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रेशमी कवडसे
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

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

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

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

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक
मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार
लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध
उांचीिर जात रहािा.
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सादर करीि आिे
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(कथासंग्रह)

लेखिका

मधुररमा ममिंमलिंद डबली
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रेशमी किडसे (कथासंग्रह)
लेखखका: मधरु रमा वमांवलांद डबली
ईमेल: madhumilind@yahoo.com

या पुस्तकािील लेखनाचे सवव िक्क लेखिके कडे
सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं वा त्यािील अिंशाचे
पुनमुद्र
व ण व नाट्य, हचत्रपट ककिं वा इिर रुपािंिर
करण्यासाठी लेखिके ची लेखी परवानगी घेणे
आवश्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई
िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. 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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•
•

विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.

आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिर्ड करू शकता.

• हे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी वकिंिा िाचनाव्यवतररक्त
कोणताही िापर करण्यापुिी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची परिानगी घेणे -
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सौ. मधुरिमा मममिं लदिं डबली
जन्म- अमरािती, महाराष्ट्र
िास्तव्य- कॅ न्सस राज्य, अमेररका
नागपरू विद्यापीठातनू M. Sc. ची
पदिी घेतली. १९९७ पासनू
अमेररके त िास्तव्य.
कथा आवण काव्य लेखनाची
आिर्. िृत्तपत्रे ि मावसकािंमधे कथा
ि कविता प्रवसद्ध.
त्ाच
ां े प्रससद्ध होणारे हे पवहलेच
पस्ु तक असनू आिंतरजालािर त्यािंनी
वलवहलेल्या काही कथािंचे सक
िं लन
आहे

6

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

अपडणपवत्रका

माझी पवहली वशविका आवण पवहली मैत्रीण
होणार्या माझ्या आईच्या स्मृतींना
हे पवहलेिवहले पस्ु तक अपडण...
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मनोगत

‘रे शमी किर्से’हा माझा पवहलािवहला कथासग्रिं ह
िाचकाच्िं या हाती देताना मला अवतशय आनिंद होत आहे. या सिड
कथा यापिू ी मी’मायबोली’या सक
िं े तस्थळािर वलवहल्या होत्या.
त्या कथािंचे सिंकलन पस्ु तकरूपाने करण्याची कल्पना माझे पती श्री.
वमवलदिं र्बली यानिं ी फार पिू ीच मार्िं ली होती. दोन्ही भवगनी
भाग्यश्री परािंजपे ि स्नेहा बािचकर यािंनीही ती लगेच उचलनू धरली
होती. काही ना काही कारणाने विलिंब होत गेला. पण शेिटी हा
सक
िं ल्प पणू ड झाला.

आपल्या सिाांच्या आयष्ट्ु यात नात्यािंना फार महत्ि आहे.
काही हळुिार, तर काही गतिंु ागतिंु ीची अशी ही नाती आपले आयष्ट्ु य
घर्िण्यात फार मोलाची ठरतात. यातल्याच काही रे शमी नात्यािंची
िीण गिंफ
ु ण्याचा प्रयत्न मी या कथािंमधनू के लेला आहे. वखर्कीच्या
छोट्याशाच फटीतनू र्ोकािणारा कोिळ्या उन्हाचा किर्सा जसा
अिंधारी खोली उजळून टाकतो, तसे आपल्या जीिनातली ही
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लोभस नाती आयष्ट्ु य उजळत असतात. हे नात्यािंचे रे शीमस्पशी
किर्से िाचकानिं ा आिर्तील ही आशा आहे.

या पस्ु तक प्रकाशनात ई-सावहत्य चे श्री. सनु ीळ सामिंत यािंचे
फार मोठे योगदान आहे. प्रत्येक िेळी इ-मेल्सला ताबर्तोब उत्तर
देणे तसेच या सिड प्रवियेत सिडस्िी निीन असलेल्या मला
िेळोिेळी सविस्तर मागडदशडन करणे या गोष्टींचा खरोखर फार
उपयोग झाला. त्यािंचे तसेच ई-सावहत्य च्या सिड टीमचे अगदी
मनापासनू आभार.

-सौ. मधरु रमा वमवलिंद र्बली
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कथा-अनुक्रम
बविं दनी
अनभु तू ी
हक्क
मक्त
ु ा
रे शीमधागे
आधार
नाती
बेरीज िजाबाकी
चािंदणिेल
वनणडय
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बमिं दनी

िरच्या मजल्याच्या वखर्कीतनू रे ितीने खाली एक नजर
टाकली. सगळीकर्े नोकरमाणसािंची गर्बर् उर्ालेली वदसत
होती. सत्यनारायणाची जय्यत तयारी सरू
ु होती. सगु िंधी अत्तराचा,
फ़ुलाचिं ा अन सग्रु ास अन्नाचा िास कसा एकात एक वमसळून गेला
होता. हातात के ळीचे खािंब, शेििंतीचे हारे घेऊन गर््यािंची लगबग
चालली होती.

वखर्कीपासनू दरू होऊन रे िती आपल्या भल्यामोठ्या
कपाटाकर्े गेली. ते कपाट उघर्ताना जन्ु या सागिानी लाकर्ाचा
वकिंवचतसा करकर आिाज झाला. त्या आिाजाने का कोण जाणे,
वतला जरा शहारल्यासारखिं झालिं.
‘एकच वदिस झाला या घरी येऊन आपल्याला. खरिंतर या
िार््याची, इथल्या सार्या िैभिाची मालकीण आहोत आपण. पण
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कालपासनू काहीतरी रुखरुख िाटतेय मनाला. काय ते सािंगता नाही
येत...’

अिंतरीचे सारे उदास विचार वतनिं झटकून टाकले.
‘लग्नाला एकच वदिस तर झालाय आपल्या. कालच्या दगदगीनिं,
सीमान्तपजू नाच्या जागरणानिं थकून गेलोत आपण. म्हणनू ही हुरहुर
िाटतेय. दसु रिं काही नाही. लिकर तयार व्हायला हििं आता.’

सासबू ाईनीिं कालच वतचिं म्हणनू सािंवगतलेल्या त्या कपाटात
वतनिं एक नजर वफ़रिली. वतच्या दोन्ही सटू के सेस मधले कपर्े
रात्रीच सत्यभामेनिं नीट आत लािनू ठे िले होते. सासर माहेर दोन्ही
सधन असल्याचा ते सारे कपर्े जणू परु ािाच देत होते. त्यातल्या
सलिार कमीजच्या घर््याक
िं र्े बघनू वतच्या मद्रु िे र एक हलकीच
हास्यरे खा उमटली.
‘या िार््यात हे कधी घालणिं शक्यच नाहीय. इथलिं सारिं िैभिी
खरिं, पण अगदी जन्ु या पद्धतीचिं. इथल्या सनु ा गभडरेशमी जरीच्या
सार््यािंमधेच िािरणार सतत.’वतच्या मनात आलिं.
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हलक्याशा टकटकीनिं वतची तद्रिं ी भगिं ली. दार हळूच ढकलनू
सासबू ाई आत आल्या.’अजनू तयार नाही झालीस बाळ?’
त्याच्िं या चेहर्े यािर वस्मत होतिं. गदड जािंभळ्या शालतू त्या
विलिण रे खीि वदसत होत्या. इतक्या की’आज आपल्यापेिा
लोक कदावचत ह्ािंच्याकर्ेच बघतील’ असा गमतीशीर विचार
रे ितीच्या मनात चमकून गेला.

हातातल्या पैठणीची घर्ी त्यािंनी उलगर्ली, अन रे िती भान
हरपनू बघतच रावहली. वफ़कट गल
ु ाबी रिंगाचिं, चदिं रे ी बट्ु ् यानिं ी
सजलेलिं ते महािस्त्र खरिंच फार सिंदु र होतिं.

‘बघ, आिर्ेल का तल
ु ा ही नेसायला? तझ्ु या मनानिं ह.िं
नाहीतर तझु ा शालू नेसणार असशील तरी चालेल.’
‘आिर्ेल मला आई. खरिंच फार सरु े ख रिंग आहे हा...’
रे ितीचिं िाक्य पणू ड व्हायच्या आधीच सत्यभामा एक सुबक
कोरीि काम के लेली मोठी पेटी घेऊन आली. हातातलिं मखमली
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कापर् वतनिं हलके च पलिंगािर अिंथरलिं अन अदबीने दार ओढून ती
बाहेर गेली.
पेटीतले दावगने काढून उवमडलाबाई- रे ितीच्या सासबू ाई त्या
मखमलीिर एके क करून ठे िू लागल्या.’बघ तल
ु ा काय काय
घालाििंसिं िाटतिंय या पैठणीिर...’

त्या अलक
िं ाराक
िं र्े बघताना रे िती अगदी विचारमग्न झाली.
‘खरिंच, आईबाबाचिं ी एकुलती एक मल
ु गी आपण. बाबाही
मोठ्या हुद्यािर. लग्न त्यािंच्या परीने अगदी उत्तम के लिं त्यािंनी. पण
या िार््यातल्या श्रीमतिं ीची कल्पनाच नाही यायची कोणाला.
आपण नसु तेच सधन, पण हे लोक खरे गभडश्रीमिंत...’

ते सारे दावगने बघनू झाले, तशी अगदी आजडिानिं ती म्हणाली,
‘आई, खरिं सािंगायचिं तर लग्नात घातलेल्या दावगन्यािंचचिं ओझिं
होतिंय मला. त्यापेिा असिं करू का? मी या पैठणीिर सगळे
मोत्यािंचेच दावगने घालू का? हलकिंही िाटेल मला, अन छानही
वदसेल.’
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‘पण... बरिं, तल
ु ा आिर्ेल तसिं.’ जराशा साशिंकतेनिंच
उवमडलाबाई म्हणाल्या.
मात्र, रे िती सारा जामावनमा करून आली, अन त्याच्िं या
मनातल्या सार्या शिंका पार नाहीशा झाल्या.
त्या सार्ीच्या गल
ु ाबी रिंगािर मोत्याचिं े दावगने खपू च खल
ु नू
वदसत होते. नाकातली नथ त्या सगळ्या शृिंगाराला एक िेगळाच
उठाि आणीत होती.
समाधानानिं वतच्याकर्े एक दृष्टीिेप टाकून उवमडलाबाईनीिं
सत्यभामेनिं आणनू वदलेला चमेलीचा गजरा वतच्या के सािंत
माळला, अन त्या जाण्यासाठी उठणार... तोच रे ितीचिं लि त्या
पेटीतल्या दोन सिु णडसाखळ्यािंिर गेलिं.
‘हा कसला दावगना, आई?’निलानिं वतनिं प्रश्न के ला.
‘त्या पायातल्या साखळ्या आहेत बाळ. आपल्या घरात फार
पिू ीपासनू चालत आलेल्या. पण त्या कोणीच फारशा िापरलेल्या
नाहीत.’
‘असिं का आई?’
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‘अ.िं .. म्हणजे काय आहे की... रे िती, सोनिं पायात घालू नये
म्हणतात ना. लक्ष्मीचा अपमान होतो तो. फ़क्त राजघराण्यातल्या
व्यक्तींनी, वकिंिा अवतशय भाग्यिान व्यक्तींनीच घालाििं म्हणतात
ग...’

रे ितीचिं कुतहु ल आता चागिं लिंच जागृत झालिं होतिं. पण
उवमडलाबाईनीिं भरडकन विषय आिरता घेतला. त्या बाबतीत
बोलायला जरा नाखश
ु च वदसत होत्या त्या.
तोच तयार होऊन माधिही खोलीत आला, अन त्यानिं
साविं गतल,िं ’गरुु जी िाट बघताहेत. चला लिकर.’
रे ितीकर्े बघनू तो िणभर थबकला अन मग पसिंतीची मान
र्ोलािनू बाहेर गेला.
दोघी सासिासनु ा घाईनिं उठल्याच.

वजना उतरून वतघिं खाली येतात ना येतात तोच बाबासाहेब,
म्हणजे रे ितीचे सासरे लगबगीनिं सामोरे आले.
‘वकती उशीर? गरुु जी के व्हाचे खोळिंबले आहेत.’
16
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त्याच्िं या सरु ात नाराजी होती. उवमडलाबाई काहीतरी उत्तर
द्यायच्या बेतात होत्या, तोच बाबासाहेबाचिं ी नजर रे ितीिर गेली.
त्याच्िं या नजरे तही तीव्र नाखश
ु ी उमटलेली वदसली वतला. एक
िणभर आपलिं काय चक
ु लिं हे वतला कळेचना.
‘अन हे काय? अगिं ािर दावगने का नाहीत सनू बाईच्या?’
िं
‘अहो, कालपासनू अिजर् अलिंकार घालनू च िािरतेय.
म्हणनू आज वतला िाटलिं...’
उवमडलाबाईचिं िं िाक्य पणू ड होण्याच्या आधीच बाबासाहेब
उसळले,’वतला काहीही का िाटेना- तम्ु ही या घरच्या जाणत्या,
तम्ु हाला अक्कल नको?’
सतिं ाप अन अपमानानिं उवमडलाबाईचा
िं चेहरा परु ता वििणड
झाला. पण दसु र्याच िणी खालचा ओठ घट् दाबनू त्यािंनी रे ितीचा
हात धरला.
‘चल जा बाळ. सत्यभामेकर्ून पेटी घे अन दावगने घालनू ये
सारे .’
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इतका िेळ सारिं जणू स्िप्नात घर्तिंय असिं िाटणार्या रे ितीला
भान आलिं. वतच्या र्ोळ्यात रागाची एक लहर तरळली.
झटक्यानिंच वतनिं माधिकर्े पावहलिं. त्याचा चेहरे ा अगदी वनविडकार
होता. या प्रसिंगी तो आपली बाजू घेईल असिं रे ितीला फार फार
िाटलिं होत.िं पण त्याच्या दगर्ी मद्रु क
े र्े बघनू ती थक्कच झाली.

िर येऊन सारे दावगने वतनिं याविं त्रकपणेच अगिं ािर चढिनू
घेतले. पजू ेला बसल्यािरही वतचिं कुठे च लि नव्हतिं.
भल्यामोठ्या आकर्ी वमशा अन हातात चािंदीच्या मठु ीची
काठी अशा थाटात बाबासाहेब समारिंभात िािरत होते. मधनू च
र्ोळ्यािंच्या कोपर्यातनू रे िती त्यािंच्याकर्े बघत होती.
‘ही काय पद्धत झाली बायकोशी िागायची? अन सासबू ाई
वबचार्या एक शब्द बोलल्या नाहीत.’ वतच्या मनात आल.िं
रात्री माधि खोलीत आल्यािरही ती रुष्टच होती. वतच्या
मद्रु क
े र्े बघनू तो उलट गभिं ीर झाला.
‘रागािलीस ना रे िा? पण बाबािंचा स्िभाि जरा विविप्त
असल्याचिं मी बोललो होतो ग तझ्ु याजिळ. अन एक मवहनाभरच
18
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तर वनभिायचिंय तल
ु ा. मग लिंर्नच्या घरी आपणच राजाराणी.
अगदी तझ्ु या मजीनिं होईल सारिं.’
त्या कल्पनेनिं ती खदु कन हसनू त्याला वबलगली.
सकाळी रे ितीला लिकरच जाग आली. खाली िार््यात
चाललेली धािपळ, लगबग, िरही स्पष्ट ऐकू येत होती. माधिची
झोप मोर्णार नाही याची खबरदारी घेत ती उठली अन भराभर
आघिं ोळ करून तयारच झाली.
वजना उतरून खालच्या मजल्यािर येताच रे ितीला कुणाचा
तरी चढलेला आिाज ऐकू आला. मनात नसतानाही वतची पािलिं
सासबू ाईच्या
िं खोलीशी रें गाळली. हा बाबासाहेबाचिं ाच आिाज
होता. शिंकाच नको.
मधनू च उवमडलाबाईचा
िं दबलेला आिाज अन त्याचिं े हुदिं के ऐकू
येत होते. रे िती चागिं लीच बचु कळ्यात पर्ली. आत जाणहिं ी शक्य
नव्हतिं वतला. अन वतथे उभिं राहाणिंही प्रशस्त िाटेना. काय कराििं
या सिंभ्रमात ती नसु तीच उभी रावहली. तेिढ्यात त्यािंच्या खोलीच्या
दाराची कर्ी काढल्याचा आिाज आला. रे िती चपळाईनिं
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वखर्कीजिळ जाऊन उभी रावहली. जणू बाहेरची बाग बघतोय
असा देखािा करत.
पाठमोरी असनू ही वतला बाबासाहेबािंच्या पायातल्या बटु ािंचा
आिाज कळला. तार्तार् ते बाहेर वनघनू गेलेलेही कळलिं वतला.
पण ती तशीच स्तब्ध उभी रावहली जागेिरच.
उवमडलाबाईच्या
िं हातातल्या बािंगर््या वकणवकणल्या, अन ती
मागे िळली. त्याच्िं या चेहर्याकर्े बघताच त्या रर्त होत्या हे
वतच्या ध्यानात आलिं.
‘उठलीस का बाळ? ये चल स्िैपाकघरात. नीट घरही दाखिते
तल
ु ा सिर्ीनिं.’
मघाच्या िादळाचा लिलेशही त्यािंच्या आिाजात नव्हता.
र्ोळ्यािंच्या वकिंवचतशा लालसर कर्ा अन कोमेजलेला चेहरा मात्र
सहज समजनू येत होता.
शब्दही न बोलता ती त्यािंच्या पाठोपाठ गेली. प्रत्यिात मात्र
सारिं विचारािसिं फार फार िाटत होतिं.
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‘काय दुःु ख असेल या ऐश्वयाडत न्हाणार्या रे खीि पतु ळीला?
वदसायला इतक्या सरु े ख, प्रेमळ. अगदी खानदानी सौंदयाडची मतू ीच
जण.ू अन निर्याचिं असिं िागणिं का सहन करतात ह्ा?’
विचारािंचिं काहूर मनातच ठे िनू ती सहजपणे त्यािंनी
दाखिलेली एके क खोली नजरे आर् घालू लागली. मात्र माधिशी
सारिं काही स्पष्ट बोलायचा ठाम वनधाडर करूनच.
घर, घर कसलिं छोटासा महालच होता तो. सारिं बघनू
झाल्यािर उवमडलाबाईनीिं वतला स्िैपाकघरात नेलिं. सत्यभामेनिं
वतच्यासाठी चािंदीच्या फ़ुल्यािंचा पाट अन समोर के शरी दधु ाच्या
पेल्याबरोबरच साज्िं याची ताटली तयारच ठे िली होती.
‘तम्ु ही नाही घेणार आई?’
‘नाही ग. मी सकाळी फ़क्त दधू घेते उठल्याबरोबर. अन
सक
ु ा
िं ोच न करता खाऊन घे. माधिनिं मला साविं गतलयिं तल
नाश्तत्याची सिय आहे म्हणनू .’
‘अ.िं .. थािंबू का ते उठे पयांत?’
‘नको. घे तू खाऊन. मग आपण दोघी देिळात जाऊन येऊ.’
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रे ितीनिं चिीनिं नाश्तता के ला. गेल्या दोन वदिसात प्रथमच
आपण पोटभर खातोय असिं िाटत होतिं वतला.
त्या दोघी देिळातनू आल्या, तोिर माधिही उठला होता.
तयार होऊन तो झोपाळ्यािर बसनू त्यािंची िाटच पहात होता.
‘आई, रे ितीला बागा दाखिनू आणतो जरा. तू येतेस का?’
‘नको रे . जा तम्ु ही दोघिंच. जेिायच्या िेळेपयांत या परत. अन
फार उन्हात वहर्िं िू नकोस रे वतला. अजनू हळदही िाळली नाहीय
परु ती.’
‘आलोच लिकर. आज तू माझी आिर्ती खािंर्िी करणार
आहेस ना ग?’
उवमडलाबाई माधिकर्े बघनू वस्नग्धपणे हसल्या. त्यािंच्या त्या
शािंत र्ोळ्याक
िं र्े बघनू देिघरातल्या समईचीच आठिण आली
रे ितीला.
भलीमोठी गार्ी इनामदारािंच्या बागािंजिळ थािंबली, ड्रा्व्हरनां
गाडीचा दरवाजा उघडला अन दोन्ही खािंद्यािंिरून पदर घेत रे िती
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माधिबरोबर खाली उतरली. ड्रायव्हरनिं अदबीनिं सलाम के ला अन
गार्ी बाजल
ू ा लािली.
माधिबरोबर वफ़रत, रमत गमत रे िती त्या विशाल बागा बघू
लागली. आिंबा, पेरू, वलिंब,ू वकत्येक प्रकारची झार्िं नसु ती बहरली
होती. बागेत काम करणार्या गर््यानिं ी एका मोठ्या झार्ाच्या
सािलीखाली सतरिंजी पसरली अन एका ताटात सारा बागेतला
ताजा मेिा आणनू ठे िला.
गल
ु ाबी पेरूचा लचका हळूच तोर्णार्या रे ितीकर्े बघनू
माधि मजेत हसला.
‘मला कौतक
ु िाटतयिं रे िा तझु िं कालपासनू .’
‘का? असिं काय के लिं मी?’
‘शहरात िाढलेली, उच्चविद्याविभवू षत मल
ु गी त.ू सतत
आधवु नक कपर््यािंची, ितडणक
ु ीची सिय असलेली. अन आमच्या
घरात कालपासनू दधु ातल्या साखरे सारखी वमसळून गेलीयस. मोठ्ठिं
किंु कू काय, दोन्ही खाद्यिं ािरून पदर काय.’
रे ितीच्या चेहर्यािरचिं हसू थोर्िं वफ़क्किं झाल.िं
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‘अगदी प्रामावणकपणे सािंगू का माधि? हे सारिं फार कठीण
आहे अगिं िळणी पर्ायला. के िळ मवहन्या दोन मवहन्यानिं ी वव्हसा
वमळाला की लगेच मी तझ्ु याजिळ लिंर्नला येणार, याची जाणीि
आहे म्हणनू जमतिंय हे सारिं. नाहीतर...’
‘ते सारिं बरोबर रे िा, पण तझ्ु या या िागण्यानिं तू आईला फार
आनिंदी करतेयस ग...’
आईचा
िं विषय वनघताच रे िा सािध झाली.
‘माधि, मला तल
ु ा काही विचारायचयिं .’
‘नको विचारूस रे िा. तल
ु ा धक्का बसेल ऐकून...’
ती काय विचारणार याची जाणीि माधिला आधीपासनू च
असािी.
‘ते चालेल माधि मला. पण आईशी बाबासाहेबािंचिं िागणिं
सहन करण्याच्या पवलकर्चिं आहे रे . मी सनू असनू ही मला इतका
सिंताप येतो. तू तर पोटचा मुलगा आहेस त्यािंचा. कसिं सहन करू
शकतोस तू हे?
‘थािंब रे िा. मला िाटलिं नव्हतिं हे सारिं इतक्या लिकर तल
ु ा
सािंगाििं लागेल. पण आता इलाजच नाही ग.’
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एक दीघड श्वास घेऊन माधिनिं बोलायला सरुु िात के ली.
‘माझी आई ही बाबािंची वितीय पत्नी आहे रे िा. गािात अजनू
एक घर आहे त्यािंचिं. पतु ळाबाई, म्हणजे त्यािंच्या प्रथम पत्नी अजनू
वजििंत आहेत...’
िीज अगिं ािर कोसळली असती तरी रे िाला इतका धक्का
बसला नसता. र्ोळे विस्फ़ारून ती माधिकर्े बघू लागली. काय
नव्हतिं त्या नजरे त? आईबद्दल
सहानभु तू ी, या सार्या गोष्टीचिं
िं
आश्चयड, अन हो..., ही गोष्ट लपिनू ठे िल्याबद्दल माधिबद्दल प्रचिंर्
सतिं ाप.
‘काय सािंगतोयस तू माधि? अन हे इतक्या वदिसात तू कधीच
बोलला नाहीस? अरे लग्नाआधी वकतीदा भेटलोत आपण...’
रे ितीचा स्िर इतका तीक्ष्ण होता की ती पटकन उठून
चालायला लागणार असिं िाटलिं माधिला.
मनािर प्रचिंर् ताण आल्याने माधिनिं रे ितीचा हात एकदम घट्
धरून ठे िला.
‘आपलिं लग्न ठरल्यापासनू सतत याच अपराधीपणाच्या
जाणीिेतनू जातोय ग मी. सारखिं तल
ु ा सागिं ािसिं िाटत होतिं पण
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तल
ु ा गमािनू बसण्याच्या भीतीनिं मात के ली या सार्यािर. विश्वास
ठे ि रे िती, तल
ु ा बघायला आलो त्या वदिसापासनू च इतकी
आिर्ली होतीस तू मला... माझ्या लिंर्नच्या राहणीमान,
जीिनपद्धती या सार्याला अगदी अनरू
ु प िाटलीस तू मला. त्यात
तझु ा हा धीट, बोलका स्िभाि. माझ्यात जी धर्ार्ी नाही ती परु े परू
आहे तझ्ु यात. या सार्या गणु ािंचिं फार फार आकषडण िाटतिं ग
मला...’
त्याच्या वनमडळ कबल
ु ीजबाबानिं रे िती वकिंवचत िरमली.
‘खरिंच वकती साधा, सरळ आहे हा स्िभािानिं. अन आपणही
लगेच वचर्तो काहीही झालिं की. साविं गतलिं नाही त्यानिं हे खरिंय,
चक
ु लिंच त्याचिं. पण समजा सािंवगतलिं असतिंही, तरी आपल्या
वनणडयात फ़रक पर्ायची शक्यता नव्हतीच. आपल्यालाही
वततकाच आिर्ला होता तो. अन तसहिं ी त्याच्या बाबतीत नाि
ठे िण्यासारखिं काही नाहीच. एिढा हुशार, देखणा, स्िभािानिं मृदु
अन घरचाही सधन. त्याच्या आईिवर्लािंच्या खाजगी गोष्टींनी
आपल्याला तसिं म्हटलिं तर काय फ़रक पर्तोय?’
रे ितीच्या विचारमग्न चेहर्े याकर्े पाहून माधि आणखीनच
चरकला. तो खपू दर्पणाखाली आलाय हे जाणलिं वतनिं, अन
पटकन त्याच्याजिळ सरकून त्याच्या खाद्यिं ािर र्ोकिं ठे िलिं वतनिं.
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‘नाही रे मी रागािले तझ्ु यािर. पण मला हे सारिं काय प्रकरण
आहे हे जाणनू घ्यायची खपू उत्सक
ु ता लागलीय. तझ्ु या मनाला
त्रास होणार असेल तर नको सािंगसू ...’
‘त्रास?’ माधि वखन्नपणे हसला. ‘मी या सार्याच्या पवलकर्े
गेलोय रे िती. पण आज तल
ु ा सारिं सािंगनू च टाकतो. पन्ु हा या
विषयाची काळी छाया नको आपल्या सख
ु ी ससिं ारािर... "
‘रे िती, आमचिं घराणिं हे गािातलिं एकदम खानदानी अन
श्रीमिंत. माझे बाबाही आजी आजोबािंचे एकुलते एकच.
लहानपणापासनू खपू हट्ी अन तापट. त्यात घरात नेहमे ी ऐश्वयाडत
िाढल्याने त्याची परु े परू जाणीि असलेले. आजोबािंच्या मनाविरुद्ध
बाबा शहरात कॉलेजमधे वशकायला गेले, अन वतथिंच वशकत
असलेल्या पतु ळाच्या प्रेमात पर्ले. घराणिं जातपात, अन या सार्या
गोष्टींचा जबर पगर्ा मनािर असलेल्या आजोबािंना हे लग्न मान्य
होणिं शक्यच नव्हतिं.’
‘घरून वजिापार् विरोध झाला. पतु ळाच्या घरी विरोध करणारिं
कोणी नव्हतिंच. लहानपणीच अनाथ झालेल्या पतु ळाला मामानिं
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आजिर िाढिलिं हेच वतचिं नशीब. तो वतच्या घरातनू जाण्याची
िाटच बघत होता.’
‘आजोबािंना सार्या प्रकाराची कुणकुण लागताच त्यािंनी
बाबािंचिं लग्न आईशी ठरिलिं. आईसद्ध
ु ा तोलामोलाच्या
घराण्यातली, सरु े ख. म्हणनू आजी आजोबानिं ा फार पसतिं होती.
गािात अन नातेिाइकािंत सगळीकर्े ही िाताड पसरली. बाबा
मनातनू फार वचर्लेले होते. आपल्या जन्मदात्यािरचा सर्ू त्यानिं ी
त्याच्िं या पद्धतीनिं उगिला.
लग्नाला पिंधरा वदिस रावहलेले असताना ते सरळ पतु ळाशी
देिळात लग्न करून वतला घरी घेऊन आले.’

‘आजी आजोबाििं र िज्राघातच झाला. आजीनिं वतला घरात
कशालाही हात लािायला मनाई के ली. आजोबानिं ी तर अन्नपाणी
त्यागल.िं ते दम्याचे रुग्ण होते. त्यािंची प्रकृ ती इतकी वबघर्ली की
शेिटी बाबािंना पतु ळाला गािात दसु र्या घरात ठे िणिं भाग पर्लिं.’

‘कुणालाही पत्ता लागू न देता बाबािंचिं लग्न माझ्या आईशी
वनयोवजत िेळी लािण्यात आलिं. वतला वबचारीला अथाडतच या
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सार्याची सतु राम कल्पना नव्हती ग. बाबा वतच्याशी नेहमे ी
फ़टकूनच िागत. त्याच
िं ा सारा िेळ पतु ळाकर्े जाई. ही गोष्ट
एिढ्याशा गािात लपनू राहणिं अशक्यच होतिं.’
‘आईच्या लिात सारिं आलिं अन वतचा वतळपापर् झाला.
वतनिं सतिं ापनू जाऊन बाबानिं ा जाब विचारला. बाबानिं ी वतला बोलण,िं
वतरस्कारानिं िागणिं हे तर नेहेमीचिंच होतिं, पण त्या वदिशी त्यािंनी
आईिर हात उचलला.’
‘एकुलत्या एका मल
ु ाच्या सिंसाराचे वधिंर्िर्े बघनू आजी
आजोबा कमालीचे व्यवथत झाले. त्यातच आईच्या घरचे येऊन
थर्कले. त्यानिं ी सगळ्यानिं ा खपू वशव्याशाप वदले. बाबाचिं िं िागणिं
सार्या पिंचिोशीत पसरलिं.’

बोलता बोलता दम लागल्याने माधि जरासा थाबिं ला...
‘सगळ्या बाजिंनू ी असा विरोध झाला, लोकही कुजबजु ू
लागले, अन बाबा थोर्ेसे ताळ्यािर आले. नाही म्हटलिं तरी
आईच्या माहेरचा दबािही बराच होता. वतचिं घराणिं चािंगलिंच
िजनदार होतिं ना. िार््यात ते राहू लागले हे खरिं, पण आईला
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पत्नीचा जो मान, दजाड द्यायला हिा तो कधीच नीटपणे वदला नाही
त्यानिं ी. माझा जन्म झाल्यािर ते आता सधु ारतील ही आशा होती
सगळ्यािंना. ती फ़ोल ठरिली त्यािंनी. आई माझ्या सिंगोपनात गिंतु ली
अन ते परत गािातल्या दसु र्या घरात रमले. घरी आले तरी आईशी
कधीच ते धर् िागत नसत. इनामदार घराण्यात बाईनिं तोंर् िर
करून बोलण्याची प्रथा नव्हती. आई मात्र सतत अन्यायाला
शावब्दक का होईना, प्रवतकार करते हे सहन होत नसे त्यानिं ा... वतनिं
गप्प राहून सारिं सोसाििं ही अिाजिी अपेिा होती ग त्याचिं ी.’
‘असाच सिंघषड करत, माझ्यािर कायम पाखर घालत सिंसार
झाला वबचार्या आईचा. माझ्याबद्दल फारसिं ममत्ि बाबानिं ी कधीच
दाखिलिं नाही. ह,िं नाही म्हणायला माझ्या वशिणात, लिंर्नला
जाण्याच्या वनणडयात कशातच फारसा विरोध के ला नाही त्यािंनी.
अन मलाही फारसा वजव्हाळा नाही त्याच्िं याबद्दल. आईनचिं मला
िाढिलिं खर्या अथाडनिं.’
भािनािेग असह् होऊन माधि थािंबला.
‘पण, इतकिं सारिं होऊनही, त्या इतक्या या ससिं ारात दुःु खी
असनू ही सोर्ून का गेल्या नाहीत बाबािंना? अन सवु शवित असनू ही
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पतु ळाबाईनीिं हे सारिं का होऊ वदलिं?’ रे िती अजनू ही सिंभ्रमातच
होती.
माधि हसला.

‘रे िा, एकतर घटस्फ़ोट अजनू ही आमच्या घराण्यातच काय,
गािातच इतका लोकमान्य नाहीय बरिं. शहरी िातािरणात
िाढलेल्या तल
ु ा या गोष्टींची कल्पनाही येणार नाही कधी. अन
पतु ळाबाईचा
िं दोष नाही, दोष त्यािंच्या पररवस्थतीचा आहे ग. माहेरी
कुठलाच आधार नाही. एकदा बाबािंशी नाि जोर्ल्या गेल्यानिं
दसु र्या कोणाशी लग्नही अशक्य. खेर्ापार््यात हे सारिं अजनू ही
फार गिंतु ागिंतु ीचिं आहे ग. त्यात बाबािंिर विश्वास ठे िनू वशिणही
अधडिटच सोर्ून आली होती ती. र्ोक्यािर छप्पर अन जन्मभराची
सोय पावहली वबचारीनिं. मला वतचा राग येतच नाही. अन तसहिं ी या
सार्यात दोषी कोण हे ठरिणिं फार अिघर् आहे. घराणिं अन
खानदान या खळ्
ु या कल्पनािंपायी बाबािंचा विरोध करणारे
आजीआजोबा, की आईला काही न सािंगता खश
ु ाल वतच्याशी
दसु रिं लग्न करणारे बाबा, की सारिं कळून आमच्या घरच्यािंना दोष
देणारे , पण स्ितच्या बदनामीच्या भीतीने वतला माहेरी थारा न देणारे
वतचे आईिर्ील. सारिंच कठीण आहे ठरिणिं.’
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सगळिं कळल्यानिं रे िती आता शािंत झाली होती. वतनिं हलके च
माधिच्या हातािर थोपटलिं. वतचा तो आश्वासक स्पशड फार
सख
ु ािनू गेला त्याला.
‘अन रे िा, खरिं सािंग,ू मला तुझी फार फार काळजी िाटतेय ग.
मी लर्िं नला गेल्यािर तू आईबाबाच्िं या मधे पर्ू नकोस मळ
ु ीच.
अन्याय समोर होत असला की विरोध करायचा वपन्र् आहे तझु ा.
तशीच घर्ली आहेस त.ू पण बाबा फार तापट अन िेगळेच आहेत.
तेव्हा जे वदसेल त्याकर्े कानार्ोळा कर, अन तझु ा वव्हसा झाला
की लगेच विमानात बस.’
‘काही िचन वबचन मागू नकोस रे बाबा. मी बोलणार नाही
त्याच्िं या खाजगी गोष्टींत, पण माझ्यािर हाही विश्वास ठे िनू जा की
कुठल्याही पररवस्थतीत योग्य असिंच िागेन मी.’रे िा हसनू
म्हणाली.’
‘त्या विश्वासािरच तर हा दीर् मवहना काढणार आहे मी.’
माधिनिं वतला प्रेमानिं जिळ घेतलिं.
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माधिला लिंर्नला जाऊन दोन आठिर्े झाले होते. या
कालािधीत रे िती अन उवमडलाबाईमधे
िं एका हळुिार नात्याचा बधिं
विणल्या गेला होता. रे ितीच्या सगळ्या सियी, आिर्ीवनिर्ी
जपण्याचा त्या कसोशीने प्रयत्न करीत असत. सकाळी वतच्यासाठी
म्हणनू खास नाश्तत्याला तर्हेतर्हेचे पदाथड त्या सत्यभामेकर्ून
बनिनू घेत. जेिणात एकतरी गोर् पदाथड असेच. वतच्यासाठी
म्हणनू िरच्या मजल्यािरची माधिच्या आजोबाचिं ी लायब्ररी
त्यािंनी उघर्ून ठे िली होती. रे िती बरे चदा उवशरापयांत िाचत बसे.
तेव्हा झोपण्याआधी वतच्यासाठी के शरी दधू त्या स्ित घेऊन येत.
त्याच्िं या मायेनिं रे िती अगदी सख
ु ािनू जात असे.

अशीच एक वदिस रे िती मध्यरात्रीपयांत िाचत बसली होती.
िाचता िाचताच वतचा र्ोळा लागला. के व्हातरी कुणाच्यातरी
चढलेल्या आिाजाने वतला जाग आली. आिाज अथाडतच
खालच्या मजल्यािरच्या उवमडलाबाईच्या
िं खोलीतनू येत होता.
पाऊल न िाजिता रे िती वजना उतरून खाली आली.
बाबासाहेबािंचा आिाज तर चढलेला होताच, पण उवमडलाबाईचा
िं
स्िर प्रथमच इतका तीव्र झालेला ऐकत होती ती.
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‘मक
ु ाट्यानिं वकल्ली दे. मला जास्त बोलायला लािू नकोस.’
‘मळ
ु ीच देणार नाही मी. त्या दावगन्यानिं ा हात नाही लािायचा.
आत्तापयांत तम्ु ही वकतीतरी अलिंकार वतला नेऊन वदलेत. मी ब्र
नाही काढला. पण ती नथ आईची
िं आहे. आपल्या घरात
वपढ्यानवपढ्या चालत आलेली. ती माधिच्या पत्नीलाच
वमळायला हिी.’
हे ठरिणारी तू कोण? अन माझ्या िार्िवर्लाच्िं या सपिं त्तीचा
विवनयोग मी कसाही करीन. त्यात तू बोलायची गरज नाही. चल,
आण वकल्ली...’
‘जीि गेला तरी देणार नाही मी...’

नतिं रचे झटापटीचे आिाज इतके स्पष्ट होते की रे ितीनिं दाराकर्े
जाण्यासाठी पाऊल उचललिं, तोच मागनू हलके च आलेल्या
सत्यभामेनिं वतच्या खािंद्यािर हात ठे िला.
रे ितीनिं सत्यभामेकर्े पावहल.िं त्या िणी रे ितीच्या र्ोळ्यात
काय होतिं हे त्या अर्ाणी, अवशवित बाईलासद्ध
ु ा स्िच्छ िाचता
आलिं. या घरात या वठणग़ीचा काहीही उपयोग नाही हे
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वतच्यावशिाय कोण जास्त समजू शकणार होतिं? वतच्या
आजीपासनू ची वपढी या िार््याच्या अन्नािर पोसल्या गेली होती.
दोन्ही खािंद्यािंना धरून वतनिं रे ितीला थोर्िं अवधकारानिंच
स्िैपाकघरात नेलिं.
‘राग आिरा िवहनीसायब. त्यानिं काय बी होनार न्हाय. त्या
माऊलीच्या नवशबी ह्े सदाचिंच हाय.’
रे िती काही बोलणार तोच बाबासाहेबाच्िं या दरू जाणार्या
पािलािंचा अन उवमडलाबाईच्या
िं विव्हळण्याचा आिाज वतच्या
कानािंनी वटपला. सत्यभामेचा हात झटकून ती तीरासारखी
उवमडलाबाईच्या
िं खोलीकर्े धािली.
गर्ु घ्यात तोंर् घालनू त्या पलिंगाजिळ खालीच बसल्या
होत्या. टेबलािरचिं मोठिं पष्ट्ु पपात्र खाली पर्ून फ़ुटलिं होतिं. त्याच्या
काचामिं धला एक छोटासा तक
ु र्ा त्याच्िं या अगिं ठ्याजिळ रुतला
होता. कोणीतरी वहसर्ा वदल्यासारखे के स सटु ू न पाठीिर पसरले
होते. हुदिं क्यािंनी सारिं शरीर गदगदत होतिं.
रे िती हळूच त्याच्िं याजिळ बसली. पढु चा अधाड तास ती
भराभर काम करीत होती. सत्यभामेनिं अन वतनिं वमळून त्यािंची
पायाची जखम नीट पसु नू पट्ी बाधिं ली. त्याच्िं या र्ोळ्याखाली
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सजु ायला सरुु िात झाली होती. वतथिं वतनिं बराच िेळ शेक वदला.
दोघींनी वमळून त्यानिं ा नीट झोपिलिं. सत्यभामेला जायची खणू
करून रे िती वतथेच आरामखचु ीत बसनू रावहली. सकाळी सकाळी
के व्हातरी त्यािंना झोप लागल्यािरच ती बाहेर आली.

पिू ेकर्े तािंबर्िं फ़ुटायला सरुु िात झाली होती. विमनस्कपणे
रे िती झोपाळ्यािर बसली. सत्यभामेनिं आणलेला दधु ाचा पेलाही
वतनिं परत पाठिनू वदला.
‘कसलिं नशीब हे?’
वतच्या मनात आलिं. ‘रूप, िैभि, सारिंकाही असनू हे कसिं
पोतेर्यासारखिं वजणिं या बाईच्या कपाळी वलहून ठे िलिंय
विधात्यान?िं ’

दपु ारपयांत ती अस्िस्थच होती. रोजचे सारे व्यिहार
यािंवत्रकपणे पार पार्त होती.
उवमडलाबाईच्या
िं खोलीतनू चाहुलीचा आिाज आला तशी
रे िती घाईघाईनिंच आत गेली.
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त्या झोपेतच चाळित होत्या. त्यािंच्या कपाळािर रे ितीनिं हात
ठे िला मात्र, अन त्यानिं ा फ़णफ़णनू ताप भरल्याचिं लिात आलिं
वतच्या.
सत्यभामेला विचारून वतनिं सखाराम गर््याला तालक्ु याला
पाठिल.िं वनरोप वमळताच र्ॉक्टर तातर्ीनिं आले.

त्या आजारातनू बरिं व्हायलाच उवमडलाबाईनािं परु ता एक
आठिर्ा लागला. रे ितीनिं त्यािंची सतत शश्रु षु ा के ली. अगदी मऊ
भात भरिण्यापासनू सारिं ती करी. बाबासाहेब मात्र एकदाही
घराकर्े वफ़रकले नाहीत.

आठिर््याभरात उवमडलाबाई वहर्िं ू वफ़रू लागल्या. अशक्तपणा
मात्र होताच. रे ितीचे जायचे वदिस जिळ येत होते. वतच्यासाठी
म्हणनू खास एक सार्ी भरतकाम करायला काढली होती त्यािंनी.
ओसरीिर बसनू त्या आता तासनतास त्या सार्ीिर फ़ुले भरत
असत. रे ितीनिं त्यानिं ा आराम करण्याबद्दल खपू विनिण्या के ल्या
पण त्या मळ
ु ीच ऐकत नसत.
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‘आई,’...
एकदा अशाच त्या दोघी बसल्या असताना रे ितीनिं हलके च प्रश्न
के ला, ‘मी गेल्यािर नीट रहाल ना? मला तमु ची खपू काळजी
िाटते हो...’
‘बाळ, काळजी कशाची? प्रत्येकाचिं प्राक्तन असतिं ग हे. तुम्ही
दोघिं मजेत रहा. सख
ु ी रहा... मग सारिं वमळालिं बघ मला. माझ्या
लार्क्या माधिला त्याच्या मनासारखी, खिंबीर बायको वमळाली,
त्याचा सिंसार माझ्यासारखा होणार नाही, याचाच आनिंद फार मोठा
आहे ग...’

‘ती वकल्ली नेली शेिटी त्यािंनी?’ रे ितीनिं धीर करून
विचारलचिं .
‘छे , ती वमळाली नाही शेिटपयांत, त्यासाठीच तर मारलिं त्यािंनी
मला. जाऊ दे. चल जेिायची िेळ झाली बघ. आज रखमा अन
सार्या गर््यािंना सट्ु ी वदलीय मी दपु ारपयांत. देिीच्या जत्रेसाठी.
वबचारे राब राब राबतात ग एरिी...’
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उवमडलाबाईचिं िं िाक्य अधांच रावहलिं. िार््याचा भला मोठा
दरिाजा उघर्ून बाबासाहेब दारात उभे रावहलेले वदसले रे ितीला.
हातातलिं पस्ु तक बाजल
ू ा ठे िनू ती उभी रावहली. अिघर्ून
जाऊन, खोलीत जाििं की इथेच उभिं रहाििं याचा वनणडय मनात न
झाल्याने.

भक्कम पािलिं टाकत बाबासाहेब उवमडलाबाईजिळ
आले.
िं
‘वकल्ली न्यायला आलोय मी...’ त्यािंच्या सरु ात विखार होता.
‘रे िती, तू खोलीत जा तझ्ु या...’ तशाही पररवस्थतीत
उवमडलाबाई उद्गारल्या.
जाण्याचा विचार के व्हापासनू के ला होता रे ितीनिं, पण
कसल्याशा अदृश्तय शक्तीने वतचे पाय जवमनीलाच वखळून रावहले.
‘देणार नाही. त्यावदिशीच सािंवगतलय मी तम्ु हाला...’
सतिं ापानिं बाबासाहेबािंच्या कपाळािरची शीर तार्तार् उर्ू
लागली होती.
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‘खबरदार... उलटून उत्तरिं नकोत मला... चल, सािंग कुठे आहे
वकल्ली...’

वतरस्कारानिं उवमडलाबाईच्या
िं दर्िं ाला धरलिं त्यािंनी. पण
वततक्याच वचर्ीनिं त्यािंनी हात सोर्िनू घेतला.
‘तम्ु हाला थोर्ी तरी शरम असू द्या. सनू बाईच्या समोर असिं
िागताना काहीच कसिं िाटत नाही ?’
‘माझी लाज काढतेस?’ रागानिं आता बाबासाहेब परु ते बेभान
झाले होते.
अन रे ितीच्या ध्यानीमनी नसताना ते घर्लिं. बाबासाहेबािंच्या
हातातल्या चािंदीच्या मठु ीच्या काठीचा जोरकस प्रहार
उवमडलाबाईच्या
िं र्ोक्यािर बसला. त्याच्िं या जखमेतनू रक्ताची धार
िाहू लागली.

विजेच्या िेगाने रे िती जागची हलली. सारा जोर पणाला
लािनू वतनिं काठीचा दसु रा प्रहार होण्याआधीच बाबासाहेबािंचा
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हात घट् धरला. एरिी त्यािंच्या मजबतू शरीरासमोर वतचा पार्
लागला नसता. पण ते बेसािध होते, अन वतच्या सतिं ापानिं शभिं र
हत्तींचिं बळ वदलिं होतिं वतला. त्यािंच्या हातातली काठी वतनिं
झटक्यानिं वहसकािनू घेतली.
‘काय करताय तम्ु ही हे? माणसू आहात की कोण?’
एखाद्या रणरावगणीसारखी ती कर्ार्ली.
‘तझु ी ही मजाल? काल घरात आलेली पोर त.ू चल हो
बाजल
ू ा.’
उत्तरादाखल रे ितीनिं फ़क्त र्ोळे रोखनू त्यािंच्याकर्े बवघतलिं.
त्या मोठमोठ्या र्ोळ्यातल्या अगिं ारानिं तेसद्ध
ु ा िणभर चरकले. पण
रागानिं आता त्याच्िं या सार्या असल्यानसल्या वििेकबद्ध
ु ीचा ताबा
घेतला होता.
रे ितीच्या हातातली काठी ओढून घेण्याचा प्रयत्न ते करू
लागले. सारा जोर एकिटून रे ितीनिं ती काठी आर्िी धरूनच
त्यािंना ढकललिं. तोल जाऊन पर्ू नये म्हणनू ओसरीचा खाबिं त्यािंनी
धरला अन ते अघवटत घर्ल.िं
खािंबाला धरून उभे राहताराहताच ते खाली कोसळले. तोंर्
िेर्िाकर्िं झालिं अन ओठातनू फ़े स बाहेर आला.
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इतका िेळ र्ोकिं गच्च धरून बसलेल्या उवमडलाबाई लटपटत
उभ्या रावहल्या, अन त्यानिं ी रे ितीच्या हातातली काठी काढून
घेतली.

‘रे िा, ताबर्तोब तझ्ु या खोलीत जा. मी हाक मारे पयांत बाहेर
यायचिं नाही हे लिात ठे ि.’
त्याच्िं या आिाजात विलिण जरब होती.
रे िती खोलीत आली अन थरथरत पलिंगािर बसनू रावहली.

खालचे आिाज अगदी स्पष्ट ऐकू येत होते रे ितीला.
उवमडलाबाईनीिं शेजारच्या देशमख
ु ािंच्या घरी हाक मारलेली ऐकली
वतनिं. अन थोर््याच िेळात देशमख
ु ाच
िं ा नोकर वजन्यािरून
धर्धर्त िर आला.
‘वबगीनिं चला ियनीसायेब. मोठ्या मालकािंची तब्बेत खराब
जालीया. तालक्ु याच्या गािाहून दाक्तर बोवलिलाय.’
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अजनू ही हातापायात होणारी सक्ष्ू म थरथर लपिीत रे िती
खाली आली. बाबासाहेबानिं ा त्याच्िं या खोलीत झोपिलिं होतिं.
बर्याच लोकािंचा घोळका कुजबजू करत होता. उवमडलाबाई त्यािंच्या
उशाशी बसल्या होत्या. चेहरा कमालीचा शािंत.
काही िेळातच र्ॉक्टर घरी आले. त्यानिं ी बाबासाहेबानिं ा नीट
तपासल.िं अन गिंभीर चेहर्यानिं वनदान के लिं.
‘अवतशय सतिं ापामळ
ु े मेंदतू गठु ळी होऊन यानिं ा पिाघाताचा
जबरदस्त झटका आलेला आहे. त्यािंचिं िय बघता सधु ाराची
शक्यता जिळजिळ नाहीच.’
रे िती सन्ु न होऊन ऐकत होती.
‘हे काय विपररत घर्लिं आपल्या हातनू ? असिं काही होईल
असिं स्िप्नातही िाटलिं नाही आपल्याला. काय होईल आता? आई
तर वतरस्कारच करतील आपला. त्याच्िं या किंु किािरच घाला
घातला आपण...’

औषधपाणी देऊन र्ॉक्टर गेले, अन सारे लोकही पािंगले.
उवमडलाबाईनीिं देशमख
ु ािंच्या गर््याला माधिला फ़ोन करायला
पाठिल.िं
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‘रे िा,’
उवमडलाबाईची हाक आली तशी ती जर् पािलानिं ी त्याच्िं या
खोलीत गेली. त्या पलिंगािर अविचल बसल्या होत्या. र्ोक्याच्या
जखमेिर पट्ी बािंधलेली होती. वतला आत आलेली बघताच त्या
लगेच उठल्या अन हाताला धरून वतला त्यािंनी ओसरीिर नेलिं.

आपल्याशेजारी झोपाळ्यािर बसायची खणू त्यानिं ी के ली
मात्र, रे िती कोसळलीच. त्यािंच्या मािंर्ीिर र्ोकिं ठे िनू ती स्फ़िंु दू
लागली.
मी मद्दु ाम नाही हो के लिं आई. तमु चा त्रास बघनू तोल सटु ला
माझा...’
‘गप्प पोरी. आधी शािंत हो पाहू. तझु ा मळ
ु ीसद्ध
ु ा दोष नाही या
सार्या प्रकारात. त्याच्िं या अवतरे की सतिं ापानिं घात के ला त्याचिं ा. अन
मी मद्दु ाम हे सािंगायलाच बोलािलिं तल
ु ा. मला िचन दे पाहू एक
त.ू ..’
अश्रिंनू ी ओला झालेला चेहरा उचलनू रे ितीनिं प्रश्नाथडक नजरे निं
त्याच्िं याकर्े बवघतलिं.
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आज जे काही घर्लिं ते फ़क्त तझ्ु या माझ्यातच राहील. तू कुणा
कुण्णाजिळ बोलणार नाहीस कधी. माझी शप्पथ आहे तल
ु ा. अन
त्यािंना सािरताना तोल जाऊन मी पर्ले असिं सािंवगतलिंय मी
सार्यािंना...’
रे िती थोर्ी घटु मळली. पण उवमडलाबाईनीच
वतच्या
िं
लािंबसर्क बोटािंमधे आपली बोटिं गिंफ़
ु ली अन वतच्या मस्तकािर
मायेनिं थोपटलिं.

नतिं रच्या घटना फार िेगानिं घर्त गेल्या. वनरोप वमळताच
माधि तातर्ीनिं वनघाला. रे ितीचा वव्हसाही तेिढ्यातच आला.
दोघािंनीही मवहनाभर राहून बरोबरच वनघायचिं ठरिलिं.
बाबासाहेबाचिं ी अिस्था अगदी तान्ह्ा बाळासारखी असहाय्य
झाली होती. पण उवमडलाबाई अगदी प्रेमानिं त्यािंचिं सारिं करीत.
त्याच्िं या िागण्यात कुठे ही एिढासा विषाद नव्हता.
वनघायच्या दोन वदिस आधी माधि अन रे ितीला त्यानिं ी
जिळ बसिनू घेतलिं.
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‘वतकर्े नीट रहा. स्ितला जपा. माझ्या वजिाला काळजी
लािू नका...’
माधिचे र्ोळे भरून आले.

‘आई... तझ्ु याच काळजीने िेर्ा होईन ग मी वतकर्े. तुला
काही वदिस लिंर्नला न्यायचा विचार होता माझा, पण आता तर
तू नेहमे ीकरताच अर्कलीस.’
‘नाही बाळ. असिं बोलू नये. अर्कले कसली? जन्माची गाठ
बािंधलेली आहे रे आमची. अन इथे मी एकटी थोर्ीच आहे रे . इथे
सगळे आपले जनु े नोकरचाकर आहेत की सोबतीला. या
िार््यातच आयष्ट्ु य गेलिं माझ.िं मला इथे अगदी शािंत िाटतिं. माझी
मळ
ु ीच काळजी करू नका तम्ु ही दोघिं. दर िषी येत जा मात्र. अन
हो, पतु ळाला मवहन्याकाठी चोळीबागिं र्ी लािनू वदलीय मी
मनु ीमजींकर्ून. माझ्यानिंतरही ती वमळत राहील ही काळजी घ्या.’
सिंभाषण सिंपिनू त्या उठल्याच.
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वनघायची सारी तयारी झाली. सखारामनिं सगळिं सामान गार्ीत
भरलिं. कुलस्िावमनीच्या पाया पर्ायला म्हणनू रे िती अन माधि
देिघरात गेले. बाहेर येऊन दोघािंनीही उवमडलाबाईनािं वमठी मारली.
त्यािंनीही प्रेमभरानिं लेकाला अन सनु ेला जिळ घेतलिं.
नमस्काराला म्हणनू दोघेही उवमडलाबाईच्या
िं पायाशी िाकले
अन रे ितीचे र्ोळे जागीच वखळून रावहले.

उवमडलाबाईच्या
िं पायात रे ितीनिं सत्यनारायणाच्या वदिशी
बवघतलेल्या सोनसाखळ्या चमकत होत्या.
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अनुभूती

टी व्ही िरच्या वचत्रपटातला गलका एकदम िाढला तशी मला
दचकून जाग आली. हातातला ररमोट के व्हाच गावलचािर गळून
पर्ला होता. एकाच कर्ेला इतका िेळ झोपल्याने मान अिघर्ून
दख
ु ायला सरुु िात झाली होती.
सोफ़्यािरून पाय हळूच खाली घेत मी वस्लपसडमधे सरकिले.
आळस कसा अिंगात भरून रावहला होता. के सािंचा हलकासा
सैलसर अबिं ार्ा बाधिं नू घेत मी स्िैपाकघरात आले.
मायिोिेव्ह च्या घर््याळात एक िाजत आला होता.
‘अजनू आला नाहीय हा. आज काय ऑवफ़समधेच झोपणार
आहे िाटतिं...’ मनातल्या मनात चरफ़र्तच मी जेिायच्या
टेबलािर येऊन बसले. आता भक
ु े ची जाणीि झोपेिरही मात करू
लागली होती. काचेच्या भािंर््यािंिरची झाकणिं उगाचच उघर्ून
पहात मी एक वनसटता वनश्वास सोर्ला.
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‘ह.िं .. िाटली र्ाळ, आम्रखिंर्, पर्ु या, बटाट्याचा रस्सा...
सगळिं त्याच्या आिर्ीचिं. िाढवदिस आपला अन जेिण मात्र
निर्याच्या आिर्ीचिं बनिलिंय. अन त्याला काही आहे का त्याच?िं
एक िाजला तरी अजनू घरी यायचा पत्ता नाहीय...’
प्लेटमधे चमचाभर श्रीखर्िं वन दोन पर्ु या िाढून घेत मी खचु ी
सरकिली तोच लॅचचा आिाज आला.
‘अग, हे काय... जेिली नाहीस अजनू ? मी वकत्तीदातरी तल
ु ा
सािंवगतलय... मला उशीर असला की जेिनू घेत जा म्हणनू ...’
‘मग तर मवहन्याचे िीस वदिस मला एकटीलाच जेिाििं
लागेल...’मनात नसतानाही तीर सटु लाच.
‘राणी, मी थकून आलोय. आता िाद जाऊ दे ना. चल, आपण
दोघिं जेिू या छान. अन मी मस्त सट्ु ी घेतलीय उद्या. तझ्ु या
आिर्ीप्रमाणे सारा कायडिम ठरि त.ू .. खपू वफ़रूया बाहेर. हििं तर
आत्ताच बक
ु करतो वसनेमाची वतवकटिं मी. ऑनलाईन...’
‘काही नको. वदिसाला महत्ि असतिं. दर िषी हेच. कध्धी
कध्धी म्हणनू िेळेिर येत नाहीस त.ू ..’आता माझे र्ोळे भरून
आलेल.े कोणत्याही िणी धारा बरसणार असतात.
‘इथे मी वदिसभर खपनू घरची कामिं करतेय. वन एक िाढवदिसाला
49

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

पण घरीच. किंटाळा आलाय अगदी मला. अन तझ्ु या माणसािंना
िाटतिं की मी इथे वकती आरामात आहे... नसु ती लोळतेय
महाराणीसारखी...’

निर्याच्या चेहर्यािर हलकिंसिं हसू पसरलिं.
‘गॉट इट. फोन के ला होतास िाटतिं घरी आज. अग तल
ु ा
वकतीदा साविं गतलयिं . कोणी काहीही म्हटलिं तरी आपण लि देऊ
नये. अन इतका मनस्ताप तल
ु ा होतोय तर करतच नको जाऊस फोन
त.ू मी बोलतोच नाही तरी दर आठिर््याला...’ माझ्याशी बोलता
बोलता तो हात धिु नू जेिायला येऊनही बसला होता.
माझ्या र्ोळ्यातलिं पाणी हलक्या हाताने पसु नू त्यानिं माझ्या
प्लेटमधेही िाढायला सरुु िात के ली होती.
‘राणी, कोणाच्या बोलण्याचा असा पररणाम नाही करून
घ्यायचा मनािर. शािंत पाण्यात दगर् पर्ला ना, तर तरिंग उठणिं
अगदी साहवजक, पण पाणी गढूळ नसतिं होऊ द्यायचिं अस.िं वततका
सिंयम हिाच मनािर आपल्या...’
‘परु े तझु िं सावहवत्यक बोलणिं. जेि आता...’
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मला खदु कन हसू फ़ुटलिं.

दसु रा वदिस अगदी आनिंदात उजार्ला. माझ्या मनासारखा
थईु थईु नाचतच. सकाळपासनू च दोघिं घराबाहेर पर्लो. खपू खपू
भटकिंती झाली. मनासारखी खरे दी झाली. वसनेमा बघनू झाला अन
छानशा हॉटेलमधे जेिणही झालिं. घरी परतण्याआधी जिळच्याच
तलािाच्या काठािर दोघिं जाऊन बसलो.
‘खरिं सािंग, तू मलाच का पसिंत के लिंस? इतक्या मोठ्या
घरातला त.ू काय पावहलिंस माझ्यासारख्या मध्यमिगीय,
साध्यासध्ु या मल
ु ीत?...’ गेल्या िषडभरात अनतिं िेळा विचारलेला
प्रश्न मी पन्ु हा विचारला.
‘सािंवगतलिंय की मी तल
ु ा. आकाशिाणी झाली होती ना...
हीच तझु ी बायको म्हणनू ...’निर्याच्या चेहर्े यािर वमष्ट्कील हस.ू
‘अह.िं .. नेहमे ीसारखिं थट्ेत उर्िू नकोस ना. खरिं खरिं सागिं
अगदी...’माझा आिाज रुसका.
निरा आता मात्र गिंभीर झाला.
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‘तल
ु ा मी वकतीदा सािंवगतलयिं . अशी िेळ येते, एखादिं माणसू
समोर येतिं वन िाटतिं की हीच... हीच ती व्यक्ती. वहच्यासाठीच
थािंबलो होतो मी इतका िेळ. तो िण जणक
ू ाही वतथेच थबकून
रहातो. पण त्या थािंबलेल्या एका िणाने आयष्ट्ु याचे सारे प्रश्न
सोर्िलेले असतात. सगळिं कसिं स्पष्ट होतिं र्ोळ्यािंसमोर. फ़क्त
एकच जाणीि उरते, ती म्हणजे आयष्ट्ु याचा जोर्ीदार वमळालाय...
सगळा शोध सपिं लाय. मग मनात उरतात फ़क्त सहजीिनाची तरल
स्िप्निं...’
नकळत माझाही आिाज कातर झाला.
‘पण या सार्याबरोबरच घरच्या माणसाच्िं या नापसतिं ीला
झटकून टाकणारी एखादी जादचू ी कािंर्ी असती तर... ? वकती बरिं
झालिं असतिं रे ...’
‘ह.िं अजनू कालचिं फ़ोनिरचिं सभिं ाषण गेलिं नाहीय िाटतिं
बाईसाहेबािंच्या र्ोक्यातनू ... चल, इतक्या सरु े ख वदिसाला
गालबोट नको लािसू राणी आता. विसरून जा बरिं ते...’
‘खपू प्रयत्न करते मी विसरायचा. पण मन विसरूच देत नाही
रे . मान्य आहे. तझ्ु या माणसािंच्या मनात काही िेगळीच प्रवतमा
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असेल सनु ेची. पण आता आलेय ना मी तझु ा हात धरून या घरात...
मग त्यानिं ी नेहमे ी असिं खोचक बोलायची काय गरज आहे?...’
माझ्या पापण्यािंिरचे थेंब सरड कन गालािर उतरले.
‘राणी…. राणी... मला अगदी मान्य आहे त्यािंचिं चक
ु तिंय ते.
पण एक कळत नाहीय मला. याआधी तर आपण भारतात एकत्र
कुटुिंबात रहात होतो. या सार्याशी तर तझु ा रोजच सामना होता. मग
तेव्हा तू कधी इतकी वखन्न झाली नाहीस. अन गेले सहा मवहने
बघतोय... फोनिरच्या एखाद्याच बोचर्या शब्दानिं इतका मनस्ताप
का करून घेतेस त?ू इथे तर आपण दोघिंच आहोत. तसाही फारसा
सबिं धिं येतच नाही घरच्याचिं ा...’
आता मात्र मी खरिंच विचारात पर्ले. हे काय होतिंय मला
सारखिं? खरिंतर हा माझा स्िभाि नाहीच. सगळिं आयष्ट्ु य कसिं
समरसनू जगायला आिर्तिं मला. गेल्या काही वदिसात हे असिं
सतत भरून आल्यासारखिं, मनािर मोठ्ठिं दर्पण असल्यासारखिं का
िाटतिंय?...’
घसु मटून टाकणारी ती जाणीि पन्ु हा तळापासनू िर येऊ
लागली तशी मी झटकन उठले.
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‘अरे , वकती उशीर झाला... घरी नाही का जायचिं? उद्या
ऑवफ़स आहे म्हटलिं...’

दसु र्या वदिशी हेमिंत ऑवफ़स मधे वनघनू गेला. सारी कामिं
उरकून मी बाल्कनीत येऊन बसले. मनात विचाराचिं िं काहूर सरू
ु च
होतिं. या िेळी भारतात मी सिंस्थेत असायचे. मवतमिंद मल
ु ािंच्या
सस्िं थेत मी नोकरी करीत होते तेव्हा. नतिं र एक तास मी वतथेच थोर्ी
मदत करीत असे. विनापगारी... समाजसेिा म्हणनू .

हेमतिं चिं स्थळ आलिं तेव्हा खरिंतर लग्नाचा विचारही र्ोक्यात
नव्हता माझ्या. सिंस्थेतल्या मल
ु ािंसाठी आपल्या पतु ण्याचे जनु े कपर्े
वन खेळणी द्यायला तो आला होता. त्याच्या बवहणीबरोबर. त्यानिं
माझ्यात काय बवघतलिं ते तोच जाणे, पण पढु च्याच आठिर््यात
त्याच्या घरच्यािंचा फ़ोन आला. आईबाबा एकदम खश
ु ीतच आले.
आपोआप असिं सरु े ख स्थळ पोरीनिं पटकािलिं म्हणनू . पण मी जरा
सिंभ्रमातच होते. हेमिंतच्या घरचे लोक फार बर्े होते. बिंगला, गार्ी,
समाजात प्रवतष्ठा... सारिंच होत.िं हेमिंतचा मोठा भाऊ समु िंत वििावहत
होता. हेमतिं मधला वन धाकटी काच
िं न.
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हेमिंतच्या मोठ्या भािाला वन िवर्लािंना माझिं स्थळ पसतिं
नव्हतिं ते आमच्या मध्यमिगीय पररवस्थतीमळ
ु े. आईचा
िं माझ्या
साध्यासध्ु या राहाणीिर आिेप होता. माझी मोठी जाऊ, अवनता,
तोलामोलाच्या घरातनू आलेली, फ़ॅ शनेबल होती. सासरच्या
इतमामाप्रमाणे रहाणिं वतला जमत होतिं, नव्हे त्यातच ती लहानाची
मोठी झालेली होती.
‘खरिंच, वकती सरु े ख रहातात अवनतािवहनी...’माझ्या मनात
आलिं. ‘नीट सेट के लेले के स, िेगळ्यािेगळ्या पद्धतीचे ड्रेसेस,
दावगने...’त्याच्िं याकर्े बघनू मला वसररयल मधल्या बायकािंचीच
आठिण होत असे. मेक अप सद्ध
ु ा इतक्या सफाईनिं करीत की
त्याच्िं या मळ
ू च्या देखणेपणात त्यामळ
ु े भरच पर्त असे.

याउलट मी अगदी साधी. त्याच्िं या वन आईच्या
िं मते बािळटच.
के सािंचा एक लािंबसर्क शेपटा वन कॉटनचे सौम्य रिंगातले सलिार
कमीज इतपतच माझी फ़ॅ शन मयाडवदत होती. नाही म्हणायला गजरे
वन फ़ुलिं यािंची फार आिर् होती मला. कामािर जायचिं म्हणनू
मिंगळसत्रू देखील छोटसिंच घालायचे मी. अनावमके त चमकणारी
तेजस्िी वहर्याची अगिं ठी इतकीच काय ती बाबासाहेब
सरपोतदारािंची सनू असल्याची खणू .
55

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

मी वसल्कचे, जरीकामाचे ड्रेसेस घालनू बाहेर जाििं असिं
वकतीदातरी आईनीिं मला सचु िनू बवघतलिं होतिं. पण मी ज्या
िातािरणात, ज्या वठकाणी नोकरी करत होते वतथे ते कमालीचे
विशोवभत वदसले असते. अन नोकरी मी सोर्णार नाही हे मी
हेमिंतकर्ून कबल
ू करून घेतलिं होतिं आधीच.
‘जाऊ दे ग आई. वतला आिर्तिं तसिं राहू दे वतला... अन एरिी
तझ्ु या वकटी पाटीत येते ना ती तझ्ु याबरोबर तल
ु ा हिे तसे कपर्े
घालनू ?...’
हेमिंतनिंच एकदा माझी बाजू घेतली होती.
‘तेच सागिं ते मी आईना.
िं अहो भाऊजी, सिय असािी लागते
अशा कपर््यािंची आधीपासनू ...’
दसु र्याला लागट बोलण्यात अवनतािवहनींचा हात कोणी
धरत नसे.
‘जाऊ दे बाई.’आई म्हणाल्या... ‘तझ्ु या निर्यालाच
चालतिंय, तर मी कोण बोलणारी?’
‘अगदी अध्याड िचनात आहेत हो ते तझ्ु या. भाऊजी, बायकोनिं
अगदी भरु ळ पार्लीय बघा तम्ु हाला...’ अवनतािवहनींचिं छद्मी
हास्य.
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‘म्हणजे काय िवहनी? अहो निर्याला भरु ळ घालता येत नाही
ती बायकोच कसली?’
गर्गर्ाटी हसनू हेमिंतनिं कोपरखळी मारली होती. िवहनींच्या
चेहर्यािरच्या रागानिं मलाच िरमल्यासारखिं झालिं होतिं.

िरिर हसनू उर्िलिं, तरी मला मनातनू खपू िाईट िाटलिं होतिं
तेव्हा. पण नतिं र आम्ही दोघेच असताना हेमतिं निं माझी खपू समजतू
काढली होती. ‘जाऊ दे ग. िवहनीची सियच आहे असिं
बोलायची...’
अन त्याच्या प्रेमळ समजािणीनिं मी ही पटकन सारिं विसरले
होते तेव्हा.
मग आता सातासमद्रु ापवलकर्े हे बोचरे शब्द, या जन्ु या
आठिणी का िारिंिार घायाळ करताहेत मला? का वदिस वदिस
अशी उदास बसनू राहतेय मी?

दाराचा आिाज आला तशी मी उठले. बाल्कनीतनू घरात
येताना माझे पाय वकिंवचत कापत होते. दार उघर्ायला जाताना
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घर््याळाकर्े बवघतलिं. चक्क दपु ारचे चार िाजले होते. म्हणजे?
चार तास मी बाहेर बाल्कनीत बसनू होते?
आश्चयाडच्या अन विचाराच्िं या भोिर्यात हेलपाटतच मी दार
उघर्लिं. दारात हेमिंत उभा होता.
‘तू इतक्या लिकर कसा काय आलास आज?’
‘अग, जरा काम उरकलिं लिकर. चल, वफ़रिनू आणतो
तल
ु ा... पण तझु े र्ोळे इतके लालसर का वदसताहेत? रर्लीवबर्ली
होतीस िाटतिं?’
‘छे , रर्ायला काय झालिंय... अन कालच वफ़रलो की बाहेर
एिढे. आज घरीच बसू या. हितिं र एखादा वपक्चर घेऊन येऊ...’

उसन्या उत्साहाने मी बोलनू गेले खरिं, पण माझ्या र्ोक्यात
विचारानिं ी थैमान घातलिं होत.िं
‘हे काय झालयिं आपल्याला... इतक्या कर्क उन्हात बाहेर
बसलो होतो आपण. ए. सी. चालचू होता अन बाल्कनीचिं दारही
उघर्िंच. िेर््यासारखेच िागतोय आपण. सगळिं ठीक चाललिंय,
अन हे गोंधळलेपण, ही सतत मनाला जाळणारी खतिं कसली?
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इतके मोठे प्रश्न कोणते आहेत आपल्यासमोर? आई म्हणते तेच खरिं
असेल का? सख
ु दख
ु तयिं तसचिं काहीसिं?...’
विचार करतच मी तयार झाले. जीन्स िर हाताला आला तो
कुताड चढिला, अन के सािंचा एक साधासा अिंबार्ा बािंधनू वनघाले.
‘हे काय, मला िाटलिं होतिं तू कालचा निा ड्रेस घालशील.
अन के स असे काय किंटाळल्यासारखे बाधिं लेत? आजकाल
नेहमे ीसारखी मस्त हेयरस्टाईल िगैरे करतच नाहीस त?ू ’
हेमिंत मृदू स्िरात म्हणाला.
एक िणभरच मी त्याच्याकर्े बवघतलिं अन एकदम सारिं रक्त
र्ोक्यातच उसळल्यासारखिं झालिं मला. हातातली पसड मी दाणकन
टीपॉयिर आदळली.
‘सरळ सािंग ना, तल
ु ा माझ्याबरोबर यायला लाज िाटतेय
म्हणनू ...’
अन तार् तार् पािलिं टाकत मी बेर्रूममधे गेले. उशीत र्ोकिं
खपु सनू माझ्या सिंतापाला मी िाट करून वदली.
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हतबद्ध
ु झालेला हेमिंत माझ्या माघारी खोलीत आला असािा.
त्याची चाहूल मला लागली, पण नतिं र तो काहीही न बोलताच
बाहेर गेला.
थोर््या िेळाने मी उठून बाहेर आले तर तो सोफ़्यािर मान मागे
टेकिनू नसु ताच बसला होता. र्ोळे वमटून. पायातले बटू ही न
काढता. मला एकदम भरून आल.िं वबचारा वकती मन राखायचा
प्रयत्न करतो आपलिं. काय झालयिं या सहा मवहन्यात
आपल्याला?’
त्याच्या जिळ जाऊन मी त्याच्या कपाळािर हात ठे िला.
‘सॉरी. खरिंच सॉरी. चक
ु ले मी. रागािू नकोस ना. उगाचच राग
आला मला... चल जाऊ या बाहेर...’
नेहमे ी सॉरी म्हटलिं की उर्िनू लािणारा हेमिंत आज हसला
नाही. र्ोळे उघर्ून, सािरून बसत त्याने माझा हात हातात घेतला.
‘तल
ु ा बरिं नाहीय का? काही त्रास होतोय का? नाहीतर असिं
करतेस का? भारतात माहेरी जाऊन येतेस का काही वदिस?...’
‘असिं रे काय विचारतोस? सॉरी म्हटलिं ना एकदा?...’माझे
र्ोळे आता काठोकाठ भरून आले.
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‘नाही ग, तसिं नाही...’हेमिंतचा आिाज एकदम कातर झाला.
‘मी घरी का आलो लिकर सागिं ू तल
ु ा?...’घटु मळतच तो
म्हणाला.
‘शेजारच्या नतू ननिं फ़ोन के ला मला ऑवफ़समधे. तू के व्हाची
उन्हात, बाल्कनीत बसली होतीस. रर्क्या चेहर्यान.िं तल
ु ा वतनिं
बाल्कनीतनू हाकाही मारल्या. पण तू अगदी स्तब्ध होतीस. म्हणनू
वतनिं फ़ोन करून बोलािनू घेतलिं मला...’
अिाक होऊन, मी त्याच्याकर्े बघतच रावहले. र्ोळ्यािंतनू
गालािर उतरणारिं पाणी पसु ायचेही कष्ट न घेता...
माझा माझ्या कानाििं र विश्वासच बसत नव्हता. नतू ननिं हाका
मारल्या? कधी? अन मला का ऐकू नाही आल्या? कर्क उन्हात
बसनू बसनू र्ोकिं दख
ु तिंय आता. पण तेव्हा अशी पतु ळ्यासारखी
का बसनू होते मी? काय, काय चाललयिं हे सारिं?’
भीतीनिं थरथरत, विलिण घाबरलेल्या मनानिं मी हेमिंतकर्े
बवघतलिं अन पढु च्या िणी रर्त रर्त त्याला घट् वमठी मारली.
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‘हे काय होतिंय हो मला? मी आजारी आहे का? िेर् तर
लागलिं नाही मला? पण मग हे बाकीचिं सारिं कसिं समजतिंय? काय
करू मी, देिा...’
हुदिं के देत मी रर्त होते. अन हेमिंत माझी समजतू घालत होता.
‘घाबरू नकोस. आपण उद्याच र्ॉक्टरकर्े जाऊन येऊ. काही
व्हायरल तापाची िगैरे सरुु िात असेल. अग, या देशात तर वकत्ती
प्रगत अन पढु ारलेलिं आहे सगळिं. उद्याच र्ायग्नोवसस होईल बघ.
अन अगदी टुणटुणीत होशील त.ू मी घेऊन जाईन तल
ु ा
दिाखान्यात. आता हास बघू छानशी...’
बराच िेळ तो माझिं सािंत्िन करत होता. मी जराशी शािंत झाले.
मग तो मला बाहेरही घेऊन गेला. येताना माझिं मन बरिंच थार्यािर
आलिं होत.िं पण शरीर मात्र अगदी प्रचिंर् थकल्यासारखिं झालिं होतिं.
घरी आलो अन मी पर्ूनच रावहले. हेमिंतनिंच वखचर्ी लािली. त्या
वबचार्याला तेिढच
िं यायचिं स्िैपाकातलिं. चार घास खाऊन मी
झोपनू ही गेले. वदिसभराच्या मन स्तापानिं मला लगेचच गाढ झोप
लागली.
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दसु र्या वदिशी हेमिंतनिं सकाळीच फोन करून महत्प्रयासानिं
र्ॉक्टरची अपॉइटिं मेंट ठरिली. िेळेिर मी तयार झाले अन
ऑवफ़समधनू तो मला न्यायला आला.
वक्लवनकमधे बाहेर िाट पहाताना मी जरा वचन्तािातिं च होते.
हेमिंतच मधनू मधनू मला हसिायचा वनष्ट्फ़ळ प्रयत्न करत होता.

सोनेरी के साच्िं या, हसर्या र्ॉक्टर एवलसनिं वस्मतहास्यानिं
आमचिं स्िागत के लिं. माझ्या सगळ्या तिारी, बाल्कनीत
बसण्याचा प्रसिंग, सारिंकाही वतनिं नीट लि देऊन ऐकलिं. मला नीट
तपासल.िं
वतच्या प्रसन्न चेहर्यािर नेमके कोणते भाि होते ते मला
कळण्याआधीच वतनिं वकिंवचत गिंभीर होऊन मान हलिली.
‘यगिं मॅन, आय एम रे फ़ररिंग यिु र िाइफ़ टु समबर्ी एल्स...
वफ़वजकली शी लक्ु स ओके टु मी...’
वतनिं हातात वदलेल्या कार्ाडकर्े आम्ही दोघिंही र्ोळे फार्ून
बघतच रावहलो...
‘र्ॉ. मायके ल ब्राऊन, सायवकयावरस्ट...’
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गार्ीत जाऊन बसलो, अन मला पन्ु हा एकदा अवनिार रर्ू
कोसळल.िं
‘कुठल्या वदशेने चाललाय प्रिास माझा? िेर्ी ठरिली जाणार
होते मी? चार पाच मवहन्यािंनी भारतात जायचिं आहे. वतथे
सगळ्याचिं ी काय प्रवतविया होईल हे सारिं ऐकून? आधीच आपण
नािर्ती सनू आहोत... त्यात आता हे...’

‘ए बाई, आता रर्ू नकोस ना. कालपासनू वकती रर्तेस? तू
रर्लीस ना, की माझिं घर रर्ििं होतिं ग. अजनू त्या र्ॉक्टरने
साविं गतलय का काही? मग कशाला इतका महापरू ?’
हेमिंत वबचारा समजािनू थकला तसिं आम्ही दोघिं घरी आलो.
सगळा वदिस असा उदासिाणा गेला.

पढु च्याच आठिर््यात माझ्या मानसोपचार तज्ञाच्या
अपॉइटिं मेंट्स सरू
ु झाल्या. र्ॉक्टर ब्राऊन अगदी म्हातारा,
समजतू दार माणसू होता. त्याचा दिाखाना मनोरुग्णािंचा दिाखाना
िाटतच नव्हता मळ
ु ी. सगळीकर्े प्रसन्न िातािरण, मोठमोठ्या
वखर्क्या अन तर्हेतर्हेच्या फ़ुलानिं ी सजलेले फ़्लॉिरपॉट्स.
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आम्ही आत गेल्यािर त्यानिं मनमोकळिं हसत आमचिं स्िागत के लिं.
मलातर तो अगदी सातिं ा क्लॉज सारखाच िाटला.’या प्रेमळ शभ्रु
वमशािंबरोबर याला पािंढरी लािंब दाढी असती तर फ़क्त एका लाल
टोपीचीच कमी होती’असा मजेशीर विचार माझ्या मनात चमकून
गेला.
र्ॉक्टर ब्राऊननिं मला अगदी काळजीपिू क
ड तपासलिं. बर्याच
टेस्ट्स करून घ्यायला साविं गतल्या. प्रश्नाच
िं ी तर भलीमोठी यादीच
त्याच्याकर्े तयार होती. त्या प्रश्नािंना उत्तरिं देता देता मी थकूनच
गेले.
‘िेल, माय वर्अर, टेस्ट्स चे ररपोट्डस येऊ दे आधी. मला
खात्री आहे तू यातनू अगदी नीट बरी होशील. चीअर अप...’
‘पण मला झालिंय काय?’धर्धर्त्या ह्रदयानिंच मी प्रश्न
के ला.’बोलू आपण त्याविषयी. काळजी करण्यासारखिं काहीच
नाहीय हे नक्की. ह,िं अन अजनू दोन अपॉइटिं मेंट्स अन सारे ररपोट्डस
हे होऊन जाऊ दे आधी. मग बघू या. टेक के अर...’
माझ्या खािंद्यािर हलके च थोपटत त्याने जणक
ू ाही िेळ
सिंपल्याची सचू नाच वदली आम्हाला.
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घरी आलो अन मनातले अवप्रय विचार झटकून टाकायचा
अयशस्िी प्रयत्न करत मी स्िैपाकाला लागले. दोन आठिर्े होऊन
गेले तरी या गर्बर्ीत भारतात फ़ोन करायला झालाच नव्हता.
‘मी लाितोय ग घरी फ़ोन. तझु ा स्िैपाक झाला की तझ्ु याही
घरी लािू या...’हेमिंतनिं बैठकीतनू च ओरर्ून सािंवगतलिं.
फ़ोन त्यानिं स्पीकरिरच ठे िला होता. आईनीच
िं घेतला.
‘अरे , वकती िाट बघायची? दोन आठिर्े झाले की. सगळिं
ठीक आहे ना रे ?’...
‘अग, वहला बरिं नाहीय जरा...’
‘अरे देिा, मग तझ्ु या जेिणाखाण्याचिं काय रे ?’
मी हतबद्ध
ु च झाले. बाहेरच्या खोलीत येऊन काहीतरी
बोलण्यासाठी मी तोंर् उघर्णारच होते तोच पाठमोर्या हेमिंतचा
वकिंवचत धारदार आिाज माझ्या कानी आला...
‘अग आई, माझ्या जेिणाची काळजी करण्यापेिा ती कशी
आहे हे तरी विचारायचिंस...’
‘तसिं नाही रे ... तम्ु ही दोघिं एकटेच राहता ना वतथे, म्हणनू
म्हटलिं बरिं का. कशी आहे वतची तब्येत आता... ?
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‘ताप आलाय थोर्ा... बाकी काही नाही. तम्ु ही सगळे कसे
आहात?’ हेमतिं निं चतरु ाईनिं प्रश्नाला बगल वदली.
‘भाऊजी, गोर् बातमी असेल तर सािंगा हिं मोकळेपणी. बॅग
भरून तयारच आहोत आम्ही. तेिढीच अमेररकाही बघता येईल.
मी करीन हो बाळिंतपण...’
हा आिाज अवनतािवहनींचा.’एक वदिस स्िैपाकाची बाई
आली नाही तर लगेच फ़ोन वफ़रिनू हॉटेलमधे ऑर्डर करणार्या
ह्ा. बाळिंतपण कसलिं करणार र्ोंबल्याचिं?...’
एव्हाना हेमिंतचिं माझ्याकर्े लि गेलिं होतिं. र्ोळ्यानिंच मला
गप्प बसायची त्याने खणू के ली. थोर्ािेळ बोलनू , मी झोपलेय असिं
सािंगनू त्यानिं फ़ोन आिरता घेतला.
‘मी झोपलेय असिं का सािंवगतलिंस... ?’
‘मद्दु ामच...’
मला जिळ घेत त्यानिं सोफ़्यािर बसिनू घेतलिं.
‘माझ्या घरच्यािंचे स्िभाि माझ्याइतके नसले तरी थोर््याफार
प्रमाणात तल
ु ाही माहीत आहेत राणी. तू आहेस साधी. उगाच
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मानसोपचारतज्ञ िगैरे बोलनू जाशील असिं िाटलिं मला.
माकर्ाच्या हाती कोलीत नको...’
त्याच्या म्हणीचिं मला हसहू ी आलिं अन त्याचिं सािंगणिंही पटलिं.

दोन आठिर््यानी आम्ही र्ॉक्टर ब्राऊनकर्े परत गेलो.
जास्त न बोलता त्यानिं विषयालाच हात घातला. ‘यू आर
सफ़ररिंग फ़्रॉम वर्प्रेशन...’
पढु चिं ऐकायच्या आधीच खोली आपल्याभोिती वफ़रतेय
असिं िाटल्याने मी बसल्या बसल्याच टेबलाचा काठ घट् धरला.

दिाखान्यातनू घरी आले अन माझिं सगळिं आयष्ट्ु यच बदलनू
गेल.िं वर्प्रेशन मला का अन कसिं आलिं हे कळेनाच. काय कमी होतिं
माझ्या आयष्ट्ु यात? देखणा, प्रेमळ पती, पैसा, मानमरातब
कशालाच कुठे कमतरता नसताना हे काय भलतचिं आिीत देिानिं
माझ्यापढु े िाढून ठे िलिं होतिं? के िळ घरच्याच्िं या बोलण्याने हे इतकिं
व्हाििं हे माझ्या मनाला सयवु क्तक िाटत नव्हतिं. वकतीतरी घरी अशा
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घटना घर्तात. सनू अन सासरचे यािंच्यात अगदी पराकोटीचे िादही
असतात, पण म्हणनू काय सगळे मानवसक नैराश्तयाने ग्रासतात
थोर्ेच?माझ्यातच काहीतरी दोष असला पावहजे. त्यावशिाय हे
झालिंच कसिं?
विचार करकरून र्ोकिं फ़ुटायची पाळी आली होती. तशी मी
लहानपणापासनू मनस्िीच. सकाळ झाली की आधी पायरीिर
नसु तीच बसनू राहणार. बागेत उमललेली इिलीइिली फ़ुलिं,
पानािंआर्ून र्ोकािणार्या कळ्या, वहरव्यागार गितािर र्ुलणारे
दिवबिंद.ू .. हे सारिं अगदी मनात साठिनू घेत वकतीतरी िेळ मी बसनू
असायची. आईचा ओरर्ा सरुु च असायचा दधू घे, काही खा
म्हणनू . पण मी आपल्याच विश्वात हरिलेली असायची. दोघिं मोठे
भाऊ तर मला कायम िेर्ाबाई... म्हणनू च हाक मारायचे. पण ते
गमतीन.िं
पण ही गिंमत अशा िूर स्िरुपात वनयतीनिं सत्यात उतरिायची
ठरिली होती तर...
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र्ॉक्टर ब्राऊननिं मला गोळ्या वलहून वदल्या होत्या. रोज एक
गोळी परु े शी आहे. त्यानिं सगळे त्रास कमी व्हायला लागतील असिं
तो बोलला होता.
हेमिंतनिं जाऊन लगेच त्या गोळ्या आणल्या.
‘मला काहीही झालेलिं नाहीय. मी हे औषध मळ
ु ीच घेणार
नाहीय...’
मी अगदी ठामपणे त्याला साविं गतल.िं
‘िेर्ी की काय त?ू ’
शब्द तोंर्ातनू वनघनू गेले अन हेमिंतनिं जीभ चािली. माझी
नजर त्यानिं चक
ु िल्याचिं लगेच माझ्या लिात आल.िं
‘म्हण ना बोल बोल. थािंबलास कशासाठी? मला नकोत या
गोळ्या. माझ्या िेर्ेपणािर वशक्कामोतडबच होईल मग.
वनयवमतपणे औषध घ्यायला लागले तर...’
मी काय बरळत होते माझिं मलाच कळत नव्हतिं.
‘एक शब्द न बोलता ही गोळी घे तू आधी. परु े झाला
हट्ीपणा...’
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माझा हात घट् धरून त्यानिं ती गोळी मला घ्यायलाच लािली.
लग्नानतिं रच्या इतक्या वदिसात प्रथमच मी त्याचा राग बघत होते.
त्याला घाबरूनच की काय मी मक
ु ाट्यानिं ती गोळी वगळून टाकली
अन आत येऊन वनजनू रावहले.

पर्ल्या पर्ल्याच माझा र्ोळा लागला असािा. मधनू च
स्िैपाकघरातनू भार्िं ् याचिं े, फ़्रीज उघर्ल्याचे आिाज येत होते. पण
मी अधडिट झोपेतच होते. उठािसिं मनात होतिं पण शरीरानिं पार
असहकार पक
ु ारला होता. माला, माझी मैत्रीण मानसोपचार तज्ञ
होती. वतच्याबरोबर एकदा मी दिाखान्यात गेले होते. वतथल्या भान
हरपलेल्या, शन्ू यात नजर लािनू बसलेल्या बायका माझ्या
स्िप्नािंमधे थैमान घालत होत्या. मधनू च हेमिंतचा प्रेमळ हात
र्ोक्यािरून वफ़रतोय असा भास होत होता. आईच्या लार्ानिं
मारलेल्या हाका आठित होत्या. सारिं कसिं सरवमसळ झालिं होतिं
मनाच्या पर्द्यािर...

काचेचा ग्लास खळकन पर्ून फ़ुटल्याच्या आिाजाने मी
खर्बर्ून, पणू डपणे जागी झाले.
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‘काय फ़ुटलिं रे ...’असिं विचारतच मी स्िैपाकघरात गेले अन
माझी उरलीसरु ली झोपही पळाली.
र्ोकिं घट् धरून हेमिंत जेिायच्या टेबलाजिळ खाली
जवमनीिरच बसला होता. अगिं ात त्राण नसल्यासारखा...
‘काय होतयिं तल
ु ा? चक्कर येतेय का... ?’विचारतच मी
त्याच्या कपाळािर हात ठे िला अन चटकाच बसला मला.
‘अरे , तल
ु ा वकती ताप आहे... फ़णफ़णलायस अगदी.’

‘सकाळपासनू च जरा कोमट िाटत होतिं ग अिंग. आता
मात्र...’पढु चे शब्दही त्याला बोलिेनात. गळून गेल्यासारखा तो
जागेिरच बसनू रावहला.
हेमिंतला हाताला धरून आधार देत देतच मी आतमधे नेऊन
वनजिल.िं ताप उतरिायची औषधिं त्याला आधी वदली. गगिंु ीत तो
बराच िेळ कण्हत होता. फ़ॅ वमली र्ॉक्टरला फ़ोन के ला.
‘ताप वकती आहे बघ आधी...’वतनिं सािंवगतलिं.
‘एकशेतीन आहे. थोर्ा जास्तच...’
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‘आत्ता तू ताप उतरिायचिं औषध वदलिंयस न. तीन चार तास
िाट बघ. पन्ु हा चढायला लागला तर घेऊन ये दपु ारी...’
फ़ोन बिंद करून मी हेमिंतकर्े िळले. त्याला एव्हाना झोप
लागली होती. र्ोक्यािरचे विस्कटलेले के स वन तापानिं लालसर
झालेला चेहरा यानिं तो अगदीच बापर्ु िाणा वदसत होता वबचारा.
त्याच्या अिंगािर हलके च पािंघरूण टाकून मी स्िैपाकघरात
आले.
काय अिस्था होती स्िैपाकघराची. जागोजागी पर्लेली
खरकटी भािंर्ी, भाज्यािंच्या साली, भरून िाहणारी कचर्याची
बास्के ट... शी... माझ्याच्याने बघिेचना. माझ्या मनाच्या भािवनक
आिंदोलनािंमधे वकती वकती दल
ु डि झालिं होतिं घराकर्े...

बाकीच्या खोल्यामिं धे जाऊन बवघतलिं. थोर््याफार फ़रकाने
अगदी हीच अिस्था होती. फ़ुलदाण्यािंमधली सक
ु लेली फ़ुलिं,
अधडिट उघर्े ड्रॉिसड, कपाटाििं र साचलेली धळ
ू ... देिा देिा...
आत जाऊन एक जनु ा शटड चढिनू आले मी, अन
साफ़सफाईला सरुु िात के ली. एके का खोलीपासनू सरुु िात करत
सार्या घराचा कायापालट करायला सरुु िात के ली. सगळिं पणू ड
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झालिं तोिर अगदी घामाघमू झाले होते. पण घर मात्र एकदम सरु े ख
वदसत होतिं. गॅलरीतनू गल
ु ाबाची दोन टिटिीत फ़ुलिं काढून
आणली, अन फ़्लॉिरपॉटमधे सजिली. एकदम फ़्रेश िाटायला
लागलिं होतिं मला आता.
हेमतिं च्या खोलीत र्ोकािले. त्याचा ताप उतरला नव्हताच.
उलट तो अजनू च गळून गेल्यासारखा वदसत होता. झटपट आिंघोळ
करून तयार झाले, अन गार्ी काढलीच. त्याला दिाखान्यात घेऊन
गेले. औषध, अन थोर्िं सामान, भाजी, येतानाच आणली.
घरी आलो अन औषध देऊन त्याला झोपायला लािलिं मी. वकती
असहाय, थकलेला िाटत होता तो या िणी. माझे र्ोळे भरून
आले.
तेिढ्यात फ़ोन खणखणला. भारतातनू आईचा
िं फ़ोन होता.
थोर्िं बोलनू , मी कॉर्डलेस हेमतिं च्या हातात नेऊन वदला.
‘अग हो, आता बरा आहे मी. वतनिं औषधिं आणलीत आज...
अग, थोर्ा िीकनेस आलाय ना, म्हणनू आिाज थकलेला
िाटतोय...’
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‘अ,िं नाही, काचिं नच्या लग्नाला येणिं नाही जमणार आई. मला
सट्ु ी वमळणिं अशक्य िाटतयिं ... अग दादा वन िवहनी आहेत ना...
काळजी कशाला करतेस?’
थोर्िं इकर्चिं वतकर्चिं बोलनू त्यानिं फ़ोन ठे िला.

‘हे काय, कािंचनच्या लग्नाला नाही जाणार आपण?’
हातानिं त्याच्याजिळ थोपटत त्यानिं मला जिळ बसायची खणू
के ली...
‘राणी, आधी तल
ु ा नीट बरिं िाटू दे. तझु िं दख
ु णिं काय आहे
याचा थोर्ा जरी सगु ािा घरी लागला ना, तर तल
ु ाच खपू त्रास
होईल. विश्वास ठे ि माझ्यािर. मी पणू ड विचार करूनच घेतोय हा
वनणडय...’ एिढिं बोलनू , थकून जाऊन त्यानिं र्ोकिं उशीिर टेकिलिं.
‘बरिं. ते पाहू नतिं र. झोप बघू तू आता...’
त्याचिं पािंघरूण सारखिं करून मी बाहेर आले. हातात
िाफाळत्या कॉफ़ीचा कप घेऊन बाहेर बाल्कनीत जाऊन बसले
खरी, पण मन विचारात गढून गेलिं होतिं.
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‘वकती गोष्टी घर्ून गेल्या होत्या या काही वदिसात. अन या
सार्यात हेमतिं वकती काळजी घेत होता माझी. के िळ माझिं दख
ु णिं
कोणाला कळू नये म्हणनू तो एकुलत्या एका बवहणीच्या लग्नाला
न जाण्याचा वनणडय घेत होता. माझ्या काळजीनिं वकती बेजार झाला
होता तो. ऑवफ़स, घरचिं सगळिं बघनू िर माझे मर्ू ् स सािंभाळत
होता. निा देश, नििं िातािरण, याचिं त्याच्या मनािर दर्पण नसेल
का येत?’
‘लहानपणापासनू आपल्याकर्े परुु षाला खिंबीर व्हायचचिं
वशिण वदलिं जातिं. त्यानिं बायको मल
ु ािंची काळजी घ्यािी म्हणनू .
घराचा आधारस्तभिं व्हाििं म्हणनू . पण त्याच्या मनाची काळजी
नको का घ्यायला कुणीतरी? आपलिं दख
ु णिं तो जगापासनू
लपितोय. त्यािर पािंघरूण घालतोय सतत. आपण िेळ आली की
वचर्वचर् करतो त्याच्यािर. त्यानिं कोणाजिळ बोलायचिं हे? वकती
त्रास होत असेल त्याच्या मनाला. वकतीही खिंबीर असला, तरी
जीिघेण्या िादळात कोसळायचा धोका अगदी मोठ्या िृिालाही
असतोच की.’
‘आपल्या या दख
ु ण्यानिं, या सततच्या मानवसक दर्पणानिं तर
आजारी नसेल ना पर्ला तो? छे ... फारच चक
ु तयिं आपल.िं
आपल्यालाही खिंबीर व्हायला हििंय आता. र्ॉक्टर ब्राऊननिं
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सािंवगतलयिं ,’मनात उदासिाणे विचार आले की बाहेर वफ़रायला
जायचिं, आपलिं मन रमेल, आपल्याला आिर्ेल अशा कामात
स्ित ला गिंतु िनू टाकायचिं...’.
‘येऊ नये ते दख
ु णिं आलिं खरिं, पण आता त्यािर उपाय
करायला हिाय. हा सख
ु ाचा सिंसार, असा समजनू घेणारा निरा हे
सारिं उध्िस्त होण्यापासनू िाचिायला आपणही प्रयत्न करायला
हिेतच.’
‘आयष्ट्ु यात नेहमीच मनासारखिं दान पर्तिं असिं नाही. पण एक
दान मनाविरुद्ध गेलिं म्हणनू हताश व्हायचिं नसतिं, उलट उरलेला
र्ाि कसा सािरता येईल हे बघायचिं असतिं. पढु चिं दान मनासारखिं
पर्ण्याची िाट बघायची असते...’
‘आपल्याला वजिापार् जपणार्या निर्याला आपणही साथ
द्यायला हिी. खबिं ीर होऊन, या िादळातनू बाहेर पर्ण्यासाठी
दोघािंनी एकमेकािंना हात द्यायला हिा...’
वकती तरी वदिसािंनी मन जरा शािंत िाटत होतिं. हातातल्या
कॉफ़ीसारखाच माझ्या मनािर समाधानाचा हलकासा तिगिं
पसरला होता.
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तीनचार वदिसात ताप उतरून हेमिंत ऑवफ़सला जाऊ
लागला. यािेळी र्ॉक्टर ब्राऊनच्या अपॉइटिं मेन्टला मी एकटीच
जाईन असिं त्याला साविं गतलिं होतिं. एरिी तो मला कधीच एकटिं
जाऊ देत नसे. पण त्यावदिशी त्यालाही खपू काम होत,िं वन सट्ु ी
घेतल्याने झालेला बॅकलॉग भरून काढायचा होता. म्हणनू त्यानिंही
जाऊ वदलिं मला.

र्ॉक्टर ब्राऊनशी मी अगदी मनमोकळिं बोलले. मनातले सारे
प्रश्न विचारून टाकले. सगळ्यात मख्ु य म्हणजे माझिं मन दबु ळिं
असल्याने हे झालिं का हा प्रश्न होता माझा.
‘नो नो वर्अर. स्ितुः ला मळ
ु ीच दोषी समजू नकोस... मेंदच्ू या
काही भागातलिं के वमकल द्रव्य कमीजास्त झाल्याने घर्तिं हे. त्याची
पररवणती आहे ही. अन वर्प्रेशन मधे पेशटिं चा दोष काहीच नाही.
शरीराच्या दख
ु ण्यासारखिंच हे मनाचिं दख
ु णिं. वनयवमत औषधानिं
अगदी पणू ड बरी होशील त.ू ..’
बराच िेळ त्यानिं मला समजािलिं. माझिं मन आता वपसासारखिं
हलकिं झालिं होतिं.
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घरी येऊन मी छान तयार झाले. अगदी नव्या पद्धतीची
के शरचना, निा ड्रेस. हेमतिं घरी आला तेव्हा मी त्याची िाटच बघत
होते. त्याची आिर्ती साबदु ाण्याची वखचर्ी वन िेलची घातलेली
कॉफ़ी तयार ठे िनू .
माझ्याकर्े बघनू आश्चयाडचा धक्काच बसला त्याला.
‘खाऊन घे वन लिकर तयार हो. आपल्या नेहमीच्या
तळ्याकाठच्या जागी वफ़रायला जाऊया...’
‘आज अचानक काय झालिं... ?’िाक्य अधडिटच ठे िनू त्यानिं
माझ्याकर्े प्रश्नाथडक नजरे निं बवघतलिं.
त्याचिं माझ्यािरचिं प्रेम, माया, याची अनभु तू ी नव्यानेच
झाल्यासारखिं िाटत होतिं मला.
‘मला बरिं व्हायचिंय हेमिंत... गोळ्याही वनयवमत घेतेय मी. वन
यापढु ेही घेणार आहे. मला अगदी नीट बरिं व्हायचयिं . तझ्ु यासाठी...
आपल्या दोघािंसाठी...’ िाक्य अधडिटच सोर्ून मी त्याच्या कुशीत
वशरले.
फ़ुलदाणीतली गल
ु ाबाची फ़ुलिं मजेत र्ुलत होती.

79

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

हक्क

सकाळपासनू च आभाळ भरून आलिं होत.िं कोणत्याही िणी
पाऊस बरसायला सरुु िात होणार होती. हा असा उदास वदिस
िैदहे ीला मळ
ु ीच आिर्त नसे. त्यातनू आज श्तयाम उवशराच घरी
येणार होता. अन सश
ु ातिं त्याच्या वमत्राकर्ेच रहाणार होता
अभ्यासासाठी. काही प्रोजेक्ट्स पणू ड करायचे होते दोघािंना वमळून.
म्हणजे रात्री दहा पयांत िैदहे ी एकटीच होती घरी.

दपु ारपासनू कुठे कपाट आिर, कुठे पस्ु तक िाच असिं करून
अिंगािर येणारा िेळ कसा बसा काढला होता िैदहे ीनिं. पण आता
फारच किंटाळा यायला लागला होता वतला. स्िैपाक उरकला,
वर्शिॉशरही लािनू झालिं, आता मात्र ती परु तीच िैतागली होती.
गरमगरम िाफाळत्या कॉफ़ीचा कप घेऊन ती व्हरािंर््यात
येऊन बसत नाही तोच बेल िाजली.
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‘आता या िेळी कोण आलिं असेल बरिं?’
मनाशी निल करतच ती उठली. बघते तर दारात सश
ु ातिं च उभा
होता.
‘का रे , काय झालिं?’
‘अग स्कॉटच्या िवर्लाच
िं ी तब्येत अचानक वबघर्ली. म्हणनू
तो अन त्याची आई गेलेत दिाखान्यात त्यािंना घेऊन. मग घरीच
आलो झालिं. बाबाही उवशरा येणार आहेत ना ग?’
‘हो ना रे . बरिं झालिं तू घरीच आलास ते. अगदी बोअर झाले
होते बघ मी...’

सश
ु ािंत हलके च हसला. गव्हाळ िणाडचा वन भरपरू उिंचीचा
लेक असा हसला की िैदहे ी अगदी वनरखनू बघत असे
त्याच्याकर्े.’मातृमख
ु ी अन सदा सख
ु ी’असिं आई म्हणायची त्याची
आठिण वतला अशा िेळी हटकून येई.
‘ममा, भजी कर ना ग मस्तपैकी. बाबािंना खपू आिर्तात. अन
बघ कशी अगदी’भज्यािंचीच हिा’आहे...’
‘अरे लबार्ा, बाबािंचिं नाि कशाला रे सािंगतोस? तल
ु ा हिीत
म्हण ना...’
81

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

‘एकही बात है मदर इविं र्या...’
अन िैदहे ीबरोबर तो देवखल खळखळून हसला.
आघिं ोळ करून सश
ु ािंत आला तोिर पाऊस पर्ायला सरुु िात
झाली होती. िैदहे ीनिं आधी श्तयामची आिर्ती चटणी वमक्सरमधनू
काढली. भज्याचिं िं पीठ वभजिणार तोच बेलचा ककड श्तश आिाज
पन्ु हा घमु ला.
‘बघ रे राजा जरा... आज तझु े बाबाही लिकर आलेले
वदसतात...’
िैदहे ीचिं िाक्य पणू ड व्हायच्या आधीच सश
ु ािंतनिं दार उघर्लिंही
होतिं.
पण दारात श्तयाम नव्हताच. एक गौरिणी, मध्यम ियाचा
माणसू उभा होता. र्ोळ्याला सोनेरी कार््यािंचा चष्ट्मा, फ़्रेंच कट
दाढी वन वकिंवचतसे घारे र्ोळे... अगिं ािरचे कपर्े थोर्े वभजलेले.
‘येस... ?’
सश
ु ािंतनिं प्रश्नाथडक नजरे निं त्याच्याकर्े बवघतलिं.
अन बाहेर चमकलेल्या विजेच्या लोळाबरोबरच त्याच्या
तोंर्ून सािकाश, कष्टानिं आल्यासारखे शब्द आले...,
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‘यिंग मॅन, आय एम यिु र र्ॅर्ी...’

‘सर, यू आर वमस्टेकन.’वकन्िा’यू आर इन द रॉन्ग
हाऊस...’असिं काहीतरी बोलायच्या विचारात असलेला सश
ु ािंत
एकदम गप्प झाला.
बाहेर आलेल्या िैदहे ीचा चेहरा पािंढराफ़टक पर्ला होता.
एखाद्या दगर्ी पतु ळ्यासारखी ती स्तब्ध उभी होती. कुठल्याही
िणी खाली कोसळेल अशी.
‘आई, ...’ गोंधळलेला सश
ु ािंत आळीपाळीनिं एकदा िैदहे ीकर्े
वन एकदा त्या अपररवचत व्यक्तीकर्े बघत होता.
‘कोण आहे हा माणसू ? खश
ु ाल आपला बाप आहे म्हणनू
सािंगतोय... अन आई त्याला घरातनू हाकलनू लािायच्या ऐिजी
इतकी सैरभैर का बरिं झालीय?...’
त्याला काहीच कळत नव्हतिं.
या विधा मनवस्थतीतनू त्याची सटु का त्या माणसानेच के ली.
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‘आय एम सॉरी. मी फ़ोन करायला हिा होता आधी. कल्पना
द्यायला हिी होती. िैदहे ीला फारच धक्का बसलेला वदसतोय
माझ्या येण्याचा. वनघतो मी...’

र्ोक्यािरची हॅट वतरकी बसित तो भर पािसात वभजतच
वनघनू गेला.
त्याच्या मागे धार्कन दार लािनू घेत सश
ु ातिं िळला. िैदहे ीला
आधार देऊन त्यानिं खचु ीत बसिलिं.
‘ममा, काय प्रकरण आहे हे सारिं? तू ओळखतेस का त्या
माणसाला... ?

सतरा अठरा िषाांच्या, अजनू तारुण्य अन बालपण या
दोन्हीच्या उिंबरठ्यािर घटु मळत असलेल्या मल
ु ाच्या स्िरातली
धार िैदहे ीला असह् झाली.
‘तू थोर्ा शातिं बस पाहू. मला एकटीला राहू दे जरािेळ...’
सोफ़्यािरची उशी मानेखाली घेत वतनिं र्ोळे वमटून घेतले.
सगळ्या शरीरातला उत्साह, ताकद, जणक
ू ाही कोणीतरी काढून
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घेतलय असिं वतला िाटत होतिं. सश
ु ािंत िर खोलीत वनघनू गेला अन
बसल्या जागी ती आर्िीच झाली. काळीज अजनू ही धार्धार्
उर्त होतिं वतचिं. कोसळणार्या पािसाच्या धारािंचा आिाज अन
मनातलिं िादळ या दोन्हींच्या सिंगतीत ती बराच िेळ पर्ून होती.

दारात लॅच की सरकिल्याचा आिाज आला अन ती उठून
बसली. श्तयाम घरी आला होता.
‘हुश्तश, दमलो बिु ा. आज या पािसानिं अगदी किंटाळा
आणलाय...’
िैदहे ीच्या मद्रु क
े र्े लि जाताच तो बटू काढता काढता िणभर
थबकला.
‘काय ग? आज उदासशी? अग, आज तर जाम खश
ु होणार
बघ त.ू ऑवफ़समधला सक
ु ु मारन आला परत भारतातनू . अम्मानिं
खास सार्ी पाठिलीय तझ्ु यासाठी...’

हातातलिं पॅकेट वतच्याशेजारी ठे ित तो वतच्या बाजल
ू ा बसला.
नेहमे ीच्या वतच्या उत्फ़ुल्ल स्िभािाप्रमाणे ती झर्प घालनू ते
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पासडल उघर्ेल अन सार्ी स्ितुः भोिती लपेटून आरशात बघेल
अशी अपेिा होती त्याला.
पण िैदहे ीचा काही प्रवतसादच येईन तेव्हा वतच्याभोिती हात
घालनू वतला त्यानिं मायेनिं जिळ घेतलिं.
‘मला सािंगणार नाहीस?...
दसु र्याच िणी सारा बािंध फ़ुटला वतचा. श्तयामच्या खािंद्यािर
र्ोकिं ठे िनू वतनिं एक जीिघेणा हुदिं का वदला.
‘तो... तो आला होता रे आज. श्तयाम, मला खपू भीती िाटतेय
रे ...’
‘कोण, सनु ील?...’
एकदम धसकून जात श्तयामनिं विचारलिं. जणू िैदहे ीचिं भािविश्व
ढिळून टाकणारी एकच व्यक्ती या जगात आहे हे ठाऊक
असल्यासारखिं.
पण पढु च्याच िणी तो शािंत, गिंभीर झाला.
‘काय झालिं? काय म्हणाला तो?...’
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‘लगेच वनघनू गेला. पण सुशािंतला भेटला रे तो. त्यानिंच दार
उघर्लिं सनु ीलला. अन तो त्याचा र्ॅर्ी असल्याचहिं ी बोलला
तो...’
‘सश
ु ान्त कुठे आहे?’
श्तयाम पटकन उठून उभा रावहला.
‘त्याला आधी सािरायला हििं राणी. तो वकती बािरलेला
असेल... तू जेिणाची तयारी कर. मी आलो त्याला घेऊन.’
दोन पायर्या एकाच िेळी चढत श्तयाम िरती गेला. सश
ु ातिं शी
तो काय बोलला ते िैदहे ीचा ऐकू आलिं नाही. पण सश
ु ािंत
मक
ु ाट्यानिं त्याच्याबरोबर खाली आला.

िैदहे ीच्या तोंर्ाची चिच गेली होती. सश
ु ािंतही नसु ताच अन्न
वचिर्त होता. एकटा श्तयाम मात्र कमालीच्या शातिं पणे जेित होता.
जेिणिं उरकून वतघिं बाहेरच्या खोलीत आले. बाहेरचा पाऊस
आता आणखीच तर्तर्त होता. नेहमे ीपेिाही नकोसा िाटला तो
िैदहे ीला.
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‘बस सश
ु ािंत. आम्हाला दोघािंनाही तझ्ु याशी काही
बोलायचयिं ...’
सश
ु ािंतनिं एक तीव्र दृष्टीिेप िैदहे ीकर्े टाकला.
‘तो कोण होता ते स्पष्ट सािंगा मला आधी... इज ही ररअली
माय फादर?’
एका दमात, धाप लागल्यासारखा सश
ु ािंत बोलला.
‘हो, तो खरिंच बोलला. ही इज यिु र फादर. नीट ऐकून घे. मग
त्रागा कर बेटा. आम्हा दोघाचिं िं लग्न व्हायच्या आधी...’
‘आईचिं प्रेम होतिं त्याच्यािर? म्हणजे मी तमु चा मल
ु गा नाही?
मी सश
ु ातिं नटराजन नाही? अन हे तम्ु ही दोघानिं ीही लपिलिं
माझ्यापासनू ? खोटिं बोलली आई माझ्याशी...’
अतीि सिंतापाने, श्तयामचिं बोलणिं पणू ड न होऊ देताच तो
ओरर्ला. त्याच्या उिंच कपाळािरची शीर थार्थार् उर्त होती.
‘िॉच यिु र माऊथ, सश
ु ािंत. यू आर टॉकींग टु यिु र मदर...’
श्तयामचा आिाज िाढला तसा सश
ु ािंत पन्ु हा खाली बसला.
पण मनातल्या मनात तो धमु सतच होता.
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‘नीट ऐक आधी आई अन मी सािंगतोय ते. अन पणू ड
ऐकल्यावशिाय एक शब्दही बोलू नकोस...’
नेहमे ीच्या सिंयमी आिाजात श्तयामनिं सश
ु ािंतला सारा भतू काळ
सािंगायला सरुु िात के ली. सश
ु ािंत लि देऊन ऐकत होता. पण
िैदहे ीचिं लि वतकर्े नव्हतिंच. वतच्या र्ोळ्यािंसमोरून पिू ाडयष्ट्ु याचा
वचत्रपट सरसर उलगर्त होता.
मध्यम पररवस्थतीतल्या आईिवर्लािंची िैदहे ी एकुलती एक
लेक. वदसायला आखीिरेखीि, सािळ्या िणाडची वन सरु े ख
के साचिं ी. अभ्यासात जात्याच हुशार. दहािी, बारािी अन
इविं जवनयररिंगचिं वशिण पणू ड करून नामािंवकत किंपनीत नोकरी
पटकािते काय, अन िषडभरातच किंपनी वतला परदेशी पाठिायचा
वनणडय घेते काय, सारिंच इतकिं भराभर घर्त गेलिं की वमत्रमैवत्रणी,
नातेिाईक सारे हेिा करत होते. आईबाबािंना तर आपल्या सवु िद्य,
सस्ु िरूप मल
ु ीला कुठे ठे िू वन कुठे नको असिं होऊन जात असे.
‘आयष्ट्ु यात सारिंकाही मनासारखिं वमळतिं बाई तल
ु ा...’असिं
म्हणणार्या सगळ्यािंना आणखी एक धक्का बसला. वदिाळीच्या
सट्ु ीसाठी भारतात आलेल्या िैदहे ीचिं लग्नही ठरलिं ते अगदी
पटकन. नात्यातल्याच कुणीतरी सनु ीलचिं स्थळ सचु िलिं.
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वशकलेला, चािंगल्या खानदानी घरातला सनु ील अमेररके तच
नोकरी करीत होता. खरिंतर त्याला िैदहे ीसारखी कररयर गलड नको
होती. पण त्याच्या घरच्या सार्यािंनाच िैदहे ी खपू आिर्ली, अन
त्या दोघािंचिं लग्न थाटात पार पर्लिं. सख
ु ाच्या वहदिं ोळ्यािर झल
ु तच
िैदहे ी त्याच्या बरोबर विमानात बसली.
टेक्सासला आल्यािर काही वदिस अगदी फ़ुलपाखरासारखे
उर्ून गेल.े िैदहे ीला वतच्या किंपनीनिं आनदिं ानिं वतथल्या प्रोजेक्टिर
नेमणक
ू वदली. अगदी नव्या निलाईचा दोघािंचा सिंसार सख
ु ाचा
चालला होता. पढु े येणार्या नवशबाच्या फ़े र्यािंची थोर्ीही कल्पना
िैदहे ीला नव्हती. सनु ील आता मधनू मधनू िीकएर्िं ला कामासाठी
बाहेर रहातो, उवशरा येतो हे वतला कधीकधी खटकायचिं पण परत
आल्यािर तो इतका गोर् िागत असे, की ती अगदी मोहरून
जायची.
अन एका काळ्याकुट् शवनिारी, िैदहे ीच्या ध्यानीमनीही
नसताना ते घर्लिं.
सकाळी नाश्तता करून, दोघािंनीही बाहेर जायचिं ठरलिं होत.िं
त्याप्रमाणे िैदहे ी तयार होत होती. सुनील आिंघोळीला गेला
असताना दारािर टकटक झाली.
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िैदहे ीनिं की होल मधनू बवघतलिं. दारात एक परदेशी स्त्री उभी
होती. कर्ेिर दोन िषाांचिं गटु गटु ीत मल
ू ...
‘इज सनु ील वहअर?’
िैदहे ी काही बोलणार तोच सनु ील खोलीत आला. त्या
स्त्रीकर्े बघनू तो इतका दचकला की िैदहे ीच्या मनात एकदम
अशभु ाची शिंका आली.
पण त्या स्त्रीनिं सनु ीलला काही सधिं ीच वदली नाही. एखाद्या
चिंवर्के सारखी ती त्याच्यािर तटु ू न पर्ली.
‘यू चीटेर् मी. हाऊ कुर् यू र्ू वधस टु मी... ?’असिं वकिंचाळत
ती एका हातानिं त्याला थापर्ा मारू लागली.

िैदहे ीचा अगदी दगर् झाला. वतच्या तोंर्ातनू शब्दही फ़ुटेना.
‘वहला फ़सिलिं म्हणतेय ही, अन माझिं काय? माझिं तर
आयष्ट्ु यच उध्िस्त के लिं यानिं...’
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बातमी वमळताच िैदहे ीचे आईबाबा अथक प्रयत्न करून,
कसाबसा वव्हसा वमळिनू अमेररके त पोचले. लार्क्या लेकीची
अिस्था बघनू ते वबचारे पारच खचनू गेले.
‘पोवलसात देऊ या त्याला. असा सोर्णार नाही मी. माझी
मल
ु गी काय रस्त्यािर पर्ली होती काय?’
बाबािंना सिंताप आिरे ना. पण िैदहे ीनिं अन वतच्या आईनिंच त्यािंना
शातिं के ल.िं
‘जे घर्ायचिं ते घर्ून गेलिंय बाबा. एकतर त्याचिं एक लग्न
आधीच झाल्याने आमचिं लग्नही िैध नाही. अन कोटाडनिं त्याला
करायला भाग पार्ला, तरी मला त्या नीच माणसाबरोबर ससिं ार
करायचा नाहीय आता... मी माझ्या पायािंिर उभी आहे. माझिं
आयष्ट्ु य जगायला समथड आहे मी...’
िैदहे ीनिं वनिनू साविं गतलिं होतिं. सनु ील के व्हाच त्याच्या
बायकोबरोबर रहायला गेला होता.
पण िैदहे ीच्या ददु िै ाचे दशाितार अजनू सिंपले नव्हते.
थोर््याच कालािधीत वतला वदिस असल्याचिं लिात आलिं, अन
ती मळ
ु ापासनू कोसळून पर्ली.
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वतनिं सनु ीलला फ़ोन के ला. पण अपेिेप्रमाणिंच त्यानिं कुठलीही
जबाबदारी घ्यायला नकार वदला.
आता िैदहे ीसमोर बाळाला जगात येण्याआधीच नाहीसिं करणिं
एिढा एकच उपाय होता. पण आईबाबानिं ी खपू समजािनू
सािंवगतल,िं तरी वतचा जीि ते करू धजाित नव्हता. सगळीकर्ून
अधिं ार दाटून आल्यासारखिं वतला िाटत होतिं.
अशीच एक वदिस, विमनस्क अिस्थेत ती ऑवफ़सच्या लचिं
टाईममधे र्बा उघर्ून बसली होती. पवहला घास घेणार तोच
समोरच्या टेबलािरून शब्द आले,
‘वकतने वदन हो गये अम्मा के हाथ की इर्ली खाये...’
िैदहे ीनिं दचकून त्या वदशेला बवघतलिं. श्तयामल िणाडचा, भरपरू
उिंचीचा एक तरुण वतच्याकर्े बघनू हसत होता.
‘लीवजये ना. मेरी मािं ने बनायी है...’
िैदहे ीनिं र्ब्याच्या झाकणात दोन इर्ल्या अन चटणी घालनू
त्याला वदली. त्यानिंही वनस्सिंकोचपणे त्या घेतल्या. िर आपल्या
र्ब्यातला दहीभात वतला देऊ के ला.
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श्तयाम नटराजन. मळ
ू चा मद्रासचा पण वशिणावनवमत्ताने अन
नोकरीसाठी बराच काळ मिंबु ईत रावहलेला होता तो. िैदहे ीच्या
सेक्शनमधे बाकी कोणीच भारतीय नव्हते.

आधी ती सिंकोच अन स्ितुः च्या िेदनेच्या कोशात गरु फ़टून
गेल्याने श्तयामशी मोजकिंच बोलत असे. पण वदलखल
ु ास
स्िभािाच्या वन अस्खवलत मराठी बोलू शकणार्या श्तयामनिं
आपल्या स्िभािानिं वतची मैत्री अन विश्वास लिकरच सिंपादन
के ला. एकदा दोनदा तो िैदहे ीला सोर्ायला घरी सद्ध
ु ा आला.
थोर््याच वदिसात िैदहे ी अन श्तयामची घवनष्ट मैत्री जमली.
श्तयामनिंही वतचा भतू काळ समजल्यािर वतच्या मनािर फ़िंु कर
घालायचा प्रयत्न के ला. पण आपल्या मयाडदा त्यानिं कधीच
सोर्ल्या नाहीत.
अन मवहनाभरातच त्यानिं िैदहे ीच्या घरी वतच्याशी लग्न
करण्याबद्दल विचारलिं.
घरात आधी सार्यािंना धक्काच बसला. या मल
ु ात तर काही
खोट नाही ना, असहिं ी त्यानिं ा िाटून गेलिं. पण श्तयामची भािना
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एकदम प्रामावणक होती. त्याला िैदहे ी मनापासनू आिर्ली होती.
त्याच्या घरात फ़क्त म्हातारी आई होती. वतचा अथाडतच या लग्नाला
तीव्र विरोध होता.
िैदहे ीनिं आधी नाहीच म्हटलिं त्याला. पण आईबाबा वन स्ितः
श्तयामनिं वतची खपू समजतू घातली. वतच्या होणार्या मल
ु ाचिं वपतृत्ि
स्िीकारायला तो तयार होता.
शेिटी श्तयामच्या वनमडळ मनाचा विजय झाला होता. एका
प्रसन्न वदिशी कोटड मॅरेज करून िैदहे ीची सौ. िैदहे ी श्तयाम नटराजन
झाली.

सश
ु ािंतच्या जन्माच्या िेळी श्तयाम वतचा हात घट् धरून उभा
होता. बथड सवटडवफ़के ट िर जेव्हा त्यानिं सश
ु ातिं श्तयाम नटराजन
वलवहलिं तेव्हा िैदहे ीचे र्ोळे भरून आले होते.
सहा मवहन्यािंचा वव्हसा सिंपनू आईबाबा भारतात परत गेले. या
सहा मवहन्यात िैदहे ीच्या जगात के िढी मोठी उलथापालथ झाली
होती. पण वनदान वतच्या आयष्ट्ु याचिं तारू श्तयामसारख्या मजबतू
नािार््याच्या हाती सख
ु रूप लागलिं याचाच आनिंद माननू , र्ोळे
गाळतच ते मायदेशी परतले.
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सश
ु ातिं नतिं र िैदहे ीला पन्ु हा मल
ू झालिंच नाही. पवहल्या
बाळिंतपणातील काही गिंतु ागतिंु ीमळ
ु े वतला मल
ू होणिं शक्यच नाही
असा ररपोटड आला तेव्हा ती अवनिार रर्ली होती. पण श्तयामनचिं
वतचिं सािंत्िन के लिं.
‘अग िेर्े, त्याच्या वन आपल्या प्रेमात िाटेकरी येणार नाही
तेच बरिंय.’तो हसनू म्हणाला होता.

सश
ु ािंत जसाजसा मोठा होऊ लागला तसे िैदहे ीपेिाही
श्तयामशी त्याचे मायेचे बधिं विणल्या जाऊ लागले. श्तयामनहिं ी तसचिं
त्याच्यािर प्रेम के लिं. टेक्सास सोर्ून ते निंतर दसु रीकर्े स्थावयक
झाले. श्तयामनिं नोकरीही बदलली. ग्रीन कार्ड आल्यािर िैदहे ीनिं
मात्र नोकरी सोर्ून पणू ड िेळ सश
ु ातिं च्या सगिं ोपनातच घालिायचिं
ठरिल.िं

आयष्ट्ु याची विस्कटलेली घर्ी नीट बसली होती. श्तयामच्या
आई एकदा येऊन गेल्या, अन सनु ेचिं सािळिं सौंदयड अन शालीनतेने
त्यादेवखल हरखल्या.
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सारिंकाही सरु ळीत चाललिं होतिं, अन सश
ु ािंत कॉलेजला
जायच्या िेळी सनु ीलच्या रूपानिं हे सािट पन्ु हा वतच्या ससिं ारािर
वघरट्या घालू लागलिं होतिं.
श्तयामनिं सािंवगतलेलिं सारिंकाही सश
ु ािंतनिं नीट ऐकून घेतलिं. काही
काळ खोलीत जीिघेणी शातिं ता पसरली.

सश
ु ातिं च्या र्ोळ्याच्या कर्ानिं ा पाणी साचलिं होतिं. ते तसचिं
ओघळू देत, ओठ दाताखाली दाबनू तो हलके च म्हणाला,
‘मी बाबािंना, ... म्हणजे त्या माणसाला भेटलो एकदा तर
चालेल का? मला एकदा भेटायचयिं त्यानिं ा...’
‘बाबा’हे सिंबोधन सनु ीलसाठी ऐकून श्तयामला कोणीतरी
आपल्या काळजािरून सरु ी वफ़रितय असिं िाटलिं.

‘हो, जरूर. तल
ु ा िाटेल तेव्हा भेट त.ू ..’
आिाज प्रयत्नपिू क
ड काबतू ठे ित तो म्हणाला.
सश
ु ािंत पढु े काहीही न बोलता उठून िर गेला.
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िैदहे ी अन श्तयाम वकतीतरी िेळ वनशब्द बसनू होते.

पढु े सार्या नकोनकोशा िाटणार्या घर्ामोर्ी अगदी िेगानिं
आकार घेत गेल्या. सनु ीलनिंही फ़ोन करून सश
ु ािंतला भेटायची
इच्छा व्यक्त के ली. श्तयामनिं अगदी हसतमख
ु ानिं त्याला होकार वदला.
सश
ु ािंत तर त्या वदिसापासनू िैदहे ी अन श्तयामशी कामापवलकर्े
बोलतच नव्हता. प्रत्येकाच्या मनात एक काहूर माजलिं होतिं.
घरातली शातिं ताही कमालीची स्फ़ोटक बनली होती.

पढु च्या आठिर््यात रवििारी सनु ील अन सश
ु ातिं ची भेट
होणार असिं ठरलिं. िैदहे ी अन श्तयाम त्याला हॉटेलमधे सोर्ून देणार
होते. सनु ील वतथेच येणार होता. तासा दीर् तासानिं ते सश
ु ािंतला
परत न्यायला येणार होते.
िैदहे ीला सारखिं रर्ू येत होतिं. मधनू च ती श्तयामला वबलगनू
रर्तही असे.
‘तू रर्ू शकतेस िैदहे ी. मी परुु ष आहे ग. मला रर्ताही येत
नाही. िषाडनिु षां मेहनत करून एखादी सरु े ख मतू ी बनिािी अन
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कुणा दसु र्याच माणसानिं ती चोरून न्यािी तसिं िाटतिंय मला...’तो
एकदा वखन्नपणे म्हणाला होता.
पण वततक्याच धीरोदात्तपणे त्यानिं िैदहे ीला समजािलिं होतिं.
‘िैदहे ी, तल
ु ा सनु ीलबद्दल वकतीही वतरस्कार िाटत असला,
तरी त्याचिं बीज सश
ु ातिं च्या मनात रोिू नकोस. शेिटी तो त्याचा
मल
ु गा आहे. अन सश
ु ािंतनिं आयष्ट्ु यातले सारे वनणडय स्ितुः घ्यािे हे
मत आहे माझिं. त्याच्यािर कुठलीही गोष्ट लादल्या जायला
नको...’

‘श्तयाम, तल
ु ा भीती नाही िाटत का रे ? तो सनु ीलच्या जास्त
जिळ जाईल अन आपल्याला दरु ािेल याची...’
‘िाटते कधीकधी. एखाद्या दबु ळ्या िणी... मीही माणसू च
आहे ग. पण खरिं सागिं ू िैदहे ी, माझिं मन मला सागिं तिं अशा िेळी. मी
फ़क्त त्याला जन्म वदला नाही, बाकी सारिं के लिंय. तो माझा मल
ु गा
नाही हे कधीच िाटलिं नाहीय मला. अगदी तो झाल्याझाल्या
त्याला छातीशी धरलिं ना, तेव्हापासनू तो मला माझाच िाटत
आलाय. माझ्या प्रेमात नक्कीच इतकी ताकद आहे ग. तो
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सनु ीलच्या जिळ जाईल की नाही हे नाही मी सािंगू शकणार. पण
माझ्या दरू जाणार नाही हे नक्की...’

त्याच्या या बोलण्याने िैदहे ीला तेिढ्यापरु तिं बरिं िाटत असे.
पण मनातनू मात्र ती अस्िस्थच होती.
रवििार उजार्ला. सकाळी अकराची िेळ ठरली होती. सश
ु ातिं
न बोलताच तयार झाला.
ठरल्याप्रमाणे वतघिं वनघाले. हॉटेलच्या आिारात श्तयामनिं गार्ी
थािंबिली. बाहेरच्या एका टेबलािर उन्हाच्या छत्रीखाली सनु ील
बसला होता.

मागे िळूनही न बघता सश
ु ािंत वनघाला.
‘सश
ु ,ू तासाभरानिं येतो आम्ही घ्यायला तल
ु ा...’
श्तयामनिं त्याला आिाज वदला.
‘नको. माझिं झालिं की मी फ़ोन करीन. मग या तम्ु ही...’
‘ओ. के . सेल फ़ोन घेतलायस ना?’
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नसु तीच मान हलिनू सश
ु ािंत चालू लागला.
िैदहे ी वन श्तयाम घरी आले. टी. व्ही चिं कुठलतिं री चॅनेल लािनू ,
दोघिं बसनू रावहले. त्यािंचिं लि अथाडतच फ़क्त घर््याळाकर्े होतिं.

सथिं पािलिं टाकत सश
ु ािंत सनु ील बसला होता त्या टेबलाकर्े
गेला. त्याला बघताच सनु ील उठून उभा रावहला.
‘ये बस सश
ु ातिं . काय घेणार त?ू ...’
बाबा कधीच हा प्रश्न विचारत नाहीत. सश
ु ािंतच्या मनानिं
नकळत तल
ु ना के ली. आपण सगळे हॉटेलमधे गेलो की ते आपला
आिर्ता ज्यसू अन काहीतरी चमचमीत स्टाटडसड मागितात. अन
मग, ‘काय सश
ु ,ू ती कोण पोरगी होती काल सॉकर फ़ील्र्िर?’असिं
काहीसिं वमष्ट्कील बोलनू आधी हसितात आईला वन आपल्याला.

पण पढु च्याच िणी तो विचार त्यानिं एखाद्या जळमटासारखा
झटकून टाकला.
‘यानिं ा अजनू आपली काहीच तर मावहती नाहीय. मग कसिं बरिं
कळणार त्यािंना?...’
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‘अ,िं नको मला काहीच. नसु त्या गप्पाच मारू या...’
‘अरे असिं कसिं? थाबिं मी कॉफ़ी मागितो. मला या िेळी
कॉफ़ीवशिाय होत नाही...’
सश
ु ािंतला खरिं म्हणजे कॉफ़ी अवजबात आिर्त नसे. पण
आयष्ट्ु यात बर्याच नािर्त्या गोष्टी असतात. ह.िं ..
एक सस्ु कारा सोर्ून तो सािरून बसला. कॉफ़ी येईपयांत
सनु ील स्ित बद्दल बरिंच काही बोलत होता. सियी,
आिर्ीवनिर्ी... सश
ु ािंतला जरासा किंटाळाच यायला लागला मग.

‘पण हे सद्ध
ु ा माहीत हिच
िं की आपल्याला. आता यापढु े
हे’बाबा’देखील आपल्या आयष्ट्ु याचा अविभाज्य भाग असणार
आहेत...’
कॉफ़ी आली, तरी सनु ील बोलतच होता. सश
ु ािंत हळूहळू
कॉफ़ीचे घटु के घेत त्याचिं बोलणिं ऐकत होता. पण त्याचिं लि त्या
बोलण्याकर्े फारसिं नव्हतचिं . तोंर्ातल्या कर्िट कॉफ़ीच्या
चिीसारखाच, मनात घोळत असणारा तो कर्िट प्रश्न शेिटी
धार्कन विचारून मोकळा झालाच तो...
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‘आज, इतक्या िषाांनी मला भेटायला कसे आलात तम्ु ही?
याआधी कधीच यािसिं नाही िाटलिं तम्ु हाला?...’

सश
ु ािंतच्या स्िरातल्या धारे निं सनु ील एक िणभरच चपापला.
पण दसु र्याच िणी त्याच्या घार्या र्ोळ्यात काहीशी गमु ीची,
काहीशी रागाची छटा उमटली.
‘ते खरिंच इतकिं महत्िाचिं आहे का सश
ु ातिं ? मी आलो, आपली
भेट झाली, हे महत्िाचिं नाही का?
‘महत्िाचिं कसिं नाही? या प्रश्नािंची उत्तरिं माझ्या दृष्टीनिं खपू
महत्िाची आहेत. इतकी िषां तम्ु हाला आपल्याला कोणी मल
ु गा
आहे याची आठिणही झाली नाही. अन अचानक एखाद्या
िादळासारखे तम्ु ही माझ्या आयष्ट्ु यात येता काय... हे सारिं इतकिं
सहज िाटतयिं तम्ु हाला?...’
‘सश
ु ािंत, मी तझु ा राग समजू शकतोय. पण वतला... जेनीला
तमु च्याशी कुठलेही सिंबिंध ठे िलेले चालणार नव्हते. वतनिं तसिं
िचनच घेतलिं होतिं माझ्याकर्ून...’
‘िचन? ह.िं ..’
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सश
ु ािंतला आता सिंताप आिरे ना. आईशी के लेलिं लग्न,
वतच्याबरोबर काढलेले सहा मवहने इतक्या सहज विसरला हा
माणसू ... अन बाकी सारी िचनिं पाळणिं जमलिं याला...’
एक प्रकारचा सन्ु नपणा आला होता सश
ु ािंतच्या
मनाला.’कशाला आलो आपण यानिं ा भेटायला? काय गरज
होती?...’
‘अन मग आताच इतक्या िषाांनी का आलात?...’कुतहु लानिं
रागािर विजय वमळिला होता.
‘अ.िं .. म्हणजे काय आहे की... जेनीचा वन माझा घटस्फ़ोट
झाला गेल्या दोन मवहन्यापिं िू ी. मल
ु ाच
िं ा ताबाही वतच्याकर्े गेला...
तेव्हा खपू िाटायला लागलिं या दोन मवहन्यात की...’
‘की आपला अजनू एक मल
ु गा आहे. आपल्या मनात आलिं
तसा आपण त्याला टाकून वदलाय. आता मनात येईल तेव्हा आपण
त्याला जाऊन भेटू शकतो. आपल्या’बाप’असण्याचा हक्क
गाजिायला...’
भािनावतरे कानिं सश
ु ातिं चा आिाज इतका चढला की त्याला
धाप लागली. आजबू ाजचू े लोक विवचत्रपणानिं आपल्याकर्े
बघताहेत ही जाणीि झाली तसा तो पन्ु हा खाली बसला.
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‘आज, आयष्ट्ु याच्या मध्यािर, तम्ु ही एकाकी पर्लात म्हणनू
तम्ु हाला आठिण आली माझी. कुठे होतात तम्ु ही इतकी िषां? मी
पवहलिं पाऊल टाकलिं तेव्हा... माझ्या शाळेच्या पवहल्या वदिशी...
मला मािंर्ीिर बसिनू घास भरिताना? तेव्हा माझे बाबा होते
माझ्याजिळ. तम्ु ही... तमु चा काहीही हक्क नाहीय माझ्यािर. पन्ु हा
कधीच नका येऊ माझ्याकर्े. मी तम्ु हाला िर्ील मानत नाही.
मळ
ु ीच नाही...’

पालथ्या हाताने र्ोळ्यात दाटू पाहणारिं पाणी पसु त सुशातिं
उठला.
बाहेर येऊन, वतरीवमरीतच त्यानिं टॅक्सीचा निंबर र्ायल के ला.
बाबा इथिर येईपयांतचाही उशीर नको होता त्याला.
मघाशी वकती वनरभ्र होतिं आकाश. वन आता ढग पन्ु हा
दाटायला लागले होते आभाळात.
घरी पोचताच, दारािरची बेल जोरजोरात िाजिायला सरुु िात
के ली त्याने.
‘आईबाबा आहेत की बाहेर गेलेत?’कमालीचा अस्िस्थ
झाला तो या विचारानिं.
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दार उघर्णार्या िैदहे ीला हातानिं बाजल
ू ा करूनच तो
अधीरतेने आत वशरला.
‘बाबा कुठे आहेत ग?...’
वतच्या उत्तराचीही िाट न बघता तो धार् धार् वजना चढून िर
गेला.
खोलीच्या वखर्कीशी श्तयाम उभा होता. त्याचे रुिंद खादिं े
के िढेतरी झक
ु ातिं ला.
ु लेले िाटले सश
‘बाबा...’
अन पढु े काही बोलताच येईना त्याला. आिेगानिं तो श्तयामच्या
वमठीत वशरला.
‘बाबा... मी फ़क्त तमु चाच मल
ु गा आहे... फ़क्त तमु चाच. आय
र्ोंट नो एवनबर्ी एल्स...’

मागनू आलेली िैदहे ी ओल्या र्ोळ्यािंनी हे सारिं बघत होती.
त्याचिं हे कोसळणिं सद्ध
ु ा फार फार सख
ु ािनू गेलिं वतला.
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हलक्या पािलािंनी ती वजना उतरायला लागली. मध्यािर
पोचत नाही तोच श्तयामचा आिाज आला,
‘िैदहे ी, भजी रावहलीयत ह.िं तू सरुु िात कर, आम्ही दोघिं
आलोच तझ्ु या मदतीला...’
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मुक्ता
‘आत्या, मी कशी वदसतेय ग?’
स्ित भोिती एक वगरकी घेऊन गौरीनिं मान िेळािनू
सरलाताईकर्े
िं बवघतलिं.
सायिंपजू ा करून घाईघाईत देिघराबाहेर येणार्या सरलाताईनीिं
जरा चमकूनच वतच्याकर्े नजर टाकली.
‘अगदी िवहनीची प्रवतकृ ती... तेच रे खीि नाकर्ोळे , तसाच
गोरापान रिंग वन के सािंचा भरदार वपसारा...’त्यािंच्या मनात आलिं. न
बोलता गौरी अशी समोर येऊन उभी रावहली असती तर आपल्या
वदििंगत भािजयीच्या आठिणीने त्या िणभर दचकल्याच
असत्या.
मोरवपशी रिंगाची जरीची सार्ी, त्यािर शोभणारे नाजक
ू
सिु णाडलिंकार वन के सात माळलेलिं एकच पािंढर्याशभ्रु गल
ु ाबाचिं
फ़ूल यात ती आज एकदमच गोर् वदसत होती.
हातातली पजू ेची पात्रिं जागेिर ठे िताठे िता सरलाताईनीिं
वखन्नपणाने हसनू मान हलिली.
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‘ह,िं पोरीला काही कल्पना वदलेली वदसत नाहीय दादानिं...
वतच्या स्िातत्र्िं याला थोर््याच िेळात साखळदर्िं ात जखर्लिं जाणार
आहे याची...’
‘अग आत्या, आज बाबािंचे ते जनु े वमत्र येणार आहेत ना ग,
तात्या इनामदार... त्याच्िं या जेिणाखाण्याच्या िेळी जातीने लि
द्यायला सािंवगतलयिं मला बाबािंनी...’
एक िणभर सरलाताई घटु मळल्या.’सागिं ाििं का पोरीला
खरिंखरिं? वतनिं काही गोंधळ के ला रर्ून तर दादा अगदी धारेिर धरे ल
आपल्याला. पण नाहीच सािंवगतलिं, तर या मोठमोठ्या र्ोळ्यातली
आपण विश्वासघात के ल्याची भािना, वतला तोंर् देऊ शकू आपण?
वकती खात्री आहे वतला आपल्याबद्दल...’
सरलाताईचिं िं विचारचि जागीच थािंबलिं.
‘तात्या नाही. तात्यासाहेब इनामदार म्हण गौरी. जन्ु या
चालीरीतींची समज यायला हिी आता...’
दादासाहेब के व्हा दारात येऊन उभे रावहले ते दोघींना कळलिंच
नाही. चपापनू सरलाताईनीिं र्ोक्यािरचा पदर उगाचच सारखा
के ला. गौरीच्या खळखळत्या उत्साहालाही तटकन बािंध
घातल्यासारखी ती जागेिरच थबकली.
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‘आटपा लिकर, सात िाजता येतील ती मिंर्ळी...’
एिढचिं बोलनू ते तर्क बाहेर गेलेही. घरातल्या बायकाश
िं ी याहून
जास्त बोलायची गरज त्यािंना कधीच िाटत नसे.
‘आत्या, तू सािंवगतलिंच नाहीस ग... कशी वदसतेय मी?...’
दादासाहेबाचिं ी पािलिं दरू गेली तसा गौरीनिं पन्ु हा प्रश्न के ला.
आिेगानिं वतच्याजिळ येऊन त्यािंनी वतला जिळ ओढलिं.

‘ही सार्ी बदल आधी... अन ते के स असे मोकळे का
सोर्लेत? ये... तेल लािनू अिंबार्ा घालते चािंगला... चल लिकर.
थोर्ाच िेळ उरलाय आता...’
‘हे ग काय आत्या... इतकी छान तयार झालेय अन आता तेल
लािनू अन अिंबार्ा घालनू परु ती बािळट करून टाकशील मला...’
फ़णकार्यानिं गौरीनिं आपले के स त्याच्िं या हातातनू वहसर्ा
मारून सोर्िनू घेतले.
‘आता कसिं सािंगू या पोरीला? सरु े ख वदसायलाच नको आहेस
ग पोरी तू आज मला...’
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‘म्हणजे काय? आत्या... नीट सािंग आधी मला... लिकर
सागिं . काहीतरी लपितेस तू माझ्यापासनू ...’
‘अग िेर्े, तल
ु ा बघायला येताहेत सगळे इनामदारािंकर्चे...
बघायला कसले, सारिं ठरिनू च टाकलिंय तझ्ु या बापानिं...’
गौरीच्या चेहर्यािरचे भाि सरलाताईनािं पाहिेनात.
‘आत्या... आत्या. हे कसिं शक्य आहे ग? मी सजु यवशिाय
कोणाशी लग्न नाही करणार आत्या. बाबा खोटिं बोलले म्हणजे
माझ्याशी... सजु यच्या आईबाबािंना भेटायला बोलािीन म्हणाले
मला या मवहन्याअखेरीस... नाही आत्या... मी जीि देईन ग...
सजु यशी लग्न झालिं नाहीतर...’
देिघराच्या खािंबाला धरून गौरी खालीच बसली. येणारे
उमाळे दाबायचा वनष्ट्फ़ळ प्रयत्न करीत.
‘गप पोरी. आधी गप. तझ्ु या बापानिं ऐकलिं तर जीि द्यायची
गरजच उरणार नाही बघ तल
ु ा. शािंत हो वन तयार हो आधी.
आत्ताचा प्रसिंग तर पार पार्ायला हिाच... मग बघू या...’
‘काही बघत नाहीस त.ू .. मागे कॉलेजच्या वरपलाही मल
ु िं
सोबत होती म्हणनू जाऊ वदलिं नाही त्यािंनी. तेव्हाही बघेन म्हणाली
होतीस त.ू .. काय के लस शेिटी? नाही ना जाऊ शकले मी?’
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या भाबर््या पोरीला आता कसिं समजिाििं हेच कळेना
सरलाताईना.
िं
रर्ून रर्ून शेिटी झोपी गेलेल्या गौरीच्या र्ोक्यािर सरलाताई
हळू हळू थोपटत होत्या.
सध्िं याकाळचा सगळा समारिंभ नीट पार पर्ला होता. घट्
आिळून बाधिं लेल्या चपचपीत खोप्यात अन जन्ु या पद्धतीच्या
काठपदराच्या सार्ीतही गौरीचिं सौंदयड लपलिं नव्हतिंच. अगदी दृष्ट
लागण्यासारखी सरु े ख वदसत होती ती. वतला बवघतल्याबरोबरच
मर्िं ळींनी एकमेकाक
िं र्े बघनू पसतिं ीच्या माना र्ोलािल्या होत्या.
इनामदारािंचा मल
ु गा तसा वदसायला देखणा होता, पण चेहर्यािरची
गमु ी वन ताठा अगदी स्पष्ट वदसत होता. वशिणातही गौरीपेिा एक
िषड मागेच होता. एका इयत्तेत वकती िषां काढली होती देिालाच
ठाऊक. अथाडत त्याला गरजही नव्हती म्हणा वशिणाची.’इस्टेट
पाहणे’हा मोठ्ठा उद्योग होताच की त्याला.
गौरीला झोप लागली तरी सरलाबाईच्या
िं र्ोळ्याला र्ोळा
लागत नव्हता. विषादानिं त्यािंचिं मन अगदी भरून आलेल्या
आभाळागत जर् झालिं होतिं.
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‘अशीच लािण्यखनी, सरु े ख होती आपली िवहनी. गौरीची
आई. पण दादानिं काय कदर के ली वतची? या िार््याच्या चार
वभिंतीत जशीकाही वचणनू मारली त्याने वतला. वतच्या गणु ािंची कदर
यापेिा एखाद्या सिडसाधारण पररवस्थतीच्या माणसानिं जास्त के ली
असती. कधी धर् िागला नाही वतच्याशी. सतत दल
ु डवित जीिन
जगली वबचारी वन वझजनू वझजनू गेली शेिटी. गौरीच्या
लहानपणीच. र्ोळ्यानिं बघत होतो आपण दादाचे बाहेरचे नाद वन
बेताल िागणिं. पण काय करू शकणार होतो आपण? बालविधिा,
वन कोणाचा आधार नाही. दादाने घराबाहेर काढलिं असतिं, तर दोन
िेळच्या जेिणाचीही भ्रातिं पर्ली असती आपल्याला...’
‘अन आता पोटच्या पोरीिरही अन्याय करतोय तो. काय कमी
आहे खरिंतर सजु यमधे? वशकलेला, अनरू
ु प, वन वनव्याडज प्रेम
करणारा आहे गौरीिर. अगदी सख
ु ात राहील वबचारी
त्याच्याबरोबर... हिं आता शहरातलिं छोटिंसिं घर वन साधेसधु े
आईिर्ील यापवलकर्े काही नाही त्याच्याकर्े. नोकरीही मध्यमच
आहे. पण का कोण जाणे, गौरीला आयष्ट्ु यभर फ़ुलासारखी जपेल
ही खात्री िाटतेय आपल्या मनाला...’
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सजु य अन गौरीची ओळख कॉलेजमधलीच. सजु यचे म्हातारे
आजोबा शेतीिर एकटेच रहात, वन ते शहरात यायला तयार नव्हते
म्हणनू त्याला गािात आजोबािंजिळ वशकायला ठे िलिं होतिं एक
िषडभर. तेव्हाच दोघिं एकमेकािंच्या प्रेमात पर्ले. सगळ्यापिं ासनू दरू
राहणारा, वकिंवचत लाजरा सजु य गौरीला बेहद्द आिर्ून गेला. वन
गौरी आपल्याकर्े खास लि देतेय हे कळल्यािर वतच्या
मोठमोठ्या र्ोळ्यात बर्ु ू न न जाणिं सजु यला शक्य नव्हतचिं . ददु िै ाने
सजु यचे आजोबा गेले अन त्यालाही शहरात परत जाििं लागलिं.
पदिी घेऊन तो आता नोकरीबरोबरच एम. बी. ए. पणू ड करत होता.
इकर्े गौरी पदिीधर झाली तशी वतच्यासाठी स्थळाचिं ी रागिं च
लागली होती. पण या सार्यातनू सजु य अन गौरीचिं प्रेम अबावधत
रावहलिं होतिं. फ़ोनिर चोरून बोलणिं, शहरी जाणिंयणे िं करणार्या
वमत्रमैवत्रणींबरोबर पत्रिं पाठिणिं... असे अनेक मागड शोधनू काढले
होते दोघािंनी. सरलाताईनािं सजु य एकदम पसिंत होता. पण िर्ील
भािाला कळलिं तर घरात काय तफ
ु ान येईल या भीतीनिं त्या नेहमी
धास्तािलेल्याच असायच्या.
या हळुिार प्रेमाचा सगु ािा दादासाहेबािंना लागला होता की
काय कोण जाणे. पण गेल्या मवहन्यापासनू च गौरीसाठी
िरसिंशोधनाला धर्ाक्यानिं प्रारिंभ के ला होता त्यािंनी. गौरीला हे
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कळलिं तसिं कधी नव्हे ते धीर धरून सजु यबद्दल सारिं वतनिं त्यािंच्या
कानािर घातलिं होता. त्या िेळचा भािाचा चेहरा आठिनू
सरलाताईच्या
िं उरात आत्ताही धर्धर्लिं. पण एक िणात त्याच्िं या
मद्रु िे रचे भाि झरझर पालटले होते. अन गौरीला तोंर् भरून
आश्वासन वदलिं होतिं त्यािंनी... लिकरच सजु यच्या आईिवर्लािंशी
बोलण्याच.िं

अन शेिटी थिंर् र्ोक्यानिं हे सारिं ठरिनू मोकळे झाले होते ते.
या विश्वासघाताचिं गौरीला वकतीही िाईट िाटलिं असलिं, तरी
सरलाबाईसाठी
हे निीन नव्हतच
िं . दादासाहेबाच्िं या उलट्या
िं
काळजाचा अनभु ि त्यािंनी आयष्ट्ु यात अनेकदा घेतला होता.
आता काहीही करणिं त्याच्िं या हातात नव्हतिं. गौरीचिं दख
ु :ही
पाहित नव्हतिं, वन त्या असहाय होत्या. विचार करून करून पार
थकिा आला त्यािंना.

तोच िार््याचिं भलिंमोठ्ठिं दार करकरल्याचा आिाज झाला.
‘काय रे महाद,ू कोण आहे?’िरूनच ओरर्ून विचारलिं त्यािंनी.
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‘काय नाय ताईसायेब. रातच्याला चोर, दरिर्ेखोरािंचा तरास
लई िार्लाय. जरा जास्तीचिं कुलपू लािीत हुतो बगा...’
‘हो रे बाबा. लि असू दे जरा... फारच सत्र िाढलिंय या
दरोर्ेखोराचिं िं... काहीबाही ऐकतेय आजकाल...’
‘तमु ी वबनघोर र्हािा ताईसायब... आमी आहोत
राखनीला...’

महादनू िं वदलेल्या आश्वासनानिं सख
ु ािनू जात त्या परत
झोपायला आल्या. वनद्रादेिीनिं लिकरच त्यािंच्या वशणलेल्या
मनाचा वन शरीराचा ताबा घेतला.
दोन आठिर््यािंनी िार््यातच गौरीचा साखरपर्ु ा पार पर्ला.
सगळ्या समारिंभात गौरी एखाद्या वनवजडि पतु ळीसारखी िािरत
होती. इनामदाराक
िं र्ून बर्याच जरीच्या सार््या, दावगने वन एक
वहरे जवर्त अिंगठी आली होती. िधल
ू ा आलेल्या
िस्त्रालिंकारािरूनच त्यािंच्या श्रीमिंतीची सहज कल्पना येत होती.
पण गौरीला या कशातच रस नव्हता.
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दोन्ही घराणी तोलामोलाची असल्याने साखरपर्ु ा अगदी
थाटात पार पर्ला.
रात्री खोलीत आल्यािर मात्र गौरी मेंदीनिं लालचटु ू क झालेले
हात आत्याच्या गळ्यात टाकून अगदी ऊर फ़ुटेस्तोिर रर्ली.
सरलाताई अगदी कािर्याबािर्या होऊन गेल्या. खोलीतल्या
िवहनीच्या फ़ोटोकर्े बघनू त्यासद्ध
ु ा अवनिार रर्ल्या मग.
‘माफ़ कर मला िवहनी. गौरीिर कुठल्याही दख
ु ाची सािलीही
पर्ू देणार नाही असिं िचन वदलिं होतिं ग मी तल
ु ा. नाही पाळू शकले
मी ते... असहाय आहे ग मी...’
सगळी रात्र अशीच अस्िस्थ गेली त्यािंची.
सकाळी उठून सरलाताई देिघरात आल्या. नेहमे ीप्रमाणे
देिाला त्यािंनी मनोभािे हात जोर्ले. महादेिाच्या वपिंर्ीकर्े बघता
बघता त्याच्िं या र्ोक्यात विचारािंचिं काहूर माजलिं.
‘देिावधदेिा, माझ्यासाठी काही मागायची िेळ वनघनू गेलीय
रे आता. पण त्या पोरीसाठी जीि तटु तोय. जहावगरदार
घराण्यातल्या बायकामल
ु ींचा हा शाप कधी रे सिंपणार? मनासारखिं,
सख
ु ाचिं आयष्ट्ु य कधी िाट्याला येणारच नाही का त्यािंच्या?...’
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देिघराजिळ हलकीशी चाहूल ऐकू आली तसे त्यािंनी र्ोळे
उघर्ले. गौरीच होती. रात्रीच्या िादळाच्या सगळ्या खणु ा
चेहर्यािर स्पष्ट वदसत होत्या. वतची रर्िेली मद्रु ा बघनू त्यािंचिं
काळीज फाटून जाईल की काय असिं िाटलिं त्यािंना. वतच्याशी
काहीतरी बोलायला तोंर् उघर्णार तोच महादू सािंगत आला...
‘धाकट्या ताईसायबािंची कोनीतरी मैतरीन आलीया खाली...’
‘इतक्या सकाळी?’
त्यािंना आश्चयडच िाटलिं. पटकन के स सारखे करून त्याही
गौरीबरोबर खाली आल्या.
गौरीच्या िगाडतली जान्हिी खाली िाटच बघत होती. काही न
बोलता वतनिं एक वचठ्ठी हळूच गौरीच्या हातात सरकिली...
‘सजु य िाट बघतोय गौरी, देिळात. सगळिं कळलिंय बघ
त्याला... तल
ु ा भेटायला आलाय तो... काल रात्रीच. तझ्ु याशी
महत्िाचिं बोलायचिंय त्याला’
‘आत्या... ?’गौरीनिं भरलेल्या र्ोळ्यािंनी सरलाताईकर्े
िं
बवघतल.िं
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सरलाताई काही बोलणार तोच िरून दादासाहेबािंचा भरदार
आिाज आला...

‘कोण आहे? काय गर्बर् आहे वतकर्े महाद?ू ...’
िरच्या वखर्कीत दादासाहेब येण्याआधीच जान्हिी सटकली
होती.
‘जरा देिळात जाऊन यायचिं म्हणत होतो आम्ही दोघी...’
सरलाताई चाचरतच म्हणाल्या.

‘आत्ता? इतक्या भल्या पहाटे? काही गरज नाहीय... महादू
घेऊन जाईल सिंध्याकाळी. अन आता लग्न होईस्तोिर बाहेर पाय
टाकायची गरज नाहीय गौरी. आत्तापयांत उधळले ते रिंग खपू
झाले... खोलीत जा मक
ु ाट्यानिं...’
ओठात येणारा हुदिं का गळ्यात दाबनू गौरी धाितच
वजन्यािरून िर गेली. वतच्या पायातल्या साखळ्यािंचा एरिी गोर्
िाटणारा आिाज अगदी नकोसा िाटला सरलाताईना...
िं
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र्ोक्यािरचा पदर आणखीनच ओढून घेत सरलाताईही
गौरीच्या पाठोपाठ जायला वनघाल्या. त्याआधी िरच्या वखर्कीत
एक चोरटी नजर टाकायला त्या विसरल्या नाहीत. पण दादासाहेब
वतथे थािंबलेच नव्हते.

वजन्याजिळ गेल्या गेल्या पजू ेच्या फ़ुलािंची आठिण झाली
सरलाताईना.
ू ा परर्ी आणायला सागिं नू त्या िार््यामागच्या
िं महादल
बागेकर्े िळल्या. विमनस्कपणे फ़ुलिं तोर्ू लागल्या. परर्ी फ़ुलािंनी
भरत आली तशा विवहरीजिळच्या कठर््यािर टेकल्या त्या
थोर््याशा.
बसल्या बसल्या त्यािंचिं लि बागेच्या मागच्या दरिाजाकर्े
गेलिं.
चहूबाजनिंू ी भक्कम वभतिं , समोर भला थोरला दरिाजा वन मागे
हे छोटसिंच पण मजबतू दार अशी रचना होती िार््याची. त्या जनु ाट
दाराला भलिंमोठिं कुलपू लटकत होतिं. वबजागर्यािंच्या फ़टीतनू
दारापवलकर्े माजलेली जिंगली झर्ु पिं वन तण वदसत होतिं. रात्रीच्या
िेळी तर त्या जनु ाटपणानिं वन अपर्ु या प्रकाशानिं एकप्रकारचा
भीतीदायक गढू पणा त्या दाराकर्े बवघतल्यािर जाणित असे.
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‘या दरिाज्यानिं काढता येईल का गौरीला बाहेर?’मनातल्या
विचारानिं ी त्या के िढ्यातरी दचकल्या.
‘महाद,ू या कुलपाची वकल्ली कुठे आहे रे ?’
‘त्ये ना, मालकािंकर्े असती बगा. आनू का?...’महादल
ू ा
िाटलिं दारापवलकर्े उगिलेला आघार्ा तोर्ायचाय पजू से ाठी.
‘नाही रे . वकल्ली नकोय मला...’

िणभर त्या घटु मळल्या तसिं त्याच्िं या मनातले विचार
ओळखल्यासारखा महादू धास्तािनू च गेला...
‘कायबाय मनात नका आनू थोरल्या ताईसायेब. मालकास्नी
कललिं तर जीिच घेतील बगा तमु चा वन माजाबी...’
तो हलके च म्हणाला.
‘हो रे . जास्त बोलू नकोस...’त्यानिं ी वचर्वचर्ून त्याला
तोर्ूनच टाकला.
महादच्ू या ओशाळलेल्या चेहर्याकर्े बघनू मग त्यािंना
उगाचच िाईट िाटायला लागलिं.
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‘त्याचा काय दोष? नोकर माणसू तो वबचारा. हुकमाचा
ताबेदार. जनु ा अन विश्वासू नोकर आहे तो. धन्याशी द्रोह करणार
तरी कसा?...’
‘रागािू नकोस रे बाबा. सध्या र्ोकिं वठकाणािरच नाही बघ
माझिं...’वकिंवचत िरमनू त्या म्हणाल्या तसा महादू त्यािंच्या
पायाशीच खाली बसला.
‘न्हाय ताईसायेब. रागािू कशापायी? आम्हास्नी सगलिं वदसत
न्हाय का? िार््यात उमर गेली माजी. पन काय करनार. श्तयेिती
मालकाचिं ा शबदु परमान. मिंग तो बराबर असला न नसला तरी
आमी गर्ीमानसिं...’

धोतराच्या शेिाने त्याने र्ोळे पसु ले.
‘खरिंय रे बाबा तझु िं. चल, फ़ुलिं नेऊन दे मला िरती... पूजेची
िेळ होतेय...’
गर्ु घ्यािंिर हात टेकतच त्या उठल्या.
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वजना चढताचढता त्याचिं िं मन विचार करत होतिं.
‘म्हणजे मागच्या दारानहिं ी गौरीला बाहेर जाता येणार नाहीच.
दादाच्या सार्या वकल्ल्या चोिीस तास त्याच्या कमरे लाच असतात
नाहीतर उशीखाली. त्या घेणिं शक्यच नाही कोणाला. सटु के चे
सारे च मागड खटिंु लेत आता... मवहन्याभरानिं लग्न... वबचारी माझी
गौरी... िवहनीसारखिंच ददु िै ी आयष्ट्ु य जगणार ती फ़ुलासारखी
पोर...’

सोनार, कापर्िाला, सगळे यायला लिकरच सरुु िात होणार
होती.
गौरीच्या लग्नाची तयारी धर्ाक्यात सरू
ु झाली. तर्हेतर्हेच्या
सार््या, दागदावगने यािंच्या खरे दीला नसु ता परू आला होता. जराही
हात राखनू ठे िीत नव्हते दादासाहेब. अथाडत त्यात गौरीिरच्या
प्रेमापेिाही स्ित चा बर्ेजाि राखण्याचा जास्त प्रयत्न होता.
िरचेिर सोनाराला बोलािणिं जात असे वन गौरीला द्यायच्या
दावगन्यािंमधे एके का नव्या दावगन्याची भर पर्त असे. ते सारे
अलिंकार वतजोरीत अगदी नीट ठे िण्यात आले होते. दादासाहेब
अगदी जातीने लि ठे िनू होते सगळीकर्े.
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सार््या वन दावगने पसतिं करायला गौरीला मल
ु ाकर्च्याक
िं र्ून
बोलािणिं आलिं तेव्हा सरलाताईनीही
िं वतच्याबरोबर जायचिं ठरलिं.
‘महादू घेऊन जाईल तम्ु हा दोघींना. अन वतथनू सरळ घरी
यायच.िं बाकी कुठे ही जायची मळ
ु ीच आिश्तयकता नाही. समजलिं
ना?...’
दादासाहेबाच्िं या प्रश्नािर दोघींनीही याविं त्रकपणे मान हलिली.
नऊिारी सार्ी नेसनू , दोन्ही खािंद्यािंिर शाल घेऊन गौरी तयार
झाली तसिं सरलाताईनािं जरासिं हसचू आलिं.
‘हे काय ग बाळ? अन आईची सार्ी काढलीस आज
नेसायला?...’
पण गौरी गिंभीर होती.
‘आत्या, माणसाला हििं ते वमळत नसेल, तर आपल्याजिळ
आहे ते आिर्ून घ्यायला वशकाििं, असिं तचू ना सािंगत असतेस
मला नेहमी? आता त्या घरात जायचिं, तर त्यािंच्या पसिंतीने
िागायला नको?...’
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पोरीच्या समजतू दारपणाने सरलाताईचिं िं काळीज आणखीच
हेलािल.िं
दावगने अन कपर््यािंची पसिंती करून त्या दोघी घरी आल्या.
दादासाहेब त्यािंची िाटच बघत होते.
दोन्ही घरािंच्या पररवस्थतीत सरलाताईनािं िेगळिं असिं काही
िाटलिं नाही. उलट इनामदाराक
िं र्चे नोकरचाकर त्यानिं ा वन त्याच्िं या
मल
ु ाला अगदी थरथर कापतात हे लिात आलिं वन दोघािंच्या तापट
स्िभािाची खात्री पटली तशा त्या मनातनू आणखीच अस्िस्थ
झाल्या.

रोज वदिसातनू दहादा त्या शिंभू महादेिाला विनिीत असत.
आपल्या विनिणीला आता काहीच अथड उरला नाहीय हे
समजनू ही. गौरीच्या आयष्ट्ु याची काळरात्र लिकरच सुरू होणार
होती. अन त्याला कोणाचाच इलाज चालणार नव्हता.
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अशाच एकदा देिासमोर त्या हात जोर्ून बसल्या असताना
महादू वतथे आला.
‘द्येिालाच मागनिं मागा ताईसायेब...’दादासाहेब आघिं ोळीला
गेल्याची सिंधी साधनू तो हलके च म्हणाला.
‘सारखचिं विनितेय रे बाबा मी. त्याला कधी दया येईल कोण
जाणे. का येणारही नाही...’
सरलाताईनीिं हलके च र्ोळे पसु ले.
‘येनार ताईसायेब. अहो, त्याच्या मनास्नी आलिं, तर कायबी
हुईल बगा...’महादच्ू या र्ोळ्यात पाणी तरळत होतिं.
एक सस्ु कारा सोर्ून सरलाताईनीिं पन्ु हा र्ोळे वमटून घेतले.

आठिर््याभरानिं पाहुणे यायला सरुु िात होणार होती.
दागदावगने, िस्त्रप्रािरणिं सार्याची खरे दी आटोपली होती. आता
प्रवतिा होती फ़क्त गौरीच्या बळी जाण्याची...
रात्र पर्ायला सरुु िात झाली तसा सारा िार्ा वनद्रादेिीच्या
स्िागताची तयारी करू लागला. गौरीच्या मनवस्थतीत आता
जाणिण्यासारखा बदल झाला होता. ती विलिण शातिं झाली
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होती. समोर येणारे भोग फ़क्त उघर््या र्ोळ्यािंनी स्िीकारायची
वतच्या मनाची जणू तयारीच झाली होती. वतची अिस्था
सरलाताईनािं बघित नव्हती.
खरिंच, जहावगरदार घराण्याच्या लेकीबाळींची आयष्ट्ु यिं
एखाद्या दल
ु डवित बागेतल्या फ़ुलासिं ारखीच आहेत...’त्यानिं ा िाटून
गेलिं. एकदा झार्ािरून गळली, की मग ती पायतळी तर्ु िली
जाणार हे नक्कीच.
गर्द काळ्या रिंगाची साधीच सतु ी सार्ी नेसलेली गौरी
वखर्कीबाहेरच्या अिंधारात बघत होती.
‘आत्या, आईलाही खपू िाईट िाटत असेल ना ग... माझिं
मनाविरुद्ध लग्न होतिंय हे पाहून... ?’
वतच्या अचानक आलेल्या भािहीन प्रश्नाने सरलाताई
चागिं ल्याच दचकल्या.
‘आता काय म्हणाििं या पोरीला? कुठून कुठून हे विचार येतात
बाळ तझ्ु या र्ोक्यात...’
‘नाही आत्या... तचू तर म्हणायचीस ना ग नेहमे ी, आपल्या
गेलेल्या माणसािंचा आत्मा आपलिं रिण करत असतो म्हणनू ...
मग... ?’
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गौरीच्या प्रश्नाला सरलाताईकर्े
िं उत्तर नव्हतिं. वतचा हात धरून
त्यानिं ी वतला पलगिं ािर आणनू वनजिलिं अन हलक्या हाताने त्या
वतला थोपटू लागल्या.

पहाटेचा पवहला प्रहर असेल, कसलीशी विवचत्र स्िप्निं त्यानिं ा
पर्त होती. मधेच गौरी एका उिंच कर््यािरून धर्पर्त, ठे चकाळत
खाली जाताना वदसली त्यानिं ा... वन सरलाताई त्या धार् धार्
आिाजाने खर्बर्ून जाग्या झाल्या. र्ोक्यापासनू पायापयांत त्या
घामाने वभजल्या होत्या.
‘पण... हा धार् धार् आिाज खरिंच येतोय. म्हणजे हे स्िप्न
नाही तर...’
खोलीच्या वखर्कीतनू त्या बाहेरच्या चौकात र्ोकािल्या.

‘महाद.ू .. कोण...’
त्यािंचिं िाक्य पणू ड झालिंच नाही.
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‘ताईसायेब, दारिं लािनू आत बसनू र्हािा... दरोर्ा... दरोर्ा
पर्तोया िार््यािर... खाली येऊ नका ताईसायेब... येऊ नका
खाली...’
एव्हाना आिाजानिं जागी झालेली, घाबरलेली गौरी
वखर्कीशी आली होती. वतच्या विस्फ़ारलेल्या र्ोळ्यानिं ा ते
भयिंकर दृश्तय वदसलिंच.
तोंर्ाला काळिं फ़र्किं बाधिं लेले दहा बारा दरोर्ेखोर समोरचा
दरिाजा तोर्ून आत वशरले होते. काहींच्या खािंद्यािंिर बिंदक
ु ाही
होत्या...

महाद,ू आणखी दोन गर्ी वन दादासाहेबािंची एकच बिंदक
ू या
सार्यािंचा वनभाि त्याच्िं यासमोर लागणिं कठीणच नव्हे, तर
अशक्यप्राय होत.िं
तेिढ्यात दादासाहेबाच्िं या भरदार आिाजातलिं दरर्ािणिं वन
त्याच्िं या बिंदक
ु ीचा बार ऐकू आला वन मग सगळीकर्े एकच
हलकल्लोळ माजला.
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त्या धािपळीत विजेच्या िेगानिं सरलाताईच्या
िं मनानिं उसळी
घेतली. फ़र्ताळातलिं छोटिं मखमली पाकीट उचलनू त्यानिं ी गौरीचा
हात धरला...
‘चल माझ्याबरोबर गौरी...’
‘कुठे नेतेस आत्या मला?... खाली नकोस ना जाऊ आत्या...
मला भीती िाटतेय ग...’
‘चल, पोरी चल. बोलू नको एक शब्दही...’

घाबरून थरथर कापणार्या गौरीला जिळ जिळ ओढतच त्या
मागचा वजना उतरल्या. बाहेर कोलाहल वन ओरर्णिं ऐकू येतच
होतिं.
विवहरीजिळची पहार उचलनू त्या गौरीला घेऊन मागच्या
दाराशी आल्या. त्याच्िं या कृ श हातात कुठून एिढी शक्ती आली
होती ते कोणास ठाऊक, पण सारिं बळ एकिटून ते कुलपू त्यािंनी
तोर्लिं.
‘जा बाळ... मागे िळूनसुद्धा बघू नकोस ग... इथनू दहा वमवनटिं
सरळ धाित जा गौरी. ही झर्ु पािंमागची पायिाट सिंपली की बस
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स्टॅर्िं आहे पोरी. ठाऊकच आहे तल
ु ा... शहराकर्े जाणारी पवहली
बस सटु ेलच आत्ता... हे थोर्े पैसे असू दे जिळ... सजु यकर्े जा...
जा लिकर...’
हाताने बाहेर ढकललिंच त्यानिं ी गौरीला...

‘नाही आत्या... त.ू .. मी तल
ु ा सोर्ून...’
‘जा पोरी जा... ही सधिं ी पन्ु हा येणार नाही ग. जा. िवहनीची
शपथ आहे तल
ु ा...’

बिंदक
ु ीची एक फ़ै र झर्ल्याचा आिाज पन्ु हा घमु ला.
भरल्या र्ोळ्यािंनी आत्याकर्े बघणार्या गौरीचिं पाऊल एक
िणभरच घटु मळल.िं .. अन मग विजेच्या िेगाने धाित ती
झर्ु पािंमागे अदृश्तय झाली.
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सथिं पािलािंनी चालत सरलाताई विवहरीजिळ आल्या.
वनविडकार मनानिं त्यानिं ी हात जोर्ले.
विवहरीचिं काळिंभोर पाणी िणभर र्हुळलिं वन पुन्हा
पवहल्याप्रमाणेच शािंत झालिं.
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िेशीमधागे

खोलीच्या वखर्कीतनू सयू डवकरणिं र्ोळ्यािंिर आली तशी मला
जाग आली. त्रावसक चेहर्े यानिंच मी र्ोळ्यािंिर आर्िा हात धरला.
काल रात्री उवशरा झोप लागल्यानिं आज जास्त िेळ झोपायचा बेत
होत खरा, पण आता कसली झोप लागणार?
शेजारी झोपलेल्या निर्याकर्े बघनू मला नेहमे ीसारखचिं
आश्चयड िाटलिं. ऊन चेहर्े यािर येऊ दे, नाहीतर कानाशी ढोल िाजू
दे, याला कसिं काही होत नाही? मल
ु िं लहान असतानाही रात्री
कामािरून उवशरा आलेला विशाल सकाळी त्यािंच्या वकलवबलीनिं
हसतच जागा होत असे. कधी वचर्वचर् नाही की िैतागणिं नाही.
त्याच्या सख
ु ी माणसाच्या सदर्याचिं मला सदैि निल िाटायचिं.

ब्रश कराििं म्हणनू मी बाथरूमकर्े िळले अन एकदम धसकून
जाऊन बाहेर आले. वमता घरी आली की नाही काल
रात्री?आपल्याला नेमकी काल वकती गाढ झोप लागली.
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वमताच्या खोलीकर्े जायला वजन्याच्या दोन पायर्या चढले
अन िरून जयचा प्रसन्न आिाज ऐकू आला,
‘गर्ु मॉवनांग ममा.’

सहा फ़ूट उिंचीच्या, हसतमुख, राजवबिंर््या लेकाकर्े बघता
बघता माझ्याही नकळत माझ्या चेहर्े यािर हास्य पसरलिं. वदसायला
अगदी माझ्यासारखा, पण स्िभाि मात्र िवर्लासिं ारखा आजडिी
अन गोर्.
‘अरे , वमता...’
‘आलीय ती ममा, रात्रीच आलीय. चल, तू ये ब्रश करून.
तझ्ु या आिर्ीचा मस्त कोको बनितो मी.’
‘वकती िाजता आली रे ?’मला हुश्तश झालिं तरी विचारलचिं .
‘आली लिकरच. ये तू ममा पटकन. खपू वदिसात बाहेर
ब्रेकफास्ट नाही के ला आपण.’
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बवहणीिर पािंघरूण घालायचा हा त्याचा स्िभाि नेहमे ीचाच.
अगदी लहानपणी सद्ध
ु ा खट्याळ वमताच्या खोर््या अन वतला
वशिेपासनू िाचिायची त्याची धर्पर् असायचीच.
मी बाहेर आले तोिर विशालही उठला होता. बापलेकािंनी
वमळून टेबल एकदम मस्त सजिलिं होत. वमता मात्र अजनू ही िरच
असािी. गरम कोकोचे घटु के घेताना मला एकदम बरिं िाटायला
लागल.िं
‘आता ठीक िाटतयिं ना आई?’

ही जयची आणखी एक सिय.
खपू लार्ात आला की ममाची आई व्हायची.
‘बरिं न िाटायला काय झाल?िं र्ॉक्टर लेकानिं वदलेली गोळी
घेतल्यािर बरिं िाटायलाच हि’िं विशाल हसनू म्हणाला.

जयच्या र्ॉक्टरकीचा उल्लेख ऐकल्यािर पन्ु हा मला खदु कन
हसू आल.िं कोण म्हणेल माझा लेक एिढा कावर्डयालॉवजस्ट आहे?
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अजनू ही आिंघोळ करून आला की लार्ात येऊन...’आई, के स दे
ना पसु नू .’म्हणतो.
जयच्या हसर्या चेहर्े याकर्े बघताना मी अचानक गभिं ीर
झाले.

‘जय, देशमख
ु ाक
िं र्चा फोन आला होता काल. या िीकएिंर्ला
येऊ दे का मल
ु ीला घेऊन?’
जयचा चेहरे ा मात्र तेिढाच हसरा.

‘ममा, आता कुठे एम र्ी झालोय ग. अजनू लग्नाला िेळ आहे
माझ्या. अन मी अन बाबा या शवनिारी न्ययू ॉकड चा बेत ठरितोय.
खपू वदिसात गेलोच नाहीय.’
‘खपू वदिसात म्हणजे तीन मवहन्यात.’मी आता परत िैतागले.
‘मला मळ
ु ीच जमणार नाहीय. खपू कामिं आहेत घरची. तम्ु ही वतघिं
जा. तेिढीच वमता पण खश
ू होईल आई बरोबर नाही म्हणनू .’
‘काहीतरीच काय बोलतेस वप्रया?’विशालचा आिाज
दख
ु ािलेला.
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‘काहीतरीच काय बोलले मी? मी काहीही सािंवगतलेलिं,
बोललेलिं वतला आिर्त नाहीच. काल नसु तिं विचारलिं, माकड
बरोबर जातेयस का म्हणनू , तर के िढा राग आला वतला? मला
म्हणाली,’आई, तू सतत पाळतीिरच असतेस. व्हाय कािंट यू बी
लाईक र्ॅर्ी?
‘अग, पण काय झालिं गेली तर? अन मी विचारलिंय वतला.
वतनिं मला साविं गतलय की तो चागिं ला वमत्र आहे वतचा.’
‘छान, म्हणजे आईला नसु तिं हे सािंगायला काय होत होतिं
वतला? सगळिं तझ्ु याशीच मन मोकळिं करणार. मी जणू वतची साित्र
आई आहे.’सतिं ापावतरे कानिं माझ्या र्ोळ्यात पाणीच आलिं.
‘जाऊ दे ना ममा. आता ती मोठी होतेय. अन ऐक माझ,िं तू
पण चल न्ययू ॉकड ला. मी अन बाबा अगदी तझ्ु या शॉवपगिं लापण
बरोबर येऊ. सतत तझ्ु याच बरोबर राहू. मग तर झालिं ना? प्लीज
ममा.’
‘अन हो, ड्रायवव्हगिं पण तू कर तल
ु ा आिर्तिं तसिं. मी काही
सचू ना करणार नाही नेहमे ीसारख्या. " विशालचा वमवश्तकल स्िर.
बरिं बरिं’मला न रहािनू हसू फ़ुटलिंच.
‘तम्ु ही दोघेही लोणी लािण्यात भलते हुशार आहात बाकी.’
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‘आता कसिं छान िाटलिं बघ ममा. तू हसलीस की आम्हाला
कसिं प्रसन्न िाटतिं.’
‘आम्हीच काय, सारिं घरच उजळून वनघतिं बघ तू खश
ु ीत
असलीस की.’

त्या दोघाक
िं र्े कृ तककोपानिं बघत मी टेबलािरचा सरिंजाम
आिरू लागले. विशाल अन जय बाहेर यार्ड मधे निीन झार्िं
कोणती आणायची याचा खल करायला गेले.
तेिढ्यात वजन्यािर धार् धार् पािलिं िाजली.

महाराणी उठलेल्या वदसतात.

चक्क नीटनेटक्या कपर््यामिं धे बाईसाहेब उगिल्या.
‘हाय ममा. कशी आहेस?’
‘ठीक आहे मी आता. घे नाश्तता कर.’
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‘नको ममा. आज भक
ू नाहीय. अन टेवनस खेळून झाल्यािर
माकड च्या घरी जायचयिं . वतथे खाणिं होईलच. त्याची आई मेवक्सकन
फ़ूर् इतकिं छान बनिते ना.’

पन्ु हा माकड . मला आता रागािर वनयत्रिं ण ठे िणिं कठीण जाऊ
लागलिं होतिं.
‘घरी वकती िाजता येणार आहेस?’
‘ओह नो, नॉट अगेन.’
वमता पटु पटु ली ते मला ऐकू गेलिंच.

‘व्हॉट र्ू यू मीन, वमता? साध्या प्रश्नाला साधिं उत्तर देता येत
नाही का? का अशी मागच्या जन्मीची िैरीण असल्यासारखी
िागतेस सतत?’
मी सिंतापाने थरथरू लागले होते. माझा चढलेला आिाज
ऐकून विशाल अन जय धाितच आत आले. जयनिं माझ्याभोिती
हात घालनू मला जिळ घेतलिं.
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‘ममा, शािंत हो बरिं आधी. चल, पर् तू पन्ु हा. मी अन बाबा
बसतो तझ्ु याजिळ. वमता, गो टू यिु र रूम.’
‘मी तशीही बाहेरच वनघालेय. सारखिं ऐकायचा मलाही
किंटाळा आलाय.’
‘नॉट अ िर्ड वमता.’विशालनिं दटािलिं.

मला झोप लागेपयांत दोघेही माझ्याजिळ बसले होते.

बर्याच िेळाने मला जाग आली. उठून बाहेरच्या खोलीत
आले तर सारिं घर शातिं शातिं होतिं. विशाल त्याच्या खोलीत
कॉम्प्यटु रिर काम करत होता. जयच्या खोलीचिं दार बिंद होतिं. वमता
अजनू घरी आलेली नव्हती.
स्िैपाकघरात गेले तर टेबलिर लेमन राईस अन माझ्या
आिर्ीचिं पवु र्िंग झाकून ठे िलेलिं होतिं. सगळीकर्े चकाचक.
वर्शिॉशरचा लयबद्ध आिाज हलके च येत होता. मला अगदी
भरून आलिं. बापलेकािंनी वमळून माझिं सारिं काम उरकून टाकलिं
होतिं.
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वकचनच्या वखर्कीजिळ उभी रावहले. बाहेरची बाग अगदी
रिंगीबेरिंगी गावलच्यासारखी फ़ुलली होती. ही झार्िं आणायची
कोणती हे विशाल अन जय ठरिीत. पण लािायची कशी हे वमता
सािंगत असे. लहानपणापासनू वतला कलासक्त दृष्टीचिं जणू िरदानच
लाभलिं होतिं. अगदी लहान असतानाही वकती बविसिं वजिंकायची
ती. वचत्रकला, रिंगकाम सारिंच वतच्या फार आिर्ीचिं.
वखर्कीजिळ उभी राहून बाहेर बघता बघता वमताचिं सारिं
लहानपण अन गेल्या सहा मवहन्यातलिं वतचिं िागणिं याचा वचत्रपटच
माझ्या र्ोळ्यासमोरून सरकू लागला.
बाहुलीसारखी नाजक
ू अन गोर् माझी लेक. वतच्या त्या
लहानखर्ु या बािंध्याला वतचे मोठे मोठे र्ोळे जरा विसिंगतच वदसत.
सरुु िातीपासनू च अवतशय धीट अन स्ितिंत्र िृत्तीची. जयपेिा सहा
िषाांनी लहान. अन घरातही लहान म्हणनू सार्यािंचीच लार्की. एक
काळ असा होता की वमताचिं आईवशिाय पानही हलत नसे. वतला
विशाल गमतीने ममाचिं शेपटू च म्हणत असे.
या सहा मवहन्यात मात्र ती पार बदलली होती. सतत िादािादी
होत असे आमची.
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‘ियात येणारी मल
ु गी म्हणजे पदरातला वनखारा.’असिं माझी
आजी म्हणायची त्याची मला आठिण आली.

खरिंच, कुठे गेले होते आमच्या दोघींमधले ते रे शीमधागे?

अन आजीच्या आठिणीबरोबर अचानक वतचिं अजनू एक
िाक्य एखाद्या अवग्नशलाके सारखिं मनात चमकून गेलिं,
‘एखाद्याचिं काही चक
ु त असेल तर आधी आपल्या ितडनात,
मनातही र्ोकािनू बघाििं. कदावचत आपलिंही काही चक
ु त
असेल...’
हा विचार मनात येताच मी कमालीची अस्िस्थ झाले.
खरिंच, आपणही वकती बदललोय गेल्या िषडभरात? सततची
वचर्वचर् अन त्रागा यावशिाय एक वदिसही जात नाही आपला.
िाढत्या ियाबरोबर अन तब्येतीच्या सततच्या तिारींमळ
ु े
कशी हतबल झाल्यासारखी िागत होते मी?
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खरिंतर जयने सार्या टेस्ट्स करायला लािल्या होत्या.
सारिंकाही नॉमडल आलिं होत.िं शेिटी त्याने साविं गतलहिं ी होत,िं
‘ममा, या ियात हामोन्सच्या बदलािंमळ
ु े होतिं असिं. नवथिंग टू
िरी.’
विशालनिंही वकत्येकदा सािंगनू झालिं होतिं,
‘तझु िं मन रमिायला शीक वप्रया कुठे तरी. अग, अजनू काही
इतके म्हातारे नाही झालो आपण.’
अन मग त्याच्या खास आिाजात तो मोठ्याने गाणिं म्हणत
असे,’तू अभीतक है हसी, और मै जिान...’

मनािरचिं सािट जरा दरू होऊ लागलिं, तशी मी उठले.
जेिायची िेळ झाली होती.
जयला बोलािण्यासाठी त्याच्या खोलीच्या दारािर टकटक
करणार, तोच त्याचा दबलेला आिाज ऐकू आला. अनाहूतपणे
माझी पािलिं थबकली.
‘नो नो वर्अर, शी विल लाईक य.ू र्ोंट िरी.’
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ध्यानीमनी नसताना आकाशातनू विजेचा लोळ अगिं ािर
कोसळािा तसिं झालिं माझ.िं

जय, माझा लार्का जय? नक्कीच तो कुणातरी मल
ु ीशी बोलत
होता. त्याच्या ओळखीच्या सगळ्या भारतीय मल
ु ी माझ्याही
पररचयातल्या होत्या. काही अमेररकन मैवत्रणीही घरी येत. पण
भारतीय मल
ु ींशी तो बहुधा वहन्दीतनू बोलत असे. नक्कीच ही
इथलीच मल
ु गी होती. पण कोण? मागच्या िेळी घरी आली ती
वलन्र्ा तर नव्हे?
विचाराच्िं या आिताडत मी पन्ु हा गरगरू लागले होते.

निीन लग्न होऊन मी अन विशाल अमेररके त आलो, अन
इथल्या जीिनाशी जळ
ु िनू घेता घेता इतकी िषां कशी भरु डकन उर्ून
गेली ते लिातही आलिं नाही. मल
ु ािंचा जन्मही इथलाच. पण दोघेही
मराठी, वहदिं ी अगदी उत्तम बोलत. जय र्ॉक्टर झाला अन वमताचिंही
कॉलेज सरू
ु झालिं होतिं आता. जयसाठी बर्याच लोकानिं ी
आर्िळणानिं चौकशीही सरू
ु के ली होती. पण ते सारे आमच्या
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नेहमे ीच्या ग्रपु मधलेच होते. त्यातली देशमख
ु ािंची मविं जरी तर मला
एकदम पसतिं होती. ती अन वतची आई आम्ही मैवत्रणीच होतो.
सनु ेची अन जाियाची जी कल्पना माझ्या मनात होती ती
अस्सल मराठमोळ्या रूपातलीच होती. इतकिंच काय पण या िेळी
भारतभेटीिर गेलो तेव्हा सरु े ख अविं जरी रिंगाचा शालू अन एक निीन
पद्धतीच्या दावगन्यािंचा सेटही मी विकत आणला होता. हो,
लग्न इथेच झालिं तरी सनु ेची हौस मौज करायचीच होती मला.
पण आता त्या सार्या स्िप्नानिं ा सरुु िं ग लागला होता. वमताची
माकड शी असलेली िाढती मैत्री अन आता जयचिं हे गवु पत...
थकून जाऊन मी मागे िळले.

तेिढ्यात विशाल त्याच्या खोलीतनू बाहेर आला. र्ोळ्यात
साचणारिं पाणी मी प्रयासाने परतिनू
लािलिं.
‘चल वप्रया. जेियू ा का? ये, मी जयलाही बोलाितो.’
माझा चेहरे ा बघनू त्यानिं विचारलिंच,
‘काय ग? अजनू ही बरिं नाही का िाटत?’
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‘नाही. बरिं आहे आता.’
मी उसना आि आणनू म्हणाले.
जेितानाही मी गप्पगप्पच होते. जयचे नेहमे ी प्रमाणे विनोद
सरू
ु होते.

वमता दोन िाजता उगिली.
माझा मर्ू बघनू वतनहिं ी विशेष बोलणिं िाढिलिं नाही.
रात्री विशालच्या कुशीत मात्र माझा बािंध फ़ुटला.
सारिंकाही नेहमे ीच्याच शािंतपणाने ऐकून घेतलिं त्याने. अन मग
हळुिार पणे तो मला समजािू लागला,
‘वप्रया, अजनू त्याने आपल्याला काहीच सािंवगतलिं नाहीय.
अन खरिं बोलायचिं तर इथेच ते दोघे घर्ले, िाढले. त्यािंच्या दृष्टीने
हे सारिं अगदी साहवजकच आहे राणी. शेिटी काय, आपल्याला
त्यािंचिं सख
ु महत्िाचिं. तू वजतकिं या गोष्टी सहजपणे घेशील वततकिं
तझु िं मन आनिंदी राहील. पिंख फ़ुटले की पाखरिं घरट्यातनू उर्ूनच
जाणार. जगाचा वनयमच आहे हा.’
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विशाल मला बराच िेळ समजाित होता.
त्याच्या समजािण्याने माझिं मन अगदी नाही तरी थोर्िं शातिं
झालिं.

सकाळी ब्रेकफास्टच्या टेबलिर जयनिंच विषयाला तोंर्
फ़ोर्ल.िं
‘ममा, बाबा, आज हॉवस्पटलहून येताना एका मैवत्रणीला घरी
आणायचिं म्हणतोय मी.’
‘नसु तीच मैत्रीण का खास मैत्रीण?’वमता वचिवचिली.
जयच्या कानाच्या पाळ्या लाल झालेल्या आम्हा दोघािंच्या
नजरे तनू सटु ल्या नाहीत.
‘अरे , लाजतोस काय लेका मल
ु ीसारखा? माझ्याकर्े बघ, त्या
काळातसद्ध
ु ा तझ्ु या आईला बघनू घरी आल्यािर’लग्न करीन तर
वहच्याशीच.’असिं ठासनू सािंवगतलिं होतिं मी.’विशालने जयची
वफ़रकी घेतली.
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‘अरे , पण कोण, नाि काय, काही सागिं शील तरी?’मला आता
रहािेना.
‘ममा, िी विल टॉक इन द इविवनन्ग.’मला आधीच उशीर
झालाय.’
जय घाईघाईत उठलाच.
सारे आपापल्या कामािर वनघनू गेले अन घर पन्ु हा शातिं झाल.िं
अस्िस्थ मनाने मी बागेत बसनू रावहले.
बागेत बसल्याबसल्या माझिं मन िारिंिार भतू काळाची
उजळणी करत होतिं.

इथल्या सस्िं कृ तीत आपली पाळिंमळ
ु िं रुजिताना भारताशी
आपले बिंधही वकती घट् ठे िले होते आपण इतके िषां. दसरा
वदिाळी, सिंिािंत सारे सण कसे उत्साहाने साजरे करत आलो
आपण. मल
ु ािंनाही तेच वशकिलिं. म्हणनू तर जय वन वमता दोघेही
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वकती आिर्ीने वदिाळीला लिकर उठतात, अगदी उटणिं सद्ध
ु ान
कुरकुरता लािनू घेतात. आपले सारे भारतीय पदाथड अवतशय
आिर्ीने खातात.
सस्िं कृ त श्लोक, स्तोत्रे, सारिं येतिं दोघािंना. मल
ु ािंविषयीच्या
अवभमानाने मन कसिं फ़ुलनू आलिं.

पण लगेच दसु रिं मन हळूच म्हणालिं, या सगळ्याबरोबर
विसमस साजरा करायला तचू वशकिलिंस ना दोघािंना? मल
ु ािंना
आिर्तिं म्हणनू विसमस री कोण आणत होतिं दर िषी?सािंता
क्लॉज़ बघायला मॉलमधे आठिणीनिं नेऊन, त्याच्याबरोबर फ़ोटो
कोण काढत होतिं दरिषी? हलोिीनच्या िेळी िेगिेगळे पोशाख
घालनू , चॉकलेट्स गोळा करायला जाताना तू सद्ध
ु ा वततकीच
उत्साही होतीस ना?
इथल्या िातािरणात िाढताना मल
ु िं कुठे मागे पर्ू नयेत
म्हणनू ही तेिढीच धर्पर् के लीस ना त?ू दोन्ही सिंस्कृ तींमधलिं
चािंगलिं तझ्ु या मल
ु ािंनी उचललयिं असिं भारतातले नातेिाईक दर िेळी
म्हणतात तेव्हा तझु िं मन कसिं मोहरून येतिं ना?
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मग आज जयची पत्नी म्हणनू येणारी मल
ु गी परदेशी आहे
म्हणनू एिढा का धक्का बसािा तल
ु ा? मल
ु ाच
ु ते आपलिं सख
ु
िं िं सख
असिं म्हणणारी त,ू इतकी का अस्िस्थ होतेस? ऊठ, घरी येणार्या
सनु ेचिं लेकीसारखिं स्िागत करशील, वतच्याशी आपल
ु कीने
िागशील, तर ह्ा सीमारे षा के व्हाच नाहीशा होतील. अन जय अन
वमता तर जीि की प्राण आहेत तझु े. मग त्यािंच्या साठी काहीही
करायची तयारी हिी तझु ी.’

माझ्या आतल्या मनानिंच माझ्याशी असा ससु िंिाद साधला
अन गेल्या वकत्येक मवहन्यात नसेल, एिढ्या चपळाईने उठले मी.
घरात येऊन, सजािटीिर एक हात वफ़रिला.
जयला आिर्णार्या सरु ळीच्या िर््या करून ठे िल्या.
वमताचा आिर्ता के शर बेदाण्याचा वशरा करायलाही विसरले नाही
मी. सारा सरिंजाम नीट मािंर्ून ठे िनू मी सगळ्यािंची आतरु तेने िाट
बघू लागले.

सगळ्यात आधी आली ती वमता.
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माझ्याकर्े बघनू ती दोन िण दारातच थबकली.
‘ममा, वकती वदिसानिं ी ही चदिं रे ी सार्ी नेसलीस त.ू खपू बरिं
िाटतिंय ग तझ्ु याकर्े बघनू .’
मी काहीतरी हसनू बोलणार तोच समोरच्या काचेच्या दारातनू
मला जयची गार्ी येऊन थािंबलेली वदसली. जय खाली उतरला
अन तेिढ्यात गार्ीचिं दसु रिं दार उघर्लिं.
आश्चयाडचा इतका धक्का मला मळ
ु ीच अपेवित नव्हता.
सतेज सािळ्या िणाडची, लाबिं सर्क के साचिं ी िेणी घातलेली
एक गोर् मल
ु गी गार्ीतनू उतरली. चेहर्यामोहर्यानिं ती अथाडतच
भारतीय आहे हे सहज कळत होतिं. अिंगािरच्या जािंभळ्या
काविं जिरम सार्ीत अन मोजक्याच दावगन्यातिं ती विलिण सरु े ख
वदसत होती.
माझ्याइतकाच धक्का वमताला बसलेला वदसत होता.
त्याअथी नेहमे ीसारखी ती जयला सामील नसािी.
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दोघिं पायर्या चढून िर आले अन माझ्या लिात आलिं की
इतके भािस्पशी र्ोळेही आपण कुठे च पावहले नाहीत. अगदी
आपल्या वमतापेिाही सरु े ख आहेत वहचे र्ोळे .
‘आई, वमता, ही लािण्या. माझ्या हॉवस्पटलमधे दोन
मवहन्यािंपिू ीच नसड म्हणनू काम सरू
ु के लय वहने. Lavanya, this
is my mom and my darling little sister.’
दोन भिु याच्िं या मधे, किंु किाच्या खाली छोटासा भस्माचा
वठपका होता, त्यािरून अन नािािरून ही सिंदु री मद्रदेशीय आहे हे
माझ्या लगेच लिात आलिं.
तेिढ्यात विशालही घरी आला. एका कटािातच त्याने
जयला पसतिं ीची पािती वदली. जयने काही सािंगायची गरज
नव्हतीच. त्याचिं एकिंदर िागणिं अन वतचा सलज्ज चेहराच
सारिंकाही सािंगत होता. वतला वहन्दी मात्र मळ
ु ीच येत नव्हतिं. त्यामळ
ु े
जय वतच्याशी इविं ग्लशमधेच बोलत होता. म्हणनू माझा गैरसमज
झाला होता तर.
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खाणविं पणिं, हास्यविनोद झाल्यािर, वतच्या आईिवर्लािंचा
फ़ोन नबिं र घेतल्यािर, ती वनघाली. तोच मी वतला थाबिं ायची खणू
के ली.
घरात जाऊन, मी माझिं कपाट उघर्लिं, अन तो अविं जरी शालू
किंु कू लािनू वतच्या हातात ठे िला. वमतानिं जयकर्े बघनू मजेत र्ोळे
वमचकािले.
लािण्याला सोर्ून आल्याबरोबर जय माझ्या गळ्यात पर्ला.
‘ममा, कशी आहे माझी पसिंती? तू रागािली तर नाहीस ना ग?
म्हणनू मी देशमख
ु ाक
िं र्चिं टाळत होतो.’
‘अरे सोन्या, अगदी तल
ु ा साजेशीच आहे मल
ु गी. पण आधी
का नाही सािंवगतलस रे ?’माझा स्िर वकिंवचत दख
ु ािलेला जयच्या
लिात आला होता.
‘ममा, गेल्या दोन मवहन्यात खपू दा तल
ु ा सागिं ािसिं िाटलिं ग,
पण तू सतत इतकी रागािलेली असायचीस, इतकी अपसेट
असायचीस की तझु ी तब्येत वबघर्ायचीच खपू भीती िाटायची.’
त्याच्या र्ोक्यािरून हात वफ़रित मी हसले,
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‘हो रे राजा, खरिंच असिं झालिं होतिं. मला काय होतिंय तेच
कळत नव्हतिं रे मला. आता मात्र तझ्ु या लग्नाच्या तयारीसाठी सज्ज
व्हायला हििं मला.
खपू खरे दी करायचीय, एकदा भारतात जाऊन यायचिंय...’
मी स्िप्नात हरिनू गेले. माझ्या लार्क्या जयचिं लग्न...’

विशाल माझ्या परत आलेल्या मर्ू कर्े, माझ्या सळसळत्या
उत्साहाकर्े अवनवमष नेत्रािंनी बघत होता.

वजना चढणार्या वमताला मी हलके च हाक मारली,
‘वमता...’
वतनिं थबकून मागे िळून पावहलिं.

‘या आठिर््यात माकड लाही घेऊन ये बेटा घरी. आम्हालाही
भेटू दे तझ्ु या स्पेशल वमत्राला...’
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एक िणभरच वमताच्या चेहर्यािर आश्चयड वदसलिं, अन
पढु च्या िणी धाित येऊन वतनिं मला घट् वमठी मारली.
मायलेकींच्या र्ोळ्यातल्या पाण्यात इतक्या वदिसाचिं ा दरु ािा
पार िाहून गेला होता.
माझ्या सिंसाराचे रे शीमधागे पन्ु हा विणल्या गेले होते.
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आधार

घराचा दशडनी दरिाजा उघर्ून रवसका आत आली. के सािंिर,
ओव्हरकोटािर पर्लेले बफ़ाडचे कण वतनिं अलगद झटकले अन
कोट नीट कपाटात लािनू ठे िला. एक नजर आपल्या सरुु चीपणू ड
सजिलेल्या वदिाणखान्याकर्े टाकतानाच वतच्या ओठाच्िं या
कोपर्यात हसू उमटलिं. बाहेर विलिण थिंर्ी होती. वशकागोमधला
वहिाळा म्हणजे अगदी नकोसा होत असे. अशा जीिघेण्या
िातािरणात, कामािरून थकून आल्यािर विसािायला इतकिं
सरु े ख घर आपल्याला आहे याचा थोर्ा अवभमान, थोर्ा आनिंद
वतच्या मनात तरिंगल्यािाचनू रावहला नाही.

वजन्याखाली पायातले बफ़ाडचे बटू काढून ठे ित ती िर जायला
वनघाली, तोच हेमलचा वकनरा आिाज अन भरतचिं हसणिं वतच्या
कानािर पर्लिं.
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‘आज बाप लेक इतक्या लिकर घरी?’मनाशी निल करतच
ती स्िैपाकघराकर्े िळली.
‘ममा, ममा, आम्ही जेिण बनितोय...’
हेमल धाित येऊन वतच्या गळ्यात पर्ली.
‘अरे , आज तम्ु ही दोघिं लिकर घरी कसे? अन आज तर
वपझ्झा र्े आहे आपला...’
हेमलला उचलनू वतची पापी घेत रवसकानिं प्रश्नाथडक नजरे निं
भरतकर्े पावहलिं.
‘अग, आज ऑवफ़समधे लिकर सिंपलिं काम. मग हेमललाही
घेऊन आलो र्ेकेअर मधनू . तसाही शि
ु िार आहे आज. म्हटलिं
एक वदिस आराम द्यािा बायकोला.’
टेबलािर झाकून ठे िलेली भार्िं ी उघर्ून बघताबघताच रवसका
एकदम खश
ु ीत आली.
‘अरे िा, आज खास गज्ु जु स्िैपाक...’
‘मग काय? आपण गजु राथ्याशी लग्न के लिं आहे, याची
आठिण करून द्यािी लागते बाईसाहेब मधनू मधनू . नाहीतर तू
मला पक्का मराठी गर्ी बनिनू टाकलिंयस गेल्या दहा िषाडत...’
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भरत वदलखल
ु ास हसला. रवसकाही हसत हसत हेमलला
घेऊन िर गेली.

आघिं ोळ करून, ताज्यातिान्या होऊन दोघी खाली आल्या.
गप्पागोष्टी करत, हसत खेळत जेिण उरकल.िं रवसकानिं मागचिं
आिरायला घेतलिं. काटूडन्स पहात सोफ़्यािर लोळणार्या हेमलचे
र्ोळे वमटायला लागले, तसिं भरतनिं वतला उचलनू घेतल.िं
‘वहला झोपिनू येतो मी, रवसका...’
भािंर्ी वर्शिॉशरमधे लािता लािता रवसकानिं मान
र्ोलािली. वदिसभर ऑवफ़समधे आज खपू काम पर्ल्यानिं ती
आता पार थकली होती. के व्हा एकदा अिंथरुणािर पर्तो असिं झालिं
होतिं वतला. पण आज शि
ु िार म्हणजे भरत नक्कीच जनु ा वहदिं ी
वसनेमा घेऊन आला असणार.
काम आिरून ती सोफ़्यािर येऊन बसली. हेमलला झोपिनू
भरतही खाली येऊन बसला. पण आज नेहमीसारखिं त्याचिं लि टी
व्ही बघण्यात नव्हतिं. रवसकाही मधनू च थोर्ीशी पेंगत होती.
‘मग काय करायचिं रवसका,’बा’ला इकर्े आणण्याबद्दल?
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र्ोळ्यािरची झोप खार्कन उर्ाल्यासारखी रवसका जागी
झाली. हा अवप्रय विषय वनदान या िीकएर्िं परु ता वनघू नये असिं
वतला फार फार िाटत होतिं. पण भरतचा स्िभाि असाच. कुठलीही
गोष्ट मनात घोळत असली की वतचा सोिमोि लािल्यावशिाय
त्याला चैनच पर्त नसे.
‘सारिं काही ठरिनू च टाकलयसिं त,ू तर मला जमेत घेतोस तरी
कशाला? त,ू अन तझु ा वनणडय...’
काहीशा त्राग्यानिंच ती म्हणाली.
‘अशी वचर्वचर् करून काही साधणार आहे का रवसका?
काहीतरी मागड हा काढािाच लागेल ना आपल्याला?’
‘आपल्याला? माझा वनणडय समजा नाही असला तरी तू
ऐकणार आहेस का? मग काय अथड आहे या बोलण्याला? अन
तसाही यात हो वकिंिा नाही यापवलकर्े वतसरा प्रश्न येतच नाहीय.
मग? तू ठरि तल
ु ा हििं ते...’
रवसका आता पारच रागािली होती.
‘रवसका, शातिं हो आधी. बा िर इतका राग ठे िनू काही होणार
नाहीय. शेिटी मी वतचा एकुलता एक मल
ु गा आहे. माझ्यावशिाय
आता वतला कोण आहे सागिं बरिं? अन या ियात वतच्यािर नाराजी
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ठे िनू तू तरी काय वमळिणार आहेस? तू बवघतलेली बा आता
रावहली नाहीय ग. फार बदललीय ती...’
‘बा... ? अन बदलणार?...’
रवसकाच्या ओठािंना कळेल न कळेल अशी कुवत्सत मरु र्
पर्ली.
‘बािं च्या बाबतीतल्या आपल्या सार्या आठिणी इतक्या
कर्िट आहेत की विसरू म्हटलिं तरी न विसरण्यासारख्या.’
वतच्या मनात आलिं.

भरतची चल
ु तबहीण रश्तमी अन रवसका पक्क्या मैवत्रणी होत्या.
रश्तमीच्या िाढवदिसाच्या पाटीत दोघािंची ओळख झाली होती.
अपर्या नाकाची, वपिंगट र्ोळ्यािंची अन बर्बर्ी रवसका भरतला
पवहल्याच भेटीत भािली होती. दोघाच
िं ी ओळख मैत्रीच्या पढु च्या
पायरीपयांत गेली के व्हा अन चोरून गाठीभेटी सरुु झाल्या के व्हा हे
दोन्ही घरच्या लोकािंना कळलिंच नाही. अन जेव्हा कळलिं तेव्हा
दोन्हीकर्े भर्का उर्ाला होता. भरत गजु राती अन ती मराठी हे
नसु तिं एकच कारण नव्हतिं त्याला.
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भरतचिं घर अगदी जन्ु या िळणाचिं, शाकाहारी अन गररबीतनू
िर येऊन, धद्यिं ात उत्तम जम बसिलेल.िं शहरात वकत्येक दक
ु ानिं
होती त्याचिं ी. याउलट रवसकाकर्े मध्यमिगीय पण आधवु नक
िातािरण होतिं. वतघी बवहणींमधली सिाडत मोठी रवसका. भाऊ
नव्हता. मािंसाहाराचिं त्यािंना िािर्िं नव्हतिं, उलट आिर्च होती.
वतन्ही मल
ु ींनी खपू वशकाििं, नोकरी करािी, स्िािलिंबी बनाििं, हे
वतच्या आईिवर्लाच
िं िं स्िप्न. भरतच्या जन्ु या िळणाच्या कुटुिंबात
आपली मल
ु गी कोमेजनू जाईल असिं वतच्या घरच्यािंना िाटत होतिं.

बािं ना तर ही मॉर्नड सनू नकोच होती. त्याच्िं या माहेरच्या
ओळखीतल्या एका घरातली मल
ु गी, हसिं ा, त्यािंना सनू म्हणनू
आणायची होती घरात.
आधीच घरच्या व्यिसायात लि घालण्याऐिजी भरतनिं
इविं जवनयर होऊन नोकरी पत्करली हे त्यािंना नापसिंत होतिं. त्यामळ
ु े
हसिं ाच्या घरच्यािंचा वबवझनेसही पढु ेमागे त्यालाच वमळेल अन तो
व्याप िाढल्यािर तो नोकरी सोर्ून धिंद्यात लि घालेल हा होरा
होता त्यािंचा.
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पण बािं चे सारे आराखर्े, सारे मनसबु े या प्रेमवििाहाने उध्िस्त
होणार होते. त्यात रवसकाचिं आधवु नक िागणिं त्याच्िं या घरात चालणिं
शक्यच नव्हतिं.

बरे च वदिस दोन्हीकर्च्या लोकाच
िं ी रणधमु ाळी चालली, अन
शेिटी काही नातेिाईकाच्िं या मध्यस्थीने भरत अन रवसकाचिं लग्न
ठरल.िं भरत त्यानतिं र दोन तीनदा रवसकाकर्े येऊन गेला, अन
त्याच्या लाघिी स्िभािानिं त्यानिं वतच्या आईबाबािंना वजक
िं ू न घेतलिं.
रवसकाच्या बवहणी तर या उमद्या, हसर्या मेहुण्यािर वफ़दाच
झाल्या. पण ददु िै ानिं हे भाग्य रवसकाच्या नशीबी नव्हत.िं बा मनातनू
वतच्यािर सतत नाराजच होत्या. रुसिे फ़ुगिे न होता लग्न जेव्हा
एकदाचिं पार पर्लिं, तेव्हा रवसकानिं सटु के चा वनश्वास सोर्ला. पण
खरी लढाई आता पढु ेच होती.

लग्न झाल्यानिंतरच्या पवहल्याच वदिशी सासिा सनु ामिं धे
सिंघषाडची वठणगी पर्ली. सिंध्याकाळी काही धावमडक समारिंभ होता,
त्याबद्दल सािंगायला बा वतच्या खोलीत आल्या. रवसका नक
ु तीच
आघिं ोळ उरकून आरशासमोर के स विच
िं रीत होती. वतनिं गाऊन
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घातला होता. वतच्याकर्े बघताच बािं च्या कपाळािर आठी
पर्ली.
‘आपल्या घरात गाऊनची पद्धत नाही रवसका. सार्ीच
नेसतात मोठ्या माणसािंसमोर...’

त्यािंनी समजािणीच्या सरु ात हे सािंवगतलिं असतिं, तर रवसका
कदावचत इतकी दख
ु ािली नसती, पण त्याचिं े शब्द साधे असले,
तरी सरू इतका हेटाळणीचा होता की वतला त्यातला विखार बरोबर
समजला. तरीही आिाज अन मन दोन्हीिर सिंयम ठे िनू ती
म्हणाली,
‘फ़क्त खोलीतच घालणार आहे मी बा. खाली सार्ीतच
येईन.’
‘तसिं चालेल मग. नाही का बा?’
तेिढ्यात खोलीत आलेल्या भरतनिं वतची बाजू घेतली.
त्यािर काहीही उत्तर न देता, बा खाली गेल्या. पण जाताना
धार्कन ओढून घेतलेल्या दाराच्या आिाजानिं दोघािंनाही काय
समजायचिं ते समजलिं.
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अशाच वकत्येक लहानलहान प्रसगिं ातनू त्या दोघींमधला
दरु ािा िाढतच गेला. भरतचे िर्ील सतत धिंद्याच्या वनवमत्ताने
बाहेरच असत. ते तसे स्िभािाने कर्क असले, तरी ते एकदा बाहेर
पर्ले, की घरािर बािं चिं राज्य असे. कमरे ला वकल्ल्याचिं ा जर्ु गा
खोचलेला, अिंगािर खास उलटा पदर घेतलेली गजु राती सार्ी
अशा िेषात बा घरात सगळीकर्े जा ये करत, नोकरानिं ा हुकूम
सोर्त असत. रवसका बहुताश
िं िेळ आपल्या खोलीतच असे.
मल
ु ानिं आपल्या मनाविरुद्ध सनू घरात आणली असली, तरी
आता तीच या घरची लक्ष्मी आहे, तेव्हा वतला आपल्यात सामािनू
घ्याि-िं हे जाणण्याचा समजतू दारपणा बािं मधे नव्हता, अन रवसका
तर मळ
ु ातच नव्या वपढीचिं प्रवतवनवधत्ि करणारी होती. त्यामळ
ु े
दोघींमधे कायम एक काटेरी वभतिं उभी रावहली.
असिं एक िषड लोटलिं. या िषडभरात बा अन रवसकाचिं शीतयद्ध
ु
सरुु च होतिं. दोघींच्या मधे वबचार्या भरतचा चािंगलाच कोंर्मारा
होत असे. त्याचे िर्ील या त्यािंच्यामते िल्ु लक गोष्टींमधे पर्त
नसत. अन तसेही ते सदानकदा वबवझनेस िाढिायच्या वफ़वकरीत
असत.
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लग्नाआधी मक्त
ु पाखरासारखी िािरणारी रवसका, पण सतत
जन्ु या चालीरीती पाळाव्या लागत असल्याने वतची अिस्था
वपिंजर्यात कोंर्ून घातल्यासारखी झाली होती. िेगळिं रहायचा
विचार करणिंसद्ध
ु ा त्या घरात धार्सच होतिं. अथाडत आधी सार्या
गोष्टींची कल्पना रश्तमीनिं वदलेलीच असल्याने वतला तिार करायला
जागाच नव्हती. भरतचा समजतु दार स्िभाि अन त्याचा वतच्यात
असलेला जीि या दोन गोष्टींिर ती आला वदिस ढकलत होती.

अन अचानक कोंर्ी फ़ुटािी तसिं झालिं रवसकाचिं. भरतला
अमेररके ला जायची सधिं ी वमळाली. तीन िषाांसाठी त्याची किंपनी
त्याला पाठिणार होती. मनातनू जरी खपू आनिंद झाला, तरी
रवसकाच्या मनात अनेक शक
िं ा थैमान घालत होत्या. घरून त्याला
विरोध होईल हे वतला माहीतच होतिं, अन तसा प्रबळ विरोध
झालाही. पण भरतला मळ
ु ातच िेगळ्या िेत्राची आिर् असल्याने
तो आपल्या वनणडयािर ठाम होता. घरात बराच गोंधळ माजला,
पण शेिटी भरत रवसकाचिं जाणिं वनवश्चत झालिं.
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विमानात बसल्यािर रवसकानिं अगदी मोकळा श्वास घेतला.
आता वनदान तीन िषां तरी ती हििं तसिं िागायला ररकामी होती.
वशकागोला पोचल्यािर दोघािंचिं छोटसिंच अपाटडमेंट वतनिं अगदी
सरु े ख सजिलिं. दक
ु ानात जाऊन मनासारखे पाश्चात्य पद्धतीचे कपर्े
ती घेऊन आली. स्ितुः च्या मनाने प्रथमच सगळिं करताना आपलिं
लग्न अन सिंसार जणू कालच सरुु झालाय अशी सख
ु द अनभु तू ी ती
घेत होती. भारतात असताना बाच्िं या िागण्यामळ
ु े कधीकधी होणारी
वचर्वचर्ही आता नव्हती. वतच्या या लग्नानिंतर प्रथमच वदसणार्या
उत्साही, फ़ुलपाखरी िृत्तीने भरतही जाम खषू होता.
िषडभरातच हेमलचा जन्म झाला अन रवसकाच्या सार्या
सख
ु ािर जणू कळसच चढला. भरतही त्याच्या नोकरीत वस्थराित
गेला. अमेररके तली कायडपद्धती, एकिंदर िातािरण त्यालाही आिर्ू
लागलिं. अन तीन िषाांचा वव्हसा िाढत जाऊन, शेिटी ग्रीनकार्ड
अन अखेरीस अमेररकन नागररकत्िापयांत दोघे येऊन पोचले के व्हा
हे त्यानिं ाही समजलिं नाही. प्रथम मोठिं अपाटडमेन्ट, अन मग मोठिं घर
अशी वस्थत्यतिं रिं अगदी सहजच झाली. घरी दोन गार््या आल्या.
सगिं णकीय िेत्रातले काही अभ्यासिम पणू ड करून रवसकानहिं ी
नोकरी पत्करली. नाही म्हणायला दर दोन िषाांतनू भारतिारी होत
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असे. पण बािंचा स्िभाि काही विशेष बदललेला रवसकाला कधीच
िाटला नाही. उलट हेमलनतिं र आता मल
ु गाच व्हायला हिा असिं
अप्रत्यिपणे अनेकदा फ़ोनिरही सचु िनू त्यािंनी रवसकाच्या मनात
त्याही बाबतीत अढी वनमाडण के ली होती. या काही गोष्टी िगळल्या
तर रवसकाचा सिंसार अगदी दृष्ट लागण्यासारखा चालला होता.
हे सारिं ढिळून वनघालिं दीर् िषाांपिू ी झालेल्या भरतच्या
िवर्लािंच्या आकवस्मक मृत्यनू िं.
भरतचे िर्ील गेल्याचा फ़ोन आला तेव्हा भरत दौर्यािर
होता. रवसकानच
िं धािपळ करून वतघाच
िं ी वतवकटिं काढली. वमळेल
त्या फ़्लाईट्स घेत ते भारतात घरी पोचले तोिर सगळे अिंत्यसिंस्कार
अथाडतच आटोपले होते.
बाच्िं या या रिंगहीन रूपाकर्े रवसकाला बघिेचना. अिंगािर
पािंढरी बारीक वकनारीची सार्ी वन अलिंकारविहीन अशा त्या
बाप्पाच्िं या फ़ोटोजिळ बसल्या होत्या. आिाजातली नेहमे ीची धार
लप्तु झाली होती. पण रवसकाशी िागताना नेहमे ीचाच कोरर्ेपणा
सरु ात अन स्िभािात र्ोकाित होता. नाही म्हणायला हेमलला
आल्या आल्या त्यािंनी घट् जिळ घेतलिं अन त्याच्िं या र्ोळ्यािंचे
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कोपरे पाणािलेले िाटले, की भासच झाला रवसकाला? कोण
जाणे.
बाप्पाचिं े वदिस झाल्यािर भरतनिं अन रवसकानिं वनदान काही
वदिस तरी अमेररके ला चलण्याचा बा ला खपू आग्रह के ला. पण
त्याला त्यािंनी ठाम नकार वदला. दक
ु ानािंची व्यिस्था बघणारिं
कोणीच नाही अन वशिाय बरीच इतरही कामिं मागी लािायची
आहेत या सबबीखाली त्या विषयािर जास्त बोलायचिंही टाळलिं
त्यािंनी.
एखाद दीर् िषां सुरळीत पार पर्लिं अन मग मात्र चक्क
भारतातनू बािंचे फ़ोन येऊ लागले. बोलणिं अथाडत जास्त िेळ
भरतशीच असे, पण फ़ोन ठे िल्यािर तो बराच िेळ गभिं ीर होत असे.
मधनू च ’बा आता खपू किंटाळलीय’ असिंही पटु पटु त असे.
अन अखेरीस त्यानिं मागच्या आठिर््यात’बा ला नेहमे ीकरताच आणायचा विचार असल्याचा’गौप्यस्फ़ोट के ला होता.
तेव्हापासनू मधनू मधनू दोघामिं धे या कुरबरु ी सरू
ु झाल्या होत्या.
अखेरीस’काही वदिस बा ला आणायच,िं अन सारी पररवस्थती
बघनू पढु चा वनणडय घ्यायचा’असा सिु णडमध्य साधण्यात आला
अन बािं चिं येणिं वनवश्चत झालिं.
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विमानतळािर बा जेव्हा बाहेर आल्या तेव्हा रवसकानिं प्रथम
त्यानिं ा ओळखलच
िं नाही. एकतर त्याच
िं िं िजनही खपू कमी झालिं
होतिं. नेहमी भरपरू उिंची अन िजनामळ
ु े वधप्पार् वदसणार्या बा
अगदीच थकल्या भागलेल्या िाटत होत्या. प्रिासाचा शीण असेल
असा विचार रवसकानिं के ला.
आठिर््याभरानिं, बािंचा जेटलॅग कमी झाला. अन त्या थोर््या
माणसातिं आल्या. रवसकाशी बोलताना आता त्या बर्याच सौम्य
िाटत होत्या. िीकएिंर्ला भरत घरी आल्यािर त्या आपली बॅग
उघर्ून बसल्या. हेमलसाठी लाखेच्या बािंगर््या, घागरा, वबिंदीपासनू
सारे खर््याच
िं े दावगने, बरे चसे फ़्रॉक्स, भरतसाठी चरु ीदार कुताड हे
सारिं तर त्यािंनी आणलिं होतिंच, पण निलाची गोष्ट म्हणजे
रवसकासाठी खास गजु राती सार््यािंबरोबरच जीन्स िर घालायला
भरतकाम के लेले कुते सद्ध
ु ा त्या घेऊन आल्या होत्या.
काहीशा वनविडकार भािानिंच रवसकानिं ते सारिं घेतलिं खरिं, पण
आता आपल्याजिळ रहाण्यासाठी ही सारी लार्ीगोर्ी आहे असा
विचार वतच्या मनात आल्यावशिाय रावहला नाही.
बािंना येऊन आता एक मवहना लोटला होता. या काळात
रवसकानिं आपल्या वदनिमात मद्दु ामच कोणताही बदल करण्याचिं
टाळलिं होतिं. सकाळी उठून ती भरत अन हेमलचा र्बा तयार करीत
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असे. त्यानिंतर स्ितुःचा र्बा अन बािंसाठी जेिण करून ती कामािर
वनघनू जाई. जाताना त्यािंना जेिनू घ्या असिं ती सागिं त असे.
सिंध्याकाळी आधी भरत येई, मग हेमलला घेऊन रवसका र्े के यर
मधनू येत असे. रवसकानिं काही वदिस सट्ु ी घ्यािी असिं भरतनिं
सचु िनू पावहलिं, पण ऑवफ़स मधे खपू काम आहे या सबबीिर वतनिं
नकार वदला होता. आल्यािर ती सिंध्याकाळचा स्िैपाक करीत
असे. बा वतला भाजी वनिर्णे, लसणू सोलणे अशा बारीकसारीक
कामात मदत करीत असत. पणू ड काम त्यािंच्यािर या ियात टाकणिं
रवसकाला प्रशस्त िाटत नव्हतिंच, वशिाय कुठलीही गोष्ट पणू डपणे
त्याच्िं या ताब्यात देण्याची थोर्ीशी भीतीही वतच्या मनात िािरत
होतीच.
‘रवसका, तू बा शी जरा अवलप्तपणेच िागतेस असिं नाही िाटत
का तल
ु ा?
अचानक एक वदिस, िर आल्यािर भरतनिं रवसकाला सरळच
प्रश्न के ला.
त्याच्या प्रश्नानिं रवसका चागिं लीच उखर्ल्यासारखी झाली.
‘हा प्रश्न जरा भवू मका बदलनू , माझिं लग्न झालिं तेव्हा तझ्ु या
आईला विचारािासा नाही िाटला तल
ु ा, भरत? तेव्हा तर तू मलाच
जळ
ु िनू घ्यायला सािंगत होतास...’
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‘मान्य आहे मला, रवसका...’भरत वकिंवचत िरमनू म्हणाला.
‘पण झालिं ते झाल.िं आता भतू काळातल्या कर्ू आठिणी
उगाळत राहून तू वकती वदिस अशी तटु क िागणार आहेस? अन
त्याचा त्रास सार्याच घराला होईल. त्यापेिा खेळकरपणे सारिं
घेतलस तर जास्त चािंगलिं नाही का?’
‘मी त्यािंच्या िागण्याने इतकी दख
ु ािलेय भरत याआधी, की
त्याच्िं याशी कुठले धागे जळ
ु िािेसेच िाटत नाहीत रे ...’

आता भरतही वचर्ला.
‘मी इतकिं समजािनू सागिं तोय, तर तझु िं पन्ु हा तेच ते. माणसिं
बदलतात रवसका. इतकिं हटिादी राहून नाही चालत. जाऊ दे. तल
ु ा
िाटेल तसिं िाग. मी याउप्पर काही बोलणार नाही...’

सकाळी रवसकाला जरा उवशराच जाग आली. र्ोकिं जर् झालिं
होतिं अन दख
ु तही होतिं. गोळी घेऊन, वतनिं ऑवफ़सला उवशरा येणार
असल्याचिं कळिलिं अन ती झोपनू रावहली. भरत अन हेमल वनघनू
गेले होते. बा एकदा िर येऊन वतला काही हििं का विचारून गेल्या.
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त्यािंना जरा िेळानिं उठते, तम्ु ही नाश्तता करून घ्या असिं सािंगनू ती
पन्ु हा पर्ून रावहली.
अगदी अधाड तासच वतचा र्ोळा लागला असेल, ककड श्तश
िाजणार्या बेलनिं ती जागी झाली. थोर्ा िेळ बा दार उघर्तील
असा विचार करून ती उठलीच नाही. पण खालनू काही आिाज
येईना, अन बेल िाजतच होती.

चर्फ़र्तच रवसका खाली आली. बा आिंघोळीला गेल्या
होत्या.
दार उघर्ताच समोर दोन वनळ्या िेशातल्या पोवलसािंना बघनू
ती बचु कळ्यातच पर्ली.
‘वमसेस पॅरेख... ?’
"या. व्हॉट्स द मॅटर?’
‘यिु र हजबिंर् हॅज मेट विथ अॅन अॅवक्सर्ेंट...’
पढु चिं काही ऐकायच्या आधी रवसकाला भोिळ आली.
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रवसकाला जाग आली तेव्हा वतला सोफ़्यािर झोपिलिं होतिं.
बा जिळच गरम दधु ाचा पेला घेऊन बसल्या होत्या. आजबु ाजचू ी
दोन भारतीय कुटुिंबिं, शमाड अन मनसख
ु ानी पण जमली होती.
‘भरत, हेमल...’
स्ितुःशीच बोलत रवसकानिं उठण्याचा प्रयत्न के ला.
‘हळू, हळू ऊठ रवसका. अन हे गरम दधू घे आधी...’बा
म्हणाल्या.
‘पण बा, ते दोघिं...’
‘हेमल अगदी ठीक आहे रवसका. भरतनिं वतला शाळेत
सोर्ल्यािर झालिं हे. हातापायाला बराच मार लागलाय पण
वजिािरची दख
ु ीच नाहीय. तू हे घे, अन या लोकािंबरोबर
ु ापत मळ
जा. हेमलला आणायला शमाांची मल
ु गी गेलीय. मी घरी थािंबते
हेमलबरोबर. तू आधी भरतला बघनू ये, अन मग मी जाईन बरिं.’

‘पण हे सारिं कोणी सािंवगतलिं बा तम्ु हाला?’
‘मी आघिं ोळ करून बाहेर आले तेिढ्यात अन मला सारा
प्रकार कळला. शेजारचे निंबर होतेच तम्ु ही दोघािंनी देऊन ठे िलेले,
173

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

त्यािर फ़ोन के ले मी. अन या लोकािंनी दिाखान्यात फ़ोन के ला
लगेच. पण आता हे बोलत बसायला नकोय. जा तू आधी.’

रवसका दिाखान्यात पोचली अन भरतला बघनू वतला रर्ूच
यायला लागलिं. हातापायाला भलेमोठे बॅर्ेिं जेस, र्ोक्याला पट््या...
‘अग रर्तेस काय िेर्ी... मी बरा आहे अगदी. अन बा न
हेमल कुठे आहेत?’भरत िीण आिाजात म्हणाला.
‘त्या दोघी घरी आहेत. हेमलला भीती िाटेल सारिं बघनू
म्हणनू बा वतच्याजिळच रावहल्यात...’

र्ॉक्टरािंशी बोलनू , सारिं नीट समजािनू घेऊन रवसका घरी
वनघाली. आत आल्याबरोबर वतला बािं चिं हळुिार सुरातलिं गाणिं
ऐकू आल.िं हलक्या पािलानिं ी ती िर गेली. बा हेमलला अगिं ाई
म्हणनू झोपित होत्या. मधनू च पदरानिं र्ोळे पसु त होत्या. रवसकाला
बघताच त्या उठल्या.
‘झोपलिं लेकरू. जेिली ग ती. आता तू ये बघू जेिायला. मी
थािंबलेय तझ्ु यासाठी...’
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‘बा...’
रवसकाला एकदम भरूनच आल.िं पटकन ती बाच्िं या गळ्यात
पर्ली.
‘चल रर्ू नकोस आता. मलाही जायचयिं न
दिाखान्यात...’वतचे र्ोळे पसु नू बा वतला खाली घेऊन आल्या.

चार मवहन्यानिं ी भरत पष्ट्ु कळच बरा झाला. एक वदिस तो
खोलीत आला तर रवसका स्टर्ी टेबलजिळ काहीतरी वलहीत
होती.
‘ह,िं हे घे. सह्ा कर याच्यािर...’
‘काय आहे हे... ?’
‘बािं चा वव्हसा िाढिायचे कागद आहेत. अन हो, उद्या दोघिंही
िवकलाकर्े जाऊन येऊ या. त्यानिं ा इथेच ठे िण्यासाठी काय कराििं
लागेल ते...’
‘खरिं म्हणतेस? पण अशी खाष्ट सासू चालेल का तल
ु ा
नेहमे ीकरता घरात?’
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भरतचे र्ोळे वमवश्तकलपणे चमकत होते.
पण रवसका गभिं ीर होती.

‘तू म्हणाला होतास तेच खरिं आहे भरत. माणसिं बदलतात.
जन्ु या गोष्टी जन्मभर उगाळणिं बरोबरच नाही. अन या ियात त्या
बदलल्या, बदलू शकतात, तर मी बदलायला काय हरकत आहे?
खरिंच, काय हरकत आहे... ? या चार मवहन्यात मला परु तिं कळलयिं
रे , म्हातार्या माणसािंना जसा आपला आधार हिा असतो ना,
तशीच ती पण आपला आधार होऊ शकतात रे ...’
रवसकाच्या पापण्याििं र एक थेंब हलके च उतरला.
‘झाल.िं लागल्या िेर्ाबाई रर्ायला पन्ु हा. भारीच बिु ा
पाणीदार र्ोळे तझु े...’
दोघाच्िं या हसण्याने घर उजळल.िं

बा त्यािंच्या खोलीत शातिं झोपल्या होत्या. शेजारीच
झोपलेल्या हेमलचा हात त्याच्िं या गळ्यात होता.
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नाती

ओसरीिर चपला काढून ठे ित मास्तर जईु च्या िेलाखाली
ठे िलेल्या बादलीकर्े गेले. थिंर् पाण्याचे दोन तािंबे पायािर
घेतल्यािर उन्हाची तलखी थोर्ी कमी झाली. तेच पाणी घेऊन
त्यानिं ी चेहरा, हात स्िच्छ धतु ले. आता त्यानिं ा बरीच हुशारी िाटू
लागली. जिळच पाटािर ठे िलेल्या पिंचानिं तोंर् पसु नू ते ओसरीिर
थोर्े टेकले.
तोच हातात पन्ह्ाचा पेला घेऊन समु तीबाई बाहेर आल्या.
‘दमलात ना हो? आज खपू तापली होती उन्ह.िं मला
काळजीच िाटत होती...’
‘छे , काळजी कशाची?’विमनस्क सरु ात मास्तर म्हणाले.
त्याचिं ा ओढलेला सरू ऐकूनच आजही पगार झाला नाही हे न
सािंगताच कळलिं समु तीबाईना.
िं
पन्ह्ाचे दोन घोट घेऊन मास्तर मागे सरकून, ओसरीच्या
वभिंतीला टेकून बसले.
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‘नको आता पन्ह.िं इच्छाच नाहीय बघ आज...’
‘अहो, नाही झाला पगार तर नाही. होईल आज ना उद्या. असिं
उदास होऊन कसिं चालेल बरिं? अन अजनू पधिं रा वदिसाचिं े र्ाळ
तािंदळ
ू आहेत घरात. तोिर होईलच.’त्या समजतु ीनिं म्हणाल्या.
एक सस्ु कारा टाकून मास्तर पन्ु हा सरकून बसले. सवु मत्राबाई
त्याच्िं याजिळच अधोिदन बसल्या होत्या. त्याच्िं याकर्े
बघताबघता मास्तरानिं ा एकदम गवहिरूनच आल.िं
अिंगािर साधीच सतु ी सार्ी, गळ्यातल्या मिंगळसत्रू ावशिाय
अगिं ािर एकही दावगना नाही, हातात भरगच्च काचेच्या बागिं र््या
अन गािातल्या जत्रेत घेतलेल्या खोट्या मोत्याच्िं या कुर््या.
या रूपातही वकती खानदानी, शालीन वदसत होत्या त्या.
‘समु ती, मी तल
ु ा काहीच देऊ शकलो नाही ग. माझ्या सिंसारात
लिंकेची पािडतीच रावहलीस त.ू ..’
‘काहीतरीच काय बोलताय आज? काय झालिंय काय
तम्ु हाला? कधी काही तिार के ली का मी? अगदी सख
ु ात आहे मी.
पन्ु हा असिं मनातसद्ध
ु ा आणू नका...’समु तीबाई हलके च म्हणाल्या.
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‘अन चला पाहू आत. मल
ु िं झोपेला आलीत. लिकर जेिनू
घेऊ या. दोघहिं ी थाबिं लीत तमु च्यासाठी अजनू ...’
हाताला धरून उठिलच
िं समु तीबाईनीिं त्यानिं ा.
अस्िस्थ मनानिंच मास्तर आत आले. अकरा िषाांचा समु िंत
वखर्कीजिळच्या टेबलािर अभ्यासाचा पसारा मार्िं ू न बसला
होता. मागच्या अिंगणातल्या फ़रशीिर झार्ाखाली खेळणारी
धाकटी जानकी आपल्याच नादात होती.
‘मल
ु ािंना कशाला थािंबिलिंस ग? िाढून द्यायचिं त्यािंना.’
‘ती ऐकणार आहेत थोर्ीच? तमु चीच मल
ु िं ती...’
वकिंवचत हसनू , कृ तककोपाने समु तीबाई म्हणाल्या.
समु तीबाईनीिं पानिं घेतली अन जानकीला हाक वदली,
‘ये ग सोने आता घरात. उन्हिं उतरली असली तरी झळा
जाणिताहेत अजनू ...’
आईची हाक ऐकताच जानकी घरात आली. चौघिंही जेिायला
बसले. साधिंच जेिण. भात, मगु ाची आमटी अन अिंगणातल्या
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झार्ािरच्या ताज्या कै रीची चटणी. पण समु तीबाईच्या
िं हाताच्या
चिीने साध्याच अन्नाला विलिण रुची येत असे.

भराभर घास घेत, कसबसिं मास्तरािंनी जेिण सिंपिलिं. झाकपाक
करून, मल
ु ानिं ा झोपिनू समु तीबाई बाहेर आल्या तेव्हा मास्तर
परसातल्या आिंब्याच्या झार्ाखाली सतरिंजीिर लििंर्ले होते.
‘झोपलात का हो?’
‘त्यािंच्या जिळ बसत, हळूच समु तीबाईनीिं विचारलिं.
‘नाही ग. तीही रुसलीय िाटतिं माझ्यािर...’
‘तीही? म्हणजे आणखी कोण?’
‘ही पररवस्थती ग. कधी बदलेल असिं झालयिं बघ मला...’
‘असिं हार माननू कसिं चालेल बरिं? अन इतकिं काही िाईट नाही
आपल.िं मी मघाशी साविं गतलचिं तम्ु हाला, की अजनू पधिं रिर्ा सहज
जाईल. वशिाय परसातल्या भाज्या आहेत. होईल सारिं नीट...’
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समु तीबाई असिं म्हणाल्या खर्या, पण मास्तरािंनी काहीच उत्तर
वदलिं नाही. र्ोळ्याििं र एक हात घेऊन ते पर्ून रावहले. हिेत आता
हलका गारिा जाणिू लागला होता. पण मास्तरािंच्या तप्त मनाला
त्यानिं आज सख
ु ािलिं नाही.
‘खरिंच, या बारा िषाडत वकती तर्जोर्ी के ल्या समु तीनिं.
आजच्या इतकी आवथडक टिंचाई कधी जाणिली नाही हे खरिंय, पण
ती ज्या थाटात, िैभिात िाढली त्याचा मागमसू ही नव्हता या
छोट्याशा घरात. या बारा िषाडत तिार म्हणनू ऐकली नाही आपण
कधी वतच्याकर्ून. कायम हसतमख
असते. मल
ु
ु हिं ी
वतच्यासारखीच. शािंत, समजतू दार...’
‘अन काळजी करायची नाही हे कसिं शक्य आहे? गेले सहा
मवहने पगार नाही. वशिक सिंघटनेच्या िाटाघाटी चालचू आहेत पण
कधी तर्ीस जातील माहीत नाही. वशल्लक सपिं त आली आहे.
उसनिं कुणाकर्ून घेणिं आपल्या मानी मनाला सोसिणारिं नाही. काय
कराििं? कसिं कराििं?...’
मास्तरािंचिं विचारचि अविरत धाित होतिं.
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बारा िषाांपिू ीच्या घटनािंचा वचत्रपट मास्तरािंच्या वमटल्या
र्ोळ्यासिं मोरून सरकत होता.
समु तीबाईचा
िं वन मास्तरािंचा प्रेमवििाहच होता एका परीने.
दोघेही बरोबरच िाढलेले. एकाच लहानशा गािात वन एकाच
शाळेत. समु तीबाईचेिं िर्ील जमीनदार होते. घरी भरपरू
पैसाअर्का, दधू दभु त,िं कशालाच काही कमी नव्हत.िं समु तीचा
मोठा भाऊ श्रीहरी अन शेंर्ेफळ समु ती. ही दोन्ही मुलिं अगदी
लार्ाकोर्ात िाढलेली. जमीनदारािंच्या पत्नी समु तीच्या
लहानपणीच गेल्यानिं आजीची माया अन िवर्लाचिं ा करारी, कर्क
स्िभाि या िातािरणात दोघहिं ी लहानाची मोठी झाली.

तारुण्याची चाहूल लागली अन बालपणीच्या वमत्रािर
आपला जीि जर्लाय हे सुमतीला हळूहळू जाणिू लागलिं. त्यानिं
सहज विचारलेल्या प्रश्नािर आपण इतके लाजनू लाल का होतो,
बागेतल्या रसाळ फ़णसाचे गरे त्याच्या आईला नेऊन द्यायचा
बहाणा करून िारिंिार त्याच्या घरी का जातो, त्याला दरू
ु न
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सायकलिरून येताना पाहून आपल्या ह्रदयाची धर्धर् का िाढते
हे वतला कळतच नसे. काही काळातच हे एकतफ़ी प्रेम एकतफ़ी
रावहलिं नाही. अन एके वदिशी दोघािंनाही आमराईत लाजनू
गजु गोष्टी करताना श्रीहरीनिं पावहलिं. मोठ्या भािाच्या तत्परतेनिं
त्यानिं ही गोष्ट िवर्लािंच्या कानािर घातली.

जमीनदारसाहेब तापट असले तरी खल्ु या विचाराचिं े, समजिं स
होते. समु तीला समोर बसिनू त्यािंनी सरळच विचारलिं. वतनिंही
प्रामावणकपणे दोघाचिं ीही लग्नाची इच्छा असल्याचिं सागिं नू टाकलिं.
‘त्यािंच्या घरच्या वन आपल्या पररवस्थतीत महदतिं र आहे हे
माहीत आहे ना तल
ु ा? एकदा लग्न झाल्यािर प्रेमानिं पोट भरत
नाही.’
श्रीहरीने नाराजीनेच विचारल.िं त्याला हा वनणडय फारसा पसतिं
नव्हता. पण समु ती आपल्या वनणडयािर ठाम होती वन एक आवथडक
पररवस्थती सोर्ली तर मल
ु ामधे नाि ठे िायला जागा नव्हती इतका
तो सालस होता.
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मास्तरािंच्या इच्छे नरू
ु प लग्न साधेपणानिं पार पर्लिं. समु तीच्या
माहेरून काहीही स्िीकारायला मास्तरानिं ी नकार वदला. सोन्याचिं
एक मिंगळसत्रू सोर्लिं तर समु तीला सासरून एकही दावगना
वमळाला नाही. वतच्या आईच्या दोन बािंगर््या मात्र आजीनिं आईची
आठिण म्हणनू वतला घ्यायला लािल्या.
मास्तराच्िं या घरी समु ती अगदी समरस होऊन गेली.
सरुु िातीला’मोठ्या घरची मल
ु गी’म्हणनू जरा वबचकतच
िागणार्या साससू ासर्यािंचिं मनही वतनिं अगदी सहजच वजिंकून
घेतल.िं साध्या साध्या िस्तनिंू ी घर सजिल.िं मास्तराच्िं या पगारात
अगदी चैनीत नसलिं तरी खाउनवपऊन सख
ु ी असा त्याचिं ा सिंसार
चालला होता. िृद्ध साससू ासर्यािंच्या अिंतकाळी समु तीनिं अगदी
मनापासनू त्यािंची सेिा के ली अन त्यािंचे आवशिाडदही घेतले.

आजिर तसिं अगदी छान चाललिं होत.िं पण गेल्या सहा सात
मवहन्यात सिंपाचे िारे िाहू लागले अन पगार अर्कला. थोर््या
वशलकीिर सहा मवहने कसेबसे काढले पण आता झळ चािंगलीच
जाणिू लागली होती. यातनू मागड कसा काढािा हे मास्तरानिं ाही
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कळेनासिं झालिं होतिं. माहेरून काही मदत मागािी का असा विचार
समु तीनिं बोलनू दाखिताच मास्तरानिं ी ठाम नकार वदला होता.
पण पधिं रिर््यात पगार झाला नाही तर पररवस्थती वबकट होती.
पर्ल्या पर्ल्या मास्तरािंचा वकिंवचत र्ोळा लागला. पण
त्याच्िं याजिळ बसलेल्या समु तीबाई अजनू ही विचार करीत होत्या.
‘माहेरी जाऊन दादाला मागािे का पैसे? ह्ानिं ा मळ
ु ीच
आिर्णार नाही हे खरिंय पण पगार झाला की परत करता येतील.
अन इतक्या िषाडत दादाने राखी, भाऊवबजेला वदलेल्या पैशातला
एक रुपया फ़क्त िरचा घेतलाय आपण. यानिं ा आिर्त नाही
म्हणनू ...’
‘आजिर यािंच्या सिंसारात खाऊन वपऊन सख
ु ी होतो आपण.
ही अशी अर्चणही कधी आली नाही. पण आता िेळ कठीण
आलीय. मल
ु ाच
िं ी फ़ी, वकराणा, इतरही अनेक वकरकोळ खचड कसे
वनभायचे?...’
‘माहेरून काही मागू नये इतपयांत ठीक आहे, पण त्यािंनी प्रेमानिं
वदलेलिं स्िीकारायचिं नाही हा कसला हट्? ही कसली नीतीमल्ू य?िं
नातेिाईकामिं धे देणघिं णे िं चालतच असत.िं ..’
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मनात र्ोकािनू गेलेल्या कर्िट विचारािंनी समु तीबाई जराश्तया
दचकल्याच.
‘आदशां, प्रेम, ह्ा सार्या गोष्टी भरल्या पोटीच ठीक असतात.
फाके पर्ायची िेळ आली की हे सारे र्ोलारे पत्तयािंच्या
बिंगल्यासारखे कोसळत जातात...’असिं श्रीदादा आपल्या लग्नाच्या
हट्ािर वचर्ून म्हणाला होता ते खरिं की काय?’
मनातल्या विचाराच
िं ी समु तीबाईनाच
िं लाज िाटली.
‘इतकी िषां ह्ािंच्या आदशाांिर विश्वास ठे िनू काढली तेव्हा
सख
ु ातच होतो ना आपण? सोन्यानाण्याच
िं े र्ोंगर नसतील जमिले
आपल्या सालस निर्याने. पण त्याच्या स्िभािानिं अन चोख
िागण्यानिं गािात वकती चािंगलिं नाि आहे त्यािंचिं. मास्तरािंची पत्नी
म्हणनू या आदराचा, कौतक
ु ाचा आपला भाग आपणही मनापासनू
झेलतच आलोय ना? मग या थोर््याशा अर्चणींना घाबरून कसिं
चालेल?... बघयू ा कसिं काय होतिं ते...’
मास्तरािंना हलके च हलिनू त्यािंनी उठिलिं. घरात येऊन दोघेही
अिंथरुणािर पर्ले. माहेरी मदत मागायचा बेत तेिढ्यापरु ता
समु तीबाईच्या
िं मनातनू दरू झाला.
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पण असेच आठ दहा वदिस गेले. पगाराचिं काही वचन्ह वदसेना.
तेव्हा समु तीबाईच्या
िं मनात पन्ु हा जन्ु या विचारानिं उचल खाल्ली.
मास्तर आता वचिंता बोलनू दाखित नव्हते, पण त्यािंच्या चेहर्याकर्े
बघनू समु तीबाईच्या
िं पोटात तटु त होतिं. आता तीन चार वदिसात
पगार झाला नाही तर कोणालातरी मागणिं हाच उपाय होता.
‘दसु र्या कोणाला मागण्यापेिा दादा घरातलाच नाही
का?...’समु तीबाईनािं मनापासनू िाटत होतिं. पण मास्तरािंची काय
प्रवतविया होईल, ते दख
ु ािणार तर नाहीत ना...’या आवण अशाच
गोष्टी त्याच्िं या मनात थैमान घालीत होत्या.

शेिटी सकाळी उठल्यािर त्यािंनी मनात एक विचार पक्का
के ला.
‘माहेरी जायचच
िं . दादाकर्ून पैसे मागनू आणायचेच. घरी
आल्यािर ह्ािंना समजािता येईल. पण ही कोंर्ी आता फ़ुटायलाच
हिी. पैसे मागायला जातोय हे नाही सािंगायचिं घरी... नाहीतरी
िवहनी अन दादाला बर्याच वदिसात भेटलो नाहीय आपण...’
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सकाळची कामिं भराभर उरकत त्यािंनी एकीकर्े स्िैपाकही
लिकरच करून ठे िला. मास्तर आघिं ोळ करून आले तसिं हलके च
त्या म्हणाल्या,
‘आज जरा माहेरी जाऊन येऊ का मी? स्िैपाक करून
ठे िलाय. तम्ु ही शाळेतनू थोर्े लिकर याल तर येताना मल
ु ािंनाही
घेऊन या. सध्िं याकाळपयांत येतेच मी परत...’
‘हो, हो. अगदी वनवश्चतिं मनानिं जा त,ू समु ती. घरच्या
रामरगार््यात तल
ु ा फारसिं माहेरी जाताच येत नाही. उशीर झाला तर
काळजी करू नकोस. वखचर्ी करीन मी रात्रीसाठी. नाहीतर असिं
कर ना, रात्री रावहलीस तरी चालेल. सकाळी मी येईन तल
ु ा
घ्यायला. नाहीतरी उद्या रवििारच आहे...’
मास्तर वस्नग्धपणे म्हणाले.
‘नको, नको. मी रहायला जात नाही कुठे मल
ु ानिं ा सोर्ून. तसचिं
कारण असल्यावशिाय...’
‘ते ही खरिंच आहे म्हणा. फ़क्त िवर्लाच्िं या मृत्यनू िंतर अन
श्रीहरीच्या लग्नात काय ती तू माहेरी रावहलीस. काय करणार?
निर्याला सोर्ून तल
ु ा राहितच नाही ना?’
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मास्तरािंच्या थट्ेनिं समु तीबाईच्या
ु ाब फ़ुलले.
िं गालािर गल

सारिं भराभर आिरून समु तीबाई वनघाल्या. हातातली वपशिी
फारच मोठी अन जनु ाट असल्याचिं आत्ता कुठे त्यािंना जाणिलिं. पण
घरात दसु री वपशिी नव्हतीच. भराभर चालत त्या जात होत्या. ऊन
तापायला सरुु िात झाली होती. बरोबर िवहनीच्या आिर्ीचिं
घरच्या आब्िं याचिं ताजिं लोणचिं अन परसातले अळू घ्यायला त्या
विसरल्या नव्हत्या.
िार््याचिं भलमिं ोठिं दार वदसू लागलिं तशा त्या थोर््या
थबकल्या. पदरानिं घाम पसु त, हातातली वपशिी त्यािंनी नीट धरली.
या बारा िषाडत, माहेरी जाताना इतका सिंकोच, इतकी हुरहूर कधी
मनात दाटल्याचिं त्यािंना आठित नव्हतिं.
आश्चयडवमवश्रत आनदिं ानिं िवहनीनिं त्याच
िं िं स्िागत के ल.िं
‘िन्स,िं आज अशा अचानक? अन उन्हिं वकती तापलीयत?
आधी कळिायचिं तरी. महादल
ू ा पाठिलिं असतिं हो मी गार्ी
घेऊन...’
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िवहनीने वदलेला थिंर्गार, िाळा घालनू सिु ावसत के लेल्या
पन्ह्ाचा पेला हातात घेत समु तीबाई पाटािर टेकल्या.
‘दादा वदसत नाही कुठे ?
पन्ह्ाचे दोन घोट घेत, जरा सािरून बसत समु तीबाईनीिं प्रश्न
के ला.
‘अहो, तालक्ु याच्या गािाला गेलेत. येतील जेिायच्या
िेळेपयांत. बसा आता वनिािंत. हे खाऊन घ्या थोर्िं अन आराम
करा... तोिर जेिायची िेळ होतेच आहे. वकत्ती वदिसात
भािाबवहणींची पगिं त झाली नाहीय.’
बोलता बोलताच िवहनीनिं वचिर््याची बशी समु तीबाईसमोर
िं
ठे िली.
घरातल्या थिंर्गार अन स्नेहमयी िातािरणात समु तीबाईनािं
जरा हुरूप आला. सािकाशपणे त्यािंनी खाणिं सिंपिलिं अन त्या
िवहनीशी गप्पा मारू लागल्या. त्याच्िं या लहानपणापासनू कामाला
असलेल्या, आता थोर््या म्हातारपणाकर्े झक
ु लेल्या देिकीबाई
स्िैपाक करत होत्या. मधनू च त्यािंच्याशी देवखल त्या सख
ु दख
ु ाच्या
गोष्टी बोलत होत्या.
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शेंदरी रिंगाची सार्ी नेसलेल्या, िणाडनिं गोर्यापान अन बािंध्यानिं
नाजक
ु शा भािजयीकर्े समु तीबाई मधनू च कौतक
ु ानिं बघत होत्या.
सारिं घर कसिं व्यिवस्थत सािंभाळलिं होतिं वतनिं.
‘आईबाबािंच्या माघारी आपलिं माहेर वहनिं कसिं मनापासनू
जपलिंय...’
समु तीबाईच्या
िं मनात आलिं.
‘दादाचा स्िभाि थोर्ा तटु कच आधीपासनू . त्यात आपलिं
लग्न त्याच्या मनाविरुद्ध झाल्यापासनू थोर्ा आणखीच दरू गेलेला
िाटतो तो आपल्याला. पण िवहनी मात्र सगळे बधिं जपते मायेन.िं ..’
‘िन्स, जरा ही आिळ्याची सपु ारी बघा हो चाखनू . घरी
के लीय यिंदा...’
िवहनीच्या हातातली सपु ारी घेताघेता समु तीबाईचिं िं लि
वतच्या बोटातल्या अिंगठीकर्े गेलिं.

‘निी के लीस का ग, िवहनी अिंगठी?’
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‘हो, बघा ना िन्सिं, यिंदा शहरात गेले होते तेव्हा आणली
यानिं ी...’
वकिंवचत लाजत, िवहनीनिं अनावमके तली अगिं ठी काढून
दाखिली.
सबु क घाटाची ती अगिं ठी कुणालाही आिर्ेल अशीच होती.
‘अगिं ठी तर सरु े ख आहेच, पण माझ्या देखण्या िवहनीच्या
बोटािंमधे अवधकच खल
ु तेय.’
समु तीबाईनीिं चेष्टा के ली तशी िवहनी खळखळून हसली.
‘थोर्ी सैल आहे बघा िन्स.िं ..’
‘मग जरा लठ्ठ हो की ग. लग्नापासनू बघतेय, तू दोन मल
ु िं झाली
तरी अशीच सर्पातळ आहेस...’
िवहनी यािर काही बोलणार तोच बाहेर मोटारचा आिाज
आला.
‘आले बघा...’म्हणत िवहनी बाहेर जाणार तोच श्रीहरीच आत
आला.
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‘अरे िा, आज समु ती इकर्े कुठे ? घरी सगळे बरे आहेत ना
ग?’
हसनू समु तीबाईनीिं मान र्ोलािली.

थोर््या िेळानिं जेिणिं उरकली. जेिनू श्रीहरीला पन्ु हा बाहेर
जायचिं होत.िं पण समु तीच्या जायच्या िेळेआधी नक्की येतो असिं
सािंगनू तो बाहेर गेला. जाताना पत्नीशी घरात जाऊन हलक्या
आिाजात काहीतरी बोलनू ही गेला.

जेिणिं झाली अन दोघी गप्पा मारत बसल्या. मल
ु िं शाळेतनू
परत आली अन खाऊन, आत्याकर्ून लार् करून घेऊन तीही
खेळायला गेली.
थोर्िं बोलनू झालिं अन समु तीचिं लि िवहनीच्या बोटाक
िं र्े
गेलिं...
‘अगबाई, अिंगठी कुठाय तझ्ु या बोटातली... ?’
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धस्स होऊन िवहनीनिं हाताकर्े पावहलिं.’अहो, आत्ता तर
होती... पर्लीवबर्ली की काय कुठे ?’

कािर्याबािर्या होऊन दोघी सगळीकर्े शोधू लागल्या. घर,
अगिं ण, कपाटाच्िं या खाली, प्रत्येक जागी शोधनू झाल.िं पण
अिंगठीचा कुठे मागमसू ही नव्हता.
‘कुठे हरिली असेल हो? आता रागाितील बघा...’
िवहनीचे र्ोळे भरून आले होते. समु तीलाही काय बोलाििं ते
सचु ेना. बराच िेळ दोघींनी पुन्हा शोधलिं. पण काही उपयोग झाला
नाही. आता उन्हिं उतरायला लागली होती. श्रीहरीचा अजनू ही पत्ता
नव्हता.
‘मी वनघते आता िवहनी. सापर्ेल बघ घरातच कुठे तरी...
काळजी करू नकोस.’त्या कसिंनसु िं म्हणाल्या, पण त्यािंचा चेहरा पार
उतरला होता.
‘दादाची भेट झाली नाहीच. िर िवहनीची अिंगठीही
हरिली...’
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या सगळ्यात त्या आपण कशासाठी आलोत हे थोर्ा िेळ
विसरल्याच होत्या.
िवहनीने चहा ठे िला होता, तोिर तोंर् धिु ायला म्हणनू त्या
न्हाणीघरात गेल्या.
पदरानिं चेहरा पुसतच परत आलेल्या समु तीबाई स्िैपाकघरात
वशरल्या अन वतथलिं दृश्तय बघनू धरणी पोटात घेईल तर बरिं असिं
त्यानिं ा िाटल.िं
िवहनी त्यािंच्या वपशिीचे सोर्लेले बिंद घाईघाईने पन्ु हा बािंधनू
ठे ित होती.
उभ्या जागी सिाांगाला आग लागािी तसिं झालिं समु तीबाईना.
िं
ओशाळिं हसत िवहनी पढु े झाली,
‘या िन्सिं. चहा घ्या. आल्याचा तम्ु हाला आिर्तो तसा
के लाय...’
आता यािणी िवहनीनिं सािात अमृत वदलिं असतिं तरी त्यानिं ा
नको होतिं.
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‘मी चोरी करे न असिं िाटलिं िवहनीला? म्हणजे हे प्रेम, हा
वजव्हाळा सारा वदखाऊच? माझ्या माघारी माझी वपशिी उघर्ून
बघण्यापेिा सरळ सरळ माझ्यािर आरोप के ला असता तरी तोंर्
वदलिं असतिं मी त्याला. माझी पररवस्थती साधारण असेल, पण मी
कोणाचिं काही घेईनच कसिं?...’
विचारानिं ी त्याच्िं या र्ोक्यात घणाचे घाि पर्ायला सरुु िात
झाली होती. िवहनी पढु े बोलतच होती,
‘बाहेरच्या ओसरीिर शहाळी अन के ळ्याचिं ा घर् ठे िलाय
िन्सिं. अन पेढेघाटी र्ब्यात लार्ू आहेत रव्याचे. मल
ु ािंसाठी खाऊ
म्हणनू . हे सारिं उचलायला महादल
ू ा पाठितेय बरोबर. गार्ीनिं
सोर्ेल तो तम्ु हाला...’
मृतप्राय मनानिं समु तीबाईनीिं चहा घेतला. िवहनीनिं किंु कू
लािलिं. महादनू िं वपशिी उचलली.
‘चला ताईसाहेब...’
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गार्ीत समु तीबाई गप्पच होत्या. महादच्ू या प्रश्नािंना हो नाही
करत होत्या. पण त्याच
िं िं वचत्त थार्यािर नव्हतचिं .

त्या गार्ीतनू उतरल्या तोच शेजारच्या आजींनी वकल्ली
आणनू वदली.
‘घरी आले गरुु जी, अन मल
ु ानिं ा घेऊन बाहेर गेलेत
कुठे तरी...’त्यािंनी सािंवगतलिं.
मास्तर घरी नसल्याबद्दल कधी नव्हे ते बरिं िाटलिं
समु तीबाईना.
िं नाहीतर त्यािंच्या कुशीत वशरून त्या नक्कीच
कोसळून रर्ल्या असत्या.
‘दोन हजार रुपये मागण्यासाठी गेलो आपण, अन जन्माचा
घाि घेऊन आलो...’
त्यानिं ा िाटत होत.िं
महादनू िं सारिं सामान उचलनू घरात आणनू ठे िल.िं एरिी त्याला
चहा वदल्यावशिाय जाऊ न देणार्या समु तीबाईनािं आज तो के व्हा
गेला हे देवखल कळलिं नाही.
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विमनस्क मनानिं त्या पर्ून रावहल्या. त्यािंच्या मानी मनाची
जखम भळाभळा िहात होती.
बर्याच िेळाने मास्तराच
ु ाच्िं या हसण्याचा आिाज
िं ा अन मल
आला, तशी त्या उठून बसल्या.

‘समु ती, अग वदिे न लािता का बसलीयस? हे बघ आम्ही
काय काय आणलिंय...’
आश्चयाडनिं समु तीबाईनी त्यािंच्या हातातल्या सामानाकर्े
बवघतलिं.

‘अग, पगार झाला समु ती आज. अन मागची बाकीही वमळेल
पढु च्या मवहन्यात...’
मास्तरािंचा चेहरा फ़ुलनू आला होता. पण समु तीबाई काहीच
बोलल्या नाहीत एक िण.
‘तल
ु ा बरिं नाही की काय ग? उन्हाची गेलीस...
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‘नाही हो. जरा र्ोकिं दख
ु त होतिं बघा...’स्ितुः ला सािरत त्या
उठल्या.
‘चला छान झालिं हो. आता काळजी नाही...’त्या उसन्या
अिसानानिं म्हणाल्या.
वपशिी उघर्ून त्यातली घरातली साधी सार्ी नेसािी म्हणनू
त्यािंनी बिंद सोर्ले, अन चवकत होऊन त्या बघतच रावहल्या.

वपशिीत सरु े ख इरकली सार्ी अन पोलक्याचिं कापर् होतिं.
गोंधळून जाऊन त्यािंनी घर्ी उलगर्ली, अन एक पाकीट अन वचठ्ठी
त्यातनू बाहेर पर्ली.
मोत्यासारख्या िळणदार अिरात िवहनीनिं वलवहलिं होत.िं ..
‘िन्स,िं तमु च्या नकळत हा कारभार के ल्याबद्दल रागािू नका.
शाळेतली सारी पररवस्थती ह्ानिं ा कळली आहे. तम्ु ही दोघिं कधीही
आपणहून मदत मागणार नाही हे आम्हाला माहीत आहे. इतक्या
िषाांत तमु ची भाऊबीज रावहलीच आहे. ती देतोय असिं समजा.
तम्ु ही घेणार नाही कदावचत म्हणनू तम्ु हाला न सािंगता हे मी
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वपशिीत ठे िलेय. मळ
ु ीच नाही म्हणू नका. आम्हाला फार िाईट
िाटेल...’

पावकटातनू बाहेर पर्लेल्या पािंच हजारािंच्या नोटािंकर्े बघत
समु तीबाई हमसाहमशी रर्ू लागल्या.
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बेिीज वजाबाकी

एक सफाईदार िळण घेऊन रिीची गार्ी गािाकर्च्या
रस्त्याला लागली. धळ
ु ीचा मोठा लोट उठला अन शेजारी
बसलेल्या नीलीमाचा चेहरे ा चािंगलाच त्रावसक झालेला त्याच्या
नजरे तनू सटु ला नाही. त्याच्या ओठाििं र हलकिंसिं हसू उमटलिं.
समोरच्या आरशातनू तो वतचिं बारीक वनरीिण करू लागला. रस्ता
अगदी शािंत होता. मधनू च एखादी गाय नाहीतर बकरी चरत
असलेली वदसे. तेिढीच काय ती िदडळ. त्यामळ
ु े रमत गमत गार्ी
चालिण्याची चैन तो सहज करू शकत होता. अन त्यामळ
ु ेच की
काय, नीलीमाकर्े वनरखनू बघणिंसद्ध
ु ा त्याला जमत होतिं.

एकसारखे कापलेले के स, नाकात छोटीशी वहरकणी,
कानातले वतच्या नाजक
ू हालचालींबरोबर चमकून जाणारे
वहर्याचेच टॉप्स. गळ्यात अगदी बारीक चेनमधे गिंफ़
ु लेलिं मिंगळसत्रू
अन र्ाव्या हातात फ़क्त घर््याळ. वकती गरम होतिंय या
सबबीखाली कालच खरे दी के लेला स्लीिलेस सलिार कमीज.
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‘काय बघतोयस एिढिं?’
वतच्या िैतागलेल्या आिाजाने तो भानािर आला.
‘तू आता बाकी अगदी एन आर आय शोभतेस हिं नील.ू ’हसनू
त्याने र्ोळे वमचकािले.
‘त्यात काय? आहेच मी.’
वतचा मर्ू आता जरा परत येऊ लागल्याने रिीला हायसिं
िाटल.िं समोरच्या आरशातनू त्याने मागे एक नजर टाकली. राहुल
गाढ झोपला होता. त्याच्या वनरागस चयेकर्े बघनू रिीला एकदम
उत्साह आला. आई, अप्पा, वन सविताला वकती आनिंद होईल
राहुलला बघनू याची कल्पनासद्ध
ु ा त्याला सख
ु ािनू जात होती.
‘तब्बल चार िषाांनी येतोय नाही आपण, नील?ू राहुल दोन
िषाांचा असताना आलो होतो गािी.’
‘हो, अन तो वकती आजारी पर्ला होता या धळ
ु ीनिं अन
सार्यान?िं विसरलास िाटतिं?
वतच्या शब्दातला फ़णकारा त्याला चागिं लाच बोचला. पण
वतचिं बोलणिंही खोटिं नव्हतचिं . दोन िषाांच्या राहुलचा बाळदमा
तेव्हा खपू च उफाळला होता.
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‘असू दे ना नीलीमा आता. मागचिं सारिं विसर. आता तोही
मोठा झालाय वन त्याचा दमाही पार पळालाय. मग कशाला त्या
आठिणी?’
नीलीमा यािर काही बोलणार तोच गािाची हद्द सरू
ु झाली.

गाई, बैलािंच्या गळ्यातल्या घिंटाच्िं या अन त्याच्िं या
हबिं रण्याच्या आिाजानिं राहुलही उठून बसला. आजबू ाजच्ू या
मनोरम दृश्तयाकर्े बघता बघता तो बालजीि एकदम हरखनू गेला.
छोट्या छोट्या गल्ल्याबोळािंतनू िाट काढत गार्ी रिीच्या
घराजिळ येऊन उभी रावहली. एिढ्या िेळात आजबू ाजचू े
शेजारीही बाहेर येऊन बघत होते. लहान मल
ु िंही आश्चयाडनिं गार्ीकर्े
पहात होती.
नीलीमा अन राहुल खाली उतरले तसिं रिीनिं गार्ी बाजल
ू ा
घेऊन पाकड के ली. सगळ्या वखर्क्या बिंद आहेत ना ही खात्री
करूनच तो घराकर्े िळला. सबु ोधनिं, त्याच्या वमत्रानिं
आठिर्ाभरापरु ती त्याची गार्ी अगदी आनिंदानिं देऊ के ली होती.
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दारात सविता हसर्या चेहर्े यानिं उभी होती. चार िषाांनी
आलेल्या भािाच्या कुटुिंबाचिं स्िागत करतानाचा वतचा आनदिं
वतच्या मद्रु िे रून ओसिंर्ून िहात होता. वतघािंिर भाकरतक
ु र्ा
ओिाळून टाकत ती वकिंवचत िाकली. पढु च्याच िणी राहुलला
वमठीत घट् गोळा करून वतनिं गरगर वफ़रिलिं.
‘अग, आता काय लहान आहेस का सिी त?ू ’
‘दादा, अरे वकतीही मोठी झाले तरी तझ्ु यापेिा लहानच की
मी?’
वतच्या वनव्याडज प्रश्नानिं आपल्या र्ोळ्यात पाणी का तरारलिं हे
त्यालाच कळेना.
‘आई अप्पा वदसत नाहीत ते?’वकिंवचत निलानिं त्यानिं प्रश्न
के ला. आपण आल्यािर लहान मल
ु ीसारखी आनिंदनू जाणारी आई
आज समोर का बरिं नाही आली?
‘अरे , ये ना आईच्या खोलीत. हल्ली अवजबातच चालता येत
नाही वतला. अन अप्पा गेलेत अवजतबरोबर शेतािर. तमु ची यायची
िेळ काही नक्की नव्हती ना. बराच िेळ होते घरी. आत्ताच गेलेत.
थािंब गर््याला पाठितेच आहे मी.’
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आईच्या खोलीत आल्यािर त्याला अगदी गदगदनू आलिं. या
चार िषाांमधे वकती उतरली आईची तब्येत.
वतघािंनी िाकून नमस्कार के ला. आईनिं वतघािंनाही थकलेल्या
हातािंनी जिळ घेतलिं. राहुलला बघनू वतच्या चेहर्े यािरच्या
सरु कुत्यासद्ध
ु ा इतक्या प्रसन्न हसल्या की आपण मागच्याच िषी
यायला हििं होतिं ही खिंत रिीला पन्ु हा बोचनू गेली.

‘दादा, िवहनी, या ना. हातपाय धिु नू आधी खाऊन घ्या.’
सविताच्या प्रेमळ हाके निं तो भानािर आला. नीलीमा अजनू ही
तयार होऊन खोलीतनू आली नव्हती. एिढ्या िेळात सवितानिं
राहुलला खायला वदलिं होतिं. टेबलािर सारा गािाकर्चा मेिा
मािंर्ून ती दोघािंची िाट बघत होती. सोबत ओल्या नारळाच्या
िर््या अन गरमागरम पोहे होते.
‘आई नाही खाणार?’
‘अरे , वदलिं नेऊन दादा मी वतला. तू बाथरूममधे होतास
तेव्हाच. "
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कोपरिं टेबलािर टेकून बसलेल्या लहान बवहणीकर्े बघता
बघताच रिीच्या चेहर्े यािर माया दाटून गेली.
लािंबसर्क के सािंची िेणी समोर घेतलेली, कपाळािर
ठसठशीत वटकली लािलेली अन गळ्यात भलिंमोठ्ठिं मिंगळसत्रू
घातलेली सविता म्हणजे नीलीमाचिं अगदी विरुद्ध रूप आहेत्याला िाटलिं.
‘सिी, तू मात्र लग्नानतिं र अगदी बदलली नाहीस ह.िं तश्तशीच
काकूबाई रावहलीस. अन काय ग, अवजतला आिर्तिं का तझु िं हे
रूपर्िं?’वतची चेष्टा करायचा मोह त्याला आिरे ना.
‘न आिर्ायला काय झाल?िं सगळेच काही साहेब नसतात
म्हटलिं तझ्ु यासारखे...’
सवितानिं िार लीलया परतिल्याचिं बघनू तो मोठ्यानिं हसला.
रिी, नीवलमा अन सविताचिं खाणिं उरकत नाही तोच अप्पा
अन अवजत शेतािरून परत आले.
रिी आईच्या उशाशी बसला होता. अवजत चटकन त्याच्या
पायाशी िाकला.
‘अरे अरे हे काय?’रिीला विलिण सिंकोच िाटला.
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‘िा, असिं कसिं? तम्ु ही सविताचे मोठे भाऊ म्हणजे मलाही
मानानिं मोठे नाही का?’
अवजतच्या वदलखल
ु ास हसण्यानिं रिी एकदम मोकळा झाला.
चार िषाांपिू ी सविताच्या लग्नात काय ती भेट झाली होती. त्यानिंतर
आज प्रथमच असे फ़ुरसतीने भेटत होते दोघ.िं त्यािंच्या गप्पा सरू
ु
झाल्या अन बघता बघता िेळ कसा गेला ते कळलेच नाही
कोणाला.

अवजत शहरातल्या एका चागिं ल्या के वमकल किंपनीमधे नोकरी
करत होता. रोज बसने अधाड तास जाणे अन अधाड तास येणे तो
करत असे. शनीिार रवििारी अप्पािंबरोबर शेतात जाऊन गर््यािंिर
नजर ठे िीत असे. ते दोन वदिस आईचे औषध आणणे, शेतासाठी
वबयाणे आणनू देणे, घराच्या दरुु स्तीची काही कामे असल्यास
देखरे खीखाली करून घेणे हे सारे तो करत असे.
रिीशी बोलता बोलताच अवजत एकदम उठला.’आईच्या
िं
औषधाची िेळ झालीय’असे पटु पटु त तो कपाटाशी गेला. नीट
कपात औषध ओतनू स्ितुःच्या हाताने त्याने आईला पाजलिं अन
परत येऊन गप्पा मारू लागला.
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त्याच्या अकृ वत्रम िागण्याने रिीला एकदम गवहिरल्यासारखिं
झाल.िं ज्या गोष्टी मल
ु ाने करायच्या त्या जािई करतोय, अन तेही
अगदी आनिंदानिं. त्याला िाटलिं.
बरिं पैशाच्या मोहानिंही तो काही करत असेल म्हणाििं तर तेही
नव्हत.िं गािाकर्च्या त्या घराची वकिंमत देखील फारशी येणार
नव्हती. शेताचा तक
ु र्ाही फार मोठा नव्हताच. त्या मानाने अवजतचे
आईिर्ील लहानपणीच गेल्यानिं त्याच
िं िं शहरातलिं घर वन एक दक
ु ान
यािर त्याचाच हक्क होता. तो सहज सविताबरोबर शहरात जाऊन
राहू शकत होता. अशा पररवस्थतीत गािात राहून साससू ासर्यािंची
सेिा करणार्या अवजतबद्दल त्याच्या मनात प्रेमाबरोबर आदरही
दाटून आला.
सविताची हाक ऐकून दोघेही जेिायला उठले.

गरम ज्िारीच्या भाकरी, चटणी, भरली िागिं ी, झणु का, अन
रिीला अवतशय आिर्णारी शेियािंची खीर असा बेत होता. ताट
बघनू च पोट तर्ु ु िंब भरल्यासारखिं िाटलिं त्याला. अगदी मनापासनू
जेिला तो. जेिणाच्या आधी आईचिं ताट सवितानिं खोलीत नेऊन
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वदलिं अन जेिणातनू उठून अवजतनिं खोलीत जाऊन लि वदलेलिं
त्यानिं बवघतलच
िं .

जेिणिं झाल्यािर िेळ आणखीच भराभर गेला. अमेररके तनू
आणलेल्या िस्तू ज्याच्या त्याला वदल्यािर सारे गप्पा मारत बसले.
तोच अवजत एक कागद घेऊन आला.
‘रिीदादा, हा वहशोब नजरे खालनू घालाल का जरा?’
‘काय आहे हे?’त्यानिं निलानिं पृच्छा के ली.
‘गेले चार िषां तम्ु ही आलाच नाहीत. त्या चार िषाडतल्या
शेताच्या उत्पन्नातला तमु चा िाटा आहे हा. तमु च्या खात्यािर
जमा के लाय मी िेळच्या िेळी. आता वहशोब बघनू घ्या म्हणजे
झालिं.’
नीवलमा अिाक झालीच, पण रिीला काय बोलाििं हे
सचु ेचना.
इतक्या वनस्िाथीपणानिं अन वजव्हाळ्यानिं कोणी िागू शकतिं हे
बघनू दोघािंनाही चािंगलाच धक्का बसला होता.
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बरीच रात्र झाली होती. रिीची झोप मात्र पार पळाली होती.
वखर्कीतनू येणारा रातराणीचा गधिं ही त्याला पिू ीसारखा सख
ु ाित
नव्हता. शेजारी नीवलमा गाढ झोपी गेली होती. वतची झोप चाळिू
नये म्हणनू त्याने हलके च कूस बदलली.
‘खरिंच, नसु ता नािाचाच मल
ु गा आहोत आपण. गेल्या काही
िषाडत काय के लिंय आपण आई अप्पािंसाठी?नसु ते मधनू मधनू पैसे
पाठिनू कतडव्य के ल्याचिं समाधान वमळित आलो. खरी सेिा
त्यािंची अवजत अन सविता करताहेत. अन तेही अगदी
हसतमख
ु ानिं.’
‘अमेररके त लठ्ठ पगाराची नोकरी अन दर मवहन्याला िाढत
जाणारी वशल्लक यापवलकर्े काय वमळिलिंय आपण आयष्ट्ु यात?
वतथे वशकत असतानाच नीवलमाच्या प्रेमात पर्लो. ती वतथेच
िाढलेली. वतचे सारे सस्िं कार देशी, परदेशी असे सरवमसळ. पण
आई अप्पािंनी आपल्या लग्नाला आनिंदाने होकार वदला. वतला इथे
फारसिं आिर्त नाही यात वतचाही वबचारीचा काय दोष? वतचे या
मातीशी बधिं जळ
ु णार तरी कसे? जन्मापासनू ती कधी इथे रावहलीच
नाही. ती मराठी उत्तम बोलते याचिं श्रेय वतच्या आईचिं. पण
त्यापवलकर्े वतला भारताबद्दल आस्था नाही. नाही म्हणायला आई
अप्पा आपल्या लग्नानिंतर दोन मवहने राहून गेले तेव्हा वतनिं अगदी
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मन लािनू सारिं के लिं त्यािंचिं. तशी स्िभािानिं चािंगली आहे ती. पण
इथे कायमचिं येण्याचा विचार ती स्िप्नातही करू शकणार नाही.’

विचार असह् झाले तसा तो उठून बाहेर बागेत आला. वटपरू
चादिं णिं पर्लिं होत.िं रातराणीचा सगु धिं िातािरणात दरिळला होता.
पण हे सारिं िातािरणही त्याचिं तप्त मन शािंत करू शकलिं नाही. तो
खोलीत जायला िळणार तोच अवजतचा आिाज त्याच्या कानी
आला,
‘या ना दादा. बसा. झोप येत नाही का?’
त्याच्या आिाजातल्या मादडिानिं स्ितला नकळतच तो
झोपाळ्याकर्े गेला.
‘तमु चा चेहरा इतका ओढलेला का वदसतोय? बरिं नाही का
िाटत?’
कुणासमोर मन मोकळिं करण्याचा रिीचा स्िभाि नव्हता. पण
अवजतच्या गोर् अन आजडिी स्िभािाकर्े तो आपोआपच
ओढल्या गेला. आपली सारी व्यथा त्याने हळूहळू अवजतसमोर
उघर्ी के ली. मनाची होणारी ओढाताण, आईअप्पािंची काळजी
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अन इतक्या िषाांचिं सस्ु थावपत आयष्ट्ु य सोर्ून येण्याची असमथडता.
सारिं सारिं बोलनू टाकलिं त्याने.
त्याचिं बोलणिं अवजत अगदी मन लािनू ऐकत होता.
मनातलिं सारिं बोलनू टाकल्यािर रिी एकदम शािंत बसला. एक
दीघड श्वास घेऊन त्यानिं अवजतच्या चेहर्यािर नजर वखळिली. अन
अचानक त्याला िाटलिं,’हा काय िेर्ेपणा करून बसलो आपण?
अवजतची अन आपली ओळखही फार जनु ी नाही. आपल्या
कुटुिंबात तो सामील झाल्यालाही फार काळ लोटला नाहीय. अशात
मनाच्या एका दबु ळ्या िणी सारिंकाही त्याला सागिं नू बसलो
आपण. त्याचिं काय मत होईल आपल्याबद्दल आता? अन तो
ियानिंही फार मोठा नाहीय. काय सल्ला देऊ शकणार तो
आपल्याला? छे , चक
ु लिंच आपलिं.’

जणू त्याच्या मनातले विचार ओळखल्यासारखा अवजत
हलके च हसला.
‘रविदादा, खरिंतर मी ियानिं एखाद िषाडनिं लहानच आहे
तमु च्यापेिा. पण मला िाटतिं ते सािंगतो तम्ु हाला. मी आल्यापासनू
बघतोय, तम्ु ही इथे आलाहात खरे , पण सतत आई अप्पाच्िं या
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काळजीत, अन एक अपराधीपणाचिं ओझिं बाळगनू असल्यासारखेच िािरता आहात. तमु चिं सारिं आयष्ट्ु य वतकर्े अगदी नीट
सेटल झालिंय. नोकरी, घर, अन इतर भौवतक सख
ु ाच्या िस्तू जाऊ
द्या एखादे िेळी, पण तमु चिं सिाडत महत्िाचिं माणसू , म्हणजे
नीवलमाताई. अन त्या तर वतथल्या मातीत इतक्या घट् रुजल्या
आहेत, की तमु च्या कोणत्याही वनणडयाचा पररणाम त्यािंच्यािर अन
राहुलिर आधी होणार आहे.
‘मला जे काही तम्ु ही आत्ता सािंवगतलिंत, अन घरातही
सविताच्या अन आईअप्पािंच्या बोलण्यातनू जे काही कळलिंय चार
िषाडत, त्यािरून िाटतिं की इथे येऊन इथल्या मातीत पाय रोिणिं हे
त्यािंना फार फार कठीण होणार आहे. अशा पररवस्थतीत त्यािंना असिं
करायला भाग पार्णिं, हा अन्यायच नाही का एकापरीनिं? अन हा
अपराधीपणा तम्ु ही सिडप्रथम मनातनू काढून टाका की मला अन
सविताला आई अप्पािंचिं कराििं लागतय. आम्ही त्यािंचे कोणीच
नाही का? अन मनापासनू सािंगतो तम्ु हाला, माझे आईबाबा मी फार
लहान असतानाच गेलेत. त्यािंचिं काहीच मी करू शकलो नाही.
तेव्हा सविताच्या आईबाबाचिं िं करण्याचिं भाग्य मला लाभतयिं हे
माझिं मोठिं सदु िै च समजतोय मी.’
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भािनािेग अनािर होऊन अवजतनिं र्ोळे पसु ले अन िणभर
तो थाबिं ला.
‘तेव्हा मनािर कुठलिंही दर्पण न येऊ देता इथलिं चार
वदिसािंचिं िास्तव्य सख
ु ाचिं होऊ द्या दादा तम्ु ही. वतकर्े गेल्यािर
त्याचिं ी काळजी िाटणिं साहवजकच आहे. पण आपला धाकटा भाऊ
भारतात आहे असिं समजनू वनवश्चिंत राहा तम्ु ही.’
रिीनिं अवजतकर्े एकदा बवघतलिं, अन त्याला घट् वमठी
मारली.

थोर्ा िेळ गप्पा मारून तो झोपायला गेला तेव्हा अथिं रुणािर
पर्ल्यापर्ल्या त्याला गाढ झोप लागली.
सकाळी बर्याच उवशरा रिी जागा झाला. स्िैपाकघरातनू
सविता अन नीवलमाचे हळूहळू बोलण्याचे आिाज येत होते.
आल्याच्या चहाचा अन वनरशा दधु ाचा िास हिेत दरिळत होता.
आळोखेवपळोखे देत रिी स्िैपाकघरात आला. सविता अन
नीवलमा नाश्तत्याच्या टेबलािर बसनू एकमेकींशी काहीतरी बोलत
होत्या. समोरच आईचा दावगन्यािंचा र्बा उघर्ा पर्ला होता.
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‘काय चाललिंय नणिंदाभािजयािंचिं खलबत?’
‘दादा, अरे आईनिं वतचे सगळे दावगने काढून वदलेत. मी
िवहनीला सािंगतेय की त्यातले हिे ते वतने घ्यािेत.’
रिीनिं नीलीमाच्या चेहर्े याकर्े बवघतलिं. वतच्या मनातले भाि
त्याला कळले नाहीत. वतची काय प्रवतविया होईल याचा अन्दाज
त्याला करता येईना. जन्ु या पद्धतीचे दावगने वतला वकतपत
आिर्तील, त्याला शक
िं ाच होती.
नीलीमा वकिंवचतशी हसली. दावगन्यािंचा र्बा वतनिं एका हातानिं
जिळ ओढला. जन्ु या पद्धतीचे असले तरी चािंगले िजनी, उत्तम
सोन्याचे दावगने होते ते. त्यातली पेशिाई धाटणीची नथ अन ठुशी
वतनिं उचलली.
‘सविता, हे दोन दावगने फ़क्त ठे ितेय मी. बाकी सारिं तझु चिं
आहे ग. माहेरकर्ून तल
ु ा भेट समज.’
‘अन एक गोष्ट मला आज सािंगािीशी िाटतेय. रिीला ना
विचारताच मी हा वनणडय घेतलाय. पण मला खात्री आहे की
त्यालाही तो आिर्ेल. आता यापढु े दर िषी वदिाळीत आम्ही
भारतात नक्की येऊ. यापढु ची प्रत्येक वदिाळी आपली एकत्रच
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असणार आहे. माझ्या राहुलला त्याच्या माणसािंमधे दरिषी यायला
वमळायलाच हि.िं ’
भरून आलेल्या र्ोळ्यािंनी सवितानिं नीवलमाकर्े बवघतलिं.
‘दादा, िवहनी, तसिंही या िषाडअखेर याििं लागणारच आहे
तम्ु हाला.’
‘म्हणजे?’
रिीला काहीच कळेना.
तोच बागेत काम करत असलेला अवजत हातात भलीमोठी
फ़ुलािंची करिंर्ी घेऊन आत आला. त्याच्या दसु र्या हातात नक
ु ताच
तोर्लेले टपोरे आिळे होते. ते त्यानिं सवितासमोर ठे िले. ते बघनू
नीवलमा हलके च हसली. अन रिीला सारा उलगर्ा झाला.’
‘अग लबार्े, असिं आहे होय? अन पत्ता नाही लागू वदलास
आल्यापासनू ?’
लाजलेली सविता पटकन नीलीमाच्या कुशीत वशरली.
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परतीच्या रस्त्यािर रिीचिं मन अगदी उल्हवसत होतिं.
आयष्ट्ु यातली सारी गवणतिं सटु ल्यासारखिं िाटत होतिं त्याला.
कुठल्याच बेरजा िजाबाक्यािंचे विचार करायची गरज नव्हती
आता.
शेजारी बसलेल्या नीलीमाचा हात हातात घेऊन प्रेमभरानिं
त्यानिं हलके च दाबला. अन वशळेिर त्याची आिर्ती धनू िाजित
तो गार्ी चालिू लागला.
िरचिं वनरभ्र आभाळ अगदी त्याच्या किेत आलिं होतिं.
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चाांदणवेल

बगिं ल्याचिं फाटक लािनू घेत सधु ीर आत िळला. सभोिताली
फुललेल्या बागेचिं नेहमीसारखिंच मनातल्या मनात कौतक
ु करत,
बहरलेल्या फुलािंचा गधिं छातीत भरून घेत तो मागच्या अिंगणात
आला.
नेहमीचिंच दृश्तय होतिं वतथे. वहरिळीिर मािंर्लेल्या दोन खच्ु याड
वन टेबलािर ठे िलेला मोगर्याचा भरगच्च गजरा... हिेिर तरिंगत
येणारा उदबत्तीचा प्रसन्न सगु धिं वन या सगळ्याििं र कळस चढिणारा
सरािंचा खर्ा आिाज... पजू ेची स्तोत्रिं म्हणणारा...
‘आिाजही वकती सरु े ख आहे सरािंचा...’
सधु ीरच्या मनात आलिं. देिघरात न जाताच त्याच्या
र्ोळ्यािंसमोर जािंभळा कद नेसलेली, उिंच, गोरीपान वन ियानसु ार
वकिंवचत झक
ु लेली अशी सराचिं ी मतू ी आली. त्याच्याही नकळत तो
सरािंच्या पजू ेशी तल्लीन झाला. वकतीतरी िेळ सरािंच्या गोर्
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आिाजाशी वन सगळ्या िातािरणाच्या पावित्र्याशी अगदी एकरूप
होऊन गेला.
‘आलास सधु ीर? अरे आज उशीर झाला तल
ु ा थोर्ा...’
आईच्या
िं वस्नग्ध आिाजानिं त्याची भािसमाधी उतरली.
हातात िाफाळणार्या चहाचा कप वन खाण्याची बशी घेऊन त्या
सािकाश येत होत्या.
तत्परतेनिं पढु े होऊन त्यानिं त्यािंच्या हातातलिं खायचिं घेऊन
टेबलािर ठे िलिं.
आतनू आता मिंत्रपष्ट्ु पािंजलीचे स्िर लहरत येत होते.
‘चल घे लिकर... थिंर् होईल बरिं.’त्याला बजािनू त्या परत
आत गेल्या.
साजक
ु तपु ाचा वशरा वन घरचिं गोर् वलिंबाचिं लोणचिं बवघतलिं
वन काल रात्री आपण नीट जेिलोच नाहीय याची जाणीि झाली
सधु ीरला...
भराभर खाणिं सिंपिनू त्यानिं चहाचा कप तोंर्ाला लािला. तोच
पािंढराशभ्रु झब्बा पायजमा घातलेले सर हातात बासरी घेऊन
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आलेच. गर्बर्ीनिं कप वन खाण्याची बशी सधु ीर आत ठे िनू
आला. सराच्िं या पािलानिं ा स्पशड करून, अदबीनिं मान झक
ु िनू ,
वपशिीतनू आपली बासरी काढून त्यािंच्या समोर बसला.

अन मग रोजच्यासारखीच स्िरािंची मैफल रिंगली. पढु चा एक
दीर् तास आपण कुठे आहोत, भोिताली काय चाललिं आहे याचिं
भान विसरल्या गेल.िं सराच्िं या बासरीतनू वझरपणारे ते स्िगीय सरू वन
ते आत्मसात करायची वजिापार् धर्पर् करणारा सधु ीर... जणू या
जगात त्या गरुु वशष्ट्याच्िं या नात्याखेरीज काही नव्हतिंच. इतकिं देखणिं,
इतकिं हळुिार सगिं ीत वन त्यात न्हाऊन वनघणार्या दोन वजिाचिं िं ते
अिैत...
सरािंनी बासरी नीट पसु नू खाली ठे िली तसा सधु ीर या जगात
आला. थोर्ा िेळ त्याला बोलणिंही सचु ेना.
खरिंच, त्या शारिंगधरानिं उगाच नाही हे िाद्य वनिर्लिं सगळ्या
गोपींिर भल
ू टाकायला... हे मखमली सरू मनात विरघळल्यािर वन
त्यातली आतडता मनाच्या गाभार्यापयांत वभर्ल्यािर गोपीच
काय... सारिं गोकुळच िेर्ािनू जात असलिं तर निल नाही...
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‘छान... छान िाजिलिंस आज सधु ीर...’
सर म्हणाले तसा तो भानािर आला. सरािंना पन्ु हा नमस्कार
करून खचु ीत सािरून बसला.
‘तझ्ु या त्या नोकरीच्या मल
ु ाखतीचिं काय झालिं रे ... ?"
‘उद्या आहे सर... अकरा िाजता...’
‘मग उद्या हििंतर वशकिणी बिंद ठे ियू ा...’
‘नाही नाही सर... बासरीत खिंर् नको पर्ायला... इकर्े येऊन
मग जाईन मी...’
त्याचिं घाईघाईनिं वदलेल्या उत्तरानिं सर हसले.
‘बरिं बरिं... ये मग उद्या.’
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हातातली बासरीची वपशिी छातीशी घट् धरत तो जायला
उठला. आत जाणार्या सराच्िं या आकृ तीकर्े र्ोळे भरून बघत...
बसस्टॉप िर बसची िाट बघत उभ्या असलेल्या सधु ीरच्या
मनात चार िषाडतला स्मृतीगधिं दरिळत होता.
गेली चार िषां सराक
िं र्े तो वशकत होता. पण त्याचे वन सराच्िं या
कुटुिंबाचे भािबिंध अगदी िेगळ्याच पातळीिर जळ
ु ले होते.

आईिवर्लािंविना िाढलेला सधु ीर... नातेिाईकािंकर्े राहून
कसिंबसिं वशिण पणू ड करत शेिटी ग्रॅज्यएु ट झाला होता. त्याचे
िर्ील उत्तम बासरी िाजित. लहानपणी िवर्लाच्िं या हाताखाली
वशकत होता तो... पण आईिर्ील गेले अन त्याची बासरी मक
ु ीच
झाली. अकरािी ला असतानाच वमत्राबरोबर कुठल्याशा घरगतु ी
मैवफलीत सराच
िं ी बासरी ऐकली होती त्यान.िं वन झपाटूनच गेला
होता तो पार. त्या सरु ािंचा वन सरािंचा पाठपरु ािाच के ला होता त्यानिं
मग सतत. सर कुठे वन आपण कुठे याचा विचारही वशिला नव्हता
तेव्हा त्याच्या मनाला. आधी सरािंनी टाळाटाळ के ली होती... पण
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सधु ीरची वशकण्याची ददु म्ड य इच्छा वन सिंगीताची जाण या दोन्ही
गोष्टींनी सरानिं ाही त्याला विद्यादान द्यायला भाग पार्लिं होत.िं

अन या चार िषाडत नसु ती बासरीच नव्हे तर इतरही अनेक
गोष्टी वशकत होता तो सरािंकर्ून...
बासरीिादनाच्या िेत्रात सराच
िं िं नाि फार आदरानिं घेतल्या
जात असे. घरची गर्गजिं श्रीमिंती असनू ही तो लक्ष्मीपत्रु
सरस्ितीच्या साधनेत अगदी लीन होता. त्यािंच्या मैवफली मात्र
अगदी वनिर्क वठकाणी असत. पैसा कमािणिं हा उद्देश कधीच
नव्हता त्यािंचा. त्यामळ
ु े त्यािंच्या कलेला एक आगळिंच सौंदयड
होतिं... ऐकणारा अगदी पार भािविभोर होऊन जाई त्यािंच्या
िादनानिं...
अशा या अवितीय वशिकाचिं मागडदशडन लाभल्याबद्दल सधु ीर
मनातल्या मनात देिाचे िारिंिार आभार मानत असे.
सरािंच्या पत्नी... त्यािंनाही तो आईच म्हणायचा... आई
सिंवधिातानिं हैराण असायच्या. पण रोज सकाळी सधु ीरसाठी नाश्तता
ठे िायला त्या या चार िषाडत कधीही विसरल्या नव्हत्या. सधु ीर
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दरू च्या नातेिाईकाक
िं र्े राहतो... पर्ेल ते कष्ट करून वशिण वन
बासरी या दोन्ही आघार््यािंिर वजिापार् झगर्तो आहे याची परु े परू
जाणीि त्यािंना होती.
सरािंची दोन्ही मल
ु िं परदेशीच स्थावयक झाल्यानिं मोठ्या
बिंगल्यात दोघे एकटेच असत. तेव्हा दर दोन वदिसािंआर्
सध्िं याकाळी येऊन तो त्याच
िं िं हिनिं को पाहत असे, औषधिं वन भाजी
आणनू देत असे. तेव्हाही सधु ीर वकतीही सिंकोचला तरी भाजीपोळी
खाल्ल्यावशिाय आई त्याला जाऊ देत नसत. स्िैपाक करणार्या
ित्सलाबाई तर गमतीनिं सधु ीरला सराचिं ा वतसरा मल
ु गाच
म्हणायच्या.

सरािंच्या ओळखीनिंच एका वठकाणी कारकुनाच्या नोकरीची
सिंधी आली होती. कमी पगाराची का होईना... नोकरी वमळाली की
एक छोटीशी खोली भार््यानिं घ्यायची वन नोकरीचा िेळ िगळता
सारा वदिस बासरीिादनात वन साधनेत घालिायचा हे स्िप्न
के व्हाचिं मनात बाळगलिं होतिं सधु ीरनिं...
‘सगिं ीत म्हणजे चािंदण्याची िेल असते बघ सधु ीर... उिंचच
उिंच... आभाळाला वभर्णारी.
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या िेलीच्या पायथ्याशी बसनू अविरत साधना करािी लागते.
पण एकदा का या तपश्चयेला फळ आलिं की ही िेल अगदी
लवर्िाळ होऊन झक
ु ते खाली... वन मग त्या टपटपणार्या
चािंदण्यािंच्या िषाडिात अगदी न्हाऊन वनघतो आपण...’
सरािंनी त्याला एकदा बोलता बोलता सािंवगतलिं होतिं.
‘ही चािंदणिेल प्रसन्न होईल तेव्हा होईल... पण सध्या सरािंच्या
वन आईच्या
िं मायेच्या िषाडिात अगदी मनसोक्त न्हाऊन वनघतोय
आपण...’
हे असे कृ तज्ञतेचे विचार नेहमीच सधु ीरच्या मनात येत असत.

दसु र्या वदिशी मल
ु ाखत झाल्याबरोबरच नेमणक
ु ीचिं पत्र हाती
पर्लिं वन अपेिेपेिा थोर्ा जास्तच पगारही ठरला तसा आनिंदानिं
िेर्ािनू च गेला सधु ीर. घाईघाईनिं सरािंचे आिर्ते किंदी पेढे खरे दी
करून तो बगिं ल्यािर गेला.
पण आजचिं िातािरण थोर्िं िेगळिंच िाटलिं त्याला.
नेहमीप्रमाणे’आलास सधु ीर... जेिायचिं झालचिं आहे ह’िं असिं
225

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

म्हणणार्या आईच्या
िं आिाजात रोजचा उत्फुल्लपणा नव्हता.
विचारात गढलेले सर झोपाळ्यािर बसनू होते. नेहमी त्याच्िं या
झोपाळ्याची करकरही कशी आश्वासक, प्रेमळ िाटायची
सधु ीरला. पण आज तो आिाजही थोर्ा विवचत्रच िाटला त्याला.
पेढे देऊन तो दोघाच्िं याही पाया पर्ला... तशी सरािंनी त्याला
आपल्यामागोमाग वदिाणखान्यात यायची खणू के ली. मनाशी
आश्चयड करीतच तो त्यािंच्याबरोबर गेला. सर कोचािर बसले तसा
अदबीनिं कोपर्यातल्या खचु ीत बसला.
‘मल
ु ाचिं पत्र आलिंय अमेररके हून... आम्ही दोघािंनी आता इथे
एकटिं राहू नये... वतकर्ेच कायमचिं याििं असिं िाटतयिं दोघानिं ाही...’
मोठ्या प्रयासानिं दोरीला धरून आभाळात उिंच उिंच चढाििं वन
ती दोरीच कुणीतरी वनदडयपणे घाि घालनू तोर्ून टाकािी तसिं झालिं
सधु ीरला...
हे काय घर्तिंय?् आज वकती आनिंदी होतो आपण... इतक्या
िषाांचिं असहाय, परािलिंबी वजणिं आज झटकून टाकल्या गेलिं,
आपण आपल्या पायाििं र उभे झालो, मक्त
ु पक्ष्यासारखिं आभाळात
विहरायचिं स्िप्न अखेर साकार झालिं... वन या सगळ्या गोष्टींचा
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वशल्पकार... आपला आधारिर् आपल्या आयष्ट्ु यातनू दरू
होणार?’
‘वन आपल्या बासरीचिं काय होणार पन्ु हा? वतच्या नवशबी परत
मक
ु े पणच वलवहलेलिं आहे की काय?...’
विजेच्या लोळासारखे हे सारे तप्त विचार सधु ीरच्या मनाला
जाळत, रखरखीत करत जात होते.
वकती भरभरून वशकिलिं या चार िषाडत सरािंनी... अन या
अन्नपणू ेनिंही वकती जीि लािला आपल्याला... या काळात
आईबाबाचिं ी असलेली पसु टशी आठिणही कधी र्ोकािनू गेली
नाही इतकिं प्रेम के लिं या उभयतािंनी... वन आता आपण पन्ु हा एकटेच
राहणार...’
सरािंच्या बोलण्यानिं सधु ीरची तिंद्री भगिं ली.
‘फार कठीण िाटतिंय रे सधु ीर... या बिंगल्यात, या शहरात सारिं
आयष्ट्ु य गेलिं आम्हा दोघाचिं .िं .. आता सध्िं यासमयी परका देश, परकी
जागा... कसे रुजणार आम्ही वतथे? पार एकटेपणा जाणिेल
आम्हाला. वन इथले सारे बिंध, सार्या आठिणी...’
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‘िय झालिं असलिं तरी इथे बरिंच काही करायचिं होतिं रे मला...
अजनू तल
ु ाही खपू वशकिायचयिं ... तझ्ु या मैवफलीला हजर
राहायचिंय...’
बोलता बोलता सर थािंबले. सधु ीरच्या र्ोळ्यातल्या पाण्याला
त्याच्िं या स्िरातली िेदना जाणिली वन मोत्यािंची एक लर्
त्याच्याही पापण्यानिं ा न जमु ानता खाली वनसटली.
आई मात्र शातिं होत्या. नेहमीचा त्याचिं ा बोलके पणा सराक
िं र्े
आला होता जण.ू ..
सधु ीरला आता मात्र वतथे थाबिं िेनाच. पेढ्याचिं ा र्बा तसाच
टेबलािर ठे िनू तो उठला वन सरळ बाहेर पर्ला.
पाय नेतील वतथे भरकटत जात होता तो. र्ोक्यातलिं विचारािंचिं
काहूर काही शािंत व्हायचिं नाि घेत नव्हतिं.

रात्री बराच िेळ तो जागाच होता. मग मात्र त्याच्या
वििेकबद्ध
ु ीनिंच त्याला भानािर आणलिं.
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‘तसा विचार के ला तर सरानिं ी वन आईनीिं मल
ु ािंकर्े जाणचिं
ठीक नाही का? आपण जाणनू बजु नू परके . त्याचिं िं रक्ताचिं नात.िं ..
त्यातनू आयष्ट्ु याच्या सिंध्याकाळी मल
ु ा नातििंर्ािंमधेच रमायला
हििंय त्यािंनी. आपल्या स्िाथाडसाठी त्यािंनी इथे एकटिं कशाला
रहायला हििं? आपणच समजािायला हििं त्यािंना उद्या... म्हणजे
हसत हसत, प्रसन्न मनानिं जातील ते परदेशात. आपलिं बासरीिादन
काय... होईलच कसतिं री. सरानिं ी या चार िषाडत भरभरून वदलयिं
आपल्याला... त्या ठे िीच्या आधारािर सरू
ु ठे िू आपण आपली
साधना...’
‘अन आत्ता सरािंना न आईनािं जाििंसिं िाटत नाहीय ते उभा जन्म
इथे घालिलाय म्हणनू ... पण मल
ु ािंच्या सोबतीत राहायला लागले
की आपोआपच आनिंदी होतील ते...’
हे वन असे वकत्येक विचार-त्याच्या उदास मनाला उसनी का
होईना उभारी द्यायला लागले तसा दोन वदिसािंनी सधु ीर
आपणहूनच बिंगल्यािर गेला.
‘ये सधु ीर, बरिं नव्हतिं का रे ?’आईनीिं विचारलिं खरिं... पण
त्याच्िं या र्ोळ्यात सारिं काही जाणल्याचे भाि होते.
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त्यावदिशीची वशकिणी सपिं ल्यािर सरािंनी त्याला मद्दु ाम
बसिनू घेतल.िं
‘सधु ीर, आम्ही जायचिं नक्की करतोय, पण सहा मवहन्यानिं ी.
या सहा मवहन्यात तू सिंध्याकाळी पण यायचिंस. सिंगीताच्या
उपासनेला वकतीही िेळ वदला तरी अपरु ाच... पण या सहा
मवहन्यात मी जमेल ते... जमेल तसिं माझ्याकर्चिं जास्तीत जास्त
तल
ु ा द्यायचा प्रयत्न करीन. येशील ना?’
‘जरूर येईन सर, पण माझ्याकरता... म्हणजे माझ्यासाठी तम्ु ही
वतकर्े जाणिं लािंबिू नका... मी काय...’
त्याचिं बोलणिं सरािंनी अध्याडिरच थािंबिलिं.
‘नाही रे , तसेही सहा मवहने लागतीलच इथली सारी
आिरासािर करायला... इतका मोठा व्याप आहे. तर तू येत जा.
अन हो, रात्रीचिं जेिणही इथेच बरिं का...’
अन त्या वदिशीपासनू सधु ीरचिं बासरीिादन पन्ु हा जोमानिं सरू
ु
झालिं. जणू स्ितुःजिळचिं सोनिं लटु ू न देत होते सर त्याला... वन तोही
आिेगानिं ते दान पदरात पार्ून घेत होता. ते सहा मवहने सुधीरसाठी
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स्िगीय आनिंदाचे होते. अनपु म आमोदाच्या लाटािंिर विहरत होता
तो. वकती वशकू वन वकती नाही असिं होऊन जायचिं त्याला...
सोबत रात्रीच्या जेिणानतिं र वहरिळीिर रिंगणार्या त्या
वतघािंच्या गप्पा... त्यात बर्याच घरगतु ी गोष्टीही सािंगायचे सर वन
आई त्याला...
यथािकाश बिंगलाही विकल्या गेला. निीन मालकाला ताबा
मात्र सहा मवहन्यानिं ीच द्यायचिं ठरलिं होत.िं

सरािंना परदेशी जायला पिंधरा वदिस उरले तशी दोन्ही मुलिंही
आली. नातिर्िं ाच्िं या वकलवबलीनिं बगिं ला गजबजनू गेला. आता सर
सधु ीरला देिघराचिं दार आतनू बिंद करून वतथे वशकिीत. त्याच्या
वशकिणीत खिंर् पर्ू न द्यायची परु े परू काळजी आई वन ते घेत
असत.
अन एक वदिस सधु ीर बगिं ल्याहून रात्री येत नाही तोच शेजारी
फोनिर वनरोप आला की लगेच बोलािलिंय. त्यावदिशी आईची
िं
तब्येत थोर्ी बरी नव्हती. सदी खोकला जास्त झाल्यानिं ताप
िाढला वन न्यमु ोवनयाची सरुु िात िाटतेय तेव्हा कदावचत
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दिाखान्यात दाखल कराििं लागेल असिं र्ॉक्टराांनी सािंवगतलिं
होतचिं . तेव्हा धािपळ करत सधु ीर बगिं ल्यािर पोचला.
फाटक उघर्तानाच त्याला शेजार पाजारचे लोक जमू
लागलेले वदसले तसिं त्याचिं मन चरकलिं. नेहमी समोर येणार्या
आईही व्हरािंर््यात वदसल्या नाहीत तसिं अशभु ाच्या कल्पनेनिं त्याचिं
काळीज थार् थार् उर्ू लागल.िं ..
पण वदिाणखान्यात येताच त्याला वदसला सराचिं ा वनष्ट्प्राण
देह. अगदी शािंत झोपल्यासारखा. जणू तासा दीर् तासािंपिू ी त्याला
वनरोप देतानाचिं हसू चेहर्यािर कायम होतिं. अशी’अखेरची
आिरासािर’ करून सर अनपेवितपणे दरू देशी वनघनू गेले होते.
कधीही परत न येण्यासाठी.
भोितालचे लोक’मेजर हाटड अटॅक... र्ॉक्टरला आणायची
सिंधीच वमळाली नाही’िगैरे बोलत होते. त्यात सधु ीरला काही रस
नव्हता. त्याचिं भािविश्व कायमचिं उध्िस्त झालिं होत.िं ते कशानिं
याला त्याच्या लेखी अथडच नव्हता.
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नतिं रचे दहा बारा वदिस सधु ीर एखाद्या िाईट स्िप्नासारखचिं
आयष्ट्ु य जगला. आईचिं िं सात्िं िन करायला त्याच्यापाशी शब्द
नव्हतेच. मनािर दगर् ठे िनू तो रोज बिंगल्यािर येत असे. त्या
िास्ततू ल्या सरािंच्या आठिणी, त्यािंच्याबरोबर घालिलेले ने सोनेरी
िण सारिंकाही त्याच्या मनािर चरे उमटित होतिं आता. बासरी तर
फर्ताळाच्या एका खणात पर्ून होती. वतला हातही लािािासा
िाटत नव्हता त्याला.
आई वन मल
ु िं वनघायच्या दोन वदिस आधी सधु ीरला एका
दपु ारी ऑवफसमधे फोन आला तसा मनाशी निल करतच तो
बिंगल्यािर गेला.
सरािंनी त्यािंच्या मृत्यपु त्रात त्याच्यासाठी काहीतरी ठे िलिंय असिं
मोठा मल
ु गा म्हणाला तसा सधु ीर आश्चयडचवकतच झाला. मल
ु ा
सनु ाच्िं या चेहर्यािर कुतहू ल होत.िं एकट्या आई मात्र सारिंकाही
माहीत असल्यासारख्या... चेहर्यािरच्या िेदनेतनू ही वकिंवचत
हसल्या.
आत जाऊन त्यािंनी एक वनमळ
ु ती पेटी आणनू सधु ीरच्या
हातात वदली.
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आतल्या लाल मखमलीच्या कापर्ािर’ती’विसािली होती.
सराचिं ी बासरी.
वन शेजारीच मोगर्याचा सक
ु लेला गजरा...

एक िणभर काळ वतथेच थाबिं ल्याचा भास झाला सधु ीरला...
आषाढमेघ बरसनू गेला होता. आपल्याजिळचिं सारिंकाही
उधळून, तरीही ररता न होता गेला होता. आपल्या सरु ािंचा िारसा
सोपिनू गेला होता.
ती बासरीची पेटी एखाद्या अमल्ू य खवजन्यासारखी छातीशी
धरून सधु ीर उठला. आईच्या
िं पायाशी िाकला वन िाहणारे र्ोळे
पसु ायचे कष्टही न घेता बाहेर पर्ला.
बिंगल्याबाहेर पर्ताना आज त्याची पािलिं जर् नव्हती.
चािंदणिेलीची फुलिं अविरत बरसत होती... बरसतच राहणार
होती.
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मनर्णय

र्ोळ्यािरचिं ितडमानपत्र बाजल
ू ा करत नानासाहेबािंनी
मनगटािरच्या घर््याळाकर्े बवघतलिं. चक्क सकाळचे अकरा
िाजले होते. वभिानिं आणलेला चहा समोरच्या टीपॉयिर ठे िल्या
ठे िल्याच गार झाला होता. हलकीशी सायही जमनू आली होती
त्यािर. बाजल
ू ाच एका बशीत सबु क वचरलेली फळिं वन थोर्ा सक
ु ा
मेिा होता. वनरुत्साहानिंच त्यानिं ी ती बशी बाजल
ू ा सरकािली वन तो
गारढोण चहा तोंर्ाला लािला. एरिी असा चहा नजरे समोरही येऊ
वदला नसता त्यािंनी... पण या सहा मवहन्यात सार्याच गोष्टींच्या
व्याख्या बदलल्या होत्या...
एक मोठा सस्ु कारा टाकत त्यािंनी वदिाणखान्यािर नजर
वफरिली.
सवु मत इर्िं स्रीजच्या िैभिाच्या खणु ा सगळ्या िस्तिंिू र वदसत
होत्या. मध्यभागी महागर्ा सोफासेट, खोलीच्या या टोकापासनू ते
त्या टोकापयांत पसरलेले मखमली गावलचे, जागोजागी विराजमान
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झालेल्या छोट्या घर्ििंच्यािंिर ठे िलेले उिंची पतु ळे , पष्ट्ु पपात्रिं... वन
हिेिर लहरणारे सरु े ख पर्दे...
या सार्या ऐश्वयाडला गालबोट लािल्यासारख.िं .. खोलीच्या
मख्ु य वभिंतीिर उदासिाणिं वदसणारिं सवु मतचिं... त्यािंच्या थोरल्या
मल
ु ाचिं छायावचत्र... चिंदनी हार घातलेलिं...
सवु मतच्या हसर्या, रुबाबदार चेहर्यािरून मोठ्या कष्टानिं
नजर िळिीत त्यानिं ी वभिाला हाक वदली...
‘वभिा, अरे वभिा...’
आतल्या खोलीतनू वभिा धाितपळतच आला.
‘काय मालक? च्या गरम करून आनू का?’
‘नको... सनु िंदा काय करतेय?’
‘देिघरात हायेत... बलािू का?’
‘नको नको... जा त.ू ..’
वभिा जरा अवनच्छे नच
िं मागे िळला.
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नानासाहेब पन्ु हा विचारात गढून गेले.

इतकिं हसतिंखेळतिं घर... जणू कोणाचीतरी नजर लागािी तशी
उलथापालथ झाली होती गेल्या सहा मवहन्यात. निीनच घेतलेल्या
गार्ीतनू सहज फे रफटका मारायला म्हणनू सवु मत बाहेर पर्तो काय
वन कोपर्यािरच्याच मोठ्या िळणािर एक ताबा सटु लेला रक
त्याला उर्ितो काय... ती िाईट् बातमी ऐकताच वकिंकाळी फोर्ून
बेशद्ध
ु झालेल्या पत्नीचिं सािंत्िन कराििं... की नातिाला छातीशी
धराििं... की उरात दाटून येणारे उमाळे आिरािे... काहीच कळेनासिं
झालिं होतिं नानासाहेबानिं ा.
ह.िं .. काय कराििं हे अजनू तरी कुठे कळतिंय आपल्याला?
भरला सिंसार... नक
ु ती चाळीशी ओलािंर्लेली पत्नी वन बारा
िषाांचा कोिळा सौरभ मागे सोर्ून गेला सवु मत... वन वकतीतरी प्रश्न
अनत्तु ररतच ठे िनू गेला. गेल्या िीस िषाडत त्याच्या प्रयत्नानिं के िढा
विस्तार झाला होता कारखान्याचा...
नानासाहेब देशपािंर्े म्हणजे सवु मत इर्िं स्रीजचे सिेसिाड... मोठिं
प्रस्थ... ऐन पिंचविशीतल्या सवु मतला... मोठ्या मल
ु ाला हाताशी
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घेऊन काढलेला कारखाना आता चािंगलाच नािारूपाला आला
होता. अनेक अिाढव्य उद्योग वन कारखान्यातिं रूपातिं र झालिं होतिं
त्याचिं...
नानासाहेबािंना तीन मल
ु गे. थोरला सवु मत... मधला सलील वन
धाकटा सजिं य... पैकी फक्त सवु मतच खर्या अथाडनिं हाताशी आला
होता त्याच्िं या. मधला सलील कॉलेजमधे असल्यापासनू सगिं ीत
विषयात रस घेणारा... नानासाहेबािंच्या इच्छे विरुद्ध गाणिं वशकला
होता तो. तेव्हा खपू विरोध होता नानासाहेबािंचा तरी वजद्दीनिं
सगिं ीतातच कररयर के लिं होतिं त्यान.िं .. वन त्यात बर्यापैकी यशस्िीही
झाला होता तो. मोठमोठ्या शहरात त्याचे कायडिम होत... पेपरमधे
फोटोही येत...
धाकटा सिंजय अमेररके तच उच्च वशिण घेत होता.
त्याच्याकर्ूनही नानासाहेबानिं ा फार आशा नव्हत्याच. आपण
वतकर्ेच स्थावयक होणार असल्याचिं त्यानिं मागेच प्रामावणकपणे
नानासाहेबािंना सािंवगतलिं होत.िं मल
ु िं सगळीच उच्च विद्याविभवू षत,
सद्गणु ी असली तरी एकट्या सवु मतनच
िं व्यिसायाची धरु ा साभिं ाळली
होती.
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अशात सवु मतच्या अपघाती मृत्यनू िं सगळ्याच स्िप्नाचिं ा
चरु ार्ा झाला होता. नानासाहेब तर भान हरपल्यासारखचिं िागत
होते तेव्हापासनू . त्यािंची पत्नी... सनु िंदा त्यामानानिं लिकर सािरली
होती. फक्त वतचिं बोलणिं मात्र कमालीचिं आटलिं होतिं गेल्या काही
वदिसात...

‘ऐकलतिं का...’
सनु िंदा दारात उभी रावहली तसे के िढ्यानिं दचकले नानासाहेब.
‘काय म्हणतेस...’
स्ितुःच्या आिाजातल्या यािंवत्रकपणाने त्यािंनाच कसतिं री
झाल.िं ..
‘कल्याणी माहेरी जायचिं म्हणतेय काही वदिस...’
‘कल्याणी?...’
काहीच न उमजल्यासारखे ते बघतच रावहले.
‘हो... सौरभलाही घेऊन जायचिं म्हणतेय...’
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मनािरच्या दख
ु ा:चे सारे पापद्रु े भराभर उलगर्त जािे तसिं
काहीसिं झालिं नानासाहेबानिं ा...

इतके कसे स्िाथी झालोत आपण? त्या पोरीचा कसा विसर
पर्ला आपल्याला? आपलचिं दख
ु ुः कुरिाळत, पोसत बसलो... या
सहा मवहन्यात वतची काय अिस्था झाली असेल हा विचारही
र्ोकािला नाही आपल्या मनात... गेल्या पिंधरा िषाडत वतला सासरा
असनू बापाची माया वदली आपण... वन याच िेळी ती जबाबदारी
कशी विसरलो?
ियाचिं भान विसरून ते तार्कन उभे झाले. वन परत तसेच
खाली बसले.
कोणत्या शब्दात सात्िं िन करायचिं पोरीचिं? जमेल
आपल्याला?
त्याच्िं या मनातले विचार ओळखल्यासारखी पत्नी हळूच
त्याच्िं या शेजारी येऊन बसली.
‘वकती वदिसािंनी माणसात आल्यासारखे वदसताय तम्ु ही.’
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‘असिं वकती वदिस चालणार? अहो धीर धरािा लागेलच
तम्ु हाला. कारखान्यािंचिं कामही रें गाळायला लागलयिं आता... अन
त्या पोरीशी बोला जरा... धीर द्या वतला. तम्ु हीच असे हातपाय
गाळून बसलात तर वतनिं कुठे जायचिं? आठितिं तम्ु हाला... ती या
घरात नििधू म्हणनू आली तेव्हा वतला जिळ घेऊन तम्ु ही
म्हणाला होतात, ...’बेटा, तुझे िर्ील नाहीत असिं यापढु े मळ
ु ीच
िाटू द्यायचिं नाही.’... वन आता तम्ु हीच असे खचनू जाता?
वतच्याकर्े तर बघित नाहीय मला... कुठे मन गिंतु िायचिं त्या
पोरीनिं? सौरभसाठी उसनिं अिसान आणनू आयष्ट्ु य काढतेय ती...’
‘काय करू ग... सवु मत सारा जीिनरसच सोबत घेऊन गेलाय
माझा...’
नानासाहेबािंच्या र्ोळ्यातिं नू आसिािंची एक लर् वनखळली.
‘सगळिं कळतिं मला... पण असिं होऊ द्यायचिं नाही. अहो...
जगिं लातल्या हत्तींचा कळप... त्यातलिं एक वपल्लू िाघ ओढून नेतो.
पण दख
ु ुः करत बसायलाही सिर् नसते त्या गजराजाला. बाकीच्या
कळपाचिं रिण वजिात जीि असेपयांत करायचिं असतिं त्याला...
तीच भवू मका जगायची आहे तम्ु हाला शेिटपयांत...’
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नानासाहेबािंनी पत्नीच्या हातािर अलगद आपला
सरु कुतलेला हात ठे िला.
‘वकती सोप्या शब्दात सगळिं सागिं ते सनु दिं ा...’त्याच्िं या मनात
आलिं...
‘का ग... कल्याणीच्या पनु विडिाहाच.िं .. म्हणजे बोलनू बघायचिं
का?’
‘कालच बोलले मी वतच्याशी...’
सनु िंदाचा चेहरा गिंभीर होता.
‘वतनिं ठाम नकार वदलाय. म्हणाली,’आता पन्ु हा र्ाि
मािंर्ायची या ियात मला इच्छाही नाही वन गरजही नाही.
सवु मतच्या आठिणी वन सौरभचा भविष्ट्यकाळ सोबत घेऊन पढु ची
िाटचाल करीन मी... या घरची सनू म्हणनू आले ते आता लेक
म्हणनू राहीन... इतकिंच...’
‘मी बोलनू बघू का?’

242

रे शमी कवडसे

मधुररमा डबली

स्ितुःच्या प्रश्नातला फोलपणा नानासाहेबािंना ठाऊक होता.
कल्याणीच्या वनश्चयी स्िभािाची ओळख त्यानिं ा यापिू ीच
वकत्येकदा झाली होती.
मनाशी कसलासा विचार करत ते उठले.
‘ठीक आहे. रात्रीची जेिणिं झाली की माझ्या स्टर्ीमधे ये त.ू ..
बोलू जरा आणखी...’
त्या रात्री नानासाहेब वन सनु िंदाबाई वकतीतरी िेळ स्टर्ीरूममधे
बोलत होते. वदिा बराच िेळ जळत होता.

दसु र्या वदिशी तातर्ीने फोन करून नानासाहेबािंनी दोन्ही
मल
ु ानिं ा बोलािनू घेतल.िं सलील लगेच आला... सजिं य थोर्ा
उवशरा... चार वदिसािंनी.
सजिं य आल्याच्या दसु र्या वदिशी सकाळी सनु दिं ाबाईनीिं
कल्याणीला तयार व्हायला सािंवगतलिं. नानासाहेब मात्र
सकाळपासनू फोनिरच बोलत होते.
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‘कुठे जायचयिं आई?’
‘सािंगते निंतर... जरा ती गल
ु ाबी चिंदरे ी सार्ी नेस...’
कल्याणीनिं जरा चमकूनच पावहलिं पण ती जास्त बोलायच्या
मनवस्थतीत नव्हती.
सगळिं कुटुिंब तयार झाल्यािर नानासाहेबािंच्या आदेशाप्रमाणे
ड्रायव्हरनिं मोठी गार्ी बाहेर काढली. गार्ी कारखान्याच्या
आिारात उभी झाली तसिं कल्याणीला अजनू च आश्चयड िाटलिं...
सगळे वमळून नानासाहेबािंच्या के वबनकर्े गेले. के वबनचिं दार
नानासाहेबािंनी ढकललिं मात्र... आतल्या विशाल गोलाकार
मेजाभोिती बसलेले कारखान्याचे इतर िररष्ठ अवधकारी अदबीनिं
उभे रावहले.
गोंधळलेल्या कल्याणीला हाताशी धरून नानासाहेबािंनी
त्याच्िं या खचु ीजिळ आणलिं.
‘ह्ा माझ्या थोरल्या सनू बाई... आजपासनू कारखान्याची
जबाबदारी मी त्यािंच्यािर सोपिली आहे. मी त्यािंच्या पाठीशी
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आहेच सदोवदत... पण मला आपण सिाांनी जो मान वन जे सहकायड
वदलतिं ते त्यानिं ाही द्याििं ही माझी अपेिा आहे...’
बािरलेल्या कल्याणीनिं सनु दिं ाबाईकर्े
िं पावहल.िं त्याच्िं या एका
र्ोळ्यात हसू वन एका र्ोळ्यात आसू होते.
कल्याणी खचु ीत बसली तसा सलील झटकन वतच्या पायाशी
िाकला. सिंजयनिंही त्याचिंच अनक
ु रण के लिं.
गेले सहा मवहने झक
ु लेले नानासाहेबािंचे खािंदे आज
पिू ीसारखेच ताठ उभे होते.
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सासहत् म्हणजे असतां का्?
जीवनाचे अनभु व असतात, कधी खरे तर कधी
खरे न वाटतील इतके खरे .
जीवनमलू ्ाचां े आदशश असतात, कधी सोपे,
कधी अवघड.
जगण््ाच््ा चढ उताराचां े आरसे असतात.
कधी अनभु वलेले. कधी न ऐकलेले.
आपल्ा मनाचा, आपल्ा जीवनाचा आरसा असतो सासहत्.
सासहत्ात रमू ्ा.
सासहत्ात रमणारा समाज असधक ससु स्ां कृ त,
असधक प्रगतीशील असतो.
आसण प्रगती म्हणजे के वळ ऐसहक समृद्धी
नाही ना!
ई सासहत् प्रसतष्ठान.
मराठी सासहत्ातील एक कोवळे पान.
एक प्रसन्न अनभु व
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