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मनोगत
मराठी सात्रहतय रत्रसकानी माझ्या “एकटे जीव” व “इनामदारीण” या दोन पस्ु तकाना संदु र
दाद त्रदली. ही दोन पस्ु तके २०१२ मिे प्रत्रसद्ध झाली होती. माचक २०१६ मिे त्रडत्रजटल प्रत ई-सात्रहतयने
प्रत्रसद्ध के ल्यावर देश त्रवदेशातून खपू च संदु र प्रत्रतसाद त्रमळाला.
आज “मैिबिं ाच्या गाठी” या तीन कथा त्रडत्रजटल प्रत रूपात ईटरने
ं टवर वर प्रकात्रशत
करताना मला खरोखरच आनंद होत आहे. पस्ु तक प्रत्रसद्ध करण्यासाठी प्रकाशक तयार नसतात.
वाचकांचा दष्ु काळ पडला असावा असा भास होत असताना ईटरने
ू
ं ट सारख्या माध्यमातून गोष्टी अचक
वाचकापं यंत कोणतयाही खचाकत्रशवाय पोचवण्याचा मागक सापडला.
लहानपणापासनू कोंकणात जे पाहीले, अनभु वले तया त्रकतयेक प्रसंगांची, व्यक्तींची,
व्यंगांची, चालीरीतींची अनेक प्रत्रतत्रबंबे मनावर कोरली गेली होती. मनाच्या सांदीकोपऱ्यात दडलेल्या या
गोष्टींनी रीटायर झाल्यावर मनात फे र िरला आत्रण कागदावर झरझर उतरत गेल्या.
लहानपणीच्या त्रनरागस मैिीचे बंि वणीत करणाऱ्या या कथा तुम्हाला त्रवचार करायला
लावतील पण वाचनाचा त्रनभेळ आनंदही देतील.
स्वातंत्र्या नंतरता तो काळ. तयावेळी सवकचजण गरीब होते. प्रतयेक जीवनोपयोगी वस्तचु ी
चण चण होती. दसु ऱ्या यद्ध
ु ानंतर सवकच गोष्टींचे रॅ शत्रनगं चालू झाले होते. प्रतयेक जण जगण्याची िडपड
करत होता. आपल्या आयष्ु याची वाटचाल कण्हत कंु थत करीत होता. तया हाल अपेष्टातही काही लोकाचं े
जीवन जवळून पहायला त्रमळाले. त्रकशोरावस्थेत तया माणसांची त्रचिे मनावर कोरुन ठे वली. ती अशी
गोष्टीतून समु ाक्का, गोमती, व पाऊ या रुपाने कथेत उतरली. किी मनावर ओरखडे उठवणारे प्रसंग, किी
मजेशीर प्रसगं , किी कांही त्रशकवनू जाणारे प्रसगं पकडून तयाची प्रत्रतत्रबबं े मनात साठवण्याची एक सवय
पडून गेली आत्रण पढु ेही चालू राहीली. आयष्ु याच्या वाटचालीत कोंकण, कोल्हापरू , सांगली, मंबु ई करत
बडोद्याला पोहोचेपयंतची ही असंख्य प्रत्रतत्रबंबे मी त्रचत्रित करायची ठरवली. व त्रलहू लागलो. “एकटे
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जीव” मिल्या व्यत्रक्तरे खा आत्रण या “मैिबिं ाच्या गाठी” मिल्या गोष्टी या सवक प्रत्रतत्रबबं ाचं ा आलेख
आहे.
या पस्ु तकात मी कांही प्रयोग के ले आहेत. समु ाक्का ही गोष्ट गद्य व पद्य यांचे त्रमश्रण आहे
तसेच बायकानी न बोलताच सवक सहन करण्याचा परीणाम त्रकती भयक
ं र होतो तेही या कथेत दाखवले
आहे.
यातील दोन कथा मेनका मात्रसकातून प्रत्रसद्ध झाल्या आहेत. तया अनक्र
ु मत्रणके त
दशकत्रवल्या आहेत.
आपल्याला या कथा आवडल्या का? आपण जरूर कळवा तयातील चक
ु ांसह
कळवल्यात तर फार आनंद होईल. जरूर ई मेल करून आपला अत्रभप्राय कळवावा.
अरुण कुळकणी
Kulkarni@technique-baroda.com or
Arungk1943@gmail.com
Mobile- 07359212211
07228884030
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सरिता-

काय चाललंय समजत नाही. आई व बाबा एवढे आनंदात कसे बोलू शकतात? गेल्याच
वर्षी तर मत्रहमाचे लग्न झाले. त्रतच्या सासरच्यानी अगदी सगळे मागनू मागनू वसल
ू के ले. बाबांची सगळी
जमा सपं लीच पण मला देखील माझ्या पगारातून वाचवलेले अिे अत्रिक द्यावे लागले. आत्रण आता
ताबडतोब मला बघायला येणार? कसे जमणार? मल
ु गा म्हणे फार त्रशकलेला आहे. मॅनेजर आहे मोठ्या
कंपनीत. तो काय फुकटात लग्न करणार माझ्याशी? का िांवतायत हे त्रवनाकारण? कुठून पैसे उभे करणार
आहेत? बघायला येणार आहे म्हणे! येऊ देत तर खरं! मलाच काही तरी करायला लागेल. आई बाबाना
नाही झेपणार खचक आत्ांच.
बघायचा कायकक्रम ठरवतायत. कसलं काय! न झेपणाऱ्या उड्या मारायची सवयच आहे
बाबांना. देवाने देखील काय घाट घातला बघा. आम्ही दोघी मोठ्या व मगचे दोन भाऊ. मोठी व मी
मागोमागच्या तर मग भाऊ चांगले आठ व दहा वर्षाकनंतर झाले. अजनू ही त्रशकताहेत. मत्रहमाच्या
लग्नानतं र त्रतचा पगार बंद झाला. आता घरात माझा व बाबांचाच पगार येतो. बाबांचा घोर्ष चालू असतो
“त्रतचा पगार वापरू नका. बँकेत ठे वा. लग्नाला पैसे कुठून आणणार?” काही पण बडबडायचे. यांचा
पगार तो त्रकती? तयात पाचजणांचे थोडेच भागणार! आई मग गपचपु पैसे मागते. त्रदलेच पात्रहजेत त्रतला
मत्रहना परु ा करायलाच लागतो ना. मत्रहमाच्या लग्ना नंतर हळू हळू बँकेत पैसे टाकणे बंदच झाले होते.
सगळे त्रमळून अडीच तीन हजारच होत होते. आत्रण म्हणे त्रहचे लग्न करू! कुठून आणणार पैस?े बरे लग्न
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के ले की माझाही पगार बदं , मग जगणार कसे हे लोक? भावाचं े त्रशक्षण नको परु े व्हायला? मी त्रशकायची
रात्रहले, नोकरी करणे जरुरी म्हणनू पटकन नोकरी त्रमळवली. सरकारी नोकरी त्रमळत होती ती सोडू
कशाला. माझे वय पण कुठे जास्त झालेय २२ तर आहे. आणखी दोन तीन वर्षे थांबले तर काय.
लहानभाऊ १२ वर्षाकचा, मोठा १४ वर्षाकचा. ते त्रशकून कमवायला लागायला अजनू दहा वर्षे लागतील.
तोपयंत बाबांच्या ५००रुपये पगारात कसे होणार? आईची वाट लागणार दसु रे काय? डोके भणभणायला
लागलेय झोपयु ा. पाहू काय होते ते.
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सभ
ु ाष-

माई मागे लागल्यात, मल
ु गी पहा तरी म्हणनू घोर्ष लावलाय. मला अजनू फ्लॅटची सोय
करायचीय. बक
ु के लाय पण काम रें गाळत चाललेय. गावचाच त्रबल्डर आहे पण सगळं काही सांगत नाही.
पैसे त्रदलेत तयाच्या ररसीट त्रदल्यात पण तयावर फ्लॅट नंबर नाही. काय करणार एवढ्यात लग्न करून. माई
म्हणतात “२६ वर्षाकचा झालास, अजनू त्रकती थांबणार? वेळीच लग्न के लेले बरे . माग जागा
सासऱ्याकडे.” मी तर हडं ा घेणाऱ्यांवर राग िरणारा. काहीच घ्यायचे नाही हे पक्के ठरवलेय. हडं ् याची
प्रथा थांबवा म्हणनू मोचाक काढून मी मोकळा झालेला. मीच जर हडं ा मागीतला असता सगळे ओळखीचे
टपलेच होते. लग्न पण खचाकळू नको, अगदी सािे करायचे.
पण हे मीच कसे ठरवणार. मल
ु ीचाही त्रवचार तसाच असेल तर बरे . माई माझ्या अटी
त्रवचारत असतात. काय अटी सांगणार? लग्न आहे ते, मने जळ
ु णे हीच मोठी अट. माझ्या कततकतवावर माझा
त्रवश्वास आहे. चांगली साथ त्रमळणे हेच लग्नाचे उद्दीष्ट. मी जरा जेवणाचा चोखदं ळ माणसू . जेवण माि
सदंु र करणारी असली म्हणजे झाले.
माई म्हणत होतया घर चांगले आहे. ओळखीतलेच लोक आहेत. कुटुंब नावाजलेले आहे.
सध्या तयांची पररत्रस्थती चांगली नाही हे खरे , पण कुटुंब पहावे. परवा संध्याकाळी मल
ु गी पहायला जायचे
आहे. चला पाहू काय होते ते. माई येणारच बरोबर.

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सरिता-

मी नाही नाही म्हणत असताना बाबांनी बघण्याचा प्रोग्रॅम ठरवलाच. काय मनचे मांडे
खाताहेत हे लोक. नसता चहापाण्याचा खचक करणार, मग आई मत्रहन्याच्या शेवटी उसासे टाकत बसणार.
बाबा पण काय तरी मनाचेच करतात. जरा त्रवचार तरी करावा. सगळ्या गोष्टी ताडून मगच हो ना करावे.
कसलीच व्यावहाररक समज नाही. कसला दाखवण्याचा घाट घालतायत हे. आत्रण मल
ु गा तरी कशाला
येतोय पहायला? तयाला सांगीतले नाही काय माझ्याबद्दल, त्रशक्षणाबद्दल? मल
ु ीची मात्रहती तर कसनू
करतात. मग हा कसा काय येतोय?
काहीतरी गडबड असणार. लंगडा, लुळा, आंिळा तर नाही मग कसा असेल? काण्या
तरी असेलच. आली का पंचाईत. काणे व चष्मेवाले मला मळ
ु ीच आवडत नाहीत. ते नक्की कोणाकडे
बघतात ते समजतच नाही. बायकोला अिं ारात ठे वनू इतर बायकाकडे बघायची सगळ्याच परुु र्षाना खोड
असते. पण काणे आत्रण चष्मेवाले बयकोला राजरोस शेंडी लावतात. नकोच असला काही नवरा.
कायरे बाबा! त्रकती त्रवचार? संपतच नाहीत. हा पहाण्याचा सोहळा डोक्याची वाट
लावतोय. नाही म्हटले तरी त्रवचार गदी करतात. काय काय रुढी घालनू ठे वल्या आहेत या?
संध्याकाळपयंत डोकं रात्रहल ना बरोबर. जाऊ दे! मनात उभार नाही ना, मग तयारीच नाही करायची
संध्याकाळी. काय होईल ते बघू मागाहून. बाबा रागावतील. तडातडा बोलतील. आईला समजावले की
जरातरी समजेल. नाहीतरी मला एवढ्यात नकोच आहे लग्न. चला जरा डुलकी काढुया.
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त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सवं ाद-

आई “अग झोपलीस कुठे ? तुला बघायला येतच असतील. ५ वाजता येतो म्हणालेत.
चल जरा आंघोळ करून तयारी कर. बाबांनी मोगऱ्याच्या वेण्या आणल्यात. जरा चांगली साडी नेस.”
सररता “चल ग! काय कौतक
ु चालवलंयस. सांगीतलं ना एकदा मला नाही करायचं लग्न
एवढ्यात . कशाला जीव खाता सगळे ?”
आई “बस झालं हां! परु े कर बडबडण.ं अग मल
ु ीचं लग्न वेळेवर झालं की आई बाप
सटु के चा श्वास सोडतात. नत्रशबाने चांगलं स्थळ आलंय, तयार हो. नायतर घरात रामायण करून ठे वशील.
हे जमदग्नी आहेत माहीत आहे ना? नाही तयार झालीस तर तझ्ु याबरोबर मलाही कठीण जातील पढु चे
त्रदवस.”
सररता “काय तर म्हणे बघायला येणार! मल
ु ींनाच का बघायच,ं मल
ु ाना का नाही? आत्रण
हे कोण एकटेच ठरवणारे , पसंती नापसंती. मी होईन तयार. जा त.ू ”
आई “कोणी सांगीतलं, तल
ु ा पसतं ी नाही? नाही आवडला तर नाही म्हण की. आम्ही
काय जबरदस्तीने लग्न लावणार का तुझ?ं पण ते बघायला येणार तर पढु ्यात नको जायला? अग अपमान
होईल तयाचं ा. व आपल्याला बोल लागेल. समाजात समजले तर कोणीही येणार नाही तुला पहायला.”
सररता “सांगीतलं ना होते तयार. जा तू आता. नको उठवसू डोकं माझ.ं ”
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अरुण कुळकणी
सरिता-

बाहेर आलेत वाटतं आंघोळीला गेले तेव्हाच आलेले त्रदसतात. चला आता कोणी यायचे
नाहीत डोके खायला. काही नाही, घरच्याच साडीत रहायचे. कशाला नट्टापट्टा करायचा. लग्न झाल्यावर
काय सदा सकाळ नटून जाणार आहे काय समोर. बघ म्हणावं घरच्याच साडीत. नाहीतरी लग्न के लंस तर
तशीच बघावी लागणार ना दररोज? तेव्हा नको वाटायला नटलेली कुठे नी हे ध्यान कुठे .
बाहेर बोलताहेत सगळे . माईचा
ु ाला सहा मत्रहने लग्न नको?
ं आवाज येतोय. काय मल
ब्लॉक तयार झाल्यावर लग्न? मग आलास कशाला बघायला? त्रसनेमाचे ऍडवान्स बत्रु कंग वाटले काय
लग्न ठरवणे? शहाणाच त्रदसतोय. आत्रण बाबा काय सांगताहेत चालेल म्हणनू . मला चालले पात्रहजे ना!
आता कोण बोलतंय हे. आवाज िारदार वाटतोय. बोलणे समपकक व लाघवी वाटतेय. तोच तर नसेल.
अनावर इच्छा होतेय डोकावनू बघायची. पण तयाचे तोंड माझ्याच कडे असले तर! नको रे बाबा.
आई सांगतेय चहा घेऊन येते म्हणनू . बाजल
ू ा होऊन साड्या बघायचं नाटक करूया. मग
तीच जाईल चहा घेऊन. मागाहून पाहू. जेवढं टाळतां येईल तेवढं टाळू.
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अरुण कुळकणी
सवं ाद-

आई “अग! काय ग हे अजनू तयार नाहीस? चल लवकर तयार हो. खरं तर चहा घेऊन
तूच जायला पात्रहजेस. पण कोण सांगल
े तल
ु ा. महाहट्टीपणा भरलाय अगं ात.”
सररता “जा तू चहा घेऊन. सागं अजनू तयारी करतेय. होते तयार जेवढ्या लवकर होता
येईल तेवढे.”
आई “चांगला वाटतो ग मल
ु गा, सरळ वाटतो. आंघोळीला गेलीस आत्रण लगेचच आले.
कोणी नाही, माई व मल
ु गाच आलाय. बाबांनी हळू हळू सगळी मात्रहती काढायला सरु वात के ली तर
म्हणतो कसा, थांबा मीच सांगतो सगळं. मग सगळं सांगनू टाकलं. गाव कुठला, त्रशकला कुठे , त्रशक्षण
त्रकती, भाऊ, बत्रहणी, आई, वडील सगळं सगळं स्पष्ट सांगीतलं. वर म्हणाला तुम्ही आणखी काय पाहजे
तर त्रवचारा. मल
ु ीच्या आई वडलांना काळजी असणं सहात्रजक आहे. बाबा तर गप्पच झाले. सडेतोड व
स्पष्ट बोलणारा आहे.”
सररता “असू देत, मला काय करायचेय! . काय ते आटपा लवकर.”
आई “अग आम्ही काय आटपणार! तू तयार होवनू ये तर खरं बाहेर. मगच आटपेल ना?
काय सोंगं करीत बसलीय.”
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अरुण कुळकणी
सरिता-

आईचा चहा उकळू लागला. आई कप तयार करून त्रनघाली. मी परत बाहेर कान लावनू
ऐकू लागले. समजेना का ऐकतेय मी. लग्नच नाही करायचे तर कशाला ऐकतेय. आई बाहेर जाताच
बाबांचा आवाज आला. त्रवचारत होते मी का नाही गेली चहा घेऊन. तयार होतेय समजल्यावर म्हणतात
कसे आटप म्हणावं लवकर. मला मजा येत होती. तेवढ्यांत ऐकू आले. तो बोलत होता. जरा लवकर
होईल तर बरं. तयाला म्हणे आठ वाजता कोणाला तरी भेटायचंय. मग आलासच कशाला रे . जायचं
होतंस कुठे ते. पण एक खरे . बोलणे माि त्रवनतं ी करणारे , तरीही हकमी वाटत होते. आता माि नक्की जावे
लागणार. मी अगदीच अजागळा सारखी होते. घरचीच पण जरा बरी त्रपवळी साडी नेसली. वर काळा
ब्लाऊज घातला. के स ओलेच होते म्हणनू तसेच सोडले. मलाच कळलं नाही असे का के लं. बोलवा
आता मग जाऊ. नाहीतरी तो कसा आहे ते तर बघ.ू पाचच त्रमनीटांत आई पोहे घेऊन यायला सांगनू गेली.
प्लेटस् भरल्या व बाहेर गेले. मिल्या टेबलावर ट्रे ठे वला व कोपऱ्यातल्या खचु ीत जाऊन बसले. त्रजथे
कमीत कमी उजेड होता.
बाबांनी उठून सगळ्याना एक एक त्रडश त्रदली व स्वतःही घेतली. माझी एक त्रडश ट्रेत
उरली होती. मी काही घ्यायला उठली नाही. आई खणु वीत होती, बाबांनी डोळे वटारले. मल
ु गा गप्प पोहे
खात होता. तसा चागं ला उंचापरु ा होता. सांवळा होता. कपडे व एकंदर जामानीमा टापत्रटपीचा होता.
चेहऱ्े यावर शांत भाव होता. पण कसल्या तरी त्रवचारात असावा असे वाटत होते. काय चाललेय तयाच्या
मनात?
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अरुण कुळकणी
सभ
ु ाष-

तयारी करतेय म्हणत होते. ही तर घरच्याच कपड्यांत आलीय. के स सद्ध
ु ा मोकळे
सोडलेत. त्रहचे आई वडील त्रहच्यावर जबरदस्ती तर करीत नाहीत? के वढा वेळ घेतला बाहेर यायला.
बहतेक काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. माईलाही समजले असणार. पोहे आणले तेही ठे वनू गेली. प्रतयेकाला देणे
हे माहीत नाही त्रहला? का अशी वागली असेल? हे सांगताहेत, मल
ु ीशी बोलायचे असेल तर बोला. काय
बोलणार? त्रतची इच्छा त्रदसत नाही, मग उगाचच सोपस्कार का? चला! माई लवकर आटपेल तर बरे
होईल. परत चहा आला. सवांचा संपला तशा माई उठल्या.
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अरुण कुळकणी
सवं ाद-

“काय रे ! काही बोलायचेय काय तल
ु ा? नसेल तर त्रनघयु ा. मला घरी जाऊन जेवण
करायचे आहे.” माई
“नाही, चल, त्रनघचू .” सभु ार्ष.
“अहो पत्रिका वगैरे आणलीत का? नाही म्हणजे दाखवनू पाहू.” सररताचे वडील
“माझा त्रवश्वास नाही यावर.” सभु ार्ष.
“नाही हो. तो ऐकतच नाही. जन्म तारीख माहीत आहे पण तो जन्मवेळ, त्रठकाण काहीच
सांगत नाही. म्हणतो त्रवश्वास नाही. बघा तम्ु हीच ठरवा काय ते.” माई
“मग के व्हा कळवता तुमचा त्रनणकय?” त्रतचे वडील
“कळवतो लवकरच. मीच बोलते तयाच्याशी एक दोन त्रदवसांत व कळवते. पण काय हो
मल
ु ीची इच्छा नव्हती का? अशी का आली ती काहीच तयारी न करता? गैरसमज होतो ना?” माई
“नाही नाही तसे काहीच नाही. तयार आहे ती लग्नाला.” त्रतचे वडील
“नाही हो! त्रतला आमची काळजी. ती म्हणते लग्न झालं तर भावांचं त्रशक्षण कसं होईल?
आम्हाला पैशाचं पाठबळ नाही. म्हणनू त्रतला दोन वर्षक तरी लग्न नको होतं.” सररताची आई
“अहो मल
ु गा समजू आहे. सिु ारक त्रवचारांचा आहे. तया दोघांना एकि असताना हे
बोलायला हरकत नव्हती. पण असे वागलेले बरोबर नाही वाटले. मी तमु च्या ओळखीची तशी
तयाच्याही. आता तो काय ठरवेल ते खरं. बघा तो समजतू दारपणे के व्हाच बाहेर गेला. मला तमु च्याशी
बोलायला त्रमळावे म्हणनू गेला असणार.” माई
“बघा लवकर कळवा, म्हणजे जीव टागं णीला नको.” त्रतचे वडील
“हो! हो! लवकरच कळवते. त्रनघ?ू ” माई
“हो! या हां! आत्रण तुम्ही येत जात रहा.” त्रतची आई.
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अरुण कुळकणी
सभ
ु ाष-

माई काय करताहेत येवढा वेळ? मल
ु ीशी बोलत तर नसतील? पण बोलून काय उपयोग!
असं कोणाला समजावनू खोटी वचनं देऊन थोडंच लग्न करायच?ं बघण्याचा प्रोग्रॅम व्यवत्रस्थत झाला
असता तरी मी ठरवलेच होते. मल
ु ीची पणू क ओळख पटण्यासाठी एकदोनदा भेटू. मगच त्रनणकय घेऊ. पण
आता तर काहीच करायला नको. मल
ु ीचा त्रनणकय समजलाच आहे. हो, नाही सांगायचा प्रश्नच येत नाही.
पण एक समजत नाही यांनी मल
ु गी पहायला बोलावलेच का? त्रतची तयारी नव्हती तर
कशाला खटाटोप करायचा? मल
ु ी पहाणं मला देखील पसतं नाही. माईनी जोर के ला म्हणनू आलो. असो.
एक समजत नाही, माझ्याच बाबतीत असं का होतं? आता त्रमि त्रवचारतील. काय
सांगणार तयांना? खास करून अव्या त्रवचारत बसणार. अव्याची बत्रहण म्हणे माझ्यावर मरते. म्हणनू तो
नवकस होता. पक्याकडे बोलला. कशाला मल
ु ी बघतोय? तयाची बहीण पसंत नाही काय? पण खरे च त्रतचा
नखरे लपणा मला रुचत नव्हता. एकादी गोष्ट जरी रुचत नसेल तर का उगाच त्रवचार करायचा? हा सरळ
सािा मागक. पण मग ही मल
ु ी बघायची रीत तरी का अजमावायची? तयांच्या स्वभावाची तर तोंड ओळख
सद्ध
ु ा नसते. झालं त्रवचार भरकटू लागलेत. नक्की काय त्रनणकय घ्यावा समजत नाही. मल
ु ींशी मैिी करायला
जमत नाही. मग स्वभाव काय समजणार?
माई आल्या. माईचा
ं चेहरा अपरािी वाटतोय. चला समजेल काय ते...............
माई गप्पच आहेत. ररक्षा पकडली. घरी त्रनघालोय. पांच त्रमनीटे झाली. तरी माई गप्पच?
का? मीच त्रवचारू का? नको उगाच, सांगतील तयाच. नाहीतर तयांना वाटेल मला इटं रे स्ट आहे. उगीच
गैरसमज नको.
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अरुण कुळकणी
सवं ाद“अरे तू गप्प का? काय म्हणणं आहे तुझ?ं कशी वाटली मल
ु गी?” माई

“माई, तुला तरी वाटलं का मल
ु गी लग्नाला तयार आहे? तुला नाही समजलं त्रतला
लग्नात इटं रे स्ट नाही ते?” सभु ार्ष
“हो रे बाबा! का अशी वागली समजलेच नाही.” माई
“अग माई तू मध्यस्थ ना? मग त्रवचारले नाहीस? अशाने तल
ु ा ठपका येईल. दसु रा कुणी
असता तर त्रनघनू च गेला असता. तझ्ु यासाठी थांबलो मी.” सभु ार्ष.
“अरे ! तेच तर त्रवचारायला थांबले. म्हणतात कसे की भावांच्या त्रशक्षणासाठी एवढ्यात
लग्नच नाही करायचे. मग हा प्रोग्रॅम तरी कशाला करायचा.” माई
“हे मोठ्यांचं चक
ु तं असं नाही वाटत माई? मल
ु ीचा त्रवचार न घेताच प्रोग्रॅम कशाला
करायचा? आता तयांचही मन खात राहाणारच ना? आपल्या कडून नकार जाणार हे समजलेच असेल
तयांना.” सभु ार्ष.
“अरे मल
ु ीकडचे आहेत ते. आशा लावनू बसतात. मला लवकरात लवकर कळवा
म्हणाले. काय ते तचू कळव बाबा. मी काय सांगायला िजणार नाही.” माई
“गप्पच बस दोन तीन त्रदवस. तयांनाच समजनू जाईल नकाराचे. तयांनीही पात्रहलंय काय
घडलंय ते. चल तुझे घर आले माई. बरं भेटू नतं र.” सभु ार्ष.
“बरं येते. आत्रण तू मनाला लावनू घेवू नको. खपू जणी त्रमळतील तल
ु ा.” माई.
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सभ
ु ाष-

माई खपू जणी त्रमळतील म्हणाल्या. आपण सिु ारणार के व्हा! हेच करत राहायच?ं मल
ु ी
बघा नाकारा, दसु ऱ्या बघा. नकारा. नंतर तयांना काय वाटत असेल? इथे तर त्रतनेच नकार दाखवलाय.
मलाच संकटातून वाचवलेय. आपण नकार कशाला कळवायचा? ती सांगल
े च ना आई वत्रडलाना लग्न
एवढ्यात नको म्हणनू ? मग मी कशाला दख
ु वू उगाच? फक्त स्वतःचा रुबाब, प्रत्रतष्ठा राखायला?
पण एवढं खरं मल
ु गी कंसीडरे ट आहे. भावांच्या त्रशक्षणासाठी सॅक्रीफाईस करतेय.
लग्नाची स्वप्न त्रतला असणारच. पण भावांचा, आई वत्रडलांचा त्रवचार करून स्वतःच्या स्वप्नांना मरु ड
घालीत असेल. हे काय कमी आहे? या स्वाथाकने भरलेल्या समाजात हा नोबल त्रवचार करणं व तसं वागणं
हे काही सोपं नाही.
पण ती हे माझ्याशी बोलली असती तर? हा ड्रामा करायची काय जरूर होती?
घरच्यानाही संकटात व आलेल्यांसमोर स्वतःची शोभा दसु रं काय. पण मी का एवढा त्रवचार करतोय?
मला मनात ठे च लागलीय म्हणनू की मला एकंदरीत आवडलीय की काय? की न त्रमळणारी गोष्ट
त्रमळावीच या इर्षेने येताहेत हे त्रवचार?
बापरे ! हे त्रवचार बंद के ले पात्रहजेत. या लग्नाचा त्रवचारच सोडून त्रदला पात्रहजे. जे आता
शक्य नाही तयाच्यावर त्रवचार कशाला.
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त्रवचार करायचा नाही ठरवनू देखील त्रवचार येत बसलेत. त्रपच्छाच सोडत नाहीत. ताणनू
देऊ. मग तरी त्रवचार बंद होतील. पेईगं गेस्ट आहोत. सांगू जरा लवकर जेवायचे बघा म्हणनू .
त्रतच्या घरी त्रतच्या वागण्यावर उहापोह झाला असणार. काय झाले असेल ? आई वडील
समजले असतील का त्रतला? भावांचे प्रेम समजले पात्रहजे. त्रतचा सॅक्रीफाईस वाखाणतील की दोर्ष
देतील? ती सवक काही कुटुंबाचाच त्रवचार करून करतेय ना? त्रतला रागावणार तर नाहीत? भांडणार तर
नाहीत? आत्रण ते देखील त्रतचीच वत्रकली करताहेत. मनासमोर बकऱ्या मोजायला सरु वात के ली पात्रहजे.
मगच झोप येईल. पण हे त्रवचार नकोत.
पेपर वाचताना नसु ती नजर त्रफरतेय. काय वाचतोय तेच समजत नाही. लक्षच लागत नाही
वांचण्यात. सारखी संध्याकाळ उभी रहातेय डोळ्यांसमोर. काहीच समजत नाही. अपमान वाटतोय?
पत्रहल्यांदाच मनात्रवरूद्ध मल
ु गी पहायला गेलो तयाचं असं झालं म्हणनू ? की मल
ु ीच्या मनात नक्की काय
होते ते समजावे याचा आटात्रपटा? काय मन कशातच त्रस्थर होत नाही. के व्हा के व्हा एकांत सद्ध
ु ा हवासा
वाटतो आत्रण नकोसा पण होतो. तसच
ं झालंय.
त्रमिांकडे जावं तर उशीर झालाय. अव्या, सऱ्ु या, मंज्ु या कट्ट्यावर बसतात रािी ११-११
वाजेपयंत. पण ते त्रवचारत बसणार सगळंच. मग आत्रण ताप. सरळ वागताना सद्ध
ु ा असे ताप का मनाला?
कोणतीही चक
ू नसताना सगळं सहन करायला येतं, का?
पक्या म्हणतो तेच खरं. खोल त्रवचार करीत बसण्याचा स्वभाव करून ठे वलाय मी. चला
त्रदवा मालवनू झोपनू देऊ.
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सवं ाद“दादा, जेवायला चला, अरे झोपलात की काय?” घर मालकाचा मल
ु गा.
“नाही रे ! जरा डोळे त्रमटून पडलो होतो.” सभु ार्ष.

“चला, सगळे जेवायला आलेत. आत्रण बघा तुमचे डोळे के वढे लाल झालेत. बरं आहे
ना?” घर मालकाचा मल
ु गा.
“बरं आहे रे , डोळे त्रमटून पडलो होतो ना, म्हणनू झालेत लाल, त्रनवळतील दोन
त्रमनीटात.” सभु ार्ष.
“या बसा! कसा काय झाला मल
ु गी पहाण्याचा प्रोग्रॅम? पसतं पडली की नाही?”
घरमालकानी नको तोच त्रवर्षय काढला.
“अहो! काय हे? बसद्यू ा की जेवायला. मग सावत्रचतपणे सागं तीलच की. पण
आल्यापासनू मडू नाही एवढं त्रदसतंय.” कावळ्याची नजर असलेल्या मालकीणबाई ममाकवर घाव घालत
बोलल्या.
“काही नाही, प्रोग्रॅम व्यवत्रस्थत झाला. मल
ु गी ठरवेल काय ते. तयांना पत्रिका पहायचीय.
माझा त्रवश्वास नाही. एवढा एकच त्रतढा आहे. त्रतथनू येताना ररक्षांचा िरू असा काही नाकात त्रशरत होता
की कंटाळायला, थकायला झाले म्हणनू पडलो जरा.” तो समपकक उत्र शोिनू देत होता.
“अहो द्या की पत्रिका. ऍरें ज्ड मॅरेजचे सोपस्कारच आहेत ते. आमचे लाडू चक
ु तात ना?”
हाSS हाSS हसं त घरमालक बोलनू गेले.
“आयष्ु याचा जोडीदार त्रनवडायचा. तमु च्या लाडवासाठी तयांनी घाई करायची काय?”
मालकीणबाई घरमालकाना समज देत बोलल्या.
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सभ
ु ाष-

जेवण व उलट तपासणी संपलीय. आता जाऊ खोलीत व आराम करू. उद्यापासनू उलट
तपासण्यांची रांगच लागणार आहे. पण आयतया वेळी काय समपकक उत्र सचु लं! हेच सांगायचं
सगळ्याना. पटेल सगळ्याना.
काय झाले असेल त्रतच्या घरी? त्रतचे आई बाबा नक्कीच रागे भरले असणार. हे वागणे
मलाच काय तयांनाही अपमानास्पद वाटले असणार. काय त्रवचार आहेत त्रतचे ते समजले असते तर मन
जरा तरी त्रस्थर झाले असते.
देवाने मन जाणण्याची काहीच सोय के ली नाही. के ली असती तर?

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सरिता-

आई बाबा फार बोलले. पण मी काय करू? मी त्रकतीदा सांगीतले एवढ्यात लग्न करून
त्रदलंत तर भावांचं त्रशक्षण कसं कराल? तुमचा खचक कसा परु ा होईल? बाबा म्हणतात ते तयांचं बघनू
घेतील. हे काय करणार आहेत पांचशे रुपये पगारांत? घर भाडे १२५ रूपये, सगळ्यांचे रे ल्वेपास, दिू
भजीपाला, रे शन, लाईट त्रबल या सगळ्यासाठी ६०० रुपयांच्या वर खचक होतो. मग पाहणे वगैरे आले की
अजनू लागतात. आई दर मत्रहन्याला माझ्या पगारातनू अडीचशे तीनशे घेतच असते. मग कसे होणार
यांच?े
आई म्हणते मल
ु गा चांगला असला तर समजेल पररत्रस्थती. देईल तुझ्या पगारांतले दोन
तीनशे रुपये. हा कसला त्रवचार? आपली पररत्रस्थती दसु ऱ्यासमोर कशी उघडी करायची? जरातरी मान
नको का राखायला.
पण एक खरं! मल
ु गा शांत, त्रवचारी वाटला. सत्रु शक्षीत आहे. बोलण्यात खपू चांगला
आहे. मतदभु ार्षी म्हणतात ना तसाच. मी असं वागनू चक
ू तर नाही के ली? चांगला मल
ु गा जोडीदार
त्रमळायला फार नशीब लागतं. याला दख
ु वनू मी एक संिी तर नाही घालवली? जाऊ दे आता काय
सटु लेला बाण परत येणार? काय नत्रशबांत आहे तेच होणार. पण कशावरून तो हो म्हणाला असता.
एवढा त्रशकलेला बायको ग्रॅज्यएु ट तरी असावी म्हणणारच ना? आत्रण तयाचा नकार आला असता तर?
माझा स्वभाव फार रागीट आहे. जळफळले असते तयाच्यावर. राग राग झाला असता. मला राग जराही
आवरता येत नाही. मी दाखवत नाही पण मन रागाने असं काही तळमळतं की मी तया माणसाशी बोलणचं
सोडून देते.
मत्रहमाच्या लग्नाच्या वेळी मी नको नको म्हणत असतानाही बाबांनी तयांच्या अटी मान्य
के ल्या. जराही ताणनू पात्रहले नाही. मी बोलले तर फाडकन् म्हणाले गप्प रहा. तुला नाही समजत. मग
त्रफरत होते सगळ्यांकडे पैसे मागत. माझा राग अनावर झाला होता. स्वतःच्या दबु ळे पणाने ओढवनू
घेतलेल्या सक
ं टाचा भदु डं लोकाना का?
सरळ सरळ त्रवचारलेच तयांना. तया त्रदवसापासनू बोलतो कुठे दोघेही. दीड वर्षक झालं
आमचं बोलणं बदं होवनू . इतकी मी रागीट. हा सरळ मतदू माणसू त्रटके ल माझ्यासमोर? नाही पण एक
रागीट असलं तर दसु रं थडं च पात्रहजे. चांगली जोडी झाली असती आपली.
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आपल्याच मनचे मांडे! दसु रे काय! तयाने कुठे पसतं ी कळवलीय की दाखवलीय. आत्रण
आता शक्यच वाटत नाही. आपण वागलोच तशा.
आई म्हणत होती, बाबा रािभर तळमळत होते. तयांनी त्रवचारलंय लग्नच करायचे नसेल
तर तसे सांग म्हणालेत. कोणासमोर आणखी शोभा नको म्हणत होते. का नको लग्न करू? मला काय
जन्मभर अशीच राहायचंय? दोन वर्षक नको म्हणतेय तर काय चक
ु लं? लग्न न करतां यांच्याच संसाराचा
गाडा ओढत बस?ू आत्रण भावांची लग्न झाली की कुठे जाऊ? मला काय जग माहीत नाही? देतील फे कून
कचऱ्यात. गरज संपलेली असेल ना तेव्हा? मग कशाला त्रवचारतील?
मग मी का त्रवचार के ला एवढा? का माझा स्वाथक नाही बघीतला? चक
ु लेच माझे. लग्ना
नंतर नोकरी करणारच होते की. मग माझे पैसे मी कुणाला द्यायचे ठरवू शकत होते. तो काय बोलला
असता? बोलला असता तर सांगीतले असते आपली कमाई कशी खचाकयची तेही तल
ु ा त्रवचारायचे का?
गप्प झाला असता.
त्रवचारांचं मोहळ काय शमत नाही. पाहू पढु े काय होतंय ते. आता जरा जरी आशा वाटली
तर सोडायचं नाही. प्रयतन करून पहायचा परत जमतं का. कशाला! माईनाच फोन करू की. पण माईचा
ं
फोन तर डायरीत आहे. गपचपु त्रलहून घेवयू ा आत्रण ऑत्रफसमिनू फोन करूया. पण बोलायचं काय?
घरीच जाऊया का माईच्या?
ं
काल जाताना चेहरा रागावलेला नाही वाटला. त्रवचारांत होता नक्की पण रागवला असं
वाटत नाही. म्हणजे आशा आहे अजनू . पण आता आपणच पढु े पडलो तर त्रवचारे ल की, कसली ऊपरती
झाली आता. काय सांगायचे ठरवायला लागेल.
बापरे के वढे मनचे मांडे खातेय मी. यांतलं काहीतरी शक्य आहे का? रे ल्वे पास घेतला,
पसकमिे पैसे आहेत, माईच्या
ु े ल.
ं फोनची त्रचठ्ठी टाकली. चला ऑत्रफसमिे जाऊन ठरव.ू नाहीतर गाडी चक
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सवं ाद“माई कशा आहांत?” सररता.
“बरी आहे मी. काय ग फोन कसा के लास?” माई

“काही नाही. बाबा, आई जीव खाताहेत माझा. काही बोलले का ते? हो, नाही, काही
म्हणाले?” सररता.
“तो काय म्हणणार? अग तूच दाखवलीस लग्नाची नाराजी. तो काय त्रनणकय देणार?
म्हणाला त्रतनेच त्रनणकय घेतलाय तर जबरदस्ती कसली. आपण कशाला हो, नाही, सांगायचे. बरोबरच
आहे तयाचे.” माई
“माई काहीतरी गैरसमज होतोय. मला तयांचा अपमान नव्हता करायचा. तमु च्याकडे फोन
नंबर आहे का तयांचा?” सररता.
“कशाला ग आता? तो फार त्रवचारी आहे. बोलणार नाही पण त्रवचार करीत बसेल. जाऊ
दे! दोन चार त्रदवसात सगळे त्रवसरतील.” माई
“माई उगीचच गैरसमज नको. मला तयांचा अपमान करायचा नव्हता एवढंच सांगायचंय.
चक
ु ू न वाईट वाटलं असेल तर माफी मागेन. म्हणनू हवाय फोन.” सररता.
“बरं देते हा! पण ऑत्रफसचा आहे. तो पेईगगे
ं स्ट म्हणनू रहातो ना. घरचा फोन देत नाही
कुणाला. दसु ऱ्याना िास नको म्हणतो. घे त्रलहून.” माई
“थँक्स माई! मी नक्की माफी मागेन म्हणजे तुम्हालाही दोर्ष नको.” सररता
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सरिता-

चला फोन नंबर त्रमळाला. थोडा त्रवचार करू मगच ठरवू के व्हा फोन करायचा. काय
बोलायचे. माईनां सागं ीतले तसेच सागं यु ा का? नको. ते अगदीच त्रवर्षय सपं वल्या सारखं वाटेल.
आपल्याला तर दार उघडतं का बघायचंय. मग काहीतरी व्यवत्रस्थत बोललं पात्रहजे.
चला सचु ेल काहीतरी. नाहीतरी सगळे च म्हणतात, जबरी बाई आहे म्हणनू . कोणालाही
गंडु ाळते. म्हणनू च वाटतेय जास्त वेळ घालवता नये. लवकरच बोलायचे तयाच्याशी. पण रागावला
असेल तर? आपल्याशी काहीच कतकव्य नाही असे ठरवले असेल तर? अपमान वाटेलच की मला. पण मी
सद्ध
ु ा के लाय ना अपमान? मग मलाही सहन करायला हव.ं पण एकदा तरी बोललंच पात्रहजे तयाच्याशी.
नाहीतर मन खात राहील सारखे.
चार वाजलेत करूया फोन. लागलाय फोन. ही कोण मिे आलीय. फोन ऑपरे टर वाटते.
सांगीतले त्रतला तयाचे नाव. येईल फोनवर आता. माझं नाव त्रवचारत होती. कोणाचा फोन आहे म्हणनू
सांगू त्रवचारत होती. सागं ल
े ती नाव मग सावि होणार तो.
हातातला फोन थरथरतोय. गळ्यातही कोरड पडलीय. बोलायला होईल ना? आवाज
कापरा येता कामा नये. पण आता काय फोन लावनू मोकळी झालेय
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सवं ाद-

“हॅलो! बोला! ” सभु ार्ष.
“ .... ” तोंडच बंद झालंय. शब्दच फुटत नाही. सररता.
“हॅलो! बोला, काही काम होतं का? बोला त्रनःसक
ं ोच बोला. तमु चा नकार के व्हाच
कळलाय. आता दसु रं काय बोलायचं आहे काय?” सभु ार्ष.
“नाही! नाही! मी तुम्हाला नकार त्रबकार नाही त्रदला. मी कशाला देईन नकार! पण मला
आई बाबांचा राग आला होता. मी दोन वर्षक लग्न नको म्हणत होते. वर्षाक पवू ीच मोठीचं लग्न झालं.
तयावेळी काका, आतयां कडून घेतलेले पैसे अजनू द्यायचे आहेत. मग कोणतया जोरावर हे माझं लग्न
ठरवताहेत याचाच राग होता. तुम्हाला माझं त्रशक्षण तरी माहीत आहे का? मी फक्त एस.् एस.् सी आहे.
तुम्ही एवढे त्रशकलेले मला कसे पसंत कराल. असाही त्रवचार आला. भाऊ त्रशकणारे . तयांचे त्रशक्षण व्हावे
म्हणनू मी कॉलेजला गेले नाही. नोकरी पकडली. अजनू काही पररत्रस्थती वेगळी नाही. कसे करणार लग्न?
तुमचा अपमान करायसाठी नाही, पण आई बाबांनी माझे ऐकले नाही म्हणनू तशी वागले. मला समजलेच
नाही यात तुम्हाला वाईट वाटेल.....” सररता,
“हॅलो! हॅलो! ” सभु ार्ष.
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“थांबाना, ऐका जरा. तर तम्ु हाला दख
ु वायची जरा देखील इच्छा नव्हती. मला तम्ु ही माफ
करावं म्हणनू फोन के लाय.” सररता िडािड बोलत होती. मिेच तो हॅलो! हॅलो! करून थांबवायला बघत
होता.
“हॅलो! हे पहा, मी ऐकले सगळे. पण हा ऑत्रफसचा फोन आहे. मी नाही स्पष्ट बोलू
शकणार. आपण तम्ु हाला अजनू काही सांगायचे असल्यास बाहेर भेटू शकतो का? फोनवर नको. अथाकत
तुम्हाला पात्रहजे असेल तरच.” सभु ार्ष.
“अहो असं कसं भेटणार? आपलं काय लग्न ठरलंय थोडचं . कोणी पात्रहलं तर नाही तो
अथक लावत बसतील. तुम्ही आमच्या घरी याल का? नाहीतर माईच्या
ं घरी भेटू. मला तमु च्या तोंडून
ऐकायचंय माफ के लं म्हणनू .” सररता.
“ते काय मी आत्ांच फोनवर सांगतो, माफ के लं. झालं ना. पण खरंच मला राग नव्हता
आला. तम्ु ही अशा का वागलात तयाचं कुतुहल होतं हे खरं.” सभु ार्ष.
“म्हणजे तम्ु ही भेटायचं नाकारताय? माईच्या
ं घरीपण?” सररता
“पाहू, माईना त्रवचारा. तया माझ्याशी बोलल्या तर पाहू. बरं चला ठे वू फोन? ऑत्रफस
आहे हे. कामं चालू आहेत.” सभु ार्ष.
“बरं! ” सररता.

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी

सभ
ु ाष-

हा फोन कसा काय आला? त्रतचा स्वतःचाच त्रवचार त्रदसतोय. घरच्यानी करायला
सांगीतलेले त्रदसत नाही. आवाज, बोलणे यावरून त्रतनेच स्वतः के लेला त्रदसतोय. फोन नंबर कुठून
त्रमळवलान? त्रतला काहीतरी अजनू बोलायचे होते असे वाटले. संभार्षण ओपन रहावे अशी तऱ्हा होती
बोलण्याची. आत्रण घरी कशी काय बोलवतेय? त्रतथे तर सगळे च असणार. कसे बोलता येईल. माईकडे
ं
पण तेच. मग उपयोग काय जाण्याचा? बाहेर भेटायला नाही म्हणते. बरोबर आहे. अजनू लोक तेवढे
सिु ारले नाहीत. पात्रहलं तर बडबडतात. मल
ु ीनाच जास्त दोर्ष त्रमळतो.
पण नक्की काय असेल त्रतच्या मनात? जरा कुठे आज मन त्रनवळत होते तो हा फोन. परत
त्रवचार चक्र सरू
ु . मल
ु गी हा ही एक ग्रह असतो वाटते पत्रिके त. तो माझ्या वक्री पडलाय सध्या. पत्रिका!
पत्रिके वरून आठवले. परत पत्रिका तर मागणार नाहीत? तयासाठी तर हा फोन नाही ना? पण एवढ्यात
लग्न नको तर हा उपदव्् याप का मांडलाय त्रहने? जाऊ दे! ही मल
ु गी पहायची रीत मला तरी तापदायक
झालीय. लवकरच बाहेर पडले पात्रहजे या त्रवचार चक्रातून.
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त्रतच्या माफी मागण्यात माि खरे पणा जाणवला. कदात्रचत अिकवटपणाने, आई बाबाना
त्रशकवायसाठी वागली असेल ती. पण येणाऱ्या लोकावर काय परीणाम होईल याचा त्रवचार तर हवा. खरं
असेल लग्नासाठी वडलाना देणं झालं असेल, पण मी देखील तसंच मागेन हे कसं गतहीत िरलंन. मी तर
काही घेण्याच्या त्रवरुद्ध आहे. उलट नोकरी करणारी मल
ु गी असली तर त्रतच्या व आपल्या सेत्रवगं मिनू
जमेल तसं सािंच लग्न करावं या त्रवचाराचा. माझे त्रवचार न जाणताच ही गतहीत िरून बसली. मी देखील
लोचट हडं ा मागणारा असेन. यांत त्रतचा दोर्ष नाही म्हणा, समाजात हेच प्रचलीत आहे. फुकटचं त्रमळेल ते
पदरांत पाडायच.ं
माझं मन असं त्रवत्रचि का त्रवचार करतंय एकदा त्रतला दोर्ष देतंय, मग त्रतचीच वत्रकली
करतंय? काय झालंय काय मनाला. ती आवडलीय की काय? पण नक्की सांगताही येणार नाही. अगोदर
आपल्यावरच त्रवचार के ला पात्रहजे. आपण ठरवलेल्या त्रनकर्षांवर ती उतरते की नाही हे नको बघायला?
फक्त त्रमळत नाही ते त्रमळवलेच पात्रहजे हा बालीशपणा इथे कसा चालेल? आयष्ु याचा प्रश्न आहे.
चला ऑत्रफसमिले लोक त्रनघाले. घरी जाऊ. मग त्रमिांत जाऊन वेळ काढू. एकटाच
राहीलो तर त्रवचार सतवणार.
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सवं ाद-

“कुठे लक्ष आहे तुझ.े कसल्या गहन त्रवचारात पडलायस. आम्ही आहोत इथे. काय
त्रवचारतोय ते ऐकू नाही आलं?” पक्या
“ह!ं काय झालं? काय त्रवचारतोयस?” सभु ार्ष.
“झालं! गेला रे ! फुकट गेला! कामातून गेला! आपल्याकडे लक्षच नाही याचं.” पक्या
“पोरगी ठसली काय रे मनात एवढी? की आता आमच्याशी बोलायला करमत नाही?”
अव्या.
“नाही रे , जरा ऑत्रफसची गडबड आहे. उद्या जरा एक काम परु े करायचेय तयाचा त्रवचार
करत होतो” सभु ार्ष.
“फे कू नको! एवढे अज्ञानी नाही. आम्ही पण पोरी बघतोय. दोन वर्षक झाली. तू तर
पत्रहलीच पात्रहलीस. एवढा गरु फटलास? बघ अजनू त्रवचार कर. माझी बहीण जीव लावनू बसलीय रे
तुझ्यावर. मी जरा जरी तुझ्याबद्दल वाईट बोललो तर बोलणं सोडून देते माझ्याबरोबर. अशी जीव
लावणारी त्रमळाली ना तरच सख
ु ी होतो माणसू .” अव्या
“ए थांब रे अव्या. पत्रहले तयाला सांगू देत ना काल काय झालं ते. बोल रे ! ” पक्या

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
“काय होणार! मल
ु ीला दोन वर्षे लग्नच करायचं नाही.” सभु ार्ष.

“मग काय तुला चहा पाण्याला बोलावले? आत्रण तू त्रवचारात, म्हणजे तल
ु ा आवडलीय.
पण लग्न दोन वर्षाकनी. च्यायला ठरवनू टाक दोन वर्षक त्रपक्चर बघ, त्रफरायला जा.” पक्या
“अरे नाही रे बाबानो! मी त्रतचा त्रकंवा कालचा त्रवचार नाही करीत. मी तर परत मल
ु गी
पहायला जायचं की नाही, याच्यावर त्रवचार करतोय.” सभु ार्ष.
“झाल!ं आमच्या सद्गणु ी, त्रवचारी दोस्ताचा मडु दाच पाडलाय त्रतने. त्रलहून देतो मी, हा
याच मल
ु ीशी लग्न करणार. करणार तो करणार, पण ती याच्यावर राज्य करणार.” अव्या
“अव्या फुकट त्रचडवू नकोस तयाला. तझ्ु या बत्रहणीशी करायला नाही म्हणतो, म्हणनू
काय वाटेल ते बोलतोस?” पक्या
“बेट लगाता है? मेरा कहा भत्रवष्य पक्का है. सच होगा तो पक्या तूने मै कहूं वो करनेका.
मेरी गल
ु ामी भी.” अव्या त्रहदं ीवर उतरला म्हणजे पेटत चालला होता.
“अरे कसल्या बेट लावताय? आत्रण भांडता कशाला माझ्यावरून? दसु रा त्रवर्षय नाही
काय तुम्हाला?” सभु ार्ष.
“काय रे बटाट्याच
ं ा भाव काय रे आज” अव्या
“अव्या परु े हां आता. नाहीतर मी जातो. म्हणजे त्रवर्षयच बदं होईल” सभु ार्ष.
“अरे मग सत्रवस्तर सांग ना काय झालं ते? तुझं कारण काय पटत नाही.” पक्या
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“बघा! त्रतच्या आई बाबाना त्रतचे लग्न करायचेय. पण भाऊ लहान त्रशकतायत. वडलांचा
पगार कमी तयात भागणार कसे? लग्नाचाही खचक झेपणार कसा, परत मोठ्या बत्रहणीच्या लग्नात झालेलं
देणं अजनू बाकी, म्हणनू त्रतला दोन वर्षक लग्न नको. पण आईबाबांनी परस्पर प्रोग्रॅम ठरवला. तो त्रतला
नाही आवडला. मग काय त्रतने मनावरच घेतले नाही. घरच्याच कपड्यात चहापाणी करायला आली.
म्हणजे त्रतचा लग्नाला नकारच नाही का? प्रश्न सपं ला. तयाच्यावर चचाक करण्यासारखे आहे का काही?”
सभु ार्ष.
दोन त्रमनीटे शांततेत गेली.
“तू नापसंत तर नव्हतास ना त्रतला?” पक्या
“काय नापसंत करे ल? त्रतच्या त्रकतीतरी पटीने हा सरस आहे. मला वाटतं याला हीच
मल
ु गी योग्य आहे. चांगली सांभाळील याला. काय पण कर रे , तू त्रहच्याशीच लग्न कर. खश
ु ीत संसार
होईल त्रतचा. सगळं तझु ं व्यवत्रस्थत चालवेल ती. तझ्ु या सारख्या मवाळ माणसाला अशीच खमकी
पात्रहजे. मी सांगतो बघ तुझं त्रहच्याशीच लग्न होणार.” अव्या
“मग, तझ्ु या बत्रहणीचा त्रवचार सोडायचा काय?” पक्याने हसं त त्रवचारले.
“अरे , तो त्रवचार करायलाही तयार नाय. तयाच्यावर काय जबरदस्ती करणार? पडू दे
खडड्यांत आपल्याला काय! चला मी चलतो घरी. उशीर झालाय.” अव्या
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सभ
ु ाष-

चला, आपण पण त्रनघ.ू दसु री तपासणी संपली. आता गप्प रात्रहले की हळू हळू त्रवर्षय
बंद होईल. पण अव्याने कशावरून ठरवले की त्रहच्याशीच लग्न होणार? माझ्या बोलण्यातून त्रतची
वत्रकली तर नाही झाली? नाही वाटत तसे. मग तयाच्या बत्रहणीचा मी त्रवचार करीत नाही म्हणनू तर
नाहीना बोलत तो? चला सोडून देऊ. कशाला त्रवचार करीत बसायचे?
........
........
दोन त्रदवस झाले. ऑत्रफसमिे फोन वाजला की का वाटते त्रतचा असावा म्हणनू . मन काय
खेळ करतेय? थांबवले पात्रहजे हे. माईचाही
ं फोन नाही. तयांना भेटली नाही काय ती. माईकडे
ं फोनवर
बोलली असती तरी माईनीं फोन के ला असता. पण माईकडे
ं आपण स्वच्छ शब्दात बोलनू बसलोय.
तयांनी परस्पर त्रतला सांगनू टाकले असेल तर? मग त्रवर्षयच सपं ला. अरे पण आपल्याला त्रवर्षय
सपं वायचा होता ना? मग आता रुखरुख का मनाला.
अव्या म्हणत होता, हीच बरोबर सांभाळील. मी काय लंगडा लुळा आहे सांभाळायला.
शांत आहे एवढच
ं . पण हेही खरं, या जगात एकात तरी खमके पणा पण हवा.
काय चाललंय मनात? प्रतयेक प्रश्नाचं उत्र त्रतची वत्रकली का करतंय? सगळं त्रतच्या
बाजनू ेच का जातंय? मनात भरली की काय? जाऊ दे जास्त त्रवचार नको.
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सरिता-

तीन चार त्रदवस झाले. माईशी
ं फोनवर बोलले होते. तयांची माफी देखील मागीतली.
एकदा तयांच्या घरी भेटायला होईल का त्रवचारले तर म्हणाल्या “कशाला? तो काय दोन वर्षक थांबणार
नाही. तयाला फार काही इटं रे स्ट नाही आता. तल
ु ाच नको ना लग्न? मग कशाला परत भेटणार?”
फार काही बोलले नाही. पण सांगीतले फोन के ल्याचे, तयांच्या घरी भेटण्याचे ठरवतोय
म्हणनू . तर आश्चयांत पडल्या. मग म्हणाल्या पाहीन त्रवचारून. तो तयार असेल तर माझी हरकत नाही.
तरी देखील अजनू फोन नाही. काय झाले असेल? पण मी तरी का एवढी मागे लागतेय? मलाच नको होते
ना लग्न एवढ्यात? मग आता का मागे पडते आहे? तसे बघीतले तर मनात सश
ं यही आहे तयाच्या बद्दल.
एवढे त्रशकलेला मला का पसंत करे ल? काहीतरी भानगड नाही ना? तरी देखील मीच का पाठपरु ावा
करतेय?अरे हा कसला त्रवचार? मी संशयी के व्हापासनू व्हायला लागले? नको तो संशय मनात त्रशरतोय.
नको ती वाट पहाण.ं करू का माईना फोन? की तयालाच करू? पण हात फोन कडेच
थांबतात. नकारघटं ा वाजली तर सगळंच बदं मग फार चक
ु चक
ु लागेल जीवाला. थांबू अजनू . नाहीतर
माईना गांठू. योगायोगाने भेटलो असे नाटक करू. व मग त्रवचारू. पण कसे सािायचे हे सवक? माई रहातात
त्रतकडे दसु रे कोणीच ओळखीचे नाहीत. काय करायचे?
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.......
.......

आता आठ त्रदवस व्हायला आले. माझ्या हातून सगळे त्रनसटतेय वाटते. माई दररोज
सध्ं याकाळी देवळात जातात म्हणे. त्रतथेच लवकर जाऊन बसायचे. माई येईपयंत वाट बघायची. मग
सरळ तयांना गाठून बोलायचे. तयासाठी ऑत्रफस मिनू अिाक त्रदवस रजा काढायची. नक्की ठरले व मन
जरा शांत झाले. दसु ऱ्याच त्रदवशी रजा घेतली.
पाच वाजल्यापासनू बसलीय देवळात येतील ना माई? वाट बघनू बघनू ताण वाढलाय.
त्रदसता नये तोंडावर.
ओ! हो! माई येतायत. फुलांची पडु ी घेऊन लाईन लाऊया. देवाला वाहून मगच माईना
भेटू. अगदी सहज भेटल्यासारखे.
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सवं ाद-

“अरे ! माई तुम्ही! ” सररता.
“तू इकडे कुठे ? आत्रण आज रजा होती का?” माई
“नाही. पण एकाने सांगीतले मत्रहन्यातून १ त्रदवस, असे ११ त्रदवस दत्महाराजाना फुले
वहा. म्हणनू आले. पण माई तुम्ही कळवलंत तयांना?” सररता.
“नाही ग, राहूनच गेलं. तयाला ऑत्रफसमिे फोन करायला लागतो ना. तेव्हा माझी कामे
असतात. राहून गेले उद्याच करते हा. पण भेटशील तेव्हा मागच्यासारखे काही करणार नाहीस ना? उगीच
तयाचा परत अपमान नको.” माई.
“माई मी फक्त माफी मागणार. माझी अडचण समजावणार. गैरसमज दरू करायचा प्रयतन
करणार. मगच मन शांत होईल. माझ्या वागण्याने तयांचा अपमान झालाय ते डाचतंय हो मनात. ती डाच
तरी बंद होईल?” सररता.
“बरं! बरं! करते हो उद्याच फोन. कळवते तल
ु ा उद्या रािी काय म्हणाला ते.” त्रनघता
त्रनघता माई सागं त होतया.
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सरिता-

घरी तरंगतच चाललेय. मस्त जमवनू आणल्याचा आनंद झाला होता. पण मनात हरहर
देखील होती. ते नाही म्हणणार नाहीत ना? पण लग्न करायची तयारी नव्हती आता एकदम असं का
वाटतंय? भावांचं काय? आई बाबांचं कसं होईल? हे सगळे त्रवचार मागे कसे पडले? एवढी िडपड का
करतेय मी? तयारी दाखवली तर ते नाही का त्रवचारणार? सगळे प्रश्न कसे सोडवलेत इतक्या लवकर? काय
सांगणार मग?
एक त्रमळालं तयाचा आनंद दसु री भीती पळवनू लावते. आनंद वाट्यालाच येत नाही.
सगळी दडपणं मनावर! दसु रं काय! आता जायला तर पात्रहजेच पण बोलणार काय? माफी मागनू झालीय.
तयांनीय माफ के लेय म्हणाले. मग बोलायचं काय रात्रहलंय आता?
पण माईचा
ं फोन तर येऊ देत भेटायचे ठरले तरच हे प्रश्न येतात. नाहीतर त्रनकालच
लागणार. हो म्हणाले तर माि जोरात घोडे दामटायचे. काहीतरी त्रवचार करून ठे वायलाच हवा.
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सवं ाद“हां बोला माई. कसा काय फोन के लात?” सभु ार्ष.

“अरे , मला भेटली होती. पत्रहले फोन आला होता. त्रतला आता पश्चाताप होतो की काय
माहीत नाही. पण तल
ु ा आमच्या घरी भेटायचं म्हणतेय. तू काय म्हणतोस?” माई
“हो माई, मलाही फोन आला होता. माफी मागत होती. मी माफी मान्यही के ली. राग
नाही हे देखील सांगीतलं. मग भेटायचे कशाबद्दल? तुम्हाला काय वाटते माई? भेटणे प्रशस्त आहे? तमु चा
अनभु व जास्त ठरवू शकतो.” सभु ार्ष.
“बघ रे बाबा, होतात अशा गडबडी मल
ु ींकडून. बावरलेल्या असतात तया. बघ काय
म्हणते ती. नाहीतरी प्रतयक्ष तुझे आत्रण त्रतचे बोलणे नाहीच झालेय. मला माहीत आहे ती त्रशकली नाही,
पण हशार आहे. संसाराला चांगली आहे. चांगल्या घरची आहे. आत्रण तू त्रवचार की, त्रतला असं वागू नये
हे आता लक्षांत आलंय. त्रतला काय वाटतं ते बघ. मगच शांतपणे ठरव. जोडीदार म्हणनू चालेल की नाही
ते.” माई.
“बरंय माई, थोडा त्रवचार करतो आत्रण कळवतो उद्या नाहीतर सोमवारी.” सभु ार्ष.
“अरे कशाला लांबण लावतोस? परवा रत्रववार आहे ये दपु ारी चार नंतर. आटपनू टाक.
म्हणजे दोघांचाही जीव टागं णीला लागनू रहाणार नाही. पढु च्या रत्रववारी मी नाही. जरा बाहेर जाणार
आहे.” माई
“असं म्हणतां, बरं ठीक येतो दपु ारी चार सव्वाचारपयंत.” सभु ार्ष.
“बरं कळवते मी त्रतला. पण तू पड खाऊन बळी पडू नकोस हा. शांतपणे त्रवचार करून
मगच त्रनणकय घे.” माई
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सभ
ु ाष-

काय म्हणनू माईनां हो म्हणालो? हे सगळं अव्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तर होत नाही?
आपण हो म्हणनू चक
ू तर नाही के ली. काय बोलणार त्रतथे? परत शोभा तर करून नाही ना घेणार?
पण ती काय बोलणार असेल? त्रशकली नाही कारण पररत्रस्थती. हशारी त्रशक्षणानेच येते
असे नाही. तयात्रशवाय देखील अनभु वाने खपू काही जाणता येते. तयातलीच नसेल ना ही? बघ,ू कशी
आहे ते समजण्याचा योग आलाय. बाकीचे पढु चे पढु .े
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सरिता-

माईचा
ं फोन आला. रत्रववारी भेटायचं. साडेचारला ये म्हणाल्यात. बापरे ! आयतया वेळी
गळाठणार नाही ना मी? आत्ाच पाय थरथरायला लागलेत. एकच त्रदवस आहे मिे. त्रवचार के लाच
पात्रहजे मलाच बोलावं लागणार. मीच बोलावलंय भेटायला. आता माघारही घेता येणार नाही.
काय बोलायच?ं
...........
...........
रत्रववार जाता जात नाही. आता कुठे दोनच वाजताहेत. सगळे झोपलेत. रत्रववारी दपु ारी
सगळे च झोपतात, मी देखील. पण आज डोळे च उघडे रहातायत. त्रचक्कार त्रवचार येतात जातात. पण
कुठलाही ठामपणे पक्का होत नाही. काय बोलणार आहे ते देवालाच ठाऊक. पण मी जबाबदार आहे
याला. मीच भेटीचा घाट घातलाय. फसनू गेलेय. बोलायचं काय हे सचु त नाही. पण जाण्याची ओढ माि
वाढतेच आहे. कसली अवस्था आहे ही?
आईला बोललेय, चार वाजतां माईना भेटून येतेय. गप्पच बसली. त्रतच्या डोळ्यांतही राग
त्रदसला. नाहीतरी तया त्रदवसापासनू फार मोजके च बोलतेय ती, कामापरु तेच. बाबांनी तर बोलणचं
सोडलंय. सगळ्याला जबाबदार मीच.
बघू त्रकती वाजले. बस्स् अडीच. काटे िावत का नाहीत आज?

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी

सभ
ु ाष-

चार वाजता पोहोचायच,ं तयार होवयू ा. काय सांगणार आहे देव जाणे. शांतपणे ऐकून
घेऊ. हशारी अजमाव.ू सरळ सांग.ू पणू क स्वभाव समजल्यात्रशवाय त्रनणकय देता येणार नाही. तयासाठी
सहवास लागेल. भेटावे लागेल. तयार झाली तर ठीक.
पण त्रतने तर अगोदरच सागं ीतलं आहे. लग्न ठरल्या त्रशवाय बाहेर भेटणं प्रशस्त नाही. मग
मानेल कशी? जे होईल ते पाहू. जाऊ तर खरे .
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सवं ाद-

“आलास! ये! बस. त्रतला सांगीतलेय मी साडेचारला ये म्हणनू . येईलच इतक्यांत....अरे !
बेल वाजलीच आली वाटते.......वा! ये! ये! बरोबर तर नाही आलांत ना तुम्ही? मला दाखवायसाठी मागे
पढु े झालांत काय ग? ” माई हसं त बोलल्या.
“म्हणजे?” सररता आतल्या खोलीत जाता जाता बोलली.
“अग, लगोलग मागेच आलीस तू तयाच्या. तो बसला पण नाही, एवढ्यात बेल वाजली.
म्हणनू वाटले बरोबर आलात की काय.” माई
“माई, तमु च्यासाठी काय आणलंय बघा. आत या.” सररता
“असू दे! ठे व ते! पत्रहली बाहेर ये.” माई.
“अहो आत या. याचं काय करायचं ते सांगा. मग जाऊच की बाहेर” सररता.
“काय आणलंयस हे? वा जय्यत तयारी करून आलीस फराळाची. बरं चल बाहेर. मग
घेऊ फराळ.” माई.
“मग, कशासाठी भेटायचं ठरवलंस ग? लग्नाचा त्रवचार बदललास का?” माई बाहेर जाता
जाता बोलल्या.
“अगदी तसंच नाही. पण दसु ऱ्यांचे त्रवचार जाणनू घेणं हे देखील बरं असतं, असं वाटलं.
आपलाच हट्ट का करायचा माई? मला आत्ा लग्न का करणं शक्य नाही ते मी माझ्या मते ठरवले. पण
तयांचे त्रवचार जाणनू नाही घेतले. उलट माझ्या वागणक
ू ीने दख
ु ावले मी सगळयाना. तसं नको होतं
व्हायला.” त्रतच्या बोलण्यात कापरे पणा असला तरी स्वच्छ त्रवचार त्रदसत होते.
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“बघ रे बाबा, तझु ा त्रवचार जाणनू घ्यायचाय त्रतला.” माई.

“कशाबद्दल? मी आिीच सांगीतले माझा काहीच राग नाही. फक्त कुतूहल होते. एकादी
मल
ु गी अशी का वागावी याचे. आता तेही समजले. तयांचा ठाम त्रनणकय आहे. दोन वर्षे लग्न नाही. मग मी
काय सांगणार?” सभु ार्ष.
“प्रतयेक मल
ु ीला लग्न, संसार, स्वतःचं घर याची ओढ असतेच. पण घरच्या पररत्रस्थती
मळ
ु े काही मरु ड घालावी लागते. याचा अथक लग्न नको असा होत नाही. मला एकच जाणायचंय. लग्न
झाल्यावर मी नोकरी करायची की नाही? नाही! तयांना चांगला पगार आहे. कदात्रचत त्रवचार असेल
बायकोने कशाला नोकरी करायची! ” सररता.
“माझे तसे काहीच नाही. तो प्रतयेकाचा स्वतःचा त्रनणकय असतो. तेवढं स्वातंत्र्य देण्यांत मी
मानतो. पण मला जेवणातले काही जमत नाही. ते कसे सांभाळायचे?” सभु ार्ष.
“फक्त एकच प्रश्न उरतो. माझ्या पगारातनू मी माहेरी मदत के ली तर चालू शकते का?”
सररता.
“आपण कमवलेले पैसे कसे खचाकवेत हे आपणच ठरवायचं असतं. तयात ढवळाढवळ
करण्याचा प्रश्नच येत नाही.” सभु ार्ष.
“मग लग्न काय होऊ शकत.ं आत्ाही. दोन वर्षक थांबायचं कारण नाही.” सररता.
.............
.............
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“पण मला त्रवचार करायला वेळ हवा. स्वभावही समजनू घ्यायला हवेत. तयासाठी
थोडाफार सहवास व इतर गोष्टी माहीत व्हायला पात्रहजे.” तो थोड्या शांतते नतं र बोलला.
“इतर गोष्टी मीच सांगते. जेवण करता येते की नाही, गाता येते का, चालून दाखवा, वगैरे
जाणायचे असेल तर, चालणे पात्रहलेतच, बोलतो तर आहोतच, मी गाणं त्रशकलेच नाही, गायचा किी
प्रयतन के ला नाही. जेवण सवक करता येते. माई, मी गाजर सत्र्ं याचा हलवा करून आणलाय आपण घेऊया
का? म्हणजे तयाबाबतही शंका रहाणार नाही. घरी जेवायला आले तर परु णपोळ्यांचा बेत करू. रात्रहले ते
स्वभाव जाणण्यासाठी सहवासाचे. माईकडे
ं त्रकंवा आमच्या घरी भेटू शकतो. बाहेर भेटणे मलाच आवडत
नाही. तया बाबत मी सिु ारलेली नाही हे खरे .” सररता.
“बघ रे बाबा, ती सगळंच उघड बोलतेय. तल
ु ा बोलायला काही जागाच ठे वली नाही
त्रतने.” हसं त माई बोलल्या.
“तरी देखील माई एक दोन त्रदवस मला त्रवचार करायला पात्रहजेत.” सभु ार्ष.
“माई चहा, साखर दाखवा. मी चहा करते. कुणाला कॉफी पात्रहजे का? ती देखील करते.”
सररता.
“बरं बाई तूच कर. बघ समोरच आहेत चहासाखरे चे डबे. काय रे तू चहा घेणार की
कॉफी?” माई.
“चहाच चालेल.” सभु ार्ष.
.......
.......
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“चांगलाच लागतो ग गाजर सत्र्ं याचा हलवा. किी ऐकला नव्हता असा हलवा. वा छान
आहे. काय रे तुला कसा वाटला?” माई
“छानच आहे. मी देखील पत्रहल्यांदाच ऐकला व खातोय..” सभु ार्ष.
“बरीच तयारी करून आलीय रे ही. बहतेक त्रतचा त्रनणकय बदललाय. आता तल
ु ाच उत्र
द्यायला लागणार. बघ काय ते.” माई
“नाही. तयांना त्रवचार करू दे. मगच ठरवू दे. तयांनी बत्रघतल्या असतील ना इतरही मल
ु ी.
ठरवू दे तयांना.” सररता.
.......
.......
“चला माई, मी त्रनघतो.” सभु ार्ष.
“बरं, ये पण लवकरच कळव. ती नाही म्हणाली तरी जीव टागं णीला असतो रे .” माई.
“हो” सभु ार्ष.
.......
.......
“जबरी िीराची गो त!ू कवढे बडबडलीस. पत्रहला चांगला घोळ के लास, मग त्रनघालीस
त्रनस्तरायला. पण काही म्हण तो शांत, त्रवचारी आहे मोजके च बोलतो.” माई
“माई मला काळजी आईबाबांची. थोड्या त्रदवसानी सांगा तयांना तमु च्या घरी भेटल्याचे.
म्हणजे राग तरी कमी होईल. मी त्रनघते पाच दहा त्रमनीटातं .” सररता.
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सरिता-

चागं लंच बोलले, खरंच कसं सचु लं एवढ?ं पत्रहल्यांदा काहीच ठरवता येत नव्हतं. सचु लं
तर परू आल्यासारखं िो िो बोलत सटु ले. काय म्हणतील ते. जबरी म्हणतील, माईसारख
ं ?ं पण एवढं खरं
अगदी कमी बोलणारे त्रदसतात. तसं मी कमीच बोलते. पण आजचा त्रदवस काहीतरी त्रनराळाच होता. कसं
सगळं बोलायला झालं देवालाच ठाऊक. काय देवाच्या मनात आहे तोच जाणे. नाही तरी लग्नाच्या गाठी
तोच बांितो म्हणतात. बघू काय कळवतात ते.
एक खरं, दार उघडलं तर खरं. आता तेच काय ते ठरवतील. आत्रण नाही म्हणाले तर? तर
जळफळाट होईल की आपला. मी रागीट आहे. मला मनात्रवरुद्ध काही सहनच होत नाही. मग राग राग
होतो. तयांना हे माहीत नाही. समजता कामा नये. परत भेटलेच तर सभं ाळून वागलं पात्रहजे. कुणावरही राग
करायचा नाही.
आज आनंदात आहे. माझे प्रयतन सफळ झाले. परत ‘हो, ना,’ वर तर आणलं तयांना. बघू
पढु े काय होतं ते.
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सभ
ु ाष-

बरंच काही बोलली. जरा जास्तच स्पष्ट होती. स्वभाव सरळ स्पष्टवक्ता आहे की आढ्यता
आहे. आपलं तेच बरोबर करणारी तर नाही. पण तसं का म्हण?ू त्रतचं बरोबरच आहे. लग्ना नंतर आई
बाबाना पैसे द्यायला त्रमळाले तर त्रतचे प्रश्न सटु तात. मग लग्न करायला काय हरकत. खरं आहे. हे सरळ
बोलणं झाल.ं
काय तर म्हणे गाजर-संत्र्याचा हलवा, पण मस्त लागला. आंबट गोड. छानच होता.
हातात जेवणाची कला त्रदसतेय. घाबरट वाटली नाही. माईच्या
ं घरी आली तरी मला बघनू बावरली नाही.
सरळ आत गेली. माईना िास नको म्हणनू खायचे करूनच आणले. समजतू दार त्रदसते.
तशी टापटीपीत रहाणारी वाटली. प्रसन्न होती. सवांत म्हणजे त्रशकली नसली तरी चलाख
आहे, हशार आहे. कदात्रचत त्रशकलेल्यांकडे देखील अशी हशारी त्रमळताना कठीण. तशी करारी पण
त्रदसते. आपल्या शांत स्वभावाला जमेल? की अव्या म्हणतो तस.ं तीच राज्य करे ल?
पण आज जरा मन मोकळं झाल्यासारखं वाटतंय. असं का? मनावरचा दाब गेला. बरं
झालं.
आत्ां तर सहाच वाजताहेत. घरी जाऊन काय करणार? जाऊया का त्रमिांत? पण सावि
रात्रहलं पात्रहजे. काय चक
ु ू न बोललो तर चांगलेच सतवतील.
पण वेळ तरी कसा घालवयचा? चला जाऊ थोडा वेळ.
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सवं ाद-

“आलास काय रे ? लेट आलास! पोरगी बघायला गेला होतास का दसु री?” अव्या.
“दररोज काय पोरी सांगनू येतात का रे ? उगीच उडवत असतोस सगळ्यांची” सभु ार्ष
“अरे हमने तो सबु े एक शामको एक ऐसे देखी है.” अव्या
“और दोनेने एकही साथ इसे ना बोला. मालूम है? वो छुपाता है.” पक्या
“पक्या काय तरी फे कू नको. मीच सगळ्याना नाकारलंय. फे कतो उगाच.” अव्या
“मग तया राजकुमार सारखी त्रहदं ीतनू ऐट मारायची सोड. सरळ बोलत जा.” पक्या
“अरे काय भांडताय, जरा सरळ बोला ना.” सभु ार्ष
“वा! बोला सािु बोला! तुमची गोष्ट कुठवर पोचली? फोनबीन आला की नाही? पढु े
गाडी सरकायलाच हवी एवढ्यात . नाहीतर माझे भत्रवष्य खोटे ठरे ल ना? बोला.” अव्या
“काय छळतोयस रे तू तयाला? तयाला कशाला फोन येईल आता?” पक्या
“बघ पक्या, एकादी पोरगी पत्रहल्यांदा नाही म्हणते. मग चक
ू उमगली की सिु ारायचा
अटोकाट प्रयतन करते. हशार असतात पोरी. बघ याला फोन येईलच. नाहीतर भेटायलाही येईल. उगीच
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नाही सागं त परु ा अनभु व आहे. दहा मल
ु ी बघनू झाल्यात. अजनू चालचू आहे. काय रे पण आज रत्रववार.
तू झोपल्या सारखा त्रदसत नाहीस. आत्ांच आलास. काय आजच अपॉईटमें
ं ट तर झाली नाही?” अव्या
“अव्या, एवढ्या मल
ु ी नाकारतोस. तू काय लागनू गेलास रे ? लाज देखील वाटत नाही
एवढ्या मल
ु ी बत्रघतल्या म्हणनू सांगायला? आत्रण दसु ऱ्यांवर ताशेरे मारतोस?” सभु ार्ष
“कोई हमारे बहेन को भी ना बोला है. गस्ु सा है हमारा. इसत्रलये ना बोलते है सबको.”
अव्या
“पक्या, चल मी त्रनघतो. याच्याबरोबर काय बोलणार?” सभु ार्ष.
“बरं! ये रे . पण त्रतचा फोन आला त्रकंवा भेटली तर जरूर सांग. मोलाचा सल्ला देईन.
आयष्ु यभर आठवणीत ठे वशील.” अव्या
“असं म्हणतोस! मग ऐक समज भेटली ती मला आज. खायला करून आणलं त्रतने.
माफी मागीतली माझी. व म्हणाली लग्न करायचयं . काय सागं शील मग मला?” सभु ार्ष
“असं झालंय की समजायचच
ं फक्त? पण असं झालं तर जा, करून टाक लग्न त्रतच्याशी.
तीच सांभाळे ल तल
ु ा. हमारा कहा है ये. काळ्या दगडावरची रे घ.” अव्या
“चल, चल अव्या, खपू मारलीस हर्षारी.” पक्या
“पक्या, तेरी मेरी बेट तो है ही. ये शादी होगी तो तू मेरा गल
ु ाम! याद रखना.” अव्या
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सभ
ु ाष-

रागाने त्रनघालो खरा पण मनात एक सारखं येत होतं, हा अव्या मनकवडा तर नाही. याला
कसं समजतं सगळं? खरंच खपू मल
ु ी बघनू अनभु व गोळा के लान की काय? पण बोलतो ते जणू काय
तयाच्या समोरच घडल्या सारखं.
पण ती माईकडे
ं कशी उतसाहात होती, प्रसन्न होती. संदु र तर आहे, पण चेहरे ा जास्त
बोलका आहे. राग तया त्रदवशी त्रतच्या घरी बघीतला. चेहऱ्े यावर ओसंडून वहात होता. आज आनदं ाने
फुललेली बत्रघतली. हलवा चांगला झालाय म्हटल्यावरची प्रत्रतत्रक्रया तर समािान, आनंद व एक
खट्याळ हसू पण चेहऱ्े यावर उमटवनू गेलं. अशी माणसं अगदी सहज वाचता येतात. राग लोभ, घतणा,
माया, प्रेम सगळं कसं चेहरे ा सांगनू जातो.
अरे ! हो! हो! हे मन तर सगळे गणु च गणु गात चाललंय. अजनू काही स्वभाव समजायला
नको का! हे भरिाव सटु लंय. अव्या त्रजक
ं णार कीं काय?
माईनी नसु ती बघ्याची भत्रू मका घेतली होती. काहीच मत दाखवीत नव्हतया. त्रतच्या
बोलण्यात मजेदार खोंचकपणा त्रदसला. मल
ु गी पहायच्या प्रथेवर कशी हळूच त्रटपणी करून टाकलीन.
चालते कशी ते पात्रहलेत, बोलणहं ी पात्रहलंत, गाता येत नाही, पाकशास्त्रात गती म्हणनू परु ावा आणला,
गाजरसत्र्ं याच्या हलव्याचा, वर आमिं ण त्रदले परु णपोळीच्या जेवणाचे. फार हळूवारपणाने प्रथेचे व्यगं
उलगडताना काळजीही घेतली, लागट वाटणार नाही याची. हर्षार म्हणायचे नाहीतर काय!
मग सांगणार आहेस का पसंती? नाहीतरी माई म्हणाल्याच आहेत, जीव टांगणीला नको
म्हणनू . उत्रही मलाच द्यायचं आहे. पण नको! एकदा त्रतच्या घरी जाऊया. इतर लोकाना जरा समजनू
घेव.ू मग सागं .ू
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सरिताबापरे सटु ले बाई. के वढं टेन्शन होतं. घर आलं. घरी काय सांगायचं पण? जाऊ दे सचु ेल
काहीतरी. नाहीतरी आज सरस्वती त्रजभेवर नाचत होती. त्रतची सोबत इथे पण लाभेल. मला वाटतं ते
हळूच हसं त होते. बहतेक होकारच येईल. नकार देण्यासारखं काय के लंय? उद्याचा त्रदवस थांबने परवा
सरळ फोन करायचा.
पण असं मागे लागलेलं बरं त्रदसेल? नको, तयांचाच फोन येवू देत.
आईने येता येता भाजी आणायला सांगीतले होते. त्रवसरलीच सगळ्यांत. बडबडणार
आई. काही नाही न बोलता त्रपठलं ढवळून टाकू.
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सवं ाद-

“काय ग, कुठे गेली होतीस एवढा वेळ? भाजी पण नाही आणलीस? आता काय करू
रािीला?” आई.
“.............”
“गप्प बसलीय. काय समजायच?ं ” आई
“त्रपठलं करीन मी. तू नको त्रवचार करीत बस.ू ” सररता
“अग पण येता येता भाजी नाही का आणायचीस? वाटेवरच तर होतं माके ट.” आई
“तेवढे पैसे नेले नव्हते मी. त्रवसरलेच घाई घाईत.” सररता
“माईकडे
ु गा दाखवा म्हणनू सांगायला गेलीस?” आई
ं कशाला गेलीस? आता दसु रा मल
“हे बघ आई, दसु रा मल
ु गा वगैरे काही नाही. तया त्रदवशीच्याच मल
ु ाला भेटून त्रवचारायचे
होते. तयाला जाणनू घ्यायचे होते. आम्ही बोललो. माई होतया त्रतथेच. पात्रहजे तर त्रवचार माईनाच. आता
तयांनी होकार कळवला तर लग्नच करणार मी.” सररता

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
“तो आला? तया त्रदवशी तू अशी वागनू सद्ध
ु ा तो आला?” आई
“माईनाच
ं त्रवचार ना. माझं नको डोकं खाऊ आता.” सररता

“काय रे बाबा! काय वागतेय ही. घरी काही पत्ाच लागू देत नाही काय करतेय तयाचा.
अहो ऐकलं का! ही काय म्हणतेय बघा! ” आई
“काय झालं? कोण काय म्हणतंय?” त्रतचे बाबा आत येत त्रवचारत होते.
“अहो ही म्हणे तया त्रदवशीच्या मल
ु ाला भेटून आली. माईकडे
ं भेटली.” आई
“आता काय उपयोग. एवढ्या त्रदवसांत तयाच्याकडून काहीच कळवले नाही. म्हणजे
नकारच समजायचा. त्रहच्या वागण्यानतं र आणखी काय होणार होतं?” बाबा.
“अहो पण तो भेटला म्हणे त्रहला. व होकार नकार कळवणार म्हणालाय” आई
“मनचे मांडे खाऊ नका उगीच. असं किी होत नाही.” बाबा
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सरिता-

बाबाना काहीच खरं वाटत नाही. राहू दे. बघू काय उत्र येतं ते. आत्ा बोलण्यात अथक
नाही. पण जर होकार आला तर? पैसे कसे उभे करायचे? मागणारा त्रदसत नाही. पण काहीतरी देणं घेणं
असणारच. ते कसं मॅनेज करणार? माझ्या बॅकें त तर तीनच हजार रूपये आहेत. सहा मत्रहन्यात काटकसर
करून वापरले तरी फार तर आणखी दोनहजार. पांच हजारात काय लग्न होणार! माझी नेहमीच अशी
गडबड उडते.
मारे िांवली तयांना मनवायला. आता होकार आला तर पैसे गोळा करताना काय होईल?
खरंच मन त्रकती त्रवचार करायला लावतंय. आनदं व त्रचतं ा दोघांवर झोका घेत बसलंय. झोप देखील
उडालीय.
...........
.............
सकाळ भकास वाटतेय. जागरणाचा पररणाम दसु रं काय! आज ऑत्रफसमिे तरी लक्ष
लागणार की नाही? नाहीतर कामात चक
ु ा झाल्या तर साहेबाची बोलणी खायची. मग परत मनःस्ताप.
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सवं ाद“काय ग आज अशी काय त्रदसतेयस? कसल्या त्रचतं ेने पछाडलीयस?” समतद्धी त्रवचारत

होती.
“काही नाही ग! रािी झोपच लागली नाही. डोकं भणभणतंय जागरणाने.” सररता
“रजा घे ना मग अध्याक त्रदवसाची. काढ झोप सणसणीत. तझ्ु याकडे बघनू च त्रमळे ल तल
ु ा
रजा. पण काय ग झोप कशाने उडाली? काय लग्न त्रबग्न ठरतंय काय? आत्रण मिे तुला कोणतरी बघायला
येणार होता, तझ्ु या मजी त्रवरुद्ध. तयाचं काय झालं?” समतद्धी त्रवचारत होती.
“अग तोच तर प्रॉब्लेम झालाय. पत्रहल्यांदा मी पळवलाच तयाला. मग घरातल्यानी
बोलणं सोडलं. पात्रहलं तर मल
ु गा फार शांत समजतू दार वाटला. त्रशकलेला आहे. मग एकदा भेटून बोलले
तर बरं वाटलं. आता उत्राची वाट पहातेय. पण हो म्हणाला तर लग्नाचं कसं जमणार हीच त्रववचं ना
आहे.” सररता
“अग एवढा त्रवचार नको करूस. होईल सगळं सरु ळीत. त्रवचार करून काही होत नाही.
वरच्याच्या मनात असेल ते होणारच. हो आत्रण नाही दोन्ही.” समतद्धी.
“बाई! तुमचा फोन. घ्या लवकर.” फोन ऑपरे टर त्रडकोस्टा ओरडून सांगत होता.
“हॅलो” सररता
“हॅलो! मी बोलतोय. रत्रववारी परु णपोळ्या खायला येऊ का? पहा तुमची दसु री काही
कत्रमटमेंट नसेल तर.” सभु ार्ष
“..........”सररता स्तब्ि होऊन उभी.
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“हॅलो! मी काय त्रवचारलं समजलं का? प्रॉब्लेम असेल तर नतं र किीतरी.” सभु ार्ष
“नाही! नाही! चालेल चालेल. मी करते तयारी” गडबडलेली सररता बडबडून गेली.
“बरं तर मग रत्रववारी दपु ारी बाराच्या दरम्यान पोहोचेन मी. चालेल?” सभु ार्ष
“हो चालेल . ठे वू फोन? ऑत्रफसमिे जास्तवेळ नको बोलायला.” सररता
“बरं, भेटू रत्रववारी” सभु ार्ष

“काय ग होकार आला वाटतं? के वढा गडबडला होता चेहरे ा तझु ा बोलताना. आत्रण
आता एकदम आनंद ओसंडतोय. तयाचाच होता ना?” अजनू त्रतथेच उभी असलेली समतद्धी खोडी काढत
बोलली.
“हो ग पण फोन अचानक आल्यामळ
ु े गडबडले मी. रत्रववारी घरी येतो म्हणालेत.”
सररता
“काँग्रॅट्स! मग आता हवेत असणार तू रत्रववारपयंत.” समतद्धी
“कसलं हवेत असणार! आिी पळवनू लावला, मग प्रयतन करून वळवला. घरचे काय
म्हणतील? सांगायचं कसं हा प्रॉब्लेम आहेच.” सररता.
“अग तयात काय एवढ,ं सांगायचं तयाला भेटले व मन वळवलं. आता मी पसंत आहे
तयाला. घरचे सटु के चा श्वास घेतील. लग्न जळ
ु णं फार अवघड असतं ग बाई. आईबाबांना आनंदच
होईल.” समतद्धी
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सरिता-

चला के वढं मोकळं मोकळं वाटतय. सकाळचा शीण गेला कें व्हांच. मी तरंगतच चाललेय
घरी. लवकरच फोन के ला म्हणायचा. रत्रववारला अजनू तीन त्रदवस आहेत. छळणार हे तीन त्रदवस.
लवकर जाता जाणार नाहीत.
पण तो मला पसंत कसं करतोय काही गडबड तर नाही? हो कुठे तरी प्रेम प्रकरण असायचं.
त्रतच्याशी लग्न होणार नसायच.ं म्हणनू मला त्रनवडायचं व मग त्रतच्याबरोबर सरू
ु . एवढा त्रशकलेला,
चागं ली नोकरीवाला, मला कसं पसत करतोय?
जाऊ दे माझं मनच फार सश
ं यी होत चाललंय. मी अशी सश
ं यी किीच नव्हते. हा सश
ं य
कुठचाही आनंद िड घ्यायला देतच नाही. कालपयंत होकाराची वाट पहात होते. आज जरा कुठे चांगली
त्रचन्ह त्रदसली तर नको नको ते त्रवचार सरू
ु झालेत. आनंद घ्यायला आपल्याला जमत का नाही?
भेटल्यावर सरळ त्रवचारून सोक्षमोक्ष लावला पात्रहजे. नस्ता ताप नको डोक्याला. संशय
दरू के लाच पात्रहजे. आयष्ु य काढायचं आहे बरोबर. सश
ं याचं भतू त्रकती त्रदवस बाळगणार?
हो त्रवचारून नवा घोटाळा करून ठे वते. तो त्रचडला आत्रण गेला तर मग परत मनवता तरी
येईल का? चांगला मल
ु गा आहे मीच म्हणतेय, मग तयाच्यावर संशय घेतेय. हे मन भयंकर त्रवर्षारी आहे.
मला िड कुठली गोष्ट आनदं ाने करूच देत नाही. मीच संशयी आहे. तयाचा संसार तर त्रबघडवनू ठे वणार
नाही ना?
पण आजकाल हे संशयाचे भतू सारखे मनात डोकावते.
आता घर येईलच. रत्रववारसाठी वाण्याकडून सामान घेऊनच जाऊ. मग घाई नको.
आईला सांगीतलं पात्रहजे. नाहीतर सामान वापरून टाके ल. मग रत्रववारी परत शोभा.

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सवं ाद-

“काय ग! हे सामान कसलं आणलंस? बाबांनी मत्रहन्याचं सामान के व्हाच आणनू
टाकलंय. तू आत्रण काय घेऊन आलीस?” सररताची आई.
“रत्रववारी काही लोक जेवायला येणार आहेत. परु णपोळी खायचीय माझ्या हातची.”
सररता
“कोण येणार आहेत ग? ऑत्रफस मिले?” आई
“बघशीलच ग रत्रववारी. आत्ाच नाही सांगत.” सररता
“का ग! काय दडवण्या सारखं आहे का? की लग्न त्रबग्न ठरवलयं स परस्पर. बघ हो
आणखी काही घोटाळा नको करूस. बाबांचं डोकं आिीच त्रफरलंय. तया त्रदवसापासनू ” आई
“कुठून कुठे जातेस तू आई? तसलं काही मी करणार नाही एवढी खािी तर बाळग. बघ
रत्रववारपयंत वाट” सररता
“लग्न ठरवलंस का? तुम्ही नोकरी करणाऱ्या पोरी काय कराल सांगता येत नाही.
जातीतला असला तर ठीक नाहीतर घरात गोंिळ घालून ठे वशील.” आई
“त्रकती संशय घेशील? फार संशयी बाई आहेस त.ू ” सररता
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सभ
ु ाष-

फोन के ला खरा, पण मडू मिे नसल्या सारखी वाटली. काय असेल? ऑत्रफसमिे बोलणं
शक्य झालं नसेल. रत्रववारी मान्य तर के लं, पण गैरसमज नाही ना व्हायचा? मी काही अजनू पक्कं नाही
के लं. स्वभाव बराचसा माहीत करून घ्यावा लागेल. घरच्या लोकाबद्दल मात्रहती होईल.
पण एवढं खरं वाटतय की अव्याच्या म्हणण्याप्रमाणेच वारे वहातायत. त्रहचेच त्रवचार
मनात येत असतात. असा काय प्रभाव पडलाय तोच समजत नाही. चटपटीत आहे, बोलकी आहे,
त्रशकली नसली तरी त्रवचार स्पष्ट वाटतात, रागीट असावी असा संशय येतोय. अजनू भेटी झाल्यातर इतर
स्वभाव माहीत पडेल. म्हणनू च तर हा रत्रववारचा बेत ठरवला. पण यांत एक ररस्क घेतलंय. मी मल
ु गी
पसंत के ल्याचा सोयीस्कर गैरसमज होईल. तो काढायचा कसा? परत त्रवचार त्रवचार त्रवचार! हे चक्र
थांबलं पात्रहजे.
रत्रववारी जाताना काय नेऊया? सवांसाठी म्हणनू च नेव.ू त्रतच्यासाठी नेलं तर गैरसमज
वाढेल. काय नेऊया बरे ! एकादा शो पीस? नको! फ्लॅट असला तरी छोटाच आहे. एवढी माणसे,
त्रशकणारी भावडं े, तयांना आिीच परु ताना कठीण. तयात शो पीस ठे वणार कुठे ? मग उपयोगी वस्तु
कोणती? बापरे बजरंगी आयष्ु या पेक्षा संसारी आयष्ु य कठीण त्रदसते. काय द्यायचे यावरच अडलोय त्रकती
वेळ. नतं र तर त्रकती तरी प्रसगं येतील तेव्हा काय होईल?
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तेव्हा तर साथीला असणार ना ती. मग करील तीच काय ते. तया बाबतीत ही समजतू दार
त्रदसली. माईकडे
ं भेटायचे ठरवले तर सवक काही तयार करूनच आणले. माईना िास नको हा
समजतू दारपणा. काय तर म्हणे गाजर संत्र्याचा हलवा. माईचा
ं िास वांचवला व आपल्यालाही हाताची
चव पारखवली. हर्षार आहे! एका दगडात दोन पक्षी कसे मारायचे हे बरोबर जमते.
त्रतलाच त्रवचारुया का? का रे बाबा लग्ना अगोदरच ससं ार सरू
ु करतोयस का
त्रतच्याबरोबर? ती कशी सागं ेल? मग काय घेऊया? चला त्रमठाईच नेव.ू नको! नको! मग तर पसंतीचं
त्रशक्का मोतकबच होईल.
काहीच सचु लं नाही की देवावर सोडून द्यायच.ं पण मी देवाला कुठे मानतो. बघू रत्रववारी
सचु ेल ते नेव.ू
चला जरा कॅ न्टीनमिे चहा त्रपऊन फ्रेश होऊ.
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सरिता-

शनीवारी दांडी मारली पात्रहजे. घर आवरलं पात्रहजे. जरा नीटनेटकं तर त्रदसलं पात्रहजे?
नाहीतर तयांना काय वाटेल? पहायला आले तया वेळी आईनेच आवरा आवर के ली होती. मी काही पण
मदत नव्हती के ली. राग आला होता. मना त्रवरूद्ध तर होतंच, पण एवढ्यात लग्न करणार नाही म्हणाले
तरी प्रोग्रॅम के ला, तयाचा राग जास्त होता.
आता मीच ठरवलाय बेत. आईला काहीच कल्पना नाही. मग ती कशाला करे ल मदत.
मलाच कंबर कसली पात्रहजे.
जेवायला काय काय करूया बरं, परु णपोळी व कटाची आमटी आहेच पण भाजी कसली
करू? बटाट्याची? नको ती अगदीच सोपी. सगु रण वाटली पात्रहजे. मग एकादी छानशी उसळ करूया
का? आवडी त्रनवडी काही माहीतच नाहीत. उसळी आवडत नसल्या तर? भाजी व उसळ दोन्ही करूया
का? के वढी त्रतरपीट उडालीय? काहीच ठाम ठरत नाही. रत्रववारी माईनां बोलवयू ा का? मग आई बाबांवर
बोलताना थोडा दाब राहील. नाहीतर सवं यीप्रमाणे बडबडतील काहीतरी तयांच्यासमोरच. माई मेनहू ी
सचु वतील चांगलासा. आईला त्रवचारलं असतं पण मग ती खोदनू खोदनू त्रवचारणार, कोण येणार म्हणनू .
नकोच ते.
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पण एवढं खरं हीच शेवटची सिं ी आहे. परु ा इप्रं ेस झाला पात्रहजे. नाही म्हणायला जागाच

ठे वायची नाही.
................
................
उद्या प्रोग्रॅम आज दांडी मारून घर आवरले. मनासारखे सजलेय. फ्लॉवरपॉटमिे उद्या
फुले आणनू लावली की झाले. नाहीतरी दोन खोल्यांत काय सजावट करणार? वर आईची भणु भणु
चालूच होती. “कोण एवढं येणार?” त्रवचारणं चालचू .
मनात खपू हरहर लागनू रात्रहलीय. उद्या सवक बेत जमेलना? माई बाहेरगावी गेल्यात.
एकटीनेच लढवायचाय गढ. जमेल ना?
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सवं ाद“सक्काळीच उठून काय करतेय ग ही? आज काय आहे?” बाबा.

“काही सांगत नाही. कोणी जेवायला येणार म्हणतेय. कोण ते सांगत नाही. रत्रववार
असनू ही तम्ु हाला ऑत्रफसला जायचयं म्हणता. ऑत्रफसला तम्ु ही नाही गेलात तर बरे म्हणत होती ती.”
आई.
“कशाला! पगार कापला जाईल माझा. दष्ु काळात तेरावा मत्रहना.” बाबा.
“मलाही वाटते तुम्ही नका जाऊ. काहीतरी लग्नात्रबग्नाचे त्रतनेच ठरवले असेल तर मी
एकटी काय बोलणार. कोण कुठला असेल ते नको बघायला?” आई.
“मला नाही वाटत लग्न करे ल. नाहीच म्हणत होती ना आत्ापयंत? मग?” बाबा
“अहो नोकरी करणाऱ्या मल
ु ी. पत्रहलेच ठरवले असेल परस्पर. आता आपण जोर करतोय
म्हणनू ठरवलं असेल आपल्याला सांगायचं. बघा बाबा मला तर काळजी वाटते. तुम्ही रहा घरी.
जातीपातीचा असला म्हणजे त्रमळवली.” आई.
“असं म्हणतेस! मग नाही जात. पण त्रतनेच ठरवलं असेल तर आपण काय बोलणार?
त्रकती रागीट आहे माहीत आहे तल
ु ा.” बाबा.
“खरं हो! पण मल
ु ाच
ं ं बरं वाईट आपण नको का बघायला? तसचं वाटलं तर समजवावं
लागेल त्रतला. नाहीच मानले तर ती आत्रण त्रतचं नशीब.” आई.
“अगोदरच िास नको करून घेऊस. पाहू काय होतं ते” बाबा.
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सरिता-

प्रोग्रॅम झाला. ते जास्त आई बाबांशीच बोलत होते. आई बाबा तयांना बघनू उडालेच
होते. तयांना अपेक्षाच नव्हती. मग माि जोर चढला होता बाबाना. अगदी रंगनू बोलत होते. जणू काय
माझे लग्नच ठरले अशा समजतु ीने बोलत होते. आई देखील मग मदतीला िांवली. दहावेळा म्हणत होती.
“हाच येणार तर दडवलेस कशाला? मी मदत नसती का के ली?” पण दडवनू जो िक्का त्रदला तयाची खपू
मजा आली.
ते गेले तरी बाबा खपू बडबडत बसले होते. आई देखील आनंदात होती. परु णपोळ्या
छान लुसलुशीत झाल्या होतया. पण दोनच खाल्ल्या तयांनी. आवडत नाहीत की काय? पण स्वतःच
म्हणाले होते परु णपोळ्या खायला येतो म्हणनू . मग दसु रा बेत कसा करायचा? आवडलं असेल ना जेवण?
म्हणाले खरे बेत चांगलाच जमलाय म्हणनू . पण खरंच की रीत म्हणनू ते कसं ठरवायच?ं
जाऊ दे मग त्रवचारू. फोन येईलच की दोन चार त्रदवसांत. लवकरच फोन यायला पात्रहजे.
जास्त त्रदवस नाही आला तर माि वाट आहे. नकार समजायचा दसु रं काय! पण नकार का म्हणनू मान?ू
काहीच वावगं नाही झालेलं. परत डोकं त्रवचारानी भरभरतंय. आता जास्त त्रवचार नाही करायचा. आपण
एवढ्यापयंत खेचत आणलंय. नक्कीच याच्याबरोबर ठरे ल लग्न.
बाबा पत्रहल्यांदा दचकलेच होते. मग के वढे रंगात आले. गावच्या, आपल्या कामाच्या
त्रकतीतरी गोष्टी तयाला रंगात येवनू सांगत होते. आई पण लगबगीने कामाला लागली. ते आले म्हणजे
होकारच आहे, असं समजनू वागत होते. मलाच माहीत की ते अजनू वेळ घेणार. सगळ्याना जोखणार
मगच ठरवणार. मनात िाकिक
ु होती. आई, बाबा काहीतरी बोलून तर जाणार नाहीत ना? एकादी गोष्ट
तयाला आवडली नाही तर? मी आतच जेवणात गंतु लेली. तयाचे चेहऱ्े यावरचे भाव पहायला त्रमळाले
नाहीत. पण जाताना सवांचा हसं त त्रनरोप घेतला. बाबा म्हणाले “त्रफरायला जायचे असेल तर या जाऊन”
असा मला टोमणाही मारला. “मला जरा काम आहे, त्रफरायला एवढ्यात नकोच.” म्हणनू तयांनी टाळले.
जाताना मला फक्त हात के ला. बोलले काहीच नाहीत. काय समज?ू असेल मनात ते
कळे लच. आता फार त्रवचार नाही करायचा.
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सभ
ु ाष-

जेवण छानच होते. त्रतचे आई, बाबा मनमोकळे वाटले. पत्रहल्यांदा मला पाहून आश्चयाकत
पडल्यासारखे वाटले पण मग खपू गप्पा मारत होते. आई देखील हसं त बोलत होतया. सारख्या आतबाहेर
करीत होतया. ती माि आतच गरु फटली होती. मग घरी कशाला बोलवायच?ं
आई म्हणत होतया जेवण करायची हौस फार. तयांना देखील कामाला हात लावू देत नाही.
फार रागीट आहे. आई फार वेळ बाहेरच होतया. खरंच असावं. पण रागीट पणा अजनू तरी त्रदसला नव्हता.
लग्ना अगोदर त्रफरायचं नाही. घरी जेवण करणं आलंच पात्रहजे. असे आजच्या जगांत न
चालणारे त्रवचार पकडून बसलेली त्रदसतेय. कॉन्झरवेटीव त्रदसतेय. पण माईकडे
ं भेटलो तेव्हा बोल्ड
वाटली. काँम्प्लेक्स पसकनॅत्रलटी आहे की काय? काही असो. आज त्रतथे जाऊन आपण पणू क अडकलोय.
नकार कळवण्याला कारण तर पात्रहजे. आई, वडील सरळ बोलणारे . ही कामसू व पाककलेत चांगलीच
त्रनपणु . पत्रिका पाहायची नाही आिीच कळवनू बसलोय. आता काय कळव?ू “रागीट आहे जमायचे
नाही” म्हणनू ? पण मला तर रागीटपणाचा अनभु व नाही आलाय.
पण मी हे त्रनगेटीव त्रवचार का करतोय? नकार द्यायची कारणं शोिण्याची जरुरच काय?
हा माझा स्वभावच नाही. तयापेक्षा आपण त्रतची पसकनॅत्रलटी आपल्याला पात्रहजे तशी बदलू शकतो का?
ती त्रकती रागीट आहे, ते तपासावं लागेल. तयासाठी थोडातरी सहवास लागेल. मद्दु ाम कळ काढून रागाचं
मोजमाप काढावं लागेल. पण तयासाठी सहवास लागेल. दोघानीच काही तास एकि घालवावे लागतील.
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तया त्रशवाय कसं शक्य आहे? पण ते शक्य त्रदसत नाही. त्रतने अगोदरच सांगीतलं आहे. लग्न ठरल्या
त्रशवाय एकि त्रफरणे नाही.
एकच मागक उरतो. पसंती कळवनू लग्नानतं र त्रतला आपण बदलायच.ं आपल्याला पात्रहजे
तसं मोल्ड करायचं.
पण ती तशी नाही झाली तर? तर काय! फार तर आपल्याला थोडं समजनू घ्यावं लागेल.
ऍडजेस्ट करावं लागेल. काय फार मोठं रीस्क आहे असं नाही. नाहीतरी आयष्ु य ही एक मोठी तडजोडच
असते. तसा मोठा प्रॉब्लेम येणार नाही. काँन्झरवेटीव लोक चाकोरीतनू जाणारे असतात. अगोदरच
ओळखता येतात.
मग नक्की काय करू? माईशी
ं थोडं बोलून पाहू. तयांना मात्रहती असेलच स्वभावाची.
.......
.......
दोन त्रदवस झाले माई फोन का उचलत नाहीत? बरोबर! तया म्हणाल्या होतया कुठे तरी
जाणार म्हणनू . अजनू आलेल्या त्रदसत नाहीत. जास्त उशीर करून चालणार नाही. परत संध्याकाळी फोन
करून पाहू, नाहीतर मग उद्या त्रतलाच करावा लागेल.
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सवं ाद“हॅल्लो, माई का?” सभु ार्ष.
“हो! बोल रे काय म्हणतोस! ” माई

“माई, पत्रहला प्रसंग सोडला तर नाव ठे वण्या सारखं नाही. मी गेलो होतो जेवायला
तयांच्याकडे. जेवण छान के ले होते. पण एकंदर फार रागीट वाटली. तम्ु ही जास्त ओळखता तयांना. म्हणनू
म्हटले तुम्हाला त्रवचारावे. दसु रे काही नाही.” सभु ार्ष.
“अरे राग, लोभ कुणाला सटु लेत का? प्रतयेकात थोडेफार असतातच. बाकी काय घराणे,
लोकं पहायची, ही आमची जनु ी पद्धत. मी तयांच्याकडे वारंवार जात नाही. पण या घराण्यातले सवकच
ओळखीचे आहेत. त्रतच्या मामा, मावशा वगैरे. सगळे चांगले आहेत. आजकाल तुम्ही काय पहाता ते
मला नाही माहीत. ते तू बघ, मी काय सांगणार तयात.” माई
“बरोबर आहे माई, मला आता उगीच कीस काढायचा नाही. तयानं ा होकार सागं ा. पण
दोन अटी सांगा. लग्न अगदी सािेपणाने कमीत कमी खचाकत करायचे. व ते जागा ताब्यात त्रमळाल्यानतं र
करायचे.” सभु ार्ष.
“ते बरोबर रे , पण तुझी जागा लांबली तर काय लग्न लटकवत ठे वणार? काहीतरी मयाकदा
असेलच ना? मला त्रवचारतीलच ते. काय सांगायच मी?” माई
“हो तेही खरंच. जागा चार मत्रहन्यातं त्रमळे ल म्हणतोय. सहा मत्रहन्यानी करू. जागा नाही
त्रमळाली तर भाड्याने घेईन थोडे त्रदवस.” सभु ार्ष.
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“ठीक आहे, सांगते मी तयांना तसे. मग हे नक्की ना? मला दोर्ष नको म्हणनू त्रवचारते.”

माई
“मी फार वेळ घेतलाय, पण हे बोलतोय ते त्रवचाराअतं ीच. एक गोष्ट सांगा, मला पत्रिके वर
त्रवश्वास नाही.” सभु ार्ष.
“बरं कळवते मी तयांना. कदात्रचत तयांच्याकडे जाऊनच बोलेन व तुला सवकच बोलणे
सांगेन. परवा घरीच ये.” माई.

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सभ
ु ाषआज एकदम हलकं वाटू लागलय. ताण त्रनघनू गेलाय. एवढा ताण मनावर

असेल याची कल्पनाच नव्हती. आता ते काय ते कळवतील. तोपयंत आराम. माई काय
सांगतात ते बघू परवा.
अव्याचं म्हणणं खरं ठरलंय. कसं काय कयास बांितो अव्या. तयानेच काय पण माझ्या
कुणीही त्रमिाने अजनू त्रतला पात्रहलेले नाही. मग त्रतचा स्वभाव कसा काय ताडला? किीतरी त्रवचारलं
पाहजे अव्याला. अव्या एक कोडंच आहे. एवढ्या मल
ु ी बघतो आत्रण नाकारतो. काय पसतं नाही ते
बोलतच नाही. असे मल
ु ींचे अपमान करणं पटत नाही मनाला. पण अव्याला काहीच वाटत नाही.
त्रवचारलं तर म्हणतो, आयष्ु याचा प्रश्न आहे. चक
ू के ली तर आयष्ु यभर त्रनभवावं लागतं. याला जणू
अनभु वच असल्या सारखा बोलतो. पाहू काय करतो ते.
पक्याची गोष्टच वेगळी. कमकठ घर. आई बाबा बघतील त्रतथेच लग्न करणार तो.
जातवालीच पात्रहजे. त्रशकलेली असावी पण घरकामांत तरबेज असलीच पात्रहजे ही अट. तयाचं बरं आहे.
वैचाररक पातळी, जळ
ु ते स्वभाव, कशाबद्दलही त्रवचार करायचा नाही. आईबाबांनी पसतं के लीय ना, मग
करायचे लग्न. तयाला त्रवचारलं पात्रहजे, नतं र नाही जमलं तझु ं तर काय करशील?
पण मी होकार कळवलाय. आता काय होईल? तयांचे उत्र “हो” च असणार. म्हणजे
लवकरच आपण संसारी होणार. नवी जबाबदारी, नवं आयष्ु य जोडीदाराबरोबरच. आत्ापयंत स्वतःच्या
मजीनं सगळं करीत होतो. आता सहचाररणीचा सल्ला घ्यावा लागणार. मतं जळ
ु ली पात्रहजेत. स्वभाव
जळ
ु ले पात्रहजेत. तडजोड येणार. तयालाच संसार म्हणायचा का? पण या सवांचा त्रवचार झालाच आहे.
बायकोसाठी जगण,ं मल
ु ांसाठी जगणं यांतही एक अप्रतीम सौख्य असतं. मायेचा उबदार आिार
आयष्ु याची लज्जत वाढवतो. आपल्याला तयाचाच अनभु व सरू
ु करायचा आहे. छान साथ त्रमळाली की
मजाच येईल. तशी ही मल
ु गी साथ देईल असंच वाटतं.
सध्ं याकाळ होतेय सहा वाजलेत. पक्या, अव्या आले असतीलच जरा पाय आत्रण मन
मोकळे करून येव.ू पण होकार आल्यात्रशवाय तयांना काही कळू द्यायचे नाही.
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सवं ाद-

पक्या- “अरे त्रकती उशीर करतोस रे ! आजची सनसनाटी बातमी ऐकायला लेट आलास.”
सभु ार्ष- “काय रे कसली बातमी.”
पक्या- “लग्न ठरल्याची बातमी त्रमळाली तर ती सनसनाटी ठरणारच ना?”
सभु ार्ष - “कोणी सागं ीतलं तल
ु ा लग्न ठरले म्हणनू ?”
पक्या- “अरे तुझे नाही रे , या अव्याने मल
ु गी पसंत के ली. दमला रे शेवटी पोरी पाहून.”
अव्या- “दमतोय कशाला? पण मला पात्रहजेत तशी बरीच लक्षणं त्रदसनू आली. मग
होकार त्रदला. पण काय रे पक्या हा का दचकला? याचाही त्रवचार झालेला त्रदसतोय काय?”
पक्या- “काय रे तझु हं ी पक्क का? बरं आहे! दोन दोन मेजवान्या त्रमळणार या वर्षी.”
सभु ार्ष - “तू अव्याचीच मेजवानी पकडून चाल. माझे अजनू तरी नक्की नाही. आत्रण
झाले तरी सहा मत्रहने लग्न करता येणार नाही ”.
बेरकी नजरे ने न्याहाळणारा अव्या ओरडत म्हणाला- “कुछ तो पाणी मरु ता है पक्या.
याचंही ठरलंय बघ.”
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सभु ार्ष - “अव्या एकाच भार्षेत बोल. दसु रीची वाट कशाला लावतोस? आत्रण माझं ठरलं
की पत्रहल्यांदा तुम्हालाच सांगने . दसु ऱ्या कोणाला सांगणार?”
अव्या- “सांगू देत रे तो काहीपण! पण मी तयाचा चेहरा वाचलाय. नक्कीच ठरे ल बघ.”
पक्या- “जणू याला त्रदव्य दृष्टी आहे! तझ्ु यावर जाम राग आहे रे अव्याचा.”
सभु ार्ष - “तयाला काय करणार मी. जाईल तयाचा राग हळू हळू.”
पक्या- “अरे पण तू तयाच्या बत्रहणीला का पसंत नाही करीत? ओळखीतली तर आहे.
आत्रण तुझ्यावर त्रतचा फार जीव आहे. बघ परत त्रवचार कर. मग अव्याची दोस्ती पण राहील. मला भीती
वाटते, दोस्त तुटणार तर नाहीत.”
सभु ार्ष - ..............
अव्या- “काय उपयोग नाय रे . जाऊ दे तयाला. मी बघेन एकदम चांगला मल
ु गा
बत्रहणीसाठी. तयाला पडू दे खडड्यांत. अरे जीव लावणारी पोरगी एखाद्यालाच त्रमळते. याला काय
माहीत.”
सभु ार्ष - “सोडा रे हा त्रवर्षय. मला मनाला पटत नाही ते मी करत नाही.”
अव्या- “तयाला म्हणे ती नखरे ल वाटते. अरे त्रतला एअर होस्टेस व्हायचंय. मग करणारच
ती जराशी फॅ शन. आत्रण याला नाही आवडलं तर सोडून देईल ती त्रवचार, एअर होस्टेस होण्याचा. पण हे
बोलतील तेव्हा? फार त्रवचारी पडले. पण एवढ्यावरून मी काही मैिी सोडत नाही रे पक्या. पढु े याला फार
मदत लागेल आपली.”
पक्या- “तू काय ज्योत्रतर्षी होणार आहेस काय रे , मघापासनू ज्योत्रतर्ष सांगत बसलायस.”
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अव्या- “काय रे बाबा, तल
ु ा त्रतचा फोन बीन आला की नाही? गाडी पढु े सरकलीच
पात्रहजे एवढ्यात . नायतर माझा फुकटचा गल
ु ाम सटके ल माझ्या हातनू . काय पक्या! ”
पक्या- “तू बस आता मनचे मांडे खात. आता काही याचे तया मल
ु ीबरोबर जमत नाही घे.
तू हरणार नक्की.”
सभु ार्ष - “पक्या, अव्या अरे तुम्हाला दसु रा त्रवर्षय नाही का रे ? माझे जर काही नक्की
झाले तर सांगीनच की तुम्हाला. मला ऐकायचंय ते याच्या होणाऱ्या बायको बद्दल. कशी आहे, काय
त्रशकलीय, अव्याची पसतं ी काय ते नक्की कळू दे तरी.”
अव्या- “अरे मी काय वणकन करणार! असं करतो उद्या त्रकंवा परवा त्रतला बोलवतो इकडे.
मग घ्या त्रतचा इटं रव्यू दोघेही.”
पक्या- “फस्टकक्लास! म्हणजे तुझ्या घरी फराळ करून तुझीच त्रफरकी घ्यायला बरं रे .”
अव्या- “घ्या! घ्या! त्रफरकी घ्या, त्रचडवा. काही बोलायची नाही ती. मी त्रदलीय
आयडीया तुमच्या बद्दल. कदात्रचत तुमचीच त्रफरकी घेईल ती.”
सभु ार्ष - “चला रे त्रनघू आता. मला गेलंच पात्रहजे. घर मालक जेवायचे खोळंबतील.”
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सभ
ु ाष-

हा अव्या काहीपण बडबडतो. मला काय मदत लागणार. त्रकतयेक गोष्टी स्वतःच ठरवनू
मोकळा. तयाचहं ी लग्न ठरलं हे बरं झालं. एवढ्या मल
ु ी नाकारून शेवटी ठरलं ते बरंच झालं त्रकती मल
ु ींचा
नाकारून अपमान करायचा. थांबल
े आता ते.
पण याने काय त्रनकर्ष लावलायचे ठरवले होते देव जाणे. एक माि खरे , तयाच्यावर
जबाबदाऱ्या फार आहेत. त्रनवतत् आई वडील, लग्नाची बहीण व एक त्रशकणारा लहान भाऊ. तसा अव्या
सगळ्या कुटुंबाची काळजी घेत जगणारा. तोंडाने थोडा त्रतखट वाटला तरी आतून मायाळू आहे. सगळं
कुटुंबच एकमेकाशी घट्ट सबं िं ठे वनू आहे. तयाला खरंच कुटुंबात समावनू जाणारी, सगळ्याना समजनू
घेणारीच बायको त्रमळाली पात्रहजे. असेल का ती अशी?
अव्याने बोलावलेच आहे तयावेळी समजेलच.
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सवं ाद-

“हॅलो! मी बोलतेय.” सररता
“बोला.” सभु ार्ष
“तुम्ही होकार कळवलात. थँक्स! बाबांनी त्रवचारलंय के व्हा भेटायला येवू म्हणनू . काय
सांगू तयानं ा?” सररता
“मीच येईन रत्रववारी. तमु च्या घरी भेटू. मी पेईगगे
ं स्ट म्हणनू राहातो. तयांना नको िास.”
सभु ार्ष
“सकाळीच येणार? जेवायलाच या.” सररता
“सकाळी नाही. अव्याकडे जायचयं . तयाचं लग्न ठरलं तयाची पाटी आहे तयाच्या घरी.
चार वाजता येईन मी.” सभु ार्ष
“ठीक आहे. सागं ते मी तसं बाबाना” सररता
“बरं! आत्रण तशी बोलणी काहीच नाहीत. मला काहीच मागायचेच नाही.” सभु ार्ष
“हो पण इतरही गोष्टी असतात ना. बोलतील बाबा काय ते. आत्रण तुमच्याकडचे कोणी
मोठे येण्यासारखे नाहीत?” सररता
“माझा एकही नातेवाईक नाही इथे. सगळे गावी. कशाला कोणाला बोलवनू िास देऊ! ”
सभु ार्ष
“हो पण आईवडील मागाहून बोलतीलच की, न त्रवचारता लग्न के लेत तर.” सररता
“वडील नाहीत. आई आहे. ती काहीच बोलणार नाही. मल
ु ाचं लग्न हीच आनंदाची बाब
आहे त्रतच्यासाठी.” सभु ार्ष .
“बरे ! आता ठे व?ू ऑत्रफसमिनू बोलतेय जास्त वेळ नको.” सररता
“ओ के ठीक.” सभु ार्ष
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अमोल-

आज अत्रवदादा सांगत होता, सभु ार्षने लग्न ठरवले. कशी असेल ती? सांभाळेल ना
तयाला? खरं तर सभु ार्षवर मनापासनू प्रेम के लं मी.का नाही म्हणाला ते किी समजलेच नाही. अत्रवदादाने
सांत्रगतले की तयाला माहीत आहे माझ्या मनातले, तेव्हा के वढा आनंद झाला होता. वाटले होते जरुर
भेटणार तो. पण तो घरी यायचाच बदं झाला. एक त्रदवशी अत्रवदादा म्हणाला, “अम,ु एवढा जीव लावनू
बसू नकोस तयाच्यावर. दःु खी होशील. तयाला तू एअर होस्टेस होणार हेच आवडत नाही. तू फार फॅ शन
करतेस असं म्हणतो. स्वतः हशार, तयामळ
ु े सगळे तसेच असावेत असे वाटत असेल तयाला.”
तया त्रदवशीपासनू मी अभ्यासावर लक्ष देऊ लागले. एअर होस्टेसचा छंद सोडून त्रदला.
तयाला पात्रहजे तसे व्हायचे ठरवले. तो घरी आला की तयाला समजेल व मत बदलेल असा समज करून
घेतला. पण आज तयाचे लग्न ठरलेले समजले आत्रण सगळे मनसबु े कोसळले. पण तयाच्याबद्दल जराही
राग नाही आला.
चार त्रदवस त्रवर्षण्ण होते. मग त्रवचार आला, सभु ार्ष हे लग्न ठरवनू चक
ू तर नाही करत,
अिं ारात तीर तर मारीत नाही? कोणतीच ओळख नसताना मल
ु ीशी याचे पटेलच कशावरून? हा दःु खी
तर होणार नाही?
एक खरे की मन वेगवेगळे त्रवचार करीतच रात्रहले. मग वाटले आपणही कोणीतरी
बनायचे. छान करीयर करायची. पाहू पढु े कसे काय होते ते. पण नाउमेद जराही नाही व्हायचे. मन हळू हळू
त्रस्थर, दृढ होऊ लागले.
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सरिता-

चला बाई! संपली दगदग िावपळ. रत्रववारी सगळं होईल नक्की. आईबाबांनी काही
घोळ घालता नये. जास्त काही मागणारे नाहीत. लग्नही सािंच करायचं. सगळंच कसं आपल्याला पात्रहजे
तसं जवळ जवळ फुकटांतच लग्न होतंय. असं किीच त्रमळालं नसतं. बरं झालं जरा नेटाने मागे लागले ते.
पण एवढा चांगला मल
ु गा असं फुकटात कसं काय लग्न करायला तयार होतोय? खरंच गडबड तर नाही.
झालं परत संशयाचं भतू गोंिळ घालायला लागलं. गप्प रहा रे मना.
रत्रववारी काय बेत करूया? इडली सांबार करू. म्हणजे भरपरू खायला घालनू पाठवता
येईल. घरी जाऊन जेवण्याचा प्रश्नच येणार नाही. पेईगं गेस्ट म्हणजे ते करतील ते खात असतील हे. यानं ा
काय पात्रहजे नको त्रवचारत तरी असतील की नाही देव जाणे. पढु ्यांत येईल ते खायचे.
हो पण इडली आवडतात की नाही? त्रवचारून घेऊ उद्या.
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सवं ाद“या! या! बसा.” बाबा
“आलात, या! अहो आम्ही माईनां बोलवायचेच त्रवसरलो.” आई
“मी बोलावले, पण तयांना कुठे तरी जायचे आहे म्हणाल्यात” सभु ार्ष .
“अस्सं! बरं झालं तुम्ही तरी बोलावलंत. नाहीतर फुकट दोर्ष लागला असता.” आई.
“पाणी.” सररता
“हो” पाणी घेऊन पीत असतानाच तो सजलेल्या त्रतला पहात होता.

“बरं मग, आता पढु े काय ठरवलंत? मल
ु गी पसतं असेल तर पढु चं ठरवायला बरं”
बाबांनी एकदम त्रवर्षयालाच हात घातला.
“अहो! थांबा जरा चहापाणी होऊ दे. मग बोला.” आई.
“हे पहा! लग्न म्हणजे दोन कुटुंबाचं सवाकथाकने एकरूप होण.ं तयात काही मागनू आबं टपणा
यावा असं मला वाटत नाही. लग्न अगदी साि,ं अगदी जवळच्या लोकाना बोलावनू व्हावं एवढीच
इच्छा. मला काहीही मागायचे नाही. लग्नाचा खचक वाटूनच करायचा.” सभु ार्ष
“अहो पण रीत्रतररवाज आहेतच ना! जवळच्या लोकाचे मानपान करावेच लागतील.
नाहीतर बरे त्रदसणार नाही.” बाबा
“पहा या सगळ्यात मी मानत नाही. पण तमु च्या समािानासाठी तम्ु ही काय ते करा. माझी
माि कोणतीच मागणी नाही.” सभु ार्ष.
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सरिता-

बाबा तरंगताहेत, एवढे झटपट सगळे होईल असे तयांना वाटलेच नव्हते. जोर जोरांत
आईला त्रवचारून दात्रगन्यांचा पडताळा के ला. बँक अकाऊंट पाहू लागले. कपडे लत्े काय करायचे
ठरवणे वगैरे बोलू लागले. आत्रण मी एकदम बोलून गेले. अजनू सहा मत्रहने आहेत लग्नाला आत्ापासनू
कशाला ठरवताय?
बाबा गप्प झाले. आईने मग टुमणे सरू
ु के ले. साखरपडु ा करून टाका. मी गप्पच होते.
आता जे काय करायचे ते बघतील म्हणनू मी स्वस्थ झाले.
साखरपडु ा झाला, त्रफरणे होऊ लागले. आत्रण संदु र सख
ु ाचे त्रदवस त्रपंगा घालू लागले.
सहा मत्रहने हां हां म्हणता त्रनघनू गेले व लग्नाचा त्रदवस उजाडला.
सध्ं याकाळी ररसेप्शनला यांचे खपू त्रमि येत होते. सगळ्यांची ओळख वगेरे चालली
होती. एवढ्यात दोन त्रमि येताना यांना त्रदसले तसे म्हणाले “ही जोडी खास आहे. माझे जवळचे त्रमि.
कायम आपल्या कडे येणार.” मी तयांना पहात होते. हे तर सकाळपासनू च होते. पण ओळख झाली
नव्हती.
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सवं ाद-

“हा अत्रवनाश, ही वत्रहनी अत्रवनाशची बायको, हा प्रकाश. मी या दोघाना अव्या आत्रण
पक्याच म्हणतो. खास आहेत. लक्षांत ठे व.” सभु ार्ष.
“काय रे माझे भत्रवष्य खरे झाले ना? नमस्कार वत्रहनी मी अगोदरच भत्रवष्य सागं ीतले
होते. हा तुमच्याशीच लग्न करणार.” अव्या
“नमस्कार वत्रहनी, मी प्रकाश तुमच्या यांचा खास दोस्त.” प्रकाश.
“आत्रण माझा कायमचा गल
ु ाम! माझे भत्रवष्य खोटे ठरे ल म्हणायचा. पैज लागली होती
आमची.” अव्या.
“चल, चल, आता या पढु े गल
ु ामाला काय तया ऑडकर दे ” प्रकाश.
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सरिता-

नवी जागा तयार व्हायची होती. यांनी तातपरु ता भाड्याने एक ब्लॉक घेतला होता. लग्न
होऊन त्रतथेच गेलो. दसु ऱ्या त्रदवशी संध्याकाळी प्रकाश व अत्रवनाश यांच्याबरोबरच हजर झाले. मला
पोहे नाहीतर भजी करायचा घोर्ष लावला. मी सवक तयार करून नेले.
पण अत्रवनाश जे बोलला ते ऐकून माि मनात वादळ उठू लागले. मला समजले
अत्रवनाशच्या बत्रहणीला यांच्याशी लग्न करायचे होते. एवढे गाढे दोस्त. घरी येणे जाणे असणारच. मग
यांचे काही नव्हते ना? ती म्हणे त्रशकलेली आहे. पात्रहलेच पात्रहजे त्रतला, माझा पत्रहला समज तर खरा
होणार नाही ना?
हळू हळू पारा चढत होता डोक्यात संशयांचे मोहळ उठू लागले, तशी उठले व आत
त्रनघनू गेले. कामे पडलीत एवढेच बोलले, ते लोक जवळ जवळ तासभर गप्पा मारीत बसले, होते. मी
मनात जळफळत होते. फसल्याची जाणीव होऊन राग वाढत होता. लग्नाच्या दसु ऱ्याच त्रदवशी हे असे
मोहोळ उठले होते, हळू हळू माई आठवल्या, तयांचे बोलणे आठवले. मग गेल्या काही त्रदवसांचा सहवास
आठवला. असे काही असावे असे दाखवणारा एकही प्रसंग आठवेना.
माझी मलाच लाज वाटू लागली. नको ते त्रवचार करीत बसते. देव सख
ु ाचे परु े माप देतो
उपभोगताच येत नाही. त्रवचारां मागोमाग राग पण भयक
ं र येतो. कसं आवरायचं मन. असा कसा स्वभाव
माझा? खपू शी शांत झाले. बाहेर गेले तर हे चेहरे ा न्याहाळू लागले. मी तोंड त्रफरवले.
अत्रवनाश आपल्या बायकोच्या उडवलेल्या त्रखल्ल्या सांगत होता. हे हसत नव्हते,
प्रकाश थोडा हसत होता, व मला परत राग चढत होता. हे त्रमि आपल्या बायकोची त्रतच्यामागे अशी
टवाळी करतात? एवढयात यानं ी बोलायला सरु वात के ली.
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“अव्या लग्न करून बायको म्हणनू आणलेस तू त्रतला अशी टवाळी करणं बरोबर नाही,
अरे नवरा बायको म्हणजे कसा जोडा असला पात्रहजे, एकमेकाना परु ा साथ देणारा, समजनू घेणारा. तुझी
बायको अगदी सािी आहे. म्हणनू काय तू त्रतची त्रटंगल करणार? काय बोलतोस हे समजतं का रे तल
ु ा?”
सभु ार्ष.
“बास! बास! गरुु तुम्हाला कोण सांगेल? तुम्ही सद्गणु ी आहात तसे आम्ही नाहीत. काय
करणार देवाने तेवढा मेंदू त्रदलाच नाही आम्हाला” अव्या
“चला रे भांडू नका, अव्या चल जाऊ आपण” पक्या
“अरे थांब रे ! काय वत्रहनी थोडे थांबलो तर चालेल ना? हो आता तुम्हाला त्रवचारलेच
पात्रहजे. आमच्या सद्गणु ी त्रमिाच्या अिांत्रगनी तुम्ही, समान अत्रिकार आहे तुम्हाला.”अव्या
“अव्या हे फार होतेय हा! एकदा बडबडायला लागलास की भानच राहात नाही तल
ु ा.
चल आता.” पक्या.
“बस जाऊया रे . मग वत्रहनी तुम्हाला एक सांगणे आहे. आमच्या त्रमिाची चांगली
काळजी घ्या. आम्हाला एक आदशक संसार पहायला त्रमळणार आहे.” अव्या.
“आता चलच अव्या उगीच तयांची खेचू नकोस. चल नाहीतर मी त्रनघतो.” पक्या.
“आप कै से जा सकते हो भाई? आप हमारे गल
ु ाम है. हम चलेंगे तबही चलना पडेगा
आपको” अव्या.
“ए! अव्या! खपू झाले, चला त्रनघा, तुम्ही उद्या या. घरांत खपू कामे पडलीत अजनू सगळे
नीट लावायचे आहे.” सभु ार्ष.
“चलो भाई पक्या! चलो अभी. लेकीन वत्रहनी कल आयेंगे हम, हमेभी वो गाजर संिेका
हलवा चखाना” अव्या.
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ते गेले पण तया अव्याचा चहाटाळपणा मला काही आवडला नाही. पण आता राग पणू क
ओसरला होता. हळू हळू सवक घर लागत गेले. रजा सपं ली नोकरी सरू
ु झाली. मग सहवास एकदम
संध्याकाळीच होऊ लागला. हे आले की वाचत बसत, काहीतरी त्रलहीत असत. मी तयात लक्ष नव्हते
घालत. आवडी त्रनवडी अशा फारशा नव्हतयाच. जेवणात, फराळाला काहीही के ले तरी वाहवाच म्हणत.
मला फार बरे वाटे.
असेच त्रदवस चालले होते व एक त्रदवशी मलाच ती बातमी पत्रहल्यांदा समजली. मी आई
होणार होते. आनदं झाला. पत्रहले जाऊन आईला सांगनू आले. आई एकदम थरारुन गेली. मग यांना कसे
सांगायचे हे मनात येवू लागले. एक त्रदवशी म्हणाले “आता मला थोडी मदत लागेल तुमची.” आत्रण
तोंडावर हसू आले. ते काय ते समजले व चेहऱ्े यावर आनदं त्रदसला. पण मला तो मोजकाच वाटला. हा
आनंद भरपरू का नाही? यांना बाप होण्याचा आनंद एवढा कमी का? माझ्या डोक्यांत सगळी जळमटे परत
सांचू लागली. हे माझ्याबरोबर पणू तक ः खर्षू नाहीत?
पण एवढे खरे की पढु च्या त्रदवसांत माझी फार काळजी घेऊ लागले. हळू हळू मनातील
सश
ं याची जळमटे त्रवरून गेली.
बाळंतपणासाठी मी माहेरी गेले, एकाच शहरात माहेर व सासर. यांना आई, बाबांनी घरीच
जेवायचे आमंिण देऊन ठे वले. पण हे किीच आले नाहीत. एवढा मान का दाखवायचा? मला समजत
नव्हते. काय जेवत असतील? कुठे जेवत असतील? असे वाटे. आईने माझी तगमग ओळखली व एक
दोनदा डबा बनवनू बाबांबरोबर पाठवला. ते तयांना बरोबर वाटले नाही. असे बाबा म्हणाले.
माि दर रजेच्या त्रदवशी सध्ं याकाळी चार वाजता येत. प्रकत तीची चौकशी करीत व सहा
वाजता परत जायला त्रनघत. आई खपू आग्रह िरी. जेवनू जा म्हणनू सांगे पण हे त्रनघनू जात. मला तयांचे
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येणे एक औपचारीक व्यवहार वाटू लागला. माझा ससं ार औपचाररकतेवरच चाललाय असा भास होऊ
लागला. गेल्या वर्षकभराचा त्रवचार करताना एक गोष्ट लक्षात आली. हे कमीच बोलणारे होते. पण हळू हळू
संभार्षण अजनू त्रवरळ होत चालले होते. अगदी जवळचे त्रमि यायचे कमी होत जाऊन बंद झाले होते. ते
बरे च झाले असे मला वाटत होते. पण हे आता आपल्याच नादात असत. काहीतरी त्रलहीत असत. मला
वाचण्याचा, पस्ु तकाचा तसा कंटाळाच. तयामळ
ु े ते काय त्रलहीतात तया कडे माझे लक्षच नसे. मी माझ्याच
घरकामात मग्न असे.
मला मल
ु गा झाला. दोन त्रदवस रजा घेऊन हे हॉस्पीटलला हजर होते. मग परत
आठवड्यातनू एकदा भेट सरू
ु झाली.
दोन तीन मत्रहन्यांत परत घरी आल्यावर रोजचे आयष्ु य सरू
ु झाले. मी घरचे व मल
ु ाचे
करण्यात दगं झाले. नोकरीवर जातच नव्हते. त्रतघांच्या संसारात दोघे नोकरीला गेले तर मल
ु ाकडे कोण हा
प्रश्न होताच. मग मीच नोकरी सोडली. हे काहीच बोलले नाहीत. मला दाट संशय येऊ लागला. माझ्यांत
यांना काही रस वाटत नाही. मी तयाच त्रवचारातं राहू लागले.
एक त्रदवशी यांचा त्रमि प्रकाश व तयाची आई आली. मल
ु गा झाल्यापासनू आले नव्हते.
तयांनी मल
ु ासाठी खेळणी, कपडे आणले होते. मग तया जरा फ्रेश व्हायला गेल्या व मला संिी त्रमळाली.
संशयाने भरलेले मन मोकळे व्हायला हवे होते. प्रकाशला त्रवचारले. हे तुझे चांगले दोस्त. हल्ली जास्त
बोलत नाहीत. काय मनात आहे समजत नाही. प्रकाश भाओजी, यांचे अत्रवनाशच्या बत्रहणीशी काहीच
सबंि नव्हताना? की अजनू ही त्रतला भेटतात?
प्रकाश दोन त्रमनीटे आश्चयाकने माझ्याकडे पहात राहीला. मग म्हणाला “एवढा चागं ला
माणसू तुमच्या आयष्ु यात येऊनही तुम्ही असा त्रवचार करतां? तयाचा त्रतच्याशी किीच संबंि नव्हता.
बोलणे देत्रखल नव्हते. आम्हाला तो हल्ली आठवडा आठवडा भेटतच नाही. भेटला तर फार त्रवचारात
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पडलेला त्रदसतो. अत्रतशय हर्षार हो तो. पण आता मागे पडत चाललाय, काय झालेय त्रवचारले तर बोलत
नाही.”
एकदा फक्त एवढंच म्हणाला की माणसाने कुणाचेही प्रेम, माया ितु कारु नये. अगदी
प्राण्याचे सद्ध
ु ा, फार भोगावे लागते. तयाने तर कुणालातरी आयष्ु यभर दःु खी के लेय. कोणाला म्हणनू
त्रवचारले तर बोलला नाही. हे तम्ु हाला का सागं तोय समजलेच असेल. तो एक अत्रतशय सरळमागी
माणसू आहे. आमचा मागकदशकक आहे. तयावेळी अव्या फक्त त्रचडवायसाठी म्हणाला होता. “खपू उशीरा
समजले तुला.”
मला तयांच्या वाक्याचा नीट अथक समजलाच नाही. मी आणखी त्रवचारांत पडले. आत्रण
तोंडातून पटकन पढु चा प्रश्र सटकला. ‘अत्रवनाशची बहीण काय करते? झाली का एअर होस्टेस?’
तेवढ्यांत प्रकाशच्या आई आल्या तयांनी तो प्रश्र ऐकला होता. तया म्हणाल्या अग ती तर
के व्हाच नात्रशकला त्रनघनू गेली. एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर आहे. लग्न के ले नाही, करणारही नाही
म्हणते. काय हल्लीच्या मल
ु ी. करीअर करायची तर लग्न नको म्हणते.
ते लोक गेले व मला माझीच शरम वाटू लागली. मी के वढे संशय घेत बसली. एवढा
चांगला नवरा त्रमळाला तरी मनात शंकाकुशंका. नाही यापढु े शंकाना मनात स्थान द्यायचे नाही. चांगले
सभं ार्षण करायचे. सगळे मळभ त्रनघनू गेलेच पात्रहजे.
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लग्ना अगोदरचे सगळेच अदं ाज चक
ु ले. लग्न ही एक घोडचक
ू करून बसल्यासारखे का
वाटतेय? जीव लावायचा प्रतयेक प्रयतन ही हाणनू पाडते. मी काही चांगले बोलायला गेलो की तोंडावर
थोडा राग व डोळ्यांत संशय भरलेला त्रदसतो. बोलणेच खंटु ते. लग्नाचे नवलाईचे त्रदवस बोटावर मोजण्या
एवढेच भोगले बाकी सवक संशयाच्या ढगांखाली काढतोय. का असे का ?
त्रदवसे त्रदवस हा “का” सतावतोय. कामावर देखील पररणाम होऊ लागलाय. माझे काम
पवू ीसारखे होत नाही म्हणनू ठपका बसतोय. हे सवक थांबवायचा, त्रवचारच न करायचा जेवढा प्रयतन
करतोय तेवढे त्रवचार जास्त जोरात येत चाललेत. मारे ठरवले होते, आपल्याला पात्रहजे तसे मोल्ड करू.
पण ही तर एक टणक भाजनू तयार झालेलीच मतू ी आहे. मोल्ड करायला गेलो तुटून फुटून जाईल.
पण संशय तरी काय आहे, तोही समजत नाही. लग्नाला दोन वर्षे होत आली. एक मल
ु गा
झाला पण संसार सख
ु ाची त्रलज्जत काही अनभु वली नाही.
त्रमिांचे येणे थांबले. तयांनी त्रहच्या डोळ्यातली नाराजी वाचली म्हणे. मीही जास्त आग्रह
के ला नाही. अव्या, पक्या देत्रखल यायचे बदं झाले. तेव्हा एकटा पडल्यासारखे वाटू लागले. मग डायरी व
मी यांचे सख्य झाले. दररोज डायरी त्रलहू लागलो.
अव्या, पक्या बाहेरच भेटत. अव्यातर पवू ीसारखा बोलत नसे. उलट फारच सहानभतू ीने
बोले. मला हा फरक का ते समजत नव्हते. मला हल्ली वाटे, मी फार मोठा गन्ु हा के ला. अव्याच्या
बत्रहणीबरोबर कदात्रचत एवढा िास झाला नसता. त्रतचे प्रेम अव्हेरले, तया प्रेमाचा अपमान के ला, तयाची
तर ही त्रशक्षा नाही ना? मग पक्याला एकदम बोलून गेलो. माणसाने कुणाचेही प्रेम ितु कारु नये, अगदी
प्राण्याचे सद्ध
ु ा प्रक्याच्या चेहऱ्े यावर मोठे प्रश्रत्रचन्ह त्रदसू लागले. मी गडबडत सावरून घ्यायला पात्रहले.
पक्या तरी म्हणालाच.
“अव्या म्हणत होता, तू अगदी नव्हकस असतोस अलीकडे. बहतेक वत्रहनी याला पात्रहजे
तशा नाही त्रनघाल्या वाटते. आम्ही बोलू का तयांच्याशी?”
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मी एकदम हादरलो. पक्याला असा त्रवचारसद्ध
ु ा आणू नकोस म्हणालो, मनात आले, असे
काही हे जर बोलले तर ती वर वर म्हणणार. “मी कुठे काय बोलले?” पण नतं र सश
ं य वाढणार, मी
त्रमिांकडे तक्रार करतो त्रहची, हे पक्के होणार. राग राग चालू होणार. एवढे खरे की या अबोल स्वभावामळ
ु े
व सश
ु े माझी फार कुचबं णा होत होती. मी त्रतला
ं य व राग, वागण्यातनू आत्रण चेहऱ्े यावर दाखवण्यामळ
काही बोलू शकत नव्हतो. एक दोनदा प्रयतन के ला तर बोलली “मी कुठे काय बोलले?” नंतरचे त्रकतयेक
त्रदवस मग राग, िसु फूस यांत जात. मला हे रंग पत्रहल्यांदा त्रदसलेच नव्हते.
लग्न ही त्रकतयेक वेळा तडजोड असते हे मलाही समजत होते. पण इथे तर संवादच
नव्हता. काहीतरी मनात संशय िरुन वागल्यामळ
ु े मलाही काही करता येत नव्हते. मला वाटले होते तसे
मोल्ड करणे शक्यच होत नव्हते.
वर्षे जात होती मल
ु गा मोठा होत होता शाळेत जाऊ लागला होता. घरी आलो की तयाला
त्रशकवण्यात वेळ घालवू लागलो. मल
ु गा देत्रखल शांत असे. दगं ा मस्ती नाही. मला फार वाईट वाटे, तयाचे
लहानपण हरवत होते. तो जास्त बोलत नसे. मला वाटले सगळेच एका दबावात जगत आहोत.
माझ्या कामावर तर जबरदस्त पररणाम होत होता. मनच लागत नसे. डोक्यात सथं त्रवचार
येत नसत. वरून साहेबाची बोलणी खावी लागत होती. अपयशाचे ढग सारखे डोक्यावर त्रफरण्याचा भास
होत होता. सारखा एकच त्रवचार येत असे. मल
ु गा झाला तेव्हा त्रहने पक्याला माझ्या व अव्याच्या बत्रहणी
बदल त्रवचारल्याचे पक्याने मला सांगीतले होते. या अत्रवश्वासाने मी हादरलो होतो. लग्न त्रवश्वासावर
त्रटकते. इथे तर पणू क अत्रवश्वास. आता या आयष्ु यात आपल्याला फक्त त्रनभवावेच लागणार, हाच त्रवचार
एवढी वर्षे दःु खी करत होता. काय चक
ु ले होते माझे?
मग लक्षात आले. अव्याच्या बत्रहणीने त्रनव्याकज, अत्रतशय खरे प्रेम के ले होते असणार. ते
मी अव्हेरून त्रतला दःु खी के ले. म्हणनू तर हे माझ्या वाटयाला नाही आले ना? नंतर नतं र तर हा त्रवचार दृढ
होत चालला व एक सल मनात तयार झाला. जो स्वस्थ बसू देईना.
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सरिता-

हे अगदीच िासनू गेलेले त्रदसत होते. खांदे पडल्यासारखे वाटत. चेहरे ा काळवंडत होता.
के सांमिेही एक दोन करडे व्हायला लागले होते. मलाच वाईट वाटू लागले. यांच्या या अवस्थेला मीच
जबाबदार होते. मी का अशी वागते? का सश
ं य मनातनू जात नाही? पण यांना माहीत असनू ही हे का सवक
सांगनू टाकत नाहीत एकदा? संशय त्रमटेल, सगळं सरु ळीत होईल, असा तरी त्रवचार करावा की नाही? पण
मी तरी तयांना किी स्पष्ट त्रवचारले आहे? के व्हा के व्हा कोणी नाही पाहून रडून घेते. का रडते मलाच
समजत नाही. एक माि राहून राहून वाटते. सख
ु ाचे सदंु र ताट वाढलेले समोर आले होते, तयाचा आस्वाद
घ्यायला जमलेच नाही आपल्याला.
लग्नानतं र एकदोनदा आईने टोकले. सवाकथाकने सख
ु त्रमळालेय, ते असे रागीट, संशयी
वागनू त्रटकणार नाही म्हणाली. मलाही समजत होते. पण मला मन आवरताच येत नव्हते.
वाटे के व्हातरी एखादे भांडण व्हावे. दोघांच्याही मनातील सगळे बाहेर पडावे. पण हे तसे
भांडण करणे शक्यच नव्हते. मग मला वाटे आपण त्रशकलो नाही म्हणनू असले काहीबाही सचु ते.
आणखी त्रनराश होई. ही त्रनराशा मग मनात खदखदत राही. तयाचा परीणाम वागण्यात त्रदसे. हे व मल
ु गा
मग शांतपणे दसु ऱ्या खोलीत त्रनघनू जात. मी एकटी पडे. मग मन आणखी संशयी होई. हे मला टाळू
लागलेत. माझा ससं ार नीरस, शष्ु क होत जातोय.
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माझे लग्न सहजासहजी मला पात्रहजे तयाच्याबरोबर, मला पात्रहजे तसे झाले होते. खरे तर
हा तयांचा समंजसपणा होता. पण मी तयाला माझा त्रवजय समजले होते. तया त्रवजयाची नशा मला चढली
होती की काय देव जाणे. पण माझेच सवाकनी ऐकावे हा हट्ट जोपासायला लागले. तो परु ा होत होता. पण
समािान होत नव्हते. कुठे तरी वाटे यात ते काहीतरी दडवतायत. मला फसवतायत. हे सवक सश
ं य मनात
तयार होत. मग हळूच अव्याच्या बत्रहणीचा त्रवचार डोकावे. मन ढवळून त्रनघे. राग राग होई.
घरात त्रकतयेक त्रदवस मग भयाण शांतता असे. आटात्रपटा करून के लेले लग्न मीच
कुस्करून मोडून टाकत होते. सावरणे फक्त माझ्याच हातात होते. पण ते कसे हे समजत नव्हते.
हे माि त्रदवसे त्रदवस उदास होत चालले होते. खांदे हरलेल्या माणसाचे असल्यासारखे
वाटत होते. शांत वागण्यात दःु खी माणसाचा भास होत होता. नोकरीतली बढती हातून त्रनघनू जात होती.
मी एका रसरशीत जीवंत माणसाला पणू क संपवत होते, हा त्रवचार आला आत्रण अक्षरशः घाम फुटला.
कसे बाहेर पडणार यांतनू ? बाहेर पडलेच पात्रहजे नाहीतर सगळ्याचं चे काही खरे नाही.
काय करू? मला बदलावेच लागेल.
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सभ
ु ाष-

आज साहेबानी बोलावले व सांगीतले, “नवीन प्रोजेक्ट नात्रशकला होतोय तुमची तयावर
नेमणक
ू करायची आहे. तम्ु ही मत्रहन्यातील चार पाच त्रदवस जाऊन सवक पहायचे. व बाकीचे काम इथनू च
करायचे. हे काम जर बरोबर झाले नाही, तर तमु ची नोकरी िोक्यात आहे हे लक्षांत घ्या.”
माझी योग्यता असनू ही बढतीसाठी मी दोनदा डावलला गेलो होतो. आता तर नोकरीवर
गदा येताना त्रदसत होती. घरचे प्रश्न बाजल
ू ा ठे वनू काम करावे लागणार होते तरच त्रनभाव लागणार होता.
मी नात्रशकला जाणार समजल्यावर अव्या म्हणाला होता. तयाची बहीण नात्रशकलाच
असते. मोठी मॅनेजर झालीय. लग्न के लेच नाही. त्रतला दसु ऱ्या कुणाशीही लग्न करोवेसे वाटले नाही.
भेटावेसे वाटले तर भेट म्हणाला व त्रतचा फोनही मला त्रदला.
नात्रशकला येवनू चार त्रदवस झाले. कामे जरा हळू हळूच होत होती. पण इथे घरचे प्रश्न
डोळ्याआड झाले म्हणनू की काय माझे काम वेग पकडत होते. मग संध्याकाळ माि एकाकीपणात जात
होती. एक त्रदवशी त्रवचार के ला, अव्याच्या बत्रहणीला फोन करावा. त्रतचे नाव आठवायचा प्रयतन के ला.
बऱ्याच वेळाने आठवले त्रतचे नाव अमोल होते. सध्ं याकाळचे सात साडेसात झाले असतील. मी फोन
उचलला.
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सवं ाद सभु ार्ष “हॅल्लो! ”
अमोल- “हॅलो कोण बोलतयं ?”
सभु ार्ष- “हॅल्लो! अमोल का?”
अमोल- “हो! पण आपण कोण?”
सभु ार्ष- “मी अत्रवनाशचा खास दोस्त, ओळखलतं ? मी सभु ार्ष”
अमोल- “--------- ”
सभु ार्ष- “हॅल्लो! ” “हॅल्लो! ”

अमोल- “बोला! कुठून बोलताय?”
सभु ार्ष- “नात्रशक मिनु च बोलतोय. अत्रवनाशने तमु चा फोन त्रदला. मी पत्रहल्यादं ाच
आलोय नात्रशकात. आपण इथेच आहात म्हणनू फोन के ला. भेटू शकतो का आपण?”
अमोल- “हो! का नाही? के व्हा येता? घरीच या. त्रदवसा मला वेळ नसतो.”
सभु ार्ष- “ठीक आहे. किी येवू ते तम्ु ही सागं ा. मी दोन त्रदवसच आहे नात्रशकमिे.”
अमोल- “आजच येता? मी जेवण करते या. पत्ा देते पाच, रामनगर बगं लोज,
पाथडी रोड ---- ”
सभु ार्ष- “ठीक आहे, आठ वाजेपयंत येतो.”
अमोल- “या! या! पण एकदम नात्रशकला कसे?”
सभु ार्ष- “कंपनीने इथे प्रोजेक्ट टाकलाय तयाचे काम माझ्यावरच सोपवलेय.”
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अमोल-

हा सभु ार्ष कसा काय येतोय? एवढी वर्षे तयाच्याशी बोलायचा, भेटायचा प्रयतन करीत
होते तेव्हा अत्रजबात दाद देत नव्हता. त्रकती मनःस्ताप व्हायचा. तयाचं लग्न ठरलं आत्रण परु ी कोसळले.
चार त्रदवस जेवण गोडच लागत नव्हतं. झोप उडाली होती. माझे दःु ख आई व अत्रवलाच माहीत होतं.
घरात बाबांना तर काही पत्ाच नव्हता. अत्रवनाशला मल
ु ी सांगनू यायच्या, पण माझ्यासाठी तो चागं ल्या
चांगल्या मल
ु ीना नकार द्यायचा. एक त्रदवशी मला म्हणाला “अम!ू मी खपू प्रयतन के ले ग, पण तो काही
ऐकत नाही. काय ग्रह करून घेतलाय तझ्ु याबद्दल माहीत नाही. तुम्ही एकदा तरी भेटावेत म्हणनू प्रयतन
के ला मी. तयाला प्रेमाने सांगीतले, त्रचडवले, त्रकतयेक टाँट मारले. पण तो लक्षच देत नाही. तसा तो फार
त्रवचारी आहे. आत्रण खरं सांग?ू माझी तयाच्यावर फार भक्ती आहे. हर्षार कतकबगार आहे तो. पण तो दादच
देत नाही मला. मला वाटते तू तयाचा नाद सोड. एक मल
ु गी पात्रहलीय तयाने. स्वभावाप्रमाणे नाही म्हणणे
कठीण जाणार तयाला. तयाचे लग्न ठरले तर कोसळशील त.ू आत्ाच सावर मनाची तयारी कर. बघ मी
छानसा मल
ु गा शोिीन तुझ्यासाठी.”
मी शांतपणे मनोमन ठरवले. लग्नच करायचे नाही. तयाची प्रत्रतमा मनात इतकी बसली
होती की दसु ऱ्याशी लग्न करून मी प्रतारणा के ली असती. आयष्ु यभर तयाला नवऱ्यात शोित बसले
असते आत्रण दोघेही दःु खी झालो असतो. मग लग्नच कशाला करू? भोगायचे आहे तर एकटीनेच भोग.ू
शांतपणे अत्रवला म्हणाले मी काही लग्न करणार नाही. पढु े त्रशकते मी. तू लग्न कर. माझ्यासाठी थांबू
नकोस. मी आता करीअर करायला बघते. मला लग्नात इटं रे स्ट नाही.
माझी त्रजद्द आई आत्रण अत्रवला माहीत होती. अत्रवने आठच त्रदवसांत लग्न ठरवले.
आणखी आठ त्रदवसात सभु ार्षचेही लग्न ठरले. पण मला बसायचा तो िक्का बसलाच.
सन्ु न मनाने आठ दहा त्रदवस गेले. मी पढु े त्रशकत गेले. शहर सोडावे ही इच्छा होती.
त्रजद्दीने आयष्ु य बनवले. आज एका कंपनीत मॅनेजर झाले. मन त्रस्थर झाले होते. आयष्ु य अगं वळणी पडले
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होते. अत्रतशय कडक व त्रशस्तत्रप्रय मॅनेजरचा त्रशक्का बसला होता. मिेच के व्हातरी गत आयष्ु य
नजरे समोर येई. त्रवर्षण्णता मन भरून टाके पण ती तेवढ्यापरु तीच.
हे सवक त्रवस्कटणार का? सभु ार्ष येतोय. आयष्ु यात पत्रहल्यांदाच भेटणार. अत्रव नेहमी
तयाच्या बद्दल सांगतो. लग्न करून तो फार काही सख
ु ी नाही समजले. मग मग तर तयाला नोकरीतही
प्रॉब्लेम येवनू मागे पडतोय असे माहीत पडले. अत्रव तर तयाला आपला मॉडेल त्रमि समजायचा. पण
तयाने तयाच्या घरी येणे जाणे बंद के ले होते. त्रतला म्हणे हे त्रमि आवडत नव्हते. बोलली नाही पण
चेहऱ्यावरून व वागणक
ु ीतून नकार स्पष्ट दाखवे. हे फार भयानक होते. अशा स्वभावाची माणसे स्वतःचे
व कुटुंबाचेही स्वास््य घालवू शकतात. न बोलता बरे च काही करू शकतात व तेही सभं ावीतपणे
नामात्रनराळे राहून.
सभु ार्ष फार समंजस व त्रवचारी होता. सभु ार्षच्या बायकोचा असला स्वभाव असेल तर तो
पणू क दःु खीच होईल.
पण आता तो आपल्याकडे येतो आहे. काय असेल मनात? आपल्या प्रेमाचा स्वीकार
करायला तर येत नसेल?
या त्रवचाराबरोबर हादरलेच. आज मी माझं त्रवश्व बनवलंय. के वढा मोठा िक्का बसेल
माझ्या प्रत्रतष्ठेला?. काय नक्की बोलणार आहे तो? पण मला नाही वाटत तो असा काही बोलेल. फार
त्रवचारी आहे. तयाची बायको कशीही असली तरी तो त्रतला िोका देईल असे जराही वाटत नाही. पण
के व्हा के व्हा परुु र्षाना स्वास््य त्रमळाले नाही तर बाहेर मैिी करायला बघतात. तसला तर त्रवचार नाही ना?
मन भरकटत चाललंय. अत्रवलाच त्रवचारू काय प्रकार आहे तो.
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सवं ादअमोल- “हॅलो! अत्रव, अमू बोलतेय.”
अव्या- “बोल अम!ू कशी आहेस? फोन के लास मिेच?”

अमोल- “अरे तुझा त्रमि आलाय नाशकात. फोन आला होता तयाचा. आत्ा येतोय तो
माझ्याकडे. एवढी भेटायला बघत होते तेव्हा नाही भेटला. आता एकदम?”
अव्या- “हे बघ, मीच त्रदला तुझा फोन नंबर तयाला. मला मनापासनू वाटे, आयष्ु यात
एकदातरी तुम्ही भेटावंत. तुझं यश तयाने जवळून पहावं. ते यश कुठल्या त्रनखाऱ्यांवर उभे के लेस ते
अनभु वावं. तुझा सॅत्रक्रफाईस जवळून अनभु वावा. म्हणनू तुझा नंबर त्रदला.”
अमोल- “अरे पण कशाला रे कोणाला असं त्रहणवायच?ं बघ आजही मी तयालाच
आठवत असते. मीही माणसू आहे. पवू ीच्या आठवणीना बळी पडले तर त्रकती जणाना नामष्ु की सहन
करावी लागेल. मनाला आवरणं फार कठीण असतं रे . भीती वाटतेय मला माझीच. मला त्रवचारायचसं
तरी. आता काय बोलू तयाच्याशी?”
अव्या- “तू त्रशकलेली आहेस, प्रगल्भ आहेस, आपले बरे वाईटाचा त्रवचार करणारी
आहेस. तू जे काही करशील ते बरोबरच असेल. मी कोणतयाही पररत्रस्थतीत तल
ु ा दोर्ष देणार नाही. मला
तझ्ु यावर पणू क त्रवश्वास आहे.”
अमोल- “अत्रव, बरे च वर्षाकनी असे त्रवत्रचि वाटतेय. हरहर वाटतेय. मला समजत नाही मी
कशी फे स करणार आहे तयाला.”
अव्या- “पत्रहले भेट तर खरी. तो काय बोलतो ते ऐक तर खरी. मग बोलू आपण.”
अमोल- “हो, चल ठे वते फोन. येईलच तो आता.”
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अमोल-

हा सभु ार्ष पत्रहल्यांदाच पहात होते. तो स्माटक, ताठ, हर्षार चेहऱ्े यावर त्रवद्वतेचं तेज
असलेला सभु ार्ष कुठे आत्रण हा कुठे . माणसू एवढा नामोहरम होतो? हा तर परु ता गळून गेला होता.
चेहऱ्े यावर काळजीची जाळी त्रवणली गेली होती. मला फार वाईट वाटले. खपू भरून आले. वाटले
आपले प्रेम प्रकट करून तयाला उराशी पकडावे. िीर द्यावा. ऊमी जोर पकडू लागली आत्रण एकदम
भानावर आले.
तो कुणाचा तरी होता. तयाच्या बायकोचा, मल
ु ाचा, माझा नव्हता. मी आता माझे त्रवश्व
बनवले होते. तयाला तडा जाईल. समाजात एक बदनाम बाई म्हणनू ओळखली जाईन. सावरलेच पात्रहजे.
तो बाकी सवक बोलत होता कामा त्रवर्षयी, नत्रशकातल्या प्रोजेक्ट त्रवर्षयी. पण स्वतःबद्दल
त्रकंवा घराबद्दल काहीच बोलत नव्हता. तयाचे दःु ख कमी करायला तयाला मन मोकळे करायला लावलेच
पात्रहजे होते. पण मी पत्रहल्यादं ाच भेटत होते. मला जरी तो जवळचा वाटत होता तरी तयाला काय वाटते
कुठे माहीत होते.
एकदम प्रश्न त्रनघनू गेला. “तुझी सौ कशी आहे? मल
ु गा काय म्हणतो? तो जरा
चमकलाच. बरे आहेत एवढेच म्हणनू गप्प झाला. मला तयाची सवक पररत्रस्थती माहीत होती. बोलनू गेले.
तू त्रमिापं ासनू दरू गेलायस, तोडला गेलायस, घरी देखील सश
ं याच्या जाळयातच त्रफरत असशील? मला
पणू क मात्रहती आहे तझ्ु या बद्दल. तुझे लग्न यशस्वी असते तर आला असतास का रे तू इथे?
मी तुझा पाणउतारा करत नाही पण आपण सरळ सरळ प्रश्न काय आहेत?, तयाची उत्रं
त्रमळतात का? हे जर बोललो तर फार बरे होईल. मी तुझा हा अवतार पाहू नाही शकत. मी जीवापाड प्रेम
के लेय ते अजनू तसेच आहे. तू पडलेला, हरलेला, दःु खी झालेला मला चालणार नाही.
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गैरसमज करून घेऊ नकोस. मी काही तल
ु ा घटस्फोट घेऊन माझ्याशी लग्न करण्याचा
प्रस्ताव करीत नाही. पण माझा पक्का त्रवश्वास आहे. प्रतयेक प्रश्नाचे उत्र असतेच. तझ्ु याही प्रश्नाचे उत्र
सापडेल. पण तू स्पष्ट बोललास तर. मी काही तझ्ु या सारखी प्रोजेक्ट मॅनेजर नाही. मी जनरल मॅनेजर एच.्
आर. डी आहे. मी माणसांची मने ओळखते, वाचते मग तयावर फंु कर घालते त्रकवा वळवते, प्रसगं ी दम
देऊन वळवते. बघ तू ठरव.
मी जेवायला घेते. तुझ्या आवडी त्रनवडी मला काही फारशा माहीत नाहीत. बघ जेवण
आवडते का? आत्रण तुझी आवडही सांग. म्हणजे उद्या तसे जेवण करे न. जोपयंत इथे आहेस तोपयंत रािी
इथेच जेवायला येत जा. बाहेरचे खावनू तब्येत त्रबघडवू नकोस. हा माि हकूम समज.”
नंतरचे दोन त्रदवस गप्पात गेले. तो बोलनू मोकळा होत होता तसतसा ररलॅक्स होतोय ते
त्रदसत होते. तयाचा चेहरा बदलत जात होता. शेवटच्या त्रदवशी तो गंभीर, काळजीचा चेहरा घेऊन
आलेला, त्रवनोद करू लागला. मी मनात म्हणाले “असाच आनंदी रहा रे . मला तू असाच आवडतोस. मी
नक्की तझु े प्रश्न सोडवायचा मागक शोिीन.”
मग त्रनरोपाच्या वेळी म्हणाले “पढु च्या वेळी येशील तेव्हा इथेच येत जा संध्याकाळी.”
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सभ
ु ाष-

मी डायरी त्रलहायला घेतली. गेले तीन त्रदवस खपू गप्पा झाल्यात. अमोल के वढी प्रगती
करून गेलीय. मॅनेजमेंटचा अभ्यास के व्हा के ला त्रहने? छान बंगला आहे. तोही स्वतःचा. करीअर सदंु र
के लीय. पवू ीचे नट्टेपट्टे नाहीत. पण एकंदर जामानीमा टापटीपीत त्रदसला. माझ्याकडे रोखनू पहात होती.
मनात त्रशरून वाचायचा प्रयतन करतेय असे वाटत होते. पत्रहल्यांदा भेटी टाळणारा, प्रेमाला अव्हेरणारा
आज स्वतः होऊन भेटायला आलाय, तयाचे कारण शोिीत होती. मिेच डोळ्यांतून अतीव प्रेम पाझरत
होते, तर मिनु च त्रवचार परतवनू कणखर होताना त्रदसत होती. त्रतच्या मनात माझ्या येण्याने खपू मोठे
वादळ उठले होते. ते आवरण्याचा आटोकाट प्रयतन ती करीत होती. माझ्या येण्याने कदात्रचत त्रतचा
गैरसमज झाला की काय, अशी शक
ू सिु ारायसाठी
ं ा मला आली. एक हरलेला, बेचनै माणसू आपली चक
तर आला नाही ना, असे वाटले की काय त्रतला?
माझ्या चेहऱ्े याकडे बघनू माि त्रवरस झालेला त्रदसला. गप्पांच्या ओघात एक समजले,
माझी इ्थभं तू मात्रहती त्रतच्याकडे होती. बहदा अव्याने परु वली होती. आपले त्रशक्षण, करीअर,
नोकरीतील यश सगळ्याच आढावा सांगीतला. वर म्हणाली आपण ठाम असलो तर कोणतीही
पररत्रस्थती आपल्याला पात्रहजे तशी करू शकतो. पराभव पत्रहल्यांदा मानला की कायम त्रचकटतो.
पराभवावर मात के ली की आयष्ु य झळाळून ऊठते. स्वच्छ त्रवचारांचा एक सदंु र प्रवाहच त्रतने मनात तयार
के लाय. आता फार चांगला स्टेटस त्रमळवलाय त्रतने. एक हशार. कतकबगार स्त्री म्हणनू ओळखली जातेय
ती. मी सवक ऐकत होतो. पहात होतो. आत्रण खजील होत होतो.
मग तर त्रतने बाँब टाकला सरळ माझ्या पररत्रस्थतीवरच बोलणे चालू के ले. जबरा अनभु व
त्रदसला. त्रतचे बोलणे अजनू ही कानात गजंु ते आहे. ‘प्रतयेक प्रश्नाला उत्र असते.’ मी त्रतच्या बोलण्याने
परु ता भारावलो होतो.
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मग मला म्हणाली, हरणे त्रतला मान्य नाही. लग्न हेच काही आयष्ु यातले सवकस्व नाही.
कामात, व्यवसायात परु ते झोकून त्रदले व माझा नकार मनावरुन पसु नू टाकला. मलाही तसाच माझा
पराभव पचवायला सांगीतला. अतयंत स्वच्छ शब्दात कळकळीने म्हणाली “ मी सवक काही सहन करू
शकते, पण तझु ा पराभव पहावणार नाही मला. या सवाकवर मात कर. स्वतःचं वेगळं त्रवश्व बनवायचा
प्रयतन कर, मोठा हो.
के व्हा के व्हा अपराध्यासारखे वाटते रे . तझ्ु या या पररत्रस्थतीला मी जबाबदार आहे. असेच
वाटत रहाते. तू एकदाही भेटला नाहीस की बोलला नाहीस. तरी देखील तुझ्या बायकोने तझ्ु यावर नाहक
सश
ं य घेतला. तझु े आयष्ु यच ढगाळले रे तयाने.”
हे बोलली खरी पण तयात त्रतचा काय दोर्ष? मी आत्रण ती किी भेटलोच नव्हतो. माझ्या
बायकोचे संशय त्रनरथकक होते. संशय घेऊन स्वतःला त्रचमटे घेत बसणे हा त्रतचा स्वभाव झाला होता.
तयाच्यावर मला उपाय सापडत नव्हता.
मी डायरी बाजल
ू ा ठे वली व झोपायचा प्रयतन करू लागलो. झोप परु ती उडून गेली होती.
नात्रशकच्या राहीलेल्या दोन्ही संध्याकाळी त्रतच्याच घरी काढल्या. त्रतने त्रनखळ मैिीचे छान रुप दाखवले
व मी खपू भारावलो. एकच मनोमनी ठरवले, मी हरणार नाही.
मी पढु च्या प्रतयेक वेळी गेलो तेव्हा सध्ं याकाळ त्रतच्या घरी काढू लागलो. जेवनू झाले की
मी दहा साडेदहाला गेस्ट हाऊसवर परते. त्रतच्या बोलण्यात एकच असे. “तुझ्या बायकोला कसेही वागू दे,
तू तयाला महतवच देऊ नको. पत्रहल्यांदा जळफळाट होईल पण मग तीच अगतीक होईल. हळू हळू आपले
मागक, आपले सश
ं य, आपला राग तुझ्यावर पररणाम करत नाहीत हे पाहून तीच दःु खी होईल व मग
आपला आनंद कशात आहे ते शोिेल. हे झाले तरच तू कायमचा सख
ु ी होशील. जरा कडू और्षि आहे
पण घ्यावेच लागेल असे आहे.”
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सरिता-

गेले काही मत्रहने हे नात्रशकला जातायत. के वढा फरक होत गेलाय. हे पवू ीसारखे ताठ
चालू लागलेत. अत्रवनाश, पक्याला पकडून आणू लागलेत. मल
ु ाशी वेगवेगळे खेळ खेळू लागलेत,
मिनु च के व्हातरी माझ्याशी चांगले बोलू लागलेत. काय असेल? एकदम एवढा फरक कसा पडला?
माझ्या रागाचा, सश
ं याचा काहीच परीणाम होत नाही? माझ्याकडे त्रवशेर्ष लक्ष देत नाहीत. आनदं ात
असतात.
मग एकदम आठवले. अत्रवनाशची बहीण नात्रशकला असते. डोके एकदम गच्च होऊ
लागले. हे त्रतला भेटत असणार. आपला संसार आता नक्की भरकटणार, असा त्रवचार येऊन हैराण झाले.
संशयाची भतु े मनात त्रिगं ाणा घालू लागली.
दसु ऱ्या त्रदवशी हे कामावर गेले. व मला आठवले हे दररोज काही तरी त्रलहीतात. काय
त्रलहीतात ते वाचनू तरी पाहू. मी वही काढली तारीखवार सगळे त्रलहीत गेले होते. वाचता वाचता
नात्रशकला पत्रहल्यांदाच गेले तो त्रदवस पणू पक णे त्रलहीलेला आढळला. वाचत गेले. म्हणजे हे तया
अव्याच्या बत्रहणीला भेटायला गेलेच. रागाचा पारा जसा चढला तसाच हळू हळू उतरू लागला. त्रकती
स्पष्ट सगळे त्रलत्रहले होते.
म्हणजे हे तया अमोलला, अव्याच्या बत्रहणीला, आमच्या लग्ना अगोदर भेटलेच नव्हते?
बोललेही नव्हते? आत्रण मी संशय घेत बसले होते इतके त्रदवस. स्वतःचाच नाही तर तयांचासद्ध
ु ा आनदं
मी त्रहरावनू घेतला होता. मला माझीच घतणा वाटायला लागली.
पढु च्या नात्रशकच्या प्रतयेक भेटीत हे अमोलकडे दररोज जात होते. तेथील प्रसंग जसेच्या
तसे ते त्रलहून ठे वत होते. तयांच्यातील मैि जबरदस्त होते. मला सवक गोष्टी स्पष्ट, स्वच्छ झाल्या होतया. मी
एक अगदी लहान, खजु ी, कुरुप बाई असल्याचा भास होऊ लागला. नाही मलाच मनाने मोठे व्हायला
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लागेल. या पढु े या अतयतं प्रामात्रणक माणसाला जरा देखील दःु ख देता नये. फार माया करायची. फार
मानाने वागवायचे तयांचचे सवक ऐकायचे. मनात त्रनिाकर होत होता.
“पण तयांनी त्रतच्याशी अजनू जवळीक के ली तरी?” हा प्रश्न स्वभावाप्रमाणे संशय उभा
करू लागला.
मी ठामपणे मनाला बाजावले “हो तरी सद्ध
ु ा, नाहीतरी या सगळ्याला माझा संशयी
स्वभावच जबाबदार होता. मीच तयांना या नसलेल्या नातयाकडे परत ढकलले होते. माझा मीच घात
के लाय. मग तो दसु ऱ्यानी का सहन करायचा. प्रतयेकाला आनदं , त्रजव्हाळा लागणारच. मी त्रजव्हाळा नाही
त्रदला आत्रण तयांनी तो शोिला तर काय चक
ू ? तयांनी अमोलशी अगदी सबंि वाढवला तरी तो दोर्ष
माझाच असणार.
पण म्हणनू काय झाले? तयांनी का नाही सांगीतले मला? का दडवतात अमोलला
भेटलेले? डोके परत चढू लागले. नाही! यावेळी काही झालं तरी तया सटवीची भेट घ्यायचीच. पाहू तरी
एवढी कोण आहे ती.
ठरले मग. पण तयांना संशय येणार नाही असंच बोललं पात्रहजे. राग, संशय अत्रजबात
त्रदसता नये.
मग मनातील राग, हे यायच्या वेळी काढून टाकू लागले. चेहरे ा हसं रा ठे वू लागले. तयांना
आवडतात ते पदाथक बनवू लागले.
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सभु ार्ष-

हल्ली एकदम फरक जाणवतोय त्रहच्यात. फार गोडीगल
ु ाबीत वागत असते. कसा काय हा
फरक? माझ्या आवडीचे पदाथक आवजकनू बनवतेय. सकाळी माझी सगळी तयारी करून रुमाल पाकीट
अगदी हातात देते. बाहेर पडलो की बाय करायला गॅलरीत उभी असते. लग्नानंतर काही मत्रहन्यातच
त्रतनेच बंद के लेली प्रथा परत कशी चालू के ली? वादळा अगोदरची त्रचन्हे तर नव्हेत ना ही? असे काय
घडले की ही एवढी बदलतेय? आता चांगल्या मडू मिे आहे तर आपणही मडू नको घालवायला.
ब्रेव्हो! अमोलचा सल्ला नक्की लागू पडला वाटते. चार पांच त्रदवसात नात्रशकला जायचे
आहे. तयावेळी सागं ू त्रतला. एवढ्या लवकर एवढा पररणाम होईल वाटले नव्हते. कशी काय बदलली
एवढी? अमोलचे असािारण प्रेम की प्रोफे शनल ऍडवाईस कशाचा परीणाम आहे हा?
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सवं ाद-

सभु ार्ष- “उद्या मी नात्रशकला जाणार आहे. यावेळी काम वाढले आहे. मला कदात्रचत
जास्त त्रदवस रहावे लागेल.”
सररता- “अहो! यावेळी तुम्ही नात्रशकला आम्हाला घेऊन चला ना? गडु ् डूला सट्टु ी आहे
शाळे ला. ”
सभु ार्ष- “मी तयार आहे. पण सबिं त्रदवस मी कामात असणार. तुम्हाला गेस्टहाऊसमिे
कंटाळा नाही येणार?”
सभु ार्ष- “नाही. माझी ओळख करून द्या अमोलशी. आम्ही त्रतच्याबरोबर त्रफरू.”
सभु ार्ष- “ती नोकरी करते. फार कामात असते. त्रतला अगोदर त्रवचारावे लागेल.”
सररता - “मग त्रवचारा त्रतला व ठरवा.”
सभु ार्ष- “नाही मी त्रवचारलेले बरोबर त्रदसणार नाही. हा फोन नबं र घे. तचू त्रवचारलेस तर
बरे . चला मला उशीर होतोय मी त्रनघतो.”
..........
..........
सररता - “हॅल्लो! कोण अमोल का?”
अमोल- “हो! आपण कोण?”
सररता - “मी सररता. आपला खास त्रमि सभु ार्षची पतनी. यावेळी नात्रशकला यायची
इच्छा होती. यांना त्रवचारले मी. पण ते म्हणाले ते त्रदवसभर कामांत असणार, आम्ही हॉटेलमिे कंटाळून
जाऊ. मग तमु चा त्रवर्षय आला. तमु ची कंपनी त्रमळाली तर भटकू नात्रशक. वेळ त्रमळे ल का तम्ु हाला?”
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अमोल- “माझी काळजीच करू नको त.ू आजच रजा घेते मी आठ त्रदवसांची. जरूर ये.
मला आवडेल तुझी कंपनी. आत्रण खरं सांग?ू तुला भेटायची माझी के व्हापासनू ची इच्छा होती. जरूर ये.”
सररता - “थॅक्स!
ं मी सांगते यांना तसे. पण तुम्ही फोन करा तयांना.”
अमोल- “हो जरुर करते फोन मी. चल ठे व?ू आल्यावर खपू गप्पा मारू.”
...........
...........
अमोल- “सभु ार्ष? .... अरे सररताचा फोन होता. त्रतला नात्रशकला यायचयं तझ्ु याबरोबर.
मग घेऊन ये ना. मी घेते रजा आठवड्याची. काळजी नको करूस.”
सभु ार्ष-“मला तुझी काळजी वाटते. तुला माहीत नाही के वढा रागीट स्वभाव आहे ते. तझु ा
अपमान झालेला मला नाही चालायचा. मला समजत नाही त्रतला कसे माहीत पडले नात्रशकमिे आपण
भेटतो ते. म्हणनू च बहदा हा घाट घातलाय त्रतने.”
अमोल- “सभु ार्ष तू माझी जरा सद्ध
ु ा काळजी करू नकोस. मी पाहीन माझा अपमान
होणार नाही ते. आत्रण झालाच तर तो तुला माहीत पडणार नाही याची काळजी घेईन. उलट ही संिी आहे
त्रतचे मन वाचण्याची. समजेल आपल्याला, ती अशी का वागते ती. मग ररलेशन कसे सिु ारता येईल तेही
ठरवता येईल. तू सख
ु ी व्हावास हीच माझी खरी इच्छा आहे. होप फॉर द बेस्ट.”
सभु ार्ष-“चल मग. भेटूच. त्रवश्वास आहे, तू काहीतरी चांगलेच करशील.”
अमोल- “थँक गॉड! शेवटी माझीही तपश्चयाक फळाला येतेय तर. एक नखरे ल वाटणारी
मल
ु गी त्रवश्वासपाि तरी ठरली.”
सभु ार्ष-“चल ठे वतो आता.”

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सरिता-

कशी बोलत होती? म्हणे भेटायचंय मला. पाहू काय बोलते ते. माि यांच्या भेटी गाठी बंद
करायला लावायच्या.
पण जमेल मला? पाहू काय सभं ार्षण होईल तयावर ठरवू आयतयावेळी. पण त्रतला जराही
काही वाटले कसे नाही? खणखणीत आवाजात ये म्हणाली. मला समजलेय माहीत पडल्यावर गोंिळली
घाबरली कशी नाही. एकतर जबरी बाई असणार त्रकंवा यांचे त्रतचे तसे संबंिच नसणार. मी फार संशय
घेऊन वागत तर नाही?
त्रतथे जर काही भांडण झाले तर? परत याचं े त्रबनसणार तर नाही? आजकाल मजेत
असतात. घरांत मल
ु ाबरोबर हसं त खेळत असतात. सगळं परत बंद होईल.
पाहू कसे काय होते ते. उद्या जायचयं . तयारी करा म्हणनू फोन आलाय.
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सवं ादअमोल- या! या! कसा झाला प्रवास?

सभु ार्ष- प्रवास छान झाला. तल
ु ा ओळख करून देतो. ही सररता, पतनी. हा गरू
ु नाथ माझा
मल
ु गा. आम्ही घरी तयाला गडु ् डूच म्हणतो.
अमोल- गोड आहे रे . गडु ् डू बाळा ये! माझ्याकडे ये. सररता बस हां आलेच पाणी घेऊन.
......
......
अमोल- गडु ् डू! बाळा हे चॉकलेट तुला. घ्या पाणी घ्या. काय ग सररता नाश्ता काय करू?
सभु ार्षला काय आवडत?ं तल
ु ा काय आवडतं?
सररता - नकोय काही. बस स्टँडवर के लाय नास्ता.
अमोल- अरे सभु ार्ष तुला जायचे आहे का कामावर? पहा तुझी वेळ सांभाळ.

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

त्रिवेणी संगम

अरुण कुळकणी
सरिता-

औपचाररक बोलणीच चाललीत. बाई अत्रतशय सरळ त्रदसते. चेहरे ा त्रकती शांत, प्रभावी
आहे. डोळे तर एकदम खोल काहीतरी आपल्यात शोितायत असे वाटले. सावळी आहे पण चेहऱ्े यावर
एक न त्रवस्कटता येणारं गांभीयक आहे. दबाव टाकतं समोरच्यावर.
नाश्ता करून हे गेस्टहाऊस वर गेलेत. त्रतथनू च कामावर जाणार म्हणाले. संध्याकाळी
सात साडे सातला येतो म्हणालेत. तोपयंत आपण त्रहच्या तावडीत सांपडणार. त्रहच्यासमोर माझा त्रटकाव
लागणार का?
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अमोल- काय ग सररता कसल्या त्रवचारांत गरु फटलीस? बी कंफटेबल, पाहणी समजू
नकोस. लवकर आटपनू आपण जरा भटकून येऊ. बाहेरच जेव.ू मग दपु ारी आराम करा. चालेल ना?
सररता - हो तम्ु ही म्हणाल तस.ं
अमोल- चल मग तयार व्हा दोघे जण.ं आज तल
ु ा पचं वटी व त्रिवेणी सगं मावर नेते.
चालेल ना? नाहीतर तू काही ठरवलं असशील तर सांग.
सररता - नाही, तुम्ही काय ठरवाल ते.
अमोल- बरं मग चला तयार व्हा.
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सरिता-

सगळं भटकून झालं. त्रिवेणी संगम पात्रहला. जेवलो व घरी आलो. एक पात्रहलं. अमोल
फार उघडपणे बोलणारी त्रदसली. प्रेमळ, हसं री आत्रण माया करणारी पण. कुणाबरोबर लवकर न
बोलणाऱ्या गडु ् डूला त्रतने बोलता के ला होता. तो त्रतच्याबरोबरच हात िरून चालत होता. ती तयाला
रामायणाच्या गोष्टी सागं त होती. सगं मावर तर त्रतने तयाला पाण्यात उतरवले. एकमेकावर पाणी उडवनू ते
खेळले. त्रतने हे आिी ठरवले असावे. त्रतने एका त्रपशवीत टॉवेल व तयाच्यासाठी नवे कोरे कपडे आणले
होते. के वढा पढु चा त्रवचार करून ठे वते ही बाई असे वाटले.
जेवताना पण गडु ् डूला आवडणारे पदाथक मागवत होती. मला नवल वाटत होते. गडु ् डू
एवढा कसा बोलू लागला? काय जादू के ली त्रहने?
घरी आलो. मस्त झोप काढली. अगदी पांच वाजता उठलो. आता कुठे जायची इच्छा
नव्हती. अमोलनेही म्हटले. गडु ् डू अजनू झोपलाय आपण गप्पाच करू.
मला तेच पात्रहजे होते. त्रतचे मन वाचं ायचे होते. हॉलमिे गेलो. आता मला िडिडू
लागले. त्रवर्षय कसा सरू
ु करणार? कुठे तरी िागा पकडता आला पात्रहजे.
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सवं ाद-

अमोल- बोल! कसं चालयंय तझु ?ं तुझा गडु ् डू माि एका त्रदवसांत दोस्त झाला माझा.
फार अबोल नाही. सभु ार्ष म्हणत होता तो अबोल आहे म्हणनू .
सररता - घरी नाही बोलत एवढा. मला नवल वाटले तमु च्याबरोबर फार लवकर त्रमसळून
गेला. (मनात म्हटले कुणालाही आपलेसे करण्यांत पटाईत त्रदसते)
अमोल- अग कुणालाही त्रनभेळ प्रेम, माया त्रमळाली की तो माणसू आपलासा होतोच.
लहान मल
ु ं तर फार लवकर होतात. बरं आपण सरळ त्रवर्षयाकडेच वळूया. मला माहीत आहे. तू काही
नात्रशक त्रफरायला आली नाहीस. मला भेटायला आली आहेस. ‘ही कोण बाई माझ्या ससं ारात
डोकावतेय’ हा प्रश्न तल
ु ा सतावतोय. मला जाब त्रवचारायला त्रकंवा माझ्याशी भांडायला तू आली
असशील असे वाटतेय मला. एक सांगते मी भांडत नाही, प्रश्न सरळ हाताळते. खोटे बोलत नाही. तयामळ
ु े
तू तझ्ु या सगळ्या शक
ं ा कुशक
ं ा मला स्पष्ट त्रवचारू शकतेस. मला टोचेल वाईट वाटेल अशी जरा देखील
शंका येऊ देऊ नकोस. बोल.
सररता - (माझी बोबडी वळायची वेळ आली होती. सरळ सरळ मला मन उघडं करायला
सांगत होती ही बाई. कसं शक्य होतं मला सरळ तोंडावर आरोप करण?ं मी चांचरत बोलू लागले) काही
नाही. माझ्याशी लग्न करून हे खर्षू नाहीत असेच मला वाटत रहाते. अगदीच गप्प असतात.
अमोल- हे तू तयाला किी सरळ शब्दात त्रवचारलेस का? मला त्रवचारून काय फायदा? तू
सरळ मला काय त्रवचारणार ते त्रवचार ना. मी माझ्या बद्दल बोलू शकते.
सररता - (बापरे कठीण आहे. त्रतच्याबद्दल त्रतलाच त्रवचारायचे म्हणजे आरोप
के ल्यासारखेच होणार. कसे त्रवचारू?) नाही, गेली दोन तीन वर्षे हे अगदीच नव्हकस असत. बोलत नसत.
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नात्रशकला यायला लागले आत्रण एकदम बदल आला. मग समजले ते तम्ु हाला भेटतात. लग्नाअगोदरही
तुमची मैिी होती. मग माझे मन खात होते. म्हणनू तुम्हाला भेटावेसे वाटले. (काही बाही बोलले पण
मलाच बरोबर वाटले नाही.)
अमोल- हे बघ तुमच्या लग्ना अगोदर आमची मैिी होती हे खरं नाही. आम्ही किी
भेटलो, बोललो नव्हतोच. एक सतय आहे. मला सभु ार्ष आवडायचा तयाच्याशी लग्न व्हावं असं फार
वाटायचं. पण तयाने मला पणू पक णे टाळलं. मी ते सवक पचवलं. करीअर के ली आत्रण नात्रशकला आले.
तयानंतर तो आत्ा भेटायला आला.
आत्रण हे बघ मनातले संशय काढायचे असतील तर सगळ्या शंका स्पष्ट त्रवचार. मला
जराही वाईट वाटणार नाही. मनात ठे वत रात्रहलीस तर तुझा संसार कसा सख
ु ाचा होईल? बोल.
सररता - (बापरे ही त्रकती सरळ, उघड बोलते. कसं बोलणार त्रहच्या बरोबर?).......
अमोल- अग! गप्प का, बोल ना. तू नात्रशकहून जायच्या आिी तझ्ु या मनातली सगळी
जळमटं त्रनघनू गेली पात्रहजेत. तझु ा आत्रण सभु ार्षचा ससं ार सख
ु ाचा झाला पात्रहजे. ही माझी इच्छा आहे.
त्रवचार!
सररता- (हळू हळू मला कापरे भरू लागले. घशाला कोरड पडू लागली) नाही पण
कुठल्याही बाईला आपल्या नवऱ्याची, संसाराची काळजी वाटतेच ना? त्रकतयेक शंका मनात येतात जीव
घाबरा होतो. (माझा आवाज कापत होता, हे मलाच समजले.)
अमोल- पण हे तू किी तयाच्याकडे स्पष्ट बोललीस का? संसारात संवाद पात्रहजेच.
के लास का त?ू आपल्या मनातले दसु ऱ्याला समजले तर पात्रहजे. आत्रण तझ्ु या ससं ारात मी अडथळा
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आणीन असे वाटले म्हणनू तू मला भेटायला आलीस? नवऱ्याला त्रवचारता नाही आले तल
ु ा? मग ऐक
आता मी तल
ु ा सवक सांगते
मी अगदी जीव लावनू बसले होते सभु ार्षवर. पण तो मला टाळी, भेटत नसे, बोलतही
नसे. तमु चे लग्न ठरले आत्रण अगतीक होऊन गेले होते. मग ठरवले नखरे सोडायचे करीअर करायची.
त्रशकत गेले. नोकरीही छान त्रमळाली. लवकर लवकर बढती त्रमळत गेली. आज जनरल मॅनेजर आहे.
लग्नाचा त्रवचार किी के लाच नाही. जीव लावला तो एकाचवर.
आत्रण आता तोच परत आयष्ु यात डोकावला. क्षणभर मन लालची झाले. पण प्रगल्भ
मनाने टोकले. कुणाचेही काही त्रहरावनू घेणे हे घतणास्पद आहे. तुझे सौभाग्य कसे त्रहरावणार? अजनू ही तू
तयाची पतनी होतीस.
तयाचे मन समजले. तयाला तुझ्यापासनू फारकत नको होती. तू गोडीगल
ु ाबीत रहावंस हेच
तयाला पात्रहजे आहे. पण तू आपले सश
ं य, राग उराशी कवटाळून बसली आहेस. तयाला तयाच्या यातना
असय होत होतया. पण माझ्याकडेही तो तुझ्या बद्दल काहीच बोलत नसे. मला सवक समजायचे ते
अत्रवनाश कडून. तयाचा फार जीव होता त्रमिावर. तो मला भेटायला आला तेव्हा मी वाट पात्रहली काही
बोलेल तयाची. पण तो किीच बोलला नाही. मीच तयाच्या गप्प राहाण्यावर बोलले. सगळे माहीत
असल्याचे सांगीतले. एवढ्यांदा भेटलो पण आजपयंत तुझ्याबद्दल तयाने ब्र ही उच्चारलेला नाही. यालाच
ससु स्ं कत तपणा म्हणतात. आमची मैिी तझ्ु या वागण्यामळ
ु े झाली. माझ्याकडे तो इतर बाबतीत खपू बोलतो.
मन मोकळे बोलतो. जे तयाला तझ्ु याबरोबर बोलायला आवडले असते. पण तू दरवाजे बदं के ले होतेस.
तझ्ु या रागाने, सश
ं यी स्वभावाने आत्रण अबोल्याने तयाची मनःत्रस्थती परु ती खचवलीस त.ू
स्वतःच्या संसाराला आत्रण तयाच्या कररअरला बरबाद करीत गेलीस. अजनू ही करतेच आहेस. मी
यासाठी तल
ु ा संगमावर घेऊन गेले होते. कसे सगळे प्रवाह गण्ु यागोत्रवदं ाने एक होतात. पढु े वहात रहातात
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ते दाखवायचे होते तल
ु ा. त्रनसगक आपल्याला खपू चांगले चागं ले त्रशकवतो पहाण्याची सवं य आपल्याला
लावावी लागते.
मला सभु ार्षबरोबर माझे काय संबंि आहेत हे त्रवचारायला आलीस ना? मग ऐक.
आत्ापयंतरी आम्ही फार चांगले त्रमि आहोत. आत्रण ते तसेच रहाणार आहोत.
पढु चे सवक तझ्ु या हातात आहे. आमची मैिी, तुझे संसारसख
ु व सभु ार्षची करीअर याचा
आनंद तू उपभोगणार आहेस की असाच राग, संशय पकडून तयाची वाट लावणार आहेस. तूच ठरवायचे
आहेस.
एक लक्षात ठे व, मी अजनू ही तयाच्यावर जीव लावते. तो असा पडलेला, हरलेला मला
मळ
ु ीच आवडणार नाही. तल
ु ा काय संशय आहेत ते स्पष्ट बोल तयाच्याशी. तयाची मस्ु कटदाबी करू
नकोस. आत्रण असेच चालले तर तू तयाला गमावशील. पण नक
ु सान तुझचे होईल. मी आत्ा तयाची फक्त
मैिीण आहे. पण तयाला सांवरायचे आले तर मी सवकस्व देऊ शकते हे लक्षांत ठे व. ही िमकी नव्हे.
वस्तुत्रस्थती आहे.
आजही तसे झाले असते. पण आम्ही दोघेही संयमी आहोत. तझु े संशय असेच चालू
रात्रहले तर तू तयाला गमावशील आत्रण तो माझ्याकडे येईल. भानावर ये जरा.
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सरिता-

मी थरथरत बसले होते. कापरे वाढतच होते. मन स्वच्छ झाले होते. अमोल बद्दल खपू
आदर वाटू लागला होता. एवढ्यात हे आले आत्रण मी बेशद्ध
ु होऊन सोफ्यावरच कोसळले. शद्ध
ु आली
तेव्हा मी बेडवर होते. अगं तापाने फणफणले होते. तरी देखील मला बरे वाटत होते. हे डोक्यावरून हात
त्रफरवत बसले होते. समोरच अमोल उभी होती. त्रतला बघनू मी हसले तशी पढु े येवनू म्हणाली फार
आघाती बोलले का ग? एवढी? ताप येण्याएवढी घाबरलीस? मी फक्त हसं ले.
मग यांना म्हणाली, अरे डॉक्टरकडे न्यायची जरूरी नाही. होईल सकाळपयंत बरी.
रािभर तापाच्या ग्लानीतच होते. सकाळी उशीरा उठले. हे उशाशीच बसले होते. समोर
अमोल होती. मला उठलेली बघनू म्हणाली कॉफी घेऊन येते. यांनी पाणी प्यायला त्रदले व मी खरोखरच
शरमले. पण आता मला सद्ध
ु ा अमोल आवडू लागली होती. जगच सदंु र वाटू लागले होते.
दोन त्रदवस फार मजा के ली व परतलो.
............
आज त्रकतयेक वर्षे होत आलीत. आम्ही नात्रशकलाच कायमचे रहायला आलोत. हे या
यनु ीटचे व्हाईस प्रेसीडेंट झालेत. अव्या, पक्या, तयांच्या बायका, मल
ु े सगळे दरवर्षी एकदा तरी आठ
त्रदवस आमच्या घरी येतात. अमोलही येते. जोरदार उतसव होतो.
मी अमोलने दाखवलेला त्रिवेणी सगं म नजरे समोर ठे वते व सवांच्या आनदं ात सहभागी
होते. खरंच खपू मजा येते त्रमळून त्रमसळून वागण्यात.
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ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान मराठी साक्षरांमध्ये वाचनाची आवर् त्रनमाड ण
व्िावी आत्रण लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ त्रमळावे या दिु ेरी िेिूने
स्थापन झाले. मराठीि एक जबरदस्ि वाचन संस्कृिी त्रनमाड ण व्िावी, िरुणांनी
भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण भागािील िरुणांना मोबाईलवर पस्ु िके उपलब्ध
व्िावीि, परदेशस्थ मराठी वाचकांना सिजासिजी इंटरनेटवर पस्ु िके त्रमळावीि
िे आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशांिील समु ारे सार्ॆिीन लाख वाचक या
चळवळीचे सभासद आिेि. त्यात्रशवाय वर्ाड ला समु ारे िीस िे चाळीसलाख
वाचक वेबसाईटवरून पस्ु िके र्ाऊनलोर् करिाि.
अथाड ि याने आमचं समाधान नािी. समु ारे बाराकोटी मराठी
माण्सांपैकी त्रकमान अधे म्िणजे सिा कोटी लोक “वाचक” व्िावेि अशी आमची
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इच्छा आिे. माउत्रलंनी सांत्रगिलंय. “जो जे वांत्रछल िे िो लािो”. आमचीिी वांछा
“िो” पूणड करील. करीलच.
आमच्या वाचकांना एकच त्रवनंिी. आपल्या ओळखीच्या त्रकमान
दिा साक्षरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस
आत्रण त्रिसाचे त्रिनशे िोऊ. या मराठीत्रचये नगरी ब्रह्मत्रवद्येचा सक
ु ाळू व्िायला
वेळ नािी लागणार.
एवढी त्रवनंिी मान्य कराच.
ई मेल पत्ते easahity@gmail.com या पत्त्यावर पाठवा बरं!

ई सात्रित्य प्रत्रिष्ठान

www.esahity.com

