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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लटु ा! लुटून न्या!

डोहाचे अांतरांग-१
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते ाचकांना व नामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण ाचो ा एक लाख.

आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद ाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्या ं?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनंद वमळेल

आवण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आवि ााद आवण िभु ेच्छा द्या
लेखकांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या वमत्ांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा
ई सावहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम यां र स् तः जा इतरांना आमंवत्त करा. सोिल
वमवडया र ई सावहत्यचा प्रचार करा.
स ाात बहुमोल अिा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान

सादर करीत आहे

डोहाचे अतं रंग-१
(कथासंग्रह)

लेखक : श्री.अरव

ंद रा. बधु कर
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डोहाचे अतं रंग-१
लेखक- श्री.अरव ंद रा. बधु कर
मधपु ष्ु प बी व ंग खोली नंबर २०१;
गोळे आळी, वपरंगटु ग्राम पच
ं ायत
तालक
ु ा मळ
ु िी वजल्हा पणु े
फोन संपका - अरव ंद बधु कर ९८२०४०८५५३
९८२०३१९२३६(सौ संजी नी बुधकर)

arvind_budhkar@yahoo.co.in
या पस्ु तकातील लेखनाचे स ा हक्क लेखकाकडे सरु वित असनू पस्ु तकाचे वकं ा
त्यातील अि
ं ाचे पनु माद्रु ण ा नाट्य, वचत्पट वकं ा इतर रुपातं र करण्यासाठी
लेखकाची लेखी पर ानगी घेणे आ श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेिीर
कार ाई (दडं तरुु ं ग ास) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.
T
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या पस्ु तकाच्या छापील आ तृ ीचे प्रकािक मायबोली प्रकािन यांनी या ई
आ त्तृ ीला अनमु ती वदल्याबद्दल आम्ही त्याचं े आभारी आहोत.

ई प्रकािक: : ई सावहत्य प्रवतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237

प्रकािन : २८ ऑक्टोबर २०२२
©esahity Pratishthan®2021

•
•
•

व नामल्ू य व तरणासाठी उपलब्ध.
आपले ाचनू झाल्या र आपण हे फ़ॉर डा करू िकता.
हे ई पस्ु तक ेबसाईट र ठे ण्यापु ी वकं ा ाचनाव्यवतररक्त कोणताही
ापर करण्यापु ी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी पर ानगी घेणे आ श्यक आहे.
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अरव दिं बुधकर
जन्म - 30 ऑगस्ट 1953 मुंबई
विक्षण - मनष्यबळ विकास मधील पदिीउत्तर पणे विद्यापीठ, पदिी (तत्िज्ञान ि
मराठी)सोमय्या कॉलेज, मुंबई विद्यापीठ, मनष्य विकास ि औद्योवगक सुंबुंध मधील
विप्लोमा(PGDPMIR), ट्रेवनुंग मधील विप्लोमा (ISTD),’कोव द’ (सुंस्कृ त)
भारतीय विद्याभिन
प्रकािन – ई-सावित्य प्रकाशनाने के लेली “ध्यासगिं , महाराष्ट्रातील तीन
विलेदार (दोन्ही मुलाखतींची पुस्तके ) – िसुंत, कलामुंच, रोविणी, रणाुंगण,
िसधा, अनराग,अलका, लि अुंकश, झाली पिाट झाली, सा. आघािी ( मालिण
), रासायनी टाइम्स, परुष उिाच(वमळून सार्याजणी प्रकाशन), विश्वभ्रमतुं ी, कल्पक
वनिि, कान्िेरी, आमची सावित्य सृष्टी, तारका, झेप, विरकी, िल्ि सामना,
गृिशोभा, कसमाकर, सुंयम, कविताश्री, वमळून सार्याजणी, अुंकाुंमधनू कविता,
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गाणी, कथा, प्रिास िणणन, वििुंबन काव्ये, स्माईवलका (तात्कावलक राजकीय
विषयािर) राजकीय प्रिसन लेखन प्रवसद्ध.
व िेष - मराठी दरू दशणन अनेक मराठी मावलके तनू भवू मका करत आिे. 3 विन्दी ि
२५ मराठी मावलकाुंमधनू भवू मका. 1977 जलै मुंबई आकाशिाणी यििाणी मध्ये
काव्य िाचन.
अनेक व्यिस्थापन कॉलेज मधनू Visiting Faculty. अनेक सामावजक सस्ुं थाश
ुं ी
वनगिीत.

कव्हर र वक्लक करताच पस्ु तक उघडेल
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श्री अरव िंद रा. बधु कर,
सल्लागार (एच आर) मल
ु ाखतकार, त्तृ पत्रलेखक,व्याख्याता

मनोगत.............
व्य सायाने व्य स्थापन आवण कामगार िेत्ातील दु ा म्हणनू अनेक पदां र
कायारत असताना अनेकाि
ं ी सबं धं आला. अनेक सघं र्ामय पररवस्थतीतनू ाटचाल
तसेच भ्रमंती करताना अनेक मान ी मनांचे कंगोरे अनभु ायला वमळाले. काही ेळा
पररवस्थती हाताळताना पदाचे भान व सरून सामावजक कायाकताा म्हणनू काम करा े
लागले. कामगार अपघातग्रस्त झाल्या र मृत्यू काळ घोंगा त असताना ज ळचे
नातलग कोणी नाही. डॉक्टर म्हणतात कामगाराला दसु र्या हॉवस्पटल मध्ये न्सया
नाहीतर जगणार नाही. ह्या सं ेदनिम पररवस्थतीत वनणाय घेताना बरोबर असणारे
व्य स्थापन सहकारी, कामगारप्रवतंवनधी, ज ळचे कामगार सद्ध
ु ा वनणाय घेण्याचे
टाळायचे अिा ेळीस वबकट प्रसंग ओढ याचा. पररवस्थती हाताळताना छुपे
व रोधक किाचे भाडं ल करून अडचणीत आणतील ह्याचा भर सा नसताना
अचानक माझ्या र वनणाय घेण्याची जबाबदारी यायची. अिा ेळी खरच परमेश्वरी
कृ पा होऊन मागा वनघायचा.. कधी कधी तर ज ळचे कुणी नाही ज्ञातीतील कोणी
पढु े येत नाही तेव्हा कामगारांना बरोबर घेऊन अवनन देण्याचा प्रसंग आला. प्रसंगी
कामगाराच्या दोन बायकाना कायदेिीर देणी मोठ्या कष्टाने राजी करून व भागून
वदल्यानंतर कंपनीचे स्मृवतवचन्सह चांदीचे नाणे अधे अधे करून ध्या अिी मागणी
झाल्या र चक
ु ीची प्रथा पडू नये म्हणनु व चार करताना खंबीर भवू मका घ्या ी
लागली. कंपनीचा अवधकारी रे ल् े अपघातात गेला. घरी सांत् न करण्यास गेलो
तेव्हा माऊली दोन वद स जे ली नाही कळले. मल
ू वतच्याकडे बघत आहे,
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साससु ासरे आई डील हतबल झालेले अिा ेळी स ा भान व सरून अंत:प्रेरणेची
हाक ऐकून स ाांसमोर वतला जे ायला घातले. माणसाला जी दान, उभारी देण्याचे
भानय लाभायचे तेव्हा जी नाचे साथाक झाल्याचे ाटायचे
स ा घटना, प्रसंग मनाच्या कोपर्यात दडून बसले होते. ज्या ेळी नोकरी
सोडून व्य स्थापन सल्लागार म्हणनू काम करू लागलो तेव्हा मोकळ्या ेळेत हे
स ा प्रसगं घटना मला कागदा र िब्दबद्ध करा म्हणनू छळू लागल्या. त्यातनू कथा
आकार घेऊ लागल्या. मावसकामं धनू कव ता प्रवसद्ध होत होत्या. सहज म्हणनू कथा
मावसकानं ा पाठव त गेलो. कमाधमा सयं ोगाने मावसकाच्ं या सपं ादकानं ी प्रवसद्धी वदली.
असे प्रोत्साहन वमळत गेले. मराठी प्रवतवलपी संकेत स्थळा र कथा प्रवसद्ध के ल्या र
अनेकांच्या चांगल्या प्रवतविया वमळत गेल्या. त्यातनू ऊजाा वमळत गेली. सहज
म्हणनू महाराष्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृ ती मंडळ यांच्याकडे व वहत नमन्सु यात
कथा पाठ नू वदल्या. आज पस्ु तक रूपाने कथा ाचकांसमोर येत आहेत ह्याचा
आनंद होत आहे. ह्यात मावसकांचे संपादक, संकेत स्थळां रचे ाचक, कथा वलहून
झाल्या र प्रथम टीकात्मक ाचन करून सचू ना करणारी माझी पत्नी सौ संजी नी,
सावहत्य आवण संस्कृ ती मंडळ त्याचप्रमाणे पस्ु तकाला गोंडस रूप देऊन
ाचकासं मोर आणणारे मायबोली प्रकािनाचे श्री प्रमोद भोगटे याच
ं े याच
ं े ऋण
िब्दाच्ं या पवलकडचे आहेत. या पस्ु तकाला सगळ्याच
ु ांचे आिी ााद
ं े कौतक
वमळतील आवण ाचक उचलनू धरतील अिी आिा आहे.

अरव िंद बधु कर
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अर्पण र्त्रिका
परिस्थिचीचे घाव झेलत
अब्रच्ू या उंबिठ्या बाहेि
पडणािे आयष्ु य साभं ाळतानाही
वेळ मारून नेत
आम्ही आहोत पाठीविील हात
अर्धयाा घासातील घास गिजंनू ा देणािे
जन्मदाते स्वर्गीय नाना आत्रण आई.........
आस्ण
कुठलीच मास्हती नसताना
महास्वद्यालयीन स्िक्षणात घडस्वणािे
आकािात भिािी घे म्हणत
पंखांस आस्िाक बळ देणािे
जयाच्ं यामळ
ु े आयष्ु यात हे स्दवस बघत आहे
ते स्वर्गीय प्राध्यार्क वसतं कोकजे सर
आस्ण
पथु तकाचं े दालन व प्रोहोत्सास्हत किणािे
प्रा श्री अनंत भावे
यांना
समत्रर्पत..........................................
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कथानुक्रम
1. ळण
2. स्मवृ तवचन्सह
3. ररंकू
4. आव्हान
5. उतराई
6. कोंडी
7. गरुडझेप

11

डोहाचे अतं रंग

अरव दं रा. बधु कर

रणागं ण वद ाळी अक
ं २०१८

वळण
सरु े ि घराच्या पायरी र बसनू तळ
ु िी र पडलेले संध्याकाळचे कलते उन्सह
आवण वचमणा वचमणी चोचीतनू आणनू तळ
ु िीच्या ंदृ ा नाच्या पणती ठे ण्याच्या
वठकाणी घरटे बाधं त असलेले पाहत होता. स् त:िी पटु पटु ला “पाखराच
ं े बरे आहे.
माणसांना कळत नाहीत त्यांची नातीगोती. ेळ झाली की संध्याकाळी येतात
घरट्यात एकत्. माणसांचे तसे नसते. अनोळखी एकत् वदसली की लगेच
आजबू ाजल
ू ा कुजबजू करू लागतात. आधार देऊन उभे मात् करीत नाहीत.”
आश्रम िाळे तील वन ासी व ध्याथी गोपाळ धा त येऊन म्हणाला, “सर, सर!
सल
ु भा काकी पाय घसरून नळा र पडल्या”. सरु े ि झटकन उठला आवण पळत
गेला. सल
ु भा आवण सरु े ि आपले आयष्ु य आश्रम िाळे त मल
ु ांची व्य स्था, वििण
इ बघत एकत् राहून व्यतीत करीत होते.
“अग, तरी तल
ु ा म्हणालो तू बादली भरून आणू नको. मी वकं ा मल
ु ांनी
भरून आणली असती. झाडानं ा पाणी मी घालणारच होतो.”सरु े ि सल
ु भा बाबतीत
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हळ ा होता. त्याच्या आयष्ु याच्या ाळ ंटात वतच स्थान चैतन्सय वनमााण करणारे
होते.वतचे असणेच काय पण नसु ती आठ ण न ीन उमी वनमााण करीत असे.सरु े ि
वतच्या पडत्या काळात उभे करता करता वतच्यात गतंु त गेला. पररवस्थतीने दोघे एकत्
येऊन राहू लागले ते कायमचे.
“अरे गोपाळ! जा डॉक्टरकाका आहेत का बघ.”
“किाला डॉक्टर? एव्हढे काही झालेले नाही. जरा िेकले की बरे ाटेल.
फारच तू हळ ा आहेस. ”
सरु े िने सल
ु भाला घरात आणनू ठे ले. पाणी घालण्यासाठी बाहेर आला.
चालता चालता डोळ्यासमोर भतू काळातील घटनांची पाखरे वकलवबलाट करू
लागली.
“ए सल
ु भा! अग तझु ी मजंु ेची खरे दी कधी करायची? मी आता मोकळी आहे.
चल जाऊ बाजारात आवण घेऊन येऊ. दपु ारला आमच्याकडे पाहुणे येऊन रावहले
बग. त्ये आमच्याकडे दोन तीन वदस राहतील असे ाटत्ये आवण तझु े तर काया 4
वदसां र येऊन रावहले न? .”
“हो ना! अग अजनू घरातले काही आ रून नाही रावहले बग.सगळे एकटे
करायले लागते. हयो माझा लेक हट्ट धरून रावहला बघ. मंजु ेच्या येळेला त्येचे काका
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काकुच्या मांडी र बसनू मंजु करणार नाये म्हणनू रावहला. मला समजत नाही आता
काय करायचे “सल
ु भा
“का बर! तू त्येले काय सांवगतलं की काय? “- राधा
“काय नाय. “सल
ु भा
राधा काकू आवण सल
ु भा एकाच याच्या, ब्राह्मण कुटुंबातील. दोघीही
मळ
ू च्या िहरातनू कारंज्याज ळ लागनू असलेले खेड्यात,लनन होऊन आलेल्या
आवण चांगल्या विकलेल्या.दोघीही ज ळच्या कॉलेजमध्ये मराठी विक णार्या.
त्यातनू घरे ही समोरासमोर. त्यामळ
ु े चागं लीच मैत्ी जमली. प्रसगं ी एकमेकाच्ं या
सख
ु द:ु खाच्या गोष्टी सांगणार्या, आधार देणार्या. राधाची सासू जन्सु या
ळणाची.जाच करणारी. सो ळे ओ ळे पाळणारी, दे दे करणारी. न रा नोकरी
वनवमत्त मध्यप्रदेिात राहणारा. त्यातनू नोकरीची अट होती, म्हणनू सोडून बरोबर
जाता येत नव्हते.दोघीही िहरातील चांगल्या विकलेल्या घरातनू आलेल्या.
व दभाात येऊन येथील बोली नकळत बर्यापैकी विकलेल्या. घरी एकत् कुटुंब. स्त्री
म्हणनू परुु र्ांिी बोलता येत नाही ही रीत. इतर बाहेरून कोणी आले तर वबकट प्रसंग
ऊभा राही. घरातील मोठ्या स्त्रीने बोलायचे. बाकी घरी अविवित. िेती करणारे .
घरातील अवत सो ळे पटत नव्हते तरी जबरदस्तीने करा े लागत होते. माहेरी आता
कोणी नसल्यामळ
ु े सासरी जम नू घ्या े लागत होते.
“तू त्येला सांवगतले का त्येला तू दत्तक घेतला आहे म्हणनू ? “राधा
14
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“मी नाही बोलल्ये. त्येला कळून रावहले कुठून तरी. म्हणनू तो बोलत नाय.
सारखा चीड चीड करून रावहला बग. िाळे तील मल
ु े बोलता बोलता बोलनू गेली
काय कळून नाय रावहले. मला घरी आल्या र सांग सांग म्हणत हट्ट धरून रावहला.
मी टाळले आवण व चारले “तल
ु ा असे ाटते का?”ते ढ्यात राधेला घरातनू हाक
मारली म्हणनू वनघनू गेली.
जाता जाता हळू कानात म्हणनू गेली ““काय ग! सरु े ि आलेले आहेत न?
“सल
ु भा लाजनू ओठा र हसू घेऊन हळूच घरात गेली.
सरु े ि दोघींचे सं ाद घराच्या पायरी र बसनू ऐकत होता. तो सल
ु भाच्या लहान
बवहणी सरु े खाचा न रा.खडतर उध् स्त आयष्ु य जगलेला. व द्याथी चळ ळीतनू
दसु र्याच्या पैिाच्या मदतीने विकलेला, एकत् गरीब अविवित लहान घरात
ाढलेला पण भा डं ात मोठा असलेला. अ ेळी अगं ा र जबाबदारी आल्यामळ
ु े
धीर गंभीर प्रकृ तीचा प्रेमळ, पण कुणाचे प्रेम न वमळालेला. मंबु ईला खाजगी कंपनीत
मोठ्या पदा र काम करणारा. लहानपणापासनू दसु र्यासाठी काही करा े ह्या
व चाराचा. घरातील जबाबदारीमळ
ु े स ा वनणाय एकटाच स् तत्ं घेत असे. सल
ु भाची
बहीण सरु े खािी ेगळ्याच पररवस्थतीत नात्यात लनन झालेले. घराण्यात नात्यातील
मल
ु ीचा अचानक मृत्यू झालेला. त्यामळ
ु े स्थळ पाहण्यातील आवण चांगले मध्यम
गीय म्हणनू लनन जमनू गेले. सरु े खा अबोल,आत्मव श्वासाचा अभा , एकलकोंडी,
साधी परंतु हुिार, मोठ्या घरात राहणारी. कुणािी स् त:हून बोलणे नाही की
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कोणाला मैत्ी म्हणू बोला णे नाही. सरु े िचे घर सरु ातीचे एकवत्त लहान. त्यामळ
ु े
एकवत्त राहण्यात वतच्यात नात्याचा ओला ा नव्हता. सरु े िच्या लहान घरात स ा
लोकाच
ं ा राबता. कधी दोघानं ा एकातं वमळे ना. कालातं राने दसु रे घर घेऊनही ते
ेगळे राहू लागले तरी काही फरक झाला नाही. वनसगा बदलतो पण माणसाचा
स् भा काही बदलत नाही. सरु े ि आवण सरु े खा यांच्या नात्यात कटुता नसली तरी
परस्परांव र्यी व चार जळ
ु त नव्हते, तरी चालले होते. सरु े ि वद सभर नोकरी वनवमत्त
बाहेर रहात असल्यामळ
ु े , तो ताण जरी असला, तरी तो आई वडलांचे आवण स् त:चे
घर चाल ायचे असल्यामळ
ु े स ा वनभा नू नेत होता. परंतु त्याला कोणी प्रेमाने
पाठी र हात वफर णारे वकं ा समजनू घेणारे कोणी नव्हते. स् पनांची फुले कोमजनू
गेली होती. सरु े खा बायको म्हणनू जबाबदारी घेऊन पढु ाकार घेणारी नव्हती. ह्यात
स ा सरु े िची घालमेल होत होती. भा डं े मागााला लागली नव्हती. सरु े खा अल्प
पगारात नोकरी करीत होती. नोकरी हा वतचा स् भा नव्हता. प्राध्यापकी पेिाला
लागणारा आत्मव श्वास आवण छाप पाडणारे क्तृत् नव्हते. अंि कालीन
लागल्यामळ
ु े , कुठे च कायम नोकरी नव्हती. सरु े िच्या पगारात समाधान माननू
जम त होती. सरु े िनेही वतच्या नोकरी कडे पावहले नाही. मल
ु गी मोठी होऊ लागली
तसे दोघेही वतच्यात एकमेकाला समजनू घेत संसार चाल ू लागले.
सल
ु भा सद्ध
ु ा गोरी गोमटी, रे खी बाध्ं याची, उत्साही, चार लोकाच
ं ीआ ड
असणारी आवण विकलेली परंतु बवहणीपेिा ेगळी. जाईल वतथे आपलेपणा
जपणारी, वमळून वमसळून उत्साहीत नेहमी सकारात्मक व चाराची. महाराष्र
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मध्यप्रदेिच्या सरहद्दी ज ळील खेड्यात सासर लाभलेली, कापसू संत्ांची एकवत्त
कुटुंबातील िेती असलेली. परंतु सासू अकाली न रा गेल्यानंतर अकोट ज ळील
हॉवस्पटलमध्ये नोकरी करू लागली आवण तेथेच भाड्याचे घर घेऊन ेगळे राहू
लागली. मल
ु े चार. दोन नंबर आवण िे टचा काकांज ळ राहून िेती करत होते
आवण वतसरा पण्ु याला नोकरी करू लागला. सल
ु भाचा न रा घरात मोठा मात्
मा िीकडे राहून आयु ेवदक डॉक्टर झाला. पडेल ती कामे करून त्याने वििण पूणा
के ले. मनाने वदलदार, वमतभार्ी, काळा सा ळा, चेहरा बोलणे व दभााची झाक.
सल
ु भाचे त्याच्यािी लनन ओळखीने जमनू गेले.सासू न रा आवण ती असे राहू
लागली. सासू व चाराने जन्सु या ळणाची आवण घर स ा तीच बघत होती. न र्याचा
पगार बेतास बात. पण कधी ेळे र होणे नाही.न र्याच्या ओळखीने कालांतराने
महाव द्यालयीन िाळे त नोकरी लागनू गेली. वहचा पगार ही न र्यामाफा त सासक
ु डे
जात असे. त्यामळ
ु े स् त:ला काही घेऊ म्हटले तर काही वनणाय घेता येत नव्हते.
कालांतराने दोघांनी लोन घेऊन गा ाबाहेर कारंज्याज लीळ खेड्यात, सासनू े आवण
न र्याने घेतलेल्या जागे र, बगं ले बजा घर बाधं ले. पगार हफ्ते भरण्यात जाई. न रा
घरी अ ेळी येई आवण आला तरी वमत्ांमध्ये रमनू जाई. सल
ु भाला मन मारून घरात
बसनू राहा े लागे, नाही तर टी.व्ही. बघत बसणे. पस्ु तकांसाठी गा लहान
असल्यामळ
ु े लायब्ररी प्रगत नव्हती.बायकांनी बाहेर बाजारात एकट्याने जाऊन
काही आणायचे नाही. हा रर ाज. कधी तरी दीर जाऊ येऊन राहत. त्यामळ
ु े एकांत
वमळणे हा भाग दरू च.
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सल
ु भाला लनन होऊन १५ र्े झाली तरी मल
ू नव्हते. एकदा कहरच झाला.
वदराने आईच्या सांगण्या रून गा ाहून ज्योवतर्ी आणला आवण त्याने सल
ु भा आवण
वतच्या न र्याची पवत्का पाहून होम आवण कडक सोम ार न स करायला सांगनू
10 जोडपयांना जे ण घालण्यास सांवगतले. कारण काय तर मल
ु ीत दोर् आहे आवण
हे के ल्याने टळून जाईल. इच्छा फलद्रूप होईल.
सल
ु भाला हे काही पटत नव्हते. सासनू े पू ी ही के व्हा तरी असे करण्यासाठी
सांवगतले होते. हे वतने ऐकले नव्हते. सासनू े ज्योवतर्ी गेल्या र स ाांसमोर सल
ु भाचे
ाभाडे काढण्यास सरु ात के ली. काय बाय बोलू लागली. सल
ु भा ही माझा छळ
करते, लि देत नाही इ. तोल सोडून बोलू लागली. न रा समोर बसलेला तरी काही
बोलला नाही. दीर ही आईची बाजू घेऊन सल
ु भाला बोलू लागला. तसे पावहले तर
त्याचा काही हक्क नव्हता. तो याने सल
ु भाचा धाकटा दीर होता आवण वतच्या पेिा
ही याने लहान होता. सल
ु भाचा हे स ा, जे कधी घडण्याचे िक्य नव्हते, ऐकून
तोलच सटु ला.ती वदरां र कडाडली “,
“तम्ु ही काय बोलनू रायले. तम्ु हाला काय हक्क पोचतो.? “
“ यनी तम्ु ही आईला बोलनू रायले मग आम्हाला राग येणार नाई का?”दीर
“मी कधी काय बोलले. माझा तर मी पगार स ा देऊन टाकते. मला माझे मना
प्रमाणे कधी काय वमळून रायले.? (न र्याकडे बघनू ) अहो तम्ु ही बोला ना. माझा
स ा पैसा तम्ु ही िेतीला यांना देऊन रायले. कधी माझ्या कडे बवघतले काय? हे जे
बोलनू रायले ते तम्ु ही ऐकून रायले “
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“ यनी! आम्ही घरामध्ये तम्ु हाला लागेल तेव्हा िेता रचे सामान आणनू
टाकतो. त्येला खचा नाय लागत? भाऊ वकती देऊन राहतो. त्येचा पगार काय? के व्हा
भी ेळे र वमळतो काय? “दीर. वदराला एक मल
ु गी आवण मल
ु गा. स ा एकत्
गा ाकडे असल्यामळ
ु े खचा जास्त नव्हता. आता त्याची बायको वतसर्या ेळी गभाार
रावहली. िेतामध्ये अव नािचाही ाटा होता. त्याने कधी हा व चार डोक्यात ठे नू
मदत के ली नाही. स ा आपले आहेत आवण िे टी सारे आपलेच आहे.
“अग! तू काय बोलनू रायली? तल
ु ा काय मावहती हाय? मी काय के ले ते?
माझ्या मल
े
ु ाला काही सख
ु आहे की नाय. लननाला १५ र्े झाली. घरी ंि ल
कधी ाढणार. तू विकलेली. तल
ु ा दे धमााचे सावं गतले ते काय पटत नाय. “सासू
म्हणाली
“ते काय माझ्या हातात हाय काय? मी नेहमी हयाना सांगते मंबु ईला जाऊन
डॉक्टरला दाख .ू पण ऐकत नाही.” सल
ु भाला वदराचे बोलणे हे वहश्िाचा हक्क
सांगण्यासारखे ाटू लागले.
“पैसे कोण आणणार? कुठे राहणार? “
“त्येचे काय! माझी बहीण आहे वतथे राहता येईल. “पण असले काय नाय
करणार. खचााची सोय होईल. माझे मेव्हणे तसे चांगले आहेत. करतील मदत.”
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असे बरे च वद स चालले. िे टी एकदा कोणाला न सांगता दोघांनी मंबु ईला,
वफरण्याचे कारण काढून, डॉक्टरकडे दाखव ले. मल
ू होणार नव्हते. दोर् सल
ु भाचा
न रा अव नािमध्ये होता. घरी कोणाला सागं ता येत नव्हते. सासू नेहमी टोचनू
बोलत होती. पण काय बोलणार? आपलेच ओठ आपलेच दात. िे टी दोघांमध्ये
मल
ु गा दत्तक घ्यायचा वनणाय झाला. कुठल्याही वनराधार संस्थेतनू घेण्याऐ जी
घरातला घेतला तर चांगले असे दोघांनी ठर ले. माहेरहून असे काही होऊन िकत
नव्हते. तेव्हा लहान वदराचा मल
ु गा घ्या ा असे दोघांमध्ये ठरले. सल
ु भाला काळजी
ाटू लागली. आताच घरामध्ये त्याच
ं ेच चास् . पढु े काय होईल. पण एव्हढा व चार
करण्यास अव नाि राजी नव्हता. घरातील गोंधळ त्यामळ
ु े कमी होऊ िके ल असे
त्याला ाटत होते. अव नािने लहान दीर आवण त्याची बायको ह्यांच्यािी बोलणे
के ले. आईला ही सांवगतले. ते स ा राजी झाले. सरु े ि अव नाि आवण सल
ु भा
सरु े खा यांचेही एकमत झाले. बाहेरून घेण्यापेक्ष्या घरातील असलेला नेहमी चांगला.
स ा माहीत तरी असते. धाकटी जाऊही तयार झाली. बाळंतपण झाल्या र घरी दत्तक
समारंभ व वधपू ाक झाला.मल
ु गा माडं ी र आल्या र सल
ु भाचा आनदं गगनात
मा ेनासा झाला. ेली रील फुलाकडे पहात वद स जाऊ लागले. सासचू े य झाले.
नोकरीतनू वन त्तृ झाल्या. घरात िांतता होती परंतु दीर ावहनी आल्या की ेगळे
काहीबाही पाठी बोलणे चाले. परंतु नीट कळू देत नव्हते. ना सल
ु भा लि देत होती.
मल
ु गा मोठा होऊन िाळे त जाऊ लागला. अव नाि हॉवस्पटल मधनू आला की
वमत्ा सम ेत तबं ाखू आवण वसगरे ट, पान तर काही ेळा मद्यपान ही करू लागला.
एकदा अचानक वकड्वनस्टोन आजार उद्भ ला. पैसे उधारीने घेऊन ऑपरे िन झाले.
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पैसे खचा झाले. थोड्याच वद सात, हृदयव कारांचा तीव्र झटका येऊन त्याचा
अकस्मात मृत्यू झाला. सल
ु भा र आभाळ कोसळले. वतला जो आधार ाटत होता
तोच गेला. घर दोघाच्ं या ना ा र होते म्हणनू छपपराची वचतं ा नव्हती. असे असले
तरी हा पलॉटचा एक भाग त्याच्या आईच्या ना ा र होता. आईने तोंडी त्याचे 4
भाग करून वहस्से ाटून वदले होते. दोघांना पैसे वदलेत आवण पण्ु याच्या भा ाला
अव नािने त्याचा वहस्सा पैिाच्या स् रुपात वदला. तरी त्याचे कागद पत्े कायदेिीर
करारपत् झाले वकं ा नाही ह्याची सल
ु भाला कल्पना नव्हती. स ा व्य हार सल
ु भा
समोर झाले होते. अव नािचे व्य हार, कायदेिीर देणी ह्या बद्दल काहीच कल्पना
नाही. त्याची देणी वकती, कोणाला काय द्यायचे ह्याचे काहीच माहीत नाही.
अव नािने कधीच ही गोष्ट खल
ु ेपणाने सांवगतली नाही. आई आवण वदराचा मात्
घरा र डोळा होता. मल
ु गा वदराचा होता. पढु े मागे घर आपलेच होईल ही भा ना
रूजली. सल
ु भाने मात् वदरािी काही न बोलता सरु े ििी आता काय करायचे हे ठर नू
पढु ील ाटचाल करायची हे पक्के ठरव ले.
सरु े ि सल
ु भाची अ स्था पाहून वतने सागं ण्या आधी लगेच धा ला आवण स ा
पत् व्य हार पाहून कायदेिीर काय देणी वमळू िकतील ह्याचा अंदाज घेऊ लागला.
सरु े ि वतच्यामागे खंबीरपणे उभा रावहला. परंतु मंबु ईहून दररोज जाणे येणे िक्य
नव्हते. त्याने सल
ु भाचे मनं ोधैया ाढव ले. वतला काय करायचे ह्याच्या सचू ना देऊ
लागला. सल
ु भाची आता खरी आयष्ु याची लढाई सरू
ु झाली. त्यात व दभाातील
ररवतरर ाज ह्यामळ
ु े फार कठीण ाटून रावहले. त्यातील मोठी लढाई होती ती ज्या
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हॉवस्पटल मध्ये अव नाि कामाला होता त्याचे संस्थापक जनदार मंत्ी महदोया
होत्या, त्यांच्यािी होती. त्यांचे सबंध, लागेबंधे आवण नाते ाईक याचे चास् सार्या
पचं िोिीत होते. मबंु ई पणु े नावसक अिी मोठी िहरे सोडली तर इतर वठकाणी
कोणीच कायदे काननू पाळत नाही. तीच गोष्ट ह्या वठकाणी होती.संस्थापकांनी फंडाचे
पैसे ेळे र भरले नव्हते. LIC चे हफ्ते कापनू ही ेळे र भरले नाहीत. पररणामता
LIC ने पैसे देण्यास नकार वदला. सरु े िने प्रत्येकवठकाणी पाठपरु ा ा करून प्रसंगी
जन/कायदेिीर कार ाईचा बडगा दाख त ते वमळ नू अधी लढाई वजंकली होती.
पेंिन ही बँकेत जमा होऊन लागले. ह्यामळ
ु े सल
ु भाच्या मनात धैया वनमााण झाले.
नेहमीच जाण्या येण्याने सरु े िला सल
ु भाव र्यी आकर्ाण ाटू लागले. वतचे बरोबर
असणे हे जी नाला उभारी देऊ लागले. त्या उमीत त्याचे जगणे सख
ु कारक होऊ
लागले. परंतु हे बोलण्याचे धाररष्ट होत नव्हते. असेच एके वद िी तो आवण ती
प्राचार्यांच्या घरी gratuityची रक्कम मागण्यासाठी गेलेत.परंतु मख्ु याध्यापकांनी
काना र हात ठे ले. आम्हाला कायदा लागू नाही. सरु े ि संतप्त झाला आवण त्यांच्या
बायको समोरच त्यानं ा म्हणाला,”ह्या वठकाणी तमु ची बायको आहे आवण तमु च्या
वठकाणी मी आहे असे समजा. तम्ु ही काय म्हणाल? “ह्या प्रश्नाने ते परु ते गोंधळून
गेले. त्यांनी काना र हात ठे ले आवण संस्थापकांना भेटा यास सांवगतले.सरु े ि
मंबु ईला वनघनू आला.
सल
ु भा आता सारखी संस्थापकांच्या घरी जाऊन जाऊन कंटाळली. वतच्या
एकटेपणाचा, हतबलतेचा संस्थापकीय कुटुंब गैरफायदा उठ ू लागले. एकदा
संस्थापकांच्या घरी गेली तेव्हा “तम्ु हाला सांवगतले ना, सरकार ग्रँट देत नाही, DAची
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रक्कम मान्सय करीत नाही त्यामळ
ु े संस्था तम्ु हाला ग्रॅच्यटु ी देणे लागत
नाही.”मंत्ीमहोदया बाईच्या
ं न र्याने सनु ा ले.
“तम्ु ही काय आम्हाला सारखे त्ास देऊन रायले. कळत नाही? ”
“अहो असे काय करता ही कायदेिीर देणे आहे. तम्ु ही कसे नाकारता?“
सल
ु भा.
“ओ! तम्ु ही काय आम्हा कायदा विक नू रावहले काय? जा देत नाही. हे बघ
आता परुत बरे च ऐकून घेतले. तम्ु ही एक स्त्री हाय आवण ती बी एकटी. म्हणनू िांत
होतो. तम्ु ही आमच्या बायकोला बोलनू रावहले?”
सल
ु भा वखन्सन होऊन घरी आली. सासनु ी “काय झाले असे व चारले.”सासल
ू ा
झालेला प्रकार सावं गतला. सासनू े सांवगतले, “अग सोडून दे. कुठे मोठ्या लोकाच्ं या
नादी लागनू रायली. आपण दोघी येथे एकट्या राहतो. तझु ा दीर लांब गा ाकडे
रायला. दे सोडून. त्याच्या काना र घाल. तो बघ काय करू िकतो का.”सासल
ु ाही
सरु े िने रचे र येऊन घरात लि घालणे पसतं नव्हते.
“का म्हणनू ? ह्यांनी नोकरी के ली. ते कायद्याप्रमाणे देऊ लागतात.”सल
ु भा.
इतक्यात वदलीप िाळे तनू घरी आला. वदलीप आता सहा ीला होता. आला, आला
नी रागाने त्याने पायातील चपपल वभरका नू वदली. दफ्तर दसु रीकडे टाकून
वदले.”सासू आवण सल
ु भाला काय झाले काही कळे च ना.
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“अरे राजू काय झाले बाबा? असा का बरे करून रावहला.”वतने ज ळ घेतले
आवण कुर ाळू लागली. वदलीपने रागाने वझडकारले.
“आये! मला सारखे िाळे तील मल
ु े टोमणे मारून बोलतात. तझु े डील
नाहीत. तझु े काका डील की आवण कोणी? मला खरे काय ते सांग ना.”सल
ु भा हे
ऐकून हबकून गेली. काय बोला े हे कळे ना. मल
ु ांचे बोलणे हे त्यांचे नव्हते तर
घरातील कोणी काही बाही बोलत असतील म्हणनू त्यांचे व चार हे स ा ऐकून झाले
असतील आवण नकळत ते वदलीपला बोलनू गेले असतील. आपल्या मागे कोण
काय बोलत असतील ह्याची वतला कल्पना आली. ती ही भांबाऊन गेली. आता
खरा वतला कुणाचा तरी आधार ह ा असे ाटले. वतने वदलीपची समजतू काढली
आवण रात्ी तल
ु ा सांगते असे म्हणनू ेळ मारून नेली. त्याला आईस्िीम के लेले
देऊन त्याचे लि त्या गोष्टी रून दरू करू लागली. सल
ु भा सैरभैर झाली. आता काय
सागं ा े, कसे सागं ा े हे वतला कळे ना. घर जरी दोघाच्ं या ना ा र होते तरी कागदोपत्ी
स ा वतच्या ना ा र झाले नव्हते.ते फक्त अव नािच्या ना ा र होते.हे कुणाला ही
माहीत नव्हते. वदराला तर कळून द्यायचे नव्हते कारण वदलीप त्याचाच मल
ु गा आहे.
त्याचे मन जर कलवु र्त झाले तर वतला कोणाचाच आधार राहणार नाही. हे ही कळून
चक
ु ले. वतने सासच्ू या बोलण्याकडे दल
ु ाि के ले.
सल
ु भा राधाकडे आली. झालेला तृ ांत वतच्या काना र घातला. सासचू े
सरु े िबद्दलचे मत ही वतच्या काना र घातले. राधाने वतला धीर वदला, “सरु े ि खरच
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चागं ला आहे. त्याचा कसलाही स् ाथा नाही. त्याचा संबंध नसताना धा नू येतो. तल
ु ा
त्याने मदत के ली. पैसे वमळ नू वदले. “
“हो ग. पण सासू गे ळे अथा काढू लागली ना. ते कसे घ्यायचे. वदलीपला
कळले तर त्याला काय ाटेल. तो माझ्या कडे कसा बघेल. वदराने जर वदलीपच्या
मनात काही भर ले तर काय होईल. “सल
ु भा
“अजनू तरी काही नाही ना. मग उगाच का काळजी करते.”राधा
“वदलीपची मंजु करायची आहे. कोण बसेल त्याचे आई डील बननू ? सासू
तर पवहले वदराला बस असेच सागं ेल आवण रीतीप्रमाणे ते ही बरोबर आहे. “सल
ु भा
“अग. जरा हळू हळू तू वदलीपच्या मनाचा ठा घे.”राधा
“चल वनघते. अंधार पडला. “
सल
ु भा घरी आली. रात्ी जे ण झाल्या र ती वदलीपला ज ळ घेऊन गोष्ट
सांगत झोप ू लागली. त्याला कॉलेज मधील मल
ु ांच्या गमती जमती सांगू लागली.
वदलीपने तरी वतला छे डले,
“आई तू सांगणार होतीस माझे डील कोण आहेत. “
“हो रे सांगते ना. ए! तझु ा माझ्या र व श्वास आहे ना.? मी तल
ु ा कधी काही
कमी पडू वदले का? “
“नाही”
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“तल
ु ा कधी परके ाटले का? “
“नाही. अग पण मल
ु े सारखी छे डतात. मी काय करू. मी राधाकाकुच्या घरी
गेलो होतो तेव्हा एकदा आजी कुठल्या तरी बाईला सांगत होत्या मी तझु ा मल
ु गा
नाही. काकांचा आहे. मग मी काय करू? “
“अरे तझु े डील तू लहान असताना दे ा घरी गेले. आपण इथे न ीन
राहायला आलो ना. कुणाला हे माहीत नाही. ते काही बाई बोलतात. तू लि देऊ
नको वतकडे. ए राजा! सांग पन्सु हा असा गोंधळ नाही ना घालणार. “ती थोपटत थोपटत
डोळ्यात अश्र,ु हुदं के देत म्हणाली. वतच्या डोळ्यातील अश्रु वदलीपच्या गाला र
पडले. तसा वदलीप ताडकन उठला.”ए आई तू रडू नको, तचू माझी आई
आहे.”वतच्या गळ्यात पडून वतचे डोळे पसु ू लागला.
“अरे तझु ी आता मंजु करायची आहे. तल
े ा आई बाबा म्हणनू
ु ा मंजु ल
कुणाला तरी बस ा े लागेल.”
“आई मग तचू बस ना. “
“अरे पण बाबा कोण होणार “प्रश्न तसाच रावहला. सल
ु भाला ही हा प्रश्न कसा
सोड ायचा हा प्रश्न पडला. सकाळी सासनू े चहा वपता वपता वदलीप समोर हा प्रश्न
छे डला.
“अग! आपला प्रकाि आवण रावगणी दोघे बसतील.”
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सल
ु भाला सासू वतच्या धाकट्या वदराला आवण जा ेला बसायला सांगतील
असा अंदाज होताच. तो खरा ठरला. असे के ले तर वदलीपला त्याचेच आई डील
व वधप्रमाणे वमळतील पण त्यातनू नात्यातील माणसे पन्सु हा वदलीपचे मन कलवु र्त
करतील अिी भीती ाटू लागली.
“ए आये! मी नाही बसणार ते जर बसणार असतील तर.”वदलीप
“अरे मग कोण बसणार?”सल
ु भा आवण वतच्या सासू एकदम म्हणाल्या.
“ए आये! तू सरु े खा मा िी आवण सरु े ि काका यांना बस . मी त्यांच्या
माडं ी र बसेन. नाही तर तू बस. सल
ु भाला, वदलीप वतच्या मनातील बोलला हे ऐकून
बरे ाटले. वतलाही हेच ह े होते. सासल
ु ा हे काही पटले नाही. वतने व रोध के ला.
त्यातनू परत दोघींमध्ये जोरदार ाद झाला.
“आपले सक्खे असताना त्यानं ा का बस ायचे. अग दसु रे काका काकू
आहेत. त्यांना बसू दे. अरे तझु ी आई किी बसल. लोक िेण घालतील ाळीत
टाकतील. कसे तोंड दाख ायचे गा ात. “
“मी कुठे काय म्हणते. हे त्याला पटून रावहले पावहजे ना “सल
ु भा
“तो लहान आहे. त्याला काय कळते रीतीभाती? लोक काय म्हणतील?
“सासू
“ए आजी मी नाय बसणार त्यांच्या ज ळ. नाही तर मंजु करू नको.”वदलीप
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वदलीप िाळे ची ेळ झाली म्हणनू वनघनू गेला. घरामध्ये मात् ादळ वनमााण
झाले. काय करा े हेच सल
ु भाला कळे नासे झाले. ती कॉलेजला जायला वनघाली.
सासनू े सल
ु भा िाळे त गेल्या र स ा गोष्ट प्रकाि आवण रावगणी आवण इतर मल
ु े
ह्यांच्या काना र घातली. त्यांनाही वदलीपचे म्हणणे पटले नाही. त्याला काय कळते
तो लहान आहे. सक्खे असताना हा मान सरु े ि आवण सरु े खाला का द्यायचा.
आपल्या घरचे काया आहे. ह्याचा जाब सल
ु भाला व चारायचा असा पक्का वनश्चयं
सासू आवण स ाांनी के ला.
सल
ु भाने फोन र कॉलेजच्या व्य स्थापनाने काय भवू मका घेतली ही सरु े िच्या
काना र घातली. सरु े िने पन्सु हा सल
ु भा लढण्यास खंबीर आहे की नाही ह्याची खात्ी
करून घेतली. वतची तयारी पाहून त्याने घरी यायचे कबल
ू के ले. तो त्याप्रमाणे सट्टु ी
घेऊन कारंजाला पोहचला.कॉलेज मध्ये या आधी जे लोक वन त्तृ झालेत त्यांच्यािी
संपका साधला. त्यांना gratuity वमळाली की नाही हे जाणनू घेतले. कुणालाही
वमळाली नव्हती. परंतु कोणीही लढण्यास पढु े येत नव्हते. त्याच्ं यातील काही मल
ु ानं ा
से ेत सामा नू घेतले होते त्यामळ
ु े ग्रॅच्यटु ी वदलेली नव्हती. सरु े िने त्या स ाांना
ग्रॅच्यटु ी आवण मल
ु ांची नोकरी ह्याचा काही संबंध नाही. लोकांनी साथ द्यायची
नाकारले तेव्हा सरु े ि समोर कायदेिीर लढाई लढण्यावि ाय पयााय नाही हे जाणले.
सल
ु भाने मनाची स ा तयारी के ली. वतचा सरु े ि र आवण त्याच्या वजद्धी र संपणू ा
व श्वास होता. परंतु िे टचा पयााय म्हणनू वदलीपला घेऊन मंत्ीमहोदयांच्या घरी
जायचे ठरव ले. तसे सल
ु भा, वदलीप आवण सरु े ि घरी सकाळी सकाळी धडकले
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यजमान आवण महोदया घरीच होते. यजमान पन्सु हा सल
ु भा र खेकसले, “आता का
पन्सु हा आलीस? एकदा सांवगतले ते कळले नाय का? “
सरु े ि संतापला पण रागा र आ र घालनू तो संयम बाळ नू िांतपणे म्हणाला.
“काय चक
ू आहे वतची.? ती हक्कासाठी लढते. “
“आम्ही अजनू जे सोडून गेले त्या कुणाला ग्रॅच्यटु ी वदली नाही. आम्ही
त्यांच्या मल
ु ाला नोकरी वदली. तसे आम्ही ह्यांच्या मल
ु ालाही देऊ.”यजमान
“तम्ु ही हे कसे म्हणू िकता? काय कायदेिीर आधार आहे? ह्यांच्या मल
ु ाचे
आता य काय? वकती र्े थाबं ायचे “सरु े ि
“आम्ही ते काय जाणत नाही. आम्ही मंत्ालयात ग्रँट वमळा ी म्हणनू अजा
के ला आहे आवण त्यात डीए + ग्रॅच्यटु ी धरून अनदु ान मावगतले आहे. ते जोपयांत
मान्सय होत नाही तो पयान्सत आम्ही देणार नाही. “
“साहेब, हे घ्या पत् मी सवच ालयातनू आणले आहे. त्यांनी ही जबाबदारी
सस्ं थेची आहे आवण िासनाची नाही. तम्ु हाला सरकारकडून ग्रँट वमळते त्यात स ा
येते असे वलवहले आहे. हे स ा कायदेिीर देणी संस्था देऊ लागते असे स्पष्टपणे
सांवगतले आहे.”सरु े ि मॅडमकडे पाहत म्हणाला, “मॅडम वहचा मल
ु गा वकती लहान
आहे. तो तमु च्या नात ा सारखा आहे हा व चार करा. किाला त्ास देता. आपण
ज्या पिाच्या आहात त्या पिात आमची तरुणाई गेली. कृ पया झाकली मठू बंद
ठे ा. ह्याची प्रवसद्धी के ली तर तमु ची अब्रू जाईल.”सरु े िचे हे ाक्य ऐकून यजमान
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सतं ापाने लालेलाल झाले. त्यांनी सरु े िला धमकी वदली, “जा देत नाही काय बी कर.
भीत नाही. माझ्या घरी येऊन मला धमकी देऊन रावहला? “
सरु े ि आवण सल
ु भा दोघेही वदलीपला घेऊन बाहेर पडले. पढु े काय करायचे हे
ठरव ण्यासाठी ज ळच्या दे ळात आलेत. दिान घेऊन सरु े िच्या मनात
वतच्याव र्यी आकर्ाण आहे हे दे ा समोर सागं ा े असे ाटू लागले. बराच ेळ
दे ळात बसनू रावहले. सरु े िने सल
ु भाच्या पाठी रून हात वफरव ला आवण हातात
हात घेऊन धीर वदला. हात तसाच हातात धरून ठे ला.सल
ु भाला स्पिा ह ाह ासा
ाटला तरी मनात भीती वनमााण झाली.तिी ती ही तरुण होती. आवण सरु े ि फक्त
तीन र्ाानी मोठा. सरु े िच खर्या अथााने वतच्या मागे स ास् ला नू उभा होता. तरी
वतचे मन आतनू ,आपण हे काय करीत आहोत, आपल्याच बवहणीच्या ससं ारात
वमठाचा खडा टाकीत आहोत, असे सांगत होते.वतची पन्सु हा घालमेल सरू
ु झाली.
ती म्हणाली,”अहो मी तमु च्या बायकोची बहीण आहे. असे काय करता.”
“खरे आहे. अग मी ही माणसू आहे. मला ही आयष्ु यात या िणाला आधार
ह ा आहे. मी माझ्या आयष्ु यात लनन होऊनही एकटा. मला तझु ी साथ ह ी आहे.
तझ्ु यामळ
ु े मला जगण्याची न ी उमी वमळाली. ज्या ज्या ेळी आपण भेटत असतो
तेव्हा आपण खरे एकमेकांचे आहोत असेच ाटते. आतले मन न ीन ऊजाा घेऊन
काम करू लागते ”
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“हे कसे िक्य आहे. लोक काय म्हणतील. मी वजथे राहते तेथील लोक मला
बवहष्कृ त तर करतीलच पण घरात व रोधाचा ण ा ाढून मला जगणे अिक्य
होईल. “
“हे बघ. तू काळजी करू नको. मी तो ण ा अंगा र घेईन. अग मला ही
कळते पण मी काय करू. स ाांचे करत आलो पण कोणी मायेने तू कसा करतोस,
कसा आहेस हे कुणी व चारत नाही.”
“सरु े खा आहे ना. वतला नाही सांगत.”सल
ु भा
“अग तल
ु ा माहीत आहे स ा गोष्टी. कस नात जळ
ु ू न आले आहे. ती कधी
बोलत नाही ना कुणािी सबं ंध ठे त. कधी कधी ाटत वतच्या र नात लादले गेले
आहे की काय. ”
“म्हणजे काय? आता याच्या कुठल्या ळणा र हा व चार ”
“हो मी ही तो व चार के ला. इतकी र्े झाली काही बदल होईल या आिेने
सहन करीत आलो. काहीच बदल नाही. ती तिी ाईट नाही. जस स्त्रीला परुु र्ापासनु
काही अपेिा असतात तश्या परू
ु र्ांना नसतात का?”
“ह्या गोष्टी आतािा का येऊ लागल्या. ह्याचे पररणाम मल
ु ी र काय होतील.
ती ही आता लननाला येईल.”
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“मी ही तेच म्हणतो. मलाही ाईट ाटते. अग कुठलीच गोष्ट ती जबाबदारीने
आवण आपल
ु कीने करीत नाही. नाते संबंध वकं ा िेजारी संबंध ठे ायचे कुणी मी
की वतने? मला वहला काय अडचण येईल,काय ह े नको हे पाहून िेजारील स्त्रीिी
बोला े लागते. वतला ह े असलेले आणनू ध्या े लागते. ही जबाबदारी कुणाची? “
“माझ्यामळ
ु े अजनू ताण ाढणार नाही? आवण मला स्थान काय राहील?
तमु च्या ससं ारात माझा ाटा काय राहील? “
“त्याची काळजी करू नको. दोघांनाही समान हक्क राहील.”
सरु े िला आिेचा वकरण वदसू लागला. हो जास्त न बोलता व र्य बदलत
म्हणाला “हे बघ तू आता जास्त व चार करू नकोस. आपल्याला अव नािची
ग्रॅच्यटु ी रक्कम सल
ू करायची आहे. त्याची नोवटस घरी जाऊन तयार करू.”दे ळात
गदी जमू लागली. तसे ते घरी जाण्यासाठी उठले. सल
ु भाने मजंु ीव र्यी ररिात व र्य
काढला. सरु े खा आवण तम्ु ही मंजु ेसाठी बसा असा आग्रह करू लागली. वदलीप सद्ध
ु ा
ह्या गोष्टीला राजी आहे. त्यानेच हे सचु ले असे सांवगतले.
“अग पण तझ्ु या सासरचे काय म्हणतील. त्यांना चालेल का? “
“मी सगळ्यांचे ऐकून कंटाळली आहे. सासरचे स् ाथााने सगळे बघतात.
माझा पैसा आवण घर त्यांना ह े आहे. मला तझ्ु यावि ाय कुणाचाच आधार नाही.
धाकटा भाऊ त्याच्या संसारात रमला. तरी जगात राहायचे म्हटले तरी माझ्या वहताचा
व चार करायला ह ा. कुठे तरी मागा काढायला ह ा.”
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ररिा घरासमोर थांबली तसे दोघेही उतरून घरात जाऊ लागले. सासच्ू या
चेहर्या र आठी होती. सल
ु भाने सासल
ु ा सांवगतले की मंजु ीला सरु े ि आवण सरु े खा
बसतील. हे ाक्य ऐकून सासू ख ळली,”मला हे चालणार नाही”
सरु े िला काय करा े कळे ना. दोघांच्या मध्ये आपण कसे बोला े हे कळे ना.
तसा सरु े ि सधु ारक व चाराचा होता. त्याच्या मनात सल
ु भाने एकटीने का बसू नये
हा व चार आला. पण बोला े कसे हे कळे ना. वदलीपने मध्येच पन्सु हा म्हटले,”आये
असे जर होत नसेल तर तू एकटी बस आवण मंजु ला . नाहीतरी तचू माझे करीत
आलीस ना ”. सल
ु भा हे ाक्य ऐकून गोंधळली. ह्याला हे कुठून सचु ले असे
बोलायला. सासू ह्या ाक्याचा काय अथा काढील? वतला ाटेल सरु े ि आवण माझे
काही बोलणे झाले का? म्हणनू तर हा बोलला नाही? हा न ा गोंधळ वनमााण के ला.
“ए तू गपप बस. तल
ु ा काय कळते यातले?”सल
ु भा.
सरु े िने हाच धागा पकडून हळूच म्हटले,”आई, सल
ु भा हयातनू तर मागा
काढायला ह ा. काळ बदलला आहे.सल
ु भा तू बसनू सगळे व धी करायला हरकत
नाही.सधु ारणा आपल्या पासनू करायची असते.तझु ा ही मान आहे की नाही. तल
ु ा
वमळालाच पावहजे.”
“अ ो सरु े िरा ! समाज काय म्हणेल? असे कुठे चालते का? “सासू
“मग काय करायचे? हे जर चालत नसेल तर मी आवण सल
ु भा बसलो तर
चालेल का? वतचा मान वमळे ल वतला वमळे ल आवण वदलीप पण िांत होतील.”
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“तम्ु ही काय बोलनू रावहलाय तम्ु हाला कळते काय? असे तमु च्या बाबतीत
घडले तर तम्ु ही राजी व्हाल?”सास.ू
“अहो मग करायचे काय? माझ्या बाबतीत हे घडले तर मी नक्की व चार
करीन. ेळ आल्यास सल
ु भाला तो मान देईन. वतनेही माझ्या मल
ु ीचे के ले आहे.
समाज काय आपल्याला मदत करीत नाही. आपणच जगायचे असते. काळा प्रमाणे
बदलायाचे असते.”
सल
ु भाही हे ाक्य ऐकून का री बा री झाली. वतलाही सरु े िचे बोलणे
आ डले नाही. तरी वतने सरु े ि आवण सरु े खा मजंु ीला बसतील हा ठाम वनणाय
सांवगतला. मंजु ठरल्या प्रमाणे धसु पसू होऊन पार पडली.
त्या गडबडीत सरु े िने अव नािच्या ग्रॅच्यटु ीसाठी सस्ं थे र नोवटस मवहन्सयाची
मदु त देऊन पाठ ली. त्याची प्रत कामगार अवधकारी ह्यांच्या कायाालात पाठ ली.
व्याजासवहत संस्थे र दा ा ला ला.कामगार कायाालयात चकरा सरू
ु झाल्या.
कामगार खात्याने सबब बाब आता सरकारने त्याच्ं या कडून काढून लेबर कोटााकडे
न्सयायासाठी गा के ली आहे असे कळव ले. संस्था वनणाय ऐकून सख
ु ा ली. सल
ु भाही
आता वन तृ ीच्या याज ळ येऊ लागली आवण सरु े िहीसाठीकडे. तरी सरु े ि वतला
न्सयाय वमळा ा म्हणनू धा त होता. दोघानं ीही कोटाात न्सयायासाठी लढा देण्याचा
वनश्चय के ला. सरु े िला खात्ी होती आपल्या बाजनू े वनणाय लागणार. परंतु त्यासाठी
ठाम वनश्चय, सहनिीलता ह ी. त्याच्या ज ळ होती.सल
ु भा मात् अस् स्थ होत होती.
ती घरात एकटी पडत चालली होती. घरी स ा वतला बोलत होते. सासबू ाई आजारी
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पडून स् गा ासी झाल्या. दीरजा ा ही आता बोलू लागल्या. त्यांची पा ले वदलीपला
आईपासनू तोडण्याच्या वदविने पडू लागली. ते ारं ार घरी येऊन राहू लागले. त्याचे
आपल
ु कीने करू लागले. ते ही सरु े ि आवण सल
ु भाने के स लढव णे बरोबर नाही
ह्या र बोलू लागले. आड मागााने ना े ठे ू लागले. वदलीप आता चांगले टक्के माका
वमळ नू पद ी परीिा पास झाला. त्याच्या मनात अमेररके ला जाऊन विका े असे
ाटू लागले. त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे. हा व चार सल
ु भाला सताऊ लागला.
वदलीप काही हट्ट सोडत नव्हता. सल
ु भालाही त्याला विक ायचे होते. सल
ु भाच्या
भा ाने आवण सरु े िने पैिाची व्य स्था करून वदलीपला अमेररके त वििणासाठी
पाठव ले. त्यामळ
ु े तो तरी या ाता रणातनू लांब राहील आवण त्याच्या मना र
पररणाम होणार नाही असे ाटले.
सरु े ि सल
ु भा बर्यापैकी ज ळ येत चालले होते. सरु े िने स् त: पैसे खचा करून
कोटाात के स टाकली. प्रत्येक तारखेला तो आवण ती िहरात जाऊ लागली. धाकट्या
वदराने घरा र हक्क सागं ण्यासाठी भाडं ण उकरून काढले. सरु े ि त्या ेळी वतथे होता.
सल
ु भाची आईसद्ध
ु ा म्हातारी होती. वतने आईला सासू गेल्या र एक आधार म्हणनू
घरी राहण्यासाठी बोला ले. सल
ु भाचा धाकटा भाऊ मंबु ईत होता. तो आवण
भा जय ही व्य हारापरु ता कधी कधी येऊन जात असे. धाकटा दीर आवण त्याची
बायको, दोन्सही भाऊ त्यांच्या बायका घरी आल्या. त्यांनी घरातील ाटा मागण्यास
सरु ात के ली. सरु े िने पढु ाकार घेऊन सल
ु भाची पाठराखण के ली.
“तम्ु ही वहचे कोण होऊन रायले? तम्ु ही आमच्या घरच्या बाबतीत मध्ये
पडायचे नाही.”धाकटा दीर.”
35

डोहाचे अतं रंग

अरव दं रा. बधु कर

“मी वहचा कोण आहे हे तम्ु हाला माहीत आहे.”सरु े िने सल
ु भाला हाताला
धरून ज ळ ओढले.”बोला तमु चे काय म्हणणे आहे.? मी वहला उभे राहण्यासाठी
बळ देत आहे. मी हे माणसू म्हणनू करीत आहे.काही नाते आहे.वहला कधी अंतर
देणार नाही.कुठे लेही संकट आले तर मी माझ्या छाती र घेईन.”सल
ु भाही वदरा र
संतापली आवण म्हणाली,”तम्ु ही काय करून रावहले माझ्यासाठी? आधी
न र्याकडून पैसे उकळले. मल
ु ाला माझ्यापासनू तोडत आहात.आता घरा र हक्क
सांगत आहात.घर माझ्या ना ा र आहे. तम्ु हाला स ाांना पैसे देऊन मोकळे के ले
आहे. त्यापेिा सरु े ि बरे . त्यांनी काही न मागता माझ्या बाजनू े खंबीर उभे राहून बळ
वदले. पैसे सल
ू करून वदले. आता ही कोटाात तेच लढत आहेत. वदलीपला माझ्या
भा ाने आवण यांनीच अमेररके ला पाठव ले. तम्ु ही काय के ले?”
“मी त्याचा बाप आहे. तम्ु हीच मला मल
ु गा वमळा ा म्हणनू गळ घातली. मी
नाय आलो तमु च्याकडे.”
“हो ना. मी कुठे नाही म्हणते. ह्याचा अथा असा होत नाही तम्ु ही आता हक्क
सांगायचा. अजनू मी जी ंत आहे. त्याचे लनन व्हायचे आहे. माझे आई म्हणनू स ा
कताव्य करीत आहे.”सल
ु भा.
“त्याच्या लननाला आम्ही यानं ा बस नू देणार नाही. आम्हाला व रोध के ला
आवण लनन आम्हाला न सांगता के ले तर आम्ही गोंधळ घाल.ू सांगनू ठे तो. “दीर
“अभी वदल्ली बहोत दरू है. पढु चं पढु े बघ.ू काळ बदललेला आहे. मी आवण
सल
ु भा बसेन. बघू काय होते ते. आम्ही याच नात्याने बस.ू वतची स ा जबाबदारी
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माझी आहे.”सरु े ि स ा, सरु े खाला जरी देहबोलीतनू वकं ा सरु े िच्या कधी कधी
सल
ु भाच्या बाबतीत अवतज ळकीच्या िब्दातनू कळत होते, तरी सांवगतले नव्हते,
ह्याची कल्पना न देता बोलनू गेला.
स ाजण विव्या देत वनघनू गेलीत. समोरच्या घरातनू राधा हे स ा ऐकत होती.
वतची सासहू ी बघत होती. सल
ु भाला सरु े िचा ठाम वनणाय सख
ु ा नू गेला पण ती
काहीच वनणाय घेऊ िकत नव्हती. ती एकाकी होती. आई सद्ध
ु ा य झाल्यामळ
ु े
हतबल होती. परंतु सल
ु भा आवण सरु े खा बाबतीत हे काय घडत आहे हे वतला
अनाकलणीय पण व वचत् ाटत होते. वतने स ा गोष्ट सरु े खाच्या काना र घातल्या.
कोटााची तारीख मवहन्सयाभराने असल्यामळ
ु े सरु े ि मंबु ईला आला. सरु े िने स ा
तृ ातं सरु े खाला सावं गतला.
सरु े खाने टोचनू म्हणाली “तम्ु ही अवत बोललात असे नाही ाटले? ह्या यात
हे िोभते का? “
“वतच्या बाजनू े कोण बोलणार? वतच्या र काय प्रसंग आहे हे तल
ु ा माहीत
आहे ना? ती तझु ीच बहीण आहे ना? तझ्ु या नात्यांमधील कोणी पढु े झाले? “सरु े ि
“पण आई समोर असे बोलायचे का? वतला काय ाटेल? माझा व चार
के ला?”सरु े खा
“काय व चार करायचा. मला आयष्ु यात घर पडले, घराची नाते सबं धं
जपताना तू खंबीर साथ करतेस? आपण घरात राहतो पण कधी पढु ाकार घेऊन कुठले
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वनणाय घेतेस? मला काही मन, भा ना आहेत की नाहीत? आपण कृ वत्म नाती ठे ऊन
राहत आहोत असे नाही ाटत? “
“तम्ु ही वकती घरी असता? “
“म्हणजे काय? माझा व्य साय काय, त्यात धोके ताणतणा वकती आहेत
हे तल
ु ा वदसते ना? आई वडलांची जबाबदारी आहे? मी तल
ु ा काही कमी के ले का?
तझ्ु या नात्यातील तसेच माझ्या नात्यातील संबंध मी जपतो. तू जरी माझ्या घरातील
लोकांिी आपलेपणाने ागत नाहीस तसे मी करीत नाही ना. तल
ु ा काही टाकत नाही
वतची साथ मला जगण्याची उमी देऊन जाते. मला जगायचे आहे आवण जग ायचे
आहे. मला ऊजाा देणार्या साथीची आ श्यकता आहे. ती आपली घरातील
आहे.”सरु े ि
“म्हणनू काय तम्ु ही काहीही वनणाय घेणार. मल
ु गी लननाची आहे. जग काय
म्हणेल?”
“काय म्हणणार? मी काय लनन करीत आहे का? ती आपल्याकडे येऊन
रावहली तर काय वबघडले? माझा वनणाय पक्का आहे. कुणी काही म्हणो मला प ाा
नाही.”सरु े ि
कोटााचा वनणाय सल
ु भाच्या बाजनू े लागला. ती अवत आनंवदत झाली. लढ्याला
यि आले. पैसे वमळाले. कॉलेजचे स ा लोक घरी भेटून अवभनदं न करू लागले.
तमु च्यामळ
ु े आम्हाला एक मागा सापडला. एक बळ वमळाले. आई, सरु े ि आवण
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सल
ु भाने घरी वद ाळी सारखा आनंद साजरा के ला. सल
ु भा राधेच्या घरी पेढा देण्यास
गेली. वतच्या घरी कुणी नव्हते हे पाहून सल
ु भाला हायसे ाटले.
“काय ग आज अवत आनंवदत आहेस. तझ्ु या लढ्याचे साथाक झाले. बरे
ाटले.”राधा
“हे स ा श्रेय सरु े िला आहे. त्याची साथ होती म्हणनू िक्य झाले. कुणी तरी
पाठीिी आहे. म्हणनू अजनू उभी आहे. आता कंटाळले ह्या स ा त्ासाला. वदलीपचे
वििण आवण लनन झाले की सटु ले “सल
ु भा.
“मी तझ्ु या घरातील तझु े दीर जा ा ह्याच्यािी झालेले भांडण आमच्या घरी
ऐकू येत होते.सरु े िने तल
ु ा भक्कम साथ के ली. मला बरे ाटले. तू त्याच्या साथीत
रहा. त्यालाही साथ दे. जगाची काळजी करू नको. “राधा
सल
ु भा घरी आली. तेव्हा आईने वदलीपचे आलेले पत् दाख ले. त्यात त्याला
पैसे ह े होते असे कळ ले होते. तो डॉक्टरे ट करायचे म्हणत होता. सल
ु भाने ते पत्
सरु े िला दाखव ले. सरु े ि मबंु ईला वनघनू आला. काळ धा त होता. सरु े िच्या मल
ु ीचे
लनन झाले. सल
ु भाची आई थकली होती. सरु े िने वतला घरी राहण्यास बोलव ले परंतु
वतने मल
ु ाकडे राहणे पसंत के ले. आईनेही ास्त स् ीकारले होते. त्यांच्या
नात्यातील माणसानं ा समजा ले होते त्यामळ
ु े वतथे व रोध झाला नाही. सल
ु भा ठाम
होती. सरु े िने सल
ु भाला िब्द वदल्याप्रमाणे मल
ु ीच्या लननात वतचा मान वदला.
वतलाही लननात बाजल
ू ा बसव ले. सरु े खाची समजतू काढली होती. सरु े खाने ही
सल
ु भा-सरु े िचे नाते स् ीकारले होते. सरु े िने स् त:ला आवद ासी कामात आधीच
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झोकून वदले होते. तो कधी कधी स्तीत राहण्यास जात असे. सरु े खा मल
ु ीची गरज
म्हणनू मल
ु ीकडे जाऊन राहत असे. मल
ु ीच्या सासरी कुणी नव्हते. अचानक
सल
ु भाचा फोन आला. वतने सरु े िला घरी तातडीने बोला नू घेतले. कोणे तरी सारखे
ब्लॅकं कॉल करीत आहे आवण धमका ण्या देत आहे.कोण आवण किासाठी हे
करत आहे हे कळत नाही. वदलीपला पैसे ह े आहेत आवण ती तर काही करू िकत
नाही. त्याचे दसु रे आलेले पत् दाखव ले, भाऊ तर आता काही देऊन िकणार नाही.
कसा मागा काढायचा हा व चार करीत असताना, घर व कण्यापलीकडे दसू रा पयााय
नव्हता. सरु े िने वतने कुणालाही न कळव ता घर स ा सामना सकट व कले.
सल
ु भाने सरु े िच्या घरी वक ा त्याच्या बरोबर आवद ासी पाड्या र राहण्याचा वनणाय
घेतला. घर व िीतनु आलेल्या पैिातनू वदलीपला पैसे पाठव ले. बाकी स ा
सल
ु भाच्या ना ा र ठे ले. सल
ु भाला पेंिन सरू
ु झाले होते. सल
ु भा सरु े िबरोबर
मंबु ईला आली. वतने वदलीपला पैसे कसे उभे के ले आवण ती कुठे आहे हे कळव ले.
अचानक पाड्या र वदलीपचा सल
ु भाला फोन आला. त्याने वतथे अमेररकन मल
ु ीिी
व ाह के ला. तो वतथेच वतच्याबरोबर स्थावयक होणार असा वनणाय कळ ण्यासाठी
फोन के ला. सल
ु भाला हे ऐकून धक्का बसला. त्या धक्क्यामळ
ु े वतचा पाय घसरला.
गोपाळने हाक मारल्या बरोबर तो धा ला आवण वतला सा रले. ती सरु े िच्या
कुिीत विरून रडू लागली. “मी काय स् पन बघनू रोप ला ले.पाटाचे पाणी पाटाकडे
ाहून गेले.मी बांध घालनू बाग फुल ा ी म्हटले आवण रोपच मळ
ु ािी बेइमान
झाले.”सरु े िने वतला िांत के ले. वतला घरात सोडून तो आजबू ाजल
ू ा ला लेल्या
झाडांना पाणी घालण्यासाठी ळला आवण पाणी घालू लागला. तो काही अंतर लांब
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गेला. त्यालाही हुदं का अना र झाला. सरु े िच्या मना र वदलीपने घेतलेला वनणाय
आघात करून गेला. सल
ु भाने त्याचा हुदं का ऐकला
“अरे काय झाले? वतथे का बसनू आहेस. मला घरात सोडून तू कुठे गेलास?“
“काही नाही.सारे सारे आठ नू रावहले.दै गती खरच अजब आहे. आपण
किासाठी घर व कले. वकती वदलीप बदलला. आरती प्रभंच्ु या कव तेची आठ ण
झाली,”कोण मेले कोणासाठी रक्त ओकून “काय फळ वमळाले.?”
“असे का म्हणतोस? अरे म्हणनू तर त,ू मी आवण सरु े खा एक झालो. वत्कोण
पणू ा झाला. नेहमीच होते हे चागं ले असे स् ीकारून पढु े चाल.ू सल
ु भाने सरु े िला घट्ट
धरले आवण पाठी र हात ठे ऊन घराकडे चालू लागली. अरे ही पाडया रची मल
ु े
आपलीच आहेत ”
***********************
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ल अक
ं ु ि वद ाळी अक
ं २०१४

स्मृतितिन्ह
सतं आठ ड्यापू ी मनष्ु यबळ आवण औद्योवगक सबं धं व्य स्थापक म्हणनू
बहुराष्रीय और्धाच्या कंपनीत रुजू झाला होता. काळ साधारणता 1988 चा होता.
कंपनी रसायनी ग्रामीण भागातील इडं वस्रयल झोन मध्ये होती. मख्ु य िहरापासनू दोन
तासाच्या अतं रा र आवण तो डोंवबव लीस राहत होता. कंपनीच्या बस वि ाय दसू रा
मागा नव्हता. फोनची सवु धा नीट नव्हती. और्धाच्या कंपनीत नोकरी वमळणे म्हणजे
वस्थरता, सख
ु , िांतता आवण ेगळे कल्चर अिी समजतू म्हणनू समज. त्याचे अजनू
इडं क्िन पणू ा झालेले नव्हते. कंपनीच्या पॉवलसी आवण कंपनीत काम करणारी स ा
अवधकारी आवण कामगार यांचा संपणू ा पररचय झालेला नव्हता. यंवु नयन कवमटी
यांची जजु बी ओळख झाली होती. कामगारांची ओळख व्हा ी, एक नाते प्रस्थावपत
व्हा े म्हणनू त्यांनी स् त: ज्यांचा ाढवद स असेल त्यांची ना े बघनू त्यांना
अवभष्टवचंतन के वबन मध्ये बोला नू करीत असे. त्यांना स् त: पैसे खचा करून चांगली
कॅ डबरी देत असे. त्यामळ
ु े त्याच्याव र्यी एक चागं ली प्रवतमा तयार होत होती. त्याचे
बोला णे आले की आज कुणाचा तरी ाढवद स आहे अिी चचाा सरू
ु
व्हायची.अजनू अिी प्रथा कुठल्याही HR प्रमख
ु ाने के ली नव्हती ती फक्त
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कायाालयीन स्टाफ परु ती मयाावदत होती. संत त्याच्या स यी प्रमाणे फॅ क्टरी
राऊंड र जाऊन आला. के वबन मध्ये आज कुणाचा ाढवद स आहे हे पाहत
असताना,”मॉवनांग सर ssss……..! “िेररन, मध्यम ४५ र्ीय सा ळी, मराठी
चांगले बोलणारी त्याची सेिेटरी, प्रथेप्रमाणे संपणू ा मेल आवण वद सभरातील
कामाचा अजेंडा घेऊन टक टक करीत के वबन मध्ये आली. वतची के वबन ही पवहली
होती आवण संतच्या के वबनमध्ये येण्यासाठी स ाांना वतच्या के वबनमधनू प्र ेि
करा ा लागत होता. िेररनने कंपनीच्या बसमधनू येताना काही लोक मागे रोविक्क्स
व र्यी काहीतरी बडबडत होते बहुतेक ते आजारपणाव र्यी असा े असे सावं गतले.
सारे समजनू घेत असतानाच, के वबन बाहेर कामगारांचा घोळका आला. त्यामळ
ु े
कोणत्या कामगारांचा ाढवद स आहे हे पाहण्याचे राहून गेले. के वबन र टक टक
आ ाज आला. सतं लगेच बाहेर आला. बाहेर कामगार घोळक्याने जमा झालेले
होते. स ा कामगार काहीबाही जोरजोरात बोलत होते.
“ये क्या है! इतनी बडी फॅ क्टरी कामगाराओकं ा ख्याल नाही रखती. कंपनीका
डॉक्टर कभी टाईमपे नही आता.”
“बहोत पैसा देकर मॅनेजर लाते है मगर कामगारोंको अच्छी मेवडकल सवु धा
नही देत.े “
“ये गपप! रोविक्क्सच्या पररवस्थतीचा फायदा घेऊन काही तरी ाद वनमााण
करू नको. तमु ची दसु री यंवु नयन आहे हे माहीत आहे. त्याचा झेंडा र करण्यासाठी
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काही तरी करू नको.”कोणी चांगला बेडर कामगार हे ाक्य बोलला. संतचे
त्याकडे लि नव्हते.
सतं स ाांना बाजल
ू ा करीत कवमटी बरोबर बाहेर प्रॉडक्िनच्या इमारती ज ळ
आला. कवमटी कडून काय खरी भानगड आहे हे समजनू घेत मेवडकल सेंटर मध्ये
येऊन पाहतो तर “रोविक्क्सच्या नाकातनू जोरदार रक्तप्र ाह सरू
ु झाला होता. त्याला
धाप लागत होती. संताने लगेच कवमटीला आवण त्याचे ज ळचे दोन वमत् ह्यांना
बरोबर घेऊन, अॅम्ब्यल
ु ेन्ससमध्ये घालनू ज ळच्या MGM हॉवस्पटलमध्ये घेऊन
गेला. संतला ही के स म्हणजे एक आव्हान होते. कोणाचे कुठे संबध आहेत,कोण
कुठल्या ग्रपु मधील आहेत हे ही कळाले नव्हते.
डॉक्टर रोविक्क्सला तपासू लागले. बाहेर सतं ा कवमटीला त्याच्या घरी कोण
आहेत, कुणाला बोला ू िकू याचा अंदाज घेऊ लागला. त्या ेळी जे सत्य समोर
आले त्याने तो ही गोंधळून गेला. श्री सीताराम कवमटी मेंबर आवण सेिेटरी म्हणाला,
“साहेब गोष्ट थोडी ेगळी वकचकट आहे. वतला समजायला ेळ लागेल.”श्री
सीताराम हा मोठा समजतू दार कंपनीच्या बाहेर एक सामावजक चांगला कायाकताा
होता.त्याचे बोलणे फक्त तोतरे असल्यामळ
ु े नगरसे क म्हणनू वन डणक
ू येऊ िकत
नव्हता. प्रत्येक चांगल्या कामात पढु े राहून, पदरचे पैसे खचा करून लोकांना मदत
करणारा.
“अरे पण त्याच्या घरी कळ ायला ह े की नको.? “ सतं ा
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“हो हो! पण ती मंबु ईत नसतात. एक बायको वबहारात आहे आवण दसु री
के रळ. इथे तो एकटा राहतो.”
“त्याची मल
ु े? ”
“त्याची एक विश्चन बायको के रळात आहे. वतला दोन मल
ु े आवण दसु री
मसु लमान वतला एक मल
ु गी.ती नक
ु तीच वतच्या आई वडलांकडे गेली आहे. 15
र्ाापू ी पवहल्या विश्चन बायको बरोबर व ाह झाला आवण नंतर त्याने धमा बदलनू
7 र्ाापू ी मसु लमान मल
ु ी बरोबर लनन के ले वतच्या पासनू मल
ु गी िाळे त जाणारी
लहान आहे. “सीताराम
“त्याच्या घराज ळ कोण रहातो. त्याचा भाऊ इतर? ”
“तो रामचंद्र सांगू िके ल. त्याच्या िेजारी काही अंतरा र रहातो. ते दोघे
एका ग्रपु चे. दररोज संध्याकाळी त्यांची मैफल असते.”
इतर कवमटीला ज ळ बोला नू त्याला संपका साधण्यास सांवगतले. तो दसु र्या
पाळीत होता. त्याला हॉवस्पटल मध्ये बोला नू घेतले.
“त्याचा भाऊ बहीण आहे ती गोव्यात असतात. त्यांनी ह्याच्या बरोबर संबंध
तोडले आहेत. “रामचंद्र सांगू लागला.
“का? “बाकी स ा कवमटी एकमेकाकडे बघत हसू लागतात.
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“काय आहे. त्यांनी आताच 7 र्ाापू ी जेव्हा दसु रे लनन के ले ते पवहलीला
मान्सय नव्हत.ं दोघांचे ाद व्हायचे. भा ांनाही हे पसंत नव्हते ते ही येत नव्हते. दोन
मल
ु े मोठी आहेत, कॉलेज मध्ये विकतात.ती आई वडलांची एकुलती एक आहे.
घरी िेती आहे. ती ह्याला सोडून गेली.”
“आता कुणाला तरी बोला ले पावहजे. “
वततक्यात डॉक्टर बाहेर आलेत. त्यांनी संताला बाजल
ू ा रूममध्ये बोला ले.
संता वन डक कवमटी मेंबर आवण श्री रामचंद्राला बरोबर आत घेऊन गेला.
“के स गभं ीर आहे. त्याच्या नात्यातील कोण आहेत. वनणाय घेण्यासाठी घरचे
ह ते ? “डॉक्टर
“कोण नाही. आता मी आवण माझे कवमटी मेंबर आहोत. काय झाले आहे
त्याला? “ संता
“छाती आवण नाकाज ळील रक्त ावहनी फुटली आहे. त्याला ब्लडप्रेिर
आहे आवण ते अचानक ाढले. कदावचत त्याने गोळी घेतली नसेल. त्याला िगु र
ही आहे. त्यामळ
ु े के स अवधक गभं ीर झाली आहे.”
“ह्या र आता काय उपाय? “ संता
“आमच्या हॉवस्पटल मध्ये ह्या र उपचार करण्यासाठी और्ध
साधनसामग्रु ी नाही. त्याला के ईएम मध्येच ताबडतोब हल ा े लागेल तर ाचेल.
त्याच्या र तात्परु ता इलाज के ला आहे. त्याला न्सयायचे असेल तर अॅम्ब्यल
ु ेन्सस मध्ये
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ब्लड आवण ऑवक्सजन वसलेंडर ह .े नाही तर नेता येणार नाही. धोका आहे.”इवत
डॉक्टर.
“आपण अॅम्ब्यल
ु ेन्सस देऊ िकाल का?”
“करता येईल. तम्ु ही बाहेर बोलनू घ्या. काही पैसे भरा े लागतील. पण वनणाय
ल कर घ्या.”
“सर के ईएम तर लांब आहे. जाइस्तो र दोन तास जातील. वतथे पन्सु हा
अॅडवमिन वमळे ल वकं ा नाही हे सांगता येत नाही. दसु रे कुठले ज ळचे हॉवस्पटल?
”
“तम्ु ही ररलायन्ससचे बघा. खचा जास्त होईल परंतु त्याला इलाज करण्यासाठी
और्ध आवण साधनसामग्रु ी असेल की नाही माहीत नाही.”
सतं ापढु े काय वनणाय घ्या ा हा पेच उभा रावहला.टेवलफोन यंत्णा फक्त
किीबिी चालू असे. त्यांनी कवमटीला बाजल
ू ा घेऊन प्रसंगाची जाणी करून
वदली. वनणाय कसा घ्यायचा ते ठर ा. त्याचे नाते ाईक नाहीत कवमटी आपासात
चचाा करत उभी रावहली हे पाहून त्यांनी टेवलफोन र साहेबांिी संपका साधला. त्यांना
पररवस्थतीची कल्पना वदली. त्यांनी कंपनी मेवडक्लेमच्या व्यवतररक्त पैसे देऊ िकत
नाही. त्याला फंडातनू पैसे काढता येतील. फंडातनू काढण्यासाठी कामगार िद्ध
ु ी र
ह ा त्याच्यािी बोलता येत नव्हते. त्याचे नाते ाईक ही नव्हते. संताने कंपनी
आकौंट्स मधनू 10,000/- सीतारामला घ्यायला सांवगतले होते. ते लगेच ळते
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करा े लागणार होते आवण ते मेवडक्लेमच्या कामगाराच्या वबलातनू ळते होणार
होते. रोजच्या और्धाला नाते ाईक जो पयान्सत येत नाहीत तोपयांत कोण खचा करणार
हा प्रश्न होता.
श्री रामचंद्र त्याच्यापरीने नाते संबंधातील कोणी भेटतात का हे िोधत होता.
त्याचा मागा म्हणजे मैवफलीतील दोस्त आवण त्या माध्यमातनू िेजारी याच
ं ी ओळख
काढणे. कवमटी कुठलाच वनणाय घेत नव्हती. संताचे साहेब ही काही वनणाय सांगत
नव्हते. कंपनीतील इतर त्याचे साहेब कुणीच आले नाहीत आवण वनणाय सांगत
नव्हते. ेळ तर वनघनू चालली होती. कंपनीतील कामगार ओळखीच्या वमत्ांना
पाठ नू चौकिी करत होते. कंपनीतील ह्या घटनेचा कामा र पररणाम होत होता.
सतं ापढु े मान ी मल्ू ये, माणसु की आवण व्य साय ह्यातील मल्ू ये हा सघं र्ा डोक्यात
थैमान घालू लागला. दसु रीकडे कामगारांचा दसु रा ग्रपु ह्या गोष्टीचे भांड ल करून
कंपनीत ाद वनमााण करीत होता. वनणाय मात् कोणीच घेत नव्हते. खरच एक गोष्ट
खरी कुणाच्या मरणा र कुणाचे जगणे हेच जी नाचे सत्ू आहे का? उत्तर काही
सापडत नव्हते. मान ी मन अथांग आहे. त्याचा ठा काही लागत नाही.
कवमटीला त्यातल्या त्यात श्री सीताराम आवण रामचंद्र इतर ह्यांना बाजल
ू ा
बोला नू व चारले,”काय करायचे? ेळ वनघनू चालली आहे. ह्या घडीला दोनच
पयााय आहेत एक दसु र्या हॉवस्पटलमध्ये न्सयायचे नाही आवण जे होईल ते पहायचे.
दसु रे त्याला के ईएम ला स्थलांतर करून मरण पढु े ढकलायचे. के ईएमला नेले तर
जी तरी ाचेल आवण मधल्या काळात त्याच्या नाते ाईकानं ा कळव ता येईल.
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“त्याचा न ीन बायको र जी आहे. वतने ह्याला मधे आजारी झाला
असताना स ा तर्हेने सांभाळ के ला. त्याच्यासाठी घरची धणु ीभांडी करून, वबयर
बार मध्ये काम करून पैसे वमळव ले. ती भा ाचे लनन म्हणनू वबहारला गेली आहे.
वतला कळव ले पावहजे. ती ज्या बार मध्ये होती तेथनू नंबर वमळतो का हे पावहले
पावहजे. “रामचंद्र
“अरे आता काय करू या? तू तो िामको जायगा तेरे टाईमपे. अभी कया
करना है “इतर कामगार
स ाांनी सतं ाला वनणाय घ्यायला सागं नू त्याला साथ करण्याचे चन वदले.
आपल्या हातात जे आहे ते करायचे असे ठर नू त्याने लगेच के ईएमला विफ्ट
करण्याचे ठर नू डॉक्टरला तसे सांवगतले. हा वनणाय म्हणजे एक धोकादायक खेळ
होता, अवस्तत् आवण मरण ह्याच्ं या दरीतील प्र ास होता. अॅम्ब्यल
ु ेन्सस कररता पैसे
भरले. ताबडतोब के ईएमला वनघाले. रोविक्क्सला नलानी होती. त्याला काही समजत
नव्हते. संता मनातल्या मनात तो िद्ध
ु ी र या ा म्हणनू प्राथाना करीत होता.
“ह्यानी स् त:ची बरबादी करून घेतली. पवहली बायको खरच चांगली आहे.
ह्याला स ा तर्हेचे छंद. वतची नोकरी होती म्हणनू घर चालत होते. ती दसु र्या
और्धाच्या कंपनीत पॅवकंग ला होती. “सीताराम
“हा साब. ये हर घडी पत्ता और dance बार इसमे डुबा हूआ. परु ा पगार इसमे
डालता है”रामचंद्र
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एके क कामगार त्याचे छंद णान करू लागले.
“अबे रामचंद्र! तू अभीभी सधु र जा. छोड दे सारा बक ास. नही तो तेरी भी
ऐसी हालत होगी. “गोव दं दसू रा कामगार प्रवतवनधी
रामचंद्र आवण रोविक्क्स हे दसु र्या ग्रपु चे होते. त्यांनीच पढु ाकार घेऊन दसु री
यवू नयन आणायचा प्रयत्न चाल ला होता.
दसू रा कामगार बोलू लागला, ”त्याची पवहली बायको संदु र होती. हा ही उत्कृ ष्ट
पैल ान होता. कुस्ती वजक
ं ायचा. दोघे ही एकाच सोसायटी मध्ये राहायचे. जमनू
गेले. सरु ातीला चांगले होते. आपल्या कंपनीने ह्याला स्पॉन्ससर के ले होते आवण
त्यांनी बिीस वमळव ले. डोक्यात ह ा गेली आवण साथ संगत खराब वमळाली.”
“बायकोकडे पैसे मागायचा. ती तरी वकती देणार. वमत्ांकडून घेऊ लागला.
बायकोला मारू लागला. ती कंटाळली. वतचे वडलांचे घर श्रीमंत चांगले होते. मल
ु े
लहान होती. घरी सख
ु नाही म्हणनू वतचे प्रेम दसु र्या बरोबर बसले आवण ती के रळ
ला गेली. लनन झाले की नाही माहीत नाही.”रामचंद्र बोलू लागला, “हा परे िान
झाला आवण बार मध्ये जाऊ लागला आवण ह्या बाईिी लनन के ले का तसाच राहतो
हे माहीत नाही. वतच्याच घरी कुल्यााला बैठ्या चाळीत रहातो. मल
ु गी आहे. घर
व कून टाकले वहच्यासाठी.”
और्धाच्या कंपनीत कामगारांना त्याच्ं या िमतेपेिा पगार चागं ले होते.
िवन ार रव ार सट्टु ी. कंपनीत स ा सख
ु सोयी त्यामळ
ु े त्यांनी काही जी नात करा े
हे फार कमी कामगारांना कळत होते. श्रम कमी आवण पैसे भरपरू . और्ध म्हणजे ही
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महत् ाची गोष्ट स ाांनाच ह ी असते. व्य स्थापन कंपनीत िांती नांदा ी ह्या हेतनू े
करार करीत होते.िांतता व कत घेत होते. कामगार गैरफायदा घेत होते.
रोविक्क्सला िद्ध
ु आली. स ाांना हायसे ाटले. श्री सीतारामने हळूच
कानाज ळ जाऊन बायकोचा पत्ता आवण फोन नंबर व चारला. त्याच्यापढु े कागद
पेन वदले. त्यानं ी कसेबसे ना आवण नबं र वलवहला. हॉवस्पटल ज ळ आले.
रोविक्क्सला तातडी म्हणनू “emergency”मध्ये नेले. डॉक्टरांनी कुठलाही ॉडा
खाली नाही. अॅडवमट के ले तर त्याला सध्यातरी खाली झोपा े लागेल असे
सांवगतले. श्री सीताराम आवण श्री रामचंद्र बाहेर जाऊन रोविक्क्सच्या बायकोला
फोन करू लागले. परंतु फोन काही लागे ना. िे टी त्यांना टेवलग्राम पाठ ायला
सावं गतला. कंपनं ीतले कामगार संध्याकाळी येऊ लागले. त्यानं ाही रोविक्क्सला
खाली झोपायला सांवगतले हे ऐकून त्यांचा संताप अना र झाला. त्यांची प्रवतविया
संताला विव्या घालण्यापयांत गेली. संताला विव्या वदल्या म्हणनू दोन ग्रपु
हॉवस्पटलमध्ये ादव ाद करू लागले. प्रसगं हातघाई र येत होते. डॉक्टरने मध्ये
पडून पोवलसांना बोल ा े लागेल अिी तंबी वदली. संता त्याच्या ओळखीतनू
वडनपयान्सत पोहचला. काही व्य स्था करा ी अिी व नंती के ली. सकाळपयांत तरी
व्य स्था होऊ िकणार नाही परंतु त्यांची चागं ली देखभाल ठे ली जाईल असे
आश्वािन वदले.
सतं ा दोन्सही ग्रपु ला बाहेर घेऊन आला. त्यानं ा खरा प्रकार आवण रोग काय
आहे हे सांवगतले. त्याचे वद स थोडे आहेत. मरण फक्त पढु े ढकलले आहे. दसू रा
ग्रपु ऐकत नव्हता. काही संधी साधनू प्रश्न कसे वनमााण होतील हे पाहत होते. िे टी
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सतं ाने त्याच्या साहेबाच्या काना र ही गोष्ट सांवगतली. न ीन ग्रपु प्रश्न वनमााण
करून पररवस्थती वबकट करीत आहेत आवण काहीतरी कृ ती करणे आ श्यक आहे.
त्याचे नाते ाईक येईस्तो र कुणी तरी आळीपाळीने हॉवस्पटल मधे झोपा े लागणार
आहे. अजनू त्याच्या वडपाटामेंटच्या साहेबांनी साधी चौकिी के ली नाही ना कुणी
अजनू आले. रात् खपू झाली संताने के व्हा येणार हे अजनू घरी कळव ले नव्हते.
त्याला आपल्या प्रॉफे िनव र्यी उबक येऊ लागला. अ स्था ना घरका ना घाटका.
यंवु नयनचे कामगार, त्यांचे प्रवतंवनधी जबाबदारीचे भान ठे त नाहीत. उच्च
व्य स्थापन वनणाय घेत नाही. उच्च अवधकारी फक्त बोलताना मोठे मोठे िब्द ापरुन
ेळ मारून नेतात. संताने िे टी कामगारांबरोबर चचाा करून कोणी तरी वतथे
राहण्यासाठी आग्रह के ला. किी तरी सोय करून ेळ मारून नेली. फॅ क्टरीतनू
कोणीच कामगार येत नव्हता ना दसु र्या ग्रपु च्या यवू नयनचे लोक पढु े येत होते.
दसु र्या वद िी सकाळी सतं ा फॅ क्टरी मध्ये आला. त्याच्या साहेबा बरोबर
चचाा करून त्यांच्या पैकी कोण अवधकारी वतथे राहील ह्याचा अंदाज घेता “हे काम
HR चे आहे. आमचा काय संबंध? आम्ही फक्त प्रॉडक्िन बघणार. प्रॉडक्िनच्या
मोठ्या साहेबाचे हे बेजबाबदारपणाचे िब्द ऐकून चाट पडला. िे टी सतं ाने “तो
तमु चा कोणी नाही का?”हे िब्द उच्चारताच “तम्ु ही जास्त बोलत आहात. तम्ु ही
न ीन आहात हे ध्यानात ठे ा.” संता थेट उठून बाहेर पडला.
रोविक्क्सच्या घरचे जो पयान्सत येत नाहीत तो पयान्सत हे काम कसे तरी करा े
लागणार ह्या वि ाय पयााय नव्हता. संताने श्री सीताराम बरोबर चचाा करून मागा
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काढण्याचे ठरव ले. त्याने आपल्या साहेबाला ही घटना सांवगतली. त्याच्या कडून
फक्त, “तू manage कर “एव्हढेच वदिा दिाक िब्द ऐकू आले. तो ऑवफसमध्ये
आला आवण काही महत् ाचे पेपर चाळून पन्सु हा हॉवस्पटल मध्ये जायचे असे ठरव ले.
िेररनने आल्या र लगेच चहाची व्य स्था के ली. के बीन मध्ये येऊन, “सर तम्ु ही
थकलेले आहात. घरी उविरा गेला असाल ना.?”
“होय. कुणीच जबाबदारी घ्यायला मागत नाही. यवू नयन मधील दोन व्यक्ती
गळता कोणीच जबाबदारी घेऊन धा त नाही. सगळे हॉवस्पटलच्या ना ाखाली
भेट देऊन घरी ल कर पाळतात.”
“खरे च तम्ु ही ज्या माणसु कीने हे हाताळीत आहात तसे पू ी कुणी के ले नाही.
तमु च्या आधी जे होते ते नसु ते साहेब सांगतील ते करायचे.”िेररनचे उत्साह धाक
ाक्य धीर देऊन गेले.
श्री सीताराम आवण श्री रामचंद्र के वबनमध्ये आलेत. त्यांनी त्याची दसु री बायको
वबहारमधनू वनघाली आहे. सोबत सासरे आहेत. ते आज रात्ी पोहचतील असे
कळव ले आहे. कोणी तरी त्याच्याकडील येणार महणनू स ाांनी सस्ु कारा सोडला.
श्री सीतारामने कंपनीला 25 र्े झाली म्हणनू कामगार कंपनी जे 100 ग्रॅम
चांदीचे नाणे आवण ½ वकलो वमठाई देत आहे ते मान्सय नाही. काही तरी ाढ नू
वमळा े यासाठी कवमटी भेटू इवच्छते. म्हणनू आता सगळे येतील. श्री रामचंद्र ही ेळ
साधनू म्हणाला,”साहेब आमची माणसे ही तम्ु हाला भेटू इवच्छतात.”कामगारांना
सद्ध
ु ा प्रसंग काय आवण कुठली मागणी पढु े रे टा ी याचे भान नसते.
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“रामचंद्र तम्ु हाला मी रोविक्क्सच्या के समध्ये साथीला घेतले म्हणजे तमु च्या
यवू नयनचे घटनामत्क अवधकार आवण अवस्तत् मान्सय के ले असे होत नाही. तम्ु ही
त्याचे िेजारी आहात आवण वमत् आहात म्हणनू बोला ले. यवू नयनच्या बाबतीत
सदस्यसंख्या कायदेिीर प्रविया पणू ा करा. मग काय ते बघता येईल.” संता. श्री
रामचंद्र त्याचा अपमान झाला असे समजनू जाता जाता, “बघनू घेईन. “म्हणनू
ताडकन उठून गेला.
कवमटीचे स ा लोक आत आले. श्री गोव ंदने सरु ात के ली, “साहेब काय
करायचे? कामगार 150 ग्रॉमचे नाणे मागत आहेत.”
“तम्ु ही कुठल्या आधारा र हे मागत आहात? “
“कामगार कंपनीसाठी योगदान करतात. “कामगार
“कुठे कोण नाकारत आहे? म्हणनू तर कंपनी स् त:हून देत आहे. हा
कायदेिीर हक्क होऊ िकत नाही. तम्ु ही जास्त ताणू नका. जागवतक पररवस्थती
सध्या और्धाच्या कंपन्सया take over च्या पररवस्थतीतनू जात आहेत आवण
तम्ु हाला ही माहीत आहे आपली कंपनी त्यात आहे. व्य स्थापन ह्यात तडजोड
करणार नाही. जर घेतले नाही तर देणार नाही आवण वमठाई कुठल्यातरी
अनाथालयाला देईल. “ संता
कामगार ही काही बोलले नाहीत. स ा वनघनू गेलेत. श्री सीताराम जाता जाता
म्हणाला,”तम्ु ही बरोबर बोललात. मी कवमटी मेंबर म्हणनू बोलू िकत नाही. जे जनु े
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कामगार आहेत ते समंजस आहेत. काही न ीन आवण दसु र्या यवू नयनचे कामगार ही
गडबड करीत आहेत.”ह्या प्रश्ना र व्य स्थापन ठाम राहून संताने तिी भेट स्तु
आवण वमठाई कंपनी पजु ा झाल्या र किी वमळणार या सदं भाात नोवटस ला ली. हा
प्रश्न सटु ेल की नाही ह्याची िाश्वती नव्हती. जर कोणी वमठाई घेतली नाही तर ती
खरच अनाथालयाला द्या ी लागेल आवण पन्सु हा कामगारांची नाराजी ओढ नू घ्या ी
लागेल ह्या वस्थतीत तो प्रश्न रावहला. तो श्री सीतारामला बरोबर घेऊन हॉवस्पटलमध्ये
पोहचला. त्याने गोव ंदला घरी जाण्यास सांवगतले. त्याची बायको रात्ी येत आहे.
आधार म्हणनू पन्सु हा रात्ो पोहचण्यास सांवगतले.रोविक्क्सला राडं यामधनू जनरल
ाडा मध्ये विफ्ट के ले होते. रोविक्क्स िद्ध
ु ी र होता. चांगला बोलहू ी लागला होता.
त्यालाही घरून कोण येत आहे याची ओढ लागली होती. त्यालाही त्याची बायको
येत आहे हे कळव ले हे ऐकून त्याच्या चेहरा खल
ु ला. उधाणल्या सागरात काही
आधार वमळा ा हे िे टी प्रत्येकाला ाटते. वकती जरी ाहत गेला तरी आपले
असल्यावि ाय िांती वमळत नाही ते सत्य असते ते िे टी काळाची पाने झडून
गेल्या र कळते.
तो म्हणाला “साहेब तम्ु ही बरे च धा लात आवण जोखीम पत्करून मला येथे
आणले. खरच तमु चे कसे आभार मानू हे कळत नाही.”
“अरे पण तझु ी के रळला असणारी बायको वतला नको कळ ायला? वतचा
पत्ता आहे का? “ संता
“नही नही उसको मत बल
ु ा ो. मेरे घरका सबकुछ लेके ो चली गई “
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“असे काय म्हणतो? ती तझु ी बायको आहे. ती आम्हाला ना े ठे ील. “
सतं ाने तो व र्य बंद के ला.नसते लचांड मागे लागेल.उगीच त्ास झाला तर
स ाांना त्ास होईल. डॉक्टरचे ररपोटा पाहून त्याने डॉक्टर कडे तब्येतीव र्यी चौकिी
के ली. धोका टळलेला नाही. कधी काही होऊ िकते असे त्यांनी सांवगतले.
सीतारामला वतथे बसण्यास व नंती करून तो पन्सु हा संध्याकाळी येतो असे सांगनू
फॅ क्टरीत येण्यास वनघाला. संध्याकाळी तो पन्सु हा आला तेव्हा त्याची बायको, सासरे
पोहचले होते. श्री सीताराम वतथे होताच. तो काही बोलला नाही याचा अंदाज घेऊन
तो डॉक्टरचे रीपोटा पाहून त्याच्या बायकोला तेथेच बस नू सासर्यांना बाजल
ू ा घेऊन
डॉक्टरकडे आला. त्याचे वनदान डॉक्टरने सांगा े या हेतनू े त्यांनी डॉक्टरची ओळख
करून वदली. डॉक्टरने त्याची स ा मावहती देऊन मनाची तयारी करायला सांवगतली.
सासर्याच्या डोळ्यात पाणी आले. स् र गदगवदत होऊन म्हणाले, “अब क्या होगा
बेटीका? मै तो मजरु ी करके वदन गजु ार रहा हू. और दो बेटीया है. वबहारमे हमारी खेती
है. उसमे सब भाईयोंका वहस्सा है. कुछ नही वमलता हमे. यह बेटी मझु े मदत करने
के लीये बबं ई आयी. बताया भी नही ो क्या काम करती है. दरू के ररश्तेदार ऊनके
घर कुलाा मे रहने लगी. कभी िादी वकई यह भी मालमू नही. हमे बल
ु ाया नही. बच्चा
होनेके बाद पताया सब कुछ. खाली पैसे भेजा करती थी ”
सतं ाने आवण सीतारामने धीर वदला. त्याच्या ज ळील पैसे सासर्याकडे देऊ
के ले. बायकोला ही धीर देऊन ते घरी जाण्यास वनघाले. कोणी तरी घरचे आले हेच
समाधान.
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दसु र्या वद िी फॅ क्टरीत आता तरी िांतपणे काम करता येईल असे ाटून तो
िेररन बरोबर चचाा करू लागला. दोन वद स तो स् ता:चे घरही व सरला होता इतका
ह्या के समध्ये जी ओतनू काम करीत होता. वतने रोविक्क्सची फाइल काढून ठे ली
होती. तसेच अक्कौंट्स मधनू त्याचे लोन वकती, फंड रस्ट असल्यामळ
ु े वकती वमळे ल
ह्याचा तपिील काढला होता. वडपाटामेंटमध्ये त्याच्या लननाव र्यी काही परु ा ा
वकं ा अन्सय मावहती काय वमळे ल म्हणनू त्यांनी मीवटंग घेतली. लननाची अवधकृ त
मावहती फक्त पवहल्या बायकोची होती. परंतु वतचा के रळचा पत्ता नव्हता. कंपनीच्या
स ा रे कॉडा र पवहल्या बायकोचे ना होते.
दपु ारी अचानक रोविक्क्स गेल्याची खबर फॅ क्टरीत पोहचली. िेररन आवण
सतं ा के वबनमध्ये मागण्यासबधं ी गोळा के लेली मावहती एकत् करून प्रेझेंटेिन
बन ीत होते. संताने आता कायदेिीर देणी कुणाला ध्यायची याचा व चार करू
लागला. िेररन ही विश्चन होती. ती म्हणाली त्यांच्या धमाात घटस्फोट वमळत नाही.
दसु रे लनन करता येत नाही.
“ह्याने दसु रे लनन कसे के ले? “ह्याचा काही िोध लागे ना. संता आवण
काही कामगार अंत्यव धीला जाऊन आले. परत येताना कामगार संताला म्हणू
लागले,”साहब सब पैसा उसके दसु रे औरत को दो. ो गरीब है. उसका सबकुछ
उसनेही वकया है. बेवटपर उसका पयार था.”
काही वद स गेल्यानतं र दोन्सही बायकांनी रोविक्क्सची कायदेिीर देणी त्यानं ाच
वमळा ी म्हणनू पत्े पाठव ली. सोबत दोघांनी लननाचे परु ा े जोडले. त्याच स ा
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कायदेिीर रक्कम वमळण्यास पात् आहेत असा दा ा सांगू लागल्यात. पवहल्या
बायकोने त्यांच्या ररती प्रमाणे चचाचा दाखला जोडला. दसु रीने रोविक्क्सने बांद्राच्या
मविदीत मवु स्लम धमा स् ीकारून लनन के ल्याचा दाखला जोडला. इथे कंपनीच्या
25 र्ााचा प्रश्न हयागोष्टीमळ
ु े न ाढता सटु ू न गेला. खरी गोम होती त्याने पवहल्या
बायको पासनू घटस्फोट न घेता दसु रे लनन के ले कसे? दोघांनीही कंपनीने 100 ग्रॉमचे
स्मृवतवचन्सह वमळा े ह्याचाही उल्लेख के ला.त्याने स ा बाब ररष्ठांना सांवगतली.
ररष्ठांनी कोटाातनू “succession”सवटावफके ट घेऊन येण्यास सांवगतले. तो पयान्सत
पैसे कुणालाच द्यायचे नाहीत असा आदेि वदला. स्मृवतवचन्सहाबाबत कंपनी दोघानं ा
देऊ िकत नाही. असे धोरणात्मक वनणाय वदलेत. संताने दोघांनाही पत्ाव्दारे
कळ नू त्याची प्रत यवू नयनला वदली. कायद्याप्रमाणे “succession”सवटावफके ट
वमळण्यास बराच अ धी जातो. कधी कधी 5 र्े जातात. पवहल्या बायकोला
पैिाची वचंता नव्हती. दसु री मात् पररवस्थतीने गांजली होती. आता तर वतला कुठे
राहा े. मल
ु ीचे कसे होणार, घर कसे चाल ायचे? इ प्रश्न आsss ाचनू उभे होते.
सतं ालाही दसु र्या बायकोला पैसे वमळा ेत असे ाटत होते. परंतु कायदा आवण
धोरण याच्या कात्ीतनू कसे सटु ायचे हा गंभीर प्रश्न होता. दोघांचे नाते ाईक त्या
बाईकांबरोबर कंपनीत रच्या र येऊ लागलेत. श्री रामचंद्र आवण इतर दसु र्या
यवू नयनचे कामगार ह्या गोष्टी रुन कामगारांमध्ये गोंधळ वनमााण करून लागले.
संताला हा प्रश्न सोड ायचा नाही असा उलटा प्रचार करू लागले. स ा कामगारांना
दसु र्या बायको व र्यी सहानभु तू ी होती आवण वतला पैसे वमळा ेत असे आग्रही
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ारस म्हणनू जोडले

िे टी हा प्रश्न माणसु कीने तडजोडीतनू सोड ला पावहजे. ह्यासाठी संताने
व्य स्थापनाला दोघींनाही 50/50% रक्कम तडजोडीचे affidavit notarization
करून द्या े आवण स्मृवतवचन्सह कोणालाही वमळणार नाही कारण त्यात कंपनीच्या
भा नेचा प्रश्न आहे. ते वचन्सह 50/50% करता येणार नाही. ही जर अट मान्सय झाली
तर हा प्रश्न सोड ायला ह ा असा प्रस्ता मांडला. व्य स्थापनाने तो मान्सय करून
स ा अवधकार संताला वदले. कवमटी जेव्हा ह्या प्रश्ना र भेटायला आली तेव्हा
व्य स्थापनाचा धोरणात्मक वनणाय अट समजा नू सांवगतली. ही अटजर दोघींना
मान्सय असेल तर आपण हा प्रश्न सोड ू नाही तर त्यांनी कोटाात जाऊन वनणाय घेऊन
या ा. दसु री यवू नयन ह्या गोष्टीला राजी नव्हती. दसु र्या बायकोला संपणू ा रक्कम
वमळाली पावहजे तीच खरी कायदेिीर ारस आहे, वतनेच रोविक्क्सची काळजी
घेतली. वतचे लनन कायदेिीर झालेले आहे.हे कामगाराच
ं े दडपण.दोघीजणी
आपापल्या नात्यातील लोकांना घेऊन आल्यात. पवहल्या बायकोने बरोबर
वकलास आणले. संताने कवमटीला,दोघींना आवण त्यांच्या नाते ाईकांना एकत्
बस ले. दोघींकडून रोविक्क्सचे दोघाि
ं ी लननाचे सबं धं होते हे मान्सय करून घेतले.
कायदेिीरपणे हा प्रश्न सोड ण्यास वकती ेळ लागेल, कंपनी व लींनीकरणांनंतर
राहील वकं ा नाही, नाही रावहली तर हा प्रश्न कोण सोड ेल इ स ा समजतु ीने
सांवगतले. पवहल्या बायकोच्या वकलाने ही गोष्ट मान्सय के ली. दोघांनाही ही कठीण
बाब समजा ली. दोघीही ह्या गोष्टीला राजी झाल्यात. दोघींनीही पन्सु हा 100 ग्रॅम
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चादं ीच्या नाण्याबद्दल दोघींना देण्याची व नंती के ली. हा कंपनीच्या भा नेचा प्रश्न
आहे. हा हक्काचा प्रश्न नाही. ते वचन्सह कोणालाही वमळणार नाही. अखेर हा प्रश्न
समजतु ीने सटु ला. दोघींनाही न्सयाय वमळाला. कवमटी खि
ु झाली. सतं ाला
आयष्ु यात एक घर उभे करण्याचे समाधान वमळाले.
िेररनने सतं ाला, “I am proud of you sir! “म्हणनू अवभनदं न के ले.
******************************
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गृहिोभा सपटेंबर २०१७

र िंकू
इटं रनेट, त्यातील गपपा, मैत्ी आवण त्यातनू वनमााण होणारी नाती हयातनू
आजच्या मध्यम गाातील कोणीच सटु लेला नाही. ररंकू तर इग्रं जी व र्य घेऊन
पद ीधर झालेली. ररंकूची मोठी बहीण मालती सावहत्य आवण मानसिास्त्र व र्याची
व्याख्याता म्हणनू नोकरीस लागलेली. या ही दोघी याला अप ाद नव्हत्या. त्या
सायबर मध्ये जाऊन आपली हौस भाग नू घ्यायच्या. हळू हळू त्यांना ह्यातील न ीन
न ीन गोष्टी अ गत होऊ लागल्या. मध्यम गीय कुटुंबातील दोघीही हायफाय मैत्ीत
मोठ्या झालेल्या. आई कमलताई, स् भा ाने िातं , सेल्स टॅक्स मध्ये नोकरीला.
डील गणपतरा , बोलके , लोकांच्या स यी,आ ड जाणनू घेणारे , सरकारी
नोकरीतनू ाचनाची भक
ू भाग ण्यासाठी अकाली स् ेच्छा वन तृ ी स् ीकारलेले.असे
ते तरी लोकांना सांगायचे.घरातील कुटुंब मध्यम यीन सख
ु ी समाधानी, नैवतक
संस्काराचे अत्यंत काटेकोर अंमलबजा णी करणारे .घर ाचनसंस्कृ ती जोपासणारे
परंतु मल
ु ी त्यापासनू लाबं च राहणे पसंत करत.
ररंकू आवण मालती वफरून घरी आल्यात. डील सा जा वनक ाचंनालयातनू
पस्ु तके घेऊन आलेत.
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“ररंकू, आई आली का कामा रून? गणपतरा
“नाही अजनू . का हो बाबा “ररंकू
“नाही सहज व चारले. 7.30 ाजनू गेलेत. तू माझ्यासाठी थोडा चहा
करिील? ती येई पयान्सत मी पस्ु तक ाचनू काढीन.”गणपतरा
ररंकूने मात् लगेच होकार वदला. नाहीतर न ीन आणलेल्या पस्ु तकात काय
आहे, ह्याची ते वतला आ डत नसलेले, ैचाररक सांगू लागले असते. वतला आता
इटं रनेट च्यावटंगची स य लागली होती. घरात सोय नसल्यामळ
ु े ती सायबरमध्ये
जाऊन बसे. घरी मात् ती इटं रनेटचा उपयोग न ीन न ीन गोष्टी समजनू घेण्यासाठी
करीत आहे असे सांगे. वडलांकडून हट्ट करून, पैसे घेऊन वतने, नकली वहर्यांचे
दावगने त्या र वचत्े वकं ा काचे र वचत्े काढणे ही कला विकण्यासाठी कोसा सरू
ु
के ला होता. वडलानं ाही ती हया कोसा मधनू काय साध्य करणार हे कळत नव्हते.
नेट र वतच्या कोसा संदभाात न ीन न ीन मावहती गोळा करते असे सांवगतले.
कालांतराने हा कोसा मध्येच थांब नू वतने अॅम ेची एजेंसी घेतली. सेवमनारला जाऊ
लागली.
गणपतरा ाना परदेिी लेखकांची पस्ु तके ाचणे, चचाा करणे, आपल्या
मल
ु ींव र्यी फार कौतक
ु , अवभमान. ते िेजारी, ओळखीच्या लोकांिी बोलताना
ठस ायचे. आपल्या मल
ु ी म्हणजे स ाांपेिा ेगळ्या हुिार आहेतच पण त्यांच्या
िब्दाबाहेर नाहीत हेच वबंब ायचे. त्यांना लोकांना उपदेि करणे,तम्ु ही काय ाचता
हे जाणनू घेणे आ डायचे.ररंकू ही वदसायला संदु र, लाडात बोलणारी, आता तर
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नेट र बसायला, वहरे बाजारात असल्यामळ
ु े , अॅम ेची एजेंसी रेवनंग घेतल्यापासनू
बोलण्याची पद्धत हायफाय लोकांसारखी झाली. बोलताना डोलत बोलणे, डोळे
वफर नू बोलणे, खादं े उड णे ही स य नकळत लागली. गणपतरा ाना फार मोठे
कौतक
ु ाटू लागले. मोठीचे लनन झाल्यापासनू ररंकू बाहेर जास्त राहू लागली.
कमलताईनी आता य ाढीस लागल्यामळ
ु े नोकरी होत नाही,स् ेच्छा वन तृ ीचा
अजा मंजरू करून घेतला होता.
“बाबा आज मी या एजेंसी वटम लीडर बरोबर माके वटंग रेवनंग कररता
फील्ड र गेले होते. काय प्रोडक्टस आहेत ॉ ss प्रत्येक प्रोडक्ट लोकांना सांगताना
यू नो बाबा एक ेगळे विल जाण त होते! “हे ाक्य बोलनू वतने एक ररंगण घेत
वगरकी मारली. गणपतरा फार प्रभाव त झालेत.
“आवण की नाही हे नेट वकां ग आहे जसे तमु चे वगह्राइक ाढतील तसे तमु चे
इसं ेंटी ाढत जातो.”ररंकू
“अग तल
ु ा फार वहडं ा े लागेल नाही? “बाबा उत्सक
ु तेने
“किाला मी नेट र बसनू करे न. ओळखीच्या लोकांिी मेल र ही बोलू
िकते. थोडे लोकांनाही भेटा े लागेल नाही असे नाही. बट आय व ल डू इट “ररंकू
“घरी कम्पयटु र आणू या का? नेट ही घेऊ “बाबा
“काही नको. मी ेळ काढून सायबर मध्ये बसेन. बाकी काय लोकांना
भेटल्यावि ाय होणार नाही.”ररंकंू नी कुठल्याही पररवस्थतीत घरी कम्पयटु र नेट
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घेण्याचा प्रस्ता नाकारला. घरी अनेक बंधन आली असती.बंधनात राहणे हा वतचा
स् भा नव्हता. घरी असली की सारखी मोबाइल व्हाट्स अप र काही तरी चॅवटंग
करत राहायची. ती नेट र बसनू चॅवटंग करता करता पैसे भरून व ाहाच्या साइट्स
बघू लागली होती. त्यातनू ही चॅवटंग करीत होती. घरी हे माहीत नव्हते.
गणपतरा आता मल
ु ीला मदत व्हा ी म्हणनू िेजारी, ओळखीच्या लोकाि
ं ी
बोलू लागले. वतच्याकडून सेवमनार कुठे होतात ह्याची मावहती घेत असत. त्याकररता
तेही अनेक पस्ु तके , पेपर स ा माध्यमातनू हयाव र्यी मावहती गोळा करू लागले.
आधीच त्यांना जे अमेररका इनं लंड यरु ोप मध्ये घडते त्याव र्यी अप्रपू ,आकर्ाण होते.
कुठले ही पस्ु तक ाचले की ते लोकांना अिा तर्हेने सांगत की त्यांनीच प्रथम ाचले
आहे, इतरानं ा मावहती नाही. अॅम े व र्यी पेपर मध्ये मावहती आली. िेजारीच
अिोक रहात होता. त्याच्याज ळ घरी गेलेत.
“अिोक येऊ का? “
“या ना. बसा.”अिोक
“अरे तल
ु ा अॅम ेच्या प्रोडक्टस व र्यी मावहती आहे का? काय संदु र
hygienic असतात. तसेच guaranteed माल.”हे सांगताना ते असे काही चेहरा,
बोटाने दाख त की त्यानं ी अनभु ले आहे. ते पेपर अिोकला दाख ू लागले.”अरे
हयाव र्यी अवधक मावहतीसाठी ठाण्याला सेवमनार आहे. तू जा बघ. आमची ररंकू
आहे वतथे. चहापाणी नाश्ता स ा फुकट”
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अिोकला हे माहीत होते की ते आता मल
ु ीच्या प्रॉडक्ट व िीसाठी मावहती
सांगत आहेत. त्याला ही एका वमत्ाने आधी नेले होते तेव्हा त्याच्या वखिाला 50
रुपयाची चाट बसली होती. मावहती प्रेझेंटेिन आकर्ाक असते. त्याच्ं यातील लोक
त्यांची व िी फुग नू कसा फायदा झाला हे सांगतात. तम्ु हाला एजेंसीच्या जाळ्यात
ओढतात.
“काही नाही हो हे स ा भपंक, पैसे काढण्याचा धंदा आहे. त्यांचे प्रोडक्टस
ही खपू महागडे असतात. काही नाही तमु च्या वखिाला चाट ला नू सेवमनारचे पैसे
वतकडे सल
ू करतात.”अिोक
“काही तरी काय? तल
ु ा काही मावहती आहे का? उगीच काहीतरी बोलू
नको.”चेहरा सांगताना बघत राहा ा असे ाटे. गणपतरा त्यांच्या मावहतीला
आव्हान वदले म्हणनू वचडले.”मी स ा गोष्टीची िहावनिा के ली आहे. आपल्यापेिा
स् स्त आहेत त्यांचे प्रोडक्टस”गणपतरा ानी कधी सामान आणले असेल तर
िपपथ. तेही घासागीस करून.
“अहो मी येथे जाऊन आलो आहे हे स ा बवघतले आहे “अिोकने सागं ताच
गपप झालेत. नेहमी प्रमाणे “ओ आयसी. बेस्ट ऑफ लक “म्हणनू उठून जाऊ
लागले. िे ट त्यांच्या मनासारखं होत नाही, हे कळले की ते हे ाक्य बोलनू जात
असत. बेस्ट ऑफ लक मात् ते कुठल्या अथााने म्हणत हे कळत नसे.
कमलताई आवण गणपतरा ररंकुच्या लननाव र्यी र संिोधन करू लागलेत.
लोकानं ा मल
ु ीसाठी स्थळ सचु ा असे म्हणू लागलेत. अिोकला ही त्याने सांवगतले.
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“बघा हो ररंकुने वतचा र िोधनू ठे ला असेल. वतची अपेिा काय आहे हे
जाणले का?”अिोकने वमवश्कलीने हे बोलताच ते उसळत म्हणालेत “म्हणजे काय?
माझी मल
ु गी तिी नाही ती आमच्या संस्कारात ाढलेली आहे. तसे काही नसेल
”
“अपेिा काय? पवत्का बघायची आहे का? “अिोकने सहज व चारायचे
म्हणनू व चारले.
“काही नाही. इवं जवनयर असा ा. जास्त मोठे कुटुंब नसा .े पवत्का आम्हाला
काही बघायची नाही. त्यानं ा बघायची असेल तर आमची हरकत नाही. “गणपतरा
कमलताईचें आजारपण ाढत चालले. कॅ न्ससर वनदान झाले होते त्यामळ
ु े
के मोथेरपीसाठी सारखी हॉवस्पटल मध्ये धा पळ चालू होती.
“ररंकू, आईचे असे आजारपण.तझु े लनन वतच्यासमोर झाले म्हणजे बरे . दोन
स्थळे आली आहेत.”त्यांनी वतला फोटो आवण मावहती दाखव ली. तझु े काय मत
आहे सागं ? “गणपतरा वतच्याकडे बघू लागले. “मी ही आता थकत चाललेलो
आहे.”
ररंकूने फोटो आवण मावहती पावहली. चेहरा ेडा ाकडा करीत नकार दिाव ला.
“अग! तझु ी अपेिा काय? ते तरी सांग म्हणजे तसे बघता येईल. तझु े काही
आहे का? ते तरी कळू दे. “बाबा. कमलताई स ा ऐकत होत्या.
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“बाबा मी की ना नेट र सचा करत होते त्यातनू एक मल
ु गा पसंत के ला आहे.
तो चांगला आहे. तो अमेररके त असतो. चांगला सॉफ्ट ेयर तज्ञ आहे. त्यांचे
डीलोपावजात घर नाते ाईक इदं रू ला असतात.”
“तू कधी पासनू हे पाहायला लागलीस? म्हणनू तू घरी नेट नको म्हणत
होतीस ना? “बाबा
“तसे नाही. यू नो आय नो माय चॉइस बेटर “नेहमी सारखे हात खादं े उंचा नू
तोंडाने इग्रं जी स्टाईलने जीभ ओठा र वफर त बोलत होती.
“त्याने तल
ु ा पसंत के ले आहे का? डील आई काय करतात? आपल्या
जातीचा तरी आहे का?”कमलताई नाईलाजास्त ताकद नसताना आवण गणपतरा
थोडे तणा ाखाली आलेले पाहून म्हणाल्या.
“हो! म्हणजे काय? म्हणनू तर चॅवटंग करत मावहती काढली. तो साऊथ
अमेररके त सॉफ्ट ेयर तज्ञ आहे. आई डील भाऊ उत्तर अमेररके त असतात. डील
रीटेलचा वबझनेस बघतात आवण आई आय टी कंपनीत कामाला आहे. गेले 35 र्े
तेथे राहत आहेत. दोघांनी एकमेकांना पसंती कळ ली आहे. आय अॅम चॅवटंग टु
अंडरस्टॅडं स् भा इ समजण्याचा प्रयत्न करते आहे.”
“मल
ु ाचा फोटो, मावहती देिील का? आम्हाला बघू दे. कुठल्या जातीचा
आहे? “गणपतरा वचतं ेच्या स् रात.
“मराठा “!
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“काय? तल
ु ा काहीच ाटले नाही आपल्या चालीररती रर ाज वकं ा संस्कार
“? गणपतरा कपाळा र हात मारून कमलताईकडे
ं बघत खाली बसले.
“बाबा यू नो आपण कुठल्या जमान्सयात आहोत? इट डझ नोट मॅटर मी? मी
बाहेर सगळे खाते मैवत्णी बरोबर. त्यामळ
ु े मला काही ाटत नाही”
“म्हणजे काय? आम्ही कोणीच नाही? तल
ु ा गरज ाटली नाही आमची.? ”
“मी कुठे म्हणते तस? तम्ु हाला सांगणारच होते सगळं. अहो! मला लनन
करायचे आहे.”
“अग ते खराय! पण तो अमेररके त जन्समाला आहे. वतथल्या चालीरीती,
संस्कार ेगळे आहेत. लनन कुठे , कसे करायचे हे कसे ठर ायचे? तल
ु ा माहीत आहे
का तेथे पढु े काही झाले तर कोण, कसे वनस्तरणार? मालतीला हे माहीत आहे?
“बाबा वचंतेच्या स् रात
“नाही वतला अजनू सावं गतले.”
गणपतरा आवण कमलताई काळजीत पडल्या. मावहती किी काढा ी हे
कळे ना. ररंकुचा बोलण्याचा टोन असा का बदलला हे आता उमगले. दोघांना मल
ु गी
आपल्याला न सांगता असे करे ल याचा धक्का बसला. लोकांना काय सांगायचे?
गणपतरा ानी नाते ाईकांना हे कळ ले. त्यांच्या माफा त कोणी ओळखीचे आहे का
ह्याची व चारपसू के ली.सदु ै ाने नात्यातील लोकाकडुन, वमत्ांकडून मावहती
वमळ ली. मल
ु गा चांगला आहे पण फार पढु ारलेल्या मताचा आहे. घरातील माणसे
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ही दरू ेगळी रहातात. तो दविण अमेररके च्या टोकाला एका खेड्यात राहतो, तो
भाग संरिक व भागात येतो. तो संगणक तज्ञ आहे तेथे. ही मावहती वमळाली. बरे
नसतानाही गणपतरा आवण कमलताई इदं रू ला जाऊन आल्यात. स ा माणसाच
ं ी ती
भारतात आल्यामळ
ु े भेट झाली. घर आधवु नक ाटत होते. कुटुंब कसे असेल याचा
अंदाज येत नव्हता. ेळ थोडा असल्यामळ
ु े लनन साधेपणाने उरकून घेतले. सोपस्कार
म्हणनू जा ई, स ा माणसे गणपतरा ांच्या घरी आली तरी स ा हॉटेल मध्ये उतरली
होती. तेथनू च मल
ु ीसह अमेररके ला गेली.
कमलताईचें दख
ु गी
ु णे जास्त झाले. अचानक दे ाज्ञा झाली. ज ळ मोठी मल
होती. ररंकुला हे कळव ले. दोघेही भारतात वडलांना भेटायला आलीत. िेजार्यांनी
स ा गोष्टीत फार मदत के ली.
“काही लागले तर मालती, बाबा, सांगा आम्ही आहोत”िेजारच्या
इमारतीत राहणार्या रोवहणी म्हणल्यात. वततक्यात ररंकू बाहेर येऊन
म्हणाली.”रोवहणीकाकू तम्ु ही, अिोक, अव नाि सगळ्यांनी अनेक तर्हेने मदत
के ली. थॅक्स
ं ह स ाांना. अरे हो वकती पैसे झालेत तेव्हढे सांगा. देऊन टाकू”
सगळे िेजारी अ ाक झालेत. त्यांना हे असे होईल अिी कल्पना नव्हती. ररंकू
आवण वतची बहीण एव्हढी बदलली? हे वििण, पैसा म्हणा े का सस्ं कार? रोवहणी
तर रागाने लालेलाल झाल्यात. अिोकने स ाांना बाजल
ू ा घेऊन समजतू घातली
आवण िांत के ले.
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“ही काय बोलायची पद्धत, ेळ आहे? आपण स ा मंबु ईकर दरू अंबरनाथला
आलो. जनु े चाळीतले नातेसंबंध ाढा ेत म्हणनू एकत् जमू लागलो. हे असे
बोलायचे?”रोवहणी. स ा गपचपू वनघनू गेलीत.
गणपतरा स ा झाल्या र मोठ्या मल
ु ीकडे राहण्यास गेले. ररंकू आवण जा ई
अमेररके ला गेलीत. ते ररंकुच्या प्रकरणाने खचल्यासारखे झालेत.सहा मवहन्सयाने पन्सु हा
ररंकू भारतात आली दोन महीने रावहली. जा ई बरोबर येत, सोडून जात. जा ई नेहमी
हॉटेल मध्ये उतरत. ररंकू घरी राही. जेव्हा गणपतरा अंबरनाथला येत तेव्हा
स् ैपाकाला बाई असे. स ा तीच करीत असे. ते लोकानं ा सागं त जा ई यानं ा लहान
घरात राहण्यास आ डत नाही, तेथे म्हणजे मोठी घरे असतात,स् च्छता चांगली
असते. ररंकू आवण ते वफरायला दरू जात. त्यामळ
ु े गणपतरा यांना मल
ु ीचे कसे
चालले आहे हे कळे च ना. फक्त त्याच
ं े घर फार खेड्यात आहे, कुणीच भारतीय
बाजल
ू ा नाही. मोठ्या घरात दोघेच असतात. िेजारी स ा अमेररकन, कुणी कुणािी
बोलत नाही, जात नाही. ररंकुने डायमंड धंदा तेथे सरू
ु के ला असे म्हणाली. र्ा
होऊन गेले. ररंकुला मल
ु गी झाली. सासबु ाईनीं वतकडे स ा के ले. आपापला व्य साय
असल्यामळ
ु े स ा झाल्या र दोघे पन्सु हा आपल्या घरी गेलेत. नात झाल्याचे कळले
त्यामळ
ु े गणपतरा ांना आनंद झाला. त्यांनी िेजारी वमठाई ाटली. ररंकूने वडलांना
बोला नू घेतले. गणपतरा मल
ु ीकडे रावहले. नातीला सांभाळताना ेळ जात होता.
सट्टु ीच्या वद िी जा ई गाडीतनू वफरायला घेऊन जाई. त्यामळ
ु े गणपतरा ानी
आसपासचा पररसर बराच बघनू घेतला. घरी जा ई आवण मल
ु गी फार कमी बोलत,
िेजारी कुणी बोलायला येत नसे, हे मात् त्यांनी ताडले. तेथे कुणी कुणािी
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कामावि ाय बोलेच ना. जे ण सद्ध
ु ा पॅक करून आणलेले, फ्रीज मध्ये ठे लेले, गरम
करून खाणे ही पद्धत. ररंकुलाही स् ैपाक येत नव्हता. िेजारी कुणी
भारतातल्यासारखे येत नसे. वद सभर बोलायला कुणी नाही, पस्ु तके ाचायला नाही
त्यांनाही कंटाळा आला. त्यांना भारतात परतण्याचे ेध लागलेत. ररंकूने लननाआधी
हे व चारले होते की नाही हे माहीत नव्हते. ररंकू बरोबर पन्सु हा ते भारतात आलेत.
नात ही आली होती. येथे आल्या र वतने पन्सु हा डायमंड ज् ेलरीचा कोसा सरू
ु के ला.
अंबरनाथला घरी मात् स ा आधवु नक पद्धतीची व्य स्था के ली, घर पणु ापणे चकाचक
के ले. लोक ही डॉलरने वकमया के ली असे गणपतरा ानं ा मजेने म्हणू लागले.
गणपतरा ही “अहो कसले काय? वतला आता आधवु नक स् च्छतेची स य झाली,
येथे जमत नाही. म्हणनू के ले. ती गेल्या र मी काय बघणार एकटा”काही तरी
बोलायचे म्हणनू बोलायचे. ररंकूने त्यांच्यासाठी गाडी घेतली.गाडीतनू स ाांना
वफरायला घेऊन गेली. वतने गाडी का घेतली हे मात् गणपतरा ांना कळले नाही.
“हे काय ररंकू! काय तू हे खचा करीत आहेस. तू पन्सु हा गेल्या र कोण गाडी
चाल णार? “
“पढु चे पढु े बघ.ू तम्ु हाला हे सख
ु घ्या ेसे ाटले म्हणनू “ह्या बोलण्या र ती
स ा टाळे . त्यांना ह्या स ा गोष्टीची गरज एकट्याला ाटत नव्हती. वतला काही
बोलायची सोय नव्हती.”वद स सरकत होते. नात मोठी झाली. िाळे त जाऊ लागली.
ररंकू पन्सु हा भारतात आली. पू ी वतने अंबरनाथच्या नसारीत घातले होते. आता मात्
वतने मंबु ईत भाड्याने जागा हायफाय स्तीत मोठी घेतली. मल
ु ीलाही वतने िाळा
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बदलनू वतथेच ज ळच घातले. मल
ु ीला िाळे त नेण्याआणण्यासाठी बाई ठे ली.
गणपतरा ानी न राह नू व चारलेच,”ररंकू हे काय चालले आहे? तू सारखी भारतात
येतसे , र्ा र्ा रहातेस? वतकडे तो एकटा आहे? लोक इथे मला व चारत आहेत.”
“नाही तरी वतथे एकटेच ाटते. तो असला तरी नसला तरी”ररंकू
“म्हणजे काय? कळले नाही? तो काही वद सानं ी येथे येतो. तम्ु ही वफरायला
परदेिात जातात. पन्सु हा तू त्याच्याबरोबर जातेस काय, तीन मवहन्सयांनी येतसे काय?
समजायचे काय? ”
“काही नाही हो. वचतं ा करू नका”वतने व र्य टाळला.
“मल
ु ीच्या िाळे चे काय? धड ना येथे धड वतथे”गणपतरा
“ऑन लाइन ती विकू िकते”
“विकल्यासारखे ाटते का? तझु े चक
ु त आहे असे ाटत नाही? तो
पढु ारलेला आहे, वतथे त्याने काय दसु रे के ले म्हणजे? तू मालतीिी कधी बोलली
आहेस का?
“वतच्यािी काय बोलायचे? ती काय करणार. नसु ते बोलनू प्रश्न सटु णारा
नाही “ररंकू
“अग मला बाप म्हणनू काळजी ाटते. माझे य काय आता. माझ्या यात
गेले म्हणजे कळे ल. पन्सु हा अिी सोयरीक जम नू वनणाय तचू घेतलास”
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ररंकू मात् व चारात पडली. काय सांगू ह्यांना. खरे सांगू तर त्यांना धक्का बसेल.
तो अमेररकन बाई मल
ु े यांच्यात राहतो, काम करतो. त्याची आधवु नक जगाची माणसू
म्हणनू टेस्ट ेगळी आहे. नाही सांवगतले तर मी नेहमी येणार तेव्हा छळतील.
“कसला व चार करतेस? काय झाल?ं ”गणपतरा “सारखी तू व्हाट्स अप र
बोलतेस. कोणािी बोलतेस ह्या ेळी? त्याच्यािी तर नक्कीच नाही. वतकडे रात्
आहे तो झोपला असेल.”
“काय सांग?ू मैवत्णीिी बोलते. माझेच दात माझेच ओठ. मलाच वनस्तरायचे
आहे. इलाज नाही. म्हणनू तर येथे कोसा करून मन गतंु नू ठे ते.”
“म्हणजे काय? तू कोड्यात बोलू नकोस. तल
ु ा ह े नको ते त्याच्याकडून
वमळते का?”
बाबाचं े बोलणे ऐकून ररंकुचा बांध फुटला. खरे ते सागं नू टाकू हा वनश्चय के ला.
आल्या प्रसंगाला तर सामोरे गेले पावहजे.
“बाबा स ा सख
ु आहे. तो पैसे ह े तेव्हढे देतो. आला की आम्ही बाहेर
रीपला जातो. मल
ु ी र त्याचे प्रेम आहे. वतला तो स ा देतो. “
“मग आणखी काय? “
“पण काय करणार? हे म्हणजे स ा सख
ु का? वतकडे तो सारखा कामा र
असतो, उविरा येतो. तो िास्त्रज्ञ, त्याच्या व श्वात असतो. उघड बोलत नाही. िेजारी
कुणी बोलायला नाही. कुणी कुणाकडे जात नाही. ना भारतीय लोक त्या गा ात. मी
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काय करू एकटी घरात? त्याचा जी नातला आनंद ेगळा आहे, खरी ओळख
ेगळी आहे. साथीदाराची टेस्ट जगा ेगळी आहे. आमची फक्त चालती बोलती
िरीरे एकत् आहेत. बस! इथे भारतात तो आला तरी काही बदल होत नाही. आहे
तसे चालायचे दसु रे काय?”
“म्हणजे? ”
“पेटलेल्या यज्ञकंु डात फक्त फंु कर घालायची”ररंकू
गणपतरा ऐकून स्तब्ध झालेत. डोळ्यासमोर माया ी जग आपले खेळ कसे
दाख ते त्यापेिा आपले भारतात बरे ओला ा नात्यात तरी आहे. कालाय तस्मै नम:
******************************************
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गृहिोभा जल
ु ै २०१७

आव्हान
रावधके चा कामा र जाण्याच्या आधी ररंकू आवण मनोज यांच्यािी स्काईप र
बोलायचे हा अवलवखत रोजचा ठरलेला कायािम होता. ती न्सयझू ीलडं मध्ये
असल्यामळ
ु े बोलण्याची ेळ ठर ा ी लागत होती. न्सयझू ीलंड आवण भारत
यांच्यामध्ये 4 ते 4.5 तासाचे अंतर होते तेथील ेळ ही भारताच्या ेळेपेिा पढु े
होती. ररंकू तिी आता 3.5 र्े याची त्यामळ
ु े वतच्या झोपेचे तत्ं साभं ाळा े लागे.
मनोज कामा रून आल्या र हे बोलणे होई कारण तोच स्काइप ऑन करून बोलणे
सरू
ु करी तर कधी त्याला उिीर झाला तर वतची नणंद ऑन करीत असे. वतला तेथनू
मध्यरात्ीच फोन करा यास जमत असे कारण भारतात त्या ेळी रात्ी 8-9 ेळ
होते.तो पयान्सत मनोज कामा रून घरी आलेला असायचा.रावधके च्या मनाची
घालमेल ही घरच्या लोकांना काय कळणार? ओली हळद आवण मातृत् याची पहाट
स् पन घेऊन जागली होती. त्यातच रावधके ची बदली न्सयझू ीलंडमध्ये झाली. वतला
न ीन घरातील माणसांना समजनू घ्यायला ेळ सद्ध
ु ा वमळाला नाही.रावधका आवण
मनोज ह्याचं ा प्रेमव ाह झाला होता. रावधका मराठी तर मनोज मार ाडी. दोघे ही
एकाच बहुरावष्रय आय टी कंपनीत 2 र्े नोकरीला. मनोज वदसायला चांगला.
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त्याला मराठी अस्खवलत बोलता यायचे. रावधका सॉफ्ट ेअर व्यवतररक्त जमान आवण
चायनीज भार्ा विकली होती. मनोज बोलण्यात,त्याच्या िेत्ात आवण इम्प्रेिन
पाडण्यात वनपणु होता. या गोष्टी र रावधका भाळली होती. त्यानेही ही रावधका
इतरांपेिा ेगळी चनु चणु ीत,घरची सवु स्थर असल्यामळ
ु े वतच्यािी मैत्ी ाढव ली
होती. मनोजने त्याच्या घरच्यांव र्यी परंपरा ादी एकत्, कपडा वहरे व्यापार करणारे
कुटुंब. घरात 3 भाऊ आवण दोन बवहणी अिी ओझरती कल्पना वदली होती.काका
हे स ा िेजारीच रहात. त्यांचेच ाडी जा घर घाटकोपर येथे होते. मनोजला काही
वद सानं तं र ेगळे रहायचे आहे असे त्याने रावधके ला सावं गतले होते. त्याकररता
मेहनं त करून स् त:च्या पाया र पैसे उभे करायचे होते. रावधके ला मनोजव र्यी
ऑवफसच्या व्यवतररक्त काहीही मावहती नव्हती.प्रेमामळ
ु े वतने त्यासंदभाात कुणाकडे
चौकिीही के ली नाही. ती सामान्सय कुटुंबातील इतर समाजातील होती. ेर् आवण
िद्ध
ु बोलीमळ
ु े वतचे स ा झाकले जात होते. डील कंपनी बंद झाल्यामळ
ु े हॉटेलमध्ये
अकाउंट्सचे काम करीत होते. वतच्या घरच्यांना हे लनन मान्सय नव्हते. त्याच्या
घरातील लोकानं ा ही मान्सय नव्हते म्हणनू ह्या दोघानं ी वमत्ाच्ं या सहाय्याने रवजस्टर
लनन के ले होते. लननानंतर एकत् कुटुंबात जेमतेम र्ा कसे तरी काढले. घरामध्ये
भार्ा, परंपरा अडचण होतीच. वहन्सदी भार्ेतनू घरात संभार्ण चाले.बाळंतपणासाठी
आईकडे व रोध मा ळल्यानंतर आली. ररंकू वदड र्ााची ही नसेल तेव्हा वहची
बदली झाली. रावधके ने घड्याळाकडे पावहले, ेळ झाली होती. वतने स्काईप सरू
ु
के ला. पलीकडे ररंकू आवण मनोज होता.
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“हाय ररंकू! बेटा किी आहेस? “ररंकुचे य बघता वतला काय कळणार. पण
सरुु ात काही तरी करायची म्हणनू सरू
ु के ली.”जे ली का तू सोन्सया? काय
जे लीस? “
ररंकुने रडत रडत “दू दू भात. आई तू कधी येणार? ”
रावधके ला गवह रल्यासारखे झाले. वतने आ ढं ा वगळून, डोळ्यात टचकन
आलेले अश्रु पसु त “ल करच येईन बेटा. मग मज्जा करू.”ररंकूला आजीने हाक
मारली असे मनोज म्हणाला म्हणनू बवहणीच्या हाती ररंकुला देऊन बाजल
ू ा के ले.
लहान मल
ु ांिी बोला े ाटले तरी काय बोला े हा प्रश्न पडतो. मनोजने रावधके चे
डोळ्यातील अश्रु पावहले. ती मनोजिी बोलू लागली,
“अरे बघ माझे आवण मल
ु ीचे काय हाल होत असतील? तू पावहलेस ना
आता?“
“अग हो मला कळत नाही का? पण मी काय करू? मजबरू ी आहे.”आपल्या
दोघाचं ी नोकरीच तिी आहे. दोघेही सॉफ्ट ेअर िेत्ात असल्यामळ
ु े कंपनी पाठ ेल
वतथे जायला ह .े ”
“आपले काय ठरले होते? मला परदेिी नोकरी करायची नाही? मी नोकरी
सोडणार होते. तहू ी त्याला राजी झाला होतास. घरचे स ा सवु स्थर आहे. मग असे
का?”
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“खरे आहे तू म्हणतेस ते. पण आपले लनन होऊन मल
ु गी लहान असताना
तल
ु ा जा े लागेल असे ाटले नव्हते. आपण एकत् आहोत म्हणनू तल
ु ा तसे ाटते.
तसे नाही आहे. पररवस्थती अ घड आहे फार कजा आहे. आपली नोकरी चांगली
आहे म्हणनू ... ”
“अरे काय उपयोग आहे त्या पैिाचा? आपण दोघे एकमेकांसाठी ेळ देऊन
एकत् राहू िकत नसू तर ह्या जी नाचा काय उपयोग.? मला इथे येऊन दोन र्ा होत
आली. तझ्ु या घराची, रीतीरर ाजाची मावहती नाही.”
इतक्यात घरातनू त्याच्या आईने ओरडून सावं गतले,”अरे मनोज! ऑवफस कोनी
जाओ के . के टला टाइम होयो देख”मनोजने नेहमी प्रमाणे कामा र जायची घाई
आहे हे कारण सांगनू फोन बंद के ला. अनेक ेळा तो बोलताना तटु क बोलत असे.
त्यामळ
ु े रावधके ला त्याचा अथा कळत नसे. रावधका स् त:ची समजतू काढत ररंकुचा
फोटो पहात झोपी जाई. ती होस्टेलमध्ये एकटीच राही. वद सभर कामात असल्यामळ
ु े
ेळ वनघनू जाई परंतु रूम र आल्यानंतर एकटेपणा जाण ायला लागे. सट्टु ीच्या
वद िी ती ऑवफस मधील वमत् मैवत्णीबरोबर वफरायला जात असे. रावधके ने बहुतेक
न्सयझू ीलंडचा भाग िवन ार/रव ार साधनू पाहून घेतला. एकदा असेच होम
वसकनेसने वडप्रेिन आले तेव्हा ेळ जा ा म्हणनू ऑवफस मधील अतल
ु ने साथ
वदली. िेजारच्या अपाटामेंटमध्ये राहत होता.अव ावहत आईला घेऊन राहत होता.
डील नव्हते. परदेिात गेल्या र नाती म्हणजे काय असतात ह्याची जाणी झाली.
त्याच्याच मदतीने ओळखीने तेथील लोकांना जमान वकं ा चायनीज भार्ा विक ता
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येतील काय हे िाळा कॉलेज मध्ये जाऊन अंदाज घेऊ लागली. मनोज आवण
रावधका एकाच ऑवफस मध्ये असले तरी दोघांना मेसेंजर र जास्त ेळ बोलता येत
नसे. त्याचप्रमाणे ेळेचे ही बधं न असे. बोलताना त्याच्यात ओढ जाण त
नसे.मनोजच्या बवहणीचे लनन ठरले. वतने ही संधी साधनू आठ ड्याची सट्टु ी घेऊन
भारतात आली. वतचा पेहरा हा आधवु नक असल्यामळ
ु े घरातील लोकांनी नाके
मरु डली.घरात कुणीही जीन घालत नसे. जास्तीतजास्त पंजाबी िेस अव ावहत मल
ु ी
घालत असत. पण सनु ेने वकं ा इतर मोठ्या मवहलाना साडी पररधान करा ी लागे.
मोठ्यासं मोर घगंु ट ठे ा े लागे. हे स ा रावधके च्या अगं ळणी पडण्यास कठीण जात
होते. थोडेच वद स भारतात आल्यामळ
ु े रावधके ने त्याकडे दल
ु ाि के ले. ती ररंकू आवण
मनोजसाठी आपला ेळ खचा करू लागली. मनोज कामा र जात होता. त्यामळ
ु े तो
गेल्यानतं र घरात ती लोकांना समजनू घेत होती. घरातील कामासाठी पढु ाकार घेत
होती.परंतु वतला घरात काम करू देत नव्हते. सासू वकं ा इतर लोकांसमोर बोलता
येत नव्हते.अिा ेळी ती विकलेल्या नणदेबरोबर बाहेर ररंकुबरोबर बसनू ेळ
घाल त होती. सध्ं याकाळी मनोज घरी आला. त्या ेळी वतने त्याच्याबरोबर ेळ
खचा करा ा या हेतनू े बाहेर जाण्यासाठी सचु ले पण त्याने याकडे दल
ु ाि के ले. म्हणनू
रात्ी बेडरूम मध्ये झोपताना व र्य काढला,”अरे तू काहीच ेळ माझ्यासाठी देत
नाहीस? हे काय? मी सट्टु ी घेऊन लननासाठी जरी आले तरी मळ
ू हेतु तल
ु ा आवण
ररंकुला ेळ द्या ा, समजनू घ्या े हा हेतु आहे. लनन झाल्यास आपण काही मवहनेच
एकत् रावहलो आहोत.”
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“काय करणार? आमच्या घरात ती परंपरा रीवतरर ाज नाही. लोकांना
आ डत नाही. घरात मी कुणाला दख
ु ू िकत नाही.”मनोज
“म्हणजे काय? तू माझ्यािी लनन के ले आहेस? ेळ तरी के व्हा देणार? ते
काही नाही तू मला समजनू घेतले पावहजे.”रावधका
“हो ग! थोडे वद स जाऊ दे “
“म्हणजे वकती? मी नोकरी सोडून भारतात येऊ का? मला ही तझु ा सह ास
ह ा आहे. मला मन आहे वकं ा नाही? मी तझ्ु यािी लनन के ले आहे. दोन र्े आपण
दरू आहोत “
“काय करू? आता लनन घरात आहे नाहीतर आपण बाहेर गेलो
असतो.”मनोज
“तू माझ्यािी बोलू िकत नाहीस घरात? वतथे असताना स्काईप र ही तू
बोलत नव्हतास. कामा र जायचे म्हणनू बोलायचे टाळायचास. मी तझ्ु यासाठी
आवण ररंकूसाठी रात्ी उविरा जागनू फोन करायची. का? आपण चांगले विकलेले
आहोत. आपण यांना मान देतो तसे त्यांनी ही बदल वस् कारायला नको का? “
“हा बदल लगेच होत नाही. त्यानाही ेळ द्या ा लागतो “मनोज
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“मान्सय आहे. आपल्या मल
ु ी र काय पररणाम होईल वतला समजायला
लागल्या र? मला ते घरात वस् कारतात का? मला समजनू का घेत नाहीत? मला
का नाही सनु ेचा दजाा देऊन रीवतरर ाज विक त? “
मनोज वतच्या बोलण्याकडे दल
ु ाि करून झोपला. रावधके ला त्याचे ागणे
गोंधळात टाकणारे होते. सकाळी ऑवफसला जाताना वतने सांवगतले आज ती
ऑवफसला येणार आहे. हे ाक्य न ऐकताच तो बाहेर पडला. रावधका ऑवफस मध्ये
गेली. साहेबांिी बोलनू वतला पन्सु हा भारतात बदली होऊन वमळे ल का हे
अजमा ायचे होते? वतला कौटुंवबक सख
ु हर नू बसत आहे असे ाटू लागले.
“हाय एव्हरीबडी! कसे आहात? “
“आज तू इथे किी? के व्हा आलीस भारतात? काय व िेर्? “मोवनका वतची
मैत्ीण म्हणाली
“आम्ही तल
ु ा वमस करत आहोत.”लता
“अग माझ्या नणदेचे लनन आहे म्हणनू आठ वद स सटु ी घेऊन आले आहे.
म्हटले भेटू सगळ्यांना आवण साहेबानं ा.”रावधका
“अग रावधका जरा आपण cafeteria जाऊ.मला तल
ु ा काही गोष्टी िेअर
करायच्या आहेत. मी तल
ु ा कसे कळ ू असा प्रश्न माझ्यापढु े होता. पत् पाठ ू िकत
नाही ना फोन र ऑवफस मधनू बोलू िकत”लता
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“काय आहे एव्हढे? “
“मन खंबीर कर. योनय तो वनणाय घे. अग मनोज इथे त्याच्याच जातीच्या
मल
ु ीत गंतु त चाललेला आहे. दोघे वफरतात. ती आपल्याच हब मध्ये दसु र्या कंपनीत
बॅक ऑवफस मध्ये काम करते. आपल्या इथे बर्याच लोकांनी पावहले आहे. “लता
“हे किा रून? काय परु ा ा हे.”लताने त्या मल
ु ीचा मनोजचा गळ्यात हात
घातलेला ऑवफस सटु ू न एकत् चाललेला फोटो काढलेला दाखव ला आवण
व्हाट्सअप र िेअर के ला.
इतक्यात ऑवफस मधील दसु री मैत्ीण साहेबांनी बोला ले असा वनरोप घेऊन
आली म्हणनू ती जायला वनघाली. लताच्या बातमीने ती हादरली होती. आपण प्रेम
के ले हे चक
ू के ली का? त्यांनीही लननाचा वनणाय घेतला तो कुठल्या आधारा र? घरी
गेल्या र त्याला ह्याचा जाब व चारायचाच हा वनश्चय के ला.
“Yes Radhika come in. How are you in Newziland?”
सब्रु मणीना मराठी चांगले समजत होते पण नेहमी भेटीची सरु ात इग्रं जीनेच करतात.
त्यांना अनेक भार्ांची जाण आहे.
“I am all right.सर मला काही बोलायचे आहे. “रावधका
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“मला माहीत आहे. तू अत्यंत कठीण पररवस्थतीतनू जात आहेस.”रावधके ला
कळे ना त्यांना काय म्हणायचे आहे. त्यानं ाही मनोजची भानगड कळली की काय
असे मनात आले.
“अग आता जग झपाट्याने बदलत जात आहे? या बदलाबरोबर
आपल्याला ही बदलायला ह े आहे. आता न ीन न ीन आव्हान स् ीकारली
पावहजेत.”
“सर मला पन्सु हा मंबु ईत बदली वमळे ल का? मी माझे स ास् हर नू बसणार
आहे असे ाटते. मला कुटुंबाबरोबर रहायचे आहे.”रावधका “जर असे झाले नाही
तर मी ना घर का ना घाट का रहाणार आहे.”रावधका
“ह्या जमान्सयात आपले अवस्तत् प्रथम तरच कुटुंब जगू िके ल”
“साहेब मला लनन झाल्यास खरे कौटुंवबक सख
ु वमळाले नाही. िरीराने
आम्ही काही काळ, नव्हे फक्त मवहनेच एकत् रावहलो. मल
ु गी झाली ती र्ााचीच
होते ना होते माझी बदली झाली. त्यातनू माझे inter-cast लनन.”
“नाही तमु च्या बद्दल सहानभु तू ी आहे. तम्ु हाला माहीत आहे आज आय टी
इडं स्रीज फार धोकादायक पररवस्थतीतनू जात आहेत. इनं लंड यरू ोवपयन संघातनू बाहेर
पडल्यामळ
ु े आपल्या कंपनी र फार व परीत पररणाम झाला आहे. आपल्या
कंपनीतील बर्याच लोकानं ा नोकरी सोडून जाण्यास सागं त आहोत आवण पढु ेही
काहींना जा े लागणार आहे.”
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“सर मी कुठलीही कमी levelची नोकरी करण्यास तयार आहे पण मला इथे
राहू द्या”
“तसे होऊ िकत नाही. आपल्याकडे हेड काऊंट ठरव ताना बोडा level
पयान्सत जा े लागते. तम्ु ही खाली का येत आहात? तम्ु ही जमान आवण चायनीज
विकला आहात म्हणचू तमु चा व चार के ला. You are doing Well. म्हणनू
अव चार सोडून द्या. आव्हानाला सामोरे जा, पररवस्थती र मात करा. मी ही असाच
आता व चार करू लागलो आहे. भा ना कमी आवण ास्त जगणे हाच मत्ं . “
रावधके ला कळून चक
ु ले आपल्यापढु े काही पयााय नाही. ती आई बाबांना
भेटायला घरी गेली. वतने मनोजची स ा हकीकत, घरातील पररवस्थती, कंपनीची
पररवस्थती समजा नू सांवगतली. मनोजचे प्रताप कळल्या र ररंकुला आईकडे
ठे ण्याचा वनणाय घेतला. वतने रजा ाढ नू घेतली. मनोज पासनू ेगळे व्हायचा
वनणाय घेतला. वकलािी चचाा करून वडलानं ा अवधकार पत् देऊन परत
न्सयझू ीलंडला जायचे असे ठरव ले. ती सासरी आली. दारातच सासनू े व चारले,”कहा
गई थी? बच्ची रो रही है! घरका ख्याल भी रखना चाहीए!”सासचू े हे ाक्य ऐकताच
बोला े की न बोला े व चार न करता, बोलनू गेली.”और मरदने कया करना चाहीये?
“असे म्हणत वतने लताने वदलेला मनोजचा फोटो दाखव ला, “मरदने क्या ये करना
है?”स ाच अ ाक झालेत. मनोजचा चेहरा पडला.
“अग माझी चक
ू झाली. माझी नोकरी जाणार आहे हे सांवगतले गेले.तू इथे
नाहीस मानवसक आधार िोधत असता वतच्याकडे नकळत ओढलो गेलो.”मनोज.
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“मी वतकडे एकटीच होते. मी के ले असते तर? असा व चार तल
ु ा पसंत
आला असता? तझु े प्रकरण फार पढु े गेले आहे. मी नाही राहू िकत. आपण ेगळे
होऊ या.”वतने आपली बॅग भरून ररंकुला घेऊन आईकडे आली. जाताना मनोजला
“तल
ु ा घटस्फोटाची नोवटस येईल. तू संमती दे. मला तझ्ु याकडून काही नको.”बोलनू
बाहेर पडली. घटस्फोटाचा वनकाल तातडीने ला नू घेतला. ती ररंकु आवण आईला
घेऊन न्सयझू ीलंडला आली. कामा र रुजू झाली. कालांतराने लहान बवहणीचे लनन
झाले. आईला अतल
ु ने के लेल्या मदतीव र्यी सांवगतले होते.आई डील कधी
भारतात तर कधी न्सयझू ीलंडला राहू लागले.वतने अतल
ु ा ज ळचा वमत् म्हणनू सारी
हकीकत संध्याकाळी cafeteria मध्ये कोणी नसताना सावं गतली. भा नेचा बांध
फुटून वतच्या डोळ्यात अश्रु उभे रावहले. नकळत अतल
ु ने रावधके च्या खांद्या र
आश्वासक हात ठे नू ज ळ घेतले. ज ळ घेऊन वतच्या पाठी र आवण डोक्या र
हात वफर त,”काळजी करू नकोस. मी आहे.आपल्याला उभे रहायचे आहे.माझी
साथ आहे.”रावधकाही त्याच्या वमठीत मोकळी झाली.
*************
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गृहिोभा, अहेर वद ाळी अक
ं २०१७

उि ाई
उन्सह र चढत होते. घरामध्ये मांजर जिी कुणाच्याही पायाज ळ पहुडते तसे
वखडकीतनू उन्सह ओट्या र पहुडले होते. काम करताना अगं भाजनू वनघे. घड्याळाचे
काटे 12 र सरकत होते. यि ंतरा ानी सटु ी घेतल्यामळ
ु े घरी होते. अभय िाळे तनू
येणार होता. व जय पवहल्या वडपलोमाच्या र्ााला, तो ही कॉलेजला गेला होता.
घरात पाळणाघरातील मल
ु े खेळत होती. त्याच
ु े साठी वकलवकलाट चालला
ं ाही भक
होता. अनरु ाधेची धा पळ चाललेली होती. कुणाज ळ काही बोलता येत नव्हते.
आपलेच ओठ आपलेच दात. मल
ु ांना विक नू मोठे करायचे वतचे एक स् पन होते.
“अरे हो रे बाळांनो! देते हं तम्ु हाला! वकलवकलाट करू नका “एका दोघांना
डबा उघडून वतने तेव्हढ्यात भर ले. तव्या रची चपाती परत ायला पळत आत
गेली. अनरु ाधा याने 45 मध्यम यीन, काळीसा ळी, बांधेसदु , हसतमख
ु
असलेली, बडबडी, हळ ी, डोंगर द:ु खाचा असला तरी चेहर्या र कुणालाही
कळणार नाही. स् त:हून मैत्ी, आपल
ु कीने माणसे जोडणारी, लोकांच्या मदतीला
धा नू जाणारी. यि तं रा आवण वतच्यात 13 र्ााचे अतं र होते. अनरु ाधेची घरची
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पररवस्थती अत्यंत वबकट होती. यि ंतरा हे कामगार त्यातनू यंवु नयनचे पढु ारी होते.
ती तिी आवस्तक, त्यामळ
ु े वकतान, प्र चान आवद कायािमात आपला संध्याकाळचा
ेळ कधीमधी देत असे. पररवस्थती नसली तरी आहे त्या ेिात चागं ली ेणी फुले
घालणे,आनंदीत राहणे हा वतचा स् भा .घरामध्ये मन मोकळे करण्यासाठी जागा
नव्हती. याचे अंतर असल्यामळ
ु े व चारामध्ये, समजनू घेण्यात अडचण होती.
पाळणाघर जरी असले तरी काही ओळखीच्या घरांची उन्सहाळी वकं ा सण ार
वदनाची कामे ही घर बसल्या करून देत असे.वतचे लनन वतच्या काकुने ठरव ले होते.
तीन बवहणी आवण 2 भाऊ आई डील असे कुटुंब गा ाकडे कराडला खेडेगा ात
रहात होते.भा ंडांमध्ये तीच मोठी होती. वतच्या घरा र काका काकंू चे जास्त चास्
होते कारण ते पैसे पाठ त होते. डील फक्त थोडी एकवत्त कुटुंबाची िेती, दक
ु ानात
बसत होते. त्यामळ
ु े ते म्हणतील ती पू ा वदिा. काका पोवलस इस्ं पेक्टर होते त्यानं ाही
3 मल
ु ी एक मल
ु गा होता. त्यांचे सख
ु स्तू कुटुंब होते.अनरु ाधा मंबु ईत त्यांच्याच
घरी ाढली. घरात, काकुने घरकाम करण्यासाठी ठे लेली मल
ु गी अिीच ागणक
ू
होती. काकांची मल
ु े चागं ले कपडे ापरुन िानिौक करीत. वहला मात् त्याच
ं े
ापरलेले कपडे वमळत असत.
काकानं ीच ओळखीने लनन ठरव ले. वतचा स ा बाजनंू ी व चार के लाच नाही.
वतलाही पररवस्थतीने, वडल आवण इतर भा ंडांकडे बघनू , काहीच खचा नाही म्हणनू
“हो”म्हणा े लागले.
यि ंतरा वदसायला गोरे , वपळदार िरीर कमा लेले,कामगार होते पण ते
कामगार चळ ळ, त्यांच्या समस्या हल करण्यात जास्त ेळ बाहेरच असत. त्यांच्या
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मन वमळा ,ू प्रामावणक,कामगार वनष्ठेमळ
ु े ते कामगार गाात वप्रय होते. मनाने ते
वदलदार होते. पररवस्थती जरी चांगली नव्हती तरी ते लोकांना मदत करीत असत.
त्यानं ी आई डील आवण भा डं ानं ा आवथाक मदत करून उभे के ले. भा ासाठी प्रेस
िॉप टाकून त्याने नीट उद्योग करा ा म्हणनू पैसे ओतले. भा ाने काहीच न करता
िॉप नक
ु सानीत काढला. कजााचे पैसे मात् यि ंतरा यांना फे डा े लागले. घरी
कारखान्सयातले सारखे कुणी ना कुणीतरी कामगार येत असत. त्यांना चहा करणे,
पाणी देणे आलेच त्यामळ
ु े घरामध्ये ही दोन खोल्यात क् वचत एकांत वमळे . मल
ु ांचा
अभ्यास ही त्याच खोलीत वकं ा मल
ु े कधी गच्चीत तर कधी बाहेर वमत्ाच्या घरी
अभ्यास करीत बसत. मल
ु ांची परीिा ज ळ आली होती.
“आज तम्ु ही सटु ी काढली. तरी कामगारांना घरी का बोल ता.? मल
ु ांना
काही अभ्यासासाठी िातं ता ह ी की नको? सारखे आपले कंपनीत तेच घरात तेच
”. अनरु ाधा
“तल
ु ा मी आधीच सांवगतले घर माझे आहे, कामगार येणार. ते काय
मोठ्यांनी बोलत नाहीत.”यि ंतरा
“अहो पण मल
ु ांची परीिा. घरात पाळणा घर, मल
ु ांचा अभ्यास, माझा काही
व चार करता की नाही. मला नीट वन ांत मोकळे पणाने बसता, आड े होता येत
नाही.आले की चहा कर. पाणी दे. मला काही जी आहे की नाही? “
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“तल
ु ा कोणी नको म्हटले? हो आड ी एका बाजल
ू ा. ते काय सारखे थोडीच
घरात राहणार वकं ा पाहत बसणार? ाटल्यास मी चहा देईन मला सांगत जा
“यि ंतरा
यि ंतरा यांच्या पढु े बोलण्याची सोय नव्हती. प्रथम पासनू त्यांचा स् भा
लोकांसाठी चांगला असला तरी घरातील लोकांसाठी व िेर्त: बायकोसाठी तसु डा,
व विप्त, संियी होता. बायकोसाठी त्यांनी गरजेपरु ते सोडून बाकी काही के ले नाही.
लंकेची पा ाती वबचारी रावहली. लनन झाल्यास एकांत नाही. सासरचे सद्ध
ु ा येऊन
रहात. स ाांच्या समोर घरात झोपा े लागे. पगार बँकेत जमा होत होता परंतु साधी
वतची सही एकवत्त खाते काढून ठे ली नव्हती. पैिासाठी त्यांच्याकडे हात पसरा े
लागत. यि ंतरा मल
ु ांसाठी मात् हळ े होते तरी जास्त बोलत नसत. काही ह े
नको ते जेव्हा मल
ु े मागतील तेव्हा पैसे असले तर देत, नाहीत तर काही न बोलता
बायकोकडे नजरे ने “घे”म्हणनू सांगत. पगार जरी चांगला चौघांना परु े सा असला
तरी कजा, इतर देणी ह्यामळ
ु े जेमतेम 1500 ते 2000 हातात येई. त्यात स ा भागायचे
नाही म्हणनू अनरु ाधेला कष्ट करा े लागत. ती अदमासे 6-7 हजार रुपये वमळ त
होती.
अभय व जय दोघेही वततक्यात उतरले “, आई भक
ू लागली, जे ण झाले का?
“
“आई मी जे नू वमत्ाकडे अभ्यासाला जाणार आहे”व जय “ल कर
काही तरी दे, प्रोजेक्ट बन ायचे आहे. अरे हो, टमाची फी भरायची आहे. “
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अभय ही म्हणाला “माझी ही दोन मवहन्सयाची फी सरांनी मावगतली आहे.
सगळ्यांसमोर म्हणाले, “नेहमी काय तल
ु ा सांगा े लागते.?”
अनरु ाधा आधीच नयासज ळ गरमीने हैराण झाली होती. दोघांचे पैिासंबंधी
मागणी ऐकताच भडकली,”अरे मी कुठले देऊ. माझ्याकडील स ा पैसे संपले, सामान
आणले, लाइट वबल भरले.”स ा जत्ं ी मोठयाने यि तं रा ाना ऐकू जाईल असे
म्हणाली.
यि तं रा कंपनीतील कामगार गेल्या र पेपर मध्ये डोके घालनू बसले होते.
ते पेपर मध्ये ाचता ाचता म्हणाले, “व जय माझ्याकडे आता नाही. मला कंपनीत
गेल्या र व चारा े लागेल.”
“अहो बाबा, दोन वद साची मदु त वदली आहे नाहीतर परीिेला बसू देणार
नाहीत. “व जय
“आम्ही काय िाळे त गेलो नाही काय? काही तरी बोलायचे. असे असेल
तर आईला सांग िेजारी काही सोय झाली तर, नंतर देऊन टाकू.”
“िेजारी कोण देणार? आधीच डॉक्टरांनी सांवगतलेल्या तमु च्या
चाचण्यासाठी पैसे उसने आणले होते. ते द्यायचे आहेत.”अनरु ाधा
यि ंतरा नक
ु तेच जी घेण्या दख
ु ण्यातनू उठले होते. त्यांच्या वकडनीचे दख
ु णे
उद्भ ले होते. अगं ा पाया र सजू येत होती म्हणनू दाख ले होते. वहमक्लोवबन कमी
होते. नीट अंदाज येत नव्हता. यि ंतरा अजनू वन तृ होण्यास 1.5 र्ा होते. आधी
हाटाची एंजोपलास्टी झाली होती. मल
ु ांचे कसे होणार ह्याची वचंता होती. उभे आयष्ु य
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सार्याकरीता जाळले. स् त: कफल्लक रावहले.हे मनात कुठे तरी बोचत होते. कोण
कुठला सरु े ि त्यालाही स् त: आजारी असताना मदतीचा हात पढु े के ला.
सरु े ि तसा अनरु ाधेचा कुणीच नाही पण आत्याकडे ठाण्याला जाणे येणे होते
म्हणनू ओळख. अनरु ाधाही सरु े िच्या आई वडलांच्या घरी यायची म्हणनू ओळख.
सरु े ि पू ी डोंवबव ली पू ा येथे घर भाड्याने घेऊन राहत होता. तेही घर भा ाचे लनन
झाले म्हणनू घेऊन ठे ले. ते घर म्हणण्यासारखे नव्हते. पैसे नव्हते म्हणनू आहे त्या
बजेट मध्ये घेतलेले घर.घरामध्ये स ा ऋतु सख
ु ाने अनभु ता येत होते. घरातनू
समोरच्या घरातील वदसत होते. िवन ारी रव ारी सट्टु ी असली की दोघेही न रा
बायको येऊन रहात. तेव्हा तो यि ंतरा ांच्या घरी येऊन जाई. तसे त्याचे ही ज ळचे
नाते ाईक डोंवबव लीत खपू होते ते मात् ना ापरु ते. पू ीच्या घरच्या हलाख्याच्या
पररवस्थतीत स ाांनी टोचनू टोचनू घायाळ के लेले म्हणनू सरु े िला कुणाच्या घरी
जा ेसे ाटत नसे. तरी कधी मधी भेट झाली तर जाई. त्याचे डील ही भा ंडा मध्ये
मोठे ते ही स ाांचे के ल्यामळ
ु े कजाात बडु ाले, वमल सपं ानतं र घरीच बसले. सरु े िने स ा
घर सा रून धरले होते म्हणनू अब्रू उंबरठ्यात रावहली. सरु े िचे आयष्ु य मात् करता
करता करपत चालले. नोकरीला तो मंबु ईला असल्यामळ
ु े चेंबरु हून जाणे सोपे होते
तसेच बायकोला ही मबंु ईला कॉलेजला जाण्यास ज ळ पडे.
सरु े ि राहत असलेली इमारत पा साळ्यात कोसळून पडली. त्याचे घर मात्
एकाबाजनु े लोंबकळत होते. सामान िाबतू होते. िेजारी इतराच
ु सान झाले.
ं े बरे च नक
सरु े िपढु े दसु री पयाायी व्य स्था करणे, ती होईस्तोपयांत सामान कुठे ठे ायचे हा प्रश्नच
होता. सरु े िची बायको बाळंतपणासाठी माहेरी होती. त्यातनू आता डोंवबव लीस
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येऊन राह ेच लागणार होते. मंबु ईच्या घरात अडचण होतीच. त्यांनी ज ळच
असलेल्या स ा नाते ाईकांच्या घरात सामान ठे ण्यासाठी सोय होईल का म्हणनू
व चारणा के ली. कोणी ही मदतीचा हात पढु े के ला नाही. यि तं रा ाच्या घरी कुठे
ओळखीने घर भाड्याने वमळे ल का हे पाहाण्यासाठी गेला.
यि तं रा म्हणाले, “तम्ु ही दोघे दसु री सोय होई पयान्सत माझ्या घरी येऊन रहा.
काळजी करू नका. सामान ही कसे तरी ठे .ू “सरु े िला काय बोला े हे कळे च
ना.घरात आजारपण, अडचण तरी त्यांचा मोठे पणा पाहून गवह रून गेला. त्यांनी
अनरु ाधेला काहीच व चारले नाही.
“अरे मला माहीत आहे तू कुणासाठी काय के लेस. काळजी नको. ेळ मारून
ने. होईल व्य वस्थत.”यि तं रा ाच
ं े म्हणणे खरे होते. सरु े िपढु े पैसे उभे करणे,
घरातील अडचण, पन्सु हा घरामध्ये वडपॉवजट म्हणनू वदलेले पैसे अडकलेले के व्हा
वमळणार ह्याचा काहीच अंदाज नव्हता.
सरु े िने यि ंतरा ांचे म्हणणे ऐकले. काही जजु बी सामान आवण कपाट, टीव्ही
त्यांच्या घरी ठे नू वदला. त्यांचे आभार कसे माना ेत हे कळत नव्हते. सख्या
नात्यातील माणसानं ी आधार वदला नाही तो कोण यि तं रा लाबं चे त्यानं ी वदला.
सरु े िने अनरु ाधाला नको म्हणत असताना वतच्या डोळ्यातील अश्रु पाहून हकीकत
कळल्यानंतर पैसे हाता र ठे ले. सरु े ि आईकडे राहण्यास गेला बायको माहेरी
बाळंतपणसाठी गेली. वद स वनघनू जात होते. सरु े िने त्यांच्या ज ळच भाड्याने घर
घेतले. बायकोलाही कॉलेज मध्ये नोकरी वमळाली. मल
ु गी मोठी होत होती. वतला
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कुठे ठे ायचा हा प्रश्न होताच. दोघांनी मल
ु ीला अनरु ाधाकडे घरचीच आहे, चांगली
लि ठे ेल या हेतनू े ठे ली.
अनरु ाधेचा मोठा मल
ु गा परीिा पास होऊन कंपनीत विकाऊ उमेद ार म्हणनू
लागला. धाकटा चांगल्या माकााने पास होऊन कॉलेजला जाऊ लागला. विक णी
तो घेऊ लागला. यि तं रा ाच
ं ी तब्येत वबघडू लागली. सरु े ि ज ळच राहत
असल्यामळ
ु े घरी जाणे येणे होतच असे. कधी ाटे र तर कधी मल
ु ीला
आणण्यासाठी. अनरु ाधा आवण यि ंतरा यांच्यातील दरी ाढत होती. त्यांच्या
संियी मनाने अनरु ाधाच्या सारखे काही कारण काढून संध्याकाळी मंवदरात जाणे,
वकं ा भाजी आणण्यास जाणे, तेही डोक्यात फूल घालनू हे पटत नव्हते. कधी ती
िेजारी जाई. वतचा उद्देि त्याच त्याच ाता रणात राहून सडण्यापेिा ेगळ्या
ाता रणात जाऊन मनाला उभारी वमळा ी, ऊजाा वमळा ी हा होता. यि ंतरा
यांना डॉक्टरकडे जाऊन चेवकंग करून आणले. ती सहजच त्यांना म्हणाली
“अहो मी जरा सधु ाकडे जाऊन येते वतने बोला ले आहे.”
“आता काय कारण आहे. सारखी आपली बाहेर असतेच. कधी ज ळ बसनू
बोललीस? तल
ु ा काहीच ाटत नाही”यि ंतरा
“काय म्हणालात? मी व चारात नाही, बोलत नाही? काय बोलायचे, कधी
तमु च्याकडे कामगार व्यवतररक्त दसु रे व र्य असतात? नाही तर बसनू दसु रे काही
सचु त नाही..............”
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“मी न रा आहे. तल
ु ा कळले पावहजे.”
“मग तमु चे करते कोण? मीच ना? माझ्या मनाचा कधी व चार के लात? जे
सख
ु ह े असते ते कधी वदले नाही आता तर काय? नाहीच..... कधी तमु च्या बँकेच्या
रे कोडा र माझी पत्नी म्हणनू Joint खाते उघडले? तरी मी काही बोलले नाही. माझे
ह े नको ते कधी व चारता? “अनरु ाधेचा एकदम बांध फुटला, इतक्या वद साची
ाफ बाहेर पडून गेली. तरी घरात कुणी नव्हते म्हणनू बरे .
व जय तेव्हढ्यात घरी आला. अनरु ाधेने झटकन व र्य बदलनू , बेवसनमध्ये
जाऊन तोंड धतू म्हणाली “अहो तम्ु ही चहा घेणार का? व जय त?ू ”
आजारपण काही कमी होत नव्हते. सरु े ि सटु ी र गोव्याला गेला होता. तो
गोव्यात असताना यि तं रा गेल्याचे त्याला फोन र कळले. घरी आल्या र तो
भेटायला गेला. गेल्यानंतर पररवस्थती आणखी वबकट झाली. िेजारीच कंपनीतील
त्यांच्या वमत्ाने स ा फॉमा भरून कंपनीत वदलेत.कंपनी कायदेिीर देणी ही बँकेत जमा
करणार, ती किी काढायची हा प्रश्न वनमााण झाला. अनरु ाधाने ही गोष्ट सरु े िला
सांवगतली. त्यांच्या दोन बँकेतील दोन्सही खात्या र joint खाते नव्हते. बँकेतील
अवधकारी कायदेिीर ारस कोण म्हणनू कोटााचे ारसाहक्क सवटावफके ट
(Succession Certificate) मागू लागले. ते कसे वमळ ायचे हा प्रश्न होता कारण
ते वमळण्यास दोन तीन र्े जातात. तो पयान्सत घर कसे चाल ायचे हा गंभीर प्रश्न
होता. सरु े िने एका बँकेच्या संचालक मंडळािी बोलनू पावहले पण त्यांनी कायद्या र
बोट ठे ले. त्यांचे काहीच चक
ू नव्हते. अिा अनेक के सेस वनमााण होतात आवण
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वनयमच्याबाहेर जाता येत नाही. आयष्ु यात जर चांगले काम के ले असेल तर परमेश्वर
कुठल्या रूपात उभा राहून मदत करतो. जर पैसे नाही वमळाले तर घरी फार वबकट
पररवस्थती वनमााण होईल. काही ही करून काम कायदेिीर प्रविया टाळून के ले
पावहजे.सरु े िने एका अवधकारी कमाचार्याला व श्वासात घेऊन ही अडचण
सांवगतली. त्या अवधकार्याचे ना एका मोठ्या व्यक्तीने सचु ले होते आवण तीही
बँक अवधकारी यांच्यािी बोलली होती. अनरु ाधा ही सरु े ि बरोबर होती. अवधकारी
याला खरोखर दया आली. त्याने कुणाला कळणार नाही ह्या चना र कुठलीही
अपेिा न करता मदत करायचे मान्सय के ले.
“ वडलांची सही कुणाला करता येते का?”
सरु े ि अनरु ाधेकडे बघत बसला. वतला त्याने व चारले. व जयला वडलाच
ं ी
सही हुबेहूब करता येते असे सांवगतले. वतने अवधकारी याला सांवगतले.
“एक काम करा. मरणाच्या अगोदरच्या तारखेचे त्यांच्या ना ाचे पत्
बन ा,त्यात तमु चे ना joint खातेदार करायचे आहे असे म्हणा,तमु ची specimen
सही करा आवण त्याची सही वडलांच्या ना े घेऊन बँकेत आणनू द्या. मग खात्या र
तमु चे ना चढ ता येईल. तम्ु हाला पैसे काढून खाते सरू
ु करता येईल. आधी तमु चे
यजमान गेले आहेत हे बँकेत बोलू नका.”सरु े िने त्या व्यक्तीचे खरच मनोमन आभार
मानले. बँकेत असल्यामळ
ु े त्याचे चरण धरता येत नव्हते पण खरे च जी पररवस्थती
वनमााण झाली होती त्यातनू मागा वनघाला हेच मोठे काम त्याने के ले होते. परमेश्वरच
सािात त्याच्या रूपात अ तरला.
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सरु े िने ताबडतोब तसे पत् बनव ले. अनरु ाधाला बरोबर घेऊन स ा कागद पत्े
बँकेत आणनू वदली. एकदाचे काम झाले हा आनंद गगनात मा ेना.घराची तातडीची
वनकड भागली होती.
अनरु ाधाची मल
ु े कती स रती झालीत लनन होऊन सख
ु घरात बरसू लागले.
अनरु ाधाही नात डं ामं ध्ये रमली. मल
ु े वतला ह े नको ते व चारात होती. सनु ाही
चांगल्या होत्या. तरी त्या कामपरु त्या बोलत असत. मल
ु े कुठे ही जायची झालीत तर
आईला फक्त सांगत. एकदा दोघा भा ंडांनी 15 वद स महाबळे श्वर येथे जायचे
ठरव ले.सनु ंदाने व जयला आई बाबतीत व चारले
“अरे त्या कुठे राहणार? “
“अरे हो वतला काय ाटेल. आपण जात आहोत. वतला कोठे च जायला
वमळाले नाही.”व जय,”मी असे करतो अभयिी बोलतो. तो अभयिी बोलला.
अभय म्हणाला मी मीराबरोबर बोलतो. अभयला मीरे चा स् भा माहीत होता. वतला
नेहमी ेगळे पण ह े असते. न राबायकोच्या बाबतीत आई डील,सासू सासरे ह्यानं ा
स्पेस द्या ी पण आपल्या स ास् ात त्यांनी सारखे येऊ नये ह्या व चाराची.
अभयने मीरे ला व चारले, “मीरे हे बघ आपण वफरायला जातो आहोत.
त्या ेळी आपल्या मल
ु ांना आजी लागते म्हणनू आपण आईला नेले तर?”
“अभय! तल
ु ा कळते का काय बोलतोस? अरे आपल्याला काही एकांत ह ा
की नको.? आपले घर म्हणजे दोन बेडरूम हॉल वकचन. एका खोलीत भाऊजी
एकात आपण आवण आई मल
ु े सारखी येऊन जाऊन वफरत असतात. हॉल मध्ये
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कधी आपण बसलो आहोत? आपण ेगळा ब्लॉक घेऊ िकत नाही कारण तम्ु ही
दोघांनी ह्या घरासाठी कजा काढले आहे. दोघेही कामा र जातो. आपल्या बरोबर
नको. ह े तर त्यानं ा आपण रॅ ल कंपनीबरोबर पाठ ,ू ”
अभयने व जयला स ा सांवगतले. त्यांच्यासमोर आईला कसे सांगू असा प्रश्न
पडला. दोघानं ी आईला सांगायचे ठरव ले. आई टीव्ही बघत बसली होती.
“आई अग आम्ही स ा महाबळे श्वरला जाऊ म्हणतो. बरे च वद सात गेलो
नाही बाबा गेल्यापासनू ”व जय
“मग मी काय सागं ?ू मल
ु ांना माझ्याकडे ठे नू जाणार आहेस का?”अनरु ाधा
“नाही आई. मल
ु ांना आम्ही घेऊन जाऊ”अभय
“जा ना. मी राहीन घरी एकटी”
“आई मी सरु े ि मामाला सागं नू जातो म्हणजे तो येऊन जाऊन राहील”
व जय
“काही नको मी समथा आहे. मी सांवगतले तरी तो येईल त्याची काळजी नको.
अरे पण मला काही पैसे देऊन जा. म्हणजे घर खचााला होतील.”अनरु ाधा
“अग मी मीरे कडुन घेऊन देतो.”अभय
“का रे स ा तल
ु ा बायकोला व चारायला लागते. आईसाठी तू वनणाय घेऊ
िकत नाहीस का? “अनरु ाधा. व जयने आईला पैसे वदले. अभयचा चेहरा गोरामोरा
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झाला. अनरु ाधेचे बँक अकाऊंट जरी असले त्यात अगदीच थोडे पैसे होते. वतने
मल
ु ांसाठी ब्लॉक घेण्यासाठी पैसे वदले होते. पवहले घर व कून हेही पैसे वदले. दोघांनी
लोन घेऊन मोठा ब्लॉक घेतला. दोघानं ीही आपआपल्या बायकांची ना े जाइटं
अकाऊंटला ठे ली होती. वतचे ना कुठे च नव्हते. अभय व जय स ा महाबळे श्वरला
गेलेत. अनरु ाधा एकटीच घरी रावहली. वतने फोन करून सरु े िला सांवगतले.
सरु े ि घरी आला. अनरु ाधा घरात चहा करण्यासाठी गेली. हॉल मध्ये दोघे चहा
घेत बसले.
“काय रे मल
ू मोठी झाली की आपल्याला स्थान नसते. स ा आपआपल्या
व श्वात मनन. आधी हे असे तर्हे ाईक होते म्हणनू एकटी आता मल
ु ांचे व श्व ेगळे
म्हणनू एकटी. नात डं ाच
ं ी सोय म्हणनू घरी राहायचे. बाहेर जाण्या र बधं ने
येतात.”अनरु ाधा
“काय करणार? जी न हे असेच असते. दोन वपढ्यांमद्धे अंतर राहणार. पण
तू तल
ु ा काय ह े नको हे स्पष्ट सागं . “
“काय सांगणार. दोघे ज ळ तर ह ेत बसायला. “अनरु ाधा
“हे बघ मला एक सचु ा से े ाटते. तल
ु ा काय ाटेल हे माहीत नाही. तझु े
य आतािी 55 आहे. तू आता गे ळा बदलत्या जगाबरोबर व चार करा ा असे
ाटते.”सरु े ि
“म्हणजे? तल
ु ा काय म्हणायचे आहे? ”
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“तू आता कुणाची सोबत, आधार म्हणनू साथीदार िोधायला ह ा.”सरु े ि
“मल
ु े काय म्हणतील “
“त्याची तू का वचतं ा करतेस?”सरु े ि “हे बघ तल
ु ा एक काही तरी पयााय
वन डला पावहजे.”
“तू म्हणतोस ते बरोबर आहे. ह्या यात हा व चार करताना व्यवक्त किी
असेल. पू ीसारख झाले तर? “अनरु ाधा
“तझु ी तयारी असेल तर माझ्या पाहण्यात एक व्यवक्त आहे. गजानन
कुलकणी 50 र्ााचे, राहायला ठाणे येथे आहेत. चांगली आहे. मल
ु े परदेिात
वस्थरा ली आहेत आवण त्यांना इथे यायचे नाही. श्री गजाननरा ाना भारत सोडायचा
नाही. जबाबदारी नाही. घर मोठे आहे. रवसक आहेत.”सरु े ि
“तल
ु ा काय ाटते? मल
ु ांना कसे सांगायचे.”
“ते नंतर बघ.ू आधी भेटून,पाहून सारे समजनू घे.
सरु े ि आवण अनरु ाधा मल
ु े महाबळे श्वरला असताना श्री गजानन कुलकणी यांना
भेटली. अनरु ाधा आवण श्री गजाननरा ाच
ं े मनमोकळे बोलणे झाले.
“माझे घर, काय थोडे पैसे असतील त्या र मल
ु ांचे काहीही हक्क नाही.
मल
ु ांना सांवगतले आहे त्यांनी ही तसे वलहून वदले आहे. त्यांची माझ्या लननाच्या
वनणायाला संमती आहे. नात्यात काही ही वबघाड होणार नाही.”गजाननरा
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“माझ्याकडे काही नाही. एक लाख ठे आहे घर मल
ु ांच्या ना ा र आहे. “
“मला काहीही नको तमु चे. हो! एक गोष्ट सांगतो हे स ा मी आहे तोपयांत
माझ्या ना ा र. गेल्या र तमु च्या ना े होईल. एकगोष्ट आपण पक्की लिात ठे ली
पावहजे हे स ा आपण एकमेकांमध्ये वकती एकरूप होतो ह्या र तीन एक र्ाानी वनणाय
घेऊ. दोघेही गेल्यानंतर हे स ा चांगल्या संस्थेला दान देऊ. तसे आपण दोन्सही मल
ु ांना
वलवखत स् रुपात देऊ आवण कुठल्या संस्थेला द्यायचे हे आगाऊ कळ .ू आपण
एकमेकांच्या मल
ु ांकडे जाऊ-येऊ िकतो.”
अनरु ाधेला हे पसतं पडले. वतने सरु े ि समोर मान्सयता वदली. आता मल
ु ानं ा कसे
कळ ायचे हे सरु े ि अनरु ाधाने ठरव ले. मल
ु े आल्या र स ाांना एकवत्त सांग.ू नंतर
श्री गजाननरा आवण मल
ु ांची भेट घड .ू श्री गजननरा ाना हे मान्सय पडले त्यांनी ही
त्याच्ं या मल
ु ांना कळव ले.
महाबळे श्वरला मीरे नेच जे ताना व र्य काढला.
“आपण आईचें दसु रे लनन करून वदले तर त्यानं ा ही जोडीदार लाभेल.”
“असे का? राहतील की आपल्या घरी आपल्या मल
ु ांना आजी लागतेच ना?
त्यांना काय ाटेल “? सनु ंदा
“आपण आपल्या मल
ु ाच
ं ी काळजी घेतली पावहजे. त्यांना किाला
त्ास?”मीरा
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“अरे तम्ु ही काय बोलता? वतला काय ाटेल “व जय “वतने हालात वद स
काढलेत. वतला सख
ु वमळाले पावहजे”. व जय
“खरे सख
ु त्यांना चांगला हक्काचा माणसू वमळाला की वमळे ल. आपण
काही त्यानं ा अतं र द्यायचे नाही. आपण भेटायचे. सबं धं ठे ायचे.”मीरा
स ाांचे एकमत झाले. दोघींनी योनय ेळी वनणाय घेऊन आईिी बोलायचे
ठरव ले. स ा घरी आली. वद स सरत होते. सरु े ि आवण गजाननरा ठरल्याप्रमाणे
अनरु ाधेच्या घरी आलेत. मल
ु े घरीच होती. स ा गपपा झाल्या र अनरु ाधेने सनु ाना
आवण मल
ु ांना स ा गोष्ट सांवगतली. आधीच हे ठरव ले होते. कुणी काही खचा
करायचं नाही. स ा ारसा हक्क इ. ठरव लेले आहे. ते सगळ्यानं ा दाखव ण्यात
येईल. वतची तयारी आहे हे कळव ले. चांगला महु ूता बघनू श्री गजाननरा , त्यांचा
ज ळचा वमत्, सरु े ि आवण अनरु ाधाकडील मल
ु े आवण वतच्या बवहणी यांच्या समि
व ाह नोंदणी पद्दतीने झाला. अनरु ाधेच्या पू ीचा िेजारी आवण मैवत्णीला
अनरु ाधेला आता खरे सख
ु वमळाले हे पाहून समाधान ाटले. घरचा उंबरठा
ओलांडताना अनरु ाधेला गवह रून आले. यि ंतरा ांच्या फोटोकडे जाऊन, “िमा
करा. मला पयााय नव्हता. साथी वि ाय राहू िकत नाही. मायेचा हात कोण
वफर णार?
अनरु ाधा नात ांज ळ जाऊन त्यांचे पापे घेतले. त्यांना ज ळ घेत “येते मी
बाळांनो. आईला त्ास नाही द्यायचा. हे पहा पोरांनो, मल
ु ांना पाठ ा ठाण्याला. तम्ु ही
येत जा.”मल
ु ांनी सनु ानी आवण नात ानी आजी आजोबाच्ं या पाया पडले.
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“मल
ु ांनो तम्ु ही या. घर तमु चेच आहे.”गजनांरा ानी अनरु ाधेच्या पाठी र
हात ठे नू , मल
ु ांना टाटा करत दोघे चालू लागले. िेजारी सद्ध
ु ा गवह रले. अनरु ाधेला
खरा जोडीदार वमळाला.
सरु े िही दोघांना हात हल त वनरोप देऊ लागला. डोळ्यात उतराई झाल्याचे
आनंदाश्रू होते.
***********************************
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रणागं ण, ल अंकुि वद ाळी अंक २०१६

कोंडी
योगेि कामा रून घरी आला नाही म्हणनू चंद्रकला वखडकीतनू ाटेकडे डोळे
ला नू बसली होती. बाहेर थडं ी होतीच, त्यातनू पौवणामा असल्यामळ
ु े लक्ख
चांदणेही पडले होते. कॉम्पलेक्सच्या कंपाऊंड मध्ये रातराणी फुलली होती. पवहल्या
माळ्या र असल्यामळ
ु े त्याचा ास दर ळत होता. योगेि हा वबल्डर कडे नोकरीला
होता. तो अक्कौंट्स माके वटंग ही बघायचा त्यामळ
ु े नेहमी उविरा येणे हा प्रकार
वनत्याचा होता. चंद्रकलाचे लनन होऊन दोन आठ डेच झाले होते. प्रेम व ाह
नोंदणी पद्धतीने झाला होता. दोघेही कॉलेज मध्ये एका गाात होते. साधी, सा ळी,
घर कामात चागं ली आईची ही अपेिा योगेिने जपली होती. परंतु घरात काही
कळ ले नव्हतं. डील मात् स् तं:हून कळल्यानंतर रवजस्रारच्या ऑवफस मध्ये
आले होते हे ही योगेिने चद्रं कलेला सावं गतले नव्हते. आई बाबतीत तो काही
बोलला नाही. लननानंतर तो वमत्ाने बक
ु के लेल्या हॉटेल मध्ये वद सासाठी उतरला
आवण तेथनू च दोघे 8 वद सासाठी उटीला गेले. घराव र्यी काहीच तो बोलला
नव्हता. तेव्हढ्यात योगेि येताना वदसला. अधीरपणे ती दर ाजा उघडण्यासाठी
धा ली
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“वकती उिीर? आपले लनन झाले आहे हे व सरून गेले ाटते रा साहेब”
? त्याची बॅग घेऊन घरात गेली.
“अग नाही ग! कसा व सरे न? पण काय करू मालक, वगहााइक फ्लॅट
बघण्यासाठी आले होते. त्यांना पट ण्यात ेळ गेला. 10 वद स रजे र होतो. वनघता
येत नाही त्यातनू त्याचे उपकार...”बटू काढून तो कपडे काढू लागला. काढता काढता
“अग व नोद कुठे गेला? घरात वदसत नाही?”
“भाऊजी वमत्ाकडे झोपायला जातो असे म्हणालेत.”
“तू अड ले नाहीस? गॅलरीत झोपला असता एव्हढी मोठी आहे. हॉल ही
आहे. बाबा ही नाहीत इथे”योगेिला बाबांव र्यी बोलनू गेलो ही चक
ू झाली असे
ाटू लागले. त्याला काही लप ायचे नव्हते पण योनय ेळ आल्या र सांगायचे होते.
“अग मी आंघोळ करून घेतो. तू जे लीस का? ”
“किी मी जे ेन? एकट्याला जे ा ेसे ाटेल का?”
योगेि आंघोळ करून आला. जे ण झाली. योगेिने बेडरूम मध्ये गेल्या र
हळूच बॅगेतनू आणलेला गजरा काढून उिी खाली लपव ला.त्याला चंद्रकलेला
आश्चयााचा धक्का द्यायचा होता. सगळे आ रून ती बेडरूम मध्ये आली.
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“आज रातराणी काय मस्त फुललेली आहे. सु ास आपल्या घरात येतो.
पौवणामेचे चांदणेही. घरातनू चांगले वदसते. बघा ना आपल्या घरात ही पहुडले
आहे.”चंद्रकला
“घरात चंद्रकला म्हणजे चांदणे येणारच. “त्याने वतला ज ळ घेत हातातील
गजरा ेणीत माळू लागला.
चंद्रकलेला न ल ाटले हे अनपेवित गजरा माळणे. योगेि रवसक आहे हे
वतला आजच कळले.
“हे करण्यासाठी तम्ु ही भाऊजींना वमत्ाकडे पाठ ले ाटते.”ती योगेिच्या
वमठीत व सा ली.
“नाही ग! तोच म्हणाला मला फोन र. मी नाही का म्हण?ू मला खरा एकांत
ह ा होता मोकळे पणासाठी”चंद्रकलेच्या चांदण्यात तो आकंठ तृप्त होत होता.
मोगर्याची फूल स ाांगा रून वफरत होती ती सख
ु ा त होती. वतचे मन मात् घरा र
आई वडलांची पाटी असनू ही ते लननाला का आले नाहीत ह्याचा व चार करत
होते.वतला ते व चार ासे ाटत होते. वतच्या आई वडलांनाही हे कोड होते. प्रेम
र्ाभर चालले होते. एकुलत्या एक मल
ु ीच्या”करीन तर ह्याच्यािी”हट्टामळ
ु े
त्यांनी योगेि व र्यी जास्त मावहती काढली नव्हती. योगेि तसे वदसायला चांगला
कष्टाळू धडपडया होता.
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चंद्रकलेचे आई डील वचंतेमळ
ु े लननाबद्धल योगेिच्या मागे लागले होते.
योगेिने फक्त डील पोवलस खात्यात असनू ते 1.5 र्ाात वन तृ होतील, घर घेतले
आहे. नाविकला आजी असते वतथे लहान घर आहे. एव्हढेच सावं गतले. त्याने
चांगला महु ूता पाहून एके वद िी अचानक लनन रवजस्टर पद्धतीने करायचे असा
वनणाय चंद्रकलेच्या घरी येऊन सांवगतला.ठराव क माणसेच सह्या करण्यासाठी
येतील. गदी नको. नंतर सोईस्करपणे पजू ेचे बघ.ू चंद्रकलेच्या आई वडलांनी लनन
ल कर होत आहे म्हणनू जास्त खोलात गेले नाहीत. त्याच्या आई वडलांची समंती
असेलच असे गृहीत धरले.
“योगेि बाबा कुठे आहेत. ते येणार की नाही.”योगेिच्या सासर्यानं ी
तेव्हाढ्यात व चारले. हा प्रश्न त्यांनी ते अवधक तपासासाठी बाहेरगा ी आहेत के व्हा
येतील हे सांगता येत नाही. आईबद्धल त्याने टाळले. मी सागं ेन बाबानं ा नतं र.
हया रच संभार्ण अधा ट सोडून वदले होते हे चंद्रकलेला ठाऊक होते.
“अरे आपण तझ्ु या आईबाबांना कधी भेटायचे? त्यांच्या पाया पडायला ह े
”चद्रं कला हळू कानाला ओठ घासत म्हणनू गेली
“जाऊ ग. ठर .ू बघ.ू “तो वतला अवधक ज ळ ओढू लागला. वतच्या वमठीत
हळू वनद्राधीन झाला. उन्सह अंगा र आली तरी योगेि हांतरूणा र होता हे पाहून
चद्रं कला त्याला उठ ायला आली तसे त्याने वतला ज ळ ओढले.

106

डोहाचे अतं रंग

अरव दं रा. बधु कर

“ए परु े ह! कामा र जायचे आहे ना तल
ु ा. मला डबा करायचा आहे. व नोद
भाऊजी आंघोळ करत आहेत.”व नोद घरी आहे हे ऐकून तो झटकन उठला. दोघेही
एकदम नेहमी प्रमाणे बाहेर पडले.
“अरे व नोद! अरे आईबाबांना ही भेटायचे म्हणते. तू काही बोलला काय
वहला? योगेिने व र्य काढला.
“नाही मी कसं बोलेन? घेऊन जा, काय करणार? के व्हा ना के व्हा तरी
कळणारच. खरे सागं नू टाक”व नोद
दोघेही आपापल्या रस्त्याला लागले. योगेिचे मन थार्या र नव्हते. चंद्रकलेला
काय आवण कसे सागं ायचे हा प्रश्न होता. र्ाभरात घटनाच तिा घडून गेल्या होत्या.
पा साची मसु ळधार सर कोसळून स ा वचखल व्हा ा तसे साचलेले योगेिच्या मनात
येऊ लागले. योगेि, व नोद लहानपणापासनू आईबाबा मधील भांडण पहात
आलेली होती. व नोदचा जी आई र जास्त होता. आई त्याच्यािी जास्त
बोलायची. तो वडलांचा वतरस्कार करीत होता. योगेि समजतू दार स ाांना समजा नू
घेत भांडणे वमट ायचा. ह्या ाता रणामळ
ु े दोघांच्या वििणा र पररणाम होत असे.
तरी ते दोघे विकत होते. भांडणाचा पररणाम आई र जास्त होत होता. आजी
आल्या र दोघींमध्ये जास्तच भांडणे होत. भांडणे का होत आहेत ह्याचे खरे कारण
काय हे मल
ु ानं ा कळत नव्हते. एक वद स व नोद घरीच होता. त्याला आईचे िब्द
काना र पडले
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“त्यांना मी पसंत नव्हते तर का तम्ु ही लनन ला ले? “आई
“अग तू काय बोलतेस? मी कधी असे म्हटले का? तल
ु ा मी एव्हढेच म्हणते
सगळ्यांना समजनू घे. तो माझें, बवहणेचे करतो त्यात काय झाले? “आजी
“माझ्या कडे कुठे लि असते? मला कधी साधी ेणी आणत नाहीत. ताई
आल्याकी सारखे त्यांच्यामध्ये, त्यांना ेणी आण, त्यांना घेऊन जा. त्यांच्या घरी
जाऊन बस. मल
ु ासं ाठी काही कर “आई
“अग तो त्याचा स् भा आहे.”आजी
“तम्ु ही त्यांचीच बाजू घ्या. पर ा अपघाताच्या तपासाचे वनवमत्त करून
बाईला वसनेमा पाहायला घेऊन गेलेत. हे िोभते का?”
“कुणी सांवगतले तल
ु ा “आजी
“कुणी काय? त्यांनीच. अंगाला परफ्यमू चा ास येत होता. मी त्यांना उिीर
का झाला? खोदनू व चारले तेव्हा सांवगतले. आई ह्याला तपासाचे काम म्हणतात?
“
“अग त्याने मजा के ली असेल! जो करतो तो बोलेल का? “आजी
“तम्ु ही मल
ु ाचीच बाजू घेणार “आई
आजीला काहीच समजेना. ती जन्सु या ळणाची 70 ची अविवित बाई. व नोद
मात् चपापला. डील पोवलस जरी होते तरी त्यांना कव ता करण्याचा नाद होता.
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मल
ु ांमध्ये वमसळत असत, वमत् मंडळीत कव ता म्हणत असत, घरी कायािम होत
असे. बाहेर ते मोकळे होते. त्यांच्या कव ता प्रेम भरल्या रोमॅवटक
ं होत्या. कायािम
असला की आईला घरी मदत करीत असत. खाकी दीतही वहर ेपण जपले होते.
व नोद त्यांच्या मागा र रावहला. व श्वासू वमत्ांनाही सांगनू ठे ले होते. त्यांनी छडा
ला ण्याचा वनश्चय के ला. डील आजी होती तो पयान्सत घरी जे त. दोघामं धील अंतर
ाढत गेले. ते बाहेर परस्पर जे नू येऊ लागले. एकदा सकाळी रात्पाळी करून घरी
आले. आईला बरे नव्हते. योगेिने चहा करून वदला. योगेिला ते दादा म्हणत
“दादा काय झाले आईला? डॉक्टर कडे घेऊन जा. पैसे काढून ठे तो.”
“जाऊन आलो. डॉक्टरनी टेस्ट करायला सांवगतल्या आहेत. पाच हजार
लागतील असे म्हणाले”योगेि
“पैसे बँकेतनू काढ. मी चेक र सही करून ठे तो. पण घेऊन जा वतला.
हयगय करू नको. मला बदं ोबस्त आहे. मला लगेच दपु ारी जे नू जायचे आहे.”
“बाबा मी डाळभात करे न. बाकी कसे...करायचे “योगेि कचरतच बोलला
“अरे आपल्या छोटू व नोदला सागं पोळीभाजी कें द्रातनू आणायला. कसे
तरी चाल .ू मी जे ेन बाहेर ह े तर.”योगेि व नोदकडे बघत रावहला.
लक्ष्मणरा बायको ज ळ जाऊन बसले. ताप आहे का गळ्याला हात ला नू
बवघतला. मल
ु े हे पाहतच होती.
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“काळजी करू नको. पैिाची वचंता करू नको. मी जरी भांडलो तरी टोकाचा
गैरसमज करू नको. मी गजरा जरी नाही आणला तरी तल
ु ा ह े नको ते बघतो ना?.”
“दादा अरे आपण न ीन घर बघ.ू तू बघ ना तझ्ु या मालकाला व चारून काही
भा कमी होईल का? हे घर व कू आवण न ीन घेऊ. मी कजा काढीन. अजनू 1.5
र्े आहेत थोडे पेंिन मोडेन. पण घर मोठे घेऊ म्हणजे ेगळी रूम व श्रांतीसाठी
वमळे ल.”
“आता काय उपयोग िे टची ेळ...?”अनसु यू ा हळूच तोंड वफर नू बोलनू
गेल्या. कुणाला ऐकू गेले नाही पण लक्ष्मणरा ानी ऐकले.
व नोद आवण योगेिला वडलांच्या बोलण्याचे आश्चया ाटले. जे आईला
विव्या घालणारे , कधी कधी आपली सव ास बंदक
ू काढून स् त: र रोखनू धरणारे
हेच का? काही कळत नव्हते. लक्ष्मणरा आवण अनसु यू ा दोघेही कधी बोलत तर
कधी भांडत. कधी कधी दोघेही बाहेर स्कूटर र जात असत. दोघांनाही
आई वडलांमध्ये असे का हे कळत नव्हते. लक्ष्मणरा त्यांच्या ग्रपु मधे आई व र्यी
गा-हाणी सागं त तर आई ही वतच्या मैवत्णीमध्ये बाबावं र्यी सागं .े लक्ष्मणरा ानी
आई फार संियी आहे, प्रत्येक वठकाणी सारखा संिय घेते. वतला आई बहीण कोणी
नको. असे काही बाई सांवगतले. आईने तर मैवत्णींना हे बाहेर मीच किी ाईट,
समजनू घेत नाही. वहला कोणी नको असते असे भा ना ि होऊन सांगत वफरतात
आवण ते लोकांना खरे ाटते. िेजारीही “यांच्यात काय खरे आहे, कोण खरे कोण
खोटे”गोंधळून गेलेत. लक्ष्मणरा ानी ग्रपु मधल्या ज ळच्या वमत्ाकडे बाईला
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वसनेमाला घेऊन गेलेत याची कबल
ु ी वदली. त्यांच्या दृष्टीने ती एका आरोवपत
व्यक्तीची बायको होती, वतला मदत ह ी होती. ती ही गळ्यात पडली होती.
ज ळच्या िेजार्यानं ी त्यांची खाजगी बाब म्हणनू जास्त लि वदले नाही. एकदा
कहर झाला. व नोद, लक्ष्मणरा आवण अंनसु यू ाबाई अगदी ज ळ असलेल्या
िेजार्यांच्या घरी गेले. मध्यरात्ी पयान्सत दोघांमध्ये समेट करण्याचा प्रयत्न के ला.
किीबिी समजतू काढली. लक्ष्मणरा बायकोकडील भाऊ ही त्यांच्या स् भा ा
व र्यी संियी असेच म्हणत हे ारं ार िेजार्यानं ा सांगत असत. लक्ष्मणरा ांनी
पडते घेऊन जास्त ताणले जाऊ नये म्हणनू चागं ले राहण्याची हमी वदली.
अनसु यू ाबाईची
ु े हॉवस्पटल मध्ये दाखल करा े
ं तब्येत जास्तच वबघडली. कॅ न्ससरमळ
लागले. लक्ष्मणरा फार टेंिनमध्ये आलेत. नोकरी र सट्टु ी घेऊन ते हॉवस्पटलमध्ये
अनं सु यु ाबं रोबर राहू लागलेत. मल
ु ेही फार हबकली होती. ती आईची वचतं ा करू
लागलीत. त्यांनी न ीन मोठा ब्लॉक घेऊन, राहायला गढु ीपाडव्याला गेलेत आवण
अनसु यू ाबाई आजारी जास्त झाल्यात. न ीन घर लाभदायी झाले नाही असे
नाते ाईक म्हणू लागले. त्याकडे कुणी लि वदले नाही.
“दादा, छोटू आता आपल्याला वतघांना सांभाळून घेतले पावहजे. तम्ु ही
घराकडे बघा, कामा र जा मी हॉवस्पटल मध्ये बसेन. मी आहे काळजी करू नका.
होईल बरी ती.”हे ाक्य म्हणनू लक्ष्मणरा ानी तोंड वफरून आ ंढा वगळून अश्रु
पसु ले.
“बाबा खरच आई बरी होईल? डॉक्टर काय म्हणाले? लप ू नका “योगेि
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“काय सांगू बाळांनो. कस सांग”
ू
“नाही खर सांगा. आम्हाला वतची अ स्था बघ त नाही.”व नोदच्या
डोळ्यात अश्रु उभे रावहले.
लक्ष्मणरा ानी दोघांना ज ळ घेतले. “डॉक्टरनी ही िे टची स्टेज आहे.
जास्तीतजास्त दोन –तीन महीने.”हे सांगताना हुदं का फुटला. स् त:ला सा रत
दोघांच्या डोक्या र थोपटत त्यांना धीर वदला.
“दादा तझ्ु यासाठी मल
ु गी पावहली होती. माझी इच्छा होती आईच्या हातून
अिता पडाव्यात. वतच्यासमोर सनू या ी. दै ाने स ा फासे वफर ले.”मल
ु ाजं ळ
आजी आवण मामी येऊन रावहली होती. मल
ु ांचे मामा येऊन जाऊन असत.
अनसु यू ाबाई मवहनाभरात स् गा ासी झाल्यात. घरात कसे करायचे हा प्रश्न
पडला.स ाजण आपआपल्या घरी गेलेत. योगेि व नोद कामा र जात होते.
लक्ष्मणरा ाची नोकरी विफ्ट मध्ये होती. घरी स् ैपाकाला बाई ठे ली. ती दोन्सही
ेळा ती येऊन करून जाई.
लक्ष्मणरा ाना एकटेपणाचा ैिाख भाजनू काढत होता. सहा मवहन्सयांनंतरचे
वन तृ ीचे मळभ आताच वदसू लागले. मल
ु ेही ाता रणामळ
ु े दरु ा ली होती. आई
होती म्हणनू मोट बाधं लेली होती. घर मात् त्याच्ं या आवण बायकोच्या ना ा र होते.
व नोद बाबांिी फटकून ागत होता. योगेि कामापरु ते बोलत होता. लक्ष्मणरा तरी
दोघांना काय ह े नको बघत होते. पैसे काढून देत होते.त्यांचा पोवलसी खाक्या काही
बदलत नव्हता. व नोद कंपनीच्या कामासाठी काही मवहन्सयासाठी परदेिी गेला.
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लक्ष्मणरा वन तृ ी नंतर काय याचा व चार करू लागले. त्यांनी आई आवण मल
ु ाच्या
ना े ठे लेली ठे मोडून पैसे लोन फे डण्यासाठी देण्याचे सचू ना योगेिला के ली. तो
काही तयार होईना.
“अरे दादा हे पैसे मी लोनमध्ये भरले तर मला पेन्सिन जास्त येईल. नाहीतर
ते ळते होतील पेन्सिन कमी येईल “
“अहो पण व नोदची सही लागेल त्याचे ही ना आहे, तो आता कुठे आहे?
“योगेि वचडून म्हणाला. लक्ष्मणरा ाना हे लिात नव्हते. त्यांनी मनातनू तो व चार
काढून टाकला.
लक्ष्मणरा आपल्या वमत् मंडळीत वदलखल
ु ास गपपा मारत. असेच एकदा
मडं ळातील वहतवचतं कांनी त्यानं ी एकटेपणाची खतं बोल नू दाख ताच त्यानं ा दसु रे
लनन करण्याचे सचु ले. अिोकने सचु ले,”हे बघा हा व चार करण्यास काहीच
हरकत नाही. अहो मल
ु ांचे व श्व ेगळे आवण या यातील एकटेपणाचे ेगळे .”
“तम्ु ही म्हणता ते खरे आहे. वहच्या भा ानेही असेच सचु ले “लक्ष्मणरा
“बघू आता पढु े काय होते ते. घरात ाद चालू आहेत अजनू . धाकटा परदेिात गेला
आहे. तो नेहमी माझा द्वेर् करतो. दादा तरी बरा आहे माझी बाजू तरी ऐकून घेतो.”
“मल
ु ानं ा व श्वासात घ्या अगोदर. त्यांचे व चार समजनू घ्या “अिोक
“मी माझ्या पोवलस स्टाइलने सांगेन. आताच सांवगतले तर ते ऐकणार नाहीत.
“
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“हा व र्य नाजक
ु आहे. त्यात मल
ु ांच्या भा ना आहेत. त्यांनी न ीन आईला
या यात स् ीकारले पावहजे. नाहीतर घोटाळा होईल. कोणी पाहण्यात आहे का?
“अिोक
“गा ाकडे एक आहे. अजनू काहीच नाही. आई काय म्हणते बघ.ू अजनू
नाही व चार के ला. कधी कधी ाटते वहची इच्छा आई म्हणनू मल
ु ाच्या डोक्या र
अिता पडल्या पावहजेत असे वतला ाटायचे म्हणनू लनन करा े का? व चार मनात
येतो. ही असताना दादाचे लनन करा े म्हणत होतो. पण तो दसु री नोकरी िोधत
होता.”लक्ष्मणरा .
काही वद स वनघनू गेले. योगेि एकदा अिोकला भेटला. “काका बोलायचे
आहे. घरी येऊ का? ”
“ये ना. काही काळजी करण्यासारखे नाही ना? बाबाच
ं ी तब्येत ठीक आहे
ना? “अिोकने व चारायचे म्हणनू व चारले. दोघे घरी आले.
“काका तम्ु हाला बाबा दसु र्या लनन करण्याव र्यी बोलले का? ते तमु च्यािी
स ा बोलतात म्हणनू व चारतो “योगेि
“नाही रे का काय झाले? “अिोक
“बाबा म्हणत होते मला. माझे मत जाणनू घेत होते. व नोद परदेिात आहे.
“
“तू त्याच्यािी बोलला का? “अिोक
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“नाही मी बाबांना सांवगतले तो येऊ दे. आल्यानंतर त्याच्यािी बोल.ू मग
ठर .ू आजीिी बोल.ू जर आधी यांचे लनन झाले तर माझ्या लननात मी काय सांग?ू
कस सांग?ू .”योगेि
“तू म्हणतोस ते खरे आहे. तू त्यांच्या बाजनू े व चार कर. त्यांना एकटे ाटते
ना? तमु चे लनन झाल्या र त्यांचे काय? “अिोकने त्याचे मन जाणण्याचा प्रयत्न
के ला.
“काका मी समजू िकतो पण व नोदला कोण सांगेल.? त्याला हे पटणार
नाही. या व र्या रून घरात आमच्या दोघांचे बाबाबरोबर मतभेद चालू आहेत.
बाबा समजण्यापलीकडे आहेत.आईला त्यानं ी कधी समजनू घेतले नाही.”
योगेि एव्हढे ाक्य बोलतो न बोलतो तोच लक्ष्मणरा उघड्या दर ाजातनू
अिोकच्या घरात आलेत. त्यांना कसे समजले कोण जाणे. अिोकच्या घरी त्यांचे
दसु रे वहतवचतं कही आले होते. त्यांच्या कुटुंबानेही अनसु यू ा आवण लक्ष्मणरा
यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा बराच प्रयत्न के ला होता.
“अरे ा! बरे झाले तम्ु ही आलात. तम्ु हाला कसे कळले हा इथे
आहे.”अिोक
“नाही सोसायटीतं आलो होतो तेव्हा याची गाडी खाली बवघतली म्हणनू
आलो “लक्ष्मणरा
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“बसा आपण सगळे एकत् बसनू मागा काढू.”अिोक
बराच ेळ चचाा झाली. दोघा बापलेकामं ध्ये ससु ं ाद एक ाक्यता होईना.
योगेि िे टी “बाबांनी सहा महीने थांबा. आईची घटना आताच घडली आहे. थोडे
िांत होऊ ध्या मग पाहू.”
“अरे दादा तझ्ु या आईची इच्छा होती आईला ाटत होते अिता सनु ेच्या
डोक्या र टाकाव्यात. म्हणनू मी हा वनणाय घेतला आवण लनन के ले”
लक्ष्मणरा त्यांना बोलायचे नसताना अना धानाने बोलनू गेले, आवण
योगेिचा हे ऐकताच स्फोट झाला.
“बघा हे काय म्हणालेत. ते लनन करून बसलेत. ह्यांनी आमचा व श्वातघात
के ला.आम्ही याचं ी मल
ु े. आई आताच 8 महीने झाले जाऊन ह्याच
ं ा व चार के ला
नाही.”योगेि “कसे यांच्या र व श्वास ठे ायचा? उद्या हे काही करतील “
“अरे तम्ु ही माझा व चार करता का? माझे मन कुणाकडे उघडे करू? घरात
कोणी बघायला नको का? “लक्ष्मणरा
“म्हणनू तम्ु ही आम्हाला न सांगता हा वनणाय घेतला? लनन करून बसलात.
आमची आई किी आहे आम्हाला ती किी ाग ेल हे समजायला नको.? हे काही
नाही तम्ु ही डील वह म्हण नू घ्यायला लाज ाटते. काही नाही आम्ही वतला घरात
येऊ देणार नाही. तम्ु ही कुठ वह जा. आम्ही वतला घरात घेणार नाही “योगेि
भा ना ि झाला. ओठ थरथरत होते.
116

डोहाचे अतं रंग

अरव दं रा. बधु कर

अिोक, सगळे घरातील िेजारी, लक्ष्मणरा जे करून बसलेत त्या र आ ाक
झालेत. अिोकला आश्चया ाटले जो माणसू अजनू व चार के ला नाही, बघू असे जो
म्हणत होता, तो हे कसे करून बसला.
“अहो लक्ष्मणरा ! काय हे! तम्ु हाला आधी सांवगतले होते तम्ु ही मल
ु ांना
व श्वासात घ्या. हा त्यांचा व श्वासघात आहे. तमु ची बाजू वकतीही समथानीय असली
तरी हा वन डलेला मागा योनय नाही.”अिोकने योगेिसमोर त्यांना सांवगतले.
“बघा काका हे कसे आहेत. आई म्हणत होती तेच बरोबर होते.”योगेि.
स ा आता काय बोलायचे. घडायचे ते घडून गेले. त्यांचा अतं गात मामला आहे.
उठून जाऊ लागले. तरी दोघांना समजनू घ्या.िांत रहा. अिा चार वहताच्या गोष्टी
सागं नू वनघनू गेलेत. काही वद सानं ी लक्ष्मणरा ानी कबल
ु के ले, लनन त्यानं ी गा ी
दे ळात के ले. ती गा ाकडची आहे. आईकडे राहते ते जाऊन येऊन असतात.
स ा आठव ल्यामळ
ु े योगेिचे कामात लि लागत नव्हते. हे कसे चद्रं कलेला
सांगायचे. वतला काय ाटेल ती काय भवू मका घेईल याचा व चार करू लागला. तो
ल कर घरी जाण्यासाठी साहेबांची अनमु ती घेऊन वनघाला. चंद्रकलेने आज स ा
कपाट साफसफ
ु करून ला ले. ला ताना वतला योगेिच्या कपड्याखाली बाईचा
फोटो वदसला. वतने आईचा फोटो असेल असे ताडले, संध्याकाळी योगेिला
व चारू. तेव्हढ्यात बेल ाजली म्हणनू दार उघडले. योगेि ल कर घरी आलेला
पाहून अ ाक झाली.
“काय आज ल कर स् ारी घरी आली.?”
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“तझु ी आठ ण झाली, तब्येत बरी नाही सांगनू वनघालो “
चहा वपऊन झाल्या र चंद्रकलेने आईचा फोटो काढला. दाख त व चारले,
“ह्या आई ना? फोटो का आत ठे ला होता? ’”योगेिला काय बोला े हे कळे ना.
त्याने स ा मोकळे पणाने सांगायचे ठरव ले.
“हो आई आहे. ती 8 मवहन्सयापू ी गेली”
“अरे मग हा फोटो कपाटात का? मला तल
ु ा सांगा ेसे ाटले नाही
लननाआधी? माझ्या आईबाबांना मावहती नाही त्यांना काय ाटेल?”चंद्रकला
“चक
ू झाली माझी. माझी गेले 8 महीने मनाची घालमेल चाललेली आहे.
तल
ु ा कसे आवण काय सांगा े? ह्या रून व नोद आवण मी बाबांिी भांडलो आहोत
त्यांनी दसू रा धक्कादायक वनणाय घेतला म्हणनू . म्हणनू लनन रवजस्टर पद्धतीने के ले.
मला दोघा आई वडलानं ा बोल ायचे नव्हते. “
“होय मला माहीत आहे. त्यांनी तम्ु हाला न सांगता दसु रे लनन के ले. ते घरी
आजच येऊन कपडे घेऊन गेलेत तेव्हा कळले.”बाबा येऊन गेलेत हे ऐकून तो चाट
पडला. घर त्याचं ेच होते. असे येणे अनपेवित होते.
“तल
ु ा काय ाटते त्यांनी बरोबर के ले? “
“अरे तू त्याच्ं याही बाजनू े व चार कर. घर बघायला कोण आहे. अजनू ते
काही जख्खड म्हातारे झाले नाहीत. त्यांना ही आधार ह ा ना? अरे जग बदलत
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चालले आहे. उद्या आपणही कदावचत त्या यात जाऊ. आपणा बाबतीत असे
घडले तर?”
योगेिला चंद्रके लेला काय बोला े हे कळे ना. एव्हढी ही समजतू दार! मी काय
कल्पना करीत होतो. माझी कोंडी तर फुटली आहे पण व नोद काय म्हणेल?
“तल
ु ा काय ाटते? त्यानं ी बरोबर के ले? “
“म्हणजे काय? अरे ते तझु े वकती झाले तरी बाबा आहेत. घर त्यांचे आहे.
त्या दोघांनाही घरी येऊ दे. मला आई डील ह े आहेत.”
“तझु े आईबाबा काय म्हणतील? त्यांना मी काहीच सांवगतले नाही.”?
“काही नाही. त्यांना उलट आनंद ाटेल. मी बाबा गेल्या नंतर फोन करून
स ा हवकगत सावं गतली आहे. त्याच
ं े ही तेच मत आहे. ास्त आपण स् ीकारले
पावहजे. तझ्ु या बाबांनी काही वद स आईकडे राहतील आपल्याला त्ास नको असे
म्हणनू गेलेत. आता वन तृ होणार म्हणनू रजा संप त आहेत “
योगेिला सख
ु द धक्के च बसत होते. आपण काय व चार करीत होतो आवण
काय घडत आहे.
“व नोदला सांगा े लागेल. त्याचाही व चार घ्या ा लागेल. नाहीतर गोंधळ
होईल. त्याचेही आयष्ु य आहे. हे घर अपरु े पडेल ”
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“अरे त्यालाही समजा .ू बघ.ू घराचे काय. माझ्या आई वडलांचे घर
ज ळच आहे. ते ही माझेच आहे ना. ेळ पडली तर तेथे राहू. नाती जप.ू ”योगेि
आनंदाने उडालाच. एव्हढे मन चांगले, मोठे आवण मी वकती खजु ा. त्याने वतला
ज ळ घेत “आय ल यू “मी भानय ान आहे अिी जोडीदारीन वमळायला”म्हणत
प्रेमाचा र्ाा के ला.
सध्ं याकाळी दोघानं ी व नोदला घडलेली स ा हकीकत सावं गतली. व नोद
त्याच्या वनणाया र ठाम होता. त्याने दसु रे घर बवघतले होते.
“दादा, वहनी हे पहा मी काही त्यांच्याज ळ राहणार नाही. त्यांना
माझ्याकडे ठे णार नाही. माझा वनणाय पक्का आहे. मी ही घर बक
ु के ले आहे.
ल करच ताबा वमळे ल. मी वतकडे रहायला जाईन.”व नोद एव्हढे म्हणनू बाहेर
वमत्ांकडे गेला.
******************
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ल अक
ं ु ि वद ाळी अक
ं २०१७

गरुडझेप
“हाय काका कसे आहात? “गोपाळने व जयला साद घातली. गोपाळ आवण
त्याची आई गेले 8 र्े व जयच्या समोरच्या फ्लॅट मध्ये कल्याणला राहतात.
गोपाळने साधी पद ी घेऊन इम्पोटा एक्सपोटाचा कोसा के ला होता. तो एका मोठ्या
कंपनीत ऑवफसरच्या हुद्दया र काम करतो. डील लहान असताना ारले. त्याचे
स ा नाते ाईक कोकणात असतात. आई 60 कडे झक
ु लेली. गोपाळचा प्रेम व ाह
झालेला. के रळी वमत्ाचीच बहीण. गोपाळचे वमत् परर ार म्हणजे स ा इतर धमीय
पण हाय फाय जी न जगणारे . ठाणे मल
ु ंडु येथे राहणारे , आय टी कंपनीत काम
करणारे . स ाांची ओळख कॉलेज मधील. वमत्ाच्या घरी जाऊन जाऊन ओळखीचे
रूपांतर प्रेमव ाहात झालेले. लता चांगली सॉफ्ट ेअर तंत्ज्ञ, आय. टी॰ कंपनीत
कामाला. मल
ु डंु ला भा ाबरोबर भाड्याच्या घरात रहाते.वतचा जॉब हा वफरतीचा
असतो. वतला मराठी येत नाही पण विकण्याचा प्रयत्न करते. सं ादाचे माध्यम घरात
“वहन्सदी”. ती घरात नाही हे पाहून सहज व जयने व चारले “काय रे तझु ी बायको
वदसत नाही?”
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“नाही काका घरी. ती चेन्सनईला ऑवफसच्या कामाकररता गेली आहे.”
“कधी येणार परत?”व जय
“काही वनवश्चत नाही. बघ.ू “गोपाळ
“कसे रे तल
ु ा राह ते. आताच तझु े लनन झालेले. काही मौज मजा आहे की
नाही? आईला काही संनु ेकडून......” ाक्य अधा ट सोडून व जयने त्याच्याकडे
रोखनू पाहत म्हटले.
“काका या जगात रहायचे तर एक स्टेटस आवण दसू रा पैसा ह ा. त्या वि ाय
वकंमत नाही.”गोपाळ.व जयला याची 40 िी ओलांडली तरी हे कधी उमजले
नाही. त्याच्या रक्तात हे बसत नव्हते.
“अरे पण आताच सरु ात झाली आहे. कुठे तरी वफरून यायचे. आहेच जी न
पढु े पडलेले....”
“काका हेच आपल्या मराठी लोकांचे जनु ाट व चार. माझे धोरण स् च्छ
आहे. जर मी पैसा कमा ला नाही, गाडी घेतली नाही आवण मल
ु ंडु ठाणे येथे
राहायला गेलो नाही तर माझ्या वमत्ात राहू िकणार नाही.”
“म्हणजे काय मैत्ी ह्या र आधाररत असते काय? अरे तझ्ु या बायकोला तझु े
नाते ाईक, घरातील गोष्टी कळायला नको का? “
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“त्यात काय? कळतील हळूहळू. आता जग बदलत चालले आहे. त्या
बरोबर राहायचे असेल तर हे बघनू चालणार नाही.”गोपाळची आई हॉल मधेच
होती. वतने तोंड ेंगाडत मान डोला ली. ती ही विकलेली होती. पण काय करणार
एकटाच मल
ु गा. इतक्यात बायकोने “अहो तम्ु ही बाजारात जाताय ना? “साद घातली
त्यामळ
ु े बोलणे अधा ट सोडून व जय भाजी आणायला गेला.
वद स चालले होते. लता आवण कुमदु माझी बायको याचे अंतर असले तरी
मैत्ी जमली होती. लता कधी बंगलोर तर कधी कोलकता अिी वफरती र असायची.
िवन ार रव ार दोघे घरी असली तर कधी वसनेमा तर कधी वमत्ाबरोबर सहल.
कधीमधी जर लता वफरती र असली तर गोपाळ व मानाने जाऊन वतच्या बरोबर
हॉटेल मध्ये राहायचा. आई मात् घरात एकटीच राही. एकदा घरात जोरात
वकंचाळण्याचा आ ाज आला. व जय आवण त्याची बायको काय झाले हे
बघण्यासाठी धा ले. गोपाळची आई पाय घसरून पडली होती. घरात कोणीच
नव्हते. गोपाळ कामा र होता. त्याला बोला नू घेतले. तो पयान्सत व जय आईला
डॉक्टरकडे घेऊन गेला होता. घरी आल्या र गोपाळ स् त: घरात स् यपं ाकाचे बघू
लागला. व जयला राह ले नाही त्याने गोपाळला व चारले“अरे तू लताला फोन
करून सांवगतलेस का?”
“नाही.किाला? मी आहे ना. वतच्या कामात आवण कररयरमध्ये हे यायला
नको. मी दोन वद स सटु ी घेईन. पढु े बघ.ू घरात बाई ठे ीन कामाला. इतर ेळी
संध्याकाळी मी आहेच.”
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गोपाळची मानवसकता बघनू खरे च कौतक
ु करा े की त्याला
पैसा,कररयर,स्टेटसने झपाटल्याने मान ी नाते संबंध, जी नातले सख
ु म्हणजे काय
हे कळले की नाही असा प्रश्न पडतो. लताला वद स गेले. त्याने वतला के रळाला
आईकडे ठे ले. तो मध्येच जाऊन येऊ लागला. वतने लहान मल
ु ासाठी sabbatical
रजा र्ााची घेतली. कंपनीने ही वतला घरून काम करण्याची अनमु ती वदली. मल
ु गी
र्ााची होऊन वतला आई बाबा ओळखू येऊ लागले. गोपाळचे घर आनंदात न्सहाऊन
वनघत होते. गोपाळची आईला सद्ध
ु ा एक नात ंड घरात आले याचा आनंद झाला.
लताची आई आवण गोपाळची आई एकमेकाला समजनू राहू लागल्या. नातीमध्ये
जी गंतु नू ठे ू लागल्या. गोपाळच्या आई गा ी थोडे वद स ह ा पालट करण्याच्या
हेतनू े वदरांकडे राहण्यास गेल्यात. लताची आई कल्याणमध्ये न ीनच, काहीच
मावहती नाही. लता ही आता कामा र रुजू झाली.
एक वद स सहज लता व जयच्या घरी गोडेतेल मागण्याच्या हेतनू े आली. वतला
दक
ु ानात जाण्यास ेळ नव्हता. सध्ं याकाळी बाहेर गेल्या र आणू असा व चार के ला.
“भाभी क्या कर रही हो.? जरा थोडा मीठा तेल वदवजये. िामको लौटा
देउंगी.”
“आज कामपे जाने ाली थी ना? “कुमदु
“कलसे जाऊंगी. िामको जरा बेटी के वलये babysitting”को देखनेको
जाना है. नजीक होगा तो बहुत अच्छा होगा. कोई आपके पहचानके है क्या? एक
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वदन गोपाळ छुटी लेकर बेटी अके ली रह सकती है या नही यह अंदाजा लेगा. मा तो
जादा वदन नही रह सकती “लता
कुमदु ने वतला कॉम्पलेक्समधील पत्ता वदला. लताच्या मल
ु ीची सोय झाली.
लताची पन्सु हा बदली कॅ नडाला झाली, वतचे 8 मवहन्सयाचे प्रोजेक्ट होते. व जय आवण
कुमदु ला ह्याचं े कसे होणार? मल
ु गी आता नसारीला जाणार ती किी आईव ना
राहणार ह्याची काळजी लागली.
“अग मल
ु ीचे कसे होणार? नोकरी करणे आ श्यक आहे का? कुमदु
“हा! इतनी अच्छी नोकरी कहा वमलेगी? हमे ठाणे विफ्ट होना है दो सालमे.
इसवलये पैसा जमाना है! बेटी हो जायेगी अॅडजस्ट. इतना एमोिनल नही रहना
चाइए.”
कुमदु ला काय बोला े हे कळले नाही. खरच मानले पोरीला. नाही तर आमची
वपढी आवण मल
ु े.जास्त काम नको की मेहनत नको ना बाहेरगा ी नोकरीला जायची
ररस्क घेण. गोपाळ एकदा व जयकडे आला. त्याने तो कामा र जात आहे आवण
मल
ु गी babysitting मध्ये राहणार आहे. लताच्या आईकडे लि ठे ा. वतला वहन्सदी
भार्ा समजत नाही असे सावं गतले. लता कॅ नडाला गेली. घरी गोपाळने ल्यापटोंप
आणला. दररोज वद सातनू एक ेळा आई,तो आवण मल
ु गी लताबरोबर स्काइप र
बोलू लागले. मल
ु गी ही पाळणाघरात रमली. गोपाळने घरात स् ैपाकाला,
साफसफाईला बाई ठे ली. इतर कामे तो करून कामा र जाऊ लागला. एक वद स
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सहज तो मल
ु ीला पाळणाघरात घेऊन जात असताना िेजारी असलेल्या काकंू नी
मल
ु ीला व चारले,”कुठे चालली? तझु ी आई कुठे य? ”
बोबडे बोल बोलत ती म्हणाली, “काकंू च्या घली जाते खेळायला. आई ना
गेल्ली ssss कानडाला. मी बोलते टीव्ही र रोज”सगळ्यांना हसू फुटले.कौतक
ु
ाटले मल
ु ीचे. लहान मल
ु ेही लगेच पररवस्थतीिी जळ
ु नू घेतात. गोपाळ ही वतचे
स ा करू लागला, कामा रुन आल्या र वतला वफरायला घेऊन जाऊ लागला.
गोपाळची सासू ही के रळाला वनघनू गेली. गोपाळ स ा एकटा घरात बघू लागला.
सध्ं याकाळी आल्या र स् ैपाकही थोडा घरी करू लागला. सट्टु ीच्या वद िी इतर
साफसफाई पाहू लागला. अचानक एक वद स तो व जयच्या घरी आला.
“काका मीही कॅ नडाला विफ्ट होत आहे. वतला वतथे कायमची नोकरी
वमळाली. चागं ले घर वमळाले. आमच्या घराला कोणी वगहााईक असेल तर सागं ा.
तीन मवहन्सयाचा अ धी आहे. “
“काय! अवभनंदन. तल
ु ा मानले गोपाळ. तू मराठी ती के रळी. हे कसे जमले?
“व जय आश्चयााने म्हणाला.
नेहमी प्रमाणे “त्यात काय? करायचे म्हटले की स ा होते. अहो मी के रळी,
विश्चन आवण तावमळी लोकामं ध्ये जास्त रावहलो. त्याच्ं यासारखा व चार करू
लागलो. ते जर कुठे ही जातात तर मी का नाही. त्यांच्यातील धडाडी, नाते संबंधातील
ल वचकता आवण ेळ प्रसंगी स ा काम करण्याची तयारी ठे ली की स ा काही होऊ
िकते. के रळी मल
ु मल
ु ी कोठे ही जातात. नविबाने बायको के रळी वमळून गेली.”
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“तू वतथे काय नोकरी करणार? आई कुठे राहणार? “व जयने वटवपकल
मध्यम गीय”प्रश्न व चारला.
“आई गा ी जाईल. वतथे घर आहेच. ह्या घराचे अधे पैसे वतला देईन. अधे
बँकेत ठे ीन. मी वतकडे गेलो की काही तरी बघीन वहच्या ओळखीने. लता वतथे
माझ्याकररता धंदा वकं ा नोकरी काय करता येईल याचा अंदाज घेत आहे. मी काही
ही करीन पण आता आम्ही वतघे एकत् राहून मल
ु ीला आधवु नक यगु ात मोठे करणार
“गोपाळ
खरे च गोपाळ तीन मवहन्सयात कॅ नडाला गेला. वतथे त्याने consumer
dealership घेऊन दक
ु ान टाकले.
व जय आवण कुमदु ने आपल्या मल
ु ां र हेच संस्कार करायचे त्यांना ही
घड ायचे असा वनश्चय के ला. इच्छािक्ती असेल तर पख
ं ात बळ येऊन भरारी मारता
येते हेच खरे .
********************
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ई सातहत्य प्रतिष्ठानिे हे पिंध ावे वर्ष
श्री अ तविंद बुधक यािंिे हे तिस े पुस्िक.
श्री अरव दं बधु कर हे ह्यमु न ररसोअस्सेस मॅनेजमेंट (HR) चे तज्ञ. त्यानं ा
व्य सायामळ
ु े आवण मळ
ु ातच माणसांच्या स् भा ैविष्ट्यांच्या वनररिणाची
आ ड. माणसे मोठी किी होतात याचे कुतहु ल. आवण बोलण्याचे कौिल्य. या स ा
गणु ाचं े प्रवतवबबं त्याच्ं या लेखनात उमटते.
श्री. अरव दं बधु कर याच्ं यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी ाचकांना व नामल्ू य देतात. असे लेखक ज्यांना
लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलार्ा नसते. मराठी भार्ेच्या
सदु ै ाने गेली दोन हजार र्े क ीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तक
ु ारामांपासनू ही
परंपरा सरू
ु आहे. अखडं . वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), िभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ.
मरु लीधर जा डेकर(९), डॉ. संत बागल
ु (१९), िभु ांगी पासेबंद(१२), अव नाि
नगरकर(४), डॉ. वस्मता दामले(९), डॉ. वनतीन मोरे (३४), अनील ाकणकर (९),
फ्रावन्ससस आल्मेडा(२), मधक
ु र सोना णे(१२), अनतं पा सकर(४), मधू
विरगां कर (८), अिोक कोठारे (४७ खंडांचे महाभारत), श्री. व जय पांढरे
(ज्ञानेश्वरी भा ाथा), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे ैज्ञावनक), संगीता जोिी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), व नीता देिपाडं े (७) उल्हास हरी जोिी(७), नंवदनी
देिमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. र्ृ ाली जोिी(३१), डॉ. वनमालकुमार
फडकुले (१९), CA पनु म संग ी(६), डॉ. नंवदनी धारगळकर (११), अंकुि
विंगाडे(१९), आनंद देिपाडं े(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३),
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अरुण फडके (६) स् ाती पाचपांडे(२), साहेबरा ज ंजाळ (२), अरुण व .
देिपाडं े(५), वदगबं र आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुंधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(८), जगवदि खांदे ाले(५) पंकज कोटल ार(४) डॉ. सरुु ची नाईक (३)
डॉ. ीरें द्र ताटके (२), आसा री काकडे(४), श्याम कुलकणी(९), वकिोर
कुलकणी(2), रामदास खरे (४), अतल
ु देिपांडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर असे
अनेक ज्येष्ठ अनभु ी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो
लोकांपयांत व नामल्ू य पोहोच तात.
अिा सावहत्यमतू ीच्ं या त्यागातनू च एक वद स मराठीचा सावहत्य ि
ृ जागवतक
पटला र आपली ध् जा फडक ील याची आम्हाला खात्ी आहे. यात ई सावहत्य
प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळ ळ आहे. अनेक न न ीन व्यासपीठे उभी
रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठांतनू न न ीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण
या स ाांचा सामवू हक स् र गगनाला वभडून म्हणतो आहे.

आवण ग्रंथोपजीव ये । व िेर्ीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टादृष्ट व जयें । होआ े जी ।
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