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मनोमन होरपळू न गेली असली तरी,
आपलं दुःखं कु णाशीही वाटू न न घेत यामुळे
मनो ण होऊन क भोगणा या
‘मृदल
ु ा’सार या शेकडो मिहलांना
आ मीयतापूवक अपण!
– सुधा मूत

‘आलद ह ळी’ हटलं क , कु णालाही हे गाव नेमकं कु ठं आहे, हे लगेच ल ात येत
नाही. हे काही एवढं मोठं गावही नाही हणा! या गावात तशा कु ठ याच मह वा या
घटनाही घडले या नाहीत. हासन िज ात एक, जु या मैसूर सं थानात एक अशी एकदोन ‘आलद ह ळी’ नावाची गावं आहेत हणा. पण हे गाव धारवाड िज ात आहे. पण
धारवाड िज ात या न वद ट े लोकांनाही हे ठाऊक नसेल.
गाव हटलं क , यात वडाचं झाड हे असतंच. वडा या झाडाभोवती पार बांधून
गावातले लोक यावर बसून ग पा मारतात. यामुळेच वडा या झाडाची िस ी आहे क
काय कोण जाणे! िशवाय वडा या झाडाशेजारी बेलाचं झाड लावून याभोवती दि णा
घालणा या बायकांची काही कमतरता नाही हणा!
बळी न िश गावी जाताना, गाव लाग याआधी दहा कलोमीटरवर ‘गोटगोडवीय
के रे ’ हे तळं येतं. हे तळं नेहमी पा यानं भरलेलं असलं, तरी उ हा यात यातलं पाणी
बरं च कमी होतं. गणपती-उ सवाम ये यात लाल कमळं भरली क , ते प रपूण वाटतं.
बळीत रणरणतं ऊन असलं, तरी िश गावी मा स ा ीलगतचा ‘मलेनाडचा पदर’ आहे.
असंच पुढे गेलं क , हावेरी-राणेिब ूर हा सगळा देशाचाच भाग आहे. पुढे तुंगभ ा नदी
आडवी येते. पलीकडे ह रहर. ह रहर एका टोकाला असलं, तरी उ र कनाटकात या
लोकां या दृ ीनं हा मैसूर सं थानाचा भाग. उ र कनाटकची सीमा या नदी या
काठावरच संपते.
अलीकडे या नदीवर एक नवा आिण एक जुना, असे दोन-दोन पूल होऊन १९५६
सालापासून सगळा कनाटक एक देश झाला असला, तरी आजही कनाटकात ‘जुनं
कनाटक’, ‘उ र कनाटक’, ‘िनजाम कनाटक’, ‘ कनारप ीवरचा कनाटक’ असा भेद
रािहलेला आहे. अथात भेद नाही, असं जीवनच नाही हणा! तो तर िनसगाचा िनयमच
आहे! शेजार या महारा ातही याच कारे को हापूर-पुण-े नागपूर असे भेद आहेत.
लोकां या जग यात ही फारशी मह वाची गो नसली, तरी राजकारणात याला भरपूर
मह व आहे. अधूनमधून हे असमाधान उसळू न बाहेर येतं आिण ती वृ प ां या
मुखपृ ावरची बातमी होते.
गोटगोडवीय के रे या उजवीकडे वळलं क , लागणारा क ा र ता ‘आलद ह ळी’ला
जाऊन पोहोचतो. सुमारे तीस वषापूव िशरसी न येणारी बस या मु य जं शनवर
थांबायची. गावची माणसं सवारी, बैलगाडी जुंपून या जं शनवर यायची. या ना याला
‘गोटगोडवीय ितठा’ हणायचे. िशवाय या क या र याला यां या भाषेत ‘अपरोिच
रोड’ असं नाव होतं. अलीकडे कनाटका या दळणवळण खा यानं आिण िव ुत खा यानं या
गावाला वीज आिण र ता ायची घोषणा के यामुळे आलद ह ळीलाही वीज येऊन
पोहोचली आहे. िशवाय दररोज बळी न तीन बसेस इथे येतात. यामुळे ‘गोटगोडवीय
ितठा’चं मह व कमी झालं आहे.
या क या र यानं आठ कलोमीटर चाललं क , ‘आलद ह ळी’ला पोहोचता येत.ं
इथली लोकसं या आठ-दहा हजारांपे ा कमी आहे. ‘मलेनाडु ’ला इथून सु वात होते, असं
हणायला हरकत नाही. हमर यापे ा हा आतला र ता कती वेगळा आहे! दो ही
बाजूला घनदाट आं याची आिण वडाची झाडं! पूव इथे गोरे रा यकत िशकारीसाठी

यायचे हणे. धारवाड या कले टरला हे िन त छोटं खेडं आिण इथलं जंगल का आवडलं,
कोण जाणे! याने इथे एक अितथीगृह बांधलं. ही सगळी मािहती या गावातली त डाची
बोळक झालेली वृ मंडळी सांगतात.
गावाबाहेर मोठं तळं आहे. या त या या भोवताली वडाची झाडं आहेत. यांची
रचना त याला बांध घात यासारखी दसते. त या या या बाजूला अितथीगृह आहे.
तेही वडा या राईत आहे. वडाला क डम ये ‘आल’ हणतात. या वडा या राईमुळे या
गावाला ‘आलद ह ळी’ हे नाव पडलं असावं. ‘ह ळी’ हणजे खेडं कं वा गाव.
पण हेही काही खरं नाही. हे गाव तसं पुराण काळापासून िस आहे. महाभारत
काळात पांडव अ ातवासासाठी इथे आले होते. हे मोठं तळं खोदून इथंच यांनी आप या
विडलांना पंडदान के लं होतं. यािशवाय िवजय नगर या काळी याचे सं थापक
ासराय यांनी इथे मा तीची थापना के ली. याची खूण हणजे इथ या हनुमंता या
शेपटीत असलेली घंटा, असं चंप ा कािनटकर अिधकारयु
वरात सांगतात. सग यात
मह वाचं हणजे चंप ांशी वाद घालायचं धैय कु णाम येही नाही!
इथ या घनदाट वडांची झाडी दवस दवस कमी होत चालली आहे. मागे
ि टशां या काळी कु णीतरी इथ या या का या घनदाट राईचं िच ही काढू न इथ या
अितथीगृहा या ओसरीत टांगलं आहे. याव न या काळी हे जंगल कती घनदाट असावं,
याची क पना येत.े
वातं य िमळा यावर काहीही उ ोग नस यामुळे झाडं तोडणा यांची झळ आलद
ह ळीलाही लागली आहे. इथले मोठाले वृ कोसळले आिण गावक यां या घरचं सरपण
झालं. अलीकडे सरकार या न ा पयावरणिवषयक घोषणांना घाब न ामपंचायती या
लोकांनी पुढाकार घेऊन उरले या राईला कुं पण घालून ‘झाडं तोड यास मनाई आहे.’ असा
बोड लटकवला आहे.
तरीही चो न-मा न झाडं तोड याचा उ ोग या छो ा खे ात चाललेला
असतोच. कु हाडीला कु ठं बोड वाचता येतो? आिण झाडांना त ड कु ठं आहे?
गावा या म यभागी बस टॅ ड अस यामुळे काही जण बळी-धारवाडला महागडं
घर भा ानं घे याऐवजी इथे घर क न रोज ये-जा करतात. इथं रािहलं क , शांत जीवन
िमळतं. धुराचा ास नाही. यामुळे ब याच सुिशि तांना इथं घर करणं, सोयीचं वाटतं.
कारण इथलं हाय कू ल धारवाड या के ईबोडापे ा आिण बळी या लॅ मंगन
हाय कू लपे ा चांगलं आहे. इथे िशकलेले अनेक िव ाथ बोडात आले आहेत. यात
भीम णाची मुलगी मृदल
ु ा हीही एक.
इथं आधी के वळ क ड भाषेचे सात ा इय ेपयतचे वग चालायचे. तेही गावक यांनी
सरकार या हाता-पाया पडू न सु करायला लावले होते. यानंतर इथले िव ाथ पुढ या
िश णासाठी िश गाव कं वा बळीला जायचे. बाहेर या र यानं गेल,ं तर सोळा-अठरा
कलोमीटरवर िश गाव. पण आत या र यानं गेलं तर िच बंडीगेरी-िशशुनाळगंिजक ीव न गेलं क , के वळ आठ कलोमीटर अंतर पडतं. कतीतरी िव ाथ सकाळी
याहारी क न सोबत डबा घेतात आिण हाय कू लला जातात. पुढे ही मुलं कॉलेजसाठी

हावेरी कं वा बळीलाही जातात.
गाव हणजे एकु लती एक ग ली. ित या दो ही बाजूला घरं आहेत. तीच मु य ग ली.
सग या घरांची रचना सारखीच. शंभरपैक न वद माणसं शेतकरी. यामुळे सु वातीला
ओसरी, जवळच गुरांचा गोठा, नंतर माजघर, िव तीण वयंपाकघर, लहानशी खोली,
परसात भाताची कणगी, गंजी, एखादा भोप याचा वेल.
मा ती या देवळासमोर असले या वडा या झाडाला बांधले या झोपा यावर
मृदल
ु ा बसून झोके घेत होती. सामा यत: ावण मिह यात नागपंचमी या दवशी मुलीबाळी नवे कपडे लेवून झोपा यावर झोके घेताना दसतात. आता, युगाधी हणजे
गुढीपाड ाला उ हात कु णीही असा झोका खेळत नाही. पण मृदल
ु ेला या कशाचीही पवा
अस याचं दसत न हतं. ती िनवांतपणे आप याच आनंदात झोके घेत होती.
चै मिहना! गावात या आं यांवर फु लले या मोहोराचा सुगंध पसरला होता.
को कळे ची कु ऽऽकु ऽऽ ऐकू येत होती. गाव िन:श द होतं. युगाधी हणजे गुढीपाडवा.
वषारं भाचा दवस. सगळे आपाप या घरात आनंदानं सण साजरा कर यात गढू न गेले
होते. पण मृदल
ु ा मुळातच गावात या सग यांपे ा वेगळी होती.
झोके घेता-घेता मृदल
ु ा आप या घराकडे बघत होती. ित या मनात जीवनािवषयी
अतीव उ साह होता. येक बाबतीत ितला पराकोटीची आस असायची. अ यास असो,
वयंपाक असो कं वा िवणकाम-भरतकाम असो. येक णी ती जीवनाकडे वेग याच
दृ ीनं बघायची. सकाळचा सूय के वळ आप यासाठीच उगवतो, असा ितला िव ास
असायचा. इं धनु य आप यासाठीच उमटलंय अशी ितची भावना असायची. येक
मिहना हा ित यासाठी अप रिमत आनंद घेऊन यायचा. कु ठ याही मापदंडांनी ित या
उ साहाचं मू यमापन करता यायचं नाही.
मृदल
ु ा वयात आली ते हा गावाची प रि थती बदलली होती. गावालगतची
भीम णाची दोन एकर जमीन गवताची गंजी होती. ब यापैक जमीन अस यामुळे
भीम णा आप या इतर जिमनीत या भाताचं गवत आिण इतर चारा या जागी साठवून
ठे वायचा. आता यानं ते सगळं सामान आप या वेग या जागी हालवलं होतं. या जागी
आता उ म मा यिमक शाळा बनली होती, तीही सरकारी. गाव या पाटलांनी –
बस लंगेगौडांनी – गावात या सग या नाग रकांकडू न वगणी काढली होती. यांचे पा णे
आमदार शंकर पाटील यां याकडू न यांनी सरकारी अनुदान िमळवलं होतं. मृदल
ु ा आिण
ितचा थोरला भाऊ कृ णा याच हाय कू लम ये िशकले होते. सरकारी शाळा अस यामुळे
इथे येणारे िश कही आपाप या वभावा माणे असतात. यातले काही बळीला घर
क न आठव ातून तीनदा येतात, तर काही जणांनी गावातच घर के लं आहे.
गावात शेकडा प ास माणसं हंद ू आहेत, तर बाक चे प ास ट े इ लाम धमाचे
आहेत. हनुमंता या देवासमोर मिशदही आहे. मिशदीचे मु ला जलालु ीन आिण
मा ती या देवळाचा पुजारी धनगर संग पा हे दोघं जानी दो त आहेत. खे ात या या
हनुमंताला शेकडो मं ां या पूजेची गरजच नाही हणा! रोज अंघोळ घालून क हेरीची
फु लं वािहली, दोन िव ाची पानं आिण यावर गुळाचा खडा नैवे ासाठी ठे वला क

झाली पूजा! कधी काळी देव पावला हणून कु णा भ ांकडू न आप या सोयीनं ई या
पानांची पूजाही बांधली जाते. या दवशी संग पाला थोडं जा तीचं काम असतं. मग
संग पा मढरांना घराकडं पाठवून देऊन देवळासमोर या कुं डात अंग घासून-घासून अंघोळ
करतो, यानंतर मन एका क न भि भावानं पूजा करतो. पण सणासुदीला आिण
हनुमान जयंती या दवशी मा संग पाची पूजा नसते. पुजारी असला तरी या दवशीची
पूजा भीम णा या हातची असते. तोही याला त डपाठ असलेले चार-सहा मं हणून
घंटा वाजवतो. कदािचत या मं ांचा हनुमंताशी काही संबंध नसेलही. िशवाय ितथे ते मं
कोण ऐकणार हणा! भीम णाही काही एवढा पंिडत नाही. याला आपले चार-सहा ोक
येत असतील. पूजे या वेळी हे ोकही आठवले नाहीत, तर तो भगव ीतेतले ‘यदा यदािह
धम य…’ वगैरे हणून मंगळारती क न मोकळा होतो. येक सं कृ त श द हणजे ोक
आिण येक ोक हणजे पिव मानणा या या गावात या भाब ा लोकां या दृ ीनं ही
पण एक ‘महापूजा’ असायची. भीम णाची बायको रकु माबाई अितशय भयभ नं
सोव याचा वयंपाक क न भर उ हात अनवाणी पावलांनी नैवे ाची परात के या या
पानानं झाकू न हनुमंताला नैवे दाखवते. या वेळी देवळाचा प रसर साजूक तूप आिण
तळले या कडबू या वासानं भ न जातो. दररोज संग पाचा गुळाचा नैवे खाऊन
कं टाळले या हनुमंताला तो राजभोगच!
ही िप ान् िप ा चालत आलेली प त. यावर गावात कधीही मतभेद हायचा
आला नाही. तसंच या प तीला मठाची कं वा ितथ या वाम ची रीतसर ‘आ ा’ही
नाही. कु ठ याही कारची आ थक आवक नसले या या हनुमंत देवा या नादाला आजवर
कु ठ याही मठाचे वामी लागलेले नाहीत. वषातून एकदा गावातलेच लोक आप याला
जमेल तेवढं मदान क न देवळाची रं गरं गोटी करतात.
ब तेक वेळा जलालु ीन मु ला आपला नमाज पढू न झाला क , हनुमंता या
देवळा या क
ावर संग पाची वाट बघत बसतो. िव ा या पानाची पूजा असेल तर
आदले दवशी िव ाची पानं पुसून, यांची देठं खुडून ती पानं सांगा ाला लावायचं
कामही याचंच. सोपवलेलं काम िनगुतीनं पुरं करणं, हे शेतकरी जलालु ीनचं वैिश .
‘सगळी खुदाची इ छा! हनुमंताची कृ पा!’ हे या या त डातलं परवलीचं वा य. फारशी
मतं नस यामुळे हे छोटंसं गाव अजून राजक य नकाशावर आलं नाही. यामुळे आजपयत हे
गाव शांत आहे. अगदी अयो या- करण झालं ते हाही! इथ या मुसलमानांना काय करावं,
ते कळे नासं झालं होतं. ते घाबरे झाले होते. नंतर ‘कु ठं अयो या, कु ठं बाबरी मशीद!
अ या आयु यात बळीचं माकट आ ही नाही ओलांडलं! आप याला काय करायचंय ते
घेऊन!’ असं हणत ते नेहमीसारखे जगत रािहले.
मिशदी या आवारात संत पीर फक र मु लाची समाधी आहे. गावची माणसं याला
‘पीर साबचा दगा’ हणून ओळखतात. सगळे गावकरी वगणी गोळा क न वषातून एकदा
उ स साजरा करतात. या उ सासाठी लांब-लांबून माणसं येतात. एकदा बळी या
भ ांनी िहर ा समाधीला भगवी चादर पांघरली होती.
लहानपणापासून मृदल
ु ा न चुकता इथ या उ साला जाते. गावातली बायका-मुलं
आजारी पडली क , या पीर साबला नवस बोलतात, नवस फे डतात.

भीम णाचं घर कमान एकशे पाच वषापूव चं असावं. यां या आठवणी माणे ते
याच गावचे. घरात मुलांची सं या नेहमीच बेताची रािह यामुळे घरात वाट या झाले या
नाहीत. गावाबाहेर िप ान् िप ा चालत आलेली जमीन आहे, बागायत आहे. घरात
पूव आठ बैलजो ा हो या. आता ॅ टर आहे. दुभ यासाठी गाई- हशी असणं, तर अगदी
वाभािवक आहे. संपूण गावात बस लंगेगौडा या पाठोपाठ भीम णाचं घरच मोठं हटलं
पािहजे. जु या काळचं मोठाले खांब असलेलं दुमजली घर. बाहेर क ा, ओसरी, माजघर,
मोठालं वयंपाकघर, या न मोठी जेवणाची खोली, तीन-चार छो ा-छो ा खो या.
माग या बाजूला भात साठवून ठे वायला के लेलं कोठार. माडीवर फु लं, फळं , धा या या
िबया साठवायला असलेली जागा. आणखीही दोन-तीन छो ा खो या. प रसरात िवहीर,
जुईचा मांडव. सदो दत एक ना एक भाजी, यात भोपळा तर सततचा.
भीम णाची बायको ि मणीबाई सवणूरची. ते गावही आत या र यानं गेलं तर
चौदा कलोमीटरवर आहे. आज बंगळू रम ये जयनगर आिण म ले रम सोळा
कलोमीटरवर आहे. पण या गावात आिण सवणूरम ये पराकोटीचं अंतर आहे!
सवणूरम ये सोवळं -ओवळं जरा जा त आहे. ितथे मठ-पूजा- त-वैक य यांचा भावही
जा त आहे. अशा गावातली ि मणी या गावी येऊन रकु माबाई झाली आहे. ित या
माहेरची माणसं इथे आली क , का ावर उभी अस यासारखी असतात. तसंच, भीम णा
सवणूरला गेला क , याला तापले या त ावर उभं अस यासारखं वाटतं.
भीम णा-रकु माबाईला दोनच मुलं. थोरला कृ णा आिण धाकटी मृदल
ु ा. खरं तर
कृ णाचं नाव देवाचं ठे वायचं हणून ‘हनुमंत’ ठे वलं होतं. पण रकु माबाई या आईला ते
पटलं नाही. याचवेळी ती उडु िपला जाऊन आ यामुळे यांनी ते बदलून ‘कृ णा’ हे नाव
ठे वलं. सु वातीला भीम णा आवजून ‘हनुमा’ अशी हाक मारायचा. पण लवकरच याने
हार मानली आिण कृ णा हेच नाव यानंही मा य के लं.
मृदल
ु ाचं नाव मा आम या आलद ह ळीम ये फारच नवीन होतं. भीम णा शाळे त
असताना चुकून एका बंगाली कादंबरीचा क ड अनुवाद या या हातात पडला होता.
यातलं ‘मृदल
ु ता’ हे नाव याला अितशय आवडलं होतं. यामुळे यानं आप या मुलीचं
नाव ह ानं ‘मृदल
ु ता’ ठे वलं. पण हाक मारताना ते मोठं वाटत अस यामुळे आता याचं
‘मृदल
ु ा’ झालं आहे. यातही जलालु ीनची बायको हासनबी मा ितला ‘मु वा’ हणूनच
हाक मारायची.
मृदल
ु ा िश णात अितशय शार मुलगी. गावात या हाय कू लम ये ती नंबरात
असायची. ितथं सगळे िश क ितनं वै क िशकावी हणून आ ह करत रािहले. पण
मृदल
ु ानं ते मा य के लं नाही. भीम णा कं वा यां या कु टुंबातले कु णीही आ थक िनकषांवर
िनणय घेणा यांपैक न हते. ितनं विडलांना सांिगतलं होतं, “अ पा, मी टीचर होईन. मला
िशकवायला फार आवडतं.” यावर भीम णानंही मा यता दली.
रकु माबा ची मा ि धा मन:ि थती झाली होती. यांचा थोरला भाऊ बळीम ये
आॅ फसर होता. याची मुलगी सरला एवढी शार न हती. तरीही ती भूमरे ी
इं िजिनअ रं ग कॉलेजम ये जायचं ठरवून बसली होती. एक कडे यांना मुलीचं पटत असलं

तरी दुसरीकडे, आपली मुलगी चारचौघांत कमी ठ नये, असंही वाटत होतं. पण
भीम णाची िवचार करायची प त वेगळी होती. यानं समजावलं, “काळ बदललाय
रकु मा! आता मुलांना तू वक ल हो, डॉ टर हो, इं िजिनअर हो असं सांगता कामा नये.
तसंच तू अम याशी ल कर, असंही दडपण आणता कामा नये. या सग या
जीवनभरा या गो ी असतात!’ यावर तीही ग प बसली होती.”
इतर बाबतीत भीम णा आप या मनासारखं वागत असला, तरी मुली या बाबतीत
मा तो ित या मनासारखा वागायचा. मृदल
ु ेवर याचं अपार ेम!
दररोज बळीला जाऊन मृदल
ु ानं आपली बीएची िड ी िमळवली होती. यानंतर
आणखी एक वष िश ण घेऊन ितनं बीएडही पुरं के लं होतं. आता ती आपण िशकले या
सरकारी शाळे त िश क हणून नोकरी करत होती. आता या शाळे त क ड आिण इं ि लश
मा यमातून िशकवायची सोय होती.
आलद ह ळीम ये सगळे अडीनडीला भीम णाचा स ला िवचारायला यायचे. या
छो ा गावात गुरांचा दवाखाना न हता. या बाबतीत दर दोन आठव ानं येणा या
पशुवै ापे ा भीम णाचा अनुभव शंभर ट े चांगला होता. ही िव ा याला िप ान्
िप ापासून आली होती.
म यात वाहता ओढा होता. या ओ ा या काठाला यानं अनेक कारचा
झाडपाला वाढवला होता. पंच ोशीत कु णाचीही गुरं आजारी झाली क , भीम णा जाऊन
उपचार क न यायचा. गाईचं बाळं तपण असो, बैलाचा ताप असो; उपचार करणा याला
धा य, गूळ, नारळ आिण वर पाच पये ायची प त होती. याला भीम णा फ हात
लावायचा; वर सांगायचा, “तांदळ
ू , गूळ आिण नारळ वाटू न गाईला दलं, तर ते उ म
टॉिनक असतं!” दलेले पैसे तो हनुमंताला ायचा. आजही मृदल
ु ा भीम णानं सांिगतलेलं
िवसरली न हती. “देवानं माणसाला त ड का दलंय बेटा?”
छोटी मृदल
ु ा ते हा हणाली होती, “पेपर मंट खायला!”
“नाही! तसं नाही बेटा! ाणी आिण माणसाम ये फरक आहे, तो त डाचा.
माणसा माणे यांनाही आनंद होतो, दु:खही होतं. आपण ते
क शकतो. यांना ते
करता येत नाही. माणसानं मनात असेल, ते बोलून दाखवायला पािहजे. घुमं होऊन बसू
नये.”
अशा तालमीत वाढलेली मृदल
ु ा गि प झाली होती, यात काहीच आ य न हतं.
भीम णा या बोल याला तर मयादाच न ह या. कु णी अडवणारं नसेल, तर सकाळी
भेटले यांबरोबर या या ग पा सु झा या क , दुपारपयत चालाय या. कु णाला हा
पोहोचवायला गेला, तर यां या घरा या दारात उभा रा न पुढे तासन् तास ग पा
मारायची याची सवय. यामुळे गावातले लोक हणायचे, “भीम णाचं त ड चाम ाचं
आहे हणूनच ठीक आहे! टकलयं! लाकडाचं असतं, तर कधीच फु टू न गेलं असतं!”
अनोळखी माणसालाही बोलतं क न मन मोकळं करायला लावाय या भीम णा या
वभावामुळेच भीम णा लोकि य झाला आहे. बस लंगेगौडां या घरी पा णे आले क
गौडा काय बोलायचं ते न समजून ग धळू न जायचे. यांचं सगळं बोलणं जिमनी या

संदभातलंच असतं. “तुम या गावात पाऊस झाला क नाही? तुम याकडची जमीन
कोरडवा क िचकणमाती आहे? यंदा िव ा या पानाला काय दर आला? पा याची
प रि थती काय आहे?” हेच यांचे बोलायचे िवषय आिण . घरी आले यांचं िवचारपूस
करायचं यांना अिजबात सुचत नसे. अशा वेळी गौडांची बायको शांत वा नोकराला
बोलावून सांगायची, “ लंग णा, तू आधी भीम णां या घराकडे जा आन यां ी बोलावून
आण! नायतर गौडा हेच बोलून-बोलून पाव यांना पळवून लावतील! भीम णा आले तर
इकडचं जग ितकडं क न ठवतील! जा लवकर!”
करीम साब या घरी कु णी पा णे आले, तरी हीच गत. कु ठ याही जिमनीतून हवं ते
पीक घे याची श असलेला हा शेतकरी असला तरी पा यांपुढे तो त डातून अवा र न
काढता नुसता बसून राहायचा. एखा ा दगडाला बोलायला लावणं श य होतं, पण
कतीतरी जणांना करीम साबला बोलतं करणं अश य वाटायचं. करीम साब मुकाच आहे.
याची दुसरी बायको पीरमबी अशा वेळी आप या मुलाला, उ मानला िपटाळायची.
“बेटा, ज दी भीम णाको लेके आवो! नाहीतर तुझे अ बा मासे पकडायला बसले या
प यासारखे बसून राहतील! आले या पा यांपुढे अ ू जाईल!”
अशा भीम णाची मुलगी मृदल
ु ा! ती तरी कशी वेगळी असेल?
रकु माबाई मा अगदी दुस या टोकाची. ितचं बोलणं अगदी कमी; िशवाय ितला
घरात भरपूर काम असायचं. कमठ घरातून आलेली अस यामुळे आचारात ती बरीच
अडकलेली असायची. िशवाय वसाय अस यामुळे भरपूर कामं. घरात नोकर-माणसं
भरपूर असली, तरी यां यावर देखरे ख करायचं काम कमी का असतं? आिण नवरा
दवसभर ग पा मारत बसला, तर बायकोनं आणखी काय करायचं? “संसारात एक
सांगणारा पािहजे आिण दुसरा ऐकणारा पािहजे. दोघंही बोलायला बसले तर संसार कसा
राहील?” असं हणून ती आप या अबोलपणाचं समथन करायची.
काळा या वाहात भीम णा या घरातही बदलाचं वारं वाहायला लागलं.
गोबरगॅस- लॅ ट आला, बोअरवेलमधून चोवीस तास पाणी. मोझाईकटाइ स आ या
अस या, तरी अजून अ◌ॅटॅ ड बाथ म आली न हती. आईसारखाच कृ णा िमतभाषी. तो
काही वेळा हणायचा, “कशाचा काय उपयोग आहे? लॉकर भ न सोनं आहे. घरात
काहीही नवेपण नाही! काही के लं तरी हातारीला नवं लुगडं नेसवून नटव यासारखं
दसतं!” पण या या बोल याला घरात कं मत नसायची. बीए सी करे पयत तो दमून गेला
होता. ‘उ म शेती, म यम ापार, किन नोकरी’ हणत यानं शेतीच करणं पसंत के लं.
अलीकडे भीम णा पूव पे ा जा त रकामा असायचा. यामुळे तो पंचायतीत िनणय
ाय या कामात सहभागी हायचा. थोड यात सांगायचं, तर हे एक तृ आिण समाधानी
कु टुंब. कधीकधी रकु माबाईच िवषय काढायची, “मृदल
ु ा आता बावीस वषाची झाली!
स यबोध आप या मुलीसाठी – सरलासाठी – मुलगा शोधायला लागलाय! आता आपणही
मृदल
ु ासाठी मुलगा शोधायला पािहजे! सरला शहरात राहातेय. इं लंड-अमे रके ची मुलं
बळी-धारवाडला येतात. आप या या गावापयत येत नाहीत. सावध राहा!” पण
भीम णा या पुढे ितचं बोलणं हणजे पाल या घ ावर पाणी!
“तुम या सरलाला ब याच अडचणी आहेत! पानं सामा य, यात मूळ न ,

हणजे सासरा नसलेलं घर! वर अमे रके ला जायचं वेड! आप या मृदल
ु ाला यातलं काहीही
नाही. ितची पि का बघून बळी या ब ी अजुनसांनीसु ा सांिगतलंय, मागणी घालून
ितचं ल होईल हणून!….”
हातातलं भांड जिमनीवर आदळू न रकु माबाई हणायची, “आणखी काय सांिगतलंय,
तुम या ब नी?”
“भांड आपटू नकोस! हे गोदावरी-पा मा या आजीनं गोदावरीत ान क न येताना
आणलं होतं. ऐक! यांनी आणखी सांिगतलंय, िह या पि के मुळे ित या नव याची
भरभराट होणार आहे हणे! तू उगाच डो याला ास क न घेऊन बी.पी. वाढवून घेऊ
नकोस!” असं सांगत भीम णा बायकोची काळजी घेई.
“फ भिव यावर िव ास ठे वून कसं चालेल हो? भिव य असं सांगतं हणून ितला
िभका याला ायची क काय?”
“निशबात असेल, तर ितचा िभकारी नवराही च वत होईल.”
अशा नव यासमोर रकु माबाई तरी काय बोलणार?
मृदल
ु ा आईविडलांचं हे लटकं भांडण हसत-हसत बघत झोके घेत होती.
चंपाबाई कािनटकर सुमारे स री या वृ बाई. उ र कनाटक या काही भागाावर
काही शतकांपूव पु या या पेश ांचं रा य अस यामुळे आजही या भागात अ ये-म ये
कोकण थ ा णांपैक मराठी कु टुंब आढळतात. यां या घरात बोलली जाणारी भाषा
मराठी असली, तरी ते घराबाहेर क ड बोलतात. यामुळे यां या सग या प ती क डमराठी िमि त असतात.
चंपाबा चे यजमान नर संहरावांची बरीच जमीन आलद ह ळीत आहे. ते आता
हयात नाहीत. यांना मूलबाळ नाही. चंपाबा ना चार बिहणी. या मूळ या धारवाड या.
आता या चौघी पुणे, नागपूर, नरगुंद आिण आलद ह ळीत वाट या गे या आहेत.
नरगुंदमध या थोर या बिहणीचा मुलगा चं कांत जोग. चं कांतचा या चंपामावशीवर
अपार जीव. तसं पािहलं तर मावशी हणजे धाकटी आईच. ‘माय मरो मावशी जगो; बाप
मरो मामा जगो!’ अशी हणच आहे, हणे! हणूनच भीम णा हणायचा, “आमची तर
ह ीची सं कृ ती आहे!”
एकदा यावर मृदल
ु ानं िवचारलं होतं, “ हणजे काय?”
“ह म ये एक िप लू ज मलं क , याची मावशी याचा सांभाळ करते हणे!
आप याकडेही मावशी हे काम करते ना!”
चं कांत या बाबतीत तर हे शंभर ट े खरं होतं. चंपामावशी हणजे चं कांतचा
पंच ाण! मूलबाळ नसले या चंपामावशीलाही याचं खूप कौतुक होतं.
चं कांतनं ितला अनेकदा आ ह के ला होता, “तू खे ात कशाला राहातेस? चल
मुंबईला!” पण चंपामावशीनं ते मा य के लं न हतं. ती हणायची, “हात-पाय चालत
आहेत, तोपयत इथंच राहाते! माझी मुळं इथंच आहेत. आम या गावची माणसंही फार

चांगली आहेत. मला कसलाही ास नाही. शेजार या घरातला भीम णा हणजे
तु यासारखाच आहे! तु या मुंबईला राहाणं आिण बळीत या दुग वा या माळावर
राहाणं सारखंच बघ! ितकडची ती गद ! मला नाही सहन होत!”
चं कांतची बायको मराठी, पु याची. ितला अग यही जेव ास तेवढं. घरी कु णी
आलं क , ‘जेवून आलाच असाल!’ असं वागत करायची ितची प त. अ यंत अग यशील
वातावरणात वाढले या चंपाबाई कं वा सरोजाबा ना ितथे दोन दवसांपे ा जा त
राहाणं अश य होतं.
चंपाबाईचं घर लहान असलं, तरी घरामागे मोठाली फु लबाग होती. ितथलं येक
झाड चंपाबाईनं पोट या मुला माणे सांभाळलं होतं. गावात या सग या मुल ना या
फु लझाडांची ओढ असते. गावात कु ठलंही शुभ कं वा अशुभ काय असलं, तरी चंपाबाई या
बागेत या फु लांिशवाय चालायचं नाही. ितथे जवळपास सगळी फु लझाडं आहेत. यामुळे
वषाचे सगळे दवस ितथे एका ना एका कारची फु लं फु ललेली असायची. बागेत एवढी
फु लं असली, तरी चंप ा आप या के सात कधीच फु लं माळायची नाही. इतरां या
के सातली फु लं बघून ती आनं दत होत असे. चंप ा नरगुंदला गेली, तरी एखादा दवसच
जायची. आिण ती परगावी गेली क , ित या बागेची जबाबदारी मृदल
ु ेची असायची.
यामुळे ितथ या फु लांम ये संहाचा वाटाही ितचाच. ामपंचायतीत कर भरताना ती
चंप ाची बाग असली, तरी ितथे खरं रा य ते मृदल
ु ाचंच!
मुंबई या के ईएम हॉि पटलम ये बा
णांना तपासत असताना घ ाळात
सं याकाळ या सहाचे ठोके पडले. डॉ टर संजय हे ऐकताच चांगलाच दचकला. आज
सं याकाळ या रे वेनं याला बळीसाठी िनघायचं होतं.
संजयला आधीपासूनच येक काम त मयतेनं करायची सवय होती. यातही,
या या अिति य सजरी या िश णा या वेळी तर याला बा जगाचा इतका िवसर
पडायचा क , अनेकदा याला उपाशीपोटी झोपायची वेळ येई. पण आज तसं करायची
सोय न हती. आज रे वे चुकवता कामा नये, याचं याला भान होतं. हणूनच यानं
तुमकू र या क ड नसला – इं दम
ु तीला, आठवण करायला सांगून ठे वलं होतं. इं दम
ु तीनं
याला एकदा चार वाजता आठवण क न दली होती. आता सहा वाजताच संजय
गडबडीनं हात धुवायला धावला.
मराठी- हंदी-गुजराती भाषांचं ाधा य असले या मुंबईम ये याला इं दम
ु तीचा आ
आधार होता. वयानं आिण अनुभवा या दृ ीनंही ये असले या का या-पांढ या
के सां या इं दम
ु तीनं संजयवर लटका राग दाखवला, “उ ा तुम या ल ा या वेळी असेच
वागलात आिण वेळेवर पोहोचला नाहीत, तर तुमची नवरी दुस या कु णाशी तरी ल
करे ल बघा!” नंतर हणाली, “तुमचा वभाव ठाऊक आहे मला! हणूनच तुमचं लगेज डॉ.
अले सबरोबर टेशनवर आधीच पाठवून दलंय.”
संजय ित याकडे बघून कृ त तेनं हसला. गो ाचा डॉ. अले स हणजेच अले झांडर
याच हॉि पटलम ये संजयबरोबर काम करायचा. आकषक ि म वामुळे तो सगळीकडे

चांगलाच प रिचत होता. भरपूर उं ची, सावळा रं ग, ‘ही-मॅन’ हणावं तसा बांधा, प
इं ि लश बोलणं, आकषक वेषभूषा, नटापे ाही आकषक वागणं-बोलणं यामुळे तो भलताच
लोकि य झाला होता.
अले सला संजयचं कामावरचं ेम चांगलंच ठाऊक होतं. याच रे वेनं ल ापयत
जाऊन ितथ या आप या मावशीला भेट यावर तो ितथून पणजीला जाणार होता. पुढचा
िवचार करायची सवय असले या अले सनं इं दम
ु तीला सांिगतलं होतं, “संजयला ए-७०ला
यायला सांग.”
सात वाजता संजय कसाबसा घाई-घाईनं हीटी टेशनवर येऊन थडकला. ितथली
गद बघून तो घाबरा झाला. दि णेकडे जाणा या सग या रे वेगा ा मुंबई या हीटी
टेशनव नच िनघतात. रे वे या सग या कं पाटम स भरभ न वाहत हो या. आत
असले या या दु पट माणसं बाहेर उभी होती. कोवळे ेिमक, ौढ, हातारे आई-वडील,
यांना पोहोचवायला येणारे , बायकोला माहेरी पाठवायला आलेले िवरही नवरे ,
ापारासाठी फरणारी माणसं – अशा वेगवेग या कारची माणसं ितथे जमली होती.
संजय धावत एसी कोचला आला, ते हा रे वे के वळ या यासाठी थांब यासारखी थांबली
होती. गाडी चुकाय या भयानं संजय िजवा या आकांतानं पीटी उषापे ा जा त वेगानं
धावला.
ए हाना अले स ए-७०म ये सामानासिहत िवराजमान झाला होता. संजयही
घाईघाईनं या या समोर या रका या जागेवर बसला. काही वेळ दम खा यावर
या या छातीचे ठोके नॉमलवर आले. अस या ताणांमुळेच दयाचे आजार येतात ना!
संजय वत:शी हणाला. पण माणूस हटला क , ताणतणावािशवाय जीवन आहे का?
श यच नाही! अगदी अना दकाळापासूनही कु ठ या ना कु ठ या कार या ताणतणावांना
त ड हे ावंच लागतं माणसाला! या ताणांसह यो य कारे जगणं अ याव यक आहे
हणा!
दम खाता-खाता संजय आप याच िवचारात म झाला. अबोल वभावाचा संजय
मुळातच अंतमुखी होता. सतत वत:शी िवचार करत राहाणं, हे याचं वैिश
होतं.
पावसा याचे दवस संपत आले होते. शाळांना सु
ा नस यामुळे कं पाटमटम ये
मुलांची सं या कमी होती. वय कर आिण ापा यांची सं या जा त होती.
वत:शीच म असले या संजयला ग पात खेच यासाठी अले सनं िसगारे ट
िशलगावत हटलं, “तू िवशेष वास करत नाहीस. आता कसा काय बळीला जायला
िनघालास?”
िसगारे टचा वास अस होऊन यां या शेजारी बसले या मिहलेनं नाक मुरडलं आिण
पदरानं नाक झाकू न घेतलं. ितकडं ल गेलं तरी ते न दाखवून अले स िसगारे ट ओढत
रािहला.
“मा या िम ाचं ल आहे. संतोषचं –”
“मला ठाऊक आहे; के वळ ल ासाठी हणून तू जाणं श यच नाही! यातही ुटी
असताना! तू ल ात बे टमॅन आहेस क काय? क कु णा सुंदर मुलीला भेटायला

चाललास?” अ◌ॅले सनं मंद हसत िवचारलं.
“आम याकडे ही बे टमॅनची क से ट नसते. संतोष मा या बालपणीचा िम . दुबईला
असतो. भेटून अनेक वष झाली. हणून या िनिम ानं भेटायला चाललोय.”
“ कती दवस मु ाम आहे? गो ाला येणार का? येणार असशील तर सगळी
व था करतो.”
“छे: रे ! दोन-तीन दवस मु ाम आहे फ . आप या जोग सरांचं एक पासल
पोहोचवायचं आहे. बळीजवळ या कु ठ या तरी खे ात यांचे नातेवाईक राहतात.
पासल मह वाचं आहे हणत होते सर!”
डॉ. जोग जीएस मेिडकल कॉलेजमधील िस
ीरोग त होते. संजयनं
बंगळू रम ये एमबीबीएस के लं होतं. आता जोगांचा लाडका साहा यक होता. हाही मूळचा
कनाटकातला. तीन वषानी भेटणा या संतोषला या या ल ाचं िनिम क न भेटायचं
हणून तो िनघाला होता.
दवसभरा या कामानं दमून गेलेला संजय सीटवर आडवा झाला. रे वे वेगात धावत
होती. थंडगार, ओलसर वारा संजय या चेह यावर आदळत होता.
“तू आता गो ाला का जातो आहेस? काही िवशेष?”
“होय. मा या गल डला भेटायचंय. अिनताला. िशवाय मा या म मी-डॅड नाही
भेटायचंय. आणखी एका मिह यात मी ग फला जाणार आहे ना!… मी काही तु यासारखा
सं यासी नाही बाबा! अरे , अिनता मा या व ात वरे चवर येत असते!”
संजयनं मान डोलवली आिण िवचारलं, “इथं तुला चांगली नोकरी आहे. इथंच तुला
पो ट- ॅ युएशनसाठी न सीट िमळे ल. ग फला का जातो आहेस? गोवा लहान देश
आहे. सरकारी नोकरी िमळणं काहीही कठीण नाही. िशवाय तुम याकडे मेिडकल
कॉलेजही आहे ना?”
“पैसे िमळवायला जातोय. इथे सरकारी हॉि पटलम ये लाच न देता नोकरी िमळणं
श य नाही. िशवाय इथला पगार तो काय! यापे ा डोळे िमटू न तीन-चार वष ग फम ये
काम क न आलो, तर याच मुंबईम ये कं वा पणजीम ये वत:चं न सगहोम काढू शके न.
मग पैशाला काय तोटा?”
“तू ग फला जाऊन येईपयत तुझी ती गल ड-अिनता तु यासाठी थांबेल?” संजयनं
कु तूहलानं िवचारलं.
मंद हसत अले सनं िखडक बाहेर पािहलं. कजत टेशन आलं होतं. अले सनं एका
पो याला बोलावून दोन बटाटेवडे घेतले. गार वडे गरम हणून िवकणा या या मुलाला
झापून हटलं, “तु याकडे जे गरम आहेत ते दे!” यावर तो मुलगाही हणाला, “आम या
मालकाचं डोकं गरम आहे बघा! ते कायम गरम असतं बघा! आधी मला दहा पये ा
बघू!”
अले सला या मुला या िवनोदी बोल याचं हसू आलं. पण संजयला हसू आलं नाही.
तसं गंभीर वभावा या संजय या चेह यावर हसू कमीच वेळा दसायचं हणा! उलट
याला या मुला या प रि थतीची काळजीच वाटली.

रे वे चालली होती. कं पाटमटभर बटाटेव ाचा खमंग वास पसरला होता.
वा यांची रा ी या जेवणाची तयारी सु झाली. काही ड यांचा गंध सगळीकडे
दरवळला. यांनी डबे आणले न हते, यां यासाठी रे वे या कॅ टीनचा युिनफॉममधला
कमचारी कु ठू नसा अवतीण झाला. याला अले सनं ‘एक हेज आिण एक नॉन हेज’ अशी
आॅडर दली.
अले सनं अिनतािवषयी या ाला उ र दलं न हतं. कदािचत याला हा खासगी
आवडला नसावा, या िवचारात संजय असतानाच अले स हणाला, “मला वाटतं
अिनता सहा मिहने ते एक वषापयत वाट पाहील. या न जा त ितनं वाट बघूही नये.
माणसानं ॅि टकल असलं पािहजे. िलिमटपे ा जा त भावनाशील रािहलं तर जगणंच
कठीण होईल, नाही का!”
“कु ठं भेटली तुला अिनता?”
“ हापशा या चचम ये. मा या िम ा या – माक या ल ा या वेळी. मी बे टमॅन
होतो ते हा. अिनता नव या मुलीची मै ीण. ितथे ओळख झाली. पुढे यू इयर पाट त पु हा
भेट झाली. आम या गोवन कॅ थॉिलक समाजात वयात आले या मुला-मुल ना भेटायला
अशा अनेक संधी असतात. यामुळे आ ही चांगले िम झालो.”
“ती गो ाची?”
“नाही. ती तुम या कनाटकात या मंगळू रमधली. आ हाला काही ॉ लेम नाही. ती
मंगळू रची क कणी बोलते. आ ही गो ाची क कणी बोलतो.”
“ओ! क कणीम येही वेगवेग या भाषा आहेत?”
“तर! मराठी क कणी, क ड क कणी, म याळी क कणी, पोतुगीज क कणी– या- या
देशाची छाया ितथ या भाषेवर पडते. आ हाला िलपी नाही ना!”
संजय काही बोलला नाही. अंधारात अले स अिनतािवषयी िवचार करत होता.
गो ात या मुल पे ा कती वेगळी आहे ही! मंगळू र या अ◌ॅतोनी पंट ची मुलगी अिनता
के वळ आठ-पंधरा दवसांसाठी गो ात आली होती. पण गेली दोन वष ती इथंच रािहली.
मामा े डी रॉि स या मुलाचं नामकरण – बाि मा – चचम येच हायचं होतं.
यासाठी आ हाचं िनमं ण आ यामुळे नुकतीच िड ी िमळवलेली अिनता गो ात आली
होती. मामाची होलसेल ापाराची कं पनी अस यामुळे यानं ितला आ ह के ला, “घरी
बसून काय करतेस? मला मदत कर चल!” यां या घरात मुली नस यामुळे घरात मुलीचा
वावर असू दे, अशी याची भावना होती. विडलांनीही िवचार के ला, ल होईपयत काम
क दे. ते मंगळू र या खता या कं पनीत अिधकारी हणून काम बघत होते. यांची अिनता
ही एक मुलगी. बाक ची दो ही मुलंच होती. ती मुलंही कामा या िनिम ानं मुंबई- द लीत
होती.
पंटो घरा यातले लोक धा मक वृ ीचे होते. कधीही रिववारचं चच चुकवायचे
नाहीत ते! दर वष चचला ाय या वगणीपासून यांनी कधी पळवाट काढली न हती.
यामुळे अिनताला बालपणापासून चचला जायची सवय होती. िशवाय आवाज चांगला
अस यामुळे चचम येही ायरम ये ती गा यात भाग यायची. ितला िश णात फारसा

रस न हता. पण घरकाम आिण िवणकाम-भरतकामात ितला अितशय रस होता, गतीही
होती. सु ीम ये बेकरी, पु परचना यांसार या एका ना दुस या कोसम ये गुंतलेली असे.
आताही पणजीम ये नाममा नोकरी असली तरी यांसार या कामातच ती गुंतलेली
असायची.
मेरी या ल ात अले स भेटला, ते हाही ती अ यंत संकोचलेली होती. िशवाय
गो ाची सं कृ ती मंगळू र या सं कृ तीपे ा वेगळी होती. तरीही ल घरात वधूपे ा
चमकू न उठणारी अिनता अले स या मनात भरलीच. ितचे न ांसारखे तेज वी डोळे ,
नाजूक चेहरा, के सांचा बॉब – या अशा मुलीिवषयी आकषण िनमाण न झालं तरच नवल!
याचवेळी कतीतरी िववाहयो य मुलांनी ित यािवषयी े डी रॉि सकडे चौकशी के ली
होती.
अले सला मागचं सगळं आठवून हसू आलं. संजयला ‘गल ड’ हणून सांिगतलं
असलं, तरी आपला अिनताशी ल करायचा िवचार प ा आहे ना! ितचा प ा-फोननंबर
िमळव यासाठी जी काही धडपड के ली, ती आठवून याला हसू आलं. काही काम नसताना
े डी या दुकानात जायचं, ितथे अिनता आहे का याचा शोध यायचा. ती असेल तर
काहीतरी कारण काढू न थांबायचं. नसेल तर चेहरा पाडू न घरी यायचं. आपण उशीर के ला
तर आणखी कु णीतरी ितला मागणी घालेल, ही मनात सतत भीती! हे ल ात येऊन
े डीनंच ितला घेऊन पाट ला जायचा आिण सलगी वाढवायचा स ला दला. हणजे
ित या मामाचाही आप यावर िव ास होता. ‘ ेमात आिण यु ात सगळं य असतं!’
असं सांगून यांनीही पाठीवर थाप मारली होती.
े डीचं घर! अितशय सुंदर! कु णालाही मोह पडावा असं! यासाठी पैसा हवा, तरच
असं घर श य आहे. असं घर असेल तरच आपण अिनतासाठी लायक अस याचं िस
होईल! नाहीतर ल ा या वेळीच चचम ये लोक बोलायला लागतील, ‘न ासार या
मुलीला कती सामा य मुलगा भेटलाय!’
ओळख होऊन चार-सहा मिहने झा यावर समजलं. अिनताला काही एवढी पैशाची
आशा नाही. तरीही ित या विडलांकडे बिघत यावर हेही काही खरं नाही, असंच वाटलं.
पंटो साहेब आले ते हा तो यांना न पणे भेटायला गेला होता. सरकारी नोकरीत
अिधकारी असणारे सगळे च इतरांना आपले नोकर समजतात. यांनी सांिगतलं, “आम या
अिनतासाठी बरे च मुलगे सांगून आले आहेत. आयएएस आॅ फसस, मलबारचे रबरा या
म याचे मालक, मुंबई या मचट िश पंगम ये काम करणारे !” यां या बोल यात प
होतं, तू काही एकटाच सुंदर राजकु मार नाहीस, कतीतरी जण िह या मागे लागले आहेत!
पण अिनता मा आपलं ेम उ कट नजरे तून
करत रािहली.
यामुळे यानं प ं ठरवलं होतं, अिनताशी ल ठरवून दुबईला जायचं आिण भरपूर
पैसा कमवून आणायचा! पण हे सगळं संजयला सांगणं श य न हतं. यानं िवचारलं,
“संजय, तुला नाही भरपूर पैसे कमवायची इ छा?”
संजय काही बोलला नाही. आता याचं ल य एकच होतं. आप या कामात ािव य
िमळवणं. पैसा कमावणं या या दृ ीनं आज तरी मह वाचं न हतं. तोही काही फार ीमंत
घरातून आला न हता.

एव ात जेवण आलं.
“ कती वाजता येईल बळी?”
“कोण जाणे!”
“काय रे संजय! ते तुम या कनाटकातलं गाव ना? आिण तुला ठाऊक नाही? आम या
गो ातलं काहीही िवचार, मी लगेच सांगतो.”
“तुमचं गोवा एवढंस!ं आिण मी बळीला पिह यांदा येतो आहे. आमचं कु णीच
इकड या भागात नाही. हां, धारवाडचे पेढे मा ठाऊक आहेत. आम या बॉस या घरी
खूप वेळा खायला िमळतात आ हाला!”
“तुझे नातेवाईक कु ठे असतात?”
“नातेवाईक हणायला फ एक थोरली बहीण आहे. ित या नव याची बेलूरला
बदली झाली आहे. ितथे असते ती. इतर कु णी आ हाला जवळ के लेलं नाही. आ हीही
कु णा या घरी जात-येत नाही.”
“मी तर ऐकलंय, धारवाडम ये हंद ु थानी संगीत, चांगले सािहि यक, चांगलं िश ण
आहे हणून!”
“तुला तर मा यापे ा जा त ठाऊक आहे!”
“होय. पणजी न बेळगाव-धारवाड तीन तासां या अंतरावर आहे. आ ही वरचेवर
जात-येत असतो. माझे किझ स बळी या मेिडकल कॉलेजम ये िशकतात. पण एका
बाबतीत मा बळी कु िस आहे हं! इथे चो या फार होतात. रे वे जं शन आहे ना! इथे
रे वेतही फार चो या होतात. मुंबई या खालोखाल इथंच चो या जा त होतात हणे!”
“असं?”
“एकदा मी माझं सगळं सामान बळी टेशनवर घालवून बसलो.”
यां या ग पा ऐकत असलेले समोरचे वासी हणाले, “माझं नाव के . राव.
बंगळू रम ये राहातो. िवधानसौधेत नोकरी करतो. एकदा याच मागाने गावी चाललो
होतो. रा ी माझं सगळं लगेज नाहीसं झालं! सकाळी लुंगी आिण नेट-बिनयनवर गावी
उतरावं लागलं!”
“सग या जं शनवर चो या होतातच. आता मी ल ढा जं शनवर उतरे न ते हाही
बघा! चंड गद असते! या गद त माझंही अनेकदा सामान चोरीला गेलं आहे!” अ◌ॅले स
हणाला.
फारसा वास न करणारा संजय हे ऐकू न घाबरा झाला. आपलीही छोटीशी बॅग
चोरीला गेली तर? आप यालाही लुंगी-बिनयनवर ल घरात जायची वेळ येईल. यानं
झोपताना कटा ानं आपली बॅग डो याखाली ठे वून दली.
नव या मुली या – सुरेखा या, हातावरची मदीची न ी काढू न झा यावर मृदल
ु ेनं
आपले दो ही हात आप या जु या साडीला पुसले. ित याइतक सुंदर न ी काढणारं ितथे
ित या िशवाय आणखी कु णीही न हतं. सुरेखा आिण मृदल
ु ा कॉलेजमध या मैि णी.

सग या मैि णी आवजून ल ासाठी आद या दवशीच जम या हो या. ावण मिह याचे
शेवटचे दवस. कु ठ याही णी कोसळायला लागेल, असं वाट यासारखं का याभोर
ढगांनी आकाश भ न आलं होतं. अधूनमधून पावसा या सरी येत हो या.
ल घरात एकच ग धळ उडाला होता. मामलेदार आनंदरावां या एकु ल या एका
मुलीचं – सुरेखाचं ल होतं ना! यात आनंदरावांचा गोतावळाही मोठा! अनेक गावी काम
के यामुळे िम प रवारही मोठा होता. िववाह-कायालय माणसांनी भ न गेलं होतं.
पण आनंदरावां या आ ची – गंग ांची कु रकु र चालू होती, “काय हे? पावसा यात
कसला ल ाचा मु त ठे वलाय? नवरा ीनंतर कं वा नाताळ या सु ीत ठे वलं असतं ल ,
तर काय िबघडलं असतं? पण िवचारतंय कोण हणा आ हाला?”
यां या सूनबाई सासूला उ र द यासारखं करत हणा या, “असा मुलगा
िमळायला पु य हवं! एकु लता एक मुलगा, दुबईत नोकरी, घरात जबाबदारी नाही. यात
आप या सुरेखा या पि के त दीर नसलेलं घर होतं. मुलगा शोधून-शोधून आ ही तर दमून
गेलो होतो. आता मु ताव न त ार काढली असती, तर पा यांनी याच मु तावर दुसरी
मुलगी शोधून ल लावलं असतं! सुरेखा बसली असती तशीच!”
“असं हणतेस?” गंग ा हणा या.
“एवढंच न हे! ित मणा जोईसांनी सांिगतलं, गे या पंधरा दवसांत, याच पावसात
दोनशे प ास ल झाली आहेत हणे! याच ावणात! मग आ ही के लं यात काय
िवशेष?”
आता ित म णा जोईसांनी सांिगतलं हट यावर वेदवा यच! यावर कोण बोलणार?
रे शमी सा ांची सळसळ, उदब ी आिण अ राचा घमघमाट, जाई-जुई-मोग याचा
सुमधुर सुगंध, वयंपाकघरात मोतीचुराचा वास – सगळीकडे सवसामा य
धारवाडमध या ल ाचं वातावरण होतं.
नाही हटलं तरी सुरेखा मलूल झाली होती. एका अप रिचत त णावर िव ास ठे वून
उ ापासून ती न ा जीवनाला सु वात करणार होती. आजवर आई-विडलां या उबदार
छायेत ितचं आयु य सुखात चाललं होतं. या नंतर कसं?
बंगळू र न आले या पा यांची कायालया या पिह या मज यावर उतरायची
व था कर यात आली होती. ितथ या चार-सहा खो या चांग या हो या. यात
पा यांची सं याही मया दत होती. बंगळू र न तसे कती जणं येणार?
मदी लावायचा उ साह संपला. मृदल
ु ा हात धुवत असतानाच छतावर पावसाचा
आवाज ऐकू येऊ लागला. ावणा या पावसाची झड सु झाली. सु वात सावकाश झाली
असली, तरी बघता-बघता धारांचा वेग वाढला. जागा िमळे ल ितथून पा याचे ओहोळ
वा लागले.
पाऊस येका या मनात वेगवेगळी भावना िनमाण करतो. ब सार या कवी या
मनात हा उ साहाचं वातावरण िनमाण करणा या किवतेला ज म देतो, तर य ा या
मनातली िवरहाची भावना आणखी गिहरी करतो. पण या ल घरात यानं घबराट
िनमाण के ली.

पावसाचा जोर वाढला तसे दवेही गेल.े सुरेखा या आ ना तर तापले या त ावर
उभं अस यासारखं वाटलं! याचवेळी मृदल
ु ा यां या नजरे समोर आली. ती एक मेणब ी
पेटवून येत होती.
“मृदल
ु ा पे ोमॅ स सांिगतला आहे. तो येईपयत तू माडीवर पा यांकडे जाऊन येक
खोलीत मेणब ी आिण काडीपेटी देऊन येशील? आधीच बंगळू रचे िश तीचे पा णे आहेत!
नेमकं आप याकड या ल ा या वेळी असं हावं?”
“काळजी नका क , काकू . मी देऊन येईन,” चेह यावरचं मंदि मत ढळू न देता मृदल
ु ा
हणाली.
ितनं आधी सुरेखा या खोलीत मेणब ी लावली. मदी वाळ यासाठी हात वर क न
बसले या सुरेखा या शेजारी ित या मैि णी ग पा मारत बस या हो या.
काही काम करणं श य नस यामुळे ित म णाभ हॉलम ये बसले होते. खोडकर
मेघनानं उगाच िवषय काढला, “पािण हण हणजे काय हो?”
“नवरा मुलगा वधूचा उजवा हात ल ा या वेळी थम आप या उज ा हातात घेतो.
यालाच ‘पािण हण’ हणतात.”
“ हणजे कु णीही के हाही उजवा हात धरला क , झालं का पािण हण?”
“तसं नाही बाळ! मुलगी अिववािहत असली पािहजे. ती ल ा या वयाची असली
पािहजे. अशा मुलीचा हात एखा ा त णानं शुभमु तावर हातात घेतला, तर पािण हण
हणतात.”
“समजा, बसम ये कु णी असा हात धरला तर?”
“नाही चालणार….”
अशाच फु टकळ ग पा चाल या हो या. मृदल
ु ा मेणब या घेऊन माडीवर िनघाली.
ग ीतलं पावसाचं पाणी पाय यांव न खाली येत होतं.
मेघना पुढे हणाली, “आज एखादा शुभमु त आहे क नाही?”
“मुलाचं आिण मुलीचं न
ठाऊक असेल, तर सांगता येईल. तरी सं याकाळी
साडेसहा वाजता एक उ म मु त आहे. या मु तावर या मंडपात कु णाचंही शुभमंगल
होऊ शके ल!”
ित मणाभ बारा गावचं पाणी यायले होते. ते या एव ाशा मुलीला बरे
घाबरतील?
बंगळू रचे पा णे एक कडे अ व थ झाले होते. अप रिचत गाव, यात अंधारात
काहीही दसायला तयार न हतं. यात, या गावात ल ा या दृ ीनं तेवढी चांगली व था
न हती.
संतोषची मावशी आप या बिहणीला हणत होती, “बघ! बंगळू र असतं तर लगोलग
जनरे टर आॅन झाला असता! थोडा हात सैल सोडला, तर बंगळू रम ये उ म कारे ल
करता येत.ं इथे आपण येक गो ीसाठी पा यांवर अवलंबून राहायला पािहजे! हे असं
िखडक तून पाणी आत येत रािहलं, तर आपण रा ी कसं झोपायचं?”
संतोष या आई सािव मा अडचणीत सापड यासार या झा या हो या. पि का

जुळून, मुलगी पसंत पडू न बाक सगळं जुळून येण,ं ही काही फार सहज घडणारी गो
न हती. सुरेखा सग या दृ ीनं सग यां या पसंतीला उतरली होती. पण मुली या
विडलांनी – आनंदरावांनी ‘ल आम या गावी क न देऊ.’ असं िन ून सांिगतलं होतं.
आता सािव मांचा राग नव याकडे वळला. “बघ ना! बंगळू रम येच ल लावून ा,
हणून ह धरला असता तर न ऐकलं असतं! पण यांनी मुलाकडचे हणून बाब
दाखवला नाही! काय करणार? माझंच नशीब!”
मृदल
ु ेला मा पाऊस नेहमीच चेतनादायक वाटायचा. पाऊस आला क दैनं दन
जीवनात काही अडचणी येतात हे न ! पण नाहीतरी या जगात काय फु कट िमळतं? यात
पाऊस हे तर िनसगाचं वरदान! के रानं भरलेली पृ वी पावसामुळे पु हा सचैल ान क न
चैत यमय होते. कु ठ याही प रि थतीत सुख शोधणं, हा मृदल
ु े या वभावाचा भागच
बनून गेला होता.
िन या कमरे ला खोचून ती पा याचे ओहोळ चुकवत सावधपणे माडीवर आली. आधी
ितनं िवहीणबा ना मेणब ी दली आिण न पणे िवचारलं, “सॉरी! काकूं नी सांिगतलंय
एव ात पे ोमॅ स येईल. तोवर ही मेणब ी लावू?”
“बरं . आ ही लावून घेऊ. दे इकडं. बाक खो यांम ये पु षमाणसं आहेत यांना देऊन
ये.” सािव मा हणा या. या माणे मृदल
ु ा येक खोलीत जाऊन मेणब ी लावू
लागली. डो यावर मैसूरी फे टा आिण बा शंग बांधलेला संतोष आनंदात होता. या या
खोलीत मेणब ी लावून ती शेवट या खोलीत आली.
या खोलीत कु णीच न हतं. मा िखडक उघडी अस यामुळे यातून पावसाचं पाणी
वा याबरोबर खोलीत येत होतं. असं पाणी आत येत रािहलं, तर रा ी कु णीही इथे झोपू
शकणार नाही, असं वाटू न ती तशीच आधी िखडक बंद करायला हणून ितकडे गेली.
ितनं हातातली मेणब ी िखडक त या िबन काना या कपात लावली. एका हातानं
जिमनीवरची पा यात िभजू पाहणारी बॅग उचलून दूर ठे वायला गेली आिण दुस या हातानं
ती िखडक बंद करायला लागली. याचवेळी ितचा पा यामुळे थंडगार पडलेला उजवा
हात एका बिल हातानं घ पकडला.
हॉलमध या घ ाळात साडेसहाचा ठोका पडला. मेघनानं ित म णाभ ांची थ ा
के ली, “अरे हो! आला तुमचा उ म गोरज मु त!”
या पकडीनं मृदल
ु ा चांगलीच दचकली. घाबरी झाली. पण हातावरची पकड ढली
झाली नाही. पाठोपाठ पु षी आवाज आला, “आता बरी सापडलीस!”
“काय?”
“सगळं ठाऊक आहे मला! ल घरात रे वे टेशन माणे भरपूर चो या होतात.”
“मग मी काय क ?”
“कु णाचं ल नाही असं बघून माझी बॅग चोरायला आलीस काय?”
आता कु ठं मृदल
ु ेला खुलासा झाला. या अंधारात या
चा चेहरा अजूनही दसत
न हता. तरी हा आप याला चोर समजतो आहे, हे तर प च होतं. ितला णभर राग
आला. तो कसाबसा आव न ती हणाली, “मी चोर नाही!”

“चोर काही आपण चोर आहे हणून सांगत नाही. मला रे वेत सग यांनी सांिगतलं
आहे. बरं नाही हणून गरम पाणी आणायला गेलो तर….”
“आधी माझा हात सोडा! मी चोर नाही हटलं ना! िखडक तून पावसाचं पाणी आत
येत होतं, यात बॅग िभजू नये हणून िखडक बंद करत होते मी!”
“माझा नाही िव ास….”
एव ात दवे आले. या उजेडात संजयनं पािहलं, चुरगळलेली साडी, िव कटले या
बटा, दमलेला चेहरा, रागानं लाल झालेले गाल, बावीस वषाची त णी. छातीवर
ळणारी जाड वेणी, देखणं प, गोरापान रं ग, लहान िजवणी, मोठाले डोळे , देवानं
िनवांतपणे िनमाण के लेली सुंदर बा ली! कु ठ याही कोनातून पािहली तरी सुंदरच!
संजयला ितचा हात सोडायचं भान रािहलं नाही.
डॉ टर अस यामुळे यानं अनेक रो यां या हातांना पश के ला होता. पण अशा
कारे एखा ा अप रिचत ीचा हात हातात यायचा याचा हा पिहलाच अनुभव होता.
मुळात या या प रचया या ि याच कमी हो या. बरोबर काम करणा यांशी याचं
जेव ास तेवढंच बोलणं असायचं.
आता मृदल
ु ेचंही संजयकडे ल गेलं. भरपूर उं ची, ित या तुलनेत सावळा हणता
येईल असा रं ग, दाट कु रळे के स, सुदढृ शरीर, चेह यावर हसू आिण यात िमसळलेलं
मंदि मत. देखणा हणता येईल असा त ण. पांढरा शट-काळी पॅ ट….
खालून मेघनाचा आवाज ऐकू आला, “मृदल
ु ा, लाइट आले. कु ठं आहेस तू? ये
लवकर….!”
भानावर आले या मृदल
ु ेनं हातातली याची बॅग खाली ठे वली आिण दुस या हातानं
या या हातातला आपला हात सोडवून घेऊ लागली. यानंही भानावर येऊन ितचा हात
सोडला. ती घाईनं िनघून गेली.
संजय ती िनघून गेले या दशेला काही ण पाहत रािहला.
बॅगेला कु लूप लावलं होतं. िखडक तून खरोखरच पाणी आत येतं होतं. िबचारी!
कु णीतरी ग रबाघरची मुलगी. ल ा या कामासाठी हणून आली असेल. दवे नाहीत
हणून मेणब ी लावायला आली असली पािहजे. आपण असं बोलायला नको होतं.
कदािचत तो रे वेम ये झाले या ग पांचा प रणाम असावा. तरीही आपलं चुकलंच.
नाव काय ितचं? मृदल
ु ा! वा! ती उभी होती, या जागी ित या के सांतून गळू न
पडलेला नायलॉन या रबीनीपासून बनवलेला रबरबॅ ड पडला होता. यानं तो उचलून
घेतला. याला ती पणे वाटलं, आपण या मुलीची माफ मािगतली पािहजे.
मृदल
ु ा खाली आली. खरं तर घडले या संगामुळे ितला राग यायला हवा होता; पण
नाही आला. काय नाव याचं? कोण जाणे. पण हातावर या या या पकडीतून तो गरम
अस याचं ितलाही जाणवलं होतं. ब तेक बरं नसावं याला. आपलाही अवतार असा
होता! तरीही एक कारचं िविच आकषण वाटलं ितला.
घडले या घटनेचा कु णाहीपुढे उ ार न करता ती पुढ या कामाकडे वळली.
ठर या माणे सीमंतपूजा वगैरे काय मांना सु वात झाली. ितथे काही काम नस यामुळे

सुरेखा या मैि ण चा घोळका एक कडे बसला होता.
संजय संतोषला भेटून ग पा मा न आला. तीन वषानी भेट झाली होती. याचे
इतरही अनेक िम आले होते. या कु णाशी याची ओळख न हती. दहा िमिनटांत ग पांचे
िवषय संपले. यात संजयला फारसं बोलायची सवय न हती. आता याचं यालाच वाटू
लागलं, या अस या ल ासाठी मी तीन दवसांची रजा टाकू न आलोय. यामुळे काम झालं
आिण िनघून गेलो, असंही करता येणार नाही! उ ा अ ता पड या, जेवण झालं क जोग
सरांनी सांिगतलेलं काम संपवता येईल. हणजे उ ा रा ीही िनघता येईल. इथे कु णाला
आलद ह ळीिवषयी िवचारलं तर समजेल?
यानं ल घरात नजर फरवली आिण तो च कत झाला.
मृदल
ु ा ित या मैि ण बरोबर ग पा मार यात रं गून गेली होती. ित या अंगावर सुरेख
िपवळी, रे शमी साडी होती. अंगावर चार ठळक दािगने होते. वेणीत सपण सोनचाफा
होता. एकू णच ती एखा ा सो या या पुतळीसारखी दसत होती. अरे ा! ही तर एखा ा
संप घरातली मुलगी दसते! िहला मी चोर… यानंतर ग रबाघरची मुलगी
समजलो!… ते जाऊ दे. जोग सरां या कामा या संदभात कु णाला िवचारावं? हाता यांना
बोलायची हौस असते.
जेवाय या वेळी यानं शेजारी असले या एका ौढ माणसाला िवचारलं, “तु हाला
‘आलद ह ळी’ ठाऊक आहे?”
“हो इथून तीस कलोमीटरवर आहे. लहान गाव आहे. ितथे तु हाला कु णाचं घर
हवंय?”
“चंपाबाई कािनटकरांचं घर.”
“ यांचे कोण तु ही?”
“माझं काही नातं नाही. आम या ोफे सरां या या मावशी.”
“तुमचे ोफे सर हणजे कोण?”
ही तर एक पया देऊन सु वात के ली, तर शंभर पये देऊन बंद करायची पाळी
आली!
“डॉ टर जोग.”
“ओहो! चं कांत? माझीही आहे ओळख! तु ही असं करा… चंपाबाई काही वेळा
गावात असतात-नसतात. तु ही भीम णा या घरात आधी चौकशी करा. यांचं
एकमेकांशी बरं च आहे.”
“कोण हे भीम णा?”
“गावात कु णीही सांगेल तु हाला. जनावरांवर मं टाकू न बरं करतो ना तो! औषधंही
देतो. क तन कर यात वाकबगार आहे. सगळं गाव ओळखतंय याला!”
“ यांचं घर कसं शोधायचं?”
“काहीही कठीण नाही! गावात एक तळं आहे. या त यासमोरच हनुमंताचं देऊळ
आहे. या या शेजारचं घर भीम णाचं!”
तीस कलोमीटर हणजे दोन तासांत जाऊन येता येईल; यानं ठरवलं. पण जायचं

कसं?
िवचाराय या आधीच उ र िमळालं. “दर तासाला बस आहे. नाहीतर बंगळू रची बस
पकडा, गोटगोडवीय ना याला सग या बसेस थांबतात. ितथे कु ठलीही फटफटी चढली
क गावात पोहोचाल.”
जेवण वाढायला सु वात झाली. सगळा वयंपाक थंडगार झाला होता. अगदी
गारांसारखा थंडगार अस यासारखं संजयला वाटलं. यानं पा या या भां ाला हात
लावला, हाताला चटकाच बसला!
याला आ य वाटलं. यानं पाणी वाढणा या मुलाकडे ाथक मु न
े ं पािहलं, “कु णी
गरम पाणी पाठवलं?”
“ितकडं उ या हायेत हवं का; या अ ांनी सांिगतलं.”
संजयनं या दशेला पािहलं; मृदल
ु ा कु णाशी तरी बोलत उभी होती. संजयला
वत:ची शरम वाटली. यानं खाली मान घातली.
दुस या दवशी थाटामाटात ल पार पडलं. या सकाळपासून पावसानं कृ पा के ली.
यानं अिजबात झलक दाखवली नाही. संजयला तर सगळा िनसग हसतमुखानं ल ात
सामील झा यासारखं वाटत होतं.
सुमु तावर सुरेखा, संतोषशी िववाहब झाली.
सोबत आणलेली भेटव तू संतोष या हाती देऊन संजय बस टॅ डवर आला. जेवण
क न बाहेर पडेपयत दुपारचे दोन वाजून गेले होते. पाच या आत माघारी येऊन रा ीच
श यतो मुंबईची गाडी पकडायची संजयला उ सुकता होती.
बस ट डवर याला मृदल
ु ा दसली. साधी इरकल साडी नेसून ती आलद ह ळी
बस ट डवर उभी होती. ही संधी पकडू न ितची मा मागायचं यानं ठरवलं. या माणे
ित यापाशी जाऊन तो हणाला, “सॉरी!”
ती आ यानं मागे वळू न या याकडे पा लागली.
“तु ही? आिण इथं?”
“माझी चुक ची समजूत झाली. मला मा करा!”
“आलं ल ात. मा या कप ांव न तु हाला तसं वाटलं असेल.”
“ हणजे
ला मह व नसतं! कप ांना मह व असतं!”
“तसंच नाही, िम टर –”
“मी डॉ टर संजय. मुंबईत असतो.”
“मी िवचारलं न हतं!” ती ता ात हणाली.
“पण मी सॉरी हटलं ना?”
“यात तुमची काय चूक हणा! अहो, मागे समु -मंथना या वेळीही सुंदर स
े
घातले या िव णूला ल मी िमळाली आिण चमाचे कपडे घालणा या शंकराला िवष दलं
गेलं!”
तेव ात बस आली. मृदल
ु ा संभाषण न वाढवता यात चढली. पुढे काय बोलावं ते न

समज यामुळे संजयही ित या पाठोपाठ चढला आिण ित या माग या सीटवर बसला.
आता मा मृदल
ु ा घाबरली. दसतोय रो यासारखा, डॉ टर आहे हणून सांगतोय!
हा का आप या गावा या बसम ये चढलाय? का आपला पाठलाग करतो आहे? मृदल
ु ेला
काही सुचेना. गावात या या ओळखीचं कु णी असायची श यताच नाही. हा असाच
आप या घरापयत आला तर? आईला ते अिजबात आवडणार नाही. िशवाय लहान गावात
येक गो ीची चचा होणार!
आता मृदल
ु ानं या याशी बोलायला सु वात के ली.
“आलद ह ळीम ये कु णा या घरी जायचंय तु हाला?”
आता संजय या मनातही खोडकरपणा जागा झाला. िहला आप या भावना अिजबात
लपवता येत नाहीत. तो हणाला, “तुम या घरी!”
“पण का?”
“तुम या घरी सग यांपुढे मला मा मागायची आहे!”
“हे पाहा! मी तु हाला मा के ली आहे. तु ही आता आम या घरी यायची काहीही
गरज नाही!”
“नाही कसं? घरात या मो ांना सांगून….”
आता मृदल
ु ेला काय बोलावं ते सुचेना. संजय या चेह यावर मंद हसू होतं. एव ात
कड टर जवळ आला. ताहा मदल या आळखाचा हाता. यामळ ता ग प बसली. संजयनं
दोन ितक टं मािगतली. ती आता चांगलीच अडचणीत आली. आता याचं काय करावं, हे
ितला सुचेना.
गाव येताच मृदल
ु ा गडबडीनं खाली उतरली. ितला बघताच बुडन साबी नावाचा एक
मुलगा ित याकडे धावला. पायाची जखम दाखवत हणाला, “ए अ ा! कती उशीर
के लास! हे बघ. सायकल लागली मला.” या या पायाला सायकलची चेन घासून
ब यापैक जखम झाली होती.
आता संजयचा खोडकर वभाव नाहीसा झाला. या यातला डॉ टर जागा झाला
होता.
ितनं सांिगतलं, “हे बघ, आधी जखम धुऊन व छ कर. नंतर हे मलम लाव. नंतर
घराकडे येऊन जा.” आिण ितनं आप या पसमधून कसलंसं मलम काढू न दलं. बुडन ते
घेऊन िनघून गेला.
संजयला राग आला होता. नीट उपचार कर याऐवजी असं काहीतरी देऊन ‘उपचार’
हणायचं? या अस या जखमेला इं जे शन नको का ायला? या खे ात हीच जेमतेम
िशकलेली असावी. अधवट ाना या जोरावर असले उपचार करणं धो याचं आहे, हे कसं
कळत नाही िहला? न राहावून तो हणाला, “आप याला ठाऊक नसले या िवषयात डोकं
चालवून गावात या माणसांना चुक या मागानं नेऊ नये. आता याला टटबॅक-इं जे शन
ायची गरज आहे. नाहीतर या जखमेमुळे उ ा याचा संपूण पाय तोडायची वेळ येऊ
शकते!”
या या बोल याचा ित यावर काहीही प रणाम झालेला दसला नाही. ितनं

िवचारलं, “असं?”
“होय. तु ही काय िशकलात मला ठाऊक नाही. पण कु णा या िजवाशी असा खेळ
खेळणं यो य न हे! तु ही याला यो य डॉ टरांकडे यायला हवं होतं.”
“पुढ या खेपेला तसंच करता येईल. हे सगळे पेशंट मी तुम या प यावर पाठवेन! पण
यांचा मुंबईपयतचा गाडीखच कोण देईल? तु ही ाल?” आिण ती िनघून गेली.
संजयला राग आला. कती उ टपणा हा! जाऊ दे! नशीब या गावाचं! अस या
मुलीला एवढा मान देत असतील, तर तेच याचा प रणाम भोगतील! आप याला काय
करायचंय? या हातारीला, चंपाबाई कािनटकरला, भेटून पासल दलं क , आपला या
गावाशी संबंध संपला. आता या भीम णाचं घर शोधायला पािहजे.
या हाता यानं सांिगत या माणे तो गावात या त याकाठ या हनुमंता या
देवळाचा शोध घेऊ लागला. मृदल
ु ा चालली होती, ित या मागोमागच तो चालला होता.
यामुळे मृदल
ु ाही घाबरी झाली. हा घरी येऊन विडलांना काय सांगणार आहे कोण जाणे!
आिण संजयलाही ही आप या वाटेनंच का चालली आहे, हे कळे नासं झालं.
संजय भीम णा या दारात उभा रािहला. बाहेर या हरां ात एक ौढ गृह थ
बसले होते. यांनाच संजयनं िवचारलं, “इथं भीम णा कु ठं राहतात?”
“मीच! काय काम होतं?”
“चंपाबा ना भेटायचं होतं.”
“कािनटकर चंप ा ना? या नरगुंदला गे या आहेत. पण तु ही कोण ते नाही
समजलं?”
“माझं नाव डॉ टर संजय. डॉ टर जोगांनी हे पासल चंपाबा ना ायला सांिगतलं
होतं.”
“बाहेर का उभे? या! आत या! ए मादा, जाजम नीट कर बघू! लोड नीट ठे व! बसा.
आ ही खेडवळ माणसं! सोफा-खुच नाही आहे. शेतकरी माणसं!…” बोलता-बोलता
यांची नजर बाहेर उ या असले या मृदल
ु ेकडे गेली. “का गं? बाहेर का उभी रािहलीस?
चल आत. डॉ टर आलेत. तुमचं नाव… संजय हणालात नाही का? ही माझी मुलगी
मृदल
ु ा. तीही गावाला गेली होती. आता येते आहे. मृदल
ु ा, आत जा आिण दोन कप
फ ट लास चहा आण बघू! ल ाला गेली होती….”
आता सगळा खुलासा झाला होता. याला एक कडे गंमतही वाटली. मृदल
ु ा आत
गेली. थो ाच वेळात काही झालं नाही, असा चेहरा क न ेम ये चहाचे कप घेऊन
आली. संजयनंही ओळख न दाखवता मुका ानं कप घेतला.
चहा घेत यावर यानं पाक ट भीम णां या हातात दलं.
“कु णी? चं कांतनं पाठवलंय काय? मी आिण तो लासमेट. पण तो फार शार! फार
दवस झाले याला भेटून!”
“ठीक आहे! आता मी िनघतो….”
“नाही. चंपाबाई आजच येणार आहेत! तु ही वत:च यांना ा. तु ही येणार
अस याचं यांना ठाऊक आहे. यांचा िनरोप आहे. आणखी तासाभरात या येणार आहेत,”

भीम णानं आ ह के ला. घरी आले या पा याला सोडायला तो तयार न हता. “तु हाला
कं टाळा येणार असेल, तर आम या म यापयत जाऊन येऊ या.”
आता मा संजयला अवघड झालं. अनोळखी माणसांसोबत एवढा वेळ काढायची
याला अिजबात सवय न हती. ितकडं ल न देता भीम णानं आत वळू न सांिगतलं,
“आ ही म याकडं जाऊन येतो. चंप ा आ या तर यांनाही इथंच थांबायला सांगा.”
उ र कनाटकात या लोकांचा हा मोकळाढाकळा वभाव बघून संजयला अवघड
वाटलं. भीम णानं उ साहानं मळा फ न दाखवला. या दवशी कारण नसताना
िव तारानं बोलत रािहला.
या सग या बोल यातून संजय मा चलाखीनं मृदल
ु ािवषयी जा तीत जा त
समजून यायचा य करत रािहला. भीम णाही आप या वभावानुसार बोलत रािहला.
“आमची मृदल
ु ा भारी शार हं! खरं सांगायचं तर ित या लायक नवरा शोधणं
आ हाला फार कठीण आहे! आ ही ही अशी शेतकरी माणसं! आ ही आम या ओळखीतली
मुलं सुचवली, तर ितला आवडत नाही.”
“तुम या मृदल
ु ाला डॉ टरक येत?े ” बुडन साबीची जखम आठवून संजयनं िवचारलं.
“ितनं एक सहा मिह यांचा े नंग ो ॅम के ला आहे. टटबॅक-इं जे शन, फ टएड वगैरे
िशकली आहे ती. आम या गावात लेडी-डॉ टर नाही ना! या अस या े नंगमुळे थोडीतरी
मदत होते. आता तर आम या गावात हीच ध वंतरी आहे!”
ते घरी आले, तोवर चंप ा आ या हो या. जोगांनी दलेलं पासल यां या हाती
सोपवून रा ीची गाडी पकडाय या दृ ीनं संजयची धडपड सु झाली. िनघाय या आधी,
गे या चोवीस तासांत मनावर मोिहनी टाकणा या मायांगनेचं एकवार दशन यायची ती
इ छा असली तरी कसं जमवावं, हे याला समजलं नाही. मृदल
ु ा कु ठं च नजरे ला पडली
नाही.
बळी न मुंबईला परत यावरही दोन-तीन दवस मृदल
ु े या आठवणीनं संजय
पुल कत होत असला, तरी पुढे कामा या ताणामुळे ती आठवण मागे पडली. बॅग व छ
करताना ित या वेणीतला रबरबॅ ड िमळाला. ितला ायचा रा नच गेला होता. आता ही
व तू पो टाने पाठवून दली तर ते बरं दसेल का? पु हा ितची भेट हायची श यताही
कमीच. आता हा के रा या टोपलीत टाकू न देणंच यो य, असं याला वाटलं. पण ते याला
जमलं नाही.
आलद ह ळी या शाळे त या िश कांनी बळीमध या िश कांबरोबर महारा
देशा या वासाचा घाट घातला होता. दरवष िश क असोिसएशनची एखा ा रा यात
वासाला जाऊन यायची प त होती. आलद ह ळी या शाळे त या िश कांची सं या
वतं वास आयोिजत कर याएवढी नस यामुळे ते बळी या िश कांबरोबर जात.
गे या चार वषाची हीच परं परा होती. के रळ, द ली, गे या वष तिमळनाडू झालं होतं.
यावष महारा ात जायचं ठरलं होतं.
इतर शाळा-िश कांना चार वषाचा अनुभव असला तरी मृदल
ु े या दृ ीनं हा

पिहलाच अनुभव होता. यामुळे ितचा उ साह अप रिमत होता. सुमारे तीन आठव ांचा
वास; पुण,े मुंबई, अजंठा, औरं गाबाद, नािशक, नागपूर असा वास ठरला होता.
यां यासाठी रे वेची बोगी ठरवली होती. सोबत वयंपाक अस यामुळे खा यािप याची
चंता न हती. या- या गावात असले या कनाटक संघाशी आधीच संपक साधून ितथे
राहायची व था के ली होती. हा सगळा वास नवरा ी या सु ीत अस यामुळे शाळांना
सु ी होती.
वासासाठी मृदल
ु ेची सामानाची बांधाबांध चालली होती. चंप ा हे पा न हणाली,
“हे काय? तू तीन वषासाठी चाललीस क काय? अगं! मुंबई-पु याला इथ यापे ा
चांग या सा ा िमळतात! फार सा ा नको नेऊस इथूनच! पूडचटणी मा घेऊन जा.
ितथली माणसं खा यािप या या बाबतीत मा अिजबात घ नाहीत! उगाच हवं-नको
हणत बसतात! आिण हे बघ, चं कांतचा प ा घेऊन जा! काही का असेना, बरोबर
डॉ टरांचा प ा असणं चांगलं! श य असेल तर या या घरी जाऊन ये.”
“मावशी, मी पिह यांदा जाते आहे मुंबईला! आतापयत फ िसनेमात पािहलीय. मी
कशी यां या घरी जाणार? माझी यां याशी ओळख नाही. मराठीही येत नाही मला!”
मृदल
ु ा संकोचानं हणाली.
“आप या माणसांना भेटायला ओळख कशाला लागते? तूच जाऊन सांगायचं, मी
भीम णाची मुलगी हणून! आिण याला येतं क क ड! क ड शाळे तच िशकलाय.
ितथ या मुलीशी ल के लं आिण गावापासून दूर झालाय इतकं च. यापे ा यानं इकडची
गदग-ल मे र-सागरकडची मुलगी करायला हवी होती. कती सुरेख मुली असतात
इकड या! यांना व छ मराठीही येत.ं अशी एखादी मुलगी के ली असती तर गो च
वेगळी असली असती…!” बोलता-बोलता िवषय कु ठ या कु ठं गेला. वय झा यावर
काहीशा असंब ग पा सु होतात क काय कोण जाणे!
आता भीम णाही बोल यात सामील झाला, “पण चंप ा, तुम यापैक काही मुली
इकडंच नरगुंदजवळ देसायां या घरी द या आहेत ना?…”
मृदल
ु ेनं ितकडू न काढता पाय घेतला. अशा यां या ग पा रा ीपयत चालतील! रा ी
चंप ाचा फराळही इथंच होईल. याची तयारी नको का करायला? रकु माबाईला मदत
करायला मृदल
ु ा वयंपाकघरात गेली.
िश कांपैक काही जणांनी या आधीच पुणं बिघतलं होतं. ितथली पवती, संभाजी
पाक, दगडू शेठ गणपती, खडकवासला सगळं बघून झालं. पु यात ह ा तेव ा सा ांची
खरे दी झाली. मृदल
ु ा ल मीरोडवरची सा ांची दुकानं बघून दंग होऊन गेली. ित या
दृ ीनं बळीची बाजारपेठ भली मोठी होती! यापे ाही ही बाजारपेठ कतीतरी मोठी
होती.
पु यात यांचं क ड बोलणं ऐकू न ओळख दाखवणारे ही कतीतरी जणं भेटले. उ र
कनाटकात कतीतरी वष कॉलेज नस यामुळे आिण आजही कारखाने नस यामुळे
कतीतरी क ड माणसं िशकायला आिण यानंतर नोकरीसाठी हणून इथे येऊन इथंच

थाियक झा याचं ितला समजलं. कतीतरी जणांनी ितथ याच मुल शी ल ही के ली
होती. बायको या भाषेला ते शरणही गेले होते. तरीही आजही क ड जाणणारे कतीतरी
जण इथे होते.
पु यात र तोर ती उसा या रसाची ‘रसवंती-गृह’ होती. नदीचा काठ नस यामुळे
आदल ह ळीम ये बाक सगळं िपकत असलं तरी ऊस िपकायचा नाही. तसं भीम णानं
कौतुकानं आप या म यात चार-सहा उसाचे डोळे रोवले असले, तरी ते सं ाती या वेळी
बोर हाण असेल, यां या घरी दले जायचे कं वा वाणाम ये घालायला दले जायचे.
बळीत काही उसा या रसाची दुकानं असली, तरी ितथे पु यासारखी िश त आिण
नेटके पणा न हता. आलं- लंबू घातलेला उसाचा रस िपताना सगळे च हरखून गेले.
दुपार या गाडीनं ते सगळे मुंबईला पोहोचले.
मुंबईचं हीटी टेशन बघून मृदल
ु ा तर घाबरी झाली. काय ती माणसं! काय ती गद !
हात सुटला तर हरवेन अशी भीती! मैि णीचा हात घ पकडू नच ती माटुं या या क ड
संघात आली. एकू णच ितथ या बसेस आिण लोकल बघून कधी एकदा आपण आलद
ह ळीला जाऊ असं ितला वाटलं.
सकाळी ते सगळे एिलफं टा गुहांना जाऊन आले. गेट वे आॅफ इं िडया, न रमन
पॉइ टला जाऊन यायचं ठरलं होतं. सगळे िश क िमळू न पंचाव जण होते. आलद
ह ळी न मृदल
ु ा आिण िस ा ढ िहरे मठ असे दोघेच आले होते. िहरे मठही पिह यांदाच
मुंबईला आले होेत.े ते वयानं मृदल
ु ेपे ा मोठे होते.
सगळे उ पीट खाऊन बाहेर पडायला तयार झाले. मृदल
ु ाला मा अंगात ताप
भर यामुळे उठवेनासं झालं होतं. ती घाबरी झाली. आप यामुळे सग यांची खोटी होते
आहे, याचा ितला संकोच वाटू लागला. आप याबरोबर कु णी थांबलं तर यांनाही गाव
बघता येणार नाही! ती हणाली, “तु ही कु णीही थांबू नका. मी गोळी घेऊन िव ांती
घेईन. दमणूक झाली आहे. सं याकाळपयत बरं वाटेल.”
या माणे सगळे ठरले या बसनं गाव बघायला बाहेर पडले. आता या हॉलम ये
फ मृदल
ु ा आिण कामाचा मुलगा असे दोघंच रािहले. मृदल
ु ा खरोखरच घाबरी झाली
होती. ितला के वळ ताप आला न हता; याचबरोबर उल ा आिण जुलाबही सु झाले
होते. हे सग यांना सांगून घाबरं क नये, हणून ितनं ते लपवून ठे वलं होतं. थो ा
वेळात सगळं ठीक होईल असं ितला वाटलं होतं. पण आता तसा काही उतार दसून येईना.
डीहाय श
े न होऊ नये हणून पाणी, नारळपाणी पीत रािहलं पािहजे, हे ती कोसम ये
िशकली होती. तसं ितनं नारळपाणी यायला सु वातही के ली होती. जवळची गोळीही
घेतली. पण सं याकाळपयत ितला गुण आला नाही. ती अिधकच थकू न गेली.
आता ग प राहा यात अथ नाही, हे ित या ल ात आलं. एखा ा डॉ टरकडे गेलं
पािहजे, नाहीतर सग या टू र या लोकांना आप यामुळे ास होईल. या ीपसाठी सगळे
वषभर वाट बघत असतात. यांनी पैसे साठवलेले असतात. आप यामुळे सग यांना ास
होऊ नये!
या अप रिचत भाषे या अप रिचत देशात डॉ टर कु ठू न शोधायचा?

ितला चंप ा मावशी आिण ितनं सोबत यायला लावलेला चं कांत जोग
डॉ टरां या प याची आठवण झाली. ती सात-आठ वषाची असताना ितनं यांना पािहलं
होतं; याची ितला पुसटशी आठवण होती. तेही दाराआड उभं रा न डोकावून पािहलं
होतं, तेवढंच. पाठोपाठ यां याकडू न पासल घेऊन आले या, आप याला चोरटी
समजणा या संजयचीही आठवण आली. संजय क संजीव? तो इथंच असेल क आणखी कु ठं
गेला असेल? पु हा पोटात कळ आली….
या चं कांत जोगना फोन के ला तर कसं? ते ीरोग त असले तरी काहीतरी
उपचार होतील, हे बघतील हणा! काहीच उतार पडेना ते हा ित या मनातला संकोचही
िवतळू लागला. ितनं जवळ असले या नंबरवर फोन के ला. पलीकडू न मराठी बोलणं ऐकू
आलं. मृदल
ु ाला यातलं अ रही कळालं नाही. ती ग धळली. शेवटी ितनं धैय एकवटू न
इं ि लशम ये सांिगतलं, “मी मृदल
ु ा, आलद ह ळी या भीम णांची मुलगी.”
आलद ह ळी हा श द दोन-तीनदा उ ार यावर पलीकडे कु णीतरी दुस यांनी फोन
उचलला.
“हं! मी चं कांत जोग बोलतोय!” तो मराठीिमि त क ड आवाज ऐकताच मृदल
ु ाचा
जीव भां ात पडला. ितनं आपली वि थत ओळख सांिगतली. चंप ाचाही संदभ दला.
आप या कृ तीिवषयी िव तारानं सांिगतलं. ते ऐकू न ते हणाले, “मी कार पाठवून देतो. तू
यातून िनघून ये. बरं च डीहाय श
े न झालेलं दसतंय. कदािचत सलाइन ावं लागेल.”
फोन ठे व यावर जोग डॉ टरांनी आप या अिस टंटकडे पािहलं. यात संजयकडे ल
जाताच यांनी सांिगतलं, “असं कर, तूच जाऊन मृदल
ु ेला घेऊन येशील का? तू ितला
ओळखतोस. माडीवर डॉ टस म आहे. मेिडिसन वॉडही ितथेच आहे. ितथे अ◌ॅडिमट
कर… अरे , कतीतरी वषानी मी क डम ये बोलतोय! या मुलीला काय वाटलं असेल
कोण जाणे!”
मृदल
ु े या ुपची माणसं गाव बघून माटुं याला परतली ते हा डॉ. जोगां या
कारमधून संजय आला होता. ितला बघून याला आनंद झाला, तरी यानं तो दाखवला
नाही. यानं थ े या वरात िवचारलं, “काय हे! मुंबईला येऊन असं आजारी पडायचं?”
तीही कसंबसं हसत हणाली, “आजारी पडायला मुंबईला कशाला यायला पािहजे?
आम या गावीही पडता येतं!”
“डॉ. जोगांनी तु हाला घेऊन यायला सांिगतलंय. बरं वाट यानंतरच सोडायचं
हणाले ते!”
“पण हे कसं श य आहे? बाक चे सगळे उ ाच िनघणार आहेत इथून!” ती रडवेली
होऊन हणाली, “मी इथे रािहले तर कसं?”
िहरे मठ मा तर हणाले, “हे बघा! तु ही डॉ टरां या घरी रािहलात तर आ हालाही
काळजी राहाणार नाही. आिण वासात तु हाला पु हा ास हायला लागला तर कोण
बघणार? तु ही असं करा, गावी फोन क न भीम णांना घडलं ते सांगा.”
“ठीक आहे. आपली टू र पु हा मुंबईला के हा येईल?”
“आठवडा लागेल. ते हा हाया मुंबई येऊ. तेव ात तु हालाही बरं वाटेल.

आम याबरोबर तु हाला माघारी परतता येईल.”
मृदल
ु ापुढेही दुसरा पयाय न हता. ती आपलं सामान गाडीत ठे वायला िनघाली.
संजयनं पुढे होऊन बॅग हातात घेतली. मृदल
ु ा पार गळू न गेली होती.
संजय या दृ ीने मृदल
ु ेची भेट फारच अनपेि त होती. डॉ टर जोगां या
सांग यानुसार तो ितला हॉि पटलला घेऊन आला. आजारी मुलगी, घरी नेलं तर
जोगां या बायकोला अिजबात पटणार नाही. जोगांची आिण सुिनताची भाषा मराठीच
असली, तरी दोघांची सं कृ ती वेगवेगळी होती.
सुिनता बरं च िशकली होती. कॉलेजम ये ती टेबल-टेिनस चॅि पयन होती. आता
ितथ या लाय स लबची ती ेिसडे ट होती. ती सुंदर मराठी किवता िलहायची. ितची
एक-दोन पु तकं ही कािशत झाली होती. पण ितला आदराित याची अिजबात आवड
न हती. ितनं वयंपाकाला आिण वरकामाला कु णी लावलं नस यामुळे सगळी कामं
वत:च करायची. यामुळे घरी कु णी पा णा आला क , ित या कपाळावर आ ा
उमटाय या. यामुळे घरात कु णा पा याला बोलवायची सोय न हती. यातही
कनाटकात या आप या आईला कं वा मावशीला इथे बोलावणं कठीण हायचं. याही
आ या क चार-पाच दवसांत कं टाळू न जाय या. यां या नरगुंद या घरात सतत चहाचं
आधण उकळत असतं. िचव ाचा डबा सतत भरलेला असावा लागतो.
आप या मावशीला, चंप ाला, भीम णा या घरचे फार चांग या कारे वागवतात.
ती एकटी खे ात राहाते. आपले बालपणापासून कती लाड के लेत ितनं! अगदी पोट या
मुलावर असावी तशी माया आहे, ितची आप यावर! ितचे के अरटेकर – भीम णा, यांची
मुलगी आली आहे! काहीतरी बाहेरचं खा यात आलं असणार! जुलाब-उल ांनी गळू न
गेलीय. एक सलाइनची बाटली चढवून ‘अंडर आॅ झ हशन’ ठे वलं तरी पुरेसं आहे. तेवढं तर
के लंच पािहजे! घरी बोलवायची सोय नाही! यात भाषेची अडचण. इथंच बायकां या
मेिडकल वॉडम ये अ◌ॅडिमट के लं तरी पुरेसं आहे.
संजय यां या गावी जाऊन आलाय. याला क डही येत.ं याला सांिगतलं तर तो
आठवडाभर ितची काळजी घेईल. यात एक दवस घरी बोलावलं क , काम झालं. या
िवचारासरशी डॉ टर चं कांत जोगांना काहीसं बरं वाटलं.
खाली बाळं ितण चा वॉड. वरती बायकांचा वॉड. ितथेच डॉ टरांसाठी एक-दोन
‘अ◌ॅटॅ ड स’ राखून ठे व यात आ या हो या. यांपैक एका खोलीत मृदल
ु ा अ◌ॅडिमट
झाली.
या घाईत असले या संजयला कॉ रडॉरम ये अले स भेटला. यानं िवचारलं, “या
अस या ओपीडी या गद त तू कु ठं बेप ा झाला होतास?”
“एक इमज सी के स आहे.”
“पण तू बायकां या मेिडिसन वॉडमधून कसा आलास?”
“के स ितथे आहे हणून!”
“कोण?”
“ बळीला गेलो होतो ना? ितथली के स!”

अले स हसत हणाला, “समजलं! नॉट बॅड! नॉट बॅड! काही का असेना, तुझं
बळीम ये हरवलंच हण क !”
“काय?”
“तुझं दय! आॅल द बे ट!”
मृदल
ु ाला सलाइन लाव यात आलं. दुस या दवशीच ितला बरं वाटू लागलं. एक-दोन
दवसांत ती पूववत झाली. तीच संजयला हणाली, “मी फोन क न घरी काहीच नाही
कळवणार. उगाच काळजी करतील. आज तर मी बरी आहे!”
ितचा ुप माघारी यायला आणखी चार दवस लागणार होते. संजय हणाला, “ या
दवशी तुमचं गाव बघायचं रा न गेलं. मलाही वेळ आहे. तु ही हणत असाल तर
चौपाटी, एिलफं टा के हज वगैरे बघून येऊ या.”
एरवी संकोची असणारा संजय मृदल
ु ाशी बोलताना भरपूर मोकळे पणानं बोलत
होता. ितला तर इथे या या ित र आणखी कु णीच ओळखीचं न हतं.
मृदल
ु ा तयार झाली. तरी मनात संकोच होता.
त येत बरी झा यावर हॉि पटलम ये राहाणं श य नस यामुळे मृदल
ु ाची लेडीज
हॉ टेलम ये चार दवस राहा याची व था कर यात आली होती. मृदल
ु ानं संजयबरोबर
जा यासाठी डॉ टर जोगांची परवानगी िवचारली, “काका, मी यां याबरोबर गाव
बघायला जाऊ?” खरं तर या परवानगीची गरज न हती. पण आलद ह ळी न आले या
मृदल
ु ाला तसं िवचारणं आव यक वाटलं.
ती आिण संजय गेट वे आॅफ इं िडयाला आले. ितथून मोटार बोट पकडू न एिलफं टा
के हजना जायचं होतं. माणसं जा त असतील तर बोट लगोलग सोडली जायची. माणसं
नसतील तर संपूण बोटीचा चाज ावा लागणार होता. बोट भरायची वाट बघत दोघंही
ताजमहालसमोर या क
ावर बसले. ताजमहाल हॉटेलम ये घेऊन जाऊन ितला चहा
पाज याइतके पैसे संजयकडेही न हते.
मोठं िविच गाव मुंबई. एक इं चही जागा वाया न घालवता वाढलेलं गाव.
दवसभरात या येक णी इथ या र यावर माणसं असतातच. आलद ह ळी कती
शांत असतं! याच िवचारात मृदल
ु ा बसली होती.
एकदम कु ठू नशी माणसं आली. बोट भरली. हे दोघंही उडी मा न बोटीकडे जायला
िनघाले. याच णी संजयला तोल गे यासारखं झालं. मृदल
ु ानं अभािवतपणे याला
आधार दला. अचानक ित या ल ात आलं, संजयचा एक हात दुस या हातापे ा लहान
आहे.
आतापयत ही गो ल ात यावी, असं काही घडलं न हतं. शट या बाहीमुळे या या
हाताचं थोटेपण ित या ल ात आलं न हतं.
दसायला देखणा आिण सुिशि त, बुि वान असला तरी संजय या मनात या
यूनामुळे यूनगंड िनमाण होत होता. आपलं यून मृदल
ु ा या ल ात आ याचं जाणवताच
संजय आणखी संकोचून गेला.
पण मृदल
ु ानंही यािवषयी काही चौकशी के ली नाही. काही िवशेष घडलेलं नाही,

असं दाखवून ती नेहमीसारखी वागू लागली.
री-सेल इं िजनाची ती बोट कळकट धूर ओकत चालली होती. मुंबईचा समु ही
गिल छ होता. या बोटीत एिलफं टा बघायला येणा यांपे ा गावातली गद टाळ यासाठी
येणारे च जा त असावेत. काही कोवळे ेिमक कॉलेज चुकवून आले होते, तर कतीतरी
संसारी माणसं सहकु टुंब-सहप रवार आली होती. या गद त मुंबई बघायला हणून
आले यांपैक कदािचत मृदल
ु ा एकटीच असावी!
बोटीतील एक सीट नीट बसली न हती. ती नीट कर यासाठी ितथे हवी तेवढी आयुधं
असली तरी बोट-चालकाला ती नीट करायला जमत न हतं. सगळे बघत उभे असताना
संजय पुढे झाला आिण यानं अ यंत अडचणी या जागी असले या ठकाणी बोटं घालून
ू - ाय हरनं ती सीट नीट बसवली. ते बघून बोट-चालकही समाधानानं हणाला, “तु ही
होता हणून लवकर काम झालं बघा! मालक कमी पैशांत आ हीच सगळी कामं करावं
हणतात. ही अवघड कामं कमी वेळात करायला जमतही नाही. तुम यासारखे उ म
मेकॅिनक आज बोटीत अस यामुळे सग यांचाच वेळ वाचला बघा!”
संजय काही बोलला नाही. अ या तासात बोट एिलफं टाला पोहोचली. उतरताना
मा संजय अिधक सावध अस यामुळे कु ठं ही न धडपडता तो बोटी बाहेर आला. इतर
वासीही िवखुरले गेले.
लेणी सोडली, तर या बेटावर आणखी काहीही नाही. या ले यांपयतही काही अंतर
चालत जावं लागतं. ितथे चालत जाताना मृदल
ु ा हणाली, “बोटवाला तु हाला मेकॅिनक
हणाला ते हा मला फार हसू आलं होतं.”
“पण डॉ टरही एका दृ ीनं मेकॅिनकच असतो.”
“तेही खरं च हणा!”
“आम या हॉि पटलम ये काही आयुधं चालेनाशी झाली, तर मलाच बोलावलं जातं.
आिण मलाही फार आवडतं ते काम!”
“मग तु ही इं िजिनअर का झाला नाही?”
“नाही झालो!…” हणता- हणता संजय िवचारात गढू न गेला. ए हाना ते
ले यांपयत जाऊन पोहोचले होते. उं च भंतीवर कोरलेलं ि मूत िश प, याचा इितहास
चुक या प तीनं सांगणारे गाइ स… मृदल
ु ा पुढे काही बोलली नाही. ितला वाटलं, हवं
तर यानं सांगावं. कदािचत याला हा आपला चौकसपणा आवडलाही नसेल!
गाइड तर िविवध भाषांमधून मािहती सांगतच होते, याचबरोबर फोटो िवकत
यायचीही िशफारस करत होते. हे के वळ ऐितहािसक थळ न राहाता िपकिनक पॉट
झाला अस यामुळे ितथे इतरही कतीतरी दुकानांनी डोक वर काढली होती. एका
टपरीसमोर या बाकावर बस यावर संजय सांगू लागला,
“लहान असताना मीही इतर मुलांसारखा नॉमलच होतो. चार-पाच वषाचा
असताना सूरपारं या खेळत होतो. मला आठवत नाही, पण ते हा मी झाडाव न पडलो.
माझे वडील गावातले वै होते. काय उपचार के ले गेले, हे ठाऊक नाही. हात थोडा
वाकडाच बसला. नंतर आईनं मला मैसूर या हॉि पटलम ये नेलं. ितथले डॉ टर हणाले,

‘फार उिशरा आलात. आॅपरे शन क न बसवावं लागेल,’ या आॅपरे शन या वेळी तर हात
आणखी थोडा वाकडा झाला!”
“पण यामुळे तु हाला काही अडचण येताना दसत नाही!”
“खरं य, माझं काहीही अडत नाही या हातामुळे! पण इतरांपे ा वेगळं दसतं ना! या
हातानं फार वेळ काम के लं, तर हात दुखतो. या हातानं ओझं उचलता येत नाही.” नाही
हटलं तरी आवाजात वेदना होती. वत:ला सावरत तो पुढे हणाला, “पण मी का डॉ टर
झालो ठाऊक आहे? माझा हात असा झाला, ते हा मा यापे ा माझी आई फार रडली.
ितनंच मला सांिगतलं, हातात यून आहे हणून तू िश णावर प रणाम होऊ देऊ नकोस!
हवं तेवढं शीक तू! फार ॅि टकल आहे माझी आई! आज आयु यात मी काही कमावलं
असेल, तर याला माझी आईच कारणीभूत आहे!”
याची आई र मा गावात देवाणघेवाणीचा वहार करायची. ितला या वहारात
िमळणा या पैशांची आशा असावी. पैसा कमाव यापे ा पैसा राख यात ितला फार आनंद
िमळतो. आजही, ितला काहीही समजुतीनं सांिगतलं तरी ती ऐकत नाही. यालाही वाटतं,
याला यात आनंद िमळतो, ते यानं करावं.
शाळे त काही कारणानं हात पसरताना हातातलं हे वैगु य नजरे त भरायचं. याचे
वगिम याची ‘थो ा’, ‘थो ा’ हणून चे ा करायचे. सु वातीला वाईट वाटायचं, राग
यायचा. यांना मारायला धावायचं आिण ते न जमून रडत माघारी फरायचं हेही हायचं.
अशा वेळी र मा याचे डोळे पदरानं पुसायची आिण हणायची, “देवानं तुझा हात थोटा
के लाय. या हातामुळेच तू जग जंकशील!” कती
प यायचा ितचं ते बोलणं ऐकू न!
“तु ही मा या ाचं उ र नाही दलंत!” मृदल
ु ानं याला भूतकाळातून भानावर
आणलं.
“लहानपणीच दोन-दोन आॅपरे श स झाली माझी. यामुळे मलाही डॉ टर हायची
इ छा झाली. गावात मा या लहानपणी ब याच बायका बाळं तपणात म न जाय या.
हणून वाटलं ीरोग त
हावं. मा या दोन आ याही बाळं तपणात गे या. हे सगळं मला
ऐकू न ठाऊक होतं, हणून डॉ टर झालो.”
दोघं शहाळी िपऊन समु ा या काठी आले ते हा बराच उशीर झाला होता.
बोटीसाठी बरीच गद झाली होती.
गेले चार दवस मृदल
ु ा लेडीज हॉ टेलवर होती. संजय िन मा दवस काम क न
बाक या वेळात ितला गाव दाखवायचा. श य िततक मुंबई दाखवायचा याचा य
चालला होता.
ती गावी परतायचा दवस आला. आज ितला मुंबई स ल टेशनला घेऊन जायचं
होतं. ितचा ुप यायचा होता. इथून नागपूर आिण ितथून को हापूर माग बंगळू रची रे वे
पकडायचं ठरलं होतं.
मृदल
ु ा सकाळीच सामान बांधून संजयची वाट बघत बसली होती. तसं ितचं काही
फारसं सामानही न हतं हणा! गेले चार दवस ितला संजयची वाट बघायची सवयच

लागली होती. ित या नकळत ितला याची आवड लागली होती.
ितला अ◌ॅडिमट के लं ते हा, सलाइन लावलं ते हा, तो संपूण रा भर ितथेच होता
ना! उलटी झाली ते हा ओ या कप ानं यानं ितचं त डही पुसलं होतं. ते हा ितला
संकोच वाटला होता. यातच या यािवषयी कधी अ
आकषण वाटू लागलं, हे ितचं
ितलाच कळलं नाही. आज इथून िनघून जायचं! मग, तो कु ठं आिण आपण कु ठं !
संजयला या दवशी हॉि पटलम ये काम करणं अश य झालं. एकाच िवचारात
याचं मन गढलं होतं. नेमकं के हापासून आपण या मृदल
ु ेकडं आक षत झालो आहे? खरं
तर अनेक वषापासून ओळख अस यासारखी याची भावना होती. या अंधा या रा ी
पावसात ितचा हात पिह यांदा हातात घेतला ते हापासून िह यािवषयी ओढ अशीच
आहे!
आज ती िनघून जाणार आहे! पु हा कधी िह याशी भेट?
आपला थोटा हात बघून अगदी अनोळखी माणसंही ‘असं कसं झालं?’ कं वा ‘हा
ज मत:चा असा आहे का’ यासारखे
िवनासंकोच िवचारतात. तो िवषय िनघाला क ,
या या मनात यूनगंड िनमाण होतो. काहीतरी आपलीच चूक आहे असं वाटायला लागतं.
पण या मुलीनं यािवषयी अवा रही काढलं नाही. ितनं ते अितशय सहजपणे घेतलं. उ म
घराणं, स य माणसं. कु ठ याही बाबतीत अती आशा नाही क मोठे पणा नाही.
सग यां या चेह यावर एक कारचं समाधान आहे. अशा मुलीशी याचं ल होईल, तो
खरोखरच निशबवान! कारण अितशय मह वाकां ी बायको असेल, तर आप यासार या
सा या माणसाचं कठीणच आहे! िशवाय ही आप या जातीतली न हे; पोटजातीतली आहे.
हणजे जुळवून घेणं सोपं नाही का जाणार?
आपण का मृदल
ु ेला ल ासाठी मागणी घालू नये?
या िवचारानं मनाला उ लास वाटला तरी पाठोपाठ वाटलं, नको. ती कु ठं आिण मी
कु ठं ? मै ी आिण ल यात भरपूर अंतर आहे ना! ितनं आप याशी का ल करावं?
याला अले सची आठवण झाली. एकदा तो सांगत होता, “हे बघ, तू असाच मागे
सरलास तर कु ठलीही मुलगी आपण होऊन, मी तु यावर ेम करते, मा याशी ल कर,
असं हणणार नाही! आपलं धैय एकवटू न िवचारलं पािहजे. ती हो हणेल कं वा नाही
हणेल.”
“पण ती होकार देईल कशाव न?”
“िजचा होकार आहे, ती, िवचार क न सांगते कं वा विडलांना िवचा न सांगते,
हणेल. िजला नकार ायचा आहे ती इतके दवस वाटच बघणार नाही! या आधीच
राखी बांधून मेरे भै या हणून मोकळी होते! आिण हो कदािचत थोबाडीतही बसेल!
याचीही तयारी ठे वली पािहजे! तू ‘मोगले आझम’मधलं ‘ यार कया तो डरना या’ गाणं
ऐकलं नाहीस काय? िनभय माणसांनीच ेम करायला पािहजे! नाहीतर आई-बाबांनी
ठरवले या मुलीला पाच िमिनटं बघून ल ाचा िनणय यायचा!”
अले सनं हे वेग या कु ठ यातरी संदभात सांिगतलं होतं. या मृदल
ु े या संदभात
अजून या यापाशी िवषय काढला न हता. आता या यापाशी हा िवषय काढला, तर तो

काहीतरी गृहीत ध न बोलायला लागेल.
तर मग मृदल
ु ापयत आपली भावना कशी पोहोचवायची? काहीतरी क न
सांिगतलीच पािहजे. आता सांिगतलं नाहीतर आयु यात कधीही पु हा सांगता येणार
नाही.
याला आठवलं, पिह या भेटी या वेळी ितचा रबरबॅ ड याला सापडला होता आिण
तो यानं आजवर जपून ठे वला होता. आता याचं िनिम क न एखादं प का िल नये?
हा िवचार पटला तरी प ाची सु वात कशी करायची, ितचा उ लेख कसा करायचा
याचा ग धळ उडा यावर पंचिवशीचा संजय पंधरा या मुलासारखा बाव न गेला. अखेर
सगळं धैय एकवटू न यानं िलिहलं,
ि य मृदल
ु ा,
माझं प बघून तु हाला आ य वाटेल! समोर सांगणं न जम यामुळे प ा ारे सांगत
आहे. मला तु ही आवडलात. मी कसा आहे, हे तु हाला ठाऊक आहे. उगाच जा तीचं खोटं
िलहायची इ छा नाही. ते श यही नाही.
मी एका गरीब घरातून आलो आहे. गावाकडं थोडी जमीन आहे. आई पाहते. थोर या
बिहणीचं ल झालं आहे. आणखी काही संप ी नाही.
कु ठ याही अथानं मी तु हाला साजेसा नाही, हे मलाही ठाऊक आहे. तरीही मनात
वाटलं, ते ा प ातून मांडलं आहे. माझं िश ण हीच माझी संप ी आहे. या ित र
ल मीची कु ठलीही कृ पा मा यावर नाही. मी हाडव कग आहे, अशी मी माझी ओळख सांगू
शकतो.
तु हाला हे यो य वाटलं, तर मा या प यावर कळवा. जर हे पटलं नाहीतर ा
प ाचे तुकडे क न कच या या ड यात टाकू न ा आिण सगळं िवस न जा.
संजय
यानं चार-पाच वेळा प वाचून पािहलं. एका पा कटात रबरबॅ डबरोबर ते ठे वलं,
बंद के लं, आिण लेडीज हॉ टेलकडे जायला िनघाला.
स ल टेशनवर ितचा सगळा ुप ितची वाट बघत उभा होता. रे वे सुटाय या वेळी
संजयनं काप या हातानं ते पाक ट ित या हातात ठे वलं. दबले या आवाजात हणाला,
“अितशय मह वाचं आहे! न िवसरता बघा!”
“काय आहे?…” ती िवचारत असतानाच रे वे िनघाली. लॅटफॉमवर उभा असलेला
संजय बाय-बाय हणत उभा रािहला.
ितचा िनरोप घेऊन परत यावर संजय या मनात सव थम धडधड सु झाली.
आपण के लं ते यो य क चुक चं; हे याला कळे ना. वभावत: गंभीर आिण अबोल
असले या संजयला आपली भावना ित यासमोर उभं रा न
करायला जमलं न हतं.
तो रा ी खोलीवर परतला ते हा याचा जेवणाचा डबा थंडगार होऊन याची वाट बघत
होता.

जेवाय या िवचारानं याला पु हा घराची आठवण झाली. याला मुंबईला येऊन दीड
वष होऊन गेलं असलं, तरी याला अजून मराठी भाषा येत न हती. खा या या बाबतीत
याची काहीही खोडी नसली, तरी याला इथलं मराठी जेवण अिजबात आवडलं न हतं.
तसा तो वत: या घरापे ा इतरां या घरी कं वा वत: या हातानं वयंपाक क न
रािहला होता. आमटी-भात असला क , याचं भागत होतं. इथे आ यापासून अनेकदा
याला जेवणच नकोसं वाटायचं. डबा उघडला क , तीच वारीची भाकरी, तीच
शेव याची आमटी, तीच चवळई या दा याची उसळ बघून याचा जीव उडू न जायचा.
आता मृदल
ु ा काय करत असेल? ए हाना ितनं प वाचलं असेल. आिण? वाचून
ितर कारानं फाडू न टाकलं असेल? ितला आप यापे ा चांगला नवरा न च िमळे ल. प,
गुण, िश ण, सं कार सग याच बाबतीत उजवी आहे ती! आिण आपण? प आहे, पण हा
थोटा हात! घरी थोडी शेती आहे, आईचं छोटंसं दुकान आहे. असं असताना आप या
गावातलंही कु णी आप याला मुलगी ायला पुढे येणार नाही. मग मृदल
ु ा?
तरीही मनात कु ठं तरी अ फु ट आशा होती. भीम णा साधा, सरळ बोलघेवडा
माणूस. फार चलाख नाही. मृदल
ु ा िश णात शहाणी असली, तरी आप या थोर या
बिहणीसारखी, ल मीसारखी वहारात शहाणी नाही. कदािचत….
संजयचं जेवणात ल लागलं नाही. तो तसाच उठला. झोपेचा प ा न हता. याची
नाइट- ुटी अस यामुळे वेळ आली, तर आप याला हाक मारायचा इं दम
ु तीला िनरोप
देऊन तो अंथ णावर पडला. उघ ा िखडक तून बाहेर या िनिबड जनार याकडे यानं
नजर टाकली.
याचं मन या या न कळत बालपणाकडे वळत होतं. टी.नरसीपूरम ये
एसएसएलसीपयत िश ण झा यावर याला पु तकां ित र दुसरं जगच न हतं. ब याच
वषापूव ची ही घटना. ते हा अ पा हयात होते. थोर या ल मीचं ल झालं न हतं. घरची
प रि थती हलाखीची होती. ते हा आईनं दुकानही ठे वलं न हतं. ती वत: उभी रा न शेती
करत होती. शेती- वहारा या बाबतीत ित याइतक बुि वान ी या प रसरात
न हती. ित या मानानं अ पा थोडे िभ ेच हटलं पािहजे! यांना सतत ‘लोक काय
हणतील?” अशी भीती असायची. आईचं मा वेगळं च होतं. अ पा हणायचे,
“सुपारीपोटी गेलेला मान ह ी देऊनही येणार नाही!” तर आई हणायची, “लोक एकदा
धाव हणतील, एकदा थांब हणतील. आपली बु ी आपण आप या ता यात ठे वली
पािहजे! बाळा, तू लोकांचं बोलणं ऐकू नकोस. िवचारांती तुला वत:ला जे यो य वाटेल, ते
तू िवचार क न ठरव आिण तसं कर!”
आई-अ पांचे वभाव कती वेगवेगळे होते! तसं आईचं बोलणं कमी; पण घरात
ितचाच श द शेवटचा असायचा. एक मा खरं . कधी मन खच यासारखं झालं, तर
आई या बोल यामुळे मनाला पु हा उभारी यायची.
रा ीचे बारा वाजले. आ य हणजे एकही इमज सी आली न हती. मुंबाईसार या
गावात, सरकारी हॉि पटलम ये गायनॅकॉलॉजी िवभागात एवढा वेळ एकही के स नाही,
हणजे आ य नाहीतर काय! कदािचत आज इं दम
ु ती दुस या डॉ टरांना सांगत असली
पािहजे. थोडी झोप काढली तर उ ा काम करायला बरं होईल, असं वाटलं तरी याला

झोप आलीच नाही.
एसएसएलसीम ये चांगले मा स िमळा यावर पीयूसी िशकायची वेळ आली ते हा
ल मीअ ाचं ल झालं होतं. ते हाच अ पाही मरण पावले. अ ा मैसूरला सासर या घरी
राहायला गेली. ितचं एक कु टुंब होतं. चार-सहा भावंडं एक राहात असलेलं, मोठं एक
कु टुंब होतं ते. मे ह यांनाही मैसूरम ये नोकरी होती. कु णीही ते घर सोडू न जायला तयार
न हतं. कारण सग यांनाच भीती होती, इथे शेवटी राहील यालाच सगळी संप ी
िमळे ल. हे घर हीच तेवढी संप ी होती. यामुळे सग यांचाच यावर डोळा होता.
अलीकडे आले या ‘हम आपके है कौन’ कं वा ‘हम साथ-साथ है’ यांसार या िसनेमांम ये
एक कु टुंबाचं माहा य दाखवलं जातं. पण या कु टुंबांम ये असले या अंतकलहापे ा
वेगळं -वेगळं रा न सलो यानं राहाणं हजार पटीनं चांगलं!
आई या दडपणामुळे मीही या कु टुंबात एक होऊन रािहलो ना! यावेळची
प रि थतीही तशीच होती हणा! मला इथे राहायचं नाही, असं सांगायचं धैयही न हतं
आिण तेवढी श ही न हती. हॉि पटलम ये ठे व याइतक ताकद आईची तरी कु ठं होती?
एक कु टुंबात रािहला, तर मुला या डो यावर पाणी आिण पोटाला घासभर अ िमळतं,
अशी जुनी हण!
ते दवस आठवले तरी आजही अंगाचा ितळापापड होतो. एकमेकांिवषयी असूया,
राग, म सर, हेवादावा, संताप! तरीही वरवर सगळं उ म चाल याचं नाटक!
पाहाणा याला वाटावं, कती सुखी कु टुंब!! हा सगळा कार पु षांपे ा बायकांम ये
जा त. एक नं साडी घेतली क दुसरी या नव यानं कज काढू न का होईना साडी घेतलीच
पािहजे! दािग यांचंही तसंच. आपली ल मी ाही या घरी जाऊन तशीच झाली आहे क
काय कोण जाणे! अशा घरात दोन वष काढायची हणजे काय ते माझं मलाच ठाऊक!
तशी आई दर वषाला दोन पोती तांदळ
ू पाठवायची. तरीही ल मी ा या जावा
कती िहणवाय या! हणाय या, “फ तांदळ
ू दले हणून काय झालं? तेल-साबणिशके काई कोण देणार?” आप याच कानांवर कतीतरी वेळा पडलंय हे बोलणं! िशवाय
घरातली मुलं ‘थो ा-थो ा’ हणून िचडवायची ते वेगळं च! कधीकधी वाटायचं, अनाथ
आ मात िनघून जावं, भीक मागून खा लं तरी हरकत नाही! पण या घरात लाचारीनं
राहाणं नको!
अशी दोन वष गेली. मेिडकल कॉलेजला अ◌ॅडिमशन िमळाली. अशा प रि थतीतही
मा स चांगले िमळाले. यामुळे कु ठ याही सरकारी कॉलेजम ये अ◌ॅडिमशन िमळणं श य
होतं. ते हा मा आपण मु ाम बंगळू र या कॉलेजम ये वेश घेतला… ते हा आईशीही
खोटं बोललो. मैसूर या कॉलेजात अ◌ॅडिमशन नाही िमळाली, असं सांिगतलं. आईशी ते
पिह यांदाच खोटं बोललो मी.
याचा अथ आई खोटं बोलत नाही, असंही नाही. आई कतीतरी वेळा सोयीचं खोटं
बोलत अस याचा मी वत:ही अनुभव घेतला होता ना! पण मा या संदभात ते श य
नाही. आताही जर मृदल
ु ानं होकार दला, तर ती कधीही नकार देणार नाही! मुला या
उ कषात आनंद मानणारी महामाता आहे ती! आई या आठवणीनं संजय या डो यात
पाणी तरळलं.

संजयनं कू स पालटली.
बंगळू रमधले सगळे दवस मा सुंदर होते, असंच हणावं लागेल. ितथे यानं एक
छोटीशी खोली भा ानं घेतली होती. ती संतोष या घरात. याची आई फार चांगली
बाई. या तर हणाय या, “बाळ, एकटा घरी का िशजवत बसतोस? इथंच मी मूठभर
तांदळ
ू जा त टाकते. तू इथंच ये जेवायला.” पण यानं ते ऐकलं नाही. अ पा सांगायचे ना,
“बाळ, कशाचाही अितरे क झाला क िवष होतं!” तसा कधीकधी सणासुदीला यां या घरी
जेवतही होतो हणा! मी यांना लावून घेतलं, असं हण यापे ा यांनीच मला जा त
लावून घेतलं, असं हणावं लागेल. आपण होऊन जवळीक साधून कु णाशी ग पा मारणं,
आप या घरातलं यांना सांगणं आप याला कधीच श य नाही. कधी तशी श यता िनमाण
होऊ लागली क , मनातली कु ठलीशी अदृ य श म ये येऊन याला अटकाव करते.
प रणामी आजपयत िजवाला जीव देणारा कु णी ेही िनमाणच झालेला नाही. िशवाय
आई कं वा ल म ाशी ेह असा िनमाणच झाला नाही. कासवासारखा, संगी सवाग
संकोचून घेण,ं हा आपला वभावच बनून गेला आहे.
यामुळेच याला भीम णा आिण मृदल
ु ेला बघून, भेटून फार आ य वाटलं. मृदल
ु ा
तर मु ध कळीच होती. अगदी सहजपणे िनसगात उमलणारं फू ल असावं तशी ती याला
वाटली होती. ितचं येक बोलणं कती मनापासून होतं! यां या घरातलं आदराित य
अगदी मना या तळातून आ याचा याला अनुभव आला होता. यातही या मैसूर या
ल मी ा या एक कु टुंबात या वातावरणातून आ यामुळे तर ते फारच जाणवलं होतं.
यांची जगाकडे बघायची दृ ीच वेगळी अस याचं याला जाणवलं होतं. मृदल
ु ाकडे
आक षत हायला हेच मह वाचं कारण नसेल? पर पर िवरोधी ुव एकमेकाला आक षत
करतात, असं हणतात ना! कदािचत खरं असावं ते! आप याला तरी यां या धनाचा कु ठं
मोह पडला? यांचा जमीनजुमला कतीही असला, तरी आपला आप या साम यावर
िव ास आहे ना! पण मृदल
ु ाची मा मनाला अपे ा आहे. जर ितनं नकार दला, तर तो
सहन करायची आप यात श आहे? या िवचारानंही याला भीती वाटली.
का हे उ कट आकषण! आपण काही िवशीचे त ण नाही. ती काही आप या
बरोबरची सहपाठीही नाही. आजवर कधी ितनं आपलं ेम आप यापुढे
के लेलं नाही.
यामुळे कदािचत आप याला ‘नाही’ही हणू शके ल!
आप याला तो काही सव वी अप रिचत श द नाही! आप या जीवनात तो अनेकदा
सामोरा आला आहे!
मेिडकल कॉलेजम ये िशकत असताना वगात असले या वसुधाची आठवण झाली.
संतोषची ती लांबची नातेवाईक. पाच वष एक िशक यामुळे थोडा ेह वाढला होता.
अधूनमधून संतोष ित याव न छेडायचा ते हा संजय ग प बसायचा.
“मनातली गो कधीही त डावाटे बाहेर येता कामा नये! तसं घडलं तर तुझं मन
समोर याला समजलं जाईल. तुझा अगदी जवळचा िम ही तु या मनाची दुबलता जाणून
घेईल आिण वेळ येईल ते हा ितचा वापर क न घेईल. यामुळे मनानं सतत मौन पाळलं
पािहजे.”

हे काही कु ठ या पु तकातलं वा य न हतं. आईनं सांिगतलं होतं ते! याचवेळी अ पा
सांगायचे ते अगदी िव
होतं, “बाळा! मनात असेल, ते प सांगून मोकळं झालं पािहजे.
दोन माणसांम ये ना याचा पूल बांधला जायचा असेल, तर बोल याचा पूल नको का?
जगात पैशां या कमतीत काहीतरी िवकत घेता येईल. पण अंत:करणापासूनचं शु
ेम
िमळणं कठीण आहे. जगात ते िचतच िमळतं. यासाठी िवशेष य करायला हवेत.
मनातली गो मनातच न ठे वता प पणे सांगायला पािहजे…”
संजयला कधी आईचं पटायचं तर कधी अ पांचं.
मन पा यासारखं कु ठं कुठं वाहत होतं. कधीही वर न आलेले िवचार आज एके क क न
मना या तळातून वर येत होते. नाहीतर कधीही न आठवणारी वसुधा आज का आठवावी?
या दवशी वसुधा संतोषशी बोलत होती, ते मा या कानावर आलं होतं. मी ऐकतोय
हे ितला ठाऊक होतं क न हतं? मी ऐकावं हणूनच तर ितनं ते सांिगतलं नसेल ना?
“हे पाहा संतोष! तू उगाच माझी चे ा क नकोस. संजय आपला वगिम आहे!
शार आहे. मा य! मला या यािवषयी आदर आहे. याहीपे ा मा या मनात
या यािवषयी दया आहे, कळवळा आहे. तरीही या थो ाशी मा यासार या, सगळं
वि थत असले या मुलीचं असलं नातं जोडताना तुला काहीच कसं वाटलं नाही? मी
कशी याला प करे न? दया आिण ेम यात फरक आहे!”
पानं अितसामा यच असले या वसुधाचं हे बोलणं ऐक यावर मनाला बसलेला
ध ा काही साधारण न हता! आई या सू ाऐवजी अ पांचं सू या वेळी अनुसरलं असतं,
तर ते हा आपण चे च
े ा िवषय बनलो असतो.
एमबीबीएस संपवून इं टनिशप करत असताना मान वर क न मुल कडे पाहायच
धयच झाल नाहा. वसधाकडन झाल या आघातामळ मन बधार झाल हात. मृदल
ु े या
सहवासात मा अ ी या बाजूला धरले या मेणा माणे मन िवतळलं होतं. पिह या भेटीत
ितचा हात हातात धर यापासून आजपयत मनात ित यािवषयी िविच आकषण होतं. हे
के वळ ी-पु षांम ये असणारं दैिहक आकषण न हतं. यात एक कारची ेमभावना
होती.
पण मृदल
ु ाला ते कसं जाणवतंय, कोण जाणे!
हाउसमनिशप संप यावर पुढे काय हा
होता. या वेळेपयत इतर जीवनाचा
िवचार करायचा च आला न हता. तसं घरातही कु णी सांगणारं न हतं. िशवाय
यालाही कु णाशी मोकळे पणानं चचा करायची सवय न हती. उलट, कु णी तसं बोलणारं
भेटलं, तर ‘सैलपणे मनातलं उघड करणारी माणसं’ असं वाटू न याला यां यािवषयी
ितर कारच वाटायचा. र मांनी – या या आईनं, या या पुढ या जीवनासंबंधी
िवचारात ल घातलं नाही. यांनी कधीच मुला या वातं याला बाधा आणली नाही.
यांनी एकदाच याला सांगून टाकलं होतं, “बेटा, तू सग यांपे ा जा त िशकला आहेस.
तुला िजतकं समजतंय तेवढं मला कु ठू न समजायला? तुला जे यो य वाटेल तसं कर. पण
वाईट नादानं आयु याची माती क न घेऊ नकोस!” यामुळे या या मनातला
आईिवषयीचा आदर अनेक पटीनं वाढला होता.

यानं संतोष या घरी पािहलं होतं ना! याची आई मुला या येक िनणयात कती
ढवळाढवळ करायची! या या खा यािप यापासून कप ाल यापयत आिण
िश णात या येक कोसपयत ती ल घालत असे.
माणसाला ेम हवं, पण याचं बंधन होऊन ास क डता कामा नये. संतोष या
आईचं ेम के वळ ेम रािहलं न हतं. ते बंधन झालं होतं. याचे वडील याला स ला
ायचे. पण या या आईचा स ला ही एक कारे आ ाच असे! “तू बंगळू रम ये रािहलं
पािहजेस; अमुकच िवषयात पीजी के लं पािहजेस; वगैरे….”
आप यावर तसं कु ठलंच बंधन न हतं. जगा या कु ठ याही कोप यात सुखानं राहाणं
श य होतं. आईची आप याकडू न कसलीच अपे ा नाही, ती वत:पुरती वतं आहे,
आिण मुलाचं वातं य मा य करते. आ थक अडचण कदािचत असेलही. पण वातं यापे ा
काही पैसा े नाही!
अशा वेळी अले सची भेट झाली. कॉलेजम ये असताना तो संजयपे ा एक वष पुढे
होता. ते हा एकमेकांची त डओळख होती एवढंच. संजय गायनॅकॉलॉजीम ये ुटी
करताना अले स आला होता. यानंच िवचारलं होतं, “काय संजय! एमबीबीएस
झा यावर काय करणार आहेस?”
“मी अजून िवचार के ला नाही. पीजी करावं हणतोय.”
“कशात?”
“गायनॅकॉलॉजीम ये.”
“पण ते िततकं सं सोपं नाही! तेही सरकारी कॉलेजम ये.”
“नाही िमळालं तर अ◌ॅनॉटॉमी कं वा फिजआॅलॉजी िमळे ल… हणूनच मी काही
फारसा िवचार के ला नाही अजून!”
“माझं एक ऐकशील?”
“काय?”
“पीजी कर याआधी एखा ा सरकारी हॉि पटलम ये एक-दोन वष ुटी-डॉ टर
हणून नोकरी कर. हवा तेवढा अनुभव जमा होईल. यानंतर तुला बाहेर या जगाचा
अंदाज येईल. नंतर तुला काय करायचं याचा िनणय घेणं सोपं जाईल. हवं तर पुढे िशक.
तसंच सरकारी हॉि पटलम ये नोकरी करता येईल. मी तर हाच िवचार क न मुंबई या
के ईएम हॉि पटलम ये नोकरी धरली आहे. तुलाही हवी असेल तर सांग. काही कठीण
नाही. पण ितथे कायमची नोकरी िमळणं कठीण आहे. तेही क ड माणसांना…” यानं
याचवेळी आपला प ाही देऊन ठे वला होता.
संजयनं नेहमी माणं तो प ा ठे वून दला. अले सचा िवचार यानं वभावा माणे
एकदम डो यावरही घेतला नाही आिण एकदम नाकारलाही नाही. यानं पीजी या
पिह या वषाची परी ा दली. तसा तो शार िव ाथ असला, तरी याचा पेपर हणावा
तसा चांगला गेला नाही. यामुळे अले स हणाला, तशी अ◌ॅनॉटॉमीसाठी सीट िमळाली.
या यापे ा कमी शार असले या चं शेखरला गायनॅकॉलॉजीची सीट िमळाली, याचं
मा संजयला आ य वाटलं. खेदही वाटला. आणखीही या या कानावर आलं, काही

मुलांनी आप याला ह ा या िवषयात सीट िमळ यासाठी पैसाही खच के ला होता! असं
बोल यात असूयेचा काही भाग असेलही; कदािचत या दवशी चं शेखरनं संजयपे ा
चांगला पेपरही दला असेल कं वा आणखीही काही के लं असेल. काही का असेना, संजयला
हवी ती सीट िमळाली नाही, एवढं मा खरं !
हा संजय या जीवनातला दुसरा मोठा आघात. यानंतर इथे राहाणं नकोसं होऊन तो
अले स या हण या माणे मुंबईला गेला होता!
काय चाललंय आज हे! अिजबात झोप येत नाही आहे! मन माग या घटना
आठव यात रमून गेलंय क , मृदल
ु ा आप याला नकार देईल, या भयानं आपलं मन दुस या
गो ीकडे खेचलं जातंय? सारासार िवचार के ला, तर यात घाबरायचं कारणच नाही.
मृदल
ु ा सुरेख आहे. ितला मी ल ाला माझी अपे ा अस याचं कळवलं आहे. पण ल
हो यासाठी ितची संमतीही िततक च मह वाची आहे ना! प ास ट े माझी पसंती असेल,
तर प ास ट े ितची पसंतीही आव यक आहे ना! आणखी कु णावर तरी ेम असू शकतं
कं वा कदािचत ितला मी पसंतही नसेन. असं असेल तर िवषयच संपला! िवचार कसला
करायचा?
तरीही मनाची अ व थता कमी होत न हती.
तो पिह यांदा मुंबईला आला, ते हा ही अप रिचत भाषा ऐकू न भय वाटलं होतं.
इथून लगोलग िनघून जावंसं वाटत होतं. पण अले सनं रोखलं. यानं संजयला आप या
खोलीत नेल.ं ितथे कु णा-कु णाशी ओळखी क न द या. पुढे आठव ाभरात ता पुरती
नोकरी िमळवूनही दली. ते काही िततकं सं कठीणही न हतं हणा! कारण इथले डॉ टर
संधी िमळाली क , लगेच परदेशी िनघून जातात. यामुळे या ता पुर या नोकरीसाठी
वेग या ांतात या डॉ टरांचीच गरज भासते.
अले सनं आणखीही एक गो समजावून सांिगतली, “हे बघ, इथे तीन गायिनक
िवभाग आहेत. डॉ टर जोग, डॉ टर पारे ख आिण डॉ टर भोसले. यांपैक डॉ टर भोसले
हे थािनक आहेत. ते राजकार यांशी संबंिधत आहेत. यांची मं यां या घरी चांगलीच येजा असते. डॉ टर पारे ख चांगले आहेत. पण यांचं वत:चं न सगहोम आहे. यामुळे यांना
यां या ॅि टसची काळजी जा त असते. मा या मते तू डॉ. जोगां या िवभागात सामील
होणं चांगलं. ते मूळचे कनाटकातलेच. तुमची भाषा बोलतात. िशवाय डॉ टर हणूनही
उ म आहेत! तू मा य कर कं वा क नकोस! िनदान आप या देशात तरी आपला देश,
आपली भाषा, आपली जात या सग या गो ी अितशय मह वा या ठरतात. मा या दृ ीनं
ितघेही सारखेच. तरीही मी डॉ. जोगां या िवभागात असणं पसंत करतो.”
यानंतर संजय जोगां या िवभागात दाखल झाला होता.
डॉ. जोग क ड भािषक आहेत, हे ठाऊक असलं तरी तो कधी यां याशी आपण
होऊन बोलला न हता. वत: न बोलून नसता संबंध सांगणं या या वभावातच न हतं.
एका रो याकडू न डॉ. जोगांना तो क ड अस याचं समजलं होतं. नंतर मा तो यां या
चांगलाच ल ात रािहला होता. ते या याकडे िवशेष ल ही देऊ लागले. मुंबईम ये
कतीतरी गरीब क ड माणसं राहतात. यातही गुलबगा, िबदर, रायचूरकडू न घर

बांधाय या कामावर कामगार हणून येणारी माणसं. एका पाठोपाठ दुसरं घर बांधायला
हणून एकदा आलेली माणसं सतत कामात गाडली जातात. राहायला फू टपाथच. ही
माणसं आजारी पडली क , सरकारी हॉि पटल हाच एक यांचा आधार असतो. अशा एका
पेशंटशी इतर मािहती घे यासाठी संजय क डम ये बोलत असताना डॉ. जोगांचं ितकडं
ल गेलं होतं. पण हणून यांनी फार जवळीक दाखवून याला घरी वगैरे बोलावलं,
असंही नाही.
मृदल
ु ा प वाच यावर काय करे ल? आपली थ ा करे ल? काय उ र देईल ती?
दोन वष होत आली आहेत. आता आपण इथंच राहायचं क बंगळू रला जाऊन पु हा
पीजीसाठी य करायचा?… या िवचारात असताना डोळा लागला.
नो हबर-िडसबरची सुखावह हवा. पावसाचा जोर ओसरला होता. उ हाचा तापही
न हता. सुखद वारं वाहत असलं तरी आकाश िनर होतं. अशा दवसांत ‘का तक
पौ णमे’ची मजा काही औरच! आलद ह ळीम ये अशा वेळी सगळे नातेवाईक एक
जमतात. त या या काठी वडा या झाडाजवळ चांदणी भोजन करायची प त. यासाठी
परगावा नही िम प रवाराला आिण नातेवाइकांना बोलावलं जातं. त हेत हेचा वयंपाक
बनवला जातो. सं याकाळी ितथे जायचं आिण रा ी जेवण क न माघारी यायचं.
दर वष माणे भीम णा या घरी चांदणी भोजनाची जोरदार तयारी चालली होती.
जेवणा या थाटात काही कमतरता रािहली, तर भीम णाला अिजबात चालत नाही. याचं
सु होतं, “आ ही काही महाराज नाही. आ ही काही दररोज प ा ं मागत नाही! पण
के लेला वयंपाक मा फ ट लास असला पािहजे!” िशवाय यानं बायकोलाही सूचना
देऊन ठे वलेली असते. मिहनाभर आधी नातेवाइकांना प ं गेलेली असतात. यामुळे
यां या घरात का तक पौ णमेला सणच मानलं जातं.
या खेपे या महारा - वासानंतर मृदल
ु ा िवचारम अस याचं घरात कु णा याही
ल ात आलं नाही. तेवढं सू मबु ी ितथे कु णी नाही हणा! पण आईला, रकु माबाईला,
मा मुलगी अबोल झाली आहे, असं जाणवलं होतं. मुंबईत ितला बरं नस याचंही ठाऊक
होतं हणा! कदािचत यामुळे ही ग प-ग प राहात असेल, असं ितला वाटलं होतं.
वासा न येताना ितनं भीम णा, कृ णा, सतीश या सग यांसाठी पु या न कु तापायजमा आणले होते. सतीश सरलाचा भाऊ. मृदल
ु ाचा मामेभाऊ. ितनं आई आिण
चंप ासाठी नऊवारी लुगडीही आणली होती. सरलासाठीही ितनं आप यासारखी साडी
आणली होती. या का तक पौ णमेसाठी बळी न सरला आिण सतीश आले होते.
संजयचं प वाच यापासून मृदल
ु ा िवचारात पडली होती. ितला आलेलं ते खरं तर
पिहलं-विहलं ेमप ! ल ासार या मह वा या िवषयावर ती एकटी िनणय घेणं श य
न हतं. याबाबतीत आईवडील जे काही हणतील ते मा य करणा यांपैक ती होती.
िशवाय घरात इतर नातेवाईक असताना ती कसा वत: या ल ाचा िवषय काढणार?
चंप ा मावशीची थोरली बहीण सरोजाबाई, यांची मुलगी शारदाही नरगुंद न आली
होती. चंप ा नेहमी या अस या तरी सरोजाबाई कधीतरीच याय या. यामुळे घरात

गडबडीचं वातावरण होतं.
मृदल
ु ाची अव था मा अवघड झाली होती. ितला सगळं आईविडलांना सांगायचं
होतं, आिण ते ितला जमतही न हतं. पण सांगणंही आव यक होतं ना!
घरातले सगळे पा णे आधी त याकाठी हणमंता या देवळाला जाऊन नंतर वडा या
राईपाशी येणार असं ठरलं होतं. भीम णाचे घरचे सगळे यानंतर घराला कु लूप लावून
जाणार होते. आपण आता हा िवषय काढला नाही, तर सगळे पा णे गावी परतेपयत
आणखी आठवडा जाईल हे ठाऊक अस यामुळे मृदल
ु ानं िवषय काढायचं ठरवलं.
भीम णा बायकोची वाट बघत माजघरात या मो ा झोपा यावर बसून झोके घेत
होता. ही संधी पकडू न मृदल
ु ानं न बोलता संजयचं प विडलां या हातात ठे वलं. ते
वाच यावर भीम णानं आ यानं मृदल
ु ाकडे पािहलं. ती काही बोलली नाही. मग यानं
ओरडू न बायकोला हटलं, “हे बघ! तो मुंबईचा डॉ टर जुलै मिह यात आला होता ना;
कसा वाटला तो?”
दहीभातात शेवटचं दूध ओतत असले या रकु माबा नं िवचारलं, “कसा वाटला
हणजे काय? तो काय नवरा मुलगा आहे?”
“होय. तु या लेक ला मागणी घातलेय यानं. इथे प आहे बघ!”
आता मा दहीभाताची बु ी कालवणारा ितचा हात थबकला. काय हे िविच ! ल
करणा या मुलानं आपण होऊन असं प िलहायचं?
“पण आप याला याचं घरदार, गाव, कु टुंब कशाचीच मािहती नाही.”
“आप याच जातीचा आिण भाषेचा आहे तो. आता बोल.”
“अहो… पण… असं कसं पाच िमिनटांत सांगता येईल?”
“हे बघ, या यािवषयी बाक तपिशलानं मािहती चं कांतकडू न काढता येईल. पण
याचा हात….”
आता मा हातातलं काम सोडू न रकु माबाई खरक ा हातानं बाहेर आली. “अहो,
काहीतरी काय! आपली मृदल
ु ा कशात कमी आहे हणून अशा थो ा मुलाला ितला
ायची?”
मृदल
ु ा बाहेर िनघून गेली. आईविडलांना मोकळे पणानं बोलू दे, असा िवचार क न
कृ णाही बाहेर आला. यानं िवचारलं, “मृदल
ु ा, पु हा कु ठं भेटली होतीस याला? आिण
मला काही सांिगतलं नाहीस तू!”
मृदल
ु ानं याला सगळी ह ककत सांिगतली. नंतर हणाली, “मा या मनात तसं काही
न हतं आिण तू यांना इथे आलेलं असताना बिघतलं नाहीस काय?”
आत या खोलीत भीम णा हणाला, “बाक सगळं चांगलं असेल, तर नकार कशाला
ायचा? जर मृदल
ु ाचा होकार असेल, तर आपण कशाला माघार यायची? मुलगा सश
आहे, दसायला चांगला आहे, िशकलेला आहे. काय हरकत आहे िवचार करायला?”
“अहो! आम या स यबोधला सांिगतलं, तर उ म मुलं शोधेल मृदल
ु ेसाठी!” नाही
हटलं तरी रकु माबाई या मनात आशंका होती.
“हा मुलगा चांग या वळणाचा दसतोय. हणून यानं प िलिहलंय. आिण चांगला

मुलगा अस यामुळेच चं कांतनं याला आप या घरी पाठवून दलं असावं. आप यावर
कु ठ याही कारचं दडपण नाही. मृदल
ु े या मनात नसेल, तर आपण नाही हणून सांग!ू ”
“पण याचा हात असा आहे ना!…”
“असू दे ना! आपण मृदल
ु ेला िवचा हटलं ना! मृदल
ु ा….”
सल वधू माणे मृदल
ु ा आत आली.
“हे बघ! आ हाला बघायला जमलं नाही हणून थो ा मुलाला दलं, असं तू उ ा
हणता कामा नये! बाक सगळी मािहती चं कांतला िवचा न घेऊ. सगळी मािहती यो य
असेल, तुझा होकार असेल, तर आमचीही काही हरकत नाही. कु णाची संप ी बघून मुलगी
ायची नसते! मुलगा बघून मुलगी ायची असते. या दृ ीनं संजय काही कमी आहे असं
वाटत नाही. तू काय हणतेस?”
खाली मान घालून मृदल
ु ा हणाली, “ल झा यावर हाताला काही झालं असतं तर?
मी काय के लं असतं? तु हा सग यांची मा यता असेल, तर मीही तयार आहे!”
भीम णा आिण रकु माबाईनं एकमेकांकडे पािहलं.
टी. नरसीपूर देवळासमोर असले या अनेक छो ा-छो ा दुकानांपैक एक
र माचंही होतं. इथे सगळी ा णांचीच घरं होती. इथ या अ हाराम ये बरीच घरं
असली, तरी यातले बरे च जणं कायमचे मैसूर-बंगळू रला गेले आहेत. यात जमीनजुमला
असणारे अगदीच कमी होते.
र मा या दुकानामागंच यांचं घरही आहे. आिण दुकानही काही फार मोठा ापार
असलेलं दुकान न हतं. देवळात जाणा या लोकां या गरजेनुसार असलेलं दुकान. के ळी,
कापूर, कापसाची व ं, वाती, फु लं, उदब ी असलं बारीकसारीक सामान असलेलं दुकान.
याचबरोबर कावेरी ानासाठी सोयीचं हावं हणून लॅि टकचे मग, व तातले पंचे
आिण टॉवेलही ठे वलेले असायचे. याच रांगेत अशाच कारचा आणखाहा दकान हाता.
फाय ाच माण अगदा बताच असल तरा ितथे दुकानं होती.
इथे खरा ापार हायचा तो ज े या वेळी. मे मिह यात येणा या बु पौ णमे या
आद या दवशी नर संह चतुदशी कं वा जयंती. ते हा इथे बरीच गद असते. दररोज कोण
इथे येऊन देवाला नैवे करणार? ब तेक या ेक मैसूर न येतात. तेही येताना के ळी
आिण नारळ घेऊन येतात. ते देवाला वा न सोबत आणलेलं खाणं नदी या काठावर बसून
खा लं क िनघाले. यामुळे फ दुकानावर घर चालवणं श य नसतं. सोबत आणखी
एखादा उ ोग करावाच लागतो.
यामुळे र मानंही आपला एक वसाय ठे वला आहे. करकोळ जमीनही आहे. येतं
तेवढं भात पोटाला पुरतं. ाजी पैसे ायला धंदाही आहे ितचा. ित या इतका नेटका
ाजाचा िहशेब आणखी कु णीही करत नाही. अगदी काटेकोर िहशेब असतो. वसूल
करताना ती अिजबात दयामाया दाखवत नाही. यासाठी कु णी ितला कठोर हटलं तरी,
ती अिजबात रागावत नाही.

“वसुली या वेळी ढलेपणा दाखवला तर लोक कणाचा अवतार हणून नावाजतात!
पण िभके ला कोण लागतं? देणाराच ना? लोक देणा याची थ ा क न कज बुडवणा याचं
मा ‘वीरभ ’ हणून कौतुक करतात! मोठमो ा बँकांना लोक चुना लावतात!
मा यासारखीला बरे सोडतील?” असं ितचं हणणं. ित या बोल यात स य आहे. ाजानं
पैसे देणा यां या ू रपणा या कतीतरी कथा गावक यांना ठाऊक आहेत. या तुलनेत
र मा फार चांगली, असंच गावक यांना वाटतं.
र मांचा वभाव मा थोडा िविच आहे. या तशा ब याच ग पा मारतात. पण
पोटातली गो कधीही सहजपणे ओठावर येऊ देत नाहीत. या कतीही रागावले या
अस या तरी आवाज चढवून बोलत नाहीत.
दवसातला ब तेक वेळ या दुकानातच अस यामुळे यां या दुकानापुढ या बाकावर
बसून वाळ या ग पा मारणा यांची सं याही बरीच असते. हणून याही कधी कु णाला दोन
के ळी उचलून देत नाहीत.
इथं आहे, ते नर संहाचं देव थान. तशी कनाटकात नर संहाची देवालये कमीच आहेत
हणा! इथे िशव लंग आिण िव णूची देवळं अिधक. िव णूचाच एक अवतार असले या
नर संहाची देवळं मा
िचत दसतात. टी. नरसीपूर हे तुमकू रजवळचं गावं. यांचं
कु लदैवत हे आहे, ती माणसं मा वषातून एकदा तरी इथे येऊन जातात.
गाव-ग पांम ये र मा वरवर ल देत.े मनात असो वा नसो, दुकानासमोर
चालले या ग पा आपसूक कानावर येतातच ना! ितथे येणा या येका या आत याबाहेर या कथा ितला ठाऊक असतातच. पुराण ऐकू न यापैक कु णी आपलं जीवन
सुधारलेलं नाही, हे ितला ठाऊक आहे.
ितची मुलगी ल मी बेलूर न माहेरी आली होती. ल मी या मुलाची – अिनलची,
अजून शाळा सु झाली न हती. आई दुकान सोडू न घरी येत नाही, हे ती पाहातच होती.
हणून ल मी वत: गावी आली होती. कारणही तसंच होतं. संजयचं प आलं होतं.
प ाबरोबर मृदल
ु ाचा फोटो होता. प ात यानं ल ाचा िवषय काढला होता. ल मी द
ं के
देऊन रडत होती. र मा नेहमी माणे शांत हो या.
“बघ ना आई! संजयनं मला सासरी खाली मान घालायला लावलीय!”
तरीही र मा शांतच हो या. ल मीचा बोलका वभाव ित या विडलांवर गेला
होता.
“बघा ना! हा डॉ टर. तो डॉ टर मुलीशी ल क न वत:चं न सगहोम काढणार
आहे, असं सांिगतलं होतं मी सग यांना!”
“तू तसं का सांिगतलंस? यानं मा यापुढे तरी कधीच न सगहोमचा िवषय काढला
न हता!” आता मा र मा हणा या.
“मलाही तसं यानं कधी सांिगतलं नाही. पण मा या नंणदे या मुलीसाठी –
उषासाठी, यांनी िवचारलं होतं. पण मी ते मा य के लं नाही. ित याकडे ना प, ना
िश ण, ना पैसे! िशवाय मा या नंणदेन,ं िवमल व संनी, मला ते हा कती छळलंय हे
तुलाही ठाऊक आहे! ित या मुलीसाठी मी कशाला मा या भावासाठी तयार होऊ? आता

या मला हसणार नाहीत काय? आिण ही मुलगी कोण? माणसं कु ठली? कु ठं आलं हे
धारवाड? िशवाय मुलगी डॉ टरही नाही!”
र मा शांतपणे हणा या, “रडू न काय होणार आहे? तो िशकलेला आहे; िवचारी
आहे. तू ग प राहा बघू!”
या पु हा ग प रािह या. मुलगी समोर असली तरी यांनी आप या मनातली भावना
बोलून दाखवली नाही. मुलगी दसायला देखणी आहे, हे फोटोव न दसतंय. सरकारी
शाळे त मा तरीण आहे हणे. या या ओळखीची न असेल. याला ह ा तेव ा मुली
आप या भागातही िमळतील. पण यानं ठरवलं असेल तर मी नको हटलं तरी तो ल
करणारच. मग कशाला नाही हणायचं? नको हणणं हणजे मुलाशी कायमचं नातं
िबघडवून घेणं.
याला िह यापे ा चांगली मुलगी िनि त िमळाली असती. चं का एकु लती एक
मुलगी. सैतरायांकडे अपार संप ी आहे. परवा कारमधून घरी आले होते ना! यांचाही
कजाऊ पैसे ायचा वसाय. यांनी प च िवचारलं, ‘मुलासाठी मुलीला पाहाता का?’
तसंच, ‘आमची निलनी डॉ टर आहे। आ ही दवाखाना घालून देऊ…’ असं ीपतीरायांनी
मैसूरम ये सांिगतलं होतं. पण यांनी कु णालाच काही उ र दलं न हतं. मुलांचं काही
मुल सारखं नसतं. मुलं वयात आली क , आपण अिल पणे यां याकडे पािहलं पािहजे.
यां यावर ह चालवता कामा नये. ल मीला अजून हे समजलं नाही. ितचा अिनल मोठा
होईल, ते हा ितला समजेल!
कती दवस झाले संजयला बघून! वष होऊन गेलं! मुंबईला जाय या आधी आला
होता. एकाच दवसासाठी. ते हा हणाला होता, “आई, आता मी कमावतो. तू हे दुकान
बंद का करत नाहीस?”
असं का हणाला असेल? डॉ टर झा यावर याला या दुकानाची लाज वाटायला
लागली क काय? याला हवं िततकं कमवू दे; आपण हे दुकान अिजबात बंद करायचं
नाही! हे काही फ दुकानच नाही! आ थक वहारासाठी येणा या िग हाइकांचीही ही
सोय आहे. आिण दुकान बंद के लं, तर आपण काय करायचं?
एव ात कु णीतरी िग हाईक आलं. नदीवर अंघोळ कर यासाठी आले असावेत.
टॉवेल या कमतीची चौकशी क लागले. कं मत सांगताच हणाले, “एवढी कं मत?
मैसूर या देवराज माकटला गेलं तर यापे ा िन या कमतीला िमळे ल!”
आतून ल मी हणाली, “तर मग यायचा ितथेच! इथे कशाला आलात?” ितचा
भावावरचा राग िग हाइकावर वळला.
नशीब! िग हाइकाला ते ऐकू आलं नाही. र मा ितला हणा या, “तू लेकराला पीठदूध-गूळ दे. मी बघते इकडं.” नंतर िग हाइकाला हणाली, “मैसूरम ये व तच असतं; पण
ितथे िवकत घेऊन, बसमधून इथे आणेपयत बसखच आिण हमाली ायला पािहजे ना!
यासाठी आ ही कजाऊ पैसा आणतो. तो सगळा पैसा आ ही कु ठू न वसूल करायचा?
तु हीच सांगा! िशवाय ािलटी बघा! रं ग सारखाच असला तरी आम या मालाची
ािलटी बघा ना!” आता िग हाईक थोडं िनवळलं.

येक िग हाईक वेगवेगळं असतं. यांना हाताळायची प त वेगवेगळी असते. या
ल मीला काय समजतं यातलं? नवरा दरमहा बँकेत काम क न पगार आणतो! याला पैसे
मोज या ित र आणखी काय काम असतं? आम यासारखे चढ-उतार याला कु ठं
ठाऊक असतात? कु णी बँकेला बुडवलं तरी या या पगारातली दमडी कमी होत नाही!
घरात रकामी बसून असणा या ल मीला ापारातलं काय समजणार?
एव ात आत ितचा मुलगा कं चाळू न रडू लागला. एक मूल सांभाळता येत नाही
िहला! र माला आपण जगलो ते आठवू लागलं. िहचा नवरा शंकर हा काही
नर संगरावांसारखा नाही. नर संगरावांना वहार ानच न हतं. ते झाडपा याचे पंिडत
होते. गावात या लोकांना औषध ायचे; पण वसूली करायची वेळ आली क काहीही
जमायचं नाही. सु वातीला ती घाबरत नव याला “पैसे मागून या ना!” असं सुचवायची.
ते हा ते हणायचे, “कसं मागू? ध वंतरी देवाचा साद आहे हा! गुण आले या रो यांनी
आप या मनानं ायचं असतं. आपण मागायला गेलो, तर हे ान िनघून जातं.”
गावातली माणसं तर भारी शार! कृ ती िबघडलेली असताना ही माणसं, ‘तु हीच
आमचे देव!’ हणत लोटांगण घालत यायची आिण कायभाग संपला क , ओळखही
दाखवायची नाहीत. समोर िग हाईक नसताना माग या घटना आठवत बसायची
र माला सवयच लागून गेली होती. अस या नव याबरोबर संसार करणं ही काही साधी
गो न हती. यात दोन मुलं झाली. पैसा नसताना जगणं इतकं सोपं असतं का? यामुळे
ितनंच धैय एकवटू न जिमनीकडे बघणं, दुकान चालवणं, आिण पैसे कजाऊ देण,ं यांसारखे
वहार सु के ले.
ल मी शंकरला दे याव नही कती वाद झाले घरात! र माची नजर दुकानात
टांगले या ल मी या ल ात या फोटोवर गेली. आपली लेक हणून न हे; पण खरोखरच
ल मी कती देखणी दसायची ते हा! आताही एका मुलाची आई असली तरी देखणीच
दसते. पण फ
प असून काय होणार? या अस या वै ा या मुलीशी कोण ल
करणार? नर संग पंिडतांकडू न कस या-कस या आजारावर औषधं घेऊन बचावलेले
कतीतरी जणं गावात होते. पण तेच पंिडत मुलीची पि का घेऊन गेल,े तर ही माणसं
ओसरीवर यांना बसवून पाणी यायला ायची आिण अ यंत नरम श दांत ‘योग दसत
नाही!’ असं सांगून मोकळी हायची. या मागचं कारण नर संग पंिडतांना कु ठं समजायचं?
र माला मा यां या या सांग यामागे के वळ पि का कारणीभूत नसून आपली आ थक
प रि थतीही कारणीभूत आहे, हे समजत होतं. यानंतर मा याही बाबतीत ती नव यावर
अवलंबून न राहाता वत: मुलीसाठी नवरा शोधू लागली. ते हा या शंकर या घरी जाऊन
ितनं गयावया के या हो या. या एव ा मो ा एक कु टुंबात शंकरला आईवडील न हते.
यामुळे घरात या यावतीनं ं ाचा आ ह धरणारं कु णीही मोठं न हतं. दोघात वयाचं
अंतरही बेताचं होतं. तरी तोही मोठं मन क न ल ाला तयार झाला.
ते हाही नर संगराव या ल ाला िवरोध करत होते. यां या मते शंकरला पैशांचा
मोह आहे आिण तो बराच त डाळही आहे. र मा या मते, या दो ही गो ी आज या
जगात जगायला अितशय आव यक आहेत! नाहीतर ल मी या निशबीही आप यासारखं
जगणं आलं असतं! यातही आप यात धमक आहे. तेवढी धमक िह यात कु ठं आहे? नुसती

बडबड करते. उभं रा न काम अंगावर यायची छाती नाही! संजय मा या बाबतीत
मा यावर आहे!
याचवेळी शेतमजूर मादा आला. मादा गेली अनेक वष यां याकडे काम करत होता.
तो हणाला, “अ मा! परसात झाड लावायचं हणे! ल म मा सांगत आहेत. कु ठलं रोप
लावायचं? ‘ह गे’? ध यांना फार आवडायचं ते!”
र मा हसत हणाली, “नको. चा याचं लाव.”
“आिण जमीन कती खोदू यासाठी?”
“खडक लागेपयत माती काढ.”
मादा परसात िनघून गेला. देवळात दुपारची महामंगळारती झाली. बस या
जागेव न र मानं देवाला हात जोडले. भि भावानं न हे; सवय हणून. लाकडी
फ यांनी दुकान झाकू न र मा दुपार या जेवणासाठी घरात आली. ए हाना ल मीनं
नाचणीची उकड आिण पाव ाचं सार क न ठे वलं होतं. ितचा मुलगा अंथ णावर
झोपला होता. घर काही फारसं मोठं न हतं. ितजोरीची एक लहान खोली. सुमारे पंचवीस
माणसांची पंगत बसू शके ल एवढं माजघर, झोपायची खोली, वयंपाकघर. देवासाठी
वेगळी खोली न हती. याला कशाला हवी वेगळी खोली? ठे वेल ितथे राहातो तो! यामुळे
र मानं याला एका कोना ात जागा दली होती. पंिडत असताना यां या औषधासाठी
हणून असलेली खोली आता दुकानाचं जा तीचं सामान ठे वायला वापरली जात होती.
संजयनं पाठवले या पैशांमधून ल मीनं ह क न िसमटची जमीन करायला लावली
होती. पण माती या भंती तशाच हो या. र माला हे अिजबात आवडलं न हतं. ित या
मते, ‘कमावलेला सगळा पैसा माती-िसमटम ये घातला तर काय उपयोग? उलट तोच
पैसा ाजानं दला तर याला िप लं होतात!’
र मा मुलीबरोबर जेवायला बसली. आणखी एका भां ातली कढी बघून ित या
कपाळावर आठी उमटली. जेवायला दररोज दोन-दोन पदाथ के ले तर कसं? दुपारचं एवढं
जेवण के लं तर दुपारी झोप आ यािशवाय कशी राहील? जवळ या गावात या कामकरा
बायका दपार या वळा ाजान पस मागायला यतात. या वळा ताणून दली तर ापार
कसा होणार? ल मीला हे सांगावंसं वाटलं तरी नातवाकडे ल जाऊन ती ग प रािहली.
ितनं सहज िवचार या या वरात िवचारलं, “रोज वयंपाकात काय-काय करतेस?”
आईला काय हणायचंय ते ल ात येऊन ल मी हणाली, “हे तर हणतात, पैसा
कशाला कमवायचा? दोन वेळा चांगलंचुंगलं जेवायलाच ना? यांना तर आमटी, सार, दोन
भा या लागतातच! आ ही काही रोज िचरोटे-परमा मागत नाही!”
र माला वाटलं, हणावं, असं दररोज जेवायला लागलात तर सगळा पगार खायला
संपून जाईल! पण ती काही बोलली नाही. शंकरचा आप या जमीनजुम यावर डोळा
असेल काय? पण आपण तरी आपलं सगळं या अस या जावयाला का ायचं? ितची नजर
ल मी या साडीवर गेली. कमीत कमी अडीच-तीनशेची साडी असेल! िहला कशाला
हवीय एव ा महागाईची साडी? ही काही नोकरीसाठी बाहेर जात नाही. साधी सुती
कं वा एखा ा फाट या साडीला दंड टाकू न नेसायला काय हरकत आहे? र मानं

वत:साठी साडी घेऊन कतीतरी दवस झाले होते. दवस कसले? वष! नातवा या
पिह या वाढ दवसासाठी सग यांनी फार आ ह के ला हणून दुकान बंद ठे वून ती एका
दवसासाठी बेलूरला गेली होती. ितथे चाललेला अवांतर खच बघून ित या घशाखाली
अ गेलं नाही. या एव ाशा मुलाला कती महागाईचे कपडे! काय ते खाणंिपणं! कती
नको-नको हटलं तरी ित यासाठीही एक साडी आणली होती. या साडीनंतर आणखी
साडी घेतली न हती. वाढ दवसासाठी जो खच के ला यात एखादी सो याची साखळी
के ली असती, तर उ ा ती गहाण ठे वून कं वा िवकू न पैसा उभा करता आला असता.
र मानं मा मुलाला त डभर आशीवाद दला आिण ती गावी परतली.
देव थानात ल मी या मूत ला काही जण सा ा नेसवतात. आता ती मूत काय
आम यासारखी रोज साडी नेसून मळवणार आहे का? आिण तेल, हळद-कुं कू लागून
मळले या सा ा ितथले पुजारी कु णा-कु णाला देतात. पुजा यांशी ओळख अस यामुळे
र मालाही वषाकाठी एक-दोन सा ा येतात. या पा यात िभजवून नेस या क देवाचा
साद िमळा याचं पु यही िमळतं आिण कामही होतं. यातही चांग या रे शमी सा ा
असतील, तर पुजा यांची बायकोच नेसते.
मादा खणत अस याचा आवाज ऐकू येत होता. र मा हात धुवायला परसात आली.
परसात पंिडतांनी लावलेलं आिण आता भलं मोठं वाढलेलं ‘ह गे’चं झाड सावली देत उभं
होतं. पंिडत हयात असताना परसात काही भाजीपाला लावला जायचा. आता र मा
जा त क न भोप याचे वेल लावते. तसं पािहलं तर को थंबीर लावणं अगदी सोपं. पण
ध याची कं मत भरपूर आहे! ते पे न को थंबीर काढली आिण ती को थंबीर घालून
वयंपाक के ला तरी काय उपयोग? याऐवजी चार-दोन भोप या या िबया टाक या, तर
कस याही काळजीिशवाय वेल येतो. हवा ितथे येतो. वषभर फळ येत.ं िशवाय भोपळे
माडीवर काढू न ठे वले तर टकतात. हवं ते हा ते काढू न िवकता येतात. गावात कु ठलीही
भाजी िमळे नाशी झाली क गावकरी आप याच दुकानात येऊन भोपळा घेऊन नाही का
जात?
हात धुऊन आ यावर र मा माजघरात या चटईवर आडवी झाली. मनात पु हा
आलं, ‘या ह गे या झाडाचा काय उपयोग? या सावलीत गावातली उडाण मुलं येऊन
बसतात. ही रकामटेकडी मुलं भोपळा चो शकतात. यासाठी कुं पण घालायचं झालं, तर
पु हा पैसा खच करायला पािहजे. भोप याची कं मत कती आिण कुं पणासाठी होणारा
खच कती, याचा िहशेब क न बघायला पािहजे. ितला नव याचा रागही आला. ह गे
झाड काढू नच टाकलं तर कसं? लाकू डफाटा तर िमळे लच. पण ल मी तयार हायला
पािहजे! ती तर या झाडाला ‘अ पांचं मूल’च मानते! ती काही इथे कायमची राहाणार
नाही हणा! ती नसताना कापून टाकलं तरी चालेल. पण संजय? तो येईल ते हा दंगा नाही
ना करणार? तो के हा येईल कोण जाणे! झाड कडलं होतं हणून सांिगतलं क ग प
बसेल!
या ‘ह गे’ऐवजी चार-सहा चा याची झाडं लावली तर यात वाथही आहे आिण
परमाथही आहे! दररोज चा याची फु लं िवकता येतील ना! काही बायका तर ावणात
चा यानं गौरीची पूजा करायचं त धरतात. या बायका मैसूर न फु लं आण याऐवजी

या दरानं इथंच फु लं िवकत घेतील! इतक वष का के लं नाही हे आपण? या िवचारानं
ितचं मन ख टू झालं. तसं चा याचं रोप लाव यावर फु लं यायला सात-आठ वष लागतात.
पण अलीकडे हायि ड झाडांना दोन-तीन वषात फु लं येतात ना! वास थोडा कमी असतो.
तेही बरं च हणा! कु णाचं डोकं तरी दुखणार नाही.
पंिडतांना शंकर जावई हणून अिजबात आवडला न हता. तेच बरं आहे. मऊ माती
लागली क , लोक कोपरानं खणायला कमी करत नाहीत! पण हे अ वहारी पंिडतांना कसं
पटणार हणा! आहे शंकर त डाळ, भांडखोर हणायलाही हरकत नाही. मीही अनेकदा
घाबरते ना याला! मैसूरम ये तो बायकोसाठी दररोज मोग याचा गजरा आणायचा. न
राहावून एकदा हटलं, “दररोज गज यासाठी एक पया खच होतो. हणजे वषाला तीनशे
पास पये! ते खच कर याऐवजी ाजानं देता येतील ना!”
यावर यानं सुनावलं होतं, “सासूबाई, ास घायचं बंद के लं, तर आणखी पैसे
िश लक राहातील!” मुलगी देणारी सासू हणूनही मान ठे वला नाही यानं! ब स!
यानंतर कधीही याचं नाव काढलं नाही! याला पैसेही दले नाहीत. तळ नसले या
भां ात कतीही पाणी ओतलं तरी काय उपयोग?
शेजारी मुलाला घेऊन झोपायला आलेली ल मी हणाली, “आई, तू संजय या
ल ािवषयी काहीच बोलत नाहीस! वाईट वाटतंय?”
“छे गं! आज ना उ ा याचं ल तर हायलाच पािहजे, ना!” एवढं बोलून ती ग प
रािहली.
शंकरबरोबर संसार करता-करता ल मीही बदलली आहे. आता िह याम येही खोटा
मानमरातब, मोठे पणा वगैरे आलं आहे. आपण संजयचं एखा ा ीमंत घर या मुलीशी
ल लावून दलं तरी ितचा बाप काही याला पैसे देणार नाही. तरीही िहला माहेरचा
मोठे पणा आहे. तरी बरं ! आपण काही तेवढे ीमंत नाही! बँकेत सो याचा सर क न ठे वला
असला तरी तो कधीही तासाभरासाठी आपण अंगावर चढवला नाही. मुलीलाही
घालायला दलेला नाही आिण सुनेलाही देणार नाही. अगदी अडचणीचा संग आला तर
याचा उपयोग होईल, एवढंच.
ितचं मन पु हा मृदल
ु ेकडे वळलं. धारवाडकडे चोख सोनं बरं च वापरतात हणे. इथे
तांबं बरं च िमसळतात. पण िवतळायचं हटलं तर कती नुकसान! मिह यातून एकदा
नरसीपूरम ये िभशीचे पैसे भरायचे असतात. यात सग या बायकाच आहेत.
चालवणारीही नरस माही एक बाईच आहे. सगळे जमतात तेही या माजघरातच.
अलीकडेच धारवाडकड या िवजयाबाईही यायला लाग या आहेत. यांचे यजमान बँकेत
आॅ फसर आहेत. यां या हातात या बांग ांम ये कं िचतही तांबं िमसळलेलं नाही.
हातानं कागदासार या दुमडता येतात या! संजय या ल ाला जाऊ ते हा या कारचं
सोनं घेता येईल. ल हटलं क , मुलीकड यांना कतीतरी खच असतात. मुलाकड यांना
कसला आलाय खच? तरीही हात राखूनच खच करायला पािहजे. मुलीचे वडील जमीनदार
आहेत हणे. यांना मुली या अंगावर जे घालायचं आहे ते घालू ा. आपला काय संबंध?
सुनेला ते जे काही घालतील ते ितचंच! ती काही ते मा या ापारासाठी देणार आहे
थोडीच? आता मुलाकड यांचा मानपान. मला तर साडी नको. मी सांगेन, साडीऐवजी

पैसेच ा हणून. ल मी? ती काही पैसे घेणार नाही. यानं ठरवलंय, याचं याला क न
घेऊ दे. हवं तर ल मी-शंकर बोलणी क न येऊ देत. पण एक मा न . आपण फ
मंगळसू घेऊन येऊ, असं सांगायचं. माझं जुनं मंगळसू आहे, वेढणी आहे. यालाच
पॉिलश के लं क काम झालं.
ल मी कु शीवर वळली. नरसीपूर सोडू न ितला चार-पाच वष झाली. ितनं वेगवेगळी
माणसं पािहली आहेत. यामुळे ितचे िवचार आईपे ा वेगळे झाले आहेत. ितला समजत
होतं, आईला पैशा ित र आणखी काहीही समजत नाही. आपलाही एकु लता एक भाऊ
आहे. या या ल ाची बोलणी करायला आप याला नव याबरोबर जाता येईल. पण यात
काय अथ आहे? आधीच ल ा या मुलाला यांनी वत:कडे वळवून घेतलं आहे! अजून
नजरे ला न पडले या मृदल
ु ेचा ितला राग आला. दसायला तर ही आप यापे ा देखणी
दसते आहे. संजयचाही ितला राग आला. याचबरोबर मनात असाहा यतेची भावना
िनमाण झाली. बंगळू र कं वा मैसूरम ये मोठं कायालय घेऊन मो ा माणात भावाचं
ल लावून यात आपण भरपूर िमरवायचा ितचा उ साह आता वठू न गेला होता. आई तर
काहीही खच करणार नाही! येक वेळी माहेर न जाताना रका या हातीच पाठवून देते!
कधीतरी हणाली होती, “उगाच साडीवर कशाला खच करायचा? सगळे पैसे िमळू न तुला
एक सो याची साखळी क न देते,” असं ितनं सांिगतलं होतं. कधी? कोण जाणे! अजून तरी
आली नाही! कदािचत ल ा या वेळी ायचा िवचार असेल! आतापयत तरी नव या या
नकळत ती या या िखशातले पैसे काढू न घेऊन या पैशाची साडी घेऊन ‘आईनं दलीय’
असं सांगत होती. संजयची मुंबईत नोकरी सु झा यावर यानं मा गौरी या सणासाठी
हणून पाच हजार पये पाठवून दले होते हणा! िनदान तो तरी ल ा या वेळी
भारीतली साडी घेईल! पा यांना सांगून करवलीची साडी यायलाच पािहजे! हे सगळं
संजयशी बोलायला पािहजे.
िशवाय ल ाला कोण-कोण जायचं? सासर यांपैक कु णा-कु णाला यायचं?
ओळखीपैक कु णाला यायचं? खरं तर कतीतरी बोल यासारखं आहे. पण आई
बोलायलाच तयार नाही! एक मा आहे, वहार हणून ल ाला येणारे कतीतरी जणं
आहेत. पण अंत:करणापासून येणारं कु णीही नाही! आईनं नातेवाइकांना जाणीवपूवकच
दूर ठे वलं. आठवतंय तसं लहानपणापासून आपण कु णा याही घरी कधी गेलो नाही, तेही
कु णी आलं नाही. संजय डॉ टर झालाय हट यावर काही जण जवळ येऊ पाहात होते.
पण यांना आपणही दूरच ठे वलं ना! आिण वसायातली माणसं जवळ कशी येतील?
ल मीचं ल गेलं ते हा आईला गाढ झोप लागली होती. ब तेक ताका या कढीचा
भाव असावा.
शंकर आिण ल मीनं बेलूरला जाऊन ितथून ल ाची बोलणी करायला आलद
ह ळीला जायचं ठरलं. हे ठरव यातही र मापे ा ल मीचाच पुढाकार होता.
संजयलाही यात काहीच चुक चं वाटलं नाही. दो ही घर यांनी एक येऊन ल लावून
दलं क झालं! यामुळे यानं तसं भीम णाला कळवलंही.

बेलूर न अरिसके रे , ितथून बळी आिण ितथून आलद ह ळी. रा भराचा वास
क न दोघे बळीला पोहोचले, ते हा कृ णा टेशनवर यांची वाट बघत होता. बोगी
मांक ठाऊक अस यामुळे एकमेकांना ओळखणं कठीण गेलं नाही. ितथे अजंता हॉटेलम ये
अंघोळ वगैरे आि हकं उरकू न आलद ह ळीला जायचं असा ल मीचा िवचार होता.
कृ णा या मते, याऐवजी आलद ह ळीलाच लगोलग गेलं तर सगळं ितथेच आवरता
येईल. पण याला तसं सांगायला जमलं नाही. सगळं आव न ते आलद ह ळीला जायला
िनघाले, ते हा दहा वाजून गेले होते.
दारात भीम णा आिण रकु माबाईनं या दोघांचं आदरानं वागत के लं.
आदराित यात भपके पणा नसला, तरी काहीही कमतरता न हती. थो ाच वेळात मृदल
ु ा
खोलीबाहेर आली. ितला पाहाताच ल मीला असूया वाटली.
ल मी चटईवर बसली होती. शंकर बाहेर या पडवीत बसून घरा या आ थक
प रि थतीचा अंदाज घेत होता. भीम णांनी आप या प तीनं ग पा सु के या, “घरात
बसून कं टाळा येतो. चला, आम या हनुमंता या देवळापयत च र मा न येऊ या!
ितकडंच जवळ आमचा मळा आहे. ितथंही च र मा न येऊ या.”
शंकरला हे जरा िविच च वाटलं. िशवाय यांची क ड भाषाही काहीशी वेगळी
होती. अथात समजायला काही अडचण न हती हणा! तो यां या पाठोपाठ िनघाला.
अनोळखी, यातही मुलाकडचे पा णे! तरीही हा माणूस कसा ब याच दवसांची ओळख
असावी तसा बोलतोय!
र यात भेटले या येकाशी भीम णा आप या ‘हळू ’ आवाजात पण शंकर या
दृ ीनं च ा आवाजात बोलत होते. भेटणारे ही मोकळे पणानं िवचारत होते. “पा णे
दसतात!” आिण भीम णाही तेव ाच मो ा आवाजात सांगत होते, “होय! आम या
मृदल
ु ाचं ल ठरलंय ना! चंप ा या चं कांत या िश याबरोबर! याचीच बोलणी
करायला याची बहीण आिण मे णे आलेत!” ते दोघं म यात जाऊन पोहोच या या
आधी शंकरला यां या संपूण आ थक प रि थतीचा अंदाज आला होता.
भीम णा म यम ीमंत शेतकरी हणता येईल. जिमनी आहेत, बँकेतही ब यापैक
पैसा असावा. पण एक मा शंकरला समजलं नाही. हे आप या गरीब घर या आिण
थो ा हाता या मे ह याला का आपली मुलगी देत आहेत? कदािचत मुलीचा बराच ह
दसतोय! बाक घर पािहलं तर आप या बँकेत या लाक या घरापे ाही साधं होतं!
या या घरातही, कज क न का होईना, ज, कू टर, कु कं ग रज, हीसीआर, टी ही,
वॉ शंग मशीन या सग या व तू हो या. पगाराचा पाऊण भाग कज फे ड यासाठी जात
असला तरी. एक कज संपलं क दुस या व तूचं कज सु होतं. अलीकडे तर ल मीचा कार
या हणून ह सु झाला आहे. सेकंड हॅ ड असली तरी हरकत नाही, असं ितचं हणणं.
यां यासारखी माझी प रि थती असती तर मी तर मसडीज बझ कारच घेतली असती!
बळीत एखादा बंगला बांधला असता. पैसा असतो, तो याचा उपभोग यावा हणूनच
ना! यांना यातलं काहीच समजत नाही. या लोकांना िप ान् िप ा धन गोळा क न
ठे वायचं आिण गोळा के लेलं धन दान करत वाटू न टाकायचं, एवढंच समजतं! काय हा
मूखपणा! आप याला काय करायचंय हणा हे सगळं घेऊन! एक मा खरं ! या ल ामुळे

संजयचा भरपूर फायदा होणार आहे! देखणी बायकोच न हे, ित याबरोबर अपार संप ी
येणार आहे! आपलं नशीब खत ड आहे! ही ल मी फ नावाचीच! संजयला बरा बकरा
भेटलाय!
इकडे ल मी यां या घरातलं सोनं जोखत होती. हातात काचे या बांग ा, चार
सो याचा बांग ा आिण ग यातलं मंगळसू सोडलं तर रकु माबाई या अंगावर काहीही
सोनं न हतं. मृदल
ु े या अंगावर तर कणफु लं, दोन सो या या बांग ा आिण ग यात एक
चेन एवढंच होतं. ही गरीब माणसं आहेत क ग रबीचं स ग घेतलेली माणसं आहेत
हणायची? मुलाकडची माणसं बोलणी करायला येत आहेत, हे ठाऊक असताना असे कसे
हे? मागे कतीतरी वेळा आई नको हणत असताना काही संगी शेजा यांकडू न सो याचे
दािगने मागून घेतले न हते का? आम या गावात ल ात कु णाचे खरे दािगने, कु णाचे
नकली, कु णाचे वत:चे आिण कु णाचे उधारीचे हे समजत नाही.
रकु माबाई कमी बोलणा या. या लगेच वयंपाकघरात या कामाचं िनिम क न
आत गे या. या मानानं मृदल
ु ा बोलक . ित याकडू न काही मािहती काढू न यावी हणून
ल मीनं ितला िवचारलं, “तु ही संजयला कु ठं भेटलात?”
मृदल
ु ा हसत हणाली, “तु ही मला आहो-जाहो हणू नका! मी वयानं तुम यापे ा
लहान आहे. तु ही मा या थोर या बिहणीसार या आहात. तु ही मला ये-जाच हणा.”
काय हे िविच ! पिह या भेटीतच ही नव या या बिहणीशी नातं जोडायला
िनघालीय! कती मूखपणा! हे श य तरी आहे का? ल ाला इतक वष झाली तरी मी
मा या नंणदेशी बिहणीचं नातं नाही जोडलं! सासर यांना कधीही एव ा जवळचं मानलं
नाही. आईनंही कधी तसं सांिगतलं नाही हणा! ितला ाजा या वहारा ित र
आणखी कशात अिजबात रस नाही. इथं-ितथं बघूनच मी जो काही वहार िशकले तो
िशकले. तेही ब तांशी जावां या वाग यातूनच. यामुळे मृदल
ु ाचं वागणं बघून आ य
वाटणं वाभािवकच होतं. ही या छो ाशा खे ात रा न नोकरी करत रािहली आहे.
यामुळे िहला पधा ठाऊक दसत नाही. इथून बाहेर पड यावरच िहला ख या जगाची
ओळख होईल. यात जर िह यावर एक कु टुंबात राहायची वेळ आली, तर िहला कळे ल
सगळी नाती कशी पैशांवर अवलंबून असतात, ेम कं वा मायेवर नाही, ते!
लवकरच ल मीला संजय आिण मृदल
ु ाची पिहली भेट, यानंतर कसे ते पु हा मुंबईत
भेटले. हे सगळं सिव तरपणे समजलं. मृदल
ु ेनं यात काही लपवून ठे वायचा च न हता.
दुपारपयत कतीतरी जणं जेवायला जमले. यातलं कु णीही यांचे फार जवळचे
नातेवाईक न हते. सावनूर न रकु माबाई या माहेरची बरीच माणसं आली होती. यात
रकु माबाई या भावाची, स यबोधनची मुलगी सरला आिण मुलगा सतीशही होते. हे सगळे
जवळपास एकाच वयाचे होते. या सग यांचा पर परांवर ेह पा न ल मीला िविच
वाटलं. सरला आिण मृदल
ु े या वाग यात कु ठ याही कारची पधा न हती. सतीश
मॅ सम ये एमए सी क न आता बळी या कॉलेजम ये ले चरर होता. सरला बीई क न
आता नोकरी शोधत होती आिण ितचे आईवडील ित यासाठी नवरा शोधत होते.
जेवण होईपयत शंकर आिण ल मीनं प रि थतीचा अंदाज घेतला. आपण काहीही

मािगतलं तरी हे नाही हणणार नाहीत. पण येताना संजयनं सांगून ठे वलं होतं, सोनं-नाणं
कं वा ड
ं ा मागायचा नाही. ठीक आहे! वेग या मागानं जे काही पािहजे ते मागावं लागेल.
शंकर हणाला, “आ हाला पैशांचा मोह नाही. आ हाला काहीही नको आहे. तु हाला जे
ायचं आहे ते तु ही तुम या मुलीला ा. जावयाला रीती माणे जे ायचं ते तर दलंच
पािहजे ना!”
भीम णाला हे ‘रीती माणे’ करण समजलं नाही. यानं िवचारलं, “रीती माणे
हणजे?”
“आम याकडे ल ात जावयाला रे शमी सोवळं , सुती सोवळं , उपरणं, ग यात एक
पदरी चेन, एक अंगठी, एक सूट, पूजेसाठी लागणारी चांदीची भांडी, िनरांजनांची जोडी,
समईची जोडी एवढं ायची प त आहे. आिण घर यांना सा ा, एवढंच.”
“ठीक आहे!” िवरोधाचा सूर न काढता भीम णानं होकार दला.
“ल ाला बरीच माणसं येतील. तु ही बस पाठवा कं वा आ ही क न येऊ.”
“तु हीच क न या. आ ही याचा चाज देऊ.”
ल ाची बोलणी संपली. भीम णानं ‘तु ही सुनेला काय घालणार?’ हे िवचारलंच
नाही. रकु माबाई या मनात येऊन गेलं, तरी ते िवचार याइतकं धैय न हतं.
पा णे याच दवशी गावी परतले. सरला आिण सतीश मा आणखी चार-पाच
दवस राहाणार होते. सतीश या कॉलेजलाही सु ी होती. सतीशनं मृदल
ु ाची थ ा के ली,
“नाहीतरी तू अ पांबरोबर डॉ टरक करत होतीस! यात फ ट-एड करत गावात िन या
डॉ टरासारखी िमरवत होतीस! आता काय! गायनॅकॉलॉिज टची बायको! समोर येईल
या बाईची िडिल हरी करत राहाणार वाटतं!” ती याची आ ेबहीण. यामुळे
बालपणापासून दोघांम ये बराच मोकळे पणा होता. सु ी पडली क मृदल
ु ा यां या गावी
जाय याऐवजी ते दोघे या गावी यायचे.
घरातली कामवाली दुड
ं वा त याकाठी घरातले कपडे धुवायला घेऊन जायची.
कधीमधी कं टाळा आला हणून मृदल
ु ाही ितथे कपडे धुवायला जायची. सु ीत तर तोही
एक ‘काय मच’ असायचा. यात पुढाकार मृदल
ु ेऐवजी सरलाचा असायचा. शहरात
नळाखाली बादली ठे वून पाणी भरायची सवय असणा या सरलेला य कपडे धु यापे ा
त या या पा यात खेळ यात रस असायचा.
इतरां या घरांम ये ल ा या वाटाघाटीचा जो थाट असायचा तसा मृदल
ु े या
ल ा या बोल याचा झाला न हता. पा यांपैक फ दोघं आले होते! खरं तर बोलणी
कर यासाठी कमीत कमी पंचवीस-तीस माणसं यायची या भागाची प त! परवाच
रावसाहेब गौडां या मुली या ल ाची बोलणी करायला सुमारे दीडशे माणसं आली होती.
ग हाची खीर िशजवता-िशजवता लंग पा या हाताचे तुकडे पडले हणून सांगत होता
तो! आदले दवशी ५०० तीळ लावले या भाक याही क न ठे व या हो या. याबरोबर
हंडाभर भरली वांगीही के ली होती. य ात इतक माणसं आली क , तेव ा भाक या
पुर या नाहीत. भाजीही संपली. अखेर घर यांना पु हा िपठलं करायची वेळ आली! ते
जाऊ दे; गावचे शाळा मा तर ाणेशाचाय यां या मुली या – सर वती या, ल ाची

बोलणी करायला धारवाड न प ास माणसं आली होती. एव ा माणसांना पुरणपोळी
आिण िच ा चा वयंपाक करे पयत तारांबळ उडाली होती. पा यांना वाढेपयत घर या
बायकां या कमरे चा काटा ढला झाला होता. शेवटची पंगत उठली ते हा सं याकाळचे
पाच वाजले होते! मृदल
ु ा या ल ाचा बालणा इत या झटपट झाला का, ल ाचा बालणा
झा यासारख वाटलच नाही, असंच सगळे हणाले. पा णेही इतके नाजूक क एकदा
वाढलेलं संपवेपयतच थकू न गेले.
सग या गावाला याचं फार आ य वाटलं! यात, आतापयत गावात या कु णीही
जातीतले पा णे तुंगभ ा नदी या पलीकडू न आले न हते! मुलगी देणं असो वा घेणं; सगळं
या अलीकडेच चालायचं. यामुळे रतीभात म ये फारसा फरक नसायचा. या खेपेला
मा सगळं च आ य वाट यासारखं होतं!
त या या एका काठावर कपडे धुवायचे दगड होते. या पलीकडे भली मोठी मोकळी
जागा होती. गावात या बायका एक कडे कपडे धुवायला गे या क , दुस या बाजूला गावचे
परीट कपडे धुवायला जात. मोक या जागेवर कपडे वाळायला टाकत. सतीश मृदल
ु ेची
थ ा करायचा, “तुम या गावात पांढरे शु कपडे प रटाकडे दले क तांबडे होऊन
जातात.”
मृदल
ु ा घर यांचे कपडे िभजवू लागली. सरला पा यात खेळ यात रमली होती.
नाहीतरी ितला त या या काठावर दगडावर कु क न आिण आपटू न कपडे धुवायला
जमतच न हतं. सतीश देवळापाशी काहीतरी करत होता. यानं सरलाला हाक मारली.
सरला या दशेनं िनघून गेली. मृदल
ु ेला कपडे िभजवताना हाताला काहीतरी व तू
लागली. ितनं पािहलं, सतीश या पॅ ट या माग या िखशात याची पस होती. ितनं ती
बाहेर काढली. पस बाहे न ओली झाली असली, तरी आतून कोरडी होती. तरीही,
आत या नोटा तर ओ या झा या नाहीत ना, या काळजीनं ितनं पस उघडू न पािहली.
पस या एका कोप यात लॅि टक या क हरम ये एक फोटो ठे वला होता. ित या मनात
कु तूहल िनमाण झालं. कु णावर ेम करत असेल हा? ितनं उ सुकतेनं पािहलं आिण ती
अवाक झाली. ित या पायाखालचा दगड हाल यासारखा झाला.
ित या यानीमनी नसलेलं एक वा तव ित या समोर होतं! तो ितचाच फोटो होता.
सुमारे चार-पाच वषापूव चा. कॉलेज या आयडटीटी काडवरचा. सतीश या दयातलं
ेम इतक वष या या पसम ये उबदारपणे बसून होतं. हा फोटो या याकडे कसा गेला
असेल?
काय करावं हे ितला कळे ना. ितनं पािहलं, सरला देवळासमोर या झोपा यावर
बसून झोके घेत होती. सतीश ित याच दशेनं येत होता. या णापयत ितनं सतीशकडे या
दृ ीनं पािहलं न हतं. ित या दृ ीनं तो थोरला भाऊच होता. तोही ित याशी
मोकळे पणानंच वागत होता. या मोकळे पणामागे ही भावना असेल, याचा संशयही ित या
मनात आला न हता.
पण यानं आप या मनातलं ेम इतक वष झाकू न का ठे वलं असेल? आप याला
सांगायला काही हरकत न हती. नाही तर याने सरळ अ पांकडे मागणी घालायची!
समजा, यानं आप यापुढे असा काही िवषय काढला असता तर? आपली काय ित या

झाली असती? ितला काही सुचलं नाही. आता तर गो च वेगळी होती. ित या मनात
संजय ापून रािहला होता.
मृदल
ु ानं फोटो आप या लाउजम ये ठे वून दला. काहीही न घड यासारखी, पस
बाजूला ठे वून ती बाक चे कपडे िभजवू लागली. सतीश धावतच ितथे येऊन पोहोचला.
“माझी पस िखशातच रािहलीय. िभजली क काय कोण जाणे!”
मान वर न करता मृदल
ु ा हणाली, “ितकडं ठे वलीय बघ! मला आधीच सांगायचं,
हणजे िभजवाय या आधी पािहलं असतं मी!”
यानं गडबडीनं पस उचलली. आतला फोटो नाहीसा झा याचं पा न यानं एकवार
ित याकडे पािहलं आिण वळू न चालू लागला. या या चेह यावरची वेदना ित याही
ल ात आली. ती या या पाठमो या आकृ तीकडे पाहात रािहली.
ल ानंतर मृदल
ु ा बंगळू रम ये यलहंक उपनगरापाशी राहात होती. बंगळू र या
सरकारी हॉि पटलम ये संजयनं टपररी नोकरी धरली आिण तो मुंबई सोडू न बंगळू रला
आला होता. नुकतंच ल झालेली मृदल
ु ाही या या मागोमाग ितथे आली होती. मृदल
ु ेला
मुंबईचा परका देश आिण पर या भाषेत अिजबात करमेना. ती कनाटकात जायचा
आ ह ध लागली. संजयलाही ते पटलं. यामुळे यानं य क न ही नोकरी िमळवली
आिण ते कनाटकात आले. मृदल
ु ालाही यलहंकमध या सरकारी शाळे त बदली िमळाली
होती. नोकरी कायम रािहली असली, तरी आलद ह ळीमधली सरकारी शाळा आिण
इथली सरकारी शाळा यात जमीन-अ मानाचा फरक होता. गावात या शाळे त
जवळपास या छो ा-छो ा गावा न मुलं यायची. शाळे समोर खेळाचं भलं मोठं मैदान
होतं. िशवाय रं गमं दरही होतं. ितथे येणारे िव ाथ खे ा या वातावरणातून येत
अस यामुळे जा त िन न
े ं यायचे. यामुळे िशकवणं ही एक संधी वाटायची.
यलहंकची सरकारी शाळा तशी न हती. ितथे ही काही एकमेव शाळा न हती.
पूव या काळी मैसूर सं थान असताना उदार दया या महाराजांमुळे इथे शाळा सु
कर यात आली होती. हे महाराज इतर सं थािनकांसारखे न हते. आप या जेसाठी यांनी
अनेकानेक धमशाळा आिण िश णासाठी मोफत शाळा सु करताना अिजबात हात
आखडता घेतला न हता. िशवाय उ म िश कांची नेमणूक के ली होती.
शाळे त येणा या िव ा याम येही असाच फरक होता. इथले िव ाथ फ या
प रसरातून यायचे. क ड मा यमाची शाळा अस यामुळे येणारे िव ाथ ब तेकक न
आ थकदृ ा कमी थरातले असत. िश कांची वृ ीही वेगळीच अस याचं ित या ल ात
आलं होतं. ब तेकांची वृ ी घरात िशकव या क न पैसे कमाव याकडे होती. काही
जणांनी बंगळू रम ये बायको या नावावर कं प या सु के या हो या आिण यांचं सगळं
वधान ितकडंच असे. शाळे या व छतेिवषयी कु णीच जाग क नसे. कारण कु णालाच
शाळे िवषयी आ था नसायची. एका हाता या बोटांनी मोजता ये याएवढी माणसं मा
मृदल
ु े माणे िन न
े ं काम करायची.
एका अथ पिह यांदा गावाबाहेर पडले या मृदल
ु ेला नवं जग बिघत यासारखं वाटत

होतं. कनाटकात सगळीकडे क ड भाषा बोलली जात असली, तरी ती बोलायची प त
सगळीकडे वेगवेगळी असते. समु कना याची मंगळू रकडची भाषा वेगळी. उ र
कनाटकातली ‘गंड’ हणे पु षी भाषा वेगळी, बंगळू रची इं ि लशिमि त भाषा वेगळी.
यामुळे मृदल
ु ेला क ड बोलतानाही भीती वाटत होती. शाळे चे हेडमा तर मुिनय पा हे
कोलारकडचे होते. अितशय सुसं कृ त माणूस! यांनी मृदल
ु ाचं मनापासून वागत के लं
होतं. यांनी सांिगतलं होतं, “तु ही या शाळे त न ा आहात. तु हाला हवा तो िवषय या.
हवा तो वग या. अथात तु हाला दोन वष िशकवायचा अनुभव आहे हणा!”
संजयला सोयीचं हावं हणून हॉि पटल या बाजूला घर यायची इ छा असली तरी
यांची तेवढी आ थक प रि थती न हती. यलहंक दूर असलं तरी इथलंही भाडं काही कमी
न हतं. ना ा क न डबा घेऊन संजय िनघाला क , याला यायला रा हायची. काही
इमज सी असेल, तर अनेकदा याला रा ीही ितथेच राहावं लागे. यां या घरी फोन
नस यामुळे अशा वेळी मुिनय पां या घरी फोन क न तो कळवत असे. कु ठलीही वेळ
असो, यांचा चोवीस वषाचा मुलगा अ ण सायकलव न येऊन िनरोप सांगून जायचा.
एकदाही यानं कपाळावर आठी आणली नाही. बंगळू र या पीईएस कॉलेजम ये कॉ युटर
इं िजिनअ रं ग िशकत होता.
आलद ह ळीम ये असेपयत मृदल
ु ाला वयंपाक करायची अिजबात सवय न हती.
कधीतरी काही िवशेष करायचं असलं, तर ती ‘पाकिस ी’ पु तकाचा आधार घेऊन
करायची. शेतकरी कु टुंब अस यामुळे घरात सतत नोकर-माणसं असायची. यात जेवायला
जा त माणसं असतील, तर सामराचायाना िनरोप जायचा. रोजचा वयंपाक
रकु माबा चा असे. यामुळे मृदल
ु ा फ वरचं काम करत असायची.
ल ानंतर ित यावर वयंपाकाची जबाबदारी आली. दोघांसाठी दोन मुठी तांदळ
ू
टाकले क भरपूर भात होई. मुलीचं घर लावून ायला आले या रकु माबा ची एवढासा
वयंपाक करता-करता पुरेवाट झाली होती. यात संजयला भाकरी कं वा चपातीची
अिजबात सवय न हती. यात मुंबईला असेपयत याला तेच जेवावं लाग यामुळे तो
कं टाळला होता. इथे आ या-आ या यानं बायकोला बजावलं होतं, “मला भाकरी, चपाती,
दहीभात, साखर घालून िबघडवलेलं ीखंड अिजबात आवडत नाही. तू भाताचा कसलाही
कार के लास तरी हरकत नाही! मी मुका ानं खाईन!”
पण मृदल
ु ेला साधा भात आिण कलस ा सोडला, तर भाताचा कु ठलाही कार
ठाऊक न हता. वर सार, ब स! संजयला आणखी कस याही सवयी न ह या. तरी
िबचा याची एकच मागणी होती; ती हणजे भाताची!
अखेर मृदल
ु ा मुिनय पांची बायको कांत माना शरण गेली. या पिह यांदा तर ितला
हणा या, “हे काय अ मा! तू इत या सग या परी ा द या आहेस! हे सांगतात,
मुलांनाही चांगलं िशकवतेस हणून! तुला मी काय िशकवणार? मी आपला खेडवळ
वयंपाक करणारी बाई! पुिळओगरे , सागु, नाचणीची उकड, ताकाची कढी, ताकातली
भाजी, पाव ाची आमटी… मा या सासूबा नी िशकवलंय तेवढंच करते मी! ल ात तेरा
वषाची होते मी. सासूबाईच मा या आई!” या आप या सासूची
आठवण काढत
हणा या.

हे सुख मृदल
ु ा या निशबी न हतं. र मा सुनेचं वागत करायला या घरी आ याच
नाहीत. शेतात या कामाचं यांनी िनिम सांिगतलं. वर हणा या, “ती काही दहा
वषाची मुलगी नाही. ल ा या आधीपासून दोघांची ओळख आहे. ित या आईलाच येऊ दे
घर लावून ायला!” ितनं या दोघांना ‘रजा आहे तोवर येऊन जा,’ असंही सांिगतलं
न हतं. ल मी या मुलाची शाळा सु होत अस यामुळे तीही घर लावायला आली न हती.
आता कांत मां या मागदशनाखाली मृदल
ु ा वयंपाकाचे धडे एके क क न िगरवू लागली.
एखा ा दवशी भात गोळा-िगचका हायचा, तर कधी एकदम फडफडीत हायचा. कधी
सार ितखट जाळ हायचं तर कधी अगदी सपक. पण संजय कधीही यावर टीका- टपणी न
करता जेवायचा. कधीकधी मृदल
ु ाच कं टाळायची. पण तो हणायचा, “तू एवढा वेळ क
क न वयंपाक के लेला असतोस. टीका करायला दोन िमिनटं पुरतात. तु या क ाची
काहीतरी कं मत आहे क नाही?”
पैशाची चणचण सोडली, तर मृदल
ु ाला आणखी काहीही ास न हता. संजयचा
पगार बेताचाच होता. यातच घरभाडं, घरखच क न काही पैसे तो आईला पाठवून
ायचा. तशा र मा कधीही मुलाकडे पैसे मागाय या नाहीत. याचबरोबर यानं
दले या पैशाला या कधी नकारही ाय या नाहीत. पैसे दले हणून कौतुक नाही आिण
दले नाहीत हणून नावं ठे वणंही नाही! यानं दलेले पैसेही फ साठवून न ठे वता, या
ाजानं ाय या. या हणाय या, “कदािचत गेलेली वेळही परत येईल; पण ाजानं न
देता खच के लेले पैसे कधीही परत येत नसतात.”
संजयची मा अपे ा असायची क आपण पाठवले या पैशांम ये आईनं सुखासमाधानानं जीवन काढावं. पैसा ाजानं देत र माही आप या परीनं ‘सुखा’तच हो या!
नाहीतरी सुख हे मान यावर असतं ना!
पहाटे लवकर उठू न मृदल
ु ा जमेल तसा वयंपाक करायची. संजय डबा घेऊन
हॉि पटलला गेला क वत: जेवण उरकू न शाळे त जायची. सं याकाळी ती घरी परतायची.
यानंतर िनवांतपणे धुण-ं भांडी करायची. भीम णानं मुली या संसाराला लागेल तेवढं
धा य-धु य आणून टाकलं होतं. िशवाय यानं सांिगतलं होतं, “घराला लागणा या
सामानाची यादी क न दे. आणून देतो.” पण हे संजयला मा य न हतं. “आपण कमवून
जमेल ते हा घेऊ या. घाई काय आहे?” हे मृदल
ु ेलाही मा य होतं. यामुळे यां या घरात
ज-टी हीसार या व तू न ह या. मृदल
ु ानं संजयला आप या पगारातून साठले या
पैशातून एक कू टर घेऊन दली होती. एकं दरीत यांचं जीवन सुखा-समाधानात चाललं
होतं.
अलीकडे शंकरला ापाराचं वेड लागलं होतं. बेलूरम ये या या एका िम ानं हॉटेल
काढलं होतं. या याबरोबर तो अधूनमधून खरे दीसाठी बंगळू रला यायचा.
ल झा यापासून मृदल
ु ा सासर या घरी गेलीच न हती. ल ानंतर ती आधी
संजयबरोबर मुंबईला गेली आिण ितथून सामान घेऊन बंगळू रला आली होती. यामुळे
ितथे टी. नरसीपूरला जाणंच झालं न हतं. संजयनंही फारसा उ साह दाखवला न हता.
ितनं ित या सासूला ल ात पािहलं होतं तेवढंच.

भर या कु टुंबात वाढले या मृदल
ु ा या दृ ीनं हे थोडं िविच होतं. एकदा ितनंच
संजयपुढे हा िवषय काढला. यानंही फारसा उ साह दशवला नाही. पण ल मी मा
भावजयीला प िलिहत होती. ‘बेलूरम ये फार छान देवालय आहे. ितथ या मूत
बघ यासार या आहेत. आ ही इथे आहोत, तोपयत तु ही येऊन जा!….’
एका सं याकाळी मृदल
ु ा आिण संजय टी.नरसीपूरला येऊन पोहोचले. ितथे यांना
बस टॅ डवर येऊन आदरानं बोलावणारं कु णीही न हतं. ितथून घरही जवळच होतं हणा!
यामुळे ते सरळ घरी आले.
संजयनं आई या वहारात कधीही डोकं घातलं न हतं. आताही आपला पगार तो
मृदल
ु े या हातात देत होता. यात र मांना पैसे पाठवायचे सोडले, तर याला पैशाची
गरज नसे. मृदल
ु ाच घरचा खच करत होती. िहशेब ठे वत होती. तीच आ हानं या याकडे
काही पैसे ठे वायला देत होती.
संजयला िम ही कमी होते. एकदा हॉि पटलम ये गेला क , काम संप यावरच बाहेर
यायचा. याला वाचनाची आवड आिण कामात अितशय रस, यामुळे वेळ कसा जायचा
तेच समजायचं नाही. सासरी जाताना काय यायचं असं मृदल
ु ानं िवचारलं तरी यानं
‘तुला वाटेल ते घे!’ असंच ितला सांिगतलं. मृदल
ु ाला काही कळलं नाही, ते हा ितनं
कांत मांना िवचारलं. यांनी सांिगतलं, “पिह यांदा िनघालीस! रका या हातानं जाऊ
नये! ल ानंतर सासू हीच आई असते! बाक आयु य यां याबरोबर काढायचं असतं ना!
यां यासाठी फळं आिण साडी घेऊन जा. या काही कारणानं बोल या तरी तू उलट उ र
देऊ नकोस! तुझाही वभाव तसा नाही हणा! तरी वय असतं ना! आपण सहन के लं
पािहजे!”
मृदल
ु ानं सासरी जाताना आप या पगारातून सासूला साडी, फु लं, फळं घेतली होती.
ित या दृ ीनं दोघां या पगारात भेद न हता.
दोघं घरी पोहोचले ते हा र मा दुकानात बसली होती. ते आले ते हा सं याकाळचे
पाच वाजले होते. या दोघांना बघताच र माला फार आनंद झाला. “या! ये बाळ!
उजवा पाय आधी टाकू न ये. आम या घरी तुझं वागत करायला कु णी नाही. ल मी या
मुलाचीही शाळा सु झालीय ना!….”
यांनी माजघरात चटई अंथरली. मृदल
ु ा यावर बसली. ितनं घरभर नजर फरवली.
ए हाना संजय परसात गेला होता. यालाही इथे येऊन दोन वष होऊन गेली होती.
घर बघून मृदल
ु ाला आ य वाटलं. ितला खे ातलं घर काही अप रिचत न हतं. तसं
पािहलं तर आलद ह ळी हे टी. नरसीपूर न लहान गाव होतं. िशवाय हे या ेचं थळ
आहे. मैसूर न जवळ आहे. मैसूर या महाराजां या काळी या देशातून भरपूर सुधारणा
झा या हो या. पण हे घर? आलद ह ळीमध या कु ठ याही रयताचं घरही यापे ा नीटस
होतं. घर तर जुनंच होतं. ितथली आधुिनकता हणजे िवजेचा दवा. ब स! घरात अजूनही
नारळा या झाव या जाळू न वयंपाक के ला जात होता. ितथे एकं दरच ग रबीपे ा दुल
झा याची जा त ल णं होती. जर आपली आई ल ाआधी हे घर बघून गेली असती तर
काय हणाली असती कोण जाणे!

संजय आत आला. आ य आिण िख तेनं भरलेला बायकोचा चेहरा यानं पािहला.
तो हणाला, “घरात आई एकटीच असते ना! यामुळे घराकडे ल
ायला जमत नाही
ितला. यात दुकानाची कामं असतात!…” याचवेळी र मांनी वयंपाकघरातून
टील या तां यात यायचं पाणी आिण दुकानातून दोन के ळी आणून ित या पु ात
ठे वली. मृदल
ु ाचा वभाव बोलका असला, तरी आता सासूशी काय बोलावं हे ितला सुचेना.
याही काही बोल या नाहीत. ितला हे मौन अस वाटलं. माय-लेकाम येही ग पा
न ह या.
“कशी आहेस आई?”
“बरी आहे. तु ही कसे आहात?”
“छान आहे. ल मी कशी आहे?”
“बरी आहे!”
एव ावर या दोघांचाही संवाद संपला. शेवटी मृदल
ु ानं िवचारलं, “मी रा ीचा
वयंपाक क ?”
“कर!” उ र िमळालं. र मां या सांग यात सासूचा अिधकारही न हता आिण
कांत मा हणत हो या, तशी आईची ममताही न हती. के वळ वहार होता यात.
संजयनं इथे बरीच वष काढली होती. याचे अनेक िम बंगळू र-मैसूरला होते. काही
अजूनही इथंच होते. यामुळे संजय “आई, जरा जाऊन येतो गं!” हणत िनघून गेला.
मृदल
ु ा एकटीच होती. एव ात कु णीतरी िग हाईक आलं. र मा दुकानात
िग हाइकाबरोबर वि थत ग पा मारत हो या. पण घरात मा यांना काय बोलायचं ते
सुचत न हतं.
मृदल
ु ाला मागे कधीतरी भीम णानं सांिगतलेली िव मा द याची कथा आठवली.
िव मा द याचं संहासन जिमनीत गाडलं गेलं होतं; या माती या ढगा यावर कु णीही
बसलं तरी या याम ये असामा य यायश जागृत हायची हणे. आता ते र संहासन
मैसूर या राजां या जवळ आहे, असं हणतात. तसंच या र मां या दुकानचंही असेल!
कदािचत हा ितथ या ग याचा भावही असेल!
ितनं वयंपाकघर पािहलं. एका ड यात थोडेसे तांदळ
ू होते. एका ड यात डाळ होती
आिण एका ड यात नाचणीचं पीठ होतं. ितखट आिण मसा याची बरणी कु ठं आहे? या
अंधा या वयंपाकघरात शोधलं पािहजे. भाजी? आिण िमर या कु ठं आहेत? ितला काहीच
कळे ना. ितनं बॅगेतून जुनी साडी काढली. ती नेसून आपण आणलेलं सामानही ितनं चटईवर
काढू न ठे वलं. याचवेळी र मा आत आ या. िग हाईक िनघून गेलं होतं.
“भाजी शोधायची गरज नाही. माडीवर भोपळा आहे. तोच घालून आमटी करता
येईल. दुकानात िहरवी िमरची आहे. काल देवळा या पुजा यांनी नारळाचं भकल दलंय.
ते शं यावर ठे वलंय. परसात कढीप याचं झाड आहे. आिण हो! वयंपाक मी करे न. तू
दमून आलीयस!” या हणा या. यां या बोल यात अिजबात नाटक पणा न हता, उलट
प पणा होता. फ पैसा खच करायला यांचा िवरोध होता, एवढंच! सुनेला वयंपाक
करायला सांिगतलं, तर ित या सांग याव न आपला अ वहारी मुलगा ढीगभर भा या

आणून टाके ल! एवढीच यांना काळजी होती. सुनेनं आणलेलं सामान बघून या हणा या,
“अ यो! एवढं सगळं कशाला आणलंस? मला काय करायचीय एवढी भारी साडी? ती
नेसून मला काय तु यासारखं शाळे त जायचं आहे काय? तु या ल ात तु ही दले या
साडीची मी अजून घडीच मोडली नाही!”
यावर काय बोलायचं ते न समजून मृदल
ु ा ग प रािहली.
याच पुढे हणा या, “संजय आला क , तु ही दोघं देवाला जाऊन या. बरोबर तु ही
आणलेली फळं नेली तरी पुरेसं आहे. तसेच नदी या काठावर फ न या.”
र मा पु हा दुकानात गे या. शु वारची सं याकाळ अस यामुळे िग हाईक जा त
होतं. यां याकडे ल दलं नाही, तर ते शेजार या दुकानात जातात.
संजय आ यावर दोघंही देवळात गेले. ितथ या ब याच बायका संजयला ओळखत
हो या. या हणा या, “काय हणतोस? काही का असेना बायकोला घेऊन आलास क
नाही? मुंबईची आहे हणून समजलं! क ड बोलता येतं क नाही?”
“मी क डच आहे. शाळे त िशकवते मी.” ितनं सांिगतलं. लहान गावात काही-काही
बात या पसर या जातात. हणतात ना, स य एक असलं, तर अस य अनेक सं येनं असतं.
अंदाज तर हजार या सं येनं असतात.
देवळात चार-सहा सवा णी खांबापाशी बस या हो या. आज शु वार अस याचं
ितला आठवलं. ितनं जवळची िव ाची पानं आिण सुपारी काढली आिण यावर दहा-दहा
पये ठे वून ितथ या येक सवा णीला दले. वर सग यांना नम कार के ला. आलद
ह ळीम ये रकु माबाई दर शु वारी हे कराय या. आिण यासाठी या जाती-पंथाचं बंधन
पाळाय या नाहीत. कु णीही िववािहत ी असली, तरी पुरेसं असायचं.
हे दोघं देवाला नम कार क न नदी या काठावर फ न घरी ये याआधी र मा या
सुनेनं पान-सुपारीबरोबर दहा-दहा पये द याची बातमी िव ु वेगानं गावभर पसरली.
तशी ती र मांनाही येऊन पोहोचली. हे फारच िविच होतं! र मा तळमळ या.
अ यो! िहला दहा पयांची कं मत ठाऊक तरी आहे काय? दि णा कनवटीला लावून
त डभर आशीवाद ायला कु णाचं काय जातं? त डानं आशीवचन हटलं, तर ते काही
िसमटमधलं कायमचं वचन नाही होत! आिण कु णी पैसे दले तर नको कोण हणेल?
िशवाय देवळात असले या या सग या चांग या घर या बायकाच हो या. या के वळ
सवा ण आहेत हणून या ढ मुलीनं असे पैसे वाटायचे का? सवा ण ही काय महान पदवी
आहे? अगदी वाटलंच तर पाय ध न नम कार करायचा. िमळाला असता आशीवाद!
िहला सांगायला पािहजे! यांनी ठरवलं.
रा ी दोघं घरी आली ते हा नऊ वाजले होते. दुकान बंद करायची वेळ झाली होती.
भात, नाचणीची उकड, भोप याची आमटी, नारळाची चटणी असा जेवणाचा बेत होता.
संजयला नाचणीची उकड अ यंत आवडते. अलीकडे मृदल
ु ाही उकड काढायला िशकली
असली, तरी र मांसारखी ितला जमत न हती.
र मा मुलाला िवचारत हो या, “पुढचा काय िवचार आहे तुझा? पुढे िशकणार
आहेस क दवाखाना काढणार आहेस?”

“मला आणखी िशकायचं आहे. सरकारी सीट िमळाली, तर पगारही िमळायला
लागेल. पूव एमबीबीएस झा या-झा या दवाखाना काढायचे. आता तसं नाही चालत!
नुस या एमबीबीएसला आज काहीही कं मत नाही.”
यात र मांना समज यासारखं काही न हतं. या ग प बस या. संजयनं आ थेनं
आईला िवचारलं,“तू रोज काय करतेस?”
“भरपूर काम असतं! आठव ाला बंगळू रला कं वा मैसूर न सामान मागवायचं,
िहशेब िलहायचा. दर मिह याला एकदा िभशी असते. आप याच घरी असते. उ ाही
आहे… िशवाय दुकान आहेच. एक-दोन दवस दार बंद ठे वलं क सगळं िग हाईक
दुसरीकडं जातं. िशवाय शेतीची कामं असतात. ह ली पूव सारखी कामाला माणसं िमळत
नाहीत. तुला कदािचत ठाऊक नसेल; कावेरी या काठची वाळू घर बांधायला चांगली
असते हणे. यामुळे सगळे मजूर या कामाला जातात. रा भर ते काम चालतं. पैसेही
भरपूर िमळतात ितकडं. यामुळे इथे पेरणीला, कापणीला माणसं िमळत नाहीत.”
संजयलाही आठवलं, अलीकडे देशभर सग या न ांमधली वाळू काढणं आिण िवकणं
हा नदीकाठ या सग या खे ांम ये चालणारा बेकायदेशीर धंदा आहे. पेपरम ये अशा
वसायांिवषयी अनेकदा येत असतं. महानदी, यमुना, गंगासार या मो ा या न ां या
पा ातही हा धंदा चालतो ना! शहरात इमारत चं बांधकाम वेगानं सु असताना ही
वाळू ची मागणीही असणारच ना! इमारतीची मागणी वाढते आहे कारण वाढणारी
लोकसं या… सरकारी कु टुंब िनयोजनाचं मह व कु णा याच कसं ल ात येत नाही?….
या दोघां या बोल यात मृदल
ु ेचा काहीही संबंधच न हता. संजय िवचार करत
होता, उ ा आईची िभशीची मी टंग… ित या मैि णी घरी येतील. यां या
िभशीिवषयीच ग पा चालतील. मृदल
ु ेला काय वाटेल?
यानं आईला हटलं, “अ मा, नाहीतरी आता तू तर भेटलीसच. उ ा बेलूरला जातो,
ल मीलाही भेटून गावी परततो.”
हा नवा लॅन मृदल
ु े या दृ ीनं अनपेि त होता. संजय बेलूरला जा यािवषयी
अिजबात बोलला न हता. याचं बोलणं ऐकू न र मा कणभरही िवचिलत झा या नाहीत.
यांनी शांतपणे िवचारलं, “रजा कती दवसांची होती?”
“तीन दवस. यातला एक दवस तर संपलाच ना!”
“ठीक आहे! उ ा ना ा क न िनघा. इथून थेट बस नाही. मैसूरला जाऊन ितथून
दुसरी बस पकडावी लागेल. जा याआधी फोन करा ितला.”
“ल मी या घरी फोन आहे?”
“शंकरला तसली सगळी थेरं लागतात. या या तालावर तीही नाचते! उगाच
के वढाला खच क न फोन घेतलाय! कशाला हवाय? घरात असेल तर आणखी खच होतो!
ठाऊक आहेच हणा तुला! शंकरचा थोरला भाऊ महादेव असतो मैसूरला. यां याशी
यांची सतत पधा असते, तीही पैसे खच कराय या बाबतीत! असली कसली पधा? पण
सांगणार कोण यांना? मी सांगायला गेले, तर ऐकतंय कोण? दर आठव ाला टॅ सी
क न पला जातात!”

“कु णी सांिगतलं तुला?”
“मा या कानावर सगळं येत असतं. परवा टॅ सी क न शृंगेरीला गेले होते हणे! दोन
आठव ांपूव बंगळू रला गेले होते. असा खच करत गेलं तर पगारातलं िश लक काय
राहील? नाहीतरी आता तू जात आहेस, तूच ितला जरा समजाव!”
रा ी मृदल
ु ानं िवचारलं, “तु ही ल मी या घरी जा यािवषयी काही सांिगतलंच
न हतं मला.”
“आता वाटलं तसं. नंतर रजा िमळणार नाही ना! िशवाय मलाही ए स परी ेची
तयारी करायची आहे, तीही वरचेवर बोलवत असते. एकदा बाहेर पडलोच आहोत,
संपवून टाकू या.”
ावर मृदल
ु ानं िव ास ठे वला. तरीही ित यापुढचा
होताच.
“अहो, पण… यां या घरी जायचं हट यावर रका या हाती कसं जायचं?
पिह यांदाच जातोय आपण!”
“ते काही तेवढं मह वाचं नाही! ल मीची काही तशा कारची अपे ा नसते.”
पण हे मृदल
ु ाला पटलं नाही. आता ित याकडे फ हजार पये होते. ितला आणखी
एका गो ीचं आ य वाटलं. मुलगा-सून एकच दवस रा न लगोलग िनघाले हणून
र मांनी अिजबात ागा के ला नाही! वाईटही वाटू न घेतलं नाही.
सकाळी र मांनी उ पीट आिण कॉफ के ली. ते दोघं िनघाले ते हा यांनी सुनेला
देवा या कोना ात असलेला कुं कवाचा करं डा दाखवून कुं कू लावून यायला सांिगतलं.
नंतर हल या आवाजात हणा या, “मृदल
ु ा, दर मिह याला पगारातली काही र म
बाजूला काढू न ठे वत जा! जीवनात अडचणी कधी आिण कशा येतात ते सांगता येत नाही!
हातात पैसा नसेल, तर आय या वेळेला कु णीही देत नसतं. हे मला संजयपुढे नाही सांगता
येत. पु षांना या गो ी सांिगत या तर नाही पटत! मी अनुभवा या गो ी सांगते ऐक!”
मृदल
ु ानं मान हालवली.
यंदा शाळे ची प मैसूर-बंगळू रला गेली होती. पण मृदल
ु ा यात न हती. यामुळे
ितचं मैसूर बघणं रा न गेलं होतं. यामुळे मैसूरम ये पाय ठे वताना ितला आनंद झाला.
दोन-तीन दवस इथे रािहलं तर झू, वृंदावन गाडन, राजवाडा पाहाता येईल! ितनं
मनातला िवचार संजयपुढे बोलून दाखवला. पण संजय हणाला, “होय. पण आता रजा
नाही. पु हा कधीतरी येऊ या.”
िवषय संपला. मृदल
ु ा ग प रािहली. ितची मनोरा यं सु झाली. ते हा उतरायचं
कु ठं ? ल मी या सासर या घरी राहाणं तर श य नाही. ल ातच ते सगळे आप याकडे
कती ितर कारानं बघत होते!
देवराज माकटला उत न मृदल
ु ानं थोडी भाजी आिण थोडी फु लं-फळं घेतली.
सासर या घराची आठवण झाली. पाठोपाठ वाटलं, आता ल मीचं घर कसं असेल कोण
जाणे! संजय काही बोलला नाही. ितनंच िहशेब क न जवळ या साडी या दुकानातून एक
संथे टक साडी िवकत घेतली.
हासन न िनघून बस बेलूरला पोहोचली ते हा सं याकाळ झाली होती. मैसूर न

संजयनं फोन क न आपण येत अस याचं कळवलं, ते हा ल मीला आनंद झाला.
बस टॉपवर शंकर वाट बघत उभा होता. मृदल
ु ा हणाली, “तु ही कशाला आलात?
आ हाला प ा ठाऊक होता. आलो असतो आ ही र ा क न!”
शंकरनं ठरवले या र ातून ते घरी येऊन पोहोचले. ल मीचं घर बघून मृदल
ु ा
आ यानं दंग रािहली. सुरेख लाकडी सोफासेट, ज, कु कं ग रज, टी ही, हीसीआर …
आधुिनक घरात असावीत, ती सगळी सुख-साधनं या घरात होती. आलद ह ळीमध या
कु ठ याही ीमंत घरात या सग या व तू न ह या.
शंकर बँकेत कारकू न होता. पण यांचं घर बँक मॅनेजरपे ा चांगलं होतं. मृदल
ु ेनं
आणलेली भाजी, फळं , साडी बघून ल मी मंद हसली. हणाली, “हे सगळं कशाला आणत
बसलात? इथे सगळं िमळतं.”
जेवणाचा बेत तर उ म होता. मृदल
ु ानं िवचारलं, “अहो! इत या लवकर तु ही
गुलाबजाम आिण चंपाकली कसं के लंत?”
“तुमचा फोन आ या-आ या गुलाबजाम के ले. आम या एका िम ाचं हॉटेल आहे.
आ हाला काही प ा ं हवं असेल, तर आ ही ितथूनच मागवतो. मो ा माणात हवं
असेल, तर तेच घरी येऊनही क न देतात.”
ल मी या अंगावर मैसूर िस कची साडी होती. के सात मोग याचा गजरा होता. ती
कु ठ या तरी समारं भासाठी िनघाली असावी असं वाटत होतं.
“बाहेर िनघालात का?”
“नाही. तु ही येणार होता ना? हणून तयार झाले होते!”
एवढी चांगली साडी? मृदल
ु ाला समजलं नाही. ित याकडे ल ात िमळालेली एकु लती
एक रे शमी साडी होती.
या दवशी यां याकडे मु ाम झाला. दुस या दवशी ते बेलूरचं देवालय बघून आले.
हळे य िबडु पुढे आठ कलोमीटरवर होतं. ितथे जा यासाठी ह ा तेव ा बसेस हो या. पण
शंकरनं ते मा य के लं नाही. तो हणाला, “कधी नाही ते आलात तु ही! टॅ सी क या.
तसंच पुढे हासनपयत जाऊन ितथ या हॉटेलम ये जेवण क न येऊ या.”
संजय-मृदल
ु ाला या सग याचा ास होत होता. आप यामुळे कती खच यांना!
गावी िनघाय या वेळी ल मीनं एका तबकातून रे शमी साडी आणली. या साडीसह
अनेक फळांनी ितनं मृदल
ु ाची ओटी भरली. ल मीचा उदारपणा बघून मृदल
ु ाचं मन भ न
आलं.
या दोघांना बस टॅ डवर सोडू न घरी आ यावर ल मी शंकरला हणाली,
“बिघतलंत! कती िबलंदर आहे ही?”
हे शंकरला समजलं नाही. ल मीनं खुलासा के ला, “नाहीतर काय! संथे टक साडी
आिण भाजी घेऊन आली! आ ही आम या घरी भाजी खात नाही क काय! यांनी भाजी
आण यावर आ ही यांना वयंपाक क न जेवायला घालणार होतो? संथे टक साडी मी
तर नेसत नाही! आिण मी दलेली रे शमी साडी कशी िनल पणे घेऊन गेली! बिघतलंत
क नाही?”

आता शंकरही हणाला, “संजयही तसाच आहे हं! मी टॅ सी करतो हट यावर नको
हणाला. पण मी पैसे देतो, असं काही या या त डू न नाही आलं! हा कसला डॉ टर?
आम या बेलूरचा हक म राजाभाईसु ा या यापे ा जा त कमावतोय! ही सगळी
खरक ा हातानं काव यालाही न हाकलणारी माणसं! िशतं पडतील ना!!”
या कशाचीही जाणीव नसलेली मृदल
ु ा ल मी या िवशाल मना या आदराित याचं
मनोमन गुणगान करत होती.
ल मीची नणंद िवमल िह या मुलीचं, उषाचं ल ठरलं होतं. नवरा मुलगा
एलआयसीम ये आॅ फसर होता. तसं संजयिवषयी िवमलला अिजबात ेम न हतं. तरी
मािहतीतला मुलगा, कु ठलंही सन नाही. दोन वष तो आप या घरी रा न िशकलाय.
हाताचं वैगु य काही ज मजात नाही. र मानं कं जूसपणे वागून भरपूर माया जमवली
आहे, ती आप याच मुलासाठी ना? िशवाय मुलगा दसायला देखणा. र मा काही सुनेला
सासूरवास करणा यांपैक नाहीत. हा सगळा िवचार क न िवमलनं संजयसाठी उषाला
िवचारलं होतं. ते हा ल मीनं मो ा थाटात ‘ याला डॉ टर मुलगीच हवी आहे!’ असं
सांिगतलं होतं. यानंतर संजयचं ल झालं होतं. आता उषाचंही ल ठरलं होतं. आता
मागे जे काही घडलं, ते य दाखवून दे यात अथ नाही, एवढी समज िवमललाही होती.
ितनं ल मीला चार-सहा ल पि का देऊन “तु हाला यांना ाय या असतील यांना
ा,” असंही सांिगतलं होतं. ल बंगळू रमध या ‘धम थळा या मंजुनाथ क याण मंडपा’त
हायचं होतं. हणून ल मीनं संजयलाही िनमं ण पि का दली होती.
काया या वेळी ल मी संजयकडे उतरली आिण देवकाय, सोडमुंज, सीमंतपूजन आिण
रसे शन असं आ हाचं िनमं ण दलं होतं. जवळपास मृदल
ु ाचं कु णीही न हतं. ितचा
सगळा गोतावळा ित या आलद ह ळी आिण बळी या जवळपास होता. बंगळू रम ये
ितला काही वेळा खूप एकटं-एकटं वाटू न कं टाळा यायचा. इथे घरात ते दोघंच. यातही
संजय दवसभर घराबाहेर. आलद ह ळीम ये घरची माणसं चारच असली, तरी घरात
सतत कु णी ना कु णी येत जात असायचं. कायम व तीलाही कु णी ना कु णी असायचं. या
बंगळू रम ये ितला एकटीला राहायचं हणजे कं टाळा यायचा. यामुळे या ल ाचं िनमं ण
हणजे न ा माणसांना भेटायची एक चांगली संधी अस यासारखं ितला वाटलं. ती
संजयला हणाली, “मी ल मीबरोबर देवकायाला जाते. तु ही रसे शनला या.”
कधीही नको न हणणा या संजयनं सांिगतलं, “नको, मृदल
ु ा! आपण दोघं
रसे शनला एक जाऊ या. तुला काही गो ी समजणार नाहीत.”
येक बाबतीत ‘का?’ हणून िवचारायचा मृदल
ु ाचा वभाव न हता. घरात या
पु षांना उलट उ रं ायची नसतात, हा मं ित या आजी या काळापासून चालत आला
होता. यामुळे मनात येऊनही ितनं तो
िवचारला नाही. या वेळी संजयनंही ितला
कसलाही खुलासा के ला नाही.
ठर या माणे दोघंही रसे शन या दवशी कायालयात गेल.े वधूवरांना आशीवाद
दे यासाठी चंड गद जमली होती. िवमल या नव याची नोकरी काही खास न हती.

तरीही यांनी ल ासाठी बराच खच के लेला दसत होता. मृदल
ु ाचं ल आलद ह ळीला
घरातच झालं होतं. इथे िविवध फु लांचं डेकोरे शन, वा ांचा गजर, संगीत, मुलीला
ाय या सामानाचं दशन! एकापे ा एक डोळे दपवणारं होतं. यात मृदल
ु ा हे सगळं
पिह यांदाच बघत होती. संजयला मा या कशाचंच काही वाटलेलं दसलं नाही. तो या
संदभात काहीही बोलला नाही. ल मी या सासर यांनी या दोघांना पािहलं तरी ितकडं
दुल के लं. ल मीही “तु ही बसा! गद कमी झा यावर मी तु हाला वधूवरांकडे घेऊन
जाते…” असं सांगून अदृ य झाली. ल मी नुकतीच यूटी पालर न आ याचं ल ात येत
होतं. यामुळे ती नव यामुलीपे ा आकषक दसत होती.
मृदल
ु ा आिण संजय मुका ानं एके क खु या पकडू न बसले.
यां या मागे िवमलचे कु णी नातेवाईक बसले होते. िनवांत ग पा मार यासाठी
ल ापे ा चांगली जागा कु ठली? यां या ग पा चाल या हो या. या दोघांकडे यांचं ल
न हतं.
“ठाऊक आहे? िवमल या नव यानं या ल ासाठी दोन लाख कज काढलं आहे!…
काही हणा! दनेशनं ल ाचा दणका मा जोरदार उडवलाय!”
“उषासाठी खूप पायपीट के लीय यांनी! कु ठं ही जमत न हतं.”
“होय! तुला ठाऊक आहे? ल मीचा भाऊ संजय आहे ना, या यासाठीही िवचारलं
होतं हणे!”
“ या यासाठी? पण या या हाताचा ॉ लेम आहे ना?”
संजय या चेह यावर िवषाद उमटला, हे मृदल
ु े याही ल ात आलं.
“होय. पण या या या चलाख बिहणीनं, याला डॉ टरच बायको पािहजे, असं
सांिगतलं हणे!”
“ती! ठाऊक आहे मला! रांगोळीखाली घुस यात पटाईत आहे! पण संजयनं ल
कु णाशी के लं?”
“आहे कु णीतरी धारवाडकडची खेडवळ मुलगी! ित याम येही काहीतरी ंग असेल
हणूनच ितनं या याशी ल के लं असेल! नाहीतर कोण कसं ल ाला तयार होईल?”
“मुलीचे आईवडीलही बेजबाबदार दसतात! मुलगा असा! यात सरकारी नोकरी.
मागेपुढे काही नाही!”
“होय! एव ातच पािहलं मी याला. जु या कू टरव न आलाय. हा कसला डॉ टर?
अजून कू टरव न फरतोय! हा खरोखरच एमबीबीएस डॉ टर तरी आहे क नाही कोण
जाणे!”
“कोण जाणे! कोण िड ी पाहायला जातंय? आिण असला तरी काय उपयोग? उलट
शंकर बघ! आहे बँकेतलीच नोकरी; पण कार घेतलीय! ल मी तर दर मिह याला दािगने
करतच असते! हा अगदी ढ डॉ टर दसतोय!”
“तेही खरं च हणा! नाहीतर ए हाना यानं वत:चं न सगहोम नसतं का उभारलं?
आमचा जावईही एमबीबीएस डॉ टरच आहे. एव ात यानं जागा घेतली, कार घेतली.
आणखी दोन वषात वत:चं न सगहोम उभं करणार आहे!”

“मी तर ऐकलंय, या थो ा संजयला आप या भागात मुलगी िमळाली नाही, हणून
तो ितकडची मुलगी क न आलाय.”
तेव ात साद आ यामुळे बोल यात खंड पडला. संजय आिण मृदल
ु ेला
कानक ासारखं झालं. संजय या सादला चांगलाच ओळखत होता. या यापे ा बराच
िसिनयर आिण अितशय ढ मुलगा हणून साद िस होता. चार वषाचा कोस
संपवायला यानं आठ वष घेतली होती. िव ाथ असताना या यावर आ थक गडबड
के याचे आरोप होते. आताही तो अ◌ॅबॉशन पेशािल ट हणूनच वै क य े ात िस
होता. अशा सादशी आपली तुलना होताना बघून संजय क ी झाला. एवढा वेळ झाला
तरी इतर जाऊ ा, ल मीनंही या दोघांची दखल घेतली न हती. याला वाटलं, आपण
रसे शनलाही यायला नको होतं.
या खेपेला संजयनं ए सम ये चांगले गुण िमळवले. याला या या आवड या
‘गायनॅकॉलॉजी’म ये वेश िमळाला. तो ि ह टो रया हॉि पटलम ये कामाला लागला.
आता याला भरपूर काम असायचं. या या पूवानुभवामुळे तो सग या िव ा यापे ा पुढे
होता.
आता याचा पगारही दोन हजार झाला होता. पण तोही संसाराला अपुराच होता.
पण मृदल
ु ेचा पगार मदतीला होता. या या लासम ये वेगवेगळे िव ाथ होते. सुमारे
पाच-सहा वष स हस झाले यांची सरकारने िनवड के ली होती. तसंच नुकते एमबीबीएस
के लेले त ण-त णीही होते. पण एचओड चा संजयवर अप रिमत िव ास होता.
आता यानं आपलं घर यलहंककडू न िवजयनगर बस टॅ ड या बाजूला असले या
‘सुखसागर’ या शेजारी असले या भा ा या जागेवर बदललं आहे. मृदल
ु ानं
िवजयनगर या सरकारी शाळे त बदली मािगतली होती. सु वातीला ती िमळाली नाही.
पण नंतर ितथले िश क अचानक मरण पाव यानं ितथे जागा झाली आिण ितला ितथे
नोकरी िमळाली.
यलहंक सोडू न येताना मृदल
ु ाला वाईट वाटलं. ितला गेली दोन वष या शाळे ची
सवय झाली होती. यापे ा मुिनय पा-कांत मांशी ितचं नातं जुळलं होतं. या पर या
गावात तेच ितला आधार होते. यांचा िनरोप घेताना कांत मांनी ितला हळदी-कुं कू लावून
खणानं ओटी भरली. आता मुिनय पांचीही नोकरी संपत आली होती. तेही कोलारला
जाय या तयारीत होते.
िवजयनगरची शाळा यलहंक या शाळे पे ा वेगळी होती. इथे ‘कु णाचा पायपोस
कु णा या पायात!’ अशी अव था होती. यलहंकम ये अजूनही थोडीतरी आ मीयता होती.
इथलं वातावरण तर फारच अिल पणाचं होतं. इथले सगळे िश क ‘फ िशकवणं एवढंच
आमचं काम!’ अशा वृ ीनं काम करायचे. अशा शाळे त मुलांना तरी शाळे िवषयी
आपलेपणा कसा वाटणार? शाळे या इमारतीला कतीतरी वषात रं ग लागला न हता.
ीमंतांचं नगर असणा या या गावात या शाळे त मुलांना घालून कु णीही पैसा खच करत

नाही. थािनक अिधकारीही ितकडं ल देत न हते. इथे कु णीही या शाळे चा आिण
समाजाचा काही संबंध आहे, असं मानत न हतं. आलद ह ळीत असं न हतं. इथे
सग यांना वाटायचं सरकारी शाळा आहे, सरकारकडे इतका पैसा आहे, आपण का पैसे
खच करायचे?
यां या जीवनात गे या चार वषात कतीतरी फरक झाला होता. तसाच यां या
जवळपास या लोकां या जीवनातही झाला होता. मृदल
ु ा वा षक परी ेचे पेपर तपासत
असताना तोच िवचार करत होती.
आलद ह ळीम ये गुिडगेरी गाव या व सलाबरोबर कृ णाचं ल झालं होतं.
सरलाचं ल सॉ टवेअर इं िजिनअर स बरोबर झालं होतं आिण आता ती
अमे रके त कॅ िलफो नयाजवळ राहात होती. तीही सॅन ाि स कोम ये नोकरी करत
अस यामुळे गे या तीन वषात फ एकदा भारतात येऊन गेली होती.
सतीशचंही ल झालं होतं. याची बायको शैला बँकेत नोकरी करत होती. ते दोघं
बळीत राहात होते.
आता शंकरची बेलूर न मं ाला बदली झाली होती. यामुळे तो आिण ल मी
मं ाला राहात होते. ते अधूनमधून बंगळू रला संजयकडे येऊन जायचे.
अले स आिण अिनताचं मंगळू र या चचम ये थाटामाटानं ल झालं. मृदल
ु ा आिण
संजय या ल ाला जाऊन आले. या ल ाम ये रा याचे मोठे अिधकारी आिण मोठी माणसं
आली होती.
र माचं टी. नरसीपूरमधलं जीवन नेहमी माणे चाललं होतं.
मृदल
ु ा-संजय बंगळू रम ये असताना यांना मुलगा झाला होता. आलद ह ळीम ये
हॉि पटल नस यामुळे बाळं तपण नीट होणार नाही हणून संजयनं बंगळू रम येच
बाळं तपण करायचा िनणय घेतला होता. बाळं तपण करायला रकु माबाई ितथे आ या
हो या.
संजयचं एमडी एका झट यात संपलं होतं. याला मेडलही िमळालं होतं. याला
आता याच िडपाटमटम ये नोकरी िमळाली होती. अजून नोकरी कायम झालेली न हती.
एव ा वषात संजय-मृदल
ु ा या संसारात आलद ह ळी न भीम णा कं वा टी.
नरसीपूर न र मांनी कु ठ याही बाबतीत ल घातलं नाही. आप या संसारातले सगळे
िनणय ते दोघंच यायचे. यानं सरकारी हॉि पटलम ये नोकरी कर यािवषयी
यां यापैक कु णी आ ेपही घेतला नाही.
अजून संजयची सरकारी नोकरी कायम झाली न हती. पण िमळायची श यता होती.
सरकारी नोकरीत कायम हायचं तर एक तर राजकार यांशी संबंध हवेत कं वा पैशाचं
बळ हवं. याउपर इतके उ म गुण हवेत क यांना न नेमून चालणार नाही, अशी
प रि थती हवी. संजय एमडीला पिहला आला होता. यामुळे आज ना उ ा नोकरी न
प होईल, याची खा ी होती.
मृदल
ु ाची नोकरी नेहमी माणे चालली होती. ितची नोकरीही सरकारी अस यामुळे
पगारही चांगला होता. ित या नोकरीचा ित या संसाराला अजूनही मोठा आधार होता.

पगार कमी असला तरी संजयला सरकारी नोकरी आिण ितथ या िश क पेशावर
अितशय जीव होता. तो हणायचा, “सरकारी नोकरीत कतीतरी गरीब रो यांवर उपचार
करायला िमळतात. हा फार मोठा फायदा आहे! अनुभव भरपूर िमळतो. अमे रके त या
डॉ टरांपे ा भारतातले डॉ टर ‘ि लिनकल िस ट स’ या बाबतीत तरबेज असतात.
यां याकडे अ◌ॅड हा स टे क असेलही, पण ते पु तक ान असतं. यामुळे मी सरकारी
नोकरीच करणार!” मृदल
ु ानंही याला ो साहन दलं होतं. यातच याला सरकारी
कॉलेजम ये ले चरर हणून नोकरी िमळाली होती.
ही चचा चालली असता शंकर आप या शेअस या कमती पेपरम ये बघत होता.
संजयचा िवचार ऐकू न शंकर-ल मीला याचा राग आला. ल मी मनाशी हणाली,
‘अकला नाहीत दोघांना! देवानं बु ी दलीय, पण वापरायला येत नाही! मुंबईम ये दोन
वष वाया घालवली. नंतर इथे एक वष नोकरी के ली. यानंतर ही एमडी िड ी. आता पु हा
सरकारी नोकरी! यो य ती जागा बघून दवाखाना काढला असता, तर ए हाना पैशाचा
पाऊस पडला असता! संजयकडे गोड बोलायचा वभाव नाही. ित याकडे तर अिजबात
नाही! फ
शारी असून काय उपयोग? या या बायकोत तर काहीही अथ नाही! पांढरं
दसलं क दूध समजते ती! खे ात वाढलीय. मा या नव यानं असं के लं असतं, तर मी
याचा कान िपळू न सरकारी नोकरी सोडायला लावली असती. वत:ची ॅि टस सु
करायला लावली असती. मी वत: काउ टरवर बसून पैसा गोळा के ला असता! आईही
आप याच रा यात असते. काय ठे वलंय या खे ात? ितचं ते दुकान, ितचा तो वहार!
मला तर सासर या घरात आई या दुकानाचा िवषय िनघाला क जीव गे यासारखं
वाटतं!’
ितची जाऊ शामला हणजे तर गोमुख ा ! कती मऊ श दांत ती आपली
याव न टंगल करते! हणते “तुला काय कमी आहे? भावाला सरकारी नोकरी आहे,
भावजय शाळे त िशि का आहे, गावाकडं आईचं दुकान आहे! शेती आहे! आमचं काही तसं
नाही! माझे वडील तहसीलदार! एकखांबी तंबू आहे!” वरवर बोल यात कौतुक असलं तरी
याचा मिथताथ मला समजतोय! असलं ितचं शालजोडीतलं बोलणं मला नाही का
समजत!
ाजाचा वहार, शेतीचं उ प सगळं धरलं तर वषाकाठी आई कती िमळवत
असे? ल मी या िवचारापाशी अडखळली. ितनं तो
नव याला िवचारला. ित या दृ ीनं
शंकरला सगळं ठाऊक असतं. तो काही संजयसारखा अ वहारी नाही! ितला नव याचा
अिभमान होता.
“काय हो? आईचं सगळं िमळू न कती उ प असेल वषाकाठी?”
िवकत घेतले या शेअस या कमती ढासळत असले या बघून वैतागलेला शंकर
हणाला, “तुझी आई मला सांगून इ कम टॅ स भरते क काय? सगळं आत या आत लपवून
ठे वते. काहीही सांगत नाही! तुझी आईही तशीच आिण भाऊही तसाच! तुम या घरातली
बातमी जेवढी समजते, ती या खेडवळ बडब ा मुलीकडू न!”
तो रागावलाय हे ल ात येऊन ल मी ग प बसली. ही मृदल
ु ा तरी काय मुलगी आहे!
बोल यात काय बोलावं आिण काय नाही, याचं अिजबात तारत य नाही! कु णी दोन गोड

गो ी के या क , लगेच यांना ही ‘चांगली आहेत!’, असं स ट फके ट देऊन टाकते! चांगलं
बोलायला काय कु णाला पैसे लागतात? आिण बोल या माणे वागलंच पािहजे, असं
समजायला आ ही काय राजा ह र ं लागून गेलोय क महाभारतातला भी म? मृदल
ु ाला
वहार अिजबात समजत नाही. वत:चं असं काहीही गुिपत नाही ितचं! सतत इतर काय
हणतील, हाच िवचार करत राहाते.
बंगळू रम ये ुशनचा दु काळ आहे का? इथे शाळा-कॉलेजपे ा ुश स चालतात, हे
सग या जगाला ठाऊक आहे! या या फ याही भरपूर असतात. कतीतरी जणं नोक या
सोडू न हेच करतात. िहनं का िशकव या घेऊ नयेत? तीही नव या या तालावर नाचते!
काय करणार? शेवटी मलाही हणावं लागतं, “तु ही दोघं हणजे सार याला-वारखा
भेटावा तसे आहात! दोघेही निशबवान आहात. हणून दोघांकडू न ग रबांची सेवा घडतेय.
हे पु य सग यां या वाटेला नसतं! सुदव
ै ी आहात!”
मा या बोल यातली खोच कदािचत संजयला समजतही असेल! पण मृदल
ु ाला
अिजबात समजत नाही! एका दृ ीनं पािहलं तर तीच आम या आईसाठी साजेशी सून
आहे! िहलाही ित या माणे एकही दािगना, चांगली साडी, छानछोक चं वागणं…
कशाचाच मोह नाही! ल ा या वेळी ित या विडलांनी घडवून दलेले जे दािगने होते तेच
अजूनही आहेत. कधीकाळचं ते धारवाडकडचं िपवळं सोनं! सगळे दािगने जड-जड!
मंगळू र या सोनारांसारखे नाजूक दािगने नाहीत. याच जाड-जाड बांग ा, तीन पदरी
हार, या पाट या, ते मराठी प तीचे तोडे! मी ित या जागी असते, तर एक बांगडीचा
जोड मोडू न इथ या लेटे ट फॅ शन या तीन-चार कार या बांग ांचे जोड के ले असते!
आिण ित या या सा ा! देवा रे ! एकु लती एक रे शमी साडी. तीही ल ात
संजयकडू न पैसे मागून घेऊन आईनं घेऊन दली होती. ती सोडली तर मी दलेली एखादी
साडी असेल, तेवढीच! इत या दवसांत एकही साडी वत: िवकत घेतली नाही ितनं! ती
गरोदर रािहली ते हा आईनं काहीही कौतुक के लं नाही. मी मुलगी. माझं तरी कु ठं के लं
होतं हणा! “आप याकडे आरती करायची प त नाही…” असं सांगून ितनं हात झटकू न
टाकले! गरवारशीला खे ात घेऊन जाणं श य नाही हणून मृदल
ु ा या माहेरचेही
बंगळू रला आले आिण डोहाळजेवणाचं शा क न िनघून गेले होते. ते हा मला तर हसू
आलं होतं. िहर ा ख ा या सो या या बांग ा, िहरवं सुती लुगडं! उलट आपलं
डोहाळजेवण ितला आठवलं. आईनं करणार नाही असं सांिगतलं, तरी ितनं आई या न
कळत संजयला चो न प िल न पैसे मागवले होते. ते हा याचं ल झालं न हतं. यात
शंकरकडू न चो न साठवलेले पैसे घालून रे शमी साडी घेतली आिण सासरी सग यांना,
यातही जावेला – शामलेला, ‘आईनं दली’ असं सांिगतलं होतं. शामला काही कमीची
नाही! ती हणाली होती, “हो गं बाई! तुम या माहेरी सावकारी आहे ना! भाऊही मुंबईत
नोकरीला आहे! मग एवढं के लं यात काहीही आ य नाही!”
काहीही हणा! फ बु ी आहे आिण शाळा-कॉलेजात भरपूर मा स घेतले हणून
जग याला काय उपयोग? यापे ा माणसांना जोखून यां याकडू न आप याला हवं ते
उकळ यात यश िमळव यात खरं शहाणपण आहे! हे शहाणपण मृदल
ु ाकडे कु ठं आहे? ही
अ ल काही पु तकातून नाही येत! ती आप या आपण आजूबाजूला बघून िशकावी लागते!

मी मा या जावांकडू न ती अ ल हळू हळू िशकलेय. यां यावर अनेकदा मातही करते!
ल मीला वत:चा अिभमान वाटला.
बाराचे टोले पडले. ल मी उठू न वयंपाकघराकडे िनघाली. ितथे कामाचे ढीग वाट
बघत होते. अजून अिनल उठायचा होता. रा भर टी ही बघत होता क काय कोण जाणे!
यानंतर वयंपाक क न जेवायचं हणजे दोन वाजतील. ितला एकाएक कं टाळा आला.
ती नव याला हणाली, “अहो! आज मला खूप दम यासारखं झालंय! पाठ भयंकर दुखतेय.
आज बाहेर जेवायला जायचं का? आिण अिनलला उठवा. याला तयार करा. सॉरी हं,
तु हाला काम सांगतेय! पण काय क ? अिजबात बरं वाटत नाही आहे! मी जरा आडवी
होऊ?”
शंकरचा पेपर वाचून संपला होता. यानं मान वर क न पािहलं आिण हणाला,
“झोप जा तू. सगळी तयारी झाली क मी तुला उठवतो.”
नव यालाही आतली गो सांगायची नसते. कोण कशाचा कसा वापर क न घेईल, हे
सांगता येत नाही. कधी ना कधी हाच नवरा ‘आळशी आहेस तू! वयंपाकाचा कं टाळा
करतेस!’ असा पाणउतारा करणार नाही कशाव न? कं वा कधी काळी मरण पावले या
आईची आता आठवण काढू न ‘माझी आई रोज आला-गेला ध न तीस-चाळीस लोकांचा
वयंपाक करायची! एक दवसही कं टाळा करायची नाही!’ असा टोमणाही मारे ल. कोण
बघायला गेलं होतं! हणतात ना, मेले या हशीला वीस शेर तूप! कशाला टोमणे खायचे?
याऐवजी नव या या मनात सतत ‘आपली बायको नाजूक आहे; ितला पाठीचा ॉ लेम
आहे; आपण ितला फार काम सांगता कामा नये!’ अशी धा ती राहायला पािहजे!
बायकां या भा यातली ही असलीच तर
ा ं असतात ना! याचाच शारीनं वापर
करत राहायचं असतं! नवरा सांगेल ते सगळं लगोलग ‘जी जूर’ हणून ऐकत रािहलं तर
हेच पु ष आपली बायको हणजे ह ाचं नोकर-माणूस आहे, असं समजून वागायला
लागतात! मग हाच नवरा बायकोला घरात आिण घराबाहेर राबवून यायला लागतो.
आता मृदल
ु ाचं काय चाललंय! ितला ‘कसंतरी होतंय’, ‘गरगरतंय’, ‘थकले’ यांसारखे श द
ठाऊकच नाहीत! प रणामी एखा ा गुलामासारखी घरात आिण घराबाहेर राबतच
असते! जर मीही अशीच वागले असते, तर यांनीही माझी तीच गत के ली असती!
कतीतरी वेळा तेही हणतात ना, “तूही ॅ युएट आहेस. मा याबरोबर नोकरीला लागली
असतीस, तर दोघे िमळू न कमवत रािहलो असतो. आणखी चैनीत रािहलो असतो. दोघांचं
कज िमळू न आपण म त बंगला बांधला असता!”
याचं बोलणं अिजबात आवडलं नाहीतरी ती हणायची, “तुमचं खरं आहे! पण हा
लहान आहे ना! या याकडे, या या िश णाकडे कोण बघणार? तुम या आई अस या तर
यां याकडे याला ठे वलं असतं आिण यांनीही कौतुकानं नातवाचं सगळं मायेनं के लं
असतं!”
आता ती मरण पावले या सासूिवषयी एव ा आ थेनं बोलत असली तरी सासू
िजवंत असती, तर दोघ म ये कु
े च अवतरलं असतं, हे ितलाही ठाऊक आहे! पण
पु षांना नुसतं नाही हटलं तर ऐकू न यायला ास होतो. हणून ‘तु याकडचं कु णी
मदतीला नाही,’ याची जाणीव क न देऊन नकार दला क , मुका ानं ग प बसतात!

नोकरी िमळाली तरी आपण करणार नाही, याची खा ी असलेली ल मी झोपायला
आप या बेड मकडे चालू लागली.
रा याचे ये मं ी नाग नंगेगौडा ब याच वषापासून राजकारणात होते. फारसं
बोलायचा यांचा वभाव न हता. इतर मं यां माणे यांचं नाव कं वा फोटो दररोज
पेपरात झळकायचा नाही. पुढे-पुढे करायचा यांचा वभावही न हता. सभेत हात वर
करणं एवढंच यांचं काम होतं. यांनी कधीही टेटमट दलं न हतं. कतीतरी जणांना हे
मं ी अस याचंही ठाऊक न हतं.
यांना तीन मुलं. सगळी विडलांसारखीच. कु िणगलजवळ यांची जमीन होती.
थोरला ितथे शेती बघत होता. इथून ते िनवडू न आले होते. यांचा दुसरा मुलगा ापार
करत होता. या दोघां या बायका ना यात याच हो या. ितसरा सुरेश मा वेगळा होता.
तो डॉ टर होता. खरं सांगायचं, तर यालाही डॉ टर हायची फारशी इ छा न हती.
गौडांची प ी नंग मा. यांनीच ह धरला, “जगात एव ा सग यांची मुलं एवढी
िशकतात! तुम या हातात एवढी स ा आहे! एका मुलाला तरी िशकवायला काय झालं?”
आईनं दोनदा हट यावर मुलगाही तयार झाला. गुण कमी असले तरी सरकारी सीट
िमळणं कठीण न हतं. शेवटी खासगी कॉलेजमधून तो डॉ टर झाला. सरकारी कॉलरिशप
िमळाली हणून एका वषासाठी परदेशीही जाऊन आला. आता तो बंगळू र या सरकारी
हॉि पटलम ये नोकरीला होता.
याचं ल चार वषापूव झालं. याची बायकोही शहरातली चमकदार मुलगी
न हती. अरिसके रे या शंकर पा या खोब या या ापा याची मुलगी. सुषमा कॉलेजम ये
शेवट या वषाला नापास झाली असताना हे थळ सांगून आलं. मग पुढे िशकू न काय
करायचं, हणत ितनं िश णाला राम-राम ठोकला.
गौडां या सग या मुलांना ल ानंतर वषा या आत मुलं झाली. पण सुषमाचं तसं
झालं नाही. ितला दवस रािहले, तरी अपु या दवसांत गभपात हायचा. यामुळे सुरेश
ितला सरकारी हॉि पटलम ये ितथ या लेडी-डॉ टरांना दाखवायला घेऊन गेला. ितथे
आ थेनं तपास या कर यात आ या. या के सम ये तसं काही फार िवशेष न हतं. यांना
डॉ. कमलांनी सांिगतलं, “ दवस रािहले क , एक िविश टाका घालावा लागेल. याला
‘िशरोडकर ि टच’ हणतात. गरवारशीनं पूणपणे बेडरे ट यायची. बाळं तपण थो ा
जाग कतेनं के लं पािहजे. तु ही दुस या कु णा खासगी डॉ टरांना दाखवत असाल, तरी
हरकत नाही!”
डॉ. कमला सावध हो या. के स हणून काही िवशेष कठीण नसली, तरी ही
मं ीमहोदयांची सून! सगळं ठीक झालं तर चार कौतुकाचे श द कानावर येतील; पण
काही िवप रत झालं तर फार मोठी कं मत ावी लागेल! आपण कतीही काळजी घेतली
तरी तो महावै ‘नंजुंडे र’ आहे ना! कतीतरी वेळा काहीही कारण नसताना
डो यांसमोर माणूस मरण पाव याची कतीतरी उदाहरणं यांनी आप या तीस वषा या
वै क य जीवनात पािहली होती ना!

पण डॉ. सुरेश डॉ. कमलांना चांगलं ओळखत होता. व छ चा र याचा उ म डॉ टर
हणून यांचा लौ कक होता. यां या कामावर या िन च
े ा अनुभव यानं यां या
हाताखाली एक वषाची हाउसमनिशप करताना घेतला होता. यामुळे यानं िन ून
सांिगतलं, “नाही मॅडम! तु हीच बघा! आ हाला आणखी कु णाकडे यायचं नाही!”
सुषमा गरोदर रािह या-रािह या हॉि पटलम ये दाखल झाली. डॉ. कमलांनी ित या
गभाशयाला टाका घातला. तरी घरी जाताना बजावलं, “गभाशय अश आहे. आता घरी
गे यापासून बेडरे ट घेतली पािहजे. काही जड उचलायचं नाही. एकतीस आठवडे
झा यावर पु हा अ◌ॅडिमट हायचं. ते हा हा टाका काढला जाईल. यानंतर एक-दोन
आठ ात िडिल हरी होईल. ये याआधी आठवडाभर मला कळवा. काही वेळा मला इतर
कामासाठी परगावी जावं लागतं. तसं जावं लागलं तर मला मा या उ म अिस टंटला
सांगून जावं लागेल. तु ही काही काळजी क नका!”
सुषमानं घाबरत-घाबरत िवचारलं, “आॅपरे शन करावं लागेल?”
“अशा के सेसम ये श यतो नाही करावं लागत! तरीही या वेळ या बाळा या
पोिझशनवर अवलंबून असतं. घाबरता कशाला? तुमचे यजमान डॉ टर आहेत ना?”
व तुि थती अशी होती क , बायकोपे ा सुरेशच जा त घाबरला होता. तरीही याचा
कमला डॉ टरांवर अप रिमत िव ास होता एवढंच!
डॉ. कमलां या हाताखाली दोन डॉ टर होते. एक लता आिण दुसरा संजय.
लताचे वडील सरकारात ये आयएएस आॅ फसर होते. लता बंगळू रम येच ज मली
आिण वाढली होती. ितनं खेडं असं पािहलंच न हतं. िश णात तशी बरी होती. पण ला ा
फु ट यासारखी पटापटा इं ि लश बोल यात तरबेज होती. एमबीबीएस झा यावर एका
वषासाठा इ लडला जाऊन िश ण घऊन आला हाता. सागल तवढ काम न चुकता
कर याची ितची खािसयत होती. आपण होऊन आ थेनं काम करणा यांपैक ती न हती.
ितचा नवरा इ कम टॅ स अिधकारी होता. सदािशवनगरम ये याचा उ म बंगला होता.
दररोज ितला ाय हर हॉि पटलला सोडायचा, घेऊन जायचा.
दुसरा मदतनीस संजय. डॉ. कमलांना या यावर अपार िव ास होता. संजयवर
एखादी जबाबदारी सोपवून आपण िनवांतपणे रा शकतो, याची यांना खा ी होती.
याचं बोलणं कमी असलं, तरी कामा या बाबतीत याचा चंड आ मिव ास असायचा.
ब याच वेळा बायका लेडी-डॉ टरची मागणी करतानाही तो कपाळावर आ ा घालायचा
नाही. हे ठाऊक अस यामुळे हॉि पटल या कमचा यांपैक कु णी आजारी असेल, तर ते डॉ.
कमला नसतील, तर डॉ. संजयकडेच यायचे. कधीही डॉ. लताकडे जायचे नाहीत.
सोमवारची रा होती. आठ वाजले होते. मं यां या घरातून फोन आला, “सुषमा या
पोटात दुखायला सु वात झालीय. ती दवाखा यात दाखल हायला येते आहे.” लता
ुटीवर होती. ितला आठवलं, ही मं यांची सून, डॉ. कमला बघत असलेली के स!
मॅडम या घरी फोन के ला, ते हा या गुलब याला ‘कोअर मी टंग’साठी गे याचं समजलं.
अस या ‘ हीआयपी’ पेशंटची िडिल हरी एकटीनं करायची ितची छाती न हती. आता
काय करायचं? ितथ या दुस या युिनटचे ोफे सरही चीफ-ए झािमनर हणून चे ईला

िनघून गेले होते.
डॉ. लता चांगलीच घाबरली.
याचवेळी ंथालयात पुढ या वगा या िशकव याची तयारी कर यासाठी चाललेला
संजय ितला दसला. एरवी या याशी बोल यात अिजबात रस न दाखवणा या लतानं
याला हाक मारली आिण याला सगळी व तुि थती सांगून थांब याची िवनंती के ली.
“पण मी काय क ? यांना ब तेकक न लेडी-डॉ टरच लागते! तु ही यांना खासगी
हॉि पटलला का पाठवत नाही?”
एव ात सुषमा आली. बाळं तपणा या कळांनी ितचा चेहरा िपळवटू न गेला होता.
ितचा नवराही सोबत होता. यानं सांिगतलं, “मॅडमनी सांिगतलं होतं, एकतीस आठवडे
झा यावर अ◌ॅडिमट हायला. आठवडाभर आधी कळवायलाही सांिगतलं होतं. पण आ ही
सगळे िनवडणुक या गडबडीत होतो. बाय-इले शनला आमचे वडील उभे होते ना! आता
पोटात दुखायला लाग यावर आठवण झाली. मा करा डॉ टर!”
बापा या िनवडणुक या गडबडीत आप या बायकोचं बाळं तपण आिण आप या
होणा या अप याचा िवसर पडले या या महाभागाला काय हणावं, ते संजयला सुचेना.
तो वत: डॉ टर आहे; याला प ी या आधी या गभपाताचं कारण ठाऊक आहे, तरीही हा
कसा िवसरला?
“हे पाहा, थोर या मॅडम गावात नाहीत. तु ही यांना खासगी न सगहोमला घेऊन
जाऊ शकता. आमची काहीही हरकत नाही,” लता हणाली.
“छे: छे:! ितला आ ही इथंच अ◌ॅडिमट क . ितची सगळी के स-िह टरी इथंच आहे
ना! आय या वेळी आ ही आणखी कु ठं ही जाणार नाही.”
यावर सुषमानंही होकाराथ मान हालवली. इलाज नस यामुळे लताला ितला
अ◌ॅडिमट क न यावंच लागलं. नंतर ती संजयपाशी येऊन हणाली, “तु ही नसाल तर
मला हे िनभावणं श यच नाही! तु हाला भरपूर अनुभव अस यामुळे तु ही हा संग
यश वीपणे िनभावू शकाल! कृ पा क न थांबा!”
संजय या दृ ीनं या कारची के स नवी न हती. मुंबईम ये यानं डॉ. जोग
यां याबरोबर यासार या कतीतरी के सेस हॅ डल के या हो या. याला ठाऊक होतं, टाका
काढ यावर श यतो अस या के सेसम ये बाईची लवकर सुटका होते. फार-फार तर
फोस स वापरा ा लागतील इतकं च. या दृ ीनं तो तयारीला लागला. याला बा
जगताचा िवसर पडला. लता इकडू न-ितकडे उगाचच चकरा मा न वातावरण िनमाण
करत होती. सुषमा कळा देत होती. ित या घरचे सगळे ित या पतीबरोबर बाहेर उभे
होते.
संजयनं पािहलं, बाळ आडवं आलं आहे. यानं हे लताला सांिगतलं आिण तो
आॅपरे शनसाठी तयार झाला. अ या तासात मुलाचा ज म झाला. लतानं संजयला अिस ट
के लं. समाधानाचा िन ा:स टाकू न संजय हात धुवायला गेला.
लतानं बाळाला आधी आईपाशी नेऊन दाखवलं, नंतर बाहेर इतर नातेवाइकांना
दाखवलं. ए हाना मं ीमहोदयही येऊन पोहाचले होते. मुलगा झा याचं बघून नंग मानं

कु लदैवताचं, मलेमादे राचं मरण के लं. आिण हणा या, “सगळी देवाची कृ पा!
मादे रच ज मला आहे! या बा नी फार क घेतले!”
या सरशी लताला प रि थतीचा अंदाज आला! ती त परतेनं हणाली, “सर!
प रि थती कठीण होती! िसझे रयन करावं लागलं!”
मं यांनी िवचारलं, “ कती वष तू इथे आहेस?”
“इथंच िश ण झालंय माझं! पाच वष इथंच नोकरी करतेय. माझे वडील
बालसु
यम. तु हाला कदािचत ठाऊकही असतील!”
“ओ! तू चीफ से े टरी बालसु
यमची मुलगी?”
“होय सर!”
एव ात बाळ रडू लागलं. लता बाळाला घेऊन आॅपरे शन िथएटरकडे गेली.
एव ात संजय कपडे बदलून घरी जायला तयार झाला होता. सुषमा लानीत होती.
लताचा बाण ित या ल यावर पोहोचला होता.
मं यां या घरात बारशाचा काय म ठरला होता. कौतुकानं ज मलेला मुलगा.
बारशाची धामधूम जोरात असणं वाभािवक होतं. िशवाय हे काही नुसतं बारसं न हतं.
वसायात असले या मुला या सोयीसाठी आव यक असले यांनाही िनमं ण गेली होती.
याचबरोबर इले शनम ये िवजयी झाले या मं ीमहोदयांना आप या कायक याना
ध यवादही ायचे होते. याचबरोबर हॉि पटलम ये सुख प बाळं तपण के ले या
सग यांनाही बारशाचं िनमं ण होतं.
आ य हणजे यात डॉ. संजयना िनमं ण न हतं. लताकडे िनमं ण-पि कांचा ग ा
देऊन संबंिधतांना बोलवायला सांिगतलं होतं. सुरेशनं डॉ. कमलांना वैयि क फोन क न
िनमं ण दलं होतं. या एचओडी हो या ना! लतानं मु ामच संजयला काड दलं नाही.
या या बोल यामुळे आपण जे िच उभं के लं ते खोटं ठ नये हणून! हॉि पटलम ये
संबंिधत सगळे बारशाला िनघून गेले. संजय एकटाच बसून इं टरनॅशनल कॉ फर ससाठीचा
पेपर तयार करत होता. जे काही घडलं होतं, घडत होतं, ते बघून याचं मन ख टू झालं
होतं. एक कडे के स नीट झा याचं समाधान असलं, तरी सगळं ेय कु णीतरी पर पर लाटत
अस याचं बघून वाईटही वाटत होतं. ही घटना घडली नसती, तर ए हाना या या पेपरचं
काम आणखी वेगानं पुढे गेलं असतं. मना या एका कोप यात याला अवमािनत
झा यासारखं वाटत होतं. माणूस काही फ कु णी कौतुक करावं हणून काम करत नसतो,
हे तोही मानत होता; पण कु णाकडू न कौतुक झालं तर याला काम करायला उ साह येतो,
असा याचा अनुभव होता.
तो या िवचारात असताना डॉ. कमला आ या. सुमारे पंचाव वषाचं वय.
जीवनातले चांगले-वाईट अनुभव घेऊन प झालेलं ि म व. िनवृ हायला आणखी
तीन वष रािहली होती. आपलं सगळं आयु य सरकारी नोकरीत घालवून जनसेवेत या
तृ हो या. यांना पाहाताच संजय आदरानं उभा रािहला.
“बसा, डॉ टर बसा! कधी संपवताय पेपर?” यांना या या कामाब ल अपार रस

होता. याचा िश णातला रस बघून या याला अनेक सवलती िमळवून देत हो या.
आपला अनुभवही सांगाय या. यांनाही ठाऊक होतं, सरकारी हॉि पटलम ये असा पेपर
िलिहणारं आणखी कु णीही नाही. लताला तर या चांगलंच ओळखत हो या. ितला ित या
विडलांचं पाठबळ होतं. ित या बरोबरी या इतरांची वेगवेग या गावी बदली झाली, तरी
ती मा इथून हालली न हती. िह या चलाखीमुळे आज या काय माची पि का संजयला
िमळालेली नाही, हेही या जाणून हो या. तसंच सुषमाचं बाळं तपण इत या सुलभपणे
हायलाही संजय कारणीभूत आहे, यािवषयी यांची खा ी होती.
संजयनं िवचारलं, “काय मॅडम, बारसं जोरात झालं ना?”
“हे ब उपयोगी बारसं! आप यासार यांना ते समजणारही नाही!”
संजय पुढे काहीही बोलला नाही. मॅडमनी याला हातातलं साडीचं पाक ट दाखवलं
आिण हणा या, “मी काही िडिल हरी या वेळी न हते. पण याआधी मी ितला तपासत
होते हणून यांनी हे मला दलं असेल. पण एका गो ीचं मला आ य वाटलं… ितथे सगळे
लताचं कौतुक करत होते! आिण तीही, आपण लंडनम ये असली बरीच बाळं तपणं के ली
आहेत, असं खोटंच सांगत होती! इथ या सरकारी हॉि पटलम ये जेवढा अनुभव िमळतो,
िततका लंडनम ये कु ठला िमळायला! िशवाय ती लंडनम ये जेवढा वेळ होती, यातला
िन मा वेळ ती युरोप पाहत फरत होती, हे सग यांना ठाऊक आहे. असली माणसं खूप
पािहली आहेत मी. पण तरीही लतानं, आपण फॉरे न- रटन अस यामुळे हे आॅपरे शन के लं,
असा यां यावर भाव पडेल असं के लं आहे! ितथे कु णाला काय समजतंय? लताला
सो याची चेन दलीय असं समजलं मला! पािहलंत ना! य काम करणा यांपे ा ते
आपण के याचं भासवणं कती मह वाचं आहे!!”
संजय काहीही बोलला नाही. तो िवचारात पडला.
िशिशरचा ज म झाला आिण मृदल
ु ा या जीवनाची गती बदलली. इतके दवस दोघंच
होते. आता बाळाला बघायला घरात कु णीतरी असायची गरज भासू लागली. रकु माबाई
आिण भीम णांनी आपली शेतीवाडी आिण घर सोडू न बंगळू रला येऊन राहाणं श य
न हतं. यांनी ितला सांिगतलं, “बाळाला आम याकडे सोडू न जा. आ ही याला
डो यात या बा लीसारखं सांभाळू .” पण हे मृदल
ु ाला कसं श य होतं? आिण कदािचत ती
तयार होणं श य होतं, पण संजय तयार होणं श य न हतं. रा ी घरी यायला कतीही
उशीर झाला, तरी एकदा िशिशरला उचलून घेत यािशवाय याला करमत न हतं.
एकदा संजयनं हलकचे र मांकडे िवषय काढला, “मृदल
ु ा हणते, बाळाला ठे वून
कशी कामावर जाऊ?”
यावर या काहीच बोल या न ह या. मृदल
ु ेला तर सासूकडू न अशा कारची
अपे ाच न हती. उलट इतर सासवां माणे आपली सासू आप याला टोमणे मारत नाही,
मुलीची बाजू घेऊन आपली अवहेलना करत नाही, याचंच ितला िवशेष वाटत होतं.
इत या दवसांत ितला ठाऊक झालं होतं, यांचं जग वेगळं आिण आपलं जग वेगळं आहे!
पण नोकरी सोडणंही श य न हतं. कारण आता पगार बरे होते आिण संजयची

सरकारी नोकरी कायम झाली असली, तरी अजूनही ित या संसाराला ित या पगाराची
गरज होती. आता यांना बंगळू रम ये एखादा छोटासा लॅट घेणं आव यक होतं. यामुळे
काही पैसे साठवणं आव यक होतं. ती चुकूनही र ाचा खच करत न हती. साडीवर
मॅ चंग लाउजचा अ ाहास धरत न हती. ‘काळा-पांढरा लाउज असला क कशावरही
चालतो!’ असं ितचं मत होतं. ल मीला मा हे ऐकू न ितची दया येत होती.
अलीकडे घर बांध यासाठी कज देणा या ब याच कं प या आ या हो या. यातही
दोघां या खासगी नोक या अस यामुळे कज िमळणं सोपं होतं. यासाठी मृदल
ु ाचे य
सु होते.
ितनं बाळाकडे बघायला गावाकडू न कु णालाही बोलावून घेतलं नाही. कु णालाही
आणलं तरी मिह याभरात कं टाळतील, हे ितला वत: या अनुभवाव न ठाऊक होतं.
यामुळे इथंच कु णाला तरी िवचारायचं असं ितनं ठरवलं.
ती याच मन:ि थतीत असताना ितला बाजारात कांत मा आिण मुिनय पा भेटले.
यांनी ितला ेमानं सांिगतलं, “आ ही आता इथंच घर के लं आहे. एकदा घरी या.”
भाजी घेऊन परतत असताना कांत मांनी िवचारलं, “लेकराला कु ठं सोडू न जातेस
कामावर जाताना?”
“अजून ठरवलं नाही. बाळं तपणाची रजा आणखी सहा मिहने वाढवून घेतली आहे.”
“हे बघ! तुला आिण तु या यजमानांना यो य वाटलं, तर तु या लेकराला आम या
घरी सोडू न जात जा. मा याच नातवासारखं सांभाळे न मी.”
मृदल
ु ा या डो यांत पाणी उभं रािहलं. संजयला या संदभात िवचारलं ते हा यानंही
होकार दला.
संजय अजूनही िव ा यासारखाच होता. अजूनही तो कू टरव नच हॉि पटलला
जायचा. दुपारचं जेवणं बरोबर घेऊन जायचा. काम झालं क सरळ घरी यायचा. सतत
एका ना एका कॉ फर ससाठी पेपर िलहायचं काम घेऊन ंथालयात वेळ काढायचा.
एखा ा वै ािनकासारखा याचा जीवन म होता. घरी हवं-नको ते बघणं, र मांना पैसे
पाठवणं, हे सगळं मृदल
ु ाच बघत होती. आता ते सगळं ित या अंगवळणी पडलं होतं.
याच वहारानं ितला काही शहाणपण िशकवलं होतं. माहेरी भाऊ आपला असला
तरी भावजय परक च असते. व सलाला सून क न आणताना भीम णांनी िवचार के ला
होता, मुलगी खे ातली आणली, तर ितला आप या सुख-दु:खाची जाणीव असेल. हे
यांनी यां या वभावा माणे सग यांना सांिगतलं होतं. या माणे गुिडगेरीची बीए
नापास झालेली व सला घरी सून होऊन आली होती. ल घरातच चंप ा कु णा यातरी
कानात कु जबुज या हो या. “आम या मृदल
ु ा या पाशी अिजबात तुलना होऊ शकत
नाही िहची!” ही मो ा आवाजातली ‘कु जबुज’ आणखी कु णा या नसली, तरी नव या
मुली या कानावर गेली होती. यामुळे ितचं याच दवसापासून चंप ाबरोबर शीतयु
सु झालं. कु ठली नववधू नणंदश
े ी तुलना क न कमी लेखलेलं सहन करे ल? िशवाय
खे ात वाढलेली व सला अिजबात उम ा वभावाची वगैरे न हती. ती पूणपणे वाथ
होती.

अले सला पीजी कर यात अिजबात रस न हता. िड ी िमळा यावर यो य ती संधी
िमळताच तो दुबईला िनघून गेला. ितथे तो भरपूर पैसा कमावत होता. आता याचा
सासरा पंटोही समाधानी होता. दर वष अिनता आिण अले स भारतात येऊन जायचे.
अले सचा मु ाम दोन आठवडे गो ात असायचा आिण बाक दोन आठवडे फर यात
जायचे. यामुळे बंगळू रम ये संजयशी न चुकता भेट हायची. अिनताही खरे दीचं िनिम
काढू न बंगळू रला यायची. या वेळी या दोघांचा मु ाम हॉटेलम ये असला, तरी संजयमृदल
ु ाबरोबर यांचं एक जेवण असायचं. मृदल
ु ा आिण अिनताचंही छान पटायचं. ितची
क ड भाषा आिण आलद ह ळी या क ड भाषेत भरपूर फरक होता. पण कु ठ याही
अवडंबरािशवाय या दोघ चा ेह वाढला होता. या दोघ चा फोन आिण प
वहारही
होता. मृदल
ु ानं कतीही नको हटलं तरी ती येक वेळी काही ना काही भेटव तू
आणायचीच.
आता अिनतालाही मुलगी झाली होती. ितचं नाव युिलएट ितभा.
थायलॅ ड या बँकॉक शहरात ए सवरचं एक तीन आठव ांचं े नंग जागितक
आरो य सं थेनं आयोिजत के लं होतं. सरकारी दवाखा यांम ये काम करणा या डॉ टरांचा
यातही; ीरोग त ांचा यात खास समावेश होणं अपेि त होतं. संजय या दृ ीनं ही
एक चांगली संधी होती. आप या खचानं जायचं हटलं, तर तीन-चार लाख पयांचा खच
होता. ते श य न हतं. पण ितथे जाऊन काही िशकायला िमळालं तर सरकारी
हॉि पटलम ये चांगला उपयोग होईल, हेही याला समजत होतं. या माणे यानं
आव यक या कागदप ांसह अज तयार के ला आिण डॉ. कमलांना भेटायला गेला.
डॉ. कमला तो आला ते हा एक पु तक वाचत हो या. दुपारची वेळ असली तरी फॅ न
सु न हता. िबघडू न तीन मिहने झाले असले, तरी अजूनही कु णी दु त करायचे क
घेतले न हते. कमला मॅडमनीही याचा पाठपुरावा के ला न हता. संजयला पाहाताच
यांनी याला बसायला सांिगतलं.
संजयनं िवषय काढला. “मॅडम, तु हाला ठाऊक असेल ना, अलीकडे ए स त
गरोदर ि यांसाठी सरकारी हॉि पटलम ये वेगळा वॉड काढायचं चाललंय. यासाठी
काही डॉ टरांना े नंगही देणार आहेत.”
“होय. ठाऊक आहे. यासाठी सरकारनं िवशेष िनधीही मंजूर के ला आहे. आणखी
दहा-पंधरा वषात के वळ वॉडनं भागणार नाही. वेगळी हॉि पट स बनवावी लागणार
आहेत. यासाठी आतापासूनच अनेक डॉ टरांना तयार करावं लागेल. िशवाय असे पेशंट
हाताळताना डॉ टरांनाही कतीतरी काळजी यावी लागणार आहे, यासाठीही िश ण
आव यक आहे.”
“मॅडम, थायलॅ डम ये चालणा या या िश णासाठी मी अज देऊ शकतो का?” जीव
मुठीत ध न संजयनं िवचारलं. संजयनं याआधी कु णापुढेही एव ा न पणे चौकशी के ली
न हती.
“ज र अज ा! गे या वष मीही जाऊन आलीय या कोससाठी! जगभरात या

वेगवेग या भागांतून ितथे डॉ टस आलेले असतात. यांना भेटलं तर बाहेर या जगात
काय-काय चाललंय हे समजतं. इं टरनेटमुळेही कतीतरी गो ी कळत असतात; तरीही
माणसांना य भेटणं, ही वेगळीच गो आहे!”
“मॅडम, मला ही संधी िमळायची श यता कतपत आहे? मा या डीटे स यात िल न
आण या आहेत.”
“संजय, तुम यािवषयी मा याइतकं आणखी कु णाला ठाऊक आहे? तु हाला िव ाथ
दशेपासून मी बघते आहे! तुम यासारखे उ म डॉ टर आिण िश क िमळणं अितशय
कठीण आहे! पण तरीही तु हाला ही संधी िमळे ल क नाही, यािवषयी सांगणं अितशय
कठीण आहे!”
“का?”
“एकदा तुमचा पेपर सरकार या हाती गेला क , यांनी संधी ावी कं वा का
नाकारावी हे सांगता येत नाही. इतक वष बघते आहे मी! तरीही नाही सांगता येत!
आप या या ह ा या
ला ही संधी दली जाते आिण यासाठी वेगवेगळी कारणं
दली जातात!”
संजयचा चेहरा पडला. हे ल ात येऊन या हणा या, “तु हाला िनराश
कर यासाठी मी हे सांिगतलं नाही! पण खरं सांगणंही आव यक आहे ना! तुमची
िहत चंतक आहे मी!”
संजयला काय बोलावं ते कळे ना.
याच पुढे हणा या, “या ो ॅमसाठी सरकार पॉ सर क शकतं, तशी वैयि क
पॉ सरिशपही िमळू शकते.”
“हं. ते मीही ऐकलंय. गे या वष डॉ. लतांना कु ठ याशा औषध कं पनीनं पॉ सरिशप
दली होती. मा याही बाबतीत तसं काही होऊ शके ल?”
या ग प बस या.
लताची गो वेगळी होती. आपले कु ठं कॉ टॅ स आहेत? एक तर ितचे वडील
अिधकारा या जागेवर आहेत. दुसरं हणजे ितचा नवरा इ कम टॅ स खा यात वरचा
अिधकारी आहे! ती इथ या रो यांकडू न य -अ य
कारानं पैसा काढत असते.
िशवाय ितचं वत:चं न सगहोम आहे. ती एक चलाख बाई आहे! या
शी ितचं
भांडण असतं, यां या घरावर अचानक इ कम टॅ स खा याचे छापे पडतात! यामुळे
ित या िवरोधात जायचं धैय कु णीही दाखवत नाही. ितची कु ठलीही कामं अगदी सुलभपणे
होताना दसतात. गे या वष अशाच एका रजे या संदभात ितनं कमला मॅडमनाही इं गा
दाखवला होता. अचानक यांची इ कम टॅ सची फाइल बाहेर काढायला लावली होती.
ितथला अिधकारी लुइस ओळखीचा िनघाला. यानंच नाव न घेता काय झालं ते सांिगतलं
ना! फाइलम ये काहीही ग धळ न सापड यामुळे िबचारा कानक डा झाला होता तोच!
खाली मान घालूनच बोलत होता. ितथून हॉि पटलला आ यावर डॉ. लता कशी सामोरी
आली आिण मानभावीपणानं हणाली, “मॅडम, तु हाला बरं नाही का? हवं तर तु ही घरी
जा! तुमचं काम मी बघते!” या वेळी मॅडमही तेव ाच ताठपणे हणा या हो या. “मी

असेपयत माझी कामं मी कु णालाही सांगणार नाही! हातात अिधकार आहे हणून याचा
गैरफायदा यायची माझी वृ ी नाही!”
लता बँकॉकला गेली आिण पुढंही कृ तीचं कारण सांगून ितथंच रािहली. इथून नंतर
ितचा नवरा आिण मुलंही ितथे गेले असंही समजलं. एकू ण सहा आठव ांनंतर ती
कामावर परतली. येताना ितनं हॉि पटलमध या ित या काही जवळ या माणसांसाठी
भेटव तूही आण या हो या. यांनीच मॅडमना सगळं सांिगतलं होतं.
हे सगळं या संजयला कसं समजणार? यांना आठवलं, पंचवीस वषापूव याही या
संजयसार याच हो या. आपण बरं , आपलं िशकवणं बरं ! पण या साधेपणाची फार मोठी
कं मत ावी लागते….!
डॉ. कमलांनी िन: ास सोडला. संजयला याचा अथ समजला नाही. यानं पु हा
तोच
िवचारला. पॉ सरिशप िमळणं ही फार मोठी गो नाही. औषध कं प यां या
दृ ीनं ही काही फार मोठी र मही नसते. पण या का याला देतील? यां याकडू न यांचा
भरपूर फायदा होणार असतो, या खासगी ॅि टस करणा यांसाठी हवं तर करतील.
आपण याचं नावही सुचवून काही फायदा नाही. आपण आणखी दहा मिह यांत हीआरएस
घेणार अस याची बातमी यांनाही ठाऊक आहे. यामुळे अलीकडे यांनी आप याकडे
दुल क न आगामी एचओडी डॉ. सरोजाकडे ल
ायला सु वात के ली आहे. िशवाय
एव ा वषा या स हसम ये यांनी कधीच कु णासाठी काही मािगतलं न हतं. यामुळेही
यांना ते अवघड वाटलं.
या काहीही बोल या नाहीत. या मौनाचा अथ संजयला समजला.
काही वेळानं या हणा या, “हे पाहा, आप या आरो य-खा याचे मं ी जागितक
आरो य सं थेकडू न आले या अथसाहा या या किमटीचे चेअरमन आहेत. तु ही एकदा
यांना का जाऊन भेटत नाहीत? यांना हवं तर मी तुमचं नाव सुचवू शके न.”
हा माग संजयलाही पटला. या माणे एका दुपारी तीन वाजता सरकारी कचेरीत
गेला, आरो य मं यां या पीएंना भेटला. पंखा गरगरत असला तरी ितथे भरपूर उकडत
होतं. ितथ या एके का टेबलापाशी तीन-चार माणसं उभी होती. बाहेर या कॉ रडॉरम ये
माणसं िनवांतपणे िसगारे ट ओढत ग पा मारत होती. येकाला काही ना काही सम या
असलेली दसत होती. बदली, बढती, कु ठली फाइल काढणे अशी काही ना काही कामं
होती. पीए अजूनही फोनवर बोलत होते. यांची नजर संजयवर गेली. समोर रकामी
खुच होती. तरी यांनी याला बसायला सांिगतलं नाही.
कतीतरी वेळानं फोनवरचं बोलणं संपलं. संजयनं नम कार के ला. यांना
ितनम कार करायची सवय न हती. यांचा चेहरा ाथक झाला. संजयनं आपली
फाइल यां या पु ात ठे वली. यावर नजर टाकू न पीए हणाले, “पण सरकारनं तु हाला
कसं पॉ सर करायचं? नोकरी कती झाली आहे तुमची? तुम यासार यांना पॉ सर करत
गेले, तर सरकार िभकारी होऊन जाईल! काय ाचं शू य ान असणारे तुम यासारखे
येतात आिण आमचा वेळ खातात!”
“मला सरकारकडू न अपे ा नाही. जागितक आरो य िनधी….”

“कु णी सांिगतलं तु हाला हे? यांना इथे घेऊन या! समजा असा िनधी असेलही! पण
तो तुम यावर का खच करावा? तुम यापे ा िसिनयर कु णीही नाहीच का?”
“मला मं यांना भेटायचंय.”
“जर तु हाला याच कारणासाठी भेटायचं असेल तर –”
बोलणं अजून संपायचं होतं. याचवेळी सेलफोनची रं ग वाजली. पीएंनी याला या
जु या टेबलापाशी सोडलं आिण बोलत कॉ रडॉरकडे गेले. “रागावू नको, भाऊ! मी
िमिन टरला सांिगतलंय. काहीतरी करतो. काय करायचं? मं ी फार ि ट आहेत रे !….”
िन पाय होऊन संजय तसाच उभा होता. शेजार या टेबलावरचे एक प तीशीचे
गृह थ उठू न या याकडे आले. काहीसा थूल बांधा. साधे कपडे. संजयला बघताच
या याजवळ येत ते हणाले, “नम कार डॉ टर!”
संजयनं वळू न पािहलं. ओळख पटली नाही. तो गडबडला.
ते हणाले, “तु ही मला ओळखणं श य नाही. आम या कु टुंबाला तुम या
हॉि पटलम ये दाखवलं होतं. तु ही डॉ. कमलांबरोबर होतात ते हा! कठीण के स होती.
तु ही आिण मॅडमनी आॅपरे शन के लं होतं. नंतर तु हीच काळजी घेतली होती. आ ही फु लंफळांसह भेटव तू ायला आलो, तर तु ही नको हणाला होतात!”
तरीही संजयला या
ची ओळख पटली नाही. या या चेह यावरचा ग धळ
बघून ते हसले. यानं प च िवचारलं, “नाही ओळखलं मी! आपलं नाव?”
“िच नंज पा. मा या बायकोचं कप मा.”
तरीही संजयला आठवलं नाही. पेशंटचा ॉ लेम समजला असता, तर संजयला
आठवलं असतं क काय कोण जाणे! पण सरकारी आॅ फसम ये एफडीसी असणा या
िच नंज पांना इं ि लश रोगाचं नाव सांगायला कु ठू न आठवणार?
“ते रा
ा डॉ टर. तु ही इथे का आला होतात?”
संजयनं कामाचं व प सांिगतलं. हातातली फाइलही दाखवली.
ती हातात घेत ते हणाले, “डॉ टर, इथे नको बोलायला! ताडी या झाडाखाली उभं
रा न पाणी यायलं तरी दा याय याचा आरोप येईल इथं! मलाही इथंच नोकरी
करायचीय ना! आपण असं क , आपण साडेपाच वाजता रे सकोसजवळ या चालु य
हॉटेलात भेटू या. ितथे मोकळे पणानं बोलता येईल.” हणत ते िनघून गेले.
संजयकडे कु णाचंच ल न हतं. तो तसाच उभा होता. आता पीए आत आला. याचं
सेलफोनवरचं बोलणं संपलं होतं. आता आणखी काही जणांनी याला घेरलं. या
सग यांना यानं सांिगतलं, “मॅडम टू रवर आहेत. आता या भेटणार नाहीत. फाइ स ठे वून
जा. उ ा फोन करा. उ र कनाटकातून आ यावर या द लीला जाणार आहेत. या
आठव ात कु णालाही अपॉ टमट िमळणार नाही….”
इतर माणसं या याशी
त घालत उभीच होती. संजय मा ितथून बाहेर आला.
तो जड अंत:करणानं पायीच चालत चालु य हॉटेलपाशी आला. नोकरी िमळताना याचे
गुणच बोलले होते. मुलाखत घेणा यांम ये डॉ टर कमला हो या. यांचं रे कॉड उ म होतं.
कु ठ याही िशफारशीिशवाय आिण कु णापुढेही त ड न वगाडता याला ती नोकरी िमळाली

होती. पण आता वातावरण तसं रािहलं न हतं. वातावरण बदलत चाललं होतं. या या
कामा या वेळात कतीतरी ण येत असतात. सं या भरपूर असते. सग यांवर उपचार
करताना बराच ताणही येत असतो. पण यानं कधीही याचं अवडंबर के लं न हतं. कारण
डॉ टरांचं पिहलं कत
हणजे, श ू जरी ण हणून आला तरी या यावर उपचार
के लेच पािहजेत! पण सरकारी कचेरीत मा याला वेगळाच अनुभव आला होता. या या
मनात आलं, मला तरी कशाला हवंय हे सगळं ?
तो चालु य हॉटेलात येऊन पोहोचला, ते हा िच नंज पा याआधीच येऊन पोहोचले
होते. ब तेक ते कू टरव न आले असावे. यांनी आधीच दोन कप कॉफ ही सांिगतली
होती.
यांनी प च सांिगतलं, “डॉ टर, तु हाला मी खरं सागतो. तु हाला पॉ सरर
िमळणार नाही! यासाठी शेकडो कने श स लागतात. मी तुमची फाइल ठे वून घेतो,
आणखी दोन दवसांनी फोन क न कळवतो. तु हाला तुम या हॉि पटलमधलं कामकाज
कसं चालतं, ते ठाऊक आहे क नाही? तुम याकडे मं यांकडचं कु णी आलं क , यांना
हीआयपी टमट िमळते क नाही? हॉि पटलमध या औषधांची िव के ली जाते. पैसे
खच के यािशवाय आॅपरे शन करतच नाहीत. आम याकडेही असंच आहे. ा फरसाठी
अमुक इतके , बढतीसाठी अमुक इतके , एनओसीसाठी अमुक इतके असं ठरलंय. आिण
देवाचा बाप आला तरी हे जाणार नाही!”
संजय यावर काय बोलणार?
िच नंज पाच पुढे हणाले, “डॉ टर, तु ही सरकारी खा यात नोकरी करणार असाल
तर तु हाला इथे अनेकदा यायची पाळी येणार आहे! यामुळे हे सगळं नीट समजून या!
तुम यापैक अनेक डॉ टर आम या खा यात यांना हीआयपी ीटमट देतात! वेळेवर
मदत हावी हणूनही असेल. तुम याही ल ात येईल, तुमचे बरे च डॉ टर दुपारनंतर
हॉि पटलला येत नाहीत.”
संजयनं याकडे ल दलं न हतं. एव ात कॉफ चं िबल आलं. िच नंज पा नकोनको हणत असताना संजयनं िबल दलं आिण िवचारलं, “तर मग मी दोन दवसांनी फोन
क ?”
“नको-नको! मला मोठाच ॉ लेम होईल! आ हाला येणा या फोनकॉ सव न
आम या आ थक आवक चा अंदाज बांधला जातो. तुमचा घरचा नंबर देऊन ठे वा. काही
कळालं तर मीच रा ी फोन करे न. आिण श द ा मला! आप या दोघांम ये जे काही
बोलणं झालंय, ते आणखी कु णा याही कानांवर जाऊ देऊ नका! कु णाला समजलं तर मला
टु रझम िवभागात पाठवून देतील! ितथे काहीही कमाई नाही! नाहीतर दु काळी भागात,
ब ळारीला पाठवून देतील!”
संजयनं तशी खातरी दली आिण जायला िनघाला. िच नंज पांनी ब धा आणखा
कणाला तरा ितथे भेटायला बोलावलं असावं. यामुळे ते ितथेच वाट बघत बसून रािहले.
सगळं ऐकू न डॉ. कमला हणा या, “गे या वष थायलॅ डला मुंबई न डॉ. वषा
आ या हो या. यांना टाटा िव ाथ वेतनातून अथसाहा य िमळालं होतं. तो ट अशा

कारचं साहा य करतो, असं या सांगत हो या. तु ही यासाठी य का करत नाही?
ितथे फ
ितभा असली तरी पुरेसं आहे!”
“मला यांचा प ा कु ठं िमळे ल?”
“डॉ. वषाकडू न िमळवता येईल. िशवाय अलीकडे बंगळू रम येही असे अनेक ट
आहेत. तु ही यांना अ◌ॅ ोच हा. तु ही सव बाजूंनी य करा. एकाच सोसला िचकटू न
रा नका.”
कमला मॅडम या सूचने माणे संजयनं टाटां या प यावर प पाठवलं. तसंच
बंगळू रमध या वेगवेग या चॅ रटेबल टनाही प ं िलिहली. आठव ानंतर टाटांकडू न
उ र आलं, “तुमची मािहती उ म आहे. पण आ ही तु हाला मदत क शकत नाही!
कारण आ ही फ मुंबई महानगरपािलके या ह ीत या डॉ टसनाच अशी मदत करतो.
कारण यां या ानाचा मुंबईत या नाग रकांना उपयोग होऊ शकतो. आपण सवाथानं या
मदतीसाठी लायक असूनही आ ही तु हाला मदत क शकत नाही. म व!”
इतर सं थांकडू न आलेली उ रं ही िनराश करणारी होती.
“…तु हाला इतक र म देणं श य नाही. आ ही दहा हजार पये देऊ शकतो….”
“…तु ही िन मी र म उभी क शकत असाल, तर उरलेली िन मी र म आ ही
देऊ. आम या सं थेची हीच प त आहे!….”
“…आ ही इतर काही कामात पैसा गुंतवलेला अस यामुळे आता तु हाला मदत
करणं श य नाही….”
“…तु ही अमुक जातीचे असाल तरच आ ही तु हाला आ थक मदत देऊ शकतो….”
हे वाच यावर याला वाटलं, के वळ ितभा कं वा क ाची तयारी असून पुरेसं नाही!
यासाठी यो य ती जातही असणं आव यक आहे!
अशा कारे सगळीकडू न नकाराथ उ रं आली. संजय िनराश झाला.
तो घरी आला ते हा मृदल
ु ा िशिशरला जेवण भरवत होती. ित या चेह यावरचा
आनंद लपत न हता. संजयनं या मागचं कारण िवचार याआधीच मृदल
ु ा हणाली,
“अले स आिण अिनता येणार आहेत! आ ा अिनताचा फोन आला होता. या खेपेला तीनचार दवस बंगळू रला राहाणार आहेत ते!”
संजय काहीही न बोलता हाणीघरात जाऊन हात-पाय-त ड धुऊन आला. मृदल
ु ा या
उ साहाला पारावार न हता. तो येईपयत ितनं याचंही ताट वाढलं आिण पुढे हणाली,
“एकदा तरी आपण यांना घरी जेवायला बोलवायलाच पािहजे! आिण एक दवस यांना
बाहेर घेऊन जाऊ या. आिण हो! या खेपेला यांनी मुलीला सोबत आणलेलं नाही.
मंगळू रला यां या आई या घरी सोडू न आलेत.”
संजय मुका ानं जेवू लागला. मृदल
ु ा पुढे हणाली, “अहो! ितला आपण युिलएट
हणायचं क ितभा? मला तर युिलएट जा त आवडतं! तु हाला?… आिण यंदा ते
बंगळू रला घर िवकत घेणार आहेत हणे! मला कळत नाही, इथे कशाला घर घेणार
आहेत? यांनी खरं तर गो ात घर यायचं नाही, तर मंगळू रम ये यायचं! सगळं सोडू न

इथे का घेणार आहेत?”
तरीही संजय ग प होता.
“अिनताला धारवाडी किशदा के लेली साडी यायची आहे हणे! बळीत जाऊन घेऊ
या, असं अनेकदा हणाली आहे ती. बळीचं गोमंतक हॉटेल आहे ना? ते यांचे नातेवाईक
आहेत हणे! पण फ साडीसाठी ितथे जायची काहीही गरज नाही. परवाच आईनं
मा यासाठी किशदा के लेली काळी चं कळा पाठवली आहे ना! ती अिनताला देता येईल.
मी पु हा बळी या गंगावती दुकानातून करवून घेईन. इथंही होसूरला धारवाडी
किश ाचं क काढलंय हणे. ितथून घेता येईल!”
संजय काहीही न बोलता जेवत होता. आता हे मृदल
ु ा या ल ात आलं.
“बोलत का नाही तु ही? काय झालं? हॉि पटलम ये काही झालंय का? झालं असलं
तरी तु ही का ते मनाला लावून घेता? मी मा या िव ा याना नवी हण सांगत असते.
शेरडू त ड लावणार नाही असं झाड नाही, मरण नसलेलं घर नाही! तसंच, कटकट नाही
असं आॅ फस नाही! होय क नाही?” हणत ती हसली.
काहीतरी अंदाज येऊन ितनं िवचारलं, “तु ही बँकॉक या कॉलरिशपसाठी अज
दला होता ना? काय झालं याचं? तु ही जाणार आहात या सुमारास शैलाला बँकेचं
े नंग आलंय हणे. सतीशला पेपर तपासायचं काम आहे. येणार आहेत दोघंही. मी
सांिगतलंय, इथंच राहायला या. काहीही हणा तु ही, सतीश अगदी सरळ मनाचा आहे.
शैलाही चांगली आहे. पण वहारा या बाबतीत सतीशपे ा चलाख आहे. बघा ना!
आताही तीच कज काढू न बळीत घर बांधते आहे. सरला या बाळं तपणासाठी
अमे रके लाही जाऊन आलीय! आ या-गेले याला हवं तेवढं करते. सग यांसाठी करते, पण
कु णालाही खूप लावून घेत नाही. आिण भांडतही नाही! आताही इथे दोन आठव ांसाठी
राहायला आली क , मा यासाठी साडी घेऊन येईल!….”
संजयचं जेवण संपलं. तो हात धुवत असताना मृदल
ु ानं िवचारलं, “मग, येऊ दे ना,
शैलाला?”
“येऊ दे!” आता संजयनं पिह यांदा त ड उघडलं.
“मला ठाऊक होतं तु ही नाही हणणार नाही हणून! आम या आलद ह ळीम ये
घरभर माणसांची आ हाला सवय! फ दोघांसाठी वयंपाक करायला मला कसंतरी
वाटतं! तु ही तर तुम या हॉि पटल आिण लाय रीम ये असता! सतीश एकदा हणत
होता, मी ोफे सर असलो तरी मृदल
ु ा या नव याइतका अ यास नाही करत! अरे हो!
िवसरलेच होते! गे या खेपेला अिनतानं सो याची चेन आणली होती. आपणही
युिलएटसाठी काहीतरी ायला हवं क नाही!…” हातातलं भांडं घासत मृदल
ु ा
झोपाय या खोलीत आली.
“तुला जे वाटतं ते दे! मी कधी आ थक बाबीत ल घालत असतो?”
“तु ही ल नाही घातलं! पण मीही कधी तु हाला सांिगत यािशवाय खच करत
नाही. युिलएट हटलं क , मला युली िसनेमा आठवतो. कॉलेजम ये असताना मी, सरला
आिण सतीश गेलो होतो. सरला तर ढाराढू र झोपली होती! हे ितचं नेहमीचंच होतं! पण

सोडू न गेलं तर रागावायची! अहो, परवा युली ल मी बाजारात दसली होती. कती
वय कर दसते ती…!” ती रं गात येऊन ग पा मारत असताना िशिशरनं हाक मारली.
हातातलं भांडं ठे वत मृदल
ु ा हॉलकडे गेली.
उकाडा चंड होता. अलीकडे बंगळू रम ये अितशय उकडतं. एके काळी फॅ नचीही
गरज नसले या या गावात दवसभर एसी लावून बसायची वेळ येईल क काय कोण जाणे!
अथात हीही काळाची गरज असते हणा! पण मृदल
ु ा अिजबात बदलली नाही. बदललं
पािहजे, याची जाणीवही ितला नाही. काही आव यक बदल ित यातही झाले आहेत.
जेवणखाण, भाषा, काही माणात कपडे… पण ितचं दय आजही तसंच आहे. अगदी
थम ल घरात दसली ते हा ती जशी होती, तशीच आताही आहे. ितचं मन हणजे उघडं
पु तक आहे. मनातला िवचार काही णातच िजभेवर येतो! यात काही लपवाछपवी
नाही, काय सांगावं आिण काय सांगू नये, याचं तारत यही नाही! काही वेळा तेही खटकतं
हणा!
आज संजय वाचत बसाय या मूडम ये न हता. झोपायची इ छा असली तरी झोप
आली नाही. आज याचं मन अ व थ होतं. या दवशी मृदल
ु ाशी बोलावं हटलं, तर ती
अिनता या वागता या मानिसक तयारीत होती. संजयला तर काही वेळा आ य
वाटायचं, अशी कशी ही अिनता या मनात या सग या गो ी बोलू शकते? मृदल
ु ा तर
दगडालाही बोलतं करे ल हणा! ित या या वभावामुळे अनेकदा संजयलाही ित यापुढे
सगळं मन मोकळं क नये, असं वाटतं. ही तर सग यांना आप यासारखंच समजते!
संजयला एक घटना आठवली. नुकतंच ल झालं होतं. मृदल
ु ानं याला आप या
बळी या मामा या घरी नेलं होतं. ितथून येताना ितनं सांिगतलं होतं,“तु हाला एक
गुिपत सांगते! सतीश आहे ना!….”
याला पटकन कोण सतीश हे ल ात आलं नाही.
“माझा मामेभाऊ! आता भेटलात ना याला!”
“तो होय!”
“कसा आहे तो?”
“चांगला आहे क !”
“ या या मनात मा याशी ल करायची इ छा होती.”
“तुला कु णी सांिगतलं?”
“कु णी सांिगतलं नाही! पण या या पसम ये मी माझा फोटो बिघतला होता.”
“के हा?”
“आप या ल ाची बोलणी झा यानंतर.”
“मग तू काय के लंस?”
“हळू च काढू न घेतला.”
“तो काय हणाला?”
“काहीच बोलला नाही तो!”
“पुढं?”

“पुढं काय! काहीही नाही. मी ही घटना आजवर कु णालाही सांिगतली नाही. मा या
मनात या यािवषयी तशी काही भावनाच न हती. आज मला थोडं िविच वाटत होतं.
हणून….”
संजयला ते हा हसू आलं. मामेभाऊ, या याशी एक खेळलेली असणार. कु णालाही
आवडेल अशीच ही मुलगी! या वयाला कु णा याही मनात भरली असेल. एखा ा या
मनात भरली हणजे कु णी कु णा या ेमात पडलं, असं नाही होत. एका त ण मुला या
मनात या वयात अनेकांिवषयी आकषण िनमाण होऊ शके ल. तसंच काहीसं ते हा झालं
असलं पािहजे. ही गो िहनंही मला सांगायची गरज न हती.
मृदल
ु ाच पुढे हणाली, “नवरा-बायकोम ये मोकळे पणा हवा. यां याम ये कु ठ याही
कारचा आडपडदा नसावा. तुम या मनात कु णी भरली होती का?”
“नाही.” संजय णभर थांबून हणाला. या या मनात वसुधा णभर डोकावून
नाहीशी झाली होती.
पु हा संजय सरकारी कचेरीत या वातावरणाचा िवचार क लागला. बंगाल या
उपसागरात कमी दाबाचा प ा िनमाण झालाय हणे. यामुळे इथ या वा याचा जोर
वाढलेला दसत होता. घरासमोर या नारळी या झाव या वा यानं हालत हो या. एक
सुकलेला नारळ व न पडला आिण कं पाउ डवर या द ावर आदळला. संजयनं
िखडक चा दरवाजा उघडला. थंडगार वा याचा झोत घरात िशरला. तरी संजयचं मन
शांत झालं नाही.
उ ा अले स येईल. तो आला क येक वेळेला एकच
िवचारतो, “हे बघ, या
सरकारी कामात तू तुझं जीवन घालवतो आहेस, याच प तीनं तू खासगी हॉि पटलम ये
एक वष घालवलंस तर आयु याचं साथक होईल. तु याकडे बु ी आहे, श आहे.
सरकारी नोकरीत सगळं आयु य घालवलंस तरी तू काय कमावणार आिण काय िश लक
ठे वणार? िनवृ ी या वेळेपयत ोफसर होशील आिण हातारपणासाठी पे शन िमळे ल,
एवढंच! पण यासाठी तुझा जीव कती िझजवशील?”
तो हणतो यात काहीही खोटं नाही, हे संजयलाही पटत होतं. पण या या दयाला
मा ते पटत न हतं. याला वाटायचं, सरकारी नोकरीत रािहलं तर पुढ या िपढीला
िश ण देता येईल. ग रबांवर उपचार करता येतील. आिण अ◌ॅकॅडिम सम ये नाव
कमावता येईल. ानात भर घालत राहाता येईल!… कु ठं तरी अ पां या ि म वाचा
भाव असावा तो! ते तर रो याची सेवा हणजे भगवंताची सेवा मानायचे! यांचं ते
बोलणं ऐकताना कती छान वाटायचं! यांना एकदा िवचारलं होतं, “आिण रोगी?” यांनी
सांिगतलं होतं, “रोगीही वै ाला नारायण मानतो! असा पर परांिवषयी िव ास असेल,
ते हाच औषधाला गुण येतो! समजलं? हणून आप याकडे हणतात, ‘औषधम्
जा हवीतोयम् वै ो नारायणो ह र:!’ ‘’
आज अ पा हयात असते आिण यां यावर सरकारी कचेरीत जायची वेळ आली
असती, तर यांनी काय के लं असतं?… हे जर अले सपुढे बोलून दाखवलं, तर तो खदखदून
हसेल! तो हणेल, “कमॉन संजय! अरे , एके काळी चचचे पा ी वै ासारखे असायचे. याही

आधी हावीच सजन असायचा. आता मी पा ाचा चेहरा रिववारी बघतो. आता
यां याम येही पिहली सेवावृ ी रािहलेली नाही. अलीकडे देवाधमात ‘पि लक रलेश स’
आले आहेत, तसेच वै क य सेवाही ‘ वसाय’ झाली आहे. तूच डोळे उघडे ठे वून बघ.
तु या विडलां या काळातला वै क य वसाय आता रािहलेला नाही. कॅ सर झाला तर
श यिच क सा अ याव यक आहे. ितथे के वळ देवावर िव ास ठे वून गुण येत नाही. दुसरं
हणजे तसे वै ही आता नाहीत. अशा प रि थतीत कु ठ यातरी शतकात सांिगतले या
गो ीवर आजही िव ास ठे वून राहाणं कसं श य आहे? मी एक सांग?ू ”
“हं”
“गो ातले कतीतरी नदीनाले समु ा या दशेनं वाहत होते. ा न ा
ओलांड यासाठी छो ा-छो ा नावा वापर यात येत हो या. ते हा येक खे ात वै ही
नसायचे. तीन-चार खे ात िमळू न एक वै असायचा. रो याला बरं नसेल, ते हा नदी
ओलांड यासाठी वै या नावा ाची मदत यायचा. रो यांकडू न िमळणारा पैसाच
या या जग याचा आधार असायचा. एकदा एक वै रो यावर औषधोपचार क न
नावेतून माघारी येत होता. जोराचा वारा सुटला. नावेत या इतरांचे जीव वाचव यासाठी
नावेत या कु णा एकाला नदीत टाकायची वेळ आली. ते हा रोगीसु ा वै ाला टाकायला
तयार झाले. कारण नदी या पलीकडे गे यावर वै ाचे पैसे ावे लागणार होते ना! ही
गो ल ात ठे व! गरज सरो आिण वै मरो अशी हणच आहे! हणून सांगतो संजय, तुझं
त व बाजूला ठे व. आपण दोघे िमळू न एक पॉलीि लिनक सु क या. यात वेगवेग या
डॉ टरांना आमंि त क या. आता बंगळू रही वेगानं वाढत आहे.”
अले स या या बोल यावर आजवर संजयनं काहीही उ र दलं न हतं. काय उ र
ायचं? याची झोप कु ठ या कु ठे गेली होती.
सकाळपासून मृदल
ु ा घरात न हती. मुिनय पां या दो ही मुल ची ल झाली होती.
या ितपटू र आिण तुमकू र येथे राहात हो या. दो ही जावई सरकारी नोकरीत असून यांचं
जीवन िनवांत चाललं होतं. यांचा मुलगा कॉ युटर इं िजिनअर असून सॉ टवेअर कं पनीत
कामाला होता. याच कं पनीत काम करणा या अनुराधा या िबहारी मुलीशी याचं ल
झालं होतं. आधी हे ल आई-विडलांना मा य न हतं. पण एकु लता एक मुलगा! काय
करणार? नाइलाजानं यांनी या ल ाला मा यता दली होती. आता मुलगा-सून दोघंही
कामावर जायचे. मुलांना बघायला कु णीतरी हवं ना! यामुळे सासू-सास यांबरोबर ते
राहात होते.
मुिनय पांना कोलारला जायची अजून आशा होती. पण कांत मा यासाठी तयार
न ह या. तीस वष या ितथून बाहेरच हो या ना! ितथे आवजून जावं असं काहीही न हतं.
आधीच ितथला मरणाचा उकाडा! यात नातेवाइकांची घरं जवळपास. हणजे रोज
यां या घरची भांडणं ऐकावी लागणार! इथे रािहलं तर तेवढीच मुलाला आिण सुनेला
मदत तरी होईल. मुलानं यांना पा ठं बा दला. कानात सदासवदा ईयरफोन असणारी
अनुराधा कु णा याच अ यातम यात नसायची. ितला भाषाही यायची नाही हणा! ती
िशकायचा य ही करत न हती. मुलगाही या या सोयीनं हंदी-इं ि लशम येच

बोलायचा.
िशिशर अगदी लहान अस यापासून यां याबरोबर ळला होता. आता तो मोठा
झाला असला तरी कु ठं जायचं असेल क , मृदल
ु ा याला यां याच घरी सोडू न जायची.
यांनाही िशिशरचा चांगलाच लळा लागला होता. र मा तर फारच िचत बंगळू रला
याय या. र मांनी बोलवलं नाहीतरी हेच अधूनमधून टी. नरसीपूरला जाऊन यायचे.
तरीही आजी-नातवाम ये वाढायला पािहजे तशी सलगी वाढलीच न हती. िशिशर गावी
गेला तर आजी याला दुकानातून दोन के ळी ायची तेवढंच! यांचं बोलणंही िविच .
“बाळा! मी गोळा क न ठे वतेय, ते तु यासाठीच क नाही! तुलाही कु णी पैसे दले, तर
एनएससी स ट फके ट यायचे बरं का! सहा वषात र म डबल होईल! उगाच काहीतरी
खाऊ खाऊन संपवून नाही टाकायचे! पोट काय, काहीही खा लं तरी भरतं! यात काय
िवशेष?”
आलद ह ळीमधलं िच ही आता पालटलं आहे. घरात व सला सून होऊन
आ यापासून माणसांचा राबता कमी झाला होता. ितला खे ाची अिजबात आवड
न हती. ितचा सगळा ओढा शहराकडे होता. ती कृ णाला हणायची, “काय ठे वलंय या
खे ात? नुसतं शेत, शेतीची कामं, पेरणी, लावणी, कापणी हीच कामं एक झाली क
दुसरी. सगळं जीवन यातच जातं! इथे ना एक नाटक, ना िसनेमा! ना बाजार, ना चांगलं
दुकानं! गाई- हशी-गाभण- ायली-कु लधम-कु ळाचार!”
सु वातीला कृ णा हणायचा, “असं का हणतेस? आम या मृदल
ु ाला इथे वेळ
पुरायचा नाही. तुला कं टाळा आला, तर शेजार या चंपामावश या घरी जा. या खूप
शहा या आहेत. यां याकडू न वयंपाक, रांगोळी, माळा करणं असलं, बरं च
िशक यासारखं आहे.”
यावर ती एकदम चंडच भडकली, “तुम या मृदल
ु ाला आणखी काही येत न हतं,
हणून ती अस या खे ात रमली. ितला ठाऊक होतं, ल क न शहरात जायचंय हणून!
आता ितला इथे येऊन चार कामं क
ा ना! त याव न चार घागरी पाणी आणू ा,
मग सांगा. आिण या चंप ा मावशीचं नाव नका काढू मा यासमोर! मला ित याकडू न
काहीही िशकायचं नाही. सगळा मराठी वयंपाक यांचा! आिण देवाला चार फु लं नुसती
वािहली, तर पोहोचत नाहीत काय? मला इथे कं टाळा येतो.”
बळीत घर करावं अशी ितची अपे ा होती. मग आठव ातून एखा ा वेळी
खे ात आलं तर मजा! मुलांना ितथ या शाळे त पाठवावं; नवे-नवे कपडे घालावेत. रोज
िसनेमा आिण बाजारात फे रफटका मारावा! ितथ या रे वणकर सराफांकडे नवे-नवे दािगने
करावेत… वगैरे, वगैरे. पण घरात या मो ांना हे मा य न हतं. अलीकडे ितलाही मुलगा
झाला होता. मृदल
ु ा दर वष एकदा तरी सु ीला आलद ह ळीला जायची. पण
भावजयी या वाग यामुळे ितचं मन क ी हायचं. व सला कधीही ित याशी ेमानं
वागायची नाही. उलट ित प यासारखी बघायची. बारीकसारीक गो व न वाद
वाढवायची. खोटंनाटं काहीतरी क न नव याला चहा ा सांगायची. काहीतरी िनिम
क न रडू न ग धळ घालायची आिण माहेरी िनघून जायची. मग दोघ मधला ेह वाढणार
तरी कसा? हणजे संजय हणायचा, “मृदल
ु ाला कठ याहा दगडाबराबर बालता यत!”

हहा काहा खर न हत. दगडाशा बालता यत; पण दगडी दया या ीशी कसं बोलणार?
यामुळे मिह यासाठी आलेली मृदल
ु ा आठ-दहा दवसांत घरी जायला िनघायची. अलीकडे
ित या आईलाही संधीवातानं पायदुखी सु झाली होती. भीम णांचे कानही मंद झाले
होते. मग ती ितथून सतीश या घरी चार दवसांसाठी जायची आिण ितथून गावी
परतायची. अलीकडे िशिशरही गावात कं टाळायचा. उलट बळीम ये सतीश या मुलाशी
खेळ यात याचा वेळ जायचा.
ल मीचं बंगळू रला येणं हायचं ते फ काही खरे दी असेल तरच. अिस टंट मॅनेजरची
बायको असून ल मी दरवष जी कपडे आिण दािग यांची खरे दी करायची ती बघून
मृदल
ु ाला आ य वाटायचं; असूया नाही. ल मीला मा ितला बिघतलं क , एक कारचा
वैताग यायचा. ित या दृ ीनं, मृदल
ु ा पै-पै साठवून देणारी कं जूस बाई आिण संजय
बायको या ताटाखालचं मांजर!
यामुळे िशिशरला कांत मांचाच फार लळा लागला आहे. मुिनय पांचा मुलगा अ ण
आिण अनुराधा या याशी अितशय ेमानं वागत होते. अनुराधा तर आप या कारमधून
याला घेऊन जाऊन काही ना काही िवकत घेऊन देत होती. यां या घरात िशिशर
नाचणीची उकड छानशी खायला िशकला होता. तो कांत मा आिण मुिनय पांना आजीआजोबाच हणत होता. घरी आईनं सार के लं तरी “तुला आजीसारखं सार करायला जमत
नाही!” अशी त ार करायचा.
आज मृदल
ु ा अिनताबरोबर काहीतरी खरे दी करायला बाहेर गेली होती. अिनता
हणाली, “काहीही हण! मला दुबईचा कं टाळा आलाय! मला ितथे काहीही बाहेरचं काम
करायला जमतच नाही.”
“का?”
“ या देशात बायकांना नोक या कराय या असतील, तर यांनी एक तर टीचर, नस
कं वा डॉ टर असावं लागतं. आणखी काही काम करायची संधीच नसते. मी काही
तु यासारखी टीचर नाही! आप या नव यांसारखी डॉ टरही नाही! ही युिलएट शाळे ला
िनघून गेली क , मला तर वेड लाग यासारखं होतं!”
“का? घरात काम नाही?”
“घरात असून-असून कती काम असतं? मला तर वेगवेग या कारची कामं
करायची सवय आहे. अले स कधी असतो, तर कधी नसतो. म कत, बाह रन, सौदी अशा
ठकाणी सतत फरत असतो. इथे असताना मला एक ना एक काम करत राहायची सवय
आहे. रकामं बसायची मला अिजबात सवय नाही. आम या मंगळू रला हवं तेवढं काम
असतं! लहान असताना मी चचम ये संगीत हणायची. मला ितथे भरपूर मैि णीही
हो या. नातेवाईकही हवे तेवढे आहेत! ितथे काहीच नाही. आहेत ती फ सो याची
दुकानं!”
“एवढी सो याची दुकानं आहेत?”
“हं. हवी तेवढी आहेत. इथे बांग ांची दुकानं असतात ना तशी सो याची दुकानं
असतात ितथं. सगळी दुकानं एअरकि डश ड असतात. कु ठं ही िस यु रटी नसते. सो या या

दुकानां या रांगाच रांगा! बांग ां या ओळी या ओळी! खरं सांगू का, मृदल
ु ; मला तरी
सोनं घालायलाच नको वाटतं. आपण दािगने का घालतो? कु णाचं तरी ल जावं हणून!
ितथे कु णाचं कु णाकडे ल जाणार? यात सौदीम ये बुरखा घालावा लागतो. मी तर
सारखी अले सला सांगत असते, आपण भारतात िनघून जाऊ या हणून! पण तो कु ठं
ऐकतोय?”
“तुम यापैक कु णीच ितथं नाही?”
“आम या सासर या माणसांचं हणशील तर ते गोवा सोडू न कु ठं जातील, तर शपथ!
मीराबार बीच या समोर एक घर आहे. काजूची बाग, भरपूर मासे आिण भाताची पेज
यानं यांचा जीव शांत होतो. ते कशाला दुबईला येतील? आिण माहेरी मंगळू रचं
हणशील, तर ितथे दररोज एक काय म असतो. आई लेडीज कॅ थॉिलक लबची ेिसडे ट
आहे. माझी आई कती काम करते, हे तूच समजून घे! िशवाय आमची एक मोग या या
फु लांची बाग आहे. अ पा िनवृ झा यापासून या मोग याचे गजरे क न मुंबईला पाठवून
देतात. यामुळे कु णीही दुबईला यायला तयारच नसतं. मृदल
ु ा, तू का नाही येत? मी
ितक ट पाठवून देईन.”
“नको बाई! फार खच असेल ना?”
“तो नको िवचार क स तू! मा याकडू न िग ट समज. मा या बिहणी अस या तर
नसतं का दलं? ितथे तुला काही खरे दी करायची असेल, तर तु या पैशांनी कर! यासाठी
मी नाही पैसे देणार!”
यावर काय बोलावं ते मृदल
ु ाला समजलं नाही. अिनताचा हाच वभाव मृदल
ु ेला
भुरळ घालत होता. समोर याला अवघड वाटू न देता, ितची उदारता
होत होती.
मै ीत ल ावधी पयांची फक र न करणारी हीच अिनता आव यकता असेल ते हा
िहशेबीही होत होती! यामुळे ित याबरोबरचा ेह आिण वहार दो हीही व छ रा
शकत होता. जवळ या ना यातली ल मी कं वा व सला यां याबरोबर ितचं नातं असं
लखलखीत न हतं.
या खेपेला अिनता वेगळाच िवचार क न आली होती.
“हे बघ, मृदल
ु ा; आता अले स एक-दोन वषात भारतात यायला तयार झाला आहे.
इथे आलो क आ ही बंगळू रम ये थाियक होणार आहोत. युिलएटलाही ते बरं होईल.
िशवाय इथे जवळचे हणजे तु हीही आहात. यामुळे इथंच आ ही घरही बघतोय.”
िच नंज पांचा सं याकाळी फोन आला. या फोननं संजयची िनराशाच के ली.
ते हणाले, “मी कॉि फडेि शयल फाइल पािहली आहे. या कॉलरिशप- क मम ये
तीन नावं आहेत. कु णीतरी एक गुलब याकडचं आहे, कु णी एक कोलारकडचं आहे. आिण
ितसरी
हणजे िमिन टर नाग लंगेगौडांचा मुलगा सुरेश. मा या मािहती माणे
गुलब याकडे आहेत, ते िवरोधी प ाशी संबंिधत आहेत. यांना दलं नाहीतर राजक याना
राजक य अडचणीत आणायची श यता असते हणे. कोलारकडचे हॉि पटलला मिश स
देणार आहेत. मग यांना कसं नाही हणणार? आिण मं यांिवषयी काय बोलायचं?
कु णाला हे सांगू नका!….”

संजयनं यांना थांबवत हटलं, “थँ स!”
“आिण डॉ टर, यापैक कु ठलंही नाव काढू न या जागी तुमचं नाव घालायची श
मा याम ये नाही.” एवढं सांगून यांनी फोन ठे वला.
संजय नाही हटलं तरी क ी झाला. हे ितघंही कु ठ याही कारे ीरोग िवभागाशी
कं वा वै क य िश णाशी संबंिधत न हते. ितघंही के वळ पैसा आिण अिधकाराशी
संबंिधत आहेत! याला कधीतरी कु ठं तरी वाचलेलं आठवलं. ‘के वळ ितभा असून
उपयोगाची नाही. उ थानावर िम असणं आव यक आहे’ नशीब! िच नंज पांनी
िनदान व तुि थतीची क पना तरी दली! नाहीतर पुढचा कतीतरी काळ उगाचच वाट
बघ यात गेला असता.
सं याकाळी अले स आला. ग प-ग प असले या संजयशी यानं बळं च बोलायला
सु वात के ली, “काय रे ? काय झालं?”
“काही नाही रे !”
“मा यापुढे थाप मा नकोस! काही गडबड आहे काय? बॉसकडू न बोलणी बसली
का? क बदली झाली?”
“काहीही नाही हटलं ना?”
“मा यापासून लपवून ठे वतोस? तुझा चेहरा आरशात बघ! शोकसभेतून
आ यासारखा दसतोय! एक सांगतो, कु णाचाही ास कु णी घेऊ शकत नाही. जर तू तुझा
ॉ लेम सांिगतलास, तर मी मा याकडू न काही माग सुचवेन एवढंच!”
“तू काय सुचवणार आहेस, हे मला ठाऊक आहे!”
“काय?”
“नोकरी सोड हणून!”
“मी का हा माग सुचवतोय याचाही तू िवचार कर ना! समज, सरकार तुला दहा
हजार पगार देतं! यातले पाच हजार काम करायचे आिण पाच हजार तु यावर होणारा
अ याय सहन करायचे! जर ही गो तू समजून घेणार नसशील, तर तू मूख हटलं
पािहजे!”
“तु या दृ ीनं मी तर नेहमीच मूख आहे!”
“तसं न हे रे ! आजूबाजूचं वातावरण बघ. अशा वातावरणात तु यासारखा वभाव
ठे वून काहीही उपयोग नाही. माणसानं एक तर सग यांसारखं असावं, नाहीतर मला
वाटेल तसा मी राहीन, असा ह घेऊन रािहलं पािहजे!”
संजयनं याला चालले या कॉलरिशपिवषयी सांिगतलं. अिनता वयंपाकघरात
मृदल
ु ाला मदत करत होती. रा ी चौघं जेवायला बसले. ए हाना िशिशरला झोप लागली
होती. याचं रा ीचं जेवण मुिनय पां या घरीच झालं होतं.
अले स हणाला, “मृदल
ु ा, मी तर संजयला सांगून-सांगून दमलो! तु हीच िवचार
करा. कज काढू न तु ही हे घर के लंय. दर मिह याला तुम या पगारातला काही भाग कज
फे ड यात जात असेल. आणखी दहा-पंधरा वषात कज फटेल. पण या वेळेपयत िशिशर
कॉलेजला आला असेल. आताच आपण बघतोय. आपण िशकलो तशी प रि थती नाही.

सगळं चंड महाग झालंय. उ ा िशिशरनं मेिडकलला जायचं ठरवलं, तर अितशय कठीण
होणार आहे! मागे शंभर सी ससाठी हजार मुलं अ लाय करायची. आता याच शंभर
सी ससाठी ल मुलं अ लाय करतात! सरकारी को ात सीट िमळाली नाहीतर
िश णासाठी चंड खच आहे! ते हा िशिशरला तु ही कसे िशकवणार आहात? पैसा नाही
या कारणासाठी याला मेिडकलला पाठवणार नाही? तू डॉ टर आहेस, बंगळू रम ये इतक
वष आहेस. तरी अजून कू टरव न फरतोस! सरकारी नोकरीतील एफडीसी कारमधून
फरतोय! तू एवढा जीव तोडू न िव ा याना िशकवतोस! आिण तुझे िव ाथ एमबीबीएस
संपवून तीन वषात पॉलीि लिनक सु करतात!”
अले स या सांग यात काहीच खोटं न हतं.
“जीवनात फ
ितभा पुरेशी नाही! या ितभेचा पुरेपूर वापर क न पैसा
कमाव यात काहीही वाईट नाही. यानंतर तुला दानधम करायचा असेल, तर यापैक
दहा-वीस ट े ग रबांना वाटू न टाक! हवं तर काही ग रबांवर मोफत उपचार कर. नको
कोण हणतं? माझंच बघ ना! दर वष मी िमळवले या पैशांपैक काही गो ा या चचला
देतो. अिनताही ित या गावात या चचला मदत करत असते. िशवाय मी गो ात एक
काजूची बाग िवकत घेतली आहे. मंगळू रला एक फु लबाग घेतली आहे. यामुळे माझी
भावंडं आिण ितचे आईवडीलही खुशीत आहेत. एक ल ात ठे व. पैसा हणजे चाकू
अस यासारखा आहे. यानं फळं ही कापता येतात आिण माणसाला ठारही करता येत.ं
चाकू वाईट नसतो. तो वापरणारा माणूस कसा आहे, यावर अवलंबून असतं.”
अिनता आिण मृदल
ु ा काहीच बोल या नाहीत. संजय िवचारात गढू न गेलेला दसत
होता.
अले स मृदल
ु ाला हणाला, “तु हाला कायमची सरकारी नोकरी आहे. दरमहा पगार
िमळतो. संजयनं नोकरी सोडली, तर तुम या जेव याखा याची अडचण येणार नाही. ह ा
ायचा थोडा ास होईल. नाही असं नाही. पण काहीतरी ास सहन के यािशवाय कसं
चालेल? संजयनं वत:ची वतं ॅि टस सु करायला पािहजे. पुढ या वष मीही इथे
येणार आहे. आ यावर मीही तु याबरोबर िबिझनेस-पाटनर हणून जॉइन होईन.
मा यापुरतं हणाल तर मी पॉलीि लिनक काढणार हे न ! तु ही दोघं िवचार करा. उ ा
मा यामुळं असं-असं झालं, हणून मला दोष देऊ नका, एवढंच! सगळा िवचार क न माझं
पटत असेल, तर मला कळवा!”
ते दोघं िनघून गे यावर रा ी संजयनं मृदल
ु ाला िवचारलं, “हा एक मोठा िनणय
आहे! काय करावं, असं तुला वाटतं?”
“सरकारी नोकरीत दररोज तु हाला मन ताप होणार असेल, तर तु ही नोकरी
सोडलेली बरी. सरकारी नोकरीत आप या मज माणे काहीही चालत नाही. मा या
बदलीचंच बघा ना! मला कु ठं लगोलग बदली िमळाली? या कामासाठी मीही
िवधानसौधला चकरा मार या आहेत. ायला आप याकडे पैसा नाही, कु णा ब ा
लोकांशी आप या ओळखी नाहीत, असं हट यावर आपली कामं सावकाशच होणार ना!
मुिनय पा सोबत आले हणून कतीतरी काम हलकं झालं. या खा यात यांचे काही
िव ाथ आहेत. यां या िश कां या ओळखीमुळे यांनी माझं काम क न दलं. पण या

सग या कारात मी मन ताप क न घेतला नाही. आप यासारखी हजारो माणसं आहेत.
सरकारी कामात हे होणारच असं आ ही गृहीत धरतो. पण तुमचा वभाव तसा नाही ना!
येक गो तु ही मनाला लावून घेता. अशा प रि थतीत नोकरी सोडलेलीच चांगली!”
“पण मी नोकरी सोडली, तर तुला ास नाही का होणार?”
“होईल तर! पण मी घाबरत नाही! नाहीतरी आप याला फार खच करायची सवय
नाही. िशवाय तुम या मन तापापे ा माझा ास काही जा त नाही! हवं तर मी
सं याकाळी िशकव या घेईन.”
संजयचं दय भ न आलं. ही आप यापे ा ीमंत घरातून आली आहे. दसायला
देखणी असून आपला एक हात थोटा असला, तरी ितनं आपला मनापासून वीकार के ला
आहे. कधीही ितनं वैभवाची अपे ा के ली नाही. िहची मामेबहीण िह यापे ा उ म
प रि थतीत आहे. पण िहनं कधीही पैशाला मह व दलं नाही. दलं असतं तर ितनं
आप याशी ल च के लं नसतं. तरीही संसाराचा सगळा भार ित यावर टाकणं यो य आहे
का?
“बघू! आणखी िवचार क !” तो हणाला.
डॉ. सरोजा गायनॅकॉलॉजी िवभागा या मुख झा यावर िडपाटमटम ये बरे च बदल
झाले. संजयला एका कोप यात लोट यात आलं. डॉ टर कमला ितथ या मुख असताना
याला ओळखून या याला मदत करत हो या. पण सरोजा मॅडमना ितभेशी काही देणंघेणं न हतं. आप या कायकालात चैत ययु लोकां या मदतीनं िडपाटमटम ये बदल
घडवून आणायची यांची इ छा होती.
यात ‘चैत ययु ’ लोकांची ा या कशी करायची, हा खरा
होता. यां या
दृ ीनं धाडसी आिण पुढे घुसून काम करणारी माणसं हणजे चैत ययु माणसं! आिण या
ा येत संजय बसत न हता.
एकदा नाइट- ुटी संपवून संजय घरी परतत होता. डॉ. सरोज बाळं तपणा या
वॉडम ये हो या. याला लगोलग िनघून ये याचा िनरोप आला. सरोजा ए न घालून
आप या सहका यांबरोबर आप या ‘दरबारा’त हो या. सगळे जण यां या बोल याकडे
ल दे याचं नाटक करत होते. संजयला बघताच या याला हणा या, “हे पाहा, लेबरमम ये दोन पेशं स आहेत. तु ही या दोघ ची त येत बरी आहे क काय, ते बघून घरी
जा. ितथे असलेले युिनयर डॉ टस आहेत. दो ही पेशं स हीआयपीकडू न आ या आहेत.”
संजय उ म िसि सअर डॉ टर अस याचं यांनाही ठाऊक होतं.
संजय लेबर-वॉडला गेला ते हा या दोघीही बाळं त झा या हो या. युिनयर डॉ टर
के स-पेपर िलिहत होते. संजयनं या दोघ ची कृ ती तपासली. दोघ ची बाळं तपणं ‘नॉमल’
झाली होती. दोघीही ब या हो या. यातली एक नंज मा. ितचा नवरा कु ठ याशा
मं यां या घरी वयंपाक होता. दुसरीचं नाव कपुनंज मा. ितचा नवरा कु ठ याशा
अिधका या या घरी रखवालदार होता. यामुळे या दोघीही हीआयपी पेशं स हो या.
यां या नातेवाइकांचा बाहेर या बाजूला बाब चालला होता. तो बघून कु णालाही ते

कु णीतरी मोठे अिधकारी असावेत, अशीच भावना झाली असती!
“नीट बघा डॉ टर! आम या साहेबांनी सांिगतलंय. नाहीतर तेच इ पे शनला
येतील बघा!” एक जण बाब दाखवत होता. साहेबां या वयंपा याचा एमबीबीएस,
एमडी डॉ टरवर बाब चालला होता.
संजय हणाला, “नीट हणजे कसं, बाबा? सग या पेशं सना आ ही नीटच बघत
असता! आणखा नाट हणज कस काय बघायच असत? त हाच सागा! इतर बायकां माणे
तुम याही बायका बाळं त झा या आहेत!” आिण िनघून गेला. यांचे चेहरे कडवट झाले.
डॉ. सरोजांना रपोट देऊन तो घराकडे िनघाला. नाहीतरी याची ुटी संपली
होती.
या घटनेनंतर तीन दवसांनी सरोजांनी पु हा संजयला बोलावून घेतलं. तो गेला
ते हा या संतापानं धुमसत हो या.
“काय हे! तु ही र पॉि सबल डॉ टर आहात हणून तु हाला या हीआयप कडे
पाठवून दलं, तर काय हा घोटाळा क न ठे वलात?”
आधी संजयला काही संदभच लागला नाही. यानं िवचारलं, “कधी? कु ठली के स?”
“तीच नंज मा, कपुनंज मा के स?”
“ यांचं काय झालं? या दोघ ची त येत तर चांगली होती.”
“ यां या त येती चांग याच आहेत हो! माझे ह नीट नाहीत!”
“काय झालं?”
“तु ही आजचा पेपर नाही बिघतलात? या दोघां या मुलांची अदलाबदल झालीय,
असं आलंय पेपरम ये! मं यां या घ न फोन आलाय.”
तेव ात आणखी एक फोन आला. ब तेक ेसवा यांचा असावा. मॅडमनी याला
बाहेर जायला सांिगतलं. तो बाहेर आला. पण याला काहीच संदभ लागला नाही. ितथे
आया म रय मा होती. ती हणाली, “डॉ टर, तुम यावर दोष घालू पाहात आहेत! मुलं
बदललीय हणता आहेत, यात खरी गोम आहे ती वेगळीच! यांपैक एक मूल मरण
पावलंय. आता यां या के स-पेपरवर मुलं बदलली आहेत, हणून िलिहलंय. मेले या
मुलाला कपुनंज माला दाखवलं होतं हणे. नंज माचं मूल िजवंत आहे. मेलंय ती मुलगी
होती. पण के स-पेपरम ये ‘मुलगा’ हणून न द आहे. आता कपुनंज मा ‘आपला मुलगा
आहे.’ असा ह ध न बसली आहे! ितथे नंज माही हणते, मला मुलगा झालाय. बाळं त
झा यावर ितला मुलगा दाखवला होता हणे! पण के स-पेपरवर मुलगी हणून िलिहलंय!
एक मुलगा जगलाय. यावर दोघीही ह सांगत आहेत!”
श य आहे. दररोज कतीतरी बाळं त होतात. पण कु णीही अशी मुलांची अदलाबदल
करत नाही. तो फार मोठा अपराध आहे. मूल ज मलं क , येक आईला ते आधी दाखवलं
जातं. यानंतर के स-पेपर िलिहला जातो. तशीच प त आहे. तीस-एक वषापूव तर
बाळाला अंघोळीला नेताना बाळाचे नातेवाईक सोबत जायचे. या या हाताला िच ी
बांध यात येई. यात आईचं नाव िलिहलेलं असे. आता सरकारी हॉि पटलाम ये ते सगळं

करत नाहीत.
काही का असेना, या सग यात आपला काय संबंध? आपण काही के स-पेपर
िलिहलेला नाही. मुलांना तर पािहलंही नाही. बाळं ितण ची कृ ती सोडली, तर आणखी
काहीही तपासायला गेलो नाही. मग आप याला कशाला बोलावले आहे?
याला पु हा आत बोलाव यात आलं. “हे पाहा, हे मोठं करण आहे! उ ा याची
चौकशी होईल. हणून आपण सावध रािहलं पािहजे!” या हणा या.
“बरं . पण मी काय के लंय?”
“तु हीच बाळं तपणं के लीत ना!”
“मी? अिजबात नाही! मी के वळ यांची कृ ती तपासली. मी ितथे गेलो ते हा के सपेपर िलिहत होते.”
“कोण?”
“ते मा या ल ात नाही. तु ही ितथ या युिनयर डॉ टरांना िवचारा.”
“ते सगळे बेजबाबदार आहेत, हणून तु हाला पाठवलं ना? तु ही का के स-पेपर
िलिहला नाही?”
आता मा संजयला राग आला. तो हणाला, “मॅडम, मी कशाला आतापयतचा
िनयम बदलायला जाऊ? आिण बदलणारा मी कोण? एक सामा य ले चरर. यांनी
बाळं तपण के लेलं असतं, तेच के स-पेपर िलिहतात ना? माझा या बाळतंपणा या
घोटा याशी काहीही संबंध नाही!”
“तु ही असं सांिगतलं तर नाही चालणार! उ ा चौकशी अिधका याला सांगावं
लागेल. तु ही जबाबदार डॉ टर आहात, हणून तु हाला ितथे पाठवलं होतं.” सरोजा
इतरांचं ऐकू न घेणारी बाई न हती. मुलखाची ह ी बाई!
पु हा फोन वाजला. आता तो ितथून उठू न बाहेर आला. अजूनही याला नीट काहीच
समजलं न हतं. यात आपण कु ठं येतोय? कु णीही के स-पेपर दाखवणं श य न हतं. या
बाबतीत बाळं त िवभागा या आॅ फस- मुखाला ग िवद णाला िवचारलं तर काहीतरी
समजू शके ल, असं याला वाटलं. याला आपला वभाव ठाऊक आहे.
पण अजून आॅ फसची वेळ झाली न हती. तरीही संजय या अंदाजा माणे ग िवद णा
आला होता. संजयला बघताच तो हणाला, “मला ठाऊक होतं तु ही याल हणून! पण मी
कसा के स-पेपर दाखवू? या अ माला कळलं, तर मला स पे ड करायची ताकद ित याम ये
आहे!”
“ग िवद णा! माझा या करणाशी काहीही संबंध नाही.”
“मलाही ते ठाऊक आहे! पण कु णीतरी बळीचा बकरा पािहजे क नाही? आप या
िडपाटमटम ये तुम यापे ा चांगला बकरा कोण िमळणार?”
“ हणजे?”
दबले या आवाजात ग िवद णा हणाला, “तुमचं नाव मॅडमनी ‘डॉ टर आॅन ुटी’
हणून टाकलंय.”
संजयला ध ा बसला. आपण िन न
े ं काम करतोय, याचं हे ब ीस! आपणही

इतरां माणे ुटी चुकवत, चलाखी करत बसतो, तर ‘बकरा’ झालो नसतो. कदािचत
वाघ झालो असतो! डॉ. लता कधीच वि थत ुटी करत नाहीत. ित या ग पाही ‘आज
डॅड बरोबर मु यमं यां या घरी बे्रकफा टला गेले होते.’ अथवा ‘डॅड बरोबर गो फ
खेळायला गेले होते, ितथे आरो यखा याचे मं ी आले होते. हॉि पटलिवषयी चौकशी करत
होते…’ याच कार या; आप या कॉ टॅ्र सिवषयी सूचना देणा या असत. ितला यायला
कतीही उशीर झाला, तरी कारण िवचारायचं धैय कु णापाशीही न हतं. उलट
आप यासार या सरळ आिण िनरपरा याला िवनाकारण अस या करणात गुंतवलं
जातंय! हा कु ठ या याय?
“गो वंद णा, यात पुढे काय होईल?”
गो वंद णा या िवभागातला जुना, कसलेला गडी! यानं अनेकांना इथे येतानाजाताना पािहलं होतं. इत या दवसांत इथून अिजबात हाललेला न हता, हणजे
चांगलाच धूत माणूस! तरीही याला संजयिवषयी ेम होतं. यानं समजावलं, “घाबरायचं
कारण नाही, डॉ टर! तु ही घाबरलात तर ती बया आणखी अंगावर येईल! तु ही सांगा,
माझी ुटी सकाळी आठ वाजता संपली, बाळाचा ज म आठ प तीसचा आहे. मी ते हा
ितथे न हतो; असा ित याशी वाद घाला! तु ही ग प रािहलात तर ही आणखी घाबरवेल.
नाहीतर सांगा, माझीही आप या खा या या मं यांशी ओळख आहे! यांना सांगतो; हणून
धमक ा. थोरामो ांची नावं या!”
“पण माझी खरोखरच कु णाही मं यांशी ओळख नाही. आिण हे मॅडमना ठाऊक
आहे!”
“तर मग पेपरवा यांशी ओळख आहे हणावं! संपादक शाळे तला िम आहे हणून
सांगा! हे बघा डॉ टर, जीवनात असे काही संग येतात, ते हा खोटं बोलावंच लागतं!
यािशवाय चालत नाही. तुमचा तो ह र ं राजा, खरं बोलायचा ह करत अखेर
मसणात गेला ना! वत: ीकृ ण परमा माही संगी खोटं बोलले आहेत. या काही
संपादकाला िवचारायला जाणार नाहीत. िशवाय आता कतीतरी पेपस िनघतात. या
अ माला सगळे कु ठं ठाऊक असतात? घाब नका! पण मी सांिगतलं हणून माझं नाव कु ठं
येता कामा नये!”
तेव ात कु णीतरी आ याचा आवाज ऐकू आला. काहीच घडलं नस यासारखा
गो वंद णा संजयकडे पाठ वळवून िबलं बघू लागला.
संजय जड अंत:करणानं घरी परतला. घरात मृदल
ु ा शाळे या समारं भासाठी
काहीतरी तयारी करत होती. रं गीत कागद कापायचं काम चाललं होतं. याला पाहाताच
ती नेहमी या उ साहानं हणाली, “उ ा कनई आम या शाळे त िडबेट आहे. िवषय काय
ठाऊक आहे? जीवनात आदश असावा क नसावा? कसा आहे िवषय?”
संजय काही बोलला नाही. ितकडे ल न देता ती पुढे हणाली, “आिण अ य कोण
आहे माहीत आहे? क ड पेपरचे संपादक डी. दशरथ.” कॉफ आणून देताना ितचं
पिह यांदा या या चेह याकडे ल गेलं. या या चेह यावरची रया गेली होती. ितनं
िवचारलं, “का? बरं वाटत नाही का?”

“बरं आहे ना!” हे नेहमीचंच. संजय कधीच आपलं मन मोकळं क न बोलत न हता.
“पण मग चेहरा असा का दसतोय?”
“काही नाही. जरा डोकं दुखतंय.”
“तु ही थोडी झोप काढा. िव ांती होईल. उ हाचे कू टरव न जाता ना, हणून दुखत
असेल. झोपा तु ही. वयंपाक झा यावर उठवते मी!… आिण िशिशर दंगा करायला
लागला, तर याला बागेत घेऊन जाईन.” ती हणाली.
दुस या दवशी संजय हॉि पटलला गेला. या वेळेपयत सगळं करण शांत झालं
होतं. डॉ. सरोज हसतमुखानं हणा या, “अहो, या कपुनंज मानं आपली चूक मा य के ली.
ितनं माफ मािगतली. ित या सासूनं सांिगतलं. शेवटी करण संपलं!”
काल आपण के स-पेपरवर याचं नाव टाकलं, याब ल मा यांनी काहीही हटलं
नाही. मा मागायचा तर च न हता. काहीही िवशेष घडलं नाही, अशा कारे या
िनघून गे या. आज संपादक डी. दशरथांचं याचं नाव सांगाय या तयारीत संजय होता.
पण तशी वेळच आली नाही.
या खेपेला बदली या यादीत आपलं नाव बघून संजयला आ य वाटलं. कारण
िडपाटमटम ये या न अिधक वष इथे रािहलेले बरे च जण होते. लता तर बंगळू रम ये
ज मून इथंच िशकू न इथंच नोकरीला लागली होती. बदली फ संजयची झाली होती,
तीही ब ळारीला.
डॉ. कमलां या काळी सग यां या ु ा िनयिमतपणे असाय या. येकाला
रा ीची ुटी करावीच लागे. दर रिववारीही पाळी माणे एके काला कामावर यावं लागे.
‘पुअर फं डा’ची र म गरीब णा या र ासाठी वापरली जायची. आता िनयमांचं पालन
वेग याच कारे कर यात येत होतं. संजयसार याला आठव ातून दोनदा ुटी आिण
दर रिववारीही यानंच कामावर यायचं.
या संदभात यानं काही हटलं तर सरोजा हणाय या, “संजय, तुम यावर माझा
िव ास आहे! तु ही
नाही. इतर कु णाला रिववारी बोलावलं, तर ते पैसा कमावतात!”
याचबरोबर परी े या बाबतीत नेहमी ग धळ करणा या लतालाच पु हापु हा ते काम
दलं जातं. िव ा याना िनयिमतपणे िशकवणा या संजयला मा कधीही परी क हणून
बोलावलं जात न हतं! िव ाथ ही शार! लता मॅडम परी क हणून येणार अशी कु णकु ण
लागली क , ते ित या वगाला गद क लागायचे. आप या नातेवाइकांना ित याकडे
तपासायला हणून घेऊन यायचे. यांनाही परी ेतले गुण मह वाचे असायचे; ान न हे.
‘जनिहताचा िवचार क न तुमची बदली ब ळारी येथे कर यात येत आहे,’ असं
समोर या टेबलावर या प ात िलिहलं होतं. श यतो यांना ते गाव हवं असेल यांनाच
ब ळारी गाव ायची प त कं वा यां या मागे कु ठ याही भावशाली
चा
पा ठं बा नाही, यांची मु ाम ितथे बदली करायची प त होती. संजयची का बदली
कर यात आली असावी? ब तेक, पैसाही नाही आिण राजक य
शी ओळखही नाही,
हीच याची चूक असावी!

यानं सरोजांशी भेट घेऊन चौकशी के ली. या हणा या, “अ यो संजय! तु ही वाईट
वाटू न घेऊ नका! ब ळारी चांगलं गाव आहे! लोक फार चांगले आहेत. माझी जर आ ा
ितथे बदली झाली, तर मी आनंदानं जाईन!”
ितथेच असलेली लताही हणाली, “संजय, तु ही स े डॉ टर आहात!
आम यासार यां या मागे संसारा या हजार कटकटी असतात! आ हाला वरचे वर रजा
काढावी लागते. तुम यासारखे एका पणे ग रबांची सेवा करतात! तु ही फ एका
वषासाठी ितथे जाऊन या. नंतर हवं तर मी मा या डॅड ना सांगून पु हा तुमची इथे बदली
क न घेईन.”
पैसे देऊन आपली बदली कॅ सल क न घेणा या सरोजाचं गुिपत लताला ठाऊक होतं.
तर आप या विडलांना सांगून आपली बढती करवून घेत याचं लताचं गुिपत सरोजाला
ठाऊक होतं! पण या दोघ चं गुिपत संजयला ठाऊक न हतं.
बाक काहीही फारसं बोलू न देता सरोजा हणा या, “आॅल द बे ट! आजपासून
आ ही तु हाला इथून सु ी दली आहे!”
संजय िख मनानं घरी आला. मृदल
ु ाला याचा मन ताप समजत होता. संजय
ब ळारीला गेला, तर ती जाऊ शकणार न हती. आता िशिशरचीही शाळा सु झाली
होती. ितला इथ या शाळे तून ितथ या शाळे त बदली िमळणं श य न हतं. िशवाय इथे
घेतले या घराचे ह ेही भरायचे होते.
ती हणाली, “तु ही एकदा मं यांना भेटून का बघत नाही? प रि थती सांगून तर
बघा! शेवटी, आंध या या गाई देवच राखतो हणतात!”
“पण माझी कु णाही मं याशी ओळख नाही. ितथे मा यासारखी हजार माणसं
असतील. मला अपॉइ टमट िमळणंच कठीण आहे,” माग या अनुभवांची आठवण होऊन
संजय हणाला.
“मा याही कु णी ओळखीचं नाही. पण तु ही कधी एमएलएपैक कु णावर उपचार
के ले आहेत काय? आठवून बघा!”
“मृदल
ु ा, मला ते ण वाटतात. कु णी आमदारांचे नातेवाईक न हे! आिण मा या ते
ल ातही नसतं. ते िच नंज पा सोडले तर…” संजय िन साहानं हणाला.
“असू ा. काही वेळा ब ा मं यांपे ा ही लहान माणसंच मदतीला येतात. तु ही
या िच नंज पानांच िवचारा, मं यांना कसं भेटायचं हणून!”
यालाही वाटलं, कु ठ याही िनगे ट ह पॉइ टचं पॉिझ ट हम ये प रवतन करणं हे
मृदल
ु ेचं वैिश
आहे! ितचा उ साहही अद य!
तसा यानं िच नंज पाला फोन के ला. सगळं ऐकू न तो हणाला, “अय यो डॉ टर!
तु ही इथे अिजबात येऊ नका! इकडं मरणाची गद आहे! तरीही कु णा या माफत
मं यांपयत जाता येईल, याची चौकशी क न कळवतो.”
ब ळारीला हजर हायला अजून आठवडा रािहला होता. तेव ात मं यांना भेटणं
आव यक होतं. कसं काय जमायचं?
मृदल
ु ा हणाली, “आपण असं करायचं का? मुिनय पांची का भेट घेत नाही तु ही?

यां या ब याच ओळखी असतात. याहीपे ा मह वाचं हणजे सग यांना मदत करायची
यांची इ छा असते.” संजय आढे-वेढे घेत असताना ितनं याला बळे च मुिनय पां या घरी
पाठवलं.
मृदल
ु ाचं यां याकडे बरं च जाणं-येणं असलं तरी संजयशी यांची भेट होऊन बरे च
दवस झाले होते. या दोघांम ये तसा संवादही कमी होता. जे चालायचं ते
मृदल
ु ा याकरवीच चालायचं. या दोघांना पाहाताच मुिनय पांनी यांचं मनापासून वागत
के लं. कांत मा कॉफ करायला आत गे या. शु वारची सं याकाळ. यांचा मुलगा आिण
सून इत या लवकर घरी यायचेच नाहीत. हेही यांची रा ी या जेवणासाठी वाट बघत
नाहीत.
संजयनं अगदी कमी श दांत आपली सम या सांिगतली आिण तो ग प बसला.
मृदल
ु ाच पुढे हणाली, “िच नंज पा हणतात, कु णा आमदारा या ओळखीतून गेलं तर
मं यांची भेट िमळू शके ल. आमची तर कु णाशीही ओळख नाही. पण आता संगच असा
आलाय! तुम या ओळखीपैक आहे का?”
“तसे ओळखीचे हजार जण असतात. पण काम आहे हटलं क , ितकडं त ड क न
िनघून जातात! काही जण त डदेखलं बघतो हणतात. पण काहीही बघत नाहीत. काही
तर प च िवचारतात, काम क न देतो, आ हाला काय ाल? यात डॉ टरांना भरपूर
पैसा िमळतो, अशी सामा यांची समजूत असते. यामुळे तेही भरपूर पैसे मागतात. तु ही
यातले नाही हे मला ठाऊक आहे. पण लोकांना कसं पटवणार?”
यांचंही खरं होतं.
“अगदी मं यांना भेटलं तर काम होईलच याची काय खातरी? पैसे दले क काम
होतं. पावलोपावली यांचे पाय धर यापे ा मला सरकारी नोकरीच नको हणतोय आमचा
मुलगा! खासगी कं पनीत नोकरी आहे याची. ितथे ही कटकटच नाही.”
एव ात कांत मा कॉफ घेऊन बाहेर आ या. संजय संकोचानं हणाला, “आता
कशाला कॉफ के ली? जेवाय या वेळेला?”
“कॉफ ला काय काळ-वेळ असतो का? आिण तु ही आम या घरी येण,ं हेच कती
अपूवाईचं आहे! मृदल
ु ा अधूनमधून तरी येत असते. तु ही आला तरी िशिशरला गेटपाशी
सोडू न िनघून जाता!” या हणा या.
काहीतरी आठवून मुिनय पा हणाले, “ताय वा नावा या बाई आम या गाव या
आमदार आहेत. यां या मुलाला मी िशकवलंय. फारसा शार नसला, तरी या या मनात
गु भ आहे. या याशी मी हवं तर बोलून बघतो.”
“मुिनय पा, तु ही काही आमची बदली कॅ सल करा हणून ताय वांना सांगायचं
कारण नाही. यांची अपॉइ टमट िमळाली क आ ही यां याशी बोलू.” मृदल
ु ा हणाली.
मुिनय पां या ओळखीनं चार दवसांनंतर सकाळी नऊची वेळ िमळाली. जागा
मं यांचं घर. या दवशी सकाळी लवकर खाणं संपवून आिण िशिशरला मुिनय पां या
घरी सोडू न दोघंही हाय ाउं सला असणा या आरो य मं यां या घरी जाऊन पोहोचले. ते
पोहोच या या आधी वीस-पंचवीस माणसं ितथे बसली होती. घरात माणसांची गद

झाली होती. बसायला नीट खु याही न ह या. सोफा भ न प या या खु याही भर या
हो या.
बाहेर कु ठं ही या मं ीमहोदया अस याचं ल ण न हतं. यां या शेजार या एका
ौढानं बस या जागेव न िशपायाला िवचारलं, “अ मा आहेत क नाहीत?”
“नाहीत. इकडंच तुमकू रला गे यात. एव ात येतील! बसा!” यानं उ र दलं.
आप याला नऊची वेळ देऊन तुमकू रला िनघून गेले या या मंि णबाई आप याला काय
मदत करणार? संजय या मनात येऊन गेल.ं बारा वाजले तरी मंि णबा चा प ा न हता.
ितथेच गडबडीनं धावपळ करणा या आणखी एका नोकराला िवचारलं ते हा तो हणाला,
“अ मा घरातच आहेत. द ली न हायकमांडचा फोन आलाय. फार िबझी आहेत या.”
“आ हाला के हा भेटतील?”
“बोलावतील. थोडा वेळ लागेल. पण बोलावतील. बसा!” एवढं सांगून तो पु हा
दसेनासा झाला.
हणजे आणखी कती वेळ लागेल याचा काहीच अंदाज न हता. आता भूकही जाणवू
लागली. मृदल
ु ा ए हाना आजूबाजूशी ओळखी क न घेऊन ग पा मार यात रं गून गेली
होती. कु णाची काय-काय कामं आहेत, हे िवचारत होती.
“मृदल
ु ा, मी कॉफ िपऊन येतोय. तु यासाठी काय आणू?”
“तु ही या िपऊन. मला काही नको.”
यां या शेजारचे एक गृह थही उठले, साठीचे असावेत. त येत चांगली दसत होती.
यां याबरोबर संजयही िनघाला.
“तु ही का आला होतात?”
“मा या जावया या बदली या संदभात आलो होतो. माझी मुलगीही डॉ टर आहे.
या दोघांची वेगवेग या गावी बदली झाली आहे. हणून….”
संजयनं आपलीही प रि थती सांिगतली.
“हे नेहमीचं आहे. इथे आले या येकाला काही ना काही कारणानं बदलीम ये बदल
पािहजे. काही जणं खोटंच सांगतात, बायकोला कॅ सर आहे यासाठी बंगळू रम ये चांगलं
हॉि पटल आहे, हणून इथंच रा
ा. काही जणांना िनवृ हायला दोनच वष आहेत,
हणून बदली नको असते. कु णालाच बंगळू रसारखं मोठं शहर सोडू न जायची इ छा नसते.
उ र कनाटक कं वा कनाटकाबाहेरची माणसं दोन-तीन वषासाठी इथे बदलीवर आलेली
असतात. ती माणसंही आप या गावी जायला तयार नसतात!”
“पण दुस या रा यातले ये यापे ा आप या कनाटकातून आले तर बरं च, नाही का?”
“होय. पण चे ई, आं देश कं वा के रळ न आलेली माणसंही इथंच राहायला
लागतात. एकू ण काय; एकदा बंगळू रला आले क संपलंच. इथंच राहायला लागतात. हेच
यांचं गाव होतं.”
यां या बोल यात काहीही चुक चं न हतं.
“इथंच दयरोगाचं, डो याचं, कॅ सरचं… अशी वेगवेगळी हॉि पट स झाली आहेत
ना! माणसं येतात हणून हॉि पट सची गरज वाढते? जा त शाळा-कॉलेजची गरज

वाढते? आिण इथे मुबलक माणात शाळा, कॉलेजेस, हॉि पट स आहेत हणून माणसं
येतात? आधी बी क आधी झाड?”
हाता यांना जा त बोलायची हौस असते हणतात. यामुळे संजय या उ राची वाट
न बघता तेच हणाले, “पाहा ना! बंगळू रम ये ेप इं िजिनअ रं ग कॉलेजेस आहेत. सहासात मेिडकल कॉलेजेस आहेत. एका गावात एव ा सोयी! देशभरात एव ा सोयी
असलेलं हेच एक गाव असेल! यामुळे बदली या मोसमात सगळे आरो य मं यां या घरी
हजेरी लावतातच. या बाई तुम या ओळखी या आहेत काय?”
“नाही. तुम या?”
“हं. तसं हणता येईल. ही लहान असताना आम या शाळे त पाणी आणून ायच
काम करायचा. सातवापयत िशकला आह. कणा राजकार या या घराहा काम करायची.
असा-तसा अनुभव जमा झाला. याच गावात असती, तर आजही ती िशपायाचंच काम
करत रािहली असती. पण आता बघा ना! मं ी झाली आहे! कधी नाही तो अिधकार
िमळाला आहे! यामुळे ती कशाचीही कळस बाळगत नाही.”
“पण िश ण नसताना एवढी मोठी जबाबदारी कशी िनभावतात?”
“या कु ठं िनभावतात? यांचे से े टरी असतात ना! तेच खरं रा य करतात. काही
बाबतीत या यांचं ऐकतात. पण एका बाबतीत यांना मानलंच पािहजे. भल याच
िनध ा छातीची बाई! कतीही बाका संग आला तरी सामोरं जायची ताकद आहे.
यापे ा मह वाचं हणजे लोकांना जोख याची श आहे! तोही एक आव यक गुणच ना!
आता इथे जमलेली सगळी माणसं बघा! सगळे कतीतरी िशकलेले आहेत. पण तशी
कु णाची छाती आहे? कतीतरी वेळा मीच मा या मुलीला हणतो, कशाला दरवष
बदलीसाठी यां या हाता-पाया पडता? तु हा दोघांकडे िश ण आहे, अनुभव आहे. ा
सरकारी नोकरीला राजीनामा आिण वत:ची ॅि टस सु करा! तर ते हणतात, इथे
िस यु रटी आहे, खासगी ॅि टस करणं, तु ही समजता तेवढं सोपं नाही! अशी हजार
कारणं सांगतात आिण मला इथे पाठवून देतात! छाती नाही हणून असे होऊन बसले
आहेत ते!” संजयला लगोलग अले सची आठवण झाली. तोही िनध ा छातीचा आहे.
तोही असंच सांगतो. तरीही मी का अजून सरकारी नोकरीला िचकटू न रािहलोय? या
िवचारासरशी संजयचा उ साह आणखी कमी झाला. आता काय होऊ शके ल? याचा तर
मं यांशी वैयि क प रचय न हता.
ते दोघे परतले ते हा गद आणखी वाढलीच होती. बाहेरचा नोकर “अ मा झोप या
आहेत. यांना लईच टे शन आहे! काहीच सांगता येत नाही!” हणून सांगत होता. के हाही
िवचारलं तरी, “अ मांची अंघोळ चाललीय, अ मांची पूजा चाललीय, झोप या आहेत,
जेवता आहेत…” असंच काहीतरी उ र यायचं. खरं काय ते समजायचं नाही. एव ा
सग यांना वेळ दली असली, तरी ितथे इतरां या वेळेची काहीही कं मत न हती. के वळ
मं यांची वेळ तेवढी मह वाची होती.
चार या सुमारास अखेर मंि णबाई बाहेर आ या. घोळका यां या दशेला धावला.
िस यु रटीवालेही यांना आवरायला धावले. संजय आिण मृदल
ु ा काही अंतरावर उभे होते.

अ मा कमती रे शमी साडी नेस या हो या. थूल शरीर. यां या खोलीत एसी
असला तरी या घामानं िनथळत हो या.
सगळे पुढे होऊन आपापले अज देऊन मािहती सांगू लागले. आपण असे उभे रािहलो
तर काहीच होणार नाही, हे ल ात येऊन मृदल
ु ानं संजयला पुढे हो यास सांिगतलं.
संजयनं पुढे होऊन आपला अज दला. मॅडमनी िवचारलं, “हं! तु ही कु णाकडू न आलात?”
“कोलार या एमएलए ताय वांकडू न….”
“समजलं! काय काम होतं?”
“माझी ब ळारीला बदली झालीय….”
याच पुढे हणा या, “तु ही अजून त ण आहात! अजून तुम यात उ साह आिण
श असते! आजारपण आिण संसारा या अडचणी नसतात. या वयात तु ही नाही
जाणार हटलं तर कसं? हं!… एखा ाचं वय झालंय हटलं तर गो वेगळी! तु ही असं
करा… आता एक वषासाठी जाऊन या. पुढ या वष पु हा बदली क न या बंगळू रला!
सांगेन मी ताय वांना.”
एव ात पीएनं मोबाईल फोन आणला. हाय कमांडचा फोन. यामुळे मॅडम उठू न
उ या रािह या आिण आत जायला िनघा या.
मृदल
ु ा आिण संजय बाहेर आले. मृदल
ु ा हणाली, “मी तु ही बाहेर गेला होता ते हा
शेजार यांशी बोलत होते. एका दृ ीनं हेही खरं च आहे हणा! इथे आले या सग यांनाच
काहीना काही अडचणी आहेत. काह या आप यापे ा जा त आहेत. सरकारी नोकरीत
बदली नको हणून कसं चालेल? मलाही वाटतं, काय हरकत आहे तु ही एक वषासाठी
जाऊन आलात तर? आप या इतरांसार या सम या नाहीत. मी इथे राहीन. वत:
मं यांनीच सांिगतलंय, पुढ या वष पु हा इथंच बदली क हणून! ते हा आपण य
क या.”
हा मृदल
ु ाचा वभाव होता. ती पटकन कु ठ याही प रि थतीशी जमवून घेत होती.
इतकं क काही वेळा वाटावं, िहला काही व व आहे क नाही? कं वा ती अितशय
शांतताि य अस यामुळे ित यात कु ठ याही कारचा संघष करायची श च नाही क
काय, कोण जाणे! येक दु:खात एक आशेचा करण शोधायची ितला सवय लागली आहे.
कु णी दोन चांगले श द बोलले क संपलं, मागचे सगळे िवचार ती सहजपणे िवस न जाते.
आताही मं यांनी सांिगत यावर ती आधीचे सगळे िवचार बदलून एकटी िशिशरसह
बंगळू रम ये राहायला तयार झाली आहे. यामुळे संजयला कु ठ याही बाबतीत अडचण
न हती. ित या जागी आणखी कु णी असती, तर ितनं भरपूर दंगा के ला असता.
बाक यांचा िवचारच नको. िह या जागी व सला असती, तर काय के लं असतं? ल मी
असती तर काय झालं असतं?
आता आरो य मं यांना ताय वांकडू न फोन आला होता, “मॅडम, मी संजय नावा या
एका डॉ टरांना पाठवलं होतं. तु हाला जे यो य वाटेल तेच करा. आम या मुलाचे मा तर
फारच गयावया करत होते हणून पाठवून दलं होतं. तु हाला जे करायचंय, तेच करा! मी
सांिगतलंय हणून िवशेष काही करायची गरज नाही!”

हेही नेहमीचंच होतं. याचीही मॅडमना सवय झाली होती. काम झालं तर यां यापैक
कु णीही सांगायला येत नाही. नाही झालं तर मा “मं यांनी तुमचं ऐकलं नाही!” हणून
सांगायला येतात. ते हा हे एमएलएही हणतात, “मी तर सांिगतलं होतं! तु ही पुढे
पाठपुरावा के ला नसेल. याला मी काय क ? देवालासु ा पूजा क न घंटा वाजवून जागं
करावं लागतं. मं यांनाही कतीतरी वधानं ठे वावी लागतात. द ली नही दडपण येत
असतं… यांना काय फ तुमचचं काम असतं?”
हे राजकारण! इथे काहीही कायम नसतं. कायम असतो तो पैसा आिण अिधकार!
अिधकारात राहायचं असेल, तर पैसा हवा आिण पैसा हवा असेल, तर अिधकार हवा!
यां यापुढे हा संजय डॉ टर कोण?
संजयला ब ळारीत जाऊन एक वष होतं आलं. जीवन नेहमी माणे चाललं होतं.
तशीच मृदल
ु ा आिण िशिशरची शाळाही चालली होती. आता ते दोघंच राहात होते.
म यंतरी पंधरा दवसांसाठी भीम णा-रकु माबाई येऊन रा न गेले. इथे यां या ओळखीचं
कु णीच नस यामुळे यांचा वेळ जाईनासा झाला. यामुळे ते लवकरच कं टाळू न जात होते.
ते िनघून गे यावर आणखी कोणीही ये यासारखं न हतं.
अले स आिण अिनतानं बंगळू रम ये घर िवकत घेतलं होतं. यात अिनतानं
आप याला हवे तसे बदल क न घेतले होते. मृदल
ु ाही जमेल ते हा ितकडं जाऊन ल
ठे वत होती. चार बेड मचं घर होतं. याची कं मत पास -स र लाखांपयत गेली होती.
अथात ही मािहती मृदल
ु ानं न िवचारताच अिनतानं सांिगतली होती. कु णीतरी नवं घर
घेऊन ठे वलं होतं, ते िमळालं होतं. घराला िस यु रटी चांगली होती. तसे अिनताचे
बंगळू रम येही काही नातेवाईक होते. पण अले सनं घर कु णालाही भा ानं दलं न हतं.
“भा ानं दलं तर नातंही राहाणार नाही आिण घरही जाईल!” असं यांचं हणणं.
यामुळे ते दुबई न येईपयत घर रकामंच राहाणार होतं. मिह यातून एकदा आप या
घर या कामवाली कपीला सोबत घेऊन मृदल
ु ा या घराची व छता क न यायची.
याचे पैसेही ती वत: कपीला ायची.
संजय ब ळारीत वषभर असताना मृदल
ु ा एकदा शाळे या मुलांना ब ळारीजवळ
असलेलं हंपी गाव दाखवायला घेऊन गेली होती. जोडू न सु
ा आ या क , संजयही ‘हंपी
ए स ेस’नं येऊन जायचा. यानं ब ळारीत एक लहानसं घर भा ानं घेतलं होतं. एकदा
मृदल
ु ा ते लावून ायलाही आली होती. मनातही एकच समाधान होतं, हे सगळं के वळ
एक वषासाठी आहे, नंतर परत बंगळू रला यायचं आहे!
ितथली माणसं फार चांगली अस याचा संजय अनुभव यायचा. इथंच कायम रािहलं
तर काय िबघडलं, असंही या या मनात येऊन जाई. हे मृदल
ु ाला सांिगतलं तर तीही
नकार देणार नाही. पण बंगळू रम ये वत: या मालक चं घर होतं! लोक मु ाम बंगळू रला
येतात! ितथे वत:चं घर असताना का नाही राहायचं?
संजय या ब ळारीम येही ब याच ओळखी झा या हो या. याचं व छ चा र य
आिण आॅपरे शन कौश य खरोखरच कौतुका पद होतं.
वषानंतर पु हा बदलीचा य करायचा होता हणून तो बंगळू रला आला. आता

पािहलं तर आरो य खा याचे मं ी बदलले होते. यानं यां या पीएला सगळं
सु वातीपासून सांिगतलं.
हे मं ी वेग याच वभावाचे होते. वत:ची आ थक प रि थती चांगली अस यामुळे
यांना राजकारणातून पैसा कमावायची गरज न हती. यांची मुलंबाळं ही राजकारणात
न हती. ती आपाप या नोकरीत होती. अनेक वषापूव िव ाथ दशेत असताना यांनी
िवनोबाज या ‘भूदान चळवळी’त भाग घेतला होता. ते काही त वं मानणा यांपैक होते.
संयम हाही यांचा एक गुण होता. जीवना या सं याकालात असणारे ते, िवचारी आिण
अनुभवसंप होते. यांचं बोलणं कमी असलं, तरी आव यक तेवढंच आिण भारद त होतं.
माग या मं यां या कार कद वर लाच खा याचा ठपका आला होता. यामुळे यांना
काढू न या जागी यांना आण यात आलं होतं. अथात यां यावरही ‘ते डायनॅिमक नाहीत,’
असं हणणारे अनेक जण होतेच हणा!
संजय पोहोचला ते हा यां या आॅ फसम ये गे या खेपेसारखी गद न हती. संजयनं
यांना आप या बदलीिवषयी सांिगतलं. यांनी ते सगळं ल देऊन ऐकू न घेतलं.
“डॉ टर, तु हाला एक सांगतो. पुढ या वष बदली पु हा घडवून आणतो, असं
हणतात ते के वळ त डदेखलं असतं, हे तु ही ल ात या. एकदा बदली झा यावर कमान
दोन-तीन वष तरी ितथे रािहलं पािहजे. िशवाय तुमची पु हा इथे बदली करायला कु ठलंही
सबळ कारण नाही. मला समजतंय या माणे तुमची यंदा बदली होऊ शकत नाही.
तु हाला लोक काहीही सांगतील. काम क न देतो हणत तुम याकडे पैसेही मागतील. पण
माझं ऐकाल तर तु ही पैसे देऊ नयेत. कारण तुमची या वष बदली होऊ शकणार नाही हे
न !”
िनराश मनानं संजय बाहेर आला. आणखी कु णालाही भेटून काहीही उपयोग नाही, हे
यालाही समजत होतं. घरी परतत असताना संजय आप या पुढ या आयु यािवषयी
िवचार करत होता. िश ण, ामािणकपणा कशाचाच काही उपयोग न हता. डॉ. लताचं
उदाहरण या या डो यांसमोर होतं. कमी ितभा आिण कामावर कमी िन ा असूनही ती
अजून इथून बदली न होता रािहली होती. कु ठलंही े नंग यायचं मनात असलं तरी ते
आप याऐवजी पैसेवा या आिण ीमंतांशी ओळखी असणा यांनाच िमळणार! मागे एकदा
िच नंज पांनी सांिगतलं होतं, “एकदा एक कडे गेलं क संपलंच. पैसा द यािशवाय बाहेर
पडता येणार नाही! हणूनच लोक इथून बाहेर पडायला तयार नसतात.” यात काहीही
खोटं न हतं.
आपण इतक वष नोकरी क न काय साधलं? आपले कतीतरी िव ाथ समोर आले
तरी ओळख दाखवत नाहीत. आप या कतीतरी किल जनी मुंबईम ये न सगहो स काढली
आहेत. या या वगातले काही जण इं िजिनअर झालेलेही आता नोकरी सोडू न वसायात
िश न को धीश झाले होते. संतोष मेकॅिनकल इं िजिनअर झाला असला, तरी दुबईत
काही वष नोकरी क न सॉ टवेअरला िश ट होऊन आता तो अमे रके ला गेला होता.
िशवाय यानं जयतीथनगरम ये एक सुंदर बंगला िवकत घेतला होता. बंगळू रम ये रोज
एक सॉ टवेअर कं पनी डोकं वर काढत होती. दोन-तीन वष नोकरी करणा याला साठस र हजार पगार िमळणं, काहीही कठीण न हतं. आप याकडे एके काळी सायकलव न

येणारा मुिनय पांचा मुलगा आता लॅ सर कारमधून येतो. आता संजयचेही जुने िव ाथ
कॉलसटर काढू न सॉ टवेअरचा वापर क न ‘मेिडकल ाि
शन’ करत लाखांनी पैसा
कमावत होते.
आिण आपण काय करतोय? बायको नोकरी करते, मीही करतो. कज काढू न एक लॅट
िवकत घेतलाय, अ माला दर मिह याला पैसे पाठवतोय, ब स! शंकरकडे बिघतलं तर
काय दसतंय? तो खरा छातीचा! ल मी या नावानं तो एक कु ठलीशी कं पनी चालवतो
आहे. मैसूरम ये यानं लॉटही घेतला आहे. या सग यां या दृ ीनं आपण काहीच नाही.
कारण आप याकडे पैसा कु ठं आहे?
आतापयत आप याला तरी कु ठं पैशांचा एवढा िवचार यायचा? आता मा याचा
िवचार करणं भाग पडतंय.
परवा डॉ. कमला िनवृ झा या. शेवटी-शेवटी याही िख झा या हो या. थोडा
अवधी असताना यांनी हीआरएस मािगतली होती. जाताना यांनी जवळ बोलावून
सांिगतलं होतं, “संजय, काळ बदललाय. आता सरकारी हॉि पटलांम येही क युमर
अ◌ॅ ट आलाय! एक काळ असा होता, ते हा मी रो यांम येच देव पाहात होते. िशवाय
ते हा रो यांचाही आम यावर पूण िव ास असायचा. आता तसं रािहलं नाही. रोगीही
चौकस झाले आहेत. आपण याच िन न
े ं तपासलं, तरी यांना काही पटलं नाहीतर के स
करतात. यामुळे आता आप यालाही बदलणं भाग आहे. मला तर यातलं काहीच नको
आहे हणून मी हीआरएस घेते आहे. आता िव ा याचा दृि कोनही बदललाय. आता
गु चं थान तरी कु ठं पूव सारखं रािहलंय? आिण गु ही कु ठ या िव ा याकडू न काय
फायदा िमळू शके ल, याचाच िहशेब करताना दसतो. उलट, िव ाथ ही गु चा वीकनेसच
शोधत असतात! या प रि थतीशी जुळवून घेणं मला श य नाही!”
यां या बोल याचा खरा अथ आता संजयला समजत होता. एक तर या न ा
प रि थतीशी जुळवून यायला पािहजे; नाहीतर आप या मू यांचं र ण कर यासाठी
सतत झगडा करत रािहलं पािहजे.
काय करावं?
याला अले सची आठवण झाली. सरकारी हॉि पटलम ये चालणारा अ याय सहन
करत राहा यापे ा बाहेर पडू न आप याला हवं तसं राहाता येईल. कु णापुढेही याचना
करायचा गरज नाहा. कणा याहा हाता-पाया पडण नका आाण कणाचा मजा सांभाळणंही
नको.
यावर मृदल
ु ा काय हणेल? आजवर ितनं कधीच आप याला िवरोध के लेला नाही.
ितचा सतत आप याला पा ठं बाच असतो. तरीही एवढा मोठा िनणय घेताना ितला
िवचारलंच पािहजे.
दरवष माणे अले स यायचे दवस जवळ आले होते. संजयचा फोन जाताच तो जरा
लवकरच दुबई न आला. तो एकटाच आला होता. अिनता आली न हती. याही खेपेला तो
नेहमी माणे हॉटेलम येच उतरला होता.
मृदल
ु ाला अले स हणाला, “तु ही मनापासून संजयला पा ठं बा ायला पािहजे.

उ ा काही झालं तर, अले स हणाला हणून मा या नव यानं नोकरी सोडली, असं
वाटायला नको.”
अजून संजय यायचा होता. मृदल
ु ा हणाली, “नाही. हा माझा आिण संजयचा
एकि त िनणय आहे.”
संजय आला. तो दमलेला दसत होता. याला अले स हणाला, “संजय, ब याच
जणांना वाटतं, न सगहोम हणजे अ लाउ ीन या द ा माणे णाधात ीमंत करणारी
जादू आहे! पण ते तसं नाही. पुढचा सगळा नीट िवचार क न पाऊल टाकलं पािहजे.
यासाठीच आलोय मी!”
“खरं य तुझं!”
“हे बघ, पाटनरिशपम ये भांडणं होतात, ती पैशासाठी! अगदी िजवलगातले
िजवलग िम ही भांडून वेगळे झालेले मी पािहलेत. यामुळे पैशां या बाबतीत आपण
पारदश असलं पािहजे. येक पैशाचा िहशेब ठे वायला पािहजे. तरच आपली मै ीही
राहील आिण न सगहोमचीही भरभराट होईल. तुला काय वाटतंय?”
“तू मा यापे ा वहारी जग जा त पािहलं आहेस! तू बोल.”
“हे बघ, न सगहोम माणसांची गद असले या देशात सु के लं, तर फायदा असतो.
जगात इतर काहीही उलथापालथ झाली, तरी बाळं तपणं होतच असतात! हॉि पटल
हणजे के वळ बाळं तपण न हे. पॉलीि लिनक हणजे वेगवेगळे डॉ टर येऊन जायची
जागा. तसंच ि लिनक सु क या. यां या वेळेनुसार आिण येक पेशंटनुसार यांना
चाज करता येईल.”
“ हणजे सग या कारचे पेशं स ितथे येत राहातील.”
“न सगहोम करताना आप या दोघांची समान वाटणी असेल. येक बाबतीत
समान. आप याला सु वातीला प ास लाख पये खच करावे लागतील.”
“एवढे पैसे?” मृदल
ु ा उ ारली.
“घाब नका मृदल
ु ा. बँकेकडू न कज घेऊ या. तरीही आप याला दहा-दहा लाख
घालावे लागतील. तू इ म स घे. पेशलायझेशन आिण इले ॉिनक मॅटर बघ. मी
व थापन बघणारा पीआरओ दोघंही सु वातीला दहा-दहा हजार पगार ठरवून घेऊ.”
“न सगहोम कु ठं सु क या?”
“ब ेरघ रोड यासाठी चांगला आहे, असं मला वाटतं. ितथे माईन रोडवर एक
िब डंग मी बघून आलोय. ितथला खालचा मजला रकामा आहे. ती जागा हॉि पटलसाठी
सोयीची आहे. आप या सोयीनुसार थोडंफार काम क न यायला पािहजे. आज आपण ती
जागा बघून येऊ या. तुला एक कारही घेतली पािहजे! आपली माणसं अशी आहेत!… तू
कू टरव न आलास तर हणतील, डॉ टरला नॉलेज नाही!”
“ याला पैसा?”
“सग यासाठी सु वातीला थोडा पैसा लागतो. नंतर कज िमळतं. आणखी एक
हणजे तुला सहा मिह यांसाठी युकेला जाऊन यायला हवं.”
“सहा मिह यांत ितथे काय िशकणार आहे मी? इथंच हवा तेवढा अनुभव घेतलाय

मी!”
“िशकायला जा असं इथे कोण हणतंय? फॉरे न- रट ड हटलं क , लोकांना िव ास
वाटतो!!”
“मी दुबईत आलो तर कसं?”
“ितथं बाळं तपण आिण ीरोगासाठी पु ष डॉ टरांचं काहीही काम नसतं. यासाठी
ितथे ी-डॉ टरच लागतात. तू एमबीबीएस डॉ टरासारखं काम के लंस तर तुला ितथे
नोकरी िमळू शके ल. पैसाही िमळू शके ल. ितथे मी इतक वष हेच करतोय! जर या सग या
बाबतीत तु ही नीट िवचार क न लॅन के लात, तर आपण पुढ या वष न सगहोम सु
क शकू . ितथंही आधी आप याला क करावे लागतील. कतीतरी वषानी यश िमळे ल.
यासाठी आ थक आिण मानिसक धैय हवं. सगळा िवचार क न सं याकाळपयत मला
कळवा.”
मृदल
ु ानं आ ह के ला तरी अले स थांबला नाही. याचं आणखी काही काम होतं.
दारापाशी आ यावर काहीतरी आठवून तो हणाला, “हे बघ, तुला काही माणात पैशांची
मदत हवी असेल, तर मीही क शके न. यासाठी तू हवं तर बँकेपे ा कमी दरानं ाज दे.
आ थक वहार चोख असला पािहजे बघ! हे मीही अिनताकडू न िशकलोय.”
अले स िनघून गे यावर मृदल
ु ा घाबरी झाली होती.
कती हा पैशांचा वहार! बँकेकडू न कज, वैयि क कज! आजवर अगदी अनोळखी
असले या जगाशी प रचय! आतापयतचं ितचं जीवन एखा ा शांत नदी माणे चाललं
होतं. यानंतर याला एखा ा खडकावर आदळणा या धबध याचं व प येणार अस याचं
ितला दसत होतं.
संजय तर ित यापे ा घाबरा झाला होता. आधी सरकारी नोकरी सोडू न वतं
वसाय ारं भ करायचा. यानंतर युके-दुबईला जाऊन यायचं! ितथे इत या वषानंतर
ुटी डॉ टरसारखी नाइट- ुटी करायची! ितथे कदािचत याचीच एखादी िव ा थनी
याचा बॉस हणून येऊ शके ल! यानंतर अिनि त अशा न सगहोमची सु वात करायची!
िशवाय बँकेचं कज, वैयि क कज….
खरोखरच या सग याची गरज आहे काय?
पण नाहीतर हे सरकारवाले आप या मज माणे इकडू नितकडं फू टबॉलसारखे
ठोकरत राहातील! एक मं यांची भेट हणजे कु णाकु णाचे हात-पाय धरावे लागतात!
मह यासानं भेट घेतली, तरी काहीही उपयोग होत नाही! आजारपणात हेच मं ी भरपूर
सेवा क न घेतात आिण नंतर तेच एखा ा िशपायासारखी वागणूक देतात. बुि म ा
आिण सेवावृ ीला काहीही कं मत नसते, यां या लेखी! वत: या ानात भर पडावी
हणून काही य करायचा हटलं तरी या देशात आप यासार यांना काहीही संधी
िमळत नसते, हेही यानं अनुभवलं होतंच. उलट, काही िवप रत घडलं, तर बळीचा बकरा
हणून यांनाच पुढे करायला सगळे तयार असतात!
काय करावं? इथे वाघ – ितथे दरी अशी संजयची अव था झाली होती.
उलट मृदल
ु ा!! ितनं सांिगतलं, “तु ही िवचार क नका बरं ! दररोज अशा

अिनि तते या नरकात िखतपत पड यापे ा वत:चं सु करा. अले स आहे. मीही आहे.
देवा या दयेनं सगळं नीट चाललं, तर गो च वेगळी! नाहीतरी काळजी क नका.
ज माला घातलेला देव काही उपाशी ठे वत नाही! िशवाय माझी नोकरी तर आहेच ना!
राहायला घर आहे. तु ही आणखी जा तीचा िवचार क नका!”
“पण मृदल
ु ा, एवढं थोरलं कज?….”
“मी अ पांकडे थोडे पैसे कजाऊ मागेन. हवं तर माझे दािगने िवकता येतील. बाक चं
बँकेकडू न कज काढू . अले सकडू न नको. मै ीत पैशांचा िहशेब नको! यामुळे एक ना एक
दवस मै ीत बाधा येईल.”
“मृदल
ु ा, फार ास होईल तुला, पण!”
“हो. पण तु हाला बरं वाटेल क नाही? तु ही यायानं, सरळ मागानं आिण
नैितकतेनं पैसा िमळवत असाल, तर मी नेहमीच तुम या सोबत असेन. पैसा कसाही
िमळवता येईल. अगदी अिनतीनंही कमावता येतो. पण मी मा के वळ नीती या मागानं
िमळवले या पैशांसाठी कतीही क यायला तयार आहे! तु ही आजवर कधीही अ याय
के लेला नाही. देव तु हाला िनि त यश देईल.”
“मृदल
ु ा, अ माकडू न थोडे पैसे घेतले तर कसं?”
“नको! अिजबात नको!”
यानंही कारण िवचारलं नाही, ितनंही सांिगतलं नाही. ितला ठाऊक होतं सासूकडू न
पैसा सुटणं अश य आहे! एव ा वषात यां याकडू न बाहेर पडलेला पैसा ितनं कधीही
पािहला न हता. दवाळी असो, ितचं डोहाळजेवण असो, िशिशरचा वाढ दवस असो,
बारसं असो! या त डभर आशीवाद ाय या, ब स!
शंकरला िवचार यातही अथ नाही. कारण यांचा पैसा यांनाच पुरत नाही. गरज
नसताना खच करायची यांना सवय लागलीय! यात आता ‘क युमर माकट’. दररोज
जािहराती बघून ल मी खरे दी करत असते. सासूबाई हे आप या सुनेला सांगत हो या. हेही
िवशेषच हणायला पािहजे!! कु ठली सासू सुनेला आप या मुलीिव
चहाडी सांगेल?
ल मी उ हा यात एसी अस यािशवाय अिजबात झोपत नाही हणे! अशांकडू न
इतरांसाठी काय मदत होणार?
आतापयत मृदल
ु ानं माहेरकडू न काहीही मािगतलं न हतं. यांनी ल ात दलेलं सोनं
आिण दरवष दवाळीत यां याकडू न िमळणारी साडी वगळता यांनीही जा तीचं काही
दलं न हतं आिण िहनंही काही मािगतलं न हतं. पुढे यांचा मुलीला काही ायचा िवचार
असेलही कदािचत. पण आता तसा संगच आला होता. संजयनं िवचार यापे ा आपणच
विडलांना िवचारायचं असं मृदल
ु ानं ठरवलं.
ल होऊन दहा वषाम ये थमच मृदल
ु ा एकटी माहेरी िनघाली होती. आतापयत ती
एकटी कधीच आली न हती. सोबत िशिशर कं वा संजय असायचेच. यामुळे ितला
एकटीला आलेली पाहाताच घरी आिण गावात सग यांनाच आ य वाटलं. आधी ितचा
फोन आला होता. पण का येते आहे, याचं कारण ितनं सांिगतलं न हतं. कु णी िवचारलंही
नाही. पण उ सुकता मा होती.

संजय ब ळारीत अस याचं यांनाही ठाऊक होतं. तसा तो सासुरवाडीला फार
िचत यायचा. आला तरी आप यापुरतं काहीतरी वाचत बसायचा. सग यांबरोबर
िमळू न-िमसळू न राहायचा नाही.
आलद ह ळीमधलं घर इतकं बदललं असेल, याची मृदल
ु ालाही क पना न हती.
जु याकाळचे मो यानं गुंफलेले फोटो, ोशानं िवणलेले दाराचे पडदे आिण भरतकाम काम
के लेले टेबल लॉथ नाहीसे झाले होते. याजागी आज या फॅ शनचं लास-टॉपचं
डाय नंगटेबल, बावीस इं ची सोनीचा टी ही, पॅनॉसॉिनक युिझक सेट, कॉडलेस फोन,
सीमे स फोन आले होते. परसातली ितनं वाढवलेली फु लबाग नाहीशी होऊन याजागी
गंध नसलेली ोशाची फु लझाडं होती. यानं घरातली फु लदाणी सजवली होती.
वयंपाकघर मा तसंच होतं. पाय आखडले असले तरी अजूनही घरात
रकु माबा चाच वयंपाक होता आिण देवपूजा भीम णांची चालायची. यामुळे ितथे काही
बदल होणं श यही न हतं हणा! व सलाचं वागणंही नेहमी माणे ता ातच होतं.
जेवण झा यावर मृदल
ु ानं सग यांना एक बोलावलं. हणाली, “मला सग यांशी
बोलायंचय. या बघू!”
व सला मा हणाली, “मी कशाला उगाच बाहेरची?”
मृदल
ु ा या श दानं दुखावली. तरी ती सौ यपणे हणाली, “असं कसं? तु ही तर
घर याच! तसं पािहलं तर मीच बाहेरची आहे. इथे मा या अ मा-अ पांचं तु हीच करताय
ना! या तु हीही.”
“तुमचे यजमान सरकारी नोकरी सोडू न वत:ची ॅि टस सु करणार आहेत हणून
समजलं.”
“होय. यासाठी भरपूर पैसा हवा. आ ही यासाठी बँकेतून कज काढणार आहोत.
तरीही वत:चा काही पैसा उभा करायला पािहजे. तु हाला ठाऊक आहेच, आ ही
बंगळू रचा लॅट कज काढू नच घेतलाय. याचा दरमहा ह ा आहे. यामुळे आता आम या
हातात फारसा पैसा नाही. तु ही आ हाला पाच लाख कजाऊ ा आ ही चार-पाच वषात
खा ीनं परत क .”
व सला या चेह यावरचे रं ग बदलत चालले. कृ णा काहीच बोलला नाही. रकु माबाई
पती या चेह याकडे पा लाग या.
पाच लाख पये हणजे मोठी र म झाली! खे ात धा य-धु य असतं, पण पैसा
असत नाही. भीम णां या खा यात थोडा पैसा होता. पण यंदा पाऊस झाला न हता.
यामुळे थोडीफार पुढची जोडणी आव यक होती. बैल हातारे झाले होते, िविहरीला बोर
मारायचा होता, घराची दु ती करायची होती. शेतीसाठीही बराच खच अपेि त
होता….
पण आजवर मुलीनं कधीच काही मािगतलं न हतं. आताही िवचारताना ित या
िजवाशी आलं असलं पािहजे. ितलाही मदत के ली पािहजे. पण तसं के लं तर सूनबाई कती
दंगा करे ल देव जाणे!… भीम णा िवचारात पडले होते.
शेवटी मृदल
ु ा हणाली, “तु ही सगळे िवचार क न सांगा. दलेत तर आनंद आहे.

नाही जमलं तरी मी हणेन तु हालाही अडचणी आहेत. मला काही राग येणार नाही. मी
चंप ा मावशीला भेटून येत,े ” असं सांगून ती मु ामच शेजार या चंप ां या घरी गेली.
आता चंप ांचं वय झालं होतं. आता यांना वरचेवर नरगुंद कं वा मुंबईला जायला
जमायचं नाही. िशवाय आता यांची नरगुंदची बहीण मरण पावली होती.
मृदल
ु ाला बघून चंप ांना फार आनंद झाला.
“ हटलं, तुला आलद ह ळीचा िवसरच पडला क काय? बंगळू रला गेलीस ती
ितकडचीच झालीस! कती ेम होतं तुझं तु या या गावावर! अगदी अप पाची भेट झाली
तुझी इथं! ये, ये…!”
मृदल
ु ाला यां या घरातली येक व तू कु ठं -कु ठं ठे वलीय ते ठाऊक होतं. ितनं पुढे
होऊन कोप यातली चटई घेतली आिण वयंपाकघरात पस न यावर बसली.
चंप ांची पाठ वाकली होती. देह िशिथल झाला होता. पण तरतरीतपणा मा
कणभरही कमी झाला न हता.
“हे बघ, उठू न फर याइतक श रािहली नाही मा या अंगात. भंतीत या
फडताळात िपतळी डबा आहे. यात रामाचा साद आहे. यातले दोन लाडू घे बघू!”
मृदल
ु ा उठली आिण ितनं यां या हण या माणे वाटीत लाडू घेतले. ितनंही चौकशी
के ली, “चंप ा मावशी, तुम या बागेचं हे काय झालंय हो? कळाच नाही रािहली. कती
कचरा भरलाय. काँ ेस गवत तर रोपागणीक आहे! ही तुमची बाग आहे, असं अिजबात
वाटत नाही. मदीचं झुडूप मा भरपूर माजलंय!”
“बाई गं, काय बागेचं बोलतेस? तुझं ल झालं, तू नव या या घरी गेलीस आिण
माझी बाग बेवारशी झाली बघ. तू बाळासारखी काळजी घेत होतीस. आता ित याकडे
बघायला कु णीही नाही. तु या भावजयीला हटलं तर ती हणाली… मी काही तुम या
घरची नोकर नाही. पािहजे तर शंभर पये देऊन गडी ठे वा. अगं, ितला शहरातली
सुकलेली काग ाची माळ आणून जम ये ठे वून माळायला आवडतं! पण क घेऊन
झाडाला पाणी घालून ता या फु लांची वेणी करायला नको! मुलखाची आळशी! कु ठं तू
आिण कु ठं ती!”
“मग आता कोण बघतं बागेकडं?”
“पीरं बी येते कधीमधी मदतीला! ित या हातून जमेल तेवढं करते. तीच फु लं काढू न
हणम पा या देवळात देते. आपणही थोडी घेऊन जाते. ितनंच ते मदीचं झाड लावलंय.
के वढं माजलंय बिघतलंस क नाही? सग या गावाला पुरेल एवढी मदी येत.े तुम या
परसातलं झाडं कती छान होतं! तु या भावजयीनं काढू न टाकलं क ! ितला कु ठं पानं
हवीत? कोन हवा असतो ितला! इथे पाला काढू न यात कात-चुना घालून सगळा हात
रं गेल असं कोण वाटायला बसलंय? तू इथे असताना एवढं सगळं करत होतीस. नंतर इतर
मुल या हातावर न ी काढत होतीस. आता सगळा हात रं गवून यायला कु णीही तयार
नसतं! सग यांना कोनाची न ी हवी. पण बाजारचा कोन घरचा रं ग कसा आणेल?….”
चंप ा बोलायला लाग या क ेक लागणं कठीण! आळशीपणाचा यांना
पराकोटीचा ितटकारा होता. यामुळे यांचं आिण व सलेचं तेल-िशके काईचं नातं होतं.

यां या त डाळपणाचा व सलालाही राग होता. “मा या स या सासूबाई मला काही
बोलत नाहीत. या मराठी शेजारणीचा मा यावर एवढा कसला अिधकार?” असं ितचं
हणणं. यात कु णीही हार मानायचं नाही. मृदल
ु ा तशी न हती. यामुळे चंप ा मावशी
रागावली, तरी ही ितला समजून यायची. चंप ाही मृदल
ु ा या चुकांकडे ‘लहान मुलगी’
हणत दुल कराय या.
मृदल
ु ाचं ल मदीव न ल घरात या या संजय या भेटी या संगा या
आठवणीकडे उडालं. मन मोह न गेलं. घरात झाले या ग पांचा काही ण िवसर पडला.
तरी चंप ा कशा सोडतील? यांनी िवचारलं, “काय गं? सणवार नाही, ज ा-उ सव नाही.
अशी कशी म येच आलीस?”
या दोघ या ना यात आडपडदा असायचा च न हता. सग या आलद
ह ळीम येच तो न हता हणा! मृदल
ु ेनं आपण आ यामागचं सगळं कारण सांिगतलं.
सगळं ऐकू न चंप ा िनराश होऊन हणा या, “जा गं जा! तुला कोण पैसा देईल?
तुला एक पैसा दला तरी तुझी विहनी शंख करे ल गावभर! यात, पाच लाख हणजे काय
छोटी र म आहे? तुला ठाऊक आहे क नाही कोण जाणे! तुझी विहनी बळी या
देशपांडन
े गरम ये दोन बेड मचं घर यायचा ह करतेय! यासाठी सात-आठ लाख पये
खच आहे. ितथेच रा न मुलाला िशकवून कले टर करायचं हणतेय ती! पीरं बी सांगत
होती.”
खरोखरच आप याला पैसे देणं एवढं कठीण होईल?
चंप ा हल या आवाजात हणा या, “हे बघ! एक
ा आहे! विडला जत
संप ीम ये िन मा भाग मुल नाही ायला पािहजे, असा कायदा आलाय! तु या
विहनीचा भाऊच परवा सांगत होता हणे! तसं हटलं तर तुलाही यात वाटा िमळायला
पािहजे. हवं तर विहनीला धमक दे!….”
“…नको! मावशी, अिजबात नको ते! काय ा या मागे लागून मी तरी काहीही
मागणार नाही. ेमानं ते जे काही देतील, तेवढं मी घेईन. पािहजे तर विहनीला ित या
माहेरकडू न तसं मागून घेऊ दे! माहेरचं घराणं दुवासारखं सगळीकडे ापून रा दे, असं
आमची अ मा देवाकडे मागायची. ितनं तेच मलाही िशकवलंय. मी तसं देवाकडे रोज
मागणं मागत असते. िजथं काय ाची भाषा सु होते, ितथं नाती संपतात!” हणत मृदल
ु ा
उठू न उभी रािहली.
ितथून बाहेर पडू न सरळ घरी ये याऐवजी मृदल
ु ा हनुमंता या देवळापाशी गेली.
त याव न थंडगार वारं वाहत होतं. ितथ या झाडावरचा झोपाळा ितला बोलावत
होता. ती यावर जाऊन बसली आिण हलके च झोके घेऊ लागली. ित या मनात या आलद
ह ळीिवषयी माया दाटू न आली. ितचं घराकडे ल गेलं. ल ाआधीचे दवस आठवले.
ते हाचा येक बाबतीतला उ साह आठवला. कती दलंय या गावानं आिण या घरानं!
रा ीचं जेवण होताच ितला भीम णांनी हाक मारली. एकदा पैशांिवषयी बोलून
झा यावर मृदल
ु ानंही पु हा तो िवषय काढला न हता.
“मृदल
ु ा, तू या घरची लेक-माणूस! तुला कजाऊ पैसे ायचे आिण नंतर वसुलीसाठी

तगादा लावायचा, हे काहीही नको! मी आिण तु या आईनं िवचार के ला. आ हाला जेवढं
जमतंय तेवढं आ ही तुला आहेर हणून देऊ. हा चेक घे. तीन लाख र म िलिहली आहे. ही
आणखी कु णाचीही संप ी नाही. आहे हे तु या अ मांचं आहे. तुम या कामाला आमचे
आशीवाद आहेत. आम या क ाचा पैसा आहे! यामुळे तुझं भलंच होईल. तू नाही हणू
नकोस!”
मृदल
ु ाचं मन भ न आलं. कदािचत हे यांचं वत: या हातारपणाचा आधार हणून
ठे वलेलं धन असावं! मुलाला कं वा सुनेला न िवचारता यांनी ते दलेलं दसत होतं. यावर
सगळं समज यावर सून आरडाओरडा करे ल यात शंका नाही!
पण एवढी मोठी र म आपण तरी आहेर हणून कशी वीकारायची? पण आता तरी
दुसरा काहीही माग नाही.
ती हणाली, “अ पा! तु ही दले ते तुमचं औदाय! पण मला फार संकोच वाटतोय!
तु ही मला ही र म कजाऊ ा. मी ती खा ीनं परत करे न! एवढी मोठी र म आहेर
हणून ायची गरज नाही!”
“हे बघ, आणखी काहीही बोलायची गरज नाही. आता या िवषयावर आणखी बोलणं
नको. मला मु ला साबी या घरी जायचंय. याची त येत बरी नाही, असं समजलं. शहरात
दाखवून आलेत. काय झालंय ते िवचा न येतो…” हणत काहीही िवशेष घडलेलं
नस या माणे ते बाहेर पडले. व सला आिण कृ णा आप या खोलीतून डोकावून पाहात
होते.
गावी आ यावर येक वेळी मृदल
ु ा आप या शाळे त जाऊन आ यािशवाय राहात
न हती. आता गावातही व सलेसारखा िवचार करणा यांची सं या वाढली होती. यामुळे
इथ या शाळे त या िव ा याची सं या कमी होत चालली होती. यातही इं जी
मा यमा या शाळे कडं पालकांचा ओढा वाढलेला दसत होता. यामुळे गावात यांना
श य होतं, या सग यांनी शहरात एके क िब हाड के लं होतं. यांना हे श य न हतं, ते
आ थकदृ ा िन तरातले पालकच आप या मुलांना खे ात या शाळे त घालत होते.
िश कांपैक ही कु णी आलद ह ळीम ये राहायला तयार न हतं. यांची घरं बळीत होती
आिण यांची मुलंही इं जी शाळांम ये िशकत होती.
एकं दर शाळे ची अव था फारशी बरी न हती.
गे या चार वषात मृदल
ु ा आिण संजय या जीवनात कतीतरी बदल झाला होता.
आता मृदल
ु ा िवजयनगर या शाळे त हेडमा तर झाली होती. संजयनं सरकारी नोकरी
सोडली होती आिण काही दवस दुबईला जाऊन आला होता. नंतर इं लंडलाही तो जाऊन
आला होता. यानंतर ब ेरघ र यावर अले सबरोबर यानं वत:च ‘कनाटक
न सगहोम’ काढलं होतं. अशा कारे ल होऊन दहा वषानंतर यानं हे नवं साहस के लं
होतं.
आता अले सही दुबई न बंगळू रला कायमचा परतला होता. तरीही यानं ितथले
आपले कॉ टॅ स ठे वले होते. ितथली ुटी-डॉ टरची नोकरी सोड याआधी ितथ या

एका शेखबरोबर यानं एक ापारही सु के ला होता. जमीन, देश, दुकान शेखचं होतं.
पण बु ीचं सगळं काम अले सचं होतं. यामुळे तो पंधरा दवसांतून एकदा का होईना
दुबईला जाऊन यायचा. आता बंगळू र न शारजा-दुबई-म कतची िवमानं अस यामुळे
यासाठी याला मुंबईला जावं लागत न हतं.
अिनताला बंगळू र खूपच आवडलं होतं. इथ याही ाथना थळात ितला ाथनेचं
काम होतं. युली रचमंड रोडवर या बॉलि वन ग स हाय कू लम ये ाथिमक िवभागात
िशकत होती. एसएसएलसी पास झालेली मॅगी काम करणा या मुलीसारखी अिजबात
दसायची नाही. ती तर अिनतापे ाही वि थत साडी नेसायची. वेगवेग या कार या
मॅ सी घालायची. वयंपाक करताना वेगळा स
े घालायची. बाहेर या कु णी पािहलं, तर
मॅगी काम करणारी मुलगी आहे, असं कु णालाही वाटायचं नाही. अिनताही ितला
कामवा या मुलीसारखं वागवत न हती. ितचा पगार सरळ बँकेत जमा हायचा. मॅगी या
विडलांना दा चं सन होतं. यामुळे ही व था के ली होती.
तूत तरी ित या ल ाचा िवचार न हता. यामुळे अिनता या घरी ती मोकळे पणाने
वावरत असायची.
संजयनं गे या चार वषात जेवढं जग बिघतलं होतं, तेवढं एव ा वषा या सरकारी
नोकरीत पािहलं न हतं. इं लंड आिण दुबईची हॉि पट स बिघत यावर याला खासगी
हॉि पटलची क पना आली होती. के वळ रो यावरचे उपचार मह वाचे नसून याबरोबर
गोड बोलणं, भरवसा देण,ं ताजं वातावरण या सग या गो ना ाय हेट ॅि टसम ये
िवशेष मह व अस याचं याला समजलं होतं. मागे अले स जे हा हीच गो सांगायचा
ते हा संजयला ते पटायचं नाही. आता मा तो यां यामधला आणखी काय अथ आहे,
याचा शोध यायचा य करत होता. आता याला सरकारी हॉि पट स आिण खासगी
हॉि पट समधला फरकही चांग या कारे समजला होता. सरकारी हॉि पट सम ये एकदा
आॅपरे शन झालं क , अनेक एमडी डॉ टस पुढचं बघायला स असायचे. काही अडचण
आली क , ितचं िनवारण करायला इतर िवभागाचे डॉ टर तयार असायचे. यामुळे फारसं
दडपण नसायचं. पण खासगीम ये तसं न हतं. येक गो ीला तु हीच जबाबदार! काही
संगी अचानक कॉि लके शन येऊन पेशंट मृ युमुखी पडला कं वा बाळ गेलं तर
हॉि पटलचं नाव खराब हायचं. नाव अितशय मह वाचं होतं! यामुळे अनेकदा अले स
हणायचा, ‘हे बघ संजय, हे दा सारखं आहे! एकदा एका कं पनीचं नाव िस झालं क ,
या बाटलीत तु ही काहीही आणून घालून दलं तरी चालतं! लेबल लावून िग हाईक दा
िवकत घेतं! तसंच न सगहोमचंही आहे.’
‘दा कशाला हणायचं? हवं तर पर युम हणू या ना!’ संजय ते हा हणाला होता.
हॉि पटल बांधताना अिनतापे ा मृदल
ु ानं भरपूर प र म घेतले होते. अिनताला
बाहेरचा वहारही फारसा समजायचा नाही हणा! िशवाय ितला या गावाचीही सवय
न हती. शाळे ची जबाबदारी पार पाड यावर मृदल
ु ा ितथलं लाकडी काम, पडदे,
बेडशी सची खरे दी, लॉगबुक िलिहणं, रा ी राहाणा या बायकां या जागेची व था
करणं… एक ना दोन! या चार वषात अिनतानं िशिशर आिण युलीकडे पािहलं, पण
ितला अशा कारे काम करायला जमायचं नाही. सग यांना सग या कारची कामं

करायला कसं जमेल हणा!
अले स या सूचने माणे संजयनं कज काढू न कार िवकत घेतली. याची जुनी कू टर
आता मृदल
ु ा वापरत होती. ितनं लवकरच कू टर चालवायलाही िशकू न घेतली. गावी
ितला सायकल चालवायला यायची. याचा आता उपयोग झाला होता. यामुळे जा तीचं
काम करताना ितला कू टरचा उपयोग हायचा.
यांचं घर अजूनही िवजयनगरम येच होतं. संजयला जयनगरम ये घर करायची
इ छा होती, कारण ितथून ब ेरघ ला जाणं जवळ होत होतं. िशवाय पुढे िशिशर या
कॉलेज या दृ ीनंही ते सोयीचं होतं. मृदल
ु ाला कु ठ याही शाळे त बदली िमळणं सहज
श य होतं.
पण या घरासाठी बराच खच होता. तेवढा आ ाच श य न हता. पैसे जम यावर
बघू या; असं मृदल
ु ाचं हणणं होतं.
दर मिह याला आधी ह े भ न उरले या पैशांत मृदल
ु ा संसार करत होती. सगळी
चेकबुकं ित याच ता यात होती. संजयही हणायचा, “एकहाती खच करत गेल,ं तर
खचावर िनयं ण राहातं. मला पैशाचं झंझटच नको. लागतील ते हा मीच तु याकडू न घेत
जाईन. मी तरी हॉि पटल आिण घर सोडलं, तर कु ठं जातो हणा!”
यामुळे पैशां या बाबतीत मृदल
ु ाचाच शेवटचा श द असायचा.
माहेरकडू न तीन लाख आण यानंतर मृदल
ु ानं आपले ल ातले दािगने बँकेत गहाण
ठे वले होते. यावरही पैसा िमळाला. पैसा िमळायला लाग यावर ितनं आधी ते दािगने
सोडवून आणले. ल ातले दािगने बँकेत ठे वणं बरं न हे, असं ितला वाटलं.
म ये एकदा सासरी जायचा संग आला ते हा र मांनी िवचारलं, “का गं?
ग यातला सर आिण हातात या बांग ा काय झा या?” मृदल
ु ानं घडलेलं सगळं
सांिगतलं. सगळं ऐक यावर यांनी सांिगतलं, “पैसे आले क आधी ते दािगने सोडवून
आण! मी बराच वहार पािहलाय! एकदा गहाण टाकलेले दािगने ब तेक वेळा
सोडवायला जमतच नाहीत! यात तुझं तर धारवाडकडचं चोख सोनं!”
याहीवेळी यांनी सावधिगरीचा इशारा दला; पण आप याकडू न काहीही मदत देऊ
के ली नाही! अथात मृदल
ु ाचीही यां याकडू न काही अपे ाही न हती हणा!
सु वातीला संजयला क स ट ग फ मागणं अितशय कठीण जायचं. याला तशी
सवयच न हती. याला तसे पैसे मागायचा संकोच वाटायचा. पण िवचारणं भाग होतं. एक
दवस अले सनंच वत: बसून अमुक इलाजासाठी इतके पये, डीएनसीसाठी इतके ,
क स टेशनसाठी इतके , नॉमल िडिल हरीसाठी इतके अशी एक यादी क न ठे वली होती.
काही वेळा चलाख पेशंट “पैसे कमी आहेत, पुढ या खेपेला आणून देतो,” असं सांगायचे.
ते हा “ते चालायचं नाही! आता या आता ा,” असं हणायची संजयची तयारी न हती.
पुढ या खेपेला पैसा मागायला याला आठवायला हवं ना! अनेकदा ते पेशंट पु हा त डही
दाखवायचे नाहीत. एकदा अले सनं सांिगतलं, “संजय, तू पैशां या भानगडीत पडू च
नकोस! मीही काही सतत इथे असत नाही. आपण असं क ; एक रसे शिन ट-कम- लाक
ठे वू या. एक-दोन हजार पगार दला तरी आप याला परवडेल! ती दाराशी बसून वसूल

करे ल. कु णाला संकोच वाटायचं कारण नाही!”
हे संजयलाही पटलं होतं. रोसमेरी अले स या लांब या ना यातली होती. ितनं बीए
के लं होतं. घरची ग रबी होती. हीच घरात थोरली. चचची मदत नसती, तर ितला िश ण
घेणंही कठीण होतं. एक वषाचं नसचं े नंगही ितनं घेतलं होतं. एव ात घरात वडील
मरण पावले. ित या आईनं रडत येऊन िवनंती के ली. रोसमेरी ामािणक अस याचा
अले सचा अनुभव होता. हॉि पटल या वर या बाजूला काही राहा याची जागा के ली
होती. ितला ितथे राहायला ावं, असं अले सनं सुचवलं. संजयनंही याला मा यता
दली. ती ितथेच रा न देखरे ख क लागली. आजवर िहशेबा या बाबतीत ितनं एका
पैशाचीही गडबड के ली न हती. ती बाजू ितनं सांभाळ यामुळे या दोघांची कामंही बरीच
हलक झाली होती.
एक दवस ल मी घरी आली. एरवी घरातही रे शमी सा ा नेसून न ाप ा करणारी
ल मी आज मा कोमेजले या चेह यानं संथे टक साडी नेसून आली होती. अलीकडे ते
मैसूरम येच राहात होते. गे या वष यांनी वत:चं घर बांधलं होतं. गृह वेशा या दवशी
मृदल
ु ा एकटीच गेली होती. घर सुंदर झालं होतं. चार बेड सचं घर, माबल हॉल,
इटािलयन कचन. दोन दवस गृह वेशाचा काय म चालला होता. के वळ फु लांचाच खच
पाच हजार झाला हणे! आले या येकाला रे शमी सा ा द या हो या. मृदल
ु ालाही
अ यंत कमती रे शमी साडी आली होती.
याहीवेळी फ जेवाय या वेळी र मा येऊन गे या हो या. यांनी मुलीला काहीही
आहेर दला नाही. एकाच घरातून दोन-दोन आहेर देऊ नये आिण संजय काहीतरी देईलच,
असा यांचा िवचार. मृदल
ु ानंही वत:ला समजेल, तशी एक िस कची साडी आिण
शंकरसाठी रे शमी कद घेऊन दला होता. यांना हा आहेर पटला होता क नाही, कोण
जाणे!
आता शंकरनं वे छािनवृ ी घेतली होती. याचा या या िम ाबरोबर काहीतरी
वसाय चाल याचंही मृदल
ु ाला ठाऊक होतं. आता ल मी का आली असेल, याची ितला
काहीही क पना करता येईना.
“ये ल मी! के हा मैसूर न िनघालीस?”
“सकाळी सहा या बसनं.”
“तर मग आधी अंघोळ क न घे. खाऊन घे.”
या दवशी रिववार अस यामुळे मृदल
ु ा घरातच होती. संजय मा सु ी असूनही
काहीतरी जा तीचं काम अस यामुळे ि लिनकला गेला होता.
ल मी नेहमीच घरी आले यांचं मनापासून वागत करायची. अथात मागे ती काय
करते, हे कु णाला कसं ठाऊक असणार हणा! आता ही का आप याकडे आली असेल, हे
काही मृदल
ु ा या ल ात येईना. तरी ती काहीतरी अडचणीत असली पािहजे, हे मा
समजत होतं. श य असेल ती मदतही करायचं ितनं मनोमन ठरवलं. कारण आतापयत
ल मीनं कधीच मदत मािगतली न हती.

ती अंघोळ क न आली. िपशवीतून ितनं वांगी आिण इतर भाजी, अबोलीमोग याचा गजरा आिण नंजनगूडची रसके ळी काढली. मृदल
ु ा आ मीयतेनं हणाली,“हे
सगळं कशाला आणत बसलीस? तुला बरं नाही का? असा का चेहरा दसतोय?”
दु:खाचा बांध फु टू न वा लागला. ल मी द
ं के देऊन रडू लागली. “काय सांगू मृदल
ु ा?
यांनी हीआरएस घेतली ते हा बराच पैसा आला होता. यातच आ ही घर बांधलं होतं.
यांनी िम ाबरोबर एक ॅ हल एज सी काढ याचं तुलाही ठाऊक आहेच. चांगली चालली
होती ती! आपला वभाव कसा, सग यांवर िव ास ठे वणारा आहे गं! यां या िम ानं
आ हाला फसवलं!”
“फसवलं?”
“हं! आ ही दोघं आॅ फसची टॅ सी घरासाठीही वापरत होतो. आता नुकसान हायला
लाग यावर घरावर कज काढलं. आम या कु णीतरी श ूनं या िम ाचे आम यािव
कान भरले. आता यानं आम यावर के स के ली आहे. आता प रि थती अशी आहे क , घरही
हातचं जाईल आिण ापारही जाईल! काय करावं ते काही सुचेनासं झालंय!”
“तुझे सगळे दीर आिण इतर नातेवाईक मैसूरलाच आहेत ना? ते काय हणतात?”
“अ यो! यांचं काय सांगू? वा तुशांती या भारी सा ा यायला सगळे पुढे होतात!
आता हजार अडचणी सांगतात. आता कार िवकली, तर आमचा काय मान राहील? माझा
अिनल आता कॉलेज या शेवट या वषाला आहे. काय करावं काही समजेनासं झालंय.”
अिनल दर वष नापास होत असला, तरी ती मा तो शेवट या वषाला आहे, असंच
सांगायची.
हे सगळं च करण मृदल
ु ा या कु वतीबाहेरचं होतं. आता कु ठं ते आप या संसारात
थोडेफार ि थरावू पाहात होते. अशा प रि थतीत आपण या कु टुंबाला काय मदत क
शकतो?
“घरावर या कजासकट तु हाला कती रकमेची गरज आहे?”
“साधारण पंचवीस-तीस लाख पये.”
“बरं ! संजयना येऊ दे. तूही आलीस तशी दोन दवस राहा. बघू काय जमतं ते!”
मृदल
ु ा हणाली.
“नको. िनघते मी दुपारचीच. मा या हासन या एका जु या मैि णीचं घर
राजेशनगरम ये आहे. यांनी फार आ हानं बोलावलं आहे. दवसभर घरात बसून तेच-तेच
बोलून माझंही डोकं िवटलंय! िशवाय यां याकडू नही काही पैसे यायचे आहेत. बघते काही
िमळतात काय ते!”
तेही खरं च होतं हणा! ती जेवून िनघून गेली.
आता मृदल
ु ा िवचारात पडली. ल मीला मदत करायला ितलाही आवडलं असतं, पण
पंचवीस-तीस लाख पये कु ठू न आणायचे?
ल मी गे यावर काही वेळानं संजय आला.
“हे काय? आज लवकर आलात?”
“काम कमी होतं. रोसमेरीनं सगळं काम संपवलं होतं.”

संजयला मृदल
ु ानं ल मीिवषयी सांिगतलं. यानं सगळं ऐकू न घेतलं. काहीही बोलला
नाही. लगेच बोलून आपला अिभ ाय सांगणं, हा याचा वभावही न हता. तो अले सशी
काही बोल यासाठी िनघाला. मृदल
ु ाला काही न सुच यानं ितनं र मांना फोन के ला.
अजूनही र मांनी घरात फोन घेतला न हता. अजूनही संजय यांना दर मिह याला
पैसे पाठवत होता. तो पैसाही या खच न करता साठवून ठे वत हो या. संजयही कधी या
पैशांचा िवषय काढत न हता. अशा प रि थतीत मृदल
ु ा कसा तो िवषय काढेल?
आलद ह ळीम ये भीम णा आप या मुलाला दर वष चा खचाचा िहशेब सांगायचे.
यानं िवचारलं नसलं तरी. दोघांची खाती मा वेगवेगळी होती. आले या पैशांतला
दोघांचा खच जाऊन यानंतर रािहलेली र म दोघां याही खा यावर िन मी-िन मी
भरली जायची. यामुळे या दोघांम ये आ थक वहारा या बाबतीत गैरसमज न हते.
पण र मांकडे मा ‘वन-वे ॅ फक’ होता. यां याकडे कती पैसा आहे, तो कु ठं आहे, कसा
गुंतवला आहे, यां या प ात ल मीला कती आिण संजयला कती, या संदभात या
अवा र काढाय या नाहीत. काही नाहीतरी यां यापाशी कमीत कमी चार-पाच लाख
तरी असावेत, असा मृदल
ु ाचा अंदाज होता. के वळ अंदाजच! यांनी कती सोनं घेतलंय
आिण ते कु ठ या लॉकरम ये ठे वलंय हे यांचं यांनाच ठाऊक! इत या वषात यांनी काही
दानधम के याचं मृदल
ु ेनं पािहलं न हतं. यां या मनात तशी भावनाही िनमाण होत नाही,
हे मृदल
ु ेनं पािहलं होतं.
तरीही ितनं सासूला फोन के ला. शेजार या दुकानात फोन अस याचं ितला ठाऊक
होतं. वकट शे चं दुकान. कधीही फोन के ला तरी ते र मांना िनरोप देत.
“अ मा! ल मीताई आ या हो या. काहीतरी अडचण आहे हणून सांगत हो या…”
ितनं िव तारानं सांिगतलं तरी ितकडू न काहीही उ र आलं नाही. िहला णभर वाटलं,
फोन तर िबघडला नाही ना? मृदल
ु ानं पु हा हॅलो-हॅलो हटलं. नंतर उ र आलं.
“ऐकू आलं! पंचवीस-तीस लाख हणजे खेळ आहे काय? मा याकडेही आली होती
ती! ितचं ल झा यापासून मी ितला बजावून सांगतेय! खच कमी करायला अिजबात
तयार नाहीत! आपलं अंथ ण असेल तेवढेच पाय पसरावेत क नाही? हे तर आपलं
अंथ ण संपवून इतरां या अंथ णातही घुसायला बघतात! मी काहीही के लेलं नाही!
तु हाला समजेल तसं तु ही वागा!”
आईकडं जाऊन इथे आ याचं ल मीनंही सांिगतलं न हतं! र मांनी सांिगतलं तेही
काही खोटं न हतं. आपली आ थक प रि थती न बघता महाराजां या थाटात रा हटलं
तर कसं श य आहे? ही प रि थती यांची यांनीच आणली आहे! याला कोण काय
करणार? गृह वेशासाठी के ले या खचासाठी घर िवकणं हणजे वेडप
े णा नाहीतर आणखी
काय!
संजय याचाच िवचार करत होता. या ल मी या हातात सो याचं भांडं दलं तरी
याची करवंटी होईल! कज िमळतंय हणून कु वतीबाहेरचा खच क न का, ही प रि थती
वत:वर आणवतात कोण जाणे!
तो घरी येताच मृदल
ु ा पु हा हणाली, “हे पाहा, सं याकाळी ल मी घरी याय या

आत ितचा काय िवचार करायचं ते ठरवायला हवं!”
“हे बघ! ितला मदत कर याइतका पैसा आप याकडेही नाही. मी कॉलेजम ये
असताना दोन वषासाठी यां या घरी रािहलो होतो. ते हापासून यांचा वभाव बघतोय
मी! चंड ख चक आहेत. अशा प रि थतीत यांना कज देणं श य नाही. हवं तर
अले सबरोबर बोलून बघतो. इथे रोसमेरीचं न सगचं े नंग िन मं झालंय. ितलाही
आणखी एका वषासाठी पाठवायचं आहे. तसं झालं तर शंकरला ितथलं अकाउ सचं काम
देता येईल. यांनी मैसूरचं घर िवकू न कज फे डावं आिण इथे येऊन नीट काम करावं. या न
जा त मी आणखी काहीही करणं श य नाही!”
मृदल
ु ा काहीच बोलली नाही. िवशेष हणजे यानं ितचा अिभ ाय िवचारला नाही!
याची नेहमीची प त हणजे आपला सगळा िवचार सांगून झा यावर ‘तू काय हणतेस?’
असं मृदल
ु ाला िवचा न ितचंही मत यायचं! आज थमच यानं आपला फ िनधार
ितला सांिगतला.
मृदल
ु ा रा ीचा वयंपाक करायला वयंपाकघरात गेली. घडलेली गो ितला
खटकली होती. पण यातलं नेमकं काय खटकलं, हे ित या ल ात आलं नाही. का कोण
जाणे; संसारात थमच काहीतरी बेसूर झा यासारखं ितला जाणवलं.
घर या कु णा या हातात पैशांचा वहार सोपवणं यो य ठरे ल का? शंकरवर िव ास
ठे वणं कतपत यो य ठरे ल? िशवाय एकाच गावात राहायचं? यां या-आप या वभावात
फरक आहे. जीवनाकडे बघायचा दृि कोनही वेगवेगळा आहे!
का कोण जाणे; थमच ितचं मन िख होऊन गेलं.
अनुभव हा अ यंत उ म गु आहे; पण तो अपार गु दि णा मागतो! या िवधानाचा
अनुभव संजयनंही घेतला होता.
संजय-अले स या ‘कनाटक न सगहोम’नं गे या पंधरा वषात संजयला नाव आिण
पैसा दो हीही भरपूर िमळवून दलं होतं. सगळे जण या याकडे मान वर क न बघायला
लागले होते. आज सं याकाळी एका ल ा या रसे शनला गेला असता ितथे याची
एके काळची किलग डॉ. लता भेटली होती. ितनं मो ा आ थेनं िवचारले होतं, “काय
हणता डॉ. संजय? ओळख आहे क िवसरलात? दहा वष झाली आप याला भेटून! कसे
आहात?”
“हा असा आहे बघा!” तोही मोघम हणाला.
“परवा सेिमनारम ये तु ही कती सुरेख पेपर वाचलात! तुमचं अिभनंदन करायची
फार इ छा होती. पण तुम या भोवताली इतक गद होती! नाही जमलं.”
यानंही िवचारायचं हणून िवचारलं, “अरे हो! आता तु ही ोफे सर असाल ना?”
“छे:! सरकारी नोकरीत इत या सहजासहजी कु ठं मोशन िमळतं? तु ही लक !
सरकारी नोकरी सोडलीत, आता तुमची ॅि टस जोरात चाललीय. बंगळू रम ये सगळीकडे
तुमचंच नाव दुमदुमतंय! तुम या न सगहोमम ये अपॉइ टमट िमळ यासाठी दोन मिहने
वाट बघावी लागते हणे!”

“एवढं काही नाहीये! लोक एका या दहा गो ी करतात!… तुमचे वडील आता
रटायड झाले असतील ना?”
“होय. बरीच वष झाली डॅड ना रटायड होऊन!”
“तुमची बदली कु ठं -कु ठं झाली?”
“एकदा मैसूरला, एकदा बळीला.”
“तु ही नाही गेलात?”
“कसं जमणार? तु हीच निशबवान बघा! आम यासारखं दर मे मिह यात बदली या
िवचारानं घाबरं हायचं कारणच नाही!”
“ याचं असं आहे; आ हाला कु णीही गॉडफादर नाही ना! हणून आम या पायावर
आ हाला उभं राहावंच लागलं! हणून ती भीतीही नाही! येऊ मी?”
लताला आणखीही बोलायचं होतं. पण संजय ितथे थांबला नाही. याच लतानं याची
बदली ब ळारीला झाली ते हा ‘ितकडची माणसं चांगली आहेत,’ हणून भलावण के ली
होती. या वेळीही आपली बदली ितनं या याकडे वळवली होती. नाग लंगेगौडा या
मं यां या सुनेची िडिल हरी यानं के लेली असताना सगळं ेय वत:कडे घेतलं होतं. आता
संजयचं नाव मोठं झा यावर लाडीगोडी लावायला येऊ पाहात होती!
गे या पंधरा वषात संजयनं बरं च जग पािहलं होतं. ब ेरघ या या छो ाशा
वतं न सगहोमपासून सु झाले या या या वासात पुढे राजमागच लागला होता.
गावात या एका ये
ीरोग त ांनी आपलं न सगहोम िवकायला काढलं होतं. कारण
यांचा एकु लता एक मुलगा आता सॉ टवेअर इं िजिनअर होऊन अमे रके त होता आिण
यानं ितथ याच मुलीशी ल ही के लं होतं. यामुळे तो पु हा इथे यायची श यता न हती.
यामुळे यांना ते न सगहोम िवकणं भाग होतं.
हे न सगहोम चांग या जागी होतं. भोवताली ीमंत लोकांची व ती होती. ए हाना
यांचं सगळं कज संपलं होतं. संजय आिण अले सनं िवचार के ला, आता संजयलाही
ाय हेट ॅि टसम ये धैय आलं होतं. अनुभवानं याला बरं च शहाणपण आलं होतं.
यामुळे यांनी पु हा नवं कज काढलं.
अलीकडे अले स न सगहोमकडे फारसं ल देत न हता. गावाबाहेर ‘टॅबलेट फॅ टरी’
काढ याची याची इ छा अस यामुळे या धावपळीत तो गुंतला होता. आजही संजय
आिण अले सची पाटनरिशप वि थत चालली होती. यामुळे यांची मै ी अबािधत
रािहली होती.
याचवेळी शंकर आिण याचं कु टुंब बंगळू रला हाललं होतं. ते आता
म ले रममध या भा ा या घरात राहात होते. शंकरची न सगहोम आिण
फॅ टरीमधील नोकरी नीट चालली होती. याचा मुलगा अिनल आता बीकॉम झाला होता.
तोही आता अले सबरोबर से स-िडपाटमटम ये काम करत होता.
मृदल
ु ानं िवजयनगरमधलं घर िवकलं होतं. आता ते जेपी नगरमध या एका संद ु र
बंग यात राहायला आले होते. ितनं अजूनही नोकरी सोडली न हती. जयनगर या
सरकारी शाळे त ितची बदली झाली होती. िशिशर आता कॉलेजम ये िशकत होता.

आईविडलां माणे तोही शार मुलगा होता. पण वभाव थोडा ह ी होता. कदािचत
एकु लता एक मुलगा हणून लाड के याचा हा प रणाम असावा. या वया या इतर
मुलां माणे तो सतत आप या िम ां या घोळ यातच असायचा.
अिनताची मुलगी युली हाय कू ल या शेवट या वषाला होती. आता ते कु टुंबही
वेग या बंग यात राहायला गेलं होतं. मॅगीचंही ल झालं होतं. ितचा नवरा जोसेफ. तो
घर या कारचा ाय हर होता. ते कु टुंबही घरा या स ह स ाटरम ये राहात होतं. जशी
दु:खाची साखळी पाठोपाठ येते; तसेच सुखाचे संगही एका मागोमाग येत जातात.
‘भगवान देता है; तो छ पर फाडके देता है।’ याचाही ते सगळा अनुभव घेत होते.
वहारानं संजयला इतकं सगळं िशकवलं होतं क , तेवढं कु ठ याही ंथानं याला
िशकवलं न हतं! लहानपणापासून तो विडलांनी सांिगतलं तेच स य, असं मानत आला
होता. आता याला अ मा सांगायची तो वहारच ‘स य’ अस याचा अनुभव येत होता.
खासगी न सगहोमम ये येणा या रो यांम ये कती फरक होता! येकाचा वत:चा
असा वीकनेस असायचा. समोर याचा वीकनेस जाणून याचा आपण कसा फायदा क न
यायचा हे यालाही अलीकडे जमायला लागलं होतं. सु वातीला क स ट ग फ प ास
पये घेतानाही याला अवघड वाटायचं. पण एक दवस दोन णां या ग पा या या
कानावर आ या. एक िवचारत होता, “एसआरके न सगहोमम ये चांगली स हस देतात?
असं कसं हणताय?” यावर दुसरा एक सांगत होता, “अरे , ितथे डॉ टरची क स ट ग
फ च शंभर पये आहे! येक पेशंटला पंधरा िमिनटं देतात ितथं! वि थत चौकशी
क न तपासतात! डॉ टर फारच िबझी असतात ना! हणून यांची फ जा त असते!”
हणजे जा त फ घेणारा डॉ टर शार! आिण फ कमी घेणारे ढ! यानं पुढ याच
आठव ात फ प ासव न पंचाह रवर नेली. यांनी पािहलं, णांची सं या कमी
हो याऐवजी जा त झाली. पुढ या वष ती शंभर झाली. साहिजकच याला शार
मान यात येऊ लागलं. याचा संकोच तर कु ठ या कु ठं गेला!
रो यांबरोबर या ग पांमुळे आप याला या े ात या वहारांची मािहती िमळते,
हे या याही ल ात आलं होतं. यामुळे राउं ड घेताना तो यां या आपसात या
ग पांकडेही कान देऊ लागला.
ब याच जणां या दृ ीनं न सगहोम हा ेि टजचा िवषय असायचा. कु ठ या
दवाखा यात िडिल हरी झाली, हा ित च
े ा संकेत असायचा. यामुळे दु पट दर ठे वला
तरी माणसं कौतुकानं येत राहायची.
सरकारी दवाखा यात नॉमल िडिल हरीला संधी ायची प त होती. संजय वत:ही
िव ा याना सांगायचा, “नॉमल बाळं तपण सग यात उ म असतं. कारण ते िनसगानं
के लं आहे. जे हा ते श य नसतं, ते हाच आपण िसझे रयन कं वा फोसप वापरायचे
असतात. अगदी या बाईनं वेदना सहन होत नाहीत हणून सीझर करा हटलं तरी आपण
ऐकायचं नाही.”
पण हे तं खासगी हॉि पटलम ये चालत न हतं. आता तर थोरामो ां या लेक सुना आधी िसझे रयनची चौकशी करत हो या! यात क युमर अ◌ॅ टमुळे सगळे

डॉ टरही सावध झाले होते. यामुळे संजयला दररोज आॅपरे शन असायचंच! यात अलीकडे
बंगळू रम ये मोठमो ा सॉ टवेअर कं प या आ या हो या. यांचे पगार प ास-साठ हजार
होते. सग यांना लास मच हवी असायची. यामुळे संजयनं आप या न सगहोमम ये
सग या खो या पंचतारां कत ठे व या हो या. यासाठी कतीही र म सांिगतली, तरी
यावर कु णाचाच काही आ ेप नसायचा. यालाच खरी मागणी असायची.
जमा झाले या रकमेतून इ कम टॅ स भरला तर कसं चालेल? सगळे काही चेकनं पैसे
ायचे नाहीत. रोख र म दे याकडे ब तेकांचा कल असायचा. कारण यांची कमाईही
तशीच असायची. अलीकडे उ रे कडू न आलेले गुजराथी-मारवाडी तर फ रोखीतच
वहार करायचे. रोख पैसे ते िहशेबात दाखवायचेच नाहीत!
याबाबतीत शंकर अितशय िनपुण होता. काही काळ यानं बाहेर वहार के ला
अस यामुळे याला ‘रामाचा िहशेब’ आिण ‘कृ णाचा िहशेब’ ठाऊक होते. इथंही यानं
तशा कारचा िहशेब ठे वला होता.
आता पैशांचा महापूर वाहायला सु वात झाली होती. पण मृदल
ु ाला याची जाणीव
न हती. ठरलेला पगार तेवढाच संजय घरी आणायचा. मृदल
ु ा याचा िहशेब तेवढा पाहात
होती. यात संजय ल घालायचा नाही.
जमलेला काळा पैसा संजय अिजबात घरी आणायचा नाही. तो सगळा पैसा
हॉि पटलसाठी खच करायचा. िशवाय अले सनं सु के ले या न ा फॅ टरीचे शेअसही
यानं या पैशांतून घेतले होते. तो पैसा घरी आणला तर मृदल
ु ेला याचा िहशेब ावा
लागेल आिण िशि का असलेली मृदल
ु ा कदािचत याला ‘अनैितक’ मानेल; याची याला
जाणीव होती. या संदभात आणखी कु णापुढेही बोलायची सोय न हती. अिनतालाही
नाही. कारण या दोघ ची मै ी इतक गाढ होती क , ती िहला सहजच सगळं सांगून
मोकळी होईल! याला तर या बायकांचं अनेकदा काही कळायचंच नाही. मै ी आहे
हट यावर मनातली येक गो बोललीच पािहजे का? यातही आलद ह ळीम ये तर
बायका-पु ष असा या बाबतीत काहीही भेद करता येणार नाही! या गावात ‘गुिपत’ हा
श दच नाही! सु वातीला तर ितथे गेलं क जीव िपळवटू न जावा, इतका संकोच
वाटायचा!
एखादी फॅ टरी सु क न काही िन मती करणं आप या देशात िततकं सं सोपं नाही!
जिमनीची खरे दी कर यापासून उ पादन िव साठी बाहेर आणेपयत येक बाबतीत,
तुमची सगळी पावलं अगदी कायदेशीर असली तरी, लाच द यािशवाय चालतच नाही!
यामुळे या का या पैशांची गरज तर असतेच!
बंगळू रम ये एखादा मेिडकल सेिमनार होत असेल, तर संजय लाखो पयांची
पॉ सरिशप ायचा. तीही एक कारची जािहरातच. अशा सेिमनारम ये जाऊन तो दोन
श द बोलून यायचा. अनेक वष ा यापक के यामुळे आिण याला वत:ला िशकव यात
मनापासून रस अस यामुळे याचं भाषण नेहमीच उ म हायचं. आता तो बंगळू रमधला
के वळ ली डंग डॉ टरच न हता, तर पॉ सर क शकणारी एकमेव श होऊन बसला
होता.

या या आईचं मा मृदल
ु ासारखं न हतं. ित या मनात काय चाललंय, हे याला
आजही कळायचं नाही. ल मी भरपूर बोलत असली, तरी ित या मनातलं कु णालाही
समजू देत नाही, हा याचा अनुभव होता. याची आिण अले सची इत या वषाची गाढ
मै ी असली तरी कधीही ते मनात या गो ी बोलत बसले आहेत, असं होत नाही.
वहारात याची गरजही नसते हणा! एकदा पैशाचं वाटप झालं क कोण या पैशाचं
काय करतं, याची कु णीही चौकशी करायचे नाहीत.
जमले या का या पैशांत या या बरोबरीनं अले सचा वाटा असायचा. हे सगळं
शंकर मॅनेज करत अस यामुळे दोघंही दवाळी या वेळी याला काही पैसे ायचे. या
पैशांिवषयी दोघां याही घरी अवा र काढायचं नाही, अशी शंकरला ताक द होती.
अले स दुबईत असताना याचे अनेक अरब िम होते. एकदा ग पा मारताना अले स
हणाला, “िनसग मु ह तानं देतो याची आप याला कं मत नसते. आप याकडे
पावसा यात सारखा पाऊस कोसळत असतो. पण दुबईम ये संपूण आयु यात यांनी
पाऊस पािहलाच नाही, अशीही माणसं आहेत.”
“तर मग आपण एक क शकतो, अले स! आपण मा सून पॅकेज सु क या.
पावसा यात या अरबांना इथे आणायचं आिण यां या लहानसहान आजारांवर इथंच
उपचार करायचे. हणजे या आजारांना तातडीनं उपचाराची गरज नसते, तसे आजार!
यांना आप या न सगहोमम ये उतरवायचं, यां यासाठी एक टॅ सी ठरवायची, यांना
बंगळू र-मैसूर दाखवायचं, थोडं शॉ पंग करायला ायचं. सगळं िमळू न एक पॅकेज ायचं.
यात दोघांचाही फायदा होईल, नाही का?”
हे संजय या त डू न ऐकताना अले स च कत झाला! येक बाबतीत पैसा कमवायचे
िवचार आता कसे संजयला सुचतात! हाच संजय एके काळी सरकारी नोकरी सोडताना
हजार वेळा मागे-पुढे बघायचा! हाच संजय सु वातीला णांकडू न पैसे मागायला तयार
नसायचा! यालाच ‘कालाय त मै नम:’ हणतात!
अलीकडे संजयनं मसडीज बझ कार घेतली होती. याला मृदल
ु ानं बराच िवरोध के ला
होता. तरी यानं ितचं ऐकलं न हतं. यानं वाद घातला होता, “मी एवढंच मागतोय! तू
का नको हणतेस? पैसा नसताना दहा वष मी कू टरव नच फरलो ना? आता
आप याकडे पैसा आहे. मग काय िबघडलं?”
यावर मृदल
ु ाही ग प बसली. ती तरी काय हणणार? पण ितला हे पटलं न हतं.
आलद ह ळीमधली प रि थतीही आता बदलली होती. रकु माबाई आिण चंप ा
आता रािह या न ह या. भीम णांचं वय झालं होतं. कृ णानं आता बळीम ये घर के लं
होतं. व सला िचतच गावाकडे यायची. घरात वयंपाकासाठी नारायण आचायाची
बायको अंब ा यायची. अंब ाचं ल रकु माबा नीच क न दलं होत, याची ितला जाण
होती. कृ णाचा ब तेक वेळ आलद ह ळी आिण बळीम ये फर यात जात होता. याचं
दुल होत अस यामुळे यां या म याची बरीच हानी झाली होती. यातच अलीकडे
गावाचे लोक शेतावर कामाला येईनासे झाले होेत.े तीच माणसं शहरा या जवळ न ानं
सु झाले या गारमट फॅ टरीत आनंदानं कामाला जाऊ लागली होती. िमळणा या

पैशांम ये काही फारसा फरक नसला, तरी ितथे मातीत हात घालावा लागत न हता ना!
एकू ण, शेती करणं फारसं सुलभ रािहलं न हतं!
चंप ानंही आपलं घर डॉ. चं कांत जोगां या नावे के लं होतं. मुंबईम ये यांना भरपूर
कामकाज होतं. ते या खे ात घर घेऊन काय करणार हणा! चंप ा वार या ते हा येऊन
यांनी सांिगतलं होतं, ‘भीम णा, हे िवका आिण देवळासाठी तो पैसा खच करा!’ तसं
यांनी प ही िलिहलं होतं. पण ते घर िवकत यायला गावातलं कु णीही पुढे आलं न हतं.
के वळ उ म दर ये यापे ा चांगली माणसं हवीत. हणून अजून ते घर िवकलं गेलं न हतं.
बसवंत णा पाटलानं ते मािगतलं होतं. पण भीम णांनी याला नकार दला होता. कारण
याला हे घर सतत प याचे डाव टाकायला हवं होतं! आिण ‘चंप ा या घरात सतत
प याचा अ ा मला बघवणार नाही…’ हा भीम णांचा िवचार. घराचीच ही अव था
हट यावर बागेचं काय होणार हणा!
का कोण जाणे, मृदल
ु ा अ व थ असायची. कारण समजायचं नाही. कु ठं तरी काहीतरी
खटकत होतं. पण काय, ते ितला सांगता येत न हतं. ितची आिण अिनताची मै ी अजूनही
तशीच होती. यांची ल ं होऊन पंचवीस वष होत आली होती. कु ठलीशी अ
जखम
आत या आत ठु सठु सत होती.
मागे संजयनं हटलं होतं, िमळवले यातलं वीस ट े ग रबांसाठी ायचं. काय झालं
याचं? आता या या हॉि पटलम ये ीमंत, अिधकारी, मं ी एवढेच येऊ शकायचे.
यां या न सगहोमम ये सा या बाळं तपणाचं िबलही पंचवीस हजारापे ा कमी यायचं
नाही! तरीही गद मा वाढत चालली होती! ितथे म यमवग यही पाय ठे वू शकत न हते,
मग ग रबांची तर गो च वेगळी!
एकदा अिनता दुपार या वेळी मृदल
ु ा या घरी आली. ितचा चेहरा सुजला होता. ती
ये यात िवशेष असं काहीही नसलं, तरी आताचं ितचं येणं घाबरवणारं होतं.
“काय झालं गं?”
अिनता काही बोलली नाही. ती तशीच मृदल
ु ा या खोलीकडे िनघाली. मृदल
ु ाही
ित या मागोमाग आली. अिनतानं खोलीचा दरवाजा लावून घेतला आिण ती रडू लागली.
हे अघ टत होतं! मृदल
ु ा या मनात हजार िवचार येऊन गेले.
“कु णाला काय झालंय का?”
“नाही…”
“अले स काही बोलला का? भांडलात का?”
“नाही!”
“गो ात… गावात सगळे ठीक आहेत ना?”
“होय.”
काहीही न समजून मृदल
ु ा ग प रािहली. दु:खाचा आवेग कमी झा यावर अिनता
बोलायला लागली, “तुला एक सांगायचंय. तू कु णापुढंही बोलायचं नाही!”
“देवाशपथ नाही सांगणार!”

“मा या चुलत बिहणीचं ल होतं हणून मी आिण युली मंगळू रला गेलो होतो….”
“ठाऊक आहे. मलाही तू िनमं ण-पि का दली होतीस.”
“होय. अले सला यायला जमणार न हतं. मीही फार आ ह धरला नाही. फॅ टरी या
कामासाठी याची बरीच धावपळ चालेली असते. मीही बघतेय ना!..”
“पुढे काय झालं?”
“मला मंगळू र न परतायला पंधरा दवस लागले. गावा न आ यावर अंघोळीसाठी
हणून मी बाथ मम ये गेले….”
अिनता या घरी मृदल
ु ा असं य वेळा गेली होती. अनेकदा ितथे रािहलेली होती.
अिनताला घराची सजावट करायची भारी हौस. मृदल
ु ा तर हणायची, रा साचा जीव
प यात असतो, तसा िहचा सगळा जीव िह या घरात आहे!….
या घरा या िवशाल बेड मला लागून असले या बाथ मची ितलाही मािहती
होती. अ याधुिनक प तीनं नटवलेली होती ती! संगमरवरी टब होता, ितथ या
े संग मम ये दुबई न आणलेली पर यु स होती. एकं दर उ म र या नटवलेली ती
बाथ म होती. पण… यात ितला रडायला काय झालं?
अिनता पुढे हणाली, “या दवसांत मंगळू रम ये भरपूर उकाडा असतो. यामुळे
अंघोळ करणं अितशय आव यक होतं. अंघोळ झाली. के स वंचरायला कं गवा शोधला,
ितथे न हता. इतरांचा कं गवा वापरायची मला अिजबात सवय नाही. माझा कं गवा मा या
बॅगम ये रािहला होता. ितथ या े संग टेबलावर या ॉवरम ये माझा दुसरा कं गवा
ठे वायची माझी प त. हणून मी ॉवर पुढे ओढला…” ती पु हा द
ं के देऊन रडू लागली.
थो ा वेळानं अिनतानं डोळे पुसत सांिगतलं, “ितथं काय होतं ठाऊक आहे?
कं डोम!….”
“मग? यात एवढं रड यासारखं काय आहे?” मृदल
ु ाला काहीच कळे नासं झालं होतं.
“मृदल
ु ा, आ ही कं डोम वापरत नाही! िशवाय गेले दोन-अडीच मिहने मला
ली डंगचा ास होतोय. यासाठी मला संजयची टमट सु आहे. यानं तुला नाही
सांिगतलं?”
“तो कधीही आप या रो यां या टमटिवषयी मा याशी बोलत नाही. तो या या
एिथ सचा भाग आहे. पण तुला काय हणायचंय?”
अिनता पु हा रडू लागली.
मृदल
ु ानं ितला समजावलं, “अिनता, उगाच बािलशपणा क नकोस! नाही ते
डो यात घेऊन का पिनक दु:ख कर यात काहीही अथ नाही! तू तु या डो यांनी काही
पािहलंयस का? घाबरी होऊन कु ठ याही िनणयाला येऊ नकोस!”
“मा या जागी तू असतीस तर काय के लं असतंस?”
“अले स गावात होता का?”
“मीही आधी याचीच चौकशी के ली. तो येऊन गेला हणून समजलं. आ ही गावात
नसताना नेहमीच बेड मला कु लूप लावून जातो. याची एक चावी मा याकडे आिण
दुसरी अले सकडे असते. आ ही ती मॅगीकडे कधीच देत नाही.”

“मॅगी गावात होती?”
“होती. ितचं घर आम या घरा या मागंच आहे ना.”
“तुला कु णाचा संशय येतोय?”
“मला ठाऊक नाही, मृदल
ु ा! पण काहीतरी कु ठं तरी चुकतंय, एवढंच मला वाटतंय.”
“तू अले सला िवचारलंस?”
“तो हणतोय, काहीही ठाऊक नाही! पण कु णावर िव ास ठे वू मी? यानं ठे वलं
नसेल, तर आम या बेड म या ॉ हरम ये आणखी कोण ठे वणार?”
“ कतीची ि प होती?”
“दहाची होती. आिण यातले दोन लॉट रकामे होते!”
आता मृदल
ु ाही िवचारात पडली. तरीही ती हणाली, “हे पाहा! कु ठ याही
पुरा ािशवाय अशा बाबतीत कु णावर आळ घेता कामा नये. खा ी अस यािशवाय अशा
गो चा उ ारही करता कामा नये. कती के लं तरी, हा तु या संपूण जीवनाचा
आहे.
तुला अले स या वाग यात काही फरक वाटतो का?”
“या दृ ीनं िवचार के ला, तर मला काही फरक जाणवतो. याचं गावोगाव फरणं तर
असतंच. ितथे याचं कु णाकु णाशी भेटणं असतं, मला काय ठाऊक? अले सला िवचारलं तर
तो देवाची शपथ घेऊन नाही हणतोय. पण माझं दय हे मानायला तयार नाही!”
मृदल
ु ालाही काही समजेना. अिनतानं िवचारलं, “मृदल
ु ा, तुला कधी संजयिवषयी
असा संशय आला?”
“अजून तरी नाही.”
“मा या मनाची शांती मा न झाली आहे! बाई आणखी काहीही सहन करे ल. पण
अशी फसवणूक? श य नाही! हे सगळं मी कु णाला सांगू? अले सची बहीण बाबरा आहे
ना; ितला सांगायला गेलं तर ती, ‘तू नीट स
े करत नाहीस; मेकअप करत नाहीस; हणून
माझा भाऊ दुस या बाईकडे वळला असेल,’ असं हणत मलाच दोष देईल! ितची अ लच
अशी!….”
“बाबराचं रा दे! आता तुझं घर जळतंय ना! याचा आधी िवचार कर!”
“काय िवचार क ? भानगड, फसवणूक आिण खोटारडेपणा ही ित ही स खी भावंड!ं
पण सगळे फसवणारे खोटं बोलतात. सगळे भानगडी करणारे फसवणूक करतात! तसंच
खोटंही बोलतात. पण सगळे खोटं बोलणारे भानगडी करतात असंही नाही. तूच सांग, मी
अले सची गणना कशात क ? तो खोटं अिजबात बोलत नाही, असं नाही. वहारात
खोटं बोललं जातंच! संजयही बोलतोच क नाही?”
होय? संजयही आप याशी खोटं बोलत असेल? कसं श य आहे? आजवर तरी संजय
आप याशी नेहमीच खरं बोलेल, असंच ती मानत आली होती.
“मृदल
ु ा, पु षांकडे माणापे ा जा त पैसा आला क , काय होतं ठाऊक आहे? यांना
ल ाची बायको कु प वाटायला लागते! उदार पु षांकडे पैसा आला क तो दानी होतो.
मला ठाऊक आहे, अले स काही उदार माणूस नाही! मीच या या मागे लागून काही पैसा
चचला ायला लावत होते. हणून यानं गो ा या चचलाही अथसाहा य के लं. याला

वत:ला वाटातंय हणून यानं काहीही के लेलं नाही! आता या या हातात भरपूर पैसा
खेळतोय! यामुळे आता याला खच करायला हे सगळे माग दसत आहेत क काय, कोण
जाणे! क हा सगळाच मा या मनाचा खेळ असेल? क आ ही दोघंही गावात नसताना
कु णीतरी डु ि लके ट चावी वाप न आम या बेड मचा दरवाजा उघडला असेल? अले स
आपली चावी दाराला िवस न तर गेला नसेल? मॅगीकडे चौकशी क का? पण कामा या
बाईकडे असली चौकशी करणं हणजे घरातलं गुिपत बाहेर टाकणं नाही का होणार?”
“ युली कु ठं आहे?”
“घरातच आहे. ितला मी काहीही कळू दलेलं नाही. ितलाही मी माझं खूप डोकं
दुखतंय, असंच सांिगतलंय! ितला मॅगीकडे पाठवून दलंय मी.”
“तरीही माझा यावर िव ास बसत नाही बघ!”
“अले स असा का वागला असेल? मा या पायाखालची जमीनच खचतेय! मला तर
वाटतंय, हे सगळं पैसा आ यामुळे झालंय!”
“पैसा आ यामुळे झालं असेल हे सगळं ?”
“होय! बघ ना! पगार बेताचा असतो, ते हा येक गो ीचा िहशेब लागतो. आता
कु ठ याच बाबतीत बंधन नाही! बाहेरचे वहार बघणा या अले सला मी काहीही
िवचारलं तरी तो हणतो, “तू घरात असतेस! तुला बाहेर या जगाची काय मािहती? पैसा
काही उगाच नाही येत! मृदल
ु ा, तू िनदान बाहेर जाऊन नोकरी तरी करतेस. मा या मनात
मा यूनगंड िनमाण झालाय बघ!….”
“मी याचा फारसा िवचार के ला न हता बघ!”
“मृदल
ु ा, तुला नाही का वाटत काहीतरी, कु ठं तरी चुकतंय हणून? तू तर मा यापे ा
शहाणी आहेस! युली या वाग यात तर हा फरक प दसायला लागलाय! दवस दवस
ती ह ी हायला लागली आहे!”
आता मृदल
ु ालाही काहीतरी खट यासारखं जाणवलं! हाच फरक िशिशर या
वाग यातही नाही का आला?
“ते जाऊ दे! आधी अले स या वाग याचं बघू या. पैसा आला हणून अले स असा
वागायला लागलाय, असं वाटतं काय तुला?”
“होय. मला तरी तसं वाटतंय. तो अलीकडे कु ठं जातो, का जातो, कु णाला भेटतो,
यातलं काहीही समजत नाही. आधी काही अडचण असली क , मा याबरोबर यािवषयी
बोलायचा. अलीकडे मा यानं ते सोडू न दलंय. आताही मी याला ही ि प दाखवली
तर काहीही न घाबरता यानं सांिगतलं, ‘मला काहीही ठाऊक नाही!’ संत म रयाची
शपथ घेतानाही यानं मागे-पुढे पािहलं नाही! यामुळे मला तर खरं काय आिण खोटं काय,
हेच कळे नासं झालंय!”
मृदल
ु ा िवचारात पडली. अिनता या जागी आणखी कु ठली ी असती, तरी या न
काय वेगळं वागली असती? रडू न मन बरं च मोकळं झा यानंतर अिनतानं काहीतरी
आठवून सांिगतलं, “मृदल
ु ा, माझे वडील अितशय कडक आहेत. यांची मज राख यात
माझं सगळं बालपण गेलं. नंतर याचीच सवय झाली. सतत कु णाची तरी मज राखत

धडपडत वाढले. सासरी सासूचं मन राख यासाठी धडपडत रािहले. काय सांग?ू ल ानंतर
अले स या घर या कु याचंही ऐकत होते मी! बाबराची बोलणी ऐकत होते. उलट, ती
अजून लहान आहे, असं हणत रािहले! ती मा या न फ सहाच मिह यांनी लहान
असली तरी! आता वाटतंय, कशाला काय अथ आहे? मा याइतक दुदवी आणखी कु णीही
नसेल!…” ितला पु हा रडू आलं. मृदल
ु ालाही ितची कशी समजूत काढायची ते कळे ना.
जाताना अिनतानं ितला बजावलं, “मृदल
ु ा, तू माझी सग यात जवळची मै ीण
आहेस! हणून मी तु यापुढे मन मोकळं के लंय. मन मोकळं के यामुळे कतीतरी बरं
वाटतंय. पण तू कु णालाही सांगू नकोस!”
अिनताला गेटपयत पोहोचवून घरात आ यावर मृदल
ु ा कतीतरी वेळ तशीच बसून
होती. आता ती के वळ अिनताची सम या रािहली न हती. ित या बोल यातही त य होतं.
पैसा आ यापासून घरात सुख-साधने आली असली, तरी घरातली सुख-शांती काहीशी
उणावली होती, हे तर खरं च. आजवर ितनंही संजय या वाग याचा इत या बारकाईनं
िवचार के ला न हता.
एका बाबतीत मा कु णाशीच मतभेद हायचं कारण न हतं. पैसा आ यामुळे मुलांना
ती मागतील ते सगळं सहजपणे िमळायला सु वात झाली होती. एक िशि का आिण आई
या ना यानं हे न पट यामुळे तीही संजयशी वाद घालत होती. पण या बाबतीत संजय ितचं
अिजबात ऐकत न हता. पैसा बेताचा असताना ती वत: िशिशर या गरजा ल ात घेऊन
तेवढंच याला घेऊन देत होती. तो कळाय या वयाचा झा यावर तर ती आप या आ थक
प रि थतीिवषयी या याशी चचाही करत होती. यात संजय अिजबात ल घालायचा
नाही. पण आता तसं रािहलं न हतं.
अिनतानं आपली अडचण सांगता-सांगता ित याही मनाचा एक आतला क पा
उघडला होता.
िशिशर मुळातच शार मुलगा होता. उ म गुण िमळवून यानं मेिडकलला वेश
िमळवला होता. आता तो मेिडकल कॉलेजम ये िशकत होता. साहिजकच याचं या या
विडलांशी जवळचं नातं जुळलं होतं. आज अिनतानं ितला आप या जीवनाकडे डोळसपणे
बघायला सुचवलं होतं.
होय. आता ितलाही आठवलं, गे या ब याच दवसांपासून ितलाही असंच काहीतरी
जाणवत होतं. आज अिनता येऊन गे यावर ते बाहेर आलं होतं.
आता मृदल
ु ा या घरात तीन गा ा हो या. नंजा नावाचा एक ाय हर होता. िच
नावाची एक दवसभराची मोलकरीण होती. दोघं नवरा-बायको. आधी दोघंही
न सगहोमम ये काम करायचे, आता घरात काम करत होते. वयंपाकासाठी साक मा
हो या. मृदल
ु ाला रा ी या वेळी कु णाही कामा या माणसांना घरात ठे वणं न पट यामुळे हे
सगळे पहाटे सहा वाजता येऊन रा ी दहा वाजता आपाप या घरी िनघून जायचे. सगळे
ामािणक होते. साक मा कांत मां या ओळखीनं कामावर लाग या हो या. सकाळ या
ना ापासून रा ी या जेवणापयत साक माच कराय या आिण घरी िनघून जाय या.
मृदल
ु ा अजूनही कामावर जायची. काही वेळा संजय ितची थ ा करायचा. “तू

कामावर जातेस ते आप याला जा त महाग पडतंय! ाय हर, पे ोल आिण नोकरांचा खच
करावा लागतोय! तु या पगारापे ा जा त आहे हे!”
ती ितकडं ल न देता वाद घालायची, “असू दे! मी ही नोकरी अिजबात सोडणार
नाही! मा या या नोकरीवर िवसंबूनच तु ही तुमची सरकारी नोकरी सोडली ना? ही
नसती तर या वेळी आपण पोटाला काय खा लं असतं? मी नोकरी सोडणार नाही.”
सकाळ या ना ाला कु णाला काय-काय हवं, हे साक मांनाच ठाऊक असायचं.
संजयसाठी के लेलं मृदल
ु ाला चालायचं. पण िशिशरसाठी मा या या आवडीचं वेगळं
बनवावं लागे. ितनं िशिशरला सग यांबरोबर जुळवून घेऊन राहायचा उपदेश के ला क ,
संजय मा याची बाजू यायचा. मग तो कशाला आईचं ऐके ल?
कार या बाबतीतही तसंच झालं होतं. तो अजूनही िव ाथ अस यामुळे याला
अिजबात कार देऊ नये, असं मृदल
ु ाचं हणणं. िव ाथ दशेत िम ांबरोबर बसनं गेलं तर
जीवनाचं िश ण िमळे ल, असंच ितचं हणणं होतं. यावर संजयनं वाद घातला होता,
“मृदल
ु ा, हातात काहीही नसताना तू हणतेस तसे क यावेत हे खरं ! आता देवा या दयेनं
तशी प रि थती नाही आहे! तू कशाला या यावर बंधनं घालतेस? या वयात मुलां या
मनात काही आशा असतात, मला या ठाऊक आहे! पुढे वय वाढलं क , या आशा म न
जातात!”
यावर ती काय बोलणार? िशिशर वतं कार मािगत यािशवाय कसा राहील?
असे येक बाबतीत ितचे संजयशी मतभेद होतंच होते. संजय सदो दत मुलाचीच
बाजू घेत होता. यामुळे या दोघांचं नातंही जवळ आलं होतं. ितला मा सतत काळजी
वाटायची, मुलाला पुढे हीच सवय होऊन बसली तर?
ितला वाटायचं, मीही या वयातूनच पुढे आले आहे. “पण आम या घरात िश त
िशकवली होती. काहीही िवकत यायची ते हा आमची ऐपत होती. तरीही अ मा
सांगायची…” असं ती सांगायला लागली क , ितला उ र िमळायचं, “तुमचं जु या
काळातलं गावठी लॉिजक…” तेही िशिशरकडू न! हे ऐकू न ती दुखावली तरी संजय मुलाला
काहीही सांगायचा नाही.
यानंतर मृदल
ु ाची कु णाशीही बोलायची इ छाच रािहली नाही. साक मांबरोबर
ितचा रोजचा काही ना काही संवाद चालायचाच. पण आज ती वयंपाकघराकडे
फरकलीच नाही. यांनीच “ वयंपाक काय क ?” हणून िवचारलं तरी “तु हाला वाटेल
ते करा!” असं सांगून मोकळी झाली आिण आप या खोलीत िनघून गेली.
साक मा िवचार करत हो या, या घरात माणसं तीन आिण वयंपाक के ला जातो, तो
तीस कारचा! यांचे िचरं जीव दररोज आप या िम ांना घरी घेऊन येतात! दररोज चारसहा िम असतातच. एकु लता एक अस यामुळे असं होत असावं. साहिजकच नाही काय
ते? तरीही पटत नाही. पण काय करायचंय आप याला? आप याला भरपूर पगार तर
िमळतोय वेळ या वेळी! आिण रािहलेलं अ घरी देतात! आजही रा ी नऊ नंतर याचे
िम जेवायला येणार आहेतच. एक बरं आहे. अ मा हणतात, तु ही घरी जा. तु हाला
उशीर होईल. मी वाढते मुलांना! पण आज काय करायचं? आज यांचा मूड काही बरा

दसत नाही. यांनी तु ही जा, मी वाढते असंही सांिगतलेलं नाही! या ीमंतांना आणखी
कस या चंता असतात कोण जाणे!… असा िवचार करत या कामाला लाग या.
मृदल
ु ा मा अजूनही िवचार करतच होती. संजयची मसडीज बझ ितला शाळे त
सोडवायला यायची; हे ितला अिजबात पटायचं नाही. ितची गरीब मुलांची शाळा! ितला
अजूनही कू टरनंच जायचं मनात असायचं, पण संजय याला िवरोध करायचा. ती एकदा
सकाळी डबा घेऊन गेली क , सं याकाळीच घरी परतायची. दुपारी संजयही जेवायला
यायचा नाही.
सु वातीला संजय-अले सचा ‘पॉलीि लिनक’ करायचा िवचार होता. पण आता
संजयला के वळ न सगहोम सांभाळायलाही वेळ पुरेनासा झाला होता. अलीकडे यांना
ितथेच गरज हणून शाकाहारी-मांसाहारी कॅ टीनही काढावं लागलं होतं. तो खचही
िबलाम येच समािव कर यात येऊ लागला. ते हाही मृदल
ु ानं मांसाहार का? असा
काढला होता. ते हा यानं समजावलं होतं, “मृदल
ु ा हे काही देव थान नाही आहे! हा
वहार आहे. इथले ण ही आमची िग हाइकं आहेत. यां या गरजेनुसार चांग या
तीचं अ यांना पुरवणं, हे आमचं कत ठरतं.”
अलीकडे संजयचं दुपारचं जेवण या कॅ टीनम येच हायचं.
सगळी आॅपरे शन काही संजय करायचा नाही, पण शेवटचे काही टाके घालायला तो
जातीनं हजर राहायचा. आता या या हाताखाली दहा-पंधरा डॉ टर होते. ते सगळे
या या इतके च उ म डॉ टर होते. पण लोकां या भावनाही सांभाळ या पािहजेत ना!
संजयनं आॅपरे शन के लंय हट यावर पेशं सही लवकर बरे हायचे. दुपार या जेवणानंतर
िव ांती घे यासाठी यानं एक छोटी खोलीही ठे वली होती. बाळं तपणाची वेळ सांगून येत
नस यामुळे तो जा तीत जा त वेळ ितथेच काढायचा. दुपार या िव ांतीनंतर वत:चा
अ यास करायची संजयची जुनी सवय मा यानं अजूनही तशीच ठे वली होती. इथे ान
वाढवायचा तेवढा एकच माग या यापाशी होता.
सं याकाळी पाच ते सात याचं क स टेशन चालायचं. यानंतर अधा तास तो वत:
आ थक आवक पाहायचा. हे काम आणखी कु णाकडेही ायचं नाही, याकडे याचा कटा
होता. अशा कारे तो रा ी साडेआठ या सुमारास घरी परतायचा. या वेळेपयत मृदल
ु ा
घरी आलेली असायची. िशिशरही कॉलेज न या आधीच परतलेला असायचा. ितघं िमळू न
जेवण करायचे. या वेळी िशिशर आप या कॉलेजमध या बात या सांगायचा. संजय या
आ थेनं ऐकायचा. रा ी दहा वाजता झोपलं क , पहाटे उठायचं.
मृदल
ु ा या मनात आलं, अशा यांि क जीवनात बायको-मुलाचं काय थान? रजा
घेतली, तरी संजय ते हा िव ांती यायचा नाही. याही वेळी तो वहारासाठीच वेळ
घालवायचा. तो िशिशरशीही तशाच िवषयांवर ग पा मारायचा. याला सांगायचा,
“बेटा, तुला उ ा पुढे जायचं असेल, तर टे ट- ुब बेबी सटर काढ! यात हवा तेवढा पैसा
आहे, नावही आहे! पालक मंडळी वत: या मुलासाठी हवा तेवढा पैसा खच करायला
तयार असतात. पण आणखी एक गो ल ात ठे व. या बायका काही फ तु याकडेच
येतील, असं नाही. या याच अपे ेनं आणखीही कु ठं तरी जात असतील. या वेळी
रागवायचं नाही. यांची सायकॉलॉजी तुला समजून घेतली पािहजे. यां या वीकनेसचा

तुला उपयोग क न घेता आला पािहजे….”
संजय चुकूनही मृदल
ु ाची शाळा कं वा ित या कामाची चौकशी करायचा नाही.
कदािचत या या दृ ीनं याची काहीही कं मत नसेल.
आजही नेहमी माणे संजय आला. रा ीचे नऊ वाजले तरी िशिशर आला नाही.
सगळा वयंपाक तयार क न टेबलावर ठे वून साक मा िनघून गे या हो या. शेवटी
मृदल
ु ानं िशिशर या सेलफोनवर फोन के ला ते हा तो हणाला, “सॉरी अ मा! आज मा या
िम ाचा वाढ दवस आहे. आ ही सगळे ितकडं चाललोय. जेवायला नाही येणार.” यावर
आईनं आ ेप घेतला ते हा तो हणाला, “सांिगतलं ना सॉरी हणून! सकाळी सांगायला
िवसरलो,” आिण यानं फोन ठे वून दला.
चार-पाच जणांचा वयंपाक कसा संपवायचा? ते अ
जम ये ठे वून कती हणून
िशळं खायचं? ितची िचडिचड झाली. संजय हणाला, “कमॉन मृदल
ु ा! लहान आहे तो!
जबाबदारी समजत नाही. उ ा ल झालं, तोच घराचा मालक झाला क , याला
आपोआप सगळी जबाबदारी समजेल!”
आता मृदल
ु ाचा संताप आणखी उफाळू न आला. “तु ही तर नेहमीच याचं करणं
बरोबर आहे, हणता! आईविडलांनी मुलांना एकाच सुरात शहाणपण सांगायला पािहजे!
तरच मुलं ऐकतात. मी काही सांगायला गेले क , तु ही या या िव
बोलून याला
सपोट करता! तो माझाही मुलगा आहे ना? याचं िहत मलाही हवयं क नाही? कोव या
वयात मन िजतकं लवचीक असतं, िततकं नंतर राहील का?”
“मृदल
ु ा, काळ बदललाय! जु या प तीनं तू सतत उपदेश करत रािहलीस, तर
कु णीही ऐकणार नाही. आपण फार सांगायला लागलो, तर घर सोडू न िनघून जातील! हा
आपला एकु लता एक मुलगा आहे. आप या सोबत अखेरपयत हवाय ना तो? यामुळे
या याबरोबर जुळवून यायला शीक.”
“जुळवून यायची गो तु ही मला सांगायची गरज नाही! तुम याशी ल होऊन
चोवीसपे ा जा त वष झाली आहेत! कु ठ या बाबतीत मी तुम याशी जुळवून यायला
कमी पडले, तु हीच सांगा! तु ही कधीतरी मा याशी जुळवून घेतलंय काय?”
“मी जुळवून यायचा च कु ठं आला? मी तर नेहमीच बरोबर वागत असतो!
यामुळे तू माझं ऐकलं पािहजेस. जर आज मी यश वी माणूस नसतो, तर मी हे सांगायला
गेलो नसतो! मा या बरोबरीचे आजही सरकारी कॉलेजम ये सडत आहेत! कु णाचंही
पाठबळ नसताना मी पुढे नाही का आलो?”
“का? मा या अ पांनी आिण मी तु हाला मदत नाही का के ली?”
“तु या अ पांनी असं काय दलं? फ तीन लाख! यांनी दले नसते, तर मी
बँकेकडू न लोन काढलं असतं! के वळ तीन लाखांतून एवढं न सगहोम उभं रािहलं असतं
काय?”
“आता तुम या हातात पैसा खेळतोय, हणून तु हाला तीन लाख कमी र म
वाटतेय! ‘गरज सरो आिण वै मरो’, हणतात याला! आिण मी नोकरी क न तु हाला
मदत के ली नाही?”

“ यात काय िवशेष? सग या बायका आपाप या संसारासाठी एवढं करतातच!
माझा आ मिव ास होता! कु णीही मदत के ली नसती, तरी मी असाच पुढे आलो असतो!”
आता मा मृदल
ु ाचा राग अनावर झाला. कृ त ता हा गुण बाहेर कु ठू नही िशकता येत
नाही! वाथ साध यावर कु णाचीही पवा नसेल, तर कु णासाठी काहीही कर यात अथ
नाही. याचवेळी िशिशर आ याची चा ल लागली. दोघंही ग प रािहले. दोघांम ये
कतीही मतभेद असले, तरी मुलासमोर आईविडलांनी भांडू नये, यावर दोघांचंही एकमत
होतं.
िशिशरनं पंधरा ‘ हॅन सेन’ श स िवकत आणले होते. यानं आ या-आ या
उ साहानं िवचारलं, “अ पा! कसे आहेत श स?”
“फारच छान आहेत! आिण तुला अगदी शोभून दसत आहेत!” संजय हणाला.
पण मृदल
ु ा मा न राहावून हणाली, “पण का रे इतके सगळे श स आणलेस? तेही
इत या महागाचे? घरात शेक ानं चांगले श स पडलेत! मा या सरकारी शाळे त
येणा या मुलांना चार चांगले कपडे नसतात! बाहेर या जगात इतक ग रबी आहे! तू का
इतका बेधुंद खच करतोयस?”
“अ मा, हवं तर माझे ते सगळे श स घेऊन जा आिण तु या शाळे त या या गरीब
मुलांना नेऊन दे! नको कोण हणतंय?”
“तसं न हे, िशिशर! कु ठलाही अितरे क िवषासारखा असतो! यांपैक कती श स तू
फाटेपयत घालतोस? फॅ शन बदलली हणजे तू ते फे कू न देणार आहेस! हणून मी हणते,
वषाकाठी तू चार-सहा शट घे. मी कु ठं नको हणतेय? बेटा, लहान वयात असं
अिवचारीपणे खच करायचं िशकू नकोस! आयु यात के हा कसे दवस येतील, ते सांगता
येत नाही. मी तुला हे मा या अनुभवामुळे सांगतेय.”
यावर िशिशर काही बोल याआधी संजय ित यावर रागावला, “लहानसहान गो ीत
कती बडबड करतेस! यानं काही एवढं वाईट कृ य के लेलं नाही! अपे ा वाटली, खरे दी
के ली, बस! मी इथे दवस- दवस कु णासाठी राबतोय? तु हा दोघांसाठीच ना? सकाळी
जाऊन आता घरी परततोय मी! घरी आ यावर दोन घास खाऊन िनवांत अंग टाकावं
हटलं, तर तेही िमळे नासं झालंय!”
मुला या समोर नव यानं आप याला असं बोलावं, हे ितला अपमाना पद वाटलं.
ित या डो यांतून अ ूंचा महापूर लोटला. तो कु णा या नजरे ला पडू नये हणून ती
वयंपाकघरात िनघून गेली. िशिशर काहीच घडलं नाही, अशा कारे शीळ घालत
आप या खोलीकडे िनघून गेला.
मुलगा-आईचे संबंध आई-मुली या संबंधापे ा वेगळे असतात. मुलगी वयात आली
क , ती आईची मै ीण होते. ित या सुख-दु:खात ती सहभागी होते. मुलगा मा वयात
येताना आईला परका होऊन जातो. ल झा यानंतर तर अप रिचत होतो.
िशिशर आिण संजयम ये अनेक कारचं सा य होतं. या या पाचं मृदल
ु ाशी सा य
असलं, तरी याचं बोलणं-वागणं संजयसारखं होतं. फोनवर याचा आवाज ऐकला क
सगळे हणतात, संजयशीच बोल यासारखं वाटतं!

विडलां माणे िशिशरही कु णाम येही फारसा गुंतलाच नाही. याला आिण या या
िम ांना पािहलं क मृदल
ु ाला वाटायचं, काय हे! या तर याता ा मुलांना आदश कसे
नाहीत? या वयात आदश हवेतच. पुढे कालानु मे ते नाहीसेही होतील. पण मुळातच काही
आदश नसतील, तर हे कसे जगतील?
िशिशर आिण या या िम ांचं बोलणं अ यंत ावहा रक असायचं. एकदा ित या
कानावर यां या ग पा आ या हो या.
“एमबीबीएस संपवून लंडनला दोन-तीन वष राहायचं. एफआरसीएस कं वा
एमआरसीजीओ करायचं. जर अमे रके ला जायचा चा स िमळाला, तर ितथे आणखी चारसहा वष िशकावं लागतं हणतात. यांपैक खरा फायदा कशात आहे, हे बिघतलं पािहजे!”
“पण मेिडकलम ये खरा फायदा नाहीच! बीई क न दोन वष नोकरी करायची,
यानंतर वत:ची कं पनी काढायची! पैशांचा पाऊस पडेल!”
“ याहीपे ा एखा ा सॉ टवेअर कं पनीत नोकरी धरली तर ब स! सगळं सोडू न हे
एमबीबीएस आिण न सगहोम करत बस यात आपण कती िमळवू शकू ?”
“आता आपण तर मेिडकलला आलोय! जर आपण सॉ टवेअर इं िजिनअर बायको
पटकावली, तर दो हीचेही फायदे िमळू शकतील आप याला! मा या आईची किझन
सरला. ितचा नवरा स आहे ना? दर मिह याला दोन लाख पगार आिण इतर कतीतरी
फॅ िसिलटीज असतात यांना! आम या विडलांना एवढा पैसा िमळवायला कती क
आहेत!…” िशिशरही यात भाग घेत हणत होता. यांपैक कु णालाही ‘सेवा’, ‘रोगी’,
‘ग रबी’ हे श द तरी माहीत होते क नाही कोण जाणे! यां या बोल यात सतत आणखीआणखी ीमंती आिण आणखी अिधकार हेच िवषय असायचे.
हे िम कधीच मृदल
ु ाची दखल यायचे नाहीत. खाणंिपणं आिण इतर व था
करणं, एवढंच ितचं िव अस यासारखे सगळे ित याशी वागत होते. संजयिवषयी मा
यांची वेगळी भावना होती. ते हणायचे, “िशिशर, तू तर यार एकदम लक आहेस!
तुमची रो रं ग ॅि टस आहे! तुला काही अगदी पिह यापासून ॅि टस सु करायची गरज
नाही! राजकु मारासारखा आहेस तू!”
ितनं मागे कु ठं तरी वाचलं होतं, ‘जर तू िवशीत आदशवादी नसशील, तर तुला दय
नाही असं समज; आिण जर तू चािळशी या नंतरही आदशवादीच रािहलास, तर तुला
अ ल नाही असं समज!’
ब तेक या त णांना दय नाहीच दसतंय! क आप याला अ ल नाही, हणायचं?
एकदा कधीतरी मुलां या ग पा चाल या असताना संजय आत आला. याला बघून
मुलांनी याला ‘हाय अंकल!…’ के लं. पण यां या ग पा काही थांब या नाहीत. हे
मृदल
ु ेला पटलं नाही. अशा वेळी मुलांनी बोलणं थांबवून उभं रा न िम ा या
विडलांिवषयी आदर दाखवायला हवा होता. संजयलाही यात काही वाटलं नाही.
रा ी जेवताना ितघं असले तरी सग या ग पा संजय आिण िशिशर याच
चालाय या. यां यात बोलायलाही बरं च असायचं हणा! पण यात ितला रस नसतो, हे
ल ात आ यानंतरही ते िवषय बदलायचे नाहीत. हे दोघंही आप याकडे जाणूनबुजून

दुल करत आहेत, अशीच मृदल
ु ाची भावना हायची. ित याशी ते बोलायचे, ‘आणखी
भात वाढ’, ‘आज खीर का के लीस? जा त गोड खाणं चांगलं न हे!’, ‘आज सलाड के लं
नाही? का? लो कॅ लरी डाएट चांगलं.’ असंच काहीतरी. दोघांपैक कु णीही ित याशी सुखदु:खा या दोन गो ी बोलायला तयार नसायचं. आलद ह ळी या घरी असं नसायचं.
दवसभरा या सग या गो ी सगळे च ितथे बोलायचे. अ पाही शेताचं सगळं सांगायचे.
इथे ितला आपण या घराबाहेरचे आहोत, अशी भावना होत असे.
संजयही मुलाला सांगायचा, “जीवन फ स या या आधारानं चालतं, या इतकं खोटं
िवधान दुसरं कु ठलंही नाही! सगळे आदशा या ग पा करतात. पण कु णीही तसं वागत
नाही! तू तस या आदशाला बळी पडू नकोस! जीवनात तू यश वी झालास, तर सगळे तुला
ेट हणतील. जर तू भुईसपाट झालास, तर सगळे दगड मारायला पुढे सरसावतील!”
“पण डॅड! नेहमीच कसं यशा या िशखरावर राहाता येईल?”
“अगदी बरोबर आहे तुझं! यशाचा चढ चढणं कठीण आहे, पण यशा या िशखरावर
कायमचं राहाणं या नही कठीण आहे! यासाठी तुला कान-डोळे जपून ठे वून राहावं
लागेल. दररोज नवं-नवं िशकत राहायला पािहजे. माग या आठवण म ये गढू न जाता
कामा नये!”
“पण डॅड, माणसांना कसं ओळखायचं?”
“कु णावरही लगोलग िव ास ठे वू नये! अगदी िव ासू माणसांनाही अधूनमधून
तपासत रािहलं पािहजे. या जगात कु णावरही कधीही शंभर ट े िव ास ठे वू नये.
माणसा या वा ाला िनराशा कधी येते ठाऊक आहे? अमुक एक मला कधीही फसवणार
नाही, अशी खा ी असताना यानं फसवलं क िनराशा येत.े तुला असली िनराशा
टाळायची असेल, तर कु णावरही िव ास ठे वायचा नाही. तु याकडे पैसा असेल, तर तू
कु णालाही िवकत घेऊ शकतोस.”
“हे कसं श य आहे?”
“बेटा, येकाची काही ना काही कं मत असते! कु णाची दहा हजार असेल तर
कु णाची दहा लाख. येकाचा काही ना काही वीकनेस असतोच. यातही पैसा हा खूप
जणांचा वीकनेस आहे! मी शाळे त असताना मा या थो ा हातासाठी मला ब याच
अवहेलनेला सामोरं जावं लागलंय. ते हा जे मा या हाताव न माझी चे ा करायचे, ते
सगळे आज मा या हातगुणाचं त ड फाटेपयत कौतुक करतात! पैसा असेल, तर या या
आ याला सगळे गुण येतात हणतात, याला असा अथ आहे!”
आता मा मृदल
ु ाला अश य झालं. िशकणा या मुलापुढे सांगाय या गो ी आहेत का
या? ित यातली िशि का फणा काढू न उभी रािहली, “तु ही सांगताय ते खरं नाही. ते हा
तुमची थ ा करणा या मुलांची तरी काय वयं असतील? तुम याच वयाची असतील तीही.
या वयात तु ही हणताय तसला कडवटपणा मनात नसतो. मलाही शाळे त असताना
बरोबरीची मुलं नाग-साप हणायची. कारण माझी वेणी नागासारखी लांबलचक
असायची आिण मला ते हा चटकन राग यायचा! तु ही सांगताय तेवढा पैशाचा फायदा
असता, तर जगातले सगळे ीमंत सुखी असले असते ना! पण तसं तर दसत नाही!”

संजय आिण िशिशर ित याकडे बघू लागले. संजय हणाला, “तुझे के स चांगले होते
हणून तुझी थ ा करायचे. तु याकडे कु णी हीन नजरे नं बिघतलं नाही! मा यासारखं! पैसा
नाही हणून मी जो अनुभव घेतलाय तो य घेतलाय! पु तकातून नाही! तुला अजूनही
बाहेर या जगाची मािहती नाही. तुझं जग हणजे तुझी शाळा! ितथे तू मु य अिधकारी
आहेस! हणून तू अस या ग पा मारतेस!” आता या या आवाजात ितर कार होता.
हा मृदल
ु ाला अपमान वाटला. मनात दु:ख दाटू न आलं.
आज संजय वत:च ाइ ह करत न सगहोमकडे चालला होता. मृदल
ु ा रागाव याचं
या याही ल ात आलं होतं. पण यानं कारण िवचारलं न हतं. िवचारायला गेलं, तर
ित या उ रानं आपलाही राग वाढेल, हे याला समजत होतं. मग श दानं श द वाढायला
कतीसा उशीर लागणार? काल रा ी ितनंच मागचं सगळंं उक न काढू न ‘ते हा तु ही
ग रबांसाठी अमुक करणार होता…’ वगैरे हणायला सु वात के ली. मी रो यांम ये देव
पाहातो, हट याचाही दाखला काढला! पंधरा वषापूव एका अननुभवी त णानं हटलं
असेल काहीतरी! याची आता सा काढू न ही भांडण काढत राहाते!
अनुभव नसताना माणूस काहीही बोलत असतो! ते श द पाळलेच पािहजेत, हा
कु ठला िहचा आ ह? मनातलं प पणे बोलाय या वातावरणात मी तरी वाढलो नाही. ते
काही स यपणाचं ल णही नाही हणा! पण हे मृदल
ु ाला अिजबात समजत नाही. सगळं
काही प पणे सांगायची ितला आधीपासूनच सवय आहे. कती असं कृ तपणे वागते, ही
कतीतरी वेळा! कु णी ल ाचं िनमं ण ायला आलं क , ही ‘मला शाळा आहे’ कं वा
‘ते हा आ ही गावाला जाणार आहोत, नाही जमणार!’ असं त डावरच सांगून मोकळी
होते. याची खरं च गरज असते का? त डदेखलं ‘येतो’ हणून सांगून गेलं नाही, तर कोण
फासावर चढवणार आहे का? ब याच वेळा तेही एक प त हणून सांगायला आलेले
असतात. पण हे िहला कु ठं समजतयं हणा!
तो न सगहोमला जाऊन पोहोचला होता. ए हाना रोसमेरीनं कामाला सु वात के ली
होती. याला पाहाताच ितनं नेहमी माणं ि मतहा य करत ‘गुड मॉ नग सर!’ हटलं.
रा ी या णांचा सगळा तपशील दला. तो ऐकू न संजय आप या खोलीत िनघून गेला.
याला रोसमेरीला बिघतलं क , एक कारचं समाधानं वाटायचं. ित या कपाळावर
कधीही आठी नसते, बोल यात कधीही उमटपणा नसतो. कामा या बाबतीत ती अ यंत
द असते. ितला एखादं काम सांिगतलं क , ती संपूण जबाबदारीनं ते पार पाडते, असा
याचा अनुभव होता. ही िन मं न सग िशकू न इथे आली, ते हा ितला जीवनाचा काहीही
अनुभव न हता. ते हा आपण ितची समजूत काढू न ितला कोस पुरा करायला लावला ना!
ब तेक शंकर आ यानंतर असेल. आता ित याकडे अपार अनुभव जमा झाला आहे. आता
तीच इथली मुख नस झाली आहे.
णांचा चाट बघताना मन पु हा माग या काळात उडालं. अ पांनी सांिगतलं होतं,
रो यांम ये देव पाहा. तसा देव पाहाणा या अ पांना यां या जीवनात काहीही िमळालं
नाही. अ मा हणते तेच खरं ! ‘आपलं काम िन न
े ं करावं आिण याचा मोबदलाही
वाजवून यावा. वैयि क संबंधांचा वहाराम ये अडसर ठे वता कामा नये. तसं के लं तर

वहारही राहात नाही आिण संबंधही िबघडतात.’ हे शंकरलाही आधीच सांगून ठे वलंय.
यालाही ते पुरेपूर समजलं आहे.
हे रोगीही काही साळसूद नसतात हणा! सैल सोडलं तर आप यालाच टोपी
घालतात. न ानं ॅि टस सु के ली, ते हा कतीतरी णांनी फसवलं होतंच ना! प ास
पये फ असताना शंभरची नोट पुढे क न ‘सुटे नाहीत, आणून देतो…’ हणून िनघून
जात ते पु हा त डही दाखवत नसत. काही सांगत, ‘गे या खेपेला दलेत ना! तुम या
ल ात नसेल!’ यावर संकोचानं ग प बसावं लागे. एक घटना आजही चांगली ल ात
रािहली होती….
याचवेळी फोन वाजला. रोसमेरीनं फोन उचलला आिण हणाली, “सर, तुम या
लासमेट, वसुधा नाव सांगत आहेत. तुम याशी बोलायचंय अजटली. काय सांग?ू ”
णाधात याला ओळख पटली! तीच मा या थो ा हातामुळे मा यावर दया
दाखवणारी! ेम न हे!… यानं पटकन सांिगतलं, “ हणावं मी िबझी आहे. दुपारनंतर
फोन करायला सांग.”
णांची रांग आता सु झाली होती. याला पु हा वाटलं, काही नवं िशकायचं
असेल, तर ते के वळ सरकारी हॉि पटलम येच श य आहे! तेवढी र कही खासगी
हॉि पटलम ये घेणं श य नसतं. ितथले रोगी ितथ या डॉ टरवर पूणपणे िव ास ठे वतात.
खासगीम ये तसं नसतं. एखादा डॉ टर हणून उ म असला आिण याचं बोलणं कमी गोड
असलं, तरी इथला पेशंट िनघून जातो! िशवाय लोकांम ये या डॉ टरचं नावही खराब
करतो. एकदा कमावलेलं नाव खराब झालं, तर पु हा ते पूववत करणं महाकठीण!
यानं यांि कपणे हात धुऊन घेतले. ीरोग त
हणून याचं नाव होतं. यामुळे
माणसं वेगवेग या गावा न याला शोधत यायची. अगदी तुमकू र-कोलारकडू नही माणसं
बायकांना घेऊन यायची. यांचा या या हातगुणावर िव ास होता. याचा आप या
सजरीवर िव ास होता! पण अले स याला ‘सुपर-से समन’ हणत होता!!
पण आलद ह ळीम ये भीम णा हणायचे, “आम या मृदल
ु ाचा पायगुण फारच
चांगला आहे!” संजयची आई र माही हे मानाय या! या सग यांसमोर गवानं
हणाय या, “माझी सून हणजे सा ात महाल मी आहे! ितनं घराम ये पाऊल
ठे व यापासून घरात ल मी पाय मोडू न पडली आहे! बाहेर जायचं नावही घेत नाही!” हे
आठवून संजयला आप या अ माचा अिभमान वाटला. कु ठली सासू आप या सुनेला असं
ेय ायला तयार असते?
पाठोपाठ याला ल मीची आठवण झाली. ितला वहार चांगला समजतो. ित या
बोल यात चुकूनही कटू श दांचा पशही नसतो. ित याकडू न मृदल
ु ाला बरं च काही
िशकता ये यासारखं आहे! ती कधीही मृदल
ु ा या पायगुणाचा िवषय काढत नाही. हे
नणंदा-भावजयांचं नेहमीचंच दसतं. मृदल
ु ा आिण व सलाचं तरी कु ठं पटतं हणा! शैलजासरलाचं नातं मा अपवादा मक हणावं लागेल. ल मी मा ‘आमचा संजय फार क ाळू
आहे!’ हणते. आ य हणजे हे मृदल
ु ाही मा य करते. ती ल मी या मनात िश न ती असं
का हणते, याचा शोध यायचा कधीही य करत नाही! तशी ितला श ही नाही

आिण तशी ितची बु ीही नाही.
तेव ात एक ण आत आली. संजय आप या कामात गढू न गेला. यातून तो
मोकळा झाला ते हा दुपारचे दोन वाजले होते. घरी जाऊन मृदल
ु ाचा मलूल चेहरा
पाह यापे ा यानं ितथ याच कॅ टीनम ये जेवायचं ठरवलं. याचा अंदाज घेऊन रोसमेरीनं
या या िनवडीनुसार िबनतेला या जेवणाची व था के ली होती. काही करडे के स
वगळता या या चेह यावर अजूनही वय दसत न हतं. याचे जुने िम याला भेटले क
िवचारत, “तु या या िचरयौवनाचं रह य काय रे ?” हा यांना ितत याच िवनयपूवक
उ र ायचा, “तुमची मै ी!” पण या आहारात ते रह य दड याचं तो बोलायचा नाही.
रोसमेरीही दररोज कॅ टीनम ये जेवत असली तरी कधीही या या शेजारी जेवायला
बसायची सलगी दाखवायची नाही. अदबीनं दूर बसायची.
जेवताना याचं मन पु हा मागे धावलं. काही रोगी आप याला फसवायचे. एकदा
एका णानं सांिगतलं होतं, “तु ही पुढे हा! मी काउ टरपाशी पैसे देईन.” दुसरे दवशी
समजलं, यानं ितथंही पैसे भरले न हते. यानं सांिगतलं होतं, ‘डॉ टरांपाशी पैसे दले!’
काही जण सांगायचे, “आ ही डॉ टरांचे नातेवाईक आहोत. यांनी पैसे नको हणून
सांिगतलंय!” या नंतरच या रोसमेरीनं ती गुलाबी कू पनची आयिडया काढली. असं
सांगणा यांना ती िवचारायची, ‘तर मग गुलाबी कू पन कु ठं आहे? डॉ टरांची सही
असलेली ि लप दली नाही का तु हाला? ती घेऊन या!’ यानंतर असले फु कटे ण बंद
झाले. ितनंच गुलाबी हणजे फु कट, िहरवा हणजे िन मे पैसे यायचे, असं काही ठरवलं!
नीट िश ण िमळालं असतं, तर ही एखा ा कं पनीची डायरे टर झाली असती! आजही
ितची िसि टम सु आहे!
आज अ पा िजवंत असायला हवे होते. ते असते तर रो यांना देव मानाय या गो ी
यांनीही के या नस या. हे रोगी वाचवायला, काही वेळा पैसे िमळवायला कु ठं तरी
आॅपरे शन क न घेतात, कु ठं तरी े संग क न घेतात! आिण “तु ही जखमेत कॉटन
िवसरला होतात! माझी जखम भरली नाही. मला आता या आता प ास हजार ा,
नाहीतर मी कोटात जाईन!” अशी धमक ही देतात! आता या गमजा अिजबात चालेनाशा
झा या आहेत. येक रो याचा सगळा तपशील कॉ युटरवर घातला जातो. कोण के हा
आलं होतं, काय ीटमट दली गेली होती याचीही ितथे न द के ली जाते. आॅपरे शन या
आधी रो या या नातेवाइकांना सगळी मािहती िव तारानं दली जाते आिण यांचा यांना
िनणय यायला लावला जातो. या कामासाठी दोन-तीन नवे अिस टंटही घेतले होते. आता
काय, कॉ युटरवर काम करणारी मुलं सहज िमळतात. आता मा सगळं कसं सुरळीत
चाललंय. िबला या रकमेत वाढ झाली, तरी कु णाचीही काहीही त ार नसते. उलट याला
हाय-फाय डॉ टर हणून अिधकच मानलं जातं. यातलं काहीही मृदल
ु ाला समजत
नाही!… उलट रोसमेरी! ही अिधक दृढ आहे. ित या घरची प रि थती काय आहे, कोण
जाणे. ती मा मनातलं काहीही दाखवून देत नाही!
अशा प रि थतीत वीस ट े रो यांना का फु कट बघावं? तसं के लं तर मा याकडे पैसे
देऊन कोण कशाला येईल? सगळे फु कटच बघा हणतील! इथे येणा या रो यांम ये कोण
ीमंत आिण कोण गरीब समजत नाही. सु वातीला गरीब समजून आॅपरे शनचे दर कमी

लावले, तर चौक दार सांगायचा, ते मो ा कारमधून आले होते! आिण खरोखरच गरीब
लोकही इथे क सेशन घेऊन नंतर कज काढू न बाळाचं बारसं धुमधडा यात साजरं करत
अस याचंही याला दसत होतं. यांची सगळी ग रबी डॉ टरांची फ देतानाच दसायची
फ !
हणूनच अनुभव नसताना आपण बोलत असलेले बािलश िवचार आता आठवले तरी
याचं याला हसू यायचं. आिण ही मृदल
ु ा तेच िवचार ध न श दांत पकडत असते!
आयु यात ितनं कधीही ग रबी पािहलेली नाही, यामुळे ितला ‘काय करायचं इतके पैसे
घेऊन?’ असा
पडतो. िहनं कधीही आ थक कारणाव न अपमान सहन के लेला नाही
ना! पोट भरले यांना हे असलं वैरा य सुचतं!….
फोन वाजला. डॉ. वसुधांचा फोन! लासमेट. यानं फोन घेतला.
“डॉ टर संजय ना? नम कार! तु ही मला ओळखताय क नाही, ठाऊक नाही! भेट
होऊन पंचवीस वष होऊन गेली असतील! बंगळू र मेिडकल कॉलेजम ये आपण एका वगात
होतो….”
िहला िवसरणं कसं श य होतं? तरीही ते दाखवू न देता संजय हणाला, “कोण
वसुधा? मी एमडी करत होतो, ते हा एक वसुधा होती. एमबीबीएसम ये िशकताना ितथे
दोन वसुधा हो या. फार दवस झाले ना! नाही आठवत!”
“मी पाच वष तुम या वगात होते. ते हा तु ही माझा किझन संतोष या घरी राहात
होता. मी या या घरी अधूनमधून यायचे.”
ितथेच िहनं संतोष या समोर सांिगतलं होतं, ‘ या यािवषयी मला दया येते; ेम
नाही!’ हणून!
“ओहोहो! या वसुधा होय? कशा आहात डॉ टर?”
“छान आहे. आता तु ही तर भरपूर पॉ युलर आहात! मी सग यांना मो ा
अिभमानानं सांगत असते. तु ही माझे लासमेट हणून! तु ही माझे जवळचे िम होता
असंही सांगते!”
हं! अशी ही वसुधा! आताही फोन करायला तसंच काहीतरी कारण असलं पािहजे!
“काय हणता डॉ टर? काय काम काढलंत?” यानं पुरेशी अिल ता बाळगत
चौकशी के ली.
“काही नाही… मा या िम टरांचा वत:चा िबझनेस आहे. रोटरी लबचे ते ेिसडे ट
आहेत. यांचा एक लहानसा हे थ लब आहे. तु ही उ ाटन करावं अशी या सग यांची
इ छा आहे! काइ ड हाटड डॉ टर!”
तरीही संजयचं मन आशंकेनं भरलं होतं. पंचवीस वषानंतर आठवण झालीय हणजे
आणखी काहीतरी काम न असणार! काय असेल? डोनेशन? क ओळख वाढवायचा
य ?
यानं िवचारलं, “कधी आहे उ ाटन?”
“तु हाला कधी वेळ आहे? तुम या सोयीनं दवस ठरवू!”
“तर मग दोन मिहने थांबावं लागेल! यानंतर फोन करा.” यानं पटकन सांिगतलं.

ितलाही या या बोल याचा मिथताथ समजला. यानंही तणाव कमी हावा हणून
हटलं, “मुलं कती, डॉ टर?”
“मला? दोन मुली आहेत. एक बीई कॉ युटर साय स. आर हीत िशकतेय! दुसरी
फ ट बीकॉम करतेय. ाइ ट कॉलेजम ये!” ित या आवाजात अिभमान ओसंडत होता.
आप या मुली शार आहेत, हेही यातून ितला सांगायचं होतं, हे या या ल ात आलं.
ितनंही िवचारलं, “तु हाला?”
यानंही याच सुरात अिभमानानं सांिगतलं, “एकच मुलगा आहे. िशिशर याचं नाव.
तु ही नुकताच मेिडकलचा रझ ट पािहला असेल ना? ितथली टॉपसची िल ट बिघतली
असेल ना? यातला एस. िशिशर हा माझा मुलगा!”
ितलाही ते ठाऊक होतं. तरीही ते दाखवून न देता ती हणाली, “हो का? मी नाही
पािहलं! मा या मुली मेिडकलला नाहीत ना! वा! तु ही शार, हट यावर मग काय?
अं… तुम या िमसेस काय करतात?”
“अितशय शार आहेत या! हणूनच आमचा िशिशर एवढा शार झालाय!…”
यानं हे सगळं सांिगतलं तरी मृदल
ु ािवषयी तो काहीही बोलला नाही. लगेच “…तर मग
पु हा भेटू!…” हणत यानं फोन ठे वून दला. याला ती पणे वाटलं, ल झा यावर यांची
मृदल
ु ेशी भेट करवून देऊन यांना जळवायला हवं होतं! आताही ती दसायला देखणीच
आहे हणा! तीही डॉ टर असती, तर कती छान झालं असतं… कतीतरी
सुटले
असते. ही आज बोलतेय तसं बोलली नसती. िशिशरला सांगायला पािहजे, तूही डॉ टर
मुलीशी ल कर हणून. हणजे ती तुला नीट समजून घेऊ शके ल! अथात तो कदािचत
िवचारणारही नाही हणा! मी नाही का आप या मज नं ल के लं?
याचवेळी संजयला इमज सी कॉल आला. तो उठला.
िशिशरचा दवस रा ीनंतर उजाडायचा. तो ऐकत नसला तरी याची आई याला
‘लवकर िनजे लवकर उठे …’ चा उपदेश सांगतच राहायची. तो ऐकू न-ऐकू न एकदा यानं
आईला बजावलं, “अ मा टॉप इट! जु या काळ या या फलॉसॉफ म ये माझा अिजबात
िव ास नाही!” मृदल
ु ा या मनाला हे खोल टोचलं. ित या मते आई हाच मुलांचा पिहला
गु असतो आिण ितची िशकवण कधीच िवसरली जात नाही! पण ित याच मुला या
बाबतीत हे खोटं ठरलं होतं. िशिशर विडलांना हणायचा, “आमची अ मा हणजे
ामोफोन आहे! तेच-तेच हणत राहाते!” यावर संजयही हसायचा. वर याला ो साहन
देत हणायचा, “ हणजे बघ! इतक वष मी कसा सहन करत असेन!” या दोघां या
अस या हा य-ग पांवर ितचा चेहरा मा कोमेजून जाई. यावरही िशिशर हणायचा,
“अ मा! तू अिजबात पो ट ह नाहीस! लगेच चेहरा पाडू न बसतेस! डॅडी बघ! काहीही
बोललं तरी कसे पो ट हली घेतात!”
संजयलाही जाणवायचं, हे काही खरं नाही! आप या मुला या त डू न ही मु ाफळं
येत आहेत, हणून आपण हसत ऐकू न घेतोय! आणखी कु णी अशी सलगी दाखवावी, असं
आपण नातंच ठे वणार नाही हणा!
िशिशर आप या खोलीत आळशीपणा करत लोळत पडला होता. याला सूयाची

करणं कधीच टोचत नाहीत. या या खोलीत सगळं काही होतं. एसी होता, बावीस इं ची
टी ही होता, युिझक िसि टम, टडी टेबल होतं. खोलीलगत के वळ या यासाठी जीम
होतं. हे सगळं संजयनं मु ाम मुलासाठी के लं होतं. ही सगळी व था ितस या मज यावर
होती. िशिशर फ जेव यासाठी तेवढाच खाली उत न यायचा.
िशिशरला विडलांची आठवण होऊन अिभमान वाटला. वा! डॅडी हणजे!… कती
नाव आहे यांचं! लासम येही याचे टीचर डॅड चं कती कौतुक करत असतात! कती
कमावलंय यांनी! नाव… पैसा… अ माला येक बाबतीत फलॉसॉफ आणायची सवय
आहे! अ मासार यांना कधीच जीवनाचा आनंद घेता येणार नाही!….
रा ी या बाराचे ठोके ऐकू आले. कु ऽऽकु ऽऽ आवाजाचे ठोके . यानं ितकडं पािहलं. हे
काही फ घ ाळ न हतं या यासाठी. डॅड नी कती दुकानं फ न हे आवडीचं घ ाळ
आणून दलं होतं! होय! पिहला िवदेश- वास होता. अ मानं ए हाना ितचं नेहमीचं पुराण
सु के लं होतं, “एव ा लवकर यानं परदेशी जायची काय आव यकता आहे? अजून तो
िव ाथ आहे…” अथात डॅडी अ माचं असलं सगळं अिजबात ऐकत नाहीत हणा! यांनी
ठासून सांिगतलं, “तो अजून िव ाथ आहे, हणूनच यानं िवदेश पािहला पािहजे!…”
असं हणत यांनी आप याला बरोबर नेलं होतं. डॅड ना जगाची के वढी मािहती आहे! ते
बोलतात ते कु ठ याही पु तकात सापडणार नाही, एवढं अमु य असतं ना!
एव ात िशिशरला फोन आला – नीताचा. या या लासमेटचा. ितचे आईवडील
मृदल
ु ा या दृ ीनं अितशय पुढारलेले होते. पण डॅड या दृ ीनं ते वाभािवक होतं.
“हाय! उ ा तुझा काय ो ॅम आहे?”
“का?”
“आपण उ ा सगळे िमळू न लीला पॅलेसला डा सला जायचं?”
णभर थबकू न तो हणाला, “नाही, नको. मला उ ा दुसरं काम आहे.”
“कमॉन िशिशर! एकदाच! एकच दवस…” नीतानं आ ह के ला. “काय काम आहे?
हवं तर मी नंतर ते संपवायला मदत करे न!”
तो मु ामच हणाला, “अ माबरोबर देवळात जायचंय! येणार?” हे नीताला अश य
आहे, हे यालाही ठाऊक होतं. तो तरी अ माबरोबर कु ठं जातो हणा! ही यानं शोधलेली
एक पळवाट होती एवढंच! हां. लहानपणी तो अ माबरोबर राघव वाम या मठात
जायचा. ते हा डॅड नाही वेळ नसायचा….
जु या आठवणी येताच याला ए.सी. असूनही उकड यासारखं वाटलं आिण तो
बाथ मम ये गेला. यानं शॉवर आॅन के ला. युिझक िसि टमवर मेटॅिलक ऐकू येत होतं.
या वेळी आपणही अ मा या पदराखालचं ता हं बाळच होतो! ते हा डॅडी एक तर
हॉि पटलम ये असायचे, नाहीतर वाचत असायचे. आप याला मुिनय पां या घरी सोडू न
अ मा ित या शाळे ला जायची. आताही मुिनय पा-कांत मां या आठवणीनं याचं मन मृद ू
झालं. कती छान दवस होते ते! कांत मांचा तो उदार हात! उदार मन! डॅड ना
िवचारायला पािहजे, खरं च अशा उदार दयी माणसांचं दय इतरांपे ा मोठं असतं का?
या ख या आजी! पांढरे के स, पयाएवढं कुं कू , के सांम ये नेहमी असणारी फु लांची माळ,

हातात काचे या लाल बांग ा. लाल क िहर ा? नाही, लालच. जेवण भरवताना या
नेहमीच नजरे समोर असाय या ना! यां याकडचा सो याचा दािगना हणजे
कानात याचा एक जोड, नाकातली मुगवट िआाण ग यातलं मंगळसू एवढंच!
काळाभोर रं ग. आजही आजी जवळ घेऊन “बरा आहेस ना?” अशी चौकशी करते, ते हा
पु हा ित या कु शीत झोपावंसं वाटतं. अशी भावना आणखी कु ठं च येत नाही. कु णापाशीही
आलेली नाही. खरं च यांना भेटून कती दवस झाले. दवाळी आिण गुढीपाड ाला
जायचा आजही यानं रवाज ठे वला होता. पण या दवाळीत डॅड बरोबर संगापूरला
गे यामुळं जमलं नाही. आिण गुढीपाड ाला िम ांबरोबर कु लू-मनालीला गे यामुळे
जमलं न हतं.
याला ती पणे वाटलं, अ माला सांगून आजीला एक चांगली साडी ायला पािहजे!
मागे एकदा यानं डॅड ना हटलं होतं, “आजीला एक सो या या बांग ांचा जोड ायला
पािहजे!”
यावर डॅडी हणाले, “बेटा! तुझी भावना मला समजते! पण एक वहाराची गो
ल ात ठे व! तू कमती भेटव तू दलीस क , यांची अपे ा वाढते. यांनी त यावर भरपर
म कलय. तला चाग या कार साभाळलय, हहा खर. पण माला पैशानं मोजू नये.
यांची अपे ा वाढली क , पुढे िनराशा असते! यातून एवढे चांगले संबंध िबघडू नयेत!
हणून सांगतोय. एके काळी मीही तु यासारखा होतो. तरीही तुला वाटलं तर सांग….”
खरं आहे! डॅडी हणतात ते खोटं नाही. आताही आजीला साडी ायची असेल, तर
अ माला सांगायला पािहजे. डॅड ना समजतंय ते अ माला नाही समजत! काही करायचं
असेल तर काहीही िवचार न करता क न मोकळी होते!
अंघोळ उरकू न नाइट स
े घालून तो बाहेर आला ते हा युिझक िसि टमवर यानीचा
िपयानो सु झाला होता. काय ेट आ ट ट आहे हा! दो ही हातांनी िपयानो वाजवतो!
टाइिल ट के स सोडलेत! या यासारखं फे मस हायला पािहजे! याच िवचारानं यानं
िप झा कॉनरचा फोन नंबर फरवला. अ मा रोज तोच तो वयंपाक करायला लावते!
कं टाळा येतो तेच-तेच खाऊन! नाही खा लं तर राग येतो ितला! पण डॅड नी सांगून
ठे वलंय, अ मापुढे जेव याचं शा उकरायचं आिण नंतर हवं ते करायचं! वाढ दवसाचं
ेझे ट हणून डॅड नी े िडट काड द यापासून तर फारच छान झालंय! आज िप झाचा
मूड आलाय. यानं आॅडर दली.
िशिशर िवचार करत होता. आपण अ मा या पदराखालून बाहेर के हा पडलो?
ब तेक आठवी-नववी या वष असणार. तेरावं-चौदावं वष असेल. ते हा कषाने
वाटायला लागलं, पुरे हे घर ातलं जीवन! पंख पस न मोक या हवेत उडायची इ छा
होती. एकटं राहायची इ छा हायची. वरचे वर या या त डात, ‘ली ह मी अलोन!’ हे
वा य यायचं! काय घाबरली होती, ते हा अ मा! पिह यांदा तर ती रडायलाच लागली.
काय वाटलं ते हा? आधी कसंतरी वाटलं. पण नंतर वाटलं, आय डो ट के अर! आयु यभर
मी काय िह या पदराला ध नच फरायचं काय? मला माझं हणून काही जीवन आहे क
नाही?….
अ माबरोबरचा वाद काही नवा नाही हणा! पण डॅडी मा तसे नाहीत! यांना

माझं मन समजतं! यांना आज या मुलांचं मन समजतं. तसे ते माझे दो त आहेत. अ माला
तरी काय हणायचं? ती धारवाड या आलद ह ळीसार या खे ात वाढलीय. ितची
शाळा आिण ितची पु तकं सोडली, तर ितला आणखी कशातही रस नाही. परवा ित या
पसमधून शंभर पये यायला गेलो होतो, ितनंच सांिगतलं हणून. मी शंभर पयेच
घेतले, आणखी नोटा अस या तरी! कतीतरी िम अशा संगी जा तीचे पैसे न िवचारता
उचलतात! मी नाही असलं घाणेरडं काम करत! लहानपणापासून अ मानं िशकवले या
काही ध ांपैक हा एक!….
…अ मा या ॉवरम ये जुने फोटो आहेत. मीही तो जुना अ बम अनेकदा पािहला
आहे. कती सुंदर दसायची ते हा ती! उं चीत गेली; नाही तर सहज िमस इं िडया झाली
असती! जर मी आईसारखा आिण मुलगी असतो, तर काही वष तरी न मॉडे लंग के लं
असतं! ितची मा सिल ट पिह यांदा बिघत यावर तर फारच आ य वाटलं होतं! अ मा
एसएसएलसीला आठवी आली होती! पण एवढी शार असून आयु यात ितनं काहीच
साधलं नाही. ितलाही डॅड माणे होता आलं असतं! लेडी डॉ टर हट यावर काय ॅि टस
चालली असती! असलीच आणखी दोन-तीन न सगहो स उभारली असती! ितची किझन
सरला आंटीला पािहलं, तर कती म त वाटतं!
ितचं नाव आठवताच याला वेगळीच एक आठवण आली. या दवशी पबम ये नीता
आिण नरे नबरोबर जायचा संग आला होता. यां याबरोबर बा टग सटरला गेलो ते हा
काय पािहलं… तर… हणजे भीती नाही वाटली, आ य मा वाटलं… हीच सरला
आंटी, ितची मुलगी डॉली आिण स अंकल होते. ितघंही बीअर घेत होते. एकाएक
गे या वष ची आठवण झाली. हीच सरला आंटी राघव मठात कनकािभषेक करायला
सांिगतला होता हणून आली होती. यां या ल ाचा बावीस कं वा तेिवसावा वाढ दवस
होता हणून! काय ते हाचा ितचा अवतार. ितची ती भारी रे शमी साडी, के सांत भरपूर
फु लं. गाल हळदीनं माखलेले. बिघतलं तर वाटावं, आ ा आलद ह ळी न आलेत!
मला पा न सरला आंटीचा चेहरा कं िचत उतरला काय? पण पटकन वत:ला
साव न ती हणाली, “हाय, माय बॉय! कम अ◌ॅ ड जॉइन अस!” मी सांिगतलं, “नको
आंटी. मी कधीच बीअर यायलो नाही. मी चहा-कॉफ ही पीत नाही!”
स अंकल यावर हणाले, “ हणजे तू एकदम ि ह क िपणार वाटतं!”
यावर मी ग प बसणार क काय! हटलं, “ते हा तु हाला बोलावीन कं पनी ायला!”
घरी आ यावर हे सांिगतलं ते हा डॅडी हणाले, “छान झालं! चांगलं सांिगतलंस तू!”
अ मा मा हणाली, “काय हे सरलाचं वागणं! के वढं कमठ घराणं यांचं! मामीला
समजलं तर छाती फु टेल ितची!”
मला अ माचं बोलणं अिजबात आवडलं नाही. मी हटलं, “का? काय झालं यात?
बायकांनी बीअर यायची नाही?”
ते हा डॅड नीही माझीच बाजू घेत हटलं, “सरलानंही िहमतीनं पैसा कमावला आहे.
ितला कसा वाटेल तसा, यापासून आनंद यायचा अिधकार आहे!”
अ मा गंभीर होऊन हणाली, “तसं न हे! मीही नाही का पैसा िमळवला?….”

आता िवषय वाढत जाऊन याचं पयावसान अ मा या रड यात होणार हे ल ात
येऊन िशिशर ितथून बाहेर िनघाला. अ मा आिण डॅड चे वभाव एकमेकांपासून बरे च
वेगळे आहेत. आप याला कशाचा लाभ आहे, याचा वीकार करायचा हे याला फार
लवकर समजलं होतं.
आप या मागे अनेक मुली अस याचं िशिशरला समजत होतं. यामागचं कारणही
याला समजत होतं. िशिशरनं आरशासमोर उभं रा न आपलं ित बंब याहाळलं.
अिभमानानं या या चेह यावर ि मत उमटलं. यातलीच एक नीता. तशी ती सग याच
मुलांशी ेह बाळगून आहे हणा! तरीही ती फोन क न छळत असते!
काही वेळा अ माही काळजी करते. ती समजावत असते, “बाळ, एकाच मुलीशी फार
सलगी दाखवू नकोस! लोक काहीही िन कष काढू न काहीही बोलायला लागतात. तू पु ष
आहेस! मुल ना याचा ास होतो!”
हा िहचा भोळे पणा! कु ठ याही मुलीचं नाव िबघडत नाही! हे ह ली अगदी
सगळीकडे घडतंय. मुल ना भय नाही, मुल या आयांना भय नाही आिण इकडे आम या
मातो ी घाबरतात! सगळे शहाणे असतात! स अंकलच कतीतरी वेळा डॉलीला मु ाम
मा यापाशी बराच वेळ सोडू न जातात! मला समजत नाही का हे!
एव ात िप झा आ याचा आवाज आला. िशिशर िजना उत न खाली गेला. संजय
िप याचे पैसे देत होता. मृदल
ु ा मा चेहरा पाडू न बसली होती.
मृदल
ु ा या किलगनं – अंबुजानं, आप या भावा या मुला या ल ाची पि का देत
आ हाचं िनमं ण दलं होतं. ती पि का देऊन पलीकडे वळताच दुसरी किलग, लीला
हणाली, “पािहलीत ना अंबुजाची चलाखी?”
काहीही न समजून मृदल
ु ानं िवचारलं, “कसली चलाखी? मला नाही समजलं!”
“बघा ना! भावा या मुली या ल ाला नाही बोलावलं ितनं! आता मुला या ल ा या
रसे शनला बोलावते आहे! आता पर पर पा यां या खचात जेवण होतंय ना!”
तसंही असेल हणा! पण आप याला कसे अशा कारे िवचार सुचत नाही? असं का
होत असावं? ितनं िवचारलं, “मग लीला? तु ही जाताय ना?”
“जावं तर लागेलच ना! गेलं नाही तर उगाच नावं ठे वतील, बोलावलं तरी आली
नाही, हणून! तु ही येणार ना?”
“माझी यां या भावा या मुलाशी ओळख आहे. जाईन मी!” मृदल
ु ा हणाली. तरी
ितला वाटलं, यायची इ छा नसतानाही का जात असतील या?
ल ाचा थाट फारच मोठा होता. राजाजी नगरमध या ‘राजे री क याण मंडपा’त
माणसांची एकच गद उसळली होती. रिववार होता. आजकाल रिववारच सग यात
मोठा मु त ना! इतर कु ठला वार असेल, तर माणसंही लांबून यायचा िवचार करतात.
गद चंड होती. मुळात दो ही घरचे नातेवाईक होते. िशवाय नातेवाइकां या
ओळखी या माणसांनाही बोलावलेलं दसत होतं. काही नाही हटलं तरी दीड हजार ते

दोन हजार माणसं या ल ासाठी जमली होती. नवरा मुलगा महेशची बहीण आिण
िशिशरचा लासमेट होता. यामुळे महेश यां या घरीही अधूनमधून यायचा. नवरी
मुलगी – िग रजा, िहचे वडील बँकेत आॅ फसर होते. यामुळे सगळीकडचे लोक जमले
होते.
रसे शन या वेळी वधूवरांना आशीवाद ायला रांगच लागली होती. ती गद
ओसर यावर आपण जायचं, असा िवचार क न मृदल
ु ा माग या बाजू या एका खुच वर
बसून होती. रांगेत कु णीतरी उभं होतं. ब याच ओळखीचं असावंसं वाटलं. कोण असावं?
चेहरा थोडा बाजूला होताच मृदल
ु ाला ओळख पटली.
ती ल मी होती. नखिशखांत सो यानं मढलेली ल मी! िशवाय कानात या मोठा या
कु ा आिण ग यातला नेकलेस िह यांचा असावा, असं दसत होतं. हातात सो या या
बारा बांग ा हो या. अंगावरची रे शमी साडीही बरीच कमती दसत होती. ित यासोबत
शंकरही होता. या दोघांनीही ित याकडे पािहलं न हतं. पण मृदल
ु ा मा थ होऊन
पाहत रािहली.
ल मी या अंगावर या दािग यांची कं मत लाखांम ये होईल, अशी होती! हीच
ल मी आप या घरी येताना कशी लंकेची पावती होऊन येत असे! हे कसं श य आहे?
ल मीला दािग यांची आवड आहे, हे तर अगदी खरं . पण एवढं सोनं? एवढे िह यांचे
दािगने?….
ित या शेजारी बसले या एका त णीचं ित याकडे ल गेलं. िहची आ था बघून ती
हणाली, “ कती छान दसत आहेत ना, या गुलाबी कांजीवरममध या बाई!”
अनोळखी त णीचं ते बोलणं ऐकू न मृदल
ु ाही ‘हं!’ हणाली. पण ितनं ित याशी
असलेलं नातं सांिगतलं नाही. तीच त णी पुढे हणाली, “काय दािगने आहेत ना! परवाच
कृ णा चे या दुकानात बिघतलं मी यांना दािग यांची खरे दी करताना!”
अरे ा! ती त णी तर ल मीपे ाही जा त सो यानं मढली होती! तीच पुढे हणाली,
“आ ही सग या दर मिह याला िभशी भरतो ना! या पैशांतून सोनं िवकत घेतो. पण
ल मी या बरोबरीचं कु णीही नाही आहे! या कतीतरी िभशीम ये भाग घेत असतात!”
“कसं काय?”
“अहो, यांचा भाऊ हणजे डॉ टर संजय! फार मोठं न सगहोम आहे बघा यांचं!
नाव ठाऊक असेल तु हाला! यांची ही थोरली बहीण! पैसा भरपूर आहे! दर मिह याला
भरपूर सोनं घेतात!”
एव ात कु णीतरी येऊन या बाईला बोलावून घेऊन गेलं. मृदल
ु ा मा िवचारात
पडली होती. आता शंकरला कती पगार िमळत असेल? फार-फार तर दहा-पंधरा हजार.
कधीतरी संजयनंच सांिगतलं होतं हे. िशवाय ते म ले रममध या एका भा ा या घरात
राहात होते. एव ा कशा िभ या भरत असेल ती? हे िभशीचं सन यां या घरातून
कधीच जाणार नाही क काय कोण जाणे! यां या आईही या वयातही अजून पैशा या
उ ोगात असतात! संसाराची कसली जबाबदारी नाही. आता तरी यांना वैरा य का नाही
येत? एवढं जीवन पा न झा यावर तरी जीवन हणजे काय हे समजू नये का? मला तर या

वयातच जड रे शमी सा ा आिण सो याचे दािगने नकोसे वाटत आहेत! गावाकडे अ पा
तर कशातही ल घालत नाहीत. ते हणतात, “आम या काळी जेवढं श य होतं तेवढं
आ ही के लंय. विडला जत संप ी तर आ ही राखली आहे. नवीन करायला जमलेलं नाही.
हातून होईल तेवढी इतरांना मदत के ली आहे, असं वाटतं! आता पुरे झाला हा संसार!
आता देवानं बोलावून घेतलं तर बरं !”
उलट र मा! यांना आपण हजारो वष जगणार आहे, असंच वाटतंय क काय कोण
जाणे! परवा सांगत हो या, “आमचे सुब या शेट वारले िबचारे ! वय झालं होतं!” कती
हणून िवचारलं तर हणा या, “ शी!’ आपलीही पंचाह री आली, याचं यांना भानच
नसतं!”
महाभारतात या य
ामधला एक
आहे, ‘जगातलं सग यात मोठं आ य
कोणतं?’ यावर युिधि र उ र देतो, ‘इतरांचं मरण बघूनही आप याला कधीच मृ यू
येणार नाही, असं मानणं!’ र मांकडे बघून मृदल
ु ाला हे पटत होतं.
आता ल मीही प ाशी या पुढचीच असेल ना? ता य मागे पडू न हातारपणात
पाऊल ठे वायचं वय हे! या वयातही का िहला एवढं नटायला लागतं? एकदा हे ितनं
संजयपाशी बोलून दाखवलं ते हा तो हणाला, “हे येका या दृि कोनावर अवलंबून
असतं! तुला वेग या बाबतीत रस असेल, तर ितला याबाबतीत रस आहे.”
ितला ती पणे जाणवलं, आजवर कधीही संजयनं आपली आई, आपली बहीण,
आपला मे हणा यां यािवषयी िनगे ट ह उ ार काढलेले नाहीत. िनदान आप यासमोर
तरी! आपण कसे आप या माणसांिवषयी मनात आलेलं सगळं बोलून दाखवतो. हा
नेहमीच माझं बोलणं शांतपणे ऐकू न घेतो, पण आप या मनातलं काहीही
करत
नाही!
ती उठाय या वेळी ितथली गद कमी होऊन डाय नंग हॉलमधली गद वाढली होती.
मृदल
ु ानं हातातली भेटव तू नव यामुला या हातात दली, शुभे छा द या आिण खाली
उतरली. या वेळी ल मी सामोरी आली. मृदल
ु ाला बघताच बसलेला ध ा न दाखवून देता
ती पुढे होत हणाली, “अरे ा! तु हाला पािहलंच नाही मी! तु ही मुलाकडू न क
मुलीकडू न?”
“मुलाकडू न.”
“मुलीचे वडील आिण हे एकाच बँकेत होते ना! फारच आ हाचं िनमं ण होतं!….”
“हो का?….”
ल मी आपण होऊन सांगू लागली, “पाहा ना, असले नकली दािगने माकटम ये
अलीकडे आलेत. हे खरे आहेत क नकली, हे अिजबात समजत नाही क नाही? मला तर
खरे यायला परवडत नाही! हणून हे घालते आहे. तेवढीच हौस भागवायची!”
हे खरं असेल? कोण जाणे! काय खरं आिण काय खोटं! मृदल
ु ेला ग धळ यासारखं
झालं.

ती घरी येऊन पोहोचली ते हा र मांचं प आलं होतं. प मुलगा आिण सुनेला
उ ेशून होतं.
“इथं मिहला को-आॅपरे ट ह बँक सु करायचा िवचार आहे. एमएलए
आ दके शव यांचा फार आ ह चालला आहे. सरकार मदत करणार आहे. गावात मीच
सग यात अनुभवी आहे ना, हणून मलाच चेअरमन हायचा आ ह करत आहेत. मी
नाही हटलं तरी ऐकायला तयार नाहीत. पण यासाठी कमान दहा लाख पये ठे वावे
लागतील. तरी तु ही डीडी पाठवून ावा….”
हेही र मांचं वैिश . या कधीही फोन कराय या नाहीत. प च िलहाय या.
मृदल
ु ाला ते प वाचून आ य वाटलं. या वयात चेअरमन होऊन काय करणार
आहेत? िन या गोव या मसणात गे या तरी काय ही आशा!
प वाचून नेहमी माणे संजय ग प बसला. ितनं िवचारलं, “मग? काय करायचं?”
याची आई आहे. तो काय करायचं ते करे ल, असं समजून ग प बसणं ित या वभावात
न हतं.
संजय हणाला, “अ माला या वयात कशाला ही जबाबदारी हवी आहे? बँकेचे
वहार हणजे काही साधी गो नाही! मी सांगेन अ माला नको हणून!”
मृदल
ु ालाही बरं वाटलं, आपला नवरा आप यासारखाच िवचार करतोय!
सरला या घरी स यनारायणाची पूजा होती. ितथून पूजेनंतर ित पतीसाठी एक
ल झरी बस ठरव यात आली होती. आलद ह ळीतून कृ णा आिण व सला आले होते.
भीम णांनी नकार कळवला होता. रकु माबाई असेपयत नेहमी काशी-रामे रचा िवषय
िनघायचा. पण तसा योग आला न हता. आता भीम णा गाव या हनुमंता या देवळालाच
काशी-रामे र मानून राहात होते.
कृ णा-व सला सरला या घरीच उतरले होते. मृदल
ु ा यां या या कृ तीनं दुखावली
होती. पण हे कु णापुढे बोलून दाखवणार? न राहावून ितनं हे संजयपुढे बोलून दाखवलं.
“काही हणा! कृ णा-व सलानं आप या घरी उतरायला हवं होतं. आपण जवळचे आहोत
क नाही?”
पेपरातलं डोकं वर न काढता तो हणाला, “जवळचे क दूरचे, ते समजणा यावर
आहे!”
“असं कसं हणता? मी याची बहीण आहे ना!’
“ल मी माझीही बहीणच आहे. पण आ ही तरी कु ठं एवढे जवळ यासारखे वागतो?
ती कधी आप या घरी चार दवसांसाठी राहायला येते?”
मृदल
ु ाला समजेना, हे तो मु ाम आप याला दुखाव यासाठी तर बोलत नाही ना?
ह ली तोही आप या बोल यावर मृदल
ु ा दुखावते आहे क काय, याची फक र करायचा
नाही. मृदल
ु ा आप या आदशावर िचकटू न राहाताना कु ठं माझा िवचार करते? मग मी का
ितचा िवचार क ; अशी काहीशी याची भावना असायची.

मृदल
ु ाला वाटलं, मी कु ठं या या आई-बिहणीला यायला नको हणतेय? “ या दोघ चं
जगच वेगळं आहे. यां याशी बोलायला काहीही कॉमन नाही. यां याशी माझा इत या
वषात ेहही होऊ शकलेला नाही आिण आमचं भांडणही नाही. मी काय क ?”
“तुझा सरलाशी तर ज म यापासून ेह होता ना? ती का आप या घरी येत नाही?”
“सरला सतत िबझी असते ना! सारखी टू रवर असते. घरातच कमी वेळा असते ती.
यातून ती इथे कशी येईल?”
“कारण ितला तु यासारखे नको ते आदश नको असतात! आिण कामं असतात
ितला!”
“मी नाही काम करत? काय बोलता हे? मीही तुम या बिहणी माणे, नव या माणे
भरपूर खच क न दवाळं काढलं असतं, हणजे समजलं असतं!” मृदल
ु ा भडकलीच.
हणजे संजय या मते सरला आिण ल मी मा यापे ा े !
यावर संजय काहीच बोलला नाही. जखम िजथं हायला हवी होती, ितथे झाली
होती. यामुळं पुढचं सगळं बोलणं फ मृदल
ु ाचंच!
“तुमची बहीण ल मी अजूनही िभशी लावते. यातून िमळणा या पैशांतून सो या या
दािग यांत मढलेली होती या दवशी! मला बिघत यावर सांगते, नकली आहेत हणून! या
वयात कु णी खोटे दािगने घालतं का? मा यापुढे खोटं नाटक करते ती!”
“तुला कु णी सांिगतलं, ित या िभशीचं?”
“ित याच मैि णीनं सांिगतलंय.”
“मृदल
ु ा, तू डॉ टर राम यांची अपॉइ टमट घे बघू!” संजय शांतपणे हणाला.
िवषय बदललेला बघून ितनं िवचारलं, “का?” कारण हे डॉ टर या दोघां याही
ओळखीचे होते. कान-नाक-घसा पेशािल ट. “ यांना भेट यासारखं मला काहीही झालेलं
नाही!”
“नाही कसं? तु या कानांम ये काहीतरी िडफे ट दसतोय. मी मा या बिहणीला
इतक वष ओळखतोय. ितला पैशांची एवढी आशाच नाही आहे! उलट इतरांसाठी करताकरता ितचा पैसा जातो आहे. ती तु यापुढे खोटं कशाला सांगेल? ितनं आणखी काही
सांिगतलं असेल; तुला काहीतरी दुसरं च ऐकू आलं असेल! तीही तु यासारखी बचतीचं
मह व जाणत असती, तर चांगलं होतं!”
“मी बचत करते हणजे काय वाईट करते? मीही ख चक असते, तर तु हाला समजलं
असतं!” मृदल
ु ा या डो यांतून पाणी वा लागलं. आता संजय ितथून िनघून गेला. कती
िव ास हा बिहणीवर! मला बिहरी ठरवायला िनघालाय, हा यासाठी! पण कदािचत
बहीण काही चुक ची वागत असेल, असा संशयही यायला हा तयार नाही! मा या बचत
कर या या वृ ीचा फायदा याला हवा, पण याची टंगल करायलाही हा तयार! आिण
ल मी? ती तर फ
वत:साठीच जे करायचं ते करते! वाथ !
ितला अगदी एकाक वाटू लागलं. सगळं असलं तरी आप याला कु णीही नाही अशी
ितची भावना झाली. याच संजयनं सांिगतलं होतं, मी संप ी देऊ शकणार नाही, पण
शांत, िनवांत जीवन देईन! हेच का ते? इथे तर मुलालाही मा या मनासारखं मी वाढवू

शकलेली नाही. नवरा मला समजून घेऊन शकलेला नाही. ते हा मीच संजयला सांिगतलं
होतं, ‘तु ही यायानं, सरळ मागानं, नैितके तेनं पैसा िमळवला, तर मी तुम या पाठीशी
राहीन! पैसा िमळवायचे नैितक माग असतात तसे अनैितक मागही असतात. मी मा
नैितक मागानं पैसा िमळवायला तु हाला पा ठं बा देईन. यासाठी हवे तेवढे क ही घेईन.’
यशा या िशखरावर चढ यावर या िशडीनं वर चढलो, ती िशडी ढकलून देणं यो य
आहे का?
रा ीचं जेवण झा यावर संजयला झोप येईना. अलीकडे ही येक बाबतीत भांडण
काढू न रडायला लागते. एके काळी उ साहाची कारं जी असणारी मृदल
ु ा आता अशांतीचं
प झाली आहे. काय कमी आहे ितला? एवढा उ म बंगला, कार, नोकरी, वयंपाक , हवा
तेवढा पैसा, कु ठलंही सन नसलेला नवरा, अितशय शार मुलगा! कु णालाही हेवा
वाटावा असा संसार! पण िहला तर कशातही समाधान मानता येत नाही! काहीतरी
कारण काढू न झुरत राहाणं, हा िहचा वभावच बनत चाललाय! उलट ल मी! सग याचा
आनंद यायचा ितचा वभाव आहे. ित या आयु यात तसं बघायला गेलं, तर आहे तरी
काय? ितचा नवरा आम या इथं काम करतो. मुलगा ह या-ह यानं बीकॉम झालाय. याला
िसगारे ट ओढताना मी वत: पािहलं आहे. याला संपूणपणे शंकरचाच आदश आहे! तरीही
ल मी नेहमी आनंदात असते. एखादा दािगना कं वा एखादी चांगली साडी िमळाली, तर
ितला िजतका आनंद होतो, या या दहा ा भागाइतकाही आनंद मृदल
ु ा या चेह यावर
दसत नाही.
याला मागे घडलेली एक घटना आठवली. तो एका संमेलनासाठी म ासला गेला
होता. ितथून येताना यानं दोन उ म रे शमी सा ा आण या हो या. यातली एक
आनंदानं मृदल
ु ाला दली ते हा ती हणाली, “एवढी भारी साडी मा यासाठी कशाला
आणली? ढगानं आहेत मा याकडे! यात उगाच आणखी एकाची भर! याच पैशांत
एखा ा गरीब मुलीचं ल झालं असतं!…” ितचा तो कं टाळवाणा उपदेश ऐकत
असतानाच ठरवलं ना, ल मीसाठी आणलेली साडी िहला दाखवायची नाही हणून! उलट
तीच साडी ल मीला दली ते हा कती आनंदानं खुलली ती! साडीचा रं ग, पोत,
िडझाइनचं कती कौतुक के लं होतं ितनं! लगोलग लाउज िशवून याची घडीही मोडू न
दाखवली होती.
फोन या आवाजानं तो भानावर आला. यानं घाईनं फोन घेतला. या या
अपे े माणे तो हॉि पटलमधला कॉल न हता. तो ‘एबीसी फामसी कं पनी’ या काश
कामतचा होता.
काश कामत काही अनोळखी न हता. संजय सरकारी हॉि पटलम ये असताना तो
मेिडकल र ेझटे ट ह होता. आता तो कं पनीत ब याच वर या
ावर होता. संजय
ले चरर असताना तो याला एकही नवं सॅ पल ायचा नाही! उलट िवभाग मुख डॉ.
सरोजाला ायचा. या या हातात फ िलटरे चर तेवढं यायचं. आताही संजयचा काश
कामतशी के वळ वहारापुरता संबंध होता. या या औषधाची आपण िशफारस के ली, तर
याचा फायदा आहे; आपलाही फायदा आहे! संजयही मानत होता, कु ठ याही वहारात
‘िवन-िवन िस युएशन’ पािहजे. तरच याला ‘ वहार’ हणता येईल. यातलं कु णीतरी

हरणार असेल, तर याला ‘शोषण’ हणावं लागेल.
आता काश कामत एकदा भेट यासाठी वेळ मागत होता. हॉि पटलचा वहार
घरापयत आणायला संजय नेहमीच नाराज होता. पण काश कामतला दुसरे दवशी गावी
जायची घाई होती. यामुळे यानं घरी फोन के ला होता.
“डॉ टर, आज शेवटचा दवस आहे. तु ही अजून िनणय घेतलेला नाही आहे.”
“माझा िवचार चालू आहे.”
“ यात िवचार कर यासारखं काय आहे? ज तर उ म आहेत! याचा काहीही
साइड-इफे स नाहीत, असं िस झालंय.”
“असं तु ही सांगताय! येक लॅबवालेही सांगतात. तुमचं ऐकू न आ ही ती ज
पेशंटला देऊन काही भलतंच झालं, तर क युमर अ◌ॅ ट माझी गचांडी धरे ल.”
“तसं नाही डॉ टर! आ ही सग या कारे परी ा घेतली आहे! फ ड ायलचे
रझ स दाखवू शकतो. उ ा तुम या आॅ फसला पाठवून देईन. आता आपण बाक गो ी
तर बोलून घेऊ.”
आता तो ख या वहारावर आला होता. संजयही याच पातळीवर येऊन बोलू
लागला.
“आ ही ही औषधं वापरायची हटलं, तर वषाकाठी ब याच माणात यांचा खप
होईल. यात मला काय िमळे ल?”
“डायरे ट िड काउ ट ायला मला श य नाही. पण तुम या चार परदेश वासाची
व था मी क शके न.”
“ यात तुमचं काय िवशेष? तेवढं तर कु णीही करतं! तु हाला िड काउ ट कती असतं
ते मलाही ठाऊक आहे िम टर! तु ही नीट आकडा सांिगतलात, तर मी िवचार करे न!’
एवढं सांगून संजयनं फोन ठे वला.
याला आठवलं, एके काळी थायल डसार या छो ा देशाला जा यासाठी आपण
कती तडफडलो होतो! ते हा तो िवधानसौधची पायरी चढला होता आिण िचकनंज पांनी
ितकड या गो ी कशा हालतात ते सांिगतलं होतं. या वेळी ते हाचे आरो य मं ी
नाग नंगेगौडांचा मुलगा सुरेश जाऊन आला होता. तो सगळा संग आिण ते हाची आपली
दीनवाणी अव था आठवताच आताही याला वत:चा राग आला. काय झालं होतं ते हा
मला? याचवेळी यां या त डावर राजीनामा फे कू न का वत:ची ॅि टस सु के ली नाही?
आप या साम याची जाणीव नस यामुळे कती के िवलवाणं जीवन जगत होतो, मी ते हा!
याला वत:चाच ितर कार वाटला.
माणसा या मनात धैय िनमाण करणारा तोच असतो आिण याचा पाय खेचणारा
श ूही तोच असतो! कधी आप याला आप या साम याची जाणीव झाली? अमुक अशा
दवशी ती झाली असं नाही सांगता येणार. पण यशाची एके क पायरी चढत असताना
आ मिव ासही ट या-ट याने वाढत गेला. अले सनं सु वातीला मदत के ली, हे खरं
असलं तरी माझी धमक ही माझीच ना! ही अ ल सु वातीपासून असती, तर कती छान
झालं असतं! या मृदल
ु ेलाही ना आप या साम याची जाणीव, ना नव या या कतृ वाची

फक र! तीही डॉ टर असती तर ितला याची जाणीव झाली असती क काय कोण जाणे!
एक मा खरं , एके काळी जे त ड वगाडू न थ ा करायचे, ते सगळे आता त ड िमटू न ग प
बसले आहेत!
याला सकाळची घटना आठवली. तो दाढी करत असताना कामा या बाईनं एक
िच ी आणून दली. “कु णीतरी डॉ टर सरोजा हणून आ या आहेत. मागे तुम या बॉस
हो या हणून सांगत आहेत. तु हाला भेटायचंय हणे!”
णभरात याला ओळख पटली. यानं सांिगतलं, “बरं . यांना बाहेर या हरां ात
बसायला सांग. मी अंघोळ क न येतो हणावं!” यानं सावकाश दाढी के ली. ितत याच
िनवांतपणे अंघोळ के ली. कपडे बदलून ना ा करत असताना मृदल
ु ा ितस यांदा हाक मारत
हणाली, “ कती उशीर करता आहात? वयानं मो ा आहेत या! कती वेळ वाट
बघायला लावताय यांना?”
यानं काहीही उ र दलं नाही आिण वेगही वाढवला नाही. िहला यातलं काहीही
समजत नाही. याच सरोजानं मला मम ये बोलावून िवनाकारण झापलं होतं. आपण
ोफे सर अस या या गुम त ितनं खोलीत एकच खुच ठे वली होती आिण बाक यांना उभं
क न ठे वायची ती! यात मा यावर तर के वढा राग दाखवायची! यात कपुनंज मा या
के सम ये तर ती मी न के ले या चुक चं खापर मा या नावावर फोडू पाहत होती. एक ना
दोन! एखादा कमकु वत मनाचा माणूस असता, तर िह या वाग यापायी जीवच दला
असता! आता कु ठ या त डानं ही भेटायला आलीय? मृदल
ु ाला शाळे त िशकवायची सवय
होऊन बसलीय ना! ितला या गो ी सांगूनही पटत नाहीत. शाळे त ितलाही असे अनुभव
आले असतील हणा! पण िहची नजरच ते बघायचं नाकारत असेल, तर काय करायचं?
“बघू दे वाट! काहीतरी काम असेल हणून आ या असतील! काही िबघडत नाही!”
आप या खोलीत ना ा मागवून खा यावर तो िजना उत न खाली आला. सरोजा
मॅडम हॉलम ये बसून ना ा करत हो या. यांना बघताच या उठू न उ या रािह या.
मृदल
ु ानं हसत हटलं, “तुम या मॅडम संकोचानं हरां ात बस या हो या. मी यांना आत
बोलावलं. ना ाही नको हणत हो या. मीच आ हानं खायला लावलं.”
संजयला हे आवडलं नसलं, तरी या या चेह यावर ावसाियक हसू पसरलं.
िह याऐवजी डॉ टर कमला आ या अस या तर आपलं वागणं िनि त असं नसतं! तो
हणाला, “फार चांगलं के लंस तू! मॅडम, तु ही अिजबात संकोच क नका हं! एके काळी
मी तुम या युिनटम ये काम के लंय!….”
डॉ टर सरोजाही हणा या, “संजय, वुई आर ाउड आॅफ यू! तु ही मा या
युिनटम ये होता, याचा आ हाला अिभमान आहे!”
“आज इत या वषानी माझी आठवण का झाली, डॉ टर?”
“काही नाही. मा या भावा या मुलीचं बाळं तपण तुम या हॉि पटलम ये झालंय.
तु हाला भेटून ध यवाद सांगावेत हणून आले होते!….”
“हो का? काय नाव यांचं?”
“कमला ी.”

“बरं . बघतो मी. तुम यापैक हट यावर ल
ायलाच पािहजे ना!… बघा ना!
कती िविच आहे! सरकारी नोकरी सोडली, तरी मला कपुनंज मा के स काही डो यातून
जात नाही!”
“होय? कोण कपुनंज मा?” या खरोखरच िवसर या हो या क तसं यांनी नाटक
के लं, संजयला समजलं नाही.
यानंही आठवण क न दली, “तेच! बाळाची अदलाबदल झाली होती ना? ती
के स!”
“हो ना! सरकारी हॉि पटलम ये घडतात अस या गो ी!”
“ या करणामुळे मी मा चांगलाच धडा िशकलोय बघा! बाळं तपणा या आधी
ुटी डॉ टर या नावाची न द झालीच पािहजे, असा माझा दंडक असतो!”
“ओ यस! दॅ स अ गुड ॅि टस!”
अशा लोकांबरोबर काय बोलायचं? तो उठत हणाला, “ठीक आहे डॉ टर! पु हा भेटू
या…” आिण आप या मसडीज कारमधून िनघून गेला. मृदल
ु ानं आणून दलेली र ा
घेऊन सरोजाही िनघून गे या.
संजय राउं ड घेत असताना याला दसलं, रोसमेरीचा कु णाशी तरी वादिववाद
चालला होता. यानं ितला आप या खोलीत बोलावून काय चाललंय याची चौकशी के ली.
ितनं सांिगतलं, “काही नाही. कमला ी नावाचा पेशंट आहे. िबल कमी करा हणत आहेत.
यां यापैक कु णीतरी तु हाला भेटलंय आिण तु ही कबूल के लंय, हणत हो या! मी तशी
िच ी मािगतली, तर ती दाखवायला तयार नाहीत! तु ही ल घालायची गरज नाही आहे
सर. मी हॅ डल करे न.”
“ओ! िस टर, िबलं थोडं वाढवूनच लावा. के स फारच कॉि लके टेड होती हणावं.
दोन डॉ टरांची नावं लावा!” हणत संजय पुढ या राउं डला िनघाला. मनात आलं,
मनािव
सरोजला दले या ना ाचा खच वसूल झाला!!
तो घरी आला ते हा मृदल
ु ानं िवचारलं, “ काश कामतचा तीन-चार वेळा फोन येऊन
गेला आहे. यानं सांिगतलंय, लगेच फोन करायला!”
संजय काही बोलला नाही.
“का हो? तु ही बोलत का नाही? काय झालंय तु हाला?”
“मला काहीही झालेलं नाही. तुलाच झालं असेल!” संजय रागानं हणाला.
या या रागाचं कारण न समजून मृदल
ु ानं िवचारलं, “मला काय झालंय? काय के लंय
मी असं?” ती दुखावली होती.
“ वहार समजून घे आधी तू! सरोजा असो कं वा कामत; ही माणसं काही
मा यािवषयी ेम वाटतं हणून भेटायला येत नाहीत कं वा फोनचा खचही करत नाहीत!
यांचा फायदा असेल, ते हाच संपक साधणारी माणसं आहेत ही! कामत या लाखो
पयां या फाय ाचा
आहे, हणून फोन करतो आहे!”
“ते मा याही ल ात आलं आहे! काल रा ीचं तुमचं बोलणं मा याही कानावर आलं

आहे. तु ही काहीही हणा; पण मला तुमचं वागणं अिजबात पटलेलं नाही! औषधं चांगली
असतील, तर यासाठी पैसे मागणं हणजे अ याय नाही का?”
कॉफ चा घोट सावकाश घेत संजय हणाला, “काय याय आिण काय अ याय!
वासरासाठी असलेलं दूध आपण वापरतो. यात नाही का अ याय? झाडांम ये जीव
असतो; तरीही ती तोडू न यां यापासून के लेलं सामान आपण वापरतो! तो नाही का
अ याय? डास कं वा ढेकणांम येही जीव असतो; पण ते आप याला चावतात, ास देतात
हणून आपण यांना मारतो. तो अ याय नाही? मोठा मासा लहान माशांना खातो, तोही
अ यायच का?”
“मला नाही तुम याशी वाद घालता येत! पैसे घेऊन औषध िल न देणं, यो य न हे
असं वाटतं, हणून हटलं मी!”
“तोही काही मला धमाथ हणून औषधं देत नाही! यात याचाही फायदा आहे!
तीनच काय, तीस वेळा फोन करे ल तो! एकदा वहार ठरला क , वषभर हा कामत कं वा
याची माणसं मला त डही दाखवणार नाहीत! के वळ भावने या भरात जगता येत नसतं!
माणसाला काही संगी कठोर हावंच लागतं….”
याचवेळी िशिशर िजना उत न खाली आला.
“डॅड! आ ही सगळे िम िमळू न कोडाईकॅ नॉलला जायचं ठरवतो आहोत, जाऊ?”
“जा ना! पण कसे जाणार?”
“आप या गाडीनं!”
“नको बेटा! नको!”
मृदल
ु ाही हणाली, “होय. वत:ची कार – ाय हंग नको!”
“तसं न हे बेटा! मी काही पैशांसाठी कं वा ाय हंगसाठी नको हटलेलं नाही! तुझे
िम सतत तु या पोिझशनचा फायदा यायला बघणार! यां या मनात, आपण
िशिशरकडू न काहीही िमळवू शकतो, अशी भावना दृढ होता कामा नये. िम ांम ये
सहभागीपणाची भावना असणं आव यक आहे. तु ही सगळे रे वेने जा. कोडाईकॅ नॉल
रोडपाशी टॅ सी करा. होईल तो खच सगळे वाटू न या! हा वहार आहे, बेटा!”
हे िशिशरलाही पटलं.
पुढे संजय हणाला, “बेटा, तुला एक अनुभवाची गो सांगतो. यू शूड बी संपल बट
नॉट शूड बी संपलटन! साधेपणा हा अिजबात स गुण नाही! एके काळी य ात बळी
कु णाला ायचे? मढ या-बक यांना! वाघाचा नाही कु णी बळी ायचे! आलं क नाही
ल ात? या जगात सग या गो ी जमा-खचावर चालतात! हे तुला समजून यायला हवं!
आयु यात फ अ यास क न पिहला नंबर िमळवणं हणजे सगळं न हे! या याबरोबर
वहार ान नसेल, तर ानाचा काहीही उपयोग होत नाही! मा या अनुभवाचं मी
सांगतोय. तू तु या मनाचा कौल असेल, तसा वाग!”
हे सगळं ऐकू न मृदल
ु ाला राग आला. या कोव या वया या मुलाला क णा, शांती,
ेम या भावनांिवषयी सांगायला पािहजे. संसार चालवायला चाणा पणापे ा मेला
जा त मह व दलं पािहजे. नवरा-बायको असोत वा आई-मुलं; एकमेकांपासून कती

फायदा होतो आहे, याचा िवचार कर यापे ा कोण कु णा या अंत:करणाला पश क
शकतं, हे अिधक मह वाचं नाही का? के वळ वहारचातुया या बळावर कु णी जीवनात
सुखी होऊ शके ल काय?
न राहावून ती म येच हणाली, “बाळा! हे असं नाही आहे! तु या अ पांनी सांिगतलं
ते वहारा या बाबतीत खरं ही असेल! पण घर-संसारात तू माझं ऐक! जग जंकले या
अले झांडर या समाधीवर एक िच आहे. या या एका हातात तलवार आहे आिण दुसरा
हात रकामा आहे. तो काय सांगतोय ठाऊक आहे? या तलवारी या साहा यानं मी जग
जंकलंय, पण या जगातून जाताना मी रका या हातीच जात आहे!….”
“मला नाही समजत तुझं, अ मा! रा ी तुझा इितहासाचा धडा ऐके न मी! डॅड, मला
शशी या घरी सोडाल? तो मला नंतर आणून सोडणार आहे!…” हणत िशिशर
विडलांबरोबर नाचत-नाचत िनघून गेला.
मृदल
ु ा एकटीच घरात बसून रािहली.
कु ठ याशा एका आंतररा ीय संमेलना या िनिम ानं चार दवसांसाठी संजय
मलेिशयाला गेला होता.
अलीकडे अिनताचं यां या घरी येणं-जाणं कमी झालं होतं. यात गेले सहा मिहने तर
ती फारच मूडी झाली होती. मृदल
ु ानंही ितला या मूडमधून बाहेर काढायचा य क न
पािहला होता. पण अिनताचं बोलणंच कमी झालं होतं. ती आपला सगळा वेळ बायबल
वाच यात आिण चचला जा यात घालवत होती. एव ात ती दोनदा वेलांगणी चच आिण
गो ा या सट झेिवयर चचला जाऊन आली होती. मुंबई या सट मेरी आिण मािहम या
ह जन मेरीलाही जाऊन ती येशूची सेवा क न आली होती. अलीकडे ितने मांसाहारही
सोडू न दला होता. एकं दरीत ती वैरा यपूण जीवन जगत होती, हट यास वावगं ठ नये.
ितचं घरात कु ठ याही गो ीकडे ल रािहलं न हतं.
युलीही पीयुसीचं दुसरं वष संपवून द ली या एलएसआर कॉलेज या हॉ टेलम ये
राहात होती. घरात या ित या खोलीचं अिनतानं आप या ाथने या खोलीत पांतर
क न यातच ती रा ीही झोपत होती. मु य हणजे यावर अले सही काही न बोलता
शांत होता. पण हे सगळं समज यापासून ‘पुढे काय?’ या िवचारानं मृदल
ु ाचा जीव मा
कळवळत होता.
अलीकडे अिनताचा आिण अले सचा संवाद रािहला न हता. आता ितचा रागही
रािहला न हता. तो घरी आलाच तर मॅगी याला वयंपाक क न वाढायची. यामुळे
ितला कसलाच ास न हता. याचबरोबर ित या जीवनातला उ हासही संप यासारखा
झाला होता.
अले स आिण संजय या औषध-कं पनीनं आता छान बाळसं धरलं होतं. ते दोघंही
आपाप या े ात गढू न गेले होते. अले स कं पनी बघायचा आिण संजय न गसगहोम.
यामुळे यांची पर परांशी भेट होणंही कमी झालं होतं. भेट झा यावरही के वळ
वहाराची बोलणी होत. आणखी काहीही नाही.

अलीकडे ल मीची आिण ितची िचत भेट हायची. जे हा ती भेटायची ते हाही
लंके या पावती या अवतारातच! यामुळे मृदल
ु ा संजयला सांगायची, “अहो, तुम या
बिहणीला वत:चं घर बांधायला मदत करा ना! पण सगळी मदत क नका! यांना बचत
करायची अिजबात सवय नाही! थोडं कज काढायला लावलंत, तर ते फे डायचंय हणून
तरी थोडे पैसे बाजूला काढू न ठे वतील! आता या दोघांचंही वय हायला लागलंय. अजून
भा ा याच घरात राहात आहेत! यां या हातारपणाची काही व था नको का?
कतीही पैसा असला, तरी तो खच क न गावोगाव फरतात. परवा ित या अंगावर
दािगने पािहले. यातले खरे कती आिण खोटे कती, देव जाणे! यासाठीही हवे तर पैसे
ा! िबचारी! भारी हौस आहे हो ितला!”
यावर आजपयत तरी संजय फ हो-हो हणत होता. य ात यानं फारसं मनावर
घेतलेलं दसत न हतं! उलट हणायचा, “आता अिनलही नोकरीला लागलाय ना! आज ना
उ ा घेतील ते!” शेवटी मृदल
ु ानं सांगणं बंद के लं होतं.
एकदा तरीही मृदल
ु ानं हटलं, “तुमचं घराकडे आिण तुम या बिहणी या संसाराकडे
अिजबात ल नाहीय. आता शंकरचंही वय झालंय. अजून कती दवस तो कू टरव न
आॅ फसला येणार? याला एखादी कार तर घेऊन ा ना!”
यावर मा तो हणाला होता, “बरं . तूच याला दोन लाखाचा चेक दे. मी सांगेन
याला कार िवकत यायला!” मृदल
ु ानं तसा ल मी या हाती चेक दला. ल मी या वेळी
त डभर हणाली, “ कती काळजी करतेस गं, मा या संसाराची! एवढी काळजी, तर कधी
मा या अ मानंही के ली नाही!” एव ानंच मृदल
ु ाचं समाधान झालं. नवी कार आली. ती
दाखवायला ल मी घरीही येऊन गेली. जाता- जाता हणाली, “आता जुनी कू टर
अिनलला!”
एकदा शाळे पाशी मृदल
ु ा ाय हरची वाट बघत उभी होती. तेव ात एका कारमधून
जाणारा अिनल ितला दसला. ितला आ य वाटलं. या याकडे कार आहे? घरी येताच
ितनं संजय या कानावर ही बातमी सांगताच तो हणाला, “ याला बरं च फरावं लागतं
ना! हणून याला आॅ फसकडू न कार दली आहे. तो अले सचा िवचार होता. माझा
या याशी काहीही संबंध नाही.”
मृदल
ु ा ग प बसली. ितला एकटं वाटलं. हे ल मी कं वा शंकरनं आप याला
कळवायला काहीही हरकत न हती ना!
औषधा या कं पनीला कु ठलासा एक मह वाचा कागद हवा होता. यासाठी तो
शेवटचा दवस होता. शंकर, ल मी आिण अिनलही सु ीवर होते. फोन आला ते हा
मृदल
ु ाला आ य वाटलं.
“मॅडम, डॉ टरांची एक फाइल हवी होती. ती अिनल कं वा शंकर या दोघांपैक
कु णाकडे तरी असते. आता ते कु णीही गावात नाहीत. हे फार अजट आहे. तु ही
हॉि पटलम ये जाऊन ती फाइल पाठवायची व था कराल का लीज? आज शेवटचा
दवस आहे.” फोनवरचा माणूस अिजजीनं सांगत होता.
“पण मला हॉि पटलचा वहार ठाऊक नसतो. मी यात कधीच ल घालत नाही.”

“पण मॅडम, आता तुम यािशवाय आणखी कु णालाही ती फाइल आ हाला देणं श य
नाही! तु ही िस टर रोसमेरीना िवचारा. या सांगतील फाइ स कु ठं असतात ते!”
“तु हीच िस टरना िवचारा ना!”
“मॅडम, यांना चावी कु ठं आहे, हे ठाऊक असतं. पण फाइल उचलून ायचा अिधकार
यांना नसतो.”
मृदल
ु ाचा नाइलाज झाला. ती न सगहोमला जायला िनघाली.
ितला ितथे जाऊन कतीतरी दवस झाले होते. वषातून एकदा खंडन
े वमी या दवशी
तेवढं जायची ितची प त होती. यानंतर एकदा कांत मांची सून अनुराधा बाळं त झाली
असताना ती आली होती. अनुराधाचं अगदी साधं नैस गक बाळं तपण झालं होतं. वत:
संजयनं मो ा काळजीपूवक ते बाळं तपण के लं होतं. ल ानंतर ब याच वषानी झालेला
मुलगा! यामुळे सगळे च आनंदात होते. संजय िबल बनवत असताना मृदल
ु ा याला
हणाली होती, “यां याकडू न िबल घेऊ नका! आप या िशिशरला यांनीच मो ा लाडानं
ठे वून घेऊन सांभाळलंय! यांचं आप यावर फार मोठं ऋण आहे.”
संजयही लगेच हणाला होता, “बरं . तू हणतेस तर तसंच होईल! तु या श दांपे ा
हे पंचवीस हजार काही मह वाचे नाहीत.”
मृदल
ु ाही आपला नवरा आप या श दाला कती मह व देतोय, हे बघून फु लून आली
होती. बाळा या बार याला जाताना ितनं एक छोटीशी अंगठी घेतली. नाहीतरी िबल
घेतलेलंच नाही, या िवचारात ती होती. कांत मांनी नेहमी माणे आदरानं वागत के लं. ती
िनघाली ते हा यांनी िशिशरसाठी आवजून के लेली नाचणीची उकड आिण याचं आवडतं
सार या यासाठी हणून बांधून दलं. नंतर मुिनय पा हणाले, “तु या यजमानांना
आम याकडू न िवशेष ध यवाद सांगायला हवेत! रा ी िह या पोटात दुखायला लागलं
ते हा दोन वाजता ते वत: आले! एवढे मोठे डॉ टर! पण सा या िडिल हरीसाठी वत:
आले! एवढी आम या कु टुंबीयांिवषयी आ था! िशवाय इतरांना पंचवीस हजार चाज के ला
जातो, ितथे यांनी आम याकडू न फ वीस हजारच घेतले! पाच हजार सोडले!”
हे ऐक यावर मृदल
ु ाला काय हणावं तेच सुचेना! तरीही खा ी क न घे यासाठी
ितनं िवचारलं, “पैसे कु णी भरले?”
“अनुराधानं मा याकडे देऊन ठे वले होते. मीच दले.”
घरी परतत असताना ित या मनात संजयिवषयी ितर कार िनमाण झाला होता.
जे हा बेबी िस टंगसाठी पैसे ायलाही कठीण होतं, ते हा या जोड यानं िशिशरला
सांभाळलं होतं. अनेकदा आप या घरातलं अ जेवू घालून सांभाळलं. अगदी आप या
नातवाला सांभाळावं तसं. यांनी याला सांभाळलं हणून मी नोकरी क शकले. माझी
नोकरी होती हणून संजय वत:चं न सगहोम सु करायची र क घेऊ शकला!
मा याकडू न कबूल क नही यानं यां याकडू न पैसे घेतले? या पैशांची आप याला गरज
होती का?
ती घरी आली ते हा संजय फोनवर बोलत होता. पलीकडे याचा उजवा हात
बनलेली रोसमेरी होती. या दवशी ा सपोट से े टरी या मुलीला िड चाज िमळणार

होता. याचं िबल कर यावर बोलणं चाललं होतं. संजय सांगत होता, “िस टर, अिजबात
िबल क नका. न सगहोम आिण न ा फॅ टरीला यांची गरज पडेल! कॉि लमट हणून
िलहा आिण एक बुके देऊन िनरोप ा!”
हे मृदल
ु ाला अस झालं. फायदा असेल, ितथे हे काहीही करायला तयार असतात!
मृदल
ु ानं याच रागात िवचारलं, “तु ही अनुराधाचं िबल का घेतलंत?”
“ यांनी या हटलं हणून!” तो शांतपणे उ रला.
“ यांनी या हटलं हणून तु ही का घेतलं?”
“का नाही यायचं? अनुराधा सॉ टवेअर कं पनीत मॅनेजर आहे! दर मिह याला ती
लाखभर िमळवते. ित या नव यालाही तेवढाच पगार आहे! िशवाय हा सगळा खच तर
यांची कं पनी देत असते. आिण तरीही मी पाच हजार कमी के लेत!”
“मा यापुढे तर तु ही काहीही घेणार नाही, असं कबूल के लं होतं!”
“हो! नाहीतर तुला ास झाला असता ना!”
“आता नाही मला ास झाला?”
“ याला मी काय करणार?…” शांतपणे तो हणाला आिण पु हा पुढचे फोन क
लागला.
या घटनेनंतर मृदल
ु ाचं न सगहोमवरचं मन पूणपणे िवर झालं होतं. या घटनेनंतर
ती आजच ितथे चालली होती.
िस टर रोसमेरीचं ितथलं थान हणजे संजयपे ा एक पायरी खालचं होतं इतकं च!
संजय नसताना तर ती सग याच बाबतीतले िनणय घेऊ शकत होती. पण तरीही
संजय या काही खासगी बाबतीत ितला काहीही अिधकार न हते. कारण संजय कु णालाही
एका मयादेपे ा जवळ येऊ देत न हता.
मृदल
ु ानं ितला ह ककत सांिगतली आिण ती फाइल कु ठं आहे, याची चौकशी के ली.
ितनं सांिगतलं, “डॉ टरांची सगळी खासगी कागदप ं यां या खोलीत या
गोदरे ज या कपाटात असतात. याची ही चावी. या न जा तीचं मला ठाऊक नाही.”
एवढं सांगून ती िनघून गेली. संजय नस यामुळे ित याकडे बरीच जबाबदारीची कामं
होती. मृदल
ु ानंही खोलीत जाऊन चावीनं गोदरे जचं कपाट उघडलं. हवी असलेली फाइल
शोधताना ितला एक पासबुक दसलं. सगळी पासबुकं घरात असताना हे कु ठलं? ितला
कु तूहल वाटलं. ितनं ते उघडू न पािहलं. ते शामराव िव ल बँकेचं पासबुक होतं.
म ले रमध या शाखेतलं बँक अकाउ ट होतं. संजय आिण ल मी या नावावर ते खातं
होतं!
मृदल
ु ा आ यानं पा लागली.
या खा यावर सुमारे प ास लाख बॅल स होता. हे कु ठले पैसे? आिण संजयनं मला न
सांगता इथे का ठे वले असतील? तेही ल मी या बरोबरीनं? हा ित या दृ ीनं मोठाच
आघात होता. हा फ मो ा रकमेचा
न हता. आपण घराची मालक ण आहोत,
सगळे आ थक वहार आप या मािहतीनं होतात, या ित या िव ासाला तडा गेला
होता! सुमारे पाच वषापूव हे खातं काढलं होतं! हणजे संजय गेली पाच वष आप याला

फसवत होता! अले सनं अिनताची एका मागानं फसवणूक के ली होती, आिण संजयही
अशा कारे फसवत रािहला होता.
णभर ितला गरगर यासारखं झालं. मागे हाच संजय हणाला होता, एकाच
चेकबुकनं वहार के ले क वि थत िहशेब राहातो. मग मा या नकळत एवढा मोठा
वहार चाललाय! आणखी काय-काय मा या नकळत चाललंय कोण जाणे!
शेवटी बीजाचा गुण रोप ालाही येणारच ना! एवढं वय झालं तरी र मांना
पैशांचा मोह सुटलेला नाही! मग यां या या दो ही मुलांचा कु ठू न सुटणार? पैशां या
बाबतीत लपवेपणा हाही आईचाच गुण! तो मुलात आ यािशवाय कसा राहील?
आता मृदल
ु ा आणखी काय िमळतंय याचा शोध घेऊ लागली. ितथे र मांचं संजयनं
ठे वलेले पैसे पोहोच याचं प होतं. याही बाबतीत मा यापुढे खोटं बोलून यानं पैसे
पाठवले होते. याचबरोबर अिनताला कार घेऊन द या या खचाचा तपशीलही न दवला
होता. यािशवाय दहा-एक लाखांची इं दरा िवकासप होती. यातही मह वाचं हणजे
म ले रममध या घराचं खरे दीप ही होतं! तेही सुमारे चार वषापूव चं! घर ल मी या
नावावर होतं. या संदभात दोघांपैक कु णीही ितला काहीही सांिगतलं न हतं.
का? खरं तर ितनंच ‘ल मीसाठी घर घेऊन ा,’ हणून सांिगतलं होतं. मग का हा
अिव ास? यािशवाय िचकपेठेत या ितभा वेलसकडेही दर ावणात एक लाख
पयांचा चेक गे याचीही न द दसत होती. दर नागपंचमीला घरची लेक हणून दलेली
दहा-दहा हजारची रे शमी साडी घेतानाही कधी ल मी हे बोलली नाही! याला काय
हणायचं? आपला अितमूखपणा क या दोघांचा अितचाणा पणा? दोघांनीही ठरवून
आपली फसवणूक के ली, एवढं मा खरं !
ितला ल मीचा संताप आला. ितला याचा जाब िवचारलाच पािहजे! पण िवचा न
काय उपयोग? आपलाच दाम खोटा असताना ितला बोल लाव यात काय अथ आहे? ितनं
गे या काही वषात घरी येणं का कमी के लं असावं, याचाही ितला बोध झाला. िशवाय
येताना ही लंकेची पावती होऊन का येत,े हेही समजलं. आपण आप या मूखपणानं ल मी
आिण शंकर या थ ेचा िवषय झा याचं जाणवून ितला वत:चाच राग आला. पाठोपाठ
रडू फु टलं.
आवेग ओसरताच ितनं रडू आवरलं. कपाट बंद के लं आिण खोलीचा दरवाजा बंद
क न चावी देऊन ती ितथून बाहेर पडली. आयु यात थमच ितचा आ मिव ास ढळला
होता.
संजय परतला; तरी िशिशर अजूनही कोडाईकॅ नॉल न परतला न हता. आ यापासून
एक गो या या ल ात आली. मृदल
ु ा या याशी अवा रही बोलली न हती. ाय हरनं
याला आधीच सांिगतलं होतं, ती शाळे लाही गेली न हती. बोलणं बंद करणं, हे मृदल
ु ा या
वभावात अिजबात बस यासारखं न हतं. कधी रागावून बोलणं बंद के लं, तरी तासाभरात
वत: या नकळत ती बोलायला लागते, असा याचा आजवरचा अनुभव होता. तसं काही
बोलणं सोड यासारखं घड याचंही याला तरी आठवत न हतं. कतीही मन ताप झाला

तरी आप या कत ात कु चराई करणं, ित या वभावातच न हतं. घरात नोकरमाणसं
असली तरी याला जेवायला वाढणं, या या बुटांना पॉिलश क न ठे वणं, यासारखी कामं
ती कधीही टाळत न हती. रा ी पेपर तपासाय या कामामुळे झोपायला कतीही उिशरा
झाला, तरी सकाळी लवकर उठू न याला कॉफ क न ायचं काम ती कधीच इतरांवर
सोपवत न हती. यालाही आता ितची सग याच बाबतीत सवय झाली होती.
काल मा संजय गावा न आला, तरी ती उठू न आली न हती. नंतरही बाहेर येऊन
ितनं याची िवचारपूस के ली न हती. या या ालाही ितनं काही उ र दलं न हतं.
वाढलंही नाही. यानंच टेबलावरचं अ वाढू न घेऊन जेवण के लं. याला िविच वाटलं.
यानं जवळ जाऊन पािहलं, ितचे गाल अ ूंनी ओले झाले होते. नेहमी नजरे त दसणारा
आ मिव ास नाहीसा झाला होता. याला काहीच कळलं नाही. यानं ितला हाक मारली,
“मृदल
ु !”
काहीही न बोलता ती ित या खोलीत िनघून गेली.
दुसरे दवशी तो उठला ते हा टेबलावर कॉफ न हती. यानं वयंपाकघरात जाऊन
पािहलं. याला कॉफ कशी करायची, ते समजलं नाही. वयंपाका या साक मा
नेहमी माणे सात वाजता आ यावर याला कॉफ िमळाली. यांनी िवचारलं, “खाणं काय
करायचं?”
“बा ना िवचारा!”
“गेले चार दवस या काहीही सांगत नाहीत. जेवत नाहीत, खात नाहीत.
खोलीबाहेरच येत नाहीत. पानावर बसून दोन घास जेव या तरी खूप झालं! आता तु ही
आलात ना! माझीही जबाबदारी संप यासारखं वाटतंय मला!”
हे सगळं च संजयला िविच वाटलं. ल ाला पंचवीस वष झाली, यात एकदाही असं
घडलं न हतं. यानं मनाशी ठरवलं, घाई करता कामा नये. यानं ित या खोलीचा दरवाजा
वाजवला. ितनं दार उघडलं नाही. साक मा या पु ात कशाला ग धळ, असा िवचार
क न तो ग प रािहला. मुका ानं तो हॉि पटलला िनघून गेला.
रोसमेरी समोरच भेटली. ितनं िवचारलं, “काय सर? मॅडम गावात नाहीत का?
आ ही कतीतरी वेळा फोन के ले, तरी यांनी उचलले नाहीत. आ स रं ग मिशनच उ र
देतंय. तुम या न ा कं पनीमधून कु ठ याशा फाइ ससाठी फोन कर-क न ते लोक जीव
काढत आहेत! तुम या खासगी कागदप ांपैक कु ठलीशी फाइल हवी आहे यांना!
आ हाला ठाऊक नाही ना! चार दवसांपूव मॅडम आ या हो या याचसाठी. मीच यांना
तुम या खोलीची चावी दली होती. पण यांना फाइल िमळाली क नाही, ते ठाऊक नाही.
आता कु ठं संजयला मृदल
ु ा या वाग याचा सगळा उलगडा झाला. तो काहीही न
बोलता आप या खोलीत गेला. कपाटाची चावी काढू न पाहाताच सगळे कागद जागचे
हाललेले दसले. मृदल
ु ाला ल मी या घराची सगळी बातमी समजलीय! हणून हा शोक!
पण मी के लंय यात काय चुकलंय? या बिहणी या घरी दोन वष रा न िश ण
घेतलं, ितला के ली थोडी मदत तर काय िबघडलं? मा यासाठी ती कती काय करायची!
तसं वागूनच यांचं दवाळं वाजलंय ना! एवढं करणा या बिहणीसाठी बंगळू रम ये एक

िनवारा क न दला यात काय चुकलं माझं? अथात हे सगळं आप याला का नाही
सांिगतलं, हणून मृदल
ु ाला राग आला असेल! पण सगळं सग यांपुढे कशाला सांगायचं?
वहार करता-करता अनुभवाला आलेला हा एक धडा आहे! सगळी मदत कर यापे ा
ित यावर थोडं कज ठे वावं, असं मृदल
ु ाचं हणणं. आपण एवढं कमवत असताना काय गरज
आहे याची? पण मृदल
ु ा कधीच असा िवचार करत नाही! ल मीची गाठ शंकरसार याशी
आहे! यात मुलगा अिनल बापासारखा आहे! यां या नकळत बिहणीसाठी एक घर आिण
काही पैसा ठे वलाय ित या भिव यकाळासाठी! शंकरला आिण मृदल
ु ेला हे सांगायचं नाही,
हे तर आधीच ठरलं होतं. यात मृदल
ु ाचं हणणं, ल मीनंही काम करावं आिण पैसे
साठवावेत! पण जगात सगळे कसे सारखे असतील?
याहीपे ा मह वाचं हणजे ल मीला दलं होतं, ते सगळं का या पैशातून! येणारा
काळा पैसा अनेकदा सांभाळणंही कठीणच असतं हणा! तो सांभाळायला ल मी या या
घराचा उपयोग होतो, हे मृदल
ु ाला कु ठं ठाऊक आहे? एवढा पैसा ल मी सांभाळत
असताना ितला याची कं मत हणून वषाकाठी लाख पये दले तर िहला का राग यावा?
वहारात काळा पैसा तर पदोपदी लागतो! पण हे सगळं मृदल
ु ाला कसं ठाऊक असणार
हणा! आिण सांगणार तरी कसं? उलट ल मीला कती आनंद होतो, तो चेक घेताना!
अ मालाही हे सगळं ठाऊक आहे!
या कारणासाठी जर ितला राग आला असेल, तर माझा नाइलाज आहे. आज या
काळात जर ही अशीच हळवी राहाणार असेल, तर िहला पदोपदी हाच अनुभव येईल.
मुलांपुढे आदशाची िशकवण देता-देता िहला बाहेर या जगाचं भानच आलेलं नाही!
आिण िहला कोण पैसा वाप नको हणतंय! पण िहला आहे काटकसरीची सवय!
याला मी काय करणार? ती आप या शाळे त या वाणी नावा या मुली या िश णाचा
सगळा खच करते आहे. याला मी कु ठं नको हणतो आहे? ती आता एमबीबीएस झालीय
ना!
काही का असेना. मी एवढं कमावतोय. मा या मनासारखं खच करायला मला
अिधकार नाही का?….
संजय घरी आला. िवषय समज यामुळे आता तो मृदल
ु ानं काहीही िवचारलं तरी
उ र ाय या तयारीत होता.
पण ितनं काहीही िवचारलं नाही. ती आप या खोलीबाहेर येऊन जेवण क न बसली
होती. संजयला ितचा राग आला. बोलणं सोड यासारखं मी काय वाईट वागलोय?
यानंही ित याशी बोलायचा य के ला नाही.
या दवशी मृदल
ु ा घरी कशी येऊन पोहोचली कोण जाणे! दुसरे दवशी ाय हर
कार उभी क न पुढ या ुटीसाठी वाट बघत उभाच होता. कु ठ याही प रि थतीत मन
डळमळीत होऊ न देणं, हे मृदल
ु ाचं वैिश
होतं. याला ितनं ‘काम असेल तर बोलावून
घेत,े ’ असं सांगून माघारी पाठवून दलं. खोलीत वत:ला बंद क न ितनं दार लावून
घेतलं. ितचा अजूनही िव ास बसत न हता. आप याला कळू न देता संजयनं काय-काय

के लंय हे!
संजयशी काही बोलून खुलासा क न यावा, असंही ितला वाटेना. आप या मनातली
तळमळ कु णापुढे बोलून दाखवावी, हेही ितला कळे नासं झालं होतं.
आई नाही, विडलांना ितचा ही कळणार नाही! व सलाशी तर ितचा साधारण
ेहही न हता. ितला कसं दय उघडं क न सांगणार? सासूबाई? यांचं जगच वेगळं . ती
कधी यां या जगात डोकावली न हती. याचा काही उपयोगही न हता.
आपलं दु:ख नेमके पणानं समजून घेऊ शकणारी एकच
होती; ती हणजे
अिनता. पण आता ितचा मागच वेगळा झाला आहे! ितनं वत:ला देवाला सम पत के लं
आहे! ितला काही सांगायला गेलो तर ती हणते, ‘ येकाचं ा न असतं. यात जे
िलिहलं असेल तसंच होत असतं! आपण उगाच दु:ख करत राहातो. तूही देवाला शरण जा!
देवच तुझं र ण करे ल!’
पण मृदल
ु ाला मा जीवनातलं चैत यच िनघून गे यासारखं झालं होतं! काहीही
करायचा ितचा उ साहच वठू न गेला होता. मनात पराकोटीची िनराशा भ न गेली होती.
काय चाललंय हे आपलं? पाळी जायचे दवस जवळ आ यामुळे हाम सम ये असंतुलन
झा यामुळे हा ास होत असेल काय? क हा आणखी काही रोग असेल? काही वेळा ितला
भीतीही वाटायची. काही वेळा अकारण रडू उसळू न यायचं. जीवनाचा कं टाळा
आ यासारखं वाटायचं. काही वेळा ही िनराशा इत या टोकाला जायची क , जीव ायची
इ छा बळ हायची.
ितला वाटायचं, आप याला एखा ा डॉ टरला दाखवलं पािहजे. पण घरात नवरा
एवढा मोठा डॉ टर असताना दुस या डॉ टरकडे कसं जायचं? गेलं तर लोक काय
हणतील? इत या दवसांत संजयनं ‘तुला काय झालंय?’ हणून िवचारलेलं नाही.
या या दनचयत काहीही बदल झालेला नाही. साक मा वयंपाक कराय या, िच
कपडे धुऊन इ ी क न ठे वायची. शंकर पैशांचा िहशेब बघायचा. बायकोला काय होतंय,
ितची मानिसक अव था काय आहे, यािवषयी याला कसलीही फक र न हती. ित या
मनाची िख ता आिण िनराशा याकडे तो अिजबात ल देत न हता.
हा के वळ पैशांचा
आहे, असं ितला वाटत न हतं. आपण या घरची मालक ण
आहोत आिण संजय आप या नकळत काहीही करणार नाही, यावर ितचा जो अपार
िव ास होता, यामुळे याला तडा गेला होता. ितनं कधीही न सगहोम या वहारात
ल घातलं न हतं. पण घर तर ितचं होतं ना! वसायात काही बदल करायचे असतील
कं वा वसाय वाढवायचा असेल, तर संजय ितला िवचारायचा नाही. सु वातीला
िवचारलं तर तीच हणायची, “मला काय समजतंय यातलं?” पण घरातला सगळा
वहार ित याच हातात असायचा. हणजे, तशी ितची समजूत होती.
सु वातीला दोघांचंही एकच अकाउ ट होतं आिण यात दोघांचेही पगार भरले
जायचे. यातूनच सगळे खच के ले जायचे. बचती या बाबतीत ितनं सासूबा चा आदश
ठे वला होता. हॉि पटल सु झालं, ते हा सु वातीला तीच सगळा िहशेब ठे वायची.
रोसमेरी आ यानंतर घराचे आिण हॉि पटलचे असे दोन िहशेब सु झाले. अलीकडे

यातला काही भाग शंकर बघू लागला. ते हा मृदल
ु ानं िवचारलं नाही, तरी संजय
थूलमानानं सगळा िहशेब ितला सांगायचा. तपिशलांत ितलाही रस न हता आिण तोही
सांगत बसायचा नाही. पसारा वाढत चालला, तसं तर ते श यही न हतं हणा! तरीही
िवजयनगरचं घर िवकू न जे.पी. नगरला घर करायचा िनणय ितचाच होता. ितनंच
आ हानं हॉि पटल या बाजूला असले या बँके या शाखेत संजयचं आणखी एक खातं
काढायला लावलं होतं. या खा याचं े िडट काड काढायचा िवचारही ितचाच होता. या
खा या या तपिशलातही ती फारशी िशरायची नाही. अलीकडे तर संजयनं एक चाटड
अकाउ टंट नेमला होता आिण ितचा ितकड या वहाराशी अगदीच संबंध तुट यासारखा
झाला होता. ितला यािवषयी काहीही वाटायचं नाही. ते सांगतील ितथे सही क न देण,ं
एवढंच ितचं या संदभातलं काम रािहलं होतं.
िशिशर मोठा झा यावर याला पॉके टमनी ाय या ती कतीही िवरोधात असली,
तरी संजयनं ते ऐकलं न हतं. आता तर याला े िडट काडही दलं होतं. िशिशरलाही इतर
काही वाईट सवयी न ह या हणा! कपडे आिण खा यावरच याचा खच हायचा. पण हे
सगळं ही ित या मािहतीत घडलं होतं. पण ल मी या संदभात जे काही घडलं होतं, ते मा
ित या नकळत घडलं होतं. आप या आ थक रा यात अशी काही उलाढाल चालली असेल,
याची ितला अिजबात क पना न हती.
संजय असा का वागला? काय असेल या या मनात?
ल मी आप यावर मनापासून ेम करत नाही, नाटक करते, हे ितला ठाऊक होतं.
तरीही ती कडवट बोलत नाही, नणंद हणून या घरावर आपलं अिधरा य चालवत नाही,
याचीही ितला क पना होती. उगाच वरचेवर माहेरी येत नाही. असं असलं तरी के वळ
भौितक ग पांम ये रमणारी ल मी ितची जवळची मै ीण होऊ शकली न हती.
सु वातीला मै ी असले या सरलेबरोबरही आता मृदल
ु ाचं काही नातं रािहलं न हतं.
तरीही याही ना यात कु ठलंही कपट न हतं. अशा वेळी ितला अिनताची कमतरता फार
भासायची.
संजयला मा या वभावाची ओळख नाही का? मीच कतीतरी वेळा ल मीसाठी
काही ना काही करायला सांगत आले आहे. अ मांचा कतीही पैसा असला, तरी तो
आप याला नको, तो सगळा आपण ल मीलाच देऊन टाकू , असंही अनेकदा मी बोलून
दाखवलंय. तरीही संजयचा मा यावर का िव ास असू नये?
याचाच दुसरा अथ असा क , ल ाला इतक वष झाली तरी मीही संजयला पूणपणे
ओळखू शकलेली नाही. या या मना या भोवताली अभे कोट आहे. तो के वळ दणकट
नाही, गुळगुळीत आहे. यावर चढू न जायचा य के ला, तरी घस न पडणं एवढंच
आप या निशबी येत!ं
आज ितला थमच सगळे असूनही आपण अगदी एकटे अस याची भावना येत होती.
ल मी, संजय आिण िशिशर हे सगळे च आपला उपहास करत आहेत असं वाटलं.
मृदल
ु ाला पु हापु हा रडायला येऊ लागलं. सगळं काही गमाव याचा अनुभव गडद
होऊ लागला. हा अनुभव ितला याआधी कधीही आला न हता. अनाथपणाची भावना,

पायाखालची जमीन सरक याचा अनुभव. हात लावलं क , येक दोराचा साप होत
अस याचा भास.
ितलाही का या पैशांची जाणीव होती. तेवढी तीही भाबडी न हती. हा पैसा जनरे ट
करायला काही क् ऌ या के या जातात आिण कोण-कोण सहभागी असतं याची ितला
क पना होती. यात शंकर, ल मी आिण रोसमेरी यांचा सहभाग असलाच पािहजे.
यातही रोसमेरी!
रोसमेरी नसेल, तर कु ठलंही काम चालणार नाही. टॅ सी या िबलातही ितची सही
असलीच पािहजे. ती का हे यो य नाही असं सांगत नाही? पण, ती कशाला बॉस या –
संजय या, िवरोधात जाईल हणा! सु वातीला मृदल
ु ानंही ितला अनेक कारे मदत के ली
असली, तरी आज ितला याची काहीही फक र नाही. ितची तरी काय चूक हणा! िजथं
आपली एवढी मदत घेतले या संजयला काही वाटत नाही, ितथे ितला नाही वाटलं, तर
नवल ते काय?
नेहमी माणे सरला या घरी ित पतीची प ठरव यात आली होती. या खेपेला
मृदल
ु ाला जायची अिजबात इ छा न हती. मनात आनंद नसताना कु ठं गेलं तरी काय!
गावा न सरलाचे आई-वडीलही आले होते. मृदल
ु ा आली नाही हट यावर यांनी
सतीशला दुपार या वेळेला जाऊन मृदल
ु ाला घेऊन यायला सांिगतलं. ितथे उतरलेले
कृ णा-व सला कु ठं तरी शॉ पंगला गेले होते. व सला तर हणायचीच, “माझं आिण
मृदल
ु ाचं नाही बाई पटत! भारी ीमंत माणसं ती!” यावर कृ णाही काही बोलायचा
नाही.
यामुळे मृदल
ु ाला बोलवायला सतीशच िनघाला. सरला आप या कामात िबझी
अस यामुळे शैलजा सरला या घरात वयंपाका या कामात गुंतली होती. सरला आिण
स नं चांग या कारे पैसा गुंतवला होता आिण राहा या बंग यािशवाय यांचा
जयनगरम ये एक लॅट होता. डॉली उफ धा रणी ही यांची एकु लती एक मुलगी. ती
अमे रकत ज मली होती. ितला ितथलं नाग रक व िमळालं होतं. याचा या दांप याला
अिभमानही होता.
सरला कामािनिम अनेकदा अमे रके ला जायची. अनेकदा ित यासोबत स आिण
डॉलीही जायचे. ित या सासरी सरलाला चंड मान होता! ित याकडं जाणं-येणं होतं, ते
फ ित या माहेर या माणसांचंच. घरात तीन गा ा आिण दोन ाय हर होते. एकू णच,
आता सरलाला पािहलं, तर ित या बळीत या सा या-सरळ सरलाशी काहीही संबंध
नाही, असंच वाटतं! ितचा एकं दर थाटमाट, नखरा, नटणं-मुरडणं डो यांत भर यासारखं
होतं. ती देवळात गेली क , शंभर पयांपे ा कमी पैसे देवापुढे ठे वत नाही, अशी ितची
याती होती. यामुळे ती जात असले या सग या देवळांमध या पुजा यांनी ितचं कु लगो
त डपाठ क न ठे वलं होतं! ते ितला दोन-दोनदा तीथ ायचे! ितचं मूळचं घराणं अगदी
कमठ अस यामुळे ित या जीवनात धा मक िवध ना भाविनक थान होतं. ित या घरातलं
देवघर भ होतं. यांची पूजा करायला दरमहा दोन हजार देऊन पुजारी लावले होते.
देवघर तर चांदी या पूजे या उपकरणांनी चमचमत असायचं! याच भ चा एक भाग
हणून दर वष ती आप या नातेवाइकांबरोबर ित पती या या ेची योजना करत असे.

सु वातीला बेळगाव जवळ या काकती न ित या सासूबाईही याय या. अलीकडे मा
या याय या नाहीत. स ची बहीण आली, तरी बाहेर-बाहेर रा न िनघून जायची.
याचंही सरलाला काही वाटायचं नाही.
एके काळी घाबरट, संकोची आिण बुजरी असलेली सरला आता भलतीच
आ मिव ासपूण झाली होती. ित या े ात ितनं बरं च नाव कमावलं होतं. यामुळे
संजयला सरलािवषयी अपार आदर होता.
सतीश आला ते हा मृदल
ु ा हॉलम ये बसली होती. संजय िनघून गेला होता. ितचे
डोळे भरपूर रड यामुळे लाल झाले होते. सतीश आ याचं बघताच ती गडबडीनं उठली.
याला बसायला सांगून ती बाथ मम ये जाऊन त ड धुऊन आली.
अलीकडे सतीशला मृदल
ु ाचं काहीतरी िबनस याचं ल ात आलं होतं. पण तसं
िवचारायचा याला संकोच वाटत होता. आताही काहीतरी घडू न गे याचं या या ल ात
आलंच. तरी ते दाखवून न देता यानं ितला िनरोप सांिगतला, “जेवायला वाट बघत आहेत
सगळे . लवकर चल.”
“एव ात?” ितची खरं तर जायची इ छा न हती. पण तसं प सांगायचा ितला
संकोच वाटत होता. ितनं चौकशी के ली, “उ ाची तयारी कशी काय चाललीय?”
“छान चाललीय. स नं सग या गो ीचं कॉ ॅ ट दलंय. यात देव-दशनही आलं!”
“ कती वाजेपयत ित पतीला पोहोचतील?”
“मी आिण शैलजा खाली ग िवदराज प णला उत न पायी चढू न दशनाला जाणार
आहोत.”
“का?”
सतीश काहीशा संकोचानं हणाला, “गे या वष शैला आजारी होती ना, ते हा मी
ितला बरं नसताना नवस बोललो होतो, पायी ित पतीचा ड गर चढेन हणून!”
“पण शैला का चढतेय?”
“मी एकटा होतोय ना! हणून!”
हे ऐकू न मृदल
ु ाला बरं वाटलं. ितला या याशी आणखी बोलावंसं वाटलं. ल होऊन
इतक वष झाली तरी ना यात एकमेकांिवषयी इतक आ था?
ितनं िवचारलं, “ हणजे घरचंही सगळं दोघं िमळू न बघत असाल!”
“जमेल िततकं . शैला नको हणत असते, तरी मी ितला घरकामात मदत करतोच.
मुल चा अ यास क न घेण,ं हे तर माझंच काम असतं. तीही मा यासारखीच कामाला
जाते ना!”
“घरखचाचं कसं करता?”
“दोघं िमळू न मिह याआधीच या मिह या या खचाचा आढावा घेतो. खच काय
करायचा आिण से हंग काय करायचं, या सग याचा आढावा घेतो. मुल ना पॉके टमनी
मा अिजबात नाही. यांना जे हवं असेल ते ायचं, अशी आमची प त आहे. सग यांची
ठरलेली कामं आहेत, ती यांनी करायची… पण हे सगळं तू का आज िवचारतेस?”
मृदल
ु ा ग प बसली.

तोच पुढे हणाला, “आ ही दररोज तासभर न चुकता फरायला जातो. आम या
कॉलेजमध या सग या बात या शैलाला ठाऊक असतात. मलाही ित या आॅ फसमधलं
सगळं ठाऊक असतं. कती का लहान बातमी असेना, आ ही एकमेकांना सांगतोच.”
“सगळं ? ते का?”
“तूच सांग, आप या या वयाला आप याला कु णी िम -मैि णी रािहलेले असतात
का? येकाला आपापला पंच असतो. आईवडील असले, तरी वय कर असतात. यांना
का आप या िववंचना? आपली मुलं आज आप याबरोबर असली तरी पंख फु ट यावर ती
आपापली घरटी बांधून िनघून जाणार हे न ! आपण लहान असताना त या या
काठावर य
वाचले होते, आठवतं का?”
“नाही…” ठाऊक असलं तरी मृदल
ु ा हणाली.
“ यात एक
आहे, दररोज घरात असणा यांना ेही कोण? याचं उ र आहे,
नव याला बायको आिण बायकोला नवरा. मला तर ते अगदी पटतंय. आपण आपली जोड
धरायला पािहजे. बाहेरचं कोण आपली जोड होईल?”
“पण पटत नसेल तर?”
“तरीही आपसात बोलून का होईना जुळवून घे यातच फायदा आहे बघ! आिण
काहीही मनात ठे वून राहाता कामा नये. मोकळे पणानं बोललं पािहजे. मनात कु ढत बसता
कामा नये. काही बोललंच नाही, तर िव ास कसा वाढेल?”
सतीश अितशय सरळपणे आप या सहजीवनािवषयी सांगत होता.
मृदल
ु ा पूव सारखी नाही. दररोज हौसेनं दारापुढे रांगोळी काढणा या मृदल
ु ा या
दारापुढची रांगोळी मोलकरीण काढत होती. असं का, हे सतीशला समजत न हतं. पण
हणून काही िवचारणंही श य न हतं.
मृदल
ु ा ित पतीला गेली नाही. ित या मनात सतीशचे िवचार येत होते. ल
झा यानंतर कदािचत पिह यांदाच ित या मनात संजय ित र आणखी कु णाचे तरी
िवचार येत होते.
जर आपलं ल सतीशबरोबर झालं असतं, तर एवढे पैसे िमळाले नसते, पण जीवन
मा िनि तच यापे ा शांततापूण असलं असतं. या वयात आप या जीवनात संजयनं
थम पाऊल टाकलं होतं. याऐवजी जर सतीश तशा कारे जीवनात आला असता तर…
ित या मनात संजयऐवजी याचं थानही इतकं च दृढ रािहलं असतं.
ितला एक गो आधीही ठाऊक होती. पैसा आिण सुखाचा काहीही संबंध नसतो.
सतीश आप या सहचरीला समजून घेऊ शकतो. संजयम ये हा गुण नाही. दुसरं हणजे
सतीशम ये तृ ी हा एक गुणही आहे. यामुळे यानं उगाच आशेपोटी सतराशे साठ
नोक या बदले या नाहीत. पण संजयचं तसं नाही. याला आणखी-आणखी हवं असतं.
एकाची दोन न सगहो स, एकाचे दोन कारखाने… अजूनही या या मनाची तृ ी झालेली
दसत नाही. असा अतृ माणूस भोवताली सतत असमाधानच पसरवत राहाणार ना!
मृदल
ु ानं सु कारा सोडला.

रोसमेरीची ुटी संपली असली, तरी अजून ती घरी गेली न हती. घरी तरी लवकर
जाऊन काय करणार हणा! ितचा नवरा जॉन घरात कु ठं असतो? रे स-पब हणत तो सतत
घराबाहेरच असायचा ना! याचसाठी ितनं आप या मुलीला – शिशकलाला, ऊटी या
बो डग कू लम ये ठे वलं होतं. घर कसं असावं, यािवषयी ितनंही कतीतरी व ं पािहली
होती. यासाठी ितनं काही कमी क घेतले न हते! पण काहीही उपयोग झाला न हता.
या हॉि पटलमधली ती सग यात जुनी टाफ होती. काहीशा अबोल वभावा या
ितनं आप या जीवनात भरपूर ग रबी पािहली होती. घराला आ थक मदत कर यासाठी
हणून न सग करायला लागून कतीतरी वष झाली होती. सग या कामात अितद असून
जीवनात काहीही साधता आलं नाही ितला! हॉि पटलचा स
े दुमडू न ठे वून वत: या
जीवनाचा िवचार करत, ती पाय या उत न खाली आली. ितला पाहाताच काउ टरवरची
कु जबुज थांबली. यां यावर नजर ठे वायला हणून ती ितथेच बसली.
अशी नजर ठे वायची हणजे कसलं काम हणायचं? जॉजवर तर कं ोलच नाही
हणा! काही हणा! कं ोल ठे वायला ज म यासारखे डॉ. संजय आहेत. यां या नजरे तून
काहीही सुटणं श य नाही. यां या नजरे तून अगदी बारीकसारीक चूकही सुटत नाही!
यांचा वभाव आहे तसा! शंभर उ म आं या या टोपलीतला तळातला एखादा सडका
आंबाही यां या नाकाला समज यािशवाय राहात नाही.
इथं इतक वष काम करत असले, तरी यां या वैयि क आयु यात डोकवायचा
उ टपणा करायला मी कधीही धजावले नाही! कामाचा काही ॉ लेम नसतो. वेळ या
वेळी पगार वाढवतात, तोही भरपूर. कु ठ याही सरकारी नोकरीत िमळणार नाही एवढा
पगार. याबाबतीत मी निशबवानच हणायला पािहजे!
तेव ात एक फोन आला. ितनं तो उचलला नाही. कु णीतरी अपॉइ टमटसाठी
चौकशी करत होतं. रसे शिन ट या फोनवर ‘आणखी पंधरा दवस िमळणार नाही’ असं
सांगत होती. संजय अ यंत िबझी असतात. यां याबरोबर काम करणं, ही काही साधी
गो नाही. येक कामात अितशय दजा या गुणव ेची यांची मागणी असते. हातून
चुकून जरी चूक झाली, तरी ते आयु यभर िवसरत नाहीत. दहा वषानंतर या संदभात
संधी िमळे ल, ते हा टोचून बोलायची संधी सोडत नाहीत. दुसरं हणजे कु णावरही ते
िव ास ठे वत नाहीत. यांचा िव ास संपादन करणं, ही फार मोठी गो आहे! पण एकदा
यांचं समाधान झालं क , मग काळजी नाही!
अशा बॉसबरोबर काम करणं चांगलं असलं, तरी अशा माणसाबरोबर सारं आय य
काढण हा काहा साधा गा नसत, हितलाहा समजत हात. ताहा एक ाच ना! ितला
सारखं वाटायचं, मृदल
ु ा मॅडम अशा माणसाशी कसा संसार करत असतील कोण जाणे!
यांचा वभाव यां या अगदी िव
आहे. परोपकारी आिण चैत यमय ि म व यांचं!
यांना कु णाम ये काहीच चुक चं दसत नाही. िशि का आहेत ना! िव ा याना मा
क न-क न यांना तीच सवय झाली असावी. या तर सग यांवर िव ास ठे वतात.
सहजपणे घरी बोलावतात. आप यालाही कती कारे मदत के ली आहे यांनी!

शिशकला िश णात साधारण होती. ती नापास झाली, ते हा यांनी आपण होऊन
ितला घरी बोलावून ुशन दली ना! यानंतर शिशकला एसएसएलसी पास झाली.
यानंतरही यांनीच स ला दला होता, “तुम या घरची प रि थती बरोबर नाही; ितला
िशकायला घरापासून दूर ठे वा. आई हणून तु हाला याचा कदािचत ास होईल. पण तसं
के लं नाही, तर ितला आयु यभर ास होईल.” कती खरं ठरलं ते! आज शशी कती
आनंदात असते!
धाक ा बिहणीला, सेराला नव यानं टाकली ते हाही यांनीच मिशन घेऊन दलं
होतं, दुकानासाठी िडपॉिझट देऊन ‘लेडीज टेलर’ हणून सु वातही क न दली. यांचा
हातगुण चांगला आहे. आता सेरा भरपूर पैसे िमळवते. आता तर ितचं बु टक आहे.
सु वातीला मॅडम आपले आिण आम या मैि ण या घरचे कपडे िशवायचं काम
ित याकडेच ाय या. आता तीच सेरा मा याशीही बोलत नाही आिण यां याशीही
बोलत नाही! कृ त ता तर अिजबात नाही! एकदाही मॅडमची आठवण काढत नाही. ‘मी
क करते, कमावते!’ असंच सांगत असते ती! पैसा यायला लाग यावर त ड काळं क न
गेलेला ितचा नवराही परत आला आहे आिण ित या बु टकचा मॅनेजर होऊन रािहला
आहे. आता दोघांचा संसारही सुखाचा चालला आहे. सगळी येशूची कृ पा! यानंच
मॅडम या पानं येऊन मदत के ली!
पण मॅडम अशा नव याबरोबर कशा राहात असतील? बॉसना तर येक गो
अ यु मच लागते. मनात येईल, ते णाधात झालंच पािहजे! दुस यालाही काही मन आहे,
वत:ची अशी इ छा असते, याचं मन दुखावतं यांसारखे िवचारच यां या मनात येत
नाहीत. जॉनला ‘हेड ाँग’ हटलं तर बॉसना ‘सुपर हेड ाँग’ हणायला पािहजे!
आपला िनणयच शेवटचा, अशी यांची वृ ी आहे! आम यासारखे आठ तासांची ुटी
क न िनघून जातात! पण मृदल
ु ा मॅडम कु ठं जातील? फु लानं तलवारीशी संसार के ला, तर
जखमी होईल ते फू ल! तलवार न हे! बॉसची बहीण ल मीही अशाच आहेत. अगदी
भावासार या! मनात येईल ते पूण झा यािशवाय थांबाय या नाहीत. कतीतरी वेळा
बॉस आप या हाती एखादं पाक ट यां या घरी पाठवतात आिण सांगतात, ‘शंकरला
समजणार नाही, अशा कारे देऊन यायचं!’ पा कटात काय आहे, हे ते सांगत नाहीत.
मीही िवचारत नाही. ब धा ते पैसे असावेत. यामुळे माझा या घराशी संपक असतो.
बघावं ते हा या घरात िभशी-लॉटरी यांची गडबड असते. आप या क ांचा पैसा आपला,
अशी यांची वृ ीच नाही. लॉटरी तर सैतानाचं प असते! मला आवडत नसलं, तरी
जॉनला या सग या गो ी लागतातच ना!
छे:! जॉनशी ल ही आपली फसवणूकच होती ना! इकडं माझा पगार वाढतोय, तशी
याची सनंही वाढत आहेत! माझं तर काहीही ऐकत नाही तो! कु णाला सांगायचं हे दु:ख!
अशा वेळी न चुकता मृदल
ु ा मॅडमची आठवण होते! यां या नकळत आमचे हे बॉस पैशांचे
कतीतरी वहार करत असतात. ल मी मॅडम या नावे एक अकाउ ट काढायचं काम तर
यांनी मा याकरवीच क न घेतलं होतं. मला वत:ला हे करताना मन ताप होतो! वाटतं
सांगावं, “तु ही करताय हे अिजबात यो य नाही, तु ही यांना हे सांिगतलं पािहजे.
कदािचत यांना हे सु वातीला आवडणार नाही. रागावतील. तरीही तु ही हे यांना

सांिगतलं पािहजे. कालांतराने याही न मा य करतील. अगदी पटलं नाहीतरी, आपला
नवरा कु ठ याही प रि थतीत आप याशी खोटं बोलत नाही, हेही ीला अभय देत असतं.
पैसा, यश, िश ण या सग यांपे ा ितला हे जा त मह वाचं असतं. पण हे अश य आहे,
हेही ितला समजत होतं. यांनी ितला अनेकदा ‘तू फ पगारी नोकर आहेस, हणून
अिधक थान िमळवायचा य कदािप करायचा नाही!’ असं आप या वाग यातून प
जाणवून दलं होतं. जॉन आपली फसवणूक करतो, ते हा तर जीव गे यासारखं वाटतं
आप याला!
एव ात आणखी एक नवी के स अ◌ॅडिमट हायला आली. इथे आधीच िन मे पैसे
भर यानंतर अ◌ॅडिमट करायचा िनयम के ला अस यामुळे पेशंटचा चेक पाहाताच ितनं
सांिगतलं, “हा नाही चालणार! डी.डी. कं वा पे-आॅडर पािहजे.”
“आम यावर एवढा िव ास नाही?”
ितनं अ यंत सौ यपणे सांिगतलं, “हा िव ासाचा
नाही! ही िसि टम आहे
आम याकडची!”
“आ ही डॉ टरां या फार जवळचे आहोत हो! मी यां याशी बोलू का?”
“ज र! फोनचे पाच पये!” हणत ितनं ितकडं फोन सरकवला आिण ती ितथून
उठली.
ितला कळे ना, आज आप या िजवाची तगमग का होते आहे? आज मृदल
ु ा मॅडम
मा याशी न बोलता, मला न सांगता का िनघून गे या? खरं तर या नासगहामला ाचत
यतात. यात पाच िमिनट का हाइना, आप या खालात यऊन घर या सग यांची चौकशी
करतात. शशी सु ीला घरी आली क , ितला स
े -मटे रयल कं वा एखादा चांदीचा दािगना
घेऊन देतात. हणतात, ‘मेरी, मला बिहणी न ह या आिण मुलगीही नाही. शशीला
बिघतलं क वाटतं, मलाही एक मुलगी असती, तर कती छान झालं असतं!’ आज मी
ुटीवर आहे, हे ठाऊक असताना तशाच का िनघून गे या असतील? यांना मन ताप
दे यासारखी काही कागदप ं बघायला िमळाली असतील काय? क ही आप याच मनाची
क पना असेल?
रोसमेरी हॉि पटल या बाहेर येऊन आॅटो र ाची वाट बघू लागली.
मृदल
ु ा या मनाशी अशांती वाढत चालली होती. मनाला कशािवषयीही आनंद वाटत
न हता. मधूनच अकारण रडू येत होतं.
ितला अिनताची ती पणे आठवण झाली. तीही अशीच िव झाली असता
आप याकडे येऊन अ ू ढाळायची. या वेळीही ितला अ य मदत करणं श य नसलं,
तरी ितनं दाखवलेली अनुकंपाही ितचं समाधान क न गेली होती. तसंच आता ितला भेटून
ित या पु ात मन मोकळं के लं, तर आप या मनाचं समाधान होईल, असं ितला वाटलं.
पण ती आता कु ठं असेल? कु ठ या चचम ये पूजा कर यात गढू न गेली असेल कोण जाणे!
तरीही ितनं अिनताला फोन के ला.

मृदल
ु ा ित या घरी पोहोचली ते हा ती घरातच होती. ितचा चेहरा… याला शांत
चेहरा हणायचा का? या चेह यावर जीवना या उ साहाबरोबर अपेि त असणारी
िन ल तेची शांतता न हती. ही िनराशेतून आलेली असाहा य शांती तर न हे? ब याच
दवसांनी भेट यावर एरवी भरपूर बोलणारी मृदल
ु ा आज मौन होती. अखेर अिनतानंच
िवचारलं, “काय बरं ? काहीतरी अस यािशवाय तू अशी येणार नाहीस!”
मृदल
ु ा रडू लागली. आजवर गोठ यासारखं झालेलं दु:ख आता भावनेची ऊब
िमळा यामुळे िवतळू न वा लागलं. ितनं सगळं मन मोकळं के लं. सगळं ऐक यावर ती मंद
हसत हणाली, “मृदल
ु ा, रडू नकोस. कु णाकडेही कायमचा पैसा राहात नाही. संजयनं तुझी
फ पैशां या बाबतीत फसवणूक के ली आहे. अशा कारे फसवणुक तून िमळाले या
पैशानं ल मीलाही काहीही सुख िमळणार नाही. पैसा वाटला गेला पािहजे. आशीवादच
मु य आहे.”
“हा पैशांचा
नाही आहे! हा िव ासाचा
आहे. मा या नकळत यानं असं
के लंय, यावर माझा िव ासच बसत नाही. माझा संजय माझी अशी फसवणूक करे ल?”
“तो के वळ तुझा संजय नाही. अनेकांशी याचं नातं आहे. मला तर ल मीचीही दया
येत.े कु णाचे तरी ह ाचे पैसे ही घेतेय ना!”
मृदल
ु ाला काय बोलावं ते कळे ना. तीच पुढे हणाली, “या जगात भांडणाला मुख
कारण आहेत, ती हणजे कनक, कांता आिण भूमी!… मला एका बाबतीत फसवलं गेलं
तुला वेग या बाबतीत. हे सगळं सोडू न दे! परमे रा या चरणी वत:ला सम पत
कर!….”
“मला संजयबरोबर आधीसारखं राहाणं श य नाही! दोघांमधला िव ासाचा धागा
आता तुटून गेला आहे. आता मी कु ठं जाऊ? आता िशिशर तरी काय हणेल? काय क
मी?”
“देवावर िव ास ठे व. तो आप यावर िवसंबणा यांना अ यावर सोडत नाही. धम
वेगवेगळे झाले हणून काय झालं? देव एकच आहे ना! माग वेगवेगळे झाले तरी येय
एकच आहे! तू तुझा माग शोधला पािहजेस.”
अशा बोल यात शेवटी काय िन प होणार, हे मृदल
ु ेला समजेना. ित या दु:खापयत
ही पोहोचते आहे, असं ितला वाटेना. िन पाय होऊन मृदल
ु ा घराकडे परतली. ती िवचार
क लागली. कांत मा या पु ात सांिगतलं तर कसं? पण कसं? या खूप जवळ या
अस या, तरी घरातली गो यां यापुढे कशी सांगायची? आिण या कसं समाधान
करतील? ितला खा ी वाटेना. तरीही ती एका दुपारी यां या घरी गेली.
कांत मांना ितला बघून फार आनंद झाला. यांनी ितचं हषानं वागत करत हटलं,
“ये, ये! कती दवस झाले होते गं तुला बघून. िशिशर बरा आहे क नाही? तुझा चेहरा का
गं असा झाला? िशिशर काही बोलला का? तुझा नवरा तर काही फार बोलणारा माणूस
नाही. तुझी ती भावजय जरा भोचक आहे. ती काही बोलली का? क तुझी ती कं जूस सासू
बोलली तुला?…” वगैरे यांना सुचेल ते बोलू लाग या. ितला का कोण जाणे, काही
बोलावंसं वाटलंच नाही.

याच हणा या, “अ मा, संसार हटला क , सुख-दु:खं असणारच. बाईनं असंच
सहन क न जगायला पािहजे! येक घरात शेवटचा श द पु षाचाच चालतो! आम या
घरीही नोकरी संपली, तरी घरात मा तरांचीच मा तरक चालते! मीच सग यांना
समाधाना या चार गो ी सांगून शांत करत असते. गेले िततके दवस काही पुढे रािहलेले
नाहीत! हा संसार-सागर त न जायला सगळं भोगावं लागतं!”
कारण न सांगता मृदल
ु ा रडू लागली. आता तर कांत मा घाब या झा या. या
हणा या, “अ यो िशवने! असे हात-पाय गाळू न कसं चालेल? देवा या दयेनं तुझं सगळं
इतकं छान आहे! तू ग रबाकडे बघ! कु णाला दोन वेळचं अ ही िमळत नाही. तुला काही
कमी नाही. देवासारखा नवरा आहे. गावात िशवानंद वामी आलेत बघ. राजाजीनगर या
राममं दरात रोज वचन सांगतात हणे! इं ि लशात सांगतात, क डम ये सांगतात! माझी
सून सांगत होती, ितकडं रडत येणारे तीन दवसांत हसत-हसत जातात हणे!”
मृदल
ु ा िवषय बदलत हणाली, “मा तर कु ठं आहेत? दसले नाहीत?”
“गावाकडे गेलेत. आमची शंभर मढरं होती. माझा दीर यां याकडे बघायचा गं!
आता तो हणतोय सगळी म न गेली हणून! अशी कशी मरतील? हणजे यानं यांना
मा न खा लं क िवकू न खा लं? ती बातमी आली, हणून हे गावाकडं गेलेत. आ हाला
मढरं नकोत. देवाची आण घेऊन सांगतो, आ हाला मढरं नकोत, आ हाला देवा या दयेनं
काहीही कमी नाही. पण खोटं कशाला बोलावं? हेच बजावायला हणून गेलेत. यांना तर
वाटतंय जगभर सगळे आपले िश यच आहेत!”
मृदल
ु ा उठली. कांत मांनी ताटलीत खण-नारळ आणला. मृदल
ु ा मनापासून हणाली,
“आता हे सगळं नको!”
“अ यो! मी काही तुला जरतारी खण देत नाहीये. शु वारची महाल मीसारखी
आली आहेस! नाही हणू नकोस! मी तुला तु या ल ापासून बघतेय. डॉ टर पा कसा
होता, कसा झाला! सगळा तु या पायगुणाचा भाव. तुझं मूल मला आजी हणतंय! तू
मा या मुलीसारखी. नाही हटलंस; तर मला चांगला शकू न होणार नाही. आई या
घरातली हणून घे!” या ेमानं आ ह करत हणा या. पु हा मृदल
ु ा या डो यांतून पाणी
वािहलं. ती घरी परतली.
आणखी एक आठवडा गेला. तरीही मृदल
ु ा मलूलच होती. असं ितला कधीच झालं
न हतं. कधीही मनात िनराशेचे िवचार यायचे. नाही असं नाही. पण ते असे आठवडाभर
कधीच टकले न हते. कधीकधी कु णावर चंड राग यायचा. ितला रोसमेरीचा चंड राग
यायचा. ही संजयचं सगळं ऐकत असते. मा या नकळत ती ल मीला मदत करत असते.
मला यातलं काहीही कळणार नाही, याची ती काळजी घेत असते. कती मोठी फसवणूक
ही माझी! मी िहला कतीतरी मदत के ली असली, तरी ितची िन ा नेहमीच संजयबरोबर!
माझं थान ित या दृ ीनं के वळ बॉसची बायको एवढंच ना! ित या मनात मा यािवषयी
मनापासून खोल असं ेम नाही. ित या डो यांना पु हा पा याची धार लागली. असं
अनेकदा झा यावर ितचं मन शांत हायचं. मन शांत झालं क वाटायचं, ितचा िबचारीचा
तरी काय दोष? तोच ितला दर मिह याचा पगार देतो ना! जर ही याला या या
मनािव चा उपदेश ायला लागली, तर हाच ितला िन ु रपणे नोकरीव न काढू न

टाके ल. यात ितचा नवरा तो तसला. अशात ितची नोकरी गेली, तर दोन वेळचं जेवण
िमळणंही कठीण होईल! अशा प रि थतीत ित यावर मी रागावता कामा नये.
ितला आठवलं, मागे एकदा संजय आप या मुलाला सांगत होता, “बेटा, कु णालाही
मनाचा ठाव लागू देता कामा नये! तु या हाताखाली काम करणा यांना दूरच ठे वायला
हवं. एकदा तुझा वीकनेस यांना समजला क , तू यां या हातातलं बा लं होशील! यांना
पैसा दे, बोनस दे, ह ा या सुखसोयी दे. पण यां याशी कधीही सलगी दाखवायची
नाही. तू यांना कु ठ याही णी नोकरीव न काढू शकला पािहजेस, एवढं अंतर दोघांम ये
नेहमीच रािहलं पािहजे!”
कदािचत याच कारणामुळे रोसमेरी ग प बसली असावी.
अलीकडे संजय दसला क मनात भय वाटायचं, यां या मना या िबळात कसलेकसले नाग-साप असतील? या भयापोटी अनेकदा रा -रा ित या डो याला डोळा
लागत नसे. गेले काही दवस ितनं िशिशर या खोलीत झोपायला सु वात के ली होती.
याचवेळी आपण बरं च काही गमाव याची भावनाही बल हायची. पु हा डोळे भ न
यायचे. ितची उशी या पा यानं ओली हायची.
या दवशी लीला शाळे तून मृदल
ु ाला भेटायला आली होती. ित याबरोबर इतर
टीचसही हो या. लीला ित या जवळची होती. ितला ठाऊक होतं, ही ित या आयु यात
कधीही रजा घेऊन घरात बसली न हती. ही ितची पिहलीच वेळ. ितनं आप याला बरं
नाही, अश पणा जाणवतोय, एवढंच सांिगतलं होतं.
साक मांनी सग यांसाठी कॉफ आणून दली. आले या सग या ितला हणा या,
“ कती लक आहात तु ही मॅडम! काय बंगला आहे.” यातलं कती मनापासून, कती
त डदेखलं, हे ितला समजलं नाही. ितकडं ितनं फारसं ल ही दलं नाही.
लीला सांगत होती, “मॅडम, वामी िशवानंदांचा तीन दवसांचा कोस फारच छान
आहे! मी गेले होते. ते मनावरचं दडपण कसं कमी करायचं, यािवषयी सांगतात. याचं
‘टे क’ आहे हणतात. शवासन आहे. बरं च काही ते सांगतात. मला तर ते फार आवडलं.
तु हीही का जात नाही?”
ितलाही वाटलं, इतकं सगळं क न पािहलं आहे, हेही का क न पा नये? ितनं या
कोसला जायचं ठरवलं.
ितथं आलेले सगळे वेगवेग या वयाचे होते. ब तेक सगळे ीमंत कु टुंबातले होते.
यांचे आजारही वेगवेगळे होते. काही जणांना पराकोटीची डोके दुखी होती, काही जणांना
भूक लागत न हती. काही जणांना िन ानाशाचा िवकार होता. शु व धारी वामी
सांगत होते, “…तुम या दु:खाचं कारण तु हीच शोधून काढलं पािहजे!… संसारात तु ही
पा यात या कमलदला माणे असलं पािहजे… दररोज दोन तास योगा करायला पािहजे.
संतापापासून दूर रािहलं पािहजे. संतापावर िवजय िमळवला पािहजे….”
एका भ ानं िवचारलं, “ वामीजी मला रागावर िवजय कसा िमळवायचा, ते
सांगाल का?”
“रागावर िवजय िमळवणं कं वा मनावर ताबा िमळवणं, हे सगळं तुम यावर

अवलंबून आहे. एकच प त सग यांना लागू पडेल, असंही नसतं. येकाला या याया या प तीनं हे आ मसात करावं लागेल! आिण आपापली प त आपणच शोधून
काढली पािहजे!….”
मृदल
ु ाला यात अिजबात रस वाटला नाही. मा या दु:खाला संजय कारणीभूत आहे!
हे समजूनही माझं दु:ख कमी होत नाही. मला तर या दु:खातून बाहेर पडायचं आहे.
उमलणा या फु लातला, वाहणा या झ यातला आिण उडणा या प याचा आनंद पा न
उ सािहत हायचं आहे! पण कु ठ याही योगानं कं वा कु ठ याही टे कनं ते श य होत
नाही आहे. ितला वाटू लागलं, आपण एका मो ा गोलघुमटात अडकू न पडलो आहोत,
बाहेर जा यासाठी िजवाची तडफड सु आहे, पण याला एकही िखडक नाही, एकही
झरोका नाही. काहीही नाही! वे ासारखी ितची आत या आत घालमेल चालली होती.
बाहे न हा घुमट मोठा असेल. जग िस असेल, बाहे न माणसं या याकडे कदािचत
िव मयानं पाहात असतील, पण मला तो नको! मला वातं य हवं! मला यातून बाहेर
पडायचंय!….
आता ितची िख ता आणखी वाढली होती. ितला काहीही करावंसं वाटत न हतं.
अंघोळ करायचा कं टाळा आला होता. के स वंचरणंही नकोसं झालं होतं. अंगणातली जुई
कोमेजून जात होती. अंगणात रांगोळी काढणं, हा ित या दन माचा अ यंत आवडता
भाग. आता ितला तेही नकोसं वाटत होतं. ती आकाशाकडे नजर लावून बस यात तासन्
तास घालवत होती.
सकाळचे दहा वाजले होते. तरी मृदल
ु ा उठली न हती. बेल वाजली. ितनं िन र छपणे
दार उघडलं. दारात वाणी उभी होती. ित या चेह यावर भरपूर आनंद होता. एका हातात
ल पि के चा ग ा होता. दुस या हातात कुं कवाचा करं डा होता. सो यावर बसता-बसता
ितचं मृदल
ु ाकडे ल गेल.ं ितनं िवचारलं, “काय झालं मॅडम? अशा का आहात?”
काय उ र देणार ती? वाणीनं पु हा तोच
िवचारला ते हा ती हणाली, “काही
नाही गं!”
“खरं सांगा! माझे डोळे मला फसवणार नाहीत.”
“खरं च काही नाही आहे!”
“मॅडम, तु ही मा या आई या जागी आहात. तु हीही मला तुमची मुलगी मानत
असाल, तर मला खरं सांगा. काय झालं? तु हाला बरं नाही का?”
ितची ती आत चौकशी ऐकू न मृदल
ु ा द
ं के देऊन रडू लागली. ितचा भावनांचा बंध
फु टला होता. वाणीनं हातात या ल पि का बाजूला ठे वून ितची समजूत घालायला
सु वात के ली. मृदल
ु ा थोडी शांत झा यावर वाणीनं पु हा िवचारलं, “आता सांगा, काय
झालं रडायला?”
“मला सग याचाच वैताग आलाय!”
िन ह सम ये काम के ले या वाणी या हे आधीच ल ात आलं होतं. ितनं िवचारलं,
“काय झालंय ते नेमके पणानं सांगा. मी एक डॉ टर आहे हणून सांगा.”
“मा या तळहातांना घाम येतो.”

“आिण?”
“मला िवनाकारण रडू येत.ं उठू न काहीही करायला नकोसं वाटतं.”
“बरं आणखी काय होतं?”
“सतत कसलंसं भय वाटत राहातं. छातीत धडधडतं. डोकं जड झा यासारखं वाटतं.”
“एवढंच ना?”
“चांगले कपडे करायची इ छा होत नाही. एकटीच खोलीत असावंसं वाटतं. कु णी
माणसं आली तरी, हे का येत आहेत; असं वाटतं.”
“मा यावर िव ास आहे क नाही? तु ही लवकरात लवकर मनोरोगत ाला
भेटायला हवं.”
“मला वेड लागलंय, असं तुला हणायचं?” मृदल
ु ानं घाबरत-घाबरत िवचारलं.
“मनोरोग हणजे वेड, असं का हणताय मॅडम? तु ही टीचर आहात. िशकले या
आहात. नामवंत डॉ टर या प ी आहात. तु हीच असं हटलं तर कसं?”
मृदल
ु ा काही बोलली नाही.
“मॅडम अनेकदा आप या नकळत मनात खोलवर जले या घटना आत या आत
ठु सठु सत असतात. या बाहेर आ या तरच मनाला बरं वाटणार ना? तसंच देहाचा मनाशी
जवळचा संबंध आहे. नुसता देह िनरोगी असून काय फायदा? मनही िनरोगी नको का?
तु हाला टमट घेतलीच पािहजे!”
मृदल
ु ा काहीही बोलली नाही. आपण एखा ा मनोरोगत ाकडे गे याचं संजय आिण
िशिशरला समजलं तर ते काय हणतील?
वाणीच हणाली, “मॅडम, तु हाला कु णाला समजलं, तर कसं याचा संकोच वाटला,
तर तु ही कु णालाही न कळवता जा. काहीही क न तु ही पिह यासार या हा ात अशी
मला अपे ा आहे. मी जे हा संकटात होते, ते हा तु हीच मला मागदशन क न मागावर
ठे वलंत ना! मला वाटतं, तुमचं हे आजारपण कदािचत अगदी करकोळहा िनघेल. पण
तु ही मनोरोगत ाकडे जाऊन आलंच पािहजे! हवा तर हा माझा ह समजा!”
यावरही मृदल
ु ा काही बोलली नाही. वाणीनं िवषय बदलला, “मॅडम, माझं ल
ठरलंय. तु ही मला िशकवलं नसतं, तर मी डॉ टर झालेच नसते.”
“आता तू कु ठं नोकरी करतेस?” मृदल
ु ानं डोळे पुसत िवचारलं.
“मी िन ह सम ये े नंग पुरं के लंय. आता ितथेच अ◌ॅ पाय के लाय. तुम याकडू न
मला मा या ल ाची भेट हवी आहे! ाल?”
“काय?”
“तु ही मा या सरांना भेटून याल? ते नुकतेच िन ह समधून िनवृ झाले आहेत.
बाहेर ाय हेट ॅि टस करतात. उ ा मी तु हाला यांचा प ा आिण फोन नंबर देईन.
तु हाला यां याकडे गेलंच पािहजे.”
“तुझे िम टर काय करतात?”
“डॉ टर आहेत. आमचीही खासगी ॅि टस सु करायची इ छा आहे. िनघू मी?”

हणत वाणी उठली.
ल ा या आधी मुली कतीतरी व ं पाहात असतात. पण ल ानंतर यातली कती
खरी होतात? ब तेक सगळी व ं मातीमोल होतात! कु ठं ही असलं तरी वाणी सुखात असू
दे! मृदल
ु ानं मनोमन आशीवाद दले.
दुसरे दवशी वाणीनं फोन क न डॉ टर राव यांचा फोन नंबर आिण प ा दला.
पाठोपाठ ल ाला यायचं पु हा एकदा आ हाचं िनमं ण दलं.
मृदल
ु ा वाणीनं दलेला प ा घेऊन एकटीच र ा घेऊन बसवनगुडी या राव यां या
प यावर िनघाली. ितनं मु ामच घरची गाडी घेतली नाही. अजूनही ित या मनात
मनोरोगत ाकडे जा यािवषयी आशा का होती.बसवनगुडी प रसरात जुनी घरे बरीच
होती. यातलीच पाडू न अलीकडे कॉ ले स के ले होते. यात या एका कॉ ले सम ये डॉ.
राव यांचं िच क सालय होतं. हे काही इतर हॉि पटलसारखं न हतं.
डॉ. राव प ाशी उलटलेले अनुभवी होते. डो यावरचे दाट के स करडे होते. नजर
ेहपूण होती. शरीर थोडं थूल होतं. वे टंग मम ये बरीच माणसं वाट बघत होती.
आप या वभावा माणे मृदल
ु ा शेजारी बसले यांशी बोलली नाही. यांचं दु:ख घेऊन
आप याला काय करायचंय, अशी ितची भावना झाली होती.
मृदल
ु ाला बघून डॉ. रावां या चेह यावर आ मीयतेचं हसू पसरलं. मृदल
ु ा या मनातलं
भय काहीसं कमी झालं. ितनं यांना नम कार के ला.
ितनम कार करत यांनी चौकशी के ली, “तुमचं नाव काय, अ मा?”
“मृदल
ु ा!… मी तुम याकडे आ याचं तु ही कु णालाही सांगता कामा नये.”
“अिजबात समजणार नाही. ती भीतीच नको.”
“डॉ टर, मला न हसनेस आलाय.”
मंद हसत डॉ टरांनी िवचारलं, “आणखी काय होतंय? ल णं ऐकू न मी िनदान
कराय या आधी तु ही रोगाचं िनदान के लंत!”
ती शरमून हणाली, “चुकलं असेल तर मा करा, डॉ टर!”
“ लायंटला रोगाचा अंदाज असेल, तर आम याही दृ ीनं चांगलंच हणा! लवकर
गुण येईल.”
“मला बरं वाटेल?”
“िनि त!”
“कशाव न हणता? मी असं िवचारते आहे हणून रागावू नका!”
“अिजबात रागावणार नाही. तु ही आपण होऊन आला आहात. तुम या
आजारािवषयी बोलत आहात, मोक या मनानं बोलता आहात. याचा अथ तुमची
वत:ची या आजारातून बरं हायची बळ इ छा आहे. ब याच रो यांना जबरद तीनं
घेऊन येतात. ते हाची यांची प रि थती वेगळी असते.”
“डॉ टर, मल जीवनाचा अगदी कं टाळा आला आहे…” हणत मृदल
ु ा रडू लागली.
“हे पाहा, हा रोग बरा होऊ शकतो. पण याला वेळ मा लागेल.”

“ हणजे के हापयत बरा होईल?”
“ते नंतर समजेल. पण एक सांगतो. कु णाचा हा रोग चार आठव ांत कमी झाला
हणून तुमचा अमुक दवसांत बरा होईल, असं सांगता येणार नाही. मनोरोग हा
आइसबगचं टोक अस यासारखा असतो. तो वर दसतो, यापे ा याची खोली जा त
असते. आ ही बोलून-बोलून रोगाचं मूळ शोधून काढतो. तु हाला दवसाआड आलं पािहजे.
आता मला सांगा, तुम या घरी कु णाला असं होत असतं का?”
“मा या मािहती माणे नाही. का? हा आनुवंिशक आजार असतो का?”
“ यात थो ा-थो ा फरकानं काही कार आहेत. काही वेळा भोवतालचा प रसर
यासाठी कारणीभूत होतो. या आजारावर औषधंही आहेत. पण ती िचतच देतो. कारण
याचे साइड-इफे स ठाऊक नाहीत. पण काही औषधं अगदी सेफ आहेत. तरीही तु ही
नको हणत असाल, तर औषधं देणार नाही. आता तु ही परवा या दवशी या.”
मृदल
ु ा उठू न उभी रािहली. पिह याच दवशी ितला बरीच मािहती िमळाली होती.
अशा कारे सु वातीला आठव ातून तीन वेळा डॉ टर राव यांना ती भेटायला
जाऊ लागली. दर वेळेला ती र ानं कु णालाही कळू न देता जाऊन यायची. संजयम ये
मा काहीही फरक झाला न हता. नवरा-बायकोचा बेबनाव झालाय, ही गो नोकरांना
कळू नये, याची खबाबदारी मृदल
ु ाच घेत होती. ितला डॉ टर मागे घडले या सग या
गो िवषयी िवचारायचे.
ितनं एकदा िवचारलं, “डॉ टर, तु ही घडू न गेले या गो ची का चौकशी करता
आहात?”
“कारण मला तुम या न हस ेकडाउन या मागचं कारण जाणून यायचंय. ते
कळालं क , या नंतर मला उपचार सु करता येईल.”
“सगळे कती सुखात आहेत! मीच तेवढी का अशी दु:खी?”
“ते असू दे. तु हाला कु णाची फार दया येत?े ”
“िभका यांना बघून. कतीतरी वेळा तर यांना बघून रडू ही येत.ं ”
“पुढ या खेपेला येताना तु ही तुम या यजमानांना घेऊन याल का?”
मृदल
ु ा ग प बसली. ितनं आपला नवरा डॉ टर अस याचं सांिगतलं असलं तरी याचं
आिण न सगहोमचं नाव ितनं सांिगतलं न हतं. ते समजलं तर संजयचा अपमान होईल,
असं ितला वाटत होतं.
डॉ टर राव हणाले, “हे पाहा, तु हा दोघांची ि म व वेगवेगळी आहेत. तु हा
दोघांशी एकदा बोललं तर चांगलं होईल.”
मृदल
ु ा घरी आली ते हा संजय सीएनबीसी या बात या पाहात होता. मृदल
ु ानं िवषय
काढला, “मला बरं नाही आहे!….”
“काय झालंय तुला?”
“मला िड ेशन आलंय.”
संजय काही बोलला नाही.

“मी डॉ. रावांकडे ीटमटसाठी जातेय. दवसाआड बोलावलंय यांनी.”
“के हापासून?”
“दोन आठवडे झाले. तु हाला यांनी यायला सांिगतलंय. पुढ या ि हिजटला तु हाला
घेऊन यायला सांिगतलंय.”
संजय काही बोलला नाही. डॉ. राव यां या जवळचे नसले, तरी तसे प रिचत होते.
यां या पु ात मी जाऊन बसायचं? मी? छे:! कती अपमान हा! मी काही बायकोला
भरपूर छळू न ितला मनो ण के लंय क काय? ितला हवं ते वातं य दलंय, हवा तेवढा
पैसा दलाय. आिण तरीही यां यासमोर काहीतरी चूक के या माणे खाली मान घालून
बसायचं? याला एवढा अपमान कधीच वाटला न हता. असं काय चुक चं वागलो मी?
बायको या नकळत ज मदा ी आई आिण गरीब बिहणीला पैसे दले, यात काही एवढं
मोठं पाप के लेलं आहे, असं वाटत नाही. तोही मा या कमाईचा पैसा मी दलाय. तेही
बायकोला काहीही कमी न करता. या कारणासाठी मृदल
ु ानं एवढा तमाशा करायचं
काहीही कारणच नाही! माझी काहीही चूक नसताना मी का जाऊ? आिण मी ितथे गेलो,
तर ितथले लोक मला ओळख यािशवाय राहाणार नाहीत. मग डॉ टर-सकलम ये कु जबुज
सु होईल. मग यातलंच कु णीतरी पेपरवा यांचे कान पुंकतील. पेपरम ये ही बातमी
छापून आली क , मा या पेशं स या मनातही आशंका िनमाण झाली तर? आपलं भिव य
काय?
यानं काहीही उ र दलं नाही. दुसरे दवशी तो हॉि पटलला िनघाला ते हा ितनं
याला आठवण क न दली, “मग आज येताय ना मा याबरोबर?”
तो मोघम ‘हं’ हणत घाईनं िनघून गेला. सं याकाळी ितनं याची खूप वाट पािहली.
तो आला नाही. िनराश होऊन ती एकटीच गेली. ितनं सांिगतलं, “कु णीतरी गंभीर पेशंट
आला असावा, हणून ते येऊ शकलेले नाहीत, डॉ टर! नाहीतर ते न आले असते.”
डॉ. रावांनी असे अनेक लायंट या आधी पािहले होते. यामुळे यांना या मागचा
अथ लगेच उमगला. पण ते मृदल
ु ाला दाखवून न देता यांनी सांिगतलं, “काही हरकत
नाही. पुढ या खेपेला घेऊन या.”
ती घरी आली ते हा अजूनही संजय आला न हता. नेहमी माणे तो रा ी जेवाय या
वेळी घरी आला. ितनं िवचारलं, “सं याकाळी का नाही आलात? मी आिण डॉ. राव वाट
बघत होतो. मी यांना सांिगतलं, कु णीतरी सी रयस पेशंट आला असेल हणून ते आले
नसतील!”
तोच धागा पकडू न तो हणाला, “होय, होय! मला एक इमज सी के स होती.”
“मी सेलफोनवर फोन के ला, तो बंद होता.”
“मी आज फोन नेलाच न हता.”
“पुढ या ि हिजटला दोघं िमळू न जाऊ या.”
“ठीक आहे!”
या नंतरही िजत या वेळा ती बोलावत रािहली, ितत या वेळा तो ित याबरोबर
जायचं टाळत रािहला. असं चार-सहा वेळा झा यावर डॉ टर राव यांनी सांिगतलं,

“यानंतर यांना बोलवायची गरज नाही. मी तुम याशीच बोलायचं ते बोलेन.”
यां या भेटी होत रािह या तशी मृदल
ु ाची त येत सुधा लागली. पु हा उ साहाचे
झरे डोकावू लागले.
ती सांगू लागली, “डॉ टर, पूव माझे यजमान असे न हते. घरात काहीही िवकत
यायचं असेल, तर यात माझा मह वाचा वाटा असायचा. पैशांचा कु ठलाही वहार
करताना ते मला िवचार यािशवाय करायचे नाहीत.”
“कदािचत ते हाची प रि थती वेगळी असावी. ते हा यांचं सगळं ल िश णाकडे,
ान िमळव याकडे होतं. ते हा पैसा कमी होता. जीवनात कं वा यां या क रअरम ये
काही अडचणी आ या. यां या जीवनात काही अपमानाचे संगही आले. यामुळे ते असे
झाले असतील कं वा यां या बालपणी यां यावर यां या आईचा भाव तर आहेच. पुढे
याचंच पांतर अशा वभावात झालं असलं पािहजे.”
“पण यांचा वभाव इतका ह ी असेल, याची मला कधीच क पना आली न हती.
आता मी जे हा यांना बघते ते हा मला आ य वाटतं; हीच का ती
? माझा तर
यावर िव ासच बसत नाही.”
“ह ीपणा यां या बालपणापासूनच यां याम ये असला पािहजे. यात, हाताचं
वैगु य िमसळ यामुळे, हात चांगले असले यांपे ा मी काहीतरी िवशेष क न दाखवलंच
पािहजे, असा ह बल झाला असला पािहजे. तुम या कदािचत ल ात आलं नसेल,
िश ण िमळव यासाठी यांनी बरे च प र म घेतले असले पािहजेत. याच ह ामुळे दहा
वषा या सरकारी नोकरीनंतरही खासगी ॅि टस करायची धमक यांनी दाखवली आहे.
यात यश िमळवलं आहे. एका िच ानं मेहनत घेतली आहे. ह ीपणा चांग या अथानं
वळवला, तर ही माणसं यश वी होतात. या संपूण वासात तु ही यां या पाठीशी उ या
रािहला आहात.”
“पण डॉ टर, माणसाला कृ त ता यासारखे गुण हवेतच क नाही?”
“नको कोण हणतंय? पण सामा यत: राजकारणात कं वा यांना अशा माणात पुढे
जायचं आहे, यां याम ये हे मृद ू गुण असतील, तर ते मारक ठरतात. पुढे जाणा यांना
आप या मागात येणा यां या डो यावर पाय ठे वून पुढे जावं लागतं. यामुळे यांना तु ही
कृ त तेिवषयी सांगायला लागलात, तर ते ऐकू न घेणार नाहीत. पण संसार असा कसा
चालेल? संसाराचे िनयम वेगळे असतात आिण वहाराचे िनयम वेगळे असतात. याकडे
दुल होता कामा नये. संसार सुखाचा हायचा असेल, तर एकमेकांशी बोलून
िवचारिविनमय क नच मे या आधारानं संसार चालवला पािहजे. हे नाही घडलं तर
संसारात िवरस िनमाण हायला लागतो. याच कारणांमुळे पुढारले या परदेशात
घट फोटाचं माण वाढलं आहे. यामुळे ‘इमोशनकोश ट’ नावाचा नवा िवचार ज माला
आला आहे. भावनारिहत जीवन अितशय क मय असतं. जसा बुि म ेचा िनदशांक
काढला जातो, तसाच यां या भावनांचाही िनदशांक मोजला जातो. जीवनात तो अितशय
मह वाचा आहे. याम ये काही वािण य िवषयात या जग िस
ची अशी तपासणी
के ली, ते हा असं ल ात आलं क , इत या पुढे आले या
या जीवनात संसारही

सुखाचे होते. घरातलं शांत वातावरण यां या अपार यशाला कारणीभूत होते, असं यांनी
सांिगतलं होतं.”
वेळ संप यामुळे मृदल
ु ा घरी परतली. अलीकडे ती डॉ. रावांबरोबर बोलायची अ यंत
आतुरतेनं वाट बघत होती. ते डॉ टर आिण आपण रोगी आहोत, ही भावना ित या मनात
अिजबात रािहली न हती. यांना भेट यावर कु ठे तरी हरवून गेलेला जुना िम कं वा
िहत चंतक भेट यासारखं वाटत होतं. तसं पािहलं तर यांनी ितला कु ठलंही औषध दलं
न हतं. काही इं जे शन, आॅपरे शनही के लं न हतं. के वळ बोल यानं हा बदल होत चालला
होता. के वढी श आहे बोल यात! ितला या गो ीचं फार िवशेष वाटायचं.
आजवर ितला आपलं मन मोकळं करायला यो य जागाच िमळाली न हती. भीम णा
वहारी न हते. मुलीचं अशा कारे सां वन करणं, यां या वभावातही न हतं. िशवाय
कु णीही एकच सांगणार! ‘ल ानंतर नव या या वभावा माणे बाईनं जुळवून यायला
पािहजे!’ आता आठवून पािहलं क , ित याही ल ात येत,ं ित या आईचं आयु यही असंच
िनघून गेलं ना! तीही कधी भीम णांचा श द ओलांडायची नाही. ितनं आलद ह ळीम ये
पािहलेले सगळे संसार तसेच तर होते ना! पाटील शांत वा या श दाला ित या घरात
मान होता. ती काही शाळा-कॉलेजम ये िशकली न हती. तरीही कु णी आलं क ती
सांगायची, ‘आज गौडा गावात नाहीत, नातेवाइकांकडे गेले आहेत,’ पण तीही काही
आप या मनानं काही सांगायची नाही.
िपरं बी भंतीवर इतक छान िच ं काढायची! ित याइतक छान िच ं काढणारं
गावात कु णीही न हतं. कावेनं सारवले या लाल भंतीवर चु यानं काढलेली ितची िच ं
बघत राहावी, अशी असत. ितला ते फार आवडायचं. पण हणून ती काही सतत िच ं काढू
शकत न हती. ती थोडी जरी यात रमली तरी ितला बोलणी खायला लागायची. घरातली
हातारी ितला सतत याव न कटकट करत असायची.
अशा वातावरणात लहानाची मोठी झालेली मृदल
ु ा. यामुळे आप याला काय हवं
आहे, हेही ितला सांगता यायचं नाही. डॉ. राव यांना ही गो ही ल ात आली होती.
एका भेटीत ती हणाली, “मी मा या यजमानांना काहीही सांगायला गेले तरी ते
हणतात, तुला काय कमी आहे? हवा तेवढा पैसा आहे! ल मीकडे पाहा! कती क ांत
आहे! मी यांना जे काही सांगायचं हणते, ितकडं यांचं अिजबात ल नसतं.”
डॉ टरांनी सावकाश िवचारलं, “तु हाला काय सांगायचं असतं?”
खरं च! काय सांगायचं असतं मला? मृदल
ु ा िवचारात पडली. डॉ टरांनी पु हा
िवचारलं, “तु हाला तुम या यजमानांनकडू न काय अपेि त आहे?”
काय अपे ा आहे मला? आणखी मोठं घर? आणखी पैसा? देश-िवदेशाचा वास?
सो या-िह यांचे दािगने? काय हवंय मला यां याकडू न? आप याला नेमकं काय हवंय; हेच
ितला कळे ना. सगळं असून आपण मनोमन गरीब आहोत, अशीच ितची भावना होती. ितनं
काहीही उ र दलं नाही. डॉ टरांनीही हसत तो िवषय सोडू न दला.
ब याच कु टुंबाची हीच अव था असते. बायकोला काय हवं असतं, ते पती जाणून
यायचा य ही करत नाही. बायकोही नव याला काय हवं असतं, हे जाणत नसते.

यामुळे दोघं एकमेकांवर खोटे आरोप करत जीवनातला आनंद गमावून बसतात.
“एक गो सांग?ू ”
“सांगा डॉ टर…” शाळे त मुलांना कथा सांगायची सवय असणारी मृदल
ु ा आज कथा
ऐकायला तयार झाली होती.
“खूप वषापूव एक राजकु मार होता. एक मं ीकु मार याचा िम होता. दोघेही
त ण होते; देखणे होते, बुि मान होते. यां यावर शेजार या रा यानं ह ला क न
राजकु माराला बं द त के लं. आधी तो याला सुळावर चढवणार होता. पण याची
बुि म ा आिण ता य बघून याचा िवचार बदलला. यानं राजकु माराला हटलं, “तुला
एक
िवचारतो. बरोबर उ र दलंस तर तुला तु या रा यासमवेत वातं य देईन
नाहीतर सुळावर चढवेन!”
िवजयी स ाट घरात असमाधानी होता. याची राणी सतत असमाधानी असायची.
स ाटानं राजकु माराला
िवचारला, “यावर उपाय काय? बायकोची नव याकडू न काय
अपे ा असते?” याचं उ र िमळालं तर आपला संसार सुखी होईल, अशी स ाटाला आशा
होती.”
“मग?” मृदल
ु ेला कथेत रस वाटू लागला.
राजकु मार हणाला, “याचं उ र शोधावं लागेल.” स ाटानं याला तशी परवानगी
दली. राजकु मार आिण मं ीकु मार रा यात फ न या ाचा वेध घेऊ लागले. ते
येकाला
िवचा लागले, तरी यांना उ र िमळे ना. कु णीतरी यांना सांिगतलं याचं
उ र अर यात राहाणा या हातारीला ठाऊक आहे. पण ती हातारी यासाठी कतीतरी
कठीण
िवचारते, असंही सांग यात आलं. यामुळे आधी यांनी ितकडं जायचं टाळलं.
अखेरचा दवस उजाडला तरी उ र िमळालं नाही. िन पाय होऊन ते हातारीपाशी आले.
हातारीनं सांिगतलं, “मी याचं उ र सांगेन, पण एक अट आहे.” मं ीकु मारनं िवचारलं,
“काय?” ती हणाली, “मा याशी ल के लं तरच मी उ र देईन.” राजकु मार हणाला, “हे
श य नाही!” पण आप या िम ाचा जीव संकटात असलेला बघून मं ीकु मार हसत
हणाला, “मी तयार आहे!” याला आप या आयु यापे ा िम ाचा जीव मह वाचा
वाटला. हातारीनं सांिगतलं, “ येक त णी ल ानंतर आप या मज नुसार बदल
घडायची अपे ा करते. पु ष हे समजून घेत नाहीत. यानं ते समजून घेतलं क , यांचा
संसार सुखाचा होईल.” या उ रानं राणीचं समाधान झालं. राजा खूश झाला.
राजकु माराची सुटका झाली. तरीही याचं मन क ी झालं होतं. आप यामुळे आप या
िम ाला आयु यभरासाठी हातारी बायको करावी लागली होती ना! ठर या माणे ल
झालं. सुंदर मं ीकु माराची जराजजर बायको बघून सगळे च हळहळले. पण मं ीकु मार
मा हसतमुख होता. रा झाली. मं ीकु मार हसतमुखानं वधू या खोलीत आला. ितथे
जाताच याला आ याचा ध ा बसला! हातारी या जागी एक लाव यमय त णी उभी
होती. ती हणाली, “तुमचा संयम आिण समाधानी वभाव बघून मी च कत झाले आहे.
मा याकडे प बदलायची श आहे. मी उ र दलं होतं, येक ीला आपलं जीवन
आप या मनानुसार बदलता येत.ं तुम याशी ल क न मी माझं जीवन बदलून घेतलं
आहे. आता मला सांगा, मी दवसभर कु प रा न रा ी अशी त ण सुंदरी होऊ क

दवसभर अशी रा न रा ी हातारी रा ?”
कती कठीण
हा! दवसभर हातारी रा न रा ी सुंदर बायको िमळाली, तर
सगळे अनुकंपा दाखवतील. आिण जर उलट झालं तर सगळे सुंदर बायको िमळाली हणून
हेवा करतील, पण रा ी अशी कु प हातारी?… यातही दुसरा पयाय ठीक ठरावा.
कारण िनदान चारचौघांत तरी बायको चांगली दसेल! मृदल
ु ानं दुसरा पयाय सुचवला.
डॉ टर हसत हणाले, “मं ीकु मार अितशय शार होता. याने दोन िमिनटं िवचार
क न आप या लाव यवती प ीला सांिगतलं, “तुला जसं राहायची इ छा आहे, तशी तू
राहा. तो तुझा िनणय असू दे.” हे उ र ऐकू न या युवतीला आनंद झाला आिण ती
हणाली, “तर मग मी चोवीस तास अशीच राहीन!” हणजे येक ीला ित या
इ छे माणे राहायचा ह आहे, अशी मं ीकु माराची भावना होती. ीचीही पु षाकडू न
हीच अपे ा असते. पु ष वत:ला ीपे ा े समजतो आिण सगळे िनणय वत:च घेतो.
ीलाही आपलं मत असतं. आपला िवचार असतो. याची दखल न घेता जे हा सगळे
िनणय पु ष आप या मज नं घेऊ लागतो, ते हा ित या मनात असमाधान िनमाण होतं.”
डॉ टर बोलायचे थांबले. काही वेळ शांततेत गे यावर ते हणाले, “मा या
सांग याचा मिथताथ ल ात या. तुमचं बालपण, तु ही वाढलात तो प रसर, िववाह या
सग यांचा या पा भूमीवर िवचार करा. यानंतर या संदभात आपण बोलू या.”
वेळ संप यामुळे मृदल
ु ा उठली.
रा ी संजय जेवायला घरी आला. िशिशरचं िश ण पुरं झालं होतं. नाइट ुटी
अस यामुळे तो जेवायला घरी आला न हता. यामुळे दोघांचंच जेवण होतं. संजय
हणाला, “मृदल
ु ा, मी तु यासाठी न ा कारची आॅडर देऊन आलो आहे.”
“पण माझी कार चांगली आहे! घेऊन फ पाच वष झाली आहेत! एकदाही
दु तीला गेलेली नाही!”
“आजवर झाली नसेल. पण ती आता जुनी झाली आहे. हणून ती बदलायची आहे.”
“पण मला ती नाही बदलायची! मला न िवचारता तु ही कसे बदलता आहात?”
“तुला काय समजतंय यात? तुला कशाला िवचारायचं?”
यावर मृदल
ु ा िन र झाली. एक घास त डात घालताना तो हणाला, “मृदल
ु ा,
उ ापासून तू वयंपाकात मीठ थोडं कमी घालत जा बघू! पानात तर अगदी घातलं
नाहीस तरी चालेल.”
“अहो, ताटात मीठ घालायची प त आहे!”
“ यात कसली आलीय प त? मा या घरात नको ही असली प त!”
मृदल
ु ा ग प झाली.
“अले स या घरी फोनचं नवं इ मट आलंय. आप यासाठीही यायला सांिगतलंय
मी.”
“पण घरातला सेट चांगलाच आहे ना! पु हा कशाला?”
“ यात काही न ा िसि ट स आहेत हणे! तेवढंच वेगळे पण!”
“आपलं घर हणजे काय लॅब आहे!” मृदल
ु ाचा संयम ढळत चालला होता.

“तू काहीही हण! मला हवं आहे, ब स!” तेव ात हॉि पटलमधून कॉल आला. या
फोनवर बोलत आिण दुस या हातानं जेवण करत संजय आप या कामात गढू न गेला. नंतर
मृदल
ु ाचं जेवण संपायची वाट न बघता, तो बाहेर िनघून गेला. मृदल
ु ा अगदी एकटी होऊन
गेली.
ल ानंतर इत या वषानंतर पिह यांदाच ती आप या जीवनािवषयी िवचार क
लागली. संजय ‘आपण हणजे जग’ असाच िवचार करतो. काहीही करायचं झालं, तर तो
के वळ आप याच मनाचा कौल घेत असतो. काही वेळा तो आप याला जे काही करायचं
असेल तेच करतो आिण उगाच त डदेखलेपणानं ‘तुला काय वाटतं?’ असं िवचारतो. पण
एकू णच सगळं आप या मज नुसार हावं, असाच याचा रोख असतो. मा याकडे याचं
कधीच ल नसतं. तो आिण याचा मुलगा! यां या इ छेला साकार प देणारी रोसमेरी.
याला आप या स याची अिजबात आव यकता नसते. ितचं घरातलं थान नग य.
एखा ा नोकरासारखं. नोकरांबरोबर भावना मक संबंध ठे वायचे नाहीत, हे तर संजयचं
ीदवा य होतं! नोकरांना िनदान कामा या वेळां ित र आपापलं वतं आयु य होतं.
पण मृदल
ु ानं कु ठं जायचं?
ितला डॉ टर रावांनी सांिगतलेली कथा आठवली. गे या चोवीस वषात या घरात
काय मा या मना माणे झालंय? काहीही नाही! सगळीकडे संजयचाच अिधकार!
ितला अचानक जाणवलं, मी काय गमावलंय; हे मा या आता कु ठं ल ात आलंय. मी
माझं व व गमावलंय!
ितला दुसरं ही आठवलं, हा काही ितचा एकटीचा
न हता. ित यासार या शेकडो
बायकां या जीवनाची हीच कथा होती. ह ी नवरा, यश वी झा यामुळे वत:ला िवशेष
समजणारा पु ष, खेडग
े ावात या पारं प रक वातावरणात वाढलेला संजय या अथानं
सुधारलेला न हता. या या नजरे त बायको ही पु षाचं ऐक यासाठीच असते. बाहेर
फ ा इं ि लशम ये बोलत यात डॉ टर असला तरीही! यामुळे याबाबतीत ितचं
जीवन आिण रकु माबाई-िपरं बी या जीवनात फारसा फरक न हता. यांना आप या
जीवनात काही बदल करावासा वाटला असेल का? क नाही? तेवढी िवचारश नसावी
कदािचत. घरातली शांतता उगाच ढळायला नको हणून रकु माबाई-शांत मा-िपरं बी या
आयु यभर शांतच राहात असतील. या मा यासार या दुखाव या जात न ह या, हे न !
कदािचत आपण का दुखावलो जात आहोत, हेही यांना समजत नसावं. बाईनं
नव याबरोबर जुळवून घेतलं पािहजे. उ ा मुलांबरोबरही जुळवून घेतलं पािहजे!… या
िवचारानं ितला आणखी रडायला आलं.
दुस या दवशी डॉ टर भेटले ते हा पु हा जु याच ग पा िनघा या. ितनं यां या
पु ात नव या या नावाचा उ लेख के ला नसला, तरी या या वसायािवषयी सांिगतलं
होतं. यांनाही कोण ते समजलं असलं, तरी यांनी ते दाखवून दलं न हतं.
“डॉ टर, माझी नणंद ल मी मा याशी जी नाटकं करते, जे खोटं बोलते, ते बघून
मा या अंगाची लाही-लाही होते. मी मा या भावजयीचा – व सलाचा कती मान राखते!
ती काहीही हटली तरी मी उलट उ र देत नाही. मा याबरोबरच का असा अ याय होतो
आहे?”

“ येक ी हाच
िवचारत असते. आप या देशात एक मुलगी ल करते, ती
के वळ एका पु षाशी न हे! ितला एका कु टुंबाशी जुळवून यावं लागतं. ब तेक वेळा एक
मुलगी सासरी आली क , ित या येक वाग या-बोल यात दोष शोध यात येऊ लागतो.
या सग यां या कटू टीके ची ती िवनाकारण बळी ठरत जाते. तसं पािहलं तर ित यावर
टीका करणारे काही ित यापे ा फार े असतात, असंच नाही. पण सुनेचं थानच तसं
असतं ना! ती जगसुंदरी असो कं वा अितशय बुि मती असो; ती सासर या िनयमांम ये
हीनच ठरवली जाते. याला तु हीही अपवाद नाही. तुम या दृ ीनं व सलेशी चांगलंच
वागता आहात, पण यांचा दृि कोन वेगळा असेल. एका दृ ीनं तु ही निशबवान आहात!
तु हाला सासरचा ास नाही. नव याला वाईट सवयी नाहीत. यांना बाहेर या ि यांचा
नाद नाही. ल मी आिण तुमचे यजमान िमळू न कदािचत तुम या नकळत आ थक वहार
करत असतील. पण कतीतरी बायकां या जीवनात याहीपे ा िवदारक फसवणूक के ली
जाते. यात, तु ही लहान गावात िनसगा या बरोबरीनं िनकोपपणे वाढला आहात.
यामुळे तुम या मनाला तो आघात सोसवला नाही.”
“समजा, ल मीची शंकरनं अशीच फसवणूक के ली असती तर, ितलाही अशाच कारे
मानिसक रोगानं ासलं असतं?”
“कदािचत नसतं ासलं. ित या मनाची ि थती कशी आहे, हे मला ठाऊक नाही.
तरीही मनानं तरल असणारे , बुि मान लोक अशा आजाराला लवकर बळी पडतात. फार
आदशवादाला पकडू न जगणा याला वा तव जीवनात या कटू स याला सामोरं जाताना
ास होतो. तुमचे यजमान आिण ल मी या कटू स याशी सामना करत वाढ या आहेत.”
“सगळे खासगी ॅि टस करणारे असेच पैशाला वारे माप मह व देणारे असतात का?”
“नाही. सगळे तसे नसतात. खासगी ॅि टस करणारे सगळे वाईट असतात आिण
सरकारी दवाखा यातले सगळे चांगले असतात, असंही समजायचं कारण नाही. एका
या वाग याव न या संपूण वसायाला नावं ठे वणं यो य नाही. येक
ही
वेगवेगळी असते. दुसरं ही ल ात घेतलं पािहजे, येकाला कु ठ या ना कु ठ या आघातातून
जावंच लागतं. पण तो आघात तु ही कसा घेता यावर सगळं अवलंबून आहे. आपण
सगळे च ेत, रोगी आिण हातारा पाहात असतो. पण यातून बु होणारा एखादाच
िस ाथ असतो! आपण सगळे च तेच दृ य बघून लगेच िवस नही जातो. कारण आपण
सगळे या यापे ा वेगळे आहोत. तुम या पतीचं ि म वही वेगळं आहे. यांनी आप या
आयु यात क आिण अपमानाला वेगळं च वळण दलंय. आता ते पैसा हणजेच सव व
अशा त वाला येऊन पोहोचले आहेत. ते जर मुळात उदार असते, तर मला झाला तसा
ास आणखी कु णाला हायला नको, हणून या पैशांचा िविनयोग यांनी वेग या कारे
के ला असता. यांनी ग रबांकरता हॉि पटल काढलं असतं. गरीब मुलांना िश णासाठी
मदत के ली असती.”
“आधी ते मा या नकळत कु ठलाही आ थक वहार करायचे नाहीत.”
“असं तु ही समजता! याआधी यां याकडे पैसा न हता. असं काही करायची यांना
संधीच न हती. तसा वेळ न हता आिण तशी आ थक प रि थतीही न हती. आता ल मी
तुम यापे ा उ म ि थतीत आहे क नाही? तु हीच िवचार क न पाहा!”

“होय! आता प रि थती वेगळी आहे. मनाला येईल ते; ते क शकतात. भरपूर पैसा
येतो आिण याचा िविनयोग कर यासाठी रोसमेरीसारखी अ यंत द
यां या
हाताशी लागली आहे. डॉ टर, जीवनात पैसा इतका मह वाचा आहे का?”
“होय! पैशामुळे बरं च काही होऊ शकतं, नाही का? जगाचा सगळा खेळ हा
पैशांमुळेच चालतो. आप या समाजात पैशाला अपार मा यता आहे. पैशांमुळे अिधकार
येतो. यामुळे आ मधैय येत.ं पैशा या आ याला सगळे गुण राहतात, अशीही हण आहे
ना!”
मृदल
ु ा काही बोलली नाही. याआधी ितनं कधीही पैशां या संदभात एवढा खोलवर
िवचार के ला न हता. हणजे हा के वळ संजयचा दोष नाही. या या मूळ या वभावात हा
पैसा िशर यामुळे या या वभावातला दोष वाढला आहे, असं फार तर हणता येईल.
तां याचं नाणं आई-मुलात दुरावा िनमाण करतं, हणतात. याला हाच अथ आहे ना!
हणूनच जुनी माणसं हणतात, ग रबीपे ा ीमंतीनं लकवा मारलेली माणसं फार
असतात! ीमंती पेलणं, ही एक मोठी गो आहे!
“ हणजे ीमंती वाईट असते का?”
“तसं काही नाही. पैशाला अपार श असते, हेही आपण मा य के लंच पािहजे. पण
याचा वापर कसा करायचा, हे या माणसा या मनावर अवलंबून असतं. ते जाऊ दे. तु ही
मा घरात मुका ानं बसता कामा नये. तु हाला यात आनंद आहे, ते तु ही वरचे वर
करत रािहलं पािहजे. शरीराला िनयिमत ायाम पािहजे. फरायला जा, योगा करा
कं वा आवडेल या खेळात मन रमवा. तु हाला यां यािवषयी िव ास आिण आ मीयता
वाटते, यां याबरोबर तु ही मोकळे पणानं ग पा मारायला ह ात. तु ही सुिशि त
आहात! तुम या यजमानांकडे चंड पैसा आहे, तसाच चंड ‘अहं’ आहे. या या मागे
यां या मनात यूनगंडही आहे. यां या शारी रक यूनाची यां या लहानपणी अनेकांनी
थ ा के ली असेल. याचा िवसर पडावा, यासाठी ते सग यांपे ा जा त य करत
असतील. िशवाय, आप या समाजात बायकोवर ह चालव यावर पु षाथही अवलंबून
असतो ना! ते वाढले, या वातावरणात कदािचत हीही भावना यां या मनात खोलवर
जली असेल! एकं दरीत यांचं ि म व तुम यासारखं सरळ नाही! यामुळे यां या
मनाचा तळ गाठण तम यासार याना जमणार नाहा! यात अपारामत यश या या
वा ाला आलंय! पैशा या बळावर मी जगातली कु ठलीही गो िवकत घेऊ शकतो, अशी
यांची मनोभावना झाली आहे, असं दसतं. ते मला भेटायला यायचं टाळत आहेत. ते
भेटले असते, तर मी यां या ि म वािवषयी यांना सांगू शकलो असतो.”
मृदल
ु ा या गालांव न अ ूं या सरी ओघळ या. ितचं ितलाच वाटलं, अशा
नव याबरोबर आपण इतक वष कसा संसार के ला असेल? सतत आपलं मन सग यांपासून
दडवून ठे वू पाहाणा याकडू न मनमोक या वभावाची काय अपे ा करणार? संजय कधीच
माझा झाला नाही. न हे, कधी कु णाचा हायचा याचा वभावच नाही! आपण मा
आपपरभाव कधीच बाळगला नाही!
हणजे भोवताल या जगात असं य जोडपी दसतात, यांपैक कती जणं वत:चं
सगळं िवस न जोडीदारा या जीवनाशी एक प होतात? ल हणजे तीन दवसांचा

रे शमी सा ांचा सोहळा नाही! ी या सांसा रक जीवनाचं सारसव व ित या वैवािहक
जीवना या प रघातच असतं ना! या हण याला तरी काय अथ आहे? एकानं आपलं सगळं
आयु य दुस यावर उधळू न टाकायचं आिण दुस यानं मा आप या मनाचा परीघ के वळ
आप या वाथापुरताच मया दत ठे वायचा याला संसार हणतात काय?
“डॉ टर, आता मी काय क ?”
“तो िनणय तुमचा तु ही यायचा आहे! यात मी ढवळाढवळ क शकत नाही! मी
तु हाला फ तुम या प रि थतीची जाणीव क न दली आहे. यां याम ये असलेले काही
गुण यां या घरा यातून आले आहेत, काही यां या वसायामुळे आले आहेत. दवसातले
वीस तास सतत न सगहोमचा िवचार करायचा आिण पैसा कमवायचा, असा यांचा
दन म अस यामुळे यांचा वभाव तसा बनणं वाभािवक आहे. यांचा आधीचा वभाव
आता नाहीसा झाला आहे. यावर आप याकडू न काहीही उपाय नाही. तो बदल यासाठी
यांनी य के ला पािहजे.”
“पण पैसा आला हणून माणूस का बदलतो?”
“यावरचं उ र त व चंतकच देऊ शकतील. मी नाही. मी एवढंच सांगू शकतो, पैसा
आला क तुम यामधले गुण आिण अवगुण दो हीही बाहेर येतात. पैसा नसताना दडपलेले
अवगुण पैसा आ यावर बाहेर येतात. या अथ पैसा हा रावकाचेसारखा असतो. हणूनच
कं जूस माणूस ीमंत झाला क लोभी होतो. तो आणखी-आणखी जमीनजुम याची खरे दी
करतो. वाथ माणूस िवलासी होतो. उदार माणूस दानी होतो. यांना पैशाचा मोहच
नाही, यांना पैसा आहे आिण नाही, यात काहीही फरक दसत नाही. पैशामुळे ख याखु या
मानवी संबंधांचं दशन घडतं. मला सांगा, आता तु हाला कु णाला पािहलं क क व येत?े ”
“पूव मला ग रबांना पािहलं क दया यायची, क णा वाटायची. ते हा मला यांना
पा न डो यांतून अ ू यायचे. आता येत नाही. का?”
“कारण ते हा तु हाला वाटायचं गरीब हणजे यां याकडे काहीही नाही. तु हाला
यां याशी नातं वाटायचं. हणून तुम या डो यांतून पाणी यायचं. आता तुम या मनात
वेगवेग या कारे जाग कता िनमाण झाली आहे. तु हाला मा याकडे यायला लागून एक
वषापे ा जा त काळ झाला नाही का! तु हाला आणखीही एक सांगतो ते ल ात ठे वा.
तु हाला जर तुमचा पती बदलेल असं वाटत असेल, तर तु ही ते िवस न जा. हणतात ना,
कडू कारलं, तुपात तळलं, साखरे त घोळलं तरी कडू ते कडू च! यामुळे तु हीही कु ठ याही
चम काराची अपे ा ठे वू नका.”
मृदल
ु ा बाहेर आली. आता ितचा जगाकडे बघायचा दृि कोन बदलत चालला होता.
र यावर या येक माणसाला काही ना काही चंता असणारच. येकाची चंता
वेगवेग या व पाची असेल. डॉ. राव नेहमीच मोक या मनानं बोल याचं समथन करत
होते. यांनी सांिगतलं होतं, आईवडील कं वा पोटी ज मले या मुलां या संबंधांपे ा
नवरा-बायकोचं नातं वेगळं असतं. आईवडील मुलांकडे माशीलपणे पा शकतात. मुलं
आईविडलांकडे आदरानं पाहात असतात. पण पितप ी मा एकमेकांकडू न सहजीवनाची
अपे ा करत असतात.

सकाळी संजयला अिजबात वेळ नसतो. ितलाही शाळे त जायची घाई अस यामुळे
ितलाही वेळ नसतो. मा आता ितनं आप या आिण संजय या ना यािवषयी संजयशी
बोलायचा िन य के ला.
सं याकाळी संजय आला. ती िवषय काढणार ते हा याला एक फोन आला. मृदल
ु ानं
तो उचलून हॅलो हणाय या आधी संजयनं दुसरीकडू न तो उचलला. फोन अले सचा होता.
अलीकडे मृदल
ु ाचा या याशी फारसा संबंध न हता. जोपयत अिनताशी ितचा संवाद
होता, तोपयत या याशी अ य का होईना संबंध होता. अलीकडे तोही रािहला न हता.
ितचा उ लेख झा यामुळे ती ल देऊन ऐकू लागली. अले स हणत होता, “…पण
मृदल
ु ा तयार झाली नाहीतर?”
संजय हणत होता, “ितला काहीही सांगायची गरज नाही. या न ा कं पनीची
डायरे टर ल मीला क या. मृदल
ु ाला काहीही वहार समजत नाही. सांगेल ितथे सही
क न मोकळी होते. ित या नावे हवं तर थोडे पैसे ठे वू या. तु याकडे काय ॉ लेम आहे?”
“अिनता तर कशालाही तयार होणार नाही. माझी बहीण अितशय खमक आहे.
तीही नको. िजमीचंच नाव असू दे. पण –”
“ते सगळं मा यावर सोड. सेलचं सगळं मी बघून घेईन. डॉ टसना काहीतरी क न
आप याकडे वळवून यावं लागेल. रे टही सु वातीला माकट रे टपे ा कमी ठे वावा लागेल.
दुसरं हणजे यात काही लॉस झाला तरी काळजी करायचं कारण नाही. सु वातीला
आपला सगळा काळा पैसाच यात घालून एक-दोन वष चालवून पा . एकदा ॉड ट
ि लक झालं क , मग रे ट वाढवू शकतो आपण!”
मृदल
ु ानं फोन खाली ठे वला. एकदा वाटलं अशा माणसाशी काय बोलायचं? तरीही
ितनं ठरवलं, एकदा बोललंच पािहजे. रा ी जेवण झा यावर ती हणाली, “मला
तुम याशी बोलायचंय.”
संजय इकॉनॉिम स टाइ स वाचत होता. यानं काहीही उ सुकता दाखवली नाही.
तरीही ितनं सांिगतलं, “मला तुमचे सगळे वहार अिजबात मा य नाहीत. अशा मागानं
पैसा िमळवणं, ल मीला यातला बराच पैसा देणं मला पटत नाही. नाती वेगळी आिण
वहार वेगळा. तु ही ल मीला डायरे टर करता आहात, हेही बरोबर नाही.”
“हे तुला कु णी सांिगतलं?”
“मी वत: या कानांनी ऐकलं. एवढंच न हे, तुमची औषधं तु ही कशा कारे
िवकणार आहात, हेही मी ऐकलंय. हे यो य नाही! अशा कारे पैसा कमावला तर
कु णाचंही भलं होणार नाही!”
पेपर बाजूला ठे वून संजय शांतपणे हणाला, “हे बघ! तू मला वहार िशकवायची
गरज नाही! वहारात तुझे आदश ठे वून चालत नाही. मीही हॉि पटलम ये असताना
आदशवादी होतो. काय िमळालं मला याचं? अपमान, बदली… तु हा बाहेर या कु णाला
याची जाणीव नाही. तुझी शाळे ची नोकरी. लहानपणापासून तू सुखा-समाधानात
वाढलीस! तुला मी काय भोगलंय ते समजणार नाही! तु या आदशामुळे तू मनो ण
झालीस!”

हे मृदल
ु ा या मनाला टोच यासारखं झालं. ती मनो ण हायला हा वत:
कारणीभूत आहे! तरीही सगळी जबाबदारी ित या आदशावर टाकू पाहात होता.
ती जोरात हणाली, “मी मनो ण नाही! मनो ण झाले तरीही तु ही एकदाही
मा याबरोबर डॉ टरांकडे आला नाहीत. ही प रि थती तुम यावर आली असती, तर मी
तुम याबरोबर िनि त आले असते.”
“मा यावर दोषारोप कराय याऐवजी वत:कडे एकदा डोळे उघडू न बघ! भांडण
काढू न वाद घालतेस! आणखी काहीही करत नाहीस. रोसमेरी, ल मी, अिनता, व सला
यांपैक कु णीही असं भांडायला जात नाही. यांना काहीच अडचणी नाहीत का? या कसं
सहन क न जातात? यां यापे ा तर तुझी प रि थती चांगली आहे! या कु णी रोगी
झा या नाहीत. तू मा यां यापे ा मानिसकदृ ा वीक िनघालीस! तु यासारखीबरोबर
मला पंचवीस वष काढावी लागली, हे माझं दुदवं!” हणत रागानं संजय उठू न उभा
रािहला.
मृदल
ु ा िव झाली होती. याला मा याबरोबर पंचवीस वष काढावी लागली? हणजे
याला भलताच ास झाला, असं याला हणायचंय? हणजे यानं मा यापे ा जा त क
काढलेत असं याला वाटतंय का? मृदल
ु ा एकटीच घरात बसून या या बोल याचा िवचार
करत होती. अशा माणसाबरोबर कसं राहायचं? उरलेलं आयु य कसं काढायचं? इत या
वषात आपलं असं कु णीही रािहलेलं नाही. आजवर आपण कु णाशी भांडण के लं नाही!
कु णाचा ष
े के ला नाही. तरीही मला असा दोष देतो आहे! कधी िश ती या कारणासाठी
मुलांवर राग दाखवला, तरी पुढ या णी िवस न जायचा ितचा वभाव. तरीही हा असं
हणतो? सग यांिवषयी आ था असताना सग यांवरचा मोह सोडू न सं यािसनी होणं
कसं श य आहे? तसंच ल मी माणे धना या आशेनं दोन िजभेचा साप होणंही श य
नाही. अशा कारे मी कधीच वाढलेली नाही ना! तसंच सरला माणे बाहेर या जगात
दररोज वेष बदलून फरणंही मला श य नाही! रोसमेरीची गो च वेगळी आहे. ित या
कु टुंबात तीच मुख आहे. अथात कु णाचीही कु णाशीही तुलना क नये हेच खरं ! पण संजय
माझी ित याशी कशी तुलना करतो? वत: मा कु णाशीही आपली तुलना क न देता
पैसा िमळवत राहातो. मी तर याची कु णाही पु षाशी कधीच तुलना करत नाही. हा मला
एक याय लावतो आिण वत:ला वेगळाच याय लावतो.
अशा पु षाशी एकाच छपराखाली अप रिचतासारखं कसं राहायचं? पण जाणार
कु ठं ? आलद ह ळीम ये जाऊन राहायचं हटलं, तरी कु ठ या घरी जाऊन राहायचं?
बालवयात गाव हाच वग वाटला, तरी आता ितथलं वा तव वेगळं च आहे. इथे रािहलं तर
आपण पु हा मनोरोगाला बळी पडू अशी भीती मनाला घाबरं करत होती. मनो ण
अव था हणजे काय ते यातून गेले यालाच ठाऊक! यातून बाहेर येणं ही काही
िततक शी साधी गो नाही. यातून बाहेर ये यासाठी मी कतीतरी क घेतले आहेत.
आता संजयबरोबर रा न पु हा याच गतत जाय या िवचारानंही ितला भीती वाटली. जर
हा अशा कारे चुक या मागानं पैसा िमळवत रािहला तर मनाला आनंद कसा वाटेल?
पण अशा नव याला सोडू न बाहेर पडले, तर समाज मलाच नव यानं सोडलेली हणून
िहणवेल. कु णीही संजयला काही हणणार नाही. आप या पु ष धान समाजात ीनं

पु षाला मा यता देत जगलं, तर ितला सतीसा वी हटलं जातं. याला िवरोध के ला तर
अपार नंदच
े ी धनी हावं लागेल. नाहीतर या संसारातच नरक यातना भोगत सहन करत
राहावं लागेल.
एखादा पु ष बायकोचं मन ओळखून या माणे वागतो, ही के वळ क पनाच असेल
काय? इथे मा नव याशी बोललं क , मला तर मन मोकळं हो याऐवजी मन आणखी कुं द
होतं जातं. अशी घटना घडली असती, तर ितथे घट फोट हाच एक उपाय ठरला असता.
पण भारतासार या देशात ी या मनाचा इतका िवचार कु ठं के ला जातो हणा!
संजय आिण मृदल
ु ा या ल ाचा पंचिवसावा वाढ दवस आला होता. िशिशर या
ल ा या आधी े ांना बोलवायची एक सुवणसंधी! दर वष हॉि पटलम ये साजरा के ला
जायचा. पण याचं व प फार औपचा रक असायचं. यामुळे यंदा ॅ ड पाट करायचा
लॅन सु झाला. िशिशर एमबीबीएस पूण क न लंडनला िनघून गेला होता. यालाही
मृदल
ु ानं आढेवेढे घेतले होते. पण ितला कोण िवचारतो हणा! तोही पुढ या आठव ात
िनघायचा होता. तो िनघाला ते हाही मृदल
ु ा दु:खी झाली. पण पंखात बळ आलेलं
पाखराचं िप लू उडायचं कसं थांबेल? तसं पािहलं, तर संजयच जा त क ी झाला.
अलीकडेच िशिशर लंडन या हॉि पटलम ये पुढ या िश णासाठी हजर झाला होता.
याला रजा िमळू न भारतात येणं श य न हतं. तो िश णात शार आिण कामात
िसि सयर होता. कु ठ याही कारणासाठी काम सोडू न मजा करायचा याचा वभाव
न हता. यामुळे यानं लंडनला जा याआधीच सांिगतलं होतं, “मला तुम या ल ा या
रौ यमहो सवासाठी येणं श य नाही. आताच मी तु हाला शुभे छा देतो.” ते खरं ही होतं.
या दोघांचीही या याकडू न तशी काही अपे ा न हती.
बंगळू र या लीला पॅलेस हॉटेलम ये हा समारं भ थाटामाटात करायचं संजयनं ठरवलं
होतं. रोसमेरी पा यांची यादी कर यात गढू न गेली होती. ल मी तर आप याच ल ाचा
रौ यमहो सव अस यासारखी उ साहात वावरत होती. ती वत: मृदल
ु ाला येऊन भेटून
गेली. जाताना ितनं एक भारी रे शमी साडी ितला देत हटलं, “ही खास तु यासाठी
आणलीय मी! छान आहे क नाही? पांढरी साडी, काळी बॉडर आिण यावर तांबूस पानं!
मी वत: आॅडर देऊन िवणून घेतली आहे. आ ही काही तुम याइतके ीमंत नाही. तरीही
आ हाला जमेल तेवढं देत आहे. संजयसाठी रॉ-िस कचा कु ता-पायजमा आणलाय.
या दवशी तु ही दोघांनीही हेच कपडे घालावेत, असं आ हा दोघांनाही वाटतं.”
ल मीचा नाटक पणा बघून ितला ितडीक येत होती.
ल मी हणाली, “मृदल
ु ा, मला तर संजयपे ा तु यािवषयीच जा त वाटतं. मुळात
याचं बोलणं कमी! बोलला तरी फ हॉि पटल याच गो ी बोलतो. मी तर ना डॉ टर,
ना नस! तु याबरोबर कशा कु ठ याही िवषयावर ग पा होऊ शकतात!” मृदल
ु ाला ित या
या खोटेपणाचा संताप येत होता, पण ती काहीही बोलू शकत न हती. ितचं बोलणं ऐकलं
क , बाहेर यांना वाटावं; काय ेम आहे ल मीचं मृदल
ु ावर! बाहेर यांचं काय हणा! वत:
मृदल
ु ाही या अस या बोल यावर इतक वष फसतच होती ना! आता मा हे बोलणं ऐकू न
ितथून उठू न जावंसं वाटत होतं.

पा यां या यादीत सरकारी अिधकारी, औषध कं प यांचे अिधकारी आिण
गावात या धना लोकांचा समावेश होता. चंदरे ी रं गाची अ यंत कमती का स
संजय या आदेशाव न छापून घे यात आली होती. या समारं भासाठी आलद ह ळी न
कु णीही येणार न हतं. भीम णा तर कु ठं वास करायचे नाहीत. यांनी आपले आशीवाद
पो टकाड ारे कळवले होते. व सलेला तर वाटायचं, “माहेरचे पैसे घेऊन मोठं हॉि पटल
काढलं, यात काय िवशेष? फु कटचा दमाख दाखवायची ल णं! आिण यासाठी चंदरे ी
का स छापलीत! खरोखरीच चांदीची का स पाठवायला काहीही हरकत न हती!”
याचं असं झालं होतं, पुढे एकदा मृदल
ु ा पैसे परत करायला आलद ह ळीला गेली
होती. ते हा भीम णांनी रागे भ न पाठवून दलं होतं. ‘हे बघ! हवं तर हे पैसे तू आलद
ह ळी या त यात फे कू न दे, नाहीतर गावा या हणम पा या शेपटीला बांध! मुलीला
दलेले पैसे यायला आ ही काही सावकारी करणा या घरातले नाही!’ पण व सला मा
ितला टोचायला िमळालेली, एकही संधी सोडायची नाही.
सरलानं आपण येत अस याचं कळवलं होतं. संजयला ित यािवषयी अितशय आदर
होता. या या मते सरला हे कायश चं उ म उदाहरण! ती एकदाही घरात बसून राहात
नाही, ती उगाच आदशा या ग पाही मारत नाही! ती सग यांबरोबर हसतमुखानं असते.
हणूनच ती कं पनी या हाइस ेिसडे ट या पो टवर पोहोचली आहे! हवं ते हा मॉडन
आिण हवं ते हा ती ॅिडशनल असते. एकू ण ती एक चुणचुणीत बाई आहे. असं याचं मत
होतं. हे हणताना संजय ितची आप याशी तुलना करतोय, असंच मृदल
ु ेला वाटायचं.
ब याच बाबतीत आपण सरलापे ाही सरस असतानाही ती जीवनात यश वी झाली होती.
मृदल
ु ाला याव न अनेकदा अिनताचं हणणं पटायचं. ती हणायची, “देवापुढे हात
पस न उभे असताना तो जे काही देईल, तोच साद नाही का! सुखा माणे दु:ख हाही एक
साद समजून आपण याचा वीकार के ला पािहजे. हणजे मनाला वेदना होत नाहीत.”
“पण हे कसं श य आहे?”
“मनात असेल, तर काहीही अश य नाही. आपण आप या भावना एकाच
वर
क त के या क , पदरी िनराशा येत.े तेच देवा या पायाशी अपण के लं क अशी िनराशा
पदरी येत नाही.”
हे या वेळी मृदल
ु ाला समजलं नसलं, तरी आता याचा अथ वेग या कारे समजत
होता.
अले स आिण अिनताला िनमं ण गेलं होतं. अिनतानं आपण येत नस याचं ते हाच
सांिगतलं होतं. “मी घरात रा न या दोघांसाठी ाथना करे न” असं ितनं सांिगतलं होतं.
िनमं ण-पि के त भेटव तू वीकारणार नस याचं छापलं होतं. तरीही लोक भेटव तू
आण यािशवाय राहाणार नाहीत, हेही सग यांना ठाऊक होतं. काही नाही हटलं तरी
फु लांचा बुके तर आणला जातोच.
संजय एकू णच उ साहात होता. मृदल
ु ाचं वागणं बघून ती पूववत झाली आहे, असं
याला वाटत होतं. यानं मृदल
ु ाला िवचारलं, “वे डंग अ◌ॅिन हसरीला तुला काय हवं?
डायमंड-सेट आणू क युरोप पला जाऊ या? क तुम या शाळे ला पंचवीस हजार पये

देऊ या?”
मृदल
ु ाला मा यात सगळा खोटेपणाच वाटायचा. ितला वाटायचं; सांगावं, संजय,
ल झालं ते हा तुमचा मा यावर जो गाढ िव ास होता, तो मला आणून ा! तरी ती
काहीही बोलली नाही. िशवाय ते सांिगतलं तरी याला समजणार नाही, अशीच ितची
खा ी होती.
आता मृदल
ु ा आिण संजय दोघंच घरात होते. आज सं याकाळी आठ वाज यानंतर
पाट सु होणार होती. लीला पॅलेस हॉटेलम ये ल मी, शंकर, रोसमेरी सहा वाजताच
येऊन हजर होणार होते. या दोघांना यांनी सात या नंतर घरातून िनघायला सांिगतलं
होतं. आधी कॉकटेल नंतर डीनर असा सगळा बेत ठरला होता. यातच एकमेकांना हार
घालायचा; ि हडीओ-फोटो ाफर या सग यांना सांग यात आलं होतं. आले या येक
पा याला जाताना दे या या भेटव तूही ल मी या देखरे खीखाली पॅक क न तयार
हो या. सगळी तयारी एखा ा ल ा माणे कर यात आली होती, असं हटलं तर चुक चं
ठरणार नाही! पंचवीस वषापूव आलद ह ळी या घराम ये सा या समारं भात
िववाहब झालेले ते दोघं ल ाचा रौ यमहो सव अितशय थाटामाटात साजरा करायला
िस झाले होते, असं वर-वर दसत होतं.
संजय ल मीनं दलेला स
े घालून समारं भासाठी तयार झाला होता. आत मृदल
ु ा
सामान बांधत होती. ती अजूनही तयार न झालेली बघून संजय िचडला होता.
“काय चाललंय तुझं नाही या वेळी?”
सुती साडी नेसले या मृदल
ु ानं शांतपणे सांिगतलं, “सामान बांधते आहे.”
“का?”
“माझी बदली झाली आहे!”
“कु ठं ?”
“आलद ह ळीला.”
संजय च कत झाला. तरीही संयमानं हणाला, “िश ण-खा याचे से े टरी मा या
ओळखीचे आहेत. आपण पु हा इथे क न घेऊ.”
“नको. मी वत: न मागून घेतली आहे.”
“पण तू मला याआधी नाही सांिगतलंस?”
“तशी वेळच आली न हती ना!”
“परत कधी येशील?”
“कदािचत कधीच नाही.”
“काय करणार आहेस ितथं?”
“ितथं चंप ा मावशीचं घर मी िवकत घेणार आहे. तुम या अ मांनी सांिगतलेली
गो कती उपयोगाला आली पाहा! यांनी मला सु वातीलाच पगारातली काही र म
िश लक टाकायला सांिगतलं होतं. ल झा यापासून मी मा या पगारातली काही र म
िश लक टाकत आले आहे. या पैशांतून मी घर घेणार आहे.”
“का? तु या विडलां या घरात राहाणार नाहीस?”

“अिजबात नाही! या घरात मी तुम याबरोबरीनं सुख-दु:खं झेलली, ते घर िजथं
माझं होऊ शकलं नाही, माझा मुलगा िजथं माझा वाटला नाही, तु हीही माझे झाला
नाहीत! मा या नकळत कतीतरी गो ी घडत असताना तु ही मला िव ासात घेतलं
नाही. मग कधी काळी मी या घरातून बाहेर पडले, ते घर कसं माझं होईल? िजथं तुमचं
घर माझं झालं नाही, ितथे या घरावर माझा काय ह ? आता िशिशर सग या अथानं
वतं झाला आहे. मा यापे ा तु हीच याची काळजी घेताय! माझं काम झालं. मी आई,
बायको आिण सून हणून माझी सगळी कत ं के ली आहेत. आता उरलेलं जीवन मी
मा यासाठी जगणार आहे! मला माझी नोकरी आहे. ितथे माझी अजून आव यकता आहे.
तु हाला आिण िशिशरला जर मला भेटायचं असेल, तर आलद ह ळीला येऊन भेटा.”
संजय या उ राची वाट न बघता ितनं बाहेर येऊन र ा थांबवली. यात आपलं
सामान ठे वून ती या या समो न िनघून गेली. संजय त ड उघडं टाकू न तसाच बघत
रािहला होता. मृदल
ु ा र ा पकडू न िनघून गे याची घटना खरी क खोटी; हेच याला
कळे ना. हे कसं श य आहे? मृदल
ु ा आपला श द टाळू न अशी कशी जाईल? आलद
ह ळीची मृदल
ु ा नव यानं सोडलंय, अशी नामु क वीका न िजवंत राहाणं कधीही श य
नाही! आज या या या िव ासाला चूड लावून मृदल
ु ा िनघून गेली होती! या या मनात
पैशांमुळे िनमाण झाले या चंड आ मिव ासाला तडा गेला होता. कदािचत मृदल
ु ानं हे
आप याला घाबरव यासाठी के लं असेल, असं एक कडे वाटत असलं; तरी दुसरीकडे मन
सांगत होतं, नाही! मृदल
ु ा तशी नाही! कदािचत ल मी अशा कारचं नाटक क शके ल,
पण ही नाही! खरोखरच मृदल
ु ा िनघून गे याला उघ ा दारातून आत येणारं वारं सा ी
होऊन रािहलं होतं. काहीही न उमजून संजय उभा होता.
याचवेळी फोन वाजू लागला.
याला व तुि थतीची जाणीव झाली. आणखी दुसरा कु ठला दवस असता, तर तो या
संगाला वेग या कारे सामोरा गेला असता. पण आजचा संग तसा न हता! ए हाना
भरपूर माणसं जमली असतील. आज या समारं भाला मृदल
ु ाची शंभर ट े गरज होती!
जमले या लोकांसमोर काय सांगायचं? काय घडलंय ते सांगणं, तर अश य होतं. यामुळे
खोटं बोललं, तरी यावर लोकांचा िव ास बसायला पािहजे.
फोन काही वेळ वाजून शांत झाला. आज थमच तो इतका िनि य झाला होता क ,
याला फोन उचलणंही श य झालं न हतं. हा याचा कतीतरी दवसांनंतरचा अनुभव
होता. कतीतरी वषापूव ब ळारीला बदली झा यानंतर कपुनंज माची के स असो,
मेहनतीनं के लेली न सगहोमची उभारणी असो कं वा अनेक संगी आ थक चणचण
जाणवत असताना असो; कधीही अशा कारची िनि यता याला जाणवली न हती.
पैशां या आधारावर काहीही साधता येईल, अगदी जगही जंकता येईल, या गुम त
असताना तो असा कोसळला होता क , याला आज कं गाला न कं गाल अस यासारखं
वाटलं होतं.
एव ात कार येऊन उभी रािह याचा आवाज आला. कोण आहे, हेही पाहायची
याला इ छा न हती. ल मी आली होती. अंधारात बसून रािहले या भावाला बघून ल मी
हणाली, “का रे ? असा का बसलास? कती फोन के ले तरी तू का उचलला नाहीस? बरं

आहे ना तुला? आिण मृदल
ु ा कु ठं आहे? मृदल
ु ा!… मृदल
ु ा!…” हाका मारत ितनं हॉलमधला
दवा लावला. या खर द ा या उजेडात रॉ-िस क या कप ात नटलेला लान
चेह याचा संजय दसला, पण मृदल
ु ा दसली नाही. हाका मारत ती मृदल
ु े या खोलीत
गेली. ितथंही ती दसली नाही. तशी ती पु हा हॉलम ये येऊन संजयला हणाली, “काय
चाललंय इथं? मृदल
ु ा कु ठं आहे?”
“ती िनघून गेलीय!”
“कु ठं ? का?”
संजय काहीही बोलला नाही.
“के हा येणार आहे?”
“ठाऊक नाही.”
“म करी चाललीय का? आिण तू का असा आहेस?”
संजय सावध झाला. यानं सांिगतलं, “ल मी, सग यांना सांग, मृदल
ु ा पाय घस न
पडलीय हणून! ॅ चर झालंय हणावं! मीही येतोय तु याबरोबर! आले यांना जेवण
क न जा हणावं!”
“पण काय झालं? कु ठं गेली मृदल
ु ा?…” ल मी िवचारत रािहली, तरी संजयनं उ र
दलं नाही. चलाख ल मीला ही नवरा-बायकोमधली काहीतरी भानगड आहे, हे ल ात
आलं होतं. तीही ग प झाली.
लीला पॅलेस हॉटेलम ये भरपूर गद जमली होती. संजयनं लगेच हसरा मुखवटा
चढवला आिण सग यांना सांिगतलं, “मृदल
ु ा पाय घस न पडली आहे, पाय मोडलाय.
कृ पा क न मा करा! मला ित याकडे ल दलं पािहजे! पण येकानं जेवण क न
जावं.” आिण िवनयानं पु हा एकवार सग यांची मा मागून िनघून गेला. ल मी आिण
शंकरनं समारं भाची बाक जबाबदारी पार पाडली.
काय म संपताच संजय पु हा घरी येऊन बसला. एक कडे मनाचा िवरस झाला
असला, तरी दुसरीकडे मृदल
ु ाचा अप रिमत राग आला होता. इत या लोकांसमोर के वढा
मोठा अपमान झाला होता! एक खोटं बोलून यानं यावर पांघ ण घातलं होतं. ही आलद
ह ळीला गेली आहे, आज ना उ ा परत येईल, असं मनाला समजावायचा य के ला,
तरी ते मनाला पटलं नाही. मन अ व थ झालं होतं. जीव कासावीस झाला होता.
यानं मनाला सांिगतलं, ती नसली हणून काय झालं? मा यापुरता मी छान जगेन.
वयंपाकाला आिण घरकामाला साक मा आहेत. हॉि पटलचं बघून यायला रोसमेरी
आहे. ही असली काय कं वा नसली काय! या िवचारानं मनाला जरा उभारी आली. मी! या
बंगळू रमधला सग यात िस
ीरोग त ! माझा श द इथे सगळे जण झेलायला
उ सुक असतात. माझी काही िमिनटं िमळव यासाठी माणसं मिहनोन् मिहने रांग
लावतात! मा या े ात मला कती मान आहे! या गावात मा यािशवाय एकही पाट
होत नाही! आ मिव ासाचं तीक हणून मा याकडे पािहलं जातं. मी का या
वहारशू य मृदल
ु ा या धमक ला घाबरायचं? ितला राहायचं असेल तर राहील, जायचं
असेल तर जाईल! ती असली काय कं वा नसली काय, मला काय फरक पडणार? ती

इत या ता ात िनघून गेलीय! आता मी ितला बोलवायला गेलो तर कती अपमान!
संसार हटला क , अशा गो ी घडणारच. यावर एवढा राग धरणा या या बयेपुढे मी
वाकणार नाही!
संजयला आता चांगलीच उभारी आली. याचा आ मिव ास उभारला. खोलीत
जाऊन यानं कपडे बदलले. दार बंद क न तो झोपी गेला. डोळा लागला. उजाडलं असं
वाटू न यानं डोळे उघडू न भंतीवर या िडिजटल घ ाळाकडे पािहलं. दीड वाजला होता.
कु ठलीही के स नसताना तो कधीही असा उठत न हता. आताच अशी जाग आली?
नेहमी माणे उगवलं. साक मा आ या. या या खोलीसमोर उ या रा न िवचा
लाग या, “अ मा नाहीत? ना ा काय क ?”
“नाहीत. या गावाला गे यात. तु हाला वाटेल ते करा.” यानं सांिगतलं.
“होय? पण मला नाही सांिगतलं, अ मांनी! मला सांिगत यािशवाय या कधीच
गे या नाहीत. कधी येणार आहेत?”
कसाबसा संयम बाळगत संजय हणाला, “मिहना तरी लागेल.”
“मग या मिह याचं सामान कोण आणून देईल?”
या छो ा-छो ा
ांनी याचा संयम सुटत चालला होता.
“हे पाहा साक मा, टेबलावर पैसे ठे वलेले असतील. तु हीच सामान मागवा,”
यां याकडे न बघता एवढं सांगून तो बाथ मकडे िनघाला. तेव ात नोकर येऊन
हणाला, “सर, गाडीत पे ोल घालायला पािहजे आिण पा याची िबलंही ायची आहेत.
धो याचे पैसे ायचे आहेत. माळी यायचा आहे. कार स ह संगला ायची आहे….”
ती लांबलचक यादी ऐकू न संजय हणाला, “या सग यांसाठी रोसमेरीकडू न पैसे
मागून या!…” आिण सुटका क न घेऊन तो अंघोळीला िनघाला.
तो अंघोळ क न बाहेर आला, ते हा साक मा ना ा टेबलावर ठे वत हो या. यातला
थोडासा खाऊन यानं कॉफ घेतली. साक मा काहीतरी िवचार यासाठी ितथेच घुटमळत
हो या. ितकडं ल न देता तो गाडीत जाऊन बसला. यानं मन ओकं -ओकं झालं होतं. तरी
यानं ते दाखवून दलं नाही. हॉि पटलम येही तो नेहमी माणे णांना तपासू लागला.
यािशवाय इलाजही न हता हणा!
पेशं स संपवून तो खोली बाहेर आला, ते हा रोसमेरीचा नवरा जॉन एका कोप यात
फु लांचा गु छ घेऊन उभा होता. एरवी िपऊन तरर असणारा जॉन आज व छ कपडे
घालून चांगलं वागायचं नाटक करत होता. संजयला या जॉनचा नेहमीच अ यंत ितर कार
वाटायचा. तो कधीही आपण होऊन जॉनशी बोलायचा नाही. आज मा तो आपण होऊन
या याजवळ जात हणाला, “काय हणताय िम टर जॉन! आज बुके घेऊन आलात! काय
िवशेष?”
जॉन हसत हणाला, “आज रोसमेरीचा वाढ दवस आहे!”
तेव ात रोसमेरी िज याव न खाली आली. ितला बघताच संजय मागे सरला.
ितची ुटी संप यामुळे ती युिनफॉमम ये न हती. नवरा-बायको हसत-हसत बाहेर गेले.

याला वाटलं, अस या बेव ा नव याबरोबर ही कशी राहात असेल? वषभर
उं डारत असलेला जॉन वषातून एकदा िह यासाठी फु लं आणून ितला खूश करतो. संजय
खजील झाला. सग याच बाबतीत आपण या यापे ा उ म असूनही बायकोला वषातून
एक दवसही आनंद दे यात आपण यश वी ठरलो नाही! या िवचारानं याचा जीव
कासावीस झाला. या दवसाची आवक बघताना नेहमी माणे आनंद वाटला नाही.
कु णासाठी, कशासाठी एवढं कमवायचं? एक ासाठी एव ा पैशांची गरज काय? याला
आज पोकळपणाचा अनुभव आला.
फोन वाजला. पलीकडे अिनता होती.
“हे काय झालं संजय? असं का होऊ दलं तु ही?”
“काय झालं? कु ठं काय?”
“पंचवीस वषानंतर तु हाला मृदल
ु ा सोडू न गेली ना?”
“तुला कु णी सांिगतलं?”
“घरी फोन के ला होता. साक मा हणा या. नंतर आलद ह ळीला फोन के ला ते हा
मृदल
ु ानं सगळं सांिगतलं.”
संजय काहीच बोलला नाही. तीच पुढे हणाली, “मी काही ितला ये हणून सांिगतलं
नाही. लोकांना घाब न ती जरी इथे आली, तरी काय आहे ितला इथं? काहीही नाही! मी
तु हाला इतक वष पाहातेय. मृदल
ु ासारखी बायको िमळणं, ही निशबाची गो आहे!
यासाठी तु ही देवाचे आभार मानायला पािहजेत. असलं र गमावून कतीही पैसा
कमावला तरी अथ नाही!”
संजय काहीही बोलला नाही.
“मी सांगते आहे, ते कदािचत तु हाला आवडणार नाही. पण ख या िम ांनी नेहमी
खरं तेच सांिगतलं पािहजे ना! काही चूक असेल, तर तीही दाखवली पािहजे; तरच खरी
मै ी. तु हीही िवचार करा. आम या घर या गो ी तुला काय कराय या आहेत, असंही
तु ही हणू शकता! पण मीही वीस वषापे ा जा त काळ तुम या सुख-दु:खात सहभागी
होते. तु हाला कदािचत राग येईल. तु ही तुम या आईशी कं वा तुम या बिहणीशी
मृदल
ु ाची तुलना क नका. उ ा िशिशरचं ल करावं लागेल. याचा संसार सु होईल.
याला बाप जडच होईल. या वेळी तुमचा एवढा सगळा पैसा िन पयोगी ठरे ल. तुम या
आई! तु हीच सांगा, तु हाला कधीतरी यांची आठवण येते का? तुम या भिगनी! या तर
तुम याकडू न काय फायदा होईल, एवढाच िवचार करतात. यांना तुम यािवषयी
अिजबात माया नाही, हे मा यासारखी बाहेरची बाईही सांगू शके ल. मी तुम या घर या
िवषयात ल घालून बोलते आहे, मा करा. तरीही मला जे वाटलं ते मी मनापासून
सांिगतलं.”
एवढं सांगून या या उ राची वाट न बघता ितनं फोन ठे वला. ितचं बोलणं ऐकू न
संजय थ झाला. तोही अिनताला ब याच वषापासून ओळखत होता. मनाला ामािणक
वाटेल ते कु ठलीही भीडभाड न ठे वता प श दांत सांगणं, हे ितचं वैिश
होतं.
तो िन ल होऊन बसून होता. याचवेळी ल मीचा आवाज ऐकू आला. ल मी आिण

शंकर या या पु ात येऊन बसले होते. अंगभर भरपूर सो याचे दािगने घातले या
ल मीनं के स रं गवले होते. यामुळे ितचं वय दहा वषानी कमी दसत होतं. ितनं िवचारलं,
“का रे , संजय? असा का बसलास? मला न ा कं पनीची डायरे टर करायचं हणत होतास
ना तू? याचं काय झालं? या कं पनी या उ ाटनाचा समारं भ करायचा आहे का? मी
मा या मिहला मंडळात या बायकांना सांगून ठे वलं आहे. अरे हो! मृदल
ु ा काय हणते?
पाट या वेळी िमळाले या िग स मी मा या घरी ठे वायची व था के ली आहे हं! के हा
आणून देऊ? यात फार मोठं असं काही आ याचं दसत नाही. बुकेच जा त आले होते.”
ल मी एकसारखी बडबडत होती. ितनं मृदल
ु ा का घर सोडू न गेली, ती के हा परत
येणार आहे, याची अिजबात चौकशी के ली नाही. वहारात िनभाव असणं आव यक
असतं, पण घरा या बाबतीतही इतकं िनभाव असता कामा नये! थमच संजय या मनात
आलं. ल मी आप या आगामी पो टमुळे उ सािहत झालीय! ितला मा यािवषयी कं वा
मृदल
ु ािवषयी काहीही फक र नाही.
यानंही अिल पणे उ र दलं, “न ा कं पनीिवषयी मला ठाऊक नाही. तू अले सला
िवचार.”
“आ ही अिनलसाठी मुलगी पाहातो आहोत. आ थक प रि थती उ म असले या
घरची मुलगी िमळाली तर चांगलं होईल.” ती तशीच बोलत रािहली.
तेव ात फोनची रं ग वाजली. तो बोलत बाहेर गेला. बोलणं संपवून तो आत आला
ते हा ते नवरा-बायको बोल यात गढू न गेले होते. शंकर बायकोला हणत होता, “कशाला
तु या भावाला सांिगतलंस? अिनलसाठी तो एखादी मृदल
ु ासारखी बावळट मुलगी आणेल!
घरात एखा ा नोकराणीसारखी राहाणारी, अिजबात िडि टी नसलेली मुलगी! फ
प
घेऊन काय करायचंय? मेकअप के ला क कु णीही चांगलं दसू शकतं! प कमी असलं, तरी
ितनं माहेर न थैली आणायला हवी!…” संजयला बघताच यांनी बोलणं थांबवलं. संजय
काहीही बोलला नाही. तो दुखावला गेला होता.
सं याकाळी तो घरी परतला ते हाही मनात िन साह भरला होता. यापुढचं आपलं
सगळं आयु य असंच जाईल का, या िवचारानं तो घाबराही झाला होता. घरात या
कानाकोप यांत मृदल
ु ाचं अि त व दसत होतं. भंतीवरचं घ ाळ ित या पिह या
पगारातून आणलं होतं. गॅरेजम ये आजही असलेली कू टर ितनं कज काढू न आणली होती.
देवघरात या मूत यां या ल ाची आठवण क न देत हो या. दवसातले काहीच तास
यांची भेट होत असली, तरी आिण याहीवेळी ब याचदा ती भांडत असली तरी ती
या या जीवनाचा भाग झाली होती. ती आप या अि त वाचा एक भाग अस याचं आता
याला ती तेनं जाणवत होतं.
याला अिनता या फोनची आठवण झाली. या वेळी ितचा राग आला असला तरी
आता मा तो याचा िवचार क लागला. रा ी याला जेवायची इ छाच झाली नाही.
जे. पी. नगरमध या या भ घरात या ऐ यपूण डाय नंग टेबलावर या चांदी या
ताटातला घास या या घशाखाली उतरायला तयार न हता. याला आपण एक अनाथ
जीव अस याची भावना दाटू न येऊ लागली. भंतीवरचा ल ातला फोटो बघताना
जाणवलं, आप यासार या अपंग माणसाचा ितनं कती मनापासून वीकार के ला होता!

रा ी िशिशरचा फोन आला, “डॅड! कसा झाला वे डंग अ◌ॅिन हसरीचा काय म?”
याचा आवाज ऐकताच संजय या डो यांत पाणी उभं रािहलं. यानं स दत
आवाजात सांिगतलं, “बेटा, तो समारं भ झालाच नाही!….”
“का डॅडी?”
“तुझी अ मा मला सोडू न आलद ह ळीला िनघून गेली आहे!”
“के हा येणार आहे ती?”
“ठाऊक नाही!”
“कमॉन डॅड! अ माचा राग कती वेळाचा? आणखी फार-फार तर आठव ाभरात
येईलच ती!”
“नाही बेटा! या खेपेला ती ा सफर घेऊन गेलीय.”
“ हणजे हे गंभीर करण झालं! डॅड, तु ही अ मावरच कॉ सं ेशन; फोकस करा बघू!
तु ही वत: जाऊन ितला घरी घेऊन या. तु ही मनात आणलं, तर काहीही अश य नाही!”
“तुझं काम कसं चाललंय बेटा?”
“छान आहे! पण आय िमस होम! आय िमस अ मा! घरात ित याबरोबर असताना
ितची कं मत समजली नाही. आता मा
णो णी ितची आठवण येत.े अ मा नसती तर
आपलं न सगहोम झालं नसतं, नाही का डॅडी? ित या सांग याचा आता मला अथ
समजतो. घर हटलं क अ मा हवीच! होय ना डॅडी? तु हाला ितला सोडू न राहाणं िजतकं
कठीण वाटतंय, िततकं च ितलाही वाटत असलं पािहजे! मी आलद ह ळीला फोन करतो!”
मुलाचं बोलणं ऐकू न संजय अवाक् झाला. हाच का आपला िशिशर? एकदा घराबाहेर
पड यावर याला जगाकडे बघायचा वेगळा दृि कोन सापडलेला दसतोय!… याच
िवचारात या या डो यांवर झापड येऊ लागली. डोळे िमटता-िमटता या या मनात
आलं, कदािचत खरं च िशिशर हणतो, या माणे मृदल
ु ा लवकरच घरी येईल! यानंतर
वाजणारी येक फोनची घंटी मृदल
ु ेची असेल, या अपे ेनं तो वाट पा लागला. तरीही
आपण होऊन ित याकडे जाऊन ितची माफ मागणं, मा याला अपमाना पद वाटत
होतं.
असेच दवस चालले होते.
अलीकडे संजयचं मन जड होत चाललं होतं. याचा कामातला उ साह कमी होत
चालला होता. याला आता न सगहोमिवषयीही काही वाटेनासं झालं होतं. मृदल
ु ाला
गावी जाऊन दोन मिहने होऊन गेले होते. िशिशर फोन क न अ मािवषयी भरपूर बोलत
होता. संजयलाही ते पटत असलं, तरी आपण होऊन मृदल
ु ाला भेटायला मा याचा ‘अहं’
आड येत होता.
हनुमंता या देव थानासमोर या झोपा यावर बसून मृदल
ु ा झोके घेत होती. ित या
डो यावरचे िवरळ के स काहीसे पांढरे झाले होते.
चै मिहना! गावात या आं यांवर फु लले या मोहोराचा सुगंध पसरला होता.
को कळे ची कु ऽऽकु ऽऽ ऐकू येत होती. गाव िन:श द होतं. युगाधी हणजे गुढीपाडवा.

वषारं भाचा दवस. सगळे आपाप या घरात आनंदानं सण साजरा कर यात गढू न गेले
होते. पण मृदल
ु ा मुळातच गावात या सग यांपे ा वेगळी होती.
झोके घेता-घेता मृदल
ु ा आप या घराकडे बघत होती. ित या मनात जीवनािवषयी
अतीव उ साह होता. येक बाबतीत ितला पराकोटीची आस असायची. अ यास असो,
वयंपाक असो कं वा िवणकाम-भरतकाम असो. येक णी ती जीवनाकडे वेग याच
दृ ीनं बघायची. सकाळचा सूय के वळ आप यासाठीच उगवतो, असा ितला िव ास
असायचा. इं धनु य आप यासाठीच उमटलंय, अशी ितची भावना असायची. येक
मिहना हा ित यासाठी अप रिमत आनंद घेऊन यायचा. कु ठ याही मापदंडांनी ित या
उ साहाचं मू यमापन करता यायचं नाही.
एकाएक कु णीतरी ितचा झोका थांबव यासारखं ितला वाटलं. कु णी झोका थांबवला
हणून ितनं मागे वळू न पािहलं. एका हातानं संजय तो झोका पकडू न उभा होता.

