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*अंिमुकख करणारा कथासंग्रि : एकटी*

गोष्टी सांगणे ककिा गोष्टी ऐकणे या प्राचीन परं परे िून कथेचा हिकास िोि
गेलेला आिे. लिान - थोर कोणीिी असो गोष्टी सगळयांनाच खूप आिडिाि.
मराठीमध्ये िर गोष्ट सांगण्याची पद्धि खूप जूनी आिे. िशीच कथा लेखनाची
परं परािी मराठीमध्ये खूप मोठी आिे. अगदी मिानुभाि पंथािील दृष्टांिापासून िा
िारसा चालि आलेला आिे. चक्रधर तिामींनी सांहगिलेले दृष्टांि या कथाच िोत्या.
या दृष्टांिापासून िे अहलकडेच कथालेखनासाठी जयांना साहित्य अकादमी पुरतकार
हमळाला िे जयंि पिार यांच्यापयंि मराठी कथाहिश्व समृद्ध झालेलं आिे. मराठी
कथालेखनाचा िा समृद्ध िारसा पुढे चालिण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कथालेहखका
आशा पाटील यांचा 'एकटी' िा कथासंग्रि ई बुक तिरूपाि प्रकाहशि िोिोय िी
हनहििच आनंदाची गोष्ट आिे. आजच्या िंत्रज्ञानाला िश के लेल्या हपढीसमोर कहिलेखकखंनीिी त्यांच्याच माध्यमािून त्यांच्यापुढे गेले पाहिजे. िे नेमके पररििकन
लिाि घेऊन मा. आशा पाटील या नव्या माध्यमािून आपल्यासमोर येि आिेि.
आपण त्यांचे तिागि के ले पाहिजे.
कथालेहखका आशा पाटील यांना कथालेखनाचे नेमके िमक सापडले आिे.
िाचकाला गुंििून ठे िणे िे भल्याभल्या लेखकांना जमि नािी. पण आपल्या
लेखनाच्या बळािर त्या िाचकांना कथािाचनामध्ये गुंििून ठे िण्याि यशतिी
झाल्या आिेि. ओघििी भाषाशैली आहण उत्कं ठािधकक प्रसंगांची गुंफण यामुळे
िाचक कथेि गुंिि जािो. िातिििादी कथा िे आशा पाटील यांच्या कथालेखनाचे
एक िैहशष्ट्ट्य आिे. या संग्रिािील सिकच कथा या िातिििादी कथा आिेि. नुसिेच
तिप्नरं जन ककिा आभास हनमाकण करणाऱ्या या कथा नािीि. िर िातििाचे भान
आणून देिून िाचकाला हिचार करायला लािणाऱ्या या कथा आिेि. िाचकाला

अंिमुकख करायला लािणाऱ्या या कथा आिेि. 'रकमा' या कथेिील धुणी भांडी
करणारी रकमा ि हिची मुलगी यांची कथा प्रेरणादायी अशी आिे. प्रहिकू ल
पररहतथिीििी आपल्या मुलीला हजद्दीने हशकिणारी रकमा मनाि घर करून राििे.
या संग्रिािील 'आभास' िी कथा िर मनाला चटका लािणारी आिे.
हचत्रदशी अशी िी कथा आिे. िी िाचि असिाना एखादा हचत्रपट आपल्या
डोळयासमोरून सरकािा अशी िी कथा पुढे पुढे सरकि जािे. या कथेची नाहयका
संयुक्ता हिची मनोितथा अहिशय प्रभािीपणे लेहखके ने रे खाटली आिे. संयुक्ताच्या
मनोितथेि िाचकिी गुंिि जािो. हिच्या भािहिश्वाशी एकरूप िोिो. िाचकाच्या
ह्रदयाचािी ठोका चुकिो. पण कथेच्या गोड शेिटामुळे िाचकिी संयुक्ताएिढाच
आनंदी िोिो.
या सगळया कथांमधील घटना भराभर पुढे सरकि असल्याने यामध्ये एक
गिी आिे जी िाचकाला इकडे हिकडे िलू देि नािी. त्यामुळे या सगळया कथांचा
हितिार के ला िर प्रत्येक कथेिर एक कादंबरी िोऊ शकिे. आहण प्रत्येक कथेिर
एखादी शाॅटकफफल्म िर नक्कीच िोऊ शकिे.
'अट्टािास' या कथेिून गभकसलग हनदान चाचणीचे िातिि अधोरे हखि
करण्याि लेहखका यशतिी झाल्या आिेि. सुनंदाची घालमेल आहण ठाम हनिय
अगदी पररणामकारकपणे उिरला आिे.
या संग्रिािील आणखी एक मनाला चटका लािून जाणारी कथा म्िणजे
'एकटी'..! या कथेिील के िकी ि हिच्या िाट्याला आलेले आयुष्ट्य यामुळे िाचक
अतितथ िोिो. िी कथा अहिशय प्रभािी शैलीि उिरली आिे. एक स्त्री म्िणून
घराि फकिपि तिािंत्र्य हमळिे, तििःच्या आयुष्ट्याचा हनणकय देखील हिला तििःला
घेिा येि नािी िे अजूनिी आपल्या समाजािील िातिि आिे. िे या कथेिून
सुरेखपणे लेहखके ने मांडले आिे.

कु ठलािी हिषय लेहखके ला िजयक नािी. 'फसिणूक' या कथेि व्यापारािील
फसिणूक िर 'जबाबदार कोण?' या कथेि दंगलीचा हिषय िािाळला आिे. िोिी
अगदी सफाईदारपणे..!
'पिंग' या कथेि बालकांचे भािहिश्व रे खाटिाना 'पिंगाची दोरी आपल्या
िािाि असिे पण आपल्या जीिाची दोरी परमात्म्याने पकडू न ठे िलेली असिे.' िे
एक सुंदर िाक्य लेहखका सिज हलहून जािाि.
या संग्रिािील सिकच कथा िाचनीय आहण दीघक काळ लिाि रािणाऱ्या
आिेि.
या कथांमधील रकमा, के िकी, राणी, हशके मडम, सुनंदा या स्री
व्यक्तीरे खा आपले पारं पररक जगणे, संतकृ िी यांना सोबि घेऊनच आपल्या परीने
प्रतथाहपि व्यितथेहिरुद्ध बंड करणाऱ्या आिेि. म्िणून िाचकांना त्या पटकन
भाििाि. या कथा सिकच थरािील िाचकांना आिडिील याि शंका नािी. आशा
पाटील यांचे अहभनंदन ि शुभेच्छा...!

- बालाजी मदन इं गळे
मो. 9881 823 833
balajimingale@gmail.com
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रकमा

आज माझ्यासाठी खूप मित्त्िाचा फदिस िोिा. शाळे ि िार्पषक िपासणी
आहण घरी पाहुण्यांचे आगमन. सकाळपासून आज मला कससंच िोि िोिं.
आपल्याकडे "अहिथी देिो भि" िी संतकृ िी आिे. पण आज मात्र माझी या सिांमध्ये
िारे िरची कसरि चालली. कसरि कसली अिो, िारांबळ चालली िोिी. मला मात्र
हिची राहून राहून आठिण यायला लागली. हिनं कमीि कमी आदल्या फदिशी मला
कल्पना द्यायला ििी िोिी. खरं िर माझ्या मित्त्िाच्या फदिशी हिनं इिका िेळ
लािायचा िेच योग्य नािी. या सिक तिगिभाषणामध्ये अचानक संहगिाची भर
पडली. माझा मोबाईल िाजि िोिा. 'दुष्ट्काळाि िेरािा महिना' असं पुटपुटिच
'आहण आिा कोण'या भािनेनेच मी फोन उचलला. आिाज िर ओळखीचा िोिा.
'अिं बाईसािेब आज मला लय मित्त्िाचं काम िाय. आज अन् उद्या मी याची नाय.'
'अगं पण का?'
'अिं बाई माझी कमला मामलेदार झालीया. फमाकन हनघालया. मी
िुमच्यासाठी परिाच्याला पेढे आणिी. '
एिढं म्िणून मी कािी बोलण्याच्या आि िर हिने फोन ठे िलासुध्दा.
माझ्या डोक्याि हिचारांच काहूर माजलं िोिं. िी रकमा आमची कामिाली.
आमच्या घरी अन् सोसायटीि पंचिीस िषाकपासून कामाला आिे. पंचिीस
िषाकपूिीच व्यसनामुळं हिचा निरा गेला. िेव्िापासून हिनं कामाला सुरूिाि के ली.
हिच्या अंगी हजद्द, ध्येय, हचकाटी अन् आपल्या कामािरची श्रध्दा िे गुण
िाखाणण्यासारखे िोिे. हिनं पोराला व्यसनापासून दूर ठे िल िोिं. तिि:च्या पोरी

ि पोराला चांगलं िाढिायचं हिनं ठरिलं िोिं. अन् िसल्या हबकट पररहतथिीििी
हिनं पोरांना हशकिायचं ठरिलं. अन् मग हिनं कामासाठी पदर खोचला. पोराला
दिािीपयंि हशकिून कारखान्याि कामाला लािलं. िर पोरगी थोडी फार हशकू न
अंगणिाडीच्या बाईंच्या िािाखाली मदिनीस म्िणून जाि िोिी.
कािी िषाकपूिीच हिनं थाटामाटानं मुलाचं अन् मुलीच लग्न लािून फदलं.
खरं च, पोरांना बाप नािी, असं िाटू नये म्िणून मोठ्या िौसेमौजेने हिनं लग्न लािून
फदलं. सगळं कस आनंदाि चाललं िोिं. फदल्या घरी पोरगी खुश िोिी. िर आपल्या
संसाराि पोरगं रमलं िोिं. हिच्यासमोर आिा सचिेचं कारण नव्ििं. त्यांच्या सुखाि
िी सुख मानि िोिी.
पण म्िणिाि ना, दुखाःनंिर सुख अन् सुखानंिर दुखः िे जीिनचक्र
असिे. त्यािून कु णीिी सुटि नािी. लग्नाला अिघं एक िषक झालं झालं िोिं.
त्याआधीच अपघािाच्या रूपानं काळानं रकमाच्या पोरािर झडप घािली. अन्
गरोदर बायको आईच्या पदराि टाकू न पोरानं या जगाचा कायमचा हनरोप घेिला.
आभाळ फाटलं नव्ििं फु टलंच िोिं हिच्यासाठी. िरीपण न डगमगिा
हिनं आपल्या मायेच्या पदराखाली आपल्या मायेच्या पदराखाली आपल्या आपल्या
सुनेला जपायचं. हिच्यािला आपल्या लेकाचा अंश जपायचा ठरिलं िोि रकमानं.
डोळयािलंपाणी आटायच्या आि रकमा पुन्िा कामाला िजर झाली. शेजारणी
कािी कमी नव्ित्या रकमाच्या. अगं रकमा, काय िू अन् काय काय िुझं नशीब ?
अगं आिा लय इषाची परीिा घेऊ नगसं. जा अन् डॉक्टरीन बायकडू न िपास पोरगं
िाय का काटी असली िर...
रकमा मात्र ठाम िोिी, हिच्या हनणकयािर. शेजारणींच्या प्रश्ांना योग्य िी
उत्तरे देऊन शांि करायची. माझ्याच्यानं असलं पाप व्िायचं नािी, फकिीबी झालं

िरी माझ्या लेकाचा अंश आिे िो. आपणच आपल्या पायािर धोंडा कसा मारायचा.
आपली लेक कु णाचीिरी सून िायच की. िशा शेजारणी गप्प व्िायच्या.
रकमानं हिच्या हिमिीिर सुनेचं बाळं िपण के लं, कन्यारत्न झालं. िरी
नाराज न िोिा आपल्या लेकाचा अंश म्िणून आनंदाने हिने तिागि के ले . आपल्या
नािीला मोठ्ठ करण्याचं तिप्न मनी धरून िी आिा काम करि िोिी. फदिसामागून
फदिस जाि िोिे. आज हिनं सुनेलािी कामाला लािलं. आजी अन् आई हमळू न
हिमिीनं नाि म्िणजे कमलाला हशकिलं. बापापेिा जाति हशकिायचं पोरीला असं
ठरिलं िोि दोघींनी.
त्यांच्या इच्छेला कमला पण प्रयत्नरूपी साथ देि िोिी. हिचा प्रत्येक
िगाकि पहिला नंबर यायचा. या हिच्या गुणांची पारख हिच्या गुरूंनी के ली. अन्
हिला योग्य हिथं मागकदशकन के लं. आज िी प्रयत्नरूपी पायर्यािरून यशाच्या
हशखरािर चढली िोिी. हचखलािून सुंदर कमळ उगििं िे हिनं हसध्द के लं िोिं.
हिरा आपल्या िेजाने कु ठे िी चमकिो, िे हिनं ति-अहतित्िािून जगाला दाखिून
फदलं िोिं. आपल्या आईचं आहण आजीचं तिप्न हिनं सत्याि उिरिलं िोिं. आईच्या
दु:खाि िा सुखाचा फकरण जगण्याची आशा हनमाकण करि िोिा. िर आजीला िाटि
िोि, 'आजचा फदस बघायाचं म्या आिापािूर हजिी राईली.'
दोघींच्याजीिनाचं साथकक झालं. हिघींच्यािी आनंदाला सीमा उरली
नव्ििी. रकमाच्या ध्येयासक्तीला सलाम. हिच्या सुनेचं ि नािीचं कौिुक करायला
शब्द अपुरे पडि िोिे. खरं च मुलगा-मुलगी समान मानले पाहिजेि. या सिक
हिचारांनी माझं मन ि डोळे भरून आले. माझ्यासमोर माझ्या फदिसभराच्या
कायाकचं हनयोजन त्या आनंदाश्रूि िरळू लागलं.
रकमा, हिची सून ि कमला यांच्या प्ररणेने मी काम करण्यासाठी कमरे ला
पदर खोचला.

पिंग

' ए कटली रे कटली,’
’पकड पकड.’
’अरे आम्िी काटली िुम्िी मध्ये यायचं नािी”
एकच गलका करि मुले पळि िोिी. पिंग गल्लीच्या मधल्या रतत्यािर
उडिि िोिे. पण पिंग कटल्यािर मात्र िी िाऱ्यािर मोठ्या रतत्याच्या फदशेने
खाली खाली येऊ लागली. मुलं ’िी पिंग आमची, आमच” म्िणून पळू लागली.
बघिा बघिा मुलं दुचाकीला जाऊन धडकली. खरं िर चूक मुलांचीच
िोिी. िरीिी बाकीच्या लोकांनी गोंधळ सुरू के ला. बघिा बघिा रतत्यािर शंभर
फदडशे लोक जमा झाले. अन् गोंधळ मारामारी कािीच समजेना. धडक बसलेल्या
गाडीिर सगळे िुटून पडले िोिे. परं िू चूक कोणाची िे कािी कोणी लिाि घेईना.
शेिटी एका ियतकर व्यक्तीने पुढाकार घेिल्याने त्याच्या ियाचा,
अनुभिाचा आदर म्िणून पुढील सिकजण जरा शांि झाले. धडक बसलेला मुलगा िर
के व्िाच पिंग घेिून पळाला िोिा आहण बाकीचे सिक गायब. पिंग पकडण्यासाठी
आलेल्या मुलाच्या दोन्िी गटांनी पळ काढला. येथून पुढे आपण आपल्या मुलांना
मैदानािर पिंग उडिण्याची परिानगी द्यायची. इकडे हिकडे रतत्यािर फफरू नये.
अशा सूचना द्यायच्या ठरिून गदी पांगली.

फदिसामागून फदिस जाि िोिे. आकाशाि मुक्तपणे पिंगाचा िािर
िाढला िोिा. पिंगाच्या शयकिी लािल्या जाि िोत्या. एकमेकांच्या पिंग काटल्या
जाि िोत्या. िेगिेगळया रं ग, आकाराचे पिंग पाहिले म्िणजे मन प्रसन्न िोि िोिे.
मला दोन िषाकपूिी घडलेला प्रसंग आठिला. आम्िी सिक हमत्र हमळू न
बागेि बसून पिंग उडहिण्याची मज्जा मुक्तपणे अनुभिि िोिो. एिढ्याि धापा
टाकिच राजू आला. ‘ए पळा रे श्याम्याला शॉक बसला. अरे िो िो.... ’ अन् पुढचा
एकिी शब्द धाप भरल्यामुळे त्याला बोलिा येईना. आम्िालािी कािी कळे ना.
िरीिी आम्िी त्याच्यामागून पळिच हनघालो.
एका घरािर िारे ला पिंग अडकलेला फदसि िोिा. घराभोििी गदीच
गदी, 'अरे कु ठाय श्याम्या?' 'अरे शिाण्या माणसांनो, श्याम्याला दिाखान्याि नेलं.
श्याम्याची आई, बाबा, आज्जी सिकच गेले दिाखान्याि. ' बघिा बघिा आम्िीिी
दिाखान्याच्या फदशेने हनघालो.
मला आठििं श्याम राहूल हिचारे िा माझ्या िगाकि लिान गटापासून
िोिा. थोडक्याि म्िणजे िो आमच्या सिांचा लंगोटीयारच िोिा. तिभािाने
मनहमळािू चंचल, हुशार. पुढच्या माणसाला िणाि आपलेसे करून टाकणारा.
त्यांच्या आई- बाबांसाठी िो म्िणजे जीि-की-प्राण. एकु लिा एक असल्यामुळे िो
घराि सिांचा लाडका. अभ्यासाि िसा िो मध्यमच, परं िू प्रयत्नांिी परमेश्वर
मानणारा. कोणत्यािी गोष्टीि पटकन िार न मानणारा. आपण आपल्या आज्जी,
आई, बाबांसाठी खूप मित्िाचे आिोि. म्िणून फाजील मित्ि िाढिून न घेणारा.
िगाकि पहिल्या कािी नंबरामध्ये नसला िरी पहिली श्रेणी घेणारा. त्याचं व्यहक्तमत्ि
लोभस िोिं. गव्िाळ िणक, कु रळे के स, मोठे डोळे अन् चेिऱ्यािर नेिमी हिनम्रिेचा
भाि. नेिमी दुसऱ्याला मदि करणारा. या सिाकमुळे िो सिक मुलांमध्ये हप्रय िोिा.

त्याला स्नेिसंमेलनाि भाग घ्यायला नेिमीच आिडे. िो दरिेळेस अफलािून असे
कािीिरी करि असे. त्याच्या अष्टपैलू व्यहक्तमत्िामुळे िो शाळे ि आदशक हिद्याथी
म्िणून प्रहसध्द िोिा. त्याला इयत्ता चौथीिच आदशक हिद्याथी पुरतकार हमळाला
िोिा. आम्िा सिांमध्ये जिळ जिळ सिांशीच त्याचे छान सूि जुळायचे. 'श्यामला
हिचारा अन् मग हनणकय घ्या. ' असं ब्रीदिाक्यच आमच्या टीमचं िोिं. खरं िर िी
त्याची चीड िोिी. 'श्याम राहुल हिचारे . ' हबचारा हिचारे आडनाि म्िणून िो
हचडे. िे िी िेिढ्यापुरिेच. पुन्िा मात्र शांि.
आम्िी दिाखान्याजिळ पोिोचलो. डॉक्टरांनी त्याला ऍडहमट करून
घेिलं िोिं. पण पुढचं कािी कळलं नव्ििं. मात्र काकूं नी आम्िाला पाहिलं आहण
त्यांना भरून आलं. त्यांना काका धीर देि िोिे. आम्िी बािरल्यामुळे काय म्िणायचे
िे आम्िाला सुचि नव्ििे.
आज्जी मात्र बडबडिच िोिी. श्यामला त्यांनी पिंग उडिायला जाऊ
नको म्िणून अडिलं िोिं. पण श्याम ऐके ल िर शपथ. त्याला आज पिंग उडिायचा
मूड आला िोिा. कालच त्याने रं गीबेरंगी जोकरच्या चेिऱ्याचा आकार असलेला
पिंग आणला िोिा. आई बाबा बािेर गेले िोिे. त्यामुळे अडहिणारी फक्त आजीच.
आज सुट्टी आिे मग आज िरी खेळिो, या त्याच्या म्िणण्यािर आजीने त्याला
नानापरीने समजून सांगण्याचा प्रयत्न के ला. रतत्यािर जाऊ नको, एकटाच खेळू
नको, पिंगाकडे आकाशािच बघि बसशील, खालीिी लि दे. रतत्यािर खूप खड्डे
आिेि. िािपाय मोडू न घेशील, िािनांकडे लि दे आहण अशा एक नािीिर अनेक
सूचना त्याच्यासाठीच िोत्या.
त्या सिांना मानेने अन् िोंडाने िोकार देि देिच िो पळाला. बघिा
बघिा मैदानाि येिून पिंग उडिू लागला. त्याची सिांपेिा िेगळी पिंग पिायला
खूपजण जमले. शेजारी मैदानािर खूपजण पिंग उडिि िोिे. त्यांची अद्भूि पिंग

झोपडपट्टीिील पोरांनी हमळहिण्याचे ठरहिले. त्याची पिंग उं चच उं च ििेशी
हििगूज करि असिाना बरोबर काटली. पिंग कटली रे कटली की, सारे जण पळाले.
गोल गोल हगरक्या घेि पिंग एका इमारिीिरील लाईटच्या िारे िर
अडकली. बघिा बघिा इमारिीजिळ पोरांची गदी जमली. िी इमारि म्िणजे
श्यामच्या शेजारचे घर. श्याम पिंग काढण्यासाठी माडीिर पळाला. िी मुलं येिून
त्यांनी आपली पिंग घेण्यापेिा, आपण प्रथम काढू . असा हिचार त्याने के ला. अन्
त्याने मुख्य िारे िरची पिंग िािाला येि नािी मग कशाने िरी ओढली पाहिजे
म्िणून जिळच पडलेल्या लोखंडी गजेने ओढण्याचा प्रयत्न के ला, अन् येथेच घाि
झाला.
गजेिून िीजप्रिाि प्रिाहिि झाला. िो जोराि उडू न खाली आदळला. िो
डोक्यािर पडल्याने त्याची शुद्ध िरपली िोिी. खरं च पिंग फकिी रूपयांचा पण
त्यासाठी अनमोल जीिाचा डाि मिागाि पडला िोिा.
एकच गोंधळ उडाला, काय झाले िे सिांच्या लिाि यायला, त्याला
दिाखान्याि िािडीने पोिोचिायला िेळ लागला. िरीिी औषधोपचारासाठी
लगेच सुरूिाि झाली.
पण थोड्याच िेळाि डॉक्टरांनी काकांना कािीिरी सांहगिले. दुसऱ्याच
िणाला दिाखान्याच्या आिाराि एका मािेचा आक्रोश सुरू झाला. आसमंिाि
पिंगाप्रमाणे त्याचा अनमोल असा जीििी उडाला िोिा. पिंगाची दोरी आपल्या
िािाि असिे पण आपल्या जीिाची दोरी परमात्म्याने पकडू न ठे िलेली असिे.
त्याच्या हिरोधाि जािून चालि नािी. श्यामची पिंग कटली िी कटलीच. पण
आयुष्ट्याची पिंग कायमची आकाशाि उं चच उं च उडाली, कधीिी परि न
येण्यासाठी.

या साऱ्या आठिणींनी माझे मन बधीर झाले. डोळयािून अश्रू गालािर
ओघळले. माझ्या हमत्रांचे लि माझ्याकडे गेले आहण त्यांना काय झाले कळे ना. 'अरे
दोतिा, एक पिंग कटली िर कटली. आपण छान, अद्भुि दुसरी पिंग आणू.
नािीिर आपण ियार करू. अरे बघशील िू सिकजण पिंगालाच बघि राििील. '
मी शांिपणे फक्त बघिच राहिलो. माझ्या मनाि िऱ्िे-िऱ्िेचे हिचार येि
िोिे. पिंग काय फकिीिी कटिील, काटल्या जािील, नव्या आणू. पण श्यामची
जोकरचा आकार असलेली पिंग. जोकर िसििो सिांना पण ह्याने िर रडिले.
श्यामला आपल्यापासून दूर नेले. म्िणून मी सिांना सांगि असिो, पिंग उडििाना
काळजी घ्या. जीि लाखमोलाचा असिो. आपल्यापेिा िो लोकांसाठी खूप
मित्िाचा असिो. श्यामच्या आज्जी श्यामच्या धसक्याने कािी महिन्यािच गेल्या.
आई बाबांच्या िर जीिनाची फदशाच िरिली. म्िणूनच कोणिीिी कृ िी
हिचारपूिककच करायला ििी.

* जबाबदार कोण? *

घडय़ाळाकडे बघिच मी आिरि िोिे. एक एक हमहनट नव्िे सेकंद
माझ्यासाठी मित्त्िाचा िोिा. खरं च जागी िोऊनिी पिाटे अंथरूणाि लोळि िाया
घालहिलेली पंधरा हमहनटे , आिा मात्र त्यामुळे उशीरच उशीर. दररोज पिाटे
सव्िाचारला उठणे, िा हनत्यक्रमच झाला. उठल्यापासून घर, अंगण झाडणं. सडा,
रांगोळी, अंघोळ, देिपूजा, चिा, नातिा. शाळे साठी मुलांना आिरणे आहण बरीच
इिर छोटी मोठी काम. आठच्या ठोक्याला सिांना नाष्टा देऊन पुन्िा भांडेिालीची
िाट बघणं. िी आली िर हिचे मोठे उपकारच. शेिटी साडेआठला घरािून बािेर
पडािंच लागिं. घरापासून िासाच्या अंिरािर नोकरीचं रठकाण, इथून हसटी
बसपयंि ि हसटी बस पासून पुन्िा ऑफफसपयंिचं अंिर. या सिांचं गहणि मनाि
सुरू झालं. त्या नादािच गस शेगडीिर दूध उिू गेलं. अरे रे िे काम िाढलंच
म्िणायचं.
ऑफफसमध्ये िेळेिर जाणे िा माझा हनयमच िोिा खरा; पण धािाधाि
खूप िोई. कधी कधी िाटे इिरांसारखं आपणिी कािीिरी कारण सांगून उहशरा
जािे, िेिढाच आराम; पण िे माझ्या ित्िाि बसि नव्ििं.
दुसरी गोष्ट म्िणजे गेल्याच महिन्याि मी ऑफफसला हनघाले. घरािून
हलफ्टने खाली जािे म्िटलं िर; पण हलफ्ट कािी लिकर येईना. म्िणून शेिटी
चौथ्या मजल्यािरून पायरीिरून खाली आले आहण पटकन फाटकािून बािेर जािे,

या हिचाराि असिानाच आमच्या यांच्या मािशीने सररिा, सररिा, ररिा म्िणून
िाका मारल्या. ओळखीचा आिाज िाटला म्िणून फफरून पाहिलं, िर काय मािशी.
अरे बापरे ! मािशींनी यायच्या आधी फोन िरी करायचा; पण छे! मािशींना हलफ्ट
ने िर नेऊन घराचं दार उघडू न सिक व्यिहतथि समजून सांगण्याि पंधरा िे िीस
हमहनटे गेली.
कधी नव्िे िो उशीर, कािळा बसायला अन् फांदी िुटायला गाठ पडली.
बॉस त्या फदिशी िेळेिर आले िोिे. कािी कामाहनहमत्त बािेर जाण्यासाठी ऑफफस
बािेर येऊन थांबले िोिे. ररिािून उिरिाना घाईघाईने पळि मी ऑफफसमध्ये
जाण्यासाठी िळले आहण बॉसला ऑफफस बािेर पाहून घामाघूम झाले ; पण
म्िणिाि ना. ‘जसे पेराल िसे उगििे’ चांगल्या हबया लािल्या िर फळे िी चांगली
येिाि. बॉसला माझ्या चांगल्या कामाचा ि िक्तशीरपणाचा अभ्यास िोिा. त्यांनी
गोड िसि माझं तिागि के लं.
‘हशके मडम, काय झालं कशामुळे उशीर झाला.’ त्यांच्या प्रश्ािर मी
घडलेला सिक प्रसंग कथन के ला. त्यांना माझा खरं बोलण्याचा तिभाि आिडला.
पुन्िा असा उशीर िोणार नािी, याची काळजी घ्या अशी सूचना देऊन िे त्यांच्या
कामाला हनघून गेले.
त्या प्रसंगापासून पिाटे थोडी लिकर उठू न मी माझी कामे िेळेिर
आटोपि असे. साहनका आहण रिींद्रलािी िेळेिर शाळे ि पाठिले. साहनका पाचिीि
िर रिींद्र हिसरीि. त्यांचा अभ्यास घ्यायचा, िो िी मीच; पण काय करणार.
मनाि हिचारांचा हझम्मा चालला िोिा. शेिटी सिक आटोपून मी मुलांना ियार
करून ररिािाल्या काकांकडे सोपिून यांना रटफीन घेऊन हनघाले.

आज जरा रतत्यािर गदी िाटि िोिी; पण मला घाई गदीचे कारण
जाणून घ्यायलािी िेळ नव्ििा. शेिटी एकदाची मी ऑफफसमध्ये िेळेिर पोिोचले
िोिे. दिा िाजून दिा हमहनटांनी मतटर क्लोज के ले जाई.
सकाळी सकाळीच टेबलिर कामांची यादी, फाइलची रे लचेल िोिी.
अकरा िाजिा कॉफी घेिली. त्यानंिर दीड- दोनला जेिण करून पुन्िा काम सुरू
झालं. िोंडाि बडीशेप चघळं ि माझं काम सुरू झालं.
अचानक दािाखाली खडा आला म्िणून मी डतटहबन जिळ आले.
ऑफफसमध्ये पंख्याच्या आिाजाने बािेरील आिाज ऐकू येि नव्ििा. हखडकीिून
रतत्यािरचे दृश्य पाहून माझ्या पायाखालची जमीन िादरल्याचा भास झाला.
रतत्यािरून घोळक्याने माणसे उभी िोिी. प्रत्येकाच्या िािाि कािी ना कािी शस्त्र
फदसि िोिं. मला कािी सुचेना, काय झालं असेल िे जाणून घ्यािे म्िणून मी माझ्या
सिकारी आपटे, नकािे, हशरिळकर अशा दोघी हिघींना हखडकी पाशी बोलािलं.
त्यािी माझ्याप्रमाणेच अनहभज्ञ िोत्या. त्यांनीिी सिक पाहून आियक व्यक्त के लं.
आमच्या िालचालींमुळे सिांच्या लिाि आलं की, कािी िरी िेगळं
घडिंय. ऑफफसमधील पुरुष मंडळी ऑफफस बािेर जाऊन पररहतथिीचा अंदाज घेि
िोिी. गल्लीिील गणेश मंडळांमध्ये झालेल्या भांडणाचा राग मनाि धरून, एका
टोळीने दुसर्या टोळीिर साध्या कारणािरून िल्ला के ला. मात्र एका मंडळाि कािी
मुहतलम बंधू िोिे आहण या गोष्टीचे गैरसमजाि रूपांिर झाले. शिराि सिदूमुहतलम दंगा सुरू झाला. एिढ्याि दुसरीकडू न कािी मुलं पंधरा- िीसच्या संख्येने
शस्त्र घेऊन धािि ओरडिच आली. पहिल्या जमािाि ि आिा आलेल्या मुलांच्या
घोळक्याि, जोरदार मारामारी सुरू झाली.

एिढ्याि कोणीिरी पोहलसांना फोन के ला असािा. भांडण सुरू
असिानाच, पोहलसांची गाडी आिाज करिचं हिथे पोिोचली; परं िु पोहलसांच्या
गाडीच्या आिाजाने अधी अहधक पळू न जाण्याि यशतिी झाली. उरलेल्या पोरांना
पोहलसांनी पकडू न नेले.
एिढ्याि शिराि आणखी बऱ्याच रठकाणी गोंधळ सुरू झाल्याचं
तथाहनक टीव्िी चनलिर दाखिण्याि येऊ लागलं. आम्िी घाबरून गेलो. व्यापारी ि
इिर सिांनी आपली दुकाने, कायाकलये पटापट बंद के ली. आिा दुपारचे िीनसव्िािीन िाजले असिील, ऑफफसचे मुख्य दार बंद करून घेिले िोिे. शिराि दंगा
िोऊ नये म्िणून संचारबंदी लागू करण्याि आली िोिी.
माझ्या डोक्याि आिा िेगळं च हिचारचक्र सुरू झालं. साहनका ि रिींद्र
यांची सकाळीच शाळा असिे, िी दोघं ररिाने साडेचार िाजिा घरी पोिोचिाि ;
परं िु िी जया पररसराि शाळे ि जािाि, हिथं जमािाने शाळा बंद करण्यास भाग
पाडले िोिे. शाळे ने संबंहधि ररिा आहण बस ि पालकांना फोन करून कल्पना
फदल्या िोत्या; कारण हशरिळकर मडमची एक मुलगी हिसरीला याच शाळे ि िोिी.
त्यांनी ऑफफसच्या फोनिरून घरी फोन के ला. िी व्यिहतथि पोिचल्याचे कळाले.
मी घरी फोन करूनिी कािी उपयोग झाला नािी. फोन कोणीच उचलि
नव्ििं, याचा अथकच िा िोिा की अजून मुलं पोिोचली नव्ििी. ऑफफस िेळेमध्ये
मोबाइल लॉकसकमध्ये ठे िले जाि िोिे. मी मनेजर सािेबांना सांगून ऑफफसच्या
फोनिरून फोन के ला. लॉकरमधील माझा फोन चेक के ल्यािर ररिािाल्या काकांचे
िीन चार हमतकॉल फदसले. अरे , पण मोबाइल उचलि नािी, म्िटल्यािर काकांनी
ऑफफसच्या फदलेल्या नंबरिर फोन करायला ििा िोिा. मी मित्त्िाचे काम असेल

िर या फोनिर फोन करा म्िणून माझ्या जिळच्या लोकांना ऑफफसचा नंबर फदला
िोिा.
शेिटी हिचार करि ररिािाल्या काकांचा नंबर लािला; परं िु कािी
उपयोग िोईना. मोबाइल नंबर लागेना, मला िर कािीच सुचेना. माझी अितथा
‘ना घरका ना घाटका, मै िो रािी पनघटका’ अशी झाली िोिी. सध्या बािेरिी पडू
शकि नव्ििे. शेिटी मी पिीराजांना फोन करून सिक पररहतथिी कथन के ली.
त्यांची कं पनी शिराबािेर असल्यामुळे त्यांना यािली कािीच कल्पना
नव्ििी. मात्र मी सांहगिलेला िृत्तांि ऐकू न िेिी काळजीि पडले. त्यांनी ‘मी पाििो
काय करिा येि का?’ असं म्िणून फोन ठे िला; परं िु माझं कािी के ल्या ऑफफसमध्ये
लि लागेना. रतत्यािर एकिी िािन नव्ििे मग मी घरी कशी जाणार माझ्यापुढे
मोठा प्रश् उभारला.
शेिटी आम्िी ऑफफसमधल्या दिा- बारा जणींनी चार िाजिा मनेंजर
सािेबांकडे जाऊन ऑफफसची गाडी माहगिली. सािेबांनी सुरिेचा प्रश् उपहतथि
के ला; पण आम्िी पोहलसांना मदि मागण्याचे ठरिले. जिळच्या पोहलस चौकीिील
सािेबांनी आम्िाला बंदक
ू धारी पोहलस सोबि देऊन पाठहिले. प्रत्येकीला सोडि,
सोडि आम्िी साडेपाच िाजिा घरी पोिोचलो.
गाडीि बसल्या बसल्या मी सारखी ररिािाल्या काकांना फोन लािीि
िोिे. काकांना कािी फोन लागला नािी. शिराि नुकिीच संचारबंदी लागू के ली
िोिी. याबाबि यांना कल्पना नव्ििी, त्यामुळे यांनी मात्र शिराि येण्याचा प्रयत्न
के ला, म्िणून पोहलसांनी चौकशीसाठी त्यांना पोलीस तटेशनला नेले. यांनी शेिटी
सिक पररहतथिी कथन के ली. पररहतथिीचे गांभीयक ओळखून मग पोहलसांनी यांना

सोडलं; पण घरी पोिोचणे अिघड िोिं. शेिटी पोहलस तटेशनमध्ये घरी जाण्याची
अडचण सांहगिल्याने, आमच्या घराच्या बाजूला ड्युटीसाठी येणाऱ्या पोलीस
गाडीमध्ये बसून िे घरी पोिोचले िोिे.
माझ्या अपेिेप्रमाणे मुलं घरी असायला ििी िोिी; पण मुले घरी
नव्ििी. आिा पुढे काय? आम्िी ररिािाल्याचा मोबाइल ि ररिानंबर पोहलसांना
फदला आहण आमची मुलं सापडि नािीि याची िक्रार नोंद के ली. खरं िर रीिसर
फफयाकदीची नोंद आहण बऱ्याच गोष्टी करि बसायला िेळ नव्ििा; पण िरीिी सिक
हनयमानुसार पार पाडि जािं लागलं.
शेिटी आम्िी कािीच सुचेना म्िणून तथाहनक चनलिर रठकरठकाणच्या
घटना पािि िोिो. बऱ्याच रठकाणी बस, ररिा, कायाकलयाची िोडफोड झाली
िोिी. पाििा पाििा यांचे लिं ररिाच्या नंबरिर गेलं आहण यांना िर बोलायलाच
येईना. त्यानी फक्त उठू न टीव्िीमध्ये ररिा ि त्याची हतथिी दाखिली. इिका िेळ
इिका भयानक िाटलं नव्ििं; पण आिा मात्र पाचािर धारण झाली.
आम्िी पुन्िा हजथे ररिा पाहिली, त्या भागाचं नाि ि ररिा नंबर देऊन
चौकशी करण्याची हिनंिी करण्यासाठी पोहलस तटेशनला फोन के ला; पण एकिर
फोन लागेना ि लागला िर कोणी व्यिहतथि उत्तर देईना. आिा शिरािील
मारामाऱ्या कमी झाल्या. त्यामुळे दंगलीपासून शिराि लागू के लेली संचारबंदी
थोड्या काळासाठी उठहिली.
पोहलसांनी एका िासाची म्िणजे अिघी साडेसिा िे साडेसाि, एिढा िेळ
नागररकांना आपापल्या रठकाणी पोिचण्यासाठी फदला खरा; पण सगळं च अिघड
िोिं. घरी जायचं म्िटलं िरी बसगाड्या सुरू नािीि, बरे बऱ्याच जणांच्या खासगी

गाड्यांचे नुकसान झाले िोिे; परं िु त्याििी प्रत्येक जण आपापल्या मुक्कामी धािि
िोिा. मी ि यांनी ररिा जया भागाि फदसली िोिी, हिकडे ररिािाल्याला दुप्पट
भाडे देऊन चलण्याची हिनंिी के ली.
आमची हभरहभरिी नजर आमच्या हपल्लांना शोधि िोिी. शेिटी आम्िी
रठकाणाला पोिोचलो. त्या पररसराि आम्िी रतिे, गल्ली, बोळ सिक रठकाणी
मुलांचे फोटो दाखिून हिचारि िोिो. शेिटी एका म्िािाऱ्या आजीने आम्िाला
मुलांना पाहिल्याचं सांहगिलं. मला खूप आनंद झाला. मी त्यांना मुलांपयंि घेऊन
जाण्याची हिनंिी के ली. त्यांनी एका बागेच्या फदशेने बोट के ले. आम्िी धािि हिथे
पोिोचलो; पण हिथे कोणीच फदसि नव्ििे.
मी आहण यांनी मोठमोठय़ांदा िाका मारीि बागेिून चक्कर मारली.
एकाएकी मोठ्यांदा रडण्याचा आिाज आला. एका झाडामागे जाऊन पाििा
साहनका ि रिींद्र दोघिी हिथेच िोिे. त्यांना मी जिळ घेिलं, िेव्िा दोघंिी भीिीने
थरथर कापि असल्याचं जाणिि िोिं. त्यांनी घडलेल्या सिक प्रसंगाचे कथन के ले.
शाळा सोडू न फदल्यािर सिक मुलांना सोडि ररिा आपल्या घराकडे
जाणार िोिी; पण एिढ्याि समोरून काठ्या िलिारी घेिलेल्या जमाि पाहून,
काकांनी ररिाची फदशा बदलून ररिा िेगाने चालिि इकडे रतत्यािर आणली; परं िु
इकडेिी गोंधळ सुरू िोिाच. काकांनी आम्िा दोघांना या गल्लीि जा म्िणून बोट
दाखिले ि िे ररिा एखाद्या सुरहिि रठकाणी ठे िून मीिी हिकडे येिो म्िणाले.
आम्िी थोडे पुढे गेलो. आिाज झाल्याने फफरून पाििा, ररिांच्या कडेने जमािाची
गदी फदसली. काका कु ठे च फदसले नािी. आम्िी घाबरून पळि येऊन लपून बसलो.
इथे दगड ररिांिर मारल्याचा, काचा फु टल्याचा ओरडण्याचा खूप आिाज येि

िोिा. आम्िी मनािल्या मनाि देिाचा धािा करीि िोिो. काकांनािी सुरहिि ठे ि,
म्िणून प्राथकना करि िोिो.
त्यांचा िृत्तांि ऐकू न मन खचून गेलं. दोघं गाडकनमध्ये सुरहिि बसले िोिे,
िे देिाचेच उपकार; पण काकांचं काय? आम्िी िेथून थेट पोहलस तटेशनला जाऊन
मुलं हमळाल्याचं ि काका िरिल्याचं सांहगिलं.
एिढ्याि काकांचा चुलि भाऊ आम्िाला पोहलस तटेशनला भेटला.
काकांना बेदम मारण्याि आले िोिे, काका जखमी झाले िोिे, उगाचच मारण्याि
आलं; म्िणून त्या सिांच्या हिरोधाि िक्रार करण्याि आली िोिी. काकांना सरकारी
दिाखान्याि उपचारासाठी नेण्याि आलं िोिं. िे काकांच्या भािाबरोबर
दिाखान्याि गेले ि मी मुलांना घेऊन लिकर घर गाठलं. कारण एक िासाची सूट
फदली िोिी, त्यािील दिा पंधरा हमहनटं उरली िोिी. िसे िर िेिी दिाखान्यािच
अडकणारच िोिे; पण ह्यांना पाहून काकांना आधार िाटेल; म्िणून दिाखान्याि
जाण्याचा हनणकय त्यांनी घेिला.
िीन चार फदिसांनी सिक पररहतथिी हनिळली. पुन्िा जनजीिन सुरळीि
सुरू झाले. मला मात्र जेिणा जेिणानंिर बडीशोप खािाना दररोज आठिण िोिे.
माझ्या हपलांिर ओढिलेला प्रसंग कोणािरिी न येिो, िी प्राथकना मी दररोज करिे.
गोंधळ, भांडण, दंगली िोिाि कशासाठी? आहण यामध्ये नािक हनष्ट्पाप
जीिांचा बळी का जािा?
मुलंिी िी गोष्ट हिसरण्याचा प्रयत्न करिाि; पण हिसरू शकि नािीि.
त्यांच्या कोिळया मनािर दिशि हनमाकण झाली. कु ठे िी आिाज झाला की, त्यांना

त्या फदिसाची आठिण िोिे. साहनकाने िर ठरिूनच टाकले, िी परीिा देऊन नंबर
हमळिून, मोठी अहधकारी िोऊन, अन्याय करणाऱ्यांना चांगला धडा हशकिणार.
हिचार के ला िर अनेक िेळा हिहिध कारणांनी समाजाि िाद, भांडण, दंगल
उसळिे. त्याि हनष्ट्पाप जीिांचा बळी जािो. त्यांचा दोष असिो का? मग या
सिांना जबाबदार कोण? आपल्या मनाचा कमकु ििपणा कारणीभूि ठरिो. आपण
एकजुटीने राहिलो िर कोणिेच संकट आपल्या िाटेला येणार नािी िेच खरे .

फसिणूक

रोिनला कालपासून प्रदीपचा फोन येऊ लागला. प्रदीप कािीिरी घटना
घडल्यामुळे अतितथ झाला िोिा िे त्याच्या आिाजािरून लिाि येि िोिे.
एरिी प्रदीपचा फोन झाला की, रोिनला खूप आनंद िोि असे. कारण
फोनिर फदलखुलास बोलणारा प्रदीप बराचिेळ बोलि असे. िो िसला म्िणजे जणू
ििेि एक िेगळाच उत्साि संचारि असे. त्याचं फदसणं एखाद्या दाहिणात्य
नटाप्रमाणे िोिं. रिाण्याि, चालण्याि, बोलण्याि एक शािी अदब िोिी.
कोणिीिी व्यक्ती त्याला बोलिाना मोकळे पणाने बोले. िो प्रत्येकाला ििाििासा
िाटे. याच गोष्टीचं राजकारण त्याला त्याच्या व्यापाराि िोि िोिे. िो एका बड्या
सोनाराच्या दुकानाि कामाला िोिा. िो नुसिा कामाला िोिा असे नािी िर िो
मालकाचा उजिा िाि िोिा. मोठ्या पाट्यांना भेटणे, मोठमोठ्या िाटाघाटी
करण्याि िो अग्रेसर िोिा. धंद्यािील बर्याच खाचाखोचा त्याला माहिि झाल्या
िोत्या. म्िणूनच मालक त्याला प्रत्येक गोष्टीि सिभागी करून घेि.
प्रदीप असला म्िणजे मालक त्याच्या हिश्वासािर दुकान सोडू न परगािी
व्यापाराहनहमत्त जाि असे प्रदीपने मालकाचा हिश्वास संपादन के ला िोिा त्याने
मालकाच्या दुकानािील एकं दरीि सगळयाच पररहतथिीचा व्यिहतथि अभ्यास
के ला िोिा. त्याला मालक बर्यापैकी पगार देि. िरीिी सध्याच्या मिागाईच्या
काळाि िाढत्या जबाबदार्या पिािा त्याला तिि:चा उद्योग सुरू करािा असे िाटू
लागले.

घरामध्ये दोन लिान भाऊ, एक लिान बहिण िोिी. लिान भािांचा
हशिणाचा खचक आहण बहिणीच्या लग्नाचा खचक. घराि ियतकर आई िडील. बर्याच
हिचाराअंिी भांडिलाची जमिाजमि करून त्याने शुभ मुहूिाकिर सोन्याचे दुकान
टाकले. मालकाला थोडािेळ िाईट िाटले. परं िू आपल्या िािाखाली हशकू न सराईि
िोिून प्रदीपने तिि:चे दुकान टाकले याचा अहभमान िाटि िोिा. उद्घाटन प्रसंगी
मालक आपल्या कु टूंबासमिेि आिजूकन उपहतथि िोिे.
बघिा बघिा प्रदीपच्या दुकानाचा चांगलाच जम बसला. महशनमेड
आहण िािानेिी ियार के लेले दाहगने िो हिकि असे. गरजू लोकांसाठी म्िणून त्याने
सोनेिारण योजनािी सुरू के ली िोिी.
एके फदिशी प्रदीपच्या िगाकि हशकणारी लीना बाटलीिाला हिच्या
निर्याला घेिून दुकानाि आली. हिला आलेलं पाहून त्याला आकाश ठें गण िाटू
लागलं. कॉलेज जमान्याि िी त्याची धडकन िोिी. हिला पाहिल्याहशिाय त्याला
करमि नसे. हिचे सौंदयक, हुशारी यािर िो फफदा िोिा. पण िशी कबुली द्यायची
असं ठरिे ठरिेपयंि िर कॉलेज मधील जीिन संपलेिी. शेिटी लीनाचे सूरज
बाटलीिाला यांच्याशी लग्न झाले. सूरजचािी मोठा व्यिसाय िोिा. घराि लक्ष्मी
पाणी भरि असे. एकं दरीि लीना संसाराि सुखी िोिी. पण म्िणिाि ना प्रत्येकाची
एक िेळ असिे. त्याप्रमाणे सूरजला धंद्याि घाटा झाला. यामुळे धंद्यािर आपोआप
पररणाम झाला. यािून बािेर पडण्यासाठी लीना मदि करू लागली.
त्यांना आिा दुसर्या धंद्याि गुंििणूक करायची िोिी. यासाठी
लागणार्या भांडिलासाठी लीनाचे दाहगने प्रदीपच्या दुकानाि गिाण ठे िायचे, अशी
आयडीया लीनाच्या डोक्याि आली िोिी. िसं सूरज अडचणीि आिेि असं
सांहगिल्यािर प्रदीपने मदिीचा िाि पुढे के ला िोिा. पण हिने िो नाकारला िोिा.
आिा मात्र लीनाच्या अडचणीि प्रदीप कोणत्या ना कोणत्या पद्धिीने मदि िर
करणारच. दाहगने गिाण ठे िून पैसे घ्यायचे, िी कल्पना सूरजला पटली. प्रदीपला

मात्र योग्य िाटि नव्ििे, पण मदिीसाठी िा मागक लीनाला योग्य िाटिो ना मग
ठीक नव्िे उत्तम.
त्याने हिचे दाहगने घेिले अन् त्याच्या बदल्याि हिने मागेल िेिढे पैसे
द्यायचे ठरिले. हिने आठ लाख रूपये माहगिले. मनािल्या मनाि िो हिचार करू
लागला. 'एिढी रक्कम देणं योग्य िोईल का?' पण मैहत्रणीपुढं व्यििार बाजूला
ठे िला. नािीिरी कािी न घेिािी िो मदि करणारच िोिा. दाहगन्यांची ककमि सिा
लाखाच्या आसपास असेल. पण आपण हिच्या उपयोगी पडू , यािच त्याने धन्यिा
मानली. लीना अन् सूरजने मोठ्या कं पनीि पैसा गुंििला िोिा. त्यांना बर्यापैकी
फायदा िोणार िोिा. लीना आिा अधूनमधून प्रदीपकडे फे रफटका मारि असे.
एके फदिशी प्रदीपच्या शेजारच्या शांिी जिेलसकमधून एक स्त्री दाहगने
गिाण ठे िून पैसे उचलणार िोिी. पद्धिीप्रमाणे दाहगने िपासल्यािर त्यािील कािी
दाहगने खोटे हनघाले. िे सोन्याचं पाणी फदलेले िोिे. माझ्या सासरच्या लोकांनी
घािले. मला िरी काय माहिि अशी बिािणी त्या स्त्रीने के ली.
खरं िर िी स्त्री शांिी जिेलसकच्या दुकानाि कामाला असणार्या मुलाची
बायको िोिी. दाहगन्याची िपासणी करायचे काम िोच मुलगा करि असे. पण आज
योगायोगाने मालकांनी तिि: िपासले. मग काय, मागच्या अनेक हगर्िाईकांचे
दाहगने िरी याने व्यिहतथि िपासले की याची कािी हमलीभगिहगरी िोिी आहण
बरोबर िेच मालकाच्या लिाि आले. शेिटी व्यापारी दृहष्टकोणािून िे दाहगने
िपासलेच जाणार िोिे पण नोकराकरिी िे काम झाले असिे िर मालक फसला
असिा. समज देिून त्याला कामािरून काढू न टाकले. पोहलसाि िक्रार मात्र फदली
नािी.
पण िा िा म्िणिा म्िणिा िी बािमी सराफ कट्ट्ट्याच्या कानाकोपर्याि
पोिोचली. प्रदीपलािी िा अनुभि निाच िोिा. परं िू हिश्वासािल्या जिळच्या

माणसाने असे करणे चुकीचे िोिे. या गोष्टीमुळे सराफकट्ट्ट्याच्या सिकच सराफांनी
दाहगने िपासून घेिले, िसं कािी दाहगने प्रदीपनेिी िपासले. बघिा बघिा दोनिीन िषक गेली.
या कालािधीि प्रदीपचे राणीशी लग्न झाले. राजा- राणी संसाराि
चांगलेच रमले िोिे. प्रदीपला राणी आल्यापासून घरीच काय पण दुकानाििी मदि
िोि िोिी. राणीने बघिा बघिा दुकानािील प्रत्येक गोष्ट समजून घेिली. प्रदीपला
परगािी व्यापाराहनहमत्त जाण्यास िेळ हमळू लागला.
एके फदिशी व्यापाराच्या हनहमत्ताने कािी मित्त्िाच्या िाटाघाटीसाठी िो
मुंबईला गेला िोिा. लीना ि हिचा निरा सोनं सोडिून घेण्यासाठी आले िोिे.
लीनाचा आपल्या घराहिषयी घरोबा माहििच िोिा. पण िरीिी हिने निर्याला
फोन करून दाहगने देि असल्याचं सांहगिलं. रीिसर सिक बाबी झाल्या. लीनाने
दाहगने घेिाना िपासून देण्याची मागणी के ली. दाहगने ठे िून घेिाना मात्र प्रदीपने
दाहगने िपासले नव्ििे. राणीला त्याि कािी हिशेष िाटले नािी, म्िणूनच दाहगने
िपासले.
दाहगने िपासायला सांहगिलेला नोकर मालफकणीकडे आियाकने पाहू
लागला. राणीने त्याला पटकन आिर बाकीची हगर्िाईक खोळं बलय असं हिने
सांहगिले. पण त्याला हतथर पाहून िी अिाक् झाली. जणू िो बफक च झाला िोिा.
त्याने राणीला दाहगने खोटे असल्याचं सांहगिलं. राणीच्या डोळयापुढे फदिसा िारे
चमकल्याचा भास झाला. आपल्याला उं च रठकाणाहून कोणीिरी दरीि ढकलिंय
असा भास झाला. िी गोष्ट प्रदीपला सांगािी की नको अशी हिची हिधा मनहतथिी
झाली. परगािी आिेि, त्यांना िा धक्का सिन िोईल का? िे मुंबईला मित्त्िाच्या
कामाहनहमत्त परगािी गेले, त्यांना िा आघाि कसा सिन िोईल. या सगळया
हिचाराि असिानाच लीनाने हिला िाक मारली, ' 'िहिनी, अिो द्या ना दाहगने

प्रेम. मला कायकक्रमाला जायची घाई नसिी ना िर हनिांि थांबले असिे. ' राणीला
हिला काय बोलािे िे सुचेना. गोड बोलून पाठीि खंजीर खुपसण्याची कला हिला
छान अिगि िोिी. िसंिर लग्न झाल्यापासून लीनाला पाहिलं की, हिचं डोकं
सटकि असे. पण काय करायचं ? निर्याची मैत्रीण म्िणजे िेगळाच रूबाब िोिा.
लीनाला दाहगने आिाच ििे म्िणि हिने िगादा लािला. उचललेली सिक
रक्कम त्यांनी राणीच्या पुढ्याि ठे िली. राणीला कोणीिरी शांि पाण्याि एकदम
दगड टाकािा िसं िाटलं. िो नािी करि हिने दाहगने समोर ठे िले. लीनाने लाहडक
तिराि दाहगने िपासून देण्याची मागणी के ली िोिी. अन् जिळ जिळ िी जोराि
ककचाळली. मी ठे िलेले िे िे दाहगने नव्िेि. राणीला हिने हिचारणा के ली. मी खरे
दाहगने ठे िले िोिे, खोटे नािी.
खरं िर हिच्यापुढे दाहगन्यांची िपासणी न िोिाच हिने िे दाहगने खोटे
आिेि िे कसे ओळखले. राणीचा संशय बळािला, पण िी कािी बोलू शकली नािी.
हिच्या डोक्याि हिचारांचं काहूर माजलं. डोक्याि असंख्य मुंग्या येिू लागल्या.
शेिटी हिने लीनाकडे दोन फदिसांची मुदि माहगिली. प्रदीपिी िोपयंि गािािरून
येणार िोिा.
परं िू लीनाने आिा जमदग्नीचा अििार धारण के ला िोिा. आपण आिा
पोहलसाि िक्रार दाखल करणार आिोि असे सांहगिलं. िणाि नात्यांचा खेळ हिने
मोडला. हिश्वासाने न िपासिा घेिलेले दाहगने परि देिाना मात्र िपासल्याहशिाय
घेणार नसल्याचे सांहगिले. िी आपल्या हनियािर ठाम िोिी.
िक्रार नोंदहिल्यामुळे पोलीस आहण बघ्यांची गदी िाढली. जो िो प्रदीपने
असं करायला नको िोिं असंच बोलि िोिा. कारण फदसणारी पररहतथिी लीनाच्या
बाजूने िोिी. एकिर सुंदर व्यहक्तमत्ि, अनेक रठकाणच्या मोठ्या ओळखी आहण

लाघिी बोलणं. खोटे दाहगने आपल्याला परि देिून या सोनाराने आपली फसिणूक
के ली, या सिक पररहतथहिचे हिने िांडि मांडले िोिे. हिचा अििार पाहून जो िो
हिला सिानुभूिी देि िोिा.
राणीने नाहिलाजाने प्रदीपला सारी पररहतथहि सांहगिली. प्रदीपच्या
पायाखालची जमीन सरकली. खरं िर लीना म्िणजे त्याचं मनाि लपून राहिलेलं
अधूरं प्रेम. पण हिने असा दगा फटका के ला, िो तिब्ध झाला त्याला सिक घटना तपष्ट
डोळयासमोर येिू लागल्या. दुकानाच्या उद्घाटनाफदिशी पुढंपुढं हमरिणारी आपल्या
दुकानासाठी आिजूकन भेटितिू देणारी, नेिमी जिळीक साधणारी लीना त्याला
फसिून गेली. खरं िर शांिी जिेलसक मधल्या घटनेनंिर त्याने शिाणं व्िायला ििं
िोिं. पण बाकी सिांचे दाहगने िपासले िरी लीनाचे मात्र दाहगने त्याने िपासले
नव्ििे. त्याला तिि:च्या िागण्याचा मनतिी राग येि िोिा. आपल्या िािून असं
घडण्याचं कारण आपलं मन अजूनिी कु ठे िरी लीनाहिषयी भािूक िोिं.
िो कसाबसा दुसर्याफदिशी गािी परिला. त्याला राणीने सिक िकीकि
सांहगिली. िक्रार के ल्यामुळे त्याला सिक दाहगन्यांची रक्कम ककिा दाहगने द्यािे अशी
पोहलसांनी ऑडकर काढली िोिी. राणीला िर पोहलसांनी चौकीि नेले िोिे परं िू
राणीच्या भािाने हिला जामीन देिून आणले िोिे. प्रदीपने आपली चूक राणीला
सांहगिली. राणीने सिक पररहतथहि पाहून कपाळािर िाि मारून घेिला. हस्त्रया
आपल्या फदसण्या, िागण्या, रिाण्याची भूरळ पाडू न समोरच्याला मोिजाळाि
फसिून कशी फसिणूक करिाि िे सांहगिलं.
कोणिाच पुरािा प्रदीपच्या बाजूने नसल्यामुळे त्याला नुकसान भरपाई
देण्याहशिाय पयाकय नव्ििा. प्रदीपला जबरदति अनुभि हमळाला िोिा. फसिणूक
करून घेण्यास िो तिि: िी हििकाच जबाबदार िोिा. राणीने घेिलेली रक्कम िजा
जािा बरीच रक्कम द्यािी लागणार िोिी. प्रदीपचा हमत्र रोिन िकील िोिा.

त्याच्याकडू न कािी मदि िोिे का िे पाहून त्याला भेटून त्याची िेळ घेिली.
रोिननेिी या गुंत्यािून प्रदीपला बािेर काढायचे ठरिले. आहण संपूणक के सचा
अभ्यास करण्यास सुरिाि के ली. खरं प्रेम िे कधीिी फसिणूक करि नािी. उलट
त्याग, शांिपणा, समाधान, हप्रयकराच्या सुखाि आपलं सुख मानणं ह्यालाचं िर
प्रेम म्िणिाि. पण प्रेमाचं बाजारीकरण करून तिाथक साधणे फकिपि योग्य याचा
रोिन हिचार करू लागला.
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संयुक्ताची नजर रािराणीच्या झाडािर हखळली िोिी. रात्र झाली की,
हिला कसं कळि असेल खरं ? मनमुरादपणे सुिास िरलपणे ििेि पसरािा. हिच्या
या िासाच्या प्रेमाि गेले फकत्येक िषे िी न्िािून गेली िोिी. िीन िषांपूिी लग्नाच्या
िाढफदिसाच्या फदिशीच राहुलने फदलेले झाड, हिने बेडरूम जिळ लािले िोिे.
हिचा मोिक सुगंध हिला खूप आिडे. घराजिळच्या बागेि खूप खूप झाडे िोिी.
कािी जहमनीिर िर कािी कुं डीि. बागकाम करणे िा संयुक्ताच्या आिडीचा छंद.
फु लांची आिड िर खूपच के साि दररोज एक ना एक फू ल असे. राहुल िी हिची
आिड िेिूपूिकक जपि असे. कधी एखाद्या िेळेस घराजिळच्या बागेि फू ल आले
नािी िर िो खास हिकि घेऊन का िोईना, हिला फू ल आणून देि असे. राहुल हिची
घेि असलेली काळजी आिाशा सिांच्या लिाि आली िोिी. यािरून नािेिाईकच
काय; पण हमत्र मैहत्रणी ि ऑफफसमध्येिी चेष्टा मतकरी िोई. दोघांच्या संसाराला
आिा कु ठे चार िषे झाली िोिी; पण संसारिेलीिर अनुष्ट्काने जन्म घेिलाच
नव्ििा. पहिली कािी िषे फु ल पाखरा प्रमाणे इं द्रधनुच्या रं गाि न्िालेली िोिी. एक
एक फदिस िा जणू एकमेकांमधील नािं फु लिणारा घट्ट करणारा ठरि िोिा.
संयुक्ताला हिचं कररअर मित्त्िाचं िाटि िोिं. हिला संसाराचा आनंद मन भरून
उपभोगायचा िोिा, मात्र राहुलचे िसे नव्ििे. संसाराि अपत्यप्राप्ती म्िणजेच
फलहनष्ट्पत्ती असे िो मानि नव्ििा. लग्नानंिरची दोन िीन िषे िरी मजेि गेली,

िरी आिा मात्र राहुलच्या या उमेदीमुळे संयुक्ता अन् त्याच्याि एक नाराजीचे धुके
दाटू लागले. या धुक्यामध्ये िे एकमेकांना शोधि रािि असि.
आज लग्नाचा चौथा िाढफदिस. आज राहुल ऑफफसमधून लिकर येईल
आहण मग आपण देिाला, फफरायला, जेिायला जाऊ, असं कािीसं ठरिून िी गेले
दोन िीन िास झोपाळयािर मंद झोके घेि बसली िोिी. प्रत्येक झोका घेिाना
हिच्या मनाि हिहिध भािनांचे भाििरं ग उठि िोिे. गेल्या चार पाच फदिसांि
दोघांचे शाहब्दक खटके उडाले िोिे. दिाखान्याची रिटमेंट सुरू करून एक िषक
झालं, त्याच त्या िपासण्या अन् िेच िे प्रश्. या साऱ्यांना संयुक्ता िैिागली िोिी.
सध्या मात्र िी थोडीशी अबोल झाली िोिी. अपत्यप्राप्ती पूणकत्िाला जाऊ शकणार
नािी का? िा एकच प्रश् हिच्या मनाला सिािि िोिा. लग्नाच्या पहिल्या
निखेपणाि संसाराचा अथक, हिला दोन जीिांचे, मनांचे, हिचारांचे हमलन.
एकमेकांसाठी आयुष्ट्याि जगणे म्िणजे संसार असंच िाटि िोिं आहण असंच मान्य
देखील िोिं.
रात्रीचे साडेदिा िाजले म्िणून िी घराि गेली, हिने दार लािून घेिले.
हिने गेल्या दोन अडीच िासाि िीस- बािीस िेळा िरी फोन लािला िोिा. मात्र
प्रत्युत्तर हमळि नव्ििं. राहुल आपला फोन का उचलि नािी? या बाबीिरून
हिच्या मनाि प्रश्ांचे जाळे हनमाकण िोऊन हिचारांची िािटळ िािािरणाि
पसरली िोिी. आज लग्नाचा िाढफदिस कदाहचि िो हिसरला असेल, की
ऑफफसमध्ये कािी काम हनघाले असेल ककिा िो हमत्रांबरोबर पाटीि अडकला
असेल. एक ना दोन असंख्य प्रश्. िो आल्यािर त्याच्याशी बोलायचेच नािी, असे
ठरिून हिने िािािला मोबाइल रागाने गादीिर फे कला, एिढ्याि दारािरची बेल
िाजली. हिने घडय़ाळाकडे पहिले, रात्रीचे साडे अकरा. िी काय िेळ आिे यायची,

म्िणून िी रागाने फणकारि दरिाजा उघडायला गेली िर काय राहुल दाराि उभा.
त्याच्या िािाि हिला आिडणाऱ्या गुलाबांचा छानसा बुके. िाढफदिसासाठी त्याने
हिच्यासाठी बुके आणला िोिा खरा; पण त्याच्यािर खूप हचडािं, ओरडािं असं
हिला खूप िाटलं; पण नेिमीप्रमाणे हमहश्कल भाि चेिऱ्यािर आणि, नजरे नेच
नजरे ला नजर हभडिून खूप कािी न बोलिा िी नजरे च्या भाषेने बोलून गेला िो.
िरीिी आपण या प्रसंगी मोिजालाि न पडिा त्याला उहशरा येण्याचा जाब
हिचारायचा, म्िणून हिने िािािला बुके न तिीकारिा हिने तियंपाकघराकडे
आगेकूच के ली. तियंपाकघरािून राहुलला िी िाक मारू लागली. त्यािर त्याने
आलो दोन हमहनटांि फ्रेश िोऊन असं उत्तर फदलं. त्याची िी सिय हिला चांगली
माहििी िोिी. मिाशयांना फदिसािून दोनदा आंघोळ करायची सिय िोिी. त्याला
जमेल अन िेळ हमळाला िर अधूनमधून हतिसमगलािी जाि असे.
हिने घाईघाईने कािीिरी खाण्यासाठी करािे म्िणून हिने गस पेटिून
कढई ठे िली, एिढ्याि टॉिेल म्िणून िो ओरडला. िी त्याची सिय िी िी चांगली
जाणून िोिी. टॉिेल घेण्याच्या हनहमत्ताने िो हिला कधी शॉिरखाली ओढेल अन्
…... िी त्या प्रसंगाला आत्ताच सामोरे जाऊ इहच्छि नव्ििी, कारण आज हिच्या
मनाि खूप राग िोिा राहुलहिषयी. एिढीच जर आठिण िोिी िर मग यायचं ना
लिकर घरी. गेलो असिो कु ठे िरी आहण बरीच बडबड हिने के ली. गस बंद के ला
आहण िी टॉिेल घेऊन बाथरूमकडे िळणार, एिढय़ाि दारािरची बेल िाजली.
आिा आहण कोण? हिने दाराकडे जाि सिज घडाळयाि पाहिले, बारा िाजले िोिे.
दार उघडािं की नको? कोण असेल? अशा हिचारांसि हिने आय िोलमधून बािेर
पाहिलं, िर काय पोहलस. यािेळी अन् पोहलस हिने दार उघडले. दाराि एक
पोहलस ऑफफसर आहण दोन हशपाई उभे िोिे. हिची प्रश्ाथकक नजर पाहून
सािेबांनी सुरुिाि के ली.

‘मी इन्तपेक्टर बापट. आपण?’
‘मी राहुल यांच्या सौभाग्यििी संयुक्ता. का काय झालं?’
‘सॉरी. हमतटर राहुल यांचे कािी सामान'
असं म्िणि त्यांनी राहुलचा मोबाइल आहण ऑफफसची बग, पैशांचे
पाफकट संयुक्ताच्या िािाि फदली. संयुक्ता डोळे फाडू न िे सारं पािि िोिी. हिच्या
मनाि बरीच खळबळ माजली िोिी. नक्की हमतटर बापट कशासाठी सॉरी
म्िणिािेि िेिी हिला समजेना. िी िेव्िड्यािूनिी म्िणाली,
‘िे िुम्िाला कु ठे सापडलं?’
‘ बॉडी जिळ. ’
‘ कोणाच्या ?’
‘हमतटर राहुल यांच्या. ’
आिा मात्र सारं घर जोराि आपल्या भोििी फफरिंय असा हिला भास
झाला. थोड्या िेळापूिी घराि आलेला िो, िो राहुल नव्ििा, भास िर नसेल ना.
हिच्या िोंडािून शब्द फु टेना. पोहलसांना राहुल घराि आिे. िॉश घेिोय िे
सांगायलािी हिने िोंड उघडलं पण शब्द कािी मुखािाटे बािेर पडले नािीि.
एिढ्याि पोहलस इन्तपेक्टर म्िणाले,
अरे गिळी मडमला सािेबांच्या गाडीची चािी दे. मडम गाडीचं फारसं
कािी नुकसान झालं नािी गाडीचं. पािा ििं िर म्िणून बािेर गाडीकडे त्यांनी िाि

के ला िेिढ्याि िी संयुक्ताने उसनं अिसान आणलं आहण बािेर पाहिलं िर काय
रतत्यािर गाडी िोिी.
आिा मात्र हिचा पक्का समज झाला की, हिला राहुल घराि आला असं
िाटलं िो हिला भास झाला िोिा. कारण राहुल घराि आल्याची एकिी खून
फदसेना. दाराि शूज नव्ििे. गाडी िर पोहलसांनी आि आणली आहण बुके
पािण्यासाठी हिने िॉलमध्ये नजर फफरिली पण हिला िो कु ठे च फदसला नािी.
बापरे ! भास. म्िणजे पोलीस म्िणिाि त्याप्रमाणे बॉडी राहुलची िोिी. हिने पूिी
के व्िा िरी ऐकले िोिे की, एखादी व्यक्ती मृि पाििे िेव्िा हिचा आत्मा हप्रय
व्यहक्तला पाहून, भेटून जािो. या गोष्टींची अनुभूिी हिला कािी िेळापूिी आलीच
िोिी. िी पोलीस इन्तपेक्टरला अनुभि सांगािा म्िणून कािी बोलणार एिढ्याि
िेच म्िणाले,
‘ मडम आपले कोणी नािेिाईक असिील िर त्यांना घेऊन ऑफफसला या.
सिक सोपतकार पूणक करून बॉडी िाब्याि देिा येईल. िुमच्या नािेिाईकांचे नंबर
द्या, जिळचा कोणा एकाचा नंबर सांगा त्यांना आम्िी फोन करू. ’
या सगळया धांदलीि हिच्या िािाि टॉिेल का िोिा, िे हिला आठिले
आहण िी जिळजिळ पळि बाथरूम कडे गेली. िर काय हिथे कोणी नव्ििं. िी
मोठ्याने ककचाळी,
‘राहुल, राहुल िू मला असं फसिून लग्नाच्या िाढफदिसाफदिशी एकटाच
हनघून गेलास?’
असं म्िणून िी बेशुद्ध झाली. हिच्या या आिाजाने सारे घर दणाणले अन्
बेडरूममधून राहुल नाईटीमध्ये बािेर आला.

‘ संयुक्त, संयुक्ता, संयुक्ता काय झाले ?’
आिा मात्र इन्तपेक्टर बापटांना कािी गोंधळ कळे ना. बॉडीजिळ जे
पाफकट सापडलं, त्याि याच व्यक्तीचा फोटो िोिा. मग, मग नक्की डेडबॉडी कोणाची
िोिी? राहुलला प्रश् पडला िोिा, मला टॉिेल दे म्िटल्यािर िी अचानक कु ठे
गायब झाली. मी बेडरूममध्ये िाट पाििोय. तियंपाक घराि असेल असं िाटलं.
त्या घराि त्या िेळेस असंख्य प्रश्ांचे ढग प्रत्येकाच्या मनाि दाटले िोिे.
संयुक्ताला चेिऱ्यािर पाणी सशपडू न जागं के लं. िी राहुल जिळच िोिी,
जागी िोिाना िी सारखी राहूल, राहूल म्िणून िाक मारि िोिी. िी आिा जरी
त्यांच्याजिळ िोिी, िरी हिला खरे िाटि नव्ििे. हचमटा घ्या पाहू म्िणून हिने
राहुलला सांहगिले. राहुलने हिला पूणक जागे के ले हिला खुचीिर बसहिले.
इन्तपेक्टरने घडलेली सारी िफककि सांहगिल्यािर, राहुल मोठ्याने िसू लागला.
‘मेलेली व्यक्ती मी नसून माझं सारं चोरून पळणारी कु णी दुसरीच व्यक्ती
िोिी. ’
त्याने त्याच्या बरोबर घडलेली सारी िकीकि सांहगिली. परदेशी पाहुणे
ऑफफसमध्ये आले िोिे, त्यांना घेऊन िो मंफदराि गेला. मंफदराि बरीच गदी िोिी.
त्या गदीि लि ठे िून त्याचं पाफकट कोणीिरी मारलं. दशकन घेऊन आल्यािर पाििो,
िर काय त्याचे अन् पाहुण्यांचे शूज गायब. शोधाशोध के ली; पण उपयोग झाला
नािी. परदेशी पाहुण्यांपुढे त्याला कसे िरी िाटले. बािेर येऊन पाििो िर गाडीिी
गायब, हखशाि िाि घािला िर पाकीट अन् चािीिी गायब. बापरे ! आज फदिस
चांगला नािी. असंच त्याला िाटलं. त्याने हिथे जिळच असलेल्या पोहलस

तटेशनमध्ये कम्प्लेंट के ली. परदेशी पाहुण्यांना टक्सीने िॉटेलिर नेऊन सोडले. या
सिक धांदलीि त्याला रात्रीचे साडेअकरा िाजले िोिे घरी यायला. पोहलसांनी
त्यांना सापडलेल्या डेड बॉडीचे िणकन के ले. यािर अशीच व्यक्ती मंफदराि
आपल्याला धडकू न गेल्याचे त्याने सांहगिले; पण अपघािाि त्या व्यक्तीचा चेिरा
खराब झाला िोिा. बाकी सिक पोहलस तटेशनला या पुढची कारिाई पूणक करू, असं
सांगून पोलीस गेले. संयुक्ताच्या मेंदि
ू असंख्य मुंग्या डंख मारि िोत्या. आज िोऊ
नये िी घटना घडली असिी िर, एिढ्याि राहुल दार लािून आला.
‘संयुक्ता, संयुक्ता काय झालं? चल. ’
‘ अं काय म्िणालाि? कु ठं जायचं ? आहण मघाशी िुम्िी बुके आणला
िोिा िो कु ठे ?’
‘िो ना…….. ’
असं म्िणि त्याने हिला िािाला धरून बेडरूम कडे नेले. त्याने फु लांनी
छान सजािट के ली िोिी रुमची. िे पाहून संयुक्त लाजून चूर झाली अन् आम्िी
नािी जा म्िणून लाजून त्याच्यापासून दूर पळाली.

अट्टािास

सुनंदा सकाळपासून बेचैन िोिी. हिला कािी िरी िेगळे जाणिि िोिे.
सिि चक्कर अन् अधूनमधून कोरड्या उलट्या. यामुळे जीि नकोसा झाला िोिा.
घराि सिकजण अतितथ िोिे. सासूबाईंना घेऊन िी दिाखान्याि गेली. त्यांना बराच
िेळ लागला. हिथे बरीच गदी िोिी. घरी सारे जण सचिेि िोिे. लीना िर सारखी
आईला फोन करून िहिनीहिषयी हिचारि िोिी; पण जेव्िा दोघीिी घरी परिल्या.
अन् घरामध्ये आनंदाची लके र उमटली. सुरेशला आपल्या घराि पाहुणा येणार िी
बािमी समजिाच त्याने आनंदाने घर डोक्यािर घेिले. लीनाला पाटीसाठी म्िणून
पाचशे रूपये फदले. गोड बािमी आली म्िणून िोंड गोड के लं. त्याचे दोनाचे चार
िाि िोऊन पाच-सिाच महिने झाले िोिे; परं िु त्या चाराचे सिा के व्िा िोिाि
म्िणून िो बऱ्याच फदिसापासून िाट पिाि िोिा. लोकांच्या चौकशीला घरािला
प्रत्येकजण आरी पडला िोिा. घराििी कु जबूज िोिीच; पण शेिटी काय, देिाने
मनािर घेिलं िर आमचं घर िंशाच्या फदव्याच्या िेजाने उजळे ल असे अहनिाबाईंचे
म्िणणे िोिे. सुरेशला आईचे म्िणणे पटि िोिेच. फदिा असो िा पणिी दोघेिी
घरासाठी शुभदायक असिाि अशा हिचारांचे शामराि िोिे. घरािील सिांची
प्रहििा संपली.
सुनंदामध्ये िोणाऱ्या बदलांमुळे िी अंिमुकख झाली. आपण आई िोणार
या भािनेनं पुलफकि झाली. िा जीि आपला, आपल्या निऱ्याचा अंश असणार.
खरं च िो कसा फदसेल? कसा असेल? कसा िागेल? या फदिातिप्नाि सुनंदा रममाण
व्िायची. फफरायला जाणे, व्यायाम करणे, संतकारिम पुतिके िाचणे, योग्य ि

सकस आिार घेणे, असा फदनक्रम ठरिला. हिने सिक बाजूंनी आपल्या मनाची ि
शरीराची ियारी के ली. या सिक गोष्टींमध्ये हिला बघिा बघिा िीन महिने झाले.
प्रत्येकजण काळजी घेि िोिा. काय ििं, काय नको पािि िोिा. िी दोघेिी नोकरी
करि िोिी. हिच्या ऑफफसमध्ये हिला पोिोचिणे, आणणे, आठिण आली की फोन
करणे या सिक गोष्टी िो मन लािून करि िोिा. नेिमी घराि सुकामेिा, फळं , पौहष्टक
पदाथांची रे लचेल असे. आपलं तिप्न सत्याि उिरणार म्िणून िो भलिाच खुश
िोिा.
महिन्याच्या हिसऱ्या रहििारी त्याची हमत्र कं पनी ठरिून एकत्र येि असे.
त्यांचा साि जणांचा ग्रूप िोिा. त्याने िी आनंदाची बािमी सांहगिली अन्
त्यांच्यामध्येिी आनंदोत्सि झाला. पाटी करूनच िो घरी परिला. मात्र दुसऱ्या
फदिसापासून सुनंदाला दिाखान्याि चल म्िणून मागे लागला. सुरेशचा भलिाच
िट्ट चालला िोिा. त्याला पुत्ररत्न असािं असंच िाटि िोिं. त्याच्या हमत्र
कं पनीमध्ये सिांना मुलं िोिी. त्यालािी मुलगाच ििा असा त्याचा अट्टािास
चालला िोिा. िी भलिीच काळजीि पडली िोिी. हिने िपासणी करून घ्यायला
नकार फदला िोिा. सुरेशची आई फक्त त्याच्या बाजूने िोिी. बाकी सिकजण
सुनंदाच्या मिाचेच िोिे. सुनंदाला आपल्या पाठीशी बहुमि आिे िे कळल्यािर हिने
सुरेशला आपले मि हिमिीने सांहगिले. सुरेश मात्र ध्रूि बाळासारखा आपल्या
हनियािर अढळ िोिा. त्याने घराि मौनव्रि धारण के ले. कामापुरिंच बोलायचं,
कोणी बोलायचा प्रयत्न के ला िर हचडहचड करायची. यामुळे घराि िाण जाणिू
लागला. सुरेशचा िा प्रयोग िेिढा कािी यशतिी झाला नािी. म्िणून त्याने नामी
योजना आखली. जेिण करिाना िो कारण काढू न िाटािरून उठू न जाई. या
सगळया िाणिणािाि सुरेशची प्रकृ िी ढासळू लागली. त्याच्या आई िहडलांना
काळजी िाटू लागली. या सिाकचा पररणाम म्िणून सुगंधाने नाईलाजाने गभकसलग
िपासणी करून घेण्याचे ठरहिले. परं िू त्यापुढील हनणकय िा मीच घेणार िेिी

ठामपणे सांहगिले. िसा सुरेश ियार नव्ििा; पण सिांपुढे त्याचा नाईलाज झाला.
बघू काय िोिंय िे, या हिचाराने िो ियार झाला.
फदिस ठरिून डॉक्टरांकडे गेला. डॉक्टरांनी सुरेश- सुगंधा या दोघांना
बसिून िूम्िी असा हनणकय का घेिाय? आहण मुलगाच ििा िा िट्ट नक्की कोणाचा?
िेिी हिचारले. सुगंधाकडू न हमळालेल्या माहििीनुसार त्यांच्या एकं दरीि सगळी
मैत्रेयी, सुनीिा हिल्यम्स, कल्पना चािला, प्रहिभा पाटील या सिक महिलांचा आदशक
समाजाने का ि कशासाठी घ्यािा िे िर सांहगिले; पण त्या महिलाच िोत्या िेिी
हिसरणे चुकीचे आिे, घराि आजी, आई, बिीण, िहिनी, बायको या सिक हस्त्रयाच
आिेि. त्या सिकजणी नसल्या िर जीिन पूणकत्िाला गेल असिं का? शेिटी या
जीिनाचं िे सत्य आिे की एक स्त्री एक पुरुष िे नािं असल्याहशिाय िे जग
चालणार नािी. आज प्रत्येकाने मुलाचा अट्टािास के ला िर हिश्वाचे संिुलन
हबघडेल. प्रत्येक िेत्राि खांद्याला खांदा लािून कायक करिाि. िरे क िेत्राि प्रािीण्य
हमळहििाि, कौशल्य हमळहििाि. मग आपण त्यांना कमी का लेखिो ककिा
गळयािले ओझे का समजिो. राजकारणासि इिर अनेक िेत्राि त्या अव्िल दजाक
प्राप्त करिाि. मग मुलांचा अट्टािास का? डॉक्टर एका संतथेचे चेअरमन िोिे. त्या
संतथेिफे हजव्िाळा नािाचा एक िृद्धाश्रम चालिला जाई. यामध्ये चाळीस िृद्ध
िोिे. डॉक्टरांनी त्यांना हजव्िाळामध्ये आमंहत्रि के लं. दर िीन महिन्यांनंिर
आपल्या आई बाबांना त्यांची मुलं येऊन भेटि. सुरेश िेळेिर हजव्िाळामध्ये गेला;
परं िु त्याच्या लिाि आले की त्या फदिशी चाळीसपैकी फक्त बोटािर
मोजण्याइिकी मुले- मुली आपल्या आई बाबांना भेटायला आली. बाकी सिांनी
कािी ना कािी कारण सांगून येण्याचे टाळले िोिे. आलेल्यांपैकी मुलींचे प्रमाण
जाति िोिे. मुले एक दोन िोिी. एका आजोबांनी आपला अनुभि कथन के ला.
त्यांना चार मुले एक मुलगी. आयुष्ट्यभर हचकाटीने संसार करून मुलांना हशिण

फदले. एक मुलगा अमेररके ि, एक चेन्नई, एक फदल्ली िर एक कहलफोर्पनयाला.
मुलगी कोल्िापूरला फदल्या घरी सुखी िोिी. या चार मुलांना आईिहडलांना
सांभाळणे िोि नािी म्िणून चौघांनी हमळू न त्यांना िृद्धाश्रमाि ठे िले िोिे ; पण िषक
सिा महिन्यांि देखील भेटायला येि नव्ििे. मुलगी आई िहडलांना आपल्या घरी
ठे िू इहच्छि िोिी. मात्र आई िहडलांचा तिाहभमान आडिा येि िोिा. मुलगी दर
िीन महिन्याला येऊन भेटून जाि िोिी. िे सिक ऐकल्यािर सुरेशला िातििाचे भान
आले. सुरशचे डोकं सुन्न झालं. आपण करिोय िो अट्टिास फकिी चुकीचा आिे िे
लिाि आल्यािर िो शांि झाला. दोन चार फदिस िो हिचार करिच िोिा
एके फदिशी मात्र त्याने घरािल्या सिांसमोर आपला हनणकय जािीर के ला
येणाऱ्या बाळाचेआपण मनापासून तिागि करणार आिोि. मग िो मुलगा असो िा
मुलगी सुरेशच्या हनणकयामुळे िािािरण तिच्छंदी उत्साििधकक िाटू लागले. सुगंधा
सुरेश आपल्या भहिष्ट्याच्या तिप्नाि सप्तरं गी इं द्रधनूि िरिून गेले.

एकटी

आकाशाि नभ दाटू न आले िोिे. मन भरून आल्यासारखे काळया ढगांनी
आकाश भरले िोिे. भरलेल्या नयनांमधून आसिे के व्िा गालािरून ओघळिील िे
जसे सांगिा येि नािी त्याप्रमाणे आकाशािले मेघ के व्िा बरसिील कािी सांगिा
येि नव्ििं. असंच िािािरण के िकीला आहजबाि आिडि नसे. हिच्या जीिाची
घालमेल िोऊ लागली. एकटीच असल्यामुळे अशा िािािरणाि हिला अंथरुणािून
उठू न एक कप चिा करून घ्यािा असेिी िाटेना. िशी िी बऱ्याच फदिसापासून
एकटी रािाि िोिी. या एकाकीपणाचा हिने चांगलाच अनुभि घेिला िोिा. हिने
कॉलेजमध्ये आहधव्याख्यािा म्िणून नोकरीला लागून दोन िषे झाली िोिी. पुढे
पीएचडी करण्यासाठी बायोके मीतिी हिषय हिने हनिडला िोिा.त्यासाठी
सरकारकडू न हिला तकॉलरहशप हमळाली िोिी . िो अभ्यासक्रम हिला परदेशाि
राहून पूणक करािा लागणार िोिा . हिच्या या यशाबद्दल सिकत्र हिचे कौिुक िोि
िोिे. अहभनंदनाचा िषाकि िोि िोिा. आज रजनीश असिा िर िो भलिाच खुश
झाला असिा. आज या यशाच्या आनंदाििी िी मात्र दुःखी िोिी. खरे िर हिचा
भरला संसार… असला असिा. या हिचारसरशी हिच्या डोळयासमोर
भूिकाळािले फदिस िरळू लागले.
िी एफिाय बीएसी ला असिाना रजनीश बीई करीि िोिा. या आधीचे
हशिण कोल्िापूरला झाले िोिे. परं िु त्याच्या बाबांची बदली सोलापूरला झाली
आहण िो नव्यानेच शासकीय िसाििीि रािायला आला. के िकी ए ब्लॉकमध्ये
रािायला िर िो एफब्लॉक मध्ये रािि असे. त्याचं आहण के िकीचं कॉलेज एकाच
मागाकिर िोि. के िकीचा मनमोकळा तिभाि, हिचे लोभस िागणं, िगाकि टॉप ला
रािणं, सोसायटीिल्या प्रत्येक उपक्रमाि हिरीरीने भाग घेणं, सिांशी हमळू न

हमसळू न िागणं, नेिमी िसिमुख रािणं िा हिचा तिभाि आहण सािळं च पण
लोभस फदसणं. हिला सिकजण रूपसुंदरी म्िणून ओळखि. िे सिक त्याला आिडू
लागलं.
के िकीच्या घराि सुगंधा, सररिा अशा दोन बहिणी आहण आई बाबा.
के िकीच्या आई बाबांना कधीच मुलगा नसल्याचं दु:ख िाटि नसे. कारण त्यांच्या
हिन्िी मुली खूप हुशार िोत्या. िगाकि नेिमी प्रथम क्रमांक. मग काय,प्रत्येकीचे गुण
रूप िणकन करािे असेच िोिे. रजनीशच्या घराि आई-िडील आहण ररना नािाची
एक बहिण. िीिी के िकीबरोबर कॉलेज मध्ये हशकि िोिी.
के िकी जरी हिज्ञान शाखेि हशकि िोिी िरीिी िी रहसक िोिी. हिणणे ,
तियंपाक करणे याबरोबरच अिांिर िाचनाचीिी हिला खूप आिड िोिी.
रजनीशला हिची िी पुतिक िाचनाची आिड लिाि आली. पुतिक देण्या-घेण्याच्या
हनहमत्ताने िो हिला बोलण्याचा प्रयत्न करीि असे. के िकीने िर प्रथम टाळाटाळ
के ली. पण रजनीश चांगला मुलगा असल्याचं हिला कळाले. िो आपल्याशी
चांगल्याच िेिूने मैत्री िाढििोय. मग असं िागून त्याचं मन दुखािण्यापेिा हिने
त्याच्या मैत्रीचा हतिकार के ला. अिांिर िाचनासाठी पुतिक, माहसकं याबरोबरच
अभ्यासािल्या हडफीकल्टीिी रजनीश छान समजून सांगे.
िळू िळू बसमधून जािा-येिा बरोबरच जाणं-येणं सुरू झालं. कळिनकळि दोघांनािी एकमेकांची साथ ििीििीशी िाटू लागली. रजनीशचे बीईचे
थडकईअर संपले. अन् कं पनीकडू न त्याला जॉब ऑफर आली. रजनीशने के िकीमध्ये
आपले गुंिून जाणे मान्य के ले िोिे आहण िे हिच्यापुढे मांडून लग्नासाठी मागणीिी
घािली िोिी.

आपणिी कु ठे िरी रजनीशमध्ये गुंिून गेलो, िे हिला ठाऊक िोिे. पण िी
मान्य करि नव्ििी. हिच्या बाबांचा तिभाि कडक िोिा. अन् के िकीचे िहडल जया
खात्याि अहधकारी या हुद्द्यािर कायकरि िोिे त्याच खात्याि रजनीशचे िडील
हशपाई िोिे. के िकीच्या बाबांच्या बोलण्याि िे अहधकारी असल्याचा अिम् पणा
डोकािि असे. रजनीशच्या बाबांचीिी िीस एकर बागायि शेिी िोिी. पण हुद्दा
आडिा येणार िे के िकीला माहिि िोिे.एका हशपायाच्या मुलाला मुलगी द्यायची,
बाबा मान्य करणार नािीि. भले िो मुलगा, त्याच्या घरािील लोक, पररहतथहि
चांगली असली िरीिी. एिढं सगळं असलं िरी आपल्या आपण लग्न ठरिणे
के िकीला पटेना. घराि छोट्या दोन बहिणी िोत्या. बरे च हिचार हिच्या
डोळयासमोरून िरळू न गेले. म्िणूनच हिने आपण हनखळ मैत्री करू असं सुचिले.
नोकरीसाठी म्िणून रजनीश पुण्याला हनघाला. त्याला अजूनिी िाटि
िोिं की, कोणत्यािी िणी के िकी आपलं प्रेम व्यक्त करे ल पण सारं व्यथक. के िकीच्या
घरच्यांचे अन् रजनीशच्या घरच्यांचे चांगले पटि असे. त्यामुळे के िकीची आई
शुभेच्छा देिून आली. रजनीश जड अंि:करणाने पुण्याला हनघून गेला. के िकीला
रजनीश गेल्यापासून उदास िाटू लागले. कॉलेज, घर, मैहत्रणी कु ठे च मन
लागेना.मनाची हुरहुर कोणाला सांगिा येि नव्ििी.रजनीशला फोन करािा म्िणून
हिने खूप िेळा मोबाइल िािाि घेिला अन् नाहिलाजाने ठे िला. एकिेळेस िर नंबर
डायल के ला पण हिने लगेच कॉल कटिी के ला.
इकडे रजनीशला पुण्याला आल्यािर फदिसभराच्या धािपळीि जाणिि
नसे. पण हनिांि िणी आठिण आल्याहशिाय रिाि नव्ििी.रजनीशने हिचा
हमसकॉल पाहिला अन् त्याचा आनंद गगनाि मािेना. आपल्या प्रेमाचा िोकार
सांगण्यासाठीच हिने फोन लािला असणार, मग हिने फोन कट का के ला ? हिच्या
समोर घरािले कोणीिरी आले असणार. नािीिर मग आणखी कािी कारण असू

शकिं. हिच्या हिचारांनी रजनीशच्या मनाि हझम्मा सुरू झाला. रजनीशने
धाडसाने हिला फोन लािला. मात्र के िकी फोन हिसरून कािी कामासाठी बािेर
गेल्याचं सुगंधाने सांहगिलं. ‘कािी हनरोप द्यायचा का?’ असं पण हिने हिचारलं.
पण िसं कािी नािी सिजचं, म्िणून रजनीशने घरािील सिांची खुशाली हिचारून
फोन ठे िला.
रजनीशला िाटले आपण फोन के ल्याचं कळल्यािर के िकी नक्की फोन
करे ल. या िाट पिाण्यािच दोन-िीन फदिस गेले.पण कािी उपयोग झाला नािी.
इकडे सुगंधा फोन आल्याचं हिसरल्यामुळे हिने के िकीला फोन आल्याचं सांहगिलं
नव्ििं.
के िकीचं आिा शेिटचं िषक संपल िोिं. या सुटीि िी आत्याकडे पुण्याला
जाणार िोिी. त्यािेळेस आपण रजनीशला भेटूच, अस हिने ठरिलं. पररिा एकदोन महिन्याि संपलीिी, िी मोठ्या उत्सािाि पुण्याला जायला हनघाली. परं िु
रजनीश कं पनीिफे िेसनगसाठी सिा महिन्यांसाठी अमेररके ला जाणार असल्याचं
कळाले. रजनीशची मािशी पुण्याि रिािं िोिी. हिने रजनीशला, ररना ि आई
बाबांना चार फदिसां साठी आमंत्रण फदले िोिे.
रजनीशला दगदग नको म्िणून त्यांच्या घरािले सिक पुण्याला गेले.
रजनीश अमेररके ला जाणार त्याच्या आदल्या फदिशी के िकीने फोन के ला. रजनीशने
फोन घेिला, मात्र हिला काय बोलािे िे सुचेना. रजनीशचे अहभनंदन करून
इकडच्या हिकडच्या गप्पा गोष्टी चौकशा झाल्या.पण मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला.
शेिटी रजनीशनेच मी फोन के ल्यािर िू का फोन के ला नािीस असे हिचारले. या
प्रश्ािर के िकी गोंधळाि पडली. मला कािीच माहिि नािी असे हिने तपष्टीकरण
फदले. मग रजनीशने सिक सांहगिल्यािर सुगंधा सागायचं हिसरली असेल असं िी
म्िणाली.कोणाची िरी चाहूल लागल्यामुळे हिने फोन ठे िू का असं हिचारल्यािर

रजनीशला राग आला. ‘एिढ्यासाठीच फोन के ला िोिास?’ असं रजनीश थोडं
रागािचं बोलला. हिला सगळं समजिच िोिं. हिने धाडसाने बोलायचं ठरिलं पण
एिढ्याि बाबा समोर फदसल्याने ‘बाबा िूम्िी' असं म्िणि फोन कट के ला.
रजनीशला परदेशी जाऊन सिा महिने िोि आले िोिे. त्याला मायदेशी
परिण्याची खूप ओढ लागली िोिी. या सिा महिन्याि एकदािी के िकीचा फोन का
आला नसेल याचा िो हिचार करि असे. त्याला के िकीला भेटून व्यक्त िोण्याची
ओढ लागली िोिी. रजनीशच्या िहडलांची नौकरी संपि आली िोिी. त्यांनी जागा
घेिून बांधकाम सुरू के ले िोिे. िे आिा पूणक िोि आले िोिे. िातिूशांिीसाठी म्िणून
रजनीश परदेशाहून पुण्याला आल्यािर पंधरा फदिस रजा घेिून येणार
िोिा.के िकीला मात्र रजनीश निीन घरी रिायला जाणार म्िणून िाईट िाटि
िोिे. त्याच्या घरच्यांनकडू न हमळणारी एखादं दुसरी बािमी िी त्यांना कळणार
नव्ििी.
रजनीश अमेररके हून परिला. त्याने प्रत्येकासाठी कािी ना कािी भेटितिू
आणल्या िोत्या. के िकीच्या घरच्यांसाठीिी भेटितिू आणल्या िोत्या. के िकीसाठी
तपेशल हगफ्ट घेिलं िोिं. सोलापूरला येिून चार फदिस झाले पण िरीिी के िकी
फदसेना म्िणून रजनीश बेचैन झाला. रीनाकडे चौकशी के ली िर हिला हनमोहनया
झाल्यामुळे िी दिाखान्याि असल्याचं कळाले. िे ऐकल्यािर दादाच्या चेिर्यािरचे
भाि पाहून रीना काय समजायचे िे समजली. पण िरीिी अनहभज्ञच राहिली.
रजनीश भेटितिू घेिून दिाखान्याि भेटायला गेला. के िकीसोबि
सुगंधा, सररिा िोत्याच. रजनीशला आलेलं पाहून सिांनाच आियक िाटले. के िकी
मनािून खूप आनंदी झाली. के िकीने उठू न बसण्याचा प्रयत्न के ला पण रजनीशने
राहू दे असे सांहगिले िरीिी सुगंधाला खुणािून िी कशीबशी उठू न बसली.आजारी
असल्याने हिचे डोळे खोल गेले िोिे. िािाि सलाईन िोिेच, िे सिक असिानािी

के िकीला रजनीश आल्यापासून आपण पूणक बरे झालो असे िाटि िोिे.रजनीशने
बोलायला सुरूिाि के ली.
‘बरी आिेस ना ? अगं िातिूशांिी…’
िो कािी बोलणार एिढ्याि नसकने येिून गोळया फदल्या आहण सलाईन
आणण्यासाठी ररसीट फदली. रजनीश उठलाच पण सुगंधा आहण सररिाने आम्िी
दोघी जािो, िुम्िी बसा असं म्िणून त्या पटकन गेल्या. िसं िर सुगंधा आहण
सररिाच्या िळू -िळू सारं लिाि आलं िोिं. रजनीशने के िकीला के लेला फोन
सुगंधाला माहिि िोिाच. पुण्यािून रजनीशने के लेल्या फोनमुळेच संशयामुळे
बाबांनी हिचा फोन काढू न घेिला िोिा. पण िरीिी त्यांच्यािली ओढ िाढिच गेली
िोिी. रजनीशने सुरूिाि के ली,
‘मी काय म्िणि िोिो…’
के िकीने िाक्य पूणक के ले,’आपल्या घराची िातिुशांिी १५ िारखेला आिे.’
या िाक्यासरशी रजनीशचे डोळे आनंद, समाधान, प्रेम या एकहत्रि
भािनेने चमकले. त्याने अलगदच हिच्या िािािर िाि ठे िला. हिचा िाि थंड
पडला िोिा. अचानक झालेल्या तपशाकने िी लाजली. यासाठी मला िू खूप िाट
पिायला लािलीस. रजनीशचे िाक्य अधेच झाले असेल अन् सुगंधा आहण सररिा
आि आल्या. के िकीने त्यांना पाहिलं पण रजनीशचे लि नव्ििे. रजनीशला सुगंधाने
उत्तर फदले,
‘सब्र का फल मीठा िोिा िैं।’

या िाक्यासरशी रजनीश के िकी दोघंिी अिघडले. िे म्िणजे असं झालं ,
चोरीचा मामला अन्…. सररिा के िकीकडे पिाि म्िणाली,’काय िाई, बार के व्िा
उडिायचा मग?’
या िाक्यासरशी सगळे च िसले. िूम्िी दोघं बोलि बसा आम्िी दोघी घरी
जािून डबा घेिून येिो. म्िणून त्या दोघी घरी गेल्या. रजनीशने के िकीला आपण
कॉलेजपासून हिच्यासाठी िाट पाहिलेले िण, मजेदार फकतसे सांहगिले. आपण
प्रेमाची कबुली फदली िरीिी हिने िोकार देण्यास लािलेला िेळ आहण बर्याच
गोष्टी. रजनीशने हिला हगफ्ट फदले. या सिक गप्पांमध्ये दोन िास िणाप्रमाणे गेले.
डबा घेिून त्या दोघी आल्याच. सुगंधाने चेष्टा करायला सुरूिाि के ली.
‘झालं की नािी बोलणं, नािीिर आम्िी आणखी एकदा घरी जािून डबा
घेिून येिो. यािर चौघेिी िसले. रजनीशला घरी जायला ििं िोिं.
िातिूशांिीसाठीची बरीच ियारी करायची िोिी. ‘ येिो’ असं सांगून िो गेला. िो
गेल्यािर सररिा िाईला पिािचं म्िणाली, ‘हूं, बाकी हनिड अगदी एक नंबर आिे.’
यािर के िकी लाजली. पण हिलाच काय घरािील सिांनाच बाबांचा
तिभाि माहिि िोिा. दोन फदिसािच के िकी दिाखान्यािून घरी आली. चार
फदिसांनी सुगंधाने सिज बसल्यािर हिषय काढला रजनीशचा. आईला हिने सिक
सांहगिले. प्रथम के िकीिर आई नाराज झाली. पण सुगंधाने सिक व्यिहतथि
सांहगिले, मुलगा आपल्याच जािीचा आिे. महिन्याला पन्नास िजार घेिो,
फदसायलािी तमाटक आिे. या सिक गोष्टींचा खुलासा के ल्यामुळे िी शांि बसली. पण
मनािल्या मनाि हिचार करू लागली. सुगंधा, के िकी अन् सररिा हिघींनीिी
बाबांना बोलिाना सिजचं रजनीशचा हिषय काढ म्िणून िगादा लािला. त्यामुळे
संधी हमळाल्यािर त्यांनी हिषय काढलािी.

‘रजनीश पुण्याहून िातिूशांिीसाठी आला आिे. मुलगा चांगला आिे,
घरािील माणसेिी चांगले आिेि. के िकीसाठी तथळ चांगलं आिे.’
या िाक्यासरशी बाबा आईिर जिळजिळ ओरडलेच.
‘त्या हशपायाच्या मुलाला मी माझी मुलगी देणार नािी.’
एक अिरिी पुढे न बोलिा िे रागाने बािेर हनघून गेले. के िकी, सररिा,
सुगंधा बाजूच्या खोलीिून ऐकि िोत्याच. के िकी खूप नाराज झाली, हिला उं च
टेकडीिरून कोणीिरी ढकल्यासारखं िाटले.
रजनीशच्या

घराची

िातिुशांिी

चार

फदिसािर

आली

िोिी.

रजनीशच्या आई-बाबांनी येिून खास आग्रिाने आमंत्रण के िकीच्या आई बाबांना
फदले. रजनीशच्या बाबांना के िकीचे बाबा व्यिहतथि बोलले. सिक पाहुणचार
के िकीच्या आईला म्िणजेच बहबिाला करायला लािला. बहबिा िर थक्कच झाली.
पोटाि एक अन् ओठाि एक िे बाई यांनाच जमिं. रजनीशचे बाबा गेल्यािर
सिजचं बहबिाने, आपण सिकजण िातिूशांिीला जािू िा पयाकय मांडला. पण हिला
अपेहिि नसलेलं उत्तर हमळालं.
‘ सिांनी जायची कािी गरज नािी. मला मित्िाच काम आिे, िुझ्या िू
एकटी जािून ये.’
चार फदिसांनी बहबिा एकटीच िातिूशांिीसाठी गेली. हिला एकटीला
पाहून सिांनाच िाईट िाटले. रजनीशला िर खूपच िाईट िाटले , पण बहबिाने
के िकी न येण्याच कारण सांहगिलं. िे त्यांना पटलं, डॉक्टरांनी दगदग करू नका

असे सांहगिलं आिे. िसेच िेलकट,आंबट पदाथक खािू नका असे सांहगिलं आिे.
हिच्या सोबिीला म्िणून सुगंधा, सररिा दोघीिी राहिल्या िोत्या.
िातिूशांिी िोऊन रजनीशच्या घरच्यांनी सामान िलिले िोिे.
रजनीशची रजा फक्त िीन फदिस हशल्लक राहिली िोिी. िातिूशांिीच्या दुसर्या
फदिशी त्याच्या हमत्राचे लग्न िोिे. त्या लग्नाि के िकी,सुगंधाला पाहून त्याला आनंद
झाला पण दुसर्याच िणी िो मािळला. काल काकूं नी प्रकृ िीचे कारण सांहगिले
आहण आज िे काय? िो या भािनेनेच त्यांना पिाि िोिा.
िेिढ्याि काका-काकू िी फदसले. काकांनी त्याला पिािाच िसून नमतकार
करि जिळ बोलािून एका मुलाशी त्याची ओळख करून फदली. रजनीशला कािी
कळे ना. िेिढ्याि काकांनी खुलासा के ला, ‘मुंबईच्या हमत्राच्या नात्यािले तथळ
के िकीसाठी आलेलं आिे. मुलगा पोतटाि आिे, त्याला के िकी आिडली. के िकी
कािी आमच्या शब्दाबािेर नािी.’ िे सिक ऐकल्यािर रजनीशचा चेिरा एकदम
उदास झाला. िरीिी रजनीशने हिमिीनं मुलगा कोणत्या पोतट ऑफफसमध्ये
नोकरीस आिे, असं हिचारलं. इिरिी बरीच चौकशी के ली. िसं िर रजनीशला
मुलगा मिाली िाटि िोिा. िो नोकरीला आिे असं िाटिंच नव्ििं. पण िो के िकी
बरोबर लग्न करणार म्िटल्यामुळे त्याच्याहिषयी एक प्रकारचा िेष िाटू लागला.
काकांनी कारण काढू न मुलाला अन् घरच्यांना लांब पाठिून रजनीशला
फटकारले. ‘माझ्या मुलीला मी चांगले तथळ बघून लग्न करून देईन. हिचा हिचारिी
िू डोक्याि आणू नकोस.’ या िाक्यासरशी के िकी,सुगंधा अन् रजनीश दु:खी झाले.
शेिटी रजनीशने िसि िसि हिषय टाळला. िेिढ्याि काकू आल्या, रजनीशने
मुंबईच्या पोतटािल्या चुलि काकांना फोन लािला. योगायोगाने िे जया शाखेि

िोिे, हिथलाच पत्ता मुलाने सांहगिला िोिा. चुलि काकांनी मात्र या नािाचे कोणी
ऑफफसमध्ये नािी म्िणून सांहगिलं िेव्िा रजनीशने िी गोष्ट जािीर के ली.
मुलाने मात्र आढेिेढे घ्यायला सुरूिाि के ली. मी िंगामी ित्िािर
कामाला आिे. दुसर्या शाखेि आिे, कायम झाल्यािर या शाखेि येणार आहण बरे च
कािी. त्याची फसिेहगरी सगळयांच्याच लिाि आली. काका त्याच्याकडे पिािच
िोिे, पण िो कािीिरी हनहमत्त करून हनसटला. काकांनी मुंबईच्या हमत्राला फोन
के ल्यािर त्यांनी सिज उत्तर फदले. मलािी पक्कं कािीच माहिि नव्ििं. असं
ऐकल्यािर मात्र काका जाम िैिागले. त्यांनी रागाने फोन कट के ला. रजनीशच्या
चेिर्यािरचे हिजेत्याचे भाि काकांना सिन िोईना. एिढं सगळं िोिूनिी मी
माझ्या मुलीसाठी छप्पन तथळं पाहू शकिो. असं त्यांनी त्याला ठणकािून सांहगिले.
दोन फदिसांनी रजनीश पुण्याला हनघून गेला. के िकी बाबांच्या
शब्दाबािेर जाणार नव्ििी. सुगंधा, सररिा हिला िाई िू योग्य हनणकय घे म्िणून
सांगि िोत्या. शेिटी रजनीशचं प्रेम आिे ना िुझ्यािर, िे िी सांगि िोत्या. कारण
प्रेम जरी असलं िरी त्याने कोणत्यािी प्रकारचा चुकीचा हनणकय आिापयंि घेिला
नािी.
के िकी सगळया गोष्टींचा खूप सखोल हिचार करि िोिी. सिक शक्यिा
पडिाळू न पिाि िोिी. एके फदिशी रजनीशने फोन के ला िेव्िा िी फक्त रडि िोिी,
हिला बोलायचे जमेच ना. त्याने मात्र हिची समजूि घािली. िुझ्या बाबांचा िोकार
घेिूनच आपण लग्न करू असंिी सांहगिलं. पण के िकी बाबांना चांगलंच ओळखि
िोिी. बाबा त्याची नौकरी, गुण िे लिाि न घेिा फक्त िो हशपायाचा मुलगा आिे
जािई म्िणून त्याला मान्य करणार नािीि. बाबांनी के िकीसाठी खूप तथळं पाहिली
पण हिला साजेसं तथळं च हमळे ना.

बर्याच प्रयत्नानंिर संदीप िाटिे नािाचा युिक त्यांना के िकी साठी योग्य
िाटला. संदीप उं चापुरा, फदसायलािी तमाटक अन् सरकारी नोकरीि िोिा. झालं!
आिा बोलणी सुरू झाली. तथळाि खोट काढािी असं नव्ििंच कािी. संदीप अबोल
िोिा एिढंच. अबोल नव्िे िर घुमाच िोिा. बाबांनी के िकीला पसंिी हिचारायचे
कारणच नव्ििे. साखरपुडा अन् कािी महिन्याि लग्न िा मानस त्यांनी पाहुण्यांना
बोलून दाखहिला.
संदीप एका पायािर ियार िोिा. के िकी, सुगंधा मात्र त्याला भेटून सिक
कािी सांगणार िोत्या. त्यांना कोणाचे आयुष्ट्य उधिति करायचे नव्ििे. संदीपच्या
घरच्यांना मात्र मुलाने मुलीला लग्नापूिी भेटणे मान्य नव्ििं. मग काय, बोलाचाली
नंिर साखरपुड्याची िारीख काढण्याि आली. के िकी, सुगंधा, सररिा मात्र दु:खी
िोत्या. िरीिी सुगंधाने संदीपच्या बहिणीला गोड बोलून के िकी अन् संदीपच्या
भेटीचा फदिस ठरहिला. साखरपुड्यानंिर बघू असं संदीपच्या बहिणीचे मि आले.
कािी फदिसाि साखरपुडा झाला. खरं िर संदीप नको िोय करि
कसािरी ियार झाला. सुगंधा अन् त्याची बहिण या दोघींच्या सािीने भेट िोणार
िोिी. िसं पिािा एकांिासाठी आसुसलेली जोडपी िेगळी अन् िी दोघं िेगळी.
के िकीला कािीिी करून िे लग्न टाळायचे िोिे, संदीपची अडचण कु णाच्यािी
ध्यानाि येि नव्ििी. सुगंधाला संदीपहिषयी एक गोष्ट लिाि आली िी म्िणजे िो
नेिमी गळयाभोििी तकाफक ककिा ओढणी घेिो. साखरपुडा अन् रटळा एकहत्रि
झाला. रटळयाला के िकीच्या घरच्यांनी िेगळाच ड्रेस हशिला. प्रथम संदीप
घालायला ियार िोईना, त्याने सांहगिल्याप्रमाणे ड्रेस नव्ििा पण नाईलाज झाला.
िो त्या ड्रेसमध्ये िेगळाच िाटि िोिा.
कायकक्रम व्यिहतथि पार पडला. दोघंिी समोरासमोर खुचीिर बसले.
संदीप कािीच बोलि नव्ििा. शेिटी सुगंधाने दारािून लिकर बोला रे म्िणून

सांहगिले. संदीपच्या बहिणीने उगाचच िसण्याचा प्रयत्न के ला असे सुगंधाला
िाटले. हिच्या मनािली चलहबचल चेिर्यािर जाणिि िोिी.
संदीप बोलेना म्िणून शेिटी के िकीने सुरूिाि के ली. मला खूप
फदिसापासून िुम्िाला भेटायचं िोिं. यािर िो कशासाठी ककिा आणखी कािी िरी
बोलेल असे हिला िाटले. िो नुसिा हुं म्िणून गप्प बसला. मग हिने इकडचा
हिकडचा हिषय काढू न बोलायला सुरूिाि के ली. िो फक्त मानेनेच िो ककिा नािी
ककिा हूं एिढ्याच कृ िी करण चाललं िोि. सुगंधाला आिा रिािेना, भािोजी िुम्िी
कािी िरी बोला ना, असं म्िणि िी त्याच्या जिळ जािून उभी राहिली. संदीपच्या
गळयािर टाके घेिलेल्या खुणा फदसि िोत्या. िे पाहून कािी िरी िेगळच आिे,िे
हिच्या लिाि आले. हिने खुणेनेच के िकीला गळयाकडे पिायला सांहगिले.
एिढ्याि संदीपची बहिण आि आली. ‘चला आम्िाला उहशर झाला.बाकी गप्पा
लग्नानंिर.’ असे म्िणि हिने संदीपला जिळ जिळ ओढलेचं. एिढ्याि के िकी
संदीपला म्िणाली, ‘हिलाच काय पण मलािी िुमच्याशी खूप बोलायचं िोि िो
भािोजी.’ यािर एिढा िेळ गप्प बसलेला संदीप पटकन बोलून गेला
‘मी काय बोयणार? िुम्िीच काय िे बोया.’
या िाक्यासरशी के िकी सुगंधाचाचं काय पण संदीप ि त्याच्या
बहिणीचािी चेिरा पांढराफटक पडला. यापुढं मात्र िा िा म्िणिा म्िणिा सिांना
िी गोष्ट जािीरररत्या माहिि झाली. अन् एकच गोंधळ उडाला. के िकीच्या बाबांनी
मला िी सोयरीक मान्य नािी असे सांहगिलं.संदीपच्या बाबांनी के िकीच्या बाबांना
समजून सांगण्याचा प्रयत्न के ला पण कािी उपयोग झाला नािी.संदीपचा सिा
महिन्यापूिी

अपघाि

झाल्यामुळे

त्याच्या

हजभेिर

पररणाम

झाला

िोिा.तिरयंत्राला जखम झाली िोिी पण बोबडेपणा कायम राहिला िोिा. पण िे

सिक जरी के िकीच्या बाबांनी ऐकलं िरी िे िडजोड करणार नव्ििे. कारण त्यांना
रजनीशच्या िोडीचा जािई ििा िोिा.सिक हजकडे हिकडे झाले. प्रत्येकाच्या मनािर
मानहसक िाण जाणिि िोिा. त्याच रात्री रजनीशला झालेला सिक प्रकार के िकीने
फोन करून सांहगिला. सध्या िू शांि रिा, मी पिािो काय करायचे िे. असं सांगून
त्याने पुढील हनणकय घ्यायचे ठरिले. िसं िर संदीपला भेटून आपल्या दोघांहिषयी
सांग ,असं त्यानंच सुचहिलं िोिं.
रजनीशने ररनाला फोन करून थोडीफार कल्पना के िकी आहण
त्याच्याबद्दल फदली िोिी. ररनाला के िकी पसंि िोिीच. कारण नापसंि
करण्यासारखं हिच्यामध्ये कािी नव्ििंच. हिनेिी िेळप्रसंगानुसार हिषय आईिडीलांच्या कानािर घािला. िसं िर मुलाने आपलं लग्न आपण ठरिणे िी गोष्ट
त्यांनािी पटणारी नव्ििीच परं िू के िकीला पाहून शेिटी िे गप्प बसले. ररनाने
फोनिरून रजनीशला िसे सांहगिलेिी. रीिसर मागणी घालायचे ठरले. इकडे
के िकीच्या िडीलांचा चांगलाच अपमान झाला पण िरीिी रजनीशपुढे िार त्यांना
मान्य नव्ििी. जेव्िा ररना आई-िडीलांना घेिून के िकीच्या घरी गेली िेव्िा कल्पना
देिूनिी के िकीचे बाबा बािेर हनघून गेले. त्यांना िार मान्य नव्ििी,
‘जसं िुम्िाला पाहिजे िसं करा'
फक्त के िकीच्या आईला सांगून त्यांनी त्या प्रकरणािून काढिा पाय घेिला
िोिा. िे घराि नसल्यामुळे रजनीशच्या आई-िडीलांना त्यांची नाराजी लिाि
आली. िरीिी के िकीच्या आईने लेकीच्या सुखासाठी त्यांच्या पुढे नमिे घेिून
बोलल्याने जमिून घेणे भाग पडले. सिक पाहुणचार िोऊन िे घरी गेले. त्यांनी चार
फदिसाि रजनीशला फोन के ला. रजनीशने चार फदिसांची रजा घेिून रजनीश
आला. के िकीच्या घरािील सिकजण ि रजनीशच्या घरािील सिक या सिांची
परिानगी घेिून के िकीबरोबरच जािून त्याने लग्न करण्यासाठी नोंद के ली. एक

महिन्याने कोटाकि लग्न करायचे नंिर जसं जमेल िसं या हनणकयासि िो पुण्याला
परिला.
एिढं सगळ िोि िोिं िरी के िकीच्या बाबांना अजूनिी के िकी अन्
रजनीशच्या लग्नाची कल्पना पटेनाशी झाली िोिी. त्यांनी या सिाकपासून लांबच
रिायचे ठरिले िोिे. के िकीच्या मनाि मात्र धाकधुक िोिीच. बाबांच्या हजद्दी
तिभािापुढे कु णाचंच कािी चालणार नव्ििं. बघिा बघिा महिना गेला. योगा
योगाने काटाकिील लग्नाफदिशी के िकीचे बाबा मुंबईला चार फदिसांच्या कामासाठी
म्िणून गेले िोिे. बहबिाने आजपयंि नेिमीच निर्याचा शब्द, आज्ञा म्िणून पाळला
िोिा. पण सध्या मात्र लेकींच्या सुखापुढे निर्याच्या हिचाराला झुगारािे लागि
िोिे.
सिकजण हमळू न कोटाकि जाऊन लग्न करून आले.घरािच के िकीच्या आईने
पुरणपोळीचा तियंपाक के ला िोिा. सिांनी यथेच्छ जेिण के ले. लग्न झाले म्िणजे
रजनीश बरोबर के िकी जाणे क्रमप्राप्त िोिे. परं िू बाबा आल्यािरचं मी येिे असे
हिने जािीर के ले. रजनीशच्या घरािल्यांना मुलाचे लग्न धुमधडाक्याि व्िािे असं
िाटि िोिं. नंिर ररसेप्शन द्यायचं ठरहिलं. बाबा जेव्िा मुंबई िरून आले, िेव्िा िे
हचडले. प्रत्येकाची त्यांनी िजेरी घेिली,शेिटी त्यांनी िू या घरािून बािेर हनघून
जा. अशा परखड शब्दाि मुलीची पाठिणी के ली. त्यांनी के िकीला बर्याच गोष्टींची
जाणीि करून फदली. हिच्या मागे दोन बहिणी आिेि, त्याचा िू हिचार के लास का
असं हिचारले. आम्िी के लेल्या संतकाराचं काय आहण बरं च कािी.
परं िू हिचं लग्न फकिीिेळा मोडले. त्यामुळे हिची झालेली मन:हतथिी
याचा िे हिचार करि नव्ििे. शेिटी त्यांनी िू मला िुझे िोंड दाखिू नकोस. या
घराचा संबंध िुटला असे सांगून जिळ जिळ घरािून बािेर काढले. आज ना उद्या
काका सुधारिील अशी आशा रजनीशसि सिांनाच िोिी.

िळू िळू फदिस जाि िोिे. एकािरी सणाला के िकीला घेऊन यािे असे
बाबांना िाटि नव्ििे. बहबिाने समजूि घालण्याचा प्रयत्न के ला. िर उलट हिलाच
बरं च कािी ऐकािं लागलं. लेकीला जाऊन भेटािे, हिची खुशाली हिचारािी , असं
बहबिाला िाटे. पण त्यांना िडील म्िणून किकव्याची जाणीि नव्ििी. त्यांना त्या
गोष्टींची गरजिी िाटि नव्ििी. उलट कोणी रजनीश हिषयी बोलले िर त्यांना
अपमान झाल्यासारखे िाटे. ऑफफसमध्ये के िकीच्या सास-यांना पाहून िर जखमेिर
मीठ चोळल्यासारखं िाटे. सुगंधा ि सररिाच कसं िोईल असं त्यांच्या मनाि येई.
के िकीला सोलापूरला येिून एक-दीड महिना झाला िोिा. सणाला मी
मािेरी जािू शकि नािी, म्िणून खास पुण्याहून सोलापूरला सासरी येई.हिचे मन
पुण्याि रमि नसे. लग्न झाल्यािर िी बाबांच्या परतपर जाऊन आईला भेटून आली
िोिी. हिच्या सासरच्या घरी आई, बहिणी येिून जाि. एक बाबांच्या मनािील राग
सोडला िर बाकी सिक खूप छान चालंलं िोिं. आई, बहिणी, सासू, सासरे , नणंद या
सिांना रजनीशच्या िाढफदिसाचे आमंत्रण देऊन के िकी पुण्याला परिली. आठ
फदिसांनी िाढफदिस िोिा. लग्नाला अिघे िीनच महिने झाले िोिे. िाढफदिसाचे
कारण ठरिून राहिलेली लग्नाची पाटी देण्याचा जोरदार बेि त्या दोघांनी आखला.
िॉटेल बुक के ले. दोघांनी तिि:बरोबर घरच्या सिांना कपडे घेिले. बाकी सिक
ियारी झाली. िाढफदिसाच्या आधी दोन फदिस सिकजण पोिोचले. सिांनी हमळू न
राहिलेली सिक ियारी के ली. के िकीने बाबांना धाडसाने फोन लािून येण्याहिषयी
हिनंिी के ली.
पण बाबा के िकीला एकिी शब्द बोलले नािीि. िरीिी के िकीला िाटि
िोिे बाबांनी आिा राग सोडू न द्यािा. िाढफदिसाफदिशी रजनीशच्या आईने त्याला
चोळू न अंघोळ घािली,औिण के ले. त्याच्या आिडीचा तियंपाक करून सिकजण
देिाला जाऊन आले. जेिण करून दुपारी थोडी हिश्रांिी घेिली. संध्याकाळी पाच
िाजिाच्या कायकक्रमाला सिकजण आिरून चारलाच हनघाले. रजनीशनकडे फोर

हव्िलर ि टू हव्िलर िोिी. त्याला आणखी बथक डे के क आणायचा िोिा म्िणून
के िकी आहण रजनीश के क घेिून िॉटेलमध्ये पोिोचणार िोिे. बाकी सिांना फोर
हव्िलरमध्ये पाठिून िे दोघे के क आणायला गेले. िसा रजनीश के िकीला िॉटेलमध्ये
पोिोचायला उशीर झाला िोिा. िो गाडी िेगाने चालिू लागल्यािर के िकीने
आपण अधाक िास उहशरा पोिोचू पण घाई करू नको, म्िणून त्याला गाडीचा िेग
कमी करायला लािला. के क घ्यायला िी दुकानाि गेली.
हिने सांहगिल्याप्रमाणे फु लाच्या आकाराचा सुंदर के क त्यािर बदाम अन्
रजनीशचे नाि हलिीले िोिे. हिला के किरील डेकोरे शन खूप आिडले. िी के क
पिाि असिानाच गाडीच्या ब्रेकचा खूप जोराि आिाज आला. िी दुकानदाराला
म्िणालीिी,‘ काय गाड्या चालििाि आजकाल?’
हिने

मेणबत्ती

आहण

तप्रे

कसला

घ्यायचा

म्िणून

रजनीशला

हिचारण्यासाठी त्याच्या फदशेने िोंड के ले. रतत्यािर गदी िोिी.या सिक गदीिून
रजनीश फदसणार नािी म्िणून हिनेच कमळाच्या आकाराची मेणबत्ती,
िाढफदिसाचा के क, तप्रे असे सिक साहित्य घेऊन हिने पैसे फदले ि रतिा ओलांडून िी
पुढे येऊ लागली. रजनीश गाडी इथेच लािून बाजूला उभा िोिा. या गदीि काय
झाले िे बघायला गेला असला िरी गाडी कु ठे ठे िली का िो हिला हिसरून एकटाच
िॉटेलकडे गेला? रजनीश खरं च नुसिा गडबड करिो. असं मनाशीच म्िणून सामान
एका िािाि सािरि हिने फोन लािला.
हिच्या ओळखीची ररगटोन जिळच कु ठे िरी िाजिेय असं हिला िाटलं.
रजनीश फोन उचलि नव्ििा. िी धाडसाने गदीि हशरली. िी सिक उभ्या असलेल्या
व्यक्तींच्या िोंडाकडे न्यािाळि िोिी. ‘ रजनीश, रजनीश’ म्िणून िाका मारि िोिी.
शेिटी हिच्या पायाला बूट लागला म्िणून हिने खाली पाहिले. एक बूट हिच्या
पायाजिळ पडला िोिा आहण दुसरा रजनीशच्या पायािच िोिा. हिचे लि गाडी

आहण गाडीजिळ पडलेल्या हिच्या हप्रयाकडे गेले. अन् मग आसमंिाि ‘रजनीश….’
असा ककचाळीचा जोरदार आिाज आला. िणभर िीज कडाडल्याचा भास झाला.
हिचा रजनीश रतत्यािर रक्ताच्या थारोळयाि पडला िोिा आहण त्याचे डोळे
उघडेच िोिे. िाि पसरून जणू िो हिला बोलािि िोिा.
हिच्या िािािून के क, मेणबत्ती, तप्रे सगळं अतिाव्यतिं पडलं िोिं. दोन
सेकंद काय िोिंय िे कळायच्या आि के िकी चक्कर येऊन त्याच्याच शेजारी पडली.
गदीला सरकिि पोहलस आले,त्यांनी के िकी ि रजनीशला दिाखान्याि पोिोचिले.
के िकी थोड्यािेळाने शुध्दीिर आली. िोपयंि घरच्या लोकांनी या दोघांना
िॉटेलकडे यायला उहशर झाला म्िणून त्यांच्या फोनिर फोन के ले.पोहलसांनी
त्यांच्या मदिीने सिांना िॉहतपटलमध्ये बोलािून घेिले. झाला प्रकार सिांच्या
लिाि आला. िोपयंि रजनीश सिांना सोडू न दूर हनघून गेला िोिा.
िे सिक के िकीला सांगायचे कसे? असा प्रश् सिांना पडला िोिा पण
िरीिी िे सत्य हतिकारािेच लागणार िोिे.रजनीश जेव्िा के िकीची िाट पिाि
रतत्याच्या कडेला गाडीिर बसला िोिा िेिढ्याि मागून िेगाि येणार्या िकने
रतत्यािर आडव्या आलेल्या म्िािार्या माणसाला िाचिण्यासाठी गाडी एका
बाजूला िळहिली आहण या सिक गोंधळाि रजनीश गाडीसि उं च उडू न लांब फे कला
गेला. िो पडिाना डोक्यािर मागे पडला. त्यामुळे िो िाचू शकला नव्ििा. अपघाि
पिाणारा प्रत्येकजण िळिळि िोिा. के िकीला िर इिका जबरदति धक्का बसला
की, आज हिच्या रजनीशचा लग्नानंिरचा पहिला िाढफदिस. रजनीशहशिाय जीिन
जगायचे िी कल्पना पटेनाशी झाली िोिी. हिला रडू न रडू न सारखी चक्कर येऊ
लागली. उधिति जीिन आहण िेिी हप्रयाहशिाय? हिच्यासाठी फकत्येक िषक िाट
पिाणारा हिचा रजनीश. जोरजबरदतिी न करिा िळु िारपणे प्रेमाचे नािेसंबंध
उलघडू न दाखहिणारा हिचा सखा, हिच्यासाठी धाडसाने सिक करणारा हिचा पिी.

रजनीश एिढा एकच शब्द िी िोंडाला फे स येईपयंि म्िणि िोिी. हिला सािरणे
सिांनाच अिघड िोिे.
महिना उलटू न गेला िोिा पण िरीिी के िकीच्या मनािरील जखमा
नुकत्याच झालेल्या जखमांप्रमाणे ओल्याच िोत्या. हिला अपघािानंिर सासु-सासयांनी सोलापूरला आणले िोिे. दिा-पंधरा फदिसांनी आई-िडील, बहिणी आल्या.
त्यािेळेस के िकीने ठामपणे बाबांना सांहगिले,
‘बाबा, आिा रजनीशचे घर म्िणजे माझे घर. मी मािेरी चुकूनिी
रिाण्यासाठी येणार नािी. माझा रजनीश गेल्यािर िुम्िी मला न्यायला आलाि?
मी माझ्या घराचा उं बरठा ओलांडणार नािी. मी आलेच असिे िर रजनीश
असिाना जोडीने मािेरी कािी िेळासाठी पाहुणचार घेण्यासाठी आले असिे.’
िी मािेरी गेलीच नािी. दोन-िीन महिन्यानंिर िी पुण्याला हिच्या घरी
परिली. ररनाच्या हशिणामुळे हिचे सासू-सासरे पुण्याि राहू शकि नव्ििे. हिने या
सिक संकटािर माि करून जीिन जगायचे ठरिले िोिे. पुण्यामध्ये राहून जॉब करि
करि िी हशिण घेि िोिी. हिच्या हुशारीमुळे हिला तकॉलरहशपिी हमळाली. हिचे
आिा बर्यापैकी चालले िोिे पण िरीिी रजनीशची आठिण आली नािी असा
एकिी िण नव्ििा. हिला रजनीशचा िाढफदिस प्रत्येक िषी आठिि रिाणार
िोिा. िीन महिन्यािील सििास हिने अत्तरासारखा मनाच्या कु पीि भरून ठे िला.
त्या आठिणींच्या सुगंधािरच जीिन जगायचे हिने ठरिले िोिे. कोणाचािी आधार
न घेिा, दुबळे न िोिा. आज हिला अथक पररश्रमानंिर परदेशी जायची सं धी
हमळाली िोिी. पण िी एकटीच जाणार िोिी. आज रजनीश असिा िर…. या
आठिणींसरशी हिच्या गालांिरून अश्रू ओघळू लागले.
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७)सोलापूर हजल्िा िृत्तपत्र लेखकमंच िफे आदशक हशहिका पुरतकार
८) हमडटाऊन लायन्स क्लब सोलापूर िफे आदशक हशहिका पुरतकार
९)जंगम समाज हिकास संतथा बाशी िफे आदशक हशहिका पुरतकार
१०)एल्गार सामाहजक साहित्य पररषद सपपरी सचचिड,पुणे िफे आदशक हशहिका
पुरतकार

ई साहित्य प्रहिष्ठान
मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणार्यांकडे लि नका देऊ.
मराठीि कधीच नव्ििे इिके िाचक आिेि आिा. पुिी पुतिकाच्या एका आिृत्तीच्या िजार
दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यािरून पाणी.
आिा ई पुतिकांच्या जमान्याि एक एक पुतिक पाच दिा लाख िाचकांपयंि जािं.
िषाकला अधाककोटी डाऊनलोड िोिाि. िाचक एकमेकांना परतपर फ़ॉरिडक करिाि. व्िट्ट्स अप,
ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, िेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, हसडी अशा असंख्य मागांनी पुतिकं व्िायरल
व्िायलीि. सुसाट सुटहलि. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून िे जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक
देशाि. रॉके टच्या िेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या िेगाला आिा कोणी थांबिू शकि नािी.
या धूमधडक क्रांिीि साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना याि
ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्ट्सप नंबर आम्िाला पाठिा. िुम्िी फ़क्त दिा िाचक आणा. िे
शंभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्ट्सप ग्रुपमधून याची जाहिराि करा.
आपल्याला फ़ु कट पुतिकं िाचकांपयंि पोिोचिायची आिेि. आपल्याला रटव्िी पेपर ची
जाहिराि परिडि नािी. आमचे िाचक िेच आमचे जाहिराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी
भाषेची िाकद जगाला दाखिू.
ई साहित्यची पुतिके
www. esahity. com िरून डाऊनलोड करा.
esahity@gmail. com ला कळिून मेलने हमळिा. ककिा7710980841िा नंबर
सेव्ि करून या नंबरला िुमचे नांि ि गांिWhatsapp करून पुतिके whatsapp मागे हमळिा.
ककिा ई साहित्यचे app. https://play. google.
com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या सलकिर
उपलब्ध आिे. िेdownload करा.
िे सिक मोफ़ि आिे.

