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सश
ु ाांत

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि तततक्यात ततचा फोन वाजला.

हे मा फोनवि होती. " िे ि,ू उद्या ६ वाजता 'तप्ृ ती' मध्ये भेटू" इतके बोलून हे माने फोन
ठे वलाही. " ही हे मा अशीच आहे पहहल्यापासून. स्वतः ठिवते काही तिी आणि मी हो

म्हििाि असे धरूनच चालते पठ्ठी. " असं स्वतःशीच बडबडत िे िूनं एकीकडे पपशव्यांमधलं
सामान रिकामं केलं. पाऊस थांबायची लक्षिं हदसत नव्हती. िे िूला तशीही बाहे िची बिीच
कामं होती. मल
ु गा, सन
ू आणि मख्
ु य म्हिजे ४ वर्ाांचा नातू येिाि होते आठवड्यासाठी.
त्यासाठी खेळिी आणि इति खिे दीही अजन
ू बाकी होती.

उद्या 'तप्ृ ती' मध्ये जायच्या आधी जमलं ति बघू असा पवचाि किीत िे िन
ू ं सीडी प्लेअि

चालू केला. भीमसेनजींचं 'जौ मैं तोपे बललहािी' सरु
ु झालं. अनेकदा ऐकलेलं हे भजन ततला
भत
ू काळात घेऊन गेलं.

पंधिा वीस वर्ाांपव
ू ी सट्ट
ु ीत दिवर्ीप्रमािे िे िच
ू ी सगळी फॅलमली सभ
ु ार्कडे, िे िच्
ू या भावाकडे
गेली होती.

तेव्हा ततच्या वहहनीनं ततला पवचािलं, " अनायासे पिवा तुझा वाढहदवस आहे , काय दे ऊ
तुला, सांग."

सुभार् पटकन ् म्हिाला, " िे िूला काही द्यायची जरूि काय? She has everything. ब्रिन्दावनी
सािं गच्या काही चीजा मी एकत्र केल्यात, ती सीडी दे तो. िे िूबाई एकदम खश
ू होतील."

त्या आठविीनं िे िूला आत्ताही हसू आलं. दस
ु िी आठवि म्हिजे िे िूिचे न ् भावाचे वाद.
सुभार्ला लता मंगेशकि म्हिजे दै वत ति िे िू आशा भोसलेची भक्त. दोघींमध्ये कोि

श्रेष्ठ, सतत वाद चालायचे. सुभार् एकदा िे िूला म्हिालाही, "तुझे कान आहे त की कपाचे

कान आहे त?" तसंच िे िूचा आवडता िाग म्हिजे ब्रिन्दावनी सािं ग ति सुभार्चा आवडता

यमन. ' यमन मध्ये तो तीव्र मध्यम असा काही मजा आितो, वा व्वा .... ' म्हिायचा तो.
या सगळ्या आठविीतली तीव्र आठवि म्हिजे सुभार्-सुशांतची मैत्री. सुभार्चा हा खास

लमत्र म्हिून नेहमी घिी येिािा सुशांत िे िूचा लमत्र कधी झाला ते दोघांनाही कळलं नाही.
एक हदवस अचानक सुशांतनं ततला "आपि लग्न करूया !" म्हिून धक्का हदला.

"लग्न किशील का?" म्हिून तिी पवचािायचं ना. म्हिे लग्न करूया, िे िू तडकलीच.

"नाही" म्हिून धाडकन ् त्याला उडवून लावलं. पि सुशांत हाि मानिािा ति नव्हताच
नव्हता. िे िू भेटली िे भेटली की "आता तिी हो म्हि, फाि भाव खल्लास, Enough!!"

म्हित िहायचा. अखेि िे िूनं हाि मानली न ् एक हदवशी सुशांतच्या गळ्यात माळ घातली.
सुशांतच्या आठविीनं ती कळवळली. " असा कसा िे अचानक तनघून गेलास तू, " िे िू
स्वतः शीच बोलत िाहहली. तेवढ्यात डोअिबेल वाजली.

रे णूनं गुणगुणतच दार उघडलं. आता चकित व्हायचीच वेळ आली होती!! दारात

हे मा... चचंब भिजलेली, नजर थोडी बावरलेली आणण ओल्या िपडयांमुळे थरथरत
असलेली!

" अग िाय हे हे मा, धावतबबवत आलीस िी िाय? आणण आपण उद्याच तर
िेटणार होतो, अचानि िाय झालं? थांब आता आधी टॉवेलने िेस जरा पूस, माझे
िपडे दे ते, थांब जरा." रे णू बोलत बोलत आत गेली.

हे मा तशीच दारात णिळलेली... उिी राहहली. रे णन
ू ेच मग ततचे िेस पस
ु न
ू हदले.
आणण पन्
ु हा ववचारले, " हेमा, अगं सांगशील िा मला, िाय झालं?"

हे मा हळूच म्हणाली, " अगं िाही नाही, सहज मस्त चहा प्यावासा वाटला आणण

तझ्
ु या हातची िेिडा िजी िायची इच्छा झाली म्हणन
ू आले. इच्छा तीव्र झाली
म्हणन
ू पटिन ् तनघाले आणण गाडीने आले. पण पाकििंगपासन
ू तझ्
ु या दारात
येईस्तोवर ह्या मेल्या पावसाने मला अगदी धव
ु न
ू िाढले बघ."

" बरं बाई, आता िपडे बदल, मी चहा िरते आणण िजीसुद्धा. पण हे मे, जरा िांदा
चचरण्याची तसदी घे म्हणजे लविर भमळे ल िायला, बरं िा!"

रे णू आत गेली तशी हे माने पटिन ् णिशातून एि िागद िाढला. जाम ओला

झाला होता. िाहीच िळत नव्हतं िाय भलहहलंय त्यावर... फक्त नाव तेवढं नीट
वाचता येत होतं. ' सुशांत सरदे साई '.

हे माच्या मनातली चलबबचल बहुधा ततच्या डोळयांमध्ये डोिावली असेल
म्हणूनच रे णूनं मघाशी ततच्यािडे ववचचत्र नजरे ने बतघतलं. " िरं च ततला शंिा
नसेल ना आली, आपल्या अश्या अचानि येण्याबद्दल... चहा आणण िजी ...

िायपण िारण िाढलंय, व्वा! तसं डोिं बरं आहे आपल्याला! उगाच नाही आज
इतिं नाव िमावलंय.... (िशात ते माहीत नाही)!!!" हे माने स्वतःशीच एि
संवाद साधला आणण मग ती आत गेली.
रे णन
ू ं चहा तयार ठे वला होता आणण िांदाही चचरायला सरु
ु वात िेली. हे मा िपडे
बदलन
ू आली. हातात ओला चरु गळलेला िागद घेऊन िच
ु ीत बसली. िण
ु ेनेच

ततने रे णूला िांदा, सुरी आणण ती िाजी चचरायची रे णूची िास बशी माचगतली.

ओला िागद मांडीिाली लपवून ठे वला. पटापट िांदा चचरला आणण हात धव
ु ायला
हे मा उठली तशी िागद िाली पडला. ततच्या ते लक्षातच आलं नाही. पण रे णूने
तो उचलला आणण हे माला िण
ु ेनेच 'हे िाय?' ववचारले. हे माने ततच्यािडे बतघतलं
न बतघतल्यासारिं िेलं आणण चहाचा िप हातात घेतला.

" हे मा, मी ववचारतेय हे िाय आहे ?" आता मात्र रे णूचा आवाज थोडा धारदार
झाला होता. ती मोठ्याने म्हणत होती, "मला नक्िी सांगशील िा, तू अशी
धावतपळत, िावरीबावरी, पावसात भिजत फक्त चहा आणण िजी िायला
आलीस? आपण उद्याच िेटणार असून सुद्धा?"

हे माने मनात िाहीतरी ठरववले आणण एिेिा शब्दावर जोर दे त ती रे णूला

म्हणाली, " रे णू, सुशांत जजवंत आहे अजून. हा िागद त्याचा पुरावा आहे ...."
" िाय?" रे णू जवळपास िोसळलीच िाली.

हे माने रे णूच्या तोंडावर थंड पाण्याचा शिडकावा केला. ततला उठवून बाहे र सोफ्यावर बसवलं,
प्यायला पाणी दे ऊन ततला िांत करायचा प्रयत्न केला. रे णूही थोड्याच वेळात भानावर
आली.

"हे मा, तुझ्याकडे हा कागद कसा आला? काय शलहहलं होतं त्यात?" रे णूने प्रशनांवर प्रशन
ववचारायला सुरुवात केली.

"अगं, माझ्या दारात पडला होता. कुररयरवाला आला, म्हणून मी दार उघडलं तेव्हा सापडला
मला. ओला झाल्यानं अक्षरं पस
ु टच होती फक्त खाली सि
ु ांत सरदे साई एवढं च हदसतंय."

हे मा म्हणाली. " हे मा, कुठं ग िोधायचं ह्याला? थोडे का प्रयत्न केले. पोशलसांनाही यि नाही
आलं."

बारा वर्षं झाली. एक हदवस सकाळी कामावर गेलेला सुिांत घरी परत आलाच नाही आणण
आज हा कागद! काय बरं शलहहलं असेल त्या कागदावर? सुिान्तने स्वतः शलहहलं होतं की
कोणी जबरदस्तीनं त्याच्याकडून शलहून घेतलं होतं, काही समजेनासं झालं होतं दोघींना.
"मला वाटतं आपण पोशलसांत हा कागद दे ऊन पुन्हा missing ची तक्रार नोंदवावी. tv वर

पण 'आपण ह्यांना पाहहलंत का?' मध्ये पुन्हा जाहीर करावं." रे णू म्हणाली. हे माला वाटत

होतं की आपल्यापयंत चचठ्ठी पोहचली आहे तर काही हदवसांत सुिांत स्वतःच हजर होईल.
तेव्हा थोडी वाट पहावी.

त्या ओल्या कागदावरच्या सुिांत सरदे साई ह्या नावाकडे एकटक बघत रे णू स्वतःिीच

बोलत राहहली, " सुिांत कुठे आहे स रे त?ू कसा आहे स? अरे , तुला माहीत आहे का? आपला
सौरभ आता ककत्ती मोठा ऑफीसर झाला आहे ? 'ररजनल हे ड' अिी त्याची पोस्ट आहे .
आपल्याला चार वर्षांचा एक गोड नातूपण आहे, त्यांच्यासाठी तरी परत घरी ये."
त्याहदविी हे मा रे णूकडेच राहहली. रे णूला सोडून जाणं ततला उचचत वाटे ना. रात्रीच्या

जेवणासाठी हे मानेच मुगाच्या डाळीची णखचडी केली. घास काही घिाखाली उतरत नव्हता.
केवळ एक उपचार म्हणून दोघी जेवावायास बसल्या. वातावरण स्तब्धच होते. किातच

मन रमत नव्हतं. सौरभला फोन करून सांगावं का असा ववचार एकदा मनाला चाटून गेला
पण दस
ु ऱ्याच क्षणी " नको, त्याला नको आत्ताच सांगायला, ववनाकारण अस्वस्थ होईल.
आता येतातच आहे त ना ते सवव जण, तेव्हा पाहू." असं मनाला पटवन
ू रे णू हॉलमध्ये
येरझारा घालू लागली. ततने टीव्ही लावला. पण हातात ररमोट घेऊन सारखे चॅ नेल

बदलण्यापलीकडे ती काहीच करत नव्हती. हे मा वेगवेगळ्या ववर्षयांवर बोलन
ू ततचं मन

किात तरी स्स्थर करण्याचा प्रयत्न करत होती. " रे णू, घड्याळात बघ, वाजले ककती, अग
रात्रीचे बारा वाजून गेले. चल आता झोपायला, मग उद्या बघू काय करायचं ते" हे माने
ततला सांचगतलं आणण बेडरूममध्ये नेलं.

अंथरुणात रे णू तळमळत होती. संगीताचे स्वरच ततच्या मनाला उभारी दे ऊ िकतील असा
ववचार करून हे माने सीडी प्लेअर ऑन केला. ज्योत्नाबाई भोळे आपल्या अततिय मधरु
आणण तरल आवाजात गात होत्या ' ये झणण येरे येरे येरे माघारी .....'!

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 मुल.े ..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.

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.

