गाण्यामुळे रे णू झोपली खरी, पण रात्रभर ती अस्वस्थच होती. जाग आल्याबरोबर ततने घाईघाईने हे माला उठवले.
"अगं हे मा, हे पत्र तुझ्या दारात सापडलं; माझ्या मते पुन्हा तुझ्याच दारात एखादी चचट्ठी येण्याची शक्यता आहे .
क ं वा सुशांत स्वतः ....हे मा, माझं मन भरायाा घेतंय आता. मी ाय बोलत आहे , ु ठली आशा बाळगून आहे मलाच
माहहत नाही ...पण तू आधी घरी जा. मी येतेच ...."
हे माच्या दारात दस
ु री चचट्ठी होतीच. पुन्हा शेवटी सुशांतचे नाव होते. थरथरत्या हाताने हे माने चचट्ठी उचलून
वाचायला सुरुवात े ली:
"हे मा, मी आमच्या घरी गेलो तेव्हा दारावर अनोळखी माल ाचे नाव हदसले. रे णल
ू ा ु ठे शोध?ू ह्या अशा अवस्थेत
शेजारी जाणे उचचत वाटत नव्हते म्हणन
ू तुझ्या दारी आलो. तुला ालची चचट्ठी ममळाली नसेल दाचचत असं वाटलं.
असो. माझी

हाणी सांगतो.

तेरा वर्ाांपव
ू ी ऑकिस मधले टे न्शन वाढले. मी ाम प्रामाणण पणे

रत होतो, तरी माझ्यावर मी न े लेल्या

गोषटींचे आरोप रण्यात आले. नंतर माझी बाजू त्यांना पटल्यावर सुद्धा पररस्स्थती िार बदलली नाही. मानमस
तणाव वाढू लागला. बरे च हदवस असे गेले. मी घरी

ाहीही सांचगतले नव्हते. सांगायला हवे होते....ओझं हल ं झालं

असतं. मनःशांतीसाठी मी जवळच्या ए ा बाबाजींना भेटायला जायला लागलो.
ए दा बाबाजी म्हणाले, "हहमालयात माझ्या ओळखीचे उत्तम गुरू आहे त. तुला त्यांच्या डे नेतो."
दोन हदवसात परत येईन अशा तयारीत मी ऑकिसहून थेट प्रवासाला लागलो. हहमालयातले गुरू म्हणाले रहा
हदवस. बरा होशील. वाटले, बुद्धासारखे आपल्याला तत्त्वज्ञान प्राप्त होईल. जेवणात ाहीतरी ममसळले होते
ोणास ठाऊ , पण भान हरवून बसलो, व परत यायची इच्छाच झाली नाही. वर्े

शी गेली

ाही
ा

ळलेच नाही. मी दाढी

वाढवली. स्वरूपच बदलले माझे. ततथलाच झालो मी.
ाही वर्ाांनी हहमालयाच्या पायथ्याशी ए ा मंहदरात सल्ले दे उ लागलो. ए े हदवशी ए

बाई अगदी ावरीबावरी

माझ्या डे आली. नवरा पळून गेला होता...दोन लहान मुले...सगळं ऐ ल्यावर मी म्हणालो, "तो पळून गेला, चू
े ली त्याने. आधी ताव्य तनभावायला हवे होते."
माझ्या ह्या वाक्यामुळेच मला जाणीव झाली मी क ती चु लो ह्याची. मी गेलो तत्त्वज्ञानाच्या शोधात. पण रोजची
जबाबदारी सांभाळून रे णूनेच खरा ईश्वर साधला होता. मी मात्र आयुषयाला घाबरून पळून गेलो. चु लो मी.
पण ती मला माि रे ल ा? म्हणन
ू हे पत्र तुला मलहहले आहे . तूच ततला सांग सगळं . मला बघन
ू तुम्हाला धक् ाच
बसेल. परत हा मलहहणारा खरा मीच ा ही तुमची खात्री नसेल बहुते . म्हणून मी घरी येणार नाही. जवळच्यां
मारुतीच्या मंहदरात वाट बघीन तुमची उद्या."

हे माने दाखवलेले पत्र वाचून रे णू भारावून गेली.

ाय खरे ,

ाय खोटे , ाही ळतच नव्हते. रे णू आनंद, राग,

ाळजी, शं ा, ह्या ववचार-वादळात सापडली होती.
"हे मा, अगं सुभार्ला हे सगळं सांचगतल्या मशवाय मंहदरात जाणं बरं नाही वाटत बाई मला," असं म्हणून ततने
स्वतःच्या भावाला िोन वर सगळी बातमी हदली.

