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प्रारब्ध (The destiny)
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यासाठी अनेकाांचा वेळ, पैसा व बुद्धी खचच झाले आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
3

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

प्रारब्ध (The destiny) (कथासंग्रह)
लेखक : सुरेंद्र पाथरकर
पत्ता: ”आशीर्ााद”बंगला न. ०३, कोणाका नगर-२, आडगार् शशर्ार, पंचर्टी,
नाशशक-४२२००३.
संपका : ०२५३-२३०३७८३, 8554836989,
EMAIL: patharkar. sp@gmail. com
या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
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.

प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन : १२ जानेर्ारी २०२० (स्र्ा. शर्र्ेकानंद जयंती)
©esahity Pratishthan®2020
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ईसाहित्य प्रहिष्ठानचीलेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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लेखकाचा अल्प पररचय:
नार्: सुरेंद्र पुरुषोत्तम पाथरकर,
जन्म तारीख: २२/०२/१९५५
शनर्ृत्त अधीक्षक, सेन्रल र्ेअरहाउस,
र्डील कै . पुरुषोत्तम पाथरकर,
प्राथशमक शशक्षक, सरस्र्ती शर्द्यालय, नाशसक.
पत्ता: ”आशीर्ााद”बंगला न. ०३, कोणाका नगर-२, आडगार् शशर्ार, पंचर्टी, नाशशक४२२००३.
संपका : ०२५३-२३०३७८३, 8554836989, EMAIL: patharkar. sp@gmail. com
आर्डते लेखक: जी. ए. कु लकणी, पु. ल. देशपांडे, रणजीत देसाई, शर्श्वास पाटील, शर्. स.
खांडेकर, शर्. र्ा. शशरर्ाडकर, ग. दद. माडगुळकर इत्यादी.
सुरेंद्र पाथरकर शलशखत “अंशतम लढत”
http://www. esahity.
com/uploads/5/0/1/2/501218/antim_ladhat_su
rendra_patharkar. pdf
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लेखकाचे मनोगत:
लहानपणापासून शलशहण्याची आर्ड. पूर्ी नाशसकच्या गार्करी र्तामानपत्रात काही
सामाशजक शर्षयांर्र लेख शलहले होते. सेन्रल र्ेअरहौससंग कॉपोरे शनमधे ३९ र्षा सेर्ा झाली,
तेव्हा हेड ऑदिस ददल्लीर्रून सहंदीमध्ये शत्रमाशसक प्रशसद्ध होत असे त्यात माझ्या कथा शृंखला
१, २, ३, ४, ५, ६, ७ अश्या प्रशसध्द झाल्या आहेत. नंतर कामाच्या व्यापामुळे शनर्ृत्तीपयंत
शलखाणाला र्ेळ देता आला नाही. िे ब्रुर्ारी २०१५ ला शनर्ृत्त झाल्यार्र मात्र ठरर्ून
शलखाणासाठी र्ेळ काठला.
माझी “अंशतम लढत” ही अशतशय सुंदर कथा असून ई-साशहत्य प्रशतष्ठान तिे काही
ददर्सांपूर्ी ई-प्रकाशशत झाली आहे, तरुणांसाठी मागादशाक अशी कथा आहे. भारताच्या
रक्षणासाठी राके श सहभागी असलेले र्ेगर्ेगळे शसक्रेट शमशन अंगार्र काटा आणणारे आहेत.
प्रत्येकाने र्ाचलीच पाशहजे अशी ही कथा आहे. जीर्न आनंदाने जगणे हे सगळयांचे उदिष्ट
असतेच. पण सुरळीत आनंदाने चाललेल्या जीर्नात अचानकपणे चोरपार्लाने अनपेशक्षत दु:ख
प्रर्ेश करते, त्याला धीराने खंबीरपणे तोंड देण्याशशर्ाय पयााय नसतो. मनुष्य हतबल असतो.
कधी अशी दु:ख असाध्य आजारपणामुळे दकर्ा आपल्याच जर्ळच्या माणसांमुळे झालेले असते.
“मसी डेथ”, “ माझे ते माझे तुझे ते पण माझे” आशण “प्रारब्ध” या शेर्टपयंत उत्सुकता र्ाढर्णाऱ्या
र् र्ाचकांना आर्डतील अशा कथा आहेत. जे होणारच असते त्याला पयााय असूच शकत नाही.
ही र्ास्तशर्कता या माझ्या कथा संग्रहात मांडण्याचा प्रयत्न के लेला आहे. र्ास्तशर्कतेमुळे
जीर्नात दकती उलथापालथ होऊ शकते याचे शर्दारक सत्य हेच या तीन कथा सांगतात. काहीही
झाले तरी आनंदाने भशर्ष्यातील उद्याच्या आनंदाच्या शोधात कौशल्याने जगार्ेच लागते.
सुरेंद्र पाथरकर
मोबाईल:8554836989
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प्रस्तार्ना
माझे स्नेही श्री. सुरेंद्र पाथरकर, यांनी आग्रहपूर्ाक शर्नंती के ली त्यांच्या शर्नंतीला मान
देऊन आपणही दोन शब्द शलहार्े या दृशष्टकोनातून थोडक्यात प्रस्तार्ना शलशहण्याचा प्रयत्न करत
आहे.

श्री. सुरेंद्र पाथरकर साहेब कोणाका नगर-२ येथे रहार्यास आल्यापासून म्हणजे जर्ळपास
१० ते १५ र्षाापासून त्यांचा र् माझा पररचय आहे. ते शांत र् मनशमळाऊ असल्यामुळे जरी
आम्ही र्ेगर्ेगळया रठकाणी नोकरी करत होतो तरी त्यांची र् माझी मैत्री जमली. त्यांना
समाजासाठी काहीतरी करण्याचा ध्यास पण आहे. सोसायटीतील मुलांसाठी ते कोणाका नगर
र्ाचनालयाच्या माध्यमातून शनरशनराळे उपक्रम राबर्त असतात. त्यांचे इं ग्रजीर्र प्रभुत्र् आहे
तेर्ढेच सहंदी र् मराठीर्र पण आहे.

सेन्रल र्ेअरहाउसमधून अधीक्षक पदार्रून शनर्ृत्त झाल्यानंतर त्यांनी लेखनाच्या आपल्या
आर्डल्या क्षेत्रात पाय टाकला. या कथा संग्रहातील “मर्सा डेथ” या कथेमधून माधर्ी र्र
कोसळलेल्या प्रसंगाचे र्णान र्ाचतांना अंगार्र काटाच येतो. तसेच नरोत्तम चा अपघात र् त्यातून
दोन्ही पाय शनकामी होणे परं तु पायांचे रोपण करून त्याला डॉक्टर र्ाचर्तात. या कथेत माधर्ी
र् नरोत्तम एकाच पररशस्थतीतून जातात पण नशशबाची साथ जशी नरोत्तमला शमळते तशी
माधर्ीला शमळत नाही. मानर्ी मनाची अर्स्था, त्यात त्याला मानशसक आधाराची गरज,
शरीरार्र र् मनार्र होणारे आघात त्यातून कोलमडू न पडणे म्हणजे काय असते? शशर्ाय
भाऊबंदकी कु ठल्या थरापयंत जाते याचे र्ास्तर् दशान श्री. पाथरकर यांनी “ माझे ते माझे तुझे ते
पण माझे “ या कथे मधून उत्कृ ष्ट पणे मांडलेले आहे. तसेच रक्ताची नाती सुद्धा सूड कसे घेऊ
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शकतात, एर्ढी नाती कमजोर असतात का? स्र्ाथाासाठी र्याच्या उत्तराधाातसुद्धा क्षणात परके
करून टाकता येते का? अश्या असंख्य प्रश्ांची कोडी घालण्यात लेखक यशस्र्ी झाला आहे.

या शतन्ही कथा एक र्ेगळाच शर्चार करार्यास लार्तात र् र्ाचकांना शेर्टपयंत
र्ाचार्यास भाग पाडतात. शेर्टी जीर्नात िक्त पैसाच महत्र्ाचा असतो का? मानर्ी र् संस्कार
काही आहे की नाही? र्ृद्धपकाळात जशी आपल्या माणसांची गरज भासते तसेच आजारपणात
पैशाची अत्यंत आर्शकता असते त्यासाठी शनयोजनाचे महत्र् जाताजाता लेखक सांगून जातो.

त्यांची “अंशतम लढत” ही अशतशय सुंदर कथा असून ई-साशहत्य प्रशतष्ठान तिे काही
ददर्सांपूर्ी ई-प्रकाशशत झाली आहे, तरुणांसाठी मागादशाक अशी कथा आहे. भारताच्या
रक्षणासाठी राके श सहभागी असलेले र्ेगर्ेगळे शसक्रेट शमशन अंगार्र कट आणणारे आहेत.
प्रत्येकाने र्ाचलीच पाशहजे अशी ही कथा आहे. श्री. पाथरकर त्यांनी असेच शलशहत राहो त्यासाठी
त्यांना चांगले आरोग्य लाभो ही प्राथाना करून त्यांच्या भार्ी लेखन कायाासाठी शुभच्े छा.

Sd/नरें द्र सत्रंबक कु लकणी,
उपाध्यक्ष कोणाका नगर-२, र्ाचनालय,
बंगला नंबर ८६, कोणाका नगर-२, आडगार् शशर्ार,
पंचर्टी, नाशशक-३. मोबाईल: 9823437010.
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अपाणपशत्रका:
माझी पत्नी सौ. शमनल, शजने खंबीरपणे संसार शून्यातून उभा
करण्यात नेहमीच मला साथ ददली
तसेच माझ्या जीर्नातील संकट प्रसंगात मला आधार देऊन मागादशान
करणाऱ्या अनेक ज्ञात/अज्ञात व्यक्तींना अपाण...
सुरेंद्र पाथरकर
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या कथासंग्रहातील सर्ा कथा काल्पशनक असून त्यांचे कोणाही जीशर्त
व्यक्तींशी साम्य आढळू न आल्यास तो के र्ळ योगायोग मानार्ा.
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कथानुक्रम

मसी डेथ
प्रारब्ध
तुझे ते माझे

11

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

मसी डेथ

डॉक्टर राजन सुधाकर र्ाने. शिरािील नार्ािंककि डॉक्टर. अत्यिंि अद्ययार्ि, आधुहनक
उपकरणािंनी सज्ज असे दोन र्जली िॉहस्पटल आकर्वक हडहजटल बोडावर्ुळे, िाय र्े र्रून जाणाऱ्या
येणार्या लोकािंचे लि र्ेधून घेि िोिे. रात्रीचे १० र्ाजले िोिे. सर्वच र्ाडावि शािंििा कदसि
असली िरी इर्रजन्सी र्ाडाविून र्ेदनेचे, िळर्ळण्याचे आर्ाज येि िोिे. हसस्टसव, अहसस्टिंट
डॉक्टसव प्रत्येक पेशिंट जर्ळ येऊन त्यािंना और्ध, इिं जक्शन देण्याि र्ग्न िोिे.

साधारण रात्रीचे १० र्ाजून ४५ हर्हनटे झाली असिील िॉहस्पटलच्या आर्ाराि
अॅम्बुलिंसने र्ोठ्याने सायरन र्ाजर्ि प्रर्ेश के ला. िॉहस्पटल र्धील िजर असलेल्या सर्व स्टाफने
अॅम्बुलिंसर्धून आणलेल्या पेशिंटला स्रेचरर्र ठे र्ण्यास सुरर्ाि के ली. अहसस्टिंट डॉक्टर सार्िंि
यािंनी पेशिंटची नाडी िपासली. पेशिंट २२ र्र्ावची िरूण र्ुलगी िोिी. अिंगार्रचे कपडे पूणवपणे
जळू न अिंगाला हचटकलेले िोिे. डॉक्टर सार्िंिानी त्र्ररि डॉक्टर राजन यािंना र्ोबाईल र्रून
फोन करून िािडीने बोलार्ले र् पेशिंटला इर्रजन्सी र्ाडावि दाखल करून घेिले. पोहलसािंना
फोन करून घटनेची र्ाहििी कदली. पेशटिं बरोबर गार्ािले 3 लोक र् र्ुलीचे काका र्य ६५ र्र्ेचे
शिंकररार् आलेले िोिे. शिंकररार्ानी िॉहस्पटलच्या कौंटरर्र जाऊन हसस्टरने कदलेला फॉर्व
हिच्याच र्दिीने भरण्यास सुरर्ाि के ली. पेशटिं चे नार्: कु र्ारी र्ाधर्ी, र्य २२ र्र्े, हशिण
१०र्ी पास. जळीि घटना.

दुघवटनेचे सर्ीस्िर र्णवन: ३० ककलोर्ीटर अिंिरार्र असलेले िळे गार्. गार्ािील रर्ेश
पाटलािंच्या र्ुलाच्या लग्नाची र्राि सिंध्याकाळी ७ र्ाजिा हनघाली िोिी. र्रािीला गार्ािल्या
लोकािंनी बरीच गदी के ली िोिी. गार्ाि ८ िासाचे लोड शेडींग असल्यार्ुळे पाटलािंनी १०
पेरोर्ॅक्सची ऑडवर कदली िोिी. पेरोर्ॅक्सच्या उजेडाि र् बॅंडच्या िालाि गार्ािील िरुण, िरुणी
नाचि िोिे. र्रािीिील घोड्याजर्ळ कािी लिान र्ुले पण नाचि िोिी. अचानक घोड्याच्या
पायािंर्ध्ये पाच र्र्ावचा राहुल नार्ाचा र्ुलगा आल्यार्ुळे त्याला र्ाचर्ण्यासाठी, जर्ळ चालि
असलेल्या नानािंनी गडबडीने र्ुलाला घोड्याच्या पायािंर्धून ओढू न बािेर काढले. बायकािंच्या
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गदीिल्या राहुलच्या आईने िी घटना दुरून बहघिली र् त्या कदशेने धार् घेिली. धार्ि येिािंना
हिचा धक्का एका ६० र्र्ावच्या र्ृद्ध बाईस लागला, र् िी आजी धडपडू न पेरोर्ॅक्स डोक्यार्र
घेिलेल्या र्ाणसाच्या अिंगार्र आदळली. बाजूनेच र्ाधर्ी आपल्या र्ैत्रणी बरोबर उत्सािाने
चालि िोिी, हिच्या अगदी जर्ळ पेरोर्ॅक्स उलटला र् र्ोठा भडका उडाला. र्ाधर्ीच्या
ककिं काळ्यानी र्रािीिील लोक सैरभैर झाले, कािींनी त्र्ररि आगीिून र्ाधर्ीला बाजूला काढले
र् आग हर्झर्ण्याचा के हर्लर्ाणा प्रयत्न सुरु के ला. पाटलािंनी िाबडिोब फोन र्रून फायरहबग्रेड,
अॅम्बुलिंस, पोलीस, यािंना घटनेची र्ाहििी कदली.
िी घटना बघिाच र्ाधर्ी काका शिंकररार् चक्कर येऊन पडले र् बेशुद्ध झाले. गार्ािील
िरूण डॉक्टर िार्िंणकर यािंनी त्र्ररि प्रथर्ोपचार करून त्यािंना शुद्धीर्र आणले. फायरहबग्रेड,
अॅम्बुलिंस, पोलीस घटना स्थळी पोिचले िोिे र् हस्थिी सार्ान्य करण्यास सुरुर्ाि के ली िोिी.
पाटलािंनी त्र्ररि जळीि र्ाधर्ीला र् हिचे काका शिंकररार्ािंना अॅम्बुलस
िं र्ध्ये बसर्ून
सोबि गार्ािील ३ सर्जदार, सुहशिीि लोकािंना बसर्ून हजल्यािील प्रहसद्ध डॉक्टर. राजन
सुधाकर र्ाने यािंच्या िॉहस्पटल र्ध्ये उपचरासाठी रर्ाना के ले. र्राडी र्िंडळींना, प्रहिहष्ठि
पाहुण्यािंना शािंििेचे आर्ािन करून स्र्िः लग्न र्िंडपाकडे कायव हनर्र्वघ्न पार पडण्यासाठी रर्ाना
झाले.

शिंकररार् र् त्याचा सोबि आलेले गार्ािील लोक गणू, र्धु, र् िात्या इर्रजन्सी र्ाडावच्या
काचेिून जळीि र्ाधर्ी र्र िोि असलेल्या उपचारािंकडे बघि िोिे. शिंकररार्ाच्या डोळ्यािील
अश्रू आटून गेले िोिे. हखडकीचा आधार घेऊन थरथर कापि उभे िोिे. र्ाधर्ीला सफे द जाळीदार
कपड्याि पोकळ आर्रणा खाली ठे र्ण्याि आले िोिे. ऑपरे शन थेटरर्ध्ये नेण्याची सर्व स्टाफची
लगबग चालू िोिी. इिक्याि डॉक्टर. राजन यािंनी त्यािंच्या के हबनर्धे प्रर्ेश के ला. के सची र्ाहििी
घेिल्यानिंिर र्ोबोईल र्रून र्ुिंबईचे नार्ाजलेले डॉक्टर नरे न्द्र पोिनीस यािंना हर्निंिी करून
बोलार्ून घेिले.
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पिाटे २ र्ाजून ५० हर्हनटािंनी डॉक्टर राजन ऑपरे शन हथयटरर्धून बािेर आले. थकलेले
कदसि िोिे, धाडकन के हबनचा दरर्ाजा उघडू न प्रर्ेश के ला र् आरार् खुचीि बसून डोळे हर्टून
घेिले. दुदैर्ी र्ाधर्ीचे जळीि शरीर डोळ्यासर्ोरून कफरि िोिे. र्ाधर्ी ६८ % जळाली िोिी.
प्रयत्नािंची पराकाष्ठा करून र्ाधर्ीचा श्वासोश्वास हनयिंहत्रि झाल्यार्ुळे आशेचे ककरण कदसि िोिे.
डॉक्टरािंनी शिंकररार्ािंना के हबन र्ध्ये बोलार्ून घेिले. थरथर कापि शिंकररार्ािंनी काठीचा आधार
घेि प्रर्ेश के ला.

डॉक्टरािंनी शिंकररार्ािंना फ्रीज र्धील गार पाणी हपण्यास कदले. शिंकररार् थोडेसे
सार्रल्यार्र डॉक्टरािंनी गिंभीर िोि बोलण्यास सुरर्ाि के ली.
“काका दुदैर्ाने र्ाधर्ी बरोबर झालेली जळीि घटना भयिंकर आिे. पण डॉक्टर म्िणून र्ला
िुम्िाला के स बाबि सहर्स्िर कल्पना देणे जरुरी आिे. र्ाधर्ी ६८ % जळीि आिे. हृदय र् र्ेंदू
कडील रक्त पुरर्ठा अहनयहर्ि िोि आिे. व्िेनटीलेटर ची व्यर्स्था िाबडिोब के लेली आिे.
कर्रे खालचे शरीराचे बरे सचे स्कीन जळू न बोन्सला हचकटलेले आिे. शरीरािील ब्लड
सकूव लेशनची व्यर्स्था कोलर्डली आिे. पण सर्व आशा सिंपली असे प्लीज सर्जू नका. र्ी प्रयत्न
करणारच आिे. र्ाझ्या प्रयत्नाना यश देण्यास दत्तगुरू सर्थव आिेिच. गार्च्या लोकािंनी त्र्ररि
र्ाधर्ीला िॉहस्पटल र्ध्ये आणण्यास जी र्दि के ली त्यार्ुळेच िाबडिोब उपचार चालू करिा
आले. र्ी र्ुिंबईचे नार्ाजलेले डॉक्टर नरे न्द्र पोिनीस यािंना हर्निंिी करून बोलार्ून घेिले आिे.
िरीपण अजून पुढचे ४८ िास फारच अर्घड आिे. शरीराने उपचारािंना साथ देणे गरजेचे आिे.
त्यासाठी शान्िपणे देर्ाची प्राथवना करा. र्ी येथच
े के हबनर्धे र्ाधर्ीची देखभाल करण्यासाठी
थािंबणार आिे. या आिा”.

शिंकररार्ािंनी बरोबर आलेल्या गणू, र्धु, र् िात्या बरोबर िॉहस्पटलच्या आर्ारािील
झाडाखाली पथारी पसरली. कोंबडा आर्ावयला थोडाच र्ेळ बाकी िोिा. गणू, र्धु, र् िात्या
यािंनी घोरण्यास सुरर्ाि के ली. पण शिंकररार् डोळे सिाड उघडे ठे र्ून हर्चाराि डु िंबून गेले.
र्ाधर्ी त्याची पुिणी त्याच्या लिान भार्ाची लेक. पण लिान भाऊ गणपा र् त्याची बायको
सुनिंदा ऐन उर्ेदीि िायर्ेर्रून गण्पाच्या सासरी जाि असिािंना, र्ोटारसायकलला रकने धडक
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कदल्याने अपघाि झाला िोिा र् दोघािंचािी जागेर्रच र्ृत्यू झाला िोिा. साल आठर्ि नव्ििे पण
त्या घटनेला बरीच र्र्व झाली िोिी. र्ाधर्ी िेव्िा ३ र्र्ावची िोिी. शिंकररार्ािंनी र् त्यािंच्या
पत्नीने र्ुलबाळ िोण्यासाठी बरे च और्ध-उपचार के ले पण कू स उजर्लीच नािी. िेव्िा दोघािंनी
ठरर्ले की र्ाधर्ीलाच आपली र्ुलगी र्ानून हिचा सािंभाळ करायचा, हिला हशकर्ायचे, र्ोठे
करायचे र् चािंगले स्थळ बघून लग्न करून द्यायचे. परिं िु र्ाधर्ी नर्हर्ि हशकि असिाना
शिंकररार्ािंच्या पत्नीचा कॅं सर रोग आटोक्याबािेर गेला र् हिचा अत्यिंि िलाखीि र्ृत्यू झाला.
एकु लिा एक जीर्न जगण्याचा आधार र्ाधर्ी आिा दुदैर्ाने र्ृत्यूशी झुिंज देि िोिी.

सकाळी ११ र्ाजिा र्ुिंबईचे नार्ाजलेले डॉक्टर नरे न्द्र पोिनीस यािंच्या पािंढर्याशुभ्र इनोव्िा
कारने िॉहस्पटलच्या आर्ाराि प्रर्ेश के ला. डॉक्टर नरे न्द्र पोिनीस र् डॉक्टर राजन यािंनी त्र्रे ने
ऑपरे शन हथयटरर्धे प्रर्ेश के ला बरोबर ३ जुहनयर लेडी डॉक्टर र् दोन नसेस िोत्या. ऑपरेशन
हथएटरचा दरर्ाजा बिंद झाला. लाल लाईटच्या प्रकाशाने डोळे कदपि िोिे. शिंकररार्, गणू, र्धु,
र् िात्या बािेरच्या बाकार्र ििानभूक हर्सरून ऑपरे शन हथयटरच्या बिंद दरर्ाजाकडे टक
लाऊन बघि बसले िोिे. सर्व डॉक्टरािंची टीर् दुपारी ३ र्ाजून ४० हर्हनटािंनी ऑपरे शन
हथयटरच्या बािेर आली. डॉक्टर राजन यािंच्या के हबनर्धे बसल्यार्र सर्ाांना कोल्ड ड्रीक सर्व
करण्याि आले. डॉक्टर पोिनीसािंनी इग्लिंडला असलेल्या त्याचा हर्त्र डॉक्टर जॉन्सन याच्या
बरोबर र्ाधर्ीच्या जळीि के स सिंदभावि चचाव करून पुढच्या रीटर्ेंटची नोंद आपल्या डायरीि
करून घेिली.

पुढचे १५ कदर्स सर्व टीर् कदर्स रात्र र्ाधर्ीला सर्व प्रकारची र्ेहडकल उपचार उपलब्ध
करून आपापले नैपुण्य पणाला लाऊन र्ाधर्ीच्या शरीरािील रक्तअहभसरणाचे कायव सुरळीि
चालू िोण्यासाठी प्रयत्न करीि िोिे. र्ाधर्ीने आिापयांिच्या उपचारािंना ३० टक्के प्रहिसाद कदला
िोिा. हृदय र् र्ेंदू च्या कायावि अहनयहर्ििा आढळू न आली िोिी. र्ाधर्ी कोर्ाि गेली िोिी.
नळीने पािळ द्रर् पदाथव अनाला पयावय म्िणून देण्याि येि िोिे.
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शिंकररार्ािंच्या बरोबर आलेली गार्ािील र्िंडळी गणू, र्धु, र् िात्या, त्यािंच्या आग्रिाखािर
गार्ाला हनघून गेली िोिी. गार्ािील पाटलािंनी त्यािंचा नोकर िणर्िंि याला शिंकररार्ािंच्या
बरोबर र्दिीसाठी िॉहस्पटलर्धे रिाण्यास पाठर्ले. झाडाखाली लाकडाच्या चुलीर्र हपठलिं
भाि/भाकरी करून दोघे कदर्स काढि िोिे. िॉहस्पटलर्धील नसव कडू न र्ाधर्ीची प्रगिी सर्जि
िोिी आशेचे ककरण र्ृगजळासारखे का िोईना कदसि असल्यार्ुळे शिंकररार्ािंना या र्यािसुद्धा
जगण्याचे कारण हर्ळाले िोिे. शिंकररार्ािंनी गार्च्या सार्काराकडे पाच पैकी दोन एकर जर्ीन
र्ाधर्ीच्या िॉहस्पटलर्धील खचावसाठी गिाण टाकली िोिी. कदर्स उजाडि िोिा, र्ार्ळि
िोिा. कदर्स, र्हिने र्ागे पडि िोिे. िॉहस्पटलर्धे र्ाधर्ीला दाखल करून पाच र्हिने उलटले
िोिे. शिंकररार्ािंचे जर्ळचे पैसे सिंपण्याच्या र्ागावर्र िोिे. र्ाधर्ीने डोळे उघडले नसले िरी
अस्पष्ट अडखळि बोलण्याइिकी प्रगिी के ली िोिी.

र्ाधर्ीला आई, र्डील आठर्ि नव्ििे पण काका शिंकररार्ािंर्र हिचे जीर् की प्राण प्रेर्
िोिे. जगाि त्याच्या हशर्ाय हिला कोणीस नािेबाईक नव्ििे. अधाां अिंग जळीि शरीर र्ेदनेने
िडफडि िोिे. सर्व शरीराशी सिंपकव नसल्यासारखे र्ाटि िोिे. और्धािंच्या पररणार्ािंर्ुळे िीव्र
र्ेदनेची नकळि जाणीर् िोि िोिी. र्ाधर्ीचे र्न र्ात्र हर्चार करू लागले. नहशबाला दोर् देण्या
खेरीज कािीच सुचि नव्ििे. कोणीिी र्ुद्दार् हिला जाळण्याचा प्रयत्न के ला नव्ििा. अचानक,
अकहल्पि घडलेले घटना. याचेच जास्ि र्ाइट र्ाटि िोिे की काकािंना या र्याि आपल्या दुदेर्ी
अपघािाने दुःखाच्या खाइि लोटले िोिे. सगळ्याच स्र्प्ािंचा चक्काचूर झाला िोिा. काकािंचे
उिारर्याि त्यािंची काळजी घेणारे सुद्धा कोणी नव्ििे. आपल्या आजारपणार्ुळे काकािंना िोि
असलेल्या िीव्र शाररीक, आर्थवक ओढािाणीची कल्पना र्ाधर्ीला अस्र्स्थ करीि िोिी. और्ध
उपचारािंर्ुळे कािी प्रर्ाणाि आशेचे ककरण कदसि असले िरी भहर्ष्याि पूर्ीसारखे सर्वसाधारण
आयुष्य जगणे अशक्य असणार आिे िा हर्चार र्ाधर्ीच्या र्नाि पक्का िोि िोिा. आत्र्ित्या
करण्याचे हर्चार अधून र्धून र्नाि येि िोिे पण हिम्र्ि िोि नव्ििी.

डॉक्टर राजन िॉहस्पटलच्या रोजच्या व्यापाि हबझी झालेले कदसि असले िरी र्ाधर्ीच्या
के सचे हर्चार त्यािंचा र्नाि सारखा पाठपुरार्ा करि िोिा. र्ाधर्ी कधीच पूणवपणे बरी िोऊ
शकणार नािी याची त्यािंना पूणव कल्पना आलेली िोिी. उर्ळि असलेल्या कळीचे फु ल
16

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

िोण्याआधीच सुकून जार्े िसेच र्ाधर्ीचे िारुण्याच्या उिं बरठ्यार्र असिािंनाच िे जग सोडू न
जाण्याची दुदेर्ी र्ेळ नक्कीच येणार िोिी. फक्त िी घटना ककिी कदर्सािंनी, र्हिन्यािंनी, अथर्ा
र्र्ाांनी िोईल याचा कािीच अिंदाज लागणे शक्य नव्ििे. त्याच बरोबर शिंकररार्ािंना र्ृद्धपकाळाि
कु ठल्या कु ठल्या कदव्यािंना सार्ोरे जार्े लागि असेल याची कल्पना डॉक्टरािंना िोिी.
सर्ाजबािंधलकी िा डॉक्टरी व्यर्सायाचा अहर्भाज्य भाग डॉक्टर र्ानि आले िोिे.

डॉक्टरािंनी िीन ककलोर्ीटर र्रील आपल्या बिंगल्याच्या आर्ारािील औटिाउस
नोकरािंकडू न स्र्च्छ करून घेिले. दोन बेड, र्ीज पाणी र् सर्व सोइिं नी युक्त िॉल िोिा. एके कदर्शी
सकाळी डॉक्टर स्र्िः शिंकररार्ािंना त्यािंची सर्जूि काढू न औटिाउसर्धे घेऊन आले. त्यािंना
आरार् करण्यास सािंगून र्ाधर्ीला दोन िासाि इथे हशफ्ट करीि असल्याचे साहगिले र्
िॉहस्पटलकडे हनघून गेल.े अचानक िोि असलेल्या बदलािंर्ुळे शिंकररार्ािंना कािीच सर्जेनासे
झाले िोिे. डॉक्टरार्रील हर्श्वास र् र्ाधर्ी उपचारािंना देि असलेला रीस्पोंस सर्ोर कदसि
असिािंना डॉक्टरािंनी आपल्याला र् र्ाधर्ीला इथे का हशफ्ट के ले असार्े िे
शिंकररार्ािंना सर्जि नव्ििे. िॉहस्पटलर्धील आय. सी. यु. पेिा िी जागा फारच
आरार्दायक र् सुखसोईनी युक्त िोिी. घडि असलेल्या घटना कोणाजर्ळ िरी बोलून र्न िलके
करार्े असे त्यािंना र्नापासून र्ाटि िोिे. पण िशी हजर्ाभार्ाची कोणीच व्यक्ती आयुष्याि आिा
उरली नव्ििी. प्रत्येक िणाला सर्ोर आलेल्या प्रसिंगाला सार्ोरे जाण्याहशर्ाय पयावय उरला
नव्ििा.

दुपार टळू न सूयव र्ाळर्ायला थोडाच अर्धी बाकी असिािंना िॉहस्पटलची अॅम्बुलस
िं
र्ाधर्ीला घेऊन आली. बेशुद्ध र्ाधर्ीला कॉटर्र ठे ऊन बाजूला सर्व लाईफ़ सरव्िायर्लसाठी
उपयुक्त उपकरण ठे र्ण्याि आली. बरोबर आलेल्या सिकारी डॉक्टरािंनी र्नासारखी व्यर्स्था
झाल्यार्र नसवला योग्य सूचना कदल्या र् दुसरी नसव येईपयांि र्ाधर्ीच्या जर्ळपासच राहून हिची
देखभाल करण्यास सािंगीिले. कारण र्ाधर्ी २४ िास ओब्जरर्ेशन खाली रािणार िोिी.
शिंकररार्ािंना सर्व िालचाली हनर्ुटपणे पिाि रािण्यापलीकडे कािी सुचि नव्ििे. नसवने
हखडक्यािंचे पडदे ओढू न घेिले र् फ़ॅ नचा स्पीड कर्ी के ला. बरोबर आणलेली चिाचे सार्ान काढू न
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जर्ळ असलेली उभ्याच्या ओट्यार्र असलेली ग्यासची शेगडी चालू करून शिंकररार्ािंसाठी चिाचे
आधण ठे र्ले.

शिंकररार्ािंचा रात्री कधी डोळा लागला सर्जलेच नािी. सकाळी डॉक्टरािंनीच त्यािंना
उठर्ले. र्ाधर्ीला िपासून डॉक्टर खुचीि बसले. शिंकररार्ािंच्या र्लून चेिऱ्याकडे बघर्ि नव्ििे.
कशी र् कु ठू न सुरर्ाि करार्ी या हर्चाराि डॉक्टर पडले िोिे. िुम्िाला र्ी काकाच बोलार्णार
आिे डॉक्टरािंनी अहधकाराने शिंकररार्ािंचा िाि िािाि घेऊन गिंभीरपणे बोलण्यास सुरर्ाि के ली.
र्ाधर्ी िुर्ची पुिणी. िुम्िाला दोघािंना कोणीच नािेबाईक नािीि याची र्ला कल्पना आिे.
िुर्ची आर्थवक पररहस्थिी िलाखीची नसली िरी सुहस्थिीि आिे असे र्ाटि नािी कारण
र्ाधर्ीला प्रोलोंग उपचारािंची आर्श्यकिा आिे. सध्या र्ाधर्ी कोर्ाि आिे. अश्या पेशटिं ची
ररकव्िरी िोिच नािी असे नािी पण त्याला ककिी र्ेळ लागेल याचा अिंदाज नसिो. िुम्िी र्न
घट्ट करून सार्रले पाहिजे. र्ाधर्ीला िोि असलेल्या यािनािंचा हर्चार करणेसद्ध
ु ा
अनुभर्ाखेरीज शक्य नािी. पण िुम्िाला र्ाहिि नसलेली एक गोष्ट जी र्ी दडर्ून ठे र्ली िोिी
िी आिा सािंगार्ीच लागणार आिे. र्ाधर्ीची ६८% भाजल्यार्ुळे उत्तर्ािील उत्तर्
उपचारानिंिर सूद्धा पूणवपणे बरी िोण्याची शक्यिा नसल्याि जर्ा आिे. दोन कदर्सापूर्ी र्ाधर्ीने
उपचार चालू असिािंना र् थोडीशी बोलण्याच्या अर्स्थेि असिािंना र्ला अत्यिंि अडखळि हिच्या
र्नािील एक इच्छा व्यक्त के ली आिे. डॉक्टरािंनी पुढे बोलण्याआधी जर्ळच्या ग्लास र्धील दोन
घोट पाणी पोटाि ढकलले. पुढचे शब्द ओठािंर्र येण्यास ियार नव्ििे. शिंकररार् पूणवपणे गभवगळीि
िोऊन डॉक्टरािंकडे बघि िोिे.

डॉक्टरािंनी त्र्रे ने र्धेच उठू न र्ाधर्ीला लार्लेल्या सलाईनर्धे एक ईनजक्शन इन्सटव
के ले, नसवला लि ठे र्ण्यास सािंगून परि चेअरर्र येऊन बसले. शिंकररार् िुम्िी िुर्चे र्न घट्ट के ले
पाहिजे. र्ी िुम्िाला घाबरण्यासाठी कािीिी सािंगि नसून असलेल्या पररहस्थिीर्र कािी र्ागव
हनघणार आिे का यार्र िुर्चे हर्चार कळण्यासाठी िुर्च्या बरोबर चचाव टाळू शकि नािी.
र्ाधर्ीने अत्यिंि करुणपणे र्ला सािंहगिले की हिला र्ृत्यू िर्ा आिे. सिन करण्यापलीकडे
असलेल्या र्ेदनािंपासून कायर्ची सुटका पाहिजे आिे. र्ाझ्या काकािंना र्ी उरलेले आयुष्य र्ेदनेने
िळर्ळि काढणे कधीच आर्डणार नािी. ज्याप्रर्ाणे कोणाचािी जीर् र्ाचर्णे िे फार र्ोठे पुण्य
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र्ानले जािे त्याच प्रर्ाणे एखाद्याला नॉर्वल जीर्न जगणे अशक्य असल्यास त्यास सर्ाजाने
र्ृत्यूला कर्टाळण्याची परर्ानगी देऊन त्याप्रर्ाणे कृ िी करार्ी अशी र्ाझी हर्निंिी आिे. याचा
अथव र्ी कु ठल्यािी र्ाईट कृ त्याला घाबरून आत्र्ित्या करण्याची परर्ानगी र्ागि आिे असे नािी
िर र्ाझ्यार्र कीर् करून िोि असलेले िाल र् भहर्ष्याि िोणार असलेल्या दुबळ्या, असिाय्य
शरीराची िडफड बघर्णार नसेल िर जीर्नािून, र्ला सगळ्याच्या सम्र्हिने र्ृत्यची हभक
द्यार्ी अशी नम्र हर्निंिी..... पुढचे शब्द बोलण्याचे त्राण र्ाधर्ी सिन करू शकली नािी. र्ाझीिी
र्नहस्थिी बधीर झाली िोिी. नसवला र्ाधर्ीकडे लि ठे र्ण्यास सािंगून र्ी के हबनर्धे जाऊन
बसलो. डोळ्यािून येणारे अश्रू आर्रि नव्ििे.

शिंकररार्ािंना आपण कु ठलेिरी र्ाईट स्र्प् पिाि आिोि असे र्ाटि िोिे. कानािंर्र
हर्श्वासच बसि नव्ििा. डॉक्टरािंबद्दल असलेली आदर भार्ना जाऊन अत्यिंि क्रोध येि िोिा. असे
अहर्चार र्ाधर्ीच्या र्नाि कसे येिाि याचे त्यािंना आचयव र्ाटि िोिे. र्ाझ्या जगण्याचे एकर्ेर्
कारण फक्त र्ाधर्ीच्या सुखािच आिे याची र्ाधर्ीला कल्पना नसणे शक्यच नव्ििे. डॉक्टरािंनी
िलर्ल्यार्र शिंकररार् र्िवर्ान काळाि आले. अहर्श्वासाने, ििबल िोऊन, त्यािंनी डॉक्टरािंच्या
र्ािंडीर्र डोके धेऊन धायर्ोकलून रडू लागले. शिंकररार्ािंना शािंि करणे डॉक्टरािंना शक्य िोिे पण
त्यािंनी िसे न करिा शिंकररार्ािंना र्ानहसक िाणािून नॉर्वल िोऊ देण्याचा र्ागव स्र्ीकारला.
बराचर्ेळ शिंकररार्ािंचे हुिंदके देणे चालूच िोिे. नसवने पाण्याचा ग्लास त्यािंच्या िािाि कदला र्
डॉक्टरािंनी कदलेल्या इशाऱ्या प्रर्ाणे चिा बनर्ण्यास सुरर्ाि के ली. शिंकररार् थोडेसे सार्रल्यार्र
डॉक्टरािंनी परि सार्धपणे बोलण्यास सुरर्ाि के ली. शिंकररार् िुम्िी सािंगा र्नुष्याचा जीर्न
जगण्याचा उद्देश काय असिो. जीर्नाि आनिंद असणे. जीर्नाि आनिंद असणे याि दोन गोष्टी
आल्या एक आपण स्र्िः जीर्नाि आनिंदी असणे त्याच बरोबर आपण दुसर्याच्या जीर्नाि आनिंद
हनर्ावण करण्यास कारणीभूि असणे. स्र्िःचे जीर्न कसे आनिंदाि जाईल असा प्रयत्न सगळे च
कसोसीने करिािंना कदसिील, त्यािच जीर्नाचे साथवक र्ानिाना कदसिील. पण कधी दुसर्याच्या
जीर्नाि आनिंद हनर्ावण करण्याचा प्रयत्न के ल्यास असा अनुभर् येईल की आपल्याला अपररहर्ि
आनिंद नक्कीच हर्ळिो र् दुसर्याला झालेल्या आनिंदाच्या अनुभूिीने आपला स्र्िःचा आनिंद
हिगुहणि िोिो.
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आिा आपण दुसर्याला कसा आनिंद देऊ शकिो, िे त्या र्ेळेच्या पररहस्थिीर्र अर्लिंबुन
असू शकिे. कधी कधी आपण दुसऱ्यापासून दूर गेल्याने त्यािंना आनिंद हर्ळू शकिो. यालाच आपण
सॅक्रीफाईस म्िणिो. आपल्याला अत्यिंि हप्रय, आर्श्यक असलेली गोष्ट दुसऱ्याच्या आनिंदासाठी
सोडू न देणे, आपण त्या गोष्टीचा त्याग करणे, त्यासाठी स्र्िःचे र्न र्ारणे िेच सॅक्रीफाईस आिे.
म्िणून एखाद्याने स्र्िःला दुखःिून कायर्ची र्ुक्तिा हर्ळणार असेल िर र्ृत्यूची र्ागणी के ल्यास
र् त्यािच त्याचा असणार आिे याची खात्री पटल्यास आपण सर्ाांनी र्ाणुसकीला जागून त्याला
र्दि करार्यास नको का? िे सर्व बोलणे शिंकररार्ािंच्या डोक्यार्रून जाि िोिे. पररहस्थिीने
त्यािंना कोंडीि पकडले िोिे. आिाच्या पररहस्थिीि काय बरोबर काय चूक िे सर्जणे शक्य नव्ििे.
डोक्याि हर्चारािंचे थैर्ान िोिे.

र्ाधर्ीला र् शिंकररार्ािंना औटिाउस राहून आज एक र्र्व दोन र्हिने पूणव झाले िोिे.
र्ाधर्ी कोर्ािच िोिी. अनपाणी नळीर्ाटे देण्याि येि िोिे. कदर्स उजाडि िोिा र्ार्ळि
िोिा. शिंकररार् थकलेले कदसि िोिे. जेर्णार्रची र्ासना उडू न गेली िोिी. र्ृत्यू आिा
आपल्याला कधीिी गाठू शकिो या हर्चारािंनी बोटार्र कदर्स र्ोजि िोिे. डॉक्टर नरे न्द्र पोिनीस
यािंची आज डॉक्टर राजन यािंच्या िॉहस्पटला हव्िजीट िोिी. दुपारी १२. ३० र्ाजिा डॉक्टर
नरे न्द्र यािंचे आगर्न झाले. सर्व र्ाडाविून रुटीन हव्िजीट झाल्यार्र त्यािंची डॉक्टर राजन यािंच्या
बरोबर त्यािंचाच के हबनर्धे भेट झाली. कु शल र्िंगल ची सुरर्ाि िोऊन दोघेिी नेिर्ीच्या
पेशिंटच्या जगािील अनुभर् शेअर करू लागले. डॉक्टर नरे न्द्रनी सािंहगिले की र्ुिंबईला त्यािंच्या
नर्सवगिोर्र्धे एक लोकल रेनर्ुळे झालेल्या अपघािाची के स आली. ३५ र्र्ावचा नरोत्तर् नार्ाचा
र्ाणूस रल्र्े रूळ क्रोस करि िोिा. िा त्याचा नक्कीच अपराध िोिा याची त्याला जाणीर् पण
िोिी परिं िु र्हडलािंना छािीि प्रचिंड र्ेदना झाल्यार्ुळे दर्ाखान्याि दाखल के ले िोिे र् त्यािंनाच
भेटण्यास नरोत्तर् घाईघाईने ऑकफसर्ध्ये रजा टाकू न दर्ाखान्याकडे चालला िोिा.

दुदेर्ाने सर्ोरून कल्याणला जाणारी फास्ट लोकल आली र् िणाधावि नरोत्तर् लोकल
खाली सापडला. त्याचे दोन्िी पाय गुडघ्या खाली िुटून र्ेगळे झाले िोिे. दर्ाखान्याि आणे पयांि
त्याची जगण्याची आशा कािीच नव्ििी. परिं िु सुदर्
ै ाने देर्ाच्या कृ पेने र् सर्व डॉक्टरािंनी घेिलेल्या
अथक पररश्रर्ाने त्याचे प्राण र्ाचले. पण आत्ताच त्याची दुखाची खरी सुरर्ाि झाली िोिी.
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र्हडलािंचा दर्ाखान्याि र्ृत्यू झाला िोिा. पत्नी र् एकु लिी एक १० र्र्ावची र्ुलगी उर्ाजर्ळ
बसून िोिे. नरोत्तर् कोर्ािच िोिा. र्ोठा भाऊ र् त्याचा पररर्ार नाहसकला रिाि िोिे. बाकी
नािेबाईक असून नसल्यासारखे िोिे. नरोत्तर् अजूनिी आय. सी. यु. र्धेच आिे.

सर्व घटना डॉक्टर राजन यािंनी सहर्स्िर पणे ऐंकू न घेिल्यार्र र्ोठ्ठा श्वास घेिला.
र्ाधर्ीची र् नरोत्तर्ची के स एका सर्ान पािळीर्र येऊन थािंबली िोिी. डॉक्टर राजन यािंनी,
डॉक्टर नरे न्द्र यािंचे लि र्ेधून घेि बोलण्यास सुरर्ाि के ली. सर र्सी डेथ िी कल्पना परदेशाि
र्ान्य आिे. कािी देशाि िी कल्पना र्ान्यिेच्या कदशेने र्ाटचाल करीि आिे. याबाबि भारिाि
अजून बरीच हर्चारािंची प्रगल्भिा अपेिीि आिे. र्सी डेथचे सर्वसाधारणपणे दोन प्रकार
र्ानिाि. ईच्छा र्रण जे एखाद्या व्यक्तीने िोि असलेल्या र्रणप्राय यािनािून कायर्साठीची
र्ुक्त िोण्याची सर्ाजाला, कायद्याला के लेली हर्निंिी. त्याच प्रकारे एखाद्या व्यक्तीस र्रणप्राय
यािना िोि असिील र् त्या कोणाजर्ळिी व्यक्त करण्यास असर्थव असेल पण त्याची जाणीर्
इिरािंना िोि असेल िर, सर्ाजाने, कायद्याने हर्ळू न त्या व्यक्तीची र्रणप्राय यािनानर्धून
सिर्िीने कायद्याने कायर्ची र्ुक्तिा करणे म्िणजे दया र्रण, िे दोन्िी हर्चार भारिाि
रुजायला अजून अनेक र्र्व लागू शकिील.
आपण आत्ता चचाव करीि असलेले दोन्िी र्ुद्दे फारच गिंभीर र् सिंर्ेदनशील आिेि. र्सी
डेथचा प्रयोग भारिाि करणे फारच ररस्की आिे, त्याचा दुरुपयोग िोण्याची शक्यिा फारच आिे.
एखाद्याची सिंपत्ती हर्ळर्ण्यासाठी ककिं र्ा एखाद्याबद्दल र्ैयहक्तक दुश्र्नी असेल िर अशा
प्रकारच्या कायद्याचा सर्ाजकिं टकािंकडू न दुरुपयोग िोऊ शकिो. पण असा कायदा झाल्यास फक्त
सर्व नािेबाईकािंच्या सिर्िीनेच नािी िर अशी ईच्छा र्रणाची र्ागणी करणारी व्यक्तीची
ईच्छा, र्ररष्ठ पोलीस अहधकारी, सरकारी र्कील, न्यायाधीश, सरकार र्ान्य डॉक्टर र्
सर्ाजािील आर्श्यक र्ान्यर्र यािंच्या चर्ूसर्ोर सार्वजहनकररत्या सगळयासर्ोर पूणव के ली
पाहिजे. अशा व्यक्तीला सगळ्यािंसर्ोर, ठरलेल्या र्ेळी, सगळयाच्या उपहस्थिीि योग्य
डॉक्टरािंकडू न स्लो पोईझनचे इिं जक्शन देण्याि येिे. कु ठल्यािी प्रकारच्या यािना न िोिा िी
व्यक्ती र्ृि िोिे. अशीच प्रकक्रया दया र्रणाच्या बाबिीि करणे जरुरी आिे. अशा पररहस्थिीि
सिंबिंहधि व्यक्ती कु ठलेिी पापाि सिभागी आिेि अशी भार्ना र्नाि येणे चूक आिे. एखाद्या
व्यक्तीची भयिंकर यािनािंर्धून सुटका करणे फार र्ोठे पुण्याचे कार् आिे िे हर्सरून चालणार
नािी.
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खूपच गिंभीर हर्र्यार्र चचाव िोि असल्याने डॉक्टर नरे न्द्र यािंना कॉफी हपण्याची गरज
र्ाटली. त्यािंनी डॉक्टर राजन यािंना कॉफीची व्यर्स्था करण्यास सािंहगिले. बराच र्ेळ कॉल
बेलला नसवने प्रहिसाद न कदल्याने डॉक्टर स्र्िः उठू न पॅसेजर्धे आले, िेव्िड्याि सर्ोरून
र्ाधर्ीला हजथे ठे र्ले िोिे त्या औटिाउसचा र्ाडवबॉय सायकल उभी करून अहिशय र्ेगाने
येिािंना कदसला. डॉक्टरािंच्या र्नाि शिंकेची पाल चुकचुकली. र्ाडवबॉयने हनरोप आणला की
र्ाधर्ीची प्रकृ िी गिंभीर झाली आिे. डोळे पािंढरे करीि आिे. हिच्या जर्ळ असलेल्या नसव
र्ाधर्ीला सार्ध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीि आिे. िणाचािी हर्लिंब न करिा डॉक्टर
राजन, डॉक्टर नरे न्द्र यािंच्या कारर्धे बसून औटिाउसकडे रर्ाना झाले.

दोन्िी डॉक्टर घाईघाईने औटिाउसच्या आर्ाराि कारर्धून उिरले. बािेरची गदी र्धून
र्ाट काढू न र्ाधर्ीच्या रूर्कडे धार्ले. नसव कोपर्याि खाली र्ान घालून उभी िोिी. सगळे सिंपले
िोिे. िरीपण दोन्िी डॉक्टरािंनी र्ाधर्ीला परि िपासले. उघडे डोळे बिंद के ले, िोंडार्र चादर
ओढू न, लढाइि िारलेल्या सैहनकासारखे रूर् र्धून बािेर पडले, न बोलिा कारर्ध्ये बसून हनघून
गेले.

काळ कोणासाठीच थािंबि नसिो. िीन आठर्डे उलटले असिील डॉक्टर राजन यािंना
डॉक्टर नरे न्द्र यािंचा र्ुिंबईहून फोन आला. उत्सुकिेने डॉक्टर राजन यािंनी फोन उचलला, डॉक्टर
नरे न्द्र यािंनी त्यािंना र्ुिंबईला एका के स सिंदभावि बोलर्ले, आहण एक खुशखबर पण सािंहगिली की,
नरोत्तर्ला र्ागच्या आठर्ड्याि दोन्िी आर्टवकफ़हशअल पायािंचे रोपण करण्याि आले आिे र्
त्याचा नुसिा जीर्च र्ाचला नािी िर प्रकृ िी झपाट्याने सुधारि आिे.
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बाळू एकटाच भरकटि िोिा. रात्रीचे १० र्ाजून गेले िोिे. सर्ोर र्ारुिीचे र्िंकदर कदसि
िोिे. बाळू चे पाय र्िंकदराकडे र्ळले. र्ुिीजर्ळ सर्ईचा र्िंद उजेड िोिा. हझरोच्या बल्बचा
हर्णहर्णिा प्रकाश बािेरच्या ओट्यार्र हझरपि िोिा. गाभाराचे जाळीचे दर बिंद िोिे. बाळू
ओट्यार्र हर्सार्ला. अहिश्रर्ाने डोळ्याच्या पापण्या जड झाल्या िोत्या. हर्चारचक्र र्ात्र चालू
िोिे. घरी अठराहर्श्व दाररद्र िोिे. घरी र्डील र्य ६५ र्र्व, आई ६० र्र्व, बिीण हिसर्या
बाळिं िपणाला आलेली बरोबर दोन लिान र्ुली. बाळू एस. एस. सी. झाला िोिा. कॉलेजला
जायची इछा असूनिी पररहस्थिीर्ुळे पुढील हशिण शक्य नव्ििे. एका लौंड्रीि र्ार्ुली पगारार्र
कार् हर्ळाले िोिे. त्यािच घर खचव चालि िोिा. र्डील बापूरार् प्राथहर्क शाळे ि हशिक िोिे.
हनर्ृत्त झाल्यार्र पेन्शन नव्ििी. दर र्हिन्याला ८०० रुपये पगारार्र सिी करून िािाि फक्त
३०० रुपये हर्ळि. थोडेफार हशकर्ण्या करून हर्ळि. त्यार्र आर्चा हशिण खचव, घर खचव
चालि असे. आिा बापूरार्ािंना नोकरी नव्ििी त्यार्ुळे सर्व खचावचा भार बाळू र्रच िोिा. त्याि
बाळिं िपणाला आलेल्या एकु लत्या एक बहिणीचा हिच्या दोन लिान र्ुलींसाठी लागणारा खचव
िोिाच.

र्धुने दुरूनच बाळू ला र्ारुिी र्िंकदराच्या पारार्र पेंगि असल्याचे बघीिले. झपझप चलि
िो बाळू जर्ळ पोिचला. त्याला र्ाईट र्ाटले. र्धु आहण बाळू लिानपणपासूनचे हर्त्र. र्धूची
आर्थवक परहस्थिी बाळू पेिा चािंगली नव्ििी. र्धु त्याच्या घरर्ालकाची ररिा चालर्ि िोिा र्
आई र्हडलािंचा सािंभाळ करीि िोिा. र्धूने बाळू ला िलर्ून जागे के ले. बाळू खडबडू न जागा
झाला. आपण र्ारुिी र्िंकदराच्या पारार्र असल्याचे लिाि आले. आईने त्याला रर्ा आहण साखर
आणायला सािंहगिले िोिे कारण जीजू म्िणजे िाईचे हर्स्टर येणार िोिे. बाळू च्या हखशाि फक्त
१० रुपयेच िोिे. जेर्ण न करिाच िो आिा काय सोय करायची या हर्चाराि पारार्र येऊन
बसला िोिा. र्धूने गोडीि त्याला कािी अडचण आिे का हर्चारून घेिले. हखच्यािून ५० रुपये
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काढू न बाळू च्या हखचाि कोंबले र् त्याला ककराणा दुकानाि घेऊन गेला. बाळू ने रर्ा साखर घेिली
र् र्धु बरोबर घरी जाऊन आईच्या सुपूदव के ले.

रहर्र्ार उजाडला. सकाळी ७ र्ाजिाच जीजू आले. िाईने, आईने त्यािंचे स्र्ागि के ले. दोन्िी
भाच्यािंनी पप्पा आले म्िणून घर डोक्यार्र घेिले. बाळू ने त्यािंचे सार्ान घराि नेऊन ठे र्ले.
बापूरार् र्िंकदराि गेले िोिे. जीजू फोरे स्ट खात्याि गाडव िोिे, सध्या पोसस्टिंग ठाण्या जर्ळील
उल्िासनगर येथे िोिी. बाळू च्या लिाि आले जीजू चालिािंना थोडे लिंगडि िोिे. पायाला कािी
लागले असार्े असे बाळू ला र्ाटले. बाळू सकाळी ८ र्ाजिाच जेर्णाचा डबा घेऊन लौंड्रीि जाि
असे िो रात्री ९ र्ाजिाच दुकान र्ाढर्ून दर्ून घरी येि असे. घरी आल्यार्र आनिंदाचा लर्लेर्
िी नसे. कोणानाकोणाचे प्रॉब्लेर् असिच. बापूरार्ानी पुस्िकाि डोके खुपसलेले असे. आई
स्र्यिंपाकाि गकव असे. िाईचे डोके दुखि असे. दोन्िी लिान भाच्या झोपी गेलल्े या असि. जीजू
पायाच्या दुखण्याने त्रस्ि कदसि. रोजच असेच र्ािार्रण असे. घराची ओढ र्ाटार्ी असे बाळू ला
कधीच र्ाटले नािी.

र्हिना उलटून गेला िरीिी जीजूचा पायाचे दुखणे बरे झाले नव्ििे. बाळू एक कदर्स सुटी
काढू न जीजुला दर्ाखान्याि घेऊन गेला. डॉक्टरािंनी सािंहगिले की यािंना नारू झाला आिे. आपल्या
नाहसक हजल्िाि िा रोग सिसा आढळि नािी. नारुर्रील और्धेिी उपलब्ध नािीि िेव्िा यािंना
सरकारी दर्ाखान्याि घेऊन जा. बाळू लगेचच त्यािंना सरकारी दर्ाखान्याि घेऊन गेला.
त्यािंच्यार्र उपचार चालू झाले. त्यािंच्या गुढग्या जर्ळील फोडािून लािंबलचक नारू बािेर पडि
असे त्याला जीजू काडीला गुिंडाळि असि. पुढील दोन र्हिन्याि नारू रोगार्र हनयिंत्रण
हर्ळर्ण्याि जीजूिंना यश हर्ळाले. जीजू परि कार्ार्र िजर झाले. र्हिना भरािच िाईची
डीलीव्िरी झाली. िाईला परि हिसरी र्ुलगीच झाली. असो. बाळू ने परि लौंड्रीचे कार् चालू
ठे र्ि पुढील हशिण बािेरून परीिा देि चालू ठे र्ले. बाळू चे आई बाबा आिा थकलेले र्ाटि िोिे.
बापूरार्ािंना र्धुर्ेिाने ग्रासलेले िोिे. आईला अस्थर्ाने घेरवले िोिे. कदर्सार्ागे कदर्स सरि िोिे.
िाईच्या बाळिं िपणाला आिा दोन र्हिने उलटून गेले िोिे.
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बाळू आहण र्धु च्या गाठीभेटी रोजच्याच िोत्या. िेर्ढ्याच एका र्ैत्रीच्या आधारार्र
दोघािंचे कदर्स पार पडि िोिे. त्यािच परि एका सिंकटाने िळू च प्रर्ेश के ला, त्यार्ुळे बाळू
िादरून गेला. एक कदर्स जीजू परि नाहसकला आले. त्यािंच्या सर्ाांगाला खाज येि िोिी र् पुरळ
उठि िोिे. त्यािंनी परि र्हिनाभर रजा काढली. झाले परि बाळू त्यािंना घेऊन दर्ाखान्याि घेऊन
गेला. डॉक्टर त्र्िंचारोग स्पेशालीस्ट िोिे. जीजुिंच्या अनेक टेस्ट के ल्यार्र त्यािंनी हनदान के ले की
यािंना कॉंग्रेस गर्िाची अलजी आिे. यािंना फोरे स्ट र्ध्ये असल्याने जिंगलाि कफरार्े लागिे त्यार्ुळे
कॉंग्रेस गर्िाची अलजी झाली आिे. ओर्धे चालू करू पण बर िोण्यास कािी कालार्धी लागू
शकिो. जीजूर्
िं र उपचार चालू झाले. अनेक कदर्स उलटून गेल.े उपचाराने कािीिी फरक पडला
नािी. र्ग लोक सुचर्िील िसे बाबा, र्ैद्य यािंचे उपचार सुरु झाले. एकाने सर्व अिंगाला एक
ठराहर्क ऑईल लार्ण्यास सािंहगिले. िे ऑईल र्ुब
िं ईला जाऊन आणार्े लागे. दर १५ कदर्सािंनी
र्ुिंबईला जाण्याची जबाबदारी बाळू र्र आली. खचव र्ाढिच िोिा. जबाबदार्या टाळणे बाळू ला
शक्यिी नव्ििे.

पररणार् स्र्रूप पररहस्थिीने बाळू गािंगरला िोिा, खचला िोिा. र्ोठे भाऊ असूनिी र्ेगळे
रिाि असल्याने कोणाचीिी र्दि नव्ििी. नािेबाईक नार्ालाच गिंर्ि बघायला िोिे. बहिणीच्या
लग्नाला फक्त िीन निंबर भार्ाने र्दि के ली िोिी. त्यापेिा र्ोठे दोन भाऊ िर लग्नाला पण आले
नव्ििे. आर्थवक र्दि करणे दूरच. बाळू ला नाईलाजाने हशिण अध्यावर्र सोडू न लौंड्रीि नोकरी
करार्ी लागि िोिी. घरभाडे देणे अशक्य झाल्याने नाइलाजाने १० बाय १० ची खोली भाड्याने
घेऊन त्याि हशफ्ट व्िार्े लागले. आिा िाई जीजू र् लिान हिन्िी भाच्या उल्िासनगरला परि
गेले. बाळू ने बािेरून परीिा देि असल्याने अभ्यासाि लि देण्याचे ठरर्ले. त्यासाठी एका
हर्त्राच्या रूर् र्र रोज अभ्यासाला जर्ायचे ठरले. रूर् र्र अजून चार हर्त्र अभ्यासाला जर्ि.
बाळू रोज लौंड्रीिून रात्री ९ र्ाजिा घरी आल्यार्र जेर्ण करून रूर् र्र जाि असे.

रूर्र्र रात्री दिा पयांि सगळे हर्त्र जर्ि. सुरर्ािीला गप्पागोष्टी, जोक्स, िाज्या घडार्ोडी
र्र चचाव िोि असे. त्यानिंिर सगळे हसरय्सली अभ्यासाि गुिंग िोि िे पिाटे पाच र्ाजे पयांि.
त्यानिंिर सगळे चिा प्यायला सी. बी. एस. कॅ न्टीनला जाि. घरी जाऊन आिंघोळ करून दुसरा
कदर्स सुरु िोई. बाळू ला फक्त एकच शटव र् प्यान्ट िोिी. दर रहर्र्ारी धुऊन, र्ाळऊन िेच परि
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आठर्डाभर र्ापरार्े लागे. कािी कदर्साि िी गोष्ट हर्त्रािंच्या लिाि आली. बाळू ने दररोज
एकाचा ड्रेस र्ापरायचा असे ठरर्ले. यार्ुळे बाळू च्या अिंगार्र रोज नर्ीन ड्रेस असे. बाळू ला
गरीबीची लाज कधीच र्ाटली नािी, िसेच कष्ट कायावची पण लाज कधी र्ाटली नािी. हर्त्र
करीि असलेल्या र्दिीर्ुळे बाळू ला जास्ि अभ्यास करण्याचा हुरूप आला. हर्त्रािंचीपण बाळू ला
नेिर्ी र्दि करून उपकाराची भार्ना कधीच नव्ििी.

सर्व हर्त्रािंचे पदर्ी पयांि हशिण पूणव झाले. ११हर् पयांि र्राठीि हशकलेल्या सर्वहर्त्रािंना
कॉलेजला गेल्यार्र इिं ग्रजी भार्ेि हशकि असल्यार्ुळे चेष्टच
े ा हर्र्य झाले. इिं ग्रजीि हशकू न काय
र्ोठे कदर्े लार्णार आिेि असे त्यािंना र्ाटे. त्यािल्यात्याि आटवस र्ध्ये सर्व हर्र्य इिं ग्रजीि हशकणे
खरोखरच अर्घड िोिे, परिं िु पदर्ी हर्ळाल्यार्र आय. ए. एस. परीिा पास करण्याचे ध्येय
आर्चे िोिे. आिा पदर्ी हर्ळाल्यार्ुळे आधी लढाई जीकल्याचे सर्ाधान िोिे. जसे ठरर्िो िसे
कधी िोि नािी म्िणिाि. िसेच झाले पुढील र्र्वभराि सर्व हर्त्र पािंगले गेले. राजनला ए. जी.
ऑकफस र्ुिंबई येथे auditor पदार्र र्हडलािंच्या जागेर्र नोकरी लागली. रर्ी आहण उल्िासला
इन्स्पेक्टर पदार्र सेल्स टैक्स र्ुिंबईला नोकरी लागली. ज्ञानेश्वरला MICO किं पनीर्धे नोकरी
लागली. बाळू च्या नहशबाने येथे िी र्ार खाल्ला.

बाळू च्या घरच्या पररहस्थिीि कािीिी सुधारणा झाली नव्ििी. आर्थवक ओढािाणीि
र्ाढच झाली िोिी. बापुरार्ािंनी हबकट िोि जाणाऱ्या पररहस्थिी पुढे िाि टेकले िोिे. र्ोठी
हिन्िी र्ुले आपल्या सिंसाराि र्ग्न िोिी. र्ुलीची लग्ना निंिरची पररहस्थिी जेर्िेर्च िोिी. बाळू
कदर्सरात्र र्ेिनि करून पररहस्थिीर्र र्ाि करण्याचा प्रयत्न करि िोिा. सर्ाधानाची गोष्ट
म्िणजे िो पदर्ी परीिा पास िोऊन बी. ए. झाला िोिा. चािंगली नोकरी लागण्याची आशा
िोिी. एक कदर्स खरोखरच बाळू ला नोकरीचा कॉल आला. एका कें द्र सरकारच्या किं पनीि ५
रुपये रोजार्र क्लकव पदार्र बाळू ला नोकरी हर्ळाली. बाळू ने कदर्सरात्र र्ेिनि करण्याचे ठरर्ले.
सकाळी ९ र्ाजिा बाळू ला कार्ार्र जार्े लागे. रात्री ८ र्ाजे पयांि बाळू कार्ाि र्ग्न असे.
पररणार् स्र्रूप बाळू ची र्ेिनि, कार्ाची एकाग्रिा, सािेबािंच्या नजरे स आली. बाळू ने जेर्िेर्
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चारच र्हिने कार् के ले िेर्ढ्याि सािेबािंची बदली र्ुिंबईला झाली. बाळू ला खूप र्ाईट र्ाटले.
आिा परि कु ठे नोकरी शोधणार असा यि प्रश्न त्याच्यापुढे िोिा. पण दैर् बाळू ला साथ देणार
िोिे. सािेबािंना बाळू चे कार् आर्डल्यार्ुळे त्यािंनी कदल्ली ऑकफसशी पत्रव्यर्िार करून बाळू ची
बदली र्ुिंबई ऑकफसर्धे करून घेिली. आिा र्ुब
िं इि गेल्यार्र बाळू चा पगार पाच रुपये रोज
पगारार्रून आठ रुपये रोज झाला. बाळू ला आनिंद झाला. कािी कदर्सािंनी याच ऑकफसर्धे
कायर्स्र्रूपी नोकरी हर्ळण्याची आशा र्ाढली. िे १९७४ साल िोिे. र्हिन्याला २४०/- रुपये
बाळू च्या िािाि पडि. त्याि १०० रुपये बाळू घरी आई र्हडलािंना पाठर्ी र् १४०/- रुपयाि
र्हिना काढे.

त्यािी काळाि र्ुिंबई सारख्या रठकाणी र्हिना रुपये. २४०/- पगाराि कदर्स काढणे सोपे
नव्ििे. बाळू ने एका उडपी िॉटेलर्धे उधारी खािे चालू के ले. राईस प्लेट र्िाग असल्याने दुपारी
१२ र्ाजिा आहण रात्री ८ र्ाजिा फक्त हर्सळ पार् खायला सुरर्ाि के ली. कदर्स सरि िोिे.
बाळू ला स्र्त्रिंत्र रूर् घेणे शक्यच नव्ििे त्यार्ुळे त्याचा र्ुक्कार् ऑकफसर्धेच िोिा. सािेबािंनी
त्याला ऑकफसर्धे रिायला परर्ानगी कदली िोिी. सकाळी नऊ र्ाजेपासून इिर स्टाफ यायला
सुरर्ाि िोि असे. सगळ्या स्टाफची चािंगली र्ैत्री झाल्याने बाळू चे कदर्स बरे जाि िोिे. बाळू ची
ओळख जाधर् नार्ाच्या एका रे शसनिंग अहधकार्याची झाली. त्यािंचा बािंद्राला दो रूर् ककचन चा
फ्लॅट िोिा. एकिेच रिाि िोिे. बाळू चा स्र्भार् आर्डल्याने त्यािंनी बाळू ला आपल्या घरी
रिायला बोलार्ले. सकाळी दोघे घरीच नाश्िा बनर्ि र् बरोबरच ऑकफसला जाि असे. असे
चार र्हिने आनिंदाि गेल.े पण नहशबाि कािी र्ेगळे च हलहिले िोिे. एके कदर्शी जाधर् सािेबािंनी
त्यािंचे लग्न ठरल्याची बािर्ी कदली. झाले आठ कदर्साि बाळू ला आपला गाशा गुिंडाळायला
लागला. परि ऑकफसर्धे रिायची बाळू ची इच्छा झाली नािी.

अखेर रॉय नार्ाच्या एका ऑकफसर्धील हर्त्राने र्दि के ली. िो र्डाळाच्या झोपडपट्टीि
रिाि िोिा. एकच खोली िोिी. त्याि आधीच ऑकफसचे चार जण रिाि िोिे. बाळू ची त्याि भर
पडली. सकाळी उठल्यार्र लािंबचलािंब रािंगेि टर्रे ल घेऊन िाटकळि उभे रािण्याची सर्य
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बाळू ला लाऊन घ्यार्ी लागली. दोन्िी र्ेळेचे जेर्ण घरीच बनर्ले जाई. खोलीच्या भाड्यासहिि
जेर्ण्याच्या ककराणा सार्ानासाठी रॉयकडे प्रत्येकाने १०० रुपये गोळा करीि िोिे. जेर्ण
बनर्ण्याची जबाबदारी सर्ाांनी र्ाटून घेिली िोिी. रार् हबिारचा िोिा. त्याला चपािी फार
चािंगली बनर्िा येि असे. परािीि कणीक घेिल्यार्र िो दोन्िी गुढग्यार्र बसि असे. बरोबर
कळशी भरून पाणी घेि असे. दोन्िी िािाच्या र्ुठीने कणीक र्ळि असे. कळशीभर पाणी कणके ि
र्ुरून जाि असे. चपािी र्ात्र एकदर् र्ुलायर् बनि असे. रॉय सकाळचा र् बाळू सिंध्याकाळचा
चिा बनर्ि असे. कदर्स चािंगले जाि असले िरी दैर्ाने बाळू ची पाठ कधीच सोडली नव्ििी.
झोपडीच्या र्ालकाला झोपडी हर्कायची िोिी. सगळ्यानीच झोपडीला रार्रार् ठोकला.

बाळू च्या ऑकफसर्धे व्िगीस नार्ाचे हसहर्ल इिं हजहनयर बदलून आले िोिे िे सेना हनर्ृत्त
अहधकारी िोिे. बाळू ने त्यािंना बोलिाबोलिा आपल्या रािण्याचा प्रॉब्लेर् सािंहगिला. िे पण रूर्
शोधि िोिे. त्यािंची पत्नी कदल्लीला एका िॉहस्पटलर्धे िेड नसव िोिी. एकटेच र्ुिंबईला रािणार
िोिे. त्यािंनी रूर् घेऊन बाळू ला पाटवनर करून घेण्याचे ठरर्ले. बािंद्रे येथील सी. जी. एस.
र्साििीि त्यािंना एक रूर् ककचन चा फ्लॅट हर्ळाला. एक र्र्ावचा करार करार्ा लागला. ११००
रुपये एडव्िान्स द्यार्ा लागला. १०० रुपये र्िीन्याचे भाडे त्यािून र्जा िोि असे. पैसे व्िागीस
यािंनीच भरले. ब्रोकरला १०० रुपये द्यार्े लागले. दोघेिी रिायला आले.

घरर्ालकाला सकाळी उठल्यापासून दारू हपण्याची सर्य िोिी. दोघािंना दुसरा पयावय
नसल्याने हिथेच रिार्याचे ठरर्ले. परि कदर्स चािंगले जाि िोिे. बाळू खुश िोिा. िीन र्हिने
झाले. अचानक एक कदर्स फ्लॅटर्धील लाईट गेल.े र्ुिंबईला पिंखा चालि नसेल िर ककिी उकडि
याचा अनुभर् र्ुिंबईकरािंना असिो. िीन कदर्स झाले िरी लाईट चालू झाले नािीि. घर र्ालकाला
हर्चारले िर दोन कदर्साि चालू करिो सािंहगिले. निंिर १५ कदर्स, एक र्हिना झाला िरी लाईट
आले नािीि. परि दोघािंनी भेटून चौकशी के ली. िेव्िा घरर्ालकािंनी सािंहगिले की सिा र्हिन्या
पासून लाईट हबल न भरल्याने लाईट कट झाले िोिे. घरर्ालक हनर्ृत्त असल्याने पैशाची अडचण
िोिी. व्िागीस यािंनी ८०० रुपये लाईट हबलाची थकबाकी भरण्यासाठी घरर्ालकािंना कदले. आिा
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लौकरच प्रॉब्लेर् दूर िोईल असे दोघािंना र्ाटले. ऑकफसर्धून येिािंना र्ेणबत्ती र् दुधाची हपशर्ी
आणण्याचे कार् बाळू चे िोिे. १५ कदर्स उलटून गेले िरी लाईट चा पत्ता नव्ििा. हचडू नच दोघे
घरर्ालकाला भेटायला ब्रोकरला घेऊन गेले. पण कािी उपयोग झाला नािी. हनलवज्जपणाचा
कळस झाला. घरर्ालक म्िणाले िुम्िी कदलेले ८०० रुपये खचव झाले आिा परि र्ला ८०० रुपये
द्या र्ी उद्याच पैसे भरिो. घरर्ालकाने दारू हपण्यासाठी पैसे खचव के ले िोिे. ब्रोकरने दुसरा फ्लॅट
घेऊन कदला. बाळू च्या जीर्ाि जीर् आला. आिा सर्व व्यर्हस्थि िोिे. ब्रोकर कडू न दोन र्ेळेचा
बाळू चा जेर्णाचा डबा रूर्र्र येि िोिा. व्िागीस दोन्िी र्ेळेस िॉटेलर्धे जेर्ि िोिे. व्िागीसला
जेव्िाजेव्िा रेनने कदल्लीला जार्े लागे त्यात्या र्ेळेस बाळू ची र्दि अत्यार्शक झाली. ररझव्िेशन
असले िरी सुटके स घेऊन गदीिून रेनर्धे प्रर्ेश करून सीट पयांि व्िागीसला पोचर्ण्याचे कार्
बाळू चे असे. रेन र्धून बािेर पडिािंना बाळू च्या शटवची बटने िुटलेली असि.

ऑकफसच्या कार्ाि बाळू चा कदर्स जाि असे. सकाळी व्िागीस बाळू ला झोपेिून उठर्ि
असे. सकाळचा चिा बनर्णे, झाडू न काढणे, हपण्याचे पाणी भरून ठे र्णे िे सर्व कार्े बाळू ला
करार्े लागे. व्िगीस र्यस्कर असल्याने बाळू सर्व कार्े करीि असे. दर रहर्र्ारी बाळू ला स्र्िःचे
आहण व्िागीसचेपण कपडे धुर्ार्े लागि. बाळू ला या सर्व कार्ाचा राग यायचा. पण नाईलाज
िोिा. बाळू ला आई र्हडलािंची आठर्ण रोज येि िोिी. दोघेिी थकलेले िोिे. आपण दर
र्हिन्याला पाठर्लेले १०० रुपये त्यािंना पुरे पडि नसिील अशी खात्री बाळू ला िोिी. एककदर्स
बाळू ला अिंगाि िाप असल्याचे जाणर्ले. दोन कदर्स बाळू ने अिंगार्र िाप काढला. एक कदर्स
ब्रोकरचा र्ुलगा बाळू ला डॉक्टरकडे घेऊन गेला. डॉक्टरने बाळू ला हपर्ळा िाप असल्याचे
सािंहगिले. बाळू ने आजारपणाची रजा काठली. बाळू अिंथरुणार्र हखळला. डोळे खोल गेले िोिे.
खूप अशक्तपणा जाणर्ि िोिा.
कदर्सभर पडू न बाळू ला किं टाळा आला िोिा. रहर्र्ारचा कदर्स िोिा. बाळू ला सकाळी
उहशरा बाथरूर्र्धील कपडे धुण्याच्या आर्ाजाने जाग आली. बाथरूर्र्ध्ये व्िगीस कपडे धूि
िोिा त्याने बाळू चेिी कपडे घुटले िोिे. दुपारी जेर्ण झाल्यार्र बाळू ला डु लकी लागली िोिी.
कोणाच्या िरी आर्ाजाने त्याला जाग आली. दरर्ाजा बािेर व्िागीस ब्रोकरशी बोलि िोिा.
“बाळू हबर्ार िै उसका ख्याल रखना रोज अच्छा खाना देना, र्ो र्ेरे लडके जैसा िै” िे बोलणे
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ऐकल्यार्र बाळू ला खूप गहिर्रून आले. व्िागीस बद्दलचा गैरसर्ज दूर झाला. अजून कािी कदर्स
गेले पण आजार बरा िोि नव्ििा. बाळू ने नाहसकला जायचे ठरर्ले. त्याआधी त्याच ऑकफसर्धे
बाळू ला परर्निंट के ल्याचे पत्र आले िोिे. बाळू चा पगार र्ाढला िोिा. नाहसक ऑकफसला बदली
साठी बाळू ने हर्निंिी अजव कदला. बाळू ची नाहसक ऑकफसला बदली झाली. नाहसकला बदली
झाल्यार्ुळे बाळू ला आनिंद िर झालाच िोिा पण बापूरार् र् त्यािंच्या पत्नीला आनिंद गगनाि
र्ार्ेना. उिार र्याि बाळू चा र्ोठा आधार हर्ळाला. बाळू र्ुिंबईला असिािंना त्यािंनी खूप
अडचणीि कदर्स काढले िोिे. कधी कधी बाळू च्या आईला र्ार्शीच्या घरी जाऊन गव्िाचे पीठ
पदराआड लपर्ून आणर्े लागे, बापुरार्ािंना कळू नये म्िणून. अश्या गोष्टी बाळू ला सर्जायला
र्ेळ लागला नािी. यापुढे आईर्हडलािंची सेर्ा करण्याचा बाळू ने हनश्चय के ला.
बाळू नाहसकच्या ऑकफसर्धे रुळला िोिा. सकाळी नऊ र्ाजिाच बाळू घरून जेर्णाचा
डबा घेऊन ऑकफसला जाि असे. घरी परि यायला रािीचे साि र्ाजून जाि. ऑकफसर्धे िीन
क्लाकव र्ैनेजर, र् बाळू असा स्टाफ िोिा. बाळू या कायावलयाि नर्ीन असल्याने इिरािंनी त्याला
लगेच सार्ाऊन घेिले नव्ििे. बाळू एकटाच आपले कदलेले कार् करि बसे. प्रार्ाहणकपणे, र्ेह्िीने
के लेल्या कार्ाचे श्रेय दुसराच घेि असे. बाळू ला याचे खूप र्ाईट र्ाटे. बाळू ला जॉबचे सर्ाधान
नव्ििे. र्ैनेजर र् इिर स्टाफ यािंचे बाळू नसिािंना कािीिरी िळू आर्ाजाि बोलणे चालि
असल्याचे बाळू च्या लिाि आले िोिे. त्यािंचे हििसिंबिंध असल्याचे जाणर्ि िोिे. छोट्याछोट्या
कारणािंर्रून बाळू ला अपर्ान सिन करार्ा लागे. त्यार्ुळे बाळू ची घरी बािेर सगळीकडेच
हचडहचड िोऊ लागली.

एककदर्स ऑकफस र्धील सिकारी अहनलने बाळू ला ऑकफस सुटल्यार्र थािंबर्ून घेिले.
बाळू ला थोडे आश्चयव र्ाटले. दोघे घरी जायला हनघाले. अहनलने आईबाबािंच्या प्रकृ िीची
हशिाफीने चौकशी के ली, बाळू त्यािंची सेर्ा करीि असल्याबद्दल कौिुक के ले. बाळू सरळर्ागी
िोिा. बाळू ला त्याच्या बद्दल लगेच आदर र्ाटायला लागला. रोज ऑकफस सुटल्यार्र दोघािंची
भेट िोऊ लागली. एका सायिंकाळी अहनलने बाळू ला कफरायला बािेर काढले. एक िासानिंिर एका
बार जर्ळ दोघे थािंबले. अहनलने बाळू ला जबरदस्िीने बारर्ध्ये घेऊन गेला. एक हबयरची ऑडवर
कदली. बाळू ने नािी नािी म्िणून सुद्धा थोडी हबयर घ्यायला लार्ली. दोन घोटािच बाळू ला िर्ेि
उडि असल्या सारखे र्ाटले. सर्व टेन्शन दूर झाल्यासारखे र्ाटले. बाळू त्या रात्री घरी आला.
जेर्ण झाल्यार्र लगेच झोप लागली. सकाळी उठू न नेिर्ीप्रर्ाणे ऑकफसला गेला. आिा बाळू ला
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अहनल खूपच जर्ळचा हर्त्र र्ाटायला लागले िोिे. अधून र्धून दोघािंच्या बैठकी िोऊ लागल्या.
निंिर निंिर दोघे रोजच भेटू लागले. बाळू जास्ि धीट झाला. आई र्हडलािंना ककिी र्ाईट र्ाटेल
याचा हर्चार त्याने के ला नािी. पण िी गोष्ट आईच्या लिाि आल्यार्र हिने बाळू च्या कानार्ागे
जाळ काढला. दोन कदर्स बाळू आईशी बोलि नव्ििा. बापुरार्ािंनी आहण आईने त्याचे लग्न लाऊन
देण्याचे ठरर्ले.

बाळू चा एक हर्त्र अरुण बँकेि कार्ाला िोिा. त्याची बिीण बाळू ला सािंगून आली. बाळू च्या
सर्व हर्त्रािंना खूप आनिंद झाला. अरुणला आईर्डील नव्ििे. िो नोकरी करून आपल्या बहिणीचा
सिंभाळ करीि िोिा. बहिणीच्या लग्नाची त्यालािी खूप काळजी िोिी. अरुण बाळू च्या सर्व
कु टुिंबाला ओळखि िोिा. बाळू शी आपल्या बहिणीचे लग्न झाले िर िी नक्कीच सुखी िोईल याची
खात्री अरुणला िोिी. बापुरार्ािंनी अरुणकडे त्याच्या बहिणीची पहत्रका र्ाहगिली. अरुणने लगेच
आणून कदली. बाळू चे रोजचे हनत्य व्यर्िार चालू िोिे. ऑकफस र्धून आल्यार्र बाळू एकटाच
कफरायला असे. त्याने आिा अहनलला टाळायला सुरर्ाि के ली िोिी. अहनलची सिंगि चािंगली
नािी िे त्याला पटले िोिे. ऑकफसर्धे कार्ापुरिेच दोघािंचे बोलणे िोि असे. िी गोष्ट अहनलच्या
लिाि आल्याहशर्ाय राहिली नािी. कािी कदर्साि ऑकफसर्धे परि बाळू ला एकटे पाडण्यास
सुरर्ाि झाली. िी गोष्ट बाळू ला खूप खटकली. ऑकफसर्धे िोि असलेला अन्याय सिन
करण्याहशर्ाय कािी पयावय बाळू पुढे नव्ििा.

बाळू च्या हर्त्रािंनी त्याला आिा लौकरच लग्न िोणार म्िणून हचडर्ायला सुरर्ाि के ली िोिी.
अरुणने त्याला जीजू िाकर्ारायला सुरर्ाि के ली िोिी. एक र्हिना उलटून गेला िरी बापूरार्
कडू न बाळू च्या लग्नाबाबि पुढची पार्ले पडि नव्ििी. हर्त्रािंकडू न रे टा चालूच िोिा. एक कदर्स
बाळू ने आईला धीर करून याबाबि हर्चारले. आईने बाळू ला जे सािंहगिले िे ऐकू न बाळू ला धक्का
बसला. बाळू ची र् अरुणच्या बहिणीची पहत्रका जुळि नव्ििी. जोहिष्यािंनी सािंहगिले र्ुलीच्या
पहत्रके ि र्ृत्युखडास्टक योग आिे. म्िणजे लग्न झाल्यास पिीपत्नी पैकी एकाचा र्ृत्यु िोईल.
बाळू चा भहर्ष्यार्र हर्श्वास नव्ििा. सिंध्याकाळी हर्त्रर्िंडळी कट्यार्र जर्ली िोिी. हर्त्रािंनी
लग्नाचा हर्र्य काढल्यार्र बाळू ला पहत्रके चा हर्र्य सािंगार्ाच लागला. कोणाचािी हर्श्वास बसि
नव्ििा. सगळ्यािंच्या र्िे एकिर अरुणच्या बहिणीची पहत्रका चुकीची असार्ी ककिं र्ा जोहिष्यािंचा
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पुरेसा अभ्यास नसार्ा. सगळ्यािंनी एक ररिा के ली शिरािील नार्र्िंि चार जोहिष्यािंकडे
दोघािंच्या पहत्रका दाखर्ल्या परिं िु सगळ्यािंच्या र्िे र्ुलीच्या पहत्रके ि र्ृत्युखडास्टक योग असून
लग्न झाल्यास पिीपत्नी पैकी एकाचा र्ृत्यु िोईल. नाईलाज झाल्याने सगळ्यािंनी अरुणला सर्जून
सािंगण्याचे अर्घड कार् के ले. अरुण रडू आर्रि नव्ििे. बाळू चा हर्श्वास जोहिष्यािंच्या
भहर्ष्यार्र र्ुळीच नव्ििा िे अरुणला र्ाहिि िोिे म्िणून त्याला जास्ि र्ाईट र्ाटले. बाळू ने
अरुणची सर्जूि काढली. हर्र्ाची परीिा का बघायची? लग्नानिंिर िुझी बिीण ककर्ा र्ाझा
अचानक र्ृत्यू झाल्यास फक्त दोघािंचे आयुष्य नािीिर दोन कु टुिंब उध्र्स्ि िोिील. िरीिी िू ियार
असल्यास र्ी लग्न करण्यास ियार आिे. बाळू च्या या स्पष्ट बोलण्याने अरुण खाली र्ान घालून
हिथून हनघून गेला. बाळू चा लग्नाचा हर्र्य आिापुरिा थािंबला िोिा.

कदर्सार्ागून कदर्स जाि िोिे. बाळू रोज हनयहर्िपणे ऑकफसला जाि िोिा. सिंघ्याकाळी
घरी आल्यार्र आईला काय पाहिजे नको िे बघून चिा घेिल्यार्र बािेर पडि असे. कफरण्याची
नक्की अशी जागा नव्ििी. र्नाला र्ाटेल िसे भरकटि असे. बहुदा नदी ककनारी जाऊन बसे. नदी
प्रर्ािाकडे िासनिास बघि बसे. ऑकफसर्धील र्ािार्रण कदर्सेंकदर्स हबघडि चालले िोिे.
रोज िोि असलेल्या अपर्ानास्पद र्ागणुकीर्ुळे बाळू ला ऑकफसला जाण्याची इच्छा िोि नसे.
त्याच्या एकटे रािण्याच्या सर्ईर्ुळे त्याला कोणी हर्त्र राहिला नव्ििा. एके कदर्शी सिंघ्याकाळी
अहनल त्त्याला परि भेटला. अहनलने त्याला बारर्ध्ये जाण्याचे सुचर्ले. बाळू लगेच ियार झाला.
त्याकदर्शी बाळू ने र्नसोक्त हबयर घेिली. सगळ्या दुख्खापासून र्ुक्ती हर्ळाल्याचा भास त्याला
झाला. बाळू आहण अहनलची बैठक सुरर्ािीला र्हिन्यािून एकदा, निंिर पिंधरा कदर्सािंनी एकदा
निंिर आठर्ड्यािून एकदा आिािर रोजच बसू लागली. बाळू चा र्हिन्याचा खचावचा िाळर्ेळ
बसि नव्ििा. उधारी र्ाढायला लागली. आिा बाळू दारू पीि नव्ििा दारूच त्याला पीि िोिी.
आईर्हडलािंकडे दुलि
व िोणे क्रर्प्राप्त िोिे. म्िणिा म्िणिा दोन र्र्व सरली. बापूरार् र् त्यािंच्या
पत्नीला बाळू ची हस्थिी पाहून र्ृद्धार्स्थेि अिोनाि दु:ख झाले. बाळू पेिा चार र्ोठी र्ुले िोिी,
परिं िु सगळे आपापल्या सिंसाराि र्ग्न िोिे. आिा दोघािंना र् बाळू ला कोणाचाच आधार राहिला
नव्ििा. कदर्सेंकदर्स बाळू हडप्रेशनर्धे जाि असल्याचे बापूरार्ािंना जाणर्ि िोिे. बाळू ला या
पररहस्थिीिून बािेर काढणे अत्यिंि आर्श्क िोिे.
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बाळू चे लग्न ठरर्ण्यासाठी बापुरार्ािंनी प्रयत्न सुरु के ले. आप्पासािेब हनर्ृत्त हशिक
औरिं गाबाद यािंची र्ुलगी रजनीचे स्थळ बाळू साठी आले. र्ुलगी पिाण्याचा कायवक्रर् झाला.
रजनीला पाििाच बाळू ला पसिंद पडली. र्ुला र्ुलीची पसिंदी झाली. बैठकी झाल्या. बाळू चे लग्न
रजनी बरोबर पक्के ठरले. दोन र्हिन्यानी लग्न पार पडले. बाळू ने दोन रूर् ककचनचा फ्लॅट
भाड्याने घेिला. बाळू , बापूरार्, आई एकत्र रािायला लागले. बाळू च्या लग्नाला कोणत्यािी
र्ोठ्या भार्ािंनी िजेरी लार्ली नव्ििी. रजनीने लक्ष्र्ीच्या रुपाने घराि पाउल टाकले िोिे. रजनी
आईर्हडलािंची र्नापासून सेर्ा करीि िोिी. सकाळी आठ र्ाजिाच बाळू चा डबा ियार असे.
गरर्गरर् पोयाच्या नास्िा झाल्यार्र बाळू डबा घेऊन ऑकफसला जाि असे. रोज ऑकफस र्धून
बाळू घरी आल्यार्र दोघे हनयहर्ि कफरायला जाऊ लागले. बाळू ने आिा बारला कायर्चा
रार्रार् ठोकला िोिा. ऑकफसर्धील र्ािार्रण िळू िळू बदलि िोिे कारण पहिल्या सािेबची
बदली िोऊन नर्ीन सािेब रुजू झाले िोिे.

बाळू रजनीचा सिंसार आनिंदाने भिरला िोिा. बापूरार्, आई आिा सुख अनुभर्ि िोिे..
लौकरच आजोबा आजी िोण्याचे स्र्प् पिाि िोिे. दोन र्र्व उलटली. एके कदर्शी सकाळी
बापूरार्ािंनी बाळू ला चािंदर्डला देर्ीच्या दशवनासाठी आईला घेऊन जाणार असल्याचे सािंहगिले.
बाळू ने त्यािंना आनिंदाने ररिा करून कदली. रजनीला पण बरोबर नेल्याचे ठरले. पण रजनीचा
भाऊ खूप कदर्सािंनी दुपारी जेर्ायला येणार असल्याने हिचा नाईलाज झाला िोिा. बापुरार्ािंनी
पण र्ग जास्ि आग्रि के ला नािी. रजनीने पटकन बाळू ला डबा करून कदला. नाष्ट्यासाठी
गरर्गरर् उपर्ा के ला िोिा. बाळू ने नाश्िा के ला र् डबा घेऊन ऑकफसला हनघाला. हनघिािंना
बाळू ने रजनीला हिच्या भार्ाला सिंध्याकाळी जेर्णास थािंबहर्ण्यास सािंहगिले र् येिािंना
बाजारािून आिंबे आणणार असल्याचे सािंहगिले.

बाळू ऑकफसला पोिचला. आज सर्व पेंसडिंग कार् सिंपर्ुन नर्ीन सािेबाची शाबासकी
हर्ळर्ायची असे त्याने ठरर्ले िोिे. दुपारी एक र्ाजिा सगळ्यािंनी जेर्णाचे डबे उघडले आिा
जेर्ायला सुरर्ाि करणार एर्ढ्याि बाळू च्या र्ोहबईल र्र ररिं गटोन येि िोिी. बाळू ने बघीिले
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निंबर नर्ीन िोिा. सर्ोरून कोणी पोहलस बोलि िोिा. त्याने बाळू ला नार् र् पत्ता हर्चरला.
पुढचे बोलणे बाळू ऐकू शकला नािी िो चक्कर येऊन खुचीर्र पडला. अहनल र् त्याच्या दोन
सिकार्यािंनी बाळू ला सार्रण्या चा प्रयत्न के ला. अहनलने पडलेला र्ोबाईल बहघिला िो बिंद
झाला नव्ििा. अहनलने बोलणे पुढे चालू ठे र्ले. अत्यिंि धक्कादायक बािर्ी िोिी. ज्या ररिािून
बापूरार्, बाळू ची आई चािंदर्डला देर्ीच्या दशवनाला जाि िोिे त्या ररिाचा अपघाि झाला िोिा.
एका किं टेनरला ओव्िरटेक करीि असिािंना सर्ोरून येणाऱ्या ररकाम्या रकची धडक ररिाला
बसली िोिी. धडक इिकी प्रचिंड िोिी की ररिा ३० फु ट ओढली जाऊन एका अहिहर्शाल झाडाि
घुसली िोिी. जागीच ररिा चालकासि दोघािंचा र्ृत्यू झाला िोिा. सगळ्यािंचे र्ृि देिाचे अनेक
िुकडे रस्त्यार्र हर्खुरले िोिे. बाळू च्या ऑकफस र्धील सािेब र् सर्व सिकार्यािंनी पररहस्थिीचे
गािंभीयव ओळखून िािडीने पाऊले उचली. बाळू ला िाबडिोब घरी पोिचर्ले. रजनीला
अपघािाची कल्पना कदली. दु:ख आर्रून हर्चहलि न जािा बाळू ला सार्रण्यास सािंहगिले.
बाळू ला अपघाि स्थळी न नेण्याचे ठरले. सािेब र् अहनल अपघाि स्थळी गेल.े पोलीस पिंचनार्ा
झाला िोिा. दोन अॅम्बुलस
िं उभ्या िोत्या. कोणाचे कोणिे अर्यर् ओळखण्याच्या पलीकडचे िोिे.
हर्खरलेले अर्यर् गोळा करून जर्लेल्या गार्कर्यािंनी कदलेल्या कापडाि गुिंडाळण्याि आले.
दोन्िी अॅम्बुलस
िं िािडीने सरकारी दर्ाखान्याि पोस्टर्ाटेर् साठी नेण्याि आल्या. बरोबर
सािेबाच्या कारर्धे अहनल र् एक पोलीस बसले िोिे. सर्व सोपस्कार आटपायला चार िास
लागले.

इकडे बाळू धक्यािून पुरिा सार्रला नव्ििा. कॉलहनिील लोक जर्ायला सुरर्ाि झाली
िोिी. बाळू चे चारिी र्ोठे भाऊ, बिीण, सिपररर्ार जर्ले िोिे. कु ठे िरी रक्ताचे नािे आडर्े येि
िोिे. अॅम्बुलस
िं र्धून बापूरार् र् आई चे हनजीर् शर् आणले गेल.े ररिा चालकाची बॉडी त्याच्या
घरी पाठर्ली गेली. बाळू च्या घरासर्ोर र्ोठा जर्ार् जर्ला िोिा. दु:खाचे सार्ट पसरले िोिे.
हुिंदके , आक्रोशाने र्ािार्रण गिंभीर झाले िोिे. हिरडीर्रील पािंढर्याशुभ्र कापडाि गुिंडाळलेले दोन
दुदैर्ी र्ृि बहघिल्यार्र जर्लेल्या सर्वच लोकािंचे ह्र्दय िेलकार्ले. श्र्शान र्ैराग्य काय असिे
याचा प्रत्येकाने अनुभर् घेिला. बाळू च्या कु टुिंबाचे सािंत्र्न करायला कोणाकडेिी शब्द नव्ििे.
बाळू चे हर्त्र, ऑकफसचे सिकारी यािंनी हनशब्द िोऊन सर्व ियारी के ली िोिे. स्र्शानभूर्ीि
दोघािंना अग्नी सिंस्कार कदले गेल.े बाळू र् त्याचे चारिी भाऊ ककिीिरी र्ेळ हचिेच्या ज्र्ालाकडे
बघि बसले िोिे. घरी परि आल्यार्र सर्व भाऊ हनजीर् पणे िौलर्धे कोसळले. बाळू ला सर्ाांनी
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जर्ळ घेिले. त्याि हर्ठीि बाळू ला खूप आधार र्ाटला. आईर्हडलािंच्या अचानक अपघािी र्ृत्यू
निंिर आपण हनराधार िोऊ असे बाळू ला र्ाटि िोिे. परिं िु भार्ािंचे स्पशव भहर्ष्याि आश्वासक
आधार ठरणार िोिे. सर्व भाऊ बहिणीने एकत्र झाल्याचे दृश्य बघण्याचे भाग्य आई र्
बापूरार्ािंच्या नहशबाि नव्ििे.

कदर्सार्ागून कदर्स, र्र्ावर्ागून र्र्व सरि िोिे. बाळू रोजचे सार्ान्य जीर्न जगि िोिा.
ऑकफसचे र्ािार्रण आिा आनिंदी असायचे. सािेब र् सिकारी बाळू ला र्ान देि िोिे. त्यािच
बाळू चे प्रर्ोशन झाले. पगार र्ाढला िोिा. बाळू ने लौकरच लोन काढू न र्ारुिी-८०० कार घेिली.
बाळू र् रजनीच्या सिंसाराि कािी कर्ी नव्ििे. कर्ी फक्त बाळाची िोिी. रजनीची कू स अजून
उजर्ली नव्ििी. डॉक्टर, दर्ाखाने, र्ैद्य, नर्स, सगळे करून झाले. कशाचािी उपयोग िोि
नव्ििा. आिा बाळू ३६ र् रजनी ३० ची िोिी. अजूनिी दोघानािी आशा िोिी. रजनीने र्हिला
र्िंडळाि र्न रर्ून घेिले. बाळू एक चािंगला कर्ी िोिा. त्याने एक कहर्िा सिंग्रि प्रहसद्ध के ला.
बाळू ररकाम्या र्ेळेि कहर्िा हलहिि बसे.
बाळू ला आज लौकर ओकफसला जायचे िोिे. नाश्िा करायला र्ेळ नािी फक्त र्ला पटकन
चिा दे असे त्याने रजनीला सािंहगिले. रजनीने चिाचा र्ग टेबलार्र ठे र्ला आहण गैस र्र दुध
ठे र्ल्याने पटकन ककचनर्धे गेली. इिक्याि बाळू चा ओरडण्याचा र्ोठा आर्ाज आला, बघिे िर
चिाचा र्ग बाळू च्या िािािून हनसटून खाली पडला िोिा. बाळू ने ऑकफसला जाण्यासाठी
घािलेल्या कपड्यािंर्र चिा सािंडला िोिा. उजव्या िािार्र गरर् चिा पडल्याने भाजला िोिा.
रजनीने त्याला पटकन दुसरा ड्रेस काडू न कदला. िुटलेला र्ग ककचनर्धे ठे ऊन कपाटािून
बरनालची ट्यूब काढू न बाळू च्या िािाला लाऊन कदली. फरशी साफ के ली. घटना ककरकोळ िोिी.
थोड्याच र्ेळेि दोघेिी हर्सरून गेले. बाळू ची आज क्लायन्ट बरोबर र्ीरटिंग िोिी. ११ र्ाजिा
हर्रटिंग चालू झाली. आपल्या युहनट ची र्ाहििी देण्यासाठी बाळू उभारािीला. त्याने सलग २०
हर्हनटे सहर्स्िर र्ाहििी कदली. कािी हर्चारायचे असल्यास हर्चारार्े असे बाळू ला बोलायचे
िोिे पण अचानक बाळू खुचीर्र कोसळला. कोणालािी कािी सर्जायच्या आि बाळू ने स्र्िःला
सार्रून घेिले. थोडी चक्कर आल्याने पडलो असे सर्ाधान त्याने करून धेिले. ऑकफसच्या
सिकार्यानी र्ात्र त्याला ररिा करून घरी पोिचर्ले. बाळू खुपच हर्चाराि पडला. बाळू ने
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रजनीला सािंहगिले नव्ििे पण त्याला आजकाल पायर्या चढिािंना धाप लागि िोिी. उजव्या
िािाचे किं पन र्ाढले िोिे. रात्री हनर्ािंि झोप लागि नव्ििी. छोट्या छोट्या गोष्टीचे हर्स्र्रण
िोि िोिे. िरीिी त्याच्या कदनक्रर्ाि कािी फरक पडला नव्ििा.

रजनी दाखर्ि नसली िरी बाळू च्या प्रकृ िीची हिला काळजी र्ाटायला लागली. त्याची
अस्र्ििा र्ागण्यािील फरक जाणर्ि िोिा. कधीकधी त्याचे बोलणे कळे नासे झाले. अडखळि
अस्पष्ट बोलि िोिा. कािीिरी गिंभीर गडबड जाणर्ि िोिी. कोणाजर्ळ दु:ख व्यक्त करार्े अशी
हर्श्वासािील व्यक्ती कोण असार्ी असा हर्चार करू लागली. योगायोगाने एककदर्स दुपारी
आईर्डील भेटायला आले. बाळू ऑकफसला गेला िोिा. रजनीला खूप बरे र्ाटले. दुपारची जेर्णे
झाल्यार्र सगळे टीव्िी र्रील बािम्या बघि िोिे. रजनीचा बािम्याि रस नव्ििा. बाळू च्या
प्रकृ िीचा हर्र्य कसा काढायचा या हर्चाराि िी िोिी. एर्ड्याि हिच्या र्ोबाईलची ररिं ग
र्ाजली. बाळू चाच फोन िोिा. आज घरी यायला थोडा उशीर िोईल असे त्याने रजनीला
सािंहगिले. रजनीने आईर्डील घरी आल्याचे सािंहगिले. बाळू ने र्ोबाईल बाबािंकडे देण्यास
सािंहगिले. बाळू ने त्यािंना दोन कदर्स र्ुक्कार् करायची हर्निंिी के ली. बाबािंनी िो म्िणून र्ोबाईल
बिंद के ला, पण चेिऱ्यार्र प्रश्नहचन्ि कदसि िोिे. आईने हर्च्यारून सुद्धा बाबा गप्प बसले.
रजनीच्या र्नाि शिंका आली. जार्ईबापूिंना बोलण्याि कािी त्रास िोि आिे का? या प्रश्नाचे उत्तर
कसे द्यार्े याचा रजनी हर्चार करू लागली. हर्र्य हनघालाच आिे िर आपले र्न र्ोकळे
करण्याचा हनणवय हिने घेिला. बाळू च्या प्रकृ िीची काळजी हिने आईबाबािंना सािंहगिले. बाबा
हर्चाराि पडले. गिंभीर झाले. दोन कदर्स र्ुक्कार् करण्याची हर्निंिी बाळू ने के लीच िोिी,
त्यानुसार दोनकदर्स राहून बाळू ला डॉक्टरकडे घेऊन जायचे त्यािंनी ठरर्ले.

बाळू ला दर्ाखान्याि जायचे नव्ििे. रजनीचा त्याला राग आला िोिा. आपल्याला कािीिी
गिंभीर आजार झालेला नािी अशी त्याची खात्री िोिी. पण बाबािंच्या आग्रिापुढे त्याचा नाईलाज
झाला. त्याने डॉक्टर गुप्ते यािंच्या हक्लहनकर्धे सिंध्याकाळचा निंबर लार्ला. आईबाबा, रजनी र्
बाळू सिा र्ाजिाच पोिचले. त्यािंच्या आधी िीन निंबर िोिे. सािच्या सुर्ारास बाळू चा निंबर
लागला. डॉक्टरािंनी बाळू ला िपासले. रजनी र् आईर्हडलािंना बािेर बसायला सािंहगिले.
डॉक्टरािंनी बाळू कडू न कायकाय त्रास िोिो कधी िोिो र् आिा कािी उपचार चालू आिेि का
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याची चौकशी के ली. गिंभीरपणे लेटरिेडर्र कािी टेस्ट हलहिल्या र् बाळू ला टेस्ट ररपोटव दोन
कदर्साि घेऊन यायला सािंहगिले. बाळू ने बािेर येऊन रजनीच्या िािाि िो कागद कदला. रजनी
परि डॉक्टरािंच्या के हबनर्धे गेली. कािी गिंभीर आजार बाळू ला झाला आिे का असे डॉक्टरािंना
हर्चारले. डॉक्टरािंनी आिाच कािी सािंगिा येणार नािी, टेस्ट ररपोटव लौकर घेऊन या र्ग बघू
असे सािंगून परि दुसर्या पेशिंटला बोलर्ण्यासाठी बेल र्ाजर्ली. सर्व घरी परि आले. दुसऱ्या
कदर्शी बाबा बाळू ला टेस्ट करायला घेऊन गेल.े टेस्ट ररपोटव दुसर्या कदर्शी सिंघ्याकाळी हर्ळणार
िोिे. बाळू ऑकफसला हनघून गेला, जािािंना त्याने रजनीला सािंहगिले की सिंघ्याकाळी श्रीखिंड
पुरीचा बेि करू, येिािंना र्ी बुधाकडू न श्रीखिंड घेऊन येिो.
दुसऱ्या कदर्शी परि डॉक्टर गुप्तेकडे निंबर लार्ला. सगळे हक्लहनकला पोिचले. आज खूपच
उहशरा रात्री नऊ र्ाजिा निंबर लागला. टेस्ट ररपोटव बरोबर घेिले िोिे. डॉक्टरािंनी टेस्ट ररपोटव
िपासायला २० हर्हनटे घेिली. रजनीच्या छािीि धडधड व्िायला लागली. डॉक्टरािंनी आईबाबा
र् रजनीला पण के हबनर्धे बोलून घेिले. र्ािार्रण गिंभीर झाले िोिे. डॉक्टरािंच्या चेिऱ्यार्र
र्ात्र आश्वासक िास्य िोिे. त्यािंनी टेस्ट ररपोटव बाजूला ठे ऊन कदले. बाळू च्या कौटुिंहबक पाश्ववभूर्ी
जाणून घेिली. बाळू च्या घराण्यािील आजाराची हिस्टरी हर्चारून घेिली. दीघव श्वास घेिला.
आिा त्यािंनी बाळू ला बािेर बसायला सािंहगिले. हिघेजण के हबनर्ध्येच िोिे. डॉक्टरािंनी
बोलायला सुरर्ाि के ली.
“ र्ी आिा जे कािी सािंगणार आिे िे प्रत्येकाने धीराने ऐकायचे आिे. घाबरून जायचे कारण
नािी. आजकाल सायन्स खूप पुढे गेले आिे. बाळू च्या टेस्ट ररपोटव र्रून र् हिस्टरी र्रून असे
र्ाटले की बाळू ला पार्कव न्सन िा आजार झालेला आिे. या आजाराची सुरर्ाि खूपच िळू िळू िोिे.
बरे च र्हिन्यानिंिर कािी कारणािंनी दर्ाखान्याि गेल्यास याचे हनदान िोिे. या आजाराची
सुरर्ाि शरीरािील अर्यर्ािंच्या किं पनाने िोिे. असा र्ाणूस आरार्ाि असिािंना जर िाि
टेबलार्र ठे र्ले असिील, ककिं र्ा गुढग्यार्र, जहर्नीर्र र्ा खुचीर्र ठे र्ले असिील िर किं पन
जाणर्िे. छोटे छोटे कार् जसे हलहिणे, शटवला बटन लार्णे, दाढी करिािंना, सुईर्धे दोरा ओर्णे
अशी कार्े सुलभिेने करू शकि नािी. पुढे पुढे चालिािंना एक पाय घसरून चालले जािे, िा पाय
िळू र् उहशरा उचलला जािो, परिं िु पूणवपणे उचलला जाि नािी. सगळ्या अर्यर्ािंच्या
िालचालीि जडपणा जाणर्िो. चपळिा कर्ी िोिे. िाठपणे चालिा येि नािी. पुढच्या बाजूला
झुकून चालार्े लागिे. र्ोठी पार्ले टाकली जाि नािी. चालिािंना पडण्याची शक्यिा र्ाढिे.
चालिािंना िोणारी खािंद्याची िालचाल र्िंदार्िे. चेिऱ्याचे िार्भार् बदलायला लागिाि
भार्नाशुन्य चेिरा र्ाटिो. पापण्यािंची उघडझाप कर्ी िोिे. डोळे र्ोठे भासिाि. जनरली िी
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लिणे प्रत्येक र्ाणसाि र्ृद्धार्स्थेि कदसून येिाि. पण या रोगाि िी िरूणपणाि कदसिाि. घास
हगळायला त्रास िोिो, गळ्याि अडकिो. िोंडािून लाळ येिे. खािािंना ठसका लागिो. िळू िळू
िालचाल कर्ी िोऊन सििंडणे कफरणे कर्ी िोिे. दैनकदन कार्ाि कोणाची िरी र्दि लागिे.
िळू िळू सिंर्ाद कर्ी िोि जािो. उदास िोिो, हचडहचडेपणा र्ाढिो. स्र्ृिी कर्ी िोिे. थोडक्याि
र्ानहसक स्र्ास्थ सिंपून जािे. या आजाराि र्ाणसाच्या र्ेंदि
ु ील रसायन बनर्णार्या नसा िळू
िळू नष्ट व्िायला लागिाि.

डॉक्टरािंनी व्िीलचेअरर्रून उठू न गार पाणी घेिले. र्ाशबेहसन र्रील न्यापकीनने िोंड
पुसले. कु ठलािी गिंभीर आजार र्ी पेशटिं च्या नािेबाईकािंपासून कधीिी लपर्ून ठे र्ि नािी त्यार्ुळे
त्यािंची र् इनडारे क््ली पेशिंटची आजाराला िोंड देण्याची र्ानहसक ियारी िोिे. र्ाईट र्ाटून
घेऊ नका, घाबरून िर र्ुळीच जाऊ नका, प्रारब्ध कु णाला कधीच चुकलेले नािी. बाळू सर्ोर
िुर्ची अगहिकिा कधीच व्यक्त िोऊ देऊ नका, अर्घड आिे पण नाईलाज आिे असे सर्जा.
िुम्िी बाळू ची लिान र्ुलासारखी काळजी घेिली पाहिजे. र्ी ओर्धे हलहून देिो िी लगेच चालू
करायची. रोज काय व्यायार् करायचा िे पण हलहून देणार आिे. सगळ्यािंचे लि रजनीकडे गेल.े
िी खुचीर्र र्ान टाकू न बेशुद्ध पडली िोिी. बाबा आई काळजीि पडले. डॉक्टरािंनी प्रयत्न करून
रजनीला शुद्धीर्र आणले. डॉक्टर आिल्या रूर्र्धे हनघून गेल.े बािेर आल्यार्र रजनीने पाहिले
बाळू क्लाहनकच्या बािेर सािेबािंशी र्ोबाईल र्रून कािीिरी बोलि िोिा. सगळ्यािंच्या गिंभीर
चेिऱ्याकडे बाळू चे लि गेले नािी कारण त्याला सािेबािंनी उद्याच ऑकफसच्या कार्ासाठी
नागपूरला जाण्यास सािंहगिले िोिे. सिंध्याकाळी बाळू ने श्रीखिंड पुरीचा आस्र्ाद घेिला. चेिऱ्यार्र
कसलीिी प्रहिकक्रया कदसणार नािी याची कसरि आईबाबािंना घ्यार्ी लागि िोिी. रजनी र्ात्र
अहिशय गिंभीरपणे जेर्ण करि िोिी. रात्री रजनीला झोपच लागली नािी.
पिाटे लौकर उठू न बाळू नागपूरला जायच्या ियारीला लागला. रजनीने त्याला चिा करून
कदला. एका डब्याि आईने आणलेले चार सडिंकाचे लाडू रजनीने बाळू चा ब्रीफके सर्धे ठे र्ले.
प्रर्ासाि काळजी घेण्यास सािंहगिले. बाळू ने रजनीला जर्ळ घेिले र् िुला कालपासून बरे र्ाटि
नािी का हर्चारले. रजनी रडायला लागली. काय बोलार्े बाळू ला उर्जि नव्ििे. त्याला र्ाटले
आपण नागपूरला जाि आिोि म्िणून िीला काळजी र्ाटि असार्ी. िू म्िणशील िर र्ी नािी
जाि नागपूरला, कािीिरी कारण सािंगेन सािेबािंना. पण रजनीने त्याला थािंबर्ले. नागपूरला
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जायलाच पाहिजे फक्त िुर्च्या प्रकृ िीची काळजी घ्या. बाळू ने आईबाबािंना नर्स्कार के ला र्
नागपूरला जाण्यासाठी हनघाला.
आईबाबा दुसऱ्या कदर्शी गार्ी हनघून गेले. जाण्यापूर्ी त्यािंनी रजनीला बाळू च्या
आजाराची पूणव कल्पना कदली. काय काळजी घ्यायची िे सािंहगिले. रजनीची आिा देर् परीिाच
बघणार िोिा. बाळू ला त्याच्या आजाराची पुसटशी सुद्धा कल्पना येऊ न देण्याचे आश्वासन
रजनीने आईबाबािंना कदले. त्यािंना बसस्टाप सोडू न रजनी घरी आली र् बेडर्र जाऊन कोसळली.
अिीप्रचिंड सिंकट डोळ्यापुढे ऑ र्ासून उभे िोिे. कष्टाने रोकलेला बािंध आिा फु टला िोिा. रजनी
ओक्साबोक्सी रडू लागली. भान हर्सरून आक्रोश करून दु:खाला र्ाट करून देि िोिी. बाळू
आल्यार्र हिला स्र्िःला आनिंदी भासर्ायचे िोिे. अहभनयाचे गिंध र्ाहिि नसिािंना देर्ाने
हिच्यार्र जीर्नािील र्ोठ्या अहभनयाची जबाबदारी टाकली िोिी. पोटी र्ुलबाळ नसल्याचे
दु:ख कर्ी िोिे की काय आिा पिीच्या गिंभीर आजारपणाचे दु:ख पदरी आले िोिे.

नागपूरहून आल्या निंिर बाळू चा हनयहर्ि कदनक्रर् चालू झाला. सकाळी ऑकफसला
गेल्यार्र सिंध्याकाळी घरी परि यायला थोडा िोि असे. रजनीच्या र्ागण्यािील फरक बाळू च्या
नजरे िून सुटला नव्ििा. डॉक्टरािंना टेस्ट ररपोटव दाखर्ून आल्यानिंिर रजनीशी कािीच बोलणे
झाले नव्ििे. आपल्याला कािीिरी गिंभीर आजार झाला असल्याचे डॉक्टरािंनी सािंहगिल्यार्ुळे
रजनी कािीिरी ओझ्याखाली र्ार्रि असल्याचा बाळू चा कयास िोिा. बाळू ने पण गप्प
बसण्याचे ठरर्ले. एक कदर्स बाळू एकटाच डॉक्टरािंना भेटायला गेला. रजनीच्या दु:खाचे रिस्य
त्याला जाणून घ्यायची िीव्र इच्छा िोिी. सुदैर्ाने हक्लहनक र्धे गदी नव्ििी. बाळू चा दुसराच
निंबर लागला. डॉक्टरािंनी त्याचे स्र्ागि के ले. त्यािंच्या लगेच पररहस्थिी लिाि आली. बाळू ला
त्याच्या आजाराचा सुगार्ा लागला असण्याची शक्यिा िोिी. िसेच झाले िोिे. बाळू ने आपले
र्न डॉक्टरािंकडे र्ोकळे के ले. खूप र्ोठे स्पष्टीकरण देऊन डॉक्टरािंनी त्याला त्याच्या आजाराची
कल्पना कदली. सिानुभूिी व्यक्त करण्याची िी र्ेळ नव्ििी. खिंबीरपणे आजाराला िोंड देणे गरजेचे
िोिे. बाळू ने खाली र्ान घालून सर्व ऐकू न घेिले. डोळ्यािील अश्रू त्याला थािंबर्णे शक्य नव्ििे.
डॉक्टरािंच्या टेबलार्र डोके ठे ऊन बाळू ओक्साबोक्सी रडू लागला. डॉक्टरािंनी त्याच्या डोक्यार्र
प्रेर्ळ िाि कफरर्ून त्याला शािंि करण्याचा प्रयत्न के ला. बाळू िू सर्जदार आिेस. प्रारब्धा पुढे
र्ाणसाचे कािी चालि नािी त्या पुढे झुकार्ेच लागिे. िी अगहिकिा म्िण. पण र्न दगडासारखे
कर. प्रत्येकाला एक ना एक कदर्स िे जग सोडू न जायचे आिे िेच के र्ळ अिंहिर् सत्य आिे. फक्त
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जाण्याच्या िारीख र् र्ेळेहर्र्यी िो अनहभज्ञ असिो. र्नुष्य जन्र् झाल्यार्र िो जगरिाटीि
अनेक र्ोह्पाशाि गुिंिि जािो. या र्ोह्पाशािून र्ुक्ती हर्ळर्णे त्याला शक्य नसिे. ककिीिी
इच्छा असली िरी त्याला एक कदर्स सगळ्यािंचा हनरोप घ्यार्ाच लागिो. त्यार्ुळे र्रणाला
घाबरू नकोस. परिं िु हनधड्या छािीने आजाराला िोंड दे. िुझार्र रजनी जीर्ापाड प्रेर् करिे.
हिला दु:ख िोईल असे र्ागू नको. हिलापण हर्श्वासाि घे. दोघािंनी हर्ळू न आजारार्र हर्जय
हर्ळर्ा. गलीिर्ात्र न िोिा आजाराला कसे िरर्िा येईल िेच एकर्ात्र ध्येय ठे र्ा. आिा िुर्च्या
दोघािंपुरिेच जग सीहर्ि करा. बाळू ला सर्जार्ून सािंगिािंना डॉक्टरािंचे स्र्िःचे डोळे कधी भरून
आले सर्जलेच नािी. बाळू ने कािीश्या हनधावराने डॉक्टरािंचा हनरोप घेिला.

बाळू ने घरी येिािंना हर्ठाईच्या दुकानािून रजनीच्या आर्डीच्या गरर् गरर् कचोऱ्या
घेिल्या. रजनी त्याची र्ाट बघिच बसली िोिी. उशीर झाल्या बद्दल नाराजी िोिी. बाळू ने
आणलेल्या गरर् गरर् कचोऱ्या पाहून हिला आनिंद झाला. हिने पण बाळू च्या आर्डीचा चािंगल्या
िुपािील हशरा के ला िोिा. दोघािंनीिी न आर्डणाऱ्या हर्र्यार्र न बोलण्याचे जसे ठरर्ून टाकले
िोिे. आज खूप कदर्साि दोघािंनी आनिंदाने जेर्ण के ले. बेडर्र गेल्यार्र कदर्सभर थकल्याने
रजनीला लगेच झोप लागली. बाळू र्ात्र भहर्ष्याि काय र्ाढू न ठे र्ले असेल याचा हर्चार करीि
िोिा. पिाटे चारच्या दरम्यान बाळू ला डु लकी लागली.

पार्कव न्सन आजार झाल्याची कल्पना येऊन र्र्व उलटून गेले िोिे. डॉक्टरािंचे और्धे
हनयहर्ि चालू िोिी. हनयहर्िपणे र्हिन्यािून एक कदर्स डॉक्टरािंकडे व्िीजीट िोिी.
कफ़हजओथेरपीस्ट रोज येि िोिा. िो रोज दोन िास र्साज करीि िोिा. बाळू अजून ऑकफसर्धे
हनयहर्ि जाि िोिा. ऑकफसच्या सिकार्यािंना बाळू च्या आजाराची कल्पना आली िोिी. त्याच्या
प्रकृ िीला झेपेल एव्ह्डेच कार् त्याला कदले िोिे. नर्ीन आलेले सािेब बाळू ला त्रास िोणार नािी
याची काळजी घेि. त्याच्यार्र र्ेळेचे कु ठलेिी बिंधन ठे र्ले नव्ििे. त्याला जास्ि कॉम्पुटरचे कार्
कदले िोिे कारण उजव्या िािाला र् बोटािंना किं प िोि असल्याने बाळू पेन िािाि धरू शकि
नव्ििा. प्रयत्न करून सुद्धा अिरे कागदार्र हनट उर्टि नव्ििे. सगळ्यािंबरोबर बाळू दुपारी डबा
काढू न जेर्ायला बसे. सगळ्यािंचे जेर्ण िोऊन जाि असे बाळू चे र्ात्र िळू िळू जेर्ण चाले. कारण
घास हगळायला बाळू ला त्रास िोि असे. चालिािंना उजर्ा पाय लौकर उचलला जाि नव्ििा.
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उचलला गेला िर लौकर खाली ठे ऊ शकि नव्ििा. उजर्ा पाय जहर्नीर्र घसरून त्याला चालार्े
लागे. र्ाचायला त्याला त्रास िोि असल्याने डोळ्यार्र जाड सभिंगाचा चष्र्ा आला िोिा. अहनल
त्याला रोज स्कू टरर्रून ऑकफसर्धे आणि िोिा र् सिंध्याकाळी घरी सोडू न देि िोिा.

िालचाली सिंथ झाल्याचे बाळू च्या लिाि आले. नसा आखडल्यार्ुळे चपळिा राहिली
नव्ििी. दाढी करणे, भािंग पाडणे, प्यािंट अथर्ा पायजर्ा घालणे सारख्या कार्ासाठी रजनीच्या
र्दिीची गरज पडू लागली. रजनीने घरच्या घरी लोणचे, पापड, र्साले ियार करून हर्कण्याचे
कार् सुरु के ले. कर्ी रे ट, चािंगला दजाव र् र्नहर्ळाऊ स्र्भार्ार्ुळे थोड्या कदर्साि कॉलनीि
चािंगली हर्क्री िोि िोिी. चार पैसे हर्ळाल्याने सिंसाराि र्दि िोि िोिी. बाळू चे ऑकफसला जाणे
अहनयहर्ि झाले िोिे. ऑकफसची कािीिी िक्रार नव्ििी. एकदोन कदर्स बाळू ऑकफसला जाऊ
शकला नािी िरी त्याच्याकडे रजेचा अजव र्ाहगिला जाि नव्ििा. उठणे र् बसणे या कक्रया
करिािंना बाळू ला त्रास व्िायला लागला. बरे चदा बाळू काय बोलि आिे िे फक्त रजनी हशर्ाय
दुसरे कोणी सर्जू शकि नव्ििे. रजेचा अजव न देिा रजा उपभोगणे बाळू च्या स्र्भार्ाला र्ानर्ि
नव्ििे. त्याने एक र्हिन्याची हसक हलव्ि काढली. रजनी त्याची लिान र्ुला सारखी काळजी घेि
िोिी.

सिा र्हिने झाले बाळू ला रजा र्ाढर्ार्ीच लागली. कारण कोणाच्यािी र्दिी हशर्ाय
एकटे र्ार्रणे बाळू ला शक्य िोि नव्ििे. कदर्सेंकदर्स बाळू ची खालर्ि जाणारी प्रकृ िी रजनी
उघड्या डोळ्यािंनी बघि िोिी. कधीिरी र्ेळ हर्ळे ल िशी बेडरूर्र्ध्ये जाऊन रडू न दु:खाला र्ाट
करून देि िोिी. बाळू सर्ोर आपल्या चेिऱ्यार्र कु ठलािी िणार् कदसणार नािी असा प्रयत्न
कसोशीने करि िोिी. आई बाबा हनयहर्ि येि िोिे. रजनीला काय पाहिजे नको बघि िोिे.
बाबािंनी कािी कदर्स आईला रजनीकडे र्दिीसाठी पाठर्ले िोिे. रजनीला आईचा र्ोठा आधार
र्ाटि िोिा. बाळू ला छोट्या छोट्या गोष्टींचे हर्स्र्रण व्िायला लागले. एक कदर्स बाळू बाथरूर्
र्धून आिंघोळ करून बािेर येि असिािंना घसरून पडला जर्ळ असलेल्या र्ाशबेहसनर्र डोके
आपटल्याने जखर् झाली, रक्त यायला लागले. पडल्याचा आर्ाज ऐकू न रजनी र् आई धार्ि
आल्या. बाळू ला धरून बेडर्र हनजर्ले. आईने पटकन िळद आणून कपाळार्रील जखर्ेि भरली.
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रजनीने डॉक्टरािंना फोन के ला. डॉक्टरािंनी बाळू ला कािी कदर्स िॉहस्पटलर्धे एडहर्ट करायला
सािंहगिले. लगेच फोन करून अम्बुलन्स, िॉहस्पटलर्धे सूचना कदल्या.

बाळू ला पुढचे दोन र्हिने िॉहस्पटलर्धे काढार्े लागले. आपल्याला काय झाले िोिे म्िणून
एडहर्ट के ले िे कािी के ल्या बाळू ला आठर्ि नव्ििे. ऑकफस चे सिकारी, हर्त्रर्िंडळी, कॉलहनिील
शेजारी बाळू ला बघायला दर्ाखान्याि येऊन गेले. डॉक्टरािंच्या सािंगण्यार्रून बाळू ला घरी
आणले गेल.े रजनीची िोि असलेली धार्पळ, कष्ट, ओढािाण बाळू ला बघर्ि नव्ििा. बाळू ला
आिा देर्ाने लौकर बोलार्ून घ्यार्े असे र्ाटायला लागले. रजनीला आपण कधीच सुखाि ठे ऊ
शकलो नािी याचे त्याला दु:ख िोिे ककिं बहुना आपला आजार िाच या सर्व दु:खाचे र्ूळ असल्याची
त्याची खात्री झाली िोिी. कोणापाशीिी र्नािील भार्ना िो व्यक्त करू शकि नव्ििा.
सगळीकडू न कोंडी झाल्यासारखे र्ाटि िोिे. बेडर्र पडू न किं टाळा आला िोिा. अगहिकिेचा
कळस झाला िोिा. लिानपण आठर्ि िोिे. थोडे आजारी असलो िरी आई ककिी काळजी घेि
िोिी. अिंगाि िाप असला िर लगेच हर्ठाच्या पाण्याच्या घड्या कपाळार्र ठे र्ि असे. थोडेसे
खरचटले िरी लगेच िळद लार्ीि असे. आई च्या हर्ठीि हशरून ककिी र्ोठा आधार हर्ळि िोिा.
ककिीिी र्ोठे झालो िरी सिंकट आल्यास आई च्या हर्ठी हशर्ाय सुरहिि जागा दुसरी नव्ििी.
आईच्या आठर्णीने बाळू सद्गिीि झाला. डोळे भरून आले. आई आिा असिी िर, बाळ िुला बरे
र्ाटि नािी का? कािी दुखिे आिे का? डोके चेपून देऊ का, हर्चारले असिे. खोबराच्या िेलानी
डोक्याची र्ाहलश करून कदली असिी. झोप लागे पयांि थोपटीि बसली असिी.

पुढचे कािी र्हिने बाळू च्या आजारपणाचा िणार् कायर् राहिला. रजनी आिा बाळू च्या
आईच्या भूहर्के ि िोिी. एखादी आई बाळाची काळजी घेिे िशी िी बाळू ची काळजी घेि िोिी.
घरािील जबाबदारी आई पार पडि िोिी. र्ोठा आधार िोिा आईचा. बाबा र्रचेर्र येि िोिे.
बाळू ची िालचाल बेड िे आरार्खुची र् परि बेड अशी सीहर्ि झाली िोिी. बाळू ला आपले
भहर्ष्य कदसि िोिे. आपण कािी कदर्सािंचे सोबिी आिोि िे त्याला जाणर्ले िोिे. कािी गोष्टी
लर्कर करण्याचे त्याने ठरर्ले. त्याने अहनलला फोन करून बोलार्ून घेिले. अहनलकडू न
42

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

उदयराजे र्ककलािंना बोलार्ून घेिले. र्कील आल्यार्र इच्छापत्र बनर्ण्यास सािंहगिले. इच्छापत्र
बनर्ण्याचे खरे िर कािी कारण नव्ििे. पण आपल्या निंिर रजनीला आपले जे कािी आिे िे सर्व
हबनासायास हर्ळार्े अशी त्याची इच्घा िोिी. त्यानुसार राििा फ्लॅट रजनीच्या नार्ार्र के ला.
स्टेट बँकेि असलेले ५५ िजार रोख, र्िाराष्ट्र बँकेि असलेल्या िीन लाखाच्या कफक्स डीपोझीट,
िसेच डीपाटवर्ेंट कडू न त्याच्या र्ृत्यूनिंिर हर्ळणारी सर्व रक्कर् रजनीला हर्ळे ल अशी व्यर्स्था
के ली. त्याने घेिलेली र्ारुिी-८०० कार कव्िरने झाकलेली िोिी. िसा कारचा उपयोग करण्याची
र्ेळ फार कर्ी र्ेळा आली. त्याने कार पण रजनीच्या नार्ार्र के ली. र्ककलािंिा हनरोप देऊन
त्याने सर्ाधानाने डोळे हर्टले.
पुढचे सिा र्हिने पररहस्थिीि कािी फारसा फरक पडला नािी. रजनीची आई बाळू ला
आपला र्ुलगा र्ानूनच त्याची सेर्ा करीि िोिी. एककदर्स सकाळी बाळू ला जाग आली रूर्र्धे
कोणीच नव्ििे. खूप प्रयत्नाने त्याने उठण्याचा प्रयत्न के ला. उजर्ा पाय िाठ झाला िोिा िसेच
घसरि चार पार्ले चालला. रूर्र्धे र्ोठा आरसा िोिा. आपण कसे कदसि असू िे बघण्यासाठी
िो आरशा सर्ोर उभा राहिला. एकदर् घाबरून गेला आरशािले प्रहिसबिंब त्याचे नव्ििेच. सर्ोर
दुसराच कोणीिरी उभे असल्यासारखे र्ाटि िोिे. त्याने स्र्ःिािाला ओळखलेच नािी. डोळे खूप
र्ोठे र्ाटि िोिे. शरीर कृ श झाले िोिे. दोन्िी िाि अहर्रि िालि िोिे. कर्रे ि झुकार् आला
िोिा. जास्ि र्ेळ त्याला आरशा सर्ोर उभे राििा आले नािी कारण िो लगेच भोर्ळ येऊन िो
खाली पडला. िेर्ढ्याि आलेल्या रजनीने आईला ओरडू न बोलार्ले र् दोघींनी त्याला परि बेडर्र
झोपर्ले.

रजनी सिंघ्याकाळी डॉक्टरािंकडे गेली. हिने डॉक्टरािंना बाळू च्या आजच्या परहस्थिीशी
अर्गि के ले. डॉक्टरािंनी हनर्र्वकारपणे सर्व ऐकू न घेिले. रजनी पूर्ी र्ी बाळू र्र एककदर्स अशी
र्ेळ येणार िे सहर्स्िर सािंहगिले िोिे. थोडी अहधक र्ाहििी आिा देिो. या आजाराचा शोध
इिं ग्रज डॉक्टर जेम्स पार्कव न्सन यािंनी लार्ला र् त्यािंचाच नार्ाने या रोगाचे नार् प्रहसद्ध झाले.
लाखाि एखादाच या रोगाचा बळी िोिो. फार रेअर/दुर्र्वळ असा रोग आिे. अशा रुग्णाची शेर्ट
पयांि काळजी घेणे, त्याच्या यािना कर्ी िोिील िा प्रयत्न करणे एर्ढेच आपल्या िािाि असिे.
या रोगापासून पूणवपणे बर िोण्याचे और्धाचा शोध अजून लागला नािी. सिंशोघकािंचे प्रयत्न
चालूच आिेि. आजारी व्यक्तीला जेर्ढ्या र्ेदना िोिाि िेव्िडाच प्रर्ाणाि र्ानहसक त्रास त्याची
काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला िोिाि. िेच आपले प्रारब्ध सर्जून चालायचे.
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घरी येऊन रजनी आईच्या कु शीि हशरली र् ओक्साबोक्शी रडू लागली. आईने हिला रडु
कदले. र्नार्रचे ओझे िलके िोण्याचा िोच एक उत्तर् र्ागव िोिा. सािंत्र्नाला शब्द नव्ििे. अग
र्ुली देर्ार्र हर्श्वास ठे र्. िो नक्कीच चािंगले करील. कािी गोष्टी र्नुर्ाच्या िािाि नसिाि.
देर्ाने सर्ाांना आनिंद, दु:ख कर्ी अहधक प्रर्ाणाि कदले आिे. कािी लोकािंचे दु:ख सगळ्यािंना कदसिे
जाणर्िे, पण कािी लोकािंचे दु:ख कोणालािी कदसि नािी, जाणर्ि नािी, फक्त त्या व्यक्तीच्या
ह्र्दयाला जाणर्िाि र् दु:खाला र्ाच्या न फु टिाच िसेच त्याला िे जग सोडू न जार्े लागिे. िू
फक्त कर्व करीि रिा. िू आर्ची एकु लिीएक र्ुलगी. िुला सिंसाररक सुख नािी िे र्ला र् बाबािंना
सर्जून चुकले आिे.
आिे िे स्र्ीकारण्याहशर्ाय दुसरा पयावय नािी. दुसर्याचे दु:ख सर्जून घ्यायला फार र्ोठे
र्न असार्े लागिे िे फार हर्रळ लोकािंर्ध्येच असिे. िुझ्या नहशबाि कायर् दु:ख हलहिले आिे
असे र्ी र्ुळीच म्िणणार नािी िे प्रारब्ध आिे. नशीब र् प्रारब्ध याि अस्पष्ट रे र्ा आिे. प्रयत्नाने
नहशबार्र र्ाि करिा येिे अशी उदािरणे आिेि पण प्रारब्धाि जे असिे िे भोगार्ेच लागिे
त्याला पयावय नािी.

कदर्सेंकदर्स बाळू ची प्रकृ िी खालार्ि िोिी. घरच्यािंना त्याच्या यािनािंची कल्पना िोिी
पण सगळे अगहिक िोिे. बाबा पण आिा रजनी बरोबर रिायला आले िोिे. सिा र्हिने अजून
गेले. बाळू ला बेडर्रच जेर्ण, चिा, पॉट द्यार्ा लागे. त्याच्या चारिी र्ोठ्या भार्ािंना बाबािंनी
बाळू अत्यिंि हसरीयस असून भेटायला यार्े अस हनरोप कदला. चौघािंकडू न कािीिी प्रहिकक्रया
आली नािी, भेटायला येणे दूरच राहिले. भाऊबिंदकी पिायला हर्ळिे हजथे र्ाडर्डीलािंनी अर्ाप
सिंपत्ती र्ागे ठे र्ली असिे. पण हजथे र्ाडर्डीलािंनी शेिी, घर, सोनेनाणेच काय पण फु टकी
कौडीिी सोडली नािी िे भाऊ सुद्धा एकर्ेकािंचे िोंड पिायला ियार नसिाि िे नर्लच. याला
इिं ग्रजीि “personality crisis “ म्िणिाि. कािीिी कारण नसिािंना र्ी दुसऱ्यापेिा कसा श्रेष्ठ

44

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

आिे िी त्यािंची र्ानहसकिा कधीिी/कशािी प्रकारे दूर िोि नािी. असे लोक सिंपून जािाि पण
या स्र्िःच बनर्लेल्या र्ानहसक कोशािून बािेर पडि नािीि.

गेले िीन कदर्स बाळू ने कािीिी खाल्ले नव्ििे. सगळ्यािंना काळजी र्ाटायला लागली.
बाबािंनी डॉक्टरािंना फोने के ला. डॉक्टरािंनी बाळू ला िाबडिोब दर्ाखान्याि एडहर्ट करायला
सािंहगिले. िॉहस्पटलची अॅम्बुलिंस लगेच पाठू न कदली. हिसर्या र्जल्यार्रील साय. सी. यु. र्धे
बाळू ला एडहर्ट के ले िोिे. िॉहस्पटल अत्यिंि स्र्च्छ िोिे. अनेक गिंभीर रोगी असिािंना सुद्धा
र्ािार्रणाि कु ठे िी गिंभीरिा कदसि नव्ििी. हिसर्या र्जल्यार्र यायला हलफ्ट िोिी. दोन
कदर्सािंच्या प्रयत्ना निंिर बाळू ची प्रकृ िी हस्थर असल्याचे सािंहगिले.
अहिद्क्ििा हर्भागािून बाळू ला जनरल र्ाडवर्धे िलर्ले गेले. एक कदर्स हनरीिणाखाली
ठे ऊन परर्ा डीसचाजव देणार असल्याचे डॉक्टरािंनी सािंहगिले. फक्त त्याला पेज, फळािंचा रस असे
पािळ पदाथवच द्या. सगळ्यािंनचा जीर् भािंड्याि पडला. रजनीला र्ाटले आिा धोका टळला आिे.
दुसऱ्या कदर्शी सकाळी बाबािंनी िॉहस्पटल दुकानािून सफरचिंदाचा जूस बाळू साठी खास आणला.
कारण िो जेर्ि नव्ििा र् िकर्ा रािणे गरजेचे िोिे. डॉक्टरािंनी बाळू ला जूस देण्याची परर्ानगी
कदलीच िोिी. एका काचेच्या बाउलर्धे जूस घेऊन चर्च्याने रजनी बाळू ला जूस भरर्ि िोिी.
सगळे कॉट भोर्िी जर्ा झाले िोिे. िीन चर्चे जूस बाळू ने सार्काश घेिला. अजून दोन चर्चे
जूस िोंडाि सोडला गेला, त्याबरोबर बाळू ला र्ोठा ठसका लागला. िोंडािील जूस बािेर पडला.
ठसका थािंबि नव्ििा. सगळे च घाबरले. िाबडिोब डॉक्टर आले त्यािंनी सर्ाांना बािेर जाण्यास
सािंहगिले. परि अहिद्क्ििा हर्भागाि िलर्ण्याि आले. फोन करून स्पेशालीस्ट डॉक्टरािंना
बोलार्ले गेले. चार िास उलटून गेले डॉक्टरािंची टीर् बािेर आली नािी. रजनीला धडधड
व्िायला लागले. सर्व िणार्ाखाली िोिे.

डॉक्टर बािेर आले िेव्िा सर्वजण त्यािंच्या भोर्िी जर्ा झाले. डॉक्टरािंनी सािंहगिले की
िूम्िी कदलेला जूस बाळू ला हनट हगळिा आला नािी, ठसक्यार्ुळे जूस बाळू चा छािीि पसरला.
त्याि त्याला र्ाईल्ड ऐटक आला. िो आिा कोर्ाि गेला आिे. िरी आर्चे प्रयत्न चालू आिेि
काळजीचे कारण नािी. त्याचा स्र्ासोस्र्ास हनयहर्ि चालण्यासाठी त्याला व्िेनटीलेटरर्र ठे र्ले
आिे. प्रकृ िीि सुधारणा झाल्यार्र व्िेनटीलेटर काढले जाईल. कोणालािी कािीच सुचि नव्ििे.
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सगळे पािंगून गेल.े रजनी र् हिची आई आय. सी. यु. र्धील बाळू च्या सर्ोरील ररकाम्या कॉट र्र
बाळू कडे के हर्लर्ाणे बघि बसल्या. इिक्याि नसवने त्यािंना बािेर बसायला सािंहगलिे. बाबािंना
रजनी जर्ळ बसर्ून आई घरी आिंघोळ र् स्र्यिंपाक करायला हनघून गेली. पुढचे र्हिनाभर
बाळू जर्ळ एकजण थाबुन बाकीचे घरी जाऊन आर्रून येि. बाळू चा जेर्णाचा डबा आणायला
डॉक्टरािंनी नािी सािंहगिले िोिे. बाळू अजून कोर्ािच िोिा. बाळू ला फक्त लीक्वीड फू ड नाकार्ाटे
कदले जाि िोिे. नािेबाइकािंना सुद्धा फक्त ठराहर्क र्ेळी थोडाच र्ेळ बाळू ला बघण्याची
परर्ानगी िोिी. बाळू ला व्िेनटीलेटर लार्लेले िोिे. स्र्ासोस्र्ास र् छािीची िालचाल िोिािंना
कदसि िोिी. डोळे बिंदच िोिे. बाकी कािीिी िालचाल कदसि नव्ििी.

अजून एक र्हिना झाला. पररहस्थिीि कािीिी बदल कदसि नव्ििा. दुपारी दोन र्ाजिा
डॉक्टर हव्िहजटला आले. बाबा, आई र् रजनी दर्ाखान्यािच िोिे. डॉक्टरािंनी हिघािंना के हबनर्धे
येण्यास सािंहगिले. आिा काय र्ाढू न ठे र्ले असेल या दडपणाखाली हिघे के हबनर्धे गेले. डॉक्टर
चेअरर्र बसले िोिे. सर्ोर बाळू ची फाईल टेबलार्र िोिी. हिघािंना बसायला सािंगून डॉक्टरािंनी
रूर्ालाला चष्र्ा पुसून हनर्र्वकारपणे बोलायला सुरर्ाि के ली. िुम्िाला कल्पना नसेल कदाहचि
पण सािंगणे र्ाझे कत्यवव्य आिे. बाळू ला आपण व्िेनटीलेटरर्र ठे र्ले असल्याने स्र्ासोस्र्ास चालू
आिे, छािीची किं पन कदसिे. पण िे नैसर्गवक नािी या कक्रया व्िेनटीलेटरर्ुळे जाणर्ि आिेि. कािी
िासाि बाळू चे ब्रेन डेड िोईल म्िणजे त्याचा र्ेंदू कार् करे नासा िोईल म्िणजे र्ृि िोईल.
व्िेनटीलेटरर्र असल्याने त्याचा स्र्ासोस्र्ास चालू रािील छािीची किं पन कदसि रािील पण िे
कृ हत्रर् असेल. व्िेनटीलेटर काठले िर िो एक िासाि र्ृि पार्ेल. र्नाचे खोटे सर्ाधान र्
दर्ाखान्याचे प्रचिंड हबल आपण थािंबर्ले पाहिजे. बाळू चे व्िेनटीलेटर काढण्यास िुर्च्या
परर्ािंगीची गरज लागेल. त्याला यािनािंपासून र्ुक्ती कदली पाहिजे. र्नाहर्रुद्ध कठोर हनणवय
घेण्याची र्ेळ आलेली आिे. भार्नािंना बाजूला ठे ऊन सारासार हर्चार के ला पाहिजे. एक िासाि
आिे िुर्चा हनणवय र्ला कळर्ा म्िणजे पुढची ियारी करायला.
हिघेिी बािेर आले. रजनी सुन झाली िोिी. काय चालले आिे हिच्या डोक्यार्रून जाि
िोिे. बाबािंनाच पुढाकार घेणे भाग िोिे. बाबािंनी लगेच बाळू च्या चारिी भाऊ, ऑकफसचे सािेब,
कॉलनीिील िात्या र् र्ककलािंना िािडीने या असा फोन र्रून हनरोप कदला. िासभराि सगळे
जर्ले. डॉक्टरािंनी जे सािंहगिले िोिे िे सर्व बाबािंनी सर्ाांना सहर्स्िर सािंहगिले. सगळ्यािंनी
र्ान्यिा कदली. िसा हनरोप डॉक्टरािंना कदला गेला. डॉक्टरािंनी िािडीने सर्ाांना बाबा, आई,
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रजनी सहिि परि एकदा के हबनर्धे बोलार्ले. रजनी स्िब्ध झाली िोिी जशी या जगाि नव्ििी.
डॉक्टरािंनी बोलायला सुरर्ाि के ली. िुम्िाला सर्ाांना अजून एक पुण्य कर्व करण्याची हर्निंिी
करण्याची आिे. हनणवय रजनीलाच घ्यायचा आिे. निंिर त्यािंनी शरीराच्या अर्यर्ािंच्या दानाचे
र्ित्र् सर्जून सािंहगिले. फक्त ब्रेन डेड व्यक्तीलाच असे अर्यर् दान करिा येिे. बाळू ने कािी
इच्छा व्यक्त के लेली नसल्यास त्याची पत्नी िा हनणवय घेऊ शकिे. र्ृि झाल्यार्र कािी कालार्धी
साठी कािी अर्यर् दान के ल्यास ज्यािंना गरज आिे अशा पेशिंटला देिा येिाि. जसे, ककडनी, डोळे ,
हलव्िर, स्कीन, बोन, िाटव र्ाल्व्ि, ईयर ड्रर्, ईयर बोन. यािील जे अर्यर् चािंगल्या हस्थिीि
आिेि त्यािंचेच फक्त दान करिा येिे. पिंधरा हर्हनटाि र्ला िुर्चा हनणवय कळर्ा. रजनीच्या
डोळ्या सर्ोरून लग्न झाल्यापासूनचा हचत्रपट कफरला. नेिर्ी दुसर्यािंच्या र्दिीला धार्ून
जाणारा बाळू आठर्ला. र्ृत्यूनिंिर सुद्धा आपले अर्यर् कोणाच्या िरी उपयोगी पडणार असिील
िर बाळू च्या आत्म्याला नक्कीच आर्डेल. रजनीने िणाचािी र्ेळ न दर्डिा डॉक्टरािंनी कदलेला
फार्व भरून कदला र् आर्ेगाने आईच्या कु शीि येऊन र्ोठ्याने ििंबरडा फोडला.

पुढची ियारी करायला अहनल दोन हर्त्रािंना घेऊन रजनीच्या घरी गेला. आई पण
रजनीला घेऊन घरी गेली. दीड िासािंनी बाळू चे पािंढर्या शुभ्र चादरीि गुिंडाळलेले शर् स्टेचरर्र
आणले गले. जर्लेला जर्ार्ाच्या डोळ्यािून अहर्रि अश्रू र्ािि िोिे. िॉस्पीटलचा सर्व स्टाफ
गदगदून गेला िोिा. बाबा र् बाळू चे ऑकफसचे सिकारी यािंनी बाळू चे शर् अम्बुल्न्चसर्धे ठे ऊन
घरी आणले. बाळू चे चारिी भाऊ, आईबाबा, रजनी, ऑकफसर्धील सािेब, सिकारी,
कॉलोनीर्धील लोक असा र्ोठा जर्ार् जर्ला िोिा. सगळ्यािंच्या डोळ्यािून गिंगाजर्ुना र्ािि
िोत्या. परिं िु रजनीच्या डोळ्यािून एक रटपूसिी पडि नव्ििा. भकास डोळ्यािंनी रजनी सर्व
हनजीर् पणे बघि िोिी. हिरडीर्र शर् ठे र्ण्याि आले. बािेर एका र्डक्याि भाि हशजि ठे र्ला
िोिा. आिंघोळ घालणे शक्य नव्ििे. सगळा पररसर स्िब्ध झाला िोिा. हिरडीर्रील शर्ास
सुिळीने बाधण्यास सुरर्ाि झाली. शर्ाच्या नाकाि कापूस ठे र्ला. शर् एका पािंढऱ्या कपड्याने
झाकले गेले. अिंगार्र गुलाल टाकण्याि आला. रािंगेने येऊन सर्ाांनी िार घालून नर्स्कार के ला.
आयुष्यभर ज्या भार्ािंनी दुश्स्र्ास के ला त्यािंच्याच खािंद्यार्र बाळू च्या शर्ाचा शेर्टचा प्रर्ास
िोणार िोिा ! रजनीच्या िोंडािून शब्दिी हनघि नव्ििा. जर्लेल्या बाईकानी हिला रडर्ण्याचा
खूप प्रयत्न के ला. रडू न व्यक्त न झाल्यास रजनीला त्रास िोण्याची शक्यिा िोिी. जशी हिरडी
उचलली गेली िसे रजनीने र्ोठा ििंबरडा फोडला र् कोसळू न खाली पडली.
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िुझे िे र्ाझे

के हर्लर्ाणेपणानिं ओरडण्याचा, आक्रोश, प्रचिंड गोंधळाच्या आर्ाजाने आिा र्ला असिाय्य
झाले. र्ला गोंधळ, आर्ाज अहजबाि सिन िोि नािी िे सगळ्यािंना र्ाहििी आिे. आजकाल
र्योर्ानार्ुळे कोणीच र्ाझे ऐके नासे झाले आिे. सगळे च नािेबाईक सभोर्िी गोळा झालेले
कदसि िोिे. र्ाझा बहुिेक र्ृत्यू झाला असार्ा, कारण र्ला हिरडीर्र झोपर्ण्याि आलेले िोिे.
र्ला चार र्ुले र् िीन र्ुली. र्ोठा बाळ, दुसरा उर्ेश, हिसरा अहनर्ेश आहण चौथा बाबा सर्ाांचे
लग्न झालेले. र्ोठी र्ुलगी नीशा, दुसरी कला, हिसरी र्ाया. पररर्ारािील सर्वच सदस्य शोक
करिािंना कदसि िोिे. शरीर िालचाल करि नसले िरी र्न हर्चार करण्यास सर्थव िोिे. र्ाझ्या
र्ृि शरीराला स्र्शानभूर्ीि नेण्याि आले. सरण रचून र्ाझ्या शरीराला अग्नी देण्याि आला.
शरीराची सरणार्र अग्नीर्ुळे जळू न राख झालेली असली र् र्ाझे अहस्ित्र् इिरािंना जाणर्ि
नसले िरी र्ला जाणर्ि िोिे. कदाहचि र्ाझे शरीर नष्ट झाले असले िरी अिृप्त आत्र्ा भरकटि
असार्ा. र्ाझा भूिकाळ र्ला स्र्च्छ कदसि िोिा. आिा र्ाझा पररचय र्ीच र्ृत्यू निंिर देणे खरे
दुदैर्ीच पण नाईलाजाने देि आिे.
र्ी शिंकररार् रार्रार् भानोसे, र्य र्र्व ७१, व्यर्साय हभिुकी, गार् गोदार्री नदी काठी
र्सलेले नयनरम्य त्रेम्बके श्वर.
नदीपात्राच्या जर्ळच भव्य चारर्जली पेशर्े कालीन जुना भव्य र्ाडा कदर्ाखाि उभा आिे.
पिाटेच्या र्िंगल प्रसन र्ेळेि र्ाड्यािील सुर्धुर र्ेदर्िंत्रोचाराचे आर्ाजाने पररसरािील
र्ािार्रण र्िंत्रर्ुग्ध िोि असे. पूर्ज
व ािंकडू न हर्ळालेल्या र्ाझ्या र्ालकीच्या या र्ाद्याचा र्ला खूप
अहभर्ान आिे. हजर्िंिपणी जाणर्णाऱ्या यािनािंची आिा जाणीर् िोि नव्ििी असे नािी पण
जर्ळ जर्ळ सगळ्या जाहणर्ाच सिंपल्या िोत्या. सगळ्या नािेबाईकािंची र्ाझ्या र्ृत्यूर्ुळे
झालेल्या दु:खाचे प्रदशवन करण्याची स्पधाव जाणर्ि आिे. सुरर्ािीपासून जीर्नाचा हचत्रपट
स्र्ृिीि उफाळू न आल्यासारखा र्ाटि आिे. र्ाझ्या कु टुिंबाने जसे भरभरून आनिंद सुख र्ाझ्या
पदरी टाकले िसेच हृदयाला हछद्र पाडणारे आत्यिंहिक दुःख पण भोगार्े लागले. हजर्िंिपणी
र्ाझ्या जीर्नपटाचा हर्चार करण्यास सुद्धा कधी अर्सर हर्ळाला नािी. आिा र्ाझ्या र्ृि
आत्त्र्ाला र्ृत्यु लोकािुन गिी हर्ळणे पयांि म्िणजे र्ृत्यू निंिर आकराव्या कदर्सािंपयांि र्ी र्ाझ्या
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जीर्नपटािील एकएक पदर कु ठलािी आडपडदा न ठे र्िा र्नर्ोकळे पणे िुर्च्या सर्ोर
उलगणार आिे, कु णाचीिी िर्ा न बाळगिा, आत्म्याला पुढील गिी हर्ळण्या आधी उरार्रचे
ओझे कर्ी करण्याचा प्रयत्न करणार आिे त्यार्ुळे कदाहचि सद्गिी नक्कीच हर्ळे ल ! एक र्ेडी
आशा.

िरूणपणी भरपूर व्यायार् करण्याची र् आखाड्यािील र्ािीि कु स्िी खेळण्याची खूप आर्ड
िोिी. चािंगले कर्ार्लेले शरीर िोिे. गोसर्िंद र्ाझा भाऊ र्ाझ्या पेिा र्याने लिान पण सगळ्या
बाबिीि िरबेज िोिा. आजोबािंच्या देखरे खीखाली दोघेिी आर्च्या रार्ाच्या र्िंकदरािच र्ेद
र्िंत्रपठण, र्ोडशोपचार पूजा, र्ौन्जीबिंधन, लग्नहर्धी, शािंिीपाठ इत्यादी हर्धी बरोबरच
स्र्शानभूर्ीिील हर्धी, र्ृिक दिन हर्धी, काक स्पशव, अहस्थहर्सजवन, १०र्ा, ११र्ा, र् १२
राव्या कदर्सािंचे इत्यादी हर्धी करण्याि िरबेज झालो. आजोबािंची र्ेिनि आर्च्या दोघािंची साथ
बरोबर र्िंकदरािील रार्ाचे आशीर्ावद िोिेच त्यार्ु आर्च्या कु टुिंबाची आर्थवक भरभराट िोि
राहिली. सार्ाहजक प्रहिष्ठा आर्थवक सिंपनिा कु लस्र्ाहर्नी कृ पेने कदर्सेंकदर्स र्ाढिच िोिी.
आर्च्या हिन्िी बहिणींचे लग्न थाटार्ाटाि करून कदल्यानिंिर र्हडलािंनी आम्िा दोन्िी भार्ािंचे
लग्न करण्याचे र्नार्र घेिले. त्या काळाि घरचे र्डीलधारीच र्र/र्धू सिंशोधन करीि र् त्यािंच्या
पसिंिीर्रच लग्न ठरि असे. त्याप्रर्ाणे र्णी गार्ाचे श्री. र्णीकर यािंची सुकन्या कु र्ारी. पार्विी
हिने सौ. हगरजा शिंकररार् भानोसे बनून आर्च्या पारिं पाररक र्ाड्याचा उिं बरठा ओलािंडून घराि
प्रर्ेश के ला. त्यानिंिर गार्ाि र्हिनाभर आनिंदउत्सर् साजरा िोि िोिा. पिंगिी र्र पिंगिी उठि
िोत्या.

साधारण दीड र्र्ावच्या कालार्धी निंिर गोसर्िंदाचे लग्न हसनर चे श्री. देशपािंडे यािंची सुकन्या
कु र्ारी. र्ाया हिने, सौ. उज्ज्र्ला गोसर्िंद भानोसे बनून गृिप्रर्ेश के ला. दोघािंचे िी नर्ीन सिंसार
आनिंदाने फु लि गेल.े त्याचबरोबर आर्च्या पुरािन र्ाड्यासर्ोरील र्ोकळ्या जागेि चार र्जली
घराचे बािंधकार् पण पूणव झाले. त्याचा उपयोग बािेरगार्ाहून आलेल्या यात्रस्थींना रािण्यासाठी,
धार्र्वक हर्धी र् र्ेद पठन/ अध्ययन करण्यासाठी िसेच योगाभ्यास करण्यासाठी उपयोग झाला.
कालािंिराने र्ला चार र्ुले र् िीन र्ुली अशी अपत्य झाली. र्ोठा बाळ, दुसरा उर्ेश, हिसरा
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अिनर्ेश आहण चौथा बाबा अशी र्ुले र् हनशा, कला, र्ाया अशा िीन र्ुली झाल्या. गोसर्िंदाला
पण दोन र्ुले र् दोन र्ुली झाल्या.

सर्व सुरळीि चालू असिािंना कलीने आर्च्या घराि चोरून प्रर्ेश कधी के ला सर्जलेच
नािी. किाव म्िणून कु टुिंबाची सर्व जबाबदारी र्ी योग्य प्रकारे पार पाडीिच िोिो. र्ाझी चारी
र्ुले र् हिन्िी र्ुली लिानपणापासून र्ला हभिुकी व्यर्सायाि चोर्ीस िास र्दि करीि िोिी.
त्याि र्ाझ्या सौ. चा हसिाचा र्ाटा िोिा. घराि नेिर्ी पाहुण्यािंचा म्िणजे यात्रस्थािंचा राबिा
असे. त्यािंच्या साठी चिापाणी, नाष्टा, दोन्िी र्ेळेचे जेर्ण, भािंड्याचा उपसा, कपडे धुणे इत्यादी
सर्वच जबाबदारी र्ाझी पत्नी आनिंदाने पार पाडीिच िोिी. गोसर्िंदा र् त्याचे सर्वच कु टुिंब या सर्व
जबाबदारी पासून दूर िोिे. र्ाझ्या पत्नी बद्दलची असूया गोसर्िंदाच्या पत्नीच्या र्नाि कदर्सेंकदर्स
र्ाढिच िोिी. पयावयाने र्ाझे र् गोसर्िंदा र्ध्ये हर्िुष्ट हनर्ावण िोऊन र्िभेद चालू झाले. धुसफू स
र्ाढिच जाऊन नाइलाजाने शेर्ट चुली र्ेगळे िोण्याि गेला. नर्ीन चारर्जली घर गोसर्िंदाच्या
कु टुिंबाला देऊन र्ी आर्च्या र्हडलोपाजीि जुन्या र्ाड्यािच रार् र्िंकदरा जर्ळ कु टुिंबासि राहू
लागलो. र्ाझी र्ुले किीसर्रिी झाली िोिी. हिन्िी र्ुली उपर्र झाल्या िोत्या. हभक्शुकीच्या
व्यर्सायार्ुळे र्ुलािंच्या हशिणाकडे योग्य लि देण्याि र्ी अपयशी ठरलो. आर्थवक सुबत्ता घराि
नािंदि असली िरी सरस्र्िीचे र्ास्िव्य घराि कर्ीच िोिे असे म्िणिा येणार नािी कारण
शाळे च्या अभ्यासाि र्ुले कर्ी पड्ि असली िरी पाठशाळे ि जाऊन र्ेदपारिं गि झाली िोिी.
सिंस्कृ िचे श्लोक िोंडीपाठ िोिे. त्यािल्या त्याि उर्ेश र् धाकटा बाबा स्र्ििंत्र पणे हभिुकी
व्यर्सायाि पारिं गि झाले िोिे. गोकु ळाप्रर्ाणे आर्चे घर नेिर्ी उत्सािी र् आनिंदी असायचे.
र्ाझ्या हिन्िी र्ुलींचे कौिुक करार्े िेर्ढे थोडेच िोिे. र्ाझ्या सुर्णव यशार्ध्ये र्ाझ्या पत्नीच्या
बरोबरीने कष्ट उपसणाऱ्या हिन्िी र्ुली र्ला भाग्यानेच लाभल्या िोत्या. र्ोठा बाळ र् हिसरा
अिनर्ेश यािंना हभक्शुकीच्या व्यर्सायाि कधीच गिी नव्ििी.

एक कदर्शी सायिंकाळी ६ र्ाजिा नेिर्ीप्रर्ाणे र्ी नदीककनारी कफरार्यास गेलो िोिो. र्ी
र्ोफि पाठशाळािं घेि असे र् िरुणािंना र्ेद अभ्यास र् सिंस्कृ िचे श्लोक िोंडीपाठ करून घेि असे.
त्यार्ुळे घरची ओढ लागली िोिी र् जरा झपझप चालि घराकडे येण्यास हनघालो िोिो.
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हिन्िीसािंजेची र्ेळ िोिी, अचानक पाठीर्ागून एक दगड जोराि येऊन र्ाझ्या उजव्या खािंद्याला
लागला. र्ी र्ळू न बिघिले िर चार अनोळखी आडदािंड र्ाणसे िािाि काठ्या घेऊन र्ाझ्या
अिंगार्र चालून आली िोिी.
त्या चारीिी गुिंडािंना िोंड देण्यास र्ी असर्थव िोिो. पण िेर्ढ्याि एकाचा काठीचा फटका
र्ाझ्या उजव्या डोळ्यार्र बसला. डोळ्यािून रक्त येऊ लागले. र्ी कोसळलो. त्यानिंिर र्ाझ्या
दोन्िी पायािंर्र काठ्यािंचा पाऊस पड्ि िोिा. धोिराची शुद्ध राहिली नव्ििी. िोंडािून शब्दिी
बािेर येि नव्ििा. कर्रे पासून खालचे अिंग बधीर झाले िोिे. सर्ोरून कसलािरी र्ािनाचा
उजेड जर्ळ जर्ळ येि िोिा. िसे चारिी गुिंड पसार झाले. ररिािून आर्चे भाडेकरू श्री. गुजराथी
स्टेशनर्र चालले िोिे. कसे बसे र्ला ररिाि कोंबून र्ला दर्ाखान्याि दाखल के ले. घरच्यािंना
हनरोप कदला. डॉक्टरािंच्या
अथक प्रयत्नानिंिर िीन िासािंनी र्ला शुद्ध आली. सभोर्िी बायको र्ुलािंचे के हर्लर्ाणे रडणे
चालूच िोिे. डॉक्टरािंनी सर्ाांना शािंििा पाळण्याचे सािंगून बािेरच्या िॉल र्ध्ये नेले. या दुदैर्ी
घटने निंिर र्ी सिा र्हिने अिंथरूणार्र हखळू न िोिो. अनेक प्रदीघव उपचारा निंिर र्ाझ्या पायाि
घरािल् या घराि कफरण्याचे बळ आले. परर्ेश्वराचे र्नोर्न आभार र्ानले.

रहर्र्ारचा कदर्स असल्याने घरची र्िंडळीं हनर्ािंि िोिी. एर्ढ्याि र्ुलगी कलाने पळि
पळि येऊन र्ला सािंहगिले की कोणीिरी र्ाणूस िुम्िाला भेटण्यास आला आिे, त्याला र्ी र्र
येऊन िुम्िाला भेटण्यास सािंहगिले पण त्याने िुम्िालाच खाली बोलार्ले आिे. पायािंना झालेल्या
दुखापिीर्ुळे र्ी काठीचा आधार घेऊन खाली आलो. र्ला आश्चयावचा धक्काच बसला. त्या
र्ाणसाच्या दोन्िी डोळ्यािून अश्रूिंची धार लागली िोिी. सर्ोर गेल्यार्र त्याने र्ाझ्या पायािंर्र
लोटािंगण घािले. र्ला कािीच कळे ना.
गुरुजी िो सािंगू लागला, िुम्िी र्ला ओळखणार नािी, पण सिा र्हिन्या पूर्ी र्ी र् र्ाझ्या
िीन हर्त्रािंनी िुर्च्या सारख्या देर् र्ाणसाला बेदर् र्ारिाण के ली िोिी. र्ला िर्ा करा.
िुम्िाला र्ारण्याची सुपारी हर्ळाली िोिी. पैशाच्या लालचेने र्ी कार् स्र्ीकारले. पण देर्कृ पेने
िुर्चा जीर् र्ाचला पण निंिर र्ाझ्या एकु लत्या एक र्ुलाला साप चार्ून त्याचा र्ृत्यू झाला. अरे
बाबा र्ला िुझे नार् र्ाहिि नािी, िुझी ओळख पण नािी, र्ी िुझे काय नुकसान के ले म्िणून िू
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र्ाझ्या जीर्ार्र उठलास. गुरुजी र्ाझी र्िी र्ारली गेली िोिी. कर्ी र्ेळेि, जास्िी पैसे
हर्ळर्ण्या साठी र्ी िुम्िाला र्ारण्याची सुपारी स्र्ीकारली. अरे र्ुखाव पण र्ाझी कोणाशीच
दुष्र्नी नािी, र्ाझा कोणी र्ैरी नािी. र्ी र्ाझा प्रपिंच, व्यर्साय प्रार्ाहणकपणे सर्ाजसेर्ा
सर्जून सर्ाांशी हर्त्रत्र्ाचे स्नेि सिंबध
िं ठे ऊन सरळ र्ागार्नेच करीि आिे.

गुरुजी िुम्िी म्िणिा िे खरे च आिे. सर्ाजाि िुर्ची खूप र्ोठी प्रहिष्ठा आिे पण िुर्चे
जर्ळचेच िुर्चे र्ैरी बनले आिेि. र्ी त्यािंचे नार् सािंगू शकि नािी.
परिं िु िुर्च्या सर्वच कु टुिंबाने यापुढे सार्ध रिार्े म्िणून र्ी आपल्या चरणासी हर्निंिी
करार्यास आलो आिे. र्ुलाच्या अचानक र्ृत्यूने देर्ाने हशिा कदलीच आिे, िरी पण िुम्िी द्याल
िी हशिा र्ी भोगार्यास ियार आिे. र्ी कोण बाबा हशिा देणारा? जो िो आपआपल्या कर्ावचे
चे भोग भोगिो. आपण जे कािी पाप पुण्य करिो िे परर्ेश्वरा जर्ळ रुजू असिे, र्ी त्याला
सािंहगिले. र्ाझ्या जर्ळचे कोण असु शके ल जो र्ाझ्या र्रणार्र टपला आिे? सगळे च नािलग
र्ाझ्या कु टुिंबार्र र्ाया करिाि, िसेच र्ाझे कु टुिंबीय पण सर्ाांशी आदराने, प्रेर्ाने र्ागिाि. र्ी
कु णाचे र्ाईट के लेले नािी. िुला िुझ्या कु टुिंबाची शप्पि आिे, िुला र्ाझ्यार्र र्ारे करी
पाठर्णाऱ्याचे नार् सािंगार्ेच लागेल.
गुरुजी िुम्िी देर्र्ाणूस आिाि. िुर्ची शप्पि र्ला र्ोडिा येणार नािी. िुर्चा सख्या
भार्ानेच र्ला िुम्िाला र्ारण्याची सुपारी कदली िोिी. कार् पूणव झाले नािी म्िणून ठरलेले पैसे
पण कदले नािीि. आिा र्ला र्ाफ करा, अजून कािी सािंगण्यास र्ी असर्थव आिे.

सगळे कु टुिंबीय र्ाझ्या भोर्िी जर्ा झाले. कोण अनोळखी र्ाणूस आला िोिा? त्याने
िुम्िाला असे काय सािंहगिले की िुम्िी एर्ढे अस्र्स्थ झाले आिाि? प्रश्नािंचा भडीर्ार िोि िोिा.
र्ाझे डोके कार् करे नासे झाले. काय हर्हचत्र हर्हधहलहखि असू शकिे नािी?. रक्ताचे नािे िी
फक्त र्ानर्ी कल्पनाच असेल काय? सगळ्यािंना शािंि रिार्यास सािंगून आपापल्या कार्ाि लि
देण्यास सािंहगिले. र्ाडीर्र जाऊन र्ी कॉट र्र पहूडलो. डोके अनिंि हर्चारािंच्या खाइि ऊचिंबळि
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िोिे. र्ैयस्क्तक स्र्ाथव आहण लाभापुढे पाप पुिंण्याच्या सर्व सीर्ारे र्ा र्ाणसािंनी ओलािंडल्या याचे
अनुभर्ास आले िोिे. भाऊबिंदकी इिकी टोकाची असू शकिे? र्ानर्ी जीर्नाि सर्वच कािी इथेच
ठे र्ून सरणार्र जार्े लागिे नािी का? हिरडी पण काढू न घेिली जािे. आईच्या पोटािून
बािेरच्या जगाि प्रर्ेश करण्याच्या अर्स्थेिच र्ृत्यू निंिर याजगाचा हनरोप घ्यार्ा लागिो. पैसाअडका, स्थार्र, जिंगर्, र्ालर्त्ता, र्ान, अपर्ान सर्व कािी ईथेच सोडू न देणे भाग असिे.

पण कालचक्र कधीच थािंबि नािी. कदर्सािं र्ागून कदर्स, र्र्व सरि िोिे. र्ुलार्ुलींची लग्न
किवव्य पार पाडायचे िोिे. र्ोठा बाळला ओळखीने एका खाजगी किं पनीि लागून दोन र्र्व झाली
िोिी. खािंनदेशािील एका गरीब कु टुिंबािील र्ुलगी पाहून थाटार्ाटाि लग्न उरकू न टाकले. असे
म्िणिाि सून करार्ी गरीबाघरची आहण र्ुलगी द्यार्ी श्रीर्िंिा घरी. असा हर्चार र्ुलािंच्या सुखी
भहर्ष्यासाठी पूर्ज
व ािंनी के ला िोिा. पण दुदैर्ाने र्ाझा िा हनणवय भहर्ष्याि चुकीचा ठरणार
िोिा याची र्ी कधी कल्पनािी के ली नव्ििी. दुसरा र्ुलगा उर्ेशचे लग्न पण थाटार्ाटाि
करण्यासाठी सौ. चे आहण र्ाझे एकर्ि झाले. परिं िु लग्नाच्या गाठी स्र्गाविच बािंधल्या जािाि
याचे प्रत्यिंिर आम्िाला लौकरच आले. र्ागच्या गल्लीि रािणारे श्री. भुजिंग त्यािंची र्ुलगी र्हनिा
हिचाशी त्याचे सुि कधी जर्ले कोणालाच सर्जले नािी. र्ागील िीन र्र्व िो रोज देर्पूजल
े ा
त्यािंच्या घरी िोिा. श्री. भुजिंग कु टुिंबाला या प्रकरणाची नुसिी कल्पनाच नािी िर त्यािंची या
प्रकरणाला सिंर्िीिी असण्याची दाट शक्यिा नक्कीच िोिी. प्रकरण िािाबािेर गेल्याचे
सर्जल्यार्र आर्च्या पुढे दोघािंचे लग्न करून देण्याहशर्ाय दुसरा पयावयच राहिला नािी.
जर्ळपासच्या सर्व ईस्टआत्पेष्टािंना बोलून सािंग्रसिंगीि त्याचे लग्न थाटार्ाटाि उरकू न घेिले. सर्वच
आनिंदाि िोिे. आिा हिन्िी र्ुलींची लग्नाचे उकद्दष्ट डोळ्यासर्ोर िोिे. र्ोठी र्ुलगी नीशा एका
हनर्सरकारी ऑकफसर्ध्ये क्लाकव म्िणून कार्ास लागली िोिी. दादर र्ुब
िं ई र्ध्ये रािणारे श्री.
उध्दर् उपासनी सेल्स हडपाटवर्ेंट र्ध्ये अहधकारी िोिे. र्ुलाला र्डील नव्ििे बहिणींनी
लिानपणासून र्ाढर्ले हशकर्ले र् नोकरीला लाऊन कदले िोिे. र्ुलगा सालस, र्नहर्ळाऊ िोिा.
र्ुलार्ुलीच्या पसिंदीसाठी आम्िी सिकु टुिंब दादरला गेलो. उद्धर्रार्ािंनी हनशाला लगेच
पसिंद के ल्यार्ुळे सर्वच आनिंदाि िोिे. दोन कदर्स र्ुक्कार् र्ाढर्ून लगेच साखरपुडा उरकू न परि
आलो. सौ. सर्ाधानी िोिी. एका र्ुलीची काळजी कर्ी झाली िोिी. एक उत्तर् र्ुहूिव बघून
थाटार्ाटाि लग्न पार पाडले. कु र्ारी. हनशा आिा सौ. उद्धर् उपासनी झाली. पाच र्र्ाव निंिर
उत्तर् योग जूळन आले. कु . कला र् र्ायाचे भाग्य अचानक उजळले. दोघींसाठी चािंगल्या
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सोयररकी सािंगून आल्या. फक्त एक कदर्साच्या अिंिराने एकाच र्ािंडर्ाि सूर्ुहूिावर्र र्ोठ्या
थाटार्ाटाि लग्नाचा बार ऊडर्ून कदला.
कु टुिंबाि आनिंदाला पारार्ार नव्ििा. कलेला अभय चािंदोरकर यािंचे गार्ािील उत्तर् स्थळ
हर्ळाले. घरची गररबी िोिी. र्ुलगा िोिकरू िोिा. सरकारी नोकरी िोिी. आईर्डील र्ृद्ध िोिे.
हनर्ृत्त हशिक िोिे. र्ुलाचे भहर्ष्य उजव्र्ल िोिे. कलेची पसिंदी िोिी. िसेच कु . र्ायला
र्ुिंबईच्या अिंधरे ीिील र्ाधर् जोशी यािंचे स्थळ सािंगून आले. र्ुलगा र्ुिंबईला एका बँकेि अकौंटिंट
िोिा, स्र्िाचे घर िोिे. आर्थवक सिंपनिा िोिी. र्ुलार्ुलीची पसिंदी झाली िोिी. परर्ेश्वराची
कृ पा िोिी. हिन्िी र्ुली चािंगल्या घराि गेल्या िोत्या. कोणाचीच काळजी नव्ििी. र्र्वभर हिन्िी
जार्यािंचे सणर्ार कौिुकाि आनिंदाि साजरे झाले.

शहनर्ारचा कदर्स िोिा. सकाळची नेिर्ीची धार्पळ सुरु िोिी. अनेक लोक र्ला
भेटण्यास पुढच्या िॉलर्ध्ये हिष्ठि बसले िोिे. र्ी कु ठल्यािी सल्ल्याचे पैसे कधीच स्र्ीकारि
नसल्याने भेटण्यास आलेले लोक फळ, र्ीठाई, नारळ इत्यादी भेटी देि असि. लोक दुरदुरच्या
गार्ाहून येि असल्यार्ुळे त्यािंची प्रत्येकाशी र्ैयहक्तक ओळख नसायची. सर्यीप्रर्ाणे रार्ाच्या
फोटोला नर्स्कार करून र्ी एके काशी बोलण्यास सुरुर्ाि के ली. गृि शािंिी, लग्न/र्ौंजी र्ुहूिव
काढू न कदले. एका इसर्ास र्ुलीची कु न्डली बनर्ून घ्यायची िोिी. त्याची रटपणे घेिली. िो पयांि
घराि पाहुण्यािंना चिा पाठर्ण्यास सािंहगिले. र्ुलीला घेऊन एक इसर् र्ुलीचे लग्न जुळि नािी
म्िणून सल्ला र्ागायला आला िोिा. र्ुलीची र्िंगळाची कुिं डली िोिी त्यार्र र्ी उपाय सािंगि
िोिोच इिक्याि एक र्ाणूस घाईघाइि आला. सर्ोर पेठ्याचा बॉक्स ठे ऊन सासटािंग नर्स्कार
के ला. डोळ्यािून अश्रू र्ािि िोिे. गुरुजी िुम्िी सािंहगिलेल्या उपायािंर्ु ळे र्ला लग्नानिंिर बारा
र्र्ाव निंिर र्ुलगा झाला. घराला र्ारस हर्ळाला. र्ी िुर्चे उपकार कधीच हर्सरणार नािी. असे
सािंगून िो घाईघाइि हनघून गेला. निंिर र्ी र्िंगळाच्या र्ुलीच्या र्हडलािंना र्िंगळ उपर्र र्ुलािंची
यादी कदली. दुपारचे नैर्द्य
ै र् आरिी साठी र्ी रार्ाच्या र्िंकदराि जािो असे सािंगून र् हर्ळालेल्या
भेटर्स्िू घराि कदल्या, पेढ्यािंचा आकर्वक बॉक्स र्धील पेढे खाण्यास न हर्सरण्याचे सािंगून र्ी
हनघालो.
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र्िंकदराि लोकािंची गदी िोिीच. नैर्ैद्य र् आरिीर्ोठ्या उत्सर्ाने पारपडली. र्िंत्रपुष्पािंजली
अजून सिंपली नव्ििी िेव्िड्याि शेजारचा के शर् र्िंकदराि धार्िधार्ि आला. त्याने र्ला
िाबडिोब नुसिे घरी जाण्यास सािंहगिले नािी िर ओढिच घरी घेऊन हनघाला. अरे र्ुखाव काय
घाई करिो आिेस. र्िंत्रपुष्पािंजली अजून पूणव झाली नािी, लोक काय म्िणिील? आिो काका
अनथव झाला आिे. घरािील सगळ्यािंनाच उलटी, जुलाब सिि िोि आिेि. र्ी डॉक्टरािंना
बोलार्ले आिे. सगळे घाबरले आिेि. कािीिरी सिंकट आले आिे. घरी पोिचे पयांि डॉक्टर आले
िोिे. घरािील अर्स्था पिार्ि नव्ििी. घरािील सर्वच सदस्य अत्यार्स्थेि िोिे. र्ी गभवगळीि
िोऊन खाली कोसळलो. र्िंकदरािील लोक आर्च्या र्ागे अचानक काय झाले बघायला आले िोिे.
र्ला लोकािंनी खुचीि बसर्ले. डॉक्टरािंनी सर्ाांना दोन सिरिं जीर्र झोपर्ले िोिे. इिं जक्शन
देऊन आिा पाण्याबरोबर दोनदोन गोळ्या देि िोिे, डॉक्टर र्ाझ्या शेजारी बसले र् र्ला शािंि
रिाण्यास सािंहगिले. गुरुजी अत्यिंि सिंयर्ाने ऐका, त्यािंनी खाल्लेल्या पेढ्यािून हर्र् बाधा झाल्याचे
कदसि आिे. र्ी नर्ूने िपासणेसाठी पाठर्ले आिेि. ररपोटव आल्यार्र नक्की कळे ल. र्ेळ पडल्यास
दर्ाखान्याि दाखल करू. आिा घोका टळला आिे िुम्िी र्ात्र धीराने रािा. सगळ्यािंची काळजी
घ्या. कािी र्ाटल्यास र्ला फोन करा. असे सािंगून डॉक्टर हनघून गेल.े र्ला किीिी सुचेनासे झाले
िोिे. डोळे बिंद करून सुन िोऊन र्ी बसलो िोिो. र्िंकदरािून आलेल्या बायका र्िंडळींनी घराचा
िाबा घेिला िोिा. र्दिीला रक्ताचे कोणीच नािे बाईक नव्ििे. घराि अद्क्भुि शािंिा िोिी.
आलटून पालटून उलट्या जु लाब सुरूच िोिे. दोन िासानिंिर डॉक्टर परि आले. बरोबर ररपोटव
आणला िोिा. पेढा खाण्यार्ुळेच हर्र् बाधा झाल्याचे हसद्ध झाले िोिे. डॉक्टरािंनी परि
सगळ्यािंना िपासले. त्यािंचा चेिरा गिंभीर िोिा. गुरुजी र्ाझ्याजर्ळ येऊन खािंद्यार्र िाि ठे र्ून
डॉक्टर म्िणाले, काळजीचे कारण नािी परिं िु सगळ्यािंना दर्ाखान्याि दाखल करणेच योग्य ठरेल.
िुम्िी घरी एकटेच आिाि. दर्ाखान्याि सर्व उपचार उपलब्ध असिाि, र्ाडव-बोय, नसेस
असिाि. २४ िास हनरीिणाखाली राििील. येिािंनाच र्ी चार अम्बुलन्स बोलार्ल्या आिेि.
िुम्िी कशाचीिी काळजी करू नका. खचव करार्ाच लागणार आिे. सर्ाांचे प्राण र्ाचर्णे र्ित्र्ाचे
आिे. गोपू र्ाझा लिानपणापासूनचा सगळ्याि जर्ळचा, हर्त्र त्याने र्ला अशा सिंकट काळाि
आधार कदला.

56

प्रारब्ध

सुरेंद्र पाथरकर

दर्ाखान्याि १० कदर्स र्ुक्कार् िोिा. गोपूच्या घरूनच र्ाझ्यासाठी दोन्िी र्ेळेचे जेर्ण
येि िोिे. पेशिंट साठी िाखान्यािुनच चिा, नाश्िा, र् दोन्िी र्ेळेचे जेर्ण देि िोिे. डॉक्टरािंनी
खूपच र्नापासून प्रयत्न के ल्यार्ुळे सगळ्यािंचा जीर् नुसिा र्ाचलाच नव्ििा िर प्रकृ िी झपाट्याने
सुधारि िोिी. आज सर्ाांना हडसचाजव हर्ळणार िोिा. डोळ्यािील अश्रू सुकले िोिे पण डोक्याि
हर्चारािंची सुनार्ी आली िोिी. घरी जाऊन सगळे हस्थरस्थार्र िोई पयांि बाळू बरोबरच िोिा.
सगळ्यािंसाठी सौ. ने हपठलिं भाि बनर्ायला र्ोठ्या सूनबाईना सािंहगिले र् लिान सूनबाईना
लगेच सगळ्यािंसाठी चिा पाठर्ण्यास सािंहगिले. अत्यिंि र्ाईट स्र्प्ािून जाग आल्यार्र िोिे िसे
सगळ्यािंचे डोके बधीर झाले िोिे. चिा निंिर जेर्ण झाल्यार्र सर्व आपापल्या खोलीि हर्श्रािंिी
साठी हनघून गेल.े राहिलो फक्त र्ी, सौ. आहण र्ाझा हर्त्र गोपू, र्ुल त्याला गोपू काका म्िणायचे
म्िणून सगळे च त्यािंना गोपूकाका म्िणायचे. िसेच गुरुजी असे र्ाझे नार्च रुढ झाले िोिे. सौ.
च्या डोळ्याि भीिी र् भहर्ष्याबद्दलची सचिंिा सिार्िािंना उघडपणे कदसि िोिी. हिचे सात्र्न
करणे र्लािी शक्य नव्ििे. र्ी गोपूच्या र्दिीसाठी त्यािंना नजरे नेच इशारा के ला. िे ओळखून
गोपू काकािंनी र्ोठ्याने ढेकर कदला र् म्िणाले र्हिनी आिािं र्ी येिो, घरी जार्यास पाहिजे, पण
लौकरच र्ी िुर्च्या िािचे गरर् गरर् जीलीबीचे र् बरोबर गरर् गरर् साधा भाि र्रण र्
त्यार्र गाईच्या िुपाची धार असा बेि जेर्ण्यास येणार आिे. िुर्च्या कु टुिंबार्र कोसळलेली
आत्ताची दुघवटना म्िणजे भोग असिाि िे भोगल्या हशर्ाय गत्यिंिरच नािी. गुरुजी िुर्च्या र्ागे
रार्ाचे आशीर्ावद र् पूर्ज
व ािंची पुण्याई आिे म्िणून िुम्िी अगदी हजर्ार्रच्या सिंकटािून सुद्धा
िारून जाि आिेि.. अिो भार्जी पण आम्िी काय कोणाचे घोडे र्ारले आिे म्िणून आम्िाला
अशी जीर्घेणी हशिा?
सौ. नी चचेि उडी घेिली, र्ाझ्या र्हडलािंची शेिी िोिी. यािंचा प्रार्ाहणकपणा, र्नर्ोकळा
पण कष्टाळू स्र्भार् र् र्ुलगी खात्याहपत्या घराि सुखी रािील असा हर्चार करून र्ाझे लग्न
लाऊन कदले िोिे. र्ाझ्या पायगुणार्ुळे आर्च्या कु टुिंबाची प्रगिी नजर लागार्ी अशी िोि
राहिली. पण कु टुिंब स्र्ास्थ कधीच हर्ळाले नािी. र्ाझे सासरे फारच जिाल िोिे. थोडीशीिी
चूक झालेली त्याना खपि नव्ििी. गोसर्िंद भार्जी त्यािंचे फार लाडके िोिे. कु टुिंबासाठी यािंनी
ककिीिी जीर्िोडू न चािंगले कार् के ले िरी त्याचे श्रेय गोसर्िंद भार्जीनाच हर्ळायचे. गोपूकाका
र्ी र्ाझ्या सिंसाराि भरभरून पार्ले आिे परिं िु यािंना पटणार नसले िरी सािंगिे, यािंचे घराणे
शापीि असार्े. दोन पुरुर्ािं र्धील सिंर्ाद फक्त कार्ापुरिाच असिो काय? त्याि आपलेपणा
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शोधूनिी सापडि नािी फक्त भरपूर सिंपत्ती कर्र्ली म्िणजे कु टुिंब सुखी िोिे का? अजून कािी
कु टुिंबाच्या जबाबदाऱ्या नसिािच का?

अिो र्हिनी ककिी बोलिा आिाि. पण असो र्न र्ोकळे िोणे आर्श्यक असल्याने िुम्िी
बोला. गुरुजीचा स्र्भार् लिानपणापासूनच अबोल, िुम्िाला कल्पना असणारच. पण र्हिनी
गुरुजींच्या घरािील भाऊबिंदकी काय सगळ्या गार्कीला र्ाहििी नािी का? पण िुर्च्या दोघािंचे
र्ुलानिंर्रचे सिंस्कार कािी र्ाया जाणार नािीि. परर्ेश्वरकृ पेने यापुढे असे कािीिी िोणार नािी.
असो, गुरुजी िुर्चे काय म्िणणे आिे या बाबिीि.
अरे गोपू िी म्िणिे िे सर्वच खरच आिे. र्ी कोणाला बोललो नािी पण र्ी इन्स्पेक्टर जाधर्
यािंना भेटलो िोिो. हर्र्बाधेच्या सर्व के सेस दर्ाखान्याला किं पल्सरी पोलीस स्टेशनला
कळर्ाव्याच लागिाि. त्याप्रर्ाणे आपल्या सुद्धा के सची पोलीस स्टेशनला त्याची रीिसर नोंद
झाली. इन्स्पेक्टर जाधर् यािंनी चौकशी करून ज्या र्ाणसाने हर्र् घािलेले पेढ्यािंचा बॉक्स िोिा
कदला त्या र्ाणसाला िाब्याि घेिले िोिे. थडव हडग्री र्ापरल्यार्र त्याने कबूल के ले की एका व्यक्ती
कडू न त्याला दिा िजार रुपये हर्ळाले िोिे र् कार् झाल्यार्र अजून दिा िजार रुपये हर्ळणार
िोिे. गुरुजी लौकर सािंग बाबा पुढे काय झाले? र्ारे कऱ्याने नार् सािंहगिले का? अरे गोपू
त्यार्ाणसाचे नार् र्ला कळल्यार्र र्ी बेशुद्धच झालो िोिो. इन्स्पेक्टर जाधर् र् त्यािंच्या
सिकार्यािंनी र्ला सािंभाळले, हपण्यास पाणी कदले. िे नार् हजभेर्र आणण्यास र्ला लाज िर
र्ाटिेच पण त्यापेिा जास्ि हृदय हपळर्टून हनघिे. देर् र्ला र्ृत्यू का देि नािी? कु ठल्या
जन्र्ाच्या कु ठल्या पापाची हशिा र्ला या जन्र्ी भोगार्यास लागि आिे कळि नािी?
बोलण्याचा हसरीयस हर्र्य ओळखून सौ. र्ाझ्या जर्ळ येऊन डोक्यार्रून िाि कफरर्ून र्ला
आधार देऊ लागली. गोपू चे डोळे भरून आले िोिे. त्याने त्या व्यक्तीचे नार् ओळखले िोिे.
सगळ्यािंच्या िोंडािून एकदर्च शब्द बािेर पडला गोसर्िंद !!!.

इन्स्पेक्टर जाधर् यािंनी गोसर्िंदाला पकडायला दोन कॉन्सस्टेबल बरोबर र्ारिं ट घेऊन
त्याच्या घरी पाठर्ले िोिे. िीन कदर्स गोसर्िंदाला पकडण्याि पोहलसािंना यश आले नािी. अखेर
चौथ्या कदर्शी रात्री ९ र्ाजिा नाहसकरोड रे ल्र्े स्टेशनर्र त्याला पकडू न पोलीस स्टेशनला
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आणले गेले. र्ला हनरोप हर्ळाल्याबरोबर र्ी बाळू काका यािंना बरोबर घेऊन पोलीस स्टेशनला
पोिचलो. गोसर्िंदाला पायार्र नीट उभे पण राििा येि नव्ििे. गभवगळीि झाला िोिा. र्ला
पाहून रडायला लागला, पाया पडू लागला, र्ाफी र्ागू लागला. आईची शप्पि घेऊन परि असे
करणार नािी असे सािंगू लागला.
गोपूने त्याच्या दोन कानाखाली लगार्ल्या. अरे र्ूखव र्ाणसा िुझ्या कडू न इिकी िीन अपेिा
नव्ििी. कु ठे फे डशील िी पापे. िुर्च्या दोघािंचे र्डील प्रहसद्ध उपाध्ये िोिे; सर्ाजाि त्यािंना खूप
र्ान िोिा. शिंकर र् त्याच्या कु टुिंबीयािंनी िुझे काय घोड र्ारले आिे म्िणून िू त्यािंच्या जीर्ार्र
उठला आिेस? गोसर्िंदाचा नाटकी स्र्भार् लिानपणापासू न िोिा. त्याची कणर् घेऊन र्ाफ
करण्याचा प्रश्नच उद्भर्ि नव्ििा.
िणभर डोळ्यासर्ोरून घरािील सगळ्यािंचे के हर्लर्ाणे चेिरे कफरले. कु टुिंबािील प्रत्येकाने
जीर्ाच्या आकािंिाने र्ृत्यूशी झुिंज देिाना दर्ाखान्याि पाहिले िोिे. खुनाचा प्रयत्न करण्याचा
आरोप त्याच्यार्र ठे र्ण्याि आला. दोघािंर्र कोटावि खटला चालला.

आत्म्याला शरीर नसिािंना सुद्धा यािना िोि असिील का? असा प्रश्न कोणालािी पडू
शकिो. र्ी सािंगिो र्ला शरीर राहिले नव्ििे, पण दु:खी हर्चारािंनी हृदयाि कालर्ाकालर् िोि
असलेले जाणर्ि िोिे. कदाहचि कल्पनेिील र्ेदना असिील. इकडे गिंधर्ुक्तीचा घराि हर्धी चालु
झाला िोिा. र्ाझ्या हर्चारािंचे र्लय आिा िळू िळू हर्रळ िोि चालले िोिे. र्ला र्नुष्य
योनीिून र्ुक्ती हर्ळणार िोिी.
पण प्रेि योनीिून कधी र्ुक्तिा हर्ळणार िे सर्व भार्भार्नािंच्या पाशािून कधी र्ुक्तिा
हर्ळणार यार्र अर्लिंबन
ू िोिे.

कालचक्र कफरिच िोिे. पाच र्र्ावचा कालार्धी कधी र्ागे पडला सर्जलेच नािी. ग. भा.
हगरीजा शिंकररार् भानोसे सुटके स भरण्याि र्ग्न िोत्या. त्यािंना कलेच्या दुसऱ्या हडहलव्िरी साठी
औरिं गाबाद जर्ळच्या खुलिाबादला जायचे िोिे. जार्ई सध्या खुलिाबादला बदलीर्र िोिे.
कलेचा पहिला र्ुलगा अभय खूपच हुशार िोिा. इिं ग्रजी शाळे ि ७ र्ी इयत्ता हशकि िोिा. र्ोठ्या
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बाळला एक र्ुलगा एक र्ुलगी िोिी. उर्ेशला िीन र्ुली एक र्ुलगा िोिा. अहनर्ेशला अजून
अपत्य नव्ििे. लिान बाबास दोन र्ुलेच िोिी. र्ोठे जार्ई, हनशाच्या पिीचे अचानक हनधन
झाले िोिे. िीन र्र्ावच्या र्ुलाला र्ागे ठे र्ून सिंसार अधवर्ट ठे ऊन गेले. र्ोठ्या जबाबदारीिून
हनशाला जार्े लागणार िोिे. र्ाया र्ात्र सुखाि िोिी फक्त देर्ाने त्यािंना एखादे अपत्य द्यार्े
अशी सगळ्यािंची अपेिा िोिी. कलेच्या घरची पररस्थथिी बेिाचीच िोिी. पहिल्या र्ुला निंिर
बऱ्याच अिंिराने कदर्स गेले िोिे. कलेचा र्ुलगा फार भाग्यशाली हनघणार िे भहर्ष्य यािंनी
जाण्या आधीच र्िवर्ले िोिे.

कलेच्या घरी खुलिाबादला जायचे खरे िर र्ाझ्या फार जीर्ार्र आले िोिे. प्रकृ िी साथ
देि नव्ििी हशर्ाय यािंच्या निंिर घरचे सर्व व्यर्िाराकडे रोजच्यारोज लि देणे गरजेचे िोिे. गोपू
काका एक कदर्स दुपारी आले. चिा घेिािंना सािंहगिले की गुरुजी निंिर िुर्च्याकडे घराचे करिे
पण आले. येर्ढा पसारा सािंभाळणे कािी िोंडचा खेळ नािी. िुर्च्या काळजीर्ुळे िुर्ची चारी
र्ुले र्ाझ्या घरी एक कदर्स आली िोिी. हर्र्य सरळ िुर्च्याकडे काढणे त्यािंना प्रशस्ि र्ाटले
नसार्े म्िणून र्ाझ्याजर्ळ हर्र्य काढला. भाऊजी असा कोणिा गिंभीर हर्र्य असू शकिो? कािी
नािी र्हिनी, गुरुजी निंिर र्ुलािंना स्र्िःच्या पायार्र उभे राहून किुवत्र्र्ान बनून दाखर्ायचे
आिे. भाऊजी र्ग त्याला र्ाझी काय िरकि असणार आिे? चािंगलेच आिे. देर्ाने बुद्धी कदली
असार्ी. िसे नव्िे र्हिनी, र्ेगर्ेगळ्या चुली र्ािंडून र्ेगळे रािण्याला प्रत्येकाचा हर्रोधच आिे.
र्ग काय उरले भाऊजी? आिा िर िसेच रिाि आिोि. नािी र्हिनी, सगळे एकत्रच राििील,
पण गुरुजीचे र्ेगर्ेगळ्या बँकेि खािे िोिे असे बाळ म्िणाला. िी रक्कर् एकत्र करून चारी भार्ािंना
सारखी र्ाटून हर्ळार्ी अशी त्यािंची साधी सरळ अपेिा आिे.

भाऊजी िुम्िाला आर्च्या घरािीलच एक सदस्य र्ानि आलो आिे नािी का? र्ेळप्रसिंगी
िुम्िी िािडीने धार्ि येऊन आर्च्या कु टुिंबाला र्दि के ली आिे, िी आम्िी कधीच हर्सरणार
नािी. पण लिाि घ्या, र्नाि कािी िरी काळे बेरे असल्या हशर्ाय का बाळू ने िा गिंभीर हर्र्य
र्ला र्गळू न िुर्च्या जर्ळ काढला. गुरुजी र् र्ी एकर्िाने पैशाचे व्यर्िार बघि िोिो. र्ी कर्ी
हशकलेली असले िरी व्यर्िाराि हनपुण आिे. र्ी कोणार्रच अन्याय िोऊ देणार नािी. सगळी
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र्ाझीच लेकर नािीि का? पण भाऊजी हिन्िी र्ुली पण र्ाझीच लेकरे आिेि, त्यािंचा हिस्सा
देण्याचा हर्र्य र्ुलािंनी काढला का? नािीच काढणार, र्ी ओळखला आिे त्यािंचा कार्ेबाजपणा.
चारी र्ुल,े र् हिन्िी र्ुलींना सारखा र्ाटा हर्ळे ल, पण र्ाझ्यासाठी जगण्यापुरिे पैसे र्ेगळे काढू न
ठे र्ल्या निंिरच. आधी र्ी कलेकडे बाळिं िपणाला जाऊन येिे. र्ग बघू काय करार्याचे िे. भाऊजी
कधी हनरोप घेऊन गेले कळलेच नािी.

पाच िास एसटीचा प्रर्ास करून र्ी कलेकडे पोिचले. बस स्थानकार्र जार्ई र् कला
घ्यायला आले िोिे. ररिाने घरी पोिचलो. कलेला र् जार्ईबापूिंना खूप आनिंद झाला. सगळ्याि
जास्ि आनिंद अर्ेयला र्ाझ्या आर्डत्या नािर्ाला झाला. र्ायेला र्ी दादरहून कलेच्या
बाळिं िपणाि र्दि म्िणून बोलर्ून घेिले िोिे. सायिंकाळच्या रेल्र्ेने र्ायाला जार्ईबापू नी
कलेच्या घरी पोिचर्ले. खूप कदर्सािंनी एकत्र भेटल्यार्ुळे सगळयाना खूप आनिंद झाला िोिा.
रात्रभर दोन्िी बहिणींच्या गप्पा चालूच िोत्या. सकाळी हनरोप घेऊन र्ाईला जपून रिार्याचे
सािंगून जार्ईबापू दादरला रे ल्र्ेने हनघून गेल.े कले ची र्ी र् र्ाया र्नापासू न काळजी घेि िोिो.
कले च्या दोन हडहलव्िरीर्धे जास्ि अिंिर असल्याने डॉक्टरािंनी जास्ि काळजी घेण्यास
सािंहगिले िोिे.

येर्ून आिा आठ कदर्स झाले िोिे. सगळे च आनिंदाि िोिे. लिान भाऊ येणार म्िणून अर्ेय
आनिंदाि िोिा. शाळे िल्या सर्वच हर्त्रािंना बािर्ी सािंगून र्ोकळा झाला िोिा. रात्री १२ र्ाजिा
र्ी जार्ई बापूिंना दर्ाखान्याि जाण्यासाठी ररिा आणण्यास सािंहगिले. त्यािंनी र्ेळ ओळखून
लगेच गल्लीच्या कोपऱ्या र्रून ररिा बोलार्ली. रात्री एकर्ाजिा डॉक्टर आले. र्ी, र्ाया, र्
जार्ईबापूिं दर्ाखान्याच्या र्ेरटिंग रूर् र्ध्ये बसलो िोिो. अर्ेयला घरर्ालकािंच्या घरी झोपर्ले
िोिे. पेशटिं ची गदी बरीच िोिी. र्धून र्धून ऑपरे शन थीयटर र्धून जगाि नर्ीन प्रर्ेश
करणाऱ्या बाळािंचा कलकलाट ऐकु येि िोिा. दोन र्ाजू न पाच हर्हनटािंनी र्ला आर्ाजार्रून
जाणर्ले कला बाळिं ि झाली. जार्ईबापूिं द्या पेढ.े सगळ्यािंना आश्चयव र्ाटले पण र्ी अनुभर्ाने
आर्ाजार्रूनच ओळखले िोिे. र्ग काय आनिंदी आनिंद झाला. सकाळी लौकरच जार्ईबापूिं
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अर्ेयला घेऊन आले. अर्ेय िर नाचिच िोिा. त्याने छोट्या भार्ासाठी हबहस्कटचा पुडाच
आणला िोिा. बाळ कािीच खाि नािी म्िणून नाराज झाला.

पुढचे १५ कदर्स कसे आनिंदाि गेले कळलेच नािी. घरी त्रिंबके श्वरला जाण्याची ओढ लागली
िोिी. र्ुलािंच्या र्नािील पैशाच्या र्ाटणी बद्दल कळल्यापासून र्ी काळजीि िोिे, पण
कोणालािी कािीिी सािंगू शकि नव्ििे, र्ाझी उलघाल कलाने ओळखली िोिी. र्ायला घेऊन
जाण्यासाठी फोन के ला, जार्ईबापूिंना रहर्र्ारी र्ला त्रेम्बके श्वरला घरी पोिचून येण्यास
सािंहगिले. र्ी घरी गेल्यार्र कलेला कािीिी त्रास िोणार नािी याची व्यर्स्था करण्यास र्ी
सुरुर्ाि के ली. जार्ईबापूिंनी काळजीपूर्वक र्ला रे ल्र्ेने निंिर ररिाने घरी आणून सोडले. र्ाझे
कोणीिी हर्चारपूस के ली नािी याचे र्ला कािी र्ाटले नािी परिं िु कलाच्या बाळिं िपण कसे झाले,
बाळ बाळिं िीण कसे आिेि, बाळाची प्रकृ िी कशी आिे याबद्दल सुध्धा उदासीनिा दाखर्ल्यार्ुळे
र्ी नाराज झाले. र्ाझ्या खोलीि जाऊन कॉट र्र लर्िंडले. जेर्ण न के ल्याने असेलिं कदाहचि पण
अस्र्स्थ र्ाटि िोिे. रात्री दोन र्ाजिा बाबा पाणी हपण्यासाठी उठला, आईच्या खोलीिील लाईट
चालू पाहून थािंबला. खोलीि लाईटचे बटन बिंद करण्यासाठी गेला. बघिो िर आई झोपलेली
कदसि िोिी, जर्ळ ठे र्लेला पाण्याचा भरलेला पेला उपडा झालेला िोिा. जर्ळ जाऊन बघीिले
िर आईचे डोळे उघडेच िोिे. आरडाओरड करून बाबाने सगळ्यािंना झोपेिून उठर्ले. बाळने
लगेच डॉक्टरािंना फोन करून बोलार्ले. डॉक्टरािंनी िपासले, गिंभीर चेिऱ्याने खोलीबािेर आले.
बाळला बािेर येण्यास सािंहगिले. घरािील सर्वच र्िंडळी त्याच्या भोर्िी जर्ा झाली िोिी.
डॉक्टरािंनी सगळे सिंपल्याचे सािंगून पुढची ियारी करण्यास सािंहगिले. आई हृदयकक्रया बिंद पडू न
देर्ाघरी गेली िोिी. एकच रडारड चालू झाली. शेजारील, गल्लीिले सगळे कु टुिंब लगेच जर्ायला
सुरर्ाि झाली िोिी.

र्ृत्यूनिंिरचे जीर्न असिे का नािी िा र्ादाचा हर्र्य असू शकिो. र्ृत्यूनिंिरचे जीर्नाचा
अनुभर् घेिल्या हशर्ाय यार्र हर्श्वास बसणे शक्य नािी िसा आग्रि पण कोणी करू नये. र्ी
शिंकररार् भानोसे अजूनिी र्ृत्यू लोकािच भरकटि िोिो. कारणे शोधण्या इिकी हर्चारशक्तीची
पािळी राहिली नािी िे खरे . कािी कारणािंनी गिी न हर्ळालेला र्ाझा अिृप्त आत्र्ा गार्ाभोर्िी,
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र्ाझ्या घराभोर्िी अजूनिी भरकटि आिे. घडि असलेल्या सर्व घटनािंचा र्ी एक सिभाग
नसलेला अदृश्य सािीदार आिे. घडणाऱ्या घटना र्ी बदलू शकि नव्ििो, पण त्याचा अचूक
अिंदाज र् िोणार्या पररणार्ािंचे आकलन र्ला िोि िोिे. पत्नीचा र्ृत्यू र् घराि घडि असलेल्
या घटना र्ी बघि िोिो. सुख, दु:ख यासारख्या भार्नािंच्या पलीकडची र्ाझी अर्स्था िोिी.
सौ. च्या दशकक्रया हर्धीची प्रकक्रया सुरु िोिी. एक यिंत्रर्ि सर्व कु टुिंबीय दशकक्रया हर्धीि
र्ग्न िोिे. घडि असलेल् या घटना फक्त बघि बसणे एर्ढेच र्ी करू शकि िोिो. र्ाझा कु ठलािी
िस्ििेप इच्छा असू निी शक्य नव्ििा. दिा कदर्सािंनी सौ. ची र्ानर्ी जीर्नािून र्ुक्तिा िोऊन
र्ृत्यू लोकाि प्रर्ेश िोणार िोिा. पुढची गिी ईथे आल्यार्रच ठरणार िोिी. र्ृत्युसर्इची सौ.
च्या र्नािील र्ेदना र्ला सर्जली िोिी. हजर्िंिपणी र्ी स्थार्र, जिंगर् र्ालर्त्तेची सारखी
र्ाटणी र्ुले /र्ुली यािंच्यार्ध्ये िोण्यासाठी इच्छापत्र करणे गरजे चे िोिे, िे नके ल्याची खिंि िोिी.
सौ. ला पण िीच खिंि िोिी. प्रत्येक आईर्हिलािंचा आपली र्ुले सर्िंजस असिील असा हर्श्वास
असिो. पण िसे िोणार नसल्याच्या शिंकेची पाल र्नाि चुकचुकि िोिी.

हिसर्या कदर्शी राख सार्रायला जाऊन आल्यार्र सगळे िॉल र्ध्ये बसले िोिे. र्ुलींच्या
चेिऱ्यार्र र्ािेर सिंपल्याचे दु:ख ओसिंडून र्ाििािंना जाणर्ि िोिे. चारी र्ुले पुढे कसे िोईल या
दडपणाखाली कदसि िोिे. बाळू काकाचे अधूनर्धून येणेजाणे िोिे. थकलेले कदसि िोिे.
घरासर्ोरच्या झाडार्र र्ाझे बस्िान िोिे. र्ाझ्या सारख्या अनेक अिृप्त आत्र्े चेिरा, आकार
हर्रिीि आजूबाजूस जाणर्ि िोिे. गािंध्र्ुक्ती हर्धी निंिर सौ. िािडीने र्ाझ्या जर्ळ आली,
रागाने र्ेहडपीसी झाली िोिी.
र्ला एकटीला सोडू न यायची काय घाई झाली िोिी िो? नािर्िंडार्धे कसे कदर्स सुखाि
जाि िोिे. र्ुलािंची काळजीच आिे, सगळे िुर्च्या आजोबािं र्र पडले आिेि, िापट अन र्िलबी.
िुम्िी सुटलाि. इस्टेटीच्या सारख्या प्रर्ाणाि र्ाटण्या करून कदल्या असत्या िर बरिं झालिं असिे.
र्ुली त्याच्या सिंसाराि सुखी असल्या िरी र्ािेर सिंपणार. र्ािेरची फु ल नािी िर फु लाची पाकळी
हर्ळाल्यार्र सासरी र्ान हर्ळिो, सगळ्यािंना आनिंद िोिो, पण त्यािंच्या नहशबाि िे सुख आिे
का? िुम्िी असिाना र्ुलािंच्या न कळि हिन्िी र्ुलींना गुपचूप प्रत्येकी दोन लाख रुपये कदले िोिे
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िे फार चािंगले झाले. नािीिर िे पण त्यािंच्या र्ाट्याला आले नसिे. आपले पोर इिके आप्पलपोटी
असिील असे कधीच र्ाटले नव्ििे.

सगळे नािेबाईक आपापल्या घरी गेल्यार्र र्ाड्यार्र शािंििा पसरली.
चौघािंचे िी िोंडे चार कदशेला. कार्ापुरिे बोलणे िोि िोिे. पिाटे ४ र्ाजिा बाळने सेन्रल
बस स्थानक गाठले. दादरच्या गाडीि बसला र् हनशाच्या सासरी हनघाला. हनशा घरी एकटीच
िोिी. बाळने हर्ठाईचा बॉक्स कदला. हनशान पहिल्यािंदाच भाऊ घरी आला म्ह्णून जेर्ायला
श्रीखिंड पुरीचा बेि के ला. गोसर्िंदचे जेर्ण झाल्यार्ुळे बाळला डु लकी लागली. दोनिासािंची
र्ार्कु िी झाल्यार्र हनशाने चिा ठे र्ून घरच्या सर्ाांची ख्य्लीखुशाली हर्चारली. बाळने सार्काश
हर्र्य काढला. आक्का आिा आईबाबा राहिले नािीि. घराची सर्व जबाबदारी र्ाझ्यार्रच आिे.
आिा बाबािंच्या निंिर उत्पन पण खूप कर्ी झाली आिे. र्ी हनर्ृत्तीच्या जर्ळ आलो आिे.
आईबाबािंनी िुम्िा हिन्िी बहिणींना प्रत्येकी दोन लाख रूपये र्ाझ्याच सािंगण्यार्रून कदले िोिे.
िुम्िी हिन्िी बहिणी नेिर्ी सुखी रिाव्याि अशी आर्च्या चारी भार्ािंची इच्छा आिे. िुम्िी
हिघींनी दरर्र्ी गणपिी उत्सर्, र्िालक्ष्र्ी पूजा, आहण कदर्ाळीि कु टुिंबासिीि िक्काने
र्ािेरपणाला घरी नक्की नक्की यायचे आिे, देर्ाच्या कृ पेने आहण आईबाबािंच्या आशीर्ावदाने िुम्िी
हिघी बहिणी आनिंदाि सुखाि आिाि. फक्त आर्च्या सर्व भार्ािंची हर्निंिी िुझ्या र् दाजींना आिे,
िी म्िणजे र्हडलोपार्जवि र्ाडा ककिं र्ा घरार्ध्ये िीघींना हिस्सा स्र्ेच्छेने नको असे हलहून द्यार्े
लागेल. घर िुर्च्या हिघींचे पण पहिल्यासारखेच रिाणार आिे, िुर्चे नेिर्ीच स्र्ागि असेल.
कागदोपत्री आर्शक्यिा असल्याने िुम्िाला स्र्ािरी करार्ीच लागणार आिे. अरे दादा इिक्या
स्पष्टीकरणाची काय गरज. आपण रक्ताचे भाऊबहिणी आिोि. र्ाझी खात्री आिे िुम्िी आम्िा
हिन्िी बहिणींना कधीच अिंिर देणार नािी. र्ाझे िे कधीच हर्रोध करणार नािी. सािंग िुला
पाहिजे हिथे र्ी सिी करून देिे. बाळने िळू च बैग र्धून बरोबर आणलेले कागदाचे र्ेटोळे बािेर
काढले. चष्र्ा लाऊन हनश्याच्या नार्ाचे र्ालर्त्ता िक्क सोडि असल्याचे प्रिीज्ञापत्र र् पेन देऊन
म्िणाला आईबाबािंच्या आशीर्ावदाने िुला कािी कर्ी पडणार नािी. हनशाने सिी के ली. दाजी
घरी सायिंकाळी येण्याची र्ाटिी न पिािा बाळ परिीच्या प्रर्ासाला हनघाला.
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जर्ळ जर्ळ उपरोक्त सिंभार्णासारखेच सिंभार्ण करून बाळला उरलेल्या दोघींची सिी
घेण्याि कािीिी अडचण आली नािी. चारी भाऊ, चारी जार्ा िॉलर्ध्ये गिंभीरपणे बसले िोिे.
कु टुिंबप्रर्ुख नात्याने बाळने सूत्र आपल्या िािी घेिली. बाळ आपल्या पत्नी बरोबर गुरुजींच्या
हिशोबाच्या नोंद र्या घेऊन बसला र् बोलायला सुरर्ाि के ली. र्ाड्याचा प्रश्न र्ी सोडर्ला
आिे. आिा आपण चारच र्ाटे करीि आिोि. हनशा, कला, र् र्ाया यािंनी र्ाड्यार्रचा िक्क
स्र्खुशीने सोडला आिे. र्ेगर्ेगळ्या बैकेि बाबािंनी आईच्या नार्ार्र साधारण दिा लाख रुपये
ठे र्ले िोिे. र्ी बाबािंना सािंगून त्यािंच्या र्ृत्यूच्या आठ कदर्स आधी सर्व रक्कर् काढू न घरािल्या
हिजोरीि ठे र्ायला सािंहगिले िोिे. कारण त्यािंना र्ी र्ुिंबईला कल्याण र्ध्ये सगळ्यािंसाठी चार
प्लॉट घेऊन बिंगले बािंधायचे सुचर्ले िोिे. त्याप्रर्ाणे त्यािंनी के ले. िी रक्कर् आपण सगळे सारखे
र्ाटून घेणार आिोि. पण उर्ेश र् बाबाने याि सुधारणा सुचर्ली की हनशािाई, कलािाई र्
र्ायािाईला पण आपण या पैश्याि सर्ान र्ाट देऊ. बाबाच्या बायकोने सगळ्यािंच्या िािाि
चिाचा कप कदला. बाळने उसासा घेिला. अरे र्ेड्यािंनो, िुम्िाला कोणालाच र्ाहििी नसणार,
आईबाबािंनी त्यािंना आधीच प्रत्येकी दोन लाख रुपये आपल्या सगळ्यािंच्या नकळि कदले आिेि.
आिा त्यािंना कािीिी देण्याची गरज नािी. आपल्याला हर्ळालेल्या हिस्यािून प्रत्येकाने बहिणींना
जरूर र्दि करार्ी त्याला कोणाचेिी आडकाठी बिंधन नािी. सगळ्यािंचा हर्रोध सिंपला िोिा.
आिा बाळच्या पत्नीने बोलायला सुरर्ाि के ली. सासऱ्यािंनी त्यािंच्या र्ृत्यूपूर्ी प्रत्येक र्ुलाच्या
नार्ाने र्ेगर्ेगळ्या िारखािंना पोष्टािून र्ेगर्ेगळ्या रकर्ािंचे राष्टीय बचि पत्र काढू न ठे र्ले आिेि.
त्याची नोंद या र्िी र्ध्ये के लेली आिे. प्रत्येकाच्या नार्ाने अिंदाजे दिा लाखािंचे राष्टीय बचि पत्र
आिेि िे या नोंदी प्रर्ाणे प्रत्येकाने आपल्या िाब्याि घ्या. राहिले घरािील सोन्याचे, चािंदीचे
दाहगने, भािंडे, ईत्यादीचे र्ाटप आिा आपण करणार आिोि. उर्ेश र् बाबा अचानक बैठकीिून
उठले. बहिणींनी काय घोडे र्ारले आिे. आईबाबािंचे सगळ्यािंर्र सारखेच प्रेर् िोिे. घरासाठी
हिघींनी जीर्ापाड कष्ट उपसल्याचे आम्िी डोळ्यािंनी बहघिले आिे. आईबाबािं असिे िर
त्यािंच्यार्र अन्याय िोऊ दीला नसिा.
सोने, चािंदी दाहगने र् भािंडे याि हिन्िी बहिणींना सर्ान हिस्सा द्यायला पाहिजे असे
ठणकार्ून सािंगि दोघािंनी र्िंकदराकडे जाण्यास प्रारिं भ के ला.

कालचक्र अहर्रि कफरिच िोिे. र्ाझ्या र् सौ. च्या र्ृत्यू निंिरच्या अहस्ित्र्ाला कािी अिंि
नसार्ा. घडणार्या सर्व घटनािंची फक्त जाणीर् िोि िोिी. हिन्िी र्ुलीर्र िोि असलेल्या
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अन्यायार्ुळे र्ेदना िोि िोत्या, उर्ेश र् बाबाच्या बहिणींबददल च्या भार्ना सर्जून सर्ाधान
र्ाटले, िसेच बाळ र् अहनर्ेशचे र्ागणे दु:खदायक िोिे. काळानुसार प्रत्येकजण र्याने र्ाढि
िोिे. र्य र्ाढिे िसे र्नोर्ृिीि चािंगला बदल िोईलच अशी खात्री नसिे. र्ुलािंच्या सुखासाठी
आम्िी पिीपत्नीने ककिी कष्ट उपसले िोिे याची जाणीर् हिन्िी र्ुली सोडू न कोणालाच नव्ििी
याचे दु:ख िोिे.

एक कदर्स सकाळी बाबा, सुनबाई, दोन्िी नािू ररिािून सप्तशिंगी देर्ीच्या दशवनाला
र्णीला चालले िोिे. सर्ोरून एक ररकार्ा रक जोराि आला, ररिाला जोरदार धडक बसली,
ररिा ५० फु ट फरफटि जाऊन र्ोठ्या सचिंचेच्या झाडार्र आदळली. सगळे च सिंपले िोिे. ररिा
चालकासिीि चौघािंचे र्ृिदेि असिंख्य िुकडे िोऊन रस्त्यार्र हर्खुरले िोिे. रस्त्यार्र र्ािनािंची
र्दवळ कर्ीच िोिी. परिं िु अपघािाची दखल घेण्याचे सौजन्य कोणीच दाखर्ले नािी. जर्ळच्या
गार्ािील गार्करी जर्ले. पोलीस स्टेशनला फोन करून अपघािाची र्ाहििी कदली. रकचालक
पळू न गेला िोिा. पोलीस जर्ले. पिंचनार्ा झाला. िीन अॅम्बुलिंस िािडीने आल्या. र्ृिदेि घेऊन
अॅम्बुलिंस सायरन र्ाजर्ि घरापाशी आल्या. घरािील कु टुिंबाच्या दु:खाला पारार्र नव्ििा.
गल्लीिील, गार्ािील सगळे च लोक जर्ले. एकाच र्ेळी एकाच कु टुिंबािील चार अथी
उचलल्या गेल्या. सगळ्या रहिर्ाशािंनी एकोपा दाखर्ि सर्व स्र्शान हर्धी शात्रोक्त करून घेिले.
आम्िी घरासर्ोरील झाडार्र बसून सर्व प्रकार हनर्र्वकारपणे बघि िोिो. सुख, दु;खा
सारख्या भार्नािंचा हनचरा झाला िोिा. आनिंद,, राग, र्ेदना, जाणर्ण्याची हस्थिी राहिली
नव्ििी. गोपू काकािंचे अहस्ित्र् बाजूच्या झाडार्र हर्सार्ले िोिे. काशीला िीथवयात्रेला गेले िेव्िा
हिथेच त्यािंचा अपघािी गिंगेि बुडून र्ृत्यू झाला िोिा. आिा आपल्या सािंत्र्नाला कोण येणार
असा प्रश्नच नािी कारण िशी गरज पण नािी, गोपू काकाने जर्ळच्या फािंदीर्र येउन् बसि
बोलायला सुरर्ाि के ली. र्ोि पाप्ती, र्ृत्यूनिंिरचे जीर्न, पुनजवन्र् िा सगळा भिंपकपणाच असार्ा
असे र्लाच नािी िर र्ाझ्या अनेक हर्त्रानापण र्ाटि िोिे. गुरुजी िुला काय र्ाटिे? िे सर्व खरे
असले िर आिा आपल्याला पुनजवन्र् हर्ळणार का? पुनजवन्र् न हर्ळालेले ककिीिरी आत्र्े
आसपास कफरिािंना जाणर्िाि. आत्ताचे बाबाच्या एकाच र्ेळी सर्व कु टुिंबाच्या र्ृत्यूचे उदािरण
घे त्यािंना पुनजवन्र् िर्ळणार, र्ृत्यू लोकाि भटकणार की पुढची गिी हर्ळणार? या अर्स्था िे
पररर्िवन कसे िोिे? सार्ान्य र्ाणूस जन्र्आहण र्ृत्यू या दोनच घटना शाश्वि र्ानिो, यार्धील
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अिंिर िेच र्ानर्ी जीर्न. यानिंिर काय िोि असेल या फिं दाि कोणी पड्ि नािी. अनेकािंचा यार्र
हर्श्वासच नािी.

आिा र्ला सािंग गोपू िुझा पण जीहर्िपणी या गोष्टीर्र हर्श्वास नव्ििाच ना? यासारख्या
अनेक हर्र्यािंचे अभ्यासाचे ग्रिंथ आजोबािंच्या सिंग्रिी िोिे. र्ी अनेक ग्रिंथाचे र्ाचन के ले आिे. जन्र्
कोणाच्या पोटी िोईल, कधी िोईल, कु ठल्या गार्ाि, राज्याि, अथर्ा देशाि/परदेशाि िोईल,
जन्र्ा निंिर कन्या असू र्ा पुत्र, अश्या अनेक गोष्टीर्र जसे कोणाचेिी किं रोल नािी त्याच प्रर्ाणे,
र्ृत्यू र्रपण कोणाचे िी किं रोल नािी. र्ृत्यू कु ठल्या र्याि येईल, कु ठल्या कारणािंनी येईल, कु ठल्या
जागी येईल याबद्दल र्ानर् नेिर्ीच अिंधाराि असिो. आपला कधीिरी र्ृत्यू िोणार आिे, िा
हर्चार स्र्प्ाि सुद्धा करण्यास र्ानर् घाबरि असिो, त्यार्ुळे र्नुष्य जीर्नाि शाश्वि असणार्या
या गोष्टीकडे दुलवि करिो. िळू िळू र्ृत्यूला घाबरे नासा िोिो. सुखी िोण्याच्या िर्सिं म्िणजे
र्ृगजळाच्या र्ागे लागिो. जास्िीिजास्ि पैसे/धन/सिंपत्ती हर्ळर्णे र्ग कु ठल्यािी र्ागाांनी असो
जीर्नाचे अिंहिर् ध्येय सर्जिो, त्यासाठी नािीगोिी हर्सरिो, र् सत्याचे ज्ञान िोण्यासाठी
७०/८० र्र्ावचे र्य कर्ी पडिे. आिा र्ी िुझ्या एकएका शिंकेचे हनरसन करिो.

र्ृत्यू लोकािील अहस्ित्र् िे थोड्याच काळापुरिे र्यावकदि असिे. र्ानर्ी जीर्नाि अनेक
गोष्टीर्ध्ये जीर् अडकलेल्या असिो. जसे पत्नी र्ध्ये, र्ुलािंचे हशिन, लग्नकायव, स्थार्र, जिंगर्
र्ालर्त्ता, नािर्िंडे, लग्न झालेल्या पण सिंसाराि सुखीनसलेल्या र्ुली, स्र्ाि:िाची अपूणव
राहिलेली इच्छा, जसे खूप पैस,े शेिीर्ाडी, जर्ीनजुर्ला, बिंगला, कार, नोकरीि प्रर्ोशन. िसेच
िुम्िाला कोणी फसर्ले असेल अथर्ा िुम्िी कु णाला फसर्ले असेल िर िी शाश्वि र्लये िुर्च्या
भोर्िी घुटर्ळि असिाि. र्नुष्य जीर्नाि कशार्रिी के लेले कु ठल्यािी कारणाने के लेले अहि
प्रेर्, िसेच कोणाशीिी कु ठल्यािी कारणािंनी के लेली दुष्र्नी िे अडचणीचे ठरिे. या प्रकारच्या सर्व
भार्नािं पासून र्ुक्त िोि नािी िोपयांि र्ृत्यू लोकाि भरकटार्े लागिे. थोडक्याि सिंसार करार्ा
नेटका, असे म्िणिाि. सिंसारािील सर्वच जबाबदाऱ्या जसे र्ुलािंचे हशिण, नोकरी अथर्ा त्यािंना
उपजीहर्के चे साधन उपलब्ध करून देण,े त्यािंचे लग्नकायव, कु टुिंबाला अचानक उद्भर्लेल्या सिंकटािंना
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िोंड देण्यास र्दि करणे, भहर्ष्यािील अनपेहिि अडचणींसाठी पुरेशा पैश्याची िरिूद करून
ठे र्णे. त्यानिंिर स्र्ि:िाला सिंसाररक जबाबदारीिून िळू िळू र्ुक्त करून घेणे गरजेचे आिे. अर्घड
असले िरी आर्श्यक आिे. अचानक येणाऱ्या र्ृत्यूला सार्ोरे जाण्या आधी, कु ठलीिी अपूणव
राहिलेली जबाबदारी, भार्भार्ना, राग, लोभ, िीव्र स्र्रुपाचे र्िभेद, टोकाची दुष्र्नी इत्यादी
गोष्टीचा त्याग करण्याि यश हर्ळर्लेच पाहिजे. सिंसाराि राहून सिंसारापासून अहलप्तिा ठे र्िा
आली पाहिजे. यासाठी पूर्ी र्ानप्रस्थाश्रर्ाची कल्पना िोिी. आिा र्नाि जाणे शक्य नसले िरी
घराि राहून सर्व सिंसाररक व्यर्िारापासून अहलप्त रािणे शक्य आिे. त्यानिंिर सिंन्यास. सिंन्यास
घेिेर्ेळी जे सिंस्कार करण्याि येिात्त त्याि र् र्ृि शरीरार्र करण्याि येणाऱ्या सिंस्काराि बरे च
साम्य आिे. सिंन्यास घेिल्या निंिर िी व्यक्ती पररर्ारासाठी एकप्रकारे र्ृि घोहर्ि के ली जािे, त्या
व्यक्तीने आपले उर्वररि जीर्न आत्र्ज्ञानासाठी, सर्ाजकल्याणासाठी व्यिीि करणे अपेहिि आिे.
याि यशस्र्ी झाले िर र्ृत्यू लोकाि फार काळ भटकि रिार्े लागि नािी. पुढची गिी हर्ळण्यास
अडचणी येि नािीि. र्नापासून के लेली देर्पूजा, िररनार्ाचा अखिंड जप, िीथवयात्रा करि
राहिल्यास सिंसाराि राहून अहलप्त रिािा येईल. पण याि एकाग्रिा असली पाहिजे, अन्यथा आपण
कीिी धार्र्वक र्ृत्तीचे आिोि िे लोकािंना कळार्े म्िणून याचा उपयोग करिाि, जे हनष्फळ ठरिे.
एकािंिाि बसून आसपास घडि असलेल्या घटनािंना हर्सरून उलटसुलट र्नाि येि असलेल् या
हर्चारािंच्या प्रर्ािाला भक्तीर्ध्ये पररर्िीि के ल्यासच उच्चिर् साध्य हर्ळर्ण्याि यश हर्ळिे.

आपल्या धर्ाविचा पुनजवन्र्ार्र हर्श्वास आिे. र्ृत्यू लोकािून पुढची गिी लाभलेले
भाग्यर्ानच. त्यािंना पुनजवन्र्ाच्या फे र्यािून र्ुक्तिा हर्ळिे, परिं िु अनिंि काळ जे आत्र्े र्ृत्यू
लोकाि भरकटि असिाि त्यािंना पुनजवन्र् हर्ळिो. याचे अनेक दाखले उपलब्ध आिेि. पुनजवन्र्
हर्ळणे र्नुष्य जीर्नािील सुखदु:खाचे, अनुभर् पुन्िा घेणे. जसे परीिेि नापास झाल्यार्र परि
त्याच यत्तेिील अभ्यास परि र्र्वभर पुन्िा करणे. पुनजवन्र्ाच्या फे र्यािून र्ुक्तिा हर्ळर्ण्यासाठी
सििंदू धर्ावि भक्ती र्ागव सािंहगिला आिे.
गुरुजी िुझा सििंदध
ु र्ावचा खूपच गाढा अभ्यास आिे. गोपू काकािंना गप्प बसर्े ना.
किावकरहर्िा परर्ेश्वरच असिो म्िणिािना, र्ग िो सगळ्यानकडू न चािंगलेच कायव िोईल अशी
बुद्धी सर्ाांना का देि नािी, िसे झाल्यास पाप, दुभुवद्धी सारखे हर्कार र्नुष्य जीर्नाि येणारच
नािीि. र्ृत्यूनिंिरचे जीर्न असणारच नािी. िुला काय र्ाटिे गुरुजी या कल्पनेर्र. र्ेळ काळाचे
कािीिी बिंधन नसल्यार्ुळे, िसेच बोलून थकण्याचा प्रश्नच नसल्याने गुरुजींनी ऊत्सािाने
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बोलण्यास सुरुर्ाि के ली. परर्ेश्वराने र्ानर्ाला जन्र् कदला, आत्र्ा, शरीर कदले, बुद्धी कदली, पण
त्याचा र्ापर कसा करार्ा िे र्ानर्ाच्याच अखत्यारीि ठे र्ले. र्ानर्ाचा र्ृत्यू िोणे अटळ ठे र्ले.
आिा परर्ेश्वराने इिके कािी कदले, पण बुद्धीचा र्ापर र्ानर्ाने योग्य प्रकारे के ला नािी िर
त्याचे पररणार् त्याला भोगार्ेच लागिाि. सन्र्ागावने, िारिम्याने, सहिर्ेक्तेने बुद्धीचा र्ापर
करून र्ानर्पुनजवन्र्ा पासून र्ुक्ती हर्ळऊ शकिो, नव्िे िे त्याचे जीर्नाचे अिंहिर् ध्येयच
असायला पाहिजे, र्ोि, र्ाया, ईरशा, या भार्ना बुद्धीर्र र्चवस्र् हर्ळर्िाि, िर्ी िोिाि,
सारासार हर्चार करण्याची र्ृत्ती नष्ट िोिे, िहणक र्ोिाच्या र्ृगजळा र्ागे धार्ण्याि जीर्न
सिंपून जािे, दुसर्यार्र कु रघोडी करण्यािच र्ृत्यू कधी गाठिो सर्जिच नािी.

कालचक्र आपल्या गिीने अखिंड कफरिच िोिे. रोजची जन्र् र्ृत्यूची प्रकक्रया चालूच िोिी.
स्र्शानाि शर् पोिचर्ले जाि िोिे. जर्लेले लोक स्र्शानभूर्ीि स्र्शानर्ैराग्याने िणभर
र्ोिर्ाया पासून अहलप्त िोि िोिे. घरी जाऊन आिंघोळ के ली की परि रोजच्या व्यार्िारीक
जगाि बुडून जाि िोिे. सुखाच्या प्रत्येकाच्या कल्पना आपापल्या सोईनुसार र्ेगर्ेगळ्या असिाि.
सुख िे प्रत्यिाि न कदसणारी र् अहस्ित्र्ाि नसलेली बरीसची काल्पहनक र्ैचारीक पािळी आिे.
त्यापयांि कोणी कधीच पोिचलेला नािी पोिचण्याची शक्यिािी नािी कारण िी काल्पहनक
हस्थिी आिे. र्ाणूस हर्चार करिो उद्या र्ाझाकडे रे डीओ असेल र्ग र्ी सुखी िोईल,
र्ोटारसायकल, टीव्िी, घरबिंगला, चािंगली बँक हशल्लक, चािंगली बायको, घराण्याचे नार्
काढणारे र्ुले /र्ुली, चारचाकी गाडी, घराि AC, र्ग र्ी सुखी िोईल, िसेच र्ोठी लॉटरी
लागली, र्ी र्ोठा अहधकारी झालो, डॉक्टर, र्कील, झालो, ककर्ा आर्दार खासदार झालो,
एकटाच र्ारस राहून सगळी सिंपप्ती फक्त र्लाच िर्ळाली िर, असे अनेक जर, िर असिाि. जे
कधीच पूणव िोि नािीि, जरी सगळे हर्ळाले असे िणभर र्ानले, िरी कोठे िरी, कािीिरी राहूनच
जािे अन सुखी िोण्याचे स्र्प्च राििे. सुख िे र्ानण्यार्रच अर्लिंबून असिे. म्िणून र्ाणसाने
नेिर्ी अल्पसिंिुष्ट रिार्े का? िर हनहशिच नािी, आपापल्या व्यर्सायाि, नोकरीि, िन, र्न,
धन ओिून प्रार्ाहणकपणे हनयोहजि कार् करार्े. जीहर्ि असे पयांि अहर्रि कर्व करीि रािणे िी
पण उच्चिर् परर्ेश्वर पूजाच आिे. सर्व योग साधनािंर्ध्ये कर्वयोगाला सर्व श्रेष्ठ स्थान आिे. आपले
कर्व अखिंडीि प्रार्ाहणकपणे करीि रािणे िाच कर्वयोग. कर्वयोगाि सुद्धा अडचणी येणारच,
त्यार्र र्ाि के ली पाहिजे. गायकाने िनर्नाने गार्े, कलाकाराने कलेि जीर् ओिार्ा, हशिकाने,
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डॉक्टरािंनी िसेच सर्ाजािील प्रत्येक घटकाने र्नापासून सर्ाजसेर्ा सर्जून कार् करार्े असे
लोकािंना र्ाटि असले िरी आज अनेक कारणािंनी िसे िोिािंना कदसि नािी.

घरार्ोरील सर्वच झाडे सरकारने रस्िा रुिं दीकरणासाठी काढू न टाकले िोिे. र्ी, सौ. र् गोपू
सर्ोरच्या उिं च पाण्याच्या टाकीर्र हर्सार्लो िोिो. पिाटे चार र्ाजिा उर्ेश उठला कपडे के ले,
कोणालािी कािीिी न सािंगिा एक सुटके स बािेर गेला िो घरी परि कधीच आला नािी.
सगळीकडे शोधाशोध झाली. पोलीस स्टेशनला िरर्ला म्िणून नोंद झाली. कािीिी उपयोग
झाला नािी. कायद्याने ७ र्र्ाव निंिर र्ृि घोहर्ि के ले गेल.े र्ुलािंनी आिा र्याची साठी पण
ओलािंडली िोिी. र्ाडा ओस पडला िोिा. रार्र्िंकदराकडे पूणव दुलि
व झाले िोिे. र्ोठ्या र्ुलीला
टी. बी., दुसऱ्या र्ुलीची ओपन िाटव सजवरी झाली िोटी. हिसऱ्या र्ुलीला अधाांगर्ायूचा झटका
आला िोिा. र्याच्या साठी निंिर उिारर्याि या सिंकटािंना सार्ोरे जार्ेच लागिे. अशा
पररहस्थिीि बाबाच्या सर्व कु टुिंबाच्या र्ृिच्ु या १२ रा र्र्ावनिंिर एक कदर्स िीनिी र्ुलींना
स्पीडपोस्टाने कोटावच्या नोटीसी हर्ळाल्या. बाबाच्या कु टुिंबािील सर्ाांचा अपघािी र्ृत्यू िोऊन
बारा र्र्व झाली िोिी. बारा र्र्ाव निंिर कािीिरी दुष्ट िेिूने आिा आर्चे र्ोठे बिंधू यािंनी बाबाच्या
सिंपत्तीचे सर्व भाऊच फक्त कायेशीर र्ारसदार असून िसे कोटावि र्ारसदार आदेशासाठी अजर्
के ला िोिा.
बिीणीनी पूर्ीच िक्क सोडला असल्याचे पुरार्े देऊन, त्यािंचा आिा बाबाच्या सिंपत्तीि
कािीच िक्क नसल्याचे अजावि हलहिले िोिे. सौ. च्या रागाला पारार्ारच राहिला नािी. र्ी
जीहर्ि असिे िर र्ुलींर्र कधीच अन्याय िोऊ कदला नसिा. हिन्िी र्ुली र्ृत्यूच्या दाराि िोत्या.
कोणालाच आईबाबािंच्या सिंपत्तीिून एक पैशाचीिी अपेिा कधीच नव्ििी. पण या र्याि
हिघींच्या कु टुिंबाला र्ानहसक त्रास िोि िोिा. र्ाझे िे र्ाझे आिेच पण िुझे िे पण र्ाझेच आिे
िी र्ृत्ती आर्च्या र्ुलािंची झाली िोिी. कोटावने रे कॉडवर्र िीन बहिणींची नोंद पाहून त्यािंना सर्न्स
काढले. र्ुलार्ुलींचा र्हडलािंच्या सिंपत्तीर्र लग्न झाल्यार्र सुद्धा सर्ान अहधकार कायद्याने कदला
आिे. भारिािील सर्वच कायदे नागररकािंच्या िक्काच्या सौरिणासाठी, फायद्यासाठीच बनर्ले
आिेि, पण त्याच्या अिंबलबजार्णी नीट िोि आिे की नािी याचा कोणीच हर्चार करि नािी िी
खिंि आिे. बहिणींचे म्िणणे प्रत्यि ऐकल्याहशर्ाय र्ारसा िक्क ठरर्िा येणार नािी अशी
आदरणीय कोटावने नोंद के ली.
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काय म्िणार्े या प्रकारच्या नीचिर् भाऊबिंदकीला. आर्च्या दोघािंच्या र्ृत्यूनिंिर कोणी
एकािी र्ुलािंनी बहिणींची हर्चारपूस के ली नािी. सुखाि िर सोडा दु:खाि सुद्धासाथ हर्चारपूस
के ली नािी. आर्ची खात्री आिे, र्ुलींच्या जर्ळ बसून प्रेर्ाने, कौिुकाने हर्चारपूस करून, त्यािंनी
बाबाच्या सिंपत्तीिील िक्क सोडू न देण्याचे नम्रपणे सािंहगिले असिे िर हिघींनी कािीिी न र्ाचिा
एका िणाि सिी करून कदली असिी, जशी फार र्र्ावपूर्ी सौ. च्या र्ृत्यू निंिर कािीिी न र्ाचिा
त्यािंनी सया के ल्या िोत्या.

आर्चे पिीपत्नी चे दुभावग्यच की र्ृत्यू लोकािून पुढची गिी हर्ळाली नािी. कु ठे िरी
र्ुलािंर्र योग्य सिंस्कार देण्याि कर्ी पडलो. र्नुष्य जन्र् साथवकी की लागणे भाग्यािच असार्े
लागिे. भाऊबिंदकीचा शापच आर्च्या घराण्याला असार्ा. भाऊबिंदकीर्ुळे कोणीिी सुखी िोऊ
शकि नािी िे सत्य पुढच्या हपढीला कळलेच पाहिजे. र्ानर्ाचे अर्घे ८० िे १०० र्र्ावचे आऊष्य.
र्याचे २५ र्र्ाव पयांि हशिण, शरीर कर्ार्णे, निंिर नोकरी अथर्ा व्यर्साय, किवबगारी
दाखर्ण्याचे र्य, र्याचे ३५ सी िे ६० पयांि जीर्नािील उत्कर्ावचा काळ. िा सगळा अर्धी
स्र्िाचे िीि सचिंिण्याि त्यासाठी प्रयत्नाि खचव के ला िर दुसऱ्याचे अहिि, दुश्वास, कपट करण्यास
र्ेळच हर्ळणार नािी. स्र्ि:िाची र्ानहसकिा अभाहधि रािील. कु टुिंबाला सुखाि ठे र्ण्याि यश
हर्ळे ल. भाऊबिंदकीचे दुष्पररणार् निंिर पुढच्या हपढीला भोगार्े लागिाि. ज्या घराण्याि जर्ीन,
जुर्ला, स्थार्र, जिंगर् ईस्टेट आिे िेथे भाऊबिंदकीला जािीपािीचे बिंधन नसिे. िी कीड सर्ाजाने
प्रयत्न पूर्क
व जबाबदारीने नष्ट के ली पाहिजे. ज्या घराण्याि उपरोक्त कािीच कारण नसिे, िेथे
पण कािीिी कारणा हशर्ाय भाऊबिंदकी बघायला हर्ळिे िी सगळ्याि र्ी हुशार, बुहद्धर्ान,
श्रीर्िंि, र्ोठा, याप्रकारच्या भार्नान्र्ुळेच. एकाच कु टुिंबािील व्यक्ती र्ेगर्ेगळ राििाि. एकत्र
कु टुिंब पद्धिी दुर्र्वळ झाली आिे. कु टुिंबाि सुसिंर्ाद नसिो, र्र्वनुर्र्व एकर्ेकािंचे िोंडिी बहघिली
जाि नािी.
पुढची हपढीिील र्ूले एकर्ेकािंना ओळखिपण नािी. सुसिंर्ाद, सिर्ासच्या अभार्ी जन्र्,
र्ृत्यू, सणर्ार प्रसिंगीिी एकत्र जर्णे नसिे. कॉम्र्ुहनके शन ग्याप नािी नष्ट करिो.
िेल्दी सर्ाज बनर्ण्यासाठी हपढीजाि चालि आलेल्या भाऊबिंदकीचे सर्ूळ उच्याटन के ले
पाहिजे. िी र्ृत्ती दशवर्िे र्ाझे िे र्ाझे िुझे िे पण र्ाझेच.
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गोपू काकािंनी झाडाभोर्िी कर्ीिकर्ी ५० चकरा र्ारल्या. गुरुजींचे स्र्गि त्यािंच्या
लिाि आले िोिे. कर्व योगाचे र्ित्र् असाधारण िोिे. फक्त हर्चार करण्याशीर्ाय दुसरे कािीिी
करण्यास र्ृिात्र्ा असर्थव असिो. सर्ाज पररर्िवनाची गरज आिे. िी गोष्ट अनेकािंच्या िोंडू न
कानार्रून गेली िोिी. काय असिे िे नेर्के सर्ाज पररर्िवन? र्ानर्ाच्या अहिर्ेगाने िोणार्या
प्रगिी बरोबरच, भौहिक सुखाि प्रचिंड र्ेगाने िोि असलेले र्ानहसक बदल. र्ानर्ाला आस्त्र्क
सूखापेिा भौहिक सुखाचे असलेले नैसर्गवक आकर्वण. िे अनेक कारणािंपैकी दु:खाचे चे एक
र्ित्र्ाचे कारण. नाण्याला जश्या दोन बाजू असिाि िसे सुख आहण दु:ख एकाच नाण्याच्या दोन
बाजू आिेि. जसे खूप उनािून चालल्या निंिर झाडाच्या छोट्याशा सार्लीचे र्ित्र् कळिे,
िसेच अनेक दु:ख सिन के ल्यार्र सुखाची एक झळक स्र्गवसुखाचा आनिंद देऊन जािे.
कािीिी कारणाने दु:ख भोगायला लागार्े असे कोणालाच र्ाटि नसिे. िे अपररिायवच असिे.
खूप कािी हर्ळर्ण्याची अर्यावद िार् र्नुश्याला सोडर्ि नािी. पररणार्ी हजिके सुख पदरी
पडायला पाहिजे हििके हर्ळिच नािी. अपेिाभिंगाने दु:खाची सुरर्ाि िोिे.
सिंसारािील नािे सिंबिंध, सर्ाजािील हर्त्र, पररर्ार, व्यार्साईक सम्बिंध, यािंच्याकडू न
अपेिािंचे ओझे डोक्यार्र र्ृत्यू पयांि र्ागर्ले जािे. या प्रकारच्या दुःखाला अिंि नसिो. गुरुजी िू
जाणकार िोिास. र्ृत्यू लोकािून कधी सुटका िोईल र्ाहिि नािी. िो पयांि िुझे हर्चार कळार्ेि.
िुझ्या पररर्ारािील सदस्यािंच्या अनिंि दु:खद घटनािंना पूणवहर्रार् हर्ळे ल असे र्ाटि नािी.

अरे गोप्या पहिल्या यापासून िुला असलेली कु ठल्यािी र्ादहर्र्ादाची फार आर्ड. र्ृत्यू
निंिरिी िशीच कायर् कदसिे आिे. आर्च्या र्ोठ्या र्ुलाने बाबाची सिंपत्ती लाटण्याच्या र्ागावि
कोटावच्या न्याय्य भुहर्के र्ुळे अडचणी हनर्ावण िोि असल्याचे जाणर्ि आिे. कालचक्राचा र्ेग
कर्ी झाला कारे बाबा? र्ानर्ी जीर्नाि अनेक हस्थत्यिंिरे िोि असिािंना आपण र्ात्र अहस्थर
असल्यासारखे र्ाटिे. िू उपहस्थि के लेल्या हर्र्यार्र बोलिो. जसे जन्र्, र्ृत्यू या अटळ घटना
िसेच साित्याने पररर्िवन िोणे आर्श्यक पण आिे. पररर्िवनानेच र्ानर्ाची प्रगिी िोि आिे.
र्ानर्ाने प्रगिीला सार्ोरे जाणेच शिाणपणाचे आिे. हर्रोध करणे र्ूखप
व णाचे ठरे ल. आधुहनक
प्रगिीला सार्ोरे जाि असिािंना आपल्या र्ुळ सिंकृिीला हर्सरू नये. िरच र्ानहसक हस्थरिा
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लाभेल. आधुहनक प्रगिीर्ुळे उपलब्ध असलेल्या आधुहनक सर्ाजाि सुखी िोिा येईल. फारच
साधे गहणि आिे गोप्या. सर्ाजाि अत्यिंि र्ेगाने िोणारे बदलार्ुळे आपल्या र्ैयहक्तक जीर्नाि
थोड्याफार प्रर्ाणाि बदल िोणारच. पण त्याचा अििरे क निोऊदेणे र्ाणसाच्याच िािाि आिे.
हशिणाला र्ित्र् देऊ नका, घरािील र्डील र्िंडळींचा आदर करू नका, त्यािंचा सल्ला दुलवहिि
करा, चािंगली सिंगि धरूनका, रोज नशापाणी करा, आजारी र्ाणसािंची सेर्ा करू नका, पिीपत्नीने
एकर्िाने सिंसार करून र्ुलाबाळािंचे सिंगोपन करू नका, कर्ी र्याि, कर्ी श्रर्ाि जास्िि जास्ि,
अथर्ा कािीिी श्रर् न करिाच पैशाचे आयिे गाठोडे हर्ळार्े, असे कु ठलेिी व्यर्िार प्रगिीशील
सर्ाजाला, जािीला, धर्ावला अपेहिि नािीि. हशिण नम्र भार् हशकर्िो आहण अहिपैसा
अर्ास्िर् स्र्ाहभर्ानाला जन्र् देिो, ईगो हनर्ावण िोिो, त्याचा कधीच अिंि नसिो. पररणार्ी
र्नुष्य अहस्थर, चिंचल स्र्भार्ाचा बनिो. छोट्या, छोट्या सुखाच्या िणापासून र्िंचीि िोिो.
याचे खापर आईर्हिलािंनी चािंगले सिंस्कार कदले नािीि याला देिो. पण त्यािंनी कदलेल्या र्ागवदशवना
प्रर्ाणे जीर्नाि आपण र्ाटचाल करीि आिोि का?
या प्रश्नाला उत्तर नसिे.

िे बघ बाळचा र्ुलगा हनशाच्या र्ुलाला घेऊन कु ठे चालला आिे? अरे िो िर हलकर बार.
हबयरचे सेर्न चालले कदसिे. पैसा िर बापाच्या बापाचाच खचव िोि आिे. र्ाईट सर्ई हशकर्िो
आिे. िजिें द्रला हर्ील नािीि, आपलेपणासाठी भुकेला आिे. त्याचा गैरफायदा घेिािंना कदसि
आिे. र्ोबाईलर्र सारखे कु णाशी िरी बोलि आिेि. हबयरची ओडेर ररपीट के लेली आिे. कु णाची
िरी र्ाट पिाि आिेि. िो पिा सर्ोरून उर्ेशचा र्ुलगा जीर्न येि आिे. आिा हिघािंची बैठक
रिं गिदार बनली आिे. श्रीर्िंिी र्ोक पुरे करण्याि धन्यिा र्ानली जाि आिे. असे ककिी कदर्स
चालले आिे देर् जाणे?
हर्ना पररश्रर् हर्ळालेले पैसे खचव करण्याि दु:ख िे काय असणार बरे ?

गोपीकाका हचिना र्ध्ये र्ग्न िोिे. गुरुजी िू हजर्िंि असिाना फारर्ोठी चूक के लेली आिेस.
एर्ढी र्ोठी सिंपत्ती िू र् र्हिनीनी जीर्ापाड कष्ट करून पुढच्या हपढीच्या भहर्श्याची िरिूद
म्िणून करून ठे र्ली. त्यार्ुळे र्ुले हनहष्क्रय झाले. जीर्न जगण्याला जरुरी असल्यापेिा जास्ि
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पैसा िािी आला. त्यािंनी पैसे कर्हर्ण्याची धडपड बिंद के ली. स्र्गव सुख दारी चालन आले िोिे.
फक्त उपभोग घ्यायचा िोिा.
िे कायव र्ात्र अखिंहडि चालू िोिे. पैशाचे इनकसर्िंग बिंद िोिे, औटगोइिं ग र्ात्र चालूच िोिे
कधीिरी िळे आटणारच याची त्यािंना कल्पनािी नव्ििी.

गोपी अरे भोग असिाि िे भोगल्या हशर्ाय सुटका नािी असे म्िणिाि. िे खरे नसार्े.
गुरुजींनी सुरुर्ाि के ली. आपणच आपल्या चुकािंचे सर्थवन करण्यासारखे आिे. भोग भोगायचेच
असिील िर पाप कर्व करण्यापेिा पुण्य कर्वच का नािी करायचे, पदरर्ोड करून पुण्य कर्व
करण्याची गरज नािी. जीर्नाि आपले हर्हिि कर्व करीि असिाना कोणार्रिी अन्याय िोणार
नािी, कोणाचे र्न दुखार्ले जाणार नािी, कु णाच्यािी र्जबुरीचा गैर फायदा घ्यायचा नािी,
कोणाचीिी फसर्णूक करायची नािी, कोणालािी चुकीचा सल्ला देऊन र्ाईट र्ागावला लार्ायचे
नािी, एर्ढे के ले िरी पुरेसे आिे. उपरोक्त कर्व न करणे म्िणजेच पुण्य कर्व के ल्यासारखेच आिे.
र्ेगळे असे कािीच नािी.

गोपी आिा कलेच्या सिंसाराकडे बघ. कर्व योगार्र जार्यािंचा फार हर्श्वास. अथावजवन कर्ी
असले िरी कलेने सिंसाराच्या गरजा पूणव करण्यासाठी अधाांहगनी म्िणून असलेली साथ फार
र्ित्र्ाची. जार्यािंचे पुजाआच्नाव र्ध्ये र्नरर्िािंना कदसि नािी. याउलट कला आपल्या
आईसारखीच फार धर्र्वक र्ृत्तीची. अनेक अडचणींर्र र्ाि करून र्ुलािंर्र योग्य सिंस्कार, त्यािंचे
उच्च हशिण स्र्कष्टाने के लेले स्र्िुःचे घरची गररबी असली िरी त्यािच सुख र्ानून त्यािूनच
र्ागवक्रर्ण करण्याची सर्य. र्ोठा र्ुलगा डॉक्टर झाला, स्र्िुःचा दर्ाखाना काढला सून
इिं हजहनयर हर्ळाली, दोन जुळ्या गोंडस नािी झाल्या. लिाना अर्र के रळ र्ध्ये र्ोठ्या किं पनीि
कार् करिो.
र्ुलीसाखीच प्रेर्ळ सून हर्ळाली आिे. अजून सुख म्िणजे काय असिे? शाररीक व्याधी
उिारर्याि येणे अपररिायवच आिे. िे कु णालाच सुटि नािी.
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गोपी िुला आठर्ि असेल आपण सर्व हर्त्रर्िंडळी सायिंकाळी गार्ािल्या चार्डीर्र ककिी
गप्पा र्ारायचो. हर्र्य अनेक असायचे. आपले हर्त्र सर्व जािीधर्ावचे िोिे. र्नाि दुरार्ा
नव्ििाच. चािंगले सिंस्कार र्ाणसास अनेक सिंकटाि, र्ागवदशवन, र्दि करिाि.
चािंगले सिंस्कार िोणे िे कु ठल्यािी जािीर्र अर्लिंबून नसून कोणत्यािी जािीच्या
आईर्हिलािंनी आपल्या र्ुलािंनी जीर्नाच्या प्रर्ासाि काय चािंगले करार्े काय करू नये याचे
स्र्ानुभर्ाने र्ागवदशवन करणे आर्शक् असिे, जसे र्ाईट सिंगि टाळणे, नशा न करणे, दुसर्याचा
अपर्ान िोईल, र्नाला लागेल असे न बोलणे. जाि जी जािच नािी िी, जाि िी जी अपघािाने
हर्ळिे, कोणाच्यािी इच्छेने नािी. कोणाच्या पोटी जन्र्घेिल्यार्र चािंगले सिंस्कार िर कोणाच्या
पोटी जन्र् घेिल्यार्र र्ाईट सिंस्कार हर्ळिाि असा कािी हनयर् नािी. अर्ेररके िील अिी श्रीर्िंि
दाम्पत्याच्या घरी जन्र् हर्ळार्ा असे कोणाला र्ाटणार नािी, असे अनेक उदािरणे देिा येिील
हजथे उच्च कु ळाि जन्र् घेऊन सुध्धा लाहजरर्ाणी सिंिान हनपजली आिे, िेथेच दोन र्ेळेची खायची
भान्ि असलेले गरीब कु टुिंबािील सिंिान जीर्नाि गौरर्ाचे कार् करिाि, भारिर्ािे साठी,
आपल्या सर्ाजासाठी जीर्ाची पर्ाव करीि नािीि, आपल्या कु टुिंबाचे जीर्नर्ान उन्चर्िाि पण
त्याच बरोबर आपल्या सर्ाजाच्या उनिीसाठी प्रयत्न करि असिाि.
दुसरीकडे उच्च कु ळािील सिंिान आपल्या सर्ाजाचे सोडाच स्र्िुःच्या कु टुिंबािील व्यक्तींचे
पण नुकसान करण्यास र्ागे पुढे पिाि नािीि. कोणाचीिी उनिी र्ुळाि परर्ेश्वराने कु ठलेिी
उकद्दष्ट डोळ्यासर्ोर ठे ऊन के लेली नसून त्या त्या र्ेळेच्या सर्ाजाने कर्ावर्र आधाररि ( करीि
असलेले कायव) चार र्णावची घोर्णा पूर्वजािंनी के ली िोिी. जसे रिण करणारे ित्रीय सर्ाजाचेसर्ाांचे सिंकटापासून रिण करणे, व्यापार करणारे र्ैश्य- सर्ाजिील रोजच्या कौटुिंिबक गरजा
भागर्णे, ब्राह्मण- सर्ाजाला हर्द्या-अभ्यास, नीिी-अनीिी इत्यादी घडार्ोडी बद्दल अर्गि
करणे, आर्थवक, आहत्र्क, अध्याहत्र्क आचरणाचे र्ागवदशवन करणे ईत्यादी. िुद्र( खरा शब्द शुद्ध)
– याचा निंिर अपभ्िंश झाला)- सर्ाजासाठी कु ठले िी कायव करणे. या कायावि कालप्रर्ािाि
सार्ाहजक हशिहणक आर्थवक सरहर्सळ झाली आिे िर नािी िी झालीच झाली पाहिजे, कारण
सर्ाजाि योग्य स्थान हर्ळर्ण्यासाठी िुर्चे कर्वच कार्ाला येि,े जाि नािी.
पण असे िोि असिािंना दुसर्याच्या जािीबद्दल नेिर्ी आदर भार् असणे अत्यिंि आर्श्यक
आिे. िरच या सरिर्सळीचा अिंि िळू िळू सर्ाज पररर्िवनाला र्दि करेल, नािीिर फक्त
बरोबरी करण्यासाठी ककर्ा आपले श्रेष्ठत्र्हसद्ध करण्यासाठी कु र्ागावचा अर्लिंब के ल्यास बिंधभ
ु ार्
सिंर्ेद्नस
े प्रचिंड िडा जाऊ शकिो र् सर्वच िेत्राि सर्ाजाची, देशाची पीछेिाट व्िायला र्ेळ
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लागणार नािी. आरे गोप्या असा िसू नकोस, र्ी कािी कु णाला उपदेश करीि नािी. र्ाझ्या
र्ुलािंना चािंगले सिंस्कार देण्यास र्ी कर्ी पडलो की काय याची खिंि र्ाटिे, पण फक्त र्ीच नािी
िर सगळ्या जािी उपजािी र्ध्ये र्ाझ्यासारखे दुदैर्ी र्िाभाग सापडिीलच की. पण िोिे काय
बघ. र्ुले कु टुिंबाि जेव्िडा र्ेळ काढिाि त्यापेिा जास्िी र्ेळ शाळा र् इिर र्ुलािंर्ध्ये, घराबािेर
काढिाि. त्यार्ुळे त्यािंच्यार्र बािेरचे सिंस्कार िोण्याचे प्रर्ाण घरच्या पेिा जास्िी असू असिे.
सर्ाजािील कािी लोकािंचा हर्हचत्र स्र्भार्धर्व असिो, जसे एक र्ाणूस झाडाखाली सार्लीि
के ळी खाि बसलेला असिो, के ळीचे सालरोडर्र फे कू न देिो, सर्ोरून येणारा र्ाणूस के ळीच्या
सालार्रून घसरून पडिो, त्याची फजीिी पाहून त्याला प्रचिंड आनिंद िोिो आनिंदाने नाचायला
लागिो. त्याला असे करून र्ैयहक्तक कािीिी फायदा झालेला नसिो. पण हर्कृ ि आनिंद हर्ळिो.
सर्ाजाि अश्या लोकािंची कर्ी नािी. िेव्ह्द्यासाठीच आपल्या कडू न कळि, नकळि दुसरा
दुखार्ला जाणार नािी, कोणाचे र्ैयहक्तक नुकसान िोणार नािी, दुसऱ्याला चुकीचा सल्ला कदला
जाणार नािी याची दििा प्रिेकाने जािपाि हर्सरून
घेिली पाहिजे. एकाच सर्ाजाने सुधारण्याचा प्रयत्न करणे र् दुसर्या सर्ाजाने हर्रोध करणे
झाल्यास सुधारणाच काय पण अहस्ित्र् पण धोक्याि येऊ शकिे िे र्ाझ्याच घरचे उदािरण आिे.

एके काळी सदा आनिंदाने ककलहबल करणारा गोकु ळासारखे भरलेला आर्चा र्ाडा आिा
भकास कदसिो आिे. रात्रीच्या र्ेळीिी भयाणिा अजून जाणर्िे. लोकािंचे येणे जाणे सिंपले आिे.
जेथे नािी सिंपिाि िेथन
ू च पुढे बुद्धीचा ऱ्िास िोण्यास सुरुर्ाि िोिे. जे आपल्या र्ैयहक्तक
स्र्ाथावसाठी जर्ळच्या नािलगािंचा बळी देण्यास र्ागेपुढे पिाि नािीि, त्यािंच्या अहस्ित्र्ाचा
सर्ाजाला धोकाच असिो. िी एक प्रकारची कीडच असिे. अशी कीड सिंगोपनास कु ठल्यािी
हर्हशष्ट जािीपािीचे बिंधन नसून, हजथे सिंस्कार हर्रिीि स्र्भार्ाची पट्टी डोळ्यािंर्र बािंधलेली
असेल िेथे या ककडीचे अहस्ित्र् झपाट्याने र्ाढीस लागिे. अशा पररस्थिीि सर्ाज उनिी
र्ृगजळासारखी असून ऱ्िासाची सुरुर्ाि झालेली असिे. जीर्नाि आपले हनहश्िि असे ध्येय
असार्ेच. पण ध्येय गाठि असिािंना त्याच्या इिके च र्ित्र्ाच्या इिर जबाबदाऱ्या, सिंस्कारािंकडे
दुलवि करून चालि नािी. र्ुलािंच्या भहर्ष्याची िरिूद र् सुखासाठी र्ी खूप कष्ट करून पैसा
साठर्ला. ध्येय जरूर गाठले. पण पुरेसे चािंगले सिंस्कार देण्याि नापास झालो. दुसऱ्यािंनी यापासून
धडा घ्यार्ा. र्ी िसा गररबीिच राहिलो, ठरर्ले असिे िर श्रीर्िंिीचा उपभोग र्ी र् सौ. करू
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शकलो असिो. र्ाणसाची श्रीर्िंिी ठरिे त्याला ककिी लोकािंचा सर्ुदाय स्र्शानभूर्ीि
पोिचर्ण्यास जर्िो त्यार्र, न की त्याने कीिी धनसिंपदा जर्र्ली आिे यार्र.

गुरुजी अश्या हर्परीि पररहस्थिीि कािीिरी उपाययोजना असेलच ना?
आपल्या कु टुिंबासाठी, सर्ाजासाठी आपल्या घरादाराची िोळी करणार्यािंची पण अनेक
उदािरणे आिेि. िीच भारिीय सिंकृिी आिे. इहििासाि अनेक राजघराणे भाऊबिंदकीर्ुळे लयास
गेल्याची उदािरणे आिेि. पण त्या पासून कोणीिी कािीिी धडा घेिल्याचे कदसि नािी.

असो. सौ. ला कधीच पुढची गिी हर्ळाली आिे. आपल्या दोघािंचे पण अहस्ित्र् कर्ालीचे
हर्रळ झाले असून र्ृत्यू लोकािून कािी िणािच पुढची गिी लाभणार आिे. आपले उपरोक्त
व्यक्त के लेले हर्चार िे शरीर नसलेल्या र्नािंर्ध्ये धुसणारे र्ादळे च ठरर्ीि ना? कु ठल्यािी जीसर्िंि
र्ानर्ाच्या नजरे ि आपले अनुभर्ाचे हर्चार र्नाि येण्याची, सर्जून घेण्याची, प्रत्यिाि
आणण्याची शक्यिा नािीच. यापेिा अजून कािीिी करणे आपलया िािाि नसले िरी नुसिे
चागले सचिंिणे आपल्याला नक्कीच शक्य आिे. ठे च लागल्या हशर्ाय शिाणपण येि नािी म्िणिाि
िसेच सर्ाज सुधारण्याच्या अफाट कल्पना सुचण्यासाठी र्नुष्य देि सोडर्ा लागला िी ककिी
दुदैर्ाची गोष्ट आिे?

गुरुजी, गोपीकाकािंनी कु ठल्यािरी हर्चाराि बोलण्यास सुरर्ाि के ली. जन्र्, र्ृत्यू, सुख-दु
:ख, सर्वच सर्ाजाि, जािीपािीि सर्ान आिेि. जािीपािी नुसार त्याचा प्रभार् कर्ीअहधक
िोि नािी कारण िे परर्ेश्वर हनर्र्वि असून र्नुष्य हनर्र्वि नािीि. परर्ेश्वराने इिर पशुपिा
प्रर्ाणे र्ानर्ाची हनर्र्विी के ली. सर्ाजव्यर्स्था र्नुष्य हनर्र्वि आिे. असे आिे िर सर्व जािींर्ध्ये
सर्व श्रेष्ठ जाि कु ठली?
गोपी फारच साधे उत्तर आिे. आपण आपल्या शरीराचे उदािरण घेऊ, जे सर्ाजािील सर्व
जािी र्ध्ये सर्ान आिे. डोके , िाि, पाय, हृदय, र्ेंद,ू नाक, कान, रक्त, िािंबड्या, पािंढर्या पेशी,
राग, लोभ, सचिंिा, प्रेर्, आपल्या कु टुिंब, हर्त्र पररर्ार, आपल्या गार्ाबद्दल, देशाबद्दल असलेले
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प्रेर्, सर्वच सारखेच आिे. या शरीररूपी यिंत्राि कािी अर्यर् नसले िर? ककिं र्ा असून कािी
कारणािंनी हनरुपयोगी झाले िर? िोणाऱ्या यािना सर्ान आिेि.
र्ी या जािीचा आिे म्िणून र्ला जास्िी यािना िोिील र् िो दुसऱ्या जािीचा आिे म्िणून
त्याला कर्ी यािना िोिील असा फरक आिे काय? नािी. आपण सायकल चालर्िो. सायकलला
दोन चाके , दोन पायडील, अन ब्रेक असिाि. सर्जा ब्रेकने कार् के ले नािी िर काय िोईल?
अपघाि. जीिीधर्ावचे िसेच आिे. त्याि कोण श्रेष्ठ आिे िा हर्चार करण्या पेिा, सर्ाज अहस्ित्र्
र् उनिीसाठी सर्वच जािींची सर्ान गरज आिे. सर्वच आपल्या जागी श्रेष्ठच असिाि. देर्ळाला
पायऱ्याच नसत्या िर देर् दशवनाला जािा आले असिे का? ज्या पायरीर्ुळे देर् दशवन सुलभ िोिे,
िी पायरी सुद्धा देर्ा इिकीच र्ित्र्ाची नािी का? शरीरािील र्ेंदू सर्वच अर्यर्ािंर्र किं रोल
ठे र्णारा राजाच म्िणार्ा लागेल. पण हृदयाने कार् करणे बिंद के ले िर? र्ृत्यू अटळ आिे.
सर्ाजाचे िसेच आिे. सर्ाांनी एकत्र राहून, र्िभेद हर्सरून सर्ाज उनिीसाठी कार् के ल्यास
खऱ्या अथावने हनरोगी सर्ाज हनर्ावण िोईल, अन्यथा सर्ाज हर्घटन अटळ आिे, आहण त्याची
झळ सर्ाांनाच सर्ान बसणार आिे. जािीजािी र्ध्ये उच्च नीच असे भेदभार् र्ाढू न पुढच्या अनेक
हपढ्यािंर्र अनुहचि पररणार् िोणार असिील, सज्जनािंचे र्नोबल खचून न देिा गुण्यागोहर्न्दाचे
साम्राज्य शािंििा प्रस्थाहपि करण्याची गरज र्ाटेल, कारण कोणालाच कोणाचा धाक रिाणार
नािी. सर्ाज उनिी साठी काय चािंगले काय र्ाईट असा हर्चार लोप पार्ेल, फक्त र्ी, र्ाझे,
आर्चे कसे खरे िी र्नोर्ृत्ती र्ाढीस लागेल, त्यार्ेळी जािीहर्रहिि स्र्ाज्व्यास्थेकडे आपोआप
लोकािंचा कल र्ाढेल. राजर्ट, शासने करर्ट घेिील, नव्िे जागहिकीकरणाच्या प्रर्ािाि िसे
करणे भाग पडेल.

कधी कधी प्रश्न पडिो गोपी, कु ठले िी पाप कर्व न करणारा, सरळ र्ागी र्ाणूस अनेक दु:ख
भोगि असिािंना कदसिो, परिं िु अनेक लािंड्या लबाड्या, फसर्णूक, करून सुद्धा आनिंदी जीर्न
जगणा कदसिाि. असा फरक का? गुरुजी र्ाझी परीिा बघिाि का? िुर्चे म्िणणे र्ुळािच
चुकीचे आिे, कसे िे पिा. सरळ र्ागी र्ाणूस अनेक दु :ख भोगि असिािं ना कदसिो िी भोहिक
सुखाच्या र्ागे लागल्यास िहणक स्र्रूपाि येणारे दु:ख असिाि जेदस
ु ऱ्याबरोबर िुलना के ल्याने
िीव्रिेने जाणर्िाि.
या उलट, लािंड्या, लबाड्या, फसर्णूक, करून सुद्धा आनिंदी जीर्न जगणारे कदसिाि िहणक
असिे. त्यािंना रात्रीची हनर्ािंि झोप लागि नािी. अनेक व्याधी, िोिाि त्यािून र्ुक्तिा नसिे.
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कु टुिंबाकडे लि देण्यास पुरेसा र्ेळ असिो. धनसिंचय करण्याि जीर्न सिंपून जािे. चीिा फक्त
एकदाच र्ृत्यू निंिर र्नुर्ाला जाळिे, परिं िु सचिंिा हजर्िंिपणी र्नुर्ाला रोजच अग्नीदाि देि असिे.
र्ग सािंगा सुखी, आनिंदी कोण?

गोपी र् र्ाझी सिंर्ाद पािळी कर्ी कर्ी िोि गेली. भार्नािंनी र्ेढलेले दोन गोळे
र्ािार्रणाि हर्लीन झाले.

-सर्ाप्त-
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ई साशहत्य प्रशतष्ठानचे हे १२ र्े र्षा. सुरेंद्र पाथरकर यांचे ईसाशहत्यर्र हे दुसरे पुस्तक.
सुरेंद्र पाथरकरकर हे एक जुने जानते लेखक. आयुष्याच्या चडौतारांचा शर्लक्षण अनुभर्
पाठीशी असलेल.े आशण या अनुभर्ांना कलात्मक रूप शब्दरूप देऊन ते आपल्या कथा सादर
करतात. त्यांच्या कथांर्रचे “या कथा काल्पशनक आहेत” हे र्ाक्य शलहार्े लागते इतक्या त्या
खर्याखुर्या र्ास्तर् जीर्नाशी शनगशडत असतात. सुरेंद्र पाथरकरांसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सर्ा
पुस्तके ई साशहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील र्ाचकांना शर्नामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांना
लेखन हीच भक्ती असते. कमायोग असतो. त्यातून कसलीही अशभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या
सुदैर्ाने गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परं परा सुरू
आहे. अखंड. अजरामर. म्हणून तर शिंभू गणपुले (नऊ पुस्िके ), डॉ. मुरलीधर जार्डेकर (९
पुस्तके ), डॉ. र्सिंि बागुल (िेरा पुस्िके ), शुभािंगी पासेबिंद (साि पुस्िके ), अहर्नाश नगरकर (चार
पुस्िके ), डॉ. हस्र्िा दार्ले (साि पुस्िके ), डॉ. शनतीन मोरे (१७ पुस्िके ), अनील र्ाकणकर (६
पुस्िके ), अनिंि पार्सकर(चार पुस्िके ), र्धू हशरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे (८ िजार पानािंचे
र्िाभारि), श्री. शर्जय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भार्ाथा), र्ोिन र्िण्णा (जागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक),
सिंगीिा जोशी (आद्य गझलकारा, १० पुस्िके ), हर्नीिा देशपािंडे (४ पुस्िके ) उल्हास हरी
जोशी(६), नंददनी देशमुख (५), सुजाता चव्हाण (४) , सुरेंद्र पाथरकर (२) असे अनेक ज्येष्ठ र्
अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या िारे आपली पुस्िके लाखो लोकािंपयांि पोिोचर्िाि.
एकिी पैशाची अपेिा न ठे र्िा.
अशा साहित्यर्ूिींच्या त्यागािूनच एक कदर्स र्राठीचा साहित्य र्ृि जागहिक पटलार्र
आपले नार् नेऊन ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी
एक र्ोठी चळर्ळ आिे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठािंिून
नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण या सर्ाांचा सार्ूहिक स्र्र गगनाला हभडू न म्िणिो
आिे.
आशण ग्रंथोपजीशर्ये । शर्शेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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