टोरी १०_५
रे णच
ू ा फोन आ यानंतर सभ
ु ाष िवचार क

लागला खरे असेल का हे ? सश
ु ांत असा कसा काय

िनघन
ू गेला आिण आता परत येतो आहे .इतकी वषर् याला रे णच
ू ी,सौरभची आठवण झाली नाही?
काय गौडबंगाल आहे हे पाहायला पािहजे,आिण सश
ु ांत आप याघरी येऊ शकत होता हे मा कडे का
गेला? सगळे च अनु तरीत प्र न आहे त.
सभ
ु ाष दस
ु र्या

िदवशी रे णक
ु डे गेला. हे मा ने याला ते दो ही कागद दाखिवले अक्षर सभ
ु ाषसारखे

वाटत होते.हे माला अजन
ू एक िचठ्ठी िमळाली होती यात दप
ु ारी ४ वाजता मी मा ती या मंिदरात
असेन असे िलिहले होते.रे णू या छातीत धडधडायला लागले. नक्की सश
ु ांत असेल िक कोणी
तोतया आप याला फसिवतो आहे . सभ
ु ाष बरोबर होता

हणन
ू ठीक होते. हे सगळ सौरभला

सांिगतले न हते.
रे णन
ू े घरी दे वाला नम कार केला, चार वाजता ते ितघे आिण सा या वेशातला एक पोलीस िमत्र
असे चौघे मा ती या मंिदरात गेले.पायरीवर एक दाढी वाढलेला साधू बसला होता. यांना पाहून तो
उठून उभा रािहला आिण याने नम कार केला.तो सश
ु ांतच होता हे ओळखायला कोणालाही वेळ
लागला नाही. याची उं ची, शरीरय टी आिण मख्
ु य

हणजे याचे

डोळे ,नक्की तो सुशांतच होता.

“मला माफ कर सभ
ु ाष,रे णू मी तुमचा गु हे गार आहे . मला फक्त तु हाला भेटायचे होते,मी
कसलीही मागणी करत नाही तुम याकडे,फक्त माझे

हणणे ऐकून घ्या.”

सभ
ु ाष आिण रे णू सश
ु ांत कडे बघतच रािहले असा उं चापरु ा, दे खणा सश
ु ांत, काय अव था क न
घेतली होती याने. मंिदरा या आवारात सवर्जण बसले.सश
ु ांत सांगू लागला,
“ऑिफस मधन
ू मी खरच दोन िदवसांसाठी या गु ं ना भेटायला गेलो,रे णल
ू ा सांिगतले नाही कारण
ितचा िव वास बसला नसता आिण ितला मला टे शन
रहायला भाग पाडले. यांना एकदा भजन

यायचे न हते. यांनी चार िदवस आणखी

हणन
ू दाखिवले तर ते

हणाले “ तुम अभी हमारे साथ

रहो,आजसे भजन गाना तु हारा काम है ”
मी यांना परोपरीने समजाऊन सांिगतले िक माझे कुटुंब आहे पण ते ऐकायलाच

तयार न हते.

यां या मते मला ई वराने यां या कडे भजन गायला पाठिवले होते. मी थोडे िदवस काढू इथे
असा िवचार केला, पण नंतर नजरबंद के यासारखे यांचे िश य मा यावर लक्ष ठे वायचे.तो र ता

िह इतका कठीण होता िक मला ितथून बाहे र पडणे शक्य न हते.मी यां या सांग याप्रमाणे
भजन गाऊ लागलो, बरे च भक्त आजब
ू ाजल
ू ा असायचे पण मी कुणाशी बोलू शकायचो नाही,
मा यावर सक्त पहारा असे.मा यामळ
ु े यांना खूप दिक्षणा िमळायची,फळ ,िमठाई कपडे सवर्
िवकून ते पैसे कमवायचे,चरस गांजा यायचे,मी या टोळीत पण
र् णे अडकलो होतो.
ू प
एका भक्ताला हे कळले ते हा याने मला गग
ुं ीची पावडर आणन
ू िदली,मी एकदा या सवार्ं या
पेयात ती टाकली आिण ते झोपले असताना तो भक्त मला बाहे र घेऊन आला तो पण मा या
बरोबर आला आहे . मा याकडे पैसे नाहीत यांना

याला,मला फक्त ते हढी मदत करा,मी

हे माला मु ाम हे िलिहले नाही कारण ितचा िव वास बसला नसता ”
सश
ु ांत या डो यातन
ू पाणी ओघळत होते.सभ
ु ाष याला

हणाला “सश
ु ांत असा िवचार क

नकोस

आ हाला तू िमळाला यात सवर् काही िमळाले,तु ही आधी दोघे घरी चला”
“ थांब सभ
ु ाष, मला आधी रे णश
ू ी बोलू दे ”
बाकीचे बाजूला गे यावर सश
ु ांत रे णल
ू ा

हणाला “ रे णू मला माफ कर,मी तुला खूप त्रास िदला,तू

एकटीने सवर् कसे सहन केले असशील?पण मी जे काही बोललो यातला श द न श द खरा आहे .
माझी तु याकडून कसलीही अपेक्षा नाही”
रे णन
ू े डोळे पुसता पुसता सश
ु ांतचा हात हातात घेतला आिण

हणाली“सश
ु ांत असे बोलू नकोस,मी

जसे भोगले आहे तसेच तू ही कमी नाही भोगलेस,मी एकटीच राहते,आपला सौरभ आता मोठा
ऑिफसर झाला आहे आिण आप याला सन
ू आहे , छोटा नातू आहे .आपण आता एकत्र राहून

या

सग याचा उपभोग घेऊ,एक िदवस िह असा गेला नाही िक मी तुझी आठवण काढली नाही,आिण
आता तू समोर आहे स तर मी तुला कसे जाऊ दे ऊ ? चल घरी चल, सश
ु ांत, आपले घर तुझी
वाट पाहत आहे ”
“रे णू तू मला क्षमा केलेस आिण accept केलेस यात मी भ न पावलो, तझ
ु ा प्र येक क्षण आनंदी
करीन असे मी तुला वचन दे तो ”
सभ
ु ाष ने सौरभलाही बोलावून घेतले होते सौरभने

आई बाबांना नम कार केला.इतके वषर् दे वाची

जी भक्ती केली याचे फळ सश
ु ांतला िमळाले होते. हे मा,सभ
ु ाष हा आनंद सोहळा लांबून बघत
होते.

