे परत आलोय. गाय ीला तचे सोने मळाले आ ण मला माझे." तो
मा या गालाव न हात फरवत
ल

वेधत र मी
"अ...

ते हा ती

हणाला. ते हाच घसा साफ करत आमचे

हणाल ,
म.....मी काह बोलू का ?" आ ह एकदम त याकडे पा हले

हणाल ,

"माधव तसेह तू आता इथे अडकला आहे स असे मला वाटते." आ ह

नाथ नजरे ने तला पा हले ते हा ती पढ
ु े

हणाल ,

"मला वाटते ते पोटल कंवा तो परदा आता कायमचा बंद झाला आहे .
या कारे अनपे
अनपे

तपणे या सवाची सु वात झाल होती, याचं

तपणे या सवाचा अंतह झाला आहे .

तला म येच थांबवत मी

कारे

हणजे ह माझी थअर आहे ."

हणाले,

"याची खा ी आपण उ या रा ी क च."
****
सतत तीन रा ी आ ह चोर ग चीवर फे या मार या, पण पु हा

आ हाला ते पोटल दसले नाह . खरं च मा या हाताला झाले या गाय ी या
पशाने जसे ते पोटल तयार झाले होते तसेच ते आता बंद झाले होते.
कायमचे.

हणजेच आता माधवह कायमचा मा याजवळ राहणार होता.

मा या मनातील एकटे पणाची ती क दट भावना दे खील आता पूणपणे

नाह शी झाल होती.

अशाच एका सं याकाळी आ ह चौघे परसात खु या मांडून चहा पीत

बसलो होतो, तेव यात

वयंपाकघरातन
ू

वीण ने मला हाक मारल ,

"अंतरा बाईसाहे ब, जरा
इतरांना

वयंपाक घरात येता का?" मी उठले आ ण

हणाले,
"ह ल हा

वीण मला जेवणात काय बनवावे हे सारखे वचारत

असतो, या डे वड मुळे. आलेच बघून तो काय
माना डोलाव या आ ण मी
बघताच

हणतोय ते." सवानी फ त

वयंपाक घरात माग या दारातून गेले. मला

वीण लगबगीने चल
ु साठ चे सरपण असते या छो या खोल त गेला

आ ण काह तर लाल कापडात गंड
ु ाळलेल वह या आकाराची व तू घेऊन
आला.

"बाईसाहे ब हे मला सरपणा या आड ज मनीत सापडले. मी खांब
ठोक यासाठ कुदळ चालवल ते हा मला मळाले हे ." मी या व तू कडे
आ ण मग

वीणकडे पा हले. कोणी एवढं

ामा णक असू शकतं? नाह ,

खरं तर भोळा, अगद भोळा होता तो. मी हसले आ ण

वयंपाक घरातन
ू आत

मा या खोल त गेले आ ण ते काय आहे ते पा हले. तर ती डायर होती.

माझी आ ण माधवची काळी, चंदेर न ी असलेल . मी प हले पान पा हले तर
यावर गाय ी भोसले असे नाव ल हले होते. अध डायर मा या चांग याच
ओळखीची होती पण अ या डायर ची पाने जे हा मी चाळू लागले ते हा

मा या ल ात आले ह पाने गाय ीने तचा संपूण औ यो गक तसेच दै नं दन
वास लहून भरल होती. मी ती संपूण वाचल .

ह च ती गाय ीची डायर होती, िज या ब ल मा या आईला एकदा
समजले होते आ ण तला ती वाचायची होती. ह च तर मला ह शोधायची
होती आ ण आता जे हा मला ती

य ात मळाल ते हा मला समजले, खरं

तर ह डायर न हती तर एक परु ावा होता. मा या आ ण गाय ी या एक ,
अ व मरणीय

वासाचा.

-----

समारोप

-----------------------------------------------------सात वषानंतर.......
"Happy birthday!!!!!!, आमची फुलपाखरे आज पाच वषाची झाल

आहे त आ ण यां यासाठ काकाने खप
ू खेळणी आणल आहे त." पढ
ु े होत
आ या आ ण
काका

थम या मा या दो ह जु या मुलांना उचलत यांचा डे वड

हणाला. या या मागोमाग र मीने मा या तीन वषा या संयो गताला

उचलन
ू घेतले.
एके काळी सामसूम असणारा हा भोसले वाडा आता अगद िजवंत

होऊन उठला होता. झोपा यावर शांतपणे बसन
ू मी मा या समोरचे

य

अगद डो यात सामावून घेत होते.

सव अ यंत आनंदात नाचत, गात होते. माझी तीन मुले आ या,

थम आ ण संयो गता. डे वड, र मी आ ण माझा नवरा माधव. असे माझे
अगद मोठे कुटुंब आज मा या सोबत वा यावर जमले होते, खास आ या
आण

थमचा वाढ दवस साजरा कर यासाठ . आ ण हो.. आणखी दोन छोट

मंडळी ह होती, मो नका आ ण

यु न. ह डे वड आ ण र मीची दोन मल
ु े

अगद ता ह बाळे असतांना द तक घेतलेल . मो नका ह आता चार वषाची
होती. तचे नाव डे वडने या या आजी या नावाव न ठे वले होते तर

यु न

हा मा या संयो गता या वयाचा, तीन वषाचा. याचे नाव र मीने ठे वले होते,
तेह मु ामून, डे वडला बोलतांना जड जावे

हणंन
ू . अजूनह डे वडला

यु नचे नाव नीट उ चारता येत नाह आ ण

हसते. अजूनह

येक वेळी ह र मी याला

हचा खोडकरपणा काह कमी झाला नाह . माग या वष

महावीर आजोबा वारले, नाह तर आज तेह असेच आनंदात टा या वाजवत
असते.
कधी कधी मी वचार करते, जर सात वषापूव मी या वा यावर

आलेच नसते तर? आज मला माधवसारखा उ तम जोडीदार लाभला नसता.
र मी आ ण डे वड सारखे र ता या ना यापल कडले नाते जोडता आले नसते.
हे मा या समोर ल नंदनवन फुलले नसते. मी अमे रकेहून भारतात आले ते हा
अगद एकटे होते. आ ण मग, ते अनमोल, अ व मरणीय असे तीन म हने मी
भोसले वा यात जगले

याची पर णीती आज मा यासमोर आहे .

माधव परत आ यानंतर आमचे काह

दवस, हे

वीकार यात गेले क

तो खरं च आता कायमचा आम या काळात राहणार. पण मग मा या
मै णीने

य

संगावधान राखून सव सू े आप या हातात घेत आ हाला भानावर

आणले. आ ण ह जाणीव क न दल क , माधवला आता गरजेची तला सव
कागदप े र तसर बनवन
ू

यावी लागतील. यानस
ु ार मी, माधव आ ण र मी

मंब
ु ईला परत गेलो. म ह याभरात याची कागदप े बनवून घेतल . यावेळी

एक वशेष गो ट घडल . कागदप ावर आपल मा हती भरताना माधवने याचे
नाव माधव करमरकर असे न ल हता, माधव नानासाहे ब भोसले असे ल हले
होते. नंतर सव पेपस आ ण काड वर
खश
ु झाला आ ण

न हतो

हणाला होता,

वतःचे नवीन नाव पाहून तो खूपच

"मला सतत वाईट वाटायचे क मी नानासाहे ब भोसलचा मुलगा

हणन
ू , पण आज मी खरं च यांचा मल
ु गा झालोय. अंतरा बघ. मी

खरं च यांचा मुलगा झालोय. मला यांच नाव मळालय." हे सांगतांना याचे

डोळे पाणावले होते.
माधव अगद कसलेला वक ल अस यामुळे तो आम या भोसले

उ योगाचा कायदे शीर स लागार

हणन
ू काम पाहू लागला. एकपाठ

अस यामुळे काह म ह यांतच याने याचे डोके आता या काळाशी पूण

जुळवून घेतले आ ण तो इथ या लोकांमधे अगद सहज मसळला. मु य
हणजे दे वा या कृपेने तो अगद ठणठणीत होता. याला एका काळातन
ू

दस
ु या काळात आ यामुळे काह ह शार रक
दवस अचानक याने मला तो एक

ास झाला नाह . दर यान एक

न वचारला

याची मी अगद

आतुरतेने वाट पाहत होते,
"अंतरा, माझे संपूण आयु य हे तुझच
े आहे . काय तू मा याशी

ल नगाठ बांधून ते अ धक घ

करशील?" यावेळी मी हसून लगेच याला

होकार दला आ ण अ यंत सा या प तीने आमचे ल न झाले. यानंतर मी
अंतरा जयंत भोसले व न अंतरा माधव भोसले झाले. मा या आजोबांनी
बाबांकडे बोलून दाखवलेल इ छा, क मी ल नानंतर ह भोसलचे आडनाव
लावावे, ह दे खील यामळ
ु े आपोआपच पण
ू झाल .
र मी आ ण डे वडची ल ह

टोर तर फारच मजेशीर नघाल . डे वड

भारतात एक वषासाठ आला होता आ ण तेव यावेळात याला र मीला
वतः या

ेमात पाडून ल नासाठ मनवायचे होते. अथात, र मी याला

आधीच पटलेल होती हे उघडच होते, पण तर ह र मी ती. कुठल गो ट

सरळ करे ल तर श पथ. तने डे वडला अशी अट घातल होती. यानुसार तने
डे वड कडून खूप लाड क न घेतले आ ण नंतर एके दवशी 'मा या घर
ल नाची मागणी घालायला ये'

हणन
याला सां गतले. मागणी कशी
ू

घालायची आ ण काय बोलायचे तेह

या या कडून पाठ क न घेतले. डे वडचे

मराठ

यावेळी जरा क चेच होते. तो बचारा र मी या म कर ला फसला.
ठर या माणे मी, माधव, र मी, डे वड, आ ण द

त काका र मी या

आईबाबां या घर एके सं याकाळी गेलो, याला बघन
ू च र मीचे आईबाबा खश
ु
झाले पण प याने त डं उघडले आ ण पूण गडबड केल . तो या या इं जी
टोनमधे

हणाला,

"नम कार, मी डे वड ि मथ, मी तुम या मुल ला लाथ मारायला

आलोय. ती फार चकणी आहे , मी अ तशय मख
ू आहे . मला तम
ु चा हलवाई
क न

या." हे ऐकताच आ ह सव एवढे हसलो, बापरे . र मीचे आईबाबा ह

अगद मनापासून हसले. तेव याव नच यांना र मी आ ण डे वडचे नाते कसे
असेल हे समजले. डे वडला कळलेच नाह , याने

नाथ नजरे ने मला

वचारले क मी न क केले काय? मग र मीच उठल व
"आई याला

हणायचय क , मी तुम या मुल चा हात मागायला

आलोय, ती फार दे खणी आहे , मला तुमचा जावई क न
खरं च मख
ू

हणाल ,

या आ ण डे वड तू

हणजे मॅड आहे स." याला जे हा समजले क र मीने याला

पु हा एकदा उ लू बनवले, ते हा तो उठला आ ण च क तला उचलून बाहे र
घेऊन गेला. पुढे यांनी काय केले हे आ हाला कळले नाह पण नंतर काह

म ह यांनी ते दोघे ल ना या बंधनात कायमचे बांधले गेले. डे वडने चांगलाच
धडा घेतला आ ण आता तो अगद शु द मराठ बोलतो.
याने याचा जॉब सोडला आ ण आम या भोसले उ योगात तोह
सहभागी झाला.
"अंतरा, काय गं, कुठे तं

लागल तुझी. तुला ठ क वाटतंय ना. तर

मी तल
ु ा बोललेलो तल
ु ा नववा म हना सु

झालाय आता. दगदग करत

मंब
ु ईहून इथे नको येऊयात. तर तू काह ऐकले नाह स माझे." माधव
काळजीने अधा होतं

हणाला. तशी मी हसले आ ण

हणाले,

"माधव मी अगद म त आहे , आपल दो ह बाळे दे खील आतन
ु

तु हा सवाची मजा पाहून खुश आहे त. मी जरा आप या भूतकाळाचा वचार

करत होते. बाक काह नाह . तू जा...काह लागले तर मी हाक मारे न तुला."
तो हसला, "ठ क आहे " असं

हणत मा या कपाळाला आपले ओठ टे कवन
ू

पु हा एकदा मुलांकडे गेला. खरं च असा नवरा मळायला अगद भा य लागते.
मी सतत कामा न म त बाहे र असते ते हा तो मल
ु ांची संपण
ू काळजी घेतो
आ ण तेवढ च माझी दे खील काळजी तो घेतो.

होता.

मा या आजोबांना वाटत होते क भोसलना एक पु

हो याचा शाप

हणूनच बाबां या पढ पयत सवाना एक एक मुलगा झाला होता आ ण

मी ज माला येऊन हा शाप आता तट
ु ला होता. ते खरं मानाव क , आजोबांना
बाबा जे

हणाले होते क , हे सव भोसलचे खराब जी सचे प रणाम आहे त, ते

खरं मानावं? कारण खरं च आज मला एक नाह , दोन नाह , तर च क तीन
मल
ु े होती आ ण आणखी दोन लवकरच येणार होती. सारे च अनपे
आम यासाठ . मला नदान दोन तर मुले हवी होती

त होते

हणून संयो गता नंतर

आ ह सेकंड चा स घेतला आ ण आ हाला जुळी मुले अस याचा सुखद

ध का डॉ टरांनी दला. बर ते ठ क होते पण तन मुले झा यावर आमचे

कुटुंब पूण झाले असे आ हाला वाटत असतानाच दे वाने पु हा एकदा जु या
मल
ु ांचा

साद मा या पदर टाकला होता, अगद अनपे

त. मी माधवला

जे हा मा या तसयावेळेब ल सां गतले ते हा याचा चेहरा अगद
बघ यासारखा झाला होता. ते आठवून मी

वतःशीच हसले.

हा वाडा आ ह आतून डागडुजी क न अगद नवा कोरा बनवून

घेतला. यात जवळ जवळ दोन वष गेल . या एव या मो या वा यात आ ह
सवासाठ

वतं

खो या तयार क न घेत या. परस बागेतील काह भागात

मोठे ि व मंग पूल बांधले. लहान मुलांसाठ
करमणक
ू चे अनेक

ले ए रया बनवून घेतला.

कार आ ह वा यात आणले. आ ण आता जे हा आ ह

सव वा यावर नसतो ते हा ह पुरातन वा तू पयटकांसाठ उपल ध असते.
येथे लोकं र तसर बु कंग क न राहायला दे खील येतात आ ण या वा यात
राहून, येथन
ू पारं प रक जेवणं जेवन
ू , त ृ त होऊन जातात.

आता पु यात, श नवार वाडा, सारस बाग, पवती, या सवासोबत

आणखी एक पयटन

थळ जोडले गेलेय.

आमचा भोसले वाडा.
-------समा त------

