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                     'नेमेची येतो मग...' या ओळी माणे ाने नेहमीच यावे. न चुकता, 
न िवसरता, िचंब होऊनी बरसावे. धंुद-बेधंुद क नी या देहाला, सृि नेही 
नववधुपन ावे. हा नािव ाचा अन चैत ाचा िहरवा ऋतू.  नव जीवन, नवी 
पालवी, निवन उमेद, नवा मोद, नवा हष घेऊन येणारचं...वषानुवष ! 
 
 

हे सगळे बदल िकतीही नवे असले त रही,  हे सगळे बदल आप ाला िकतीही 
हवे असले त रही... हा आनंदघन, हे मेघ, हा पाऊस जे ा जे ा बरसतो, ते ा 
ते ा आपली एक तरी जुनीच आठवण पु ा-पु ा न ाने जागी करत असतो. 
मा ा बाबतीत तरी असेच होते... दरवष  ! 

जीवनाव थे ा ेक ट ात अ ाच बरसून गेले ा धंुद पावसा ा 
आप ा काही गोड अ ा आठवणी मागे सुटले ा असतात. तर काही कटू 
आठवणी ं ा दो  या तुटले ा असतात. 
चला तर मग,  
आठवांचे पेले रते क या ! अन या बहरा ा ऋतूचे थब ध या ! 
थब ओजंळीतून सुटत जातील, अन आठवणी आपसुकच माळरानी उमटत 
जातील. 
              
      पाऊस णजे ेमाचा ऋतू. या पावसाचं ेमाशी आिण ेमाचं 
आठवणीशंी युगायुगांचं अस एक गोड नातं आहे.  हा पाऊस आला की रघूला 

ाची 'मीरा' आठवते. मनूला 'कपाशी' आठवते. घनाला दुर गेलेली 'वषा' 
बोलावते. िपनीची या पावसातली एक गंमत आहे. तर अ ांना 'माईला' 
भेट ाची आस लागते.  
िनवडक रेिसपीज सह पावसाळी ेमा ा, ागा ा, िज ा ा ा, अन 
िवरहा ा आठवणी, कथा पाने आिण किवता पाने, घेऊन येत आहे, हा 

पावसाळा ई-िवषेशांक...

          - िस  च ाण 

सग ांना या पावसा ा ा तुडंुब भरले ा, 
यथे  अशा िचंब-िचंब शुभे ा !! 
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        ’यार ितला बघून माझे ड्स काय णतील? अगदी िटिपकल...केवढी आऊटडेटेड 
आहे.  शी sss, शॉनला सांगत होतो एकटाच गाडी घेऊन ये.  ा िन ाला घेऊन येऊ 
नकोस, तर सोबत अजून पॅम. सो ऑकवड. सग ांसमोर हसे होणार? राघव ा मनात एक 
ना हजार  उभे होते. अखेर ई रनॅशनल एअरपोट सेकंड गेटने मीरा बाहेर पडली. आपली 
बॅग रोिल ग करत ितने दु नच हात दाखवला, इकडे प ्या पाच िमिनटे फुल टू क ुज.  

‘िहच का ती?  काय वेडसर िदसत होती ल ात… िहरवागार चमकीचा चापुन-चोपून नेसलेला 
शालू... ती आजी-पणजी ा काळातली नाकापे ा जड भली-थोरली नथ... डो ात 
उजवीकडे खोचलेली िढगभर गुलाब-मोगयाची फुल. पण तरीही मला ती आव…’ 

"रघु! ितचं का रे मीरा?"   िन ा ा ाने राघव भानावर आला आिण ा ा मनातलं 
अधवट वा  मनातच िव न गेलं.  

"ह... हो!"   िमिनटभर तो ित ाकडे टक लावून उभा होता, आिण तोपयत ती अगदी ा ा 
समोर येऊन उभी. िपचि म िनले  कोट.  केसाचा म  हायबन. कानात ाईट ोनचे रंग 
आिण चेह  यावर नेहमीचीच अतीव शांतता.  पॅम, आिण िन ाच आ ापय   शेकहॅ  दे खल 
क न झाल होत. राघव मा  अजूनही थोडा साशंक. 

"िनघायच का?"   ा ाकडेच बघत मीराने िवचारले, आिण हायहॉलो अशी जुजबी 
फॉमािलटी क न ते िनघाले. 

'ल ाम े… ाआधी दोनदा पािहलेली आिण आपण आ ा पाहतोय ती िमरा, केवढा तरी 
फरक आहे.' घरी येईपयत हाच िवचार ा ा मनात ठाणं मांडून होता. 

***** 

एक वन िबएचके, पण अगदी आिलशान ॉट. ब  यापैकी ता होती. मोजकेच सािह , 
िनटनेटकी ठेवलेली एक-एक गो  मीरा िनरखून पहात होती. पिह ादा इथे आली होती. 
ित ासाठी हे सारं काही निवन.  

"गुडमॉिनग! कॉफी?"   एक कॉफीमग समोर ा टेबलावर ठेवत राघव खुच वर येऊन बसला.  

"हो. आले."  ओ ा केसांवरचा टॉवेल ितथेच बाजू ा खुच वर टाकत मीराने कॉफीमग 
हातात घेतला. 
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"काल इथे पोहोचेपयत फारच रा  झाली होती, णुन काही िवचारता आल नाही.  कसा 
झाला वास? "   राघवने ित ा पाठमो  या आकृतीकडे पहात िवचारले. 

"हं... छान. कॉफी छान आहे."   बाजू ा खुच वर बसत मीरा उ रली. 

"थॅ . ेकफ साठी काय ऑडर क . ऑ ुअली िमसेस फेलीस चार िदवस येणार नाही 
आिण मला फारस काही जमत  नाही, इथे तेवढा वेळ सु ा नसतो णा. सो बाहे न 
मागवतो. वेज या नॉनवेज, के  मिफ  वगैरे काही? "   

"वेज काहीही चालेल. घरी कुकीज िकवा िब टस असेल तर ते ही चालेल... णजे ऑडर 
कर ाची गरज नाही."   हातात ा कप ा काठावर बोट िफरवत मीरा वरती न बघताच 

णाली. 

'काय फॉरमल िड शन चाललय... नॉनसे , आिण ही तर एक-एक श  एवढा िवचार 
क न बोलते की बास रे बास! बोर होणार घरी आज, ापे ा ऑिफसम े गेलो असतो. '    
राघव ा मनात अनेक िवचार येऊन गेले आिण ते णाधात कुठ ा कुठे वी नही गेले. 
कारण तोपयत मीराने बॅगमधून काढलेला जाडजूड पेपसचा एक बंच ा ासमोर ठेवला 
होता. 

"हे बाबांनी िदलेले सगळे िलगल डॉ ुमे स, आिण बाबांनी जा ाआधीच काही िदवस हे 
लेटर मा ाकडे िदल होत. तु ाला ायला."     

एक पॅकबंद खाकी लेटर ा ाकडे करत ती परत येऊन खुच वर बसली. लेटर हातात 
घेत ा णी राघव ा डो ात जमा झालेले पाणी ित ा नजरेतून सुटले वते. खरं तर 
ितची ही अव था वेगळी न ती, पण कोण ाही प र थतीत तःला सावर ाचं तं  ितला 
चांगल अवगत होत.  

" ािदवशी मला अचानकच ांचे आवडते उकडीचे मोदक आिण ला शीची खीर करायला 
सांिगतली... पोटभर खाऊन ही झाल, आिण…आिण अचानक हसत खेळत ांनी िनरोप 
घेतला... कायमचाच. अगदी अनपेि त. आयु  असावं तर असं. कोणी णणार सु ा नाही, 
की ाना कधी पॉरािलिसस होता.  फ  सारखी तुमची आठवण काढायचे. त रही अिजबात 
अ ाहास नाही की तु ी ांना पहायला यावंच." 

ती िमिनटभरात सार काही बोलुन गेली होती, जे ऐक ासाठी राघव अगदी आतुर होता. 

"मी खुप य  केले, पण या ऑिफस ा फॉरमेलीटीज काही के ा संपेनात. हे लोक 
सोडायला तयार वते. इकडे सगळचं ॉ ीकली... इमोश ना  काहीच जागा नसते. 

ामुळे मी शेवट ा णी सु ा पोहोचू शकलो नाही."  बोलता-बोलता राघवचे डोळे भरले. 



      [ (6)  
 

{रेिशमधारा} {पावसाळी अंक २०२०} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"इट्स ओके. जवळचे सगळेच नातेवाईक आले होते, ामुळे सग ांचा आधार िमळाला, 
सार काही व थत पार पडल आिण तुमचा सु ा नाईलाज होता णा. काही गो ी अटळ 
असतात हेच खरं. "     

ित ा नकळत ितने राघव ा हातावर आप ा उज ा हाताने थोपटले, आिण तोच हात 
हातात घेऊन तो ही मनसो  रडला.  पु षासारखा पु ष असं ओ ाबो ी रडताना पा न 
मीराला गिहव न आलं होत. 

" मीरा ॅ . अ ॅटिल  तू तरी शेवट ा णापयत ां ा सोबत होतीस. "    तो थोड थर 
होत कसबस बोलला.   

" माय ेजर."     बोलत मीरा ा ा हातातील आपला हात अलगद सोडवून ितथून उठली, 
रकामे कॉफीमग हातात घेऊन िकचनकडे जायला वळली. दोन ण ितने आप ा हाताकडे 

पाहीले. दुख  या नसेवर कोणी बाम लावावा, आिण ितथे एक असह्  कळ उठावी तशी ितची 
अव था झाली होती. अ ा वेळी बरही वाटत असत आिण ाबरोबर होणारा तो दाह सहनही 
होत नाही. 

***** 

ते पेपसच बंडल हातात घेऊन िकतीतरी वेळ राघव बाबां ा आठवणी आळवत बसला होता.  
लहानपणी पासून ते अगदी इथे येई पयत... शेवटची भेट झाली ाला जेमतेम एक वष सरत 
आले होते. ानंतर भारतात जाणे झालेच नाही.  मीराने नकळत ा ा आत दाबले ा मुक 
अ ूंना वाट क न िदली होती. एवढं  मनसो  रडायला सु ा ाला कधी िमळाल नाही.  

‘अरे हो मीरासाठी ेकफ  ऑडर करत होतो ना. िवसरलोच.‘   णत राघव उठला आिण 
तो ही िकचनकडे वळला.  

"सॉरी मीरा थोड लेट होईल, ते ऑडर करायच रा न गेल. लगेच कर..."   पण वा  पुण 
करायची दे खल गरज उरली नाही.  मसाला नुड चा दरवळ िकचनम े पसरला होता. 
आिण मीरा खडकीत ा पावसाकडे एकटक लावून उभी होती.  राघव जवळ येऊन 
ित ाशी काहीतरी बोलतोय याचे दे खल ितला भान वते.  उतू जाऊ पाहणा या कॉफीचा 
गॅस बंद क न राघव बाजूला शांत उभा होता.  जणू बाहेरचा पाऊस मोजणारी मीरा आिण 
तोच पाऊस ित ा डो ात मोजणारा राघव दोघे िकतीतरी वेळ तसेच उभे होते. दोन 
िमिनटे...पाच िमिनटे... दहा िमिनटे झाली असतील. 

"मीरा!"   गॅसकडे आिण ित ाकडे आळीपाळीने पाहत ाने पु ा आवाज िदला. 

"ह. हो. िवसरलेच."    णत ितने गॅस बंद करत, लगोलग दोन नुड  िडश आिण सोबत 
कॉफीचे मग भरायला सु वात केली. 
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"ते मघाशी ऑडर करायच रा न गेल."  कॉफीमग हातात घेत तो ही ित ामागून टेबलकडे 
वळला.  

"हो ते मा ा ल ात आल होत. मी देखील लगेचच बाबांचा िवषय काढायला नको होता. मग 
हे नुड  पॅकेटस ि जम े पाहीले, आिण करायला घेतले. चालेल ना? "   मीरा एक िडश 

ा ाकडे सरकवत णाली. 

"हो. अ ॅ ुअली पळेल."    णत तोही समोर बसला. 

"बाय द वे, यु आर सो मच च , आय मीन, या आधी पािहलं ते फ  साडी वगैरे म े, ते ा 
तू खूप वेगळी िदसत होती."             

"आधी णजे फ  हळद, साखरपुडा आिण ल ात...अ ा संगी अजून तरी आप ाकडे 
साडीच घालतात हं. सगळं पारंप रक असत ना. सं ृ तीला ाधा  िदल जात अ ा वेळी. 

ाआधी आिण ानंतर आपण परत के ा भेटलोच नाही."     

"होय. ते आहेच."   राघव आपला चेहेरा अगदीच गंभीर करत णाला.  

"ते ा कुठे असं वनपीस आिण शॉटडेसेस घालणार? लोकं हसले असते ना."    णत 
मीराने ती गो  हस ावर घेतली.  ामुळे िनमाण झालेले गंभीर वातावरण देखील 
खेळीमेळीत प रवितत झाले होते. 

ापुढे मा  राघवला कोणताही िवषय वाढव ाची इ ा होईना, आिण मीराही कॉफी 
ए जॉय करत शांतपणे ित ा रका ा आिण पोकळ भूतकाळात गढून गेली. नुकताच पडून 
गेले ा पावसाने एक छानसा उ ास आिण िकंिचतसा गारवा हवेत पसरला होता. 

'ित ा के ाच न पािहले ा नानावीध रंगछटा अगदी िनरखून पाहत ित ा ा ओ ा 
केसात गंुतलेली ाची नजर...आिण ाला एव ा जवळून के ा पाहीलेलच नाही आिण 
खरंतर कधी िह तही झाली नाही, णून उगाच काहीतरी शोध ात कॉफीवर झुकलेली 
ितची नजर... एक अ  जुनीच कहानी घेऊन आली होती पण पु ा न ाने.' 

***** 

"लंचसाठी बाहेर जाऊया? की काही ऑडर क ?"  

"मी लंचसाठी नसेन कदाचीत. ई ुटला थोड काम आहे, वेळ आहेच तर ितथे जाऊन 
येईन णते."  

"ओके... थॅ . तू हे सगळ घेऊन इथे आली ासाठी, आय मीन बाबां ा भेट व ू आिण ते 
पेपस वगैरे..."  
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" ांनी तसं बजावलच होत मला, ' तः घेऊन जा णून '.  ते ा मी णाले होते, कु रअर 
करते.  बापरे! केवढे रागवले होते ते मा ावर. णाले होते, ' "अगं एव ा मह ा ा जपून 
ठेवले ा व ु आिण ते पेपस कु रअर म े गहाळ झाले तर? परत आणून देणार आहेस का! 
तू तः जा आिण दे ाला." 

खर सांगायच तर, गारवानला माझ दे खल मह ाच काम आहेच. दो ी गो ी सा  झा ा. 
नाहीतर मी एव ा लांब येण कठीण, आिण बाबांची तेवढीच शेवटची इ ा अपूण रहायला 
नको."     

बाबा हे णायचे... असे रागवायचे... ांना हे सावडायच आिण हे नाही. वगैरे-वगैरे 
िकतीतरी गो ी. तो संग अगदी समोर घडत असावा अ ा हावभावात मीरा बाबां ा 
आठवणी सांगत होती. 

"बाकी ितथे कसं काय चालू आहे? सदाकाका वगैरे कोणी येतात का? "   िवषयांतर णून 
राघवने सहजच  केला. 

"कोणीही येत नाही...कोणी जात नाही. एवढं मोठं घर सांभाळायला कोणीतरी पािहजे ना, 
णून भािगताईनंा कामाला ठेवून घेतलय, आिण मी आहेच... दोघी असतो. बाबा होते ते ा 

एक ानं ाच  आवाजाने घर नुसतं गजबजलेल असायच, आिण आता फ  भयान 
शांतता... "    बोलता बोलता ती अचानक   झाली.  

“मी िनघते, ते सेशन चालू ाय ा आत पोहोचल पाहीजे, नाहीतर लेट होईल,  एव ा 
लांबून येऊनही काही फायदा होणार नाही. आिण मह ाच णजे ते ॉपट  पेपस वगैरे 
वाचून ा. जमेल तसं स ा सु ा क न ठेवा. लवकरच परत जायला िनघेन णते, ते ा 
गडबड ायला नको ना णून.”     

उसण हसू चेह  यावर आणून ती तयारीला सु ा लागली होती. इकडे राघव परत िवचारात 
पडला. 

'ही लवकरच परत जाणार तर. थांबवलं तर थांबेल का? ित ाशी खूप काही बोलायच आहे. 
सग ात आधी सॉरी णायच आहे. मी जे वागलो...ते चुकीचच होत, ए े  कराव लागेल. 
सार सार काही ए े  कराव लागेल. जमल तर ितला मु  कराव लागेल, िकंवा ित ा 
मा ा ना ाला एक नवीन वळण ावं लागेल अथातच ित ा इ े नुसार िनणय ावा 
लागणार आहे. या सग ामुळे ित ा आयु ाची झालेली फरपट आता पुरे.'  

काहीतरी मनाशी प  क न तो ऊठला. 

"मीरा मी डॉप करतो तुला. रेडी झाली की सांग." 
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"थँ , पण मी एकटी जाऊ शकते."    णत मीराने पस आिण मोबाईल उचलला, पाहते तर 
समोर राघव. हातात गाडीची चावी घेऊन उभा... आता नाही िकवा हो ण ाचा  उरला 
नाही. ामुळे काहीही न बोलता ती ही ा ा बरोबर िनघाली देखील. 

***** 

हातात ा घ ाळाकडे पाहत पाहत राघवने ितसऱयांदा फोन डायल केला होता.  

"मीरा इट्स ११:३०... ील आय एम वेिटंग. यु आर लेट. " 

"ते मला अजून लेट होईल ब तेक.  इकडे खुप पाऊस आहे. तु ी िडनर क न ा मी इथून 
काहीतरी खाऊन येते." 

"मी येतो ितथे, तुला पीक करायला? मग बाहेर जेवून घेऊयात. लोकेशन पाठव. "   

"नाही...नको... मी इथेच समोर आहे… येते मी. येते."     पुसटसे कसेबसे दोन श  मीरा ा 
तोडूंन बाहेर पडले.  

"मीरा बाहेर पाऊस आहे. िनघालोच मी, लोकेशन पाठव."   णत राघवने फोन ठेवला 
आिण तो तडक िनघाला. मीराचा फोनवरचा आवाज अगदी हळवा आिण कापरा आला होता. 

ा व न ाने ओळखले होते की, काहीतरी ॉ ेम आहे.  

आता ाला लोकेशनची वाट पाह ाची सु ा उसंत वती. पाचएक िमिनटे गाडी 
चालवली नसेल एव ात करकचून लावले ा ेकने गाडी जाग ा जागी उभी केली होती. 
हेड लाईट आिण ककश हॉन ा आवाजाने गाडीसमोरच उभी असलेली मीरा ही 
कावरीबावरी झाली होती. ित ापे ा जा  शॉकम े असलेला राघव गाडीमधुन िवजे ा 
वेगाने ित ा िदशेने पळत सुटला.  

"मीरा वॉट हॅप ?"  

ितचा तो ाईट डेस पार िभजून गेला होता.  हातातली एवढीशी पस सु ा ितचाने व थत 
सांभाळता येईना. नीटसं उभही राह ाची ताकद वती. राघवला काहीही समजेनास झालं. 
दोन िमिनट तर तो ित ाकडे ाथक नजरेने बघतच रािहला. ितची नजर मा  ितच... 
ित ासारखीच आरपार िभजलेली आिण अगदी खाली झुकलेली. 

"काय झाल मीरा? "   ए ाना राघवच ल  ित ा पायाकडे गेल होत आिण तुटले ा 
च लचा बंद ब  याच गो ी सांगून गेला. त ाच अव थेच बराच वेळ चालत राही ाने 
बोटाला इजा होऊन ातून थोड र  ही येत होतं. 
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"मी सेशन संप ावर िनघाले ते ा अचानक पावसाला सु वात झाली.  जवळपास टॅ ी 
वगैरे काही सु ा वते. ाम ेच माझी सॅ ल तुटली ामुळे िभजले. पण... पण िठक 
आहे मी. "    एवढा वेळ आठवून-आठवून ठेवलेल एक वा  त ाचं थरथर ा आवाजात 
मीरा कसबस बोलून गेली होती.  

अजुनही खालीच झुकलेली ितची नजर मा  खरं-खॊटं सार काही न बोलताच सांगत होती.  
ितची हनुवटी आप ा दो ी हाताने वरती करत पावसा एव ाच थंडगार नजरेने राघवने 
पु ा एकदा  केला. 

"मीरा! सॅ ल तुटली णून िभजली?  का खुप वेळ िभजत होती णून सॅ ल तुटली? " 

पण ितची ती अ  नजर ाला सहन झाली नसावी.  ाने लगेच आपली मान दुसरीकडे 
वळवली. आ ापयत बरसणा या रमिझम पावसाने तो ही पार िचंब  झाला होता, पण 
पिह ांदाच ित ा डो ातला तो असं  भावनांचा केिवलवाणा पाऊस पा न आज तो पार 
गारठला. नेहमी माणेच अबोल असूनही आज ती नजर बरच काही सांगून गेली. 

काही ण असेच िनघून गेले असावे, शेवटी काहीही न बोलता मीराने चाल ासाठी असफल 
धडपड केली, पण पाया ा बोटाला ब  यापैकी लाग ाने ितला धडसे चालता येईना. गाडीचा 
हेड लाईट चालू अस ाने का ाकु  अंधारातही ही गो  राघव ा ल ात यायला वेळ 
लागली नाही.  

"ओके.... वेट."    णत ाने ितला तशीच आप ा दो ी हाताने अलगदपणे उचलून 
चालायला सु वात केली. 

'आतापयत फ  ातच ा ा जवळ जाता आलं होत. तो ात आप ा एव ा 
जवळ असणे, हे ही जणु वत वाटणारी ती. आिण तः ाच बायको ा नजरेला नजर 
दे ाची िह त एकवटू न शकलेला तो. दोघांचीही ा बेभान पावसात िभजलेली नजर… 
एक अ  जुनीच कहानी घेऊन आली होती पण पु ा न ाने.'  

***** 

"मीरा कॉफी?" 

"हो! न ीच."    बा नीतच टाकले ा मॅटवर बस ा-बस ा मीराने कॉफीसाठी हात 
पुढे केला.   

"पाय ठीक आहे का? हे घे."    कॉफी बरोबर दुसया हाताने एक बॉ ेज ित ा समोर ठेवत 
राघव ही ा मैिफलीत सामील झाला.  
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"होय ठीक आहे, आिण थॅ ." 

"एव ा रा ी कॉफी णजे मी आधी िवचार करत होतो, तुला चालेल की नाही? पण खूपच 
िभजली होती णून शेवटी घेऊन आलो." 

"कॉफी छान करता तु ी. ामुळे नाही णूच शकत नाही. आिण िभज ाच णाल तर 
आप ाकडे सु ा आता ावण सु  आहे म  पाऊस असतो. अ ा ावणधारा सु  
झा ा की मग िभज ािशवाय राहवत नाही. ामुळे मला तरी सवय आहे याची." 

"पण एवढं िभजत का कोणी? ामुळे तु ा बोटाला बयापैकी लागलं... लाव ते बॉ ेज 
नाहीतर जखम िचघळेल." 

"मी आधीच सांिगतलं ना तु ाला, माझी सॅ ल तुटली ामुळे िभजले, जवळपास टॅ ी 
वगैरे काही सु ा वते."  

"मीरा... मीरा.... होय . समजलं."    जे समजायच ते तर राघव के ाच समजला होता.  दीघ 
ास घेत तो िम ल हसला तः ाच असहा तेवर.  

"काय झालं? का हसताय?"    मीरा ा ाकडेच बघत आ याने उदगारली, एकीकडे ितची 
पायाला बॉ ेज लाव ाची धडपड चालू होती. 

“निथंग, दे लावतो!"    णत हो ना ची ती ाही न करता ित ा हातून बॉ ेज घेऊन ते 
लाव ासाठी तो सरळ शेजारी बसला होता.  

"थॅ ."    णत मीराने ा बॉ ेज लावले ा बोटाकडे णभर पािहले मग माग ा 
िभंतीचा आधार घेत ती ही टेकून बसली. ए ाना कॉफी संपवून राघवही ितथेच मॅटवर सरळ-
सरळ आडवा झाला होता.  

िचंब िभजून बरसणारे काळेभोर आभाळ सोबतीला बयापैकी अंधारलेली शांत 
रा ...लॉपटॉपला वाजणा या ' रमिझम िगरे सावन' गा ाची धून ऐकत, एकही श  न 
बोलता दोघेही एकमेकांची कंपनी ए जॉय करत होते.  

आयु ात काही ण असतातच एवढे संुदर की, काहीही न बोलता आप ा माणसाबरोबर 
अगदी शांततेत घालवलेले दोन ण देखील आयु ात कधीही न िमळालेले सुख-समाधान 
िमळवून देतात.  

***** 
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दोन चेअर ा मधोमध एक छोटस गोलाकार टेबल आिण ावर ितचा आवडता िम  
ु टस केक ावर "हॅपी मेरीज ऍिन सरी" चा संदेश... बाजूलाच एक िपंक गुलाबाची 

छोटीशी कळी... अगदी ित ा एवढीच गोड आिण तःमधेच गंुतलेली. आजूबाजूला 
अ ा  पसरलेले शंभरएक कलर-कलर चे बलू  ा छो ा ा टेरेसची शोभा अजूनच 
वाढवत होते. हे सार टेरेस ा दारातून पाहणारी मीरा ा बलू  मधून वाट काढत टेबला 
पयत पोहोचली. ित ासाठी हे अनपेि त पण सुखदच... णजे याला ल ात आहे तर, 
आप ा ल ाचा आज पिहला बाढिदवस. एक वष सरल आज.  

ितने बाजूची एक कँडल उभी क न ावर मािचसची एक जळती काढी टेकवली. ा मंद 
काशात अगदी समोर ा िभंतीला टेकून ित ाकडेच पाहत उभा असलेला राघव ित ाही 

नजरेतून सुटला नाही.  

"हॅपी मॅ रज ऍिन सरी."    णत तो ही टेबलापाशी पोहोचला होता.  

"हॅपी ऍिन सरी. अँड नाईस डेकोरेशन. "   ितने वरती न पाहताच िवष केले.  

"ऐ ुअली बाहेर जायच ािनंग करणार होतो, बट डाउट होता, तू येशील की नाही."  

"हं. ते एक बर केलं."    कट केलेला केकचा एक बाइट राघव ा समोर धरत आप ा 
थंडगार नजरेने मीराने ा ावर एक कटा  टाकला. कधी नाही एवढी खोल आिण मनाचा 
ठाव घेणारी ती नजर पा न तो ही णभर िमत झाला होता. 

"हॅपी मॅ रज ऍिन सरी व  अगेन, अ  सो लकी ना? बीकॉज वी आर सेिल ेिटंग आवर 
फ  अ  ला  मॅ रज अ ॅिन सरी टुगेदर."  

ित ा ा श ांबरोबर एखादी धारदार सूरी कोणीतरी काळजात खुपसावी अशी राघवाची 
अव था होती. 

"शटअप मीरा ज." तो जवळ जवळ ओरडलाच.   

"नो. आय एम िस रअस आिण या सग ासाठी थॅ . व  अगेन."     णत ती ितथून 
उठणारच होती, एव ात राघवने ितला आडवले होते. 

"मीरा थोडं बोलायच होत. थोडा वेळ आहे िक लगेचच झोपणार आहेस?" 

"हं, उ ा मला िनघायच आहे, सो लवकर झोपते. सकाळची ाईट आहे ना. पु ा 
के ातरी." 

"उ ा. एव ा लवकर?"   राघव आ याने च  उठूनच उभा रािहला. 
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"होय. उ ा िनघते मी. ितकीट बुक आहे."    

"थोडे िदवस थांबू शकतेस का? िकंवा कायमचंच. तसही ितथे आता कोणीही नाहीय." 

अ रषा केिवलवाणा चेहरा करत राघवने ितचा डावा हात आप ा हातात घेतला होता. 
उज ा हाताने ित ा गालाला ओझरता श करत तो कसेबसे चाकपडत दोनच श   
पुटपुटला. "ए टीमली सॉरी मीरा."  इतके िदवस गोळा क न ठेवलेले श -श  आिण 
वा  यातले काही आठ्वेना झाले.  बयाच गो ी बोलाय ा हो ा. ितला अपेि त असलेली 
आिण नसलेली अशी बरीच ीकरण ायची बाकी होती. पण सॉरी ा पलीकडे तो 
जाऊच शकला नाही ित ाही नकळत दो ी हातानी अलगद िमठीत घेत ाने आपले ओठ 
ित ा डो ावर टेकवले होते आिण  उ ा उ ा डो ातून ओघळलेले काही थब ित ा 
केसातून घरंगळत खाली उतरले.  

"आय एम सॉरी राघव. खरच नाही थांबू शकत... माझी ए झाम जवळ आली आहे आिण खरं 
सांगायच तर आता या गो ीला काहीच अथ नाहीय. असं समजा मी इथे आलेच वते आिण 
तु ी तुम ा प तीने तुमच आयु  जगा आधी माणे... मी माझी माझी ठीक आहे. तसही 
बाबां ा इ े साठी आिण ां ा आ हाखातर, ांनी पसंत केले ा मुलीशी ल  क न 
तु ी आधीच तुम ा आयु ाच एक वष वे  केलंत. आता बाबाही ात नाहीत ामुळे 
अजून हा दोर ताण ात काही अथ नाही."     

काही ओझर ा िमिनटाचा तो ण सरतो न सरतो तोच मीरा ा ा हातातील आपला हात 
सोडवत दोन पावले मागे घेत ितथून िनघाली देखील. ितचे श  मा  ाला बाणासारखे 
छेदून गेले.  

"मीरा तुला वाटत तस खरंच नाही, आिण बाबां ा आ हाखातर असले तरी यात माझी सु ा 
इ ा होतीच ना. खरच मनापासून आवडली होतीस तू मला... ांची देखभाल कर ासाठी 
मी तुझी फसवणूक केली असं वाटतं तुला? तुला खूप काही सांगायचं देखील आहे, आिण 
मु  णजे जगायच रा न गेलय, तु ा सोबतीने... सु वात क या पु ा एकदा. चूक 
माझी आहे, मा  आहे, पण मी कुठेतरी बांधील होतो. यापुढे खरंच मी काहीही ए ेन 
नाही क  शकत. टाय टु अ ॅ  मीरा ज." 

"मला खरच काही ीकरण नको आहे. ाची अपे ाच नाही. बाय द वे एवढी बांधीलकी 
कुठे आिण कुणाशी ? खूप िदवस िवचारेन-िवचारेन णत होती. कोण आहे ती ?" 

हताश होत ाने जमेल तेवढे ीकरण दे ाचा िन ळ य  ही केला. पण तेवढं आज 
पुरेसा वत की काय णून मीराने खोचक  केला. 
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"तस खरंच नाहीय. कोणीही ती आप ाम े कधीच नाहीय. मी फ  कोणाला तरी नकळत 
िदलेला श  पाळत होतो. िदला श  मोडणं मा ासाठी खरंच अश  होत. कारण 
नसताना तुला खूप काही सहन कराव लागल, मला देखील ास झाला, पण ते ा मा ाकडे 
दुसरा पयाय वता. ा वेळेस जे यो  वाटलं ते ते मी करत गेलो आिण तीच माझी सवात 
मोठी चुक ठरली."    

"जे झालं ते झालं. आता गो ी वेग ा आहेत आिण मला माझं एक वेगळं जग सु ा आहे. 
तु ी िदले ा श ाला जागत रािहलात यात मी मा  कायम दु म थानी रािहले. णून या 
वेळी मी मला आिण मा ा भावनांना ाधा  ायच ठरवलंय. ाची कधी सु वात झालीच 
नाही ते नातं यापुढे असच आशे ा झु ावर झुलवत ठेव ापे ा सार काही इथेच थांबवूया. 
आय होप, यु र े  माय फीिलं ."    

िवषयाला कायमचा पूणिवराम देत मीरा ितथून तडक हॉल ा िदशेने िनघाली. 
बोल ासारखं काहीही उरलं नाही. हताश आिण िनराश आप ाच एकटेपणाला गोजंारत 
राघवही उ ा जागी खाली बसला. अगदी होपलेस आिण है लेस.   

*****  

ितचे- ाचे हाता ा बोटावर मोज ाएवढेच एकमेकांत अडकलेले काही आनंदाचे ण होते. 
ल ापूव चे आिण ल  होईपयतच. ानंतर मा  ा ना ाला न सांगताच जणू वाळीत टाकलं 
गेलं. फ  नावापुरतं. आज खरच ाचाही शेवट झाला होता? तेच ते… अ  आिण 
अबोल असलेलं गुिपत, ाची भनक देखील मीराला के ाच लागली नाही. सव ी सगळा 
दोष राघव वरती टाकून ितने आपला माग मोकळा केला होता का ? 

***** 

अगदी धावपळीत ऑटोने राघवने एअरपोट गाठले पण ाईट के ाची िनघून गेली होती. 
आिण िमराही? 'ितला सांिगतलं होत, मी बँकेचं काम उरकून येईपयत थांब. पण शेवटी नाही 
ऐकलं.' मनाला चुटपुट लागली होती.  

तसाच हताश होऊन तो फुटपाथवर एका बाक ाचा आधार घेत ावर बसला. 
आप ाकडे कोणीतरी बघतंय याची जाणीव होऊन ाने नजर टाकली. बॅग एका बाजूला 
कलंडलेली, पस एक दुस या हाताव न ओघळत होती. ातून काही पेपस बाहेर पा ात 
पडून ओले झाले होते. या अव थेत ाची मीरा ाच बाक ा ा दुस या टोकाला 

ा ाकडेच नजर लावून बसली होती. 

बाक ाव न थोडं सरकत तोही ित ा जवळ जाऊन बसला. " ाईट चुकली की 
चुकवली?" 
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"चुकली. ते बाबांनी तु ाला िदलेलं लेटर...ते मा ाकडेच राहील होत. कदािचत ा पेपस ा 
बंचमधून आलं असावं. तु ी येतोय णालात णून इथेच वाट बघत थांबले. ते लेटर 
दे ासाठी. आिण ॅइट िनघून गेली."  

"ओके. कुठे आहे लेटर?"  तोही ितची ख ी उडवत सहजच इकडे ितकडे शोधू लागला.  

"ते...िभजलं. ते मी मा ा हातातच घेऊन उभी होती. मग... पाऊस..."   समोर पा ात 
िभजून पार गोळा होऊन पडले ा कागदाकडे बोट दाखवत मीराने खाली मन घातली.  

"ओके आिण याच काय? याला पण तु ासारखं पावसात िभजायला आवडत का?"  समोर 
उघ ा पडले ा ित ा पस मधून तेच ते रा ी िदलेलं गुलाब बाहेर डोकावत होत.   

णाचाही िवचार न कारता मीराने अ रशा ते पसम े कोबंलं, आिण ाच णी "सॉरी" 
णत राघवने ितला जवळ घेतल होत.  

"मीरा गेले काही िदवस मी इथ ा सग ा फॉमिलटीज क ट करत होतो. तु ाबरोबर 
ये ासाठी... तो ॅट, गाडी वगैरे सग ाच कंपनीच काँटॅ  असत. काही गो ी माग  
लाव ा, तर काही अजूनही बाकी आहेत. ते सगळं एकदा संपवतो मग जाऊया?" 

होकाराथ  मान हलवत मीराने आपले डोळे पुसले. आपण ते लेटर वाचलं, हे मीराने के ाही 
राघवला सांिगतलं नाही. आिण राघवने बाबांना िदलेलं वचन ही अबािधत राहील. 
'एकटेपणाला कंटाळले ा बाबांनी तः ा ाथासाठी णा िकंवा सेवेसाठी णा, 
ह ाचं माणूस असावं णून मीराला राघव पासून दूर केलं होत. ‘ल ानंतर  मीराला इथेच 
ठेवायचं‘असं ांनी वचन घेतलं, आिण नकळत ‘हो‘ णून गेलेला राघव या वचनात 
अडकला गेला. याचा कबुली जबाब असलेलं ते लेटर िचंब िभजत पा ात िवलीन झालं होत.' 

'तुरळक रमिझम पावसाला पु ा एकदा सु वात झाली होती. ाच पावसात मीरा आिण 
ितचा राघव दोघेही हातात हात घालून घर ा र ाला लागले. ां ा िवरहाची ाईट 
के ाच िनघून गेली होती.'   
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***** 
अचना गवस / चौधरी 

पुणे 

एक पाऊस मनातला, 
इं धनु ाची चा ल आिणक रमिझम बरसत, 

तु ा  मा ा आठवणी जागवणारा!!! 
 

एक पाऊस मनातला, 
सुसाट वारा आिणक मुसळधार कोसळत, 

तु ा मा ा िवरहात धीर देणारा !!! 
 

एक पाऊस मनातला, 
मातीच सुगंध आिणक  िचंब िभजवत 

तु ा मा ा ेमाची सा  असणारा!!! 
 

एक पाऊस मनातला 
का ाभोर ढगात येऊन थांबलेला 

तु ा मा ा ओढीची आतुरता समजणारा!!! 
 

एक पाऊस मनातला 
पानांना पोपटीगार ते िहरवागार करत 

तु ा मा ा ेमाला गडद कर ाचे संकेत देणारा!!!! 
 

एक पाऊस मनातला. 
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        'का ा मेघाराजाने आभाळात दाटी-वाटी केली होती. वारा िभरिभर िघर ा घालत 
होता. फ  एका थबा ा ित ेत कुठेतरी एखादा चुकार चातकप ी आवासून आशेने 
नभाळाकडे टक लावून होता. शेवरी ा झाडाची बोडं आता चांगली तयार झाली. ातून 
िनघणाया सफेद ाताया गोल-गोल िभंगया घालत ं द िवहार करत हो ा. लहानपणी 
आ ी ांनाच कपाशी समजायचो, आिण ही कपाशी णजे कापसासारखी िदसणारी 

ातारी जे ा वायाबरोबर उडायची, ते ा जो पहीला पाऊस यायचा ाला णायचो, 
'कपाशीचा पाऊस'.  

'कपाशीचा पाऊस.'  िवज चमकावी तसं काहीस मला झालं.  नको तो कपाशीचा पाऊस. 
नकोच ा आठवणी.  कधी काळी िचंब कोसळले ा ा पावसाने पार िभजवून टाकल या 
मनाला, एवढं की आता िभती वाटते याची. ' 

‘पाऊस याय ा आधी शाळा गाठावी.’ मी लगबगीने आपली पस सावरत पाय उचलला. 

"सु भात बाई!" 

 सु भात मुलांनो! णत मी रिज र हातात घेणार, एव ात िशपाईकाका वगात येऊन 
टपकले.  

"बाई तु ाला ाफ मम े बोलावलं आहे. कालचे ते गणेश मानेचे पालक, तु ाला भेटायचं 
णत आहेत." 

"दामूकाका, गणेशचे पालक तर कालच ा ा मा रांना भेटून गेले ना! आता परत काय 
आहे?"   मी आ याने  केला. 

"बाई जरा येऊन बघता का. तु ालाच भेटायचं आहे असं णतात ते."  णत िशपाईकाका 
िनघून गेले. आिण मी सु ा ां ामागून मा ा केिबनकडे िनघाले.  गणेश ा आई आिण 
तो त: दोघेही आधीच ितथे येऊन माझी वाट पाहत होते.  

"हा बोला!  काय णताय काकू."   मी  केला.  

ा ा आई अगदी शांत हो ा, कधी बाजू ा िभंतीकडे, तर कधी समोरील टेबलाकडे 
टकमक बघत ानी गणेशकडे पाहीले. पण एक श  ही ां ा तोडंातून बाहेर पडेना.  

"काकू जे असेल ते िबनधा  बोला. ितकडे माझा वग चालु आहे. मला लवकर जाव लागेल." 
मी पा ाचा ास ां ापुढे करत ांना बोलत कर ाचा य  केला. दोन… पाच िमिनट 
अशीच शांतता पसरली. मग मा  मी गणेशला बाहेर थांबायला सांगून ा काकंुशी बोलले . 
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िवषय नाजूक होता. 

'दुसया वगात ा एका मुलीशी गणेशचे ेम सूत जुळले आहे, अशी चचा शाळेत चालू होती, 
ा मुली ा पालकांनी मु ा ापकांजवळ गणेश िव  त ार ही केली होती. ावेळी 

फार आरडाओरड आिण गोधंळ झाला होता. शाळेत या चचस उधाण आले होते. करण 
जरा जा च िचघळले. या अशा कारामुळे शाळेला नावं पडायला नको, णून 
मु ा ापकांनी सहमताने तडक गणेशचे नाव शाळेतून काढून टाक ाच िनणय घेतला 
होता.' 

याम े तालु ात ही एकच शाळा. आप ा मुलाचे शालेय नुकसान होऊ नये, ही ा मातेची 
कळकळ होती.  

मी गणेशला आतम े बोलावल. खरेखोटे मला ा ा तोडूंन ऐकायचे होते. १४-१५ वषाचे ते 
पोर, पण तो जे काही बोलला, ते ऐकून मला एक झटका लागला. ‘ णे… खरच आवडते मला 
ती, ित ासाठी खुप क  घेईन, मोठा ऑिफसर बनेन, पण आता मी अ ासात ल  देईन, 
कोणालाच ास वैगरे होईल अस यापुढे वागणार नाही.‘ ाने ामािणकपणे सारं काही 
कबूल केल. अगदी कोणतीही गो  न लपवता. मी दे खल ाला समजावलं. ' अ ाप तरी तू 
खुप लहान आहेस. पण समजु ार आहेस. स ा या सग ा गो ीपें ा अ ास मह ाचा 
आहे. िशकून खुप मोठा हो.  बाकी सग ा गो ी ा ा वयाम े आपोआप होत जातात. 
मी मु ा ापकांनी बोलेन पण ल ात ठेव यापुढे यासंदभात तुझी एकही त ार येता कामा 
नये. '  

गणेश आिण ाची आई िनघून गेले. मी तडक आबां ा कॅिबनम े जाऊन ांना गणेशला 
एक संधी दे ासंदभात िवनंती केली. एका मुला ा िश णाचा  होता. िश ण नाही तर 

ाला आयु ात पुढे जा ाची संधी िमळणार नाही.  िज ा ा शाळेत घालून ाला 
िशकव ाएवढी ा माऊलीची प र थी न ती.  मी ा ापक णजेच आबांशी, ा 
मुला ा भिवत ासाठी एक संधी मािगतली, पण आबांनी साफ नकार देऊन या िवषयी 
काहीही न बोलणे पसंत केले.  मी खिजल मनाने मा ा वगाकडे जायला िनघाले आिण 
तेव ात कोणीतरी मला हाक मारली. आवाजा ा िदशेने सहज ल  टाकले तर ितथे गौरी 
उभी होती.  माझी एक शार िव ाथ नी.  

"गौरी तू .... काय गं? वगात गेली नाहीस का?" 

"नाही बाई, मी िज ा ा शाळेत िशकायला जाते. आजच दाखला देऊन आले. खर तर 
तुमचे आभार मानायचे होते, णूनच इथे आले." 

"आभार कसले गं?"   मी अती आ याने  केला.  

"बाई गणेशला एक संधी िद ाब ल आभार!  तो भेटला होता मला. मा ामुळे ाच 
नुकसान होऊ नये, णून मी तःच बाहेर ा शाळेत िशकायला जाते. ाला इथे िशकूदेत.  
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आजूबाजूचा कानोसा घेत ितने सगळे  केले होते. आता कुठे मा ा ल ात यायला 
लागले. 

"बाई आ ी चुकीच काही केल न त हो! कधीतरी येताजाता भेटायचो, पण शाळेत ा 
मुलांनी एकाच दोन क न काय मनाला वा ेल ते सगळीकडे पसरावलंय.  जे ा िम ी ग 
झाली, ते ा मला कोणीही काही बोल ाची संधी िदली नाही. पण आता जे ा गणेशला 
एक ालाच दोशी ठरवून, शाळेतून  काढणार समजले, ते ा मी सारे काही घरी सांगून 
टाकले, आिण तःच शाळाही बदल ाचा िनणय घेतला. यापुढे कोणाला ास होईल अस 
अिजबात  वागणार नाही."  बोलता बोलता ितचा कंठ दाटून आला. परत एकदा आभार 
मानून ती जड पावलांनी िनघूनही गेली.  

खरतर आबांनी गणेशला शाळेत ठेव ाची परवानगी तर िदली नाहीच. मला माझीच लाज 
वाटली, आिण ितच कौतुक. कारण आज ित ाम े असलेला ामाणकपणा काही वषापूव  
मी दाखवला असता तर?  तर असाच कोणतरी गणेश एकटाच दोशी ठरला नसता. आिण 

ाच िश ण णात उधळलं नसत. पण ते ा ते साहस मा ाम े न ते.  मी एका 
लाचारासारखे प र थती पुढे हात टेकले होते. पण नाही... आता नाही. आज परत आबांना मी 
िजंकू देणार नाही.  

मी तडक िनघाले ते मॅनेजमट किमटीकडे. पण नेहमी माणेच आबा समोरच उभे होते. मी 
काही बोल ा ा आधीच ांनी मान डोलावली.  

"मनू! गणेशला उ ा वेळेवर यायला सांग. आिण हो!  या वष  दे खल तो वगात पिहला आला 
पािहजे, ती जबाबदारी तुझी." एवढं बोलून ते िनघूनही गेले. 

कदािचत माझं आिण गौरीच जे बोलन झालं, ते ांनी ऐकल असाव. कदािचत परत एकदा 
ांना या गौरीची मा ासारखी मनू करायची न ती.  

कदािचत ते ा अशीच एक संधी जर ाला िमळाली असती तर?  तो... तो... 

'िवसर मनू.... एवढी वष झाली, पण तो अजूनही मनात तसाच आहे. तःला जगापासून 
बंधी  क न ठेवल मी, कोणाला आयु ात सामील क न घेतल नाही. पण ाला नाही 
िवसरले, िवसरता आलच नाही.   

कुठे असेल तो? काय करत असेल?  मी... मी... आठवत असेन का ाला? कदािचत तो 
ा ा संसारात ही रमला असेल.'  

मी मा ाच िवचारांत वाहत चालले होते. जु ा कटू आठवणी उगाळत मुक अ ू ढाळीत होते. 
अचानक जोराने िवज कडाडली आिण णात सा  या िवचारांची आ ती देऊन ती िनघूनही 
गेली. मला नको असणारा कपाशीचा पाऊस परत एकदा सु  झाला होता, मा ा मनात... 
आत... खोलवर… आिण बाहेर ही… 
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***** 

"मनू, ते नवीन चेअरमन भेटायला येणार आहेत. खरतर मीच आ ह क न बोलावलं आहे 
ांना. तू ही येते का बाहेर? तेवढीच भेट होईल."   आबांनी अंगणातूनच ओरडून मला हाक 

िदली होती.   

 नवीन चेअरमन ते कशासाठी? मला काही समजेना.  

"आबा, कोण नवीन चेअरमन? मला काहीच समजले नाही."     मी कपडे चज क न, ओले 
कपडे ितथेच एका दांडीवर वाळत टाकत तडक अंगणाम े आले.  

"अगं, शाळेची जमीन एका जमीनदाराची होती. ांना पै ाची अडचण होती णून ती जागा 
ांनी िवकली. मग शाळेच काय करायचं ? हा  उभा राहीला.  बंदच करायची वेळ आली 

होती पण योगायोग बघ... एका सद्गृह थाने तीच जागा िवकत घेतली, आिण परत शाळे ा 
नावे सुपूद केली. मा ा आ हाव न ते भेटायला येत आहेत  इथे."  नेहमी माणे समोर 
पेपरम े डोकं घालून आबा सकाळ ा बात ा सं ाकाळी वाचत होते.   

"आबा एवढी मोठी गो  तु ी याआधी मला के ाच सांिगतली नाही. "   

"शाळे ा काही गो ी खाजगीत ठेवा ा लागतात. ात वयोमानानुसार मी ही आजकाल 
खूप काही िवसरत चाललोय ग. तुझे आबा ातारे झाले आता. "  णत आबा ां ा 
जाडजूड च ा ा का ा वरती करत हसले.  

एव ात ते नवीन चेअरमन येऊन बसले, ितथे अंगणातच असले ा  झोपा ावर ां ा 
आिण आबां ा ग ा-ठ ा रंग ा देखील. ाआधीच मी "बरं बरं. चहा घेऊन येते." णत 
आतम े यंपाकघराकडे वळले होते. 

"मनू! चहा?" 

आबां ा आवाजासरशी मी चहाचा टे घेऊन अंगणात आले. चहा ठेवून बसणारच एव ात 
आबांनी आमची ओळख क न िदली.  

"हे 'िम र तांबे' नवीन चेअरमन, आिण ही माझी मुलगी मन नी. ाच शाळेत िशि का 
आहे." 

 'मी नम ार ण ासाठी हात जोडून वरती पािहले, पण मला काही ण ाची िह त 
झालीच नाही. नुसतेच हात जोडून मी िमिनटभर आवासून बघतच रािहले.  हे  'िम र तांबे'? 
एक जुनी ओळख होती. ाची, एका पावसाची आिण माझी... पुढचे काही आठव ाची 
िह त मा ाम े आ ा उरलीच नाही.  मान खाली घालून मी नुसती बसून रािहले. कारण 

ा ाही नजरेत ओळखीची झलक होती. जुनी ओळख. वषानुवषाची...' 
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“मला उशीर होतोय आिण आभाळ भ न आलंय ामुळे पाऊस ये ाचे िच  ही िदसत 
आहे. िनघतो मी. पु ा के ातरी भेटू. "   णत ते उठलेही. एव ात आत माजघरात 
असले ा जु ा टेिलफोनची रंग वाजली.  

"एक मह ाचा फोन येणार होता. तोच असेल ब दा. मलाच जाऊन पाहावं लागेल."  णत 
आबा ही ांचा िनरोप घेऊन आत वळले.  

जाताना, "मनू पा ांना गेटपयत सोडून ये."  अशी आ ा क न गेले.  

मी एकही श  न बोलता बाजूची एक छ ी घेऊन ां ासोबत गेटपयत आले. गेटजवळ 
एक जुनी िज ी कार उभी होती. येतो णत ते दरवाजा उघडणारच तेव ात अचानक 
पावसाला सु वात झाली होती.  

"पाऊस आहे, जा तु ी. मी िनघतो."    णत ांनी मा ाकडे पािहलं.  

"होय. पिहला पाऊस आहे."   उगाचच काहीतरी बोलायचं णून मी बोलून गेले.  

"पिहला नाही. कपाशीचा पाऊस...बरोबर ना?"    णत ांनी परत मा ाकडे पािहलं 
आिण मी अगदी िनःश  झाले. 

"राजन."   एवढा एकच श  मा ा तोडूंन िनघाला. छ ी सावरत मी मागे वळणार तोच 
जोराची वीज चमकली, बेभान वायाने माझी छ ी उलटी केली होती. ितला सावर ाची 
कसरत करत मी जागीच खळले.  

"अजून िवजेला घाबरतेस?"    णत ाने मा ा हाताची छ ी तःचा हातात घेत ितला 
सरळ केले. परत बंद क न मा ा हातात देत पुढे णाला, 

"आज परत एकदा िभजवास वाटतंय, अगदी ा िदवशी सारखं, ना िवजेची भीती… ना 
वायाचे भय, उनाड लहान मुलाच मन घेऊन, सैरभैर धावत सुटावं... रानोमाळी. ते ही 
तु ासोबतीने." 

"का आलास परत?"   मी रागारागाने  केला.  

"यावंच लागलं.  मािहत होत मला, कोणीतरी वाट पहाताय माझी, आिण नाही नाही ंटल 
तरी ा कपाशी ा पावसाचीही. " 

ा ा उ राने माझा राग कुठ ा कुठे पळाला होता. ाचा हात हातात घेत मी भर ा 
आभाळाकडे पािहले.  

'खरच िभजायचं. अगदी ा िदवशी सारखं, लहान मुलं होऊन." 

ानेही मानेने होकार भरला. आिण तसेच आ ी िनघालो... ा कपाशी ा पावसाचा आनंद 
घेत. ना िवजेची भीती… ना वायाचे भय.  
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दोन पावलं चालताच तो म ेच थांबला. मी मानेने काय झालं णून िवचारताच णाला,"मनू. 
आज परत ते ासारखं कुणी पािहलं तर? काय णतील लोक? " 

मी ही दोन िमिनट  झाले, मग हसून ाला णाले,  

"आता तुला कोणीही शाळेतून हाकलून देऊ शकत नाही. कारण आता  शाळाच मुळी तुझी 
आहे. आिण...आिण..." 

"होय. ते ा शाळेतून काढलं नसत तर, तो राजू आता िम र राजन तांबे झाला नसता. तु ा 
आबांचे आभारच मानायला पािहजेत."  णत तो ही हसला.  

"होय. पण आबांनी तुला ओळखलं कस नाही?''  मी मा ा मनातलं आ य  केलं.  

तो अजूनच मो ाने हसून णाला,  

"ओळख ािशवाय तो मह ाचा फोन ायला ते गेले का? ांनी के ाच ओळखलं मला. तस 
बोलूनही दाखवलं. ावेळेसही ते मा ासाठी उभे होते. पण शाळे ा िनयमांपुढे कुणाचे काही 
चालले नाही."  

" णजे आबांनी ासाठी मला तुला गेटपयत सोडायला सांिगतलं तर? "   माझा अजूनही 
िव ास बसत न ता. 

"होय. चल... पु ा एकदा शाळेत जाऊ."    

आ ी दोघेही शाळे ा िदशेने िनघालो.  आज कपाशी ा पावसाची मला भीती नाही, िकवा 
कोणीतरी पािहलं ाची लाज ही नाही. आज कोणी िवचारलं तर, अगदी गौरीने जेव ा 
िनभ डपणे गणेशाची साथ िदली, तेव ाच िहमतीने ओरडून-ओरडून सांगेन ांना, 

 ' होय! आवडतो मला तो, ालाही मी आवडते, आिण आ ाला दोघांना आवडतो हा  

 

 

दोन पावलं चालताच तो म ेच थांबला. मी मानेने काय झालं णून िवचारताच णाला, 

"मनू. आज परत ते ासारखं कुणी पािहलं तर? काय णतील लोक? " 

मी ही दोन िमिनट  झाले, मग हसून ाला णाले,  "आता तुला कोणीही शाळेतून 
हाकलून देऊ शकत नाही. कारण आता  शाळाच मुळी तुझी आहे. आिण...आिण..." 

"होय. ते ा शाळेतून काढलं नसत तर, तो राजू आता िम र राजन तांबे झाला नसता. तु ा 
आबांचे आभारच मानायला पािहजेत."  णत तो ही हसला.  

"होय. पण आबांनी तुला ओळखलं कस नाही?''  मी मा ा मनातलं आ य  केलं.  

तो अजूनच मो ाने हसून णाला,  "ओळख ािशवाय तो मह ाचा फोन ायला ते गेले 
का? ांनी के ाच ओळखलं मला. तस तू ये ाआधी बोलूनही दाखवलं. ावेळेसही ते 
मा ासाठी उभे होते. पण शाळे ा िनयमांपुढे कुणाचे काही चालले नाही."  

" णजे आबांनी मला ासाठी तुला गेटपयत सोडायला सांिगतलं तर? "   माझा अजूनही 
िव ास बसत न ता. 

"होय. चल... पु ा एकदा शाळेत जाऊ."    

आ ी दोघेही शाळे ा िदशेने िनघालो.  आज कपाशी ा पावसाची मला भीती नाही, िकवा 
कोणीतरी पािहलं ाची लाज ही नाही. आज कोणी िवचारलं तर, अगदी गौरीने जेव ा 
िनभ डपणे गणेशाची साथ िदली, तेव ाच िहमतीने ओरडून-ओरडून सांगेन ांना, 

'होय। आवडतो मला तो, आिण ालाही मी आवडते, आिण आ ाला दोघांना आवडतो हा 
बरसणारा कपाशीचा पाऊस.' 
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***** 
अ णा धनंजय िवचारे 

पुणे  

गडगडणा या ढगांकडे बघत , 
तो पावसाळा आठवला मला परत, 

 
तु जवळ घेणं आणी मी कुशीत लपण, 

पावसा ा थबाच गालाव न हळूच ओघळण, 
 

घायाळ  मधहोश करणारी ती तुझी नजर, 
णूनच पावसा ा सरी सारखा फुटला ेमाचा पाझर, 

 
आठवतं तु ा िमठी ा हर एक गो ी, 

पावसात ा ा आवडले ा आणी अनुभव ा नवनवीन सृ ी, 
 

पावसाचा दरवळ तुझी आठवण देतो, 
तू जवळच आहे असे सारखे भासवतो, 

 
ेक िहरवगार झालेलं रान आता तुला शोधत आहे, 

मृगजळा सारखे तू जवळचं आहे असे भासवतो आहे, 
 

तु ा सोबत आज परत एकदा पाऊस झेलायचे आहे, 
चातका सार ा मा ा मनाला तु ा ेमात िभजवाचे आहे 

 
येशील का पावसासारखा एकदा परत , 

तु ािवणा माझे मन राहते झुरत 
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रम झम रे शमधारा ! 

उलगडला झाडातुंन अव चत 

हरवा मोर पसारा ! 
 

  ‘पाडगावकरांचे गीत, ते ही लता िददी ं ा आवाजात ऐक ाचा आनंदच वेगळा ना? वषा झालं 
का तुझं? िनघायच का? " घन ामने रेडीओचा आवाज वाढवत हाक िदली. बाहेर मुसळधार 
पाऊस फेर ध न तांडव  करत होता.’   

'आज काय झालय काय याला? वषभराच एकदाच पडून घेतोय वाटत. ' ा ा मनात िवचार 
आला. 

"वषा झालं का गं? "      ाने परत आत ा िदशेने पाहत िवचारले.  पण काहीच उ र िमळाले 
नाही.  

'िहचा आपला नेहमीचा उशीर. एव ा िदवसांनंतर ही काही बदल झालेला नाही. आहे तशीच 
आहे.'  णत घना िकचनकडे वळणार तेव ात टेिलफोनची रंग वाजली. 

"हॅलो!"   

" घना ता ा बोलतोय."       पिलकडून चाचपड ा आवाज. 

" हा, ता ा बोला ना! कसे आहात? "  

" मी िठक रे, ते हॉ ीटलम े वषा...."    ता ा मधेच अडखळले.  

" हो काका, आ ी ितथेच िनघालोय चेकपसाठी. एक एकच िमिनट हा... " णत ाने 
रिस र बाजुला क न पु ा एकदा वषा असा आवाज िदला. 

" तुला के ा समजलं? फार वाईट झाल रे! वषा... " ता ा फोनवरती रडायला लागले. 
ांचा   हमसून हमसून रड ाचा आवाज घनाला अगदी  ऐकू येत होता. 

" काका झालं तरी काय? बोला ना! वषाला फोन देऊ का? " 

" वषाला फोन कसा देणार?  ती गेली ना रे.  आप ाला सोडून गेली रे ती... कायमचीच!"  

काका पु ा हमसून हमसून रडू लागले होते.  ते काय बोलत आहेत ते ऐकून घनाचे तर 
आवसानच गळून पडले.  

ावणात घन नळा बरसला 
रम झम रे शमधारा ! 

उलगडला झाडातुंन अव चत 

हरवा मोर पसारा ! 
 

 ‘पाडगावकरांचे गीत, ते ही लता िददी ं ा आवाजात ऐक ाचा आनंदच वेगळा ना? वषा झालं 
का तुझं? िनघायच का?"   घन ामने रेडीओचा आवाज कमी करत हाक िदली. बाहेर 
मुसळधार पाऊस फेर ध न तांडव  करत होता.’   

'आज काय झालय काय याला? वषभराच एकदाच पडून घेतोय वाटत.'  ा ा मनात िवचार 
आला. 

"वषा झालं का गं? "    ाने परत आत ा िदशेने पाहत िवचारले.  पण काहीच उ र िमळाले 
नाही.  

'िहचा आपला नेहमीचा उशीर. एव ा िदवसांनंतर ही काही बदल झालेला नाही. आहे तशीच 
आहे.'  णत घना िकचनकडे वळणार तेव ात टेिलफोनची रंग वाजली. 

"हॅलो!"   

"घना ता ा बोलतोय."    पिलकडून चाचपड ा आवाज. 

"हा, ता ा बोला ना! कसे आहात?"  

"मी िठक रे, ते हॉ ीटलम े वषा...."    ता ा मधेच अडखळले.  

"हो काका, आ ी ितथेच िनघालोय चेकपसाठी. एक एकच िमिनट हा... " णत ाने 
रिस र बाजुला क न पु ा एकदा वषा असा आवाज िदला. 

"तुला के ा समजलं? फार वाईट झाल रे! वषा..." ता ा फोनवरती रडायला लागले. ांचा 
रड ाचा आवाज घनाला अगदी  ऐकू येत होता. 

"काका झालं तरी काय? बोला ना! वषाला फोन देऊ का?" 

"वषाला फोन कसा देणार?  ती गेली ना रे.  आप ाला सोडून गेली रे ती... कायमचीच!" 
काका पु ा हमसून हमसून रडू लागले होते.  ते काय बोलत आहेत ते ऐकून घनाचे तर 
आवसानच गळून पडले. 



      [ (25)  
 

{रेिशमधारा} {पावसाळी अंक २०२०} 

 

" वे ासारख काय बोलताय काका... कस काय श  आहे? ती... ती तर काल रा ीच इथे 
आली... आ ी आ ा हॉ टलम े िनघालो आहोत."  

" घना...  तू ठीक आहेस ना? तुला शॉक लागला असेल ऐकून, लागणार णा, एक  राहत 
नसलात तरीही शेवटी तुझी बायको होती ती ... पण हेच खर आहे. वषा आता आप ाम े 
नाही आहे."  

काकाचे शेवटचे वा , आिण घनाला दरद न घाम फुटला होता. हातातले रिस र गळून 
पडले. दुसयाच णी ाने िकचनकडे धाव घेतली.  

'वषा!' 

'वषा!' 

खुप वेळा आवाज िदला, सैरभेर शोधल ाने पण वषा घरी कुठे िदसेना. गोठून टाकणारा 
गारवा हवेत पसरला होता, बाहेर घनघोर पाऊस आिण या ा म काव न मा  घामाचे 
ओघळ लागले होते. 

 ' काल रा ीच तर आली ती. म रा ी... ा बाहेर ा जुई ा झुडपाखाली उभी होती माझी 
वाट पाहत. केवढी िभजली होती. मला पण घरी यायला उशीर झाला काल. आ ाआ ा 
मा ा िमठीत िश न खुप-खुप रडली वेडी. िकती ग ा मार ा आ ी... मग एकदास ठरवुन 
टाकलं, यापुढे भांडायचे नाही. मी अगदी शु क गो ीव न भांडत बसायचो, एकदा ती 
रागावून माहेरी िनघून गेली ती ६-७ मिहने आलीच नाही, आिण मी पण ह ी... ितला आणायला 
ही गेलो नाही. ना फोन... ना भेट. पण काल आली ती. हो कालच आली... लवकरच मी बाबा 
होणार आहे हे सांगायला. मला प  आठवतंय. मी काय वेडा नाही.  ितचे काका काहीही 
बोलतात. बेड मम े असेल.... असेलच....' 

 ा बाहेर ा पावसासारखाच बेभान झालेला घना बेड मकडे वळला. 

' कपाटा ा इथे? नाही नाही ितला तयार ायला वेळ लागतो ना, आर ा ा इथे असेल... 
नाही, मग बाथ मम े? ' 

अ े घर शोधून झाले, ते ा हताश घना डोक हाताने ग  ध न पलंगावर बसला. काय 
चालल आहे हे ाच ालाच कळेना. आसमंत बडबडला, तडफडला, खुप रडला. अगदी 
बरसणाया पावसासारखा. बाजूला असेले ा टेलीफोनची रंग वाजून-वाजून थकली, एक 
वेळा... दोन वेळा, तीन वेळा... िकतीतरी वेळ फोन वाजतच राहीला होता.  

एका घटीकेचा अवधी हा हा णता सरला होता. कडाडून िवजेने आपण आ ाची वद  िदली. 
ढगांचा नाद सु  झाला आिण पु ा पावसाने जोर धरला. वादळवा  याने एकाकी बंद खडकी 
खडखडून उघडली होती. ा आवाजाने शु ीवर येऊन घना पलंगाव न उठला. बाजूचा फोन 
उ रा ा अपे ेने अजून ही अधूनमधून वाजतच होता. घनाने तो सु पणे कानाला लावला. 

"वे ासारख काय बोलताय काका... कस काय श  आहे? ती... ती तर काल रा ीच इथे 
आली... आ ी आ ा हॉ टलम े िनघालो आहोत."  

"घना...  तू ठीक आहेस ना? तुला शॉक लागला असेल ऐकून, लागणार णा, एक  राहत 
नसलात तरीही शेवटी तुझी बायको होती ती ... पण हेच खर आहे. वषा आता आप ाम े 
नाही आहे."  

काकाचे शेवटचे वा , आिण घनाला दरद न घाम फुटला होता. हातातले रिस र गळून 
पडले. दुसयाच णी ाने िकचनकडे धाव घेतली.  

'वषा!'     

'वषा!' 

खुप वेळा आवाज िदला, सैरभेर शोधल ाने, पण वषा घरी कुठे िदसेना. गोठून टाकणारा 
गारवा हवेत पसरला होता, बाहेर घनघोर पाऊस आिण या ा म काव न मा  घामाचे 
ओघळ लागले होते. 

        'काल रा ीच तर आली ती. म रा ी... ा बाहेर ा जुई ा झुडपाखाली उभी होती 
माझी वाट पाहत. केवढी िभजली होती. मला पण घरी यायला उशीर झाला होता. आ ा-
आ ा मा ा िमठीत िश न खुप-खुप रडली वेडी. िकती ग ा मार ा आ ी... मग 
एकदास ठरवुन टाकलं, यापुढे भांडायचे नाही. मी अगदी शु क गो ीव न भांडत बसायचो, 
एकदा ती रागावून माहेरी िनघून गेली ती ६-७ मिहने आलीच नाही, आिण मी पण ह ी... ितला 
आणायला ही गेलो नाही. ना फोन... ना भेट. पण काल आली ती. हो कालच आली... लवकरच 
मी बाबा होणार आहे हे सांगायला. मला प  आठवतंय. मी काय वेडा नाही.  ितचे काका 
काहीही बोलतात. बेड मम े असेल.... असेलच....' 

 ा बाहेर ा पावसासारखाच बेभान झालेला घना बेड मकडे वळला. 

'कपाटा ा इथे? नाही... नाही... ितला तयार ायला वेळ लागतो ना, आर ा ा इथे 
असेल... नाही, मग बाथ मम े?' अ े घर शोधून झाले, ते ा हताश घना डोक हाताने 
ग  ध न पलंगावर बसला. काय चालल आहे हे ाच ालाच कळेना. आसमंत बडबडला, 
तडफडला, खुप रडला. अगदी बरसणाया पावसासारखा. बाजूला असेले ा टेलीफोनची रंग 
वाजून-वाजून थकली, एक... दोन, तीन वेळा... िकतीतरी वेळ फोन वाजतच राहीला होता.  

एका घटीकेचा अवधी हा हा णता सरला होता. कडाडून िवजेने आपण आ ाची वद  िदली. 
ढगांचा नाद सु  झाला आिण पु ा पावसाने जोर धरला. वादळवा  याने एकाकी बंद खडकी 
खडखडून उघडली होती. ा आवाजाने शु ीवर येऊन घना पलंगाव न उठला. बाजूचा 
फोन उ रा ा अपे ेने अजून ही अधूनमधून वाजतच होता. घनाने तो सु पणे कानाला  
लावला. 
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" घना तू िठक आहेस ना? आ ी वाट पहातोय रे हॉ टलम े. येतोयस ना? "   ता ा मलुल 
आवाजात बोलत होते. 

" सारच संपलं. आता काय बाकी आहे काका. मा ासाठी  संपलं सगळ." 

" अरे अस णू नकोस. ा लहान िजवासाठी तरी. तुझी वषा एक छोटी कळी मागे सोडून 
गेली आहे. इथून कायमचेच िनघून जा ाआधी ितने काल एका गोडंस मुलीला ज  िदला 
आिण म रा ी अचानक िजव सोडला." 

" णजे काका... मला मुलगी झाली..."    पुढे घना ा तोडंातून एकही श  फुटेना.  

आता ाला एक ीतपणे िमळालेला आनंद आिण ाबरोबरच आलेले दुखः या दो ी गो ी 
पचिवणे जड झाले होते. अवाक होऊन तो पु ा जाग ा जागीच कोसळला. बाजू ा 
धडधडणाया खडकीतून अचानक आतम े सपकन थो ा जनधारांचा मारा झाला 
होता.  ासरशी बाहे न आत डोकावू पहाणाया जाई ा वेलीची ओजंळभर ताजी टवटवीत 
फुले ा लालसोनेरी चादरी ा घडीवर येऊन िवखुरली होती.  ितचं चादर, जी सभोवती लपेटून 
वषा ा ा कुशीत शांत झोपली होती. कदािचत कायमचीच... काल रा ी... ात की स ात? 

 पिलकडून ता ा फोनवरती बडबडत होते.  

" तुला मािहती आहे.  वषाने तर बाळाच नाव सु ा ठरवून ठेवल होत रे. मुलगा झाला तर 
िवहंग... आिण मुलगी झाली तर जाई. तुझी जाई तुझी वाट बघतेय. आता तरी वेळेवर ये." 

ा जाई ा फुलांसकट ती चादर उराशी लावून घना ख  मनाने उठला. तसेच रडिवले ने  
पुसत घाईघाईने िनघालाही, ा ा जाईला भेटायला. सकाळपासून सु  असलेली पावसाची 
रप रप ही थांबली होती.  कधीही न थांब ासाठी एक िचरंतन पाऊस आता घाना ा आत 

मनात बरसू लागला होता... ा ा आिण वषा ा िवरहाचा पाऊस. 

 

 

 

"घना तू िठक आहेस ना? आ ी वाट पहातोय रे हॉ टलम े. येतोयस ना?"   ता ा मलुल 
आवाजात बोलत होते. 

"सारच संपलं. आता काय बाकी आहे काका. मा ासाठी  संपलं सगळ." 

"अरे अस णू नकोस. ा लहान िजवासाठी तरी. तुझी वषा एक छोटी कळी मागे सोडून 
गेली आहे. इथून कायमचेच िनघून जा ाआधी ितने काल एका गोडंस मुलीला ज  िदला 
आिण म रा ी अचानक िजव सोडला." 

" णजे काका... मला मुलगी झाली..."    पुढे घना ा तोडंातून एकही श  फुटेना.  

आता ाला एक ीतपणे िमळालेला आनंद आिण ाबरोबरच आलेले दुखः या दो ी गो ी 
पचिवणे जड झाले होते. अवाक होऊन तो पु ा जाग ा जागीच कोसळला. बाजू ा 
धडधडणाया खडकीतून अचानक आतम े सपकन थो ा जनधारांचा मारा झाला 
होता.  ासरशी बाहे न आत डोकावू पहाणाया जाई ा वेलीची ओजंळभर ताजी टवटवीत 
फुले ा लालसोनेरी चादरी ा घडीवर येऊन िवखुरली होती.  ितचं चादर, जी सभोवती 
लपेटून वषा ा ा कुशीत शांत झोपली होती. कदािचत कायमचीच... काल रा ी... ात 
की स ात? 

पिलकडून ता ा फोनवरती बडबडत होते.  "तुला मािहती आहे.  वषाने तर बाळाच नाव 
सु ा ठरवून ठेवल होत रे. मुलगा झाला तर िवहंग... आिण मुलगी झाली तर जाई. 
तुझी जाई तुझी वाट बघतेय. येतोस ना?." 

ा जाई ा फुलांसकट ती चादर उराशी लावून घना ख  मनाने उठला. तसेच रडिवले ने  
पुसत घाईघाईने िनघालाही, ा ा जाईला भेटायला. सकाळपासून सु  असलेली पावसाची 
रप रप ही थांबली होती.  कधीही न थांब ासाठी एक िचरंतन पाऊस आता घाना ा आत 

बरसू लागला. आत... मनात... खोलवर.   

ा ा आिण वषा ा िवरहाचा पाऊस. 
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***** 
अचना गवस / चौधरी 

पुणे 

कालच तू िवचारलं, मला पाऊस का आवडतो , 
मला पाऊस आवडतो कारण मला रंग आवडतात, 

तो झाडाचा पाऊस पडाय ा... आधीचा िहरवा रंग , 
नंतरच तो िहरवागार आिण तो पोपटी रंग पाऊस ओस ानंतर, 

एकाच रंगा ा इत ा छटा फ  पावसातच िदसतात, 
णूनच मला पाऊस खूप आवडतो!! 

 
कालच तु िवचारलं, मला पाऊस का आवडतो, 

मला पाऊस आवडतो कारण मला आवडतात आठवणी, 
कधी येतो तो धो धो, तर कधी हळुवार थबांची बरसात 

कधी इं धनु ाची कमाल तर कधी काळीकु  अंधाराची साथ 
अ ा आठवणी पण असतात ना मनात णूनच मला पाऊस खूप 

आवडतो!! 
 

कालच तू िवचारलं, मला पाऊस का आवडतो 
मला पाऊस आवडतो कारण मला ेम करायला आवडत, 

पाऊस तर ेम करतो... अगदी िन ाथ  ेम, 
ताला: झोकून देऊन वाहत जात, 

त: आनंद होत,दुसयाला आनंदी करायचं, 
णूनच मला पाऊसही आवडतो !! 



      [ (28)  
 

{रेिशमधारा} {पावसाळी अंक २०२०} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि लक... ि लक... ि लक... 
"वाह! युट फुल."    
एका िनळसर झाक असले ा धोतया ा फुलावर बसलेले, लाल िठपकेदार फुलपाख  
िपनीने अलगद िटपले होते. आपला डी एस एल आर कॅमेरा ग ात अडकवत ितने एक 
समाधानाचा सु ारा सोडला ते ा कुठे ित ा ल ात आलं, िक आपला फोन के ापासून 
वाजतो आहे. ीनकडे पा न एक हलकीशी ाईल देत ितने फोन उचलला.  

"गुडssss मॉिनग. एक परफे  शॉट आिण एका परफे  माणसाचा फोन. ा बात है? 
सकाळी-सकाळी कॉल." 

"काय करणार. ा परफे  शॉट ा नादात मला िवसरत चालली ना तू? "  कॉफी मग 
टेबलवर ठेवत िवराजने लॅपटॉप बंद केला.  

"ए टीमली सॉरी... खरच मी रा ी खूप वेळ टाय करत होते, बट इकडे नेटवक ॉ ेम 
आहे. आिण सकाळी शूटसाठी िनघाव लागलं. सो रा न गेलं." 

"ओके हनी. नो ो . बाय द वे, रटन के ा येतेस?" 

"रा ीची ाईट आहे. सो अल  मॉिनग भेटूया. ॉिमस." 

"याह. डन... िमस यु हनी. एक ाईटं कॉल वेिटंगवर आहे नंतर बोलूयात ज." 

"ओके. िमस यु टू. बाsss बाय."  णत िपनीने फोन कट केला. ितचा डो ात िवचारच  
िफ  लागली.  

'आपण कालपासून िवराजला एकही फोन केला नाही. खरच मा ा परफे  शॉट ा 
नादात िवसरते की काय मी ाला? आिण हो ! उ ा भेट ावर काय सांगू? ाने दोनच 
ऑपश  मा ापुढे ठेवलेत. 'एकतर एखा ा वषाचा क रअर ेक िकंवा ल  पो ॉ  
करायचं.  हे कॉ ोमाइज फ  मलाच करावं लागणार. का? तर, तो एका जागेवर सेटल 
आहे, आिण मी मा ा फोटो ाफीसाठी इकडे ितकडे िफरत असते. णजे झालं तर, याचा 
अथ असा आहे की, थोड ात मी ाला णजेच आम ा रलेशनिशपला वेळ देऊ शकत 
नाही.    

रेवा णाली ते एका अथ  बरोबर होत. 'मी सु ा एक नामांिकत फोटो ाफ र आहे. माझं 
सु ा क रअर आहे. याकडे िवराज जाणून बुजून दुल  करतोय.' 
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दोन मिह ांनी आमचं ल  आहे, आिण तो तः ा ऑिफस कामासाठी आता काहीच 
िदवसात णजे १ जुलैला टक ला जायला िनघणार आहे. ते पण एक मिहना. 'पो ॉ  कर 

णाले,' तर 'अिजबात पॉिसबल नाही,‘ णत हात वर केले.  णजे याच क रअर मह ाचं 
आिण माझं काय?' रोजचे हेच िवचार ित ा मनात यायचे. पण शेवटी, 'तोच मला आठवणीने 
फोन करतो. काळजी करतो. मग ठीक आहे.' या वा ाने सग ाचा शेवट ायचा.   

***** 

"हॅलो, हो ज  बॉ  पॅक केला. मी िनघतेच आहे." 

"ओके. मी सु ा िनघालो. पण तो बॉ  कशासाठी?" 

"भेट ावर सांगते.“ 

"ओके हनी." 

"बाय." 

फोन कट क न िपनीने एकदा बॉ वर नजर िफरवली. 'एका मो ा बॉ म े सग ा 
व ू, िवराजने िदलेले सगळे िग ्स पॅक क न झाले. पण आठवणीचंं काय? ा पॅक 
क न ा ा ाला रटन करता येत नाहीत ना. काश तस करता आलं असत.' या िवचारात 
तो बॉ  िडकीत ठेवून ितने गाडी ाट केली.  

'मा ा क रअरसाठी मी खूप मेहनत घेतली आहे. तसही अजून आमचं ल  झालेलं नाहीये. 
अजूनही वेळ गेलेली नाही. ते ा गो ी पुढे वाढू न देता आहेत ितथेच थांबवणे यो . िवराजला 
क नासु ा नसेल याची. पण हरकत नाही. मी समजावेन ाला. समजून ावच लागेल.  
यापुढे मला कोणतंही कॉ ोमाइज करायचं नाहीये. आिण ा ासाठी मा ापे ा ाच 
क रअर मह ाचं आहे, हे सु ा मला वेळीच ल ात आल, ते एक बार झालं. दरवेळेसची 
भांडण आिण मग सवे फुगवे, कंटाळा आलाय याचा. अिजबात इमोशनल होणार नाहीये मी 
आिण आज सग ाचा शेवट करणार आहे.' 

तःशी चाललेली बडबड थांबवून िपनीने गाडीला ेक लावला. ा ा गाडी ा बरोबर 
िव  िदशेला गाडी पाक क न ती उतरली. 

िवराजची गाडी कॅ  रोडला एका बाजूला उभी होती. ा दोघांचं याआधीच रोजचं भेट ाचं 
िठकाण. डो ावर ा उंच आभाळात म  बहावा चोहोिदशांत बहरत असे, ा ा फुलां ा 
िपवळसर सडयाची चादर ओढलेला तो सुमसान र ा, णजे िपनीची आवडती जागा. ते 
दोघे ितथे भेटले की पाच-दहा िमिनटे ती अगदी-अगदी शांतपणे त ीन होऊन ा 
बहा ा ा आ ाद घायची.  
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समोर हाताची घडी घालून गाडीला टेकलेलया अव थेत िवराज ितचीच वाट बघत होता. 

ती ाचा िदशेने चालत येईपयत पावसाची एक हलकीशी सर उडत-उडत ां ा 
डो ाव न िनघूनही गेली होती.  

"काय परफे  टायिमंग आहे. १५ िमिनटे झाले, मी इथे तुझी वाट बघत थांबलोय, आिण तुझी 
एंटी झाली नाही तोच पाऊस सु  झाला. हा र ा, भरभ न फुलणारा बहावा, तू आिण 
पाऊस...काहीतरी गुिपत आहे राव." 

एक हलकीशी ाईल देत िवराजने ित ा नाकावर लांबूनच एक िटचकी मारली.  

"हा शांत र ा, भरभ न फुलणारा बहावा, वाट बघणारा तू, अकाली बरसणारा पाऊस 
आिण नेमहीच उशीरा येणारी मी, हेच तर गुिपत आहे ना."   ित ही हाताची घडी घालत ा ा 
शेजारी येऊन गाडीला टेकली.  

" णजे ऍ ी आहेस तर, तुला नेमहीच उशीर होतो." 

"कदािचत यापुढे मला उशीर होणार नाही. आिण तुला कधीच वाट पाहावी लागणार नाही."   
आप ा हाताची थरथर थांबव ाचा आटोकाट पयत करत िपनीने डायरे  िवषयाला हात 
घातला.  

"थॅट्स गुड. मी सु ा तेच णतो. ऑल इज वेल. देन िव कॅन िथंक अबाउट इट."   

' णजे तू सु ा तोच िवचार करतोयस?"   िपनीने अित आ याने  केला. 

"फ  िवचार नाही. मी तर ल गाची डेट सु ा क फम करणार होतो. बट िवचार केला, आधी 
तुझं शे ुल कसं आहे ते बघून ठरवूयात. काय णते?" 

आप ा खशातील एक िकटकॅट आिण एक छोटस रेड रोज ितला देत, िवराजने एक ाईल 
िदली. िपनीला काय बोलावे सुचेना. आता कुठे ित ा ल ात आलं, की आपण एक िवचार 
करतोय, आिण हा तर दुसराच िवचार करतोय. ते रेड रोज नाजूक हाताने गोजंारत ितने 
सेकंदासाठो डोळे िमटले. सगळी श ी एकवटून आता ती स  झाली. 

"मी काय णते िवराज. बी िस रअस अँड ॅ कली. बघ...ह ी आपली रोज भांडण 
होतात. एकमेकां ा खूप सा या गो ी एकमेकांना खटकतात, आपलं ोफेशनही िड  
आहे, ामुळे नंतर कदािचत आपण एकमेकांना जा  वेळही देऊ शकणार नाही. नंतर हेच 
छोटे छोटे ॉ े  मोठे होत जातील आिण ताण-तणाव वाढेल. सो... "   ितने एक दीघ ास 
घेतला. आिण वा  पूण कर ाचा आधीच ाने रागाने ित ाकडे बघत  केला.  
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"वॉट सो? हान. हे सगळं होतच असत गं. णून तर आपण गेली तीन-चार वष थांबलो ना. 
अजून थांबायचं असं णायचं आहे का तुला? आिण िकती वेळ थांबायचं ? ाने ॉ े  
सॉ  होतील?" 

िपनीला काय बोलावं आिण याला आपला िडिसजन कसा समजवावं हेच कळेना. ितने 
आप ा बोटातली एंगेजमट रंग हातात काढून ती घ  मुठीत आवळली. िवराजला परत 
देऊन सरळ इथून िनघून जाऊया, या िवचारात असतानाच एक लखलखती वीज कडाडली, 
आिण धो धो क न तोच अकाली पाऊस पु ा एकदा बरसू लागला.  

िवराजला काही कळाय ा आत िपनीने उघडली मूठ तशीच दाबली. "गाडीत बसून बोलूया." 
णत ती आप ा गाडीकडे वळणार तोच िवराजने ितचा हात पकडला होता.  

"थांबते का? थोडं िभजूया णतो आज. ाने िकमान तु ा मनावर जमा झालेले मभळ 
वा न जाईल." 

"पण तुला पाऊस आवडत नाही ना." णत िपनीने आपला हात सोडवून घेतला.  

"पाऊस मला आवडत नाहीच. पण तू आवडतेस. आिण तुला आवडत असलेली ेक गो  
मी आवडून घेतो." 

ा ा ा श ासरशी िपनी गरकन मागे वळली होती. "काल एक तास भांडत होतो आपण. 
ाने माझी फॅिमली सु ा िड ब् आहे. ह ी हे असं रोजच होतंय.  ापे ा इथेच थांबूया हे 

सगळं." 

जवळ येत एक बोट िपनी ा ओठांवर ठेवत िवराजने ितला चूप केले. "मी एक वेगळा िवचार 
करतोय, आिण तु ा डो ात काहीतरी वेगळंच सु  आहे. ाचा िवचारही मी क  शकत 
नाही. सगळं इथेच थांबवणं, हा एकच पयाय नाहीये. सो िथंक पॉिसटी . थोडं तुझं थोडं 
माझं... असं दोघांनी एकमेकांना वेळ देऊ. िमळून सग ाचा बॅल  क यात."  

"आिण जर ते नाही जमलं तर?"   िपनीने ाला थांबवत म ेच  केला.  

"जर आप ा दोघांचं एकमेकांशी नाही जमल, तर दुस या कोणाबरोबर ते जमेल याची काय 
गॅरटी?" 

यावर िपिन ा तोडंातून एकच श  बाहेर पडला. "सॉरी."  ितचा िनणय ठाम होता. ‘थोडं 
तुझं थोडं माझं,'  णतो हा पण कॉ ोमाइज करायची वेळ आली की मा  ते मला करावं 
लागत. ल ासाठी एका वष माझं क रअर मी सोडणार नाही.  
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'मनात काहीतरी प े  क न ती पु ा गाडीकडे वळली. तो बॉ  ाचा ाधीन क न 
ितथून िनघ ासाठी... ितने बॉ  काढ ासाठी िडकी उघडली, आिण णात धाडकन 
बंदही केली. कारण िडकी उघडताना ितचे हातात ा घ ाळाकडे सहजच ल  गेले. ावर 
तारीख होती १ जुलै. ती धावतच िवराजकडे आली. तो तसाच पावसात िभजत शांत उभा होता. 
आपले दो ी हात पस न ित ाकडे बघत.  

"सर ाईज णून एक बॉ  घेऊन येणार होतीस ना? ाच काय ?" 

"काही नाही. घरीच िवसरले तो मी. पण टक  िटप कॅ ल क न तूच मला सर ाईज केलस." 
णत िपनी पळत जाऊन सरळ ा ा िमठीत िशरली. 

"आलं का ल ात? थोडं तुझं थोडं माझं."  णत तोही पु ा हसला. 

ह च तर खर  गंमत आहे या अकाल  बरसणा या पावसाची...  

हा शातं र ता, भरभ न फुलणारा बहावा, वाट बघणारा तो आ ण उशीरा का होईना पण 
नेहमी  न चकुता येणार  ती. 
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नुस ा नावानेच िजभेला पाणी सुट ािशवाय रहात नाही.‘ 

 

मॅ रनेट कर ासाठी लागणारी सामु ी - हाता ा आकाराचे  १ पॉ े ट छ धुवून साफ 
क न घावे, ावर सुरीने आडवे दोन कट ावे. यावर ेकी अधा छोटा चमचा हळद, लाल 
ितखट, कोकम रस/ आगळ आिण १ चमचा मीठ हे सव व थत लावून झाकून १५-२० 
िमिनटे ि जम े ठेवावे.(अगदी छोटा चमचा ावा, ाचा आकार सािह  िच ाम े दाखवला 
आहे.) 

 

ितखलं मसाला सािह - लसणी ा २-३ 
पाक ा बारीक िच न, मूठभर  
धुतलेली कोथीबंीर, १-२ िहरवी िमर ा, १ 
कोकम साल. लाल ितखट चिवला+रंगाला 

ेकी २ चमचे, गरम मसाला १ चमचा, 

कांदा-लसूण मसाला असेल तर १ मोठा 
चमचा. थोडेसे पाणी.  
 

कृती- मॅ रनेट केले ा पॉ े टला एका 
कढईम े ा. ावर वरील सव सािह  
लावा. थोडे िशज ापुरते पाणी घालून वरती 
एक झाकण ठेवून पलटी न करता तसेच १० 
िमिनट िशजवून गॅस बंद करावा. थोडी 
कोथीबंीर व न भुरभुरवी व चमचिमत 
पॉ े ट ितखलं भाकरी बरोबर सव करा. 
थोडे  पाणी घात ाने पॉ े ट दो ी बाजंूनी 

व थत िशजते, जा  िशजव ाची गरज 
लागत नाही. या कारे ओला बांगडा आिण 
हलवा वगेरे मासे छान होतात.

 

 

िवशेष -  या काराम े आपण अिजबात 
तेल वापरले नाही. ेक मा ाला तःचे 
तेल असतेच तेवढे पुरे आहे.  

ांना डॉ रने जेवणातील तेल कमी 
कर ाचा स ा िदला असेल तर 

ां ासाठी हा कार उ म आहे.  

 
 

' ितखलं हा एक मालवणी पदाथ. पण पावसा ात िमळणा या ता ा-ता ा मा ाच ितखलं कोकणात 
अगदी घरोघरी केल जात. आंबट, ितखट असा हा अगदी चमचमीत मासळीचा कार.  

नुस ा नावानेच िजभेला पाणी सुट ािशवाय रहात नाही.‘ 

 
मॅ रनेट कर ासाठी लागणारी सामु ी - हाता ा आकाराचे  १ पॉ े ट छ धुवून साफ 
क न घावे, ावर सुरीने आडवे दोन कट ावे. यावर ेकी अधा छोटा चमचा हळद, लाल 
ितखट, कोकम रस/ आगळ आिण १ चमचा मीठ हे सव व थत लावून झाकून १५-२० 
िमिनटे ि जम े ठेवावे.(अगदी छोटा चमचा ावा, ाचा आकार सािह  िच ाम े 
दाखवला आहे.) 

ितखलं मसाला सािह - लसणी ा २-३ पाक ा बारीक िच न, मूठभर  धुतलेली 
कोथीबंीर, १-२ िहरवी िमर ा, १ कोकम साल. लाल ितखट चिवला+रंगाला ेकी २ चमचे, 
गरम मसाला १ चमचा, कांदा-लसूण मसाला असेल तर १ मोठा चमचा. थोडेसे पाणी.  
 

कृती- मॅ रनेट केले ा पॉ े टला एका कढईम े ा. ावर वरील सव सािह  लावा. थोडे 
िशज ापुरते पाणी घालून वरती एक झाकण ठेवून पलटी न करता तसेच १० िमिनट िशजवून 
गॅस बंद करावा. थोडी कोथीबंीर व न भुरभुरवी व चमचिमत पॉ े ट ितखलं भाकरी बरोबर 
सव करा. 
थोडे  पाणी घात ाने पॉ े ट दो ी बाजंूनी व थत िशजते, जा  िशजव ाची गरज 
लागत नाही. या कारे ओला बांगडा आिण हलवा वगेरे मासे छान होतात. 

िवशेष -  या काराम े आपण अिजबात तेल वापरले नाही. ेक मा ाला तःचे तेल 
असतेच तेवढे पुरे आहे. ांना डॉ रने जेवणातील तेल कमी कर ाचा स ा िदला असेल 
तर ां ासाठी हा कार उ म आहे. 
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. नाहीतर जेवायची नाही हो ती."    अ ांनी हसत-हसत फमान सोडला होता.  

"होय. आ ा सगळं करते."    िनमाही रोज ाच सवयी माणे बोलून गेली.  

"आिण ते ..."  

"हो. हो... समजलं आ ा. करदी ा कालवणात क ा कैरी ा चार फोडी टाक... कोकम 
नाही. बरोबर ना?" 

ित ा या वा ावर दोघेही मनसो  हसले.  

"कैरी नसेल तर आं ाची दोन आमसूल टाकायची. झकास बेत होईल."    णत आ ा उठून 
पडवीत आले. अंगणातून समोर ा बे ाची टेहळणी करत ांनी नकाराथ  मान डोलावली.  

जेमतेम अध  घिटका सरते न सरते तोच ांनी पु ा थरथर ा पावलांनी यंपाक घरात 
डोकावत कानोसा घेतला.  "िनमा! उ ाच िक ाला चढणीचे मासे सांगून ठेवतो. दोन िदवसात 
आणून देईल तो. करशील ना?"     

"हो आ ा करेन. माईला मासे खूप आवडतात ना... माहीत आहे मला."  

"ितच लुगडी-चोळी आिण गोध ा वगैरे सगळं चांगलं धुवून ठेवलंस काय?" 

"आ ा अहो सगळी तयारी झाली... सकाळपासून दाराला डोळे लावून आहात. आ ा 
येईल..आ ा येईल णून, थोडं आराम करता का?"  

िनमाने आराम खुच  समोर करत, आप ा हातांचा आधार देत ांना बसवले. ां ा 
हातातील लाकडी काठी खाली ठेवून खां ावचा छोटासा हात माल घेऊन कपाळावरचा घाम 
पुसला.  

आ ांचे मा  ां ा जाडजूड च ा ा कडेतून दाराकडे ल  होते.  

"बघ जरा पंचांगात... िमरग चालू झालं ना? उ ा न  बदलतंय. आज आलीच पािहजे ती.... 
आलीच पािहजे."  

"िनमा! तांदळाची भाकर करते ना ग? आिण हो... थोडं सु ा करदीच कालवण ाबरोबर 
खा या बांग ाच तोडंीलावणं पािहजेच. नाहीतर जेवायची नाही हो ती."    अ ांनी हसत-
हसत फमान सोडला होता.  

"होय. आ ा सगळं करते."    िनमाही रोज ाच सवयी माणे बोलून गेली.  

"आिण ते ..."  

"हो. हो... समजलं आ ा. करदी ा कालवणात क ा कैरी ा चार फोडी टाकाय ा,  
कोकम नाही. ाने चव िबघडते. बरोबर ना?" 

ित ा या वा ावर दोघेही मनसो  हसले.  

"कैरी नसेल तर आं ाची वाळलेली दोन आमसूल टाकायची. झकास बेत होईल."    णत 
आ ा उठून पडवीत आले. अंगणातून समोर ा बे ाची टेहळणी करत ांनी नकाराथ  
मान डोलावली.  

जेमतेम अध  घिटका सरते न सरते तोच ांनी पु ा थरथर ा पावलांनी यंपाक घरात 
डोकावत कानोसा घेतला.  "िनमा! उ ाच िक ाला चढणीचे मासे सांगून ठेवतो. दोन 
िदवसात आणून देईल तो. करशील ना?"     

"हो आ ा करेन. माईनंा मासे खूप आवडतात ना... माहीत आहे मला."  

"ितच लुगडी-चोळी आिण गोध ा वगैरे सगळं चांगलं धुवून ठेवलंस काय?" 

"आ ा अहो सगळी तयारी झाली... सकाळपासून दाराला डोळे लावून आहात. आ ा 
येईल..आ ा येईल णून, थोडं आराम करता का?"  

िनमाने आराम खुच  समोर करत, आप ा हातांचा आधार देत ांना बसवले. ां ा 
हातातील लाकडी काठी खाली ठेवून खां ावचा छोटासा हात माल घेऊन कपाळावरचा 
घाम पुसला.  

आ ांचे मा  ां ा जाडजूड च ा ा कडेतून दाराकडे ल  होते.  

"बघ जरा पंचांगात... िमरग चालू झालं ना? उ ा न  बदलतंय. आज आलीच पािहजे ती.... 
आलीच पािहजे." 
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नेहमी माणे ांची एक ाचीच बडबड चालू होती. सारखं-सारखं दाराकडे बघून ांची बेचैनी 
वाढतच चालली. ते पा न िनमाचे डोळे पाणावले. ां ा नकळत ितने पदराने डो ाचा कडा 
िटप ा आिण ती यंपाक घराकडे वळली.  

    

असबंध बडबड क न आ ा पु ा भूतकाळात िशरले. आिण नेहमी माणे ाच गो ीचा 
फायदा घेऊन िनमाने ांना ताटातले चार घास भरवले देखील. नाहीतर जेवणाची आिण ांची 
गाठ पडणे मु ल ायचे. ांचे रकामे ताट आिण तःचे रकामे पोट तरीही ती समाधानाने 
आत वळली. िमरग आले िक ित ा िकतीतरी आठवणी जा ा ाय ा. िकतीतरी जखमां ा 
खप ा िनघाय ा. पंधरा िदवसा ा या न ाने ितला आयु भर पुरेल एवढा पाऊस िदला 
होता. ात होते ते काठोनकाठ भरलेले दुःख, ओसंडून वाहणा या वेदना, आिण भळभळणारी 
जखम. याच िवचारांत ते रकामे ताट ितने घासून टाकले, जसे आपले रकामे आयु  ती रोज 
घासायची, पु ा न ाने चकचकीत कर ासाठी. 

एव ात कस ा ा धाड धाड आवाजाने ितची तं ी भंग झाली. हातातले भांडे तसेच टाकून 
तीने माजघरा ा िदशेने धाव घेतली, आिण समोरच आ ांना जिमनीवर कोसळलेले पा न 
ित ा काळजाचे पाणी पाणी झाले.   

"आ ा...आ ा उठा! काय झालं?" 

कसेबसे उठव ाचा य  करत ितने बाजू ा तां ातील थोडे पाणी ांचा तोडंावर िशंपडले. 
परत दय िवकाराचा झटका आला की काय? या िवचाराने ित ा पोटात गोळा आला होता. 
न ी काय करावे ितला कळेना णून शेजार ा ता ांना आवाज ायाला ती उठली, 
एव ात आपांनी ितचा हात घ  पकडला होता. ितचे पांढरेफट डोळे ित ावरतीच रोखलेले 
होते. 

" िनमे, बा ाने तु ा आयु ाची माती केली पोरी. माझा लेक असला णून काय झालं ग. 
शहरात दुसरा संसार थाटून मोकळा झाला... आिण तू इथेच रािहली आमची सेवा करत. एवढं 
क न ाच समाधान होईना की काय, ते ाचा पोराला सांभाळायला मा ा माईला घेऊन 
गेला... भाड्???" 

एक सणसणीत िशवी हासडून आ ा पु ा शांत झाले.   

"मी िमरगाची वाट बघत बसलो न कळलं,की चार मिहने झाले, माई के ाचीच मला सोडून 
गेली. कायमचीच. नालायकाने कळवलं पण नाही... का शेवटची भेट पण होऊ िदली नाही."  
आ ा बोलता बोलता रडू लागले. ांना दोन वषापूव चे सारे काही आठवले होते. ते ही 

तः न... 

नेहमी माणे ांची एक ाचीच बडबड चालू होती. सारखं-सारखं दाराकडे बघून ांची 
बेचैनी वाढत चालली. ते पा न िनमाचे डोळे पाणावले. ां ा नकळत ितने पदराने डो ाचा 
कडा िटप ा आिण ती यंपाक घराकडे वळली.  

'आज दोन आठवडे हे असच चालू होत. झालं उ ा पासून सगळं ठीक होईल. कसबस अजून 
एक िदवस ढकलायचा होता. माईचंं लुगडी-चोळी, दोन जाडजूड गोध ा आिण पानांची चंची 
सार सािह  उचलून लाकडी पेटा यात भरत ितने पेटारा बंद केला.  

" व थत घडी क न ठेवलं पािहजे हो. परत पुढ ा िमरगात काढावं लागेल." तःशीच 
पुटपुटत ितने दोन ताटं वाढायला घेतली. आिण बाहेर पावसाची रप रप चालू झाली. 
खडकीतून पावसाकडे बघत ितने एक समाधानाकारक उसासा िदला. " वेळेवर आलास रे 

बाबा! नाहीतर मा ावर धमसंकट कोसळले असते."  असे मनात ा मनात णत ितने 
चौरंगावर एक ताट लावून आपांना आवाज िदला.  

"आ ा चला जेवून ा." 

"जेवायला काय वाढ़तेस. ती येईल एव ात मग एक  बसुया ना." 

"आ ा ांना उशीर होईल. ा सं ाकाळीच येतील ब तेक. बाहेर पाऊस बघा काय आहे 
तो."  बाहेर ा पावसाकडे बोट दाखवत िनमाने ांची समजूत काढली.  

"असं कसं? 'यंदा ा िमरगात ितला सोडायला येतो. 'असं बोलला ना बा ा. मग यायलाच 
पािहजे. यायलाच पािहजे. घेऊन कशाला गेला? का घेऊन गेला? तेही मला न िवचारता."    
आपांचा पारा अचानक चढला होता. वाढलेले ताट बाजूला सा न ते अचानक उठून दारा ा 
िदशेने िनघाले.  

"आ ा शांत ा. येतील ते सं ाकाळी माईनंा घेऊन. पाऊस जा  आहे आिण आप ा 
गावाला यायला एक र ा. ावरील लाकडी साकव देखील डळमळीत झालाय. थोडा 
पाऊस वाढला तरीही तो बंद क न ठेवतात. ामुळे उशीर झाला असेल."    

िनमाने ांना हाताला ध न पु ा आत आणले. पण आ ा मा  आता खूपच िचडले होते. 
ांची थरथर वाढली. कपाळावर भर पावसात घाम फुटला होता. सनाचा वेगही वाढू 

लागला होता.  

"सं ाकाळी येईल णतेस. अजून राखण ायची बाकी आहे ना. आज िमरगाचा शेवट ग. 
काहीही क न आजच सं ाकाळी राखण ावी लागेल. आलाच पािहजे.... आलाच पािहजे. 
कोबंडा कोण कापणार ? आिण रसरशीत का ा वाटणातली गावठी कोबंडी खावी तर 
माई ा हातचीच. वष सरले ना? ित ा हाताचा र ा चाखून. " 
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'िनदान पुढ ा िमरगा  त तरी माई ा ये ाची आस ध न बसणार नाहीत ते. आिण मला पण 
आता खोट बोल ाची गरज नाही.' या िवचाराने िनमाला हायसे वाटले.  

***** 

दुपारपासून आ ांची त ेत िबघडत चालली होती. रा भर िनमा ां ा बाजूला बसून रािहली. 
सकाळी के ातरी िनमाचा डोळा लागला होता. उठायला खरतर फारच उशीर झाला पण 
सतत कोs, कोss, कोss, कोssss क न ओरडणा या कोबं ांचा आरव ाने ती उठली. 
चुलीवर चहासाठी पा ाचे आंदन ठेवून ती परसात वळली, ितला आ य वाटले कारण समोर 
आ ा आप ा थरथर ा हातानी पा ा ा बंबाखाली सरपणाचा जाळ करत होते. धुराचे लोट 
हवेत वरती िव न जात होते.   

"आ ा लवकर उठलात? कसं वाटतंय आता ?"   िनमा दोन सुकी लाकडं पा ाखाली 
सरकवत ां ा बाजूला जाऊन बसली.  

हातातील िमसरी बोटाने चोळत आ ांनी नकाराथ  मान डोलावली. 

"यंदा ा व ाला पण बा ाने फसवलं ना ग. काल संपला िमरग... पण मा ा माईला घेऊन 
आला नाही तो." 

ांचे श  ऐकताच ती िमिनटभर सु  झाली. पण तःला सावरत, "येतील हो पुढ ा 
िमरगात."  णत तीने डो ाला हात लावला. 

"काय झालं ग?"  ितचा तो उतरलेला चेहेरा पा न आ ांनी  केला.  

"काही नाही हो. आज सकाळ सकाळ पावसाळा सु वात झाली बघा."  णत ितने बाहेर 
छपराव न खाली मागीलदारी पडणा या जलधारांकडे बोट दाखवले. तःचे दुःख बाजूला 
सा न ती पु ा एकदा पुढ ा िमरगा ा ती ेसाठी स  झाली. कारण माईला भेट ाची 
आ ां 

 

 

 

 

 

 

 

 

असबंध बडबड क न आ ा पु ा भूतकाळात िशरले. आिण नेहमी माणे ाच गो ीचा 
फायदा घेऊन िनमाने ांना ताटातले चार घास भरवले देखील. नाहीतर जेवणाची आिण 

ांची गाठ पडणे मु ल ायचे. ांचे रकामे ताट आिण तःचे रकामे पोट, तरीही ती 
समाधानाने आत वळली. िमरग आले िक ित ा िकतीतरी आठवणी जा ा ाय ा. 
िकतीतरी जखमां ा खप ा िनघाय ा. पंधरा िदवसा ा या न ाने ितला आयु भर 
पुरेल एवढा पाऊस िदला होता. ात होते ते काठोनकाठ भरलेले दुःख, ओसंडून वाहणा या 
वेदना, आिण भळभळणारी जखम. याच िवचारांत ते रकामे ताट ितने घासून टाकले, जसे 
आपले रकामे आयु  ती रोज घासायची, पु ा न ाने चकचकीत कर ासाठी. 

एव ात कस ा ा धाड धाड आवाजाने ितची तं ी भंग झाली. हातातले भांडे तसेच टाकून 
तीने माजघरा ा िदशेने धाव घेतली, आिण समोरच आ ांना जिमनीवर कोसळलेले पा न 
ित ा काळजाचे पाणी पाणी झाले.   

"आ ा...आ ा उठा! काय झालं?" 

कसेबसे उठव ाचा य  करत ितने बाजू ा तां ातील थोडे पाणी ांचा तोडंावर 
िशंपडले. परत दय िवकाराचा झटका आला की काय?  या िवचाराने ित ा पोटात गोळा 
आला होता. न ी काय करावे ितला कळेना णून शेजार ा ता ांना आवाज ायाला ती 
उठली, एव ात आपांनी ितचा हात घ  पकडला होता. ांचे पांढरेफट डोळे ित ावरतीच 
रोखलेले होते. 

"िनमे, बा ाने तु ा आयु ाची माती केली पोरी. माझा लेक असला णून काय झालं ग. 
शहरात दुसरा संसार थाटून मोकळा झाला... आिण तू इथेच रािहली आमची सेवा करत. एवढं 
क न ाच समाधान होईना की काय, ते ा ा पोराला सांभाळायला मा ा माईला घेऊन 
गेला... भाड्???" 

एक सणसणीत िशवी हासडून आ ा पु ा शांत झाले.   

"मी िमरगाची वाट बघत बसलो अन कळलं की चार मिहने झाले, माई के ाचीच मला सोडून 
गेली. कायमचीच. नालायकाने कळवलं पण नाही... शेवटची भेट पण होऊ िदली नाही."  
आ ा बोलता बोलता रडू लागले. ांना दोन वषापूव चे सारे काही आठवले होते. ते ही 

तः न... 

'िनदान पुढ ा िमरगात तरी माई ा ये ाची आस ध न बसणार नाहीत ते. आिण मला 
पण आता खोट बोल ाची गरज नाही.' या िवचाराने िनमाला हायसे वाटले.  

"पोरी बा ाला देव कधीच माप करणार नाही.कधीच." णत आ ा पु ा मू त पडले. 
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***** 

दुपारपासून आ ांची त ेत िबघडत चालली होती. रा भर िनमा ां ा बाजूला बसून 
रािहली. सकाळी के ातरी िनमाचा डोळा लागला होता. उठायला खर तर फारच उशीर 
झाला, पण सतत कोs, कोss, कोss, कोssss क न ओरडणा या कोबं ां ा आरव ाने 
ती उठली. चुलीवर चहासाठी पा ाचे आंदन ठेवून ती परसात वळली, ितला आ य वाटले 
कारण समोर आ ा आप ा थरथर ा हातानी पा ा ा बंबाखाली सरपणाचा जाळ करत 
होते. धुराचे लोट हवेत वरती िव न जात होते.   

"आ ा लवकर उठलात? कसं वाटतंय आता ?"   िनमा दोन सुकी लाकडं पा ाखाली 
सरकवत ां ा बाजूला जाऊन बसली.  

हातातील िमसरी बोटाने चोळत आ ांनी नकाराथ  मान डोलावली. "यंदा ा व ाला पण 
बा ाने फसवलं ना ग. काल संपला िमरग... पण मा ा माईला घेऊन आला नाही तो." 

ांचे श  ऐकताच ती िमिनटभर सु  झाली. तःला सावरत, "येतील हो पुढ ा िमरगात."  
णत तीने डो ाला हात लावला. 

"काय झालं ग?"  ितचा तो उतरलेला चेहेरा पा न आ ांनी  केला.  

"काही नाही हो. आज सकाळ सकाळ पावसाळा सु वात झाली बघा."  णत ितने बाहेर 
छपराव न खाली मागीलदारी पडणा या जलधारांकडे बोट दाखवले. तःचे दुःख बाजूला 
सा न ती पु ा एकदा पुढ ा िमरगा ा ती ेसाठी स  झाली. कारण माईला भेट ाची 
आ ांची आस काही के ा सरेना. ामुळे आता परत पुढ ा िमरगाची वाट बघणे आलेच. 
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 पावसाळा सु  झाला की, गरम-गरम बेसन झुणका आिण भाकरीचा बेत एकदातरी झालाच पािहजे. आहा... 
गसुखच णा ना. 

 
सािह  - १ वाटी बेसन िपठ, तीन वा ा पाणी, वाटीभर कोिथंबीर.  

फोडणीसाठी सािह  - ३-४ टेबल ून तेल, एक िट ून मोहोरी, िचमूटभर िहंग.  
५-६ लसूण पाक ा, ५-६ पाने कढीप ा, १ कांदा, १ टोमॅटो, २ िहर ा िमर ा, अधा इंच आ क सव सािह  
जमेल तेवढे अगदी बारीक िच न ा.  
एक िट ून हळद, दोन िट ून लाल ितखट, एक िट ून मीठ. 

 
 
कृती- १ वाटी बेसन िपठाम े तीन वा ा पाणी घालून पातळ िम ण तयार करा.यात गुठ ा होऊ ाय ा 
नाहीत. याम े मूठभर िचरलेली कोिथंबीर िम  क न बाजूला ठेवून ा. 
              एका कढईम े तेल घेऊन ते कडकडीत गरम झाले की, मोहोरी घालावी ती तडतड ा नंतर यात 
िहंग,लसूण,कढीप ा,कांदा,टोमॅटो,िमरची,आ क  हे सािह  लालसर परतून घावे. िम णाला तेल सुटू लागले 
की मग यात हळद,िनखत,मीठ घालून दोन िमिनट एकसारखे परतावे. सव सािह  िशजून व थत 
एकजीव झा ानंतर यात व न बेसन-पाणी-कोिथंबीर िम ण घालावे  व एकसारखे िम  क न ावे. 
आता मोठा चमचा घेऊन पाच िमिनट सतत हे िम ण ढवळत रहावे.अ था ते खाली िचकटून राह ाची 
श ता असते. कढईवर झाकण ठेवून बेसन मंद आचेवर िशजू ावे. पातळ िम ण अगदी घ  होईपयत 
म ेम े ढवळावे णजे करपणार नाही. साधारण ५-१० िमिनटात झुणका तयार होतो.  
            असा साधासुधा पण ल तदार बेत या पावसा ात एकदातरी होऊन जायदया.  

'गरमा-गरम झुणका भाकरी सोबत एखादा पापड आिण बारीक िचरलेला कांदा.' 
 

  
 


