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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

मिची सिार!  

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांच ेकष्ट व पैसे आहेत.  

पर्ण िरीही आम्ही ि ेवाचकाांना तवनामलू्य घऊे दिेो.  

कारर्ण ई पसु्िक एकदा बनलां की एकजर्ण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होि नाही.  

उलट आनांद वाढिो, मजा येिे.  

पर्ण  

िमु्ही िे फ़ुकट का घ्यावां?  

िमु्हालाही काही दिेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सातहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आतर्ण िमु्हाला आनांद तमळेल 

आतर्ण िमुचां काहीच कमी होर्णार नाही.  

िमु्ही आतिवााद आतर्ण िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या तमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

तमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आतर्ण Whatsapp करा 

ई सातहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेतलग्राम याांवर स्विः जा व इिराांना आमांतत्ि करा. सोिल 

तमतियावर ई सातहत्यचा प्रचार करा.  

सवााि बहुमोल अिा िमुच्या सचूना द्या 

          दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान े

लेखकाला व ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक 

अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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ई सातहत्य प्रतिष्ठान 

 

 

 

 

 

 

 

सादर करि आह े

 

 

 

तिची सिार!  

 
 

लेखक : श्याम कुलकर्णी 
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तिची सिार!  

लेखक : श्री. श्याम कुलकर्णी 

पत्ता : द्वारा श्री. जयवंत कुलकर्णी, ”गन्धार”फ़्लॅट क्र. ५/४ 

 आयडियल कॉलनी, कोथरूि पुरे्ण ४११०२९ 

संपकक  – व्हॉट्स ऍप क्र. ९७६५४५६५८१ 

Email : sgk6642@gmail. com 

मखुपषृ्ठ: िॉ. सधुीर कुलकर्णी 

 

या पसु्िकािील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरुतिि असनू पसु्िकाच ेतकां वा 

त्यािील अांिाचे पनुमुाद्रर्ण वा नाट्य, तचत्पट तकां वा इिर रुपाांिर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परवानगी घेर्ण ेआवश्यक आह.े िसे न केल्यास कायदिेीर 

कारवाई (दांि व िरुुां गवास) होऊ िकि.े  
 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts.  
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प्रकािक: : ई सातहत्य प्रतिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

 
प्रकािन : १४ जानेवारी २०२२ (पौष ि.ु द्वादिी िके १९४३) 

  मकरसांक्ाांिी 

 

©esahity Pratishthan®2021 
 

 

 

 

• तवनामलू्य तविरर्णासाठी उपलब्ध.  

• आपल ेवाचनू झाल्यावर आपर्ण ह ेफ़ॉरविा करू िकिा.  

• ह ेई पसु्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी तकां वा वाचनाव्यतिररक्त कोर्णिाही 

वापर करण्यापवुी ई-सातहत्य प्रतिष्ठानची लेखी परवानगी घेर्ण ेआवश्यक आह.े  
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श्री श्याम कुलकर्णी  

यांत् अतभयाांतत्की मास्टसा पदवी M. E. 

1975 

 

 

 

अतभयाांतत्की महातवद्यालयािनू प्राध्यापक म्हर्णनू तनवतृ्त. लेखनाची 

लहानपर्णापासनू आवि. तकलोस्कर, मनोहर, वसांि, प्रपांच, लोकसत्ता अिा 

अनेक तनयिकातलकाांमधनू स्फुटलेखन प्रकातिि.  
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मखुपषृ्ठ: िॉ. सधुीर कुलकर्णी 

िॉ. सधुीर कुलकर्णी  

(D. M. Nephrology) 

मराठवाि्यािील प्रख्याि मतू्तपांि रोग तविारद असनू 

िे औरांगाबाद मधील िासकीय वैद्यकीय 

महातवद्यालयािनू प्राध्यापक पदावरून सेवातनवतृ्त होउन आिा महात्मा गाांधी 

तमिन सांस्थेच्या वैद्यकीय महातवद्यालयाि प्राध्यापक व ्िायलीतसस तवभाग 

प्रमखु म्हर्णनू कायारि आहिे. यातिवाय अवयवदान चळवळीचे एक प्रमखु 

अतधकारी आहिे. सांगीि तचत्कला, मतूिाकला अस े छन्सदही फावल्या वळेेि 

त्याांनी जोपासले आहिे. "तिची सिार " पसु्िकाचे मखुपषृ्ठ ह ेत्याच नावाच्या 

कथेिील सिारीचेच तचत् त्यानी सहज स्वानांदासाठी काढले आह,े पसु्िकासाठी 

नाही पर्ण मला िे मखुपषृ्ठ म्हर्णनू वापरावे अस ेवाटल्यावरून त्यानी आनांदान े

त्यासाठी िे उपलब्ध करुन तदले. श्री. सधुीर ह ेमाझे (म्हर्णज ेलेखकाचे )धाकटे 

बांध ु आहिे ह े नमदू करण्यास मला अतििय आनांद होिो. "िॉक्टर सधुीर 

कुलकर्णी याांच्या वैद्यकीय िेत्ािील कामतगरीबद्दल त्याना "भारिीय 

तचतकत्सक सांघ " (Association of physicians India ) किून ""Master 

Teacher 2021" हा सवोच्च सन्समान प्राप्त झाला आह.े ".   
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डतची सतार!  

दोन शब्द 

    माझ्या अविी भोविी असर्णाऱ्या तियाांच्या आयषु्याचा लेखा 

जोखा माांिण्याचा हा प्रयत्न आह.े माझी आई, माविी, पत्नी अतर्ण 

बहीर्ण या आतर्ण िश्याच काही तियाांना केन्सद्रस्थानी ठेवनू या कथा 

तकां वा अनभुव तलतहण्याचा हा प्रयत्न, यािील काही अनभुवाांना 

कदातचि कथाही म्हर्णिा येईल की नाही िांका आह’ेतिची सिार” 

तकां वा “जाद”ू मधील िी ही आमच्या काळािील (म्हर्णजे तवसाव्या 

ििकािील) भारिीय िीची प्रतिमा आह.े त्यामधील भारिीय िी 

आिा खपू बदलि चालली आह.े त्याचेच एक उदाहरर्ण “ह ेअसेच 

व्हायचे होि े“ ही कथा आह.े परांि ुतिच्या व्यथा फारश्या बदललेल्या 

नाहीि. त्या व्यथा माांिण्याचा हा प्रयत्न तकिपि यिस्वी ठरला आह े

ह ेवाचकाांनीच ठरवावे.  

श्याम कुलकर्णी 
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कथानुक्रम 

 

१. जाद ू    १० 

२. उगीच!    २५ 

३. तिची सिार --!   ३० 

४. हसरे लािू   ३९ 

५ ह ेअसेच व्हायचे होिे ---!  ५७ 

६. िी सध्या काय करिे?  ७५ 

७. आईची नथ   ८५ 

८. उत्तर आतर्ण तनर्णाय  ९४ 

९. सुांदर मी होर्णार !   ११४ 

१०. श्रीमान सवाज्ञ  १६२ 
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१. जादू  

 

 दादा आरामखचुीवर पिून विामानपत् वाचि होि.े खरां म्हर्णज े त्याांच्या 

िोळ्यावरील चष्म्यावर विामानपत् पिले होि ेव त्यामागे िे साफ घोरि होि.े आई 

लोकरीचा गुांिा बाजसू ठेवनू सयुाांची हालचाल थाांबवनू तवर्णलेले टाके एकाग्रिेने 

मोजि होिी. एकदा मोजनू खात्ी न झाल्यान ेपनु्सहा मोजनू पहाि होिी, व प्रथम कमी 

भरलेले व मागनू मोजल्यावर जास्ि भरलेले या दोन्सही वेळेच्या टाक्याांच्या 

सांख्येतवषयी तिच्या मनािला गोंधळ सटुिा सटुि नव्हिा. रेतिओवर ’वतनिा 

मांिळ’कायाक्म बऱ्याच अांिरावरील चाळीिील मतहलाांचे भाांिर्ण ऐकू यावा िसा 

ऐकू येि होिा. बाहरे व्हराांि्याि सधुीर अतर्ण त्याच्या तमत्मांिळींचा सधुीरच्या नव्या 

स्कूटरचे तनरीिर्ण करण्याचा उद्योग चाल ूहोिा.  

 तनिा मात् या सवा गोष्टींकिे दलुाि करून तनश्चयान ेटेबलावर लि कें तद्रि करून 

बसली होिी. तिच्या समोर कोऱ्या कागदाांची चळि रचलेली होिी अतर्ण गािाभर 

अन्सन एका िासाि फस्ि करर्णाऱ्या बकासरुाच्या आवेिाि िी चळि तलहून फस्ि 

करायचा तिचा तवचार होिा, फक्त लघकुथा तलहायची, कतविा करायची की 

(आपली) कादांबरी(च) तलहायची यातवषयी तिच्या मनाचा तनश्चय होि नव्हिा. 

त्यामळेु पेनचे मागचे टोक दािाि धरून िी तवचार करि होिी.  
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 तवचार करिा करिा सगळां टाकून आपले आरामाि जाऊन लोळाव े हा 

तवचारही मधनू मधनू िोके काढि होिा. पर्ण कालचा बिीस समारांभाच्या वेळचा 

प्रसांग आठवला की तलतहण्याचा तनश्चय पनु्सहा प्रबळ होि होिा.  

कॉलेजच्या िेवटच्या वषााि तविेष प्रावीण्य तमळ्वर्णाऱ्या मलुींच्या सत्कार 

समारांभाि बिीस स्वीकारिाना अध्यिा न्सयायमिूी तविाखा दीतिि यानी तिची पाठ 

थोपटून िाबासकी िर तदली होिीच आतर्ण त्यानी त्याचवेळी, तिला उद्दिेनू काढलेले 

उद्गार तिला राहून राहून आठवि होिे, ”तनिा दिेमखु, कॉलेजच्या तवश्वाि 

चमकलाि यावर समाधान मान ूनका, आिा बाहरेच्या मोठ्या जगािही काहीिरी 

तविेष कामतगरी िमु्ही करून दाखवायला हवी, तनिा दिेमखु ह े नाव सरोतजनी 

नायिू, कॅप्टन लक्ष्मी, सधुा मिूी या नावाांसारखे मानान,े आदरान ेउच्चारले जायला 

पातहज ेअिी तजद्द बाळगा. ” 

 िे वाक्य आठवल्यावर तिन े पनु्सहा पेन सरसावले. खरांच सरोतजनी 

नायिूांच्यासारख्या कतविा तलहाव्या का? नाहीिरी कतविा तलतहर्णे िसे सोपेच 

असिे, आतर्ण त्या तवचाराि “ प्रिीिेि मन असे  कुर्णाच्या? ” ही ओळ तिनां 

तलहूनसदु्धा टाकली. पर्ण त्यापढेु काही तलतहण्या ऐवजी कॉलेजािल्या आििुोष 

वैद्यची उांच रुबाबदार, एका हािाने कपाळावरची झलुप े ऐटीि सावरून दसुऱ्या 

हािाि टेतनसची रॅकेट सावरर्णारी मिूी उगीचच तिच्या िोळ्यासमोर िरळू लागली. 

मोठ्या कष्टान ेतवचाराांचा ओघ परि कतविेकिे तिने वळवला. पर्ण कतविेचे अिलेले 

घोिे पढेु हलायला ियार नव्हि.े मग िी आपली कतविा कोठल्या मातसकाकिे 

पाठवायची याचाच तवचार करू लागली. कवतयत्ी तनिा दिेमखु ह ेनाव सवािोमखुी 
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झाल्याचा भास तिला झाला. पतहलीच कतविा वाचकाांना आविल्याने त्याांच्या 

पसांिीच्या आलेल्या पत्ाांचा गठ्ठा तिला तदस ू लागला, ”कां टाळा आला बाई या 

अतभनांदनपर पत्ाांचा! ” आपल्यातवषयी असयूा वाटर्णाऱ्या सषुमा प्रधानला िी 

मदु्दामच म्हर्णर्णार होिी. आतर्ण पढेु, ”प्रत्येकजर्ण तवचारिोय, िमुचा कतविासांग्रह 

केव्हाां प्रकातिि होर्णार म्हर्णनू. खरांच लोकतप्रय होर्णां म्हर्णजे अगदी कहारच असिो, 

िझुां आपलां बरां आह ेबाई सषुमे, ” असां वरवर म्हटले िरी तिचा जीव मात् सखुाने 

आकां ठ भरून जार्णार होिा. त्यािही त्या पत्ाि आििुोषचांही पत् आल्याचां मात् िी 

सषुमाला साांगर्णार नव्हिी.  

 ’ठण्र्ण ’ सािेिीन वाजल्याचा ठोका घि्याळाने तदला अन्स  िी एकदम भानावर 

आली. त्या घि्याळाचा तिला अस्सा राग आला आतर्ण त्या न जमर्णाऱ्या कतविेचा 

त्याहूनही! ”कां टाळले बाई अगदी” आळसलेल्या सरुाि सािीचा पदर अतधकच 

लपेटून घेि िी उद्गारली. ’आिा खरां म्हर्णज ेझक्कपैकी चहा घ्यायला हवा, हा तवचार 

तिच्या मनाि यायला आतर्ण “काय तनिािाई, चहा करिाय ना? ” हा प्रश्न दादाांनी 

तवचारायला एकच गाांठ पिली. चहा तपण्याच्या तवचारानेच तिला िरिरी आली 

आतर्ण उत्साहान,े ”हो, करिे ना” म्हर्णनू पेनचे टोपर्ण बसवीि िी उठली. मात् ’काय 

कसला उद्योग चाललाय तनिािाई ांचा? ” या दादाांच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे तिने 

टाळले, कारर्ण दादा उगीचच थट्टा करिील असां तिला वाटलां. पर्ण दादाांनी िेवटी 

कागदावर िोकावनू पातहलेच अन्स  कौिकुाने, ”अरेवा आमची तनिा सरोतजनी नायिू 

होर्णार तदसिेय” असे उद्गार काढले. िी मनोमन सखुावली आतर्ण ’तपया िो मानि 

नाही’ या ठुमरीची ओळ गरु्णगरु्णि आि गेली.  
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 चहा घेिल्यावर मात् जर्ण ु तिची काव्यसमाधीच लागली. हािाच्या बोटाि 

सरस्विीच अविरली जर्ण ूतिच्या. एकामागनू एक श्रावर्णाच्या सरी याव्याि िश्या 

काव्यपांक्ती मनाि बरसि होत्या व बोटािनू कागदावर अविीर्णा होि होत्या. 

कागदावर हाि हलवण्याचे श्रमही तिला करावे लागि नव्हिे, जर्ण ुकोर्णीिरी अलगद 

धरूनच हलवीि होिे. तिची ही समाधी उिरली िी आईन े रेतिओ लावला िेव्हाां! 

रतविांकरच्या सिारीचे सरू तिच्या कानी पिले िसे सुांदर स्वप्नािनू पहाटे जाग यावी 

ििी तिची समाधी उिरली. सिारीिनू तनघर्णारे मारव्याचे सरू तिच्या अांिरांगाला 

तभिून तिच्या हू्रदयाच्या िारा छेिू लागले.  

 रेतिओवरची दु्रि धनु सांपली. पाऊस पिून गेल्यावर िाांििा व्हावी िसे वाटू 

लागले, अन्स  एकदम कागद बाजलूा सारून सिार बाहरे काढायची तिन ेठरवले. सिार 

बाहरे काढली आतर्ण चावट सधुीर ओरिलाच, ”ओहो, िरर्णरार्णी आिा 

रतविांकरजींची छुट्टी करर्णार िर! ” “नालायक कुठला, सिार आतर्ण सरोद यािला 

फरक िरी कळिो का? याला काय माहीि तनिा दिेमखु ह ेनाव िरर्णरार्णीच काय 

पर्ण त्याहीपेिा िेजान े िळपर्णार आह.े पर्ण मग सिारीच्या िारा छेििा छेििा 

स्वराांच्या आघािाांनी मनावर गुांगी येि चालली व त्याि सधुीरवरचा राग कुठल्याकुठे 

तवरून गेला. मारव्याच्या करुर्णगांभीर सरुाांनी वािावरर्ण भरून गेल्यावर िर त्या 

सरुाांच्या तपवळसर जाांभळट प्रकािझोिाच्या पाश्वाभनूीवर मारव्याची रातगर्णी गिीच्या 

तदि दा तदि्  दा या बोलाचे नपूरु चढवनू नतृ्य करि असल्याचे दृष्य तिच्या िोळ्यापढेु 

नाच ूलागले. त्या िांद्रीि िी तकिी वेळ वाजवीि रतहली असिी कुर्णास ठाऊक पर्ण 

त्या िांद्रीचा भांग अचानक सषुमा िेथे येऊन नेहमीच्या धसमसुळेपर्णाने खचुीवर 
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बसकर्ण मारीि “ए, बस झालां िझुां िे ट्यांव ट्याांव, चल जाऊ या तफरायला” 

म्हर्णाल्यामळेु झाली.  

 तिच्या या कृिीने आतर्ण तविेषि: तिच्याकिे पाहून तनिाला तिचा चाांगलाच 

राग आला. कारर्ण मोतिया रांगाची नवी सािी अन्स  िश्याच रांगाच्या भारी कापदाचा 

ब्लाउज तिच्या अांगावर तदसि होिा. तिवाय नेहमी न तदसर्णाऱ्या नव्याच प्रकारची 

सोनसाखळीही तिच्या गळ्याि तदसि होिी.  

’ आह ेबवुा ऐट एका मार्णसाची, आज काहीिरी खास बाि तदसिेय” 

मळक्या अांथरुर्णावर स्वच्छ चादर पसरावी िसां मनािल्या मत्सरावर कौिकुाचे 

आवरर्ण चढवि तनिा उद्गारली.  

“चल गां आमचां काय खास असर्णार? आम्ही थोिॆच सरोतजनी नायिू व्हायला 

जन्समाला आलोय. ” तिला टोमर्णा मारि सषुमा उद्गारली, पर्ण तिच्या लाजनू लाल 

झालेल्या गालाांनी तिच ेगतुपि फोिलेच.  

“ ए उगाच भाव खाऊ नकोस, कुर्णीिरी आज आले होिे म्हर्ण ेसषुमा रार्णींना 

पहायला. ” सषुमाचे विील तिचे लग्न जमवण्याच्या खटपटीि आहिे अिी 

कुर्णकुर्ण कानी आलेली असल्यामळेु तनिाने एक खिा टाकून पातहला. पर्ण तिला 

वाटि मात् होिे, िसे काही नसर्णार, पर्ण सषुमाने लाजि लाजि िेवटी अगदी 

नाइलाजाने कबलू कराव ेिस े’हो’ म्हटले व बहुिेक त्याांच्याकिूनही होकारच आह े

असेही पढेु साांतगिले िेव्हाां आपल्याला काही फार बरे वाटले नाही असां तनिाला 

उगीचच वाटले, पर्ण दसुऱ्याच िर्णी सषुमाची कींव आली. तबचारी सषुमा, या 
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सांसाराच्या जांजाळाि सापिर्णार आतर्ण सषुमा प्रधान ह ेनाव पर्ण नाही उरर्णार, मग 

गाजायचे ही गोष्ट िर दरूच! अन्स  अत्यांि सहानभुिूीने िी सषुमाकिे पाहू लागली. मोठे 

होण्याचे नतिबािच नाही  तबचारीच्या! िी मनाि पटुपटुली आतर्ण सािी 

बदलण्यासाठी आि गेली.  

 सािी कुठली नेसावी यातवषयी नेहमीप्रमार्णे आज तिचा गोंधळ झाला नाही 

उलट फराकन्स  पाांढरीिभु्र सािी तिनां काढली. आपर्ण एक ध्येय तनतश्चि ठरवल्यावर 

कुठलीही गोष्ट अतधक ठामपर्णे करू लागलो आहोि अिी जार्णीव तिला झाली. िी 

साधीच सािी नेसनू आरिासमोर उभी रातहल्यावर आपर्ण या साध्या सािीिही तकिी 

सुांदर तदसिो याचा कळि न कळि अतभमान तिला वाटलाच पर्ण आिा सुांदर तदसनू 

कोर्णालािरी आविावे व त्या सांसाराच्या रगाि्याि आपल्या ध्येयाचा चक्काचरू 

व्हावा ह ेतिला मान्सय नव्हि.े नव्या कर्णाफुलाखेरीज आर्णखी काही दातगनेही त्यामळेु 

तिने घािले नाहीि.  

 तफरायला गेल्यावर सारखे सषुमाचे तिला पहायला आलेल्या ’ह्ाां’चे परुार्ण 

चाल ू होिां अन्स  तनिाला कां टाळ्याने जाांभई येर्णार असे वाटु लागले. सषुमाच्या 

िदु्रपर्णाचे तिला आश्चया वाटु लागले. काय ही सषुमा? काही उच्च आकाांिा, नाांव 

कमावण्याचे ध्येय कसे काहीच नाही तहला? छे बाई, मी आपल्या भाषर्णाच्या 

िेवटी—हो एवढ्या मोठ्या कवतयत्ीला भाषर्णासाठी बोलावर्णी येर्णारच की—

स्वािरी घ्यायला आलेल्या मलुींना हचे साांगर्णार “मलुींनो एकाद्या तकि्यासारख े

चार तदवस कस ेिरी जगि सांसाराचा गािा ओढि जीतवियात्ा सांपव ूनका, काहीिरी 

नाांव घेण्यासारखी भरीव कामतगरी करा, माझांच बघा बर…. .”  
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 पर्ण सषुमाच्या बिबिीने तिच्या तवचाराांचाही गोंधळ उिू लागला. बांद 

खोलीि एकादा पांखा गरगर तफरि रहावा व वारा मात् तमळू नय े ििी गदुमरून 

गेल्यासारखी तिची अवस्था झाली. तिला वाटलां सषुमाला ओरिून साांगावां “ए बाई 

बस्स कर िझुां ह े’ह’े परुार्ण. पर्ण आपल्या मैतत्र्णीचा असा मानभांग करर्ण ेआतर्ण िेही 

िी तबचारी तिच्या आनांदाि गुांग असिाना ह ेतिच्या सांस्काराि बसि नव्हिां 

 तफरून परि येिाना एका बांगल्याच्या कुां पर्णाच्या तभांिीवर जातहराि नकुिीच 

तचकटवलेली तिला तदसली”प्रतसद्ध नतिाका वैजयांिीमाला याांचा चांिातलका नतृ्य 

कायाक्म” त्या जागी प्रतसद्ध सिार सम्राज्ञी तनिा दिेमखु याांच्या सिारवादनाच्या. 

कायाक्माची जातहराि तिला तदस ूलागली. िेकिो लोकाांनी भरलेल्या प्रेिागहृाि 

आपर्ण तिरि आहोि, सगळा श्रोिवृनृ्सद माना वर करून आपल्याकिे पहाि आहिे, 

आपर्ण रांगमांचावर गेल्यावर होर्णाऱ्या टाळ्याांचा किकिाट मान झकुवनू आपर्ण 

स्वीकारि आहोि, असे तचत् तिच्या िोळ्यासमोर, उभ ेरातहले. त्यावेळी सषुमा कुठे 

असेल? असेल आपल्या नवऱ्यासोबि गदीि कुठेिरी. तबचारी! कुर्णाला माहीि 

असर्णार आह ेिी सषुमा प्रधान कोर्ण िी, तिने पनु्सहा एकदा सहानभिूीचा कटािा 

सषुमाकिे टाकला, पर्ण तिला तबचारीला या गोष्टींची मळुीच कल्पना नव्हिी िी 

आपली आपल्याच नादाि आनांदाि बदबिि होिी.  

 घरापािी आल्यावर तिष्टाचार म्हर्णनू तिनां सषुमाला म्हटलां”ए, उद्या येिाना 

िझु्या होर्णाऱ्या “ह्ाां” चा फोटो दाखवायला आर्णायला तवसरू नकोस बरांका “ 

आतर्ण या वाक्याची अपेिाच असल्यासारखां लाजि लाजि सषुमाने िे कबलू केले 

आतर्ण एकाद्या परीसारखी अवखळपर्णे नाचि िी घराि तिरलीसदु्धा!  
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 आतर्ण आपल्या उच्च तवचाराांच्या तहांदोळ्यावर बसनू िोलिच तनिा घराि 

तिरली, आतर्ण आपल्या खोलीि तिरून सहज टेबलावर पिलेली आपर्ण नकु्तीच 

तलतहलेली कतविा वाच ूलागली. आपल्याला इिकी छान कतविा किी स्फुरली 

याचे तिला इिके आश्चयाच वाटले. सािी बदलनू त्या आनांदाच्या धुांदीि िी 

स्वयांपाकघराि तिरली अन्स  दादाांच्या पतहल्याच वाक्याने भकूां प झाल्याचा भास तिला 

झाला. ”उद्या िलुा पहायला येर्णार आहिे बरांका तनिा! ” या दादाांच्या वाक्याने 

तिच्या मनोरथाांच े इमले सोसाट्याच्या वाऱ्यान े पत्याचे बांगले असावेि इिक्या 

सहजिेने ढासळून टाकले. छान! म्हर्णजे माझे सगळे बेि, काहीिरी वेगळे करण्याचा 

तनश्चय असा हवेिच तवरून जार्णार की काय? तिला एकदम म्हर्णावेस ेवाटले, ”ह ेहो 

काय दादा, मला मळुी लग्नच करायचां नाही. मी मोठी कवतयत्ी होर्णार आह.े एक 

उत्कृष्ट सिार वातदका म्हर्णनू चमकायचां आह.े िे सोिून िमु्ही मध्येच ह ेकाय काढले 

आह?े पर्ण तिच्या िोंिून मात् इिकेच िब्द बाहरे पिले, :”इिकी काय हो घाई आह,े 

माझ्या लग्नाची? ” अन्स  फुरांगटून िी तिच्या खोलीि जाऊन तबछान्सयावर अस्वस्थ 

तचत्तान ेपहुिली. आईन े तिला मारलेल्या हाकाांकिे तिने मळुीच लि तदले नाही. 

उलट िोळ्यािल्या पाण्याने उिी मात् तचांब तभजवनू टाकली, तिनां. िेवटी खोलीि 

पावलां वाजली. जि गांभीर पावलां! िी दादाांचीच ह ेतिने ओळखलां. आतर्ण घाईघाईने 

िोळ्यािले पार्णी पसुनू टाकले. पर्ण दादाांच्या िीक्ष्र्ण नजरेिनू िे सटुले नाही  

 ’ए, वेिाबाई’ तिच्या पाठीवर हाि ठेवीि समजावर्णीच्या सरुाि िे म्हर्णाल,े 

“अगां ए तनि,ू लगेच कोर्ण िझुां लग्न करायला तनघालयां? उद्या िे येिील म्हर्णज,े िसां 

त्याांच्याकिूनच तवचारर्णा झाली म्हर्णनूच केवळ दखेावा करायचा. िझु्यावर सक्ती 
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थोिीच कोर्णी करर्णार आह?े पर्ण त्यानी तवचारल्यावर एक्दम नाही कसां म्हर्णायचां 

म्हर्णनू बोलावलां झालां “ 

’खरांच का ह?े ” आनांदाने दादाांकिे बघनू तिने म्हटले.  

“अगदी खरां, िलुा िर अनषु्का िांकर, अनपुमा भागवि याांच्यासारखां फीमेल 

तसिाररस्ट व्हायचां आह ेना? मग लग्न करून कसां चालेल? ’ 

 खरच आह े दादाांचां. नाहीिरी िेवढा िरी तिष्टाचार पाळायलाच हवा, पर्ण 

दादाांनी एवढा समजिूदारपर्णा दाखवला िरी आई मात् म्हर्णाली, ”ह ेगां काय िझुां? 

लग्न न करण्याचां काय खळू घेिले आहसे िोक्याि? पोरीच्या जािीला कसां 

वेळच्यावेळी लग्न झालां म्हर्णजे बरां ” 

“पर्ण मला मळुी लग्नच करायचां नाही “ दादाांचा पातठांबा असल्यामळेु आिा 

तिला आपले म्हर्णर्ण ेठामपर्णे साांगायला काहीच जि गेले नाही. आतर्ण खरेच दादाांनी 

तिला भरभक्कम पातठांबाच जर्ण ुदिे आईकिे बघनू म्हटले,म्हटले, 

“अहॊ, िो िमुचा जमाना गेला आिा, आिा तिला मळुीच सक्ती करायची नाही. 

एक तदवस बिी सिारवादक बनेल िमुची तनिा त्यावेळी समजेल, आपर्ण तकिी 

योग्य तनर्णाय घेिला िे! ”  

“थॅन्सक्य ूदादा, िमु्ही िरी माझ मन बरोबर जार्णलांि “ ह ेिी मनािल्या मनाि 

म्हर्णाली. पर्ण आई मात् म्हर्णाली”जे काय सिार वादक तफदक व्हायचांय िे हो 

म्हर्णावां लग्नानांिर “ 
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“आतर्ण हो बरां आठवलां अगां िझु े ह े पर्ण तगटार वाजविािच मग बसा की 

जोिीनां तटांग टोंग करि” सधुीरनां िेवढ्याि फुसकुली सोिली  

“अहो महाराज, उगीच आपलां िहार्णपर्ण पाजळू नका. तसिार आतर्ण तगटार 

म्हर्णज ेिलुा काय बॅट आतर्ण बॉल वाटली की काय? ” त्याला गप्प बसवि िी 

म्हर्णाली.  

 तबचाऱ्या आईला काय कळर्णार आपल्या िोक्यािली खळबळ, या तवचाराने 

िी गप्प बसली. हो नाहीिरी आईला कसां साांगायचां की मला मोठी कवतयत्ी, सिार 

वातदका व्हायचयां, तिच्यासारखां राांधा, वाढा, उष्टी काढा हचे करि बसायचां नाही. 

पर्ण त्यामळेु तिचां जेवर्णाि मळुीच लि नव्हिां, आईच्या िे लिाि आलेच आतर्ण 

तिने तवचारलेच, ”काय झालांय काय तनिे िलुा आज? ” आतर्ण एकदम िोक्याि 

प्रकाि पिल्यासारखां पढेु िी म्हर्णाली, ”हां आलां लिाि, उद्या िे येर्णार आहिे म्हर्णनू 

की काय? ”  

“ ए आई बस्स हां, एकदा साांतगिले ना मी लग्नच करर्णार नाही म्हर्णनू? ” जरा 

घशु्श्यािच िी म्हर्णाली.  

“बर बाई, ि ूम्हर्णिील िर िसां, पर्ण माझ्यावरचा राग जेवर्णावर काढू नकोस 

एवढेच. ” 

 त्या रात्ी स्वप्नािही तिला हीच दृश्ये तदसि होिी. कुठे लोक तिच्या 

कतविासांग्रहासाठी आससुल े होि,े िर दसुरीकिे लोक”हम तनिादवेीस े तमलना 

चाहिे ह,ै उनकी तसिारका कॉन्ससटा आयोतजि करना चाहि ेह ै“ म्हर्णि तिच्या दाराि 
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धरर्णे धरून बसले होि.े कुठे कतवसम्मेलनाच्या अध्यिपदाचा आग्रह तिला होि 

होिा िर दसुरीकिे तिच्या सिारीचे ऒतिओ, वीतिओ काढायला तमळावे म्हर्णनू 

म्यतूझक कां पन्सयाि चढाओढ लागलेली तदसि होिी.  

 त्यामळेु सकाळी उठल्यावर आपल्याला पहाण्याचा फासा होर्णार याचे तिला 

वैषम्य वाटलचे. पर्ण केवळ दादाांच्या िब्दासाठी हसिमखु रहायचां हहेी तिनां मनाला 

बजावलां व िी ियारीला लागली. प्रथम तिला वाटलां एकादी मामलुी सािी नेसावी. 

अथााि त्यावर आईन ेअपेिेप्रमार्णे कोलदाांिा घािलाच आतर्ण नांिर तिलाही वाटलां, 

दाखवनू घ्यायचच असेल िर त्याि कमीपर्णा का घ्यायचा? उलट त्या मलुाला अिी 

चाांगली मलुगी न तमळाल्याची हळहळ वाटायला हवी. त्या ईषेन ेवेषभषूा करण्याि 

आपले दोन िास कसे गेले तिला कळलेही नाही. िेवटी दादाच ’काय तनिा 

आटोपलां की नाही? ” म्हर्णनू तवचारि आले िेव्हाां तिची िाराांबळच उिाली. परीिेि 

िेवटच्या दहा तमतनटाांची घांटा वाजल्यावर मलुाांची उिि े ििी! पर्ण सगळा 

साजिृांगार आटोपला आतर्ण तिनां आरश्याि पातहल ेिेव्हाां िी स्वि:च खषू झाली, 

मग आई आतर्ण दादा िर काय तवचारयलाच नको.  

” एका मार्णसाची ऐट काय भलिीच आह ेबवुा, बहुिेक जो कोर्णी भाग्यवान 

तहला बघायला येर्णार िो आई दादाांच्या परवानगीची वाट न पहािा तहला पळवनूच 

नेर्णार “ असां सधुीरनां म्हटल्यावर मात् तिला त्याचा मळुीच राग आला नाही याचां 

तिला आश्चयाच वाटलां. उलट “प्रथम िजु पाहिा” या गाण्याची मात् आठवर्ण झाली. 

वरवर मात् तिने त्याच्यावर हाि उगारून ’चल चावट कुठला” म्हर्णनू आपला खोटा 

राग व्यक्त केला.  
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पर्ण मनािल्या मनाि तिनां हहेी ठरवलां की जो कुर्णी पहायला येर्णार आह ेत्याने 

काही प्रश्न तवचारलेच िर त्याला अिी उत्तरां द्यायची की कुठून आलो पहायला असे 

त्याला झाले पातहज,े पर्ण त्याच बरोबर आईदादाांचा तवचार मनाि आल्यावर िसे 

करर्ण ेयोग्य नाही हहेी तिला जार्णवले.  

 बाहरे मांिळी आल्याची वदी तमळाली व आईन े खाद्यपदाथाांनी भरलेला टे्र 

तिला तदला व िो घेऊन िी बाहरे आली. अन्स  समोर बसलेल्या उांचतनांच, गोऱ्यापान, 

कुरळ्या केसाांच्या यवुकाकिे तिनां पातहल्यावर मात् आपर्ण अगदी िदु्धीि 

नसल्यासारखेच वागलो ह ेमागनू तिच्या लिाि आले. मग त्याच्या प्रश्नास आिवी 

तििवी उत्तरे दणे्याचे िर दरूच उलट त्यान ेतवचारलेल्या साध्या साध्या प्रश्नाांना उत्तर 

दिेानाही आपर्ण कसे बावरून गेलो होिो ह ेआठवनू तिला स्वि:चाच राग आला. 

आतर्ण आश्चयाही वाटले. आपल्या लग्न न करण्याच्या तनश्चयाला कुठेिरी ििा लाग ू

लागला आह ेअसेही तिला जार्णव ूलागले.  

 पर्ण िो गेल्यावर तिनां बेपवााईनां आपल्या मनािी घोकलां, ”हूां असेल िो गोरा 

आतर्ण रुबाबदार, असले हजारो िरुर्ण जगाि आहिे म्हर्णनू काय मी माझ्या 

महत्वाकाांिेवर पार्णी सोिावां की काय, िे काही नाही एकदा ठरलां म्हर्णज ेठरलां मी 

लग्न करर्णार नाही म्हर्णजे नाहीच. पर्ण तकिीदाही हाकलल िरी तफरून तफरून 

गळुावर बसर्णाऱ्या मािीप्रमार्णे तिचां मन त्या िरुर्णाच्या हसऱ्या चेहऱ्याचा, त्याने 

हसि हसि तवचारलेल्या प्रश्नाांचा आतर्ण मध्येच काहीिरी तवनोदी बोलनू वािावरर्ण 

मोकळे करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाचा तवचार करर्ण सोिि नव्हिां व यावर काय 

करावां ह ेकाही तिला सचुि नव्हिां.  
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 ’ हां मग काय झालां त्या स्थळाचां? ”हा प्रश्न आईन ेदसुऱ्या तदविी सांध्याकाळी 

दादाांना तवचारलाच. त्यावेळी िी िेजारच्याच खोलीि होिी. िर्णभर आपला 

श्वासोच््वास थाांबल्याचा भास तिला झाला, त्याचे आपल्यातवषयी मि काय झाले 

असेल या कल्पनेने. पर्ण दसुऱ्याच िर्णी िी बेपवााईने िी मनािी म्हर्णातल, ”ऊां  

ssमला लग्नच करायचां नाही िर काय करायचांय त्याच्या मिािी? ” पर्ण कानाांनी 

आपले काम केलेच.  

“अगां होर्णार काय, मलुाला मलुगी पसांि आह,े आपली तनिा कुर्णाला पसांि 

पिर्णार नाही असां वाटिां का िलुा? ” 

“मग घोि कुठां पेंि खािांय की हुांिा जास्ि मागि आहिे? ” 

“ छे छे हुांिा मागर्णाऱ्यािली िी मार्णसां आहिे का? उलट त्याना तनिा इिकी 

आविलीय की दोन्सही अांगाचा खचाही करायला ियार आहिे. ”िर्ण भर आपलां हृदय 

आनांदानां नाचि आह ेअसा भास तिला झाला. पर्ण मग लगेच अवखळ मलुाला 

चापट दऊेन गप्प बसवावे िस ेतिने मनाला बजावले “चपु, िलुा लग्न करायचां नाही, 

िलुा मोठां व्हायचांय, तनिा दिेमखु ह ेनाव गाजवायचांय. हॊ तनिा दिेमखु—तनिा 

दिेमखुच!  

 ’मग इिकां  असेल िर करून टाकावां ना तिच ेदोनाचे चार हाि, इिकां  चाांगलां 

स्थळ पनु्सहा कुठलां तमळायला? ”आईचा आवाज ऐकू आला.  

“असां म्हर्णिेस? पर्ण तनिा काय म्हर्णिेय िे नको का पहायला? ” दादाांच्या या 

उत्तरान ेतिला धीर आला. पर्ण आईचे पढुल ेवाक्य घर्णाघािी होिां.  
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“तिला काय कळिांय? पोरीची जाि िी लग्न वेळच्या वेळी व्हायलाच हवांय, 

लग्न झाल्यावर हो म्हर्णावां काय िे अररष्ट का काय िे “ 

“ अगां अररष्ट नाही लेिी तसिाररष्ट “ 

“हो िेच िे तसररष्ट की फररष्ट, त्यािलां मला नाही कळि काही” 

“असां म्हर्णिेस? ” येवढेच बोलनू दादा गप्प बसले. यानांिर िे आपल्याला 

आपल्या खोलीि येऊन तवचारिील िेव्हाां त्याना नकार कोर्णत्या िब्दाि द्यायचा 

याचा िी तवचार करू लागली होिी. दादाांवर तिचा परू्णा भरोसा होिा. पर्ण िे तिच्या 

खोलीकिे तफरकलेसदु्धा नाहीि अन्स  मग मात् तिचा धीर खचला. ”सांपले, माझां ध्येय, 

महत्वाकाांिा सगळ्याांचा चरुािा झाला. िेवटी दादाांनीही मला दगा द्यावा, फसवावां 

ना? पर्ण िावािावाने त्याांच्याकिे जाऊन त्याांच्या वचनाची त्याना आठवर्ण करून 

दरे्णां िक्य असिाना तिचां पाऊल जि होऊन हलायला ियार नाही असे तिला 

जार्णवले. या घटनेमळेु आपल्याला भयांकर द:ुख होईल असां तिला वाटि होिां पर्ण 

कसां काय कोर्ण जार्ण ेद:ुख न होिा मनाच्या एका कोपऱ्याि आपल्याला आनांदाच्या 

उकळ्याच फुटिाहिे असां तिला जार्णवलां 

 मात् सवा लग्नाि द:ुखी चेहऱ्यानां वावरायचां, मकु्याचां व्रि घेऊन रहायचां तिनां 

ठरवलां. सप्तपदी करिाना आपल्या ध्येयाला आपर्ण पायाखाली ििुवीि चाललो 

आहोि अश्या कल्पनेि रहायचां अन्स  गहृप्रवेिच्या वेळी उांबरठ्यावरचे माप पायाने 

ढकलिाना आपल्या महत्वाकाांिेचे मापच आपर्ण लाथािि आहोि अिी कल्पना 

करून ह ेद:ुख सहन करायचे असे तिने ठरवले, पर्ण प्रत्यिाि घिले वेगळेच. तिच्या 
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चेहऱ्यानां व मनानांही तिला दगा तदला. सगळ्याांना वाटलां ही अगदी मजेि, आनांदाि 

आह.े तजची थोि्या तदवसापवूी तिनां कींव केली त्या सषुमेच्या थटे्टनां तिच्या मनाला 

नाजकु गदुगलु्या पर्ण झाल्या.  

 लग्नानांिरच्या पतहल्या रात्ी िर त्या उांच्यापऱु्या, रुबाबदार यवुकानां केलेल्या 

पतहल्या स्पिाान ेतिच्या अांगावर गोि िहारे उमटले. कधी नव्हिी इिकी तिची काया 

पलुतकि झाली. आपर्ण अनषु्का िांकर तकां वा सरोतजनी नायिू होर्णार नाही आतर्ण 

सषुमा प्रधान सारखी सामान्सय िीच रहार्णार याचां तिला मळुीसदु्धा वाईट वाटलां नाही 

अन्स  असां व्हावां याचच तिला वाईट वाटू लागलां, ही काय जाद ूआह ेयाचां कोिां काही 

केल्या तिला उलगिॆना.  

 िश्याि त्याने जेव्हाां “अहो उषारार्णी आमच्याकिे पहायचे दखेील नाही का?” 

असे म्हर्णि तिची हनवुटी नाजकुपर्णे वर उचलली िेव्हाां ज्या तनिा दिेमखु या 

नावाचा आपर्णास इिके तदवस अतभमान वाटि होिा िेसदु्धा बदलले गेल्याचे तिच्या 

लिाि आले आतर्ण खरोखरच कसली एवढी जाद ू घिली होिी कोर्ण जार्ण े पर्ण 

जादनूां भारल्यासारखी आपली अवस्था झालीय एवढेच तिला कळले. तिला वाटल े

आपलां ध्येय, महत्वाकाांिा, व्यतक्तमत्व ह ेसगळां काही एका पेटीि बांद करून िी या 

मार्णसाांनी एका नदीि फेकून तदलीय. नदीच्या धारेला लागनू िी आपल्यापासनू दरू 

दरू चालली आह ेअन्स  जादनूां भारलेल्या मार्णसासारखां अगतिकिेने, असहाय्यिेन ेपर्ण 

तनतवाकारपर्ण ेआपर्ण िे पहाि आहोि.  
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२. उगीच!  

 

 त्या वेळी मी पणु्याच्या अतभयाांतत्की महातवद्यालयाि तिकि होिो. िेवटच े

वषा होि.े परीिा जवळ आली होिी. पतहला वगा तमळर्णे आवश्यक होि.े त्यामळेु 

अभ्यास जोराि चाल ूहोिा. वसिीगहृाजवळ एक िांकराचे मांदीर होि.े अतििय रम्य 

स्थान आतर्ण आजच्यासारखी वदाळ नसल्याने त्या काळी खपू िाांि पर्ण वाटे, दररोज 

सकाळी स्नान करून या मांतदराि जाऊन िांकराच ेदिान घेऊन मगच अभ्यासाला 

सरुुवाि करण्याचा माझा रोजचा तनयमच जर्ण ूबनला होिा. मनावरील भातवकिेचे 

सांस्कार अजनू नष्ट झालेल ेनव्हि,े त्यामळेु या तदनक्माि एक  प्रकारचा मानतसक 

आनांद तमळि असे.  

 सकाळी सािेआठ िे नऊ ही माझी मांतदराि जाण्याची वेळ असायची. पर्ण एक 

तदवस काही कारर्णान े नेहमीपेिा थोिा उिीर झाला, आतर्ण वसिीगहृािनू बाहरे 

पिायलाच सािेनऊ वाजले. नांिर जेवर्ण करून त्या तदविी एका प्राध्यापकानी मदु्दाम 

बोलावलेल्या ज्यादा वगाालाही जायचे होि े त्यामळेु मी घाईघाईने तनघालो. रस्िा 

फक्त पांधरा तमतनटाांचाच! भरभर ओलाांिून मी मांतदराि पोचलो. आि जाऊन 

महादवेाच्या तपांिीसमोर उभा राहून िोळे तमटून हाि जोिल्यावर एकदम िाांि वाटले. 

दिान घेऊन बाहरे पिलो अन ्एकदम मला िी तदसली. रस्त्याच्या त्याच बाजचू्या 

बसथाांब्यावर बसची वाट पाहि उभी होिी. पाांढरीिभू्र सािी, काळा ब्लाउज आतर्ण 
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काळी पसा या तिच्या ठरलेल्या वेषभषूेि! तिची नाजकु मिूी मलाच काय पर्ण 

आख्ख्या होस्टेलच्या मलुाांना सपुररतचि होिी. मी कोर्ण ह े मात् तिला माहीि 

असण्याची िक्यिा नव्हिी. िी िरी तबचारी तकिी म्हर्णनू पोराांना लिाि ठेवर्णार? 

साांगायचे कारर्ण म्हर्णजे त्या तदविीपासनू माझी मांतदराि जाण्याची वेळ बदलली अन्स  

मागाही थोिा वाकिा झाला.  

 आजपयांि एकाद ेतदविी िांकरास जार्णे रातहल ेिरी मला त्याचे काही तविेष 

वाईट वाटि नस े पर्ण त्यातदविीपासनू मात् िसे होऊ नये याची जास्िीि जास्ि 

काळजी मी घेऊ लागलो आतर्ण िसे झालेच िर मात् काहीिरी चकुल्यासारख ेतकां वा 

हरवल्यासारखे वाटे. दररोज तिच्या दृष्टीच्या टप्प्यािनू जािाना एक वेगळाच आनांद 

व्हायचा, एकाद ेतदविी िी बसस्टॉपवर तदसली नाही िर माझा दवेदिानाचा काळ 

थोिा लाांबायचा ज्यायोग ेतनदान बाहरे पििाना िरी तिचे दिान व्हावे.  

 तिलाही माझी ही (िांकर ) दिानोत्सकुिा पररतचि झाल्यासरखे तदसले, कारर्ण 

मी येण्यापवूी िी बसस्टॉपवर उभी असली िर तिच ेिोळे माझ्या येण्याच्या वाटेकिे 

असि. पर्ण मी तदसिाच िी झटकन ्मोहरा बदलनू बसची वाट पाहि असल्याचा 

बहार्णा करीि असे. कदातचि( तकां वा तनतश्चिच) हा माझा िका च असेल पर्ण िो मला 

आनांददायक होिा तिवाय त्याला बाधा आर्णर्णारी काही घटना न घिल्यामळेु िो 

बदलण्याचे कारर्ण वाटले नाही.  

 तिच्यािी बोलर्णे काढाव ेअसे वाटे पर्ण परि िी नाही बोलली िर काय घ्या 

असे वाटायचे आतर्ण नव्वद टक्के िक्यिा िीच होिी. पर्ण मनािल्या मनाि खपू 

सांभाषर्णे जळुवनू ठेवली होिी. एकाद्या तदविी मला जािा आले नाही िर वाटे 
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दसुऱ्यातदविी िी तवचारेल, "काय हो काल तदसला नाहीि? " त्यावर मी उत्तर द्यावे, 

“दवेसदु्धा भक्ताच्या दिानासाठी उत्सकु असिो याची कल्पना नव्हिी" यावर मदु्दामच 

काही न कळण्याचा आतवभााव आर्णनू िी म्हर्णेल, "दगिाचाच दवे, त्याला काय 

उत्सकुिा असर्णार? " मग तिचा गैरसमज दरू करण्याच्या उद्दिेाने मी म्हर्णेन, "मी 

दवेळािील नाही दवेळाबाहरेील दवेीतवषयी बोलिोय" पर्ण सगळी सांभाषर्ण ेमनािच 

रातहली, बोलनू दाखवण्याची वेळ कधी आलीच नाही.  

 काही झािाना फक्त फुलेच येिाि. आमच्या पररचयाच्या वेलीलाही फक्त 

तस्मिाचे एकुलिे एक फूल लागले िब्दाांची मधरु फळे तिच्या नतिबी नसावीि.  

 िेवटच्या वषााचा िेवटचा मतहना परीिेच्या गिबिीि कसा गेला कळलेही 

नाही. अपेिेप्रमार्णे पेपसा उत्तम गेल्याच्या आनांदाि आईविील ,भावांिाांच्या प्रेमळ 

सहवासाचा आनांद लटुण्यासाठी परीिेनांिर लगेचच गावाकिे गेलो. पर्ण मनाच्या 

कुपीि तिच्या तस्मिहास्याच्या अत्तराचा सगुांध जपनू ठेवीिच !  

 तनकालाच्या तदवसापयांि गावाकिेच होिो. स्वच्छांदीपर्णे वागण्याचे सौख्य 

उपभोगण्याचा जीवनािील िेवटचाच काळ होिा िो! तनकाल अपेिेप्रमार्णे उत्तम 

लागला, पतहल्या वगााि उत्तीर्णा होऊन गावची िान वाढवली होिी. लगेचच पढुील 

आयषु्याचा मागा तनतश्चि करण्यासाठी पणु्यास गेलो. मनाि आनांद भरला होिा. 

सकाळी ितुचभूाि होऊन बाहरे पििाना पावले आपोआपच िांकराच्या मांतदराकिे 

वळली. िी वेळ तिच्या िेथे असण्याची नव्हिी त्यामळेु िी तदसावी अिी इच्छा 

असली िरी िी तदसेल अिी अपेिा नव्हिी, पर्ण काही िर्ण कल्पविृाची सावली 

लाभण्याचेच असिाि, अन खरोखरच समोरच्या बसथाांब्यावर िी तदसली, जर्ण ू
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माझीच वाट पाहि होिी. तिच्याकिे पाहून ओळखीचे हास्य केल्यावर िीही 

प्रत्यतु्तरादाखल हसली तन म्हर्णाली, "काय लागला तनकाल? " आतर्ण मी तनकाल 

साांगिाच " अतभनांदन" असे हळूच पटुपटुली. तिला थँक्स म्हर्णायचेही भान रातहले 

नाही. पर्ण मग भानावर येऊन कसेबसे तिच ेआभार मानल.े खपू काहीिरी बोलावेसे 

वाटि होि ेपर्ण िसाच उभा रातहलो. तिचीही अवस्था ििीच झाली असावी. काही 

िर्ण असेच गेले आतर्ण जािा जािा बसला बोलावनू गेले. बसमध्य ेचढिा चढिा 

तिने ओळख राहू द्या असे म्हटल्याचे पसुटसे जार्णवले.  

 त्यानांिर पाच वष े उलटली. नोकरीसाठी मी वर्णवर्ण करीि अखेर माझ्या 

गावच्या जवळ असलेल्या महानगराि िात्परुिा स्थातयक झालो होिो, अथाािच 

वधतुपत्याांच्या नजरेि माझे स्वािांत्र्य सलि होिे आतर्ण एका बेसावध िर्णी 

त्याांच्यापैकी एकाच्या हल्ल्याला मी बळी पिलो.  

 माझी पत्नी होर्णारी कन्सया पणु्यािील असल्याने लग्न पणु्याि पार पिले ह े

ओघानेच आले. लग्नानांिर नवपररर्णीि पत्नीस घेऊन माझ्या कॉलेजचे होस्टेल 

दाखवावे म्हर्णनू तिला घेऊन बाहरे पिलो, आतर्ण समोरून िी येिाना तदसली. 

तहरवीगार सािी तिला सािी िोभनू तदसि होिी, िीही आिा एकटी नव्हिी. बरोबर 

तिचा नवराच असावा.  

 िी दोघे समोरून आमच्या अगदी जवळ आली. िर्णभर काहीिरी बोलावे 

असे वाटून गेले, तिलाही िसेच वाटि असावे. पर्ण त्या तवचारािच आम्ही 

एकमेकास ओलाांिले. आतर्ण मग मला उगीचच चटुपटु लागली, मी न राहवनू मागे 

वळून पातहले. मजा म्हर्णज े िीही माझ्याप्रमार्णेच माग े वळून पाहि होिी. मी 
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समाधानाने हसलो. आर्णखी तिच्याही ििाच प्रतिसादामळेु आर्णखीच सखुावलो 

आतर्ण मग पढेु बघनू चाल ूलागलो. माझे माग ेवळून बघर्णे आतर्ण हसर्ण ेमाझ्या 

पत्नीच्या लिाि येऊन तिने तवचारले " काहो, का हसलाि? ""काही नाही उगीच" 

मी म्हर्णालो. दसुरे काय उत्तर दरे्णे िक्य होि?े मला खात्ी आह,े तिच्या नवऱ्यानेही 

तिला तवचारले असर्णार " का ग, का हसलीस? " आतर्ण तिनेही उत्तर तदले 

असर्णार"काही नाही उगीच! " 
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३. डतची सतार --!  

  

 वाद्याांच्या सांग्रहाच्या बाबिीि माननीय आबासाहबे मजुमुदाराांिी िलुना 

करावी इिकी नाहीि िरी बरीच वाद्ये माझ्याकिे जमली असिी. फक्त त्याांचा सांग्रह 

करण्याचा दृष्टीकोन मी ठेवला नाही इिकेच. सांग्रहासाठी वाद्ये खरेदी करण्यासारखी 

घरची आतथाक पररतस्थिी नसिानाही वतिलाांना कीिान करण्याची आवि असल्याने 

घराि िबला, पेटी झाांज व तचपळ्या एवढी वाद्ये िरी हमखास असि. विील स्विः 

झाांज, तचपळ्या आतर्ण गरज पिल्यास िबला ही वाद्ये वाजव ूिकि. त्याना भजन 

करायला िेवढी परुि. गावाि इिर कोर्णत्याही आतथाक दृष््टया सांपन्सन घरािही िबला 

व पेटी ही वाद्ये क्वतचिच असि आतर्ण असलीच िरी सतुस्थिीि असण्याचा योग 

नसेच. िी आमच्याकिे मात् या कीिानाच्या व्यासांगामळेु हमखास असि, त्यामळेु 

बरेच वेळा आमच्याकिली वाद्ये ही मांिळी घेऊन जाि आतर्ण हमखास तबघिवनू 

परि करि, त्यामळेु ही वाद्ये दरुुस्ि करर्णारा एकमेव कारागीर --- घििी, आतर्ण 

त्याचे नाव होिे टोमदवे उफा  टोम्या--- िो आमच्या वाद्याांच्या दरुुस्िीवरच जगि 

असेल इिक्या वेळा िी दरुुस्ि करावी लागि. घराि वाद्ये असल्यामळेु मीही 

त्याांच्यावर हाि तफरव ूलागलो होिो.  

 एकदा मुांबईला गेल्यावर माझा सांगीि छांद माहीि असल्यामळेु एक 

माउथऑगान वतिलाांनी माझ्यासाठी आर्णला. तपिवीि घालनू आर्णायला सोपा 
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आतर्ण त्यावेळी बराच स्वस्िाि तमळाल्यामळेु असेल कदातचि! त्यापवूी मी फ्लल्यटूही 

वाजवण्याचा प्रयत्न करू लागल्यामळेु जत्ेि तमळर्णारा तपिळी फ्ललटू घरी आलेला 

होिाच. वाजविा येिे िे वाद्य या व्याख्येने वाद्य या सदराि बसर्णारी तिट्टी व तपपार्णी 

ही वाद्ये सांगीिाची कोर्णिीही परांपरा नसर्णाऱ्या घरािही गावाकिील जत्ेि घ्यावी 

लागिच त्यातिवाय जत्ेची पिूािा होिच नसे. त्यामानान ेफ्लल्यटू तकां वा पावा हा प्रकार 

घेर्णारी घरे सांगीिाचा थोिा बहुि कान असर्णारी असि त्यामळेु आमच्या बऱ्याच 

तमत्ाांकिे िो असायचा आतर्ण बहुधा त्याांची धाकटी भावांिे कका ि आवाज 

काढण्यासाठी तकां वा मारामारी करण्यास त्याचा वापर करीि आतर्ण त्याच्या आया 

जर फुां कर्णी सापिि नसेल िर! . या त्याच्या बहुतवध उपयोगामळेु व आवाजाची 

कका ििा काही अांिी कमी असण्यामळेु तिवाय त्यािनूच एकाद ेपोरग ेखरोखरच 

काही बरे सरू त्यािनू काढण्याची िक्यिा असल्यामळेु बऱ्याच घराि घेिला जार्णारा 

हा प्रकार जत्ेिच तमळर्णाऱ्या तिट्टी तकां वा तपपार्णीपेिा खपूच कमी त्ासदायक असे.  

 त्याच काळाि िेजारी माझ्या तमत्ाचा भाऊ बलुबलुिरांग (बॅ ांजो) वाजवि असे. 

िसे िे वाद्य हामोतनयमपेिा सोपे होिे. तिवाय वजनाने हलके आतर्ण तकां मि या 

सदराि आमच्या आतथाक मयाादिे बसर्णारे, त्यामळेु पणु्याि तिकायला गेल्यावर िे 

पर्ण मी तवकि घेिले. त्यावळेी माझे बरेच तमत् मला वाजवायला साांगि माझ्या 

खोलीिील सहकाऱ्याला िो सांगीिाचा ित् ुनसला िरी दोस्ि खासच नसल्यामळेु 

आतर्ण तिवाय माझ्यापेिा अभ्यास करण्याची त्याला अतधक आवि असल्यामळेु 

माझे बलुबलुिरांग व फ्लल्यटू ह ेदोन्सही त्ास सहन करावे लागि व त्यापायी त्याचे 

वाक्तािन कधी कधी मला !  
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 मधल्या काळाि आमच्या गावाकिून वतिलाांच्या स्थावर जांगम इस्टेटीमधनू 

एक चौरांग, काही लाकिी पाट त्याचबरोबर िबल्याची दोन खोिेही आली त्यापैकी 

एक खोि टोम्याला दऊेन त्याबदली वतिलाांनी एका खोिावर पिू चढवनू घेिले व 

अश्या प्रकारे घराि आर्णखी एका वाद्याची भर पिली. फ्लल्यटू ह ेवाद्य वजनास हलके 

असल्यामळेु व बऱ्यापैकी स्वस्ि असल्याने बऱ्याच वेळी नवीनच फ्लल्यटूची खरेदी 

केली जायची व त्यामळेु सगळे फ्लल्यटू रातहल ेअसिे िर त्याांची एक माळच करून 

गळ्याि घालनू बॅगपाइपर सारख ेमला वाजवि तफरिा आले असिे. अश्या प्रकारे 

मी नोकरीस लागेपयांि दोन िबले पर्ण िग्गा मात् एक, एक पेटी, तचपळ्या, झाांज, 

दहा बारा फ्लल्यटू, एक माउथऑगान एक बँजो अिी अनेक वाद्ये घराि जमली होिी.  

 नोकरी करू लागल्यावर माझ्या वाद्यप्रेमान े (म्हर्णज ेवाद्ये तवकि घेण्याच्या) 

उचल घेिली. त्यावेळी पांतिि रतविांकर याांच्या सिारीची मोतहनी मनावर पिली 

होिी सिारीला फारिी जागा लागि नाही, घराच्या कोठल्याही कोपऱ्याि राहू िकिे 

हा सिारीच्या बाबिीि माझ्या दृष्टनेे महत्त्वाचा पैल ूहोिा. त्यामळेु औरांगाबादहून 

पणु्यास गेलो िेव्हाां जवळ पैसे नसिाना तमत्ाकिून पैसे घेऊन मी िी तवकि घेिली 

आतर्ण घराि आर्णखी एका वाद्याची भर पिली. औरांगाबादला सिार तिकवर्णारे 

त्यावेळी कोर्णी नव्हिेच म्हटले िरी चालेल. त्यामळेु अांदाजाने व सिारीचे पसु्िक 

घेऊन जमेल िसे वाजवर्णे चाल ूहोि.े  

 अश्यामध्ये अचानक मािोश्रीनी फिवा काढला की आिा तिला घरािला भार 

उचलर्णे तदवसेंतदवस अवघि होि आह,े िेव्हाां तिच्या मदिीसाठी एक मार्णसू घराि 

आर्णावे । िसे बाहरेील लोकाांनाही माझे एकटे रहाण्याचे सौख्य पहावि नव्हिेच. 
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त्याांच्या तवचारण्याला फारसे महत्त्व दिे नसलो िरी तिच्या सेवातनवतृ्तीच्या या 

प्रस्िावालाही मी फारसे मनावर घेि नव्हिो पर्ण अचानक आलेल्या एका पत्ाने 

माझ्या तनश्चयास सरुुां ग लावला. त्याि पत्लेखकाांने आपल्या मलुीसाठी स्थळ म्हर्णनू 

माझी तनवि केल्याची मातहिी व नेहमीप्रमार्ण ेकन्सयेचे गरु्णवर्णान होि,े तिच्या इिर 

गोष्टींपेिा सांगीिाि पदवी धारर्ण करून िी सिार वाजविे ही गोष्ट माझ्या अतधक 

मनाि ठसली। अगदी प.ु लां च्या रावसाहबेाांना जस ेलेिी तसिाररष्टचे कौिकु वाटिे 

ििीच पररतस्थति माझी झाली. लग्नानांिर या लेिी तसिाररस्टकिून सिारीचे धड़े 

घेिा येिील अिी आिा वाटली िसेच सिारींची जगुलबांदी करिा येईल (मला 

स्वि;ला सिार वाजविा येि असो वा नसों! ) हा तवचार मनाि आला की काय 

कुर्णास ठाऊक! . लग्नानांिर जगुलबांदी होि ेपर्ण िो प्रकार करण्यासाठी वाद्याची 

आवश्यकिा नसि े याची तकां वा तसिाररष्ट ह े अररष्टही होऊ िकिे याची कल्पना 

अजनू यायची होिी. .  

 परांि ुया कलागरु्णाचा पररर्णाम झाल्यामळेुच की काय मी या स्थळाला होकार 

तदला. पर्ण तिला मात् तिच्या आयषु्यािील एक महत्वाची सांधी गमवावी लागली 

कारर्ण त्या वेळी लग्न की कररयर ( जाद ूमधली तनिा} याांच्या सांघषााि मलुींच्या 

बाबिीि लग्न या सांधीलाच प्राधान्सय असे. कररअर काय करिा येईल लग्नानांिरही. 

खरे म्हर्णज े तिला त्यावेळी वानस्थली तवद्यापीठाि सिार या तवषयािच पढेु 

तिकण्याची सांधी प्राप्त झाली होिी. पर्ण आिा लग्न ही सांधी महत्त्वाची ठरली व 

तिला तवद्यापीठा ऐवजी घर सोिून आमच्या घराि प्रवेि करावा लागला.  
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 लग्नानांिर पतहली गोष्ट जर काय लिाि आली असेल िी आमच्या छोट्या 

घराि दोन सिारी ठेवर्णे ही गोष्ट एका म्यानाि दोन िलवारी ठेवण्याइिकीच अवघि 

आह.े िबला, पेटी व इिर वाद्याप्रमार्णे िे वाद्य कपाटाि ठेवण्याइिके मोठे कपाट 

घराि नव्हिे आतर्ण िसे कपाट घेिले िर िे ठेवण्याइिके घर मोठे नव्हि.े अथााि 

पतहली सांक्ाांि माझ्याच सिारीवर आली. कारर्ण माझे वादनकौिल्य असे काही 

खास नव्हि ेकी आपलेच वाद्य पातहज ेअिी पररतस्थिी असावी. तिवाय त्यातवषयी 

मी फारच समजिुदार व तदलदार असल्याने माझी सिार लगेचच कोर्णाला िरी दऊेन 

टाकण्यास मी ियार झालो, कारर्ण नाही म्हटले िरी लेिी तसिाररष्टच्या सिारीची व 

त्या सिार वादनाची िारीफ अनेकदा ऐकल्यामळेु तिच्या सिारीला बाहरेचा रस्िा 

दाखवर्णे िक्यच नव्हि.े मी मात् सिारीिनूच काय पर्ण सिारवादनािनूही मकु्तिा 

घेण्याची लगेचच ियारी दाखवली त्यामळेु आमची सिारीची जगुलबांदी होण्याची 

िक्यिा मी रद्दबािल केली ही गोष्ट मी पारच तवसरून गेलो. लेिी तसिाररष्टच्या 

आगमनािील नव्या नवलाईचा पररर्णामही असावा.  

 लेिी तसिाररष्टला सिार काढायचा उत्साह असला िरी आमच्या माि:ुश्रींनी 

खरोखरच तनवतृ्ती जाहीर केली व सांसाराची धरुा तिच्या खाांद्यावर टाकल्यामळेु 

सिारीसाठी तिचा खाांदा मोकळा होर्ण ेअवघि होि होि.े आईन ेकामाि लि घालनू 

सनेुला सिार वाजवि बस म्हर्णायचा िो जमाना नव््िा. आतर्ण आपल्या सासलूा 

काम करायला लावनू सिार वाजवि बसण्याची मानतसकिा येण्याइिकी सनू 

तनढाावलेली नव्हिी, तिचा िो तपांिही नव्हिा. अथााि सिारीवरील गवसर्णी काढून 
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तिच्या िारा जरा सरुाि तमळवेपयांि एकाद्या कामाची आठवर्ण होऊन सिार पनु्सहा 

गवसर्णीि घािली की त्या तदवसाच्या ररयाज सांपायचा.  

 लग्नानांिर थोि्याच तदवसाि सदुवैाने पत्नीच्या माहरेची एक मैतत्र्ण 

औरांगाबादला बदलनू आली आतर्ण योगायोगाने तिलाही सिार वादनाि रस होिा 

कधीकाळी िी पां. रतविांकराांच्या क्लासमध्ये गेलेली होिी, अथााि िो एक सांस्कार 

तिच्यावर झाला होिा इिकेच आतर्ण त्यामळेु सिार वादनािील काही िथ्ये व पथ्ये 

तिला माहीि होिी. सदुवैाने िी मात् बि्या घराि असल्यामळेु नोकर चाकर तिच्या 

तदमिीस होि ेआतर्ण त्यामळेु सिार गवसर्णीिनू काढून पढेु काही वेळ वाजवण्यासही 

तिला वेळ तमळि असे. माझ्या पत्नीचा सिारीचा व्यासांग तिला माहीि होिा. "एकसे 

दो भले" ह े सांगीिाि िर नेहमीच खरे असिे आतर्ण त्यामळेु तिन े माझ्या पत्नीस 

आपल्या घरी येऊन सिारीचा ररयाज करण्याचा आग्रह केला. इिकेच काय पर्ण 

आपली गािी पर्ण िी तिच्यासाठी पाठव ूलागली.  

 काही काळ सनेुला घरािनू पाठवायला आईलाही फार जि वाटले नाही. 

त्यामळेु तिच्या सिारीस पनुरुज्जीवन तमळाले. दोघी मैतत्र्णी एकत् बसनू खरोखरच 

सिार याच एकमेव उद्योगाि वेळ घालव ूलागल्या आतर्ण माझ्या पत्नीचा सिारीचा 

अभ्यास थोिाफार िक्य होऊ लागला. िरी सिारीवर बोटे तफरवण्यासाठी बोटाांची 

तनगा राखर्ण े आवश्यक म्हर्णजे बोटाांना साबर्ण तकां वा कपिे तकां वा भाांि्याांसाठी 

वापरण्याि येर्णाऱ्या पाविरीपासनू जपर्णे आवश्यक असले िरी िे फारच थोि्या 

अांिी िक्य होिे कारर्ण "िझुा सांसार आिा िचू बघ बाई "म्हर्णनू आईन ेसांसारािनू 

परू्णा अांग काढून घेिले होिे आतर्ण माझा सांसार हा फक्त दोघाचा नव्हिा िर माझी 
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धाक्टी भावांिे तिकि असर्णारी, आई व आम्ही दोघे असा सहासाि जर्णाांचा कतबला 

होिा व या सवाांची धरुा साांभाळण्याचे काम लेिी तसिाररष्टकिे होि.े त्यामळेु बोटाांची 

काळजी घेर्णे हा तवचारही करर्ण े तनतषद्ध नसल े िरी अिक्य कोटीिलाच होिा. 

त्यामळेु चरे पिलेल्या बोटाांनी सिार वाजवर्णे ही तििाच होिी म्हटले िरी चालेल. 

त्यावेळी बदु्धदवेदासगपु्ता तकां वा अब्दलु हलीम जाफरखॉ ां हािािनू रक्त येईपयांि 

ररयाज करीि असि याचा दाखला दरे्णे िक्य असले िरी अगोदरच बोटाांची राख 

करून टाकर्णाऱ्या पाविरी वापरून त्याच बोटाांनी सिार वाजवर्णे बदु्धदवे अगर 

अब्दलु हलीम खान साहबेाांना िरी जमले असिे का हा प्रश्नच होिा. अथााि इिक्या 

अनकूुल पररतस्थिीि लेिी तसिाररष्टला तसिार गवसर्णीि गुांिाळून ठेवर्णेच िक्य 

होि.े  

 पाठॉपाठ तिला एक ओझे काही तदवस पोटाि व त्यानांिर किेवर वागवण्यास 

मी उद्यकु्त केल्यामळेु सिारीवरील गवसर्णी फक्त कोर्णी सांगीिाि रस घेर्णारी व्यक्ती 

घरी आली आतर्ण कोपऱ्याि ठेवलेली सिार पाहून ही कोर्ण वाजविे असे 

तवचारल्यावर "माझी पत्नी " असे साांगावे लाग े आतर्ण त्याांचा फारच आग्रह 

झाल्यावर गवसर्णीिनू सिार बाहरे तनघ.े तिच्या बोटाला िक्य असेल तििका वेळ 

वाजतविाना बोटािनू रक्त व त्यामळेु िोळ्यािनू पार्णी तनघेपयांि वाजवल्यावर 

सिारीची गवसर्णीि रवानगी व्हायची.  

 मलुे मोठी होि गेल्यावर घरािल्या जबाबदाऱ्या वाढिच चालल्या. मोठे घर 

बाांधल्यावर सिार ठेवायला जागा सापिल्यामळेु िी इिकी व्यवतस्थि ठेवली जाऊ 

लागली की िी दृष्टीसमोर असल्यामळेु िी काढून वाजवण्याचा मोह होण्याची 



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

37 
 

िक्यिाही दरुावली. िोपयांि तिच्या माहरेाहून आर्णखी एक सिार आमच्या 

सासऱ्याांनी मलुीला वाजवायला बरी पिेल म्हर्णनू की काय पाठवनू तदली पर्ण या 

दोन सिारींची जगुलबांदी कपाटािच काय िी होऊ लागली. मलुे मोठी झाल्यामळेु 

जबाबदाऱ्याांचे ओझे थोिे कमी झाल्यावर औरांगाबादमधीलच एका प्रतसद्ध 

गायकाची कन्सया सिार वाजवि असे तिच्याकिे ररयाजासाठी जाण्यासाठी पत्नी वेळ 

काढू लागली पर्ण त्यािही निीब कसे आिवे येिे िे पहायला तमळाले. कारर्ण त्या 

मलुीलाच काही वैद्यकीय कारर्णामळेु सिार वाजवर्णे अिक्य होऊ लागले. आतर्ण 

आधीच उल्हास ििाि फाल्गनुमास असाच प्रकार होऊन सिार गवसर्णीिच राहू 

लागली.  

 माझ्या एका तमत्ाच्या मलुीला सिार वाजवावी अिी उमी एकदा आली आतर्ण 

तिने "काकू पर्ण सिार वाजविाि ना, मग िमुच्याकिे सिार असेल ना? " अिी 

चौकिी केली त्यावर काकूने अतििय आनांदाने एक सिार घेऊनच जा असे तिला 

साांतगिले व आपली सिार तिला दऊेन टाकली आिा घराि तिच्या माहरेची सिारच 

रातहली. आतर्ण िी वाजवण्यासाठी नाही िरी माहरेची आठवर्ण म्हर्णनू तिन े िी 

ठेवली. पर्ण पणु्यास स्थलाांिर करिाना छोट्या घराि अिगळ होईल म्हर्णनू 

औरांगाबादलाच भावाच्या घराि िी सिार ठेऊन आम्ही पणु्यास आलो. आिा िी 

सिार िोळ्यासमोरही रातहली नाही त्यामळेु वाजवण्याचा मोह होण्याचा प्रश्नच उरला 

नाही.  

 भावाकिेही जनुी िाांब्या तपिळेची भाांिी तकां वा जनुा ग्रामोफोन या जनेुपर्णामळेु 

मौल्यवान झालेल्या वस्िूांप्रमार्णे िी सिार आिा तदवार्णखान्सयाची िोभा वाढव ू
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लागली आह.े मध्य ेभावाकिे गेल्यावर सिारीचा तवषय तनघाल्यावर "आिा दऊेन 

टाका कोर्णालािरी" असे अगदी तनररच्छपर्ण े पत्नीन े साांतगिल्यावर कोर्णीिरी 

म्हर्णाले, "ििीच किाला? जर चाांगला रांग वगैरे दऊेन तवकायला ठेवली िर ऍतन्सटक 

पीस म्हर्णनू चाांगली तकां मि येईल. " िीच िी सिार पसु्िकाच्या मखुष्ठाची िोभा 

वाढवीि आह.े  
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४. हसरे लािू 

 

 कधीही बुांदीचे लािू पातहले की मला माविीची हमखास आठवर्ण होि.े 

माझ्या मुांजीच्यावेळी माविी बरेच तदवस आमच्याच घराि होिी आतर्ण त्यावेळी 

तिन मुांजीच्या धामधमुीि हौसेने भाग घेिला होिा. त्यावेळी परविि नसल े िरी 

चाांगले कोठीभर बुांदीचे लािू आमच्या घरी झाले त्या लािू वळण्याच्या कामाि 

माविीचा हािभार लागला होिा, पर्ण तिच्या अांगाि इिके त्ार्ण कमी की िेसदु्धा 

वळिाना जोर परेुसा न लावल्याने तिन ेवळलेले लािू फुटून पनु्सहा बुांदीच्या दाण्याि 

त्याांचे पररविान व्हायचे त्याला माविी, " अरे माझे लािू हसिाि " म्हर्णायची.  

 वयाच्या तिसऱ्या चौथ्या वषाापयांि आपल्याला आई विील भावांिाांव्यतिररक्त 

कोर्णी नािेवाईक आहिे याचा मला पत्ताही नव्हिा. वतिलाांना भाऊ नव्हिा पर्ण िीन 

बतहर्णी मात् होत्या. त्यािील एक बालतवधवा होिी आतर्ण आमच्याच घराि रहाि 

होिी, दसुरीही गावािच रहाि होिी पर्ण िीही माझ्या जन्समापवूीच मरर्ण पावली होिी 

तिचा एक मलुगा म्हर्णज ेमाझा आिेभाऊ मधनू मधनू आमच्या घरी िोकवायचा. 

मात् आईचे कोर्णी नािेवाईक आमच्याकिे कधीच तफरकि नव्हि े त्यामळेु 

आपल्याला मामा अथवा माविी आह े याची मला िरी कल्पना नव्हिी. पर्ण 

त्यावेळी आमच्या घरािील िेंिेफळ असर्णाऱ्या भावाचे जावळ काढायचे होिे 

आतर्ण िे मामाच्या माांिीवर काढायचे म्हर्णनू आमचे मामाकिे आजोळी जायचे ठरले 

िेव्हाां आपल्याला मामा आह े याचा पत्ता लागला. कदातचि माझे जावळही 

मामाच्याच माांिीवर काढलेही असेल पर्ण िे मला समजले नसर्णार. त्यावेळी हा 
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प्रवास करायलाही बसची सोय नव्हिी त्यामळेु आम्ही बैलगािीिनू जायचे ठरवल.े 

िसे आम्ही आमच्या गावी बैलगािीनेच जाि अस.ू आमचे गाव म्हर्णण्याचे कारर्ण 

वतिलाांचा जन्सम िेथे झाला एवढेच. नाहीिर माझ्या जन्समापासनू िेथील घर आतर्ण 

िेिी या गोष्टी केवळ नावापरुत्याच उरल्या होत्या. एकोर्णीसिेअठे्ठचाळीस साली 

आम्ही न पातहलेले िे घरही जळाले त्यामळेु आम्हाला म्हर्णज ेमला आमचे घर 

पहायला तमळालेच नाही.  

 त्यावेळी गाव सोिून कोठेही जायचे ही कल्पना आनांददायकच असायची 

इिके गाव सोिर्णे दतुमाळ असायचे त्यामळेु कधीच न पातहलेल्या मामाकिे जायचे 

या कल्पनेने आम्ही सगळेच आनांतदि झालो. त्यावेळी आम्ही या सदराि मी, माझ्या 

दोन मोठ्या आतर्ण एक लहान अिा िीन बतहर्णी, आतर्ण सवााि लहान भाऊ ज्याचे 

जावळ काढायचे होि े अिी पाच मांिळी मोिि होिो. आम्ही सवाजर्ण एका 

बैलगािीि बस ूिकि होिो. मधनू मधनू विील गािीिनू उिरून चालि येि त्या 

बैलगािीला िट््टया लावलेला असल्यामळेु उन्सहाचा त्ास व्हायचा नाही. आमच्या 

घरी दधू घालर्णाऱ्या कुां भाराची िी बैलगािी होिी आतर्ण त्याचे नाव तचनकू कुां भार 

होि ेपर्ण आम्ही काही बोलायला गेलो की िो अांगावर खेकसल्यासारखा बोलायचा 

त्यामळेु आम्ही त्याला तचिकू कुां भार म्हर्णायचे.  

 या तचिकू कुां भाराच्या गािीिनू आम्ही एक तदविी पहाटे घरािनू तनघालो 

आतर्ण दपुारपयांि मामाच्या गावाला पोचलो आमची गािी मामाच्या घरासमोर 

थाांबली. आम्ही गािीिनू बाहरे पिून आि तिरर्णार िोच एका ठेंगण्या ठुसक्या, 

बळकट बाांध्याच्या काळ्या बाईन ेएकदम दरिावल्यासारखे आम्हाला घराबाहरेच 
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थाांबवले आतर्ण हािाि भाकरिकुिा आतर्ण पाण्याचा िाांब्या घेऊन भाकरिकुिा 

आमच्यावरून ओवाळून टाकला आतर्ण आमच्या पायावर िाांब्यािले पार्णी टाकून 

िदु्ध करून तिन े आम्हाला घराि घेिले. ही आमची मामी होिी आतर्ण तिच्या 

पाठीमागनू दबकि िोकावर्णारा परुुष िो आमचा मामा होिा. ह ेमामा मामीच ेपतहल े

दिान. ही मामाची दसुरी बायको होिी. तहचा वार्ण पतहल्या मामीच्या िलुनेि ठार 

काळाच असल्याने तहला काळी मामी अिीच सांज्ञा होिी.  

 मामाचे घर अगदी मामाचा वािा तचरेबांदी म्हर्णण्यासारखे मोठे होिे. समोर 

झािे मागेही बाग, गोठा, गोठ्याि गरेु असा सगळा सरांजाम होिा. आम्ही घराि 

तिरलो. आि तिरल्यावर अांगर्णाि मोठा आि होिा. पर्ण घराच्या तखिक्या बारीक 

असल्याने अगदी अांधारच वाटि होिा. घराला तकिी खोल्या होत्या आिा 

आठविही नाही. मामाला मलूबाळ नसल्यामळेु एवढ्या मोठ्या वाि्याि 

िकुिकुाटच होिा आतर्ण आम्ही गेल्यामळेु एकदम त्याला जाग आली आतर्ण 

आमच्या कलकलाटाने िो अगदी दमुदमुनू गेला. एकदम एवढी मार्णस बघनू िोही 

भाांबावनू गेला असावा.  

 आम्ही पोराांनी वाि्याचा आिला, मागचा आतर्ण पढुचा सगळा भाग पहायला 

सरुवाि केली. माझ्या िोधक नजरेला लगेच मधल्या खोलीि एक भइुमगुाच्या 

िेंगाांचे पोि ेभरून ठेवलेल ेतदसले आतर्ण घरच्या सांवयीला अनसुरून लगेच त्यािनू 

मठूभर िेंगा काढून मी माझ्या चि्िीच्या तखिाि कोंबायचा प्रयत्न केला. पर्ण 

काळ्या मामीचे एवढ्या सगळ्या गोंधळािही घरावर चाांगलेच लि होि े कारर्ण 

माझा तखिाि जार्णारा हाि तिन खस्सकन बाहरे ओढि "टोर्णग्या, चोरून खायला 
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हव े का? " असा माझ्या काळजाि धिकी भरवर्णाऱ्या कका श्ि आवाजाि प्रश्न 

तवचारला. आतर्ण माझ्या हािािल्या िेंगा काढून परि पोत्याि टाकि तिन ेचार िेंगा 

माझ्या हािाि ठेवि, " हां ह्ा घे आतर्ण खा उगीच जास्ि खािील िर होिील 

हगवर्णीने बेजार" असा वर दमही भरला.  

 सकाळपासनू आम्ही बरोबर घेिलेल्या भाकरी गािीि खाल्ल्या असल्या िरी 

आिा चाांगलीच भकू लागली होिी. मामीच्या घराि प्रवेि केल्यावर कपभर चहाचे 

पार्णीच काय िे पोटाि गेले होि ेत्यामळेु िेवढ्या चार िेंगानी माझी भकू आर्णखीच 

चाळवली होिी, पर्ण आमच्या आईला आपल्या वतहनीच्या काटकसरी स्वभावाची 

आतर्ण तििकीच आपल्या पोराांच्या किकि्या स्वभावाची कल्पना असल्यामळेु 

िेवढ्यािल्या िेवढ्याि घाई करून तनदान तपठले आतर्ण भाकरी करण्याची िाििी 

तिने दाखवली होिी. आतर्ण आम्हा सगळ्याांना जेवायचे बोलावर्णे आले. अथाािच 

जेवर्णाि भाकरी आतर्ण पािळ तपठले एवढाच मेन ूहोिा.  

 खरे िर घराि धान्सयाच्या पोत्याांची िीग लागलेली होिी आतर्ण खायला 

मार्णसेही दोनच होिी िरी कधी नव्ह े िे आलेल्या नर्णदचे्या मलुाांसाठी काही 

गोिधोि करावे असे काही मामीला वाटले नव्हि ेआतर्ण िसे तिला साांगण्याचीही 

मामाची काही तबिाद नव्हिी. त्याि आम्ही जावळ काढायला आलो म्हटल्यावर 

त्यातदविी िरी काही गोि करावेच लागले असिे याचाही तिन तवचार केलेला 

असर्णार.  

 मामाच्या घराि दवेघर वेगळे नव्हिे. स्वयांपाकघरच चाांगले ऐसपैस होिे आतर्ण 

त्यािच मागील बाजसू एका मोठ्या जतमनीलगिच्या कोनाि्याि मोठा दवे्हारा 
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ठेवलेला होिा. मी घरी पजूा करिो असे कधीिरी आईने कौिकुाने साांतगिलेले या 

मामीने बरोबर लिाि ठेवनू मी दसुऱ्या तदविी उठून अांघोळ करिाच लगेच पजूेच्या 

कामावर माझी नेमर्णकू केली. खरे िर मला बाहरे गोठ्याि जाऊन गाईची धार किी 

काढिाि ह ेपहावयाचे होिे, जमले िर तिला आांबोर्ण खायला घालायचे होि,े पर्ण 

माझ्या या मनसबु्यावर तिन ेपार्णी तफरवले. बर तिच्याकिे दवेही काही कमी नव्हिे. 

सगळे मोठे मोठे दवे होि ेआतर्ण टाकसदु्धा चाांदीच्याच बैठकीि उभे रहािील असे 

केलेले होि ेनाहीिर आमच्या घरचे टाक आिवे ठेवावे लागि. इिक्या सगळ्या 

दवेाांना अांघोळ घालनू िे दवे्हाऱ्याि ठेवण्याच्या कल्पनेनेच माझे हाि आर्णखी खाांद े

दखु ूलागले. पर्ण मामीला माझी मळुीच दया आली नाही, उलट, "अरे मेल्या अिीच 

पजूा करिोस का घरी? काही खर नाही बाई, त्या िझु्या दवेाांच ” अस म्हर्णनू माझ्या 

हािािली एक मिूी घेऊन त्यावर राांगोळीने खसाखसा घासि "ह ेबघ अस घासाव 

लागि म्हर्णजे दवे असे चमकिाि " असे प्रात्यतिक मला करून दाखवले. मला 

आमच्या मामीच्या िाविीि सापिल्रेल्या दवेाांचीच खरोखर दया आली.  

 पर्ण पजूेनांिर मला गोठ्याि जायला तमळाले आतर्ण िेर्णामिुाचा मनसोक्त वास 

घेि गाई वासराांच ेदिान घेिा आले. धार काढर्णारा मलुगा माझ्यापेिा दोन एक वषााने 

मोठा आतर्ण माझ्यापेिा उांचही होिा पर्ण बऱ्याच तदवसाि पोटभर खायला तमळाले 

नसल्यासारखा त्याचा चेहरा सकुलेला तदसला. त्यान ेधार काढून चरवी मामीच्या 

िाब्याि तदली आतर्ण िो बाहरे पिायच्या बेिाि होिा िेवढ्याि त्याला मध्येच 

अिवनू मी त्याला तवचाले, "कोर्ण रे ि?ू " बहुधा अिी कामे करायला मामान ेहा 

गिी ठेवला असावा असे मला वाटले पर्ण त्यान ेउत्तर तदले, "मी सधुाकर, ि ूप्रकाि 
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ना? ’"हो िलुा काय माहीि? " मी उलट प्रश्न केला. "अरे मी िझुा मावसभाऊ" 

म्हर्णनू िो आर्णखी काही न बोलिा घराबाहरे पिला.  

 " अरे गेला की काय सधु्या? " मामीन ेबाहरे येि मला तवचारले.  

" हो आत्ताच गेला का काय झाल? " मी मामीला म्हर्णालो. "बोलाव ूका त्याला 

परि? " 

" नको पळिपळि जाऊन त्याला ह ेनेऊन द े" म्हर्णनू मामीन माझ्या हािाि 

विामानपत्ाच्या कागदाि गुांिाळलेला काहीिरी पदाथा कोंबला. मी सधुाकरच्या 

पाठीमाग ेधावि धावि गेलो आतर्ण त्याच्या हािाि िो पदाथा ठेवला. पर्ण त्याि काय 

आह ेयाची उत्सकुिा मला चैन पिू दिे नव्हिी त्यामळेु मी त्याला तवचारलेच, "काय 

रे तदलेय िलुा मामीने? " यावर उत्तर न दिेा त्यान ेिे पिुके उघिून दाखवले आतर्ण िे 

पातहल्यावर काय बोलावे याचा मला पेचच पिला कारर्ण त्या कागदाि वाळून 

अगदी किकिीि झालेल्या िीन चार तदवसाच्या तिळ्या भाकरीचे िकुिे होि.े  

"पर्ण मघािी मामीन काल उरलेल्या भाकरी गरुाांना घािल्या ना? " मी आश्चयााने 

तवचारले, "हो पर्ण इिक्या किकिीि भाकरी गरुां खाि नाहीि"िो म्हर्णाला, "मग ह े

कोर्ण खार्णार? " "मी" ह ेत्याचे उत्तर ऐकून काय बोलावे मला काही सचुेना. अगोदर 

आपल्याला सधुाकर नावाचा मावसभाऊ आह ेही गोष्टच मला नवीन होिी त्याि 

आर्णखी एका आश्चयााची भर पिली. कुर्णाकिून िरी या गोष्टीचा उलगिा करून 

घ्यायला हवा असे मला वाटले  

 आिा दसुऱ्या तदविीही आपल्याला तपठले भाकरी या मेनलूाच िोंि द्यावे 

लागिेय की काय या तववांचनेि मी आतर्ण आम्ही सगळीच भावांिे होिो. िेवढ्याि 
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एका नव्या पाहुण्यानां घराि प्रवेि केला. िो घराि तिरिाच मामीची लगबग पाहून 

ही कोर्णीिरी अतिमहत्वाची व्यक्ती असावी ह ेमाझ्या लिाि आले. आतर्ण थोि्याच 

वेळाि िी व्यक्ती दसुरी तिसरी कोर्णी नसनू मामीचा लािका भाऊच होिा ह ेसमजले.  

" अग िाई कोर्ण पाहुर्णे आलेि? " असे त्यान े तवचारिाच, " काही तवचारू 

नकोस आहिे आमच्या लािक्या वन्ससबाई लािक्या भाच्याच जावळ काढायचेय ना 

मामाच्या माांिीवर" असा उद्गार मामीन काढला. " बर िे जाऊद ेकाय काम काढलस? 

"असे तवचारून त्याला झोपाळ्यावर बसवि मामीन गप्पा मारायला सरुवाि केली. 

मला खर िर झोपाळ्यावर बसायला आविले असिे पर्ण मामीन त्याच्यावर बऱ्याच 

वस्ि ू रचनू िे अवघि करून टाकले होिे. आिा या बांधरुाजाांच्या आगमनान ेका 

होईना झोपाळा ररकामा झाल्यामळेु िेवढ्या बाबिीि िरी मी मनािल्या मनाि त्याचे 

आभार मानले. पर्ण त्याहूनही एक आनांदाची गोष्ट घिली िी म्हर्णजे जेवायला चक्क 

तिक्र्ण पोळी करून, "मामाची बायको सगुरर्ण रोज रोज पोळी तिकरर्ण" या 

पद्यपांक्तीची आठवर्ण करून तदली.  

 मामी आज भलिीच खषू होिी आतर्ण त्यामळेु तिनां नेहमीची वागण्याची पद्धि 

बदलनू एकदम आमचे कौिकु करायला सरुवाि केली. माझी मोठी बहीर्ण तिच्या 

वयाच्या मानाने नाच बऱ्यापैकी करि असे. "अग छब,े आज िझुा िो नाच करून 

दाखव आम्हाला " असा मामीने आग्रह जेवर्णानांिर सरुू केला इिकेच नाही िर 

तिच्या "ये रे ये यदरुाया रे" या नाचािील यदरुायासाठी मला पीिाांबर नेसवनू माझ्या 

हािाि एक आिवी बासरी म्हर्णनू फुां कर्णी ठेवनू तिन बतहर्णीला नाच करायला भागच 

पािले. या आनांदपयावासी नाटकाचा िेवट मात् भलिाच अनपेतिि झाला.  



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

46 
 

 या कायाक्मानांिर जरा तवश्राांिी घेऊन मोठ्या मांिळींचे दपुारच े चहापान 

झाल्यावर मामा आतर्ण विील गावाि जरा तफरायला बाहरे पिले, आतर्ण मामीने 

लािक्या वन्ससबाई ांना रात्ीच्या जेवर्णाि चपात्या करण्यासाठी गहू जात्यावर दळायचा 

हुकूम सोिला. माझी आई फारच गरीब त्यामळेु नेहमीप्रमार्णे माहरेी आलेल्या 

लेकीचा िोरा िर तिला तमरविा येर्णे िक्यच नव्हिे उलट या काळ्या मामीची 

दहििच तिला वाटि असावी. पर्ण स्वभावाला औषध नसि.े मकुाट्याने माझ्या 

मोठ्या बतहर्णीला सोबि घेऊन मधल्या खोलीि जात्यावर बसनू गहू दळायला तिने 

सरुवाि केली. ििी माझी मोठी बहीर्णही काय चालले आह ेह ेसमजण्याच्या वयाि 

असल्यामळेु वतहनीच्या समोर काही बोलायची तहम्मि नसलेल्या आईला त्या दोघी 

जर्णीच जात्यावर बसल्यावर मात् रहावले नाही. आतर्ण " बघा आिा भाऊ आल्यावर 

किी तिक्र्ण पोळी करायचे सचुल े नाहीिर आम्ही आल्यावर तपठल भाि िरी 

पोराांना पोटभर तमळिो की नाही याचीच तचांिा पिली होिी. ’असे हळू आवाजाि 

बतहर्णीच्या कानाि िी बिबिली आतर्ण आजकालच्या दरूदिान मातलकाि असे 

बोल ऐकायला नको िी व्यक्ती बरोबर िेथे हजर असावी अगदी िस्से घिले आतर्ण 

मामीच्या त्या पाहुण्या आलेल्या भावानेच ह ेिब्द बरोबर ऐकले आतर्ण स्वि:ची भर 

घालनू आपल्या बतहर्णीच्या कानावर त्याने घािले. मग काय तवचारिा काळ्या 

मामीच्या रागाचा पारा इिका काही चढला की मामान ेघराि प्रवेि करिाच तिन े

गळा काढून रिायलाच सरुवाि केली.  

 "माझ्या माहरेच्या मार्णसाांचा अपमान झाला. आिा एक िर्णभरसदु्धा िो इथे 

रहार्णार नाही. नाहीिर याांना जायला साांगा" असा अगदी कैकेयीप्रमार्णे तिने मामाकिे 
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त्ागा करायला सरुवाि केली. मामा म्हर्णजे दसुरा दिरथच! त्यामळेु मामीच्या या 

थयथयाटापढेु िो अगदी िोंिाि िोबरा तदल्यासारखा गप्प होिा. माझे विील म्हर्णजे 

जमदग्नीचा अविार, असा अपमान खपवनू घेर्ण त्याना िक्यच नव्हि पर्ण त्यानी 

फारसा िमािा न करिा बाहरे पिर्णे पसांि केले आतर्ण मोठ्या हौसेने पतहल्याांदाच 

आजोळी आलेले आम्ही अिरि: रस्त्यावर आलो. लगेच परि तनघर्णे िक्य नव्हिे 

कारर्ण आमची बैलगािी परि गेली होिी आिा दसुरी बैलगािी ठरवर्णे ही काही या 

परक्या गावाि ििािापिीन ेहोण्यासारखी गोष्ट नव्हिी त्यामळेु वतिलाांनी आईच्या 

सल्ल्यानसुार माविीच्या घरी जायचे ठरवले तिच ेघर िसे जवळच होि.े आम्ही जे 

काय आमचे थोिेफार सामान होि ेिे गोळा करून माविीच्या घराची वाट धरली.  

 माविीच्या घरी पोचल्यावर आईला कां ठ फुटला. आतर्ण तिच्या माहरेचा 

सगळा इतिहास तिच्याच िोंिून ऐकायला तमळाला. त्याच्यापवूी आम्हाला या गोष्टी 

कळल्या नव्हत्या त्या या तनतमत्ताने बाहरे आल्या. िी अगदी लहान असिानाच तिचे 

आईविील मरर्ण पावले होिे आतर्ण तिच्या आज्जीने या िीन नािवांिाांचा साांभाळ 

केला होिा. आजी मोठी जहाांबाज बाई होिी. एकटी घोि्यावर बसनू खांि वसलू 

करायची. तिचे घरार्ण े म्हर्णज े गावािले अगदी िालेवार घर. मोठी िेिी. वषााला 

दहावीस खांिी धान्सय सहजच घराि यायचे. आांबा, पेरूची झािेही होिी.  

 आजीने मोठ्या बहादरुीने सगळा कारभार सांभाळून मोठ्या नािीला म्हर्णजे 

माविीला गावािलेच िसेच मोठे दिेपाांि्याांच घर बघनू तदले होि.े त्यावेळी िे घर 

मार्णसाांनी गजबजलेले आतर्ण खाऊन तपऊन सखुी होिे. आईला मार्णसाांची फार हौस 

आतर्ण माविीच्या लग्नानांिर घराि आिा िी स्वि:, म्हािारी आजी आतर्ण मामा 
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अिी िीनच मार्णस े उरली. त्यामळेु आपल्या बतहर्णीकिे त्या भरलेल्या घराि 

रहायला तिला खपू बरे वाटायच ेआतर्ण िेथनू आपल्या भयार्ण इनतमन िीनच मार्णस 

असलेल्या घराि परि यायच तिच्या अगदी तजवावर यायच. पढुां आई नेहमी 

म्हर्णायची "मला मार्णसाची हौस फार, दवेान िी अगदी परेुपरू भागवली. " कारर्ण 

तिला एक नव्ह ेदोन नव्ह ेिर चाांगली दहा मलु ेदवेान तदली आतर्ण त्यािली आठ 

जगली सदु्धा!  

 आजीन आपल्या नािवाचां म्हर्णज ेमामाचांही लग्न अगदी थाटाि लावनू तदल. 

पर्ण  जी मलुगी मातहिीिली म्हर्णनू तिन पसांि केली तिला लग्न होिाच जर्ण ुदृष्टच 

लागली. आतर्ण िी खांग ूलागली. खरिर तिला लग्नापवूीच ियाची बाधा होिी पर्ण 

ही गोष्ट येरगट्टीकराांनी (तिचे माहरेच आिनाव) आजी पासनू लपवनू ठेवली होिी. 

थोि्याच तदवसाि िी पालीसारखी पाांढरीफट्ट पिली आतर्ण लग्नानांिर थोि्याच 

तदवसाि तिनां राम म्हटला. आईचे घरार्ण ेवारकऱ्याचां. घरािील परुुषाांची आषाढी 

कातिाकी कधी चकुली नाही. िसा मामाही प्रत्येक वारी करायचा, त्याची ही बायको 

वारल्यानांिर िो वारीला गेला. मामा म्हर्णज ेअगदी भोळा साांब आतर्ण तिथच काळ्या 

मामीच्या आई वतिलाांनी त्याला " ह्ो ह्ो ह्ो पाव्हर्णा बरा तदसिोय" असे हरेले 

आतर्ण त्याच्या िाविीि सापिलेला मामा चिभुुाज होऊनच घरी आला बरोबर काळी 

मामी होिीच. तिला पाहून आजीनां हायच खाल्ली. िेवटपयांि िी म्हर्णायची 

"येरगट््टयान येरगटल आतर्ण दांिवत्यान (काळ्या मामीच माहरे) गांिवल. " 

 िरी ििाही पररतस्थिीि तिन े माझ्या आईचे लग्न करून दणे्याचे आपले 

िेवटचे किाव्य यथािक्ती पार पािले, पर्ण िोवेळपयांि मामासाहबे परू्णापर्णे 
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बायकोच्या कह्ाि गेलेले असल्यामळेु लग्नाि आईच्या अांगावर चढवलेले सगळे 

दातगन ेसोनाराकिून जरा दरुुस्ि करून दिेो असे विलाांना साांगनू दसुऱ्याच तदविी 

त्यान ेकाढून घेिले. आईच्या आजीनां खपू हािपाय आपटले पर्ण त्यानांिर िे परि 

कधीच कोर्णाच्याच दृष्टीला पिले नाहीि. दादाांना म्हर्णजे माझ्या वतिलाांना त्याांचा 

मोह नव्हिाच पर्ण त्यानांिर आजीने जे अांथरूर्ण धरले िे परि कधी न उठण्यासाठीच.  

 माविीचां घर भरलेल होि पर्ण आिा त्याची अवस्था बिा घर पोकळ वासा 

अिी झाली होिी. िरी अगदीच खाण्यातपण्याची ददाि होिी अिािला भाग नव्हिा. 

माविीचे यजमान, लोक त्याना भाऊराव म्हर्णि िेिीच करून रहाि होि ेत्यामळेु 

तििर्ण बेिाचेच. पर्ण मार्णसू मोठा दर्णदर्णीि िरीरयष्टीचा. अगदी उांचापरुा. 

माविीला दोन मलुगे एक मला भेटलेला सधुाकर आतर्ण दसुरा त्याचा मोठा भाऊ 

बाळ.  

 एकदा भाऊराव काहीिरी कामासाठी आमच्या गावी आले आतर्ण दपुारी 

अकरा बाराच्या समुारास आमच्या घराि तिरले. जेवर्ण करायचा आग्रह वतिलाांनी 

केल्यावर "आत्ता येिो िळ्यावरून अांघोळ करून" म्हर्णनू पांचा घेऊन एकटेच 

िळ्यावर अांघोळीला म्हर्णनू गेले. आमच्या गावचे िळे बरेच मोठे आह.े िळ्याच्या 

मध्यभागी एक खाांब रोवलेला आह.े पट्टीचे पोहर्णारे या खाांबाला हाि न लाबिा 

दसुऱ्या काठाला जायचे. आमच्यासारखे नवतिके धापा टाकि खाांबापयांि पोचनू 

तिथ े जरा तवश्राांिी घेऊन परि तफरायचे. त्यातदविी भाऊरावाांनी पोहण्यासाठी 

िळ्याि उिी मारली आतर्ण सपासप आिवे हाि मारि िे खाांबापयांि पोचले आतर्ण 

िेथनूच िे ओरिू लागले, " वाचवा वाचवा कुर्णीिरी ओढिेय मला " आपल्या 
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गावािच नव्ह ेिर अगदी आमच्या गावी पर्ण भाऊराव पट्टीच ेपोहर्णारे म्हर्णनू प्रतसद्ध! 

त्यामळेु िे उगीचच ओरिि आहिे, थट्टाच करि आहिे असा सगळ्याांचा समज 

झाला आतर्ण बघिाबघिा सगळ्याांच्यासमोर िे िळ्याि बिुाले आतर्ण मग पहार्णारे 

लोक भानावर आले आतर्ण सगळ्यानी बि्ुया मारून िोध घेिला पर्ण िोपयांि फार 

उिीर झाला होिा. एका िर्णाि होत्याचे नव्हि ेझाले. बाहरे काढून चाकावर घालनू 

तफरवनू पातहले पर्ण काही उपयोग झाला नाही.  

 आमच्या घरी कुर्णीिरी साांगि आले, "भाऊराव बिुाले" आईचा तवश्वासच 

बसेना. विील िळ्यावर जाऊन पहािाि िो काय खरेच एवढ्या िगि्या परुुषाचे 

तनजीव िरीरच लोकाांनी िळ्याबाहरे काढून ठेवलेले त्याांना पहायला तमळाले. 

विील जेवर्ण करून जा असा आग्रह करि असिाना जर्ण ु मरर्ण बोलावि 

असल्यासारखे िे िळ्यावर गेले होि.े  

 नवऱ्याच्या अिा अकाली जाण्यामळेु माविी पार खचनू गेली आतर्ण िे घरही 

पारच खचले. भाऊरावाांना एक भाऊ होिा पर्ण िो गावी रहायला उत्सकु नव्हिा. 

त्यान े लग्नही केले नव्हि.े िो नेहमी पणु्यािच रहाि असे. कुर्णीिरी माविीला 

त्याच्यािी लग्न करून घेण्याचे सचुवल ेपर्ण तिच्या कोष्टकाि िी गोष्ट बसि नव्हिी 

आतर्ण तिच्या तदरालाही लग्नाि फारसे स्वारस्य नव्हि.े त्यामळेु एकेकाळी भरलेला 

िो वािा आम्ही गेलो िेव्हाां अगदी ओसाि पिलेला होिा. माविी आतर्ण तिचे दोन 

मलुगे एवढीच मार्णस ेत्या भल्यामोठ्या वाि्याि रहाि होिी.  

 भाऊराव हा एकमेव किाा परुुषच गेल्यामळेु त्याांच्या कुटुांतबयाांची अगदी 

अन्सनान्सन दिा झाली होिी. गावािच माविीचा सख्खा भाऊ असिाना त्याच्या घराि 
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तिळे अन्सन गरुाांना खायला तमळि होिे पर्ण आपल्या भाच्याांना दोन वेळची भाकरी 

दणे्याची दानि मात् त्या गहृस्थाि नव्हिी. त्यामळेु माविीकिे गेल्यावर पतहल्यादा 

सगळ्याांसाठीच गहू, िाांदळू, दाळ अिा सगळ्या वस्ि ूतवकि आर्णनूच आम्हाला 

स्वयांपाकाला सरुवाि करावी लागली.  

 एक दोन तदवसािच बैलगािीची व्यवस्था झाली आतर्ण आम्ही तनघर्णार होिो. 

मधल्या काळाि मामाला मात् आपली बहीर्ण मदु्दाम आपल्याला भेटायला आली 

होिी, बायकोच्या धाकान ेआपर्ण तिला जवळ जवळ घराबाहरेच काढल ेिरी तिला 

एकदा भेटाव े अस मात् मळुीच वाटले नाही, मग नेहमीच गावाि असर्णाऱ्या 

बतहर्णीची िर तवचारपसू करण्याचे दरूच रातहल.े त्यामळेु माविीला गावाि राहून 

सगळ्याांनाच टाचा घासि मराव ेलागेल अिी पररतस्थिी तदसि असल्याने आईने " 

मग ि ूइथे राहून काय करर्णार आहसे चल आमच्याबरोबर" असे म्हटले. आतर्ण िीही 

लगेच ियार झाली.  

 माविीची दयनीय तस्थिी पाहून कोर्णाही सहृदय मार्णसाला तिच्यासाठी 

काहीिरी करावे असेच वाटल े असिे पर्ण आमचीही पररतस्थिी फार उत्तम होिी 

अिािला भाग नव्हिा. आतर्ण माझे विीलही काही बायकोच्या हो ला हो करर्णारे 

नव्हि ेमात् आिापयांि आपल्या घासािला घास काढून त्याांनी आपल्या बतहर्णींना 

आतर्ण भाच्याांना जमेल िी मदि केलेली आईन ेपातहले होिे आतर्ण त्यावेळी तिनेही 

त्याना यथािक्ती हािभार लावला होिा म्हर्णनूच वतिलाांनाही एवढी मोठी 

जबाबदारी घेण्यास भाग पािण्याचे धािस तिन ेकेले.  



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

52 
 

 आमच्याबरोबर गावी आर्णनू माविी आतर्ण तिच्या दोन मलुाांचे काय करायचे 

यातवषयी आई आतर्ण दादा याांनी काय ठरवले होि ेकुर्णास ठाउक, कारर्ण आमच्याही 

घराि आर्णखी िीन मार्णस खपर्णार होिी अिािला भाग नव्हिा. आम्ही त्यावेळी 

गावाच्या एका टोकास असर्णाऱ्या दिेमखु वाि्याि रहाि होिो त्याच्या जवळच 

एक खोलीि आईन ेआपल्या बतहर्णीचा सांसार थाटून तदला. गावािील एक श्रीमांि 

जमीनदार कुटुांबाि आमच्याही कुटुांबाचे जरा वजन होिे त्याांच्या घरी माविीला 

आतर्ण तिच्या मलुाांना वरकि कामासाठी ठेवनू घ्यायचे त्याांनी कबलू केले आतर्ण िे 

िीन जर्णाांचे कुटुांब गावाि सामावनू गेले.  

 सधुाकर िाळेि जाऊ लागला. बाळने सािवीची परीिा द्यावी त्यावेळी तिला 

व्ह. फा. म्हर्णि आतर्ण िी पास झाल्यावर गावािीलच प्राथतमक तििक तििर्ण 

महातवद्यालयाि जाऊन दोन वषााचे प्रतििर्ण पार पािून तििक व्हावे असे ठरले. 

त्याच वेळी बाळला इांग्रजी तिकवण्याची काय दबुुाद्धी दादाांना सचुली कोर्ण जार्ण.े 

िाळेि उत्तम तििक म्हर्णनू प्रतसद्ध असले िरी असे एका तवद्याथ्यााला घेऊन 

तिकवण्याचा त्याांचा तपांि नव्हिा पर्ण त्यावेळी त्याांच्याकिे तमतलटरीिील एक 

गहृस्थ इांग्रजी आतर्ण गतर्णि तिकायला येि होि.े या गहृस्थाांचे कौिकु म्हर्णजे 

तमतलटरी पेिाि असनू वषाािनू एकदा तमळर्णाऱ्या सटु्टीचा सदपुयोग करावा म्हर्णनू 

िे आमच्या गावापासनू पाच सहा मैल अांिर रोज पायी ििुवि सकाळी आमच्या 

घरी नऊ वाजिा येि. या तििर्णाचा त्याांना काय उपयोग होर्णार होिा कुर्णास ठाउक 

पर्ण त्याचा वक्तिीरपर्णा आतर्ण तिकण्याचा उत्साह वाखार्णण्याजोगा होिा. त्याांना 

तिकविानाच बाळलाही थोिेबहुि तिकिा आले िर पहाव ेअसा दादाांचा दृतष्टकोर्ण.  
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 पर्ण बाळची पररतस्थिी वेगळी होिी. मामाकिे गरेु चारर्णे, त्याांची धार काढर्णे 

आतर्ण इिर पिेल िी कामे करर्ण ेयािच त्या दोघाही भावाांचा वेळ जाि असे, त्यामळेु 

यापवूी िाांिपर्णे तिकर्णे ह े त्याना माहीिच नव्हि.े यातिवाय मामाकिे उरलेला 

तिळा भाकरिकुिाच काय िो खायला तमळे आतर्ण त्याांची पोटाचीही आबाळच 

झाली होिी अथाािच या सवा गोष्टींचा दषु्पररर्णाम अगोदरच कमी असलेल्या बौतद्धक 

कुविीवर होर्णे स्वाभातवकच होि.े आतर्ण अचानक तमळालेली ही सांधी बाळला 

पेलवली नाही. त्यान े ए, बी, सी, िी तगरवायला सरुवाि केली आतर्ण घाण्याला 

बाांधलेल्या बैलासारखी त्याची बदु्धी त्याच विुाळाि तफरू लागली िी बाहरेच 

पिेनािी झाली. पतहल ेकाही तदवस बाळला इांग्रजीचा चाांगलाच नाद लागलाय असे 

सवाांना वाटू लागल. पर्ण खरी पररतस्थिी वेगळीच होिी िो जागचा उठेचना, सारखा 

ए, बी सी. िी तगरवि तकां वा पटुपटुि राहू लागला. एकीकिे आपल्याला ह ेजमलेच 

पातहज ेही िीव्र इच्छा आतर्ण त्याच वेळी आपल्याला ह ेजमर्णार नाही याचा त्याने 

धसका घेिला की काय कुर्णास ठाऊक. माविीला आत्ता कोठे जरा मार्णसाि 

आल्यासारखे वाटि होिे, दोन वेळा पोटभर अन्सन तमळू लागले होिे िेवढ्याि तिच्या 

कम निीबान ेपनु्सहा उचल घेिली आतर्ण थोि्याच तदवसाि बाळ ठार वेिा झाला.  

 त्यािल्या त्याि सधुाकर िरी व्यवतस्थि िाळेि जाऊ लागला होिा एवढीच 

काय िी समाधानाची बाब. ज्या जमीनदार कुटुांबाि माविी कामाला म्हर्णनू जाई िी 

मार्णसे खरच स्वभावान ेचाांगली. त्यानी तिन्सही मार्णसाांना िी फारिी कामाची नसली 

िरी कुरकुर न करिा सांभाळले होि.े कारर्ण बाळला वेि लागल्याने माविीचा जास्ि 

वेळ त्याची काळजी घेण्यािच जाऊ लागला. सधुाकरचा बराच वेळ िाळेिच जाि 
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असे. मात् ही तिन्सही मार्णसे प्रामातर्णकपर्णाचा कळस होिी. म्हर्णजे अगदी भकेुने 

जीव कां ठािी आला आतर्ण समोर अन्सन तदसि असले िरी कोर्णी घ्यायला 

साांतगिल्यातिवाय हाि लावर्णार नाहीि. या त्याांच्या एकाच गरु्णामळेु िी बहुिेक िेथे 

तटकली असावीि.  

 माविी आतर्ण आई याांनी बरेच उपाय केले, गावािले िॉक्टर, वैद्य, माांतत्क 

असे जे जे काही उपाय करर्णे िक्य होि ेिे िे त्या दोघींनी केले आतर्ण हळूहळू बाळ 

िहाण्यासारखा बोल ूलागला वाग ूलागला. पर्ण नांिर त्याला तिकवण्याच्या फां दाि 

दादा पिले नाहीि. कामाची त्याला चाांगलीच आवि होिी आतर्ण सांवयही त्यामळेु 

िेिीच्या कामालाही िो उपयोगी होिा. ह ेजमीनदाराांच्या पथ्यावर पिले. त्याांच्या 

िेिीच्या कामाला िो चाांगली मदि करायचा.  

. सधुाकरने कण्हि कुथि नववीपयांि मजल मारली. िो माझ्यापेिा वयान मोठा 

होिा पर्ण गावी असिाना तििर्णाकिे दलुाि झाल्यामळेु िाळेि मात् िो एक इयत्ता 

माझ्यामागे होिा. त्याचा एक फायदा असा झाला की त्याला माझी पसु्िके उपयोगी 

पिू लागली. आपले गाव सोिून माविी आमच्या गावाि बरीच रुळली. जवळ 

जवळ दहा वषे अिी काढल्यावर माविीला परि गावाकिे जावेसे वाटू लागले. मी 

तििर्णासाठी पणु्यास गेलो असिानाच त्याांनी पनु्सहा मायर्णीस जाण्याचा तनर्णाय 

घेिला, पनु्सहा आम्ही आपल्या व्यापाि दांग झालो आतर्ण भावाकिे परि जाण्याची 

आईलाच इच्छा उरलेली नसल्यामळेु आमचा िेथे जाण्याचा काहीच सांबांध उरला 

नाही.  
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 माविी मायर्णीि परि गेल्यावर पनु्सहा जर्ण ुिी आमच्यासाठी नसल्यासारखीच 

झाली. त्यामळेु नांिर मलाही कधी असोिीन ेआजोळी जाऊन माविी बाळ आतर्ण 

सधुाकर याांची गाठ घ्यावी असे वाटल ेनाही.  

 मामाकिे जावे असे आईलाच वाटि नव्हिे िर आम्हाला वाटण्याचा सांबांधच 

नव्हिा, पर्ण िरीही मोठ्या बतहर्णीच्या लग्नाि आठवर्ण ठेवनू आईन ेभावाला पतत्का 

पाठवली आतर्ण आश्चया म्हर्णजे सगळे तवसरून िी दोघेही लग्नासाठी आली. िोपयांि 

त्या दोघानाही मलूबाळ नव्हिेच आतर्ण आिा होण्याची िक्यिाही नव्हिी. पर्ण मजा 

म्हर्णज ेत्यानांिर दोनच वषाानी मी पणु्याि तिकि असिाना मामा, मामी बतहर्णीकिे 

म्हर्णज े आमच्याकिे आले होि,े पर्ण आईकिून जे कळले िे आश्चयाकारक होिे 

म्हर्णज ेयावेळी त्याांच्याबरोबर काळ्या मामीची मलुगी िोभावी अिी आर्णखी एक 

बाई होिी आतर्ण िी मामाची तिसरी बायको होिी. आतर्ण िी काळ्यामामीिी अगदी 

सनेुने वागावे अिा आदबीन ेवागि होिी. या तिसऱ्या मामीलाही काही मलू झालेच 

नाही. एकूर्ण बतहर्णीची मलु ेआतर्ण बहीर्ण उपािी रहाि असिाना मामान ेमात् िीनदा 

सांसार थाटला 

 मधल्या काळाि बाळचे लग्नही झाले पर्ण त्यालाही आमच्यापैकी कोर्णीही 

गेले नाही. आिा िो थोिीफार िेिी आतर्ण तिांपीकाम करि होिा असे ऐतकवाि होिे. 

सधुाकर काय करिो यातवषयी काही पत्ता नव्हिा. पर्ण मी मुांबईि बतहर्णीच्या घरी 

राहून नोकरीच्या खटपटीि असिाना अचानक एक तदवस िो तिला भेटायला आला. 

चाांगला तदसि होिा कुठल्यािरी कां पनीि त्याला बऱ्यापैकी नोकरी तमळाली होिी. 
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माविीही गावी बरी आह ेह ेकळल्यावर बरे वाटले. काही का असेना माविीचे गािे 

रुळाला लागले असे वाटून आईलाही बरे वाटले.  

 पर्ण एकाद्याचे निीब कसे असिे पहा. सधुाकर मुांबईि नोकरी करून बऱ्यापैकी 

कमावि होिा. पर्ण एकतदवस लोकलमध्ये प्रवास करिाना आपल्याला काय झाले 

ह े त्याचे त्यालाच काही कळले नाही आतर्ण त्याच्या अांगावरचे कपिे आतर्ण 

तखिािले सवा पैसे, हािािले घि्याळ अिा सवा वस्ि ूकोर्णीिरी काढून घेिल्या 

आतर्ण िो प्लॅटफॉमावर पिलेला कोर्णालािरी आढळला. पनु्सहा एकदा माविीला 

ददुवैाने ििाखा तदला होिा. सधुाकर त्यािनू पनु्सहा काही सावरलाच नाही गावाकिेच 

परि गेला. आतर्ण िेथेच रातहला. िेथे भावाबरोबरच काहीिरी रुटुखटूु करि रातहला.  

 पढेु काही तदवसानी सधुाकरच्याही लग्नाची पतत्का आली, आतर्ण जायचा 

माझा तवचार आईनेच खोिून काढला आतर्ण त्यानांिर कोर्णाचीच गाठ पिली नाही. 

कधी कुर्णाचे पत् नाही की लग्नाकायााि भेटी नाहीि. खरे िर आमया गावापासनू 

मामाचे गाव खपूच जवळ होि,े आतर्ण आिा िर बसन ेअगदी िासदीि िासाि जार्णे 

िक्य झाले होिे. पर्ण त्याांचा ऋर्णानबुांधच जर्ण ूिेवढाच होिा.  

एक तदवस माविी तनधन पावल्याचे पत् औरांगाबादला आले आतर्ण त्यानांिर 

एक तदवस मामानीही राम म्हटल्याचे असेच उिि उिि कळले आतर्ण िोळे ओले 

करीि आईन े" सांपला माझा माहरेचा ऋर्णानबुांध! " असे उद्गार काढले आतर्ण पनु्सहा 

िी तनत्यकमााि गढून गेली. आईच्या माहरेाला आिापयांिही फार काही अथा 

नव्हिाच पर्ण आिा िे नावालाही उरले नव्हि.े माझ्या माविीचे लािू हसल ेपर्ण 

निीब मात् कधीच हसल ेनाही.   
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५ हे असेच व्हायचे होते ---!  

 

 सधुाच्या पाठीवर पाय दऊेन आल्यामळेु माझा आतर्ण तिचा छतत्तसाचा 

आकिा असावा ह ेउघिच होि. अथााि इिर भावांिाांिी आमची भाांिर्णे होि नव्हिी 

अिािला भाग नव्हिा पर्ण या बाबिीि आमच्या दोघाांचे तविेष सख्य होि. वय 

वाढल्यावर त्या भाांिर्णाांचे स्वरूप बदलनू एकमेकाच्या वस्ि ु घेण्यासाठी होर्णारी 

भाांिर्णे एकमेकाांना आपल्या जवळ जे असेल िे कसे दिेा येईल या तवचारान ेहोऊ 

लागली. सधुाने माझ्या तििर्णासाठी आपल्या किून जे काही करर्णे िक्य होि ेिे 

सवा केले, तकां वा िी होिी म्हर्णनूच खेिॅगावािनू तििर्णासाठी िहराि राहर्ण ेमला 

िक्य झाले त्यामळेु आमचे सांबांध नेहमीच अतििय सौहादापरू्णा रातहल.े तिवाय 

तिच्या घरी बिोद्यास अनेकवेळा मकु्काम टाकल्यान ेमीिा आतर्ण तवज ूही भाचरेही 

मामावर फार जीव टाकायची 

 मग मीिा येिे आह ेअसे सधुाचे पत् आल्यावर मी तिला आर्णायला स्टेिनवर 

जावे ह ेओघाने आलेच पर्ण त्याला मोििा घािला मीिानेच. तिची गािी स्टेिनवर 

येण्यापवूी तिच्या मोबाइलवर मी तिच्यािी सांपका  साधल्यावर तिन ेमला जर्ण ूकाही 

दरिावनूच साांतगिले ; 

" ह ेबघ मामा माझी गािी केव्हाही येऊद ेि ूस्टेिनवर मला न्सयायला यायच 

नाही. आिा मी लहान नाही आतर्ण परु्णां काही एवढ मोठ िहर नाही की मला िझु 

घर सापिर्णार नाही. " 
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" अग पर्ण िलुा इथले ररिावाले माहीि नाहीि सगळे परु्णां िलुा दाखवनू 

आर्णिील" मी तिला चचुकारण्याचा प्रयत्न करीि म्हर्णालो  

' त्याना िरी मीिा ही काय चीज आह ेह ेकुठे माहीि आह े" मला गप्प करि िी 

म्हर्णाली. आिा मी हट्टाने तिला आर्णायला गेलो िर माझ्या कारमध्य े न बसिा 

ररिाने यायचा आपला आग्रह िी सोिर्णार नाही याची मला खात्ी होिी. तिनां 

साांतगिल्याप्रमार्णे परु्णेरी ररिावाल्याला इांगा दाखवलाच. पणु्याि पवूी तफरलेली 

असल्यामळेु आतर्ण तिच्या मोबाइलमधील जी. पी. एस. वरून त्यान जरा वाकिी 

वाट पकिल्याच लिाि येिाच तिन आपल्या िोंिाचा पट्टा असा चाल ूकेला की 

त्याला 'बाई चकुलो माफ कर " म्हर्णायची पाळी आली, पर्ण त्याचबरोबर आमच्या 

घरापािी बरोबर सोिल्यावर तिने मीटरप्रमार्णे झालेल्या रकमेपेिा पाच रुपये जास्िच 

तदल्यामळेु िो ररिावालाही तिचे कौिकु करि तनघाला, तिन घराि तिरिातिरिा 

तिच्या प्रवासािही तिन ेबिोद्याच्या स्टेिनमास्िरला कसा सरळ केला ह ेतिन ेमला 

ऐकवलेच.  

 खरे िर मीिा तिच्या कां पनीच्या कामाकरिा आली होिी पर्ण सधुानां आतर्ण 

प्रकािने म्हर्णजे माझ्या मेव्हण्याने आमच्यावर आर्णखी एक कामतगरी सोपवली 

होिी, आतर्ण िी मीिापासनू लपवनू ठेवली होिी, िी म्हर्णज े पणु्यािल्याच एका 

लग्नाळू िरुर्णाची आतर्ण मीिाची जोिी जमवण्याची! ह ेकाम माझ्याच्यानां होईलसे 

मला वाटि नव्हि ेपर्ण तवद्याचा म्हर्णज ेमाझ्या सहचाररर्णीचा या कामािला अनभुव 

दाांिगा असल्याने मी तिच्यावर भार टाकून तनतश्चि होिो. मी अमेयला म्हर्णज ेत्या 
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िरुर्णाला पातहले होि ेआतर्ण िो मीिाला योग्य असल्याची माझी खात्ी पटली होिी 

प्रश्न होिा िो फक्त मीिाला िसे वाटण्याचा आतर्ण घोिे तिथेच पेंि खार्णार होिे.  

 अनायास ेमध्ये रतववार आल्याने मीिाला एक तदवस मोकळा होिा त्यावेळी 

अमेयला जेवायला बोलावनू त्याची आतर्ण मीिाची ओळख करून द्यायचा आमचा 

तवचार होिा. पर्ण अिा बनावाला बळी पिेल िर िी मीिा कसली! ितनवारीच तिन 

आम्हा दोघाना आतर्ण आमच्या दोन तचल्यातपल्याना घेऊन रतववारी कुठिरी 

भटकां िी करायला जाण्याचा तवषय काढल्यावर माझी आतर्ण तवद्याची धाब्यावर 

धारर्ण बसली कारर्ण अमेयला आम्ही साांगनू बसलो होिो, अथााि त्याला 

मीिातवषयी काही साांतगिल ेनव्हि ेह ेआमचे भाग्य! काहीिरी करून तिला दसुऱ्या 

तदविीच्या घरािच जेवण्यास राजी करर्ण ेह ेअवघि काम होि ेपर्ण िे तवद्यान ेतिला 

काय साांगनू पार पािले काही समजले नाही पर्ण दसुऱ्या तदविीचा घरीच जेवण्याचा 

कायाक्म सहज पार पिला. पर्ण त्यामळेु सटुकेचा ससु्कारा सोिायला मात् मला उसांि 

तमळाली नाही कारर्ण अमेयची पाठ तफरिाच मीिाच्या पट््टयाला मला िोंि द्यावे 

लागले.  

" मामा काय तवचार काय आह ेिझुा? " अमेयचे पाऊल घराबाहरे पििाच तिने 

मला वेठीला धरि म्हटले.  

" कसला तवचार? "मी वेि पाांघरि म्हर्णालो.  

' उगीच नाटक करू नकोस, िझु्या लिाि आले आह ेमला काय म्हर्णायचे 

आह ेिे, आतर्ण मामी िझुीही साथ असेलच याला " इिका वेळ गम्मि पहार्णाऱ्या 
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तवद्याला आिा हल्ला आपल्यावरही होर्णार याची जार्णीव झाली. त्यावर तिनां मात् 

“मौनां सवााथा साधनां” असा पतवत्ा घेिला. अथााि. मीिानांच आपला पट्टा पढेु 

चालवला,  

" ह ेबघ मामी आतर्ण मामा ि ूसदु्धा, नीट ऐकून घ्या, माझ्या लग्नाच्या वगैरे 

फां दाि िमु्ही पिू नका. माझां मी पहायला समथा आह.े " 

" अग पर्ण एकाद्या िरुर्ण मलुािी िझुी गाठ घालनू तदली आतर्ण त्याला ि ूआतर्ण 

िलुा िो आविला ---- " 

" बस बस मला अगोदर लग्न सध्या करायचांच नाही आतर्ण या पद्धिीनां िर 

मळुीच् नाही " मीिान मला अगदी चारी मुांि्या चीि करि म्हटले.  

मग त्यापढुील तिच्या पणु्याच्या मकु्कामाि या तवषयावर बोलण्याची आमची 

दोघाांचीही काय तबिाद होिी. अथााि माझी िरर्णागिी मी फोनवरूनच सधुाच्या 

कानावर घािली.  

"अरे जाऊद,े ि ूमनाला नको लावनू घेऊस. प्रकािसारख्या जमदग्नीलाही तिन 

गप्प बसवलेय मग िझुा काय पाि? " असे मग तिनेच मला समजावले. आतर्ण पढुां 

असही म्हर्णाली,  

" अरे तिन आम्हाला दोघानाही असांच साांतगिलेय. त्यामळेु आम्ही तिचा नाद 

सोिूनच तदलाय. " 

" िाबास, एवढ माहीि होिां िर मग मला किाला त्या िोफेच्या िोंिी तदलस? 

" मी वैिागनू तवचारले.  
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" अरे मला वाटल िझुां आतर्ण तिचां तविेषि: वतहनीच चाांगल जमिां िेव्हाां 

म्हटलां बघावां काही जमि ेका िनु्सहाला " 

 मीिाचा लहानपर्णापासनू स्वभाव असाच होिा. प्रत्येक बाबिीि िी तिचाच 

हकेा चालवल्यातिवाय रहाि नस,े अथााि त्यावेळी तिच्या म्हर्णण्याि िथ्य असायचे 

ह े मात् खरे. कॉलेजािही त्यामळेु अनेक प्राध्यापकाांनाही तिन नाक मठुीि धरून 

आपल म्हर्णर्णां मान्सय करायला लावलां होिां. अगदी कॉलेजच्या प्रवेिापासनू तिचा 

पी. एच. िी चा प्रबांध तवद्यापीठाि सादर करेपयांि कधीच प्रकाि अथवा सधुाला 

तिन कॉलेजची पायरी चढू तदली नव्हिी. तिच्या पदवीदानसमारांभाच्या वेळीच काय 

िे त्याांना तवद्यापीठाि हजर रहावे लागले होिे.  

 फामासीि मास्टसा पदवी घेिल्यावर तिला कॅतिलामध्ये नोकरी तमळाली आतर्ण 

बिोद्याहून तिला अहमदाबादला जावे लागले. िेथे तिच्यासाठी घर वगैरे घेऊन 

दणे्यासाठी तिच्याबरोबर जाण्याची ियारी सधुाने दाखवली पर्ण त्यावेळीही तिनां 

दोघाांनाही बरोबर येण्यास तवरोध केला आतर्ण  एकटीनांच तिथे जाऊन बरोबर बस्िान 

बसवले. तिच्या मैतत्र्णीची एक दरूची नािेवाईक अहमदाबादमध्ये रहाि होिी 

तिच्यावर तिने अिी छाप टाकली की तिच्या मोठ्या बांगल्यािच रहाण्याचा प्रेमळ 

आग्रह तिन ेकेल्यावर बिोद्याच्या फ्ललॅटपेिाही आरामाि िी िेथे रातहली.  

 कॅतिलाि दोन वष े परू्णा होिा होिाच एक तदवस तिन सगळ्या सामानासह 

बिोद्याि प्रवेि केला आतर्ण आपर्ण पी. एच. िी. करर्णार असल्याचे जाहीर केले. 

एम. एस. यतुनव्हतसाटीि तिने प्रवेि घेऊनही टाकला होिा.  
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 मीिाच ेपी एच. िी. चाल ूअसिानाच सधुाच्या छािीवर गाठ आली आतर्ण 

ददुवैाने िी कका रोगाचीच तनघाली आतर्ण त्यावर िितक्या हाच पयााय होिा. 

त्यावेळी खांबीरपर्ण ेया सांकटाचा सामना करायला प्रकािला मीिाचाच मोठा आधार 

होिा. िितक्येच्या वेळी मीही तवद्याला घेऊन बिोद्यास गेलो. सदुवैाने िितक्या 

उत्तम झाली आतर्ण त्यातनतमत्ताने आर्णखी एक चाांगली घटना घिली. सधुाच्या 

समाचारास मीिानरोबर मधनू मधनू एक उांचापरुा यवुक येि होिा आतर्ण ििाही 

अवस्थेि सधुाच्या िीक्ष्र्ण नजरेने ही गोष्ट तटपली आतर्ण थोि्याच तदवसाांनी तिने 

मीिाजवळ तवषय काढला आतर्ण तिने सहजपर्ण े कबलूही केले. तविाल अगदी 

मीिाला योग्यच मलुगा होिा, उांचापरुा तनमगोरा आतर्ण िरिरीि. पर्ण होिा तबहारी 

बाब.ू त्याचे आईविील तबहारमध्य ेमझुफ्लफरपरूला होिे.  

 सधुाची प्रकृिी िितक्येनांिर हळूहळू सधुारि होिी, पर्ण अजनूही िी 

हॉतस्पटलमध्येच होिी. एक तदवस मीिाबरोबर कारमधनू घरी परि येिाना प्रकािने 

तवषय काढला,  

"मीिा आिा तविालच्या आईवतिलाांना भेटून लग्नाची बोलर्णी करायला 

हरकि नाही िेव्हाां चार पाच तदवसाि मी तनघेन म्हर्णिो, आिा सधुाची काळजी 

घ्यायला िमु्ही दोघे आहाि आतर्ण तवद्यावतहनी पर्ण रातहली आह ेिेवढ्याच साठी-

--" 

" पर्ण अप्पा, िमु्हाला जायचे कारर्ण नाही. " असे मीिाने म्हटल्यावर प्रकाि 

तिच्याकिे पहािच रातहला.  
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" म्हर्णज े लग्बाची बोलर्णी करायला हवीि ना? खरिर रीिीप्रमार्णे आम्ही 

दोघाांनीही जायला हव ेपर्ण सधुाला एवढ्याि जािा येर्णार नाही त्यामळेु मी एकटाच 

प्रथम जाऊन तविालच्या आई वतिलाांची भेट घेिो आतर्ण पढेु काय करायचे िे 

ठरविो, िझुा काय तवचार आह?े " 

" अप्पा, अगोदर आईची िब्येि नीट ठीक होऊद.े तविाल काही कुठे पळून 

जाि नाही. आर्णखी एक गोष्ट साांगिे, िमु्ही दोघानीही इिक्या दरू जाऊन तविालच्या 

घरच्याांची भेट घेण्याचे कारर्ण नाही, िे सगळे माझ्यावर सोपवा. " 

" म्हर्णजे? ि ूजार्णार आहसे की काय लग्नाची बोलर्णी करायला? " प्रकािने 

जवळ जवळ दरिावनू तवचारले.  

 पर्ण मीिा त्याला अगदी धिुकावनू लाविच उत्तरली,  

" अप्पा लग्नाची बोलर्णी लग्नाची बोलर्णी काय लावलय सारखां ? ही काय 

भारि पातकस्िानमधील बोलर्णी आहिे का अटी ठरवायला? मी तविालला 

साांतगिले आह े की अप्पा फक्त बिोद्याि लग्न लावनू दिेील. िमुच्या ज्या 

नािेवाईकाांना यावयाचे असेल त्याांची यादी ियार कर आईची प्रकृिी योग्य िेवढी 

सधुारली की मीच मझुफ्लफरपरूला जाऊन त्याच्या मा पप्पाजींची भेट घेर्णार आह,े 

िेव्हाां िमु्ही त्यातवषयी मळुीच तवचार करू नका. िमु्ही मखु्य आईकिे आतर्ण 

िमुच्याकिे लि द्या" 

 मीिाच्या या बोलण्याि िथ्य होिे याि िांकाच नव्हिी कारर्ण अचानक 

आलेल्या या आपत्तीमळेु प्रकािवर मोठाच आघाि झाला होिा आतर्ण जरी त्याने 
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नेहमीच्या धीरगांभीर वतृ्तीने त्याला िोंि तदले असले िरी त्याच्याही प्रकृिीवर त्याचा 

पररर्णाम झालाच होिा. पर्ण िरीही मलुीच्या लग्नाची बोलर्णी करर्ण ेह ेआपले किाव्य 

आह ेही जार्णीव त्याला स्वस्थ बस ूदिे नव्हिी. पर्ण मीिान ेआपलाच हट्ट चालवला 

आतर्ण प्रकािला िो मानावाच लागला.  

 सधुाची िब्येि हळू हळू सधुारि होिी. मोठ्या िितक्येला तिला िोंि द्यावे 

लागले होिे पर्ण िी बऱ्यापैकी सावरली इिकी की तिनेसदु्धा मझुफ्लफरपरूला जायची 

ियारी दाखवली पर्ण तिच ेकाहीही न ऐकिा मीिान ेएक तदवस तविालला बरोबर 

घेऊन मझुफ्लफरपरूला प्रयार्ण केले आतर्ण िेथे एकच तदवस राहून दोघे परि 

आलीदखेील. िेथेही तिन े तविालच्या मा पप्पाजींवर काय जाद ू केली कोर्णास 

ठाऊक पर्ण फोनवर प्रकाििी बोलिाना पप्पाजींना मीिाची तकिी आतर्ण किी 

प्रिांसा करू असे झाले होि ेह ेत्याांच्या बोलण्यािनू व्यक्त होि होिे.  

" प्रकािजी आप तबलकुल तफकर न करना " आपल्या खास लालपू्रसाद 

बोलीि त्याांनी प्रकािला साांतगिले. "मीिा तबतटयान ेहमरा तदल जीि तलया ह.ै अब 

आप जैसा कहोग ेवैसाही ब्याह होगा. आप जो करेंगे वही हम ेमांजरू ह ै" 

प्रकािची आतर्ण सधुाची मोठीच काळजी दरू झाली होिी.  

 मीिाच ेलग्न मोठ्या धमूधिाक्याि बिोद्यासच पार पिले. प्रकािही मोठ्या 

कां पनीि मॅनेतजांग िायरेक्टर होिा त्यामळेु पैिाची काही काळजी नव्हिीच, पर्ण हुांिा 

म्हर्णनू एक पैसाही द्यायचा नाही ही मीिाचीच नव्ह ेिर त्याची स्वि:चीही अट होिी 

आतर्ण कोर्णत्याही प्रकारच्या अटी वरपिान ेलादायच्या नाहीि असेही त्याचे मि 
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होि े तविालच्या मा पप्पाजींनीही कोठलाच आग्रह धरला नाही आतर्ण कोठलाच 

रुसवा फुगवा न होिा लग्न मोठ्या आनांदाि पार पिले.  

 मीिा आतर्ण तविालचे लग्न होऊन दोन वषे झाली. पपाजींच्या तनवतृ्तीमळेु मा 

पपाजी दोघेही तविालकिेच रहाि होि ेआतर्ण स्वाभातवकच आिा नािवांिाच ेिोंि 

पहाण्याचे वेध दोघाांनाही लागले होि.े मीिाची त्याला ियारी नव्हिी कारर्ण 

तिच्यामिे तविाल आतर्ण तिला नोकऱ्या व्यवतस्थि सांभाळून जर मा पपाजींकिे लि 

द्यायचे असेल िर आर्णखी कोर्णिीही जबाबदारी वाढवायला नको आतर्ण 

तविाललाही तिचा दृष्टीकोर्ण चकुीचा वाटि नव्हिा. दोन वष ेत्या दोघाांनीही अिीच 

ढकलली, पर्ण तविालच्या माजीना काही ह ेपटि नव्हिे. मी तकां वा तवद्या कधीही 

त्याांच्याकिे गेलो की त्याांचा हाच आग्रह असायचा, "जरा मीिाको समझाइये" 

 िेवटी त्याांच्या या भरु्णभरु्णीस वैिागनूच मीिान ेएक मलू होऊ दणे्याचा तनर्णाय 

घेिला आतर्ण तिला तदवस गेल्यावर तिचे तकिी कौिकु करू असे माजींना झाले. 

नािवांि मग िे मलुगा असो नाहीिर मलुगी माजी खषू होत्या पर्ण पपाजींचे मात् िसे 

नव्हि ेमलू होर्णार म्हटल्यावर त्यानी तविालकिे आर्णखी एक आग्रह धरला आतर्ण 

िो मात् मान्सय करर्ण ेमीिाला मळुीच मान्सय नव्हि.े त्याांच्या मिे एकच मलू व्हायचे 

असेल िर मग िो मलुगाच हवा आतर्ण त्यासाठीच सोनोग्राफी करून मलू मलुगा 

होर्णार की मलुगी ह ेपहाण्याचा त्याांचा आग्रह होिा. तविालने ही गोष्ट मीिाच्या 

गळी उिरवण्याचा प्रयत्न करिाच िी एकदम उसळून म्हर्णाली  

 " नाही नाही नाही िे िक्य नाही " 
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" लेतकन क्यो? " मीिाचा ठाम नकार ऐकूनही तविालने आपला आग्रह न 

सोिण्याचा प्रयत्न करीि म््टले.  

" वही सवाल मैभी पछूूांगी की की ये टेस्ट तकसतलये. नािवांि हव ना त्याना मग 

मलुगाच हवा हा आग्रह अिाला? " 

" केवळ पप्पाजीना बरे वाटावे म्हर्णनू! " 

"तविाल, िलुा ह ेऐकून वाईट वाटेल पर्ण खर साांगायच म्हर्णज ेकेवळ त्याांच्या 

आग्रहामळेुच मी आिा आह ेत्या पररतस्थिीि आह ेनाहीिर माझी या बाबिीि काय 

मि ेआहिे ह ेिलुा माहीि आह.े िेव्हाां आिा आर्णखी त्याांचे काहीही ऐकायची माझी 

इच्छा नाही "  

" पर्ण िपासर्णी करून गभााचे तलांग समजनू घेण्याि काय चकू आह?े " 

" तविाल, ह ेि ूमला तवचारिोस? एक म्हर्णजे ही गोष्ट बेकायदिेीर आह ेआतर्ण 

िी माझ्या ित्त्वाि बसि नाही आतर्ण दसुरे म्हर्णज ेसमजा गभा िीतलांगी असेल िर 

पपाजींचा काय आग्रह असेल ह ेमी काही िलुा साांगायला नको आतर्ण त्याला िर 

माझा ठाम तवरोध असेल " 

"य ूआर राइट मीिा, मी पर्ण या बाबिीि परू्णापर्णे िझु्याच बाजनेू आह.े " 

" ह ेपहा तविाल, मी िलुा चाांगली ओळखि.े आिा त्याांच्या आग्रहासाठी 

गभाजलतचतकत्सा करू म्हर्णिोस िसाच िो गभा जर मलुीचा असेल िर त्याांच्याच 

आग्रहासाठी नष्ट करू असेही म्हर्णायला ि ू कमी करर्णार नाहीस. त्यामळेु याच 

पायरीवर आपर्ण त्याांना थोपवायला हव.े " 
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 या बाबिीि िरी कोर्णालाच भीक घालायची नाही याबद्दल िी अगदी ठाम 

होिी. तिच ेप्रसतूििज्ञ िॉ. तवश्वास यानीही तिला खपू पटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानी 

तिला असही साांतगिले साांतगिले की गभााचे तलांग कोर्णिेही असले िरी मा पपाजींना 

िो मलुगाच आह ेअसे िे साांगिील पर्ण ही गोष्ट िर मीिाला मळुीच पसांि नव्हिी. 

तिने त्याांना तनिनू बजावले की असे खोटे साांगायला तिचा ठाम तवरोधच राहील. 

मलुगी असली िरी गभापाि करावा लागर्णार नाही या त्याांच्या िब्दावर तिचा तवश्वास 

होिा पर्ण मग गभााचे तलांग पहाण्याचे कारर्णच काय असा तिचा सवाल होिा. पर्ण 

मा, पपाजीनी िॉ. तवश्वासच्या समोरच आमच्याकिून असा कोर्णिाही आग्रह 

रहार्णार नाही असे साांतगिले. त्याचबरोबर हहेी साांतगिले की मलुगा अगर मलुगी ह े

कळल्यास आमच्या घराण्याि काही तवधी कराव ेलागिाि. पवूी या तचतकत्सेची 

सोय नव्हिी िेव्हाां दोन्सही प्रकारचे तवधी करावे लागि पर्ण आिा ही सतुवधा आह ेिर 

दोन्सही तवधी करण्याची यािायाि किाला असा तवचार तिच्यापढेु माांिल्यावर 

नाइलाजाने िी गभाजलतचतकत्सेला ियार झाली.  

 तचतकत्सेनांिर िी घरी येिाच मापपाजी जर्ण ु तिची वाटच पहाि होि.े त्याना 

हवा असलेला तनकाल तिच्या िोंिून ऐकायला िे उत्सकु होि ेपर्ण मीिान ेत्याांची 

तनरािा केली, " माजी लिकीही होनेवाली ह ै"  

 "अच्छा अच्छा हम े उसमेभी खसुी ह ै "मापपाजींच्या िोंिून ह े िब्द ऐकून 

मीिाला आश्चयााचा धक्काच बसला.  

"लिकीही सही हम पोिीकोही पोिा मानेंगे. "पर्ण मग मलुगा होर्णार असेल िर 

काही उपचार िर मलुगी होर्णार असेल िर दसुरे काही उपचार करण्यातवषयी आधीच 
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त्याांनी साांतगिल्यामळेु िॉ. तवश्वास करीि असलेले उपचार इमानेइिबारे करून 

घ्यायला केलेला त्याांचा आग्रह तिला मान्सय करावा लागला.  

 तदवस रातहल्यावरही रजा काढून घराि बसण्याची मीिाला आवश्यकिा वाटि 

नव्हिी आतर्ण तिचा िो तपांिही नव्हिा. तिवाय आपली िब्येि अगदी ठर्णठर्णीि 

आह ेयाची तिला खात्ी होिी, अगोदर साांतगिल्याप्रमार्णे काही तवधी तिचा असल्या 

गोष्टींवर तवश्वास नसनूही केवळ त्याना बरे वाटावे म्हर्णनू तिने करून घेिलेही. पर्ण 

िरीही िॉ. तवश्वास यानी तदलेली औषध े तिने घ्यावीि असा आग्रह मापपाजी का 

करि होि ेही गोष्ट तिला समजि नव्हिी. तिवाय िी स्वि: फामासीिील िॉक्टरेट 

असल्यामळेु त्याांची औषध ेही गभाारपर्णाि घेण्याची नाहीि एवढे तिला तनतश्चिपर्णे 

कळले त्यामळेु एक तदवस तिने िॉ. तवश्वासनाच तवचारले,  

"िॉक्टरकाका, िमु्हाला राग येर्णार नसेल िर एक गोष्ट तवचारू? " 

"बोल बाळ अवश्य तवचार " 

" मग ही जी औषध ेमला घ्यायला आपर्ण साांगि आहाि िी कसली आहिे ह े

मला कळू िकेल का? " 

" ह ेकाय तवचारिेस मीिा िझुी प्रसतूि सरुळीि व्हावी म्हर्णनूच सगळे चालले 

आह ेना, मग ही औषध ेहाही त्याचाच एक भाग आह.े " 

" अस्सां? पर्ण िॉक्टरकाका मी जरी मेतिकलची तिग्री घेिली नाही िरी 

फामासीच्या माझ्या अभ्यासानसुार ही औषध ेप्रेग्नन्ससीि घेण्याची नाहीि एवढे मला 
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नक्की माहीि आह.े त्यामळेु ही औषध ेमी किासाठी घ्यायची ह ेकळल्यातिवाय 

मी िी नाही घेर्णार " 

 आिा मात् नाइलाज होऊन िॉक्टराांना खरे काय िे साांगावेच लागले.  

"मीिा, कदातचि िझुा तवश्वास बसर्णार नाही पर्ण मी स्वि: काही सांिोधन 

करून गभााचे तलांग बदलण्यासाठी काही औषध े तसद्ध केली आहिे. अथाािच िी 

अगदी वेगळ्या प्रकारची आतर्ण नेहमीच्या पठिीि न बसर्णारी आहिे. मी त्याांचा 

प्रयोग िझु्यावर करावा असा तविालच्या पपाांचा आग्रह आह.े " 

"आतर्ण ही गोष्ट मला साांगर्णे िमु्हाला आवश्यक वाटले नाही? थोिक्याि अिी 

तसद्ध न झालेली औषध े वापरून पहायला तगनीतपगसारखा िमु्ही माझा उपयोग 

करर्णार आतर्ण िेसदु्धा मला पत्ता लाग ून दिेा मला ह ेमळुीच मान्सय नाही. " 

"मीिा माझ्यावर तवश्वास ठेव. यािील एकही औषधी द्रव्य िझु्या तकां वा 

बाळाच्या िब्येिीवर प्रतिकूल पररर्णाम करर्णार नाही याची खात्ी मी दिेो. " 

 मीिान ेत्यावेळपरुिी माघार घेिली िरी तविालसमोर तिच्या सांिापाचा उद्रके 

झालाच. आतर्ण तिची समजिू घालिाघालिा त्याला नाकीनऊ आले िेवटी 

तविालने तिला तवचारले,  

" िलुा याि काय अयोग्य वाटले? िलुा मलू नको असे ि ूम्हर्णालीस िे मीही 

मान्सय केले पर्ण आिा मा पपाांच्या आग्रहाखािर जर मलू होऊ द्यायला ि ू ियार 

झालीस िर त्याना हव ेअसल्याप्रमार्णे िो मलुगा होण्यासाठी त्याांच्या प्रयत्नाि िलुा 

साथ द्यायला काय हरकि आह?े एरवीही मलुगा तकां वा मलुगी यापैकी काहीही झाले 
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िरी िलुा मान्सयच होि ेआिा िॉक्टरचाचाांच्या प्रयोगामळेु जर मलुगाच होण्याची हमी 

असेल िर त्याि तबघिले काय? िलुा मलुगीच हवी असे िर ि ूम्हटले नव्हिेस. " 

" ह ेबघ तविाल, अगोदर मला मलूच नको होिे पर्ण आिा केवळ िमुच्या 

घराि मलुगाच हवा म्हर्णनू मलुगी होर्णार असे कळूनही िसे होऊ न दणे्याच्या या 

प्रवतृ्तीला माझा तवरोध आह.े " 

" मीिा I fully agree with your point पर्ण एक गोष्ट लिाि घे मा पपाजी 

मलुगा हवा म्हर्णनू िलुा अबॉिान कर अस िर म्हर्णि नाहीि एक तनरुपद्रवी औषधी 

उपचार करायला िझुी सांमिी घेण्याची त्याना आवश्यकिा वाटली नाही असे नाही 

पर्ण त्याना िझुा स्वभाव चाांगला माहीि आह ेआतर्ण त्यामळेु ि ूयाला ियार होर्णार 

नाहीस असे त्याना वाटि होिे त्यामळेुच िॉक्टरचाचाांना त्यानी िसे साांतगिले इिके 

होऊनही िलुा िे उपचार करून घ्यायचे नसिील िर मी त्याांची समजिू काढिो आतर्ण 

िे आपर्ण बांद करूया पर्ण त्याांची एवढी एक इच्छा िलुा त्ास न होिा परुी करिा येि 

असल्यामळेु त्याला तवरोध ि ूकरू नयेस असे मला वाटिे. " 

 तविालचा यतुक्तवाद पटला म्हर्णनू म्हर्णा तकां वा प्रत्येक बाबिीि आपल्या 

मलुीपेिाही अतधक मायेने आपल्याला जपर्णाऱ्या मा पपाजींचा अपेिाभांग करर्णे 

अयोग्य वाटल्यामळेु म्हर्णा पर्ण मीिाने िेवटी िॉक्टरकाकाांची औषध ेघेण्याच्या मा 

पपाजींच्या आग्रहाला मान्सयिा तदली.  

 आतर्ण िेवटी ज्या तदवसाची िोळ्याि प्रार्ण आर्णनू मापपाजी वाट पहाि होिे 

िो तदवस उगवला आतर्ण आतर्ण खरोखरच त्याांच स्वप्न खर झाल आतर्ण मीिान एका 
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सुांदर गटुगटुीि मलुाला जन्सम तदला आतर्ण पपाांना अिरि: आकाि ठेंगर्णे झाल े

नािवाचे नाव काय ठेवायचे यातवषयी अगोदरपासनूच खल चालचू होिा. पपाांना 

इिराांनी सचुवलेली कोर्णिीच नावे पसांि पिि नव्हिी. कोर्णिेही नाव सचुवले की 

त्याि काहीिरी खोिी त्याना आढळायची. िेवटी सांदिे, गगन, प्रद्योि, समुेध अिी 

अनेक नाव े ठेवण्याि आली त्यािले समुेध जरी आविले िरी िेवटी पपाांचा िो 

तपटू्टच झाला.  

 ********** ********** 

 आज पपाांचा तपटू्ट अमेररकेिनू येर्णार होिा. आिा िो काही तपटू्ट रातहला 

नव्हिा. आिा िो िरर्णाबाांि, उांचापरुा ऐटबाज यवुक समुेध झाला होिा त्याचा दोन 

वषाापवूीचा फोटो पपाांना आठवि होिा. िरुर्णपर्णी आपर्ण असेच तदसि होिो ह े

पपाांना आठवले. या दोन वषााि मात् िो तफरकला नव्हिा. मधनूमधनू त्याचे फोन 

येि आतर्ण पपाांिीही त्याचे बोलर्णे होई. पर्ण का कोर्ण जार्णे त्याच्या बोलण्याि 

पतहला उत्साह जार्णवि नसे. त्याचा आवाजही पवूीसारखा वाटि नसे. काय फरक 

झाला आह ेह ेकाही पपाांना समजि नव्हिे, मीिाला तवचारले िर "पपा िमु्ही उगीचच 

काळजी करिा सगळ ठीक चालल आह"े अस िी साांगायची.  

 सहा वषाापवूीच समुेध अमेररकेि उच्च तििर्णासाठी गेला आतर्ण आपल्या 

हुिारीमळेु जॉतजाया तवद्यापीठािील त्याच्या अतभयाांतत्की अभ्यासक्मािील सवा 

पाररिोतषकाांचा मानकरी झाला. पदवीदानसमारांभाचे फोटो त्यान ेपाठवले होि.े खर 

म्हर्णज ेत्या समारांभास जािीने हजर रहाण्याची पपाांची फार इच्छा होिी, पर्ण त्याना 

तव्हसा काही वेळेि तमळाला नाही आतर्ण मग जाण्याि त्याना काही उत्साह उरला 
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नाही. पदवी घेिानाचा आतर्ण पदवी हािाि घेऊन त्याचे काढलेले फोटो बघनू पपाांना 

आनांद िर झालाच पर्ण त्या फोटोि समुेधने तमिाांना चाट तदलेली पाहून त्याना बरे 

वाटले नाही. आपल्या घराण्याि बाप मेल्यातिवाय कोर्णी तमिी उिरवि नाही असे 

त्याांनी तविालला बोलनूही दाखवले, पर्ण त्यानेही "ही हल्लीची मलु त्याांचा या 

गोष्टींवर तवश्वास नसिो पपा " अस म्हटल्यावर तकमान तविालची िरी तमिी अजनू 

िाबिू आह ेहचे आपल भाग्य अिी त्यानी स्वि:ची समजिू घािली.  

 समुेध आला की त्याच लग्न करून टाकायचा हा बेि त्यानी पक्का केला होिा. 

तविालसारखेच त्यान ेअमेररकेि काही जमवले नाहीना याची त्यानी मीिा आतर्ण 

तविालकिून पनु्सहापनु्सहा तवचारून खात्ी करून घेिली होिी. आतर्ण त्यासाठी 

आपल्या अगदी जवळच्या तमत्ाची नाि त्यानी मनाि पक्की ठरवनू ठेवली होिी.  

 मात् तविाल, मीिा आतर्ण ममासदु्धा त्याना वारांवार सबरुीचा सल्ला का दिे 

होि ेह ेत्याांना लिाि येि नव्हि,े पर्ण त्याना काहीिरी एक अिी गोष्ट माहीि आह े

की जी िे आपल्यापासनू लपवनू ठेवि आहिे असा ठाम सांिय मात् त्याना आला 

होिा.  

 तवमानिळावर जाण्यासाठी पपाांची केव्हापासनू ियारी चाल ूहोिी. मात् त्याांना 

इिक्या दरूवा पल्ला कारने जार्ण ेत्याांच्या प्रकृिीला मानवर्णार नाही असे तविालने 

म्हटल्यावर मात् त्याांचा पारा चढला 
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"आप क्या समझिे ह ैमै बढूा हो गया हूां? " असे म्हर्णि सगळ्याांची त्याांनी 

इिक्या किक िब्दाि हजेरी घेिली की त्यावर काहीही न बोलर्णेच श्रेयस्कर असा 

तनर्णाय घेऊन सगळेजर्णच तवमानिळावर तनघाल.े  

 नेहमीप्रमार्णेच तवमानिळावर ििुुांब गदी होिीच. समुेधची फ्ललाइट आल्याची 

घोषर्णा झाली आतर्ण पपाांना केव्हा एकदा नािवाला पहािोय आतर्ण तमठीि घेिोय 

असे होऊन गेले. इिक्या गदीि िो आपल्याला कसा सापिेल याचीच तचांिा त्याना 

लागनू रातहली, पर्ण अध्याा िासािच तविालचा मोबाइल वाजला आतर्ण मीिाला, 

"अग समुेधा येिेय "अस म्हर्णिाना त्यानी ऐकले आतर्ण हा अस का म्हर्णाला याचा 

त्यानी तवचारही केला नाही म्हटला असेल घाईि अिी स्वि:ची समजिू त्याांनी 

घािली. आतर्ण पांधरा तमतनटािच ड्रायव्हर मारुिीन े "आल्या बरका िाई. "अस 

म्हटल्यावर त्याने दाखवलेल्या तदिेने त्यानी आपले िोळे बारीक करि दृष्टी टाकली 

आतर्ण त्याांच्या तदिेने हसि हसि येर्णाऱ्या एका गलुाबी गालाच्या कुरळ्या केसाांच्या 

िरुर्णीने मीिा आतर्ण तविालकिे पाहून हाि उांचावनू हलवला िेव्हाां त्याना हा काय 

प्रकार आह ेकाहीच कळेना, "अरे तविाल समुेध कोठे आह?े "पर्ण तविालने काही 

उत्तर दणे्यापवूीच िी िरुर्णीच पढेु येवनू पपाांच्या पायाला हाि लावि म्हर्णाली, 

"पपाजी मीच िमुचा समुेध पर्ण आिा समुेधा " 

तविालने त्याांच्या खाांद्याला स्पिा करीि म्हटले, "पापाजी अब घर चतलये, मै 

सबकुछ समझािा हूां आपको. " 

 पपाांना आिा काही साांगायची आवश्यकिा उरली नाही. पर्ण तविालच्या 

कानाि कुजबजुावे िसे िे म्हर्णाले, "तविाल बेटा, मला समजले सगळे. समुेधमध्ये 
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बदल घिावा ही ईश्वराचीच इच्छा. आम्ही एकदा प्रयत्न केला तवतधतलतखि 

बदलण्याचा पर्ण यही उसके भाग्यम ेतलखा था । आर्णखी एक साांगिो जो होिा ह ै

वही अच्छाही होिा ह ै।" 

 तविाल आश्चयाान ेपपाांकिे पहाि रातहला. िो स्वि:, मीिा आतर्ण ममासदु्धा 

मानतसक दृष््टया या गोष्टीला पतहल्यापासनूच ियार होिे. त्यामळेु आपल्याि होि 

असलेल्या मानतसक आतर्ण िारीररक बदलातवषयी आतर्ण िेवटी परू्णापर्णे आपर्ण 

समुेधा झाल्याची गोष्ट समुेधने त्याांच्यापासनू लपवनू ठेवली नव्हिी मात् पपाांना िी 

तकिपि मानवेल यातवषयी सािांक असल्यामळेुच िी त्याांच्यापासनू लपवण्याि 

आली होिी पर्ण आिा त्याांची प्रतितक्या पाहून त्याना आश्चया वाटले.  

"िमा कीतजये पपाजी आपसे ये बाि हमने इसतलय ेछुपायी थी की ---- " 

"बस बस समजलो मी आतर्ण त्या बाबिीि मी िमु्हाला दोष नाही दरे्णार --

"त्याला मध्येच थाांबवि पपा म्हर्णाले.  

" झाले त्याि वाईट काय आह?े जो हुवा वो अच्छाही हुवा ह ै। इसतलये गम 

तकस बािका? सबको खषुही होना चातहये।अब जमाना लितकयोंकाही ह,ै दखेो कल 

वोही राज करनेवाली ह ै ।कल उन्सहीका ह ै । " आतर्ण पपाांच्या उत्साहाि सगळे 

वािावरर्ण आनांदमय झाले 
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६. ती सध्या काय करते?  

  

आपर्ण तकिी पढुचा तवचार करिो यापेिा तकिी पढुचा तवचार करावा हा प्रश्न 

अतधक मौतलक आह.े आमच्या घराण्याि घर बाांधर्णारा मी पतहलाच परुुष त्यामळेु 

औरांगाबादला घर बाांधिाना माझी आतर्ण माझ्या पत्नीची आतर्ण माझीही कल्पना 

होिी की आम्ही आतर्ण आमची मलु ेआम्ही नेहमीच एकत् रहार्णार. म्हर्णनू अगदी 

सगळ्याांना व्यवतस्थि परेुल असे घर आम्ही बाांधले तिवाय वाटण्या करायच्या 

झाल्याच िर प्रत्येकास समान वाटा यावा अिीही काळजी बाांधकाम करिाना घेिली 

होिी पर्ण या सगळ्या दििेचा काही उपयोग झाला नाही. "आकािी झेप घ ेरे पाखरा 

" ह ेगीि आमच्या मलुाांनी अगदी पाळण्यािच ऐकल्यामळेु िक्य झाले िेव्हाां त्याांनी 

घराबाहरे झेप घेिली. धाकटा िर प्रथम मुांबईस आतर्ण दोन वषााि अमेररकेसच जाऊन 

बसला. िर मोठा थोिे तदवस आमच्याजवळ रातहला हचे फार झाले असा तवचार 

करून पणु्यास जाऊन बसला िो परि औरांगाबादला येण्याची िक्यिा तदसेना 

त्यामळेु मी सेवातनवतृ्त झाल्यावर औरांगाबादला आम्ही दोघेच रातहलो. िेवटी असे 

दोघानीच रहाण्या ऐवजी सगळ्यानी रहाण्यासाठी बाांधलेल्या घराि आम्हीही न 

रहाण्याचा तनर्णाय घेिला.  

 हा तनर्णाय पत्नीच्या दृष्टीन ेअवघि होिा कारर्ण मी कोठेही गेलो िरी िेथीलच 

बननू रहािो िसे तिच े नाही, तिवाय घर बाांधिाना तिनेच फार कष्ट उपसलेले, 
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त्याभोविी हौसेन ेबाग फुलवलेली, िेजार पाजार या सगळ्या गोष्टी सोिर्ण े तिला 

कसे काय जमेल असे वाटि होि ेपर्ण नािवाच्या आगमनामळेु या सगळ्या गोष्टी 

गौर्ण ठरल्या आतर्ण तिलाही घर. बाग. िेजार यापैकी कोर्णत्याच गोष्टीचा मोह अिव ू

िकला नाही आतर्ण अिा रीिीने आम्ही पणु्यास स्थलाांिररि झालो अगदी चक्क 

औरांगाबादचे घर तवकून टाकून.  

 आश्चया म्हर्णजे पणु्याि आमच्या रहाण्याच्या जागेजवळच माझे बरेच बालतमत् 

रहाि होि.े त्याांचा िोध हळूहळू लागि गेला, म्हर्णज ेमी तफरायला सकाळी बाहरे 

पिल्यावर कोर्णीिरी ओळखीचा चेहरा तदसायचा आतर्ण मग िो िाळेि माझ्या 

वगााि असलेला तमत् अथवा मैतत्र्ण तनघायची. अिा तमत्ाांचा आमचा चाांगलाच 

मोठा जथा झाला आतर्ण मला वाटले या भागाि जर इिके गाववाले जम ूिकिाि 

िर समस्ि पणु्याि खपूच असिील. आमच्या विुाळाि यावर चचाा झाली िेव्हाां 

प्रत्येकाला माहीि असलेले तकमान दहाजर्ण िरी तनघाले मग सवा एकत् जमले िर 

सवाांना इिक्या वषाांनी भेटायला तकिी आनांद होईल अिी चचाा चाल.े  

 नसुिी चचाा करण्यापेिा काहीिरी कराव अस वाटून मी सहज एका वतृ्तपत्ाि 

एक तनवेदन तदले आतर्ण त्याि आमच्या ग्रामवासी बांधभुतगनींचा मेळावा घेण्याचा 

तवचार माांिला व माझ्या दरूध्वनी कमाांकावर वा पत्त्यावर सांपका  साधायला साांतगिले. 

आश्चया म्हर्णजे अिा आवाहनाला काय प्रतिसाद तमळेल अिी िांका उपतस्थि 

करर्णाऱ्या सवाांनाच अगदी आचांब्याि पािर्णारा असा भरभरून प्रतिसाद तमळाला. 

केवळ पणु्यािीलच नव्ह ेिर पणु्याबाहरेीलही लोकाांनी यायची ियारी दाखवली.  
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 एक तदवस असाच माझा फोन खर्णखर्णला आतर्ण पलीकिून एक जािाभरिा 

आवाज आला, "अण्र्णा, मी वाल्या बोलिोय "पर्ण माझ्या िोक्याि प्रकाि न 

पिल्यामळेु, "वातल्मक इांगळे मी सहुासचा क्लासमेट. िमु्ही फार चाांगला उपक्म 

सरुू केलाय मी पर्ण येर्णार आह.े " येवढा सांवाद होऊन फोन बांद झाला आतर्ण मी हा 

वाल्या कोर्ण याचा तवचार करि बसलो. आतर्ण एक तदवस चक्क वाल्याच 

माझ्यासमोर उभा रातहला आवाजासारखाच खिबिीि व्यतक्तमत्वाचा. आतर्ण मग 

त्याला कधीिरी माझ्या धाकट्या भावाबरोबर पातहलेले आठवले. माझा भाऊ 

माझ्यापेिा वयान ेचाांगला साि वषाांनी लहान असल्याने त्याच्याकिे आतर्ण त्याच्या 

वगातमत्ाांकिे आम्ही तचल्लेतपल्ले म्हर्णनूच पहाि होिो तिवाय त्याांच्या 

व्यतक्तमत्वाला काही आकार येण्यापवूीच मी पणु्यास महातवद्यालयीन तििर्णासाठी 

गेल्यामळेु िर मी त्याना पारच तवसरून गेलो होिो.  

 वाल्याच ेनाव वातल्मक होिे पर्ण लहानपर्णापासनू त्याची वाल्या ही ओळखच 

आम्ही गाववाल्यानी लिाि ठेवली. वाल्याचा वातल्मकी झाल्याचे कुर्णी फारसे 

मनावर घेिले नव्हिे त्यामळेु तमत्मांिळीि अजनू िो वाल्या म्हर्णनूच ओळखला 

जाई. वाल्यालाही वातल्मकीप्रमार्णेच काव्याचे चाांगले अांग होि े आतर्ण आमच्या 

गाववाल्याांच्या स्नेहसांमेलनािही त्यान ेआपल्या काब्यगायनाने सगळ्याना अगदी 

खषू केले.  

 वाल्या असा माझ्या ध्यानाि रातहला आतर्ण मधनू मधनू भेटिच रातहला. मधनू 

मधनू त्याचा फोनही येई आतर्ण हटकून सहुास कसा आह ेअिी चौकिी होई. िरीही 

िो कधी घरी आला नव्हिा. अथााि मी जरी सेवातनवतृ्त झालो असलो िरी बाकी 
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मांिळी अजनू आपले व्यवसाय, धांद ेसांभाळि असल्यामळेु त्यानी भेटायला यावां 

अिी इच्छा असली िरी त्याांना िे िक्य न झाल्याच े मला द:ुख नव्हि.े त्यामळेु 

त्यातदविी त्याचा फोन घरी येिो असा ऐकून आश्चयाच वाटले व आनांदही झाला.  

"अण्र्णा, " मला सहुास अण्र्णा म्हर्णि असल्यान ेत्याचे दोस्िही त्याच नावाने 

बोलवायचे. "मलुाच लग्न काढलय आल पातहज"ेअसा त्याचा आग्रहाचा फोन 

आला आतर्ण पाठोपाठ िोही आला बरोबर आपल्या तचरांजीवास घेऊन. इिक्या 

आग्रहाने बोलावल्यावर त्या लग्नास न जार्णे िक्यच नव्हि.े  

 लग्न होि ेबऱ्याच दरू असलेल्या हॉलमध्ये अथााि माझ्या दृष्टीन ेगैरसोयीचा 

असला िरी त्याच्या दृष्टीन ेसोतयस्कर होिा. हॉल गैरसोयीचा आह ेया कारर्णासाठी 

न जार्णे योग्य तदसले नसिे. माझ्या बायकोन े मात् इिक्या दरू येर्णार नाही अिी 

पतहल्यापासनूच माघार घेिली आतर्ण त्यासाठी तिला आग्रह करर्ण े योग्य नव्हि.े 

तिवाय बऱ्याच बालतमत्ाांची गाठ पिण्याचे आतमष मला खरु्णावि होि.े जवळचे 

आर्णखी दोन तमत् येर्णार होिेच. मलुाची कार असली िरी चालवायला कोर्णाला 

येि होिी? त्यामळेु अथाािच ररिानेच आम्ही गेलो.  

 बऱ्याच दरूच्या त्या हॉलमध्ये आम्ही अगदी वेळेवर पोचलो. मात् िेथे 

पोचल्यावर महूुिा हा फक्त काया आजच होर्णार आह ेह ेतसद्ध करण्यापरुिाच केवळ 

दणे्याि आला आह ेह ेमला समजले. अिा कायााची मला सांवय नव्हिी अिािला 

भाग नव्हिा. अगदी माझ्या मलुाच्या अमेररकेि गेलेल्या तमत्ाच्या बतहर्णीच्या 

लग्नाला आम्ही गेलो िेव्हाां महूुिााची वेळ टळून गेली िरी मांिपाि मलुाचा पत्ता 

नव्हिा आतर्ण कारर्ण तवचारले असिा जो बॅ ांि मलुीच्या वतिलाांनी बोलावला होिा 
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िो नवऱ्या मलुाला पसांि नव्हिा त्यामळेु िो लग्नमांिपाि यायला ियार नव्हिा असे 

कळले. बराच वेळ वाट पाहून िेवटी कां टाळून आम्ही घरी परिलो. िेवटी िे लग्न 

सांध्याकाळी केव्हाांिरी लागले असे कळल.े त्यामानान ेवाल्याचा मलुगा व त्याची 

वाग्दत्त वध ू िसेच सगळे नािेवाईक हजर होिे, मात् बौद्ध तभिूांच्या मांगल 

आिीवाादाि लग्न लागायचे असल्याने व िे आिीवााद बरेच दीघा असल्याने लग्नास 

उिीर होि होिा.  

 आम्ही सगळे गाववाले एकत् बसनू गप्पा मारि होिो तिवाय सगळेच 

एकएकटे असल्यामळेु गप्पाांवर सेन्ससार करायलाही कोर्णी नव्हिे. िेवढ्याि सतिि 

िेथे आला आतर्ण गप्पाांना रांग चढला. , "अरे गोट्या, मांदी मला भेटली होिी आतर्ण 

िझुी आठवर्ण काढि होिी. " मी एकदम चमकलो मला गोट्या म्हटले म्हर्णनू नाही 

िर मांदीच नाव जवळ जवळ चाळीस पन्सनास वषाानी प्रथमच कानावर पिि होि 

म्हर्णनू. आमच गाव जरी लहान असल िरी भानगिफेमही होि. बरीच छोटीमोठी 

प्रकरर्ण गावाि चालि पर्ण प्रकरर्णाि गुांिलेल्याांना मात् आपर्ण अगदी गपुचपु भेटि 

आहोि अस वाटायच आतर्ण प्रत्यिाि िी बािमी गावाि केव्हाांच पसरलेली 

असायची. िरी िे तदवस आजच्या सारखे िाळेिीलही मलुाांमलुींनी एकमेकािी 

मोकळेपर्णी बोलण्याचे नव्हि.े एकादवेेळी वह्ा पसु्िकाांची दवेार्णघेवार्ण करर्णे 

आतर्ण दसऱ्याला सोन ेआतर्ण सांक्ाांिीला िीळगळू द्ययला एकमेकाच्या घरी जार्णे 

यापतलकिे आमची कधी मजल जाि नसे.  

 त्यामळेु मांदी आतर्ण मी भेटिो याला मी जबाबदार नसलो िरी याबाबिीि मी 

काय साांगिो यावर कोर्णी तवश्वास ठेवील असे मला वाटि नव्हि.े त्यावेळी मी 
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एकनाथबवुाांकिे िबला तिकायला जाि होिो. बवुाांची एक मलुगी होिी जवळ 

जवळ माझ्याच वयाची िीच मांदी. जर मला कधी बवुाांकिे जायला उिीर झाला िर 

िे तिला मला बोलावण्यासाठी पाठवायचे. त्या वयाि आमच्या घराि तकां वा बवुाांच्या 

घराि या गोष्टीचे कुर्णाला काही तविेष वाटायचे नाही पर्ण मला मात् िी बोलवायला 

आली की उगीचच लाज वाटायची. िसे िी आली की काहीिरी वेगळे आतर्ण छानही 

वाटायचे ही गोष्ट वेगळी. आतर्ण िीही पर्ण होिी मोठी ठसकेबाज! तिच्या बरोबर मी 

तनघालो की उगीचच अांगाला अांग घासायची, लािे लािे बोलायची. मी िक्य िो न 

बोलण्याचा प्रयत्न करायचो िर िी मदु्दामच काहीिरी प्रश्न तवचारायची. मी कसाबसा 

तिच्याबरोबर िक्य िो कमीिकमी बोलण्याचा प्रयत्न करि तिच्यापासनू िक्यिो दरू 

रहाण्याचा प्रयत्न करि बवुाांकिे पोचायचो पर्ण आमच्या या वरािीचा सगुावा 

आमच्या टवाळ तमत्ाांना बरोबर लागायचा आतर्ण नांिर माझी गाठ पिली की, "काय 

गोट्या काय म्हर्णिेय मांदी? मजा आह ेबवुा िझुी! " अिा त्याांच्या टवाळीला मला 

िोंि द्यावे लाग.े  

 मांदीला मात् जर्ण ु या गोष्टींची कल्पनाच नव्हिी. िी अगदी तबनधास्िपर्णे 

माझ्याबरोबर यायची इिकेच काय पर्ण बवुाांच्या घरी असेपयाि माझ्या 

िबलातििर्णाकिे तिच लि असायच. मी िाळेि जािाना तिच्याच घरावरून जाि 

असल्यामळेु िी जर्ण ु पाळिीवर असल्याप्रमार्णे मी तिच्या घरावरून जािानाच 

घराबाहरे पिायची आतर्ण मग माझ्याबरोबर गप्पा मारिच िाळेि यायची. िेवटी 

तिची ब्याद टाळण्यासाठी मी माझा िाळेि जायचा रस्िाच बदलला. िरीही एक 

तदवस िी समोरूनच आली आतर्ण तिला टाळर्ण ेमला जमले नाही,  
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"काय रे गोट्या, , माझ्यािी अगदी बोलायचे नाही का? " 

"कुठ काय िसां काही नाही " मी उगीचच वेि पाांघरल्याचा आव आर्णनू 

म्हर्णालो.  

"िमु्ही काय बवुा हुषार लोक आमच्यािी कश्याला बोलिाय " म्हर्णनू िी 

तनघनू गेली मलाही जरा आपर्ण तिला उगीचच िोििोय असां वाटू लागलां.  

 पर्ण जस ेआम्ही मोठे होि गेलो िसा मात् याि एकदमच फरक पिला म्हर्णजे 

आिा मांदीचे बरोबर येर्णे मला आविू लागले. म्हर्णज ेपवूीही आविि नव्हि ेअसेच 

काही म्हर्णिा येर्णार नाही पर्ण मी वर वर िरी िसे दाखवि होिो, आिा मात् तिने 

बोलावे अस ेवाटू लागले होि ेआतर्ण आिा िी मात् पवूीसारखी मला बोलवायला 

येईनािी झाली, उलट आिा िी मला टाळिेच आह ेअसे वाटू लागले. कधी कधी 

िी समोरून जाि असली िरी माझ्यािी न बोलिा सटकू लागली. िेवटी एक तदवस 

मीच तिला हटकले आतर्ण म्हटले, ’आिािा माझ्यािी बोलि नाहीस मांद,े " 

 "िे िलुा नाही कळायच नांद.ू " मला गोट्या या नावान ेहाक मारर्णेही तिने बांद 

केले आिा. आतर्ण अचानक बाबाांची बदली झाली. जायच्या तदविी िी 

आमच्याकिे आली आतर्ण जािाना माझ्याकिे वळून म्हर्णाली, "आठवर्ण ठेविील 

नारे नांद ूमाझी? " त्यावेळी चक्क तिच्या िोळ्याि पार्णी िरळल्यासारखे वािले. िीच 

तिची िेवटची भेट.  
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 त्यानांिर मांदीचा उल्लेख आत्ता तकिी वषाांनी तनघाला आतर्ण एकदम मनािल्या 

त्या जनु्सया आठवर्णी जाग्या झाल्या. त्या हुळहुळत्या जखमेला अचानक हाि लागनू 

चमक तनघावी िसे झाले,  

"मग काय म्हर्णि होिी? "उत्सकुिेने मी तवचारले.  

"ि ूइथांच आहसे म्हटल्यावर िझुा फोन नां. काय आह ेतवचारि होिी. " 

"मग तदलास की नाहीस? "  

"नाही बवुा, तिला द्यायचा की नाही, िलुा तवचाराव ेम्हटले "  

"अरे त्याि काय तवचारण्यासारखे होिे? , " मला उगीचच तनराि झाल्यासारख े

वाटले.  

"िी िेक्कन तजमखान्सयावर जनसेवा च्या वरच्या मजल्यावर रहाि"े सिीिने 

मला मातहिी परुवली. "जा जाऊन भेट. " 

"तिला भेटण्याि मला काय इांटरेस्ट? "  

"कदातचि तिला असेल" सिीि मला तिवचि म्हर्णाला.  

 मांदीचा तवषय का कोर्ण जार्णे उगाचच मनाि घोळि राहीला. एकाद ेतदविी 

खरच तिची गाठ घ्यायला जावे का असां वाटू लागलां. आिा िे बालसलुभ औत्सकु्य 

रातहले नव्हिे, पर्ण तिला एकदा भेटावे असे मात् राहून राहून वाटू लागले. 

सिीिकिून तिचा फोन नांबर घ्यायला हवा होिा असे वाटू लागले. त्यातदविी 

िेक्कनवर काहीिरी काम असल्याने मी एकटाच गेलो होिो आतर्ण जनसेवासमोर 

गेल्यावर वाटले जावे का मांदीला भेटायला. काय वाटेल तिला अचानक भेटल्यावर?  
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 त्यावेळपयांि जरी पणु्याि फोन केल्यातिवाय न जाण्याची सांस्कृति मळू धरू 

लागली नसली िरी पवूाकल्पना तदल्यातिवाय असे जार्णे योग्य तदसर्णार नाही असे 

वाटले. िरी गेलोच िर काय होईल? फार फार िर गाठ पिर्णार नाही, आतर्ण असेल 

घराि िर तनतश्चिच भेटेल, म्हर्णनू तजन्सयाच्या पायऱ्या चढायला लागलो. ज्या अथी 

सतििला िी माझा फोन नांबर तवचारि होिी त्या अथी मला भेटावां असां तिला 

तनतश्चिच वाटि असर्णार.  

 िेवटची पायरी चढून दारावरील बेल दाबली. दार तिनांच उघिावां अिी इच्छा 

होिी आतर्ण दार उघििाच, "काय ओळखलांस का? " म्हर्णनू मी तिला आश्चयााचा 

धक्का दईेन आतर्ण "अय्या नांद ूि?ू " असा उद्गार िी आपल्या हसऱ्या चेहऱ्यावरील 

उघि्या ओठाांवर हाि ठेवीि काढेल असे मनोरथ मी घोळवीि असिानाच एका 

दांितवहीन, कपाळावर चष्मा सरकवलेल्या वदृ्ध िीन े"कोर्ण आह?े " असे थरथरत्या 

स्वराि तवचारले. ही मांदीच का मी मनािल्या मनाि तवचारले. मला बोलवावयास 

येर्णाऱ्या, लािे लािे बोलर्णाऱ्या त्या मांदीचा िेथे मागमसूही नव्हिा, आपली 

काहीिरी चकू झाली असावी असे मला वाटून गेले. सतििला माझा फोन नांबर 

तवचारर्णारी मांदी हीच का? मनािली तनरािा लपवनू मी म्हर्णालो " माफ करा, 

मांदातकनी श्रोत्ी हव्या होत्या मला, पर्ण माझी काही िरी चकू झाली असावी. "  

 " आपली चकू नाही झाली, पर्ण आपर्ण कोर्ण? " त्या िीन ेतवचारले, "मी नांद ू

--- नांद ूकान्सहरेे " 

" असां का मग याना, मीच मांदातकनी " म्हर्णनू तिन ेदार उघिून आि घेिले.  
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"म्हर्णज ेएकनाथबवुाांची--" 

"मांदीच मी "आपल्या बोळके झालेल्या िोंिाने हास्य करि िी म्हर्णाली.  

मग थोिावेळ गप्पा झाल्या, तिच्या सनेुनां चहाही केला पर्ण आपर्ण मांदीलाच 

भेटलो असे मात् मला वाटले नाही. थोि्या वेळान ेबाहरे पिि असिाना माझे लि 

बाजलूा गेले आतर्ण एक टक्कल पिलेला वदृ्ध गहृस्थ माझ्याकिे बघनू हसिाना 

तदसला. आतर्ण िो हुबेहूब माझ्यासारखाच तदसि होिा. मी तवचाराि पिलो जरा 

तवचार केल्यावर माझ्या लिाि आले की त्या तभांिीवर मोठा आरसा टाांगलेला होिा 

आतर्ण माझेच प्रतितबांब माझ्याकिे पाहून हसि होिे.  

  



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

85 
 

 

७. आईची नथ 

 

 एक मांगळसतू् --िेही दोन सोन्सयाच्या वाट्या व बाकी काळे मर्णी असेच --- 

सोिले िर दसुरा एकच दातगना लहानपर्णापासनू आईच्या अांगावर मला पाहायला 

तमळाला. िो म्हर्णजे तिच्या कानािल्या कुि्या. आईचां माहरे कुबेर! आतर्ण नसुत्या 

आिनावानेच नाही िर खरोखरीचेच कुबेराचे वैभव तिच्या घरी नाांदि होि!े जमीन 

जमुला भरपरू होिा. पर्ण तिच्या लहानपर्णीच तिचे आई विील तिला सोिून गेले 

आतर्ण आई, तिची एक मोठी बहीर्ण आतर्ण मोठा भाऊ या िीन अपत्याांचा साांभाळ 

तिच्या म्हािाऱ्या आजीलाच करावा लागला. कारर्ण आजोबा िर अगोदरच जग 

सोिून गेले होिे.  

 कुबेर घराण्याि वारीची परांपरा होिी. आईच्या आजोबाांनी, वतिलाांनी प्रत्येक 

एकादिीला पांढरीची वारी चकुवली नाही. विील िर नावान ेिकुाराम होिेच पर्ण 

तििकेच भातवकही होि.े त्यामळेु िकुाराम बवुा म्हर्णनूच प्रतसद्ध! पर्ण आजी मात् 

ढालगज होिी. या िीन अपत्याांचा साांभाळ त्याांच्या आईवतिलाांच्या पश्चाि आतर्ण 

घराि परुुष मार्णसू नसिाना या बाईन मोठ्या करारी बाण्यान केला. घोि्यावर स्वार 

होऊन ही म्हािारी एकटी सवा कुळाांकिून खांि वसलू करायची. पर्ण या करारी 

म्हािारीनां नािवापढेु मात् हार खाल्ली होिी. िसा मामा खरां िर अगदीच गरीब 

म्हर्णज ेिामळूच म्हर्णावा असा! त्याचां लग्न आज्जीनां लवकरच लावनू तदलां होिां. . 
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पर्ण जहाांबाज आज्जीचा अांदाज चकुला आतर्ण सनू ििी नात्यािलीच पर्ण फारच 

पाप्याचां तपिर तनघाली लग्न झाल्यावर सधुारेल असां वाटलां होिां पर्ण कसले काय, 

वषाभरािच तिनां राम म्हटला.  

 त्यानांिर आमच्या भोळ्या साांब मामाला िो आषाढी वारीला गेल्यावर कुर्णी 

गठवलां कुर्णास माहीि आतर्ण आपली न खपर्णारी पोरगी त्याच्या गळ्याि बाांधली,् 

ही मामी मात् एकदम खिूस तनघाली. तिनां जहाांबाज आजेसासलूाही गुांिाळून ठेवलां. 

आमच्या मामा-मामीची जोिी अगदी आजच्या सास-ूसनू मातलकाांि तदसर्णाऱ्या 

आपल्या बायकोच्या होला हो करर्णारा नवरोबा आतर्ण त्याची जहाांबाज बायको 

अिीच होिी, माझी आई भावांिाि सगळ्याि धाकटी. त्यामळेु तिचे लग्न होईपयांि 

त्या खिुस मामीन ेमामाचा आतर्ण सगळ्या घराचा िाबा घेिला होिा. लग्नाि मामाने 

सगळे दातगने आजीच्या हट्टामळेु माझ्या आईच्या अांगावर चढवले होि ेपर्ण लग्न 

होिाच िे सगळे पॉतलि करायला म्हर्णनू परि नेल ेिे त्यानांिर कोर्णालाच पहायला 

तमळाले नाहीि. . वतिलाांनी कधीच त्या दातगन्सयाांचा मोह धरलेला नसल्यामळेु त्याांनी 

या गोष्टीकिे अगदी तनररच्छपर्ण ेदलुाि केले. अथााि हा सगळा इतिहास आईकिूनच 

मला कळला. त्यामळेु सर्णावारी तकां वा हळदीकुां कवाच्या समारांभास जायचे झाल्यास 

आई मोत्याच्या कुि्या िेवढ्या कानाि घालायची.  

 लग्नानांिर काही तदवसाांनी काढलेला आई आतर्ण वतिलाांचा एक फोटो घराि 

होिा. िो अगदी तटतपकल जत्ेि काढलेला फोटो होिा-- म्हर्णज ेपाश्वाभमूीस एका 

मोठ्या राजवाि्याचे (बहुधा आमच्या सांस्थानाचे असावे) दृश्य, त्यापढेु खचुीवर 

विील बसलेल,े त्याांच्या िावीकिे आई मान खाली घालनू उभी रातहलेली, तिच्या 
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िेजारी एका टेबलावर पसु्िके ठेवलेली, आतर्ण त्या पसु्िकाांवर तिन े हाि ठेवनू 

आपले सरस्विी ह ेनाव साथा केलेले. या फोटोि या कुि्याांव्यतिररक्त आर्णखी एक 

दातगना तिच्या अांगावर तदसि होिा, िो म्हर्णजे टपोऱ्या मोत्याांची नथ. मला समज ू

लागल्यावर मी एकदा आईलाच तवचारले, "अग आई, िझुी ही नथ कुठे गेली? " 

यावर आईन ेनेहमीप्रमार्णे, "िे मला नाही माहीि. ह्ाांनाच जाऊन तवचार. " असे उत्तर 

तदले. अथााि वतिलाांना तवचारण्याचे धािस माझ्याच्यान ेकाही झाले नाही. माझे 

विील म्हर्णज ेअगदी जमदग्नीचा अविार होि ेआतर्ण त्याांचा हाि बराच किक होिा. 

त्यामळेु बऱ्याच वेळा माझ्या हािनू चकू झाली आतर्ण त्याांचा मार खाण्याची पाळी 

आलीच िर त्याांनी हाि उगारलेला माझ्या पाठीला अथवा पाश्वाभागाला 

लागण्यापवूीच मी, "दादा, घाई लागली--- " असा आकाांि सरुू करायला लागलो 

की त्यामळेु त्याना हस ूफुटून िे चि्िी ओली करण्यापवूी माझी रवानगी घराबाहरे 

करायचे. या सगळ्या पाश्वाभमूीमळेु आईच्या नथीचे रहस्य त्याांच्या िोंिून 

ऐकण्यासाठी त्याांना काही तवचारर्णे ही गोष्ट माझ्या कुविीबाहरेची होिी. तिवाय त्या 

गोष्टीस माझ्या लेखी फारसे महत्त्व त्या काळाि िरी नव्हिे.  

 पढेु कधी िरी बोलिा बोलिा वतिलाांच्याच िोंिून कळले की िी नथ बरेच 

तदवस आई घालि होिी, पर्ण एकदा त्याांना पैिाची फारच तनकि पिली िेव्हा िी 

नथ त्याांना गहार्ण टाकावी लागली आतर्ण त्यावर त्याांनी िांभर रुपये घेिल ेहोि.े त्या 

काळाि िांभर रुपयाची तकां मि आजच्या भावान े तकिी असेल याचा तवचारच 

करायला हवा कारर्ण वतिलाांच्या लग्नाि सोने सोळा रुपये िोळा होि,े आतर्ण 

वतिलाांना पगार मतहना आठ रुपये होिा. आश्चया म्हर्णजे ह े िांभर रुपये त्याांनी 
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ज्याांच्याकिून घेिले होि े िे त्याांचे प्रत्यि गरुूच होिे. त्याांनी माझ्या वतिलाांना 

हायस्कूलमध्ये तिकवले होिे. औन्सध सांस्थानािील ह ेहायस्कूल श्री. श्री. तवद्यालय 

म्हर्णनू प्रतसद्ध होि.े प्रतसद्ध म्हर्णण्याचे कारर्ण म्हर्णज ेयाच तवद्यालयाि सान ेगरुुजी, 

ग. तद. मािगळूकर असे नामवांि तवद्याथी काही काळ तिकि होिे. त्याच तवद्यालयाि 

आिा विीलही तििक होिे. त्याांचे गरुुजी म्हर्णजे प्रख्याि तचत्पट तदग्दिाक श्री. 

मधकुर पाठक याांच ेविील. श्री गोपाळराव पाठक.  

 मला एका गोष्टीचे आश्चया वाटिे की प्रत्यि आपल्या गरुुवयाांकिे माझ्या 

वतिलाांनी पैसे कसे काय मातगिले. तकां वा गरुुवयाांनीच आपला तवद्याथी अिचर्णीि 

आह े म्हर्णनू त्याला न मागिाच पैसे तदले असावेि अिीही िक्यिा आह.े पर्ण 

त्याचबरोबर त्यासाठी नथ गहार्ण ठेवनू घेण्याइिका परकेपर्णा का दाखवला? तकां वा 

त्या काळच्या लोकाांच्या स्वभावाचाच हा भाग होिा की काय, की नािेसांबांधािही 

िे व्यवहाराबाबि दि असि? अगदी माझ्या आत्याच्या यजमानाांकिून घेिलेल्या 

पैिाांवर वतिलाांनी व्याज तदलेले मी त्याांच्याच िोंिून ऐकले आह.े पाठक मास्िराांनी 

(त्यावेळी मास्िर हाच िब्द आदराथी होिा ) वतिलाांना एवढे मात् साांतगिले होिे 

की त्याांनी (म्हर्णजे माझ्या वतिलाांनी) केव्हाही १०० रु. घेऊन यावे आतर्ण िी नथ 

सोिवनू न्सयावी. मात् वतिलाांची तमळकि इिकी कमी होिी की एवढी रक्कम 

तिल्लक टाकून आपल्या बायकोची नथ सोिवनू घ्यायचे त्याांना त्यानांिर अनेक वषे 

गेली िरी जमले नव्हिे.  

 त्यानांिर पाठकमास्िरही सेवातनवतृ्त झाले. िे बरीच वष े भारिाचे हाय 

कतमिनर आतर्ण आमच्या औांधच्या महाराजाांचे तचरांजीव, बॅ. अप्पासाहबे पांि, 
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याांच्या मलुाांचे खाजगी तििक होि,े आतर्ण त्याांच्याबरोबर परदिेािही गेले होि.े िे 

नांिर परि आले आतर्ण आपल्या तचरांजीवाांबरोबर पणु्याि राहू लागले. आतर्ण त्याच 

समुारास म्हर्णजे १९५८ च्या जनू मतहन्सयाि मला फगासन महातवद्यालयाि प्रवेि 

तमळाला. मी ११वीची परीिा दईेपयांि आमची पररतस्थिी पाहिा कॉलेजला प्रवेि 

घेर्णे ह े आपल्याला िक्य माही असे मी मनोमन ठरवले होि े कारर्ण वतिलाांचा 

िटुपुांजा पगार. मोठे कुटुांब आतर्ण मी सवााि मोठा मलुगा अिी पररतस्थिी. म्हर्णजे 

मॅतट्रक होिाच नोकरी करून घर सांभाळर्णे तकां वा तनदान स्वि:ला िरी सांभाळर्णे 

अिीच अपेिा माझ्याकिून होिी. मोठी बहीर्ण नोकरी करि होिी पर्ण तिचाही पगार 

कोठे लपु्त होि होिा कळि नव्हि,े त्यामळेु चाांगले माका  पिले िरी आतर्ण 

आपल्याला कॉलेजला जायला तमळावे अिी इच्छा असली िरी ििी िक्यिा कमी 

वाटि होिी.  

 पर्ण माझी तकां वा आमच्या कुटुांबाची भाग्यदवेिा अचानक आमच्यावर प्रसन्सन 

झाली, म्हर्णजे आमच्या त्या दलुातिि गावाचे आतर्ण त्या तवद्यालयाचे भाग्यच जर्ण ू

फळफळले. स्थापना झाल्यापासनू त्या तवद्यालयाि न घिलेला चमत्कार घिला 

आतर्ण त्या तवद्यालयाचा मलुगा एस. एस. सी. च्या (म्हर्णज े त्यावेळीची ११वी) 

परीिेि पतहल्या िीस नांबराि आला. आतर्ण िो मलुगा दसुरा तिसरा कोर्णी नसनू मीच 

होिो.  

 त्यावषीपासनूच पतहल्या िीस नांबरच्या मलुाांना दरमहा पन्सनास रुपयाांची 

तिष्यवतृ्ती दणे्याची योजना तनघाली आतर्ण पढेु प्रोफेिनल कोसासाठी दरमहा िांभर 

रु. अिी. त्यावेळच्या पररतस्थिीि ही रक्कम मला कॉलेजाि प्रवेि घेऊन 
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अभ्यासक्म परुा करायला परेुिी होिी आतर्ण त्यामळेु मला फगासन महातवद्यालयाि 

प्रवेि घेिा आला. प्रवेिासाठी जािाना अथाािच आमच्याकिे पैिाचा ठर्णठर्णाटच 

होिा. इकिून तिकिून काही पैसे गोळा करून आम्ही महातवद्यालयाि प्रवेि 

घेण्यासाठी गेलो. सदुवैाने माझे एक दरूचे काका त्यावेळी पणु्याि होिे आतर्ण 

फगासनच्या त्यावेळी उपप्राचाया असर्णाऱ्या प्रा. िॉ. माइर्णकराांचा आतर्ण त्याांचा 

पररचय होिा. त्यामळेु आम्ही प्रवेि घेण्यापवूी त्याांच्या घरीच गेलो आतर्ण त्याांनी 

घरीच प्रवेि अजााचा नमनुा मागवनू िो माझ्याकिून भरून घेिला. त्याबरोबर 

त्यावेळी महातवद्यालयाची आतर्ण वसतिगहृाची अिी एकूर्ण फी १७६ रु. भरायला 

साांतगिले. पर्ण माझ्या वतिलाांकिे िेवढेही पैसे त्यावेळी नव्हि.े . प्रा. माइर्णकराांनी, 

" मग िमुच्याकिे आिा तकिी पैसे आहिे? " असे तवचारल्यावर त्याांच्याकिे फक्त 

२१ रु. तनघाल.े त्यावर त्याांनी पर्ण "काही हरकि नाही. बाकीचे पैस ेनांिर पाठवनू 

द्या. " अस ेम्हटले एस. एस. सी. ला पतहल्या तिसाि आलेला तवद्याथी आपल्या 

महातवद्यालयाि प्रवेि करिो ही गोष्ट कदातचि त्याना भषूर्णास्पद वाटि असावी 

असा तदलासा माझ्या वतिलाांना तमळाल्यामळेु मी फगासोतनयन झालो.  

 अिा प्रकारे प्रवेि आटोपल्यानांिर माझ्या वतिलाांनी त्याांच्या गरुुां किे म्हर्णजे 

श्री. मधकुर पाठक याांचे विील श्री. गोपाळराव पाठक याांच्याकिे मला नेल.े १९५५-

५६ च्या समुारास श्री. मधकुर पाठक तचत्पटिेत्ाि धिपि करि पणु्याि स्थातयक 

होण्याचा प्रयत्न करि होि.े त्यावळेी िे एरांिवण्याि म्हर्णजे फगासन 

महातवद्यालयापासनू चालि जाण्याच्या अांिरावर रहाि होि.े असेही असेल की 

त्यावेळी िेवढे अांिर चालि जार्णे म्हर्णज ेकाही अवघि गोष्ट आह ेअसे आम्हाला 
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वाटि नव्हि.े कारर्ण ररिान ेजार्णे परवििही नव्हि.े आम्ही कोठलीही पवूाकल्पना न 

दिेा एकदम श्री. पाठक याांच्या घरािच तिरलो िेव्हा मधकुर पाठक तचत्पटाच्या 

कामासाठी बाहरे गेलेले होिे पर्ण घराि त्याांचे विील, माि:ूश्री व बाकी कुटुांबीय होिे 

आतर्ण त्याांनी आमचे अगदी आपलुकीने स्वागि केले.  

 मी परीिेि तमळवलेल्या यिाचे त्याांनाही मोठे कौिकु वाटले आतर्ण त्याांच्या 

तिष्याचा मी मलुगा याचा अतभमानही त्याांच्या चयेवर तदसि होिा. "गजानन, आिा 

जेवनूच जायचे बरांका" असा प्रेमळ आग्रह वतिलाांचे गरुू आतर्ण गरुुपत्नीने केला 

आतर्ण िो मोिर्णे आम्हाला िक्य नव्हिे. िेवढ्याि श्री. मधकुरही आले. िे त्यावेळी 

'मकु्काम पोस्ट ढेबेवािी'च्या जळुवाजळुवीि होि.े तव. गो. नमािे िो तचत्पट काढि 

होि.े आल्यावर त्याांच्यािीही गप्पा झाल्या. िे माझ्या वतिलाांचे तवद्याथी आतर्ण माझे 

विील त्याांच्या वतिलाांचे तवद्याथी असा गरुुतिष्य तमलाप त्यावेळी झाला. 

जेवर्णानांिर तनघिाना सवाच पाठक कुटुांबीयाांनी पनु्सहा येण्याचा प्रेमळ आग्रह केला. 

बाहरे पििाना पाठक मास्िराांनी पनु्सहा एकदा माझ्या वतिलाांना आठवर्ण करून तदली, 

"गजानन, िझु्या बायकोची नथ माझ्याकिे आह े बरांका आतर्ण अजनूही केव्हाही 

१०० रुपये दऊेन िी घेऊन जार्णे". माझ्या प्रवेिासाठी उरलेले दीििे रुपये गोळा 

कसे करायच ेयाच तचांिेि विील असल्याने बायकोची नथ आपल्या गरुुवयाांकिेच 

रातहली िरी त्याांना त्याची फारिी तदक्कि नव्हिी. नाहीिरी त्या नथीतिवाय आईने 

सगळा सांसार पार पािला होिाच.  

 त्यानांिर मी बरेचदा पाठकाांकिे गेलो. बहुिेक वेळा पाठक गरुुजी त्याांच्या 

पत्नी, त्याांच्या सनूबाई (श्री. मधकुर याांच्या सौ. ) आतर्ण छोट्या नािी घराि असि. 
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कधीही गेलो िरी िी प्रेमळ मार्णसे मला जेवल्यातिवाय जाऊ द्यायची नाहीि. आतर्ण 

त्याचबरोबर पाठक मास्िर िेवटी भरिवाक्याप्रमार्णे म्हर्णायचे, "िझु्या आईची नथ 

आमच्याकिे आह.े केव्हाही िांभर रुपये द ेआतर्ण घेऊन जा. िसा मी गजाननला 

िब्द तदला आह.े " 

 त्यावेळी मला एस. एस. सी. ला गरु्णवत्ता तिष्यवतृ्ती तमळाली होिी आतर्ण 

पतहल्या सहा मतहन्सयाची तिष्यवतृ्ती एकदम िीनिे रुपये हािी पिल्यावर एकदम मला 

पाठक मास्िराांचे िे िब्द आठवले आतर्ण आईची नथ आिा आपल्याला 

त्याांच्याकिून परि तमळेल कारर्ण त्याना द्यावयाला िांभर रु. आिा आपल्याकिे 

आहिे हा तवचार मनाि चमकला. िसाच ििक त्याांच्याकिे गेलो त्याांच्या पायावर 

मस्िक ठेवले आतर्ण माझ्या तिष्यवतृ्तीतवषयी साांतगिले. त्याांना खपू आनांद वाटला 

आतर्ण मी आलेल्या पैिािनू काही भेटवस्ि ूतदल्याचाही त्याांना अतििय अतभमान 

वाटला आतर्ण कौिकुही वाटले आतर्ण "अरे आिा िझु्या आईची नथ िलुा घेऊन 

जायला काहीच अिचर्ण नाही. " असा त्यानीच तवषय काढल्यावर मीही त्याांना 

त्याचसाठी आलो असल्याचे साांगनू िांभर रुपये त्याांच्या हािावर ठेविाच माझ्या 

वतिलाांच्या गरुुवयाांनी िाबििोब आिल्या खोलीि जाऊन एका गलुाबी कागदाि 

गुांिाळलेली िी इतिहासप्रतसद्ध नथ बाहरे आर्णली आतर्ण माझ्या हािाि िी ठेवि 

म्हर्णाले, "माझ्या गजाननच्या मलुाने त्याच्या आईची नथ सोिवली आतर्ण िो िी 

घेऊन जािोय याचा मला अतभमान आतर्ण आनांद आह.े " मी पनु्सहा त्याांच्या पायावर 

िोके ठेवले आतर्ण आनांदाश्र ूआवरि बाहरे पिलो. त्यानांिर माझ्या आईन ेिी नथ 

पाहून व नाकाि घािल्यावर तिच्या व वतिलाांच्या चेहऱ्यावर फुललेला आनांदाचे 
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वर्णान करर्ण ेमला िक्य नाही. माझ्या आयषु्यािील अतििय मोठ्या आनांदाचा िर्ण 

िो होिा ह ेतनतश्चि!  

 या गोष्टीला अनेक वष ेझाली आतर्ण त्यािील माझ्याव्यतिररक्त इिर सवा पात्े 

काळाच्या पिद्याआि गेली, मात् अजनूही पाठक मास्िराांनी आपल्या तिष्याकिून 

नथ गहार्ण का ठेवनू घेिली, ह ेकोिे मला उकलले नाही. मी नथ परि घ्यायला गेलो 

त्यावेळी त्यानी तदलेल्या त्या िांभर रुपयाची तकां मि तनदान दसपटीने िरी वाढली 

असिाना आपर्ण तदलेला िब्द पाळण्यासाठी िांभरच रुपये घेऊन िी त्यानी परि 

केली आजच्या तनयि बदलण्याच्या जमान्सयाि ही गोष्ट साांगण्यासारखी आह ेअसे 

मला वाटिे.  
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८. उत्तर आडर्ण डनर्णकय 

 

 आज समीरच्या िाळेि जायचे आह ेध्यानाि आह ेना? " चहाचा कप िोंिाला 

लाविानाचपरागने तवचारलेल्या या प्रश्नाचा प्राचीला इिका राग आला की त्याच्या 

तकां वा त्याच्यासमोर स्वि:च्या, दोन फिाफिा िोंिाि मारून घ्याव्याि असे तिला 

वाटून गेले कारर्ण हा प्रश्न िो कालपासनू चौथ्याांदा तवचारि होिा. पर्ण िे िर्णभरच, 

कारर्ण ह ेकाम आपल्यालाच कराव ेलागर्णार आह ेयाचे भान तिला होि.े बायका 

तकिीही तिकल्या, तकिीही महत्त्वाची कामे पार पािू लागल्या िरी त्याांचीच अिी 

ठरलेली कामे त्याांना करावी लागिािच त्यापैकी आपल्या पाल्याच्या िाळेिील 

किृात्वावर लि ठेवर्णे आतर्ण त्याच्या अगर तिच्या िाळेकिून तमळर्णाऱ्या 

अहवालावर योग्य िी कायावाही करर्णे ह ेएक महत्वाचे काम!  

 खरेिर मलू जन्समाला घालण्याचे अवघि काम िीन े पार पािलेले असिे. 

त्यासाठी तिने सोसलेल्या यािनाांची परुुषाला कल्पनाही येर्णे िक्य नसि े असे 

असिाना तनदान त्यापढुील जबाबदारीिील महत्वाचा रातहला, तनदान जमेल िेवढा 

वाटा परुुषाने उचलायला काय हरकि आह ेअसे अनेक वेळा प्राचीला वाटे. पर्ण 

जन्समानांिर काही काळ िरी आईवरच जास्ि तवसांबनू रातहल्यामळेु त्या मलुाला अगर 

मलुीला आईवरच आपला हक्क असल्यासारख ेवाटिे आतर्ण त्यामळेु परुुषाची या 

जबाबदारीिनू तवनासायास सटुका होि असिे आतर्ण त्याि पनु्सहा न अिकण्याची 
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दििा घेर्णे एवढेच आपले काम ह ेबहुिेक परुुष बरोबर जार्णि असिाि. आतर्ण पराग 

िर पार्णी प्यायचे असेल िर बायकोने ग्लास आर्णनू द्यावा आतर्ण िो परि तिनेच 

उचलनू न्सयावा असे समजर्णाऱ्या परुुषप्रधान सांस्कृिीचा आदिा मानर्णारा परुुष 

असल्यामळेु प्राचीच्या या मिाची दखल घेर्णे त्याला मळुीच मान्सय नव्हि.े अगदी 

अमेररकेि आल्यावरही त्याच्या या मनोवतृ्तीि काही फरक पिला नव्हिा.  

 /त्याच्या मि ेतिने नोकरी करायचेच काही कारर्ण नव्हि.े तिने घर सांभाळाव ेमी 

बाहरेचे पाहिो हा त्याचा दृष्टीकोन होिा पर्ण तिच्या बायोइांतजतनयररांगच्या अपवूा 

यिामळेु त्याच्यापेिाही तिलाच अमेररकेि जास्ि मागर्णी असल्यामळेु खरे िर प्राची 

त्याच्याबरोबर आली म्हर्णण्यापेिा िोच प्राचीचा पदर पकिून आला म्हटले िरी 

चालले असिे. मात् एकदा अमेररकेि येऊन ससु्थातपि झाल्यावर त्याच्या जनु्सया 

आग्रहाने पनु्सहा उचल घ्यायला सरुवाि केली होिी आतर्ण त्यामळेु त्याच्या मि ेजी 

कामे तिची होिी त्याकिे ढुांकूनही पहायचे नाही या त्याचा बाण्याि त्यान ेअतजबाि 

बदल होऊ तदला नव्हिा.  

 िरीही आज एक प्रयत्न करून पहायला काय हरकि आह ेअसा तवचार करून 

आवाजाि जरा जास्िच गोिवा आर्णण्याचा प्रयत्न करीि प्राचीन,े " या वेळी िरी 

िलुा जािा येर्णार नाही का पराग? आज अगदी महत्वाचे काम आह ेरे "असे म्हर्णनू 

पातहल,े पर्ण त्यावर तिच्या अपेिेप्रमार्णेच परागने 

"ए उगीच मला अिकव ूनकोस बरका नसत्या फां दाि "म्हर्णनू तिला धिुकावनू 

लावले.  
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 लग्नापवूी परागचा हा स्वभाव माहीि असिा िर आपर्ण त्याच्यािी लग्न 

करण्याचा तवचार िरी केला असिा का यातवषयी प्राचीला िांकाच होिी. पर्ण 

नेहमीच्या पठिीि लग्न झाल्याने तिला फारसा तवचार करायला वेळच तमळाला 

नव्हिा. म्हर्णजे एका लग्नसमारांभाि परागच्या आईला प्राची पाहिाच आविली 

होिी आतर्ण आपल्या मलुासाठी त्यानी तिला मागर्णीच घािली होिी. प्राचीच्या 

आईवतिलाांनाही अिी चालनू आलेली मागर्णी तिने नाकारू नये असे वाटर्णे 

सहातजकच होिे. अथााि त्याांनी त्यातवषयी तनर्णाय प्राचीलाच घ्यायला साांतगिले. 

परागला पाहून त्याच्यासारख्या उांच, रुबाबदार आतर्ण दखेण्या िरुर्णाला नकार द्यावा 

असे कोर्णत्याच मलुीला वाटायचे काही कारर्ण नव्हिे आतर्ण मागर्णी आल्यामळेु 

प्राचीलाही थोिेफार बरे वाटलेच होि.े त्यामळेु हा जगुार खेळून पहायला काही 

हरकि नाही असे तिला वाटले मग लग्न व्हायला काय उिीर?  

 लग्नानांिर थोि्याच तदवसाि समीरचा जन्सम झाला होिा त्यावेळी पराग 

इांफोटेकमध्ये होिा त्यामळेु त्याचे पणु्याि घर असनूही त्याना बांगळुरूला राहावे 

लागले आतर्ण त्यामळेु प्राचीन ेकाही तदवस िरी नोकरी न करण्याचा तनर्णाय घेिला. 

काही तदवसानी परागच ेविील सेवातनवतृ्त झाल्यावर त्याचे आई विील त्याांच्याकिे 

येऊन राहू लागले आतर्ण मग आपर्ण नोकरी करावी असे प्राचीला वाटू लागल ेआतर्ण 

तिच्या उत्तम पदवीमळेु आतर्ण मलुाखिीि दाखवलेल्या हुिारीमळेु ज्या बायोटेक 

कां पनीि तिची तनवि झाली त्या कां पनीने तिला लगेच अमेररकेिच पाठवण्याची 

ियारी दाखवली.  
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 परागला ही गोष्ट पचनी पिण्यासारखी नव्हिी पर्ण त्याच्या आईने सनेुला "ि ू

समीरची मळुीच काळजी करू नकोस" असे साांगनू परागची िर त्याहूनही नको असेच 

जर्ण ूसचुवल्यामळेु त्याचा नाइलाज झाला. अथााि प्राचीला आिा माघार घेण्याच े

कारर्ण उरले नाही. पर्ण सरुवािीला तिला एकटीलाच जावे लागर्णार होि े आतर्ण 

तिच्यासारख्या िल्लख मलुीला िे काही अवघि नव्हि.े  

 प्राचीची बायोजेन प्रयोगिाळा अमेररकेि न्सययूॉका लाच होिी. पतहल्या तदविी 

ररपोटा करायला तिच्या ग्रपुलीिरच्या केतबनमध्य े िी तिरली आतर्ण दरवाजािच 

थबकली कारर्ण समोर ग्रपुलीिर म्हर्णनू बसलेली व्यक्ती दसुरीतिसरी कोर्णी नसनू 

तिचा िाळेिील दोस्ि प्रदीपच होिा. "हाय प्राची, प्राचीच ना ि?ू " त्यानेही तिला 

ओळखले होिे. प्राचीला एकदम बरे वाटले, तकिीही नाही म्हटले िरी एकटीच 

आल्याचे थोिेफार दिपर्ण तिच्यावर होिेच पर्ण प्रदीपला पाहून िे दरू झाले. "अरे 

प्रदीप, कमालच आह ेतकिी तदवसाांनी भेटिो आहसे " 

"खर आह ेपर्ण िझुा पत्ता कोठे होिा? मग कसा भेटर्णार िलुा? " प्रदीपनेही 

तिला पाहून आनांद व्यक्त केला. खरे िर प्रदीप आतर्ण प्राची लहानपर्णी अगदी िेजारी 

राहि आतर्ण त्याांच्या कुटुांबाांचा चाांगलाच घरोबा. पर्ण प्राची दहावीि असिाना तिच्या 

वतिलाांची बदली हदै्राबादला झाली आतर्ण मग त्याांची गाठ आजच पिि होिी.  

 प्रदीप भेटल्यामळेु प्राचीला काहीच अिचर्ण उरली नाही ह ेतिन ेफोनवरून घरी 

कळविाच परागच्या आईला फारच बरे वाटले कारर्ण आपर्ण आग्रहाने सनेुला एकटी 

पाठवल्यान ेतिची काही गैरसोय झाली िर आपल्याला बोल लागायचा अिी टोचर्णी 

त्याांना होिी िी दरू झाली. पर्ण परागला मात् िे ऐकून जरा मत्सर वाटला असावा. ह े
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त्याच्या "आिा काय जनुा तमत् भेटला मग मजा आह ेिझुी, मात् त्याच्या नादाि 

आम्हाला तवसरू नका " या प्रतिसादावरून तिला वाटले त्यामळेु "असे काही 

बोलर्णार असिील िर फोन बांदच करेन "अिी धमकी तिन ेतदल्यावर िो जरा पित्या 

सरुाि बोल ूलागला. प्राची गेल्यावर परागनेही खटपट करून कां पनीिफे स्वि:ची पर्ण 

अमेररकेि जार्णाऱ्या चमिू वर्णी लावली आतर्ण थोि्याच तदवसाि िे तिघेही न्सय ू

जसीमधील एतिसन येथे राहू लागले. परागला तप्रन्सस्टनला कामावर जावे लाग ेआतर्ण 

प्राचीला न्सययूॉका ला. दोघेही टे्रननेच कामवर जाि. पराग आल्यानांिर त्याची आतर्ण 

प्रदीपचीही चाांगलीच दोस्िी झाली पर्ण प्रदीप खरा जास्ि दोस्ि बनला िो समीरचा. 

त्या दोघाांनाही एकमेकावाचनू करमि नस.े  

 प्राचीच्या प्रयोगिाळेिील प्रयोगाचा एक भाग म्हर्णनू काही मानवी गरु्णसतू्े 

एका आतिकन पोपटाच्या िरीराि अांिभूाि करून त्याचा त्याच्या वाचािक्तीवर 

काय पररर्णाम होिो ह ेपाहण्याचा प्रयोग चाल ूहोिा. खास पॅररसचे बायोटेक सांिोधक 

जेरी लोगन याांच्या सांिोधनाबरहुकुम हा गरु्णसतू् अांिभूाि करण्याचा प्रयोग केला गेला 

होिा. हा पोपट जराश्या करि्या रांगाचा असिो आतर्ण त्याला उपजिच हुबेहूब 

मार्णसाच्या बोलण्याचा तकां वा आर्णखीही बरेच आवाज काढण्याची िमिा असिे. 

त्यामळेु या गरु्णसतू्ामळेु त्याि आर्णखी काय सधुारर्णा होि ेह ेपाहर्णे आतर्ण काही 

लिर्णीय सधुारर्णा आढळली िर अिा प्रकारचे िाि प्रगि करून त्याचे पेटांट घेर्णे 

हा प्राचीच्या बायोटेक कां पनीने प्राचीवर सोपवलेल्या प्रयोगाचा भाग होिा. सांभाषर्ण 

हा या प्रयोगाचा महत्वाचा भाग असल्याने त्या पोपटाचे नाव स्वीटॉक असे ठेवण्याि 

आले होि.े पर्ण प्राची त्याला सभुाष म्हर्ण.े  
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 प्राचीवर िो पोपट घरीच ठेवनू त्याच्यावर काय पररर्णाम होिाि याचे जास्िीि 

जास्ि काळ तनरीिर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवण्याि आली होिी. त्याला तवतिष्ट 

प्रकारचे खाद्यपदाथा काही तवतिष्ट रसायने याांची इांजेक्िने दरे्णे हा तिच्या कामाचा 

भाग असल्यामळेु त्या पोपटाला घरी आर्णर्णे आवश्यक होि ेत्यापेिाही आर्णखी 

एक महत्वाचे कारर्ण म्हर्णजे या प्रकारच्या पोपटाांना सोबि आवश्यक असिे. त्याांना 

एकाांिाि ठेवले िर त्याांचे मानतसक सांिलुन तबघिण्याची िक्यिा असिे. प्राची 

सभुाषला घरी घेऊन आली आतर्ण आिा िो घरीच राहर्णार ह ेपरागला साांतगिल्यावर 

त्यान ेतविेष काहीच प्रतितक्या व्यक्त केली नाही फक्त, "त्याचा तपांजरा वगैरे मला 

साफ करायला लाव ूनकोस" असा जरा िक्ारवजा सरू मात्े काढला पर्ण त्यावर 

प्राचीने, "त्याची काळजी नको करूस त्यासाठी कां पनीकिून एक अतसस्टांट मला 

तमळर्णार आह"ेअसे साांगनू त्याच्या िक्ारीिील हवाच काढून घेिली.  

 त्या पोपटाच्या दखेभालीसाठी कां पनीच्या प्रयोगिाळेिीलच एक अगदी 

नवीनच लागलेली प्रयोगिाळा सहाय्यक सॅली तिच्या मदिीला कां पनीने तदली होिी. 

प्राची कां पनीि गेल्यावर िी या पोपटाकिे लि दईेल अिी अपेिा होिी. सॅली मोठी 

गोि मलुगी होिी आतर्ण तिन ेपोपट आतर्ण समीर या दोघाांनाही सांभाळण्याच ेकाम 

घेऊन प्राचीचा बराच भार हलका केला होिा. कधी कधी प्राचीला कां पनीिनू यायला 

उिीर झाला िर परागलाही िी चहा आतर्ण त्यासोबि तिच्या पद्धिीने एकादा 

खाद्यपदाथा करून द्यायची.  

 पर्ण सॅलीऐवजी सभुाषची खरी दखेरेख समीरच करर्णार असे तदस ू लागले. 

एतिसनमध्ये रहायला लागल्यापासनू बाकी सगळ्या गोष्टी चाांगल्या असल्या िरी 
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तमत्पररवाराची फारच उर्णीव त्याला जार्णवायची. भारिाि पणु्याि असिाना 

घराबाहरे पिले की अनेक तमत्ाांचा िाफाच हजर असायचा तिवाय मधनू मधनू घरी 

येर्णारे िर कधी इिर काकाकाकू वा मामामामी रहायलाच आल्यावर त्याांची मलुे 

म्हर्णज ेसमीरची चलुि वा माम ेभावांिे यामळेु घर कसे सारख ेभरलेले असे. इथे मात् 

कुर्णी कोर्णाकिे जाि नाही की येि नाही त्यामळेु त्याला अगदी एकटे पिल्यासारखे 

झाले होि.े त्याला इिकी चाांगली सोबि घरबसल्या पतहल्याांदाच तमळि होिी, 

सभुाषला पतहल्याांदा िो जवळ घ्यायला घाबरला कारर्ण बरेच पोपट एकदम टोच 

मारून बोटाचा तकां वा नाकाचा िकुिा काढिाि असे बऱ्याच पवूाानभुवी तमत्ाांकिून 

त्याला कळले होि.े पर्ण आिा सभुाष आल्यामळेु त्याला अगदी जवळचा तमत् 

आतर्ण सारखा घराि राहर्णारा तमळाल्यावर काय तवचारिा! सभुाष त्याच्या 

खाांद्यावरच असायचा िो घराि असिाना. त्यामळेु सॅली घरािील इिर कामािच 

हािभार लावायची. िरी प्राचीने तिला बजावनू साांतगिले होि े की तिला 

सभुाषसाठीच िेथे रहायचे आह ेआतर्ण सभुाष समीरकिे असिाना तिने कां पनीची 

इिरही काही कामे केली िरी चालिील.  

 पतहल ेकाही तदवस सभुाष फक्त नावाचाच सभुाष राहर्णार की काय अिी िांका 

प्राचीला येऊ लागली कारर्ण त्याची मजल घरािील व्यक्तींची नाव ेघेण्याच्या पढेु 

काही जाईना. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वागि मात् िो अगदी झोकाि करि असे. पर्ण एक 

तदवस मात् प्राची घरी आली िेव्हाां घरी कोर्णीच नव्हि ेआतर्ण िरीही कुलपू उघिून 

प्राचीने घराि प्रवेि केल्यावर एकदम " ममी, आज इिका का उिीर केलास? " 

असा समीरचा आवाज तिच्या कानावर पिला आतर्ण िी चमकलीच. तिने इकिे 
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तिकिे पातहले िर समुेध घराि नव्हिाच आतर्ण एकदम कसलीिी िांका येऊन तिने 

सभुाषच्या तपांजऱ्याकिे पातहले आतर्ण परि िोच प्रश्न तिला ऐकू आला आतर्ण हा 

सभुाषचाच पराक्म ह ेतिच्या ध्यानाि आले.  

 त्यानांिर मात् सभुाषची प्रगिी ज्या वेगान ेझाली िी पाहिा समीरला बोलायला 

तिकवायला आपल्याला तकिी त्ास झाला याची आठवर्ण येऊन प्राचीला सभुाष 

म्हर्णज े टेप रेकॉिार आह े की काय असेच वाटू लागले. आश्चया म्हर्णज े िो नसुिे 

िब्दच उच्चारि नव्हिा िर िे उच्चारर्णाऱ्या व्यक्तीच्या आवाजाि िे उच्चारि होिा. 

यातिवाय मध्ये इिर काही आवाज म्हर्णजे दाराची बेल, बाहरेून जार्णारे वाहन, या 

गोष्टीची पर्ण हुबेहूब नक्कल िीही अस्सलपेिा सरसच िो करि असे. थोिक्याि 

रेतिओवर श्रतुिका सादर करण्याचे काम एकटा सभुाषच करू िकेल असे तिला वाटू 

लागले. सभुाषच्या या प्रगिीि परागला काही रस नव्हिा मात् सॅली आल्यामळेु 

आपल्याला काही जादा काम पिि नाही उलट प्राचीच्या अनपुतस्थिीि हक्काने 

राबवनू घ्यायला आर्णखी एक मार्णसू तमळाल्यामळेु िो जरा जास्िच सखुावला होिा 

मात् कधीकधी िो सॅलीि जरा जास्िच रस घेिोय की काय अिी िांका प्राचीला येई. 

असे असिाना गेले काही तदवस पराग सभुाषचा उगीचच राग राग का करू लागला 

होिा याचे प्राचीला जरा नवलच वाटले यऊेन जाऊन िो बॅ ांतकां ग िेत्ाि असल्यामळेु 

आतर्ण सध्या त्याि बरीच पिझि चाल ू असल्यामळेु त्याचा एकूर्ण मिूच खराब 

असल्याचा हा पररर्णाम असावा अिी तिने समजिू करून घेिली. सॅलीही पराग 

घराि असिाना सभुाषपेिा त्याच्याकिेच जास्ि लि दिेेय की काय अिी िांका 

प्राचीला येऊ लागली. कधी कधी िर तिच्या रूपाि आपर्ण नसिी बला घराि आर्णनू 
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ठेविोय की काय असेही तिला वाटू लागले होि.े पर्ण अमेररकन असल्यामळेु िी 

जरा अघळपघळ वागि ेअसेही तिला वाटे.  

 समीरला या िाळेि जळुवनू घ्यायला सरुवािीला जरा जि गेले कारर्ण जरी 

पणु्याि इांग्रजी माध्यमाच्या िाळेि तिकि असला िरी इथे सगळाच व्यवहार इांग्रजीि 

करावा लागल्याने िो थोिासा गोंधळून गेला पर्ण थोि्याच तदवसाि िो बरोबर रुळून 

गेला त्याचे ग्रिेसही आिा बरे येऊ लागले होि ेत्यामळेु मध्येच िाळेिनू बोलावर्णे 

यावे याचे प्राचीला आश्चया वाटले होि.े िाळेि प्रवेि करिाच तमस केलीन े तिचे 

स्वागि केले " सॉरी तमसेस प्राची िलुा त्ास दिे आह ेपर्ण समीरतवषयी एक गोष्ट 

िझु्या कानावर घालर्णे आवश्यक आह ेअसे मला वाटिे. िो बाकी सवा तवषयाि 

योग्य प्रगिी करि आह े पर्ण मॅथ्समध्य े मात् िो जरा माग े पिि आह.े आर्णखी 

महत्वाची गोष्ट म्हर्णज ेत्याच्या होमवका मध्ये ि ूत्याला मदि करि जाऊ नकोस. लेट 

तहम िू इट" तिचे ह े िेवटचे वाक्य ऐकून प्राचीला आश्चया वाटले कारर्ण समुेध 

कोर्णाचीच मदि न घेिा आपले होमवका  आपर्णच करि होिा.  

 "पर्ण त्याचे होमवका  िर िोच करिो तमस केली "  

प्राचीन े जरा जोरािच म्हटले आतर्ण आपला सरू चढल्याचे तिच्या ध्यानाि 

येऊन "सॉरी, बट इटस द फॅक्ट! आम्ही कोर्णीच त्याला मदि करि नाही" 

 "मी असे म्हर्णिे याचे कारर्ण त्याचे होमवका  अगदी पररपरू्णा असिे असे 

असिाना िो परीिेि का मागे पििो? असे व्हायला नको असे मला वाटिे. य ूजस्ट 

आस्क तहम इफ ही गेटस एनीबिीज हले्प " केली म्हर्णाली. त्यावर "ओके थॅ ांक्य ू
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आय तवल िेतफनेटली इांक्वायर" म्हर्णि प्राची उठली पर्ण या प्रश्नाचा कसा छिा 

लावायचा तिला कळेना.  

 घरी जािाच तिचे स्वागि. "हलॅो स्वीटहाटा" या परागच्या िब्दानी झाल्यामळेु 

तिला एकदम जरा बरे वाटले कारर्ण त्याचा मिू बरा आह ेआतर्ण आिा िो या प्रश्नाचा 

काहीिरी उलगिा करू िकेल, तनदान आपल्या काळजीि सहभागी व्हायला 

कोर्णीिरी भागीदार आह ेही कल्पनाही आनांददायक होिी त्यामळेु "अरे ि ूकसा 

आज माझ्या आधी घरी आलास? " असे म्हर्णनू तिने पातहल ेिर िेथे कोर्णीच नव्हिे 

आतर्ण एकदम सभुाषच्या तपांजऱ्याकिे लि गेल्यावर परि "हलॅो स्वीटहाटा, हाउ 

आय तमस य"ू ह ेपनु्सहा परागच्याच आवाजािील िब्द ” प्लीज कीप क्वाएट" असा 

त्याला दटावण्याचा प्रयत्न केला की लगेच त्यान े"ये मेरा दीवानापन ह ै" गायला 

अगदी थेट मकेुिच्या आवाजाि सरुवाि केली. मकेुि हा परागचा आवििा गायक 

असल्यामळेु िो बऱ्याच वेळा त्याची गार्णी ऐकि बसायचा िेव्हा या पठ््ठयाने ऐकले 

असावे. त्याचे गार्ण ेसांपायच्या समुारास एकदम टेतलफोनची ररांग आली म्हर्णनू प्राची 

ििािापिीने उठली आतर्ण ररसीव्हर कानाला लावल्यावर िायलटोनच वाजि होिा 

ह ेतिच्या लिाि आले िरी कुठूनसा आवाज मात् आला 

. "हलेो मॅिम, सॅली स्पीतकां ग, हजॅ समीर बीन होम? " 

प्राचीला काही कळेचना हा काय प्रकार आह ेिे, कारर्ण आवाज फोनमधनू येि 

नव्हिा फोनपासनू कान बाजलूा केल्यावर सगळा प्रकार हा सभुाषचाच आगाऊपर्णा 

आह ेह ेतिच्या लिाि आले. "चपू रे" असे त्याला म्हर्णि बेल वाजल्यामळेु िी दार 

उघिायला उठली. दाराि समीरच उभा होिा.  
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"या साहबे. िमुच्या टीचर काय म्हर्णि होत्या माहीि आह?े " 

"आय िोंट नो" समीरचा आवाज आतर्ण पाठोपाठ"नो इांतग्लि, समीर स्पीक 

मराठी" प्राचीचा आवाज आला पर्ण दोन्सही आवाज आले सभुाषच्या तपांजऱ्यािनू 

आतर्ण समीर आतर्ण प्राची दोघेही हस ूलागले.  

" समीर ि ूमॅथ्समध्य ेवगााच्या माग ेआहसे असे टीचर म्हर्णि होिी. आतर्ण 

कायरे िलुा गहृपाठ कोर्ण करून दिे?े ""मला कोर्ण करून दरे्णार? ि ूिर साांतगिलेच 

आहसे की माझा गहृपाठ मलाच करावा लागेल म्हर्णनू" 

"िे काही खर नाही. खर काय िे मला कळायलाच हव. जर ि ूहोमवका  इिके 

व्यवतस्थि करिोस िर मग परीिेि का मार खािोस? " 

"िे मला काय माहीि? परीिेच्या वेळी मला काही सचुि नाही" 

समीरच्या या साांगण्यावर प्राचीचा तवश्वास बसर्णे िक्य नव्हिे पर्ण त्याला खोटे 

ठरवर्णेही िक्य नव्हिे. िेवढ्याि सॅलीही िेथे आली. तिला तवचारून बघावे म्हर्णनू 

प्राचीने तिला प्रश्न केला " हवॅ य ूएनी आयतिया सॅली? ’ 

"नो " पटकन तिने उत्तर तदले.  

"कमालच झाली मी िलुा अजनू काही तवचारले नाही आतर्ण ि ूउत्तरही दऊेन 

टाकलेस नाही म्हर्णनू" 

"मी कुठ काय बोलले प्राची, उलट िझु्या तवचारण्याचीच वाट पाहिेय" 

"मग आिा नाही अस कोर्ण म्हर्णालां ---"आतर्ण एकदम सगळा प्रकार प्राचीच्या 

लिाि आला कारर्ण आवाज तपांजऱ्याकिून आला होिा.  
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"बर मला साांग समीरला होमवका  करायला ि ूमदि करिेस ना? " 

"नो य ूहवॅ स्पेतसतफकली टोल्ि मी नॉट टु िू सो त्यामळेु त्यान ेतवचारले िरी मी 

दलुाि करि.े " 

"मग हा काय प्रकार आह ेकारर्ण त्याच्या टीचरच्या मि ेत्याला कोर्णी िरी मदि 

करि असले पातहजे" 

"मे बी पराग हतेल्पांग तहम? "परागतवषयी सॅलीन ेसांिय व्यक्त केला. पर्ण त्याि 

काही िथ्य नव्हि ेह ेदोघींनाही माहीि होिे.  

समीर सभुाषला खाांद्यावर बसवनू एव्हाना पसारही झाला होिा. िेवढ्याि 

दाराच्या कुलपुाचा आवाज आला आतर्ण पाठोपाठ परागही आि तिरला आतर्ण "वा 

आज बरीच लवकर आलीस? " असे प्राचीकिे पाहून तकां तचि आश्चयाानेच म्हर्णाला 

. "हो आज समीरच्या िाळेि जायचे होि ेना म्हर्णनू जरा लवकर तनघाले" 

"मग काय म्हर्णि होिी टीचर? " 

"अरे समीरचे होमवका  करायला कोर्णी मदि करि ेका? " 

"अग पर्ण मी िलुा टीचर काय म्हर्णिे िे तवचारले आतर्ण ह ेि ूकाय तवचारिेस? 

आतर्ण मी िर करि नाही ह ेिलुा माहीिच आह.े ’ 

" हो म्हर्णनू िर प्रश्न आह.े कारर्ण टीचर म्हर्णि ेज्या अथी िो मॅथ्समध्य ेइिका 

वीक आह ेत्याअथी त्याचे होमवका  िो करि नसर्णार कारर्ण िो होमवका  स्वि: करि 

असेल िर टेस्टमध्ये त्याला इिके कमी माक्सा पिर्णार नाहीि 

. "सॅलीला तवचारलेस का? " 
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"आिा फक्त सकाळी पोळ्या लाटायला ज्या बाई येिाि त्यानाच तवचारायचे 

रातहलेय"त्ाग्यान ेप्राची उद्गारली.  

"िोंट गेट एक्सायटेि तियर, यािनू काहीिरी मागा काढिा येईल" परागने तिला 

िाांि करण्याचा प्रयत्न केला.  

" हो पर्ण िो मलाच काढावा लागर्णार आह.े " असे फर्णकाऱ्याने म्हर्णनू प्राचीने 

तिथनू काढिा पाय घेिला.  

 समीरचा गहृपाठ कोर्ण करून दिे ेयाबरोबरच परागतवषयी पर्ण दसुरीच िांका 

तिला येऊ लागली होिी कारर्ण आज कधी नव्ह ेिी घरी लवकर आली त्याचे त्याला 

फारसे बरे वाटल्याच ेतदसले नाही. अलीकिे सभुाषतवषयी िो फारसे बोलि नस ेपर्ण 

काल त्यान े एकदम िो नकोसा झाल्यासारखे दाखवले. मखु्यि: आपल्याकिे 

पाहण्याच्या त्याच्या दृष्टीिच काहीिरी बदल झाला आह ेत्याि पवूीच ेप्रेम जार्णवि 

नाही असे तिला उगीचच वाटू लागले होि.े हा कदातचि भासही असेल. कारर्ण या 

रात्ांतदवस कामाच्या जमान्सयाि नवराबायकोस एकमेकाांची तवचारपसू करण्याइिकी 

फुरसि कुठे होिी? िी स्वि: घराि असली िरी सभुाषच्या तदमिीिच असायची 

आतर्ण पराग आला की लॅप्टॉप घेऊन बसलेला असायचा अगदी जेवण्या 

झोपण्यालाही कसाबसा वेळ काढावा लाग े त्यामळेु तकत्येक तदवसाि कधी 

एकमेकाच्या कुिीि तवसावनू काही तवचारपसू केली असे कधी झाल्याच े तिला 

आठविही नव्हि ेमग त्यामळेु पराग कुठे दसुरीकिे िर गुांिला नसेल ना? कारर्ण 

आजकाल त्यान ेकधी िरी बळजबरी करून का होईना त्यान ेतिला आपल्या कुिीि 
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ओढल्याचेही तिला आठवि नव्हि.े पैिाच्या माग े लागनू मलुगा आतर्ण नवरा 

दोघानाही आपर्ण दरुावि िर नाही ना, या तवचारान ेप्राचीला अगदी अस्वस्थ केले.  

आपली अस्वस्थिा लपवण्याचा तकिीही प्रयत्न प्राचीने केला िरी प्रदीपकिे 

कामाच्या तनतमत्तान ेगेल्यावर प्रदीपने तिला तवचारलेच.  

"अलीकिे िझुे कामाि लि नसि ेप्राची. काय प्रॉब्लेम काय आह?े " 

"कुठे काय काही नाही, आय ऍम ओके, िलुा उगीचच वाटिेय पॅि, सॉरी प्रदीप 

" प्राचीने प्रदीपला बऱ्याच तदवसानांिर लहानपर्णी ज्या प्रकारे िी त्याला 

बोलवावयाची िसे सांबोधले आतर्ण मग तिन ेस्वि:ला दरुुस्ि केले.  

"नो नो आय लाइक इट प्राची बऱ्याच तदवसान ेि ूपॅि म्हटल्यावर सगळ्या 

जनु्सया आठवर्णी आल्या" 

"ओ, प्रदीप, प्लीज फगेट इट" 

"प्राची, ि ू तवसरली असिील पर्ण मी नाही तवसरलो. बर िे जाऊद,े माझ्या 

प्रश्नाचे उत्तर तदले नाहीस. " 

"नतथांग इन पातटाक्यलुर. नेहमीचेच प्रॉब्लेम्स. सध्या समीरच्या टीचरने मला 

कोि्याि टाकले आह,े तिच्या मिे िो मॅथ्समध्ये कमी पििो. " 

"मग त्यावर उपाय काढिा येईल, त्याि काय एवढे" 

"िे ठीक आह,े पर्ण त्याचे होमवका  मात् अगदी अचकू असिे त्यामळेु मी त्याला 

मदि करि ेअसे तिला वाटले आतर्ण मी िसे करू नय ेअसा तिने मला उपदिे केला" 

"कमॉन एवढ्यासाठी मिू घालवण्याचे काय कारर्ण? " 
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"प्रश्न िेवढाच नाही प्रदीप, पराग या बाबिीि काहीच लि घालि नाही आतर्ण 

समीरला कोर्ण मदि करि ेयाचा मला उलगिा होि नाही" 

"मग िलुा माझा सांिय येि नाही ना? " 

"एक वेळ िसे वाटले खरे पर्ण िे ि ूमला साांतगिल्यातिवाय रातहला नसिास. 

जाऊ द ेिझु्या िोक्याला उगीच माझ्या कटकटी किाला? " 

"प्राची, खरे साांग ूका त्याि मला िर कटकट मळुीच वाटि नाही. मला वाटिे 

आज आपर्ण या गोष्टीचा सोिमोिच लाव ूया" 

"म्हर्णजे? " 

"म्हर्णजे काय िे िलुाही चाांगले माहीि आह,े प्राच.ू मला माहीि आह ेपरागच्या 

सांसाराि ि ूअगदी नाइलाज म्हर्णनूच राहि आहसे. " 

"पर्ण---" 

"मध्य ेबोल ूनकोस, प्राच ूमाझ्या मनाि काय आह ेह ेिलुा चाांगले माहीि आह.े 

िझु्या वतिलाांची बदली झाली नसिी िर ि ूमाझीच झाली असिीस पर्ण ददुवैाने िे 

घिले नाही, मी आपली गाठ पिण्याची वाट पाहि रातहलो आतर्ण िेवढ्याि तनयिीने 

दावा साधला, आिा ि ूिझु्या सांसाराि सखुी असिीस िर मी मकुाट्याने एकट्याने 

पढुची वाटचाल केली असिी. पर्ण आिाही मला वाटि ेअजनू आपर्ण एकत् येऊ 

िकिो" 

"नो प्रदीप नसत्याच भरीस मला पािू नको" 

"असे का म्हर्णिेस? पराग िझु्यािी कसा वागिो ह ेमला तदसि नाही का? " 



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

109 
 

"तस्टल आय फील आय कॅनॉट चेंज टॅ्रक, आिा फार उिीर झालाय" 

"ओके, सध्या राहू द ेपर्ण यावर तवचार िरी करिील? " यावर काहीच उत्तर न 

दिेा प्राची उठली.  

तिच्या िोक्याि अनेक प्रश्नाांचा गुांिा झाला होिा. त्याि प्रदीपच्या या अचानक 

हल्ल्याने िी आर्णखीच गोंधळून गेली. घरी येिाना समीरच्या होमवका च्या प्रश्नाचा 

छिा लावायचा या तनश्चयानेच तिन े घराि प्रवेि केला. सवा तवचार केल्यावर 

समीरच्या तमत्ापैकी कोर्णी िरी त्याला मदि करि असावा असा एक अांदाज तिने 

केला आतर्ण त्या दृष्टीन ेतवचार करिा त्याचा अगदी जवळचा तमत् ररचिा होिा त्याला 

तवचारावे की काय असा तवचार करून तिन ेत्याच्या घरी फोन करायचा तवचार केला. 

आश्चया म्हर्णजे फोन लगेच लागला आतर्ण िो ररचिानेच घेिला. "हाय ररचिा, काय 

चाललेय? "तिन े तवचारले, "नतथांग, आय ऍम ऒके, ओटँी ि ू किासाठी फोन 

केलास? िु य ूवॉ ांट टु टॉक टु मॉम? ""नो नो िझु्यािीच बोलायचे आह,े ररचिा िलुा 

मला तवचारायचे आह ेकी समीर होमवका  करिाना िझुी मदि घेिो का? ""नो, व्हाय 

आर य ूआतस्कां ग ऑांटी? येस नाउ आय ररमेंबर, ही सेज ही हजॅ अ गिु िें ि हू हले्प्स 

तहम" आतर्ण प्राचीच्या िोक्याि एकदम प्रकाि पिल्यासारखे झाले. "थॅ ांक्स ररचिा, 

"म्हर्णनू तिन ेफोन बांद केला. आतर्ण सभुाषच्या तपांजऱ्याकिे तिने मोचाा वळवला.  

हािाि समीरच्या होमवका चा कागद नाचवि तिन ेसभुाषला प्रश्न केला, "सभुाष 

ह ेकाय आह ेमाहीि आह?े " 

आतर्ण आश्चया म्हर्णज ेतिला प्रतिसाद अगदी अपेतििच आला,  
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"ह ेिर पवूीच केले आह.े " 

"मग साांग बर याच उत्तर" 

"हो पर्ण िे ि ूमला तवचारायला हवेस" सभुाष उत्तरला.  

"ओ के. सिरा वजा आठ तकिी? " 

सभुाष गप्प. त्याला वेगळ्या प्रकारे तवचारायला हव ेअसे तिला वाटले आतर्ण 

तिने पनु्सहा तवचारले,  

"ओके, सिरािनू आठ काढून टाकले तकिी उरले? " 

"नऊ फारच सोप ेआह"े सभुाषचे उत्तर ऐकून प्राची एकदम गारच झाली.  

बर आिा साांग एकोर्णिीसमधनू बारा काढून टाकले तकिी उरले? " 

"सिरा, हो पर्ण आिा मला अांघोळ घालायला पातहजेस सॅली मला यावेळी 

घालिे" 

"ओके, आिा एकच प्रश्न --" 

नो, नो"आतर्ण एकदम दाराच्या बेलचा टर््् ्ा र्््ा असा आवाज ऐकू आला आतर्ण िो 

सभुाषनेच काढला होिा ह ेतपांजऱ्याजवळ असल्यामळेु प्राचीला कळले.  

त्याच्या पाठोपाठ पावलाांचा आवाज आतर्ण दार उघिल्याचा. मागनू जो 

आवाज प्राचीच्या कानावर आला त्यान ेतिला एकदम ४४० व्होल्टचा िॉक बसावे 

िसे झाले.  

"हाय िातलांग, कमॉन आय ऍम अलोन " 
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िो आवाज होिा परागचा.  

"नो पराग, नो प्लीज. आय ऍम ररयली स्केअिा" हा आवाज एका िीचा होिा 

पर्ण कोर्णाचा ह ेप्राची ओळख ूिकली नाही.  

पाठोपाठ परागचा आवाज 

"ओ तिट. व्हाय आर य ूसो मच स्केअिा? माय वाइफ इज नॉट कतमांग तटल 

टेनथटी टुिे. समीर आल्सो हजॅ गॉन टु तहज िें ि. तटल दने दअेर तवल बी नोबिी 

एक्सेप्ट य ूअांि मी. सो लेट अस एांजॉय.  

"नो सर, प्लीज. " 

आिा मात् हा आवाज कोर्णाचा यातवषयी िांका उरली नाही.  

"कमालच आह ेिझुी " असा परागचा आवाज आतर्ण पाठोपाठ कारपेटवरून 

एकाद्या व्यक्तीला ओढाव े िसा पाय ओढल्याचा आवाज आतर्ण त्यामागोमाग 

"चक्ु" असा आवाज ऐकून आपल्याला चक्कर येर्णार असे प्राचीला वाटू लागले. 

समीरच्या रहस्याचा भेद करिा करिा परागचीच भानगि समजेल असे स्वप्नािही 

तिला वाटले नव्हि.े  

"दवेा दवेा. कसल्या सांकटाि टाकलेस मला. " कपाळावर हाि मारि िी 

उद्गारली.  

परागच्या सगळ्या विानाचा उलगिा आिा होि होिा पर्ण प्रकरर्ण भलत्याच 

थराला गेलेल तदसिेय. पराग येिाच त्याला तवचारायला हव.े  
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पर्ण पराग काही त्यातदविी घरी आलाच नाही. त्याला ऑतफसािच कामासाठी 

बसावे लागर्णार होि.े सदुवैाने िेवढ्याि सॅली आतर्ण समीर आले आतर्ण प्राची इिर 

गोष्टीि आपले मन गुांिव ूिकली. पर्ण आिा सॅलीकिे पाहावेसदु्धा तिला वाटेना. 

अथााि तिच्यापेिा याि परागच जास्ि दोषी होिा याबद्दल तिला खात्ी होिी िरीही! 

.  

दसुऱ्या तदविी तिची जाण्याची वेळ झाली िरी परागचा पत्ता नव्हिा त्याचा 

फोनच आला "प्राची सॉरी, आज एकदम सांध्याकाळीच घरी येईन िलुा माहीि 

आहचे लीमन ब्रदसाची हालि. आिा आमच्या कां पनीने टेकओव्हर करायचा तवचार 

केलाय त्यामळेु आम्हा सगळ्याांनाच बसावे लागिेय. " 

 "ओके, मात् सांध्याकाळी लवकर ये िझु्यािी महत्वाचे बोलायचेय" आतर्ण 

असे साांगनू आपर्ण मोठी चकू केली ह े त्यातदविी सांध्याकाळी प्राची घरी आली 

िेव्हाां तिच्या लिाि आले कारर्ण िी घरी आली िेव्हाां पराग घरी होिा आतर्ण 

सभुाषचा तपांजरा ररकामा होिा.  

"ह ेकाय सभुाष कोठे आह?े " 

"मला काय माहीि मी िर आत्ताच आलो आतर्ण सभुाषचा तपांजरा ररकामा आह े

ह ेि ूसाांतगिल्यावरच मला कळिेय. िलुा माहीिच आह ेमला िो तकिी आवििो िे 

" पराग िाांिपर्णे उत्तरला.  

"पराग मला सगळे कळले आह े आतर्ण त्याचा राग ि ू त्या गरीब पाखरावर 

काढलास ह ेबरे नाही केलेस" 
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"मग माझा राग काय मी प्रदीपवर काढू? " परागने एकदम पतवत्ा बदलला.  

"त्याचा इथे काय सांबांध? "गोंधळून जाि प्राचीन ेतवचारले.  

"माांजर िोळे तमटून दधू पीि असले िरी जग काही झोपलेले नसि े प्राची, 

सगळ्या बायोजेनमध्ये िझु्या आतर्ण प्रदीपच्या सांबांधाांचा िांका तपटला जािोय आतर्ण 

िलुा माहीि नाही म्हर्णिेस कमाल आह.े " 

परागच्या सरुाि तनढाावलेपर्णा जार्णवि होिा.  

"अच्छा अच्छा, म्हर्णज ेत्यामळेु ि ूसॅलीिी सांबांध जोिलेस वाटिां, व्हरेी गिु 

पराग, मी िलुा ओळखण्यास फार उिीर केला. सभुाषला ि ूनाहीस ेकेलेस िरी सवा 

गोष्टी मला समजल्या आहिे. त्यासाठी परुाव्याची आवश्यकिा नाही. िेव्हा िहार्णा 

असिील िर त्याला माझ्या िाब्याि द.े आपल्या घराि त्याची लिुबिू नको असे 

िलुा वाटि असेल िर मी कां पनीला िसे साांगिे म्हर्णजे यापढेु िझुा त्याच्यािी सांबांध 

येर्णार नाही. आतर्ण सॅलीिीही सांबांध िलुा ठेवायचे असिील िर माझी काही हरकि 

नाही. त्यासाठी महत्वाच्या सांिोधनावर बोळा तफरव ू नकोस" इिका िाांिपर्णा 

आपर्ण कसा राख ूिकलो तिचे तिलाच समजि नव्हिे. पर्ण एक गोष्ट मात् तनतश्चि! 

समीरचे होमवका  आतर्ण प्रदीपचा प्रश्न या दोन्सहींचे उत्तर तिला तमळाले होि.े आिा 

परागचे तिच्या जीवनाि स्थान उरले नव्हि ेआतर्ण िे स्थान कोर्णाला द्यायचे यातवषयी 

तिचा तनर्णाय झाला होिा.  

(कल्पना परकीय) 
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९. सुंदर मी होर्णार! !  

  

िॉ. टेकवानीच्या "मतलान कॉस्मेतटक तक्लतनक "मध्ये नीिाबरोबर आपला नांबर 

येण्याची वाट पहार्णाऱ्या मेधाच्या िोक्याि तचांिेचे काहूर माजलेले होि.े अजनूही 

येथे थाांबावे की नको यातवषयी तिच्या मनाचा गोंधळ चालचू होिा. एक मन म्हर्णे 

"तवक्मच्या मनाि िझु्यातवषयी पनु्सहा प्रेम तनमाार्ण होईल असे करून आिाच िझुा 

सांसार सावरण्याची सांधी आह"े पर्ण दसुरीकिे आपर्ण त्याला न कळि ही गोष्ट 

करिोय ह े योग्य आह े का. तवक्मला खरच काय पातहज.े आपर्ण खरच त्याला 

आविेनासे झालो आहोि का, की हा आपला नसुिा सांियच आह ेआतर्ण त्यासाठी 

हा अघोरी मागा आपर्ण स्वीकारि आहोि की काय यातवषयी तिच्या मनाि िांका 

तनमाार्ण होि होिी.  

 िेजारील फ्ललॅटमध्ये रहार्णाऱ्या अगदी जवळच्या वाटर्णाऱ्या मैतत्र्णीच्या 

म्हर्णज ेनीिाच्याच सल्ल्यावरून तक्लतनकची पायरी चढण्याचे धािस मेधान ेकेले 

आतर्ण ििीही नीिा तिच्या लाांबच्या नात्यािीलही होिी. लग्न ठरल्यानांिर तिच्या 

घरी केळवर्णासाठी मेधा आतर्ण तवक्मला बोलावले होि े िेव्हा नीिान े तिच े

अतभनांदन िर केलेच होि ेपर्ण "चाांगलाच नवरा पटकावलास बरांका मेध ेि ू"असा 

अतभप्रायही तदला होिा. योगायोगाने आिा त्या पनु्सहा िेजारर्णीच झाल्या होत्या. 

त्यामळेु मेधाला िी फारच जवळची वाटे.  
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 नीिा अगदी जवळची वाटि असली िरी तिची एक गोष्ट मेधाला पसांि नव्हिी 

िी म्हर्णजे िी अगदी तबनधास्ि होिी. नीिाच्या मि ेमात् खरे िर िीच काळाच्या 

बरोबर होिी आतर्ण मेधा मात् काकूबाई म्हर्णिा येईल अश्या प्रकाराि मोिि होिी. 

त्यामळेु सांजय आतर्ण नीिा िसेच एकत् रहाि होिी. लग्न वगैरे लळालोंबा आम्हाला 

नको आह ेअसे दोघाांचेही मि. जमेल िोपयांि एकत् नाहीिर एकमेकापासनू फुटायला 

केव्हाांही मोकळे. सांजय म्हर्णे, नीिा आर्णखी कोर्णाला भेटिे त्याची मी दखल घेि 

नाही आतर्ण मी कोर्णाबरोबर तहांििो यावर नीिाची काही हरकि असर्णार नाही असा 

आमचा सगळा उघि उघि मामला. नीिाही त्याच्यािी परू्णा सहमि.  

 अश्या स्वभावामळेु नीिाकिे जेव्हाां मेधा आतर्ण तवक्म लग्न ठरल्यानांिर 

केळवर्णासाठी म्हर्णनू गेले होिे िेव्हाां नीिान म्हटलेल्या गाण्यावर खषू होऊन तवक्म 

थटे्टने जेव्हाां तिला म्हर्णाला, "नीिा मला वाटिे आपली जरा उिीराच गाठ पिली, 

मेधािी लग्न ठरलां नसिां िर िझु्या या गाण्यावर खषू होऊन मी िझु्यािीच लग्न केलां 

असिां. " " मग अजनु काय हरकि आह,े काय गां मेधा, िलुा काय, तवक्मपेिा 

चाांगला नवरा तमळेल की"असां नीिानां म्हटलां होिां िे मात् मेधाला काही आविलां 

नव्हिां" त्यामळेु नीिाला तिनां " ए उगीच फातजलपर्णा नको हां. ि ूलाख करिील 

त्याच्यािी लग्न मी काही त्याच्यावरचा हक्क सोिर्णार नाही बरांका. " असां 

फटकावलां होिां 

 आिामात् लग्नापवूी िर्णभरही आपल्याला दरू होऊ न दरे्णाऱ्या तवक्मचे 

आपल्यावरील प्रेम कमी होऊ लागले आह ेकी काय असा सांिय तिला येऊ लागला 
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होिा. या मतहन्सयाि िर त्याचे वागर्णे फारच तवतचत् होऊ लागले आह ेअसे तिला 

वाटू लागले होि.े  

 दहा पांधरा तदवसापवूीचाच िो प्रसांग. त्याला कुठलीिी फाइल सापिि नव्हिी 

िर त्याने उच्च स्वराि हाक मारली होिी "मेधा, माझी िी काल ऑतफसमधनू 

आर्णलेली फाइल कुठां गेली? " त्याच्या सरुािनू असा भास होि होिा की जर्ण ुफाइल 

मेधानेच गहाळ केली. नाहीिर पवूीचाच तवक्म असिा िर "सॉरी मेधा, िलुा त्ास 

दिेोय पर्ण अगां, माझी कालच आर्णलेली फाइलच सापिि नाही, प्लीज िोधनू 

दिेील का. मला माहीि आह ेि ूनक्की िोधर्णार" असां म्हर्णर्णार आतर्ण तवक्मचा 

हा वेंधळा स्वभाव माहीि असल्याने मेधाही त्यावर"िर काय त्यासाठीच 

राजेसाहबेाांनी या दासीिी लग्न केलेय ना " म्हर्णर्णार िर तवक्मही "ए उगीच काय, 

दासी दासी लावलय, खर िर ि ू रार्णी आतर्ण दास हो मी िझुा" अिी गाण्याची 

लकेरच घेर्णार. "बर बर घ्या दासोपांि ही िमुची फाइल" मेधाला लगेचच िी फाइल 

सापिल्यावर िी त्याच्या हािाि दिे म्हर्णर्णार आतर्ण त्याच हािान े तिला जवळ 

ओढून तवक्म तिचा हलकासा मकुा घेर्णार.  

 पर्ण ह ेसगळे तचत्च जर्ण ुपालटले होि.े कारर्ण िी िाबििोब लगबगीन ेयेऊन 

त्याची फाइल िोध ूलागली आतर्ण नेहमीप्रमार्णेच तिला िी लगेच सापिली म्हर्णनू 

त्याच्या हािाि दिे "ही काय इथेच िर आह"े असे तिने म्हटल्यावर तिला साधे 

"थॅन्सक्स" िर म्हर्णायचे रातहलेच उलट, ""बर बर, आर्ण इकिे, उगीच मला तखजव ू

नकोस " असे उद्गार त्याने काढले. िरी त्याला चचुकारण्याचा प्रयत्न करीि िी 

म्हर्णाली, ’ तवकी, िझुे बी. पी. एकदा िपासनू घेिले पातहज.े िझुी तचितचि हल्ली 
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फारच वाढि चालली आह"ेत्यामळेु िाांि न होिा उलट आर्णखीनच उसळून िो 

म्हर्णाला, "बर बर, आह े माहीि, मोठी मानसोपचार िज्ञ आहसे िे " मेधाने 

मानसिाि घेऊन एम. ए. केले होि ेत्यावर हा टोमर्णा होिा. "इिकां  जर असेल " िो 

पढुां म्हर्णाला, "िर माझ्या मानतसक अवस्थेची थोिीफार कल्पना यायला हवी होिी 

िलुा"म्हर्णनू िो फर्णकाऱ्याने तनघनू गेला.  

 लग्न होऊन पाचच वष ेझाली आतर्ण तिच्यावाचनू िर्णभर चैन पिि नाही असे 

म्हर्णर्णाऱ्या तवक्मला असे ह ेकाय झाले हचे मेधाला कळेनास ेझाले. लग्नानांिर दोन 

वष ेमलू होऊ द्यायचे नाही, मेधाने नोकरी करायची नाही आतर्ण दोन वषे नसुिे एांजॉय 

करायचे हा तनर्णाय तवक्मचाच आतर्ण त्याच्या प्रेमाि पार बिूुन गेलेल्या मेधालाही 

त्याि फारसे काही जगावेगळे आह ेअसे वाटले नाही. तवक्मला गलेलठ्ठ पगार होिा 

आतर्ण घरची वतिलातजाि तमळकि िो एकुलिा एक असल्यामळेु त्यालाच तमळर्णार 

होिी. त्यामळेु " रार्णी आिा ि ूनसुिा आराम करायचास उगीच नोकरीचा फास नाही 

लावनू घ्यायचा "असे त्यान ेम्हर्णिाच लग्नापवूी चाांगली असलेली नोकरीही तिने 

सोिली.  

 पतहल ेदोन वषे योजनापवूाक मलू होऊ न तदल्यावर नांिर तिला दोनदा तदवस 

गेले आतर्ण ददुवैाने दोन्सही वेळ तिचा गभापाि झाला. त्याचा पररर्णाम तिच्याच मनावर 

अतधक झाला होिा. तवक्मनेच "अगां होईल पनु्सहा, काळजी करायचां कारर्ण नाही " 

अिी तिची समजिू घािली होिी आतर्ण त्याांनी िॉक्टराांचा सल्लाही घेिला होिा. 

िॉक्टराांनीही योग्य काळजी घेिल्यास पनु्सहा अपत्यप्राप्ती होईल असा तदलासा तदला 

होिा. त्यामळेु त्या कारर्णामळेु तवक्म तचितचि करि असेल असेही नव्हि.े मग असे 
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काय झाले आह े की तवक्म आपल्यािी असे वागिो मेधाला प्रश्न पिि होिा. 

कदातचि कामाचा िार्ण वाढला असेल आतर्ण हा त्याचा िात्परुिा पररर्णाम असेल 

अिी मनाची समजिू तिन ेकरून घेिली.  

 तवक्म गेल्यावर थोि्याच वेळानांिर सहज म्हर्णनू तिच्याकिे बसायला 

आलेल्या नीिान ेएकदम तिला, "सॉरी मेधा, तवचारू की नको असे वाटिे, उगीच 

िमुच्या खाजगी बाबीि नाक खपुसिे अस ेिलुा वाटेल, पर्ण आज िमुच्या दोघाांचा 

काही वाद िर झाला नाही? "असे तवचारल्यावर 

" छे छे असे िलुा का वाटिे? " असां सावरून घेण्याचा प्रयत्न करि मेधा 

म्हर्णाली. िक्यिो हा तवषय नीिा अगदी जवळची असली िरी तिच्यापयांि जाऊ 

नय े असे तिला वाटि होिे, लग्न केले नसल्यामळेु लग्न केलेल्या जोिप्याांच्या 

भानगिीि नीिाला मात् नको िेवढा इांटरेस्ट होिा.  

"िलुा साांगायचे नसेल िर राहू द े, पर्ण सांजय आतर्ण तवक्म दोघे एकाच गािीने 

ऑतफसला जािाि ना, त्यामळेु त्या दोघाांचे काही बोलर्णे झाले िर मला 

साांतगिल्यातिवाय सांजयला रहावि नाही "  

"िलुा राग येईल मेधा, पर्ण िझु्या नवऱ्याचे बाहरे िर काही प्रकरर्ण चाल ूनाही 

ना? " नीिान ेउगीचच पिुी सोिली.  

"छे िे िक्यच नाही मला तवक्मतवषयी परू्णा खात्ी आह.े तिची िांका झटकून 

टाकि मेधा उद्गारली.  
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" ि ूकाही साांग ूनकोस मेधा, या परुुषाांतवषयी. त्याांच्या ऑतफसमध्ये भेटली 

असेल कुर्णीिरी नटमोगरी की पाघळली त्याांची स्वारी. म्हर्णनू आपर्णच काळजी 

घ्यायला हवी. तविेषि: आपली तफगर, त्वचेच सौंदया तटकवनू ठेवायला हव. अगां 

परुुषाची वतृ्ती असिे भ्रमरासारखी, जरा चाांगला रांग तदसला, वास आला की चालला 

दसुऱ्या फुलािला मध चाखायला!  

 नीिाचे उद्गार मेधाने त्यावेळी मनावर घेिले नाहीि, िरी त्याचा थोिा िरी 

पररर्णाम झाल्यावाचनू रातहला नाही. तवक्मचे अलीकिील वागर्ण े िपासनू 

पातहल्यास त्याि िथ्य असावे असे तिला वाटू लागले. लग्नानांिर तवक्म अगदी 

नाइलाज म्हर्णनूच ऑतफसमध्य े जायचा व वेळेपवूीच घरी यायचा. आल्यावर 

अगोदर तिला तमठीि घेऊन तदवसभराच्या तवरहाची परेुपरू वसलुी करून 

घेिल्यातिवाय िो तिला सोििच नस.े आिा लग्नानांिर पाच वषाांनीही त्याचा िोच 

आवेग रहार्ण ेिक्य नाही ह ेतिलाही समजि होि.े आिा तिला िरी पवूीसारख ेत्याने 

आपल्याला तमठीि घ्यावे व कुसकरून टाकावे असे कोठे वाटि होि ेिरी नजरेिनूही 

जे प्रेम व्यक्त व्हायला हव,े आपलुकी तदसायला हवी ििी त्याच्या नजरेि नसि ेअसा 

तिचा िका  होिा उलट त्या प्रेमाची जागा तिरस्कारानेच घेिली आह ेकी काय असे 

तिला जे भासि होि,े नीिाच्या उद्गारािनू त्यावर जर्ण ुतिक्कामोिाब झाले.  

 नीिा तनघनू गेली आतर्ण स्नानासाठी मेधा बाथरूममध्य े तिरली व गरम 

पाण्याचे िषुार अांगावर घेिल्यावर एकदम तिला उत्सातहि झाल्यासारख े वाटले. 

सगुांधी साबर्ण व िाांप ूच्या मदानाने तिच्या वतृ्ती उल्हतसि झाल्या व िी गार्ण ेपर्ण 

गरु्णगरु्ण ूलागली आतर्ण अचानक िी भानावर आली कारर्ण आपर्ण गार्ण ेगरु्णगरु्णि 
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आहोि िे गार्णे "कति िजु समजाउ साांग " आपल्या मनोवतृ्तीचेच द्योिक आह ेअसे 

तिला वाटले. तवक्मला कसे बर मनवावे याचाच तवचार िी करू लागली.  

 स्नानानांिर अांग कोरिे केल्यावर स्नानगहृािील आरिामध्ये सहज तिने 

दृतष्टिेप टाकला. इिर वेळी जी गोष्ट तिला जार्णवली नसिी िी आज अचानक 

जार्णवली आतर्ण िी एकदम चमकलीच. , कारर्ण लग्नापवूी चवळीच्या िेंगेसारखी 

तिितििीि होिी िी. तिच्या याच अांगयष्टीवर तवक्म तफदा झाला होिा. पवूीच्या 

कमनीय बाांध्यािील वलये कोठल्या कोठे लपु्त झाली होिी. आतर्ण आज त्याच जागी 

अनावश्यक तठकार्णी चरबीचे थर जमा झालेली आकृिी पाहून आरश्यािील व्यक्ती 

आपर्णच आहोि यावरच तिचा तवश्वास बसेना. तवक्मच्या बाहुपािाि आिा िी 

सामावहूी िकि नसावी आतर्ण त्यामळेुच तिला जवळ घेण्याची इच्छाही त्याला होि 

नसावी.  

 नीिाच्या बिबिीिील एक तवचार तकि्यासारखा तिच्या िोक्याि वळवळू 

लागला या पाच वषााि दोनदा झालेल्या गभापािाांमळेु िी स्वि:ला फारच जप ूलागली 

व त्याि तवक्मचा लािान े भरपरू खाण्याचा आग्रह. त्याच्या मि े िब्येि चाांगली 

रातहली िरच तिला पनु्सहा मलू व्हायला अिचर्ण होर्णार नाही पर्ण िी इिकी चाांगली 

झालेली पाहून िी आनांतदि होण्या ऐवजी तिला त्याची लाजच वाटु लागली. 

आरश्यािले आपलेच प्रतितबांब तिलाच पाहवेना. झटकन बाहरे येऊन अांगावर कपिे 

चढवि त्या दृश्याचा पररर्णाम पसुनू टाकण्याचा तिन प्रयत्न केला.  

 आपला लग्नापवूीचा आतर्ण लग्नानांिरचा तदनक्म याची िलुनाही नकळि 

तिच्या मनाि सरुू झाली. लग्नापवूी घरािली तकिी कामे तिलाच करावी लागायची. 
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कॉलेजाि जार्णे येर्ण ेआर्णखी अनेक उपक्माि भाग घेर्णे या सवा गोष्टीि िी अगदी 

बिूुन गेलेली असायची. लग्नानांिर सांगीिाचे कायाक्म, नाटके पहार्णे इ. गोष्टी जरी 

चालचू रातहल्या िरी घरािील कामे जवळ जवळ करिच नाही अिी पररतस्थिी 

कारर्ण बऱ्याच गोष्टीसाठी नोकर असल्याने काम करण्याची आवश्यकिाच रातहली 

नाही. लग्नानांिरची काही वष े तवक्मभोविी रुां जी घालण्याि तनघनू गेली, त्यामळेु 

तिच ेबाहरेील जग अगदी मयाातदि होऊन गेले. मैतत्र्णींचीही लग्न ेहोऊन त्या दरू 

तनघनू गेल्या. त्यामळेु खार्णे, झोपर्णे, टी. व्ही. पहार्णे, िॉतपांग अश्या सखुासीन 

आयषु्याची सांवय लागण्याचाच हा पररर्णाम ह ेनीिान ेतिच्या तनदिानास आर्णल्यावर 

तिला जार्णवले.  

. पर्ण सांध्याकाळी तवक्म कसा काय पर्ण लवकर घरी आला आतर्ण त्याचा 

मिूही चाांगला होिा. बऱ्याच तदवसाांनी घरी येिाच तिला जवळ घेऊन त्याने तिचे 

दीघा चुांबन घेिल.े िेव्हाां तिला खपूच सखुावल्यासारखे वाटले. आतर्ण बऱ्याच 

तदवसानांिर तवक्मन े इिके प्रेमाने जवळ घेिल्याच्या आनांदाने तिच्या िोळ्याि 

पार्णीच िरळले. त्याबरोबर चमकून जाऊन त्यान े तिला तमठीिनू दरू करि आतर्ण 

हनवुटीवर कुरवाळि म्हटले, "ए वेिे असां काय झाल िोळ्यािनू पार्णी काढायला? 

’ त्याबरोबर िी त्याला आर्णखीनच तबलगली आतर्ण "काही नाही असां ि ूजवळ 

घेिलेस ना तकिी बरे वाटले. "असां त्याच्या कानाि कुजबजुली. त्याचबरोबर तिला 

वाटलां तवक्मलाही काहीिरी अिचर्णी असर्णार नाहीिर िो असा वागर्णार नाही. 

आतर्ण काही गैरसमज असिील िर दरू होण्याच्या इच्छेन ेिी पढेु म्हर्णाली, "तवक्म 
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खरच काही प्रॉब्लेम आह ेका िलुा सिावर्णारा? मला साांग मीही काही मदि िक्य 

असेल िर करीन" 

पर्ण यावर तवक्म गप्पच रातहला. जर्ण ुकाय साांगावे याचाच तवचार करि होिा. 

नांिर एकदम म्हर्णाला,  

" हल्ली िी भवानी िझु्याकिे फारच यायला लागलीय? " अचानक त्याने 

तवषय बदलल्यामळेु मेधा गोंधळून गेली आतर्ण म्हर्णाली,  

"भवानी कोर्ण भवानी? " "अग एवढेही कसे कळि नाही िी भवानी म्हर्णजे 

िझुी िेजारीर्ण" 

"मग भवानी काय म्हर्णिोस. तबचारी, मला करमि नाही िर माझ्यािी गप्पा 

मारि मला तकिी चाांगली कां पनी दिे"े 

" उगीच तिच्या जाळ्याि सापिू नको बरका, गोि गोि बोलि केव्हाां िलुा चाट 

मारेल कळर्णार नाही. " 

"काय म्हर्णिोस ि?ू "आश्चयााने मेधाने तवचारले, "आतर्ण मला साांग, 

तिच्यातवषयी इिके साांगायला िझुी आतर्ण तिची केव्हाांपासनू इिकी दोस्िी झाली? 

अगदी दररोज िझुी आतर्ण तिची गाठ पिि असल्यासारखा बोलिो आहसे. " 

"ि ूम्हर्णजे अगदीच भोळी गां भोळी मेधा, लग्नापवूीच आपल्या केळवर्णाच्या 

तदविी तिनां माझी किी तफरकी घेिली ह ेआठविेना िलुा? िझु्याजागी मी असिो 

िर पनु्सहा नसिो बवुा गेलो तिच्यािी बोलायला. " 
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"असां का, नीिा िझुी मग अगोदर गाठ पिली असिी िर बरां झालां असिां असां 

तिला कोर्ण म्हर्णालां? मला िर वाटि अजनू िझुाच तिच्यावर िोळा आह.े "मेधानां 

त्यालाच उलट सनुावलां आतर्ण त्याला गप्प बसावां लागलां 

" अग आम्ही मॅनेजमेंटची मार्णसां, मार्णसाची पारख झटकन करिो, िलुा नाही 

का पहािािर्णी ओळखलां आतर्ण लगेच लग्नाची मागर्णी घािली? " 

तवक्म आज चाांगलाच मिूमध्ये तदसि होिा.  

"िे जाऊ द,े माझ्यािी िी अगदी सरळ वागि ेआतर्ण मला योग्य सल्लाही दिे.े" 

" आतर्ण तिचा सल्ला िलुा अगदी योग्य वाटिो का? कमाल आह ेिझुी. " 

"बरां जाऊ द,े मला एक साांग चहा घेर्णार का? की काही खायला करू? " 

"अरेच्चा आज फारच खषुीि तदसिेय स्वारी, " 

"तवकी, अरे ि ूअसाच वागलास िर मी खषूच असर्णार, गेले दोन िीन तदवस 

अगदीच तचि तचि करि होिास ना, बर मग साांग, चहा करूकी नको? " 

" खरिर आिा इिकां  काही गोि िोंि झाले आह ेकी चहा गोि लागेल की नाही 

िांकाच आह े" िोळे तमचकावीि तवक्म बोलला.  

"ए चावटपर्णा परेु, मी जािेच किी चहा करायला. "म्हर्णनू िी खषुीिच आि 

पळाली.  

दसुऱ्या तदविी नीिा आल्यावर तिला तकिी आतर्ण काय साांगाव असां मेधाला 

होऊन गेलां पर्ण िरी तवक्मने तदलेला इिारा पाळायचा असे तिने ठरवले आतर्ण 



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

124 
 

तनदान त्या तवषयातवषयी िरी काही बोलायचे नाहीअसा तिने तवचार केला, पर्ण 

नीिानच एकदम तवषय काढला,  

"अग मेधा, िी पल्ल ुआठविे का ग िलुा? " 

’हो, िीच ना िी, मोठे मोठे िोळे असलेली, गोरी गोबरी आतर्ण िेलाटी? " मेधा 

म्हर्णाली,  

"िेलाटी माय फुट, आिा िी चाांगली गोलमटोल झालीय, " 

"बर मग, तिचां काय? " 

"तिच काय काय म्हर्णनू तवचारिीस, सोिलां की, तिला तिच्या नवऱ्यानां " 

" असां अचानक सोिायला काय झालेय तिच्या नवऱ्याला? " 

" काही नाही, दसुरी कोर्णीिरी गळ्याि पिली म्हर्ण.े " 

"कमालच आह ेबाई या परुुषाांची त्याांना काय दसुरा उद्योगच नसिो की काय? 

" मेधा एकदम सावरून उद्गारली.  

"अगां हीच िर मजा आह,े परुुषाांना काय एका वेळी तकिीही पोरी तहांिवायला 

जमिां आतर्ण िेही आपली काम अगदी व्यवतस्थि पार पािून आपर्णच आपल्या 

वेि्यासारख्या एकाच परुुषाला धरून बसिो. " 

"िलुा काय म्हर्णायचेय नीिा, म्हर्णज े आपर्ण करिो िे चकू आतर्ण िे परुुष 

वागिाि िे बरोबर? " 

"चकू काय आतर्ण बरोबर काय ह ेमी नाही ठरवर्णार, मी फक्त िलुा जगाि काय 

चालले आह ेिे साांगिेय. म्हर्णनूच त्या लग्नाच्या फां दाि मी पिले नाही, नाही पटलां 
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सांजयिी आतर्ण आविला जर दसुरा कोर्णी, िर चालले मी त्याचा हाि धरून. त्यावर 

िलुा काय करायचे िे मात् ि ूठरव. " 

"म्हर्णज ेम्हर्णायचे िरी आह ेकाय िलुा? मला काही हा प्रश्नच नाही. तवक्म 

माझ्यावर अगदी भरभरून प्रेम करिो आतर्ण माझ्यातिवाय िो कुर्णाचाच तवचार 

करर्ण ेिक्यच नाही" 

"असां िलुा आज वाटिांय आतर्ण िसे असेल िर फारच छान. पर्ण मला िरी एक 

गोष्ट िलुा साांगावीिी वाटिे िी म्हर्णजे आपल्या मदााला आपर्णच आपल्या 

जाळ्याि बाांधनू ठेवलां पातहजे. म्हर्णजे आपल्या आकषार्णाच्या जाळ्याि, िे थोिां 

सैल झाले की सटुलीच ही मासळी आपल्या िाविीिनू. " 

"मग मी काय करावां असां िझुां मि आह?े "िेवटी नाइलाजान ेमेधान ेनीिाला 

तवचारलेच.  

"अगां िी जोली की फोली माहीि आह ेना? " 

"हां अांजेतलना जोली िीच ना, आिा तिचां काय? " 

"अगां तिच्या जीन्ससमध्य े ब्रेस्ट कॅन्ससरची बीज े आहिे म्हर्णनु सरळ तिनां 

िितक्या करून दोन्सही ब्रेस्ट काढूनच टाकले म्हर्णज ेत्या कॅन्ससरचा प्रादभुााव व्हायला 

नको" 

"बर मग त्याच इथां काय? "वैिागनू मेधानां तवचारलां 
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"अगां एवढही कसां कळि नाही? आिा िझु्यावरही िी पाळी यायला नको 

म्हर्णज े कॅन्ससरची नाही पर्ण त्याहूनही भयानक म्हर्णजे िझु्या या गोलमटोल, 

थलुथलुीिपर्णाने नवरा गमावण्याची, असे आपले मला वाटिे. " 

"मग जोलीसारखी कुठली िितिया करू मी माझां लग्न वाचावां म्हर्णनू? 

त्ाग्यान ेमेधाने तवचारले.  

"अगां, आिा अगदी सोपी िितक्या आह े त्यासाठी, तिला लायपोसक्िन 

म्हर्णिाि. " 

"ह ेबघ मला माझा तवक्म इिक्या दबुळ्या तवचारसरर्णीचा आह ेअसे वाटि 

नाही लग्नासारख्या पतवत् बांधन स्वीकारिानाच "नातिचरातम, नातिचरातम" अिी 

िपथ घेिलीय आम्ही आतर्ण तजवाि जीव असेपयांि पाळायचेही वचन एकमेकास 

तदले आह.े अथााि िलुा ह ेसाांगण्याि काय अथा आह ेम्हर्णा---- " एकदम आपर्ण 

भलिेच बोलनू गेल्याचे लिाि आल्यामळेु तिन ेजीभ चावली आतर्ण "सॉरी, मला 

िसे म्हर्णायचे नव्हि.े "म्हर्णनू स्वि:स तिने सावरल.े  

 "नेव्हर माइांि, आय अांिरस्टॅ ांि" तिच े बोलर्णे फारसे मनावर न घेिा नीिा 

म्हर्णाली " बर राहू द,े िझु्या भल्यासाठीच साांगिेय पर्ण नको असेल िर नको ऐकूस 

पर्ण जर िसे वाटले िर मला साांग िॉ. टेकवानी माझ्या चाांगल्याच पररचयाचा आह.े 

त्यानेच िर माझ्या ब्रेस्टचा आकार अगदी िोळे झाकले िरी सांजयच्या िोळ्याि 

भरेल असा करून तदलाय. बर ठीक आह,े मला वाटले िे िलुा साांतगिले यावर मजी 

िझुी " म्हर्णनू नीिा तनघनू गेली. तिला पाठमोरी पहािाना तिच्या उरोजाप्रमार्णेच 
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तिच्या तनिांबाचीही गोलाई टेकवानीनां बदलली असावी असे मेधाला उगीचच वाटून 

गेल.े  

 तवक्मच्या आपल्यावरील प्रेमाची ग्वाही मेधान ेनीिाला जरी तकिीही तनिनू 

बजावनू तदली असली िरी तिच्या म्हर्णण्याि िथ्य आह े ह े तिलाही पटि होिे. 

तवक्मलाच तवचारावे का असे तिला वाटले पर्ण िो याला अगदी सपिेल नकार 

दईेल याची तिला खात्ी होिी. िसे त्याला तवचारर्ण ेम्हर्णजे त्याच्या प्रेमाची प्रिारर्णा 

होिी. त्यापेिा एकदा टेकवानीकिे जाऊन यावे आतर्ण मग त्याला तवचाराव ेअस े

तिला वाटले नाहीिरी िितक्या करायच्यापवूी त्याला साांगावेच लागर्णार.  

 दसुऱ्याच तदविी तवक्म कामावर गेल्यावर िी नीिाच्या फ्ललॅटवर आली. 

आिापयांि नेहमी नीिाच तिच्याकिे येि असे त्यामळेु तिच्याकिे जाण्याची तिला 

जरुरीच पिि नस.े तिने बेल वाजवली िरी बराच वेळ नीिाच्या फ्ललॅटचे दार बांदच 

होि.े तिन ेदोन त्तीनदा बेल वाजवली िेव्हाां बऱ्यच वेळान ेनीिान ेदार उघिले. िेही 

अगदी नकुिीच झोपेिनू उठल्यासारख्या अविाराि.  

"काय ह ेनीिा, तकिी बेल वाजवायच्या मी? मला वाटल कुठ बाहरेच गेलीस 

की काय. " 

"सॉरी मेधा, सांजय गेल्यावर जरा झोप काढायची सांवय आह े मला, कारर्ण 

त्याचा िबा ियार करण्यासाठी लवकर उठावे लागि ेना, अग पर्ण अिी उभी का? 

बस ना " तिला बसण्याचा आग्रह करि नीिा म्हर्णाली. मेधाने आजबूाजलूा पातहले 

आतर्ण त्या एवढ्या मोठ्या हॉलमध्ये तिला बसायला योग्य जागाच तदसेना तजकिे 
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पहावे तिकिे कपि्याांचे बोळे, कचरा, कागदाांचे ढीग. त्यामळेु बसायचे कोठे याचाच 

तवचार करि मेधा उभीच रातहली. तिच्या फ्ललॅटच्या िलुनेि हा फ्ललॅटही अगदीच छोटा 

होिा आतर्ण अगदी आवश्यक िेवढेच फतनाचर तदसि होि.े  

"अगां थाांब, िलुा बसायच कुठां हा पेच पिला असेल आपर्ण आिच 

बेिरूममध्येच बस.ू "म्हर्णनू त्या दोघी आिच गेल्या.  

" हां मग आज माझी किी काय आठवर्ण झाली बाईसाहबेाांना "नीिा म्हर्णाली 

"िसां काही नाही आपली दररोज गाठ पििेच की, िेव्हाां म्हटल आज आपर्णच 

जावां" 

"वा वा, भाग्यच माझां, बरां िे जाऊद ेकाय घेर्णार , सरबि की कोला की आर्णखी 

दसुरे काही? "हािाची मठू करि ओठाकिे नेि तड्रांकचा अतभनय करि नीिानां 

तवचारलां 

"छे, छे उगीच काय, िलुा माहीि आह ेना, िसलां मला काही चालि नाही. 

साध पार्णी द ेनाहीिर काही करायचांच असेल िर तलांब ूसरबि द,े " घाईघाईनां मेधा 

म्हर्णाली   

"भारीच बाई सोवळी ि.ू आिा ह ेकाय तलांब ूसरबि तपण्याचे तदवस आहिे?”  

"हां उगीच आगाउपर्णा नको बरांका नीिा, " 

"बर बाई रातहलां, तलांब ूसरबि िर तलांब ूसरबि. पर्ण मी दसुरां काही घेिलां िर 

चालेल ना? " 

"िलुा कोर्ण अिवर्णार बाई? " 
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" आतर्ण अिवलां िर मी थोिीच ऐकायला बसलेय " िीज उघिुन एका हािाि 

सरबिाची व दसुऱ्या हािाि तबअरची बाटली काढि नीिा म्हर्णाली. नांिर एका 

ग्लासाि सरबि व दसुऱ्याि तबअर ओिनू सरबिाचा ग्लास मेधाच्या हािाि दिे िी 

म्हर्णाली,  

"हां आिा बोल" 

" प्रथमच I am very sorry नीिा, काल िलुा जे बोलले त्याबद्दल, लग्न न 

करण्याचा तनर्णाय िमु्ही दोघाांनी तवचारपवूाक घेिलाय त्याि मला नाक खपुसायचां 

कारर्ण नव्हिां. पर्ण मला दसुरांच साांगायचय, िे म्हर्णज ेि ूकाल ज े म्हर्णि होिीस 

आपल्या िरीराया सिुौलपर्णाबद्दल, आिा वाटू लागलेय की िझु्या बोलण्याि िथ्य 

आह.े "मेधान ेसरुवाि केली.  

"दट्ॅस लाइक अ गिु गला. मला माहीि होि, की िझु्यासारखी िहार्णी मलुगी 

कधीिरी योग्य तवचार करेलच म्हर्णनू, बर मग आिा बोल पढेु काय करायच ेठरवले 

आहसे? " नीिा एकदम उत्तेतजि होऊन म्हर्णाली.  

"ि ू िे टेकवानींच साांतगिल िसे खरेच होईल का, माझ्या अांगावरील चरबी 

खरच काढू िकिील िे. ? "चाचरिच मेधा म्हर्णाली.  

"अग माझ्यावर तवश्वास नाही का? माझा स्वि:चा अनभुव िर आहचे, पर्ण 

मला खात्ी आह ेकी िे िझुा असा कायापालट करिील की तवक्म िलुा सोिून 

कामावरही जायला नको म्हर्णेल. " 

" िसां काही नको व्हायला बरांका "मेधा घाईघाईन ेम्हर्णाली 
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"अगां िे मी आपलां असांच म्हटलां िे अगदी िब्दि: घेऊ नकोस, असां कधी 

झालांय का? बर िे जाऊद ेकेव्हाां जायचेय आपर्ण टेकवानींकिे म्हर्णजे ििी त्याांची 

अपोइांटमेंट घ्यायला बरे " 

" पर्ण मला अगोदर तवक्मला तवचारायला हव"े गळुमळुीिपर्णे मेधा म्हर्णाली 

"अग टेकवानीकि जायचां म्हर्णजे लगेच लायपोसक्िन करायच ेअसे वाटले 

की काय िलुा? िी फार पढुची गोष्ट आह.े उद्या परवा टेकवानीकि जायला तवक्मला 

किला तवचारायला हव?े नांिर प्रत्यि लायपो करण्यापवूी तवचार हव ेिर. आिा मी 

अपॉइांटमेंट िर घेऊन ठेविे आतर्ण सध्या तवक्मपासनू ह ेगतुपिच राहूद ेत्याला एकदम 

चतकि कर हवे िर. " म्हर्णनु नीिान ेलगेचच िॉ. ना फोन लावला. थोि्यावेळािच 

फोनवर बोलनू नीिा म्हर्णाली,  

"य ू आर लकी मेधा, उद्याचीच अपॉइांटमेंट तमळाली आह,े नाहीिर बऱ्याच 

वेळा पांध्रा पांध्रा तदवस लोकाांना वाट पहाि बसावां लागिां. उद्या सकाळी सािॅदहाला 

तनघ ू अपॉइांटमेंट अकराची आह.े टॅक्सीनच जाऊ म्हर्णजे गािी घरी ठेवायला 

तवक्मला साांगायला नको. " 

 आतर्ण पावर्णे अकरा वाजिा त्या दोघी टेकवानींच्या तक्लतनकमध्ये होत्या. पर्ण 

अजनूही आपर्ण येथे आलो आतर्ण िेही तवक्मला कळू न दिेा ह ेबरोबर केले की 

नाही यातवषयी मेधाच्या मनािील गोंधळ सांपि नव्हिा. लग्नानांिर आजपयांि तिन े

कोठलाच तनर्णाय तवक्मचा सल्ला घेिल्यातिवाय घेण्याचा तवचारही केला नव्हिा. 

खरेिर तिन ेएकादी गोष्ट त्याला न तवचारिा केली िर त्याची हरकि होिी अिािला 
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भाग नव्हिा. उलट तिने स्वि: बाहरे जावे, तफरावे, स्वि:चे मनोरांजन करून घ्यावे 

असा कधीकधी िो आग्रहही धरी कारर्ण कामाच्या व्यापामळेु. आपल्याला 

तिच्याकिे लि दिेा येि नाही असे त्याला वाटे. पर्ण तिलाच िे नकोस े वाटे. 

आपल्याच तवचाराि िी गुांगनू गेली असिाना,  

"तमसेस मेधा पांतिि " असा आवाज तिच्या कानावर आला आतर्ण िेवढ्याि 

नीिानेच "अग, मेधा िलुाच बोलावि आहिे बघ" असे म्हटल्यावर िी भानावर 

आली "चल चल " म्हर्णि नीिान ेतिला जवळ जवळ ओढिच आि नेल.े  

 

िॉ. टेकवानींना पाहून तिला खपूच बरे वाटल.े त्याांचा गोरापान चेहरा, उांचीपरुी 

िरीरयष्टी, रुबाबदार व्यतक्तमत्व व त्यास िोभेसे अांगावरील भारी कपिे याांमळेु 

तिच्यावर त्याांची मोठीच छाप पिली.  

"गिु मॉतनांग मॅम, म्हर्णि त्यानी तिला समोरच्या गबुगबुीि कुिनच्या खचुीवर 

बसण्याची तवनांिी केली.  

" and how do you do नीिाजी? "नीिाकिे वळून त्यानी तवचारले.  

" Oh, thanks, I am fine doctor, " म्हर्णनु तिनेही त्याांच्या अतभवादनाचा 

स्वीकार केला आतर्ण िीच पढेु म्हर्णाली 

"िॉक्टर, ही मेधा, माझी नेबर आतर्ण क्लोज िें ि " नीिान ेमेधाची ओळख 

करून तदली.  

"ओ. के. बोला तमसेस पांतिि, आपला काय प्रॉब्लेम आह?े " 
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" िॉक्टर, अलीकिे माझी जािी खपूच वाढि चालली आह"े 

" आपल्याकिे जी गोष्ट असिे िीच आपल्याला नको असिे नाहीका? ’ िॉक्टर 

हसि हसि म्हर्णाल,े  

" आिा बघा की, माझ्या बायकोला मात् िी तकितकिीि आह ेयाचे वाईट 

वाटिे, " 

" िसे नाही िॉक्टर, कोठलीही गोष्ट योग्य प्रमार्णाि असेल िर चाांगली वाटिे.” 

"य ुआर राइट, मेधाजी, मी आपले थटे्टि म्हटले. िमुचा मदु्दा अगदी बरोबर! 

आतर्ण अहो, आम्ही त्यासाठीच येथे बसलो आहोि ना, िमु्हाला जर असां वाटलां 

नाही िर आमच्याकिे कोर्ण येर्णार? बर आिा प्रथम आपर्ण पलीकिे या म्हर्णजे 

योग्य त्या िपासण्या करिा येिील. " 

 िपासर्णी किाि िीन लेिी िॉक्टसा वेगवेगळ्या केतबन्ससमध्ये होत्या व िेथे 

मेधाच्या िरीराच्या वेगवेगळ्या चाचण्या घेण्याि आल्या. त्याि अगदी बी. पी. 

ब्लि या नेहमीच्या गोष्टी िर पातहल्या गेल्याच तिवाय त्याव्यतिररक्त िेथील लेिी 

िॉक्टरन े तिच्या िरीराची मोजमापे अनेक तठकार्णी घेिली व त्या सवाांची तवस्ििृ 

नोंद आपल्या लॅपटॉपवर केली. िेथील अद्यावि कॅमेऱ्याचा वापर करून तिच्या 

िरीराया तनरतनराळ्या भागाांची छायातचत्ेही घेण्याि आली.  

 मेधा कपिे घालनू बाहरे आली िेव्हाां िॉक्टर सांगर्णकािनू आलेले फोटो व 

नोंदी पहािच बसले होि.े िी बाहरे येिाच तिच्याक्िे पहाि िे म्हर्णाले, "तमसेस 

पांतिि, खरे िर काही औषधे व इांजेक्िन्सस दऊेन आपल्या िरीराचा आकार सयुोग्य 
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होईल असे मला वाटिे व काही व्यायाम प्रकारही मी सचुविो. त्यानांिरही िमुचे 

समाधान झाले नाही, िर लायपोसक्िनचा उपाय आहचे. त्यामळेु मात् अगदी योग्य 

त्याच तठकार्णी योग्य प्रमार्णाि आपल्या िरीरािील चरबी राहील यातवषयी मला 

खात्ी आह.े  

 िॉ. टेकवानींची गलेलठ्ठ फी दऊेन बाहरे पििानाच आपले अांग हलके 

झाल्यासारखे मेधाला वाटू लागले.  

"बघ, मतहन्सयाभरािच ि ूअगदी चवळीची िेंग तदसायला लागिील. "नीिाने 

बाहरे पििाच आपली टकळी सरुू केली पर्ण मेधाला आिा िी अगदी असह् वाटि 

नव्हिी.  

======================= 

" मग काय झालां मतलान तक्लतनकमध्ये? " तवक्मने घराि प्रवेि करिाच 

मेधाला तवचारलां.  

 त्याचा हा प्रश्न ऐकून मेधाला आश्चयााचा धक्काच बसला.  

"पर्ण, िलुा कुर्णी साांतगिलां, मी मतलानमध्ये गेले होि ेिे. " 

" िे आमचां गतुपि आह.े िलुा काय वाटिां ि ूअिी मला पत्ता लाग ून दिेा 

कोठेही जाऊ िकिील? " 

"ए रागाव ूनको, " आपल्या सरुाि आजावीपर्णा आर्णि मेधा म्हर्णाली.  

"िलुा साांगर्णारच होि े---" 
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" हो पर्ण िझु्या लािक्या मैतत्र्णीनां साांतगिलां आतर्ण िे ि ूऐकलेस, असेच ना? 

"तवक्मच्या सरुािील नाराजी लपि नव्हिी.  

"तवकी, प्लीज माफ करना मला. आत्तापयांि कधी असां झालांय का की 

कोर्णिीही गोष्ट मी केलीय आतर्ण िलुा त्याचा पत्ताही लाग ूतदला नाही. आतर्ण आिा 

िॉक्टरनी तदलेली औषध ेमी िझु्यापढेुच घेर्णार ना, तकां वा व्यायाम करर्णार िेही िलुा 

नकळि थोिाच करर्णार आह,े नीिान े फोन केला आतर्ण लगेचच िॉक्टरची वेळ 

तमळाली म्हर्णनू गेलो नाहीिर िलुाच घेऊन गेले असिे. " 

" बरां िे राहूद,े िझु ेसमाधान झाले ना? " तवक्मचा पारा खालिी आल्याचां 

मेधाने ओळखले.  

" आत्ता िरी िॉक्टराांनी गोळ्या, औषधां तलहून तदली आहिे आतर्ण व्यायामही 

साांतगिले आहिे. त्यामळेु जािी व चरबी कमी होईल असे त्याांनी साांतगिल ेआह े" 

 िॉक्टर टेकवानीनी साांतगिलेली गोळ्या व औषध े मेधाने अगदी लगेचच 

मागवली. औषधाने जािी कमी होईल यावर मात् तिचा काही तवश्वास बसि नव्हिा 

िरीही नीिाचा आग्रह म्हर्णनू तिने प्रयत्न करून बघायचे ठरवले. इिकेच काय त्यानी 

साांतगिलेले व्यायामप्रकार करण्यासाठी िी अगदी पहाटे उठायला लागली. तिला 

इिक्या पहाटे आपल्या कुिीिनू उठू दणे्याची तवक्मची ियारी नस.े  

"किाला हवी ही सगळी कटकट ि ूमला अिीच आवििेस " असे म्हर्णनू िो 

तिला जवळ ओढायचा प्रय्त्न करायचा पर्ण तिचा अगदी ठाम तनश्चय असायचा 

त्यापढेु त्याचे काही चालायचे नाही. त्यामळेु पांधरा तदवसाांनी तक्लतनकमध्य ेजािाना 
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नीिान े "अगां ि ूएकदमच तस्लम तदस ूलागली आहसे" असां म्हटल्यावर आपल्या 

अांगावरून मोरपीस तफरल्यासारखां तिला वाटलां.  

 त्या दोघी मतलान तक्लतनकमध्ये तिरल्या आतर्ण त्याांच्यासमोरूनच सांगीिा दव े

बाहरे पिली. सांगीिाकिे पाहून तिला अतििय आश्चया वाटले कारर्ण एकेकाळी 

बटाट्याच्या पोत्यासारखी तदसर्णारी सांगीिा आज एकदम वठलेल्या झािासारखी 

तदसि होिी. मेधाला पाहून सांगीिाचा चेहरा फुलला, पढेु होि म्हर्णाली, "काय गां 

मेधा, लग्न भलिांच मानवलेलां तदसिांय? " 

"हो, पर्ण िलुा असां काय झालांय, अगदी वाळून गेली आहसे, नवरा फार छळिो 

की काय? " 

"छे गां िो िर मला अगदी फुलासारखां जपिोय, पर्ण त्याचां काय झालां ---"असां 

म्हर्णनू नवरा आपल्यावर तकिी प्रेम करिो पर्ण लग्नानांिर दोनच वषााि िी किी 

आजारी पिली आतर्ण त्याि तिची िब्येि लिी ढासळली याचे परुार्ण तिनां सरुू केलां 

आतर्ण तिला प्रश्न तवचारल्याचा मेधाला पश्चािाप झाला. आपली दहेयष्टी पनु्सहा 

िौलदार होण्यासाठी िॉ. टेकवानीकिे िी येि होिी.  

 तक्लतनकमध्ये तिरिाच िॉ. टेकवानींनी "हलॅो तमसेस पांतिि, " म्हर्णि तिचे 

उत्साहान े स्वागि केले. "You are looking much better " "Thank you 

doctor, " मेधाही उत्साहान े म्हर्णाली. पर्ण ह े तिचे ओढून िार्णनू आर्णलेले 

अवसानच होि ेकारर्ण मधल्या काळाि आहारावर किक तनयांत्र्ण ठेवनू, िॉकटरनी 

साांतगिलेले व्यायाम करूनही आपल्या िरीराि फारसा बदल झाल्याच े तिला 
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स्वि:ला िरी जार्णवि नव्हिे. "Let us see what your results say" म्हर्णनू 

िॉक्टराांनी िॉ. िॉलीला मेधाची िपासर्णी करण्यास साांतगिले. िॉलीने तिची इिर 

काही िपासर्णी न करिा तिच े फक्त वजन पातहल े आतर्ण िी िॉक्टराांकिे येऊन 

म्हर्णाली, "Doc, she has gained half kg. " 

"Oh, I see, " म्हर्णि टेकवानीं मेधाकिे वळून म्हर्णाले, "I am sorry, 

मेधाजी, आपर्ण आहारावर जरा अतधक तनयांत्र्ण ठेवायला हव.े " मेधाला अगदी 

रिूच कोसळले. कारर्ण िॉक्टराांच्या सचूनाांच ेतिन ेअगदी िांिोिांि पालन केले होिे 

आतर्ण िरीही वजन कमी होण्या ऐवजी िे अध्याा तकलोने वाढलेलेच आह ेह ेपाहून 

तिला आश्चयाच वाटले.  

 "पर्ण मी िर िमुच्या सचूना अगदी िांिोिांि पाळल्या होत्या िॉक्टर, आहार 

अगदी िमुच्या सचूनाप्रमार्णेच घेि होि ेआतर्ण व्यायामही! " 

" त्याचे काय आह ेमेधाजी, कधी कधी िरीरािील काही भागाि वाढलेली 

चरबी नसुत्या आहार तकां वा व्यायामाने कमी होि नाही पर्ण मला खात्ी आह ेदोन 

तकां वा िीन मतहन्सयाि आपर्ण िमुच्या वजनाचा प्रश्न तनकालाि काढू िकू. Have 

some patience! " 

 नीिाबरोबर बाहरे पििाना मेधा खपूच नाराज झाली होिी. पर्ण नीिानेच तिला 

धीर दिे म्हटले, "अगां इिकां  काय मनाला लावनू घेिेस, िॉक्टरनी सातगिले आह ेना 

मग िे काहीिरी केल्यातिवाय रहार्णार नाहीि, तवश्चास ठेव माझ्यावर. िॉक्टराांची 

मानतसकिा किी असिे िलुा माहीि आह.े तिवाय िितक्या म्हर्णज ेत्याि धोका 
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हा आलाच त्यामळेु एकदम िितक्येचा पयााय िे सचुवर्णार नाहीि. पेिांट व त्याचे 

नािवेाईक ऑपरेिनपवूी सजान साांगिील िे िे मान्सय करिाि पर्ण काही भलिे सलिे 

झाले िर मात् दोष िॉक्टरलाच दिेाि त्यामळेु मला वाटिे ि ूिितक्येतवषयी तवक्म 

काय म्हर्णिो ह ेका तवचारि नाहीस? " 

"िो िर मला या िाएट, व्यायाम या भानगिीि सदु्धा पिायला नको म्हर्णिो, 

मग ऑपरेिनची िर बािच दरू. " 

"पर्ण िलुा िरी ही गोष्ट त्याला पटवायलाच हवी. त्याच्या परवानगीतिवाय 

मला नाही वाटि िॉक्टर ऑपरेिनची ररस्क घेिील. " 

"पर्ण त्याची परवानगी आवश्यकच आह ेका? "  

 "िसे पहायला गेलां िर पेिांटची सही परेुिी होि.े अश्या िितक्येि िॉक्टसा 

नवऱ्याांना तवश्वासाि घेिाि एवढेच! िसे कायदिेीर बांधन नाही" 

" मग मला वाटिे तवक्मला तवचारण्याि काही अथा नाही. मला नाही वाटि िो 

या ऑपरेिनला ियार होईल. ’ 

"बघ िरी एकदा प्रयत्न करून, त्याने अगदी नाहीच म्हटले िर त्याचा कुठे दौरा 

तनघाला की आटपनू टाकू आपर्ण त्याला कळू न दिेा " 

"बर, बघिे मी त्याची समजिू पटिे का िे" मेधा आपल्या फ्ललॅटमध्ये तिरिा 

तिरिा म्हर्णाली.  

"हां काय म्हर्णिोय आजचा तदवस? "घराि प्रवेि करि करि तवक्मने तवचारर्णा 

केली.  
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"िलुा एक तवचारायचां आह.े "त्याच्या प्रश्नाकिे दलुाि करि मेधा म्हर्णाली, 

"तवचारा तवचारा. असां काय तवचारायचां आह ेरार्णीसाहबेाांना? " 

"ए मी अगदी सीररयसली तवचारिेय उगीच थटे्टवारी नेऊ नको, " 

"अगां मग तवचार की, मीही अगदी सीररअसलीच साांगिोय" 

"आज मी िॉक्टर टेकवानींकिां गेले होिे" 

" मग िझुां वजन कमी होिेय ना, मग झालां िर असेच चार पाच मतहन ेजाऊद े

ि ूअगदी छान पवूीसारखीच तदस ूलागिील "  

" हो, हो, अरे माझां ऐकून िर घेिील? अरे, मागच्या मतहन्सयाि इिका कसोिीने 

प्रयत्न करूनही आज माझे वजन अधाा तकलो वाढलेच आह"ेचेहरा पािि मेधा 

म्हर्णाली.  

"एवढेच ना, मग त्याि इिके मनावर घेण्यासारख ेकाय आह?े उगीच ि ूया 

गोष्टीकिे जास्ि लि दिेेस ना, त्याचाच हा पररर्णाम. ि ूह ेसगळे सोिून मस्िपैकी 

खाि पीि रहा, काळजी सोि, िब्येि अिीच राहू द ेकाही काळजी नको. " 

" अरे िलुा कळि कसे नाही, अिीच जािी वाढि रातहली िर बाळांिपर्णसदु्धा 

कठीर्ण जाईल ह े लिाि येिे का िझु्या? मला काय वाटिे, तवक्म, आपर्ण 

लायपोसक्िनचा प्रयोग करून पहायला काय हरकि आह?े हल्ली िे ऑपरेिन 

अगदी कॉमन झालेय. " 

"िॉ. टेकवानींनी िलुा िसां साांतगिले आह ेका? " 
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"नाही, त्यानी िसां साांतगिलां नाही पर्ण या उपायाांनी स्थलूपर्णा कमी करिा 

आला नाही िर िोच एक पयााय आह,े आर्णी नीिानांही मला िसांच सचुवलां आह.े 

आतर्ण--" 

"िलुा िे पटले आह ेअसेच ना? " जरा घशु्श्यािच तवक्मने तवचारले 

" हो िसे समज" मेधान ेआिा आपले म्हर्णर्णे साांगायचेच असा तनश्चयच करून 

म्हटले.  

"पर्ण माझे मि तवचारि असिील िर, मला मात् हा पयााय मान्सय नाही. 

"तवक्मने आपला तनकाल जाहीर केला.  

 "’मग काय, तवचारलांस का तवक्मला? " दसुऱ्या तदविी सकाळी तवक्म 

आतर्ण सांजय कामावर जािाच नीिान ेलगेचच मेधाकिे आपला मोचाा वळवला. 

आतर्ण तिन तदलेला कॉफीचा कप िोंिाला लावि प्रश्न केला. जर्ण ु त्याांच्या 

तनघण्याचीच िी वाट पहाि होिी. मेधाला मात् आिा तिचे आगमन फार 

आनांददायक वाटले नाही. तवक्मने इिका ठामपर्णे नकार तदल्याचे नीिाकिे कबलू 

करर्ण ेआपल्याला अवघि जार्णार ह ेतिला माहीि होिे.  

"हो कालच मी त्याला तवचारले, आतर्ण मी म्हटले िसेच झाले, " 

"म्हर्णजे त्याने नकार तदला असेच ना? " नीिान ेतिच ेकाम हलके केले आतर्ण 

आपला राह व्यक्त करिि िी म्हर्णाली, .  
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"या परुुषाांचे मला काही कळि नाही, बायकोन ेसुांदर तदसावे असा त्याांचा आग्रह 

िर असिो पर्ण मग त्यासाठी आपर्ण काही करू म्हटले िर त्याला उत्तेजन दणे्या 

ऐवजी ----" 

" िझुे म्हर्णर्ण ेकदातचि बरोबर असेलही, नीिा, पर्ण माझा तवक्म िसा नाही 

"मेधाने तिला मध्येच अिवीि म्हटले, ’त्याचे माझ्यावर इिके प्रेम आह े की या 

िितक्येि माझे काही बरेवाईट झाले िर काय ही कल्पनाही त्याला सहन होि नाही, 

त्यामळेुच त्याने ठामपर्णे मला अश्या प्रकारची िितक्या करण्यास नकार तदला 

आह.े " 

" बरां ि ू म्हर्णिीस िसे समजयूा--" नीिाने तिच्या या स्पष्टोक्तीमळेु मळुीच 

नाउमेद होि म्हटले. " तवक्म िझु्यावर अगदी मनापासनू प्रेम करिो अगदी िांभर 

टक्के कबलू, पर्ण एक गोष्ट िलुा समजनूही ि ूनाकारिेस, िी म्हर्णज ेिझु्या अश्या 

बेढब होण्याने त्याचा िझु्यािील इांटरेस्ट कमी झाला आतर्ण त्याच्या ऑतफसािील 

एकादी िन्सवांगी त्याला वि झाली िर त्याला मोह होर्णार नाही असे वाटिे का िलुा? 

अगां भले भल ेया मोहािनू सटुले नाहीि तिथां िझु्या तवक्मचे काय घेऊन बसलीस. 

? ि ूपातहलेस ना त्या तदविी िॉ. टेकवानींकिे किी रीघ लागली होिी पेिांट्सची. 

त्याि तियाच असिाि असे नाही बरांका, परुुषसदु्धा असिाि. " 

"त्याना काय करायच ेअसिे अिा तक्लतनकमध्य?े " इिका वेळ गप्प बसलेल्या 

मेधाने आश्चयााने तवचारले.  
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"म्हर्णज ेिलुा काय वाटि, परुुषाांनाच सुांदर िी हवी असिे आतर्ण बायकाांना 

मात् कसलाही सोम्यागोम्या चालिो? गेले िे तदवस, आिा िीलाही वाटू लागले 

आह ेकी आपला जोिीदार आपल्या मनासारखा असावा. आतर्ण िसे का वाटू मय?े 

पवूीच्या काळीसदु्धा स्वयांवराची पद्धि होिी त्यावेळी हजारो परुुषाांच्या मातलकेिनू 

आपल्याला आविर्णाऱ्या परुुषाच्या गळ्याि माळ घालायची ना राजकन्सया? मग 

आजच्या िीलाही िसेच वाटले िर त्याि गैर काय? हल्ली तकत्येक परुुष चातळिी 

ओलाांिली िरी लग्नावाचनू रहािाि िे काय उगीचच. " 

"खरां आह,े त्याबाबिीि िलुाच जास्ि अनभुव असर्णार, "मेधाने नीिाला 

तचमटा काढला.  

"िसे म्हर्ण हवे िर, नाहीिरी आम्ही बांधनाि रहायचां नाही ह ेठरवण्याचा मखु्य 

उद्दिे िर िोच आह.े बरां िे जाऊद,े मी आपली उगीचच बिबि करिेय, जर्ण ुिॉ. 

टेकवानीची एजांटच असल्यासारखी. त्याला पेिांट अगदी नको नको म्हर्णिानाही 

येिच आहिे त्याि मी किाला उगीच भर घाल.ू िझुी बालमैतत्र्ण या नात्यान ेमला 

जे करावां वाटलां िे माझां किाव्य मी केल, आिा ि ू आतर्ण िझुा तवक्म, काय 

घालायचा असेल िो गोंधळ घाला, त्याला ि ूआवििेस आतर्ण िलुा िो, दवे करो 

आतर्ण िमुची जोिी अिीच सखुाि नाांदो. चल जाि ेमी किी, आिा पनु्सहा नाही हा 

तवषय िझु्यापढुां काढर्णार" म्हर्णनू नीिाने बाहरेजाण्यासाठी पाय उचलला पर्ण तिने 

दरवाज्याच्या तदिेने दोन पावले टाकली न टाकली िोच मेधाने तिला थाांबवले,  

"अगां थाांब, नीिा इिकी िोक्याि राख घालनू घेऊ नकोस, मला िझुां म्हर्णर्णां 

पटियां गां " 
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"नसुिां पटिय म्हर्णनू काय उपयोग, कारर्ण तवक्मच्या सांमिीतिवाय एक 

पाऊलही ि ूटाकर्णार नाहीस आतर्ण िो काही िलुा ह ेपाऊल टाकू दरे्णार नाही मग 

मधल्या मध्य ेमाझी मात् उगीचच गोची. " 

’ असां कर ना िॉक्टराांची अपॉइन्सटमेन्सट घेऊन ठेव म्हर्णज े त्याना या 

िितक्येतवषयी जरा तवचारिा येईल आतर्ण मग िसे ठरविा पर्ण येईल. ’ 

"आिा कसां िहाण्या मलुीसारखी बोललीस, चल आिाच फोन करि ेआतर्ण 

त्याांची अपॉ ांइन्सटमेन्सट घेिे किी, नाहीिर लगेच िझुा तवचार बदलायचा. आतर्ण आिा 

एकदाच काय िो तवचार पक्का कर, नाहीिर मी आपली िझुी सेके्टरी 

असल्यासारखी फोन करर्णार आतर्ण आयत्या वेळी ि ूकच खार्णार" 

"नाही नाही आिा मात् माझा तवचार अगदी पक्का" मेधाने तिला आश्वासन दिे 

म्हटले.  

 िॉ. टेकवानींना फोन लागला पर्ण िे आठ तदवस तसमला कुल ूमनालीच्या 

सहलीला गेले होि ेत्यामळेु आठ तदवसानांिरची भेट ठरली.  

"बघ ि ूउगीचच वेळ घालवलास, नाहीिर जाण्यापवूी िझुे ऑपरेिन करूनच 

िॉक्टर गेले असिे आतर्ण --- बरां िे राहूद े नाहीिरी आपल्यालाही तवक्म येथ े

नसण्याची वाट पहावीच लागर्णार आह ेकारर्ण िो काही िलुा ही िितक्या करू 

दरे्णार नाही ह ेिझु्या बोलण्यावरून तसद्धच झालांय त्यामळेु िसाही वेळ जार्णारच 

आह.े बर मग आिा मात् मी जािे, Thanks for the coffee" 
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 या वेळी मात् मेधाने िॉ. टेकवानींच्या तक्लतनकमध्ये अगदी तनश्चयपवूाक 

पाऊल ठेवले. पतहल्या वेळी मनावर असलेले दिपर्ण तिला मळुीच नव्हि.े यावेळी 

नीिाही तिच्याबरोबर नव्हिी, पर्ण आपला नांबर येईपयांि िाांिपर्णे िी 

स्वागिकिािील रांगीबेरांगी तचत्े असलेली मातसके चाळि बसली. त्यािील एकाि 

अनायास े तलपोसक्िनवरील एक लेख सतचत् होिा िो िी वाचि बसली होिी 

िेवढ्याि स्वागतिकेने तिचे नाव पकुारलेच. िॉक्टरनी अथाािच नीिाची चौकिी 

केली, "आज मेधाजी आपर्ण एक्ट्याच कश्या काय? आपली सहलेी नाही आली? 

" असा प्रश्न त्यानी तवचारलाच.  

"हो खर िर आम्ही दोघी तनघालोच होिो पर्ण अचानक सांजयचा फोन आला 

आतर्ण तिला जावे लागले’" 

"मग तवक्मजींना िरी बरोबर आर्णायचे, त्याांचाही पररचय झाला असिा. " 

"त्याांना िर काय कामािनू िर्णाचीही फुरसि नसिे" मेधाला खरे कारर्ण तनदान 

आत्ता िरी साांगायचे नव्हि.े  

"ओ. के. काही हरकि नाही, िर मग आपल्याला िितक्या करूनच अतिररक्त 

चरबी हटवायची आह ेअसेच ना? " 

"होय िॉक्टर त्यातिवाय दसुरा काही उपायच तदसि नाही मला" 

"खरे आह े मेधाजी, कारर्ण आपर्ण औषधोपचार व व्यायाम करून पातहले 

आतर्ण त्याचा काही उपयोग नाही असे तदसले. तिवाय काही भागािील चरबी ही 

कोर्णत्याच उपायाांना दाद दिे नाही. िी िितक्या करूनच िरीराबाहरे काढावी 
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लागिे. चला मी िमु्हाला आि नेऊन आपल्याला कश्या प्रकारची िितक्या करावी 

लागेल यातवषयी एक तफल्मच दाखविो. " 

टेकवानींच्या तक्लतनकमधील वरच्या मजल्यावर एक प्रिस्ि हॉलमध्ये अगदी 

एकाद्या तचत्पटगहृासारखीच व्यवस्था केलेली होिी. मेधासारखेच आर्णखीही काही 

पेिांट्स िेथे अगोदरच जमले होि.े त्याि काही तिया व काही परुुषही होिे.  

"ladies and gentlemen, "अिी सरुवाि करून आिा कोर्णत्या प्रकारची 

तफल्म दाखवण्याि येर्णार आह े याची मातहिी िॉक्टराांनी इांग्रजीमध्येच तदली व 

त्यानांिर जर काही गोष्टी कळल्या नसिील िर तहांदी तकां वा मराठीिही प्रश्न तवचारून 

आपल्या िांकाांचे तनरसन करून घेण्यास साांतगिले.  

" अतिररक्त चरबी अगदी परू्णापर्णे तनघि ेना? " एका िीन ेिांका तवचारलीच. 

िी अगदी चाांगलीच जािजिू होिी त्यामळेु तिला ही िांका वाटर्णे स्वाभातवक होिे.  

"अगदी योग्य िांका, तिच्या दहेाचा आकार न्सयाहाळि िॉक्टर म्हर्णाल,े 

"आपल्याला िरीराचा योग्य समिोल साधिा येईल इिकीच चरबी काढण्याचा 

आम्ही प्रयत्न करिो, कारर्ण अतधक प्रमार्णाि चरबी काढण्याचा प्रयत्न करर्णे ह े

तजवावरही बेि ूिकिे आतर्ण आपर्ण जार्णिाच "तसर सलामि िो पगिी पचास " 

त्यामळेु चरबी काढिाांना आपल्या तजवास धोका होर्णार नाही याची आम्ही प्रथम 

काळजी घेिो.  

"मग माझ्यासारखीला या ऑपरेिनचा काही उपयोग नाही" िी बाई जरा खटू्ट 

होिच म्हर्णाली.  
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"िसे काही नाही बाईसाहबे, एका वेळी जादा चरबी काढर्णे हातनकारक असले 

िरी आम्ही दोन अगर िीन वेळा या पद्धिीने चरबी कमी करून आपर्णास अगदी 

मेररतलन मन्रोसारखे िौलदार करू, काळजीच करू नका" टेकवानींच्या या 

तवधानावर िेथे बरेच हास्यध्वनी उमटले आतर्ण िी िी जरा लाजल्यासारखी झाली. 

"अथााि ही जरा अतिियोक्ती झाली, " िॉक्टर स्विःला सावरि म्हर्णाले,  “पर्ण 

आपल्यालाही या िितक्येचा नक्कीच फायदा होईल. कसा िे मी िमु्हाला 

स्विांत्पर्णे साांगेन व त्यानांिरच आपर्ण तनर्णाय घेऊ िकिा, त्याचबरोबर आम्ही एकदा 

चरबी काढल्यावर पनु्सहा वाढू न दरे्णे ही जबाबदारी िमुची. " 

 तफल्म दाखवल्यावर बहुिेकाांना कॅन्सयलुा म्हर्णज े चरबी िरीरािनू बाहरे 

काढण्यासाठी वापरण्याि येर्णारी पोकळ नतलका किी असिे, त्या चरबी असलेल्या 

जागी कश्या अांिभूाि केल्या जािाि व त्यािनू चरबी किी काढिा येिे यातवषयीच े

बरेच ज्ञान प्राप्त झाले. बहुिेकाांच्या माांि्या, पोट आतर्ण तनिांब या भागावरच चरबीचे 

अतिररक्त थर असिाि व िे काढण्यापवूी व काढल्यानांिर त्या अवयवाांना सिुौलपर्णा 

कसा प्राप्त होिो या गोष्टीचीही तफल्ममधनू प्रत्यि पाहून योग्य कल्पना सवा 

उपतस्थिाांना झाली. .  

 तफल्म दाखवल्यानांिर त्यासाठी वापरण्याि येर्णाऱ्या कॅन्सयलुा वगैरे सातहत्यही 

टेबलावर माांिून ठेवलेले िॉक्टराांच्या मदितनसाांनी दाखवले.  

त्यानांिर िॉक्टराांिी बोलिाना मेधा म्हर्णाली, ’"िॉक्टर ही िर फारच साधी व 

सोपी प्रतक्या असिाना त्याि धोका आह ेअसा, त्याचा इिका बाऊ का करिाि 

समजि नाही. " 
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 "मेधाजी, सवासामान्सय मार्णसाला त्याि धोका नाही असे वाटि असले िरी 

आम्हा िॉक्टराांनाच त्यािील गुांिागुांि काय अस ूिकिे आतर्ण त्यामळेु कोर्णिा धोका 

सांभविो याची कल्पना असिे. त्यामळेु त्याि असलेल्या धोक्याची कल्पना आम्ही 

पेिांटना अगोदर दिेो. एक गोष्ट लिाि ठेवा, िितक्या म्हटले की धोका हा 

असिोच. कारर्ण काही नाही म्हटले िरी िमुच्या िरीरािील एक अवयवास आम्ही 

तछद्र पािि असिो तकां वा त्याचा िकुिा काढि असिो. सदुवैाने दवेाने आपल्या 

िरीराची तनतमािी अिी केली आह ेकी बऱ्याच गोष्टी कापल्या िरी त्याांची जागा 

नव्या पेिी घेिाि व िो भाग पवूावि होिो. परांि ुिसे होि असिाना जांिूांचा प्रादभुााव 

होर्ण ेिक्य असि,े िो न व्हावा न्सहर्णनू आम्ही िक्य िेवढी काळजी घेि असिो, 

त्यामळेुच आम्ही हा तनर्णाय आपल्यावर सोपविो. परू्णा तवचार करून आम्ही तदलेल्या 

कायदिेीर सांमतिपत्ावर सह्ा करा मगच िितक्येच्या सवा फॉमॅातलटीज सरुू 

करण्याि येिील. " 

मतलान तक्लतनकमधनू मेधा घरी आली िेव्हाां नीिा तिची वाटच पहाि होिी. 

तिच ेकाम लवकर झाल्यामळेु िी घरी येऊन बसली होिी.  

"मग काय म्हर्णाले िॉक्टर? ’ नीिान ेअपेतिि प्रश्न तवचारला व यावेळी मात् 

मेधाने अपेतिि म्हर्णजे तिला हवे असलेलेच उत्तर तदले, "िॉक्टराांनी सवा मातहिी 

फारच व्यवतस्थि तदली आतर्ण मला िर ह ेऑपरेिन अगदीच सरळ आतर्ण सोपे 

वाटले. " 
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" मग मी िरी काय म्हर्णि होि.े ि ूआर्णखी जर वाट पहाि बसली असिीस िर 

उलट अतिररक्त चरबी ज्यादा झाल्यामळेु ििी िितक्या करायला िॉक्टराांनीच 

नकार तदला असिा" 

" हो ि ूम्हर्णिेस िे बरोबर आह,े कदातचि मला दोन िीनदा तलपोसक्िन कराव े

लागले असिे. बर िे जाऊद ेआिा मी िर तनर्णाय घेिला आह ेकी ही िितक्या 

करायची, फक्त त्यासाठी तवक्मचा कुठलािरी दौरा तनघायला हवा एवढेच काय िे! 

" 

" िो प्रश्न अगदी तकरकोळ आह.े तनघेलच त्याचा दौरा लवकरच. " नीिा 

म्हर्णाली.  

आतर्ण जर्ण ुकाही िी भतवष्यवार्णीच तिच्या मखुािनू बाहरे पिली कारर्ण त्याच 

तदविी सांध्याकाळी तवक्म घरी आला िे अगदी धावि पळिच "मेधा माझी बॅग भर 

लवकर, सांध्याकाळच्या फ्ललाइटने मला बांगलोरला जायचे आह.े एक मोठां कॉन्सटॅ्रक्ट 

तमळण्याची सांधी आह ेिी वाया जाऊ दिेा उपयोगाची नाही. " 

 तवक्मच्या िोंिून ही बािमी ऐकल्यावर एकीकिे मेधाला बरे वाटले 

त्याचबरोबर तिला आपला आधार गेल्यासारखेही वाटले. बरे वाटण्याचे कारर्ण 

उघिच होि,े कारर्ण त्याच्या अनपुतस्थिीि आपल्याला हवी िी िितक्या कुठलीही 

आिकाठी न येिा करिा येईल ही झालेली जार्णीव पर्ण त्याचबरोबर तचक्म नसला 

की तिला अगदी एकटे पिल्यासारखे वाटे िीच जार्णीव पनु्सहा तिच्या मनाचा िाबा 

घेऊ लागली.  
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"पर्ण असे एकदम अचानक कसे ठरले? तवकी, साांगिील का मला सगळे? " 

"आिा उगीच वेळ घालव ूनको, ि ूमाझ्याबरोबर एअर पोटावर चल म्हर्णजे 

जािाना सगळे नीट साांगिो. "घाई घाईन ेतवक्म उत्तरला. आतर्ण मग मेधाला लगेचच 

त्याच्या जाण्याची ियारी करायच्या माग ेलागावे लागले. ियारी म्हर्णजे काय त्याचे 

कपिे व इिर काही आवश्यक गोष्टीच त्याच्या नेहमीच्या प्रवासी बॅगमध्य ेभरायच्या 

एवढेच काय िे काम, पर्ण िेही मेधाच्या मदिीतिवाय तवक्मला जमि नस.े  

"पर्ण ि ूलवकर परि येर्णार ना तवकी, मला एकटीला येथे फार बोअर होि.े 

"त्याला एअरपोटावर सोििाना मेधाने तवचारल,े  

" काम झाले की लगेचच परि येर्णार िातलांग, मला िरी िलुा सोिून एकट्याला 

कसे रहावेल, बर अच्छा बाय, काळजी घे स्वि:ची" 

"आतर्ण हो सिरा िारखेस आपल्या लग्नाचा वाढतदवस आह ेतवसरू नकोस. 

त्यावेळपयांि िरी िलुा आलेच पातहज,े I want to give you a big surprise! " 

"मग िर येर्णारच, बर अच्छा Take care" एअरपोटाच्या प्रवेिद्वाराि तिचा 

तनरोप घेि तवक्मन ेम्हटले.  

एअरपोटावर तवक्मला सोिून मेधा परि आली िी ििक नीिाकिेच गेली. 

जाण्यापवूी फोनही करण्याचे भानही तिला रातहले नाही कारर्ण नेहमीप्रमार्णेच नीिा 

एकटीच असर्णार यातवषयी तिला खात्ी होिी. पर्ण तिच्या फ्ललॅटमधनू जोरजोराि 

आवाज येि होिे. एक आवाज िर नीिाचा होिा ह ेउघिच होि ेआतर्ण दसुरा बहुधा 

सांजयचा असावा,  
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"ि ूह ेमेधाच्या मनाि काय भरविेस, िझु ेिलुा िरी कळिे का? " हा आवाज 

सांजयचा होिा.  

"का िझुी त्याला काय हरकि? मेधा माझी मैतत्र्ण आह े आतर्ण तिच्या 

भल्यासाठीच िर माझा हा सल्ला आह.े " 

" खरच तिच्या भल्यासाठीच आह ेना? की त्यामागे िझुा आर्णखी काही हिे ू

आह?े " 

"कमालच आह ेसांजय, आिा यामागे माझा काय दसुरा हिे ूअसर्णार? िचू िर 

मला साांतगिलेस ना हल्ली तवक्म बराच तचितचि करिो, मेधावर उगीचच रागाविो, 

िेव्हाां मला वाटले की त्याचा मेधािील इांटरेस्ट कमी झाला असेल म्हर्णनू या उपायाने 

त्या दोघाांचे सांबांध सरुळीि होिील असा माझा आपला अांदाज. िे चाांगले रहावेि 

हाच माझा उद्दिे आर्णखी काही नाही. "  

"नीिा, मी काही िलुा आज ओळखि नाही. िचू मला म्हर्णाली होिीस ना, 

तवक्मला खरां िझु्यािीच लग्न करायचां होिां पर्ण मधेच ही मेधा किमिली. " 

"सांजय, ि ूउगाच विाची साल तपांपळाला लाव ूनकोस बरांका, मी असां काही 

म्हटलां नव्हिां. मेधाचां लग्न ठरल्याचर त्या दोघाांना आम्ही केळवर्णाला बोलावलां 

होिां, िेव्हाां, तवक्मला मी आतर्ण तवक्मने मला प्रथम पातहल ेआतर्ण त्यावेळी माझां 

गार्णां ऐकून असां िो आपला थटे्टनां म्हर्णाला होिा की माझी आतर्ण त्याची अगोदरच 

गाठ पिायला हवी होिी. इिकां च, म्हर्णज ेत्याचा माझ्यावर िोळा होिा तकां वा माझा 

त्याच्यावर िोळा आह ेअसां िका ट िचू रचिो आहसे. " 
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"बरां रातहलां, कदातचि माझा िका  चकुीचा असेल " 

"चकुीचा असेल नाही, चकुीचाच आह ेइिके तदवस एकत् राहून हीच का माझी 

पारख केलीस? आपर्ण िेजारी रहािो म्हर्णनू मी तवक्मिी कधी फार गप्पा मारल्याि 

तकां वा मदु्दाम िो असिाना मेधाकिे गेले असां िलुा आढळलां का? " 

" बरां बरां, माफ कर मला, चकुीचा तनष्कषा काढल्याबद्दल. " 

"आिा माफ करि.े पर्ण असा मागनू वार केलेला मला नाही खपर्णार, साांगनू 

ठेविे. मला जर तवक्म आवििच असला िर िसां स्पष्ट साांगेन मी िलुा, आतर्ण 

त्यालाही, मी अिी थोिीच घाबरर्णार आह?े " 

" हो हो, ि ूआहसे िेवढी स्पष्टवक्ती अगदी मान्सय. पर्ण खरां साांग ूका नीिा, ि ू

उगीचच जास्ि त्या मेधाि इन्सव्हॉल्व होि आहसे मला वाटिे. त्या तवक्मला मेधाची 

जािी खपुि नाही आतर्ण िलुाच काय पिलय तिचां. िी िझुी बालमैतत्र्ण आह ेह ेजरी 

खरां असलां िरी त्या दोघाांमधील हा प्रश्ब आह ेिो त्याांचा त्याांना सोिव ूद ेना " 

"ह ेबघ सांजय, उगीचच कुठलीही गोष्ट अांगाला लावनू न घेण्याचा आह ेिझुा 

स्वभाव आतर्ण परुुषाांचा स्वभाव असाच असिो. आम्हा बायकाांना नाही जमि इिकां  

अतलप्त रहार्णां " 

 आि तिरावां की िेथनूच परि तफरावां ह ेमेधाला समजेना परिच तफरण्याचा 

तनर्णाय करून िी वळली आतर्ण सधुा समोरून आली. िी त्याांची दसुरी िेजारीर्ण, 

"का, नीिा नाही का घराि? " तिनां तवचारलां. आिा काय उत्तर द्यावां मेधाला समजेना.  

"आह ेकी, दोघेही घरािच आहिे. "तिला उत्तर द्यावे लागले.  
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"मग दाराि उभी का चल की आि. "तिला बरोबर घेि सधुाने बेल वाजवली 

व आिील सांभाषर्ण बांद पिल ेव एक दोन तमतनटाि नीिानेच दार उघिले. यावेळी 

तिचा फ्ललॅट जरा व्यवतस्थि होिा म्हर्णजे सोफ्लयावर बसण्यापरुिी िरी जागा होिी व 

कपि्याचे बोळे हॉलच्या कोपऱ्याि पिले होि.े िेथनूच िे वॉतिांग मिीनकिे नेण्याि 

येि असिील पर्ण िे नीिान ेन्सयायचे की सांजयने या वादाचा तनकाल अजनू लागला 

नसावा.  

 पर्ण सधुाबरोबर आि जाण्याि मेधाला काही स्वारस्य नव्हि ेत्यामळेु, "अगां 

मला जरा महत्त्वाचा फोन करायचा आह े " म्हर्णनू मेधाने आपली सटुका करून 

घेिली आतर्ण िी आपल्या फ्ललॅटवर आली. िेवढ्याि तवक्मचा फोन बेंगलोरला 

पोचल्याचा आलाच. पाठोपाठ नीिाचा फोन आलाच, "काय गां मेधा ि ू अगदी 

दारापािी येऊन परि गेलीस, सधुा साांगि होिी. काय झाले िरी काय? " 

"काही नाही अगां बरेच तदवसाि आईला फोन केला नव्हिा त्याची आठवर्ण 

झाली म्हर्णनू घरी परि आले. " 

"अच्छा, मग फोन झाला असेल िर इकिेच येना, जरा गप्पा मारू. अनायासे 

सधुाही आली आह.े" पर्ण मधेा आत्ताच नीिा आतर्ण सांजयच्या सांभाषर्णाचा तवचार 

करि होिी आतर्ण ह े काय गौिबांगाल आह े तिला कळेना. नीिा व सधुा याांच्या 

बोलण्यािनू िे उलगिण्याची िक्यिा आह े असे तिला वाटि नव्हि े त्यामळेु न 

जार्णेच योग्य असा तवचार करून तिन ेनीिाला आपर्ण येि नसल्याचे कळवले,  
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मेधाने आईला फोन करण्याची थाप मारली आतर्ण आश्चया म्हर्णजे लगेच तिच्या 

मोबाइलचीच ररांग वाज ू लागली, आतर्ण तिनां फोन घेिला िो तिच्या आईचाच 

तनघाला, ""अगां मेधा तकिी तदवस झाले िझुा काहीच फोन नाही, िब्येि बरी आह े

ना िझुी? " फोनवर आईचा आवाज ऐकून तिला एकदम फारच बरे वाटले एकदम 

आपली आईच आपल्याचरोबर आत्ता असायला हवी असे तिला वाटून गेले 

"मी ठीक आह ेआई, ि ूकिी आहसे? " 

"अगदी छान, आम्ही खिुाल आहोि, मला िझुीच काळजी लागनू रातहली 

आह,े जावईबाप ूबांगलोरला गेलेि म्हर्ण,े त्याांचा फोन आला होिा िे म्हर्णि होिे 

थोिे तदवस िझु्याकिे येऊन रहा म्हर्णजे िलुा एकटे वाटर्णार नाही " 

" िसां काही नाही आई, मला आिा याची सांवयच झाली आह.े मतहन्सयािून 

पांधरा तदवस िरी तवक्मचे दौरे चाल ूअसिाि आतर्ण प्रत्येक वेळी िलुा थोिेच येिा 

येर्णार, ििी काही काळजी करू नको आर्णखी इथां नीिाही आहचे ना अगदी िेजारी, 

त्यामळेु एकट वाटण्याचा प्रश्नच नाही. " 

" मग काही हरकि नाही, मलाही हल्ली प्रवास अगदी नको वाटिो, त्याि ह्ाांना 

एकट्याला टाकून आले की तिथां असले िरी माझां तनम्म लि इकिे ह्ाांचां कसां 

चालले असेल याकिेच असिे. बर याांना म्हटले आपर्ण दोघे जाऊ िर  त्याांचां 

दोस्िमांिळ िर त्याना सोिायला ियार नाही,उलट मी नसल्यावर त्याना आर्णखीच 

मोकळ रान तमळिां” 
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 "जाऊद ेआई ि ूनको मनाला लावनू घेऊस िझुी लेक इथां अगदी आनांदाि 

आतर्ण सखुाि आह,े तवक्म माझी इिकी काळजी घेिो----, " 

"िे मला माहीि आह ेगां, पर्ण बरेच तदवसाि िलुा भेटले नाही त्यामळेु  दोन 

िीन तदवसासाठी येऊन जािेच किी मलाही बरे वाटेल आतर्ण िलुाही" 

आईला नको कसे म्हर्णावे याचाच मेधाला पेच पिला कारर्ण िी आली िर 

आपला िितक्येचा बेि पार पिेल की नाही अिी िांका तिला होिी.  

" आई उगीचच काळजी करिेस ि,ू आिा ि ू येिेच आहसे िर मला थोिेच 

वाईट वाटर्णार आह ेपर्ण ि ूउगीचच दगदग करून चार तदवसासाठी इिका लाांबचा 

प्रवास करून येर्ण ेमला काही योग्य वाटि नाही" 

" असां म्हर्णिेस? बर मग राहूद ेसध्या, नाहीिरी सध्या साांधे फारच धरले आहिे, 

िॉक्टराांचे औषध चाल ूआहचे वाटेल बरे दोन िीन तदवसाि" 

"आई स्वि:ची नीट काळजी घे आतर्ण माझी मळुीच काळजी करू नकोस. " 

सटुकेचा तन:श्वास टाकि मेधा म्हर्णाली आतर्ण चार दोन इकिच्या तिकिच्या गप्पा 

मारून तिन ेफोन बांद केला.  

दसुऱ्या तदविी नीिाच आपल्याकिे येईल आतर्ण िॉ. टेकवानींकिे केव्हाां 

जायचे असे तवचारेल असा मेधाचा अांदाज होिा पर्ण सकाळी बराच उिीर झाला 

िरी िी आली नाही तकां वा तिचा फोनही आला नाही, त्यामळेु िेवटी तिनेच न राहवनू 

नीिाला फोन केला,  
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" अगां नीिा, काय झालां िरी काय. मला वाटलां िचू येिील सकाळी 

नेहमीप्रमार्णे, आतर्ण मग आपल्याला िॉक्टराांची अपॉइांट्मेंट घेिा येईल, की मीच येऊ 

िझु्याकिे? " 

"येिीस का माझ्याकिे? आपर्ण या तवषयावर जरा चचाा करू आतर्ण मग 

िॉक्टराांची भेट ठरव.ू " नीिान ेअसे म्हर्णर्णे ह ेजरा अस्वाभातवक होि,े पर्ण आिा 

तिच्याकिे जार्णे मेधाला आवश्यक वाटि असल्यामळेु िी लगेचच तिच्याकिे गेली.  

 आश्चया म्हर्णजे सांजयही घरािच होिा. त्याला पाहून मेधाला आश्चया वाटले 

आतर्ण आिा हा तवषय कसा काढायचा यातवषयी िी तवचार करू लागली, पर्ण तिचा 

प्रश्न सांजयनेच सोिवला, "मेधा ये, मी मदु्दामच घराि थाांबलो आह.े . िमुचा काय 

बेि ठरला आह े याची मला कल्पना आह,े आतर्ण नीिाच्या सल्ल्यावरून ि ू

तलपोसक्िनची िितक्या करायला तनघाली आहसे असे मला वाटिे, िसे असेल 

िर तिच्या सल्ल्याचा ि ूपनुतवाचार करावा असे मला वाटि.े आतर्ण तिन ेत्याि इन्सवॉव्ह 

होऊ नये असा माझा तिला सल्ला आह.े " 

"एक्स्यजू मी सांजय, नीिाने मला सचुवल,े िी मला िॉक्टरकिे घेऊन गेली ह े

सगळे खरे आह े पर्ण आिा मीच हा तनर्णाय घेिला आह े की तलपोसक्िन करून 

घ्यायचे. त्यामळेु मी तिला याि इन्सवॉल्व करि नाही, हा माझा स्विांत् तनर्णाय आह े

असे समज, आिा िर झाले? " 

" मग मला वाटिे, मेधा, तवक्म येईपयांि ि ूथाांबावेस. " 
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" कमाल आह ेसांजय िझुी, तवक्मचा या िितक्येस तवरोध आह ेत्यामळेु िर 

िो नसिाना िी करायचा तनर्णाय आम्ही म्हर्णजे आिा मी म्हर्ण, घेिला आह,े यावर 

िलुा काय म्हर्णायचे आह?े " 

यावर सांजयला गप्पच रहावे लागले, कारर्ण आत्तापयांि हा तनर्णाय नीिाच्या 

आग्रहापायी मेधा घेिेय असे त्याचे मि होि ेआतर्ण त्याि िथ्यही होि ेपर्ण आिा 

मेधानेच आपला पतवत्ा बदलला म्हटल्यावर त्याच ेबोलर्णेच खुांटले.  

"मग नीिा, िॉ. टेकवानींची अपॉइांन्सटमेन्सट िक्य तििकी लवकर घे. मला या 

लग्नाच्या वाढतदवसाला तवक्मला अगदी चतकि करायचे आह.े मी त्याला 

जाण्यापवूीच साांतगिले आह ेकी िलुा एक आगळी वेगळी भेट दरे्णार आह ेम्हर्णनू. 

"मेधा नीिाकिे वळून म्हर्णाली.  

"टेकवानीना फोन काय आत्ताच लाविे "नीिा उत्साहाने म्हर्णाली. म्हर्णनू िी 

लगेच फोनकिे वळली, पर्ण तिने फोनला हाि लावण्यापवूीच फोनची ररांग वाजली. 

पर्ण िी मेधाच्या फोनची होिी 

"कोर्ण मेधा ना? " 

"हो, मीच, का गां आई काय झालां सगळां ठीक आह ेना? " 

" हो, अगां काल सगळां ऐकलां िरी माझां काही समाधान झालां नाही िेव्हाां िेवटी 

मीच तनर्णाय घेिला की िझुी गाठ घेऊनच जावां, एअरपोटावरून बोलिेय, येिेस का 

न्सयायला? " 
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"हो येिे ना, "आर्णी नीिाकिे वळून िी म्हर्णाली, "आत्ताचा बेि कॅन्ससल, अगां 

आई  इथे आली आह,े "  

आईला आर्णायला लगेचच तवमानिळावर मेधाला जावे लागले. सदुवैाने 

तवक्म बांगलोरला गेल्यामळेु गािी घरािच होिी आतर्ण ड्रायव्हरला फोन करिाच िो 

लगेचच आला. तवमानिळावर पोचिाच आई गेटपािी उभीच असलेली मेधाला 

तदसली.  

" अगां काल िर ि ूम्हर्णाली होिीस की िझु ेसाांधे दखुि आहिे आतर्ण अचानक 

बेि बदललास? " 

" खरां िर मी यावेळी येर्णारच होि,े पर्ण ि ूफोनवरून काही आवश्यकिा नाही 

म्हटल्यामळेुच न येण्याचा तनर्णाय घेिला होिा. पर्ण िझुा फोन झाल्यावर लगेच 

तवक्मचा फोन आला, त्यान ेबजावनू साांतगिले की ि ूएकटीच आहसे आतर्ण यावेळी 

िलुा सोबिीची आवश्यकिा आह.े काय िब्येि ठीक आह ेना? " 

" अगां आई िलुा त्याचा स्वभाव माहीि आहनेा, उगीचच काळजी करि 

असिो, बर आिा ि ूघरी चल मग िाांिपर्णे बोलयूा. " घर आल्यामळेु आईला घराि 

घेऊन जाि मेधा उत्तरली.  

 घराि जाऊन िेि होऊन मेधाने तदलेला चहाचा कप हािाि घेऊन िाांिपर्णे 

सोफ्लयावर बसि आई म्हर्णाली, "आिा साांग बरां िाांिपर्णे जे काय साांगायच ेिे. " 

 आिा आईला काय साांगावे याचा मेधाला पेचच पिला. तवक्मने आईला का 

फोन केला असावा याची थोिीफार कल्पना मेधाला आली होिी कारर्ण तवक्मने 
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तनिनू बजावले असले िरी मेधा आतर्ण नीिा आपल्या गैरहजेरीि तलपोसक्िब पार 

पाििील अिी िांका त्याला वाटि होिी त्यामळेु आईला त्यान ेपहारेकरी म्हर्णनूच 

पाठवले असर्णार, त्यामळेु आईला काय साांगावे याचा मेधाला पेचच पिला त्यामळेु 

िी इिर गप्पाच करि अरातहली, "बाबाांची िब्यिे किी आह?े " 

"त्याांचे काही तवचारू नको, पर्ण त्यानी आपलां पथ्य पार्णी सांभाळलां आह े

त्यामळेु िर त्याांना सोिून येण्याचां धािस केलां मी, पर्ण िे जाऊद ेमला ि ूिाांिपर्णे 

काय साांगर्णार होिीस िे राहूनच गेलां. " िेवढ्याि फोन वाजला आतर्ण मेधानां िो 

घेिला नीिाचाच फोन होिा,  

"मेधा, उद्याची अपॉइन्सट्मेन्सट तमळाली आह ेबरांका " तिला काय उत्तर द्यावां िे 

मेधाला कळेना त्यापेिा तिलाच इकिे बोलावनू घ्यावे म्हर्णज ेदोघी तमळून आईला 

समजावनू साांगिा येईल असा तवचार करून तिने,  

"अगां नीिा मग िचू इकिे येना, आईलाही िझु्यािी गप्पा मारिा येिील" असे 

म्हटले आतर्ण "अगां आई नीिा येिीय बरां का, िझु्यािी गप्पा मारायच्याि तिला. " 

असां तिनां म्हटल्यावर आईच्या प्रश्नाचे उत्तर दरे्णां आपोआपच टळलां.  

 नीिा आल्यावर आईिी गप्पा मारिा मारिा तिनां तवचारलां, "मेधानां साांतगिलां 

की नाही िमु्हाला आई? " "कश्यातवषयी बोलिेस ि ूनीिा? आल्यापासनू काहीिरी 

साांगायचेय, काहीिरी साांगायचेय म्हर्णि ेआह ेपर्ण साांगायला वेळच तमळाला नाही 

तिला, काय एवढां साांगायचेय? " 
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"अहो आई, मेधा एक छोटसां ऑपरेिन करर्णार आह,े बरां झालां िमु्ही आलाि 

िे, आिा िमु्ही असल्यावर आम्हाला काळजी नाही. " 

"कसलां ऑपरेिन? आतर्ण अगोदर काहीच चचाा नाही, काल फोनवरसदु्धा 

काही बोलली नाही, उलट मी येऊ नय ेअसेच तिने मला साांतगिले होि.े मीच आपली 

मला चैन पिेना म्हर्णनू आले, कसले ऑपरेिन करायचे आह?े " 

"अहो आई, उगीच काळजी करण्यासारखे अस ेकाही नाही, हल्ली मेधाची 

जािी नको तििकी आतर्ण नको त्यातठकार्णी वाढि चालली आह े म्हर्णनू एका 

िितक्येने िी चरबी काढून टाकायची बस इिकेच. " 

"बस इिकेच? त्याला तलपोसक्िन म्हर्णिाि त्यासाठी बऱ्याच तठकार्णी नळ्या 

खपुसिाि आतर्ण त्यािनू चरबीचा द्रव िोषनू घेिाि, त्याला अनेस्थेतिया पर्ण द्यावा 

लागिो आतर्ण या सगळ्याला दोन िास िरी लागिाि आतर्ण िरी ि ू त्याला बस 

इिकेच म्हर्णिेस? मला िरी ह ेकाही पटि नाही. " आई म्हर्णाल्या.  

"आई उगीचच ि ूस्वि:ला त्ास करून घेि आहसे. िितक्येनांिर माझ्याि जो 

बदल घिेल िो पातहलास की िहूी म्हर्णिील, बरां झालां ऑपरेिन केलां. िलुा सदु्धा 

िसां ऑपरेिन करून घ्यावां असां वाटू लाहले" 

"चल चावटपर्णा नको करूस, एवढी काही िझुी जािी वाढली नाही, " 

"अहो आई, मेधाला अजनू खपू काही करायच े आह,े त्यामळेु िरीर बाांधा 

सिुौल ठेवायलाच हवा. िमुचा काळ वेगळा होिा आिा आम्ही कुठेही गेलो की 



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

159 
 

आम्हाला चपळपर्णे हालचाली कराव्या लागिाि, साधां तवमानाच्या सीटवर 

बसिाना नको येवढ्या जािीचा त्ास होिो" नीिानां मध्यस्थी केली.  

"ह ेमात् बरीक खरे, आिाच तवमानाि दोन िास बसले िरी माझ्या पायाांना मुांग्या 

आल्या. " 

"असां करा आई, आपर्ण सगळेच िॉ. टेकवानींकिे उद्या जाऊ, िमु्हाला योग्य 

वाटले िरच आपर्ण िितक्या करू मग िर झाले? "नीिानां मेधाच्या आईला 

पटवण्याि तनम्मे यि िरी तमळवले.  

 दसुऱ्या तदविी िॉ. टेकवानीकिे मेधा, नीिा व मेधाची आई सगळेच जर्ण गेले. 

"वेलकम, "असे त्याांचे स्वागि करि िॉ. टेकवानींनी मेधाच्या आईकिे पहाि 

म्हटले, "बरां झालां िमु्ही आलाि, मी मेधाजींना म्हटले होि े तवक्मजींना घेऊन 

येण्याबद्दल पर्ण त्याांना त्याांच्या कामािनू फुरसि तमळि नाही असे त्या म्हर्णाल्या"  

"मेधाजी, आज आम्ही सगळ्या िपासण्या करर्णार आहोि आतर्ण जर िमु्ही या 

िस्रतक्येला योग्य आहाि असे आढळून आले िर आजपासनू पांधरा तदवस िमु्हाला 

काही गोळ्या िितक्येच्या वेळी चरबी घट्ट होऊ नय ेम्हर्णनू घ्याव्या लागिील त्याना 

anticoagulant tablets म्हर्णिाि व त्यानांिरच िितक्या करर्णार, लिाि आले 

ना? " 

"म्हर्णज ेनीिा आपर्ण तवक्मच्या गैरहजेरीि जे करायच ेठरवले होि ेिसे काही 

होर्णार नाही. " 
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"हो िसेच आह ेकारर्ण िमुच्या ह्ा बेिाचा सगुावा लागल्यामळेु मी लगेचच 

परि यायचा तनर्णाय घेिला. बेंगलोरला माझे काही सहकारी काम पहाि आहिे" 

तवक्मन ेप्रवेि करि म्हटले.  

"मला वाटिे मध्यांिरी माझ्या वागण्याि जी तचितचि उत्पन्सन झाली होिी 

त्यामळेुच असा अवास्िव तनर्णाय घेण्याची िलुा घाई झाली असावी. " 

"आतर्ण त्याि ही नीिा, तिची फार काळजी घेर्णारी, तिला वाटि होिां की लगेच 

िमुचां फाटर्णार आतर्ण ि ूतिला सोिून आर्णखी एकादी फटाकिी गाठर्णार. " सांजय 

म्हर्णाला 

"खरां िर त्यावेळी मी माझ्या तबझनेसच्या कतठर्ण अवस्थेिनू जाि होिो, ह ेमी 

िलुा साांगायला हव ेहोि ेमेधा. Really I am very sorry. " 

" मग आिा इथां किाला आलोय आपर्ण? " वैिागनू नीिाच म्हर्णाली "माझी 

सगळीमेहनि पाण्याि गेली. िलुा चाांगली चवळीच्या िेंगेसारखी बायको तमळवनू 

दरे्णार होि ेमी तवक्म, पर्ण िलुा आपली िीच फिारिी आवििीय िर माझां िरी काय 

अिलांय. " 

"ह ेबघ नीिा, मेधािी मी लग्न केलां िेव्हाांच आमचां ठरलांय की एकमेकाची 

साथ कधीच सोिायची नाही आतर्ण अश्या िलु्लक गोष्टीवरून िर मळुीच नाही. " 

िेच मी तिला साांगि होिो, "सांजय मध्येच म्हर्णाला, "पर्ण िी ऐकायलाच ियार 

नाही. आिा आम्ही जरी लग्न केलां नसलां िरी मी थोिेच सोिर्णार आह ेनीिाला जर 

तिची जािी वाढली कदातचि िर" 
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"मी मात् िलुा सोिीन बरांका ि ू तवक्मसारखी दादातगरी करायला लागलास 

िर" नीिा हसि हसि म्हर्णाली.  

"आपर्ण िॉक्टर साहबेाांना मात् उगीच त्ास तदला" तवक्म िेवढ्याि बाहरे 

येर्णाऱ्या िॉक्टराांकिे पहाि म्हर्णाला.  

"मळुीच नाही, मी ऑपरेिन करर्णारच नव्हिो, मेधाजींना मी असेच झलुवि 

ठेवले होि,े कारर्ण तवक्म, आतर्ण मेधाच्या आई िमु्हाला एक गिु न्सयजू आह.े " 

िॉक्टर म्हर्णाले.  

"And good news is Medhaji is going to be a mother within few 

months. So go and celebrate. तवक्म िमु्ही बाप बनर्णार आतर्ण िमु्ही आजी, 

"मेधाच्या आईकिे पहाि िॉक्टर म्हर्णाले आतर्ण तिथे आनांदाचा एकच जल्लोष 

झाला.  
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१०. श्रीमान सवकज्ञ 

 

 श्रीयिु प्रधान हा मार्णसू पतहल्याच भेटीि मला उगीचच अतििहार्णा वाटला 

आतर्ण त्यामळेु फारसा आविला नाही. . िसे आमच्या सवाच सहप्रवािाचे मि 

त्याांच्यातवषयी िसेच झाले असर्णार म्हर्णा! खरे िर केरळ तट्रपच्या सरुवािीस 

तथरुअनांिपरुमला उिरेपयांि आम्ही कोर्णीच कोर्णाला ओळखि नव्हिो. येऊन 

जाऊन आम्ही चौघे म्हर्णज ेमी आतर्ण समुिी, माझी बहीर्ण आतर्ण मेहुर्ण ेअसे चार 

जर्ण (अति)पवूापररतचि होिो.  

  केरळ तट्रपची सरुवाि मुांबईि झाली व पतहला मकु्काम तथरुअनांिपरुम् ला होिा. 

सांध्याकाळी प्रवासी कां पनीने आयोतजि केलेल्या होटेलमध्ये सवा जर्ण उिरलो व 

काही जर्ण लगेच िेथील एका स्पॉटवर सयूाास्ि पहायला गेले. दसुऱ्या तदविी 

पहाटेसच रॉक मेमोररअला जावयाचे होि े असे आमच्या सहल तनयांत्क वैभवने 

बजावनूही तनघेपयांि आठ वाजलेच आतर्ण प्रवासी कां पनीच्या बसमध्ये आम्ही आि 

चढल्यावर तमळेल त्या आसनावर बसलो अथााि कां पनीच्या तनयमाप्रमार्णे बतुकां ग 

ज्या क्माने झाले होि ेत्याच क्मान ेबैठक व्यवस्था करण्याि आली होिी. आतर्ण 

त्याचवेळी एक िक्ारीचा सरू प्रथम आमच्या कानावर पिला, "वैभव, ह ेकाय मला 

पतहल्या तकां वा दसुऱ्या राांगेिलीच सीट हवी असिे ह ेमाहीि आह ेना? मागील बाजसू 

मी नाही बसर्णार. "  
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 आवाज बसच्या दारािनूच आला होिा. िेथेच उभा राहून बहुधा आमचाच 

एक सहप्रवासी  िक्ार करि होिा. त्याच्या अांगाि नेहमी प्रवास करर्णारे प्रवासी 

घालिाि ििी खाकी पॅ ांट व रेघारेघाांचा टी िटा व िोक्यावर अथााि केसरीचीच कॅप. 

मार्णसू साठीच्या आसपास असावा पर्ण मध्यम उांचीचा व िश्याच बाांध्याचा, वर्णा 

तनमगोरा. अजनू सहलीची सरुवाि झाली नाही िोच िक्ार करर्णारा कोर्ण गहृस्थ 

आह े ह े पाहायला सगळ्याांचेच लि त्याच्याकिे वळले.  

   .  सगळ्याांना सौम्यपर्ण ेपर्ण दमाि घेर्णारा सहल तनयांत्क वैभव आिा मात् त्याला 

चचुकारि म्हर्णाला, "अहो प्रधानसाहबे, अजनू बसायची व्यवस्था जाहीर केलेली 

नाही िमु्हाला दसुऱ्या राांगेिलीच सीट दणे्याि आली आह.े " िेवढ्याि दसुऱ्या 

राांगेिील एका सहप्रवािान ेउठून आपली बैठक त्याांना दणे्याची ियारी दाखवली, 

त्यावर प्रधानाांनी त्याच्यावरच मेहरेबानी केल्यासारख े दाखवि िी जागा घेि िे 

उद्गारले. , "मग ठीक आह,े कारर्ण िश्या बोलीवरच मी या टूरला आलो आह,े “ 

त्यानांिर वैभवकिूनच श्रीयिु प्रधान आिापयांि केसरीबरोबरच अनेक टूसाला आल े

आहिे त्यामळेु त्याांना असा तविेष दजाा दणे्याि येिो असे कळले िरी नावान ेप्रधानच 

असर्णाऱ्या या मार्णसान ेअगदी राजा असल्यासारखी दादातगरी दाखवलेली मलाच 

काय पर्ण कोर्णालाच आविली नाही.  

 प्रधानाांिी फार सांबांध ठेवायचा नाही असे मी मनाि ठरवले आतर्ण ििी काही 

आवश्यकिा नव्हिी पर्ण योगायोगान ेआमच्या दोघाांची खोली आतर्ण माझी बहीर्ण 

व मेहुर्णे याांची खोली याांच्या बरोबर मध्ये त्याांची खोली होिी त्याांना एकट्याला 
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स्विांत् खोली होिी हाही त्याांच्या केसरी भक्तीचाच प्रसाद असावा. त्यामळेु 

आम्हाला एकमेकाांकिे जािाना त्याांची खोली ओलाांिूनच जावे लाग.े  

 तिसऱ्या तदविी सकाळी उठून बतहर्णीकिे जाऊन त्याांची ियारी कुठपयांि 

आली आह ेह ेपाहाव ेम्हर्णनू मी एकटाच बाहरे पिलो िर श्रीयिु प्रधान आपल्या 

खोलीच्या व्हराांि्यािील खचुीवर बसनू नकुत्याच रूम सतव्हासमध्ये समातवष्ट 

असलेल्या चहाचा आस्वाद घेि होि.े मला पाहून त्याांनी हाक मारून मला जर्ण ू

पकिलेच, "गिु मॉतनांग तम. कुलकर्णी, " सहल पररचरान ेआमचा पररचय सरुवािीस 

करून तदला असला िरी माझे नाव त्याांनी बरोबर लिाि ठेवले होि ेयाचे आश्चया 

वाटले. मीही 

"गिुमॉतनांग श्रीयिु. प्रधान" असा त्याांना प्रतिसाद तदल्यावर एकदम ", चहा 

कसला गचाळ केलाय, काय िमुचे काय मि आह?े " अिी सरुवाि केली. िसा 

मला चहा काही वाईट वाटला नव्हिा, पर्ण त्याांना अगदीच उिवनू लावण्या ऐवजी 

मी, "चालायचांच इिके आपर्ण पतटाक्यलुर राहून कसे चालेल! " असे गळुमळुीि 

उत्तर तदल्यावर, "अहो असा तवचार केला िर ह ेकेसरीवाले आपल्याला आर्णखीनच 

लटुिील. मखु्यत्वे खाण्यातपण्याची उत्तम व्यवस्था या कां पनीच्या आश्वासनावर 

तवसांबनू आपर्ण याांच्याबरोबर येिो आतर्ण त्याि अिी काटकसर? ह े मला नाही 

चालर्णार. आजच वैभवकिे िक्ार करर्णार आह े मी " त्यावर मान हालवनू मी 

पलीकिील खोलीि तिरलो.  

 हळू हळू आमच्या सहप्रवािाांच्या ओळखी होि होत्या जेवण्याचे वेळी 

ठरातवक जर्ण कोंिाळे करून गप्पाष्टकही जमव ू लागले. अथााि काही प्रवासी 
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आपापलाच मोठा गट करून आलेली असल्यामळेु कोठेही गेली िरी त्याांचा िो 

ठरातवक गट एकत् असेच. िसा आमचाही गट होिाच. असाच एक आर्णखी गट 

तिघाजर्णाांचा होिा. िो लिाि राहण्याचे कारर्ण समुिीचे बारकाईचे तनरीिर्ण त्याि 

एक जोिी आतर्ण त्याांचा एक तमत् याांचा समावेि होिा. श्रीयिु तववेक िास्िे 

नावाप्रमार्णेच जरा उग्र वाटि होि.े त्याांना पाहिाच प्रथम त्याच्या तमश्याच िोळ्याि 

भरि. वर्णा काळ्यािच जमा होर्णारा. त्याला पातहल्यावर हा मार्णसू सैन्सयदलाि 

असला पातहजे असा ग्रह होि असे आतर्ण प्रत्यिािही िो खरोखरच सैन्सयदलाि 

कॅप्टनच होिा. त्याची बायको समुीिा मात् एकदम गोरीपान आतर्ण आकषाक 

व्यतक्तमत्त्वाची म्हर्णिा येईल अिी होिी. तववेक तिला मीिा असे सांबोधि असे. 

तववेकचा तमत् प्रिीक त्या गटाचा तिसरा सदस्य. हा मात् गोरापान, सदुृढ बाांध्याचा 

हसिमखु. बहुधा ह ेतिघ ेएकत् असि. तववेक व समुीिा जेव्हा जेव्हा असि िेव्हा 

िेव्हा तिच्यािी बोलिाना त्याांच्या स्वराि हुकूमि जार्णवि असे िर समुीिा 

त्याांच्यापढेु अगदी दबनू वागिाना तदसि असे. हा तिघाांचाच गट का होिा यातवषयी 

समुिीला लगेच िांका आलीच. म्हर्णजे तिच्या मि े आमच्या चौघाांसारखाच गट 

त्याांचाही असावा, त्यामळेु दसुऱ्याच तदविी सांध्याकाळी हा प्रश्न तिच्या िोंिून बाहरे 

पिलाच!  

" काय हो प्रिीक आपल्या बायकोला घेऊन का आला नाही? " 

"आिा ह ेमी कसे साांगर्णार कदातचि त्याचे लग्न झाले नसेल " 

" इिका स्माटा मार्णसू लग्नातिवाय राहर्णार नाही. " 
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"हल्ली स्माटा मलुीसदु्धा लग्नातिवाय राहिाि आतर्ण त्या आनांदािही असिाि. 

आतर्ण प्रिीकही आनांदािच आह ेकी "मी तिची समजिू काढण्याचा प्रयत्न करि 

म्हटले.  

" समुीिा त्याच्याबरोबर जरा जास्ि आनांदाि असिे नाही का? "या प्रश्नाला मी 

काय उत्तर दरे्णार?  

 तदवसभराच्या कायाक्मानांिर रात्ीच्या जेवर्णानांिर हॉटेलसमोरच्याच 

रस्त्यावरून थोिे चालनू गेल्यावर समदु्रतकनाराच होिा त्यामळेु आम्ही चौघे चालि 

तनघालो व तकनाऱ्याकाठी असर्णाऱ्या झािीखाली टाकलेल्या बाकाांवर बसनू गप्पा 

मारू लागलो. आमच्या समोरील बाकाांवर आमच्या सारखेच काही इिर प्रवासीही 

येऊन बसले. त्यािच श्रीयिु प्रधानही होिे.  

 मी जरी त्याांच्या गप्पाि सामील झालो नाही िरी अगदी समोरच असल्याने 

त्यािील जो काही भाग ऐकू येि होिा त्यावरून कोर्णिाही तवषय तनघाला, मग तवषय 

भारिािील दवेळाांतवषयी असो, बागाांतवषयी असो तकां वा भारिाबाहरेील इिर 

दिेािील प्रेिर्णीय स्थळाांतवषयी असो िरी प्रधानाांचे त्यातवषयी ठाम मि असिे 

आतर्ण समोरच्याच्या गळी उिरतवल्यातिवाय त्याांना चैन पिि नव्हि े असे मला 

वाटून गेले. गहृस्थ खपू तहांिलेला असावा आतर्ण सगळीकिे त्यान े बारकाईने 

तनरीिर्णही केले असावे पर्ण िरी 

वाद घेिाना िो जास्िच हकेेखोर आह े असा माझा ग्रह झाला. आपल्याला 

पाहून सगळ्याांना बरे वाटिे अिी का कुर्णास ठाऊक प्रधानाांची समजिू होिी. 
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त्यामळेु कोर्णत्याही गटाि िे अगदी सहज तमसळि त्यामळेु सगळ्याच सहप्रवािाांची 

त्याांची अगदी पवूापररचय असावी ििी जवळीक झाली होिी. वैभवचे िर िे जनेु 

तमत्च होिे 

त्यामळेु तजथे तिथ े िे आपले अतस्ित्व दाखवि आतर्ण त्यामळेु वर वर जरी 

सगळे त्याांना आदर दिे िरी प्रत्यिाि पररतस्थिी अगदी उलट होिी.  

 बसमध्य ेपर्ण त्याच्या बरोबर मागील बाकावरच आम्हाला बैठका तमळाल्या 

व त्याच कायम असल्यामळेु सहप्रवािाांिी होर्णारे त्याचे सांभाषर्ण वादाि रूपाांिर 

होऊन आपलेच म्हर्णर्ण े कसे खरे आह े ह े पटवण्याचा त्याचा कलच आह े ह े

सगळ्याच प्रवािाांच्या लक्ष्याि आले आतर्ण त्यामळेु त्याच्या अनपुतस्थिीि सगळे 

जर्ण त्याला श्रीमान सवाज्ञ असे सांबोध ूलागले.  

 चौथ्या तदविीच्या दपुारच्या कायाक्माि बऱ्याच जर्णाांनी माघार घेण्याची 

िक्यिा अपेतिि असल्याप्रमार्णे जाहीर करण्याि आला कारर्ण नॅिनल पाका ला 

बरेच अांिर जीपन ेजावे लागेल त्यानांिर थोिे चालावे लागेल व वर गेल्यावर तदसले 

िर एिका/के तदसेल/सिील. एिक्याची ओळख मळुािराांबरोबरच (ए एिक्यािला) 

एवढीच झालेली व एिका म्हर्णज े मोठा मेंढा ह े कळल्यावर त्यासाठी इिकी 

यािायाि करण्याचे कारर्ण नाही असे आम्ही दोघाांनी अगोदरच ठरवले. माझी बहीर्ण 

व मेहुर्णे यानी मात् प्रथम जायचा तवचार केला पर्ण नांिर त्यािील फोलपर्णा त्याांच्याही 

ध्यानाि आला असावा व त्याांनीही माघार घेिली अश्या िऱ्हनेे दपुारी आम्ही 

मोकळेच रातहलो. त्या तदविी बऱ्याच जर्णाांनी तवश्राांिीच घेर्णे पसांि केले. कॅप्टन 

तववेकने मात् मोठ्या उत्साहाने आपर्ण जार्णार असे जाहीर केले.  
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 िेवढ्याि प्रधानही िेथे आले, त्याांचे व तववेकचे बऱ्यापैकी सिू जमलेले 

तदसले. त्याांनी मलाही येण्याचा आग्रह केला, "चला हो तम. कुलकर्णी, सगळे 

अनभुव घ्यायला हव.े आिा एिक्याला पाहायच े म्हर्णनू गेलो िरी िेथे प्रत्यिाि 

आर्णखी काहीिरी असे पाहाल की मग वाटेल बरे झाल ेही सांधी चकुवली नाही. 

अहो जपानमध्य ेमी गेलो िेव्हा माझे असेच झाल ेहोि,े ----" आिा हा आपल्या 

जपानभेटीचे लाांबलचक वर्णान ऐकवेल म्हर्णनू मी त्याला, "पर्ण प्रधानसाहबे, िमु्ही 

जपानला किाला गेला होिा इिक्याांदा, कारर्ण कालही मी िमु्ही आमच्या समोरील 

प्रवािाांना साांगि ऐकलेले ऐकले.  

"फारच िीक्ष्र्ण कान आहिे हो िमुच"े प्रथमच स्विःपेिा दसुऱ्याकिॅ काहीिरी 

तविेष बाब आह ेह ेमान्सय करि िे पढेु म्हर्णाले "अहो माझ्या व्यवसायाचाच िो भाग 

आह ेकल्चिा मोत्याांचा जपानिी आमचा बराच मोठा व्यापार चालिो. " िेवढ्याि 

सदुवैाने जीप आली व वैभवन े "ज्याांना नॅिनल पाका ला जायचे त्याांनी लगेच 

जीपमध्ये बसा"अिा हुकूम सोिला आतर्ण िे दोघेही जीपमध्ये बसले. समुीिाने हाि 

हालवि त्याांना तनरोप तदला.  

"मीिा िेवढ्याि िझुी काय खरेदी करायची असेल िी आटोपनू घे, प्रिीकला 

घेऊन जा हवां िर " तववेकन ेतिला हुकूम सोिला.  

 "िास्िे ना ह ेबरां चालिां" 

त्याांची जीप सटुल्यावर सौ. समुिीनां आपलां मि व्यक्त केलां. अथााि तिचा हा 

गढू अतभप्राय मला समजर्णां िक्यच नव्हिे म्हर्णनू मी नेहमीप्रमार्णे (बावळटासारखे) 

तवचारले 
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 "किातवषयी बोलिेस ि?ू " 

 "अहो हचे त्या प्रिीकबरोबर बायकोनां तफरर्णां " 

"मला पर्ण जरा तवतचत्च वाटि "आमच्या बतहर्णाबाईनीही तिच्या सरुाि सरू 

तमसळला. " 

“उलट मला िर वाटिां समुीिा आपल्या नवऱ्याच्या खपूच धाकाि आहिे. " 

माझे मेव्हर्ण े म्हर्णाल े आतर्ण मीही त्याांच्या सरुाि सरू तमसळला, कारर्ण आमच्या 

बाबिीि आम्ही दोघेच आपापल्या बायकाांच्या धाकाि आहोि असे आमचे 

दोघाांचेही मि होि.े आतर्ण िे त्याांच्यासमोर व्यक्त करण्याचे धािस फक्त आम्ही चौघे 

एकत् असलो िरच होि असे कारर्ण त्यावेळीच आमच्या बायकाांपासनू एकमेकाांचे 

रिर्ण करण्यासाठी आपल्याला सहाय्यक कोर्णी िरी आह ेअसे आम्हाला वाटि 

असे.  

"अगदी बरोबर बोललाि गोपाळराव, "त्याांच्या सरुाि सरू तमळवि मी म्हर्णालो  

” अिी नवऱ्याच्या धाकाि राहर्णारी बायको पातहली की त्या नवऱ्याचे कौिकु 

कराव ेवाटिे “ 

"नसुिे धाकाि राहण्याचा काय उपयोग? "  

"आम्हाला त्याचीच अपवूााई वाटिे "मी धािस करून म्हटले  

"खरांच िो धाक आह ेकी िे तिचे नाटक आह,े जाऊ द ेिमु्हाला िे कळर्णार 

नाही" 



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

170 
 

सौ. समुिीने भरिवाक्य म्हर्णनू वादाचा तिच्या मि ेिेवट केला. त्या तदविी 

आम्ही जवळचेच एक मांतदर पाहण्याि वेळ घालवला.  

 प्रवासाचा आिा िेवटचा टप्पा आला होिा त्यामळेु त्या तदविी सगळ्या 

प्रवािाांना एकत् बोलावनू काही स्पधाा वगैरे वैभवने आयोतजि केल्या होत्या त्याच 

तदविी सौ. समुीिा याांचा वाढतदवस पर्ण केसरीन ेमोठ्या उत्साहाि साजरा केला. ही 

त्या प्रवासी कां पनीची खातसयि होिी. केक वगैरे कापल्यानांिर एका टेबलावर 

तववेक, समुीिा आतर्ण प्रिीक त्याच टेबलावर आम्हीही चौघे योगायोगान े होिो 

आतर्ण भरीस भर म्हर्णनू श्रीयिु प्रधानही िेथेच होि.े अथााि त्याांच्या वाचाळपर्णाला 

उधार्णच आले होि,े अचानक समुीिावतहनींकिे पाहि त्याांनी, "वा, वतहनी 

कॅप्टनसाहबेाांनी फारच भारी तगफ्लट तदलेली तदसत्येय वाढतदवसातनतमत्त" असे उद्गार 

काढले. समुीिाच्या चेहऱ्यावरील हास्य एकदम नष्ट होऊन त्याांची मदु्रा एकदम 

कावरीबावरी झाल्यासारख ेतदसले. .  

 " काहीिरी चकुीचा समज झालेला तदसिोय िमुचा तम. प्रधान, किातवषयी 

बोलिा आहाि िमु्ही? मीिाला वाढतदवसाचां तगफ्लट मी अजनू तदलेलांच नाही " 

कॅप्टनसाहबेाांनी आपला खजाािला सरू काढून म्हटले.  

"अच्छा मला वाटलां त्याांच्या गळ्यािली िी मोत्याांची माळ िमु्ही त्याांना 

वाढतदवसाची भेट म्हर्णनू तदली असर्णार, मग जाऊद ेमला काही बोलायचां नाही " 

"तम. प्रधान माझ्या बायकोला तिच्या वाढतदवसाचां इिकां  फििसू तगफ्लट दईेन 

असां कसां वाटलां िमु्हाला? " कॅप्टनसाहबेाांचा आवाज चढला होिा.  
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"काल आपर्ण नॅिनल पाका ला गेलो िेव्हा तिथल्या एका दकुानािनू िी फििसू 

मोत्याांची माळ फक्त दीिि ेरुपयाि तिनांच आर्णली आह.े तिनांच मला साांतगिलां ही 

तकां मि, काय मीिा खरे ना? " 

" हो ना, जाऊ द ेना तववेक उगीच वाद किाला "समुीिाचा चेहरा िर एकदम 

तवदीर्णा झाला होिाच पर्ण आवाजही थरथरि होिा.  

 पर्ण आिा प्रधानाांना अगदी आपल्याला जर्ण ूकोर्णी आव्हानच तदल्यासारखां 

वाटलां समुीिाांच्या चेहऱ्यापेिा त्याांचां सवा लि तिच्या गळ्यािील माळेकिेच 

अतधक होिां.  

" मी अगदी पैज लावनू साांगिो की त्या माळेची तकां मि पन्सनास हजारापेिा एक 

पैही कमी नाही, असल्यास कसलीही पैज हरायला मी ियार आह"े 

" ठीक आह ेलागली मग हजार हजार रुपयाांची पैज " आिा कॅप्टनही हट्टाला 

पेटलेले तदसल.े  

"जाऊ द ेना तववेक प्रत्यि तकां मि माहीि असिाना पैज लावण्याि कसला 

िहार्णपर्णा, " समुीिाचा चेहरा आर्णखीनच रिवेला झाल्यासारखे मला वाटले.  

"समुीिावतहनी, आपर्ण तकिी भारी तगफ्लट तदली ह े साहबेाांना उघि करायचे 

नसेल िर राहूद्या. " 

समुीिाकिे पाहि प्रधान उद्गारले आतर्ण त्या वेळी प्रथमच त्याांच े तिच्या 

चेहऱ्याकिे लि गेले.  

आिा हॉलमधील सगळ्याच जर्णाांचे या टेबलाकिे लि वळले होिे.  



तिची सिार  श्याम कुलकर्णी 

 

 

172 
 

पर्ण आिा कॅप्टन अगदी हट्टालाच पेटले होि,े "आिा माघार नका घेऊ बरांका 

प्रधान, काढ गां समुीिा िी माळ आतर्ण त्याांना पाहूद ेनीट. " 

""अरे मला िी काढिा येि नाही, माहीि नाही का िलुा "समुीिाने न दणे्यासाठी 

िेवटचा प्रयत्न म्हर्णनू म्हटले  

"अिी किी तनघि नाही पाहिोच" म्हर्णनू तववेकन ेउठून तिच्या मानेवरील हूक 

तढला करून अलगद माळ काढली आतर्ण तवजयी मदु्रनेे प्रधानाांच्या हािाि तदली.  

 प्रधानाांनी तखिािनू सकू्ष्मदिाक तभांग काढि माळ हािाि घेिली आतर्ण एक 

एक मोिी िपासायला सरुवाि केली. काही काळ िेथे एकदम िाांििा पसरली होिी. 

प्रत्येक मोिी िपासनू पाहि िेवटपयांि माळ िपासनू िेवटी चेहरा कसनसुा करि 

त्याांनी माळ तववेकच्या हािाि ठेवली, आतर्ण म्हर्णाले,  

"िमु्ही तजांकलाि कॅप्टन, ही अगदी कविीमोल तकमिीची माळ आह ेदीििे 

रुपयेही फारच झाले. " 

समुीिाच्या चेहऱ्यावर एकदम िकाकी आली.  

"बघा मी म्हटलां नव्हिां उगीचच प्रधानाांना भरीस घािलांस ि ूतववेक" 

"चकुिेस ि ूमीिा, मी नाही त्याांना भरीला घािलां त्याांनी मला भरीला घािलां" 

"अगदी बरोबर "प्रधान उठून म्हर्णाल े आतर्ण तभांग तखिाि ठेवि दसुऱ्या 

तखिािनू पैिाांचे पाकीट काढि त्यािनू हजाराची नोट काढि त्याांनी तववेकच्या 

हािाि ठेवली.  
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 आिा सगळ्याांचा त्या घटनेिील रस सांपला होिा व तिवाय श्रीमान सवाज्ञ 

याांची अश्या प्रकारे परस्पर तजरली याचाच सगळ्याांना आनांद झाला. सगळेच जर्ण 

आपापल्या खोल्याांि परिल.े  

 दसुऱ्या तदविी सकाळी पनु्सहा श्रीयिु प्रधानाांनी मला पकिलेच व आपर्ण 

स्नोकेतलांग करिाना काढलेले तव्हतिओज दाखवण्यास सरुवाि केली. खोलीि 

अांधार व्हावा म्हर्णनू दार बांद केलेले होि.े मध्येच दारापािी काहीिरी पिल्याचा 

आवाज आला म्हर्णनू िे दारापािी गेले व त्याांनी दार उघिले पर्ण बाहरे कोर्णीच 

नव्हि ेमात् एक पाकीट दारापािी पिलेले तदसले. दार पनु्सहा बांद करि आि येिा 

येिा त्याांनी पातकटाची कि कापि पाकीट उघिले िो त्याि िी त्याांनीच तदलेली 

हजाराची नोट बाहरे पिली.  

"आपल्या सुांदर बायकोला नसुिेच धाकाि ठेवायचे नसि ेसमजले ना जयांिराव 

"िी नोट माझ्यापढेु नाचवि प्रधान म्हर्णाले. समुिीच्या तवधानाचा अथा आिा माझ्या 

लक्ष्याि आला. प्रधानाांतवषयी माझे मि मात् आिा एकदमच बदलले होि.े  

 (W Sommerset Maughm याांच्या Mr.Know Allकथेचे स्वैर रूपाांिर ).   
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ई साडहत्य प्रडतष्ठानचे हे चौदावे वर्क  

श्री श्याम कुलकर्णी यांचे हे डतसरे पुस्तक.  

 

श्री श्याम कुलकर्णी ह ेइांतजतनयररांगचे तििक. त्याांचे खरे गरुू म्हटले िर प ु

लां च. समोरच्या पररतस्थिीने तकिीही छळ करायच ेम्हटले िरी त्यािली तवसांगिी 

िोधनू ह े स्विःचे मन ररझवर्णार आतर्ण भोविालालाही अपल्या खसुखिुीि 

तवनोदाने मजेि ठेवर्णार. त्याांच्या लेखनािला तवनोद हा दजेदार, नेमका आतर्ण अत्ेंनी 

तवनोदािल्या व्याकरर्णाि ज्याला सवोच्च म्हटले आह ेत्या प्रकारचा. याचे कारर्ण 

त्याांचा बहुिाांि तवनोद हा स्विःचीच तखल्ली उिवर्णारा असिो. तकां तचि 

अतिियोक्तीची फ़ोिर्णी असेल, पर्ण मखु्य गाभा वास्िवािल्या तवसांगिीचा. 

काटुातनस्ट लक्ष्मर्ण साांगि की इथले राजकारर्णी मला कधीच तवषयाांची कमी पिू दिे 

नाहीि. पर्ण श्यामजींना िर घरी दारी दिेो दिेी सवात् तवनोदाचे तवषय येऊन स्विःच 

भेटिाि.  

श्री. श्याम कुलकर्णी याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्िके ई सातहत्यच्या 

माध्यमािनू जगभरािील मराठी वाचकाांना तवनामलू्य दिेाि. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असिे. आतर्ण त्यािनू कसलीही अतभलाषा नसि.े मराठी भाषेच्या 

सदुवैाने गेली दोन हजार वषे कवीराज नरेंद्र, सांि ज्ञानेश्वर, सांि िकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. तदनानाथ मनोहर(४ पसु्िके), िांभ ूगर्णपलुे(९पसु्िके), िॉ. 

मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांि बागलु (१९), िभुाांगी पासेबांद(१२), अतवनाि 

नगरकर(४), िॉ. तस्मिा दामले(९), िॉ. तनिीन मोरे (३४), अनील वाकर्णकर (९), 

िातन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावर्णे(१२), अनांि पावसकर(४), मध ू
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तिरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांच े महाभारि), श्री. तवजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्र्णा (जागतिक कीिीचे वैज्ञातनक), सांगीिा जोिी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्िके), तवनीिा दिेपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांतदनी 

दिेमखु (५), िॉ. सजुािा चव्हार्ण (८), िॉ. वषृाली जोिी(३१), िॉ. तनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांतदनी धारगळकर (११), अांकुि 

तिांगािे(१९), आनांद दिेपाांिे(३), नीतलमा कुलकर्णी (२), अनातमका बोरकर (३), 

अरुर्ण फिके(६) स्वािी पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुर्ण तव. 

दिेपाांिे(५), तदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मर्ण भोळे, अरुां धिी बापट(२), अरुर्ण 

कुळकर्णी(८), जगतदि खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(४) िॉ. सरुुची नाईक (३) 

िॉ. वीरेंद्र िाटके(२), आसावरी काकिे(४), श्याम कुलकर्णी(२), तकिोर 

कुलकर्णी(2), रामदास खरे(४), अिलु दिेपाांिे, लक्ष्मर्ण भोळे, दत्तात्य भापकर असे 

अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई सातहत्याच्या द्वारे आपली पसु्िके लाखो 

लोकाांपयांि तवनामलू्य पोहोचविाि.  

अिा सातहत्यमिूी ांच्या त्यागािनूच एक तदवस मराठीचा सातहत्य विृ जागतिक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े याि ई सातहत्य 

प्रतिष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहाि आहिे. त्या त्या व्यासपीठाांिनू नवनवीन लेखक उदयाला येि आहिे. आतर्ण 

या सवाांचा सामतूहक स्वर गगनाला तभिून म्हर्णिो आह.े  

आतर्ण ग्रांथोपजीतवये । तविेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टादृष्ट तवजयें । होआव ेजी ।  
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श्री. श्याम कुलकर्णी याांची ई सातहत्यवरची धमाल तवनोदी पसु्िकां . याांवर टॅप 

तकां वा तक्लक करा. थोिां थाांबा. िे उघिेल. वाचा आतर्ण हसि सटुा. (इांटरनेट पातहजे 

हो. नाहीिर उघिर्णार नाही) 

 

 

 

 


