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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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 मवनािूल्य मवतरणासाठी उपलब्ध.
 आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडक करू शकता.
 िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यमतररक्त कोणतािी वापर
करण्यापुवी ई-सामित्य प्रमतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

िनोगत

एि्.बी.बी.एस्.चां मशक्षण घेताना साडेचार वर्षं गेली. नांतर इां टनकमशपचां
एक वर्षक गेलां. पुढे एि्.डी. करताना तीन वर्षं गेली. तारुण्यातली ती साडेआठ वर्षं
गांितजांित करत घालवणां शक्यच नव्ितां, कारण डॉक्टर झाल्यावर पुढे रुगणाांवर
उपचार करताना त्या साडेआठ वर्षांत सांमचत के लेलां ज्ञानच उपयोगी पडणार िोतां.
त्या काळात गांितजांित करणारे , प्रेिात आकां ठ बुडलेले असणारे मवद्याथीिी
आिच्या बरोबर िोते. गांितजांित, प्रेि वगैरे आमण अभ्यास याांची योगय प्रिाणात
साांगड घालून डॉक्टर िोणारे िी िोते, नािी असां नािी. पण तसे मवरळाच असायचे.
बहुतेक वेळा गांित आमण प्रेिवीर जेितेि पास व्िायचे ककवा चक्क नापास व्िायचे.
प्रॅक्टीस करायला लागल्यावर गरज पडेल ते ज्ञान तेसुद्धा मिळवायचे. त्याांच्यापैकी
कोणाचे पेशांट दगावल्याचां ऐकलां नािी.

एि्.डी.ची पररक्षा उत्तीणक िोऊन स्त्रीरोगतज्ज्ज्ञ झालो तेव्िा जग
जजकल्याचा आनांद झाला िोता. वैद्यकीय मशक्षणाचे िोरपांखी द्रदवस सांपले िोते
आमण आता डॉक्टरकीत कारकीदक करायची िोती. एकीकडे गांितजांित करायचे
द्रदवस सरले आमण आता ते परत येणार नािीत याची हुरहुर िोती, तर दुसरीकडे
भमवष्याचा वेध घ्यायचा उत्साि िोता. पुढचां पमिलां पाऊल टाकलां त्याला आता
चौतीस वर्षं झाली. कािाच्या नादात वेळ कसा गेला ते कळलांच नािी. कािात
गुांतलो तरी कधी जुनी मित्रिांडळी भेटली की जुन्या आठवणी जागया व्िायच्या.
वैद्यकीय मशक्षणासाठी इच्छु क असणारयाांना आमण त्याांच्या पालकाांना त्या मवााची
ओळख व्िावी म्िणून िी आधी 'डॉक्टरबाबू!' िे िाझां पमिलां पुस्तक मलमिलां. ते

ग्रांथालीने प्रकामशत के लां त्याला सतरा वर्षं झाली. ते िी िलक्याफु लक्या भार्षेत
मलमिलां िोतां. मवद्याथीदशेतल्या गांितीजिती त्याांत िोत्या. ते वाचकाांना भावलां.
पदव्युत्तर मशक्षण आमण नांतर डॉक्टरकी करताना पुढे अनेक अनुभव आले.
त्याांच्यावर बेतलेलां 'डॉक्टर चाणक्य' िे दुसरां पुस्तक िी दोन वर्षांपूवी मलमिलां. ते
ई-सामित्य प्रमतष्ठानने प्रकामशत के लां. वाचकाांना तेिी आवडलां. या दोन्िी
कादांबरयाांत गांित िोती, पण प्रेिाचे गुलाबी रां ग नव्िते. पमिल्या दोन कादांबरया
वाचून डॉक्टर िांडळी एकदि नीरस असतात असा वाचकाांचा मवनाकारण गैरसिज
िोईल असां िला वाटलां. म्िणून िी िी मतसरी कादांबरी मलमिली आिे. वाचकाला
मवनाकारण गांभीर करावां असां िला कधीच वाटलां नािी, म्िणून िलक्याफु लक्या
भार्षेत मलखाण के लां आिे. घटकाभराच्या िनोरां जनासाठी िी कादांबरी वाचायला
िरकत नािी. पण त्या शब्दाांआड दडलेल्या, कधी िनाला चटका लावणारया, कधी
गळा दाटू न आणणारया, कधी प्रक्षुब्ध करणारया भावना वाचकाला जाणवल्या तर
िला जास्त आनांद िोईल. जशी 'डॉक्टरबाबू!' आमण 'डॉक्टर चाणक्य' िी िाझी
आत्िचररत्रां नव्िती, तसांच िे पुस्तकसुद्धा नािी. त्या दोन कादांबरयाांत िोती त्यातली
कािी पात्रां यािी कादांबरीत आिेत. पण या कादांबरीचा आनांद घेण्यासाठी आधी ती
पुस्तकां वाचलेली असण्याची अमजबात गरज नािी. या कादांबरीतल्या सवक घटना
आमण िध्ये िध्ये उल्लेख असलेला परिेार सोडू न सवक पात्रां पूणकपणे काल्पमनक
आिेत. तरीिी एखाद्या व्यक्तीशी कोणत्यािी पात्राचां साधम्यक आढळलां , तर तो
मनव्वळ योगायोग सिजावा.
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कोणतािी
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उपोद्घात

आिचां ऑपरे शन मिएटर होतां नेहिीचांच, पण वातावरण जरासां वेगळां
दिसत होतां. महरव्या स्क्रब सुटात कोणीतरी जमिनीवर पडलेलां दिसत होतां.
डोक्यावर महरवी कॅ प आमण चेहर्यावर िास्क्क होतां. ीटीत काहीजणाांची नाकां
िास्क्कबाहेर असत तसां त्याचां नव्हतां, म्हणून तो कोण ते ीळखता येत नव्हतां. एक
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट त्याची नाडी तपासत होती. मिता िंकचाळत होती,
“िािा, िािा! त्याला टेबलावर घ्या.”
िािा सिोर दिसत नव्हता. मिएटरच्या चतुिथ श्रेणी किथचार्याला िािा
म्हटलां तर तो जरा जास्क्त िन लावून काि करे ल असां आिच्याकडच्या िुलींना
बहुधा वाटत असावां. ‘अरे ी’ िंकवा ‘भैय्या’ असां म्हणण्याऐवजी ‘िािा’ अशी हाक
िारणां बरां वाटायचां म्हणून िग आम्ही सगळे च त्या किथचार्याांना ‘िािा’ अशीच
हाक िारत असू.
“िािा, कार्डडअॅक अरे स्क्ट आहे. त्याला टेबलावर घ्या “ मिता परत
मजवाच्या आकाांताने ीरडली.
िािा काही उगवेना. तो कोण जमिनीवर पडला होता तो िरे ल ना, असां
िाझ्या िनात आलां. मबचारा.
मिताने त्याच्या छातीच्या िध्यावर एक जोरिार िुक्का िारला. त्या
िुसरीने िान हलवली.
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“अरे उठ, उठ” असां म्हणत मिताने त्याचां चेस्क्ट कां प्रेशन सुरू के लां. काय
पटपट काि करत होती ती. िाझीच नजर लागेल असां िाझ्या िनात आलां.
“अठ्ठावीस, एकोणतीस, तीस” असां म्हणून ती िाांबली. तीस वेळा कां प्रेशन करून
झालां होतां. त्या िुसरीने त्याच्या तोंडावरचां िास्क्क खेचून काढलां , अांबू बॅगला
व्हेंिटलेशन िास्क्क लावलां, ते िास्क्क त्याच्या नाकातोंडावर बसवलां आमण त्याला
कॄ मिि श्वासोच्छवास द्यायला सुरुवात के ली. मतने िोनिा त्याच्या फु प्फु साांत हवा
भरली, आमण िग ती बाजूला झाली. मिताने परत चेस्क्ट कां प्रेशन सुरू के लां. िुलगी
नाजूक दिसत असली तरी ताकिीची आहे, असां िाझ्या िनात आलां. काय मबशाि
आहे त्याची िरायची, जोपयंत मिता त्याच्यावर सी.पी.आर. करतेय.
तेवढ्यात ीटीचे िोन िािा आले. एकिि िोन िािा आले म्हणजे तो
कोण मबचारा कार्डडअॅक अरे स्क्टिध्ये होता, तो बर्यापैकस मसमनअर असणार. त्याचा
चेहरा िला नीट दिसला नव्हता.
“कार्डडीस्क्कोप आमण मडदफमिलेटर आणा” मिता म्हणाली.
“इिे जमिनीवर?” एका िािाने आश्चयाथने मवचारलां.
“हो. आणा पटकन” चेस्क्ट कां प्रेशन करताकरता मिता म्हणाली. त्या िािाने
कार्डडअॅक अरे स्क्टचा पेशांट पूववी  पामहलेला नसावा. त्याने लगबग कार्डडीस्क्कोप आमण
मडदफमिलेटर आणला. त्या पेशांटच्या बाजूला ठे वला. मिताची िुसर्याांिा तीस
कां प्रेशनां करून झाली होती. मतच्या सहकारी अॅनास्क्िेिटस्क्टने िोनिा कत मिि
श्वासोच्छवास िेईपयंत मिताने त्या पेशांटचा स्क्रब सूट वर करून त्याच्या छातीवर
कार्डडीस्क्कोपचे चेस्क्ट लीड्स लावले. कार्डडीस्क्कोप सुरू के ला.
“व्हेंििक्युलर दफमिलेशन आहे” ती म्हणाली. “मडदफमिलेट करायला हवां.”
2

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“मिता, तूच करतेस?” मतची जोडीिारीण म्हणाली. “कोणाला बोलावूया
का?”
“िोनिा व्हेंिटलेट कर” मिता म्हणाली. “िग िी शॉक िेते.”
जोडीिारणीने िोनिा अांबू बॅगने व्हेंिटलेशन के लां. तेवढ्यात मिताने
मडदफमिलेटर नीट आहे याची खािी के ली.
“शॉक िेतेय” मिता िोठ्या आवाजात म्हणाली. “सगळयाांनी लाांब उभे
रहा.” सगळे जण िोन पावलां िागे सरकले. जोडीिारणीने अांबू बॅग आमण िास्क्क
काढलां आमण तीसुद्धा िागे झाली. मिताने मडदफमिलेटरची पॅडल्स त्याच्या छातीवर
मस्क्िर हाताांनी टेकवली आमण बटण िाबलां. तो िरारला. का कोण जाणे, िी पण
िरारलो. एरवी कार्डडअॅक अरे स्क्टसारखां काही झालां तर नेहिी सी.पी.आर. द्यायला
िी पुढे असायचो. मतिे अॅनास्क्िेिटस्क्ट असले तर सूिां त्याांच्या हातात सोपवली तरी
िी िितीला असायचो. या वेळी िी पुढे का होत नव्हतो?
कार्डडीग्राि पूववी  होता तसाच होता. मिताने परत चेस्क्ट कां प्रेशन करायला
सुरुवात के ली. जोडीिारीण अांबू बॅग आमण िास्क्क घेऊन तयार रामहली.
“उठ रे , उठ रे ” मिता चेस्क्ट कां प्रेशन करता करता पुटपुटली. मतच्या
डोळयाांतून िोन अश्रू ीघळले.
मिताच्या डोळयाांत अश्रू? इतक्या वर्ांत असां कधी पामहलां नव्हतां. तो
पेशांट मतच्या ीळखीचा असावा.
मिताची तीस कां प्रेशनां िेऊन झाली. ती िागे झाली. जोडीिारणीने िोनिा
अांबू बॅगने व्हेंिटलेशन के लां. कार्डडीग्राि पूववी  होता तसाच रामहला. मिताने परत
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कां प्रेशनां द्यायला सुरुवात के ली. डोळयाांतून अश्रू येतच होते. तीस कां प्रेशनां िेऊन
झाली. जोडीिारणीने िोनिा अांबू बॅगने व्हेंिटलेशन के लां.
“दफमिलेशन तसांच आहे, िुसरा शॉक िेतेय” मिता म्हणाली. सगळे जण
िोन पावलां िागे सरकले. जोडीिारणीने मिताच्या तोंडाकडे पामहलां. मिताने
मतच्याकडे िुलथक्ष के लां आमण मडदफमिलेटरची पॅडल्स त्याच्या छातीवर मस्क्िर हाताांनी
टेकवली आमण बटण िाबलां. आशेनां कार्डडीस्क्कोपच्या स्क्रसनकडे पामहलां. मतचां तोंड
पडलां. चकार शब्ि न बोलता मतने चेस्क्ट कां प्रेशन परत सुरू के लां. सगळा प्रकार परत
िोनिा के ला.
“मिता, मसमनयरला बोलावूया.”
“िॅडिना बोलवायला साांग” मिताने म्हटलां. “मतसरा शॉक िेतेय.”
एक स्क्टु डांट नसथ घाईघाईने बाहेर गेली. मिताच्या िॅडि येईपयंत तो कोण
अनामिक होता तो एकतर परत ठीक होईल नाहीतर िरे ल, असां िाझ्या िनाांत
आलां. मिता करत होती ते सगळां एकिि बरोबर होतां. पण मतच्या डोळयाांतले अश्रू ?
मतच्या िनाांत त्याच्याबद्दल काही...? आमण िी काय करत होतो?
मिताने मतसरा शॉक दिला. लाल पट्टीवाली मसस्क्टर चचतातूरपणे बघत
होती. त्या अनामिकाचां काही खरां दिसत नाही असे भाव मतच्या चेहर्यावर स्क्पट
दिसत होते. मिताने पॅडल्स बाजूला ठे वली आमण चेस्क्ट कां प्रेशन करायला सुरुवात
के ली.
“मिता, तू ििली असशील. िी िेते कां प्रेशन” मतच जोडीिारीण म्हणाली.
तसां म्हणायला िीही तोंड उघडलां, पण िाझ्या तोंडातून एक शब्िही बाहेर पडला
नाही.
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“नको” मिता मनग्रहाने म्हणाली. “त्याला एक मिमलग्रॅि अॅमननॅलीन िे.”
जोडीिारणीने

त्याच्या

हातावरच्या

नीलेत

कॅ न्यूला

टाकला

आमण अमॅ ननॅलीन दिलां.
“तीनशे मिमलग्रॅि अमिीडॅरोन िे” मिता म्हणाली. जोडीिारणीने तेही
दिलां.
‘उठ रे , उठ रे !” मिताचे अश्रू िाांबत नव्हते. “िी आता आणखी काय करू
रे ? उठ ना.”
िी काही िित करू का, असां िला मवचारायचां होतां. पण तोंडातून शब्िही
फु टला नाही. मिता अांगावर आली तर काय? मतचा पारा कधीकधी पटकन
चढायचा. त्यातून त्या उां चावरच्या जागेकडू न िला सगळां नेहिीपेक्षा वेगळां च दिसत
होतां. पण उां चावरची जागा? ीटीिध्ये? िी मशडीवर चढलो होतो का काय? आमण
सिजा तसां असलां तरी येवढां सगळां होत असताना िी खाली का आलो नव्हतो?
“मिता, नाडी लागतेय” जोडीिारीण म्हणाली. मिता चजकली तर, असां
िाझ्या िनाांत आलां. िला मतचा चेहरा बघायचा होता, पण तेवढ्यात िी वर कोठे
होतो मतिून खाली िेट त्या जमिनीवर पडलेल्याच्या छातीवर कोसळलो. मिताने
आत्ताच त्याला िरणाच्या िारातून परत आणलांय, आता िी त्याच्यावर पडल्यािुळे
त्याला काही झालां तर ती िला कच्चा चावून खाईल असां िाझ्या िनात आलां . एरवी
िला या मवचाराने टेन्शन आलां असतां. पण िी त्याच्या अांगावर आपटलोच नाही.
तरीही त्या क्षणी िाझ्या बरगड्ाांतून मवलक्षण कळा यायला लागल्या, छातीत
भयांकर जळायला लागलां, आमण अांग अगिी िांड पडलांय असां वाटायला लागलां.
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‘मिता, तू त्याला परत आणलांस” मतची जोडीिारीण आनांिाने मचत्कारली.
ीटीतली िाणसां एकिि उत्तेमजत आवाजात बोलायला लागली. ती काय म्हणतात
ते िला ऐकायचां होतां. पण िाझां मचत्त मवचमलत झालां. िाझ्या गालाांवर िोन िॄिू
हात आले. िाझ्या चेहर्यावर पाण्याचे िेंब पडायला लागले. ीटीच्या छतातून
परत पाणी मझरपायला लागलां कस काय असां सवांगात वेिना होत असतानाही
िाझ्या िनात आलां. कु ठू न पाणी गळतांय ते बघायला िी डोळे उघडले आमण बघतो
तर काय, िी जमिनीवर पडलो होतो, मिताने िाझा चेहरा हाताांत धरला होता
आमण मतच्या डोळयाांतून अश्रू िाझ्या चेहर्यावर साांडत होते. म्हणजे तो िीच होतो
का...?
“मिता” िी म्हटलां. पण तोंडातून शब्ि बाहेर पडला नाही. िी डोळे
मिटले. िाझां भान हरपताना चेहर्यावर पडणारे मतचे अश्रू ही िाझी शेवटची
जाणीव होती.
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१

वर्थ १, ऑगस्क्ट १०

सकाळचे साडेआठ वाजले होते. िी मडसेक्शन हॉलिध्ये िान आमण डोकां
याांचां मडसेक्शन करायला बसलो होतो. एि्.बी.बी.एस्.च्या पमहल्या वर्वी  आम्हाला
शरीराच्या वेगवेगळया भागाांचां मडसेक्शन शरीरशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी
करावां लागत असे. खरां तर तेव्हा शहर आजच्यायेवढां बकाल झालां नव्हतां. रस्क्त्याने
जातायेताना शुद्ध हवेत श्वासोच्छवास करता येत असे. फक्त कोपर्यावरच्या
कचराकुां डीच्या बाजूने जाताना नाकावर रुिाल िाबून जावां लागत असे. अशा
वातावरणात बालपण आमण शालेय मशक्षणाचा काळ गेलेला असल्यािुळे िुगंधाांची
मवशेर् ीळख नव्हती. शरीरशास्त्राच्या अभ्यासासाठी मडसेक्शन करणां अमनवायथ
होतां असां आम्हाला तेव्हा वाटत असे. स्क्वतः नाही के लां तरी किीतकिी इतराांनी
के लेल्या मडसेक्शनिधले वेगवेगळे भाग बघावे लागत असत. मनमखल िाझ्या
ग्रुपिध्ये असला तरी आिच्याबरोबर मडसेक्शन न करता तो त्याच्या िोठ्या
बमहणीकडू न मिळालेला एक िोठा फोसेप्स हातात धरून एका टेबलावरून िुसर्या
टेबलावर असा दफरत असे आमण लोकाांच्या मडसेक्शनिध्ये सापडलेले वेगवेगळे भाग
उचलून बघत असे. मडसेक्शन हॉलिध्ये येणारी मवलक्षण िुगंधी आिच्या नाकाांना
िास द्यायची तशीच त्याच्याही नाकाला िास िेत असणार. पण तो फार िोडा
काळ मतिे असायचा. त्यािुळे जर त्याचे काही िुष्पिरणाि असले तर ते त्याच्यावर
नक्कसच किी प्रिाणात झाले असावे. साधारणपणे झुरळ, पाल, उां िीर याांना बघून
‘शी:’ असां म्हणून नाक िुरडणार्या िुली आिच्याकडेही असायच्या. पण त्याही त्या
िुगंधाला सरावलेल्या असायच्या. नाकाला रुिाल लावून दफरणारी एकही िुलगी
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िला पामहलेली आठवत नाही. िी नाहीतरी नाकासिोर बघून चालणारा, िुलींकडे
िान वर करून न बघणारा अशी िाझी ीळख होती, त्यािुळे नाकाला रुिाल
लावलेल्या िुली िला दिसल्या नसाव्या असां हर्थिचां ित होतां. िी अगिी अरमसक
असल्यािुळे िुलींकडे बघत नसे असां सुकुिार शहाला त्याच्या मििाांना साांगताना िी
ऐकलां होतां. किामचत िी जवळपास आहे असां पाहून िला ऐकू येईल अशा
आवाजात तो तसां िुद्दािच म्हणाला असावा. हा सांशय यायला िला त्या घटनेनांतर
काही िमहने लागले. इतर काही नसलो तरी िी तेव्हा भाबडा, इतराांवर डोळे
झाकू न मवश्वास टाकणारा, िंकवा िोडक्यात बावळट होतो असां िानणाराही िुलाांचा
एक ग्रुप होता.
डॉक्टरकस मशकायला येणारी िुलां स्क्कॉलर असायची. अभ्यासात सिैव
बुडून गेलेली ती िुलां स्क्वतःच्या दिसण्यावर फारसा वेळ खचथ करणारी नसायची.
बहुतेक सगळया िुलीही त्याच प्रकारच्या असायच्या. डोळयाांवर चष्िा नसला तरी
चष्िा लावलाय असा भास त्याांच्यातल्या काही जणींकडे बघून व्हायचा. काहीजणी
फॅ शनेबल असायच्या, नाही असां नाही. पण त्याांचां प्रिाण किीच असायचां. सगळया
जणी मडसेक्शन हॉलिध्ये असणार्या गिवी त असायच्या. दकती जणी स्क्वतः मडसेक्शन
करायच्या हे िी बघायला पोचलो नाही, कारण साडेआठ वाजता मडसेक्शन हॉल
उघडला कस िी आत जायचो, तो जेवणाची वेळ झाली कस जागेवरून उठायचो.
सुरुवातीचा उत्साह ीसरल्यावर आिच्या ग्रुपिधल्या इतराांनी मडसेक्शन
करण्याची जबाबिारी िाझ्यावर टाकली होती. ते आपण बघ्याचां काि करत असत.
त्यािुळे त्याांच्या फु प्फु साांत िुगंधीची हवा गेली तरी दकिान हात स्क्वच्छ रहात
असत.
“मवजय, आम्हाला अन्सा सवाथयकॅ मलस िाखव ना.”
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मिता, नेहा आमण त्याांच्या ग्रुपिधल्या इतर िोघीजणी िाझ्या
मडसेक्शनिधला अन्सा सवाथयकॅ मलस बघायला आल्या होत्या असां दिसत होतां.
“तुिच्या मडसेक्शनच्या शवात अन्सा सवाथयकॅ मलस नाहीये का?” िी
मवचारलां.
“ए, खडू सपणा करू नकोस” नेहा म्हणाली. “प्रत्येकाच्या िानेत िोन अन्से
असतात, एक उजव्या आमण एक डाव्या बाजूला. िोन्ही कसे जन्िजातपणे नसतील?
आम्ही मडसेक्शन करताना ते कधी तुटून गेले ते कळलांच नाही.”
िानेत नव्हथजचां जाळां असतां. त्याांत वर आमण खाली असणार्या िोन
पातळशा नव्हथज एकिेकाांना मभडतात मतिे जी किान होते मतला अन्सा
सवाथयकॅ मलस असां म्हणतात. आसपासच्या स्नायून
ां ा या अन्सातून िेंिक
ू डू न येणार्या
आज्ञा मिळतात. हा अन्सा खरोखरच इतका बारीक असतो कस तो न तोडता मडसेक्ट
करणां खूप कठीण असतां. त्याची ऑपरे शनां सजथन्स कशी करत असतील असा प्रश्न
िला तेव्हाही पडत असे.
“ऑमक्समपटल आटथरी मिळाली का?” िी मवचारलां.
“हो” मिता म्हणाली.
“हायपोग्लोसल नव्हथ मिळाली?” िी मवचारलां.
“हो.”
“कॉिन कॅ रॉिटड आटथरी तर चाांगली जाडजूड असते. ती दिसली
असणारच” िी म्हटलां. “हायपोग्लोसल नव्हथ आमण ऑमक्समपटल आटथरी याांना सोडू न
कॉिन कॅ रॉिटड आटथरीच्या सिोरून खाली जाणारी बारीकशी नव्हथ खाली िुसर्या
नव्हथबरोबर जुळते, मतिे जी किान दिसते तीच अन्सा सवाथयकॅ मलस.”
9
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“मिअरी िामहतीय रे . आम्हाला अन्सा बघायचाय. अख्खख्खया वगाथत तुला
एकट्यालाच मिळालाय तो” मिता म्हणाली. “िाखव ना.”
िी हातातली कािी बाजूला ठे वली, बारीक फोसेप्स उचलला, आमण त्या
शवाच्या िानेतला अन्सा अलगि उचलून त्या चौघींना िाखवला.
“अय्या, छान दिसतोय नाही?” त्याांच्यातली मतसरी उद्गारली. िुली
कशाला छान म्हणतील याचा काही नेि नाही असां िाझ्या िनात आलां.
“त्याच्या िाांचेस िाखव” मिता म्हणाली.
अन्सा बघून खुश होऊन बाकस सवथजण मनघून गेले असते. पण मिताला
तेवढ्यावर सिाधान नव्हतां. मतला त्या िाांचेससुद्धा बघायच्या होत्या. िी त्याांना
अन्साच्या िाांचेस िाखवल्या.
“िुसर्या बाजूचा अन्सापण सापडला तुला?” नेहाने मवचारलां.
“हो. बघायचाय?” िी मवचारलां.
“नाही” नेहा म्हणाली.
“हो” मिता म्हणाली.
म्हणजे िला अन्सा सापडला ते के वळ िाझां नशीब होतां कस कौशल्य होतां
हे नेहाला बघायचां होतां, तर मिताला ज्ञान मिळवायचां होतां. िोघी पूवथिाध्यमिक
शाळे तल्या िाझ्याच वगाथतल्या िुली. एकिेकींच्या मजवश्चकां ठश्च िैमिणी. पण
िोघींिध्ये के वढा फरक होता. िी मिताकडे क्षणभर बमघतलां आमण िग िुसर्या
बाजूचा अन्सापण िाखवला. चौघीजणी खुश होऊन मचवमचव करत मनघून गेल्या.
िी िाझ्या मडसेक्शनकडे परत वळलो.
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“िुली पटवण्याची ही पद्धत चाांगली आहे” िाझ्या पाठू न सुकुिार शहा
म्हणाला. तो के व्हा आला ते िला सिजलांच नव्हतां. ना िी सुकुिार शहाची िैिीण
पळवली होती, ना त्याच्याबरोबर कसल्याही शयथतीत होतो. िाझ्या चेहर्यात
त्याला न आवडण्यासारखां काहीतरी असावां असां िला वाटायचां.
“आता तू सुद्धा अभ्यासाला लागणार का िुलींना पटवता यावां म्हणून?”
िी मवचारलां.
सुकुिार वळला आमण उत्तर न िेता मनघून गेला. त्याला बहुधा जास्क्त
अभ्यास करायचा नव्हता. िंकवा िाझ्या डोक्यात िुली पटवण्याची आयमडया
टाकली आमण त्या नािाने िी अभ्यास करायचा िाांबलो तर िाझ्या पुढे जाता येईल
असा त्याचा प्लान असावा.
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२

वर्थ १, ऑगस्क्ट ११

“काय रे , काय ऐकतोय काय आम्ही तुझ्याबद्दल?”
“अि्... िाझ्याबद्दल?” िी म्हटलां. िी तसा फारसा कु णाच्या
अध्यातिध्यात नसायचो. लो प्रोफाईल म्हणतात तसा िी असताना प्रतापला
िाझ्याबद्दल कोणी काहीतरी साांगावां आमण ते त्याने िला येऊन मवचारावां असां काय
असावां ते िाझ्या लक्षात येईना. काहीतरी गैरसिज असावा.
“लेको, खाली िुांडी आमण पाताळ धुांडी! िाांजराने डोळे मिटू न िूध प्यायलां
म्हणून ते लोकाांना दिसत नाही असां वाटलां काय रे तुला?”
िोन वाक्याांत िोन म्हणी-वाक्प्रचार वापरणां हे प्रतापच्या भार्ाप्रभुत्वात
बसत नव्हतां. प्रतापची िैिीण नीना गुजराती होती. तेव्हा मतच्याकडू न मशकू न तो
असां काही बोलला असेल असां असण्याचीही शक्यता नव्हती. बहुतेक िाझ्यावर ग्रुप
मडस्क्कशन झालां असावां.
“प्रताप, असां कोड्ात बोलू नकोस बाबा. िला वाटतां असां सांदिग्ध बोललां
कस िी िाझ्या सगळया गोटी एक एक करून उघड करे न आमण त्या तुला एरवी
सिजल्या नसत्या त्या सहज सिजतील असा तुझा प्लान असावा. िी या ििकला
गांडणार नाही. काय ऐकलांस ते स्क्पट मवचार.”

12

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“तू एका वेळी चार-चार िुली पटवतोस असां ऐकलां. गोकु ळातला कॄ ष्ण
झालायस हां? छान, छान. तू कधी सुधारणार कस नाही अशी आम्हाला चचता होती.
ती आता िूर झाली.”
सुकुिारने जाऊन िाझ्या मडसेक्शन बघायला आलेल्या िुलींची गोट
र्ट्कणवी  के ली असां दिसत होतां.
“अरे , ही नुसती सुरुवात आहे. पुढे बघ िी आणखी काय काय करतो ते”
िी म्हटलां. “सुकुिार आपली गलथफ्रेंड िाझ्यापासून सांभाळायला मजवाचा आटामपटा
करतोय असां ऐकलां. तू पण ऐकलांस का ते?”
“सुकुिार...” प्रताप चाचरला. त्याला िी पमहल्याच बॉलवर क्लीन बोल्ड
के लां होतां.
“प्रताप, त्या िुलींनी िाझां मडसेक्शन बमघतलां ते मशकण्यासाठी, िला
पटल्या म्हणून नाही. नाहीतर आपल्या शरीरशास्त्राच्या डेिॉन्स्क्िेटरला वगाथतल्या
सगळयाच िुली पटल्या नसत्या का? आमण फक्त आपल्याच वगाथतल्या नाहीत, तर
प्रत्येक वर्वी  ऐंशी-नव्वि अशा िर वर्वी  पटल्या नसत्या का? तुला वाटतां तशा िुली
बावळट नसतात रे .”
प्रतापला नीना पटली मतच्यावरून सगळया िुलींची पिरक्षा करायची
नसते असां िी म्हटलां असतां तर िाझ्या भावी वमहनीचा अपिान झाला असता,
आमण िाझा मिि िला िुरावला असता. म्हणून िी िोठ्या सांयिाने तोंड बांि ठे वलां.
“पण त्याांच्यातल्या िोघी तुझ्याकडे खास नजरे ने बघत होत्या म्हणे.”
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“डेड बॉडीच्या फॉिॅमलनिुळे डोळे चुरचुरल्यािुळे त्या तशा बघत
असाव्या. पुढच्या वेळी सुकुिारवर मवश्वास ठे ऊन िाझ्याबद्दल काहीतरी चुकसचा
ग्रह करून घेऊ नकोस.”
“सॉरी. म्हणजे गैरसिज करून घेतल्याबद्दल नाही, तर तू िुलींना पटवलां
नाहीस म्हणून सॉरी” असां म्हणून प्रताप गेला. िी त्याचां तोंड बांि के लां खरां , पण सत्य
काही िला बिलता येत नव्हतां. िी तसा खरोखरच िोडासा बावळट होतो. बरोबर
मशकणारे िुलगे तशाच िुली असा िाझा िॄटीकोन होता. त्याांच्याबरोबर
कािामशवाय बोलावां असां िाझ्या िनात कधी यायचां नाही. त्याांच्याकडे कािही
कधी मनघायचां नाही. त्यािुळे वगाथतली काही िुलां िुलींबरोबर गप्पा िारताना
दिसायची, ती काय बोलतात हा प्रश्न िला नेहिी पडायचा. त्याांच्यातली काहीजणां
तर जोड्ा जुळवून पार झाली होती. आयुष्याचा जोडीिार कॉलेजात अभ्यास
करायला आलां असताना मशक्षण पूणथ होणां तर सोडाच, पण नुकतांच सुरू झालेलां
असताना त्याांना कसा बरां मनवडता आला असावा हा प्रश्नही िला िधून िधून
सतावायचा.
“मवजय, तू ना प्रयत्नच करत नाहीस. हा तुझा प्रॉब्लेि आहे” एकिा
प्रतापने आिच्या मििाांच्यासिोरच जाहीर के लां. आम्ही कटी टीनबाहेर उभे होतो.
सावथजमनक स्क्िळी प्रतापने िाझी अशी नालस्क्ती के लेली िला फारशी आवडली
नाही.
“कोण म्हणतां िी प्रयत्न करत नाही?” िी मवचारलां. “सकाळी साडेआठ
वाजता कॉलेजात येतो तो साडेचार वाजेपयंत अभ्यास करत असतो. मडसेक्शन,
दफमजऑलॉजीचे प्रयोग, सगळी लेक्चसथ वेळेवर पार पाडतो. कसला प्रयत्न करायचा
आणखी?”
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“काय नीरस िाणूस आहे रे हा?” हर्थि म्हणाला. “अरे , या अभ्यासाच्या
व्यमतिरक्त आयुष्यात आणखी बर्याच गोटी असतात.”
“उिाहरणािथ?”
“ते बघ उिाहरण” हर्थिने सिोर बोट के लां. सिोरून दफमजीिेरॅपीच्या
िुलींचा घोळका येत होता. डॉक्टरकसच्या मवद्यार्डिनींहून दफमजीिेरॅपीच्या
मवद्यार्डिनी दिसायला उजव्या, जास्क्त फॅ शनेबल आमण चष्िा न लावणार्या
असायच्या. मनिान त्याांना चष्िा असलाच, तर तो आहे असां त्याांच्याकडे बघून
वाटायचां तरी नाही.
“आजूबाजूला येवढ्या िुलींना बघून तुला काहीच वाटत नाही? अरे , प्रयत्न
कर, नाहीतर तू लग्नाचा मवचार करशील तोपयंत सगळया सुांिर िुली एक-िोन
िुलाांच्या आया झालेल्या असतील. नांतर पश्चात्ताप करून फायिा नसतो.”
िी प्रतापला पूववी  एकिा पश्चात्ताप या शब्िात पश्चात् असतां आमण त्याचा
अिथ नांतर असा असतो, त्यािुळे नांतर हा शब्ि पश्चात्ताप या शब्िापूववी  वापरणां
चुकसचां असतां हे नीट सिजावून साांमगतलां होतां. पण आजूबाजूला अनेक रां गीबेरांगी
गोटी असल्यािुळे प्रतापला िाझ्या बोलण्याकडे नीट लक्ष िेणां जित नसे. परत
एकिा मनष्फळ प्रयत्न करण्यात अिथ नाही असां िनाशी म्हणून िी त्याला त्याबद्दल
काही बोललो नाही.
“अरे , प्रयत्न करायचा म्हणजे काय?” िी मवचारलां. “आपणहून जाऊन
एखाद्या िुलीबरोबर बोलायचां काय?”
“अलबत” तो म्हणाला.
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“कोणत्या मवर्यावर?”
“काय बावळट आहे रे हा!” प्रताप म्हणाला. नीना पटल्यापासून आपण
पुरुर्ोत्ति आहोत असां वाटायला लागल्यासारखां त्याचां वतथन झालां होतां असां िला
वाटायचां.
“अरे , िी उगाचच जाऊन एखाद्या िुलीबरोबर बोललो तर िी
लाळघोटेपणा करतो असां मतला वाटणार नाही का?” िी मवचारलां. असां कोणत्याही
िुलीला वाटेल असां िाझां ठाि ित होतां.
“अरे , जरा सफाईने बोलायचां असतां. आपल्या िनात काय आहे हे मतला
सिजू

द्यायचां

नसतां” मनमखलने

या

सांभार्णात

प्रििच तोंड

उघडलां.

एि्.बी.बी.एस्.ला अॅडमिशन घेण्यापूववी  तो या मवर्यात िास्क्टसथ करून आला
असावा.
“िनात एखाद्या िुलीबद्दल कु मवचार घेऊन मतच्याबरोबर बोलायला िला
जिणार नाही” िी सरळ साांमगतलां.
“अरे , तसां नाही रे . लेक्चरचां टाइिटेबल मवचारायचां, िंकवा कसल्यातरी
नोट्स िागायच्या.”
“आमण नांतर?”
“नांतर मतला कॉफस प्यायला येतेस का असां मवचारायचां.”
“आमण असां मवचारल्यावर ती येते म्हणेल?” िी आश्चयाथने मवचारलां. घरी
आलेल्या पाहुण्याांना कॉफस मवचारणां िाझ्या सभ्यतेच्या कल्पनेत बसायचां. पण
िोडसां बोलून झाल्यावर एखाद्या िुलीला कॉफस प्यायला बोलवायचां?
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“आलीच पामहजे” मनमखल आत्िमवश्वासाने म्हणाला. त्याला खरां च तसां
वाटत होतां कस तो िाझी चेन खेचत होता िेव जाणे. बहुधा िला चढवायचां आमण
त्या िुलीने िला चप्पल वगैरे िारली कस खी खी करत सगळयाांना ती सनसनाटी
गोट रां गवून साांगायची असा त्याचा प्लान असावा.
“मनमखल, तू या बाबतीत िाझा गुरू आहेस. ती बघ बोना सिोरून येतेय.
तू मतला हाक िार, नोट्स िाग, आमण िग कॉफस प्यायला शेट्टीच्या कटी टीनिध्ये
घेऊन जा. एकिा िी प्रात्यमक्षक बमघतलां कस िी पण यशस्क्वीिरत्या एखाद्या िुलीला
कॉफस पाजू शके न” िी म्हटलां.
मनमखलने िागे वळू न पामहलां. फॉिथ दफटटग टॉप आमण महरवी लुांगी असा
पेहराव करून आमण साडेचार-पाच इां च उां चीच्या टाचाांचे सटीडल्स घालून बोना
एकिि सफाईिारपणे चालत आिच्या दिशेला येत होती. आदफ्रके तल्या कु ठल्याशा
िेशातून ती राजिाता हॉमस्क्पटल आमण िेमडकल कॉलेजात डॉक्टरकस मशकायला
आली होती. मतच्या िेशात एका ब्यूटी पेजांटिध्ये पूववी  ती फायनॅमलस्क्ट होती असां
मनमखलने पूववी  सगळया मििाांना साांमगतलां होतां. बोना हा मनमखलचा अमतशय
मजव्हाळयाचा मवर्य होता.
“अि्... िी आत्ताच कॉफस मपऊन आलोय. आत्ता परत कॉफस प्यायला
िला जिणार नाही” असां म्हणून मनमखल गुल झाला.
“प्रताप, तू प्रात्यमक्षक करून िाखवतोस का?” िी मवचारल. “िी नीनाला
साांगणार नाही कस तू बोनाला घेऊन कॉफस प्यायला गेलास.”
“छे, छे” प्रताप म्हणाला, “बोना िाझ्यापेक्षा तीन इां च उां च आहे.”
िी सिथ झालो. ‘आपण नीनाशी एकमनष्ठ आहोत आमण परस्त्रीकडे बघतही
नाही, मतला कॉफस प्यायला घेऊन जाणां तर के वळ अशक्य’ असां काहीतरी तो
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म्हणेल असां िला वाटलां होतां. बोनाची उां ची तीन इां च किी असती तर के वळ िला
मशक्षण िेण्यासाठी तो मतला घेऊन कॉफस प्यायला गेला असता असां त्याला
म्हणायचां असावां असां दिसत होतां.
आपल्या मवद्यार्थयाथला वार्यावर सोडू न िोन्ही मशक्षक पसार झाले.
“ते िाझ्याबद्दल काय म्हणत होते?” असां बोनाने िला मवचारलां. ती
बहुतेक त्याांना नीट ीळखत असावी.
“त्याांना तुला कॉफस प्यायला बोलवायचां होतां, पण त्याांना तुझ्या सँडल्स
आवडल्या नाहीत” िी म्हटलां.
मतला िी काय म्हटलां ते नीटसां कळलां नसावां. नुसता हुांकार िेऊन ती
आपल्या िागाथने गेली. िी िाझां जनथल पूणथ करायला लायिरीत गेलो.
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३

वर्थ १, ऑक्टोबर १०

शरीरशास्त्र मशकणां काहीजणाांना खूप आवडायचां, शरीरमवज्ञानशास्त्र
मशकणां इतर काही जणाांना आवडायचां, िोन्ही मवर्य मशकणां फार िोड्ा जणाांना
आवडायचां, आमण िोन्ही मवर्य न मशकणां बहुतेक जणाांना आवडायचां. पण पमहल्या
वर्ांत लेक्चसथ आमण प्रॅमक्टकल्सना िाांड्ा िारणां हा प्रकार फारसा प्रचमलत नव्हता.
इच्छा असो िंकवा नसो, बहुतेक जणां हजेरी लावायची. िारून िुटकू न का होईना,
अभ्यास करायची. िर एका िंकवा िोन आठवड्ाांनी पिरक्षा असल्यािुळे किामचत
असेल, पण फायनल पिरक्षा जवळ आली आहे आमण अजून पाठ्यपुस्क्तकां मवकतच
घेतली नाहीयेत िंकवा घेतली असली तर ती उघडलीच नाहीयेत असां कोणाच्या
बाबतीत झालेलां िाझ्या ऐदकवात नव्हतां. सगळयाांनाच छान िाक्सथ मिळत नसले
तरी कोणी नापास होत नसे. अिाथत वैद्यकसय अभ्यासाच्या प्रवेशपिरक्षेत सगळयात
जास्क्त िाक्सथ मिळवणारी िुलांच राजिातात पोहचू शकायची. त्यािुळे नापास होणां
हा प्रकार नव्हता. पण मवर्य मक्लट होते. ते एकिि बोअटरग आहेत असां काही
जणाांनी खुलेपणाने म्हटलेलां िी ऐकलां होतां. पिरक्षेत उत्तरां द्यायला जिेल कस नाही
या मवचाराने चचताग्रस्क्त होणारे खूप जण होते.
िी नशीबवान होतो असणार. बारावीनांतर काय मशकायचां हे िी स्क्वतः
ठरवलां नव्हतां. मवजय ििसथ बॉय आहे असां आिचे नातेवाईक िाझ्या
लहानपणापासून िाझ्यासिोरही म्हणत असत. ते िाझां कौतुक करतायत असां वाटू न
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िी आनांिी होत असे. िाझी आईही बहुधा आनांिी होत असावी. तर िाझ्या आईने
आमण िािाांनी म्हणजे वमडलाांनी ‘आम्हाला वाटतां तू डॉक्टर व्हावांस’ असां म्हटलां
तेव्हा िी डोळे झाकू न राजिातात प्रवेश घेतला होता. मवर्य कोणताही घेतला
म्हणून आयुष्यात काही फरक पडेल असां िाझ्या िनात कधीही आलांच नाही.
अभ्यास करायचा कस झालां असा िाझा सिज होता. िला वाटतां आईवमडलाांचां पुण्य
आमण िाझां िोर नशीब म्हणून डॉक्टरकसचे मवर्य अभ्यास करायला घेतल्यावर
िला आवडले. तोंडी पिरक्षेची सवय नसल्यािुळे सुरुवातीला खूप िडपण यायचां
खरां . आपण खूप हुशार आमण ज्ञानी आहोत असा आव आणून पिरक्षाांना सािोरे
जाणारे काही जण पामहले कस ते िडपण वाढायचां. पण िग िाझ्या लक्षात आलां कस
त्या पिरक्षा म्हणजे काही जीवनिरणाचा प्रश्न नव्हत्या. िोजक्या अभ्यासरिावर
बेतलेल्या त्या पिरक्षाांसाठी तयारी करणां तसां सोपां होतां आमण बोलताना टेन्शन
घेतलां नाही तर िाक्सथ मिळवणांही सोपां होतां.
“तू अभ्यास कसा करतोस ते तरी साांग रे एकिा” प्रतापने िला एकिा
मवचारलां. “िाझां तर अभ्यासात लक्षच लागत नाही.”
“तुला खरां उत्तर हवांय?” िी मवचारलां.
“अलबत” तो म्हणाला.
“िी िोन प्रश्न मवचारतो. त्याांची उत्तरां दिलीस कस तुला तुझ्या प्रश्नाचां उत्तर
मिळे ल.”
“असां म्हणतोस? मवचार तुझे प्रश्न” तो म्हणाला.
“नीनाच्या डोळयाांचा रां ग कोणता आहे?” िी मवचारलां.
“डाकथ िाऊन” तो पटकन उत्तरला.
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“छान. पमहल्या प्रश्नात तुला पैकसच्या पैकस िाक्सथ. आता िला साांग,
िाणसाच्या डोळयाांचा रां ग कशािुळे ठरतो?”
“.....”
“िुसर्या प्रश्नाचां उत्तर िेता आलां नाही तरी हरकत नाही” िी म्हटलां. “तुला
तुझ्या प्रश्नाचां उत्तर मिळालां ना?”
“प्रश्न मवचारून उत्तर मिळवायला तू काय सॉरे िटस आहेस काय?” प्रताप
मचडू न म्हणाला. “मिि म्हणून िी तुझी िित िामगतली होती.”
“ीके . मचडू नकोस. िी िाझी अभ्यासाची पद्धत साांगतो. आवडली तर
िला रॉयल्टी न िेता खुशाल वापर.”
“हां” तो सरसावून बसला.
“िी पुस्क्तक मनवडताना उपलब्ध असणार्या पुस्क्तकाांतलां सवाथत पातळ
पुस्क्तक मनवडत नाही. त्या मवर्याचां बायबल अशी ज्या पुस्क्तकाची ख्खयाती असते ते
मनवडतो. ते चाांगलां जाडजूड असतां. उद्या पेशांटाांवर उपचार करताना आपल्याला
सांपूणथ ज्ञान असलां पामहजे ना?”
“येवढी जाडी पुस्क्तकां वाचायला के वढा वेळ लागेल?” प्रताप तरारीच्या
सुरात म्हणाला. त्याच्याकडे िी िुलथक्ष के लां.
“िग िी ते पमहल्या पानापासून शेवटच्या पानापयंत वाचतो. आवडेल तो
भाग परत वाचतो.”

21

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“अभ्यासाच्या पुस्क्तकातला कोणता भाग आवडण्यासारखा असतो?”
प्रतापने त्याच्या िॄटीने एकिि रास्क्त प्रश्न मवचारला. त्याच्याकडे िी परत िुलथक्ष
के लां.
“जो भाग सिजत नाही तो परतपरत वाचतो. तरीही सिजला नाही तर
िुसर्या दिवशी आपल्या मसमनयसथना मवचारतो, आमण त्याांनाही ते साांगता आलां
नाही तर आपल्या रागीट नसणार्या प्रोफे सराांना मवचारतो.”
“तू असलां पुस्क्तकस उत्तर िेशील असां वाटलां असतां तर िी तुला मवचारलांच
नसतां” असां म्हणून तो नाराजी लपवण्याचा जराही प्रयत्न न करता मनघून गेला.
योगायोगाने या घटनेच्या िुसर्या दिवशी िला मिताने अभ्यास
करण्यावरच प्रश्न मवचारला.
“मवजय, िी पूववी  अभ्यास करायचे तसाच आत्ताही करते. पण हे सगळां
ज्ञान येवढां अफाट आहे कस सगळया गोटी लक्षातच रहात नाहीत रे . तू कसां लक्षात
ठे वतोस ते सगळां ? “
राजिातात येणारे सगळे च मवद्यािवी  आपापल्या कॉलेजाांतले स्क्कॉलर
असत. त्यािुळे िी स्क्कॉलर म्हणून मतने िला तो प्रश्न मवचारला असां िला वाटलां
नाही. शाळे तला मिि म्हणून मतने मवश्वासाने तसां मवचारलां असावां. प्रतापला दिलां
ते उत्तर िी मतला दिलां नाही कारण मतचा प्रश्न वेगळा होता. िी वाचायचो तीच
पुस्क्तकां तीही वाचत असे. िाझ्या सिजुतीप्रिाणे ती कोणाच्या तरी डोळयाांच्या
रां गासारख्खया गोटींचा अभ्यास करण्यात वेळ घालवत नसे.
“मिता, एखािा मवर्य खूप आवडला तर बरां च काही आपोआप लक्षात
रहातां. िला हे मवर्य खूप आवडतात. पण म्हणून िला सवथ काही सतत आठवत
असतां असां नाही. शरीरशास्त्रातली िामहती लक्षात ठे वण्यासाठी तकथ शास्त्र उपयोगी
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पडत नाही हे तुला िामहत आहे. ते के वळ सांकमलत के लेलां ज्ञान आहे. ते लक्षाांत
ठे वायचां तर एकतर खूप घोकां पट्टी करावी लागते. िुसरा एक िागथ म्हणजे नेिोमनक्स
वापरायची.”
“नेिोमनक्स? ते काय असतां?”
“आपल्याला एखाद्या रिाने काही िामहती लक्षात ठे वायची असेल, तर
त्यातल्या प्रत्येक शब्िाचां पमहलां अक्षर तेच असणारे िुसरे शब्ि वापरून एखािां
गितीिार वाक्य करायचां. िग आपल्याला हवी ती िामहती आठवायची वेळ आली
कस ते वाक्य िनातल्या िनात म्हणायचां. कळलां?”
“हां. एखािां उिाहरण िे ना” ती म्हणाली.
“िनगटात आठ छोटी छोटी हाडां असतात. ‘शी लूक्स टू प्रेटी, िाय टू कॅ च
हर’ हे वाक्य ‘स्क्कॅ फॉइड, लुनेट, िायक्वेिल, मपमसफॉिथ, िॅपेमझयि, िॅपेझॉइड,
कॅ मपटेट, हॅिेट’ ही हाडाांची नावां लक्षात ठे वायला कसां वाटतां?”
“छानच आहे रे ” ती आनांिन
ू म्हणाली. “तू के लांस?”
“नाही गां. जुनांच आहे ते” राजा हिरश्चांद्ाांचा आधुमनक अवतार म्हणाला.
‘िूखाथ, असां सत्य बोलत रामहलास तर िुली कशा पटवता येतील तुला?’ असां
प्रतापने म्हटलां असा त्या अवताराला भासही झाला. नेहिीप्रिाणे त्याने प्रतापकडे
िुलथक्ष के लां.
“तुझ्याकडे आणखी अशी नेिोमनक्स आहेत?” मिताने मवचारलां.
“आहेत ना” िी म्हटलां. िी नाही नाही त्या गोटी जिवत असे. हे
नेिोमनक्सचां कलेक्शन तसलांच एक होतां.
23

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“िला िेतोस?”
“घरी आहेत. उद्या िेतो.”
“िटीक्स. आणखी एक प्रश्न मवचारू?”
“मवचार” िी म्हटलां.
“ती टू प्रेटी दिसणारी कोण आहे रे ?” मतचे डोळे खट्याळपणे चिकले.
“मिता!” िी म्हटलां. िी पुढे काही बोलण्यापूववी  ती पळाली.
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४

वर्थ १, ऑक्टोबर २८

मडसेक्शन करताना त्वचा आमण मतच्या खालचे िटश्यू स्क्कालपेलच्या
धारिार ब्लेडने सहज कापले जायचे. रक्तवामहन्या आमण नव्हथज कापल्या जाणां हे
मडसेक्शन करता न येण्याचां लक्षण सिजलां जायचां. त्या सुद्धा स्क्कालपेलने चुकून का
होईना, पण पटकन कापल्या जायच्या. त्यािुळे एकशे ऐंशी िुलाांपैकस कोणीही पुढे
कार्डडअॅक िंकवा न्यूरोसजथन होऊ शके ल असां कोणालाही वाटत नव्हतां. कापले
जायचे नाहीत ते अमस्क्िबांध. हाडां कापणां तर अशक्य होतां. हाडां कापण्यासाठी
िोठ्या करवती असायच्या. त्या वापरण्याचां काि बळीराि करायचा. िोठे धारिार
चाकू वापरून तो अमस्क्िबांध कापायचा. िुख्खय शरीरापासून हात आमण पाय अलग
के ले कस िुलां वेगवेगळया टेबलाांवर जाऊन मडसेक्शन करू शकत असत. िोन
हाताांवर आठ, िोन पायाांवर आठ, छातीवर चार, पोटावर चार, िान आमण
डोक्यावर चार असे अठ्ठावीस मवद्यािवी  एका शवाच्या मडसेक्शनसाठी एकाच
टेबलावर सुरुवातीला असत. हात आमण पाय याांचां सुरुवातीचां मडसेक्शन सांपलां कस
बळीराि हातवाल्याांना हात आमण पायवाल्याांना पाय वेगळे करून द्यायचा. िग
एका िठकाणी कें दद्त झालेली िुलां पाांगायची.
िुलां अशी पाांगणां आम्हाला बरां वाटत असलां तरी मनमखलला सगळी गिवी 
एकि असणां जास्क्त पसांत होतां.
“काय रे , असां गिवी त काि करायला तुला कसां आवडतां?” िी त्याला न
राहवून एकिा मवचारलां.
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“असांच” असां सांदिग्ध उत्तर िेऊन तो मनसटला.
“असांच नाही काही ते” तो गेल्यावर हर्थि म्हणाला. “तो एकिि पोचलेला
आहे.”
“म्हणजे काय ते िला कळलां नाही” िी म्हटलां.
“अरे , तो कसा उभा असतो ते तू पामहलांस का?”
िी िोडा मवचार के ला. मनमखलला अांत:चक्षूांसिोर आणलां. “तो
मवठोबारायाांसारखा िोन्ही हात किरे वर घेऊन उभा असतो” िी म्हटलां.
“िेवाचां नाव त्याच्याबरोबर घेऊ नकोस” हर्थि म्हणाला. “मनमखल एकिि
चालू आहे.”
“हात किरे वर ठे वून उभां रामहल्यावर चालूपणा कसा करता येतो?” िी
मवचारलां.
“अरे , तो नेहिी िुलींच्या िध्ये उभा असतो, बरोबर?”
“बरोबर” िी म्हटलां.
“एका बाजूच्या िुलीने काहीतरी म्हटलां तर तो हात तसेच किरे वर ठे वून
वळतो. तो उजवीकडे वळला कस डाव्या कोपराचा धक्का त्याच्या डावीकडच्या
िुलीला लागतो. िग तो ‘ऊप्स, सॉरी’ असां म्हणून डावीकडच्या िुलीकडे आपला
सॉरीपणा िाखवायसाठी वळतो. तेव्हा किरे वर असलेला त्याच्या उजवा हात
त्याच्या उजव्या बाजूच्या िुलीला लागतो.”
“अच्छा. असां आहे तर!” िी म्हटलां. “पण अांगाला जरासा धक्का लागला तर
त्यात त्याला काय गांित वाटते?”
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“जरासा धक्का असता तर ठीक होतां रे . तो आहे उां च. त्यािुळे किरे वर हात
ठे वले कस त्याची कोपरां त्या किी उां चीच्या िुलींच्या छातीच्या लेव्हलला येतात.
त्यािुळे ...”
हे बोलताना हर्थि येवढा उत्तेजीत झाला कस त्यािुळे काय होतां हे
साांगायला त्याला शब्ि सुचेनात. त्याला काय म्हणायचां होतां ते िाझ्या लक्षात
आल्यािुळे िी गोरािोरा झालो.
“आपल्या उां चीचा गैरफायिा घेतो तो” हर्थि सामत्वक सांतापाने म्हणाला.
अच्छा, म्हणजे हे खिखित होतां तर, हे हर्थिच्या लहान चणीकडे बघून
िाझ्या िनात आलां.
“पण त्या िुलींना हे चालतां?” िी मवचारलां. “असां कोणी काही के लां कस
िुली पायातलां सँडल काढू न िारतात असां िी ऐकलांय.”
“ती सगळी गँग ज्या कॉलेजातून आलीय मतिे असांच वातावरण असणार”
हर्थि म्हणाला. िला ज्ञान िेण्याच्या इच्छेऐवजी आपण स्क्वत: त्या कॉलेजात नव्हतो
याचां िु:ख त्याच्या बोलण्यातून ध्वमनत होत होतां असां िला वाटलां.
डोक्याच्या कवटीच्या आतला िेंिू बाहेर काढू न जीजीभांकडू न मडसेक्शन
करून घेण्यासाठी पाठवला जायचा. िग ती कवटी आतून तपासायला मवद्यािवी 
िोकळे व्हायचे. जीजीभ म्हणजे डॉक्टर जी. जी. भडकिकर. िेंिच
ू ां मडसेक्शन
करण्यात त्याांच्यायेवढा पारां गत िाणूस अख्खख्खया िहाराष्ट्रात नव्हता म्हणे. नाहीतरी
येवढा नाजूक िेंिू आम्हा मवद्यार्थयांच्या हातात दिला असता तर त्याचा अगिी
लगिाच झाला असता. कवटीचां पातळ हाड आतल्या िेंिच्ू या आवरणाांनाही धक्का
लागू न िेता बळीराि ज्या सफाईने कापायचा, त्यालाही तोड नव्हती. मवशेर्
म्हणजे त्याचे हात िद्यसेवनािुळे िरिर कापत तरीही तो कवटी अगिी व्यवमस्क्ित
कापायचा. त्याच्यासाठी तो मवजेवर चालणारी करवत वापरायचा.
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आिच्या ग्रुपचां िानेचां मडसेक्शन करून झाल्यावर आम्ही डोक्याचां
मडसेक्शन सुरू के लां. चेहर्याचे स्नायू आमण नव्हथज याांच्यात मडसेक्शन करण्यासारखां
काही जास्क्त नव्हतां. त्यािुळे तो भाग पटकन झाला. आता डोक्याची कवटी उघडू न
आतलां मडसेक्शन करणां बाकस होतां. आम्ही बळीरािला पाचारण के लां.
“चला साहेब, आत्ता कवटी उघडू या” असां तो उत्साहाने म्हणाला. त्याच्या
उत्साहाचां कारण त्याचां ते नेिून दिलेलां काि असलां तरीही तो मवद्यार्थयांकडू न
कवटीिागे िहा रुपये तरी उकळायचाच हे असावां. ते एक वेळ ठीक होतां. पण
‘कवटी उघडतो’ असां न म्हणता ‘कवटी उघडू या’ असां तो म्हणाला त्यात जराशी
धोक्याची घांटा वाजत होती. लहानपणी राजेंद्कु िार आमण साधना याांचा आरजू हा
मचिपट िी पामहला होता. त्यातलां प्रेि वगैरे सिजायचां िाझां तेव्हा वय नव्हतां. पण
राजेंद्कु िारला एक पाय नव्हता, त्याला आपण अनुरूप असावां म्हणून साधना
लाकडाच्या फळया कापणार्या मवजेच्या करवतीने आपले िोन्ही कापून घ्यायला
मनघाली होती ते िला आठवत होतां. अगिी शेवटच्या क्षणी राजेंद्कु िार मतिे
पोहोचला नसता तर मतचे िोन्ही पाय कापले गेले असते हे िॄश्य िाझ्या बालिनावर
अगिी कोरलां गेलां होतां. बळीरािची ती करवत अगिी त्याच प्रकारची होती.
मडसेक्शनसाठी िाझा हात कापला गेला तर, या कल्पनेने िाझ्या पायाांवर काटा
आला.
“या साहेब” असां म्हणून िला घेऊन बळीराि करवतीकडे गेला.
मडसेक्शनचां डोकां त्याने िमशनवर नीट बसवलां. “आता िी िमशन सुरू करण्यापूववी 
तुम्ही हा िाांडा घट्ट धरून ठे वा. िी सोडा म्हणेपयंत सोडू नका.”
िी त्या िाांड्ाकडे पामहलां. गरगर दफरणार्या त्या करवतीच्या उघड्ा
पात्याच्या अगिी जवळ तो िाांडा होता. बहुतेक ती करवतीचां पातां मस्क्िर ठे वणारी
तरफ असावी. खूप उां चावरून खाली पामहलां कस चक्कर येऊन िाणसां पडतात तसां
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त्या पात्याजवळ उभां राहून त्याच्याकडे पहाताना िाझा हात त्याला मचकटेल असां
िला वाटायला लागलां. मवजय बळीरािबरोबर कवटी कापायची करवत चालवणार
आहे अशी बातिी कोणीतरी मडसेक्शन हॉलिध्ये पसरवली. गांित बघायला गिवी 
जिायला लागली. म्हणजे ही गोट िेमडकल स्क्टु डांटकरवी पमहल्याांिाच होत होती कस
काय?
“बळीराि, एरवी तू कवटी कापतोस तेव्हा िाांडा कोण पकडतो?” िी
मवचारलां.
“बोलावतो िी कोणालातरी. आज तुम्ही आहात ना? तुम्हाला िमशनां
चालवता येतात असां ऐकलां. तुम्ही हे काि बरोबर कराल बघा.”
“पण िाझा हात कापला तर?”
“छे हो. िी आहे ना? काही काळजी करू नका.”
“मवजय, तो िाांडा तू मबनधास्क्त धर. काही झालां तर आम्ही आहोत ना.
काही कापलांमबपलां तर आपलां सजथरी मडपाटथिेंट फस्क्टथक्लास आहे. काही किी
पडायचां नाही.” सुकुिार काहीतरी होणार अशा आशेवर दिसत होता.
िाझा मनणथय होईना.
“बळीराि, िला िमशन सुरू करून िाखव, म्हणजे िला काय करायचां
त्याची आयडीया येईल” िी म्हटलां.
बळीरािने करवत सुरू के ली, आमण िला िाांडा कसा पकडतात त्याचां
प्रात्यमक्षक करून िाखवलां. काि तसां सोपां दिसत होतां. त्याने करवत बांि के ली.
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“फक्त िाांडा गच्च पकडायचा. काही झालां तरी तो सोडायचा िाि नाही”
बळीराि म्हणाला.
िाांडा सोडला तर काय होईल ते काही तो साांगत नव्हता. ते काही बरां
मचन्ह दिसत नव्हतां.
“मवजय, काय वेड लागलांय का तुला?”
येवढा डायरे क्ट प्रश्न? िी वळू न पामहलां. मिता किरे वर हात ठे वून उभी
होती.
“अां.... अि्....” एरवी मबनधास्क्त चालणारी िाझी जीभ अडखळली.
“तुला असलां काि करायचा काहीही अनुभव नाहीये. तू चूक के लीस आमण
बळीरािचा नाहीतर तुझा हात कापला गेला तर?” मतने मवचारलां.
“बळीरािचा हात कापला जाणार नाही हे नक्कस. नाहीतर त्याने िला
बोलावलांच नसतां” िी म्हटलां.
“पण तुझ्या हाताचां काय?”
“िला सुद्धा करवतीचा िाांडा पकडायचा नाहीये ग. पण त्याच्याबरोबर
कोणी नाही. मडसेक्शन अडू न रामहलांय.”
“तुझ्या ग्रुपिधल्या इतराांना मडसेक्शन अडू न रामहलांय त्याची काहीच
चचता नाहीये असां दिसतांय. तू एकट्यानेच सगळया कािाांचा ठे का घेऊन ठे वलायस
का?”
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िी वळू न पामहलां. हर्थि आमण मनमखल िागे सरकले. गांित बघायला येणां
ीके होतां, पण ग्रुपच्या कािात सहभागी होणां वेगळां होतां. िी येडपट आहे अशी
बळीरािापासून सगळयाांचीच खािी दिसत होती तर.
परिेश्वराने जीजीभांना काय प्रेरणा दिली कोण जाणे. “बळीराि, काय
चाललांय इकडे?” जीजीभांचा िििार आवाज आला आमण गांित बघायला जिलेली
िांडळी पटापट पाांगली.
“साहेब, कवटी कापतोय” बळीराि म्हणाला.
“एकटाच? िितनीस कु ठे आहे?”
“त्याच्या गावाकडू न कोणी पेशांट आलाय, त्याच्याबरोबर तो िेमडमसनच्या
ीपीडीला गेलाय साहेब.”
“िग तुझ्या िितीला कोण आहे?”
“हे साहेब आहेत ना” िाझ्याकडे अांगुलीमनिेश करून बळीराि चाचरत
म्हणाला.
“धोकािायक िमशन चालवताना मवद्यार्थयांना बरोबर घ्यायचां नसतां,
िामहत आहे ना? त्याांच्यापैकस कोणाला काही झालां तर तुझी आमण िाझी नोकरी
जाईल. तुझा िितनीस आला कस िग त्याला बरोबर घेऊन कवटी काप. पुन्हा असां
काही होता कािा नये, सिजलां का?”
“होय साहेब” बळीराि म्हणाला.
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“तुम्ही पण लक्षात ठे वा. इिली कािां करायला पामलके ने िाणसां मनयुक्त
के लेली असतात. त्याांच्यावर लक्ष ठे वायला आम्ही िांडळी आहोत. कोणी काहीही
साांमगतलां तरी कु ठच्याही कािात सहभागी व्हायचां नाही. काय?”
“होय सर” िी म्हटलां.
िी आपल्या जागेवर जाण्यासाठी वळलो, तर किरे वर हात ठे वून मिता
होती मतिेच उभी होती. िी िबकलो, कारण ती रस्क्ता अडवूनच उभी होती.
“मवजय, िेवाने तुला हुशारी दिलीय, पण डोकां अमजबातच दिलां नाहीये
का रे ?”
“....”
“काहीही सबबी साांगू नकोस” ती म्हणाली.
िी कु ठे सबबी साांगत होतो? िी गप्प होतो. मिताने ििात घेतल्यावर
तोंड उघडायचां नसतां हे सिजण्यायेवढां तरी डोकां िेवाने िला नक्कस दिलां होतां.
“िर वेळी तुला कोण सांभाळणार रे ? एक दिवस िामहत नसलेल्या गोटी
करता करता काहीतरी बरां वाईट होईल, तेव्हा तुला खूप उशीर झालेला असेल बघ.”
“यापुढे िी काळजी घेईन” िी म्हटलां.
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५

वर्थ २, एमप्रल १२

“मवजय, िी वॉलपेपर आमण िॅगेमझनची सांपािक झालेय.”
“अरे वा!” मिता कमवता करायची. सांपािक होणां म्हणजे सामहत्यसेवेची
पुढची पायरी असावी.
“तू काही िित करणार का?”
“होSSS. काय करू साांग.”
“खूप आर्टटकल्स येतील. ती सगळी िाझ्या एकटीच्याने वाचून व्हायची
नाहीत. तुला जितील तेवढी तू वाच, उरलेली िी वाचते. िग आपण त्याांच्यातली
कोणती चाांगली ते एकि बसून ठरवू आमण प्रकामशत करू.”
“येवढी आर्टटकल्स येतील असां वाटतां तुला?” िी मवचारलां.
“नक्कसच.”
“ठीक आहे. आपल्या हातात या क्षणी दकती आर्टटकल्स आहेत?”
“एकच आहे. ते पण काही खास नाही. पण आता नवी एमडटोिरयल टीि
आली आहे, म्हटल्यावर सवथजण उत्साहाने मलमहतील बघ.”
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“मिता, पिरक्षा जवळ येतेय त्याची आठवण आहे ना?” िी म्हटलां.
“पुरे रे . सतत आपलां अभ्यास-अभ्यास. आपला सवांगीण मवकास नको का
व्हायला? दिवसभर अभ्यास के ल्यावर सांध्याकाळी मवरां गुळा म्हणून िोडसां मलमहलां
आमण वाचलां तर िन प्रसन्न होईल, परत अभ्यास करायला नवा जोि येईल.”
िी दिवसभर अभ्यास के ल्यावर सांध्याकाळीही अभ्यासच करत असे.
मिता तसां करत नाही याचां िला कोण आश्चयथ वाटलां. किामचत इतर िुलां पण
तसांच करत असतील, आमण िी एकटाच जगावेगळा असेन, अशी शांका आल्यािुळे
िी तोंड बांि ठे वलां. उगाच ही गोट सगळयाांना कशाला सिजू द्यायची?
“तू सांध्याकाळी सुद्धा अभ्यासच करतोस ते िला िामहत आहे” ती
म्हणाली. “पण िधून िधून िोडा वेळ काढशील ना?”
“हो तर” िी म्हटलां. कॉलेजात जाताना बसिध्ये आमण िुपारचा डबा
खाताना वेळ काढता आला असता. मिताला खरोखरच िितीची गरज होती कस
सतत अभ्यास करून िला बनथआउट होऊ नये म्हणून ती िला िितनीस करू
इमच्छत होती िेव जाणे. मिता खरोखरच एक चाांगली िैिीण होती हे नक्कस. पण िी
सांध्याकाळीसुद्धा अभ्यासच करायचो हे मतला कसां कळलां ते िाि िला सिजलां
नाही.
“पण तुला कसां कळलां कस िी सांध्याकाळीसुद्धा अभ्यासच करतो ते?” िी
मवचारलां.
“दकती प्रश्न मवचारतोस रे ?” असां म्हणून ती मनघून गेली.
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िी एमडटोिरयल अमसस्क्टांट होऊन पांधरा दिवस झाले पण चीफ
एमडटरकडू न काही सामहत्य आलां नाही. शेवटी काय झालां ते बघायला िीच
एमडटरकडे पोचलो.
“एमडटरिॅडि, आपल्या वॉलपेपरसाठी काही सामहत्य आलां कस नाही? कस
तुम्हीच सगळया कािाचा फडशा पाडला?
“....”
एमडटर गप्प रामहल्या. त्या मवचारात असतील म्हणून िी त्याांना एक िोन
मिमनटां दिली. तरीही उत्तर येईना म्हणून परत मवचारलां,
“काय गां, तू गप्प का? काही प्रॉब्लेि आलाय का? तू सहसा गप्प राहणारी
नाहीस म्हणून मवचारतो. “
“अरे , पांधरा दिवसाांत एकही लेख िंकवा कमवता आली नाही” ती मनराश
सुरात म्हणाली.
“अगां पिरक्षा जवळ आल्यात म्हणून असेल. पिरक्षा झाल्या कस बघ कसा
सामहत्याचा पाउस पडतो ते.”
ती मखन्नपणे हसली. “पिरक्षेनांतर सामहत्याचा पाउस पडणार नाही हे
आता िला कळलां आहे.

आत्ता मलहायला वेळ नाही असां म्हटलां तर त्याांना

कँ टीनबाहेर नाहीतर कट्ट्यावर उभां राहून गप्पागोटी करायला कसा वेळ
मिळतो?”
“अग,

चकाट्या

मपटण्यासाठी

सामहत्यमनर्डितीसाठी लागते.”
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“अरे , पण िी कु ठे म्हणतेय कस पुलांच्या लेव्हलचां मलखाण करा? आपण
छोटी िाणसां, आपण किी िजाथचां लेखन के लां तर चालतां. मलमहत रामहलां तर
त्याांच्यातलाच एखािा पुढे प्रमसद्ध लेखक िंकवा कवी होईलही.”
“मिता, इिे तुझां चुकलां बघ िोडसां” िी म्हटलां. खरां तर खूपच चुकत होतां,
पण इतराांच्या चुका कसलाही आडपडिा न ठे वता उघड करणारा िी त्या िनस्क्वी
िुलीला तसां बोलू शकलो नाही खरां . बहुतेक आिच्या बालपणीच्या िैिीिुळे असेल.
“किा िंकवा कमवता किी िजाथच्या मलहायच्या झाल्या, तर किी प्रमतभा
असली तरी चालतां, पण प्रमतभा असावीच लागते बघ. आपण प्रमतभा असणां िंकवा
नसणां याबद्दल बोलतोय, प्रमतभेच्या उत्तुांगतेबद्दल बोलत नाही आहोत.”
“....”
“का? काय झालां?” मिता परत गप्प झाल्यावर आपण काही भलतांच
बोलून बसलो का असां िाझ्या िनात आलां.
“तू नाडीवर अचूक बोट ठे वलांयस, जे िी ठे वायला हवां होतां. िला वाटतां,
तुलाच सांपािक करायला हवां होतां.”
“छे ग! त्या पिासाठी तूच एकिि योग्य आहेस. िला फक्त इतराांच्या चुका
िाखवता येतात. तर आपण सांपािक कोण असावां याबद्दल न बोलता आता काय
करायचां याबद्दल बोलूया का?”
“काय करणार आता?”
“िला साांग, पांधरा दिवसाांत तू काही मलखाण के लांस का?”
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“एक कमवता मलमहली आहे” ती म्हणाली.
“ठीक आहे. आता तू एक सांपािकसय मलही. म्हणजे िोन आर्टटकल्स झाली.
िी िोन कमवता मिळवून िेतो. पमहल्या वॉलपेपरच्या इश्यूसाठी येवढां सामहत्य पुरे
झालां.”
“तू कु ठू न आणणार िोन कमवता?”
“तू एके किा खूपच प्रश्न मवचारतेस बघ. जरा हाताखालच्याांवर मवश्वास
टाकायला शीक. त्याला िॅनेजिेंटवाले डेलगेशन असां म्हणतात” िी म्हटलां.
“डेलगेशन? म्हणजे काय?” मतने मवचारलां.
“आत्ताच िी म्हटलां ना कस तू एके किा खूपच प्रश्न मवचारतेस? परत तेच.”
मिताचा पारा चढायला लागला हे मतचां तोंड बघून िाझ्या लक्षात आलां.
“चल पळतो िी. सामहत्याची व्यवस्क्िा करायचीय ना” असां म्हणून िी काढता पाय
घेतला.
िोन कमवता मिळवणां तसां सोपां होतां. पमहला कवी िला लायिरीत
सापडला. सिीरण शहा अभ्यास करायचा प्रयत्न करत होता. िला बघताच तो
आनांदित होऊन उठला.
“अरे मवजय, काय म्हणतोस? नवीन काही मलमहलांस कस नाही?”
“छे रे , पिरक्षेचा अभ्यास करतोय. तू मलमहलांच असणार. तू जामतवांत कवी
आहेस” िी म्हटलां.
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सिीरण खरां च छान कमवता करायचा. भले िला त्या बांपर जावोत, त्या
िामसकाांिध्ये छापून यायच्या. आईवमडलाांनी जबरिस्क्ती के ली म्हणून तो डॉक्टरकस
करायला आला होता. नाहीतर त्याला पूणथवेळ कवीच व्हायचां होतां.
“हो तर” तो म्हणाला. “काल सांध्याकाळीच मलमहलीय. ऐकायचीय?”
“िग? ती ऐकल्यामशवाय तुला सोडतो कस काय?” िी म्हटलां.
सिीरणची कळी खुलली. त्याने बॅगेतून कमवताांची वही बाहेर काढली. ती
उघडू न तो वाचायला सुरुवात करत होता तेव्हा िी त्याला िाांबवलां.
“अरे िाांब. आपण लायिरीबाहेर जाऊया. इिे कमवता वाचताना िागच्या
वेळी बांडूने आपल्याला िि दिला होता, आठवतांय?” बांडू आिच्या कॉलेजचा श्री
होता. तो िररोज व्यायािशाळे त घाि गाळायचा. िेवाने भले त्याच्या िेंिव
ू र
फारशा सुरकु त्या दिल्या नव्हत्या पण िांडात बेटकु ळया आमण मसक्स पॅक अॅ ब्स िाि
भरभरून दिले होते. लायिरीत भले तो अभ्यास न करो, तो चुकून मतिे असलाच
आमण कोणी बोललां तर तो त्याला ििात घ्यायचाच. तसां के लां कस आपण अभ्यास
करतोय असां लोकाांना वाटेल असां त्याला वाटत असावां.
बांडूबरोबर िारािारी करायला सिीरणला काही वेड लागलां नव्हतां. बांडू
त्या वेळी मतिे नसला तरीही त्याच्या िागच्या वेळच्या सल्ल्याचा िान ठे वून आम्ही
लायिरीतून बाहेर आलो आमण सिोरच्या कट्ट्यावर बसलो. म्हणजे िी बसलो
आमण सिीरण काव्यवाचनाच्या पोजिध्ये उभा रामहला. त्याने त्याची नवी कमवता
स्क्टाईलिध्ये वाचून िाखवली. ती िला नेहिीप्रिाणे बांपर गेली, कारण एक तर ती
गुजरातीत होती आमण िुसरां म्हणजे कमवता वाचून झाल्यावर िी ‘क्या बात है’ असां
म्हणून त्याला जोरिार िाि दिली होती, त्यािुळे त्याने नेहिीप्रिाणे कमवतेचां
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इां ग्रजीत भार्ाांतर के लां नव्हतां. िी नेहिी भार्ाांतर ऐकल्यावर िाि िेत असे, पण
तेव्हा िाझ्याकडे तेवढा वेळ नव्हता.
“सिीरण, कमवता येवढी छान आहे, कस ती आपल्या सगळया स्क्टु डांट्सनी
वाचलीच पामहजे. तू असां कर, िला मतची एक कॉपी िे. िी ती आपल्या
वॉलपेपरवर येत्या अांकात प्रमसद्ध करून घेतो.”
“खरां ?”
“िग काय? िी चीफ एमडटरचा अमसस्क्टांट आहे. तुझी कमवता वॉलपेपरवर
आलीच असां सिज. नांतर तू ती मचिलेखा िंकवा िुसर्या एखाद्या िामसकातही
छापून घे. पण मतच्यावर पमहला हक्क आपल्या कॉलेजच्या वॉलपेपरचा.”
सिीरणने मतिल्या मतिे कमवतेची एक कॉपी मलहून काढली आमण िाझ्या
हातात दिली.
“तू िाझा फ्रेंड आहेस म्हणून तू िाझी कमवता वॉलपेपरवर प्रमसद्ध
करतोयस ना?” त्याने मवचारलां.
“चल रे . काहीतरीच काय? आपल्या फ्रेंडमशपसाठी वॉलपेपरवर तुझी
कमवता प्रमसद्ध करायला लागलो तर आपली रे प्युटेशन काय राहील? तुझ्या-िाझ्या
फ्रेंडमशपचा आमण तुझी कमवता प्रमसद्ध करण्याचा काडीचाही सांबांध नाहीये” िी
म्हटलां. त्याचां सिाधान झालां. तो अभ्यासाचा प्रयत्न करण्यासाठी लायिरीत परत
गेला. आपण जराही खोटां बोललो नाही या आनांिात िी िुसर्या कमवतेच्या शोधात
मनघालो. ती कमवता मिताच्या आमण िाझ्या फ्रेंडमशपसाठी प्रमसद्ध होणार होती,
सिीरणच्या आमण िाझ्या फ्रेंडमशपसाठी नाही. िला वाटतां िहाभारतातल्या
युमधमष्ठरानांतर येवढ्या सफाईने ‘नरो वा कुां जर वा’ करणारा िीच असावा.
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िाझी िुसरी कमवता िुलाांच्या हॉस्क्टेलिध्ये प्रतापच्या खोलीत होती. िी
तडक त्याच्या खोलीवर पोचलो. िाझां नशीब जोरावर होतां.
“अरे प्रताप, आज तू नीनाबरोबर दफरायला गेला नाहीस?”
“नाही रे , ती पिरक्षेसाठी अभ्यास करतेय.”
प्रतापच्या टेबलवर एकही पुस्क्तक िंकवा वही उघडी दिसत नव्हती.
“तू नाही पिरक्षेचा अभ्यास करत?” िी मवचारलां.
“नाही रे , िूडच नाही” तो म्हणाला. “आता रािी जेवल्यावर जागून
करणार आहे.”
“िग आत्ता काय करतोयस?”
“काही नाही.”
“अरे , काही करत नाहीस, तर नीनाच्या मवरहाबद्दल एखािी कमवता का
मलमहत नाहीस?”
त्याने िाझ्याकडे चिकू न पामहलां. िाझ्या िते िाझा चेहरा तीन पानी
खेळणार्या पट्टीच्या खेळाडू सारखा मनर्डवकार होता, पण त्याला तसां वाटलां नसावां.
“िाझी चेन खेचतोयस काय?” त्याने मवचारलां.
“अरे नाही, खरां च. िी आपल्या वॉलपेपरच्या एमडटरचा अमसस्क्टांट
झालोय. िला एक कमवता पामहजे आहे. अशा कमवता मवरही प्रेमिकच छान मलहू
शकतो.”
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“िला नाही कमवता-मबमवता करता येत” त्याने मनक्षून साांमगतलां.
“बरां िागे िाझी एक कमवता तू नीनासाठी म्हणून िागून घेतली होतीस,
ती अजून आहे तुझ्याकडे?”
“आहे तर” तो म्हणाला.
“मतला वाचून िाखवलीयेस का कधी?”
“नाही. रामहलांच.”
“िग एक काि कर. िला मतची एक कॉपी काढू न िे. खाली तुझां नाव
मलही. िी ती एमडटरला िेतो. वॉलपेपरच्या पुढच्या अांकात येईल ती.”
“अरे , पण िला ती नीनासाठी हवी आहे” तो म्हणाला.
“अरे , मतला साांग, मतचा मवरह असह्य झाला तेव्हा तू मलमहलीस असां.
वॉलपेपरवर सवांच्या साक्षीने तू आपल्या प्रेिाचां डेक्लरे शन के लयस म्हणावां. काय
खुश होईल बघ.”
“असां म्हणतोस?” प्रतापला ती कल्पना आवडली असां दिसत होतां. त्याने
नॉवर धुांडाळू न त्या कमवतेचा कागि बाहेर काढला आमण िाझ्या स्क्वाधीन के ला.
“हरवू नकोस हां” त्याने बजावलां. “मतची िुसरी प्रत नाहीये.”
िी सिथ झालो. िाझीच कमवता हरवू नकोस असां तो िलाच साांगत होता.
पण िी ती त्याला एकिा दिली म्हटल्यावर ती िाझी म्हणणां योग्य झालां नसतां.
िाझ्या घरी मतची एक प्रत होती खरी, पण िी त्याला तसां साांमगतलां नाही.
“काही काळजी करू नकोस” िी म्हटलां.
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िी त्या िोन कमवता मिताच्या हातात ठे वल्या, तेव्हा मतने िाझ्याकडे
िोड्ाशा आश्चयाथने बमघतलां.
“येवढ्या पटकन तू िोन कमवता आणशील असां िला वाटलां नव्हतां” ती
म्हणाली.
“तुला एकिा शब्ि दिला म्हणजे दिला” िी अवघडू न म्हटलां.
मतने सिीरणची कमवता वाचायचा प्रयत्न के ला. गुजराती येत नसल्यािुळे
मतला ती कमवता िाझ्यासारखीच बांपर गेली असावी. पण मभकार्याांना चॉईस
नसतो. आम्हाला िोन्ही कमवता होत्या तशा छापायलाच लागणार होत्या, कारण
आिच्याकडे छापायला आणखी काही सामहत्यच नव्हतां. िग मतने प्रतापची कमवता
वाचली. िग िाझ्याकडे रोखून पामहलां.
“काय झालां?” िी मवचारलां. “अक्षर लागत नाहीये का? िी वाचून िाखवू
का?”
“अक्षर ीळखीचां आहे. वाचायला काही अडचण येत नाहीये” ती
म्हणाली. रोखून बघायचां कारण काय ते िाि मतच्या बोलण्यातून सिजलां नाही.
अक्षर ीळखीचां होतां? प्रतापचां अक्षर मतने कधी पामहलां? िाझ्या पोटात गोळा
यायला लागला.
“िग काय झालां?” िी मवचारलां.
“अक्षर तर ीळखीचां आहेच, पण मलमहण्याची स्क्टाईलसुद्धा ीळखीची
आहे” ती म्हणाली. “कमवता नक्कस प्रतापचीच आहे ना?”
“त्याच्याच नॉवरिध्ये होती. कागि कसा िळलाय बघ ना” िी म्हटलां.
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“तू नेहिी खरां बोलतोस मवजय. आज काय झालांय तुला? ही कमवता तुझी
आहे, प्रतापची नाही. तुझां अक्षर िी ीळखते. मलमहण्याची शैलीसुद्धा तुझीच आहे.”
प्रतापने िी दिलेला कमवतेचा कागि िला जसाच्या तसा परत दिला
होता. स्क्वतःच्या हस्क्ताक्षरात मलहून द्यायची तसिीही घेतली नव्हती. िी सुद्धा
मिता िाझां अक्षर ीळखेल असा मवचार के ला नव्हता. िला वाटायचां तेवढा िी
स्क्िाटथ नव्हतो.
“मिता, कमवता िी मलमहली होती. प्रतापने ती नीनासाठी म्हणून
िाझ्याकडू न िागून घेतली होती. िी ती त्याला दिली म्हणजे ती त्याची झाली ना?”
“त्याने िामगतली आमण तू दिलीस?”
“मििाने िामगतलेली गोट िेता येत असेल तर द्यायची असते मिता” िी
म्हटलां. “त्याच्या आमण नीनाच्या प्रेिात त्या कमवतेिुळे भर पडेल असां वाटलां म्हणून
िी ती िेऊन टाकली. आता ती िाझी आहे असां िी कसा म्हणू?”
ती आता कपाळाला हात लावणार असां मतचां तोंड बघून िला वाटलां. जरी
मतने तसां के लां नाही तरी िी काय सिजायचां ते सिजलो.
“मवजय, एक प्रश्न मवचारू?”
“मवचार” ती काय मवचारणार हे िला सिजलां होतां तरीही िी म्हटलां.
नाही कसां म्हणणार होतो?
“तू ती कमवता ...”
िी स्क्तब्ध झालो. िी ती कमवता कोणावर मलमहली होती असां िी
साांगणार होतो?
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“अां...काही नाही” ती म्हणाली.
मिताने मवचारायला घेतलेला प्रश्न असा कधी सोडू न दिला नव्हता. काय
मवचारत होतीस असां म्हणायचां धाडस िला झालां नाही.
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६

वर्थ २, एमप्रल २१

वॉलपेपरचा नवा अांक वेळेवर प्रमसद्ध झाला. अांक हे तसां गोंडस नाव. अांक
म्हणजे कॉलेजने आम्हाला एक नोटीसबोडथ दिला होता, त्याच्यावर हे सामहत्य
सुवाच्य अक्षरात सगळयाांना वाचण्यासाठी ठे वण्यात येत असे येवढांच. सिीरणची
कमवता तर एकिि प्रोफे शनल होती. गुजराती वाचकवगथ त्या कमवतेकडे नजर
टाकू न गेला. मिताच्या िैमिणी मतची कमवता आमण सांपािकसय वाचून गेल्या.
प्रतापने कमवता मलमहलीय हे ऐकल्यावर खािी करून घेण्यासाठी बॉईज होस्क्टेलची
सगळी गिवी  लोटली. प्रताप आमण नीना एकि दफरत ते सवांना दिसत असे आमण
त्याबद्दल कोणी काही चचाथ वगैरे करताना दिसत नसत. पण कमवता? ती सुद्धा
प्रतापची? नीनाच्या िैमिणींनी मतला मचडवून मचडवून अगिी बेजार करून टाकलां
म्हणे. मतचा नेहिीचा सावळा रां ग आता जवळजवळ कायिस्क्वरूपी सावळा आमण
लज्जेचा गुलाबी अशा मिश्र रां गाचा दिसायला लागला. कधीतरी वेळ मिळाला कस
शाळे तल्या मचिकलेच्या सराांना भेटून त्या रां गाचां नाव मवचारायचां असां िी ठरवलां
होतां, पण ते राहूनच गेलां. इकडे प्रताप डोक्यावर िोन तुरे असलेल्या
कोंबड्ासारखा इकडेमतकडे दफरायला लागला.
इतराांचां सगळां ठीक होतां. पण मिता िाि िाझ्याबरोबर जराशी तुटकपणे
वागायला लागली असां िला वाटायला लागलां.
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“मिता, तू हल्ली िाझ्याबरोबर जरा तुटकपणे वागायला लागलीयस असां
िला वाटतांय” िी मतला सरळच साांगून टाकलां.
“कशावरून?”
‘िी तुला इतकस वर्ं ीळखतोय. तू तुटकपणे वागलीस तर िला कळणार
नाही का?’ असां िला म्हणायचां होतां. पण त्यािुळे गुांता सुटेल कस वाढेल याचा िला
अांिाज येत नव्हता. शेवटी िी धीर करून तसां म्हणूनच टाकलां.
“तसां काही नाहीये” असां मतने तुटकपणे म्हटलां.
“मिता, आत्तापण तू तुटकपणेच बोललीस. िाझां काही चुकलां का? तुला
काय वाटतांय ते स्क्पट साांग. फ्रेंडमशपिध्ये असां िनात काही लपवून ठे वायचां नसतां.”
“िी लपवून ठे वतेय कस तू?” ती उसळली.
“ि...िी?”
“हो, तूच.”
िी काय लपवलां ते िाझ्या काही लक्षात येईना.
“असां कोड्ात बोलू नकोस गां” िी म्हटलां. आपल्या िनात काय आहे आमण
आपण काय सुचवतो ते पुरुर्ाांना अगिी स्क्पटपणे आमण लगेच कळलां पामहजे असां
मस्त्रयाांचां लॉमजक असतां असां िी वाचून होतो. हा िाझा पमहलाच प्रत्यक्ष अनुभव
होता. “िी खूप गोटी लपवल्या असल्या आमण त्या िी तुझ्या िनातली गोट
बोलेपयंत तुला एक एक करून साांमगतल्या तर तुला सगळयाच कळू न जातील ना.
त्यापेक्षा िी काय लपवलांय असां तुला वाटतांय ते साांगून टाक ना.”
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“म्हणजे अशा बर्याच गोटी तू लपवल्यायस िाझ्यापासून?”
“तसां नाही गां. िी आपलां जनरल उिाहरण दिलां. प्रश्न कसा स्क्पट असावा
येवढांच िला म्हणायचां होतां. आता साांग िी काय लपवलांय असां तुला वाटतांय?”
“िला तसां वाटत नाहीये. ते तसांच आहे.”
“बरां , तसां म्हणूया आपण. पण ते काय ते तर साांगशील. आपल्या पुढच्या
लेक्चरची वेळ जवळ येतेय. नाहीतर िुद्द्याचां बोलायचां राहून जाईल.”
“तू ती कमवता मलमहलीस, ती िला कधी िाखवली नाहीस. पूववी  सगळया
िाखवायचास. तुला ती लपवून ठे वायची होती. कोणत्या िुलीवर मलमहलीयस तू ती
कमवता?”
मिता दरमिनल लॉयर झाली नाही ते बरां झालां, असां िाझ्या िनात आलां.
नाहीतर मतने दकती जणाांना अगिी फाडू न खाल्लां असतां.
“अगां, तसां काही िाझ्या िनातही आलां नाही. िी ती मलमहली, प्रतापने ती
वाचली, िामगतली आमण िी िेऊन टाकली. एकिा त्याला ती दिल्यावर तुला कशी
िाखवणार होतो?”
“पण मलमहलीस कोणावर?”
“अरे , काय जुलूि आहे! अगां, कवीला कल्पनास्क्वातांत्र्य असतां ना. िी
कल्पनेनेच मलमहलां. तुझ्या पहाण्यात आहे का त्या कमवतेत आहे तशी कोणी
िुलगी?”
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“नक्कस साांगता येत नाहीये. तशी कोणीतरी आहे असां िला सारखां
वाटतांय.”
“मिता, िी तुला प्रॉमिस करतो, िाझ्या िनात कोणी िुलगी असली तर
इतर कोणालाही साांगायच्या आधी िी तुला साांगेन. आता खुश?”
मिता हसली, पण कु ठे तरी मतच्या डोक्यात ती िुलगी ीळखीची का
वाटते याचा मवचार चालू असावा, कारण मतचे डोळे मवचारिग्न दिसत होते.
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७

वर्थ २, सप्टेंबर १४

एि.बी.बी.एस.च्या पमहल्या वर्वी  अॅडमिशन्स मवद्यार्थयांच्या िेिरटप्रिाणे
होत असत. जसे मवद्यािवी  कॉलेजात जाऊन फस भरत त्याप्रिाणे त्याांना रोल नांबर
िेत असत. त्यािुळे अल्फाबेटप्रिाणे त्याांची आडनावां एकापुढे एक येत नसत. िग
लागोपाठच्या चार-चार मवद्यार्थयांचे शरीरशास्त्राच्या मडसेक्शनसाठी ग्रुप बनवले
जात. जेव्हा ते पमहल्या वर्वी  उत्तीणथ होऊन िुसर्या वर्ाथत पोचत, तेव्हा त्याांना
त्याांच्या आडनावाांप्रिाणे अल्फाबेिटकली रोल नांबर िेत असत. त्यािुळे पमहल्या
वर्ाथचे चार-चार जणाांचे ग्रुप िोडत. अिाथत िैिीिुळे झालेले ग्रुप िटकू न रहात
असत. पण वेगवेगळया मवद्यार्थयांना वेगवेगळया मवर्याांचां वॉडथ पोचस्क्टग मिळत
असे. त्यािुळे मिििैमिणींना एकिेकाांना भेटायला फारच किी वेळ मिळायचा.
आिचा ग्रुप िोडला. िला त्यािुळे फारसां िु:ख झालां नाही खरां , कारण
हर्थि आमण मनमखल याांच्याबरोबर िैिी जुळणां जरा कठीणच होतां. जुन्या
मिििैमिणींपैकस प्रताप, मिता आमण िी याांना एकि पोचस्क्टग मिळालां. नीनासुद्धा
आिच्या ग्रुपिध्ये आली, त्यािुळे प्रताप आिच्यासाठी असून नसल्यासारखा झाला.
िहा जणाांपैकस उरलेल्या सहा जणाांपैकस दकती मिि होतात हे हळू हळू सिजलांच
असतां.
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रुग्णाांच्या आजाराांचां मनिान आमण उपचार करायला सुरुवात झाली,
आमण िाझी पुढे शरीरशास्त्रात एि.एस. करायची इच्छा िागे पडली.
शरीरशास्त्रावरचां प्रेि किी झालां असां नव्हतां. पण आजारी रुग्णाांना बरां करून
त्याांच्या पूववी च्या आयुष्यात परत पाठवण्यात एक आनांि होता जो ितत िेहाांचां
मडसेक्शन करण्यात नव्हता. आपल्यापुढे कोणीही जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करणारे
िहाभागही होते, नाही असां नाही. पण त्याांच्याकडे िुलथक्ष के लां कस िनाला फारसा
िास होत नसे. आयुष्य बर्यापैकस िजेत चाललां होतां.
“मवजय, फस्क्टथ इयरिध्ये आयुष्य कसां सरळ होतां ना. आता खूप कां गोरे
जाणवायला लागलेयत.”
“म्हणजे नक्कस काय म्हणायचांय तुला?” मिता अशी दफलॉसॉदफकल झाली
कस मतला काय म्हणायचांय ते नीट सिजून घेतल्यामशवाय आपला अमभप्राय द्यायचा
नसतो हे िला एव्हाना नीट सिजलां होतां.
“या सजथन्सचां काही सिजतच नाही. पेशांटाांना िीटिेंट िेऊन बरां करतात
खरे , पण आपल्या कािाकडे बघण्याचा त्याांचा िॄटीकोन कसा मवमचि वाटतो.
आरे िो आमण लेक्चरर िांडळी ऑपरे शनला कटटग म्हणतात.”
“म्हणायला सोपां पडतां म्हणून असेल. तीन अक्षरी शब्ि आहे. मजभेला
िास िेऊन पाच अक्षरी ऑपरे शन हा शब्ि कशाला म्हणायचा?”
“मवजय, शब्िाला िाझा आक्षेप नाहीये. िाझा आक्षेप त्या शब्िातून
ध्वमनत होणार्या अिाथला आहे. ते ऑपरे शन म्हणजे रुग्णाच्या शरीरातला खराब
झालेला भाग काढू न टाकायचा अमनवायथ उपाय आहे म्हणून ते त्याच्याकडे बघत
नाहीत. ती एक आनांिासाठी करण्याची गोट आहे असां त्याांना वाटतां असां दिसतां.
एखािां ऑपरे शन आव्हानात्िक असलां कस ते त्या के सला ज्यूसी के स असां म्हणतात.
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हा शब्ि खाण्यामपण्याच्या गोटींसाठी वापरायचा असतो. आजाराने िस्क्त झालेल्या
िनुष्यप्राण्यासाठी नाही रे . एखाद्या दिवशी ऑपरे शन करायला मिळालां नाही तर ते
आज िी उपाशीपोटी आहे असां म्हणतात. बरां नाही रे वाटत.”
मिता वैद्यकशास्त्राच्या नैमतकतेबद्दल आमण रुग्णाांबद्दल िाणूस म्हणून
आवश्यक असलेल्या आिराबद्दल बोलत होती. जीजीभांनी ितत िेहाांबद्दल आिर
बाळगायला मशकवलां होतां ते ती मवसरली नव्हती असां दिसत होतां. जर ितत
िेहाबद्दल आिर असला पामहजे, तर मजवांत हाडािासाच्या िानवाांबद्दल के वळ ते
गरीब असल्यािुळे पामलके च्या रुग्णालयात नाईलाजाने आलेत म्हणून अनािर
असण्याचां काही कारण नव्हतां. ज्याांच्याबरोबर आिचा रोज सांपकथ यायचा त्या
आरे िो आमण लेक्चरर अशा कमनष्ठ डॉक्टराांिध्ये रुग्णाांकडे आपल्या मशक्षणाचां एक
साधन आमण आपलां शल्यकौशल्य अजिावून पहाण्याचां एक मगनी मपग म्हणून
पहाण्याची जी वॄत्ती दिसून यायची मतच्यािुळे ती अस्क्वस्क्ि झाली होती. आम्ही
मितीय वर्ाथचे मवद्यािवी  होतो, पण डॉक्टरने कसां असावां आमण कसां असू नये याबद्दल
मिताचे मवचार अगिी स्क्पट आमण आिशथ दिसत होते. िला इतके दिवस िामहत
असलेल्या मिताला िेवाने दिलेला हा गुण िला पूववी  जाणवलाच नव्हता. मतला
िानवतेची इतकस जाण होती हे सिजल्यावर िला जरासां भरून आलां.
“मिता, तू एकिि सॉमलड बोललीस. कु ठू न मशकलीस हे सगळां ?”
ती हबकलीच. “िनात आलां ते िी सहज म्हणून बोलले रे . िला काहीतरी
सॉमलड बोलायचां नव्हतां.”
“तू सहज म्हणून बरां च काहीतरी बोललीस बघ. तू म्हणतेस ते एकिि
बरोबर आहे. पण एक कर. आपल्या या मसमनयसथना असां कधी बोलू नकोस. डू ख
धरतील तर पिरक्षेत उत्तीणथ होणां कठीण करून टाकतील. अगिी खािीचे असतील
अशा मिििैमिणींसिोरही बोलू नकोस. कोण जाऊन चुगली करे ल साांगता येत
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नाही. आपण मशक्षण घेत नाही तर रॅ ट रे सिध्ये आहोत असां आपल्या बरोबरच्या
काही जणाांना वाटतां. इतराांना खाली ीढल्यामशवाय आपण वर जाऊच शकणार
अशी कोळणीच्या टोपलीतल्या खेकड्ाांसारखी त्याांची िानमसकता असते. तू उद्या
मसमनयर झालीस, राजिातात नाहीतर इतर कु ठे मशक्षक झालीस तर तुझ्या
मवद्यार्थयांना हे जरूर मशकव.”
“मवजय, तुझा शरीरशास्त्रात पिव्युत्तर मशक्षण घ्यायचा मवचार बिलला
ना रे ?”.
“अां?” मतने अकस्क्िात मवर्याांतर के लां ते का ते िला सिजलां नाही.
“तू सजथन होणार ना?”
“असां का वाटतांय तुला?” मवचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचां नसेल तर
प्रमतप्रश्न मवचारायचा असतो.
“तुझी ऑपरे शनां करण्याची ीढ बघून िला तसां वाटायला लागलांय.
डॉक्टर िोन प्रकारचे असतात. मवचार करणारे आमण हाताने उपचार करणारे , होय
ना?”
“मिता, िाझीच िेअरी िलाच साांगतेस?”
“शरीरशास्त्राच्या अभ्यासाच्या वेळी इतर लोक पुस्क्तकां वाचायचे तेव्हा तू
जीव ीतून मडसेक्शन करायचास. तू पुढे रुग्णाांना काय आजार झालाय याचा
मवचार करकरून शेवटी और्धाांचां मप्रमस्क्रप्शन फाडायचा नाहीस. एकिा
डायग्नोमसस झालां कस ऑपरे शन करणार्या प्रकारचा डॉक्टर होशील असां िला
वाटतां.”
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िाझ्या स्क्वत:बद्दल जी गोट िाझ्या स्क्वतःच्या लक्षात आली नव्हती, ती
मिताला सिजली होती? ती जे म्हणाली ते ऐकल्याबरोबर िला पटलां. पण येवढा
मवचार ती का करत होती?
“बघू या काय जितां ते” िी िोघि म्हटलां.
“नक्कस जिेल ते तुला. तुझी बोटां लाांबसडक आहेत. सजथन्सची बोटां अशीच
असतात असां िी वाचलांय.”
यावर बोलण्यासारखां िला काही सुचलां नाही. िी अवघडू न गप्पच
रामहलो.
“तू चाांगला सजथन होशील हे नक्कस. पण या सजथन्सच्या वॄत्तीचा होणार
नाहीस ना रे कधी?”
‘तू लक्ष ठे वून रामहलीस तर काय मबशाि आहे िाझी तसां काही
करायची?’ असां िला म्हणायचां होतां. पण जिलां नाही.
“नाही” िी म्हटलां.
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८

वर्थ २, नोव्हेंबर ८

“मवजय, प्रताप खोलीचां िार उघडत नाहीये.”
िाझ्या िनात चरथ झालां. गेल्या वर्वी  बॉईज हॉस्क्टेलिध्ये रहाणार्या
िोघाांनी आत्िहत्या के ल्या होत्या. पिरक्षेत चाांगले गुण न मिळणां, िैमिणीने डम्प
करून िुसर्या िुलाबरोबर हूक अप करणां, पिव्युत्तर मशक्षणासाठी हवा तो मवर्य न
मिळणां अशी अनेक कारणां असायची. घरापासून िूर हॉस्क्टेलिध्ये रहाणार्या िुलाांना
घरच्याांचा भावमनक आधार मिळणां कठीण जायचां. आजच्यासारखां इां टरनेट,
स्क्काईप, िोबाईल फोन अशा एकिेकाांिधलां अांतर किी करणार्या गोटी नव्हत्या.
मडप्रेशन आलां आमण कोणी िानमसक आधार दिला नाही तर कधीकधी िुलां
आत्िहत्या करायची. आम्हाला तेव्हा अशी िानमसक अवस्क्िा झालेली कशी
ीळखायची हे कोणी मशकवलेलां नव्हतां. एखाद्याने वॉडाथतून खूपशा झोपेच्या
गोळया पळवल्या आमण घेतल्या, िंकवा छतावरच्या पांख्खयाला टाांगून घेतलां तर ते
िुसर्या दिवशीच तो िार का उघडत नाही याचा तपास के ल्यावरच सिजायचां.
प्रतापला नीनाने टाांग तर िारली नाही ना, असांही िाझ्या िनात आलां.
िी हातातलां पूणथ करायला घेतलेलां पॅिॉलॉजीचां जनथल तसांच टाकलां आमण
हॉस्क्टेलच्या दिशेने धावत सुटलो. िला ती बातिी िेणारा ‘अरे , िाांब’ असां काहीतरी
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म्हणत होता, ते िाझ्या लक्षातही आलां नाही. िी बॉईज होस्क्टेलवर पोचलो. एका
वेळी िोन िोन पायर्या उड्ा िारत चढलो आमण िुसर्या िजल्यावर पोचलो.
धापा टाकत टाकत प्रतापच्या आतून बांि असलेल्या िाराची कडी ठोकली. आतून
काही उत्तर आलां नाही. िी परत िार ठोकलां. उत्तर येत नाही म्हणून कडी
वाजवण्याऐवजी िेट िारावर धडाधडा हात आपटला.
“प्रताप, िार उघड” त्याला िार ठोकण्याचा आवाज ऐकू येत नसेल तर
मििाचा आवाज तरी ऐकू येईल असां वाटू न िी बेंबीच्या िेठापासून ीरडलो.
आतिधून हूां कस चूां ऐकू येईना. झोपेच्या गोळया खाऊन तो बेशुद्ध पडला असेल,
आमण वेळेवर त्याला हॉमस्क्पटलात नेलां तर तो वाचेल असां िाझ्या िनात आलां.
स्क्टिक ट्यूब टाकू न जठर आतून धुवून काढलां आमण रक्तातलां और्ध काढू न
टाकायसाठी इां जेक्शन दिलां िंकवा गरज पडली तर डायमलमसस के लां तर मवर्बाधेचे
रुग्ण वाचू शकतात असां िी वाचलेलां िला आठवलां. पण त्याला हॉमस्क्पटलात
नेण्यासाठी आधी िार तर उघडायला हवां होतां ना!
“काय झालां रे ” हा सगळा कोलाहल ऐकू न शेजारच्या खोलीतला अमनल
िुबे बाहेर आला.
“अरे , प्रताप िार उघडत नाहीये. काही उत्तरपण िेत नाहीये.”
“कधीपासून?”
“काय िामहत? आत्ता िी ते ऐकलां म्हणून धावत पळत आलो. काल रािी
तो कसा होता?”
“बरा होता. आम्ही िेसिध्ये आठ वाजता जेवलो. िग िी रूिवर आलो.
तो नीनाबरोबर बाहेर गेला.”
55

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

म्हणजे मतच्याबरोबर त्याचां भाांडण झालां असणार. िग रूिवर येऊन
त्याने मजवाचां काही बरां वाईट...?
“प्रताप, िार उघड” िी परत बेंबीच्या िेठापासून ीरडलो. आतिध्ये
शाांतच होतां.
“आपण िारावरच्या व्हेंिटलेटरिधून डोकावून बघूया का?” अमनल
म्हणाला.
“हाां, ही आयमडया बरी आहे. तुझ्याकडे उां चसां स्क्टू ल आहे?” िी मवचारलां.
“िाांब” असां म्हणून अमनल आपल्या रूििध्ये गेला आमण बसायचां
लाकडाचां स्क्टू ल घेऊन आला. त्याने ते प्रतापच्या िाराच्या बाहेर ठे वलां. िी
त्याच्यावर चढलो. पण ती जुन्या काळातली इिारत होती. खोल्याांची उां ची
हल्लीच्या इिारतींसारखी सात-आठ फु टाांची नव्हती. िाझा हातही त्या
व्हेंिटलेटरपयंत पोचेना.
“आता काय करायचां?” अमनल म्हणाला.
“आपण खुचवी वर स्क्टू ल ठे वून त्याच्यावर उभे रामहलो तर व्हेंिटलेटरपयंत
पोचू शकू ” िी म्हटलां.
अमनलने त्याची बसायची लाकडी खुचवी  आणली. िी मतच्यावर ते स्क्टू ल
ठे वलां आमण त्याच्यावर उभा रामहलो. आता िाझे हात व्हेंिटलेटरपयंत पोचले.
“अरे , व्हेंिटलेटर उघडता येत नाहीये. आतून बांि आहे असां वाटतां” िी
म्हटलां. कोणी आत बघू नये म्हणून प्रतापने बहुतेक व्हेंिटलेटर आतून बांि के लां
असणार असां िाझ्या िनात आलां. प्रताप येवढां प्लाचनग करू शके ल असां िला
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कधीही खरां वाटलां नसतां. पण आता सिोर पुरावा दिसत होता. “व्हेंिटलेटरची काच
फोडली तर आतिध्ये बघता येईल”.
“िला वाटतां वॉडथनला बोलवायला पामहजे” अमनल म्हणाला. “काच
फोडली तर वॉडथन मपसाटतो.”
मििाचा आवाज ऐकू न प्रताप जागा झाला नव्हता, पण वॉडथनला
बोलवण्याचां त्याच्या कानाांवर पडल्यावर तो भानावर आला.
“वॉडथनला बोलवू नकोस रे ” आतून आवाज आला.
“प्रताप, तू बरा आहेस ना?” िी मवचारलां.
“हो, बरा आहे” आतून आवाज आला.
“अरे , िग आम्ही इतका वेळ िार ठोकतोय आमण हाका िारतोय तर िार
का उघडत नाहीयेस?” िी मचडू न मवचारलां.
“....”
“िी काय मवचारतोय ते ऐकू येतांय का?” िी ीरडू न मवचारलां.
“हो” आतून आवाज आला.
“िग िार का उघडत नाहीयेस?”
“िी जरा कािात आहे” आतून आवाज आला.
प्रताप आमण कािात? आमण िारही न उघडण्यासारखां कोणतां काि करत
होता तो?
57

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“प्रताप, तू झोपेच्या गोळया िंकवा उां िीर िारायचां और्ध घेतलांयस का?”
“नाही रे . तसां काही नाही.”
“नीनाबरोबर भाांडण झालांय का?”
“नाही रे , तसां काही नाही” आतून उत्तर आलां.
“िग िार उघड” िी म्हटलां.
“अरे , िार न उघडायचां तसांच काही कारण आहे” तो म्हणाला.
“तसांच म्हणजे कसां?” एक तर िाझां जनथल पूणथ करायचां राहून गेलां होतां.
धावत पळत आल्यािुळे िी मवनाकारण घािाघूि झालो होतो. ज्याची काळजी
वाटली म्हणून हे सगळां के लां तो काहीतरी मवमचि बडबड करत होता. त्याला
त्याच्याचसारखां काहीतरी म्हटल्यामशवाय तो शहाणा होणार नाही असां िाझ्या
िनात आलां.
“प्रताप, िार उघड, तुला नीनाच्या प्रेिाची शपि आहे” िी म्हटलां.
“नको रे , मतला मबचारीला यात आणू नकोस” तो म्हणाला.
“ठीक आहे. िार उघड, नाहीतर जाऊन वॉडथनला सगळां साांगतो. तू बहुतेक
पॉयझन घेतलांयस असां वाटतां म्हणून साांगतो.”
िाराच्या कडीचा आवाज आला. िार िोन इां च उघडलां. त्यातून त्याचे
डोळे आमण नाक दिसलां.
“बघ, िी ठीक दिसतोय ना?” त्याने मवचारलां.
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प्रताप पूणथ शुद्धीत दिसत होता. म्हणजे झोपेचां और्ध घेतलेलां दिसत
नव्हतां. त्याचे डोळे ठीक दिसत होते. लाल असते तर रडला वगैरे असण्याची
शक्यता वाटली असती. डोळयाांच्या बाहुल्या िोठ्या झालेल्या दिसल्या असत्या तर
धतुरा पॉयझचनग असण्याची शक्यता होती. बाहुल्या आकुां मचत पावलेल्या असत्या
तर ऑरगॅनोफॉस्क्फरस पॉयझचनग असण्याची शक्यता वाटली असती. पण त्याच्या
डोळयाांच्या बाहुल्या नेहिीसारख्खयाच होत्या. उां िीर िंकवा झुरळां िारायच्या
और्धाचा वास काही येत नव्हता. म्हणजे ते पॉयझचनग नसावां.
“दिसायला ठीक आहेस, पण तुझ्या वागण्यावरून तू ठीक आहेस असां
वाटत नाही” िी म्हटलां.
“तसां तू नेहिीच म्हणत असतोस” तो िरवाज्याच्या िोन इां चाांच्या फटीतून
म्हणाला.
“िग तुझां काय चाललांय ते साांग” िी म्हटलां.
“उद्या साांगतो” असां म्हणून त्याने िार बांि के लां आमण िाराला आतून कडी
लावली.
अमनलने खाांिे उडवले आमण त्याचां स्क्टू ल घेऊन तो रूििध्ये गेला.
त्याच्यािागून िी त्याची खुचवी  घेऊन गेलो. प्रतापिुळे अमनलच्या अभ्यासाचां खोबरां
झालां म्हणून िलाच अपराधी वाटायला लागलां होतां. बमघतलां तर त्याचां जनथल
त्याच्या टेबलावर उघडां पडलेलां होतां. बाजूला रां गीत पेमन्सली होत्या. िला िाझ्या
अपूणथ जनथलची आठवण आली. िनातल्या िनात प्रतापला मशव्या िोजत िी
लायिरीकडे धावलो. िुपारच्या प्रॅमक्टकलच्या वेळी पूणथ के लेलां जनथल बरोबर नेणां
आवश्यक होतां.
प्रताप त्या प्रॅमक्टकलला आलाच नाही. नीना आली होती. प्रताप नाही
म्हणून ती काही चचतेत दिसत नव्हती. म्हणजे प्रतापने मतला त्याच्या अनुपमस्क्ितीचां
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खरां िंकवा खरां वाटण्यासारखां एखािां कारण साांमगतलेलां असावां. िी मतला काही
मवचारलां नाही. िनात ती आपली वमहनी आहे असां असलां तरी िी मतच्याबरोबर
कधीच बोललो नव्हतो.
िुसर्या दिवशी प्रताप भेटला. नेहिीसारखाच दिसत होता. तो आपण
होऊन काही साांगतो का याची िी वाट बमघतली. तो िाि काही झालांच नाही अशा
िाटात वागत होता. शेवटी िला राहवेना.
“प्रताप, काल तू िार बांि ठे वून काय काि करत होतास?”
प्रतापने इकडे मतकडे जरा अवघडू न पामहलां. आपलां बोलणां ऐकू
जाण्यायेवढां कोणी जवळपास नाही अशी खािी करून घेतल्यावर तो म्हणाला,
“अरे , त्याचां काय झालां, िी पोहोण्याच्या तलावाची एक िमहन्याची
िेंबरमशप घेतली. िोन दिवस पोहून आलो. मतसर्या दिवशी सगळया अांगाला खाज
यायला लागली. त्वचारोगतज्ज्ञाला िाखवलां. त्याने स्क्के बीजचां मनिान के लां.” स्क्के बीज
म्हणजे खरूज. पाण्यात पोहून खरूज होत नाही हे िला िामहत होतां. पण िी
त्याला तसां म्हटलां नाही. िला त्याची गोट शेवटपयंत ऐकायची होती.
“िग काय झालां” िी मवचारलां.
“त्याने िला सगळया अांगाला लावायला बेंझाइल बेंझोएट दिलां. िी ते
लावलां होतां. म्हणून िार उघडत नव्हतो.”
“त्याला मवशेर् वास नसतो. िार उघडलां असतांस तर काय होणार होतां?”
“वास नाही रे . सगळया अांगाला ते लावून तसाच उघडा बसलेला
असताना िार कसा उघडणार होतो?”
अच्छा. म्हणजे स्क्वारी तशीच उघडी बसली होती तर.
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“पण प्रताप, स्क्के बीज झालां तर घरातल्या सगळयाांना सांसगथ झाला
असणार असां गॄमहत धरून सगळयाांना िीटिेंट द्यायची असते ना? िग त्याबद्दल तू
काय के लांस?”
“काय रे ? वेडा आहेस का? िाझे आई बाबा आहेत गावाला. िला स्क्के बीज
झालां म्हणून त्याांना इतक्या लाांब कसा सांसगथ होईल?”
“त्याांच्याबद्दल िी बोलत नाहीये रे ” िी म्हटलां. “जवळचा स्क्पशथ
असणार्याांना सांसगथ होतो ना? तर तू नीनाला सुद्धा िीटिेंट घ्यायला साांमगतलयस
ना? नाहीतर ती बरी व्हायची नाही आमण तुला पुन्हा पुन्हा सांसगथ होत राहील.”
प्रतापला येवढां मपसाटलेलां िी कधी पामहलां नव्हतां.
“रागावू नकोस रे . तुझ्या भल्यासाठीच िी साांगत होतो. तुला आवडलां
नसेल तर राहू िे” असां म्हणून िी सटकलो.
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९

वर्थ ३, फे िुवारी १६

“काय ग नेहा, तुला मवजयने रोज डेचां फू ल दिलां कस काय?”
िी उडालोच. आवाज मिताचा होता. ती नेहाबरोबर बोलत होती म्हणजे
िोघीही हजर होत्या. िला त्याांचां बोलणां ऐकू येत होतां म्हणजे त्या जवळपासच
होत्या. िी त्याांना दिसलो नसलो तरी लवकरच दिसण्याची शक्यता होती. िी
लायिरीिध्ये बसलो होतो.

िुलाांनी एकिेकाांबरोबर गप्पा िारू नये म्हणून

सिोरासिोर बसलेल्या िुलाांच्या िध्ये टेबलाच्या एका टोकापासून िुसर्या
टोकापयंत उभां पार्टटशन लावलेलां होतां. एकिेकाांच्या बाजूला बसलेली िुलां -िुली
गप्पा िारू शकत असत, पण दकिान पक्षी एकिेकाांकडे तोंड करून बसलेली िुलां
अशा गप्पा िारू शकत नसत. त्या िोघी त्या पार्टटशनच्या पमलकडच्या बाजू ला
बसलेल्या असाव्या.
“र...रोज डेचां फू ल?” नेहा चाचरली.
रोज डेच्या दिवशी िुलां-िुली एकिेकाांना लाल िंकवा सफे ि गुलाबाचां फू ल
िेऊ शकत असत. लाल गुलाब प्रेिाचा सांिेश तर सफे ि गुलाब िैिीचा सांिेश असे.
शेट्टीच्या कँ टीनिध्ये पादकटात गुलाब िेणार्याचां नाव आमण पादकटावर ज्याला
गुलाब दिलाय त्याचां नाव घातलां आमण फु लाचा रां ग साांगून त्याचे पैसे दिले , कस शेट्टी
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रोज डेच्या दिवशी ीळखपि पाहून पादकटां आमण फु लां याांचां मवतरण करत असे. ही
अमॅ क्टमव्हटी कॉलेजने चालवलेली होती कस शेट्टीची होती हे िला िामहत नव्हतां. ती
शेट्टीने स्क्पॉन्सर के लेली असण्याची िाट शक्यता होती. रोज डेच्या दिवशी शेट्टीचा
गल्ला नेहिीच्या िीडपट ते िुप्पट भरत असे असां आम्ही ऐकू न होतो.
“हो. तू लपवलांस तरी आम्हाला कळलां बरां .”
“हो, नाही, म्हणजे िी साांगणारच होते तुम्हाला” नेहा म्हणाली.
“हरकत नाही. आता साांग” मिताने मतला उत्तेजन दिलां.
“....”
“हां, हां?” मिता नेहाला सोडायला तयार नव्हती. िी लायििरयन
िेननबाईंच्या के मबनकडे पामहलां. बाई मतिे दिसत नव्हत्या. िुलां गप्पा िारताना
दिसली कस िेननबाईंना चेव यायचा. त्या िोठ्या आवाजात पकडल्या गेलेल्याांना
ििात घ्यायच्या.
“....”
“गुलाब लाल होता कस सफे ि?” उत्तर येत नाही म्हटल्यावर सिांजस
पिरक्षक मवद्यार्थयांना छोटे छोटे प्रश्न मवचारून सांपूणथ उत्तर मिळवायचा प्रयत्न करत
असत तीच पद्धत मिता वापरत होती.
“लाल... नाही म्हणजे सफे ि होता” नेहा म्हणाली.
“लाल कस सफे ि?”
“सफे ि.. सफे ि!”
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“तुझ्या के साांत सफे ि गुलाब आम्ही पामहला, पण मिळालेला लाल गुलाब
बिलून मतिे तू सफे ि ठे वला असावास असां सगळयाांचां ित पडलां.”
“काहीतरी काय?” नेहा म्हणाली.
“कोणी दिला होता? मवजयने?”
मिता िाझ्यावर सांशय का घेत होती? मतने िला आमण नेहाला रोज
डेच्या दिवशी कँ टीनिध्ये पामहलां होतां कस काय?
“नाही ग. तो नीरस िुलगा आहे, तुला िामहतीय ना? तो आयुष्यात
कोणालाही गुलाब द्यायचा नाही. घरच्या लग्नसिारां भात हॉलच्या प्रवेशिाराशी
उभा राहून अभ्यागताांना फु लां वाटण्यापमलकडे तो जायचा नाही.”
पार्टटशनच्या या बाजूला िला ठसका लागला. त्याांना ऐकू जाईल म्हणून
िी प्रयत्नपूवथक त्याचा आवाज घशातच मगळला.
“पण आम्हाला कटवून तू कँ टीनिध्ये परत गेलीस. तुम्ही िोघां नांतर मतिे
बसून हास्क्यमवनोि करत होता. ते सगळां काय होतां?”
िुली अशा गोटी अशा उघड्ावर िनिोकळे पणाने बोलतात? िला
वाटायचां आम्ही िुलांच तसां बोलायचो.
“मिता, िी साांगते, पण इतर कोणाला साांगू नकोस. नाही ना साांगणार?”
“छे ग! आपल्या ग्रुपबाहेर ही गोट जाणार नाही.”
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“िला ना, कोणीतरी लाल गुलाब दिला होता. तो घ्यायची िला मभती
वाटत होती. भलत्याच कोणीतरी दिलेला असता तर? िग िी मवजयला मवनांती
के ली कस धीराला म्हणून िाझ्याबरोबर ये.”
“मवजयच का? आम्हाला बोलवायचां” मिता म्हणाली. मतच्या आवाजात
मिमश्कलपणा होता.
“हो! सांध्याकाळपयंत तुम्ही ते मवमवधभारतीवर पोचवलां असतां. “
“चल ग. असां कसां के लां असतां आम्ही?”
आपल्या िैमिणी तसां काहीतरी करतील याची काळजी होती म्हणून तर
नेहाने त्याांना टाळलां होतां.
“तर आम्ही गुलाब घेतला. तो लाल मनघाला. पादकट उघडू न बघण्यापूववी 
तुम्ही सगळया मतिे पोचलात, म्हणून िी तुम्हाला ..”
“कटवलांस. पण तेव्हा तुझ्या हातात गुलाब िंकवा पादकट दिसत नव्हतां.”
या िुली डॉक्टरकस मशकत होत्या कस मडटेमक्टव्हमगरी?
“ते मवजयकडेच ठे वलां होतां. तुम्हाला दिसलां असतां तर तुम्ही पादकट
उघडू न बमघतल्यामशवाय िला सोडलां असतां का?”
“ते बरोबर” मिताने कबूल के लां. “िग पुढे? मवजयने पादकट उघडू न
बमघतलां असतां तर?”
“नाही ग. तो तसा साधा आहे. उघडू नको असां साांमगतलां तर तो पादकट
उघडायचा नाही. तर िग आम्ही पादकट उघडलां.”
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“कोणी पाठवलां होतां?”
“अग, ती एक गांितच झाली. आतिधल्या कागिावर नाव नव्हतां, पण
एक िाकडाचां मचि काढलेलां होतां.”
तीन चार सेकांि शाांततेत गेले. िी पादकट उघडू न आतिध्ये असलेला
बांडूचा प्रेिाचा सांिश
े काढू न घेऊन मतिे एक िाकडाचां मचि पटकन काढू न टाकलां
होतां. एखािा रानरे डा िंकवा तसाच कोणीतरी आपल्याला लाल गुलाब िेईल अशी
मभती नेहाला वाटत होती म्हणून तर मतने िला धीराला बोलावलां होतां. मजििध्ये
रोज िोन तास घाि गाळणारा बांडू रानरे ड्ासारखा होता खरा. नेहाला त्याचां नाव
बघून शॉक बसला असता. नांतर त्याला टाळताना ती बरीच कॉन्शस झाली असती.
मतचा मिि म्हणून िी ती हातचलाखी के ली होती. नेहा गांडली होती, पण मिता
गांडली नाही असां दिसत होतां.
“िग?” िोड्ा वेळाने मिताने मवचारलां.
“िग मवजयने सुचवलां तसा िी पसथिध्ये घालून आणलेला सफे ि गुलाब
के सात घातला.”
“आमण तो लाल गुलाब?”
“िी तो जमिनीवर टाकू न िेत होते. पण मवजयने तो खाऊन टाकला. िागे
पुरावा ठे वायचा नसतो असां म्हणाला.”
“शी!” मिता म्हणाली. िला परत ठसका लागला. नेहाने सुद्धा तेव्हा ‘शी
रे ’ असांच म्हटलां होतां. िुली कशालाही ‘शी’ असां म्हणतात असां िाझ्या िनात आलां.
“िी पण त्याला तसांच म्हटलां” नेहा म्हणाली. “पण त्याने फु लाचे के सर
आमण िेठ िाि टाकू न दिले हां.”
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िी कपाळाला हात लावला. स्क्टोरी साांगताना काय िहत्वाचां आमण काय
नाही याचा पोच नेहाला अमजबात नव्हता. मतिे मिताने कपाळाला हात लावला
कस नाही ते काही कळलां नाही. ज्या अिवी  नेहा त्याबद्दल काही म्हणाली नाही त्या
अिवी  मिताने बहुतेक कपाळाला हात लावला नसावा. बहुधा िैमिणीसिोर मतला
तसां करायला जिलां नसावां.
“बरां चल, िी मनघते” मिताचा आवाज आला.
मिता मनघून गेली. पण हे प्रकरण तेवढ्यावर िाांबेल असां िला वाटत
नव्हतां. तसां ते िाांबलां नाही. िुपारी मिताने िला गाठलां.
“काय रे , तू ऐकलांस का? गुलाबाचां फू ल खाल्लां कस बुद्धी कु शाग्र होते असां
सगळे जण म्हणताहेत.”
“सगळे म्हणजे कोण?” िी प्रमतप्रश्न के ला.
“सगळे म्हणजे सगळे च.” हे उत्तर िी दिलां असतां तर मतला चाललां असतां?
“सगळे म्हणजे तू. हो ना?” िी मवचारलां.
“तू गुलाबाच्या पाकळया कधीपासून खायला लागलास?” मतने िाझ्याकडे
िुलथक्ष करून मवचारलां.
“िी फक्त एकिाच गुलाबाच्या पाकळया खाल्ल्यायेत. त्या सुद्धा परोपकार
म्हणून” िी म्हटलां.
“नेहाचां पादकट उघडू न तू आतल्या कागिाच्या जागी िाकडाचां मचि
असलेला कागि टाकलास, होय ना?”
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गुलाबाच्या पाकळया न खाताच मिताची बुद्धी कु शाग्र झाली असां दिसत
होतां. तसां म्हटलां असतां तर स्क्फोट झाला असता म्हणून िी िोठ्या मनग्रहाने त्या
िोहावर िात के ली.
“िाकडाचां मचिच का काढलांस असां मवचारू नकोस” िी म्हटलां.
“िाकडाचां मचिच का काढलांस?” मतने मवचारलां.
“िला ते इतर मचिाांपेक्षा चाांगलां जितां” िी म्हटलां.
“काय गरज होती हे सगळां करायची?”
“आतिध्ये बांडूचां नाव होतां. नेहा ते बघून कोसळली असती ना. नाहीतरी
बांडूचा चेहरा िोडासा िाकडासारखा आहे. िाकडाचां मचि काढण्याचां ते पण एक
कारण होतां.”
“येवढी सगळी िॅमनप्युलेशन्स करत रहातोस. स्क्वतःच्या आयुष्याचा
मवचार कधी करणारे स रे तू? तुला कोणाला गुलाबाचां फू ल द्यावां असां वाटत नाही
का रे ?”
“मिता, तुला िामहत आहे ना कस िी एक नीरस िुलगा आहे. िी फार तर
नात्यातल्या कोणाच्या तरी लग्नात िरवाजावर उभा राहून अभ्यागताांना गुलाबाची
फु लां िेऊ शके न” िी म्हटलां.
मिता एकिि स्क्तब्ध झाली. िी गप्पच रामहलो.
“आम्ही लायिरीत बोलत होतो ते तू ऐकलांस?” मतने िोड्ा वेळाने
मवचारलां. िी गप्पच रामहलो.
“सॉरी” ती म्हणाली.
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“मिता, िी िध्यि वगाथतला िुलगा आहे. डॉक्टर झाल्यावर नर्ससग होि
वगैरे टाकू न रग्गड पैसा मिळवेन असां िला वाटत नाही. त्याला खूप पैसे लागतात.
एखाद्या पॉलीमक्लमनकिध्ये कन्सचल्टग करता येईल, पण पेशांट पाठवण्यासाठी
जनरल प्रॅमक्टशनराांना कट वगैरे िेणां िला जिायचां नाही, कारण ते िाझ्या
स्क्वभावात नाही. एखाद्या िुलीला गुलाब िेणां सोपां असतां बघ, पण ते पुढे मनभावावां
लागतां. िाझ्या मप्रमन्सपल्सप्रिाणे िी आयुष्य जगणार तसां तू पण जग असां िी
कोणत्या िुलीला साांगू?”
“तू फू ल िेऊन तर बघ एकिा” ती म्हणाली.
“अशी िुलगी तुझ्या पहाण्यात असली तर साांग. तू साांगशील त्या िुलीला
िी िेतो फू ल” िी म्हटलां.
“बघ हां, वेळ आल्यावर िाघार घेशील” ती म्हणाली.
“तू अशा िुलीचां नाव सुचवून तर बघ एकिा” िी म्हटलां.
“वेळ आली कस साांगते” असां म्हणून ती मनघून गेली.
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१०

वर्थ ३, एमप्रल ७

वॉडथिधलां आिचां मशक्षण पेशांटाांच्या सभोवती होत असे. एका बाकड्ावर
पेशांटला आडवां पडायला साांगत असत. त्याच्या एका बाजूला आिचे मशक्षक एक
खुचवी  घेउन बसत असत. सभोवती आम्ही मवद्यािवी  कोंडाळां करून उभे रहात असू.
त्या पेशांटिध्ये आजाराची जी मचन्हां दिसत असत ती एक एक करून ते मशक्षक
आम्हाला िाखवत असत आमण िग त्याबद्दल मशकवत असत. त्यातनां जे िहत्वाचां
वाटायचां ते आम्ही अवघडल्या अवस्क्िेत उभे असताना वह्या एका हातात धरून
मलहून घेत असू. वॉडाथच्या एका कोपर्यात िंकवा बाजूच्या एका छोट्याशा खोलीत
हे मशक्षण चालत असे. वॉडथ पेशांटना ठे वायसाठी बाांधलेले असत, िुलाांच्या
मशक्षणासाठी नाही. त्यािुळे मशक्षणाची ही जागा अपुरी असायची. िाटीवाटीने उभे
रामहलो तरीही पेशांटच्या भोवती एका राांगेच्या कोंडाळयात आम्ही िावत नसू. िग
उां चीला किी िुलां आमण िुली पुढच्या राांगेत उभी रहायची आमण उां च िुलां िागच्या
राांगेत उभी रहायची. साधारणपणे या िाांडणीिुळे काही अडचणी येत नसत.
वॉडथिधलां वातावरण आजाराने िस्क्त असलेले रुग्ण, िल-िूि आमण
जखिाांतून येणार्या पसचा िपथ, सोबत जांतूनाशकाांचा गांध, चचतातूर नातेवाईक
आमण कधी कधी शेवटच्या घटका िोजणारे अत्यवस्क्ि रुग्ण यािुळे गांभीर आमण
नैराश्यिय असायचां. त्या वातावरणात कोणाच्या िनात प्रेिभावना जागॄत होतील,
िंकवा कोणाला फ्लर्टटग करावसां वाटेल याची शक्यता जवळजवळ शून्य असावी
असां कोणालाही वाटलां असतां. पण ते तेवढांसां ख्ररां नव्हतां. प्रताप आमण नीनाचां प्रेि
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त्या वातावरणातही बहरलांच होतां ना. बरां ती एकटीच प्रेिळ जोडी असती तर गोट
वेगळी होती. पण आिच्या वगाथत अशा बर्याच जोड्ा जिल्या होत्या. त्यातल्या
काही िटकल्या, काही िोडल्या, आमण काहींची आपापसात अिलाबिलही झाली.
वॉडाथत कां टाळा आला कस िांडळी कँ टीन िंकवा कट्टा इिे िुक्काि हलवत असत. एक
जोडी तर िोडा एकाांत मिळावा म्हणून आिच्या लायिरीच्या इिारतीचां बाांधकाि
सुरू होतां तेव्हा त्या खाांब आमण मवटाांच्या साांगाड्ात जात असे आमण सावकाशीने
कपड्ाांना मचकटलेलां मसिेंट, खडी वगैरे झाडू न पुन्हा आम्हा सािान्य िुलाांिध्ये
परत येत असे.
आिच्या बॅचिध्ये तरी कु ठच्या िुलाने िुलीची वॉडथिध्ये छेड काढली असां
दिसलां िंकवा ऐकू आलां नव्हतां. मनमखल बरोबरच्या िुलींना शरीरशास्त्राच्या
मडसेक्शन हॉलिध्ये हलके से धक्के िारत असे खरा, पण त्याने ते पुढे वॉडांिध्ये सुरू
ठे वलां असां काही ऐकायला आलां नव्हतां. आिच्या बॅचच्या िुली तर एकिि बाळबोध
वळणाच्या आमण अभ्यासू िंकवा घासू होत्या असां मनमखलचां ित होतां. त्या आपणहून
या नाजूक प्रकारात सहभागी होण्यासारख्खया नव्हत्या. मनिान मसमिन सोडू न इतर
िुलीतरी आपण बरां आमण आपला अभ्यास बरा या प्रकारच्या होत्या. मसमिन जरा
अघळपघळ होती. िुलाांना बोलायला लाज वाटेल अशा गोटी ती िुलाांसिोर आमण
काही मवमशट िुलाांबरोबर अगिी मबनधास्क्त बोलत असे.
“‘िा’ची व्याख्खया काय आहे?” एक दिवस मतने वॉडथ मक्लमनकच्या तयारीत
आम्ही उभे असताना आम्हा िुलाांसिोर प्रश्न टाकला.
गायनॅकिध्ये एिडी करायचां असां िाझां तोवर जवळ जवळ पक्कां झालां
होतां. गभाथच्या कपाळाच्या भागाला िाउ असां म्हणायचे. जर तो भाग िातेच्या
किटरात प्रिि प्रवेश करता झाला आमण तसाच रामहला तर नैसर्डगक प्रसूती होऊ
शकत नसे. मसमिनला िाउ िध्ये एकिि इां टरे स्क्ट वाटायला लागला याचां िला
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जरासां आश्चयथ वाटलां. कोणीच मतच्या प्रश्नाला उत्तर िेत नाही असां दिसलां म्हणून िी
सुरुवात के ली, “गभाथच्या कपाळाच्या भागाला िाउ ....”
“िी ‘िाउ’बद्दल मवचारत नाहीये. िी ‘िा’बद्दल मवचारतेय.”
िी गार पडलो. एक तरुण िुलगी भरलेल्या वॉडाथत िुलाांना िा म्हणजे
काय ते मवचारते? मतला िा म्हणजे काय ते नक्कसच िामहत असणार. तांग टी शटथ
आमण जीन्स घालणारी िुलगी िा वापरत नसेल हे शक्यच नव्हतां. म्हणजे िुलाांना
िा म्हणजे काय ते िामहत आहे कस नाही याची ती पिरक्षा घेत होती कस काय? बरां
वयात आलेल्या, मचिपट आमण टीव्ही बघणार्या िुलाांना िा िामहत नसेल हे
शक्यच नव्हतां. शेवटी हा सािूमहक फ्लर्टटगचा प्रकार असणार हे िाझ्या लक्षात
आलां. िी तोंड बांि के लां. सुकुिारने मस्क्ित के लां आमण िाची व्याख्खया साांगायला
सुरुवात के ली. िी ती ऐकली नाही कारण त्याच वेळी आिच्या मशक्षकाांचां आगिन
झालां आमण चाांगली जागा पटकावण्यासाठी िुलाांची धावपळ सुरू झाली.
ते मक्लमनक सांपल्यावर सुकुिार मसमिनच्या कानात काहीतरी पुटपुटत
असताना िी पामहलां. िोघां िाझ्याकडेच बघत होते. ‘मवजय जरासा बावळट आहे’
असां काहीतरी सुकुिार मतला साांगत असावा असां िला त्याांच्या चेहर्याांवरच्या
भावावरून वाटलां. िला त्यािुळे काही वाईट वाटलां नाही, कारण त्या िोघाांयेवढां
स्क्िाटथ असण्याऐवजी िी होतो तसा असणांच िला पसांत होतां.
िोडे दिवस गेले. िैनांदिन गोटी नेहिीप्रिाणे चालू होत्या. एक दिवस
आिचां वॉडथिधलां मक्लमनक चालू होतां. आम्ही पेशांटच्या भोवती िोन राांगाांचां कोंडाळां
करून उभे होतो. मसमिन िाझ्या पुढे उभी होती. ती मतिे कधी आमण कशी पोचली
ते काही िला साांगता येणार नाही. मिता सिोरच्या बाजूला उभी होती. आिचे
मशक्षक मशकवत होते, आम्ही जिेल तशा नोट्स काढू न घेत होतो. िध्येच िला
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मसमिनचा पाश्वथभाग लागला. उभां राहून अवघडल्यासारखां झालां म्हणून ती जराशी
हलली असेल आमण चुकून िला मतचा स्क्पशथ झाला असेल असां सिजून िी उजवीकडे
सरकलो. क्षणाचीही उसांत न घेता मतचा पाश्वथभाग उजवीकडे सरकला आमण िला
परत मतिेच स्क्पशथ झाला मजिे पमहल्या वेळी झाला होता. िला चेतवण्यासाठी ती
असा खोडसाळपणा करत असावी हे िाझ्या लक्षात आलां. हे मतसर्याांिा व्हायला
नको म्हणून िी िाझी जागा बिलली आमण प्रतापच्या पमलकडे जाऊन उभा
रामहलो. सिोरून मनमखल हे सगळां बघत होता.
“मवजय, मनमखल पैज हरला” िुसर्या दिवशी प्रतापने िला साांमगतलां.
“कसली पैज? कोणाबरोबर हरला?”
“काय यार, तुझ्यािुळे तो पैज हरला आमण तुला पत्ताच नाही?”
“खरां च िला काही िामहत नाही रे . साांग काय झालां ते” िी म्हटलां.
“मनमखल, सुकुिार आमण मसमिनची पैज लागली होती. मसमिनने तुला
पटवून िाखवायची पैज होती. सुकुिार म्हणत होता कस मतला ते जिणार नाही, तर
मनमखल आमण मसमिन म्हणत होते कस मतला ते जिेल. मनमखल आमण मसमिन हरले.”
“िला पटवायचां?” िाझां डोकां जरासां गरगरायला लागलां होतां. “म्हणजे
िुलां िुलींना पटवतात तसां?”
“अगिी तसांच नाही, पण साधारण तसां” तो म्हणाला. “काल वॉडाथतल्या
मक्लमनकच्या वेळी ते व्हायचां होतां. आता िला साांग कस नक्कस काय घडलां?”
आता काय घडलां ते साांगायला िी मतच्यासारखां किरे चां सोडू न डोक्याला
गुांडाळलां नव्हतां.
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“काही नाही रे ” िी म्हटलां.
“काही नाही कसां? तुझां तोंड गोरां िोरां झालांय ते काय उगाच? चल, साांग.”
िी काय घडलां ते त्याला साांमगतलां. तो िाझ्या तोंडाकडे बघतच रामहला.
“काय यार, तू काय सांन्यासी वगैरे झालायस का? येवढी हॉट पोरगी तुला
बॉटि मचकटवते आमण तू कोरडाच राहतोस? छी छी!”
“प्रताप, मतने तुला असां के लां असतां तर तू काय के लां असतांस?”
“िी तुझ्यासारखा मतिून पळू न गेलो नसतो रे ” तो म्हणाला.
“तुझी काय प्रमतदरया झाली ते मतने नीनाला साांमगतलां असतां तर?”
यावर तो मवचारिग्न झाला. “आपण काय चावटपणा के ला ते ती नीनाला
कशी साांगेल?” िोडा वेळ मवचार करून झाल्यावर त्याने प्रमतप्रश्न के ला.
“म्हणजे नीनाला सिजलां नाही तर तसां करायला तुझी हरकत नव्हती?”
िी मवचारलां. िला क्षणभर नीनाच्या भमवष्याची काळजी वाटली.
“तू काहीही प्रश्न मवचारतोस हाां” असां म्हणून तो मनघून गेला.
त्या मतघाांनी िाझ्याबरोबर असा खेळ के ला ते िला आवडलां नव्हतां.
मनमखल आमण सुकुिार याांना िाझा िोडा िुस्क्वास वाटायचा म्हणून त्याांनी हा
उपद्व्याप के ला असेल असां िी सिजू शकत होतो. पण मसमिनचां तर िी काही घोडां
िारलां नव्हतां. मतला हे असां करायची काही गरज दिसत नव्हती.
त्या दिवशीचां वॉडथिधलां मक्लमनक सांपल्यावर सगळे जण जायला मनघाले ,
तेव्हा िी मसमिनला गाठलां.
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“मसमिन.”
मतने िाझ्याकडे वळू न पामहलां.
“तुिची काय पैज लागली ते सुकुिारने िला आधीच साांमगतलां होतां.”
आ वासलेल्या मसमिनला मतिेच सोडू न िी मनघून गेलो.
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११

वर्थ ३, नोव्हेंबर २७

लहानपणापासून िला अभ्यासात जेवढी गती होती, तेवढी इतर गोटी
एकमितपणे िोजल्या असत्या तरी नव्हती. िी चेहरा लालबुांि होईपयंत खेळायचो,
पण ते आपले पळापळी, लांगडी, लपाछपी असे खेळ. दरके ट, फू टबॉल, बॅडचिटन
वगैरे खेळ िला नीटसे कधी जिले नाहीत. पोहणे, धावणे, मजम्नॅमस्क्टक्स वगैरे गोटी
िी कधी करून पामहल्याच नाहीत, त्याांत बमक्षसां मिळवणां रामहलां िूरच. गाणी
ऐकायला िला आवडायची, पण गाता काही येत नसत. एकिा आिच्या शाळे तल्या
गमणताच्या सराांनी फ्रस मपिरयडला िला गाणां म्हण असां सुचवलां होतां. िी नम्रपणे
नाही असां म्हटलां होतां. त्याांच्यावर सूड घ्यायला म्हणून कोणीतरी त्याांना िी फार
छान गातो असां साांमगतलां असावां. िाझा नकार हा िाझा आढेवेढे घेण्याचा प्रकार
आहे असां सिजून त्याांनी आपला आग्रह कायि ठे वला होता. शेवटी िी रफससाहेबाांचां
एक गाणां म्हटलां होतां. ज्याांनी ते गाणां पूववी  ऐकलेलां नसेल त्याांनाही ते ऐकवलां नसतां.
िी ते ऐकलेलां होतां, आमण िलाही िाझां गाणां ऐकवत नव्हतां. िी एकच कडवां म्हटलां
होतां. गाणां सुरू असताना वगाथत स्क्िशानशाांतता होती. िी स्क्कॉलर म्हणून असेल,
िंकवा िाझी अमजबात इच्छा नसताना सराांनी जबरिस्क्तीने िला गायला लावलां
म्हणून िला इतर िुलाांची सहानुभूती होती म्हणून असेल, िला कोणीही काहीही
बोललां नाही. सराांनी स्क्वतःच्याच चुकसिुळे आपल्याला ते ऐकावां लागलां म्हणून
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पडलेल्या तोंडाने ते ऐकलां होतां, आमण नांतर कधीही िला गाणां म्हण असां चुकूनही
म्हटलां नव्हतां. िी एखािां वाद्य वाजवायला तरी मशकावां असां िाझ्या िनानां घेतलां.
बँजो आमण बुलबुलतरां ग अशा िोन वाद्याांवर िी खूप प्रयत्न के ले. अभ्यासाइतकां ते
सोपां नाही हे लक्षात आल्यावर िी वाद्य वाजवण्याचा नाि सोडला. तेव्हा िला
वाटतां घरच्याांनी आमण शेजारच्याांनी सुटके चा मनश्वास सोडला असावा. अभ्यास,
खेळ, छांि अशा सगळयाच बाबतीत पुढे असायला िी काय चहिी मसनेिाचा महरो
होतो?
कॉलेजाच्या वार्डर्क सांिेलनात कॉलेजच्या िुलाांचा ऑके स्क्िा असायचा.
िुलां खरां च टॅलांटेड होती. गायची सुरेख, आमण वाद्यांही वाजवायची अप्रमति. इतर
कायथरिाांना गेलो नाही तरी िी ऑके स्क्िाला आवजूथन जायचो.
“मवजय, ऑके स्क्िाला जाणार आहेस ना?”
“असां म्हणतोय. तू जाणारे स?”
“हो तर.”
“आिच्याबरोबर कस नीनाबरोबर?”
पूववी  हा प्रश्न मवचारावा लागत नसे. नीनाबरोबर जिल्यानांतर प्रताप
अशा फां क्शनना सहकु टुांब जावां तसा नीनाबरोबर जायला लागला होता. नीना
जाणार नसली तरच तो मिििांडळींच्या वाट्याला यायचा. त्याने आपणहून हा प्रश्न
मवचारला त्या अिवी  नीनाला त्याच्याबरोबर जायला वेळ नसावा असां िाझ्या िनात
आलां.
“नीना घरी जाणार आहे. आपण एकिच जाऊया” तो म्हणाला. “मिता
गाणार आहे असां ऐकलां.”
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िी त्याच्याकडे चिकू न पामहलां.
“तुला िामहत नव्हतां?”
“ती छान गाते ते िला िामहत होतां” िी म्हटलां. “गेल्या वर्वी  मतला त्याांनी
बोलावलां तेव्हा मतने नाही म्हटलां होतां. आता पिरक्षेच्या तयारीत असल्यािुळे ती
बरे च दिवस भेटली नाही. नाहीतर िला म्हणाली असती.”
मिता िला कशी काही म्हणाली नाही? एरवी सगळां साांगायची. िला
चैन पडेना. िी मतला गाठलां.
“काय मिता? तू आपल्या ऑके स्क्िात गातेयस असां ऐकलां.”
“हो. तुला कोण म्हणालां?”
“ते िहत्वाचां नाही. कोणती गाणी म्हणणारे स?”
“एकच म्हणणार आहे. िराठी गाणां आहे. वेळेवर ये आमण ऐक. आवडतां
का साांग.”
“तुझी सगळीच गाणी छान असतात” िी म्हटलां. खरां तर ‘िला तुझी
सगळीच गाणी आवडतात’ असां िला म्हणायचां होतां. पण जिलां नाही.
“चल, चल. उगाच ताणू नकोस” असां म्हणून ती हसली. िी ताणत नव्हतो
ते मतला िामहत होतां का?
आम्ही ऑके स्क्िाला वेळेवर पोचलो. जिेल तेवढी पुढची जागा पकडू न
बसलो. कायथरि सुरू झाला. मसमनयर स्क्टार िांडळी आधी गायली. गाणी
नेहिीप्रिाणे छानच होती. पण िाझां त्याांच्याकडे नेहिीयेवढां लक्ष नव्हतां. िाझ्या
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डोक्यात मवचार घोंघावत होते. मिता आली होती ना? आधी न साांगण्यासारखां असां
कोणतां गाणां ती म्हणणार होती?
“आता सािर आहे आपल्या ऑके स्क्िातली नवी गामयका मिता”
अनाउन्सरने जाहीर के लां.
समस्क्ित िुद्न
े े मिताने स्क्टेजवर एांिी घेतली. मतने बहुतेक आईची साडी
पिरधान के ली होती. नेहिी नेसिध्ये असणार्या िुली साडीिध्ये ीळखायला येत
नाहीत. अनाउन्सरने आधी जाहीर के लां नसतां तर िी मिताला ीळखलां नसतां.
िुलगी नक्षिासारखी दिसत होती. म्हणजे एरवी नक्षिासारखी दिसत नसे असां िला
म्हणायचां नव्हतां. पण त्या दिवशी खासच दिसत होती. मतने िाइक हातात घेतला.
वाद्यां वाजायला लागली. मतने एका पायाने हलकासा ठे का धरला.
“अरे , ती िुम्बई-पुणे-िुम्बईचां ....” मतने गायला सुरुवात के ली आमण
प्रताप काय म्हणत होता ते िला पुढे ऐकू च आलां नाही. अिाथत ते न ऐकताही िला
गाणां सुरू होण्यापूववी  ीळखू आलां होतां.
“का कळे ना कोणत्या क्षणी हरवते िन कसे” मिता गात होती, िी ऐकत
होतो, बाकस कसलीही जाणीव नव्हती. “उिलती कशा धुांि भावना अल्लि वाटे
कसे?....” ती गात रामहली. गाणां सांपेपयंत िाझी नजर मतच्यावरून हटली नाही.
गिवी त मतला िी दिसलो कस नाही कोण जाणे. गाणां कधी सांपलां तेही सिजलां नाही.
टाळयाांचा कडकडाट झाला.
“मवजय...” प्रताप म्हणाला. िी भानावर आलो. तो िाझ्याकडे मनरखून
पहात होता. िी टाळया वाजवल्या. कोणीतरी मतला वन्स िोर िेईल अशी िला
आशा वाटली, पण कोणी तसां के लां नाही. िाइक स्क्टँडला अडकवून मिता चवगिध्ये
परत गेली. िला मतला भेटायचां होतां. पण बॅकस्क्टेज जाऊन भेटणां बरां दिसलां नसतां.
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शेवटी िी ते िुसर्या दिवसापयंत पुढे ढकलायचां ठरवलां. पुढची गाणी सुद्धा छान
होती, पण िाझां लक्षच लागेना.
“प्रताप, िी घरी जातो. िोडां काि आहे” असां म्हणून िी उठलो.
“बरा आहेस ना?” प्रताप म्हणाला.
“हो रे . िला काय होतांय? तू बस आमण उरलेला प्रोग्राि बघ.”
िी िागच्या गेटिधून कँ पसबाहेर पडलो. िुलींच्या हॉस्क्टेलसिोर िाझा
घरी जायचा बसस्क्टॉप होता. बसची वाट बघत उभा रामहलो. सहसा िी येवढा
मडस्क्टबथ होत नसे. त्या दिवशी काहीतरी झालां होतां आमण ते िला शब्िाांत पकडायची
मभती वाटत होती.
“मवजय” िागून आवाज आला. मिता! िी वळलो.
“प्रोग्राि अधाथ सोडू न घरी जायला मनघालास?”
“प्रोग्राििध्ये लक्ष लागेना. म्हटलां घरी जावां” िी बोलून गेलो. नशीब िाझां
‘लक्ष का लागेना’ असां मतने मवचारलां नाही.
“आवडलां िाझां गाणां?”
“एकिि! तुला वन्स िोर द्यायला हवा होता.”
“िग का नाही दिलास?”
‘जिलां नाही’ असां िला म्हणायचां होतां. पण ते म्हणायलाही िला जिलां
नाही.
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“िाझा फे व्हरे ट मचिपट” िी म्हटलां. “हे गाणां तर सगळयात जास्क्त
फे व्हरे ट.”
ती हसली.
“हेच गाणां का मनवडलांस? तू इतर खूप गाणी सुद्धा छान म्हणतेस.”
“असांच. कोणतांतरी एक गाणां म्हणायचां होतां. िग िी हे मनवडलां.”
“सहजच ना? कस तसां काही आहे?” िी खूप प्रयत्न करून धीर के ला आमण
मवचारलां.
“तसां? म्हणजे?”
“म्हणजे िन हरवलांय का?” िी तो प्रश्न कसा मवचारू शकलो कोण जाणे.
त्या क्षणापयंत िी असां काही मतला मवचारू शके न असां कोणी िला म्हटलां असतां तर
िी त्याला वेड्ात काढलां असतां.
“असां काय मवचारतोस रे ?”
“अि...”
“ही गोट इतर कोणाच्याही आधी तुला साांगेन. ीके ?”
ती वळली आमण हॉस्क्टेलच्या पायर्या पटपट चढू न गेली.
‘अगां हळू , साडीच्या मनर्याांत पाय अडकू न पडशील’ असां िी पुटपुटलो.
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१२

वर्थ ४, मडसेंबर २७

फायनल इयरची पिरक्षा झाली. हॉस्क्टेलिध्ये रहाणारी िुलां घरी गेली.
मितासुद्धा गेली. िरझल्ट लागल्यानांतरच पुढची वाटचाल करायची होती.
इां टनथमशपसाठी खास तयारी काही करण्यासारखी नव्हती. शेवटी वाचायच्या
रामहलेल्या कािांबर्या लायबरीतून आणून िी एकािागून एक वाचून काढल्या. पूववी 
वाचलेल्या आमण अमतशय आवडलेल्या कािांबर्या परत एकिा वाचल्या. पण त्यात
िन काही लागेना. कमवता मलहायला घेतल्या आमण एक-िोन ीळी मलहून तशाच
सोडल्या.
“काय रे , तुझां काही मबघडलांय का?” िुलाचां जरासां काही मबनसलां तर
आईला पटकन कळतां.
“नाही गां” िी म्हटलां.
“िरझल्टचां टेन्शन आलांय का?”
“नाही ग. िरझल्ट चाांगलाच येणार. पेपर छान गेलेत.”
“ बाहेर कु ठे तरी दफरून ये जरा. सगळा दिवस घरात बसून कां टाळा येत
असेल.”
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मिताची आठवण येतेय असां मतला कसां साांगणार होतो? सिजा धीर
करून मिताला िी कधी मवचारू शकलो असतो आमण ती नाही म्हणाली असती
तर? हो म्हणाली असती तरी अजून पिव्युत्तर मशक्षण व्हायचां होतां. तोपयंत प्रे िात
गुांतून आमण मतला गुांतवून िोघाांच्याही अभ्यासाचां खोबरां करून घ्यायचां नव्हतां
िला. सिजा प्रताप आमण नीनासारखां जिवून ठे वलां असतां आमण त्याांच्यासारखा
वेळ प्रेिात न घालवता िोघाांनीही अभ्यास चालू ठे वला असता तर जिलां असतां.
पण ती नाही म्हणाली असती तर एकाच हॉमस्क्पटलात एकि काि करणां मनिान
िला तरी खूप अवघड झालां असतां. ज्याच्याकडे काही नसतां तो िाणूस आशेवर
जगतो. होत्या त्या पिरमस्क्ितीत िला आशा होती. आशा नसताना ती रोज नजरे ला
पडत रामहली असती तर िी किामचत मजवाचां बरां वाईट....
“मिििांडळींची आठवण येत असेल तर फोन कर त्याांना. बरां वाटे ल”
िाझ्याकडू न काही प्रमतसाि न आल्यािुळे आईने िुसरा उपाय सुचवला.
“बघतो” िी म्हटलां. मिताला फोन करावा असां िाझ्या िनात येऊन गेलां
होतां. पण मतच्याऐवजी मतच्या आई िंकवा बाबाांनी फोन उचलला असता तर? काय
काि आहे असां मवचारलां तर उत्तर िेणां किठण झालां असतां. मिताने काही मवचारलां
आमण उत्तर द्यायचां नसलां तर िी प्रमतप्रश्न करून वेळ िारून नेऊ शकत असे. मतच्या
आई-बाबाांवर ती ििक वापरता आली नसती. आमण सिजा मतच्या आई-बाबाांनी
मतचां लग्न ठरवलेलां असतां तर?
मवचार करकरून डोक्याला िुांग्या आल्या. शेवटी िी उठलो आमण
मिताला फोन लावला. पोटात गोळा आला होता त्याच्याकडे िुलथक्ष करून वाजणारी
टरग ऐकत रामहलो. कोणी फोन उचलला नाही. सोळा वेळा टरग वाजल्यावर िी तो
बांि के ला. एकसकडे ती भेटली नाही म्हणून िी मनराश झालो होतो. िुसरीकडे
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पोटातला गोळा गेला म्हणून हुश्श झालो होतो. काय वेडेपणा करत होतो.
परिेश्वराची कॄ पा म्हणून तो वेडेपणा मतिेच िाांबला असां िाझ्या िनात आलां.
िी आईच्या सल्ल्याप्रिाने िोकळया हवेत दफरून यावां म्हणून घराबाहेर
पडलो. कु ठे जायचां ते काही ठरवलां नव्हतां. आयुष्यभर प्रत्येक गोट ठरवून करायची
सवय झाली होती. पाय नेतील मतिे जायचां असां कधी के लां नव्हतां. आज तेही करून
बघावां म्हटलां. पाय िाझेच, त्याांना असां काही करायची सवय नव्हती. ते
मसमद्धमवनायकाच्या िेवळाकडे वळले. िी लहान होतो तेव्हा िांदिर छोटां होतां.
सिोर िातीचां प्राांगण होतां. मतिे शेजारच्या आजी आमण िी िातीत बसून िुवाथ
मनवडत असू. िग त्या िेवाला वाहून घरी परत येत असू. आता िांदिर अवाढव्य
झालां होतां. गाड्ाांिधून आलेली िाणसां राांगा लावून िशथनासाठी उभी होती. एरवी
िी बुजून परत गेलो असतो. पण त्या दिवशी गेलो नाही. परिेश्वराकडे आज
काहीतरी िागायचां असां िाझ्या िनाने घेतलां. तसा िैवी सांकेत असणार, नाहीतर
िाझे पाय िला मतिे घेऊन गेलेच नसते अशी िी सोयीस्क्करपणे स्क्वतःची सिजूत
करून घेतली. राांग पुढे सरकत रामहली. िाझा नांबर आला. िी गाभार्यात गेलो.
हात जोडले. िेवाचां िशथन घेतलां. िेवाकडे मिताला िागून घ्यायचां असां राांगेत उभा
असताना िी ठरवलां होतां. पण त्या क्षणी धीर होईना. सिजा मतच्या िनात नसलां
तर? मतच्या िनामवरुद्ध िेवाने िाझी प्रािथना िांजूर के ली नसतीच, पण सिजा के ली
असतीच तर मतला उगाचच िाझ्या बरोबर आयुष्य घालवावां लागलां असतां.
‘िूखाथ, असला बावळटपणा करत रामहलास तर सगळया सुांिर िुली लग्न
होऊन मनघून जातील आमण तू तसाच राहशील. काय तुझ्या िनात आहे ते िाग
िेवाकडे’ असां प्रताप बोलल्याचा िला भास झाला. बहुतेक िी बावळट असल्यािुळे
असेल, िी त्याच्याकडे िुलथक्ष के लां.
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“िेवा, मिताच्या िनात असेल ते होऊ िे” असां म्हणून िी मनघालो. बाहेर
तीिथप्रसाि घेतला. कपाळाला िेवाचा अांगारा लावला. पाय घराच्या दिशेला वळले.
घराबाहेर पडलो तेव्हा िनात मवचाराांचा कल्लोळ चालू होता. आता परत जाताना
सगळया शांका िूर झाल्या होत्या. खूप शाांत वाटत होतां.
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१३

वर्थ ४, मडसेंबर २८

िुसर्या दिवशी आिचा िरझल्ट लागला ते िला वतथिानपि वाचल्यावर
सिजलां. िी धावत पळत कॉलेजात पोचलो. शहरात रहाणारी िांडळी सकाळीच
कॉलेजात पोचली. बाहेरगावची िांडळी उशीरा पोचतील असां िला वाटत होतां. पण
िरझल्ट लागणार हे शहरात असूनही िला िामहत नसलां तरी त्याांना िामहत होतां.
त्यािुळे त्याांच्यापैकस बहुतेक सवथजण अगिी सकाळी नाही तरी साडेिहा-अकरापयंत
कॉलेजात पोचले. िाझे िाक्सथ चाांगले होते. िला सजथरी, िेमडमसन, गायनॅकॉलॉजी
िंकवा पामहजे तो इतर कोणताही मवर्य पोस्क्टग्रॅज्युएशनसाठी मिळे ल असे िाक्सथ
होते. हॉस्क्टेलची गँग अपेक्षेिाणे िाक्सथ मिळवून पास झाली. प्रताप आमण नीना
इतकां प्रेि करूनही पास झाले. अकरा वाजता मिता आली. बरोबर िैमिणी होत्या.
मतने िाझ्याकडे बघून हात हलवला आमण सगळया जणी कॉलेजच्या ऑदफसात
गेल्या. त्या आपापले िाक्सथ बघणार आमण त्यावर चचाथ करणार म्हणजे अध्याथ
तासाची तरी मनचश्चती होती. जर आणखी काही मवर्य अजेंडावर असते तर दकती
वेळ लागला असता ते साांगता आलां नसतां. िी कट्ट्यावर जाऊन बैठक िारली.
िोडा वेळ गेला आमण ऑदफसातून प्रताप आमण नीना बाहेर आले. तो
मतला काहीतरी म्हणाला, मतने िान हलवली, आमण ती िुलींच्या हॉस्क्टेलच्या दिशेने
गेली. त्याने िाझ्याकडे िोचाथ वळवला.
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“प्रताप, कॉन्ग्रॅट्स. तुम्ही िोघांही पास झालात.”
“िँक्स” तो म्हणाला.
“इां टनथमशप उद्यापासून सुरू होतेय. सकाळी शपि घेणां वगैरे फां क्शन आहे”
िी िामहती पुरवली.
“िामहत आहे. आत्ता नीनाला िी तेच साांगत होतो” तो म्हणाला. “तू कधी
नव्हे तो आज कट्ट्यावर बसून काय करतोयस?”
“वेळ जात नाहीये. म्हटलां इिां बसलो तर ीळखीची चार िाणसां
भेटतील.” िी म्हटलां.
“चार िाणसां कस कोणी एक मवमशट िाणूस?”
“मवमशट िाणूस?” िी मवचारलां.
“मवमशट िाणूस म्हणजे आपलां िाणूस रे ” तो म्हणाला.
“....”
“का कळे ना हे गाणां म्हणणारां िाणूस रे ” त्याने स्क्पट के लां.
“प्रताप, तसां काहीही नाहीये. उगाच काहीतरी बोलू नकोस” िी म्हटलां.
“िाांजराने डोळे मिटू न िूध प्यायलां म्हणून जगाला दिसल्यामशवाय रहातां
का रे ?”
“खरां च साांगतो, आिची फक्त िैिी आहे” िी म्हटलां.
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“ते िामहतीय रे िला” तो म्हणाला. नशीब िाझां ‘सगळे जणां नेहिी असांच
साांगतात’ असा पेज थ्रीवरचा डायलॉग त्याने िारला नाही. “िैिीपमलकडे काही
असतां तर िला सिजलांच असतां. िाझे हेर सवथि असतात.”
सवथि असणारे त्याचे हेर म्हणजे वगाथतल्या इतर िुलींबरोबर सांपकथ
असणारी नीना हे िला ठाउक होतां.
“पण फक्त िैिी असली तरी तुझ्या िनात काही फक्त िैिीची भावना
नाहीये, खरां ना?” त्याने मवचारलां.
“आता िुसर्याांच्या िनातलां वाचायला सुद्धा मशकलास काय?”
“सगळयाांच्या िनाांचां काही साांगता येत नाही, पण तुझ्या िनाचां िाि
नक्कस साांगतो.”
“....” िाझा हजरजबाबीपणा मितामवर्यी बोलताना किी पडायचा
खरा.
“ऑके स्क्िाच्या वेळी तू तांद्ी लावून बसला होतास तेव्हाच िी ीळखलां ” तो
म्हणाला.
“....” तो म्हणाला ते खरां होतां. पण ते त्याला सिजलां असेल असां िला
वाटलां नव्हतां.
“नांतर तुम्हाला िोघाांना िुलींच्या हॉस्क्टेलच्या बस स्क्टॉपवर बोलताना
बमघतलां तेव्हा िाझी खािी झाली.”
“तू काय करत होतास मतिे? तुला प्रोग्राि बघत बस असां साांगून िी
मनघालो होतो ना?” िी मवचारलां.
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“िी एरवी बसलो असतो रे . पण तुझां कायथरिात लक्ष लागत नव्हतां. तुला
अस्क्वस्क्ि वाटत होतां, पण तसां न साांगता िोडां काि आहे असां साांगून तू मनघालास.
िला जराशी काळजी वाटायला लागली. तू धडपणे घरी जातोस कस नाही ते
बघायला िी तुझ्या पाठू न बाहेर पडलो.”
प्रताप मिि असला तरी येवढा सांवेिनशील असेल असां िला वाटलां नव्हतां.
“िँक्स” िी म्हटलां.
“तुिचां बोलणां सांपल्यावर ती हॉस्क्टेलिध्ये गेली. ती गेली तरी त्याच
दिशेला तू दकती तरी वेळ बघत रामहला होतास. िग बस आली, तू धडपणे बसिध्ये
चढलास. आता तुला काही होणार नाही असां वाटलां म्हणून िी परत गेलो.”
“प्रताप, िाझ्या िनात ढीग असो, मतच्या िनात काही आहे कस नाही ते
िला िामहत नाही.”
“अरे , िामहत नाही तर मवचारायचां. मवचारल्यामशवाय कसां सिजणार?
िुलां िुलींना प्रपोज करतात, िुली िुलाांना नाही. ती आपणहून तुला मवचारे ल असां
वाटतांय का तुला?”
“नाही रे . पण िला मवचारायचां धाडसच होत नाहीये.”
“िी नीनाला साांगू का मतला मवचारायला?” प्रतापने ऑफर दिली.
“नको, नको” िी म्हटलां. नीनाच्या िाफथ त िी मिताला मवचारलां असतां तर
मिताने िला काय के लां असतां त्याची िला कल्पना होती.
“बघ, मिताला मवचारायचां नसेल, तर तुला िोन प्रपोजल्स आहेत.”
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“िोन प्रपोजल्स?” िी चरावलो.
“नीनाची िैिीण कल्पा. तू खूप आवडलायस मतला.”
कल्पा सुांिर होती खरी. गोरी, नाकस-डोळी रे खीव, सडपातळ बाांधा,
बाजूने गेली तर चार लोकां िागे वळू न बघतील अशी होती.
“नको” िी म्हटलां.
“बरां मतची िुसरी िैिीण मशप्रा कशी वाटते? मतला सुद्धा तू आवडतोस.”
“नको” िी म्हटलां.
“ज्या िुलींना तू आवडतोस त्या तुला नकोत. जी तुला आवडते मतला
मवचारायला तू मभतोस. कसां होणार रे तुझां?”
“िी िेवावर भरवसा ठे ऊन आहे” िी म्हटलां. काल िी मसद्धीमवनायकाच्या
िशथनाला जाऊन आलो आमण मिताबद्दल योग्य ते कर असां साांगून आलोय हे िी
त्याला साांमगतलां नाही. िी पूववी  त्याला हसायचो तसा तो िला हसेल अशी िला
मभती वाटली.
“बघ बाबा. तू हातावर हात ठे वून बसून रहाशील आमण सगळया सुांिर
िुली लग्न करून मनघून जातील.”
“तू म्हणतोयस ते पटतांय रे िला. पण िन िानत नाहीये.”
“ठीक आहे. िाझी काही गरज लागली तर साांग” असां म्हणून तो मनघून
गेला.
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१४

वर्थ ४, मडसेंबर २९

त्या दिवशी मिताची आमण िाझी भेट झाली नाही. ती िैमिणींबरोबर
कॉलेजच्या ऑदफसातून बाहेर आली, पण त्या सगळया आपापल्या दिशेला काही
गेल्या नाहीत. मिता एकटी सापडायचां काही मचन्ह दिसत नाही म्हटल्यावर िी
लायिरीत गेलो. जेवायच्या वेळेपयंत मिता मतिेही आली नाही म्हटल्यावर िी घरी
गेलो. िुसर्या दिवशी डॉक्टरकसची शपि घेण्याच्या फां क्शनच्या वेळीही ती
िैमिणींच्या गराड्ातच होती. नेहा सिारां भ सुरू व्हायच्या वेळेला जेितेि आली,
त्यािुळे आपल्या ग्रुपिध्ये न जाता िी पाठी बसलो होतो मतकडेच बसली. िी
मतच्या प्रश्नाांना नेहिीप्रिाणे चटपटीत उत्तरां दिली खरी, पण िाझां मतकडे फारसां
लक्ष नव्हतां. सिारां भ सांपला, सगळीजणां पाांगली, तेव्हा कु ठे मिता िला एकटी
सापडली.
“मिता, कॉन्ग्रॅट्स. छान िाक्सथ पडलेत तुला.”
“िँक्स. तुलासुद्धा कॉन्ग्रॅट्स. तुला तर सवथच मवर्याांत छान िाक्सथ पडलेत”
ती म्हणाली. “पुढे काय करायचां ठरवलयस? गायनॅक?”
“हो.”
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“नक्कस ना? आधी शरीरशास्त्र म्हणत होतास. वॉडथस सुरू झाले तेव्हा
सजथरीकडे तुझा कल होता. ऑिोचां पोचस्क्टग सुरू झाल्यावर तुला ऑिोपण
आवडायला लागलां होतां. िग गायनॅक. आता पिरक्षेनांतरच्या सुट्टीत नवा पयाथय
मिळाला नाही ना?”
“गायनॅक फायनल” िी म्हटलां. “िला एक एक करून ते सगळे मवर्य
आवडले खरे , पण शेवटी गायनॅकच सगळयात जास्क्त आवडलां. तुझां काय ठरलां?”
“िी अॅनास्क्िेमशया करणार आहे” ती म्हणाली.
“ठीक आहे. म्हणजे िधून िधून तरी आिच्या ीटीत भेटशील” िी म्हटलां.
मतने काहीतरी म्हणायला तोंड उघडलां, पण िग मवचार बिलून गप्प
झाली.
“काय म्हणत होतीस? बोलता बोलता मवचार बिललास?”
“काही नाही, असांच.”
िी असां काही म्हटलां तर ती खनपटीला बसून काय म्हणत होतो ते
साांगायला लावायची. िला ते जिायचां नाही. िी मवर्य बिलला.
“काय के लांस सुट्टीत?”
“घरच्याांबरोबर वेळ घालवला” ती म्हणाली. “हॉस्क्टेलिध्ये रामहलां कस
आई-बाबा रोज भेटत नाहीत. पुढे रे मसडेन्सीतही भेटायचे नाहीत. नांतर प्रॅक्टीस कु ठे
करे न काही िामहत नाही.”
िी हळू च मतचा हाताांकडे पामहलां.
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मतची नाजूक लाांबसडक बोटां - कु ठे अांगठी दिसत नव्हती. िेंिी लावलेली
नव्हती.
“काय बघतोयस?” मतने हात वर करून िागून पुढून न्याहाळले.
“काही नाही, असांच” िी म्हटलां.
“असांच?” मतने िाझ्याकडे रोखून बमघतलां. “तू अख्खख्खया आयुष्यात असांच
म्हणून काहीतरी के लांयस का?”
‘तुझां लग्न वगैरे जिलां का ते बघत होतो. किामचत आई-बाबाांनी एांगेजिेंट
करून तुला परत पाठवलां असेल अशी िला चचता वाटत होती’ असां िला म्हणायचां
होतां. पण धीर झाला नाही. आता प्रतापचा िि िेणारा आवाज ऐकू येईल असांही
िाझ्या िनात आलां.
“परवा फोन कशासाठी के ला होतास?” मतने मवचारलां.
“अि्....” मतला फोन लावल्यावर आला होता आमण तो कोणीच उचलला
नाही तेव्हा गेला होता तो पोटातला गोळा परत उसळू न वर आला.
“हां..हां?” ती म्हणाली.
“तुला कसां कळलां िी फोन के ला होता ते?” िी प्रमतप्रश्न के ला.
“कॉलर आय.डी. वर आला होता तुझा नांबर” ती म्हणाली.
“फोन कोणीच उचलला नाही. कु ठे गेला होता सगळे जण?”
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“िेवळात गेलो होतो. आई म्हणाली िी कॉलेजात परत जायच्या आधी
एकिा िेविशथन करून यावां.”
िी इिे मसद्धीमवनायकाच्या िशथनासाठी गेलो होतो आमण ती मतिे.
शुभशकु न असणार असां इां टनथमशप सुरू करणार्या त्या बुद्धीवािी िुलाच्या म्हणजे
िाझ्या िनात आलां.
“पण फोन कशासाठी के ला होतास ते नाही साांमगतलांस” ती म्हणाली.
‘तुझी खूप आठवण येत होती ग. दिसत नाहीस तर मनिान आवाज तरी
ऐकावा म्हणून फोन के ला’ असां िला म्हणायचां होतां. ते एमडट करून िी म्हटलां,
“खूप दिवसात काही खबरबात नव्हती, म्हटलां फोन करूया.” पोटातला गोळा खाली
बसायला लागला होता. “िाझा नांबर दिसला तर तू का नाही फोन के लास?”
“अरे , िुसर्या दिवशी सकाळी िरझल्टसाठी नाहीतरी कॉलेजात यायचांच
होतां. म्हटलां प्रत्यक्ष भेटीतच बोलू.”
“िग बोल ना” िी म्हटलां.
“िाझ्या हाताकडे का बघत होतास ते नाही साांमगतलस अजून” ती
म्हणाली.
“तुझी बोटांसुद्धा सजथनच्या बोटाांसारखी आहेत. तू अन
ॅ ास्क्िेमशयात एि.डी.
करणार म्हटल्यावर त्या सर्डजकल बोटाांचा व्हावा तेवढा उपयोग व्हायचा नाही असां
िाझ्या िनात आलां. म्हणून तुझ्या बोटाांकडे बघत होतो.” िी येवढ्या सराइतपणे
खोटां बोलू शकतो हे िला स्क्वतःलाच िामहत नव्हतां. पुन्हा कधी गरज पडली तर
आपण खोटां बोलू शकतो आमण मिताच्या प्रश्नाांना द्यायची नसतील ती उत्तरां द्यायचां
टाळू शकतो हे लक्षात आल्यावर िला जरा कॉमन्फडन्स वाटायला लागला.
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“मवजय, तुला िामहतीय, तू खोटां बोलतोस तेव्हा खूपच क्यूट दिसतोस?”
असां म्हणून मिता हसली आमण मनघून गेली. िी आपला बावळटासारखा ती गेली
त्या दिशेला बघत मतिेच उभा रामहलो.
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वर्थ ५, फे िुवारी ८

वैद्यकसय मशक्षण आमण प्रॅमक्टस याांच्यात खूपच फरक होता. आम्हाला
वेगवेगळे आजार मशकवायचे, ते पुस्क्तकाांत दिल्यासारखे मशकवायचे. आजार कोणता
ते धड्ाच्या शीशथकासारखां सुरुवातीला साांगून नांतर त्याची कारणां, लक्षणां, मचन्हां,
तपासण्याांचे अहवाल, उपचार आमण गुांतागुांती एकािागून एक मशकवत असत. या
पद्धतीिुळे आजाराची सांपूणथ िामहती मिळायची खरी, पण प्रॅमक्टसच्या िॄटीने
त्याचा हवा तेवढा उपयोग होत नसे असां िला वाटायला लागलां होतां. कारण रुग्ण
आिच्याकडे यायचे ते काही स्क्वतःच्या आजाराचां मनिान घेऊन येत नसत. ते फक्त
त्याांची लक्षणां साांगायचे. त्यावरून मवचार करून मचन्हां बघावी लागायची, उमचत
तपासण्या कराव्या लागायच्या आमण त्याप्रिाणे उपचार काय करायचे ते ठरवावां
लागायचां. अनेक वर्ं प्रॅमक्टस के ल्यावर हे मवचार न करता आपोआप जिायचां.
चाांगले मशक्षक असां मनिान कसां करायचां हे आम्हाला मशकवत असत. प्रत्येकाचे
अल्गोिरद्ि वेगळे असायचे. ज्याचे अल्गोिरद्ि जास्क्त पिरणािकारक, तो मशक्षक
आम्हाला जास्क्त आवडत असे. असां मशकवणारे मशक्षक मवरळाच असत. अचूक
मनिान करणारे डॉक्टर मनिान कसां करतात हे त्याांच्या िागे िागे राहून बघणां हे
एक काि िनात आणलां तर इां टनथमशपिध्ये करता यायचां. पण आिचा बहुतेक वेळ
रुग्णाांचां रक्त तपासण्याांसाठी काढणां, त्याांचे िरपोटथ आले नाहीत तर लॅबोरे टर्याांत
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चकरा िारून ते मिळवणां, त्याांना एक्सरे , सीटी स्क्कॅ न वगैरे करायला घेऊन जाणां
आमण मतिून परत आणणां, फॉम्सथ भरणां, घरी पाठवायच्या रुग्णाांच्या मडस्क्चाजथ
सिर्या भरणां अशी

ज्ञानात आमण कु शलतेत भर न घालणारी कािां करण्यात

जायचा. िग डॉक्टरकस मशकायला वेळ आमण ताकि उरायचीच नाही.
तसां पामहलां तर इां टन्सथ रुग्णालयातल्या डॉक्टराांच्या पिानुरिात सवाथत
खालच्या पायरीवर होते. पण साडेचार वर्ं िेमडकल स्क्टु डांट्स म्हणून काढल्यावर
इां टनथमशप सुरू झाली कस आपण डॉक्टर झालो म्हणून गगनाला गवसणी
घातल्यासारखां वाटायला लागायचां. एक िोन आठवडे इां टन्सथचां काि के ल्यावर
अवकाशात उधळणारा बहुतेक जणाांचा वारू जमिनीवर यायचा. आपण कु शल
आमण मनष्णात डॉक्टर नसून वॄिा गौरवलेले चतुिथ श्रेणी कािगाराांचे बिली
कािगार आमण िधून िधून किी पगारात काि करणारे मलमपक आहोत हे उिगलां
कस वैफल्याची भावना यायची. त्यातून बहुतेक जणां सावरायची. प्रताप त्या बहुतेक
जणाांिधला नव्हता.
“आपण ही फालतू कािां करायसाठी डॉक्टर झालोय का रे ?” प्रतापने िला
एक दिवस मवचारलां.
“नाही. िुिव
ै ाने आपल्या विरष्ठाांचां आपल्या मशक्षणाकडे असावां तसां लक्ष
नाहीये. आपले आपण काय मशकू ते आपलां सांमचत, ते बरोबर घेऊन आपण पुढे
प्रॅमक्टस करायची.”
“आपली युमनव्हर्डसटी आपला अभ्यासरि ठरवते, त्याांत आपण
इां टनथमशपिध्ये काय काय करायचां ते ठरवून का िेत नाही?”
“हा प्रश्न आपण युमनव्हर्डसटीच्या कु लगुरूांना मवचारला पामहजे. असले प्रश्न
धसाला लावणारे आमण यशस्क्वीिरत्या सोडवणारे कु लगुरू युमनव्हर्डसटीला
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लाभल्याचां िी ऐकलां नाही. असे मशक्षणिांिीही िी पामहले नाहीत. त्याांच्या प्राधान्य
असणार्या गोटी काही वेगळयाच असतात बघ.”
“हे सगळां बिलण्यासाठी आपण काहीतरी के लां पामहजे.”
“काय करूया?” िी मवचारलां.
“आपण आांिोलन करूया.”
“तुझी मडग्री हातात आलीय का रे ?” िी मवचारलां.
“हे काय मवचारतोयस? इां टनथमशप सांपल्यामशवाय आपल्याला मडग्री िेत
नाहीत. तुला िामहत आहे ते.”
“बरां , आपल्या चतुिथ श्रेणी किथचार्याांची आहे तशी आपली युमनयन आहे
का?”
“नाही. पण या सगळयाचा आपल्या प्रश्नाशी काय सांबांध?”
“आपल्या हातात मडग्री नाही म्हणजे आपण अजून मवद्यािवी च आहोत.
बरोबर?”
“बरोबर.”
“आपण आांिोलन के लां तर आपल्याला मशक्षा म्हणून त्याांनी इां टनथमशप
के ल्याचां सर्टटदफके ट दिलांच नाही तर? आपण येवढां मशकू न डॉक्टर होऊ का?”
“असां कसां करू शकतील ते? काय गुांडाराज आहे का?”
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“ज्याचा हाती ससा तो पारधी हे तुला िामहत आहे ना? ज्याांच्या हातात
कायद्याच्या िोर्या असतात ते स्क्वतःला सोमयस्क्कर तसा कायिा वाकवू शकतात.”
“हा अन्याय आहे. आपण कोटाथत गेलो तर त्याांना खूप िहाग पडेल.”
“कोटाथची के स िहा वर्ं चालेल. तोपयंत तू पोटापाण्यासाठी कोणता
उद्योगधांिा करणार? िहा वर्ांत तू आजपयंत मशकलास ते सगळां मवसरून जाशील.
िग के स चजकलास तरी पुढे डॉक्टरकस कशी करशील? कोटथ के सेस खूप िहागड्ा
असतात. तुझ्या इां टनथमशपच्या मवद्यावेतनात तो खचथ झेपेल तुला? तुझ्याबरोबर
आांिोलन करायला आपल्या वगाथतली दकती िुलां तयार होतील? िला नाही वाटत
तुझ्याबरोबर कोणी येईल. आमण आजकाल मवद्यार्थयांची आांिोलनां कशी मचरडू न
टाकतात ते वतथिानपिाांतून वाचतोस ना?”
“िग या प्रश्नाला काहीच उपाय नाही का?”
“तू पुढे डीन झालास, तर तू जेवढे दिवस त्या खुचवी वर बसशील तेवढे
दिवस तरी इां टन्सथचां प्रमशक्षण नीटपणे पार पाडू न घेऊ शकशील. पण ते आपल्या
एका कॉलेजपुरतां झालां. ही गोट इतर कॉलेजाांत अशीच चालू राहील. तू
मवद्यापीठाचा कु लगुरू झालास, तर इां टन्सथचां प्रमशक्षण कसां असावां ते ठरवून िेऊ
शकशील. पण कॉलेजां ते पार पाडतील याची शाश्वती काही िेता यायची नाही.
कागिोपिी सगळां काही आलबेल आहे असा अहवाल सगळी कॉलेजां नेहिी
पाठवतात, तसाच तेव्हाही पाठवतील.”
“हे सगळां एकिि मनराशाजनक आहे रे ” तो म्हणाला. “पण तुला हे सगळां
कसां सिजलां?”
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“कान आमण डोळे उघडे ठे वले, वतथिानपिां मबटमवन ि लाइन्स वाचली तर
खूप काही सिजतां.”
“तू इतका मवचार का करतोस रे ?” प्रतापचा प्रश्न एकिि बरोबर होता.
“प्रताप, िी िूखथ आहे असां सिज. येवढा मवचार करून शेवटी आपण
काहीच करू शकत नाही हा मनष्कर्थ आला कस खूप मनराश वाटतां. मवनाकारण हे
सगळां ीझां डोक्यावर घेऊन आयुष्य िुःखी तेवढां होतां. काहीच मवचार न
करणार्याांचां आयुष्य कसां िजेत चाललां आहे.”
“तुला हे कळतांय तरी तू मवचार करायचा सोडत नाहीयेस. तुझ्या िनात
काहीतरी असेलच.”
आपल्या िनात काय आहे याचा िी कधी मवचारच के ला नव्हता.
“प्रताप, िी जसा आहे तसा आहे म्हणून िी येवढा मवचार करतो.”
“पण त्याबद्दल तू काही करणार आहेस का?”
“सध्या ते शक्य नाही. पुढे िी कोणीतरी िोठा होईन, तेव्हा जरूर करीन.”
“आमण आत्ता?”
“आत्ता िरपोटथ आणायसाठी िध्यवतवी  लॅबोरे टरीत जायचांय, नाहीतर
हाउसिनची बत्ती मिळे ल.”
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१६

वर्थ ५, िाचथ

इां टनथमशपचा काळ वेगवेगळी िुलां वेगवेगळया कािाांसाठी वापरायची.
इां टन्सथना द्यायचे ते काि अख्खखा दिवस पुरेल येवढां कधीच नसे. जर एका युमनटिध्ये
चार इां टन्सथ असले, तर हुशार िुलां कािाचे चार भाग करत असत. रुग्णालयाच्या
चार भागात जाऊन करायची कािां नीट मवभागली, तर प्रत्येकाला इिे मतिे
दफरण्याचे फारसे श्रिही करावे लागत नसत. भले ती डॉक्टराांनी करायची कािां
नसोत. एकिा ती हातावेगळी के ली कस इां टन्सथ आपापल्या आवडीच्या गोटी
करायला िोकळे व्हायचे. त्यािुळे चतुिथ श्रेणी कािगाराांची कािां त्याांची त्याांना
करायला लावा, ती आम्हाला करायला लावू नका असां कोणीही म्हणत नसे.
नाहीतरी त्या किथचार्याांना त्याांची कािां करायला लावायची धिक एकाही डीनला
िाखवता आली नव्हती. त्याांच्या तगड्ा युमनयनला तोंड िेण्यापेक्षा किकु वत आमण
आपल्या िुठीत असणार्या इां टन्सथना त्या कािाांना जुांपणां खूपच सोपां असायचां.
आयुष्यात अनेक अन्यायाांना तोंड बांि ठे वून सहन करावां लागतां, त्याची सवय
इां टनथमशपपासून व्हावी असाही त्यािागचा हेतू असावा. वाईटातून चाांगलां शोधणां
ज्याांना जिायचां, ते इां टनथमशपिधे िोकळा वेळ मिळतो म्हणून अन्यायाकडे िुलथक्ष
करायचे आमण तो वेळ सत्कारणी लावून आनांिात रहायचे.
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प्रताप नीनाबरोबर जोडीने कािां करायचा. म्हणजे दफरणांही व्हायचां
आमण सांध्याकाळचा दफरायला वापरायचा वेळ लोकि करायला वापरता यायचा.
जनरल प्रॅक्टीस करणारे

डॉक्टर बाहेरगावी जाताना आपला िवाखाना

चालवण्यासाठी इां टन्सथच्या शोधात असायचे. असां काि करणार्या इां टन्सथना लोकि
असां म्हणायचे. त्याांना जास्क्त पैसे द्यावे लागत नसत आमण डॉक्टर आपली सोय
लावूनच रजेवर गेले म्हणून पेशांटही खुश रहात. त्यातून जी किाई व्हायची ती
नीनाबरोबर मसनेिाला जाणां, हॉटेलात जाणां अशा सत्कारणी लावायला उपयोगी
व्हायची. पूववी  पैशाांसाठी वमडलाांवर अवलांबून रहावां लागत असे. आता स्क्वतःचे पैसे
अशा खचाथसाठी मिळवल्यािुळे स्क्वावलांबी झाल्याचां सिाधान मिळायचां ते वेगळां च.
असां त्याचां आयुष्य िजेत चाललां होतां.
मनमखल शहरातल्या एका मसमनयर हॄद्ोगतज्ज्ञाकडे रोज सांध्याकाळी
िितनीस म्हणून जायचा. आलेल्या पेशांटची महस्क्िी मलहायची, तपासण्यासाठी रक्त
काढू न घ्यायचां आमण कार्डडीग्राि काढू न ठे वायचा अशी कािां तो करायचा. िग ते
कागि आमण िरपोटथ घेऊन पेशांट त्या हॄद्ोगतज्ज्ञाकडे जायचे. पुढे तपासण्याचां आमण
उपचार करण्याचां काि तो हॄद्ोगतज्ज्ञ करायचा. मनमखल या सवथ प्रकारातून नवां
दकती मशकला यावर सांशोधन करता आलां असतां , ज्याचां मनष्पन्न शून्य आलां असतां
असां हर्थिचां ित होतां. तो स्क्वतः इां टनथमशपची दिलेली कािां इिानेइतबारे करायचा
आमण उरलेल्या वेळात इतर जणां काय करतात त्यावर नजर ठे वायचा. िग त्याची
मनिरक्षणां तो मिििांडळींसिोर िाांडायचा. त्याच्या िॄटीने त्याचांही आयुष्य आनांिात
चाललां होतां.
सुकुिारने नायचव्हग स्क्कू ल जॉइन के लां होतां. त्याला इां टरनॅशनल लायसन्स
मिळवायचां होतां. उद्या अिेिरके त गेल्यावर गाडी चालवायला मशकण्यात उगाच
वेळ फु कट घालवायला लागू नये असा त्याचा उद्देश होता. ई.सी.एफ.एि.जी.
नावाची अिेिरके त डॉक्टरकसला अॅडमिशन मिळवायला लागणारी पिरक्षा त्याने
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इां टनथमशपच्या काळातच िमनलाला जाऊन दिली होती. त्यासाठी त्याने िीड िमहना
इां टनथमशपला िाांडी िारली होती. इां टनथमशप प्रोग्राि चालवणार्या पी.एस.एि.
मवभागाच्या मलमपक बाईंना त्याने िमनलाहून एक साडी आणून भेट दिल्यािुळे
त्याने िाांडी िारलेल्या काळातली अनुपमस्क्िती िाफ झाली होती. सवोत्ति इां टनथच्या
बमक्षसाचां नािाांकनही त्याला मिळालां होतां असां िी हर्थिकडू न ऐकलां होतां. पण
त्याला ते बमक्षस मिळालां नाही.
मनमखलही त्याच पिरक्षेला बसण्यासाठी सहा आठवडे िमनलाला जाऊन
आला. त्याने येताना पी.एस.एि. मवभागाच्या मलमपक बाईंसाठी पफ्यूथिची बाटली
आणली. त्याचीही अनुपमस्क्िती िाफ झाली. सुकुिार आमण मनमखल याांनी
आपापसात ठरवून बाईंसाठी साडी आमण पफ्यूथिची बाटली आणली असावी.
नाहीतर सिजा िोघाांनीही पफ्यूथिच आणलां असतां तर किामचत बाई मचडल्या
असत्या आमण िोघाांचीही अनुपमस्क्िती िाफ होणां किामचत िोडां कठीण झालां असतां.
नांतर मनमखलच्या बाबाांनी पी.एस.एि. मवभागाला पाच हजार रुपयाांचां डोनेशन
दिलां आमण त्याला सवोत्ति इां टनथचां बमक्षसही मिळालां. म्हणजे बमक्षस मिळालां हे
आम्हा सवांना सिजलां, आमण त्याच्या िागचां कारण हर्थिकडू न नांतर कानाांवर
आलां.
साधारणपणे एि.डी.च्या पिरक्षेच्या आधी मवद्यार्थयांना तीन िमहन्याांची
रजा मिळत असे. त्या तीन िमहन्याांत ते सगळा पिव्युत्तर अभ्यास करून पिरक्षेला
बसत असत. िाझ्याकडे तर इां टनथमशपचां अख्खखां वर्ं होतां. तेवढ्या काळात िाझा
के वढा तरी अभ्यास झाला असता. आिच्या कॉलेजच्या िध्यवतवी  लायिरीत मचकार
पुस्क्तकां होती. गायनॅकॉलॉजी मवभागाच्या लायिरीतही खूप पुस्क्तकां होती. शहरात
मििटश कौमन्सलची लायिरी होती. मतचां सभासित्व फु कट मिळत असे. िी त्या
लायिरीची तीन पुस्क्तकां एका वेळी आणायचो, म्हणजे पुनःपुन्हा पुस्क्तक बिलायला
जायला लागायचां नाही. गायनॅकची इां टनथमशप करताना त्या मवभागाच्या
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लायिरीतली पुस्क्तकां िी मतिेच बसून वाचली, आमण इतर मवर्याांची इां टनथमशप
करताना िध्यवतवी  लायिरीत बसून मतिली पुस्क्तकां वाचली. आधी िी काय करतो
ते कोणाला कळलां नाही, कारण प्रत्येक जण आपापल्या आनांिात िग्न होता. पण
आिच्या शेरलॉक होम्स म्हणजे हर्थिला एक दिवस सुगावा लागलाच.
“काय मवजय, तू जोरात अभ्यासाला लागलायस म्हणे.”
“तुला कसां कळलां?” िी मवचारलां.
“अरे , जर तू बघावां तेव्हा लायिरीत असतोस, तर कसां कळणार नाही?
काय वाचतोयस तू येवढां?”
“िी लायिरीत असणारां गायनॅकचां प्रत्येक पुस्क्तक वाचून काढायचां असां
ठरवलां आहे.”
हर्थि अवाक झाला. िला तो घासू म्हणायचा खरा. पण प्रत्येक पुस्क्तक?
“िग दकती झाली वाचून” त्याने मवचारलां.
“गायनॅकच्या कपाटातल्या वरच्या चार राांगाांतली पुस्क्तक वाचून
झालीयेत. आता खालच्या िोन राांगा मशल्लक आहेत” िी म्हटलां.
परत अवाक होता आलां असतां तर तो परत अवाक झाला असता.
“अां....!” असां तो कण्हल्यासारखा म्हणाला.
“काय झालां, कु ठे िुखलां का?” िी मवचारलां.
“न..नाही” तो घाईघाईने म्हणाला. “तू आत्ताच सगळी पुस्क्तकां वाचून
टाकलीस तर एि.डी. करताना काय वाचणार?”
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“तेव्हा? तेव्हा तुम्ही लोकां पुस्क्तकां वाचणार आमण िी पोरी दफरवणार” िी
टपोरी स्क्टाईलिध्ये म्हटलां.
एरवी िी असां म्हटल्यावर तो कु चेटन
े े हसून म्हणाला असता, ‘पोरी कशा
दफरवतात ते ठाऊक आहे का तुला?’ पण नुकताच एकिा अवाक होऊन गेल्यािुळे
आमण िुसर्याांिा कु ठे तरी िुखल्यासारखां कण्हून झाल्यािुळे त्याला कु चेटन
े े बोलणां
जिलां नाही.
“ठीक आहे, ठीक आहे, चालू िे तुझां” असां म्हणून तो गेला.
हर्थि मडटेमक्टव्ह होता. मडटेमक्टव्ह िांडळी मडटेमक्टव्हमगरी करून
झाल्यावर आपल्या ग्राहकाला िरपोटथ िेतात. हे मवश्वची आपलां ग्राहक
असल्यासारखा हर्थि सापडेल त्याला िरपोटथ िेत असे. तर िरपोटथ मिळालेली िांडळी
एक एक करून मिळालेल्या िामहतीची खातरजिा करायला लायिरीकडे वाट
वाकडी करू लागली.
“काय मवजय, अख्खखी लायिरी वाचून काढणार आहेस म्हणे” सुकुिारने
चौकशी के ली.
“काय वेड लागलांय कस काय तुला?” िी मवचारलां.
“म्हणजे ते खोटां आहे?”
“ऑफ कोसथ” िी म्हटलां. “तुला टेन्शन िेण्यासाठी कोणीतरी तुला बांडल
िारली असां दिसतां. पण तू गांडलास कसा?”
प्रमतस्क्पध्यांना टेन्शन िेण्यासाठी सुकुिार स्क्वतः काही काही गोटी
करायचा. त्यािुळे िी दिलेलां स्क्पटीकरण त्याला एकिि पटलां. आपल्याला
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कोणीतरी बांडल िारली आमण आपण ती ऐकू न गांडलो हे सिजल्यािुळे तो खजील
झाला. आपण गांडलो हे मवजयला सिजलां आमण आता इतर अनेकाांना सिजेल हे
लक्षात आल्यािुळे तो आणखीनच खजील झाला. सुकुिार खजील झाल्यावर कसा
दिसतो हे सिजल्यािुळे आमण आपणच त्याला खजील के लेलां असल्यािुळे िी फार
खुश झालो. सुकुिार गेला, पण त्याच्यापाठोपाठ इतर जण येतच रामहले. ते हर्थि
आमण सुकुिार या िोघाांकडू न मिळालेल्या िामहतीची खातरजिा करण्यासाठी येत
होते हे िला त्याांच्या प्रश्नाांवरून सिजलां. खरां तर सुकुिारने तोंड बांि ठे वायला हवां
होतां, कारण िाझ्याबरोबर तो स्क्वतःचीही बिनािी करत होता. पण िाझ्यावर सूड
घ्यायची त्याची इच्छा खूप तीव्र असावी.
“काय मवजय, तू आता अभ्यास करून घेतोयस, कारण एि.डी. करताना
तुला पोरी दफरवायच्या आहेत म्हणे.” प्रतापने मनमखल आमण सुकुिार या
िोघाांवरही मवश्वास ठे वला याचां िला आश्चयथ वाटलां.
“असां सध्या तरी म्हणतोय” िी म्हटलां.
“तुला जिणार?” त्याने मवचारलां.
“पिरक्षेच्या आधी तू पोरीबरोबर दफरूनही पास झालास, तर िी का
होणार नाही?” िी रोखठोक मवचारलां.
“ते नाही रे . पोरी पटवायला तुला जिणार का, असां िला मवचारायचां
होतां” तो म्हणाला.
“नक्कस जिेल?” िी आत्िमवश्वासाने म्हटलां.
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“कसां काय? तुला काही अनुभव आहे त्या गोटीचा?” प्रताप एकिि फिथ
ग्राउां डवर होता. त्याच्या पिरी साडेचार वर्ांचा या गोटीचा अनुभव होता ना.
“नाही. पण िी तुझी ट्यूशन ठे वेन” िी म्हटलां.
मवजयने आपला पोपट के ला हे त्याच्या लक्षात आलां.
“ठीक आहे, ठीक आहे, चालू िे तुझां” असां म्हणून तोही गेला.
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१७

वर्थ ५, एमप्रल

एकािागून एक पुस्क्तकां वाचणां वाटतां तेवढां कठीण नव्हतां. पुस्क्तकां िोन
प्रकारची असायची. पमहला प्रकार हा पाठ्यपुस्क्तकाांचा होता. त्याांच्यात एकािागून
एक धडे असत. बहुतेक सवथ पुस्क्तकाांिध्ये साधारणपणे तीच िामहती असायची.
प्रत्येक पुस्क्तकात एके का मवर्यावर िोन-तीन नवे िुद्दे मिळायचे. काही आकॄ त्या
नव्या असायच्या. एि.बी.बी.एस.साठी अभ्यास करताना िी गायनॅकॉलॉजीच्या
प्रत्येक मवर्याच्या नोट्स काढू न ठे वल्या होत्या. आता नवां पुस्क्तक वाचायला घेतलां
कस त्यातले प्रत्येक मवर्याचे नवे िुद्दे तेवढे त्या त्या मवर्याच्या नोट्सिध्ये सिामवट
करावे लागत असत.

नव्या आकॄ त्या स्क्वतः काढू न घ्याव्या लागत असत. असां

करायला फारसा वेळ लागत नसे. एकिा सांपूणथपणे वाचून झालां कस नांतर परत त्या
पुस्क्तकाला हात लावावा लागत नसे. िुसरा प्रकार एकाच मवर्यावर अख्खखां पुस्क्तक
असा असायचा. त्या मवर्यावरच्या एखाद्या तज्ज्ञाने अगिी बारीक सारीक िुद्दे
आमण उपलब्ध असणारां सगळां शास्त्रीय सांशोधन मवचारात घेऊन ते पुस्क्तक
मलमहलेलां असायचां. अशा पुस्क्तकाला िोनोग्राि असां म्हणत. िहत्वाच्या
मवर्यावरच्या िोनोग्राििध्ये उपयुक्त अशी खूप िामहती मिळत असे. ती िामहतीही
िी िाझ्या नोट्सिध्ये सिामवट करत असे. पुस्क्तकां मवकत घेऊन त्याांतले िहत्वाचे
भाग अधोरे मखत करून ठे वण्यापेक्षा ही पद्धत जास्क्त सोपी होती. तेव्हा िाझ्याकडे
स्क्वतःचा कॉम्प्यूटर असता तर नोट्सिध्ये योग्य िठकाणी नवी िामहती आमण
आकॄ त्या घालणां अगिीच सोपां झालां असतां. पुढे आपल्या सगळया नोट्स इलेक्िॉमनक
करताना िला खूप िास झाला खरा, पण तेव्हा िाि नवां नवां ज्ञान मिळवताना
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आमण त्याचां सांकलन करताना िला अमतशय आनांि मिळत होता. हा िाणूस
लायिरीत बसून अभ्यास करताना येवढ्या आनांिात कसा असतो हे हर्थि , मनमखल
आमण सुकुिार वगैरेंना सिजत नसे. िी पुस्क्तकात िडवून कॉमिक्स िंकवा कािांबर्या
वाचत असावा अशा सांशयाने ते िधून िधून फे र्या िारत आमण िी काय वाचतो ते
काळजीपूवथक बघत असत. लायििरयन िेनन बाईंना लायिरीत बसून कोणीही
अभ्यासाच्या पुस्क्तकाांच्या आमण शास्त्रीय जनथल्सच्या व्यमतिरक्त इतर काहीही
वाचलेलां चालत नसे. असां करताना कोणी सापडलां कस त्याांनी त्याला फै लावर घेतलां
नाही असां कधीही झालेलां ऐदकवात नव्हतां. तर िाझ्या म्हटलां तर मिि, म्हटलां तर
शिू असणार्या या िांडळींनी िेनन बाईंचे सुद्धा कान फुां कले असावे. अभ्यास
करताना आनांिी असणारा िाणूस त्याांनी त्याांच्या अख्खख्खया कारकसिवी िध्ये किामचत
पामहला नसावा. त्याांनीही काही िॄश्य कारण नसताना िाझ्या टेबलाकडे िोनिा
फे र्या िारल्या, काहीतरी जुजबी सांभार्ण के लां आमण िाझ्या पुस्क्तकाांकडे मनरखून
पामहलां. िोन्ही वेळा काही आक्षेपाहथ न मिळाल्यािुळे त्याांनी िाझा नाि सोडला
असावा. िी कु ठे च पकडला गेलो नाही तेव्हा त्या मिि-शिूांची शेवटी खािी झाली
कस िी म्हणजे एक अगिीच कािातून गेलेला िाणूस आहे. फु लपाखराांसारखां आयुष्य
जगायचा काळ पुस्क्तकां वाचण्यात घालवणां म्हणजे काय?
“काय स्क्कॉलर, पुस्क्तक वगैरे मलमहतोयस का?” बांडूने मवचारणा के ली.
बांडूपयंत ही गोट गेली म्हणजे बरे च जण िाझ्याबद्दल चचाथ करायला लागले होते
असां दिसत होतां.
“काय दफरकस घेतोस रे िाझी?” िी मवचारलां.
“येवढां वाचन करतोस, िटपणां काढतोस, आमण कु ठची पिरक्षा जवळ
आलेली नाही, म्हणून वाटलां कस तू पुस्क्तक मलमहत असशील.”
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“त्याचां काय असतां बांडू, शरीरसौष्ठव किावणां हे तुझां पॅशन आहे. आता
काही िुांबई-श्री िंकवा िहाराष्ट्र-श्री अशी स्क्पधाथ जवळ आलेली नाहीये. पण आनांि
मिळतो म्हणून तू मजििध्ये वकथ आउट करतोस ना? तसांच पिरक्षा जवळ आलेली
नसली िंकवा िी पुस्क्तक मलमहत नसलो तरी िी आनांि मिळतो म्हणून पुस्क्तकां
वाचतो. नाहीतरी िी मलमहलेलां पुस्क्तक कोण वाचेल रे ?”
िाझे सगळे िुद्दे बांडूला एकिि पटले. बांडूला पटवण्यात िी पमहल्या
फटक्यात यशस्क्वी झालो म्हणून िाझां िलाच कौतुक वाटायला लागलां. िी त्या
कौतुकाला दकतपत पाि होतो ते ठरवायच्या चाचणीला सािोरां जायची वेळ िला
वाटलां होतां त्यापेक्षा लवकरच आली. लायिरीचां िार ढकलून मिता आत मशरली.
मतचां तोंड पाहून िी सावध झालो आमण लपायसाठी कु ठे जागा मिळते का यासाठी
इकडे मतकडे पामहलां. लायिरी पुस्क्तकाांत हरवून जाण्यासाठी बाांधलेली होती,
लपण्यासाठी नाही. त्यािुळे लपण्यासारखी जागा कु ठे सापडेना. टेबलाखाली लपणां
लहानपणी शोभून दिसलां असतां. इां टनथमशप करताना ते बरां दिसलां नसतां. नाहीतरी
मतला िी टेबलाखाली सहज दिसलो असतो. िी मतला घाबरायचो असां नाही, पण
होता होईतो मतच्याबरोबर सांघर्थ टाळावा असां एव्हाना िाझां ित झालेलां होतां.
“काय रे मवजय, लायिरीतली सगळी पुस्क्तकां वाचून काढायचा सांकल्प
सोडलायस म्हणे तू” ती म्हणाली.
“तुला कसां कळलां?” िी प्रमतप्रश्न

के ला. िाझी युक्तस मतला एव्हाना

सिजली असावी. मतने उत्तर न िेता सांभार्ण पुढे चालवलां.
“म्हणजे अभ्यास करणां तुझा चपड आहे. िाझा काही आक्षेप नाहीये.”
िी सुस्क्कारा सोडला. मतने मतकडेही िुलथक्ष के लां.
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“पण आता सगळा अभ्यास करून सांपला तर पिव्युत्तर मशक्षण घेताना तू
काय करणार हा प्रश्न आहे.”
“खूप जणाांना हा प्रश्न पडलेला दिसतोय. िाझ्याकडे हा प्रश्न मवचारायला
भली भली िांडळी येऊन गेली. खरां तर त्याचां उत्तर एकिि सोपां आहे.”
“काय ते?”
“पिव्युत्तर मशक्षण घेताना िी या अभ्यासाची उजळणी करणार आहे” िी
म्हटलां.
“नक्कस? “
िी िागे वळू न िेनन बाईंच्या खोलीकडे पामहलां. िाझ्याबरोबर बोलायला
येणार्या िांडळींिुळे िाझ्या टेबलाकडे होणारां िळणवळण नजरे त येण्यायेवढां वाढलां
होतां. िाझ्यािुळे बाईंकडू न मिताला चार शब्ि ऐकावे लागले असते तर िला काही
बरां वाटलां नसतां.
“मिता, आपण कॉफस प्यायला जाऊया का?” िी मवचारलां. तसां के लां तर
लायिरीत बसून गप्पा िारतात असां आम्हाला कोणी म्हटलां नसतां. िुसरां म्हणजे ‘अ
लॉट कॅ न हॅपन ीव्हर कॉफस’ अशी जामहरात िी पूववी  वाचली होती. िेवाच्या
इच्छेने आजही तसां काही घडलां असतां तर िी मभजत पाडलेला िाझाच एक जुना
प्रश्नही सुटला असता. मतने िाझ्याकडे रोखून पामहलां.
“चल” ती म्हणाली.
िी वह्या-पुस्क्तकां जागा अडवून ठे वायसाठी मतिेच ठे वली आमण
मतच्याबरोबर कँ टीनिध्ये गेलो.
“आता बोल” िी म्हटलां.
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“काय रे मवजय, तुझ्या मजभेला काही हाड?”
“मिता, मजभेत हाड नसतां. आपण शरीरशास्त्रात मशकलो होतो.”
“चूप रे . तुला िामहतीय िी ते अलांकािरक भार्ेत म्हणाले होते. काहीही
काय बोलतोस तू?”
“कशाबद्दल बोलतेयस तू?” िी सावधपणे मवचारलां. िी बरां च काही
बोलायचो. प्रत्येक गोट मतला साांगून हेच का म्हणतेयस तू असां मवचारणां
वेडपटपणाचां ठरलां असतां.
“पिव्युत्तर मशक्षण घेताना अभ्यास करून सांपला म्हणून पोरी दफरवणार
आहेस तू?”
“पोरी? अगां काय बोलतेयस तू हे? िुलींना पोरी म्हणणां... अपिानास्क्पि
नाही का ते?”
मिता गप्पच झाली. मतला हे अपेमक्षत नसावां.
“आमण काय गां, िुलींना दफरवणां हे सांराांतीला पतांग उडवण्यासारखां सोपां
असतां असां वाटतांय का तुला? “ िी मवचारलां. मिताला इतर दकतीही गोटींचे
अनुभव असले तरी िुलींना दफरवण्याचा अनुभव असणां शक्यच नव्हतां.
“तेच तर” ती म्हणाली.
“कोणी कान भरले तुझे?”
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“िला खरां वाटलांच नव्हतां” ती म्हणाली. खरां वाटलां नसतां तर ती नाकाचा
शेंडा लाल करून िला मवचारायला आलीच नसती. पण िी तसां बोलून िाखवलां
नाही.
“तो हर्थि आमण मनमखल... िाझ्या नावावर काहीही खपवतात बघ.
लोकाांची भाांडणां लावून गांित बघायची, िुसरां काय? िाझ्यासारखा अभ्यास
करतील तर असले चाळे करावेसे वाटायचे नाहीत म्हणावां. जाऊ िे, घे, कॉफस घे.”
मिताने कॉफसचा कप उचलून ीठाांना लावला. ीव्हर कॉफस काही होतां
का याची वाट बघत िीही कॉफसचा कप तोंडाला लावला. काहीही झालां नाही.
अशा खोट्या जामहरातींवर बांिीच घातली पामहजे असां िनाशी म्हणून िी कॉफसपान
सांपल्यावर लायिरीतल्या िाझ्या अभ्यासाच्या आनांिाकडे परत गेलो.
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१८

वर्थ ५, जून १८

“मवजय, आता तर अगिी हद्दच झालीय रे ” प्रतापने नवी तरार आणली.
“िला काय हॉटेलातला वेटर सिजतात काय?”
“कोण सिजतांय तुला तसां?”
“आिच्या युमनटचे डॉक्टर. िला त्याांचा नाश्ता आणायला कँ टीनिध्ये
पाठवतात रे .”
िी चाटच पडलो. हा वेठमबगारीचा प्रकार दिसत होता. मशकाऊ
डॉक्टराांची इभ्रत विरष्ठ डॉक्टराांनीच अशी धुळीत मिळवली तर मबचार्याांनी
कोणाच्या तोंडाकडे बघायचां?
“त्याांनी पाठवलां आमण तू गेलास?” िी मवचारलां.
“हो, गेलो. न जाऊन साांगतो कोणाला? कां प्लीशन िेणारे त तेच. िी गेलो
नाही तर कां प्लीशन मिळे ल का?”
“हे बघ, आपण असे घाबरटपणे वागतो म्हणून ही विरष्ठ िांडळी आपला
असा गैरफायिा घेतात.”
“िग िी काय करू साांग.”
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“िला असां साांग, तुला एकट्यालाच असां वागवताहेत कस इतर जणाांनाही
तसांच वागवताहेत?”
“आधीच्या मडपाटथिेंट्सिध्ये असां नव्हतां. या मडपाटथिेंटिध्ये तीन युमनटां
आहेत. त्याांतल्या िोनाांिध्ये हे असां असतां. मतसर्याचे बॉस चाांगले आहेत. ते असलां
काही चालू िेत नाहीत.”
“मवभागप्रिुखाांकडे तरार करून बघ.”
“त्याांच्याच युमनटिध्ये िी आहे रे .”
“तुला िोडेसे गट्स असले तर िी साांगतो काय करायचां ते” िी म्हटलां.
“साांग.”
“आधी िला साांग, तुला काय आणायला साांगतात?”
“बटाटावडे, सिोसे, िेिव
ू डे, चटणी, साांबार...”
“बापरे . येवढां सगळां ? पेशांटाांचां जेवण आणतात ती फू ड िॉली घेऊन
जातोस कस काय?”
“नाही रे , शेट्टी पासथल म्हणून प्लामस्क्टकच्या मपशवीत एक एक पिािथ
भरून िेतो.”
“तुला सुद्धा नाश्ता खायला बसवतात का त्याांच्याबरोबर?”
“छे रे .”
“ीके . पमहली गोट म्हणजे िरकाम्या पोटी काि करायचां नाही. एक
बटाटावडा आमण एक िेिव
ू डा हातात मपशवी आली कस फस्क्त करायचा.”
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“चल रे , काहीतरीच काय? िला नाही असां चोरून खायचां.”
“तुला खायचां कस नाही हा प्रश्न नाही. तुला कािावर पाठवलां कस पिािथ
किी येतात हे सिजलां कस ते तुला पाठवायचे बांि होतील.”
“आमण सिजा मशक्षा म्हणून त्याांनी िाझां कां प्लीशन रोखलां तर?”
“बरां बरां . तसां नको करूस. चटणीत आमण साांबारात िोडां िीठ घातलांस
तर कसां?”
“िोडां?”
“जास्क्त घाल. सांशय येईल येवढां िाि घालू नकोस. खाताना त्याांची
होणारी तोंडां बघून तुला सूड घेतल्याचां सिाधानही मिळे ल आमण तुझ्या पाठचां
कािही टळे ल.”
“ही कल्पना बरी वाटते.”
प्रतापने ही कल्पना राबवून पामहली. मतसर्या दिवशी तो परत भेटला.
बरोबर अमनल िुबेसुद्धा होता.
“काय रे , काय झालां?” िी मवचारलां.
“अरे , काय साांगू. िोन दिवस त्याांनी खारट नाश्ता खाल्ला. अमनलने सुद्धा
त्याच्या युमनटसाठी हीच ििक वापरली. िग शेट्टी खारट चटणी आमण साांबार
बनवतो म्हणून त्याांनी िला डीपीत नाश्ता आणायला पाठवलां. शेट्टी मनिान
कँ पसिध्ये तरी होता. आता कोपर्यापयंत जावां लागतां. अमनलचांपण तेच झालां.”
“डीपीत खारट चटणी आमण साांबार बनू शकत नाही?” िी मवचारलां.
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“बनेल रे . बनवलां तर सगळां बनू शकतां.”
“िग प्रॉब्लेि काय आहे?” िी मवचारलां.
“डीपीतही खारट नाश्ता मिळायला लागला, कस ते िला िेन रोडवर
अितत पांजाबिध्ये पाठवतील. िग काय करायचां?”
“तुम्ही खारट नाश्ता बनवू नका. चटणीत आमण साांबारात जुलाबाच्या
गोळया कु टू न टाका. साल्याांना िारू िे फे र्या टॉयलेटच्या. िग शहाणपणा येईल.”
िी म्हटलां.
“पकडले गेलो तर राडा होईल” अमनल म्हणाला. “नगरपामलके चां
हॉमस्क्पटल आहे. त्याांनी अितत पांजाबचां स्क्वयांपाकघर तपासायला अन्नभेसळ तपासणी
पिक पाठवलां तर?”
“ते घाणेरडां मनघणारच रे . कोणत्या हॉटेलचां स्क्वयांपाकघर असावां मततकां
स्क्वच्छ असतां?” िी म्हटलां.
“नको रे . त्याांनी त्या नाश्त्याचा के मिकल अॅनामलमसस के ला आमण त्यात
जुलाबाच्या गोळयाांचा अांश सापडला तर आिच्यावर पोमलस के स टाकतील.”
एि.बी.बी.एस.च्या िुसर्या वर्वी  न्यायवैद्यकशास्त्र मशकताना प्रतापला
येवढां ज्ञान नव्हतां. किामचत त्याने िाझी कल्पना आधीच मवचारात घेतली होती
असेल आमण मतच्यावर िुलाांच्या हॉस्क्टेलवर उहापोहही के ला असेल. िुलाांच्या
हॉस्क्टेलवर िेनस्क्टॉर्सिग झालां तर कधी कधी बरीच िामहती मिळू न जात असे.
“शेवटचा उपाय. िोडे जास्क्त गट्स लागतील” िी म्हटलां.
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“आपल्याकडे गट्स भरपूर आहेत. तू साांग” अमनल म्हणाला. प्रतापकडे
तेवढे गट्स बहुधा नसावे. पण अमनलने पुढाकार घेतलाय म्हटल्यावर तो सूज्ञपणे
गप्प रामहला.
“नौटांकस करावी लागेल” िी म्हटलां.
“काही प्रॉब्लेि नाही” अमनल म्हणाला. त्याने पूववी  नौटांकस करून
लायिरीत िेनन बाईना चाांगलाच धडा मशकवला होता. प्रतापलाही ते आठवलां
असावां. त्याचा चेहरा खुलला.
“आपल्याला नाश्ता आणायला साांगतात, त्यािुळे आपला अपिान होऊन
आपल्याला खूप वैफल्य आलांय, आमण आपण तुिच्या ऑदफससिोर आत्िहत्या
करणार आहोत असां पि डीनना पाठवायचां, आमण त्याची एक प्रत वतथिानपिाांना
पाठवायची. प्रॉब्लेि सुटला असां सिजा.”
“आत्िहत्या करणां हा गुन्हा आहे रे . पोमलसाांनी पकडू न नेलां तर?”
प्रतापचा खुललेला चेहरा पडला.
“आत्िहत्या करायची नाही रे . तसा प्रयत्नही करायचा नाही. आत्िहत्येची
धिकस िेणां हा काही गुन्हा नाहीये” िी म्हटलां.
“डीननी आिच्या पिाकडे िुलथक्ष के लां तर?”
“वतथिानपिात छापून आल्यावर काय मबशाि आहे त्याांची िुलथक्ष
करायची? काि फत्ते व्हायलाच पामहजे” िी म्हटलां.
“तुला येवढा मवश्वास कसा काय?” अमनलने सांशयाने मवचारलां.
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“इमतहासाची पुनरावॄत्ती होते बघ. हीच गोट िुसरीकडे होऊन गेलेली
आहे. िी वतथिानपिात वाचलांय. राजिातात असां काही कधी होईल असां िला
तेव्हा वाटलां नव्हतां. पण िाणसां इिून मतिून एकसारखीच मनघतात बघ” िी म्हटलां.
“खरां साांगतोयस?” प्रतापने मवचारलां.
“गूगल सचथ करून बघ” िी म्हटलां.
“प्रताप, सचथ मबचथ तू कर. िी नौटांकस करायला तयार आहे” अमनल
म्हणाला. िग प्रतापही तयार झाला.
झालां. आम्ही एकि बसून एक हॄियाला हात घालणारां पि डीनना उद्देशून
मलमहलां. प्रताप आमण अमनलची िन मविीणथ करणारी अवस्क्िा रां गवून मलमहली. िोन
दिवसाांनांतरची तारीख आत्िहत्येसाठी मनमश्चत के ली. िोघाांनी पिावर सह्या के ल्या.
आम्ही पिाच्या फोटोकॉप्या िारून घेतल्या.
“वतथिानपिात हे कसां पाठवायचां?” प्रताप म्हणाला.
“सोपां आहे. साांजवाताथची पिकार डीनच्या ऑदफसच्या आजूबाजूला
दिवसभर घोटाळत असते. मतच्याकडे हे पि पोचलां कस आपलां काि झालां.”
“सरळ जाऊन मतला पि द्यायचां?”
“अरे , आपला क्लास िरप्रेझेंटेिटव्ह कशासाठी आहे? त्याला साांगायचां पि
द्यायला.” तो प्रताप आमण अमनलच्या हॉस्क्टेलच्या लॉबीतच रहायचा.
ठरल्याप्रिाणे पि डीनच्या ऑदफसबाहेर पिाकारबाईंना पोचलां. अमनल
आमण प्रतापने डीनना भेटून आपली कहाणी साांमगतली. िी त्याांच्याबरोबर जाऊ
शकलो नाही, कारण िला कोणी असा िास िेत नव्हतां, आमण िी क्लास
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िरप्रेझेंटेिटव्ह वगैरे नव्हतो. िी आपला डीनच्या ऑदफसबाहेर िाांबून रामहलो. िोघां
बाहेर आले.
“काय म्हणाले डीन?” िी मवचारलां.
“बघतो म्हणाले” प्रताप मनराश सुरात म्हणाला. “काही होईल असां वाटत
नाही.”
“िाांब. मनराश होऊ नकोस” िी म्हटलां. “या िाझ्या बरोबर.” िी पिकार
बाईंना शोधत मनघालो. ऑदफसला बातिीचा फॅ क्स पाठवून झाला असावा. त्या
मतिेच रें गाळत होत्या.
“अरे , काय तुिच्या जीवाची पवाथसुद्धा नाही त्याांना. िाांबा, िी तुिच्या
घरी फोन करतो. तुम्ही उद्या जीव दिलात तर िी तुिच्या आई-बाबाांना कसां तोंड
िाखवू?” िी जराशा िोठ्या आवाजात म्हटलां. मतकडे बाईंनी कान टवकारले.
“नको रे , त्याांना नको कळवू” प्रताप टरकू न म्हणाला. “आई हाय खाईल”.
“नुसतां कळवलां म्हणून हाय खाईल आमण जीव दिल्यावर हाय खाणार
नाही काय? काय बोलतोस ते तुझां तुला तरी कळतांय का?” िी मवचारलां.
“अरे पण िी .. आSSय...” अमनलने प्रतापच्या नडगीवर अगिी वेळेवर
लाि िारून त्याचां तोंड बांि के लां म्हणून बरां . िी आत्िहत्या कु ठे करणार आहे असां
काहीतरी तो बोलला असता तर लोचा झाला असता.
“डॉक्टर, काय झालां िला साांगा. िी काही िित करू शकले तर बघते”
पिकार बाई पुढे आल्या आमण म्हणाल्या.
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“नको, नको” िी म्हटलां. “काही नाही हो िॅडि, ही आिची अांतगथत बाब
आहे.”
“मवजय, त्या िित करतील. आिचां पि क्लास िरप्रेझेंटेिटव्हने ज्याांना दिलां
त्याच या िॅडि” अमनल म्हणाला.
“हो? बरां झालां, तुम्ही अगिी िेवासारख्खया भेटलात बघा. अहो, हे िोघां
िोडेसे िनाने हळवे आहेत. आम्ही इतर जणां सगळां सहन करतो, जीव द्यायला
मनघत नाही. पण याांना ते जित नाही. उद्यापयंत त्याांचा होणारा छळ िाांबला नाही
तर ते झोपेच्या गोळया खाऊन या इिे जीव िेणार म्हणताहेत. डीन सर म्हणाले
‘बघूया’. अहो, जीव िेऊन झाल्यावर काय बघायचांय? पोस्क्ट िॉटेि?”
असां बोलणारा डॉक्टर बाईंना कधी भेटला नसावा.
“जरा इिे या” असां म्हणून बाईंनी िला प्रताप आमण अमनलपासून िोडां
लाांब नेलां.
“खरां च ते जीव िेतील असां वाटतां का तुम्हाला?” त्याांनी मवचारलां.
“काही साांगता येत नाही हो” िी म्हटलां. “िर वर्वी  किीत किी िोन
डॉक्टर िुलाांच्या हॉस्क्टेलवर जीव िेतात. खरां वाटत नसेल तर गूगल सचथ करून
बघा. जे न साांगता जीव िेतात, त्याांना वाचवता येत नाही. या िोघाांकडू न मनिान
पूवथसूचना मिळालीय. त्याांना तर वाचवता येईल. िोघाांची घरां गावाकडे आहेत.
आत्ता साांगून त्याांचे आई-वमडल वेळेवर पोचायचे नाहीत. िुलां डॉक्टर होऊन येतील
म्हणून खूप आस लावून असतात हो घराकडे. डीनही त्याांना मसिरयसली घेत
नाहीयेत. िी आता काय करू?” नौटांकस करताना िला राजाने जीव दिला होता
त्याची आठवण आली. त्याच्या जाण्याने कोसळलेली िाधुरी आठवली. उिेिीच्या
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काळात फु कट गेलेली ती िोन आयुष्यां आठवली आमण तेव्हा आलां होतां तसां पाणी
िाझ्या डोळयाांत पुन्हा एकिा आलां. प्रताप आमण अमनलसाठीच िी कासावीस
झालोय असा बाईंचा गैरसिज झाला.
“तुम्ही काळजी करू नका डॉक्टर. िी डीनबरोबर बोलते. जर त्याांनी ते
िनावर घेतलां नाही तर आिचां वतथिानपि या िोघाांच्या पाठी उभां राहील. या
िोघाांना काहीही होऊ िेणार नाही आम्ही.”
डीननी पिकार बाईंना बहुतेक अपेमक्षत प्रमतसाि दिला नसावा. या
कारणास्क्तव हे िोघां आत्िहत्या करणार नाहीत हे त्याांना िामहत असावां. िुसर्या
दिवशी वतथिानपिात िुसर्या पानावर सनसनाटी बातिी आली. डीनचां ऑदफस
हललां. अमनल आमण प्रतापला बोलावणां आलां. डीननी त्याांना धीर दिला. त्याांच्या
पालकाांना बोलावून घेतलां आमण त्याांना िोड्ा दिवसाांसाठी घरी न्यायला
साांमगतलां. त्याांना िास िेणार्या मडपाटथिेंटच्या लोकाांना डीनच्या ऑदफसबाहेर
चौकशीसाठी, जरब बसवण्यासाठी िंकवा िोन्ही गोटींसाठी िोन-तीन दिवस बसवून
ठे वलेलां सगळयाांनी पामहलां. भले िुलाांची काळजी नसो, वतथिानपिात अशी बातिी
छापून येणां सांस्क्िेच्या आमण डीनच्या िॄटीने वाईट होतां आमण त्यािुळे आम्हा
इां टन्सथचा एक िास िाांबला होता. त्या पिकार बाई डीनच्या ऑदफसबाहेर नांतर
एकिा भेटल्या तेव्हा िी त्याांचे आभार िानले. त्याांनी िांिसां मस्क्ित के लां.

122

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

१९

वर्थ ५, जुलै ४

“मिता, िी इां टनथमशप करताना फावल्या वेळात अभ्यास करतोय. तू काय
करतेयस?”
“िी छोटे छोटे कोसेस करतेय.”
“कसले?”
“पुढे िित होईल असे कोसेस रे . उिाहरणािथ सी.पी.आर. चा कोसथ िी
नुकताच पुरा के ला.” एखाद्याची श्वसनदरया आमण हॄियाची स्क्पांिनां बांि पडली तर
त्याला कार्डडअॅक अरे स्क्ट असां म्हणतात. अशा िाणसाचां श्वसन आमण हॄिय पुन्हा सुरू
करण्यासाठी उपचार करतात त्याला कार्डडीपल्िोनरी िरसमसटेशन िंकवा
सांमक्षप्तपणे सी.पी.आर. असां म्हणतात. कार्डडअॅक अरे स्क्ट झालेल्या पेशांटला लगेच
सी.पी.आर. दिलां तर त्याचे प्राण वाचतात, आमण शरीरातल्या िहत्वाच्या इां दद्याांना
काही इजाही होत नाही. प्रत्येक डॉक्टरला सी.पी.आर. करता आलां पामहजे.
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्टस हे फार छान करतात. मिताने अॅनास्क्िेमशयात पिव्युत्तर मशक्षण सुरू
करण्यापूववी  सी.पी.आर. चा कोसथ करून टाकला होता.
“कु ठे के लास?”
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“आपल्याच हॉमस्क्पटलात के ला. ते छान मशकवतात. नांतर िॅनेकसनवर
प्रॅक्टीस करायला िेतात. म्हणजे प्रसांग आला तर पेशांटवरच पमहला प्रयोग करावा
लागत नाही.”
“िी सुद्धा मशकसन म्हणतो” िी म्हटलां.
“िी तुला तेच म्हणणार होते. त्याांचा पुढचा कोसथ पुढच्या आठवड्ात
आहे. तू जाऊन नाव नोंिव, फस भर, आमण करून टाक. आपल्या मवद्यार्थयांना
प्राधान्य िेतात ते.”
“बरां झालां आज तू भेटलीस. िाझी खूप इच्छा होती, पण कु ठे जावां काही
कळत नव्हतां.”
“पण तुला खूप इच्छा का होती? जरी प्रत्येक डॉक्टरने हा कोसथ के लेला
असावा, तरी फार िोडे जणां तो करतात.”
“तुला म्हणून साांगतो. कु ठे बोलू नकोस” िी म्हटलां.
ती सरसावून बसली.
“आिच्या वॉडाथत एक पेशांट होती. मतचां गभाथशयाचां ऑपरे शन झालां होतां.
त्यातून ती बरी झाली होती. मतला मडस्क्चाजथ िेणार होते त्याच्या आिल्या रािी ती
जेवल्यावर नातेवाईकाांबरोबर गप्पा िारत बसली होती. िध्येच ती कॉटवरच
आडवी पडली. रमजस्क्िार वॉडाथतच काहीतरी कागिपिां भरत होती. नसथने मतला
पटकन बोलावलां. रमजस्क्िारने कार्डडअॅक अरे स्क्ट झाल्याचां डायग्नोमसस के लां. पण
सी.पी.आर. स्क्वतः न करता ते करण्यासाठी आिच्या ीटीतल्या अॅनास्क्िेिटस्क्टसना
फोन लावला. एका मसिरयस पेशांटचां ऑपरे शन चालू होतां त्यािुळे अॅनास्क्िेिटस्क्टस
मनघू शकत नव्हते. िग मतने कॅ ज्युअल्टीला फोन लावला. मतिे पेशांटाांची खूप गिवी 
होती. त्यािुळे मतिूनही कोणी येऊ शकत नव्हतां. िग मतने इिजथन्सी िेडीकल
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सर्डव्हसेसला फोन लावला. त्याांच्याकडे तर सतत अत्यवस्क्ि पेशांट असतात. त्यािुळे
मतिूनही कोणी येऊ शकत नव्हतां. िग मतने परत ीटीला फोन लावला. काय झालां
ते सिजल्यावर अॅनास्क्िेिटस्क्टने हातातल्या पेशांटवर नजर ठे वायला कोणालातरी
साांमगतलां आमण मबचारी ीटीच्या कपड्ाांत धावत धावत आिच्या वॉडाथत पोचली.
कार्डडअॅक अरे स्क्टचां मनिान झाल्यापासून पांधरा मिमनटाांनी सी.पी.आर. सुरू झालां.”
मिताचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता. िी िाांबलो.
“िग काही उपयोग झाला नसेल” ती म्हणाली.
“नाही. ती पेशांट काही अरे स्क्टिधनां बाहेर आली नाही” िी म्हटलां.
“मतने असां का के लां? अरे स्क्ट झाल्यावर कार्डडअॅक िसाज तर लगेच सुरू
करता आला असता. वॉडाथत अम्बू बॅग आमण िास्क्क तर असतांच. कत मिि श्वसनही
करता आलां असतां. “
“आलां असतां, पण मतने तसां काहीच के लां नाही.”
“का?”
“मतला काय करायचां ते िामहत नव्हतां. कार्डडअॅक अरे स्क्ट झालां कस
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट िंकवा इां टेमन्समव्हस्क्टला बोलवायचां येवढांच मतला येत होतां.”
“बॉस लोकां काही बोलले नाहीत?”
“बोलले तर. पण बोलले म्हणून गेलेला जीव परत येतो का?”
“पण एि.बी.बी.एस. करताना सी.पी.आर. कसां करतात त्याची िेअरी तर
मशकली असणार.”
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“मतने काय मशकलां होतां आमण काय ऑप्शनला टाकलां होतां ते जाऊ िे.
िला सी.पी.आर. मशकायचांय, कारण िाझी एकही पेशांट के वळ िला सी.पी.आर.
येत नाही म्हणून िरता कािा नये.”
“तू हा कोसथ करच. तयारी म्हणून अिेिरकन हाटथ असोमशएशनची
िागथिशथक तत्वां िाझ्याकडे आहेत, ती वाचून जा. म्हणजे मशकताना िित होईल.”
मिताने सुवाच्य अक्षरात मलहून काढलेली ती तत्वां िी वाचली. मतच्या
वहीला मतच्या पावडरचा िांि सुगांध येत होता. िनात आमण डोक्यात ती तत्वां
िुरावी म्हणून झोपायच्या आधी ती वही िहा मिमनटां छातीशी धरावी आमण िग
उशाखाली ठे वून झोपावां असां िाझ्या िनात होतां, पण मतची वही चुरली तर ती
परत िला कधी िहत्वाच्या नोट्स द्यायची नाही या मभतीने िी ती आयमडया
सोडू न दिली.
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िी मिताच्या सी.पी.आर.च्या नोट्स परत दिल्या.
“झाला तुझा कोसथ करून?” मतने मवचारलां.
“हो. िला आवडला. कोणाला कार्डडअक
ॅ अरे स्क्ट न होवो. पण जर िाझ्या
सिोर झालांच तर िी नक्कस त्याला त्यातून बाहेर काढू शके न असा िला कॉमन्फडन्स
वाटायला लागलाय” िी म्हटलां.
“रुग्णालय आहे म्हटलां कस कार्डडअॅक अरे स्क्टचे पेशांट िधून िधून
मिळतीलच. पण प्रत्येक वेळी आपली िीटिेंट यशस्क्वी होईलच असां नसतां. तसां झालां
तर काय करशील?”
“त्याांनी मशकवलेलां सगळां के लां तरीही पेशांट बरा झाला नाही असां होतां?”
“होतां कस.”
“असां काही होतांय असां वाटलां तर तुला बोलावणां पाठवीन” िी बोलून
गेलो.
“िला?”
“तू अॅनास्क्िेिटस्क्ट! तू अयशस्क्वी होणां शक्य नाही.”
“तसां नसतां रे ते” ती म्हणाली.
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“बरां ते जाऊ िे. आणखी कसले कोसेस के लेस?”
“कॉम्प्यूटर वापरायला मशकतेय.”
“एकिि हाय टेक होत चाललीस हां?”
“आता वेळ आहे ना मशकायला. पुढे गरज तर पडेलच. तू नाही
मशकणार?”
“िला कॉम्प्यूटर वापरता येतो.”
“कधी बोलला नाहीस. क्लासला गेला होतास?”
“छे ग. आिच्या अहुजा िॅडिना काही पिां मलहायची झाली आमण
जोशीबाईंच्या नजरे स ती पडू द्यायची नसली तर त्या मडपाटथिेंटच्या टायमपस्क्टला ते
टायचपग करायला साांगत नाहीत. िला टायचपग येतां म्हणून त्या िलाच स्क्वत:च्या
लॅपटॉपवर टायचपग करायला साांगतात.”
“त्या साांगतात आमण तू करतोस?”
“लॅपटॉप वापरायला मिळतो ना. तू फस भरून क्लासिध्ये मशकतेस. िी
काहीही पैसे न भरता िॅडिच्या ऑदफसात आरािात बसून त्याांच्याच लॅपटॉपवर
मशकतो.”
“कोणी न मशकवता तुला ते जितां?”
“सोप्पां असतां गां. िी लायिरीतनां एक पुस्क्तक आणलां आहे. ते घरी बसून
वाचतो. त्याांत दिलेल्या गोटी िुसर्या दिवशी लॅपटॉपवर करून बघतो. िजा येते.”
मतने िाझ्याकडे असूयेनां पामहलां.
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“तुला सहज जितां आमण िला येवढा प्रयत्न करूनही धड जित नाही.”
“जाऊ िे ग. िेव सगळया गोटी प्रत्येकाला िेत नाही. तुला इतक्या
चाांगल्या गोटी दिल्यायत, एखािी गोट नाही दिली तर काय मबघडलां?”
“इतक्या गोटी? कोणत्या त्या? तू सुांिर आहेस, हुशार आहेस वगैरे गूळ
लावायच्या गोटी साांगू नकोस.”
“िी तसां काही म्हणणार नव्हतो. िला म्हणायचां होतां कस तुला चाांगल्या
घरात जन्ि मिळाला, आई-वमडलाांनी प्रेि के लां, चाांगलां मशक्षण दिलां, चाांगल्या
कॉलेजात अॅडमिशन मिळाली, झालांच तर िाझ्यासारखा मिि मिळाला...”
“अह
ॅ ह
ॅ ह
ॅ !ॅ िला वाटलांच होतां कस िाझां कौतुक करण्याच्या मिशाने तू
स्क्वतःची लाल करणार.”
“मिता, हे बरां नाही हां. तुला सुांिर आमण हुशार म्हटलां तर गूळ लावतो
म्हणायचां, तसां न म्हणता इतर सत्य गोटी साांमगतल्या तर स्क्वतःची लाल करतो
म्हणायचां. तुझ्याबरोबर कसां बोलायचां तेच िला कळत नाही.” खरां तर िला काय
झालां होतां ते िाझां िलाच कळत नव्हतां. येवढां सगळां िी मतच्यासिोर न अडखळता
बोलू शके न असां िला कधी वाटलांच नव्हतां. “जाऊ िे. तुला कॉम्प्यूटर वापरायला
नीट जित नाही तर सोडू न िे.”
“िला काही काि करायचां असलां तर काय करायचां?”
“िला साांगत जा. िी करून िेईन” िी म्हटलां.
“िर वेळी तुला कसा िास द्यायचा?”
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“िला कसली गरज पडली तर िी तुला मवचारीनच ना? तसांच सिज.
मिि त्यासाठीच असतात.”
“िर वेळी तू कसा सापडशील?”
‘िी िर वेळी असेन. तू बोलावून तर बघ’ असां म्हण आता. सांधी सोडू
नकोस’ िला िाझ्या कानात प्रतापचा आवाज ऐकू आला.
“िी िर वेळी असेन. तू बोलवून तर बघ” िी धीर करून म्हटलां. बोलून
तर गेलो, पण लगेच ती आता काय म्हणेल याची िला काळजी वाटायला लागली.
सुटलेला बाण, गेलेली इ-िेल आमण तोंडातून मनघालेला शब्ि परत घेता येत नाही हे
िला िामहत होतां.
“बघ हां. बोलावल्यावर आला नाहीस तर िाझ्याशी गाठ आहे” ती
म्हणाली.
आता काय बोलायचां ते िला सुचलां नाही. ती हसली, हाताने िला बाय
के लां आमण िुलींच्या हॉस्क्टेलच्या दिशेने मनघून गेली.
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२१

वर्थ ५, मडसेंबर १५

इां टनथमशप सांपत आली होती. पिव्युत्तर मशक्षणासाठीच्या अड
ॅ मिशनचे
फॉम्सथ आम्ही कधीच भरले होते. त्याांचे मनकाल सूचनाफलकावर लागले. नाहीतरी
कोणाला दकती िाक्सथ आहेत आमण कोणाला कोणता मवर्य हवा आहे हे आम्हाला
िामहत होतां. त्यािुळे स्क्वतःला कोणता मवर्य मिळणार हे बहुतेक सवांना िामहत
होतां. काहीजण िाि आतल्या गाठीचे होते. आपण कोणत्या मवर्यासाठी अजथ भरतो
आहोत त्याचा ते इतराांना पत्ता लागू िेत नसत. त्यािुळे जे काठावर असत ते
भमवष्य अमनमश्चत असल्यािुळे तणावाखाली असत. िाझां गायनॅक मनमश्चत होतां ,
कारण िाझ्यापुढे कोणीच नव्हतां. मिताचा नांबर अॅनास्क्िेमशयासाठी िुसरा होता,
त्यािुळे मतची अॅडमिशनही मनमश्चत होती. प्रताप गॅसवर होता.
“तू काही टेन्शन घेऊ नकोस. तुझे स्क्टासथ एकिि स्क्िॉन्ग आहेत” त्याला
अमनलने धीर दिला.
“कशावरून? तू काय िाझी पमिका पामहलीयस?”
“पमिका बघायला नकोच. तू दिसायला हा असा, तरी तुला नीना पटली.
सगळा वेळ तुम्ही िोघाांनी प्रेि करण्यात घालवला, तरीही तुम्ही िोघांही पमहल्या
फटक्यात उत्तीणथ झालात. स्क्टासथ स्क्िॉन्ग असल्यामशवाय हे सगळां झालां असतां का?”
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प्रताप िारािारी करायलाच उठत होता. पण अमनलने मजवणी एका
कानापासून िुसर्या कानापयंत फाकू न मस्क्ितहास्क्य के लां आमण प्रताप िांड होऊन
खाली बसला. शेवटी त्याला िेमडमसन मिळालां. हर्थिला गायनॅक मिळालां. अमनलला
गायनॅक मिळत होतां, पण त्याने पेमडअॅििक्स घेतलां. नीनाला प्रेि करणां प्रतापपेक्षा
िहाग पडलां होतां. मतला मक्लमनकल मवर्याांपैकस कोणताच मवर्य मिळे ना. मतने
शेवटी दफमजयॉलॉजी घेतलां.
“तेच बरां रे ” प्रताप म्हणाला. “मतला नाहीतरी प्रॅक्टीस करणां झेपलांच
नसतां. आता मतला कोणत्यातरी वैद्यकसय िहामवद्यालयात नोकरी मिळे ल. िर वर्वी 
उन्हाळी आमण दिवाळीची सुट्टी मिळे ल. वर्ाथला वीस नैमिमत्तक रजा, बारा ीपीडी
हॉमलडेज, सहा बँक हॉमलडेज, मशवाय अर्डजत रजा आमण अधथपगारी रजाही
मिळतील.”
“पमहल्या िोन िुलाांसाठी प्रत्येकस सहा िमहन्याांची िॅटर्डनटी लीव्ह मिळे ल.
नांतर होणार्या िुलाांसाठी िाि ती लीव्ह मिळत नाही हो. लक्षात असू द्या” अमनल
म्हणाला.
प्रताप परत िारािारी करायसाठी उठत होता. अमनलने कानापासून
कानापयंत परत एकिा मनव्याथज मस्क्ितहास्क्य के ल्यावर त्याचा नाईलाज झाला आमण
तो िारािारी न करता खाली बसला.
मनमखल आमण सुकुिार अिेिरके ला जाणार होते. पिव्युत्तर मशक्षणासाठी
आपण अॅडमिशन घेणार नाही आहोत असां ते म्हणाले होते.
इां टनथमशप सांपल्यावर हाऊसपोस्क्ट सुरू होण्यापूववी  एक िमहना िोकळा
मिळत असे. बरीच जणां त्या काळात घरी जात असत. काही जणां त्या एक िमहन्यात
जीपींचे लोकि करत असत. काही काही मडपाटथिेंट्स नव्या येणार्या आरे िोंना एक
िमहन्याची हाउसपोस्क्ट िेऊ करत असत. त्या काळात त्याांनी िूलभूत गोटी मशकू न
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घेतल्या, कस नांतर त्याांना काि करणां सोपां जाईल अशी यािागची कल्पना होती.
गायनॅकिध्ये अशा पोस्क्टसची जामहरात आली नव्हती. िला घरी जायचां नव्हतां
कारण िी घरीच रहात असे. काय करावां याचा िी मवचार करत होतो.
अन
ॅ ास्क्िेमशयात अकरा हाऊसपोस्क्टसची जामहरात आली होती, पण िला त्याचा
पत्ताच नव्हता. िला ती बातिी प्रतापकडू न सिजली.
“मवजय, अॅनास्क्िेमशयात अकरा हाऊसपोस्क्ट्सची जामहरात आलीय. तू का
घेत नाहीस त्यातली एक पोस्क्ट?”
“िला िामहत नव्हतां. आत्ता जातो आमण अजथ करतो. िँक्स.” िी म्हटलां.
“पण काय रे , िी ती पोस्क्ट घ्यावी असां तुला का वाटलां?”
“मितावमहनी अॅनास्क्िेमशया करणार आहे ना?”
िी गुपचूप उठलो आमण ऑदफसच्या दिशेने मनघालो. इिे कसला पत्ता
नव्हता आमण प्रताप मिताला वमहनी म्हणत होता.
“मवजय, एक मिमनट िाांब. मचडलास?”
“मचडू कशाला? तू म्हणतोस तसां झालां तर िला हवांच आहे. पण अजून
काही िला जितच नाहीये. उद्या इतर कोणासिोर मतला वमहनी म्हणालास तर
मतचां नाव खराब होईल अशी मभती वाटते. िाझां जिलां कस तुला साांगेनच. तोपयंत
प्लीज मतला वमहनी म्हणू नकोस.”
“ीके ” तो म्हणाला. िी नीनाला वमहनी म्हणायचो तसांच हे, असां त्याला
वाटत असावां.
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मिताबरोबर काि करायला मिळावां म्हणून काही िला अॅनास्क्िेमशयाची
पोस्क्ट करायची नव्हती. मिता तर घरी गेली होती. िला एका िमहन्यात
सी.पी.आर., स्क्पायनल अॅनास्क्िेमशया िेणां, श्वासनमलके त ट्यूब टाकणां वगैरे गोटींचा
मिळे ल तेवढा अनुभव घ्यायचा होता. एक िमहन्याचा आरे िोचा पगार
इां टनथमशपच्या पगाराच्या िुप्पट असायचा. तो मिळाला असता तर त्यातनां िला हवां
होतां ते एक पुस्क्तक घेता आलां असतां. ते अख्खखां पुस्क्तक िहत्वाचां होतां, आमण त्याच्या
नोट्स काढणां शक्य झालां नसतां.
प्रतापने िहत्वाची बातिी दिली खरी, पण त्याला ती वेळेवर सिजली
नसावी. अजथ मस्क्वकारण्याची शेवटची तारीख िोन दिवसाांपूववी च उलटू न गेली होती.
िी तोंड पाडू न ऑदफसच्या बाहेर उभा रामहलो. पोस्क्ट मिळाली नाही म्हणून काही
आकाश कोसळणार नव्हतां. पण िी त्या पोस्क्टवर आस लावून होतो. अनुभव आमण
पैसे मिळवणां हे िाझां उदद्दट होतां खरां , पण मिता पुढे आयुष्यभर जे काि करणार
होती, त्याची आपल्याला ीळख तरी असावी असां िला आतून वाटत होतां. पोस्क्ट
मिळत नाही म्हणजे किामचत मितापण नाही असां काहीतरी वाटू न िला
गुििरल्यासारखां होत होतां. तो वेडपटपणा होता हे लक्षात येण्यायेवढां िाझां िन
िार्यावर नव्हतां. िी असा मविनस्क्क होऊन ऑदफसच्या बाहेर उभा रामहलो ते बरां च
झालां. िोड्ा वेळाने मनमखल मतिे पोचला. िला पाहून तो िबकला.
“काय रे मवजय, तू असा का दिसतोयस?”
“काही नाही रे ” िी म्हटलां. “पण तू इिे काय करतोयस?”
“एक िमहन्याची अॅनास्क्िेमशयाची पोस्क्ट जाहीर झालीय ती घ्यायला िी
आलोय” तो म्हणाला.
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“पण तू अिेिरके ला जाणार आहेस म्हणून भारतात पिव्युत्तर मशक्षण
घेणार नाहीस असां म्हणाला होतास ना?”
“हो. पण आता इिे एि.डी. करून िगच जाईन म्हणतो.”
त्याने शेवटपयंत आपला प्लान लपवून काय मिळवलां होतां ते काही िला
सिजलां नाही. पण जो येवढा धूतथ आमण सगळया गोटी पूवथमनयोजनाने करायचा
त्याने वेळेवर येऊन ती पोस्क्ट घेतली नाही म्हणजे काय?
“अरे . त्या पोस्क्टची शेवटची तारीख उलटू न गेलीय. आता तुला कशी
मिळे ल ती पोस्क्ट?”
“अकरा पोस्क्ट्स होत्या. अजून िोन पोस्क्ट्स िरकाम्या आहेत. िला मिळे ल
त्यातली एक पोस्क्ट.”
तो बाजूला असलेल्या अॅनास्क्िेमशयाच्या एचोडींच्या ऑदफसात गेला. बरां
दिसलां नसतां म्हणून िी िाांबलो, नाहीतर त्याच्या पाठू न िी पण गेलो असतो.
िोनातली एक पोस्क्ट त्याला मिळाली तर िुसरी िला मिळायला काही हरकत
नव्हती. िोड्ा वेळाने तो बाहेर आला आमण काहीच झालां नाही अशा अमवभाथवात
मनघून गेला. तो नजरे आड झाल्यावर िी अॅनास्क्िेमशयाच्या एचोडींच्या ऑदफसच्या
िारावर टकटक के लां आमण त्याांनी आत ये म्हटल्यावर आत गेलो.
“सर, गुड िॉर्सनग. िाझी इां टनथमशप आत्ताच सांपली. आपल्या मवभागात
आरे िोंच्या अकरा पोस्क्ट्स जाहीर झाल्या होत्या, ते िला सिजायला जरासा उशीर
झाला म्हणून िला अजथ भरता आला नाही. पण एक पोस्क्ट अजून िरकािी आहे असां
कळलां. आपण ती पोस्क्ट िला द्यावी अशी मवनांती करायला िी आलो आहे.”
त्याांनी िाझ्याकडे मनरखून पामहलां. “नाव काय तुझां?”
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िी नाव साांमगतलां.
“अन
ॅ ास्क्िेमशयात एि.डी.ला अॅडमिशन घेतलेल्या मवद्यार्थयांत तुझां नाव
नाहीये. तू पुढे काय करणार आहेस?”
“सर, िी गायनॅकिध्ये एि.डी. करणार आहे.”
“िग अॅनास्क्िेमशयात एक िमहना पोस्क्ट करून काय मिळणार तुला?”
“सर, िला सी.पी.आर. आमण एांडोिदकअल इां ट्युबेशन मशकायचांय. िाझ्या
पेशांटाांना कार्डडअॅक अरे स्क्ट झालां तर त्याांच्या उपचारासाठी हा अनुभव िला
उपयोगी पडेल. झालांच तर ऑपरे शनसाठी आिचे पेशांट दफट व्हावे म्हणून
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्टसना काय काय लागतां ते िला आधीपासूनच िामहत असलां तर सोपां
पडेल.”
ते हसले. “तुझां नशीब चाांगलां आहे. आिच्याकडे अॅनास्क्िेमशयाच्या अकरा
मवद्यार्थयांचे अजथ आले असते, तर िी तुला पोस्क्ट दिली नसती. आता एक पोस्क्ट िरक्त
आहे आमण नवां कोणी अजथ करे ल असां वाटत नाही. तू पेशांटाांचा मवचार करून ही
पोस्क्ट िागतो आहेस तर िी तुला नाही म्हणणार नाही. चल िाझ्याबरोबर.”
िला बरोबर घेऊन ते बाजूच्या ऑदफसात गेले आमण मतिल्या मलमपकाला
साांगून त्याांनी ती पोस्क्ट िला िेववली.
“उद्यापासून जॉइन हो” ते म्हणाले.
“होय सर. िँक यू व्हेरी िच” िी म्हटलां.
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२२

वर्थ ६, जानेवारी

एक िमहन्याची अन
ॅ ास्क्िेमशयाची पोस्क्ट म्हणता म्हणता सांपत आली. िी
चार पेशांटाांना एांडोिदकअल इां ट्यूबेशन के लां, तीन पेशांटाांना स्क्पायनल अॅनास्क्िेमशया
िेण्यात यशस्क्वी झालो तर िोघाांना स्क्पायनल िेताना िला जिेना म्हणून मसमनयरना
वॉश अप व्हावां लागलां. ऑपरे शन करण्यापूववी  कोणकोणत्या चाचण्या कराव्या
लागतात आमण अॅनास्क्िेमशया िेण्यासाठी पेशांटला असणारा धोका दकती ते कसां
ठरवायचां ते मशकलो. आयुष्यभर हेच काि करायला िला नक्कसच आवडलां नसतां.
आपण पेशांटला भूल द्यायची आमण िग सजथन जेवढा वेळ ऑपरे शन करत राहील
तेवढा वेळ वाट बघत बसायचां हे िला कधीच जिलां नसतां. सजथन कािात
वाकबगार असला आमण पटपट काि उरकणारा असला तर बरां असायचां. पण
चाचपडत आमण वेळ काढत ऑपरे शनां करणारे सजथन्सही िी पामहले. त्याांचां काही
चुकतांय असां दिसलां तरी साांगायची चोरी असायची. आपल्यातले मजतेंदद्य िंकवा
बौद्धाांचे झेन दफलॉसॉफर जसे राग येऊ न िेता िंकवा अधीर न होता काि करू
शकतात तसे चाांगले अॅनास्क्िेिटस्क्टस असायचे. सजथन दकतीही गोंधळ घालत असला
तरीही ऑपरे शन सांपेपयंत पेशांटला सांभाळत रहाणां म्हणजे काही सोपी गोट
नसायची. आपण उद्या आपल्या अॅनास्क्िेिटस्क्टला असा िास द्यायचा नाही हे िी त्या
एका िमहन्यात मशकलो. पेशांटचा काही गोंधळ असला तरीही अॅनास्क्िेिटस्क्टस तोंड
बांि ठे वून पेशांटवर उपचार करत रहातात हे िी पामहलां होतां. तसां करताना त्याांच्या
होणार्या हालचाली िला नीट ीळखता यायला लागल्या होत्या. आपण ऑपरे शन
करताना अशा हालचाली दिसल्या कस हातातलां ऑपरे शन िाांबवून काही गोंधळ
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आहे का, आमण िी िाांबून पेशांटच्या मस्क्ितीत सुधारणा करण्यासाठी काही करायला
हवां का असां मवचारायचां हे िी तेव्हा मशकलो.
“पेशांटला ऑपरे शनिुळे रक्तस्त्राव दकती झाला हे सजथन िांडळी कधीच नीट
ठरवत नाहीत बघ. जर आपल्या िते एक मलटर रक्तस्त्राव झाला असेल, तर
सजथनच्या िते तो जेितेि तीनशे िंकवा फार फार तर चारशे सीसी असतो. जास्क्त
रक्तस्त्राव होणां म्हणजे आपल्या शल्यकौशल्याला कामळिा होय असा त्याांचा सिज
असतो. पेशांटला गरज असताना रक्त िेण्यापेक्षा आपला अहांकार जपणां त्याांच्या
िॄटीने जास्क्त िहत्वाचां असतां. अशा वेळी पेशांटला धडपणे ऑपरे शन मिएटरिधून
वॉडाथत पाठवायची जबाबिारी आपण घेऊन, सजथनबरोबर वािावािी न करता
शाांतपणे रक्त िागवून पेशांटला िेणां शहाणपणाचां असतां” आिच्या अॅनास्क्िेमशयाच्या
प्रोफे सरनी िला एकिा मशकवलां. हे ज्ञान पुस्क्तकां वाचून मिळत नाही हे िला िामहत
होतां. आपण गायनॅक करताना आपला अहांकार गोंजारत बसायचां नाही हे िी
तेव्हाच ठरवून टाकलां.
“‘या ऑपरे शनिध्ये बराच रक्तस्त्राव होईल. तुम्ही रक्त तयार ठे वलांय ना?’
असां मवचारायला लाजायचां नाही. पेशांटच्या मजवाचा प्रश्न असतो. तो मवचारण्यात
लाज कसली? सिजा सजथन म्हणाला, ‘अरे , हे गोल्डन हँड्स आहेत. रक्तस्त्राव
कसला होतोय? पोटात हात घातला आमण गोल दफरवला कस ट्यूिर बाहेर. हा आत
गेलो आमण हा बाहेर आलो’ तर सिजायचां कस सजथन बढाईखोर आहे, पण
सुरमक्षतपणे काि करणारा नाही. अशा सजथनच्या के सेस करायला राजिातात
जावांच लागतां म्हणून जायचां, पण रक्त तयार असेल आमण इतर सवथ गोटी व्यवमस्क्ित
असतील तरच. प्रायव्हेट प्रॅक्टीसिध्ये अशी सक्तस नसते, मतिे नम्रपणे आपल्याला
िुसरी के स आहे असां साांगून त्या सजथनला टाळायचां.”
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िी गायनॅकिध्ये एि.डी. करणार आहे ते िॅडिना िामहत नव्हतां म्हणून
त्या अशा िोकळे पणाने बोलत होत्या कस िला त्या पुढे कसा होऊ नकोस ते साांगत
होत्या ते त्याांच्या चेहर्यावरून काही सिजत नव्हतां, कारण त्याांनी ऑपरे शनच्या
िास्क्कने नाक आमण तोंड व्यवमस्क्ितपणे झाकलेलां होतां.

“काही काही ज्युमनअर सजथन्स पेशांटला अॅनास्क्िेमशयासाठी दफटनेस
मिळावा म्हणून चाचण्याांचे खोटे िरपोटथ िेतात. काही जणाांकडे नॉिथल कार्डडीग्राि
जिवलेले असतात. अॅनास्क्िेिटस्क्टने एखाद्या पेशांटचा कार्डडीग्राि िामगतला कस
त्यातला एक काढू न िेतात. एक्स-रें चांही तसांच असतां. अशा गोटींिुळे पेशांटचे
आजार लपवले जातात. िग त्याांना अॅनास्क्िेमशया दिला कस गुांतागुांत होऊ शकते.
एखािा पेशांट िगावू शकतो. असे सजथन्स सांख्खयेने किी असतात खरे , पण तोंड बघून
कोण त्या प्रकारचा आहे हे काही साांगता येत नाही. असां करताना कोणी आढळलां
तर त्याला वेळीच िाांबवावां. आपण डॉक्टर आहोत, नाटकाचे सूिधार नाही याची
त्याांना जाणीव करून द्यावी लागते.”
“पण िॅडि, असां करू नका, पेशांटचां बरां वाईट होईल असां साांगून अशी
िाणसां सुधारतात?” िी मवचारलां. मनमखल िंकवा सुकुिार असा उपिेश करून
कधीही सुधारणार नाहीत, असां िाझ्या िनात आलां.
“एखािा सुधारतो. जे सुधारत नाहीत त्याांना बडगा िाखवावा लागतो.”
“हां” िी म्हटलां.
“ऑपरे शन करून झालां कस सजथन्स पेशांटला अॅनास्क्िेिटस्क्टच्या मजवावर
सोडू न आरािात बाहेर जाऊन बसतात. तो पेशांट ही सजथन्स आमण अॅनास्क्िेिटस्क्ट या
िोघाांचीही जबाबिारी असते, याचां त्याांना भान रहात नाही म्हण िंकवा त्याांना तसां
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वाटतच नाही म्हण. अशा वेळी त्याांच्यापैकस एकाला तरी काही लागलां तर साांगता
यावां म्हणून आपल्याबरोबर उभां करून ठे वावां, जाऊ िेऊ नये.”
अनेक वर्ांच्या अनुभवात िॅडि बर्याच पोळलेल्या दिसत होत्या. त्याांच्या
चेहर्यावरचां िास्क्क अजूनही जागेवर असल्यािुळे िला हे सगळां साांगण्यािागचा हेतू
काय असावा याबद्दल िला काही अांिाज बाांधता येत नव्हता.
“तू िुलगा आहेस, म्हणून तुला साांगण्यात अिथ नाही, पण शेवटचा िुद्दा
िी िुलींना साांगते तो तुलाही साांगून टाकते. तू तुझ्या एखाद्या िैिीणीला साांगू
शकशील. िैिीणी आहेत का तुला?”
“आहेत िॅडि” िी म्हटलां.
“अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्टस बहुतेकिा िुलीच असतात. सजथन िुलाांना दिवसभर
बरोबरीने काि करणार्या िुली दिसल्या कस त्यातली एक बायको असावी असां
वाटायला लागतां. त्याला हरकत नाही. पण काही काही जणाांना फक्त चार घटका
करिणूक हवी असते. अशा िुलाांपासून सावध असावां. आमण नवरा म्हणून एखािा
सजथन मनवडण्यापूववी  तो इतर िुलींकडेही बघत असतो का, कोणाबरोबर दफरत
असतो का, त्याचां वागणां सभ्यपणाचां असतां कस टपोरीपणाचां असतां हे नीट पहावां.
अशा प्रकारचा िाणूस लग्न झाल्यावरही आपले रां गढांग आज ना उद्या सुरू करण्याचा
िाट सांभव असतो.”
िी एकिि सावध झालो. मिताला या ीटीत कधी ना कधी या िॅडिच्या
हाताखाली पोचस्क्टग मिळालांच असतां. जर िॅडिनी मतचां असां काहीबाही साांगून
िेनवॉचशग करून टाकलां तर िला असणार्या अडचणी वाढतील हे िाझ्या लक्षात
आलां. िॅडिनी धोक्याची सूचना दिली त्या प्रकारचा िी नव्हतो खरा, पण मिताला
तसां वाटलां असतां तर?
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“िॅडि, सगळी िुलां तशी नसतात हो” िी म्हटलां.
“िला िामहत आहे रे ” िॅडि म्हणाल्या. “िी फक्त िुलींनी काय काळजी
घ्यावी तेवढांच साांगत होते.”
िॅडि बहुतेक कौटुांमबक आघाडीवरही चाांगल्याच पोळलेल्या दिसत
होत्या. पण दकतीही पोळलेल्या असल्या तरी आपल्याहून पांधरा-वीस वर्ांनी लहान
असलेल्या िुलाला अशा डॉक्टरकसशी सांबांमधत नसलेल्या गोटी साांगणां काही
शहाणपणाचां वाटत नव्हतां. उद्या जर िला स्क्वतःला अॅनास्क्िेमशया घ्यायची वेळ
आली असती तर या िॅडिना िी चार हात िूर ठे वणां पसांत के लां असतां.
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२३

वर्थ ६, जानेवारी २८

िाझी अॅनास्क्िेमशयाची पोस्क्ट सांपायला िोन दिवस असताना मिता घरून
परत आली.
“काय, कशी झाली सुट्टी?” िी मवचारलां. चोरून िी मतच्या हाताांकडे नजर
टाकली. मतने िोन्ही हात पाठीिागे गुांफून ठे वले होते. सहजच कस ....?
“चाांगली झाली” ती म्हणाली.
“काही मवशेर्?” हात अजून पाठीशीच होते.
“अां...नाही. तू काय के लांस िमहनाभर?”
“िी अॅनास्क्िेमशयाची एक िमहन्याची पोस्क्ट के ली” िी म्हटलां.
“काय साांगतोस? तुला कशी मिळाली?”
“िनात तीव्र इच्छा असली कस काहीही अशक्य नसतां” िी म्हटलां.
“सगळां सोडू न अॅनास्क्िेमशयाची पोस्क्ट करण्याची तीव्र इच्छा हां?”
“िोठ्या िोठ्या तीव्र इच्छा सुद्धा आहेत गां. पण ही छोट्या कालावधीची
तीव्र इच्छा होती.” िला खरां तर मतच्या हाताांवर िेंिी िंकवा बोटात अांगठी आहे का
ते बघायची इच्छा त्या क्षणी होत होती. पण तीव्र असूनही ती पूणथ करण्याचा काही
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िागथ सापडत नव्हता. मतची एांगेजिेंट झाली असती तर मतने िला ते साांमगतलां
असतां, तसां प्रॉमिसच मतने के लां होतां खरां , पण िुलींना अशा गोटी पटकन साांगायची
लाज वाटते असांही िी ऐकलेलां होतां.
“कोणत्या िोठ्या इच्छा आहेत ते तरी ऐकू िे” ती म्हणाली.
“नको. तू नेहिीसारखी हसशील” िी म्हटलां. ‘वेडपटा, मतला साांग कस
तुला एका सुांिर, गोर्या, िाउन डोळयाांच्या, गोड गळयाच्या, अन
ॅ ास्क्िेमशयात
एि.डी. करायला सुरुवात करणार्या िुलीबरोबर सगळां आयुष्य घालवायची
एकिेव तीव्र इच्छा आहे’ प्रतापने म्हटल्याचा िला भास झाला. सिजा िी असां
म्हटलां आमण ती जोरजोराने हसायला लागली तर? िंकवा काही न बोलता पाठ
दफरवून मनघून गेली तर? िंकवा ‘मवजय, िला तू मिि म्हणून आवडतोस, पण असा
काही मवचार िाझ्या िनात कधी आला नाही रे ’ असां म्हणाली तर?
“काय रे , येवढा गांभीर का झालास एकिि?” मतने मवचारलां.
“अां.. काही नाही.”
“िग साांगतोस ना अॅनास्क्िेमशयाची पोस्क्ट का के लीस ते?”
“पुढे अॅनास्क्िेिटस्क्टसबरोबर सिजुतीने काि करायचांय. त्याांचे िॄट
् ीकोन,
त्याांच्या अपेक्षा, सजथन्सच्या वागण्याबद्दलचे त्याांचे आक्षेप वगैरे गोटी आधीच
सिजल्या तर पुढे भाांडणां व्हायची नाहीत, सािोपचाराने कािां झाली तर पेशांटाांचे
उपचारही चाांगले होतील असां िला वाटलां.”
“येवढांच?”
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“एक िमहन्याचा पगारही उपयोगी पडेल.”
“हो? काय करणारे स त्या पैशाांचां?”
“आई-िािाांना पमहल्या पगारातून बरीशी भेट िेईन असां म्हणतोय.”
“इां टनथमशपच्या स्क्टायपेंडिधून काही दिलां नाहीस?”
“दिलां ना. पण आता जास्क्त पैसे मिळतील. त्याांच्याकडू न आयुष्यभर
घेतलां. आता िोडसां िेईन.”
“आमण उरलेल्या पैशाांचां काय करशील?”
“काय उलटतपासणी घेतेयस काय?”
“िला कु तूहल आहे रे ” ती साधेपणाने म्हणाली.
‘येडपटा, मतला साांग, िनातल्या िुलीला एक लाल गुलाब िेईन’ प्रतापचा
आवाज िाझ्या कानात कु जबुजला. ‘तसां म्हणणां वेडपटपणाचां ठरे ल रे . त्या िुलीचां
नाव सिजल्यामशवाय ती िला सोडायची नाही’ िी त्या कानातल्या आवाजाला
िनातल्या िनात उत्तर दिलां. ‘काय घाबरट आहेस! तू असाच राहणार बघ’ असां
म्हणून तो आवाज लुप्त झाला.
“आज वारां वार मवचारात हरवतोयस. काही झालांय का?” मतने मवचारलां.
“अां.. गायनॅक पॅिॉलॉजीचां एक पुस्क्तक िला हवांय. ते मवकत घेईन
म्हणतो” िी म्हटलां. “बरां िला साांग, घरून येताांना तू काय आणलांस िाझ्यासाठी?
तुझी आई गूळपापडीच्या वड्ा खूप छान करते. त्या आणल्यायस?”
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“नाही रे . मतची तब्येत जरा बरी नव्हती. या वेळी मतला काही खाणां
करून िेऊ नकोस असां िी बजावून साांमगतलां.”
“आता बरी आहे का?”
“हो, बरी आहे.”
“ठीक आहे, तू काही आणलां नाहीस तरी हरकत नाही. िी तुला काहीतरी
िेतो” असां िी म्हटलां. तीव्र इच्छा असली तर िागथ सापडतो तसा िला सापडला
होता. िी मखशात हात घातला आमण बांि िूठ बाहेर काढली.
मतने हात पुढे के ला. िाझ्या छातीत कळ आली. मतच्या हातावर सुरेख
िेंिी काढलेली होती.
“िेतोस ना काय िेणारे स ते?” मिता म्हणाली.
िी मतच्या हाताकडे बघत मनश्चल उभा होतो हे िाझ्या लक्षातच आलां
नव्हतां. िी मखशातून काढलेलां चॉकलेट मतच्या हातावर ठे वलां. चॉकलेट आमण
आइसरसि हे मतचे वीक पॉईंट्स होते. ती हसली. चॉकलेटचां वेटन मतने काढलां
आमण चॉकलेट तोंडात टाकलां. वेटन नांतर कचर्याच्या डब्यात टाकण्यासाठी म्हणून
पसथिध्ये ठे वलां.
“िेंिी छान आहे” िी जराशा कापर्या आवाजात म्हटलां. काय ते सिजलां
नसतां तर िाझां पुढे कशातच लक्ष लागलां नसतां.
“आवडली?” मतने आपले हात मनरखून पामहले.
“सहजच काढली कस...” िी मवचारलां.
“िी तयारच नव्हते रे , पण सगळे जण ऐके नात” ती म्हणाली.
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“पण मनमित्त काय होतां?” िी जिेल तेवढ्या सहज आवाजात मवचारलां.
“िावस बमहणीचा साखरपुडा झाला” ती म्हणाली. “िला िेंिी आवडते.
पण आरे िो म्हणून कािावर रुजू होताना िेंिी लावलेली बरी दिसणार नाही असां
िी म्हणत होते. तुला काय वाटतां?”
मतच्या गोर्या हाताांवर िेंिी सुरेखच दिसत होती. मनमित्त मतचा
साखरपुडा असां नव्हतां, त्यािुळे िेंिी लावायला िाझी काही हरकत नव्हती. पण
मतची िेंिी पामहल्यावर िेंिीचां मनमित्त सिजेपयंत िाझ्या छातीतली कळ गेली
नव्हती. असां पुनःपुन्हा झालां तर िाझां काही खरां नव्हतां.
“तू म्हणतेस ते बरोबर आहे. प्रोफे शनल व्यक्तींना कािाच्या िठकाणी िेक
अप, िेंिी, नेल पॉमलश वगैरे गोटी बर्या दिसत नाहीत असां काही जण म्हणतात.
याच्या उलट म्हणणारी िाणसांही आहेत. शेवटी आपल्याला काय पटतां तेच आपण
करायचां. जग काय म्हणतां ते तेवढां िहत्वाचां नाही.”
“हॉस्क्टेलच्या खोल्याांचां वाटप आज िुपारी होणार होतां. िी जातेय मतिे. तू
येतोस? खोली मिळाली कस सािान लावायला हवां. आरे िोची पोस्क्ट सुरू झाली कस
कािातून वेळ मिळायचा नाही” ती म्हणाली.
“नाही ग” िी म्हटलां. “िला आज इिजथन्सी ड्ूटी आहे. तू जा पुढे. िला
काही कॉल आहेत का ते बघायला हवां.”
मिता गेली. िी आलेले कॉल बघायला गेलो.
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वर्थ ६, फे िुवारी

गायनॅकची हाउसपोस्क्ट म्हटली कस दिवसराि काि करावां लागत असे.
िेशाच्या राजधानीतल्या काही काही पांचताराांदकत हॉमस्क्पटलाांत आरे िोंना आठ
तासाांची ड्ूटी असायची. ड्ूटी सांपली कस आपली पेशांट दकतीही मसिरयस असो,
मतला पुढच्या सिातल्या डॉक्टरवर सोपवून आरे िो मनघून जात असत. याचा
फायिा म्हणजे मवश्राांती मिळायची, खाणांमपणां वेळेवर व्हायचां, िनोरां जनासाठी
आमण इच्छा असली तर अभ्यास करायला पुरेसा वेळ मिळायचा. या आठ तासाांच्या
ड्ूटीचा िुख्खय तोटा म्हणजे आरे िोंना मशकायला मिळत नसे. पेशांटच्या चाचण्याांचे
अहवाल काय आले, मतने उपचाराांना कसा प्रमतसाि दिला, मतच्या तब्येतीत काही
गुांतागुांत झाली का वगैरे गोटी जर पहायलाच मिळाल्या नाहीत तर मशकायला कसां
मिळणार? राजिाता रुग्णालयात चोवीस तासाांची ड्ूटी असायची. तेवढ्यात पेशांट
बरी झाली नाही तर िुसर्या दिवसाची नेहिीची कािां सांभाळू न त्या पेशांटबरोबर
बसून रहावां लागायचां. गभाथरपणात रक्तिाब प्रिाणाबाहेर वाढू न आकडी येते त्या
आजाराला एक्लाांमप्शया म्हणतात. एक्लाांमप्शयाच्या पेशांटसाठी

िी एके किा

बहात्तर तासाांची ड्ूटी न झोपता करत असे. अगिी नैसर्डगक मवधींसाठी जायचां
झालां तरी कोणालातरी जरा िाझ्या पेशांटकडे लक्ष ठे व असां साांगून जावां लागत असे.
आवड म्हणून हा मवर्य मनवडला असल्यािुळे िला त्याचां काही वाटत नसे.
आजारािुळे आमण और्धाांच्या पिरणािािुळे बेशुद्धावस्क्िेत असलेली पेशांट शुद्धीवर
आली कस कोण आनांि होत असे.
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आम्ही पमहल्या वर्ाथचे आरे िो असां खडतर व्रत के ल्यासारखे काि
करायचो, त्यािुळे कनवाळू नसेस आम्हाला झोप जाऊन जरा ताकि यावी म्हणून
िधूनच के व्हातरी चहा पाजायच्या. रािी झोप न झाल्यािुळे तोल जाऊन पडायची
पिरमस्क्िती आली तर बाजूलाच एखाद्या खाटेवर स्क्वच्छशी चािर पाांघरून
घ्यायच्या, आमण अधाथ तास तरी डोळे मिटा हो डॉक्टर असां म्हणायच्या. तरीही
िाझ्या सहा िमहन्याांच्या पमहल्या हाउसपोस्क्टिध्ये िाझां वजन अकरा दकलोने किी
झालां. खूप काि पडायचां खरां , पण त्यािुळे येवढां वजन किी होणां शक्य नव्हतां.
वजन घटलां तसां िाझां हास्क्यही लोपलां. या िोन्हीचां कारण होती िाझी रमजस्क्िार
िांगल. मतला सहा िमहन्याांची लोकि पोस्क्ट मिळाली होती. ती स्क्वभावाने खुनशी
होती, डोक्याने किी होती कस मतला इतराांचा मवचार करणां हे िामहतच नव्हतां हे
िला कधीच सिजलां नाही. बहुधा या तीनही गोटी मतला लागू असाव्या. िाझां
वजन मतने किी के लां कारण ती िला िमहन्यातले सुिारे पांधरा ते वीस दिवस
सकाळचा नाश्ता करायला, आमण सुिारे पांधरा दिवस रािी जेवायला सोडतच नसे.
“सकाळी बरोबर सात वाजता िी राउां ड घ्यायला येते. आपली राउां ड
घेऊन झाली कस िग तू नाश्ता करायला जा” हे ती रोज साांगायची. पण ती कधी
आठ वाजता राउां डसाठी यायची, तर कधी सव्वा आठ वाजता. बरां ती उशीरा येईल
असां गॄमहत धरून िी जर नाश्ता करायला गेलो, तर ती लवकर येईल आमण िी
राउां ड घ्यायला नसतो म्हणून काांगावा करे ल अशी िला मभती वाटायची. त्यािुळे
िी मतची वाट बघत बसून रहायचो.
“तू साांमगतल्याप्रिाणे सात वाजता राउां ड घ्यायला का येत नाहीस?” असां
िी एकिा मतला मवचारलां.
“सराांना फोन करायचा असतो. तो लागल्यामशवाय िी कशी येणार?”
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रािी जेवणासाठी िी िेसिध्ये अख्खख्खया िमहन्याचे पैसे आगाऊ भरलेले
असायचे. िेस रािी साडेनऊ वाजता बांि व्हायची.
“मवजय, या पेशांटला आपण दफटल िॉमनटरवर ठे ऊ. िग तू जेवायला जा”
असां ती रािी आठ वाजता साांगायची. पण ती यायची िाि सव्वानऊ वाजता.
दफटल िॉमनटर जोडेपयंत साडेनऊ वाजून जायचे. िग िला रािी उपास घडायचा.
खाण्यामपण्यावरच गोटी िाांबल्या असत्या तर एकवेळ हरकत नव्हती. पण ती
िाझ्या डोक्यालाही फार िास द्यायची. एखािी गोट अशीच का के ली हा मतचा
आवडता प्रश्न होता. प्रत्येक आजारासाठी कधी काय करायचां याबद्दल आिच्याकडे
रुग्णालयाची िागथिशथक तत्वां नव्हती. िनात येईल ते हाताखालच्याांना साांगायचां
आमण त्याांनी ते तसां करायचां असा प्रघात होता. बहुतेक सवथ जणां आपापली तत्वां
वापरायचे. त्यािुळे आपल्या युमनटिधल्या मसमनयरना काय हवां ते एकिा सिजलां
कस िग काही िास होत नसे. पण िांगलला बहुधा तत्वाांनी बाांधून घेणां पसांत नसावां.
आज जे कर असां ती म्हणायची ते पुढच्या वेळी के लां तर तसां का के लां म्हणून ती जीव
काढायची. दिलेलां उत्तरही मतला पसांत पडत नसे. वेगवेगळी दकतीही उत्तरां दिली
तरी ती पमहलाच प्रश्न पुनःपुन्हा मवचारत असे. त्यािुळे िी अगिी कातावून गेलो
होतो.
मिताला आिच्या ऑपरे शन मिएटरिध्ये पोस्क्टींग मिळालां नव्हतां. त्यािुळे
आिची भेटगाठ क्वमचतच व्हायची. इिजथन्सी के स करायला ती आिच्या ीटीत
आली तरच ती नजरे ला पडायची. लॉन्ग मडस्क्टन्स िरलेशनमशप म्हणतात ते काय
असतां ते िला त्या वेळी कळलां. म्हणजे आिच्यािध्ये िरलेशनमशप म्हणण्यासारखां
काहीच नव्हतां, पण सांपकथ च नाही तर िैिीचे रां गसुद्धा दफके पडतील अशी िला
मभती वाटायला लागली होती.
“ती दिसतही नाही रे िमहना िमहना” एकिा प्रताप रािीच्या जेवणानांतर
वॉडाथत परत जाताांना भेटला तेव्हा िी म्हटलां.
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“ती भेटत नाही म्हणजे काय? तू जाऊन भेट म्हणजे भेटते कस नाही बघ”
त्याने िौमलक सल्ला दिला.
“िला तसां करावसां वाटतां रे . पण दिवसाभराचां काि सांपायला रािीचे
एक ते िोन वाजतात. ती काय वेळ आहे एखाद्या िुलीला जाऊन भेटायची?” िी
म्हटलां.
“तू कािसू आहेस. म्हणून कािां पटपट उरक असा सल्ला िी तुला िेणार
नाही” तो म्हणाला.
“िँक यू” िी म्हटलां. “मतने गायनॅक घेतलां असतां तर बरां झालां असतां, असां
िला आता वाटायला लागलां आहे. पण िाझ्या आवडीचा मवर्य मतने कसा घेतला
असता?”
“तेच म्हणणार होतो िी. तू अॅनास्क्िेमशया घेतला असतास तरीही ती तुला
जास्क्त वेळा भेटली असती. म्हणून तू अॅनास्क्िेमशया घेतला असतास का?”
“नाही. पण जे झालां त्याच्यावर मवचार करून काही फायिा नाही. आता
काय करू?”
“मवजय, तू स्क्कॉलर आहेस. तुझ्यायेवढ्या हुशार िुलाला िी काय सल्ला
िेऊ? तू काहीतरी िागथ नक्कसच काढशील बघ” असां म्हणून या मवर्याचा तो िास्क्टर
िला सोडू न मनघून गेला.
िाझी अभ्यासातली हुशारी या बाबतीत काही कािाची नव्हती हे िला
ठाऊक होतां. िी िैवावर भरवसा ठे वून रोजची कािां करत रामहलो.
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एका आठवड्ानांतर मिता आिच्या लेबर वॉडाथत एका पेशांटला जुग्युलर
व्हेनचां कॅ न्युलेशन करायसाठी आली तेव्हा िला भेटली. ही पोस्क्ट सुरू झाल्यापासून
लोपलेलां िाझ्या चेहर्यावरचां मस्क्ितहास्क्य तेवढ्यापुरतां का होईना परतलां.
“अरे , एवढा बारीक कसा झालास तू?” मतने काळजीच्या सुरात मवचारलां.
िी िाझी किथकहाणी मतला साांमगतली.
“अरे , िांगलची खोली आिच्या चवगिध्येच आहे. रोज िला दिसते ती. ती
आमण मतचा नवरा याांना एक खोली मिळाली आहे. तो युरॉलॉजीत रमजस्क्िार आहे.
िोघां नाश्ता आमण जेवण एकिच करतात. आपलां खाणांमपणां झालां कस िोघे
आपापल्या कािाला जातात. म्हणून मतला राउां डला यायला उशीर होत असणार.”
“सकाळी बॉसला फोन करायला वेळ लागतो असां ती म्हणत होती” िी
म्हटलां.
“खोटां बोलतेय. रुग्णालयाच्या बाहेर करायचा फोन आिच्या लॉबीच्या
टोकाला आहे. ती त्या फोनवर कधीही दिसत नाही. आमण रोज सकाळी बॉसला
फोन कशासाठी करत असेल ती? िोड्ा वेळाने बॉस रुग्णालयात येणार तर आधी
फोन करण्याचां कारण काय?”
“त्याचां काहीच कारण िला दिसत नाही” िी म्हटलां.
“आपला नवरा आमण आपण याांच्या सुखाचा मवचार करताना मतला
आपल्या हाताखालच्याांचा मवसर पडतोय असां दिसतां.”
“ते िाझ्याही लक्षात आलांय” िी म्हटलां.
“पण डोक्याला िास िेतेय म्हणजे नक्कस काय करते ती?”
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“उिाहरणािथ सिज एक पेशांट प्रसववेिना होतात म्हणून आली आहे.
प्रसूतीच्या दरयेची सुरुवात आहे, म्हणून िी गभथजलाची मपशवी न फोडता मतला
ऑब्झव्हथ करतोय. िग िांगल राउां ड घ्यायला आली कस िला मवचारते - तू
गभथजलाची मपशवी का फोडली नाहीस? िग िी उत्तर िेतो कस प्रसूतीच्या दरयेची
सुरुवात आहे म्हणून िी मपशवी फोडली नाही. आता मतच्या िते उत्तर बरोबर
असेल तर मतने ठीक आहे म्हणावां, नसेल तर पुढच्या वेळी असां करू नकोस, लगेच
फोड असां म्हणावां.”
“बरोबर आहे” मिता म्हणाली.
“पण ती तसां करत नाही. ती मवचारते - नाही पण तू िला साांग, तू
गभथजलाची मपशवी का फोडली नाहीस? िग िी म्हणतो, साांमगतलां ना कस
प्रसूतीच्या दरयेची सुरुवात आहे म्हणून िी मपशवी फोडली नाही? त्यावर ती
मवचारते - नाही पण तू िला साांग, तू गभथजलाची मपशवी का फोडली नाहीस?
मतला ते उत्तर आवडलां नसेल म्हणून िी िुसरां काही उत्तर िेतो, उिाहरणािथ िागच्या वेळी तू म्हणाली होतीस कस गभथजलाची मपशवी लवकर फोडू नकोस
म्हणून. त्यावर ती परत मवचारते - नाही पण तू िला साांग, तू गभथजलाची मपशवी
का फोडली नाहीस? िग िी मतसरां उत्तर िेतो, उिाहरणािथ - िाझ्या लक्षात नाही
आलां. त्यावर ती परत मवचारते - नाही पण तू िला साांग, तू गभथजलाची मपशवी
का फोडली नाहीस? हे असां बराच वेळ चालू रहातां. मतला डोकां किी आहे कस
बोललेलां कळत नाही ते िला सिजत नाही. शेवटी िी मतला स्क्पटच मवचारलां , कस
तुला काय उत्तर हवां आहे ते साांग, िी ते िेतो.
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“िग काय म्हणाली ती?”
“ती म्हणाली ‘नाही पण तू िला साांग, तू गभथजलाची मपशवी का फोडली
नाहीस?’ आता बोल.”
“तुझां नशीब बरां दिसत नाही. पण ते कायि तसां रहात नाही. िेवावर
मवश्वास ठे व, बरे दिवस येतील लवकरच.”
“िी तोपयंत जगलो वाचलो तर” िी म्हटलां.
“चूप रे . काहीतरी बोलू नकोस. तुझां वजन किी होऊ नये म्हणून सकाळी
पावणे सात वाजता कँ टीन उघडतां तेव्हा नाश्ता करायला जात जा.”
“तेव्हा फक्त उपिा मिळतो. िला नाही आवडत उपिा” िी म्हटलां.
“आता आवड मनवड बाजूला ठे व िोडे दिवस. और्ध सिजून घे. वास
आवडत नसला तर नाक िाबून खा. कळलां?”
“हो.”
“िेसवाल्याला साांगून ठे व कस तू जेवायला पोचला नाहीस तर तुझां रािीचां
जेवण रद्द असां मलहून ठे व. उगाच त्याला पैसे द्यायला काय झाडावर लागत नाहीत.
िोकळा झालास कस गेटबाहेर पाव-भाजीची गाडी लागते मतिे जाऊन खा.”
“रस्क्त्यावर खायचां?”
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“िांगल रमजस्क्िार आहे तोपयंत वेळ आली तर रस्क्त्यावर खायचां. पुढच्या
वेळी तू िला दिसशील तेव्हा तुझां वजन वाढलेलां दिसलां पामहजे. नाहीतर िाझ्याशी
गाठ आहे. सिजलां?”
“होय.” िी म्हटलां. लग्नाच्या बायकोसारखी िि िेते, तर मनिान िला हो
तरी म्हणावां ना मतने, असां िाझ्या िनात आलां.
‘येडपटा, मतने हो म्हणण्यासाठी तू आधी मतला मवचारायला हवां ना!’
प्रताप कु जबुजल्याचा िला भास झाला. तो कु ठे दिसतो का ते िी बघेपयंत ‘बाय’
असां म्हणून ती मनघूनही गेली.
िाझां वजन वाढतां कस नाही हे बघायला मिता िाांबली नाही. एका
आठवड्ानांतर ती परत आली.
“हे घे” मतने िाझ्या हातावर एक डबा ठे वला. “गूळपापडीच्या वड्ा
आहेत. दिवसाला एक-िोन खात जा. कॅ लरीज मिळतील.”
“गूळपा पडी? अरे वा!” िी म्हटलां. “घरी जाऊन आलीस कस काय?”
“छे रे . घरी कसली जातेय? बाबा येणार होते त्याांच्याबरोबर आईने
दिल्यायत.”
मतच्या आईने मतच्यासाठी पाठवलेल्या वड्ा मतने िला आणून दिल्या
होत्या. िाझ्या पापण्या िोड्ाशा ीलसर झाल्या. मतला दिसू नये म्हणून िी
डब्याकडे बघत मतला िँक्स म्हटलां. रफससाहेब म्हणायचे तसां हा चाांिका तुकडा
कोणाच्या दकस्क्ितिध्ये असेल कोण जाणे असां िनात येऊन पापण्या आणखी िोड्ा

154

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

ीलसर झाल्या. िाझ्याकडे एक िॄटीक्षेप टाकू न मतने ‘बाय’ म्हटलां आमण िी वर
बघेपयंत पटकन मनघून गेली.
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२५

वर्थ ६, िाचथ

िांगलला व्यवस्क्िापन कोणी मशकवलां होतां कोण जाणे. किामचत ती
हाउसिन असताना मतची रमजस्क्िार तशी वागत होती असेल जशी िांगल
िाझ्याबरोबर वागायची. मतचा मतने मवचार करून व्यवस्क्िापन मशकू न घेतलां असेल
असां िला वाटत नाही. काही असो, िला त्यािुळे मवलक्षण िास व्हायचा खरा.
रािी एखािी मसिरयस पेशांट असली कस िी त्या पेशांटबरोबर िाांबून
रहाणां हा अमलमखत मनयि होता. िी तसा रहायचो हे सवांना िामहत होतां , अगिी
िांगललाही. तरीही ती िाझ्यावर मवश्वास ठे वायची नाही.
“िर एका तासाने िला कॉल पाठवून मतची मस्क्िती कशी आहे ते
कळवायचां” असां साांगून ती झोपायला जायची. िोबाइल फोनचा प्रसार तेव्हा
आजच्या येवढा झालेला नव्हता. असता तरी िी लेबर वॉडाथतनांच कशावरून फोन
के ला, िाझ्या खोलीतूनही के ला असेल असां म्हणायला मतने किी के लां नसतां.
आजकाल िाणसां िािरला दफरताना फोनवर साांगताना दिसतात ना, कस िी आता
ग्रँटरोडला आहे, घरी पोचायला आणखी अधाथ तास तरी लागेल? कॉल पाठवणां हे
िोठां प्रकरण असायचां. कॉलबुकात काय ते मलहून ते ड्ूटीवर असलेल्या आयाबाईला
द्यावां लागायचां. तीन-चार वेळा कॉल ने असां साांमगतल्यामशवाय आयाबाई
जागेवरून उठायला तयार होत नसे. नांतर मतला एक जोडीिारीण बरोबर
लागायची, कारण एकट्या स्त्रीला हॉस्क्टेलपयंत जायची मभती वाटायची. हॉस्क्टेलच्या
156

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

वॉचिनकडे कॉलबुक िेऊन त्या िोघी मतिे िाांबायच्या. वॉचिन कॉलबुक घेऊन
डॉक्टरच्या खोलीवर जायचा. िार उघडेपयंत बडवायचा. िग त्या डॉक्टरने कॉल
वाचून त्यावर आपलां उत्तर मलहून दिलां कस तो ते कॉलबुक आयाबाईकडे परत
द्यायचा. िग त्या िोघी वॉडाथत परत यायच्या. त्यात काय मलहून आलांय ते बघून
हाउसिन पुढे काय ते करायचा. िांगलच्या म्हणण्याप्रिाणे िर एक तासाने कॉल
पाठवला, तर पमहला कॉल परत येईपयंत िुसरा कॉल पाठवायची वेळ यायची.
“डॉक्टर, िर एका तासाने काय कॉल पाठवता? इतर कािां के व्हा
करायची आम्ही?” िला एकिा आयाबाईने मवचारलां.
“अहो आयाबाई, िी काय हौसेनां कॉल पाठवतो का? डॉक्टर िांगलची
आज्ञा आहे म्हणून िला कॉल पाठवावे लागतात. मतने तसां करायला लावलां नाही
तर िी कशाला कॉल पाठवीन? पेशांटला काय िीटिेंट द्यायची ते िला ठाउक आहे.”
िी असां साांमगतल्यावर िाझ्यावर खसकलेल्या आयाबाईंची हॄियां द्वली.
िला रािीतनां एकाऐवजी िोन वेळा चहा मिळायला लागला. अधाथ तास
झोपायसाठी चािर द्यायच्या ती इतराांना द्यायच्या त्यापेक्षा िोडीशी जास्क्त स्क्वच्छ
मिळायला लागली.
“पण मसिरयस पेशांट असताना रमजस्क्िारने रािी िधून िधून स्क्वतःसुद्धा
मतला तपासून पामहलां पामहजे. िांगलला ते िामहत नाही का?” रािपाळीच्या
मसस्क्टरने िला एकिा मवचारलां.
“अहो, मतचां लग्न झालांय. नवरा-बायकोला मववामहताांना िेतात तशी एक
खोली दिली आहे. नवर्याला सोडू न मतला येववत नसेल” िी म्हटलां.
“असां कसां म्हणता तुम्ही डॉक्टर?” मसस्क्टर म्हणाल्या.
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“िंकवा नवरा मतला जाऊ िेत नसेल” िी म्हटलां.
“काय हे डॉक्टर? आिची काय लग्नां झाली नाहीत? करतोच ना आम्ही
रािपाळया? आमण बाहेर प्रॅक्टीस करणारे डॉक्टर रािी इिजथन्सी कॉल आला तर
काय पेशांटला बघायला जात नाहीत काय?”
“मसस्क्टर, तुम्ही म्हणता ते एकिि बरोबर आहे” िी म्हटलां. “पण इतराांना
सिजतां ते या िांगल िाांपत्याला सिजत नसेल तर काय करणार?”
“तुम्ही तुिच्या सराांकडे मतच्यामवरुद्ध तरार करा ना.”
मतच्यामवरुद्ध तरार करावी असां िाझ्या िनात कधी आलांच नव्हतां.
“िनाला पटत नाही हो. ती वाईट वागते म्हणून िीही तसांच वागलो तर
मतच्यात आमण िाझ्यात फरक काय रामहला?” िी मवचारलां. “परिेश्वर बघत असतो
हो. तो सगळां सांभाळे ल.”
‘अभ्यासात हुशार आमण कािात चोख असला तरी मवजयला व्यवहारज्ञान
नाहीये. पुढे कसां होणार त्याचां?’ असां त्या मसस्क्टर िुसर्या एका मसस्क्टरना साांगताना
िी ऐकलां. त्याांचा परिेश्वरावर मवश्वास नव्हता कस परिेश्वराला अशा छोट्या
छोट्या गोटींकडे बघायला वेळ नसेल असां त्याांना वाटत होतां ते एक परिेश्वरच
जाणे.
िांगलचा प्रेिमववाह होता म्हणे. प्रेि असलां तरी िास अती झाला कस
िाणूस पकणारच. िांगलचा नवरा मतला सहन करतो म्हणून िला त्याच्याबद्दल
भयांकर आिर वाटायचा. रािी झोपल्यावर िर तासाला िारावर जोरात ‘धाड धाड’
असा आवाज रोज नाहीतर एका दिवसाआड यायला लागल्यावर तो पकला
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असावा. एका रािी िी हुकु िाप्रिाणे िर तासाला कॉल पाठवत होतो. परत
आलेल्या सगळया कॉलवर िांगलच्या काहीही सुचना नव्हत्या, आमण सहीसुद्धा
नेहिीपेक्षा वेगळी होती. बहुतेक मतच्या नवर्याने िॅनेजिटीट स्क्वतःच्या हातात घेतली
असावी आमण कॉल स्क्वतःच सही करून पाठवले असावे असां िला वाटलां. िी
कॉलबुक ठे वून दिलां. सकाळी िांगल वॉडाथत राउां ड घ्यायला आली.
“रािी तू तासातासाला िी साांमगतल्याप्रिाणे िला कॉल पाठवले नाहीस”
मतने आरोप करण्याच्या सुरात म्हटलां.
“पाठवले होते ना” िी म्हटलां. “तू ते नोट करून परत पाठवलेस.”
“कॉलबुक िाखव” मतने िोड्ा अमवश्वासाच्या सुरात म्हटलां. आता ह्याला
खोटां मसद्ध के लां कस काय काय करायचां याचां प्लाचनग मतच्या डोक्यात चालू असावां ,
कारण कॉम्प्यूटर मबझी असला कस स्क्रसनवर अवरग्लास म्हणजे वाळू चां घड्ाळ
दिसतां तसा मतचा चेहरा दिसत होता. िी शाांतपणे कॉलबुक काढलां आमण उघडू न
मतच्यापुढे धरलां. मतने ते मनरखून पामहलां. िागेपुढे असलेले इतर कॉल पामहले.
अवरग्लास अिॄश्य झालां. पुनःपुन्हा ‘पण तू असां का के लांस ते साांग’ हाच प्रश्न
मवचारणारां मतचां तोंड इतकां घट्ट बांि झालां कस िोन्ही बाजूचे टेंपोरॅ मलस आमण िॅसेटर
हे चेहर्याच्या बाजूला असणारे खालच्या जबड्ाचे स्नायू आकुां चन पावलेले लाांबूनही
स्क्पट दिसायला लागले. खोलीवर गेल्यावर मतचां आमण नवर्याचां काय सांभार्ण
झालां असावां याची कल्पना करताना िला अवणथनीय आनांि होत होता. मतने बहुतेक
त्याला पुनःपुन्हा ‘पण तू असां का के लांस ते साांग’ हाच प्रश्न मवचारला असावा, आमण
त्याने जे काही उत्तर दिलां असावां ते इतकां पिरणािकारक असावां कस मतने िला परत
रािी िर तासाला कॉल पाठव असां साांमगतलां नाही.
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२६

वर्थ ६, ऑगस्क्ट

िाझी पमहली हाउसपोस्क्ट सांपली. ते िला जाणवलां त्याहून जास्क्त
इतराांना जाणवलां.
“अरे मवजय, सहा िमहन्याांनांतर पमहल्याांिाच तुझ्या चेहर्यावर मस्क्ितहास्क्य
दिसतांय” हॉस्क्टेलिधून मनघून वॉडथच्या दिशेला जाताना अमनल भेटला आमण त्याने
हे िोलाचां मनिरक्षण के लां. तोपयंत िला पत्ताच नव्हता कस िाझ्या चेहर्यात एका
रािीत दकती फरक पडला होता.
“आज सहा िमहन्याांचा छळ सांपला रे ” असां इतर काही स्क्पटीकरण न िेता
िी म्हटलां.
“अरे , आज काय आहे तरी काय? पूववी चा तू कायिचा हरवलास असां िला
वाटायला लागलां होतां. परिेश्वराची कॄ पा तू पूववी  होतास तसा दिसतोयस” प्रताप
पहाटे इिजथन्सी के स पाहून हॉस्क्टेलच्या दिशेने जाताना भेटला.
“िलासुद्धा तसांच वाटायला लागलां होतां बघ” िी म्हटलां.
गेले सहा िमहने िला आिच्या युमनटच्या सात वॉडांिधले सहा वॉडथ
सांभाळावे लागत होते. प्रसूतीशास्त्राचे सहा वॉड्सथ पमहले सहा िमहने सांभाळण्याची
जबाबिारी पमहली पोस्क्ट करणार्या हाउसिनवर असायची. नांतरचे सहा िमहने
स्त्रीरोगशास्त्राचा एकच वॉडथ सांभाळावा लागत असे. हा प्रघात अमतशय चुकसचा
होता खरा, पण तरुण वयात चहित असली तर कोणतीही आव्हानां सहज पेलता येत
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असत. जे कोणी किकु वत असत ते कोलिडायचे. आिच्या बॅचच्या सुमनल आमण
भरत याांनी पमहली हाउसपोस्क्ट सोडू न घरी जाणां पसांत के लां होतां. घरच्याांनी जोर
लावला म्हणून सुमनल पांधरा दिवसाांनी परत रुजू झाला होता. तीन आठवडे त्याने
तग धरला आमण िग तो परत पोस्क्ट सोडू न घरी गेला होता. घरच्याांनी बाबा पुता
करून त्याला पुन्हा एकिा परत पाठवलां होतां. या वेळी त्याने जेितेि िहा दिवस
तग धरला आमण िग तो कायिचा मनघून गेला होता. शेवटी त्याने जीपी सुरू के ली
होती. भरतने पमहला िमहना सांपतानाच पोस्क्ट सोडली होती. िमहनाभर घरी
काढल्यावर त्याच्या घरच्याांनी त्याला सिजावून कािावर परत आणून सोडलां होतां.
एक िमहनाभर काि के ल्यावर त्याचा उत्साह िावळला होता आमण त्याने चार
िमहने घरी राहून िह्ममवद्या, चचतन, योगासनां वगैरे के ली होती. आता िुसरी पोस्क्ट
सुरू झाल्यावर तो कािावर आला होता.
या िांडळींना िाझ्यासारखांच खूप काि पडलां असावां. बरोबरीने
िांगलसारखा रमजस्क्िार छळ करायसाठी त्याांच्याही राशीला असावा. शलाका
आिच्याच वगाथतली िुलगी. मतचां नक्कस काय झालां हे आम्हा िुलाांना तेव्हा सिजलां
नव्हतां. सुमनल आमण भरतसारखी तीही पोस्क्ट सोडू न गेली होती. मतच्या बाबाांनी
िांिालयात समचव वगैरे िांडळींना भेटून मतची िुसर्या रुग्णालयात बिली करून
घेतली होती. नीना आमण ती िैमिणी होत्या. शेवटी िला काय झालां ते प्रतापकडू न
सिजलां होतां.
“अरे , शलाकाची रमजस्क्िार एक नांबरची हलकट होती रे ” त्याने िला
एकिा मवश्वासात घेऊन साांमगतलां होतां. “मतला वेळेवर खायला प्यायला जाऊ िेत
नसेच, पण आांघोळसुद्धा करायला सोडत नसे. ‘तू फस्क्टथ पोस्क्ट करतेयस आमण
आांघोळ करणार म्हणतेस? चल, बस इिे या पेशांटच्या नाडीवर हात ठे वून. उठलीस
तर बघते’ असां म्हणायची. अरे , बािरूिला जायचां तर कोणालातरी पाच मिमनटां
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आपल्या जागी बसवून जावां लागायचां.” ते ऐकू न िला िांगलची अिांगल आठवण
आली होती. “अरे िुलींना ...” एरवी पोपटासारखा बोलणारा प्रताप अडखळला.
“िुलींना काय?”
“अरे काय साांगू? जाऊ िे.”
“साांग रे . िाझां िन आता मनढाथवलांय. काही वाटणार नाही िला.”
“िुलींना िमहन्याची अडचण असते ना, त्यासाठीही ती मतला जाऊ
द्यायची नाही” िाझी नजर टाळत तो म्हणाला.
िाझां िन मनढाथवलेलां आहे असां िला वाटत होतां ते चूक होतां ते िला
सिजलां.
“का असां वागतात रे िाणसां?” तो म्हणाला.
“प्रताप, िला वाटतां प्रत्येक िाणसात एक चहस्त्र पशू असतो. सािान्यपणे
त्या पशूला िोकळां सुटायला वाव मिळत नाही. पण हातात िोडीफार सत्ता आली
कस हाताखालच्याांचा छळ करून ही िाणसां त्या पशूांचां सिाधान करत असावेत.”
“िला नाही वाटत रमजस्क्िार झाल्यावर िी असा वागेन” तो म्हणाला.
“सभ्य िाणसां असां वागत नाहीत. पण डॉक्टर झाले म्हणून सगळे जण
सभ्य असतात असां नाही” िी म्हटलां. “आम्हाला असाच िास झाला होता, म्हणून
आम्हीपण आता हाताखालच्याांना असाच िास िेतो, असां म्हणणारे ही काही जण
आहेत. ज्याांनी िास दिला त्याांच्यावर जित असेल तर सूड घ्यावा, इतराांवर तो राग
काढणां म्हणजे आपल्यावरच्या अन्यायाचां उट्टां काढणां नव्हे हे सिजायला काही
प्रगल्भता लागते, ती सगळयाांना नसते रे ” िी म्हटलां.
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“आपण काहीतरी के लां पामहजे” तो म्हणाला.
“इां टनथमशप करताना तुला नाश्ता आणायला पाठवायचे तेव्हा आपण ते बांि
पाडलां होतां, आठवतांय ना? तसां पुन्हा करायचांय का?”
“आता ते बरां दिसायचां नाही.”
“ते ज्याांचा छळ होतो त्याांनी के लां तर बरां दिसेल, आपण के लां तर नाही.
आपण फक्त रमजस्क्िार झाल्यावर नीट वागायचां येवढांच करू शकतो बघ.”
“आपण घाबरून रहातो म्हणून अशा िाणसाांचां फावतां. आपण त्याांचां
ऐकू न घेता कािा नये” तो म्हणाला.
“काय करायचा मवचार आहे? ‘िला िास िेऊ नकोस, नाहीतर कोिळा
बाहेर काढीन’ अशी धिकस द्यायची का?” िी मवचारलां.
तो गप्पच रामहला.
“रिा िला एक वर्थ मसमनयर आहे. मतला एि.डी.ला अॅडमिशन मिळाली
नाही म्हणून मडप्लोिा करतेय. िुलगी स्क्वभावाने चाांगली आहे, पण अभ्यासात
तेवढी हुशार नाहीये. आता सहा िमहन्याांनी मतची पिरक्षा आहे. पुस्क्तकां तर ती
वाचतेय. पण काही मवर्याांसाठी मतला चाांगल्या नोट्स हव्या होत्या. मतने
कु लिीपकडे िामगतल्या. तो मतच्या युमनटचा रमजस्क्िार आहे. हुशार आहे” पुढे
बोलायला िाझी जीभ अडखळली. िी गप्प झालो.
“िग? त्याने दिल्या?”
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“नाही.” िी म्हटलां. “म्हणजे त्याने किामचत दिल्या असत्या, पण मतने
घेतल्या नाहीत.”
प्रताप गोंधळला.
“का?”
“जाऊ िे. नाही घेतल्या मतने नोट्स. नको म्हणाली.”
“तू िाझी नजर टाळतोयस. नक्कस काय झालां साांग” तो म्हणाला.
“नोट्सच्या बिल्यात त्याने मतच्याकडे काही घाणेरडी िागणी के ली” िी
म्हटलां.
“िाझ्या जवळच्या व्यक्तसला कोणी असा िास दिला असता तर िी त्याचा
कोिळा बाहेर काढला असता” तो सांतापून म्हणाला. “कु लिीपचा काढू ?”
“असे दकती कोिळे बाहेर काढशील रे ? पमहला कोिळा काढल्यानांतरच
तुरुांगात जाशील.” िी म्हटलां. “वॉडाथत सगळयाांच्या सिोर मतने त्याच्या कानपटात
िारली तेवढां पुरे झालां.”
“त्या मजगरबाज िुलीला सलाि. बक्षीस म्हणून मतला तुझ्या नोट्स िे
वाचायला” तो म्हणाला.
“दिल्यायत” िी म्हटलां, “एव्हाना वाचून होत आल्या असतील.”
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२७

वर्थ ६, ऑक्टोबर २१

राजिाता रुग्णालयात सगळया प्रकारचे पेशांट यायचे. नगरपामलके च्या
इतर तीन रुग्णालयात यायचे त्यापेक्षा ते सांख्खयेनेही जास्क्त असायचे आमण
प्रकाराांनीही. आिच्याकडू न एि.डी. होऊन बाहेर पडणार्याने पामहला नाही अशा
प्रकारचा आजार शोधूनही सापडला नसता. आिच्याकडे िानि डॉक्टर होते तेही
कसलेले शल्यतज्ज्ञ होते. मवमवध प्रकारच्या शस्त्रदरया ते इतक्या कु शलतेने करायचे,
कस मविेशाांतून प्रकामशत होणारे शस्त्रदरयाांचे अॅटलासही दफके पडावे. िाझां नशीब
िोर म्हणून िला राजिातात अॅडमिशन मिळाली. िाझां नशीब िोर म्हणून िला
इां टनथमशपिध्ये पिव्युत्तर अभ्यासाची पुस्क्तकां वाचून काढायची बुद्धी झाली. एखािी
कठीण के स आली तर काय करायचां ते िला सहसा पुस्क्तकाांत शोधावां लागत नसे.
पूववी  वाचलेलां आठवायचां. बॉसिांडळी ऑपरे शनां करताना काय करतात ते नुसतां
बघून सिजत असे, त्याांनी सिजावून साांमगतलां नाही तरी चालत असे. एखािां
ऑपरे शन करताना पूववी  वाचलां त्यातलां काही करायची गरज पडली तर ते करता
येत असे. इां टनथमशपिध्ये सगळीच पुस्क्तकां वाचून झाली होती असां नव्हतां. आता
िुसर्या हाउसपोस्क्टिध्ये गायनॅकचा एकच वॉडथ सांभाळायची जबाबिारी िाझ्यावर
असल्यािुळे िला उरलेलां वाचन करायला वेळ मिळत होता. वेळ आनांिात चालला
होता.
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िला फावला वेळ आहे आमण िाझां वाचन बर्यापैकस आहे असां लक्षात
आल्यावर अहुजा िॅडिनी नर्ससगच्या मवद्यार्डिनींना व्याख्खयानां द्यायचां काि
िाझ्यावर सोपवलां.
“काय रे मवजय, तू नसेसची लेक्चसथ घेतोस म्हणे?” बातिी मनमखलपयंत
पोचायला वेळ लागला नाही.
“होय.”
“िजा आहे लेको” असां म्हणून तो गेला.
“मवजय, नसेसची लेक्चसथ तुला एकट्यालाच घ्यायची आहेत कस सगळया
आरे िोंना घ्यावी लागणार आहेत?” मनमखलच्या पाठोपाठ हर्थि चौकशी करायला
आला.
“िला एकट्यालाच घ्यायला साांमगतलांय” िी म्हटलां.
“का रे ?”
“अहुजा िॅडिनी ते ठरवलांय” िी म्हटलां. “का ते जाणून घ्यायचां असेल तर
तू त्याांनाच मवचारावांस.”
“नको, राहू िे” तो अहुजा िॅडिबरोबर बोलायला फारसा उत्सुक दिसला
नाही. “नसेसना काय काय मशकवतोस?”
“आपण मशकतो ते सगळां िी त्याांना मशकवतो” िी म्हटलां.
“त्याांना सिजतां?”
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“हो तर. एकिि हुशार असतात त्या. मडमलव्हरी तर दकती चाांगल्या
प्रकारे करतात ते तू पामहलांच असशील” िी म्हटलां.
हर्थि बाबालॉजीत साईड बाय साईड िास्क्टसथ करत होता असां तो सोडू न
मडपाटथिेंटिधले सगळे आरे िो म्हणत असत. बाबा म्हणजे नसथ आमण लॉजी म्हणजे
शास्त्र. हर्थि रािपाळीच्या नसेसबरोबर वॉडाथत बसून गप्पा िारत असे , चहा पीत
असे आमण त्याांना पटवण्याची स्क्वप्नां बघत असे. त्याांतल्या काही जणींना तो खरां च
आपल्या प्रेिात पडला आहे असां वाटत असे असांही लोक म्हणत. त्याच्या गळयात
धोक्याची घांटा बाांधावी असाही एक ितप्रवाह होता. सध्या त्याचा इां टरे स्क्ट बबली
नावाच्या एका नसथिध्ये होता. तो बर्यापैकस मसिरयस होता असां दिसत होतां, कारण
तो मतच्यासारखा िल्याळी हेल काढू न बोलायला लागला होता.
“तुला कधी वेळ नसेल तर तुला िित म्हणून ती लेक्चसथ िी घेईन” त्याने
ऑफर के ली.
हर्थिने कधी कोणाला चाांगुलपणातून िित के लेली नव्हती. चािडीपण
िेणार नाही आमण ििडी तर नाहीच नाही अशा प्रकारचा तो िाणूस होता.
“िी लक्षात ठे वेन हां” िी म्हटलां. “पण मशकवताना िजा येते रे . एखािां
लेक्चर बुडवावां असां िला वाटत नाही. त्याांतल्या िोन-तीन नसेस तर काय छान
उत्तरां िेतात. िाझ्या फे व्हरे ट आहेत.”
“कोण?” त्याने अपेक्षेप्रिाणे मवचारलां.
“एक बबली म्हणून आहे...” िी िाांबलो आमण त्याच्या चेहर्याकडे पामहलां.
एक शब्िही न बोलता तो उठला आमण चालता झाला. खरां तर बबलीने
िाझ्या एकाही प्रश्नाचां उत्तर दिलां नव्हतां. कोणतीही नसथ िाझी फे व्हरे ट नव्हती,

167

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

बबली तर नव्हतीच नव्हती. पण हर्थिला पामहलां कस असां काहीतरी बोलायची िला
खुिखुिी येत असे. त्याला िागवी  लावलां आमण िी नसेसचां लेक्चर घ्यायला गेलो.
“गुड िॉर्सनग सर” िी वगाथत मशरल्यावर सगळयाजणी उठू न उभ्या
रामहल्या आमण एकसुरात म्हणाल्या.
“बसा, बसा” िी म्हटलां “िी वगाथत आल्यावर उठू न उभां रहायचां नाही असां
िी तुम्हाला साांमगतलां आहे ना? िग तुम्ही का उभ्या रहाता?”
कोणीच काही बोललां नाही.
“तुम्ही उभ्या रामहल्या नाहीत तर तुिच्या िेिन तुम्हाला ीरडतील अशी
मभती वाटतेय का तुम्हाला?”
“होय सर” पमहल्या राांगेतल्या एका िुलीने म्हटलां.
“िेिनला िी काही साांगू शके न असां िला वाटत नाही. एकिा वॉडाथत
खुचवी  नव्हती म्हणून िी टेबलावर बसून फॉम्सथ भरत होतो, तेव्हा िेिन राउां ड
घ्यायला आल्या आमण टेबलावर बसू नका, ते बरां दिसत नाही असां िला
खडसावलां.” सगळया जणी जोरात हसल्या. त्या लहान लहान िुली - हर्थि कसा
काय बाबालॉजी करायचा त्याांच्याबरोबर, असां िाझ्या िनात आलां. िी त्याांना
मशकवायला सुरुवात के ली. िेमडकल स्क्टु डांट्स मशकायचे त्याहून त्या िुली खूपच
जास्क्त िन लावून मशकायच्या. आपण मशकवतो त्याचां चीज होतां असां त्याांना
मशकवताना वाटायचां. िी एक तासाचां त्याांचां लेक्चर सांपवलां. कोणाला काही
अडचणी आहेत का असां मवचारलां. कोणालाही काहीही अडलां नव्हतां असां
सिजल्यावर िी परत मनघालो. बाहेर पडलो, तर सिोरून मिता येताना दिसली.
“काय मिता, आज िोकळी दिसतेयस” िी म्हटलां.
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“आज आिच्या ीटीची धुलाई आहे. त्यािुळे के सेस नाहीयेत. िला
िुसर्या ीटीत पाठवलां नाहीये. म्हणून िी िोकळी आहे.”
“चल, कॉफस प्यायला येतेस?” ‘अ लॉट कॅ न हॅपन ीव्हर कॉफस’ वरचा
िाझा मवश्वास के व्हाच उडाला होता. पण मतच्याबरोबर िोडा वेळ गप्पा िारल्या
कस खूप बरां वाटायचां.
मतने िनगटावरच्या घड्ाळाकडे पामहलां आमण म्हणाली, “चल.”
कँ टीनच्या दिशेने जाता जाता िी म्हटलां, “काहीतरी मबनसलांय.”
“कु ठे काय” ती म्हणाली.
“तू िोकळी आहेस, पण कॉफसबद्दल मवचारलां तर घडयाळाकडे पामहलांस.
िोकळी आहेस हे येवढ्या पटकन मवसरलीस? िोकळी आहेस तर िाझ्या
मडपाटथिेंटिध्ये अशी अध्याथ सकाळी कशी पोचलीस? िला भेटायला आलीयेस, पण
तसां म्हणत िाि नाहीयेस. नक्कस काहीतरी मबनसलांय. काय झालांय?”
“काही नाही रे ” ती म्हणाली.
आम्ही कँ टीनिध्ये पोचलो. कॉफस आली.
“मिता, खोटां बोलतेस तेव्हा तू सुद्धा खूप क्यूट दिसतेस बघ” िी म्हटलां.
मतने िाझ्याकडे चिकू न बमघतलां. िी अमनलसारखां मजवणी फाकू न नाही
तरी बर्यापैकस मस्क्ितहास्क्य के लां.
“काय रे , नसेसना मशकवायला वेळ मिळतो आमण िला भेटायला नाही
मिळत?”
169

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“मनमखल तुझ्या ीटीत आहे, बरोबर?”
ती काही बोलली नाही.
“मवजयची धिाल आहे, असांही म्हणाला, बरोबर?”
ती गप्पच रामहली.
“पन्नास िुलींना एका वगाथत मशकवणां आमण हर्थिसारखां रािी वॉडाथत
एकट्या नसथबरोबर गप्पा िारत बसणां याांच्यात फार फरक आहे. तसलां काही तर
ऐकलां नाहीस ना िाझ्याबद्दल?”
मतने िान हलवली.
“आपल्या मवद्यार्थयांबद्दल िनात िंकवा आचरणात काही भलतांसलतां
असणां हे मशक्षकाांच्या नैमतकतेत बसत नाही, जसां पेशांट आमण डॉक्टरिधल्या
सांबांधाांतही बसत नाही. तू िला ीळखतेस. िी काही भलतांसलतां करे न असां तुला
वाटतां का?”
मतने िान हलवली. ती फारच अस्क्वस्क्ि झालेली दिसत होती. नेहिी
िोकळे पणे बोलणारी िुलगी जेव्हा फक्त िान हलवून सांभार्ण करते तेव्हा मतला
आपण बोलायला तोंड उघडलां तर आवाज िगा िेईल अशी मभती वाटत असते असा
िाझा मसद्धाांत होता.
“तू खूपच अस्क्वस्क्ि दिसतेयस. िाझां िन कु ठे तरी हरवलां असां िाझ्या
लक्षात आलां तर िी तुला सवाथत आधी साांगेन. नक्कस.”
मतने िाझ्याकडे परत एकिा चिकू न पामहलां.
“आमण आता अस्क्वस्क्ितेवरचां रािबाण और्ध िागवूया का?”
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मतने िाझ्याकडे प्रश्नािथक िुद्न
े ां पामहलां.
“आइसरसि” िी म्हटलां.
“चल रे , तुझां आपलां काहीतरीच असतां” ती म्हणाली.
वाचा परत आली हे सुमचन्ह दिसत होतां. िी एका िंकवा जास्क्त नसेसिध्ये
इां टरे स्क्ट िाखवतोय म्हटल्यावर ती अस्क्वस्क्ि झाली म्हणजे मतला िाझ्यात इां टरे स्क्ट
वाटत होता का? कस आपली िैिीच्या भावनेतून वाटणारी िाझी काळजी? िी
मखशात हात घातला. अांगठी असती तर किामचत धीर करून मतच्यापुढे धरली
असती. िनात येईल तेव्हा मखशात अांगठी सापडायला तो काय हॉलीवूडचा मचिपट
होता? िी अांगठी नाही तर नाही, एक चॉकलेट बाहेर काढलां आमण मतच्यापुढे
धरलां. मतने ते पटकन घेतलां, त्याचां वेटन काढू न चॉकलेट तोंडात टाकलां आमण वेटन
पसथिध्ये ठे वून दिलां.
“तू कधीही भेटलीस तर तुला द्यायला होईल म्हणून िी नेहिी मखशात
एक चॉकलेट ठे वूनच दफरतो” िी म्हटलां.
ती िनापासून हसली आमण म्हणाली, “चल रे , तुझां आपलां काहीतरीच
असतां.”
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२८

वर्थ ६, मडसेंबर ९

गायनॅक ीटीत िोन ऑपरे शनाांच्या िध्ये हर्थि आमण त्याचा लेक्चरर
प्रवीण ग्लोव्हबॉल खेळत होते. ग्लोव्हबॉल हा साधारण व्हॉलीबॉलसारखा खेळ
होता, जो बहुतेक प्रवीणनेच बनवला असावा. ऑपरे शनच्या ग्लोव्हिध्ये
फु ग्यासारखी हवा भरली कस तो छान फु गत असे. अिाथत त्याची पाच बोटां सुद्धा
फु गायची. त्यािुळे तो बॉलसारखा काही दिसत नसे. हा फु गा व्हॉलीबॉलसारखा
जड नसायचा. व्हॉलीबॉलच्या कोटाथवर नेट लावतात तसां ीटीत नेट लावायलाही
जागा नव्हती. एक काल्पमनक नेट गॄमहत धरून त्याच्या िोन बाजूांना िोन खेळाडू
उभे रहायचे. एकजण तो ग्लोव्हबॉल हाताने नेटवरून िुसर्या बाजूला िारायचा.
दकतीही जोरात िारला तरी तो अगिी सावकाश तरां गत िुसर्या बाजूला जायचा.
िग मतिून िुसरा खेळाडू बॉल नेटवरून िारायचा, तो तरां गत पमहल्याच्या दिशेला
यायचा. खेळाचा बहुतेक वेळ तो बॉल आपल्या बाजूला के व्हा पोचतो त्याची वाट
बघण्यात जायचा. तरीही प्रवीण आनांिात होता. तो आनांिात होता त्यािुळे हर्थिही
आनांिात असल्यासारखा दिसत होता. िला ीटीचां रमजस्क्टर आणायच्या कािावर
आिच्या लेक्चररने पाठवलां होतां. िी मतिे पोचलो तेव्हा खेळ रां गात आला होता.
स्क्कोर ०-० होता कारण बॉल जमिनीवर पडतच नसे. अगिी कोणी शॉट िारला
तरीही बॉल येवढ्या हळू हळू जमिनीकडे जायचा, कस खेळाडू दकतीही स्क्लो असला
तरी बॉल िाांबवून परत मवरुद्ध बाजूला िारू शकत असे.
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“काय मवजय, एक गेि खेळणार का?” प्रवीणने ऑफर दिली.
“नाही रे बाबा. रमजस्क्टर आण अशी िला आज्ञा आहे” िी म्हटलां.
“कोणी पाठवलांय तुला? सुनीलाने?” सुनीला िाझ्या युमनटची लेक्चरर
होती.
“हो” िी म्हटलां.
“िग जा बाबा तू. तुला उशीर झाला तर ती तुला मपसडू न खाईल.
‘मवजय, तुला नुसतां रमजस्क्टर आणायला पाठवलां आमण तू इतका वेळ काय करत
होतास? िी सराांना साांगीन हां’ सुनीलासारखी िान वेळावत त्याने सुनीलाच्या
आवाजात हे वाक्य म्हटलां. सगळे जण खुश होऊन हसले. सुनीला जवळपास
नसल्यािुळे िीही जोरात हसलो असतो, पण मतचे हेर जाऊन खबर िेतील म्हणून
िी िाफकसां मस्क्ितहास्क्य के लां.”
रमजस्क्टर घेऊन िी मनघालो. तो म्हणाला ते खरां होतां. सुनीलाला
हाउसिनला मपसडायला खूपच आवडायचां. जसा िांगलचा प्रेिमववाह होता, तसा
सुनीलाचाही वगथमििाबरोबर प्रेिमववाह होता. प्रेिात िाणसां आांधळी होतात असां
म्हणतात, ते या िोघींच्या नवर्याांकडे बघून कोणालाही पटलां असतां. आपल्या
गलथफ्रेंड्स आपल्याच वगाथत असताना, त्याांचे स्क्वभाव त्याांच्या लक्षात आले नसतील
हे शक्यच नव्हतां. जे सगळया िुमनयेला दिसत होतां ते दिसत नाही म्हणजे ते नक्कसच
आांधळे झाले होते. ज्या बाया आपल्या हाताखालच्याांना अशा मपसडायच्या, त्या
िुठीतल्या नवर्याांना मपसडत असणारच. त्या नवर्याांचां ते गतजन्िीचां सांमचत बोलत
असणार असा िाझा ग्रह होता. नवर्याांना त्याांच्या इतर काही गोटी खूप आवडत
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असतीलही किामचत, पण िाझां तसां काही नव्हतां. म्हणून िी मपसडू न न घेता ते
रमजस्क्टर मतला वेळेवर द्यावां म्हणून घाईघाईने परत गेलो.
सुनीला िाझी वाट पहात असावी. मतने रमजस्क्टर ताब्यात घेतलां आमण
िला िुसरां काि दिलां.
“मवजय, तुझ्या वॉडाथत िी तीन पेशांट अॅडमिट के ल्या आहेत. पमहलीला
ीव्हरीचा ट्यूिर आहे, िुसरीला गभाथशयाचा फायिॉइड आहे, मतसरीला िुलां होत
नाहीत म्हणून गभथनळया जोडायचां ऑपरे शन करायचां आहे. मतघीही िाझ्या
ीळखीच्या आहेत. येत्या ीटीत िी त्याांची ऑपरे शनां करायला भडभडे सराांना
साांगणार आहे. त्या मतघींच्या ऑपरे शनसाठी लागतात त्या टेस्क्ट्स तू करून घे.”
लेक्चरराांना खाजगी प्रॅक्टीस करायची परवानगी नव्हती. पण सुनीलाच्या
सासर्याांचां नर्ससग होि होतां. मतकडे मतचा नवरा आमण ती गुपचूप प्रॅक्टीस करत
असत हे आम्हाला िामहत होतां. ज्या पेशांटाांना मतिला खचथ परवडत नसेल त्याांना ती
राजिातात आणत असे. पण भडभडे सराांना त्याांची ऑपरे शनां करायला साांगण्याचां
कारण िला सिजलां नाही. कारण सिजलां नाही तरी आपल्याला काय करायचांय ते
िला सिजलां होतां. िी त्या कािाला लागलो.
िुपारच्या जेवणाच्या वेळी परवेझ भेटला. कु ठच्याही अडचणीवर
त्याच्याकडे उपाय असायचा. लेक्चरराांिध्ये तो सगळयात मसमनयर होता. सगळया
बॉस िांडळींची अांडीमपल्ली त्याला िामहत होती. त्याला िी सुनीलाच्या या तीन
पेशांटाांबद्दल साांमगतलां.
“प्रायव्हेटिध्ये स्क्वतः पैसे घेतलेले असताना ती भडभडे सराांना मतघींची
ऑपरे शनां करायला साांगणार आहे, त्यातली गोि िला कळली नाही” िी म्हटलां.
“तुला काय वाटतां?”
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तो हसला.
“का हसलास रे ?”
“तोंडावरून वाटते तशी सुनीला साधी नाहीये. एकिि पोचलेली आहे. ही
मतची एकिि प्रगत अशी चाल आहे. ती काय करणार हे िी तुला आत्ता साांगू कस
कागिावर मलहून िेऊ? तू तो कागि बांि मलफाफ्यात ठे व आमण ऑपरे शन मिएटर
सांपलां कस उघडू न जे घडलां तसांच िी मलहीलांय कस नाही ते ताडू न बघ.”

“आत्ताच साांग. िी कोणालाही साांगणार नाही” िी म्हटलां.
“आधी िला साांग येत्या ीटीच्या यािीत भडभड्ाांची एखािी नोटके स
आहे का?”
“एक पेशांट आहे” िी म्हटलां. खाजगी प्रॅक्टीसिधून राजिातात आणलेल्या
पेशांटला नोटके स असां म्हणायचे.
“भडभडे सकाळी आले कस प्रिि आपली नोटके स करतील. िग सुनीला
त्याांना त्या मतघींिधली एक के स करा असां म्हणेल. ते हो म्हणतील. पेशांटला
अन
ॅ ास्क्िेमशया िेऊन झाला, कस भडभडे म्हणतील, ‘सुनीला, तूच कर ही के स’. िग
आज्ञाधारक िुलासारखां तोंड करून सुनीला ती के स करून टाके ल. िग ती सराांना
आपली िुसरी के स करा अशी मवनांती करे ल. ते हो म्हणतील. मतला अॅनास्क्िेमशया
िेऊन झाला कस ते म्हणतील...”
“सुनीला, तूच कर ही के स, होय ना?”
“बरोबर” तो म्हणाला.
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“िग मतसर्या के सच्या बाबतीत हेच होईल” िी म्हटलां.
“तू हुशार आहेस” परवेझ म्हणाला.
“पण येवढां सगळां करायची काय गरज आहे? मतने सराांना के स करा असां
म्हणायचां, िग सराांनी मतला ती के स करायला साांगायचां आमण मतने ती करायची.
हा द्ामवडी प्राणायाि वाटतो रे .”
“या सिीकरणातला एक घटक तू लक्षात घेतलेला नाहीस” तो म्हणाला.
“कोणता?”
“एिेिेि.” एिेिेि म्हणजे एि.एि.िेहता. ते आिच्या युमनटिध्ये कमनष्ठ
िानि डॉक्टर होते.
“भडभडे िर ीटीत िोन के सेस ऑपरे ट करतात, म्हणून एिेिेिना सुद्धा
िोन के सेस करायच्या असतात. सुनीलाला त्याांना आपली एकही के स करायला
द्यायची नसणार बघ. भडभड्ाांनाही एिेिेि फारसे आवडत नाहीत. त्याांना एकच
के स करायला द्यायची आमण सुनीलाला मतच्या तीन के सेस करायला द्यायच्या तर
हा एकच िागथ आहे.”
“पण ...”
“ीटी होऊन तर जाऊ िे. िी साांमगतलां तसां होतां कस नाही ते बघ. िग पुढे
काही प्रश्न उरले तर िला मवचार” तो म्हणाला.
िी िान डोलावली.
परवेझचा शब्ि न् शब्ि खरा झाला. सगळे जण म्हणत कस परवेझ द्टा
होता. िीही त्याला िानत असे. पण हे म्हणजे गारुडच वाटत होतां. िी त्याला
सांध्याकाळी गाठलां.
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“काय, िी म्हटलां तसां झालां ना?” त्याने मवचारलां.
“हो” िी म्हटलां. “आता िला िोन प्रश्न पडलेयत.”
“मवचार.”
“पमहला प्रश्न म्हणजे तुला ज्योमतर् सिजतां का? इतकां अचूक साांगायला
कसां काय जिलां तुला?”
‘हे िोन प्रश्न झाले, एक नाही’ असां तो म्हणाला नाही. आिच्या
मडपाटथिट
ें िधली इतर िाणसां आमण परवेझ याांच्यािध्ये अनेक फरक होते, त्याांतला
हा एक.
“अरे , सोपां आहे. इमतहासाची पुनरावॄत्ती होत असते. सुनीलाने ही युक्तस
पूववी  बर्याचिा वापरून झालेली आहे.”
“ीके . आता िुसरा प्रश्न म्हणजे भडभडे सुनीलाला हवां ते का करतात?”
“डोळे उघडे ठे वून वावरला असतास तर तुला हा प्रश्न पडला नसता” तो
म्हणाला. “मतच्या पाश्वथभागाला मचिटा काढताांना त्याांना तू कधी पामहलां नाहीस
का?”
िी शरिलो. तसां काहीतरी पूववी  पामहलेलां िला आठवलां. तो भास असावा
असां सिजून िी ते तेव्हा सोडू न दिलां होतां.
“तुिच्या युमनटिधल्या त्या िोघाांना नाही तरी इतर कोणाला तरी या
गोटीची शरि वाटतेय ही आनांिाची गोट आहे” तो म्हणाला.
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२९

वर्थ ६, मडसेंबर २४

अन
ॅ ास्क्िेमशयाच्या आरे िोंना एकािागून एक करत सगळया ऑपरे शन
मिएटराांत काि करायला पाठवत असत. एक दिवस मिता िाझ्या ीटीत आली.
िला त्याचा पत्ताच नव्हता. नेहिीप्रिाणे पेशांटला ीटीत घ्यायचां, मतचां ऑपरे शन
पार पडलां कस मतला ऑपरे शन टेबलावरून ऑब्झव्हेशनच्या कक्षात न्यायचां आमण
पुढच्या पेशांटला टेबलावर घ्यायचां अशा धावपळीत िी होतो. अशा गोटींिध्ये
मवलांब झाला तर हाउसिनला धारे वर धरलां जायचां. असां वारां वार घडायला लागलां
कस त्या हाउसिनला ऑपरे शनां करायला मिळणां किी किी व्हायचां. याचां कारण
त्याला उगाच धावडवणां िंकवा छळणां हे नव्हतां. िुपारी एक वाजल्यानांतर नवी पेशांट
ऑपरे शनसाठी घेता येत नसे. िग उरलेल्या पेशांटाांना पुढच्या ीटीपयंत िाांबावां
लागत असे. याचां िुसरां कारण असां होतां कस विरष्ठ डॉक्टराांचां ऑपरे शनां करून
सिाधान झाल्यामशवाय आरे िोंना ऑपरे शनां करायला मिळत नसत. जर आजच्या
ीटीत त्याांचा रिाांक लागला नाही, तर पुढच्या ीटीत तो रिाांक राखून ठे वला
जात नसे. तेव्हा परत विरष्ठाांपासून ऑपरे शनां करायला सुरुवात होत असे.
ऑपरे शनाांसाठी जो वेळ आवश्यक असायचा, तो काही किी करता येत नसे. त्यािुळे
पेशांट ीटीत घेणां आमण बाहेर काढणां अशा गोटींतच काय तो वेळ वाचवता येत
असे. त्या दिवशी िला स्त्रीनसबांिीचां म्हणजे ‘टीएल’चां ऑपरे शन करू द्यायचां ठरलेलां
होतां. पण जर वेळ पुरला नसता, तर िाि िला ते ऑपरे शन करायला मिळालां
नसतां.
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“काय मवजय, लक्ष कु ठे आहे? िी ीटीत आहे म्हटलां” मिताचा आवाज
कानाांत पडला आमण िी चिकलो. ती ीटीत असणां िला अपेमक्षत नव्हतां.
“अरे , आजपासून तुला आिच्याकडे पोचस्क्टग मिळालांय का?” िी मवचारलां.
“िोन िमहने?”
“आजपासून नाही. चाांगले पाच दिवस झाले िला इिे येऊन. आमण िोन
नाही, एकच िमहना” ती म्हणाली.
तोंडावर िास्क्क असूनही िाझां तोंड पडलेलां मतच्या लक्षात आलां असावां.
“तू भेटतोस कु ठे ? कॉिरडॉरिध्ये दिसलास तरी एक्सप्रेस िेनसारखा सुसाट
असतोस. तुला मवजय एक्सप्रेस म्हणतात, िामहत आहे?”
“हां?” हे िला नवीनच होतां.
“हां!” ती म्हणाली.
“अगां, प्रसूतीशास्त्राची पोस्क्ट म्हणजे धावपळीची पोस्क्ट असते. कधी िूल
गुििरलेलां असतां, कधी खूप रक्तस्त्राव असतो, कधी बाई अडलेली असते. धावपळ
के ली नाही तर एखािे वेळी िुलाचा नाहीतर िातेचा जीव जाऊ शकतो. हौस
म्हणून नाही िी धावपळ करत.”
“ते बरोबर. पण आयुष्यभर असाच धावत राहणार आहेस का?”
“मिता, आपल्याकडे करावी लागणारी ही धावपळ आहे ना, ती
व्यवस्क्िापनातल्या िुटींिुळे जास्क्त आहे. जर सवथ गोटी नीट मवचार करून, योजना
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आखून के ल्या तर बरीचशी धावपळ किी होईल. काही काही गोटी अनपेमक्षतपणे
घडत असतात. दकतीही योजनाबद्ध काि के लां तरी अशा आपत्कालीन घटना घडतच
राहणार आमण त्याांच्यासाठी धावपळ करत रहावी लागणारच. तुझ्या मडपाटथिेंटचां
बघ. कार्डडअॅक अरे स्क्ट, एम्बॉमलझि, अमर्हमाया असां काही घडलां तर तुला अशी
धावपळ करावी लागत असेलच ना? आपण डॉक्टर व्हायचां ठरवलां तेव्हाच धावपळ
आपल्या नशीबी आली बघ.”
“खरां आहे तू म्हणतोस ते” ती म्हणाली. “कसा आहेस?”
“चाललांय” िी म्हटलां. एि.बी.बी.एस. करताना रोज भेटणारे आम्ही
आता वेगवेगळया मडपाटथिेंटाांिध्ये गेल्यावर िमहना िमहना भेटत नसू. िग कधी
भेटलो कस कसा आहेस आमण कशी आहेस असां सांभार्ण व्हायचां.
‘ीटीच्या महरव्या कपड्ात, डोक्यावर टोपी आमण तोंडावर िास्क्क
असूनही छान दिसतेयस’ असां म्हण मतला’, खूप दिवसाांनी प्रताप कानाांत
पुटपुटल्याचा िला भास झाला. िला तसां म्हणायचां धाडस झालां नाही, कारण एक
तर िला ते कधीच होत नसे, आमण िुसरां म्हणजे आजूबाजूला मतच्या आमण िाझ्या
मडपाटथिेंटची येवढी िाणसां असताांना िाझी काय मबशाि होती असां काही
म्हणायची?
“जाते. िाझी के स इां ड्ूस होतेय” ती म्हणाली. त्याच के ससाठी िला
आिच्या सराांच्या िितनीसाची भूमिका बजावायची होती. म्हणून िी सुद्धा वॉश
अप व्हायला गेलो.
ऑपरे शन चालू असताना िधूनच मतच्याकडे एखािा चोरटा िॄटीक्षेप
टाकण्यापमलकडे िला काही जिलां नाही. िाझ्या ‘टीएल’ला स्क्पायनल अॅनास्क्िेमशया
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द्यायचां काि मतच्यावर आलां, कारण टीएल आमण त्याचा अॅनास्क्िेमशया ही कािां
चलबूटटबूांची सिजली जायची, आमण आपापल्या मडपाटथिेंटाांिध्ये आम्ही िोघां
चलबूटटबू होतो. मिता वॉश अप होऊन आली. मतने महरवा मनजंतुक गाउन आमण
ग्लोव्हज घातले. िािाने पेशांटला स्क्पायनलसाठी पोमझशन दिली. मिताने जांतूनाशकां
लावून पेशांटची पाठ साफ के ली आमण मतच्यावर मनजंतुक टॉवेल पसरला. इां जेक्शन
िेण्यासाठी मतने हातात मसटरज घेतली आमण मतचां लक्ष िाझ्याकडे गेलां. िी
डोळयाांनी मतला ‘आगे बढो’ के लां. पेशांटच्या पाठीत सुई टोचताना क्षणभर मतचा
हात िरिरला. पण नांतर िाि मतने मस्क्िर हाताांनी स्क्पायनल दिला. िािाने पेशांटला
आडवां झोपवलां. मिता स्क्पायनलची लेव्हल कु ठपयंत पोचली ते बघत होती तोपयंत
िी वॉश अप होऊन आमण गाउन आमण ग्लोव्हज घालून आलो. िला ऑपरे शनसाठी
िित करणारी स्क्टु डांट बाबा तयार उभी होती. िी पेशांटच्या पोटाला जांतूनाशकां
लावली. िग बाबाने आमण िी मिळू न पेशांटच्या पोटावर मनजंतुक टॉवेल पसरले.
िािाने ऑपरे शनची इां स्क्ूिेंट्स ठे वलेली िेयो िॉली बाजूला आणून लावली.
“िी बघतेय म्हणून टेन्शन घेऊ नकोस” िाझ्या बाजूने जाताना मिता
पुटपुटली. िी मतच्याकडे बमघतलां. िास्क्कच्या िागून मतचे डोळे मिमश्कलपणे हसले.
िला लगेच जरासां टेन्शन आलां.
“मसस्क्टर, िॉप आमण इां स्क्ूिेंट काउां ट” िी म्हटलां. बाबाने िला घेतलेली
सगळी इां स्क्ूिेंट्स आमण िॉप्स िोजून िाखवले.
“टू र्थड फोसेप्स” िी म्हटलां. “सेन्सेशन बघतोय” असां म्हणून बाबाने
दिलेल्या फोसेप्सने िी पेशांटच्या पोटावरची त्वचा बेंबीजवळ पकडली. पेशांटला
िुखलां नाही.
“स्क्कालपेल” िी म्हटलां. बाबाने िाझ्या हातात स्क्कालपेल ठे वलां. िी
पेशांटच्या पोटावर स्क्कालपेलने कापण्यापूववी  पेशांटच्या डोक्याच्या पमलकडे मतच्या
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नाडीवर बोट ठे वून उभ्या असलेल्या मिताकडे पामहलां. ती िाझ्याकडेच बघत होती.
िी वळलो आमण पेशांटच्या पोटाची त्वचा िीड सेंटीिीटर कापली.
“मसस्क्टर, िॉप” िी म्हटलां. मतने िला िॉप दिला. िी कापलेल्या जागी
आलेलां रक्त िटपलां. आमण नांतर िी मिताला मवसरलो. पोट उघडू न, िोन्ही
गभथनमलका बाांधून पोट मशवून बांि के ल्यावर पोटाला नेचसग लावलां, आमण िग
नेहिीच्या सवयीने म्हटलां, “मसस्क्टर, िँक यू”, िग पेशांटच्या डोक्याच्या दिशेला
वळू न म्हटलां “अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट िॅडि, िँक यू” आमण िग िाझ्या लक्षात आलां कस नेहिी
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट िॅडि असायच्या मतिे मिता उभी होती. िी गोंधळलो.
“यू आर वेलकि” मिता म्हणाली.
ीटी सांपली आमण आम्ही बाहेर पडलो, तेव्हा िला मिताने गाठलां.
“काय रे , िला अॅनास्क्िेिटस्क्ट िॅडि म्हणालास अां?”
“अग, िुद्दाि नाही म्हटलां. ते ऑपरे शन करताना तू अॅनास्क्िेमशया दिला
होतास आमण मतिे उभी राहून िाझां ऑपरे शन बघत होतीस ते िाझ्या लक्षात
रामहलां नाही. िग ऑपरे शन सांपल्यावर नेहिीप्रिाणे सवईने िी ‘अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट
िॅडि, िँक यू’ असां म्हटलां. सॉरी.”
“नाही रे , गांित के ली. िी म्हणते ते ऐकू न उगाच चढू न जाऊ नकोस. तू
ऑपरे शन फार छान के लांस. तुझां सगळां लक्ष त्यात कें दद्त झालेलां होतां. िला असां
वाटतां कस तू ना खूप फोकस्क्ड आहेस. ऑपरे शन करतानाची तुझी एकाग्रता आपल्या
बॅचच्या, िंकवा रमजस्क्िार झालेल्याांच्या बॅचच्या आरे िोंपेक्षा खूपच जास्क्त दिसते. िी
गेलां वर्थभर बघतेय ना सगळयाांना.
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“िी ऑपरे शन करताना तुला मवसरलो म्हणून शालजोडीतला िारत
नाहीयेस ना?” िी मवचारलां.
“नाही रे . िनात आलां ते साांमगतलां. तू आहेस ना, तसाच नेहिी रहा.”
आिचां सांभार्ण सांपताना मिता असां काहीतरी जडजड बोलली आमण
िाझां िन चरकलां. ती मनरोपाचां वगैरे तर बोलत नव्हती ना?
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३०

वर्थ ७, जानेवारी ५

िी जसजसा मसमनयर होत गेलो, तसतशी िाझ्यावरच्या फु कटच्या
कािाांत भर पडायला लागली. अहुजा िॅडिनी नर्ससगच्या मवद्यार्डिनींना
मशकवण्याचां आपलां काि िाझ्या गळयात िारलां होतां. त्याचे येणारे पैसे िाि त्याांनी
स्क्वतःकडेच ठे वणां पसांत के लां होतां. िला मशकवायला आवडायचां म्हणून िी
मबनपैशाांचां मशकवत रामहलो होतो. मशक्षणाची ीढ असलेल्या आमण वयानुसार
तल्लख िेंिू असणार्या मवद्यार्थयांना मशकवताना िजा यायची, ती िोड्ाशा
पैशाांपेक्षा खूप जास्क्त िोलाची होती म्हणून िी मशकवायचो. िाझे हे मवचार
एण्डींना कसे कळले, कस कळलेच नाहीत ते काही िला सिजलां नाही. काही असो,
त्याांनी एि.बी.बी.एस. च्या मवद्यार्थयांना मशकवण्याचां काि िाझ्या डोक्यावर
टाकलां. एण्डी म्हणजे डॉक्टर नीना िोशी. त्या पारकर सराांच्या हाताखाली कमनष्ठ
िानि प्रोफे सर होत्या. अहुजा िॅडिनी िला त्याांच्या वाटणीचा नर्ससगचा सगळा
अभ्यासरि मशकवायचां काि दिलां होतां. एण्डींना कॉलेजने एि.बी.बी.एस.ची चारपाचच लेक्चसथ दिलेली होती. लेक्चसथचा आकडा पामहला तर एण्डींनी िला दिलेलां
काि अहुजा िॅडिनी दिलेल्या कािापेक्षा खूपच किी होतां. पण एि.बी.बी.एस.च्या
मवद्यार्थयांना मशकवण्याचां काि जास्क्त कठीण होतां. नर्ससगच्या स्क्टु डांट्सना
मशक्षकाांबद्दल आिर असायचा. मशक्षकाांची जिेल तेव्हा टर उडवायच्या इच्छेने त्या
लेक्चरला येत नसत. काहीतरी मवमचि प्रश्न मवचारून मशक्षकाांना अडचणीत
आणण्याचा प्रयत्न करत नसत. लेक्चर चालू असताना िुसर्याच गोटींत िन रिवत
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नसत. एि.बी.बी.एस.च्या मवद्यार्थयांना या सगळया कला अवगत असत. त्याांना
मशकवणां हे खूपच आव्हानात्िक होतां. नशीबाने िला त्याांच्या सगळया नाड्ा
बरोबर ठाउक होत्या, कारण िोनच वर्ांपूववी  िी त्याांच्यासारखाच मवद्यािवी  होतो.
नाहीतर िी काही त्याांच्यापुढे तग धरला नसता. एण्डींना एरवी िाझां कौतुक
करण्यासाठी काही गोट सुचली नसली तरी आपली लेक्चसथ घेण्यासाठी िाि िी
त्याांना योग्य वाटत होतो.
“मवजय, िाझी एि.बी.बी.एस.च्या मवद्यार्थयांसाठी चार लेक्चसथ असतात.
त्याांतलां पमहलां आज िुपारी बारा वाजता आहे. ते िी तुला घेऊ िेतेय.”
घेऊ िेतेय? म्हणजे िला काि िेणां हे िाझ्यावरच उपकार हां?
“असां आव्हानात्िक काि करून तुझा शैक्षमणक आमण वैयमक्तक मवकास
होईल. िाझ्या रमजस्क्िारलाही िी हे काि िेत नाहीये, कारण तू खूप पुढे जाशील
असां िला वाटतांय. लेक्चरचा मवर्य मसझेिरयन सेक्शन हा आहे. बेस्क्ट ऑफ लक.”
त्याांच्या रमजस्क्िारने त्याांना चक्क नाही असां साांमगतलां असावां, नाहीतर त्या
िाझ्याकडे आल्या नसत्या.
“पण िॅडि, आता लेक्चरला फक्त अधाथ-एक तासच रामहलाय. येवढ्या
िोड्ा वेळात लेक्चरची तयारी करणां जरा कठीण जाईल” िी म्हटलां.
“अरे , तू हुशार आहेस. तुला तयारी करायची काय गरज आहे? जा,
िुलाांपुढे उभा रहा, लेक्चर िे, आमण परत ये. िाझी खािी आहे तुला काहीही
अडचण येणार नाही” असां म्हणून बाई गुल झाल्या.
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िुलाांना त्याांचां लेक्चर िी घेतलेलां दकतपत िानवलां असतां कोण जाणे.
नाही म्हटलां तरी त्या िला वीसएक वर्ं मसमनयर होत्या. इतक्या वर्ांचा अनुभव
त्याांच्या गाठीला होता. मवद्यार्थयांना त्याांच्या ज्ञानाचा फायिा नक्कसच झाला असता.
त्याांनी मशकवलां असतां ते सगळां िी मशकवलां असतां याबद्दल िाझ्या िनात शांका
नव्हती, कारण िाझां वाचन तसां चाांगलां होतां. नव्हता तो अनुभव. िुसरा हरकतीचा
िुद्दा असा होता, कस काही काही िुलां त्याांचां लेक्चर बघायला जात असत. लेक्चर
बघणां म्हणजे त्याांना बघणां. एण्डी तशा खाऊन मपऊन सुखी दिसत असत. का कोण
जाणे, त्याांना त्याांचा पिर जागेवर ठे वणां अमजबात जित नसे. तो सरकू न खाली
पडलाय हे त्याांना बहुधा मशकवण्यावर लक्ष कें दद्त असल्यािुळे बराच वेळ लक्षात
येत नसे. आिच्या बॅचची िुलांसुद्धा त्याांचां लेक्चर बघण्यासाठी िोठ्या सांख्खयेनां जात
असत, आमण मसमनयर िांडळीही तसां करत असत असां िी ऐकू न होतो. तर आपण फस
भरलेली असताना हा आरे िो, त्यातून पुरुर् आरे िो त्याांच्याऐवजी मशकवायला
आला म्हणजे आपले फसचे पैसे वसूल झाले नाहीत असां त्या िांडळींना वाटणां
साहमजक होतां. अिाथत एण्डींच्या इच्छेप्रिाणेच िी लेक्चर घ्यायला जात
असल्यािुळे तो िाझा प्रॉब्लेि नव्हता. िाझा िुख्खय प्रॉब्लेि अध्याथ तासात
लेक्चरसाठी िानमसक तयारी कशी करायची हा होता. अडचणीच्या वेळी एकच
िाणूस कािी यायचा, तो म्हणजे परवेझ. िी त्याला ीटीत जाऊन भेटलो. मिता
दिसली, पण मतला हाय करण्याहून जास्क्त वेळ िेता येणां शक्य नव्हतां. िी िाझा
प्रॉब्लेि परवेझला सिजावून साांमगतला. ऑपरे शन करता करता त्याने िला
युक्तसच्या चार गोटी साांमगतल्या. तेवढ्या तयारीवर िी बारा वाजता लेक्चर
घ्यायला पोचलो.
परवेझच्या शब्िात साांगायचां तर वगाथत सुिारे तीस एक राक्षस आमण
पांचवीस एक पर्या बसल्या होत्या. एक िोन अभ्यासू िुलां वह्या उघडू न पेनां
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सरसावून बसलेली होती. िला बघून काही राक्षसाांच्या चेहर्यावर मनराशा िाटू न
आली. एण्डींच्या जागी हा कोण उपटसुांभ आला असा भाव त्याांच्या चेहर्याांवर
आला होता. काही जणां प्रििच एण्डींच्या लेक्चरला आलेले असावेत. त्याांना िीच
डॉक्टर एण्डी होतो असां वाटलां होतां.
“एण्डीसर आलेत” असां शेजारचीच्या कु शीत कोपर ढोिसून पमहल्या
राांगेतली एक िुलगी कु जबुजली ते िला ऐकू आलां.
“गुड आफ्टरनून” िी म्हटलां. “िी डॉक्टर मवजय पाटील. िला डॉक्टर
िोशींनी तुिचां लेक्चर घ्यायची मवनांती के ली म्हणून िी आलो आहे.”
खरां साांगायचां तर एण्डींनी िला मवनांती के ली नव्हती, तर ते काि िाझ्या
िािी िारलां होतां. पण येवढ्या िोठ्या डॉक्टराांनी िला मवनांती के ली म्हणजे िी
सॉमलड ग्रेट असा कोणीतरी असणार असा त्या पोराांचा सिज झाला असता आमण
त्याला िाझी काही हरकत नव्हती.
“पमहली गोट म्हणजे तुिचा हजेरीचा हक्क. ज्याांना ह्या लेक्चरला बसायचां
नसेल त्याांनी िी फळयावर लेक्चरचा मवर्य मलहायला वळे न तेव्हा खुच्याथ
सरकवल्याचा आमण पायाांचा आवाज न करता मनघून जावां. एकिा िी हजेरी घेतली
कस नांतर िाि वगथ सोडू न जायला मिळायचां नाही.”
िी वळलो आमण फळयावर लेक्चरचा मवर्य मलमहला. िग िी वगाथकडे
परत वळलो. कोणीही वगथ सोडू न मनघून गेलां नव्हतां.
“िुसरी गोट म्हणजे तुिची हजेरी. आता िी हजेरीचा कागि वगाथत
दफरवणार आहे. प्रत्येकाने आपापल्या नावासिोर सही करायची आहे. िहा
मिमनटाांत कागि िाझ्याकडे परत आला पामहजे. नांतर िी वगाथत िुलां दकती आहेत ते
िोजेन. जर सह्याांच्या आकड्ापेक्षा िुलां किी भरली तर तुिच्यापैकस कोणीतरी
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इतराांच्या खोट्या सह्या के ल्या हे मसद्ध होईल. ते कोणी के लां हे जर िला सिजलां
नाही तर त्याबद्दल िी सवांना अनुपमस्क्ित िाांडेन. तसां होऊ नये असां जर तुम्हाला
वाटत असेल तर तुम्ही शेजारच्याांवर नजर ठे वायची आहे. कोणी असां करताना
दिसलां तर त्याला वेळीच िाांबवायचां आहे. लक्षात आलां का?”
हे पाणी वेगळां च आहे हे एव्हाना राक्षसाांच्या लक्षात आलां होतां. पर्याां चे
डोळे मवस्क्फारलेले होते. स्क्कॉलर िांडळी आपलां मवनाकारण नुकसान होईल म्हणून
चचतेत पडलेली दिसत होती. सवांना अनुपमस्क्ित िाांडण्याचा िाझा मवचार नव्हता.
पण मभती घालताना आपला तसा मवचार नाही हे सिजू द्यायचां नसतां. हजेरीचा
कागि वगाथत दफरू लागला.
“मतसरी गोट म्हणजे िाझां मशकवणां सुरू असताना फक्त िाझाच आवाज
िला ऐकू आला पामहजे. कोणाला काही सिजलां नाही तर लेक्चरनांतर प्रश्न
मवचारायला वेळ दिला जाईल. पण कोणी खोडसाळपणा के लेला िला आवडणार
नाही.”
वगथ गप्पच रामहला. म्हणजे ते सगळयाांना सिजलां असावां असां गॄमहत
धरून िी मशकवायला सुरुवात के ली. मशकवताांना पर्याांकडे बघायचां नाही, त्याांच्या
नजरे ला नजर मभडवायची नाही, नाहीतर मशकवण्यावरचां लक्ष उडू शकतां असां
परवेझने िला साांगून ठे वलां होतां. त्या्च्या सल्ल्याप्रिाणे िी त्याांच्या डोक्याांच्या
वरती सुिारे फू टभर अांतरावर नजर ठे वून मशकवलां. त्यािुळे अमजबात अडचण
आली नाही. िधून िधून फळयावर मलमहण्यासाठी वळलो तेव्हा कोणीही वगाथतून
पळू न जायचा प्रयत्न के ला नाही. िुलां झोपी जाऊ नयेत म्हणून िी िधून िधून त्या
मवर्याशी सांबांमधत चार गितीिार गोटी साांमगतल्या. तेव्हा पर्याांच्या बरोबरीने
राक्षसही िनापासून हसले. तास सांपायला सुिारे पाच मिमनटां उरलेली असताना िी
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मशकवणां आवरतां घेतलां आमण कोणाला काही प्रश्न आहेत का असां मवचारलां.
कोणालाही काहीही प्रश्न पडले नव्हते.
“िी आता डोकस िोजणार नाही, कारण िला िुसरां जास्क्त िहत्वाचां काि
आहे. पण त्याचा अिथ पुढच्या लेक्चरच्या वेळीही िी डोकस िोजणार नाही असा
नक्कसच नाही. िी त्या बाबतीत बेभरवशाचा आहे असां तुम्ही सिजावां. तेव्हा जर
कोणी अनुपमस्क्ित मिि-िैमिणींच्या खोट्या सह्या के ल्या आमण जर ते पकडलां गेलां,
तर एकिा िाफ करा असां िला साांगायचां नाही.”
तासभर यशस्क्वीपणे मशकवून झाल्यावर िला अमतआत्िमवश्वास आला
असावा. परवेझने साांमगतलां होतां ते िी मवसरलो आमण सहज पमहल्या राांगेत
बसलेल्या पर्याांकडे नजर टाकली. लेक्चर सांपलां तरी त्या िाझ्यावर नजर रोखून
होत्या. त्याांच्या िध्यभागी बसलेली एक गोरी, घारी िुलगी तर जरा जास्क्तच
रोखून बघत होती. मतच्या नजरे ला नजर मभडवायला नको होतां असां िला नजर
मभडवून झाल्यावर वाटलां. मिताने कॉलेजच्या वार्डर्क सिारां भात गाणां म्हटलां होतां
तेव्हा गाणां सांपलां तरीही िी मतच्याकडेच िांििुग्ध झाल्यासारखा नजर लावून
बसलो होतो, तशी ती बसली होती. िी मभडलेली नजर काढू न घेतली, टेबलावर
ठे वलेले हजेरीचे कागि उचलले आमण वगाथतून बाहेर पडलो.
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३१

वर्थ ७, जानेवारी १७

िाझ्या अपेक्षेप्रिाणे एण्डींनी आपली सगळी लेक्चसथ घ्यायचां काि
िाझ्यावर टाकलां. िाझी िोन लेक्चसथ होऊन गेल्यावर एकिा रािी साडेनऊ वाजता
लेबर वॉडाथत येऊन ती गोरी आमण घारी िुलगी िला भेटली. मतचां नाव सुनीता
होतां असां मतनेच िला साांमगतलां. िुसर्या लेक्चरच्या वेळीच िला मचन्हां काही बरी
वाटत नव्हती. िुलाांना िाझां मशकवणां आवडत होतां. िला त्याांच्या डोक्याांच्या एक
फू ट वर नजर रोखून मशकवावां लागत नव्हतां. सगळां ठीक चाललां होतां. पण पमहल्या
राांगेत बसलेली ती गोरी आमण घारी िुलगी िाझ्याकडे जरा जास्क्तच लक्ष िेत होती
असां िला वाटायला लागलां होतां. एक तर िी बोललेला शब्ि न् शब्ि ती वहीत
उतरवून घेत होती. हे काही आक्षेपाहथ नव्हतां. पण ती िाझ्याकडे बघायची तेव्हा
मतची नजर इतकस स्क्वप्नाळू दिसायची कस िला मभतीच वाटायला लागली होती.
त्या वयात िुली सहज फसतात. िला कोणाला फसवायचां नव्हतां. कोणाला
मझडकारून िुखवायचांही नव्हतां. ती िुलगी चाांगली होती. पण िाझां िन मितात
गुांतलां होतां. एका वेळी िोन िंकवा त्याहून जास्क्त िुलींिध्ये िन गुांतवणारे िहाभाग
असतात, पण िी त्यातला नव्हतो. फार गुांता होण्यापूववी  िािला सोडवायला हवा
होता. शेवटी िी ठरवलां कस हे काि आपल्या एकट्याच्याने होण्यासारखां नाही,
आपल्याला िितीची गरज आहे. िी मिताला ीटीत जाऊन भेटलो.
“मिता, िाझां तुझ्याकडे काि आहे. कधी िोकळी होशील?”
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“सांध्याकाळी चार वाजता चालेल?”
“चालेल. कँ टीन?”
“ठीकाय. कँ टीनिध्ये येते.”
बरोबर चार वाजता मिता कँ टीनिध्ये आली. िी मतची वाटच बघत
होतो.
“कॉफस?” िी मवचारलां.
“हो” ती म्हणाली. ती ििलेली दिसत होती. मतला िित कर म्हणायला
ही वेळ योग्य आहे कस नाही, असां िाझ्या िनात आलां.
“ििलेली दिसतेयस. आत्ता बोलू कस पुन्हा कधीतरी?” िी मवचारलां.
“आत्ताच बोल. तुझां कधी काही काि नसतां. काहीतरी िहत्वाचां
असल्यामशवाय तू िला बोलावणार नाहीस.”
“मिता, डॉक्टर िोशींनी एि.बी.बी.एस.ची आपली लेक्चसथ घ्यायचां काि
िाझ्या डोक्यावर टाकलांय. िाझी आतापयंत िोन लेक्चसथ घेऊन झालीयेत. फु कटचां
काि असलां तरी िला मशकवायला आवडतां आमण एि.बी.बी.एस.ची िुलां हुशार
असल्यािुळे त्याांना मशकवणां आव्हानात्िक असतां म्हणून िी उरलेली िोन
लेक्चसथसुद्धा घेणार आहे. िाझ्यावर त्याचा काही ताण वगैरे पडत नाहीये. पण एक
जराशी नाजूक अडचण उभी रामहली आहे. त्यासाठी िला िित पामहजे आहे.”
नाजूक अडचण म्हटल्यावर मिता एकिि सतकथ झाली.
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“हां?” ती म्हणाली.
“लेक्चरला एक िुलगी येते. मतला िाझ्या मशकवण्यापेक्षा िाझ्यातच
जास्क्त इां टरे स्क्ट दिसतोय.”
“कशी आहे?” मिताने मवचारलां.
“गोरी आमण घारी” िी म्हटलां.
मिता स्क्तब्ध झाली.
“मिता?”
“अां... ..नाव काय मतचां?”
“सुनीता” िी म्हटलां.
“तुला कशावरून वाटलां कस मतला तुझ्यात इां टरे स्क्ट वाटतोय?”
आता मिताला कसां साांगायचां कस मतच्या नजरे त तसां दिसत होतां ?
पुरुर्ाांना अशा गोटी कळतात असां म्हणायचीही सोय नव्हती.
“लेक्चर सुरू असताना ती िाझ्याकडे एकटक बघत असते. गेल्या
आठवड्ात रािी साडेनऊ वाजता िी लेबर वॉडाथत ड्ूटीवर होतो तेव्हा ती मतिे
आली. िी म्हटलां येवढ्या रािी मतिे काय करतेयस? तर ती म्हणाली कस ती
होस्क्टेलिध्ये रहायची. िला अभ्यासातल्या काही अडचणी मवचारायला ती आली
होती.”
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“म्हणून तुला असां वाटलां?”
“मिता, रािी साडेनऊ वाजता िुली डोळयाांना िेकअप लावून, पाटवी ला
जाताना घालतात तसे कपडे घालून आमण िांि वासाचां पफ्यूथि लावून लेबर वॉडाथत
जातात का? अभ्यासातल्या अडचणी मवचारायला अख्खखा दिवस असताना रािी
वॉडाथत एकट्यानेच कोण जाईल का?”
“हां!” मिता म्हणाली.
“तू वगाथतच प्रश्न का मवचारले नाहीस असां िी मवचारल्यावर मतने
‘अां....अां’ असां उत्तर दिलां. शेवटी िी म्हटलां, मवचार प्रश्न. तेव्हा मतने चार प्रश्न
मवचारले, िी दिलेली उत्तरां वहीत मलहून घेतली आमण िँक्स म्हणून मनघून गेली.”
“िग?”
“काल रािी साडेनऊ वाजता ती परत आली. मतला एक िोन मस्त्रयाांची
प्रसूती करायची होती असां म्हणाली. पण प्रसूती करायला कोणी के साांना शाांपू ,
चेहर्याला कसलांसां रसि, ीठाांना मलपमस्क्टक आमण प्रत्येक हातात एकिि स्क्टायमलश
अशा िहाबारा बाांगड्ा असा जािामनिा करून जात नाही.”
“िग काय झालां?”
मतचा चेहरा बघून िी मतच्याकडे िितीसाठी आलो ती चूक तर के ली
नाही ना असां िला वाटायला लागलां.
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“िी मतला एक मडमलव्हरी करायला लावली. पण मतने हातातल्या
बाांगड्ा आमण घड्ाळ वगैरे काढू न हातिोजे घालेपयंत ती बाई प्रसूत झाली. िग
िी मतला स्क्टाफनसथच्या िेखरे खीखाली त्या िुलाला आांघोळ घालायला लावली,
नाहीतर मतला ती मडमलव्हरी मतने के ली अशी नोंि मतच्या जनथलिध्ये करता आली
नसती. ते गभथजल, रक्त, पाणी आमण हातातून मनसटू न बेमसनिधल्या पाण्यात
पडणारां ते नवजात अभथक याांिुळे ती अगिी कां टाळली आमण िुसर्या मडमलव्हरीसाठी
न िाांबता हॉस्क्टेलला परत गेली.”
“िग?”
“मतने िला परत एकिा रािपाळीच्या वेळी गाठण्यापूववी  काय ते करायचां
आहे” िी म्हटलां.
“िुलगी दिसायला कशी आहे?”
“सुांिर आहे” िी म्हटलां.
“िन गुांतलां का?” मतने मवचारलां. मतचा आवाज जरासा कापला.
“मिता...”
“िाझी काय िित हवीय? ती तुझ्या प्रेिात दिसतेय. तू हो म्हटलांस तर
काि झालां सिज. िी िध्यस्क्ि व्हायची काही गरज दिसत नाही.”
“मिता....”
“पण तू िन िोकळां करायला मबचकत असशील तर िी ….”
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“मिता! गप्प बस. िी काय म्हणतोय ते ऐक आधी.”
ती एकिि गप्प झाली.
“मिता, ती गोरी, घारी आमण सुांिर आहे म्हणून...”
“हसताना गोड दिसते का रे ती?”
“मिता, तू जरा िला बोलू िेशील का?” िी कातावून म्हटलां. ती परत
एकिि गप्प झाली.
“मिता, िाझां िन मतच्यात गुांतलां नाहीये. मतचां िन िाझ्यात गुांततांय ते
सोडवायचांय म्हणून िला तुझी िित हवीय.”
“एक मवचारू?”
“मवचार.”
“ती सुांिर, गोरी, घारी आहे आमण मतला तू आवडलायस, तर तुझां िन
मतच्यात का गुांतत नाहीये?”
‘कारण िाझां िन तुझ्यात गुांतलांय गां’, असां म्हणायच्या बेतात िी होतो.
तेव्हढ्यात नेहा मतकडे आली. मतला नाही तरी कधी कु ठे टपकू नये याचा पोच
नव्हताच.
“काय रे , काय चाललांय िोघाांचां? एकिि गांभीर दिसताय” नेहा म्हणाली
आमण फतकल िारून बसली. िाझे शब्ि घशातच मवरले. “आमण मवजय तू अशी
िाढी का वाढवली आहेस? एकिि गुरुित्त हां?”
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“एका िुलीला मवजय आवडलाय, पण त्याला ती नकोय” मिताने िामहती
पुरवली.
“का? ती दिसायला बरी नाही का?”
“सुांिर, गोरी आमण घारी आहे. हसताना गोड दिसते” मिता म्हणाली.
“मिता, ती हसताना गोड दिसते असां िी म्हटलेलां नाही” िी म्हटलां.
“पण ती हसताना गोड दिसते कस नाही?”
“दिसते” िी नाईलाजाने म्हटलां.
“तेच तर िी साांगत होते” ती मवजयी सुरात म्हणाली.
“मवजय, तू वेडपट आहेस का? अशी िुलगी तुझ्या प्रेिात आहे तर तू मतला
हो का म्हणत नाहीस?” नेहाने िला आश्चयाथने मवचारलां.
“त्याच्या िनात कोणतीतरी िुसरीच िुलगी आहे, होय ना रे ?” मिताने
मवचारलां.
“तुम्ही िला िित करणार कस नाही?” िी मवचारलां.
“िनातल्या िुलीचां नाव साांमगतलांस तरच िित करू आम्ही” मिता
म्हणाली.
या वेळी प्रताप िाझ्या कानात पुटपुटल्याचा भास झाला नाही, तरीही िी
धीर करून म्हटलां, “मिता, तूच ती िाझ्या िनातली िुलगी.”
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३२

वर्थ ७, जानेवारी १७

मवचार न करता बोललो म्हणून िी मिताला साांगू शकलो कस तीच िाझ्या
िनातली िुलगी होती. बाण सुटला होता खरा, पण पुढे काय होणार ते िला
िामहत नव्हतां. नांतर मवचार के ल्यावर िाझ्या लक्षात आलां कस िाझां टायचिग चुकलां
होतां. ही गोट िनातल्या िुलीला एकाांतात साांगायची असते. अशी कँ टीनिध्ये
िोघाांच्या िैमिणीच्या सिोर नाही. मतचां नाव साांगण्यासाठी मिताने जर िला तेव्हा
चखडीत पकडलां नसतां तर िी तेव्हा मतला तसां किापी बोललो नसतो. नशीब िाझां,
िुसरां काय?
मिताने आमण नेहाने एकिेकींकडे पामहलां. िी असां काही म्हणेन असां
त्याांना अपेमक्षत नसावां. अिाथत त्यात काही आश्चयथ नव्हतां, कारण िलाही िी असां
काही म्हणू शके न हे अपेमक्षत नव्हतां.
“ए, हा एकिि पकलेला दिसतोय. आपण त्याला िित के ली नाही तर
िोड्ा वेळाने तो आपल्या वगाथतल्या अद्याप चसगल असलेल्या प्रत्येक िुलीचां नाव
‘तीच िाझ्या िनातली िुलगी’ म्हणून घेईल बघ” नेहा म्हणाली. मिताला ते पटलां
असावां. मतने िान डोलावली. िी िनातल्या िनात कपाळाला हात लावला. िी
शेवटी मिताला िाझ्या िनात तीच होती हे साांमगतलां, तर हो िंकवा नाही म्हणायचां
सोडू न िी पकल्यािुळे असां बोललो हा मनष्कर्थ मतने काढला. आता पुढे कधीही िी
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मतला कसा पटवून िेणार होतो कस पकल्यािुळे नाही तर खरोखरच िला तसां
म्हणायचां होतां?
“मवजय, बोल. आम्ही तुला कशी िित करू?” नेहाने मवचारलां.
िाझ्या िनात पुसटसा प्लान तयार झाला होता. बोलता बोलता िी
त्याला पूणथ रूप दिलां.
“नेहा, िागे एकिा रोज डेला िी तुला िित के ली होती. आता तू िला
रोज डेलाच िित कर.”
“काय करायचांय?”
“िी िलाच एक लाल गुलाब पाठवेन. िाझां लेक्चर एक वाजता सांपलां कस
सुनीताला आमण मतच्या िैमिणींना िी कँ टीनिध्ये िाझ्या िागून आणेन.”
“तू काय पाइड पायपर सारखा बासरी वाजवत आणणार आहेस त्याांना?”
“त्याांना कसां आणायचां ते िी बघतो. तू फक्त तुझां काि चोखपणे पार पाड.
िी कँ टीनिध्ये पोचेन तेव्हा तू मतिे बसलेली असली पामहजेस. िी गुलाब हातात
घेऊन तुझ्या सिोर येऊन बसेन. िग तू हातवारे करत आमण हसत हसत
बोलायचांस.”
“काय बोलायचां?”
“काहीही बोल. नेहिीसारखां पटर पटर कर. त्या लाांब उभ्या असतील.
त्याांना ऐकू येईल येवढ्या िोठ्या आवाजात बोलायचां नाही.”
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“िी पटर पटर करत नाही कधी” नेहा तडकली.
“नाही, नाही. िी चुकलो. तू नेहिीसारखां मवित्तापूणथ बोल. िग त्या
मनघून जातील. जर त्या गेल्या नाहीत, तर आपण मनघून जाऊ. जाताना तू तुझां पटर
प.. अां.. मवित्तापूणथ बोलणां आनांिाने हसत हसत चालू ठे वायचां.”
“असां करून काय मिळे ल?” मिताने मवचारलां.
“िला लाल गुलाब नेहाने दिलाय आमण तो िी मस्क्वकारलाय असां त्याांना
वाटेल. िग सुनीता िाझा नाि सोडू न िेईल.”
“दकती मनष्ठू र आहेस रे तू” नेहा म्हणाली.
“हे बघ. आपलां डील झालां होतां. तुला िाझ्या उपकाराची परतफे ड
करायची होती. झालांच तर तुिच्या अटीप्रिाणे िी िाझ्या िनातल्या िुलीचां नाव
तुम्हाला साांमगतलां. आता तुम्हाला िाझां काि करायला पामहजे.”
“िनातल्या िुलीचां नाव! हूां!” असां म्हणून मिताने नाक उडवलां आमण ती
उठू न तरा तरा मनघून गेली.
“िला काही ही आयमडया आवडलेली नाही. पण वचन दिलां म्हणून िी ते
करे न” असां म्हणून नेहा मिताच्या पाठोपाठ मनघून गेली.
“पण मिता िी खरां बोललो होतो गां” असां म्हणून िीही उठलो आमण
िाझ्या रूिवर गेलो. आयुष्यातला गुांता किी करायला घेतला खरा, पण तो किी
होण्याऐवजी वाढतच चालला होता.
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एक आठवडा गेला. िोनिा सुनीता आमण मतची एक िैिीण िला रस्क्त्यात
भेटल्या. सुनीताच्या नजरे त िोडां प्रेि, िोडां आव्हान होतां, तर मतच्या िैमिणीच्या
डोळयाांत िोडे मिमश्कल भाव होते. ती प्रतापची िूरची नातेवाईक होती हे िला
नांतर कळलां. प्रतापने मतचे कान भरले असतीलही, नाहीतर काय मबशाि होती एका
िडथ इयरच्या िुलीची िाझ्याकडे असां मिमश्कल नजरे ने बघायची?
रोज डेच्या आिल्या दिवशी िी िाझां नाव घातलेलां पाकसट आमण लाल
गुलाबाचे पैसे शेट्टीच्या कँ टीनिध्ये दिले. िुसर्या दिवशी िाझां लेक्चर सांपायच्या
वेळी िला येऊन काय मनरोप द्यायचा ते िाझ्या हाउसिनला पढवलां. ठरल्या वेळी
िी िाझां लेक्चर घ्यायला गेलो. सुनीता आमण मतची िैिीण पमहल्या राांगेत बसल्या
होत्या. लेक्चर सांपताच हाउसिन लेक्चर हॉलिध्ये आला, आमण पमहल्या राांगेपयंत
ऐकू जाईल अशा आवाजात कु जबुजला,
“मवजय, िी आत्ताच कँ टीनिधे जाऊन आलो. तुला कोणी तरी गुलाब
दिलाय.”
िी भुवया उां चावल्या. सुनीताचां तोंड पडलां असां िला वाटलां आमण िला
खूप अपराधी वाटायला लागलां. आपला प्लान रद्द करावा असांही िाझ्या िनात
येऊन गेलां. पण नेहा कँ टीनिध्ये िाझी वाट पहात बसली असेल हे िला आठवलां.
मशवाय या गोटीचा कधीतरी सोक्षिोक्ष लावायचाच होता, िाघार घेऊन फक्त
आजचां िरण उद्यावर ढकललां गेलां असतां.
“िला? आश्चयथ आहे. िँक्स. िाझां लेक्चर सांपलांय. िी बघतो िला कोणी
गुलाब दिलाय ते” असां म्हणून िी मनघालो. सुनीता आमण मतची िैिीणही िाझ्या
िागून मनघाल्या ते िला डोळयाांच्या कोपर्यातून दिसलां. िी कँ टीनिध्ये पोचलो.
राांगेत उभा राहून गुलाब घेतला. तो लाल होता. शेट्टीने रां गाचा गोंधळ घातला
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नाही म्हणून त्याचे आमण परिेश्वराचे िनातल्या िनात आभार िानून िी इिे मतिे
पामहलां आमण नेहा दिसल्यावर मतच्या टेबलाकडे गेलो. लाल गुलाब शटाथच्या
मखशात अडकवला आमण मतच्यासिोर बसलो. सुनीता आमण मतची िैिीण आम्ही
दिसू अशा िठकाणी बसल्या.
नेहाने िला बघून िोठ्ठां मस्क्ितहास्क्य के लां.
‘अगां, जरा किी हस. जबडा मनखळे ल’ असां म्हणायची आलेली उिवी  िी
िहत्प्रयासाने िाबून टाकली.
नेहाने िोठ्या उत्साहाने िोडा वेळ हसत हसत काहीतरी बडबड के ली. ती
काय म्हणाली ते िला सिजलां नाही आमण सिजलां असलां तर आता आठवत नाही.
मतिे सुनीताने डोळयाांना रुिाल लावला आमण ती उठली. नेहा आमण िाझ्याकडे
एक रागाचा कटाक्ष टाकू न मतची िैिीण उठली आमण सुनीताच्या खाांद्याभोवती हात
घालून मतच्याबरोबर गेली.
“नेहा, ऑल मक्लयर” िी म्हटलां.
बटण िाबल्यासारखां मतचां हसणां आमण बोलणां िाांबलां. ती काही न बोलता
उठली आमण मनघून गेली. िी सुन्न होऊन मतिेच बसून रामहलो.
“मवजय.”
िी िान वर करून पामहलां. मिता िाझ्या सिोर येऊन बसली होती.
“म्हण. तू सुद्धा िला िुट नाहीतर राक्षस म्हण” िी म्हटलां.
ती गप्पच रामहली.
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“िी मतला नािी लावलां नव्हतां गां” िी म्हटलां. “िी फक्त त्याांची लेक्चसथ
घेत होतो. ना िी मतच्याबरोबर गप्पा िारल्या, ना मतला दफरायला नेलां, ना मतला
घेऊन हॉटेलात गेलो. मतचां सगळां एकतफीच होतां. मतला नुसतां झुलवत ठे वणां िला
जिलां नसतां. कधीतरी ते िाांबवायलाच हवां होतां. मतचां िाझ्यावर होतां ते प्रेि
नव्हतां. मतला फक्त ते प्रेि आहे असां वाटत होतां. मतला िी आवडलो, िाझां मशकवणां
आवडलां, िी लेक्चरिध्ये साांमगतलेल्या गोटी आवडल्या हे सगळां खरां आहे. पण
मतला िाझा स्क्वभाव िामहत नव्हता. आिचे मवचार जुळतात का हेही मतला िामहत
नव्हतां. मसमनयर डॉक्टरचां आकर्थण वाटणां आमण त्याच्याबरोबर प्रेि जुळणां याांच्यात
खूप फरक असतो बघ. प्रेिाची पिरणीती मववाहात झाली पामहजे असां िला वाटतां .
िला वाटतां मतचीही तीच अपेक्षा होती. मतला िाझी साांपमत्तक आमण कौटुांमबक
मस्क्िती िामहत नव्हती. कशाच्या जोरावर ती िाझ्याबरोबर लग्न करणार होती? ती
कोणाबरोबर तरी खूप सुखी होईल, पण तो िी नाही. िाझ्या िनात नसताना िी
मतच्यावर कसा जीव जडवणार होतो, तू साांग.”
“तू म्हणतोस ते एकिि बरोबर आहे. पण मनराश होऊन मतिे मतने जीव
दिला तर?” मिता म्हणाली
“मतची िैिीण प्रतापची नातेवाईक आहे. िी त्याच्याबरोबर बोलतो. तो
मतच्या िैमिणीला सिजावून साांगेल. ती सुनीताला सांभाळे ल. “
“ते ठीक वाटतां” ती म्हणाली.
“पण तू कँ टीनिध्ये काय करतेयस?” िी मवचारलां.
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“िी तुला मवचारायला आलेय कस जर नेहा तुझां काि करणार होती, तर तू
िाझ्याकडे कसली िित िागायला आला होतास?”
“िित नेहानेच करायची होती. पण त्याच्या आधी िला तुझ्याबरोबर
सगळां बोलायचां होतां. नाहीतर तुला िागच्या रोज डेच्या वेळी वाटलां होतां तसांच
परत वाटलां असतां.”
“काय?”
“कस िाझां आमण नेहाचांच....”
“चल रे , तुझां आपलां काहीतरीच असतां” िाझी नजर टाळू न मिता
म्हणाली, उठली आमण िाझी नजर टाळू नच मनघून गेली.
“आमण िला तुला हे पण साांगायचां होतां कस िाझ्या िनातली ती तूच
आहेस. आता के व्हा आमण कसां साांगू तुला?” असां िी पुटपुटलो आमण वॉडाथत परत
गेलो. उठताना मखशातून तो लाल गुलाब खाली पडला आमण शेट्टीच्या कँ टीनिध्ये
राहून गेला. या वेळी तो पुरावा िागे रामहला तरी त्याबद्दल काही करावां असां िला
वाटलां नाही.
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३३

वर्थ ७, फे िुवारी १५

प्रताप आमण िी बोलत होतो. आिल्या दिवशी रािभर इिजथन्सी ड्ूटी
करून िी ििलो होतो. पण सुनीताचा प्रश्न िहत्वाचा होता. काय घडलां ते िी
त्याला साांमगतलां. आपण आपल्या कमझनला सुनीताला सिजावायला साांगतो आमण
ती मजवाचां काही बरां वाईट करे ल असां वाटलां तर लगेच कळव असांही साांगतो असां
त्याने प्रॉमिस के लां.
“पण मवजय, तू हे काही बरां के लां नाहीस” तो म्हणाला. “उद्या जर मिताचां
आमण तुझां जिलां नाही तर मिताही नाही आमण सुनीताही नाही असां होईल बघ.”
“प्रताप, ही नाहीतर ती, कोणती तरी एक िुलगी बायको म्हणून मिळाली
पामहजे असां िाझां नाहीये. िला मिताच हवी आहे.”
“म्हणजे जर मिता नाही तर कोणीच नको असां आहे का?” त्याने मवचारलां.
“अगिी बरोबर” िी म्हटलां.
“मवजय, एक लक्षात घे. अॅनास्क्िेमशया िेण्यासाठी ती िहा ीट्याांिध्ये
जाते. सिज तुझ्यापेक्षा िेखणा असा एखािा सजथन मतला भेटला, मतला तो
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आवडला, त्याला ती आवडली, त्याने मतला मवचारलां आमण मतने त्याला होकार
दिला तर?”
“....” पूववी  िी प्रतापला असा काही प्रश्न मवचारला कस तो काकु ळतीने
म्हणायचा, ‘असां काहीतरी बोलू नकोस रे ’. आता प्रश्न मवचारायची पाळी त्याची
होती आमण ऐकायची िाझी. पण तो म्हणायचा तसां म्हणायला िला जिलां नसतां.
तो म्हणाला ते एकिि खरां होतां. त्याचा शब्ि न् शब्ि िला पटला होता, कारण ते
िाझ्या िनात त्या पूववी च येऊन गेलां होतां. तरीही त्याचा शब्ि न् शब्ि िला खोलवर
जखि करून गेला. िी गप्पच रामहलो, कारण िाझ्याकडे त्या प्रश्नाला उत्तर नव्हतां.
तो हुशार, हजरजबाबी, प्रत्येक पिरमस्क्ितीला सिपथक उत्तर शोधणारा मवजय आता
काय करावां ते सिजत नाही म्हणून मनराश झाला होता.
“मवजय, हातची िुलगी घालवू नकोस. आत्ता जा आमण मिताला मवचार”
तो म्हणाला.
“....”
“तू जाणार नसशील तर िी जातो आमण मतला तुझ्यासाठी मवचारतो” तो
म्हणाला.
“नको. मतचां हॄिय िलाच चजकलां पामहजे. हरलो तर हरलो” िी म्हटलां.
“आपल्या आयुष्यातली सवाथत िहत्वाची गोट हर प्रयत्न करून आपण स्क्वतः
मिळवायची असते. ती कोणाकडू न तरी करून घेणां िला आवडायचां नाही आमण
िला वाटतां ते मतलाही आवडायचां नाही.”
िाझां नशीब िोर म्हणून तो म्हणाला नाही कस, असा हातावर हात बाांधून
बसलास तर ती एक दिवस आपल्या लग्नाची पमिका द्यायला येईल बघ.
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“बघ बाबा, तुझा मवचार बिलला तर िला साांग” तो म्हणाला.
त्या दिवशी आिच्या एका पेशांटचां इिजथन्सी मसझेिरयन सेक्शन करावां
लागलां म्हणून िी ीटीत गेलो. मिता आमण मतची एक ज्युमनयर अॅनास्क्िेमशया
द्यायला आल्या होत्या. मिता मतच्या ज्युमनयरला स्क्पायनल द्यायला मशकवत होती.
िी गप्प उभा राहून बघत होतो. स्क्पायनलची लेव्हल आल्यावर आम्ही मसझेिरयन
करायला घेतलां. िाझा हाउसिन करत होता आमण िी त्याला अमसस्क्ट करत होतो.
पोट आमण गभाथशय उघडेपयंत त्याला काही अडचण आली नाही. पण त्याला िूल
बाहेर काढायला जिेना.
“अरे , गभाथशय उघडलां कस तीन मिमनटाांत िूल बाहेर काढायचां असतां,
नाहीतर ते गुििरतां. चल पटपट” िी म्हटलां.
त्याने खूप धडपड के ली, पण काही जिेना.
“चल, िी काढतो” असां म्हणून जागाांची अिलाबिल करून िी पेशांटच्या
उजव्या बाजूला गेलो, आमण तो डाव्या बाजूला आला. िुलाचां डोकां िातेच्या
किटरात खोलवर गेलां होतां. नेहिीसारखां ीढू न ते बाहेर आलां नसतां. िी आत हात
घालून िुलाचा एक हात बाहेर काढला, िग िुसरा हात काढला. हलक्या हाताने
िुलाची पाठ आमण छाती बाहेर काढली. नांतर पोट बाहेर काढलां. िग एक एक
करून िोन्ही पाय काढले. शेवटी पायाळू िुलाच्या प्रसूतीच्या वेळी काढतात तसां
िुलाचां डोकां काढलां.
“टँह”ँ ते िूल म्हणालां.
“रडलां रडलां” मनी म्हणाला.
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“िोन बत्तीस” मसस्क्टर म्हणाली. िुलाच्या प्रसूतीची वेळ अगिी अचूक
नोंिवण्यासाठी राजिाताच्या पिरचािरका प्रख्खयात होत्या. ज्योमतर्ी चाांगला असला
तर राजिाता रुग्णालयात जन्िलेल्या एकाही िुलाची जन्िपमिका चुकत नसे असां
लोकां म्हणत असत.
िी नाळे ला िोन क्लँप्स लावले, ती कापली आमण त्या ‘टँह’ँ असां बेंबीच्या
िेठापासून म्हणणार्या बाळाला मनीकडे सुपूिथ के लां. िग िाझ्या हाउसिनने
गभाथशय आमण पोट मशवलां. मतच्या पोटाला नेचसग लावल्यावर िी ‘िँक यू’
म्हणायला अॅनास्क्िेिटस्क्टकडे बमघतलां. मिता िाझ्याकडेच बघत होती.
“काय?” िी मवचारलां.
“तू के लांस तसां तुम्ही बरे चिा करता का?” मतने मवचारलां.
“िॉमडफाइड पटवधथन िनूव्हर” िी म्हटलां. “डॉक्टर पटवधथनाांची पद्धत
आहे ती. नाही. आम्ही तसां बरे चिा करत नाही. िुलाचां डोकां किटरात खूप खोल
गेलेलां असलां आमण मनघेनासां झालां तरच आम्ही तसां करतो.”
“छानच के लांस” ती म्हणाली. “नाहीतर ते िूल हाताला लागलां नसतां.”
“नऊ िमहने पोटात वाढवलेलां ते िूल, ज्याच्या आगिनाकडे घरातली
सगळी िाणसां डोळे लावून बसलेली असतात, ते हाताला न लागून कसां चालेल?
तसां काही होऊ नये म्हणून तर ज्युमनयरबरोबर वॉश अप व्हायचां असतां.”
िी ग्लोव्हज आमण गाउन काढू न टाकले आमण हुश्श म्हणून खुचवी त जिेल
तेवढ्या आरािात बसलो. नगरपामलके ची खुचवी  ती, बूड टेकण्याहून जास्क्त
आरािाची पोमझशन त्या खुचवी त घेता येत नसे. तरीही िी प्रयत्न के ला. आिल्या
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रािी तीन मसझेिरयन आमण एक एक्टॉमपक प्रेग्नन्सी अशी चार ऑपरे शनां करावी
लागली होती. शािररीक ििणां तर होतांच, पण हाडािासाच्या मजवांत स्त्रीवर
ऑपरे शन करताना येणार्या अडचणींवर मतिल्या मतिे मवचार करून िागथ
शोधायचा आमण योग्य ती कत ती करून मतला धड ठे वायचां याच्यािुळे येणारा
िानमसक िकवा कधी कधी जास्क्तच ििवायचा.
“आता काय करायचां ते सिजत नाही असां इिजथन्सीत कधी झालां तर काय
करतोस?” मिता शेजारच्या खुचवी त येऊन टेकली होती. मतने मवचारला तो प्रश्न िला
कोणी कधी मवचारलेला नव्हता.
“अजून तरी असां कधी झालां नाही. कठीण पिरमस्क्िती आली तर त्या
सांिभाथत आपण पूववी  काय काय वाचलां ते िनातल्या िनात झरझर आठवायचां. िागथ
सापडतोच. आिचां शास्त्र जुनां आहे. आजवर घडली नाही अशी गोट सापडणां
िुश्कसल आहे” िी म्हटलां. “त्यातून एखािी न वाचलेली गोट आढळलीच तर ज्याने
मतच्याबद्दल वाचलेलां असेल असा िाणूस त्या वेळी कु ठे मिळणार? आपणच मवचार
करून काय मबघडलांय आमण ते िुरुस्क्त करण्यासाठी सगळयात चाांगला िागथ कोणता
ते ठरवायचां. ह्या पद्धतीने िला आजपयंत नेहिीच हात दिलाय.”
िोडा वेळ शाांततेत गेला.
“कसला मवचार करतेयस?” िी मवचारलां.
“तू कसला करतोयस?” मतने प्रतीप्रश्न के ला. ती िाझीच युक्तस िाझ्यावर
वापरत होती.
“िी खरां साांमगतलां तर तू खरां साांगशील?”
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“जाऊ िे. िी जाते. िला आणखी काही कॉल आहेत का बघते” ती
म्हणाली.
आज दिवसभर काय काय के लां, कोणती के स कशी कठीण होती आमण िी
ती कशी हाताळली, आज काय गांिती झाल्या असां सगळां सांध्याकाळी चहाचा कप
हातात घेऊन साांगण्यासाठी योग्य अशी ही िुलगी आहे असा मवचार िाझ्या िनात
होता. िाझ्या िनात काय होतां त्याच्या कु तूहलापेक्षा आपल्या िनात काय होतां ते
लपवणां मतला जास्क्त िहत्वाचां वाटलां होतां. काय होतां मतच्या िनात?
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३४

वर्थ ७, एमप्रल ११

आिचे िानि डॉक्टर राजिातासाठी िेता येईल तेवढा वेळ अवश्य िेत
असत. पण त्याांची खाजगी प्रॅक्टीस हे त्याांचां उत्पन्नाचां एकिेव साधन असे. आिच्या
रुग्णालयाकडू न िमहन्याला मिळणार्या पाचशे रुपयाांत त्याांचां िोन दिवसाांचां
पेिोलही सुटलां नसतां. त्यािुळे ते राजिातात दिवसाला फार तर िोन तीन तास
घालवायचे. ते गेले कस लेक्चरर िांडळी बॉस असत. स्क्वतः बॉस आहोत म्हटल्यावर
तेही इकडे मतकडे जात असत. कािाचा िुख्खय घाणा आरे िोच ीढायचे.
त्या दिवशी बाह्य रुग्ण मवभागात िी आमण िाझा हाउसिन एकािागून
एक असे पेशांट बघत होतो. ज्या पेशांटाांना विरष्ठाांना िाखवण्याची गरज असेल
त्याांना िाांबवून ठे वत होतो. इतराांना बाजूला करून एक भारिस्क्त स्त्री िाझ्या
के मबनिध्ये प्रवेश करती झाली. मतच्या अांगावर पाांढरा एप्रन होता. म्हणजे िी
ीळखत नव्हतो अशी ती आिच्याच रुग्णालयात काि करणारी कोणीतरी होती.
“िी डॉक्टर खरे ” ती म्हणाली. “िी रक्तपेढीची िुख्खय आहे.”
“बोला, काय काि आहे आपलां?” िी मवचारलां.
“िी कँ पसिध्ये रहाते. ही िाझी घरात काि करणारी बाई आहे” बरोबर
असलेल्या एका बारीकशा स्त्रीकडे अांगुली मनिेश करून खरे बाई म्हणाल्या. “हा
मतचा पेपर.”
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िी मतचा पेपर हातात घेतला. िुलां होत नाहीत म्हणून उपचार करून
घ्यायला ती आली होती. िागच्या वेळी िाझ्या हाउसिनने मतला तपासलां होतां.
आवश्यक त्या सवथ तपासण्या करून मतला परत बोलावलां होतां. िी मतचे अहवाल
पामहले. लघवी, रक्त, छातीचा एक्सरे , नवर्याचे वीयथ - सगळां काही ठीक होतां.
सोनोग्राफसत स्त्रीबीज मनघण्याची दरया व्यवमस्क्ित होतेय असां दिसत होतां.
“िरपोट्सथ चाांगले आहेत” िी म्हटलां.
“हाउसिनने मतची एण्डोस्क्कोपी करावी अशी मशफारस के ली आहे” बाई
म्हणाल्या.
“बरोबर आहे ते” िी म्हटलां. “गभाथशय आतून आमण बाहेरून कसां आहे,
गभथनळया उघड्ा आहेत कस नाही वगैरे गोटी बघण्यासाठी एण्डोस्क्कोपी करणां
आवश्यक आहे.”
“एण्डोस्क्कोपीनांतर दकती दिवस मतला आराि करावा लागेल?”
“तीन-चार दिवसाांत ती परत कािाला लागू शके ल. िोडे दिवस मतने फार
जड काि करू नये” िी म्हटलां.
“अां.... तुम्ही एण्डोस्क्कोपी करून मतच्या जननेंदद्याांची वाट लावू नका.
वाटलां तर फक्त डी अॅण्ड सी करा” बाई म्हणाल्या.
“िुलां होण्यासाठी फक्त डी अॅण्ड सी करून काही मवशेर् फायिा होत
नाही. एण्डोस्क्कोपीबरोबर आम्ही डी अॅण्ड सी करतोच. त्या सगळयाचे िरपोट्सथ
बघून नांतर गभथधारणा होण्यासाठी काय उपचार करायचे ते ठरवता येईल” िी
म्हटलां. एण्डोस्क्कोपी करून आम्ही त्या पेशांटच्या जननेंदद्याांची वाट लावणार असां
मतने म्हटलां ते चुकसचां आहे असां िी मतला साांमगतलां नाही, कारण कु ठल्यातरी

211

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

मवभागाचे प्रिुख असणार्याांना आपल्याला सगळया मवर्याांतलां सगळां च सिजतां असां
वाटायला लागतां हे इतके दिवस राजिातात काि करून िाझ्या लक्षात आलेलां होतां.
“िला एण्डोस्क्कोपी करून नको आहे” बाई म्हणाल्या.
घरकािाची बाई आठवडाभर कािाला यायची नाही ही मभती बाईंना
वाटत असावी. मशवाय िोडाफार खचथ होईल तो करण्याचीही त्याांची इच्छा
नसावी. स्क्वतांि भारताच्या त्या स्क्वतांि नागिरक असणार्या कािवाल्या बाईने
कोणती िीटिेंट घ्यायची ते ठरवण्याची िोकळीक िाि मतला दिसत नव्हती.
“वांध्यत्वाचे उपचार करण्याची आिच्या युमनटची आिच्या सराांनी ठरवून
दिलेली ही पद्धत आहे. आपली इच्छा असेल तर आपण आिच्या सराांना भेटू शकता”
िी म्हटलां.
काही न बोलता बाई त्या मबचार्या कािवाल्या बाईला घेऊन मनघून
गेल्या. सराांना भेटायला त्या परत आल्या नाहीत. ती पेशांटही परत आली नाही.
मतचां पुढे काय झालां ते सिजलां नाही म्हणून िाझ्या िनात जराशी रुखरुख राहून
गेली होती. ती अनपेमक्षतपणे िूर झाली.
“मवजय, तुिच्या एक पेशांटची जोशीिॅडिच्या युमनटिध्ये डी अॅण्ड सी
झाली.” िला हे मिताकडू न कळणां अपेमक्षत नव्हतां.
“तुला कसां कळलां ती आिची पेशांट होती?” िी मवचारलां.
“मतच्याकडे जोशीिॅडिचा पेपर होता, पण सगळे िरपोट्सथ तुझ्या युमनटचे
होते. िी मतला त्याबद्दल मवचारलां तेव्हा ती म्हणाली कस िुलां होण्यासाठी
तुिच्याकडे मतची एण्डोस्क्कोपी करावी असां साांमगतलां होतां. ती खरे िॅडिच्या घरी
काि करते. त्याांच्या शेजारी जोशीिॅडि रहातात. खरे िॅडिनी जोशीिॅडिना साांगून
मतची डी अॅण्ड सी करून घेतली.”
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िी काही बोललो नाही.
“काय झालां?” मतने मवचारलां.
“कु ठे काय? काही नाही” िी म्हटलां.
“नाही कसां? तुझ्या कपाळावरची शीर फु गलीय” ती म्हणाली. “मतला
युमनट बिलावसां वाटलां तर काय झालां? येवढ्या छोट्या गोटीवरून असा सांतापू
नकोस रे . असा राग येणां तब्येतीसाठी बरां नाही. ती शीर फु टेल एक दिवस.”
“घरकाि करणारी बाई आठवडाभर कािावर आली नाही तर स्क्वतःला
काि करावां लागेल म्हणून खरे बाईंनी मतची फक्त डी अॅण्ड सी करून घेतली आमण
िोडक्यात आटोपलां. त्याचा मतला िूल होण्यासाठी काही फायिा होणार नाही हे
िी नीट सिजावून साांमगतलां होतां तरीही त्याांनी असां के लां. ती बाई गरीबीिुळे
असहाय्य होती. म्हणून मतची अशी परवड करायचा अमधकार कोणी दिला
खरे बाईंना? आमण जोशीबाई तर गायनॅकॉलॉमजस्क्ट होत्या ना? त्याांनीही गुपचूप डी
अण्ॅ ड सी करून दिली? सांताप येतो िला.”
“खरे िॅडिनी साांमगतलां म्हणून जोशीिॅडिचा नाईलाज झाला असणार”
मिता म्हणाली.
“मिता, इां टनथमशपच्या सुरुवातीला आपण डॉक्टरकसची शपि घेतली होती
ती आठवते ना? आपल्या पेशांटच्या महताशी आपण कोणाचांतरी ऐकू न असां खेळणां
चुकसचां आहे. मतिे तडजोडीला वाव द्यायचा नसतो बघ.”
“मवजय, या बाया मिळू न तुझी बिनािी करतील रे . िला काळजी वाटते.”

213

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“मिता, िी आहे हा असा आहे. जे िाझ्या िते योग्य नाही, त्याबद्दल कोणी
िडपण आणलां म्हणून तडजोड करणां िला जिणार नाही. िेव बघत असतो गां. उद्या
त्याला काय उत्तर िेऊ िी?”
“आपल्यासारख्खया नगण्य िाणसाांकडे लक्ष द्यायला िेवाला वेळ असेल का
रे ?” मिताने मवचारलां.
“ते जाऊ िे. िेव नाही िंकवा असला तरी त्याला वेळ नाही असां िानलां ,
तरी िी िाझ्या पेशांटच्या महताला बाधक असां काहीतरी के लां तर िाझ्या िनात
िाझ्या स्क्वतःबद्दल काही आिर उरे ल का गां?”
“तू काय बोलतोस ते कधी कधी इतकां तत्वज्ञासारखां असतां कस काही
सिजतच नाही रे . दकती मवचार करतोस? त्या पेशांटला िामहतही नसेल
मतच्यासाठी तू दकती अस्क्वस्क्ि झालायेस.”
“मिता, मतला सिजावां म्हणून िी काही करत नाहीये, िाझ्या स्क्वतःच्या
िनाला योग्य वाटेल तेवढांच करतोय.”
“खरे िॅडि तुझ्यावर िडपण आणू शकत नाहीत म्हणून तू स्क्वतःला योग्य
वाटेल ते करू शकतोयस. उद्या सिज डीननी एखाद्या पेशांटला अिुक कर म्हटलां
आमण ते तुझ्या िते चूक असलां तर काय करशील?”
“सिजायचां काय त्याच्यात?” िी म्हटलां.
“म्हणजे ते सुद्धा होऊन गेलांय?”
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“िाझ्याकडे एक बाई गभाथशयाचे फायिॉइड्स झाले म्हणून आली होती.
मतला सोबत जांतूसांसगथही होता. िी मतला पांधरा दिवसाांचा अँिटबायॉिटक्सचा कोसथ
दिला, आमण सिजावून साांमगतलां, कस जांतूसांसगथ बरा झाल्यामशवाय गभाथशयाचां
ऑपरे शन करणां धोक्याचां ठरे ल. ती गावाहून आली होती. मतच्या नातेवाईकाांना
पांधरा दिवस िाांबायला वेळ नव््ता. मतचा नवरा िला येऊन भेटला. म्हणाला,
मतचां ऑपरे शन आत्ताच करून टाका. िी म्हटलां कस आत्ता ऑपरे शन के लां तर जांतू
रक्तात पसरतील, आमण मतच्या मजवाला धोका मनिाथण होईल. त्यािुळे िी तसां करू
शकत नाही. िग तो नगरपामलके च्या िुख्खयालयात गेला आमण त्याने सहायक
कमिशनरच्या ऑदफसातून आपल्या डीनना उद्देशून मचठ्टी मिळवली. िग ती
िाखवून त्याने आपल्या डीनच्या ऑदफसातून िला उद्देशून मचठ्ठी मिळवली आमण ती
घेऊन िाझ्याकडे आला. डीनकडू न बायकोच्या िीटिेंटसाठी मचठ्ठी आणलीय असां
साांगून त्याने िला ती मचठ्ठी दिली. िी त्याला बसवून घेतलां. तोंडावर मवजयी हास्क्य
आणून तो बसला. िी मचठ्ठी िोठ्याने वाचली. मतच्यात मलमहलेलां होतां कस या
पेशांटवर योग्य ते उपचार करा. िग िी त्याच्याकडे पामहलां. तो म्हणाला कस आता
काय करता? िी म्हटलां कस मचठ्ठीत योग्य ते उपचार करा असां मलमहलांय , त्याप्रिाणे
पेशांटला पांधरा दिवस िी मलहून दिलांय ते और्ध द्या आमण िग िाझ्याकडे घेऊन
या. तो स्क्तांमभत झाला. िग म्हणाला, ‘डॉक्टर, िी आजपयंत खूप िाणसां पामहली.
विरष्ठाांकडू न मचठ्ठी आणल्यावरही िबून न जाता स्क्वतःला योग्य वाटतां तेच करणारे
तुम्हीच पमहले भेटलात. येतो िी.’ तो गेला. िला डीनच्या ऑदफसातून नांतर काही
मवचारणाही झाली नाही.”
“मवजय, तुला सॉमलड गट्स आहेत. िानलां तुला” मिता म्हणाली.
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“हे बघ मिता, िबावाखाली येऊन आपण चुकसची िीटिेंट दिली तरी
त्याची कायिेशीर जबाबिारी आपल्यावरच असते, िबाव टाकणार्यावर नाही. जर
पेशांटचां काही बरां वाईट झालां, तर आपणच लटकतो. त्यापेक्षा आपण आपल्या
ितावर ठाि रहावां हे बरां .”
“िला ते दकतपत जिेल कोण जाणे” ती म्हणाली.
“तू प्रयत्न तर कर. नाहीच जिलां तर िला बोलाव. िी तुझ्या पाठीशी
नक्कस उभा राहीन.”
“िँक्स” ती म्हणाली.
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३५

वर्थ ७, जुलै २२

हर्थिने बाबालॉजीचा नवा अध्याय मलहायला घेतला असावा असां वाटत
होतां. तो स्क्टु डांटबाबाांचे हात वाचून त्याांचां भमवष्य साांगायला लागला होता असां
दिसत होतां. त्या दिवशी त्याने बबलीचा डावा हात आपल्या डाव्या हातात धरला
होता आमण उजव्या हाताने तो त्याच्यावरच्या रे र्ा आमण उां चवटे वगैरे स्क्पशथ करून
पहात होता.
“बबली, तुझी हाटथ लाईन लाांब पण अांधुक आहे. तू कोिल अांतःकरणाची
पण ध्येयवािी आहेस.”
“होय डॉक्टर?” ती खुश होऊन म्हणाली.
“अिाथत! काय फस्क्टथक्लास हात आहे!” असां म्हणून त्याने मतच्या
तळव्यावरून हात दफरवला. िी वॉडथ राउां डसाठी गेलो होतो, आमण ही गोट जास्क्त
िनोरां जक आहे हे जाणवल्यावर राउां ड बाजूला ठे वून भमवष्यवाणी ऐकत िाांबलो
होतो. िुधात पडलेल्या मिठाच्या खड्ाकडे बघावां तसां त्याने िाझ्याकडे पामहलां,
पण िी मतकडे िुलथक्ष के लां.
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“ही तुझी हेड लाईन” त्या लाइनीवर बोट दफरवून त्याने म्हटलां. “ती डबल
आहे. तू खूप िहत्वाकाांक्षी आहेस, आमण तुला तुझ्या व्यवसायाशी मनगडीत अशा
प्रेिाच्या व्यक्तसची तुझ्या वाटचालीत िहत्वाची साि मिळणार आहे.”
“म्हणजे कोणाची डॉक्टर?” मतने मवचारलां.
म्हणजे हर्थिची, असां िाझ्या िनात आलां.
“म्हणजे एखाद्या तरुण आमण उिद्या डॉक्टरची” हर्थि म्हणाला.
बबली लाजली.
“बबली, तुझी लाइफ लाइन िध्ये तुटलेली आहे!” हर्थि जरा चचतेच्या
सुरात म्हणाला.
बबली एकिि तणावात आली. तुटलेली लाइफ लाइन म्हणजे आपण
िरणार असां मतला वाटलां असावां. िला तरी त्याच्या बोलण्यावरून तसांच वाटलां.
हर्थिने चचताराांत चेहर्याने मतचा हात िोडा वेळ घट्ट धरून ठे वला. “पण घाबरू
नकोस. त्याला आधार िेणारी िुसरी लाईन आहे. तुझ्या आयुष्याचा जोडीिार तुझ्या
सािीला सिैव असेल. त्याच्या बरोबर असताना तुला कसलीच चचता भेडसावणार
नाही.”
“आयुष्याचा जोडीिार म्हणजे?” बबली कॅ िमलक होती. जरी मतला
रोजच्या वापरातलां िराठी सिजायचां, तरी हर्थिचां उच्च पातळीवरचां िराठी
सिजणां मतला जरासां जडच जात होतां.
“म्हणजे एखािा तरुण आमण उििा डॉक्टर” हर्थि म्हणाला.
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बबली परत एकिा लाजली.
हा प्रेिरि कोणत्या दिशेने चालला होता त्याची िला एव्हाना कल्पना
आली होती. िी त्या िोघा कबूतराांना एकटां सोडलां आमण िाझी वॉडथ राउां ड घ्यायला
गेलो.
राउां ड सांपली आमण िी िाझ्या हॉस्क्टेलच्या रूिकडे जायला मनघालो.
जाताना िला अकस्क्िात िाझ्या लहानपणी भाई म्हणजे िाझ्या िोठ्या
भावाबरोबर आमण त्याच्या एका मििाबरोबर दफरायला गेलो होतो ते आठवलां.
हॉटेलात बसून चहा मपताना त्या मििाने िाझा हात पामहला होता. हात पहाताना
तो एकिि चपापला होता.
“काय?” िी मवचारलां होतां.
“नाही, काही नाही” तो म्हणाला होता. “काही लाइनी जरा वेगळया
आहेत. पण काळजी करायचां कारण नाही.”
“काय आहे ते तर साांगा” िी म्हटलां होतां.
त्याने ते टाळायचा प्रयत्न के ला होता. त्यािुळे िाझ्या िनावरचां िडपण
किी तर झालांच नव्हतां, तर उलट वाढलां होतां.
“तुझी लाइफ लाइन तुटलेली आहे. िोन भागाांिध्ये बरां च अांतर आहे. त्या
िोन भागाांच्या एका बाजूला एक वेगळीच लाइन आहे, जी िी पूववी  कधीच
पामहलेली नाहीये. हेड लाइन तीन भागाांची बनलेली आहे, आमण ते भाग
साखळीसारखे जोडलेले आहेत. हाटथ लाइन वरच्या भागात िुभागलेली आहे.
बाकसच्या लाइनी बर्या आहेत.”
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“तुम्ही म्हणालात ते सगळां िाझ्या डोक्यावरून गेलां” िी म्हटलां. “साध्या
भार्ेत साांगाल तर बरां .”
“तू अजून लहान आहेस. तुझा हात अजून डेव्हलप होतोय. येवढ्यात काही
साांगणां योग्य नाही. तू िोठा झालास कस बघूया.”
िी िोठा झालो. पण भाईचा तो मिि कु ठे गेला कोण जाणे. पुढे भाई
अकाली गेला. िाझा हात बघायचां राहून गेलां. पुढे ते िाझ्या मवस्क्िरणात गेलां.
अभ्यास, रोज नवां काहीतरी मशकण्याचा आनांि, डॉक्टर होणां, पिव्युत्तर मशक्षण
आमण रुग्णसेवेत असणारी आव्हानां पेलणां या सगळयात तळहातावरच्या
भमवष्याबद्दल चचता करायला वेळच नव्हता. आज हर्थि बबलीचा हात बघून िातुर
िातुर भमवष्य साांगत होता तेव्हा ती जुनी आठवण जागी झाली. िी मवचार करत
करत हॉस्क्टेलच्या पायर्या चढत होतो, तो सिोर कोणीतरी रस्क्ता अडवल्यािुळे
अकस्क्िात िाांबलो. बघतो तर सिोर मिता उभी होती.
“काय रे , येवढा कसला मवचार करत चालतोयस? सिोरून येणार्याला
आपटू न त्याला पाडायचां असा मवचार आहे का?”
“सॉरी.”
“ठीक आहे. पण कसला मवचार करत होतास येवढा?”
“अगां हर्थि एका स्क्टु डांट बाबाचा हात बघून भमवष्य साांगत होता, ते बघून
िला िाझ्या लहानपणी भाईच्या एका मििाने िाझा हात पामहला होता ते
आठवलां.”
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“हो? काय साांमगतलां होतां त्याने?”
“िाझा हात बघून तो जरा भाांबावला होता. िग त्याने िाझ्या हातावर
काय मलमहलांय ते साांगायचां साफ टाळलां होतां. काहीतरी खतरनाक असणार िाझ्या
हातावर.”
“चल रे , अशा गोटींवर मवश्वास ठे वायचा नसतो. आजपयंत काही
मबघडलांय का तुझां?”
“सगळयाांच्या आयुष्यात चाांगल्या आमण वाईट घटना घडतात, तशाच
िाझ्याही आयुष्यात घडल्या आहेत. त्या िाझ्या हातावर मलमहलेल्या आहेत कस
नाहीत ते िला ठाउक नाही” िी म्हटलां.
“िला िाखव तुझा हात?” ती म्हणाली.
िी मतच्यासिोर िाझा हात धरला.
“इिे काळोखात काही नीट दिसत नाहीये” ती म्हणाली. “ीटीत परत
जाऊया.”
िी मतच्या पाठोपाठ आिच्या ीटीत गेलो. िला सिोर बसवून ती
म्हणाली, “हां, आता िाखव तुझा हात.”
िी मतच्यासिोर िाझा हात धरला.
मतने िान या आमण त्या बाजूला वळवून िाझा हात मनरखला. हर्थिसारखां
हात हातात घेणां भमवष्य साांगण्यासाठी आवश्यक दिसत नव्हतां.
“ए, पण िला साांग, तू कधी मशकलीस हात वाचायला?” िी मवचारलां.
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“इां टनथमशपिध्ये िी छोटे छोटे कोसेस के ले होते. त्यातलाच हा एक.”
“हा कोसथ कशाला के लास?” िी आश्चयाथने मवचारलां.
“लहानपणापासून िला या गोटीचां खूप कु तूहल होतां. पांधरा दिवसाांत हात
वाचण्याची ीळख करून िेणार्या कोसथची जामहरात वाचली, आमण म्हटलां बघूया
तरी हे खरां आहे कस िोताांड आहे.”
ती िाझा हात मनरखायला लागली. मतला मवचार करायला शाांतता
मिळावी म्हणून िी गप्प झालो.
“तुझी हाटथ लाइन लाांब, खोल आमण वर आहे. तू तुझी मप्रमन्सपल्स
जपणारा आमण मवचारी वॄत्तीचा आहेस. पण हाटथ लाइन टोकाकडे िुभागलेली आहे.
तुझ्या आयुष्यात प्रेिभांग होण्याचा सांभव आहे.”
िाझ्या छातीत कळ आली. मिताचां िन िुसरीकडे कु ठे गुांतलां होतां म्हणून
ती िला असां साांगत असावी का? पण भाईच्या मििानेही हाटथ लाइन िुभागलेली
आहे असां साांमगतलां होतां. म्हणजे मिता उद्या िुसर्या कोणाचीतरी....
“मिता, िी जातो” िी गुििरलेल्या आवाजात म्हटलां.
“बस रे , िी म्हटलां म्हणून तुझा प्रेिभांग होणार असां काही नाही” मतचे
डोळे खट्याळपणे चिकले. िी बसलो.
“तुझी हेड लाइन लाांब, खोल, पण तीन भागाांची बनलेली आहे आमण ते
भाग साखळीसारखे जोडलेले आहेत. म्हणजे तू िहत्वाकाांक्षी आहेस , तुझी
स्क्िरणशक्तस छान आहे, पण तू कधी कधी गोंधळलेला असतोस.”
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िी कधी गोंधळलो होतो असां िला वाटत नव्हतां. पण िध्येच बोलून िी
मतच्या हात वाचण्यात व्यत्यय आणला नाही.
हात वाचताना ती िबकली. िला भाईच्या मििाची आठवण आली. त्याने
सुद्धा असांच के लां होतां. िाझ्या हातात काहीतरी भयांकर होतां नक्कस.
“तुझी लाइफ लाइन तुटलेली आहे. िोन भागाांिध्ये बरां च अांतर आहे.
तुझ्या आयुष्यात खूप धडपड आमण कट आहेत. त्या लाइनच्या िोन भागाांच्या एका
बाजूला एक वेगळीच लाइन आहे, ती त्या तुटलेल्या लाइनीला आधार िेतेय असां
वाटतां. ती असां सुचवते कस तुझी सोल िेट िंकवा आत्म्याची सहचािरणी तुला
मजवावरच्या िुखण्यातून वाचवेल.”
“मिता, तू िाझी चेन खेचत नाहीयेस ना?” शांका आली म्हणून िी
मवचारलां. हे भमवष्य हर्थिने साांमगतलेल्या बबलीच्या भमवष्यासारखांच दिसत होतां.
“चल रे . िी कधी कोणाची चेन खेचत नाही. िध्ये िध्ये बोलू नकोस. हात
वाचताना मतिे लक्ष पूणथपणे कें दद्त करावां लागतां.” िग िोडा वेळ मतने िाझ्या
हाताकडे परत एकिा मनरखून पामहलां. “तुझी फे ट लाइन अगिी सरळ आहे, म्हणजे
तुझा आयुष्याचा प्लान अगिी फोकस्क्ड आहे.”
मिता िला नीट ीळखत होती. िाझा हात बघून साांमगतलेल्या बहुतेक
गोटी मतला हात बघायच्या आधीच िामहत होत्या. म्हणजे ती िला फसवत होती
असां

नाही.

पण

िाझ्या

सोल

िेटने

िला

मजवावरच्या

िुखण्यातून

वाचवण्याव्यमतिरक्त िला िामहत नसलेलां िुसरां काहीही मतने अजून तरी साांमगतलां
नव्हतां.
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“तुझ्या हातावर हेल्ि लाइनच नाहीये. म्हणजे तुला तब्येतीच्या मवशेर्
तरारी नसतील.”
हे एक मतने बरां साांमगतलां होतां.
“तुझ्या हातावर तीन लव्ह लाइनी आहेत. म्हणजे तुझी तीन प्रेि प्रकरणां
असतील.” मतने िाझ्या हातावरून नजर काढली आमण िाझ्याकडे आरोप
करण्याच्या अमवभाथवाने रोखून पामहलां.
हे इतक्या अनपेमक्षतपणे आलां कस िी गाांगरलो.
“मिता, नाही गां. िाझां तसां नाहीये. िाझां फक्त एकाच िुलीवर प्रे....”
बोलता बोलता िाझ्या लक्षात आलां कस िी काही भलतांच बोलून जात होतो. िी
पटकन िाांबलो.
“कसा पकडला चोर!” मिता म्हणाली. “साांग, साांग, नाव साांग.”
“काही तरी काय? कोणाचां नाव?” िी कसांबसां म्हटलां.
“ज्या एकाच िुलीवर तुझां प्रेि आहे मतचां नाव. साांग बघू पटकन.”
“मिता, िी तुला पूववी च साांमगतलय ना कस िी ते तुला इतर कोणालाही
साांगायच्या आधी साांगेन?”
“तेव्हा तुझां काही ठरलेलां नसणार. आता ते पक्कां झालेलां दिसतांय. साांग
बघू.”
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“मिता, नाव साांमगतलां तर तू मचडणार नाहीस ना? प्रॉमिस कर” िी
सुटके चा िागथ सापडेपयंत वेळ काढायसाठी म्हणून म्हटलां.
“नाही मचडणार” ती म्हणाली.
“मिता, ती तूच” िी म्हटलां.
“चल रे , तुला कधी गांभीरपणे बोलताच येत नाही का? सिैव आपली चेटा
करायची” असां म्हणून ती जाण्यासाठी उठली.
“मचडणार नाहीस असां तू प्रॉमिस के लां होतांस” िी म्हटलां. काय बोलायचां
आमण काय नाही याचा िला पोचच नव्हता असां िाझां िलाच वाटलां.
“हूां!” असां म्हणून मतने नाक उडवलां आमण ती हॉस्क्टेलकडे मनघून गेली.
“मिता, िी चेटा करत नाही हे तुला कसां गां पटवून िेऊ?” िी पुटपुटलो.
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३६

वर्थ ८, जानेवारी १०

आपापल्या मडप्लोिाच्या पिरक्षाांिध्ये मिता आमण िी पमहले आलो होतो.
िी तसा घासू असल्यािुळे िी पमहला आलो त्याचां कोणाला फारसां कौतुक वाटलां
नाही. मिता िेडीकलला आल्यापासून पमहल्याांिाच पमहली आली होती. एकिेकाांना
उडतां कॉन्ग्रॅट्स करून झाल्यावर आिची िोन दिवस गाठभेट झाली नाही. मिताला
सेलेिट
े करायला घरी जाता येत नव्हतां, म्हणून मतचे आई-बाबा मतच्याकडे आले
होते. तसां पामहलां तर ते जवळच्या एका हॉटेलात उतरले होते , कारण हॉस्क्टेलच्या
रूििध्ये पालकाांना रहायला परवानगी नव्हती. मतची ीटी सांपली कस ते
राजिातात यायचे आमण िग मतघां भेटायचे. एकि क्वामलटी टाईि व्यतीत करायचे.
मतसर्या दिवशी ते घरी गेले तेव्हा कु ठे मिता िला फु रसतीने भेटली.
“काय, सेलेिेशन सांपलां?” िी मवचारलां.
“हूां” ती खुशीत म्हणाली. “तू नाही घरी जाऊन सेलेिेशन के लांस?”
“एकिा जाऊन आलो. आईने गोडा मशरा के ला होता. मसमद्धमवनायकाच्या
िेवळात जाऊन आलो.”
“एकटाच?”
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“एकटाच. कोणाला नेणार बरोबर? िेवाला नारळ आमण जास्क्वांि-िुवाथ
वामहल्या, त्याचे आभार िानले, आमण कािावर परत आलो.”
“आमण परत अभ्यासाला लागलास, होय ना?”
िी हसलो. “काय काय के लांत सेलेिेशनिध्ये?”
“िाझी ीटी सांपली कस गप्पा-गोटी, शॉचपग, रािी एकि जेवायला
जाणां.... “
“नाटक िंकवा मसनेिा नाही पामहला एखािा?”
“छे रे , येवढा वेळ कु ठे होता?”
“कोणा नातेवाइकाांना जाऊन भेटणां वगैरे?” िी खडा टाकू न पामहला.
िुलगी िाखवणां-बघणां वगैरे गोटी पालक िांडळी अगिी जोिाने करतात हे िला
िामहत होतां. आिच्या घरी असे पालक मवचारणा करायचे. सध्या मशक्षण चालू
असताना नाही असां िी आईला साांगून टाकलां होतां.
“आिचे कोणी नाहीत इिां” ती म्हणाली. “िाझी ीटी सांपेपयंत मबचारे
आई-बाबा हॉटेलच्या खोलीत बसून रहायचे.”
चला. मनिान सध्या तरी टेन्शन नव्हतां.
“येवढी पमहली आलीस तर पाटवी  नाही िेणार का िला?” िी मवचारलां.
“वा रे ! तू इतक्याांिा पमहला आलायस, दकती पाट्याथ द्यायच्या मशल्लक
आहेत तुझ्या िामहत आहे?”
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“िग िाझी एक पाटवी  आमण तुझी एक पाटवी  एकिेकाांना कॅ न्सल करणार
असां गमणत आहे का तुझां? तसां असेल तर िला तुझ्याकडू न कधी पाटवी ची अपेक्षाच
ठे वायला नको. आता आपली एक-एकच पिरक्षा मशल्लक आहे. तू िला कधीच
गाठायची नाहीस.”
“हूां!” ती म्हणाली.
“आपण असां करूया. आपण कँ टीनिध्ये जाऊन आइसरसि खाऊया. तुला
बटर स्क्कॉच, िला व्हॅमनला” िी म्हटलां.
“ही आयमडया छान आहे” ती म्हणाली. बटर स्क्कॉच हा मतचा वीक पॉइां ट
होता. “के व्हा जाऊया?”
“आत्ता! कबीराने म्हटलांय ना, काल करे सो आज कर, आज करै सो अब?”
“ते आइसरसि खाण्याबद्दल नव्हतां बरां ” ती म्हणाली.
“अग, सांताांचा उपिेश हा एकाच गोटीला उद्देशून नसतो. तो प्रत्येक वेळी
तेव्हाची पिरमस्क्िती बघून तसतसा पाळायचा असतो. चल.”
“िाझां वजन वाढत जाईल हां” ती म्हणाली. “िोन दिवस आई-बाबाांबरोबर
खािाडपांची के लेली आहे.”
“तुझां वजन कधीही वाढायचां नाही. इतकस वर्ं तू आहेस तशीच आहेस.
खा तू आइसरसि मबनधास्क्त.”
आम्ही कँ टीनिध्ये जाउन एक एक कप आइसरसि खाल्लां. िाझां
खाण्याकडे मवशेर् लक्ष नव्हतां. मतचां लक्ष नाही असां बघून िी मतच्याकडे बघत होतो.
सहा िमहन्याांनी िोघाांची एि.डी.ची पिरक्षा झाली असती. िग ती आपल्या घरी
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गेली असती. जर तोपयंत िी काही जिवलां नसतां तर किमचत ती परत कधीच
दिसली नसती.
“चला, जाउया” ती म्हणाली.
“िाांब गां” िी म्हटलां. “अजून पोट भरलां नाहीये.”
खरां तर िला रफससाहेब म्हणायचे तसां ‘दिल अभी भरा नही’ असां
म्हणायचां होतां.
“एका वेळी िोन कप? वेडा आहेस कस काय?”
“मिता, िाझ्या खूप पाट्याथ द्यायच्या रामहल्यायत ना? त्या सांपेपयंत िी
तुला रोज एक आइसरसि मखलवणार. ठरलां.”
मतने िाझ्याकडे बमघतलां. एरवी मतच्या नजरे वरून मतच्या िनात काय
आहे याचा िला अांिाज यायचा. तेव्हा िाि िला काही सिजलां नाही.
“हे बघ मिता, आता आपले सहाच िमहने मशल्लक रामहलेयत. िग तू
जाशील तुझ्या घरी.”
ती काही न बोलता िाझ्याकडे बघत रामहली.
“मिता, िी... म्हणजे तू.. तुला....”
“अरे , काय म्हणायचांय ते स्क्पट बोल ना” ती म्हणाली.
“म्हणजे िला असां म्हणायचांय कस.. तू... तुला...”
“िला काय?”
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“काही नाही. जाऊया” िी म्हटलां. वेटरला मबल िे अशी खूण के ली.
“मवजय, काय म्हणत होतास तू?”
िी मडशिध्ये मबलाचे पैसे आमण वेटरसाठी िटप ठे वली आमण उठलो. मतने
इां टनथमशपिध्ये छोटे छोटे कोसेस के ले होते तसा िी बोलायचा कॉमन्फडन्स
येण्यासाठी एखािा कोसथ के ला असता तर किामचत फायिा झाला असता. किामचत
नसता झाला, कारण इतराांबरोबर बोलताना हा प्रॉब्लेि िला येत नसे. मतच्या
बरोबरही फक्त एकाच मवर्यावर बोलताना िला धाडस होत नसे. फक्त प्रेि व्यक्त
करण्यासाठी कॉमन्फडन्स िेणारा कोसथ काही िला सापडला नसता.
“म्हणजे िला असां म्हणायचां होतां कस तुला आइसरसि िेण्याऐवजी िी
जेवण करून पाटवी  दिली तर आवडेल का तुला?” िी काय तोंडाला आलां ते म्हणून
टाकलां.
“तुला जेवण करता येतां?”
“अिाथत” िी म्हटलां.
“पुण्याची िाणसां ‘जेवण करून येतो’ असां म्हणतात तेव्हा त्याांना ‘जेवून
येतो’ हा अिथ अमभप्रेत असतो. ते तुला येतां हे िला िामहत आहे. तुला जेवण बनवता
येतां का असां िला मवचारायचांय.”
“पांगतीत वाढतात िंकवा बूफेिध्ये असतात तसे आमण मततके पिािथ िला
बनवता येणार नाहीत. पण कािचलाऊ जेवण बनवणां िला जितां” िी म्हटलां.
“उिाहरणािथ?”
“तू हो म्हण, आमण िग बघ िी तुला काय जेवायला वाढतो ते.”
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“हो.”
ती अशी हो म्हणून टाके ल असां िला वाटलां नव्हतां.
“कधी?” िी मवचारलां.
“कबीराने म्हटलां आहे ना, काल करे सो आज कर ..”
“मिता, तुला आज जेवायला वाढायला िी काय हॉटेलातला शेफ वाटलो
काय? तयारी करावी लागते त्याच्यासाठी.”
“उद्या?”
“अगां, लागोपाठ रोज पाट्याथ करायला लागलीस तर वजन नाही का
वाढणार तुझां?” िी पाटवी  पुढे ढकलायचा प्रयत्न के ला.
“दकतीही खाल्लां तरीही िाझां वजन वाढणार नाही असां िला कोणीतरी
साांमगतलांय.”
‘कोण तो िूखथ िाणूस?’ असां िी म्हणू शकत नव्हतो, कारण ते िीच मतला
नुकतांच साांमगतलां होतां.
“रमववारी िी ऑफ कॉल आहे. रमववारी रािी िेस बांि असते. कु ठे
जेवायचां हा प्रश्न पडतो. रमववारी रािी चालेल?” िी मवचारलां.
“होSSSS.”
बाहेरून जेवण आणणां आमण ते गरि करून मतला वाढणां हा पयाथय
िाझ्याकडे नव्हता, कारण एकतर ती गांडली नसती. जेवण करताना िागे रामहलेली
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काांिे, भाजी वगैरेची सालां कु ठे गेली याचां सिाधानकारक उत्तर िला िेता आलां
नसतां, आमण आिच्या िरलेशनमशपिध्ये, ती अमस्क्तत्वात आहे कस नाही हा प्रश्न
असला तरी, फसवाफसवीला स्क्िान नव्हतां. िाझ्याकडे हॉट प्लेट होती, पण भाांडी
नव्हती.
“मिता, िाझ्याकडे जेवण बनवायसाठी भाांडी नाहीयेत” िी म्हटलां.
“िी िेते. कोणती भाांडी पामहजेत?”
िुलगी अगिी हट्टाला पेटलेली दिसत होती.
“प्रेशर कू कर, एखािां फ्राइां ग पॅन, ढवळायला िोठा सपाट चिचा....”
“रमववारी सकाळी िाझ्या रूिवर ये आमण घेऊन जा” ती म्हणाली.
आम्ही हॉस्क्टेलच्या दिशेने मनघालो.
“तू येवढा हळू हळू का चालतोयस?”
अांगावर ीढवून घेतलेल्या आफतीिुळे िाझी पावलां जड झाली होती.
“िी नेहिीसारखाच चालतोय” िी म्हटलां. “तू पटपट चालतेयस. िाझ्या
हातचां जेवायचां म्हणून तुला उत्साह आलेला दिसतोय.”
िी चालण्याची गती वाढवली. ती मतच्या रूिवर गेली, िी िाझ्या.
मतच्याबद्दल काही साांगता येणार नाही, पण िी िाि खूप मवचारात पडलो होतो.
िला चहा करता येत असे. पण जेवताना त्याचा काही उपयोग नव्हता. कू करिध्ये
िला भात आमण वरण करता यायचां. पण कोणी जेवायला येणार तर त्याला वरणभात कसा वाढायचा? बरां दिसलां नसतां. बरां बरोबर भाजी तर हवी. पोळया बनवणां
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शक्यच नव्हतां, कारण िला ते जित नसे. बराच मवचार के ल्यावर िला आयमडया
सुचली. कू करिध्ये भात करून घेतला, कस पॅनिध्ये त्याचा जीरा राइस करता आला
असता. िग तो डब्यात काढू न ठे वून त्याच पॅनिध्ये अांड्ाची भूजवी  करता आली
असती. चार फळाांचे तुकडे करून त्यात िही आमण साखर घालून फ्रूट सॅलड करता
आलां असतां. ते ठरल्यावर िला त्या रािी शाांत झोप लागली.
रमववारी सकाळी िी चार अांडी, ताांिळ
ू , अधाथ दकलो काांिे, िोडां मजरां ,
सफरचांिां, के ळी, सांिी, कोिांबीरीची एक जुडी, िाउन िेड, िह्याचा एक कप आमण
लोण्याचा एक पॅक आणला. िग िी मिताकडे गेलो.
“मिता, प्रेशर कू कर आमण पॅन न्यायला आलोय. िोडां िीठ आमण मतखट
सुद्धा हवांय” िी म्हटलां.
“तू खरां च जेवण बनवणार आहेस?” मतने आश्चयाथने मवचारलां.
“अिाथत. एकिा शब्ि दिला म्हणजे दिला” िी म्हटलां. “रािी साडेआठ
वाजता ये.”
सांध्याकाळी सात वाजता िी कू करिध्ये िोडां िीठ घातलेला भात लावला.
तो होईपयंत काांिे सोलले आमण मचरले, कोिांबीर मचरली. कू कर झाल्यावर पॅनिध्ये
िोडां लोणी घातलां आमण ते मवरधळल्यावर त्यात मजरां टाकलां, ते तापल्यावर त्यावर
तो भात घातला, जरासां मतखट घातलां, कोिांबीर टाकली आमण परतली. त्याची चव
बमघतली. आश्चयथ म्हणजे ती बरी होती. आयटेि नांबर एक रे डी, असां म्हणून िी तो
मजरा राइस एका स्क्टीलच्या डब्यात ीतला. िग त्याच पॅनिध्ये उरलेलां लोणी
टाकलां, आमण ते तापल्यावर त्यावर काांिा टाकू न वर झाकण ठे वलां. जळल्याचा
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िांिसा वास यायला लागल्यावर त्यात अांडी फोडू न टाकली, मतखट-िीठ घातलां
आमण ढवळ ढवळ ढवळलां. चव बमघतली. िीठ किी लागलां म्हणून आणखी िोडां
घातलां आमण परत ढवळलां. िग झाकण ठे वलां आमण पॅन हॉट प्लेटवरून उतरवलां.
आयटेि नांबर िोन रे डी, असां म्हणून फ्रूट सॅलड करायला घेतलां. ते सोपां होतां. एका
काचेच्या बाउलिध्ये फळाांचे तुकडे, िही आमण साखर घालून ढवळायला काही िास
झाला नाही. सगळां तयार झालां तेव्हा सव्वाआठ वाजले होते. कचरा गोळा करून
कचर्याच्या डब्यात टाकला. टेबलावरची पुस्क्तकां एका बाजूला रचून ठे वली आमण
सगळी धूळ पुसून काढली. अस्क्ताव्यस्क्त टाकलेले कपडे खुांटीला टाांगून ठे वले.
ठीक साडेआठ वाजता मिता आली.
“वास बरा येतोय” ती म्हणाली.
“ये” िी म्हटलां. “हात धुवून घे. जेवण गरि आहे तोवर जेवून घे.”
ती बसली. िी टेबलावर िोन प्लेट्स िाांडून ठे वल्या. मतच्या प्लेटिध्ये
भूजवी  आमण जीरा राइस वाढला. एका बाजूला िेडचे चार स्क्लाइस वाढले.
“जेव” िी म्हटलां. मतला जेवण आवडतां कस नाही याचां िला टेन्शन होतां.
“हे काय, तू नाही जेवणार?” मतने मवचारलां.
“िी... अां.. िी बनवलेल्या जेवणाने तुला काही झालां नाही तर िग िी
जेवतो” िी म्हटलां. टेन्शन असल्यािुळे स्क्वतःला वाढू न घ्यायला िी मवसरलो होतो.
“मवजय!” ती म्हणाली.
िी िाझी प्लेट भरली.
“छान झालांय रे जेवण” ती म्हणाली.
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“िँक्स. जेव पोटभर.”
ती पोटभर जेवली. िाझां लक्ष जेवणापेक्षा मतच्याकडेच जास्क्त होतां.
मतच्याकडे बघताना मतने िला पकडू नये म्हणून काळजी घ्यायला लागत होती
येवढांच.
मडशेस चसकिध्ये टाकल्यावर िी मतच्यापुढे फ्रूट सॅलड ठे वलां.
“दकती के लांस रे . तू येवढां सगळां करणार होतास तर िला आधी साांगायचां ,
िी आले असते तुझ्या िितीला” ती म्हणाली.
आपल्या हाताने बनवून गलथफ्रेंडला जेवू घालण्यात एक रोिँिटक आनांि
असतो. ती िितीला आली असती तर तो आनांि िला कसा मिळाला असता?
“िी भाांडी धुते. तू बस” असां म्हणून मतने सगळी भाांडी पटकन धुवून
टाकली.
आपण हे पुन्हा के लां पामहजे असां िला म्हणायचां होतां , पण ते रामहलांच.
जेवण करता येणारा नवरा असणां बरां असतां असांही िला म्हणायचां होतां. पण ते
मतला िामहत असणार असां वाटल्यािुळे म्हणा िंकवा बोलायचां धाडस न झाल्यािुळे
म्हणा, िी गप्पच रामहलो.
“तू द्यायच्या राहून गेलेल्या सगळया पाट्याथ आजच्या पाटवी िुळे दफटल्या.
आता पुढची पाटवी  िाझ्याकडू न. गुड नाइट” असां म्हणून ती आपली भाांडी घेऊन
पसार झाली.
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३७

वर्थ ८, िाचथ ७

“मवजय, िाझा लॅपटॉप नीट चालत नाहीये. रुग्णालयातला कॉम्प्यूटर
िुरुस्क्त करणारा म्हणतो कस त्याला लॅपटॉपचां काही सिजत नाही. तू बघतोस?”
“बघतो. नीट चालत नाही म्हणजे नक्कस काय होतांय?” िी मवचारलां. “तू
तर कॉम्प्यूटरचा शॉटथ कोसथ के ला होतास ना?”
“त्या कोसथिध्ये कॉम्प्यूटर कसा वापरायचा ते मशकवायचे. िुरुस्क्त
करायला नाही. तू तासाचे तास कॉम्प्यूटरवर काि करत असतोस. तुला प्रोग्राचिग
सुद्धा येतां म्हणे. तू नक्कसच िुरुस्क्त करू शकशील.”
“हे बघ, िला डेस्क्कटॉप उघडू न आतिध्ये काही गोंधळ आहे का ते बघता
येतां. लॅपटॉप उघडणां िला जिायचां नाही. सिज िी तो उघडू शकलो तरी त्यािुळे
त्याची वॉरां टी जाईल.”
“वॉरां टी कधीच सांपलीय. पण िला वाटतां सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेि आहे. तो
बूटच होत नाही. िाझा एि.डी.चा मिमसस आहे रे त्याच्यात. िी बॅक अपही
घेतलेला नाही. आता िॅडिना िाखवून सबमिशन करायची वेळ आली आमण हा
गोंधळ झालाय. कां पनीत पाठवून तो िुरुस्क्त करून आणण्यात एक-िोन आठवडे गेले
तर िी काय करू रे ?”
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“काळजी करू नकोस. िी आहे ना?” िी म्हटलां.
एि.डी.चा मिमसस असलेला कॉम्प्यूटर सुरू होत नव्हता म्हणजे
आपत्कालीन पिरमस्क्िती होती. िी हातातलां काि सोडू न मतच्याबरोबर मनघालो.
मतच्या टेबलावर तो लॅपटॉप उघडा पडलेला होता. पॉवर कॉडथ आमण अॅडाप्टर
जोडलेले होते. िी िेन मस्क्वच ऑन के ला. बूट करायचां बटण िाबलां. कॉम्प्यूटरचा
दिवा लागला. बूट व्हायला सुरुवात झाली, पण तो डॉसिध्येच िाांबला. काय
मबघडलांय ते डेस्क्कटॉप कॉम्प्यूटरिध्ये शोधून काढणां तसां सोपां असतां. झाकण काढू न
एक एक भाग मडस्क्कनेक्ट करून काय होतां ते बमघतलां कस काय मबघडलां ते सिजतां.
जर आपल्याकडे सुटे भाग असतील, तर एक एक भाग बिलून कॉम्प्यूटर सुरू होतो
का ते बघता येतां. िग मबघडलेला भाग बिलला कस काि होतां. या गोटी
लॅपटॉपिध्ये करणां िला शक्य नव्हतां. मिताचा लॅपटॉप िाझ्याच्याने किामचत
िुरुस्क्त झाला नसता, पण मतच्या मिमससची फाईल जरी मिळाली असती तरी मतचां
काि झालां असतां. मतला ती फाईल िुसर्या कॉम्प्यूटरिध्ये उघडता आली असती.
“हे बघ मिता, लॅपटॉप िुरुस्क्त झाला नाही तर िी मनिान तुझ्या
मिमससची फाईल काढायचा प्रयत्न करतो. ते झालां तर तू िाझ्या नाहीतर इतर
कोणाच्या तरी कॉम्प्यूटरवर मिमससचां काि पुरां कर. चालेल?”
“चालेल. काय ते लवकर कर रे ” ती काकु ळतीने म्हणाली.
िी मतचा लॅपटॉप ऑफ के ला आमण िग सेफ िोडिध्ये बूट करायचा प्रयत्न
के ला. ते झालां असतां तर पेन नाइव्हिध्ये मिमससची फाइल खेचून घेता आली
असती. पण तो सेफ िोडिध्येही जाईना. मतचां तोंड जास्क्त जास्क्त पडत चाललां होतां.
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“मिता, िी काहीही करून तुझी फाइल काढू न िेतो. तू काळजी करू
नकोस. तू असां कर, कॅ ँ टीनिध्ये जाऊन एक कॉफस मपऊन ये. तुला जरा बरां वाटेल.
तोपयंत िी काय ते करतो.”
“नको, िी इिेच िाांबते” ती म्हणाली.
पेशांटचां ऑपरे शन करताना त्याच्या नातेवाइकाांना ते बघू िेत नाहीत,
ीटीच्या बाहेर बसवतात. हे तसांच आहे असां सिज, असां म्हणावां असां िला वाटलां.
पण ती मनग्रही होती. िाझां मतने ऐकलां नसतां. िी मवन्डोजचे बूट ऑप्शन्स
िाखवणारा स्क्रसन आणला. मवन्डोज जेव्हा शेवटचां नीट चाललां होतां तेव्हाचां
कॉमन्फग्युरेशन वापरून बूट करण्याचा ऑप्शन मनवडला. पण त्याला िया आली
नाही. तो डॉसिध्येच अडकू न रामहला. त्याचां डॉसही धडपणे चालत नव्हतां. काळा
स्क्रसन आमण त्याच्यावर उघडझाप होणारा पाांढरा िठपका होता, पण डॉस प्रॉम्प्ट
काही दिसत नव्हता. डॉसिधून फाइल काढणां शक्य नव्हतां. िग िी परत एकिा बूट
करून एफ-२ कस िाबून धरली. लॅपटॉप बायॉसिध्ये गेला. आता आशेचा दकरण
दिसायला लागला होता. िी फस्क्टथ बूट ऑप्शन सीडी रॉि दिला.
“मिता, िी िाझ्या रूििधून मवन्डोजची लाइव्ह सीडी घेऊन येतो. तू हे
सगळां असांच ठे व. काहीही करू नकोस. ीके ?”
मतने होकारािवी  डोकां हलवलां.
“तुझा पेन नाइव्ह शोधून ठे व. बॅक अप घेण्यासाठी लागेल. ीके ?”
मतने परत डोकां हलवलां. िुलगी अगिीच हवालदिल झालेली दिसत होती.
नाहीतर मतची शब्िगांगा कधी आटत नसे. िाझा मिमसस असा हरवला असता तर
िाझीही तीच गत झाली असती.
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िी धावत पळत गेलो आमण मवन्डोजची लाइव्ह सीडी घेऊन आलो.
मतच्या लॅपटॉपच्या सीडी रॉििध्ये घातली. बायॉसचे बिल सेव्ह करून एमक्झट
के लां आमण लॅपटॉप परत बूट के ला. त्याने िोडा वेळ घेतला आमण मवन्डोज सुरू
झालां.
“सुरू झाला!” ती अत्यानांिाने ीरडली. “पण वॉलपेपर नेहिीच्यासारखा
दिसत नाहीये.”
“मिता, हा तुझा डेस्क्कटॉप वॉलपेपर नाहीये. खरां तर हे तुझां मवन्डोजही
नाहीये. हे िाझ्या लाइव्ह सीडीचां मवन्डोज आहे.”
“म्हणजे काय?”
“ते िी तुला नांतर कधीतरी मशकवीन. आता तुझा पेन नाइव्ह आण आमण
लॅपटॉपला जोड” िी म्हटलां.
मतने पेन नाइव्ह आणला. तो लॅपटॉपला जोडण्यासाठी ती वाकली.
मतच्या शाांपूचा गांध िला अस्क्वस्क्ि करून गेला. िी स्क्तब्ध रामहलो. पेन नाइव्ह
जोडू न ती िूर झाली. िी मतच्या लॅपटॉपकडे पामहलां.
“मिता, सगळे नाइव्ह दिसतायत. नेहिीसारखा लॅपटॉप वापर आमण
मिमससच्या फाइलचा बॅक अप घेऊन टाक.”
िी उठलो. ती स्क्िानापन्न झाली. मिमससची फाइल पेन नाइव्हिध्ये गेली.
“हुश्श!” ती म्हणाली आमण िाझ्याकडे वळली. मतचे डोळे चकाकत होते.
आता ती िाझ्या िानेभोवती हात गुांफणार असां िला वाटलां.
“िँक्स!” ती म्हणाली. “तू आज िला वाचवलांस.”
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“तू कधीही बोलाव, िी येईन असां िी तुला म्हटलां होतां” िी म्हटलां.
“आठवतांय रे ” ती म्हणाली. “िला िामहत होतां कस बोलावलां तर तू नक्कस
येणार.”
“आता तुझ्या सगळया फायली डी नाइव्हिध्ये एक नवा फोल्डर करून
त्यािध्ये टाक. िग िी सी नाइव्ह फॉरिॅट करतो आमण मवन्डोज परत घालून िेतो.
नांतर तुझां इतर सॉफ्टवेअर घालतो. तुझा लॅपटॉप परत नवा कोरा होईल.”
मतने फायली डी नाइव्हिध्ये सेव्ह के ल्यावर िी मतचा लॅपटॉप िाझ्या
रूिवर घेऊन गेलो. सी नाइव्ह फॉरिॅट करून मवन्डोज, ऑदफस आमण अँिटव्हायरस
घातलां. इां टरनेट सुरू करून टाकलां. लॅपटॉप चालवून पामहला. तो व्यवमस्क्ित चालत
होता. िग िी िाांबलो. िोडा वेळ मवचार के ला. िी मव्हज्युअल बेमसक प्रोग्राििध्ये
फक्त मितासाठी खास असा एक स्क्रसनसेव्हर मलहून ठे वलेला होता. त्याला ‘मिताचा
स्क्रसनसेव्हर’ असां नाव दिलां होतां. जर कधीतरी सांधी मिळाली तर तो मतच्या
लॅपटॉपिध्ये घालायचा अशी िाझी इच्छा होती. िनातल्या िनात हो-नाही करता
करता शेवटी िोहाने मवचारावर िात के ली. िी तो स्क्रसनसेव्हर इन्स्क्टॉल के ला.
त्याला मडफॉल्ट स्क्रसनसेव्हर के लां.
िोडा वेळ जर लॅपटॉपवर काही काि के लां नाही तर स्क्रसन खराब होऊ
नये म्हणून स्क्रसनसेव्हर सुरू होतो. िग त्याच्यात जी मचिां िंकवा मलखाण असतां ते
स्क्रसनवर दिसत रहातां. िोडां प्रोग्राचिग वापरून िी िहा वाक्यां आलटू न पालटू न
स्क्रसनवर दिसतील असा स्क्रसनसेव्हर बनवला होता. िी तो चालवून पामहला. ती
वाक्यां स्क्रसनवर एकािागून एक दिसायला लागली.
‘तुिची एकिेव ियाथिा तुम्हीच असता..’
‘एके दिवशी कस पमहल्या दिवशी - तुम्हीच ठरवा..’
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‘आठवणींचा सांग्रह करा, वस्क्तूांचा नाही..’
‘आयुष्य एक प्रवास आहे,, शयथत नाही..’
‘ध्वनी बना, प्रमतध्वनी नाही..’
‘योग्य वेळेची वाट पहात िाांबू नका., ती कधीच येत नाही..’
‘जुन्या िागांनी नवे िरवाजे उघडत नाहीत..’
‘सांधीची वाट बघत िाांबू नका, सांधी मनिाथण करा..’
‘चुका होणां हा प्रयत्नशील असण्याचा पुरावा आहे..’
‘िाझां तुझ्यावर प्रेि आहे ते तुला ठाउक आहे का?’
ते शेवटचां वाक्य वाचलां आमण ते िीच मलमहलेलां होतां तरीही िाझ्या
काळजाचा एक ठोका चुकला. तोंडाने जे साांगायचां धाडस होत नसे ते जुन्या
काळातले प्रेमिक प्रेिपिाांतून व्यक्त करत असत. आधुमनक काळात टेक्स्क्ट िेसेज,
व्हॉट्सअप
ॅ िेसेज नाहीतर इिेल वापरतात. िला वाटतां जगातला िीच पमहला
िाणूस असेन ज्याने एका स्क्रसनसेव्हरला प्रेिाचा सांिश
े वाहक बनवलां होतां. मिताचा
स्क्रसनसेव्हर सुरू असताना जेव्हा हा प्रेिसांिश
े स्क्रसनवर येईल तेव्हाच मिता
स्क्रसनकडे बघेल याची काही गॅरांटी नव्हती. पण िी आशावािी होतो. ज्याच्याकडे
काही नसतां तो आशेवर जगतो.
िी मिताचा लॅपटॉप परत दिला.
“आता तुला काही िास होणार नाही असां वाटतां. झालाच तर िला
बोलाव” िी म्हटलां.
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“मवजय, तुझां मिमससचां काि बाजूला ठे वून तू िाझ्यासाठी चार-पाच तास
खचथ के लेस. िँक्स. तुला िामहत आहे का कस तू एक फार चाांगला िुलगा आहेस?”
“तुला असां वाटतां त्यातच सगळां भरून पावलां” िी म्हटलां.
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३८

वर्थ ८, िे १५

जोशीबाईंची नगरपामलके च्या िुसर्या रुग्णालयात बिली झाली होती.
त्याांना ती नको होती. तत्कालीन डीनने ती आपल्यावर असलेल्या आकसातून के ली
आहे असां त्याांना वाटत होतां. ती िोपवण्यासाठी त्याांना वेळ हवा होता. जर
बिलीची ऑडथर घेतली तर बिलीच्या िठकाणी रुजू व्हावां लागेल म्हणून जोशीबाई
ऑडथर न मस्क्वकारताच तडकाफडकस रजेवर गेल्या होत्या. त्याांना हा सल्ला त्याांच्या
वदकलाने िंकवा िामहतगार महतचचतकाने दिला असां सगळे जण म्हणत होते. िी
पिरक्षेच्या तयारीसाठी रजेवर असताना िला जोशीबाईंचा फोन आला.
“अरे मवजय, आज आपल्या अॅनास्क्िेमशयाच्या मवजापूरकराांच्या िुलीचां
मसझेिरयन करायचां आहे. त्या िाझ्या शेजारीच रहातात. आज रजेवर असल्यािुळे
िी ते करायला पोचू शकत नाहीये. तर ते तू कर.”
अन
ॅ ास्क्िेमशयाच्या प्राध्यापकाच्या िुलीचां मसझेिरयन िी करायचां? िला
आश्चयथ वाटलां. हुद्द्याने येवढ्या िोठ्या व्यक्तसच्या िुलीचां ऑपरे शन िी करावां असां
जोशीबाईंना वाटलां हे िोठां आश्चयथ होतां. िला स्क्वतःला ते करण्यात काही प्रॉब्लेि
वाटत नव्हता. पण बाईंनी िुसर्या कोणा मसमनयरला न साांगता िला साांगावां अां?
किामचत त्याांना िुसर्या कोणाचे उपकार नको होते असतील. िानि डॉक्टराांच्या
नावाने त्या नेहिी खडे फोडायच्या. त्यािुळे त्याांना मवनांती करण्याचा प्रश्नच
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नव्हता. अहुजािॅडि आमण जोशीबाई याांचा बहुतेक जोशीबाईंच्या स्क्वभावािुळे
छत्तीसाचा आकडा होता. राहता रामहली लेक्चरर िांडळी. आज आपण साांमगतलेलां
काि के लां तर ते उद्या आपल्याकडू न काय काय वसूल करतील याची मभती वाटत
असल्यािुळे त्याांनी शेवटी िलाच मनवडलां असावां. िी परतफे ड म्हणून काही
िागणार नाही असां त्याांना वाटलां असावां.
ऑपरे शनसाठी आिच्याकडू न िी सवाथत विरष्ठ डॉक्टर होतो. िाझ्या
िितीला िाझा हाउसिन होता. अॅनास्क्िेमशया द्यायला त्या मवभागाचे तत्कालीन
प्रिुख होते. त्याांच्या िितीला पाच डॉक्टर िांडळी होती. त्याांच्यात मिता सगळयात
कमनष्ठ होती. मवजापूरकराांच्या िुलीला स्क्पायनल अॅनास्क्िेमशया नको होता, जसा तो
पूववी  अनुभव घेतलेल्या िंकवा त्याबद्दल इतराांकडू न ऐकलेल्या बर्याच पेशांटाांना नको
असायचा. त्या सगळयाांना अॅनास्क्िेिटस्क्ट िांडळी स्क्पायनल अॅनास्क्िेमशयाच कसा
चाांगला हे परोपरीने साांगत असत. स्क्वतःच्या िुलीला ते पटवण्यात मतची आई
असफल झालेली दिसत होती. असो. स्क्पायनल काय आमण जनरल काय, कोणत्याही
अन
ॅ ास्क्िेमशयात ऑपरे शन करायची िाझी तयारी होती. िला पटपट कािां उरकू न
पिरक्षेची तयारी करण्यासाठी जायचां होतां.
“तुम्ही जनरल अॅनास्क्िेमशया िेताय तर िी आधी पेशांटचां पोट मनजंतुकां
लावून आमण मनजंतुक के लेले टॉवेल पाांघरून तयार करून ठे वतो” असां
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट्सना साांगून िी सगळी तयारी के ली. मवभागप्रिुखाांनी जनरल
अन
ॅ ास्क्िेमशया दिला. मतच्या श्वासनमलके त ट्यूब टाकताना त्याांचा हात कापत होता.
त्याचां कारण िानमसक ताण हे होतां कस वॄद्धत्व हे होतां परिेश्वर जाणे. काहीही
कारण असलां तरी त्याांनी आपला हात कापतो म्हटल्यावर ते काि िुसर्या कोणावर
तरी सोपवायला हवां होतां. मिताने ते काि एकिि फस्क्टथ क्लास के लां असतां असां
िाझ्या िनात आलां. अॅनास्क्िेमशया दिल्याबरोबर िी ऑपरे शनला सुरुवात के ली.
जनरल अॅनास्क्िेमशया दिल्यावर िूल लवकरात लवकर बाहेर काढावां लागतां , नाही
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तर जन्िानांतर त्याची श्वसनदरया िडपली जाण्याची शक्यता असते. त्याप्रिाणे िी
िूल सहा मिमनटाांत बाहेर काढलां. त्याने ‘टॅह’ँ के लां. मवभागप्रिुखाांनी मनश्वास
टाकला. िी गभाथशय मशवण्यासाठी नेहिीप्रिाणे पोटाबाहेर काढलां.
“िाांब, िाांब, तू हे काय करतोयस?” मवभागप्रिुखाांनी आपलां िरिरतां बोट
त्या गभाथशयाकडे रोखून िला मवचारलां. “गभाथशय पोटाबाहेर का काढलांयस?”
“मशवण्यासाठी. ते बाहेर काढलां कस टाके िारणां सोपां जातां. रक्तस्त्रावही
किी होतो” िी म्हटलां. “मशवून झालां कस िी ते परत पोटात टाके न.”
“िग हरकत नाही. िला वाटलां तू ते ऑपरे शन करून काढू न टाकतोयस” ते
म्हणाले.
त्याांचां हे बोलणां ऐकू न त्याांचां बोट वॄद्धत्वािुळेच िरिरतां हे िाझ्या लक्षात
आलां, कारण असां चुकसचां अनुिान वॄद्धत्वािुळे ितीभ्रांश झाला तरच एका
अन
ॅ ास्क्िेमशयाच्या मवभागप्रिुखाांनी काढलां असतां. िी काही बोललो नाही. पटपट
ऑपरे शन उरकलां, पेशांटला शल्योत्तर वॉडाथत पाठवलां आमण अभ्यास करायला
लायिरीत गेलो.
एि.डी. पिरक्षेचा अभ्यास करून खूप िानमसक िकवा यायचा. रोजच्या
कािात न लागणार्या पण पिरक्षकाांना मवचाराव्याशा वाटणार्या अनेक गोटी
वाचून लक्षात ठे वाव्या लागायच्या. अभ्यास करून िकलो कस आम्ही पुस्क्तकां
लायिरीतच सोडू न चहा प्यायला म्हणून कँ टीनिध्ये जात असू. त्याप्रिाणे प्रताप,
अमनल आमण िी िुपारी चहा प्यायला गेलो. चहाने तरतरी आल्यावर आम्ही परत
मनघालो होतो, तो मिता कँ टीनिध्ये पोचली.
“मवजय, जरा िाांब. काही साांगायचां आहे” ती म्हणाली.
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“तुम्ही व्हा पुढे, िी पाच मिमनटाांत येतोच” असां प्रताप आमण अमनलला
साांगून िी मतिेच बसलो.
“कॉफस?” िी मवचारलां. मतने िान डोलावली.
मतच्यासाठी कॉफस आमण िाझ्यासाठी चहा िागवून िी म्हटलां, “बोल,
काय साांगायचांय?”
“तुझ्याबद्दल आिची बॉस िांडळी खूप चाांगलां बोलत होती” ती म्हणाली.
“तुम्ही स्क्वत: मसझेिरयन करायला येऊ शकत नसाल तर मवजयला पाठवा असां
मवजापूरकराांनी जोशीिॅडिना साांमगतलां.”
“किाल आहे. िला कधी कोणी बोललां नाही.”
“तुझ्या तोंडावर कसां साांगतील ते?”
“ते बरोबर आहे. िँक्स.”
“वेलकि” ती म्हणाली.
“तुझा अभ्यास कसा चाललाय?” िी मवचारलां.
“ठीक चाललाय. पिरक्षेपयंत सांपेल असां वाटतांय. तुझा कसा चाललाय?”
“बरा चाललाय. सध्या िुसरी उजळणी चालू आहे. पिरक्षेपयंत आणखी
िोन वेळा उजळणी होईल असां वाटतांय” िी म्हटलां.
“िाझा एकिाच करून होणार आहे आमण तू चार उजळण्याांबद्दल
बोलतोयस? िी तुझ्याबरोबर बोलायलाच नको होतां. तुझां ऐकलां कस िनावर िडपण
येतां. तू असां का साांगतोस? िुट कु ठला!”
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‘तू मवचारलांस म्हणून िी साांमगतलां’ असां म्हणण्याचा वेडपटपणा िी के ला
नाही.
“अगां गांित के ली, सॉरी. िाझाही अभ्यास पिरक्षेपयंत सांपेल” िी खोटांच
साांमगतलां. िाझी उजळणीच चालू होती. पण ‘िुवेत वचनि् मप्रयि्’ याप्रिाणे मतला
बरां वाटेल असां िी बोललो. लग्न झालेले पुरुर् लग्नानांतर असांच करतात असां िी
ऐकू न होतो. आता िैमिणीबरोबरही तसांच करावां लागतांय हा शकु न म्हणायचा का,
असा आशावािी मवचारही िाझ्या िनात तरळू न गेला.
मतने िोडा मवचार के ला.
“खोटां.”
“अां?” िी हबकलो. मतला कसां कळलां िी खोटां बोललो ते?
“तुझा अभ्यास इां टनथमशपिध्येच झाला होता. आरे िो झाल्यावर तू ...”
“िुली नाही दफरवल्या हां िी” िी गडबडू न म्हटलां. मतला मनमखलने
िाझ्याबद्दल काय साांमगतलां होतां ते आठवलां असावां.
“..उजळणी करणार होतास. उजळणी करतोयस तर खोटां का
साांमगतलांस?”
“तुला िडपण आलां. िग तू िला िुट म्हणालीस म्हणून” िी खरां कारण
साांगून टाकलां.
“तुला िुट म्हणायचां नव्हतां रे . अभ्यासाच्या िडपणािुळे िी चुकून बोलले.
सॉरी.”
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“जाऊ िे. चल अभ्यास करायला जाऊया” असां म्हणून िी उठलो. चहाकॉफसचां मबल िागवलां.
“िी िेते” ती म्हणाली. “िर वेळी तूच िेतोस.”
“िेऊ िे ग. एकच तर िैिीण आहेस मजच्याबरोबर कँ टीनिध्ये जातोय.
शांभर असत्या तर दिले नसते.”
“एकच का? नेहा सुद्धा िैिीण आहे ना तुझी?”
“सुनीताचा ससेमिरा टाळण्यासाठी नेहाची िित घेतल्यापासून ती
िाझ्याबरोबर बोललेली नाही. आता तूही िला िुट म्हटल्यावर िी टरकलो. म्हटलां
तू सुद्धा बोलायची िाांबलीस तर काय करायचां?”
ती हसली.
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३९

वर्थ ८, िे ३०

आिची एि.डी.ची मडझटेशन्स मवद्यापीठाला पाठवून झाली होती.
मतकडू न काही आक्षेप आले नव्हते, म्हणजे ती स्क्वीकॄ त झाली होती असां सिजायला
हरकत नव्हती. आम्ही सगळे अभ्यास एके अभ्यास करण्यात बुडालेले होतो.
जागेपणीचे सगळे तास अभ्यासात घालवणां शक्य नव्हतां. त्यािुळे िधून िधून
कँ टीनिध्ये जायचां, िंकवा कट्ट्यावर बसून पाच-िहा मिमनटां गप्पा िारायच्या
आमण परत अभ्यासाला लागायचां असां चाललां होतां. काही जणां हॉस्क्टेलच्या रूििध्ये
बसून अभ्यास करायचे. िधून िधून मवरां गुळा म्हणून ते इतर कोणाच्या रूिवर
जायचे. नेहा िहत्वाचे िुद्दे खडू ने रूिच्या चभतींवर मलहून ठे वायची. जेव्हा काही
आठवायचां नाही तेव्हा ती लगेच चभतीवर शोधायची. जेव्हा सगळया चभती भरून
झाल्या, तेव्हा मतने रूिबाहेरच्या कॉिरडॉरच्या चभती भरून टाकायला सुरुवात
के ली. लवकरच त्या चभती सुद्धा भरल्या.
“आता ती खालच्या आमण वरच्या िजल्याांच्या चभतींवर मलहायला जाईल
का?” प्रतापने आिच्या एका िध्यांतरात मवचारलां.
“शक्यता किी आहे” अमनल म्हणाला. “आरािात वाचता यावां म्हणून ती
चभतींवर मलमहते. वर खाली करायला मतला जिायचां नाही. सत्तर एक दकलो वजन
मजन्याने वर नेणां आमण खाली आणणां मतला झेपणार नाही.”
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नेहा ते ऐकायला मतिे नव्हती म्हणून बरां झालां. नाहीतर मतचा ढाई
दकलोका हिोडा अमनलच्या जबड्ाचे िोन तुकडे करूनच िाांबला असता.
“पण ती चभतींवर मलमहते म्हणजे काय? आिच्या स्क्वातांत्र्यावर गिा येते”
हर्थि म्हणाला.
“तुझ्या स्क्वातांत्र्याचा आमण मतने त्या चभतींवर मलमहण्याचा काय सांबांध?”
प्रतापने मवचारलां.
“फोनवर बोलताांना िला चभतीला टेकून उभां राहता येत नाही. शटाथला
आमण पँटला खडू लागतो.”
कॉिरडॉरच्या एका चभतीवर इां टरकॉिचां इां स्क्ूिेंट लावलेलां होतां. रािी
बाबालॉजी करण्यासाठी हर्थि जर वॉडाथत जाऊ शकला नाही तर मतिे इां टरकॉिवर
बबली नाहीतर जी कोण त्याची तत्कालीन िैिीण असायची मतच्याबरोबर गप्पा
िारत असे. ‘आपल्या पेशांटचां अिुक कर, तिुक कर’ येवढांच जर साांगायचां असतां तर
एका मिमनटाांत फोन जागेवर ठे वून तो परत जाऊ शकला असता. पण बराच काळ
उभां राहून गप्पा िारायच्या म्हटलां कस पायाांना जरा मवश्राांती म्हणून चभतीवर
रे लावां लागत असे.
“तू खुचवी  घेऊनच का नाही बसत मतिे?” अमनलने मवचारलां. “िग
कपड्ाांना खडू चे डाग पडायचे नाहीत.”
हर्थिचा चेहरा मवचारिग्न झाला. आता नेहाच्या फोनजवळच्या
चभतीवरच्या नोट्स पुसल्या जाणार नाहीत म्हणून आम्ही हुश्श के लां आमण
आपापल्या अभ्यासाला गेलो.
अभ्यास करताांना भूक खूप लागते म्हणे. खूप खाल्ल्यािुळे असेल,
किामचत एका जागी बसून अभ्यास करत रामहल्यािुळे असेल िंकवा वॉडाथत इकडे
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मतकडे धावायचा व्यायाि होत नसल्यािुळेही असेल, पिरक्षािींची वजनां पटापट
वाढत असत. हर्थिचां वजन पाच एक दकलो वाढलां.
“हर्थि येवढा जाडा झालाय. त्याला त्याचां काहीच कसां वाटत नाही?”
आिच्या एका िध्यांतरात प्रतापने नवा मवर्य सुरू के ला. हर्थि तेव्हा बहुतेक
लायिरीत गेला असावा. तो असता तर प्रतापने बहुतेक नेहाच्या वजनावर
बोलायला सुरुवात के ली असती.
“तो जाडा झालेला नाहीये. तो आता ििाथनी दिसायला लागलाय” अमनल
म्हणाला.
“त्यािुळे तो जास्क्त िेखणा दिसायला लागलाय असां बबली म्हणाली
असणार” िी म्हटलां.
“तरीच तो हल्ली िोन तुरे असलेल्या कोंबड्ासारखा वटिध्ये चालतो”
अमनल म्हणाला. ही िोन तुरे असणार्या कोंबड्ाची कल्पना त्याने कोणाची तरी
िारली आहे याबद्दल िाझी खािी होती, पण डोक्यात सगळा अभ्यास भरलेला
असल्यािुळे ती कोणाची िूळ कल्पना होती ते तेव्हा िला आठवेना. पिरक्षा
सांपल्यावर ते िला आठवेल असां िनाशी म्हणून िी त्याबद्दल मवचार करायचां
िाांबवलां.
“पण त्याला त्याचे कपडे कसे होतात? नवे कपडे मशवून घ्यायला वेळ
कु ठू न आणणार तो?” प्रताप म्हणाला.
“िला लहानपणी शाळे त चाांिोबाची गोट साांमगतली होती. चाांिोबाचां
वजन िमहन्याचे पमहले िोन आठवडे वाढत जायचां आमण नांतरचे िोन आठवडे किी
होत जायचां. रोज त्याचे कपडे लहान िोठे करून त्याची आई िकू न गेली. शेवटी
मतने प्रत्येक दिवसाच्या आकाराला योग्य असे अठ्ठावीस जोड मशवले. िग
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चाांिोबाला रोज आपल्या आकाराचे कपडे मिळायला लागले. हर्थिच्या आईने तसां
काही तरी के लां असेल” िी म्हटलां.
“अठ्ठावीस दिवसाांना अठ्ठावीस जोड कशाला हवेत? पमहल्या दिवसाचा
जोडा अठ्ठावीसाव्या दिवशी बरोब्बर दफट झाला असता, आमण मतसर्या दिवसाचा
जोडा सव्वीसाव्या दिवशी दफट झाला असता. म्हणजे त्याला चौिा जोड पुरले
असते. िला काय म्हणायचांय ते तुिच्या लक्षात आलां ना?” प्रताप म्हणाला. त्याचां
म्हणणां बरोबर होतां.
“तू चिट आहेस हे आिच्या लक्षात आलां” अमनल म्हणाला. प्रताप त्याला
िारायला उठल्यावर त्याने एका कानापासून िुसर्या कानापयंत मजवणी फाकू न
मस्क्ितहास्क्य के लां. प्रतापचा राग बटण ऑफ के ल्यासारखा गेला.
लायिरीत बसून कां टाळा आला कस आम्ही हॉस्क्टेलच्या रूििध्ये अभ्यास
करायला जायचो. एकिा िी िाझ्या रूििध्ये िाझ्या सगळया नोट्स िाांडून
अभ्यास करत बसलो होतो. एक एक मवर्य झाला, कस ते बांडल डावीकडे ठे वायचां
आमण उजवीकडच्या दढगातलां िुसर्या मवर्याचां बांडल उजळणी करण्यासाठी
घ्यायचां असां िाझां चाललां होतां. डावा ढीग वाढत चालला होता. उजवा ढीग सांपला,
कस डावा ढीग उजवीकडे ठे वायचा आमण परत एक एक बांडल वाचायला घ्यायचां
असा िाझा प्लान होता.
“मवजय, येऊ का?” उघड्ा िारातून मिताचा आवाज आला.
“ये ना” िी म्हटलां. “बस.” उजवा ढीग, डावा ढीग, उजळणी हे सगळां
सगळां क्षणात मवसरायला झालां. ती सिोरच्या खुचवी त बसली.
“टेन्शन आलांय रे .”
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“मिता, तू डी.ए.त पमहली आली होतीस. मवसरलीस? तुला कशाला
टेन्शन आलांय?
“काय प्रचांड अभ्यास आहे रे . काही काही गोटी तर अमजबात लक्षात
रहात नाहीत.”
“एक आयमडया सुचवू?” िी ऑफर के ली.
“हो.”
“हे बघ, तू प्रत्येक मवर्याचां वाचन करतेस तेव्हा एका वहीत त्या
मवर्याचां नाव मलही. त्याच्या खालच्या ीळींत जे लक्षात रहात नाही तेवढांच
िोडक्यात मलही. िंकवा ते पुस्क्तकात ज्या पानावर असेल त्याचा नांबर मलही. तेिे ते
सहज सापडावां म्हणून ते अधोरे मखत करून ठे व. िग ते आठवत नाही असां टेन्शन
आलां कस वहीत बघायचां, काय मलमहलांय ते वाचायचां िंकवा पुस्क्तकाचां ते पान उघडू न
वाचायचां. असां एक िोनिा झालां, कस आपल्याकडे ती िामहती अगिी हाताशी आहे
अशी तुझ्या िनाची खािी होईल आमण टे न्शन येणां िाांबेल. पिरक्षेला जायच्या
दिवशी फक्त ती वही घेऊन बसायचां, आमण फक्त तेवढीच उजळणी करायची. बाकस
गोटी तुला नीट येत असणारच. दकतीही कठीण पेपर आला तरी तू शांभर टक्के रे डी
असशील.”
मतने िोडा वेळ िाझ्याकडे डोळे िोठ्ठे करून पामहलां. िग म्हणाली, “काय
सॉमलड आयमडया आहे रे . तुझी स्क्वतःची आहे?”
“हो” िी म्हटलां.
“तुझी हे मलमहलेली वही िाखव.”
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िी वहीला हात घातला आमण िागे घेतला.
“का िाांबलास? वही िाखवतोस ना?” ती म्हणाली.
“नको. तू िुट म्हणशील” िी म्हटलां.
मतने सरळ िाझा हात मजच्याकडे जाऊन परत आला होता ती छोटीशी
डायरी उचलली. िी झोंबाझोंबी करून डायरी परत घेणार नाही याची मतला खािी
दिसत होती. िी झोंबाझोंबी काही के ली नाही. अख्खख्खया आयुष्यात िी मतला चुकून
सुद्धा पुसटसाही स्क्पशथ के लेला नव्हता. झोंबाझोंबी कसली करणार होतो? मतने
डायरीची पानां चाळली.
“हे काय? येवढ्या िोड्ा गोटीच तुझ्या लक्षात रहात नाहीत?”
िी िान हलवली. ती िोडा वेळ त्या डायरीकडे बघत रामहली. बहुतेक ती
मवचार करत असावी आमण मतला ती डायरी दिसतही नसावी.
“मिता?” िी म्हटलां.
“िला तुझा खूप हेवा वाटतो रे ” ती म्हणाली. “येवढी सगळी तयारी तू
के लीयेस, आमण िी ...”
ती उठली आमण जायला मनघाली.
“मिता, िाांब” िी म्हटलां. “तू टेन्शन घेशील म्हणून िी िाझी डायरी तुला
िाखवत नव्हतो. िाझ्या येवढी तयारी एखािाच करतो. बाकस सगळे सुद्धा किी
तयारी असूनही उत्तीणथ होतात. िी ए टाइपच्या पसथनॅमलटीचा आहे. म्हणून तू सुद्धा
तसां व्हायला हवां असां काही नाही. तू िाझ्यापेक्षा जास्क्त आनांिात आयुष्य काढशील
बघ.”
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“....”
“िी साांमगतलां तसां तू करून बघ. अजून खूप वेळ आहे तुझ्याकडे. िुसरी
एक ििक साांगू?”
ििक हा शब्ि ऐकल्यावर मतची कळी जराशी खुलली.
“गेल्या पाच वर्ांचे पेपर मिळव. सिोरच्या बुकस्क्टॉलिध्ये मिळतात. ते
बघूनच पिरक्षक प्रश्नपमिका बनवतात. आधी येऊन गेलेले प्रश्न परत येत नाहीत.
चालू वर्ाथत अॅनास्क्िेमशयाच्या ज्या कॉन्फरन्सेस झाल्या, त्याांच्यात कोणत्या
मवर्याांवर शोधमनबांध वाचले गेले आमण कोणती ीरे शन्स झाली ते बघ. पिरक्षक
त्या मवर्याांवर जास्क्त करून प्रश्न मवचारतात. शेवटचा िुद्दा असा कस तुिच्या
चारापैकस प्रत्येक पेपरचां मसलॅबस ठरलेलां असतां. अॅनास्क्िेमशयातल्या सवथ
प्रकाराांतल्या एकावर एक प्रश्न यावा, सगळया मसमस्क्टम्सिधल्या एकसवर एक प्रश्न
यावा. िी एकिि बरोबर असां तुला साांगू शकत नाही, कारण तुझे मवर्य िला
नीटसे िामहत नाहीत. पण त्यािागची तत्वां तुझ्या लक्षात आली असतील” िी
म्हटलां.
“या पद्धतीने काढलेला पेपर दकती अचूक असतो?”
“नव्वि टक्के” िी म्हटलां. “त्या पेपरातले सगळे मवर्य नीट घोटू न पिरक्षेला
जा. फक्त ते प्रश्न कोणाला िेऊ नकोस. जर ते पिरक्षेत मवचारले गेले, तर मिताला
पेपर आधी मिळाला होता असां कोणीतरी सगळीकडे करे ल. जर ते प्रश्न पेपरात आले
नाहीत तर तू िुद्दाि भलतेच प्रश्न िेऊन दिशाभूल के लीस असां म्हणायलाही लोकां
किी करणार नाहीत. ज्याांची इच्छा आहे ते स्क्वतः हीच पद्धत वापरून पेपराांचा
अांिाज बाांधू शकतात. होय ना?”
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मिताने परत िोडासा मवचार के ला.
“मवजय, तू िला खूपच िित के लीयस. िी मवचारू नये, पण िला एक
प्रश्न पडलाय. मवचारू?”
“मवचार” िी म्हटलां.
“तुला हे सगळां िामहत होतां तरी तू िला आधी ते का साांमगतलां नाहीस?”
या प्रश्नाचां उत्तर द्यायला िला जराही मवचार करावा लागला नाही.
“कारण यातली एकही ििक न वापरता तू छान िाक्सथ मिळवशील याची
िला खािी होती आमण अजूनही आहे” िी म्हटलां.
ती हसली.
“एखाद्याचा आत्िमवश्वास कसा वाढवावा यावर तू छोटे छोटे कोसेस
चालव. खूप चालतील” ती म्हणाली.
तुझ्यासारखां हसणारे मवद्यािवी  मिळाले तर िी फु कटात कोसेस चालवेन
असां िला म्हणायचां होतां, पण ती भुरथकन उडू न गेली आमण ते रामहलांच.
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४०

वर्थ ८, जुलै २७

एि.डी.च्या पिरक्षा पार पडल्या होत्या. मिताला आमण िला पेपर चाांगले
गेले होते. प्रॅमक्टकलच्या पिरक्षाही छान झाल्या होत्या. मिताला भेटायला िी
मतच्या रूिवर गेलो होतो.
“आता पुस्क्तकाांना िोडे दिवस तरी हात लावायला नको” िी म्हटलां.
“आता पुस्क्तकाांना हात लावायला नको असां म्हण” मिता म्हणाली.
“आता पुस्क्तकाांना हात लावायला नको” िी आज्ञाधारकपणे म्हटलां.
“िग काय करायचा प्लान आहे?” मतने मवचारलां.
ती बरोबर असती तर बरां च काही करायला सुचलां असतां.
“तू काय करतेयस? घरी जाणारे स?”
“नाही रे . पिरक्षेची सुट्टी सांपली. आता कािावर जायला हवां. आिचे
मसमनयसथ आता िाझ्या मजवावर िोडा आराि करतील.”
“मबच्चारी!”
“का? तुला नाही ड्ूटीवर जायचां?”
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“जायचांय तर. िाझां रोजचां काि तुझ्यासारखां पूववी पेक्षा वाढेलच. पण
आनांिाची गोट अशी कस अभ्यासासाठी खचथ व्हायचा तो वेळ आता िनासारखां िुसरां
काही तरी करायला वापरता येईल. िला मचिां काढायची आहेत.”
शाळे त असताना िी मचिकलेच्या िोन पिरक्षा दिल्या होत्या. िोन्हीत
िला ‘सी’ ग्रेडच मिळाली होती. पण नांतर िाझी मचिकला सुधारली होती.
आिच्या शरीरशास्त्राच्या आमण महस्क्टॉलॉजीच्या जनथल्सिध्ये िी खूप िन लावून
आकॄ त्या काढत असे आमण त्या आिच्या मशक्षकाांना आवडत असत असां त्याांनी िला
दिलेल्या िाकांवरून िला वाटत असे. िला वाटतां िाझ्या आवडीच्या गोटींची मचिां
काढणां िला जास्क्त चाांगलां जिायचां हे िाझ्या मचिकलेतल्या सुधारणेचां िुख्खय कारण
होतां.
“हो? कसली मचिां काढणार आहेस?”
“व्यांगमचिां, पोिेट्स...”
“तुला पोिेट्स काढता येतात?”
“िोडीफार. प्रख्खयात मचिकार कॅ नव्हासवर ऑइल पेंट वापरतात. िी
साधा िाणूस. िी कागिावर रे यॉन वापरतो. तुझां पोिेट काढू ?”
“काढशील?” ती हरखली.
सहज म्हणून सुरू झालेलां सांभार्ण िी चतुराई न वापरता मतचां पोिेट
काढण्यापयंत पोचलां हा िैवी सांकेत असावा असा भाबडा सिज करून घेऊन िी
खुश झालो.
“काढीन ना. पण िाझ्या चार अटी आहेत. एक म्हणजे पोिेट काढताना
तुला एका जागी बसून रहावां लागेल.”
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“दकती वेळ?”
“पूववी  दिवसचे दिवस लागत. आता फास्क्ट फू ड आमण इतर फास्क्ट गोटींचा
जिाना आहे. िला सांध्याकाळी एक-िोन तास असे िोन दिवस तरी लागतील.”
“िधून िधून जरासां उठलां तर चालेल ना?”
नाही म्हटलां तर सगळां च ीिफस होईल म्हणून िी पटकन म्हटलां ,
“चालेल ना.”
“िुसरी अट काय आहे?”
“वेळ वाचवायचा तर िला तुझ्या चेहरे पट्टीचा आधी नीट अभ्यास करावा
लागेल. त्यासाठी िला तुझे िोन-तीन अँगलिधून घेतलेले फोटो लागतील. घाबरू
नकोस, काि झालां कस तुझे तुला परत िेईन, इतर कोणालाही िेणार नाही.”
“ीके . मतसरी अट?”
“पोिेट पूणथ होईपयंत बघायला िागायचां नाही. झालां कस िी आपणहून
िाखवेन.”
“ए नाही हाां. हे चीटींग आहे. िाझां पोिेट आमण िी बघायचां नाही?”
“िाझ्या सगळया अटी िान्य असतील तरच िी पोिेट काढीन.” आपलां
मचिां कसां काय घडतांय हे बघायची उत्सुकता कोणालाही वाटली असती. पण मतचां
पोिेट पूणथ होण्यापूववी  मतला िाखवणां िला शक्य नव्हतां.
“बरां बाबा, ते िाखव असां िी िध्ये िध्ये म्हणणार नाही” ती म्हणाली.
“आमण चौिी अट?”
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“सिजा िुिव
ै ाने ते पोिेट तुझ्यासारखां न दिसता चुकून िाकडासारखां
दिसलां तर िला िारायचां वगैरे नाही.”
मतने िाझ्याकडे िोडा वेळ रोखून पामहलां.
“तुला नक्कस पोिेट्स काढता येतात ना? कस नुसता टाइिपास करतोयस?”
“मिता!” िी िुखावलेल्या चेहर्याने मतच्याकडे पामहलां. िला ते नीटसां
जिलां नसावां.
“अहो आर्टटस्क्ट, तुिच्या कलेचा एखािा निुना आहे का िाखवायला?”
िुलगी हुशार होती हे नक्कस. मतने अगिी योग्य प्रश्न मवचारला होता.
“आहे ना” िी म्हटलां. “आरशात बघून िी िाझां स्क्वतःचां काढलेलां पोिेट
आहे.”
“िाखव िला” ती म्हणाली.
“िाझ्या रूिवर आहे” िी म्हटलां. “तू असां कर. तुझे मिळतील ते फोटो
जिा करून आण. तोपयंत िी ते काढू न ठे वतो. जर िाझां काि तुला आवडलां तर
फोटो िला िे. िग उद्यापासून काि सुरू.”
“बघ हां, िाझी दफरकस घेत असशील तर िाझ्यासारखी वाईट ...”
“होय ग! दकती बोलशील? चल फोटो जिा करायला लाग” असां म्हणून
िी मनघालो.
िी मतची दफरकस घेत नव्हतो. िी पूववी  आरशात बघून खरोखरच िाझां
छोटसां पोिेट काढलां होतां. ते पेमन्सलने काढू न शेचडग के लेलां होतां. ते बर्यापैकस
िाझ्यासारखां दिसत होतां असां िाझां आमण िाझ्या आईचांही ित होतां. ते िी िाझ्या
एका पुस्क्तकात घालून ठे वलां होतां. मिता येईपयंत िी ते शोधून ठे वलां.
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पाच-िहा मिमनटाांत मिता आली.
“िाखव बघू तुझां पोिेट” ती म्हणाली.
िी पुस्क्तक उघडलां आमण मतला ते िाखवलां. ती ते मनरखून बघत असताना
िी प्राण डोळयाांत आणून मतच्या चेहर्याकडे बघत होतो. मिताचां पोिेट काढणां हे
िाझ्यासाठी अकस्क्िात अगिी िहत्वाचां झालां होतां.
“छानच काढलांयस रे ” ती म्हणाली. ते आपल्या हातातच ठे वून मतने
िुसर्या हातातल्या मलफाफ्यातले आपले तीन फोटो िला दिले. िग िाझां पोिेट त्या
मलफाफ्यात घातलां. िी मतचे फोटो पामहले. ते अगिी स्क्पट होते. मिताचां पोिेट
छान होणार असा िला मवश्वास वाटायला लागला.
“काय, िग हे काि िला मिळालां असां िी सिजू?” िी मवचारलां.
“होय” ती म्हणाली. “उद्या सांध्याकाळी?”
“पाच वाजता तुझ्या रूििध्ये” िी म्हटलां. “काही स्क्पेशल तयारी करू
नकोस. नेहिी असतेस तशीच रहा.”
“ीके ” ती जायला मनघाली.
“िाझां पोिेट?” िी मवचारलां.
“तू िाझे फोटो परत िेशील तोपयंत िाझ्याकडेच राहू िे” असां म्हणून ती
गेली.
मतचा िाझ्यावर मवश्वास नाही का, असा मवचार करायला िला सुचलांही
नाही. िी मतचे फोटो सिोर ठे वून तासभर मनरखत बसलो. िाझ्याकडे मतचा एकही
फोटो नव्हता. आज एकिि तीन फोटो मिळाले होते. ‘फोटो बघून िुलगी पटत नाही
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रे ’ असां जर प्रताप िाझ्या कानात पुटपुटला असला, तर िला ते ऐकू आलां नाही.
शेवटी िी नाईलाजाने ते बाजूला ठे वले, आमण कागि आणायला बाहेर पडलो.
रे यॉन नशीबाने नॉवरिध्ये होते, नाहीतर घरी जाऊन आणायला लागले असते.
रािी जेवून झाल्यावर िी रूिचां िार आतून बांि के लां आमण मतच्या सवाथत
सुरेख फोटोवरून मतचां पोिेट काढायला घेतलां. ‘हे चीटींग आहे’, असां िाझां अांतिथन
म्हणालां. ‘प्रेिात सगळां क्षम्य असतां’ असां िी अांतिथनाला म्हणालो. ती िला
मतच्याकडे बघताना पकडेल या मभतीने एरवी िला फार वेळ मतच्याकडे बघता येत
नसे. िला मतच्याकडे बघून मतचां पोिेट नक्कसच काढता आलां असतां, पण तसां करताना
सगळां लक्ष मचिकलेत असल्यािुळे मतच्याकडे बघण्याचा आनांि काही िला घेता
आला नसता. िला एका वेळी एकच काि जिायचां. मतचां पोिेट मतच्या फोटोवरून
आधीच काढायचां आमण िग िोन सांध्याकाळी मतच्या पूणथ सांितीने मतच्याकडे
बघायचां असा िाझा प्लान होता. ‘असले प्लान करण्यापेक्षा सरळ मतला लग्नाबद्दल
मवचारत का नाहीस?’ असां िाझां अांतिथन म्हणालां, िंकवा किामचत प्रतापने तसां
म्हटल्याचा िला भास झाला असेल. िी मतकडे िुलथक्ष के लां.
झपाटल्यासारखां रािभर काि करून िी सकाळपयंत मतचां पोिेट पूणथ
के लां. िी िाझां स्क्वतःचां काढलां होतां त्यापेक्षा ते सरस झालां होतां. िी ते नीट जपून
कपाटात ठे वलां.
अख्खखा दिवस वॉडाथतल्या राउां ड्स, िुलाांना मशकवणां आमण सेमिनार
याांच्यात गेला. सांध्याकाळी पाच वाजता िी नवा कागि, पेमन्सल आमण रे यॉन
घेऊन मतच्या रूिवर गेलो. िी साांमगतलां होतां त्याप्रिाणे मिता रोजच्याच कपड्ाांत
होती, तरीही नक्षिासारखी दिसत होती.
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“मिता, तुझ्या िैिीणी िध्येच येऊन मडस्क्टबथ तर करायच्या नाहीत ना?”
िी मवचारलां.
“नाही यायच्या. िी कािात आहे असां त्याांना साांगून ठे वलांय” ती म्हणाली.
िी कागि पॅडला जोडला, आमण मतच्या चेहर्यावर उजेड पडेल अशा
िठकाणी मतला मखडकसजवळ बसवलां. िग पेमन्सलने मचि काढायला सुरुवात के ली.
िधून िधून िी पेमन्सलच्या रे र्ा काढायचां मवसरून मतच्याकडे बघत रहायचो.
“मवजय, तू मचि काढतोयस कस नुसतांच िाझ्याकडे बघतोयस?” मतने
शेवटी िला मवचारलां.
“अगां, काही काही मडदफकल्ट िठकाणी जास्क्त अभ्यास करावा लागतो” िी
म्हटलां. “िोन दिवसाांत िी काि पूणथ करणार म्हटलांय त्याप्रिाणे ते पूणथ झालां नाही
तर िग काय ते मवचार.”
“िाांब, िी गाणी लावते. नुसतां बसून िला कां टाळा यायला लागलाय” असां
म्हणून ती उठली. मतने टेपरे कॉडथर ऑन के ला.
“रफससाहेब!” िी गुििरल्यासारखां म्हटलां. काहीच करायला नसताना िी
रूिवर रफससाहेबाांची गाणी लावून मिताचा मवचार करत बसत असे. मतला ते
कळलां कस काय असां िाझ्या िनात आलां.
“त्याांच्या सारखा गायक झाला नाही आमण होणे नाही” ती म्हणाली.
अगिी िाझां ित होतां तसांच मतचां ित दिसत होतां.
“रफससाहेबाांचा आवाज म्हणजे िाझ्या हॄियाचा आवाज असां िला वाटतां”
िी बोलून गेलो.
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ती फक्त हसली, काही बोलली नाही.
सिोर मिताचा चेहरा आमण बॅकग्राउां डिध्ये रफससाहेबाांची गाणी असे ते
िोन तास कसे गेले ते िला सिजलांच नाही. सात वाजता िी कागिावर िुसरा एक
पाांढरा कागि ठे वला, पेमन्सल आमण रे यॉन खोक्यात भरले आमण म्हटलां “चला,
आता िकलो. उरलेलां काि उद्या करूया.”
“िला िाखव ना रे ” ती म्हणाली.
“मिता, आपलां काय ठरलां होतां?” िी मवचारलां. त्या कागिावरच्या
रे घोट्या मतला दिसल्या असत्या तर मतने िला फाडू न खाल्लां असतां.
िी रूिवर गेलो आमण जेवायला जाण्यापूववी  मतचे फोटो सिोर ठे वून
बसलो. ‘अरे मवचार मतला’ अांतिथन म्हणालां. ‘मतची िूतवी  िनात ठसवून घेतो.
मवचारायचां नांतर बघू. ती नाही म्हणाली तर मनिान िनातली मतची िूतवी  तरी
िाझ्याकडे राहील’ िी उत्तरलो.
िुसरा दिवस ीटीत गेला. आिच्या िानि डॉक्टराांचे कोणी प्रायव्हेट
पेशांट त्या दिवशी ऑपरे शनसाठी नव्हते. म्हणून ते ीटीत आलेच नाहीत. एक टेबल
िाझ्या लेक्चररने आमण िुसरां िी चालवलां. िोघाांनी प्रत्येकस तीन तीन ऑपरे शनां
पार पाडली. शरीर िकू न गेलां होतां खरां , पण सांध्याकाळ मिताबरोबर घालवायच्या
कल्पनेने िन िाि अगिी उत्साहात होतां. चार घास खाऊन घेतले आमण िी
मचिकलेचां सामहत्य घेऊन मतच्या रूिवर पोचलो. कालच्याच कागिावर आज
रे यॉनच्या रे घोट्या िारणां सुरू के लां. आज मतने िनोरां जनासाठी आशाताईंची गाणी
लावली होती.
“िला लतािीिींपेक्षा आशाताई जास्क्त आवडतात” िी म्हटलां.
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“िला सुद्धा” ती म्हणाली. ‘आिच्या आवडी मनवडी इतक्या जुळतात हे
ती िला हो िंकवा नाही म्हणण्यापूववी  लक्षात घेईल ना, कस िला त्याची आठवण
करून द्यावी लागेल?’ असां िाझ्या िनात आलां.
साडेसहा वाजता िी आवरतां घेतलां.
“झालां पोिेट?” मतने मवचारलां.
“तुला सिोर बसवून करायचां सगळां काि झालां. उरलेलां काि िी िाझ्या
रूिवर जाऊन करतो आमण आणखी अध्याथ तासात तुला िाखवायला आणतो” िी
म्हटलां.
“िी बघू?”
“मिता!”
मतने झोंबाझोंबी वगैरे करून ते मचि िाझ्या हातातून काढू न घ्यायचा
प्रयत्न के ला नाही. किामचत त्यािुळे ते चुरेल अशी मतला मभती वाटली असेल.
“तू नको आणूस. िीच येते मचि बघायला” ती म्हणाली.
बरोब्बर अध्याथ तासाने ती हजर झाली. िी टेबलावर ठे वलेलां आपलां पोिेट
मतने न्याहाळलां, सिोरच्या चभतीवरच्या आरशात पामहलां, िग परत ते पोिेट
न्याहाळलां आमण मचत्कारली, “काय सॉमलड काढलयस रे !”
“िँक्स” िी म्हटलां.
“िी घेऊन जाते” ती म्हणाली. “नेऊ ना?”
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“तुझ्यासाठीच तर काढलांय. तुझांच आहे ते” िी म्हटलां. “िी लॅमिनेशन
करून िेऊ?”
“िी घेईन लॅमिनेशन करून” ती म्हणाली. “याच्याबद्दल तुला काहीही
दिलां तरी किीच पडेल रे . काय िेऊ?”
‘मतलाच िागून घे’ अांतिथन म्हणालां. ‘वाईट दिसेल’ िी उत्तर दिलां.
“कसला मवचार करतोयस?” मतने मवचारलां.
“मचि काढलां म्हणून तुझ्याकडू न काही घेणां िला शक्य व्हायचां नाही” िी
म्हटलां. “बस तू खुश रहा.”
ती हसली.
िला मतचे फोटो परत द्यायचे नव्हते. पण िी ते मतच्यासिोर धरल्यानांतर
आपण काय के लां ते िाझ्या लक्षात आलां. मतने ते घेतले.
“तुझां पोिेट आणायला िी मवसरले. नांतर िेते.”
हातातले मतचे फोटो गेले, येवढां प्रेि ीतून काढलेलां मतचां पोिेट गेलां आमण
तीही गेली. आतून एकिि िरकािां वाटायला लागलां. िी रफससाहेबाांची कॅ सेट
लावली आमण तसाच बसून रामहलो.
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४१

वर्थ ८, ऑगस्क्ट २

“मवजय, िोडां काि आहे.”
िी लेक्चर घ्यायला धावतपळत चाललो होतो. िध्येच मिताने िला
िाांबवलां.
“काय गां?” ती िोडी टेन्शनिध्ये दिसत होती.
“आईला जरा बरां नाहीये.”
“काय झालां?”
“फायिॉइड्स झालेयत. राजिातात यायचां म्हणतेय.”
“ठीक आहे. िी बघतो काय करायला लागतां ते. तू काही काळजी करू
नकोस. तू आज कोणत्या ीटीत आहेस?”
“आज िला व्ही.आय.आर.ला पाठवलांय. सध्या त्याांच्याकडे काहीतरी
प्रॉब्लेि आलाय म्हणून के सेस घेत नाहीयेत.”
“िी तुला एक तासाने भेटतो. आत्ता िाझां लेक्चर आहे. सगळी िुलां
िाांबली असतील. त्याांचा वेळ िाझ्यािुळे फु कट जायला नको.”
िी लेक्चर घेण्यासाठी गेलो. एण्डींनी िला परत आपली सगळी लेक्चसथ
लावून दिली होती. आता एि.डी. झाल्यािुळे तयारी करायला वेळ नाहीये वगैरे
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सबबी साांगणांही शक्य नव्हतां. नाहीतरी मिताची आई मतच्या घरीच होती आमण
फायिॉइड्स म्हणजे काही फोनवर िीटिेंट िेण्यासारखा आजार नव्हता. िी लेक्चर
सांपवलां. नशीबाने कोणाला काही प्रश्न मवचारायचे नव्हते. िी िुलाांना सोडलां आमण
व्ही.आय.आर.ला गेलो.
“अरे , आजचां मलस्क्ट त्याांनी पुढे ढकललांय. त्याांचां िमशन िुरुस्क्त व्हायला
एक दिवस तरी लागेल असां म्हणताहेत” मिता म्हणाली.
“चल, कँ टीनिध्ये जाऊया. नाहीतरी जेवायची वेळ होत आलीच आहे.”
नशीबाने कँ टीनिध्ये िुपारच्या जेवणाची गिवी  अजून झाली नव्हती.
आम्हाला एका कोपर्याकडची मखडकसच्या बाजूची िाझी आवडती जागा मिळाली.
“तू जेव रे . आईचां कळल्यापासून िला बरां वाटत नाहीये. भूकच नाहीये ”
ती म्हणाली.
“वेडी कस काय? फायिॉइड्स म्हणजे काही इतका मसिरयस आजार
नाहीये. उगाच चचता करू नकोस. िी आहे ना?”
मतला काय पामहजे ते ती साांगेना म्हटल्यावर िी िोघाांची ऑडथर दिली
आमण म्हटलां, “साांग, काय िास होतोय आईला?”
“अरे , िागच्या वेळी िी घरी गेले होते तेव्हा ती आजारी होती. मतला खूप
रक्तस्त्राव होत होता. आिच्या फॅ मिली डोक्टराांच्या िीटिेंटने मतला बरां वाटलां.
िधला काळ बरा गेला. आता परत िास सुरू झाला म्हणून सोनोग्राफस के ली तर
गभाथशयाची फायिॉइड्स दिसली.”
“मतिले डॉक्टर काय म्हणाले?”
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“िोठ्या रुग्णालयात न्या असां म्हणाले. तुझ्या ीपीडीला आणते उद्या.”
“येताना जुने सगळे िरपोट्सथ बरोबर आण म्हणावां. काळजी करू नकोस.
आपल्याकडे खूप चाांगले गायनॅकॉलॉमजस्क्ट्स आहेत.”
मतने काहीतरी म्हणायला तोंड उघडलां आमण तसांच बांि के लां.
“टेन्शन घेऊ नकोस. या आजाराचे आिचे आतापयंतचे सगळे रुग्ण बरे
होऊन व्यवमस्क्ित घरी गेलेयत. हस जराशी.”
मतने कसनुसां हसून िाखवलां आमण जेवण अधथवट टाकू न उठली. मतला
येवढां अस्क्वस्क्ि झालेलां िी कधी पामहलां नव्हतां.
िुसर्या दिवशी सकाळी मिता मतच्या आई आमण बाबाांना घेऊन िाझ्या
ीपीडीत आली. िी मतच्या आईची महस्क्टरी घेतली आमण मतला पॅप मस्क्िअर
करायला पाठवलां. मतचे िरपोट्सथ बघताना िी िबकलो. मतला एकच दकडनी होती.
बोललो तर मिताला टेन्शन येईल म्हणून िी गप्पच रामहलो.
“मतला एकच दकडनी आहे” मिता म्हणाली.
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट्स खूप हुशार असतात. त्याांना सगळया आजाराांची िामहती
असते, कारण ज्याांना ते अॅनास्क्िेमशया िेतात, त्याांना कोणत्याही प्रकारचे आजार
असू शकतात. प्रत्येक आजाराप्रिाणे अॅनास्क्िेमशया िेताना बिल करावे लागतात.
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट्सना सगळया प्रकारच्या ऑपरे शनाांचीही िामहती असते , कारण ते
सगळया ीटींिध्ये काि करतात. मिताला फायिॉइड्सचीही िामहती होती आमण
एकच दकडनी असण्यातले धोके ही िामहत होते.
“असू िे ग. बघू आपण काय करायचां ते.”
मिताची आई पॅप मस्क्िअर करून आली.
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“जोशीबाई िंकवा एण्डी येईपयंत िाांबूया” िी म्हटलां. “तुझी आई आहे तर
मसमनयरना िाखवलेलां बरां .”
“नको, तूच तपास मतला” मिता म्हणाली.
“अग, मतला िाझ्यासारख्खया लहान डॉक्टरने तपासून बरां वाटायचां नाही.”
“तुझ्याकडू न तपासून घ्यायचां म्हणूनच आलीये ती.”
िी गुपचूप मसस्क्टरला बोलावलां, मिताच्या आईला आत नेलां, आमण
तपासलां. िग मिता, मतची आई आमण बाबा याांना एकि बसवलां.
“मिताची आई, तुम्हाला गभाथशयाचे बरे च फायिॉइड्स झालेयत. िोडा
अमॅ नमिया सुद्धा आहे. रजोमनवॄत्तीचां तुिचां वय अजून झालां नाहीये, नाहीतर आपण
िाांबून बघू शकलो असतो. आत्ता आहे त्या पिरमस्क्ितीत पोट उघडू न गभाथशय काढणां
योग्य ठरे ल” िी म्हटलां.
“आम्हाला त्याची कल्पना होती” मतची आई म्हणाली. “जेवढ्या लवकर
ऑपरे शन होईल तेवढां बरां .”
“आपण तुिच्या सगळया टेस्क्ट्स करून घेऊ. जर िरपोटथस नॉिथल आले तर
या आठवड्ात ऑपरे शन करू.”
“िी घेते सगळया टेस्क्ट्स करून. आज मतला िरकाम्या पोटीच आणलांय.
िरपोटथस आले कस तुला िाखवते” मिता म्हणाली.
िरपोटथस खरां तर अॅनास्क्िेिटस्क्ट्सनाच बघायचे असायचे, कारण
अन
ॅ ास्क्िेमशया िेण्यासाठी िरपोटथस नॉिथल असणां िहत्वाचां असायचां. पण ती स्क्वतः
अन
ॅ ास्क्िेिटस्क्ट असूनही मतने िला िोठे पणा दिला म्हणून िी गप्प रामहलो. पारकर
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सर रुग्णालय सोडू न जाणार होते आमण त्या वेळी रजेवर होते. जोशीबाई िंकवा
एण्डी याांच्यापैकस कोणाला मिताच्या आईचां ऑपरे शन करायला साांगावां हा िोठा
प्रश्नच होता. िला त्या िोघींचीही खािी िेववत नव्हती.
िुसर्या दिवशी सगळे िरपोटथस घेऊन मतघां आली. िरपोटथस चाांगले होते.
“िरपोटथस चाांगले आहेत. ऑपरे शन करायला काही अडचण नाहीये” िी
म्हटलां. मिताच्या आई-बाबाांनी िाना डोलावल्या.
“आता तुम्ही कु ठे प्रायव्हेट रुग्णालयात जाऊन ऑपरे शन करून घेणार
का?” िी मवचारलां.
“मिता राजिातात आहे. म्हणून आम्ही हे ऑपरे शन इिांच करून घ्यावां
असां म्हणतोय” मिताचे बाबा म्हणाले.
“आिच्याकडे स्क्पेशल रूम्स नाहीयेत. जनरल वॉडाथतच सगळया पेशांटाांना
ठे वावां लागतां” िी म्हटलां.
“चालेल” मिताची आई म्हणाली.
“पण आिचे सर सध्या रजेवर आहेत. नांतर ते रुग्णालय सोडू न जाणार
आहेत. म्हणजे मिताच्या आईचां ऑपरे शन करायला ते नसतील असां िला वाटतां” िी
म्हटलां. “िग उरल्या जोशीिॅडि आमण िोशीिॅडि. िोघी तशा चाांगल्या आहेत,
पण...”
“तुिच्याकडू नच ऑपरे शन करून घ्यावां म्हणून आम्ही आलो आहोत”
मिताचे बाबा म्हणाले. मिताच्या आईने िान डोलावली.
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“िाांबा, िाांबा” िी गडबडू न म्हटलां. “पमहली गोट म्हणजे तुम्ही िला अहो
जाहो करू नका. िी मिताच्या वगाथतला िुलगा आहे. िला तुम्ही ए मवजय असांच
म्हणा.”
ते गप्पच रामहले. त्याांना िला अरे तुरे करणां अवघड वाटत असावां.
“िुसरी गोट म्हणजे मिताच्या आईचां ऑपरे शन कोणा मसमनयरने के लेलां
बरां असां िला वाटतां. काहीतरी चुकलां तर पश्चात्तापाची वेळ येईल.”
“आिचा तुि... तुझ्यावर पूणथ मवश्वास आहे” मतची आई म्हणाली. “तुझां
काहीही चुकणार नाही.”
“पण तुम्ही िला कु ठे ीळखता? उगाच िाझ्यावर मवश्वास कसा
टाकता?”
“आम्ही ीळखतो ना तुला. मिता साांगत असते” मतची आई म्हणाली.
सगळां बरां साांगत असली म्हणजे मिळवली, असां िाझ्या िनात आलां.
“पण...”
“मवजय, ऑपरे शन तूच करायचय” मिता म्हणाली.
“अां..हो, हो” िी म्हटलां.
मिताच्या आई-बाबाांनी एकिेकाांकडे बमघतलां. लग्नाला जवळजवळ
सत्तावीस-अठ्ठावीस वर्ं झाल्यावर त्याांच्यात एकिेकाांकडे नुसतां बघून सांिश
े ाांची जी
िेवाणघेवाण झाली ती सिजण्याचां िाझां वय आमण अनुभव नव्हते.
“िाझ्या आईचा आमण िाझा रक्तगट एकच आहे. िी मतच्यासाठी रक्तिान
करते. ऑपरे शनसाठी होईल.”
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मिता आई-बाबाांना घेऊन गेली. िी कोणाच्या लक्षात येणार नाही अशा
बेताने डोकां धरून बसलो. ीपीडीत येणार्या अनोळखी मस्त्रयाांची ऑपरे शनां करणां
आमण मिताच्या आईचां ऑपरे शन करणां याांत जिीन अस्क्िानाचा फरक होता. जर
ऑपरे शन करताना मतला काही गुांतागुांत झाली असती तर मिताला जन्िभर तोंड
िाखवायला िला जागा रामहली नसती.
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४२

वर्थ ८, ऑगस्क्ट ३

िी जेवायला गेलो. मतिे िला प्रताप भेटला.
“काय रे , असां एरां डेल प्यायल्यासारखां तोंड का के लांयस तू?”
“तसां तोंड कोणी करत नाही रे , ते आपोआप होतां” िी म्हटलां.
“बरां , तसां ते का झालांय?”
“मिता...”
“नाही म्हणाली?” तो आश्चयाथने म्हणाला. “िला वाटत होतां मतचां पण
तुझ्यावर प्रेि आहे.”
त्याला तसां का वाटत होतां कोण जाणे. किामचत ते नीनाचां मनरीक्षण
असेल. नीनाला तसां का वाटत होतां िेव जाणे. त्या क्षणी ते शोधून काढण्याचा िाझा
िूड नव्हता.
“नाही रे . िी मतला अजून मवचारलांच नाहीये.....”
“हात् तुझी” तो म्हणाला. “िग काय मतचां कु ठे जिलां का? तरी िी तुला
साांगत होतो...”
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“प्रताप, तसां काहीही झालेलां नाहीये. आपल्या आईचां ऑपरे शन तूच कर
असां मतने िला साांमगतलांय.”
“िग करून टाक” तो म्हणाला.
“िला टेन्शन आलांय रे ” िी म्हटलां. “काही बरां वाईट झालां तर?”
“अरे , ऑपरे शन म्हटलां कस कॉमम्प्लके शन्स होऊ शकतात. तुला ते
िामहतीय. िी काय साांगायचां तुला? त्या िांडळींना तसां साांगून टाक आधीच.”
“अरे , साांमगतलां. मिताने बहुतेक त्याांचां िेनवॉचशग के लांय. िाझ्या हातून
काही कॉमम्प्लके शन होणार नाही असा त्याांना मवश्वास आहे म्हणतात.”
“हे बघ, तू साांगायचां काि के लांयस. आता काही झालांच तर तुझी
जबाबिारी नाही. तू मबनधास्क्त रहा.”
“साांगायला सोपां आहे रे . पण काही झालांच तर मिता िला कधीतरी हो
म्हणेल का?”
“नाही तरी तू मतला कधीही मवचारू शकशील असां दिसत नाहीये. िग
प्रॉब्लेि कु ठे आहे?”
प्रतापचां म्हणणां बरोबर होतां.
“मतची के स साधी नाहीये. मतला एकच दकडनी आहे. महस्क्टेरेक्टोिी
करताना जर युरेटरला काही इजा झाली आमण दकडनी गेली तर दकडनी फे ल्युअर
होईल रे .”
“तू अशा के सेस पूववी  के ल्या आहेस ना?”
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“हो.”
“त्या सगळया सुरमक्षतपणे घरी गेल्या ना?”
“हो.”
“िग काय? आणखी एक करायची.”
िी गप्पच रामहलो.
“एरां डेलाचा आणखी एक डोस घेतल्यासारखां तोंड तू का...अि् तसां तुझां
तोंड का झालांय आता?”
“तकथ शास्त्र दकतीही अचूक असलां तरी िानमसक गुांता झाला कस ते चालत
नाही रे .” िी म्हटलां. “िितीबद्दल आभार.”
िी जेवून मनघालो. जेवलो नसतो तर बरां झालां असतां असां िला वाटायला
लागलां होतां. िानमसक तणाव आल्यावर येवढ्या पटकन पोटात अल्सर होऊ शकत
नाही हे िला िामहत असलां तरी लक्षणां तशीच वाटत होती. मशवाय डोक्याच्या
िागच्या बाजूला िुांग्या आल्यासारखांही वाटत होतां. शेवटी िी वॉडाथत जाऊन
स्क्वतःचां ब्लड प्रेशर घेतलां.
“डॉक्टर, िी पट्टा बाांधून िेऊ का?” वॉडथच्या मसस्क्टर म्हणाल्या.
“नको, जितांय िला” िी म्हटलां.
ब्लड प्रेशर नॉिथल मनघालां. िी परत त्या अल्सरचा मवचार सुरू करणार
होतो, तेवढ्यात एक इिजथन्सी मसझेिरअनची पेशांट आली. ते पार पाडेपयंत िुसरी
आली. त्या कािात अल्सरची लक्षणां जाणवणां के व्हा िाांबलां ते िाझ्या लक्षात आलां
नाही. िग वॉडाथत भरती झालेल्या नव्या रुग्णाांना तपासण्याचां काि करायला गेलो.
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सगळी कािां सांपेपयंत राि झाली. िुपारच्या जेवणानांतर पोटात काहीच गेलां नव्हतां.
िी सिोरच्या गाडीवर जाऊन पाव-भाजीचां पासथल घेतलां आमण रूिवर गेलो.
जेवायला सुरुवात के ली तेवढ्यात मिता आली.
“काय रे , होतास कु ठे दिवसभर?”
“िोन सेक्शन के ले, नांतर नवे रुग्ण तपासले. रूिवर यायला झालांच नाही”
िी म्हटलां. “आईला अॅनास्क्िेमशयासाठी दफटनेस मिळाला?”
“हो. अन
ॅ ास्क्िेमशया द्यायला...”
“तुिचे मवभागप्रिुख नकोत. मवजापूरकराांच्या िुलीच्या वेळी िी पामहलां,
त्याांचे हात खूप िरिरतात” िी म्हटलां.
“नाही. ते येणार नाहीत. ीटी-इन-चाजथ असणारे त.”
“मिता, तुला टेन्शन नाही आलां?”
“मतच्या आजाराचां ऐकलां तेव्हा खूप टेन्शन आलां होतां” ती म्हणाली. “आता
तू आहेस म्हटल्यावर िी मनधाथस्क्त झालेय.”
घ्या. ती िाझ्या मजवावर मनधाथस्क्त आहे, आमण िीच टेन्शन घेतोय.
‘तुिचां जर जिलां तर आयुष्यभर ती तुझ्या मजवावर मनधाथस्क्त राहणार.
आज एका गोटीचां तू येवढां टेन्शन घेतोयस, तर ते टेन्शन तू कसां मनभावशील?’ िाझां
अांतिथन म्हणालां. ‘काही चुकलां तर आिचां जिायचांच नाही या गोटीचां िला टेन्शन
आहे’ िी उत्तर दिलां.
“कसला मवचार करतोयस येवढा? तुला कसलां टेन्शन आलांय का?”
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‘छे गां!’ असां म्हणावां असा िाझा मवचार होता. आपला वीक पॉइां ट मतला
कसा िाखवायचा हा प्रश्न होता.
“हो” िी म्हणून गेलो.
“सगळां ठीक होईल रे . िी मसद्धीमवनायकाला साांमगतलांय” ती म्हणाली.
त्याही पिरमस्क्ितीत िला जरासां हसू आलां.
“का हसलास?” मतने मवचारलां.
“मिता, आपण िोन बुद्धीवािी डॉक्टर असून मसद्धीमवनायकाकडे काही
िागतो याचां िला हसू आलां. तू आई बरी होऊ िे असां िामगतलांस, आमण िी...”
बोलता बोलता िी िाांबलो.
“काय िामगतलयस तू” मतने मवचारलां.
“िी...अां...कु ठे काय?” िी म्हटलां.
“काही तरी िामगतलयस तू” ती म्हणाली. “साांग ना काय िामगतलयस?”
“काही नाही ग. काय तू छोट्या छोट्या गोटी लावून धरतेस?”
“मवजय!”
“अगां, काय िामगतलां ते साांगू नये म्हणतात. साांमगतलां तर ते मिळत नाही
म्हणे.”
“कोण म्हणतां असां?”
तसां खरां तर इतर कोणी म्हटलेलां िी ऐकलां नव्हतां.
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“तूच तसां म्हणालास असां दिसतांय. खरां ना?”
ही िुलगी िला इतकस ीळखते? िला आश्चयथ वाटलां.
“साांगतोस ना?”
“मिताच्या िनात जे काय असेल तसां होऊ िे असां िामगतलां होतां िी” िी
मतची नजर चुकवत साांगून टाकलां.
ती िोडा वेळ स्क्तब्ध रामहली. कशाबद्दल, कधी असे काहीही प्रश्न न
मवचारता िग ती उठली आमण म्हणाली, “तू एक खूप चाांगला िुलगा आहेस.”
ती मनघून गेली. कशी कोण जाणे, नांतर िला शाांत झोप लागली.
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४३

वर्थ ८, ऑगस्क्ट ४

पारकर सर रजेवर असले तरीही काही िहत्वाची गोट असली तर िी
त्याांना फोन करून साांगत असे. िी त्याांना मिता आमण मतच्या आईबद्दल साांमगतलां.
मतला एकच दकडनी असण्याबद्दलही साांमगतलां. िलाच ऑपरे शन करायला ती
िांडळी साांगत होती तेही त्याांच्या कानावर घातलां.
“तू कर मतचां ऑपरे शन” सर म्हणाले. “काही लागलां तर िला साांग.”
“पण िोशीिॅडि आमण जोशीिॅडि?” िी मवचारलां.
“त्याांना राहू िे” ते म्हणाले. “त्याांच्यापैकस कोणी काही बोललां तर
िाझ्याबरोबर बोलायला साांग.”
िी सराांचे आभार िानले. त्याांनी िाझ्या िोन चचता िूर के ल्या होत्या.
पूववी  एक ऑपरे शन करताना एण्डींनी एका पेशांटच्या िोन्ही युरेटसथ चुकून बाांधल्या
होत्या आमण ती दकडनी फे ल्युअर होऊन िेली होती, ते त्याांना आठवलां असावां.
जोशीबाई कधी कधी भलतांच काहीतरी करायच्या, जसां एकिा त्याांनी एका
अठ्ठावीस वर्ांच्या स्त्रीचा एकु लता एक स्त्रीबीजकोश एक्टॉमपक प्रेग्नन्सीबरोबर
काढू न टाकला होता आमण मतला त्या लहान वयात रजोमनवॄत्ती झाली होती. त्या
िोघी मिताच्या आईपासून लाांब राहणार म्हटल्यावर िाझ्या डोक्यावरचा िोठा
भार उतरला होता.
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“मिता, पारकर सराांनी िला साांमगतलांय कस काही गरज पडली तर
आपल्याला साांग” मतच्या आईला अॅडमिशनसाठी ती घेऊन आली तेव्हा िी मतच्या
कानावर घातलां.
“िँक्स” ती म्हणाली.
मिताची आई अॅडमिट झाली. येवढी िोठी िाणसां, पण आिच्याकडे
स्क्पेशल रूम्स नव्हत्या म्हणून जनरल वॉडाथत मतला रहावां लागलां.
“मिता, तुझ्या आईला जनरल वॉडथ चालतोय ना?” िी मवचारलां.
“ती एकिि साधी आहे रे . मतला काहीही चालतां. त्यातून तुिचा जनरल
वॉडथ एकिि स्क्वच्छ आहे. मसस्क्टरही चाांगल्या आहेत. काही प्रॉब्लेि नाहीये” ती
म्हणाली.
ब्लड बँकेने मिताने दिलेलां रक्त मतच्या आईसाठी रॉस िॅच करून ठे वलां
होतां. ऑपरे शनचा दिवस उजाडला. मिताचे बाबा ऑपरे शन मिएटरच्या बाहेर उभे
होते. िला बघून त्याांनी मस्क्ित के लां.
िाझ्या मजवावर बरीच िांडळी मनधाथस्क्त दिसत होती. मिता आईला घेऊन
ीटीत गेली. िी स्क्रब सूट घालून ीटीत गेलो तेव्हा मतची आई ीटी टेबलावर
आडवी झोपली होती. मतच्या डाव्या हाताला सलाइन लावलेलां होतां. छातीला
कार्डडीस्क्कोपचे लीड्स जोडलेले होते. जनरल अॅनास्क्िेमशया िेण्याची तयारी सुरू
होती.
“मिताची आई, सगळां ठीक आहे ना?” िी मवचारलां.
“हो तर, मिता आहे, तुम्ही आहात, आणखी काय पामहजे?” ती म्हणाली.
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“अन
ॅ ास्क्िेमशया िेऊन झाल्यावर तू बाहेर िाांबणार कस ीटीत?” िी
मिताला मवचारलां.
“ीटीतच िाांबते. धीराला कोणी तरी असलां पामहजे ना?” ती म्हणाली.
‘आईच्या धीराला कस िाझ्या’ असां मवचारावां असां िाझ्या िनात आलां.
किामचत त्याचां उत्तर मतलाच िामहत नसेल असां वाटल्यािुळे िी तो प्रश्न मवचारला
नाही.
अन
ॅ ास्क्िेमशया िेऊन झाला. िी लघवीच्या िागे कॅ िेटर टाकली.
“नेहिी लावतोस त्याच्या िुप्पट जोराने आमण िुप्पट वेळ जांतूनाशकाांनी
मतचां पोट साफ कर” असां िी िाझ्या हाउसिनच्या कानात पुटपुटलो. “मतचा एकही
टाका मपकता कािा नये.”
िी वॉश अप होऊन आमण गाउन-ग्लोव्हज घालून आलो. मतच्या पोटावर
मनजंतुक के लेले टॉवेल्स मसस्क्टरने आमण िी मिळू न घातले. मसस्क्टरने कॉटरी आमण
सक्शन जोडलां. तोवर िाझा हाउसिन वॉश अप होऊन आमण गाउन-ग्लोव्हज
घालून आला. िी इन्स्क्ुिेंट आमण िॉप काउां ट के ला.
“नाइफ” िी म्हटलां.
मसस्क्टरने िाझ्या हातात स्क्कालपेल ठे वलां. पोटावर पमहला छेि िेण्यापूववी 
िी वळू न पामहलां. मिता आईच्या पोटाकडे एकटक बघत होती. िी बघतोय
म्हटल्यावर मतने िाझ्याकडे पामहलां. िी डोळे एकिा मिटू न आमण िान िोडीशी
हलवून मतला खुणावलां कस ‘घाबरू नकोस, िी आहे’. मतने िान डोलावली.
“िॉप” िी म्हटलां. मसस्क्टरने दिलेला िॉप घेऊन हाउसिनने पोट
कापल्यावर येणारां रक्त िटपून घेतलां.
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“आटथरी फोसेप्स” िी म्हटलां. मसस्क्टरने दिलेला आटथरी फोसेप्स घेऊन िी
रक्तस्त्राव होणारी रक्तवामहनी पकडली.
“कॉटरी” िी म्हटलां. हाउसिनने कॉटरी लावून ती रक्तवामहनी बांि के ली.
िग िी मिताला मवसरलो. कु ठे काही चूक होऊ न िेण्याची काळजी घेत
एक एक स्क्टेप पार पाडत गेलो. नेहिी गप्पा िारणारे अॅनास्क्िेिटस्क्ट्स गप्प होते.
िंकवा जर बोलत होते असतील तर ते िाझ्या लक्षात आलां नाही. गभाथशयाला िोन्ही
बाजूांनी रक्तपुरवठा असतो. गभाथशय कापून काढण्यापूववी  त्या रक्तवामहन्या पकडू न
बाांधाव्या लागतात.
“मसस्क्टर, क्लँप” िी म्हटलां. मतने िला क्लँप दिला. “चाांगला आहे ना? तो
सुटला तर ती रक्तवामहनी बाांधताना गोंधळ होईल. मतच्या खालून युरेटर जाते.
उघड्ा रक्तवामहनीतून आजूबाजूला जे रक्त पसरे ल, त्याांतून रक्तवामहनी
नीट दिसायची नाही. आमण ती पकडताना खालची युरेटर पकडली गेली
तर खूप प्रॉब्लेि येईल. मतला एकच दकडनी आहे.”
“नेहिीचा क्लँप आहे डॉक्टर” ती म्हणाली.
िी तो क्लँप मतच्या गभाथशयाच्या रक्तवामहन्याांवर लावला, त्या कापल्या,
आमण म्हटलां,
“मसस्क्टर, सुचर ऑन नीडल.”
मसस्क्टरने दिलेलां सुचर िी हातात घेतो तोवर मतकडे त्या क्लँपचां लॉक
आपलां आपण सुटलां आमण क्लँप मनखळू न उडाला.
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“मसस्क्टर, क्लँप बेकार आहे. आपोआप सुटला ना तो!” िी म्हटलां. उघड्ा
रक्तवामहन्याांतून जोरात रक्तस्त्राव सुरू झाला. मतकडे मिताच्या गळयातून
गुििरल्यासारखा आवाज आला. िाझा हाउसिन बावचळला. िी त्या
रक्तवामहन्याांवर बोट िाबून धरलां आमण रक्तस्त्राव तात्पुरता िोपवला.
“घाबरू नकोस. सक्शन कर” िी हाउसिनला साांमगतलां. “मसस्क्टर,
िरिॅक्टर पकडा आमण िला िोन एमलस फोसेप्स द्या.”
िी त्या रक्तवामहन्या िोन एमलस फोसेप्स लावून अलगि पकडल्या.
“एमलस फोसेप्सना हात लावायचा नाही. रक्तवामहन्या फाटतील आमण
िग खूप िास होईल” िी हाउसिनला म्हटलां.
“मसस्क्टर, सुचर ऑन नीडल. दफगर-ऑफ-एट मस्क्टच िारायचीय.”
ते सुचर िारून िी एमलस फोसेप्स अलगि काढू न टाकले आमण मलगेचर
बाांधली. रक्तस्त्राव िाांबला. मतकडे मिताने िीघथ श्वास घेतला. मतच्या बॉसनेही
घेतला. मसस्क्टर हसल्या.
“आता आपण युरेटर सुरमक्षत आहे ना याची खािी करूया” िी म्हटलां. िी
मतची युरेटर शोधून काढली.
“ही बघ युरेटर. सुरमक्षत आहे” िी म्हटलां. हाउसिनने वाकू न बमघतलां.
युरेटर बघ म्हटल्यावर बमघतलां नाही असां कोणी आिच्या मडपाटथिेंटिध्ये नव्हतां ,
कारण युरेटरला इजा होण्याची मभती प्रत्येकालाच वाटायची. युरेटर दिसणां कठीण
असायचां. मजतक्याांिा युरेटर बमघतली मततकां गरज पडल्यावर युरेटर ीळखून
काढणां सोपां जायचां.
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मिताने वाकू न बमघतलां नाही. पण मतने िुसरा िीघथ श्वास िाि घेतला. िी
दकती वेळ श्वास घेतला नव्हता कोण जाणे. उरलेलां ऑपरे शन काही अघिटत न होता
पार पडलां. मतच्या पोटाला नेचसग लावून झाल्यावर िी िनातल्या िनात हुश्श
म्हटलां आमण मिताकडे पामहलां. नुकतीच िॅरॅिॉन धावून आल्यासारखी ती दिसत
होती.
“सगळां ठीक आहे” िी म्हटलां.
मतने िान हलवली.
मिताची आई अॅनास्क्िेमशयातून जागी झाल्यावर मतला वॉडाथत नेण्यात
आलां. मिता मतच्या शेजारी बसून रामहली. पेशांटाांना ऑपरे शननांतर िोड्ा िोड्ा
वेळाने तपासावां लागायचां. आपल्या आईचां ते काि मिता चोखपणे पार पाडत
होती. त्यािुळे आिच्यावरचा कािाचा ताण िोडा किी झाला. रािी िी मतला
िोनिा तपासून आलो.
“मिता, तू जाऊन िोडा वेळ झोप. तुझी आई आता बरी आहे. काही
लागलां तर आम्ही तुला कळवतो” िी म्हटलां.
“नको रे , हे िलाच के लां पामहजे. घरातली डॉक्टर म्हणून आमण एकु लती
एक िुलगी म्हणून िाझ्यावर िुप्पट जबाबिारी आहे.”
“िी िाांबू तुझ्याबरोबर?” िी मवचारलां.
“तू दिवसभर काि करतोच आहेस. तू जा आमण झोप िोडा वेळ. काही
झालां तर िी बोलावते तुला” ती म्हणाली.
िला खरां च खूप ििायला झालां होतां. त्या एका ऑपरे शनच्या काळात
िमहनाभर पुरेल येवढां शरीरातलां अॅमननॅमलन िी वापरून टाकलां होतां. त्याचा
पिरणाि गेल्यावर आता अांगात अमजबात िाण उरलां नव्हतां. िी रूिवर गेलो आमण
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आडवा झालो, तो सकाळी मखडकसवर बसून कावळा ीरडायला लागला तेव्हाच
उठलो. सगळां काही आटपून िी मिताच्या आईला बघायला वॉडाथत गेलो.
“मसस्क्टर, ही पेशांट कु ठे आहे?” िी मवचारलां. ऑपरे शनच्या िुसर्या दिवशी
पेशांट गमलतगाि झाल्यासारखे मबछान्यात पडू न असायचे. मिताच्या आईचा बेड
िरकािा होता. िला न साांगता मतला कु ठे आमण कशासाठी पाठवलां असेल या
मवचाराने िी कासावीस झालो. मिताही कु ठे दिसत नव्हती.
“िामहत नाही. िी बघते हां.”
मसस्क्टर मिताच्या आईला शोधते तोवर ती खाांद्यावर टॉवेल टाकू न आमण
हातात टू ििश, टू िपेस्क्ट, साबण वगैरे घेऊन बािरूििधून आली.
“अहो, तुम्ही उठू न बािरूििध्ये गेला होतात?” िी मवचारलां.
“हो. लवकर चहडणां दफरणां सुरू के लां तर िरकव्हरी लवकर होते असां मिता
म्हणाली होती.”
ते बरोबर होतां, पण येवढ्या लवकर येवढां चहडणां दफरणां पोटातून
ऑपरे शन झालेल्या स्त्रीकडू न अपेमक्षत नव्हतां.
“पण पोटात काही नाहीये. चक्कर येऊन पडला असतात तर?” िी म्हटलां.
“िला सवय आहे. िर िांगळवारी िाझा कडक उपास असतो.”
िी गार झालो.
“आता ऑपरे शनिधून बर्या होईपयंत उपास बांि” िी म्हटलां. “िेवाला
सगळां सिजतां. सिजा उपास िोडल्याचां पाप लागलांच तर िला लागेल. मिता कु ठे
आहे?”
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“रािभर इिे बसून होती. आता हॉस्क्टेलला जाऊन येते म्हणून गेलीय.”
मिता आली.
“तुझ्या आईकडे लक्ष ठे व, नाहीतर ती कु ठे तरी जाईल आमण पडेल” असां
साांगून िी िाझ्या रोजच्या कािाांना गेलो.
एक आठवड्ानांतर टाके काढू न झाल्यावर िी मिताच्या आईचा मडस्क्चाजथ
भरला. मिताने मतची बॅग भरली.
“डॉक्टर, तुम्ही खूप िेहनत घेतलीत हो” मिताची आई म्हणाली. “िँक यू.
आिच्या घरी या ना एकिा. वीकएांडला आलात तर िोन दिवस बरां वाटेल. इिां खूप
िगिग असते तुम्हाला.”
“तुम्ही बोलावलांत म्हणून खूप बरां वाटलां. एक दिवस अवश्य येईन.
तुिच्या हातच्या खाण्याची चव िाझ्या लक्षात आहे. मिताच्या घरून डबा कधी
येतो याची िी वाटच बघत असतो.”
“काहीतरी साांगतोय तो” मिता म्हणाली.
“काहीतरी कसां? गूळपा...”
मिताने िाझ्या पायावर जोरात पाय िारला आमण िाझां तोंड बांि झालां.
“बाबा आले, चल आई” मिता म्हणाली.
मतची आई हसली. ती मितापेक्षा जास्क्त हुशार दिसत होती.
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४४

वर्थ ८, ऑगस्क्ट २१

िाझी रमजस्क्िारची पोस्क्ट सांपत आली होती. पुढे काय करायचां हा प्रश्न
होता. एण्डींनी िला िामसक िोनशे रुपये पगारावर त्याांच्या सांशोधनाच्या
मवभागात पडेल ते काि कर अशी ऑफर दिली होती. त्यासाठी त्या कायथरत
असणार्या किथचार्याांच्या पगारातून िोडे िोडे पैसे कापून घेऊन िला िेण्यासाठी
िरिहा िोनशे रुपये उभारणार होत्या. आिच्या घरच्या कािवाल्या बाईला आम्ही
त्याहून जास्क्त पैसे िेतो, म्हणून तुिची नोकरी िला नको असां िी त्याांना नम्रपणे
साांमगतलां होतां. िला मसमनयर रमजस्क्िारचा जॉब मिळण्यासारखा होता. िािाांच्या
ीळखीच्या एका खाजगी रुग्णालयात भाडां िेऊन कन्सचल्टगसाठी बसण्याचीही
सांधी होती. काय करायचां हा प्रश्न फारसा िोठा नव्हता. िोठा प्रश्न िुसराच होता.
मिताची पोस्क्टही िाझ्याबरोबरच सांपणार होती. ती एकिा मतच्या घरी गेली तर
किामचत परत दिसलीही नसती. त्या पूववी च मतला मवचारावां असा मवचार िाझ्या
िनात जोर धरत होता.
‘मिता, िाझां तुझ्यावर प्रेि आहे. तू िाझ्याबरोबर लग्न करशील?’ ही िोन
वाक्यां बोलण्याची प्रॅक्टीस िी सकाळ सांध्याकाळ आरशासिोर उभा राहून करायला
सुरुवात के ली. िाझ्या प्रमतचबबाकडे बघून ते बोलणां िला जिायला लागलां.
मिताकडे बघून ते बोलणां िला जिेल कस नाही हा प्रश्न तेव्हा तरी अनुत्तिरत होता.
िरम्यानच्या काळात दिवसािागून दिवस हातातून मनसटू न जात होते.
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“मवजय, पोस्क्ट सांपत आली. कधी मवचारणार आहेस तू मिताला?” प्रतापने
एकिा िला िेकफास्क्टच्या वेळी कँ टीनिध्ये गाठू न मवचारलां.
“िी रोज प्रॅक्टीस करतोय रे .”
“अरे , अशा गोटी प्रॅक्टीस करून जित नाहीत. पाठ करून म्हणायला ते
काय नाटक नाहीतर मसनेिा आहे? ते कसां तोंडातून उस्क्फू तथपणे आलां पामहजे.”
“तुला काय रे साांगायला? तुझां जिलेलां आहे. पोस्क्ट सांपल्यावर काय
करणार आहात तुम्ही िोघां?”
“मतचां काही िामहत नाही. िी प्रॅक्टीस सुरू करीन असां म्हणतोय” प्रताप
म्हणाला.
“मतचां का िामहत नाही? तुम्ही तर एक आत्िा आमण िोन िेह या प्रकारात
िोडता. एकाची िामहती िुसर्याला नाही असां तुिच्या बाबतीत कसां शक्य आहे?”
िी म्हटलां. िला जित नव्हतां ते प्रतापने मललया करून िाखवलां होतां. िला त्याचा
हेवा वाटत होता.
“आिचां दफसकटलां” तो म्हणाला.
दफसकटलां? साडेआठ वर्ं तेवढांच ताजां रामहलेलां त्या िोघाांचां ते प्रेि
दफसकटलां?
“काय झालां तरी काय रे असां?” िी कळवळू न मवचारलां. प्रताप जसा िाझा
मिि होता, तशी नीना वमहनी म्हणूनच िी नेहिी मतचा मवचार करत आलो होतो.
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हे काहीतरीच झालां होतां. ज्याचा या मवर्यावरचा सल्ला म्हणजे शेवटचा शब्ि असां
धरून िी चालत होतो त्या प्रतापचां दफसकटलां हा िाझ्यासाठी िोठा आघात होता.
“काही मवचारू नकोस” असां म्हणून प्रताप उठला आमण पुढे काहीही न
बोलता मनघून गेला.
िी सुन्न होऊन मतिेच बसून रामहलो. आपल्या गुरूचांच गमणत चुकलां
म्हटल्यावर पुढे काय करायचां ते िला सुचेना. शेवटी िी िनाचा मनधाथर के ला. आज
काहीही करून मतला मवचारायचांच. ती नाही म्हणाली तर पुढे काय, हा प्रश्न िला
िररोज तीळ तीळ िारत होता. नाही तर नाही. नाही तरी मवचारलां नसतां तर ती
मनघून जाणारच होती आमण शेवटी ‘नाही’ हेच सत्य उरणार होतां. िी उठलो.
ीटीत पोचलो. त्या दिवशी आिच्या ीटी मलस्क्टवर कोणी पेशांट्स नव्हत्या.
इिजथन्सी पेशांट्स येऊ शकतात म्हणून मिता ीटीत होती. िी स्क्रब सूट घातला,
कॅ प-िास्क्क लावलां आमण आत गेलो.
“काय रे , के स आणलीयस?”
“नाही. सहजच आलो. म्हटलां आता पोस्क्ट सांपेल. िग तू भेटायची नाहीस.
िोड्ा गप्पा िाराव्या.”
“तू सहज गप्पा िारणारा नाहीयेस. काहीतरी काि असणार.”
“नाही ग. आता आपलां मवद्यार्थयांचां िोरपांखी आयुष्य सांपेल. पुढे कािाच्या
रगाड्ात िनात आलां कस गप्पा िारत बसायला वेळ मिळणां कठीण होईल बघ.”
मतने या मवर्यावर कधी मवचार के ला असावा असां दिसत नव्हतां. ती गप्प
रामहली.
“पुढच्या आयुष्याबद्दल काय मवचार के लायस तू?” िी म्हटलां.
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“तू काय ठरवलयस?”
“मिळाली तर लेक्चररची पोस्क्ट घेईन. िला इिलां आयुष्य आवडतां. रोज
नवां काही तरी मशकायला मिळतां. ज्याांना आपली खरोखर गरज आहे असे पेशांट
येतात. त्याांना बरां करून घरी पाठवलां कस बरां वाटतां.”
“आमण घरच्या आयुष्याबद्दल काय करायचां ठरवलां आहेस?”
“ते ठरवून होतां का ग?”
“तुझी काय अपेक्षा आहे आयुष्याकडू न?” मतने मवचारलां.
“एक आपलां घर असावां. छोटां असलां तरी हक्काचां असावां. मजला िी सिजून
घेऊ शके न आमण मजला िी आवडत असेन अशा िुलीबरोबर लग्न व्हावां. सकाळी
िोघाांनी मिळू न कािाला जावां. दिवसभर काि करून सांध्याकाळी ििलो असलो
तरीही आनांिात एकि आपल्या घरी जावां. एकि बसून गरिगरि चहा प्यावा.
िोड्ा गप्पा िाराव्या. बॅकग्राउां डला रफससाहेबाांची नाहीतर आशाताईंची गाणी.
िग एकि जेवण बनवावां. रािी गप्पा िारत िारत एकि जेवावां. उद्याची स्क्वप्नां
बघावी. पुढे िागे...”
“पुढे िागे काय?”
“एक-िोन िुलां व्हावी.”
“एक कस िोन?”
“मिता, िाझी चेन खेचतेयस?”
“नाही रे . साांग ना.”
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“िला िुलगी हवी असेल, तर मतला िुलगा. एक िुलगा आमण एक िुलगी
झाली तर फार बरां .”
“दकती िोड्ा अपेक्षा आहेत रे तुझ्या” ती म्हणाली.
“आनांि आमण सिाधान या िाझ्या फार िोठ्या अपेक्षा आहेत मिता. त्या
पुर्या होणां खूप कठीण असतां बघ.”
“तू खूप छान बोलतोस. तू बोलत रहा.”
“आता तू साांग. तुला काय हवांय आयुष्यात?”
“िी तसा मवचारच के ला नाहीये.”
“खोटां बोलताना तू खूप क्यूट दिसतेस, िामहत आहे ना?” िी म्हटलां.
“....”
“िी साांगतो. तू प्रॅक्टीस करणार असशील.”
“प्रॅक्टीस नाहीतर जॉब.”
“चाांगला िुलगा मिळाला कस लग्न?”
“हूां.”
“कसा नवरा हवाय तुला? उां च, गोरा, िेखणा?”
“हूां.”
“हुशार, मशकलेला, बोलायला चटपटीत? गांितीिार गोटी साांगणारा?
तुला हसवणारा?”
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“हूां.”
“तुझा िूड सिजून घेणारा, तुला सांभाळू न घेणारा, तुला िुखलां-खुपलां तर
कासावीस होणारा?”
“मवजय...”
‘तुझ्यावर खूप प्रेि करणारा?’ असां िला म्हणायचां होतां, पण ते खरां असलां
तरी तसां म्हणणां बरां दिसलां नसतां. “काय?” िी मवचारलां.
“कसां कळतां रे तुला इतराांच्या िनात काय आहे ते?”
िला इतराांच्या िनात काय असेल ते कळत नसे, िला फक्त मतच्या िनात
काय होतां ते कळत होतां.
“िी खूप वर्ं ीळखतो तुला. तुझ्या िनात काय आहे ते िला सिजलां
नाही तर इतकस वर्ं फु कट गेली म्हणायची” िी म्हटलां.
“तू इतकां छान वणथन के लांस. असा कोण आहे का तुझ्या बघण्यात?” मतने
मवचारलां.
“िाझ्या बघण्यात असून काय उपयोग? िी सुचवलेल्या िुलाबरोबर तू
लग्न करणार आहेस कस तुझ्या आई-बाबाांनी सुचवलेल्या िुलाबरोबर?”
“ते बघतायत िाझ्यासाठी िुलां” ती म्हणाली.
“कोणी सापडलाय का त्याांना?”
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“आईच्या ऑपरे शनच्या वेळी ती काही तरी म्हणत होती. िी घरी गेले कस
बोलू म्हणाली.”
“तुला हवा तसा िुलगा िी सुचवला आमण तो तुला आवडला तर तू त्याांना
साांगू शकशील का, कस तुला एक िुलगा आवडलाय?”
“आई-बाबा िला नाही म्हणणार नाहीत” ती म्हणाली.
प्रताप म्हणाला ते खरां होतां. अशा गोटी पाठ करून म्हणायच्या नसतात.
त्या आतून सुचाव्या लागतात.
“घे” िी मखशातून िोन चॉकलेटां काढली आमण मतच्यापुढे धरली. ती
िोन्ही चॉकलेटां उचलू लागली तेव्हा िी म्हटलां, “अां हां! एक तुला, एक िला.”
ती हसली. मतने मतच्या चॉकलेटचां वेटन काढलां, चॉकलेट तोंडात टाकलां
आमण वेटन ठे वण्यासाठी पसथ उघडली.
“िाझ्याकडे िे” िी म्हटलां. मतने ते िाझ्याकडे दिलां. िी िाझां चॉकलेट
तोंडात टाकलां आमण त्याच्या वेटनाच्या घड्ा घालायला सुरुवात के ली.
“काय करतोयस?”
“त्याला ीिरगॅिी म्हणतात. कागिाच्या घड्ा करून प्राणी, पक्षी, िंकवा
वस्क्तू बनवण्याची कला. उद्या िुलांबाळां झाली कस त्याांना खेळवताना उपयोग
होईल.”
“काय काय करत असतोस रे ? मचिां काढतोस, ीिरगॅिी करतोस,
प्रोग्राचिग करतोस...”
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“िाझां जाऊ िे” िी म्हटलां. “आपण तुझ्या नवर्याबद्दल बोलत होतो. तुला
आवडेल असा िुलगा दिसलाय का तुला?”
“आज िाझां लग्न जिवण्याचां येवढां िनावर का घेतलयस?”
“मवर्य बिलू नकोस. असा िुलगा तुला सापडलाय का ते साांग.”
“तुला सापडलीय का तुझ्या स्क्वप्नातली परी?”
प्रमतप्रश्न करण्याचां कसब िाझ्याकडू नच उचलून ते िाझ्यावरच
वापरण्यात ती एकिि वाकबगार झालेली दिसत होती.
“िला सापडलीय” िी म्हटलां.
“कोण आहे ती.”
“िी आधी मवचारलां. तू साांग िग िी साांगतो.”
“मवजय, साांग ना.”
“आधी तू” िी म्हटलां.
“असां काय करतोस रे ? िुलींना असे प्रश्न मवचारतात का?”
िी त्या चॉकलेटच्या चाांद्या वापरून करत असलेल्या ीिरगॅिी िॉडेलकडे
पामहलां. आम्ही शाळे त असताना तशा अांगठ्या करून बोटात घालत असू. इतक्या
वर्ांनी सुद्धा िाझी अांगठी छान झाली होती.
“मिता, ती तूच आहेस” िी म्हटलां. िी ती अांगठी मतच्यापुढे धरली. “िी
नवरा म्हणून आवडेन तुला?”
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मतने त्या अांगठीकडे पामहलां, िग िाझ्या तोंडाकडे पामहलां. मतच्या
डोळयाांत अश्रू आले.
“का रे िला छळतोस असा?” ती म्हणाली.
“िी? तुला छळतो? काय म्हणतेयस तू मिता?”
“हो, तूच. िला सगळां िामहत आहे.”
“काय िामहत आहे?” िी मवचारलां.
“तुझां लग्न तू जिवलयस. ती िेसाई जनरलिध्ये गायनॅक करते आहे. आता
पोस्क्ट सांपली कस तुिचां लग्न....”
हुांिक्यात मतचां पुढचां बोलणां मवरलां, पण ती काय म्हणत होती ते िला
कळलां होतां. नकळत ती िागे िागे सरकत होती. अशा िुट िाणसापासून बहुतेक
मतला लाांब जायचां असावां.
“मिता, एक मिमनट. न रडता िला साांग, तुला ही गोट कोणी
साांमगतली?”
िाझ्या आवाजात काहीतरी असावां जे मतला जाणवलां. ती रडायची
िाांबली.
“मनमखल हर्थिला साांगत होता ते िी ऐकलां.”
तो हलकट िाणूस तेव्हा सिोर असता तर ...
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“मिता, तसां काहीच नाहीये. िी िेसाई जनरलिधल्या कोणत्याही िुलीला
ीळखत नाही. तू मनमखलला ीळखतेस ना? त्याच्यावर मवश्वास कसा ठे वलास तू?
िला तरी मवचारायचांस आधी. चल, आत्ताच्या आत्ता त्याला पकडू न खरां खोटां
करूया” िी म्हटलां.
ती अश्रूांनी मभजलेले डोळे िोठ्ठे करून िाझ्याकडे बघत रामहली.
“मिता, तुझ्या स्क्वप्नाांतला राजकु िार िीच होतो ना?”
मतने िान हलवली.
“म्हणूनच तू िाझां पोिेट ठे वून घेतलांस आमण मवसरलीस असां खोटां
साांमगतलांस, खरां ना?
मतने िान हलवली.
“िी तुला िोनिा साांमगतलां, कस िाझां िन मजच्यावर हरवलांय ती तूच
होतीस. पण तू लक्षच दिलां नाहीस.” िी म्हटलां.
“….”
“तुझ्या वॉलपेपरसाठी िी मजच्यावर कमवता मलमहली ती िुलगी तुला
ीळखीची वाटत होती, पण कोण ते लक्षात येत नव्हतां. आठवतांय? मवचार कर, ती
तूच होतीस हे तुला पटेल.”
“....”
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“िर वेळी तू दिसलीस कस दकतीही िासात असलो तरी िाझा चेहरा
खुलायचा ते का ते तुला सिजलां नाही का ग?”
“….”
“िी जो स्क्रसनसेव्हर तुझ्या लॅपटॉपवर घातला, तो तू पामहलास का?”
“हो. िला वाटलां तू िाझा छळ करतोयस” ती म्हणाली.
“िी तुझां पोिेट काढलां. िाझ्या रे यॉनच्या रे र्ेरेर्ेत तुला िाझां प्रेि
जाणवलां नाही का गां?”
“जाणवलां रे , पण काही उिगलां नाही” ती म्हणाली.
“वेडाबाई!” िी ती अांगठी पुढे के ली. ती हसली.
“डॉक्टर असून दकती रोिँिटक आहेस रे तू!” ती म्हणाली. एक हात अांगठी
घालून घेण्यासाठी मतने पुढे के ला आमण िुसरा िागे असलेल्या कॉटरीवर सहज
म्हणून ठे वायला िागे के ला. िी मतकडे पामहलां.
“मिता, िाांब” िी ीरडलो. “मतिे हात ठे वू नकोस.”
“कु ठे ” ती गोंधळली.
“कॉटरीवर हात ठे वू नकोस. मतच्यातून िठणग्या येतायत. शॉक बसेल” िी
ीरडलो.
मतने गोंधळू न इकडे मतकडे बमघतलां. मतचा हात कॉटरीपासून लाांब
जाण्याऐवजी कॉटरीकडेच चालला होता.
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आयुष्यात कधीही िी सूर िारला नव्हता. तो कसा िारतात ते िला
िामहत नव्हतां. कशी कोण जाणे, िी मजवाच्या आकाांताने झेप घेतली. एका हाताने
मतला एका बाजूला ढकललां, आमण िुसर्या हाताने कॉटरी िुसर्या बाजूला खेचली.
िाझां सगळां

अांग हािरलां. हाताच्या नसाांिध्ये कल्लोळ झाला.

पायाांखालची जिीन सरकली. िग नजरे सिोर फक्त अांधार उरला.
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४५

वर्थ ८, ऑगस्क्ट २१

नजरे सिोरचा अांधार हळू हळू िूर झाला. अांधुक दिसायला लागलां. िग ते
स्क्पट होत गेलां. पण दिसण्याचा अँगल काही वेगळाच होता. सािान्यपणे
आजूबाजूच्या वस्क्तू आमण िाणसां िाझ्या लेव्हलला असायची. आता छतावरचा फॅ न
िला िाझ्या नजरे च्या लेव्हलला दिसत होता. छताजवळ असलेले एअरकां मडशनरचे
व्हेंट अगिी सिोर दिसत होते. िाणसाांच्या डोक्याांकडे िी उां चावरून बघत होतो. हे
गौडबांगाल काय आहे ते काही िाझ्या लक्षात येत नव्हतां. एरवी िी न सिजलेली
गोट सिजून घेतल्यामशवाय पुढे जात नसे. तेव्हा िाि िला होतो मतिे राहून खाली
काय चाललांय ते बघणांच िहत्वाचां वाटत होतां.
“िािा, िािा! त्याला टेबलावर घ्या.” मिताचा ीरडण्याचा आवाज येत
होता.
बायकाांच्या ीटीत कोणत्या पुरुर्ाला ीटी टेबलावर घ्या असां म्हणत
होती ती? िी इकडे मतकडे बमघतलां. महरव्या स्क्रब सुटात कोणीतरी िाणूस
जमिनीवर पडलेला दिसत होता. त्याच्या डोक्यावर महरवी कॅ प आमण चेहर्यावर
िास्क्क होतां. एक अॅनास्क्िेिटस्क्ट िुलगी त्याची नाडी तपासत होती. त्याची छाती
श्वासोच्छवासािुळे हलताना दिसत नव्हती. कार्डडअॅक अरे स्क्ट असावां असां दिसत
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होतां. िाणूस उां चापुरा, सुिढॄ आमण काळया के साांचा दिसत होता. बहुतेक आरे िो
असावा. गायनॅकचा कस अॅनास्क्िेमशयाचा ते काही साांगता येत नव्हतां.
“िािा, कार्डडअॅक अरे स्क्ट आहे. त्याला टेबलावर घ्या “ मिता परत
मजवाच्या आकाांताने ीरडली.
म्हणजे िाझां मनिान बरोबर होतां. मिता आहे म्हणजे तो नक्कस जगणार
असां िाझ्या िनात आलां. ती काडवी अॅक िरसमसटेशन छानच करायची. िी असां
िनाशी म्हणत असताना मतने त्याच्या छातीवर िध्यभागी जोरिार िुक्का िारला.
आता तो जागा होईल असां िाझ्या िनात आलां. पण तो तेवढा नशीबवान दिसत
नव्हता. मिताने चेस्क्ट कां प्रेशन्स द्यायला सुरुवात के ली. मतची तीस कां प्रेशन्स
झाल्यावर ती िाांबली. मतच्या जोडीिारणीने त्याच्या तोंडावरचां ऑपरे शनचां िास्क्क
खेचून काढलां, अांबू बॅगला व्हेंिटलेशन िास्क्क लावलां, ते िास्क्क त्याच्या नाकातोंडावर
बसवलां आमण त्याला कॄ मिि श्वासोच्छवास द्यायला सुरुवात के ली. मतने िोनिा
त्याच्या फु प्फु साांत हवा भरली, आमण िग ती बाजूला झाली. मिताने परत चेस्क्ट
कां प्रेशन सुरू के लां. त्याांचां हे काि आळीपाळीने चालू होतां. ीटीची मसस्क्टर बाजूला
इिजथन्सी िे लावत होती.
“कार्डडीस्क्कोप आमण मडदफमिलेटर आणा” मिता म्हणाली.
िािाने लगबग करून कार्डडीस्क्कोप आमण मडदफमिलेटर आणला. त्या
पेशांटच्या बाजूला ठे वला. मिताच्या सहकारी अॅनास्क्िेिटस्क्टने िोनिा कॄ मिि
श्वासोच्छवास िेवून होईपयंत मिताने त्या पेशांटचा स्क्रब सूट वर करून त्याच्या
छातीवर कार्डडीस्क्कोपचे चेस्क्ट लीड्स लावले. कार्डडीस्क्कोप सुरू के ला. व्हेंििक्युलर
दफमिलेशन दिसत होतां. मडदफमिलेट करायला लागणार असां िाझ्या िनात आलां.
“व्हेंििक्युलर दफमिलेशन आहे” मिता म्हणाली. “मडदफमिलेट करायला
हवां.”
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मतने त्याला एकू ण तीनिा मडदफमिलेट के लां. नांतर अॅमननॅलीन आमण
अमिीडॅरोन सुद्धा दिलां. त्या सगळयाचा काही उपयोग होतोय असां दिसत नव्हतां.
सीपीआर िेताना मिताच्या डोळयाांतून अश्रू गळत होते. सी.पी.आर. करतानाच ती
त्याला ‘उठ रे , उठ रे ’ असां म्हणत होती. िी स्क्वतः काहीही िित न करता होतो त्या
उां चावरच्या जागेवरून खाली काय चाललां होतां ते बघत होतो. मतसर्या शॉकनांतर
मिताने त्याचां चेस्क्ट कां प्रेशन परत सुरू के लां तेव्हा त्याचां हॄिय परत काि करायला
लागलां.
“मिता, नाडी लागतेय” जोडीिारीण म्हणाली. “‘मिता, तू त्याला परत
आणलांस.”
इकडे िी मजिे कु ठे उां चावर होतो मतिून खाली िेट त्या पेशांटच्या
छातीवर कोसळलो. आता मिता िला कच्चा चावून खाईल असां िाझ्या िनात आलां.
पण तसां काही झालां नाही. िी त्याच्या अांगावर आपटलोच नाही. पण लागलीच
िाझ्या बरगड्ाांतून मवलक्षण कळा यायला लागल्या, छातीत भयांकर जळायला
लागलां, आमण अांग अगिी िांड पडलांय असां वाटायला लागलां.
मिताने त्याचा चेहरा िोन हाताांच्या ओंजळीत धरला. मतचे अश्रू िाझ्या
चेहर्यावर पडायला लागले. िाझ्या?
िी डोळे उघडले तेव्हा िाझ्या लक्षात आलां कस िी जमिनीवर पडलो
होतो. िाझा चेहरा हातात धरून मिता अश्रू ढाळत होती. म्हणजे कार्डडअॅक अरे स्क्ट
ज्याला झालां होतां तो िीच होतो तर. पण आपण हे सगळां कसां पामहलां ते िाझ्या
लक्षात येईना. मवचारशक्तस बोिट झाल्यासारखां वाटत होतां. मिताच्या िॅडि ीटीत
आल्या.
“त्याला टेबलावर घ्या” त्या म्हणाल्या.
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“मिता” असां म्हणायला िी तोंड उघडलां, पण शब्ि काही बाहेर फु टला
नाही. मिताचा चेहरा नजरे सिोर असताना िाझां भान हरपलां.
िी परत जागा झालो तेव्हा िी ीटी टेबलावर होतो. बरगड्ा मवलक्षण
िुखत होत्या, छातीत जळत होतां. िाझ्या डाव्या हातावर सलाइन लावलेलां होतां. तो
हात बधीर झाला होता. नाकातोंडावर िास्क्क लावलेलां होतां. त्याांतून वास नसलेला
गॅस िला िेत होते. बहुधा प्राणवायू असावा असां िाझ्या िनात आलां.
“मिता” िी पुटपुटलो.
“िी आहे रे इिां” ती म्हणाली. मतने िाझा हात घट्ट धरून ठे वला होता. िी
परत हे जग सोडू न जाऊ नये म्हणून मतने िला असां घट्ट धरून ठे वलां असावां असां
िाझ्या िनात आलां.
“मिता, िँक्स” िी पुटपुटलो. “आज तू नसतीस तर...”
“चूप रे . अमजबात बोलायचां नाही. ऑक्सीजन चालू आहे तो घेत रहा.”
“आई...”
“तुझ्या घरी फोन के लाय. तुझे आई-बाबा येताहेत” ती म्हणाली.
“कॉटरी ऑफ करा” िी प्रयासाने म्हटलां.
“के लीय रे बाबा” ती म्हणाली. “मजवावरच्या िुखण्यातून वाचलास आमण
तरी अजून जगाचीच चचता आहे?”
“जगाची नाही गां, तुझी” िी म्हटलां आमण परत िाझां भान हरपलां.
िी परत जागा झालो तेव्हा अधथवट ग्लानीत होतो.
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“आता धोका टळला आहे” कोणीतरी म्हणत होतां. “त्याांना शॉक लागला
तेव्हा डॉक्टर मिता मतिेच होत्या म्हणून बरां झालां. त्याांनी त्याांना वाचवलां.”
“िँक यू” िािाांचा आवाज आला.
“नाही हो. खरां तर िलाच शॉक लागणार होता. तसां होऊ नये म्हणून
त्याने िला एका बाजूला ढकललां आमण ती शॉक लागणारी कॉटरी िाझ्यापासून
लाांब ीढली. िीच िँक्स म्हणते” मिता म्हणाली.
“तो लहानपणापासून असलांच काही तरी करत आला आहे. पाच सहा
वर्ांचा असताना एकिा त्याने चभतीवरच्या सॉके टिध्ये मपन घातली होती. शॉक
लागून धाडकन पडला ना. कापसाच्या गािीवर उभा होता म्हणून हाताला लागला”
िाझी आई म्हणाली. ‘आता हे सगळां मितासिोर बोलायलाच हवां का?’ असां िला
मवचारायचां होतां, पण अांगात तेवढां िाण नव्हतां.
“अन
ॅ ास्क्िेमशयात एि.डी. करणारी त्याची बालिैिीण मिता ती तूच का
ग?” िाझ्या आईचा आवाज आला.
“अां..हो” मिता म्हणाली.
“घरी आला कस तुझ्याबद्दल खूप काही बोलत असतो” आई म्हणाली.
काय उत्तर द्यायचां ते मिताला सुचलां नसावां.
“म्हणजे चाांगलांच बोलतो हो” आई म्हणाली.
“तो कधी कोणाबद्दल वाईट बोलत नाही हो” मिता म्हणाली.
“तुझां खूप कौतुक करत असतो” आई म्हणाली. “िला खूप दिवस बघायचां
होतां तुला. एक दिवस मतला घरी बोलाव असां िी त्याला म्हटलां सुद्धा. पण ‘तुला
आवडलां नाही तर काय?’ असां काही तरी म्हणाला तो. अगिी मभडस्क्त आहे.”
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मिताला हो म्हणायचां असावां, पण िाझ्यासारखां मतला बोलायचां धाडस
झालां नसावां.
“िला नेहिी त्याची खूप काळजी वाटते. सतत जपत रहावां लागतां. आता
एकिा खांबीर अशी सून घरात आली आमण त्याला मतच्यावर सोपवलां कस िी
िोकळी होईन.”
िी डोळे दकलदकले करून पामहलां. मिता एवढी छान लाजते हे िला तेव्हा
कळलां. आईच्या चेहर्यावर मिमश्कलसां मस्क्ितहास्क्य होतां. मतचा हा मिमश्कलपणा िी
आयुष्यात पमहल्याांिाच बघत होतो.
“जा तू बाळ आता. खूप ििली असशील. मवश्राांती घे. आम्ही बघतो
त्याच्याकडे” आई म्हणाली.
मिता गेली.
“काय म्हणत होतीस तू मतला?” िािाांनी मवचारलां. “खांबीर सून
आणण्याबद्दल बोलल्यावर ती लाजली का येवढी?”
“अहो, आपल्या सत्यवानाला त्याच्या सामविीने आज परत आणलांय. मतचां
कौतुक करत होते िी” आई म्हणाली.
िाझां भान परत हरपत नव्हतां, पण िी डोळे मिटू न घेतले. िाझ्या
डोळयाांसिोर िाझा चेहरा ओंजळीत धरून अश्रू ढाळणार्या मिताचा चेहरा होता.
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उपसांहार

“मवजय, काहीतरी वेडेपणा करू नकोस. तुला मडस्क्चाजथ िेत नाहीत
तोपयंत इिे गुपचुप रहा.”
“अग, पण िला आता काही िास होत नाहीये.”
“तुला िेमडमसनच्या कन्सल्टांटहून जास्क्त सिजतां का?”
“नाही. पण िी कधी हॉमस्क्पटलात पेशांट म्हणून रामहलो नाही. िला कसां
तरी वाटतां या वॉडाथत.”
“हे असां पमहल्याांिा कधीतरी होतांच. ते काही इिून बाहेर पडायचां कारण
होऊ शकत नाही. अरे , िग डािा जाणारे आपले पेशांट आमण तू याांच्यात काय फरक
रामहला?”
“....”
मिता म्हणाली ते बरोबर होतां. आई-िािा घरी गेले होते. िाझ्याकडे लक्ष
ठे वायला म्हणून मिता िाांबली होती. ते िोघां असते तर त्याांनीही िला मडस्क्चाजथ
घेऊ दिला नसता.
“मिता, िला बरां वाटत नाहीये. िाझा हात धरून ठे व ना” िी म्हटलां.
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“चल, आत्ता तुला काहीही िास होत नाही असां साांगून मडस्क्चाजथ िागत
होतास, आमण आता लगेच तुला बरां वाटत नाहीये?”
“मिता.”
“लाडीगोडी लावून काही फायिा होणार नाही. गप्प पडू न रहा.”
“मनमखल दिसला तर िला साांग” िी म्हटलां.
“कशाला?”
“त्याचे पुढचे िोन िात पाडू न द्यायचे आहेत.”
“िोन? िला वाटतां चार िात तरी पाडावेत” ती म्हणाली. “तो असां खोटां
का बोलला असेल?”
“तुझ्या पाठी होता का तो?” िी मवचारलां.
“....”
“मिता?”
“त्याने खडा टाकू न बमघतला होता. िी नाही म्हणून साांमगतलां होतां” ती
म्हणाली.
“ते आहे तुझां उत्तर” िी म्हटलां.
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“तू ग्लानीत असताना प्रताप येऊन गेला. तू कसा आहेस असां िला
मवचारलां. िग तुझा हात धरून िोडा वेळ उभा रामहला. काही बोलला नाही. फक्त
डोळे पुसले आमण नांतर परत येईन असां म्हणून मनघून गेला.”
“हां” िी म्हटलां. िाझ्या एका डोळयाच्या कोपर्यातून एक अश्रू मनसटला
आमण गालावरून ीघळू न डोक्याखालच्या उशीवर पडला.
“डीन येऊन गेले. तुला गेट वेल सून असां साांमगतलांय त्याांनी.”
“िँक्स.”
“ीटीच्या मसस्क्टर आल्या होत्या. स्क्पाकथ उडणारी कॉटरी िुरुस्क्त करायला
वेळेवर पाठवली नाही म्हणून त्याांना बहुतेक खूप अपराधी वाटतांय.”
“अशी यांिसािग्री नीट चालते कस नाही हे िधून िधून बघणां हे
इां मजमनयराांनी के लां पामहजे. स्क्पाकथ उडल्यावर िुरुस्क्ती करणां हे आग लागल्यावर बांब
बोलावण्यासारखां झालां” िी म्हटलां आमण शहारलो.
“का रे , काय झालां?” मतने मवचारलां.
“शॉक बसण्याचे उशीराने जाणवणारे पिरणाि असतील, िंकवा तेव्हा जे
काही जाणवलां त्याची आठवण आली असेल” िी म्हटलां.
मिताने िाझा हात धरला. िी डोळे मिटू न मतच्या स्क्पशाथवर िन कें दद्त
के लां.
िारावर टकटक झालां तेव्हा िी डोळे उघडले. हर्थि आला होता.
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“काय, आता बरा आहेस ना?” त्याने मवचारलां. “ती कॉटरी बरी नाही असां
िी मसस्क्टरना आधीच साांमगतलां होतां.”
“बरा आहे, िँक्स” िी म्हटलां.
“मिता होती म्हणून बरां झालां” असां म्हणून त्याने मिताकडे पामहलां, मतच्या
हातात असलेला िाझा हात पामहला. “ीह...अच्छा!” असां म्हणून तो परत जायला
मनघाला.
“हर्थि” िी म्हटलां. “एक काि करशील?”
“हो, करे न कस. काय करायचांय?”
“मनमखल तुला भेटेल. नाही भेटला तर त्याला शोधून काढायचां आमण
िाझा मनरोप द्यायचा.”
“काय?”
“िला भेटू नकोस असां साांगायचां.”
“भेटू नको?” हर्थि गोंधळला.
“येवढांच नाही तर पोस्क्टचे उरलेले दिवस असेल नसेल ती रजा घेऊन कु ठे
िला सापडणार नाही अशा िठकाणी जा म्हणावां. िी इिून बाहेर पडलो कस त्याला
शोधणार आहे. जर िला सापडला तर तो जगातल्या कु ठल्याही िुलीला कसल्याही
प्रकारचा िास िेण्याच्या कां मडशनिध्ये राहणार नाही.”
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“अां....”
“पुन्हा साांगू?” िी शाांतपणे मवचारलां.
“न..नको. पण का?”
“िेसाई जनरलिधल्या अमस्क्तत्वात नसलेल्या िुलीबरोबर िी लग्न
ठरवलांय असां मिता सिोर आहे असां बघून तुला साांमगतलां म्हणून. आतापयंत त्याने
खूपिा हलकटपणा के ला, पण िी िनावर घेतलां नाही. आता त्याचे शांभर अपराध
भरले म्हणावां.”
मिताची िाझ्या हातावरची पकड घट्ट झाली होती.
“नक्कस साांगतो” हर्थि ीढू न ताणून जरासां हसला आमण जिेल तेवढ्या
लगबगीने बाहेर पडला.
िी मबछान्यावरून अधथवट उठलो होतो तो परत आडवा झालो. िांड वाटत
होतां तरी िाझां कपाळ घािाने डवरलां होतां. मिताने ते पुसलां.
“मवजय, शाांत हो. लाांब लाांब श्वास घे आमण सोड” ती म्हणाली. “तुझी
कपाळावरची शीर फु गलीय. काही तरी होईल रे तुला.”
शीर बहुतेक फु गलेलीच रामहली असावी.
“मवजय...मवजय, लाांब लाांब श्वास घे आमण सोड” मतचा आवाज कापला.
िी लाांब लाांब श्वास घेऊन सोडायला सुरुवात के ली. िोडा वेळ शाांततेत
गेला. कपाळावरची शीर बहुतेक बसली असावी.
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“आई-बाबाांना कालच फोन के लाय. तासाभरात पोचतील” ती म्हणाली.
“अगां, आत्ताच ऑपरे शन झालां ना मतचां. प्रवास झेपायचा नाही मतला” िी
म्हटलां.
“सगळां झेपवेल ती. एकिि खांबीर आहे.”
“पण कशाला बोलावलांस त्याांना?”
“.....”
“मिता?”
“िी सगळां साांमगतलां, तर ती फोनवर रडायला लागली.”
“का?”
“िी मवचारलां का रडतेयस म्हणून” मिता म्हणाली.. “तुझ्यावर येवढा जीव
लावणारा िुलगा तुला सापडला म्हणून आनांिाने रडतेय असां म्हणाली.”
हातात फारशी ताकि नव्हती तरी िाझी मिताच्या हातावरची पकड
आणखी घट्ट झाली असां िला वाटलां.
“मिता, िला वाटतां तुझी आई तुझ्यापेक्षा जास्क्त हुशार आहे” िी म्हटलां.
“का रे ? कशावरून तू असां म्हणतोस?”
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“तुला जे कळायला इतकस वर्ं लागली ते मतला फक्त तुझां बोलणां ऐकू न
सिजलां. म्हणजे ती नक्कसच तुझ्याहून जास्क्त हुशार आहे” िी म्हटलां. प्रयत्न करूनही
िला िाझां हसू िाबता आलां नसावां.
“ठीक आहे, नाही िी हुशार” असां म्हणून मतने आपला हात िाझ्या
हातातून काढू न घेतला.
“राग िाि नाकाच्या शेंड्ावर ….”
“तू चेटा करणार असशील तर िी जाते” असां म्हणून ती उठली.
“िाांब गां, िी गांित के ली” असां म्हणून िी उठायचा प्रयत्न के ला. पण
बरगड्ाांत जोराची कळ आली म्हणून परत मबछान्यात पडलो.
“काय रे , काय झालां?” ती घाबरून िागे वळली.
“तू सी.पी.आर. दिलांस मतिे िुखतांय” िी म्हटलां..
मतने अलगि िाझ्या छातीवर हात ठे वला.
“आता बरां वाटतांय” िी म्हटलां. “तसाच हात ठे व.”
“चल, तुझा चावटपणा बस झाला” ती म्हणाली आमण घाईघाईने हात
काढू न घ्यायला लागली. िी पटकन तो हात धरला.
“मिता, इतकस वर्ं आपण एकि मशकलो, शेजारी बसून गप्पागोटी के ल्या,
सुखिु:खाचां बोललो. तू इतकस जवळ असताना दकतीिा िोह झाला, पण कधीही
तुला चुकूनही स्क्पशथ होऊ दिला नाही.”
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ती स्क्तब्द्ध झाली.
“तुला मवचारायचां आमण तू हो म्हणालीस तरच पुढे जायचां म्हणून िी
िाांबलो होतो गां” िी म्हटलां.
“सगळया गोटी तू अगिी शांभर टक्के करतोस. तुझ्यासारखां िुसरां कोणीही
िला भेटलेलां नाही” ती म्हणाली.
“तू नाही िेत तुझे शांभर टक्के प्रयत्न?”
“िी? छे!” ती म्हणाली.
“आठवण करून िेऊ? काय िेशील िाझां खरां मनघालां तर?”
“शक्यच नाही” ती म्हणाली.
“ठीक आहे, ऐक” िी म्हटलां. िग मतच्या लकबीत बोलायला सुरुवात
के ली.

“‘िािा, िािा! त्याला टेबलावर घ्या.’
‘िािा, कार्डडअक
ॅ अरे स्क्ट आहे.. त्याला टेबलावर घ्या.’
‘अरे उठ , उठ.’
‘अठ्ठावीस, एकोणतीस, तीस.’
‘कार्डडीस्क्कोप आमण मडदफमिलेटर आणा पटकन.’
‘व्हेंििक्युलर दफमिलेशन आहे.. मडदफमिलेट करायला हवां.’
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‘शॉक िेतय
े .. सगळयाांनी लाांब उभे रहा.’
‘उठ रे , उठ रे .’
‘दफमिलेशन तसांच आहे,. िुसरा शॉक िेतेय.’
‘िॅडिना बोलवायला साांग. मतसरा शॉक िेतय
े .’
‘त्याला एक मिमलग्रॅि अॅमननॅलीन िे. तीनशे मिमलग्रॅि अमिीडॅरोन िे.’
‘उठ रे , उठ रे ! िी आता आणखी काय करू रे ? उठ ना.’
मिता डोळे िोठ्ठे करून िाझ्याकडे बघत होती.
“हे सगळां तू कसां ऐकलांस? तू तर कार्डडअॅक अरे स्क्टिध्ये होतास.”
िी हसलो.
“छळू नकोस रे . साांग, कसां ऐकलांस तू?”
“तुला खरां वाटणार नाही” िी म्हटलां.
“साांगून तर बघ” ती म्हणाली.
“तू जेव्हा कार्डडअॅक अरे स्क्टचां मनिान के लांस आमण िला टेबलावर घ्या असां
साांगत होतीस तेव्हा िी तेवढ्या उां चीवरून ते सगळां बघत होतो आमण ऐकतही
होतो” िी छताकडे बोट करून म्हटलां. तू अांगात असेल नसेल तो जोर लावून चेस्क्ट
कां प्रेशन्स करत होतीस, सी.पी.आर.चा प्रोटोकोल फॉलो करत होतीस आमण
बरोबरीने रडत होतीस, ते सगळां िी बमघतलां. ते शांभर टक्के नव्हतां का?”
314

डॉक्टर मितवा

शशाांक परुळॆ कर

“मवजय, तू खरां च...” मतने छताकडे पामहलां. मतचा हात िरिरला.
“मिता, िी गेलोच होतो. तू िला खेचून परत आणलांस.”
मतच्या हाताची िरिर वाढली.
“तू गेलाच होतास आमण िी....” मतचा िोन दिवस िोपवलेला बाांध
फु टला. मतने िाझ्या छातीवर डोकां ठे वलां आमण हिसून हिसून रडायला लागली.
“मिता, मिता, रडू नकोस. िी आहे ना?” िी मतच्या के साांतून हात दफरवत
म्हटलां. “िाझी छाती मभजून िला िांडी वाजायला लागली आहे.”
ती रडायची िाांबली. डोकां उचलून मतने ील्या डोळयाांनी िाझ्याकडे
पामहलां.
“पण िांडी वाजली तरी हरकत नाही. रड तू” असां म्हणून िी मतचां डोकां
िाझ्या छातीवर परत ीढू न धरलां.
“आता िारीन हां” असां म्हणून ती रडता रडता हसायला लागली.
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ई सामित्य प्रमतष्ठान
िराठी भार्षा आता झेप घेण्याच्या िूड िध्ये आिे. रडणारयाांकडे लक्ष नका
देऊ. िराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या
िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.
आता ई पुस्तकाांच्या जिान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख वाचकाांपयंत
जातां. वर्षाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकिेकाांना परस्पर फ़ॉरवडक
करतात. व्िट्स अप, ई िेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्राईव्ि, मसडी अशा असांख्य
िागांनी पुस्तकां व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटमलत. खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून
ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशात. रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या िराठीच्या
वेगाला आता कोणी थाांबवू शकत नािी.
या धूिधडक क्ाांतीत सामिल व्िा. आपल्या ओळखीच्या िराठी साक्षराांना
यात ओढा. त्याांचे ई िेल पत्ते, व्िाट्सप नांबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी फ़क्त दिा वाचक
आणा. ते शांभर आणतील. आमण ते दिािजार. तुिच्या व्िाट्सप ग्रुपिधून याची जामिरात
करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्तकां वाचकाांपयंत पोिोचवायची आिेत. आपल्याला रटव्िी
पेपर ची जामिरात परवडत नािी. आिचे वाचक िेच आिचे जामिरात एजांट. तेच
आिची ताकद. िराठी भार्षेची ताकद जगाला दाखवू.

