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िवनामू�य िवतरणासाठी उपल�ध 

• आपल ेवाचून झा�यावर आपण ह ेफ़ॉरवड� क� शकता. 
• ह ेई पु!तक वेबसाईटवर ठेव%यापुव& 'कवा वाचना(ित)र* कोणताही वापर कर%यापुव& ई 
सािह,य -ित.ानची परवानगी घेणे आव1यक आह.े 

• या पु!तकातील लेखनाचे सव� ह3 लेिखकेकड ेसुरि4त असून पु!तकाचे 'कवा ,यातील अंशाचे  
पुनमु�7ण 'कवा नाटक. िसनमेा. िस)रयल. !टेज शो 'कवा त,सम 9पांतर 'कवा भाषांतर कर%यासाठी 
लेिखकेची परवानगी घेणे आव1यक आह.े 

 ई सािह�य �ित	ान ही कवी, लेखक व वाचकांनी िमळून चालवलेली चळवळ आह.े नवीन उदयो�मुख लेखकांसाठी ह े�ासपीठ आह,े आिण खेडोपाडी व देशॊदेशी पसरले$या मराठी वाचकांसाठी वाचनाचे साधन आह.े ई पु&तके. आता &माट(फ़ोनवर डाऊनलोड क+न वाचता येतात. आपण या चळवळीच ेभाग होऊ शकता. आप$या ओळखी/या लोकांचे ई मेल प0े पाठवा. �यांनाही िवनामू$य ई पु&तके पाठवू. नवीन वाचक आिण नवीन लेखकांचे या चळवळीत &वागत आहे  
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माणूस नावा�या एका अवाढ, अनाकलनीय यं�ाचा से�टी 
�हा��ह श�द आिण संवाद हा आह.े 
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या सव$ कथा, यातील पा&े, नावे  का'पिनक आहते. 

पण )यातली नाती,  
जसे सासू- सून, नवरा- बायको, आई -बाळ,  

)यात'या प++या गाठी,  
)यातले �ेम कसे का'पिनक असू शकते !! 
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िवषिवषिवषिवष    क�क�क�क�    अमृतअमृतअमृतअमृत????    
 
 
 
निमता.या ल/ाला एक 0दडच मिहना झाला होता.  ती हळू हळू सासरी 

2ळायला लागली होती. शौनकचे ित.यावर खूप �ेम होते. निमता एमबीए  
झालेली, ितला क6रयरची आवड होती. )यातून थो7ा मु8 िवचारां.या 
कुटंुबातून आलेली. थो7ाच 0दवसांत नोकरी कर:याचा िवचार ित.या 
मनाने घेतला.  आप'या आयु<यात काही नवीन घडवावे, काही अची=ह 
करावे असे ितला वाटू लागले. 
ित.या सासूबाई, ?हणजे शौनकची आई मा& जु@या िवचारांची होती.  

ती ?हणायची, “सुनबाई, शौनकला भरपूर पगार िमळतो, मग तू कशाला 
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नोकरी करायला हवीस? घरच छानपैक� सांभाळ. ती पण एक �कारची 
नोकरीच आह.े )या बद'यात आप'याला आप'या कुटंुबाकडून खूप �ेम 
िमळते. आिण तोच आपला पगार समजायचा.”   
एकदा निमताने ितची जी@स आिण टॉप घातला, आिण बाहरे 0फरायला 

चालली. सासू बाई ?हणा'या, “बाळ नमू, ह ेतुला छान 0दसत आह.े पण तू 
बEधा हळदीकंुकवाला चाललीस ना? मग साडी नेसून, सव$ दािगने घालून 
सजून जावे. ह ेअसे कपडे अशा काय$�माला शोभणार नाहीत. िशवाय तू 
पण जाGत संुदर 0दसशील साडीत, या कप7ांपेHा.” निमताला रागच 
आला. पण ती िनमूटपणे साडी नेसून गेली.   
नमूचे केस छान लांब होते, आिण ती सदा ते मोकळे सोडत असे. एकदा 

सासूबाई ?हणा'या “नमू, 0कती छान केस आहते तुझे! आिण तू मोकIया 
केसात अजून छान 0दसतेस, तुझे सौ@दय$ आणखी खुलून 0दसते.” सासूबाJनी 
असे ?हणताच नमू.या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. आता या 
काहीतरी सांगणार आिण आपली अजून एक हौस बंद होणार. तसेच झाले. 
)या पुढे ?हणा'या, “पण तुला एक सुचवू का? या संुदर केसांची छान सैल 
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वेणी घाल. आिण आप'या दारातील मोगरा आिण अबोलीचा गजरा कLन 
घाल. फार शोभेल हो तुला.” 
निमताला या अशा सूचनांचा राग यायचा. सासूबाई आप'याला 

सोळाMा शतकातली काकूबाई करणार ह ेित.या लHात आले. पण ती राग 
िगळून गNप बसत असे. उलट उPर 0दले क� सासूबाई जाम रागवीत.   
आईन े िशकिवले होते क� नवQयाजवळ कोणतीही कुरकुर करायची नाही, 
सासर.या मंडळRची तर नाहीच नाही. )यामुळे तSड दाबून बु++यांचा मार 
सहन करावा लागे.   
)यातच एकदा नवीन संकट आले. सासूबाई घरातच बाथLममधे घसLन 

पड'या. )यांचा पाय Tॅ+चर झाला होता. )यांना खूप दखुत होते, सहन होत 
न=हते. शौनकला वडील नस'याने आईच )याचे सव$ काही होती. तो ही खूप 
हळहळला. घरातले सव$ काम आता निमतावर येऊन पडले. Gवयंपाक, 
शौनकचा नाWता, डबा. िशवाय सासुबाJना आंघोळ घाल:यापासून ते 
)यांना रा&ी बेड वर झोपव:यापयXत सव$ काही ितलाच पहावे लागे.  )यांचा 
वेगळा नाWता, )यांना जाGत मसालेदार पदाथ$ आवडत नसत. औषध, पYय-
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पाणी, घराची Gव.छता. िशवाय )यांना पाहायला येणा-जाणाQयाचे चहा 
पाणी, जेवण सव$ पहावेच लागे. ती खूप दम ूलागली. िशवाय शौनकचीही 
मजZ सांभाळावी लागे.   
एकदा ितची मै&ीण ितला भेटायला आली. ितने निमताची 0दनचया$ 

पािहली आिण ?हणाली “काय अवGथा झालीये तुझी नमे? कशी होतीस तू? 
आिण काय झालीयेस आता? बाहरे पड यातून! जरा मोकळा [ास घे!”  
ह े ऐकताच निमताला भLन आले. ती रडायला लागली. ितने ितला 

खटकले'या सव$ गो]ी मैि&णीला सांिगत'या. )यात भर ?हणूनच क� काय 
मैि&णीने स'ला 0दला “सरळ वेगळी रहा”. 
ती गे'यावर निमता.या डो+यात वेगळे रहा:याचे िवचार थैमान घालू 

लागले. पण शौनक याक6रता कधीही तयार होणार न=हता. कारण 
ल/ा.या पिह'याच 0दवशी )याने ितला संिगतले होते क� “आई ?हणज े
माझा �ाण आह.े ितला तू MविGथत सांभाळ. मा^यासाठी ?हणून आणखी 
काहीही कL नकोस”. )यातून  सासुबाJची ही अवGथा. मग तर असे 
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बोल'यावर तर शौनकने निमताला कायमचे माहरेी धाडायला कमी केले 
नसते. ितला फार अडक'यासारखे होत होते. ते काही नाही. ितने ठरवले क� 
सासूबाJचा पाय बरा झाला क� आपण नोकरी करायची. तीन 
आठव7ानंतर NलाGटर काढायचे होते. एकदाचा तो 0दवस उजाडला. 
निमता खूप खुश होती, सासूबाई बQया होतील ?हणून नाही, तर ितची 
सुटका होणार ?हणून.   

पण घडले काहीतरी वेगळेच. NलाGटर काढ'यानंतरदखेील )यांना 
चालता येईना. ए+सरे काढला तर डॉ+टर ?हणाले “यांचे थोडे वय 
झा'यामुळे हाडांची झीज झाली आह.े )यांना अजून 0कमान  सहा महीने 
तरी चालता येणार नाही. _कवा )यानंतरही काही सांगता येत नाही. 
कदािचत कधीच चालणे जमणार नाही. यां.या पायाची काळजी घेतली, 
रोज Mायाम करवला तर कुठे _किचतशी श+यता आहे”   

 निमता ह ेऐकून पार गळून गेली. ितची Gव`े धूळीस िमळाली होती. ती 
हताश झाली होती. या जर कधीच चाल'या नाहीत तर आपले आयु<य 
असेच बरबाद होईल. तशा सासूबाई इतर बाबतीत चांग'या ह'ेदी हो)या. 
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0कमान अजून वीस पंचवीस वषX तर काढतीलच. तोवर आपण 
?हातारपणाला पोहोचू. 
हा िवचार करत करत अखेरीला ितने एक वाईट कृ)य करायचे ठरवले.  

ितने मनाशी पaे ठरवले क� “सासूबाJना संपवायचे”. पण कसे? एक वैb 
ित.या प6रचयाचे होते. अगदी वडलांसारखे. ती )यां.याकडे गेली. व )यांना 
िव[ासात घेऊन )यांना सव$ प6रिGथित सांिगतली. आिण ितची इ.छासुdा 
सांिगतली. वैbबुवा नमूला आप'या मुलीसारखीच मानीत. थोडा िवचार 
कLन )यांनीसुdा ितची इ.छा मा@य केली. पण या कामाचे दहा हजार 
2पये लागतील असे )यांनी संिगतले. ती तयार झाली. ते ?हणाले “उbा 
दपुारी य.े” 

“ठीक आह”े ?हणून ती एका आसुरी आनंदात  घरी गेली.    
सारे काम आटोपून ती दपुारी वैbांकडे गेली. )यांनी ितला एक छोटा 

डeबा 0दला आिण एक तेलाची बाटलीही 0दली. ?हणाले “नीट ऐक,  या 
डeयात िवष आह.े ह े तू दररोज एका वेगवेगIया गोड पदाथा$मधून एक 
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चमचा तु^या सासूबाJना द.े असे दीड मिहना द.े हो पण तो पदाथ$ )यां.या 
आवडीचा असायला हवा. )या जेवढे मनापासून तो पदाथ$ खातील, तेवढा 
या िवषाचा प6रणाम चांगला होईल. ह ेएक मंद प6रणामकारक  िवष आह े
याचा प6रणाम सहा मिह@यानंतर 0दसेल. तोपय$@त तू )यां.या आवडीचे 
पदाथ$ )यांना खायला घाल. आिण )यां.या मजZ�माणेच वाग. आिण या 
बाटलीत तेल आह.े याने )यांचा पाय तू चोळत जा. )याला मालीश कर. या 
सवा$चे कारण  क� तू 0दले'या िवषाचा प6रणाम सहा मिह@याने तर होणार 
आहचे. पण तु^यावर कोणालाही संशय पण येणार नाही.  ?हणूनच सांगतो. 
एक मह)वाची गो] fयानात ठेव क� )या जेवgा आनंदी राहतील तेवढे 
)यांचे र8ािभसरण वाढेल आिण या िवषाचा प6रणाम लवकर होईल. 
याबhल कोणालाच अवाHरही सांगू नकोस. नाहीतर तू आिण मी दोघेही 
अडकू. सहा मिह@यांनंतर )यांना �थम ताप येईल मग दहा ते बारा 0दवसात 
िवषय संपेल.” 
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नमू )यांचे आभार मानून, )यांना पैसे दऊेन बाहरे पडली. खूप खुश होती 
मनात. दसुQया 0दवशी ितने सासूबाJना मोiा �ेमाने उठवले, ?हणाली 
“आई, आज काय गोड बनवू तु?हाला नाW)याला?”  
)या ?हणा'या, “का ग , आज काय िवशेष आह ेका?”. 
 ती ?हणाली “नाही, असेच िवचारले.”  
)या हसून ?हण'या “खीर कर शेवयांची, आिण जरा जाGत गोड कर, 

मला तशीच आवडते”   
ितने सासूबाJना अगदी मनापासून आंघोळ घातली, तेल लावून वेणी 

फणी केली. आिण जरा मोकIया हवेला बा'कनीत बसवले. ितने खीर 
बनवली आिण लॉकरमfये ठेवले'या )या डeयातून एक चमचा िवष खीरीत 
िमसळले आिण खीर सासू बाJना 0दली.   
)या ती खीर िपऊन खुश झा'या, ?हण'या “नमू, आज काहीतरी वेगळाच 

मूड 0दसतोय तुझा, मलाही छान वाटतेय बरे का “   
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दपुारी जेवण झा'यावर ितने )या तेलाने )यांचा पाय चोळून 0दला, 
)यांना बरे वाटले. )या रा&ी सासू बाई खूप गाढ झोप'या. नमूिह खुश होती. 
दसुQया 0दवशी ितने )यांना िवचाLन िशरा केला. ती )यांना रोज एक 

नवा गोड पदाथ$ बनवून )यात िवष िमसळून दते असे. आता पाय 
चोळ:यासोबतच )यांना ती गीता, रामायण असे jंथ वाचून दाखवीत असे.  
)यामुळे )या खूप आनंदी राk लाग'या. आिण नमू सुdा )याचा आसूरी 
आनंद घेत होती.   
एकदा ती )यांना नवीन साडी घेऊन आली. एकदा =हील चेअर व2न 

दवेळात घेऊन गेली. )याही ितला मधून मधून छान कथा सांगू लाग'या.  
एकदा )यांची मै&ीण )यांना भेटायला आली होती.  नमू चहा घेऊन येताच 
?हण'या, “नमू, ही माझी बाल मै&ीण आहे बघ,lचगी”.  
नमू बाहरे उभ े राkन सव$ ऐकत होती. )या lचगीला सांगत हो)या, 

“माझी नमू खूप गुणाची आह,े माझी खूप सेवा करते, रोज मा^या आवडीचे 
पदाथ$ कLन खायला दतेे, औषधे वेळेवर दतेे, माझा पाय चोळते. ही बघ 
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मला ितने नवी साडी आणली आह.े दवेाने नवरा लवकर घेतला, मुलगी 
0दली नाही, ?हणूनच क� काय अशी सून मुलगी बनून मा^या घरी आली.”   

 नमुला उगाचच अपराधी वाटू लागले. पण ितने जाGत िवचार केला 
नाही. अजून एकच आठवडा िवष bायचे बाक� होते. मग एकदा िचरोटे, 
एकदा गुलाबजाम, एकदा रसगु'ला, एकदा बेसन लाडू, एकदा नारळ बफn, 
एकदा दधूी हलवा आिण शेवटी बासंुदी कLन ितने ते िवष संपवले.   
दीड मिहना संपला. पण का कोणास ठाऊक, ितला oदया.या एका 

कोपQयात अपराधी अस'यासारखे वाटत होते. ती सासूबाJची सेवा 
मनापासून करत होती. सासूबाईपण ित.यावर खूप माया करीत हो)या.  
एकदा ती मीरा बाईची कथा सासूबाJना वाचून दाखवत होती, तर )यात 
�संग होता क� “Gवतः.या भावाने िमराबाईला िवष 0दले आिण ते qीकृ<ण 
भ8�ने अमृत झाले”.  
नमूला अqू अनावर झाले. ती सासूबाJ.या मांडीवर डोके ठेवून जोरात 

रडू लागली. काय बोलावे काही कळेना. ितला खूप अपराधी वाटू लागले  
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होते, आिण )यामुळे ती आजारी पडली.  डॉ+टर घरी आले, नमूला तपासून 
औषध दऊेन गेले.   
बाहरे सासूबाई डॉ+टरांशी बोलताना नमू.या कानी पडले. “डॉ+टर, 

मा^या मेली ?हातारीची सेवा कLन कLन माझी पोर आजारी पडली हो. 
मा^या बाळाला लवकर बरे करा. बाळ कसले हो! ती तर माझी आईच आह!े 
तीच मा^या आई�माण ेकाळजी घेते माझी.  पहा आजच ित.या �यrांनी 
माझा िनजZव झालेला पाय सुdा हलतो आह.े आिण  आजच ती आजारी 
पडली”  
डॉ+टर ?हणाले, “मावशी काळजी कL नका, )या टsशन ने आजारी 

पड'या आहते.”  आिण डॉ+टर िनघून गेले.  
सासूबाई दवेाचा धावा करीत हो)या ?हण'या,” दवेा ,नa� नमूने माझेच 

टsशन घेतले असणार. नको रे बाबा माझे ओझे अजून ित.यावर लाद.ू घे 
बाबा लवकर बोलावून तु^याकडे मला. ?हणजे पोरीला माझा &ास नाही रे 
राहणार.”    
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नमूला फार वाईट वाटले ते ऐकून. ितला बरे वाटू लाग'यावर ती 
0दवसातून दोन ितन वेळा सासूबाJचा पाय चोळू लागली. )यां.या पायात 
सुधारणा 0दसू लागली. )या हळू हळू पाय जिमनीवर टेकवू लाग'या आिण 
तीनच मिह@यात )या चालू लाग'या. आता )या नमुला कामात मदत करीत 
हो)या. हळू हळू बाहरे जात हो)या.   
अशातच नमूला 0दवस गेले. मग तर )या आनंदाने अHरश: नाच'या 

आिण ?हण'या “नमू अशी गोड बातमी ऐकून नाचायचे होते, ?हणूनच 
माझा पाय लवकर बरा क2न 0दलास वाटते!!” नमू लाजली.   

पण ती सतत िखu असायची. एक फार मोठी अपराधी सल ित.या 
मनाला लागून रािहली होती. सासूबाई ितला जागेवLन हलून दते न=ह)या. 
कधी बदामाची खीर, कधी समोसे, कधी ढोकळा, कधी मटार पनीर असे 
खूप काही पदाथ$ कLन )यांनी नमूला खाऊ घातले. नमूची खूप काळजी घेत 
हो)या. नमूचाही ए=हाना )यां.यावर फार फार जीव जडला होता. आिण 
Gवत: Gवाथा$साठी केले'या अपराधाची बोच मा& मनाला फार &ास दते 
होती . 
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सासूबाई मा& फार खुश असाय.या.  एकदा नमूला ?हणा'या “नमू आता 
लवकरच तुला ितसरा मिहना संपणार आह,े )याआधी आता तुझी चोर 
चोळी करायला हवी बरे का! मी तु^या आईलाच बोलावून घेईन ?हणते, 
आिण मग चौYया मिह@यात हळूहळू  बाळाची नाजूक हालचाल पोटात 
जाणवायला लागते, आिण आपोआपच आपला )या कोवIया िजवाची माया 
फुटू लागते. मग हळूहळू )या.याशी गNपा मारत जा. मग बघ, बाळाला 
आईपेHा जाGत ि�य काहीच वाटत नाही, जसा माझा शोणू, अगं अगदी ल/ 
होईपयXत हा मला जेवण भरवायला सांगायचा. आता तू )या.या आयु<यात 
आली आिण )याला िमळणाQया �ेमात अजूनच  भर पडली, ?हणूनच मला 
तुझा खूप अिभमान आह ेबाळा. मग सातMा मिह@यात ओटीभरण  करायच े
असते, ते=हा तर मी तुला खास गडद िहरMा रंगाची पैठणीच घेणार आहे. 
आिण मग तू माहरेी जाशील बाळंतपणाला.  मी खूप एकटी होईन ग ते=हा, 
तुझी खूप सवय होऊन गेलीये बघ, कोण जाणे मी कशी राहने तुला सोडून,”  
ह ेऐकून तर निमता मनात'या मनात अजूनच कोसळली.   
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 दोन तीन 0दवसांनी सकाळी  सासूबाJना थोडी कणकण वाटू लागली. 
आिण दपुारी थंडी वाजून फणफणीत ताप आला.  आता मा& निमता.या 
पायाखालची  जमीनच सरकली.  ती घाबLन गेली. ितला वैb बुवांचे शeद 
आठवू लागले.  
फ8 १० ते १२0दवस.  
फ़8 १० ते १२ 0दवस. 
मग सगळा िवषय संपेल. 
मग सगळा िवषय संपेल. 
ती Gवतःला अपराधी  समजत होती. ती सासू बाJजवळ जाऊन बसली. 

ताप मी ?हणत होता. ती )यांचा हात हातात घेऊन रडू लागली.  “सासूबाई, 
मला माफ करा, मी चुकले”.   
सासूबाई ?हणा'या “ए वेडाबाई अशी रडतेस काय, मला काही नाही 

झाले ग, पण तुला इतके वाटतेच आह ेना तर एक काम कर, तुझे ते वैb 
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बुवा आहते ना, yयांनी 0दले'या तेलाने माझा पाय बरा झालाय, )यां.याकडे 
जा आिण आण काहीतरी औषध” 
डो+यात वीज चमक'या�माणे निमता उठली आिण चालू लागली. थेट 

वैb बुवां.या घरी गेली आिण रडू लागली. ?हणाली “वैb बुवा, मी चुकले 
हो. मी रागा.या भरात काय कLन बसले. मा^या सासूबाई खूप खूप 
चांग'या आहते हो. मला )यांना गमवायचे नाही. )यांना ताप आलाय. 
आपण 0दले'या िवषाचा प6रणाम झालाय बEधा. )यावर काहीतरी उतारा 
bा हो, कृपा करा मा^यावर”  
वैbबुवा जोरजोरात हसायला लागले आिण ?हणाले “अग वेडे! )यांना 

साधा ताप आला असेल. तू 0दले'या िवषामुळे नाही. कारण तू )यांना िवष 
0दलेच नाहीस कधी. अगं, )या डबीत ना साखर, शतावरी, केशर आिण 
वेलदोडयाची पूड होती फ8. जी मी तुला िवष ?हणून 0दली होती. पोरी, 
िवष तर तु^या मनात होते. आिण मी 0दले'या डबीतली पावडर हीच 
)यावरची मा&ा ठरली. तु^या मनातले िवष उतरले. बास! माझी वैbक� 
आिण माणुसक� दो@ही भLन पावले बघ.” 
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नमू आzया$ने आनंदाq ूढाळीत ?हणाली “खरेच? ते िवष न=हते? माझी 
शपथ घेऊन सांगा! ते िवष न=हते? आिण ते तेल? )याने तर )यांचा 
पायसुdा पूण$ बरा झालाय. )या आता चालतात, 0फरतात. खरेच ना हो ते 
िवष न=हते?”  
)यावर वैb उPरले “पोरी ते िवष तर न=हतेच, पण ते तेल तर साधे 

महानारायण तेल होते. तू )यांची मनापासून सेवा केलीस. वाईट हतेूने का 
होईना, पण सारे  मनापासून केलेस. )याचं फळ ?हणजे )या बQया झा'या.  
पोरी िवष आप'या मनात असते ग. बिहणाबाई फार मौिलक गो] सांगतात  

“मन जहरी जहरी। ,  
)याच @यारं ते तंतर ,  
अरे ईचू साप बरा,  
)याले उतारे, मतंर.”    
आपण कोठे चुकतो आहोत ह े पािहले आिण थोडे मोiां.या कलाने 

घेतले क� सारे काही सोपे होते बघ. आिण दसुQयाचे मन जाणून )या 
M8�ला आनंदी ठेव:यासाठी केलेली कृती ?हणजेच आपला आनंद िमळवणे 
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होय.  तू )यां.या भावना न जाणताच )यांची एक वाईट �ितमा तु^या 
मनात िनमा$ण केलीस आिण काय करायला चालली होतीस. पण तू )यांना 
�ेम 0दलेस. )यांची सेवा केलीस, )यांना जीव लावला, ते=हाच तुला )यांचा 
खरा Gवभाव कळाला ना!! पोरी, �ेमाने जग lजकता येत े बघ. पण �ेम 
दऊेन )या.या बद'यात काहीही न िमळ:याची भावना ठेवलीस ना तर 
तु^याइतक� सुखी फ8 तूच बाक� कोणी नाही. आता जा, घरी जा. आिण 
Gव.छ मनाने नवीन सु2वात कर. आिण हो! ह ेघे तुझे दहा हजार 2पय े
आिण ह ेतसेच ठेव अमृताचा ठेवा ?हणून” 
नमू परमानंदाने घरी गेली. आनंदाqू डोIयात होतेच. घरी जाताच 

तडक Gवयंपाक घरात गेली, एक {लास दधू भLन घेतले आिण दवेासमोर ते 
ठेवून, दवेाला मनापासून मागणे मािगतले “दवेा, मा^या सासूबाJना लवकर 
बरे कर,” आिण ते दधू नेऊन सासूबाJना Nयायला 0दले आिण ?हणाली “ 
आई, वैb बुवांनी यात टाकायला अमृत शक$ रा 0दली आह े “आिण )या 
दधूासोबत एक �ोिसनची टॅeलेट घेताच सासूबाJ ठणठणीत बQया झा'या.  
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एकएकएकएक    वेगळावेगळावेगळावेगळा    �वास�वास�वास�वास    
 
 
 
 

�ाची पु:याkन आ|याला ित.या मावशीकडे सु}ीसाठी चालली होती.  
तेथून ती व मावशी.या मुली लीना आिण लीली कु'लू , मनाली , िसमलाला 
जाणार हो)या.  ितला मुंबईkन चार वाजताची लWकर ए+स�ेस पकडायची 
होती.  पु:याkन ती दपुारी बारा वाजता सव$ समान घेऊन ~ेननेच िनघाली. 
6रजव�शन तर आधीच केले होते. )यामुळे जागेचा �� आपोआपच िमटला.  
�ाची अितशय धीट आिण मनिमळाऊ मुलगी होती. �वास सुL होताच 
ितने सामान जागी ठेवून पस$ मधील पुGतक “इ?पॉट�@स ऑफ बीइंग अरनेGट” 
वाचायला घेतले. ती पुGतक वाच:यात खूप त'लीन होती. खूप वेळाने 
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ित.या लHात आले क� समोरचा एक त2ण ितला @याहाळत होता. )यामुळे 
ती िडGटब$ झाली. लH नाही असे दाखवूनही ती पुGतका.या कोपQयातून 
हळूच पाहत होती. तरीही तो ितलाच @याहाळत होता. तो खूप दखेणा 
होता. उंच, एकदम गोरा, सरळ नाक आिण _किचत घाQया डोIयांचा.  
0फaट गुलाबी शट$ घातलेला आिण चWमा.  िखशात मोबाइल होता आिण 
कानात हडेफोन लावलेला, बEधा गाणी ऐकत होता. ितने जाणून बुजून 
दलु$H केले आिण वाचत रािहली.  
पंधरा वीस िमिनटांनी ितने परत हळूच पिहले तर तो ितलाच @याहाळत 

होता. मग )याने िखशातून मोबाइल काढला. िपवIया रंगाचा मोबाइल 
होता )याचा. मुhामच का चुकून, कोणास ठाऊक पण मोबाइलला जोडलेली 
)या.या हडेफोन ची वायर िनसटून खाली पडली आिण गाणे जोरात वाजू 
लागले.  

“ना कजरे क� धार,  
ना मोतीयSके हार,  
ना कोई क�या  शृंगार,  



  िवषामृत 

www.esahity.com    

0फर भी 0कतनी संुदर हो,  
तूम 0कतनी संुदर हो”   
ितला उगाचच वाटले क� गाणे ित.यासाठीच )याने जोरात वाजवले.  

ितने पािहले तर तो ित.याकडे पाkन गालात'या गालात िGमत हाGय करीत 
होता. ितला )याचा �चंड राग आला होता. �ाची खूप िडGटब$ झाली होती. 
अजून बराच वेळ होता मुंबई यायला. आिण इतर लोकही ह े िनरीHण  
करीत होते. )यामुळे ितला अजूनच ओशाळ'यासारखे झाले.  ती सरळ डोळे 
िमटून बसून रािहली.  झोप  लागणे तर अश+यच होते. पण आता तर डोळे 
उघडून ही तो अजून पाहतोय का ते पाहता येत न=हते. एकदा ित.या 
मनातही आले क� सरळ )याला िवचारावे क� कधी मुलगी पिहली नाही का 
?हणून असे िनरखतोयस. पण पुढ.याच Hणी हाही िवचार आला क� तो जर 
पटकन ?हणाला क� तू मा^याकडे पािह'यािशवाय तुला ह ेकळाले का क� 
मी तुला पाहतोय ते, मग आप'याच  इ�तीचा फालूदा होणार. )या पेHा 
गNप रहाणे चांगले. अजून अधा$ तास तर लागेल मुंबई यायला.  
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एकदाचे मुंबई Gटेशन आले. ती भराभर ितचे सामान घेऊन उतरली.  
ित.याकडे एक सॅक, पस$ आिण एक पा:याची बॉटल असे समान होते. ते 
घेऊन ती घाई घाईने उतरली. दोनच वाजले होते अजून दीड तास तरी 
Gटेशनवरच थांबावे लागणार होते. उतरताच ती Gटेशन जवळ.याच एका 
हॉटेल मfये गेली आिण हलके जेवण घेतले. पा:या.या दोन िबसलेरी बॉटल 
घेऊन ती परत Gटेशनवर आली.  

जवळ जवळ पावणे तीन वाजले होते. ती तेथेच एका बुक-Gटॉलवर गेली 
आिण परत एक पुGतक िवकत घेतले आिण चौकशी.या िखडक�जवळ गेली. 
लWकर ए+स�ेस?  “दवेीजी ,ठीक स=वाचार बाजे छुटेगी  Nलॅटफॉम$ नं. 5 से. 
ध@यवाद ?हनून ती Nलॅटफॉम$ नं 5 वर येऊन थांबली. अजून पूण$ अधा$ 

तास होता. तोच ितला परत “तो” समोर 0दसला. ितला धGस झालं. ती 
तेथून िनघाली. ितने िवचार केला याला चुकवावे. पण तो ित.या पाठीपाठी 
येतोय असे ितला उगाच जाणवत होते. ती एका कोपQयात जाऊन थांबली.  
ितथे एक Tूट Gटॉल होता. ितथे गेली. आिण ितने पावशेर �ाHे िवकत 
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घेतली. �ाची फळवालीला ?हणाली  “मावशी, )या पा:यात धुवून bा ना 
�ाHे, ?हणज ेगाडीत बसून खाता येतील.”   
मावशीने �ाHे धुवून एका कॅ6रबॅगमfये घालून ितला 0दली.  ती वळली 

तोच तो ही ितथे आलेला. आता मा& हh झाली. ती लगबगीने तेथून 
िनघाली आिण दरू जाऊन एक वे�टग चेअरमfये उगाच पुGतकात तSड 
घालून बसली. तोही ितकडे येताना ितला 0दसला. ितने घाईने आपले 
सामान शेजार.या खुचZत ठेवले. जेणेकLन तो तेथे बसू नय.े  
ती जर धीट होती, तर ती इतक� का िडGटब$ होत होती? तो )याच लाइन 

मfये येऊन ित.या सामाना.या शेजार.या खुचZवर बसला.  ती )या.याकडे 
लH नाही दाखवत ित.या सामानावर ठेवले'या �ाHा.या िपशवीतून �ाHे 
काढून खाऊ लागली, क� जेणेकLन )याला वाटावे, ती एकदम रीलॅ+स आह.े 
पण )याने तर हhच ओलांडली. )याने पण िपशवीतील �ाHे खायला सु2वात 
केली. आता मा& ितला खूप राग आला. ’0कती बावळट आह े हा! असे 
दसुQया.या वGतूला न िवचारता कसे काय हात लावतो?’   
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पण ती शांत रािहली. ितने परत िपशवीतून दोन �ाHे घेतली. )यानेही 
लगेच दोन �ाHे घेतली. ितने रागारागात )या.याकडे पािहले.  पण तो �ाHे 
खातच होता. ितने परत चार सहा �ाHे घेतली. लगेचच )यानेही एक मोठा 
झुबका भLन �ाHे घेतली. 
ितला इतका राग येत होता क� ितचा ितळपापड होत होता. �ीला 

छेड:याची )याची ही तQहा भयंकर होती. ितने परत �ाHे घेतली व भराभर 
खायला चालू केली. )यानेही �ाHे घेतली पण तो शांतपणे खात होता.  
आता शेवटी )या िपशवीत चारच  �ाHे रािहली.  ितने �ाHाकडे पिहले 
आिण िवचार केला आता हा िनल$� मनु<य एवढीही खाऊन टाकेल. 
तोच  )यानेही �ाHांकडे पािहले आिण मग ित.याकडे पािहले.  मग )याने 

ती िपशवी उचलली आिण ित.या पुढे धरली.  ितने ती )या.या हातातून 
िहसकावून घेतली.  तो हसला. ती मा& खूप खूप िचडली होती. तेवgात 
गाडी आली. आिण ती ितचे सामान, ती �ाHाची िपशवी आिण पस$ घेऊन 
गाडीत जाऊन बसली. तो ितथेच बसून रािहला होता. तेथून ितला 
@याहाळत होता.  
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शेवटी गाडी सुटली. ती )या.याकडे पाहत होती.  तो काही तेथून हलला 
न=हता.  ितथेच बसला होता, ितला पाहत. गाडी दरू जाईपय$@त ती )याला 
पाहत होती पण ितला भीती होती क�  हा गाडीत पण पाठोपाठ येतो का 
काय. पण तो न=हता आला, आिण ितने सुटकेचा [ास सोडला.   
ितने  सॅक जागेवर ठेव:यासाठी ितने उचलली तर ितला साइडला 

खोचलेला एक कागद 0दसला. ितने घाईने तो उघडला. )यात िलिहले होते 
“तु?ही खूप संुदर आहात, पाहता Hणीच मला आवडलात. हचे कारण होते 
तु?हाला मी एकटक पाहत होतो. आिण फ8 िनरपेH भावनेने पाहत होतो.  
मला तु?हाला &ास द:ेयाचा कोणताही उhेश न=हता  _कवा तुम.याकडून 
मला काही हवे होते _कवा तुम.याशी बोलायचे होते असेही नाही. केवळ 
मला तु?हाला पहायचे होते. बास इतकेच. �)येक सौ@दय$ आपलेच =हावे 
असे नसते. बEधा तु?ही आ|याला चाललात, ताजमहाल पहा. फार संुदर 
आह.े  पण ?हणून  तो तुमचाच =हावा एसे तु?हाला नa�च वाटणार नाही. 
आिण तु?ही ताजपेHाही खूप संुदर आहात. तुमचा �वास सुखाचा होवो”    
खाली नाव, मोबाइल नंबर काहीच िलिहले न=हते.   
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ितला उगाचच ख�टू वाटू लागले.  ितने )या.याबhल थोडावेळ का 
होईना पण  चुक�चा िवचार केला होता. पण )याने ित.या िपशवीतील �ाHे 
िनल$�सारखी खा'ली या गो]ीचा ितला खूप राग आला होता.  जाऊ दते. 
वेडा कुणीकडचा ?हणून ितने ती िच�ी लीना आिण लीली दोघRना  
दाखिव:यासाठी पस$मfये ठेवायला पस$ उघडली. आिण ितला आzया$चा 
धaाच बसला आिण ती Gवत:लाच िशMा दऊे लागली आिण ितला खूप 
वाईट सुdा वाटले आिण Gवत:चा राग ही आला.  
कारण ितने घेतलेली धुतले'या �ाHांची िपशवी ित.या पस$मfय ेतशीच 

होती.    
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तूततूूतू    माझाचमाझाचमाझाचमाझाच    बाळबाळबाळबाळ    
 
 
 
चं�कांतची पrी शारदा पिह'या बाळंतपणात एका गोड मुलाला ज@म 

दऊेन दवेाघरी गेली. बाळ खूप गSडस होते. )याचे नाव सोमेश ठेवले. कारण 
तो फार शांत Gवभावाचा मुलगा होता.  कधीही रडून गSधळ करणे  ह े)या 
बाळा.या गावीच न=हते. बाळ एक वषा$चे होईपयXत चं�कांत.या आईन े
मोiा काळजीने )याचे लालन पालन केले. पण नंतर सोमेश इकडे ितकडे 
पळू लागला. एका जागी थांबेच ना. खूप &ास दऊे लागला. आिण 
वयोमानापर)वे )यांना )या.या मागे पळणे  श+य होईना.   
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ितने चं�कांतला ितची अडचण सांिगतली आिण ?हणाली. “चंद ू  आता 
मला काही सोमेश .या मागे पळणे होत नाही. तर तू दसुरे ल/ कर आिण 
एक आई आण सोमेशसाठी जी �ेमाने )याला सांभाळेल.” 
चं�कांत ने )या गो]ीचा िवचार केला. िशवाय )यालाही आता पrीची 

गरज भासू लागली होती. एकटेपणा )याला खायला उठत होता. )याने 
लवकरच एक मुलगी पािहली. ितचे नाव भि8. ती एक अितशय गरीब 
कुटंुबातील मुलगी होती, िजला रोजचं जेवण दखेील िमळणे अवघड होते. 
ितने मामाकडे राkन दहावीपयXत िशHण घेतले होते. चंदलूा ती पसंत पडली 
आिण वराने एक 2पयाचीही अपेHा केली नाही ?हणून भ8�.या गरीब आई 
बाबांनी ितला न िवचारताच ितचे ल/ या बीजवराशी लावून 0दले. 
भ8�ला आता सोमेशचा सांभाळ करायचा होता. चंद.ूया आईन े ितला 

सव$ काही िशकिवले. नवीन घरात िमळणारे सुख आिण चंदचूे �ेम यामुळे 
भि8 पार बदलून गेली.  ती सोमेशचा छान सांभाळ करीत होती. हळूहळू 
सोमेश मोठा झाला. )याला आता छान बोलता येऊ लागले. आईिशवाय तो 
रहातच न=हता आिण ती पण )याला कधीही सोडत नसे. सोमेशचा आईवर 
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खूप जीव होता. तो आईला &ास दते नसे. पण नेहमी ित.या पाठी पाठी 
रहात असे. भ8�लाही ते फार आवड.े  
एकदा ती माहरेी गेली, ते=हा सोमेशला घेऊन गेली.  सोमेश सारखा 

ित.या पाठी पाठी असतो ह ेपाkन ित.या आईला राग आला. ती ?हणाली, 
“भि8 आता तुलाही तुझे Gवत:चे मूल =हायला हवे, 0कती 0दवस असे 
दसुQयाचे पोर सांभाळणार आहसे?”  भ8�ला आईचा खूप राग आला आिण 
टचकन ितचे डोळे भLन आले.  ती सोमेशला आप'या छातीशी कवटाळून 
?हणाली “माझेच बाळ आह ेह.े कोणी दसुQयाचे नाही आिण )याला खूप पापे 
दऊे लागली.” सोमेशला काहीच कळाले नाही क� काय झाले. तो फ8 
इतकेच पाk शकत होता क� आई रडत आह.े )याने आईचे डोळे पुसले आिण 
आईला एक गोड पापा 0दला, आिण ?हणाला “आई रडू नकोस, मी सांगतो 
थांब आजीला” असे ?हणून तो आजीसमोर गेला आिण ?हणाला “आजी, 
माझी आई खूप चांगली आह ेग. ितला तू नको रागवूस. मी सांगतो ितला, 
मग ती सगळे दधू िपऊन टाकेल ह} पण करणार नाही. हवेतर मी कान 
पकडतो तु^या समोर. ह े बघ उठा बशा पण काढतो. पण आईला रागवू 
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नकोस. आई िपशील ना दधू? ?हण िपते ?हणून. ही बघ. आजी, ?हणाली 
आई  क� िपते दधू. माझी शहाणी आई.” असे ?हणून परत आई.या मांडीत 
िशरला आिण ितला िचटकून बसला.   
भि8 सोमेशला घेऊन परत घरी आली. ितने घडला �कार सगळा 

सासूबाJना सांिगतला. )या ?हणा'या “भि8, बरोबर बोललीस तू क� 
सोमेश तुझेच बाळ आह.े पण आता तो चार वषाXचा होत आला आह.े मग 
तुझी आई बोलली ते काही वाउगे नाही.  बाक�चे सोड, पण तुला आता बाळ 
होऊ दते एक. मग सोमेशला पण भाऊ _कवा बिहणीची गरज आहचे क�.” 
भि8 लाजली. आिण ित.या मनाने परत आई बनायचे ठरवले. ितने 

आपले िवचार चंदलूा संिगतले आिण )या रा&ी )यां.या बेडLमचा लाइट 
जरा लवकरच बंद झाला. 
दोनच मिह@यात भ8�ने गोड बातमी सांिगतली. भि8 आता 

सोमेशलापण सांगत होती क� तु^याशी खेळायला एक छोटे बाळ येणार 



  िवषामृत 

www.esahity.com    

आह.े ते बाळ ?हणजे तुझा भाऊ _कवा बहीण असणार आह.े सोमेश 
आतुरतेने बाळाची वाट पाk लागला.  
आता तो एलकेजीत िशकत होता. )याला शाळेतसुdा आईची आिण 

होणाQया बाळाची आठवण येत असे. तो िच& काढताना सुdा ‘आई, तो 
आिण बाळ’ असे िच& काढे. शाळेतून घरी गेला क� लगेच ‘आई आई  आिण 
बाळ बाळ” एवढेच बोलायचा.  
तो एकदा ?हणाला, “आई बाळाचे पण मा^यावर �ेम आह े का गं? 

)याला मी 0दसतोय का?”  
आई ?हणाली, “सोमू, बाळाला तू 0दसत नाहीस, पण तुझे बोलणे ते 

ऐकत असते, )यामुळे )यालाही तू आवडतोसच.” असे आई ?हणताच )याने 
आई.या पोटावर �ेमाने हात 0फरवला आिण “माझे बाळ” ?हणत िबलगला.   
हळूहळू 0दवस भरले आिण भ8�ची िडिलव6र जवळ आली. तो 0दवस 

उजाडला. ितला कळा येऊ लाग'या. लगेचच दवाखा@यात नेले. लवकरच 
ितने एका मुलाला ज@म 0दला. बाळ पाkन सोमेश खूप खुश होता.  )याला 
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?हणाला “मी दादा आह.े हां! अरे तोच तु^याशी गNपा मारायचो ना तोच.  
चल ना खेलायला.  तुला सांगू का!  ना... एकदा ना... आपली आई आह े
ना... ितने 0कनाई दधू िपले नाही तर ना... आपली आजी आह ेना... ?हणज े 
आपली घरातली नाही... ती  ितकडे राहते ना वGतीवर!  ती आईला खूप 
रागावली, आिण आई रडायला लागली. तू पण न सगळे दधू िपत जा. 
नाहीतर ही आजी रागावते.”  आिण लगेच तो आईला िबलगला.   
आईन े पण )याला जवळ घेतले.  सोमेश ?हणाला, “आई बाळाचे नाव 

काय आह?े” आई ?हणाली “तूच सांग काय ठेवायचे ते. तुला सवा$त जाGत 
आवडेल ना ते सांग”.  सोमेश पटकन ?हणाला “आई, आपण बाळाचे नाव 
“आई“  ठेवूया! मला तेच जाGत आवडते”. सोमेशचे �ेम पाkन भ8�चे  डोळे 
भLन आले. ितने )याचे नाव ‘सोहम’ ठेवायचे ठरवले.   
शाळेत जाताना सोमेशला आजी तयार करायची. पण तो आईला िमठी 

मार'यािशवाय आिण एक गोड पापा घेत'यािशवाय कधीच शाळेत जात 
नसे. आईन ेसांिगतले होते क� बाळाला पापी bायची नाही, नाहीतर बाळ 
ओक� करते, मग तो दLुनच )या.याशी बोलत असे.  शाळेतून आला क� 
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पिहले द�तर जागेवर ठेवायचे बूट काढून पाय धुवायचे, आिण आई.या 
मांडीवर बसायचे, ह े )याचे अगदी ठरलेले असे.  मग शाळेतील हा$इ?स , 
Gटोरीज सव$ आईला सांगायचे. आई पण कौतुकाने ऐकत असे.  
एकदा भ8�ची आई ित.याकडे राहायला आली होती. ितने सोमेशचे 

वागणे पािहले. ितला )याचे आप'या आईबरोबरचे लािडक वागणे अिजबात 
आवडत नसे. पण काही बोल'यास भ8�ला राग येत असे. एकदा सोमेश 
शाळेतून आला आिण सवई�माणे आई.या मांडीवर बसला. आिण 
शाळेत'या गमती सांगू लागला. ितत+यात बाळ रडायला लागले. पण 
सोमेशला खाली उतरवून बाळाला घेणे ितला 2चेना. ते पाkन ितची आई 
ओरडली, “आपले लेकL रडत ठेवावे, आिण दसुQयाचे िमरवावे” असले तुझे 
वागणे मला अिजबात पसंत नाही.  सोमेशला वाईट वाटले. तो उतरला व 
“बाळाला घे” ?हणाला. आजी.या अशा कांगाMाने सोमेश फार कावरा 
बावरा झाला होता. )याचे डोळे भरले होते. पण )याची आईला िबलगायची 
िह?मत होईना.   
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हळू हळू आजी.या भीतीने )याने आई.या जवळ जायचे कमी केले आिण 
एकटा राk लागला. पण )याला आईिशवाय करमत नसे. )यामुळे तो जाऊन  
एकदा तरी आई.या कुशीत झोपायचा. एकदा असाच आई.या कुशीत 
झोपला असताना भ8�.या आईन ेपािहले आिण खसकण सोमेशला  बाजूला 
ओढले आिण परत ओरडू लागली “या काटZला कधी अaल यायची दवेा, 
?हणतात न सवतीचे पोर ते हरामखोर, पण िहला काही अaल यायची 
नाही, थोरला थोरला ?हणून बसेल सगळे िगळून आिण राk द ेतुझा पोरगा 
मोकळा तसाच, मग कळेल कसे ते, आ?ही कसे मीठ भाकरीला महाग 
आहोत, तशीच तुझी आिण तु^या पोराची गत होणार.”  
आईचे ह ेभाषण ऐकून भ8� झोपेतून जागी =हावी तशी जागी झाली.  

ितला आई.या बोल:यातल कडवटपणा न जाणवता तीच स)य प6रिGथित 
वाटू लागली.  ती अचानक गNप गNप राk लागली. िवचार कL लागली.  
ितचे कशात लH लागेना.  ना जेव:यात, ना खा:यात, ना घरात. सारखे 
आईचे बोल डो+यात आिण मनात घSगावत होते. नकळत कुठे तरी सोमेश 
ितला परका भासू लागला. ती )याच 0दशेनं िवचार कL लागली.   
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दसुQया 0दवशी नेहमी�माणे शाळेत जाय.या आधी सोमेश ित.याकडे  
आला आिण ितला )याने करकचून िमठी मारली. ए=हाना सहिजकपणे 
)याला कवटाळणारे ितचे हात आज िन�वकार पण ेखालीच रािहले.  )याने 
पापी 0द'यानंतर खुलणारा ितचा चेहरा )या0दवशी सुकलेलाच रािहला.  
सोमेश ?हणाला, “आई , तुला बरे वाटत नाही का गं? बाळाने तुला &ास 
0दलाय का? तू हसत नाहीस बोलत नाहीस.  ए बाळा, नको ह ं मा^या 
आईला &ास दऊेस. माझी आई आह ेती कळले का? ितला &ास bायचा 
नाही, नाहीतर तु^याशी क}ीच करेन. आई, मी सांिगतलय बाळाला. ते 
माझे ऐकते. ऐकायलाच पािहजे. मी दादा नाही का )याचा! आिण तू माझी 
गोड आई. चल मी Gकूलला चाललो. तू झोप. टाटा, बाय सी य”ू. असे ?हणून 
परत आईला एक गोड पापा दऊेन सोमेश शाळेत पळाला.   
भ8�चे मन मा& वादळा.या भोवQयात सापडलेले. सुu…. ती सोमेश 

बरोबर रोजच असा िन�वकार Mवहार कL लागली.  )या.या कडे लH दते 
नसे. सोमेशलाही ते जाणवत असे. तो पण शांत शांत राk लागला. भ8�ची 
आई आता ित.या घरी परत िनघून गेली.  
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सोमेश एकदा )या.या बाबां.या आईला ?हणजेच आजीला  ?हणाला 
“आजी, आता मी वाईट बनलोय का ग?” आजी ?हणाली “नाही रे मा^या 
सानु'या, तू तर 0कPी गुणी आहसे, तुला कोण ?हणाले का असे?”  
सोमेश ?हणाला “नाही ग आजी, आता आई मला जाGत जवळ घेतच 

नाही. मा^याशी जाGत बोलत दिेखल नाही. माझा राग राग करते.”  
यावर आजी ?हणाली “सोमेश बाळा, एक सांगते, आईबhल असा िवचार 

कधीच करायचा नाही. आई आप'या बाळाबरोबर कधीही असे वागत 
नाही. अरे ितला बरे वाटत नसावे. आिण तुला तसे संिगतले तर तुला वाईट 
वाटू नय,े ?हणून ती तुला काही बोलत नसावी. आप'या आईबhल असा 
िवचार केला क� दवेबाNपा िशHा करतो.”   
सोमेशला आजीचे ?हणणे पूण$ पटले . पण भ8�.या मनात मा& सोमेश 

िवषयी चांगलाच राग बसला.  
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असे करत करत तीन वष$ गेली. भि8 सोमेशला जवळ घेत नसायची 
आिण तोही हचे समाजायचा क� आईला बरे वाटत नाही ?हणून ती अशी 
करते.  आता सोहम सुdा तीन वषाXचा झाला आिण बोलू लागला होता.   
एकदा भ8�ने सोमेशला िशळी पोळी खायला 0दली आिण सोहमला 

ताजी पोळी 0दली.  सोहम )याला िचडवू लागला “दादाला िशळी पोळी, 
मला चांगली, मला चांगली, आई माझाच लाड करत ेफ8 औवा औवा.” 
)यावर सोहम हसून ?हणाला, “नाही रे नाही.   नाही रे नाही. आई माझाच 
लाड करते खूप, ?हणून तर ितने आधी माझी पोळी केली कालच. ितला 
कालपासूनच  माझी काळजी वाटत होती. आिण तुला बघ आPा 0दली 
औवा ईWशा” असे ?हणताच सोहम रडू लागला “मला पण िशळी पोळी कर” 
यावर भि8 खूप िचडली, पण ितचा सोमेश वरचा राग ती सासूबाई आिण 
नवQयासमोर दाखवू शकत न=हती .   
एकदा भ8�ने सोमेशला मुhाम खूप ितखट भाजी खायला 0दली, आिण 

सोहमला िमठाई. “सोमेश ने एक घास खातच )याला खूप ठसका लागला. 
डोIयात पाणी आले आिण )याने ढसाढस  पाणी िपले. परत सोहम )याला 
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िचडवू लागला “ह�या रे हयया. तुला मुhाम ितखट भाजी 0दली. आईन ेमला 
िमठाई. आई मा^यावरच जाGत �ेम करते.  तुला नाही नाही”  

तर सोमेश ?हणाला, “मुळीच नाही, आईला मीच खूप आवडतो. ?हणूनच 
आईन ेमला ितखट भाजी 0दली. ितला वाटते मी शूर =हावे, बळकट =हावे 
?हणूनच मला ितखट दतेे ती. आिण भाजी ितखट असली तरी काय झाले 
माझी आई तर 0कती 0कती गोड आह.े”  भ8�ला ित.या वाग:याचे वाईट 
वाटले .   
एकदा ितने सोमेशला मुhाम फाटका शट$ घालायला 0दला, आिण सोहम 

ला नवा 0दला. सोहम परत िचडवू लागला “आगगो बाई ढगो बाई! फाटका 
शट$, आ?हाला तर नवा नवा शट$, बघ आतातरी कळाले आई माझाच जाGत 
लाड करते ते”  तर सोमेश ?हणाला “चल वेडा कुठला, एवढेही कळत नाही, 
अरे आता उ@हाळा आह,े आिण मा^या अंगात हवा खेळती राहावी, मला 
जाGत गरम होऊ नय े ?हणून आईने असा शट$ 0दलाय. बघ आता आई 
मा^यावरच जाGत �ेम करते क� नाही.”  भ8�ला परत ित.या वाग:याचे 
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वाईट वाटले. पण दसुरीकडे आईचे शeद कानात सारखे गंुजाराव करीत 
असत.   

आज सोमेशचा वाढ0दवस होता. )याला शाळेत खूप छान िग��स 
िमळाले. तो सारी िग��स घेऊन घरी आला. आिण आधी आईला 
दाखिवली, मग आजीला दाखिवली.  भ8�ने )याला नाराज करायच े
ठरवले. मुhाम एक 6रकामा बॉ+स संुदर कागदात गंुडाळला आिण सोमेशला 
भेट 0दला. आईने 0दलेले िग�ट, एकदम खास असणार, ?हणून तो खुशीत 
होता. भि8 )या.यावरच लH ठेवून होती. तो कसा नाराज होतो ते ितला 
पहायचे होते.  
तो बॉ+स घेऊन तो )या.या खोलीत गेला. तीही )या.या नकळत )या.या 

मागे गेली.  ती हळूच दारामागून पहात होती .  सोमेश खूप हसQया  
चेहQयाने तो बॉ+स काळजीपूव$क उघडत होता.  )याने हळूच बॉ+स 
उघडला, आिण आत पिहले. बॉ+स तर 6रकामाच होता. )याने अलगद 
)यातला वास घेतला आिण तो मनोमन आनंदला आिण बॉ+सला िमठी 
माLन बसला. थो7ा वेळाने तो बॉ+स आिण )याला िमळालेले बाक� सव$ 
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िग��स उचलून दवेघरात गेला. भि8 ह े सव$ आzQयाने आिण दहेभान 
हरखून पाहत होती .  तो इवलासा जीव काय काय करतो हचे ितला कळत 
न=हते ित.या डोIयात  आसवे तरळली होती. ती )या.या मागे दवेघरात 
गेली आिण लपून सर्व पाहत होती.  
)याने तो बॉ+स दवेासमोर ठेवला आिण )याचे सव$  िग�टस सुdा ठेवले. 

तो हात जोडून दवेासमोर उभा रािहला आिण ?हणाला “दवेबाNपा, ह ेसारे 
िग��स तुला घे, पण मा^या आईला लवकर बरे कर. बघ ना, बाळ 
झा'यापासून ितला बरे वाटत नाही,  ितला मला जवळ घे:याची खूप इ.छा 
आह े रे, पण ती िबचारी इतक� चांगली आह ेक� ितचा आजार मला होऊ 
नय े?हणून मला जवळ सुdा घेत नाही.  आिण बघ ितने आज मला 0कती 
छान िग�ट 0दलाय ते.  एक बॉ+स भLन गोड गोड पापे 0दलेत. इतक� गोड 
आई फ8 माझीच आह.े Nलीज दवेबाNपा ितला लवकर बरे  कर. मी तुला 
परत कधी कधी काही मागणार नाही. मा^या आई पेHा भारी या जगात 
काहीच नाहीये. �ॉिमस कर ितला बरी करशील ?हणून. �ॉिमस ना ”   
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ह ेऐकून भि8 आत'या आत तुटून गेली आिण Gवत:ला थांबवू शकली 
नाही. पळत जाऊन ितने सोमेशला घ} जवळ घेतले आिण “बाळा, मला 
दवेबाNपाने कायमचे बरे केले” असे ?हणून जोरात रडू लागली. 
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शरदाचीशरदाचीशरदाचीशरदाची....चाँदनीचाँदनीचाँदनीचाँदनी    @@@@जीमेलजीमेलजीमेलजीमेल....कॉमकॉमकॉमकॉम    
 
 
 
 
 
शरद इ@G�मsट इंिजिनयर होता.  पु:यातील एका वाहन बनिवणाQया 

कंपनीत तो =हाईस �ेिसडsट होता. वया.या अव�या चाळीसाMा वषZ तो 
=ही पी बनला होता. अथा$तच तो अितशय Eशार आिण क]ाळू वृPीचा 
होता. लहानपणापासूनच एका उ� मfयमवगZय कुटंुबातून वाढलेला शरद 
केवळ Eशारच नाही तर इतर गुणांनीही समृd होता.   
पाच फूट नऊ इंच ऊंची, गोरा पान रंग, 2ंद बांधा आिण भारदGत 

0दसणारा. )या.या आवाजात दखेील एक दमदारपणा होता. जे=हा तो 
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चालायचा ते=हा समोर.या माणसाने रGता bावाच अशी 2बाबदार चाल 
होती )याची. चालता चालता च<?याला मधेच हात लावायची  )याची एक 
लकब होती. )याचे केवळ Mि8म)वच उमद ेअसे होते असे नाही तर तो 
)या.या काळातला एक यशGवी फूटबॉल Nलेयर पण होता. िशवाय गाणे 
?हणजे )याचा छंदच आिण एकदम Gव.छंदी असा Gवभाव, अशा या 
शरदवर कॉलेजमfये कोणी मुलगी भाळली नसेल तरच  नवल.  ?हणूनच क� 
काय हा इ@G�मsट इंिजिनय�रग िशकत असूनही )याच कॉलेजमfये होम 
साय@स िशकणाQया शलाका बरोबर )याचे ल/ झाले होते.  
शलाका एकदम नाजूक, सडपातळ बांधा, खांbाइतकेच केस, मोजकेच 

बोलणारी, एकदम 6रज=ड$ नेचर, राहणीमान फारच िशGतीचे आिण 
अ�यासू अशी मुलगी होती.  ितला पाहताच डोIयात बसावी अशी होती 
ती. ितचे सव$ काम िशGतीत असायचे.  घराची िशGत, वातावरण आिण 
Gवत:चे 0दसणे ह े ती कधीच िबघडू दते नसे.  दररोज योगासने, 0फरणे 
आिण आहारा.या बाबतीत काटेकोरपणा हा ित.या रोज.या जीवनाचा 
अिवभाyय घटक बनला होता. )यामुळे वया.या अडोतीसाMा वषZही 



  िवषामृत 

www.esahity.com    

पंचवीस वषा$.या त2णीला लाजवेल अशी सुरेख ती 0दसायची. ितला पाkन 
ितला चौदा वषाXचा मुलगा आह ेह ेकोणी मा@यच करत नसायचे. शादु$ल –
ितचा मुलगा ितला रोज “आई तू संतूर साबण.या जािहरातीत जा” असे 
एकदा तरी ?हणत असे. एकूणच सव$ काही खूप छान होते. 
शरदचे शलाकावर खूप �ेम होते आिण ितचा शांत Gवभाव )याला 

मनोमन खूप आवडायचा.  रोज सकाळी ऑ0फसला जायला तयार होऊन 
खाली आला क� शादु$लची नजर चुकवून तो एकदा तरी शलाकाला आप'या 
िमठीत खेचत असे. वरवLन ती ?हणत असे “शरद, अरे शादु$ल आता मोठा 
झालाय, जरा सावर Gवत:ला”. तरी शरद.या )या हरकतीने ती मनोमन 
सुखावून जात असे.  ितला शरदचे वरच े वर  गोड खाणे पसंत न=हते. 
)यातच )याची जाडी दखेील वाढली होती. ती )याला जाडीव2न वरच ेवर 
टोकत असे, पण शरद आप'या वाढले'या जाडीकडे दलु$H करीत असे. ितने 
)याला 0क)येकदा )याचे फूटबॉल चॅि?पयन अस:याची आठवण सुdा कLन 
0दली होती. पण काही उपयोग न=हता. कारण तो 0दवसभरा.या कामा.या 
Mापानेच इतका दमून जायचा क� घरी आले क� फ8 थोडा टी =ही पाहणे, 
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िडनर मग झोप, एवढेच )याचे 2टीन बनले होते. शलाकाला मा& ही गो] 
अगदी राkन राkन टोचत होती. शरदचे आरो{य चांगले रहावे यासाठी 
ितची सतत धडपड असे.   
एकदा शरद नेहमी �माणे ऑ0फसमfये असताना )याचा मेल बॉ+स 

ओपन होता. ऑ0फिशयल मे'स तो चेक करत असताना मधेच एक नवीन 
मेल आयडीव2न आलेली मेल )याला 0दसली. )याने ती चेक न करताच 
बाक�.या मेल चेक करत रािहला आिण )यांची उPरे दते रािहला. )या मेल 
बाबत तो िवसLन गेला. दसुQया 0दवशीसुdा )या मेल आयडी व2न )याला 
एक मेल आले होते. )याने तेही दलु$िHत केले.  ितसQया 0दवशीही इनबॉ+स 
मfये तोच नवा ईमेल आयडी शरदाची.चाँदनी@जीमेल.कॉम.  आज मा& 
शरद )या मेल कडे दलु$H करणार न=हता.  )याने ती मेल ओपन केली आिण 
तो वाचू लागला …  

 
ि�ि�ि�ि�यययय    शरदशरदशरदशरद    ,,,,    
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कसाकसाकसाकसा    आहेसआहेसआहेसआहेस?  ?  ?  ?  मीमीमीमी    तुलातुलातुलातुला    गलेेगलेेगलेेगलेे    तीनतीनतीनतीन    �दवस�दवस�दवस�दवस    झालेझालेझालेझाले    मेलमेलमेलमेल    पाठवीतपाठवीतपाठवीतपाठवीत    आहेआहेआहेआहे    आिणआिणआिणआिण    तूतूतूतू    

�याचा�याचा�याचा�याचा    काहीचकाहीचकाहीचकाहीच        री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    देतदेतदेतदेत    नाहीसनाहीसनाहीसनाहीस. . . .     
चं�चं�चं�चं�कलाकलाकलाकला        
 
)याने एक िमिनटभर िवचार केला कोण आह ेही चं�कला ? मग )याने 

आद'या 0दवशीची मेल ओपन केली )यात िलिहले होते  
 
ि�यि�यि�यि�य    शरदशरदशरदशरद,,,,    
काकाकाका    रेरेरेरे? ? ? ? माझीमाझीमाझीमाझी    मेलमेलमेलमेल    ओपनओपनओपनओपन    क�नहीक�नहीक�नहीक�नही    री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    नाहीनाहीनाहीनाही    �दलास�दलास�दलास�दलास. . . . तुलातुलातुलातुला    माझेमाझेमाझेमाझे    मेलमेलमेलमेल    

पाठवणेपाठवणेपाठवणेपाठवणे    आवडतआवडतआवडतआवडत    नाहीनाहीनाहीनाही    काकाकाका    ????    
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    
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)याने परत सवा$त पिहली मेल ओपन केली )यात ितची पूण$ ओळख  
0दली होती .   

 
ि�यि�यि�यि�य    शरदशरदशरदशरद,,,,    
ओळखलसेओळखलसेओळखलसेओळखलसे? ? ? ? मीमीमीमी    चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला, , , , यसयसयसयस    तीचतीचतीचतीच    चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    घोषघोषघोषघोष.  .  .  .  आठवलेआठवलेआठवलेआठवले    ?? ?? ?? ?? मलामलामलामला    

बागंलाबागंलाबागंलाबागंला    'यु(ट'यु(ट'यु(ट'यु(ट    *हणत*हणत*हणत*हणत    असतअसतअसतअसत    कॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-ये.  .  .  .  परवापरवापरवापरवा    र.�याव�नर.�याव�नर.�याव�नर.�याव�न    तूतूतूतू    /ॉस/ॉस/ॉस/ॉस    झालासझालासझालासझालास    
आिणआिणआिणआिण    एकदमएकदमएकदमएकदम    सारेसारेसारेसारे    कॉलेजकॉलेजकॉलेजकॉलेज    लाइफलाइफलाइफलाइफ    आठवलेआठवलेआठवलेआठवले. . . . तु2यातु2यातु2यातु2या    फेसफेसफेसफेस    बकूबकूबकूबकू    व3व3व3व3नननन    तुझातुझातुझातुझा    ईमेलईमेलईमेलईमेल    
आयडीआयडीआयडीआयडी    घेतलाघेतलाघेतलाघेतला    आिणआिणआिणआिण    मेलमेलमेलमेल    पाठिवलेपाठिवलेपाठिवलेपाठिवले. . . . तुलातुलातुलातुला    माझेमाझेमाझेमाझे    मेलमेलमेलमेल    येणेयेणेयेणेयेणे    अपेि7तअपेि7तअपेि7तअपेि7त    नसणारनसणारनसणारनसणार, , , , 
खा8ीखा8ीखा8ीखा8ी    आहेआहेआहेआहे    माझीमाझीमाझीमाझी. . . . न9हेन9हेन9हेन9हे, , , , तूतूतूतू    मलामलामलामला    ओळखलचेओळखलचेओळखलचेओळखलचे    नसणारनसणारनसणारनसणार    हीहीहीही    पणपणपणपण        खा8ीखा8ीखा8ीखा8ी    आहेआहेआहेआहे    
माझीमाझीमाझीमाझी    पणपणपणपण        री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    देदेदेदे.  .  .  .  वाटवाटवाटवाट    पाहतीयेपाहतीयेपाहतीयेपाहतीये    .  .  .  .      
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    देबोजीतदेबोजीतदेबोजीतदेबोजीत    चटज:चटज:चटज:चटज:        
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आिण कामा.या घSगQयात परत रीNलाय द:ेयाचे िवसLन गेला. दसुQया 
0दवशी परत तीच मेल सकाळी साधारण दहा वाजाय.या सुमारास या मेल 
यायची वेळ असायची. आज मा& शरदन ेपरत मेल ओपन केले.   

 
अिति�यअिति�यअिति�यअिति�य    शरदशरदशरदशरद    ,,,,    
रागरागरागराग    येतोयेतोयेतोयेतो    नानानाना    माझामाझामाझामाझा????    मीमीमीमी    तुलातुलातुलातुला    मेलमेलमेलमेल    पाठिवतेपाठिवतेपाठिवतेपाठिवते, , , , तुझातुझातुझातुझा    मौ<यवानमौ<यवानमौ<यवानमौ<यवान    वळेवळेवळेवळे    खच:खच:खच:खच:    

घालतेघालतेघालतेघालते, , , , पणपणपणपण    मीमीमीमी    तरीतरीतरीतरी    कायकायकायकाय    क�क�क�क�    रेरेरेरे?  ?  ?  ?  मा2यामा2यामा2यामा2या    डो=यासमो�नडो=यासमो�नडो=यासमो�नडो=यासमो�न    तुझीतुझीतुझीतुझी    छिबछिबछिबछिब    
जातचजातचजातचजातच    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . *हणून*हणून*हणून*हणून    तूतूतूतू    री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    देतदेतदेतदेत    नाहीसनाहीसनाहीसनाहीस    तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    तुलातुलातुलातुला    मलेमलेमलेमले    पाठवावेपाठवावेपाठवावेपाठवावे    
वाटतेवाटतेवाटतेवाटते.  .  .  .  सततसततसततसतत    मनातमनातमनातमनात    तुझेचतुझेचतुझेचतुझेच    िवचारिवचारिवचारिवचार    येतातयेतातयेतातयेतात.  .  .  .  एकदाएकदाएकदाएकदा    तरीतरीतरीतरी    री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    देशीलचदेशीलचदेशीलचदेशीलच    
नानानाना????    रागातरागातरागातरागात    काकाकाका    होईनाहोईनाहोईनाहोईना,  ,  ,  ,  काहीतरीकाहीतरीकाहीतरीकाहीतरी    टाइपटाइपटाइपटाइप    करकरकरकर.  .  .  .  तुझातुझातुझातुझा    री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    आलाआलाआलाआला    तरीतरीतरीतरी    तूतूतूतू    
मा2याकडेमा2याकडेमा2याकडेमा2याकडे    आ<यासारखेआ<यासारखेआ<यासारखेआ<यासारखे    आहेआहेआहेआहे    मा2यासाठीमा2यासाठीमा2यासाठीमा2यासाठी.  .  .  .  वाटवाटवाटवाट    पाहतीयेपाहतीयेपाहतीयेपाहतीये....    
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला        
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 आज मा& शरद  )याकडे दलु$H कL शकत न=हता. जरा मायनाच तसा 
होता. )याने रीNलाय करायला घेतले. 

 
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    मॅडममॅडममॅडममॅडम    ,,,,    
मीमीमीमी    तु*हालातु*हालातु*हालातु*हाला    ओळखतओळखतओळखतओळखत    नाहीनाहीनाहीनाही....    तु*हीतु*हीतु*हीतु*ही    कॉलजेकॉलजेकॉलजेकॉलजे    म-येम-येम-येम-ये    असालअसालअसालअसाल    तरतरतरतर    मलामलामलामला    आठवतआठवतआठवतआठवत    

पणपणपणपण    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . मलामलामलामला    माहीतमाहीतमाहीतमाहीत    नसल<ेयानसल<ेयानसल<ेयानसल<ेया    लोकाशंीलोकाशंीलोकाशंीलोकाशंी    मीमीमीमी    नातेनातेनातेनाते    ठेवतठेवतठेवतठेवत    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . तु*हालातु*हालातु*हालातु*हाला    
मा2याकडूनमा2याकडूनमा2याकडूनमा2याकडून    कायकायकायकाय    अपेि7अपेि7अपेि7अपेि7तततत    आहेआहेआहेआहे    याचायाचायाचायाचा    अंदाजहीअंदाजहीअंदाजहीअंदाजही        येतयेतयेतयेत    नाहीनाहीनाहीनाही    आिणआिणआिणआिण    मलामलामलामला    तोतोतोतो    
घेBयातघेBयातघेBयातघेBयात    काहीकाहीकाहीकाही    रसरसरसरस    नाहीनाहीनाहीनाही    ....    

शरदशरदशरदशरद    पCडसेपCडसेपCडसेपCडसे    
9ही9ही9ही9ही    पीपीपीपी    ओपरेशDसओपरेशDसओपरेशDसओपरेशDस        
 
दसुQया 0दवशी नेहमी.या वेळेला )याला परत )या आयडी व2न मेल 

आले.  )याला अनपेिHत होते, पण तरीही )याने ते ओपन केले. 
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माझामाझामाझामाझा    ि�यि�यि�यि�य    शरदशरदशरदशरद,,,,    
मीमीमीमी    आधीचआधीचआधीचआधीच    संिगतलेसंिगतलेसंिगतलेसंिगतले    होतेहोतेहोतेहोते    , , , , कFकFकFकF    तूतूतूतू    मलामलामलामला    ओळखणारओळखणारओळखणारओळखणार    नाहीसनाहीसनाहीसनाहीस. . . . पणपणपणपण    मीमीमीमी    तुलातुलातुलातुला    

ओळखतेओळखतेओळखतेओळखते    राजाराजाराजाराजा. . . . �लीज�लीज�लीज�लीज    मलामलामलामला    असेअसेअसेअसे    धुडकावूधुडकावूधुडकावूधुडकाव ू   नकोसनकोसनकोसनकोस. . . . अरेअरेअरेअरे    मीमीमीमी, , , , मीमीमीमी    चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    घोषघोषघोषघोष,  ,  ,  ,  
आताआताआताआता    लGानंतरलGानंतरलGानंतरलGानंतर    माझेमाझेमाझेमाझे    नावनावनावनाव    चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    देबोजीतदेबोजीतदेबोजीतदेबोजीत    चटज:चटज:चटज:चटज:    झालेझालेझालेझाले    आहेआहेआहेआहे. . . . माझामाझामाझामाझा    
नवरानवरानवरानवरा    HीHीHीHी    देबोजीतदेबोजीतदेबोजीतदेबोजीत    चटज:चटज:चटज:चटज:    खूपखूपखूपखूप    चागंलीचागंलीचागंलीचागंली    IिJIिJIिJIिJ    आहेआहेआहेआहे. . . . पणपणपणपण    मलामलामलामला    तूतूतूतू    फारफारफारफार    
आवडतोसआवडतोसआवडतोसआवडतोस    ….. ….. ….. ….. अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    …………………………………………    
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला    
 
ते वाचून शरद थोडा डो+याने तापला, “काय बाई आह?े नवरा चांगला 

आह े ?हणतीये आिण एका परपु2षाला आवडतो ?हणून सांगते, जरा 
फॉरवड$च 0दसते.” )याने लगेच अ?याला फोन लावला आिण िवचारले  
“अ?या, यार आप'या कॉलेज मfये ही चं�कला घोष कोण होती रे?, 
Gवत:ला बंगला eयु6ट सांगते”  
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)याने उPर 0दले “मलाही नाही बाबा आठवत, का रे शरया काय झाले ? 
काही लोचा आहे का?”   

“काही नाही “ ?हणून शरदन ेफोन कट केला.  )याने क� बोड$ दाणादाण 
आपटत ितला रीNलाय टाइप केला  

 
मडॅममडॅममडॅममडॅम        
तु*हीतु*हीतु*हीतु*ही    मलामलामलामला    काकाकाका    िड.टबKिड.टबKिड.टबKिड.टबK    करीतकरीतकरीतकरीत    आहातआहातआहातआहात?  ?  ?  ?  आयआयआयआय    एएमएएमएएमएएम    ली.टली.टली.टली.ट    इंटेरेइंटेरेइंटेरेइंटेरे.टे.टे.टे.टेडडडड    इनइनइनइन    

यूयूयूयू. . . . �लीज�लीज�लीज�लीज    डोDटडोDटडोDटडोDट    मेलमेलमेलमेल    मीमीमीमी    अगनेअगनेअगनेअगने. . . . यूयूयूयू    बटेरबटेरबटेरबटेर    अंडर.टLडअंडर.टLडअंडर.टLडअंडर.टLड, , , , टेकटेकटेकटेक    धीसधीसधीसधीस    मेलमेलमेलमेल    लाइकलाइकलाइकलाइक    
वाMनगवाMनगवाMनगवाMनग.  .  .  .      

शरदशरदशरदशरद    पCडसेपCडसेपCडसेपCडसे        
9ही9ही9ही9ही    पीपीपीपी    ओपरेNDसओपरेNDसओपरेNDसओपरेNDस....    
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 )याला आता खा&ी होती क� परत नa� मेल येणार नाही. बरे झाले 
Eसकवले. घरी गे'यावर तो शलाका जवळ बराच वेळ शांत बसून रािहला.  
ती बोलू लागली “काय झाले शरद? काही �ॉeलेम आह े का रे? थोडा 
अGवGथ 0दसतोयस? का काही ह'ेथ �ॉeलेम आहे.” शरद शांत.   

“0कती वेळा संगीतलय, थोडा Mायाम करीत जा. ते पोट आिण जाडी 
कमी कर. पण तू ?हणून ऐकणार नाहीस” शलाका .   

शरद ित.या अंगावर खेकसला “ह ेबघ, जरा डो+याला शांित हवी ?हणून 
मी इथ ेबसलोय. तुझी फालतू बडबड नको कLस”  
शलाकाला खूप वाईट वाटले. या पूवZ तो असा कधीही वागला नाही.  

काय झाले असावे बरे…………?  
दसुQया 0दवशी शरदन ेइनबॉ+स ओपन केला. ऑ0फिशयल मेल ची दखल 

घेतली.  आिण आप'या कामात म/ झाला.  झाले, परत दहा वाजाय.या 
आसपास @यूमेलची बीप वाजली आिण तीच चं�कला आली.  
<शरदाची.चाँदनी@जीमेल.कॉम> 
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)याने लH दऊेन मेल आयडी वाचला. आिण )याचा रागाचा पारा अजून 
वर गेला. )याने रागत मेल ओपन केले. 
मा2यामा2यामा2यामा2या    ि�यि�यि�यि�य    शरदाशरदाशरदाशरदा,,,,    
रागावूरागावूरागावूरागावू    नकोसनकोसनकोसनकोस    असाअसाअसाअसा. . . . मलामलामलामला    तु2याकडूनतु2याकडूनतु2याकडूनतु2याकडून    काहीहीकाहीहीकाहीहीकाहीही    नकोनकोनकोनको    आहेआहेआहेआहे.  .  .  .  तुलातुलातुलातुला    

भटेायलाभटेायलाभटेायलाभटेायला    हीहीहीही    नकोनकोनकोनको    आहेआहेआहेआहे.  .  .  .  तुलातुलातुलातुला    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    आहेआहेआहेआहे, , , , कॉलजेम-येकॉलजेम-येकॉलजेम-येकॉलजेम-ये    असतानाअसतानाअसतानाअसताना    तूतूतूतू    आिणआिणआिणआिण    
मीमीमीमी    एकाचएकाचएकाचएकाच    एPझमॅएPझमॅएPझमॅएPझमॅ    हॉलम-येहॉलम-येहॉलम-येहॉलम-ये    होतोहोतोहोतोहोतो. . . . असूअसूअसूअसू    देतदेतदेतदेत.  .  .  .  तूतूतूतू    ते9हाहीते9हाहीते9हाहीते9हाही    खूपखूपखूपखूप    आवडायचासआवडायचासआवडायचासआवडायचास    
मलामलामलामला....    आिणआिणआिणआिण    आजहीआजहीआजहीआजही    तेवढाचतेवढाचतेवढाचतेवढाच, , , , ए9हानाए9हानाए9हानाए9हाना    �यापे7ाही�यापे7ाही�यापे7ाही�यापे7ाही    जा.तजा.तजा.तजा.त    आवडतोसआवडतोसआवडतोसआवडतोस.  .  .  .  
कॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-ये    एकहीएकहीएकहीएकही    मलुगीमलुगीमलुगीमलुगी    अशीअशीअशीअशी    न9हतीन9हतीन9हतीन9हती    िजिजिजिजलालालाला    तूतूतूतू    आवडतआवडतआवडतआवडत    नसशीलनसशीलनसशीलनसशील....    ते9हाते9हाते9हाते9हा    
सागंायलासागंायलासागंायलासागंायला    िमळालेिमळालेिमळालेिमळाले    नाहीनाहीनाहीनाही, , , , न9हेन9हेन9हेन9हे    िह*म�चिह*म�चिह*म�चिह*म�च    झालीझालीझालीझाली    नाहीनाहीनाहीनाही....    *हणून*हणून*हणून*हणून    आRाआRाआRाआRा    
सागंतीयेसागंतीयेसागंतीयेसागंतीये.  .  .  .  कायकायकायकाय    झालेझालेझालेझाले    माझेमाझेमाझेमाझे    लGलGलGलG    झालेझालेझालेझाले    असलेअसलेअसलेअसले    तरतरतरतर????    मीमीमीमी    मा2यामा2यामा2यामा2या    देबोजीतशीदेबोजीतशीदेबोजीतशीदेबोजीतशी    
�तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    अिजअिजअिजअिजबातबातबातबात    करतकरतकरतकरत    नाहीयेनाहीयेनाहीयेनाहीये. . . . पणपणपणपण    तूतूतूतू    मलामलामलामला    आवडतोसआवडतोसआवडतोसआवडतोस.  … .  … .  … .  … खूपखूपखूपखूप    ....    
चं�ाचं�ाचं�ाचं�ा    
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शरद शांत डो+याने ते वाचत होता. “िबचारीला मी फ8 आवडतो 
इतकेच सांगायचे ?हणून मेल करते. ितची मा^याकडून काहीही अपेHाही 
नाहीये.  िनरपेHता, G=�ता. िशवाय पतीसोबत �ामािणक आहे ती. 
कशाला दखुवू ितला? उगाचच दखुावले काल दखेील.  माफ� मागतो आिण 
िवषय संपवतो. आिण सांगतो क� परत काही मेल कL नकोस.  बEधा ितला 
शलाकािवषयी मािहती नसावे. आिण नाही तेच बरे आह.े  नाहीतर ितला 
काहीतरी बोलायची.   
)याने टाइप केले 
 
    चं�ाचं�ाचं�ाचं�ा    
मलामलामलामला    माफमाफमाफमाफ    करकरकरकर....    मीमीमीमी    तु2यातु2यातु2यातु2या    भावनाभावनाभावनाभावना    दखुव<यादखुव<यादखुव<यादखुव<या. . . . तुझेतुझेतुझेतुझे    मनमनमनमन    .वच्.वच्.वच्.वच्छछछछ    आहेआहेआहेआहे.  .  .  .  छानछानछानछान    

वाटलेवाटलेवाटलेवाटले    मलामलामलामला. . . . आताआताआताआता    तुझेतुझेतुझेतुझे    समाधानसमाधानसमाधानसमाधान    झालेझालेझालेझाले    नानानाना????        कृपयाकृपयाकृपयाकृपया    मेलमेलमेलमेल    क�क�क�क�    नकोसनकोसनकोसनकोस    आताआताआताआता.  .  .  .      
शरदशरदशरदशरद    
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)या रा&ी शरद थोडा उ)साही मूडमfयेच होता. मी शलाका Mित6र8 

कोणाला तरी आवडतो. िशवाय उbा परत )या मेलचा &ास नाही अशी 
ि�धा अवGथा )याची झाली होती. )याने शलाकाशी )या 0दवशी खूप छान 
गNपा मार'या. ितलाही छान वाटले.   

 पुढील 0दवशी मेल बॉ+स मfय े ते मेल न=हते. )याला हायसे वाटले.  
‘चला सुटलो’ असा [ास )याने सोडला.  दहा वाजता पण मेल आले नाही.  
)याला _किचत बेचैन वाटले. पण ‘सुट'या’च ेसमाधान जाGत होते. अकरा 
वाजता )या आयडी वLन )याला परत मेल आले. )याने थोडाही उशीर न 
करता ते ओपन केले. 
ि�यि�यि�यि�य    शरदशरदशरदशरद        
�कती�कती�कती�कती    आभारआभारआभारआभार    मानूमानूमानूमानू    मीमीमीमी    तुझेतुझेतुझेतुझे    !!! !!! !!! !!! तूतूतूतू    समजूनसमजूनसमजूनसमजून    घेतलंघेतलंघेतलंघेतलंसससस. . . . तेतेतेते    �दवसच�दवसच�दवसच�दवसच    खूपखूपखूपखूप    छानछानछानछान    

होतेहोतेहोतेहोते    रेरेरेरे. . . . तूतूतूतू    फारफारफारफार    फारफारफारफार    3बाबदार3बाबदार3बाबदार3बाबदार    �दसायचास�दसायचास�दसायचास�दसायचास. . . . तसातसातसातसा    अजूनहीअजूनहीअजूनहीअजूनही    �दसतोस�दसतोस�दसतोस�दसतोस, , , , पणपणपणपण    
थोडासाथोडासाथोडासाथोडासा    मोटामोटामोटामोटा    झालाझालाझालाझाला    आहसेआहसेआहसेआहसे. . . . आताआताआताआता    मीमीमीमी    तुलातुलातुलातुला    रोजरोजरोजरोज    पाहतेपाहतेपाहतेपाहते, , , , घराVयाघराVयाघराVयाघराVया    
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िखडकFतूनिखडकFतूनिखडकFतूनिखडकFतून. . . . तूतूतूतू    �दसतोस�दसतोस�दसतोस�दसतोस    आिणआिणआिणआिण    मीमीमीमी    आसमतंआसमतंआसमतंआसमतं    िवस�नचिवस�नचिवस�नचिवस�नच    जातेजातेजातेजाते....    पणपणपणपण    एकएकएकएक    गोWगोWगोWगोW    
सागंूसागंूसागंूसागंू    काकाकाका    तु2यातु2यातु2यातु2या    चेहचेहचेहचेहXयाXयाXयाXयातलातलातलातला    गोडवागोडवागोडवागोडवा    आहेआहेआहेआहे    तसातसातसातसा    आहेआहेआहेआहे....    तुझेतुझेतुझेतुझे    बढेबबढेबबढेबबढेब    पोटपोटपोटपोट    थोडेथोडेथोडेथोडे    
कमीकमीकमीकमी    केलसेकेलसेकेलसेकेलसे    कFकFकFकF    अजूनहीअजूनहीअजूनहीअजूनही    कॉलेजचाकॉलेजचाकॉलेजचाकॉलेजचा    िवYाथ:चिवYाथ:चिवYाथ:चिवYाथ:च    वाटशीलवाटशीलवाटशीलवाटशील. . . . कायकायकायकाय    रेरेरेरे    तुलातुलातुलातुला    
शलाकाशलाकाशलाकाशलाका    कधीकधीकधीकधी    असेअसेअसेअसे    सांगतसांगतसांगतसांगत    नाहीनाहीनाहीनाही    काकाकाका? ? ? ? तशीतशीतशीतशी    तीतीतीती    थोडीथोडीथोडीथोडी    िशZचिशZचिशZचिशZच    होतीहोतीहोतीहोती. . . . पणपणपणपण    तीतीतीती    
तु2यापे7ातु2यापे7ातु2यापे7ातु2यापे7ा    देखणीदेखणीदेखणीदेखणी    न[Fचन[Fचन[Fचन[Fच    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . तूतूतूतू    री�लायरी�लायरी�लायरी�लाय    देशीलचदेशीलचदेशीलचदेशीलच....    
चंदाचंदाचंदाचंदा    
 
शरदला आता Gवत:चा राग येत होता. तो Gवत:शीच िवचार करीत 

होता. िहचे परत मेल येण ेमला अनपेिHत होते. मग मी का ितची मेल 
इत+या घाईत ओपन केली? का मला िहचा राग येत नाही? कदािचत 
मलाही ती आवडायला… नाही नाही. मला शलाकाMत6र8 दसुरे कोणी 
आवडूच शकत नाही. पण मी खरच असा बेढब झालोय का? मी आरशातच  
पाहतो. शरद आप'याला आरशात िनरखतो, आिण )याला अचानक आपली 
जाडी आिण पोट वाढ'याची जाणीव =हायला लागते.   
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“कमी करायलाच हवे ह ेपोट थोडे. मग इतके 0दवस शलाका सांगत होती 
तर का नाही ऐकले मी? .. चं�ाचेच का ऐकतोय …? मला ती आवडायला 
तर नाही ना ...?.नाही नाही, मला मा^या शलाका Mित6र8 कोणीच 
आवडत नाही”   
सायंकाळी घरी गे'यावर टी =ही पाहायचा सोडून शरद फ8 

शलाका.या मागे मागे 0फL लागला.  कुठे ितचे केस मागे घे, कुठे ितला 
लािडक िचमटा काढ, कुठे ितचा रGता अडव असे )याचे चालले होते.  शेवटी 
ितने हसून िवचारले “शरदराव, आज सवारी भलतीच खूशीत 0दसते, आिण 
माझेच नशीब आज सो@याचा घास खाते आह,े  क� आपण आम.या मागे 
मागे 0फरत आहात. बोला आपणास काही हवे आह ेका?”  
यावर शरद हसून ?हणाला,“राणी सरकार, आ?ही तुमचे गुलाम आहोत, 

आिण Hणा Hणाला तुम.या मागे राह:याची संुदर िशHा आ?ही भोगतोय.  
म� कही किव न बन जाऊं, तेरे Nयार म ेए शलाका.”  
शलाका ?हणाली “बEत खूब | आता जेवायचे का आपण?” 
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शलाका.या बोल:याला मा@यता दाखवत शरद टेबल वर येऊन बसला.  
ितने पोळी आिण सोबत qीखंड वाढले.  तेवgात तो ?हणाला,“नको qीखंड 
मला, मी वजन कमी करायचं ठरवलय.”   

“काय !!” शलाका आनंदाने ?हणाली, “बरे झाले तुझं तूच ठरवलंस, मी 
तर तुला आताशा असे सांगणे सोडूनच 0दले होते”.   
दसुQयाच 0दवशी शरदन े िजम जॉइन केली. ऑ0फस मfय े गे'या गे'या 

आधी )याने इनबॉ+स ओपन केला. तर )यात नुकतीच चं�कलाची मेल आली 
होती. ितने िलिहले होते क� ितला तातडीने गावाला जावे लागत आह े
कलक�याला. )यामुळे पंधरा 0दवसांनी भेटू.  
शरदला िवनाकारण बेचैन वाटले. सव$ काही शांत सुu वाटू लागले. तो 

परत िवचार कL लागला. काय बरे घडले असेल क� चं�कला तातडीने 
कलक�याला गेली? पण मी ितचा का िवचार करतोय एवढा? मी 
शलाकाला फसवत तर नाही ना? मग मला Gथीर का वाटत नाहीये?  माझा 
मा^या मनावर का ताबा नाहीये?  
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वेळेसोबत तो कामात गढून गेला. िशवाय चं�कलाचे मेलही  येण े बंद 
होते.  तो रोज िजमला जात होता. 0फरत होता. आिण )यामुळे )याचे वजन 
आिण वाढलेला घेर कमी झाले होते.  
पंधरा ते वीस 0दवसांमfयेच )याला एक वेगळा उ)साह जाणवू लागला 

होता. शलाका ही )याला ?हणाली “वाव, शरद य ूआर  लू_कग कूल अगेन 
लाइक य ूिडड इन कॉलेज Gवीटहाट$.” 
ितचे ह ेवा+य ऐकताच )याला चं�ाची आठवण आली.  )याने ऑ0फस 

मfये जाताच इनबॉ+स ओपन केला. आज एकवीस 0दवस झाले तरी चंदा 
परत कशी नाही आली? _कवा आली असावी पण ितने मला मेल पाठिवले  
नसावे? का ित.या नवQयाला मािहती झाले या बhल? पण मी का ितचा 
िवचार करतोय एवढा? मला ती आवडायला तर…? नाही  नाही, मला 
शलाका Mती6र8 अ@य कोणीही  नाही आवडत.  मग चं�कलाने सांगताच 
मी का वजन कमी केले माझे? मी शलाकाचे का नाही ऐकले एवढे 0दवस?  
मी एवढा का िवचार करतोय? फ8 शलाका शलाका शलाकाच आवडते 
मला.  
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तेवgात चं�कलाची मेल इनबॉ+समfये आली. )याने Hणभरही वेळ न 
दवडता )याने ते ओपन केले. )याला वेगळाच आनंद झाला होता.  ितने 
िलिहले होते,   

 
 
ि�यि�यि�यि�य    शरदशरदशरदशरद,,,,    
माझामाझामाझामाझा    मा2यामा2यामा2यामा2या    डो=यावंरडो=यावंरडो=यावंरडो=यावंर    िव\ासचिव\ासचिव\ासचिव\ासच    बसतबसतबसतबसत    न9हतान9हतान9हतान9हता. . . . तोतोतोतो    तूचतूचतूचतूच    आहसेआहसेआहसेआहसे, , , , जोजोजोजो    मीमीमीमी    

जाBयाआधीजाBयाआधीजाBयाआधीजाBयाआधी    पापापापािहलािहलािहलािहला    होताहोताहोताहोता????    कायकायकायकाय    हLडसमहLडसमहLडसमहLडसम    �दसतोयस�दसतोयस�दसतोयस�दसतोयस    तूतूतूतू! ! ! ! अरेअरेअरेअरे    च[च[च[च[    च[च[च[च[    तूतूतूतू    
वजनवजनवजनवजन    कमीकमीकमीकमी    केलसेकेलसेकेलसेकेलसे    तुझेतुझेतुझेतुझे. . . . आयआयआयआय    .वयेर.वयेर.वयेर.वयेर, , , , यूयूयूयू    लूकलूकलूकलूक    हLडसमहLडसमहLडसमहLडसम, , , , लाइकलाइकलाइकलाइक    इनइनइनइन    कॉलेजकॉलेजकॉलेजकॉलेज    डेजडेजडेजडेज.  .  .  .  
आयआयआयआय    वॉजवॉजवॉजवॉज    ज.टज.टज.टज.ट    डंबडंबडंबडंब    वइुथवइुथवइुथवइुथ    डीसपेअरडीसपेअरडीसपेअरडीसपेअर    टुटुटुटु    सीसीसीसी    यूयूयूयू.  .  .  .  आताआताआताआता    खरेखरेखरेखरे    बोल<यािशवायबोल<यािशवायबोल<यािशवायबोल<यािशवाय    
राहवतराहवतराहवतराहवत    नाहीनाहीनाहीनाही    बघबघबघबघ. . . . तूतूतूतू    अजनूअजनूअजनूअजनू    जा.तजा.तजा.तजा.त    आकषKकआकषKकआकषKकआकषKक    वाटायलावाटायलावाटायलावाटायला    लागलायसलागलायसलागलायसलागलायस, , , , अगदीअगदीअगदीअगदी    
कॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-येकॉलेजम-ये    होतासहोतासहोतासहोतास    तसाचतसाचतसाचतसाच....    ]कब^ना]कब^ना]कब^ना]कब^ना    �या�या�या�या    पे7ाहीपे7ाहीपे7ाहीपे7ाही    जा.तजा.तजा.तजा.त.  .  .  .  आठवतंआठवतंआठवतंआठवतंयययय    काकाकाका    तूतूतूतू            
‘‘‘‘तेरीतेरीतेरीतेरी    �यारी�यारी�यारी�यारी    �यारी�यारी�यारी�यारी    सरूतसरूतसरूतसरूत    कोकोकोको    …………””””    गायचासगायचासगायचासगायचास. . . . ते9हाते9हाते9हाते9हा    तरतरतरतर    मलामलामलामला    राजC�कुमारVयाराजC�कुमारVयाराजC�कुमारVयाराजC�कुमारVया    
जागीजागीजागीजागी    तूतूतूतू    आिणआिणआिणआिण    वजैयंतीमालावजैयंतीमालावजैयंतीमालावजैयंतीमाला    VयाVयाVयाVया    जाजाजाजागीगीगीगी    मीचमीचमीचमीच    �दसायचे�दसायचे�दसायचे�दसायचे.  .  .  .  हेहहेेहे    �दवा�दवा�दवा�दवा    .व`.व`.व`.व`    
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असायचेअसायचेअसायचेअसायचे. . . . आिणआिणआिणआिण    �यातच�यातच�यातच�यातच    तुलातुलातुलातुला    शलाकाशलाकाशलाकाशलाका    आवडायलाआवडायलाआवडायलाआवडायला    लागलीलागलीलागलीलागली. . . . तीतीतीती    आिणआिणआिणआिण    मीमीमीमी    
खूपखूपखूपखूप    चागं<याचागं<याचागं<याचागं<या    मैि8णीमैि8णीमैि8णीमैि8णी    होतोहोतोहोतोहोतो. . . . तूतूतूतू    ितलाितलाितलाितला    पटव<यापासनूपटव<यापासनूपटव<यापासनूपटव<यापासनू    मीमीमीमी    ितVयाशीितVयाशीितVयाशीितVयाशी    बोलणेबोलणेबोलणेबोलणे    
कमीकमीकमीकमी    केलेकेलेकेलेकेले    होतेहोतेहोतेहोते....    मलामलामलामला    ितVयाबaलितVयाबaलितVयाबaलितVयाबaल    ईbयाKईbयाKईbयाKईbयाK    वाटायचीवाटायचीवाटायचीवाटायची. . . . कॉलेजचीकॉलेजचीकॉलेजचीकॉलेजची    मुलेमुलेमुलेमुले    शलाकाशलाकाशलाकाशलाका    
मागेमागेमागेमागे, , , , तूतूतूतू    ितVयामागेितVयामागेितVयामागेितVयामागे    आिणआिणआिणआिण    मीमीमीमी    तु2यामातु2यामातु2यामातु2यामागेगगेेगे. . . . शरदशरदशरदशरद, , , , खरेखरेखरेखरे    सागंतेसागंतेसागंतेसागंते    रेरेरेरे,,,,    मीमीमीमी    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    
खूपखूपखूपखूप    �ेम�ेम�ेम�ेम    करायचेकरायचेकरायचेकरायचे, , , , आजहीआजहीआजहीआजही    करतेकरतेकरतेकरते. . . . मीमीमीमी    मा2यामा2यामा2यामा2या    पतीशीपतीशीपतीशीपतीशी    �तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    नाहीनाहीनाहीनाही    करतकरतकरतकरत, , , , 
पणपणपणपण    माझेमाझेमाझेमाझे    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    �ेम�ेम�ेम�ेम    आहेआहेआहेआहे. . . . मलामलामलामला    तु2याकडूनतु2याकडूनतु2याकडूनतु2याकडून    �ेमही�ेमही�ेमही�ेमही    नकोयनकोयनकोयनकोय    कारणकारणकारणकारण    तेतेतेते    
ते9हाचते9हाचते9हाचते9हाच    शलाकाचेशलाकाचेशलाकाचेशलाकाचे    होतेहोतेहोतेहोते    आिणआिणआिणआिण    आजहीआजहीआजहीआजही.  .  .  .      

बटबटबटबट        आयआयआयआय    लवलवलवलव    यूयूयूयू    शरदशरदशरदशरद    अँडअँडअँडअँड    आयआयआयआय    िवलिवलिवलिवल    लवलवलवलव    यूयूयूयू    फोरेवरफोरेवरफोरेवरफोरेवर. . . . फJफJफJफJ    कबलूकबलूकबलूकबलू    
करायचेकरायचेकरायचेकरायचे    होतेहोतेहोतेहोते    इतकेचइतकेचइतकेचइतकेच....””””    

एकएकएकएक    वडेीवडेीवडेीवडेी,,,,    
शरदाचीशरदाचीशरदाचीशरदाची    चांदणीचांदणीचांदणीचांदणी    
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शरद.या डो+यात िनखारे पेटले होते. )याने िवचार केला, िहला आपण 
बोलायला चा@स 0दला तर काहीही बोलायला लागली.  िहला काहीच कसे 
वाटत नाही? )याने रागात रीNलाय टाइप केला.   

 
चं�कलाचं�कलाचं�कलाचं�कला,,,,    
उगाचउगाचउगाचउगाच    तुझेतुझेतुझेतुझे    ऐकूनऐकूनऐकूनऐकून    मीमीमीमी    िजिजिजिजमममम    जॉइनजॉइनजॉइनजॉइन    केलीकेलीकेलीकेली. . . . मलामलामलामला    वाटवाटवाटवाटलेललेेले    न9हतेन9हतेन9हतेन9हते    कFकFकFकF    तूतूतूतू    तुझीतुझीतुझीतुझी    

हaहaहaहa    सोडशीलसोडशीलसोडशीलसोडशील. . . . एवढेएवढेएवढेएवढे    �दवस�दवस�दवस�दवस    फJफJफJफJ    मीमीमीमी    आवडतोयआवडतोयआवडतोयआवडतोय    *हणायची*हणायची*हणायची*हणायची    आिणआिणआिणआिण    आजआजआजआज    ,…. ,…. ,…. ,…. 
आजआजआजआज    �ेम�ेम�ेम�ेम    आहेआहेआहेआहे    *हणतेस*हणतेस*हणतेस*हणतेस. . . . आिणआिणआिणआिण    वरवरवरवर    तfडतfडतfडतfड    क�नक�नक�नक�न    *हणतेस*हणतेस*हणतेस*हणतेस    कFकFकFकF    पतीशीपतीशीपतीशीपतीशी    �तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    
करीतकरीतकरीतकरीत    नाहीनाहीनाहीनाही    *हणून*हणून*हणून*हणून....    अगंअगंअगंअगं, , , , आप<याआप<याआप<याआप<या    नवनवनवनवXयाXयाXयाXयाIित(रJIित(रJIित(रJIित(रJ    कोण�याहीकोण�याहीकोण�याहीकोण�याही    परपु3षावरपरपु3षावरपरपु3षावरपरपु3षावर    
�ेम�ेम�ेम�ेम    करणेकरणेकरणेकरणे    *हणजे*हणजे*हणजे*हणजे    �याVयाशी�याVयाशी�याVयाशी�याVयाशी    �तारणच�तारणच�तारणच�तारणच    नानानाना!! !! !! !! ककककसलीसलीसलीसली    बाईबाईबाईबाई    आहसेआहसेआहसेआहसे    तूतूतूतू, , , , शीशीशीशी………….! .! .! .! 
मलामलामलामला    रागरागरागराग    येतोययेतोययेतोययेतोय    तुझातुझातुझातुझा. . . . हेचहेचहेचहेच    जरजरजरजर    शलाकालाशलाकालाशलाकालाशलाकाला    कळालेकळालेकळालेकळाले    तरतरतरतर    तीतीतीती    कायकायकायकाय    िवचारिवचारिवचारिवचार    
करेलकरेलकरेलकरेल? ? ? ? बासबासबासबास    खूपखूपखूपखूप    झालेझालेझालेझाले. . . . इथूनइथूनइथूनइथून    पुढेपुढेपुढेपुढे    तूतूतूतू    मलामलामलामला    मेलमेलमेलमेल    पाठवायचीपाठवायचीपाठवायचीपाठवायची    नाहीनाहीनाहीनाही    *हणजे*हणजे*हणजे*हणजे    
नाहीनाहीनाहीनाही    ........बदंबदंबदंबदं    सारेसारेसारेसारे    काहीकाहीकाहीकाही....    
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शरदशरदशरदशरद    पCडसेपCडसेपCडसेपCडसे    ....    
 
)याला दसुQया 0दवशी रीNलाय आला होता. 
 
माझामाझामाझामाझा    ि�यि�यि�यि�य    सखासखासखासखा    शरदशरदशरदशरद,,,,    
तूतूतूतू    �कतीही�कतीही�कतीही�कतीही    रागवलासरागवलासरागवलासरागवलास    नानानाना    तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    हेहहेेह े   स�यस�यस�यस�य    आहेआहेआहेआहे    कFकFकFकF    माझेमाझेमाझेमाझे    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    �ेम�ेम�ेम�ेम    

आहेआहेआहेआहे. . . . शरदशरदशरदशरद, , , , तूतूतूतू    तु2यातु2यातु2यातु2या    आईवरआईवरआईवरआईवर    �ेम�ेम�ेम�ेम    केलेकेलेकेलेकेले    असशीलअसशीलअसशीलअसशील    नानानाना! ! ! ! तु2यातु2यातु2यातु2या    बहीणीवरबहीणीवरबहीणीवरबहीणीवर    केलेकेलेकेलेकेले    
असशीलचअसशीलचअसशीलचअसशीलच    नानानाना!! !! !! !! मगमगमगमग    तूतूतूतू    शलाकशीशलाकशीशलाकशीशलाकशी    �तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    केलीसकेलीसकेलीसकेलीस    काकाकाका? ? ? ? तूतूतूतू    तुझातुझातुझातुझा    िजगरीिजगरीिजगरीिजगरी    िम8िम8िम8िम8    
अमोलवरअमोलवरअमोलवरअमोलवर    सgुासgुासgुासgुा    िजवापाडिजवापाडिजवापाडिजवापाड    �ेम�ेम�ेम�ेम    केलेसकेलेसकेलेसकेलेस    नानानाना????    मगमगमगमग    शलाकाशीशलाकाशीशलाकाशीशलाकाशी    �तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    केलीसकेलीसकेलीसकेलीस    
काकाकाका?  ?  ?  ?      

मगमगमगमग    तसेचतसेचतसेचतसेच    माझेमाझेमाझेमाझे    हीहीहीही    आहेआहेआहेआहे....    मीमीमीमी    मा2यामा2यामा2यामा2या    आईवरआईवरआईवरआईवर    �ेम�ेम�ेम�ेम    केलेकेलेकेलेकेले, , , , भावाभावाभावाभावा    बिहणीDवरबिहणीDवरबिहणीDवरबिहणीDवर    
�ेम�ेम�ेम�ेम    केलेकेलेकेलेकेले    तसेचतसेचतसेचतसेच    तु2यावरहीतु2यावरहीतु2यावरहीतु2यावरही    केलेकेलेकेलेकेले. . . . मगमगमगमग    �यात�यात�यात�यात    देबोजीतबरोबरदेबोजीतबरोबरदेबोजीतबरोबरदेबोजीतबरोबर    �तारणा�तारणा�तारणा�तारणा    
कसलीकसलीकसलीकसली? ? ? ? शरदशरदशरदशरद    माझेमाझेमाझेमाझे    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    �ेम�ेम�ेम�ेम    आहेआहेआहेआहे....    पणपणपणपण    मीमीमीमी    तु2यातु2यातु2यातु2या    �ेमात�ेमात�ेमात�ेमात    पडलीपडलीपडलीपडली    नाहीयेनाहीयेनाहीयेनाहीये.  .  .  .  
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�ेम�ेम�ेम�ेम    *हणजे*हणजे*हणजे*हणजे    एकाएकाएकाएका    िनखळिनखळिनखळिनखळ    �वाहा�वाहा�वाहा�वाहा    सारखेसारखेसारखेसारखे    असतेअसतेअसतेअसते. . . . वासनेVयावासनेVयावासनेVयावासनेVया    भोवभोवभोवभोवXयाXयाXयाXयातततत    नननन    
अडकताअडकताअडकताअडकता, , , , अपे7ाVंयाअपे7ाVंयाअपे7ाVंयाअपे7ाVंया    ज<पण:तज<पण:तज<पण:तज<पण:त    नननन    गुतंतागुतंतागुतंतागुतंता    जोजोजोजो    हळुवारहळुवारहळुवारहळुवार    यायायाया    �वाहात�वाहात�वाहात�वाहात    पोहतपोहतपोहतपोहत    
राहतोराहतोराहतोराहतो, , , , तोचतोचतोचतोच    जगhतेाजगhतेाजगhतेाजगhतेा    होतोहोतोहोतोहोतो....        आिणआिणआिणआिण    मीमीमीमी    �या�या�या�या    िनखळिनखळिनखळिनखळ    �वाहसारखीच�वाहसारखीच�वाहसारखीच�वाहसारखीच    आहेआहेआहेआह.े...        
नननन    मलामलामलामला    तु2यातु2यातु2यातु2या    .पशाKची.पशाKची.पशाKची.पशाKची    आसआसआसआस, , , , नननन    तुलातुलातुलातुला    भटेBयाचीभटेBयाचीभटेBयाचीभटेBयाची, , , , नननन    तु2याशीतु2याशीतु2याशीतु2याशी    बोलBयाचीबोलBयाचीबोलBयाचीबोलBयाची, , , , नननन    
तुलातुलातुलातुला    िमळवBयाचीिमळवBयाचीिमळवBयाचीिमळवBयाची. . . . हेहहेेहे    िनरपे7िनरपे7िनरपे7िनरपे7    �ेम�ेम�ेम�ेम    आहेआहेआहेआहे. . . . तूतूतूतू    मा2याशीमा2याशीमा2याशीमा2याशी    बोलबोलबोलबोल    अथवाअथवाअथवाअथवा    नननन    बोबोबोबोलललल, , , , 
तूतूतूतू    मलामलामलामला    कधीकधीकधीकधी    भटेभटेभटेभटे    अथवाअथवाअथवाअथवा    नननन    भटेभटेभटेभटे, , , , तुलातुलातुलातुला    माझेमाझेमाझेमाझे    पटोपटोपटोपटो    वावावावा    नननन    पटोपटोपटोपटो, , , , तूतूतूतू    मलामलामलामला    ओळखोओळखोओळखोओळखो, , , , 
वावावावा    नानानाना    ओळखोओळखोओळखोओळखो, , , , मीमीमीमी    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    �ेम�ेम�ेम�ेम    करीतकरीतकरीतकरीत    राहणारराहणारराहणारराहणार    आहेआहेआहेआहे, , , , शवेटVयाशवेटVयाशवेटVयाशवेटVया    
\ासापयKDत\ासापयKDत\ासापयKDत\ासापयKDत…. …. …. …. मा2यामा2यामा2यामा2या.  .  .  .      
मीमीमीमी    इथूनइथूनइथूनइथून    पुढेपुढेपुढेपुढे    तुलातुलातुलातुला    मलेमलेमलेमले    पाठवणारपाठवणारपाठवणारपाठवणार    नाहीनाहीनाहीनाही.  .  .  .  तूतूतूतू    समो�नसमो�नसमो�नसमो�न    गेलासगेलासगेलासगेलास    तरीतरीतरीतरी    तुलातुलातुलातुला    

ओळखओळखओळखओळख    दाखवणारदाखवणारदाखवणारदाखवणार    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . घाब�घाब�घाब�घाब�    नकोसनकोसनकोसनकोस    शलाकालाशलाकालाशलाकालाशलाकाला    तरतरतरतर    मुळीचमुळीचमुळीचमुळीच    भटेणारभटेणारभटेणारभटेणार    
नाहीनाहीनाहीनाही. . . . तूतूतूतू    मलामलामलामला    ओळखणारओळखणारओळखणारओळखणार    नाहीसनाहीसनाहीसनाहीस    यातयातयातयात    तरतरतरतर    तीळमा8तीळमा8तीळमा8तीळमा8    शकंाशकंाशकंाशकंा    नाहीनाहीनाहीनाही.  .  .  .  पणपणपणपण    तुलातुलातुलातुला    
““““माझेमाझेमाझेमाझे    तु2यावरतु2यावरतु2यावरतु2यावर    �ेम�ेम�ेम�ेम    असणाअसणाअसणाअसणाXयाXयाXयाXया    भावनेचाभावनेचाभावनेचाभावनेचा    8ास8ास8ास8ास    झालाझालाझालाझाला””””    मीमीमीमी    �यामुळे�यामुळे�यामुळे�यामुळे    िश7ेसिश7ेसिश7ेसिश7ेस    
पा8पा8पा8पा8    आहेआहेआहेआहे. . . . िश7ािश7ािश7ािश7ा    हीचहीचहीचहीच    कFकFकFकF    मीमीमीमी    परतपरतपरतपरत    तुलातुलातुलातुला    कधीकधीकधीकधी    काहीकाहीकाहीकाही    मेलमेलमेलमेल    पाठवणारपाठवणारपाठवणारपाठवणार    नाहीनाहीनाहीनाही, , , , 
आिणआिणआिणआिण    असहेीअसहेीअसहेीअसहेी    मीमीमीमी    हेहहेेहे    शहरशहरशहरशहर    सोडूनसोडूनसोडूनसोडून    जातजातजातजात    आहेआहेआहेआहे, , , , कायमचीकायमचीकायमचीकायमची. . . . सुखीसुखीसुखीसुखी    रहारहारहारहा....        
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शरदाचीशरदाचीशरदाचीशरदाची    चांदणीचांदणीचांदणीचांदणी    ....    
 
शरद ह े वाचून सुu झाला होता. )याला )या.या तोक7ा 

िवचारसरणीची क�व येऊ लागली होती. आिण तो चं�कला समोर Gवतःला 
खूप ठsगणा भासू  लागला होता. पण )याचे मन िचरत2ण अस'यासारखे 
)याला भासत होते.  कोणी इत+या संुदर �कारे आप'यावर �ेम कL शकते, 
�ेमाचा अथ$ इत+या संुदर �कारे सांगू शकते.  आपण खरेच काहीतरी वेगळे 
आहोत. आप'या या वेगळेपणापासून शलाकाला तरी वंिचत राk bायचे 
नाही.   
तो घरी गेला शलाकाला जवळ घेऊन ित.या कानात हळूच बोलला. 

“शलाका, आय लव य.ू”   
ती बोलली “आज काही खास आह ेका?”  
तो ?हणाला “हो आह ेना आज पौ�णमा आह.े काय गं?  तुझा मेल आयडी 

बंद वगैरे आह ेका काय? बरेच 0दवसात मेल नाही पाठवलेस मला??” 
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ती )या.या पासून दरू होऊन लॅप टॉप घेत ?हणाली “अरे हो, बंद पडला 
होता, एक मिह@यापूवZच  नवीन आयडी घेतलाय आिण ितने )या.या 
नकळत ितचा मेल आयडी लॅपटॉप वर टाइप केला आिण हसू लागली.  
ितचा मेल आयडी होता शरदाची.चाँदनी@जीमेल.कॉम आिण पासवड$ 

होता “मीचतुझीि�या” 
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वावटळवावटळवावटळवावटळ    
 
 
 
 
 
महषZनगर झोपडप}ी.  )यात एका खोलीत पूजा, ितचा मोठा भाऊ  

महशे. काक� (आईलाच काक� ?हणत असत) आिण काका (वडील) असे 
कुटंुब एक दहा बाय दहा .या खोलीत राहत.  काका रे'वे हमाल, महशे ~क 
�ायवर युपी, 0द'ली, नोयडा लाईनला.  काक� धुणे भांडी करीत असे आिण 
पूजा ितला मदत करीत असे.  पूजा अशातच 12वी कॉमस$ पय$@त िशकली.  
एकदा रे'वे लाईनवर काकांचा अॅि+सडsट झाला आिण )यांचा ददु�वी मृ)यू 

झाला. काक� पूण$ खचून गेली. “पोरगं कवडीबी  दते नाही घरात. आता ही 



  िवषामृत 

www.esahity.com    

त2ण पोर ?या कशी जगवणार रे दवेा?” काक�ला खूप टsशन आले होते.  
“चोवीस वषाXची झाली पुरगी, �ान  लगीन कराल िह.या संगत?” ितला 
एकटीला कामाला पाठवणेही काक�ला िजवावर येत असे. पण खाणार काय 
पोटाला? )यातून समोर.या झोपडीत'या ना@याची ‘लई वाईट नजर’ होती 
पोरीवर. अशातच शेजार'या खोलीतला रवी ?हणाला “काक�, मी करील 
लगीन िह.या संगत, तु?हाला कसला यतराज नाही ना? फुलासारखी ठेवीन 
ितला. ितची समदी काळजी ि�यन. आपले पण कोण नाय जगात. लगीन 
झा'यावर मला माय पण िमळन आिण बायकू पण”  
काक� फार खुश झाली.  
एकदा ित.या पायाला  ग�गरीन झालं आिण ती उलटे 0दवस मोजू 

लागली. ितने पूजाचे ल/ पहायची शेवटची इ.छा M8 केली. दपुारीच  
पूजा शेजार.या बागेतून फुले घेऊन आली. )याचे तीन हार केले. दसुQया 
0दवशी  सकाळी एक हार दवेाला घातला. मग पंधरा चपा)या आिण भाजी  
केली. पेटीत एक नवी साडी होती ती नेसली. आिण जाऊन रवीला सव$ 
सांगून बोलाऊन आणले. रवीने )याचे दोन िम& पण बोलावले. )याच 
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0दवशी ?हणजे 23 जुनला पूजा आिण रवीचे ल/ काक� आिण दोन 
िम&ांसमोर  पार पडले. ल/ झा'यावर पूजाने सवाXना ितने केलेली चपाती 
भाजी जेवायला वाढले. गोड ?हणून �सादातला खडीसाखरेचा खडा 
�)येका.या पानात वाढला.  
काक�.या पाया पड'यावर, काक� शांत हसली, रवीने ितला वचन 0दले, 

“इकडचे जग इकडे झाले तरी मी पूजाला कधीच अंतर दणेार नाही. ितला 
नेहमी सुखात ठेवीन. काळजी कL नका”   
दोनच 0दवसांत काक� गेली. आता पूजा रवी सोबत राk लागली. 

गIयात काली पोत आिण )याला िपतळी डोरली. पण ती खुश होती.  
रवीने ओळखले होते क� पूजा गरीबीत वाढली पण ती फार Gवािभमानी 
होती. कधीही कोणासमोर हार पसरले नाहीत. लवकरच ितने एक नोकरी 
शोधली. +लाक$ , पगार –2पये 1700 सुLवातीला. मग परफॉम$@स पाkन 
पगार वाढव:यात येईल ?हणून सूचना िमळाली. पूजा कामावर जाऊ 
लागली. रवी पण छोटी मोठी नोकरी करत होता.  जसे जसे 0दवस जातील 
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तसा  तसा दोघांचा पगार वाढत गेला आता दोघांना िमळून मिह@याचे 
9000 2पये िमळत होते.   

मग )यांनी जवळच एक भाडो&ी घर घेतले. घर छान होते, नाव 
“िनवारा”. दोनच खो'या, संडास बाथLम आिण अंगण.  भाडे 2पय े3000.  
दोघे ितथे राहायला गेले. दारात ितने एक छान तुळशी वंृदावन मांडले. ती 
रोज  तुळशीला पाणी, 0दवाबPी करीत असे. आप'या हाताने ितने ते घर 
खूप छान सजवले होते. ितने आिण रवीने भिव<यात तेच घर िवकत घे:याचे 
मनाशी ठरवले होते. पण हाती पैसा नस'याने काही बोलणे केले न=हते 
इतकेच. ितची घर सजवायची आवड रवी छान  जपत असे.  
रवीचे मा& Gव` होते क� गावी शेती होती सहा एकर ितथे शेती करावे 

आिण रहावे. तो पूजाला ?हणत असे, मी शेती करायला लाग'यावर तू 
नोकरी करायची नाही. आपण गावात'या घरात राहायचे, तू मा^यासाठी 
शेतात जेवण बनवून आणायचेस. आपली मुले ही शेतात'या झाडा.याच 
lहदोIयावर झूलतील. ितने कधी तसे जीवन न  अनुभव'यामुळे ती काहीच 
बोलत नसे. पण मनात ितने पaे ठरवले होते क� रवीचे ह े Gव` साकार 
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करायचे. यासाठी  रवी फ8 हातात थो7ा खेळ)या पैशांची वाट पाहत 
होता.  दोघे िमळून पैसे साठवत होते. दोघांचे एकमेकांवर अफाट �ेम होते.  

आज परत 23 जून. )यां.या ल/ाचा चौथा वाढ0दवस. पूजा खूप खुश 
होती. 0फaट lलबू  रंगाचा टॉप आिण पांढQया रंगाची चुणीची सलवार, 
हातात एक एक lलबू कलरचे गोठ, कानात एक jाम सो@याचे बंुदके, 
कपाळावर छोटीशी 6टकली, खांbाएवढे कु2ळे केस, चांगली पाच फुट सहा 
इंच एवढी ऊंची आिण सावळा वण$.  एकदम कणखर वागणे आिण सरल 
Gवािभमानी बोलणे.  ती आज गोड 0दसत होती.  बॉस qी चैत@य जोशी न े
ितला िवश केल “ पूजा गूड मॉ�नग , लू_कग गोिजअस टूड.े” ितने ही Gमाईल 
कLन थ�+सचा रीNलाय 0दला.,  दहा.या सुमारास एक बंद पाक�ट  बॉसची 
से�ेटरी िमस रीना ने पूजाला आणून 0दले.  ितने ते उघडले.  )यात खालील 
मजकूर होता. 

 
िमस पूजा , 
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तु?हाला कसे सांगू कळत नाही. अचानक तुमचा नवरा िवकला गेलाय.  

आताच िमGटर रlवचा फोन आला होता. )यांनीच सांिगतले. jाहकाने 
चांगले १८लाख 2पय ेमोजलेत. एवढी रaम आता कोण सोडतंय  ?हणा!! 
तु?ही काही करार तर केला न=हता. आिण केला असता तरी )याचा या Hणी 
उपयोग झाला नसता. कारण Mवहार झालाय. एवgा मोiा शहरात 
तु?ही कुठे जाणार?  
मी एक ऑफर दतेो. तु?ही आजची रा& मा^याकडे राk शकता. तुमची 

उbाची सु}ी दखेील मी मंजूर करेन. पण उbाही जर रहायचे असेल तर 
तु?हाला तुमचा आिण माझा पण Gवयंपाक करावा लागेल कारण माझी 
बायको घरी नाहीये. ती गावी गेली आहे.  काळजी कL नका. मी ही गो] 
कोणालाही सांगणार नाही. मी रीनालाही तसे बजावून सांगीतले आह.े 
)यामुळे ती पण कोणालाही काही बोलणार नाही. मी मा^या केिबनमfये 
बोलवूनच तु?हाला ह ेसांगणार होतो. पण तु?ही खूप Gवािभमानी आहात, 
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आिण lभतRनाही कान असतात. )यामुळे मी उघड उघड बोललो नाही 
इतकेच. 
तु?ही हवे तर तुम.या िमGटरांशी ?हणज ेरवीशी या बhल बोलून �या.  

मी )यांनाही तेच सुचवले आह.े )यांची काहीच हरकत नाही. उलटपHी 
)यांना बरे वाटले आिण ते ?हणाले क� आता तु?हीही सतत याच िवचारात 
असणार क� “आता कोठे जायचे?”  सकारा)मक िवचार कराल अशी माझी 
अपेHा आहे. तसे मला कळवा मा& नa�. ?हणज े मी नोकराला खोली 
Gव.छ कLन सजवायला सांगतो. क� जेणे कLन तु?हाला �सu वाटेल. 

 
कळावे तुमचा िहतlचतक , 
चैत@य जोशी. 
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पूजा ते वाचून गSधळली. ित.यावर आभाळच कोसळले होते. ित.या 
पायाखालची जमीनच सरकली होती. ितला काही सुचतच न=हते.  असे कसे 
झाले? रवीने असे अचानक का केले? का दगा 0दला )याने मला? आिण 
मला न सांगता बॉस ला का संिगतले? )या ?हाताQयाची िह?मतच कशी 
झाली मला असे िवचार:याची? थेरडा! मा^याएवढी मोठी  मुलगी असेल 
)याला, आिण या वयात नसते धंद े सुचताहते? वLन तर 0कती 
चांगुलपणाचा आव आणतो आिण आत मा& नास+या मनाचा!!  पण आता 
काय? रवीने का असे केले? का रवी असा का वागलास मा^याशी?  सांग 
ना??  
टेबलवर बस'या ित.या डोIयातून आसवे गळत होती. ती कोणालाही 

काहीही बोलली नाही. पस$ घेऊन तडक उठली आिण ऑ0फस बाहरे पडली.  
ित.या मनात अनेक शंकांनी थैमान घातले होते.  ती सरळ चालत सुटली. 
रवी आिण दगा ितला फ8 एवढेच दोन शeद कानी घSघावत होते. ती  
चालत चालत समु�0कनाQयावर आली. ितने पस$ मधून मोबाइल काढला. 
सरळ रवीला फोन लावला. गाणे वाजत होते “हम तु?हs चाहते ह ैऐसे, मरने 
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वाला कोई, lजदगी  चाहता हो जैसे”... ितला खूप राग आला )या 
गा:याचाही.  
)याने फोन उचलला. 
ती “हलॅो रवी, ज े बॉसकडून  जे ऐकले ते खरे आहे?” 
तो : अग हो, ह े  खरे तर तूलाच सांगायला हवे होते मी डायरे+ट. पण 

तुझा मोबाइल लागलाच नाही. मला जरा तातडीचे वाटले ?हणूनच 
सांिगतले.  )यांनी सांिगतले ना तुला सगळे MविGथत? मग काही िवचार 
केलायस? तुझे काही ?हणण ेअसेल तर सांग.  
ऐकता ऐकता ती रडू लागली. डोळे ग� िमटून ती आसवे गाळीत जीव 

कानात गोळा कLन ऐकत होती. ितला मे'याkन मे'यासारखे वाटत होते.  
ित.या कानात काही आिण मनात काही असे काkर ित.या मsदतू उठले होते.  
ितला सव$ काही शू@य जाणवत होते. )याने परत ितला जागे के'यासारखे 
कLन बोलला 
तो : अग पूजा मी तु^याशी बोलतोय. ऐकत आहसे ना? 
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ती : (रडवे'या आवाजात) हो रे संिगतले )यांनी मला. पण नुसतेच नाही 
संिगतले. तुला तर माहीत आह ेया जगात ग6रबीची 0क}ी चे]ा होते ते. 
आिण )यातून जर ती गरीब Mि8 “नोकरी करणारी �ी असेल तर मग 
फारच.  तुला मािहती आह ेना )यांनी मला काय ऑफर 0दली  आह ेते?  ते 
सांगत  होते तु^याशी )याबhल बोल'याचे. तू शांतपणे ऐकून  घेत'याचेच 
मला नवल आिण वाईट पण वाटले. 
तो : )यांनी सांगीतले आह ेमला. मला ठाऊक आह ेह े  तुला आवडणार 

नाही. पण काय हरकत आह ेतुला ती ऑफर Gवीकारायला? ह े बघ पूजा, 
इथ े आपले न कोणी नातेवाईक, न कोणी आ�े], न िम& मैि&णी. मग 
अशात जाणार कुठे? मग मी तर ?हणतो Gवीकार )यांची ऑफर. ते तर सु}ी 
पण मंजूर करणार आहते तुझी. 
ती : तुला काहीच कसं रे वाटत नाही असे बोलताना? कुठे गेली ती तुझी 

वचने, तुझे वाद,े तुझा Gवािभमान, तुझी िन�ा? का आता ते ही सारे 
िवकलंयस? 
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तो : काहीतरीच काय यार पूजा? रीलॅ+स. इतक� भांबावून जाऊ नकोस.  
मुंबईसार�या शहरात सव$ बाजूने िवचार करावा लागतो. आिण पैशासमोर 
कुणाचे काय चालणार गं? तू उभ े कL शकले असतीस का अठरा लाख 
2पये?  मी पण नसतोच  ग एकाचवेळी उभी कL शकलो एवढी रaम. एक 
नशीब समज क� आप'याला काही मूल बाल नाही ते. नाहीतर काय केले 
असतेस सांग बरं? )यांना घेऊन फुटपाथवर बसायचा िवचार केला 
असतास? अिभमाना.या गो]ी सांगते मला. 
ती : मग कालच फार �ेम उत ूचाल'यासारखे ?हणत होतास ना, आता 

आपण दोनाचे तीन =हायचा िवचार करायला हवा ?हणून. मग आता ? 
आता काय रे झाले? बोल न बोल आता गNप का असा? 
तो : ह ेबघ कालचे काल झाले. आPाचे बोल. उगाच डोके 0फरवू नकोस. 

मी इथ ेआधीच तर समानाची बांधाबांध करतोय एकटाच. तुला य े सुdा 
?हणालो  नाही. आिण तुझी मा& चाललीये बडबड.  तु^या पण कप7ाची 
बॅग भरलीये. आता बोलणे बंद कर आिण लवकर य ेजमले तर. आिण हो 
तु^या बॉसला कळव )यांची ऑफर Gवीकार'याचे. तो गाडी घेऊन येतोय 
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@यायला. कसे आह,े उbा )यांची बायको आली ?हाणजे कुणाचे  काहीच 
चालणार नाही, )यापेHा ही संधी आता सोडू नकोस . 
फोन कट . 
ती सुu. एकदम सुu. मोबाइल हातून पडला ते ही कळत नाही.  

समु�ाची लाट अंगावर येऊन संपूण$ अंग िभजवून गेली ते ही ितला कळले 
नाही.  ित.या मनात आले क� इथेच आ)मह)या करावी. )या िवचाराने ती 
पुढे पुढे सरसावत होती.  
ितत+यात एक लहान मुलगी रड'याचा आवाज येतो, भुकेन ेMाकूळ ती 

लहान मुलगी रडत होती. पूजाला बालपण आठवले. ती )या लहान मुलीकडे 
पळत आली. पस$ मधील डबा काढला आिण ितला भरवायला चालू केले.  
ती लहान मुलगीही अधाशासारखी खात होती.  
डeबा ितलाच दऊेन पूजा तेथून िनघाली. ितला आजूबाजूला शू@य 

जाणवत होते आिण मनाने तर पार कोलमडून गेली होती िबचारी. सारखा 
एकच �� डो+यात, ”रवी, मला असा दगा का 0दलास? आिण दगाच 
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bायचा होता तर Gव`े  का दाखिवलीस? का 0दलेस मा^या लंग7ा आईला 
वचन? परत ितने िवचार केला “अठरा लाख 2पये कोण सोडतोय? आिण 
रवी तरी का सोडेल?  मी )याला तेवढी रaम आय<यात दऊे शकले नसते.  
पैशासाठी माणूस कोणतीही पातळी गाठतो. रवी पण )यां.यापैक�च  एक.  
�ेम,िव[ास नावाची काही गो]च नाही या जगी. सगळे खोटे, सगळी 
माया.  ित.या मनात फार मोठे वादळ थैमान घालत होते.  च�� वादळ.  
इथ ेमरताही नाही आले.  
चालत चालत आली Gटेशन वर जाऊन रे'वे ~ॅक वर उभी रािहली.  डोळे 

बंद केले. आिण डोIयायासमोर सरसर जुनी 0फ'म आली.  वडील 2ळावर 
मृ)यू मुखी पडलेले, )यांचा हातापाय.या झाले'या िचथ7ा, राडा आिण तो 
कक$ <य आवाज. ितने दचकून डोळे उघडले आिण Hणात बाजूला झाली.  
इथलाही �यr फसला. बEधा मा^यात आ)मह)या करायचे साहस नाही. 
चला सटका इथून. ?हणून िनघाली. िवचार च�ात गंुतत गंुतत ितला 
वेळेचेही भान रािहले नाही. दपुारचे चार वाजले होते. ितची पाऊले हळू 
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हळू घराकडे िनघाली. रवीिशवाय राहणे ह ेित.या पचनी न पड:यासारखे 
होते.  
िवचार करत करत पाच वाजता ती घरी आली. ए=हाना वाळून पण गेली 

होती  ती. रवी घराला कुलूप लावून बॅग भLन बाहरे तयार होऊन पूजाची 
वाट पाहत होता. ती आलीच. लंग7ा मनाने, मेले'या मनाने अगदी 
�ेतासारखी िनजZव. 
तो : अग पूजा 0कती वेळ? कुठे होतीस एवढा वेळ?  चल घे ह ेसामान ,  

तुझे  साहबे येतीलच एवgात गाडी घेऊन. 
िमGटर चैत@य जोशी, तेवgात आपली गाडी घेऊन  येतात.  रवी पूजा 

कडेच बोलायला वळलेला, परत गाडीकडे वळतो.  तोच )या बॅगस गाडीत 
ठेवतो आिण पूजाचा हात धLन ितला साहबेां.या गाडीत नेऊन बसवतो.  
साहबे खाली उतरतात. आिण रवीकडे जातात. पूजा आरशातून पाहत 
असते. )या दोघंच काहीतरी संभाषण चालू आहे ह े ती पाहते. साहबे 
रवी.या हातावर १००० .या नोटांचे ३ बंडल दतेात, ते ती पाहते.  मग तर 
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ती फार रडू लागते. रवीने याही कामाचे पैसे घेतले का साहबेांकडून?  
इतका नीच असू शकतो हा? माझा तर िव[ासच बसत नाही. रवी एका 
0दवसात इतका कसा बदलला. रवीने आप'याला धोका 0दला ही वावटळ 
ित.या मनात सदा िभरिभरत असते.    
गाडीत साहबे बसले, आिण गाडी िनघून गेली. रवीने इतके वाईट 

वागावे, क� साधा िनरोप सुdा bावा असे )या.या 2H झाले'या मनाला का 
नाही वाटले? माझी 0कती इ.छा होती क� )या.या गIयात पडून धाय 
मोकलून रडावे, )या.या छातीवर बुक+या माLन माLन िवचारावे, क� 
का? का? असा वागलास मा^याशी? पैशासाठी असा धोका दऊे शकतोस 
तू? या जगात या पुढे कोणीही �ेमावर िव[ास ठेवूच नय.े  �ेम बीम काही 
नसतं. सगळं खोटं. आिण ती िखडक�तून बाहरे बघत रडू लागली. 
बॉस : पूजा, आर य ूकमफरटेबल? काही &ास होतोय का तु?हाला? कम 

ऑन, दोनच 0दवसांचा तर �� आह ेहा? 
पूजा : सर , दोनच 0दवस?  ?हणजे ? 
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बॉस : दोन 0दवसांनी माझी िहटलर बायको परत येईल. ितला नाही 
आवडणार ह ेसारे, ती फार कडक आह.े नंतर  तुमची MवGथा मी फाम$ 
हाऊस वर कL शकतो.  ठीक आह ेना ? 
पूजा मनात बॉस ला इत+या िशMा दते होती.  हलकट, नीच, साला.  

मा^या वयाची मुलगी असेल याला,  आिण ….. याला आPा ?हातारचळ 
भरलंय.  अस वाटतंय याचा इथेच गळा दाबून खून करावा. पण मी इतक� 
�याड आहे? ना मा^यात आ)मह)या कर:याचे साहस, ना कुणा.या नरडीचा 
घोट घे:याचे साहस? मी या गो]ीला �ितकार का नाही करत आह?े  मला 
खूप गळून गे'यासारख झालंय. जीवच नाही अंगात आिण आ)माही  नाही.  
मी ?हणजे एक जीवंत �ेत. भूत ?हणूनही कोणी घाबरणार नाही. मी 
काहीच नाही, मी एक शू@य आह ेशू@य.   
तेव7ात जोरात हॉर्न ऐकायला येतो.  पूजा दचकते. “उतरा मॅडम, 

आले घर. तुमचे सामान वर.या Lममfय े नेऊन ठेवेल नानू.  तु?ही चsज 
करा, आिण Tेश =हा, मी जेवण वरतीच पाठवतो.” बॉस बोलले.  
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पूजा “ह”ं ?हणून उतरली आिण शू@य नजरेने चालत वर गेली. Lम Gव.छ 
होती. संुदर Lम Tेशनरचा सुवास दरवळत होता. Gव.छ गुलाबी रंगाचे 
बेडशीट, डबल बेड, टी=ही, डी=हीडी Nलेयर सारे काही, संुदर. समोर.या 
lभतीवर बाजीराव मGतानीची शृंगार रसाने भरलेली एक मोठी पs�टग 
लावलेली.  एसी चालू होता. एकूणच वातावरण खूप �सu ठेवले होते.  
संुदर गुलाबाची फुले एका �लॉवरपॉटमfये सुशोिभत केली होती. पूजा 
शू@यातच पहात रािहली. ितला तेथून पळून जावे असा िवचार आला.  पण 
तोच गंभीर �� “जाणार कुठे?”   
ती तSड धुवायला बेिसनजवळ गेली. तSड धुतले. ितला थोडे Tेश वाटले. 

ितचे िवचार आता पळवाट शोधत होते. बॉसला काही बोला, तर हातची 
नोकरी घालवायची. नोकरी आह े?हणून  िनदान खा:याचा तर �� नाहीये, 
नोकरी गे'यावर तर भीकच मागावी लागेल. ते काही नाही, बॉस जवळ 
जवळ साठीचा आह े .तो आला क� )या.या पायावर रडत रडत लोळण 
�यायचे. आिण थोडे इमोशनली eलॅकमेल होतो का ते पाk.  उbा एखाbा 
हॉGटेलवर Lम पाkन ितथे  जाता येईल.   
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रवी कुठे असेल? काय करत असेल? काय करत असणार ?हणा!  मजेत 
असणार तो अठरा लाख 2पये िगळून. दगाबाज साला.   
तेवgात नानू जेवण घेऊन आला. जेवण ठेवून तो िनघून गेला.  पोटात 

भुकेण ेडSब उसळला होता. पण खा:याची इ.छा होईना.  ितने )यातला 
फ8 भात खा'ला. आिण पोळी भाजी गपचूप आप'या पस$मfये एका 
NलॅिGटक िपशवीमfये भरले. चला उbा सकाळचा �� सुटला. हात धुतला. 

वर कोणीतरी येत अस'याचा आवाज ितला आला. ती सावध होते.  बॉस 
आत येतात. एकदम Tेश. डाक$  चॉकलेटी रंगाचा िस'कचा नाईटसूट. मGत 
डीओचा वास. ते आत येताच पूजा ित.या जागेवLन उठली आिण )यां.या 
पायावर डोके ठेवून रडायला लागली आिण ?हणाली “सर, Nलीज सर, मी 
तुम.या …..”  
ती पुढे काही बोलणार तेवgात )यांचा मोबाइल वाजला. ितला थांब 

असा इशारा कLन ते मोबाइल िखशातून बाहरे काढला. )यावर “रीना 
कॉlलग “ असे leलक होत होते.  ते मोबाइल वर बोलू लागले. “हा बोल 
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रीना ……… हो आह े ना ती इथेच आह े ………… हा मग? 
…………….. तू बावळट आहसे …………पण ती बावळट नाही 
तु^यासाखी. तु^या या फालतू चुक�चे सोडच, पण वरचा �?हदवे खाली 
येऊन जरी ितला ही गो] ?हणाला असता ना तरी ितने कधीच मा@य केले  
नसते. ितचा आभाळा एवढा िव[ास आह ेरवीवर. आिण तो अशा आलतू 
फालतू अडचणRनी डगमगणारा नाहीये. ठीक आह े ठेव आता. आधीच ती 
िबचारी दमलीये खूप झोपू दते ितला.” 
फोन कट. 
“काय झाले सर?” पूजाने लगबगीने िवचारले. तर सर ?हणाले“ ती 

बावळट रीना. ितची टायlपग िमGटेक आह े?हणून आPा … आPा सांगत 
होती. जसे काही तु?हाला कळलेच नसावे असे, बावळट कुणीकडची? 
युसलेस लेडी “ 
पूजा : कोणती िमGटेक सर? 
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सर  : पूजा पािहलंत! टsशन मfये तुम.या लHातही नाहीये ितने काय 
चूक केली होती ते. )या बावळट रीनाने  “िनवारा” असे टाइप करायचे 
सोडून चुकून “नवरा” असे टाइप केले होते. 0कती िबनडोक आह ेपहा ती 
आिण तेही आता सुचले ितला सांगायचे. मला ?हणाली ती क� , ती तु?हाला  
सांगायला आली होती तुम.या टेबल वर. पण तु?ही घरी िनघून गेला 
होतात तो पय$@त. आिण तुमचा मोबाइल पण लागत न=हता ?हणाली. हो 
खरे, कुठे आह ेतुमचा मोबाइल? आिण मी ही तु?हाला हचे  सांगायला आलो 
होतो, क� तुमचा मोबाइल  रवीला पण नॉट रीचेबल आह.े तो के=हाचा 
�यr करतोय )यावर. ते येतच आहते इथ ेएक तासात.  )यांनी  शेजार.याच 
िबl'डगमधला एक  �लॅट बूक केलाय.  बु_कगचे पैसे मी 0दलेत )यांना ३ 
लाख 2पये मगाशी. बाक�चे पैसे ते गावाकडची शेती िवकून दणेार आहते.   
?हणाले आिण हो माझेही पैसे परत दणेार आहते. )यामुळे कृपया माझे 
उपकार वगैरे आहते असा संकोच मनात बाळगू नकात. पूजा, खरे सांगू, 
माझी मुलगी _कवा मुलगा कोणीही असते न तर तुम.यएवढेच असले असते. 
सुखी रहा बाळ.  
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पूजा.या डोIयातून आनंदाqूंचे उधाण आले होते आिण सोबतच 
Gवतः.या अपराधी िवचारांनी रडूही येत होते. पण ही वावटळ आता शांत 
झाली होती. 
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िवजयल�मीिवजयल�मीिवजयल�मीिवजयल�मी    आिणआिणआिणआिण    सावकारसावकारसावकारसावकार    
 
 
 
 

कना$टक �ांतात बेलूर मधली ही गो] आह.े  ितथे िचuाGवामी नावाचा  
एक गरीब शेतकरी  राहत होता. )या.या पrीचे नाव होते स)यवती,  )या 
दोघांना एक मुलगी होती.  ितचे नाव होते िवजयल!मी. िचuाGवामी गरीब 
असला तरी खूप क]ाळू आणी �ामािणक होता. आईविडलांचे छ& 
लहानपणीच हरव'याने )याचा सांभाळ आजी आिण मामाने केला होता.  
जमेल तेवढे )याचे िशHण कLन )याला आप'या जवळील थोडी शेती 
मामाने दऊे केली होती.  शेतीवरच )याची उपजीिवका चाले. आजी आिण 
मामा.या मागे िचuाGवामीच सव$ शेती पाk  लागला.  
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एका वषZ पाऊस न पड'याने भीषण द<ुकाळ पडला होता.  शेतकQयाचे 
फार हाल झाले.  पाणी नाही, )यामुळे शेतात िपकेपण न=हती. िपके 
नस'याने, खायला काही न=हते आिण िखशात पैसे ही न=हते. प6रिGथतीवर 
मात कर:यासाठी )याने एका बसNपा नाव.या सावकारकडून थोडे कज$ 
घेतले होते आिण शेतजमीन )याला गहाण ठेवली होती. पंधरा वषाXपासून 
िचuाGवामी दरवषZ काही रaम सावकारला दऊेन कजा$ची रaम फेडत 
असे. )याने तो िहशेब ही सव$ नSदवून  ठेवला होता. 
स)यवती दखेील फार क] करीत असे.  िशवणकाम, Gवयंपाक कLन ती 

घर चालवायला आिण सावकाराचे कज$ फेड:यास आप'या ध@याला मदत 
करीत असे.  िवजयल!मी लहानपणापासूनच फार चुणचुणीत आिण Eशार 
मुलगी होती.  समयसूचकता आिण हजरजवाबी ही ितची वैिश] ेहोती. ती  
रंगाने सावळी होती. पण टपोरे डोळे, सरळ नाक आिण छोटीशी िजवणी 
यामुळे ती फार रेखीव 0दसत असे. ितचे केस खूप दाट होते, कु2ळे 
अस'यामुळे ितची आई ितची छान घ} वेणी घालत असे आिण )यामfये 
दररोज मोगQयाचा गजरा लावत असे. घेरदार परकर, तशाच रंगाचे 
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eलाऊज आिण )यावर साजेशा रंगाची ओढणी साडी�माणे खोचून 
लांबलचक पदर घेणे हा ितचा पेहराव ितला खूप शोभून 0दसे.  यालाच 
हाफ साडी असेही ?हणतात. ती लहान असताना दखेील घरातील 
प6रिGथती अितशय बेताची असे.    
एकदा एक साधू )यां.याकडे आले आिण ?हणाले, “मला तुम.याकडे 

िप:यासाठी एक पेला भLन दधू िमळेल काय?” अधा$ पेला दधू सुdा घरात 
िश'लक न=हते. )यांना “नाही “ ?हणण ेह ेस)यवती.या िजवावर आले होते.  
पण वेगळे दधू आणावयास पैसे दखेील न=हते. )यामुळे नाइलाजाने स)यवती 
आले'या पाE:याला 6रका?या हाताने परत पाठिवणार होती. ित.या 
डोIयात पाणी आले.  मन भLन आले. आिण चेहQयावर दबु$लतेचे  भाव 
उमटले. िवजयल!मीने आप'या आई.या मनातील घालमेल ओळखली.  
आता स)यवती साधूबाबांना ‘नाही’ ?हणणार ितत+यात िवजया बोलली, 
“थांबा गु2दवे, मी आताच तुम.याक6रता एक पेला दधू घेऊन येत.े” ती आत 
गेली आिण आप'या इव'या इव'या हातामfये ित.या भातुकली.या 
खेळ:या.या पे'यात भLन दधू घेऊन आली.  आिण )यांना नमGकार कLन 
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?हणाली “महाराज, आम.या कडे मोठा पेला भLन दधू आण:यासाठी पैसे 
नाहीत. पण या पे'यात भLन दधू द:ेयाइतके मोठे मन अवWय आह.े कृपया 
याचा Gवीकार कLन आ?हाला ध@य करा. “)यांना ितचे कौतुक वाटले. 
)यांनी ितला आशीवा$द 0दले. आईलाही ितचा अिभमान वाटला.  
िवजयल!मीला गायनाची दवैी दणेगीच िमळाली होती. ती बेलूर.या 

केशव मं0दरात दर शिनवारी भजन गायला जात असे.  ती जे=हा “ भा{यदा 
ल!मी बार?मा, न?म?मा  िन सौभा{यदा ल!मी बार?मा’ ह ेगीत गात असे 
ते=हा सारे लोक मं&मु{ध होऊन ऐकत असत. “पवमान जगद �ाणा, 
संक2शणा, भवभयार:या दहनाम, पवमान”, “बंदानो गोlवदा, संुदरीया 
मं0दरaे नंदन +@दा” या भजनांनी तर जन भावुक होऊन जात असत. 

 िवजयल!मी हळूहळू मोठी होऊ लागली.  वयात येताच ती फार दखेणी 
0दसू लागली.  ितचा आवाज आणखी मधूर झाला होता.  ित.या वाग:यात 
न�पणा होता.  कोणतेही क] कर:याची तीची नेहमी तयारी असे.  गरीबी 
असूनही ती नेहमी आनंदी रहायची.  ितने भजन गाय'यावर कोणी कोणी 
खुश होऊन ितला बिHस ?हणून पैसे दते असत, ती )यातील एक Lपया 
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दवेाला वाह ेआिण आप'याला लागणार एवढे पैसे ठेवून रािहलेले सव$ पैसे 
मं0दराबाहरे.या गरीब आिण गरजू लोकांना वाटून दते असे.   
आता सावकारा.या कजा$चा शेवटचा ह�ा रािहला होता.  तो दतेाच 

िचuाGवामीची गहाण  ठेवलेली शेती सुटणार होती. )याने ती रaम बाजूला 
कडून ठेवली होती.  पण तो खूप आजारी पडला.  )याला बाहरे जाणे श+य 
होत न=हते. तो अंथ2णावर िखळून होता.  सावकाराने  नोकरासोबत 
िनरोप पाठिवला.  ते=हा )याला जाणे श+य नाही ?हणून )याने आपली  
पrी स)यवती आिण मुलगी िवजयल!मी दोघRना पैसे घेऊन सावकाराकडे 
पाठिवले आिण सोबत सांगीतले, “सावकारास ?हणा ’तु?ही आ?हाला 
वेळेला मदत केलीत, तुमचे फार फार उपकार झाले,  आता आप'या कजा$चा 
हा शेवटचा ह�ा आह.े  कृपया हा घेऊन आम.या जिमनीची कागदप&े 
आ?हाला परत करावीत. हा Mवहार तर पूण$ होईल, परंतु आपला 
ऋणानुबंध कायम राहील, आ?ही भिव<यात आप'या काही उपयोगास 
येणार असेल तर अवWय सांगा, आ?ही आनंदाने धावून येऊ”. 
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सांिगत'या�माणे मायलेक� सावकाराकडे आ'या. सावकार बाहरे आले.  
)यांनी स)यवतीला ओळखले आिण ये:याचे कारण िवचारले.  ते=हा ितने 
संिगतले “माझे यजमान खूप आजारी आहते, )यामुळे तुमचे पैसे परत 
कर:याक6रता मी आले आह.े” सावकाराने  िवजयल!मीकडे पाहत िवचारले 
“ही कोण?” स)यवती ?हणाली “ही आमची मुलगी आह े सरकार, 
िवजयल!मी”. ितचे स दय$ पाkन सावकार भुलला.  )याला पुढे बोलणेच 
सुचेना.  तो ित.यावरच आपली द]ृी िखळवून बसला.  ती )या.या मनात 
बसली.  )याने मनात िवचार केला “काय संुदर मुलगी आह ेही ,  िह.याशी 
माझा िववाह झाला तर … ! आहाहा”.  असा कपटी िवचार मनात कLन 
?हातारा सावकार ?हणाला “स)यवती, तू मा^या बिहणी�माणे आहसे, 
आधी  lचनGवामीला पूण$ बरे वाटू दते, मग तू आमचे पैसे आ?हाला द.े”  
ठीक आह े?हणून )या दोघी तेथून िनघून गे'या.  पण सावकारा.या मनात 
वेगळीच कपटी योजना चालली होती. तो दोन तीन 0दवसांनी 
िचuाGवामी.या घरी गेला आिण ?हणाला, “िचuाGवामी, आता बरे वाटते 
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आह ेका? नसेल वाटत, तर  शहरातील उपचार कLन घे. माझे पैसे नंतर द,े 
पुढ.या मिह@यात.”   
िचuाGवामीला एक मिह@यात पूण$ बरे वाटले. आता तो पैसे घेऊन 

सावकाराकडे गेला आिण ?हणाला “ तु?ही आ?हाला वेळेला मदत केलीत, 
तुमचे फार फार उपकार झाले,  आता आप'या कजा$चा हा शेवटचा ह�ा 
आह.े कृपया हा घेऊन आम.या जिमनीची कागदप&े आ?हाला परत 
करावीत. Mवहार पूण$ होईल, परंतु आपला ऋणानुबंध कायम राहील, 
आ?ही भिव<यात आप'या काही उपयोगास येणार असेल तर अवWय सांगा , 
आ?ही आनंदाने GवीकाL”.  
सावकार ?हणाला “असे असेल, तर मग तुझी मुलगी िवजयाल!मीचा 

मा^यासोबत िववाह कLन द.े” िचuाGवामी ?हणाला “सरकार, ती तुम.या 
मुली.या वयाची आह ेजी, आपण काय िवपरीत सांगत आहात? ह ेश+य 
नाही. मला मा^या जिमनीचे कागद परत करावे. ?हणजे मी िनघतो.” 
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 )यावर कपटी सावकार ?हणाला, “तू एक मिहना उिशरा  कज$ 
फेडावयास आला आहसे, )यामुळे आठ 0दवसांत मागील पंधरा वषाXचे 
च�वाढ Mाज द ेआिण मगच तुझी शेतीची कागद प&े  घेऊन जा.” 
द:ुखाचा डSगर छातीवर घेऊन िचuाGवामी घरी गेला.  )याने सव$ कथा 

घरी सांिगतली.  स)यवतीवर तर आभाळच कोसळले. ती आप'या पतीला 
?हणाली, “आपली ही फुलासारखी पोर अशा या धूत$ ?हाताQया.या गIयात 
बांधावी, )यापेHा जीव दणे े चांगले”. 
िवजया ने )यांचे ह ेबोलणे ऐकले.  ती ?हणाली “अNपा, अ?मा, घाबL 

नका, काहीतरी माग$ िनघेलच.  सावकारचा सामना कL.  )याची लबाडी 
सवाXसमोर आण.ू आपण अ@याय का सहन करावा अNपा?” 
दसुQया 0दवशी सावकाराचा नोकर परत ितथे आला, )याने िनरोप 

सांिगतला, “आज दपुारी तु?हाला ितघांनाही, सरकारांनी )यां.या वा7ावर 
बोलावले आहे. नाहीतर तुमची जमीन ज� कर:यात येईल अशी चेतावणी 
)यांनी 0दली आह.े 
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िचuाGवामी आिण स)यवतीला तर काहीच सुचत न=हते.  एक�कडे 
गरीबी, जग:यासाठी लढा. दसुरीकडे आपली गोड िनरागस संुदर क@या; 
ितला जगव:यासाठी लढा.  िवजयल!मी ?हणाली “अNपा, lचता सोडा, वेळ 
आलीच तर मी )या सावकाराशी आनंदाने िववाह करेन, पण आपली जमीन 
ही परत िमळालीच पािहजे.”  
ह े ितचे बोल ऐकून िचuाGवामी खचून गेला.  दपुारी ितघेही 

सावकारा.या वा7ावर गेली.  सावकार िचuाGवामीजवळ आतुरतेने आला 
आिण ?हणाला, “तू आमचे ?हणण ेतु^या संुदर मुलीला संगीतलेस काय?”  
lचuाGवािमने मानसुdा वर काढली नाही.  मग सावकार िवजयाजवळ 
गेला “ितला ?हणाला “संुदरी, आमचे तु^यावर �ेम जडले आह,े तू 
आम.याशी िववाह करावास अशी आमची इ.छा आह.े तुझी पण तशीच 
इ.छा आह ेना!”  
स)यवती जोरात ओरडली “अरे धूत$ मनु<या, आम.या ग6रबीचा 0कती 

गैरफायदा घेशील?” आ?ही पै प ैकLन तुझे सारे कज$ फेडले आह.े पापी 
मनु<या, तुझी घाणेरडी नजर मा^या मुलीवर टाकू नकोस.”  
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िवजया  बोलली “अ?मा, असा &ागा कLन घेऊ नकोस, सावकारजी, 
माझी तुम.याशी िववाह कर:याची तयारी आहे. पण तु?ही कपटी आहात. 
हा @याय नाही. कपटी वृPीने मा^या आईविडलांची शेतीचा सहारा घेऊन 
तु?ही मा^याशी िववाह केलात तर माझे आई वडील कधीच सुखी राहणार 
नाहीत. मग )यामुळे  मीही कधीच खुश राk शकणार नाही. मग आप'या 
िववाहाला काय अथ$ राहील? उगाच एखाbा मूतZबरोबर िववाह के'याची 
जाणीव तु?हाला सतत होत राहील. )यापेHा तु?ही )यांची जमीन )यांना 
दऊेन टाका आिण अशी काहीतरी गो] सांगा क� मी तुमचा िववाहाचा 
�Gताव मंजूर करावा.”    
सावकाराने  मनाशी िवचार केला क� एवढीशी गो] माझी बदनामी 

हो:यासाठी  पुरेशी आह.े काहीतरी वेगळी युि8 करायला हवी.  )याने )या 
ितघांना वा7ा.या माग.या अंगणात नेले.  ितथे अंगण भLन lलबे पसरली 
होती.  )या.या बागेतील lलबे िहरवी िपवळी रंगाची lलबे अGताMGत 
पसरली होती.  )याला एक कपटी युि8 सुचली.  तो ?हणाला “मी थोडे तुझे 
?हणण ेमा@य करतो. तू माझे थोडे ?हणणे मा@य कर.”  
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िचuाGवामी ?हणाला “सावकारजी,  मी तुमची आयु<यभर गुलामी 
करेन, कृपया मा^या मुलीला या Mवहारात ओढू नका. मी तुमची सव$ रaम 
Mाजासकट परतवली आह,े कृपया माझी शेती मला परत bा.”  
स)यवती ?हणाली “होय सरकार! आ?हा ग6रबावर असा अ@याय कL 

नका. पािहजे तर आमची अधZ शेती तु?ही ठेवून �या. पण मा^या मुलीला 
या मfय ेओढू नकात. कृपया याचा िवचार करा क� ती तुम.या मुली.याच 
वयाची आह.े”  
सावकार िचडून ओरडला “गNप रहा! मी सांगतो तेच होईल” असे ?हणून 

)याने एक चंची बाहेर काढली आिण ?हणाला “मी यात एक िपवळे आिण 
एक िहरवे lलबू टाकणार.  स)यवती िवजयाल!मी.या डोIयांवर 2माल 
बा@धेल. मग िवजया आप'या बंद डोIयांनी यातील एक lलबू उचलेल.  जर 
ितने िपवळे lलबू उचलले तर मी तुमचे सारे कज$ माफ कLन तुमचे सव$ शेत 
तु?हाला परत दईेन. आिण ितला मा^याशी ल/ही करावे लागणार नाही. 
पण जर ितने िहरवे lलबू उचलले तर मा& तुमचे सारे शेत माझे. तु?ही 
दोघेही आयु<यभर माझे गुलाम राहाल. आिण मंजूर नसेल तर ते=हाच  
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तु?हाला दोघांनाही ठार मारणार. आिण मी िवजयल!मीसोबत िववाह 
करणार. चल स)यवती! बांध डोळे िवजयाचे.”   
सावकार चंची घेऊन )यात lलबू टाकायला गेला.  स)यवती ित.या 

डोIयांवर 2माल बांधणार तेवgात ित.या चाणाH डोIयांनी ह ेिनरीHले 
क� धूत$ सावकाराने चंिचत दो@ही िहरवेच lलबू टाकले.   
आता काय? काय केले असेल बरे िवजयाने?  सावकाराला शेतीचे 

काहीच पडले न=हते. पण )याला िवजया हवी होती. )याने परत कपट रचले 
होते. आता िवजयाने काय करायचे होते? काही बोलावे तर तो ?हणाला 
असता क� तू सारे 2मालातून पाहत आहसे. आिण )याची िशHा अNपा 
अ?माला झाली असती.  
िवजयाने आप'या अ?माला संिगतले क� मला नेऊन lलबां.या 

ढीगQया.या मधोमध उभ ेकर.  ितने तसेच केले. सावकाराने ित.या हातात 
चंची 0दली.  आिण एक lलबू काढायला संिगतले. ती िहरवेच lलबू 
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उचलणार ?हणून तो िबनधाGत होता. )याचे  ित.याकडे लHच नाही अशा 
आिवभा$वात तो उभा रािहला.   
इकडे ित.या अNपा अ?मा.या oदयाची धडधड वाढतच चालली होती.  

िवजयाने चंिचत हात घातला. एक lलबू उचलले आिण झरकन खाली 
ढीगQयात  फेकले .  आिण ?हणाली “ अरेरे मी उचललेले lलबू तर खाली 
पडले, आता कसे?”  
सावकार ित.यावर ओरडू लागला. “तू इतक� वsधळी कशी? तू lलबू 

खाली पाडलेस आता येवgा मोiा ढीगात तू उचललेले lलबू शोधणार 
कसे?  बावळट कुणीकडची”  
ितने डोIयावरची प}ी काढली आिण ?हणाली “ सरकार, ते lलबू चुकून 

खाली पडले.  पण च्ंिचत जे दसुरे lलबू आह.े )यावLन आ'याला सहज 
कळेल क� मी कोण)या रंगाचे lलबू उचलले होते.  जर मी िहरवे उचलले 
असेल तर यात िपवळे असेल आिण जर िपवळे उचलले असेल तर यात 
िहरवे असेल”. सावकार “ थांब थांब..” ?हणेपयXत ितने चंिचतून दसुरे lलबू 
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बाहरे काढले. ते िहरवेच असणार होते. ह े ितला आिण सावकारालाही 
ठाऊक होते.  
ते िहरवे lलबू पाkन मोठा आनंद झा'यासारखे कLन ती ?हणाली, 

“सरकार मी आधी िपवळे lलबू उचलले असणार, ?हणूनच येथ ेिहरवे lलबू 
िश'लक आह.े आता मा^या आNपां.या जिमनीची कागद प&े परत bा.”  
सावकाराने अितशय लि�त मनाने lचनGवामीला )या.या जिमनीचे कागद 
परत 0दले.    
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वाचक िम�ांनो 
 

��येक भािषकांचे काही �वभाव असतात. �हणजे गुजराथी �हणजे �वसाय, 
पंजाबी �हणजे शौय#, बंगाली �हणजे बंडखोरी, मारवाडी �हणजे कंजूषी वगैरे 
वगैरे. 

तसा मराठी भािषकांचा �वभाव आह े िवचारी. नवे िवचार. +कवा जुने 
लोकांनी टाकावू �हणून टाकून -दलेल े िवचार. सुधारक0 +कवा सनातनी. डावे 
+कवा उजवे. +कवा म2यम. खेळ +कवा कला. मराठी माणूस सव#च आघा5ांवर 
सवा#िधक िवचार करतो. सा6या सं�था, सारे प7, सगळया संघटना यांचा ज8म 
महारा9ातच झाला. मग त ेक;<ेस असो, वा भाजप वा संघ वा क�युिन�ट. कव=, 
आगरकर असो वा >टळक, सावरकर. डांगे, रण-दवे असो वा हडेगेवार, 
गोळवलकर. आिण चाफ़ेकर, राजगु@ असो वा िवनोबा, सानेगुAजी. फ़ुले, 
आंबेडकर. सा6या िवचारांचे ज8म�थान महारा9च आह.े 

हा केवळ योगायोग नाही. कारण महारा9ाBया मातीत आिण पाCयात काही 
खािसयत आह.े मुळा,मुठा आिण गोदावरीच नDह े तर कोयना, गोदावरी, 
कावेरीBया पाCयातून िवचारांचे वादळ ज8माला घालCयाचे सामEय# आह.े 
सFाGीBया कातळात बलदडं िवचारांचे िवशाल �तंभ उभे करCयाची ताकद 
आह.े ही ताकद आह ेतुमBया आमBया मनात. तुमBया आमBया िवचारांत आह.े  



   

   

चला तर या महारा�भर पसरलेया या िवचारांचे �वागत क� या. 
वाचन क� या. िल� या. न�ा वाचकांना या चळवळीत सािमल क� या. 
काही भ� उभा� या! महारा�ी ज�मास आया�माणे... महा!द� हातून 
काही घडवूया. वारसा पुढे नेऊ या. इंटरनेट+या युगात मराठी नेटवक-  
उभा�या. 
तु.हीही बसया बसया खूप काही क� शकता. िल� शकता. वाचू 

शकता.षी चळवळ पुढे नेऊ शकता. नवीन आठ ते दहा वाचकांचे ई मेल 
आयडी आ.हाला पाठवा. आपया आ3े4ांचे िम5ांचे ई मेल आय डी 
आ.हाला माठवा. ल6ा+या वेळी या7ा करता ना. तशा या7ाच करा. 
आपया आ3े4ां+या. आिण 8यांना या भ� चळवळीत सािमल करा.  
चलो सारे दिुनया को !दखाते ह:. मराठी ;या चीज ह!ै  
दाखवूच सग=यांना! काय .हणता? 
पाठवा आपया आठ मराठी िम5ांचे >कवा मैि5ण?चे ई मेल आयडी. 

esahity@gmail.com या प@यावर.  
आपल ेिम�... 

ई सािह8य �ितAान 


