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स्वप्नाच्या दरीतून 

ते चार-सहा जण कुण्या ट्रकच्या छपरावर बसून कुठेतरी जाताहेत.त्यातील ती दोघे बहुधा वर-वधू 
असावीत.कशावरून ते ठाऊक नाही.पण हहला वाटतय तसं.वधू हहच्याकडे बघून हसतेय.कोण बरं 
आहे ती,हहला आठवत नाहहये पाहहल्याचं.फस्सकन हसतेय परत-परत.का हसतेय? 

   -आता वायर तुटली म्हणून पाच-सहा माणसे कोंडाळं करून उभी आहेत.कुठल्यातरी गच्चीच्या 
कुठल्यातरी भभतीशी.जुनाट प्लग बोडड आहे हतथे. हपवळा पडलेला.त्यात ती वायर घालायचीय.कशाची 
वायर आहे,कशासाठी घालायची ते ठाऊक नाही.पण घालण ं खूप महत्वाचं असाव.ंसगळयाचं्या 
लगबगीवरून तरी असच वाटतंय.पण प्लगहपन तुटलीय.हहला कळत नाहीये. काय कराव.ं...वधू दात 
काढतेय. आता फोटो कसे हनघणार म्हणून स्वत:लाच हचडवते आहे.ही अगहतकतेने त्याच्याकडे पाहते 
आहे.तो आतापयंत होता का नव्हता ठाऊक नाही.जसा काही हहनं बहघतल्यामुळेच तो हतथे हनमाण 
झालाय.वायर त्याच्या हातात आहे.तो कोपऱ्यात जातो.आता त्याच्याजवळ टूल बॉक्स आहे.तो 
काहीतरी प्रचंड काम करतोय कोपऱ्यात.अखंड....आहण एकदम त्याचे गुडघ्याखालचे पायच गायब 
असलेला हदसतोय तो. टोंगळयावर घासत घासत चालतोय तो. तीही तटस्थपणे पाहातेय, जसं काही 
झालंच नाही.काम सुरुच आहे... 

   -आता पाऊस सुरू आहे.सगळे कुठल्यातरी उघड्या जीप मध्ये कोंबलेले आहेत.जीप वगेानं 
जातेय.त्यातले सगळेच लोक अनोळखी आहेत.नेमके कोण ठाऊक नाही.अंगावरून पावसाच्या धारा 
उतरताहेत.जीपमध्ये थारोळं पाण्याच.ंकुणीतरी चपक-चपक स्लीपसड मारतंय उभ्या-उभ्या.त्या 
माणसाला असं केल्याबद्दल खडसवता येणार नाही असं हहला वाटतं.अचानक दोघे हचखलात आहेत. 
आता त्याला पाय असावेत. ठाऊक नाही. म्हणजे तसं हतचं लक्ष नाही.तो बाजूला उभा.त्याच्याही 
अंगावरून पाऊस उतरतोय.तो हचप्प हभजलेला.त्याचं बाजूला उभ ं असण ं आवडतंय हहला.त्याच्या 
छातीवर डोके टेकवावसेे वाटतेय,पण ही नुसतीच वर त्याच्याकडे बघते.तो मधाळ हसतो.आतून खूप 
हजव्हाळा दाटून येतोय.तो मानेनं हो म्हणतो आहण परत काहीतरी यंत्र घेऊन पाण्यात दुरुस्ती सुरु 
करतो. 

    सोयरा कुरबुरत डाव्या अंगावर वळते. अधडवट जाग येते. छे! हे कसलं स्वप्न? हं,हवद्याधर 
काहनटकर....सोयराचा घसा कोरडा पडतो. ती उठते. अधडवट डोळे हमटून अंधारात दाराचा अंदाज 
घेते. डोळे पूणड उघडले तर झोप जाईल. मग झोपेची तड्फड. ती गुंगी धरून ठेवत दुसऱ्या खोलीत 

पोहोचते. फ्रीज मधून बाटली काढून उभ्यानेच चार घोट हपते.पाणी खूप गार 
लागतंय, हमक्स करायला हवयं पण झोप...चालवनू घे सोयरा! ती जबरीनं चार 
घोटात आटोपतं घेते.परत वगेानं येऊन हबछाना गाठते. 



  

2 
 

     -आता गजबजलेला हॉल.त्याच्या हातात मघाची वायर.एकदम नवी झालेली.त्याला जोडलेला प्लग 
इतका सलग की कधी तुटलाच नव्हता.नुकतच पॅक फोडून हातात घ्यावा असा. आता तो नावासकट 
हदसतोय हतला. जसं काही नावही बाजूलाच उभ ंआहे त्याच्या. ही त्याच्याकडे बघतेय.तो मात्र वधू 
कडे बघतोय. वधू हतसरीचकडे बघतेय.खरतर कुणीच कुणाकडे पाहत नाहीय भकवा तसंही काही 
नाही.खच्चनू भरलेली गदी. माणसं वगेळाली हदसत नाहीयेत हतला. फक्त तो हदसतोय स्पष्ट.आहण 
त्याचं नाव. हवद्याधर काहनटकर.आता तो हचकाटीनं वायरी जोडतोय. कशाच्या,कशाला,कुणासाठी 
काहीच ठाऊक नाही. अखंड काम करतोय तो.परत एकदा तो अध्या पायाचाच हदसतोय. 
     सोयरा झोपेत अस्वस्थ होत वळते.उश्याशी ठेवलेल्या मोबाईलवर वळे बघते.सव्वा आठ! उठाव ं
आता.असं ठरवनू परत डोळे हमटते.हळूहळू चेतनेत प्रवेश करू लगतेय.हवद्याधर?हो, हवद्याधर 
काहनटकर.स्वप्न हरवाईंड करून आठवतीय. मध्ये तुटलेला भाग सलगच उलट आठवत जातोय. जसा 
काही स्वप्नाचा दुसरा भाग नव्हताच, एकसंधच होतं.पावणे नऊ. ती अधडवट गुंगीतच उठते. ब्रश 
करतानंा तोच डोळयापुंढे.पण तोच का? हतला हा हवचार नकोय सध्या.हतला स्वप्नच जगायचंय पुन्हा 
पुन्हा. 

    सोयरा दाराकडे जाते.बाहेर लटकवलेली दुधाची हपशवी सोडवते कडीतून. दाराशी पडलेली 
वतडमानपते्र उचलते. मनात येतं,दूध हकतीवळेचं बाहेर आहे. गरमीचे हदवस आहेत, सगळंच तापवनू 
ठेवाव ं लागेल. फ्रीज मध्ये कोंबून चालायचं नाही. ती ओट्यापाशी येते. छोटी कात्री शोधते,पाकीट 
फोडून दूध तापवायला ठेवते. चहाचं आधण ठेवते. या साऱ्या खटाटोपात गुंगी संपत चाललीय.हतला 
हवीय थोडी  गुंगी अजून. पेपर वाचतानंा हेडलाईनकडे नजर जाते ’हहट अ ॅन्ड रन’ बड्या धेंड्याचंी 
अल्पवयीन मुलं चौघानंा उडवनू पळाली.सोयराची झोप पुरती संपलीय.हतला दुधाचा राग येतोय अन 
पेपरचाही.  
     वास्तवानं घेरलं तसा हतचा मेंदू स्वप्नाकडे हनराळयाच नजरेनं पाहू लागला.आता हतला वाटतंय, तो 
म्हणजे हवद्याधर काहनटकर नव्हता. ती साशंक होतेय, कोण होता तो?ती प्रचंड अस्वस्थ होते.चहा 
घेत पेपर मध्ये रमण्याचा प्रयत्न करते,मन लागत नाही. त्याचा फोन नंबर कुठून हमळवावा, ती हवचार 
करतेय.’पण कशाला हवाय सोयराबाई?’ ’त्याला सागंायला’ ’का?’ ’का काय?सागंावचं लागेल.तोच 
का, इतर कुणी का नाही हदसलं?’ ’म्हणजे काय?त्याच्या जागी कुणीही असू शकलं असतं,साहंगतल ं
असतंस त्यानंाही?’ ’होच मुळी! सागंण ंभागच आहे माझ्यासाठी.’ 

      त्याच्या मेल हमळाल्या होत्या मागं कें व्हातरी. नीट आठवतंय हतला. दोघेही एकाच के्षत्रातली.ती 
लॅपटॉप ऑन करते. चहा संपवनू कप बाजूला करते. रेहडफ़ अकाऊंट उघडते. मेल 
बॉक्स...नेक्स्ट...नेक्स्ट...हं सापडली.त्याला मेल करुया. ’कंपोज’..काय हलहहणार?स्वप्न ं काय 

सागंायचं असतं परक्यानंा? तो स्वप्नात असला तरी स्वप्न ं आपलं आहे.फक्त 
आपल्या मालकीचं.खूप खाजगी.’ ’छे! ते त्याचंही हततकंच आहे.त्याला 
कळवायलाच हव.ं’  
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’नमस्कार.’ सोयरा हलहू लागते.पण पहहल्याच शब्दावर अडखळते.हा हवद्याधर नसावाच.नीट आठवत 
नाही,असं का वाटतंय की हा तो नाही? ती डोळे हमटून परत गुंगीत जाऊ बघते,पण आता ती पूणड 
शुद्धीत आहे.टक्क जागी. झोपेचं सोंगही करता यायचं नाही इतकी जागी. नाही, फेसबूक वर चेक 
करुयात, तो हलस्ट मध्ये असावा बहुधा. फेसबूक सचड..त्या नावाचे आठ-दहा चेहरे अगदीच वगेळे 
समोर येतात. यातला एकही नाहीय तो. पण तो होता नक्की फेसबूक वर.अं..आपल्या फ़्रें डहलस्ट मध्ये 
बहुधा..काहीसं आठवतंय.हतला हसू येतंय ’सोयरा अजून डोकं हठकाणावर आलेलं हदसत नाहीये?ती 
स्वत:चा प्रोफाईल उघडते, सोयरा हदव-ेझक्क प्रोफाईल उघडतं.हतचे हसरे फोटो. हे फोटो आपण 
आत्ता काढून टाकायचे, सोयरा ठरवते. आधी हे आटपूयात. फ्रें डहलस्ट ओपन करते. हवद्याधर नावच 
नाहीये हलस्ट मध्ये.असं कसं? ती आठशे हमत्राचंी यादी तपासते. 


