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एक दिवस अचानक ...

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या

पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि नेहमीप्रमािे हातातील पपशव्या खाली
ठे ऊन ततने एक दीघघ तनिःश्वास टाकला. पदिाच्या टोकाने कपाळाविचा घाम पुसत ततने
समोि ददसिाऱ्या पॅसेजकडे पादहले. पॅसेजच्या सुरुवातीला एक मोठी चौकट होती. त्या

चौकटीमध्ये चाि णखडक्या, बंद दािांच्या ददसत होत्या. प्रत्येक णखडकीचे दाि वेगळ्या िं गाचे
होते. प्रत्येक दािावि एक घुंगुिांचा छल्ला टांगला होता. ततने पवचाि केला आणि आपला
हात उजव्या बाजच्
ू या विच्या दािाकडे नेला.

घुंगरू वाजविाि इतक्यात ततला आठवले की आज मेधाचा वाढददवस. आज ततला मेधाच्या
घिी जायला हवे. मेधा ततच्या बाबांबिोबि ततची वाट पहात असेल. अजजत नेहमीप्रमािे

घिात येिझाऱ्या घालत ततची वाट पहात असेल. पि मग ती मेधाकडे गेली ति माधवचे
काय? तो ति तापाने फिफिला आहे . त्याला बिे नसले की आई आणि बाबा दोघेही
लागतात. नीिजची नुसती चचडचचड चालली असेल. िाघवच्या घिी ति नुसता हलकल्लोळ

माजला असेल. ती नसेल ति त्याला एक गोष्ट धड सुचत नाही. आिडाओिडा करून घि

डोक्यावि घेतो तो. सासूबाई थकून कोचावि बसल्या असतील. समोिच्या भभंतीवि सुहासचा

फोटो, बकुळीच्या फुलांच्या हािासदहत असेल. त्यांचे दमलेले डोळे ततची वाट पहात असतील.
चाि घिांच्या चाि तऱ्हा. ततची मात्र मधल्यामधे कुचंबिा. जायचे तिी कोठे आणि कसे.
कुठल्या दािावि थाप द्यायची? ततला भोवळ आल्यासािखं झालं. काचा घट्ट किीत ततने

डोळे भमटले आणि हात पुढे केला. ' ईनी भमनी मायनी मो' ततच्या मनात नकळत आवाज
उठला. ततने आपला हात गोलाकाि फफिवला आणि समोि पुढे केला.

एक घुंगिाचा पट्टा ततच्या हाती आला. ततने तो ओढला आणि वाड्याचे मोठे दाि किघ किघ
आवाज किीत उघडले. ततचे डोळे त्या आवाजाने हलकेच उमलले. पडवीत मक
ु ंु दमामा

नेहमीसािखा पान-सुपािीचा तोबिा भरून सकाळ वाचत पसिला होता. आपल्या पांढऱ्या
साडीला अंगभि लपेटत हातातील पपशवी पोटाजवळ घेत ततने सोपा-पडवी ओलांडली.

मुकंु दने ततच्याकडे पहात हातातला पेपि खाली ठे वला. म्हिाला, ' आत्ता यायला वेळ झाला
होय? घिात सासू आणि दीि उपाशी. नवऱ्याला खाल्ले ते खाल्ले! आता गावभि पोळ्या

कित दहंड बिे ! कुठे फेडशील हे पाप गं? जिा जनाची नाही, मनाची तिी लाज बाळग. "
ततच्या छातीत धडधड नुसती िे ल्वे-इंजजनसािखी चालू होती. खाली मान घालून ततने

माजघिात पाऊल टाकले आणि समोिचं दृश्य पाहून ती हबकूनच गेली. हातातील पपशवी
खाली पडली आणि तोंडावि हात घेऊन चथजलेल्या नजिे ने ती समोि पहात िादहली.
" घिी यायची वेळ टळून आता खप
ू उशीि झाला. तो मेल्यावि तुला एवढं गावभि उं डाित

फफिायची काय गं जरूि? िं डकेपि काय तुला एकटीलाच आलंय? मी पि पांढिं कपाळ
घेऊन ददवस काढलेत की! आता मात्र मी जीवच दे िाि. " असं म्हित ततच्या सासूने

घासलेटची बाटली अंगावि ओतली. ततने जोिात फकंकाळी फोडली आणि पाठमोिी वळून ती
जी जोिात पळत सुटली ती ततच्या घिाच्या दािासमोि पित येऊनच थांबली. पुन्हा तोच

पॅसेज, तीच चौकट, णखडक्या !! छातीतील धडधड थांबवून ततने चथजलेल्या नजिे ने समोि
पादहले. कोठे जायचे? डोळे बंद केले, हात पुढे केला आणि एका घुंगिांच्या पट्टयाला हात
घातला आणि....

आणि एका घग
ुं राच्या पट्टय
ुं राचा पत्िा घेऊन
् ाला तिने हाि घािला आणि तिच्या मनाि आले कक कठे का हा घग
जाईना, आधीच्या पररस्थििीपेक्षा नक्कीच बरा असिार. हळूहळू तिने डोळे उघडले आणि एक दार समोर होिे.
दाराची चौकट अतिशय आकर्षक आणि आधतनक पद्धीिीची होिी. दरवाजा उघडला िो मेधाने. हहच्या मनाि आले
कक चला दोन क्षि िरी सखाने जािील. आज मेधाचा वाढहदवस होि.
मेधाच्या उत्साहाला उधाि आले होिे. घराि िशी शाुंिािाच होिी. तिला आश्चयषच वाटले. आह आपल्या एकलत्या
एका मलीचा वाढहदवस आणि अस्जि त्याचुं मलीला म्हिजे मेधाला सोडून कठे गेला िसेच तिला वाटले कक मेधा चे
ममत्र मैत्रत्रिी असिील पि घराि शाुंिािच होिी. मेधा उत्साहाि तिला तिचा नवीन ड्रेस दाखवि होिी. तिने मेधाला
ववचारले कक घरि कोिीच कसे नाही. िेव्हा मेधाने साुंगगिले कक बाबाला अचानक हॉस्थपटल मधन
ू फोन आला आणि
िो गेला, हहने मेधाला ववचारले कक िला राग नाही आला का िेव्हा अजाि वयािली पोर पट्कन म्हिली कक िसे
महत्वाचे काम असेल म्हिूनच िो गेला. तिने मेधाला ववचारले कक िला वाढहदवसाच्या हदवशी काय पाहहजे. मेधा
म्हिली कक मला खीर पाहहजे, आज पाळिाघराि सगळे जेवि तिच्या नावडीचे होिे.
तिला भरून आले, इिक्या मोठ्या भरल्या घराि, स्जचा वाढहदवस िी मलगी खीर मागिे. िी पटकन उठली आणि
थवयुंपाकघराि गेली. कपाटािल्या शेवया काढल्या, आणि णखरीची ियारी सरु केली. तिच्या मनाि आले कक

नशीब असिे आणि अशा घराि पडली असिी िर घराचे सोने केले असिे. पि दतनयेचा तनयमच आहे .
ज्याच्या गिाुंची कदर होईल असे घर त्या लोकाुंना क्वगचिच ममळिे.
तिकडे हॉस्थपटल मधे अस्जि ला अत्युंि महत्वाची आणि िािडीची शथत्रकिया करायची होिी. त्याला खप
ू
वाईट वाटि होिे कक आपल्या मलीचा वाढहदवस म्हिन
ू खास सट्टी घेिली पि अचानक तिला एकटीला
घरी सोडू यावे लागले. िेवढ्याि त्याला तिचा मेसेज आला कक िी घरी मेधाजवळ आहे . त्याने एक
समाधानाचा सथकारा सोडला. तिने ठरवले कक मेधा चा वाढहदवस चुं साजरा करायचा, तिने मेधाला
ववचारून मागच्या वर्ीचे सजावटीचे सामान काढले आणि घर सजवले. मेधा च्या आवडीचचे दोन- िीन
पदािष केले.
तिलाच तिचे समाधान वाटले. मेधाच्या आई-वडलाुंचा घटथफोट झाल्यापासून घराचे घरपिच हरवले
होिे. तिला समजि नव्हिे एवढे दोन उच्चमशक्षक्षि डॉक्टर, एक जि गाण्याि िर दसरा िबला ववशारद
पि असे काय झाले असेल नक्की कक त्याुंना वेगळे व्हायला लागले. खरे िर तिलाच तिच्या अिषशून्य
सुंसारािन
ू बाहे र पडायचे होिे पि तिची हहम्मि होि नव्हिी. पढच्या जन्माि कोिी पाहलय आत्िा या
जन्मी जे आयष्य ममळालुंय िे अक्खे आयष्य धसपसि आणि थविाच्या नमशबाला दोर् दे ि काढण्याि

काय अिष आहे ? तिने ठरवले कक आिा गप्पा नाही बसायचे… असा ववचार करिच तिने दार
उघडले आणि िी मेधाच्या घराबाहे र पडली
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मेधा या घरातन
ू बाहे र आली तोच ित या मनाला एक आतर् जाणीव झाली ती माधवने मनातच आईला मारले या
हाकेची. याचा केशरी दरवाजा बंद होता. ितने या या पट्टय
् ाला

हात लावला आिण घग
ंु रांचा छन छन असा आवाज

आला आिण तो दरवाजा लगेच उघडला.
नीरज माधवकडे िचंतातूर होऊन पाहत होता. माधवचा चेहरा तापाने लाल झालेला होता. ितने
हात लावून पिहला. तर हाताला चटका बसला.

या या कपाळाला

या या शरीरातून जणू गरम वाफ बाहे र पडत होती. ितचे थंड

अि त व या वाफेला शोषन
ू घेऊ लागले. तेथला अवकाश ित या शीतल अि त वाने शांत आिण आ हाददायक होऊ
लागला.

माधवला ित या हाताचा थंडगार

पशर् हवाहवासा वाटला. नीरजला ितने मानेने खुण केली. तू जा, थोडा

आराम कर. याला बरे वाटले. चला िचंता िमटली. ितने गार पा याचा बाउल यात मीठ टाकून आणला व माधव या
कपाळावर या पा या या घ या ठे वायला सु वात केली. याला थोडे
याची शरीराची तलखी कमी होऊ लागली.

याने पाणी मािगतले.

पंिजंग केले. या या शरीरावर वारा येऊ िदला.
याला थोडे बसते क न ितने

याला चांगले

ग्लासभर पाणी पाजले. ित या माये या

पशार्ने माधवला खूपच बरे वाटू लागले. हळूच डोळे उघडून

ित या

या या अंतरं गाचा ठाव घेत होते. ित या अि त वातच सरु क्षा आिण मायेचे

धूसर चेहर्यातील ते प्रेमळ डोळे

एक जबरद त आ वासन होते. माधवला आ चयर् वाटले की

या

याने पिहले.

या वेळेला माझे मन अ व थ होऊन कोणाला तरी

साद घालते ते हा ते हा ही आपोआप कशी काय हजर होते ? हे िवचार जणू कळ यासारखे ती हसली व
हळुवार थोपटून

हणाली की आता जाऊ ? मग पु हा येईन. काळजी क

याला

नकोस. शांत पडून िव ांती घे हां.

नीरजला गाढ झोप लागली होती.
ित या आ

याची तगमग होत होती. जीवात जीव होता तोवर दे हाची धडपड अटळ होती. ती कोणालाच चुकत नाही.

पण यानंतर आताही तेच भोग अजूनही का ? ितला समजत न हते. या चारही दरवाजां या चौकटीत हे असे कोणते
अ

य जाळे

आहे व ते कोणी िवणले आहे की मन की आ मा की हा सं कार पी सू मकोश या जा यातून सुटूच

शकत नाही. या चार दरवाजांमधील या अवकाशात ती सारखी का खेचली जात आहे ? आिण
दरवाजामागील प्र येक घटनेची साक्षीदारही

या प्र येक

ितलाच

का बनवले जाते आहे ? कोण खेळते आहे हा खेळ ित या

या प्र नांनी ित याभोवती फेर धरलेला असतानाच

या चौ या िन या दरवाजामागील राघवची उलघाल ित या

अि त वाशी ? याला काही अंत नाही का ?

अि त वाला अ व थ क

लागली.

निळ्या दरवाज्या मागे राघव ची घालमेल सुरु होती. त्याच्या आई वडलाांिी त्याच्या मागे लग्ि कर असा

धोशा लावला होता. राघवला समजत िव्हते कक कसे साांगावे त्याांिा कक त्याला लग्ि करण्यात interest
िाही म्हणूि. त्याचा लहािपणापासूिचा ममत्र सांकेतचे लग्ि झाल्यापासूि आई रोज मुली बघत होती
आणण तो सगळ्या मुलीांिा िकार दे त होता.

नतिे निळ्या दरवाज्याची चौकट ओलाांडली आणण राघव ला हाक मारली. राघव लगबगीिे पुढे झाला
आणण म्हणाला कक बरे झाले आलीस मला तुझ्याशी महत्वाचे बोलायचांय.

राघविे गरम कॉफी करूि आणली, खरे तर राघव चे घर म्हणजे नतला नतचे हक्काचे माहे र वाटायचे, जणू
आपण आपल्या लहाि भावाकडे आलोय, राघव आपल्याच ववचारात होता. राघव बोलू लागला, हे बघ,

तल
ु ा माहहतच असेल कक माझ्या घरचे माझ्या लग्िासाठी माझ्या ककती मागे लागलेत. ती म्हणाली हो,

मी सद्ध
ु ा तल
ु ा सच
ु वल्या कक ककतीतरी मल
ु ी. राघव म्हणाला कक जरा ऐक, मला मल
ु ीांमध्ये इांटरे स्ट िाहीये.
नतच्या डोक्यावरूि गेले कक िक्की तो काय म्हणतोय ते.

राघविे स्पष्ट करूि साांगगतले तेव्हा नतच्या लक्षात आले कक राघव ला कोणत्याच मल
ु ीमध्ये इांटरे स्ट
िाहीये आणण त्याला मुलाांमध्येच इांटरे स्ट आहे.

आता नतला कळले कक लग्िाची गोष्ट काढल्यावर राघव ची गचडगचड का होत असे. ती राघव ला महान्ली
अरे पण तुला लहाि बहहणी आहे त दोि , त्याांचा ववचार केलायस का त?
ू आपल्या भारतात अजूि हे
सगळे मान्य िाहीये. त्यावर राघव नतला म्हणला कक हो, मी सगळा ववचार केलाय. मी त्याांची लग्ि

होईपयंत लग्ि करायचे िाही असे साांगीतले आणण त्याांिा खरे कारण सुद्धा साांगगतले तर त्याांिी मला
आजपासूि तू आमचा मुलगा िाही म्हणूि साांगगतले आणण मी माझे घरच सोडले. मला आता
आईवडीलच िाहीत असे म्हणूि राघव ढसाढसा रडायला लागला.

ती ववचारातच पडली प्रत्येक बांद दारामाग्ची कैकफयत ववचारात घेतल्यावर, 'जगी सवव सुखी असा कोण
आहे ' या ओळीांचा नतला अर्व पटला.

नतिे राघव ला शाांत केले आणण म्हणली कक तुला माझी काय मदत हवेय. त्यावर राघवम्हणला कक मदत
अशी काही िकोय फक्त माझ्या बाजूिे उभी राहा. त्यावर नतिे राघव ला शाांत केले आणण अरे माझ्या

लहाि भावासारखा आहे स तू, मी तुझ्या पाठीशी आहे च काही झाले तरी अशी खात्री पटवली. नतला खरे बरे

वाटले जगात कोिलैतरर नतच्या आधाराची गरज होती तर, नतला वाटायचे कक हीच आपली आधार मागत
कफरते सगळीकडे.
नतला राघव कडे बघूि खरच वाईट वाटले, सोन्यासाळव मुलगा पण आज स्वताच्या आईवडलाांशी तोंड

उघडूि बोलू शकत िव्हता. नतिे ठरवले कक उद्या आपल्यलाला मुले झाली कक आपण त्याांच्यावर काही
म्हणजे काही निणवय लादायचे िाही.

असा ववचार आला नतच्या मिात आणण आता नतला वेध लागले सुहास च्या घरचे, बकुळीचा हार घातलेला
सुहास चा फोटो आणण त्याची र्कलेली म्हतारी आई नतला हदसायला लागले. आणण नतच्या डोक्यात एक
यक्
ु ती आली. तशी राघव ला ती म्हणाली चल, घर आणण घरची माणसे िाहीत म्हणतोस ि त,ू चल

माझ्याबरोबर आणण बघता बघता राघव ला घेऊि ती सुहास च्या घरी पोचली. सुहास ची आई आज नतला
आणण नतच्याबरोबर अजूि एक जणू सुहास सारखा अजूि एक मुलगा पाहूि, कोण ग हा असे ववचारत
उठली.

सुहासच्या आईला काय उत्तर द्यावे हे ततला पटकन कळे ना. पण ततने खण
ु ेनेच राघवला

साांगितले. राघवने चटकन ् सुहासच्या आईला नमस्कार केला आणण साांगितले, “ मी राघव,
नयनाच्या भावासारखा आहे मी.”

सुहासच्या आईला हे ककतपत ऐकू िेले ते ततला कळले नाही पण राघव नुसताच कसनुसा
उभा बघून ती स्वयांपाकघरात िेली चहाचे आधण ठे वायला. सुहासची आई तरातरा आत
आली आणण जोरात ओरडून म्हणाली,” मला चहा नकोय आणण ह्याला चहा द्यायची
जरूर नाहीये.”

नयनाने स्वतःचां डोकां िच्च धरून ठे वलां दोन हाताांनी. ती बाहे र आली आणण राघवला
म्हणाली, “चल बाहे र.” राघव अवाक् . आता बाहे रच जायचां होतां तर इथे का घेऊन
आलीस? पण काहीही न बोलता तो ततला हाताला धरून बाहे र घेऊन आला. ममट्ट काळोख
होता बाहे र.
त्याने ततला अजजतच्या घरी पोहचवले. अजजत नुकताच ऑपरे शन सांपवून घरी आला होता.
मेधाच्या वाढददवसाची सिळी तयारी बघून त्याला भरून आले होते आणण मनातल्या

मनात तो नयनाला धन्यवाद दे त होता. आता अवगचतपणे इतक्या रात्री नयनाला घरी
बघून तो जरा भाांबावला. राघवने अजजतला साांगितले सिळे ... नयनाचा इततहास, ततची
घरची मांडळी आणण ततचां एकाकी पण अत्यांत कजटटक जीवन.

अजजतला वाटलां खरां च..

आत्ताच आपण एखादां िढ
ू आणण भयानक असां स्वप्न तर बघत नाहीय.....
नयनाची सोबत आयुटयात ममळाली तर हे ततचां आणण आपलां असां एकाकी जीवन सांपेल

एकदाचां. पुन्हा जरा उत्साहाचे धम
ु ारे फुटतील. मेधाला आई ममळे ल आणण ह्या घराला हवां
असलेलां घरपण!

त्याने क्षणभारच ववचार केला आणण राघवला थाांबायला साांिन
ू तो आत िेला. थोड्या

वेळाने बाहे र आला तो हातात एक सोन्याची साखळी घेऊन. नयनाला त्याने राघवसमोरच
ववचारले, “ नयना, आत्ता मी जे बोलणार आहे त्याचा मी पण
ू ण ववचार केला आहे . मला
तझ्
ु याशी लग्न करण्याची इच्छा आहे .” “ काय?....” नयना जवळजवळ ककांचाळलीच. “
पण.. मी … मला … तम्
ु ही.. तुला … काय?” ततला काहीच सच
ु त नव्हते. राघवचे डोळे

भरून आले. त्याने नयनाला डोळ्याने खण
ु ावले आणण फक्त एवढां च म्हणाला, “ जिात दे व
आहे आणण तो पाठीराखा पण आहे . माझे काम झाले मी तनघतो. ”

नयनाला खप
ू आनांद झाला होता पण ककत्येक वर्ाांत आनांद कसा दाखवायचा,
अनुभवायचा हे ती ववसरलीच होती.

त्यामुळे नक्की काय घडतांय ते ततला कळतच

नव्हतां. अजजतने ततच्या चेहेऱ्यावरूनच अांदाज बाांधला आणण ततला जवळ घेतलां. “ मी
तुला खप
ू सुखात ठे वीन, आपण रीतसर लग्न करून तुझ्या घरच्याांना मि कळवू या.”
नयना ह्या अवगचत समोर आलेल्या सुखाने मोहरुन िेली. मनातल्या मनात सुहासला

साांगितले ततने … “ सुहास, मी सुखात आहे आणण सुखातच राहणार आहे . या जिात दे व
आहे . मला जी चेतना ममळतेय आत्ता ती दे वाच्या अजस्तत्वाचां प्रतीक आहे .”

नयनाने अजजतचा हात हातात घेतला. ती त्याच्याबरोबर आत िेली आणण मनातन
ू तो

घांि
ु राचा पट्टा काढून फेकून ददला. आता सिळ्या दाराांच्या चौकटी ततला सारख्याच ददसत

होत्या मनामध्ये. फक्त ह्याच दाराची चौकट उन्हाने न्हाऊन तनघाल्यासारखी ददसत होती
– तेजस्वी !!

