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कोंडी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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कोंडी  (कथासंग्रि) 

उमा बाबुराव कोल्ि े

श्रीबाग नं. २, अहिबाग 

रायगड, ४०२२०१ 

संपकक  क्रमांक 9423837645 

umakolhe902@gmail.com 

या पुहतिकेिीि िेखनाचे सवक िक्क िेहखकेकडे सुरहिि असून पुतिकाचे 

ककंवा  त्यािीि अंशाचे पुनमुकद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककंवा इिर रुपांिर 

करण्यासाठी िेहखकेची िेखी परवानगी घेणे आवश्यक आि े. िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकिे . 

प्रकाशक--- ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : २५ माचक २०२० गुढीपाडवा  

• हवनामूल्य हविरणासाठी उपिब्ध  

• आपिे वाचून झाल्यावर आपण फॉरवडक करू शकिा  

• ि ेपुतिक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी ककंवा वाचना व्याहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापूवी ई साहित्य प्रहिष्ठानची िेखी परवानगी आवश्यक आिे. 
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 “कोंडी”कोंडलले्या मनाची घसुमट/  कोंडीतनू काढललेी वाट 

 

 नाववन्याची ओढ आगळी 

 कला ही तंत्रज्ञानाने साधली 

 पानांविवाय वलवहणे कला वेगळी 

 कुठेही वाचण्यात मजा वमळाली 

 ई तंत्रज्ञानाने पुस्तकांच्या अफाट जगात एक वेगळीच लाट उत्साह वनमााण 

केला आह.े पुस्तकं सतत जवळ बाळगण ं कधी कधी िक्य होत नाही. अिा वेळी 

आपल्या मोबाइलवर जर पण कथा, कववता, कादबंरी वाचण ेिक्य झाले तर…. याच 

संकल्पनेतून उदयास आले ते ई बुक. याच पार्श्ाभूमीवर उमा बाबुराव कोल्ह ेयांनी 

आपला पवहला “कोंडी”हा ई बुक कथा संग्रह काढला.  

 या संग्रहात एकूण नऊ कथा आहते. त्यांच्या कथा वाचत असताना आपण 

त्या जगत आहो, जगलो आहोत ह ेवाटणेच कथांना अवधक प्रभावी आवण वाचकवप्रय 

बनवत.े  

 “मनस्वी”कथेतील आददती वतच्या जीवनात वतने ठरवलेले उच्च ध्येय जे 

समाज मान्यतेप्रमाणे कदावचत उच्च नसेल पण वतला विक्षकी पेिातून खूप आनंद 

वमळतो. पुढे वतने घेतलेला लग्नाचा वनणाय दसुऱ्या कुटंुबाला आपलेसे करणे. कथेमध्ये 

ती वृद्धाश्रमात जाते. अन् त्या लोकांना मदतही करते. अिी अददती आपल्या मनात 

घर करून जाते.  
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 “मागा”या कथेतील केतकी वतच्या जीवनात घडणाऱ्या घडामोडी. जीवनात 

अनेक लहान मोठ्या संकटांिी झगडत असतानाच, वतने बाळासाठी घेतलेला 

महत्त्वपूणा वनणाय. वतच्या जीवनातील वेगळा मागा वतला खूप आधाराचा ठरतो. 

वतच्यासह वतच्यािी संलग्न अनेक व्यक्तींना त्यामुळे समाधानही वमळत.े  

 “कोंडी”कथेतील वववनता वतच्या जीवनातील वनमााण झालेली कोंडी, वतने 

प्रयत्नपूवाक योग्य ववचारांसह कृती करून सोडवली. त्यामुळे माहरे सह सासरही 

आपोआपच जपले गेल.े नात्यातील कोंडी योग्य वेळी सोडवल्यामुळे लहानपणी न 

वमळालेले आईच ेप्रेम वतला आपोआपचवमळाले.  

 कथांबरोबर या ई बुक संग्रहात अनमोल, आघात, वेग, वेगळी वाट, 

मांवत्रक. निीब या कथा ही आपल्याला सत्त्यतेतील वास्तव समोर मांडतात. या 

संग्रहात असणारी स्त्री रूपे प्रेरक आहते. अनुभव सांगत सांगत अनुभव दऊेन जाणाऱ्या 

कथा, जीवनपथावर यिस्वी मागा सुचवणाऱ्या आहते. यातील स्त्री व्यवक्तरेखा 

समाजात आपल्या आसपास वावरत असल्याचे जाणवते. रंजक कथातून प्रेरणा 

दणेाऱ्या या कथांचे रवसक वाचक नक्कीच स्वागत करतील.  

 सौ आिा अरुण पाटील  

 सोलापूर   
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उमा बाबरुाव कोल्ह ेया एक वसद्धहस्त लेवखका आहते. अनेक 

ददवाळी अंकांत व दैवनकांमध्ये त्यांच्या कथा व कववता प्रवसद्ध 

झालेल्या आहते. पदव्युत्तर विक्षणानंतर त्यांनी अध्यापनाचे काया 

केले आह.े त्याचबरोबर त्यांची वबल्वदल (काव्य) आवण 

अंतरंग(कथा) ही पुस्तके प्रकावित झाली आहते. त्यांच्या वबल्वदल 

या पुस्तकाला अंकुर सावहत्य प्रवतष्ठानचा बवहणाबाई पुरस्कार 

लाभला असून, अंतरंग या कथा संग्रहाला डॉ बाबासाहबे आंबेडकर 

सावहत्य अकादमीचा राज्यस्तरीय पुरस्कार वमळालेला आह.े त्यांचे 

सावहत्य अनेक सभा संमेलनांतून प्रदर्िात होत असते. 

कोंडी हा कथासंग्रह ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या वाचकांना 

ववनामूल्य ददल्याबद्दल ई सावहत्य प्रवतष्ठान उमा कोल्ह े यांचे 

आभारी आह.े  
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अपकणपहत्रका –  

जीवनाच्या मित्त्वाच्या वळणावर 

हवश्वासाने सोबि दऊेन 

पाठीशी उभे असणार् या 

माझ्या तवप्ांना सत्याि उिरवणारे  

माझे पिी 

श्री बाबुराव कोल्ि ेयांना 

पे्रमपुवकक अपकण 

 

---उमा कोल्िे 
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कथानकु्रम 

 

 

मागा 

 निीब 

वगेळी वाट 

कोंडी 

मनस्वी 

मावंत्रक 

आघात 

वगे 

अनमोल  
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मागक 

 

 काकीऽऽ काकीऽऽ असा िाक मारणारा मोठा आवाज ऐकून हिकड ेन पाििािी मी ओळखिे 

की िी केिकीच असणार. मागे वळून पाहिि ेिर केिकीची घामाघूम झािेिी मूिी अधकवट चािि, 

अधकवट धावि येि िोिी.  

"अगं अशी वाघ पाठी िागल्यासारखी का धाविेस? कोणािा िाक मारिसे?” 

हवरुद्ध ददशिेा िाि दाखवि धापा टाकि बडबड सुरु झािी. िी बघ बहिरी, एवढ्या 

जोरजोराि िाका मारिेय िू ऐकल्यास पण हििा ऐकू गेल्याि का? 

"अगं, पण येिेस कुठून आहण काय अविार करून घेििास?" 

"िे मरु दे. ” 

“आहण आज काय झािंय, तवारी खुशीि ददसिेय. " 

"बरोबर ओळखिसं ? 

"काय हवशेष? सटु्टी हमळािी वाटिं ?" 

“िो, सुट्टी कसिी? पण... ' 

 आहण हिने शरीरािा ििकासा झटका ददिा चेिरा घामेजिा िोिा. हििा थकवा आिा 

िोिा. पण चेिऱ्यावरचा आनंद कािी िपि नव्ििा. आिा सांगू दक नंिर सांगू या हिधा अवतथेि 

असिानाच हििा आईची िाक ऐकू आिी.  

‘ये मी नंिर िुिा कािीिरी सांगिे ि.ं आिेच थोड्या वेळाि. ’ 

िी जशी धावि आिी िशीच धावि नािीशी झािी.  

"काय हवशेष सांगणार आि?े" 
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मिा एक प्रश्नहचन्ि देऊन गेिी. मी १४/१५ वषाांपासून हििा ओळखिेय पण एवढी खुश 

कधीच ददसिी नव्ििी. ”हिच्यासमोर अनेक समतया हन प्रश्न िोिे. अगदी संकटाच्या मिारािसा 

समोरिी िी कधी रडिी नािी की, तविःचं दःुख कुरवाळि बसिी नािी. हिची अखंड बडबड 

सुरुच असायची. हििा भेटणारा माणसू हििा न बोििा पुढे जाऊच शकि नसे. छोटा, मोठा, 

जवळचा, िांबचा, रागीट, प्रेमळ कसािी असिा िरीिी त्याच्याशी बोिणारच. जण ूतविःच्या 

सगळ्या समतयांवरचा उपाय म्िणजे हिची बडबड असावी. पण कधीिी ििाश, हनराश ककंवा 

वैिागिेिी ददसिी नािी. " 

 प्रश्न आहण सकंटाची िी आवडिी मैत्रीण असावी. त्यामुळे त्याची हििा सवयच झािी 

िोिी. त्यानंिर जेव्िा जेव्िा िी भेटिी िेव्िा घाईिच हन प्रत्येक वेळेस िेच आश्वासन "िुिा 

कािीिरी सांगायचं आि.े ” 

माझी उत्सुकिा िाणल्या जाि िोिी. पण दोघींना संधी कािी हमळि नव्ििी. एके ददवशी 

अंगणािल्या आवळ्याच्या झाडावरचे आवळे काढिे. झाड एवढे भरिे िोिे की, ओझ्याने वाकि े

िोिे. िे असेच वाया जाण्यापेिा काढून मी शेजारी पाजारी, नािेवाईक सवाांना देि िोिे. हििािी 

ओंजळभर आवळे ददिे िर एकदम खूश झािी. "िुिा कोणी सांहगििं?" 

"काय”आवळ्याकडे पिाि म्िणािी.  

"िुझे आवळे वेळेवर आििे गं.  

"खरंच" 

“िोय, िुिा िचे सांगायचे िोिं. " 

आहण मग नेिमीप्रमाणेच हिची न थांबणारी बडबड चािू िोिी. बािमी ऐकून मी िी खूश 

झािे िोिे. एक मोठे प्रश्नहचन्ि केिकीच्या आयुष्यािून कमी िोणार िोिे. केिकी हिघी 

बहिणीमधीि मधिी, एक मोठी हन एक धाकटी बिीण, आई व वडीि असे कुटंुब. हशिाईकाम 

करणारे वडीि िर आई तवयंपाक करणारी. कशीिरी कुटंुब खचाकची हमळवणी व्िायची. मोठी 

बिीण नववीि असिानाच प्रेमाि पडिी हन िग्न करून गेिी. नवरा ररिा चािवायचा. हििा 

एक मिुगा झािा. िी हिच्या घरी सखुी िोिी. हिच्या मागे या दोघीिी हशकल्या नािीि. आठवी, 
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नववीिून घरी बसल्या. िोपयकि बाबांनािी मशीन कामाचा त्रास सुरू झािा. त्यामुळे मशीन 

चािवणे बंद झािे व घरी खानावळ सुरु केिी. चौघेिी त्यािच गंुििे िसे बऱ्यापैकी चाििे िोिे. 

पण दोघींच्या िब्येिी अहिश्रीमंि झाल्याने िग्न जमण ेकठीण िोऊन बसिे. आर्थकक चणचण, 

धावणारे कोणी नािी. त्यामुळे उशीरच िोि गेिा.  

 पण नािेवाईकाने केिकीसाठी एक तथळ आणि.े हवशेष कािीिी नव्ििे. सधंी घािवायिा 

नको म्िणून िग्न झाि.े वाटिे चिा, केिकी हिच्या संसाराि सुखी रािीि. पण थोडे ददवसाि 

भ्रमहनरास झािा. केिकी सैरभर झािी. नव्या नव्िाळीचे कािीच ददवस नीट गेिे िोिे. हिच्या 

नवऱ्याचे अगोदर एक िग्न झाि ेिोिे हन बायकोच त्यािा सोडून गेिी िोिी. हिच्या नवऱ्यािा 

एक जुळा भाऊ िोिा. दोघाचेिी िग्न सोबिच झािे िोिे. त्यािा दोन मिु ेिोिी हन याची बायको 

मात्र साि वषाकनंिर सोडून गेिी िोिी. िा कोठेिी रटकून काम करि नव्ििा. अत्यंि हिरसट हन 

िापट, शंकेखोर िोिा. केिकी कोमेजिी मािरेी हनघून आिी. पण बाबांची प्रकृिी अत्यवतथ 

असल्याने कािी सांगू शकिी नािी. त्यािच बाबांचे हनधन झािे. केिकी तविःचे दःुख कोणािाच 

सांगू शकिी नािी. आईचा हवचार करून िी पुन्िा सासरी गेिी. सास,ू नवरा, दीर, जाऊ, नणंद 

कोणीिी हििा समजून घिेिे नािी. सवाांनी त्रासच ददिा. जेव्िा सिनच िोईना िेव्िा पुन्िा केिकी 

मािरेी हनघून आिी. हिच्या येण्याने घर ढवळून हनघािे. केिकीचे िग्न करायचे िे कसे िोणार िा 

प्रश्न असिाना केिकीचे येणे धक्कादायक िोिे. आईने सासरच्यांना, केिकीिा समजावण्याचा खूप 

प्रयत्न केिा. पण कािी उपयोग िोईना. केिकीने सांगून टाकि.े  

“मी त्याच्याबरोबर संसार करेन पण सासरी रािणार नािी. त्यानेच इथ ेरिावे. " 

आहण मािरेच्या गावाि केिकीने वेगळा संसार थाटिा.  

त्यासाठी दोघांनीिी काम करायिा सुरुवाि केिी. पण नवऱ्याचा मुडी हन छंदी तवभाव 

हििा त्रासदायक िोि िोिा. मध्येच सासरची मंडळी येऊन त्यािा भडकवि. केिकी िुटि चाििी 

िोिी. एका बाजूिा आई हन एकीकडे संसार. आईिा वाटायचं एखादं मुि झािं की सगळं सुरळीि 

िोईि. पण हिथेिी नशीब हििा साथ देईना. बघिा बघिा पाच वषे झािी. आईचे प्रयत्न सुरु 

झािे िोिे. हबचारी प्रत्येक देवाकडे साकड ेघािि िोिी. नवस बोिि िोिी. डॉक्टरांकडे नेि िोिी 

पण कािीिी उपयोग िोि नव्ििा. नवरा डॉक्टरांकडे यायिा ियार नव्ििा.  
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 त्याचवेळी हििा एका स्त्रीरोग िज्ज्ांकडे तवयंपाकाचे काम हमळाि.े हििा त्यामुळे अनेक 

उपाय करण्यासाठी मदि झािी. बघिा बघिा हिच्या िग्नािा आिा नऊ दिा वषे झािी हन आज 

केिकीने गोड बािमी ददिी िोिी. हन हिचा भहवष्यकाळ चांगिा यणेार अस ेवाटि िोिे. िेव्िाच 

हिच्या बहिणीचेिी िग्न जमिे आहण आठ ददवसाि झािेिी. बहुधा त्या कुटंुबाचे वाईट ददवस 

संपि े िोिे. हिच्या बहिणीकडेसुद्धा गोड बािमी िोिी. आिा आईिा प्रश्न पडिा दोन दोन 

बाळंिपण कशी िोणार? यथावकाश केिकीिा मिुगी झािी. पण हसझर करावे िागिे. बाळािा 

ऑहक्सजनवर ठेवावे िागिे. बाळाच्या अंगावर िाि मोठे चटे्ट िोिे. बाळ एकदम गोरे गोरे िोिे. 

िो रंग आईबाबांना कोठे मॅच िोि नव्ििा पण वाटिे औषधोपचारांनी व घेििले्या काळजीचा 

पररणाम असावा. हिच्या बहिणीिािी हिच्यानंिर महिनाभराि मुिगा झािा. हिचेिी हसझर 

झािे. दोघी दोघींच्या हसझरचा व इिर खचाकने आईिा कजकबाजारी बनवि.े िरीिी एवढ्या ददवस 

रेंगाळणारे प्रश्न सटुल्याच्या समाधानाि आईने शारीररक, आर्थकक संकटांना िोंड ददिे. मुिगी 

जसजशी वाढू िागिी िसिसे हिचे वेगळेपण जाणवू िागिे. गोंडस, गोरीपान हन चटपटीि 

‘िावण्या’सवाांची आवडिी बनिी िोिी.  

हििा ददििे ेनाव अगदी अचूक िोिे. एकदा िावण्यािा बघून माझी मुिगी चेष्टनेे गाणं 

म्िणािी, "आई बी काळी हन बापूस बी काळा िी पोरी कोणाची. ” 

िेव्िा केिकीनं मिा सांहगििं की, "िावण्या माझी आि ेपण बाबाची नािी. ” 

"ये कसिी कोडी घाििेस? िी बाबािा िाि िावू देि नािी, म्िणिेस का?" 

"खरंच िी बाबाची नािी" 

"मग कोणाची आि"े 

"मािीि नािी" 

"काय?" 

म्िणून मी हनःशब्द झािे िोिे. अनेक हवचार डोक्याि डोकाविे ? म्िणजे िावण्याचा 

हपिा दसुरा कोणी आि?े कसे शक्य आि?े नक्की काय प्रकार आि.े कािी सचुि नव्ििे. एक ददवस 
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रतत्यावर एकटीच भटेिी दपुारची वेळ िोिी. रतत्यावर फारशी गदी नव्ििी. दोघीिी चाििच 

घराकडे हनघािो िेव्िा हििा हवचारि,े 

“िावण्याचा बाबा कोण?".  

"िू त्या ददवसापासून िोच हवचार करिे आिसे का?" 

"िोय, िू सांगि नािीस िोपयांि... " 

“खरं सांगू मिािी मािीि नािी. ” 

बोििाना केिकी झाडाखािी थांबिी.  

"िुिा माहिि नािी मग कोणािा मािीि आि"े 

"कोणािाच नािी" 

"काय बडबडिेस त्याचा हवचार कर" 

“खरंच, िुझ्या शप्पथ “ 

केिकीने शप्पथ घेऊन तविःिा खरं बनविं.  

पण प्रश्न मात्र अनुत्तरीच ठेविा िोिा. माझी गोंधळििेी अवतथा हिच्या ििाि आिी 

असावी. ि े बघ माझा प्रॉब्िेम िुिा मािीिच आि.े िग्नािा नऊ वषक उिटिी िोिी. आईची 

माझ्यासाठीची धडपड मािीिच आि.े सवक देवांना हिने साकडी घाििी. झेपि नािी िरी 

दवाखान्याचा खचक करि िोिी. सासरचा त्रास िर जगजािीर आिचे. पण प्रश्न सुटेना. 

नवऱ्यापासून मूि िोऊ शकणार नािी ि ेतपष्ट झािे. िेंव्िा डॉक्टरांनी टेतटट्यूब बेबीचा पयाकय 

सुचविा हन... . " 

"म्िणजे िावण्या टेतट ट्यूब बेबी ?" 

"िोय, त्यासाठी वषकभर प्रयत्न कराव ेिागिे," 

"एवढा खचक?" 
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"ज्जयांच्याकडे मी काम करिे त्या डॉक्टरांनीच मदि केल्यामुळे शक्य झाि.े " 

"पण ि ेिावण्याच्या बाबािा मािीि आि?े" 

माझा काळजीयुक्त प्रश्न 

“िोय, त्याच्या परवानगीनेच झािं सगळं. " 

मी सुटकेचा श्वास घेििा. चिा दोघांच्या संमिीने झािं म्िणजे काळजी नािी.  

"पण िो कसा काय ियार झािा? आहण िुझी सासू... ?" 

"हििा मािीि नािी पण नवऱ्यानेिी बरीच नाटके केिी. ”शेवटी त्यािा त्याच्याच भाषेि 

समजाविं. माझ्यापुढेिी दसुरा पयाकय नव्ििा. आिा हनदान आईिा समाधान हमळािं. 

सासरच्यांची िोंड बंद झािी, हन मी आई झािे. सवाकि मित्त्वाचे म्िणजे दोघांमध्ये वेगळा हवषय 

आिा त्यामुळे जीवनाि बरंच कािी बदिि"ं 

मिा केिकीहवषयी सिानुभूिी, कौिूक पुवीपासनूच िोिं. पण आिा हिच्याहवषयी आदर 

वाटू िागिा. हशिण जेमिेम. पररहतथिी ििादकची, संकट भरपूर अशा पररहतथिीििी हिने 

हनवडिेिा मागक अचूक हन योग्य आि.े पररहतथिीनं आिेिं शिाणपण म्िणायचं की, ईश्वराची 

कृपा म्िणायची की चमत्कार? असो हव्ानाचा उपयोग झाल्याने एक ससंार वाचिा िोिा हन 

त्याच्याशी संिग्न अनेक व्यक्तींना समाधान हमळािं िोिं. िावण्याच्या भहवष्यासाठी अनेक 

शुभेच्छा हन केिकीसाठी िढण्याचं बळ हमळो िीच प्राथकना करुन मी समाधानाने घरी परििे. .  
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 नशीब 

 

"आई येिे गं, माझी बस चुकेि, मी हनघिेय. " 

"अगं हशल्पा, सधं्याकाळी जरा िवकर ये. प्रहवणकाका पाहुण्यांना घेवून येणार आििे. " 

"बरं बघि.े " 

म्िणि हशल्पाने आईचा हनरोप घेििा. पण मनािून िी नाराजच झािी िोिी. आज परि 

पाहुणे येणार, पािणार. मागच्या िीन चार वेळेस झािे िेच पुन्िा िोणार. आहण नकार आिा 

म्िणून आई उदास िोणार. डोक्याि चक्र चािूच िोिे. पण हिचे पाय मात्र दपु्पट वेगाने चािि 

िोिे. नेिमीची बस हमळािी हन रोजची भेटणारी माणस ंददस ूिागिी. थोड्या वेळािच हिच्या 

ििाि आि ेकी दररोज ददसणाऱ्या एक मॅडम आज ददसि नािीि. हिने मागे पुढ ेहनरखून पाहिि े

पण त्या आल्याच नव्ित्या. काय झािं असेि? आजारी पडल्या की बस चुकिी? कािीिी असो 

आपण का एवढा हवचार करिोय? हशल्पा थोडीशी सिैावून बसिी. आिा िासभर हनवांि िोिा. 

हििा आईची आठवण आिी, आपण आज िवकर येण्याचा प्रयत्न करायचा. आपिी इच्छा नसिी 

िरी आईसाठी यायिाचं िवं. दकिी तवप् पाििये िी आपल्यासाठी, शवेटी आपणच िर हिचा 

एकमेव आधार आिोि. आपल्यासाठी िर जगिेय िी. हशल्पािा भरून आिं डोळे ओि ेझािे. 

बाबा आईिा हन मिा सोडून गेि े िेव्िा िर मी जेमिेम पाचच वषाकची िोिे. एक ददवशी 

कामासाठी बािरे गेििेे बाबा परि आिेच नािीि. आिा िो भयानक हनरोप, िो भयानक हनरोप. 

बाबा या जगािून गेल्याचे सत्य पचवणे दोघींनािी जडच गेिे. सीमाबाईना िर सावरणे खूप 

कठीण गेि.े एकमेव हशल्पासाठी त्यांनी जगण्याचा हनधाकर केिा हन त्या िणापासून हशल्पािा 

आई आहण बाबा दोन्िींचा भक्कम आधार ददिा. अनेक कडू गोड प्रसंगाना िोंड ददिे. जे आपि े

जवळचे वाटि िोिे त्यांनीिी वेळ प्रसंगी िोंड दफरविे. जबाबदारीच्या कल्पनेने जवळची नािीिी 

दरुाविी. ज्जयानी पाठीशी उभ ंरािायचं त्यांनीिी सोयीतकर त्रयतथपण ेकाढिा पाय घेििा. िरीिी 

सीमाबाई खंबीर उभ्या राहिल्या.  

शंिनुरावांचे त्याचं्या पिीचे तवप्, जबाबदारी हन किकव्य यांची जाणीव ठेवून त्यानी 

आिेल्या प्रत्येक प्रसंगािा िोंड ददिे.  
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 हशल्पा हशकिी. मोठी झािी. तविःच्या पायावर उभी राहििी. आिा हिच्या िग्नाची 

काळजी वाटू िागिी. सीमाबाई हशल्पािा योग्य हन हििा भक्कम आधार देईि अशा जोडीराचा 

शोध घेवू िागल्या. िीन चार तथळे बघून झािी. हशल्पािा मात्र वाटि िोिे की आणखी दोन वष े

िरी िग्न करू नय.े एवढे ददवस आईने कष्टच केिे. आिा िर आपण कमवू िागिो आििे. 

एवढ्यािच आईिा सोडून जाण्यापेिा भहवष्याचा हवचार करुया. आर्थकक पररहतथिी थोडी बरी 

झािी की मग िग्न करावे. पण सीमाबाई आपल्या मिावर ठाम िोत्या. योग्य वयाि सवक कािी 

झािेि ेबरे, पण हशल्पािा आईची काळजी वाटि िोिी. िी एकाकी पडिे सासर कसे असेि, 

आपण आईसाठी आधार बनू शकू का? हििा एकटे पडू द्यायिाच नको. आिापयांि हिने खूप 

सोसिंय आिा कािी नको? 

 “हशल्पा, अगं चि, उिरिेस ना? कसल्या हवचाराि गंुििीस?" मतै्रीणीच्या बोिण्याने 

िी भानावर आिी. ऑदफसमध्ये पोिोचल्यावर कामाि गंुिून गेिी. िंच टाईममध्य ेगप्पाि पुन्िा 

िग्नाचा हवषय हनघािा. .  

"हशल्पा आज पाहुण ेयेणार आििे ना? कुठि ेआििे? मुिगा काय करिोय? कसा आि?े" 

"अगं मिा कािी मािीि नािी. " 

“असं कस ंिग्न िुझंच करायचं ना? " 

"अगं आत्ताच िग्न करण्याि मिा तवारतय नािी" 

“बघ हशल्पा, िुझी मनःहतथिी हन मिं आम्िािा मािीि आििे,पण कधी ना कधी या 

पररहतथिीिा सामोरं जावं िागणारंच आि ेना?" 

"पण िुिा िर मािीि आि,े आईच्या जबाबदारीचा हवषय काढिा की नकार येिो आहण 

मिा आईिा एकटं पडू द्यायचे नािी. " 

"अगं िो, थोडस ंशांिपण ेघ.े हमळेि असा कोणीिरी. " 

गप्पांमधून बरेच सल्ि ेहमळायचे पण काय िोणार िा प्रश्न िोिाच. आज हशल्पा िवकरच 

घरी पोिचिी. आईिा बरं वाटिे. दोघी हमळून ियारीिा िागल्या.  

"आई, केव्िा येणार आििे प्रवीण काका? “ 
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"अगं पाच वाजिा येणार म्िटिे िोिे, पण नंिर साि वाजिा येिो म्िणून फोन आिा. " 

"उशीरा का?" 

"आणखी एक तथळ पाहून येणार आििे. ” 

म्िणजे कािी खरं नािी. हशल्पािा मनािून बरं वाटिं. त्यांचा नकार आििेाच बरा. िी 

थोडी सिैाविी. बरे िोईि आणखी कािी ददवस जािीि. सधं्याकाळी साडेसाि वाजिे िरी 

पाहुण्यांचा कािी पत्ता नािी. सीमाबाई अतवतथ झाल्या. येणार की नािी? काय करावे त्यांचा 

चेिरा चचंिाग्रति ददसू िागिा. शेवटी आठ नंिर पाहुणे आि.े यायिा उशीर झाल्याबद्दि 

ददिगीरी व्यक्त केिी. प्रहवण काकांनी हशल्पािा बािरे बोिविे. हशल्पा त्या बाईंना पाहून 

आश्चयकचदकि झािी.  

"मॅडम, िुम्िी? इकड ेकशा? सकाळी िुम्िी बसमध्ये ददसिाच नािीि. ” 

प्रवीण काकांनािी आश्चयक वाटि.े  

“िू ओळखिेस का यांना?” 

“िो म्िणजे बसमध्ये रोज भटेिाि मिा. " 

"हशल्पा आज मुिी पािण्याच्या कायकक्रमासाठी मी रजा घेििीय. िा माझा मिुगा आयक." 

 मग प्रहवण काकांनी सवाांची ओळख करून ददिी. आयक चांगल्या कंपनीि नोकरीिा िोिा. 

आईवडीि नोकरी करीि िोिे. एक बिीण असनू हिचे िग्न झािे िोिे. त्यांच्या पररहतथिीचा 

हवचार करिा िोकार यणेार नािी, असे हशल्पािा वाटिे. चिापाणी गप्पा िोऊन मंडळी गेिी. 

हनरोप येण्याची वाट पिावी िागणार म्िणून सीमाबाई काळजीि पडल्या. दोन ददवसांनी िोकार 

आिा. सीमाबाई खशु झाल्या. मिुगी भरल्या घराि जाईि, चांगल्या माणसांच्या सिवासाि 

रािीि. हन सुखासमाधानाने नांदेि. पण हशल्पा अतवतथ िोिी.  

"आई मिा त्या पूणक कुटंुबािा भटेायचं आि.े " 

"कशासाठी?” 

"…." 
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“आिा िेच प्रश्न उभ ेकरू नकोस. माझी जबाबदारी त्याच्यावर िाद ूनकोस. नको िो गोंधळ 

घािू नकोस. ” 

"आई असं का म्िणिेस नंिर मिभेद िोण्यापेिा आत्ताच बोििेि ेबरे. ” 

"हशल्पा, अगं एवढं चांगिं तथळ नको त्या कारणासाठी घािव ूनकोस. " 

हशल्पाने जाणि ेकी आई या हवषयावर बोिू देणार नािी. आपणच कािीिरी करायिा 

िव.ं  

“मी मॅडमशीच बोिू कां? िेच बरे िोईि. ” 

त्याच आठवड्याि योगायोगाने दोघी बसमध्य ेशजेारी बसल्या.  

"मॅडम, मिा िुमच्याशी बोिायचं आि.े " 

"बोि गं, िुिा आयक पसिं आि ेना?" 

"िो, पण वेगळं बोिायचं आि.े " 

"रठक आि ेबोि. " 

"इथ ंनको. " 

 "मग सधं्याकाळी ऑदफस सुटल्यानंिर हशिि िॉटेिमध्य ेभेटू. ” 

"चाििे. ' 

हशल्पा सधं्याकाळ िोण्याची वाट पाहू िागिी. शब्दांची जुळवाजुळव सुरु झािी. मनाि 

प्रश्नांचे काहूर माजि.े मिाच पसंि का केि.ं एवढी तथळं पाहििी. कािी प्रॉब्िेम असेि का? 

आईची जबाबदारी माझ्यावर आि ेहन मी आईिा अंिर देणार नािी. अस ेअसिाना त्याचा िोकार 

रटकेि का? अशा अनेक प्रश्नांनी हशल्पा गोंधळून गेिी. नेिमी शांि संयमी ददसणारी हशल्पा आज 

अतवतथ वाटि िोिी. ऑदफस सुटल्यावर िी साशकं मनाने मॅडमिा भेटायिा गेिी.  

"हशल्पा अशी थकल्यासारखी का ददसिे, िब्येि बरी आि ेना?" 

"रठक आि.े " 
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'आपण कॉफी घेऊ या” 

दोघी समोरासमोर बसल्या.  

"हशल्पा बोि काय झाि.ं ?" 

"मॅडम मिा िुमच्याशी बोिायचं आि,े माझ्या आईबद्दि. " 

बोि ना, त्यांचा नकार आि ेका? 

“असं नािी. " 

"आईचा िोकार आि ेपण िुम्िािा मािीि आिचे की. माझे बाबा खूप वषाांपूवी आम्िािा 

सोडून गेि.े मी खूप ििान िोिे. आईनेच खंबीरपणे मिा वाढवि ेपण?" 

"पण काय?" 

"म्िणजे मी माझ्या आईचा एकमेव आधार आि.े िग्नानंिरिी मी आईची जबाबदारी टाकू 

शकणार नािी. म्िणजे आईिा िे मान्य नािी पण माझे किकव्यच आि.े िुम्िािा िे मान्य असेि 

िर... . " 

“अगं हशल्पा, एवढंच ना? मिा वाटिं कािीिरी वगेळं आि.े प्रवीण काकांशी या हवषयावर 

बोिणं झािं आमचं. िुझ्या आईचा तवभाव आहण िुझे संतकार पाहून िर मी िुिा पसंि केिंय. 

हन आयकिािी िुमच्या घरचे हनयम पद्धिी आवडल्या. िुम्िी एकमकेांशी बोिा. मगच आपण पुढ े

जाऊ. रठक ना. " 

 हशल्पािा खूप बरं वाटिं. पण आिापयांि आिेल्या अनुभवामुळेच मन हवश्वास ठेवायिा 

ियार नव्ििे. आिा ियार िोिीि हन मग नंिर हवरोध केिा मग काय? आयकिा एक दोन वेळा 

भेटल्यावर हशल्पा मनाने आश्वतथ झािी, हन िग्नाची ियारी सुरु झािी.  

एकुििी एक सून म्िणनू खूप मौजमजा िोि िोिी. ज्जया गोष्टीची अपेिा नव्ििी त्या 

सगळ्या गोष्टी िोि िोत्या. आिा िेक सासरी जाणार म्िणून सीमाबाई आनंदाििी िोत्या हन 

उदासिी िोत्या. िकेीचा सिवास कमी हमळणार म्िणून वाईट वाटि िोिे. बघिा बघिा हशल्पा 

सासरी गेिी सदु्धा. सगळे कस ंझटपट झािं. हशल्पा चार ददवस बािरे दफरून आिी. हििा आईकड े

जाण्याची घाई झािी िोिी. आयक तविःच हििा बािरे जाऊया म्िणून चक्क आईकडे घेऊन गेिा. 

दोघी मायिकेींना खुप बरे वाटि.े दोघेिी रजा संपल्यावर कामावर िजर झािे. हशल्पाच्या 
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मैहत्रणी हिची खूप चेष्टा करायच्या. थोड्याच ददवसाि हशल्पाचा वाढददवस िोिा. सासरच्यांनी 

आईच्या मदिीने हिच्या वाढददवसाची छोटी पाटी ठेवून हििा सरप्राईज ददिे. सखु अस ेओसंडून 

विाि िोिं. मध्येच हशल्पा ि ेसगळं खरं आि ेना? याची खात्री करून घ्यायची. नािेवाईक,दफरण,ं 

हमत्र याि ददवस सखुाि चािि ेिोिे. आिा िग्नािा वषक झाि ंिोिं. िग्नाचा वाढददवस साजरा 

करण्याचे बेि चाििे िोिे. पण हशल्पाची िब्येि बरी नव्ििी. ददवसामागून ददवस जाि िोिे. 

िेवढ्याि िग्नानंिरचा दसुरा वाढददवस जवळ आिा. हशल्पािा िर वाटायचे या घराि 

आनंदोत्सव साजरा करायिा हनहमत्त पाहिजे. कोणाचा ना कोणाचा वाढददवस, प्रमोशन, खरेदी 

चािूच. हशल्पा डॉक्टरांच्याकडे गेिी पण आयक कामाहनहमत्त बािरे गावी गेल्यामुळे 

सासुबाईबरोबर गेिी. दसुऱ्या ददवशी पुन्िा ररपोटक आणायिा गेिी. हन हििा वाटिं आयक बरोबर 

असायिा िवा िोिा. िी खूप खूश िोिी हन आजच हिचा वाढददवस िोिा. आजच िी आई िोणार 

असल्याची बािमी हमळािी िोिी. हिने ठरविे िी बािमी अगोदर आयकिाच सांगायची पण आज 

वाढददवस असूनिी कोणीच आपल्यािा शभुेच्छा ददल्या नािीि. आई सदु्धा कशी हवसरिी. 

मागचा वाढददवस एवढ्या थाटाि हन दसुरा वाढददवस सगळेच हवसरिे. मनािून नाराज झािेिी 

हशल्पा उदास मनाने घरी आिी. िर काय? घरािा कुिूप दारािा हचठ्ठी िाविी िोिी. टेरेसवर 

ये. हशल्पा वैिागिी पाय ओढि टेरेसवर गेिी. खूप गदी ददसि िोिी िेवढ्याि आयक मोठा फुिांचा 

बुके घेवून आिा हन पाठोपाठ आई, सासूबाई, सासरे सगळेजण म्िणजे कोणीच हवसरि ेनव्ििे 

िर... सासूबाई हििा ियार िोण्यासाठी घेवून गेल्या. हशल्पािा गोड बािमी कधी आयकिा सांगिे 

असे झािं िोिं. पण आिाच शक्य नव्ििं. िी पुन्िा टेरेसवर गेिी िेव्िा केक कापण्यासाठी आिी 

िर काय अहभनंदनाचं मोठ काडक वाट पिाि िोिं. हन सगळ्यांच्या चेिऱ्यावर कौिूक आहण आनंद 

ओसंडून वािाि िोिा. अरे ररपोटक िर मी घेवून आिे मग यांना...  

"अगं, हशल्पा सकाळीच डॉक्टरांना फोन केिा िेव्िाच बािमी समजिी. हन आयकिी 

िवकरच आिा म्िणून िी सरप्राईज पाटी मी हन िुझ्या आईने प्िॅन केिी. ” 

हशल्पाच्या डोळ्याि आनंदाश्रू जमा झािे. कािी वेळा पूवी आिेिे मळभ आनंदाश्रूंनी धुवून 

गेिे. हििा आिा खूप समाधान हन हतथर वाटू िागिं. आपिे िाि आयकच्या िािाि असिाना फक्त 

आनंद हन सुखच िाभणार याची खात्री पटिी.  
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वगेळी वाट 

 

"कांिा, काय म्िणािा गं हनिीन. " 

"िो काय म्िणणार, आपल्याच मिावर ठाम आिे. " 

"अगं,िुझं ऐकेि िो, थोडसं समजूिीने गोडीने घे. " 

"आई आि ेमी त्याची, मिा कळि का नािी. सवक प्रकारे सांगून बहघििं. पण िो ऐकायिा 

ियार नािी. या अगोदर त्याचं म्िणण ंिोिं. नोकरी िागल्याहशवाय िग्नहबग्न कािी नािी. आिा 

नोकरी िागूनिी दोन वषक झािी. आिा काय?" 

"आिा त्यािा चार चौघांसारख ंजगण्याि रस वाटि नािी. " 

"म्िणजे" 

"नोकरी, िग्न, मुि" 

"मग कस ंजगायचंय त्यािा. ” 

कांिाबाई त्रासून गेल्या िोत्या. एकूित्या एका मुिािा सुखाि समाधानाि पिावं. 

वेळच्यावेळी सवक कािी पार पडावं, एवढीच िर माफक इच्छा िोिी त्यांची, पण पूवीपासूनच 

हनिीनचा दहृष्टकोन इिरांपेिा वेगळाच िोिा. सवाांसारखं ब ेएके ब ेत्यािा रुचि नव्ििे. प्रत्येक 

वेळेस आई वडीि म्िणून कांिाबाई हन शामरावांनी त्याच्या इच्छा आकांिा पूणक करण्याचा प्रयत्न 

केिा िोिा. पण जीवनािल्या मित्त्वाच्या टप्प्यावरिी याचं वेगळेपण आडवं येि िोिं.  

"िुझं िू जमविं असशीि िर सांग. " 

"आई, िसं कािी नािी आहण मिा जेव्िा वाटेि िेव्िा मी िुिा सांगेन. " 

हनिीनने हवषय संपवून टाकिा पण आई वडीि मात्र काळजी करि राहििे. कोणत्या ना 

कोणत्या मागाकने त्यािा िग्नासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करि राहििे. कधी हमत्र, कधी मामा, 

मामी, मावशी समजावण्याचा प्रयत्न करि. बघिा बघिा आणखी दोन वषे गेिी. कांिाबाई 

हिरमुसल्या झाल्या. आिाशा त्या हवषयिी काढायिा ियार नसि. चार महिन्याि हनिीनिी घरी 
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आिा नव्ििा. शिराि एकटाच रािायचा काम खपू आि ेवेळ हमळि नािी. या कारणातिव त्याचं 

येणं िांबिं िोिं.  

"अिो, िुम्िी िरी हनिीनिा भेटून या, पोरािा पिावं, भेटावं, असं वाटि नािी का?" 

"अगं मीिी बाप आि ेत्याचा. वाटि नािी कसे म्िणिेस. " 

"मग जाऊन या म्िणजे खुशािी कळेि. " 

"दोन ददवसांनी जाईन िू पण येिेस का?".  

“चािेि, दोघिेी जाऊ. " 

मुिाकडे जाण्याच्या हवचाराने कांिाबाईंना खूप आनंद झािा. त्यािा आवडणारे पदाथक 

करून नेऊ या. िो खुश िोईि. म्िणून त्या ियारीिा िागल्या. दोन ददवस जाण्याच्या उत्सािाि 

िगेच सपंि.े त्याच्यासाठी ि ेहन िे करण्याि हन भरण्याि कांिाबाई दंग िोत्या.  

"अगं उद्या सकाळी िवकरच हनघू या. म्िणजे हनिीन ऑदफसिा जाण्याआधी पोिचू. 

सगळं आवरिं ना?" 

"िोय, सगळे आवरून झािं. आिा झोपा” पण कांिाबाईंना कािी सूचि नव्ििं. रात्र कधी 

सरेि हन सकाळ कधी िोईि असं वाटि िोिं.  

रात्रीचे अकरा वाजिे अजून खूप वेळ आि.े त्या अतवतथ झाल्या.  

िेवढ्याि बेि वाजिी.  

"अिो, कोणीिरी आिं वाटिं. " 

शामराव यांनी दार उघडिं, अरे हनिीन, हनिीनिा आिेिा बघून दोघिेी आश्चयकचदकि 

झािे. पण िगेच शंका वाटू िागिी. िा मध्येच कसा आिा. सुट्टी नसिाना. काय झािं असेि, 

आजारी िर नािी?" 

चेिऱ्यावरून िरी िस ंवाटि नािी. िोपयांि िो कपडे बदिून फे्रश िोऊन आिा.  

"हनिीन जेविोस ना?" 

“नको आई, जेवण झािंय माझं फक्त दधु घेईन. " 
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“काय रे एवढ्या अचानक कसा आिास? आम्िीच उद्या िुिा भेटायिा येणार िोिो.  

"आई िीन चार महिने यिेा आिं नािी म्िणून दोन ददवस सुट्टी घेऊन आिोय. “ 

बोिि बोिि कांिाबाईनी दधुाचा कप त्याच्या िािाि ददिा. बऱ्याच ददवसांनी मुिगा 

आल्यामुळे दोघेिी सखुाविे.  

इकडच्या हिकडच्या गप्पा चौकशा झाल्या.  

"आई, बाबा थोडस ंमित्त्वाचं बोिायचं आि.े " 

"बोि ना?" 

"आई... ” 

"अरे एवढं अडखळिोस का? िब्येि बरी नािी का?" 

"नािी बाबा,िब्येि ठीक आि.े " 

"बघ दमिा असशीि, आराम कर, सकाळी बोिूया. " 

कांिाबाई काळजीने म्िणाल्या, बऱ्याच ददवसानंी िेकािा पाहून त्यानंा भरून आि.ं 

त्याच्या डोक्यावरुन िाि दफरवि त्या म्िणाल्या, "हनिीन, िब्येिीकडे िि देि नािीस. बघ कसा 

काळवंडिास. ' आपल्या तमाटक हन रुबाबदार मुिाकडे बघि कांिाबाई म्िणाल्या, 

त्यावर शामराव फक्त िसि.े  

"आई, उद्या परवा थोडी घाई आि ेत्यामुळे आपण आिाच बोिूया. " 

"बरं, काय झािं. ” 

"आई, िुिा सून िवी आि ेना" 

आिा कांिाबाई खूश झाल्या. चिा देव पाविा म्िणायचा.  

"िुिा कोणी पसंि पडिी वाटिं?" 

"िोय,आई पण ििुािी आवडायिा िवी ना?" 

हनिीन िग्नािा ियार झािा याचं त्यांना आश्चयक वाटिे.  
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"कोणाची मुिगी? कुठे राििे? कशी आि?े" 

"अगं थांब थांब त्यािा िर बोि ूदे, दकिी प्रश्न हवचारिेस" 

शामरावांनी कांिाबाईना थांबवि ंपण िेच प्रश्न त्यांच्यािी मनाि िोिे हन चचेिर् यावरि 

उमटि ेिोिे.  

"आई, बाबा मिुगी कोटाकि नोकरी करिे. आपल्या अपेिा पूणक करणारी आि.े म्िणजे 

तवभाव, गुण, ददसायिा. " 

"अरे, पण हििा िू पसंि आिसे ना? िुम्िी आजकािची मुि.ं िुमचे हवचार, आवडी हनवडी 

पािायिा िव्याि ना. " 

"िोय बाबा, आम्िी एकमेकांना पसंि आिोि पण... " 

"हिच्या घरचा हवरोध आि ेका?" 

"िसं नािी", बोििा बोििा हनिीनने सािीचा फोटो दाखविा.  

दोघांनािी फोटोिीि सािी आवडिी. " 

"अरे, छानच आि.े नाकी डोळी हनटच आि.े रंग पण चांगिा वाटिो, िेवढ्याि त्याने दसुरा 

फोटो िािाि ठेविा. ' 

"हनिीन ि ेकाय?" 

"अरे िी िंगडी?" 

"िोय आई, िी अपंग आि.े हििा चािण्यासाठी कुबडीचा आधार घ्यावा िागिो. िी 

सुहशहिि आि.े सुसंतकारी आि.े नोकरी करि.े तविःची कामे तविः करि.े पण पायाने अपंग आि.े" 

कांिाबाईचा चेिरा उिरिा. थोड्या वेळापूवी िग्नािा ियार झािेल्या हनिीनमुळे त्यांना 

खूप आनंद झािा िोिा. एक प्रश्नहचन्ि संपणार म्िणून त्या खशू झाल्या िोत्या. पण एकुित्या एक 

मुिाने अपंग मिुीशी िग्न का करावं. याचा ससंार िरी कसा िोणार, िोक काय म्िणिीि इ. 

प्रश्नांनी त्याच्याभोविी गदी केिी.  

"आई,बाबा िुम्िी सािीिा भटेा िुम्िी िो म्िणािाि िरच मी िग्न करेन नािी िर नािी. 

मिा िग्नाि इंटरेतट नािी. " 
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थोडक्याि, त्याने आपिा हनणकय सांगून टाकिा. म्िणजे केिे िर सािीशीच िग्न करेन 

नािी िर कोणाशीच नािी. दोघिेी गप्प झािे.  

पसंि करून केिी िर अशी मुिगी. दसुऱ्या ददवशी हिघेिी सािीिा भटेायिा गेि.े त्याने 

सािीिा रुमवरच आणिे. गप्पा गोष्टी चौकशी सवक कािी झाि.े हििा नाकारावे असे कािीच 

नव्ििे. पण हिचे अपंगत्व कांिाबाई खटकि िोिे. हिघेिी रात्री घरी परिि ेकांिाबाई गप्प गप्पच 

िोत्या. नकार िी देिा यिे नव्ििा. आहण िोकार देण्यासिी मन ियार नव्ििे. एकंदर हनिीनच्या 

बोिण्यावरून िो ठाम िोिा. दोघांनी हवचार करून हनणकय घेििाय. हवरोध करून उपयोग नािी. 

या प्रसंगािािी सामोरे जावू या. पुढच्या सवक घटना वेगाने घडि िोत्या. हनिीनिा रहजतटर िग्न 

करायचे िोिे. कांिाबाईने हवहधवि िग्नाचा आग्रि धरिा नािी. िग्न झाि.े पूजा झािी. 

नािेवाईकांनी टाकििे े कटाि हन हवचारिले्या प्रश्नांनी दोघिेी िरैाण झाि.े पण मिुाच्या 

इच्छेपुढे कािी चािि ेनािी.  

 िळुिळू सािी घराि रुळि िोिी. आपल्या गोड, शांि, मनहमळावू तवभावाने सवाकना 

आपिंस करण्याचा प्रयत्न करीि िोिी. हनिीनच्या भक्कम आधाराने सवक प्रसंगाना सामोरी जाि 

िोिी. िळूिळू कांिाबाई आहण शामराव थोडेसे हनवांि झािे. त्यांना आिाआपिेपणा, हवश्वास 

वाटू िागिा. सािीहवषयी प्रेम वाटू िागि.े बघिा बघिा एक दीड वषक उिटिी. सािी घराि 

चांगिीच रुळिी िोिी. आिा कांिाबाई ना प्रश्न पडू िागिे. इथंवर सवक रठक झाि ंपण आपल्यािा 

नािवंडाचं िोंड कधी हन कस ंपािायिा हमळणार.  

 त्या कािी बोिूिी शकि नव्ित्या. सािीिा गरोदरपण कस ंझेपेि? बािरेिी कोणी ना 

कोणी हवचारायचं.  

"हनिीन सािी पेढ ेकधी देणार" 

कांिाबाईनी ठरविं. आिा हनिीनशी तपष्टपणे बोिूया. एके ददवशी हनिीन सािी 

शिरािून आि ेिे गोड बािमी घेवूनच. कांिाबाई खूप खशू झाल्या.  

"अरे हनिीन, सािीिा ि ेसगळं कस ंझेपेि?".  
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“आई, िुम्िािा जस ंआजी व्िायचंय. िस ंमिािी आई व्िायचं आि.े  

िुमच्या डोळ्यािीि प्रश्न मिा समजि िोिा. मी एक वषक रजेवर रािणार आि.े आई 

िोण्यासाठी मी सवक कािी करेन. “ 

“आई सािी इथेच रािीि. िुम्िी सोबि आिाि म्िणजे मिा काळजी नािी. ” 

हनिान चार आठ ददवसांनी येि िोिा. सािीच्या सिवासाने दोघेिी सुखाविे िोिे. हिच्या 

गुणांनी िी आणखी जवळची वाटू िागिी. सािीिा सिावा महिना संपनू सािवा िागिा. िसा 

हनिीनिी रजा घेऊन घरी आिा. यथेून पुढ ेजाति काळजी घ्यावी िागणार, सािीिा पायामुळे 

जड जाणार, आई बाबांना िे पेिणार नािी.  

पुढचे िीन महिने हिघांनीिी सािीची व्यवहतथि काळजी घेििी.  

पहिि ंबाळिपण म्िणून सािीिा न्यायिा हिचे आईवडीि आिे. पण हििा पाठवण्यास 

हनिीनने नकार ददिा.  

"अरे हनिीन, आईवडीिांना न्यावं वाटणारच ना आहण सािीिा जायिा आवडेि. " 

 कांिाबाईंनी हनिीनिा समजावण्याचा प्रयत्न केिा.  

"नािी आई, पध्दिी मित्वाच्या नािीि, सािीिा प्रवास झेपणार नािी हन... " 

शामरावांनी दोघांनािी थांबवि ेहन िे कांिाबाईंना िसून म्िणाि.े  

"आपि ंसगळं चारचौघां पेिा वेगळं असिं. ” 

यथावकाश सािीिा मिुगी झािी. सवक कािी व्यवहतथि पार पडि.ं कांिाबाई हन 

शामराव दोघेिी समाधानाि हन सूखाि िोिे. छोट्या परीच्या येण्याने घराचे नंदनवन झािे.  

"अगं, कांिा माझी खात्री पटिीय, माणसानं शरीराने अपंग असि ंिरी चािेि पण मनाने 

अपंग अस ूनये. आपिी सािी मनाने खूप श्रीमंि आहण सिम आि.े मिा हिचा अहभमान आि.े " 

"िोय िो, आपण दकिीिी शोधिी असिी िरी अशी गुणी मिुगी हमळािी नसिी. मिा 

िर दोघांचािी अहभमान वाटिो. " 
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आहण छोट्या परीिा उचिि म्िणाल्या.  

"आहण आमची परी राणी खूप खूप मोठी िोणार. " 

"अग आिा आपल्या आयषु्याि सुख समाधान बरसि रािणार, िो ना परी राणी?" 
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कोंडी 

 

“हवहनिाऽ… ये हवहनिाऽऽ" 

 मी िाक मारि िोिे. पण कदाहचि माझी िाक पोिोचि नसावी. िसा मी माझ्या 

चािण्याचा वेग वाढविा. पण िेवढ्या गदीि िी ददसेनाशी झािी. मी िी घाईिच िोिे. शोधि 

बसायिा वेळिी नव्ििा. खूप ददवसांनी ददसल्यामुळे भेटण्याची उत्सुकिा िोिी. अगदी शािेय 

जीवनाि आम्िी एकत्र िोिो. त्यानंिर मध्य ेजवळ जवळ वीस वषे गेिी िोिी. भेटीचा योग 

नव्ििा. मीिी माझ्या कामासाठी हनघून गेि.े  

 पुन्िा दसुऱ्या ददवशी मिा त्याच रठकाणी ददसिी हन पुन्िा िोच अनुभव. त्या ददवशीिी 

भेट झािी नािी. िी नक्की कुठे जािेय. काय करिये हन इथे कशी? आिा माझी उत्सुकिा वाढिी 

िोिी. काय करू िी मिा कशी भेटेि? याच रठकाणी दोन वेळा ददसिी म्िणजे रोज येि असेि 

का? पण या अगोदर कधीच नािी ददसिी. असो उद्या पुन्िा इथेच भेटण्याचा प्रयत्न िरी करू 

म्िणून दसुऱ्या ददवशी थोडीशी िवकर हनघािे. पण नािी, आजिी भेट नािी. काय झझािे आज 

का आिी नसावी? दक अजून आपण वाट पिावी? मन थोडे नाराजच झािे.  

 असेच आठ ददवस गेि.े रहववार असल्याने भाजी, सामान इिर खरेदी करिा करिा दोन 

िास उिटिे. घाईघाईने घरी हनघािे. मनाि कामांची िांबच िांब यादी फडफडि िोिी. 

हवचारांच्या िंद्रीि गाडी काढि िोिे िर पाठीमागून कोणीिरी खांद्यावर िाि ठेविा.  

"काय िो मॅडम, ओळख आि ेना?" 

"अरे. हवहनिा िू? िू इथ ेकशी?" 

“अगं िो. अगोदर गाडी ठेव हन इकड ंये. आपण इथं बसून बोि ूया. “ 

“अगं आठ ददवसापूवी िू मिा ददसिीस. मी िुिा िाक मारिी पण िू गदीि नािीशी 

झािीस हन त्यानंिर दोन ददवस असेच घडि राहििे. आपिा िपंडाव मिा अतवतथ करि िोिा. 

िू इथे कशी?" 

"अगं, मी इथेच राििेय पाच वषाांपासून, िू कोठे असिेस?" 

"अगं मी िी इथेच आिये सिा महिन े झािेि, पण एवढ्या ददवसाि आपण भेटिोच 

नािी?" 
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“असो योग नव्ििा. ” 

दोघीिी घाईि िोिो. म्िणून एकमेकींना पत्ते व फोन नंबर देऊन हनघािो. पण शािेय 

जीवनाििी मैहत्रण भेटल्याचा खूप आनंद झािा. बािपणीच्या आठवणींनी पुन्िा भोविी फेर 

धरिा. आजची हवहनिा हन त्यावेळची हवहनिा दकिी बदि झािा नािी. नेिमी रडविेी हन गप्प 

गप्प असणारी हवहनिा हन हिची सावत्र आई. बापरे िे आठवि ंमात्र हन हििा पुन्िा भेटण्याची 

उत्सुकिा वाढिी. िवकरच िसा योगिी आिा. मीच जेव्िा हििा भटेण्यासाठी गेिे. हिच्या 

संसाराची सुरेख चौकट पाहून खुश झािे. दोन मुिे,एक मुिगा हन एक मुिगी. सासूबाई,सासरे 

नवरा, सगळं िसिं खेळिं घर. घराििं वािावरण अगदी आनंदी. हवहनिा हन मी बोिि िोिो. 

िेवढ्याि सासुबाई खायिा घेऊन आल्या. सासरेिी आमच्या गप्पांि सिभागी िोि िोिे. 

मुिांकडेिी िि देि िोिे.  

"हवहनिा,नशीबवान आिेस?" 

"खरंच गं, नहशबानेच अशी माणस ंहमळिाि. " 

"आई, आबी आजी बोिाविेय" 

"काय रे कशासाठी?" 

"िूच हवचार, िू चि” 

"रठकाय येिे थांब" 

चि गं िू पण ये" 

आम्िी हिच्या शेजारच्या ब्िॉकमध्य े गेिो िर हिच्या बाबांचा मोठा फोटो समोरच 

चभंिीवर िाविेिा हन त्या फोटोिा िार पाहून मी थबकिेच.  

"हवहनिा, ि ेकाय बाबा?" 

"िो, झािी िीन वषे” 

एवढ्याि एक स्त्री बािरे आिी. िी िर हवहनिाची सावत्र आई िी इथ ेकाय करिेय? नेिमी 

वैिागिेिी, हचडिेिी हन बडबडणारी िी बाई हिचं ि ेरुपिी गोंधळाि टाकणारं िोिं.  

"आई, ओळखिसं हििा?" 

"िी माझी शाळेििी मैहत्रण संपदा" 

"िो, िो आठविं, कशी आिसे?" 

"मजेि “ 
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आईबरोबर बऱ्याच गप्पा मारून झाल्या. हिचे ि ेरुप एकदम वेगळं िोिं. बािरे आल्यावर 

हवहनिािा आईहवषयी हवचारिं िर िसिी, म्िणािी 

"मिा वाटिंच िुिा आश्चयक वाटि ंअसेि ना?" 

"बाबा गेल्यापासून मी हििा इथेच ठेवून घेििंय. " 

"अगं, ििानपणी िुिा रडवणारी हन बाबांशी भांडणारी िी बाई एवढी कशी बदििी? 

आहण िू िुझ्याकडे का घऊेन आिीस?" 

संपदा, एकमेकांना समजून घेण्यामुळे अनेक प्रश्न सुटिाि बघ. िुिा आठवि असिे माझी 

आई वारिी िेंव्िा मी साि वषाकची हन दादा दिा वषाकचा िोिा. आमचा सांभाळ करायिा म्िणून 

आजीने जबरदतिीने बाबांना िग्न करायिा िावि.े िेव्िा दसुऱ्या आईच वय फक्त बावीस वषाकचं 

िोिं. दोघांमध्य ेसिरा वषाकचं अंिर. गररबीमुळे आईिा िग्न करावं िागि ंअसि ंिरी हिची तवपं् 

हिच्या इच्छा याचा हवचार कोणीच केिा नव्ििा. त्याि पुन्िा माझी हन दादाची जबाबदारी. 

त्यामुळे िी अतवतथ झािी. ि ेअस ंजगणं हििा नको िोिं. पण हिच्यापुढे दसुरा पयाकयिी नव्ििा. 

हिची घुसमट िोि िोिी आहण जेव्िा हििा कळि ंकी िी आई िोऊ शकणार नािी िेंव्िा िी... " 

"कािी दोष िोिा का?" 

“नािी, हिच्याि कािी दोष नव्ििा. पण बाबांनी ऑपरेशन म्िणजे नसबंदीच केिेिी 

िोिी." 

“ि ेसगळे िुिा?” 

"अगं ि ेसमजण्याचं माझं िे वय नव्ििं. पण जेव्िा या सगळ्याचा अथक समजू िागिा. 

सगळे प्रसंग प्रश्न आपोआप उिगडि गेिे हन हिच्या वागण्याचे, तवभावाचे कंगोरे समोर येि गेिे. 

हिची हचडहचड. हिची बडबड मिा कळू िागिी. आिा मिा हिचा राग यिे नव्ििा. हिची दया 

यायची. मी हिच्या मनाप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करायची. हििा खपू मदि करायची. िळूिळू 

हिचा रागिी हनवळि गेिा. प्राप्त पररहतथिी हतवकारण्याची मानहसक ियारी झािी हन बाबा 

आजारी पडिे. दादािी हशकण्यासाठी िांब िोिा. त्या दोघांमधिी अढी कायम राहििी. ' 

"पण ि ूइथ ेघेऊन आिीस िे िुझ्या सासरच्या िोकांना आवडिं कसं?" 

“संपदा, िुिा सांहगििं ना? एकमेकांना समजून घेण्याने अनेक प्रश्न सटुिाि. माझं नशीब 

खूपच चांगि ंआि.े माझ्या घराििी माणस ंसमजूिदार िर आििेच पण प्रेमळिी आििे. " 
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"अनुभव माणसािा शिाणं बनविो नािी?" 

“िो िर हिचा कािी दोष नसिाना या अशा अनुभवांना सामोरं जावं िागल्यामुळे हिची 

मनःहतथिी हबघडिी. बाबांच्या आजारपणाि हिने खूप सेवा केिी. िेव्िाच माझं िग्न, दादाचं 

िग्न झािं. बाबा िोिे िोपयांि िी बाबांजवळच िोिी. नंिर एकटेपणा खायिा उठिा. दादा हन 

हिचं भांडण नसिं िरी जवळीक कधीच नव्ििी. त्याने कधीच हिचा आई म्िणून तवीकार केिा 

नािी. मग अशा पररहतथिीि एकटीिा कसं ठेवायचं िा प्रश्न िोिा. " 

"िुिा अडचण नािी वाटिी का?" 

“नािं िादिेि ंअसिे िर अडचण वाटू शकिे. म्िणून हिच्यासाठी शेजारचा ब्िॉक हवकि 

घेििा म्िणजे बाबांच्या पैशािून हन हििा इथ आणिं. म्िटिं िर तविंत्र हन म्िटिं िर एकत्र 

असा मागक काढिा. ” 

“काय पण मागक काढिास नािी. " 

"सासरच्या िोकांनी साथ ददिी. आईनेिी अॅडजेतट केिं म्िणून सगळं जमिं. " 

"आहण ििाणपणी अपूरं राहििेि ंआईचे प्रेम आिा हमळािं िो ना?" 

"नहशबाि काय हन कधी हमळणार ि ेसांगू शकि नािी पण आिले्या पररहतथिीिून मागक 

िरी काढू शकिो?" 

"िू त्या नात्याििी कोंडी फोडिीस. ििान असूनिी समजुिदारपणा दाखविास त्यामुळे 

ि ेशक्य झाि.ं " 

"ये आिा पुन्िा येशीि िेव्िा. सिकुटंुब ये ि"ं 

बािरे पडिाना हवहनिाने आग्रिाचं हनमंत्रण ददिं. मी मात्र हिच्या समजूिदारपणाबद्दि 

हििा शाबासकी देि खशू िोऊन परििे िोिे. पनु्िा हििा भेटण्याचा हनश्चय करूनच.  
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मनतवी 

 

 आददिी िािाििी काम ंभराभर पूणक करि िोिी. आज हिने शाळेिून एक ददवसाची रजा 

घेििी िोिी. कशािच िि िागि नव्ििं. गेि ेआठ ददवस िी हवचार अन् हवचारच करि िोिी. 

घराििे सगळे धातिाविे िोिे. सासू-सासरे काळजीि पडिे िोिे. "शाळेच्या ट्रीपिा गेििेी 

आददिी आल्यापासून अशी िरवल्यासारखी का आि?े तविः आददिीिािी खूपच प्रश्न सिावि 

िोिे. पण आज ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे हमळणार िोिी. हिने हनघाल्याचं घराि सांहगििं हन 

एका वेगळ्या ओढीनं हिची पाविं भराभर पडू िागिी.  

 ििान असल्यापासून हििा हशिकच व्िायचं िोिं. ििान मुिाचं्याि. रमायिा हििा 

खूप आवडायचं. दिावी चांगल्या माकाकनी पास झाल्यावर नािेवाईकांना वाटिं- आददिी 

मेडीकि, इंहजहनअररंग अशी वाट हनवडेि पण आददिीिा डी. एड. िा जायचं िोिं. त्याप्रमाण े

हिने अॅडहमशन घेऊनिी टाकिी. िरीिी हिचे काका हििा समजावि राहििे की, "िू एवढी हुशार 

आिसे िर कािीिरी वेगळं कर."  

दोन्िी भावांमध्ये एकच मुिगी हन िीन मुिगे असल्याने आददिी सवाांचीच िाडकी िोिी. 

असो! 

िुझ्या मनाप्रमाणे िोऊ दे. म्िणून सवाांनी हवषय सपंविा. आवडिे कररअर असल्याने 

आददिीने मनापासून कोसक पणूक केिा. आिा वेळ िोिी नोकरी करण्याची. इथिेी हिने आपिाच 

िट्ट पूणक केिा. हििा खडे्यापाड्यािल्या शाळेमध्ये नोकरी करायची िोिी. बाबा हन काका हििा 

मोठमोठ्या संतथांची माहििी द्यायचे. हिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करायचे. पण इथिेी आददिीने 

आपिेच म्िणणे खरे केि.े आई आहण काकी दोघीिी हििा समजवण्याचा ककंवा कािी सुचवण्याचा 

अहजबाि प्रयत्न करायच्या नािीि. त्यांना माहिि िोिं. हििा ज ेवाटिं िेच िी करि.े.."  

आददिीच्या इच्छेप्रमाण ेिी एका खेड्यािीि शाळेवर िजर झािी. हििा अस ंएकटं ठेवण ं

आईबाबांना पटि नव्ििं. शाळेिल्या हशिकांच्या मदिीने आददिीची रािण्याची सोय एका 

हवद्यार्थयाकच्या घरी करण्याि आिी. त्या घराििी भरपूर िोक िोिे. िळूिळू आददिी त्या घराि 

एकरूप झािी, इिकी की त्यांचीच मुिगी आि ेअसे सवाांना वाटायचे. आई, बाबा पण काळजीमुक्त 

झािे िोिे. बघिा बघिा पाच वषे झािी िोिी. आिा आददिीचं िग्न करण्यासाठी बाबा हन काका 
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मुिगा शोध ू िागि े िोिे. हिचं व्यहक्तमत्त्व पाहून चांगिी-चांगिी तथळं येि िोिी. त्या सवक 

तथळांमधून हिने असं तथळ हनवडिं की, हििा पुन्िा खडे्यािच जावं िागणार िोिं. सवाांना प्रश्न 

पडिा, िोक शिराकड ेधाव घेिाि हन आददिी खेड्याकड ेधाविेय. िे एका डॉक्टरांचं तथळ िोिं. 

पण त्यांनािी खेड्याि राहून हिथल्या िोकांची सवेा करायची िोिी. हवचार जुळि.े मिं जुळिी. 

इथेिी हिनं आपिंच म्िणणं खरं केि.े घरी सास,ूसासरे, दीर,नणंदा यांनी घर भरिेि ंिोिं. िग्नाि 

आई - बाबा, काका-काकू यांच्याबरोबर िी ज्जया घराि राहििी िे अण्णा, काकू त्यांची मिु ंअसा 

सारा पररवार धावपळ करि िोिा. आददिीिा सासर एक, पण मािरे मात्र दोन हमळािी िोिी. 

अण्णा काकू वरचेवर हििा भटेायिा येि. हििी त्यांच्याकडे जायची. सवक कस ंमजेि चािि ंिोिं. 

आददिी दोन मुिांची आईिी झािी. भावांची िग्न झािी. इकडे अण्णांच्या मुिांचीिी िग्न झािी. 

सवक िग्नाि आददिीने करविीचा िक्क बजाविा. " 

 पाच वषाांपूवी हिच्या डॉक्टर नवऱ्याने हन हिने दसुऱ्या रठकाणी, तथाहयक िोण्याचा 

हनणकय घेििा. हजथ ेकािीिी सोयी सुहवधा नव्ित्या त्या िोकांना वैद्यकीय आहण शिैहणक सोय 

उपिब्ध करून देण्याच्या ििूेने दोघांनी प्रयत्न करण्याचे ठरविे. दरू गेल्यामुळे भटेीगाठी मधीि 

अंिर वाढू िागि ेिोिे. आठ ददवसापूवी आददिी शाळेिीि मुिांना एका धरणावर सििीसाठी 

घेऊन गेिी िोिी. ददवसभर दफरून, नाचून मिु ंखुश िोिी. येिाना एका हनसगकरम्य रठकाणी 

असिले्या 'वृद्धाश्रमािा भटे देण्यासाठी सवकज्रण थाबिे. वदृ्धाश्रमाि असििे े आजी-आजोबा 

त्यांची काळजी घेणारे डॉक्टर हन सेवक त्याचं्यासाठी असणाऱ्या सोयी-सुहवधा याहवषयी माहििी 

देि देि आददिी मुिांना घेऊन पुढे पुढे जाि िोिी. एका मुिाने हवचारि,े 'पण बाई , या आजी 

आजोबांना इकडे का पाठविाि ? त्यांना घर नािी का?’ 

‘त्यांची घरं आििे. मुि ंआििे सांभाळायिा, यांची काळजी घ्यायिा त्यांच्याकडे वेळ 

नािी. ’ 

 “बाई, त्या आजी िोत्या ना, त्या मिा जवळ घेऊन खूप पापे घेि िोत्या, माझी पण नाि 

िुझ्याएवढीच आि ेअस ंम्िणि िोत्या.” 

"िोय गं, त्यांनािी त्यांच्या मुिांची नािवंडाची आठवण येिच असिे ना?”.  

“बाई, मग पोिीस त्या आजी आजोबांच्या मुिांना पकडून का नेि नािीि?" 
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"अरे जबरदतिीने कोणी सांभाळण्याि काय अथक आि.े प्रेमाने केििेी प्रत्यके कृिी तवगीय 

आनंद देिे. " 

 मुिांचे प्रश्न थांबि नव्ििे. िेवढ्याि वृद्धाश्रमािीि एक कमकचारी. त्यांना आश्रम 

दाखवण्यासाठी आिा. रािण्याची सोय, मनोरंजनासाठी वेगवेगळे पयाकय ि ेदाखवि पुढे जाि 

असिाना एका खोिीि हशरि ेहन. आददिी पाििच राहििी.  

"अण्णा, िुम्िी इथे?" 

अण्णा मात्र अतवतथपण ेफेऱ्या मारि िोिे. एवढेजण खोिीि आिे. ककंवा आददिी कािी 

बोििेय याकडे त्यांचं िि नव्ििं. अतवतथपण े फेऱ्या मारिा मारिा िे बािरे हनघून गेिे. 

आददिीिा प्रश्न पडिा "एवढ्या भरल्या घराि रािणाऱ्या अण्णांवर िी वेळ का यावी? आपल्यािा 

कािीच कस ंमािीि नािी? कोणीच कािी का साहंगििं नािी?  

"मॅडम जायचे ना?”कमकचाऱ्यांच्या प्रश्नाने आददिी भानावर आिी.  

"आिा बािरे गेििेे आजोबा भेटिीि का?” 

"िोय, मी त्यांना नंिर घऊेन येईन. " 

कमकचाऱ्याने आश्वासन ददल्याने आददिीिा बरं वाटिं. सवक आश्रम पाहून झािा िोिा. 

आददिीिा आण्णांना भेटण्याची घाई झािी िोिी. पण योग नव्ििा िचे खरं. िो कमकचारी सांगि 

आिा.  

"मॅडम, िे शिरािल्या िॉहतपटिमध्य े गेिे आि े ? िुम्िी त्यांना पुढच्या शुक्रवारी भेटू 

शकाि. आणखी आठ ददवस?" 

"रठक आि.े मी िी हचठ्ठी ठेविे. िी त्यांना आल्यावर द्या.” हचठ्ठीि नांव, फोन नंबर ठेविा 

व फोन करण्यास सांहगििे.  

काि अण्णांचा फोन आिा म्िणून आज आददिी अण्णांना भेटायिा हनघािी िोिी. 

आश्रमाि पोिचल्यावर िोच कमकचारी हििा अण्णांकडे घेऊन गेिा. आश्रमािल्या िॉहतपटिच्या 

रुममध्ये एका बेडवर अण्णा बसिे िोिे. आददिीिा पाहिल्यावर अण्णा उठिे. आददिीने त्यांना 

घट्ट हमठी मारिी. हिचे डोळे आपोआप वाहू िागिे िोिे. थोड्या वेळाने अण्णांनी सांहगििे की 

ि ेआपल्या शेजारी रािणारे नाना काका.  



क ोंडी  उमा क ले्ह 

37 

 

"नाना काका? िुम्िी दोघे इकड े कसे? त्यांना काय झािंय? मिा िुम्िी का नािी 

सांहगििं?" 

"अगं, जरा थांब, दकिी प्रश्न हवचारििेस ?" 

अण्णांनी नसकिा नाना काकांची काळजी घ्यायिा सांहगििी व दोघे बािरे आि.े  

"आददिी, नानांना मुिं नािीि ि ेिर िुिा मािीि आिचे. खूप िौशी हन आनंदी माणूस. 

पण बायको वारिी हन परुिा ढेपाळिा. " 

"कशाने वारिी?" 

"िाप आल्याचं हनहमत्त झािं. " 

"कधी झािं ि ेसगळं?" 

"दिा महिन ेझाि.े िेंव्िापासून नाना संपिाच बघ. म्िणून त्यािा इथ ेआणिा. म्िटि ं

समदःुखी माणसाबंरोबर राहििा िर थोडा सावरेि, पण इथ ेआल्यावर दसुऱ्याच ददवशी घसरून 

पडिा हन पाय फॅक्चर झािा. िू आिीस त्या ददवशी त्यािा शिरािल्या िॉहतपटिमध्ये 

ऑपरेशनसाठी घेऊन गेिो. ऑपरेशन चांगि ंझािं. आिा बघ ूया. " 

आददिीच्या मनावरचं केवढं ओझं उिरिं िोिं.  

"अण्णा मिा वाटि,ं िुम्िीच वृद्धाश्रमाि आिाि. मी आठ ददवस कस ेकाढिे असिीि 

मिाच मािीि. घरी फोन िाविा िर कोणी उचििं नव्ििं. " 

बरोबर घरी कोणी नािी. मी इकडे आिो म्िणनू िुझी काकू हसद्धशे्वरकडे गेिी हन मी 

कािच इथ ेआिो. िुझी हचठ्ठी पाहििी हन िुिा फोन केिा.  

"अण्णा, नाना काकांचा पाय बरा झािा की त्यांना घेऊन माझ्याकडे या. त्यांची योग्य 

काळजी आपण घेऊ या. " 

 

नाना काका हन अण्णांना आददिीकडे येऊन आिा महिना झािा िोिा.  दोघांनािी आिा 

परि जावंस वाटि िोिं. नाना काकािी आिा सावरि ेिोिे. पण आददिी हन जावईबापू जाऊ देि 

नव्ििे.  
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"अगं आददिी, जावयाच्या घरी एवढ ेददवस राहू नये. " 

जावयाच्या नका राहू मिुीच्या रिा. ”नेिमीप्रमाणे आददिी ठाम िोिी. शेवटी 

आश्रमािल्या िोकांची मदि करायिा महिन्यािून कािी ददवस जायचं कािी ददवस आददिीकडे 

हन कािी ददवस घरी अशा हनयोजनाि जाण्याची परवानगी हमळािी.  
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माहंत्रक 

 

"काय वहिनी, कशा आिाि? बरेच ददवसांनी गावाकडं येणं केिंि. " 

ददनेशने हवचारिेल्या प्रश्नािा सुमिीने खुशीिच उत्तर ददिं.  

“भावोजी मी मजेि आि.े िुमचाच आशीवाकद. मग कधी यणेार आमच्या गररबाच्या घरी" 

"वहिनी. िू गरीब, काय बोििेस? आमची गररबाची चेष्टा करिेस?" 

"भावोजी कधी याि मुंबईिा, रत्नािा घेऊनच या. " 

"येईन जरा धावपळ संप ूदे, नक्की येईन. " 

गावची जत्रा म्िणून नोकरीहनहमत्त बािरे असणारे बरेचजण वेळ काढून आिे िोिे. दोन 

ददवस गावाि बरेचजण भेटिाि. िेवढेच जुने ददवस आठविाि. नवीन उजाळा हमळिो. सुमिीिा 

पाहून ददनेशिा खूप समाधान वाटि.े आपण आपल्या हमत्राचा ससंार वाचवल्याचा आनंद 

वाटिा. नव्या जुन्याचा योग्य मेळ घािून दोन जीव उद्धध्वति िोिा िोिा वाचिे िोिे.  

 असाच एकदा िो गावी आिा िोिा. नुकिीच नोकरी िागिी िोिी. गावापासून वषकभर 

िांब राहिल्याने गावाची जातिच ओढ िागिी िोिी. आठवडाभर मनसोक्त गावाि रािायचं. 

आई,वडीि,भावंडांना भेटायचं हन हमत्रांच्या संगिीि चार ददवस काढायचे िोिे. बाबांना 

शेिािल्या कामाि मदि म्िणून दोन ददवस शेिावर रात्रीचा राहििा हन हिसऱ्या ददवशी 

गावािल्या घराि राहििा. हमत्रांबरोबर गप्पा मारण्याि खूप वेळ गेिा हन सवकजण उशीरा 

झोपिे.  

"ये इकड ेगेिी बघा. पळािी बघा. जाईि बघ आडवा रे अडवा. ” 

कोणीिरी ओरडि िोिं. खूपजणं धावि असावेि. त्या आवाजाने िो उठून बसिा. कसिाच 

संदभक िागि नव्ििा. घड्याळाकडे पाहिि ेिर ददड वाजिा िोिा. िेवढ्याि आई बािरेून आिी.  

"काय झािंय आई?" 

"काय व्िाययचं? नेिमीचंच आक्काची सून पळािी. " 
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"पळािी? म्िणजे काय?" 

“अरे, िी झपाटिीय, कधी कधी रात्रीचीच धाविे, पळिे हन सवाांच्या झोपा उडविे. " 

“सुदामाची बायको की काय?" 

"िोय, वषक िोवून गेि.ं काय सुचंना हन काय कळेना. चांगिी पोरगी. असं का व्िावं कळंना. 

आक्काच्या जीवािा चैन नािी. एकुििी एक सून हिचं असं का झािं? काळजीनं अधी झािीय 

बघ. " 

 दसुऱ्या ददवशी बाबांचा डबा घेवून शेिावर जाि िोिा िेव्िा सुमिी भेसुमिी रात्रीच्या 

प्रकाराचा मागमूस नव्ििा पण थोडी नाराज वाटिी.  

 दोन ददवस बरे गेि ेपुन्िा िोच प्रकार. रात्रीचा गोंधळ, धावपळ हन. पळापळ. आिा 

ददनेशिा कळेना िी जािे िरी कुठे एवढ्या रात्री अंधाराि िी घाबरि नािी? आज त्याने ठरवि े

आपण बािरेच झोपायचे. िो ओटीवर शेजारच्या हमत्रांबरोबर झोपिा. पण दोन ददवस कािीच 

घडिे नािी. हिसऱ्या ददवशी िो मध्येच जागा झािा िर रतत्यावरून कोणीिरी चािल्याचा भास 

झािा म्िणून हनरखून पाहििे िर कोणीिरी बाई असावी. एवढ्या रात्री एकटीच बाई कोण 

असावी? अरे सुमिी िर नािी? त्यािा आठविं अगोदरचे सगळे. हन त्याने ठरविे हिच्या नकळि, 

िी कोठे जािे िे पािायचे. िो हिचा पाठिाग करि गेिा. िी शेिाकड ेजाण्याच्या रतत्यावर छोटा 

ओढा िोिा. हिकडे जािाना ददसिी पण पुढ ेगायबच झािी. त्यािा आिा उत्सुकिा िागिी. 

दसुऱ्या ददवशी िो पुन्िा जागि राहििा. पण त्या ददवशी कािीच घडि ेनािी. सट्टी संपिी िोिी. 

नोकरीवर जाणे गरजेचे िोिे.  

 पंधरा ददवसांनी आई दवाखान्यासाठी म्िणून शिराि आिी. बरोबर सुमिीिा घेवून 

आिी. हिच्या कपाळावर, पायािा िागिं िोिं. अंगाि िाप िोिा.  

"अरे, हििा चांगल्या डॉक्टरकड ेनेऊया. आक्कािा यायचं िोिं पण मी हनघािे म्िणून नािी 

आिी. " 

संध्याकाळी िो आईिा हन सुमिीिा डॉक्टरांकडे घेवून गेिा. डॉक्टरानंी हवचारिेल्या 

कोणत्यािी प्रश्नािा िी उत्तर देि नव्ििी.  

"या जखमा कशामुळे झाल्या, काय िागिं? कधी िागिं?" 
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कािीच उत्तर देि नसल्याने डॉक्टरांनी जखमांवर िावण्यासाठी मिम ददि.ं हन िापासाठी 

औषधं ददिी. शिराि यऊेनिी सुमिी िरवल्यासारखीच िोिी. उदास हन उदध्वति वाटायची. 

कसिा हवचार करिेय? नक्की कशामुळे नाराज आि?े कािी कळि नव्ििे.  

आई सुदामा समुिीिा मुबंईिा का घेऊन जाि नािी? ददनेशच्या प्रश्नांवर आईिा कस ेकाय 

सांगावे िे सुचेना. पण त्याच्या अनेक प्रश्नामुळे हििा सांगावेच िागिे.  

"अरे, सुरुवािीिा नवीन सुनेिा एकटीिा पाठवायिा नको. थोडे ददवस गावाि ठेऊन 

घेऊन, थोडी रुळिी की पाठवू. म्िणून पाठविं नािी. " 

नंिर हिची आई खूप आजारी पडिी म्िणून दोन महिने मािरेी गेिी. हिकडून आल्यापासून 

मी मुंबईिा जाणार नािी म्िणिेय. सुदामा आिा की िी एकिर आजारी पडिे नािी िर मािरेी 

जािे. त्याि हििा झपाटिं िो त्रास वेगळाच सुरु झािाय.  

 ददनेशिा ि ेसवक कािीिरी वेगळंच चाििंय याची जाणीव झािी.  

चार ददवसानंी दोघी गावी परि गेल्या. थोड्या ददवसांनी ददनेशिी गावी गेिा. सुमिीची 

िब्येि बरी वाटि िोिी. पण हिचं भूि मात्र हििा सिावि िोिं. त्याने हमत्रांच्या सोबिीने छडा 

िावायचा ठरविा. दोघ ंहमत्र हन ददनेश कामािा िागि.े पण यािी वेळेस िािी कािीच िागि े

नािी.  

"प्रभाकर, िू सुमिीिा ओळखिोस?" 

"कोण?" 

"अरे, िुमच्या गावाििी सुमिी आमच्या गावािल्या सुदामाबरोबर िग्न झािंय िी. " 

"िोय, िोय हिचं काय झािं. ' 

"झाि ंकािी नािी, ओळखिोस ना? हिची आई कशी आिे. " 

"चांगिी आि"े 

प्रभाकर नवीनच ददनेशच्या कंपनी आिा िोिा. प्रभाकर एवढ्याि कािी बोिणार नािी, 

ददनेशने िळुिळू हिच्याहवषयी माहििी हमळवण्यास सुरुवाि केिी. प्रभाकरिािी ददनेशचा ििूे 

ििाि आल्यामुळे एखाद्याचं भिं िोिं असिे िर चांगिंच म्िणून त्याने मदि केिी. समुिीचं 
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गावािच नात्यािल्या मुिाबरोबर प्रेम िोिं. घरच्यांना ि े मािीि झाल्यावर त्यांनी 

समजावण्याचा प्रयत्न केिा. पण सुमिी ऐकणार नािी ि ेििाि आल्यावर त्यांनी घाईघाईने 

सुदामाबरोबर िग्न िावून टाकिे. त्याचवेळेस सदुामा सुमिीिा मुंबईिा घेवून गेिा असिा िर 

बरे झािे असिे. जेव्िा सुमिीची आई आजारी पडिी िेंव्िा सुमिी दोन महिने मािरेी गेिी हन 

पुन्िा िो मुिगा भेटिा हन िी गंुिि गेिी. िी रात्रीची गावाबािरे त्यािा भेटायिा जाऊ िागिी. 

िी रात्री बािरे पडिेय ि ेििाि आल्यावर हिचा पाठिाग िोऊ िागिा हन त्यािूनच आपल्यािा 

भूिाने झपाटल्याचं नाटक हिने सुरु केि.ं गंुिा वाढिच चाििा.  

"आई समुिी वहिनीिा घेऊन ये. इथ ेचांगल्या मांहत्रकािा दाखव ू" 

ददनेशने आईिा शिराि बोिावून घेिि ं हन सुमिीिा एकटीिा घेऊन िो बागेि गेिा. 

थोड्याच वेळाि प्रभाकर त्या मिुािा घेऊन िेथ ेआआिा. आिा सुमिी गोंधळून गेिी. रडारड, 

केिी. पण ददनेश व प्रभाकरने शांिपणे दोघांना प्राप्त पररहतथिीची जाणीव करून ददिी. यािून 

काय घडू शकिे याची चचाक केिी हन योग्य हनणकय घेण्यासाठी वेळ ददिा.  

 चार ददवस हवचार करून सुमिी एक दोन वळेा त्या मुिािा भटेिी. हन दोघांनीिी 

पुवाकयुष्यािीि चूक दरुुति करायची ठरविी. समुिीने सुदामाकडे मुंबईिा जाण्याची ियारी 

दशकहविी. िो मिुगािी परि हिच्या आयुष्याि ढवळाढवळ करणार नािी अस ेसांगून हनघून गेिा. 

मांहत्रकाने भूि उिरवि ेिोिे.  

 आिा सुमिी सुदामाचा संसार सुखाचा आि.े ददनेशने भूि उिरवि.े म्िणून आक्का हन आई 

समाधानी आििे. आपल्या हमत्राचा ससंार वाचवल्याचे समाधान ददनेश व प्रभाकरिा आि.े  
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आघाि 

 

"आजी s य ेआजी गं”हवनयने िाक मारिी िरी हगरीजाबाईची िंद्री कािी मोडिी नािी. 

हवनयने जवळ येऊन त्यांना िाि िाविा िेव्िा त्या गितमृिीिून भानावर आिा.  

"काय रे बाळा, काय झािं?" 

"आजी बािरे कोणीिरी आिं आि.े चि ना. येिेस ना?" 

"िो. आिेच ि”ंम्िणि हगरीजाबाई उठल्या, 

िोंडावर पाणी मारून बािरे आल्या. सुनबाईची मैहत्रण भेटायिा आिी िोिी. 

हगरीजाबाईंना पाििाच हिचे डोळे भरून आिे.  

"आईऽऽ अशी कशी वषाक आपल्यािा सोडून गेिी िो?" 

दोघींनािी अश्रू आवरि नव्ििे. सुजि आहण वषाक, दोघांनािी अचानक ईश्वराने 

आपल्यापासून का नेिं? हवनयिा पोरकं का केि?ं या वयाि िरुण मिुगा आहण सून. िो हिच्या 

पोटाि वाढि असििेा अकूंरिी का हिरावून नेिा? हवनयच्या जीवनाि एवढी पोकळी का हनमाकण 

केिी? ि ेकाय घडिं? हन का घडि?ं अशा प्रश्नांनी त्यांच्या डोक्याि गदी िोि िोिी. प्रश्नच प्रश्न, 

उत्तरं मात्र हमळि नव्ििी. आज सुजि हन वषाकिा जावून एक महिना झािा पण येणाऱ्यांची, 

भेटणार् यांची रीघ चािचू िोिी. िा अ्ानी जीव मात्र गोंधळिा िोिा. हवनयिा दःुखािून बािरे 

काढणं अवघड िोिं. ऑदफसिा गेिेि ेबाबा हन शाळेि गेिेिी आई परि आिेच नव्ििे? का? 

अपेिा काय केिी हन झािं काय? सारंच सुन्न करणारं िोिं. वाटि िोिं जे घडि ंिे तवप् असाव ं

हन िे िवेि हवरून जावं. तवच्छ जावं. तवच्छ, सुदर जाग यावी हन सवक कािी पूवकवि असाव.ं पण 

शक्यच नव्ििं. हवनय यऊेन मांडीवर डोकं ठेवून झोपिा. नेिमीप्रमाण ेिाि त्याच्या केसािून दफरु 

िागिा हन डोळे पुन्िा पाझरू िागिे. आवरून त्यांनी त्यािा झोपवि.ं आपणच िर घरािल्या 

सवाांना सांहगििं िोिं की हवनयच्या समोर कोणी रडू नका. त्यािा त्याच्या अवतथेिून बािरे 

काढा आहण आपणच रडि आिोि. त्यांनी हवचार झटकिे त्यािा नीट झोपविं हन त्या उठल्या.  

जे घडू नये िे घडि ंिोिं. िे हतवकारायिाच पाहिजे िोिं. त्यािून पुढ ेजायिा पाहिजे 

िोिं. या हनष्पाप जीवासाठी िरी पुन्िा उभ ं रािायिाच पाहिजे. या जाणीवेने त्या कणखर 
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बनल्या. आपण आिोि िोपयांि त्याच्या पारठशी आिोि पण त्याच्या आयुष्यािा आपण पुरणार 

नािीि. तवाथी जगाि कोण कोणाचा आि?े पसैा, सत्ता हन िक्क यामळेु काय िोऊ शकि, ि े

अनुभवाने त्यांना चांगिंच मािीि िोिं. पैसा माणसाची हनयि कशी बदिवू शकिो आहण 

माणूसकी, नािी, हनहिमत्ता यांची धुळधाण िोऊ शकिे. हवनयच्या नहशबाि पैसा, जागा म्िणजे 

ऐश्वयक भरपरू िोिं पण मायेचं छत्र, आधार मात्र नाहिसा झािा िोिा.  

 

सुजि हन वषाकने एकाच मिुावर आपिा हनणकय पक्का केिा िोिा. हवनय पाच वषाांचा 

िोईपयांि हगरीजाबाईंनी वाट पाहििी हन नंिर मात्र त्या त्यांच्या मागेच िागल्या. एकट मिु 

एकिकोंड िोईि. त्यािा एक िरी भावंडं िव.ं मग मुिगा असो की मिुगी. भहवष्याि त्यांना नािं 

जपणारं कोणीिरी नको का? प्रेम,आपिुकी, आतथा कशी वाढणार? सण समारंभािा सोबि नको 

का? अनेक प्रकारे त्या कधी प्रेमाने िर कधी अहधकाराने समजावि िोत्या. वषाकिािी कधी कधी 

िीव्रिेने जाणवायचं पण सुजिपुढे कािीिी चािायचं नािी. पण वषाकि आिा ठरविंच िोिं 

आणखी उशीर बरोबर नािी. वयािि ंअंिर वाढि जाईि हन नंिर हवनय भावंडािा तवीकारेि 

का? हिने सवक दहृष्टकोनािून आपिा हनणकय सुजििा पटवून ददिाच. हन दसुऱ्या अपत्याचा हवचार 

पक्का झािा हन नवीन पाहुण्याच्या आगमनाची चाहूि िागिाच हवनयसाठी बहिणच असावी 

अशी प्राथकना सुरु झािी. हवनयिी आिा चौथीि हशकि िोिा. आपण दादा िोणार या जाहणवेनी 

भििीच तवारी खुशीि िोिी.  

"आई आिा िू माझ्याशी नािी खेळिीस िरी चािेि! मी बाळाबरोबर खळेेन. आम्िी ि े

करू हन िे करू”असं तवप्रंजन सुरु झािं िोिं.  

शेजारच्या काकू, आजी त्यािा हवचारायच्या, "हवनय िुिा बहिण िवी का भाऊ िवा?" 

िो पटकन सांगायचा, “मिा बहिणच िवी. िी मिा राखी बांधेि. मिा ओवाळीि. 

माझ्यासाठी काय काय करेि?" 

वषाकिा आिा पाचवा संपून सिावा महिना िागिा हन हिने गाडी चािहवणे बंद केि.े 

शाळेि जािाना िी ररिाने जायची. जेव्िा जेव्िा सुजि घरी असायचा िेव्िा िो सोडायिा हन 

आणायिा जायचा. पंधरा िे वीस ददवसानंिर वषाक रजेवरच रािणार िोिी. नेिमीप्रमाण े

हवनयिा शाळेच्या बसमध्ये बसवून िी ररिाने शाळेि गेिी हन येिाना मात्र ररिा हमळेना म्िणून 

मैहत्रणीच्या गाडीवरून यिे िोिी. िेवढ्याि सुजि न्यायिा येि असल्याचा फोन आिा. रतत्यािच 
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िी मैहत्रणीच्या गाडीवरुन उिरून िी सुजिच्या गाडीवर बसिी. पररहतथिी ििाि घेऊन िो 

सावकाश गाडी व्यवहतथि चािवि िोिा. सकाळी भरणाऱ्या शाळा सुटल्यामुळे दपुारच्या वेळी 

रतत्यावर गदी िोिी. कािी कळायच्या आिच एक टेंपो वेगािच आिा. बऱ्याच जणांना चुकवि 

धके्क देि येऊन िो सुजि वषाकच्या गाडीवर जोराि आपटिा हन दोघिेी गाडीसिीि उंच उडाि ेहन 

खािी आपटिे. त्याच टेम्पोचे चाक त्यांच्या डोक्यावरुन गेल्याने पररहतथिी भयावि झािी. एका 

िणाि िोत्याचं नव्ििं झािं. बघिा बघिा बािमी वाऱ्यासारखी पसरिी. दवाखान्याि नेऊन 

कािी उपयोग झािा नािी.  

आप्ततवकीय, नािेवाईक जमा झािे. ि ेसवक हवनयिा कसे सांगायचे हन कसे सावरायचे िा 

प्रश्न पडिा. सवक वािावरण हन पररहतथिी पाहून िो खूप रडिा. घाबरिा हन तिब्ध झािा. 

प्रत्येकाचा जीव त्याच्यासाठीच िुटि िोिा. काय तवप् पाहििी. त्यािा सोबिी आणणारे आई 

बाबा त्याच्या सोबत्यासि त्यािा सोडून कायमचे हनघून गेिे िोिे. पुन्िा कधीिी न येण्यासाठी. 

एक सोबिी माहगििा िर त्याने िीन नेिे. या या मोठ्या जगाि एकट्यािा सोडून गेिे. 

हगरीजाबाईंना हवनयच्या याची चचंिा सिावि िोिी. कसा वाढेि. जीवनािीि घडामोडींना 

सामोरा जाईि. एकटेपणाच्या भेडसावणाऱ्या सावल्यांचा त्याच्या जगावर कसा पररणाम िोईि. 

सध्या या नैराश्यािून त्यािा कसं बािरे काढायचं? त्यासाठी त्यािा शाळेि पाठवायिाच िवं. 

हमत्रांबरोबर खेळेि जरा िरी वािावरण बदििे. सवक कािी पार पडि िोिं. आिा हवनय साठी 

हवचार करायिाच पाहिजे िोिा. दसुऱ्याच ददवशी त्या हवनयिा शाळेसाठी ियार करु िागल्या. 

पण िो कसिीच प्रहिदक्रया देईना. खुप गप्पा मारण्याचा त्यािा हमत्राचं्या आठवणीचा उजाळा 

द्यायचा प्रयत्न केिा. िेव्िा िो िमसून िमसून रडू िागिा. त्यािा आईबाबांची खूप खूप आठवण 

झािी. िो व्याकूळ झािा. हगररजाबाईंनी कसे बसे त्यािा ियार केिे व शाळेि घेऊन गेल्या. 

हप्रहन्सपिसर त्याचे सवक हशिक त्याच्यासमोर आिे. िेव्िा पुन्िा िो खपू रडिा. क्िासरटचर 

मॅडमनी त्यािा जवळ घऊेन खूप समजावि.े त्यािा वगाकि घेऊन गेल्या.  

त्याच्या हमत्रांना त्याची काळजी घ्यायिा सांहगििी. िो वगाकि बसल्याचीखात्री करून 

हगरीजाबाई घरी परिल्या िर इन्तपेक्टर सािबे आिे िोिे. ज्जया टेम्पोमुळे अपघाि झािा िोिा 

त्याचा चािक हन मािक याना िेव्िाच अटक झािी असिी िरी पुढे िोणाऱ्या कोटककारवाईसाठी 

सूचना देण्यासाठी आिे िोिे.  

हगरीजाबाईनी हवचारिे, "टेम्पो कोण चािवि िोिा हन असा अपघाि त्याच्या िािून 

घडेपयांि िो काय झोपिा िोिा?" 
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मिा त्यािा भेटायचं आि.े माझ्या हवनयच्या आईबाबांना का रे बाबा मारिे, त्यािा पोरकं 

केिंस. कुठे फेडशीि पाप? त्यांचा कंठ दाटून आिा. शब्द फुटेना.  

 

िुमचा मुिगा हन सून ददैुवी म्िणावी िागिीि. त्या चािकाने त्या ददवशी िीन िे चार 

जणांना धके्क ददिे. घाबरून िो आणखी वेगाि जाि िोिा. त्यामुळे त्याच्या िािून आणखी चुका 

िोि गेल्या हन त्याच्या विकनाची हशिा म्िणून सजुि वषाकिा आपिा जीव गमवावा िागिा.  
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वगे 

 

 ससुाट बाईकवरून कॉिजे िरुणांचा एक गट अगदी जवळून गेिा. िणभर वाटिं जािा 

जािा िो आपल्यािािी घेऊन जाणार. थोडंस ंसावरेपयांि पाठीमागून दसुरा गट िेवढ्याच वेगाि 

आिा. पण िा गट िोिा मिुींचा. त्यािी भन्नाट वेगाि िोत्या. िणाि डोळ्यासमोरून नािीशा 

झाल्या.  

"काय िी िरुणाई, यांना वेगाचं असि ंजीवघेण ंवडे 

का आि?े शांििा हतथरिा जणू माहििच नािी. जेव्िा बघावं िेव्िा वाऱ्याच्या घोड्यावर 

बसििे.े िणाि इथ े िर िणाि हिथ े पण बाळांनो थोडं आयुष्याकडे गंभीरपणे पािा. सुंदर 

आयुष्याचा भहवष्याचा हवचार करा. ”दाजीसािबेांच्या मनाि हवचार गदी करू िागि ेिोिे. त्या 

कॉिेज िरुणांनी त्यांच्या मनाच्या शांि डोिाि िरंग उठवि ेिोिे. त्या िरंगाचं वादळाि रुपांिर 

झािं िर सगळंच ढवळून हनघणार िोिं.  

"दाजी, अिोऽऽ दाजीऽऽ” 

पडवळ काकांच्या िाकेमळेु दाजींची हवचारशृंखिा िुटिी िोिी.  

"आिाि, झािा का, िुमचा वॉक पुरा" 

िोय, दाजी आज जरा आवरिाच घेििा, चिा हनघू या.  

"िोय, चिा, मी पण आज थोडाच प्राणायाम केिा. अंधारिी पडू िागिाय हनघू या. ” 

"बाकी दाजी िुमची िब्येि िल्िी सुधारिी म्िणजे कािी िक्रार ददसि नािी. " 

“पडवळ अिो, या वयाि कािी ना कािी चािूच असणार हन चािूच रािणार अशी. 

”दाजीनी हवषय संपविा. जेव्िापासून दाजी इथे रािायिा आिे िेव्िापासनू पडवळ काकांबरोबर 

मैत्री झािी िोिी. गेल्या आठ वषाांपासून दोघ ेबरोबरच दफरायिा येि िोिे. त्या हनहमत्ताने चार 

सुख-दःुखाच्या गोष्टीची देवाण घेवाणिी व्िायची. िेवढ्याि पुन्िा बाईक सुसाट वेगाि समोरुन 

आल्या.  

"अिो, पडवळ जरा बाजूिा व्िा" 
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 िोपयांि िी मुि ंहनघूनिी गेिी िोिी.  

“आजकाि रतत्यावरुन चािायचीसुद्धा भीिी वाटि िोिी. या गाड्या हन त्यांचा वेग काय 

िोणार समजि नािी. दकिी वेळ वाट बघिेय बाबा मिा काळजी वाटिे. सधं्याकाळची रतत्यावर 

दकिी गदी असिे. िवकर येि जा ना. " 

दाजींची सुनबाई काळजीने बोिि िोिी. ”अगं मी ििान आि ेका? आहण पडवळ असिाि 

ना? िू उगाच काळजी करिेस. " 

"बरं, ि ेघ्या पाणी” 

 िोपयांि िी चिािी घेऊन आिी.  

"देहवका, िू कधी आिीस हन अहनि आिा का?" 

"नािी अजून त्यांना उशीर िोणार आि ेहन आददत्य हन अपूवाक िी उशीराच येिीि. " 

"बाबा, जरा आराम करा. मी तवयंपाकाचे बघिे. ” 

देहवका आपल्या कामािा हनघून गेिी. दाजींनी सकाळचा पेपर पुन्िा उिटा पािटा केिा. 

कािी वाचायचं राहिि ंनव्ििं. िे दकचनकडे हनघािे.  

"देहवका, अगं िुिा कािी मदि करू का?" 

"नको बाबा, मी करेन” 

"अगं दे िी भाजी मी हनवडून देिो, आण डबािी दे. मी फळंिी कापून देिो. दोघांनािी 

ज्जयूस िागेि ना?" 

दाजींना ररकामपण नकोसं वाटायचं. त्यांचं कािी ना कािी चािू असायचं. कंुड्यांना पाणी 

घाि. मिुांचा पसारा उचि, भाजी हनवडून दे. कधी कधी भाजी आणून दे. िेवढाच हवरंगुळा. 

हनवृत्तीनंिरचा ररकामपणा कधी जाणविा नािी, पण सरुच्या जाण्याने आििें एकटंपण थोडं 

घाबरवून टाकणारं िोिं. बघिा बघिा गप्पा मारि देहवकाने काम आटोपिंिी िोिं.  

"बाबा िुम्िािा ज्जयसू थंड देऊ का? साधा देऊ. मी जराशी खािी जाऊन यिेे. ” 

"साधाच दे" 
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दाजी आिा टी. व्िी. समोर हवसावि.े चॅनि बदििा बदििा कंटाळिे त्याच त्याच 

माहिका हन रटाळ कायकक्रम त्यांना नको वाटि. सिि एक जागिी िािचाि अविी भविी िवी 

असायची. कधी घर म्िणजे गजबजिेि ंअसायचं, िेव्िा वाटायचं थोडी शांििा हमळािी िर बरं 

िोईि. मुिाचं्या सोबि त्यांच्या हमत्र मैहत्रणी,नािेवाईक, शेजारी पाजारी हन सरुचा उत्साि 

यामुळे घर नेिमी भरििें. त्यामुळेच िर सरुच्या नंिर सगळं घर तिब्ध झाि.ं िसेच मनिी 

उद्धध्वति झाि.ं सिवासाची, सिचायाकची सवय,एवढ्या वषाकच्या सुखी ससंाराची सोबिीण जेव्िा 

मध्येच नािीशी िोिे िेव्िा येणारं नैराश्य आयुष्य बदिून जािं. दाजींना हिन्िी मुिगेच िोिे. सरु 

म्िणजे त्यांची पत्नी सरीिा. त्यांना दोघांनािी वाटायचं एक मिुगी असिी िर भावांना बहिण हन 

आपल्यािा िेक असिी असिी. पण ईश्वर इच्छेपढुे काय करणार. िकेीची उणीव भरून काढायिा 

दमयंिी िोिी. सरुची भाची सारखी आत्या, मामा करि 

मागे पुढे धावणारी जणू िी त्यांच्याच घराििी झािी िोिी. हिघेिी हिची चेष्टा, मतकरी 

करायचे, भांडायचे हन खळेायचेिी. िळुिळू सरुच्या मनाि दमयंिीिा सून करून घ्यायचे हवचार 

रुजू िागि ेिोिे पण दाजी म्िणायचे, 

"अगं, अजून मिुं ििान आििे. मोठी झाल्यावर आपिं मि नािी पटिं िर?" 

"शरद आपल्या शब्दाबािरे जाणारा नािी. " 

आहण त्यानी त्या दोघांच्या मनावर िेच चबंबवि ेहन िसेच केिेिी. दसुरा मिुगा अहनि 

त्याच्यासाठीिी त्यांनी नात्याििीच मुिगी बघनू ठेविी िोिी. पण िो पुण्यािा हशिणासाठी 

असिाना त्याने तविःच्याच बरोबर असणाऱ्या मिुीबरोबर िव्ि मॅरेज केिं. म्िणजे हवचारि ेपण 

आईचा नकार आि ेम्िटल्यावर िग्न उरकून घेिि.ं पण देहवकाने त्यांना प्रेमाने चजंकून घेिि.ं इिकं 

की, सासू सुना मैहत्रणी कधी झाल्या िे कळिंच नािी. छोटािी समीर िसा आईवेडाच िोिा. 

त्यानेिी आईची हनवड योग्य मानून िग्न केिं. सवक कसं सुखाि हन आनंदाि चाििं िोिं. प्रत्येकाचा 

संसार व्यवहतथि चाििा िोिा. यापेिा आणखी कशाची 

अपेिा नव्ििी. एके ददवशी शरदच्या मिुाने आजीकडे गाडीचा िट्ट धरिा. त्यािा मािीि 

िोिं, आपण केििेा िट्ट आजी पुरा करणारच. दाजींनी त्यािा एवढ्या ििान वयाि गाडी 

वापरायची नािी सांहगििं िरी पण आजीची 
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मनधरणी करून त्याने गाडी हमळविीच हन मग प्रत्येक कामासाठी त्यािा गाडीच िागू 

िागिी. िसा िो गाडी चांगिी चािवायचा पण वेगावर मात्र हनयंत्रण ठेवणं त्यािा जड जायचं. 

आजीिािी आपल्या नािवाचं कौिुक िोिंच. त्या त्यांचे िट्ट परेू करायच्याच पण अहव पहििं 

नािवंड असल्यामुळे जाति जवळचा हन आजीच्या मजीििा म्िणून िर शरद-दमयंिी नको 

म्िणि असिानािी आजीने त्यािा गाडी ददिी.  

सवक सखुािा कोठेिरी गािबोट िागिं िोिं. अहव आजीिा गाडीवरून शेिावर घेऊन जाि 

असिाना गाडी हतिप झािी हन अहवचा पाय मोडेि. पण सरुच्या डोक्यािा मार िागल्याने 

प्रयत्नांना यश येवू न शकल्याने सरु सोडून गेिी. हिच्या जाण्याने सारं घर िादरिं. हन उद्धध्वति 

करून गेिं. िेव्िापासून आजीमुळेच अस ंझाि.ं गाडी ददिी नसिी िर अस ेझािंच नसिं. अस ंत्या 

दोघांना वाटि िोिं. जे घडू नये िे िर घडिंच िोिं. आिा पश्चािापाहशवाय िािाि कािी नव्ििं. 

दाजी मात्र एकटे िोिे त्यांना त्या घराि जीव रमवणं कठीण जाि िोिे. म्िणून अहनि देवकी 

त्यांना इथे घेऊन आि ेिोिे. मिुा नािवंडाि त्यांचा वेळ चांगिा जाि िोिा पण मनाची पोकळी 

कािी भरून हनघण ेशक्य नव्ििे. िेंव्िापासून ििान वयाि गाडी चािहवणारी मुि ंपाहििी की, 

त्यांना धतस िोिं हन सरुच्या आठवणीने िे बेचैन िोिाि.  
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अनमोि 

 

"िाई, मिुगी अगदी िुझ्यासारखी आि.े बघ, कशी बघिेय, हपि.ू  

आई बाबांनी दकिी वाट बहघििी िुझी, बाबाकड ेजा ि”ंअनघाच्या आवाजाने अपणाक डोळे 

उघडण्याचा प्रयत्न करि िोिी. पण भिू उिरिी नव्ििी. हसझर झाल्यामुळे आरामाची गरज 

िोिी, िरीिी हििा डोळे उघडून बाळािा पिावं अस ंवाटि िोिं. िेवढ्याि अहनरुद्ध बाळािा 

घेऊन हिच्याजवळ आिा.  

 

 “अपणाक, ि ेबघ बाळ व्यवहतथि आिे. कािी काळजी करू नकोस, आराम कर. ” 

 हिने िसून त्याच्याकडे पािण्याचा प्रयत्न केिा. अपणाक हन अहनरुद्धिा िग्नानंिर पंधरा 

वषाांनी मुिगी झािी िोिी. आई, बाबा झाल्याचा आनंद अवणकनीय िर िोिाच पण तवप्पूिीचा.  

इच्छापूिीचा आनंद हन समाधान ओसंडून वािि िोिे. या अगोदर बाळाची. चाहूि िरी 

िागि िोिी पण हनसगाकची साथ हमळि नव्ििी. वारंवार गभकपाि व्िायचा. हििा कळि नव्ििे 

ईश्वर आपल्यािा आई िोण्याची संधी का देि नािी? िा जीवघणेा खेळ का चाििाय? आपण 

कुठे कमी पडिोय? त्यापेिा आपण ि े सारं थाबंवू या. त्या अजान हजवांच्या हवरिाने दःुखी 

व्िायिा नको. त्यांना िरी का हशिा? हिचा जीव व्याकूळ व्िायचा. आिा हििा प्रेग्नेंट 

राहिल्यापासून हभिी वाटायिा िागायची, दडपण यायचं, औषधोपचार, व्रिवैकल्य ेसारं कािी 

चािू. असायचं पण या वेळेस डॉक्टर म्िणािे िोिे. अपणाक या वेळेस सारं कािी रठक िोईि. 

टेन्शन घेऊ नकोस. आपण बेडरेतट घेऊ. िू आिा वषकभर रजा घे आहण त्याप्रमाणे अपणाक वषकभर 

रजा घेवून घरीच थांबिी. योग्य औषध,े आिार, हविार याचे हनयोजन केिे गेिे. दकिीिी प्रयत्न 

केिा िरी मागच्या आठवणी यायच्याच. मन साशंक व्िायचं हन िी डॉक्टरांकडे जायची. 

पण डॉक्टर कधीच वैिागि ेनािीि. त्यांनी प्रत्यके वेळी हििा मागकदशकन केिं. समजूि घाििी हन 

हतथर ठेवण्याचा प्रयत्न केिा.  
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 अहनरुद्ध योग्य िी काळजी घेि िोिा पण अपणाकिा एकटीिा घरी ठेऊन कामावर जािाना 

त्यािा काळजी वाटायची. मदिीिा, सोबिीिा येऊन रािीि असं कोणी नव्ििं. प्रत्येकजण 

आपापल्या व्यापािगंुििेिा िोिा. दोष द्यायिा, ररिेपणाची जाणीव करून द्यायिा हन टोचून 

बोिायिा मात्र सगळे ियार असायचे. जवळच्यानंी िर दखुावण्याची एकिी सधंी 

सोडिी नव्ििी. जसं यशतवी संसाराचं हन समाधानाचं पररणाम म्िणजे मिु िोण.ं अपणाक 

हन अहनरुद्ध सगळ्या अनुभवांमुळे खूप दखुावि ेिोिे. िळवे झाि ेिोिे. यावळेेस कोणिािी आघाि 

पचवण्याची वेळ आपल्यावर यायिा नको म्िणून देवापुढे साकड ेघािि िोिी.  

"देवा, ि ेनऊ महिन ेहन नऊ ददवस चांगिे जावू देि हन योग्य पोषण िोऊन सुदढृ़ बाळ 

जन्मािा येऊ दे. " 

अहनरुद्धिा मािीि िोिं. अपणाक आिा कोणिािी आघाि पचवण्याच्या. शारीररक हन 

मानहसक हतथिीि नािी. यावेळेस कािी झाि ं िर सावरण ं कठीणच िोिं. पण प्रयत्नांची हन 

मनोधैयाकची उंची बरीच वाढिी िोिी. सकारात्मक हवचारांमुळे हन जबरदति इच्छाशक्तीमुळे 

अनेक प्रसंग हन समतयांना सामोरं जािा येि िोिं. देविी अजून परीिा घेिच िोिा. हिच्या 

सासुबाईना िाटकअॅटॅक आिा म्िणून अहनरुद्धिा जावे िागिे.  

हििा एकटीिाच कािी ददवस रिाव ेिागेि,त्यािून सावरि नािी िोपयांि आईिािी अटॅॅक 

येऊन िी वारिी. पुन्िा धावपळ, खचण ंहन दःुख काय िोणार कािी सुचि नव्ििे. पण त्यािूनिी 

सवककािी ठीक िोि गेिे. नऊ महिने व्यवहतथि पार पडल्याने डॉक्टर कॉहन्फडंड िोिे. आिा िे 

सिि िि ठेवून िोिे. कािीिी झािं िरी सवक कािी व्यवहतथि व्िायिाच पाहिजे म्िणून सिकक  

िोिे.  

 नऊ महिने नऊ ददवस झािे. बाळाची वाढ व्यवहतथि िोिी. वयाचा हवचार करिा 

अपणाकिािी ररतक घ्यायची नव्ििी 

कािी बरं वाईट झाि ंिरी चाििे पण बाळ सखुरुप असि ंपाहिजे िा हिचा िट्ट िोिा. 

प्रत्येक वेळी सोनोग्राफी झािी की, नािेवाईक शेजारी हवचारायचे, 

"मुिगा आि ेकी मिुगी?”हििा मािीि नािी ि ेत्यांना पटायचे नािी.  

"अगं, एवढ्या उहशरा िोिं आि ेिर मुिगाच िोऊ दे. " 
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असं जावा हन नंदा म्िणि. हििा त्याचं्या मनोवृत्तीची चीड यायची.  

"अिो. मिुगा िोवो ककंवा मुिगी, काय फरक पडिो. बाळ सुदढृ  

हनरोगी असणं मित्त्वाचं. मुिगी झािी िरी हन मिुगा झािा िरी 

आईच िोणार आि.े अहनरुद्धिा िर मिुगीच िवी िोिी हन आज एक गोंडस. गोड, हनरोगी 

सुदढृ बाळाचे आईबाबा िोण्याचं भाग्य िाभि ंिोिं. नऊ महिन्यांच्या प्रहििेनंिर ईश्वराने हििा 

मािृत्व बिाि केि ंिोिं. ररिेपणािा पूणकहवराम ददिा िोिा.  

 शुद्धीवर आल्यावर जवळ ददिेल्या बाळाच्या तपशाकने िी खूप िळवी झािी. डोळे वाहू 

िागि,े मािृत्वाच्या जाणीवेने अंगावर रोमांच उभे राहिि.े िेवढ्याि डॉक्टर आिे.  

"अपणाक, िुझी बेबी एकदम िले्दी आि ेकािी काळजी करू नको, 

तविःिा सांभाळ. " 

या आहण अशा सूचना देऊन गेिे. आिा भटेायिा येणारा प्रत्येकजण मिुगा झािा असिा 

िर बरे झािे असिे. असो पुढच्या वेळेस मिुगाच िोईि म्िणून सांगि िोिे.  

 आिा अपणाक आहण अहनरुद्धने ठरविे िोिे, अहि िाव बरी नािी. एकाच मुिीवर 

थांबायचे. वाढत्या वयाििी बाळ व्यवहतथि िोिे त्याबद्दि िाि जोडून ईश्वराचे आभार मानिे.  

“बाळािा सखुी ठेव हन दीघाकयुष्य दे. ” 

अशी हवनंिी केिी.  

 स्त्री-पुरुष समानिेच्या युगाि स्त्री कुठे कमी आि.े हिने आपिं किृकत्व वेळोवेळी हसद्ध केि ं

आि.े मिुीच्या येण्याने खरंिर. खूप आनंद झािा िोिा. हिच्या बाळिीिा पाििा पाििा ददवस 

कसे भराभर संपि िोिे. रुणझण वाजणाच्या पैंजणांनी घर कसं भरून गेिे िोिे. हिच्या िोंडून 

आई हन बाबांच्या िाकेने िृप्त झािे िोिे. आिा यापेिा वेगळं कािी नको. नऊ महिन्यांच्या 

प्रहििेिा आििें यश ि े अनमोि असंच िोिं. याच्यापेिा श्रेष्ठ कािीच असू शकि नािी. िा 

अनमोि हिरा फक्त जपायचा नािी, िर त्यािा पैिू पाडून त्याचे िेज वाढवायचे हन मुिगी आि े

म्िणून सवाांनी हिच्याकडे कौिुकाने हन आदराने पाहिि ंपाहिजे. अपणाकने हन अहनरुद्धने आपल्या 

िेकीच्या उज्ज्वि भहवष्याचे तवप् सत्याि उिरवण्याकडे वाटचाि सुरु केिी िोिी. 
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