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कल्प ‘क’ था
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

कल्प ‘क’ था
लेहिका : मधू खिरगाांवकर
Plot 13, Mangaldham, Pune 411038
सम्पकक - मोबाइल व व्हॉट्सॅप – 09822208197
ई मेल -- madhushirgaonkar@gmail.com

मख
ु पृष्ठ फोटो: कल्पेि तवांबेकर
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी
लेशखके ची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तुरुांगर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

लेशखके ची ओळख

सौ िधू शिरगवर्ां कर
र्य ५४ र्र्षे.
फविवा्यशु टकल ट्रेनर आशि
कन्ससल्टांट.
प्रिविपत्धवरक योगशिशिकव : yog Daily हे फे सबक
ू पेज
चवलर्ते. त्यवर्र दवर आठर्ड्यवत योगशर्र्षयक िवशहती, त्यवतील
चक
ु ीचे सिज र् कवही योगवसनवच
ां ी प्रवत्यशिके असव शर्शडओ बे्ड
कवयाक्रि करते. इशर्द्यवलोक यव ्र्यसां ेर्ी सघां टनेची सशक्रय
्र्यांसेशर्कव. टीि शर्जन यव दृष्टी आव्हवशनतवांसवठी कवया करिवऱ्यव
सां्थेसवठी प्ु तकर्वचन
पती, सवसू , र् आईर्डील यवच्ां यवसह गेली २८ र्र्षे पण्ु यवत
र्व्तव्य. िल
ु े नोकरीशनशित्त बवहेरगवर्ी असतवत. पन्सनवसवव्यव र्र्षी
लेखनवस सरु र्वत के ली. लेखन करतवनवचव आनदां सर्वात
िहत्र्वचव आशि र्वचकवांची दवद ही सगळ्यवत िोठी पवर्ती असां
िवनते.
र्वचतव र्वचतवच लेखनवची सरु र्वत झवली. जर्ळपवस ५०
लघक
ु थव, पवच दीघाकथव, अनेक लशलत लेख, र् सध्यव एकव
कवदबां रीचे लेखन सरू
ु आहे.

सरु र्वतीलव िी के र्ळ िवझ्यव आनांदवसवठी शलहीत गेले. िवझव
आनदां प्ु तकरूपवने आपल्यवपयंत पोहोचर्ण्यवचां सर्ा श्रेय
ईसवशहत्यलव जवतां. नवहीतर हे लेखन िवझ्यव कवही जर्ळच्यव
शित्िैशत्िीशिर्वय कोिवहीपयंत पोहोचण्यवची सतु रवि िक्यतव
नव्हती. इ सवशहत्यचे िन:पर्ू क
ा आभवर.
ईसवशहत्य ने प्रकवशित के लेली यवआधीच्या प्ु तकाांची
वलक
ां पस्ु तकाच्या शेवटी वदलेली आहेच.
िवतृभवरती यव सवइटर्रही ११ भवगवांची दीघाकथव
आठर्ड्यवतनू दोन र्ेळव यव पद्धतीने प्रकवशित के ली आहे.
“िवझव िरवठीचव बोल” शदर्वळीअांकवत २०१७, २०१८,
२०१९, २०२० च्यव आर्ृत्यवांिध्ये कथव र् लेख प्रकवशित.
“श्री र् सौ” यव २०१९ च्यव शदर्वळीअक
ु थव
ां वत तीन लघक
‘कथवत्यी’ यव सदरवत प्रकवशित.
शननवद यव २०२० िध्ये अिेररके तनू प्रशसद्ध झवलेल्यव शर्िेर्ष
अांकवत लघक
ु थव प्रकवशित.
ग्रहवांसांकेत यव िवशसकविध्ये श्री रिििहर्षीर्ां रील लेख
प्रकवशित जनू २०२०
E mail : madhushirgaonkar@gmail.com
Mobile number: 9822208197

िनोगत
िवझां हे पवचर्ां प्ु तक "कल्पकथव", कथवसग्रां हवच्यव रूपवत
आपल्यवपढु े ठे र्तवनव िलव अत्यतां आनांद होत आहे. यवत प्रेि,
िैत्ी, आशि नवती, जे जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग असतवत, त्यवचां े
शर्शर्ध रांग र्वचवयलव शिळतील.
यव सांग्रहवत एकूि १३ कथव आहेत. पशहल्यव अकरव कथव यव
िी ्र्तः शलशहलेल्यव आहेत. त्यवतील कवही कथव
शदर्वळीअक
ां वांिध्ये प्रशसद्ध झवल्यव आहेत. आशि िेर्टच्यव दोन
कथव यव िेरी टोबोर यवच्ां यव “To Thine Own Self” यव
प्ु तकवतील कवही भवगवर्र आधवररत अिव कथव आहेत.
इसवशहत्यचे र्वचक अत्यतां आपल
ु कीने अशभप्रवय देतवत हव
आजर्रचव अनभु र् यवही प्ु तकवच्यव बवबतीत खरव ठरे ल ही
आिव आहे.
यवपर्ू ीच्यव िवझ्यव प्ु तकवनां व तम्ु ही जे प्रेि शदलतां ते यवही
प्ु तकवलव द्यवल यव खवत्ीसह हे प्ु तक तम्ु हव सर्वंपढु े ठे र्त आहे.
धन्सयर्वद!

अपािपशत्कव

ज्यवांनी िलव कल्पनव आशि र्व्तर् यवांच्यवतील सितोल सवधवयलव शिकर्लव,

त्यव िवझ्यव आई आशि बवबवनव
डॉ. सौ. उल्कव दत्तवत्य कोल्हटकर,
श्री दत्तवत्य रविचांद्र कोल्हटकर
यवांनव हव कथवसांग्रह अपाि करतवनव िलव अत्यांत आनांद होत आहे.
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अनुक्रमणिका
१.

प्रेि म्हिजे प्रेि असतां : तिु चां आिचां सेि नसतां ( "श्री र् सौ"

शदर्वळीअांक २०१९ कथवत्यी िध्ये प्रशसद्ध )

२. सगां ीत ( "श्री र् सौ" शदर्वळीअांक २०१९ कथवत्यी िध्ये प्रशसद्ध )
३. जगवर्ेगळी ("श्री र् सौ" शदर्वळीअांक २०१९ कथवत्यी िध्ये प्रशसद्ध )
४ .चांशद्रकव ( शननवद शदर्वळीअांक २०१९ िध्ये प्रशसद्ध )
५. गण्यव, िनी आशि जवभां ळ
ू (िवझव िरवठीचव बोल शदर्वळीअांक २०१९ िध्ये
प्रशसद्ध )

६. शन:िब्द
७. न शदली र्चने
८. जवितव रवजव
९. @५०+
१०. तू आशि िी
११. र्र
१२. नवतीगोती ( िेरी टॅबोर यवांच्यव To Thine Own Self िधील कथेर्र आधवररत)
१३. तो आत्तव इथे नवही ( िेरी टॅबोर यवांच्यव To Thine Own Self िधील
कथेर्र आधवररत )

१

प्रेम हे प्रेम असतं : तुझं माझं सेम नसतं

“िॅडि, गरीबवच्यव पोटवलव द्यव की कवही, .... ओ िॅडि!”
“रर्ी, फटकवऊन कवढीन हवां आतव. गप्पां बस जरव.”
“आयलव शचन्सियी, रवर्, शकती गप्पां बसवयचां? परू व तवस झवलव
आपल्यवलव यव झवडवखवली बसनू . तू त्यव खोडवलव टेकून बसलीस
कधीची ढगवतां नजर लवर्नू , तो ढग आतव बरसेल, िग बरसेल
डोळ्यवतनू , आशि िग “झवले िोकळे आकवि” म्हित ि्त चहव
शपऊ म्हटलां तर कसलां कवय ...”
“रव्यव............! तल
ु व खवण्यव शपण्यव शिर्वय दसु रां कवही
शदसत नवही कव रे ?”
“घ्यव आतव! त्यव कॅ टां ीन िधे ि्त कटर्डव ओरपिवर होतो,
तेर्ढ्यवत हवतवलव धरून उठर्लांस, दरवदरव ओढत यव झवडवखवली
बसर्लसां , िलव र्वटलां िवझ्यवसवठी कवहीतरी पवठर्लयां कवकांू नी,
ि्त कोशथांबीर र्डी शकांर्व कवयतरी, ते तर कवही देईनवस, र्र पोरां
परत गेल्यवर्र नव नव प्रश्न शर्चवरतील, की कव बर्ु व नक्की कवय
के ल,ां तर सवगां वयलव शनदवन कवही चिचिीत पदवथा तरी....”
भडकून शचन्सियीने जर्ळ पडलेली कवटकी शभरकवर्ली
रर्ीच्यव शदिेने.

िग िवत् तो ि्त गर्तवर्र लोळत होतव तो उठून बसलव.
“शचन्सियी, िवहौल बनर्िां परु े झवलां, बोलव आतव पोपटवसवरखां
पटवपट. कवय झवलय सगळ्यव दशु नयेची ियत झवल्यवसवरखां तोंड
करून बसवयलव?”
शचन्सियीने रवगवने एकदव रर्ीकडे पवहीलां, पि िग िवत् शतचे
डोळे भरून आले. घळवघळव डोळ्यवतनू घन बरसू लवगले. रर्ी
िवांतपिे बसनू रवहीलव. िग जर्ळच पडलेलव शचन्सियीचवच लेडीज
रुिवल उचलनू त्यवने शतच्यवपढु े धरलव. जरव िवांत झवल्यवर्र
शचन्सियी ने रर्ीकडे पवहील.ां
“इिवाद...”
“पक
ां ज ने भक्ती लव रोज शदलां.”
“ओह, ओह, ग्रेट! अशभनदां न! तझु ी खवस िैत्ीि गटली होय
पांक्यवलव? आयलव, िग तू रडतीयेस कव? रडवयचां शबडवयचां
लग्नवच्यव र्ेळी बवळव, ती कवय आत्तवच तल
ु व सोडून नवही
चवलली.”
“रर्ी..... तू नव, अिक्य िविसू आहेस. तझ्ु यविी बोलण्यवतच
कवही अथा नवही. िी...”
“शचन्सियी, िग तू सवांग तल
ु व कव रडू येतय?”

“िलव पांकज आर्डतो . प्रेि आहे िवझां त्यवच्यवर्र. िी जगचू
िकत नवही रे त्यवच्यवशिर्वय. पि, .... पि...” परत शतच्यव
डोळ्यवतनू अश्रधु वरव र्वहू लवगल्यव.
“ह!ां बरां! िग, आत्तव इथे बसनू रडण्यवशिर्वय तू कवय के लसां
यवशर्र्षयी?”
“म्हिजे?”
“म्हिजे, ही पररश्थती बदलवयलव तू कवय के लांस?”
“हॅर् यू लॉ्ट इट रर्ी? त्यवने रे डरोज शदलय भक्तीलव! रोज डे
लव!”
“हो िग?”
“हो िग कवय?”
“अगां त्यवने भक्तीलव रोज शदलां आशि तझु ां पांकज र्र प्रेि आहे
यव तिव एकिेकवांिी शनगडीत गोष्टी असतीलही, पि म्हिनू तू
कवहीच करिवर नवहीस? रडत बसिवर?”
“िग िी कवय करू?”
आपले िोठिोठवले कवळेभोर डोळे रर्ीर्र रोखनू शचन्सियीने
शर्चवरल,ां आशि बोलतव बोलतव रर्ीलव घसव खवकरवयलव लवगलव.
“ह,ां तू कवय करवर्ांस बरां?”

“तू पांकजलव रोज दे. शफट्टि फवट.”
“िल
ु ी नसतवत रे देत. आशि त्यवने शतलव शदलय हे िवहीत
असनू ?”
“अगां तझ्ु यव जीर्न िरिवचव प्रश्न आहे नव?”
“हो, पि, तरी, दोघां शिळून चेष्टव करतील रे िवझी.”
“कवय सवगां तेस कवय? असां करे ल पांकज?आशि इतक्यव उथळ
िल
ु वर्र तू प्रेि बीि करतेस? जगू न िकण्यवइतकां?”
“रर्ी.....”
“बघ आतव, तचू तर म्हिवलीस चेष्टव करे ल तझ्ु यव भवर्नवचां ी?
एनी र्े, गृहीत धरू की चेष्टव करे ल, पि ते िहत्र्वचां नवहीच आहे.
प्रेि तल
ु व र्वटतय नव त्यवच्यवशर्र्षयी? िग हो िोकळी देऊन गल
ु वब.
तम्ु हव िल
ु ींनव नवही कव दहव दहव फुलां शिळतवत , शिरर्तव की िग.”
“ए, रर्ी, तू कोिवलव शदलांस रोज?”
“येडी झवली कव? दहव रुपयवचव गल
ु वब रोज डे लव पन्सनवस
रुपयवलव पडतो. आपली आठर्ड्यवची चहवची सोय कोि
घवलर्ेल?”
“अच्छव, म्हिजे शर्चवर होतव तर? ह,ां ह,ां सवांगच आतव,
कोिवलव देिवर होतवस?”

रर्ीने एक हवत के सवतनू शफरर्लव, िवांतपिे शचन्सियी कडे
पवहत म्हिवलव,
“छे गां, कोिवलव द्यवयचां म्हिनू नव्हती के ली चौकिी,
गल
ु वबवचां व ्टॉल टवकून कवय चवर पैसे किवर्तव येतवत कव म्हिनू
बघत होतो.”
“बवस कव? तझु व लठ्ठ पॉके टिनी िलव िवशहत आहे रव्यव.
उगवच थवपव िवरू नकोस. खरां खरां सवांग?”
“कसल्यव भोचक असतव गां तम्ु ही पोरी! आत्तव रडत होती
पांकजने भक्तीलव गल
ु वब शदलव म्हिनू , आशि आतव बवतिी
कवढवयची म्हटलां की किी आली उत्सवहवत.”
शचन्सियीचव चेहरव पडलेलव बघनू गडबडीने... “बरां बरां ठीक
आहे. चल िलव कटर्डव शखलर् िग शतथांच बघू कोिी शदसते कव
गल
ु वब देण्यवलवयक.”
“खवदवड..... सतत खवण्यवबद्दल शर्चवर ... तू कवय कोिवलव
गल
ु वब देिवर?”
“हे घे, ... तझ्ु यवसवठीच आिलव होतव.” रर्ीने हळूच गुलवब
पढु े के लव. अनवहुतपिे शचन्सियीने तो घेतलवही.
“रर्ी..त,ू िलव ..”

“ए, टेन्सिन नवही घ्यवयचां. िलव िवहीत आहे तल
ु व पांकज
आर्डतो. आशि िलव तू आर्डतेस. तझ्ु यव हवतवत गल
ु वब बघनू
कदवशचत पांकजचां तझ्ु यवकडे लि जवईल, तो तझु व शर्चवर करे ल.
आशि िलव आर्डिवऱ्यव िल
ु ीलव सतत आनांदवत पवहवयलव िलव
आर्डेल. चलो, शििन पांकज की ओर...”
रर्ी चवलवयलव लवगलव बॅग पवठीर्र टवकून आशि शचन्सियी
प्रथिच आपल्यव यव पवठिोऱ्यव जीर्लग शित्वकडे नव्यवने
पवहवयलव लवगली!

२ जगावेगळी
बस एकव कवयि गतीने शनघवलीय. डवबां री कवळव कुळकुळीत
र्तव, सरळसोट, चिकतव. ती सवतआठ र्र्षवंची शचिरु डी यव
गतीिी एकरूप, बसच्यव शखडकीिी बसलेली. शखडकीतनू
येिवऱ्यव र्वऱ्यविीही. उडिवऱ्यव बटवनां व सवर्रण्यवचहां ी भवन नवही.
शकांबहुनव तिी गरजच नवही. ती कुठे उरलीय र्ेगळी ? अांगवर्र
येिवऱ्यव र्वऱ्यवपवसनू . चैत्वतलव तो कवहीसव उष्ि र्वरवच बननू
रवशहलीय.
हे असां शदसेल त्यव बरोबर एकरुप होण्यवची अशलकडेच
लवगलेली सर्य, र्य नकळतां ७, ८ र्र्षवंच.ां यवआधीही होत असेल
असां पि ते कळण्यवइतपत र्ेगळेपिच कळलां नसेल बहुधव.
शतच्यव यव अिव हरर्नू जवण्यवर्र आईचव करर्वद. कधी
चल
ु ीर्र शिजिवऱ्यव भवतवच्यव पवतेल्यवबरोबर तवदवत्म्य.
रटरटिवऱ्यव टम्ि फुगलेल्यव शितवत, कडेलव जिलेल्यव पवतळ
पवपद्रु ्यवत, र्र उकळिवऱ्यव पेजेत आशि तवांदळवच्यव दरर्ळवत ही
सांपिू ा हरर्नू बसिवर. नजर एकटक लवगलेली.
"कसलां दळभद्र र्ेड म्हिवर्ां यवलव? सतत िेली तद्रां ी." आईची
कवळजी अिी बवहेर पडवर्ी.

परड्यवत गेली की तर सांपलच सगळां. इचां वइचां वने तरवरून
उठिवरे कोंब, लवल शहरर्ी पवलर्ी, उिलिवरी कळी आशि
त्यवबरोबर पसरिवरव सगु ांध हे सगळांच शतने बननू जवर्ां.
कोित्यवही गोष्टीचव आनांद घ्यवयचव तर िन जरव बवहेर ठे र्वर्ां
लवगत.ां हे कोि सवगां िवर शतलव?
उिलिवऱ्यव कळीलव उिलण्यवचां कसलां कौतक
ु ? ती फक्त
उिलण्यवत िग्न. दरर्ळिवऱ्यव सगु ांधवलव दरर्ळ कसव
सिजवर्िवर?
र्य र्वढत गेलां तसां हे र्वढतच गेलां. फक्त आपल्यवपरु तां
ठे र्वण्यवइतपत भवन रवखवयलव शिकली, त्यविळ
ु े नवदीष्ट एर्ढीच
उपवधी शचकटली. कोिी र्ेड्यवत गिनव नवही के ली इतकांच.
अशलकडे सविवन्सय गोष्टीत िन बवहेर ठे र्िां जिे शतलव, पि
शनसगवाच्यव बवहेर रवहिां किाकठीि.
कधी आकविवची शनळवई, कधी कवळ्यवभोर ढगवचां
जडवर्लेपि, कधी पडिवऱ्यव पवर्सवच्यव थेंबवची सांपनू जवण्यवची
हुरहूर, तर कधी त्यव पवर्सवच्यव ररिशझिीचव ्र्रच व्हवर्ां शहने.
सयु ाशकरिवच्ां यव कर्डिवतलव धल
ु ीकिही कधी होऊन िनसोक्त
तरांगवर्ां. कधी गच्चीत भर उन्सहवचां जवऊन शहने भरवभर कपडे कवढून

आिवर्ेत आत , जनव कविर्वली म्हिे "अर्ां आसां कवय सक
ु ू द्यव
की जरव,तवई"
"अगां शभजतील नव,"
"आतव ग बयव,कवय पवर्सवचे शदस हवईत कव लिवन,?" असां
म्हिेपयंत अचवनक र्वरां सटु वर्ां, ढग भरून यवर्ेत आशि पवर्सवलव
सरू
ु र्वत व्हवर्ी. हळू हळू घरच्यवच्ां यव अगां र्ळिी पडलां हे सगळां.
हवती घेतलेलां कवि सिरसनू करवयची सर्य, जिू ते कविचां
बननू जवर्ां शतने. पि ्र्त:लव सांपर्िवर कसां ते कवि? त्यविळ
ु े कवि
कवळ र्ेग यवचां व तवळ बसिां िहव िशु श्कल.
शर्र्षयवच्ां यव पवर अतां रांगवत शिरवर्ां, पि आर्डीचव शर्र्षयच
उत्तरवत तीन तवस शलहवर्व. िग िवका शिळवर्ेत कसे? िैशत्िी होत्यव
पि त्यव शर्र्षय सिजवर्नू घ्यवयलव आशि नांतर िवगनू हसवयलव. हे
प्रकरि कळवर्च
ां कसां कुिवलव? पि शतलव कुठे कधी कुिवची गरज
र्वटली? ती होती िग्न, शदसेल त्यवत, भवर्ेल त्यवत.
र्शडलवांनवही कवळजी र्वटे, पि शहच्यव यव र्ेगळेपिवची परु े परू
जवि होती त्यवनां व आशि िनोिन कौतक
ु ही यव जगवर्ेगळ्यव
लेकीचां.
सवगरशकनवरी सवगरवकडे एकटक पवहवत बसलेल्यव शतच्यव
लोभस रुपवच्यव तो प्रेिवत पडलव. त्यवलव कुठे िवशहत होतां तो

सवगरवलवच पवहवत होतव, शतलव नवहीच. प्रथिदिानवचां आकर्षाि
इतकां शखळर्नू ठे र्िवरां होतां की िवगचव पढु चव शर्चवर न करतव
शतच्यव िवगोिवग शतच्यव घरी पोहोचलव. म्हिवलव तिु च्यव िल
ु ीिी
लग्न करवयचांय. हे ही जगवर्ेगळांच. कवही कवळ सगळेच ्तब्ध.
र्डील गोंधळून शहच्यवकडे पवहू लवगले तेव्हव शहने फक्त एकदव
नजर र्र करून पवशहलां यवच्यवकडे र् आत शनघनू गेली. िग
सवर्रून कवकवनां ी चौकिी के ली, "कोि कुठलव,?” गवर्वत
िविवकडे आलेलव, िोठां घरविां, हव िहरवत.
"आतव घरी जव तम्ु ही, उद्यव िी ्र्त:च तिु च्यव िविवांनव
भेटेन". कवकवांनी सिजवर्नू घरी धवडले. इतकां झवल्यवर्र रवत्ी
सर्वंनी शहलव सिोर बसर्नू शर्चवरलां, तर म्हिवली, "िी इथे घरी
आल्यवर्रच पवशहलव त्यवलव, बवकी कवहीच नवही िवशहत."
शहच्यवर्र अशर्श्ववस दवखर्िां िक्यच नव्हतां. गरजेपोटीही कधी
खोटां बोलली नव्हती आजतवगवयत. ही खोलीत गेल्यवर्र आई
म्हिवली "होत असेल तर उरकवर्ां म्हिते िी लग्न. शिििवचां
िेर्टचां र्र्षा आहे. अिव नवदीष्ट िल
ु ीिी ससां वर म्हिजे रोज
तवरे र्रची कसरत. आकविवएर्ढां प्रेिच तवरे ल हे तवरू. सविवन्सयवचां
कवि नवही. उद्यव दोघे भवऊ जवऊनच यव जिेशनसवांकडे."
शहलव फक्त त्यवचे डोळे आठर्त रवशहले, सिद्रु च जिू , अांत न
लवगिवरे . हव रवत्भर तळिळत रवशहलव. िेर्टी सकवळी िविवलव र्

िविीलव एकदिच बोललव. नवर् िवशहत नवही पि घरवच्यव
र्िानवर्रून िविव िविीलव लगेच अदां वज आलव. दोघवनां ी चिकून
पवशहलां एकिेकवांकडे.
म्हिवर्ां तर िल
ु ीत दोर्ष कवहीच नवही पि पविी अगदीच
शनरवळां. कसां सवांगवर्ां?
हव आघां ोळीलव गेल्यवर्र दोघवनां ी र्ेळ घेण्यवचां ठरर्ल.ां शहचे
र्शडल कवकव भेटवयलव आल्यवर्र त्यवच्यव आईर्शडलवांिी बोलतो
र् कळर्तो असां म्हिवले. हव म्हिवलव “िलव भेटवयचय शतलव.”
“कवय सवांगवर्ां?” िविी म्हिवली उद्यवच र्न्ससांनव बोलवर्नू घेते
िग बघ.ू शतच्यवर्र धिासांकटच आलां हे. शतने तवबडतोप फोन
लवर्लव निां देलव. “यवच सरळ इकडे शनघनू , फोनर्र नवही सवगां तव
यवयचां.”
आई र्शडल धसकव घेऊन आले. िविीने त्यवांनव शहच्यव
र्ेगळेपिवशर्र्षयी शतच्यव कुर्तीनसु वर कल्पनव शदली. पि लग्नवचव
शर्र्षय टवळिवरव िल
ु गव आपि होऊन लग्नवचव शर्र्षय कवढतोय र्
र्शहनी सवांगतेय त्यवर्रून िल
ु गी थोडी नवदीष्ट र्वटते एर्ढांच. असव
शर्चवर त्यवांनी के लव. घरवण्यवशर्र्षयी िविव िविी चवगां लचां बोलत
होते. तरी दोघवांनी एकदव भेटवर्ां असां ठरलां.

आईने शहलव सिजवर्लां आज तरी ती तांद्री लवर्नू बसू नकोस.
नीट बोल. शहने िवन हलर्ली. तो म्हिवलव “सिद्रु वर्र जवर्.ू ” ही
लगेच ‘हो’ म्हिवली, खदु क
् न हसली आशि िग पुढे त्यवलव
किवचीच गरज उरली नवही. दोघे शकतीतरी र्ेळ बसनू रवशहले
र्वळूत. ही सिद्रु वकडे पहवत आशि तो शतच्यवकडे. बऱ्यवच र्ेळवने
अचवनक भवनवर्र आली. पट्कन र्ळून म्हिवली “सिद्रु शकनवरी
भवनच उरत नवही िलव.” तो म्हिवलव “आज िलवही नवही उरल.ां ”
ती त्यवच्यव डोळ्यवत पवहतव पवहतव त्यवच्यवतच हरर्ली आशि
त्यवलव एकव न सवांगतव येिवऱ्यव उत्कट भवर्नेने घेरलां.
सिद्रु वलवही भरतां आलां, पवर दोघवच्ां यव पवयवांपयंत लवटव
आल्यव तेव्हव दोघां उठले.
ररतीनसु वर लग्न लवगलां. शहचां िन कधी पशर्त् अग्नीच्यव
ज्र्वळवांिी एकरूप तर कधी फुलवांच्यव सगु ांधविी.
लग्न झवल्यव झवल्यव िांडळी िहरवकडे रर्वनव झवली. त्यवलव
शहचां सवगरप्रेि ठवऊकच होत.ां घेऊन गेलव बीच ररसॉटालव पशहल्यव
रवत्ी.
दोघां बरवच र्ेळ शकनवरी बसले. शतचव हवत त्यवच्यव हवतवत.
शतचां तवदवत्म्य सवगरविी. शकतीदव ्र्त:लव सवर्रत रवशहली. आईने
सवांशगतलेलां आठर्त रवशहली. पि सिद्रु कसव सोडिवर शतलव?

लवटवांर्र लवटव उचांबळून येत रवशहल्यव, जिू आठर्ि देत रवशहल्यव
त्यव पशहल्यव प्रेिवची. िग ही उठलीच. “चल आत जवऊ” म्हिवली.
तवि नकोसव झवलव शतलव. चेहरव आक्रसलव.
यवलव कळलां शबनसलां कवहीतरी ऐन र्ेळी. दोघां आत आले.
एक शर्शचत् िवांततव आशि तवि.
िग तो म्हिवलव, “दिली असिील, झोप िवतां . अख्खां
आयष्ु य आहे आपल्यवकडे. शनशचांतपिे झोप.” असां म्हिनू तो गेलव
खरांच िवांत झोपनू . पि शहलव अपरवधी र्वटू लवगलां. शखडकीतनू
बवहेर सिद्रु वकडे पवशहल
ू
ां ां आशि पशहल्यवदां वच के र्ढी िोठी घोडचक
करून बसलो असां र्वटलां शतलव.
िीरे लव असच
ां र्वटलां असेल रविवजी बरोबर पशहल्यव रवत्ी
आशि रवधेलव दर रवत्ी?
िीरे ची आशि रवधेची असहवयतव आपल्यवलव नव्हती. नको
म्हितव आलां असतां. कव नवही म्हटलां? िग आठर्लां शतलव,
त्यवच्यव डोळ्यवत तोच तर अथवांग सवगर शदसलव आपल्यवलव
त्यवशदर्िी.
पि आतव? कवय करवर्ां? यवच्यव आयष्ु यवची रवखरवांगोळी कव
करवर्ी? सचू ेनव कवही.

दसु रे शदर्िी परतले. घरी दोघवांचे चेहरे पवहून आईच्यव छवतीत
ध्स झवल.ां पि कोिी कवहीच बोललां नवही.
रुटीन सरू
ु झवलां. त्यवची नोकरी, शहचां घरकवि. सवसबू वई पवहत
होत्यव सगळांच! सवधव ओटव सवफ करे ल तर असव की चेहरव
शदसवर्व त्यवत. सगळ्यवत आर्डीची जवगव म्हिजे गॅलरीतली
छोटीिी बवग. शहचे शहरर्े हवत, पवहतव पवहतव बवगेचव कवयवपवलट
झवलव. नर्नर्े धिु वरे फुटू लवगले, झवडां फुलू लवगली. त्यवच्यविी,
घरच्यवि
ां ी र्वगिांही अशतिय प्रेिवचां. बोलिां तसां किीच. पि कवही
करतवनवची आपल
ु की पोहोचल्यवर्वचनू रवहवयची नवही.
त्यवची िवत् चयवा कवळर्ांडल्यवसवरखी झवलेली. दोघां एकत्
असली की तवि जविर्वयचव. कसव सोडर्वर्व हव प्रश्न? अपरवधी
पिवच्यव भवर्नेने ही ही खांगू लवगली.
आईबवपवांनव कवळजी पडली.
एकदव सांध्यवकवळी म्हिवली सिद्रु वर्र जवऊयव शफरवयलव ?
तटकन म्हिवलव नको. शहरिसु ली झवली. चेहरव पडलव. बोलली
नवही कवहीच. यवलवच कसतां री र्वटलां. थोड्यव र्ेळवने म्हिवलव
चल जवऊयव. चेहरे व खल
ु लव शहचव. पटकन तयवर होऊन आली.
शकनवऱ्यवर्र बसले दोघ.ां शतलव आठर्लां, िवगच्यव र्ेळी हवत
हवतवत घेऊन बसलव होतव. आज िवत् लवांब जवऊन बसलव. आतव

शतचां सिद्रु वकडे लि उरलां नवही. अचवनक सगळां लि त्यवच्यवकडे
लवगल.ां त्यवची इच्छव नसतवनव के र्ळ आपल्यवसवठी आलव हव.
कव के लांस िवझ्यविी लग्न? िविीने सवांशगतलां होतां नव िवझ्यव
बद्दल? आशि िी तरी हो कव म्हटलां? िलव कळवयलव हर्ां होत!ां पि
तो अथवांग सवगर शदसलव तझ्ु यव डोळ्यवत आशि शर्रघळून गेले रे
त्यवत.
िग आतव नवही शदसत तो िवझ्यव डोळ्यवत? पवशहलांस कुठे तू
नीट ? आशि खरां सवांग?ू नसेल शदसत तर ओढून तविनू नको
िोधसू . शदसेल तेव्हवच ये िवझ्यवत शर्रघळवयलव. र्वट पवहेन िी.
अशतिय शर्द्ध नजरे ने शतने पवशहले त्यवच्यवकडे िग. त्यवची
आस शतची झवली. पवहवत रवशहली त्यवच्यव डोळ्यवतां ल्यव
अथवांगतेलव. कधी शर्रघळली नव त्यवलव कळलां नव शतलव.
तो ही शिकलव िग शतच्यवबरोबरीने सपां िू ा एकरूप व्हवयलव.
अजनू ही ही जवतेच बननू शनसगवाचव भवग अनेकदव. कधी
िटकीच्यव िोडवबां रोबर आपिही अक
ां ु रते, तर कधी कांु डीतल्यव
फुलवर्र बसवयलव आलेलां फुलपवखरू बननू जवते. पि त्यवच्यव
डोळ्यवतलव सिद्रु ती कवयिच असते, बवकी कवही झवली तरी.

३ सगं ीत
पशां डतजींनी तबां ोरव खवली ठे र्लव. गेले दोन तवस त्यवचां व ररयवज
सरू
ु होतव. िनर्व त्यवचां व ररयवज सांपण्यवची र्वटच पहवत होती.
तांबोरव खवली ठे र्ल्यवच्यव आर्वजव सरिी ती गरि दधु वचव पेलव
घेऊन शदर्वि खवन्सयवत आली. पेलव पशां डतजींच्यव हवतवत देऊन
तांबोऱ्यवलव गर्सिी घवलण्यवस शतने सरु र्वत के ली.
पहवटेचव ररयवज पांशडतजी एकटेच करत. शदर्स सरू
ु झवलव की
शिकवयलव येिवरे शर्द्यवथी, कवही कवयाक्रि असलव की
तबलजींबरोबरचे दपु वरचे ररयवज, सवयांकवळ कवयाक्रि ठरर्वयलव
येिवऱ्यव लोकवांसवठी असे.
ऐन चवळीिीत पांशडत ्र्ररवज यवनी चवगां लेच नवर् किवर्ले
होते. गवर्ी असतवनव ररयवज भरपरू पि कवयाक्रि किी असत. िग
ते शित्वच्यव सवगां ण्यवर्रून िहरी आले. इथे आल्यव आल्यव एकव
खवसगी बैठकीत गवण्यवची सधां ी त्यवनव शिळवली आशि त्तयवांच्यव यव
गवण्यवने बैठक प्रचांड भवरवर्नू गेली. लोक र्ेडवर्ले यव सच्चव
्र्रवने!

किोपकिी ्र्ररवजचे नवर् इतरवांपयंत पोहोचले. शित्वच्यव
िदतीने शर्द्यवथीही शिळवले बरे च. कवयाक्रिही व्हवयलव लवगले.
र्वहर्व आशि पैसव दोन्सही पांशडतजींच्यव प्रेिवत पडल्यवसवरखे सतत
दवर ठोठवर्ू लवगले.
‘िनर्व’, ्र्ररवजची पत्नी, ्र्ररवजच्यव र्शडलवांनी िरिोन्सिख
ु
शित्वलव शदलेले र्चन पवळले र् यव दोघवचां व शर्र्वह झवलव. गांित
अिी की गवण्यवच्यव बवबतीत िनर्वलव फवरिी गती नव्हती. पि
गृहकृ त्यवत अत्यांत दि. आजतवगवयत ्र्ररवजवांनी तांबोरव खवली
ठे र्ल्यवपवसनू शतसऱ्यव शिनीटवलव गरि दधु वचव पेलव हवती आलव
नवही असे घडले नव्हते. िनर्व िळ
ु वतच अबोल, त्यवतनू ्र्ररवज
सतत गवण्यवच्यव धांदु ीत. दोघवचां े नवते बवहेरून पहवण्यवऱ्यवलव
कोड्यवत टवकिवरे असेच होते.
शदर्सभरवत चवरदोन र्वक्यवपां शलकडे बोलिे होत नसे. दोन
पवठोपवठ झवलेली िल
ु गव र् िल
ु गी तर कसे र्वढले हे ्र्ररवजलव
आठर्तही नव्हते. आतव दोघेही िवळव सपां नू पढु च्यव शिििवच्यव
उांबरठ्यवर्र होते. दोघवचां ेही गविे आईर्र गेलेले. पि ्र्ररवजवांनव
त्यवची खांतच कवय शर्चवर करवयलवही र्ेळ नव्हतव शिळवलव.
्र्त:च्यवच गवण्यवत ते िश्गल
ु होते.

िनर्वलव िहरी आल्यवपवसनू तर ििवची उसांत शिळत
नव्हती. घरवतलव रवबतव इतकव र्वढलव होतव की नोकर िविसां
ठे ऊनही शतलव ििवची फुरसत शिळत नव्हती.
अशलकडे गवण्यवच्यव िैशफलींनव शतनेही चलवर्े असव
्र्ररवजवचां व आग्रह असे. ती त्यवच
ां व िब्द कधीच िोडत नसे. पि
हळू हळू शतथे नटून थटून येिवऱ्यव सांदु र शियव र् िहरी सांगीतप्रेिी
यवांनव देखिे ्र्ररवज र् त्यवचां ी ही सवधीसधु ी, गविां न कळिवरी
पत्नी यवच्ां यवत फवरच शर्जोड आहे असां र्वटू लवगल.ां ्र्ररवजचे
जर्ळचे शित् तसां सचु र्ू लवगले.
िग एक शदर्स जेर्ि झवल्यवर्र ्र्ररवज पत्नीस म्हिवले
“तल
ु व गविां िळ
ु ीच नवही कव गां आर्डत?”
िनर्व म्हिवली “कळलव नवही तरी देर् नवर्डतो कव
कुिवलव?”
“िग सिजनू पि घे नव. अशधक आर्डेल” िनर्व फक्त
हसली.
िग अधनू िधनू ्र्ररवज शतच्यविी शनरशनरवळे रवग, त्यवतले
खवस बवरकवर्े, कुठलव ्र्र कोिल, कुठलव तीव्र, आरोहवत

कोिते, अर्रोहवत कोिते, कोितव रवग कोित्यव र्ेळी गवयचव, रवग
र् त्यवतील भवर् र्गैरे बोलण्यवचव प्रयत्न करू लवगले.
िनर्व ऐकून घेई सगळांच पि शतचां िन त्यव तवांशत्क िवशहतीत
िळ
ु ीच रित नसे. पशां डतजींच्यवही ते लिवत येई. िन खट्टू होई. बवहेर
िांडळी आपली कवहीिी कीर् करतवत बेसरू ी बवयको शिळवली
म्हिनू असव कयवस होतव त्यवांचव.
िनर्वच्यवही लिवत येई त्यवचां े खट्टू होिे. पि बनवर्टी बोलिे,
र्वगिे शतच्यव ्र्भवर्वतच नव्हते. ती तरी कवय करिवर. खोटव
खोटव आर्ेि कसव आििवर?
कवहीसव तिवर् शनिवाि झवलवच होतव त्यवांच्यवत यविळ
ु े. शदर्स
जवत होते. पांशडतजींच्यव गवण्यवचे चवहते र्वढत होते. ्र्ररवजवनव
इतरवनां ी िनर्वलव किी लेखले की टोचत होते. िहशफलीनतां र
शहरहीरीने त्यवच्यव गवण्यवतील तवांशत्क बवबींर्र चचवा करिवऱ्यव
ससु ांगीत शियव पवशहल्यव की त्यवांच्यविी नकळत िनर्वची तल
ु नव
त्यवचे िन करू लवगे. ‘ही’ कव नवही शिकत असां बोलवयलव?
असांही र्वटे.

पि िनर्वलव कवही फरक पडत नव्हतव. ती घरी िहशफल
असेल तर अत्यतां कवटेकोरपिे येिवऱ्यव व्यक्ती कोि, त्यवच्ां यव
आर्डी शनर्डी, यवांचव बवरीक शर्चवर करून सर्ा जय्यत तयवरी
करून ठे र्ी. नोकर चवकर ही इतके उत्ति तयवर के ले होते शतने की
ऐन िहशफलीच्यव र्ेळी शतची िेहनत कुठे च शदसू नये, असां र्वटवर्ां
की सगळां पर्पर आपोआप घडतांय. बवहेरच्यव िहशफलींिधेही
इतर गवयक गवशयकवसां वठी त्यवच्ां यव आर्डीच्यव भेटर््तू शबनबोभवट
त्यवच्ां यवपयंत पोहोचत. ्र्ररवजनेच शदल्यव असां सिजनू त्यवांनवच
धन्सयर्वद देत.
पांशडतजींच्यव पहवटेच्यव ररयवजवच्यव र्ेळेस िनर्व आतल्यव
खोलीत बसनू रवही. रोज.
त्यव शदर्िी पहवटेही लर्करच होिवऱ्यव खवस िहशफलीचवच
शर्चवर ्र्ररवजवांच्यव िनी होतव. सरु र्वतीचे कवही रवग, तरविे,
बशां दिी गवऊन झवल्यवर्र गरि पवण्यवच्यव पेल्यवतनू घोट घेऊन
पांशडतजीनी भैरर्ी सरू
ु के ली. शकतीतरी र्ेळ ते नसु ती सरु र्वतीची
सरु वर्टच आळर्त होते. त्यवतच इतके तल्लीन झवले की
कवळवर्ेळवचां भवनच नवही उरलां . आता ्र्रधवरव र्वहू लवगल्यव
आशि पवहतव पवहतव िनर्वच्यव डोळ्यवतनू अश्रधु वरव! एक िि
असव आलव की आपि कवय करतोय यवचे भवन न रवहर्नू ती झका न

उठून बवहेर आली र् कवही सिजण्यवपर्ू ी शतने ्र्ररवजवांच्यव
तबां ोऱ्यवर्र शफरिवऱ्यव बोटवर्ां र आपलव हवत ठे र्लव. गविे थवबां ले,
शिटलेले डोळे खवडकन उघडले, आशि आपि कवय करून बसलो
यवचे शतलव भवन आले.
गविवऱ्यव पांशडतजींनव थवांबर्िे म्हिजे के र्ढव घोर गन्सु हव!
झट्कन हवत िवगे घेतलव. “िव..िवफ करव ि..लव, कळलांच नवही
कवय करतेय.. इतके शदर्स ही सरु वर्ट ऐकतेय पि आजची ही
आतातव .. सहन नवही हो झवली िलव.. आत आत तटु त गेलां
कवहीतरी.. तिु च्यवही आत तटु तांय कवहीतरी जविर्लां िलव..
जन्सिभरवचां आता होतां त्यव ्र्रवत.. िवफ करव िलव.. तिु च्यव
सिवधीत शर्घ्न आिलां िी.. पि कुठून आलां हे असां आता तिु च्यव
्र्रवत हव शर्चवर छळतोय िलव..”
शकत्येक शदर्सवांचां कोडां सटु लां जिू पांशडतजींच्यव िनवतलां.
गदगदनू भरलेल्यव आभवळवनांतर िसु ळधवर पवऊस पडून जवर्व
आशि धरव ्र्च्छ तवजी तर्वनी व्हवर्ी तसां झवलां त्यवचां ां िन.
िनर्वचव तोच हवत हवती घेतलव त्यवांनी.. म्हिवले आज खरी
दवद शिळवली .. आज खरव गवयक झवलो.. इतके शदर्स तल
ु व कवही

गवण्यवतलां सिजत नवही असव बवलीि शर्चवर करवयचो, पि तल
ु व
कळिवरां गविां िलवच गवतव येत नव्हतां ग.ां
आज लवगलव तो खरव ्र्र, आशि थेट पोहोचलव तझ्ु यवपयंत..
धन्सय झवलो िी. आतव िहशफलीची शचांतव नको.
िनर्वलव कवय बोलवर्ां कळेनव... शबचवरी पवहत रवशहली
आपल्यव आरवध्यवकडे एकटक. पि िळभ ्र्च्छ झवलां होतां हे
शतलवही उिगलच
ां !

४ चंणिका
ती सकवळी जरव उिीरवनेच उठली. दवत घवसत गॅलरीत आली.
सगळी चवळच आळसवर्लेली. कोिी अजनू सवखरझोपेत,
रवत्ीच्यव श्रिवांनी िोडून आलेली अांग दिु डून रजईत पडलेली. हर्व
तिी गवरच पडली आज.
गॅलरीत पत्र्यवच्यव खवलच्यव र्विवलव टवांगलेल्यव पत्र्यवच्यव
डब्यवतल्यव तळ
ु िीलव शतने पविी घवतलां आशि चहवचां आधि
चढर्लां.
चहवचव घोट नरड्यवखवली गेल्यवर्र िवत् तरतरी आली शतलव.
चहव पोटवत जवतवच शनसगवाच्यव हवके लव ओ देत डब्बव घेऊन खवली
उतरली. निीबवने एक दवर िोकळां शिळवलां . िग र्र येऊन आांघोळ
करून उठर्लां शतने पोरवलव.
“चल रे , उठ, उिीर होईल.”
िग फरफऱ्यव ्टोव्हलव पांप िवरून एकीकडे इडलीचव कुकर,
र्वतीच्यव ्टोव्हर्र चपवत्यव, भवजी, चटिी, सवांबवर, बघतव बघतव
झवलां सगळां. डबे भरले, पोरवचे, आपले.
इिी लवर्नू त्यवचे कपडे प्रेस के ले.

परत पोरवलव हवकवरलव. तसव तो उठलव. त्यवची झोपही
अधार्ट व्हवयची. लहवन र्यवत अजनू झोप हर्ी शिळवयलव. पि
इलवज नव्हतव.
्र्च्छ पि िळखवऊ रांगवची सवडी, घट्टां आबां वडव, कवचेच्यव
दोन दोन बवांगड्यव, आशि गळ्यवत कवळ्यव िण्यवांचां डोरलां. चांशद्रकव
तयवर झवली.
त्यवलव गरि पविी शदलां आघां ोळीलव. चहव चपवती खवऊन दोघां
बवहेर पडले. दोघवांच्यव खवद्यां वलव भल्यव थोरल्यव शपिव्यव.
भरवभर चवलत ्टेिनर्र आले. रे ल्र्े पोशलसवने हटकलेच.
एक नोट त्यवच्यव िठु ीत सरकर्नू शनघवली. ८.३३ ची लोकल.
लोकललव गदी होतीच. लेडीज डब्यवत शिरली.
“आली बघ!”
“ए, इकडे दे गां आधी.” शतसऱ्यव कांपवटािेंटिधनू आर्वज
आलव तिी भरवभर शतकडे गेली. पोरवलव दसु ऱ्यव
कांपवटािेंटर्वल्यवांनी िवशगतलां तसव तो शतकडे गेलव.
सरवईतपिे डबे उघडून प्लव्टीक कांटेनरिधे इडली सवांबवर, र्र
िेर्, छोट्यव बांद डब्यवत चटिी, चिचव. खवली प्लव्टीक थवळी.
बवयकव खि
ु असवयच्यव शहच्यवर्र. भरवभर सगळ्यवनां व देऊन परत

िवगे आली. िल
ु गवही तयवरीने देत होतव. बवयकव कौतक
ु वने
पवहवयच्यव. आर्जानू शहच्यवकडूनच घ्यवयच्यव.
पवहतव पवहतव िवल खपत होतव.
शतने परत थैली शफरर्ली उष्टी भवांडी गोळव करवयलव.
“कवय गां, कवय करतेस यवच
ां ?ां परत तीच नवही नव र्वपरत? “
“नवही नवही िॅडि. खवली उतरल्यवबरोबर ड्टबीनिधे टवकते.
यव िॅडिनव शर्चवरव नव, त्यव उतरतवत िवझ्यवच बरे बर.”
“हो गां, रोज पवहते नव िी. ्र्च्छ आहे ्र्त:ही. त्यविळ
ु े घेतो
आम्ही रोज. रोज र्ेगळव असतो पदवथा!”
रोजचां ्टेिन येईपयंत पैसे गोळव करून झवले.
दोघां उतरली. परत पढु ची लोकल. सगळव िवल सपां लव. दोघां
दपु वरपयंत घरी आली.
येतव येतवच जिलेले पैसे बॅकेां त भरले शतने.
“अगां एकदि आठर्ड्यवचे भर की. तझु ांही आशि िवझांही,
कवि किी होईल.”
“िॅडि, घरी नेले की पवय फुटतवत हो पैिवांनव. पोरवच्यव
शिििवसवठी जिवयलव हर्ी नव िोठी रक्कि.” ती अजीजीने
बोलली.

आल्यवर्र िल
ु वलव र्वढून तीही जेर्वयलव बसली. िग त्यवलव
अभ्यवसवलव बसर्नू ती उद्यव सकवळच्यव तयवरीत गतांु ली.
िवळेचव अभ्यवस करून िल
ु गव शतथेच झोपनू गेलव. ती ही जरव
आडर्ी झवली.
र्त्यवर्रून गजरे र्वल्यवच्यव सवयकलच्यव घांटेच्यव आर्वजवने
बरोबर जवग आली.
चहवबटर खवऊन , डबव घेऊन िल
ु गव रवत्िवळेत जवयलव
शनघवलव. तवसभर लोकलचव प्रर्वस. िेजवरपवजवरची शिळून सवत
आठ िल
ु ां असांत. रवत्ी िेर्टच्यव लोकलने परत येत. लोकल
कवरिेडिधे जवयची. पोरां चढल्यवबरोबर झोपनू जवयची नी पहवटे
लोकल परत फलवटवर्र आली की िग उठून घरी यवयची. रोजचवच
शिर्तव.
िल
ु गव गेल्यवर्र िवत् शतने ि्त परत एकदव चहव घेतलव
करून. जरव खवऊनही घेतलां.
खोली आर्रली. गजरे र्वल्यवने िगविीच नेि धरून गॅलरीत
शभरकवर्लेली फुलपडु ी आत आिली.
पविी गरि करवयलव ठे र्ल.ां गरिवगरि पवण्यवने सर्ु वशसक
सवबि लवऊन शतने सचैल ्नवन के लां.

िॅचींग पेटीकोट िॅचींग ब्लवऊज घवलनू आरिवसिोर बसली.
के सवचां व लवबां िेपटव घवतलव. अथवातच गगां वर्न लवर्नू , एक बट
कळत नकळत पवण्यवचां बोट लवर्नू शतने र्ळर्ली. िग गजरे
िवळले. चेहऱ्यवलव क्रीि फवऊांडेिन, पवर्डर, ओठवांनव शलप्टीक.
आधीचेच िोठे डोळे कवजल पेन्ससीलने टपोरे शदसू लवगले. शभर्यव
रांगर्ल्यव. िोठी शबांदी लवर्ली कपवळवर्र. जरीर्का ची सवडी नेसनू
चिचितव पदर दोन्सही खवद्यां वर्ां रून ओढून घेऊन शतने अत्तर लवर्ले.
देव्हवऱ्यवतल्यव िक
ां रवच्यव तसशबरीलव हवर चढर्लव. उदबत्ती
लवर्ली. शदर्व लवर्लव. हवत जोडून, डोळे शिटून, यव देर्दवसीने
प्रवथानव के ली. “ हे प्रभ,ू आजची िवझी सेर्व ्र्ीकवर करव!
लहवनपिी आईकडून शिळवलेलव र्वरसव, शतने शदलेली श्रद्धेची
शिकर्ि ती िनोभवर्े पवळत होती. फुलपडु ीतली सर्ु वशसक फुले
शतने गवदीर्र अथां रलेल्यव ्र्च्छ चवदरीर्र पसरली.
ती सवर्कवि गॅलरीत आली. शतच्यव नेहिीच्यव खचु ीत
बसली. खवलनू जविवऱ्यव इच्छूक ग्रवहकवनां व ती शदसत होती,
एखवद्यव नर्र्धसू वरखी. आजच्यव आपल्यव देर्वलव सर्ा्र् अपाि
करवयलव ती तयवर होती.

देव्हवऱ्यवखवलचव िोठव लवकडी खोकव नोटवांनी तडु ू ांब भरलव
होतव. पि ते पैसे िल
ु वच्यव शिििवसवठी र्वपरिां यव आईलव िवन्सय
नव्हतां!
कवही िविसां हे एक र्ेगळांच रसवयन असतां हेच खरां!

५ गण्या, मनी आणि जांभूळ
गण्यव जवगव झवलव दचकून, घटां ेच्यव आर्वजवने. ििभर
कळेनव त्यवलव, कुठे आहे ते! िग हळूहळू जवग आशि आठर्ि
एकत्च आली.
कवल सांध्यवकवळी पोलीस त्यवलव इथे सोडून गेले.
‘बव नां टवगां लां सोत्तवलव, आन् दोन शदसवनां ी आय पोलीस
ठे सनवत, िांदी आनी िलव शघऊन ग्येली. आजवचव शतनां िडु दव
पवडलव िेतवत, आसां म्हनली. सिदां सवांशगतलां. पोरवांनव बगनवरां कुनी
न्सहवय म्हनली. आयेलव आतव कुटां न्सयेलां कवय म्हवईत. िदां ीलव
पोरींच्यव ररिवांडवत धवडनवर हुते. िलव शहतां सोडलां. पन िवजी िनी
ऱ्हवयली शततांच! आशन जवांबळवचां झवड बी. त्येनव कसां आननवर ?
बव, आजव, म्येल,े आय पोशलस ठे सनवत. िदां ी आशन िी ररिवडां वत.
घरलव कोनीच न्सहवय. िनी म्यॅर्ां म्यॅर्ां करत सोदत आसांल. आशन
जवांबळवलव तर बोलतवबी येत न्सहवय. बोलतव येत आसतां, तर बव नां
टवांगलां सोत्तवलव, तर्व आर्वज शदलव नसतव व्हय त्यवनां?’
“ए, उठ रे . येळ सांपली की आांगोळ नवय करवयलव शिळवयची.
घटां व ऐकलीस कव नवय?”

गण्यव पट्कन उठून बसलव. सगळी िल
ु ां भरवभर कपडे घेऊन
शनघवली होती. गण्यवकडे कवहीच नव्हत.ां तो तसवच सगळ्यवच्ां यव
िवगनू शनघवलव. िल
ु ां प्रवतशर्ाधीच्यव रवांगते उभे रवहून शतथलां कवि
उरकून आांघोळीच्यव रवांगेत उभे रवहत होते.
एक िोठव नळ उांचवर्र बसर्लेलव. एक िविसू जरव िवगे उभव
रवहून शिटी र्वजर्वयचव. शिटी र्वजली की नळवखवलचव िल
ु गव
बवहेर, रवगां ेतलव िल
ु गव नळवखवली. सवधवरि तीन शिशनटवनां ी पढु ची
शिटी.
गण्यव पवहत बसलव. सगळ्यवच
ां ां झवल्यवर्र त्यव िविसवने एक
कपड्यवचव जोड, एक टॉर्ेल,एक प्लेट, एक िग , गण्यवच्यव हवतवत
शदलव. गण्यवलव नळवकडे जवण्यवची खिू करून नळ सरू
ु के लव.
गण्यव नळवखवली उभव रवशहलव. तीन शिशनटवांनी नळ बांद झवलव.
घरी शर्शहरीर्र शकांर्व ओढ्यवत िनसोक्त डुांबनू आांघोळ
व्हवयची. आतव ते बदललां.
सगळी िल
ु ां आतव एकव रवांगेत बसली. र्वढपी चहव पवर् घेऊन
आले. प्रत्येकवच्यव िगवत चहव ओतनू पवर् प्लेटीत टवकत शनघवले.
त्यवच्ां यव हवलचवली अगदी यांत्र्त होत्यव. भरभर! प्रत्येकवच्यव
िगवत पडिवरव चहवही बरोबर तेर्ढवच. गण्यवलव पवहत रवहवर्सां

र्वटलां ते सगळांच. िग त्यवच्यवही पढु ्यवत चहव पवर् आलव. तो िन
लवर्नू चहव पवर् खवयलव लवगलव.
थोड्यव र्ेळवनां हवजरी झवली. पोरां शतथल्यवच र्गवंिधे गेली.
हवजरीर्वल्यवनां गण्यवलव थवबां र्नू घेतलव.
"नवर्?"
“गण्यव.” त्यवने आपल्यवजर्ळचे कवगद तपवसनू त्यवचां पिू ा
नवर् शलहीलां.
"िवळेत जवत होतवस गवर्ी?”
गण्यवने नकवरवथी िवन हलर्ली.
र्गा: ‘पशहली’शलहीलां.
िग एक पत्र्यवची पवटी, पेन्ससील, एक अक
ां शलपी शिळवली.
गण्यव हरखलवच ते बघनू .
जव पशहलीच्यव र्गवात जवऊन बस.
गण्यव पवहत रवशहलव. िग तोच उठलव. गण्यवच्यव दडां वलव धरून
पशहलीच्यव र्गवात घेऊन गेलव. िव्तरवनां व सवगां नू बसर्लां त्यवलव
शतथे.
िवळेतलां कवही गण्यवलव कळलां नवही. तो नसु तवच पवहत
बसलव. िग पवटीर्र त्यवने जवांभळवचां झवड, त्यवलव आठर्त होतां

तसां कवढलां. अचवनक त्यवच्यव डोळ्यवांसिोर एकव फवदां ीलव बव
लटकलव होतव ते आल.ां त्यवने तेही आठर्ेल तसां कवढल.ां कोिीतरी
चगु ली के ली. िव्तरवांनी पवटी पवशहली आशि खवड्कन बसली
गण्यवच्यव ि्ु कवटवत. त्यवलव कळलांच नवही कव िवरलां. तो नसु तवच
गवल चोळत बसलव. “एर्ढ्यविव र्यवत ही खनु िी र्ृत्ती!” िव्तर
ओरडत होते. “कोिवलव लटकर्वयचय रे तल
ु व? कोि आहे हव?”
“िवजव बव! लटकलव त्यो आपनहूनच! दवरवतल्यव
जवांबळवर्र!” गण्यव सत्य सवांगतव झवलव. िव्तर एकदिच गप्पां
झवले. कवही न सचु नू त्यवांनी गण्यवची पवटी पसु नू त्यवच्यव हवतवत
शदली. त्यवच्यव खवांद्यवर्र हवत ठे र्नू , बस म्हिवले. गण्यवलव ते ही
कवही कळलां नवही. तो बस म्हटल्यवर्र बसलव.
िवळव सांपल्यवर्र दपु वरी परत तिीच रवांग. यवर्ेळी रोटली
आशि डवळीचां कवलर्ि. गण्यवलव तेही आर्डलां. ‘घरलव
शिळवली तर भवकर, ती बी पवन्सयवसगां ट, फवर जवलां तर िीटवचव
खडव., शहतां िजवय की. िांदीलव बी शिळत आसांल कव आसांच?
आशन आयलव? िनी आसती तर शतलवबी िी िवज्यवतलव टुकडव
शदलव आसतव.”
जेर्िां झवल्यवर्र िल
ु वांनव शनरशनरवळी कविां होती र्वटून
शदलेली. भवडां ी घवसवयलव, जिीन पसु वयलव, अगां ि झवडवयलव,

बेडिीटां चवदरी धर्ु वयलव, ज्यवचव त्यव शदर्िी जो कविवचव र्वटव
होतव ते कवि तो करू लवगलव.
गण्यव सगळ्यवत लहवन होतव. शतथल्यव िविसवने त्यवलव
िवळ्यवकडे पवठर्ल.ां “िवळीबवबव, यव पोरवलव द्यव कवही कवि.”
नर्ीन रोपां आिलेली,लवर्वयची होती, त्यवत िदत करवयलव
सवशां गतली िवळ्यवने.
अगदी लहवन लहवन रोपां एकत् होती. िवळ्यवने लहवन लहवन
शपिव्यव खतवने भरवयलव शदल्यव गण्यवकडे. िग एक एक रोप र्ेगळां
करून त्यव शपिव्यवांिधे लवर्वयलव सवशां गतलां. “िांग उलीसां पवनी
घवलवचां लवर्नू जवल्यवर्र म्हजां ी रुजांल रोपटां, कवय?”
गण्यवने िवन हलर्ली. शपिव्यव भरून तो एक एक रोप लवर्ू
लवगलव. एक रोप हवतवत घेतल्यवर्र त्यवलव र्ेगळवच ओळखीचव
र्वस आलव. त्यवने परत परत हुगां लव. त्यवचे डोळे चिकले. तो
शनरखनू पवहू लवगलव त्यव रोपवलव. ओळख पटलीच!
पशहल्यवदां वच तो कोिी न शर्चवरतव बोललव,”ह्ये जवबां ळवचां
हवय न्सहर्?ां “
िवळ्यवने र्ळून पवह्यल.ां “व्हय. ओळकलवस की बरूबर!
हवडवचव िवळी हवईस म्हनवयचव. िोटां कर त्येलव आतव. िांग
शजिीनीत लवर्.ू ”

गण्यव शकती तरी र्ेळ त्यव रोपट्यवर्रून िवयेनां हवत शफरर्त
रवशहलव. “त्येचां जवबां ळवचां झवड त्येलव सोदत आलां व्हत.ां आतव
िनीबी येनवर!” त्यवची खवत्ीच पटली.
तो थवबां िवर होतव इथेच आतव शतची र्वट पवहत.
गण्यवचां सगळां जग परु ां होिवर होतां,िनी आल्यवर्र.
तो ररिवांडिधे परु तव रुजिवर होतव आतव, त्यव जवभां ळवच्यव
रोपवसवरखव!
“बरां जवलां आयनां आजवचव िडु दव पवडलव!” तो िनवत
म्हिवलव.

६ णन:शब्द
लवजवळूची पवनां एक एक करत शिटत गेली सईच्यव नवजक
ू
बोटवांच्यव ्पिवाने. शिटतव शिटतव त्यवांच्यव कडून आलेली आनांदवची
लहर सई आशि शतच्यव अर्ती भर्ती रुांजी घवलिवऱ्यव इर्लि
ु व
शपर्ळ्यव फुलपवखरवपयंत पोहोचली. फुलपवखरवचे पख
ां शकांशचत
र्ेगवने फडफडले आशि सईच्यव गवलवांर्रची खळी अशधक खोल
झवली.
दग्ां यव बवजल
ू वच झोपलेलव. ती लहर तिीच पढु े त्यवलवही
्पिानू गेली आशि जरविी िवन उचलत त्यवने िेपटू हलर्ली.
िग सईने हळूच गर्तफुलवलव कुरर्वळलां आशि परत एकदव
तिीच आनांदी लहर र्वऱ्यवलवही सोबत घेर्नू सभोर्तवलच्यव
झवडव पवनवर्ां र अलगद पसरली. हलके च पवनवच्ां यव टवळ्यव र्वजर्नू
त्यवांनी तो आनांद व्यक्त के लव.
सई, आनांदी बवईची
ु गव र् सनू
ां पवच र्र्षवंची पोरकी नवत. िल
यवच्ां यव कवरलव झवलेलव अपघवत, सनु ेची र्ेळेपर्ु ी झवलेली
शडलीव्हरी, पतीपत्नीचव लगेचच झवलेलव िृत्य,ू र् सवठीत पदरी

आलेलां हे गोंडस बवळ! सवरां कवही इतक्यव झपवट्यवत घडलां की
शकत्येक शदर्स त्यवच
ां व घडलेल्यव घटनेर्र शर्श्ववसच बसेनव.
पि शजतां जवगतां चैतन्सय पदरी असतवनव गेलल्े यवांचव शर्चवर
करत बसिां आनदां ीबवईनव िक्य नव्हत.ां शनर्ृत्त आयष्ु यवची
ठरर्लेली रुपरे खव पवर उलटी पवलटी होऊन गेली.
हळू हळू किी शदर्सवांची जन्सिलेली सई (हे नवर् िवत् िुलगी
झवली तर ठे र्वयचां असां त्यवच्ां यव िनवत आधीपवसनू च होत)ां
अशतिय र्ेगळां बवळ असल्यवचां त्यवांच्यव लिवत आलां. डॉक्टरी
तपवसण्यव झवल्यवर्र शतलव जन्सित:च झवलेल्यव अपघवतविळ
ु े पिू ा
बशहरे पि आहे र् ते दरुु ्त होऊ िकिवर नवही हे कळल्यवर्र
त्यवच्ां यव पवयवखवलची जिीनच सरकली. बवकी िेंदल
ु व आतव तरी
कवही इजव शदसत नव्हती. पि शतची बद्ध
ु ीित्तव शकतपत शर्कशसत
होईल यवशर्र्षयी डॉक्टरवांच्यव िनवत िांकव होती. आपल्यविवगे यव
पोरीचां कसां होिवर यव शर्चवरवने त्यवांचां िन सैरभैर झवलां.प्रथिच त्यव
परिेश्वरवर्र रवगवर्ल्यव. “िवझव िल
ु गव, सनू नेलेस , िी एकव िब्दवने
तल
ु व दोर्ष शदलव नवही. त्यवचां े र् िवझे प्रवरब्ध, असे सिजनू पदरी
आलेलां तझु ां हे देिां प्रसवद सिजनू श्र्कवरलां. पि आतव िवत् तझु ी
िक
ां वच येतये रे बवबव. र्यवच्यव ियातीत िी यव पोरीच्यव सहव दिके

पढु े , तल
ु व थोडवही शर्चवर करवर्वसव नवही कव रे र्वटलव? कसां
आयष्ु य जगवर्ां शहने पढु े? श्रतु ी कवि करत नवही म्हिजे र्वचवही बदां .
अश्रवप जीर्वने कसां जगवर्ां िवझ्यवनांतर? दसु रां कोिी नवत्यवचां नवही.
िवझ्यव यव िेतवच्यव घरवपवसनू िेजवरही कोसभर दरू ! करवर्ां तरी
कसां?”
सई शदसविवसवने र्वढू लवगली. शतच्यव चेहऱ्यवर्रचां दैर्ी
श्ितहव्य फवरसां कधी शर्रलां नवहीच. शनसगवाच्यव कुिीत हे बवळ
त्यवतलवच एक घटक बनत गेलां . आनांदी बवईच्यव
ां लिवतही ही गोष्ट
यवयलव ही र्र्षा गेलां शतच्यव जन्सिवनांतर.
एकदव सईलव अगां िवत चटईर्र ठे र्नू त्यव कवही र्वचत
बसल्यव. कसव कोि जविे अचवनक दग्ां यव जोरजोरवत भांक
ु ू लवगलव.
शचििी ही जरव कका ि आर्वजवत ओरडतेय असव भवस त्यवांनव
झवलव. नकळत त्यवांचे लि सई कडे गेले पहवतवत तर एक िोठव
शर्ांचू सईच्यव अगदी पवयवजर्ळ आलेलव. बवईनीां झट्कन सईलव
उचलले. शर्च
ां ू त्यवच्यव िवगवाने शनघनू गेलव. दग्ां यव भक
ांु वयचव थवबां लव.
शचििी ही िवांत झवली.
िग त्यव लिपर्ु ाक पवहू लवगल्यव. सई ने दडु ू दडु ू पवर्ले टवकत
झवडवकडे जवर्े आशि झवडवची फवांदी अलगद सईकडे झक
ु वर्ी.

फुलवने आपली िवन र्ळर्नू शतच्यविी गजु करवर्े आशि सईची
खदु कन खळी खोल व्हवर्ी.
कधी एखवद्यव पिवने सरळ सईच्यव हवतवर्र येर्नू बसवर्े. रांगीत
पांख फडफडर्नू शतचे िनोरांजन करवर्े. र्वऱ्यवने िांदपिे र्वहून शतलव
जोजर्वर्े. शतनेही त्यव अलर्वर झोक्यवर्ां र गगांु त झोपनू जवर्े.
शतचे पवऊल पडण्यवपर्ु ीच गर्तवच्यव पवत्यवने हळूच एकव
बवजल
ु व झक
ु ू न आपली टोकदवर धवर किी करवर्ी.
बवई शर्चवर करू लवगल्यव. जर ही झवडे, पवने, फुले, पिी,
प्रविी, शबनवआर्वज शहच्यविी सधां वन बवधां ू िकतवत तर िी पि करू
िके न, िके न कव?
िग प्रयत्नपर्ु ाक त्यवही सईिी आांतररक सांर्वद करण्यवचव
प्रयत्न करू लवगल्यव. जसां त्यवनां व शतलव जर्ळ बोलर्वयचां
असल्यवस त्यव भवर्शनक पवतळीर्र ती जर्ळ आल्यवची भवर्नव
िनी शनिवाि करत. सरु र्वतीलव सर्यीने िनी िब्दच उिटे पटकन
आशि िग सधां वन बवधां लां जवयचां नवही. हळू हळू िब्दवनां व तडीपवर
के लां त्यवांनी. हळू हळू फक्त भवर्नव, िद्ध
ु भवर्नव उिलू लवगल्यव
आशि िग सई चां आशि त्यवांच सांधवन नीट जळ
ु ू लवगलां.

सई शनसगवाच्यव कुिीत प्रवण्यवांच्यव पिवच्ां यव, र्ृि र्ल्लरींच्यव
सिर्ेत हुदां डत बवगडत िोठी होत होती. प्रविी पिीही एकिेकवि
ां ी
त्यवच्ां यव खवस भवर्षेत बोलतवत. पि जिू शहच्यवबरोबर ते ही सगळे
िक
ू आांतररक सांर्वद करवयलव शिकले होते.
आतव शतचां असां खवस अनोखां, शन:िब्द अथवांग जवशिर्वनां ीच
फक्त भरलेलां जग शतच्यवसवठी अश्तत्र्वत आलां होतां.
पढु े कवय हव शर्चवर आनांदीबवई चक
ु ू न जरी िनी आलव तरी
हद्दपवर करू पवहत कवरि आतव तेही सई पयंत पोहोचू लवगले होते
थेट.
शर्चवर कळलव नवही तरी कवळजीची भवर्नव शतच्यवपयंत
पोहोचत होती. ती अिव र्ेळी सैरभैर होऊन त्यवच्ां यवकडे पवहू
लवगते हे त्यवच्ां यव लिवत आले होते.
एकदव िवकडवच
ां ी एक टोळी िेतवर्र आली. जर्ळपवस
दहवपांधरव िवकडवांची टोळी. िवकडां, िवकशडिी, त्यवांच्यव पोटविी
शपल्लां. यव झवडवर्रून त्यव झवडवर्र. कधी अांगिवपयंत ही यवयची
ही र्रवत.. परत ची ची करत उड्यव िवरत झवडवांर्र. एक शधटुलां तर
पवर पवयरीपयंत आलां. आनांदीबवईनवां कवळजी र्वटली, नक
ु तीच
के ळींची बवग उतरर्नू कांत्वटदवर िवके टिधे गेलव होतव घेऊन,
नवर्वलव कवही घड शिल्लक होते, िवकडवांनी त्यवर्रच तवर् िवरलव

होतव. पि आतव पवयरीपयंत आली म्हटल्यवर्र त्यव जरव कवळजीत
पडल्यव.
सई िवत् हसत होती. हवत पढु े करत होती. ते शधटुलां ही िग
पढु े आलां , सईचव हवत धरून हळूच तोंडवने चवटू लवगल.ां सईलव
गदु गल्ु यव झवल्यव. ती अशधकच हसू लवगली. कवही अांतरवर्रून
धव्तवर्लेल्यव आनांदीबवई, आशि अांगिवतनू त्यव शधटुल्यवची आई
, सवर्ध पशर्त्र्यवत एकिेकींचव अदां वज घेत उभ्यव होत्यव.
ते सईलव चवर्लां तर ही कवळजी आनांदीबवईनवां र्वटत होती.
िवकशडिीलवही आपल्यव बवळवलव इजव करे ल कव ही? असचां
र्वटत असवर्ां.
पि तेर्ढ्यवत त्यव शधटुल्यवने एक कोलवटां ी उडी िवरली नी ते
आपल्यव आईकडे गेलां. आनांदीबवईची
ां कवळजी सईपयंत पोहोचली
होतीच, ती ही िग त्यवांच्यव जर्ळ येऊन उभी रवशहली.
सईने सपु वतल्यव भईु िगु वच्यव िेंगव उचलल्यव र् ती त्यव
िवकशडिीकडे पळत सटु ली, भेदरून िवकडीि आधी उड्डविवच्यव
पशर्त्र्यवत सज्ज झवली पि नांतर सईची इच्छव शतच्यवहीपयंत
पोहोचली असवर्ी, ती थवांबली, शतने त्यव शधटुल्यवलव आपल्यव
पोटवपवसनू सोडर्नू सिोर ठे र्ले , ते ही िग लटु ू लटु ू चवलत
सईसिोर येऊन बसलां. सईने िेंगव सिोर ठे र्तवच कवही उचलनू

परत आईकडे पोबवरव के लव. िग हळू हळू सवर्ध पिे िवकडीि पढु े
आली. शतने िेंगव उचलल्यव र् िग िवत् शपल्लवलव घेऊन ती दरू
गेली.
सई हसत हसत त्यव दोघवक
ां डे पहवत बसली. आशि आनदां ीबवई
भरल्यव डोळ्यवांनी शतलव...
आज एक गोष्ट त्यव कळून चक
ु ल्यव होत्यव. शनसगवाकडून सई
लव कसलवही धोकव होण्यवची िक्यतव नव्हती!!!!
श्रतु ी आशि र्वचव जरी कवि करत नसले तरी अथवगां
जविीर्वांनी भरलेलव हव शनसगा सईलव परु े सव होतव !

७ न णदली वचने
”तू तेव्हवही िलव आर्डवयचवस जेव्हव िवझां असिां तझ्ु यव
गवर्ीही नव्हतां. शकत्ती िल
ु ी घोळकव घवलवयच्यव तल
ु व. कॉलेजचव
हीरो होतवस तू ! नवटक, गविां, सगळीकडे तझु ांच नवर्. अभ्यवसवतही
हुिवर. प्रोफे ससा पि फॅ न होते तझु े. िी लवबां नू च पहवयची तल
ु व.
र्वटवयचां एक नजर तरी टवकवर्ीस िवझ्यव शदिेने. नसु तव लवांबनू
शदसलवस नव, तरी एक ठोकव चक
ु वयचव िवझव. तल
ु व िवत् तेव्हव
िवझी खबरबवतही नव्हती. तू कवयि त्यव हवयफवय िल
ु ींच्यव
गरवड्यवत.”
“र्ेडी की खळ
ु ी त?ू त्यव ‘भवर्ल्यव’ कधीच नवही भवर्ल्यव
िलव. तू र्ेगळीच होतीस सगळ्यवांपेिव. शदसवयलवही, आशि
र्वगवयलवही. लवांबसडक र्ेिी चवलतवनव अिी कवही तवलवत
हलवयची की कलेजव खल्लवस. एक ठहरवर् होतव तझ्ु यवत.
तझ्ु यवकडे सरळ सरळ पवहण्यवची शहम्ित नव्हती कोिवची.
िवझीही. एक प्रकवरचव आब होतव तझ्ु यवत. तझु े बोलके िोठे डोळे
म्हिजे तर.. चक
ु ू न नजरे लव नजर शभडली तर त्यव खोल खोल
शनळ्यव कवळ्यव डोहवत बडु ू न परत र्रच येऊ नये असां र्वटवयचां.”
“इश्श्य! कवहीतरीच!”

“अहव! शकती छवन लवजतव येतां गां तल
ु व.”
“तरी शकत्ती शदर्स घवलर्लेस नसु तां बोलवयलवही? िग एक
शदर्स िीच बोलले धीर करून. फोन नांबर िवशगतलव तर तो ही
देतवनव शकती शर्चवर के लवस.”
“छे ग,ां िी नव परु तव बवर्चळूनच गेलो होतो. िनवत िवझ्यवही
होतां, तझ्ु यविी बोलवर्ां, परत भेटीसवठी कवही िवगा िोधवर्व. पि िी
कवही बोलण्यव आधी तचू बोललीस आशि िी कवय बोलवर्ां न
कळून गोंधळलोच.”
“िग िीच एकव कवगदवर्र िवझव नांबर शलहून शदलव. कसवबसव
घेतलवस कवगद, आशि शनघनू गेलवस. नांतर शकती शदर्स
टवळवयचवस िलव.”
“हो पि िग िीच फोनही के लव नव कवहीच शदर्सवांनी. घवबरट
होतो ग.ां कशिटिेंटची शभती र्वटवयची िलव.”
“निीब, के लवस फोन त्यवशदर्िी. नसतव के लवस तर? पढु ां
एर्ढां रविवयि घडलच नसतां म्हिव!”
“पि त्यवनांतरचे उरलेले कवही िहीने िवत् िांतरलेले होते.”
“हो नव, ते लवांब सगळ्यवांनव चक
ु र्नू बवईकर्रून भटकिां,
कटींग चहव दोघवत एकच कप घेऊन शपिां, पवर्सवत शभजिां आशि
खळ्
ु यव रोिॅटीक
ां कशर्तव शलहीिां, जगवतली सर्ोत्कृ ष्ट कशर्तव आहे

ही असां र्वटिां, रवत्ी रुिर्र आल्यवर्र परत आपल्यव गप्पव आठर्नू
गवलवतल्यव गवलवत एकटच हसिां, िैशत्िींनी शचडर्ि.ां ”
“शित्वांनी तर िलव र्वळीतच टवकलां कवही शदर्स. ‘कवय लेकव
गळवलव लवगलवस’ म्हिवले. पि त्यवच्ां यव नजरे तली सरळ सरळ
असयू व सख
ु वर्नू जवयची िलव. आपि अख्ख्यव जगवचे रवजे
आहोत असां र्वटवयचां तू बवईकर्र िवगे बसल्यवर्र.”
“िग परीिव झवल्यव आशि आपि परतलो आपवपल्यव गवर्ी.
त्यवनांतर तू गवयबच झवलवस. नव िेल, नव पत्ां, नव फोन. िवझे फोनही
उचलेनवस. नेहिी कोिीतरी दसु रच उचलवयच, आशि िग िलव
ठे ऊन द्यवयलव लवगवयचव. तेव्हव कवही िोबवइल फोन नव्हते नव
आत्तवसवरखे. िेललवही उत्तर नवही. िी आिवच सोडली होती.
आईबवबव लग्नवसवठी िवगे लवगले होते. तझु व कवही पत्तवच नव्हतव.
तझ्ु यव िनवत कवय आहे ते ही कळत नव्हतां. कवय सवांगिवर होते िी
घरी? िलव शर्सरलवस असच
ां र्वटलां िलव. “पि िी तझु वच,” असां
र्चन शदलां होतस त्यवचवच एक आधवर होतव िनवलव.”
“अग,ां आजवरी नवही कव पडलो गेल्यव गेल्यव. तवप इतकव की
सतत ग्लवनीतच असवयचो. िग र्ीकनेस प्रचांड. जरव बरव झवल्यव
झवल्यव तल
ु व फोन के लव.”
“पि तरीही अडचिी कवय किी आल्यव कव?”

“इकडे िी तल
ु व फोन के लव, आशि शतकडे बवबव त्यवांच्यव
शित्वलव िब्द देऊन आले की तझ्ु यवच िल
ु ीलव सनू करून घेईन.
त्यवांचे व्यवर्सवशयक सांबांध गांतु ले होते नव! िग सरू
ु झवलव आपलव
सांघर्षा. तझु व तझ्ु यव घरच्यवांिी, िवझव िवझ्यव.”
“तझ्ु यव आशि िवझ्यव घरच्यवांचां र्वगिां त्यवच्ां यव दृष्टीने बरोबर
होतां रे . तझु ी आशथाक सबु त्तव, आिची सर्ासवधवरि पररश्थती.
शिसिॅच र्वटत होतां त्यवनां व आपलां नवत.ां ”
“िग आपि पळून जवयचां ठरर्लां घरवतनू . पटत नव्हतां , पि
इलवजही नव्हतव.”
“ह!ां ” चहव टवकू?”
“नको. बस अिीच जर्ळ. बोलयु व.”
“बरां”
“आपल्यव दोघवांजर्ळ शिळून अर्घे २००० रुपये होते .कुठे
जवयचां, कवय करवयचां कवही िवहीत नव्हत.ां नव नोकरी होती, नव घर.
शकती बवलीि शनिाय होतव तो.”
“ह!ां ह्रदयवने शनिाय घ्यवयचां र्यच होतां आपल.ां खरच! शनघनू
२४ तवसही नव्हते झवले तर तुझे र्डील पोलीस घेऊन आले. सोबत
िवझेही बवबव.”

“ह!ां ििवत होत्यवचां नव्हतां झवलां. त्यवनांतर घरच्यवांचव शर्श्ववस
गिवर्लव आपि.”
“िलव तर घरवतनू बवहेर पडवयचीही बांदी होती. अगदीच कुठे
जवयचां तर बवबव, शकांर्व आई बरोबर यवयचे. कवहीच शदर्सवत लवबां
उत्तरे त रवहिवऱ्यव िवर्िीकडे रर्वनगी के ली िवझी. शतच्यव शदरवच्यव
ओळखीने एक ्थळ आलां. िल
ु वलव लग्न करून लगेच परदेिवत
जवयचां होत.ां त्यवलव घवई होती, यवनां व िवझी अडचि होत होती.
‘चट् िांगनी पट् ब्यवह’ करून िोकळे झवले.
तो खपू प्रॅक्टीकल होतव. िलव सर्ा कल्पनव शदली त्यवने.
परदेिवत सगळी कविां हवतवनेच करवर्ी लवगतवत. ती तयवरी हर्ी.
िवझी फवरिी िदत होिवर नवही हे ही सवांशगतलां. िलव शर्चवरलां
“तल
ु व परदेिवत रहवयलव आर्डेल कव?” िी नसु तीच िवन
हलर्ली. धड हो नवही धड नवही नवही. त्यवने हो अथा घेतलव.
आर्डले होते नव िी त्यवलव.”
“ह!ां कव नवही सवांशगतलस, िवझां दसु ऱ्यव िल
ु वर्र प्रेि आहे?”
“कसां सवांगिवर? तझ्ु यव र्शडलवांनी िलव भेटून सवांशगतलां होतां,
िवझ्यव िल
ु वचव नवद सोड. नवहीतर तझ्ु यव र्शडलवांची नोकरी नवही
रवहिवर! िवझे र्रपयंत हवत पोहोचलेले आहेत.”

“ह!ां र्वटलांच िलव! नवहीतर तू अिी हवर िवनिवरी नव्हतीस.
तझु ां लग्न झवल्यवचां कळलां आशि िी खचलोच! जगवर्सचां र्वटे नव.
दवरूच्यव आहवरी गेलो. पि िग सचु ेतव, बवबवच्ां यव शित्वची िल
ु गी,
शतनां सवर्रलां. िग लग्न झवलां शतच्यविीच. बवबवांिीही दरु वर्व किी
झवलव िग. आयष्ु य जगत गेलो... रवदर आयष्ु य जगर्त गेलां.”
“हो, आयष्ु यच जगर्त रवहीलां. आशि तो ही. त्यवच्यव
शटशपकल अशलप्त, पि जबवबदवर व्यक्तीित्र्विळ
ु ेच सवर्रले िी
आयष्ु यवत. पशहलां एक दीड र्र्षा ्र्त:च्यव के शर्लर्वण्यव
पररश्थतीर्र कीर् करण्यवत, झवलेल्यव अन्सयवयवशर्र्षयी
चरफडण्यवत घवलर्ली. िग एक शदर्स अचवनक लिवत आलां ,
‘चक
ु व कोिवच्यव? कोिवलव शििव? अन्सयवयच करतोय की
आपिही! आशि अन्सयवय सहन करिवरे आपिही, चक
ू च नवही कव
के ली?’ डोळ्यवांर्रचव पडदव झका न नवहीसव झवलव. िग िवत् अगदी
िनवपवसनू सांसवर के लव. त्यवनांतर लगेचच त्यवच्यविी पशहलां भवांडि
झवलां, भवडां ि शिटतवनव म्हिवलव , ‘आज खऱ्यव अथवाने िवझी
बवयको आहेस असां र्वटलां’. िलव भडभडून आलां रे ! तेव्हवपवसनू
अगदी ठरर्नू प्रेि करत गेले. दोन सोन्सयवसवरख्यव लेकी झवल्यव.
भरभरून जगलो नतां र िवत्.”

“ह!ां खरां सवांग?ू आत्तवही जळलोच, तू त्यवच्यवर्र प्रेि के लस
हे ऐकून.पि सचु ेतवनेही िलव कोरडव नवही रवहू शदलव. रसरसनू प्रेि
करवयलव शिकर्लां िलव शतने. शतचां सगळांच र्वगिां अगदी जीर्
ओतनू ! भवांडेलही शततक्यवच उत्कटतेने आशि प्रेिही तसांच. िल
ु गव
झवलव तेव्हवचव तर शतचव आनांद िी शर्सरूच िकत नवही कधी.”
“तू शतलव सवांशगतलस िवझ्यवशर्र्षयी?”
“नवही. पि शतलव िवहीत असवर्ां. कदवशचत बवबवांनी सवांशगतलां
असवर्ां. शतने कधीच शर्र्षय कवढलव नवहीपि.”
“ह!ां पररपक्र् असवर्ी िनवने.”
“त,ू सवशां गतलस कधी िवझ्यवशर्र्षयी त्यवलव?”
“नवही. लपर्वयचां म्हिनू नव्हे, पि नांतर गरजच उरली नवही.
िी सपां िू ा सिरस झवले त्यवच्यविी.”
“ह!ां ”
“चहव करतेच आतव. हर्ेत गवरर्व सटु लवय शकती. के व्हवचव
कोसळतोय पवऊस!”
“पर्ू ी शचांब शभजवयलव आर्डवयचां तल
ु व.”

“हो. अजनू ही पवऊस आर्डतोच िलव. तवसांतवस शखडकीतनू
पहवत बसते. इथे आल्यवपवसनू तर सवरखीच. दसु रां आहे कवय
करवयलव?”
“त,ू इथे कव? किी?”
“तो गेलव दोन र्र्षवंपर्ु ी. लेकी शतकडेच परदेिवत, त्यवच्ां यव
ससां वरवत रिल्यवत. िग िी इकडे परत येण्यवचव शनिाय घेतलव. सतां ष्टु ,
सिवधवनवने.एकटां रवहवण्यवपेिव ही सां्थव बरी र्वटली. सिर्य्क
लोकां भेटतवत. चवर गोष्टी बोलतव येतवत. पि िनवसवरखां जगतव ही
येत.ां हव दोन रुम्सचव प्लॅटच िवझां शर्श्व झवलय.”
“त?ू ”
“सचु ेतवलव ्ट्रोक झवलव र्र्षवापर्ु ी. डवर्ी बवजू अधू झवली.
िलव म्हिवली, सनु ेर्र भवर टवकून नवही जगवयचय िलव. आपि
र्ेगळे रवहू. िग अगदी र्ेगळे रवहण्यवपेिव ही स्ां थव बरी र्वटली.
म्हटलां तर ्र्तांत्, म्हटलां तर िदत शिळते असां. छवन चवललय
आिचां. जन्सिभर शतने भरपरू के लां, आतव िी करतो थोडां फवर. तिी
ती ही शहडां ू शफरू लवगलीय कवठी , र्ॉकर घेऊन”
“िग आज नवही आली?”
“आज सकवळीच कोितव तरी जनु व शसनेिव लवर्िवर होते
ऑशडटोररयि िधे, िैशत्िीबरोबर िॅडि शतकडे गेल्यव आहेत.”

“ह!ां हौिी शदसतेय!”
“हौिी, सांदु र, कलवर्वन, नेटकी....”.
“परु े की!”
“हवांहव,ां जळलीस नव, आतव शहसवब बरवबर!”
“बरां बरां! िग, कधी भेटर्तोस सचु ेतवलव?”
“अ,ां नको!”
“कव रे ?”
“अग,ां आधीची असती तर गोष्ट र्ेगळी होती. आतव जरव
हळर्ी झवलीय गां! त्यवतनू पर्ू ीसवरखां सगळां एकत् नवही करतव येत
आम्हवलव. सकवळचां भरवभर शफरिां, कधी टेकडी, कधी लवांब शफरत
जेर्वयलव जविां, ट्रीप्स नव जवि.ां कधी कधी म्हिते ‘िवझ्यविळ
ु े
अडकून पडलवस.’ अिवत तल
ु व भेटर्लां तर बवरीकसव ओरखडव
उिटेल िनवर्र, बोलवयची नवहीच कवही, िनवपवसनू ्र्वगत करे ल
तझु ां, पि कुठे तरी कवनकोंडी होईल. शतलव बवरीकिी बोच पि नवही
द्यवयचीय िलव.”
“लकी आहे रे सचु ेतव, िवझ्यवसवरखीच. ह,ां घे, गर्ती चहव
घवतलवय.”
“आठर्त होतां तल
ु व?”

“न आठर्वयलव कवय झवलां? शिर्वय त्यवलव शबलकुल
आर्डवयचव नवही कसलवही ्र्वद चहवलव. त्यवलव प्यअ
ु र चहवचव
्र्वद हर्व असवयचव. म्हिनू अशधकच आठर्वयचव गर्ती चहव!”
“ह!ां तू आतव त्यवच्यवच आठर्िी कवढत बसिवरे स कव?”
“असू दे रे . आतव आठर्िीच तर आहेत िवझ्यवजर्ळ. अरे
आपलां अख्खां आयष्ु य यव दोघवनां ीच तर व्यवपनू टवकल.ां तू आशि
िी फक्त रे ििी र्िवलव बवरीक जरीची शकनवर असते नव तसे उरलो
एकिेकवांसवठी. पि र्िवची उब, िऊसतू ्पिा ,हे त्यव दोघवांनीच
शदलां आपल्यवलव.”
“ह!ां खरय! चलव, शनघतो. आज सकवळीच अचवनक सिोर
आलीस आशि ....”.
“(हसते.) हो नव, आजही ठोकव चक
ु लवच िवझव एक, पि िळ
ू
ह्रदय त्यवचच झवलां रे कधीच.ां ”
“न शदलेली र्चनां शकती िन्र्ीपिे पवळली त्यव दोघवांनी.”
“बरां झवलां भेटलो ते, आयष्ु यभर सिजलां नव्हतां ते आज
उिगलां , थेट आत शिरलीत ती दोघां आपल्यव.
आतव त्यवांनव न शदलेली र्चनां आपि िवत् पवळूयव.”
“कधीतरी भेटू असेच, त्यवच्यव आठर्िी कवढवयलव, शतचां
कौतक
ु करवयलव.आशि एकिेकवांनव शचडर्वयलव.”

८ जािता राजा
“रवजन,् ििव असवर्ी, अिव ऐरिीच्यव प्रश्नवर्र सवरी
रवज्यसभव थवांबली असतवनव आपिवस असां तवतडीने आत
बोलवर्नू घेतलां. पि िलवही शततक्यवच िहत्र्वच्यव शर्र्षयवर्र
बोलवयचां होत.ां ही सतीची र्िां आिली होती. यद्ध
ु वर्र जवण्यवपर्ु ी
आपिच सर्ा रवण्यवांनव ती बहवल करवर्ीत.”
“हव कवय प्रकवर आहे रविीसरकवर? तिु च्यव सवरख्यव सजु वि
रविीस हे असे अशर्चवरी र्वगिे िोभत नवही. आम्हवस
शर्जयशतलक करवर्यवचव सोडून तम्ु ही सतीची र्िे िवगर्लीत?
शधक्कवर असो. तम्ु हीच अिी इथे हवर िवनलीत हे सर्ोपकिी झवले
तर सैशनकवांचां िनोधैया कसां खच्ची पडेल हे आम्ही तम्ु हवस
सवांगण्यवची गरज कव पडवर्ी परि? “
“खरय रवजन,् िवझां हे र्वगिां आपल्यवलव आततवयी पिवचां
र्वटिां सवहवशजकच आहे पि जे अटळ आहे त्यवची तयवरी करिां
हेच िहविपिवचां नवही कव? गप्तु हेर सांदि
े घेऊन आले , चौदव सहि
घोडे, एक सहि ऐरवर्त र् शकत्येक सहि सैशनक घेऊन ित्ू चवलनू
आलवय. चवरी बवजनू े आपि र्ेढले गेलोय. गडवर्र रसद फक्त एक
पांधरर्ड्यवची बवकी असतवनव आपि खल्ु यव िैदवनवत चवर हवत

करण्यवचव शनिाय घेतव आहवत. िग आम्ही रवण्यवांनी आिचे कताव्य
करण्यवची तयवरी नको करवयलव?”
“परि, आपि जवितव, पळपटु ् यवचां जीर्न जगण्यवपेिव
िौयवाने िृत्यल
ु व सविोरां जविां आम्हवस शप्रय आहे. आशि तरीही िी
िोहवत आम्हवस पवडू पवहतव? आपिवकडून आिची ही अपेिव
नव्हती .
आम्ही आपिवस पट्टरविीचव िवन शदलव ते आपले के र्ळ
सौंदया पवहून नव्हे तर आपल्यव बद्ध
ु ीित्तेने आम्हवस अशधक
आकशर्षात के ले म्हिनू . पि आज आम्हवस आिच्यव त्यव शनिायव
च्यव योग्यअयोग्यतेबद्दल िांकव र्वटवर्ी असे हे र्तान आहे आपले.”
“रवजन,् आपल्यव िनवत तिी िक
ां व आली हे योग्यच झवले.
आतव आम्हवस िोकळेपिवने बोलतव येईल. आपि अत्यांत कुिल
योद्धव, िौयवात आपलव हवत धरिवरव अजनू तरी जन्सिवलव आलेलव
नवही. जनशहत सतत आपल्यव िनवत अग्रेसर असते असे आपलव
ित्हू ी िवनतो. िग आज आपि एर्ढे ्र्वथी कसे झवलवत रवजन?् ”
(तवडकन उठत) “परि!. रविीसरकवर ... आपि एकव रवजविी
बोलत आहवत हे शर्सरू नकव.
आपली ही िजवल?”

“ििव असवर्ी िहवरवज, पि एर्ढव बलवढ्य ित्,ू सर्ा
िक्तीशनिी चौफे र र्ेढव देर्नू बसलव असतव, के र्ळ आपल्यव
िौयवाचे गोडर्े गवईले जवर्ेत म्हिनू असव आत्िघवतकी शनिाय
घेऊन तम्ु ही कवही िेकडव सैशनकवांनव घेऊन खल
ु े यद्ध
ु करू म्हितव,
यवच्यव पररिविवचव शर्चवरही आपल्यव िनवस शिर्त नवही यवसां
्र्वथा नवही तर कवय म्हिवर्े रवजन?् आपि के र्ळ योद्धव नव्हे तर
रवजे आहवत यवचव आपिवसां शर्सर पडलव म्हिवर्े कव? रवजवस
सर्ाप्रथि जनतेचे शहत िहत्र्वचे, त्यवसवठी त्यवचे िौया कविी यवर्े,
त्यवचे कौिल्य त्यवने र्वपरवर्े.
आज यद्ध
ु भिु ीर्र शकत्येक ित्पु िवतील सैशनकवांनव आपि
र्ीरगती द्यवल यवत कुिवच्यवच िनवत िांकव नवही पि त्यवचबरोबर
आपल्यवपैकी कोिीही परत येिवर नवही हे सवगां ण्यवस कोित्यवही
ज्योशतर्षवची गरज ही नवही. आपल्यव िवगे आम्हीच नव्हे तर सगळी
प्रजव पोरकी होईल. नसु तीच पोरकी नव्हे तर जवलीि ित्ू शतचे
लचके तोडेल . पन्सु हव कधीही यव रवज्यवचव तटु लेलव किव सवधां लव
जविवर नवही.
ित्च्ू यव यव हल्ल्यवलव ित्ु सद्दी पिवनेच उत्तर देिे योग्य हे
आपिही जवितव. पि आपलव अहां आपिवस तसे करू देत नवही.

आपल्यवसवरख्यव रवजवसिोर ्पष्ट बोलण्यवची शहम्ित आज
रवजसभेत कोिवकडेच नवही.
आपल्यव बवबतीत यद्ध
ु भिु ीर्र अनेक चित्कवर होतवत असे
रवजसभेचे िवनकरी र् प्रजव िवनते. बऱ्यवचदव अत्यतां कठीि
पररश्थतीतनू आचयाकवरकररत्यव आपि शर्जय शिळर्लवही
आहवत. पि कठीि पररश्थती र् अिक्य परर्थीतीतलव फरक
आपि ही जवितव र् िी ही जविते.
अांतीि शनिाय आपलवच असेल रवजन.् आपि जो शनिाय
घ्यवल त्यवत िी आपल्यवबरोबर असेन हे र्ेगळे सवगां वयलव नकोच.
परत एकदव ििव िवगते आपली, असे िधेच आपिवसां
रवजसभव सोडून यवर्े लवगले.”
“बरवच र्ेळ झवलव. रवजसभव खोळांबलीय. येतो आम्ही.”
परि चे डोळे अश्रांनु ी भरलेले. “रवजन.् .. म्हिजे आपि ...
शनिाय नवहीच बदलिवर कव? िग आम्हवस आपिवस एकर्वर पवहून
तरी घेऊ देत. आपल्यव िवगे आम्ही येऊच पि तरीही!”
“परि, आपि आम्हवस शर्जय शतलक करवर्व. यद्ध
ु तर
करूच. पि तम्ु हवस र्वटते तसे फुकवचव िौयवाचव अशभिवन

बवळगिवरे आम्ही नव्हे. एक र्ेगळीच खेळी आहे. शनशचांत असवर्े.
यवहून अशधक सवगां ण्यवस र्ेळ नवही.”
“पि डोळे पसु व बरां, नवहीतर थवांबव, आम्हीच पसु तो आिच्यव
अगां रख्यवने, हेच सदांु र छवप आम्हवस सतत तिु ची आठर्ि करून
देतील यद्ध
ु भिु ीर्र र् आश्व्तही करतील की कवही बरे र्वईट
घडलेच तर यव रवज्यवची धरु व सवांभवळण्यवस आिची परि सिि
आहे!”

९ @५०+
“तू हल्ली भयक
ां र बेजबवबदवर झवलवयस ्र्त:च्यव सेफ्टी
बवबत” शतचव ्र्र चवांगलवच चढलेलव.
“िख
ु वासवरखां बोलू नकोस कवहीतरी” अचवनक झवलेल्यव यव
शतच्यव र्वक्हल्ल्यवने शबलकूल डळिळून न जवतव त्यवचव
नेहिीप्रिविे प्रशतहल्लव!
“हो, ऐन सांध्यवकवळी शिट्ट कवळोखवत कवळव िटा घवलनू यव
हवयर्ेर्र दोन्सही बवजनू े र्वहिवऱ्यव र्वहनवच्ां यव नदीतनू चवलत
शनघवलेलव त,ू दीडिहविवच म्हिवयचव, आशि िख
ू ा आम्हीच”
आज ती ही इरे लव पेटलेली.
“बवर्ळटवसवरखां बोलू नकोस कवहीतरी” असां म्हित
असतवनवच एक बवईक र्वलव आदळतव आदळतव रवशहलेलव.
“घ्यव” शतचव शर्जयी हुक
ां वर!

“तझ्ु यव आचरट बडबडीिळ
ु े दल
ु ाि झवलां िवझां” त्यवची पवर
शचडशचड झवलेली.
“भले िवब्बवस” शतचां आगीत तेल.
हवयर्ेर्रच्यव सोसवयटीतलां फ्लॅटसदां भवातलां कवि सपां र्नू कवर
घरी पवठर्नू दोघां चवलत शनघवलेली.
“रवत्ी चल म्हटलां असतां शफरवयलव तर आली नसतीस. हजवर
कवरिां सचु तवत िग तल
ु व” त्यवचव करर्वद!
“इतर बवयकवांनव नर्रे व्यवयवि करत नवहीत म्हिनू त्वस
असतो, आशि आिचे र्ीर शनघवलेत पन्सनविी ओलवांडली तरी
पचां शर्शितली हवरवशकरी करवयलव” शतची टकळी चवलचू .
“शकतीही पोट सपवट शबपवट शदसलां नव तरी पवांढऱ्यव के सवांनव
िल
ु ी ‘कवकव’ ‘आजोबवच’ म्हितवत बरां! “

हे म्हिजे जखिेर्र िीठ.... छे छे डवयरे क्ट शिरचीच!
त्यवचव पवरव पवर सवतव्यव आसिवनवर्र. “एक िब्द बोलू
नकोस पढु े. सतत कटकट कटकट. च्यव** , उगवच चल म्हटलां
तल
ु व, एकटवच यवयलव हर्ां होतां, गप्प बस आतव, र्टर्ट नकोय
िलव. “
ती ही भडकलेली. िग अबोल्यवनेच घरवपयंतचव र्तव पवर.
“ज्यवचां करवर्ां भलां...... िवझां कवय नडलय.... करव हर्ां ते.....
दीडिहविे शटकोजीरवर्च हे.....”
शतची िनवतल्यव िनवत शचडशचड आशि जोडीलव पटु पटु !
रवत्ीची जेर्िां घश्ु ियवतच पवर! आजवआजी आशि िल
ु वचां ी
एकिेकवत गपु चपु नेत्पल्लर्ी! शबनसलय कवहीतरी!
रवत्ी शतलव प्रचांड झोप आलेली आशि त्यवलव टी व्ही र्र तद्दन
फवलतु दशििेतलव डब के लेलव शसनेिव पवहवयचव िडू . दोन र्ेळव

झोपिोड झवल्यवर्र ती उठून दसु ऱ्यव खोलीत उिी , रग घेर्नू ,
जवतवनव धवडकन बेडरूिचां दवर आपटून.
पहवटे सर्यीने त्यवचव हवत िोधतो शतलव.... ती दसु ऱ्यव
खोलीत. झोप उडतेच त्यवची. िग सकवळी टेकडीर्र जवयलव
नेहिीप्रिविे त्यवच्यव उठण्यवची र्वट पहवर्ी लवगत नवही. शतच्यव
आधीच तयवर.... अगदी नीकॅ प सकट.... अबोलव कवयि.
टेकडीचव फे रफटकव चपू चवप परू व. शतलव आज कवहीच नवही
पहवयचय. नव सयु ोदय, नव पिी, नव किळां... रपवरप चवलतेय नसु ती.
िग हळूच िवगनू येऊन हवत धरतो तो...... ती
आचयाचशकत.... पशब्लक रोिवन्ससच्यव पिू ापिे शर्रोधवत असिवरव
तो... चक्क हवतवत हवत घेऊन..... ???
पन्सनवसवत २ शिळर्ल्यवर्रही ऐन पांचशर्िीसवरखव एक ठोकव
चक
ु तोच शतचव,
नजरे च्यव कोपऱ्यवतनू बघते.... हसत असतो गवलवतल्यव
गवलवत... जवि हँडसि शदसतो तो असव शतलव, ती ही हसते िग,
गवलवतल्यव गवलवत.

तळव्यवांनी एकिेकवांनव “सॉरी” म्हटलेलच असतां. हवतवत हवत
धरून टेकडी उतरते जोडी. िग िवत् प्रॉम्टली हवत सोडून घरी.
आज ती शतलव आर्डत नसनू ही व्हॅशनलव कॉशफिेट घवलनू
कॉफी करते त्यवच्यव आर्डीची, दोघवांसवठी!

१० तू_आणि_मी
“ह!ां आतव िी ऑशफसलव जवते आशि तू ्र्ैपवक कर.
कवव्यव श्रेयसलव म्हिवली.
“ए, चल, चल! हॅट! असां नसतां कवही. बॉईजनी ऑशफसलव
जवयचां, गलासनी कुकींग करवयचां.”
“ए असां नवही बवबव! िलवपि जवयचय नव ऑशफसलव! िी
रोज रोज ्र्ैपवक कव म्हिनू करवयचव?”
“आम्ही बवस िग! आम्ही नवही खेळिवर जव!”
“ए, आजी, बघ नव गां, हव श्रेयस कसव करतोय!” कवव्यव
गवऱ्हविां घेऊन आजीकडे गेली.
श्रेयसने दविे गळ
ू घेऊन धिू ठोकली आपल्यव घरवकडे.
_____
“हॅलो, कवव्यव, कवलचव होिर्का के लवयस कव?”
“हो, अथवात! तझु व नवही नव झवलेलव?”
“पवठर् नव यवर र्ॉ ॲ र्र. िी फटवफट कॉपी करतो. ती नवयर
शिस फुकट नोट पवठर्ेल. िग िॉिची परत कटकट!”
“फुकट? तू होिर्का के लव नवहीस तर पवठर्िवरच!”

“ए तू आतव लेक्चर नको हां देऊस. पवठर् पटकन. कोि ते
बोअर कवि करत बसिवर?”
“हे िेर्टचां हवां ! परत नवही पवठर्िवर, तू करवयलव शर्सरलवस
तर!”
“हो गां! कळलां!”
________
“हवय!”
“हवय!”
“उद्यव येतेस नव?”
“कुठे ?”
“बवस कव? भवर् खवतेस कवय?िी सवडेसवतलव शपक करतो
तल
ु व. कवय?”
“िलवच कव?”
“म्हिजे कवय?”
“नपु रू लव ने! िक
ु ु ल लव ने!”
“ओह! असांय होय?हवहवहव!”
“असांय कवय?”
“कवही नवही कवही नवही.”

“बोल बोल!”
“कवही नवही गां!”
“िी येतोय सवडेसवतलव!”
“सवांशगतलां नव िलव नवही जििवर!”
“अरे , कवय भवर् खवते उगवच!”
“उगवच?”
“बरां बवई! प्लीज ये नव िवझ्यवबरोबर त्यव पवटीत. नपु रू आशि
िक
ु ु ल इतर र्ेळी ठीक आहेत गां! पि तिव क्लवसी नवहीत.”
“िवझ्यवसवरख्यव?”
“हो बये, तझ्ु यवसवरख्यव!”
“ह!ां ”
“येतोय िी उद्यव!”
_______
“िी िव,पव लव घेऊन घरी येतोय तझ्ु यव!”
“किवलव?”
“तल
ु व िवगिी घवलवयलव!”
“कवहीतरीच कवय?”

“त्यवत कवय आहे कवहीतरीच?”
“िलव नवही करवयचय लग्न तझ्ु यविी.”
“कवहीतरीच कवय?”
“त्यवत कवय आहे कवहीतरीच?”
“अग,ां लहवनपिवपवसनू आपि नर्रव बवयको होऊन खेळत
आलो.”
“िग?”
“िग कवय? आतव हे ठरलेलांच आहे नव तसां?”
“कोिी ठरर्लां?”
“िी.. म्हिजे, तल
ु वही िी आर्डतो नव?”
“श्रेयस, कवय आहे आर्डण्यवसवरखां तझ्ु यवत?”
“कवव्यव!!”
“नवही, सवांग नव! कवय आहे? तू ्र्त:िधेच इतकव रिलेलव
असतोस की दसु ऱ्यव कोिवलव जवगवच नवही तझ्ु यव शर्श्ववत. आशि
िलव नकोय असव जीर्नसवथी.”
“पि िग िवझ्यविी िैत्ी किी ठे र्लीस? ती नवही तोडलीस?”
“िैत्ीचां सशिकरि शनरवळां असतां अरे . िैत् असतांच तिु च्यव
सगळ्यव दोर्षवांसकट श्र्कवरण्यवसवठी. त्यवत कसलहां ी बधां न नसत.ां

करवर नसतो. तू ही ठे र्लीसच नव िवझ्यविी िैत्ी! आपले शर्चवर
सपां िू ापिे शर्रूद्ध असनू ही. पि आतव तू िलव गृशहत धरलसां तेही
एकव कवयिच्य नवत्यवत, हे कसां चवलेल?”
श्रेयस चवगां लवच शर्चवरवत पडलव!!

११ वर
रविच्यव र्डलवच
ां व अचवनक ह्रदयशर्कवरवने िृत्यू झवलव आशि
रविचां कुटूांब द:ु खवच्यव खवईत लोटलां गेलां. रवि तर पवर िुळवपवसनू
हवदरलव. कवहीच र्ेळवपर्ू ी आपल्यव बरोबर बसनू हसत खेळत
नवश्तव करिवरे आपले बवबव, अचवनक यव जगवतनू नवहीसे झवले.
यवलव कवय अथा आहे? असां कसां चवलेल?
कवहीतरी तोडगव कवढवयलवच हर्व.
िग रविने सगळे जनु े ग्रांथ धांडु वळवयलव सरु र्वत के ली. कसनू
तपवस सरू
ु के लव. र्वचनवचव सपवटव लवर्लव.
आशि िेर्टी त्यवलव एक सांदभा सवपडलव. खवत्ीलवयक
उपवय. अशतिय अर्घड, पि खवत्ीचव.
रविने सर्ा पर्ू ातयवरी के ली. र् त्यवने सवधनेलव सरु र्वत के ली.
घरच्यवनां व रविचव शजद्दी ्र्भवर् चवगां लवच पररचयवचव होतव.
त्यविळ
ु े कोिी कवही बोलण्यवचव प्रश्नच नव्हतव. पवहतव पवहतव
रविची तपचयवा कडक होत चवलली.

नवरवयिवने नवरदवकरर्ी यिरवजवांनव शनरोप धवडलव.
यिरवजवचव रे डव स्ु तवर्लव होतव. “कवय कटकट आहे? ही कवय
र्ेळ झवली िीटींग बोलर्वयची? तिु च्यव ऑगानवयझेिनिधे तिु ची
कवही पत आहे की नवही?” तो डवफरलवच यिरवजवांर्र!!
“अरे , सबरु ीने घे!” ते नरिवईच्यव ्र्रवत म्हिवले. “तल
ु व
िवशहत आहे नव सध्यवची श्थती? कोरोनव उद्रेकवनांतर भवरतवतनू
करोडोंिधे आत्म्यवनां व उचलतव येईल अिी अटकळ होती.
ब्रह्मदेर्वने सगळी तयवरी करून ठे र्ली होती. आलव आत्िव
तवबडतोप नव्यव िि
ु ीतनू कवढून, नर्व िवल पृथ्र्ीर्र
पवठर्ण्यवसवठीची सर्ा यांत्िव तयवर ठे र्ली त्यवांनी. पि कसलां कवय
शन कसलां कवय? िलव जेितेि लवख दीडलवख कच्चव िवल परु र्तव
आलव त्यवनां व. सवहवशजकच पत खवली झवली िवझी. आतव नोकरी
शटकर्नू ठे र्वयची तर शनदवन बोलर्ल्यवबरोबर हजर तर रवहवयलवच
लवगिवर नव?”
“ह!ां चलव! कुठून यिवचव रे डव झवलो असां झवलांय िलव!”
िेर्षिवयी अ्र््थपिे यव कुिीर्रून त्यव कुिीर्र र्ळत होते.
“अहो! जरव िवांत झोपवल कव? असे सवरखे हलत रवशहलवत
तर िलव नवही बवई पवय चरु वयलव जिवयचे. आशि िेलां हर्ेत
किवलव पवय चरू
ु न? कवय िोठे डोंगर पवलथे घवलतवय रोजचे?

इथचां तर लर्ांडलेले असतव सततचे!! िवझी िेली कांबर भरून येते
पवलथी िवडां ी घवलनू पोजिधे तवठ बसवयचां म्हिजे!” लक्ष्िी
तितिली!!
िेर्षिवयींची नजर ििभरच क्रुद्ध होत शनर्ळली. िग नेहिीचां
किवर्लेलां हसू चेहऱ्यवर्र आित ते म्हिवले, “िवांती लक्ष्िीदेर्ी!
िवांती! त्यव यिवची प्रॉडक्टीशर्टी किवशलची खवलवर्लीय! तो
ब्रह्मदेर् सतत िवझ्यव नवभीलव ढुिव देतोय. ्र्गालोकवची किी
नवचक्की होतेय र्गैरे कटकट करतोय. त्यवतनू त्यव भतू लवर्रील
िहवभवगवने कसली तरी तपचयवा चवलर्लीय. सगळीकडून नसु तव
त्वस आहे! तम्ु हवलव कवय जवतय म्हिवयलव, न्सयसु ते लॅर्ांडल्येल्ये
तर ॲसतव..... ! ह!ां ”
यिरवज हवत जोडूनच आत आले. तोंडवर्र अगदी कसनसु ां
हस!ू त्यवांनव पवहून लक्ष्िीदेर्ींनी नवक िरु डलांच! यिरवजवांनव खरांतर
प्रचांड रवग आलेलव. पि सवांगतवत कोिवलव. शनिटू उभे रवशहले.
“कवय यिरवज? कवय हवलहर्वल? “
“ठीक आहे देर्वशधदेर्! “

“ठीक आहे? अहो ब्रह्मदेर्वनां व तम्ु ही कच्चव िवलच परु र्लव
नवही तर ते शर्श्वशनशिाती करिवर किी? यिरवजवच्ां यव नवकतेपिविळ
ु े
टनाओव्हर परु तव बोंबललवय असव ओरडव करतवहेत ते. “
“ह!ां ह!ां हो जरव गशित चक
ु लय खरां! भवरतवतनू भरपरू आत्िे
िवल उचलतव येतील म्हिनू होतव नव्हतव तो सगळव ्टवफ िी
जय्यत तयवर ठे र्लव. पि शतथल्यव लोकवांनी गशनिी कवव्यवने आिचे
सगळे प्लॅन धळ
ु ीलव शिळर्ले.”
“ह!ां आशि तो कोि िवनर् तपचयेलव बसलवय? भगां
करण्यवसवठी कवही प्रयत्न र्गैरे करवल की नवही? “
“ह!ां हो! हो! कवलच बवतिी कळली िलव! “
“यिरवज! पर्ू ीचव जोि रवशहलव नवही तिु च्यव कविवत. करव
कवहीतरी! इतर बरे च इटां रे ्टेड आहेत यव पो्टसवठी.”
“िी शनष्ठवर्वन अशधकवरी देर्वशधदेर्वचां व. एक सांधी द्यव.”
“ठीक आहे. गरज पडली तर नवरदवची िदत घ्यव.”
“हो, हो, येतो िी!”
“नवरवयि नवरवयि!”

रविने डोळे उघडले. नवरद िनु ी प्रसन्सन चेहऱ्यवने सिोर उभे.
रविने उठून नि्कवर के लव.
नवरदवांनी “आयष्ु यिवनभर्!” असव आिीर्वाद शदलव. “बोल
र्त्सव! कव तप्यव करतो आहेस? कवय आहे िनवत?”
“िलव यिरवजवांनव प्रसन्सन करून घ्यवयचे आहे. त्यवांच्यवकडून
िलव र्र हर्व आहे.”
“कसलव र्र हर्व आहे?”
“तो िी त्यवांनवच सवांगेन.”
“हरकत नवही. पि तल
ु व यिरवज शकती चतरु आहेत िवशहत
आहेत नव? त्यविळ
ु े जो कवही र्र िवगिील तो नीट शर्चवर करून
िवग. नवहीतर एर्ढी के लेली तप्यव र्वयव जवयची. यिरवज तल
ु व
र्र देतवनव कवहीतरी पळर्वट नक्की कवढिवर”
रवि शर्चवरवत पडलव.
नवरद म्हिवले “तझु ी तप्यव देर्वशधदेर् श्रीशर्ष्िू नव सिजली,
म्हिनू त्यवांनी िलव तझ्ु यव िदतीलव पवठर्ले. पि िलव तझ्ु यव
इच्छे शर्रूद्ध िदत नवही करतव येिवर. चलव, चवलू दे तझु ी तप्यव.
यिरवज शनघवलेच असतील इकडे यवयलव. र्र िवगतवनव फसगत
होऊ देऊ नकोस.
नवरवयि नवरवयि!”

“थवांबव िनु ीर्र! िलव तिु च्यव िदतीची गरज आहे.”
नवरदवच्यव चेहऱ्यवर्रची प्रसन्सनतव कै क पटींनी र्वढली.
“िनु ीर्र, िवझे र्डील अचवनक िृत्यू पवर्ले. तेव्हव िी
शर्चशलत झवलो. घरदवर हवदरून गेले. िलव िवझे िरि कधी, र्
कसे येिवर हे आधीच कळवर्े अिी िवझी इच्छव आहे. िी हवच
र्र िवगिवर आहे.”
नवरद िनु ी गवलवतल्यव गवलवत हसले.
“ह!ां तप्यव फवर िोठी आहे र्त्सव तझु ी. नसु तव कधी र् कसव
ित्यू येिवर हे जविनू घेण्यवपेिव तू तो तझु व तल
ु व ठरर्तव यवर्व असव
र्र कव नवही िवगत?”
“असां येईल िवगतव?”
“न यवयलव कवय झवलां? एर्ढी तप्यव करतो आहेस. शिर्वय
िवगतवनव भरपरू िवगवर्ां. िग थोडसां शिळतां. तेव्हव आतव हव शर्चवर
कर की िृत्यू कसव हर्वय तल
ु व? के व्हव हर्वय? अचवनक, तझ्ु यव
र्डलवांसवरखव? की अपघवती िृत्य?ू की हळूहळू, आधी व्यवधींनी
पर्ू ासचू नव देऊन? भरपरू िवरररीक हवलअपेष्टव होऊन? जर्ळच्यव
लोकवनां ी तझ्ु यव जवण्यवची इच्छव करून? र्वट पवहून?”

रवि शर्चवरवत पडलव. त्यवच्यव नजरे सिोर त्यवचे जजार झवलेले
िरीर शदसू लवगले. जर्ळची िडां ळी कांटवळून डोक्यवलव हवत लवर्नू
बसलेली शदसू लवगली. त्यवने जोरजोरवत नकवरवथी िवन हलर्ली.
“शकांर्व तू असां कव नवही करत? भरपरू आयष्ु य िवगनू घे! शकांर्व
त्यवपेिव अिरत्र्च कव नवही िवगत?”
रवि एकदिच हुिवरलव. “असव र्र शिळेल?”
“अरे , तू शर्चवरपर्ू ाक शनगोशिएट के लां पवशहजेस. पि कवय
हर्य ते िनविी नक्की ठरर्. शिधव िन नको. बघ ह!ां सिजव, तू
हजवर र्र्षवंचां चीरतरूि आयष्ु य िवशगतलांस, आशि िग अचवनक
िृत्य,ू तर कसां होईल? म्हिजे बघ तझ्ु यव पढु च्यव दहव शपढ्यवांचव तू
सविीदवर असिील. तझु ी नवतर्डां ां, पतर्डां ां सगळे तझ्ु यव
डोळ्यवांसिोर जन्सि तर घेतीलांच, पि त्यवांचां सांपिू ा आयष्ु य तल
ु व
पवहतव येईल. अथवात त्यवांचे िृत्यहू ी पवहवर्े लवगतील िवत्. तल
ु व
शिळवलेलां हजवर र्र्षवंचां चीरतरूि आयष्ु य त्यवांनव खटके ल कव रे
कदवशचत?”
नवरदवने हळूच शपल्लू सोडलां.
रविचव िगविी हुिवरलेलव चेहरव एकदि कवळर्ांडलव. “िवझ्यव
शप्रय बवयकविल
ु वच
ां ेही िृत्यू िलव पवहवर्े लवगतील.” तो हतवि होत
म्हिवलव.

“हो, ते तर पवहवर्े लवगिवरच!”
“िी फक्त िवझव िृत्यू कधी होिवर आशि कसव होिवर एर्ढांच
जविनू घेण्यवसवठी तप्यव करत होतो, िी तेर्ढांच िवगेन.”रवि
शचडून म्हिवलव.
“नवरवयि! नवरवयि! ह!ां असां म्हितोस! बरां तसां तर तसां! पि
यिरवजवने तल
ु व एकदव कव हे सवशां गतलां की िग कवय होिवर?”
“कवय होिवर?”
“ शर्िेर्ष कवही नवही. फक्त सवांशगतल्यव ििवपवसनू तू त्यव
ििवचवच शर्चवर करकरून कष्टी होिवर! तो शदर्स फवर दरू असेल,
तर कदवशचत कवही र्र्षा तू सख
ु वने घवलर्िील. पि िग तू सतत त्यव
शदर्सवचवच शर्चवर र् भयवने तझु े रवशहलेले शदर्स, िशहने, र्र्षा
व्यतीत करिील.”
रवि किवलीचव हवदरलव. “िनु ीर्र, तम्ु ही म्हिवलवत की
यिरवज यवयलव शनघवलेत. िी आतव कवय करू? िलव कसलवच र्र
नकोय! चक
ु लच
ां िवझां, िी अिी तप्यव के ली ते.”
“नवरवयि! नवरवयि!”
“लर्कर सवांगव िनु ीर्र!”
“तू नीघ इथनू लगेच! िी पवहतो यिरवजवनां व कवय सवगां वयचां
ते!”

रविने नवरदवांनव नि्कवर के लव र् तो पळत सटु लव घरवकडे.
झवडविवगे लपनू बसलेलव यिरवज बवहेर आलव.
“तझु े खपू उपकवर झवले नवरदव!”
“नवरवयि नवरवयि!”नवरद अदृश्य झवले.
रे ड्यवने तोंडवतली गर्तवची कवडी तच्ु छतेने थक
ांु ली.
“ह!ां चलव आतव!”
“चल बवबव,”दिलेलव यिरवज म्हिवलव.

१२ नातीगोती
त्यवची िोटरसवयकल र्वयर्ू गे वने शनघवली होती. कसहां ी करून
त्यवलव पोहोचवयचांच होतां. र्डलवांनव भेटवयचांच होतां. ससु वट र्ेगवने
तो शनघवलव होतव. अचवनक चवक र्ळलां आशि तो कोसळलव.
कवही िि नसु तव अधां वर!
िग कवही र्ेळवने जवग आली, र्डलवांनव िेर्टचां, ते
शनघण्यवपर्ू ी भेटवयचय, हव एकच शर्चवर िनवत!
तो एकदवचव धवपव टवकत फलवटवर्र पोहोचलव. धवर्नू धवर्नू
छवती भरून आलेली. ही.. गदी उसळलेली. कसां िोधू बवबवनां व?
रडर्ेलव झवलव.
बवबव िवझ्यवजर्ळ होते तोपयंत त्यवच्ां यव िनवसवरखी एक गोष्ट
के ली नवही िी. आशि आतव शनघवलेत, तेव्हव जीर् तळिळतोय
िवझव.
शििि घे म्हिवले, िी नोकरीधांद्यवत पडलो.
त्यवच्ां यव शित्वची िल
ु गी करून घे म्हिवले, िी लर्िॅरेज के ल.ां
त्यवांनव सगळां घर एकत् बवांधनू ठे र्वयचां होतां, िी र्ेगळव
रवशहलो.

सगळी भवर्ांडां त्यवांच्यव आज्ञेत, िी बांड के लां.
“बवबव..... “ त्यवने आता सवद घवतली ह्रदयवपवसनू , एकदव,
दोनदव.
अचवनक चवर जि थवांबले. र्ळले. हवत पढु े करून त्यवच्यवकडे
येऊ लवगले. त्यवलव कर्ेत घेण्यवस सरसवर्ले! डोळ्यवांत पविी
आिनू “िवझ्यव बवळव...” असां म्हित ते पढु े पढु े येऊ लवगले.
तो िवगे सरकलव एकदि!
्टेिनिव्तर आलव. हव म्हिवलव “िी िवझ्यव बवबवांनव
िोधतोय.”
“हवकवरलस कव?”
“हो!”
“िग? “
“हे र्ेगळेच लोक आहेत.”
“परत नीट हवक दे बरां.”
त्यवने परत पक
ु वरलां, अशधक अशधरतेने, उत्कटतेने!
आसपवस पवहत होतव, तर फलवटवच्यव दोन्सही बवजनांू ी शकत्येक
जि हवत पसरून आले, “िवझ्यव लेकरव” म्हित! कवही प्रेिवने,
कवही त्र्ेिवने, कवही अगशतकतेने.

कवही सवधेसधु े, कवही श्रीितां ी कपड्यवत, कवही खवनदवनी,
कवही अगदी शभकवरडे! त्यवचे र्शडलही होते त्यवत. पि हे कोि
बवकीचे?
तो भवबां वर्लव. ्टेिनिव्तरकडे पवहू लवगलव.
“हे सगळेच बवप तझु े! र्ेगर्ेगळ्यव कवळवतले.”
“पि िलव फक्त हे एकच आठर्तवहेत. िलव हेच फक्त हर्ेत.”
“तसां नवही होिवर! शिळवयचे तर सगळे शिळिवर! नको
असतील तर सर्वंनव िोकळां कर! म्हि सांपलव तिु चव िवझव
सांबांध!”
तोपयंत ती सगळी िविसां अगदी जर्ळ आलेली, हवतवने ओढू
ओरबवडू लवगलेली.
“सांपनू च जवईन िी!”धव्तवर्नू म्हिवलव.
्टेिनिव्तर हसलव.
“तसव सांपलवस तेव्हवच तर इथे पोहोचलवस. आतव तुलव
सांपर्वयचय सगळां, तरांच सांपेल.”
अगदी शनकरवच्यव ििी तो म्हिवलव, “सांपलव तिु चव िवझव
सांबांध!! व्हव िोकळे आशि िलवही करव!”

सगळे ििवत िवांतवर्ले! आपवपल्यव िवगवाने एक एक करत
शनघनू गेले.
हव ही िग िवांतपिे शनघवलव!!
तळटीप : िेरी टॅबोर यवच्ां यव " To thine own self" यव
प्ु तकवतील एकव भवगवर्र आधवररत.

१३ तो_आत्ता _इथे_नाही
“हॅलो, सरु े ि, अरे जीर्नलव भेटलवस कव एर्ढ्यवत?”
“नवही रे . बरे च शदर्स झवले, शदर्स कवय र्र्षाच खरां तर. फोन
र्र बोलिां झवलां होतां िध्यतां री. बस तेर्ढच. कव रे ?”
“िलव र्वटतां तू एकदव भेटून यवर्ांसां त्यवलव.”
“कव रे ?”
“अरे त्यवचव एक अगदी जर्ळचव शित् गेलव िध्यांतरी.
तेव्हवपवसनू फवर बदललवय तो. फवर िनवलव लवर्नू घेतलय त्यवने.
तू ही त्यवचव जर्ळचव शित् आहेस. तल
ु व भेटून सवर्रे ल कदवशचत.”
“हां ! फोनर्र म्हिवलव िलव की अगदी जर्ळचव शित् गेलव.
जवईन र्ेळ कवढून. बरां झवलां सवांशगतलांस ते.”
िग िी जरव सर्ड कवढून गेलोच भेटवयलव जीर्नलव.
जोिव म्हिवलव तसव जीर्न खरांच खपू खगां लेलव शदसलव
िलव. डोळे पवर आत ओढलेले. पवर रयव गेली होती शबचवऱ्यवची.
िलव पवहून बरां र्वटलेलां शदसल चेहऱ्यवर्र. चहव पविी झवल.ां

ख्यवली खि
ु वली शर्चवरून झवली. िग िी जरव फ्रेि व्हवयलव
गे्टरूि िध्ये गेलो. फ्रेि होऊन परत हॉल िध्ये येत असतवनव एक
जि जीर्नच्यव खोलीतनू बवहेर पडलव. िी ओळखत नव्हतो
त्यवलव पि चेहरव पवशहलेलव र्वटत होतव.
िलव पवहून िवन हलर्त म्हिवलव, "तो आत्तव इथे नवही " असां
म्हिनू िी कवही बोलवयच्यव आतच शनघनू गेलव. िलव फवर आचया
र्वटलां. कवही शिशनटवांपर्ू ीच िी जीर्नलव त्यवच्यव खोलीत भेटून
बवहेर आलो होतो. ‘एर्ढ्यवत कुठे गेलव असेल? कवही म्हिवलवही
नवही.’ त्यव िविसवचां कवही िहत्र्वचां कवि असवर्ां. फवर फवर
नवरवजीने िवन हलर्त गेलव होतव तो. जीर्नलव यवशर्र्षयी
सवांगवयवलव हर्ां, असां िनविीच म्हित िग िी जरव गवर्वत
फे रफटकव िवरवयलव बवहेर पडलो.
रवत्ी डवयनींग टेबलर्र जीर्न भेटलव तेव्हव िी त्यवलव म्हटलां,
“तू कुठे गेलवस अचवनक? एक िविसू तल
ु व भेटवयलव येऊन गेलव.”
जीर्न आचयवाने म्हिवलव, “छे , िी कुठे च नवही गेलो. इथेच
तर होतो.”

“अरे , तो तझ्ु यव खोलीतनू च बवहेर येऊन म्हिवलव की तू
नवहीयेस. िग िी गवर्वत एकटवच फे रफटकव िवरून आलो.”
जीर्नलव चवांगलच आचया र्वटलेलां शदसलां. पि तो पढु े कवही
बोललव नवही.
िग परत इकडच्यव शतकडच्यव गप्पव करत असतवनवच िधेच
तो गप्प झवलव आशि आपल्यवच शर्चवरवत गांतु लव. पढु चां जेर्ि
िौनवतच पवर पडलां िग. िी ही दिलो होतो प्रर्वसवने. लर्कर
झोपवर्े म्हिनू जीर्नची रजव घेऊन िी शनघवलो. तो ही बरां म्हिवलव.
दसु ऱ्यव शदर्िी सकवळीच तो िविसू परत हॉलिधनू बवहेर
पडतवनव शदसलव. िवझी चवहूल लवगतवच र्र शजन्सयवकडे तोंड करून
म्हिवलव, "तो आत्तवही इथे नवही ". आशि िग बवहेर पडलव. िी
त्यवलव हवक िवरून नवर् तरी शर्चवरवर्ां म्हिनू घवईघवईने शजनव
उतरून आलो, पि तो तेर्ढ्यवत शनघनू गेलव होतव.
िी िवझव नवश्तव चहव र्गैरे आटोपनू ्टडीकडे गेलो, कवही
र्वचवर्ां म्हिनू , तर जीर्न शतथल्यव खचु ीत बसलव होतव. पवय

सिोर टेबलर्र होते. नजर िन्सू यवत होती. सर्ा्र् गिवर्ल्यवचे भवर्
चेहऱ्े यवर्र होते. िलव पोटवत गलबलनू आल.ां ‘इतकव शजदां वशदल
शित् हव िवझव, नेहिी सगळ्यवांनव हसर्िवरव, र्वतवर्रि आनांदी
ठे र्िवरव, हर्वहर्वसव र्वटिवरव, कवय दिव करून घेतलीय यवने.’
“जीर्न, सवर्र ्र्तःलव. कवय दिव करून घेतलीस ्र्तःची!
जविवरव गेलव. द:ु ख होिां ्र्वभवशर्क आहे. पि असां आयष्ु य र्वयव
घवलर्नू कसां चवलेल?”
“फवर जर्ळचव शित् होतव रे िवझव. कधीही यवयचव आशि
आम्ही तवसांतवस गप्पव िवरवयचो. कधी कवही कविां एकत् करवयचो.
कधी ट्रेक लव जवयचो. कधी शफरवयलव. िलव त्यवच्यवशिर्वय
आयष्ु यवत कवही रविचां नवही असां र्वटू लवगलय.”
िग तो परत आपल्यवच कोिवत गरु फटलव. िलव कवळजीच
र्वटू लवगली त्यवची. ‘कसव बवहेर कवढवर्व त्यवलव?’
“जीर्न अरे तो िविसू परत येऊन गेलव रे . आशि तू नवहीस
म्हित गेलव.”
“कधी?”

“हे कवय आत्तवच कवही र्ेळवपर्ू ी. आशि तझु ां घर त्यवच्यव
चवगां लच पररचयवचां असवर्.ां कवरि सरवईतवसवरखव र्वर्रत होतव
तो.”
जीर्न चवगां लवच आचयाचशकत झवल्यवसवरखव शदसलव यवर्र.
“िी तर इथेच आहे. िग िी नवहीय असां कव सवांगतोय तो ?”
एकदोन शदर्स असेच गेले. िवझी परतण्यवची र्ेळ झवली
होती. रवत्ी िेर्टचां जीर्नलव सिजर्वर्ां असां िी ठरर्लां होतां. ‘इतर
कोिीही शकतीही सिजवर्लां तरी ्र्तः जोपयंत जीर्न यवतनू बवहेर
पडण्यवचव प्रयत्न करिवर नवही तोपयंत कोिीच कवही करू
िकिवर नवही,’ िी िनविी शर्चवर करत होतो.
िी तयवर होऊन खवली हॉलिध्ये आलो. आज आम्ही दोघे
बवहेरच जेर्वयलव जविवर होतो. शजन्सयवचव तोंडविीच तो िविसू परत
िलव भेटलव. िवन हलर्त म्हिवलव, “आत्तवही तो इथे नवहीच. तो
आत्तव इथे रवशहलव तर शकती बरे होईल.” इथे आत्तव यव िब्दवांर्र
जोर देत तो म्हिवलव.
“अहो, थवांबव. तो कपडे बदलत असेल. िी सवांगतो तम्ु ही
आल्यवचां.”

“कवही उपयोग नवही. तो इथे नवहीच आहे. िी आत्तवच र्र
त्यवच्यव खोलीत जवऊन आलो.”
िी इतकव आचयाचशकत झवलो की कवही बोलवयलव सचु लचां
नवही. तो तेर्ढ्यवत शनघनू ही गेलव.
िी बवहेर जवऊन तो असेल तर त्यवच्यविी बोलवर्े यव उद्देिवने
गेलो पि िलव तो लवांब गेटच्यव बवहेर पडतवनव शदसलव. चवांगलीच
चटु पटु लवगली.
कवही र्ेळवने जीर्न आलव तेव्हव िी म्हटलां, “अरे तो िविसू
पवर तझ्ु यव खोलीपयंत जवऊन आलव. कुठे होतवस तू ?”
“कवहीही कवय?आपलां जवयचां ठरल्यवर्र िी खोलीत कपडे
बदलनू बसलोच होतो इतकव र्ेळ. हव िविसू कोिी चोर र्गैरे तर
नवही?”

“नवही रे . तो तल
ु व आशि घरवलव चवांगलवच ओळखतो. अगदी
सरवईतवसवरखव र्वर्रतो तझ्ु यव घरवत. जर्ळच रवहविवरव तझु व कोिी
शित् असवर्व.”
अचवनक जीर्न चव चेहरव बदललव. “नवही रे , आतव तसव
कोिी नवही. जो होतव तो तर गेलव.”
िग तो गप्पच झवलव. ठरर्ल्यवसवरखे आम्ही बवहेर गेलो
जेर्वयलव पि जीर्न आपल्यवच नवदवत होतव. त्यवचव शित्
गेल्यवपवसनू तो असव झवलव असवर्व. बरवच र्ेळ तो त्यवच्यव
आठर्िींिध्येच रििवि व्हवयचव आशि आतव तो नवही ही जविीर्
झवली की द:ु खी व्हवयचव. आयष्ु य जगवयलव शर्सरलव होतव तो.
दसु ऱ्यव शदर्िी पहवटेच िी जीर्नचव शनरोप घ्यवर्व आशि
त्यवलव कवहीतरी सिजर्वर्ां िेर्टचां म्हिनू त्यवच्यव खोलीत गेलो
तर जीर्न गडु घ्यवत िवन खपु सनू हिसनू हिसनू रडत होतव, आशि
तो िविसू त्यवच्यव डोक्यवर्रून,पवठीर्रून हवत शफरर्त होतव. िलव
एकदि पढु े जवर्ांसां र्वटेनव. फवर जर्ळची व्यक्ती असवर्ी. िग िी
बवहेर आलो. कवही र्ेळवने तो िविसू ही बवहेर आलव.
िवझ्यवकडे पवहून म्हिवलव, “हव शकती शदर्स असवच पढु े िवगे
झल
ु त रवशहलवय? त्यवने र्तािवनवत जगवयलव हर्ां. शकती शजांदवशदल

होतव जीर्न. आनांदी, हसरव, हर्वहर्वसव. त्यवने तसच रवहवयलव
हर्.ां सवगां व त्यवलव िी शकतीदव त्यवलव भेटवयलव येतो, पि तो
नसतोच इथे िलव भेटवयलव. त्यवने आनांदवने जगवयलवच हर्ां.” िग
तो एक आनांदी हसू हसलव आशि अांधवरवत बवहेर शनघनू गेलव.
िी जीर्नच्यव खोलीत गेलो, तो आतव रडत नव्हतव. पि
हवतवतल्यव फोटोकडे पवहून कवहीतरी पटु पटु त होतव. “िवझ्यव शप्रयव
शित्व शकती बहवर होती जेव्हव तू होतवस. आतव तझ्ु यवशिर्वय हे
शजिां िृतप्रवय आहे.”
नकळत िवझी नजर फोटोकडे र्ळली. िी दचकलोच ििभर.
फोटो त्यव िविसवचवच होतव. जो आत्तवच एक दैर्ी आनदां ी हसू
िलव देऊन शनघनू गेलव होतव.
हव कसलव दैर्दशु र्ालवस होतव? जीर्न ज्यवच्यव आठर्िीने
िरिप्रवय आयष्ु य जगत होतव तो िवत् के व्हवच आनांदवने पढु े
जवऊनही के र्ळ जीर्नलव परत एकदव जगण्यवची आकवांिव
देण्यवसवठी परत परत येत होतव.
जीर्नलव िी हे सिजवर्ण्यवचव प्रयत्न के लव, पि तो िवझ्यवर्र
प्रचांड सांतवपलव, जेव्हव िी म्हटलां की “तझु व शित् आनांदवत आहे,

तो पढु े शनघवलवय, पढु च्यव प्रर्वसवलव, पि तू िवत् अडकलव आहेस
भतू कवळवत.” त्यवने िलव शतथनू जवयलव सवशां गतले. परत कधीही
िलव भेटू नकोस असांही म्हिवलव.
िी शतथनू शनघवलो.
कवही शदर्सवांनी िलव जीर्नचव फोन आलव. त्यवने
कळकळीने िवफी िवशगतली. “तू गेल्यवर्र िी बरवच शर्चवर के लव,
िी त्यव फोटोलवच िवझी सर्वात शकिती र््तू सिजत होतो. आशि
यवसर्वात िवझां आयष्ु य जगवयलवच शर्सरलो होतो. िवझ्यव आांनदी
शित्वलव हे सहन नव्हतच होिवर कधी, हे िवत् पिू ा शर्सरून गेलो
होतो. शिर्वय तो र्तािवन कवळवत िलव भेटण्यवसवठी येत होतव पि
िी भतू कवळवतच होतो, कसव भेटिवर त्यवलव? तू गेल्यवर्र िवत्
त्यवचां अश्तत्र् िलव अनेकदव जविर्लां. िवझी त्यवलव भेटण्यवची
आस भवगली आशि भतू कवळवच्यव जवळ्यवतनू िी िक्त
ु झवलो.
थँक यू !
तळटीप : िेरी टॅबोर च्यव " To thine own self" यव
प्ु तकवतील एकव भवगवर्र आधवररत.

सौ. मधू शिरग ांवकर य ांची ई स शित्यवरील इतर पस्ु तके

कव्हरवर वललक करताच पुस्तके उघितील

ई साखहत्य प्रखतष्ठानचे हे १३ वे वर्क.
सौ. मधू खिरगाांवकर याांचे ईसाखहत्यवर हे पाचवे
पुस्तक.

सौ. मधू वशरगावां कर एक नामवतां लेवखका आहेत. अनेक
वनयतकावलकाांतनू त्याांच्या कथा व इतर सावहत्य प्रकावशत होत असते.
त्याांची वलखाणाची शैली प्रासावदक आहे. एखाद्या वचत्पटाप्रमाणे
त्याच्ां या कथा उलगित जातात, त्याही त्या त्या प्रसगां ानरू
ु प रस, रांग,
स्वर, गांधासह. त्याांच्या कथा गूढ असल्या तरी अांधश्रद्धा जोपासणार्या
नसतात. उलट एक थेट आवण ठळक असा सामावजक सांदश
े त्याांच्या
कथातां नू वदला जातो. मवहला सक्षमीकरण हे त्याच्ां या सावहत्यातील एक
अधोरे वखत मूल्य आहे.
सौ. मधू वशरगाांवकराांसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवव पस्ु तके ई
सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील वाचकाांना ववनामल्ू य देतात. असे
लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही
अशभलवर्षव नसते. िरवठी भवर्षेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्र्षे कर्ीरवज
नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड.
अजरविर. म्हिनू तर िांभू गिपल
ु े (नऊ प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर
जवर्डेकर (९ प्ु तके ), डॉ. र्सांत बवगल
ु (तेरव प्ु तके ), िभु वांगी पवसेबांद
(सवत प्ु तके ), अशर्नवि नगरकर ( चवर प्ु तके ), डॉ. श्ितव दविले

(सवत प्ु तके ), डॉ. शनतीन िोरे (२५ प्ु तके ), अनील र्वकिकर (८
प्ु तके ), अनांत पवर्सकर(चवर प्ु तके ), िधू शिरगवांर्कर (४), अिोक
कोठवरे (बारा हजवर पवनवचां े िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी
भवर्वथा), िोहन ििण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सगां ीतव जोिी
(आद्य गझलकवरव, १६ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७ प्ु तके ) उल्हवस
हरी जोिी(६), नांशदनी देििुख (५), िॉ. सुजवतव चव्हवि (८), डॉ.
र्ृर्षवली जोिी(१६), िॉ. वनमवलकुमार फिकुले (१९), पनु म सगां वी(४),
िॉ. नांवदनी धारगळकर (८), अांकुश वशांगािे(४) असे अनेक ज्येष्ठ र्
अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव िवरे आपली प्ु तके लवखो
लोकवांपयंत शर्नविूल्य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

