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रं ज ‘क’ था
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

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

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुस्िकािील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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www.esahity.com
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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लेहिके ची ओळि

सौ र्धू हशरगािंर्कर, र्य ५३र्र्षे.
पेशाने फार्ावस्युरटकल ट्रेनर आहण कन्सल्टिंट.
पिी, सासू सासरे , दोन र्ुले र् आईर्डील यािंच्यासि गेली २७ र्र्षे पुण्याि र्ास्िव्य.
पन्नासाव्या र्र्षी लेिनास सुरर्ाि के ली. लेिन करिानाचा आनिंद सर्ावि र्ित्र्ाचा आहण
र्ाचकािंची दाद िी सगळ्याि र्ोठी पार्िी असिं र्ानिे.
र्ाचिा र्ाचिाच लेिनाची सुरर्ाि झाली. जर्ळपास ३० लघुकथा, पाच दीघवकथा, अनेक
लहलि लेि, र् सध्या एका कादिंबरीचे लेिन सुरू आिे.
E mail : madhushirgaonkar@gmail.com
Mobile number: 9822208197
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रिं ज ‘क’ था
र्नोगि
आयुष्य जगिाना अनेक स्र्ृिी र्ेंदू साठर्ि जािो. रोजच्या धकाधकीि, स्र्ृिींच्या या
साठयाची आपल्याला जाणीर्िी नसिे. पण र्ग अचानक कधीिरी, कािी घडिे. धक्का लागलेल्या
र्ोिोळाप्रर्ाणे, असिंख्य स्र्ृिी, अचानक सर्ोर येऊन उभ्या राििाि आहण म्िणिाि आम्िी अशा
हर्सरून जाण्यासारख्या नािीच आिोि.
कथा हलिीि गेल.े कथा काल्पहनकच, पण प्रत्येक कथेि कोणत्या ना कोणत्या स्र्ृिीने
अलगद आपली जागा पक्की के ली. घरचे, हर्त्रर्ैहत्रणी, र्ार्बो पररर्ार (‘माझा मराठीचा बोल’ हा
लेिनाची व वाचनाची आवड असणाऱ्ांचा फे सबुक ग्रुप), र्ाझे पिी श्री अिुल हशरगार्कर,
त्यािंचा हर्त्रपररर्ार, सर्ाांनाच आर्डल्या या कथा.
र्ाझे र्ार्बो पररर्ारािील एक जेष्ठ स्नेिी, पिंढरपूरचे प्रहसद्ध शल्यहर्शारद, डॉक्टर
हर्जयकु र्ार आपटे, जे स्र्िः एक उत्तर् लेिक आिेि, िे म्िणाले “या कथािंना ‘र्धू टच’ आिे.”
त्यािंच्या या अशा र्ेगळ्या कौिुकाने र्ला िूपच हुरूप आला. आपलीिी एक शैली आिे लेिनाची
असा हर्श्वास हनर्ावण झाला.
आज त्यािल्याच कािी कथािंना ‘ रिं ज'क'था ’ या कथासिंग्रिाच्या रूपाि आपल्या सर्ोर
ठे र्िाना अत्यिंि आनिंद िोि आिे. कथासिंग्रिाला नार् काय द्यार्िं सुचि नव्िििं. र्ाझे पिी अिुल
यािंनी िा प्रश्न चुटकीसरशी सोडर्ला. याि गूढ, हर्नोदी, िर कािी िळव्या कथािी िुम्िाला
र्ाचायला हर्ळिील. िुम्िालािी या कथा हििक्याच रिं जक र्ाटिील अशी आशा आिे.
ईसाहित्यचे करार्े हििके कौिुक आहण र्ानार्े िेर्ढे आभार िे कर्ीच पडिील. ईसाहित्य चे
र्ाचक अहभप्राय नक्की देिाि िा या आधीच्या ‘प्रहिबबिंब’ या दीघवकथेच्या र्ेळचा आनिंददायी
अनुभर्, यािी कथासिंग्रिाच्या बाबिीि येईल िी िात्री आिेच.
र्धू हशरगािंर्कर
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अपवण पहत्रका

र्ाझी आजी, स्र्. हनर्वलाबाई र्झे, सार्िंिर्ाडी, हजचा
र्ाझ्या जडणघडणीि अत्यिंि र्ोलाचा र्ाटा आिे,
हिला िा कथासिंग्रि अपवण करिाना र्ला अत्यिंि आनिंद
र्ाटिो आिे, कारण प्रत्येक कथेि कोणत्या ना कोणत्या
स्र्रूपाि हिच्या व्यहक्तर्त्र्ाची झलक हर्ळिेच.
र्धू हशरगािंर्कर
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अनुक्रर्हणका
१. काि
२. िी फु लरानी
३. र्ेगळ्या र्ाटा
४. हगनिी
५. बजिंदगी के बाद भी
६. हझलू
७. सार्ी
८. गुिंिा
९. दुिरे ी
१०. काहर्नी
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While we may not be able to control
all that happens to us, we can
control what happens inside us.

Benjamin Franklin
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काि

सुकािंिा अचानक भानार्र आली. उन्ििं पार कलायला लागलेली. ‘कसिं लिाि नािी
आलिं आपल्या? इिकी कशी त्या काळ्या पाशाि हर्रघळि गेले? आिा घरी गेल्यार्र सासूबाई
किर करिील. पण अिंग कसिं, िलकिं , िलकिं , हपसागि झालिंय.’ या हर्चारासरशी िुदकन िसू
उर्टलिं हिच्या चेिऱ्यार्र. िी चटकन उठली. ओचा नीट िोचला, पदर अिंगभर लपेटून घेिला,
आहण के र्ड्याच्या घनदाट बनािून, िो धुिंद गिंध आहण हनळा थिंडार्ा सोबिीला घेऊन भरभर
घराच्या ददशेने हनघाली. चालिी अशी, की ना पार्लािंचा आर्ाज ना लुगड्याची सळसळ.
सासूबाईंचा धाकच िसा िोिा.
घरासर्ोर येऊन पाििे िर बरीच गदी. बािेरची ओर्री र्ाणसािंनी भरलेली. कोणी
बोलि नव्िििं. सगळे गिंभीर. हिच्या उराि कळ आली. ‘बापूिंचिं िर कािी बरिं र्ाईट..... छेछे, ’
हर्चारिी करर्ेना. बापू, सुकािंिाचे सासरे , अिंथरुणाला हिळलेले, दकत्येक र्र्षव! पण या जगाि
सुकािंिाला आपली र्ाटार्ी अशी िी एकर्ेर् व्यक्ती.
सुकािंिा, आईबापाहर्ना पोर, र्ार्ा र्ार्ीने त्यािंच्या अठरा हर्श्वे दारीद्र्याििी िेराव्या
र्र्षावपयांि सािंभाळली, आहण पदर येण्यापूर्ीच उजर्ून टाकली. त्याना अजून िीन र्ुली
उजर्ायच्या िोत्या स्र्ि:च्या, हिच्याच पाठोपाठच्या.
सासर िसिं यािंच्या र्ानाने श्रीर्िंिािंचिंच म्िणार्िं असिं. जर्ीन िोिी कोकणाि, थोडी
आिंब्या पोफळीची बाग, दाराि चारदोन गुरिं, घरी िायला प्यायला, दुधा िुपाला कािी कर्ी
नव्िििं. कर्ी िोिी िी फक्त र्ाणुसकीची. अफाट िार् असलेली सासू, आहण हर्ळे ल िसिं आहण
हर्ळे ल िे ओरबाडू नच घेण्याची र्ृत्ती बाळगणारा नर्रा. दकिी जन्र्ाचा बुभुहिि िोिा देर्ासच
ठार्ूक!
सासूने अिंगार्रचे दाहगने पहिल्या ददर्शीच काढू न घेिले आहण नर्ऱ्याने शरीर
ओरबाडले. पदर येण्याआधीच सगळा चक्काचूर झाला. एिादी र्ेडीच व्िायची, पण कसिं कोण
10 | P a g e

रं ज’क’था

मधू शिरगांवकर

जाणे त्या हनकराच्या िणी सुकािंिाचे र्न शरीरापासून अलग झाले. शरीर भोग भोगि राहिले,
पण र्नापयांि व्रण नािीच पोिोचू ददले हिने कधी. आहण म्िणूनच शरीर िीण झालिं िरी ओठािंर्र
हस्र्ि आहण डोळ्यािली चर्क िशीच राहिली अबाहधि. काळी पोि गळ्याि, चार काचेच्या
हिरव्या बािंगड्या आहण जुनेरी हर्ळि रािीली लज्जारिणापुरिी. पण िेज कायर् िोििं.
लग्नानिंिर र्ार्ा, उभ्या उभ्या का िोईना, र्र्षाविून एक दोनदा हर्चारपूस करायला
यायचा, येिाना ऐपिीनुसार जार्याला, हर्िीणीला अिेरिी आणायचा, पण दोघािंनीिी हजव्िारी
लागार्े अशा शब्दािंनी घोर अपर्ान के ला र्ार्ाचा, िेव्िा दारापयांि पोिोचर्ायला जाऊन
सुकािंिाने र्ार्ास सर्जार्ले, "िेरा र्र्षव पोटचा घास देऊन जगर्लेस, दोनाचे चारिी ररिीप्रर्ाणे
करून ददलेस. आिा र्ाझी काळजी नको. इथे येऊन अपर्ान करून घेण्याची गरज नािी. र्ला
कधी लागलेच कािी, िर र्ी येईन. िू पुन्िा येऊ नकोस. "ओलार्लेले डोळे पुसि, र्ार्ा गेला.
जणू र्ोठे पणाने आपली आक्कीच सर्जार्िे आिे असा भास झाला त्याला. िेव्िापासून र्ािेर सुटले
िे कायर्चेच.
आहण आिा बापूिी?
सुकािंिा र्ागील दारी गेली. ढोणीिील पाण्याने िािपाय धुऊन पदराला पुसि िळू च
घराि हशरली. र्ाजघरािून बािेर डोकार्ली. पािंढऱ्या कपड्याि देि गुिंडाळू न बािेरच्या िोलीि
जहर्नीर्र ठे र्लेला. पण िाटेर्र बापू हुिंदके देि िोिे. िशािी अर्स्थेि हिला जरा बरे र्ाटले.
र्ग कोण? नर्रा, सासू जरा दूर जहर्नीर्र फिकल र्ारून बसलेले ददसले. त्या दोघािंना िसे
पाहून हिला जरा नर्लच र्ाटले. जहर्नीर्र ठे र्लेल्या देिाचा चेिरा कािी ददसेना, हर्चारार्े
िरी कोणास?
र्ग सरळ र्ाजघराि बसून राहिली. िळू िळू सर्यीने र्न आठर्णीि रर्ले.
पहिल्या कािी रात्री अर्ानुर्ष र्ागून नर्रा कािी ददर्स नािीसा झाला आहण िी जरा
सार्रली. िळू िळू घरदार पाहू लागली. बापूिंच्या सेर्ेची न सािंगिाच सिंपूणव जबाबदारी घेिली.
िे िी शब्दानी, र्ाया, ददलासा देऊ लागले.
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एक ददर्स सासूबाई िापाने फणफणल्या आहण शेिाकडे जाण्याची हिच्यार्र र्ेळ
आली. र्ाटेकऱ्याला बरोबर घेऊन हनघाली. शेिाकडे जािाना रस्त्यािच एका बाजूला यािंच्याच
जागेि के र्ड्याचे बन लागले. पोिोचण्यापूर्ीच सुगिंध पोिोचला िोिा. त्या धुिंद गिंधाने िी र्ेडार्ून
गेली. सरळ बनाि हशरली. “धाकल्या र्ैनीनु, थय जार् नका, लािंबडो आसिा थय, ” असे र्ाटेकरी
हर्नहर्ि असिानाच िी पार आिपयांि हशरली सुद्धा. त्याचे हिच्या र्ागे जाण्याचे धाडस झाले
नािी. र्ाट पिाि, िाका देि हिथेच थािंबला.
सुकािंिा पार घोर बनाि हशरली. आहण िो ददसला हिला. हनळसर काळा,
सळसळणारा, हिच्या आसपास अिंिर रािून दफरि राहिला. एका हर्लिण ओढीने कधी िी
त्याच्या र्ागे, कधी िा हिच्या, असे दफरि राहिले. सोबिीला के र्ड्याचा धुिंद सुगिंध. बेभान
करणारा. शरीराची नस न् नस गिंधाने आहण त्याच्या ओढीने सरसरून आली. त्या ददर्शी सुकािंिा
बनािून बािेर आली िरी पण र्नाचा एक हिस्सा जणू हिथेच सोडू न आली.
आहण र्ग िे जर्ळपास रोजचेच झाले. ‘धाकली र्ैनी’ िे कािी र्ेगळिं च पाणी आिे िे
त्या र्ाटेकऱ्याच्यािी लिाि आलिं.
सगळ्याना प्रेर्ाने र्ागर्ीि, सासूच्या नकळि र्ाटेकऱ्यािंना पोटाला कर्ी पडू नये
येर्ढे धान्य र्ागे ठे र्ीि, त्यािंच्या दुिण्या िुपण्याला लागेल िी, जर्ेल िी, र्दि करि सगळ्यािंचा
आशीर्ावद घेऊ लागली. र्र्षावर्ागून र्र्षव सरि राहिली, र्नार्ाचून शरीर, नर्ऱ्यालािी नकोसे
झाले असार्े, त्रास देईना झाला, त्याने लािंब हिकडे कु ठे , म्िणे, एक बाई ठे र्ून घेिली. हिला बरे च
र्ाटले.
सकाळभर सासूच्या हशव्या िोंडी लार्ि गुपचूप कार्े उरकार्ीि, बापूिंना जेर्ायला
घालून शेिाकडे जार्े, हिथले सगळे र्ागी लार्ून सरळ बनाि हशरार्े, आहण िो, िी आहण सुगिंध
असे एकरूप व्िार्े. स्र्गव म्िणिाि िो याहून कोणिा हनराळा?
अचानक बािेरून बापूिंचा जोराि हुिंदका ऐकू आला.
बािेर येऊन पिािे िो लोक पुढच्या ियारीस लागलेल.े सासूने त्या कलेर्रास हिरर्े
लुगडे नेसर्ले, िोंडाि र्ुहुिव र्ण्याचा सोन्याचा र्णी ठे र्ला, जो िो नर्स्कार करून शेर्टचे दशवन
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घेर्ू लागला. र्ाटेकऱ्याने के र्डा सासूच्या िािाि ददला. सासूने डोक्याि र्ाळण्यासाठी कापड
चेिऱ्यार्रून बाजूला के ले, सुकािंिाचा सिंपूणव देि काळा नीळा पडला िोिा.
सुकािंिा आज दुपारी बनाि हशरली न हशरली िोच िो रोज लािंबून प्रेर्ाराधन करणारा
सरळ सर्ोर र्ाट अडर्ून थािंबला. पाििा पाििा सुकािंिाच्या शरीराला त्याने घट्ट हर्ळिा घािला
आहण सुकािंिाच्या र्ानेला प्रेर्दिंश के ला. सुकािंिा के र्ड्याच्या सुगिंधाि, हर्रघळि, हर्रघळि गेली.
परर्ोच्च सुिाच्या, परर्बबिंदप
ू यांि पोिोचली. सुकािंिाने "काि" टाकली.
पण र्नाची सर्य गेली नािी. सर्यीने र्न घरी पोिोचले आहण र्ृि शरीर पोिोचर्ले
गेले.
बापूिंनी टािो फोडला, "अशी कशी गो र्ज एकट्यास सोडू न गेलीस पोरी? "
सुकािंिा झटकन पुढे झाली, बापूिंना म्िणाली, “अशी कशी सोडू न जाईन िुम्िास एकटे,
चला, धरा र्ाझा िाि, हनघायची र्ेळ के व्िाच टळू न गेली.”
बापूिंची र्ान अलगद कलिंडली!
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िी फु लरानी

आता िरं मंजी आसल््ा िाजगीतल््ा गोष्टी चव्हाट्यावर मांडू न्हाई म्हना, पन तुमी
सगळं आपलेच म्हना्चे तर म्हनलं सांगतूच मनचं.
तेचं आसं जालं बगा, न्हेमीपरमानं आ्नं नाश्त््ाला बडशवल््ा भाकऱ्ा, शन मी समूर
बसून हानल््ा, ल् ना् उगा चारपाच, बरुबर झुनका, ठ्येचा, बुक्कीनं फोडल््ाला कांदा, िेंगाची
चटनी, आसं झकास लागत व्हतं म्हनता्. पर आला की बा तवर, शन लागला वरडा् उगा
फु काचा. का्तर म्हनं “इसाचा जालास पर काडीची आक्कल ना्, िा्ाला काळ न् भुईला भार,
बकासुराची आवलाद”!
मंग म््ा बी म्हनलो का “मंजी तुमी बकासूर म्हनाचं” आसला िवळला का ना्
बा, तेवर फोडनी म्हनून का का्, आ् हासली माज््ा बोलन््ावर, आंग मंग आसा
शपसाटला, आसा शपसाटला म्हनता् बा, का हातातला बांबूच फे कू न हानला मला.
आता शथतं थांबन््ात का् राम न्हा् आसं वळकू न म््ा ताटावरून उटू न जो सटाकलो
तो पार श्त्ेताच््ा पारावरच ्ेऊन ट्येकलो. पा् लावून पळू न पार दमछाक जालली. पसारलो
मंग शथतच पारावर. जरा ्ेळानं का्तर वाजलं म्हनून बशगतलं तर ह्यी फु लरानी ददसली न्हवं
का्. फु लाफु लांचा वर झगा, िाली तंग लेंगा, फु लाफु लाची वडनी, के सं आंगाश्तिी लांब लांब
िांद्यावर सोडलंली, व्हटांना लाली लावलंली, िेम ््ा शिणुमातल््ा नटीवानी ददसून राह्यलंली.
म््ा आसा तट्कन उटू न बसलो न्हवं का्. म्हनलं का् सपान शबपान पडा् लागलं का का्
आपल््ाला. बा ला कळालं तर बडशवत बडशवत गावाभाईरच सोडू न ्ा्ाचा ््ो. पन बगतो तो
सपान शबपान का् न्हा् वो राव. शचमकु टा घ््ेतला तो दुकला की वो जोरानिान. बगा्लो तर
ही फु लरानी शनगाली की रानात, वर हासून हासून बगा् लागलंली माज््ा तोंडाकडं.
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आता कालचीच गोष्ट सांगतो तुमास्नी. ््ो गणप््ा शन मार््ा भ््ेटले रातच््ाला
चावडीवर. का्तरी गुचूगुचू बोला् लागलेलं कानगोष्टी के ल््ागत. म््ा म्हनलं “मलाबी घ््ा की
रं तुमच््ात गप्पा ठोका्ला.” तर का्बा् सांगून राह्यले न्हवं का्. “म्हनं कोनी पोरगी
तुमच््ाकडं बगून हासली आन् रानात, श्त्ेतात शिरली तर वळका्चं का ही पटनार.”
“आरं शतच््ा... मंग रं ? “
“आरं मंग का् मदाक! जा्चं आपून बी रानात. शन मंग जसं जमल तसं चार िबुद
बोला्चं. मंग ती बी बोलती हासून लाजून, मंग जरा अजून फु डं..
च््ा मारी टोपी, आसं आसत् व्ह्? आमाला दोनच पोरी म्हाईत गावात. ्ेक
सारकी िेण््ा थापत बसल््ाली चंपी, शजचं श्त्ान गोळा करती, ््ा मारक््ा म्हिीचं गूण शहच््ा
आंगात. जरा नजर वर करून बगा्ची सो् न्हा् राव, चुकून कदी बगश्त्ाल तर ््ा मारक््ा
म्हिीवानीच ्ेती् न्हवं का् आंगावर.
“घालू का् श्त्ान तोंडात? आ्ा भनी न्हाईत व्ह् रं मुडद्या” म्हनत.
आशन दुसरी मंदी. शतचा बा शन मोटा भाव मंजी कदकनकाळाचं आवतार. जरा कोन
मंदीकडं मान वर करून बगतो् आसं वाटलं तर मान मुरगाळू न ठठवतील हातात.

पन आज आपलं निीब ल् जोरात. ही नटीवानी फु लरानी माज््ा तोंडाकडं बगत
बगत हासत हासत रानाकडं चाललंली. मंजी लाटरीच की वो लागली. मंग गणप््ा मार््ा चं
नाव घेतलं, दोन शथतच जोर बैटका काडल््ा, न् शनगालो आपन बी रानाकडं.
जाऊन बगतो तर का्, ही फु लरानी गवताच््ा गंजीवर ही आश्तिी मरम््ेड का का्
म्हन््ात तिी आडवी पसारलेली. के सं वाऱ्ावर उडा्लीत. वडनी वाऱ्ावर उडा्ली्. शहतं
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आमचं काळीज वाऱ्ावर उडू न राह्यलं ना राव! ्ेका हातात मोबा्ल शघवून िेल्फी काडा्ली.
आता गवताची गंजी आतून गवत काडू न काडू न पार पोकळ जालंली, पर फु लरानीला सांगावं
कसं? उगा पडली शबडली म्हंजी फु लरानीची लंगडी रानी व्हा्ा दकतीसा ्ेळ लागतू् सांगा.
पन मंग शतनंच मान ्ेळावून पाह्यलं न्हवं का् आशन म्हनली “हात द्येता का् जरा? मला बा्
उं चावरून शभती वाटते.” आता दुसरं शतसरं कोन आसतं, तर ््ेला चार श्त्ा हासडू न बोललो
आसतो का “भ््ा वाटत् तर चडा् कोनी सांशगतलं व्हतं रं xxxx ? डोकं ग्हान ठठवलं व्हतंस
का्?” पर फु लरानीला आसं कसं बोलनार?
मंग ग््ेलो जवळ, आन् क््ेला फु डं हात तर ही, ल्हान प्वार कड्यावर घ््े म्हनताना
जसं दोनीबी हात करत् तसं दोनीबी हात फु डं करून राह्यली. च््ा मारी टोपी! आता रं ? मंग
परत गणप््ा मार््ाचं नाव शघतलं आन क््ेले मी बी दोनी हात फु डं तर भसकन् मारली की उडी
हात धरून. आता पोकळ गंजी किाला ऱहाईल हुभी ? मंग म््ा िाली, फु लरानी माज््ावर, आन्
गंजी आमच््ा दोगांवर आसं का्तर भलतंच घडलं ना राव. भाईर ्ेता ्ेता नाकी नव आले
न्हवं का्. पन आंगात आिा इजा चशमकल््ा, आिा इजा चशमकल््ा म्हनता् का आरारारारा!
का् बोलाची सवडंच ऱहा्ली न्हा् राव. मंग “सारी सारी सारी हं “ आसं का्बा् म्हनत उटली
बा् आन् मंग मी बी उटलो. फु लरानी परत ्ेकदा ग्वाड हासली. “अय््ा दकती छान हा्े तुमचं
श्त्ेत” म्हनली. मंग म््ा बी हासलो. चार िबुद म््ा बोललो, चार ती बोलली, नाव गाव इचारून
जाली. आज िऱहाच््ा गावी जानार, तर उद्या ्ेता का म्हनली. आन् आस्सं ग्वाड हासली बगा,
का माज््ा काळजाचं जालं पानी पानी. मी शथतंच ऱहाते म्हनली. िऱहात. उद्या भेटू म्हनली. मंग
म्हनली मोबा्ल नं द्या मी फोन करन म्हनली.
जालं, घरला आलो तो हवेत उडतंच की राव. आ् म्हनली का “का् जालं? “म््ा
बोललो “का उं द्याच््ाला िऱहात जानार आपून. शथतच कामधंद्याचं बगनार. बा ला सांग म्हना
का् नगं उगा तेचा रुबाब. आस्सा पैका कशमवतो बग, तुला रानीवानीच ठठवतो सा म्ह्न््ात.”
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आ् ला गह्यवरच आला बगा. लागलीच म्हवरीच््ा डब््ात लशपवलेले दोन हज्जार रुपे ददले
काडू न. म्हनली बा ्ाच््ा आत दे ठठवून. म््ा बी दोन कापडं भरली शपिवीत, आ्नं ददलेला
पैका बी ठठवला. फाटंलाच शनगलो. श्तटॅंडला आलो तर गाडी हुबीच व्हती. बसलो. आता फकस्त
फु लरानी भ््ेटली का जालं. शतचंच सपान बगत झोपलो गाडीत. जाग आली िऱहाच््ा आवाजानं.
आगागागा! का् ती गदी का का् म्हनाची? आमच््ा श्त्ेतात ्ेक डाव नागोबा ददसला व्हता
तवा दोन तीन वारुळं फोडली व्हती ््ेला सोदा्ा. तवा जिा मुंग््ा भाईर पडल््ा व्ह््ा झुंडीनं
तेचीच की वो आटवन जाली. श्तटॅंडात गाडी आली शन समदी मानसं शबगी शबगी उतारली. कं डाक्टर
वराडला का “पावनं उतरता् का जा्च् म्हागारी” तवा ध््ेनात आलं का आपल््ाला बी
उतरा्चं हा्े. मंग उतारलो. शथतच ्ेका बाकड्यावं बसून, आ्नं बांदन
ू ददलंली भाकर िाल्ली,
पानी कु टं ददसत् बगा् लागलो तर मोबा्ल वाजलाच की “दोनिे शिडक््ा नविे दारं ..... “
बटनाचं नरडं दाबून कानािी लावला तर पल््ाड व्हती फु लरानी. ग्वाड आवाजात म्हनली का
“पोचला का तुमी?” आस्सं फु लून आलं बगा मनात ््ो शनसता आवाज ऐकू न. म्हनलं “व्ह्.
आताच पोचलो.” मंग म्हनली “वेलकम आमच््ा िऱहात. शथतच थांबा मी माज््ा काही मैतरांना
शघऊन ्ेते मंग आपन जेवा् जावू. ््ेना तुमाला भेटा्च्” म्हनली. आरं शतच््ा िऱहात ऐकाव
ते नवलच राव. आ् बा च््ा आदी मैतरमंडळी ! मंग शथतच बसलो वाट बगत. ल् वाडू ळ जाला
तवा आली समदी. पोरं पोरी दोगंबी प््ांटी आन् िटाकत. पन फु लरानी व्हती फु लाफु लाच््ा झ्गग््ात
आन् तंग ल््ेंग््ात. सगळी बसली फटफटीवर. फु लरानी म्हनली “बसा माज््ा मागं.” ढांग टाकू न
बसलो िरा, पन िरं सांगतो ल् भ््ा वाटू न ऱहा्लं मला. शनगली आमची वरात जेवा्ा. जरा
गाडी फु डं ग््ेली न् का् उडाली न्हवं का् माजी टोपी. म््ा वरडा् लागलो “माजी टोपी टोपी”
तर फु लरानीसकट समदी िी िी िी करून हासली. आपल््ाला का् आवडलं ना् ते. पन
सांगनार कोनाला. मंग पोचलो ्ेकदाचे शबना टोपीचच हाठटलात. मंग कु नी का् कु नी का्
मागवलं. समदं ववंग्रजीत शलवल््ालं. मंग ्ेका नावावर ब्वाट ददलं ठठवून ््ा पोऱ्ासमूर. ्ेक
डाव माज््ा तोंडाकडं पा्लं ््ानं, मंग फु लरानीनं िून के ली तसा मान हालवून ग््ेला बेना.
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‘शहचा लईच वट ददसतो् शहतं’ मी मनात म्हनलो. मंग फु लरानी हुबी ऱहा्ली नी बोलली का
“गाईज!” म््ा पट्कन हुटून हुबा ऱहा्लो का “कु ट्त गाई?” समदी दफदी दफदी हासली.फु लरानीनं
हाताला धरून बशिवलं िाली. का् सुदरलंच न्हाई. मंग म्हनली “हा माजा, गावचा, िास शमत्र
िंकर, आपल््ा समद्यास्नी भेटा्ा आला् आशन आपल््ा समद्यास्नी पाटी द्येनार हा्े.” मंग शतनं
समद्यांकडं बगून डोळा घातला. मी म्हनलं ‘बरं जालं आ्े ते पैकं ददलस न्हा्तर फसगत व्हती
ठरलेली. फु लरानी आपल््ाला िास शमत्तर म्हनली व्हती. “चांदी जाली तुजी िंकऱ्ा लेका, “
आसं म्हननार गनप््ा शन मार््ा भेटतील तवा.’ मंग समद्यांनी टाळ््ा वाशजवल््ा. माजं हात
हातात शघवून “गलाड टू मीट” आसं का्बा् बोलले. मी बी तोंडावर हसू शघवून ऱहा्लो. मंग
समद्यांच््ा फु ड्यात ््ा मगाच््ा पोऱ्ानं का् का् आनून ठठवा्ा सुरवात के ली. जो तो िा्ाला
लागला. आपल््ावानी न्हा् राव, का समद्यास्नी शमळस्तोवर थांबाचं, मंग ‘पुंडशलक वरदे हारी
शवट्टल म्हनाचं, मंग ्ेकामेकाला आग्रीव करून, करून, िा्ा घालाचं, तसं का् न्हाईच राव शहतं.
फु लरानी मात्तर थांबली व्हती. शतलाबी का् शमळालं न्हवतं आजून. मंग ््ा हाठटलची चार पोरं
्ेक भली मोटी अन्नानं भरल््ाली थाळी शघवून आली नी ठठवली की माज््ाफु डं. थाळी कसली
वो, बकासुराचीच थाळी म्हना की. समद्यांनी पटापटा फोटू काडले. (शहतंबी हाश्त म्हनं ्ेक दोन
तुमास्नी बगा्ा. ) म््ा बगतंच ऱहा्लो. आता आपून बैटदकला धा बारा भाकऱ्ा हादडतूच म्हना.
ह्ये पन िानं का् आवगड न्हवं, पन पोळ््ाला बैलाच््ा समूर कसं ह्ये ्ेवडालं घाल््ात, न् मंग
बगत बस््ात तसं वाटून ऱहा्लं ना राव.
फु लरानीला इचारावं म्हनून बशगतलं तर ती पळत ग््ेली दरवाजात आशन
शिणुमातल््ा हीरोवानी ्ेकजण आत आला तर पडली ््ेच््ा गळ््ात. माजं तर आवसानच
गळालं. मंग म्हनलं भाव शबव आसल. मंग माजाजवळ ्ीऊन म्हनली का िंकर “ह्ये महेि माजा
व्हनारा नवरा.” तोंडातला घास कडू कडू जाला माज््ा.
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तवर समदीच उटली. फु लरानी म्हनली िंकर “थांक ्ू फार पाटी. आम्ही शनगतो. तू
जेव हां शनवांत. मंग शबल दे आशन ठरक्षा करून जा श्तटॅंडवर. सोड््ाल तुला. आमाला उिीर व्हा्
लागला्.”
मंग मी बी संशपवलच समदं जेवन. समद्यांचं शमळू न पैकं जालं १९४० रुपे म्हनं.
आगागागा! का् म्हागाई म्हनाची का का्! प्वाट फु टस्तोवर िाल्लंलं पर शवलाजच न्हवता.
शनगलो चालत, इचारत, इचारत, श्तटॅंडवर आलो. तीस रुपेचं शतदकट शघऊन बसलो गाडीत.
भरल््ा पोटावर आली सुस्ती शन मंग सपान. फु लरानी सांगत व्हती “ह्यो िंकर माजा व्हनारा
नवरा. महेि सावकाि जेव आन् शबल भर ठरक्षा करून घरला जा.”
काचकन ब्रेक मारला डा्वर नं. ््ोच कं डक्टर परत वराडला “पावनं का् इचार?
जाता् घरला का ्ेता् परत िऱहाला?” म््ा पाट्कन उतरलो न् का्.
तर मंडळी तुमाला म्हनून सांगतो पोरगी हासली तर समजा का धोका! फु डं जाव नगा!
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र्ेगळ्या र्ाटा

रोजच््ासारिे शनशलमा राजीव दफरा्ला बाहेर पडतात. तीच वाट नेहमीची.
गेटमधून एकत्र बाहेर पडतात पण काही शमशनटातच दोघांमधे अंतर पडा्ला लागतं. दकतीही
प्र्त्न के ला तरी शनलीमा ते अंतर कमी करू िकत नाही. पार दमछाक होते शतची. िेवटी ती
प्र्त्न सोडू न देत.े करूण हसू उमटतं शतच््ा चेहऱे ्ावर. चालत राहाते पण. रोजच््ासारिी
सव्ीने. अंतर रािून. चालण््ात पडलेलं अंतर मह्वाचं नसतं, पण मनांमधे पडलेलं अंतर शतला
शवषण्ण करतं. के व्हा आशण कसं पडत गेलं हे अंतर? कु ठे चुकलं सशमकरण? डावी बाजू चुकली की
उजवी? कोण ठरवणार?
“शमसदफटस् आहेत दोघे एकमेकांना!” ्ांचं प्रेमप्रकरण चालू होतं तेव्हा कोणीतरी
मैत्रीणीजवळ मारलेला िेरा अचानक आठवतो. काट्यासारिा िस्सकन मनात रुततो. िरं च
होतो का शमसदफटस्? हो म्हणजे आवडी शनवडी नव्ह््ाच कधी सारख््ा. ना जेवणािाण््ात,
ना शवचारात. पण तेव्हा ्ा वेगळ््ा शवचारांचीच तर भुरळ होती पडलेली मनावर. एकमेकांना
आवडेल ते, स्वत:च््ा मनाशवरुद्ध करण््ात एक निा होता. चुरिीने, हौसेन,े एकमेकांसाठी
करा्चो आपण.
मग मुलं झाली. आपण पार गुंतूनच गेलो ््ांच््ात. प्राथशमकता बदलली आपली.
तेव्हा ‘तो’ एकटा पडला का? का पण? मुलांवर जीव टाका्चा अगदी. ती ही बाबा बाबा करत
शचकटा्ची ््ाला. पण तेव्हा एक बारीक तेढ आली असावी ््ाच््ा मनात, की आता शहला मुलं
मह्वाची झाली. राजीवचा तापट स्वभाव, जो आधी कधी, एवढा नव्हता जाणवला, तो प्रकषाकने
जाणवा्ला लागला. एिाद्या गोष्टीत मत ददलं, तर “तुला का् कळत्? तू गप्प बस, ” असं
आशण बरं च अपमानकारक तो बोलला, त्तेव्हा प्रथमच जाणवला आपल््ा ना््ातला आदराचा
अभाव. हादरलो िरं तर आपण. पण रागाच््ा भरात बोलतो काहीही, नंतर क्षमाही मागतो
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मनापासून, असा शवचार करून सोडू न देत गेलो आपण. चुका्ला शतथूनच सुरवात झाली का?
हो कदाशचत. मग कधी शतच््ा वागण््ावर टीकाटीप्पणी, कधी शतच््ा घरच््ांवर. मनातलं काही
बोला्ला जावं, तर लगेच जजमेंट देणार की हे कसं चूकच आहे. हळू हळू शतची भुशमका फक्त
श्रो््ाची झाली. बोला्ची इच्छाच गेली.
शनशलमाचं लक्ष जातं पुढ,े वाट वळलेली असते. राजीव बराच पुढे शनघून गेलेला
असतो. ती सरळ रस्््ाकडेच््ा बाकावर बसते. तेवढ्यात तो मागे वळू न पाहातो. शहला बसलेली
पाहून चेहरा त्राशसक होतो ््ाचा प्रचंड. कपाळ, आठ्यांनी भरलेलं, इतक््ा दुरूनही जाणवतं
शतला. पण नेहमीप्रमाणे ती घाई घाईने उठू न शनघत नाही. बसून राहते तिीच. नाईलाजाने तो
हाताने ‘का्’ असं शवचारतो. ती ‘जा पुढे मी इथेच बसते’ असं िुणेनेच सांगते. ््ाच््ा
चेहऱे ्ावरचा राग इथूनही जाणवतो शतला. नकोिी वाटते ती धग आज. हल्ली बरं च काही नकोसं
झाल् आपल््ाला. शतच््ा लक्षात ्ेतं.
मुलं आपापल््ा मागाकने गेल््ापासून ््ाचा स्वभाव ददवसेंददवस अशधक त्राशसक होत
चालला्. बाहेर पडलं, की सतत ््ाला िड्डे, ट्रॅदफक, वर आलेले ड्रेन कव्हसक, वेडीवाकडी गाड्या
चालवणारी मुलं, रस्््ात मधेच उभे राहून गप्पा मारणारे पेन्िनर, अिा बऱ्ाच गोष्टींचा त्रास
होतो. मग तो सतत ््ावरच बोलत, तक्रार करत राहतो. शतला वाटतं, किाला एवढा त्रागा
करा्चा? काहीच चांगलं, आनंददा्क का नाही ददसत ्ाला? पुवी नव्हता हा असा. उ्साही
होता. पण हल्ली हे सारिं असंच.
शहच््ावरही सारिं डाफरणं सुरूच. दकतीही, आशण कसंही के लं तरी ते पुरेसं चांगलं
नसतच कधी, हे शतला लक्षात ्ा्लाही फार वषक गेली. मग मात्र शतने आटाशपटा करणं सोडू न
ददल् हल्ली. आत्ता ्ा बाकावर बसल््ा बसल््ा शनशलमा ला अचानक स्पष्ट जाणवत् की
काहीच नाही उरलेलं आता दोघांना हवसं. के वळ सव्ीने, मुलांच््ा शवचाराने, समाजामुळे एकत्र
राहतो् आपण. सव्ीनेच दफरा्ला शनघतो बरोबरीने. वाटही एकच असते, पण मागक
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शनरशनराळे . संवाद उरलाच नाही् काही. एक एक दरवाजा बंद होत गेला् नकळत. तो ही
दोन्ही बाजूंनी. शनशलमाला आता प्र्त्नही करावासा वाटत नाही. ऋणानुबंध संपत आले का
आपले? दकती परके झालो् आपण एकमेकांना. तरीही गरगर दफरत राहतो समांतर अंतर ठे वत.
वाढवावं का हे अंतर, इतकं वाढवावं की ते मोकळं करे ल दोघांनाही? ््ाचीही तीच
गरज असेल कदाशचत? कळत नसेल, कळलं तरी बोलणार नाही तो असं काही.
ती बाकावरून उठते, आशण सावकाि चालत शनघते शवरुद्ध ददिेने. वेगळ््ा वाटेवर.
शतच पडणारं प्र््ेक पाऊल शतला मुक्त करत जातं. आशण ््ाला? ते तोच सांगू िके ल, पण तो
सांगणार नाही, माहीत आहे शनशलमाला. पण कदाशचत बदललेली वाट ््ालाही हवीच असेल.
शनशलमा स्वत:चं समाधान करून घेत.े

राजीव ला लक्षात ्ेतं शनशलमा बरीच मागे राशहली. हे ही रोजचच. तो वळतो, पण
नेहमीसारिी धापा टाकत ती मागून ्ेताना ददसत नाही. आता कु ठे थांबली? भेटलं असेल
कोणीतरी, टाळू न पटकन पुढे ्ा्चं जमतच नाही शहला.
दफरण््ाचे आता वाजले बारा. शततक््ात ््ाला ती बाकावर बसलेली ददसते.
शनशलमाला मधेच बसलेली पाहून ््ाच््ा कपाळावर आठ्यांचं जाळं पसरतं. दकती
आळिीपणा हा! दफरा्ला बाहेर पडा्चं तर कसं उ्साहाने, भरभर चालावं, तर व्या्ाम
होणार. असं रडत िडत, जीवावर आल््ासारिं पा् ओढत चालण््ात कसली आली् मजा?
शहलाच िरी गरज आहे दफरण््ाची. माहेरहून डा्बेटीस शमळाला् आंदण. काळजी नाही घेतली
तर कसं चालेल? मनातल््ा शवचारांचे पडसाद चेहऱ्ावर उमटतातच. तो िुणेनेच शवचारतो
‘का् झालं? ‘ पण ती आज लगबगीने उठत नाही. ‘तू जा पुढे मी बसते’ अिी िूण करते. हे
नेहमीपेक्षा वेगळं असतं. इतर वेळी ्ाने मागे वळू न पाशहलं की शहची संथ चाल थोडी का होईना
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गती घेत,े बसली असेल, तर उठू न चालू लागते. शतथूनही शतच््ा चेहऱ्ावरची वेदना ददसते
््ाला. का् झालं्? बरं नाही वाटत का शहला? पण तो पुढे चालत राहतो, शवचारांच््ा वेगानेच.
मी फार डाफरतो का शतच््ावर? बोलत नाही ती काही, पण अशलकडे चेहरा कडवट
होतो शतचा. बराच वेळ मग गप्प बसते. हल्ली गप्पच असते िरं म्हणजे. पूवी किी सतत
शचवशचवत असा्ची आपल््ा आसपास. आवडा्चं ते आपल््ाला. हळू हळू कमी होत गेल.ं कसं
आशण कधी ते काही कळलंच नाही.
मुलं मोठी होत होती तेव्हा भरपूर कष्ट घेतले शतने, एकहाती सगळं सांभाळलं, मुलांचे
अभ््ास, िाणं शपणं, घरातल््ा थोरांची सेवासुश्रूषा, पै पाहुणा, सगळं च. आपण पैसे कमावण््ात,
नाव कमावण््ात व्यस्त होतो तेव्हा. आपल््ा मानाने बुद्धीमत्तेत कमी आहे जरा. स्माटक म्हणावी
अिी नाहीच. हळू हळू हे लक्षात ्ेत गेल.ं गप्पा रं गल््ा नाहीत मग कधी. आपले शवष् शनराळे
झाले. शतचे शवष्... का् होते िरे शतचे शवष्? तो चमकतो. आठवतच नाही आपल््ाला, का्
आवडतं शतला? ‘दकती बालीि आवडी आहेत तुझ्ग्ा’ असं म्हणाल््ावर शहरमुसली होती िरी मागे
एकदोनदा.
कधी कधी, फालतु चुका करते, नी बोलणी िाते. सगळे फसवतात शहला. कामगार
बा्काही. पण स्माटक नव्हती, म्हणूनच घरी बसली, आपल््ा आईवशडलांचं कसं होईल ही वचंता
नाही वाटली कधी आपल््ाला. राजीव परत मागे वळू न पाहतो. शनशलमा ददसत नाही कु ठे च.
बाकावरही नसते बसलेली. ‘अरे गेली कु ठे ही?’ तो उलटपावली परत दफरतो. नकळत ््ाचा
चालण््ाचा वेग वाढतो. ‘बरं वाटेना म्हणून घरी गेली का? मगािीच परत दफरा्ला हवं होतं
आपण. छे!’ तो घराच््ा वाटेवर ्ेतो. शनशलमा शतथेही ददसत नाही ््ाला.
अरे , ‘गेली कु ठे ही? एवढ्या लवकर घरी पोहोचणं िक््च नाही ही.’ ््ाची
काळजीची िोधक नजर सगळीकडे सरसर दफरते. लांब शतकडे शवरुद्ध ददिेला शनशलमा एका
बुचाच््ा झाडािाली बसून फु लं वेचताना ददसते.
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राजीवचा पारा क्षणात चढतो. ‘वेडी आहे का ही? सांगून जाता ्ेत नाही? आशण
इतक््ा दूर आली, तर नेहमीच््ा रस्््ावर ्ा्ला का् झालेलं भराभर?’ तो तावातावाने
शनघतो, ओरडण््ाच््ा त्ारीने, आशण अचानक ब्रेक लागावा तसा थबकतो.
“रोज का् रे ््ाच ््ा वाटेने जा्चं? आज वेगळ््ा वाटेने जाऊ्ा ना. शतकडे जाऊ
चल. रातराणी आशण मधुमालतीचा दकती छान सुगंध दरवळतो शतथे.”
“छे, छे, ््ा रस्््ावर जराही चढउतार नाहीत. काही व्या्ाम होत नाही.
नेहमीच््ाच रस्््ाने जाऊ.” पुवी कधीतरी झालेला संवाद आठवतो ््ाला.
ह्या अिाच दकतीतरी वेगळ््ा वाटा आपल््ासाठी शतने ईच्छा असूनही सोडू न ददल््ा.
आपल््ा वाटा शनशित फा्देिीर, अशधक ्ोग्् हो््ा ्ात िंकाच नाही. पण शतच््ा मनातल््ा
वाटा नव्ह््ा ््ा.
राजीव सावकाि मागून जातो, ओंजळभर फु लं गोळा करतो, शन शतच््ा समोर धरतो.
शनशलमा चमकू न पाहाते. पटकन सव्ीने उठू पाहते. मग परत बसते िाली. काहीिा शनकराने.
तो शतला न््ाहाळत िेजारच््ा कट्ट्यावर बसतो. चालू दे तुझं सावकाि, तोप्ंत मी राशहलेलं
प्राणा्ाम करतो, ्ा इथे बसून. मग जाऊ बरोबर परत, तुझ्ग्ा वाटेने.
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हगनिी

एकदा एक अजब र्ाणूस भेटला. पाठर्ोरा पाहूनिी अगदी फाटकी आसार्ी ददसि
िोिी. बसलािी िोिा अशा हर्हचत्र जागी. टेकडीर्रच्या िाणीच्या पात्रािल्या कोरड्या र्ाळू ि.

र्ी र्रूनच पाहिलिं. शुक शुक के लिं. का के लिं? कोण जाणे? के लिं िरिं . त्यानेिी र्ळू न
पाहिलिं. िाि करून िाली बोलार्लिं त्याने र्ला. र्ी िी गेले िुळ्यासारिी. चढणार कशी र्र
परि, कािी हर्चार नको? पण गेले िर िरी.र्ाळू िले बारीक बारीक िडे घेऊन र्ोजि िोिा.

म्िटलिं “काय करिोयस िे?

म्िणाला बजिंदगी हगनिोय.

म्िटलिं “काय? कोणाची?

म्िणाला “सर्द्यािंची”
“िुझी र्ोजलीस का ? बजिंदगी?”
िर म्िणाला, “न्िाय त्या चौकशा नगि, िुजी िर्ीय काय र्ोजून?”
“कशी र्ोजणार?”
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“परि िेच! सािंगलिं ना चौकशा नगि“
म्िटलिं “काय करू र्ोजून?”
“िािं ह्यो बराबर सर्ाल! पन र्ोजल्याहबगर कळनार कसिं, काय करायचिं िे?”
र्ी िी र्ग िट्टालाच पेटले. म्िटलिं “असिं नािी, आधी सािंग, कशी र्ोजणार, आधी दकिी
जणािंची र्ोजलीस? र्ग ठरर्िे.”
िसला, जोरजोराि. त्याच्या फाटक्या व्यक्तीर्त्र्ाला न शोभणारिं .
“का िसलास?”

म्िणाला “ह्योच त्यो येडप
े ना! आधी िुळ्यार्ानी या घळीि उिरायचिं, आपल्या
कु र्िीचा इचार न करिा, आनी आिा पुरिी र्ाज्यार्र अर्लिंबून िाईस इथून भायेर हनगायला
िर िुझ्या अटी कसल्या रठर्िी र्ाझ्या सार्ने ? येडी औरि!

र्ी उिरले कु ठू न हन कशी, िे च कळे ना. शेर्टची उडी जरा जास्िच उिं चार्रून र्ारली
िोिी िरी सपाट कड्यार्रून. र्र चढायचिं िर कोणी िाि द्यायला लागणार.
‘ििं, असिं झालय का? आिा याला जरा गोडीनेच िािाळायला िर्य.’र्नाि म्िटलिं.

“र्ला बनर्ायचा प्लॅन काय करिी गिं र्ुिावसारिी? बजिंदगी हगननी िै की निी? न्िाय
म्िन र्र जायचा रास्िा ददिािा िुरिंि! िो हिरसटासारिा ओरडला.
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‘याला कसिं कळलिं? र्ी र्नाि बोलले!’

“परि त्येच, ए बाय लर्कर िो, न्िाय बोल हन र्ला र्ोकळा कर. उगा जालिं इनू नगस
र्नाि. अडानी कु टची!

र्ी जळफळि हर्चारािच अजूनिी.

‘न्िाय’ म्िनर्ना ना? र्ाटलच व्िििं! र्िंग घे र्ोजून! का? हिम्र्ि न्िाय िोि?”

“र्ोजशील म्िणजे नक्की काय र्ोजशील?”

आिा र्ात्र उठलाच जागेर्रून िो.
“धिंद्याच्या टायर्ाला िोटी नाय करायची िािं. र्ी बोलार्ली का िुला इधर? िुच ददला
ना आर्ाज?”

“अरे िो, पण नीट कळल्याहशर्ाय सौदा करणार कसा ना?” र्ी जरा नरर्ाईने म्िटलिं.

“घ्या! काय येक येक नग भेटिाि. एकिर हिच्यापायी र्ाजी हगनिी चुकली. र्र येळ
िािेय भोचक बाई! पण आिा नाय सोडणार. आिा घ्यायचीच र्ोजून बजिंदगी!”
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त्याचिं र्ोजणिं झालिं सुरू परि.
“िू र्ोजिोयस आिािी? र्ाझ्याशी बोलि बोलि? “
“आरिं हिच्या? आगिं बये, ह्ये अििंड कार् न्िाय काय? थािंबिा कसिं यील?”

“म्िणजे? “

“ये, अडानी, हसकली सर्रली ददसिीय पर िाईस लयच अडाणी! ििं, साट हन पाच! “

“कोणाचे?” र्ी िादरलेली.

“िुझे न्िाईि”

“हुश्श्य!

“िुझे र्ोजू? “

“छे छे, भलििंच. र्ािीि झालिं िर सिंपलिंच की रे सगळिं .”
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“आहण न्िाई र्ोजले िर सिंपायचे ऱ्िािील काय? हगनिी िो चलिी िी रिेगी ना ?”

“र्ग आिा? “

“आिा काय? गीनू के निी?”

“निीं निीं हबलकु ल निीं!! “र्ी भराभर र्ाट शोधि हनघाले.

िो र्ाझ्या र्ागेर्ागे.

“अरे , गीन लो, गीन लो, ऐसा र्ौका बार बार निीं आयेगा.”

“नको रे , सोड र्ाझी र्ाट. जाऊ दे र्ला.” र्ी घायकु िीला येि पुटपुटले.

िदािदा िसला र्ग.
चढू न जािा येईल अशा रस्त्याकडे बोट करि िसि िसि बोलला, “र्ै िो गीनूिंगािी!!
िुला िर्य की नकोय कोन इचारिय व्िय?

29 | P a g e

रं ज’क’था

मधू शिरगांवकर

र्ी त्यािणी र्ळले हन फसले, र्ोिाि पडले, ! त्याने र्ग एक फाट्कन आकडा फे कला
िोंडार्र.
बस, िेव्िापासून आयुष्याचा प्रर्ाि र्ािि चाललाय, र्ी र्ात्र काठार्र कोरडी फक्त
र्ोजिेय, र्ाट पािि त्या आकड्याची.
“शुक शुक, ओ बाई, ” कोणी िरी िाक र्ारली, र्र पािीलिं िर एक िरूण र्ुलगा. र्ी
बोलार्लिं िाि करून.
“काय करिाय?”
“आयुष्य र्ोजिेय”
“कोणाचिं?”
“ज्याला र्ोजून िर्य त्याचिं!!”
“िुर्चिं र्ोजलिंि?”
र्ग र्ी िसले र्नाि िदािदा! जाळ्याि र्ासा फसला !
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बजिंदगी के साथ भी......

ममा, ममा,
“.............”
ममा, ए ममाsssss
हं?
आपण कु ठे चाललो्?
“...............”
सांग ना गं, आपण कु ठे चाललो्? ममाssssssssss अं........ कट्टी..... सांग ना
गं.........
हो रे राजा.
हो रे का्? सांग ना आपण कु ठे चाललो्? आपल््ा डॅडाला आणा्ला??
हं!
पण तो का गेला आपल््ाला सोडू न? ती ओल्ड् ऑन्टी कोण होती गं?
अरे शपल्लू, ते बघ शतकडे, मोर बघ....
कु ठ् मोर?
तो बघ शतकडे लांब?
मोर मोर मोर...... कु ठ् ममा मोर ? मला नाही ददसला.
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अरे तू बघेप्ंत गाडी पुढे गेली ना?
ओह शिट्!
िु! असं नाही म्हणा्चं बेटा!
कसा होता गं मोर?
मस्त मोठ्ठा शपसारा होता. शनळीिार चकचकीत मान होती.
आता ददसला की मला आधीच दािव हं!
हो हो, नक्की.
_________________________________________________________

डॉक्टर वाट्टेल तेवढा िचक होऊ दे, पण आमचा मुलगा वाचला पाशहजे. काहीही करा,
आणिी ददल्ली, चेन्नई, परदेिातून डॉक्टर बोलवा्चे तर बोलवा पण आमच््ा मुलाचा जीव
वाचलाच पाशहजे.

काहीतरी करा ना डॉक्टर. दक््ेक तास झाले माझा मुलगा डोळे का उघडत नाही?
गणरा्ा, वाचव माझ्ग्ा पोराला, लािांची देणगी देईन, कडक शनजकळी संकष्टी करीन,
माझा मुलगा माझ्ग्ा पदरी घाल.
_________________________________________________________
ममा, (डोळे चोळत ) ममा..... तू कु ठ्?
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इथच तर आहे बाळा.
आपण कु ठं आलो्? डॅड कु ठ्?
अं? डॅड ना ? ््ा ऑदफस मधे आहे.
शतथे का् करतो्?
अकांऊट शक्लअर करतो् बेटा!
ॲकाऊंट शक्लअर? म्हणजे?
हसून, ॲकांऊंट नाही रे , अकाऊंट... म्हणजे.... अं..... म्हणजे प्लस आशण मा्नस.
सगळे प्लस एकत्र, सगळे मा्नस एकत्र, आशण मग शबग जे असेल ््ातून स्मॉल मा्नस
करणार.... आशण मग जे उरे ल ते घेऊन डॅड बाहेर ्ेईल बेटा!
म्हणजे रोज इशव्हनींगमधे ब्रीफके स घेऊन ्ा्चा तसा?
हो बेटा अगदी तसाच!
_______________________________________________________
अरे आज असा का उतरला् तुझा चेहरा? आण ती शब्रफके स दे माझ्ग्ाकडे आशण बस
बरं तू, पाणी आणते थांब..... अरे का् झाल्? दकती घट्ट धरलाहेस माझा हात? ए अमोल, सांग
ना रे ? धीर सुटत चालला् बघ माझा.
आज रमण ला ऑदफसला ्ेतानाच अपघात झाला िलाका! मेला नाही गं, पण वाटलं
मेला असता तर बरं झालं असतं.
अरे असं का् म्हणतोस? मृ््ूपेक्षा आणिी का् वाईट घडू िकतं?
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््ाचे दोन्ही पा् मांड्यांपासून तुटले गं! कसलं भ्ंकर असेल पुढचं जीणं! शवचार
करकरून मलाच धडकी भरते्. असलं के शवलवाणं, लाजीरवाणं जीणं जगण््ापेक्षा मृ््ू लाि
वेळा परवडला !
तू िांत हो बरं जरा. पाणी पी. चहा आणते थांब.
थांब, आधी मी का् सांगतो् ते नीट ऐक, आशण का्म लक्षात ठे व. देव न करो, पण
उद्या माझ्ग्ावर ही वेळ आली तर मला मरण द्या्चं. जगवा्चं नाही. लक्षात ठे व.
अरे नको रे अभद्र बोलूस काही. ्े इकडे असा. ठे व डोकं माझ्ग्ा मांडीवर आशण िांत
पडू न रहा.
हो, तेच करणारा्, मगच जरा बरं वाटेल मला. पण आधी मला वचन दे, आत्ता मी
जे सांशगतल् ते लक्षात ठे विील आशण तसंच करिील.
बरं बाबा, ठे वेन मी लक्षात! आता ्े बरं असा जवळ! का् दिा झाली् बघ एका
ददवसात.
__________________________________________________________
__
ममा, ममा, ... ममा..... कु ठे अिी बघतेस आभाळात?
(दचकू न) हं... हो बोल बेटा... डॅडला आठवत होते.
मला भूक लागली् गं! कधी ्ेणार डॅडा बाहेर? इतकी सारी सम्स म्हणून वेळ
लागतो् का गं?
हो बेटा! थांब हं, भूक लागली् ना, बगकर आशण आईस्क्रीम देते तुला. बट ओन्ली फॉर
टु ड!े
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ओके ममा!
_________________________________________________________
डॉक्टर, काहीही का् सांगता् ? दोन्ही पा्? अहो असं कसं जगेल तो? काहीतरी
करा एक पा् तरी?
असू दे, जीव वाचेल ना? बास झालं मग. मी सांभाळे न माझ्ग्ा मुलाला कसाही असला
तरी. माझ्ग्ा ताब््ात राहील माझा पोर. ््ा सटवाईने इतकी वषक ताटातूट के ली आम्हा
मा्लेकरांची.
वशहनी, काहीतरी नका बोलू. शतची कधीच ना नव्हती. तुमच््ा सगळ््ा अटी मान््
करून ्ेऊन राहा्ला त्ार होती तुमच््ा सोबत.
तुम्ही मात्र तू एकटाच ्े म्हणून हटू न बसलात आशण अमोलला ते मान्् नव्हतं.
का माझ्ग्ा दु:िावर डागण््ा देता् वन्सं? माझा मुलगा जरा आता कु ठे मृ््ुच््ा
दाढेतून बाहेर ्ेतो् आशण तुम्ही ्ा अिा डागण््ा द्या्च््ा!
_________________________________________________________
चंद,ू क््ा दक्ा? शगरा्ा ना ऑडकरका बगकर? कौन रख्िा रे तेरेको नौकारीपर? अब
्े िचाक क््ा तेरा बाप भरे गा?
गलती हो ग्ी साब, कु छ समजाही नही, कै से शगरा हाथ से.
_______________________________________________________
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अचूक, किी गं अिी वेंधळी, पाडलस सगळं आईशस्क्रम हातातून िाली? हं....., रडू
नको् लगेच ्ा्ला.... दे रे बाबा दुसरं .... हं, घ््ा, नीट धर आता.
_________________________________________________________
डॉक्टर दकती ददवस अजून ठे वावं लागेल ्ा नळ््ांवर? अजून म्हणावा तसं
ओळितही नाही हो.
्ा नळ््ा आहेत म्हणून जीवंत आहे तुमचा मुलगा. एक जरी नळी शनघाली तरी
जीवावर बेतेल. दकती ददवस ते नाही सांगता ्ेणार पण गरज नसेल तेव्हा आम्हीच काढू .
हं! बरं !
का् होणार हो आपल््ा अमोलचं?
तुझ्ग्ामाझ्ग्ा कमाकची फळं तो भोगतो् बरं वासंती.
काहीबाही बोलू नका. ऐके ल कोणी.
कोणी ऐको न ऐको, आपल््ाला आपले आवाज ऐकू ्ेणारच गं! तू एक
पशहल््ापासूनच उलट्या काळजाची. पण मी का असा अमानवी वागलो ््ा ददविी? ््ा अश्राप
पोराबरोबर तरी... परमेश्वरा.... माझ्ग्ा गुन्ह्यांची शिक्षा माझ्ग्ा पोराला नको रे देऊस.
_________________________________________________________
ममा.... ती बघ ती ओल्ड् ऑन्टी..... डॅडला घेऊन जाणारी.... ती डॅडच््ा ऑदफस मधे
का् करते्? ती परत डॅडला घेऊन जाणार??
नाही बेटा! ्ावेळेस डॅड आपल््ाबरोबरच ्ेणार. आ् प्रॉशमस!
्ेस्स्स्स! मा् ममा इज द बेस्टेस्ट! दकस्सी ममा!
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हाहाहा! आज ममाला न मागता दकस्सी? क््ा बात है?
ममा, ्ु नो व्हॉट? ही ऑंटी जेव्हा डॅडला घेऊन गेली ना कारमधून उचलून, आ् वॊज
होल्डींग डॅडस् बेल्ट, शतने माझा हात झट्कू न टाकला.... मला इतकं पेन झालं ममा, आशण शतने
झटकला ना ममा, तर माझा हात अधाक िालीच आला एकदम... आ् वॊज अनेबल टू होल्ड इट
अप ममा....
डोन्ट क्रा् मा् चाईल्ड! आता नाही ना पेन? ऑल पेन गॉन राईट? माझं पण संपलं
बेटा सगळं पेन. नाऊ वी आर् फ्री ऑफ एनी पेन अँड वी शवल मेक डॅड दफ्र ऑफ ऑल द पेन बेटा!
व्हेरी सून!
आ् ॲम जस्ट वेटींग फॉर द राईट टाईम.
_______________________________________________________
अहो, अहो, ती बघा.... ती सटवी.... िलाका आशण शतचं ते पोरटं.... अमोलच््ा रुम
मधे जाता्त.... ती बघा किी पहाते्.... आई.... गं.... अहो.....
अगं, उठ, जागी हो, स्वप्न पडलं तुला, बसल््ा बसल््ा झोप लागली का? अगं... ए....
का् होत् तुला? डोळे का दफरवलेस? डॉक्टर.... नसक...... हेल्प.... हेल्प....
क््ा हुआ अंकल? हटो... देिने दो.... ऑन्टी.... ऑंिे िोलो..... बॉ्... स्ट्रेचर लाओ
जल्दी.... शबपी देिो..... डॉक्टर को फोन दक्ा? अंकलं.... आप िांत रहो... हम देि रहे है ना....
घबराओ नही.....
_________________________________________________________
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िलाका.... कु ठे होतीस गं? माझं का् झालं पाशहलस ना? तुझीच वाट बघत होतो.
वचन पाळा्च् तुला.... रमण पेक्षाही भ्ंकर अवस्था आहे ही.... चल लवकर कर काहीतरी....
तुच करू िकिील.... डॉक्टरना सांगून काही उप्ोग नाही.
मला माशहत आहे, मी िूप स्वाथी आहे. तुम्हा दोघांचा काहीच शवचार नाही. पण
जीवंत राहूनही मी बोझच बनणार ना? शवचार कर.
अमोल, माझ्ग्ा राजा... आता काही बोलू नकोस... तुला सोडवणार आहेच मी, आशण
आपण बरोबरच राहणार शतघें... शनदान काही काळ तरी... शपल्लू िूप शमस करत् तुला. पण
््ाला नंतर भेट. आधी तुझी ्ा वेदनाम् िरीरातून सुटका तर करू देत.
हं, ही शनघाली सलाईन ची नळी, ही..., ही........., ही िेवटची ऑक्सीजनची.... चला
झालं....... काही सेकंद आशण संपतील सवक वेदना.

हाहाहा.... िालू..... मा् एन्जेल...... ्ेस आ् ॲम फ्री बेबी.... थॅंक ्ू....
िोना....... डॅड......
िालू.... आठवत् तुला आपण म्हणा्चो ती ईन्िुरन्स कं पनी ची टॅगलाईन....
गमतीने.... वजंदगी के साथ भी और वजंदगी के बाद भी..... हाहाहा.....
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हझलू

गाडीने िेवटचे वळण घेतले, एकदाची घरासमोर थांबली आशण स्वप्नाच््ा नवऱ्ाने
सुटके चा शनश्वास सोडला. आ्ुष््ात प्रथमच कोकणात ्ेत होता, ते ही लग्नानंतर प्रथमच,
आजेसासरी! शवमानाने गोव्यात जाऊन, शनवांत चार ददवस राहून, आता दोघे जण, कारने,
स्वप्नाच््ा आजोळी आले होते. इनशमन दोन तासांचा प्रवास, पण वळणा वळणाच््ा रस्््ाने
जावई बापू इतके हैराण झाले की रस्््ात पसरलेली शहरवीगार रे िमी शहरवळही ््ाचे मनोरं जन
करू िकली नाही. स्वप्ना मात्र लहान मुलासारिी हरिली होती. इतर वेळी बऱ्ापैकी िांत
स्वभावाच््ा, आपल््ा एक वषक नव्या बा्कोचे, हे आगळे रुप मात्र तो शवस्म्ाने पाहत राशहला.
स्वप्ना जणू परत १० वषाकची शचमुरडी झाली होती. आपल््ा वर शनरशति् प्रेम
करणाऱ्ा ्ा शनमकळ मनाच््ा आप्ांमधे ्ेऊन मधली सारी वषक जणू नाशहिीच झाली होती. गाडी
जसजिी गावाच््ा जवळ ्ेऊ लागली तेव्हा पासूनच शहची उत्तेजना वाढत चालली होती.
रस्््ावरच््ा जुन््ा िुणा नव्याने पहाताना मोठ्या उ्साहाने नवऱ्ाला सांगत राशहली.
वेिीवरच््ा मारूतीचे देऊळ, आशण ््ाच््ा जवळच महाका् वपंपळािालच््ा मुंजाची समाधी.
शतला आठवलं, पूवी एस् टी बसचे ड्रा्व्हर, कं डक्टर, उतरून मुंजाला नारळ ठे वत आशण मगच
गाडी वेस ओलांडा्ची. असं नाही के लं तर, गाडीला अपघात होतो, असा दृढ शवश्वास होता.
्ेताना पाशहलं, तेव्हा मारूतीचं मंददर होतं पण ना वपंपळ होता, ना ््ािालची
समाधी. ््ा जागी, कोण््ा तरी सरकारी ऑदफसची इमारत ददसली. मामाला गेल््ावर
शवचारा्ला हवं, स्वप्ना मनात म्हणाली. एक ना अनेक आठवणी. बराचसा भाग न ओळिू
्ेण््ाइतका बदलला होता. पुवीची बैठी, शचऱ्ाच््ा लाल वभंतींची कौलारू घरं , ््ा भोवतीच््ा
नारळी पोफळीच््ा बागा, प्र््ेक दारात फु लांनी बहरलेली जास्वंद, अनंत कदकळ, सोनटक्का ्ांची
झुडपं, बहुतेक घरांना वर चढू न जा्ला पा्ऱ्ा, ्ांची जागा आता उं च उं च इमारतींनी घेतली
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होती. िहराची हवा स्वप्नाच््ा ्ा स्वप्नील गावालाही लागली होती. नकळत स्वप्नाचं मन जरा
िट्टू झालं. आपल््ाला इतक््ा जुन््ा गोष्टी आठवणीत आहेत ्ाचंच शतला नवल वाटलं.
चौथीच््ा परीक्षेनंतर गाव सोडू न गेली, ती परत आलीच नाही इकडे. अगदी आजी वारली
तेव्हाही.
मंडळी घरात आली. जेवणं झाली. पशहल््ांदाच आलेल््ा नातजाव्ाला मामीने िास
कोकणातली मेजवानी, तांदळाच््ा उकडीच््ा िेव्ा, नारळाच््ा दुधाबरोबर आग्रह करकरून
वाढल््ा. पठरणामी जावई बापूंचे डोळे जडावले व पहाता पहाता तो शनद्रेच््ा अधीन झाला.
स्वप्नाला मात्र काही के ल््ा झोप ्ेईना. ती हळू च पा्ात चपला अडकवून घराबाहेर पडली.
नकळत पा् िाळे कडे वळले. बघता बघता िाळे समोर ्ेऊन उभी राशहली. हळू च आत शिरली.
आता िाळाही बदलली होती. वगाकत डेस्क, बेंचेस आले होते. जशमनी ला टाईल्स बसवल््ा हो््ा.
पूवी दर िशनवारी अध््ाक सुट्टीनंतर मुलं िेण गोळा करून आणा्ची, आशण मोठ्या वगाकतल््ा
मुली जमीन सारवा्च््ा. शहच््ा सारख््ा लहान मुलींना पाणी घाला्चे काम असे. मग बाई
मस्त रांगोळी घालत. का् मज्जा ्ा्ची.

शतला अचानक िाळे चा पशहला ददवस आठवला. म्हणजे िऱ्ा अथाकने पशहला.
््ापूवी अनेकदा मामा, माविी, आजोबा ्ांनी शतला िाळे त पाठवण््ाचा प्र्त्न के ला होता, पण
ही ््ांचा हात धरून जा्ची आशण ््ाच पावली परत ्ा्ची. मग एकदा शतचे बाबा आले
नोकरीच््ा ठठकाणाहून, शहला िाळे त पोहोचवा्ला आले, वगाकप्ंत सोडू न परत शनघाले, ही
पण मागे ्ेऊ लागली, तेव्हा नुसते डोळे मोठे करून "स्वप्ना" एवढंच म्हणाले, आशण ही गप्प वगाकत
जाऊन बसली. पुढे ्ावरून शतची सगळे ्थेच्च चेष्टा करा्चे. शतला मनोमन हसू आलं आठवून.
मग िाळे तून बाहेर पडताना, िाळे च््ा वॉिरूम्स ददसल््ा आशण चट्कन शहची नजर
िाळे समोरच््ा टेकडीवर गेली. पूवी ही टेकडी िास मुलींसाठीची वॉिरूम म्हणून वापरात
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्ा्ची. मुलांना शतथे जा्ला मज्जाव होता. मधल््ा सुट्टीत सगळ््ा मुली गटागटाने पा्ऱ्ा
चढू न वर जा्च््ा. वर भरपूर सागाची झाडं होती. पावसाळ््ात सागाची पानं िाली पडत
आशण ््ावर पाणी पडलं की रक्ता सारिं लाल व्हा्चं पाणी. आता मात्र पा्ऱ्ा नव्ह््ाच वर
जा्ला. जरा मान वर करून पाशहलं, तर काही बांधकाम सुरू होतं शतथही. पशलकडच््ा बाजूने
रस्ता के ला असावा.
हळू हळू स्वप्ना घराकडे शनघाली. जाताना रस्््ाच््ा कडेला गडग््ातून तेरडा, नेचा
डोकावत होते. शतला िुणावत होते. किाची तरी, कोणाची तरी आठवण करून देण््ाचा प्र्त्न
करत होते. स्वप्ना रस्््ाच््ा टोकाला आली. इथून दोन रस्ते फु टत होते. एक शतच््ा आजोळच््ा
घराकडे आशण एक रानाकडे. गडग््ावर हात ठे वन
ू उभी असताना अचानक हाताला हालचाल
जाणवली, शतने झट्कन हात मागे घेतला.
ती एकदम दक््ेक वषक मागे पोहोचली.
स्वप्नाने झट्कन हात मागे घेतला आशण फ्रॉकवर पुसला, सगळी मुलं शतच््ा
घाबरटपणावर शिदीशिदी हसू लागली. स्वप्ना रडवेली झाली. गडग््ातून िेकडा डोकावत होता.
शततक््ात शझलू पट्कन पुढे आला, गडग््ात एक जाडसर काठी घुसवून ््ाने िेकड्याला अलगद
बाहेर काढला, दोन बोटात पकडला आशण सगळ््ा मुलांजवळ नेऊ लागला. आता हसणारी पोरं
घाबरून पळू लागली. स्वप्नाच््ा चेहऱ्ावर बालीि हसू उमटलं आशण मग, शझलूच््ाही.
शझलू, काळा तजेलदार रं ग, हडकु ळी उं चसर काटक अंगकाठी, पण पटकन लक्षात
्ा्चे ते ््ाचे काळे भोर डोळे . व् साधारण स्वप्नाएवढच असेल. स्वप्नाने ््ाला ्ापूवी "धम््ाक"
बरोबर घरी आलेला पाशहला होता. धम््ाक, मशहन््ा दोन मशहन््ाने ्ेऊन माडावरचे नारळ
उतरव, आवारातलं गवत काढ, शवहीरीत पडलेले नारळ काढ, लाकडं फोडू न ठे व, नारळ सोलून
ठे व अिी शवशवध प्रकारची कामं करा्चा. ््ाला ्ा कामाचा काही मोबदला शमळत असे आशण
कामं झाली की आजी ््ाच््ासाठी चहा बनवी, आशण झाडाच््ा पानावर नुकतेच शगरणीतून
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फोडू न आणलेले कच्चे जाड पोहे देई. धम््ाक आशण शझलू तो गोड चहा आशण ््ा बरोबर पोहे
अमृताच््ा चवीने िात. मग दोघे बाप लेक शनघून जात. स्वप्ना वरच््ा माडीवरून हे दृश्त् नेहमी
पाही. पण हाच धम््ाक, श्रावण अमावास््ेला ढोल बडवत ्ा्चा, आशण सवक गावात दफरून, मग
स्मिानात जा्चा, तेव्हा तो प्रचंड दारू प््ालेला असे, तोंडाने भ्ंकर आवाज काढत ओरडत
जाई. सवक शपतरांना तो परत सोडू न ्ेतो असा समज होता. ््ाचे ते भ्ंकर रूप ््ाच््ा इतर
वेळच््ा गरीब व्यशक्तम्वािी पूणक शवसंगत असे. नेहमी आजीला "चा् वाढ गे मा्े" म्हणणारा
गरीब धम््ाक तो हाच, ्ावर शवश्वास बसणे िक्् नसे!
््ा ददविी प्रथमच शझलू िाळे जवळ ददसला, मुलांची गम्मत करून ददसेनासाही
झाला. मग एक ददवस पावसाळ््ात स्वप्ना, रस्््ाच््ा कडेला िेवाळं साचलं होतं, ््ावरून
घसरली, गुडघा फु टला, रडत, रडत घरी आली. दुसऱ्ा ददविी िाळे प्ंतच््ा रस्््ाच््ा कडेचे
सगळे िेवाळे , कोणीतरी दगडाने घासून, घासून, साफ के ले होते. स्वप्नाला अनंताची फु ले फार
शप्र्. कोकणात ््ाला चटकचांदणी असंही म्हणतात. एकदा िाळे च््ा रस्््ावरच््ा, उं च
झुडपातून, फु ल तोडण््ाचा प्र्त्न स्वप्नाने के ला पण हात काही पोहोचला नाही. मग नाद सोडू न
िाळे त गेली. परत ्ेताना ््ा झुडपातली सवक फु लं काढू न, झाडाच््ा पानावर ठे वलेली होती.
आशण मग रोज शतला बहर संपेप्ंत ती फु लं शमळत राशहली, कधी घराच््ा गडग््ावर, कधी
रस्््ावरच््ा झुडपाजवळ. एकदा िाळे ला एकटीच शनघाली असताना, काही भटकी कु त्री अंगावर
आली. ही घाबरून पळत सुटली, तर एक, पार फलांगभर मागे पळत आलं. घाबरून स्वप्नाची
पाचावर धारण बसली. पण तेवढ्यात कु ठू नसा शझलू आला, ््ा कु त्र््ाला हाकलून गेला. ्ानंतर
मात्र, स्वप्नाच््ा िाळे ला जाण््ाच््ा वेळेस, शझलू अधून मधून, रस्््ावर ओझरता ददसा्चा, पण
ओझरताच. कु ठल््ा तरी कोपऱ्ावर ददसला म्हणेस्तोवर नाहीसा व्हा्चा. कधी झाडांवरून
उड्या मारत पटकन समोर ्ा्चा, आशण पटकन नाहीसा ही व्हा्चा.पहाता पहाता स्वप्नाची
चौथीची परीक्षा झाली. शतच््ा बाबानी, परदेिात नोकरी शस्वकारली. आता शतची आईही,
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नोकरी सोडू न बाबांच््ा बरोबर परदेिी जाणार होती. तीन ठठकाणी शविुरलेले कु टूंब, आता परत
एकत्र ्ेणार होते. आई बाबांच््ा बरोबर, नव्या मोठ्या िहरात, मोठ्या िाळे त जा्चं, ्ाने
स्वप्ना हरिून गेली. काहीच ददवसात आई ्ेऊन स्वप्नाला घेऊन गेली.
सगळे पोहोचवा्ला दाराप्ंत आले. आजी, मामा, मामी, सगळ््ांचे डोळे पाणावले.
फाटकाच््ा बाहेर, आणिी एक, काळीभोर डोळ््ांची जोडी पाणावली. स्वप्नाला ्ा किाचाच
मागमूस नव्हता.
पण आज मात्र आठवणींच््ा लडींवर लडी उलगडत हो््ा. कु ठे असेल आता शझलू?
बराच उिीर झाला होता. घरी सगळे काळजीत असतील. स्वप्ना लगबगीने शनघाली. अचानक
रस्््ात गडग््ावर झाडाच््ा पानावर अनंताची फु लं ठे वलेली ददसली. स्वप्ना दचकलीच एकदम.
आसपास बघू लागली पण रस्््ावर शतच््ाशिवा् कोणीच नव्हतं. ती भराभर घराकडे शनघाली.
घरी सगळे वाटच पहात होते. "अगं स्वप्ने, कु ठे म्हणून गेलीस म्हणा्चे?"
शतन्हीसांजेला अिी एकटी दुकटी दफरू नकोस बरं बाळा, " मामीने प्रेमळ समजावले.
स्वप्नाने मान हलवली. नवरा जरा कावरा बावराच झालेला ददसला. मग स्वप्ना
म्हणाली, उद्या आपण जाऊ दफरा्ला. तुम्हाला गाव दािवते आमचा दफरून. आज िाळे कडे
जाऊन आले. दुसऱ्ा ददविी नवऱ्ाला घेऊन बाहेर पडली. बाहेरच गडग््ावर अनंताची फु लं
शमळाली. स्वप्ना परत आसपास िोधू लागली. आज शतला शझलूचा िोध घ््ा्चाच होता. आज
््ा डोंगरावरच जाऊ, शतथे काही ना काही माशहती शमळे लच.
अध््ाक रस्््ावर पोहोचले तेवढ्यात एक कोकणी बाई, नऊवारी चापून चोपून
नेसलेली, अंबाडा, ््ावर अनंताचं फु ल, कपाळावर मोठं कुं कू , डोक््ावर भाजीची टोपली,
शनघालेली ददसली. शहलाच शवचारावं का? तेवढ्यात शतच म्हणाली, "भाजी घेतस का् गे? ि्
रव्हत्? ह्सर नवा का् गे?" मग जरा जवळ ्ेवून शनरिून पाहू लागली. "अगो जोिांची नात
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मगो तू? ह्यो घोव का् गो तुजो? अगे बा्े माज््ा...... कधी इलस? माका वळिाक ना्? अगो
मी कावलीणीचा चेडू. माझी आऊस ्ेवची ती का्, तुझ्ग्ा आजीकडे कामाक. आठवता का्
तुका? मी िीता, आईवांगडा ्ेवच् मी." स्वप्नाला धूसर आठवली सीता, शहच््ाहून थोडी मोठी,
कधी कधी ्ा्ची िरी आईबरोबर. शहला शवचारावं का? शततक््ात सीताच म्हणाली "शझलू
बडबडात होतो, सपना ईली, सपना ईली, पण मी म्हनल् ्ेड्याच््ा बोलण््ावर का् ईस्वास
ठे वचो? तो रोजच सपना, सपना, करत ऱहवता. ्ाड लागला ना् तेका, बापूस वारल््ावर
्ेकदाच अमावाश्त्ेक स्मिानात गेलो, बापड्याक ्ेडा के ल््ानी ््ा शपतरानी." स्वप्ना मट्कन
िालीच बसली. नवरा नुसता पहात राहीला. ््ाला काहीच अथकबोध होत नव्हता. थोड्या वेळाने
््ाने बळे च हाताला धरून स्वप्नाला घरी आणले. पण ्ावेळी ती शझलूला असे सोडणार नव्हती.
दुसऱ्ा ददविी मामाला शतने सवक हदकगत सांशगतली. शझलूला घेऊन ्ेण््ास माणूस पाठवला,
पण हा वेडा पीर भेटणार कु ठे ? नवऱ्ाने हळू हळू शहच््ाकडू न माशहती काढू न घेतली. मग दुसऱ्ा
ददविी सकाळीच म्हणाला, चल माझ्ग्ाबरोबर. शतला घेऊन शझलूच््ा घरी गेला.
घर कसलं ते, पार मोडकळीला आलेली झोपडी. शझलू आत बसला होता. "सपना ईली
"चा जप तोंडाने सुरू होता. चुलीजवळ एक शविीची मुलगी काही रांधत होती. स्वप्ना व शतचा
नवरा, झोपडीच््ा नसलेल््ा दारात उभे राहीले, ती मुलगी प्रथम दचकली, मग म्हणाली, "अवो
बगा तरी कोण इला, तुमची मैतरीण सपना इली." शझलूने नजर वर करून बशघतले, जरासं हसला
आशण परत "सपना ईली" चा जप सुरू के ला. ती मुलगी कसंनस
ु ं हसली. मग म्हणाली "बरे असतत
कदीकदी, मगे कामधंदो करून पैिे आणतत, आशण ्ाड शिरला डोक््ात की मग ह्या असा करतत.
तुमी लावान घेव नका मनाक, मी आस् ना्, सोडू च् ना् ््ांका एकटो. "स्वप्नाच््ा नवऱ्ाने
शतला बाहेर बोलावले, काही पैसे शतच््ा हाती ठे वले, दर मशहन््ात मामांकडू न घेऊन जाण््ास
बजावले. मग म्हणाला, "तुमच््ा हक्काचे आहेत ते, घे. माझ्ग्ा बा्कोचे लहानपणी एवढे रक्षण
तुझ्ग्ा नवऱ्ाने के ले म्हणून आज मला ती शमळाली्. ््ाचा नीट उपचार कर आशण बरे कर
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््ाला. आशण सांग ््ाला, म्हणावं ््ाची बालमैत्रीण ्ेईल ््ाला भेटा्ला परत. " स्वप्नाने
भरल््ा नजरे ने एकदा शझलूकडे आशण मग आपल््ा नवऱ्ाकडे पाहीलं. ‘असं कोणतं पुण्् के लं
होतं म्हणून ही माणसं माझ्ग्ा आ्ुष््ात आहेत?’ स्वप्ना मनात म्हणाली.
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सार्ी

सावीनं इटांचं घशमलं उचाललं शन डोस्क््ावर ठठवलं. पार सातव्या मजल््ावरच््ा
गवंड्यासंगं आज मुकादमानं शतची डु टी लावली व्हती. सकाळधरनं धावी िेप व्हती. सावी अदकवट
बांधलल््ा शजन््ावरनं शनगाली. सळ्ा भाईर डोकवत व्ह््ा जागजागी, जपून जा्ा हवं, ह्ये
लुगडं फाटलं तर दुसरं धडकं लुगडं न्हा् उरलं. उनानं काह्यली व्हा् लागंलंली अंगाची. घामानं
आंग पार शभजल््ालं. पर पदर जरा सरका्ची सू् नव्हती. तो मुकादम लांडग््ावानी नदर धरून
व्हता कवाधरनं. आत्ती म्हनती ््ेच िरं , गरीबाघरची सुंद्री न् आफत की बोरी! ह्ये रूपच घात
करल ्ेक ददवस. ती तरातरा शनगली शजन््ावर. चव््ा मजल््ावर ्ोक शिळा िस्कन घुसला
पा्ात आन् सावी चं घशमलं शनसाटलच डोस्क््ावरून. पा् दाबून बसकणच मारली िाली.
मजल््ावरच््ा बा्ा आल््ा आवाजानं धावून. ्ेकीनं शिळा काडला वडू न, गवंड्याच््ा
तंबाकू च््ा डबीतून चूना भरला जकमेत आन् शहच््ाच डोस्क््ावरच््ा फटकु राची वचंदी ददली
बांदन
ू पा्ाला. आगं जपून चालाचं की जरा. बस जरा, मी ददवून ्ेतो ह्ये वझं तवर. नरसम्मा नं
घशमलं उशचललं, न गेली वर. बा्ांनी पानी पाजलं न् गेल््ा कामाला. कु नालाच थांबून जमाचं
न्हा् हीथं. परतेकाचं प्वाट तेच््ा हातावरच. सावी ततच टेकली जरा प््ीलरला. िंकऱ्ा व्हता
तवर रानीसारकी ठे वल््ाली आपल््ाला. पर आपलंच निीब द्वाड, तेला कोन का् करावं. तेला
जाऊन बी दोन वरस जाली आता. तवा धाकला शबरप्पा तान्हाच व्हता अजून आन् व्यंका दोन
वरसाचा. आत्ती नसती तर जीवच ददला असता आपून. पर शतनं सावरलं म्हन इतवर रे टलं.
सावीनं पा् टेकवून पाह्यला. रगात थांबलं हुतं पर कळ पार डोस्क््ात जात व्हती. तसच उटली
अन लंगडत िाली आली. शहला लंगडताना बगून मुकादम लगीच फु डं जाला. पर शहनं हात झटकू न
घशमलं उचाललं, सव्याक बा्ां बाप््ा समुर का् बोलला न्हा् पर िवचट हासला. सावीला
बगूनच शिसारी आली. ती दुकनं इसरून तरा तरा शनगाली, ह्या घान नदरं च््ा काट्याफु डं ््ो
िीळा ल् ्ळा परवडला आसता शतला. सावीची आ् वारली तवा सात वरसाची व्हती सावी.
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बापानं दुसरी सो्रीक ठरावली तिी आत्ती म्हनली का धाकली दोगं ऱहाव द्या तुमास्नी, ही पोर
मला द्ये. मोटी झाली का सून करून घीन शहला तवर माजी पोरीची हौस भागल. तवापास्न आत्तीच
शतची आ् झाली. संकऱ्ासंग ्ेळेवारी लगीन बी झालं. नदर लागावं आसं नसीब हा् आपलं
असं वाटाचं सावीला. न छळनारी मा्वानी सासू. आन् जीव लावनारा घरधनी. दोन
सोन््ासारकी पोरं बी जाली. आशनक का् मागावं कोनी. पर नदर लागलीच. शहतच बांधकामावर
शलप्ट मंदी अडकू न संकऱ्ा ग््ेला. िास गवंडी व्हता ््ो मजीतला. कं त्राटदारानं नुस्कान भरपा्
ददली म्हना्ला, पर ््ानं कोनचं नुस्कान भरून ्ा् लागलवतं? शहला काम बी ददलं. तवापासनं
सावी राबा् लागली.

प्ल््ा ददिीच आत्तीनं समजावलं. आजपात्तूर माज््ा पदरा िाली सुकरुप व्हतीस,
हाडात बळ आसतं तर तुला घराबाहीर पडू नसतं ददलं पोरी, पर ््ो कं तराटवाला मला
म्हातारीला कामावर घे्ाला त्ार न्हा्, पदरी दोन पोरं हाईत तुज््ा. पर हशमिा हुश्तिार
ऱहा्चं. दादल््ा बीना बा् म्हनजी ्ांना ला्सन शमळत् जनू. पर तू बा्ा बाप््ांबरूबर ऱहा.
्ेकटी जाव्ेव नगस. पोरांना सांबाळा्ला मी हा्ेच हीतं घरी. पर तू सोत्ताला सांबाळ. हे
अवगड ददस बी जातील बग.
सावी आत्तीच््ा साथीने सावरली पर ह्ये रोजचं लांडग््ांपासून वाचशवत ऱहानं सोपं
न्हवतं. ददस कसा बी जा्चा रात िा्ा उटा्ची. संकऱ्ाची आटवन जाता जा्ची न्हा्. वरून
उद्याची वचंता जीवाला िा्ची ती ्ेगळीच. तरीबी ही धीरानं शनबवत ऱहा्ली व्हती.
सकालधरनं पा् ल्च ठनकत व्हता पर कामावर जा्ालाच हवं होतं. रोजी बुडून कसं जमनार.
सावी बांधकामावर ग््ेली. कं तराटदार आज आला व्हता. ््ो बोलला नावं पुकारतो तेनी ्ेका
बाजूला ्ावं. मन्सूर चाचा, गंगी, रकमा, आरं द्येवा, ह्यो तर म्हातारे कोतारे , पोटु िा बा्ा
्ेगळ््ा करा् लागला्, माज््ा पा्ाचं कळलं तर मला बी काडल, असं मनात ्ेत् तवर ््ो
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बोललाच सावी. मुकादम मुडद्यानं चुगली क््ेली वाटत्. आरं माज््ा द्येवा, आता ह्ये का् नवी
आफत आनलीस बाबा? ह्या समद्यानी उद्याच््ाला नव्या िाईटवर जा्ाचं हा्. आज टरक
हुभारला् ््ेत बसा समदी, ््ो िाईटवर सोडल तुमास्नी, उद्या तुमचं तुमी ्ा्च् का्? चला,
म्हंजी काम तर न्हा् सुटल््ालं, भगवंताची दकरपाच म्हना्ची. समदी टरकात चडली. मुकादम
लांबून बगत व्हता हात चोळत. शतला जरा सुटल््ा सारकं वाटलं. िाईट वर पोचली समदी.
उतरून पाह्यलं तर ही िाईट घराच््ा जवळच शनगाली. आता भाकर िा्ा घरला बी जाती ्ील
कदी मदी. सावीचं तोंड उजळलं. ल् ददसांत प्ल््ांदाच का्तरी बरं व्हा्ा लागलं हुतं.
््ा ददिी प्ल््ांदी सावी घरला जाऊन आत्तीपािी बसली. शतला सगळं सांगीत
ऱहा्ली. आत्तीलाबी हुरूप वाटला. पोर सावरा् लागली. दुसऱ्ा ददिी िाईटवर नवा मुकादम
आला. हजेरी ला बसला. ्ेकेकाला समोर बोलवून हजेरी मांडू लागला. रकमा पोटू िी हा् तर
शतला वाळू चाळा्ा शजशमनीवरच ऱहाव द्या म्हनाला. मन्सूर चाचाला िेवटाल््ा मजल््ावरचं
काम व्हतं तर शलप्ट नं जा म्हनला. सावी हाजरीला फु डं आली. मुकादमानं नाव ईचारा्ा मान
वर के ली तर बगतच ऱहा्ला. सावी दोन पावलं मागं सराकली तसा भानावर आल््ागत पून्ना
कागदाकडं बगून शलवा् लागला. शतला मन्सूर चाचासंग वरचा मजला शमळला तसा शतचा जीव
शनवला. घरला जिी आत्ती तसा शहथं मन्सूर चाचा व्हता.
सगळी आपापल््ा कामाला लागली. सांचाला पगार वाटपाला शतनं पाह्यलं सकाळचा
मुकादम कु टं ददसला न्हा्. मन्सूर चाचाकडं समद्यांचा पैका ददवून दुपारच््ालाच गेला म्हनं.
आता पा् बी दुका्चा ऱहा्ला व्हता. आल््ावर आत्तीला सांगत बसली समदं नव्या िाईटचं
पर ््ा नव्या मुकादमाचं का् बोलली न्हा्. रातच््ाला डोळं शमटल््ावर ््ेची ती नदर ्ेवून
ऱहा्ली डोळ््ाफु डं पन शिसारी न्हा् आली तेची.
मंग नव्या िाईटचं काम ल् जोिात सुरू जालं. स्लॅब पडा्चा ददस आला तसा
सव्यांच््ात ल् उ्साव आला. रात ददन काम चाललं. सव्यांना दोन ददस िाईटवरच जेवन
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शमळनार व्हतं. आन स्लॅब संपा् ददिी विाट बी आन् ग्वाडाचं बी. सावी बोलली आत्ती आज
पोरास्नी शघवून िाईटलाच ्े. पोरं बी िातील चार घास.आत्ती बी म्हनली व्ह् आनते, नशजकच
तर हा् ्ीवू रमत गमत.
सांच््ालाच आली आत्ती. सावी आन् बाकीचे वरच व्हते स्लॅब भरीत, िाली रकमा,
आत्ती आन् अजून दोन चार बा्ा पोरं सोरं बसल््ाली. तवाच मुकादम आला आन् पोरांना बगून
म्हनला का चला लगोरी िेळू. पोरं बी झाली का त्ार लगीच. मंग जेवन व्हत् त्ार तवर
्ांचा लगोरी रं गला. स्लॅबवाले सगळे आंगुळ करा् गेल,े बा्ा ्ेकीकडं आन् बापे ्ेकीकडं. सावी
न्हावून आली भाईर आन् बगते तर पोरं मुकादमासंग लईच िुिीत आलंली. बगतच ऱहा्ली.
धाकला शबरप्पा तर तेच््ा पार िांद्यावर जाऊन बसला व्हता. ती चट्कन फु डं जाली, म्हनली
शबरू िाली उतर, मुकादमानं तेला आनून शहच््ा हातात ददला, देताना नदर शभडली दोगांची.
रातच््ाला चौगं घरी आली. आत्ती नी पोरं ल् िुशित व्हती. ल् ददसांनी घर हासत व्हतं.
रातच््ाला परत सावीला ््ेची नदर आटवली, आटवत ऱहा्ली. दुसऱ्ा ददसापासून
सावी कामावर आली की शतची नदर मुकादमाला िोदू लागली. कदीमदी ््ो पोरांची, आत्तीची
ईचारपूस करू लागला. ््ाकारनानं दोगं चार सबूद बोलू लागली.
रातच््ाला सावीला सदा ््ेची ्ाद सतवा् लागली पर ते सतावनं बी शतला ग्वाड
लागू लागलं. ्ेकदा सावी िाईटवर पोचा् आन् मुकादम आंगुळ करून भाईर ्ा्ा ्ेकच गाट
पडली. ््ेचं ््े उगडं शपळदार आंग सावी बगतच ऱहा्ली भान हारपून. संकऱ्ा गेल््ापासनं
प्ल््ांदा काळजात का्तरी लक्कन हाललं.
ददसभर सावी ्ड्यागत जाली. पार हादरून ग््ेली. कसंबसं काम संपून घरला आली.
आत्ती नं ्ेकाच नदरत वळाकलं का का्तरी शबनसल्. म्हनली पड जरा. म््ा थापतो भाकऱ्ा
मंग िावू समदी. सावी का् बोललीच न्हा्.
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जेवनात बी शतचं का् ध््ान लागलं न्हा्. पोरं झोपून गेली. सावी बी हातरूनावर
पडली पर डोळाला डोळा लागंना. सारका ््ो उगड्या अंगाचा मुकादम नदरं समोर ्ेवून
ऱहा्ला. ्ेकीकडं मन िा् लागलं शतला. श्त्ेवटी उटली आशन आत्तीच््ा हातरूनावर पा्ािी
्ेवून बसली. शतच््ा पा्ावर डोस्क ठठवून ढसा ढसा रडा् लागली. आत्ती धसकू न उटली.
सावीला छातीिी घरून थोपटू लागली. पोरी का् जालं ? आगं बोल का्तरी. आत्ती ल् पाप
जालं माज््ाकडू न. परशतव्रतीचा धरम सोडला म््ा. ल् वंगाळ ईचार क््ेला. मला माफी ना्
शमळाची ््ा भगवंताच््ा दरबारी. मनाला मोकाट सुटा् ददलं. सरीर बी वंगाळ मागा् लागलं.
फकस्त ह्यी बुद्दी ईरोद करून ऱहा्ली् गं आत्ते. ह्ये धडच नस्त तर ल् बरं जालं आस्त बग.
संकऱ्ासंगट मी बी जा्ाला हवी होती. आत्ती नं शतला थोपटलं. मंग म्हनली सावी तुजं नाव
सावी म्हनजी साशवत्री, परशतवरता. आगं तू मागं ऱहावून पोरांना, मला, सांबाळलस ह्येच िरं
परशतवरतेचं लक्िन हा्. संकऱ्ाच््ा संगट जानं ल् सोपं व्हतं माजी बा्. धड का् आशन मन
का् ््े जे मागत् ््े का् चूदकचं न्हा् बा्. सरीराचा धरम हा्. का् बी चूक न्हा्. मुकादम
जंन्टलमन हा्. नदर साफ हा् ््ेची. तुला मागनी घाला्ा आला व्हता परवा मन्सूर चाचा
संग. शबडी काडीचं नाद ना् ््ेला. पोरानाबी बगल चांगला. ््ो बी ्ेकलाच हा्. आजपोतर
कदी लगीन कराचा इचारच क््ेला न्हवता म्हनला.
आगं दुक आलं वाट्याला तर ््ेला बी शपरमानं आपलं म्हनाव, आन् सुक आलं तर
््ेलाबी गोंजाराव, बा्े. सावी बगतच ऱहा्ली आत्तीच््ा तोंडाकडं. आत्तीनं तोंडावर हात
दफठरवला, बोटं मोडली कडाकडा, म्हनली सुकी ऱहा् माजी बा्!
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गुंता
सुलल
ू ा परत अवेळी जाग आली. किानं आली, कोण जाणे? अशलकडे असंच होतं.
पशहले काही तास गाढ झोप आशण मग जाग. ्ेते तीच मुळी एिाद्या शवचाराचा हात धरून.
आशण मग सुरुच होते माशलका. हातात हात घालून, फे र, नाही फे र नाही, फे राला एक आकार
असतो. इथे म्हणजे दोन सु्ांवरचं शवणकाम. उलट सुलट, सुलट उलट, कधी चार सुलट एक उलट,
चार पाच सहा, उलट उलट उलट, अरक रक! चुकलं ना सगळं , परत उसवा्चं आता, पण उसवलं
जात् कु ठे ? गुंता, गुंता झाला् नुसता.
शतला आवडा्चा गुंता सोडवा्ला. सासूबाई स्वेटसक शवणा्च््ा पूवी भरपूर, पण
गुंता झाला की शहच््ा हाती. मग अलवार, हलक््ा हातांनी, एक एक धाग््ाचा माग घेत, अलगद
सोडवा्ची. तंद्रीच लागा्ची शतची असं करताना. ककं शचत तोंड उघडं राहातं शतचं असं करताना.
जीभ जरािी बाहेर. तरूण होती तेव्हा नवरा म्हणा्चा ‘सुंदर ते ध््ान’. आता सुईत धागा
ओवा्चा म्हटलं तरी उघड्या तोंडातून लाळ गळते शतच््ा. “अगं, का् ते, ओंगळ ददसतेस,
किाला हवेत उपद्व्याप तुला?” नवरा ओरडतो, सून हसते दफदी दफदी. संतापाचा शवचार मूळ
धरतो मग. िेचत िेचत पार आत आत गाठी मारत जातो. तेव्हा मात्र आवडा्चं शतला, गुंता,
तो सुटला; सगळं सुकर, मोकळं झालं, की कसं बरं वाटा्चं शतला. क्वशचत गाठ बसली असेल
धाग््ाला तर ती ही अलगद, शचमटीत धागे पकडू न, धाग््ांना िाबूत ठे वत, हळू हळू गाठी
सोडवत, अिंड धागा जपून मोकळा करावा तर शहनेच.
ना््ांचे धागेही असेच अलवार सोडवत, गाठी न बसता मोकळे ठे वण््ाचा आटोकाट
प्र्त्न के ला शतने. पण हे ना््ांचे धागे सोडवताना, मनाच््ा धाग््ांना शवचारांच््ा टोकांनी िेचत
िेचत इतकं गुंतवलं की कधी नीरगाठी बसत गेल््ा शतचं शतलाही कळलं नाही. “भास होतात
हल्ली. असंबद्ध बोलते ती काहीतरी.” मुलीचा बारीक आवाज कानात घुमतो् अजून. कोणाबद्दल
बोलत असेल? शवचारा्ला हवं शतला. आपल््ाबद्दल की का्? ही तर मुलगी ना आपली?
आपल््ा वपंडाचा भाग? शतलाही कळू न्े?
ती झाली तेव्हा दकती हरिून गेली सुल!ू
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मुलगीच हवी होती शतला. लाडाकोडाने वाढवली. शतनेही सोन््ासारिा आनंद ददला
आ्ुष््भर. शतचा नवराही सोन््ासारिा. जपतो शतला फु लासारिी. आशण का् हवं?
आपल््ालाही जपलीच की फु लासारिी नवऱ्ाने. आपणही प्रेम करत राशहलो.
का् असतं प्रेम म्हणजे? वेगवेगळं असतं का? मुलांवर वेगळं , नवऱ्ावर वेगळं , आशण
््ाच््ावर? सोनेरी प्रेम के लं ््ाच््ावर तर. इंद्रधनुष््ी, ््ानेही, मंतरलेले ददवस होते. मग
संपवलं आपणच! संपवता ्ेतं? मनातून कसं संपवा्चं? आतआतल््ा पेिी पेिी मधे शभनलेलं
तर असतं! पण लग्न ठरलं तेव्हा ््ाच प्रेमाचं पाप झालं? असं कसं? प्रेमाची जात कु ठली पण?
असते का जात प्रेमाला? की के ळीच््ा सोललेल््ा गाभ््ासारिं तुकतुकीत सफे द, नुक््ाच
िुडलेल््ा के वड्याच््ा सुगंधी शपवळसर पा््ासारिी शनमकळ शनलेप, िुद्ध असते प्रेमाची भावना?
मग आपण चढवतो ््ावर ना््ांची झूल? आवरणं? बंददस्त करतो ््ा िुद्ध
भावनेला ््ा ््ा ना््ांच््ा कु शपत? ती भावनाही अिुद्ध होते का मग? संकुशचतही होते का?
म्हणजे मम्व मुलांसाठीच! “प्रेम” नवऱ्ासाठीच. ््ावर आकषकणाचं पुट चढवलेल.ं मा्ा, मैत्री,
द्ा, कणव, दकती प्रकार?
डाळीचं पीठ. आजेसासूबाई म्हणा्च््ा. बाईची जात डाळीच््ा शपठासारिी. बेसन
म्हणा्च््ा ््ा; शपठलंही होतं, िेवही, लाडू ही होतो, मैसरू पाक, ढोकळा, कढीतही तेच जातं.
पण जातं ज््ात, तेच होऊन राहातं. वेगळे पण जपण््ाचा अट्टाहास नसतो. दािवा बरं कोणी
काढू न ्ा पदाथांमधलं बेसन म्हणून वेगळं ? तसं असावं बाईचं! मग समाधान लाभतं. दकती िरं
होतं. होतं का िरं च? बेसनालाही ना तक्रार होती ना दु:ि! आनंदच होता की. पण, पण ना््ांची
गफलत झाली तर? मालूताईची झाली तिी.
सुटीत मुलांना घेऊन राहा्ला आली. आशण ्ांच््ाच प्रेमात पडली. शतचे ्जमान
गरीब स्वभावाचे, फार सौम््. ््ामानाने ‘हे’ जरा जा््ाच पुरुषी उग्र. ््ाचंच आकषकण वाटलं
असावं शबचारीला. कधी गुंतत गेली कोण जाणे. आपण हे असं सगळ््ात गुंतलेलो, सासूबाई
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अंथरुणावर, रात्र रात्र जागून जा्ची. एकदा सहज वर गेलो तर, बेडवर.. सरक रककन आत्ताही काटा
आला शतच््ा अंगावर. काही काही व्रण कधीच बरे नाही होत. दुसरे ददविी आपल््ा नजरे नेच
मालुताईला सांशगतलं असावं सगळं . ््ाच ददविी परत शनघाली. हे मात्र, “अहो राहा चार ददवस,
शवना्करावांनाही बोलावून घेतो, मग जा” असं साळसुदासारिे बोलले. हातात लाटणं होतं, तेच
फे कू न मारा्ची इच्छा झालेली िरं तर. मालुताईला का् वाटलं ्ांच््ाशवष्ी? प्रेम? आशण
्ांना? पुटं चढली की बंददस्त होतं ते असं. नाहीतर ््ांच््ा प्रेमाच््ा भावनेने माझ्ग्ा मनात अिी
आग का लागली की ज््ात होळीच झाली सगळ््ाची? मी तर प्रेम करत होते ना? मग ््ांच््ा
आनंदाने मला दु:ि, वेदना किी? गुंता, गुंता नुसता. मालुताई परत दफरकली नाही कधी. चुकून
का्ाकत एिाद्या भेटलीच तर नजर चुकवा्ची. ््ा पापशभरू बाईला सहन झाला नाही हा
मानशसक ताण. अपराधी भावनेनी पोिरून टाकलं शतला. अकाली गेली शबचारी.
आपण का नाही हा गुंता सोडवला? मोकळे पणाने बोललो असतो शतच््ािी, माफी
मागा्ची संधी ददली असती शतला, तर मालुताई जीवंत असती. कदाशचत. ऐन चाळीिीत नक्कीच
नसती गेली. जर आशण तर. हे दोन िब्द हाकलून काढावेत कोिातून. शनरथकक आहेत. कु चकामी,
शनरुप्ोगी. अगदीच. सदाशिव भावोजींसारिे. िा्ला काळ शन भुईला भार. जन्मभर धड काही
के लं नाही. व्यसनं लावून घेतली मात्र तऱहतऱहेची. सख्िा भाऊ, पण ्ांनी जन्मभर कधी जवळ
के ला नाही. िेवटच््ा आजारात आले तेव्हा आपल््ालाच कणव वाटली. ्ांना म्हटलं राहू देत
इथे.
आपली नुकतीच साठी झालेली. भावोजी पण एिादं वषक पुढे मागे. सुश्रुषा के ली
मनापासून आपण, एक मदत म्हणून. पण एक ददवस हात धरशलनी सरळ. शहसडू न बाहेर आलो
आपण. दकतीदा घासरा मारून धुतला तरी मलीन वाटत राहीला तो हात आपल््ाला. मग
पांडगोबाला लावला ््ांच््ा उिािी. गेले तेव्हा नमस्कारही करावासा नव्हता वाटत. का् होतं
््ांच््ा मनात? प्रेम? आकषकण? पांडोबा म्हणा्चा सारिं “वशहनीला बोलव” म्हणा्चे भावोजी
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िेवटचे काही ददवस. माफी मागा्ची असेल? का मम्व वाटलं म्हणून हात धरला असेल?
आपणच चुकीचं पुट चढवलं का? मलीनता आपल््ा मनात होती की ््ांच््ा? कसं कळावं? गाठ
नाहीच सुटणार ही कधी. एक टोकच नाहीसं झालं ना? ्ांना मात्र नाही सांशगतलं काहीच आपण.
का? ््ांना िेवटच््ा ददवसात हाकलून लावलं असतं का ्ांनी? लावलंही असतं ककं वा नसतंही.
पुरुषाला पुरुषाची भाषा कळली असती का? हाकू न लाऊ न्े असं मात्र वाटतच होतं आपल््ाला?
ते का? मग का् मर््ा माणसाला घराबाहेर काढा्चा?
मालुताई एकटीच की आशणही हो््ा ्ांच््ा.. अजूनही जळतो आपण ्ा शवचाराने?
कु डी जळा्ची वेळ आली तरी?
“अगं किी करते् बघ ही “्ांचाच आवाज. “अरे ्ा रे कोणी:” “का् झालं बाबा?
बरी् हो ती. स्वप्न पडलं असेल काहीतरी शतला. झोपा तुम्ही. उगाच जागेपणी पण बडबडते कधी
कधी. माशहत नाही का तुम्हाला? उगाच का् घाबरे होता? सकाळी उठू न लागतेकी ती रोज
तुमच््ा सरबराईत. कमी आहे का काही ््ात?”
“अगं, ही गेली तर माझं कसं होणार? शभती वाटते गं.”
“काही होत नाही शतला. जरा असंबद्ध बोलते कधी कधी एवढंच. मालूमाविी, सदा
काका, कोण कोण गेलल्े ्ांची नावं घेते हल्ली सारिी. आता व्ानुसार होत असतील भास. तरी
मी उद्या बोलावते डॉक्टरांना”
‘भास कसले बाई? पण माझ्ग्ा जाण््ाची एवढी शभती वाटते् ्ांना, म्हणून मला का
इतकं बरं वाटत्? गुंता सुटत नाही हेच िरं .’
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दुहरे ी

चंद्रू भराभर पा्ऱ्ा चढत आश्रमाकडे शनघाला. ध््ानधारणेची वेळ टळू न चालली
होती. आज घाटावर ती मंडळी उगाच काथ््ाकु ट करत बसली पोथ््ा पुराणांचा. गुरूजी होते
बरोबर, मग उठताही ्ेईना! सभा संपल््ावर मात्र चंद्रू काही कारण सांगून शनघालाच! ््ाने
सुरू के लेले प्र्त्न आता लवकरच प्रभाव दािवणार होते. आता पराकाष्ठा करणं गरजेचं होतं. मधे
िंड पडता तर सगळं च मुसळ के रात जाणार होतं. आज छान संधी होती. आश्रमात
््ाच््ाव्यशतठरक्त कोणीच असणार नव्हतं पहाट प्ंत. बाकी सारे शिष्् गुरूजींबरोबर होते.
दकतकन भजनात सहभागी होऊन सगळे सकाळी परतणार होते. ््ाची पावलं अशधकच वेगाने पडू
लागली.
आश्रमातील स्वत:च््ा कु टीत शिरून ््ाने ताटी बंद के ली. साधनेच््ा पशहल््ा सवक
पा्ऱ्ा ््ाने के व्हाच पार के ल््ा हो््ा. शसद्धीही हळू हळू ््ाच््ा पा्ांिी लीन होत हो््ा.
आता अंतीम चरणावर ््ाची साधना सुरू होती. आपले गुरूजी ठार वेडच
े म्हणा्ला हवे. सवक
शसद्धी प्राप् असूनही कधीही ््ांचा वापर के ला नाही. सवक शिष््ांना उलट शसद्धी किा वाईट व
अंतीम समाधीवस्थेत ््ा किा अडथळे बनतात हेच सांगत बसतात. बरे तर बरे , ््ांना भ्रमात
ठे ऊ िकलो आपण आपल््ा सद्वतकनाने! ््ामुळे हातचे रािून न ठे वता सवक ज्ञान ददले ््ांनी
आपल््ाला. आता बस िेवटची पा्री, आशण मग आपल््ाला कोणाचेच भ् उरणार नाही. संपण
ू क
जगतात आपली ददगंत दकती गाजेल! हं! बस एक िेवटची पराकाष्ठा! जगज्जेते होण््ास तो
आतुरला. पण आधी सवक सराव करा्ला हवा. मग अंतीम चरण!
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चंद्रू आसनावर पद्मासनात बसला. डोळे नाशसकाग्र के ले. संपण
ू क लक्ष श्वासावर कें दद्रत
करत ््ाने मुिोद्गत मंत्रोच्चारास प्रारं भ के ला. प्रथमचरणात ््ाने िरीरास अशसशमत महाका्
करण््ास प्रारं भ के ला. प्रसरण होत होत िरीर पार कु टीच््ा छतास व वभंतीस शभडले तेव्हा तो
थांबला. ही सवाकत पशहली पा्री असणे स्वाभाशवकच होते. मनुष््ाच््ा अहंभावास अशसशमत
वाढणे सवाकत सोपे.
नंतर ््ाने पूवकशस्थतीत ्ेत अनेक गोष्टींचा सराव के ला.
िरीरातील पंचत्वांपैकी फक्त एकच त्वात संपण
ू कपणे रुपांतरीत होणे, जसे;
जलरुपात तो कु टीभर वाशहला, तर वा्ुरुपात कु टीत वावटळ बनून गरगर दफरला, अग्नीरुपात
कुं डात ज्वाला बनून भडकला तर तेजरुपात कु टी झळाळू न उठली! आकाित्वात रुपांतरीत होणे
मात्र ््ाने सद्यशस्थतीत टाळले कारण तसे करता बरीच िक्ती नष्ट होती. ््ाला सध््ा िक्ती
गमावून चालणार नव्हते. िून््वत होणे तसेही कठीणच.
मग ््ाने पर-मनं प्रवेिाच््ा सरावास सुरुवात के ली. आज ््ाला ्ासाठी फार कमी
मने उपलब्ध होती. पक्षी, प्राणी, वृक्ष दकडे ्ावरच समाधान मानावे लागणार होते. तसेही ्ांची
मने िुलीच. ताबा घेणे फारच सोपे. तरीही सरावासाठी ््ाने एक एक करत परमनं प्रवेि के ला
आशण उपजत भ्रष्ट बुद्धीमुळे सवक शवपरीत दक्र्ा करत गेला. संपूणक समभावाने जगणाऱ्ा ््ा
शनसगक संस्थेस शवस्कटू न गेला. मनुष्् मनाचे शबभ्स रुप नैसर्गकक मनांना हादरवून गेल.े
मग सुरू झाला परका्ा प्रवेिाचा सराव. ्ासाठी कु टीतून बाहेर ्ेणे गरजेचे होते.
सरडे, दकडे, प्राणी, पक्षी, एक एक पडाव पार पडत होता. आता अ््ंत ्वरे ने ््ाने हे सराव सुरू
के ले. क्षणाक्षणात तो परका्ा बदलत चालला. हा सराव आणीबाणीच््ा वेळी कामी ्ेणार होता.
मग तो सरळ गुरूजींच््ा कु टीत पोहोचला. मंत्रोच्चाराने शसद्ध के लेल््ा दक््ेक कु पी
शतथे मांडलेल््ा हो््ा. साधारण चार बोटे लांब, दोन बोटे उं च अिा शसद्ध कु प््ा घट्ट झाकणाने
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बंद के लेल््ा हो््ा. काही ठरकाम््ा कु प््ाही हो््ा. चंद्रच्ू ्ा मनात एक शवलक्षण कल्पना
तरळली. मग ््ाने सावकाि साधनेला सुरवात के ली. हळू हळू एकाग्र होत ््ाने िरीराला
आकुं शचत करत नेलं. पहाता पहाता अंगुलीभर उरला. गम्मत करून पहाण््ाची हुक्की ््ाला गप्प
बसवेना. हळू च एका ठरकाम््ा कु पीत शिरून तो काही काळ पडू न राशहला.
तेवढ्यात गुरूजींनी वरून कु पीचे झाकण घट्ट बंद करून टाकले. कु पीवर काही
परवलीचे िब्द शलहून ती कु पी शसद्ध कु पींच््ा कप्प््ात ठे वता ठे वता एक छद्मी हसू ओठांवर
िेळले.
मग म्हणाले चंद्र,ू िेवटचा एक धडा राशहला तुला शिकवा्चा. सवाकत मह्वाचा धडा
असतो सं्माचा! सवकश्रष्ठ
े बनण््ास अ््ावश्त्क असतो सं्म! जो तू नाहीच कधी शिकलास.
कु पीत चंद्र ू तडफडला, ््ाला हातही हलवणे िक्् नव्हते!
लहानगा िंकू, जो नुकताच आश्रमात रुजू झाला होता आशण गुरुजींच््ा पाठोपाठ
आश्रमात पोहोचला होता, तो शवस्फाठरत डोळ््ांनी कु टीच््ा कवाडातून हे सवक पहात होता.
््ाला ््ा कु प््ा उघडू न पाहण््ाची अशनवार इच्छा झाली. गुरूजी जाण््ाची वाट पाहत तो
लपून बसला!
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काशमनी
िांता सकाळी नेहमीप्रमाणे उठू न गोठ्याकडे गेली. वासराचा कासरा सैल करून,
काशमनी पुढे चारा टाकला, पाण््ाची बादली भरून ती ही समोर ठे वली. दगडू गोठा साफ करून
नुकताच गेला असावा. िरं म्हणजे ही कामही दगडू करू िकत होता. इतर गुरांचं तोच करी, पण
ही काशमनी लहान पणा पासूनच महा द्वाड. लहान होती तेव्हापासूनच कासरा सोडला की आधी
िांतेकडे ्ेवून अंग घासू लागे. िांतेने लाड करावेत, मानेस िाजवावे तेव्हा कु ठे बाईसाहेब
आईच््ा पान्ह्याला तोंड लावत. ््ा माऊलीचा पान्हा गळू लागे तोवर. पण ही ब्ा काही िांतेने
धरून पान्ह्याप्ंत नेईप्ंत प््ा्चीच नाही. मोठ्या जाऊबाई नेहमी म्हणत, "िांते, पोरं का्
नी गुरं का्, जागीच ठे वाशवत. डोक््ावर घेिील तर लाथाडतील हे नक्की." पण िांतेला गुरांना
का् की पोरांना नाही म्हणणे जमलेच नाही कधी.
आता ही काशमनी गा्, स्वत: आई झाली तरी िांतेशिवा् इतर कोणाला हात लावून
द्या्ची नाही. चारा पाणी िांतेनेच करावे, धारही शतनेच काढावी. इतरांनी अनेकदा प्र्त्न करून
पाशहला आशण काशमनी च््ा लाथाही िाल्ल््ा. एकदा तर मोठ्या दीरांवरच विंग उगारले. ते
महा संतापी, चक्क जाड राजूने बडवू लागले, िेवटी न राहवून िांता मधे पडली, शतच््ा अंगावर
ही अनेक फटके पडले तेव्हा कु ठे दीर भानावर आले. तेव्हापासून मग िांतेशिवा् काशमनी कडे
कोणी जावू न्े असा पा्ंडाच पडला. शतचे वशडल अ््ावस्थ असल््ाची तार आली पण तरीही
काशमनीमुळे शतला अं््दिकनासही नाही जाता आले. एकतर गाव आडवाटेस, ्ेण््ा जाण््ाची
धड सो् नाही आशण वर हे काशमनी प्रकरण. अंगी ज्वर असो की आणिी काही, िांतेला ऊठू न
गोठ्यात जावेच लागे. गणूच््ा वेळेस नऊ मशहने भरत आले तेव्हा मात्र शहच््ाच््ाने िाली बसून
धार काढणे होईना, मग शहने गोठ्यात जाऊन काशमनीस जरा गोंजारावे, हाताने चारा भरवावा,
पाणी पाजावे, व मोठ्याने हाकारून दगडू स बोलवावे, प्रथम आचळास पाणी वगैरे लावून द्यावे
तेव्हा कु ठे दगडू स धार काढू देई. सो्राचे बारा ददवस तर वासराचा कासरा सैलच सोडला तेव्हा
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कु ठे दगडू कडू न चारा पाणी घेतले. धार काढा्चे धाडस काही ््ाचे झाले नाही. हंबरून हंबरून
गोठा डोक््ावर घेई. मग िांतेने बाळं शतणीच््ा िोलीतूनच हाकारावे तेव्हा जरा गप होई. गणूस
घेवूनच मग िांता गोठ्यात जाई. ््ास मोलकरणीकडे देवून काशमनी चे सारे करी. काशमनीच््ा
पान्ह्ालाही मग भरती ्ेई.
गणूच््ा आजारपणात मात्र काशमनी फार समजूतदार झाली. गणू वषक दीड वषाकचा
असतानाच ््ास ज्वराने ग्रासले. पोट टम्म फु गू लागले. िांतेने अनेक व्रत वैकल््े के ली. नवस
सा्ास के ले, अंगारे धुपारे ही झाले. जो जे सांगेल ते ते के ले. सगळे वैद्य, अगदी शवला्ती
डाक्टरासही बोलावणे गेले. पण किाचाच उप्ोग झाला नाही. दुसरे वषक पुरे होण््ा आधीच
सगळे संपले. गणूचे वडील कामाशनशमत्त बाहेरगावी गेले होते. जाताना संध््ाकाळप्ंत परत
्ेईन म्हणाले. ज्वर वाढतच गेला. िांतेने पोरास मांडीवरचे िाली ठे वलेच नाही. शनपचीत पडला
होता. वडील आले, ््ांनी मांडीवर घेतले, फक्त ्ाचीच वाट पहात असल््ा सारिा गणूने प्राण
सोडला. वडीलांनी हंबरडा फोडला. िांतेचे अश्रू जणू आटू नच गेले. आधीच कु स उिीरा उजवली.
पशहलंच अप्् असं काळाने शहरावून नेल,ं जाब तरी कोणास मागणार? ्ा काळात मात्र काशमनी
गपगुमान दगडू स धार काढू देई. गणूस घेवून गेले आशण िांतेने गोठा गाठला, काशमनीस हात
लावल््ा बरोबर ््ा माऊलीस ्ा माऊलीचे दु:ि समजले जणू. अिी काही हंबरली की िांतेनेही
न राहवून हंबरडा फोडला. अख्िं घर हादरून गेलं. वषाकमागून वषक गेली. िांतेची कु स पुन्हा
उजवलीच नाही. पुतण््ा भाचरांना, गाई गुरांना प्रेम लावत राशहली. पाहता पाहता ददवस
बदलले. गुरं कमी कमी होत गेली. ना ््ांचे करा्ला घरात माणसे उरली ना दुधदुभ््ाची गरज
राशहली. िहराने बऱ्ाच जणांना आपल््ा नादी लावले. गणूपाठोपाठ ््ाच््ा वडीलांनीही
अंथरूण धरले व काही वषाकत गेले.
काशमनी ही भाकड झाली. पुतण््ाने अनेकदा शतस शवकण््ाचा प्र्त्न के ला पण शतची
दकती जगजाहीर, म्हणून कोणी िेणामुतासाठी फु कट देवू म्हटले, तरी घेईना.
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िेवटी एक दूरच््ा गावातील िेतकरी त्ार झाला असे कानावर आले.
पुतण््ा म्हणाला "काकी, शतला नेतील तेव्हा तू समोर ्ेवू नकोस फक्त. बाकी सारे
आम्ही बघू." िांतेचे मन भरून आले. आज िेवटचा ददवस. आपल््ा हाताने चारा पाणी भरवले.
मुके जनावर, पण शतसही कळले असावे. वारं वार हात चाटू लागली. िांतेच््ा डोळ््ातून आसवे
गळू लागली. बघता बघता तो माणूस ्ेण््ाची वेळ झाली. पुतण््ा शहला गोठ्यातून घेवून गेला.
म्हणाला "देवळात जाऊन बस जरा. हीस नेले की बोलावणे पाठवतो." मन मानत नव्हते तरी
जाणे भाग होते.
हळू हळू शनघाली. दगडू वाटेत भेटला. गुरं गेल््ापासून दगडू चे घरी ्ेणे बंदच झाले
होते. म्हणाला "काकी कु ठे शनगलात? आज काशमनीला घेवून जाणार? तुमी किा त्ार जाला
िाटकाला शवका्ला?" िांता जागीच थीजली. जीभ आत ओढा्ला लागली. घसा पार कोरडा
पडला. अंगाला कापरं भरलं. दगडू घाबरला. “काकी, काकी, का् जाला? अिा का् करता?”
िांता एकदम भानावर आली. उलट्या पावली परत शनघाली.
िाटकाला घेवून पुतण््ा आला काशमनीस देण््ास, ््ाला गोठ्याच््ा दारातच िांता
भेटली चंशडके च््ा रुपात. हातात को्ता आशण नजरे त अंगारे !
"शजच््ा दुधावर एवढा माजलास शतला िाटकास शवकतोस? उद्या आपल््ा
जन्मदात्र््ा आईस शवकू न िािील की का्? काशमनीस हात लावा्चा नाही. हा गोठा आमचा.
बाकीच््ा घराचा कर बाजार. मी अडवणार नाही. जीवात जीव असेप्ंत ही िाटकास शमळणार
नाही एवढे ध््ानी ठे व." सगळे च दोन पावले मागे सरकले. आज प्रथमच काकी किास नाही
म्हणत होती, आशण शतचा िब्द मोडण््ाची ताकद व्यापारी वृत्तीच््ा पुतण््ात नव्हती.

60 | P a g e

रं ज’क’था

मधू शिरगांवकर

पुस्तक म्हणजे असतं तरी का्? वाचन का करावे?
तुम्ही एकदा असा शवचार करून बघा. आपल््ा आजुबाजूला अंगमेहनतीची, त्रासाची, कधी कधी दकळस
्ेईल अिी तर कधी धोक््ाची कामं करणारी माणसं आपण पहातो. ््ांना ती कामं का करावी लागतात? ््ांना वाटत
नाही का की AC मध््े बसून मस्त आराम करावा? पण शिक्षणाच््ा अभावी ््ांना ती करावी लागतात. आशण शिक्षण
म्हणजे का्? एक तर पुस्तकं वाचणं ककं वा ज््ांनी पुस्तकं वाचली अिांकडू न ऐकणं, पहाणं. आपल््ात आशण वर उल्लेि
के लेल््ा लोकांत फ़रक का् असेल तर पुस्तकांचा. आशण म्हणून म्हणतात की पुस्तकं हे गुरू, शमत्र आशण मागकदिकक असतात.
पुस्तकांवर प्रेम करा. वाचा. आ्मसात करा. तुमची जगाकडे पहाण््ाची नजर बदलेल. आशण जगाची तुमच््ाकडे पहाण््ाची
नजर बदलेल.
चला तर शमत्रांनो, एक भव्य चळवळ उभारु्ा. आपल््ा आजूबाजूला वाचक त्ार करू्ा. ्ात प्र््ेकाने
आपला सहभाग घेतला तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवो्कृ ष्ट अशभरुचीपूणक वाचकांचा प्रदेि बना्ला वेळ
लागणार नाही.
आम्िी हब घडलो
िुम्िी हब घडाना
वाचनाने माणूस सवाकथाकने श्रीमंत होतो.
म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे िंभर टक्के स्् आहे.
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