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सादर करत आहे

प्रायश्चित्त

लेश्चिका : मधू श्चिरगाांवकर

प्रायश्चित्त
हे पस्ु तक श्चिनामूल्य आहे

पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ श्चमश्चनट
१ श्चमश्चनट : लेश्चखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ श्चमश्चनट : ई साश्चहत्य प्रश्चतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.

१ श्चमश्चनट : आपले श्चमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अश्चण ई साश्चहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रश्चतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, श्चिरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामाश्चणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी श्चदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अश्चधक कसदार लेखन व्हािे आश्चण त्यातून िाचक अश्चधकाश्चधक प्रगल्भ व्हािा, आश्चण अखेर सांपणू च
समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.

प्रायहित्त
लेहिका : मधू श्चिरगाांवकर
Plot 13, Mangaldham, Pune 411038
सम्पकक - मोबाइल व व्हॉट्सॅप – 09822208197
ई मेल -- madhushirgaonkar@gmail.com

मख
ु पृष्ठ : कनका जोशी
या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सरु खित असनू पस्ु तकाचे खकिंर्ा
त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य, खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपातिं र करण्यासाठी
लेखखके ची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) होऊ शकते.
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 साखहत्य प्रखतष्ठान :
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•
खर्नार्ल्ू य खर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू
शकता.
•
हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी खकिंर्ा
र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साखहत्य
प्रखतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.

सौ र्धू खशरगािंर्कर
र्य ५४ र्र्षे.
पेशाने फार्ावस्यखु टकल ट्रेनर आखण
कन्सल्टिंट.
प्रर्ाणपत्रधारक योगखशखिका : yog
Daily हे फे सबूक पेज चालर्ते.
त्यार्र दार आठर्ड्यात योगखर्र्षयक
र्ाखहती, त्यातील चक
ु ीचे सर्ज र्
काही योगासनािंची प्रात्यखिके असा
खर्खडओ बेस्ड कायवक्रर् करते.
पती, सासू , दोन र्ल
ु े र् आईर्डील
यािंच्यासह गेली २८ र्र्षे पण्ु यात
र्ास्तव्य.
पन्नासाव्या र्र्षी लेखनास सरु र्ात के ली. लेखन करतानाचा आनिंद सर्ावत
र्हत्र्ाचा आखण र्ाचकािंची दाद ही सगळ्यात र्ोठी पार्ती असिं र्ानते.
र्ाचता र्ाचताच लेखनाची सरु र्ात झाली. जर्ळपास ५० लघक
ु था, पाच
दीघवकथा, अनेक लखलत लेख, र् सध्या एका कादबिं रीचे लेखन सरू
ु आहे.
ईसाखहत्य प्रतिष्ठानने प्रकाखशत के लेली याआधीची पस्ु तके
१. प्रखतखबबिं ( दीघवभयकथा ) जनू २०१९
२.रिंजकथा ( १० लघक
ु थाचिं ा कथासग्रिं ह ) ऑगस्ट २०१९
३. सर्ु णवर्ती (दीघवप्रर्े कथा) जानेर्ारी २०२०

र्ातृभारती या साइटर्रही ११ भागािंची दीघवकथा आठर्ड्यातून दोन र्ेळा या
पद्धतीने प्रकाखशत के ली आहे.
“र्ाझा र्राठीचा बोल” खदर्ाळीअिंकात २०१७, २०१८, र् २०१९ च्या
आर्ृत्यािंर्ध्ये कथा र् लेख प्रकाखशत.
“श्री र् सौ” या २०१९ च्या खदर्ाळीअिंकात तीन लघक
ु था ‘कथात्रयी’ या
सदरात प्रकाखशत.
खननाद या २०२० र्ध्ये अर्ेररके तनू प्रखसद्ध झालेल्या खर्शेर्ष अक
ु था
िं ात लघक
प्रकाखशत.
E mail : madhushirgaonkar@gmail.com
Mobile number: 9822208197

अपवणपखत्रका
ही एका बुद्धीर्ान, कणखर, कतवव्यदि
आखण आपलिं र्ल
ू हाच आयष्ु याचा कें द्रखबदिं ू र्ानणाऱ्या
र्ानी आईची कथा,
खतच्यासारख्याच एका स्त्रीला,

राजेश्वरी खकशोर,
खजला आई होण्याचा खरा अथव कळलाय,
आखण खतची अत्यतिं गोड र्ल
ु गी आरोहीला अपवण!

प्रायतित्त

प्रायखित्त
1

खहरव्या रिंगाची छोटीशी टुर्दार कौलारू बिंगली. अिंगणात खहरर्ळ.
कम्पाऊिंडला रिंगीत फुलािंच्या गुच्छािंनी लगडलेल्या र्ेली. चारी खदशािंना
नजर जाईल खतथपयंत उिंचच उिंच र्ृिािंची रािंग. र्धनू च जाणारी छोटीशी
पायर्ाट. अगदी खनसगवखचत्रात दाखर्तात तसच
िं होतिं सगळिं. सदिंु र,
देखणिं. खतथे राहणारे दोघेही तसेच. शिंतन,ू उिंचापरु ा, धारदार नाकाचा,
पाणीदार डोळ्यािंचा, आखण शाल्र्ली, गल
ु ाबी गोरी, बदार्ाकृ ती
चेहऱ्याची, अपऱ्या नाकाची. नाजक
ू खजर्णीची. हसली की गालािंर्र
इतक्या गोड खळ्या पडत की पहाणाऱ्याला खर्सरच पडार्ा
सगळ्याचा.
दृष्ट लागार्ी असिंच सगळिं. शिंतनू उच्चखशखित, बड्या किंपनीत
र्ोठ्या हुद्दयाची नोकरी. शाल्र्ली ही उच्चखशखित पण नोकरी न
करणारी. लग्न करताना त्याने तसिं आधीच सािंखगतलिं होतिं. खतलाही
त्यात काही र्ार्गिं र्ाटलिं नव्हतिं. खशर्ाय त्याच्या हुदय् ाला साजेशा
पाट्वया ऑरगनाईज करणे, उत्तर् पद्धतीने पाहुण्याना एटिं रटेन करणे,
घरादाराची नीट काळजी घेण,े ही र्रर्र साधी र्ाटणारी पण त्याच्या
स्र्त:च्या आखण नोकरीच्या दृष्टीने लािंबर्र पररणार् करणारी कार्े ती

लीलया पार पाडत होती. त्याला खतचा, खतच्या सौंदयावचा साथव
अखभर्ान होता. कोणत्याही पाटीत हे दोघे आले की सर्ांच्याच नजरा
यािंच्याकडे र्ळत आखण त्याची आधीचीच रूिंद छाती अखधकच रुिंदार्े.
सहकाऱ्याच्िं या डोळ्यातील हेर्ा त्याला सख
ु ार्नू जाई.
ही बिंगली थिंड हर्ेच्या खठकाणी खास खर्कत घेतलेली, सुटीचे
खदर्स खनर्ािंतपणे घालर्ण्यासाठी. शहरात र्ात्र पेंटहाऊस होते. सर्व
सखु र्धानिं ी ससु ज्ज. सध्या दोघे आठर्डाभरासाठी आले होते इथे.
लग्नानिंतर ही हनीर्नू ला इथेच आलेले. शिंतनू म्हणालेला “तुला अख्खिं
जग खफरर्ेन. पण आत्ताचे हे सोनेरी खदर्स उगाच प्रर्ासात आखण
खफरण्यात कशाला र्ाया घालर्ायचे?” शाल्र्लीनेही लाजनू होकार
भरला होता. तेव्हाच्या सोनेरी सगु धिं ी आठर्णी अजनू ही दोघाच्िं या
र्नात ताज्या होत्या. ते खदर्स पन्ु हा नव्याने जगण्याची ओढ दोघािंनाही
होती.
दपु ारचा चहा घेत दोघे बसले असता, शिंतनू अचानक म्हणाला,
"र्ल
ु गाच हर्ा. एकच र्ल
ू हर्य र्ला. अखतशय पद्धतशीरपणे
र्ाढर्ायचिं त्याला. त्याच्याकडे पाहूनच लोकािंनी र्ाझ्या भाग्याचा हेर्ा
करायला हर्ा." शाल्र्ली िणभर पाहतच राखहली. र्ग म्हणाली “दोन
हर्ीत र्ग, कारण र्ला र्ल
ु गी हर्ीय." "र्ेडी आहेस का? एक र्ल
ू
झाल्यार्र बाई परत लगेच स्र्त:ला पर्ू वर्त शेपर्धे आणू शकते. दोन
पोरिं झाल्यार्र र्ात्र सिंपलिंच तारूण्य तझु ,िं लिात ठे र्, र्ला बेढब

बायको र्ळ
ु ीच नकोय ह.िं " असिं म्हणनू तो नेहर्ीप्रर्ाणे गडगडाटी
हसला. पण नेहर्ीप्रर्ाणे आज र्ात्र ती सहभागी नाही होऊ शकली
त्याच्या हसण्यात. अज्ञात शिंकेची पाल चक
ु चक
ु ली खतच्या र्नात.

त्यानिंतर परत तो खर्र्षय खनघालाच नाही. राखहलेले खदर्स र्स्त
एन्जॉय करून दोघे शहरी परतले.
शतिं न,ू एकुलता एक, लाडाकोडात पण खशस्तीत र्ाढलेला. र्नात
येईल ते खर्ळत असतानाच यश खर्ळालिंच पाखहजे हे र्नार्र खबिंबर्लिं
गेलेलिं. त्यानेही खजद्दीने ते खर्ळर्लेलिं. स्र्त:च्या कतृवत्र्ार्र प्रचिंड
खर्श्वास. ‘लाथ र्ारे न खतथे पाणी काढेन’ हा आत्र्खर्श्वास आखण त्याला
अफाट र्हत्र्ाकािंिेची जोड.
शाल्र्ली शािंत, काहीशी अबोल. खनसगव, प्राणी, पिी, यािंत
रर्णारी. भार्िंडात र्धली आखण कदाखचत म्हणनू च सर्जतू दार.
आई म्हणे, “ही र्ाझी पोर पाण्यासारखी आहे ज्यात खर्सळे ल तो
रिंग, गिंध, चढेल खतच्यार्र.” तसिंच झालिं. एकदा र्नाने आपलिं
म्हणल्यार्र खतने त्याची सगळी स्र्प्निं आपली र्ानली. त्याच्या
प्रगतीला पोर्षक, जे जे गरजेचे होते ते ते करत राखहली. स्र्त:ची आर्ड
खनर्ड सिंपणू व बाजल
ू ा ठे र्नू त्याच्या स्र्प्नात रर्र्ाण झाली. हे करत
असताना र्नात कोणतीही असर्ाधानाची भार्ना नव्हती, कारण खतने

स्र्ेच्छे ने हे करायचिं ठरर्लिं होत.िं खशर्ाय तो ही सर्वतोपरी जपतच होता
खतला.
शहरातल्या घरच्या गच्चीत खतने छोटीशी बाग के ली होती. खतने
खर्र्षय काढल्याबरोबर शिंतननू े खतला ऑनलाईन, झाडिं, खतिं, अर्जारिं
खरे दीच्या साईट्स, र्गैरे सगळिं दाखर्लिं, तसिंच लगेच र्ाळ्याची अॅड
देऊया म्हणाला. ती म्हणाली "बघते रे र्ी. तू नको टेंशन घेऊस." र्ग
एक खदर्स ती र्ोखहर्ेर्र खनघाली. सोसायटीच्या र्ाळ्याला हाताशी
धरून काही फािंया, रोपिं, खबया घेऊन आली. शेजारच्या नसवरीतनू
र्ातीच्या किंु ड्या आणल्या. आखण पद्धतशीरपणे र्ािंडी घालनू किंु ड्या
भरण्याच्या कार्ात गढून गेली. हा आला तेव्हा त्याला ती अशी
खदसली, जखर्नीर्र बसलेली, हात खचखलात, आसपास फािंया, रोप,िं
पसरलेली.
"अगिं काय हे दररद्री शौक तझु ?े र्ाळ्याला बोलर्नू करून घे ही
घाणेरडी कार्िं. कसला भयक
िं र र्ास आहे त्या र्ातीचा? छ्या! उठ, उठ,
हात धऊ
ु न घे."
शाल्र्ली प्रथर् दचकलीच. 'के र्ढ्यािंदा ओरडला हा.' र्ग खतने
शातिं पणे सगळा पसारा आर्रला. हातपाय स्र्च्छ के ले आखण चहा
करायला गेली. र्नात म्हणाली 'र्ातीत हात कोपरापयंत बडु र्नू कार्
करण्याची र्जा तल
ु ा नाहीच कळायची!'

र्ग हळू हळू खतला शतिं नच्ू या स्र्भार्ातले असे अनेक किंगोरे खदसू
लागले जे आधी कधीच जाणर्ले नव्हते.
सट्टु ीर्रून परत आले दोघे. बाथरूर्च्या खखडकीत बाहेरच्या
बाजल
ू ा कबतु राने घरटिं करून खपल्लिं नक
ु तीच अडिं ् यातनू बाहेर पडून
खचर्खचर्त होती. शाल्र्ली बाहेर येऊन म्हणाली "अरे बघ तरी
के र्ढीशी आहेत ती कबुतराची खपल्लिं"
"कबतु र? कुठाय? काय र्ैताग आहे?" असिं म्हणत त्याने एका
झटक्यात काचेची खखडकी बाहेर ढकलली. "अरे अरे खपल्लिं, पडलिं ना
घरटिं खाली, अरे र्ेली ना रे , एर्ढेसे जीर् ते, " खतच्या आर्ाजात राग,
सिंताप, द:ु ख, अगखतकता, सगळिंच दाटून आल.िं चेहरा आक्रसनू गेला.
"का के लसिं असिं? "
"इर्ोशनल फूल, अगिं कसली घाण करतात ही कबुतरिं! "
"अरे , कबतु रािंना हुसकार्नू लार्णिं खनराळिं आखण त्यािंच्या
खपल्लानिं ा र्ारून टाकायचिं म्हणजे? "
"ए, अगिं, चल, सुट्टीचा शेर्टचा खदर्स, चल तल
ु ा र्स्त बाहेर
जेर्ायला घेऊन जातो, र्ॅडर्चा र्डू एकदर् बदलेल."
खतने नसु तिं त्याच्याकडे पाखहलिं. कुठे तरी काहीतरी चक
ु तच होत.िं

आत आत कुठे तरी काहीतरी तटु त तटु त गेलिं खतच्या. कसिं
सर्जर्ायच?िं इतकी कशी सिंर्ेदनशीलता कर्ी? एक ना अनेक प्रश्ािंनी
काहूर र्ाजर्लिं खतच्या र्नात.
"घरीच करते काहीतरी. आता बाहेर नको." ती एर्ढच
िं बोलनू
खकचनकडे र्ळली.
त्याच्या दृष्टीने खर्र्षय सिंपला होता. शीळ घालत तो बाहेर आला.
कबतु रीण खखडकीजर्ळ येऊन जोरजोरात पख
िं फडफडर्ू
लागली!

फे कले गेलेले कोर्ळे जीर्, खपलािंसाठी तडफडणारी कबतु रािंची
जोडी, आखण त्याची क्रूरतेकडे झक
ु णारी असर्िं ेदनशीलता... सगळिंच
जसिं दाटून आलिं खतच्या र्नात.
दसु रे खदर्शी नेहर्ीचिं रुटीन सरू
ु झालिं पण खहचिं खचत्त थाऱ्यार्र
नव्हत.िं असिं कसिं चालणार, हा प्रश् भेडसार्त होता. ‘कसिं सर्जर्िं ार्?िं
काय सािंगार्िं?’
असेच काही खदर्स गेल.े कार्ात पणू वपणे बडु ालेल्या शिंतनल
ू ा
खहच्यातला बदल कळत नकळत जाणर्ला पण कार्ाच्या रे ट्यात तो
खर्सरूनही गेला.

अचानक एक खदर्स तो ऑखफसला गेल्यार्र खहला अस्र्स्थ र्ाटू
लागलिं, काही सचु ेना. फोन करार्ा का? पण नकोच. कार्ात असेल.
ड्रायव्हरला गाडी काढायला सािंखगतली आखण डॉक्टरकडे गेली.
डॉक्टरानिं ी काही टेस्टस् साखिं गतल्या करायला. नसवने सॅम्पल्स
घेतली. बाकी तपासणी झाली. सिंध्याकाळी फोन के लात तरी चालेल,
फोनर्रच बोलू म्हणाले.
ही घरी आली. अशक्तपणा र्ाटतच होता. झोपनू गेली.
जाग आली तेव्हा जोरजोरात बेल र्ाजत होती. उठून दार
उघडेपयंत तो स्र्त:कडच्या खकल्लीने लॅच उघडून आत आला.
आल्या आल्या चक्क त्याने खतला उचलून घेतले आखण गरगर
खफरर्ले. र्ग अलगद खाली ठे र्नू म्हणाला "डॉक्टराच
िं ा फोन आला
आखण खनघालोच. र्ला का नाही फोन के लास? र्ला तझ्ु या तोंडून
ऐकायला आर्डलिं असतिं ना. आखण एकटी का गेलीस? र्ी नसतिं का
नेलिं? "
खहला प्रथर् काही कळेचना. र्ग म्हणाला "र्ल
ु गाच ना? " आखण
खहच्या डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. "अरे कसिं शक्य आहे? परर्ा
परर्ा तर... " र्ग लिात आलिं र्खहना के व्हाच उलटून गेला. आपलिं
लिच कुठे होतिं."काय म्हणाले डॉक्टर? "
"हेच की खर्. राजाध्यि अखभनिंदन! तम्ु ही बाप होणार आहात."

त्याचिं हास्य रुिंदार्ल.िं खहलाही काय बोलार्िं कळेना. र्नात
हरखनू च गेली. त्याने जर्ळ घेतली, म्हणाला "आता अखजबात
हालचाल करायची नाही. सगळ्या कार्ाना बाई लार्. र्ी
आठर्ड्यातनू तीन खदर्स घरून कार् करे न. र्ला डे र्न पासनू र्ाझ्या
र्ल
ु ाबरोबर राहायचिंय. ही शडु नो ही ईज र्ाय सन! "
इतक्या खदर्साचिं र्ळभ काही प्रर्ाणात का होईना र्नार्रून दरू
झाल.िं
"उयाची अपॉईटर्ें
िं ट खदलीय डॉक्टरािंनी. आपण जाऊ. र्ी रजाच
टाकलीय दोन खदर्स."
लहान र्ल
ु ासारखा तो खतच्या अर्ती भर्ती करत होता. "आज
तझु िं काही ऐकणार नाही र्ी. र्स्त बाहेर पडू. तझ्ु यासाठी शॉखपगिं करू.
र्ग र्स्त कुठे तरी खडनर !"
शाल्र्ली नसु ती पाहत राखहली. सख
ु ार्त राखहली. शिंका कुशिंका
खनर्ल्या. परत सगळिं जग सदिंु र भासू लागल.िं
दसु रे खदर्शी डॉक्टरािंनी नीट सर्जार्नू खदलिं सगळिं. काय
काळज्या घ्यायच्या, खाणिं, खपणिं, और्षध पाणी, डूज आखण डोन्टस.्
हा सगळिं टॅबर्र नोट डाऊन करत होता. खहला हसचू येत होतिं,
जसिं काही हे एक प्रोजेक्टच होतिं त्याच्यासाठी. पण सगळ्यात र्हत्र्ाचिं
प्रोजेक्ट.

रात्री सगळ्यानिं ा फोन के ले यानेच उत्साहाने. आपल्या
आईर्खडलािंना, खतच्या आईर्खडलािंना! सगळीकडे आनिंदी आनिंद होणिं
स्र्ाभाखर्कच होतिं.

लगेच सगळे येऊन भेटून गेले. आई म्हणाली "थोडे खदर्स नेते
खहला घरी."तर म्हणाला, "तम्ु हीच रहा इथे. र्लाही र्ाझ्या र्ुलाबरोबर
राहायचयिं ." सगळ्यानिं ा जार्याचिं िं कोण कौतक
ु र्ाटलिं. आई राखहली
काही खदर्स. जार्याचिं र्ुलीर्रचिं प्रेर् पाहून भरून पार्ली. र्ाझ्या गणु ी
र्ल
ु ीला अगदी योग्य साथीदार खर्ळाला असिं जाऊन सगळ्यािंना सािंगू
लागली.
खदर्स कसे पख
िं फुटल्यासारखे भराभर ऊडून गेल.े बघता बघता
सातर्ा र्खहना लागला. “आतातरी नेत”े म्हणाली आई. त्यार्र "तम्ु ही
इकडे येऊन रहा. इथे उत्तर् सोय आहे " असिं म्हणाला. लाडक्या
जार्याचिं र्न र्ोडणिं शक्यच नव्हतिं. आई येऊन राखहली.
आता बाळाच्या लाथािंनी ही हैराण होत होती. डॉक्टरािंनी
सोनोग्राफी करताना याला आत बोलार्नू बाळ दाखर्लिं तेव्हा लहान
र्ल
ु ासारखा हरखनू गेला. र्ग डॉक्टर बाहेर गेल्यार्र त्याने नसवबरोबर
काही बातखचत के ली आखण त्याच्या आनिंदाला पारार्ार उरला नाही.

गाडीत बसल्या बसल्याच म्हणाला हळूच कानात "र्ल
ु गाच
आहे." ही आियावने पाहू लागली. "तल
ु ा कसिं कळलिं? "
" र्ला र्ागच्या र्ेळेसच कळलेलिं. तल
ु ा आज सािंगतोय. नसवला
पैसे देऊन ठे र्लेले र्ी हे सागिं ण्यासाठी."
" आखण र्ल
ु गी असती तर काय फरक होता? बाळ सख
ु रुप असणिं
र्हत्र्ाच.िं "शाल्र्ली म्हणाली
"र्ल
ु गाच होणार र्ाखहत होतिं र्ला." शतिं नू हसत हसत म्हणाला.
खतने पढु े खर्र्षय र्ाढर्ला नाही.

खदर्स भरत आले. आता जरा ती जडार्ली. कधी र्ोकळी होतेय
असिं झालिं खतला. हा जीर्ापाड जपू लागला.
खदर्स भरण्यापर्ू ीच काही खदर्स पोटात दख
ु ायला लागलिं म्हणनू
हॉखस्पटलर्धे गेले तर डॉक्टर म्हणाले काही तासात होईल र्ोकळी. र्ग
जरा गडबड झाली. पण सख
ु रुप सटु का झाली. गोखजरर्ाणिं बाळ नसवने
हातात खदलिं तेव्हा काय र्ाटलिं ते सािंगणिं खतला कधीच जर्लिं नसतिं
बहुतेक. हा लहान र्ल
ु ासारखा हरखला. सगळ्यािंना फोन करून झाले.
खर्त्रानिं ी ओढून सोबत नेल.े
आई खहच्या सोबत होतीच.

सर्व डॉक्टसवनी खहला आखण बाळाला तपासलिं. ऑल र्ेल
म्हणाले.
बाळाच्या जार्ळार्र हात खफरर्ताना खतचा उर भरून आला.
जगातल्या अत्यच्ु च आनदिं ाची ती धनीण होती आज.
रात्री दोघही छान झोपली. पहाटे अचानक कसला तरी जोरात
आर्ाज आला आखण ही दचकून उठली. बाळ र्ात्र शािंत झोपलिं होतिं.
खहला हायसिं र्ाटल.िं

खर्त्रािंच्या तार्डीतनू सटु का करून घेत हा रात्री हॉखस्पटलर्धे
आला पण आईने त्याला घरी जाऊन खर्श्रािंती घेण्यास सािंखगतले.
दसु रे खदर्शी परत डॉक्टराचिं ी टीर् राऊिंडला आली. बाळ
झोपलेल.िं एका नसवने चक
ु ू न पाळण्याशेजारी पाण्याचा ग्लास पाडला.
जोरात आर्ाज झाला. बाळ दचके ल असिं र्ाटून आई पट्कन
पाळण्याजर्ळ गेली पण बाळ शातिं झोपलेल.िं र्ख्ु य डॉक्टराच
िं ी
नेत्रपल्लर्ी झाली. पण ऑल इज र्ेल असिं म्हणत ते बाहेर पडले.
डॉक्टर बाहेर पडल्या पडल्या आईने आणखी र्ोठा आर्ाज
पाळण्याजर्ळ स्टूल आपटून के ला. परत परत के ला. बाळ जराही
चाळर्लिं नाही. शािंत झोपलेलिं होतिं. आईने त्याच्या कानाशी टाळ्या
र्ाजर्ल्या, जोरजोरात डब्यार्र चर्चा आपटून पाखहला. एव्हाना खहला

साधारण कल्पना आली. आई नक्की काय तपासत होती ते. जीर्च
धास्तार्ला खतचा.
खतने डॉक्टरािंना ताबडतोब बोलार्नू घेण्यास नसवला सािंखगतले.
डॉक्टर आल्यार्र खतने सरळच खर्चारले, तेव्हा डॉक्टर घसा खाकरत
म्हणाले हो तशी थोडी शिंका र्ाटतेय पण एकदर् खनष्कर्षव नाही काढता
येणार. र्ी तज्ञाना बोलार्लय. दपु ारपयंत येतील ते. पण बाळाला ऐकू
येत नाही हे ती कळून चक
ु ली. खतची बाळार्रची र्ाया अखधकच दाट
झाली.
तज्ञ आले, त्यािंनी तपासले, “प्राथखर्क तपासणीत काहीतरी
श्रर्णात खबघाड आहे पण आत्ताच काही नक्की खनष्कर्षव नाही काढता
येणार. इट्स टू अरली” म्हणाले. ‘खशर्ाय काही सर्स्या असेलच तर
हल्ली अनेक उपाय आहेत’ हे ही सािंगनू गेल.े
खहचा जीर् अखधकच धास्तार्ला. खतने पाळण्यातनू बाळाला
आपल्या कुशीत घेतले. आता ती त्याला िणभरही दरू ठे र्ण्यास तयार
होईना.
खर्चार करता करता खतचा डोळा लागला. जाग आली ती
कोणाच्या तरी जोरजोरात ओरडण्याने. र्ग लिात आलिं हा तर
शिंतनचू ाच आर्ाज. हडबडून उठली. तेर्ढ्यात तार्ातार्ाने ओरडत हा
पढु े आखण डॉक्टसव र्ागे असे खोलीत खशरले.

“काय करता काय तम्ु ही डॉक्टसव? असिं होऊच कसिं शकतिं?
तम्ु हीच हलगजीपणा के लाय काहीतरी. सोडणार नाही र्ी तम्ु हाला.
खडी फोडायला पाठर्ेन!”
“अरे शातिं हो. शातिं हो. काय करतो आहेस?”
“अगिं काय सािंगताहेत बघ, र्ाझ्या र्ल
ु ाला खहयरींग इर्पेअरर्ेंट
असू शकते म्हणे! कशी असेल? यािंनीच काहीतरी गडबड के ली
असणार खडलीव्हरीच्या र्ेळेस. सोडणार नाही र्ी यानिं ा. चल खनघयु ा
आपण.”
“अरे थािंब. असा आततायीपणा करू नकोस. आई त्याला घरी
ने.”
शेर्टी कसाबसा आईने त्याला घरी नेल.े इकडे डॉक्टरानिं ी खतला
बऱ्याच गोष्टी सर्जार्ल्या. टेस्टस् बद्दल र्ाखहती खदली. कधी करायच्या
र्गैरे सर्जार्नू सािंखगतल.िं
शेर्टी बऱ्याच टेस्टसनतिं र खडस्चाजव खर्ळाला. आई न्यायला
आली. गप्प गप्पच होती. दोघी ड्रायव्हर बरोबर घरी आल्या.
इकडे साससु ासरे , र्खडलही पोहोचले होते. सगळ्यािंचे चेहरे
उतरले होते. शतिं नू कुठे खदसत नव्हता. ‘ऑखफसर्धे जार्िं लागल’िं असिं
र्ोघर् म्हणाल्या सासूबाई. शाल्र्ली पण दर्ली होती. जाऊन झोपली.
बाळही झोपलिं होत रस्त्यातच.

जाग आली तेव्हा खतला आईच्या र्सु र्ुसण्याचा आर्ाज आला.
सार्काश उठून बाहेर येत होती तेर्ढ्यात आईचे शब्द कानी आले,
"र्ाझी पोर जीर्तिं पणे र्रण भोगेल हो अशाने. "
िणभर खहला काहीच अथवबोध होईना. तेर्ढ्यात त्याचा आर्ाज
आला, "दसु रिं र्ल
ू झालिं की सार्रे ल ती. र्ी हे असिं बधीर र्ूल र्ळ
ु ीच
इथे ठे र्नू घेणार नाही. सगळे कीर् करतील र्ाझी. आजपयंत लोकानिं ी
फक्त हेर्ा करार्ा असाच जगलोय र्ी. आता हे गालबोट नकोय र्ला.
बाळिंतपणात बाळ गेलिं असिं सािंगेन र्ी. तम्ु ही त्या पोराला न्या तर्ु च्या
बरोबर. खजतकिं लर्कर न्याल तेर्ढी लर्कर खर्सरे ल ती त्याला. त्याची
सगळी आखथवक जबाबदारी र्ाझी. पण बाकी कोणताही सपिं कव नकोय
त्याचा."
ही दारातच खथजली.
कबतु राची खनष्पाप खपल्लिं आठर्ली खतला. के र्ळ घाण होते
म्हणनू ढकलनू खदलेली याने खाली. तेव्हाच कळायला हर्िं होतिं
आपल्याला.

शािंतपणे बाहेर आली. हा झट्कन पढु े झाला. "अगिं तू का उठून
आलीस? र्ला हाक र्ारायचीस ना? उगाच दगदग करू नकोस."

खतने एकदा नजर खफरर्ली सगळ्यार्िं रून. खतच्या नजरे तला अथव
सर्जनू सर्ांनीच र्ाना खाली घातल्या.
र्ग त्याच्याकडे र्ळून म्हणाली, "र्ी आईबाबािंबरोबर जातेय,
कायर्ची, बाळाला घेऊन. तझ्ु यासारख्या र्ाणसाची सार्लीही नकोय
पडायला र्ला र्ाझ्या बाळार्र. त्याचिं ददु र्ै की तो तझु े जीन्स घेऊन
जन्र्ला. पण यापढु े नकोय तझु ा सहर्ास त्याला खर्ळायला."

“अगिं काहीही काय बोलतेस? तू र्ला सोडून जाणार? लोक काय
म्हणतील? आपण त्याला उत्तर् शाळे त घाल.ू तझु े आईर्डील
असतीलच. बस फक्त इथे आपल्या बरोबर नको म्हणतोय र्ी.”
ती अचानक खदखदनू हसली. सगळेच दचकले.

"घाबरू नका. डोक्यार्र पररणार् नाही झाला र्ाझ्या. आज खरी
बरी झाले र्ी याच्यार्रच्या प्रेर्ाच्या आजारातनू . अरे तल
ु ा कळतयिं
का? सर्स्या र्ाझ्या बाळात नाही. सर्स्या तझ्ु या र्ानखसक जडण
घडणीत आहे. तझु ा बध्ु यािंक फक्त र्ाढीर् आहे. तझु ी भार्खनक र्ाढ
झालीच नाही कधी. बाग सदिंु र हर्ी, पण हात नाही घाण करायचे.
बायको सिंदु र राहार्ी म्हणनू एकच र्ल
ु हर्िं. लोकािंनी हेर्ा करार्ा म्हणनू
र्ल
ु गाच हर्ा, तो ही हुशार, देखणा, सर्वगुणसिंपन्न. जरा घाण करतात

म्हणनू तू कोर्ळ्या खपलानिं ा र्ारून टाकायला र्ागे पढु े नाही पहाणार.
र्ल
ु गा, जो येणार म्हणनू नाचत होतास कालपयंत तो के र्ळ कणवबधीर
असण्याची शक्यता खनर्ावण झाली तर कायर्चा तोडायला तयार
त्याच्याशी नातिं?”
“सोनोग्राफीत र्ल
ु गी आहे असिं कळलिं असतिं तर तो जीर् जगात
येण्यापर्ू ीच र्ारून टाकला असतास कदाखचत.
“खरिं सागिं ू तझु ा राग नाही येत र्ला. कीर् र्ाटतेय. जी कीर्
लोकािंनी करू नये म्हणनू आटाखपटा चाललाय ना ती कीर् आज तझ्ु या
बायकोलाच तझ्ु याबद्दल र्ाटतेय. तल
ु ा र्ानसोपचाराची गरज आहे. तो
उपचार तू घ्यार्ास. आज तझु े सगळे खर्चार 'र्ी', "र्ाझे, " "र्ला, "
या तीनच गोष्टींभोर्ती खफरताहेत. घाण्याच्या बैलासारखा खफरतो
आहेस गरगर गरगर यािंच्याभोर्ती. या तीन गोष्टीतनू बाहेर पड आखण
बघ खकखतक खऱ्या सिंदु र गोष्टी खदसतात ते.”
“बाबा गाडी बोलर्ा भाड्याची. लगेच खनघ.ू काळजी करू नका.
र्ी खिंबीर आहे र्ाझ्या बाळाला उत्तर् आयष्ु य खर्ळर्नू यायला.”
सासू सासऱ्यािंकडे र्ळून म्हणाली “बघा सािंभाळता आलिं याला
तर.”

खतने खझडकारल्याचा अपर्ान, ती सोडून जाण्याने होणारी
र्ानहानी, दख
ु ार्लेला इगो, आखण खहच्याखशर्ाय राहण्याच्या कल्पनेने
आलेली अगखतकता, सरसर त्याच्या चेहऱ्यार्रचे भार् बदलत गेल.े
आपण के लेल्या चक
ु ा, हो आज प्रथर्च त्याला त्या चक
ु ा
र्ाटल्या, त्यािंची जाणीर्, र्न जाळत गेली. आता ती खनणवय बदलणार
नाही हे ही लिात आलिं त्याच्या. िणात आपण सगळिंच गर्ार्लिंय ही
सर्ज आली. पण आता खपू उशीर झाला होता. खशर्ाय अजनू ही
र्क
ू बधीर र्ुलाला 'आपला' म्हणनू र्ाढर्ण्याची तयारी नव्हतीच
र्नाची .
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शाल्र्ली भराभर आर्रत होती. एकीकडे खदर्सभर ऑखफसर्धे
होणाऱ्या खर्टींग्ज, त्यासाठीची खतची झालेली, राहीलेली तयारी, याच
िं ी
र्नातल्या र्नात उजळणी सरू
ु होती, तर दसु रीकडे हात स्र्ैपाकघरात
अत्यिंत सराईतपणे चालत होते.
दोन खदर्साच्िं या श्रीशला घेऊन, र्र्षवभरापर्ू ी शतिं नल
ू ा कायर्चिं
सोडून जेव्हा ती आईबाबािंबरोबर खनघाली तेव्हा र्नात प्रचिंड काहूर
होतिं. भखर्ष्यात काय खलहून ठे र्लिंय याचा अिंदाज नव्हता. पदरी श्रतु ी
नसलेलिं दोन खदर्साचिं बाळ, ना नोकरी ना पैसा. आईर्खडलािंचा आधार
काही काळापरु ताच घ्यायचा हे र्ात्र खतने तेव्हाही ठार्पणे ठरर्लिं होत.िं
नाही म्हणायला खशिण र्ात्र होतिं, उत्तर् र्ाकांची खडग्री होती. पण
नोकरी खर्ळे ल? राहायचिं कुठे ? आईर्खडल, भाऊर्खहनी, त्याची दोन
र्ल
ु िं यानिं ा त्याचिं ी जागा परु त होती. पण आणखी दोन र्ाणसिं कायर्ची
राहायची तर जरा अडचण होणार हे नक्की होतिं. पण सध्या काही र्खहने
इलाज नव्हता.
श्रीश र्खहन्याचा होईपयंत खतने सपिं णू व खर्श्रातिं ी घेतली. भाऊ
र्खहनींनी र्नापासनू खतला हे घर तझु िंच आहे असिं सािंखगतलिं आखण तसे

र्ागलेही. श्रीश तर घरात सगळ्यािंच्याच गळ्यातला ताईत बनला.
र्खहना पणू व झाल्याबरोबर र्ात्र खतने भराभर फोन खफरर्ायला सरु र्ात
के ली. कॉलेजर्धल्या खर्त्र र्ैखत्रणी, टीचसव, आधी खजथे कोसव करताना
ट्रेनी म्हणनू तीन र्खहने कार् के लिं होतिं त्या किंपनीत, सगळीकडे फोन
के ले.
पढु चा एक र्खहना अजव पाठर्णे, जाऊन भेटणे र्गैरेत पार पडला.
आखण खजथे ट्रेनी म्हणनू कार् के लिं होत,िं खतथेच नोकरीचहिं ी पक्किं झाल.िं
बाकी दोन खठकाणी देखील नोकरी खर्ळत होती, पण या किंपनीत
कर्वचाऱ्यािंच्या र्ल
ु ािंसाठीचिं पाळणाघर होतिं. अथावतच शाल्र्लीने याच
नोकरीची खनर्ड के ली. आता खनदान खदर्सातनू तीन चार र्ेळा ती
श्रीशला पाहून येऊ शकणार होती. त्याच्या दधु ाच्या र्ेळाही जर्र्ू
शकणार होती.
पढु च्या एक तारखेला ती नोकरीत रुजू झाली.
सरु र्ातीचे काही खदर्स जळ
ु र्ा जळ
ु र्ीत गेल.े आखण र्ग हळूहळू
घडी बसत गेली. काहीच र्खहन्यािंपर्ू ी शेजारच्या काकिंू चा र्ल
ु गा
अर्ेररके हून आला आखण त्याने र्ोठी जागा घेऊन काकिंू ना आपल्या
बरोबर नेल.े तेव्हा शाल्र्लीने जागा भाड्याने र्ाखगतली आखण त्यानेही
ओळखीत जागा भाड्याने जातेय म्हटल्यार्र आनिंदाने खदली.

शाल्र्लीचा नर्ा ससिं ार सरू
ु झाला. ती आखण श्रीश असा.
स्र्भार्ाप्रर्ाणे सिंपणू व जीर् ओतनू तीने ही नर्ी घडी बसर्ली. आज
सहा सात र्खहन्यात ती बॉसचा उजर्ा हात, सहकाऱ्यात खप्रय,
कार्चक
ु ार सहकाऱ्यासिं ाठी डोके दख
ु ी आखण असयू ेचा खर्र्षय बनली
होती.
खतने आपल्या सयखस्थतीचे कधी भािंडर्लही के ले नाही पण ती
लपर्नू ही ठे र्ली नाही. अजावतच खतने पतीपासनू खर्भक्त झाल्याचे
खतथल्या रकान्यात भरले होते.
लग्न र्ोडले नव्हते कारण दोन्ही बाजिंनू ी कोणीच हालचाल के ली
नव्हती.
नक
ु ताच सध्िं याकाळचा र्क
ू बधीर र्ल
ु ाश
िं ी कसे सभिं ार्षण करार्े हे
खशकर्णारा र्गव खतने लार्ला होता. श्रीश अजनू जेर्तेर् र्र्षावचा होत
होता. पण खतला पर्ू वतयारी करणे नेहर्ीच आर्डे त्याचाच हा भाग
होता. आतिं रजालार्र तर हा खर्र्षय खतने खपजिं नू काढला होता. इतर सर्व
बाबतीत श्रीश नॉर्वल प्रगती दाखर्त होता आखण त्याचा भरपूर आनिंद
शाल्र्लीला देत होता. खतचिं आखण त्याचिं आता एक र्ेगळिंच खर्श्व
बनलिं होत.िं
---------------

दार उघडून शिंतनू आत आला. पाय लडखडत होते. पोटात
सकाळपासनू अन्नाचा कणही नव्हता. फ्रीजर्धनू पाण्याची बाटली
काढली ती ररकार्ी होती. दारूचा अम्र्ल होता पण पोटातल्या भक
ु े ने,
तहानेने जीर् कासार्ीस झालेला. आज र्र्षव झालिं हे असच
ु होतिं.
िं सरू
शाल्र्ली आखण खतचे आई बाबा बाळाला घेऊन खनघनू गेल.े
आयष्ु यात पखहल्यािंदाच शिंतनू हतबद्ध
ु होऊन खकती तरी र्ेळ बसनू
राखहला. आज नेहर्ीसारखा त्याच्याकडे प्लॅन बी नव्हता. शतिं नचू े आई
र्डील ही काहीच न सचु नू बसनू राखहले. बऱ्याच र्ेळाने तो उठला
आखण बाहेर पडला. काल परर्ा र्ल
ु गा झाला म्हणनू ज्या खर्त्रािंनी
ओढून पाटीला नेलिं त्या खर्त्रािंकडे जाणिं शक्य नव्हतिं. शाल्र्ली सोडून
गेली आखण सगळीच दारिं जणू बदिं झाली.
र्र्षव उलटलिं पण शिंतनू काही सार्रला नाही.
शाल्र्ली... र्ाझी लाडकी शाल्र्ली ... र्ाझा गरू
ु र... र्ाझा शब्द
न् शब्द झेलणारी, र्ाझी प्रत्येक गरज न सागिं ताच कळणारी, सरळ र्ला
सोडून गेली???? कोणासाठी? त्या काल जन्र्ाला आलेल्या अधू
र्ल
ु ासाठी? एक खदर्साच्या नात्यासाठी इतक्या र्र्षांचिं नातिं िणात
तोडून गेली?
अचानक शिंतनू सगळी शक्ती गेल्यासारखा र्ट्कन खाली बसला,
हर्सनू हर्सनू रडायला लागला लहान र्ुलासारखा. रडता रडता

जखर्नीर्र आडर्ा झाला आखण नशेने आखण खनद्रेने त्याला आपल्या
कर्ेत घेतले.
र्र्षवभरात सैरभैर झालेला शिंतनू कार्ाच्या खठकाणी ही हा धक्का
लपर्ू शकला नव्हता. जी कीर् लोकानिं ी करू नये म्हणनू आटापीटा
के ला ती कीर् याची ही अर्स्था बघनू जो तो करू लागला. के र्ळ
आधीचा त्याचा परफॉर्वन्स लिात घेऊन नोकरीर्रून कर्ी के ले नव्हते
एर्ढच
िं .
पण शिंतनल
ू ा त्याची काही खफकीरच उरली नव्हती. तो सतत
दारूच्या नशेत राहणे पसिंत करत होता. सरु र्ातीचे काही खदर्स आई
र्डीलािंनी सर्जार्ण्याचा, सार्रण्याचा प्रयत्न के ला पण नतिं र ते ही
हताश झाले. आपल्या गार्ी खनघनू गेल.े
र्र्षवभरापर्ू ीचा हाच तो रुबाबदार, देखणा, कतृवत्र्र्ान शिंतनू हे
सािंगनू ही कोणाला खरिं र्ाटलिं नसतिं.
----------------

शाल्र्लीने श्रीशच्या अिंगार्रचिं दपु टिं सारखिं के लिं आखण ती बेडर्र
त्याच्या शेजारी आडर्ी झाली. खदर्स कसा पख
िं लार्ल्यागत खनघनू
जाई पण रात्र र्ात्र पायतटु क्या कुत्र्यागत सरपटत राही. नकळत
शिंतनच्ू या बलदडिं बाहूचिं ी खतला आठर्ण होई. िणात र्न खाडकन

खतला चपराक देई, ‘लाज नाही र्ाटत त्या नीच र्ाणसाची आठर्ण
काढायला? इतकी शरीराची भक
ू त्रास देतेय? ज्या र्ाणसाने तझ्ु या
र्ल
ु ाचिं अखस्तत्र् नाकारलिं त्याची आठर्ण काढतेस?’ दसु रिं र्न म्हणे,
‘तो कसाही असला तरी र्ी तर खरिंच प्रेर् के लिं ना त्याच्यार्र. र्ाझ्या
प्रेर्ात काय खोट होती म्हणनू हे असिं व्हार्िं?’ उलट सुलट खर्चार,
कोलाहल उठखर्त र्नात. ऑखफसर्धे ही एकटी आहे कळल्यानिंतरही
खनरखनराळ्या गोष्टींना तोंड यार्िं लागे. कोणी सहानभु तु ीतनू सलगी करू
पाही, नकळत झाल्यासारखे स्पशव पण सहेतक
ु असत, कोणी ‘असेलच
काहीतरी भानगड’ असे पाहत. अशा र्ेळेस सौंदयव हा गणू न बनता
शाप बनतो हे ही खतच्या लर्करच लिात आलिं. खतने र्ग खतच्या
राहणीर्ानात बदल के ले . सलर्ार कुडते दोन साईज र्ोठे खरे दी करू
लागली. के स चापनू चोपनू घट्ट र्ागे बािंधनू टाकू लागली. र्ाफक
र्ेकअपला कायर्चा फाटा खदला.
सदु र्ै ाने ज्याच्िं या हाताखाली ट्रेनी म्हणनू खहने कार् के ले तेच सध्या
खतचे र्रीष्ठ होते आखण प्रथर्पासनू च त्यािंच्या र्ल
ु ीच्या र्याच्या
शाल्र्लीच्या गणु ािंना ते ओळखनू असल्याने ते खतला बरिंच सािंभाळून
घेत होते आखण र्दतही करत होते. पण लर्करच ते खनर्ृत्त होणार होते
आखण नर्ीन र्ाणसू त्यािंच्या जागी रुजू व्हायचा होता.
-----------------------

शतिं नल
ू ा सकाळी जाग आली खतच र्ळ
ु ी पोटात होणाऱ्या प्रचडिं
र्ळर्ळीने. उठला आखण धडपडत कसाबसा बाथरूर्पयंत गेला.
भडाभडा खपत्त उलटून पडल.िं सगळी दगु ंधी सटु ली घरभर. र्ोठ्या
खनकराने तोंड धर्ु नू बाहेर आला.
येऊन सोफ्यार्र आडर्ा खतडर्ा पसरला. पन्ु हा जाग आली तेव्हा
दपु ारचे १२ र्ाजनू गेलेल.े या आठर्ड्यात खतसऱ्यािंदा न सािंगता दािंडी
झाली त्याची.
शतिं ननू े खोलीत नजर खफरर्ली. खठकखठकाणी कपड्यािंचे बोळे,
काढून फे कलेले बटू र्ोजे, बाहेरून र्ागर्लेल्या अन्नाचे अधवर्ट
खाऊन टाकलेले बॉक्सेस, दारूच्या बाटल्या, ग्लासेस, कोपऱ्यात
जाळ्या जळर्टिं, सगळीकडे इचिं भर धळ
ू , उखकरडा झाला होता घराचा.
पैशािंच्या आशेने कार्र्ाली बाई सहा सात र्खहने येत होती पण एकदा
याला घरी तरव होऊन बसलेला पाहून घाबरली आखण खतनेही येणे
सोडले. तेव्हापासनू घरार्र कसलाच स्र्च्छतेचा सस्िं कार झाला
नव्हता.
“काय करून घेतलिंस हे शिंतनू? “ त्याच्या कानात शाल्र्लीचा
आर्ाज घर्ु ला. दचकून पाखहलिं त्याने इकडे खतकडे. ती गेलीय
कायर्ची हे अजनू ही र्ळत नव्हतिं. पण आज पखहल्यािंदाच खनदान त्याचिं
लि त्याच्या स्र्त:कडे गेलिं होतिं.

उठून त्याने खफ्रज शोधला. के व्हातरी आणनू ठे र्लेली दधु ाची
खपशर्ी खदसली. तसिंच थिंड खपणार होता पण र्ग आठर्लिं, शाल्र्ली
कध्धी खपऊ यायची नाही कच्चिं दधू . र्ग काढून कपात ओतलिं.
र्ायक्रोर्ेव्हर्धे गरर् करायला ठे र्लिं. दात घासनू आला . के व्हातरी
आणनू ठे र्लेला खबस्कीटाचा पडु ा सापडला. र्ग दधु खबखस्कटिं खाल्ली.
जरा जीर्ात जीर् आला त्याचा. उठून गॅलरीत आला. शाल्र्लीची बाग
र्ाळून गेली होती. किंु ड्या तेर्ढ्या उरल्या होत्या. काय र्ाटलिं कोणास
ठाऊक, आतनू एक बादलीभर पाणी आणनू सगळ्या किंु ड्यािंना घातलिं.
तापलेल्या र्ातीर्र पाणी पडतािणी र्ृदगिंध दरर्ळला. खोल भरून
घेतला त्याने तो उरात.
‘एके काळी खकती ओरडायचो आपण खतच्यार्र... र्ातीत हात
घालनू बसते म्हणनू , त्याला आठर्लिं. आपण एर्ढे खहशेबी, भार्नािंना
सतत चार हात लािंब ठे र्नू जगत आलो. लग्नही के लिं ते सर्व आपल्या
पढु च्या आयष्ु याला परू क असिं पाहून . पण ही इतकी कशी खभनली
आपल्या रक्तात? कसिं जर्र्लिं खतने? र्नाची बिंद करून घेतलेली
कर्ाडिं सताड उघडून आत ठाण र्ािंडून अशी बसली की प्रत्यिात
आयष्ु यातनू खनघनू गेली तरी र्नातनू काढणिं जर्त नाही
आपल्याला. असिं काय होतिं खतच्यात? खरिंच काय होतिं?’

सगळिंच दाटून आलिं शतिं नच्ू या र्नात. एर्ढ्यात एक खचर्णी
गर्ताची काडी घेऊन गच्चीत आली पण याला बघनू उडून गेली.
लािंबनू च र्ग खचर्णा खचर्णी खचर्खचर्त उडत राखहले. याने पाखहलिं,
र्रच्या हॅखगिं िंग पॉटर्धे काही काड्या, अधवर्ट बनर्लेलिं घरटिं खदसत
होतिं. शिंतनू झट्कन सर्यीने ते काढून टाकायला पढु े झाला आखण
खतथेच थबकला. शाल्र्लीने कधीच ते घरटिं काढलिं नसतिं. उलट...तो
आत आला. त्याने एका पसरट भाडिं ् यात पाणी आखण एका छोट्या
थाळीत र्गाशी सापडलेली खबखस्कटस् ठे र्ली आखण घेऊन बाहेर
आला, गॅलरीत ठे ऊन दार लार्नू आत आला.
र्ग बराच र्ेळ तसाच बसनू राखहला. बाहेर खचर्णा खचर्णीची
खचर् खचर् सरू
ु होती. शतिं नल
ू ा ती सोबत फार फार हर्ीशी र्ाटली त्या
िणी.
र्ग सार्काश उठून त्याने घराची स्र्च्छता करायला सरु र्ात
के ली. तेर्ढ्यात बेल र्ाजली. दारात कार्र्ाली बाई उभी. “सायेब पैशे
ऱ्हायले र्ाझे यायचे, तर्ु ी भेटलाच न्हाईत...” खतची सराईत नजर
खोलीत खफरली... “अगिं बया.. काय दशा जाली हो... सरा, आजचा
खदस देते सोच्छता करून .. र्गिं या र्ाये पैशे” असिं म्हणत खतने पदर
बािंधनू कार्ाला सरु र्ात के ली. शिंतनू आपल्या खोलीत गेला. आिंघोळ
करून स्र्च्छ कपडे घालनू आला. बाईने तोपयंत खोलीचा नरू पार

पालटला होता. ती आता आतल्या खोल्याक
िं डे र्ळली. पहाता पहाता
घर परत जरा घरासारखिं खदसू लागलिं.
र्ग ती जायला खनघाली. शिंतनूने बरे च पैसे खतच्या हातार्र ठे र्ले.
ती म्हणाली “एर्ढे न्हाईत सायेब. र्खहनींबरोबर दोन हजाराची बोली
झाली हुती.” तो म्हणाला “राहू देत. उयापासनू परत ये कार्ाला आखण
र्ला पोळी भाजी पण दे करून. काय उरतात त्यातनू सार्ान आण
त्यासाठीच.िं ” ती ‘बरिं’ म्हणाली. नकळत खतचे डोळे पाणार्ले. “सायेब
र्खहनी कर्ा यायच्या?”
शतिं ननू े नसु ती र्ान हलर्ली. “कुनाची नदर लागली म्हनार्ी
सोन्यासारक्या सिंसाराला “असिं म्हणत बाई खनघाली. “येते सार्ान
खघऊन आन करते चपाती भाजी” म्हणाली.
शतिं नल
ू ा खकत्येक खदर्सािंनी आज र्ाणसात आल्यासारखिं र्ाटल.िं
खचर्ण्यािंची खचर्खचर् सोबत घेऊन तो अल्बर् र्धले शाल्र्लीचे फोटो
पाहत बसला. सार्काश तजवनीने खतच्या क्लोजअप चेहऱ्े याची
आऊटलाईन रे खत बसला.
-------------शाल्र्ली ची धादिं ल उडाली होती आज. हात एकीकडे भराभर
कार्िं उरकत होते तर दसु रीकडे डोक्यातले खर्चार र्ायर्ु ेगाने भ्रर्ण
करत होते. एरव्हीची शािंत शाल्र्ली आज र्ात्र जरा धास्तार्ली होती.

आज श्रीशला खतने आईकडेच सोडायचिं ठरर्ल.िं सध्िं याकाळच्या
आधीच्या बॉसचा खनर्ृत्ती सर्ारिंभ आखण नव्या बॉसचा स्र्ागतसर्ारिंभ,
असिं ऑखफसने एकदर्च करायचिं ठरर्लिं होतिं. थोडा उशीर होणार
होता. खशर्ाय खतच्यार्र कायवक्रर्ासाठी काही जबाबदाऱ्या ही
सोपर्ण्यात आल्या होत्या. आधीच्या बॉसनी र्खडलकीच्या नात्याने
कालच खतला बऱ्याच गोष्टी सर्जार्ल्या होत्या. पण ते जाऊन नव्या
र्ाणसाबरोबर कार् करार्िं लागणार, याचिं नाही म्हटलिं तरी खतच्या
र्नार्र दडपण आलिंच होतिं. सगळी तयारी करून शेर्टी ती खनघाली.
श्रीशला जर्ळ घेऊन कुरर्ाळून खतने आईकडे सोपर्ले. आई म्हणाली
जा खनर्ािंतपणे. राहातो आर्च्याकडे छान तो. ती ही हसली र्ग आखण
खनघाली.
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शाल्र्ली पोहोचली आखण कार्ात गरु फटून गेली. आधीच्या
बॉसच्या बऱ्याच कागदपत्रार्िं र सह्या घ्यायच्या होत्या. पढु चे काही
प्लॅन्स ॲप्रव्ु ह करून घ्यायचे होते. नव्या बॉसची फाईल एकदा चाळून
पहायची होती. खतने र्नातल्या र्नात परत स्र्त:ला आठर्ण करून
खदली
पहाता पहाता खदर्स र्र चढला. र्ग टी ब्रेक निंतर सगळे
कॉन्फरन्स हॉलर्धे जर्ा होऊ लागले. शाल्र्लीने सर्व व्यर्स्थेर्र परत
एक नजर टाकली.
के टररला सर्व सचू ना परत सागिं नू त्याच्याकडून र्दर्नू घेतले.
“तर्ु ी काय बी खचिंता करू नको र्ॅडर्, सगलिं चोक्कस होनार, र्ी हाय
ना खहतच काय बी लागलिं तर.” त्याने हसनू हार्ी भरली.
कायवक्रर् सरू
ु होण्याआधी बरोबर ५ खर्खनटिं नर्े बॉस आधीच्या
बॉसच्या के खबनर्धे पोहोचल्याची र्दी ऑखफस बॉय घेऊन
आला. म्हणजे कायवक्रर् र्ेळेत सरू
ु होणार. खतने सर्ांना बसनू घेण्याची
खर्नतिं ी के ली.
काहीच खर्खनटात दोघे आले. नर्े बॉस पहाण्याची सर्ांनाच
उत्सक
ु ता होती. प्रशािंत ..र्य३५, पटकन नजरे त यार्ी अशी उिंची, र्णव

सार्ळा, सौम्य पण आत्र्खर्श्वास दशवर्णारे चेहऱ्यार्र भार्, आखण
अखतशय शािंत डोळे . सर्ोरच्याला पट्कन खर्श्वासात घेणारे .
जाणाऱ्या बॉसनी थोडक्यात प्रशािंतची ओळख करून खदली. र्ग
प्रशातिं बोलला, त्यात प्रार्ख्ु याने ‘सर्वजण आपापल्या परीने किंपनी
साठी कसे र्हत्र्ाचे आहेत, खनणवय घ्या, र्ला फक्त खनणवयाची कल्पना
या, अगदीच चक
ु त असेल काही तर र्ी सािंगेनच, पण नर्े प्रयोग
करताना काही चक
ु लचिं तर तर्ु च्या बरोबरीने र्ाझी जबाबदारी राखहल,’
असे लोकािंना आश्वस्त करणारे र्ोजके बोलला.
सर्वच जण नव्या बॉस र्र खश
ू झाले. र्ग चहापाण्याबरोबर
सर्ांच्या ओळखी करून देण्याचे कार् शाल्र्लीर्र आले, खतने ते चोख
पार पाडले. प्रशािंतला आधीच्या बॉस सोबत सोडून ती आपल्या
सहकाऱ्यािंकडे जाण्यासाठी र्ळली तेव्हा प्रशािंत म्हणाला “ सर्ांची
उत्तर् ओळख करून खदली, पण एक र्हत्र्ाची ओळख राखहली, ”
शाल्र्लीच्या चेहऱ्यार्रचिं र्ोठिं प्रश्खचह्न बघनू र्ग तो खळखळून
हसला. “र्ी प्रशािंत, इथे नव्यानेच रुजू होतोय, ” असिं म्हणत त्याने
हस्तािंदोलनासाठी हात पढु े के ला आखण थोखडशी चखकत, थोखडशी
खखजल, होत नकळत शाल्र्लीनेही हस्तािंदोलनासाठी हात पढु े के ला.
“ओह, सो सॉरी, शाल्र्ली, या ऑखफसर्धला तर्ु चा उजर्ा हात,
डोळे , कान.” नकळत शाल्र्लीच्या चेहऱ्यार्र हसू पसरलिं आखण
खतच्या गोड खळ्या अखधकच खोल झाल्या. निंतर खकती तरी र्ेळ
प्रशािंतच्या र्नात त्या घर करून राखहल्या. जेव्हा लिात आलिं तेव्हा

त्याने चक्क र्ान हलर्ली जणू त्या प्रखतर्ा काढून टाकण्याचा एक
के खर्लर्ाणा प्रयत्न होता तो.
---------------अल्बर् बराच र्ेळ पाहून काही र्ेळाने शिंतनू उठला, त्याने तो
शाल्र्लीचा फोटो अल्बर् र्धून काढून खखशात ठे र्ला. बाईला सािंगनू
बाहेर पडला. जर्ळच्या फोटोलॅबर्धे आला. खतथे त्याने तो फोटो र्ोठा
करण्यास खदला. “साहेब फ्रेर् पण करायचा का?” “ हो, चालेल!”
“साहेब, दोन खर्नीटात स्कॅ न करून घेतो, म्हणजे ओररखजनल
राखहल तर्ु च्याचकडे.”
शतिं ननू े फोटो खखशात ठे र्ला आखण तो परत खनघाला. रस्त्यात
र्ाईनशॉप लागलिं नेहर्ीच,िं सर्यीने पार्लिं र्ळली... “काय देऊ
साहेब? नेहर्ीचिं?” शिंतनू अचानक जागा झाल्यासारखा भानार्र
आला‘नेहर्ीचिं?’ या शब्दाने. ‘पक्का दारूडा झालो म्हणजे र्ी. पण
दारू सद्ध
ु ा तल
ु ा खर्सरर्ू शकली नाहीच ग!िं ’ पटकन हात खखशातल्या
फोटोकडे गेला. “नाही, नकोय काही.”
शतिं नू परत खफरला. दक
ु ानदार पाहत राखहला . ‘खकती खदर्स
खटके ल हे?’ असा खर्चार अनभु र्ाने त्याच्या र्नात आलाच शिंतनल
ू ा
पाहून!
--------------------------

शाल्र्ली घरी परतली तेव्हा जातानाची घालर्ेल बऱ्याच
प्रर्ाणात कर्ी झाली होती. एकतर कायवक्रर् व्यर्खस्थत पार पडला
होता आखण नव्या र्ाणसाबद्दल र्ाटणारी धास्ती प्रशािंतला भेटल्यानिंतर
बरीच कर्ी झाली होती. खतने आईकडून श्रीशला घेतले आखण घरी
आली. रात्री दर्णक
ू ीने म्हणा खकिंर्ा र्न काहीसिं शािंतार्लिं म्हणनू
असेल, झोपेने लगेच कुशीत घेतलिं खतला श्रीश सकट.
दसु ऱ्या खदर्शी ती जरा लर्करच खनघाली. ऑखफसर्धे आल्यार्र
खतने सरु े श, जो प्रशािंतचा सेक्रेटरी खनयक्त
ु होता, त्याला गाठले. “हे बघ,
बॉसची पसवनल खडटेल्स ची फाईल, आधीच्या सेक्रेटरीकडून र्ागर्ली
होती. र्ाचनू घे, पण आधी स्ट्रॉिंग ब्लॅक कॉफीची ऑडवर देऊन ठे र्.
आता चहा नाही, ब्लॅक कॉफी रोज दहाला असिं सागिं नू च टाक
कॅ टिं ीनर्धे. बाकी खडटेल्स बघून ठे र्.
“ थॅकिं यू र्ॅडर्!” सरु े शला या एका छोट्या खडटेलने खकती आखण
कसा फरक पडणार हे चागिं लिंच र्ाखहत होत.िं शाल्र्ली बरोबर कार्
करताना त्याला बऱ्याच गोष्टी सर्जत होत्या, खशकायला खर्ळत
होत्या.
र्ग खतने त्याला खदर्सभराच्या यखु नट हेड्स बरोबरच्या खर्टींग्जचिं
श्येड्यल
ू बनर्ायला सािंखगतलिं, पण तत्पर्ू ीचा एक तास खतच्यासाठी
ठे र्ायला सािंखगतला. प्रशािंतला ब्रीफ करण्यासाठी तेर्ढा र्ेळ
लागणारच होता. खशर्ाय निंतर ती खनखितिं पणे श्रीशला भेटून येऊ

शकणार होती. बॉसला दाखर्नू ओके करून घे आखण र्ग फायनल कर
असिंही बजार्ायला ती खर्सरली नाही.
प्रशािंत के खबनर्धे पोहोचण्यापर्ू ी र्ात्र ती स्र्त:च्या के खबनर्धे
खनघनू गेली. प्रशातिं आला आखण त्याने एकर्ार नजर के खबनभर
खफरर्ली. साईड टेबलर्रचा खनखशगिंधाचा बक
ु े त्याला प्रसन्न करून
गेला. तो टेबलर्र येऊन बसेपयंत सरु े शने र्ागर्नू ठे र्लेली ब्लॅक कॉफी
आली. प्रशातिं ला आियव र्ाटलिं. त्याच्यातला र्रु लेला र्ॅनेजर जागा
झाला. सरु े श कौतक
ु ाच्या अपेिेने पहातोय हे त्याच्या तीक्ष्ण नजरे तनू
सटु लिं नव्हतिंच. तो चट्कन म्हणाला, “ब्लॅक कॉफी?” हे म्हणताना
त्याने जरूरीइतकी नाराजी, कपाळार्र बारीक आठी, बरोब्बर जर्र्ली.
सरु े श गोंधळला, पट्कन बोलनू गेला “शाल्र्ली र्ॅडर्नी साखिं गतल.िं ..
र्ी र्ागर्तो परत... काय र्ागर्?ू चहा? ग्रीन टी?”
प्रशािंत म्हणाला नाही, “रोज हेच ब्लॅक कॉफी” आखण सरु े शकडे
पाहून सचू क हसला. सरु े शला आपण पकडले गेल्याची जाणीर् जरा
उशीराच झाली. पण प्रशािंतच्या चेहऱ्यार्रचे प्रसन्न हास्य बघनू , फारसिं
खबघडलिं नाहीय आखण या बॉस बरोबर खरे पणाच कार्ी येईल असिंही
लिात आलिं. त्याने ताबडतोब श्येड्यल
ु सर्ोर ठे र्लिं आखण लगेच
शाल्र्ली र्ॅडर्नीच हे सगळिं सािंखगतलिंय असिंही सािंगनू र्ोकळा झाला.
“पण तम्ु हाला योग्य र्ाटलिं तर” असिंही म्हणाला.
‘फास्ट लनवर’ प्रशातिं ने र्नातल्या र्नात सरु े शला टॅग के ल.िं

ठीक आहे असचिं करू असिं सागिं नू शाल्र्लीला बोलर्ायला
सािंखगतलिं!
सरु े शने इटिं रकॉर्र्रून तसे सािंगताच शाल्र्ली आलीच. र्ग एक
एक करत सर्व खडपाटवर्ेंटस,् एकर्ेकार्िं र अर्लबिं नू असणारे र्द्दु ,े
र्हत्र्ाचे क्लायिंटस,् प्रत्येकाच्या खनरखनराळ्या गरजा, खनरखनराळ्या
अपेिा, सध्या सरू
ु असणारी प्रोजेक्टस,् पाईपलाईनर्धली प्रोजेक्टस,्
सगळा गोर्षर्ारा अत्यतिं र्द्दु से दू पणे ती बोलत गेली आखण प्रशातिं पणू व
एकाग्रतेने ऐकत गेला, एकीकडे शाल्र्लीच्या बद्ध
ु ीर्त्तेबद्दल त्याचा
आदर दणु ार्त गेला.
सगळिं बोलून शाल्र्ली थािंबली तेव्हा प्रशािंतची खस्थर नजर
आपल्यार्रच आहे हे लिात येऊन ती जरा सक
िं ोचली. प्रशातिं ही
सार्रला एकदर्. र्ग घसा खकिंखचत खाकरत म्हणाला. थॅक्स!
िं खब्रखफिंग
साठी आखण ब्लॅक कॉफीसाठीही!
शाल्र्ली काही न बोलता उठली, आखण जाऊ लागली, तेव्हा
बाकीच्या खर्टींग्जर्धेही खतने थािंबार्िं असिं त्याने सचु र्लिं. शाल्र्ली
एकदर् अस्र्स्थ झाली. र्ग म्हणाली, यखु नट हेड्स र्डु लाईक टू र्ीट
यू र्न ऑन र्न, काही लागलिंच तर सागिं ा र्ी आहेच नेक्स्ट के खबनर्धे.
ऑलराईट! प्रशािंत म्हणाला. शाल्र्लीचिं अस्र्स्थ होणिं आखण खतने
नतिं र सटु के चा खनश्वास सोडलेला त्याच्या नजरे तनू सटु ला नाही.
-----------------

शतिं नू घरी आला. बाई गेली होती तोपयंत. नकळत त्याची पार्लिं
गॅलरीकडे र्ळली. पण त्याने दार नाही उघडलिं, कारण फ्रेंच खर्िंडोच्या
काचेतनू त्याला खदसलिं, खचर्णा खचर्णी त्या हॅगरर्धे
खचर्खचर्ाटासह
िं
घरटिं बाधिं त होते. चोचीतनू काड्या खाली पडत होत्या पण न दर्ता दर
र्ेळी ती दोघिं परत परत त्या उचलनू घरट्यात खोचत होते. र्धेच थािंबनू
अिंगाला अिंग घासत र्ाना र्ाकड्या करकरून घरट्याकडे पाहत होते.
अखनखर्र्ष नेत्रानिं ी शतिं नू पाहत राखहला. त्याला अचानक आठर्ल,िं
बोखडंग स्कूलर्धे लहानपणी खोलीत अभ्यासाला बसला असताना
खखडकीबाहेर दोन खारोट्या झाडािंच्या खोडार्रून पकडा पकडी खेळत
होत्या. र्धेच झाडार्रची शेंग पोखरून एकर्ेकािंना भरर्त होत्या, परत
चोर पोलीस सरू
ु . शतिं नू भान हरपनू या त्याच्िं या खेळात इतका तल्लीन
झाला की नकळत टाळ्या खपटून दोघींना खचअर करायला लागला. र्ागे
रे क्टर कधी येऊन उभे राखहले कळलच नाही. त्यािंनी कान खेचला
जोरात, आखण र्ग हातािंर्र दहा झणझणीत पट्ट्या. र्ग त्याला खर्चारलिं
“कळलिं का तुला का खशिा के ली?” तो रडत रडत, चरु चरु णारे हात
चोळत म्हणाला “खखडकीतनू बाहेर पाहत होतो, अभ्यास करताना, ”
तेव्हा रे क्टर म्हणाले “नसु ता बाहेर पाहत नव्हतास, स्र्त:चिं कार् सोडून
फालतू गोष्ट पाहून प्रचिंड आनिंदी होत होतास. असा कार् सोडून आनिंदी
व्हायला लागलास तर भणिंग फकीर होऊन खहडिं शील दारोदारी.
आयष्ु यात यशस्र्ी व्हायचिं असेल तर हे फालतू आनदिं दरू ठे र्ायला

शीक. तझ्ु या आईबापानिं ी त्यासाठी पाठर्लाय तल
ु ा इकडे. कायर्
लिात ठे र्.”
सस्िं कारिर् र्यात रे क्टरचे ते शब्द कायर्चे ठसले र्नात. त्याने
ती खखडकी कायर्ची बदिं करून टाकली. खोलीची आखण र्नाचीही.
र्ग जेव्हा जेव्हा असा कोणताही ‘फालतू ’ आनिंद सर्ोर खदसला
तेव्हा तेव्हा त्याने खखडक्या बिंद के ल्या. खर्त्र जीर्ाभार्ाचे होऊच खदले
नाहीत, खनसगव चार हात दरू च ठे र्ला, र्नाला हळर्िं होण्याची र्भु ा तर
खदलीच नाही कधी.
‘यशस्र्ी होण्याच्या नादात आयष्ु य जगण्याची कलाच खशकायला
खर्सरलो आपण. आखण त्यात फरफट झाली र्ाझ्या शाल्र्लीची.’
टचकन पाणी आलिं त्याच्या डोळ्यात. हा ही एक नर्ाच अनभु र् होता
त्याच्यासाठी.
तो हळूहळू र्ागे र्ळला . सोफ्यार्र बसनू राखहला. अचानक लि
कॅ लेंडरकडे गेल.िं र्र्षवभरापर्ू ीचिं याच र्खहन्याचिं पान र्र होत.िं त्याने
स्र्ृतीला ताण खदला बराच. “कोणता खदर्स होता तो?”
-------------------शाल्र्ली उठली पहाटेसच आज. आज श्रीश झाला र्र्षावपर्ू ी.
आज ती आई झाली होती र्र्षवभरापर्ू ी. जीर्नातला परर्ोच्च आनिंद
खदला होता श्रीशने खतला.

खतने श्रीशला न्हाऊ र्ाखू घातले. आईकडे गेल्यार्र आजी,
र्ार्ीने त्याला ओर्ाळले. बच्चा पाटीने के क आणनू च ठे र्ला होता,
तो दादाच्या र्दतीने श्रीशने कापला. सगळ्यािंनी ‘हैप्पी बथव डे टु श्रीश’
म्हटलिं. दोन्ही र्ल
ु ानिं ी कडेर्र घेऊन त्याला नाचर्ला. श्रीश प्रचडिं खश
ू
होता. शाल्र्लीच्या डोळ्यािंच्या कडा पाणार्ल्या. त्या खतने हळूच पसु नू
घेतल्या.
आज ऑखफसच्या पाळणाघरात र्ाटण्यासाठी शाल्र्लीने कप
के क्स, चॉकलेटस् घेतली होती. जर्ळच्या र्क
ू बधीर र्ल
ु ािंच्या
शाळेतही सिंध्याकाळी ती घेऊन जाणार होती श्रीश ला. आता सर्य
करायलाच हर्ी होती.
ऑखफसर्धे आल्यार्र पहाते तर पाळणाघरात बोडवर्र श्रीशचा
शाल्र्लीबरोबरचा फोटो, त्याभोर्ती डेकोरे शन र्गैरे के लेलिं, र्ोठ्या
अिरात ‘हैपी बथव डे’ खलहीलेलिं. खपू भरून आलिं खतला. खरिंतर
सगळ्याच र्ल
ु ािंच्या र्ाढखदर्साला असिं व्हायचच
िं की पाळणाघरात,
पण आपल्या बाळासाठी कोणी के लिं की आईला त्याचिं अप्रपु असतिं.
सगळ्यािंनी श्रीशला खर्श के लिं. श्रीश नेहर्ीच हसरिं बाळ, त्यातनू सध्या
पाळणाघराचिं शेंडेफळ, त्यार्ळ
ु े खतथल्या कर्वचाऱ्याबिं रोबरच इतर
र्ल
ु ािंचाही फार फार लाडका. “नशीबर्ान र्ाझिं बाळ, खकती लोकािंचिं
प्रेर् खर्ळतिंय त्याला, फक्त एका र्ाणसाचिं सोडून...” खचकन पायात
काटा रुतार्ा तसिं झालिं खतचिं.

खतने श्रीशला र्ल
ु ाच्िं या गराड्यात सोडलिं आखण ती आली
आपल्या के बीनर्धे. आज र्ेळेत आटपायला हर्िं कार्. असिं म्हणत
खतने प्रथर् र्ेल्स हातार्ेगळ्या करायला सरु र्ात के ली. शाल्र्ली एकदा
एका गोष्टीत खशरली की पणू वपणे एकाग्र होणिं हा स्थायीभार्. र्ग कार्
काहीही असो. आत्ताही तसिंच झालिं. लॅपटॉपच्या स्क्रीनर्र डोळे , र्ेंद,ू
इतका एकाग्र की के बीनच्या दारार्रची बारीक टकटक, र्ग प्रशािंत दार
उघडून आत आला तरी खहला पत्ता नाही. तो र्ात्र त्या एकाग्र, बद्ध
ु ीर्ान
सौंदयवर्तीला एकटक न्याहाळत राखहला . ‘काय आहे हे रसायन?
इतक्या ढगळ्या कपड्यािंर्धेही इतकी सिंदु र कशी खदसू शकते कोणी?
नसु तिं सौंदयवच नाही बद्ध
ु ीर्त्ताही खततकीच प्रखर. कार्ातला खतचा
आर्ाका प्रशातिं सारख्या अफाट आर्ाक्याच्या र्ाणसालाही चखकत
करत होता. र्ग का राहते ही अशी गबाळी? र्द्दु ार्?’
तोच दचकला त्याच्या या खर्चारािंनी. खाजगी आयष्ु य आखण
व्यार्साखयक आयष्ु याच्या खणानिं ा त्याने कायर् एकर्ेकािंपासनू दरू
ठे र्ले होते. “नेव्हर टू बी खर्क्स्ड” हा त्याचा फिंडा. पण शाल्र्लीला
भेटल्यापासनू काही र्ेगळिंच घडत होतिं. स्र्त:ला सार्रत घसा
खाकरला त्याने. शाल्र्लीने र्र पाखहलिं आखण पट्कन उठली. “सर,
तम्ु ही? र्ला बोलर्नू घ्यायचिं ना? काही कार्?”
“बस?ू ”
“हो हो, ” शाल्र्ली गोंधळलीच.

प्रशातिं ला खतला असिं गोंधळलेलिं पाहून बरिं र्ाटल.िं “चला,
अगदीच उदासीन नाही ही, आपला काहीतरी पररणार् होतोय तर.”
र्नातल्या र्नात या खर्चारासाठी त्याने दोन रट्टेही खदले स्र्त:ला, ‘यू
रास्कल...’
िणभर आपण का आलो होतो हे खर्सरलाच तो, पण र्ग
शाल्र्लीच्या चेहऱ्यार्रचिं भलिंर्ोठिं प्रश्खचह्न बघनू त्याला आठर्ार्िंच
लागल.िं
र्ग बराच र्ेळ तो अनेक बारीक सारीक गोष्टी खर्चारत राखहला
आखण शाल्र्लीला चखकत करत राखहला . ज्या गोष्टींचे बारीक तपशील
खतने हातचे म्हणनू राखनू ठे र्ले होते काल, ती लपू होल्स बरोब्बर शोधनू
काढली होती त्याने. नकळत दोघाचिं ी नजरानजर झाली आखण त्याचा
अथव दोघािंनाही बरोबर कळला.
“तू हे र्द्दु ार् राखनू ठे र्लिं होिंस हे र्ाखहतीय र्ला”
“हुशार आहे हा बाबा, र्जा येणार कार् करायला”
असिं काहीसिं होतिं ते. दोघािंच्याही ओठािंर्र सचू क पण सार्ध
खस्र्तरे र्षा उर्टली.
बोलत असतानाच खतचा फोन र्ाजला, ती बदिं च करणार होती पण
पाळणाघराचा निंबर म्हटल्यार्र राहर्ेना खतला, “एक्सक्यजू र्ी सर, इफ
यू डोन्ट र्ाइडिं ...”

“या या गो अहेड प्लीज...”
खतने फोन उचलला. “र्ॅर् लर्कर या, लग्गेच, “ ती खाडकन उठून
उभी राखहली... “अगिं काय झाल.िं ..?” “नाही तम्ु ही याच... “ “बाप रे !,
आले आले काय झालयिं पण?” पखलकडून फोन बदिं झाला.
“इज एव्हरीथींग ऑलराईट शाल्र्ली?”
“अ?िं सॉरी सर, जायला हर्िं र्ला ...”
एर्ढिं बोलनू शाल्र्ली बाहेरही पडली.
प्रशािंतही खतच्या र्ागोर्ाग गेला. त्यालाही खतच्या र्ेगाबरोबर
चालायला जड गेलिं. खतचिं अथावतच लि नव्हतिं.
पोहोचली तर पाळणाघराचिं दार उघडिं होतिं आखण ती आत
खशरणार तेर्ढ्यात श्रीश दडु की पार्लिं टाकत बाहेर आला... िणभर
खतच्या लिातच आलिं नाही, आखण आलिं तेव्हा जे र्ाटलिं ते शब्दात
सािंगणिं कठीणच होतिं.
श्रीश चिं पखहलिं बाळपाऊल, खकती खदर्स र्ाट पाहत होती ती.
उठून धरून उभा रहायला लागनू दोन र्खहन्यािंच्या र्र र्ेळ गेला होता
पण चालत नव्हता. पाळणाघरातल्या बायकािंना जर्ळ जर्ळ रोज
खर्चारायची ती. खर्नाकारण श्रीशच्या शारररीक र्ाढीबाबत काळजी
असायची खतला. आज त्याचिं हे प्रगतीचिं पखहलिं पाऊल खतला प्रत्यि

पाहायला खर्ळार्िं म्हणनू त्या बायकानिं ी के लेली यक्त
ु ी चागिं लीच
फळाला आली. शाल्र्ली िणभर पाहत राखहली ओल्या डोळ्यािंनी,
आखण र्ग पट्कन उचलनू घेऊन पटापट र्क
ु े घेत सटु ली श्रीशचे. सगळे
हे दृश्य ओल्या डोळ्यानिं ी पाहत होते. प्रशातिं प्रचडिं चखकत होऊन हे
पाहत होता.
------------------------शतिं नू सकाळी उठला. त्याने आदल्याच खदर्शी ऑखफसर्धे दोन
खदर्स येणार नाही असिं कळर्लिं होतिं. त्याने हॉखस्पटल गाठलिं. ररसेप्शन
काउिंटरर्र त्याने नार् सािंखगतलिं आखण डॉक्टरािंची भेट र्ाखगतली. “चार
खदर्सािंनिंतरची अपॉइटिं र्ेंट खर्ळे ल, पेशिंटचिं नार् सािंगा.” र्ग तो
म्हणाला “र्ला एक रे कॉडव हर्िं होत.िं र्ागच्या र्र्षी याच र्खहन्यात
साधारण याच कालार्धीत एक खडलीव्हरी झाली होती.” “पेशिंटचिं नार्
खलहून या आखण बसा, र्ेळ लागेल जनु े रे कॉडवस काढायला.”
तो बसनू राखहला . साधारण अध्याव तासाने ररसेप्शनीस्टने नार्
पक
ु ारले.
“रे कॉडव आहेत, तम्ु ही कोण पेशिंटचे?
“र्ी... हजबडिं आखण झालेल्या बाळाचा बाबा, ...”
“बथव सखटवखफके ट आधीच इश्यू झालिंय. तम्ु हाला डुखप्लके ट कॉपी
हर्ीय का?”

“हो, आखण सपिं णू व फाईलची कॉपी पण?”
“हरर्लीत की काय?”
“अिं हो, ”
“बसा, खप्रटिं व्हायला र्ेळ लागेल, बरे च ररपोटवस् आहेत,
ऑखडओर्ेट्री र्गैरेचे. हो आखण काही पैसेही भरायला लागतील
फोटोकॉखपिंगचे, खप्रिंट झाल्यार्र कळेल खकती”
“हो हो चालेल, बसतो र्ी”

फाईल हातात आल्यार्र शिंतननू े प्रथर् तारीख पाखहली.
आजचीच, र्र्षवभरापर्ू ीची. आज र्र्षावपर्ू ी बाप झालो आपण.
नार्ाला! शाल्र्लीने र्ाझिं नार् लार्लिं असेल त्याच्या रे कॉडवस् र्र?
“श्रीश” दोघािंनाही फार आर्डलेलिं नार्, छोटिं, सटु सटु ीत, आखण
दोघािंच्याही नार्ातला “श” खर्रर्णारिं.
ठे र्लिं नसेलच खतने. का ठे र्ार्िं? र्ी तर त्याला र्ल
ु गा र्ानायलाही
तयार नव्हतो.
कणाकणानिं र्न गतेत जात होतिं पिात्तापाच्या, र्ेदनेच्या, आखण
हात देऊन र्र काढायला कोणी नव्हतिं.

नकळत पाय र्ाईनशॉपकडे र्ळले . ‘नेहर्ीच’िं खर्कत घेतल.िं घरी
आला. दार उघडून आत आला. ग्लास काढला. बाटली उघडली.
ग्लास भरला. सोफ्यार्र बसला. ग्लास ओठािंकडे गेला.

अचानक लि नक
ु तीच खभिंतीर्र लटकर्लेल्या शाल्र्लीच्या
फोटोफ्रेर्कडे गेलिं आखण शॉक बसार्ा तसा हात खाली आला. झटकन
उठला. ग्लास आखण बाटली दोन्ही बेखसनर्धे उलटे के ले . हात थरथरत
होते. घार् फुटला होता. तन र्ागत होतिं. र्न नाही म्हणत होतिं.

त्याने हॉखस्पटल र्धनू आणलेली फाईल काढली. परत र्ाचली.
‘आज एक र्र्षावचा झाला र्ल
ु गा आपला! आपला? काय के लिं आपण
त्याचिं? जार्िं का भेटायला?’
त्याला शाल्र्ली आठर्ली, त्या खदर्शीची, सिंतापाने थरथरणारी,
कधी नव्हे ते प्रचडिं ओरडून बोलणारी, ‘नजरे त पराकोटीचा खतरस्कार
भरला होता खतच्या आपल्याखर्र्षयी... खतच्या त्या खतरस्कृ त नजरे नेच
सटपटून गेलो आपण. कोलर्डून पडलो.’
नकळत प्रचडिं प्रेर्ात पडत गेलो आपण शाल्र्लीच्या. कळलच
िं
नाही कधी येर्ढे गिंतु लो. पण प्रेर्ाला बरिंच काही यार्िं लागतिं हे
र्ाहीतच नव्हतिं आपल्याला.’

शाल्र्लीची ती खतरस्काराने भरलेली नजर परत एकदा आठर्ली
आखण आपण आयष्ु याची लढाई सिंपणू व हरलोय या भार्नेने त्याला
पणू वपणे घेरलिं. र्गाशी ओतून खदलेली दारू आत्ता अगदीच गरजेची
झाली. ‘का ओतली र्ी?’ रागारागाने र्ठू आपटली त्याने टीपॉयर्र.
ग्लास गडगडत गेला खाली, पडून चक्काचरू झाला. ‘र्ाझ्या
आयष्ु याचाही असाच चक्काचरू झालाय.’ शिंतनू ला र्ाटलिं.
नजर नकळत शाल्र्लीच्या फोटोकडे गेली. डोळे भरून र्ाहू
लागले.
अचानक शाल्र्ली दार उघडून आत आली. एकटक त्याच्याकडे
पाहत उभी राखहली. बराच र्ेळ. र्ग अलगद खतने त्याचा हात हाती
घेतला, दसु ऱ्या हाताने शिंतनच्ू या गालार्िं र ओघळलेले अश्रू पसु ले.
खतच्या त्या हळूर्ार स्पशावने शिंतनल
ू ा भडभडून आलिं. त्याने खतचा हात
घट्ट पकडला. “आलीस शर्ा, र्ाझी शाल्र्ली... का गेलीस र्ला
सोडून... चक
ु लो गिं र्ी... पण र्ला सधु ारायला एक सधिं ी दे... आता
जाऊ नकोस कधीच र्ला सोडून... प्लीज...”
शाल्र्ली काहीच बोलली नाही. खतने हळू हळू हात सोडर्नू
घ्यायला सरु र्ात के ली.
“शर्ा...शर्ा... नको गिं ... नको ना जाऊस... प्लीज... प्ली...”

शतिं नल
ू ा जाग आली. खडबडून जाग आली. तो शाल्र्लीला
शोधू लागला. र्ग त्याला जाणर्लिं, स्र्प्न पडलिं आपल्याला. पण
शाल्र्लीचा हात र्ाझ्या हातात होता आत्ता, स्पशव अजनू जाणर्तोय
हाताला, गालाला.., तो हर्ालदील झाला. काही सचू ेना. र्ग र्ाटल,िं
‘हा सिंकेत असेल का काही? आज शाल्र्लीच्या नजरे त खतरस्कार
नव्हता.’
सचु ेना काहीच! र्ेडाखपसा झाला. पटकन उठला. बाहेर पडला.
कार काढलीनी ससु ाट खनघाला. चार तासािंचा तर रस्ता. पोहोचू लगेच.
जसजसिं शाल्र्लीचिं शहर जर्ळ येऊ लागल,िं तसतसा धीर खचायला
लागला. ‘काय होईल? हाकलनू देईल? सर्ांसर्ि अपर्ान करे ल?
खतच्या घरचे? र्ारायला उठे ल खतचा भाऊ?’ अनिंत खर्चारानिं ी काहूर
र्ाजलिं त्याच्या र्नात!
----------------------प्रशािंत प्रचिंड चखकत होऊन सर्ोर जे घडत होतिं ते पाहत होता.
हजार प्रश् त्याला अचानक सतार्ायला लागले. ‘लग्न झालय खहचिं?
र्िंगळसत्रू ? अखलकडे कोण घालतिं म्हणा, र्ल
ु गापण आहे? र्ाटत नाही
बघनू . नर्रा? ओह...’
प्रशािंत सार्काश र्ागे र्ळला. पण र्ग अचानक बोडवकडे लि
गेलिं त्याच.िं शाल्र्ली आखण त्या बाळाचा फोटो, बथव डे खर्शेज...
‘ओह...’

तो चटकन पढु े झाला. शाल्र्लीच्या चेहऱ्यार्र अजनू ते ओलिं
हसू तसिंच होतिं. तशाच ओल्या हसऱ्या नजरे ने खतने त्याच्याकडे पाखहलिं.
श्रार्णातल्या पार्साळी उन्हातलिं टर्टर्ीत फूलच जण.ू या हसऱ्या
खळ्याक
िं डे पाखहल्यार्र कोणाचा चेहरा हसरा व्हायचा राखहल? परत
र्स्तखु स्थतीची जाणीर् होऊन तो ओशाळला. बाळाला घेण्यासाठी हात
पढु े झाले. श्रीश सगळ्यािंकडेच हसत हसत जाई तसाच प्रशािंतकडेही
गेला. “ओह, सो, यगिं बॉय, इट्स यर्ु र बथव डे टुडे? हॅपी बथव डे चॅप!”
िं
श्रीश त्याच्या हलणाऱ्या ओठािंकडे पाहत होता. “नार् काय तझु िं?”
“श्रीश” शाल्र्ली म्हणाली पटकन. “ह,िं ‘श्रीश’ नाईस नेर्! तझु िं
बाळ खपू च गोड आहे शाल्र्ली.” शाल्र्ली नसु तच थॅक्स
िं म्हणाली.
पाळणाघरातली र्ल
ु गी श्रीशला घ्यायला आली.
शाल्र्ली आखण प्रशािंत ऑखफस ब्लॉककडे परत खनघाले. “तू सट्टु ी
घ्यायला हर्ी होतीस आज. र्ग बाबा बरोबर पाटी सिंध्याकाळी का?”
शाल्र्लीला काय बोलार्िं कळेना. र्ग म्हणाली “सध्िं याकाळी
र्क
ू बधीर र्ल
ु ािंच्या शाळे त नेणार आहे. र्ी तीनला खनघेन, चालेल ना?
सरु े शला बाकी सगळिं ब्रीफ के लय सिंध्याकाळपयंतच्या
ॲक्टीव्हीटीज.”
“र्क
ू बधीर... का? म्हणजे बराच लहान आहे ना तो, कळायला
लागल्यार्र चॅररटी खशकर् ना.”

“श्रीश ही जन्र्त: बखहरा आहे आखण म्हणनू र्क
ु ाही.”
“ओह, आय ॲर् सो सो सॉरी शाल्र्ली. र्ला काहीच
कल्पना...”
“इट्स ओ के सर.”
“श्रीशचा बाबा? तो येणार आहे ना तम्ु हाला न्यायला?”
“अ,िं नाही. र्ीच जाणाराय बाळाला घेऊन.”
“र्ग बाबा?डायरे क्ट खतथेच”
“र्ी आर सेपरे टेड”
“ओह... आय ॲर् एक्स्ट्रीर्ली सॉरी शाल्र्ली!”
या र्ेळेस ती काहीच बोलली नाही. खतच्या चेहऱ्यार्रील र्ेदना
स्पष्ट खदसत होती. न पाखहलेल्या शाल्र्लीच्या नर्ऱ्याबद्दल प्रचडिं
रागाची भार्ना खनर्ावण झाली प्रशािंतच्या र्नात. “तीन र्ाजता
जाण्याआधी भेटून जा र्ला.”
“येस सर!”
दोघही आपापल्या के खबन्सकडे र्ळले.
निंतरचा र्ेळ कार्ात पटकन गेला. तीनला पाच खर्नीटिं उरली तेव्हा
प्रशातिं ने भेटून जा म्हटल्याचिं आठर्लिं शाल्र्लीला. “छे , आता अजनू

र्ेळ जाईल. ती शाळा पाच र्ाजता सटु ते. चारपयंत तरी पोहोचायला
हर्िं. “ र्ग घाईघाईने ती गेली के बीनर्धे, नॉक करून आतच गेली.
“झाली र्ेळ? खनघयु ा?”
“सर, कुठे ? र्ी आज लर्कर...”
“खतथेच. र्ी येतोय बघायला ही शाळा. आजपयंत कधी योगच
नाही आला. तझ्ु या बच्चच्ू या खनखर्त्ताने र्लाही काही नर्िं खशकायला
खर्ळे ल. चल, उशीर नको व्हायला, ट्रॅखफक खकती र्ाढलाय र्ाखहताय
ना?”
पढु े खतला काहीच बोलू न देता प्रशािंत ढािंगा टाकत बाहेरही पडला.
नाईलाज झाल्यासारखी शाल्र्ली ही र्ागोर्ाग खनघाली.
प्रशातिं च्या कारर्धनू खनघाले. श्रीश रस्त्यार्रच्या गर्ती जर्ती
बघण्यात जार् खूश होता. शाल्र्ली आखण प्रशािंत गप्प होते.
‘आपण असिं अगाऊपणे आलेलिं आर्डलिं नाही खहला.’
‘का हा आलाय? र्ला यापढु े जपनू राहायला हवंय का? पण
टॅक्सीने असिं गार्ाबाहेर एकटीने येण्यात धोका होता. अगदीच गदी र्ागे
पडली’
“हाय र्े सरू
ु होतो खतथेच ना? र्ॅप तरी तसच
िं दाखर्तोय”
“हो सर, आखण थॅक्स!”
िं

“शाल्र्ली, थॅक्स
ु े
िं र्ी म्हणायला हर्,िं ही सधिं ी र्ला तझ्ु यार्ळ
खर्ळतेय”
ती पढु े काहीच बोलली नाही.
शाळा आली, सगळे उतरले. शाल्र्लीने र्ल
ु ानिं ा र्ाटायला
आणलेला खाऊ घेतला. गाडी पाकव करून प्रशािंत पढु े आला. त्याने
हात पढु े करताच श्रीश त्याच्याकडे गेला. खतघे खनघाले. शाळेत खतने
आधी कल्पना खदलेलीच होती. र्ख्ु याध्याखपका लगेच आल्याच पढु .े
“बरिं झालिं आज बाबा ही आले बाळाचे तर्ु च्या बरोबर”
शाल्र्ली काही म्हणण्यापर्ू ीच त्या पढु े खनघाल्या. नकळत खतने
प्रशािंतकडे कटाि टाकला. तो खतच्याकडे पाहत होता. त्याच्या
नजरे तले भार् न ओळखण्यासारखे. खतने पटकन नजर र्ळर्ली.
बाई त्यािंना एका र्गावत घेऊन गेल्या. साधारण सहा सात र्र्षांची
र्ल
ु िं असार्ीत सगळी. नक
ु तीच साईन लॅग्र्िं ेज खशकत असावीत.
त्याच्िं या खशखिके ने त्यानिं ा खाणाखणु ानिं ी साखिं गतलिं आज या बाळाचा
र्ाढखदर्स तर्ु च्याबरोबर साजरा करणार आहे तो. शाल्र्ली बऱ्यापैकी
ओळखू शकली ते सगळिं चला आपण बरोबर खशकतोय.
र्ग आणलेला के क कापला. खाऊ र्ाटला. श्रीश एर्ढ्या
सगळ्या र्ुलािंना पाहून हरखनू च गेला. र्ळ
ु ातला त्याचा हसरा चेहरा

आनदिं ाने उजळून गेला होता. र्ल
ु हिं ी छोट्या बाळाला पाहून भलती खर्षू
होती.
नकळत खतचिं लि पखलकडे उभ्या प्रशािंतकडे गेलिं. अत्यिंत प्रेर्ळ
नजरे ने तो श्रीशकडे पाहत होता. खतला आियव र्ाटलिं. कुठे तरी र्न
भरून आलिं. ‘कोण कुठला हा. पण खकती प्रेर्ाने पाहतोय र्ाझ्या
बाळाकडे. ह्या नजरे त खोट नाही नक्कीच.’
तेर्ढ्यात प्रशातिं ची आखण खतची नजरानजर झाली. खतने झटक्यात
नजर दसु रीकडे र्ळर्ली. पण खतचा गोरार्ोरा चेहरा त्याच्या नजरे तनू
सटु ला नाही.
-------------------शतिं नू जसजसा खतच्या घराजर्ळ जाऊ लागला त्याचिं अर्सान
गळू लागलिं. “परत त्या खतरस्काराने भरलेल्या नजरे चा सार्ना
करण्याची ताकद नाही तझ्ु यात” र्न बजाऊ लागलिं. तो रस्त्याच्या
कडेला थाबिं ला. “काय करार्?िं ” घालर्ेल होत होती जीर्ाची!
र्ग तो गाडी कडेला लार्नू उतरला. र्ोकळा श्वास घेतल्यार्र बरिं
र्ाटलिं त्याला. सर्ोरच र्ोठिं खेळण्याचिं दक
ु ान खदसलिं. तो आत गेला.
सर्ोरच एक र्ोठा टेडी होता. तो घेतला. काडवर्र खलहीलिं “तझ्ु या र्ेड्या
बाबाकडून”

र्ग शाल्र्लीच्या र्ाहेरचा पत्ता खदला. पोहचर्ायला सािंगनू तो
परतीच्या र्ाटेला लागला. डोळे र्हात होते. धसू र र्ाट होती पण खनदान
र्ागव खर्ळाला होता.
प्रशातिं ने शाल्र्ली आखण श्रीशला घराजर्ळ आणनू सोडले. खतने
र्र बोलार्ले नाही. तो गाडी र्ळर्नू खनघनू गेला.
शाल्र्ली काही िण पाहत राखहली. ररअर खर्ररर्धे त्याला
खदसली. र्ग र्ळून गेली. काही र्ेळातच आई आली. खतच्या हातात
टेडी. “आई, अगिं एर्ढा र्ोठा टेडी? कोणी आणला? कशाला एर्ढा
खचव?”
आईने खतच्या हातात खदला. शाल्र्लीने काडव र्ाचले. र्टकन
खाली बसली. खकतीतरी र्ेळ पाहत त्याकडे. “आला होता?” िीण
आर्ाजात खर्चारले खतने. नाही दक
ु ानातला र्ाणसू देऊन गेला.
“ह!िं ” खतने काडव काढून कपाटात ठे र्ले. र्रचे प्लाखस्टक काढून
टेडी श्रीशला खदला. तो त्याच्यार्र चक्क पहुडला. आई गेल्यार्र
शाल्र्ली गदगदनू रडायला लागली. खदर्सभराच्या घडार्ोडी आखण
र्र हे. आजपयंत खतने र्र्षवभर खनकराने धरून ठे र्लेला धीर िणात
सटु ला. खकतीतरी र्ेळ हुदिं क्यािंनी खतचे शरीर गदगदत राहीले.
--------------------

शतिं नू घरी कसा पोहोचला त्याचिं त्यालाही सागिं ता नसतिं आलिं
इतका खर्चारात हरर्ला होता तो. पण आल्यार्र र्ात्र तो शािंत झोपला.
खकती तरी खदर्सात प्रथर्च. काहीतरी पक्का खनणवय घेतला होता
त्याच्या र्नाने.
रात्री शािंत झोप झाल्याने तो सकाळीच उठला. बऱ्याच खदर्सािंनी
जीर्ला हजेरी लार्नू आला. हो फक्त हजेरीच. फारसिं काही करण्यागत
स्नायतू बळ उरलचिं कुठे होतिं? पण इस्िं ट्रक्टरशी बोलनू आला.
डाएखटखशयन बरोबर पण बोलला. सगळिं नीट खलहून घेतलिं. पर्ू ी
शाल्र्ली आपल्याला सगळ्याची, आठर्ण, तयारी, करायची; आता
त्याची त्यालाच करायची होती स्र्त:ची र्दत, शाल्र्ली आखण
त्याच्या र्ल
ु ाला परत खर्ळर्ण्यासाठी.
र्ग घरी येऊन त्याने नाश्ता बनर्ला, ब्रेड टोस्ट, कॉफी, बॉईल्ड
एग्ज. तो खाऊन, सगळिं आर्रून ऑखफसला आला. सर्वप्रथर् जाऊन
बॉसला भेटला. आतापयंत आपण फार हलगजी पणा के ला कार्ात,
यापढु े असे होणार नाही अशी ग्र्ाही खदली. कार्त सर र्य, अनभु र्ाने
खसखनयर. त्यािंनी पाठीर्र हात ठे र्ला. म्हणाले तू आर्चा ॲसेट आहेस
शतिं नू . तझु ी हार ती आर्ची हार. आता आयष्ु याला भरकटू देऊ नकोस.
कधीही काही बोलार्सिं र्ाटलिं तर र्ी आहे हे खर्सरू नकोस. शिंतनल
ू ा
बराच धीर आला.

बऱ्याच खदर्सानिं ी त्याने परत कार्ार्र लि कें खद्रत के ल.िं खकत्येक
गोष्टी हातार्ेगळ्या के ल्या. काही फाईल्स घरी अखधक र्ाचनासाठी
काढून ठे र्ल्या.
र्ग दपु ारी त्याने त्याच्या डॉक्टर खर्त्राला फोन लार्ला. पखहल्या
ररिंगलाच त्याने उचलला. अजनू एक सिंकेत खर्ळाल्यासारखिं र्ाटलिं
त्याला.
“शतिं न,ू अरे आहेस कुठे खर्त्रा? खकती खदर्सात काही खबरबात
नाही.”
“र्ला एक चािंगला डॉक्टर सचु र्. र्क
ू बधीर र्ल
ु ािंर्र उपचार
करणारा. जन्र्त:च बखहरे पण असणाऱ्यािंसाठी.”
“अरे कोणासाठी पण? कुणी जर्ळच?िं ”
“र्ाझ्या स्र्त:च्या र्ुलासाठी!”
“अरे , ताबडतोब र्ला प्राथखर्क तपासण्यािंचे ररपोटव र्ेल कर.
र्ाझा एक चागिं ला खर्त्र उत्तर् ट्रीट करतो अशा के सेस. त्याला पाठर्तो.
र्ग अपॉईटर्ें
िं ट घेऊ. अँड जस्ट डोंट र्री यार. अगदी नॉर्वल लाईफ
जगतात असे पेशिंटस. अखभनिंदन, र्ल
ु गा झाल्याची पाटी दे लेका
आधी!”

“ऐक, खर्त्रा, कदाखचत लगेच दाखर्ायला नाही आणता येणार,
पण र्ी भेटून जाईन आधी डॉक्टरािंना. तल
ु ा प्रत्यि भेटल्यार्र सािंगेन
सगळिं. ररपोटवसचे स्कॅ न लगेच पाठर्तो. “
एर्ढिं बोलनू त्याने फोन ठे र्ला. ररपोटवस स्कॅ नरर्धे टाकले आखण
लगेच र्ेलर्र पाठर्नू खदले.
र्ग परत तो आपल्या कार्ात गिंतु नू गेला. र्र्षवभराचा बॅकलॉग
त्याला भरून काढायचा होता. सगळिंच आयष्ु य र्र्षवभर ठप्प झालिं होतिं.
ते परत सरू
ु करायचिं होत.िं आता त्याला एक खर्नीटही र्ाया घालर्ायचिं
नव्हतिं.
--------------------बऱ्याच र्ेळाने शाल्र्ली शातिं झाली. पाहते तर श्रीश टेडीर्रच
झोपनू गेला होता. खतने त्याला उचलनू घेतले तर टेडी पण आला
त्याच्याबरोबर. घट्ट धरून झोपला होता. र्ग तसिंच दोघािंनाही बेडर्र
ठे र्ल.िं शेजारी ती ही आडर्ी झाली. शारररीक, र्ानखसक थकव्याने
के व्हातरी झोप लागनू गेली.
दसु ऱ्या खदर्शी सकाळी नेहर्ीप्रर्ाणे ऑखफसर्धे पोहोचली. पण
र्नाशी काहीतरी ठरर्नू च. प्रशातिं च्या सकाळपासनू क्लायिंटस् बरोबर
खर्टींग्ज होत्या.त्या जेर्णाची र्ेळ होईपयंत चालल्या. शाल्र्ली खतच्या
के बीनर्धे कार्िं हातार्ेगळी करत राखहली. जेर्णाच्या र्ेळी इटिं रकॉर्

र्ाजला, पखलकडे सरु े श होता. सर बोलार्त आहेत असा खनरोप आला.
प्रशािंतच्या के बीनर्धे क्लायिंट, त्याची दोन र्ाणसिं, प्रशािंत आखण सरु े श
होते. प्रशािंतने ओळख करून खदली. र्ाझ्याबरोबर आता तुर्चिं कार् या
ही पाहतील. आधी खदनेश पाहत होता तर्ु चिं कार्, पण आता या
पाहतील.
शाल्र्ली चखकत झाली. पण क्लायिंट सर्ोर काही बोलणे प्रशस्त
र्ाटले नसते. पण याखर्र्षयी बोलायचिं हे खतने ठरर्नू टाकलिं. क्लायटिं
म्हणाला “र्ी के व्हापासनू च र्ॅर् ना इन्व्हॉल्व्ह करा म्हणत होतोच.
पार्गींच्या प्रोजेक्टर्धे तम्ु ही इन्व्हॉल्व्हड होता तर फार व्यर्खस्थत ते
कार् पणू व झाल्याचिं त्याने सािंखगतलिं. आता आम्हाला काही शिंका
नाही.”
शाल्र्लीच्या चेहऱ्े यार्रचे भार् झरझर बदलत गेल.े प्रशािंत ते
खनरखत होता. खतच्या र्नातल्या खर्चारािंचा बरोबर अदिं ाज त्याला
आला होता.

लच
िं घेता घेता बरीच चचाव झाली. शाल्र्लीला तशी थोडीफार
कल्पना होतीच. आज रात्रीच खतने फाईल परत नजरे खालनू घालायचिं
ठरर्लिं. र्िंडळी गेल्यार्र परत दोघािंत थोडी चचाव झाली. प्रशािंतने
दोघािंसाठी कॉफी र्ागर्ली. र्ग म्हणाला, “या आधी कुठे जॉब करत

होतीस?” ती म्हणाली “नव्हते करत. इथे इन कोसव ट्रेखनगिं के लिं
होतिं.”“श्रीश ची काही ट्रीटर्ेंट र्गैरे?”प्रचिंड खगल्ट शाल्र्लीच्या
चेहऱ्यार्र खदसली. नकळत डोळे ओलार्ले. पटकन स्र्त:ला सार्रत
म्हणाली, “अजनू नाही काही के लय, पण आता करे न लर्करच.”
पढु चा प्रश् दोघािंच्या र्नात लटकत राखहला त्यािंच्या सेपरे शनचा.
पण प्रशािंतने आत्ताच नको असिं ठरर्लिं आखण शाल्र्लीने सटु के चा
खनश्वास टाकला.
र्ग अजनू काही गोष्टींर्र चचाव झाल्या. प्रशािंत म्हणाला “तल
ु ा
कार्ाचा ताण र्ाटला तर सािंग, एखाद दसु रिं प्रोजेक्ट खशफ्ट करू.” ती
म्हणाली “नको. दोन लास्ट फे जर्धे आहेत. ती सिंपतीलच.”
“तझ्ु याबरोबर कार् करायला र्जा येते शाल्र्ली. एका लेर्ल र्र
येऊन चचाव होते. हुदय् ाने र्ी र्र असेनही, ते के र्ळ तू नोकरीत उशीरा
रुजू झालीस म्हणनू . नाहीतर बद्ध
ु ीर्त्ता, कुशलता यात तू कुठे च कर्ी
नाहीस. र्ला सर र्गैरे म्हणायची गरज नाही.” नार्ानेच सबिं ोध
र्ला. शाल्र्ली काहीच बोलली नाही यार्र. गप्प राहणेच पसिंत के ले
खतने. खदर्स भराभर पढु े जात होते.
एकीकडे खतलाही त्याच्याबरोबर कार् करायला आर्डत होते पण
बाकी कोणतीच गिंतु ागिंतु खतला नको होती. प्रशािंत स्पष्ट काही बोलला
नसला तरी तो खतच्याकडे आकखर्षवत होतोय हे खतला जाणर्त होते. पण

तो ससु स्िं कृ त होता. लोचटपणा करणारा अखजबातच नव्हता. खशर्ाय
त्याची बद्ध
ु ीर्त्ता त्याच्या प्रत्येक खनणवयातनू खदसत असे. काहीच
खदर्सात सिंपणू व ऑखफसर्धे त्याने आदरयक्त
ु दबदबा खनर्ावण के ला
होता. बऱ्याच गोष्टी जास्त प्रोफे शनली के ल्या जाऊ लागल्या होत्या.
खर्नाकारण कार्ात खर्घ्न खनर्ावण करून खनयर्ािंर्ागे लपनू र्ज्जा
बघायला आर्डणारे लोक प्रत्येक ऑखफसर्धे असतातच. तसे इथेही
होतेच. त्यानिं ा व्यर्खस्थतपणे र्ेन स्ट्रीर्च्या बाहेर काढून, जरा एकट्याने
करार्याची कार्े जसिं डेटा खफडींग, स्टोअर र्गैरे खठकाणी पाठर्नू
त्यािंच्या उपद्रर्ाला आळा बसर्ला होता. त्यािंचिं डायरे क्ट ररपोटीगिं
स्र्त:कडे ठे ऊन एकाच र्ेळेस त्यािंना उगाचच आपण फार र्हत्र्ाचे
आहोत असिं र्ाटायला लार्नू , बऱ्याच यखु नट हेड्स ची डोके दख
ु ी
र्ाचर्ली होती.
काही इफरव्हेसिंट र्िंडळी ज्यािंच्याकडे भरपरू उत्साह होता पण
कौशल्याची कर्ी होती त्यानिं ा शाल्र्लीच्या ताब्यात खदले त्याने. र्ॅडर्
लर्करच त्यािंच्या गळ्यातल्या ताईत बनल्या होत्या आखण
शाल्र्लीचा लोड ही कर्ी होत होता. प्रशािंतच्या या सर्व खेळ्या
शाल्र्लीच्या लिात येत होत्या आखण त्याच्याखर्र्षयीचा आदर
दणु ार्त होता. एक कुशल प्रशासकाचे सर्व गणु त्याच्यात असलेलिं
खतला जाणर्त होतिं.
------------------

सध्िं याकाळचे सहा र्ाजले तरी शतिं नू अजनू त्याच्या के खबनर्धेच
होता. त्याची सेक्रेटरी स्नेहल के व्हाची चळ
ु बळ
ु त बसनू होती. पण
खकत्येक खदर्सािंनी आपले सर पखहल्यासारखे परत कार्ात दिंग झालेले
पाहून खतलाही बरिं र्ाटत होत.िं खतचा खसक्रेट क्रश होता शतिं नू र्र . खतला
बॉय फ्रेंड होता पण नक
ु ताच ब्रेक अप ही झाला होता. पण एखाया
खसनेनटासारखा हॅडसर्
िं शिंतनू खतचाच का, बऱ्याच जणींचा ऑखफसर्धे
लाडका होता. त्याला एक नजर पहायला बऱ्याच जणी स्नेहल शी
दोस्ती करून उगाचच खतला भेटायला म्हणनू येऊन जायच्या. आधी
खकिंर्ा आत्ताही शिंतनल
ू ा त्यात स्र्ारस्य नव्हतिं.
आत्ताही स्नेहल बसलीय ताटकळत हे त्याच्या गार्ीही
नव्हत.िं साडेसहा होऊन गेले तेव्हा र्ात्र स्नेहल के बीनर्धे डोकार्ली.
“सर चहा र्ागर्ू तर्ु च्यासाठी?” “अिं?, ह.िं खर्ल डू” खतने दोन चहा
र्ागर्ले. आल्यार्र के बीनर्धेच ठे र्ायला सािंखगतलिं पॉट. र्ग आपण
आत गेली. चहा बनर्नू शतिं नू सर्ोर धरला. त्याने र्ान र्र करून
पाखहलिं. र्ग घेतला कप. र्ग खतने स्र्त:साठीही भरला कप. “सर,
अजनू बराच र्ेळ लागेल का तम्ु हाला? सेक्यरु रटीला सािंगनू ठे र्ते.”
“अ,िं अजनू एक अधाव तास, ही एर्ढी फाईल सपिं र्तो. राहीलेल्या
कारर्धे ठे र्ायला सािंग.” “ओके सर” “नीड एनी हेल्प सर?” “नो,
थॅक्स”
िं “ओके सर” सिंपलिं सिंभार्षण. खट्टू होऊन स्नेहल बाहेर
आली. शिंतनू कार् सिंपर्नू खनघाला. स्नेहल अजनू थािंबलेलीच होती.

बाकी ऑखफसर्धे शक
ु शक
ु ाट होता. र्ग शतिं नू म्हणाला “कशी जाणार
आहेस?” “बसने” “र्ी सोडतो चल, कुठे रहातेस?” “सागरनगर” “र्ग
र्ाझ्या रस्त्यार्रच आहे.” दोघिं खनघाली. स्नेहलला लॉटरी
लागल्यासारखचिं र्ाटत होत.िं खतच्या र्नात उकळ्या फुटत होत्या. उया
सगळ्यािंना हे कसिं रिंगर्नू रिंगर्ून सािंगता येईल याचाच ती खर्चार करत
होती. “सर, घरी कोण कोण आहे तर्ु च्या? कुठे राहता तम्ु ही?”
“अ?िं ”शतिं नू आपल्याच नादात होता. “काय म्हणालीस?”
“घरी कोण कोण असतिं असिं म्हटलिं?”
“एकटाच असतो र्ी.”
“ओह, र्ग जेर्णािंचिं काय करता?”
“बाई करते पोळी भाजी.”
“ओह”
“तल
ु ा कुठे उतरायचिं सािंग.”
“अ,िं हो हो.”
“पढु च्या खसग्नलला उतरे न र्ी सर.”
“ओके .”
“बाय गडु नाईट सर. थॅक्स
िं फॉर द खलफ्ट!”

“बाय”
दसु ऱ्या खदर्शी स्नेहल र्ोठा खटफीन घेऊन आली. लिंच टाईर्
झाल्यार्र सरळ के बीनर्धे घुसलीच. भराभर प्लेटस,् ग्लासेस सगळिं
र्ाडिं लिं टेबल र्र. शिंतननू े आियावने पाखहल.िं स्नेहल म्हणाली सर
आजपासनू आपण बरोबर जेर्णार आहोत. असिं म्हणनू खतने भराभर
प्लेट्स भरल्या. सग्रु ास जेर्णाचिं असिं घरगुती ताट बऱ्याच खदर्सानी
शतिं नच्ू या सर्ोर आलिं होत.िं त्याने त्याचा डबाही काढला. स्नेहलने
त्यातलही थोडिं र्ाढून घेतलिं. र्ग दोघे जेर्ली. र्ग परत र्ाढण्याच्या
खनखर्त्त्याने ती शिंतनूच्या जरा जास्तच जर्ळ गेली. परफ्युर्चा र्िंद सगु िंध
त्याला जाणर्ला. खतने खकिंखचत र्ाकत बाऊल उचलला आखण परत
भरून तसाच प्लेटर्धे ठे र्ला. र्ग सर्ोर येऊन बसली.
“सर आर्डतिंय का जेर्ण?:” “ह!िं बऱ्याच खदर्सािंनी असिं घरचिं
जेर्लो. थॅक्स”
िं
“सर तम्ु हाला आर्डलिं हेच खपू आहे र्ाझ्यासाठी. आता रोज र्ी
आणत जाईन तर्ु च्यासाठी डबा.”
“छे छे ! एखाद खदर्शी आणलस बस झालिं.”
“नाही सर, र्ला ही एकटीला खपू किंटाळा येतो जेर्ायला.
बाकीच्यािंची आखण आपली लिंच टाईर् पण खनरखनराळी. आता ठरलिं
ह!िं र्ी आणणार डबा तुर्च्यासाठी पण.”

शतिं नू काहीच बोलला नाही.
स्नेहलने पटापट टेबल खक्लअर के लिं.
“सपु ारी?”खतने छोटीशी डबी पढु े के ली.
शतिं नू पाहतच राखहला. हसनू खचर्टू तोंडात टाकली.
र्ग हे रोज आठर्डाभर सुरू राखहलिं. दपु ारी एकत्र जेर्ण.
सिंध्याकाळी कारर्धनू सोडणे.
शक्र
ु र्ारी तर बराच उशीरपयंत शतिं नू कार् करत बसला. स्नेहल
ही खतची कार्िं उरकत राखहली. जर्ळ पास ८ र्ाजता त्याने थािंबर्लिं
कार्. एक र्स्त हात र्र ताणून आळस खदला. त्याच िणी स्नेहल आत
आली.
“तू जायला हर्िं होतस घरी, बराच उशीर झाला.”
“तम्ु हाला काही लागलिं असतिं तर”
“बरिं चला खनघयू ाच” एक र्ोठा फाईलचा गठ्ठा उचलत तो
म्हणाला.
खतच्या उतरण्याचिं खठकाण आल्यार्र तो अचानक म्हणाला,
“जेर्ायला जाऊया आज बाहेर? आज र्ाझी ट्रीट.”

“घरी सागिं ते फोन करून, तर्ु च्या बरोबर जाते म्हटल्यार्र आई
नको नाही म्हणायची”
स्नेहल जार् खश
ू झाली स्र्त:र्रच! गोष्टी कशा अगदी खतच्या
र्नासारख्या घडू लागल्या होत्या.
--------------------
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शाल्र्ली साईन लॅग्र्िं ेज क्लासर्धनू बाहेर पडली. तेर्ढा र्ेळ
श्रीश आईकडे राहायचा. त्याला खपू आर्डायचिं खतथे राहायला. र्ार्ा,
र्ार्ी, र्ोठी भार्िंडिं, आजी आजोबा, सगळे भरपरू लाड करत. या
सर्ांचा शाल्र्लीला खपू आधार र्ाटायचा. पढु च्या रखर्र्ारी
सगळ्यानिं ा जेर्ायला बोलर्ायचिं खतने ठरर्नू टाकलिं. तेर्ढीच
र्खहनीला एक खदर्स स्र्ैपाकातनू सट्टु ी!

आता खतला श्रीशच्या ट्रीटर्ेंटचिं पहायचिं होतिं. काही पैसे खतने
बाजल
ू ा काढून ठे र्ले होतेच. आज रात्री ऑनलाइन सचव ती करणारच
होती. खशर्ाय र्ेखडकल खफल्ड र्धल्या काही खर्त्र र्ैखत्रणींचा सल्लाही
घेणार होती.
घरी येऊन खतने श्रीशचे र्र्िं िं, खतचे जेर्ण उरकले. श्रीश टेडीला
घेऊन बेडर्र चढला. र्ग खतने जरासे थोपटताच झोपीही गेला.
शाल्र्लीने लॅपटॉप उघडला. कधी नव्हे ते पसवनल र्ेलर्र बरे च
र्ेल्स खदसले. ती बरे च खदर्सात उघडलीच नव्हती खतने.

पहाते तर ज्यखु नअर कॉलेज र्धील बऱ्याच खर्त्र र्ैखत्रणींचे र्ेल्स
होते. शाल्र्ली बाकी कुठल्याच सोशल नेटर्कव र्र नसल्याने खतला
सगळ्यािंनी भरपरू खशव्या घातल्या होत्या.
येत्या र्खहन्यात एका रखर्र्ारी बॅचचिं स्नेहसर्िं ेलन आहे आखण
सगळ्यािंनी यायचच आहे असे अनेक र्ेसेजेस होते.
र्ग आणखी एका र्ेसेजर्र खतचिं लि गेलिं. सर्ीर साने, खतचा
बालर्ाडीपासनू चा सच्चा दोस्त!
“र्ी भारतात परत आलोय, आखण सर्ांना, प्रार्ख्ु याने तल
ु ा
भेटण्याची खपू इच्छा आहे, तर तू येते आहेस ना, GTला” असिं
खर्चारलिं होतिं.
सर्ीर, अत्यिंत हुशार र्ल
ु गा. र्ेखडकलला सरकारी कॉलेजर्धे
ॲडखर्शन खर्ळर्ली त्याने. शाल्र्लीने १२र्ी निंतर सरळ र्ॅनेजर्ेंट
कोसव जॉईन के ला आखण र्ग र्ाटा र्ेगळ्या होत गेल्या. पण १२र्ी पयंत
जोडगोळी होती त्याचिं ी. नेहर्ी स्पष्ट आखण खरिं बोलणारा सर्ीर आखण
शाल्र्ली खास दोस्त. त्याचिं र्ेखडकलला ॲडखर्शन खर्ळर्ण्याचिं स्र्प्न
पणू व झालिं तेव्हा त्याच्या इतकाच आनिंद शाल्र्लीलाही झालेला. र्ग
एर्. बी. बी. एस. होईपयंत र्ेल र्रून सपिं कव राखहला . पण र्ग तो
परदेशी गेला पढु च्या खशिणासाठी आखण शाल्र्लीचिं लग्न झालिं. र्ग
सिंपलाच सिंपकव .

त्याचा शेर्टचा र्ेल अजनू ही तसाच होता. लग्नात र्ल
ु ाने नोकरी
न करण्याची अट घातलेली बघनू प्रचिंड खचडला होता. तू अशा र्ुलाशी
लग्न करूच कशी शकतेस असा सर्ाल त्याने खर्चारला होता त्या
र्ेलर्धे. त्यानिंतर आलेली ही पखहलीच र्ेल सर्ीरची.
खतचा जाण्याचा खनणवय पक्का झाला. खतने तसे कळर्नू ही टाकले
सगळ्यािंना. नर्ा फोन निंबर खदला. काही िणात फोन र्ाजला. सर्ीर
होता पखलकडे. अगदीच अनपेखित होतिं खतला. काय बोलार्िं कळेचना
खतला. “अगिं र्खहना लागतो का तल
ु ा र्ेल बॉक्स उघडून पाहायला?
रोज र्ाट पाहायचो र्ी र्ेलला ररप्लाय येईल म्हणनू ! कुठे आहेस? कशी
आहेस? लर्कर बोल.” शाल्र्लीला र्धली सगळी र्र्षव गळून
पडल्यासारखिं र्ाटल.िं तोच आर्ाज. तेच स्पष्ट बोलणिं. नकळत नजर
ओली झाली. “शार्, (हे खास सर्ीरने खतचिं ठे र्लेलिं नार् ) आहेस ना?
अगिं बोल की काहीतरी.”ती खकिंखचत हसली. “सॅर्, अजनू ही तसाच
आहेस रे अगदी.” “शार्???? यु ओके ? आर्ाज असा का येतोय
तझु ा? र्ी खनदान शिंभर एक खशव्यािंची भक
ू ठे ऊन बसलोय गिं!”आता
र्ात्र खतला खळखळून हसू आलिं. सॅर्, शार् ची जोडी फे र्स होती
कॉलेजर्धे! “प्रत्यि भेटतोस कधी सागिं . र्ी पणू व तयारी करून येत.े
असिं बेसार्ध गाठलस आखण र्ी अर्ाक होऊन बोलती बिंद झाली ना
र्ाझी.” र्ग तोही हसला र्नापासनू . र्धली र्र्षव नाहीशीच झाली
जण.ू र्ग ती खर्चारत राखहली, तो स्र्त:बद्दल सािंगत राखहला. त्याने
खतला खर्चारलेल्या प्रश्ािंना ती त्रोटक उत्तरे देतेय हे लिात आलिं

त्याच्या. र्ग त्यानेही ताणलिं नाहीच. ती नोकरी करतेय हे ऐकून बरिं
र्ाटलिं त्याला. तो शेजारच्याच शहरात होता आखण येणाऱ्या रखर्र्ारी
सिंध्याकाळी तो येणार होता खतला भेटायला. GT पयंत थािंबायची
गरजच नाही असिं सरळच सािंगनू टाकलिं त्याने. खतलाही या आपल्या
बालर्ाडीपासनू च्या खर्त्राला भेटायची आतरु ता होतीच. नकळत हलकिं
हलकिं र्ाटायला लागलिं. “एक दो खतन चार सॅर् शार्चा
जयजयकार!खजतेगी भाई खजतेगी सॅर् शार् की दोस्ती खजतेगी!”
असल्या काही भयिंकर अफाट घोर्षणा देत चौथी पाचर्ीत गल्लीत
उड्या र्ारत फे ऱ्या घातलेल्या खतला आठर्ल्या. खकत्येक खदर्सािंनी
खदु क
् न हसू उर्टलिं खतच्या ओठािंर्र.
-----------------------शतिं ननू े परत आपल्या डॉक्टर खर्त्राला फोन लार्ला. तो म्हणाला
पाठर्लेत र्ी ररपोटवस. कळेल या आठर्ड्यात.शिंतनचू ा कार्ाचा उरका
र्ाढला, जीर्र्धे रोज जाऊन तब्येत सधु ारू लागली. आपल्या
र्ल
ु ासाठी आपण काहीतरी करतोय हे सर्ाधानही होतिंच गाठीला.
शिंतनू परत पर्ू वर्त व्हायला लागला.
स्नेहल बरोबर अधनू र्धनू खडनर व्हायला लागलिं. खतला अधनू
र्धनू खगफ्टस् खर्ळू लागली. त्याला रोज खतने आणलेल्या सग्रु ास
खटखफन ची परतफे ड करण्याची गरज र्ाटत होती.

-----------------प्रशािंत, शाल्र्ली ही एक उत्तर् टीर् बनली होतीच. त्यािंच्या
यशस्र्ी प्रोजेक्टसचा बोलबाला कॉरपोरे ट ऑखफस पयंत पोहोचला
होता. खतच्या प्रर्ोशनचे प्रपोजल प्रशातिं ने र्र पाठर्नू खदलेच होते.
शाल्र्ली जरी योग्य अिंतर राखून र्ागत होती तरी प्रशािंत बरोबरचिं खतचिं
र्ागणिं बरिंच खेळीर्ेळीचिं झालिं होत.िं प्रशािंत काही कच्चा, पखहल्या
हळव्या प्रेर्ाचा प्रेर्र्ीर नव्हताच. त्याला र्ाट पाहणिं र्जिं रू होतिं.
बऱ्यापैकी कार्ाखनखर्त्ताने का होईना शाल्र्लीचा सहर्ास घडत
असल्याने आता र्द्दु ार् काही कारणिं काढून खतच्या जर्ळ जाण्याची
गरज त्याला जाणर्त नव्हती.

शाल्र्लीने रखर्र्ारी दपु ारी र्ाहेरच्या सर्ांना जेर्ायला बोलार्ले
होते. जेर्णिं खेळीर्ेळीत पार पडली. “आई, सॅर् परत भारतात आलाय.
आज जाणार आहे त्याला भेटायला.” “कोण सान्याच
िं ा सर्ीर? अरे र्ा!
र्ोठा हुशार र्ल
ु गा. इथेच असतो का? र्ी बोलार्लय म्हणनू सािंग गिं!”
“हो सािंगते.” “आत्या, श्रीशला नेऊ नकोस हािं, आर्चा बागेत जायचा
प्लॅन ठरलाय” भाच्याने लग्गेच साखिं गतल.िं “हो का? कुणाचा प्लॅन
ठरलाय? तझु ा आखण श्रीशचा का?” र्यर्र्षे ७च्या अर्ेयला खतने
खर्चारले, हसत हसत. “अशी काय गिं आत्या, बाबा आई नेणारे त
आम्हाला, कालच ठरलय. हो की नाही गिं आई?” “होहो, शाल्र्ली,

खरच ठरलय गिं आर्च.िं आखण बागेत श्रीश पण खश
ू असतो. तू जाऊन
ये तझ्ु या खर्त्राला भेटून. श्रीशला राहू दे, आर्च्याकडे.” र्खहनी
म्हणाली.

सध्िं याकाळी शाल्र्ली तयार व्हायला उठली. आपल्या ढगळ्या
कपड्यािंर्र सॅर् ची खास ठे र्णीतली काय प्रखतखक्रया असेल हा खर्चार
र्नात येऊन जार् हसायला आलिं खतला. र्ग नकळत हात आधीच्या
कपड्यािंकडे र्ळला. पण परत खतने सध्याचाच दोन साईज र्ोठा ड्रेस
काढला कपाटातनू .
सॅर् सर्ोर आपण कसे खदसतो याला नगण्य र्हत्र् होतिं. खतलाही
आखण त्यालाही. हे पक्किं ठाऊक होतिं खतला. पोहोचायला तासभर तरी
लागला असता खतला. खनघाली र्ग. दोन बस बदलनू पढु े ऑटो असिं
ठरर्लिं खतने. सगळा प्रर्ास करून पोहोचली तेव्हा १० खर्खनटिं उशीर
झालाच होता. सॅर् नक्की येऊन बसला असेल. ती रे स्टॉरिंटर्धे खशरली.
सगळीकडे नजर टाकली कुठे च नव्हता सॅर्. कर्ाल आहे. र्ग बसली
एक ररकार्िं टेबल पाहून. तेर्ढ्यात र्ेटर येऊन म्हणाला “र्ॅर्,
तर्ु च्यासाठी खनरोप आहे, टेरेस लॉन र्र बोलार्लय तम्ु हाला
सरािंनी.” “टेरेस लॉन?” “चला र्ी दाखर्तो.” ती खनघाली त्याच्या
पाठोपाठ, तो खलफ्टपयंत घेऊन गेला, र्ग म्हणाला ११ र्ा र्जल्याचिं
बटन दाबा डायरे क्ट टेरेसलॉनर्रच जाते खलफ्ट!

खलफ्ट र्र र्र जात शेर्टी थािंबली, दार उघडलिं तर सर्ोर सॅर्
उभा, ररखसव्ह करायला.
तेव्हाचा सक
ु डा, दाढीचे खिंटू र्ाढर्नू खफरणारा सॅर् आखण अिंगाने
भरलेला, अययार्त कपड्यातला रुबाबदार सॅर् ... जर्ीन अस्र्ानाचा
फरक होता. ती पाहत राखहली. खतच्या त्या खनरखनू पाहण्याने एकाच
र्ेळी तो खकिंखचत हसला, लाजलाही. त्याला तसिं अस्र्स्थ झालेलिं पाहून
जार् हसायला आलिं खतला. खतने नजरे नेच काय असिं खर्चारलिं आखण
तो ही हसायला लागला. “हेच हेच, हे असिं ि खकरण पररिण आखण
पाठोपाठ त्याचिं पोस्टर्ाटेर् होणार हे र्ाखहत होतिं म्हणनू च आधीच
भेटूया म्हटलिं र्ी!”
“छान खदसतोस सॅर्! एकदर् हॅडसर्!”
िं
“शार्, तू का पण अशी कोर्ेजलेली खदसतेस? कुठे हरर्ली ती
चर्कत्या डोळ्यािंची, सगळिं र्नातलिं बोलनू टाकणारी, सॅर्ला
झापणारी शार्?”
“बसयू ा?”
“चल!”
कोपऱ्यातलिं टेबल बक
ू के लेलिंच होतिं त्याने. बसले दोघे!
“शटू !” सॅर् म्हणाला.

शाल्र्ली हसली जराशी.
र्ग धबधब्यासारखी बोलत सटु ली. लग्न झाल्यापासनू
आजपयंत! ऐकताना सॅर्चा चेहरा खतच्या बोलण्याबरोबर िणािणात
बदलत होता. सतिं ाप, चीड, र्ेदना, सगळिं काही उर्टत गेलिं त्याच्या
चेहऱ्यार्र. आजपयंत र्नात रुतनू बसलेल्या पण कधीच कोणासर्ोर
न बोलल्या गेलेल्या घटना, पायात रुतलेले काटे उपसनू काढार्े,
काढताना टचकन डोळ्यात पाणी यार्िं पण र्ग ठसठस कर्ी व्हार्ी तसिं
झालिं खतच.िं सर्ीर फक्त ऐकत होता. सगळिं बोलनू झाल्यार्र त्याने
एकच प्रश् खर्चारला, “श्रीश ची ट्रीटर्ेंट कोणाकडे सरू
ु आहे?” बस,
शाल्र्लीच्या डोळ्यािंना परू आला जण!ू “ए, अगिं, शार्, काय झालिं?”
“र्र्षवभर खर्स्कटलेल्या आयष्ु याची घडी बसर्ण्यात गेलिं सॅर्!
सरु र्ातीला दोन तीन र्ेळा नेलिं डॉक्टरकडे, पण श्रीश इतका लहान
होता की ऑखडओर्ेट्री पण धड होत नव्हती रे . पैशापरी पैसा जात होता.
र्ग र्ी ठरर्लिं र्र्षवभर पैसे साठर्नू र्ग सलग उपचार करार्ेत., खपू
उशीर के ला का रे र्ी?”
“नाही.आखण आता खचिंता नकोय, र्ी आलोय ना, तझु ा डॉक्टर
खर्त्र?” सॅर्ने खतच्या हातार्िं र थोपटत म्हटलिं. ती खफकट हसली.
“र्ला उया जे काही त्याच्या जन्र्ापासनू चे ररपोटवस् असतील ते
र्ेल कर! र्ाझिं स्पेशलायझेशन याच खर्र्षयात आहे.” शाल्र्लीने
चर्कून पाखहलिं, “काय सागिं तोस सॅर्? खरच?” देर्दतू भेटल्याचे भार्

होते खतच्या चेहऱ्यार्र! “शार्, अशी नको बघसू र्ाझ्याकडे. हे बघ
जोपयंत र्ी स्र्त: श्रीशला तपासत नाही, टेस्टच होत नाहीत, तोपयंत
र्ी काहीच सािंगू शकणार नाही. पण एक नक्की की आपण सर्वतोपरी
प्रयत्न करणार आहोत.बरिं र्ला एक सागिं त्या नीच र्ाणसाचा आखण
तझु ा डायव्होसव झाला ना? झाला असेलच म्हणा, तू काही खभजत घोंगडिं
ठे र्णारी र्ल
ु गी नाहीस.” शाल्र्लीने र्ान खाली घातली. “सॅर्, तेर्ढिं
नाही करर्लिं र्ला.” “अगिं र्ेडी आहेस का त?ू का अडकून पडली
आहेस? असिं काय आहे म्हणून खनणवय नाही झालाय तझु ा?” “ सॅर्,
अरे ...काही झालिं तरी श्रीशचा बाप आहे तो?”
“हे र्ात्र तझु िं र्ळ
ु ीच पटलेलिं नाही र्ला. बाप स्र्त:ला बाप
म्हणर्नू घेतोय का? परर्ा दक
ु ानदाराकरर्ी खेळणिं पाठर्लिं? कुठला
बाप असा राहू शकतो गिं आपल्या र्ल
ु ाला भेटल्या खशर्ाय?” हे बघ,
तू लगेच दसु रिं लग्न करार्स, आधार शोधार्ास असलिं ब*ु ** र्ी
तझ्ु याबद्दल नाहीच बोलणाराय. तू स्र्यखिं सद्धा होतीस आखण आहेस.
तान्ह्या र्ल
ु ाला घेऊन असिं बाहेर पडण,िं कोलर्डून न जाता ठार्पणे
पररखस्थतीचा सार्ना करत श्रीशसाठी नर्िं खर्श्व खनर्ावण करणिं हे
येरागबाळ्याचिं कार् नाहीच. पण र्ला एकच कळतिं, तटु लेली नाती
र्ेळीच पणू वपणे तोडून नाही टाकली तर कुजतात आखण गँगरीन सारखी
खातात तम्ु हाला.”
“सॅर्!”

“हो असचिं होतिं शार्, तेव्हा लगेच खनणवय घे. तझ्ु या नर्ऱ्याने जे
के लिं तो अपराध होता. आखण अपराधाला खशिाच हर्ी. चक
ु ीला
र्ाफी, प्रायखित्त असिं काही होऊ शकत.िं अपराधाला नाही.”
शाल्र्ली पाहत राखहली आपल्या या सडेतोड खर्त्राकडे.
नेहर्ीप्रर्ाणे एकर्ेकािंच्या डोळ्यात अिंजन घालण्याचिं कार् तो खर्सरला
नव्हता.
“शार् तल
ु ा आठर्त?िं र्ोखनकार्धे र्ी ऐन १२र्ीच्या र्र्षावत
अडकत असताना तू कसिं र्ला अलगद बाहेर काढलिं होतिंस? डायरे क्ट
र्ोखनकाशी बोलनू ? तेव्हा तू ते के लिं नसतस तर आज हा सर्ीर कुठे तरी
खडेघाशी करताना खदसला असता. काहीच खदर्सात र्ोखनकाने रर्ण
बरोबर दोस्ती के ली आखण र्ला र्ाझी चक
ू उर्गली. पण दोन र्खहने
प्रथर्च आयष्ु यात अबोला धरला होता र्ी तझ्ु याशी, तू र्ात्र शािंतपणे
र्ाट पाखहलीस या खर्त्राची! आज र्ाझी पाळी तल
ु ा चार शहाणपणाचे
शब्द सागिं ण्याची. खरिंतर या लग्नाला तयार कशी झालीस याचच र्ला
आियव र्ाटत होतिं. झालिं ते झालिं, आता र्ोकळी हो, कळतिंय का?”
शाल्र्ली सर्ोरची कॉफी नुसती ढर्ळत राखहली. सॅर्ने तो खर्र्षय
खतथेच थाबिं र्ायचा ठरर्ल.िं “बरिं बरिं, एर्ढिं नकोय अगदी तोंड बारीक
करायला. खर्चार कर यार्र एर्ढिंच म्हणायचिंय र्ला. आता हसा बरिं
जरा, त्या गोड खळ्या खदसू देत की आम्हालाही जरा.”
“सॅर्!”

तो खळखळून हसला. “काय खफदा असायची पोरिं या खळ्यािंर्र,
आठर्तिंय? खनम्र्े खफशपॉन्डस या खळ्यािंर्धेच अडकलेले असत. तू
र्ात्र कधी कोणाला दाद खदली नाहीस. तझ्ु याशी र्ैत्री करून यार्ी
म्हणनू खकत्येक पोरिं र्ला कधीही ट्रीट यायला अध्याव पायार्र तयार
असायची.”
“सॅर्..., काय सािंगतोस? आखण तू त्या ट्रीटस् घ्यायचास?”
“नेहर्ी नाही, पण आपली कडकी असेल आखण सर्ोरून कोणी
ट्रीट देत असेल तर नाही पण नव्हतो म्हणत.”
“आखण र्ग?”
“र्ग काय? के व्हातरी ग्रपु र्धे उगाच आपली यायची ओळख
करून, तझ्ु या एका जरबी नजरे ने गप्प व्हायचे ते रोखर्ओ.”
र्ग दोघेही हसत हसत जन्ु या आठर्णीत रर्ले. तेव्हाचे टीचसव,
त्यािंच्या लकबी, ठे र्लेली टोपण नार्िं, लार्लेल्या प्रॉक्झी, ट्रेक्स,
गॅदरींग, नाटकिं, र्ग काढलेल्या नोटस,् रात्रीचे जागनू के लेले अभ्यास,
कडक चहा, उयाच्या पेपरर्धे नेर्के कुठले प्रश् येणार यार्र
लार्लेल्या पैजा, १२ र्ीचा ररझल्ट, खतने अचानक डेंखटस्ट्रीला खर्ळत
असलेली ॲडखर्शन सोडून र्ॅनेजर्ेंट कोसवकडे र्ळर्लेला र्ोचाव, फक्त
सॅर्ने त्यासाठी खदलेला पाठींबा ... हजार खर्र्षय ... जणू ते खदर्स जगनू
आली दोघे परत.

खकत्येक खदर्सानिं ी शाल्र्ली आज खळखळून हसली होती. तसिं
खतने सािंगताच सर्ीरला खदर्स कारणी लागल्यासारखे र्ाटले.
जर्ळपास तीन तासािंनी दोघिं उठली. सर्ीर म्हणाला चल तुलाही घरी
सोडतो आखण काका काकिंु नाही भेटतो. र्ला आज जे काही ररपोटवस्
असतील ते र्ेल कर.
----------------स्नेहलने बेल र्ाजर्ली. शतिं नू नक
ु ताच आघिं ोळ करून बाथरूर्
र्धनू रोब घालनू बाहेर येत होता. कार्र्ाल्या र्ार्शी असणार असिं
र्ाटून त्याने दार उघडले तर दारात स्नेहल. तो जरा गोंधळलाच. बस
आलोच असिं म्हणत आत गेला. हर्ेत त्याच्या आफ्टर शेव्हचा, शॉर्र
जेलचा र्दिं सगु धिं दरर्ळत राखहला . कपडे घालनू तो बाहेर आला.
तम्ु ही एकटेच धड जेर्ण नाही करणार म्हणनू किंपनी यायला
आले. शिंतनू काहीच बोलला नाही. र्ग तीच उगाच खर्र्षय काढून
बोलत राखहली. तेर्ढ्यात बाई आली. खतला शतिं ननू े फक्त साफसफाई
करून जायला सािंखगतलिं. ती गेल्यार्र स्नेहलने चट्कन जर्ळच्या
हॉटेलर्धनू जेर्ण र्ागर्लिं. शिंतनू म्हणाला “बाहेरच गेलो असतो.”
“सर खकती ऊन आहे बाहेर. र्ी र्ागर्लयिं , येईल एर्ढ्यात.”
र्ग दोघिं जेर्ले.स्नेहलने सगळिं आर्रलिं आखण खकचन र्धनू दोघिं
बाहेर येता येता स्नेहलचा पाय लचकला आखण ती एकदर्च शिंतनच्ू या

अगिं ार्र रे लली. शतिं ननू े खतला सार्रले. दोघे अगदीच जर्ळ जर्ळ
उभी होती. नकळत स्नेहलचा हात शिंतनूच्या गळ्यात गेला. शिंतननू े
अलगद खतला दरू के ले आखण तो सोफ्यार्र बसला. स्नेहल जरा
चपापली. “सॉरी सर, तोल गेला, ” असा पटु पटू त ती सर्ोरच्या
सोफ्यार्र बसली.
---------------------प्रशातिं आपल्या के बीनर्धे बसला होता. कार्ाचा ताण पर्ू ीही
कधी त्याने घेतला नाही आखण आता तर शाल्र्ली सारखी सहकारी
असल्यार्र प्रोजेक्टस र्र नसु तिं लि ठे र्ण्याचिं कार् उरलिं
होतिं. शाल्र्ली त्याच्याशी खेळीर्ेळीने र्ागत असली तरी सहकारी,
र्ररष्ठ म्हणनू च ती त्याच्याकडे पाहते हे त्याला जाणर्त होते.एक दोन
र्ेळा त्याने खडनर साठी बोलार्नू ही नम्रपणे खतने नकार खदला होता.
र्ख्ु य म्हणजे नकारासाठी खतने कोणतेही कारण खदले नव्हते जे त्याने
खललया खोडून काढले असते. एकीकडे ती भार् देत नाही हा खर्चार
त्याला त्रास देत होता तर दसु रीकडे खतच्याखर्र्षयी आदरही दणु ार्त
होता. प्रेर्ाच्या खेळात जसिं सपशेल हरणिं खर्फलग्रस्त करतिं, तसिंच
सरळ साधी जीत ही त्यातली र्जा घालर्ते असच
िं म्हणणिं होतिं त्याच.िं
आग कशी धर्ु सली पाखहजे, जरा घसु र्ट व्हार्ी, जरा धरू कोंडार्ा,
आखण र्ग भडकार्ी ती आग, त्याची र्जा आगळीच. एकर्ेकािंचा

अदिं ाज घेत एक एक खेळी खेळण्यात जी र्जा आहे ती प्रत्यि प्राप्तीत
सद्ध
ु ा नाही.
“प्रशािंत शेट, एक गोष्ट खर्सरताय रार्, यात खेळ्या तम्ु हीच
खेळताय. खतच्या बाजनू े साधी दखलही नाही घेतली गेलेली. तसिं असतिं
तर एव्हाना काही तरी खणू खर्ळाली असती की नाही! जागे व्हा रार्!”
त्याचिंच र्न त्याला खखजर्ू लागलिं.
“शाल्र्ली काही र्ळ
ु ात गबाळी बाई नाही. र्नात आणेल तर
खकिंखचतशा कपड्यातल्या बदलाने सरु र्िंटाचिं फुलपाखरू होईल. तू इथे
आल्यार्र ते होईल ही तुझी अटकळ ही खतने खोटी ठरर्ली. खकिंबहुना
आधीचे फ्रेश कलसव जाऊन डल कलसव र्ाढलेत खतच्या र्ॉडवरोबर्धे.
कदाखचत तू दाखर्त असलेला पढु ाकार तर याला कारणीभतू नाही?”
त्याला या खर्चारासरशी धक्काच बसला. नेहर्ीच्या सर्यीने डोकिं
झटकलिं त्याने. “काहीतरी करायलाच हर्िं.”
र्ग त्याने इटिं रकॉर् उचलनू शाल्र्लीला बोलार्णिं पाठर्लिं सरु े श
कडून.
सरु े श खतच्या के बीनर्धे आला आखण बघतिंच राखहला. र्ॅडर् आज
काही र्ेगळ्याच खदसताहेत. त्याची प्रखतखक्रया पाहून खतच्या ओठार्िं र
एक खस्र्तरे र्षा उर्टली. “अिं, र्ॅर्, प्रशािंत सरािंनी बोलर्लय तम्ु हाला
नव्या प्रोजेक्टचे अपडेटस घेऊन”

“ह,िं येते एर्ढी र्ेल पाठर्नू .”
काल सगळे ररपोटवस पाहून सॅर्ने फोन के ला, श्रीशला घेऊन ये,
लर्करात लर्कर म्हणाला. आर्ाजात उत्साह होता त्याच्या. फोनर्र
नाही सागिं त काही, प्रत्यि भेटल्यार्र सखर्स्तर बोलू म्हणाला. आज
सिंध्याकाळी नेणार होती ती श्रीशला सॅर्च्या हॉखस्पटलर्धे.
पण तेर्ढ्यानेच खकती हुरूप आला खतला. नकळत उत्साही रिंगाचा
जरा र्ापाचा ड्रेस आखण लाईट र्ेक अप करार्ासा र्ाटला
खतला.र्ाणसाच्या र्नाचिं प्रखतखबिंब त्याच्या प्रत्येक गोष्टीत खदसतिं हेच
खरिं.
र्ेल पाठर्नू , लॅपटॉप उचलनू ती तडक प्रशािंतच्या के बीनर्धे
आली आखण तो िणभर श्वास घ्यायचा खर्सरला. आपण आत्ताच
खर्चार करत होतो आखण सरु र्िंटाचिं फुलपाखरू होऊन
अर्तरल.िं शाल्र्लीचिं अथावतच लि नव्हतिं.
खतने आल्या आल्या लॅपटॉप, ओएचपीला कनेक्ट के ला आखण
प्रोजेक्ट ची प्रेझेंटेशन फाईल ओपन के ली. र्ग खतने भराभर अपडेट्स
यायला सरु र्ात के ली. प्रशािंत एकीकडे ऐकत होता आखण एकीकडे
खतला खनरखत होता. र्नात द्वद्विं सरू
ु च राखहल.िं शेर्टी सगळिं झाल्यार्र
शाल्र्ली थािंबली आखण प्रथर्च खतला प्रशािंतच्या खतच्यार्रील एकटक
नजरे ची जाणीर् झाली. हा खनणवयाचा िण आहे हे खतच्या लिात आलिं.

खतने नजर न चक
ु र्ता अथर्ा झक
ु र्ता त्याच्या नजरे ला सरळ नजर
खदली. प्रशािंत खकिंखचत चपापला पण त्यानेही नजर हटर्ली नाही. र्ग
म्हणाला “छान खदसतेस शाल्र्ली. हा रिंग छान खदसतोय तल
ु ा.”
“थॅक्स
िं फॉर द कॉखम्प्लर्ेंटस सर.”
“खकती र्ेळा सािंखगतल,िं प्रशािंत म्हणत जा.”
“नको, सरच ठीक आहे. प्रत्येक पदाचा एक आदर असतो तो
राखार्ा.”
“आपण फक्त सहकारीच आहोत का?”
“हो सर. फक्त सहकारी, अत्यिंत चािंगले सहकारी, जे एकर्ेकािंना
कार्ात र्दत करतात, पढु े जायला र्दत करतात, अडीअडचणीत
र्ागवदशवन करतात. पण तरीही फक्त सहकारीच. ना अखधक ना उणे.”
“र्ी जर अखधक काही होऊ पाहत असेन तर?”
“ती जागा नाही र्ाझ्या आयष्ु यात सर. सध्या र्ाझिं खर्श्व र्ाझा
श्रीश आखण ही नोकरी आहे. खतसऱ्या कोणत्याही गोष्टीला यात स्थान
नाही. तम्ु हाला हे स्पष्टच सािंगार्िं असिं र्ाटलिं कारण तम्ु हाला अिंधारात
ठे र्णिं र्ला फसगत के ल्यासारखिं र्ाटत होत.िं ”
“तल
ु ा तझ्ु या आयष्ु याचा खर्चार नाही?”

“सध्या ह्याच दोन गोष्टी र्ाझिं आयष्ु य आहे सर.थॅक्स
िं फॉर
एव्हरीथींग. पण हे प्रोजेक्ट सिंपल्यार्र तम्ु ही र्ाझिं खडपाटवर्ेंट बदलार्िं.
आपल्या दोघािंच्याही दृष्टीने ते सोपिं होईल.”
प्रशातिं काही काळ खतच्याकडे पाहत राखहला आखण र्ग सार्काश
त्याने सर्जुतीची र्ान हलर्ली.

सध्िं याकाळी शाल्र्ली श्रीशला घेऊन सॅर्च्या हॉखस्पटलर्धे
पोहोचली. ते एक र्ल्टीफॅ खसखलटी हॉखस्पटल होत.िं सॅर् प्रशासकािंपैकी
एक होता आखण इ न टी खर्भागाच्या पेखडॲट्रीक यखु नटचा प्रर्ख
ु
शल्यखर्शारद होता. त्याने ररसेप्शनर्धे आधीच सािंगनू ठे र्ल्याने
खतथल्या र्ल
ु ीने शाल्र्लीला बसायला सागिं नू सॅर्ला ती आल्याचे
कळर्ले. सॅर्ने खतला र्ोबाईल र्र फोन के ला आखण खतसऱ्या
र्जल्यार्र त्याच्या किंन्सल्टींग रूर्र्धे येण्यास सािंखगतले. शाल्र्ली
खतसऱ्या र्जल्यार्र पोहोचली. हॉखस्पटल बाहेरून तर नाहीच पण
आतनू ही हॉखस्पटल सारखिं र्ाटत नव्हतिं. कर्ालीची स्र्च्छता,
कलात्र्क बािंधणी, यार्ुळे ते एक हॉखस्पटल पेिा कॉपोरे ट ऑखफस
अखधक र्ाटत होत.िं
शाल्र्ली सॅर्च्या रुर्र्धे खशरली तेव्हा तो उठून उभा राखहला. पढु े
येऊन खचु ी ओढून खतला बसायला लार्ले. श्रीशला त्याने बेबी

चेअरर्धे बसर्लिं आखण काही खेळणी खदली त्याला खेळायला.
शाल्र्ली हे सर्व नर्लाने बघत होती.
“अरे र्ा, आर्चा दोस्त अजून सडाफटींग असला तरी लहान
र्ल
ु ानिं ा छान हॅडल
िं करतो की.”
“शार्, तीन अख्खी र्र्षव पेखडॲट्रीकर्धे आखण त्यातलिं एक
खनओनेटलर्धे कार् के लय र्ी. तल
ु ा काय र्ाटलिं? उगाच एर्ढ्या
खडग्र्या लार्ल्यात का पाटीर्र?”
शाल्र्ली ओठ दर्ु डून हसली. “नाही, ते ठीकय, पण र्ला
बारार्ीत असताना एका र्ािंजरीची नर्जात बाळिं, ज्यािंचे डोळेही
उघडले नव्हते त्यािंना हात लार्ायची एका र्ल
ु ाला खकती भीती र्ाटत
होती, आखण र्ग त्यातलिं एक र्ी तझ्ु या ओजिं ळीत ठे र्ल्यार्र कसे एका
र्ल
ु ाचे डोळे डबडबले होते ते आठर्लिं उगाच.”
सॅर् खतच्याकडे पाहून हसला. र्ग म्हणाला “खकती छान
ओळखतेस र्ला. आय खर्स्सड यू सो र्च शार्. ग्लॅड र्ी आर बॅक.”
“खरय सॅर्, जराही खर्चार न करता तझ्ु याशी बोलू शकते र्ी.
आखण हे खकती र्हत्र्ाचिं आहे हे खर्सरलेच होते रे . बरिं, र्ला सािंग अजनू
लग्न नाही के लस?”
तेर्ढ्यात इटिं रकॉर् र्ाजला, ररसीव्हर र्र बोलता बोलता हात
ठे ऊन सॅर् म्हणाला,

“काय घेशील कॉफी की कोल्ड काही?”
“छे रे , आत्ता काहीच नको.”
“दोन कॉफी आखण एक हॉट चॉकलेट पाठर्.”
“र्स्तय रे हॉखस्पटल तझु .िं एकदर् अत्याधखु नक.”
तो खकिंखचत हसला. “शार्, खरिं सािंग,ू इथे या र्ातार्रणात र्ी एक
र्ोठ्या डॉक्टरची भखु र्का र्ठर्तोय. र्ग तो र्ोठे पणाचा आर्, बडेजार्
सगळिं आलच
िं ! त्यातल्या त्यात जर्ेची बाजू ही की, र्ी र्ाझ्या पेशटिं स
सर्ोर आर् आणत नाही. खतथे र्ी फक्त डॉक्टर होतो, लहान, र्ोठा असिं
नाही, फक्त खराखरु ा डॉक्टर, ज्याचिं उद्दीष्ट फक्त पेशिंटला बरिं करणिं हे
असतिं. ज्या खदर्शी या भखु र्के तनू बाहेर पडेन त्या खदर्शी प्रॅक्टीस सोडून
देईन र्ी.”
शाल्र्ली हसली फक्त. “सॅर् सो ग्लॅड टु र्ीट र्ाय ओल्ड फ्रेंड!
जसाच्या तसा सािंभाळून आहेस स्र्त:ला याचिं कौतक
ु र्ाटलिं.”
“तू र्ात्र पणू वपणे बदललीस शार्! हरर्नू गेली आहे आर्ची जनु ी
शार्. ती धडाडीची, अन्याय खकिंखचतही सहन न करणारी शार् आहे
कुठे ?”
शाल्र्ली काहीच नाही बोलली.

कॉफी आली. शाल्र्लीने श्रीशला हॉट चॉकलेट ग्लासनेच
पाजर्ले. र्ग त्याचे ओठ पसु नू कॉफी घेतली.
सॅर् म्हणाला, चल आता आधी काही र्ाझ्या र्नात आहेत त्या
टेस्टस करू, र्ी एक फॉर्व देतो भरायला तो घरी भर आखण र्ला स्कॅ न
पाठर्.
खतघे ऑडीओर्ेट्री लॅबर्धे गेली. नेहर्ी सगळ्यािंकडे हसत हसत
जाणारा श्रीश आज र्ात्र बजु ला. नसवकडे जाईना. र्ग शाल्र्ली
म्हणाली “र्ी जर्ळ थािंबू का?”
“हो हो र्ॅर्, तम्ु ही घेऊन बसा त्याला.”
र्ग आधीच के लेल्या एबीआर आखण ओईआर या खहयरींग
स्क्रीनींगच्या टेस्टस रीपीट के ल्या. साधारण १५ १५ खर्नीटािंच्या टेस्ट
होत्या.
र्ग सॅर्ने अखधक खडटेल्ड अशा डायग्नोखस्टक टेस्टस करायला
साखिं गतल्या. ररझल्टस् स्क्रीनर्र त्याला खदसतच होते. शाल्र्लीने सपिं णू व
र्ेळ श्रीशला र्ािंडीर्रच बसर्ले होते. जेणेकरून तो शािंत बसेल.
त्यानिंतर सॅर् म्हणाला की “काही र्ेळेस आम्ही खहयरींग एड्स जे
ॲम्प्लीफायरचे कार् करतात, र्ापरायला देतो पण श्रीशच्या बाबतीत
ते र्ेळ घालर्ण्यासारखे होईल.”

शाल्र्लीचा चेहरा बार्रल्या सारखा झाला. “खडटेल्ड ररपोटव
आल्यार्र आपण बोलचू पण श्रीश अजनू ही शािंत बसलाय तर काही
गोष्टी र्ी तल
ु ा सािंगाव्या असिं र्ला र्ाटतिं. र्ळ
ु ात ऐकण्याचिं कायव कसिं
होतिं ते आपण ८ र्ी त खशकलो होतो आठर्तयिं ? कानाचे तीन र्ख्ु य
भाग, बाह्य कणव, र्ध्य कणव, ”
“आखण आिंतरकणव! “शाल्र्लीने त्याचे र्ाक्य पणू व के ले.
“शाब्बास!”
“सॅर्, गेलिं र्र्षवभर र्ी आिंतरजाल खपिंजनू काढलय या खर्र्षयार्र.”
“आिंतरजाल?”
“सोप्या भार्षेत इटिं रनेट”
“ओह! छान!”
“तर बाहेरचा ध्र्नी गोळा करून आत नेण्याच कार् आऊटर
इयरचिं. खास नळीसदृश्य अर्यर्ातनू ध्र्नी र्ध्य कानातल्या पडयार्र
आघात करतो . हर्ेच्या दाबातील फरकाने आतील पडदा ही किंप
पार्तो. आिंतरकणावतील गोगलगायीसारखा भाग ज्याला कोखक्लया
खकिंर्ा कणावर्तव म्हणतात ते ध्र्नीर्ळ
ु े खनर्ावण झालेल्या किंपनािंना खर्यतु
लहरीत रुपातिं रीत करते आखण खास श्रर्ण र्ज्जाततिं द्विंू ारे ते र्ेंदपू यंत

पोहोचर्ले जाते. र्ेंदक
ू डे र्ग ध्र्नीची नोंद होते म्हणजेच आपण
ऐकतो. ही झाली थोडक्यात श्रर्ण कसे होते ही र्ाखहती.
शार्, लहान र्ल
ु ािंर्धे ऐकू न येण्याचे सर्वसाधारण पणे दोन प्रकार
असतात. पखहला प्रकार ज्यात काही कारणाने ध्र्नी कानापिं यंत
पोहोचत नाही. र्ध्य कानातील खर्कृ त रचनेर्ळ
ु े , कानात जास्त द्रार्ाचे
प्रर्ाण, रोगजिंतिंचू ी लागण अशी अनेक कारणे असू शकतात. ज्याला
आपण किंडक्टीव्ह लॉस म्हणतो. म्हणजेच बाह्य कणावतनू
र्ध्यकणावपयंत ध्र्नी न पोहोचणे.
दसु रा प्रकार ध्र्नी लहरींर्ळ
ु े पडयाचिं किंपन तर होतिं पण खनर्ावण
झालेल्या खर्यतु लहरी र्ेंदपू यंत पोहोचर्ल्या जात नाहीत. जर नस
खकिंर्ा या लहरी र्ाहून नेणारे हेअर सेल्सर्धे बाधा असेल तर. अशा
र्ेळेस खहयरींग एडसच् ा फारसा उपयोग नसतो. तेव्हा कोक्लीअर
इम्प्लािंट ही शस्त्रखक्रयेद्वारे करण्यात येणारी उपचार पद्धती
र्ापरतात.” “हो हे ही र्ाचलय र्ी.” “शार्, श्रीशच्या बाबतीत दसु ऱ्या
प्रकारातील बखहरे पण असार्िं असा र्ाझा प्राथखर्क अिंदाज आखण ते
सिंपणू व असार्िं. त्यार्ळ
ु े कणावर्तव खकिंर्ा कोक्लीअर इम्प्लािंट हा एकच
उपाय र्ला खदसतो. सर्वसाधारणपणे हे एक कर्ी जोखीर् असलेलिं
ऑपरे शन र्ानलिं जातिं. यशाचिं प्रर्ाणही बरिंच आहे. खरिंतर सहाव्या
र्खहन्यातही हे करता आलिं असतिं. ज्याने श्रीश बोलायला व्यर्खस्थत
लागला असता.”

शाल्र्ली प्रचडिं अस्र्स्थ झाली.
“अजनू ही काही फार खबघडलेलिं नाही शार्. पढु े स्पीच थेरपी
आखण तझ्ु या प्रयत्नािंनी तो नॉर्वल र्ल
ु ािंसारखा ऐकू बोलू लागेल यात
शक
िं ा नाही.र्ग त्याने खतला काही खलक्िं स खदल्या. घरी जाऊन हे खर्डीओ
पहा आखण र्ाखहती र्ाच.यात अनर्ु िंखशकतेचिं कारण ही असू शकतिं.
असेल तर खनणवय घेणिं सोपिं असतिं कारण र्ग बखहरे पणाचिं कारण
ठोसपणे र्ाखहत असत.िं असो. आपण दोन खदर्सानिं ी पन्ु हा भेटूच.
र्ाचताना, काहीही शिंका आली तर र्ला कधीही फोन कर. खदलेला
खहस्टरी फॉर्व नीट भरून पाठर्.”

शाल्र्लीने एक दीघव श्वास घेतला. ती खनघायला उठली, परत
बसली. र्ग म्हणाली “या सगळ्याचा साधारण खचव खकती होईल?”
सॅर् काही बोलणार तेर्ढ्यात, पढु े म्हणाली, “करायचाच आहे उपचार,
र्ेळ नाही दर्डायचाय र्ला, पण र्ला साधारण खचव सागिं .”
“शार्, र्ी असताना तल
ु ा खचावची काय काळजी? कोणी तल
ु ा
नया पैसा नाही र्ागणार.”
“नाही सॅर्. तू र्ाझा बालखर्त्र आहेस आखण जे र्ाझ्या बाळासाठी
करशील ते सर्ोत्तर् असेल याची खात्री र्ला आपली र्ैत्री देते. पण
आखथवक बाजू र्ीच सािंभाळणिं योग्य. र्ी ती सािंभाळे नही पण जरा उशीर

लागेल आखण आता र्ला थाबिं ायचिं नाही. र्ी किंपनीर्धे लोनसाठी
अप्लाय के लच आहे, खशर्ाय तू आहेस त्यार्ुळे पैशािंची जळ
ु र्ा जळ
ु र्
होईपयंत उपचार नाही थािंबर्ायचास आखण ती खपू र्ोठी र्दत आहे
र्ाझ्यासाठी. पण तरी र्ला कल्पना हर्ी.”
खतच्या दृढ पण शािंतपणे बोललेल्या र्ाक्यािंनी सॅर् गप्प झाला.
खर्चारात पडला. र्ग हसला खकिंखचत. ‘ह,िं आहे आत कुठे तरी आर्ची
जनु ी शार्!’ र्नात म्हणाला.
“ठीक आहे, उयाच कळर्तो तल
ु ा फोन करून.”
र्ग शािंत र्नाने शाल्र्ली खनघाली.सॅर्ला अजनू बरे च पेशिंटस
पहायचे होते. त्याने एकदा श्रीशच्या डोक्यार्रून हात
खफरर्ला. शाल्र्ली बाहेर पडली.

घरी आल्यार्र शाल्र्लीने श्रीशला र्रण भात भरर्ला. स्र्त:ही
चार घास पोटात ढकलले. श्रीशला लगेच झोप लागली. ‘दर्लिं बाळ
र्ाझिं’ असिं म्हणत खतने डोक्यार्रून हात खफरर्त ओठ कपाळार्र
टेकले. श्रीशने झोपेत हात गळ्यात टाकला खतच्या. दोघािंचाच असा
कोश तयार झाला. शाल्र्लीला तो नाजक
ू हात दरू करर्ेना. तशीच
पडून राखहली ती खकती र्ेळ आपल्या सक
ु ु र्ार बाळाजर्ळ.

पण असिं झोपनू जाऊन चालणार नव्हत.िं र्ग नाईलाजाने उठली.
तो फॉर्व काढला. बऱीच र्ाखहती खर्चारली होती. त्यात आधी कुटुिंबात
कोणाला काही अशी सर्स्या होती का हा प्रश् खनरखनराळ्या सिंदभावत
परत परत खर्चारलेला खदसत होता.
िणभर शाल्र्ली थािंबली. र्ग खतने फोन उचलला. साडेनऊ
र्ाजत होते. शिंतनचू ा निंबर लार्ला. नो ररप्लाय आला. चार पाच र्ेळा
लार्नू ही उचललाच नाही.
सहाव्या कॉलला उचलला. पलीकडून एका तरुणीचा आर्ाज
आला. शाल्र्ली दचकली. निंबर बरोबर लागलाय याची खतने खात्री
करून घेतली.
“हॅलो?”
“हॅलो? कोण बोलताय?”
“स्नेहल खहयर.”
“स्नेहल? यार्ेळी?” शानचू ी ही नखरे ल सेक्रेटरी शाल्र्लीला
आठर्ली.
“शिंतन?ू ”
“ओह्ह, र्ॅर्, अ,िं सर झोपलेत. उठर्ू का?”
शाल्र्लीचा पारा पाहता पाहता चढला. खतने, फोन बिंद के ला.

खतने र्ैतागनू फोन गादीर्र फे कला. डोकिं धरून ती खकती तरी
र्ेळाने बसनू राखहली. पलीकडून शिंतनचू ा खचरपररखचत 'हॅलो' ऐकू
आला. शाल्र्लीला फोन बिंद करार्ासा र्ाटत होता. पण र्ग श्रीशचा
खर्चार येऊन खतने दगडी स्र्रात खर्चारले, “तर्ु च्या कुटुिंबात कोणाला
जन्र्त: खकिंर्ा निंतर खनर्ावण झालेलिं बखहरे पण होतिं का?”
“व्हॉट?”
खतने प्रश् परत एकदा शातिं पणे सार्काश खर्चारला.
“अ,िं नाही, का?”
“हर्ी होती जरा र्ाखहती. श्रीश ची एक सजवरी ठरतेय त्यासाठी ही
र्ाखहती र्हत्र्ाची आहे.”
“ओके , बाय”
“हॅलो, अगिं, ऐक ना”
पखलकडून फोन के व्हाच बिंद झाला होता.
शतिं ननू े परत लार्ला, पण फोन खबझी लागला.
“श्रीश”! ठे र्लिं आपण ठरर्लेलिं नार् त्या र्ल
ु ाचिं. सजवरी ठरतेय?”
त्याने परत परत फोन लार्नू पाखहला, दर र्ेळी खबझी टोन.

शाल्र्लीने शतिं नचू ा फोन बिंद करून शतिं नच्ू या आईचा नबिं र
खफरर्ला. दसु ऱ्या ररिंगला फोन उचलला त्यािंनी. “हॅलो, आ.. शिंतनच्ू या
आई, र्ी शाल्र्ली.”
“ह.िं बोल. कशासाठी फोन आता?”
िणभर पखलकडे शािंतता. र्ग शाल्र्ली म्हणाली, “श्रीश, र्ाझा
र्ल
ु गा, त्याच्या कानाची सजवरी करायची आहे.”
“तल
ु ा जे करायचिं ते तझु िं तू कर. पैशासाठी फोन के ला असशील
तर एक दर्डीही खर्ळणार नाही, सर्जलिं?”
“पैसे नको आहेत. पण र्ाखहती हर्ीय.” शािंतपणे शाल्र्ली
म्हणाली.
“कसली र्ाखहती?”
“आपल्या, म्हणजे तर्ु च्या कुटुिंबात, तर्ु च्या र्ाहेरी अथर्ा
सासरी जन्र्त: खकिंर्ा पढु े बखहरे पणाची सर्स्या होती का? अगदी
र्ागच्या खपढ्यार्िं धे?”
“छे , छे , भलतच काय? र्ळ
ु ीच नाही.”
“अगिं कोणाचा फोन एर्ढ्या उशीरा? कोणार्र ओरडते आहेस?
आण बघ,ू र्ला दे फोन.” शिंतनचू े र्खडल आतनू आले आखण त्यानिं ी
फोन घेतला.

“हॅलो, ”
“हॅलो, र्ी शाल्र्ली. र्ला जरा र्ाखहती हर्ी होती.”
“कशी आहेस शाल्र्ली? र्ी खपू सर्जार्लिं गिं शिंतनल
ू ा, पण
ऐकतयिं कोण?”
“बाबा, आपल्या कुटुिंबात म्हणजे तर्ु च्या खकिंर्ा आईच्या,
िं अगदी
आधीच्या खपढ्यािंर्धे जन्र्त: बखहरे पण होतिं का कुणाला?”
“अ,िं ” खतथनू शतिं नू ची आई, खणु ेने सािंगू नका असिं बजार्ू
लागली पण अचानक त्या खाणाखणु ा पाहूनच बाबािंना ते दरू चे चल
ु त
काका आठर्ले शिंतनूच्या आईचे.
“अ,िं अगिं हो हो, खहच्या र्ाहेरी खतचे दरू चे म्हणजे चल
ु त काका
होते र्क
ू बधीर. सगळिं खणु ानिं ी चालायच.”
“ओह, थॅकिं यू बाबा, र्ोलाची र्ाखहती खदलीत. ठे र्ते फोन.”
“अक्कल काय गहाण ठे र्ता का हो? कशाला नको ते सािंगायला
गेलात?”
“अग,िं नव्हतिंच लिात र्ाझ्या. तू त्या खाणाखणु ािंनी आठर्ण
करून खदलीस म्हणनू बरिं झालिं.”
शतिं नच्ू या आईने कपाळार्र हात र्ारून घेतला.

शाल्र्लीने फोन बिंद के ला. शिंतनचू े बरे च खर्स्डकॉल्स खदसले
खतला. िणात खतच्या तळपायाची आग र्स्तकात गेली आखण फोन
बाजल
ू ा फे कला खतने. तर तो र्ाजायलाच लागला. उचलनू खतने
रागारागाने बोलायला सरु र्ात के ली,
“खनलाजऱ्या र्ाणसा लाज नाही र्ाटत तल
ु ा जराही? तझ्ु याच
कडून खर्ळालाय हा आजार र्ाझ्या बाळाला, तो उपचारा अभार्ी ना
ऐकू शकतोय ना बोल,ू ”
“शार्, हॅलो, शार्, अगिं काय झाल,िं शािंत हो, काय झालिं?”
“ओहहहहहह, सॅर्...,
दोन िण ती गप्पच बसली. र्ग म्हणाली “सॅर्, र्ाफ कर, र्ला
र्ाटलिं...”
“शिंतनचू ा फोन आहे”
“हो”
शाल्र्ली हुदिं के दे देऊन रडू लागली. खतचिं सिंपणू व शरीर गदगदत
होतिं. काही के ल्या खतला रडू आर्रे ना.
रडत रडतच “सॅर् ...र्ी ...नतिं र ...कॉल करते” असिं म्हणाली.

“ठीक आहे, पोटभर रडून घे एकदाच शार्, परत नाही कधीच
रडायचिंय लिात ठे र्.”
र्ी थोड्या र्ेळाने करतो परत फोन.
शाल्र्ली शातिं झाली थोड्या र्ेळाने. खतने सॅर्ला र्ेसेज पाठर्ला.
‘र्ी ठीक आहे आता. तू खदलेल्या खलिंक्स आखण खर्डीओ पहाते.
फॉर्वही पणू व करते. शिंतनच्ू या आईच्या कुटुिंबात जन्र्जात बखहरे पणाची
खहस्टरी आहे. उया सखर्स्तर बोल’ू

र्ग खतने सगळी र्ाखहती, खर्डीओ, काळजीपर्ू वक पाखहला. एका
खर्डीओर्धे सिंपणू व कोखक्लयर इम्िं प्लािंट सजवरी दाखर्ली होती. ती
पाहताना शाल्र्ली एकीकडे जरा घाबरलीच तर दसु ऱ्या बाजल
ू ा
र्ैयखकय खर्ज्ञानाखर्र्षयी खतच्या र्नात आदर दाटला. जेव्हा त्या
खर्डीओर्धे कोखक्लयार्धे नस सदृश्य र्ायर घातली गेली तेव्हा तर
खतचा श्वासही िणभर थाबिं ला. सगळिं पाखहल्यानतिं र र्ात्र खतचा खर्श्वास
दणु ार्ला.
एका डॉक्टरने सिंपणू व र्ाखहतीही खदली होती. त्यात त्याने
कोखक्लअर इम्प्लाटिं कोणासाठी योग्य, कोणासाठी अयोग्य सर्व र्ाखहती
र्द्दु से दू सािंखगतली. यश खर्ळण्याचे सर्वसाधारण प्रर्ाण खकती हेही
सािंखगतले. सगळिं काही स्पष्टपणे सािंखगतलिं, की रोग्याला, नातेर्ाईकािंना

खनणवय घेणिं खकती सोपिं जातिं असचिं र्ाटलिं खतला. र्ग खतनेही खतच्या
पद्धतीने आिंतरजालार्र छानखबन के ली. शस्त्रखक्रया झाल्यार्र काय
काळज्या घ्यायला लागतात, ही आत बसर्लेली उपकरणे खकती काळ
चागिं ली खटकतात? खचावबद्दलही र्ाखहती खर्ळते का शोधले तेव्हा
शस्त्रखक्रयेचाच खचव साधारण ७ते १० लाख होणार होता. हे फक्त एका
कानासाठी. खशर्ाय निंतर स्पीच थेरपी र्गैरे साठी र्ेगळा खचव येणारच.
खतचिं एकदर् अर्सान गळाल्यासारखिं र्ाटल.िं किंपनीकडून लोन
खर्ळालिंही असतिं पण दर र्खहन्याला जो जबरदस्त हप्ता भरार्ा लागला
असता, त्यातनू उरलेल्या पैशात पढु ची ट्रीटर्ेंट होणिं, श्रीशची शाळा
सरू
ु झाली असती र्र्षव दोन र्र्षावत, त्याची फी, सगळिंच एकदर् अिंगार्र
आल्यासारखिं झालिं खतला.
“सगळी सोंगिं आणता येतात, पण पैशाचिं सोंग नाही आणता येत”
अचानक खतला बाबािंचे बोल आठर्ले.
खतने एक दीघव सस्ु कारा सोडला. १२ र्ाजनू गेले होते. पलगिं ार्र
आडर्ी झाली, झोप येणिं शक्यच नव्हतिं.
पहाटे पहाटे के व्हातरी डोळा लागला असार्ा. गजर र्ाजला तेव्हा
डोळे उघडेनात. पण उठणिं भाग होतिं, तशीच जबरदस्तीने उठली आखण
यिंत्रर्त कार्िं उरकू लागली.
--------------

शतिं ननू े बरे च कॉल के ले तरी शाल्र्लीचा फोन खबझीच लागला.
त्याला खरिंतर खर्त्राला फोन करायचा होता. पण बरीच रात्र
झाल्याने त्याने तो खर्चार बाजूला ठे र्ला.
तेर्ढ्यात त्याचा फोन र्ाजला. आईचा होता फोन. खतने सगळे
सािंखगतले. कसा शाल्र्लीचा फोन आला, कसिं खतने उडर्नू लार्लिं,
कसिं त्याच्या बाबािंनी नको ती र्ाखहती शाल्र्लीला परु र्ली र्गैरे र्गैरे.
शतिं नचू ा चेहरा पाहता पाहता बदलत गेला. जे व्हायला नको होतिं
ते सगळिं झालिं होतिं. आखण आज तरी तो काहीच करू शकत नव्हता.
परत फोन करार्ा का शाल्र्लीला? आखण काय सािंगणार? बराच
र्ेळ खर्चार करत तो तसाच बसला., आईचा फोन, म्हणजे कदाखचत
र्ी ही असाच बखहरा... दचकलाच तो या खर्चारासरशी... र्ग अजनू
एक खर्चार ... कोण जाणे र्ला होणारिं प्रत्येक र्ल
ू च बखहरिं... तो झटकन
जागेर्रून उठला. हा खर्चार प्रचिंड अस्र्स्थ करून गेला त्याला. रात्रभर
तळर्ळत राखहला.
———
सकाळी शाल्र्ली थकर्ा घेऊनच ऑखफसर्धे पोहोचली. डोकिं
जड, डोळे चरु चरु त होते. र्न काळजीच्या ओझ्याने दबलेले. श्रीशला
पाळणाघरात सोडून ती तडक के बीनर्धे गेली. र्ेल्स चेक करून
प्रशािंतला इटिं रकॉर्र्रून फोन के ला. “सर, र्हत्र्ाचिं बोलायचिंय.”

“अग,िं ये ना र्ग, ” प्रशातिं सहजतेने म्हणाला.
ती लोनचा अजव घेऊन खनघाली. आल्या आल्याच खतने बोलायला
सरु र्ात के ली. “श्रीशच्या आजारा बद्दल तम्ु हाला र्ाखहतच आहे.
त्याची एक सजवरी के ली तर तो ऐकू शके ल. आखण र्ग बोलहू ी लागेल.
साधारण खचव सध्या तरी १० लाखाच्या आसपास आहे. र्ी लोन साठी
अप्लाय के लय पण आज त्यािंचा ररप्लाय आलाय की ऑखफस हेडचा
रे फरन्स लागेल कारण अर्ाऊिंट जास्त आहे.”
“बघू ॲखप्लके शन”
त्याने नीट र्ाचलिं. र्ग म्हणाला “तू रीपेर्ेंट साठी जास्त र्ेळ
र्ागनू घ्यार्ास. दोन ऐर्जी तीन र्र्षव र्ाग. बॉण्ड यार्ा लागेल पण र्ला
र्ाटतिं ते ठीक आहे. र्ी अप्रव्ू ह करतो र्ाझ्याकडून. गरज र्ाटली तर
हॉखस्पटलचिं लेटर र्ागतील, ते घेऊनच ठे र्.”
त्याने पटापट सह्या के ल्या आखण सोबत स्र्त:चे खशफारसपत्र
जोडले, आखण फास्ट र्ेल र्धनू पाठर्ण्याच्या गठ्ठ्यात ठे र्ले.
“थॅकिं यू सो र्च सर”
“र्ाय प्लेजर”
र्ग ती जाण्यासाठी उठू लागली तेव्हा त्याने बसण्याची खणू
के ली. ती बसली परत.

“शाल्र्ली, र्ाझ्या र्ागण्यातनू तल
ु ा तझ्ु याखर्र्षयी र्ला र्ाटणारिं
आकर्षवण, आपल
ु की, जाणर्लिं असेलच, जरी र्ी स्पष्ट तल
ु ा कधी काही
बोललो नाही. तझ्ु या सध्याच्या पररखस्थतीत तल
ु ा बाकी काही नकोच
सध्या, असिं र्ाटणिं स्र्ाभाखर्कच आहे. तसिं तू परर्ा बोलनू ही
दाखर्लिंस. पण आपली एक उत्कृ ष्ट टीर् बनली आहे आखण ती उत्तर्
परफॉर्वन्स देत आहे. अशात स्टार परफॉर्वरला दसु ऱ्या खर्भागात टाकणिं
कोणाच्याच खहताचिं नाही. तेव्हा आपण पसवनल गोष्टी बाजल
ू ा सारून
परत जोर्ाने कार्ाला लागार्िं असिं र्ला र्ाटत.िं खशर्ाय तझ्ु या र्ल
ु ाच्या
शस्त्रखक्रयेदरम्यान तल
ु ा बऱ्याच रजा, घरून कार्ाची सर्लत र्गैरे
लागेल. अशा र्ेळेस र्ाखहतीतली टीर् र्दत करे ल. नव्या टीर्ला तसे
करता येईलच असे नाही. तू नीट खर्चार करून र्ला सािंग. र्ाझ्याकडून
यापढु े पन्ु हा बाकी कोणत्याच गोष्टीची र्ाच्यता होणार नाही कार्ाचे
खर्र्षय सोडून.”
शाल्र्ली पाहतच राखहली. र्ग म्हणाली, “सर परर्ा र्ी खपू
रूडली र्ागले बोलले तर्ु च्याशी. आय ॲर् एक्स्ट्रीर्ली सॉरी. तर्ु चा
अपर्ान करण्याचा हेतू नव्हता, पण या र्ागावर्र पढु े जाणे शक्य नसताना
तसे न सागिं णे फसगत के ल्यासारखिं होईल असिं र्ाटलिं म्हणनू जरा स्पष्ट
बोलले एर्ढच. र्लाही याच टीर्र्धे कार् करायला आर्डेल कारण
तर्ु च्याकडून अजनू खपू काही खशकण्यासारखिं आहे. अगदी आत्ताही
तम्ु ही ज्या सर्तोल दृखष्टकोनातनू या सगळ्याकडे पाहताय त्यातनू ही
बरिंच काही खशकले र्ी. थॅकिं यू व्हेरी र्च सर!”

प्रशातिं ने पसतिं ीची र्ान डोलार्ली. “ऑल द बेस्ट शाल्र्ली.
कधीही कोणतीही र्दत लागली तर सिंकोच न करता सािंग. हा तझु ा
सहकारी नक्की र्दतीला तयार असेल!”
शाल्र्लीने र्ान हलर्ली.
काल रात्रीपासनू चढलेलिं र्नार्रचिं र्ळभ खकिंखचत कर्ी
झाल्यासारखिं र्ाटलिं खतला.
परत के बीनर्धे येत खतने प्रोजेक्टर्र सरू
ु असलेलिं कार् करायला
सरु र्ात के ली. खजतक्या र्ेगाने ती हे कार् सिंपर्ेल तेर्ढा पढु े खतला
सजवरी दरम्यान र्ेळ खर्ळणार होता.
————
सॅर् कालचे ररपोटवस स्टडी करत होता. तेर्ढ्यात त्याच्या खर्त्राचा
फोन आला.
“अरे र्ी पाठर्लेले ररपोटवस पाखहलेस का? “
“नाही रे , बोललो आपण पण खर्ळाले नाहीत र्ला?”
“काय सािंगतोस? र्ेल चेक कर”
“नाही आले रे , परत पाठर्. थािंब र्ी तल
ु ा टेस्ट र्ेल पाठर्तो
त्यार्रच ॲटॅच कर”

“बरिं, पण खर्त्रा, जरा लगेच पाहशील का? पोराचा बाप खर्त्रय
र्ाझा, र्ागे लागलाय के व्हाचा.”
“पाठर् लगेच र्ी बघनू सािंगतो आजच”
“धन्यर्ाद दोस्ता. हिं आलीय टेस्ट र्ेल. लगेच पाठर्तो.”
“ओके .”
र्ेल लगेचच आली. ॲटॅचर्ेंटस पहाताना काहीतरी ओळखीचिं
र्ाटलिं सॅर्ला. र्ग लिात आलिं हे तर श्रीशचे ररपोटवस. परत नीट चेक
के ले. हॉखस्पटलही तेच, तारखाही, बेबी कोड निं ही तोच. शिंकाच उरली
नाही. त्याने ताबडतोब खर्त्राला फोन के ला, त्याला म्हणाला, “पाखहले
ररपोटवस, पण हे र्र्षावपर्ू ीचे, आता परत करार्े लागतील, घेऊन यायला
सागिं .”
“सािंगतो, पण प्रथर्दशवनी काय र्ाटतिंय? क्यअ
ु रे बल आहे?”
“हो हे ररपोटवस पाहून तरी र्ाटतिंय की होईल करे क्शन.”
“गडु , धन्यर्ाद दोस्ता.तझु ा देतो नबिं र, तो बोलेल.”
“ओके ”
“बाय”
“बाय”

सॅर्ला एकदा र्ाटलिं शार्ला कळर्ार्िं हे. पण र्ग र्ाटल,िं नको,
आधी फोन तर येऊ दे.
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आज शाल्र्ली खपू खुशीत होती. किंपनीने खतचे लोन सॅक्शन
िं के ले
होतेच खशर्ाय खास शस्त्रखक्रयेच्या र्ेळेस पणू व एक र्खहन्याची पगारी
रजा पण खदली होती. तर्ु च्या कठोर पररश्रर्ाचिं ा किंपनीतील यशात र्ोठा
र्ाटा आहे आखण तुर्च्या र्ुलाच्या शस्त्रखक्रयेसाठी किंपनी काही करू
शकत असेल तर किंपनीला आनिंदच र्ाटेल असिं एक लेटरही खतला
पाठर्ण्यात आले होते.
श्रीशच्या शस्त्रखक्रयेपर्ू ीच्या सर्व तपासण्या पणू व झाल्या होत्या
आखण त्याच्या शस्त्रखक्रयेला सर्व तज्ञािंनी खहरर्ा किंदील दाखर्ला होता.
आता फक्त शस्त्रखक्रयेची पर्ू वतयारी आखण शस्त्रखक्रया एर्ढ्याच
गोष्टी बाकी होत्या. उयाच काही र्हत्र्ाच्या सचू ना देण्यासाठी आखण
शस्त्रखक्रयेच्या ठार् खनणवयार्र खशक्कार्ोतवब करण्यासाठी खतला आखण
श्रीशला हॉखस्पटलर्धे दाखल व्हायचे होते.
आज ऑखफसर्धील सर्व कार्िं सपिं र्नू तात्परु ता चाजव खदनेशला
देऊन खतला खनघायचे होते. त्या प्रर्ाणे ती भराभर, खदनेशसाठी सचू नािंचा
र्ेल खलहीत होती.
के बीनच्या दारार्र टकटक झाली आखण पाठोपाठ प्रशातिं आखण
खदनेश आत आले. ती उठत होती, प्रशािंतने खतला बसण्याची खणू
के ली.

दोघे येऊन बसताच प्रशातिं म्हणाला, “खदनेश, शाल्र्ली कडून
सध्याची खतच्याकडची प्रोजेक्टस तू हॅडल
िं करणार आहेस. तेव्हा ती
सगळी नीट सर्जाऊन घे. धीस इज ए र्िंडरफुल ऑपॉच्यवखु नटी टू प्रव्ु ह
यर्ु रसेल्फ.”
“येस सर, आय खर्ल डू र्ाय बेस्ट”
“गडु !”
“शाल्र्ली, तझ्ु या बाजनू े सगळी तयारी झालीय? शक्यतो पखहले
काही खदर्स तरी तल
ु ा फोन करून खडस्टबव करार्िं लागू नये अशीच
आर्ची सगळ्यािंची इच्छा आहे.”
“हो सर, र्ी सगळे खडटेल्स, रे फरन्सेस र्गैरे ची एक र्ेलच
खदनेशला पाठर्तेय, तम्ु हाला कॉपी र्ाकव करतेय. क्लायटिं सनाही र्ेल
इन ॲडव्हान्स इटिं ीर्ेशन पाठर्लीय. गेल्या दोन आठर्ड्यापासनू
खदनेशला सगळ्या कॉरस्पॉण्डन्सर्धे इन्व्हॉल्व्ह के लय. त्यार्ुळे ही इज
र्ेल अर्ेअर अबाऊट ऑल द प्रोजेक्टस. आय ॲर् शअ
ु र एव्हरीथींग
खर्ल बी डन ॲज पर द प्लॅन.”
“गडु , गडु .”
“आखण र्ी फोनर्र कायर् अव्हायलेबल असेनच. पखहले तीन
खदर्सच क्रुखशयल आहेत. त्यानिंतर एक आठर्ड्याने र्ी पाशवली का
होईना घरून कार् बघायला सुरू करू शके न असिं र्ला र्ाटतिं.”

“फाईन देन. ऑल द बेस्ट! आम्ही सगळे कधीही काही लागलिं
तरी आहोत. किंपनीच्या लोकािंचा ब्लड ग्रपु चा डेटा आहे. आपल्या
र्ेखडकल ऑखफसरशी बोलनू ठे र्.”
“ब्लडसाठी घरचेच लोक खर्ळालेत सर. र्ाझा भाऊ, आखण
त्याचे दोन खर्त्र त्या खदर्शी हॉखस्पटलर्धे येऊन ब्लड देऊन जातील.”
“सो, एव्हरीथींग इज रे डी?”
“येस सर!”
———शाल्र्ली खतची आखण श्रीशची बॅग तयार करण्यात गिंतु ली होती
तेव्हा घरचे सगळेच आले. आईने काही कोरडा खाऊ आणला होता.
अर्ेयने श्रीशसाठी खर्कीचे खग्रटींग काडव बनर्ले होते आखण त्यार्र
अर्ेय आखण अनुजकडून असे लहान भार्ाचे नार्ही खलहीले होते. “र्ी
येतो म्हणतो तझ्ु याबरोबर उया, ” बाबा परत म्हणाले. “बाबा, उया
काहीच करायचिं नाहीय. उगीच अर्घडून बसनू राहार्िं लागेल. परर्ा
या सकाळी तम्ु ही दादा बरोबर.” “हो, आखण र्ी दपु ारचा डबा घेऊन
येईन. र्खहनी म्हणाली.” “अगिं, खरिंतर तडतड करत नकोच येऊ म्हणते
र्ी. कॅ टिं ीनर्धे सगळिं हायजेखनक आखण चागिं लिं खर्ळतिं. त्यापेिा तम्ु ही
सिंध्याकाळी या दोघी. श्रीश पण जरा हुशारीत आला असेल
तोपयंत. त्याला काही खायला या म्हणाले तर तसा फोन करे न र्ी.”

“बरिं बाई, तू म्हणशील तस,िं ” आई म्हणाली. लेकीचा दसु ऱ्याला
कर्ीत कर्ी त्रास व्हार्ा असा प्रयत्न खतला कौतक
ु ास्पद र्ाटला.
“बाकी सगळी तयारी झाली?”
“हो बाबा!”
————

शतिं नल
ू ा खर्त्राने कळर्तािणी त्याने सॅर्चा नबिं र खफरर्ला.
ररपोटवस बद्दल सािंगताच सॅर् म्हणाला घेऊन या बाळाला. शिंतनू
म्हणाला “सध्या र्ी नाही येऊ शकत, पण बाळाला त्याची आई घेऊन
येईल अशी व्यर्स्था करतो. तुर्ची एक र्दत हर्ी होती पण.”
“कोणती?”
“हे बाळ ऐकू बोलू शके ल त्यासाठी र्ाट्टेल तो खचव येऊ दे. र्ी तो
देईन पण बाळाच्या आईला हे कळू देऊ नका. खतला चालणार नाही.”
“का?”
“डॉक्टर ते फोनर्र नाही सािंगू शकत र्ी. प्रत्यि भेटल्यार्र
सािंगेन.”

सॅर् खर्चारात पडला. आतापयंत जो काही शतिं नू बद्दलचा त्याचा
ग्रह होता त्यात हे त्याचिं बोलणिं बसत नव्हतिं.
“ठीक आहे. पण तपासण्या झाल्याखशर्ाय काहीच सािंगता येणार
नाही.”
“हो, तपासण्या करण्यासाठी बाळ तर्ु च्या हॉखस्पटलर्धे
लर्करात लर्कर पोहोचेल असा प्रयत्न करतो र्ी.”
“गडु ”
सॅर्ने त्याला र्द्दु ार्च काही सािंखगतले नाही. शार्ला ते आर्डणार
नाही असिं र्ाटलिं त्याला.त्यानिंतर शिंतनू शाल्र्लीला फोन करत होता
आखण ती कट करत होती. खतला या शस्त्रखक्रयेपयंत कोणतीच
नकारात्र्क भार्ना नको होती.
खतने घरीही कोणालाच काही सािंखगतले नव्हते खतच्या आखण
शिंतनच्ू या, खकिंर्ा सासू सासऱ्यािंच्या फोनर्रील सिंभार्षणाबद्दल. झाला
तेर्ढा आई र्खडलानिं ा त्रास खपू झाला असचिं र्ाटत होतिं खतला. शतिं नू
र्ात्र खदर्सें खदर्स अस्र्स्थ होत होता. शेर्टी त्याने प्रत्यिच जाऊन
भेटायचे ठरर्ले.

———

सकाळी शाल्र्ली श्रीशला घेऊन हॉखस्पटलर्धे पोहोचली.
खनघताना आईने देर्ापढु े खनरािंजन लार्ले. श्रीशला अिंगारा लार्ला.
त्याच्या चेहऱ्यार्रून हात खफरर्ला. “आई, काळजी करू नकोस. र्ी
सर्व खातरजर्ा करून घेतलीय. खशर्ाय सॅर् करणाराय ऑपरे शन.
त्यार्ुळे काही काळजी नाही.”
“हो हो, सगळिं सरु ळीत होईल.” दादाने टॅक्सी बोलार्ली. सगळे
खालपयंत पोहोचर्ायला आले.
श्रीश टॅक्सीत बसल्यार्र जार्च खश
ू झाला. उड्या र्ारून र्ारून
हाताने अर्ेय आखण अनुजकडे झेपार्ू लागला. त्यािंना आत बोलार्ू
लागला. त्याच्या त्या खनरागस खेळाने सगळ्यािंनाच िणात हळर्िं के लिं.
ओठार्िं र हसू खन डोळ्यात आसू अशी सर्ांचीच पररखस्थती झाली.
टॅक्सी हलली. श्रीश खखडकीतून बाहेर पहाण्यात रर्ला.
शाल्र्लीला अचानक एकदर् दडपण आलिं. ‘आपला खनणवय
बरोबर ठरे ल ना? र्ाझिं बाळ ऐकू बोलू लागेल ना?’ स्त्री खचर्टपणे
अनेक सर्स्यािंना झेलते, त्यातून र्ागवही काढते, पण एखाया कर्कुर्त
िणी खतला कोणाची तरी साथ हर्ीशी र्ाटते.
शाल्र्लीला र्ात्र त्या कर्कुर्त िणाला शरण जाणिं र्ान्य नव्हत.िं
खतने परत परत र्नाला बजार्लिं. ‘ही लढाई तझु ी एकटीची आहे. तल
ु ा
एकटीलाच ती लढायची आहे. जन्र्ाचा साथीदार म्हणनू ज्याची खनर्ड

के लीस ती चक
ु ली. पण म्हणनू कर्कुर्त िणाची गरज म्हणनू परत
साथ शोधू नकोस. र्दत अशीच घे जी न्याय्य असेल आखण ज्याची
परतफे ड होऊ शके ल. कोणतिंही नातिं गरजेर्र बेतलेलिं असू नये कधीच,
नातिं जोडायचिं तर बरोबरीने आनदिं देता घेता यार्ा.’
शाल्र्ली दचकलीच. हे कुठे खनघाले खर्चार र्ाझे.
र्ग खतने आपले र्न श्रीशकडे र्ळर्ले. तो जार् खुशीत
होता. पाहता पाहता हॉखस्पटल आलचिं .
शाल्र्ली हॉखस्पटलर्धे पोहोचली तेव्हा ररसेप्शनर्धे बरीच गदी
होती. सकाळीच ज्या शस्त्रखक्रया व्हायच्या होत्या, होत होत्या ते सर्व
नातेर्ाईक दाटीर्ाटीने बसले होते.
कोणी अस्र्स्थ फे ऱ्या घालत होते तर कोणी जपाची र्ाळ ओढत
डोळे खर्टून बसले होते. एखादीचा धीर खचत होता तर बाकी गोतार्ळा
खतला धीर देत होता. कोणी एखायाला थोडिं खाऊन घेण्याचा आग्रह
करत होत,िं तर कोणी पैशाची बडिं लिं कार्ी येतील ठे र् म्हणत हातात
कोंबत होतिं. एकिंदरच र्ाणसु की आपलिं साखजरिं रुप लेर्नू , र्र्तेने
र्ार्रत होती. शाल्र्ली खतच्या बॅग्ज आखण श्रीशला घेऊन
ररसेप्शनजर्ळ पोहोचली. बॅग्ज पायाजर्ळ ठे र्त खतने ररसेप्शखनस्टला
फाईल खदली.

“र्ॅर्, बसनू घ्या. पेपसव रे डी झाले की आर्ाज देते. रुर् बक
ु करून
ठे र्लीय तर्ु च्यासाठी डॉक्टर सर्ीरनी कालच.”
शाल्र्ली खतथेच एका खचु ीर्र बसली. श्रीश र्ािंडीर्रच होता.
शेजारी एक सात -आठ र्र्षांची र्ल
ु गी बसली होती. खतचा हात
खचु ीच्या हातार्र होता. श्रीशने तो धरला. त्या र्ल
ु ीलाही गम्र्त
र्ाटली. खतने श्रीशच्या गालाला हात लार्ला तसा तो खदु कन हसला.
ती र्ल
ु गीही हसली. त्या दोघानिं ा बघनू शाल्र्लीही हसली. श्रीशची
आखण त्या र्ल
ु ीची लगेच गट्टी जर्ली. श्रीश सळ
ु कन शाल्र्लीच्या
र्ािंडीर्रून उतरला आखण त्या र्ल
ु ीच्या खचु ीजर्ळ जाऊन खतच्याशी
खेळू लागला. दोघेही हसू लागले. ती र्ुलगी एकटीच बसलेली खदसली.
खतला काही खर्चारार्िं तेर्ढ्यात ररसेप्शखनस्टने आर्ाज खदला.
शाल्र्लीने सर्यीने श्रीशला उचलले आखण ती काऊिंटरजर्ळ गेली.
ररसेप्शखनस्टने खतला काही पेपसव र्र र्ाचनू सही करायला सािंखगतले.
श्रीशला त्या र्ल
ु ीशी खेळायचिं होतिं, तो उसळ्या र्ारू लागला आखण
खाली उतरून त्या र्ल
ु ीकडे गेला. शाल्र्लीने र्ळून पाखहले तर दोघे
खतथेच खेळत होते. र्ग खतने पेपसव र्ाचायला सरु र्ात के ली. एक एक
करत सह्याही करू लागली. एका पेपरर्र शस्त्रखक्रयेच्या खर्र्ेचनात
दोन्ही कान असिं खलहीलिं होत.िं खतला तर एकाच कानाची शस्त्रखक्रया
करण्याचिं बोलणिं झालेलिं आखण त्याचाच खचव बराच होणार असल्याचिं
आठर्त होतिं. खतने ररसेप्शखनस्टला तसिं खर्चारताच ती म्हणाली की
“डॉक्टर सर्ीरनीच पेपसव कसे तयार करायचे ते सािंखगतले. तम्ु ही

त्याच्िं याशीच बोला, पण ते आत्ता ओटीर्धे असतील. दपु ारनतिं रच
भेटतील.”
“पण त्यािंच्याशी बोलणिं झाल्याखशर्ाय र्ी सही नाही करू शकत
यार्र. खरिंतर हे पेपसव बदलार्ेच लागतील तम्ु हाला.”
“काही हरकत नाही र्ॅर्, हा एक पेपर र्ी र्ेगळा र्ाकव करून ठे र्ते.
तर्ु चिं डॉक्टरािंशी बोलणिं झाल्यार्रच तम्ु ही सही करा. ॲडखर्शन
प्रोसेस करून घेऊ. ही सही उयाच्या ऑपरे शन पर्ू ी र्ात्र आठर्णीने
करा.”
एर्ढिं बोलनू ती र्ळली, तेर्ढ्यात एक बराच उिंच र्ाणसू श्रीशला
उचलनू तरातरा खतच्या खदशेने येताना खदसला. र्ागोर्ाग ती र्गाची
हसरी पण आता रडर्ेली झालेली र्ल
ु गी.
“तर्ु चाय ना हा र्ल
ु गा?” ककव श पणे तो ओरडला. शाल्र्ली
दचकलीच एकदर्. “लि कुठय र्ग? आत्ता त्या खजन्याच्या बारर्धनू
खाली आपटला असता” शाल्र्लीने दचकून खजन्याकडे बखघतलिं.
नकळत श्रीशला घ्यायला हात पढु े झाले. पण त्या र्ाणसाने श्रीशला
खदले नाही खतच्याकडे. “कशाला जन्र्ाला घालतो आपण र्ल
ु ?िं नीट
लि ठे र् त्याच्यार्र. नाहीतर रडशील जन्र्भर र्ाझ्यासारखी. ती र्ाझी
पोर, नाही सािंभाळू शकलो गच्चीर्र, आता ...” अचानक ओरडता
ओरडता हुदिं का फुटला त्या र्ाणसाच्या घशातनू . “आता झिंजु तेय

जीर्न र्रणाची लढाई! खर्श्वासाने खदला होता खतने हात र्ाझ्या हातात.
पण र्ी नाही धरला धड!”रडत रडत तारस्र्रात ओरडत तो बोलत
होता. र्धेच आर्ाज फाटला त्याचा. सगळेच र्ळून बघायला लागले
या दोघाक
िं डे. र्ग अचानक सार्ध होत झरकन र्ळून खनघनू गेला तो
श्रीशला खतच्या हाती देऊन. ती र्ल
ु गी अखधकच रडर्ेली होत तो गेला
त्या खदशेने जायला र्ळली पण तो खदसेनासा झाला होता. ती रडायलाच
लागली र्ग.
हे सगळिं इतकिं िणाधावत घडलिं की नक्की घडलिं की नाही असिंच
िणभर र्ाटलिं शाल्र्लीला. पण र्ग खतने त्या र्ल
ु ीला बसर्लिं
आपल्या शेजारी. पाणी खदलिं. ती प्याली थोडसिं. र्ग डोळे पसु त
म्हणाली “सॉरी आटिं ी, आम्ही खजन्यात खेळत होतो पायऱ्यािंर्र उड्या
र्ारून. र्ी त्याचा हात धरला होता र्र चढताना पण तो हात सोडर्नू
एकदर् कडेला गेला. र्ी अरे अरे करत ओरडले पण त्याने बखघतलिंच
नाही र्ाझ्याकडे. डॅडने पटकन र्ागनू येऊन पकडला ...नाहीतर... !”
“ह!िं नार् काय तझु िं?”
“के तकी.”
“के तकी, हा श्रीश. र्ी शाल्र्ली. श्रीशला ऐकू येत नाही. त्यार्ळ
ु े
तू र्ारलेली हाक त्याला कळलीच नाही.”

के तकीने अखर्श्वासाने र्ळून श्रीशकडे आखण र्ग शाल्र्लीकडे
पाखहलिं.
“कानाचिं ऑपरे शन करायलाच आणलय र्ी त्याला इथे.” र्ग
खतने दोघाच
िं े हात सॅखनटायझरने साफ करून क्रीर् खबखस्कटस् खदली
दोघािंनाही. के तकी आधी जरा घटु र्ळली, र्ग घेतलिं खतने खबखस्कट.
शाल्र्ली र्रर्र शािंतपणे बोलत होती पण प्रचिंड भेदरली होती. सारखी
खतची नजर खजन्याकडे जात होती. ‘खरिंच त्या र्ाणसाने धरले नसते
तर?’
तेर्ढ्यात दारातनू “के तकी” असा करडा स्र्र ऐकू आला आखण
के तकी धडपडत उठली आखण त्या र्ाणसाकडे गेली. त्याने के तकीचा
हात धरला आखण तो तरातरा दरर्ाजाच्या बाहेर पडला. के तकी र्ळून
या दोघािंकडे पाहत होती. र्ग दोघे खदसेनाशी झाली. श्रीश हात
करकरून के तकीला बोलार्त राखहला.
शाल्र्लीने एक भला र्ोठा खनश्वास सोडला. तेर्ढ्यात
ररसेप्शखनस्टने खतला बोलार्ले. आता र्ात्र शाल्र्लीने त्याला कडेर्र
घट्ट पकडून ठे र्ले. रुर् अलॉट झालीच होती.
“तम्ु ही रुर्र्धे बसा. टेस्टस साठी बॉय घ्यायला येईल तेव्हा जा
त्याच्याबरोबर. पैसे खडसचाजवच्या र्ेळी घ्यायला सािंखगतलेत
डॉक्टरनी.”

शाल्र्ली काही न बोलता र्ॉडव बॉय बरोबर गेली रुर्र्धे. इथे र्ात्र
सर्व शािंत होतिं. पिंचतारािंखकत हॉटेलची रुर् र्ाटत होती ती हॉखस्पटल रुर्
पेिा.
खभतिं ींर्र र्स्त खनळ्या लाटा, त्यात रिंगीत र्ासे असिं सदिंु र खचत्र
रिंगर्लिं होतिं. खखडक्यािंचे पडदेही काटूवनच्या खचत्रािंचे फार भडक नव्हेत
पण प्रसन्न रिंगािंचे. दोन नर्ी कोरी टॉईज कॉटर्र र्ािंडलेली. बेडशीट
र्रही भार्ल्याचिं ी खचत्र. उशीला आकार टेडीचा.
श्रीश हरखनू च गेला सगळिं पाहून. र्ग त्याच्यासाठी र्ेन्यू
ठरर्ायला डाएखटखशयन आली. खतने पिंचतारािंखकत र्ेन्यू त्याच्या
आर्डी खनर्डी खर्चारून ठरर्ला.
“र्ॅर्, डेझटवला हाफकुक्ड ॲपल खर्थ खसनॅर्न खस्प्रक
िं ल पाठर्ते.
श्रीश र्डु लव्ह इट.”
शाल्र्ली र्नातल्या र्नात हसली.
श्रीश जेर्नू झोपनू गेला. र्ग शाल्र्लीने खतचा घरून आणलेला
डबा खाल्ला.
ती ही र्ग जरा शेजारच्या बेडर्र आडर्ी झाली.

तेर्ढ्यात दारार्र टकटक झाल्यासारखिं र्ाटल.िं बॉय आला की
काय टेस्टला घेऊन जायला? झोपर्ोड झाली तर कुरकुरत राखहल
खदर्सभर. सािंगार्िंच त्याला जरा निंतर ये म्हणनू .
उठून खतने दार उघडले तर दारात शतिं नू उभा!
शाल्र्लीच्या पायातलिं अर्सानच गेलिं. खरिंतर खतला दरर्ाजा
लार्नू घ्यायचा होता त्याच्या तोंडार्र पण ती इतकी अर्ाक झाली
होती की काही करण्यापर्ू ी तो आतही आला होता.
शतिं नू आत आला आखण श्रीशला खनरखत बराच र्ेळ उभा राखहला
. स्र्त:ला कसिंबसिं सार्रत ती आत आली.
“तू का आला आहेस इथे?” प्रचिंड खतरस्काराने शाल्र्लीने
खर्चारले.
“अ,िं ह,िं हो, बोलायचिं होतिं तझ्ु याशी.”
“तू आधी बाहेर हो खोलीच्या!” शाल्र्ली कडाडली. “र्ाझ्या
र्ल
ु ाच्या जर्ळपासही खफरकू नकोस त.ू सर्जल.िं गरज पडली तर
पोलीस बोलार्ेन र्ी, लिात ठे र्.” सिंतापाने थरथरत होती ती.
“शाल्र्ली, र्ाझिं एकदा...”
“र्ाझिं नार्ही काढायचिं नाही तोंडातनू ... आऊट...जस्ट गेट
आऊट”

खतचा तो अर्तार बघनू शतिं नू हबकलाच. काही न बोलता बाहेर
पडला. शाल्र्लीने दार घट्ट लार्लिं श्रीशजर्ळ येऊन ती त्याला कुशीत
घेऊन रडत राखहली खकतीतरी र्ेळ.
सतिं ाप, आियव, भीती, खतरस्कार पराकोटीची खर्र्षण्णता, अनेक
भार्ना गदी करून आल्या र्नात.
बराच र्ेळाने दार र्ाजलिं. परत भीतीचिं सार्ट र्नार्र आलिं. प्रथर्
खतने दार खकलखकलिं करून पाखहलिं. र्गाचाच बॉय होता. ‘अध्याव तासाने
निंबर लागेल बोलर्ायला येतो’ असिं सािंगनू गेला. र्ग खतने त्या र्ॉडव
र्धल्या र्ुख्य नसवची आखण हाऊसर्न डॉक्टरची भेट घेतली. कोणीही
परखर्शन खशर्ाय आत येऊच कसिं शकतिं असिं खर्चारलिं. ‘खरिंतर
नाहीच येऊ शकत अटेंडन्ट पास खशर्ाय, ’ ते दोघही म्हणाले. “खकिंर्ा
खर्जीटसव पास खशर्ाय. पण ते फक्त खर्जीटींग अर्सवर्धे. बघुया नक्की
काय झालय.” तो तरूण डॉक्टर म्हणाला. नसव खतच्याबरोबर रुर्र्धे
आली . म्हणाली “र्ॅर्, कुछ भी प्रॉब्लेर् हुआ ना तो ये बेल का बटन
दबानेका. तरु िं त कोई तो आयेगा. डरना नही. हर् यहीं है सब. र्ै
सेक्यरु रटीसे बात करूिंगी ना. उनके पास खकतने पास खदया उसका रे काडव
रहता.”
शाल्र्लीला ती के रळी नसव आपल्या खास खहदिं ीत आश्वस्त करत
राखहली.

काही र्ेळाने श्रीश जागा झाला. त्याच्यासाठी डाएखटखशयनने हॉट
चॉकलेटचा ग्लास पाठर्ला. तो खपऊन तो खश
ु ीत आला.
तेर्ढ्यात र्ॉडवबॉय आला. त्या दोघािंना घेऊन तो पखहल्या
र्जल्यार्रच्या एका रुर्र्धे गेला. खतथे एका नसवने र्ोठ्या खच
ु ीत खफट
होणारी बेबी चेअर ठे र्नू , त्यार्र श्रीशला बसर्ले. र्ग ती म्हणाली,
“र्ॅर् र्ी आता बेबीचे के स कापणार आहे. तम्ु हाला आधी कल्पना
देते. कानाच्या र्ागनू साधारण चार इचिं दोन्ही बाजनू े पणू व शेव्ह करणार.
र्ग र्रचे ही बरे चसे के स कर्ी करूया म्हणजे इखक्र्पर्ेंटर्धे के स
अडकणार नाहीत. फक्त क्राऊनर्र ठे र्ते दाट के स. र्स्त स्टाईल
होईल.”
शाल्र्लीने श्रीशच्या र्ाढलेल्या जार्ळातनू र्र्तेने हात
खफरर्ला. आई ९व्या १० व्या र्खहन्यापासनू च र्ागे लागली होती
जार्ळ करुया बाळाचिं. पण बाकीच्या गडबडीत राहूनच गेलिं होतिं.
“डोन्ट र्री र्ॅर्. इट खर्ल बी ऑल राईट. अर्र हॅडसर्
िं बॉय खर्ल
लक
ु र्ेरी हॅडसर्
िं आफ्टर हेअर कट.” ती श्रीशकडे सर्ोरच्या आरशात
पाहून हसली. श्रीशनेही खतला त्याचे खकलर स्र्ाईल खदले.
“ओह, सो स्र्ीट! आय हॅर् ऑलरे डी लॉस्ट र्ाय हाटव टू दॅट
खकलर स्र्ाईल.”
शाल्र्लीला खतच्या या बोलण्यार्र र्ात्र हसायला आलिं.

र्ग सराईतपणे खतने कात्री चालर्ायला सरु र्ात के ली. कुरळ्या
र्ऊशार जार्ळाच्या बटा ... शाल्र्लीने काही हातात धरल्या. हळू हळू
श्रीशचा चेहरा र्ेगळा खदसायला लागला. र्ग खतने सार्काश नाजक
ू पणे
इलेखक्ट्रकल ट्रीर्रने कानाच्िं या र्ागच्या बाजनू े सगळे के स बारीक कापनू
घेतले, आखण शेर्टी शेव्हरने सार्काश तेर्ढ्या भागािंचा गळ
ु गुळीत
गोटा के ला. आजकाल कॉलेजची र्ल
ु िं फॅ शन म्हणनू करतात तसाच तो
कट खदसत होता. श्रीशने खपू च चागिं ले सहकायव के ले असिं ती नसव
म्हणाली.
र्ग खतने कसली कसली लोशन्स लार्ली श्रीशच्या कानार्ागे.
खकती र्ेगळिं खदसायला लागलिं खपल्ल!ू
खतथनू बॉय खतला दसु ऱ्या र्जल्यार्र घेऊन गेला. खतथल्या लॅब
टेखक्नखशयन्सनी काही र्ेजरर्ेंटस घेतली. श्रीशकडे पाहून कोणीही
हसलिं, नाही हसलिं, तरी तो गोड हसायचा आखण सर्ोरच्याला पटकन
आपलसिं करायचा.
“काय चॅम्प? र्ज्जा आहे तझु ी. कसला भारी हेअरकट ह?िं ”
टेकखनखशयनने र्ापिं घेताना श्रीशकडे पाहत म्हटलिं आखण छान ची खणू
के ली. श्रीशने सगळिं कळल्यासारखिं गोड हसनू प्रखतसाद खदला.
आणखीही दोन खठकाणी असिंच काही ना काही करण्यासाठी बॉय
त्या दोघािंना घेऊन गेला. र्ग सगळिं झाल्यार्र ती म्हणाली र्ला डॉक्टर

सर्ीरना भेटायचयिं . त्याने खतथनू च सर्ीरच्या सेक्रेटरीला फोन लार्ला.
सर्ीरने फोन शाल्र्लीला यायला सािंखगतला.
“सॉरी शार्, आधीच येऊन भेटणार होतो पण ओटी त अडकलो
जास्तच. आताही एक इर्जवन्सी कॉल आहे. तू रुर्र्र थािंब र्ी येतो
सगळिं झालिं की. बाकी काही प्रॉब्लेर् नाही ना?”
“अ,िं तू ये र्ग बोल.ू ”
“ठीक आहे. एखनथींग अजंट?”
“नाही. ये तू आर्रून सगळिं.”
“ओके , बाय.”
“बाय.”
र्ग र्ॉडव बॉय त्यानिं ा र्ॉडवर्धल्या रुर्र्धे सोडून गेला. अजनू
अख्खी सिंध्याकाळ बाकी होती. र्ग खतने नसवला खर्चारले “अजनू
काही टेस्टस करायच्या आहेत का?”
नसव म्हणाली “नाही. अभी ररलॅक्स करो र्ॅर्. कल सबु ह जल्दी
उठकर बेबी को तैयार करने के खलये ओटी र्ें लेके जाएिंगे.”
र्ग ती म्हणाली “र्ी याला जरा खफरर्नू आणते खाली. डॉक्टर
आले की फोन कर र्ी लगेच येत.े ”

र्ग खतने बटू घातले श्रीशच्या पायात. दोघिं खनघाली. चालता
यायला लागल्यापासनू श्रीशला कडेर्र बसायला अखजबात
आर्डायचिं नाही. सारखिं पळत सटु ायचा. त्याला आर्रताना
शाल्र्लीची दर्छाक व्हायची. आत्ताही खलफ्टजर्ळ आल्यार्र खतने
उचलनू घेतलेलिं त्याला आर्डलिंच नव्हतिं. पण खलफ्ट सरू
ु झाल्यार्र
गप्प राखहला कडेर्र.
खलफ्टर्धनू बाहेर पडल्यार्र र्ात्र उसळी र्ारू लागला. खतने घट्ट
पकडूनच ठे र्लिं त्याला.आर्ारात एक र्िंखदर होतिं खतथे गेली दोघिं. खतथे
र्ात्र खाली सोडलिं खतने त्याला. तेर्ढ्यात के तकी आली पळत पळत.
श्रीशला बघनू खूश झाली. “आिंटी हेअरकट र्स्तय श्रीशचा.”
शाल्र्लीला हसू आलिं. श्रीश पण खश
ू झाला खतला बघनू . पळापळी
करू लागली दोघिं. शाल्र्ली जर्ळच थािंबली दोघािंच्या. के तकी
श्रीशच्या के सािंर्रून हात खफरर्ायची आखण तो खखदळायचा. एर्ढाच
खेळ सरू
ु राखहला र्ग खकती र्ेळ. लहान र्ल
ु ानिं ा आनदिं ी राहायला
खकती थोडसिं कारण परु तिं. शाल्र्लीला र्ाटल.िं
तेर्ढ्यात के तकीच्या बाबाची हाक ऐकू आली आखण पाठोपाठ
तो ही आलाच खतथे. “चल तल
ु ा घरी सोडून येतो.”
“थािंब ना डॅड आत्ता आलाय श्रीश. त्याचा हेअरकट बघ कसला
कूल आहे ना?”

तो हसला श्रीशकडे पाहून. श्रीशला खपू र्ान र्र करून पहार्िं
लागत होतिं त्याच्याकडे. त्याने श्रीशला उचलनू घेतला. “र्र्ा कुठय
याची?” “ती काय बसलीय. डॅड ओरडू नको हािं त.ू जर्ळच आहे ती.”
र्ग खतघही आली खतच्याकडे. श्रीश परत कडेर्रून खाली
उतरलानी के तकीची आखण त्याची पळापळी सरू
ु झाली खतथल्या
खतथेच.
शाल्र्ली आखण के तकीच्या डॅडला काय बोलार्िं कळेना. र्ग
शाल्र्लीने जरा घाबरतच खर्चारलिं “कशी आहे र्ल
ु गी तर्ु ची
आता?”
“आऊट ऑफ डेंजर म्हणाले डॉक्टर.”
“कोण आहे खतच्याजर्ळ?”
“र्ाझी लािंबची बखहण आहे ती आलीय तेर्ढ्यात खहला घरी
सोडून येतो”
शाल्र्लीने र्ान हलर्ली. त्याला अजनू काही बोलायचे होते पण
गप्प राखहला .
“तर्ु च्या र्ल
ु ाचिं कानाचिं ऑपरे शन आहे म्हणाली के तकी.”
“हो तो जन्र्त:च बखहरा आहे आखण म्हणनू र्क
ु ा पण.”
“ओह, कधी आहे ऑपरे शन?”

“उया सकाळी.”
“ह!िं चल के तकी, आत्या बसलीय तोपयंत परत यायला हर्य
र्ला.”
“हो डॅड.” के तकी लगेच खनघाली.
“बाय श्रीश, टाटा.”
खतच्या हलत्या हाताकडे पाहत श्रीशनेही हात हलर्ला पण र्ग
हाताने खतला परतही बोलर्ू लागला.
शाल्र्लीने त्याला उचलनू घेतले.
ती ही र्ग रूर्कडे जायला खनघाली. सॅर् आला तर आपण खतथे
असार्िं.
रुर्र्र आल्यार्र श्रीशसाठी खाऊ आलाच होता. श्रीशने
आर्डीने खाल्ला तो.
तेर्ढ्यात सॅर् आला. आल्या आल्या त्याने हात सॅखनटाईज के ले.
श्रीशच्या कानार्ागचा भाग चेक के ला. “ह,िं गडु .”
“हिं बोला र्ॅडर्, काय प्रॉब्लेर्?”

“सॅर् आपण बोललो तेव्हा श्रीशच्या एकाच कानाचिं ऑपरे शन
ठरलिं होत,िं त्याप्रर्ाणे खचवही काढला आपण, र्ग फॉर्वर्र दोन्ही
कानािंचिं कसिं खलहीलय?”
“शार्, अगिं आपलिं एका कानाचिं र्गैरे कधीच काही बोलणिं झालिं
नाही. हे बघ, दोन प्रकारे यार्र उपाय करतात. एक म्हणजे एका कानात
कोखक्लयर इम्िं प्लािंट बसर्तात आखण दोन्ही कानात खहयररिंग एडस्
बसर्तात. म्हणजे आर्ाज ॲम्प्लीफाय पण करतात आखण र्ध्य
कानाच्या नशीला इम्िं प्लािंटने बायपास पण करतात. दसु रा र्ागव म्हणजे
दोन्ही कानात इम्िं पलािंट करतात. श्रीशच्या बाबतीत खहयरींग एडचा
काही उपयोगच नाही. पण दोन्ही कानात इम्िं प्लािंट के ले तर खहयरींग
बॅलन्स व्हायला र्दत होईल आखण नीयर नॅचरल स्पीच पण
येईल. सगळ्या तज्ञािंनी खर्ळून हा कौल खदला.”
“आता उरला प्रश् खचावचा. तर इम्िं प्लािंटस बनर्णाऱ्या एका
किंपनीच्या र्दतीने आम्ही हा सर्े करतोय एका कानात इम्िं प्लाटिं र्सवस
दोन्ही कानात, खकती जास्त फायदा खर्ळतो. कारण शेर्टी हा डेटा
र्हत्र्ाचा असतोच. तर ती किंपनी दसु ऱ्या कानाचा इम्िं प्लािंट फ्री देणार
आहे. अथावत श्रीशसाठी दोन्ही कानाचिं ा इम्प्लाटिं उपयोगी ठरे ल असिं
पटल्यार्रच आम्ही हा खनणवय घेतला. श्रीशला ऐकू येणे सगळ्यात
र्हत्र्ाचिं आहे. तझ्ु याशी बाकी सर्व गोष्टी खडस्कस के ल्याच होत्या र्ी.
र्ाझ्या र्नात पखहल्या खदर्सािंपासनू च दोन्ही कानािंचाच खर्चार होता

त्यार्ळ
ु े र्ेगळिं बोललो नसेन .काही शक
िं ा आहे का र्नात? स्पष्ट बोल
शार्.”
“न नाही. बरिं र्ला सािंग रुर्र्धे कोणीही येऊ शकतिं का बाहेरचिं?”
“छे , काहीतरीच काय? कडक सेक्यरु रटी आहे, असिं का
खर्चारतेस?”
“शिंतनू आज सरळ इथे घुसला आज.”
सॅर्च्या चेहऱ्यार्रचे भार् भरभर बदलत गेल.े
“कधी? काय म्हणाला आखण?”
“र्ाझ्याशी बोलायचिंय म्हणाला.”
“र्ग?”
“र्ग काय, र्ी हाकलनू खदला.”
“शार्, बस खाली. र्ी हे तुला आधीच सािंगायला हर्िं होतिं
बहुतेक. शिंतनू त्याच्या आखण र्ाझ्या कॉर्न खर्त्राचा रे फरन्स घेऊन
र्ाझ्याकडे श्रीशची के स घेऊन आला. म्हणजे फोनर्र बोलला आखण
ररपोटवस पाठर्ले जन्र्ाच्या र्ेळचे.”
शाल्र्ली डोळे खर्स्फारून ऐकत होती.

“आपण जेव्हा श्रीशच्या टेस्टस करत होतो तेव्हाची गोष्ट. र्ी
ररपोटवस पाखहल्यार्र ओळखलिं हे श्रीशचे ररपोटवस. र्ी म्हटलिं घेऊन या
बाळाला. तर म्हणाला र्ी नाही आणू शकत पण प्रयत्न करे न की त्याची
आई घेऊन येईल. र्ी सगळा खचव देईन. फक्त खतला हे कळू देऊ नका.”
शाल्र्ली झटकन उठली. “आखण तू तयार झालास सॅर्.”
“तू शािंत हो. र्ी असिं काही के लिं नाही. र्ी म्हटलिं
तपासल्याखशर्ाय काहीच पढु चिं सागिं ता नाही येणार.
आता तो इथे कसा पोहोचला हे खरिंच नाही र्ाखहत र्ला. पण र्ी
काढेन शोधनू . आता तू ररलॅक्स हो. उया भरपरू दगदग होईल. जस्ट
डोन्ट र्री!”
सॅर् जायला खनघाला.
शाल्र्ली अजनू ही खर्चारातच खदसली त्याला. “शार्, अजनू
शिंका आहेत का काही.” खतने र्ान हलर्ली.
“तल
ु ा शातिं झोप लागेल अशी गोळी देऊ का?”
“नाही नाही नको.”
“ठीक आहे र्ग. र्ी खनघतो. एव्हरीथींग खर्ल बी फाईन. ओके ?”,
तो खतच्या डोक्यार्र थोपटत म्हणाला.
“ओके , ” ती ही हसनू म्हणाली र्ग.

श्रीशने र्र्िं िं के ल.िं शाल्र्लीनेही कॅ टिं ीन र्धनू र्ागर्नू घेतलिं थोडस.िं
फारशी भक
ू नव्हतीच खतला.
श्रीश त्या उशीशी खेळता खेळताच डोळे जडार्ले त्याचे. जरा
थोपटल्याबरोबर झोपला. शाल्र्लीच्या डोळ्याला र्ात्र डोळा लागेना.
उया सगळिं बदलणार होतिं खतच्या आखण बाळाच्या आयष्ु यात.
‘बदलेल ना?’ एक ना अनेक खर्चारािंनी भिंडार्लिं खतला. ‘ऑपरे शनचा
खकती त्रास होईल? जीर्ाला धोका नाही असिं हजारदा र्ाचनू ही र्न
धास्तार्लय आपलिं. र्ाझिं हसरिं आनिंदी बाळ, कधीच फारसिं न रडणारिं,
ऐकायला येऊ लागल्यार्र बदलेल का हे सगळिं? आर्ाजाचा त्रास
होईल त्याला? ऐकू येईल ना नक्की?’
हा खर्चार खफरून खफरून खपगिं ा घालू लागला. कधीतरी डोळा
लागला.
“सािंभाळ नीट र्ल
ु ाला, जन्र् खदला आहेस ना, जीर्नर्रणाशी
झजिंु तोय बघ...” ककव श आर्ाजात के तकीचा डॅड ओरडत होता.
“आजच्या आज उचला या पोराला आखण घेऊन जा ... हा बखहरा
डाग नकोय र्ला र्ाझ्या यशस्र्ी जीर्नात...” शिंतनू थिंडपणे बोलत
होता. शाल्र्ली खाडकन उठून बसली. दरदरून घार् फुटला होता
खतला. िणभर काही कळेचना. खर्ट्ट अिंधार. ‘काय चाललय?’

र्ग पणू व जागी झाली. भला र्ोठा श्वास घेतला खतने. स्र्प्न पडलिं
आपल्याला.
उठून थिंड पाणी प्यायली. ‘काय म्हणनू हे असिं स्र्प्न पडलिं
आपल्याला?’
निंतर बराच र्ेळ तळर्ळत राखहली. पहाटे के व्हातरी डोळा
लागला.
“र्ॅर्, र्ॅर्”, हाका आखण दारार्रच्या टकटकीने जाग आली.
पटकन उठली ती. दार उघडलिं.
“र्ॅर् तैयार हो जाओ. आधे घिंटेर्े ओटी र्ें ले जायेंगे बेबी को.”
शाल्र्लीच्या पोटात र्ोठा गोळा आला.
‘देर्ा, र्ाझिं हे नाजक
ू बाळ, ती खचरफाड कसिं सहन करणार?
परर्ेश्वरा, र्ी का नाही घेऊ शकत त्याचिं हे दख
ु ण?िं ’ नकळत खतचे डोळे
भरून यायला लागले. अिंगाला बारीक किंप होताच. “बेबी को खसफव
चाहे तो दो घटिंु पानी, बाकी कुछ नही. बेबी को जगाने की जरुरत नही.
र्ैं नॅपी बदल देती हु,िं बस.”
खतने नसु ती र्ान हलर्ली.
र्ग खतने भराभर स्नान र्गैरे उरकल.िं “आप चाहे तो यहीं बैठो रुर्
र्ें र्ॅर्, ऑपरे शन करीब ७ बजे शरू
ु होगा. र्ैं बल
ु ा दगिंु ी आपको.”

“नही नही, र्ैं र्ही बैठुिंगी ओटी के पास.”
“अिंदर की रुर् र्ें आप स्क्रीन पे देख सकोगी ऑपरे शन.”
र्ग श्रीश जागा झाला. त्याची तयारी करून र्ग बॉय आल्यार्र
सगळे खनघाले. श्रीशला भक
ू लागली होती. त्याला बॉय आत नेऊ
लागला तेव्हा त्याने एकदर् गरव कन र्ळून शाल्र्लीच्या गळ्याला खर्ठी
र्ारली. र्ग बॉयने त्याला एक सॅखनटाईज के लेले खेळणे खदले.
कसाबसा त्याला रर्र्नू तो आत घेऊन गेला. शाल्र्लीला हुदिं का दाटून
आला.
दादा आखण खर्त्र र्गाशीच ब्लड बॅकेिं त पोहोचले होते. निंतर ते
लगेच ऑखफसर्धे जायचे होते. बाबािंना अचानक खब पीचा त्रास होऊ
लागल्याने ते खकिंर्ा इतर कोणी येणार नव्हते.
दादा हाफ डे घेऊन येईन म्हणाला. ती बरिं म्हणाली. तसही खतला
आत्ता एकटच रडार्सिं र्ाटत होतिं.
खकती तरी र्ेळ ती तशीच बसनू होती. ‘काय चाललिं असेल
आत? बाळ र्ाझिं सगळ्या अनोळखी लोकािंना पाहून घाबरलिं असेल
का? रडत असेल. पोटात काही नाही त्याच्या.’ सगळिं अिंग म्हणजे
घसु र्टलेल्या नसाचिं िं भेंडोळिं होऊन गेलिं खतचिं. डोकिं दोन्ही हातात धरून
बसनू राखहली. इतकिं असहाय्य शिंतनच्ू या घरून बाहेर पडतानाही नव्हतिं
र्ाटलिं खतला.

‘सॅर्, आहेस ना रे आत र्ाझ्या बाळाबरोबर?’ नकळत परत परत
भरून येणारे डोळे खतने कसेबसे पसु ले. जर्ळच्या बाटलीतनू पाणी
प्याली. जरा सार्रलिं खतने स्र्त:ला. तेर्ढ्यात नसव बोलर्ायला आली.
ती गेली आत. सॅर्, तीन अखसस्टिंट डॉक्टसव, भल
ू तज्ञ, नसेस, ओटी
बॉय असा बराच फौजफाटा काचेतनू पखलकडे खदसत होता. खतची नजर
श्रीशला शोधत होती. पण तो खदसेना. तेर्ढ्यात सॅर् बाहेर आला. त्याने
सराईत नजरे ने शाल्र्लीची र्न:खस्थती जोखली. र्ग म्हणाला
“प्रोसीजर सरू
ु व्हायला जरा र्ेळ आहे. तू कॉफी र्गैरे घेऊन
ये. बाहेरच्या रुर्र्धे स्क्रीनर्र खदसेल तल
ु ा सगळिं. एव्हरीथींग खर्ल बी
फाईन, जस्ट डोंट र्री.” एर्ढचिं बोलनू तो आत गेला. खतला अचानक
आठर्लिं ती सही राखहली करायची. तेर्ढ्यात नसवने खतला परत
बाहेरच्या रुर्र्धे सोडले. ती ररसेप्शनर्धे जाणार तेर्ढ्यात खतच्या
फोनर्र फोन आला “र्ॅर् सही करायला खाली या.” ती लगेच गेलीच.
सह्या र्गैरे झाल्या. र्ग ररसेप्शखनस्ट म्हणाली “बाळाचे डॅड होते आत्ता
इथे, सही पण करतो म्हणाले. पण तर्ु च्या नार्ाने पेपसव आहेत ना,
म्हणनू तम्ु हाला बोलर्ायला लागलिं.”
शाल्र्ली दचकून पाहू लागली आसपास. र्ग म्हणाली “कुठे
आहेत बाळाचे डॅड?” ररसेप्शखनस्ट आियावने पाहू लागली. “र्ग
म्हणाली आत्ता इथेच होते.”

शाल्र्लीला काहीतरी शक
िं ा आली. ती म्हणाली “तम्ु हाला कसिं
कळलिं बाळाचे र्खडल आहेत?”
“त्यािंनीच सािंखगतलिं. आय र्ीन, ...” ती ही खर्चारात पडली... र्ग
आठर्लिं खतला... “त्यानिं ी ररपोटवस दाखर्ले ना... आधीचे... पैसे पण
भरणार होते पण डॉक्टर सर्ीर यािंची सक्त ताखकद होती की त्यािंनी
सािंखगतल्याखशर्ाय कोणाहीकडून या के सचे पैसे नाही घ्यायचे. म्हणनू
नाही घेतले.”
सकाळपासनू प्रथर्च शाल्र्ली ररलॅक्स झाली. कालपासनू
सॅर्खर्र्षयी र्नात आलेल्या शिंकािंचिं र्ळभ दरू झालिं.
“तम्ु ही अटेंडन्ट पास खदलात का त्याना?”
“हो र्ॅर्”
“आता परत बोलर्नू काढून घ्या तो. ही इज नॉट फादर ऑफ र्ाय
चाइल्ड. खोटिं बोलतोय तो र्ाणसू .”
“ओह र्ाय गॉड”
“सेक्यरु रटीला बोलर्नू घेऊ का र्ॅर्?”
“नको, त्याची गरज नाही. बस तो पास काढून घ्या.”
“ओके र्ॅर्.”

“र्ी आर एक्स्ट्रीर्ली सॉरी”
“इटस् ओके .”

शाल्र्ली परत र्र खनघाली. ओटीच्या बाहेर येऊन बसली. बरे च
खचिंताग्रस्त चेहरे खदसले खतला. र्धे र्ोठी सक्यवल
ु र जागा आखण सर्व
बाजनू े खनरखनराळे कॉरीडोसवकडे खनघणारे रस्ते. ओटीच्या बाजल
ू ाच
आयसीयु होतिं. खतथले अखधकच काळजीयक्त
ु चेहरे .
ती एका खचु ीत बसली. डोळे खर्टून र्ान र्ागे टेकली. काळजीने
जीर् पाखरागत खभरखभरला.
तेर्ढ्यात नसवने खतला जर्ळ येऊन हाक र्ारली. खतने डोळे
उघडताच खतला स्क्रीनरुर्र्धे या ऑपरे शन पहायचिं असलिं तर असिं
सािंखगतल.िं ती जरा घटु र्ळली. पण र्ग गेली आत.
स्क्रीन ऑन के ला नसवने. फक्त कानार्ागचा भाग, आखण दोन
ग्लव्ड हात खदसत होते. आधी सपिं णू व भाग सॅखनटाईज के ला परत एकदा.
कसली तरी ट्रान्सपरिंट टेप लार्ली होती बाकी चारी बाजूला. र्ग
त्यातल्या एका हातात स्कालपेल ठे र्ला गेला, सराईतपणे एकदा फक्त
हर्ेत कानार्ागे स्कालपेल खफरर्नू घेतला गेला आखण पढु च्या िणी तो
कातडीर्र खफरला, भळाभळा रक्त र्ाहू लागलिं. दसु रीकडून खचर्टा पढु े
झाला कॉटन स्र्ॅबर्ाला आखण त्याने भराभर ते रक्त खटपनू घेतले.

शाल्र्लीचा सगळा जीर् घशात गोळा झाला. र्ग कातडी
खालचा खटश्शू र्ास बाजल
ू ा सरकर्ला जाऊ लागला हळू हळू, खर्डल
इयर स्पष्ट खदसू लागला, त्यार्रची पोकळीही र्ोकळी करण्यात आली.
सतत एका बारीकशा नळीने पाण्यासारखा द्रार् सोडला जात होता
खतथे, आखण खटपलाही जात होता. र्ग अत्यिंत हळूर्ारपणे एक
गोलाकार चकती त्या पोकळीत सरकर्ण्यात आली आखण त्याला
जोडलेली बारीक नस सदृश्य नळी खर्डल इयरच्या गोगलगायीसारख्या
खदसणाऱ्या भागात कोखक्लयात अलगद बसर्ली गेली. र्ग बाजल
ू ा
के लेल्या खटश्शयल
ु ा परत र्रून जागोजागी ठे र्ले गेल.े अत्यिंत
कुशलतेने र्ग कातडी परत खशर्ायला सरु र्ात झाली .
इतका र्ेळ जणू धरून ठे र्लेला श्वास सोडला शाल्र्लीने. एका
कानाचे ऑपरे शन तर झाले.
भडभडून आलिं खतला. बसर्ेना एका जागी. पटकन बाहेर आली.
बाहेर एका खचु ीत बसली आखण सगळिं साठर्लेलिं अर्सान गळलिं
खतचिं. ढसाढसा रडायला येऊ लागलिं. दोन्ही हातािंच्या ओजिं ळीत तोंड
लपर्नू गदगदनू रडत राखहली. काही र्ेळाने कोणीतरी हातार्र हात
ठे र्ल्याचिं जाणर्लिं खतला. भरल्या डोळ्यानिं ी ओजिं ळीतनू चेहरा र्र
करून पाखहलिं तर के तकी बसली होती खतच्याजर्ळ. खतच्या हाताला
धरून. काही कळण्याआधी खतने के तकीला खर्ठीत घेतले आखण खतने
परत अश्रनिंु ा र्ाट करून खदली. काही र्ेळाने, सार्रली. खबचारी

लहानगी के तकी पण खतलाही शाल्र्लीची र्न:खस्थती कळली असार्ी.
ती खतचा हात घट्ट पकडून बसून राखहली.
के तकीचा बाबा लािंबनू हे सगळिं पाहत होता. आपण काय करार्िं
त्याला कळेना. र्ग आठर्लिं काहीतरी. कॉफी र्शीनर्रून कॉफी घेऊन
आला. के तकीला खूण के ली. “आिंटी, हे घे”
शाल्र्लीने र्र पाखहलिं. के तकीचा बाबा कॉफीचा पेपरकप घेऊन
उभा होता. खतने नकळत हात पढु े के ला आखण कप घेतला. तो लगेच
र्ळून खनघनू गेला.
कॉफी घेतल्यार्र खतला जरा बरिं र्ाटल.िं हुशारी आली.
र्ॉशरुर्र्धे जाऊन ती चेहऱ्यार्र पाणी र्ारून आली. के तकी खतथेच
बसनू होती. र्ग ती के तकी जर्ळ जाऊन बसली. खतचा हात खतने हातात
घेतला. एक र्ेगळाच बिंध खनर्ावण झाला होता काही िणािंत त्या
दोघींर्धे.
तेर्ढ्यात नसवने ऑपरे शन झालय, थोड्या र्ेळाने डॉक्टर
बोलार्तील तम्ु हाला असिं सािंखगतलिं.
खतने र्ान हलर्ली. “श्रीशला ऐकू येईल ना आिंटी आता.” खतने
हसनू र्ान हलर्ली. के तकी सतत खतच्या अखधक जर्ळ सरकून बसतेय
असिं खतच्या लिात आलिं. खतनेही र्ग के तकीच्या खािंदायािंर्र हात
टाकत खतला आपल्या जर्ळ घेतली. दोघीही अशा बसनू राखहल्या.

थोड्या र्ेळाने नसवने खतला आत बोलार्ले. सॅर् र्ास्क तोंडार्रून
गळ्यात अडकर्त बाहेर आला.
“ऑपरे शन व्यर्खस्थत झालिं. काळजीचिं काहीच कारण नाही.
शार् श्रीशची भल
ू उतरली तरी झोपेल बराच र्ेळ तो. तशी और्षधिं
खदलेली असतात. ररकव्हरीर्धेच राखहल सिंध्याकाळपयंत. थोड्या
र्ेळाने नसव सािंगेल तल
ु ा र्ग बघनू ये. ओके ? “त्याने खतच्याकडे नजर
रोखत खर्चारलिं.
“हो!” खतला त्या नजरे चा अथव बरोबर कळला. जणू तो म्हणत
होता “शार्, तू रडतेस? शोभत नाही तल
ु ा.” खतला यार्र रागारागाने
काही बोलार्सिं र्ाटलिं जे “हो”च्या ठसक्यात बरोबर उर्टलिं.
लहानपणी शार्ला खचडर्ल्यार्र जशी सर्ाधानाची लहर सॅर्च्या
चेहऱ्यार्र उर्टायची तशीच आत्ताही उर्टली. खतला आणीच राग
आला र्ग. आई झाला असतास तर कळलिं असतिं असिं अगदी
म्हणार्सिं र्ाटलिं खतला. र्ग तो आत गेला. आपण त्याला थॅक्स
िं पण
म्हटलिं नाही. खतच्या बऱ्याच उशीरा लिात आलिं. खजील झाली
र्नातनू . बाहेर आली. के तकी खतची र्ाट पाहत खतथेच बसली होती. ती
जर्ळ जाऊन बसली खतच्या. “के तकी, डॉक्टर म्हणाले छान झालय
ऑपरे शन. आता बघायला सोडतील आत. तू येतेस आत?” खतने
जोरजोरात नाही नाही अशी र्ान हलर्ली. शाल्र्लीला फार आियव
र्ाटलिं. ती म्हणाली “बरिं बरिं, ठीक आहे.”

“र्ी बघनू येईन आखण तल
ु ा सािंगेन, चालेल?”
के तकी बारीक हसली. “काय चाललिं असेल या खचर्रु डीच्या
र्नात?”
नसव आलीच बोलर्ायला. शाल्र्ली आत गेली. श्रीश झोपलाच
होता. सिंपणू व डोक्याला बॅडेिं ज होतिं. हाताला सलाईन. हात हलर्ू नये
म्हणनू टेप्सने बिंखदस्त. “र्ाझिं बाळ, खकती सहन करायचिं या
खचर्क
ु ल्याने? आखण का?”
शाल्र्ली जर्ळ गेली. हळूर्ार हाताने खतने त्याच्या नाजक
ू
शरीरार्रून हलके च हात खफरर्ला. कपाळार्रूनही खफरर्ला. हात
त्याच्या पाठीर्र तसाच ठे ऊन उभी राखहली.
र्ग नसव म्हणाली “थोडा र्ेळ थाबिं ा हर्िं तर. र्ग जा.” ती कृ तज्ञतेने
हसली.
जरा र्ेळाने नसव म्हणाली डॉक्टर येतील बघायला.
र्ग ती बाहेर आली परत एकदा बाळाला हलके च गोंजारून.
डोळ्यािंना तर काही म्हणण्यातच अथव नव्हता. सारखे र्ाहत होते.
नसव म्हणाली “तम्ु ही रुर्र्र जाऊन खर्श्रािंती घ्या. काही लागलिं तर
आम्ही बोलर्.ू ”
“नाही, र्ी इथेच बसेन.”

“र्ॅर् आता दोन तास आत नाही सोडता येणार. इन्फे क्शन्स होऊ
नयेत म्हणनू काळजी घ्यार्ी लागते.”
“हो हो, ते ठीक आहे”
“खशर्ाय नबिं र आहे तर्ु चा र्ाझ्याकडे.”
“ओके .”
बाहेर आल्यार्र खतला एकदर् गळून गेल्यासारखिं र्ाटलिं. र्ग
आठर्लिं सकाळपासनू पोटात काही अन्न नाही. ती के तकीला म्हणाली
चल आपण कॅ टिं ीनर्धे जाऊन येऊ. “येतेस? तू जेर्लीस का?” खतने
नाही म्हटल.िं “चल र्ग. थािंब तझ्ु या र्खडलािंना सािंगनू ये.” के तकीने
आयसीयच्ु या खदशेने पाखहले पण ते कुठे खदसत नव्हते. “आत असतील
का?” के तकी म्हणाली “हो.”
“चल र्ग खर्चारून ये.”
“नाही, नको, आत नको.”
“का ग?िं चल र्ी येत.े ” के तकीने पटकन हात सोडर्नू घेतला.
“नाही आत नको” भेदरलेल्या चेहऱ्याने ती म्हणाली.
शाल्र्लीला काय करार्े कळेना. “न्यार्िं तरी कसिं खन एकटिं सोडून
जार्िं तरी कसिं?”

र्ग ती सरळ आयसीयच्ु या दाराशी गेली. काचेतनू आतली
क्यखु बकल्स खदसत होती. सर्ोरच के तकीचा बाबा एका बेडजर्ळ
स्टुलर्र पाठर्ोरा बसला होता. दोन खर्खनटिं शाल्र्ली घटु र्ळली. र्ग
सरळ आत गेली. त्या क्यखु बकलच्या दारात गेली. बेडर्र साधारण तीन
र्र्षावची र्ल
ु गी, नाका तोंडात नळ्या, डोक्याला र्ोठिं बॅडेिं ज, हाताला
सलाईन, पायाला प्लास्टर अशा अर्स्थेत होती. खतचा एक हात तेर्ढा
र्ोकळा होता आखण के तकीचा बाबा तो हातात घेऊन काहीतरी
पटु पटु त होता.
“कािंचन बाळा, डोळे उघडून बघ गिं एकदा र्ाझ्याकडे. रागर्
र्ाझ्यार्र. र्ार र्ला. पण प्लीज एकदा बघ र्ाझ्याकडे. तझु ी र्र्ा
अशीच न बोलता खनघनू गेली. आता तू पण बोलत नाहीस.”
डोळ्यातनू घळाघळा पाणी र्ाहत होतिं.
काय करार्िं अशा र्ेळेस कोणीही? शाल्र्ली तशीच थािंबली
काही िण. र्ग पढु े झाली. शािंतपणे म्हणाली, “के तकीचे बाबा, काच
िं न
होईल बरी लर्कर.” त्याने र्ान र्र करून पाखहले.
“र्ाझ्यार्ुळे झालय हे सगळिं. र्ी नाही धरू शकलो खतचा हात
र्ेळेर्र. खतने खपू खर्श्वासाने पढु े के ला होता हात. खतला खात्री होती की
खतचा डॅड नक्की धरणार खतला. पण जेव्हा खतचा तोल गेला आखण
लिात आलिं खतच्या की डॅडने नाही धरला हात तेव्हा र्ागे पडताना

खतच्या डोळ्यात प्रचडिं अखर्श्वास होता र्ाझ्याबद्दल. डॅडने फसर्लिं
असा.” तो एर्ढा सहा फुटी र्ाणसू स्फिंु दनू स्फिंु दनू रडू लागला. हळू हळू
तो शािंत झाला. शाल्र्ली म्हणाली “तम्ु ही जे सािंगताय त्यार्रून तो
अपघात होता हे स्पष्ट खदसतयिं . होईल काचिं न बरी.”
त्याने र्ान हलर्ली. ती पढु े म्हणाली “र्ी के तकीला घेऊन जाऊ
का जरा र्ेळ? कॅ टिं ीनर्धे जाऊन येतो.”
त्याने एकदा खतच्याकडे पाखहले आखण र्ग होकाराथी र्ान
हलर्ली.
खतने पढु े होऊन कािंचनच्या सलाईन लार्लेल्या हातार्रून
हलके च बोटिं खफरर्ली.
र्ग ती बाहेर जाण्यास खनघाली.
दोघी कॅ टिं ीनर्धे आल्या. के तकीने शाल्र्लीचा हात घट्ट पकडला
होता. खतने आत्तापयंत दोन र्ेळा “डॅड हो म्हणाला?” असिं खर्चारलिं
होत.िं
“सॅडखर्च,
कॉफी आखण खर्ल्कशेक” असिं घेऊन त्या एका
िं
टेबलर्र येऊन बसल्या.
शाल्र्लीने सॅडखर्च
खतच्यापढु े धरलिं. खतने एक तक
ु डा उचलला.
िं
भराभर खाल्ला. खपू भक
ू लागली असार्ी. र्ग खतने दसु राही घेऊन

खाल्ला. शाल्र्लीने खर्ल्कशेक पढु े के ल,िं ते ही अधव गटागट प्याली.
र्ग जरा भक
खायला
ू शर्ली खतची. शाल्र्लीने र्ग आपलिं सॅडखर्च
िं
सरु र्ात के ली.
“के तकी, बेटा तू श्रीशला भेटायला का नाही आलीस?”
“र्ला भीती र्ाटते!”
“कसली भीती? सलाईनच्या सईु ची?”
“आटिं ी, र्ी र्र्ाला बघायला गेले आखण खतने र्ाझा हात हातात
घेतला. र्ी खतला म्हटलिं र्र्ा घरी चल ना, तर ती रडायला लागली
आखण र्ग खतने र्ाझा हात सोडून खदला. ती झोपलीच गाढ. आजी
म्हणते ती देर्ाघरी गेली. र्ी कािंचनला पण भेटायला जात नाही आत.
तीही गेली तर? र्र्ा देर्ाघरी गेली तर डॅड पण खचडका झाला. सारखा
ओरडतो र्ाझ्यार्र.”
के तकी एकदर् गप्प झाली. आपण नको ते बोललो असिं जाणर्लिं
त्या खचर्रु डीला. के तकीने खतच्या हातार्र थोपटले. र्ग म्हणाली “अग,िं
कािंचनला बरिं नाही म्हणनू घाबरलाय तो. पण कािंचन बरी झाली ना, की
होईल डॅड पण बरा. आज सिंध्याकाळी श्रीशला रुर्र्धे खशफ्ट करतील.
र्ग तू ये त्याच्याशी खेळायला उया सकाळी. चालेल?”
“हो आिंटी.”

र्ग शाल्र्लीने अजनू एक सॅडखर्च
पॅक करून घेतले.
िं
दोघी परत र्र आल्या ओटी जर्ळ. के तकीचा बाबा
आयसीयच्ु या बाहेर उभा होता. शाल्र्लीने के तकीकडे सॅडखर्च
खदले
िं
आखण बाबाला दे अशी खणू के ली. के तकी गेली आखण खतने सॅडखर्च
िं
पढु े के ले. नकळत त्याने र्ळून पाखहले . शाल्र्लीने हाताने खणू के ली
आखण ती र्ळून ओटी जर्ळच्या खचु ीत बसली.
के तकी परत थोड्या र्ेळाने येऊन शाल्र्लीला खेटून बसली.
यार्ेळेस काही र्ेळ न दर्डता खतच्या खािंयार्र हात ठे ऊन खतला जर्ळ
घेतले. लािंबून के तकीचा बाबा हे पाहत राखहला.

र्धे शाल्र्ली जाऊन परत श्रीशला पाहून आली. तो जरा
हालचाल करत होता. पण अजनू झोपेतच होता. पढु च्या तासाभरात तो
जागा होईल आखण र्ग त्याला घोटभर पाणी पाजू असिं नसव म्हणाली.
अध्याव तासातच श्रीश जागा झाला. शाल्र्ली लगेच आत गेलीच.
खतने त्याला जर्ळ घेतले. तो प्रचिंड भेदरला होता. डोक्याला बािंधलेलिं
काढून टाकू पाहत होता. कानही दख
ु त असतील . सॅर् आलाच.
“आता चार चर्चे पाणी, परत अध्याव तासाने रीपीट, असिं दोन तास.
र्ग खलखक्र्डस चालतील. रात्री अगदी र्ऊ भात र्गैरे दे.
डाएखटखशयनला नोट पाठर्तोच आहे र्ी. पेन खकलसव आहेत खदलेली.

तरी जरा कुरकुरे ल. रात्री शक्यतो हात स्ट्रॅप करा खसस्टर. आता रुर्र्धे
हलर्.ू र्ी रात्री येईन परत पहायला. काही लागलिं तर फोन आहेच.
ओके ?”
शाल्र्लीने र्ान हलर्ली.
“डोन्ट र्री, एव्हरीखथिंग खर्ल बी फाईन.”
पढु चे सगळे सोपस्कार पार पडून रुर्र्धे हलर्ायला पढु चा एक
तास गेला. श्रीश प्रचडिं कुरकुरत होता. र्धनू च रडत होता. बॅडेिं ज काढून
टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. रुर्र्धे आणल्यार्र परत त्याला पाणी
पाजलिं. ते र्ात्र लगेच प्याला.खसस्टसवनी भराभर त्याचा बेड डोक्याच्या
बाजनू े एलेर्ेट के ला. आधीच्या उशीखाली अजनू एक उशी ठे ऊन र्ग
त्याला असिं झोपर्लिं जेणेकरून डोकिं र्रच्या खदशेने राखहल .
फाईलर्धे ऑपरे शन निंतर घ्यायच्या काळज्या अशा खशर्षवकाचा
कागद होता तो शाल्र्लीने नीट परत र्ाचनू काढला. आिंतरजालार्र
खतला ही र्ाखहती खर्ळाली होतीच. पण तरी डॉक्टरानिं ी काही अजनू
र्ेगळिं खलहीलय का हे ती तपासनू पाहू लागली.
काही खदर्स चक्कर येऊ शकते, र्ळ र्ळ होऊ शकते, क्र्खचत
नाकातनू , खकिंर्ा घशात रक्त येऊ शकतिं.
र्ेदना, ऑपरे शन झाल्या खदर्शी जास्त असतात आखण हळू हळू
कर्ी होत जातात. नाक खशिंकरणे, खशिंकणे यार्ळ
ु े काही र्ेळेस आतली

जखर् बरी होण्यास र्ेळ लागतो. एक एक सचू ना र्ाचता र्ाचता
नकळत शाल्र्लीचा र्ेंदू ॲक्शन प्लॅन बनर्ू लागला.
चक्कर येउ शकते: सतत जर्ळ थािंबायला हर्िं, चालतो म्हणनू
हट्ट करू लागला तर हात धरूनच.खशक
िं ा येऊ नाही यायच्या म्हणजे
सदी नकोय व्हायला. गार र्ारिं, थिंड पेय, आईसक्रीर्, बिंद. काही खदर्स
कुरकुर खचडखचड करू नये म्हणनू सतत नर्नर्े बैठे खेळ, सततचा
सहर्ास... घरून कार् करायचिं तर फक्त रात्री. नर्ीन एक दोन खेळणी
आणार्ीत. पाहता पाहता र्सुदा तयार झाला डोक्यात.

श्रीशच्या जर्ळच बसनू राखहली. और्षधािंचा अम्र्ल, दर्णक
ू
यार्ळ
ु े तसा श्रीश ग्लानीतच होता. र्धनू र्धनू कुरकुरत रडत होता
तेर्ढिंच. घरी फोन करून कळर्लिं. बाबािंचिं बी पी कर्ी येईना म्हणनू
त्यािंना ॲडखर्ट करार्िं लागलिं होतिं, जर्ळच्याच हॉखस्पटलर्धे. त्यार्ळ
ु े
दादा खतकडे अडकला. तल
ु ा काही कळर्त बसलो नाही र्ी, म्हणाला.
काळजी करू नकोस आता बरय म्हणाला.
खबचारे आई बाबा, खकती खर्नाकारण त्रास त्यािंच्या डोक्याला.
खशर्ाय र्ल
ु गी खकतीही खशकली, स्र्त:च्या पायार्िं र उभी असली, तरी
ती एकटी राहतेय ही बोच त्यािंना कायर् त्रास देतेय, हे न कळण्याइतकी
शाल्र्ली असर्जदार नव्हती. खतची शिंतनू बद्दलची घृणा खकत्येकपट

र्ाढली. पण तेव्हाच हेही र्ाटलिं, की शतिं नू फक्त एकदा जाऊन त्याच
िं ी
र्ाफी र्ागेल, तर ते लग्गेच त्याला र्ाफ करतील. त्यापेिा इथेच भेटून
कायर्चा सोिर्ोि लार्ार्ा. ‘ह,िं बी रे डी शाल्र्ली.’ खतने लगेच फोन
उचलला. शतिं नूला लार्णार तेर्ढ्यात दारार्र टकटक आखण पाठोपाठ
सॅर्, खशकाऊ डॉक्टसव, नसव असा ताफा आत आला. शाल्र्ली
बेडर्रून उतरून उभी राखहली.
सॅर्ने श्रीशला चेक के ल.िं नसवला काही इन्स्ट्रक्शन्स, बस, खनघाले
सगळे . सगळे बाहेर गेल्यार्र दारातनू र्ळून म्हणाला ‘बाकी राऊिंड
सिंपर्नू येतो.’
तो गेल्यार्र श्रीशसाठी रुर् टेंपरे चरचिं दधू पाठर्लिं होतिं, ते र्ात्र तो
अधाशासारखिं प्याला. र्ग त्याला जरा गाढ झोप लागली.
शाल्र्लीने फोन उचलला आखण शिंतनूला कॉल के ला.
शिंतननू े दोन ररिंगर्धे उचलला.
काही िण दोघेही गप्प बसले. र्ग शाल्र्ली म्हणाली “आपण
भेटूया.”
तो म्हणाला “कधी आत्ता?”
“नाही उया दपु ारी.”
“ठीक आहे येतो. ... थॅक्स!”
िं

शाल्र्लीने फोन कट के ला.
रात्री सॅर् काही खर्खनटिं येऊन गेला. परत एकदा खतला आश्वस्त
करून गेला.
“इतर पेशटिं सना दसु ऱ्या खदर्शी खडसचाजव देतात. पण श्रीशचिं
ड्रेसींग काढलिं की र्गच जा घरी.”
“ओके , तू म्हणशील तसिं” “पढु चे टप्पे तल
ु ा र्ाहीत आहेतच.
पढु चा आठर्डा दोन र्ेळा दाखर्नू जा. र्ग एव्हरी र्ीक एकदा. चार
आठर्ड्यािंनी इम्िं प्लािंट ॲक्टीव्हेट करता येईल असिं र्ाटतिं. नाहीतर ६
आठर्ड्यािंनी नक्कीच. ती खरी र्ेळ जेव्हा आपल्याला नक्की कळू
शके ल ररझल्ट या ऑपरे शनचा. बाकी काळजा कशा घ्यायच्या र्ाहीत
आहेच तल
ु ा.”
रात्र जर्ळपास जागनू च काढली शाल्र्लीने. श्रीशही अस्र्स्थ
होता. र्ेदनेचा त्याला त्रास होतच होता. शाल्र्ली सतत त्याच्या
उशाशी बसनू होती. पहाटे जरा श्रीश शातिं झोपला. शाल्र्लीचाही
डोळा लागला र्ग.
सकाळी परत श्रीशचिं ड्रेसींग बदलण्यात आल.िं सर्ीर जातीने हजर
होता. त्याने जखर् तपासली. सगळिं ठीक आहे असिं म्हणाला. र्ग परत
ड्रेसींग के ल.िं

“आज र्रण भात खाऊ दे त्याला. दपु ारी परत एकदा ड्रेसींग
बदलेल नसव”
तो खदर्स गडबडीत गेला. श्रीशला सतत सािंभाळणिं, त्याने बॅडेिं ज
ओढू नये म्हणनू काळजी घेणिं, सतत बेडर्रून उतरून बाहेर जायचा
हट्ट, िणभर उसिंत नव्हती खतला. यासगळ्यात आपण शिंतनल
ू ा
बोलार्लय भेटायला हे खर्सरूनच गेली ती.
र्ग फोन र्ाजला खतचा दपु ारी.
“र्ी खाली आलोय. र्र सोडत नाहीत र्ला” म्हणाला.
ती म्हणाली “थािंब खतथेच.”
र्ग खतने ररसेप्शखनस्टला फोन के ला आखण म्हणाली “आत्ता
खर्खजटींग अर्सव आहेत ना? र्ग त्या र्ाणसाला खर्खजटींग पास या.”
ररसेपशखनस्ट म्हणाली “नक्की ना र्ॅर्? सेक्यरु रटीला पाठर्ू का
बरोबर?”
“नको, त्याची गरज नाही, पण हा एकदाच, परत नाही यायचा
कधीच.”
“ओके र्ॅर्”
शतिं नू र्र आला. दारार्र टकटक झाली. खतने दार उघडल.िं

शतिं नू आत आला. बराच र्ेळ श्रीशकडे पाहत राखहला .
शाल्र्लीच र्ग म्हणाली “ तू का आता परत परत येतो आहेस
आर्च्या आयष्ु यात?”
शतिं नू पाहत राखहला खतच्याकडे.
र्ग म्हणाला, “तू खनघनू गेलीस आखण उध्र्स्त झालो र्ी.
रात्रिंखदर्स नशेत राहू लागलो. जर्ळ जर्ळ र्र्षवभर असिंच आयष्ु य
र्ाहर्त गेल.िं र्ग अचानक तझ्ु याच आठर्णींनी हात देऊन र्र काढल.िं
दारू सटु ली. परत कार्ाला सुरर्ात के ली ऑखफसर्धे. सगळ्या गोष्टी
र्ागी लार्ायच्या ठरर्ल्या. र्ाझ्या खर्त्राने या डॉक्टरचा निंबर खदला.
र्ला र्ाटलिं या र्ल
ु ाची ...श्रीशची ट्रीटर्ेंट र्ी के ली तर काही अिंशी तू
र्ाफ करशील र्ला. र्ाझ्या हे लिातच येत नव्हतिं तेव्हाही की अजनू ही
र्ी फक्त र्ाझाच खर्चार करत होतो. एकदा र्क
ू बधीर र्ल
ु ािंची स्कूलबस
शेजारी येऊन थािंबली खसग्नलला, त्यािंना बघनू परत आक्रसलो र्ी
जागच्या जागी. जाणर्लिं र्ला की र्ी नाही हॅडल
िं करू शकत हे
काहीच. हे र्ाहीत असनू ही की हा आजार अनर्ु िंखशकतेने र्ाझ्याकडूनच
श्रीशला खर्ळाला असण्याची शक्यताही जास्तच. नालायक र्ाणसू
आहे र्ी. तझु िं ददु र्ै की तू र्ाझ्याशी लग्न के लस. र्ला र्ाणसू
बनर्ण्याचा प्रयत्न के लास.”
शाल्र्लीचा चेहरा पार्षाण झाला होता.

“र्ाझ्या प्रश्ाचिं उत्तर नाही खदलस अजनू ही...“का आला आहेस
आता?” खतचा स्र्र अचानक टीपेला गेला. शिंतनू दचकलाच एकदर्.
र्ग हळू हळू बोलू लागला.
“तू या ट्रीटर्ेंटचा खचव र्ला करू खदलास तर र्ाझी खगल्ट जरा तरी
कर्ी होईल. नसु ती ट्रीटर्ेंट नाही श्रीशचा पढु चा सगळा खचव
खशिणाचा, सगळाच र्ला करू दे. प्लीज. र्ी एकदर् रक्कर् देत जाईन
परस्पर बॅकेिं त. परत तल
ु ा तोंडही दाखर्णार नाही.”
शाल्र्लीने डोळे खर्टले िणभर. र्ग हसली जोरात. भीर्षण हास्य
होतिं ते.शिंतनू आियावने पाहू लागला.
“अजनू ही तू खरा आरसा नाहीच पाखहलास. खकती अलगद या
खगल्टर्धनू बाहेर पडू पहातो आहेस? तझु ा अहिं सख
ु ार्ण्याचा हा अजनू
एक उजळ र्ाथ्याचा र्ागव. कतवव्य के ल्याचिं सर्ाधान हर्य तल
ु ा. पैसे
खदलेस की तो बारीकसा सल जो जरा कुठे टोचू पहातोय आत, त्यालाही
बोथट करू पहातो आहेस? र्ा! छान! का? कारण र्ाझी ओढाताण
र्ाखहत आहे तल
ु ा. र्ी पैसे घेऊन आयष्ु य सोपिं करू पाहेन असिं र्ाटतिंय
तल
ु ा? बरोबर ना!”
“र्ला प्रायखित्त हर्य गिं!”
“प्रायखित्त?”

खदखदनू खर्कट हसली आता र्ात्र शाल्र्ली.
“याला प्रायखित्त म्हणतोस त?ू शिंतन,ू र्ी तझ्ु यार्र र्नापासनू प्रेर्
के लिं. र्ला हे कबूल करण्यात कोणतीही लाज र्ाटत नाही. चक
ु ीच्या
खठकाणी के लिं एर्ढचिं , पण म्हणनू त्याची खकम्र्त कर्ी नाही होत.
आखण जर र्ाझिं प्रेर् खरिंय तर त्याला अनुसरूनच र्ागेन र्ी.तझु ी ही
शेर्टची इच्छाही पणू व करे न र्ी. पैसे देण्याची नव्हे. प्रायखित्त घेण्याची.
हा जो सल र्नात खनर्ावण झालाय ना तझ्ु या, तो जन्र्भर सलू दे उरी.
कदाखचत त्याने अजनू थोडिं र्ाणसू पण येईल तझ्ु यात. र्लर् नकोच
लार्सू यार्र.जन्र्भर या चक
ु ीचिं, श्रीशर्रच्या अन्यायाचिं द:ु ख र्रु त
जाऊ दे आत आत. र्ग जरा अखधक र्ाणसू पण उतरे ल तझ्ु यात. उया
तू दसु रिं लग्न करशील... नाही करच त.ू .. एकटिं आयष्ु य काढण्याची
धर्क तझ्ु यात नाही. तल
ु ा नॉर्वल र्ुलिंही होतील कदाखचत. व्हार्ीतच
नॉर्वल. श्रीशसारखिं आयष्ु य नकोच यायला कुणाच्या र्ाटेला. तो
र्क
ू बधीर जन्र्ला म्हणनू नव्हे, ते बदलल्यातच जर्ा आहे आता, पण
तझ्ु यासारख्या पळपटु ् या र्ाणसाच्या पोटी असिं स्पेशाखलटी घेऊन
जन्र्ाला येण्याचिं ददु र्ै नकोच परत कुणाच्या र्ाट्याला.
तझ्ु या नॉर्वल र्ल
ु ानिं ा पाहताना, त्यानिं ा खर्रर्ताना तो सल तल
ु ा
सतत टोचनू अखधक र्ाणसू पण उतरे ल तझ्ु यात. हे खरिं प्रायखित्त असेल
तझ्ु या साठी.”

शतिं नू पाहतच राहीला. शाल्र्लीचा शब्द खन शब्द पटत होता
त्याला. खचरतही जात होता आतपयंत.
शाल्र्ली पढु े म्हणाली, “र्ी के लिं असतिं, पण सध्या या गडबडीत
र्ला र्ेळ नाही व्हायचा. तेव्हा तचू र्खकलाला भेटून घटस्फोटाचे
कागदपत्र तयार करर्नू घे. र्ी लगेच सह्या करे न. तल
ु ा या बिंधनातनू
र्ोकळिं झाल्याखशर्ाय नर्िं नातिं नाही जोडता येणार.तझु िं प्रार्ाखणक पणे
सर्व सागिं णिं आर्डलिं. ये तू आता.”
“तल
ु ा जराही र्ाईट नाही र्ाटणार हे नातिं तोडताना?”
शाल्र्लीच्या भर्ु या कपाळात गेल्या पार
“नात?िं ??”
पढु े काहीच बोलू शकला नाही शतिं न.ू
“यार्स तू आता. परत न भेटलास तर उत्तर्, र्ी ही र्ाणसू आहे,
र्ाझ्याही सहनखशलतेला र्यावदा आहेत. खर्सरू नकोस.”
“पण तू हा एर्ढा खचव?”
“किंपनीने लोन खदलय”
“तल
ु ा ते फे डायला खपू र्ोठा हप्ता...”
“करे न र्ी र्ॅनेज”

“तू पैसे घे, र्ला प्रायखित्त म्हणनू दसु री अट घाल काहीही.”
“शिंतन,ू तू ये आता. र्ला अखधक नाही काहीच बोलायचिंय.”
“र्ी जातो. पण तू परत खर्चार करार्ास. र्ला प्रायखित्त घ्यायला
लार्ण्याच्या नादात तू स्र्त:ला आखण श्रीशलाही खशिा देते आहेस.”
“र्लाही प्रायखित्त घेणिं गरजेचच आहे, चक
ु ीचा खनणवय
घेतल्याबद्दल. श्रीशला काही कर्ी पडू देणार नाही र्ी. तू यार्स
आता.”
शिंतनू पडलेल्या खािंयािंनी आखण चेहऱ्याने बाहेर पडला.
शाल्र्ली दर्नू गेली होती शारररीक आखण र्ानखसक श्रर्ािंनी.
बसलीच ती, तो गेल्यार्र.
पण लगेचच दारार्र टकटक झाली आखण दार खकलखकलिं होऊन
के तकीचिं डोकिं हळूच डोकार्लिं.

शाल्र्ली पटकन उठली आखण खतने दार उघडलिं. के तकी चटकन
आत येऊन खतला खबलगलीच. शाल्र्लीनेही खतला जर्ळ घेतली. र्ग
पटकन म्हणाली “अग,िं तू कशी आलीस र्र? बाबाना सािंगनू आली
आहेस ना? ते शोधत बसतील नाहीतर.” के तकीने दारातनू बाहेर र्ळून
पाखहले. के तकीचा बाबा होता उभा. र्ग शाल्र्लीचिं लि गेलिं

त्याच्याकडे. तो आत डोकार्ला. “के तकी ऐके चना. हट्ट धरून बसली.
तम्ु हाला त्रास नाही ना होणार? थोड्या र्ेळाने येतो र्ी न्यायला. खाली
कािंचन जर्ळ थािंबायला हर्िं र्ला. कृ खशयल आहेत पढु चे काही तास.
म्हणालात तर आत्ताच नेतो र्ी खतला.”
“नाही, नाही, राहू देत खतला. आखण र्ला यायचच आहे श्रीशला
घेऊन ओटीर्धे, येईल के तकी र्ाझ्याबरोबर तेव्हाच.”
“थॅकिं य”ू
इतकिं र्नापासनू आलिं ते “थॅकिं य”ू .
शाल्र्लीला प्रथर्च जाणर्लिं खकती गरज आहे र्दतीची या
र्ाणसाला.
र्ग तो गेला खन िणात परत आला. “तर्ु चा र्ल
ु गा? कसा आहे?”
“बरा आहे आता.”
र्ग तो गेला.
तोपयंत के तकी आत येऊन श्रीशला न्याहाळत होती. बॅडेिं ज बघनू
जरा भेदरली होती. र्ग शाल्र्लीने खतला शस्त्रखक्रया, र्ग निंतर काय
काय करायचिंय र्गैरे सोपिं करून सािंखगतलिं.
“आटिं ी, र्ग र्ी श्री...श असिं म्हटलिं की तो र्ळून बघेल का गिं
र्ाझ्याकडे?”

“हो बेटा. लगेच नाही कदाखचत, पण काही खदर्सानिं तर जेव्हा
त्याला आर्ाज ओळखू येतील, तझु ा आर्ाज कळेल, तेव्हा बघेल.”
“आटिं ी, तो र्ला के तकी ताई म्हणनू के व्हा हाक र्ारे ल गिं?”
शाल्र्ली खळखळून हसली. एकीकडे त्या बालीश प्रश्ाची खतला
गिंर्तही र्ाटली, आखण त्यातली सकारात्र्कता खतला एकदर् स्पशवनू
गेली. हसता हसताच खतचे डोळे पाणार्ले.
“हो ग,िं बोलता यायला लागलिं की के तकी ताईनािं के तकी ताईच
म्हणायला खशकर्ू बरिं आपण त्याला.”
के तकी खदु क
् न हसली र्ग.
“कािंची र्ला लाडात असली की ताई म्हणते आखण खचडली की
तायडे, तायडुटले काही पण म्हणते.”
“डॅड रडतो सारखा. कािंचन बरी होणार ना गिं?” काही र्ेळाने
के तकी म्हणाली.
शाल्र्लीला पोटात गलबललिं एकदर्. “हो बेटा, होईल बरी ती.
तू बाप्पाला प्राथवना करतेस ना? र्ी पण करतेय. बाप्पा करे ल खतला बरिं”
“डॅड पण हल्ली बाप्पासर्ोर रडतो. पर्ू ी कधीच बाप्पाकडे
यायचा नाही.”

शाल्र्ली पाहत राखहली. ‘काय आखण कसिं खशकर्ायचिं या लहान
र्ल
ु ािंना? आपणच स्र्त:च्या र्नगटार्र, कष्टार्र खर्श्वास ठे र्ा र्गैरे
सािंगायच,िं खन अशा असहाय्य पररखस्थतीत त्या परर्शक्तीला शरण जात
र्ेगळ्याच र्ाटेर्र न्यायचिं यानिं ा. यातला योग्य सर्तोल खशकर्ता येईल
आपल्याला या नव्या खपढीला? आपल्याला जर्लाय हा सर्तोल?
नशीब नार्ाचिं काहीतरी आहेच की दडी र्ारून बसलेलिं र्नाच्या
तळाशी. त्याचिं काय करायचिं? अनेक अनत्तु रीत प्रश्ाच्िं या लाटा, खन
त्यार्र अखर्रत हेलकार्णारे आपण.’
श्रीशच्या हसण्याने शाल्र्ली भानार्र आली. तो र्धे के व्हातरी
जागा झाला असार्ा आखण के तकीला पाहून खश
ू होऊन हसत
होता. के तकी टुणकर उडी र्ारून श्रीशजर्ळ गेली. शाल्र्लीने त्याला
प्रथर् बाथरूर्र्धे नेऊन आणलिं. र्ग दोघाना ज्यसु खदला प्यायला.

घड्याळ पाखहल.िं नसवला बोलार्नू श्रीशचा र्रण भात यायला
सािंखगतला. कॅ टिं ीन र्धनू दोघींसाठी खायला र्ागर्लिं. र्स्त र्जेत खाऊ
खपऊ झाला. झोप झाल्यार्ुळे, र्ेदना कर्ी झाल्यार्ुळे खकिंर्ा के तकी
आल्यार्ळ
ु े श्रीश परत पर्ू वर्त हसऱ्या र्ोडर्धे आला होता.
र्ग के तकीने बेडर्र बसनू च काही रिंगीत तबकड्यािंचे र्ेगर्ेगळे
आकार बनर्ण्याचे गेर् त्याच्याबरोबर खेळले. काही र्ेळाने खतघे

खाली उतरले. शाल्र्ली आधी के तकीला घेऊन आयसीयू जर्ळ गेली.
के तकीचा बाबा बसला होता शन्ु यात नजर लार्नू . “आिंटी र्ी
तझ्ु याबरोबरच येते ना.” के तकी बारीक तोंड करून म्हणाली.
“अग,िं ओटीर्धे तल
ु ा सोडणार नाहीत ना. तू जरा तझ्ु या डॅडजर्ळ
बस बरिं. तो पण एकटाच आहे ना. जा. र्ग परत र्र जाताना तल
ु ा भेटून
जाईन र्ी.”
“प्रॅाखर्स?”
“येस, प्रॅाखर्स!”
या दोघी जर्ळ पोहोचल्या तरी के तकीच्या बाबािंचे लि नव्हतेच.
र्ग के तकीने हाक र्ारली. तसा भानार्र आला.
“र्ी याला ओटीर्ध्ये नेतेय. के तकीला सोडायला
आले. कािंचन?”
त्याने शाल्र्लीकडे पाहीले. “७२ तासािंची र्दु त सिंपत आलीय.
अजनू ...”
“ह.िं ”
“शद्ध
ु ीर्र यायला हर्ीय ती ...”
असहायता, डेस्परे शन त्याच्या आर्ाजात स्पष्ट जाणर्त होत.िं

‘काय आखण कसा धीर देणार?’
“तम्ु ही आत येऊन बोलाल का काही खतच्याशी? कदाखचत र्ी
खतच्याकडे नकारात्र्क उजावच पोहोचर्तोय का असिं र्ाटतिंय र्ला.”
शाल्र्लीला काय बोलार्िं कळेचना. पण र्ग खतने श्रीशला
त्याच्याकडे खदलिं आखण ती सरळ आत गेली, जाताना के तकीला
म्हणाली “चल तू ही.” के तकी जरा घटु र्ळली, पण र्ग खतचा हात घट्ट
धरून गेली आत.
श्रीश के तकीच्या बाबाकडे पाहून नेहर्ीसारखिं गोड हसला आखण
त्या र्ाणसाच्या ओठािंर्र खकतीतरी खदर्सानी खस्र्त आलिं. के र्ळ
सिंसगावनिं आलेलिं खस्र्त. लहान र्ल
ु ाच्या खनव्यावज हास्याच्या
प्रखतसादाचिं खस्र्त!
शाल्र्ली आत गेली. के तकीने खतचा हात घट्ट धरून ठे र्ला होता.
शाल्र्ली बेडजर्ळ गेली. खतने कािंचनच्या हातार्रून हलके च हात
खफरर्ला. खफरर्त राखहली. र्ग खतच्या कानाशी जाऊन हळूर्ार स्र्रात
म्हणाली, “कािंची, बखघतलस का कोण आलय? तायडुटली आलीय
बघ तल
ु ा भेटायला.”
र्ग के तकीला म्हणाली “र्ार बरिं हाक खतला. “
“कािंची, कािंची, डोळे उघड, चल घरी जाऊया. “

“खतला काय आर्डतिं सगळ्यात ते खाऊया म्हण.”
“चल आईस्क्रीर् खाऊया. खपझ्झा पण. तझ्ु या आर्डीचा चीज
खपझ्झा!”
र्ग खतने खतच्या र्ोकळा हाताने काचिं नचा हात हातात घेतला.
बोटात बोटिं गिंतु र्ली. खतला कािंचनने पण बोटिं घट्ट के ल्याचा भास
झाला. “ती जागीय. धरला र्ाझा हात ...”
शाल्र्लीने चर्कून पाखहले. हात हातात घेऊन पाखहला पण तो
नाही हलला.
“के तकी आता परत थोड्या र्ेळाने डॅड बरोबर आत येऊन असिंच
बोल, हात हातात घे, घाबरू नकोस. ऐकशील र्ाझिं एर्ढिं?”
खतने जोरजोरात हो अशी र्ान हलर्ली.
परत एकदा कािंचनला हलका स्पशव करून दोघी बाहेर आल्या.
कािंचनचा बाबा श्रीशला घेऊन उभा होता. तो लगेच जर्ळ आला.
“डॅड, काचिं ीनिं हात धरला र्ाझा. खरिंच.” प्रचडिं आशेने त्याने
शाल्र्लीकडे पाहीले. “हो म्हणजे के तकीला खात्री र्ाटतेय तशी.
थोड्या र्ेळाने परत आत जा तम्ु ही दोघे. के तकी गप्पा र्ार काचिं न शी.
ओके ?”
“हो आिंटी!”

“तम्ु ही परत र्र जाताना याल? प्लीज?”
लहान र्ल
ु ासारखिं काकुळतीला येत त्याने खर्चारलिं.
“हो येईन.”
शाल्र्ली ओटीकडे र्ळली. श्रीश र्ागे र्ळून त्या दोघाक
िं डे हात
करत होता.
ओटीतनू परत जाताना ती आयसीयच्ु या खदशेने र्ळली. बाहेर
कोणीच खदसत नव्हतिं या दोघािंपैकी.
र्ग रुर्र्धे डोकार्ली. बरे च डॉक्टसव, नसव, खदसले. र्नात उगाचच
धाकधक
ू झाली खतच्या. तेर्ढ्यात के तकी आली खतच्याजर्ळ,
पाठोपाठ खतचा बाबा.
“काच
ु ीर्र आली. र्गाशी के तकीला भास नव्हता झाला.
िं न शद्ध
खरच जागी होत होती ती. र्ाझाही हात धरला. डॉक्टर तपासताहेत
आता.”खकती खन काय सािंगू असिं झालिं होतिं त्याला.
शाल्र्लीने र्ग आनदिं व्यक्त के ला र्नापासनू .
तो परत आत गेला. के तकी खतचा हात धरून थािंबली. र्ग त्या
दोघी बाहेर येऊन थािंबल्या.
डॉक्टराचिं ा ताफा बाहेर पडला. र्ग या दोघी आत गेल्या. काच
िं नने
डोळे उघडले होते. डोळ्यात ओळखही होती. ती बोलण्याचा प्रयत्न

करत होती. पण शब्द बाहेर पडत नव्हते. खतचा बाबा र्ात्र खतच्यापासनू
एक खर्खनटही दरू जाणार नव्हता आता. के तकीला पाखहल्यार्र
कािंचनच्या डोळ्यात र्ेगळीच चर्क आली. त्यार्रून खतचा र्ेंद,ू
स्र्रणशक्ती काही प्रर्ाणात तरी कार् करतेय हे कळत होतिं. के तकीने
हात हातात घेताच तायडी असा अस्पष्ट उच्चार खतच्या तोंडातनू बाहेर
पडला आखण के तकी आखण खतचा बाबा खाडकन उभेच राहीले.
दोघानिं ी एकर्ेकाक
िं डे आखण र्ग शाल्र्लीकडे पाहीले.
र्ग कािंचनची नजर शाल्र्लीकडे आखण खतच्या कडेर्रच्या
श्रीशकडे गेली . बा...अ ती म्हणाली.
के तकी पटकन पढु े होऊन म्हणाली श्रीश, त्याचिं नार् श्रीश.
काच
िं नच्या नजरे त ओळख नव्हती अथावतच.
र्ग खतची नजर बाबाकडे गेली. डा...डा ती कसिंबसिं बोलली.
खतचा डॅड नसु ता पाहत राखहला .. र्ग जर्ळ गेला, “काचिं ी... बाळा
र्ाझ्या...” असिं म्हणनू खतचा हात हातात घेऊन बसला.
त्या खतघािंना त्यािंच्या त्या आनिंदी कोर्षात सोडून शाल्र्ली र्र
खनघाली रुर्कडे.
र्र आल्या आल्याच फोन आला घरून. बाबाना घरी आणलिं
होतिं. आई, र्खहनी, अर्ेय अनजु खनघत होते हॉखस्पटलर्धे
यायला. खतलाही बरिं र्ाटलिं सगळे भेटतील म्हणनू .

र्ग सध्िं याकाळ त्यातच गेली. सगळे आल्यार्र ती श्रीशला आई
र्खहनीच्या ताब्यात देऊन, अर्ेय अनुजला योग्य त्या सचू ना देऊन
सॅर्ला भेटायला गेली.
सॅर् चक्क लगेच भेटला. र्ग म्हणाला थाबिं जरा पढु चिं श्येड्यल
ू
बघ,ू नसेल काही फार तर बाहेर जाऊ, र्ला किंटाळा आलाय या
र्ातार्रणाचा. आखण तुझ्याशी र्हत्र्ाच्या खर्र्षयार्र बोलायचिंय.
शाल्र्ली म्हणाली र्लापण.
सॅर् ची नेहर्ीप्रर्ाणे एक भर्ु ई र्र गेली आखण शाल्र्ली
खळखळून हसली.
त्याने चटकन र्र पाखहलिं. खकती खदर्सािंनी अशी खदलखुलास
हसली आपली ही जीर्ाभार्ाची र्ैखत्रण!
सॅर्ने पाखहलिं तर नव्हत्या काही अपॉईटर्ें
िं ट्स. र्ग खनघाले दोघिं.
र्खहनीला सािंखगतलिं खतने तसिं. जर्ळच्याच कॉफी शॉपर्धे गेल.े
र्ग सॅर् म्हणाला लेडीज फस्टव. खतने र्ग शतिं नू बरोबरचिं सभिं ार्षण
सािंखगतल.िं “र्ला तझु ा हा खनणवय गैरव्यर्हारी र्ाटतो शार्. प्रायखित्त
म्हणनू तू बरिंच काही करू शकली असतीस. त्याला कोटावत खेचनू
त्याची बदनार्ी करू शकली असतीस. खकिंर्ा आणखी काही. यात तर
र्ला तझु ाच सगळीकडून पराभर् खदसतो गिं.”

“नाही सॅर्. तसिं र्ी करते तर ती खशिा ठरती. तो जो आता थोडा
का होईना र्ाणसात येऊ पहातोय तो परत स्र्त:च्या कोर्षात गेला
असता. काय के स लढणार होते र्ी? तो तर सगळ्यालाच तयार आहे.
घटस्फोटाला, पैसे यायला. पैसे यायला तर तो तेव्हाही तयार होता
जेव्हा र्ी घर सोडून बाहेर पडले. आता त्याला कुठे तरी आतनू , आपण
चक
ु तोय ही खरी जाणीर् होतेय. र्ी खरिंखरु िं प्रेर् के लय रे शिंतनू र्र.
आखण ज्याच्यार्र आपण खरिं प्रेर् करतो त्याचा ऱ्हास नाही पाहर्त.
तो कुठे तरी र्ला र्ाझाही ऱ्हास र्ाटतो.
आता र्ाझ्या प्रेर्ात र्र्त्र्, आकर्षवण नाही उरलिं त्याच्याखर्र्षयी,
ते शन्ू य झालिं. त्याच्या देखण्या रुपाचा र्ाझ्यार्र काडीर्ात्र पररणार्
नाही झाला जेव्हा परर्ा इतक्या खदर्सानिं ी त्याला भेटले. आियव म्हणजे
त्याच्याही र्ागण्यात तसिं आकर्षवण कुठे च नाही जाणर्लिं र्ला.
पण त्यानिं र्ाणसू म्हणनू र्र यार्िं असिं अजनू ही र्ला र्ाटतिं.
पखहली पायरी असते स्र्त:ला नीट ओळखण्याची. सदु र्ै ाने तो ती
चढलाय आता. यार्ेळी जर र्ी पैसे घेऊन र्ानखसक कुबड्या खदल्या
त्याला तर तो चािंगला र्ाणसू बनता बनता राखहल आहे तसाच.”
“शार्, हा आदशवर्ाद बोलायला बराय ग.िं पण प्रत्यिात तू
स्र्त:चिं आखण पयावयाने श्रीशचिं सर्ृध्दीभरलिं आयष्ु य नाकारते आहेस.
पैशाला खकती र्हत्र् आहे हे र्ी नकोय सािंगायला तल
ु ा. बरिं शिंतनक
ू डून
पैसे घेणिं न्यायानेही बरोबरच होतिं ना?”

“सॅर्, अरे आत्ता कुठे र्ी नोकरी करायला लागनू र्र्षव ही व्हायचयिं .
र्ी आखथवक प्रगती करे न अरे चािंगली. श्रीशला जे जे गरजेचिं आहे सगळिं
परु र्ेन. र्हत्र्ाच्या िणी काही कर्ी पडतिंय असिं र्ाटलिं तर तझ्ु याकडे
हक्काने लोन र्ागेन. देशील ना?”
“शार्, तल
ु ा र्ाहीत आहे ते.”
“र्ग झालिं तर. र्ाझिं झालिं बोलनू . अब तेरी बारी काखलया...”
सॅर् खतच्या त्या नाटकी टोनर्र खदलखल
ु ास हसला.
र्ग एकदर् खसरीयस झाला. र्ॉलेट र्धनू एक फोटो काढला
आखण खतच्यासर्ोर ठे र्ला.
शाल्र्लीने फोटो उचलनू पाहीला. एका गोऱ्या र्ल
ु ीचा फोटो
होता. खनळ्या डोळ्याचिं ी, सोनेरी के साचिं ी भलती गोड र्ल
ु गी. आियावने
हसनू खतने सर्ीरकडे पाखहलिं.
“अरे लबाडा, इतके खदर्स लपर्नू ठे र्लस. खकतीदा तल
ु ा
लग्नाबद्दल खर्चारलिं तर राजे गप्प ते असे गोड गल
ु ाबी चेहऱ्े यात खनळ्या
डोळ्यात अडकले होते होय?”
सर्ीर अजनू ही खसररयसच होता.
“काय झालय सर्ीर? “
“शार्, ही ‘र्ी’. “

“र्ी??”
“हो खहचिं नार् र्ी, ॲज इन ‘Mie’”
“र्ाझ्याच यखु नव्हखसवटीत होती खशकायला. आम्ही कधी
एकर्ेकात गिंतु त गेलो कळलच नाही. सगळिं र्स्त होतिं गिं सरू
ु . खशिण,
प्रेर्, सगळच. पण र्ग खशिण सिंपलिं, खतथे घ्यायचा तेर्ढा अनभु र्ही
घेतला. पखहल्यापासनू च खतला र्ाखहत होतिं र्ी भारतात परतणार.
आम्ही तो खर्चार र्ेळ आल्यार्र करू असिं ठरर्लिं होतिं.
पण र्ी परत यायला खनघालो तेव्हा खतने र्ाझ्याबरोबर यायला
नकार खदला. खपू र्ाईट र्ाटलिं र्ला. कारण लग्न नसलिं झालिं तरी नर्रा
बायकोसारखेच राहत होतो आम्ही. र्ाझ्या र्नात ती बायकोच आहे
र्ाझी. र्ग र्ी इथे येऊन जर् बसर्ला. र्र्षवभरात छान सेटल झालो. पण
खतची आठर्ण गेली नाही र्नातनू . र्ग सगळिं लि कार्ार्रच कें खद्रत
के लिं.
र्ागच्या आठर्ड्यात खतचा फोन आला. म्हणाली र्ला यायचयिं
खतकडे. तझ्ु याखशर्ाय नाही राहू शकत. पण नाहीच रुळले खतकडे तर,
अशी भीती र्ाटतेय खतला. आपल्या नात्यात काहीच खोट नव्हती. पण
आता खतकडे येऊन नाही जर्लिं तर सदिंु र नातिं खर्स्कटेल आपलिं. असिं
म्हणतेय.

र्ला काही सचु त नाही शार्? काय करू? ये असिं म्हणायला
हजारदा फोन उचलला पण दर र्ेळी र्ाटलिं, एकदा कसेबसे सार्रलो,
परत गेली सोडून तर येईल सार्रता? कळत नाही काहीच र्ला.”
“सॅर्, अरे , एक र्र्षव खतने आपल्या र्नातल्या असखु िततेर्ळ
ु े
गर्ार्ल.िं आखण आता तीच असरु खितता तू र्धे आणतो आहेस. प्रेर्ात
खपू र्ोठी शक्ती आहे. खतला सािंग म्हणार्िं ये लगेच. आणखी नको र्ेळ
घालर्सू . खतला सगळिं र्ानर्ेल असिं र्ातार्रण तयार कर. कार्ाचिं बघ
र्ख्ु य. खबझी झाली की लगेच रुळेल.
र्ेळ नको दर्डूस. अगदीच नाही जर्लिं इथे खतला, तर
खतच्याबरोबर परत जायची तयारी ठे र्. खतने दाखर्लीय ना तयारी इथे
येण्याची, र्ग?”
“आई बाबा?”
“येतील की ते ही बरोबर तुर्च्या . नाहीतर इथे दादा र्खहनी
आहेतच की तझु े.
त्यािंना फोटो दाखर्. प्रेर्ात पडतील सनु ेच्या.”
सॅर् हसला र्ग.
“अजनू ही तू तीच शार् आखण र्ी तोच सॅर् आहोत हे बघनू बरिं
र्ाटलिं. परर्ाची रडकी शार् बघनू घाबरलोच होतो र्ी.”

खतने एक जोराचा फटका लगार्ला त्याच्या हातार्र.
“पोरिं होऊ देत सॅम्या तल
ु ा. र्ग बघु काय करतोस. खशिंक आली
तरी कसा हैराण होतोस ते बघायला र्द्दु ार् भरपरू आईस्क्रीर् खाऊ
घालणार र्ी त्याला. तझ्ु यार्र गेलिं तर दसु ऱ्या खर्खनटाला खशिंका सरू
ु .”
दोघिंही भरपरू हसली र्ग.
“थॅक्स
िं शार्. तझ्ु या तोंडून खातरजर्ा करायची होती. आज रात्रीच
फोन करतो र्ी ला.”
“लग्नात नार् बदल बाबा पण, ए र्ी अशी कशी हाक र्ारणार
अरे ”
र्ग परत हसली दोघिं. र्ग र्ात्र घाईने उठली आखण हॉखस्पटलला
परतली. गाडीतनू उतरताना शाल्र्ली म्हणाली “सॅर्, फार गोड आहे रे
र्ी, आनिंदात ठे र्शील तू खतला. ॲर् सो हॅपी फॉर य!ू ”
सॅर् फक्त हसला. या र्ैखत्रणीच्या जजर्ेंटर्र त्याला स्र्त:पेिाही
जास्त खर्श्वास होता.

हॉखस्पटलर्धे पोहोचल्यार्र ती तडक रूर्र्र खनघाली, पण र्ग
सगळ्यासिं ाठी काहीतरी ऑडवर करार्िं म्हणनू र्ग आधी खालच्या
फ्लोअरर्र गेली.

ऑडवर, आखण रुर् निंबर सागिं नू खलफ्ट जर्ळ आली तर खलफ्ट साठी
बरीच गदी होती. र्ग खजन्याने खनघाली. दोन खजने चढून ओटीच्या
फ्लोअरर्र आली. तेव्हा के तकी खतथेच घटु र्ळताना खदसली.
“का ग,िं घरी नाही गेलीस?”
“नाही, आज आत्या नाही ना आली, र्ग डॅड र्ला सोडून कसा
येणार?”
“ओह, र्ग आता?”
खतने नसु तेच खािंदे र्र के ले.
“कुठय बाबा तझु ा?”
“कािंचन त्याला जराही सोडत नाहीय. हात धरून बस म्हणतेय.”
“नबिं र पाठ आहे डॅडचा?”
“हो...”
“सािंग”
खतने लगेच फोन लार्ला त्याला “र्ी के तकीला र्ाझ्या रुर्र्धे
नेतेय. इथे एकटीच खफरतेय इकडे खतकडे.”
“अिं हो. थॅकिं य.ू आज बहीण नाही आली र्ाझी.”

“ह,िं म्हणाली के तकी.”
“कािंचन र्ला हलू देत नाहीय.”
“हो.”
हसली शाल्र्ली र्ग.
“तम्ु ही या खतच्याकडे पणू व लि. के तकी श्रीशची छान गट्टी
जर्लीय. र्ला र्दतच होईल खतची. डोन्ट र्री.”
“थॅकिं य,ू थॅकिं यू सो सो र्च अिं ... र्ॅर्.”
“शाल्र्ली... “
“ओह, थॅकिं यू शाल्र्लीं.”
“ही खकती र्ोठी र्दत आहे तर्ु ची र्ी सािंगू शकत नाही तम्ु हाला.”
शाल्र्लीने बाय म्हणनू फोन बिंद के ला.
‘गॉड ब्लेस हर, ’
के तकीचा बाबा र्नातल्या र्नात म्हणाला.
शाल्र्ली के तकीला घेऊन र्र आली. पाठोपाठ ऑडवरही आली.
र्ग सगळ्यािंचिं खर्ळून खाऊ खपऊ झाल.िं अर्ेय अनुजची के तकीशी
लगेच गट्टी जर्ली. तुझिं नार् कायै? अनजु ने खर्चारल.िं “के तकी”

“बाबाच
िं िं नार्?”
“के तन”
“आडनार्?”
पोराच्िं या गप्पा सरू
ु च राहील्या.
श्रीश जरा झोपेला आल्यासारखा झाला.
र्ग र्िंडळी खनघाली.
“आत्या, तू श्रीशला घेऊन कधी येणार घरी?”
“येईन बेटा लर्करच.”
“र्ग के तकीला पण घेऊन ये. र्ला खतला र्ाझा नर्ा गेर्
खशकर्ायचाय”
“हो का? बरिं बरिं आणेन”
र्ग खनघाले सगळे .
शाल्र्ली खलफ्टपयंत सोडून आली.
आल्यार्र नसवकडून खतने श्रीशचिं जेर्ण र्ागिंर्लिं. तो खाऊन
झोपलाच. के तकी पण पेंगळ
ु ली. शाल्र्ली खतला म्हणाली, “उया घरी
गेलीस ना की एक एक्स्ट्रा ड्रेस घेऊन ये . घरी कोण असतिं?”

“कोणीच नाही”
“र्ग? तू एकटीच राहतेस?”
“नाही . डॅड र्ला शेजारच्यािंकडे सोडतो.”
“तझु े आजी आजोबा?”
“डॅडचे आई बाबा देर्ाघरी गेलेत र्र्ाचे यु एसला र्ार्ाकडे”
“ओह! र्ग जेर्ण र्गैरे?”
“डॅडच करायचा, डबा आणायचा कधी कधी. पण र्ग काचिं न
पडली ...”
के तकी एकदर् गप्प झाली.
“र्ला र्ाखहत आहे बेटा.”
“आज डॅड खपू खश
ू आहे आटिं ी. त्याने आम्हाला दोघींनाही
जर्ळ घेतलिं. आता तो रागार्ला नाहीय र्ाझ्यार्र.”
“तझु ा डॅड तझ्ु यार्र कधीच रागार्ला नव्हता बेटा”
“होता. र्ी र्र्ाचा हात धरला पण ती गेली ना बाप्पाकडे म्हणनू ”
“कोणी सािंखगतलिं असिं?”

“शेजारच्या आज्जीनी. त्या म्हणायच्या गपु चपू आत जाऊन बस
खकिंर्ा झोप. कटकट के लीस तर डॅडला सािंगेन. तो आधीच रागार्लाय
तझ्ु यार्र, आणखी रागर्ेल.”
“र्ला भीती र्ाटायची एकटीने त्या कोपऱ्यातल्या खोलीत
बसायला आखण झोपायला.”
शाल्र्लीला त्या पोरीसाठी भरून आलिं र्ग.
खतने के तकीला जर्ळ घेतलिं. र्ग म्हणाली, “हे बघ बाळा, डॅड
तझ्ु यार्र खबलकुल नाही रागार्लेला. पण अचानक सगळिं त्याला
एकट्याला करायला लागतिंय ना ते झेपत नाहीय त्याला. आखण जेव्हा
आपण नीट करू शकत नाही असिं र्ाटतिं तेव्हा खचडखचड होते बेटा
र्ाणसाची. काचिं न अजनू लहान आहे म्हणनू र्ग जरा तझ्ु यार्र रागर्लिं
जातिं.”
“तझु ी स्कूल?”
“काच
िं न पडल्यापासनू गेलेच नाही र्ी.”
“हिं !.”
“पण जायला हर्य ना? उया बोलू आपण डॅडशी. तझु ी आत्या?”
“ती खपू लाबिं रहाते.”
“ह!िं ”

र्ग खतने के तकीला दात घासायला साखिं गतले. पाणी खदलिं प्यायला.
शू करून यायला सािंखगतलिं.
शाल्र्लीने बेड जोडला. स्र्त: र्धे झोपली. श्रीशचिं बॅडेिं ज खनघालिं
होत.िं त्यार्ळ
ु े तो शातिं झोपला. हातानिं ा र्ात्र बाधिं नू ठे र्लिं खाजर्ू नये
म्हणनू .
र्ग खतने के तकीला थोपटलिं. आईखर्ना पोर खबलगलीच खतला.
खतचिं सारखिं जर्ळ येण,िं खचकटून बसण,िं हात धरणिं याच
िं ा अथव कळला
अचानक शाल्र्लीला. र्न भरून आलिं खतचिं या पोरीसाठी.
शाल्र्लीनेही खतला कुशीत घेतलिं. थोपटत राखहली.
सकाळी शाल्र्ली उठली तेव्हा दोन्ही पोरिं शािंत झोपली होती.
दसु रा खदर्स उजाडला तोच र्ळ
ु ी गडु न्यजु घेऊन. श्रीशला उया
खडसचाजव खर्ळणार होता.
कािंचनला आज सिंध्याकाळीच आय सी यु र्धनू रुर्र्धे खशफ्ट
करणार होते.
शाल्र्लीने सॅर्शी फोनर्र बोलनू घेतले. पढु चे शेड्यल
ु नसवकडे
पाठर्तो. ती खप्रिंट देईल म्हणाला.
र्ग हळूच म्हणाला, “र्ी’ येतेय नेक्स्ट र्ीक”
खतने र्नापासनू अखभनिंदन के ले.

र्ग ती श्रीशला घेऊन खाली आली. काच
िं नच्या रुर्र्धे
डोकार्ली. खतच्या बऱ्याच नळ्या खनघाल्या होत्या. खतची नजर बरीच
खस्थर झाली होती. शब्द हळू हळू पण स्पष्ट येऊ लागले होते. आज
खतला खलक्र्ीडस खदली होती थोडी. बाकी पॅराखर्टसवही ठीक होते.
थोड्याच र्ेळात खतला रुर्र्धे हलर्णार होते.
शाल्र्लीला के तकीचा बाबा के तन उत्साहाने सर्व सािंगत होता.
के तकी र्ग थाबिं ली खतथेच.
शाल्र्ली र्र आली. थोड्या र्ेळाने दारार्र टकटक झाली. दार
उघडलिं तर के तकी दारात उभी. “आिंटी, आम्ही इथेच आलो तर्ु च्या
सर्ोर.”
“हो का? अरे र्ा छान”
के तनही दारात आला र्ग. शाल्र्ली उठून श्रीशला घेऊन आली
आखण कािंचनच्या रुर्र्धे गेली. कािंचन आता सेटल्ड र्ाटत होती.
“खकती खदर्स रहार्िं लागेल अजनू ?”
“कर्ीत कर्ी ८, जास्तीत जास्त १५ असिं म्हणाले डॉक्टर.”
“ह.िं के तकी तझु ी शाळा कुठे आहे”
खतने साखिं गतलेलिं खठकाण र्ाखहत होतिं शाल्र्लीला.
“स्कूलबस आहे?”

“हो”
र्ग के तनला ती म्हणाली, “तर्ु ची हरकत नसेल तर र्ी खहला
र्ाझ्याकडे नेते काही खदर्स. सध्या र्खहनाभर रजा आहे र्ाझी. शाळेत
जाईल. स्कूलबसला खतथला देऊ पत्ता. फोनर्र बोला रोज. र्ला सध्या
दर दोन खदर्सािंनी श्रीशला आणायचिंय इथे. तेव्हा येऊन भेटेल तम्ु हा
दोघािंना. इथे उगाच इकडे खतकडे खफरत बसेल. तम्ु हालाही दोघींर्र लि
ठे र्णिं कठीण ”
के तनला काय बोलार्िं कळेना. “तम्ु हाला त्रास नाही होणार?”
“र्ला शक्य आहे म्हणनू च खर्र्षय काढला.”
त्याने के तकीकडे पाखहलिं. ती आजवर्ाने पाहत होती.
“आठर्ड्यात सोडलिं नाही तर १५ खदर्सार्िं र जाईल.”
“प्रयोग करून पाहू. नाहीच जर्लिं तर बघू र्ग.”
“काय म्हण?ू थॅकिं यू हा शब्द फार तोकडा आहे.”
“नकाच म्हणू काही. र्ी सध्िं याकाळी जाताना घेऊन जाईन खतला.
स्कूलबसचा निंबर या. खतच्या क्लासटीचरला सािंगनू ठे र्ा फोन
करून. स्कूल बॅग?”
“र्ी पोहोचर्ायची व्यर्स्था करतो.”

के तकीचा चेहरा फुलनू आला. खकत्येक खदर्सानिं ी ती एर्ढी
आनिंदी खदसत होती. के तन पाहत राखहला. र्ग खर्चारात पडला. “काय
के लिं या बाईने असिं की ही पोर परत हसायला लागली?” दपु ारी
काच
िं नला झोप लागल्यार्र के तन जाऊन के तकीचे कपडे, यखु नफॉम्सव,
स्कूल बॅग, बाकी सार्ान घेऊन आला.
सध्िं याकाळी के तकी कािंचनला भेटून आली. खडसचाजव झाला
आखण खतघे खनघाले. के तकीने खनघताना काचिं नला खकसी खदली तेव्हा
डॅडला पण खदली. के तनचे डोळे पाणार्ले.
पढु चे काही खदर्स भराभर गेल.े के तकीचिं रुटीन सरू
ु झाल.िं दर
दोन खदर्सािंनी हॉखस्पटल र्ाऱ्या. शाल्र्ली घरून हळू हळू कार्ात लि
घालू लागली. एकदा ऑखफसचे सगळे जण भेटून गेल.े प्रशातिं म्हणाला,
“कार्ाचिं टेन्शन नको घेऊस सध्या.” खदनेश ही म्हणाला “र्ॅर् काही
अडलिं तर र्ी करे नच फोन.”
ती ही खनखितिं झाली र्ग.
र्डिं ळी बाहेर पडली तेर्ढ्यात आई घाईघाईने आत आली.
खतच्या हातात एक पाखकट होतिं.
“काय आहे हे आई?”
“हे बघ, शिंतनचू िं पत्र आहे. बघ उघडून पटकन. श्रीशला त्याने
खेळणिं पाठर्लिं तेव्हाच आशा र्ाटली होती ग.िं आता तर श्रीश बराही

होईल. र्ग परत तम्ु ही एकत्र याल अशी खात्रीच र्ाटत होती र्ला
आखण तझ्ु या बाबािंना.”
शाल्र्लीने आईला हाताला धरून खाली बसर्ले. र्ग म्हणाली,
“आई शतिं नू आला होता हॉखस्पटलर्धे. खपू बदललाय तो. आधीपेिा
चािंगला र्ाणूस बनू पाहतोय. त्याने अखधक चािंगलिं बनार्िं असिं र्लाही
र्ाटतिं. पण तल
ु ा र्ाटतिंय तसिं नाही काही होणाराय.
त्याला श्रीशला ऐकू बोलू येऊ लागलिं तरी लार्लेली र्शीन्स, ते
थोडिं खनराळिं बोलणिं हे सहन होणार नाही म्हणाला. र्ाझिं अिंग आक्रसतिं
म्हणाला. पण प्रार्ाखणकपणे हे सािंखगतलिं ही खपू र्ोठी गोष्ट आहे
र्ाझ्यासाठी. तो श्रीशचा सगळा खचवही करे न म्हणाला. पण र्ी नाही
ऐकलिं. र्ला पैसा नकोय त्याचा. र्ीच त्याला घटस्फोटासाठी अजव
करायला सािंखगतला. त्याला साथीची गरज आहे आई. म्हणून र्ोकळिं
करतेय या बिंधनातनू .”
आई पाहतच राखहली. “अगिं, डोकिं खफरलय का तझु ?िं कुठल्या
स्र्प्नािंच्या दखु नयेत र्ार्रते आहेस? एकटी बाई म्हणजे सर्ाजातल्या
लािंडग्यािंना आयतच फार्तिं. आम्ही खकती खदर्स परु णार आहोत?
दादाला त्याचा ससिं ार आहे. हे असिं पोर पदरी. कोण खस्र्कारणार
तल
ु ा?”
“आई...!”

“सत्य खस्र्कारलिं नाही म्हणनू नाहीसिं तर होत नाही ना?”
“आई, अगिं शिंतनू परत एकत्र येऊ नाहीच म्हणत आहे. लिात
येतिंय का तझ्ु या? तो फक्त खचव उचलायला तयार आहे जे तो आधीही
म्हणत होताच. आठर्तयिं ?”
आई, पाहत राखहली नसु ती.
“हे बघ आई, र्ी ही शिंतनर्ू र र्नापासनू प्रेर् के लय. पण म्हणनू
र्ी र्ाझ्या र्ल
ु ाला सोडून राहार्िं हे तम्ु हालाही नव्हतिं ना पटल,िं म्हणनू
घेऊन आलात ना परत? तम्ु हाला आशा होती तो बदलेल. र्ला
अटकळ आली होती त्याच्या स्र्भार्ाची. असो.” तम्ु ही र्ला भरपरू
खशकर्लिंय आई. तुझ्या नातर्ाला काही कर्ी नाही पडू देणार र्ी. जरा
र्ेळ लागेल र्ला बस्तान बसायला एर्ढचिं . पण करे न र्ी, खर्श्वास
ठे र्.”
आई खकतीतरी र्ेळ तशीच बसून राखहली र्ग. शाल्र्लीला र्ाखहत
होत,िं हे सगळिं पचनी पडायला र्ेळ लागणार होता. खतनेही खर्र्षय नाहीच
र्ाढर्ला र्ग.
के तकी आलीच तेर्ढ्यात शाळे तनू . खतची खचर् खचर् सरू
ु झाली.
आज हॉखस्पटलला जायचिं होतिं. र्ग खनघाली खतला आखण श्रीशला
घेऊन. श्रीशची शस्त्रखक्रया होऊन दोन आठर्डे झालेत. इम्िं प्लािंट
शरीराने खस्र्कारलाय. पढु च्या आठर्ड्यात परत दाखर्ायचिं आखण र्ग

ॲखक्टर्ेशन कधी करायचिं ते ठरर्ू असिं साखिं गतल.िं सॅर् खदसत नव्हता
कुठे . “र्ॅर् डॉक्टर बाहेर गेलेत पण तम्ु हाला थािंबायला सािंखगतलय ते
येईपयंत” नसवने खनरोप खदला. के तकी आधीच कािंचनकडे गेली होती.
शाल्र्लीही र्ग खतकडे गेली. काचिं न कॉटर्र पाय पसरून बसली
होती टी व्ही पाहत . श्रीश आल्यार्र खतचीही कळी खल
ु ली. प्लास्टर
काढलेलिं खदसत होतिं हाता पायाचिं. छोटा र्ॉकर होता जर्ळ ठे र्लेला.
“आटिं ी, आज र्ला चालर्णार आहे खफजीओ आटिं ी.” खतने उत्साहाने
सािंखगतल.िं “हो का? अरे र्ा. चला र्ग हा तझ्ु या आर्डीचा खाऊ खा
र्ग पटकन.”
गोड खाऊ बघनू आणखीनच कळी खल
ु ली खतची. “के तकी डॅड
कुठय?”
“बाहेर गेलाय और्षधिं आणायला”
“ओके ”
“तझ्ु या टीचरचा खनरोप साखिं गतलास का?”
“ओह... खर्सरले.”
“आता आठर्णीने सािंग आला की.”
“हो सागिं ते.”
के तन आलाच तेर्ढ्यात.

र्ग के तकी म्हणाली “डॅड, र्ी ॲबसेंट होते ना त्याचिं लेटर
र्ाखगतलय टीचरने.” “आखण कािंचनसाठी लेटर आखण र्ेखडकल
सटीखफके ट” शाल्र्ली म्हणाली .
“हो ते पण.”
“ओह, पाठर्तो र्ी लगेच उया. तम्ु ही के व्हा येणार आता?”
“पढु च्या आठर्ड्यात बोलार्लय.”
“अच्छा! काचिं नला दोन खदर्सात खडसचाजव देऊ म्हणाले.
“अरे र्ा.”
“र्ी त्याच खदर्शी के तकीला घेऊन जाईन.”
शाल्र्ली काहीच बोलला नाही.
“काय झालिं?”
“के तकी खर्र्षयी बोलायचिं होतिं तर्ु च्याशी. र्हत्र्ाचिं आहे फार.”
र्ल
ु िं खेळण्यात गिंतु लेली पाहून शाल्र्ली म्हणाली.
के तन अस्र्स्थ झाला. “काही म्हणाली का ती तम्ु हाला?”
“नाही हो. ती काय म्हणणार. बघू बोलू एखाद खदर्शी.”
“नाही एखाद खदर्शी नको. र्ी फोन करू का?”

“नाही फोनर्र नको.”
“उया जर्ेल थोडा र्ेळ काढायला तम्ु हाला? कािंचनची खफखजओ
जर्ळ जर्ळ दोन तास चालते. तसिंही आत नाही सोडत नातेर्ाईकािंनािं.
शेर्टची पाच खर्खनटिं बोलार्तात. तम्ु ही तेव्हा येऊ शकलात तर... र्ी
खपू कष्ट देतोय तम्ु हाला पण ... “
“ठीक आहे, प्रयत्न करते.”
र्ग तो र्ल
ु ाक
िं डे गेला. श्रीशला कडेर्र घेतल.िं बहुधा त्याच्या
कडेर्र बसल्यार्र श्रीशला खूप उिंचार्र बसल्यासारखिं र्ाटत असार्िं.
र्ज्जा र्ाटत असार्ी.
के तकीला त्याने शाळे बद्दल खर्चारलिं. आिंटीला त्रास नको देऊस
म्हणाला.
नसव म्हणाली डॉक्टर आलेत बोलार्लय तम्ु हाला. र्ग श्रीशला
घेऊन खनघाली. के तकीला जाताना हाक र्ारे न म्हणाली.
सॅर् र्ाटच पाहत होता त्याच्या के बीन बाहेर खतची. चेहरा लहान
र्ल
ु ासारखा उजळलेला. पटकन खतला आत नेलिं. खतथे र्ी बसलेली.
फोटोपेिाही खकतीतरी सिंदु र. खनतळ कािंत, बोलके डोळे , हसरी खजर्णी.
एखाया खचत्रकाराने र्न लार्नू जसिं एखादिं खचत्र पररपणू व करार्िं तशी.
खतलाही शाल्र्ली ऐकून र्ाखहत असार्ी. जनु ी ओळख असल्याप्रर्ाणे

खर्ठी र्ारली खतने. र्ागनू सॅर्ला छान आहे अशी खणू के ली
शाल्र्लीने. तो हसला.
र्ग कॉफी बरोबर गप्पा झाल्या. नित्रासारखी ‘र्ी’ पाहून आई
बाबाच
िं ा होता नव्हता खर्रोधही र्ार्ळला होता. याच हॉखस्पटलर्धे
‘र्ी’ जॉईन होणार होती अथावत सॅर्च्या आईर्खडलािंच्या इच्छे प्रर्ाणे
ररतसर लग्न करूनच.
सॅर् प्रचडिं खश
ु ीत होता. शाल्र्लीला ते पाहून र्नापासनू आनदिं
झाला.
——दसु रे खदर्शी श्रीशला आईकडे सोडून ती हॉखस्पटलला आली.
खफजीओ टॉप फ्लोअरला होतिं. तडक खतथेच गेली. के तन बसला होता
बाहेर चेअरर्र . खहला पहाताच उठून उभा राखहला.
“थॅक्स!”
िं
“इट्स ओके ”
र्ग ती तो बसला होता त्याच्या सर्ोरच्या खचु ीत बसली.
“के तकी गेल्या काही खदर्सात बरीच स्ट्रेस र्धनू गेली असार्ी
असिं एकिंदर र्ला खदसल.िं काचिं नचा अपघात अखलकडचा, पण र्ला

असिं र्ाटलिं की खतच्या आईच्या र्ृत्यचू ाही खतच्यार्र बराच पररणार्
झालाय.”
के तनचा चेहरा एकदर् ताठरला.
“कधी ... गेल्या त्या?”
“सहा र्खहने झाले”
“के तकी कुठे तरी खतला त्यासाठी जबाबदार र्ानते असिं र्ाटलिं
र्ला. म्हणजे खतला र्ाटतयिं की ती आईला भेटायला गेली, खतने आईचा
हात धरला आखण लगेच ती गेली असिं काहीसिं.”
के तन आियावने पाहत राखहला.
“तम्ु हीही खतच्यार्र रागार्ले आहात, खर्शेर्षकरून आई
गेल्यापासनू असा खतचा सर्ज आहे.”
के तन नव्यानेच सगळिं पाहत असल्यासारखा त्याचा चेहरा झाला.
“र्ला कल्पना आहे के तकीचे बाबा, त्यािंच्या आईचिं जाणिं, दोन
लहान र्ल
ु ींची एकदर् जबाबदारी अगिं ार्र येण,िं परत तर्ु ची नोकरी
र्गैरे, र्ाणसू हडबडून जातो. पण के तकी काय खकिंर्ा कािंचन, अखतशय
सिंस्कारिर् र्यात आहेत. खर्चार तयार होताना अनभु र् र्ळ
ु ाशी
असतात. येणारे खर्चार पडताळून पहायला हे अनभु र् र्ापरतो र्ेंदू
नकळत. अनभु र् कोणत्या ना कोणत्या भार्नािंना जन्र् देतात आखण

र्ग आनदिं दायी भार्ना देणारे अनभु र् चागिं ले आखण द:ु खदायक र्ाईट
असा सरळ साधा खहशेब या नाजक
ू र्ेंदनिंू ी घातला तर त्यात त्यािंचा काय
दोर्ष? त्यातनू च एक खर्चारशक्ती तयार होते. जी पढु े कायर्ची र्ेंदल
ू ा
धरून राहते.
तम्ु ही ज्या आजीआजोबािंकडे खतला ठे र्त होता त्यािंचीही र्ागणक
ू
फारशी चािंगली नसार्ी खतच्याबरोबर.
गेले जर्ळपास १५ खदर्स सतत के तकी र्ाझ्यासोबत आहे आखण
ती एक अत्यिंत सर्जतु दार, प्रेर्ळ र्ुलगी आहे हे र्ी खात्रीने म्हणू
शकते.
अशा तणार्ाखाली र्ुलिं कधी खोटिं बोलायला खशकतात, कधी
र्तलबी होतात, कधी हेव्यापोटी लहान भार्डिं ाश
िं ी र्ाईट र्ागतात. पण
र्ळ
ु ात शद्ध
ु र्नाची असल्यार्ळ
ु े के तकीर्धे हे बदल नाही झाले हे
सदु र्ै च! पण खतचा आत्र्खर्श्वास कुठे तरी र्ार खातोय. तम्ु ही ओरडाल
म्हणनू बऱ्याच गोष्टी ती तम्ु हाला सागिं ायलाच जात नाही. जसिं खतची
ट्रीप गेली पण त्याची बरीच तयारी होती, तम्ु हाला र्ेळ नसेल, र्ग तम्ु ही
खचडाल, या कारणाने खतने सािंखगतलच नाही तम्ु हाला. एका आनिंददायी
अनभु र्ाला र्क
ु ली ती त्यार्ळ
ु े . ही काचिं नच्या अपघातापर्ू ीची गोष्ट.
ती डोक्याने हुशार असनू ही म्हणार्े तेर्ढे र्ाकव स् खर्ळत नाहीत खतला,
कारण एकाग्रता कर्ी पडतेय खतची.”

के तनने अस्र्स्थतेने के सातनू हात खफरर्ला.
र्ी तम्ु हाला हे नसु ते प्रश् सािंगत नाही. र्ला योग्य र्ाटणारी, सहज
शक्य असणारे काही र्ागवही सािंगणार आहे.बघा तम्ु हाला पटतात
का.तम्ु ही नोकरी करता की व्यर्साय? “
“व्यर्साय आहे. बराचसा घरून करता येतो. फायनाखन्शयल
किंसल्टींग करतो र्ी. र्ाणसिं आहेत हाताखाली. पण र्ला सतत
र्ाके टर्र, इतर काही गोष्टींर्र, सरकारी धोरणार्िं र लि ठे ऊन रहार्िं
लागतिं. डोक्यात सतत तेच असतिं. सल
ु ेखा, के तकीची आई होती तेव्हा
र्ी पणू व बडु लो होतो कार्ात. सतत बाहेरच असायचो. र्ला र्ाटायचिं
र्ी र्ाझ्या कुटुिंबासाठी कार् करतोय, त्यािंना सख
ु ासर्ाधानाने राहता
यार्िं म्हणनू आटाखपटा करतोय. जगातली सर्व सख
ु िं त्यानिं ा खर्ळाखर्त
म्हणनू र्ी सतत नर्नव्या योजना आखत होतो पैसे कर्ार्ण्याच्या.
आलेला सर्व पैसा सल
ु ेखाच्या हाती आणनू सपु दू व करत होतो. प्रत्येक
सणाला, र्हत्र्ाच्या खदर्सानिं ा खतने भरपरू खरे दी करार्ी खतच्यासाठी,
र्ल
ु ींसाठी म्हणनू आग्रही असायचो. पण अचानक भ्रर्ाचा भोपळा
फुटला र्ाझ्या. ते परु े सिं नव्हतिं हे फार उशीरा लिात आलिं र्ाझ्या.”
बोलता बोलता के तन एकदर् ब्रेक लागार्ा तसा थाबिं ला.
गप्पच बसला र्ग.
“काय झालिं होतिं त्याना? के तकीच्या आईला? कशाने गेल्या?”

के तनने नसु तीच र्ान हलर्ली. काही काळ शातिं तेत गेला. र्ग
एकदर् म्हणाला “र्ीच र्ारली खतला असिंच म्हणार्िं लागेल
कदाखचत!”
शाल्र्ली दचकलीच एकदर्.
र्ग म्हणाला, “र्ाझ्या या व्यर्सायात भरपरू पैसे कर्ार्ण्याच्या
इच्छे पायी सल
ु ेखाला हर्ा तसा र्ेळ, लि नव्हतो देत र्ी. सगळ्या
घरादाराची सपिं णू व जबाबदारी खतच्यार्र सोडून र्ी व्यर्सायात बडु ू न
गेलो. खतला खपू एकटेपण आलिं असार्.िं तेर्ढ्यात खतचा परदेशी
असणारा खर्त्र परत आला. दोघािंच्या भेटीगाठी झाल्या. सरु र्ातीला
एकदोन र्ेळा खर्ळूनच भेटलो. पण र्ग र्ला नसायचा र्ेळ र्ग ते दोघे
भेटत. त्याचा घटस्फोट झाला होता. हळू हळू ती गतिंु त गेली जास्तच.
र्ला कळलिंच नाही. एकदा अचानक फाईल खर्सरली म्हणनू र्धेच
घरी आलो तर बेडरूर्र्धे दोघिं...” र्ी र्ेडाच व्हायचा बाकी राहीलो.
तसाच घराबाहेर पडलो. आठ खदर्स भटकलो नसु ता र्ेड्यासारखा. र्ग
बसनू खर्चार के ला. शािंतपणे घरी आलो. आयष्ु य पखहल्यासारखिं सरू
ु
के लिं. तो खर्र्षयच काढला नाही. जसिं काही घडलिंच नाही असा र्ागू
लागलो. फक्त सल
ु ेखाला स्पशव नाही के ला कधीच. ती नजर चक
ु र्ायला
लागली. प्रचिंड अपराध्यासारखी र्ुद्रा असायची. पण खतच्याशी या
खर्र्षयार्र सिंर्ाद नाही साधला. बाकी रुटीन नॉर्वल. असे सहा र्हीने
गेल.े खिंगली ती. र्ी अखधकच कार्ात गिंतु र्नू घेतलिं स्र्त:ला. एक

खदर्स काही कार्ाने गाडी घेऊन बाहेर गेली आखण सर्ोरून येणाऱ्या
ट्रकने उडर्ली. हॉखस्पटलर्धे पोहोचलो तेव्हा शेर्टच्या घटका र्ोजत
होती. एकच र्ाक्य बोलली “र्ला िर्ा करा” बस. के तकी आत
आली, खतने दसु रा हात हातात घेतला खन खतने डोळे खर्टले. र्ी
बोलायला हर्िं होतिं खतच्याशी. भािंडलो असतो तरी चाललिं असतिं पण
हा असा ताण नको होता यायला र्ी. र्ला र्ाटलिं खर्र्षयच नको तो.
पण असिं नसतिं हे फार निंतर कळलिं गोष्टी हाताबाहेर गेल्यार्र. खतचीही
सिंपणू व चक
ू नव्हती. र्ाझीही होती. र्ळ
ु ात र्ी एकटेपणा खदला
खतला. पढु चे सहा र्खहने अचानक दोन र्ल
ु ींची जबाबदारी पेलर्ताना
त्रेधा उडाली. आयष्ु यार्रचिं खनयिंत्रणच सटु लिं. आभाळच
फाटल्यासारखिं झाल.िं कुठे कुठे म्हणनू लि यार्िं कळेना. व्यर्साय र्ार
खातोय तर खाऊ दे असा खर्चार करत होतो. पण र्ग कािंचनचा
अपघात झाला. तो ही र्ाझ्याच खनष्काळजीपणार्ुळे. हात धरे न अशा
खर्श्वासाने उडी र्ारली खतने पण खनसटला र्ाझ्या हातनू .आखण आता
तम्ु ही जे सािंगताय ते ऐकून तर जखर्नच हादरलीय र्ाझ्या
पायाखालची.”
के तन उठून फे ऱ्या र्ारू लागला. र्ग परत बसला.
“तम्ु हाला हे सगळिं का सािंखगतलिं? र्ाहीत नाही. कदाखचत पणू व
अनोळखी र्ाणसासर्ोर र्न र्ोकळिं करायला सोपिं जातिं का?

सल
ु ेखालाही कोणी भेटलिं असतिं असिं तर बरिं झालिं असतिं
कदाखचत.”बराच र्ेळ कोणीच काही बोललिं नाही.
र्ग शाल्र्ली म्हणाली, “के तकीचे बाबा, जे घडून गेलिं त्याला
कोणीच काही करू शकत नाही. के तकी काचिं नला यातलिं कधीच काही
कळणार नाही याची काळजी घ्या. तम्ु ही घरून कार् करताय ही एक
उत्तर् गोष्ट आहे. जेव्हा र्ुली घरी असतील तेव्हा त्यािंना पणू व र्ेळ या.
म्हणजे पणू व लि त्यानिं ा या. त्या काय सागिं ताहेत नीट ऐका. सतत सर्िं ाद
होऊ दे. तर्ु चिं र्त सािंगा. रात्री झोपण्या पर्ू ीचा काही र्ेळ नक्की
त्यािंच्याबरोबर घालर्ा. त्यािंच्या प्रश्ािंची उत्तरिं या. त्यािंच्या आईची
त्यािंना खपू आठर्ण येते तशी ती तम्ु हालाही येते हे कळू या त्यािंना. हा
र्द्दु ाच तम्ु हा खतघानिं ा बाधिं नू ठे र्ेल, र्ला खात्री आहे. तर्ु चिं खपू प्रेर्
आहे हे कळू दे त्यािंना. कधीकधी प्रेर् कृ तीतनू खदसार्िं, कधी शब्दािंनी
बोलनू सािंगार्िं. कधी स्पशावने पोहोचर्ार्िं. नसु तिं र्नी ठे ऊ नये बिंखदस्त
करून. र्ी जरा स्पष्टच बोलतेय, पण धोका जाणर्ला म्हणनू बोलले.”
“तम्ु हाला धन्यर्ाद कसे यार्ेत हेच कळत नाही र्ला. एक खर्निंती
आहे. र्खहन्यातनू एखाद र्ेळी के तकीशी बोलाल? र्ला र्ाझी र्ल
ु गी
परत हर्ीय आखण तम्ु हीच र्ाझी र्दत करू शकाल.”
शाल्र्ली हसनू म्हणाली “आनिंदाने बोलेन. र्रचेर्र बोलेन आखण
तम्ु हाला तर्ु ची प्रगती ही सािंगेन.”

“तर्ु च्या बरोबर बोलल्यार्र र्ाझेही डोळे उघडले काही
प्रर्ाणात. र्लाही ताबडतोब एक फोन करायचाय. खनघते र्ी. पढु च्या
आठर्ड्यात श्रीशचिं इम्िं प्लािंट ॲक्टीव्हेट करणार आहेत. र्ला र्ाझी
लकी चार्व के तकी हर्ीय खतथे. तम्ु हाला जर्णार नाही यायला काच
िं न
र्ळ
ु े , पण र्ी घेऊन जाईन खतला तर्ु च्या घरून. चालेल?”
“नक्की पाठर्ेन. र्ला खदर्स र्ेळ कळर्ा.”
शाल्र्ली बाहेर पडली आखण खतने शतिं नचू ा नबिं र खफरर्ला.
शाल्र्लीने दोन तीन र्ेळा शिंतनचू ा निंबर खफरर्ला पण खबझीटोन
आला.
र्ग ठे र्ला फोन पसवर्धे तर लगेच र्ाजायला लागला. शिंतनूचाच
कॉल.
“हॅलो, र्ी शिंतनू ”
“हो बोल. तझु ाच निंबर ट्राय करत होते खबझी लागला.”
“तल
ु ाच लार्त होतो”
“ओह, बोल ना.”
“ते पेपसव खर्ळाले?”
“हो. आजच.”

“र्ाचलेस?”
“नाही.”
“का?”
“गडबड होती जरा. आता घरी जाऊन खडव्होसव पेपसवर्र सह्या
करून लगेच कुररयर करते.”
“ह!िं ”
“तू का फोन करत होतीस?”
शाल्र्लीला पटकन शब्द सचु ेनात.
दोन िण शािंततेत गेल.े
“बोल ना”
“शतिं न,ू र्ी तल
ु ा एर्ढचिं सागिं ायला फोन के ला की तू तल
ु ा हर्िं
तेव्हा श्रीशला भेटू शकतोस जेव्हा तल
ु ा इच्छा होईल, खकिंर्ा असिं म्हण,ू
जर तल
ु ा इच्छा होईल. तझु ा तो हक्क आहे आखण र्ी तो तझ्ु यापासनू
खहराऊन घेणिं योग्य नाही.”
बराच र्ेळ पखलकडे शािंतता पसरली.
“हॅलो??”

“ह,िं हॅलो, ” शतिं नचू ा ओला आर्ाज फोनर्र परत आला. “र्ी,
निंतर बोल?ू ”
“ह,िं ठीक आहे.”
“गैरसर्ज करून घेऊ नकोस प्लीज पण ...”
“कळतिंय र्ला शिंतनू .र्ला सािंगायचिं ते सािंखगतलिं र्ी.”
“ऐक प्लीज...”
“शतिं नू बस पकडतेय.”
“बरिं”
———शाल्र्ली घरी पोहोचली. सर्ोरच शिंतनचू िं लेटर खदसल.िं खतने
उघडून र्ाचायला सरु र्ात के ली.
दोनपानी खर्ल होत.िं खडव्होसव पेपसव नव्हतेच.
‘र्ाझी सर्व स्थार्र आखण जिंगर् सिंपत्ती, जी पढु े नर्दु के ली आहे,
र्ाझी पत्नी शाल्र्ली आखण र्ाझा र्ल
ु गा श्रीश याच्िं या र्ालकीची
आहे. त्या दोघािंना जेव्हा र्ाटेल तेव्हा ते दोघे खकिंर्ा र्ाझा र्ल
ु गा सज्ञान
होईपयंत र्ाझी पत्नी शाल्र्ली यार्र हक्क बजाऊ शकतील. त्यािंना
कोणीही आडकाठी करू नये यासाठी र्ी कोटावच्या सािीने हे इच्छापत्र

बनर्ले आहे.’बाकी सर्व दोन पाने भरून शतिं नू ची सर्व प्रॉपटीचे
खडटेल्स त्यात खलहीले होते. खतला र्ाखहत असलेल्या आखण बऱ्याच
र्ाखहत नसलेल्या सिंपत्तीची त्यात नोंद होती. खतला काहीच
कळेना. परत एनव्हलप पाखहलिं उघडून. तेर्ढेच पेपसव होते.
काय करार्िं खतला कळेना. खतने परत शिंतनल
ू ा फोन लार्ण्याचा
प्रयत्न के ला. लागला नाही. कव्हरे ज िेत्राच्या बाहेर असल्याचा र्ेसेज
र्ाजला. “काय आहे याच्या र्नात? जीर् घाबरा झालाच खतचा जरा.
नक
ु तच के तनकडून त्याच्या बायकोखर्र्षयी ऐकलिं होतिं तेच परत परत
र्नात घर करून राखहल.िं
“शतिं ननू े जीर्ाचिं बरिं र्ाईट करून घ्यायचा खर्चार तर… परर्ा
भेटला तेव्हा बदललेला र्ाटला आपल्याला. पण हे असिं?”
परत परत फोन करून पाखहला दर र्ेळी कव्हरे जच्या बाहेर.
तेर्ढ्यात फोन र्ाजला खतचा.
शतिं नू ...“हॅलो? अरे के व्हाचा फोन करतेय, ”
“ह,िं नेटर्कव नसेल. र्ी ड्राइव्ह करत होतो.”
“ओह, ओके . “शाल्र्लीने सुटके चा श्वास सोडला.
“र्ी...र्ी येतोय. आताच. र्ला फक्त एकदा बोलायची सधिं ी दे.”
“बरिं.”

शतिं नल
ू ा ती इतक्या लर्कर तयार होईल याची र्ळ
ु ीच अपेिा
नव्हती.
“कुठे ... येऊ?”
“घरीच ये. र्ी आईच्या शेजारीच फ्लॅट भाड्याने घेतलाय.”
“बरिं. पाऊण तासात पोहोचेन.”
“बरिं”
के तकी आली तेर्ढ्यात शाळे तनू . र्ग खतने खतचे खाणे खपणे
झाल्यार्र खतला अर्ेय अनजु कडे खेळायला पाठर्ले. श्रीश अजनू
झोपला होता. र्ी येईन न्यायला तोपयंत खेळ असिं सािंगनू सोडून आली
के तकीला. आईला म्हणाली, र्हत्र्ाचिं कार् उरकते श्रीश झोपलाय
तसा. झालिं की खहला नेत.े
घरी जाईपयंत शिंतनचू ा फोन, “फ्लॅट निंबर खर्सरलो खर्चारायला.”
खतने सािंखगतला. ५ खर्खनटात बेल र्ाजली.
शतिं नू आत आला. अर्घडून बसला. खतने पाणी खदलिं. चहा आखण
खायला आणलिं.
चहा घेतला. र्ग म्हणाला,

“र्ी फार स्र्ाथी र्ाणसू होतो आखण अजनू ही आहे हे र्ला
कळतिंय . पण र्ला बदलायची इच्छा आहे, तसा र्ी र्नापासनू प्रयत्नही
करणार आहे.शाल्र्ली र्ी ही तझ्ु यार्र प्रेर् के लय पण ते र्यावखदत होतिं
हे र्ला अखधकाखधक कळतयिं आता. र्ाझ्या जीर्नाकडून काही खास
अपेिा होत्या. त्या पऱ्ु याच होण्याची, पऱ्ु या करण्याची र्ला सर्य
होती. श्रीशच्या जन्र्ापयंत तसिंच सगळिं घडतही होतिं. अचानक त्याचिं
व्यगिं सर्ोर आल्यार्र र्ी हडबडलोच. नेहर्ी सगळिं स्र्त:च्या
र्नाप्रर्ाणे घडण्याची खकिंर्ा घडर्ण्याची सर्य लागलेल्या र्ला हे ही
पटकन र्नासारखिं घडर्ण्याची घाई झाली आखण र्ी ताळतिंत्रच
सोडलिं. तल
ु ा श्रीशपासनू तोडण्याचा अर्ानर्षु खनणवय घेतला. र्ला र्ाफ
करणिं तल
ु ा शक्य नाही हे र्ाखहत आहे र्ला. पण आता आलो नसतो
तर परत कधीच ...श्रीशचिं ऑपरे शन यशस्र्ी होईलच. व्हार्िंच. पण
त्याआधीचा श्रीश बघायचाय र्ला. अनभु र्ायचाय. परर्ा शािंत
झोपलेला त्याचा चेहरा गेल्यापासनू सतत डोळ्यासर्ोर येतोय. कुठय
तो?”
“झोपलाय.”
“ह.िं र्ी थाबिं ू इथे? की खाली जाऊन थाबिं ?ू उठला की बोलर्
र्ाटल्यास.”
“नाही, त्याची गरज नाही. थािंब इथेच. आलेच र्ी.”

१५ खर्खनटिं ती स्र्ैपाकघरातच होती. रात्रीच्या जेर्णाची तयारी
करत. तेर्ढ्यात श्रीश जागा झालाच.
र्ग खतने त्याला र्ॉशरूर्र्धे नेल.े तोंड र्गैरे धऊ
ु न परत आणलिं
र्ग बाहेर घेऊन आली. शतिं नू पटकन उठून उभा राखहला.
श्रीशने त्याच्याकडे टक लार्ून पाखहलिं. आखण र्ग नेहर्ीसारखिं
खदु कन हसला.
शतिं नू पाहतच राखहला. त्या खनव्यावज दैर्ी हास्याने जणू त्याच्या
आत्म्याला गदगदा हलर्ले. ‘या बाळाला तू खझडकारलस? एका
हास्याने त्याने जळजळणाऱ्या तझ्ु या र्नाच्या डागण्यार्र गुलाबपाणी
खशिंपडल्यासारखी शीतलता खदली बदल्यात काहीच न र्ागता!!’
तो काही पार्लिं पढु े झाला आखण र्ग थाबिं ला जागीच. ‘येईल
आपल्याकडे?’
र्ग शाल्र्ली त्याला घेऊन पुढे आली. शिंतननू े खबचकतच हात
पढु े के ला तर श्रीश लगेच आला त्याच्याकडे. त्या सक
ु ु र्ार बालस्पशावने
त्याचिं सर्व अिंग रोर्ािंखचत झालिं. ‘का नाही म्हणालो आपण या स्र्गीय
आनिंदाला? खकती यातना खदल्या या र्ल
ु ीला जी जीर् ओर्ाळून टाकत
होती आपल्यार्र. ती ही अशीच बदल्यात कधीच, काहीच अपेिा न
ठे र्णारी. र्ख
ू ावसारखिं पैशानी खर्कत घेऊ पाहत होतो हा स्र्गव?’

त्याने श्रीशला अगदी जर्ळ घट्ट धरले. त्याचा बाळगधिं रिंध्रारिंध्रात
भरून घेतला. नकळत डोळ्यािंर्ाटे अश्रू र्ाहू लागलेले त्याचे त्यालाही
कळले नाहीत.
शाल्र्ली हे सगळिं काहीशा आियावने पाहत राखहली. खतला त्याच
िं ी
ती भार्सर्ाधी भिंग करार्ीशी र्ाटेना. चक
ू शिंतनचू ीच होती पण तरीही
तो आखण श्रीश या परर्ानिंदाला र्क
ु ले होतेच हे तर खरिंच होतिं.
र्ग श्रीश जरा र्ळला तसा शतिं नू भानार्र आला. श्रीश आता
र्ळून त्याच्याकडे पाहत होता. आपल्या र्ोठ्या र्ोठ्या डोळ्यािंनी तो
शिंतनल
ू ा खनरखत होता. र्ग त्याची बाळबोटे शिंतनच्ू या चेहऱ्यार्र
खफरली. शाल्र्लीच्या गळ्यात हुदिं का दाटून आला. शाल्र्लीच्या
डोळ्यात पाणी खदसलिं की श्रीश असाच हात खफरर्ायचा खतच्या
चेहऱ्यार्र.
शतिं ननू े परत त्याला घट्ट खर्ठीत घेतले. श्रीशचे हातही नकळत
त्याच्या गळ्याभोर्ती गफ
िंु ले गेले. खकती र्ेळ तो तसाच थाबिं ला.
र्ग शिंतननू े त्याला र्ािंडीर्र घेतले आखण तो खचु ीत बसला. “र्ी
याच्यासाठी काही खेळणी आणलीत देऊ का?”
शाल्र्लीने फक्त र्ान हलर्ली. स्र्त:च्या आर्ाजार्र खर्श्वास
नव्हता खतचा. ‘हे असिं खचत्र श्रीशच्या जन्र्ाआधी खकती र्ेळा र्नात
रिंगर्लिं होतिं आपण?’

श्रीशला जर्ळ बसर्नू शतिं नू त्याला ती रिंगीत ट्रेन खफरर्नू
दाखर्ण्यात दगिं झाला होता. श्रीश टाळ्या खपटून हसत होता.
शाल्र्ली त्या दोघािंना सोडून आत गेली. खतने भाताचे तािंदळ
ू
र्ाढर्ले. पोळ्याही जास्त के ल्या.
तेर्ढ्यात के तकी, अर्ेय अनजु सगळेच पळत पळत आले. दारात
एकदर् थबकले.
र्ग अर्ेय एकदर् ओरडला, “शतिं नक
ू ाका, तू कधी आलास?’
“अय्या लाल ट्रेन ... बॅटरी र्र चालणारी...”
ह्या र्ल
ु ािंना पाहून श्रीश चेकाळलाच. जोरजोरात उड्या र्ारून हसू
लागला. र्ल
ु ािंना र्ग परत परत ट्रेन चालर्नू दाखर्ली शिंतननू े.
र्ग सगळे एकदर्च जेर्ले. र्ल
ु िं जायला खनघाली. “शतिं नू काका,
तू आता इथेच राहाणारे स?’
“नाही. शिंतनक
ू ाकाला ऑखफस आहे ना? तो परत जाणाराय.
अर्ेय, अनजु , र्ाझिं एक खसक्रेट ठे र्ाल?”
“काय आत्या?”
“शतिं नक
ू ाका इथे आल्याचिं खतथे नाही सािंगायचिं कोणालाच,
ठे र्ाल हे खसक्रेट? आजोबानिं ा बरिं नाहीय ना? र्ी नतिं र योग्य र्ेळ पाहून
सािंगेन.”

“ओके आत्या.”
“थॅकिं य”ू
शतिं नू फक्त शाल्र्लीला खनरखत राखहला. ‘खकती तारे र्रची कसरत
करार्ी लागली असेल खतला स्र्त:च्या खस्थतीबद्दल सागिं ताना.
र्ल
ु िं घरी गेली.
“र्ी ही खनघतो. उया येईन परत, चालेल?”
खतने होकाराथी र्ान हलर्ली.
“तझ्ु याशी बोलायचिं होतिं.”
के तकीसर्ोर खतला कोणताच खर्र्षय नको होता. “उया बोल.ू ”
“ह.िं ही र्ल
ु गी?”
“हॉखस्पटलर्धे ओळख झाली. खहच्या बखहणीला अपघात
झालाय र्ोठा. र्डील खतच्याजर्ळ अडकलेत. खहची शाळा बडु त
होती, र्ाझीही रजा होती, र्ग घेऊन आले इथेच. र्ोठी गोड पोर आहे.
श्रीश बरोबर एकदर् गट्टी जर्लीय.”
“खहची आई?”
शाल्र्लीने नकाराथी र्ान हलर्ली.

“ओह, कठीण असेल सगळच र्ग.”
“खाली येतेस दोन खर्खनटिं?”
शाल्र्लीने श्रीशला उचलले, “के तकी चल काकाला सोडून
येऊ.शतिं ननू े श्रीशला घ्यायला हात पढु े के ले, खतनेही खदला
त्याच्याकडे.”
सगळे खाली आले. कोपऱ्यार्र गाडी लार्ली होती. “काका,
श्रीशच्या खचनला हात लार्, त्याला खपू आर्डत.िं ”
शतिं ननू े श्रीशच्या हनर्ु टीला हळूच बोट लार्लिं तर खदखदनू
हसला.
“अरे , खरिंच की. र्ला श्रीशच्या अजनू गर्ती सािंगशील के तकी?”
“हो...”
“उया सािंग नक्की. आठर्नू ठे र्. काय?”
“हो हो.”
र्ग कारर्धे बसर्लिं त्यानिं ा शिंतननू े. रर्लीच दोघिं खतथे. डेक सरू
ु
के ला. गाणिं लागल्यार्र के तकी हाताने श्रीशला ठे क्यार्र हातर्ारे करून
दाखर्ायला लागली. तर तोही खखदळायला लागला.

कारजर्ळ काही िण उभे राहून शतिं नू आखण शाल्र्ली ही र्जा
पाहू लागले.
र्ग एकदर् शिंतनू म्हणाला, “र्ी ट्रान्सफर घेतोय नोकरीतनू या
शहरात.”
शाल्र्लीने जरा चर्कून पाखहले.
“तू जेर्ढी र्भु ा देशील तेर्ढिं श्रीशच्या सहर्ासात राहीन. तल
ु ा
तझ्ु या नोकरीत भरभराट करताना थोडा जरी र्ाझा हातभार श्रीशला
सािंभाळण्यासाठी लागला तरी र्ला खपू बरिं र्ाटेल. र्ी करिंटेपणाने
श्रीशला खझडकारलिं आखण तुलाही र्क
ु लो.
“र्ी तझु ी र्ाट पाहीन शाल्र्ली. जन्र्भर. पण म्हणजे र्ी तझ्ु या
आनदिं ाच्या आड नाही येणार.श्रीश जरा र्ाझ्या सर्यीचा होईपयंत र्ला
इथे यार्िं लागेल. तेर्ढी र्ुभा दे. निंतर र्ी नेत जाईन त्याला
र्ाझ्याकडे.त्याच्या प्रत्येक टप्प्यार्र र्ाझा सहभाग असेल. प्रत्यिात
असेल. नसु ता पैशाने नव्हे. तू र्ला र्ाफ नाही करू शकणार, कदाखचत
कधीच. र्ी चक
ू नाही गन्ु हा के लाय. र्ाफ कर म्हणण्यासारखिंही र्ाझिं
र्ागणिं नव्हतिं. त्यार्ुळे र्ाफीचा भार नाही टाकत र्ी तझ्ु यार्र.
र्ाझ्यासारख्या र्ाणसाशी सबिं धिं जोडून र्ाटोळिं झालिं तझ्ु या आयष्ु याच.िं
पण हे तू बदलू शकतेस. तझ्ु या आयष्ु यात आनिंद परत यार्ा ही र्ाझी
र्नापासनू इच्छा आहे. र्ाझ्या या शब्दािंर्र खर्श्वास ठे र्णिं खकती कठीण

आहे तल
ु ा हे र्ी जाणतो. पण आता र्ाझ्या कृ तीतनू र्ी तो खर्श्वास परत
खर्ळर्ेन. तझु िं प्रेर् र्ी कायर्चिं गर्ार्लय, खनदान खर्श्वास परत
खर्ळर्ण्याचा प्रयत्न करे न.”
र्ग तो गप्प बसला.
शाल्र्लीला काही सचू ेना.
राग, सिंताप, उद्वेग, सगळ्या नकारात्र्क भार्नािंनी गदी के ली
खतच्या र्नात.
कारचिं दार उघडून खसकन श्रीशला कडेर्र घेतलिं खतने.
के तकीलाही हाताला धरून बाहेर काढलिं. एकही शब्द न बोलता
तरातरा चालत घराकडे खनघाली.
शतिं नू पाहत राखहला खतच्या पाठर्ोऱ्या आकृ तीकडे. खतचा राग,
खतरस्कार प्रचिंड पररणार्कारक होता त्याच्यासाठी. कुणीतरी चाबकाचे
फटकारे ओढार्ेत तसिं र्ाटत होतिं त्याला. आपली लायकीच ती आहे
र्ग द:ु ख सहन करार्िं लागलिं तर तक्रार कशाची असच
िं र्न म्हणालिं
त्याचिं.
पडलेल्या खािंयािंनी गाडीत बसला आखण रात्र घालर्ण्यासाठी
एखादिं हॉटेल शोधू लागला.

शाल्र्ली घरी आली. आपली एर्ढी खचडखचड का होतेय खतचिं
खतलाही कळेना.
के तकीला लगेच कळलिं आज खहचा र्डू नाही. गपु चपू झोपनू
गेली. खतला झोपलेलिं पाहून श्रीशही लगेच झोपला.शाल्र्ली र्ात्र
टकटकीत जागी राखहली. तळर्ळत.
‘काय हर्य आपल्याला नक्की?’ खतचिं खतलाच कळेना.
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सकाळी उठली म्हणण्यात अथव नव्हता. झोपलीच कुठे होती? पण
बेडर्रून उठली. के तकीचा डबा के ला. खतला र्धेच येऊन उठर्नू गेली.
के तकीने शहाण्या र्ुलीसारखिं पटापट आर्रलिं सगळिं. शाल्र्लीला ती
गप्प गप्प आहे हे जाणर्लिं.
काल के तनला आपण खकती र्ोठिं लेक्चर खदलिं खन आता आपणही
तसिंच र्ागतोय की. र्ग खतने के तकीचे के स खर्िंचरून देताना खतला
म्हटलिं, “के तकी आता कािंचनला घरी सोडतील तेव्हा तू पण जाशील
घरी. र्ग आम्हाला खपू आठर्ण येईल तझु ी. तू येशील ना आम्हाला
भेटायला?”
के तकी काही कळायच्या आत र्सु र्सु नू रडायलाच लागली.
खबलगलीच खतला. “आिंटी, डॅडला सािंगनू र्ला इथेच ठे ऊन घेना. र्ी
कसलाच त्रास नाही देणार तल
ु ा. र्ी सगळी र्दत करे न. प्लीज सागिं ना
गिं डॅडला.”
“बेटा, हे बघ, कािंचन तल
ु ा खकती खर्स करे ल घरी? आखण डॅड
पण. त्यालाच तझ्ु या र्दतीची खपू गरज आहे आता. आखण र्ी श्रीशला
घेऊन भेटायला येणारच आहे तल
ु ा अधनू र्धनू हो की नाही?”
“र्ला नाही जायचिंय खतकडे.”

के तकी अगदी बारीक तोंड करून म्हणाली.
“हे बघ, सध्या ते राहू दे. आधी आपण आज र्स्त सेखलब्रेट करू
तझु ा इथला खदर्स. तुला काय आर्डतिं ते करू खायला.सािंग बरिं.”
“नकोय र्ला काही” फुरिंगटून म्हणाली के तकी.
“बरिं, नको तर राहीलिं. र्ीच खाईन करून र्ग खपझा. तू आपली
पोळी भाजीच खा.”
“अ.िं ..काय गिं आटिं ी?”
शाल्र्ली हसायला लागली र्ग.
“आखण दसु रिं काय करूया? तुला र्स्त ड्रेस आणूया का? तुला,
कािंचनला आखण श्रीशला सेर् कलरचे, चालेल?” यार्र र्ात्र के तकीने
जोरजोरात र्ान हलर्ली. चला एक कळी तर खल
ु ली.
के तकीला स्कूलबसला सोडून ती श्रीशला आईकडे सोडून आली.
काल खदनेशने पाठर्लेल्या काही गोष्टी खतला चेक करायच्या होत्या.
त्या ती घेऊन बसली. पाहता पाहता बरे च र्द्दु े खनघाले. र्हत्र्ाचे आहेत.
सािंगायलाच हर्ेत लगेच म्हणून खतने खदनेशला फोन लार्ला तर तो
क्लायिंटकडे गेल्याचिं कळलिं. र्ग खतने प्रशािंतला फोन ट्रान्सफर करायला
साखिं गतल.िं प्रशातिं लाईनर्र येताच खतने खर्चारलिं “सर, खदनेश कुठल्या
क्लायिंटकडे गेलाय?”

“का ग?िं काय झालिं? तो त्याच्या आधीच्या क्लायटिं कडे गेलाय.
शेर्टचिं पेर्ेंट यायला कटकट करत होते. र्ग हाच गेला.”
“ओह, ओके .”
“काय झालिं?”
“नाही काही नाही. बोलेन र्ी निंतर त्याच्याशीच.”
“बरिं, ठीक आहे.”
“शाल्र्ली, जरा र्ेळ काढू शकशील? र्ला बोलायचयिं तझ्ु याशी.
इट्स पसवनल.”
“सर, ...”
“हे बघ शाल्र्ली, तल
ु ा एकदा र्ला भेटायला काहीच अडचण
नसार्ी. हो ना? खततकिं तू ओळखतेस र्ला? काय?”
“हो हो सर. तसिं नव्हे पण ...सर आज दपु ारी जर्ेल तम्ु हाला?”
प्रशािंतला आियवच र्ाटलिं. “हो तू म्हणशील तेव्हा आखण खतथे.”
“करते र्ी फोन.”
“गडु .”

खतनिं भराभर कार्िं उरकली. श्रीशला घेऊन आली. शतिं नल
ू ा फोन
के ला. “तू कुठे उतरला आहेस?”
“हॉटेल कोहीनरू ”
“र्ी जरा ऑखफसर्धे जाणार आहे. र्ाझे बॉस प्रशािंत, खपू र्दत
के ली त्यािंनी र्ाझ्या कठीण काळात. लिंचला ये म्हणाले. त्यािंच्यासोबत
जातेय. श्रीशला तझ्ु याकडे सोडून जाईन. सािंभाळशील?”
शतिं नच्ू या र्नात हजारो खनरखनराळ्या खर्चारानिं ी गदी के ली.
‘शाल्र्ली र्ाझ्या एकट्याकडे श्रीशला सोडायला तयार झाली.
म्हणजे र्ाझ्यार्र अजनू ही थोडा का होईना खर्श्वास आहे खतचा.’
‘हा बॉस आहे काय र्याचा?’ शिंतन,ू तल
ु ा खतला आनिंदी
पहायचयिं ना र्ग? बरीच र्दत के लीय म्हणते म्हणजे चागिं लाच असेल.
हीच तझु ी परीिा आहे. बघू पास होतोस की नापास. र्ाझी शाल्र्ली
... खतला दसु रा कोणी आर्डायला लागलाय का?’
हजार उलट सल
ु ट खर्चार.
“हॅलो...”
“ओह, सॉरी, हो हो, सािंभाळे न ना, म्हणजे तू सािंगशील ना काय
करायचिं ते?”
“हो सािंगेन.”

“हे बघ र्ी खतकडेच येतो, तम्ु हाला खपक करतो. तल
ु ा सोडून
आम्ही हॉटेलर्र येऊ. श्रीशची पण राईड होईल. बेबी सीटर्धे बसेल
ना?”
“हो के लीय दादाने सर्य.”
“र्ग ठीक आहे. खकती र्ाजता?”
“अजनू अध्याव तासाने ये.”
“ओके ”
र्ग प्रशािंतला खतने र्ेळ आखण जागा सािंखगतली.
शाल्र्ली कपाटासर्ोर उभी राखहली. अबोली रिंगाची साडी
काढली नेसायला. बऱ्याच खदर्सािंनी नेसली ती साडी. र्ॅखचिंग कानातले
घातले. र्दिं परफ्यर्ु फर्ारला. स्र्त:लाच आरशात पहाताना आियव
र्ाटलिं खतला. खकती र्ेगळे खदसतोय आपण.
‘कुणासाठी चाललय हे शाल्र्ली?’ खतच्या र्नाने जाब
खर्चारला. ‘स्र्त:साठी’‘ खोटिं.’प्रशातिं ला अखधक र्ोहात पाडायचयिं
तल
ु ा? की शिंतनल
ू ा अखधक जळर्ायचिंय? स्त्री आहेस, तझ्ु या र्नातलिं
त्या खबचाऱ्या परू
ु र्षािंना नाही कळायचिं पण र्ला र्ाहीत आहे.’
स्र्त:च्या छबीकडे एकटक पाखहलिं खतने र्ग.

जणू ‘र्ाझ्यापासनू नाही लपनू राहणार तझु िं काहीच’ असच म्हणत
असार्िं खतला खतचिं र्न. र्ग हट्टालाच पेटल्यासारखिं पोर्ळ्याच्या रिंगाचिं
खलपस्टीक खतने ओठािंर्र खफरर्लिं. खतच्या या एका छोट्याश्या कृ खतने
खतचिं सौंदयव अखधकच खल
ु नू आलिं. र्ग कळत न कळत आय लायनर
... बस झालिं.
आता कधीही शिंतनू बेल र्ाजर्ेल. ५ खर्खनटात र्ाजलीच बेल.
दार उघडताच शतिं नू दारातच थबकला. नकळत श्वास खेचला
त्याने र्र. ‘ओह गॉड!’ आत्ता कळलिं इतके खदर्स काय र्ेगळिं र्ाटत
होतिं. बद्ध
ु ीर्ान शाल्र्ली स्र्त:ला त्या गबाळ्या र्ेशात लपर्त होती.
ही अशी भेटणार त्या बॉस ला? डोकिं गरर् झालिं त्याचिं.
‘शतिं न,ू आर्र स्र्त:ला. परीिेत पास व्हायचयिं तल
ु ा. र्ल
ु ाला
आखण खनदान शाल्र्लीच्या खर्श्वासाला खजिंकायचिंय ना? र्ग शािंत रहा.
हेच तझु िं प्रायखित्त आहे.’
र्ग त्याने जाणीर्पर्ू वक लि श्रीशकडे र्ळर्ले. “याला भक
ू र्गैरे
लागली तर? काय देऊ?”
“हॉट चॉकलेट आर्डीने खपतो. काही खबखस्कटस् आखण फळािंच्या
फोडी आहेत डब्यात, फक्त घाईने कोंबतो तसिं करू नाही यायच.िं हाताने
एक एक फोड भरर्ायची. हात स्र्च्छ धर्ु नू भरर्ायचिं.”

“येस र्ॅर्”
“चला राजे, आता आपण र्ज्जा करायची.”
“काही खेळणी पण आहेत बॅगेत. कान खाजर्त नाही इकडे लि
ठे र्. तसिं नाहीच खाजर्त तो पण तरीही.”
“हो, नक्की. तू खनखििंत पणे जा. काही काळजी नको करूस. र्ी
व्यर्खस्थत सािंभाळे न त्याला. फक्त तझु ी आठर्ण काढून रडला तरच...”
“र्ग र्ला फोन कर”
‘तझु ी र्ाझी दोघािंचीही परीिा रे बाबा श्रीश!’ र्नातल्या र्नात
शिंतनू म्हणाला.
खतघे खनघाले. शाल्र्लीने खजथे सािंखगतले खतथे त्याने गाडी
थाबिं र्ली. िणाधावत जर्ळपासच्या सर्व तरूण परुु र्षाच
िं िं स्कॅ नींग झाल.िं
पण शाल्र्लीला अपील होईल असा कोणी खदसला नाही याला. ‘र्ा
भले, म्हणजे शाल्र्लीला र्ाट पहायला लार्णारा आहे की काय? बॉस
झाला म्हणनू काय झाल?िं ’
आता खतथे अखधक थािंबणिं बरिं खदसलिं नसतिं. तरी “श्रीश चला
जायचिं का आपण की थािंबायच?िं ’ असिं म्हणनू झालिंच त्याचिं.
“नाही खनघा तम्ु ही.” शाल्र्लीने म्हटलिं तसिं गाडी र्ळर्ली
शिंतननू े.

शाल्र्ली आत खशरली. कोपऱ्यातल्या टेबल र्र प्रशातिं बसला
होता. ती गेली खतथे. त्याची नजर र्र गेली खन पाहतच राखहला तो. उठून
खतचिं स्र्ागत करण्याचिं भानही नाही राखहलिं त्याला.
‘ओह र्ाय र्ाय...’
र्ग अचानक जाग आल्यासारखा तो ऊठून ऊभा राखहला.
शाल्र्ली बसली सर्ोर.
“बराच र्ेळ र्ाट पहायला लागली का सर?”
“एर्ढिं सिंदु र र्ाणूस येणार असतिं तेव्हा अशी थोडी र्ाट पहार्ीच
शाल्र्ली.”
“थॅकिं यू सर, ”ती खकिंखचत हसली.
“हा कायापालट कसा?”
“ही नॉर्वल शाल्र्ली आहे सर. तम्ु ही ऑखफसर्धे पाहायचात ती
जाणीर्पर्ू वक के लेली र्ेशभूर्षा होती.”
“ह,िं ह!िं इन्टरे स्टींग.”
“र्ग आज नाही कराखर्शी र्ाटली ती र्ेशभर्षू ा?”
“नाही सर, तम्ु हाला चािंगली ओळखते र्ी आता. र्ाझ्या
खहतखचतिं काबिं रोबर त्या र्ेशभर्षू ेची गरज नाही.”

“ह,िं गडु .”
“आता या शभु खचिंतकाला अखधक काही होण्याची इच्छा आहे हे
र्ाखहतच आहे तल
ु ा. त्यात काय अडचण आहे हे सािंगण्याचा प्रयत्न
कर. तोपयंत र्ी काही स्टाटवरस, सपू र्गैरे र्ागर्तो.”
ती गप्पच बसली. ऑडवर देऊन झाल्यार्र त्याने परत र्ोचाव
खतच्याकडे र्ळर्ला.
र्ग काहीसा गभिं ीर होत प्रशािंत म्हणाला, “शाल्र्ली र्ी पढु च्या
र्खहन्यात र्याची ३५ पणू व करे न. र्ाझ्या आयष्ु यात अगदीच काही
खस्त्रया आल्या नाहीत असिं नाही. पण आयष्ु याची जोडीदारीण म्हणनू
कोणीच र्ाटली नाही. आई र्डील लहानपणीच गेल.े लािंबच्या
आत्याने होस्टेलर्र ठे र्ले. खतथेच लहानाचा र्ोठा झालो. सगळीच
नाती फक्त आखण फक्त देर्ाण घेर्ाणीर्र चालतात असाच अनभु र्
होता. र्ी नोकरीत आल्यार्र र्ात्र र्ी हे स्र्त:परु तिं बदललिं. खर्ळणारा
पैसा, हुद्दा आखण कार् याचिं िं गखणत घालत बसलो नाही. भरपरू र्ेहनत
के ली. किंपनी स्र्त:चीच असल्यासारखिं जीर् तोडून कार् के लिं. त्याचा
र्ोबदला न र्ागताही खर्ळत गेला. हाताखालच्या र्ाणसानाही हे
खशकर्ण्याचा सतत प्रयत्न के ला. खर्त्र भरपरू खर्ळाले. नार् हुद्दे
आपोआपच चालत आले. र्ग इथे आल्यार्र तू भेटलीस आखण
आपल्यासारखच आतनू स्र्यिंप्रेररत होऊन कोणीतरी कार् करतिंय हे
पाहून प्रचडिं आनदिं झाला. असिं र्ाटलिं ही नक्की आपल्याला सर्जनू

घेऊ शके ल. आपली बौखद्धक, र्ानखसक सर्वच पातळ्यार्र तार जळ
ु े ल.
र्ग श्रीश बद्दल कळलिं. तझ्ु याखर्र्षयीचा आदर प्रचिंड दणु ार्ला. तल
ु ा
र्ाझिं तझ्ु याजर्ळ खेचलिं जाणिं कळतिंय आखण तरीही तू प्रखतसाद देत
नाहीस हे लिात येऊनही र्ी र्ाझ्या भार्ना लपर्नू ठे र्ायचा प्रयत्नही
के ला नाही. पण र्ग तू स्पष्टच बोलनू या गोष्टी पढु े जाऊ शकत नाहीत
म्हणालीस. श्रीशच्या शस्त्रखक्रयेचा ताण होता तझ्ु यार्र. आता तू त्यातनू
बाहेर आली असार्ीस असा कयास आहे. खनदान र्ला कारण तरी कळू
दे.”
शाल्र्ली काही बोलणार तेर्ढ्यात ऑडवर आली. र्ेटर गेल्यार्र
शाल्र्ली म्हणाली
“सर, र्ाझिं लग्न झालय. र्ला एक र्ल
ु गा आहे. आखण र्ी आखण
र्ाझा नर्रा एकर्ेकािंपासनू खर्भक्त झालो आहोत हे तम्ु ही
जाणताच. आम्ही का खर्भक्त झालो ती एक र्ोठी स्टोरी आहे. पण ते
र्हत्र्ाचिं नाही. एखादी स्त्री जेव्हा लग्न करते ना तेव्हा ती सर्वस्र् देते
त्या नात्यासाठी, घरासाठी. आखण नातिं तटु लिं तर ती पन्ु हा कधीच पर्ू ी
सारखी जोडली जात नाही. काहीतरी खतच्यात तटु लेलिंच राहतिं. नोकरी
आखण लग्न यात हा एक फार र्ोठा फरक आहे.
तर्ु च्या सारख्या र्ाणसाला कोणीही हसत हसत हो म्हणेल.
खरतर शहाणी असेन तर र्ी ही म्हणायला हर्िं. पण र्लाच फक्त
कल्पना आहे की हे खकती एका बाजल
ू ा झक
ु णारिं नातिं होईल.

सध्या श्रीश, ही र्ाझी सर्वप्रथर् प्राथखर्कता आहे. र्ग र्ाझी
नोकरी. त्यानिंतर बाकीचिं. एखाया स्त्रीच्या आयष्ु यात खतसऱ्या
क्रर्ािंकार्र स्थान असणिं हे काही चािंगलिं लिण नाही परू
ु र्षाच्या दृष्टीने.
प्रत्येक लग्नात स्त्री परू
ु र्ष दोघही ही खशडी उतरतात पण तेव्हा ते
त्यािंच्याच र्ुलािंना प्राथखर्कता देण्यासाठी असतिं. आखण पर्ू ी दोघािंनीही
एकर्ेकािंच्या आयष्ु यात प्रथर् स्थान अनभु र्लेलिं असतिं.
त्यातनू श्रीश सर्ोर आखण पयावयाने र्ाझासर्ोर सध्या र्ोठिं
आव्हान आहे त्याला ऐकू येणिं आखण पढु े जाऊन त्याला बोलतिं करणिं.
खर्ळणारा प्रत्येक र्ोकळा िण र्ला कदाखचत यासाठीच र्ापरार्ा
लागेल. दसु ऱ्या कोणत्याच गोष्टीचा खर्चारही करायला र्ाझ्याकडे र्ेळ
नसेल. र्ग नर्िं नातिं हा ठार र्ेडेपणा नाही का होणार? आज तम्ु हाला
र्ाझ्याबद्दल र्ाटणारिं आकर्षवण उया र्ाझा र्ेळ तरी नक्कीच र्ागेल.
नेर्का तोच नसेल र्ाझ्याकडे यायला. आयष्ु याच्या अशा टप्प्यार्र र्ी
उभी आहे की नोकरी सोडण्याचा खर्चार परत कधीच करू शकणार
नाही. र्ी देर्ाचे आभार र्ानते की आपण भार्खनक दृष्ट्या नाही गिंतु लो
एकर्ेकािंत. जे काही आहे ते र्ैचाररक पातळीर्र आहे. आकर्षवणाला
सर्जार्णिं सोपिं असत.िं भार्नेला नाही.
तर्ु चिं र्ाझ्या आयष्ु यात येणिं हे र्ाझिं सदु र्ै होतिं सर. र्ी खपू
खशकले तुर्च्याकडून आखण खशकतही राहीन. तुर्ची पदोपदी झालेली

र्दत र्ाझ्यासाठी खकती र्हत्र्ाची होती, आहे हे तम्ु ही जाणताच.
आपण उत्तर् सहकारी आहोतच. पण ते तसिंच राहो.
कारण देण्यासाठी र्ाझ्याकडे सध्या एकही िण र्ोकळा नाही.
म्हणनू च र्ी घाईने भेटायचिं ठरर्लिं. पढु च्या आठर्ड्यात खचत्र स्पष्ट
होईल. श्रीशला ऐकू येईल की नाही हे ठरे ल. आलिं तर सगळा र्ोकळा
र्ेळ त्याला बोलतिं करण्यासाठी र्ापरार्ा लागेल. र्ला तो अगदी
नॉर्वल बोलताना पाहायचाय. नाही ऐकू आलिं तर अखधक र्ोठिं आव्हान
असेल. पण दसु ऱ्या कोणत्याच गोष्टीचा खर्चारही करायला र्ेळ नसेल
र्ाझ्याकडे, बरोबर ना? तम्ु ही स्र्त:साठी योग्य साथीदार शोधा. ती
तम्ु हाला खर्ळार्ी यासाठी र्ाझ्या शभु ेच्छा सर!”
प्रशातिं बराच र्ेळ खर्चार करत राखहला. शाल्र्लीचिं बोलणिं त्या
कॉपोरे ट खकिंगला न कळतिं तरच नर्ल. प्राथखर्कतेचा खतचा र्द्दु ा
खनखर्वर्ाद होता.
एक स्त्री असनू , ती हा खनणवय घेऊ शकत होती याचाच अथव ती ना
त्याच्याकडे आकखर्षवत होती ना भार्खनक ररत्या गिंतु ली होती.
र्ग हळू हळू त्याच्या लिात आलिं तो ही फक्त आकखर्षवत होता.
प्रेर्भार्ना नव्हती त्यात. असती तर प्राथखर्कता पखहली की खतसरी हा
र्द्दु ा गौण ठरला असता.
र्ग दोघािंनी सपू , स्टाटवसव र्रच आर्रतिं घ्यायचिं ठरर्लिं.

“डेझटव?”
“नाही नको, श्रीशला सोडून आलेय. जेर्ढिं लर्कर खनघेन तेर्ढिं
बरिं.”
“ह!िं ”
“सी यु इन द ऑखफस सनू .”
“येस सर!”
खनघाले दोघ.िं
“तल
ु ा ड्रॉप करू का घरी?”
“अिं नको, र्ला हॉटेल कोहीनरू र्धे जायचिंय.”
“ओह ओके .”
‘श्रीश चिं कारण सागिं नू लर्कर खनघणारी आता हॉटेलर्धे काय
करतेय, असा प्रश् आला त्याच्या र्नात, पण तो गप्प राखहला.
ती ही काही बोलली नाही. र्ग ऑखफसचेच काही खर्र्षय खनघत
राखहले.
खतला ड्रॉप करून त्याने गाडी ऑखफसकडे र्ळर्ली.

सध्या तरी त्याची तीच प्राथखर्कता होती. र्ग त्याला जाणर्ल,िं
त्याचिं कार् ही त्याची कायर्च प्राथखर्कता राहणार होती.
——ही हॉटेल रूर्र्र पोहोचली तेव्हा दार उघडच होतिं. अख्खा रुर्भर
खेळणी पसरली होती. साईड टेबलर्र हॉट चॉकलेटचा ररकार्ा ग्लास,
फळािंचा ररकार्ा डबा होता.
बेडभर शतिं नू पसरला होता आखण त्याच्या छातीर्र श्रीश पालथा
झोपला होता.
हे दृश्य खतच्या र्नात परत एकदा हजारो भार्नािंचा कल्लोळ
उठर्नू गेल.िं घशात बारीकसा हुदिं का दाटला. पटकन एक फोटो काढून
घ्यार्ा असहिं ी र्नात आलिं. काय जाणो शिंतनचू िं र्न परत बदललिं आखण
गेला सोडून बाळाला तर िणभर का होईना पण त्याने प्रेर् के लिं तझ्ु यार्र
असिं सािंगायला परु ार्ा झाला असता.
खतनिं खरिंच ओल्या नजरे नेच एक फोटो काढला. हळूच जाऊन त्या
प्रेर्ाच्या कोर्षात खर्रून जार्िं आपणही ही भार्ना अनार्र होऊन गेली
पण खतने स्र्त:ला कसिंबसिं सार्रलिं.
‘नाहीच सपिं णार का कधीच ही ओढ शतिं नू बद्दलची? तो इतका
ताळतिंत्र सोडून र्ागला. इतकिंच नव्हे तर त्याने आपल्या खस्त्रत्र्ाचा घोर
अपर्ान के ला परस्त्री बरोबर...’

‘तरीही हे असिं आकर्षवण? ही ओढ? का पण? र्ी असिं र्ागले
असते तर? र्ाफ करू शकला असता र्ला?’
‘शिंतनचू कशाला इतर कोणताही परू
ु र्ष र्ाफ करू शके ल?’
‘के तनने के ल,िं के लिं का खरिंच? की ती गेल्यार्रची उपरती आहे
ही?’
‘खनयर्, कायदे, यािंची धार् बद्ध
ु ीपयंत. भार्ना कुठे ऐकतात
त्याच
िं ?िं ’
‘पण भार्ना आहेत म्हणनू जग सिंदु र आहे.’
अचानक बेडर्र हालचाल झाली आखण शिंतनू जागा होऊन
आपण त्याला खनरखताना आपल्याला खनरखतोय हे लिात येऊन
शाल्र्ली चपापली. पटकन खतथनू बाजल
ू ा जात खतने खेळ आर्रायला
सरु र्ात के ली.
शतिं नू म्हणाला, “याला जरा उचल. म्हणजे र्ी उठून आर्रतो. हा
जागा होऊन रडेल म्हणनू र्ी हललोच नाही आखण र्ग र्लाही झोप
कधी लागली कळलिंच नाही. र्ग हा पसारा तसाच राखहला.” तो
खखजल होत म्हणाला.
खतने श्रीशला उचलनू खाली बेडर्र झोपर्ले. जरा चाळर्ला पण
लगेच झोपला परत.

र्ग शतिं नू उठला. अगिं अर्घडलिं असार्.िं
“श्रीशने दधू , फळिं सगळिं खाल्लिं. हात धर्ु नू भरर्लिं र्ी. खपू
खेळलो र्ग आम्ही. र्जेत होता. अखजबात रडला नाही. र्ग असा
अगिं ार्र येऊन पडला, दगिं ार्स्ती करता करता खर्खनटात झोपनू च गेला
गिं.”
शाल्र्ली लहान र्ल
ु ाच्या उत्साहाने बोलणाऱ्या शिंतनक
ू डे पाहत
होती.
‘र्ाणूस खरिंच इतका पणू वपणे बदलतो? की हा आर् आणतोय?
लहान र्ुलािंना खरिं खोटिं प्रेर् स्पशावतनू कळतिं म्हणतात! खरिंच कळतिं
का? र्ाझ्या र्नातलिं सिंशयाचिं भतू बहुधा कधीच नाही जाणार का?’
“तझु िं कसिं झालिं लचिं ?”
“छान!”
“सहजच बोलार्लिं होतिं की काही खर्शेर्ष?”
शाल्र्लीने एकदा खस्थर नजरे निं पाखहल.िं र्ग म्हणाली
“र्ला लग्नाबद्दल खर्चारलिं त्यािंनी!”
बराच र्ेळ शािंतता.
र्ग घोगऱ्या आर्ाजात शतिं नू म्हणाला “तू काय साखिं गतलस?”

“खर्चार करून सागिं ते म्हटलिं”
“ह!िं ” एक र्ोठा सस्ु कारा सोडला त्याने
नजरे त र्ेदना होती
पण तो पढु े म्हणाला, “तझ्ु या आयष्ु यात हा र्ाणसू आनदिं
आणणार असेल तर र्ी श्रीशची पणू व जबाबदारी घेईन शाल्र्ली.”
अत्यिंत कडर्ट स्र्रात ती म्हणाली “श्रीशशी सिंबिंध नाकारला
म्हणनू लग्नाच्या नर्ऱ्याचिं घर र्ी िणात सोडल,िं खर्सरलास? र्ग
आता श्रीशची जबाबदारी न खस्र्कारणाऱ्या र्ाणसाबरोबर लिंचला तरी
जाईन असिं र्ाटलच कसिं तल
ु ा?तो श्रीशची सिंपणू व जबाबदारी घ्यायला
तयार आहे.”
र्गाचचा उत्साहाने उफाळणारा शतिं नू नाहीसाच झाला एकदर्.
खािंदे पडले. हलक्या हातािंनी काही न बोलता त्याने पसारा आर्रायला
सरु र्ात के ली. सगळिं झाल्यार्र बेडर्र बसला आखण श्रीशच्या
डोक्यार्र हलके च हात ठे र्ला त्याने.
“र्ी दोन आठर्ड्यािंची सटु ी घेतलीय. र्ग डायरे क्ट इथल्याच
ऑखफसला रुजू होईन. तोपयंत रोज र्ला श्रीशला भेटू देशील?
श्रीशच्या इम्प्लाटिं ॲक्टीर्ेशनला र्ला येऊ देशील ना?”

खतला र्नातनू खपू र्ाईट र्ाटलिं र्ग. उगाच खोटिं बोललो असिं
र्ाटलिं. पण दसु रिं र्न म्हणालिं “ही डीजर्वज इट.”
“हो भेट तू त्याला रोज. इम्प्लािंटची डेट र्िंगळर्ारी ठरे ल. कदाखचत
योग्य र्ाटलिं तर त्याच खदर्शी करतील.”
“र्ी येतो तम्ु हाला घेऊन जायला.” शिंतनू उत्साहाने म्हणाला.
——त्यानतिं रचे चार खदर्स रोज दपु ारी तो श्रीशला घेऊन जाई.
सिंध्याकाळी परत आणे. बऱ्याचदा र्ग शाल्र्ली त्याचाही स्र्ैपाक
करूनच ठे र्ी. जेर्ण करून परत जायचा.
के तकीला सर्जाऊन खतने खतच्या घरी नेऊन सोडले. के तन
काच
िं नच्या रुर्र्धे घेऊन गेला सर्ांना. दारातच के तकी त्याच्या डॅड
म्हणत गळ्यात पडली तेव्हा तो ही खश
ू झाला एकदर्. शिंतनू आला
होता खतच्यासोबत के तकीला सोडायला. कािंचन खूश झाली के तकीला
पाहून. दोघीनी एकर्ेखकिंना गळाखर्ठी खदली.
“के तकी, र्िंगळर्ारी येतोय आम्ही तल
ु ा न्यायला.”
“हो हो, आिंटी र्ी तू खदलेला नर्ा ड्रेस घालणार. श्रीशलाही तोच
घाल आपण घेतलेला. काचिं ी, आटिं ीने तल
ु ाही खदलाय सेर् ड्रेस.”
र्ग र्ुली रर्ल्या एकर्ेकीत.

“र्ी तम्ु ही साखिं गतलेलिं सगळिं लिात ठे र्लय. काच
िं न बरोबर
बोलणिं सुरू के लय. खतच्यात आखण र्ाझ्यात ही फरक पडतोय असिं
र्ाटतिंय. पण तर्ु ची र्दत लागणार आहे आम्हा खतघािंनाही.”
“होईल सगळिं ठीक. काळजी न करता पढु े जा.” ‘याचीही
प्राथखर्कता र्ाझ्यासारखीच त्याच्या र्ल
ु ी आहेत.’शाल्र्ली र्नात
म्हणाली.
“यर्ु र र्ाईफ इज ॲन एजिं ेल खर्. शतिं नू .”
“आय नो”
——र्गिं ळर्ार उजाडला. सकाळपासनू शाल्र्ली अस्र्स्थ होती. शिंतनू
सकाळीच आला होता. पण आज तोच इथे थाबिं णार होता. खतची
अस्र्स्थता त्याला जाणर्त होती.
र्ग तो म्हणाला, “शाल्र्ली, येईल आपल्या श्रीशला ऐकू, र्ला
खात्री आहे. तझु ी र्ेहनत अशी र्ाया नक्की नाही जायची.”
तेर्ढ्यात गॅलरीत खचर्णा खचर्णीची जोडी खचर्खचर्त आली.
शिंतनच्ू या हातात खबस्कीट होतिं ते बोलता बोलता त्याने बारीक तक
ु डे
करून कट्ट्यार्र ठे र्ल.िं र्ग आत जाऊन पसरट भाडिं ् यात पाणीही
आणनू ठे र्लिं.

शाल्र्ली र्हत् आियावने हे सगळिं पाहत होती. शिंतनूच्या ते
लिात आलिं. तो म्हणाला “तू खपू प्रयत्न के लास र्ला र्ाणसू
बनर्ण्याचा, तू गेल्यार्र हळू हळू लिात यायला लागल्या गोष्टी.”
“आपल्या घरातल्या तझ्ु या टािंगलेल्या किंु ड्यािंर्धे आता बरीच
खचर्णा खचर्णीची खबऱ्हाडिं आहेत. कार्ाच्या बाईला सािंगनू आलोय
रोज दाणा पाणी यायला. र्ी सार्ान हलर्ायला जाईन तेव्हा येशील?
तझु ी बाग परत फुलर्लीय र्ी बरीचशी. हात र्ातीत घातल्यार्र कसिं
र्ाटतिं ते र्ाहीताय र्ला आता. तल
ु ा नक्की आर्डेल ती बघायला.”
काही न बोलता शाल्र्ली आत गेली. जाता जाता खतने हळूच
डोळे पसु ले.
शतिं नू परत यायला लागला त्याने खतचे आई र्डील खश
ु ीत होते.
खतने हे फक्त श्रीश परु तिं आहे हे स्पष्ट के लिं होतिं आखण त्यार्र त्या
दोघानिं ीही खतला काही म्हटलिं नव्हतिं.
‘प्रशािंत परत भेटला कसा नाही खहला’ असा खर्चार शिंतनल
ू ा
पडला होता. पण तो खश
ू च होता त्यार्ुळे.
दपु ारीच खनघाले खतघे. आधी के तकीला घेऊन र्ग पढु े जायचे
होते.

चारला हॉखस्पटलला पोहोचले. प्रथर् प्राथखर्क तपासणी
के ल्यार्र लगेचच ॲक्टीर्ेशन करार्िं असिं र्त खदलिं. लॅबर्धे नेलिं नसवने.
र्ग ऑडीओर्ेट्री एक्सपटव आखण त्यािंचे साथीदार आले. त्यािंनी
सपिं णू व पद्धत सर्जाऊन साखिं गतली. श्रीशला र्ळ
ु ात कधीच ऐकण्याचा
अनभु र् नाही. त्यार्ळ
ु े त्याला ऐकू आलिंय की नाही हे कदाखचत
पखहल्या अटेंम्प्टर्धे सर्जणार नाही. दसु रिं असिं की हे इम्प्लािंट सगळेच
आर्ाज खटपणार. त्यार्ळ
ु े त्याला गोंगाट ऐकू येणार त्यार्ळ
ु े ही त्याला
भेदरल्यासारखिं होईल.
आपण र्ेगर्ेगळ्या खफ्रक्र्ेन्सीजचे साऊिंडस् त्याला र्ेगर्ेगळे
ऐकर्णार. तेव्हा आजुबाजचू े आर्ाज येऊ नयेत म्हणनू आपण या
लॅबर्धे या टेस्ट करतोय.
आता आपण सध्या अगदी गप्प बसायचिंय. र्ॅर् तम्ु ही त्याला
र्ािंडीर्र घेऊन बसा. तो शािंत बसणिं र्हत्र्ाचिं.
र्ग श्रीशच्या डोक्यार्ागे एक एक चकती कानाच्िं या र्र लार्ण्यात
आली आखण कानार्ागे छोटी यखु नटस लार्ली. त्याने अिंगठा दाखर्ला.
र्ग सगळ्यािंना गप्प राहण्याची खणू के ली. शिंतननू े के तकीचा हात
धरला.
र्ग आतनू काचेतनू अिंगठा दाखर्ला गेला. बराच र्ेळ काहीच
झालिं नाही. बाहेरच्या टेखक्नखशयनने परत ॲडजस्टर्ेंटस के ल्या. परत

तेच सगळिं, आतनू अगिं ठा. काही पररणार् नाही. शाल्र्लीचा धीर
खचत चालला. शिंतनच्ू या ते लिात आलिं. के तकीला त्याने कानात
काही सािंखगतलिं. ती शाल्र्लीच्या जर्ळ जाऊन खतच्या हातार्र हात
ठे ऊन उभी राखहली. परत सगळ्या ॲटॅचर्ेंटस तपासल्या गेल्या. र्ग
परत आतनू बाहेरून अिंगठे . श्रीश कानाच्या र्ागे लार्लेले र्शीन्स,
चकत्या काढून टाकण्याच्या प्रयत्नात होता. शाल्र्लीने त्याचे हात
धरून ठे र्ल्यार्ळ
ु े ही तो चळ
ु बळ
ु त होता. र्ग परत परत सगळ्या
ॲडजस्टर्ेंटस होत राखहल्या. शाल्र्लीचा धीर एका िणी पूणव खचला.
डोळे भरून येतील असिं र्ाटायला लागलिं खतला. नकळत नजर
शिंतनक
ू डे गेली. तो बघत होताच खतच्याकडे. नसु ता जर्ळ आला.
श्रीशला जरा शातिं के ल.िं डोक्यार्र हात ठे ऊन उभा राखहला खतच्या खन
श्रीशच्या. परत अिंगठे दाखर्णिं झालिं. आतनू खूण आली खन तत्िणी
श्रीशने उसळी र्ारली. पन्ु हा पढु च्या र्ेळी तसच. टेखक्नखशयनने हसत
हसत शाल्र्ली आखण सगळ्यानिं ा खणू के ली. शाल्र्लीला कळेना.
परत परत दर र्ेळी श्रीश उसळू लागला. बराच र्ेळ असिं झाल्यार्र र्ग
र्ेन एक्सपटव बाहेर आला. त्याने शाल्र्लीला खणू के ली. खतला
आधीच साखिं गतल्याप्रर्ाणे खतने हळूच श्रीश अशी हाक र्ारताच त्याने
गरव कन र्ळून र्ागे बखघतले खतच्याकडे. शाल्र्लीच्या डोळ्यातनू
घळाघळा पाण्याच्या धारा र्ाहू लागल्या. र्ग के तकी, शिंतनू सगळ्यािंनी
हळू आर्ाजात र्ारलेली हाकही त्याला ऐकू जातेय याची खातरजर्ा

झाली. तो र्जेने आर्ाजाच्या खदशेने र्ळून र्ळून पाहू लागला, हसू
लागला.
शाल्र्ली शिंतनचू ी नजरानजर झाली. त्याच्याही डोळ्यात तोच
आनदिं होता जो खतच्या होता. काहीतरी तटु लेलिं परत जळ
ु लिं असा भास
झाला खतला. त्याला फक्त श्रीशहा आर्ाज कळत होता. त्याचिं ते नार्
आहे हे खशकर्ायचिं होतिं.
र्ग त्याला हॉखस्पटल र्धनू एक चक्कर र्ारून आणायला
सािंगण्यात आलिं. तो कदाखचत रडेल ही कल्पनाही देण्यात आली.
गोंगाट सहन होणार नाही कदाखचत म्हणाले.
पण आता शाल्र्लीला त्याची काळजी नव्हती.
खतचिं बाळ ऐकू लागलिं होत.िं त्याचा बाबा त्याच्या बरोबर होता.
————
सध्या शाल्र्ली आखण शिंतनू र्ेगळेच राहत आहेत. पण रोज
भेटतात. रात्रीचिं जेर्ण एकत्र घेतात. शतिं ननू े नक
ु ताच नर्ा फ्लॅट
घेतलाय. तो शाल्र्लीला हरप्रकारे र्दत करतोय. दोघिं चािंगले खर्त्र
आहेत.
सॅर्ने त्याला परत शाल्र्लीला प्रपोज करायला सचु र्लय. पण
त्याचा धीर होत नाहीय. आहे ती र्ैत्रीही जायची.

पण आज तो ठरर्नू च आलाय. आज त्याच्या फ्लॅटर्र जेर्ण्याचा
र्ार आहे. त्याने पर्ू वतयारी करून ठे र्लीय. थोडे पदाथव बाहेरून
आणलेत.
आता कुठल्याही िणी येईल शाल्र्ली.
बेल र्ाजलीच. शाल्र्ली श्रीशला घेऊन आत आली.
“बाबाबाबा बाबाबाबा” श्रीशची बडबड सरू
ु झालीय. शिंतननू े त्याला
घेतला खतच्याकडून. “तू चहा घे तोपयंत याला दधू देतो. खफ्रजर्धे तझ्ु या
आर्डीची सरु ळी र्डीपण आहे.”
“ओह, ग्रेट.”
“शाल्र्ली बरे च खदर्स तुला खर्चारायचिं खर्सरतोय, तू तुझ्या
बॉसला काही उत्तर खदलस की नाही?”
“बॉस? उत्तर?”
“अग,िं खर्सरलीस की काय? लग्नाबद्दल खर्चारलिं होतिं ना तल
ु ा?
तू खर्चार करून सागिं ते म्हणाली होतीस.”
शाल्र्लीचा चेहरा गोरा र्ोरा.
“ह,िं ते?”
“ह,िं तेच.”

ती नजर टाळतेय.
“र्ी ‘नाही’ सािंखगतलिं.”
शिंतनू जर्ळ येऊन उभा आहे खतच्या.
“का?”
ती गप्प.
तो खतला आपल्या बाजल
ू ा र्ळर्तो.
“र्ला परत एक सधिं ी देशील? र्ी तो घाणेरडा, शतिं नू नाही
राखहलोय ग.िं बदललोय. तचू बदलिंर्लिं आहेस र्ला. र्ला परत
तर्ु च्यात साखर्ल करून घे.” “बाबाबाबा” श्रीश र्ागनू येऊन पाय
पकडून उभा. शिंतनू त्याला उचलनू घेतो. डोळ्यात प्रचिंड आजवर्
त्याच्या.
“तझ्ु या इच्छे खर्रूद्ध कधीच काही करणार नाही.”
शाल्र्लीचे डोळे पाणार्लेले, पण ती अशी लगेच नाही तयार
होणाराय.
“नको.”
“का पण?”

“आधी तू श्रीशला नाकारलसिं . आखण नतिं र स्नेहलबरोबर...,
आता नाही कधीच एकत्र येऊ शकत आपण.”
“स्नेहलचिं काय?”
“स्नेहलचिं काय?” सतिं ापनू शाल्र्ली ओरडली.
“हो, स्नेहलचिं काय?” शिंतनू ही ठार्पणे म्हणाला. त्याच्या
चेहऱ्यार्र गोंधळ स्र्च्छ खदसत होता.
“त्याखदर्शी रात्री तल
ु ा फोन के ला तेव्हा खतने कसा उचलला?
आखण म्हणाली, झोपलेत ते, उठर्ते, र्ग तू फोन बिंद के लास.
अग,िं काहीही काय बोलते आहेस? कधीची ही गोष्ट?
त्या खदर्शी जेव्हा र्ी तर्ु च्या अनर्ु ािंखशकतेबद्दल खर्चारायला
फोन के ला तेव्हा.
तेव्हा तर र्ी र्ीखटिंगर्ध्ये होतो. र्ाझा फोन स्नेहलकडे होता. बाहेर
आल्यार्र र्ी तझु ा कॉल पखहला आखण फोन के ला तुला.
र्ग ती असिं का म्हणाली?
हम्र् ! आता र्ाझ्या लिात येतिंय सगळिं.
काय लिात येतिंय?

र्ग शतिं ननू े खतला स्नेहलखर्र्षयी सगळिं साखिं गतल.िं शाल्र्ली, र्ी
बाकी खकतीही र्ाईट असेन, पण र्ी खोटिं नाही बोलत, र्ाखहत आहे
तल
ु ा.
शाल्र्ली खर्चारात पडली. शिंतनू खोटिं नव्हतिं बोलला कधीच.
त्याने खतला घडलेले सगळे प्रसिंगही सािंगताना तो कुठे च काही खोटिं
सािंगतोय असिं नव्हतिं र्ाटलिं.
नाही कधीच एकत्र येऊ शकत आपण तरीही.”
शिंतनचू ा चेहरा पडला.
“का नाही खर्चारणार?”
“का?”
“र्ला दोन र्ल
ु िं हर्ीत आखण र्ल
ु गी नक्की हर्ीय. र्ग र्ी बेढब
होईन.”
“र्ला र्ाफ कर शाल्र्ली र्ी ते सगळिं बोललो होतो. नालायक
र्ाणसू होतो जगायला. ससेहोलपट झाली तझु ी आखण आपल्या
बाळाची. र्ला जन्र्भर खेद राहणार त्याचा. पण र्ला एक परत सिंधी
दे. सोनिं करे न र्ी त्याचिं.”
ती भरल्या डोळ्यानिं ी पाहत राखहली. शतिं ननू े खतला आखण श्रीशला
एकदर्च जर्ळ घेतलिं.

“आ...यी आ...यी, “ श्रीश एकदर् म्हणाला.
प्रचिंड आनिंदाियावने शाल्र्लीने त्याच्याकडे खन र्ग शिंतनूकडे
पाखहले. “तो र्ला आई म्हणाला.”
“काय टाईखर्गिं आहे र्ाझ्या र्ल
ु ाचिं. आठर्डा झाला प्रयत्न
चाललेत आर्चे.” शिंतननू े र्ोठी शाबासकी खदली त्याला.
“थॅकिं य!ू थॅकिं य!ू ” शाल्र्लीचिं रडू परत सरू
ु .
“आता अश्रू नकोत शाल्र्ली. खपू झाले ना?”
खतघािंचा त्यािंचा असा कोर्ष आज पणू व झाला!!
सर्ाप्त
——- र्धू खशरगािंर्कर

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

कव्हरवर तललक करिाच पुस्िके उघडिील

ई साश्चहत्य प्रश्चतष्ठानचे हे १३ वे वर्क.
सौ. मधू श्चिरगाांवकर याांचे ईसाश्चहत्यवर हे चौथे पुस्तक.

सौ. मधू तशरगावं कर एक नामविं लेतखका आहेि. अनेक
तनयिकातलकांिनू तयांच्या कथा व इिर सातहतय प्रकातशि होि असिे.
तयांची तलखाणाची शैली प्रासातिक आहे. एखाद्या तचत्रपटाप्रमाणे
तयाच्ं या कथा उलगडि जािाि, तयाही तया तया प्रसगं ानरू
ु प रस, रंग,
स्वर, गंधासह. तयांच्या कथा गूढ असल्या िरी अंधश्रद्धा जोपासणार्या
नसिाि. उलट एक थेट आतण ठळक असा सामातजक संिश
े तयांच्या
कथािं नू तिला जािो. मतहला सक्षमीकरण हे तयाच्ं या सातहतयािील एक
अधोरे तखि मूल्य आहे.
सौ. मधू तशरगांवकरांसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवव पस्ु िके ई
सातहतयच्या माध्यमािनू जगभरािील वाचकांना तवनामल्ू य िेिाि. असे
लेखक ज्यािंना लेखन हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू कसलीही
अखभलार्षा नसते. र्राठी भार्षेच्या सदु र्ै ाने गेली दोन हजार र्र्षे कर्ीराज
नरें द्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तक
ु ारार्ािंपासनू ही परिंपरा सरू
ु आहे. अखिंड.
अजरार्र. म्हणनू तर शिंभू गणपल
ु े (नऊ पस्ु तके ), डॉ. र्रु लीधर
जार्डेकर (९ पस्ु तके ), डॉ. र्सिंत बागल
ु (तेरा पस्ु तके ), शभु ािंगी पासेबिंद
(सात पस्ु तके ), अखर्नाश नगरकर ( चार पस्ु तके ), डॉ. खस्र्ता दार्ले
(सात पस्ु तके ), डॉ. खनतीन र्ोरे (२५ पस्ु तके ), अनील र्ाकणकर (८

पस्ु तके ), अनतिं पार्सकर(चार पस्ु तके ), र्धू खशरगार्िं कर (४), अशोक
कोठारे (बारा हजार पानाचिं े र्हाभारत), श्री. खर्जय पािंढरे (ज्ञानेश्वरी
भार्ाथव), र्ोहन र्द्वण्णा (जागखतक कीतीचे र्ैज्ञाखनक), सिंगीता जोशी
(आय गझलकारा, १६ पस्ु तके ), खर्नीता देशपाडिं े (७ पस्ु तके ) उल्हास
हरी जोशी(६), निंखदनी देशर्ुख (५), डॉ. सुजाता चव्हाण (८), डॉ.
र्ृर्षाली जोशी(१६), डॉ. तनमवलकुमार फडकुले (१९), पनु म संगवी(४),
डॉ. नतं िनी धारगळकर (८), अक
ं ु श तशगं ाडे(४) असे अनेक ज्येष्ठ र्
अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई साखहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो
लोकािंपयंत खर्नार्ूल्य पोहोचर्तात.
अशा साखहत्यर्तू ीच्िं या त्यागातूनच एक खदर्स र्राठीचा साखहत्य
र्ृि जागखतक पटलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला
खात्री आहे. यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक र्ोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठातिं नू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येत आहेत. आखण या सर्ांचा
सार्खू हक स्र्र गगनाला खभडून म्हणतो आहे.

आखण ग्रथिं ोपजीखर्ये । खर्शेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट खर्जयें । होआर्े जी ।

