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��तावना
मूळची उ�र कना�टकात�� अस�यामुळे मा�या ��ीनं मराठ� परक� भाषा नाही. तीन-

चार वषा�चा बा�पणात�ा काळ मी को�हापूर आ�ण कु�ंदवाडम�ये काढ�ा आहे.
ता��यात�� मह�वाची आठ वष� मी पु�यातच होते. इथेच माझी नारायण मूत��ी भेट
झा��. ‘इ�फो�सस’ कंपनीची सु�वातही इथंच मा�या घरात झा��. अ�ा �कारे माझं
पु�या�ी नातं जुळ�ं आहे.
मी मूळची क�ड �दे�ात�� अस�यामुळे मा�या भावना मातृभाषेतच �पंदन पावतात.

�यामुळे मा�या सा�या कादंब�या मी क�ड भाषेतच ���ह�या आहेत.

‘महा�ेता’�ा क�ड भाषेत अपे�ेपे�ा भरपूर ��स�� �मळा��. ही कादंबरी ते�ग,ू

त�मळ, �ह�द� या भाषांम�ये अनुवा�दत होऊन �वपु� वाचकां�या ���तीस पा� ठर��
आहे. आता ही मराठ� भाषेत अनुवा�दत होऊन मराठ� वाचकांपय�त पोहोचत आहे, ही
मा�या ��ीनं अ�यंत आनंदाची घटना आहे.
अंगावर कोडाचा डाग उमटणं �हणजे जीवनाचा अंतच जवळ आ�ा, असं मान�ं जातं.

तो एक केवळ ‘चम�रोग’ आहे असं कुणी मानत नाही. �यातही एखा�ा वयात येणा�या
मु���या अंगावरचा पांढरा डाग तर सा�या घरा�यावरचा ‘�ाप’ बनतो.
अ�ा वातावरणात घेर�या गे�े�या सुंदर अनुपमा�या धैया��वषयी ही कादंबरी सांगते.
मराठ� सा�ह�य-जगतासाठ� माझी मै��ण सौ. उमा कु�कण� �ांनी हा सुंदर अनुवाद

के�ा आहे. अ�पावधीत ‘महा�ेता’ �का��त करणा�या `मेहता प������ग हाऊस' आ�ण
सुनी� मेहता यां�या�वषयी मी कृत�ता �� करते.
मराठ� वाचकहो, तुमचा अ�भ�ायच मा�या ��ीनं मह�वाचा आहे!

सुधा मूत�
ब�गळूर

४-०२-२००२



चार ��द
‘महा�ेता’�या मराठ� अनुवादाची जबाबदारी �वीकारताना काही गो�ी म�ा

मह�वा�या वाट�या. क�ड कादंबरी�या �े�ात एम. के. इं�दरा आ�ण ��वेणी या �े�खकांचं
�थान मह�वाचं आहे. कादंबरी घराघरातच न�हे, तर माजघरातही अ�यंत �ोक��य
कर�याचं �ेय �यां�याकडे जातं. दज�दार �ेखन क�न �ोक��यता �मळणा�या
��वेणीनंतर या परंपरेत खंड पड�ा होता. सौ. सुधा मूत�नी ती परंपरा जोमानं पुढे ने��
आहे.
पण हे करताना सौ. सुधा मूत� यांनी आज�या वा�तवाचं फार छान भान राख�ं आहे.

�यांची ना�यका पारंप�रक वातावरणातून आ�� अस��, तरी आधु�नक जीवना�ीही �पंदन
पावणारी आहे. ती सु����त, सुसं�कृत आ�ण समथ� आहे— बंडखोर न�हे. �यामुळे ती
ब�सं�य भारतीय ���यांची ��त�नधी बनते. कदा�चत हेच या कादंबरी�या इतर
भाषांमधी� अनुवादांचं य� असे� !

या अनुवादामुळे `मेहता प������ग हाऊस'�ी जुळ�े�ं नातं आणखी �ढ होणार
होतंच, �याचबरोबर सुमारे अठरा-वीस वषा�पूव� जुळून �राव�े�या सौ. सुधा मूत� या
सा�ह�य�ेमी मै��णीबरोबर�या जु�या �नेहा�ा उजाळा दे�याचा मोह होता, हे तरी क�ा�ा
नाका�?

थोड�यात, या कादंबरी�या अनुवादानं म�ा आनंद �द�ा आहे. �यात �ी. �व�पा�
कु�कण�चा वाटा आहेच. मराठ� वाचकही मा�या आनंदात सहभागी होती�, अ�ी अपे�ा
आहे.

सौ. उमा �व. कु�कण�
पुणे़

पहाटेचं थंडगार वारं �खडक�तून ���न चेह�यावर आ�ं, ते�हा थक�े�या--
घामेज�े�या आनंदचा जीव थंडाव�ा. रा�भर�या कामानं तो दमून गे�ा होता.
बाळं�तणीची नवजात अभ�का�ा पाह�याची ती� इ�छा आ�ण नवजात बा�क रडाय�ा
तयार न�हतं !



मुळात �दय कमकुवत अस�े�या गभा�र�ीनं संपूण� रा�भर �णो�णी मृ�यू�ी दोन
हात करत ज�म �द�े�ं बाळ ते ! �त�या बरोबरीनं आनंद आ�ण �याचे �ा�यापकही रा�भर
मृ�यू�ी झगडा देत �ढ�े होते. �ोफेसर देसायां�या कतृ��व���-पुढे ते मोठंच आ�हान
होतं. आनंदही एका न�ा अनुभवातून जात होता. सारी रा� ते �तघंही जागेच होते.
ऑपरे�न य��वी झा�ं. बाळ भूत�ावर उतर�ं, पण न रडून �या बाळानं सग�यांपुढे

य���च टाक�ा होता. �या�या नाजूक कोव�या ओठांवर आप�े जाडेभरडे ओठ ठेवून
आनंद कृ��म �ासो��वास सु� कर�यासाठ� धडपडत होता. अखेर एकदाचं बाळानं
अगद� नाजूकपणे ‘कु�–’ के�ं.

डॉ�टर देसायां�या चेह�यावर समाधानाचं हा�य पसर�ं. �यांनी सुटकेचा �न�ास
सोड�ा. ‘आनंद, आणखी रडू दे–’ असं सांगनू ते हात धुवाय�ा �नघून गे�े. एवढा वेळ उभे
अस�े�े बा�रोगत��ही आव�न �नघा�े. जाताजाता ते �हणा�े, ‘मु�गी ना? मग न�क�
जगे�. ��वाय पुढं रडे�ही भरपूर !’
�तथं फ� बाळ-बाळंतीण, आनंद आ�ण नस� �भावती रा�ह�े. ए�हाना बाळ मो�ानं

रडू �ाग�ं होतं. �भावती�या चेह�यावरही हसू होतं. �ेबर�मम�येच केस पांढरे झा�े�या
�भावती�या मनात आ�ं— ज�मत: मु�ापे�ा मु�गी काटक असते, पण पुढ�या
आयु�यात मा� �त�ा सतत पु�षापुढे नमतं �यावंं �ागतं, ना! मनात�े �वचार बाजू�ा
सा�न ती �गो�ग पुढ�या कामा�ा �ाग��.
आनंदनंही �गो�ग बाळा�या ज�माचा सगळा तप�ी� भराय�ा सु�वात के��. वेळ,

तारीख, आई-व�ड�ांचं नाव, जात वगैरे. बाळा�या आयु�यात आई आ�ण व�ड�ांचं
सारखंच �थान असतं. बाळाची आई हीच, या�वषयी कुठ�ाही सं�य नसतो. पण बाळाचे
वडी� कोण, या�वषयी मा� �तथं कुठ��च खूण नसते. आई नाव सांगे�, तेच बाळाचे
वडी� ! �कती �व�च� हे ! मृ�यू�या मुखापय�त जाऊन माघारी आणणा�या या ��य�
जनन-��येत पु�ष फ� ‘�े�क’च असतो !
�यानं बाळाकडे पा�ह�ं. �या�या मनात उमटणा�या ��या-��त��यांपासून मु�

अस�े�ं बाळ मा� रडून-रडून �ा�बुंद होत होतं.
आनंदनं हातात�या घ�ाळात पा�ह�ं– सात वाज�े होते. �ूट� संप�� होती. �वकर

घरी जाऊन म�तपैक� झोपून जा�याची इ�छा ती� होत होती. हात धुऊन, �ूट�-�ममधून
आप�ा ए�न घेऊन बाहेर �नघताना समोरच नस� �भावती भेट��, ‘डॉ�टर, सरांचं घ�ाळ
इथंच रा�ह�ंय. तु�ही जाताजाता �यांना देऊन जा–’



आनंद�या ��ात आ�ं, रा�भरचा ताण आ�ण दमणूक यामुळे देसाईसर ते घ�ाळ
�वस�न गे�े असावेत. नाहीतर ते अ�त��य घ�ाळ ते कधीच �वस�न जाणं ��य नाही!
�भावतीनं �द�े�ं घ�ाळ �ख�ात ठेवत तो हॉ��पट�बाहेर आ�ा आ�ण �तथं उ�या

अस�े�या चकचक�त �ट�� क�र�या न�ा करकरीत ओपे� ऑ��ा गाडीत बस�ा.

♦  ♦   ♦

ए�हाना देसायांचं ते घ�ाळ बरंच ��स�� पाव�ं होतं. डॉ�टर देसाई इं��ंडम�ये
��कत होते, ते�हा �यां�या �तथ�या �ा�यापकांनी ते घ�ाळ �यांना �द�ं होतं. वगा�त
��कवतानाही आप�या �या �ा�यापकां�या बु��म�े�वषयी, ��य-कौ��या�वषयी आ�ण
मृ� �दया�वषयी सां�गत�या��वाय �यांचा एक �दवसही जात नसे.
एकदा एका �व�ा�या�नं भर वगा�त �यांना खोडसाळपणे �वचार�ं होतं, ‘सर, तु�ही हे

घ�ाळ कुणा�या हातात बांधणार?’ �यावर ते �हणा�े होते, ‘फारच चांग�ा �� आहे !
यंदा एमबीबीएस�ा जो कुणी प�ह�ा येई�, �या�ा हे– न�हे, �सरं �र�टवॉच मी देईन !

आप�ं एचएमट�–’

आनंदनं पु�हा आप�या घ�ाळाकडे पा�ह�ं. हे काही �या�या ��ीनं केवळ वेळ
दाखवणारं घ�ाळ न�हतं. एमबीबीएस�या परी�ेत प�ह�ा आ�याब�� देसाईसरांकडून
�मळा�े�� ती भेट होती.
�यानं �णाधा�त तडक घरी जा�याचा �वचार सोड�ा आ�ण कार देसायां�या घराकडे

वळव��. वयोपर�वे �वसराळू बनत चा��े�े सर घ�ाळ न �दस�यामुळे कसे सैरभैर झा�े
असती�, या �वचारानं तो �ाकूळ झा�ा.
तो घरी पोहोच�ा, ते�हा देसायां�या प�नी हॉ�म�ये रे�डओ ऐकत बस�या हो�या.

�या�ा पाहताच �या उ�साहानं �हणा�या, ‘ये...ये ! हे काय? इत�या सकाळ�? घ�न
आ�ास, क� हॉ��पट�मधून?’

‘हॉ��पट�मधून. सर घ�ाळ �वसर�े होते, ते �ाय�ा आ�ो.’
वसुमतीताई हस�या. �यांनाही �या घ�ाळाचा इ�तहास ठाऊक होता. आनंद�ी �यांचं

�ांबचं नातंही होतं. �या उठत �हणा�या, ‘थांब आनंद, चहा �पऊन जा.’
‘नको. आई वाट पाहत असे�.’

�याच वेळ� देसाईसर आप�या खो��तून बाहेर आ�े. �यानं �द�े�ं घ�ाळ खु�ीनं
मनगटावर बांधत ते �हणा�े, ‘अरे आनंद, वसुमतीनं आज तु�ा जेवाय�ा सां�गत�ंय. मीच
सांगाय�ा �वसर�ो तु�ा. �यापे�ा असं कर– इथंच थांब तू. जेवूनच घरी जा.’



‘नको सर ! घरात आई एकट� आहे.’
‘हं ! आईचं कु�कु�ं बाळ तू ! मी इं��ंड�ा गे�ो, ते�हा तु�यापे�ा �हान होतो.

एकटाच–’

‘अहो, तोही इं��ंड�ा जाई� ते�हा एकटाच जाई� ना !’ वसुमतीता�नी �यांना म�येच
अडव�ं. नंतर आनंदकडे वळत �या �हणा�या, ‘ब�याच �दवसांत तूही �फरक�ा न�हतास,

�हणून �नरोप पाठव�ा होता. �यात आज �ीनाथही आ�ाय. राध�का�ा फोन क�न
कळवेन मी–’

�ीनाथ वसुमतीता�चा भाऊ. तो अजूनही साखरझोपेत होता.
आता आनंदपुढे कुठ�ाच माग� न�हता. �या�या डो�यांवर मा� झोपेची झापड येत

होती. हे ��ात येऊन देसाई �हणा�े, ‘तू वर�या गे�ट-�मम�ये जाऊन झोप काढ बघू
जेवाय�या वेळेपय�त !’

देसाईसर आ�ण आनंदचं नातं फ� ग�ु-���याचं न�हतं. सरांना फ� दोन मु�गेच
होते. मु�गी असती, तर �यांनी आनंद�ा जावई क�न घेत�ा असता, असं वगा�त�� मु�ं
नेहमी �हणायची. सरां�वषयी मनात पराकोट�चा आदर अस�ा, तरी आनंद �यां�यासमोर
संकोचून जायचा.
गे�ट-�मम�ये गे�या-गे�या बूट आ�ण ए�न काढून �यानं बॅगेत�ा नाईट-�ेस अंगावर

चढव�ा आ�ण अंथ�णावर अंग टाक�ं. झोपे�ा �न�मं मरण �हणतात, ते �कती खरं आहे !
या �णी कुणी काही देऊ के�ं, तरी झोपेपुढे तु�छ आहे– सा�या जीवनात�ं सुख झोपेत
एकवट�ं आहे– असा �वचार करत �यानं कूस पा�टून �भ�तीकडे त�ड के�ं.

�याचा डोळा �ागणार, �या�णी �या�ा ऐकू आ�ं, ‘��या, �कती सुंदर आहेस तू !

मदनाचा पुतळाच ! तु�ा पाहता�णीच मी तु�या �ेमपा�ात सापड�े बघ !’

आनंद �णभर गडबड�ा. �यानं सभोवता�� पा�ह�ं– कुणीच न�हतं. मग आपण
आवाज कुठ�ा ऐक�ा? �या नाजूक गोड आवाजानं �या�या डो�यांवरची झोप उडवून
�ाव�� होती. तो खरोखर कुणा त�णीचा आवाज होता, क� आप�या�ा झा�े�ा �म...?

आनंदचा देखणेपणा ही सव�मा�य व�तु��थती होती. उंच सु�ढ बांधा, गोरा रंग, कुरळे
दाट केस यामुळे कॉ�ेजम�ये �या�ा ‘मदन’, ‘ही-मॅन’, ‘�ीयुत कॉ�ेज’ यांसार�या पद�ा
सहज �ा�त झा�या हो�या. �वभावत: गंभीर �वभावा�या आनंदची, मु�� ‘�ुकमुनी’,
‘गौतम ऋषी’ �हणून थ�ा कराय�या. �ेडीज �मम�ये तर नेहमीच �याचा �वषय
असायचा– ‘काय न��नी, आज वॉड�म�ये �ुकमुनी तु�याकडेच पाहत होता !’, ‘सुमा



आ�ण गौतमऋषीचं पो��टंग एकाच �ठकाणी आ�ंय ! ऑ� द� बे�ट !’, ‘का? जळतेयस
एवढ�? एवढ� ओळख असून एकदाही घरी आ�े नाहीत राजे�ी !’ हे सारं बो�णं �याची
मावस बहीण अनुसूया �या�यापय�त पोहोचवत होती.
आनंद अंथ�णावर उठून बस�ा. �ांतता पसर�� होती. ब�तेक हा आप�याच मनाचा

खेळ असावा - या �वचारानं �याची �या�ाच �रम वाट��. �याच वेळ� पु�हा तो सु�ा�
आवाज कानावर आ�ा, ‘या सुंदरांगा�ा पाहता�णीच मी �या�यावर मो�न गे�े आहे.
�याचं देखणं �प, सुंदर देह, गोरा रंग... मदना�माणे भासणा�या या त�णावर मी अनुर�
झा�े आहे! ज�मोज�मी हाच पती �मळावा, ही माझी इ�छा !’
�भ�तीप��कडून तर हे ऐकू येत नाही ना? आनंदनं पांघ�ण बाजू�ा सा�न �भ�ती�ा

कान �ाव�ा.
‘�ेम ही अनेकांकडे चौक�ी क�न, पारखून �वकत घे�याची व�तू न�हे. ही काही

बाजारात �वकत �मळणारी गो� नाही. एखा�ा ����ा पाहताच, �या ����या संपूण�
जीवना�ी, �त�या जीवनाती� सुख�:खा�ी जीवनभर एक�प होऊन राह�याची अद�य
इ�छा �हणजे �ेम ! या अद�य इ�छेत जीवन आ�ण समाजाची सगळ� बंधने पायदळ�
तुडव�याइतक� ताकद असते. हा कसाही असो, कुणीही असो, कुठंही असो– �यावरचं
माझं �ेम अच� आहे; �हमा�या�माणे ��थर, सागरा�माणे खो� आ�ण मानस
सरोवरा�माणे �नम�ळ !...’

�या गोड आवाजात �ेमाची �ा�या ऐकताना रंगनू गे�े�ा आनंद भानावर येताच
चांग�ाच गडबड�ा. �याच वेळ� �या�ा �ंदके ऐकू आ�े. कुणीतरी �ंदके देत �हणत होतं –
‘ज�ी चं�ाची रो�हणी, नारायणाची ��मी, सूया�चं जसं कमळा�ी नातं आहे, जे वृ� आ�ण
वे��चं नातं आहे, तेच माझं �या�या�ी आहे. मा�या �जवाचा जीव आहे तो ! हा �वरह सहन
क�ी क�? ��या, तू नस�ी� तर ही भूमी नरकासमान आहे. हे चं��करण सह�र�मी
होऊन माझं सवा�ग जाळताहेत. मा�यावर तू रागाव�ास काय?... क� मी अभागी आहे
�हणून तूही माझा �तर�कार करतोस?... तु�ा माझी दया येऊ दे.’

�या आवाजात�� �ाकुळता वाढ��, तसा आनंद सावध झा�ा. प��कड�या खो��त
कुणीतरी असावं. पण कोण? या घरात तर वसुमतीता���वाय आणखी कुणीही ��ी नाही.
हा आवाज �न��त �यांचा नाही. कोण असावी ही वीस-बावीस वषा�ची त�णी? �यानं
खो��बाहेर येऊन प��कड�या खो��त डोकावून पा�ह�ं– �तथं कुणीच न�हतं.



अंथ�णावरती बेड�ीटची घडीही ज�ी�या त�ी होती. �तथं कुणी पाऊ� ठेव�याचं
कुठ�ंही ��ण न�हतं.
आनंद पु�हा आप�या खो��त परत�ा. आता कुठ�ाही आवाज ऐकू येत न�हता. तो

पु�हा अंथ�णावर आडवा झा�ा.
हा कस�ा �म �हणायचा? क� हे �व� होतं? आप�या अंतम�नात�ा आप�या

���म�वा�वषयीचा अ�भमान हे नाटक घडवत नसे�? नाही... �न��त नाही ! आप�या�ा
तर �प� सुसंब� वा�यं ऐकू आ�� होती. क� हा एखा�ा य��णीचा खेळ �हणायचा? पण
कुणी का असेना, कुणासाठ� �ाकूळ झा�� असे� ती?
�वचार आ�ण भावनां�या क��ोळात के�हा झोप �ाग��, हे �याचं �या�ाही समज�ं

नाही.

♦  ♦   ♦

सं�याकाळ होत आ�� होती. देसाईसर आप�या एका �ाचाय�-�म�ाबरोबर काहीतरी
कामाचं बो�त �डपाट�म�टमध�या खो��त बस�े होते. वॉड�बाहेर�या टेब�-खुच�वर बसून
आनंद �स�या �दव�ी�या �े�चरची �टपणं काढत होता. देसाईसरांनी �या�ा बजाव�ं होतं,
‘आमचं कामाचं बो�णं चा��ंय. कुणी आ�ं, तर मी नाही �हणून सांग.’

�टपणं काढत असताना �या�या मनात गे�या आठव�ात�� ती घटना तरळून गे��.
खरंच, कोण असावी ती? जेवतानाही तो आ�ण �ीनाथ वगळता आणखी कुणी बाहेरचं
न�हतं. या�वषयी वसुमतीता�ना �वचारावं �हट�ं, तर ही खोडकर बाई �या�या आई�ा हीच
घटना नंतर �तखट-मीठ �ावून ऐकवे� आ�ण वर पु�ती जोडे�, ‘राध�का, आनंद�ा
मो�हनी-भुतानं झपाट�ंय हं ! �व�ात येऊन �या�या�ी ग�पा मारते �हणे! कुणी आहे का
कॉ�ेजमध�� एखाद�? हे बघ, इं��ंड�ा जा�याआधी �याचं ��न �ावून दे बाई !’
खरोखरच कोण असे� ती?...

‘ए���यूज मी ! म�ा डॉ�टर देसायांना भेटायचंय !’

आनंद�या �वचारांचा धागा तुटून तो ज�मनीवर आ�ा. �यानं मान वर क�न पा�ह�ं–

एक अ��तम सुंदर त�णी समोर उभी होती. ��य� अ�सराच ! म�यम उंची, �ा�सर गोरा
वण�, रेखीव चेहरा, काळेभोर मोठे डोळे, नाजूक �जवणी, का�याभोर केसां�या दो�ही
खां�ांवर �ळणा�या जाड वे�या, अंगावर �न�या काठाची पोपट� गढवा� साडी, �नळा
��ाऊज...



आनंद ग�धळ�ा. हे अपे��त अस�या�माणे ती मंद हस��. �त�ा अ�ा �कार�या
��त��येची सवय असावी. तीच पुढं �हणा��, ‘कृपा क�न सांगा� का, डॉ�टर देसाई कुठं
आहेत ते?’

�त�या गा�ावरची मोहक खळ� आ�ण �ु� सुबक दंतपं�� पा�न मोहर�े�ा आनंद
आणखी गडबड�ा.

‘ओह ! कदा�चत तु�हां�ा ठाऊक नसे�ही– मीच आत जाऊन पा� का?’

भानावर येत तो �हणा�ा, ‘सॉरी ! देसाई डॉ�टर इथं नाहीत–’

‘ते इथं आहेत– म�ा ठाऊक आहे !’
आता मा� आनंदनं ठामपणे सां�गत�ं, ‘ते इथं अस�े, तरी तु�ही �यांना भेटू �कणार

नाही !’
�त�या नाजूक भुवया �णभर आ�स�या, पण ती पु�हा मंद हसत �हणा��, ‘तु�ही

आत �नरोप तर �ा ! ���ज ! �हणावं, अनुपमा आ��य्.’
अनुपमा तर �हचं नाव ! खरोखरच अनुपम स�दया�चा सा�ात पुतळा आहे हा ! तरीही

आनंद �हणा�ा, ‘तु�ही हवं तर �यांची वाट पा� �कता इथं बसून– पण ते या वेळ� पे�ंटस्
बघत नाहीत.’

अनुपमा हस�� आ�ण आनंद�ा जुई�या मांडवावर�या सग�या क�या एकदम
उम�ा�ात, तसं वाट�ं. ती �हणा��, ‘सॉरी! मा �यांची पे�ंट नाही डॉ�टर....’

‘आनंद ! डॉ�टर आनंद माझं नाव !’

‘आनंद?’

�याच वेळ� डॉ�टर देसाई �वत:च बाहेर आ�े आ�ण आनंद�ी ग�पा मारणा�या
अनुपमे�ा �हणा�े, ‘�कती वेळ वाट बघायची तुझी, अनु? आता मी �नघा�ोच होतो. तेच
सांगत होतो �ाचाया�ना.’

‘मामा, �त�कटं �वकणं �हणजे कादंब�या �वकणं न�हे ! बडबड करायची, पटवून
�ायचं आ�ण मग �त�कटं खपवायची ! ��वाय म�ा येऊनही थोडा वेळ झा�ा...’ बो�ता-
बो�ता ती थांब��. आनंद�वषयी त�ार करावी, क� क� नये, या �वचारात ती थोडी
घुटमळ�� आ�ण मग �वत:�ा सावरत �हणा��, ‘ते जाऊ �ा. तु�हां�ा कुठ�� �त�कटं
देऊ?’

‘ओह ! �वसर�ोच मी ! अनु, हे डॉ�टर आनंद. माझा अ�यंत �षार �व�ाथ� ! वसूची
माव�ी राध�का ठाऊक आहे ना– �तचा हा मु�गा. एव�ात इं��ंड�ा �नघा�ाय



भारतात�या �व�ानांची सं�या वाढवाय�ा. मी काही त�डदेख�ं कौतुक करत नाही.
या�यावर सर�वती आ�ण ��मी, दोघ�चाही वरदह�त आहे !’
आनंद संकोचून गे�ा, ‘जाऊ �ा सर! आता ते सगळं क�ा�ा?’

�तकडे �� न देता देसाईसर पुढं �हणा�े, ‘आ�ण आनंद, ही अनुपमा ! अनु. मा�या
�ामराय नावा�या �म�ाची मु�गी. �त�या�वषयी थोड�यात सांगणं कठ�ण आहे.’

‘हे बरंच झा�ं मग ! तु�ही नकाच सांग ू ! आधी ही �त�कटं �या �हणजे झा�ं !’ ती
हँडबॅगमधून �त�कटाची पु�तकं काढत �हणा��.

‘अरे, �हचं नाटक �हणजे काय हे तु�ा ठाऊक नसे� ! काय अ��तम अ�भनय करते ही
! तुमची ती जुही-�ीदेवी सग�या �फ�या पडती� �ह�यापुढे ! फ� नाटकच न�हे, एम. ए.

�या �ेवट�या वषा��ा आहे. ��येक वेळ� फ�ट���ास फ�ट� ! �ा��ीय संगीतही ��कते–’

‘पुरे मामा ! आधी �ंभराचं �तक�ट �या, नंतर हवं तेवढं कौतुक करा.’
‘अनु, अगं, मी सरकारी नोकर ! तुझं �ंभरचं �तक�ट म�ा परवडणार नाही.

�ाचाया�चंही मा�यासारखंच आहे. आनंदसार�या ��मीपु�ांना �ंभरच काय, पाच�ेचं
�तक�ट ग�यात मार ! आ�हा दोघांसाठ� मा� प�ासचीच फाड. खरं तर तेही जा�तच आहे.
खरं क� नाही?’ हा �� �ाचाया�ना उ�े�ून होता.

‘होय, ��वाय �या �दव�ी मी परगावी जाणार आहे. तू माझी �व�ा�थ�नी, �यामुळे एक
�तक�ट दे प�ासचं. ��वाय तुझं नाटक �हट�ं, क� माझी मु�गी सोडणार नाही.’
दोन मोठ� माणसं प�ासची �त�कटं घेत असताना आपण तरी �ंभरचं का �या, असा

�वचार क�न आनंदही �हणा�ा, ‘म�ाही प�ासचंच �ा.’
अनुपमानं एव�ा अवधीत �या�यासाठ� �ंभरचं �तक�ट फाड�ंही. ती �हणा��,

‘डॉ�टर आनंद, तुम�या ��ीनं �ंभर �पये �हणजे काही फार मोठ� र�कम नाही.
अपंगां�या सं�थे�या ��ीनं �ंभर �पये ही काही फार मोठ� देणगीही नाही. नाटक बघाय�ा
मा� अव�य यायचं हं !’ �त�या �या सराईत �व�े�या�माणे वाग�यामुळे आनंद�ा काही
बो�णंच ��य झा�ं नाही.
अपंगां�या सं�थे�या आ�थ�क मदतीसाठ� जे �व�वध काय��म ठेव�े होते, �यांत हे

नाटकही एक होतं. अनुपमेनं �यासाठ� आ�ण �त�कटं �वक�यासाठ� बरीच धावपळ के��
होती. सरांनी �त�या अ�भनयाचं भरपूर कौतुक के�ं होतं– नाही तरी ती �यां�या �म�ाची
मु�गी ना ! अ�भनयाचं काही का असेना, या सुंदर मु���ा �या �न�म�ानं आणखी एकदा
भेटता-बो�ता येई�, असं आनंद�ा वाट�ं.



जेमतेम एकदा भेट झा�े�या अनुपमेनं आनंद�ा पुरतं �भा�वत के�ं होतं, यात �ंकाच
न�हती. हजारदा, ती कुठं राहाते याची चौक�ी करावी�ी वाट��, तरी �यानं मन आवर�ं.

♦  ♦   ♦

आनंद सकाळ� ब�याच उ��रा उठ�ा.
आर�ापुढे उभं रा�न दाढ� करताना �या�ा आप�ं ��त�ब�ब बघून हसू आ�ं. नाईट

�ूट� नस��, तरी आद�या �दव�ी पा�ह�े�या स�दया�मुळे का� �याची नीट झोप झा��
न�हती. प�रणामी �याचे डोळे �ा� झा�े होते.
या�या आधी �कतीतरी सुंदर त�णी पा�ह�या अस�या, तरी �ा अनुपमेनं आनंद�या

मनात �न��त �वे� के�ा होता. का�याभोर आका�ात हजारो-�ाखो चांद�या अस�या,
तरी चं��का एकच असते ना !
�ा अनुपमे�वषयी आणखी मा�हती क�ी काढता येई�? ग�यात मंगळसू� �दस�ं

नाही– �हणजे अ�ववा�हत �दसते. तरी �तची पा��भूमी काय असावी? आप�या�ा पा�न
�त�ा काय वाट�ं असे�?

रेझर �ागनू र� आ�ं, तसा आनंद भानावर आ�ा. आर�ात आप�या ��त�ब�बा�ेजारी
ती उभी रा�न हसतेय, असा भास झा�ा. या �माचं आनंद�ा हसू आ�ं.

ही पु�हा कधी भेटे�? ती पु�हा भेटणं ��य आहे काय? �या �त�कटाची आठवण
होताच �यानं खु�ीनं �ीळ घात��.

♦  ♦   ♦

टाऊन हॉ�म�ये एकच गद� उसळ�� होती. आनंद हातात �तक�ट घेऊन �तथं
पोहोच�ा. समो�न वसुमतीताई आ�या.

‘आनंद, तु�यापा�ी �ंभर �पयांचं �तक�ट अस�ं तर बरं. म�ा अनुनं काँ���म�टरी पास
�द�ा आहे.’

‘�हणजे? तु�ही कुठं बसणार?’

‘�ंभर �पयां�या रांगेतच आम�याही जागा आहेत �हणे. हे बघ, मी मु�ांसाठ�
आइ���म घेऊन येते. तोपय�त तू अनु�ा भेटून चौक�ी क�न ये. तू पा�ह�ंयस ना �त�ा?’

उ�राची वाट न पाहता �या �नघून गे�या. आनंद अनुपमे�ा भेटाय�ा �नघा�ा.
�ीन�मपा�ी अनेकांना सूचना देत काळपट �ा� रंगाची साडी नेसून अनुपमा उभी

होती. �ांत रा�ी पूण�चं�ाचं द��न �हावं, तसं �या�ा वाट�ं. �तनं आप�े �ांबसडक



काळेभोर केस मोकळे सोड�े होते. घनदाट मेघासारखे केस ज�मनी�ा �प�� कराय�ा
धावत होते. �त�या एका हातात �ा� ग�ुाबाचा भ�ा मोठा हार दरवळत होता. �स�या
हातात जाड मोग�याचा हार होता. फु�ांम�ये हसणारी अनुपमा �या प�रसरात राणीसारखी
�मरवत होती.
आनंद �त�या मागं येऊन उभा रा�ह�ा, तरी �तचं �तकडे �� न�हतं. �त�या जवळच

बस�े�� एक मु�गी �त�या कानात कुुजबुज��.
अनुपमानं मागं वळून पा�ह�ं.

‘ओह ! तु�ही ! �तक�ट आण�ं नाही?’

‘आण�ंय. काँ���म�टरी पासवा�यांनी कुठं बसायचं �हणून वसुमतीताई–’

�याचं वा�य पूण� हो�याआधी अनुपमा घाईनं �या�याजवळ येऊन �हणा��, ‘तो �ा�
सोफा आहे ना, �तथं. तु�हीही हवं तर �तथं बसू �कता.’
�याच वेळ� कुणीतरी �त�ा हाक मार��. ‘आ�े-आ�े’ �हणत अनुपमा घाईघाईनं �नघून

गे��.
सुगंधाचा एखादा ढग अव�चतपणे यावा, भोवता�� �फरावा आ�ण अचानक अ��य

�हावा, तसं आनंद�ा वाट�ं. एखाद� वीज-��ाका नजरेपुढे तळपून जावी, तसा �या�ा
भास झा�ा. थो�ा �न��साहानंच आनंद खा�� उतर�ा.
आनंद �नघून गे�यानंतर अनुपमाची मै�ीण �त�ा �हणा��, ‘कोण ग हा? बडंच ध�ड

�दसतंय ! काय देखणा आहे ग!’

‘हं ! पुरे-पुरे ! �ंभर �पयांचं �तक�ट घेत�े�या माणसां�ी नीट बो�ून कत�� पार
पाड�ंच पा�हजे ना! बरं, आता मी मेकअप-�मम�ये जाऊ? सुमी, साडी काढून ठेव��
आहेस ना?’

आधी अ�य�ांचं भाषण, नंतर नाटक, �यानंतर इतर करमणुक�चे काय��म, �यानंतर
पा�रतो�षकांचं �वतरण–

आनंद�ा अ�य�ीय भाषणात कणभरही रस न�हता. ते अ�या� तासाचं भाषण ऐकताना
�या�ा युगामागनू युगं �ोट�याचा अनुभव आ�ा. �यात आ�य�ही न�हतं �हणा !
भाषण संपताच घोषणा झा�� – ‘आता सादर करत आहोत, बाणभ�ाची �थम

क�ाकृती. �तचं क�ड ना�ात �पांतर के�ंय, कुमारी अनुपमा यांनी ! मूळ ना�कृतीची
ना�यका महा�ेता �हचे भ�न �ेम हाच या नाटकाचा �मुख �वषय! �मुख भू�मका
महा�ेते�या �मुख भू�मकेत– कुमारी अनुपमा ! पुंडरीक... कुमार! कादंबरी...’ वगैरे वगैरे.



आनंदचं पुढ�या नावांकडे ��च न�हतं.
‘गंधव� राजकुमारी महा�ेता आप�या स�यांसह अर�यात �वहार करत असताना

पुंडरीक नावा�या देख�या मु�नकुमारा�ा पाहते, �यावर मो�हत होते. �थम ���भेट�तच
दोघां�याही मनात �णयाचा अंकुर तरारतो. �याचं गाढ �ेमात �पांतर होतं...’
राजकुमारी महा�ेते�या वे�ात अनुपमा ह��तदंती मूत�सारखी �दसत होती. आप�या

स�यांना पुंडरीका�या गणुांचं आ�ण �पाचं वण�न क�न सांगताना �तचा चेहरा आर�
झा�ा होता. अगद� �वाभा�वक वाटावं असा !

‘सखी, या सुंदरांगा�ा पाहता�णीच मी �या�यावर मो�न गे�े आहे. �याचं देखणं �प,

गौर वण�, सुंदर देह– काय सांग ूसखी! �या�या मदनासार�या �पावर मी अनुर� झा�े
आहे ! हाच माझा पती �हावा, ही माझी ज�मज�मांतरीची अपे�ा !’
अचानक आनंद�ा आठव�ं– पंधरा �दवसांपूव� वसुमतीता��या घरी आपण ऐक�ा,

तो हाच आवाज ! हीच �यावेळ� संवाद त�डपाठ करत असावी. �यावेळ� कुणीतरी
आप�या�ाच उ�े�ून हे बो�त असावं, असा आप�ा �ह झा�ा होता... हे आठवून तो
मनोमन �रमून गे�ा. वाट�ं, थँक गॉड! बरं झा�ं, मी कुणापुढं बो��ो नाही! कदा�चत
अनुपमा माग�या �ज�यानं उत�न �नघून गे�यामुळे आप�ा �या वेळ� ग�धळ उडा�ा
असावा.
अनुपमा आप�या सखी�ा आप�या �ेमा�वषयी सांगत होती. हो, अनुपमाच. महा�ेता

न�हे !.... आनंद या �वचारानं सुखाव�ा.
नाटक सु� होतं. महा�ेते�या ��यकराचा– पुंडरीकाचा अपमृ�यू घडतो. राजकुमारी

पांढरी व��ं आ�ण फु�ांचे दा�गने प�रधान क�न अर�यात बसून ��यकरासाठ� कठोर
तप�या� क� �ागते. �तचा �नधा�र अच� आहे. �तची मै��ण कादंबरी �तचं मन
वळव�याचा �य�न करते, पण अय��वी होते. ��यकरा�या द��नासाठ� �ाकूळ झा�े�या
महा�े�त�ा तळमळताना पा�न, सग�या �े�कांना ‘पुंडरीकानं का उठून येऊ नये,’ असं
वाट�ं, �याचं आनंद�ा मुळ�च आ�य� वाट�ं नाही. आनंदनं �े�ागहृात नजर टाक��–
सग�यांची नजर महा�ेतेवर �खळ�� होती.
अनुपमा महा�ेते�ी एक�प होऊन गे�� होती.

नाटक संप�ं. टा�यांचा �चंड कडकडाट झा�ा. आनंद�ा �ोफेसरांचं बो�णं
आठव�ं. अनुपमा केवळ �पसुंदरीच न�हे, उ�म अ�भने�ी अस�याब�� �ंकाच न�हती.



अनुपमा मेकअप पुसून �न�या रंगाची रे�मी साडी नेसून प�ह�या रांगेत बस�याचं
आनंदनं पा�ह�ं. अ�भनयासाठ� जर एखादं ब�ीस अस�ंच, तर ते �त�ा �मळणार
या�वषयी �ंकाच न�हती.
काय��मा�या अखेरीस अपंगां�या सं�थे�या वतीनं से�ेटरी बो��े. आप�या भाषणात

�यांनी आवजू�न सां�गत�ं — ‘कुमारी अनुपमा यांची या काय��मात फारच मदत झा��.
आ�ही सगळे �यांचे आभारी आहोत. �यांनी केवळ नाटकात काम के�े�ं नाही; आप�ा
अमू�य वेळ खच� क�न �यांनी �त�कटंही खपव�� आहेत. या �संगाची आठवण �हणून
आ�ही �यांना छोट��ी भेट देत आहोत.’

अनुपमेची अ�ी काही अपे�ा नसावी. पण आता ते नाकारणंही ��य न�हतं. नाव
उ�चारताच ती गडबडीनं उठ�� आ�ण रंगमंचावर जाऊन �तनं भेट�चा �वीकार के�ा.
आनंद त�मय होऊन एकटक �त�याकडेच पाहत होता.

�नघायची वेळ होताच अनुपमा �ीन�मम�ये जाऊन आप�ं सारं सामान एक� क�
�ाग��. �याच वेळ� देसाई डॉ�टरांचा आवाज ऐकू आ�ा, ‘अनु, फार म�त नाटक होतं !...
बरं, बरीच रा� झा�� आहे. हॉ�टे�वर क�ी जाणार आहेस?’

‘आ�ही सग�या मु�� �मळून जाऊ.’

‘आनंद तुम�या हॉ�टे�व�नच जाणार आहे. हवं तर तो तु�हां�ा पोहोचवे�. मी �या�ा
थांबाय�ा सां�गत�ंय.’

‘नको, मामा. आ�ही चौघीजणी आहोत ना !’
आनंद पुढं येऊन �हणा�ा, ‘मी चौघ�नाही पोहोचवून देईन.’

‘आ�ही चौघीही एकाच हॉ�टे�म�ये राहातो,’ सुमा अनुपमेकडे ��ी टाकत �हणा��.
�तची नजर ‘मा�य कर’ असं अनुपमे�ा �वनवत होती. नाही तर आता कुठं �सरं वाहन
�ोधत �फरायचं? हे अनुपमे�ाही ठाऊक होतं. सग�याच खूप दम�या हो�या.
संकोचून चौघीही माग�या सीटवर बस�या हो�या. आनंद न बो�ता गाडी चा�वू

�ाग�ा. �या�ाही ‘मागं गद� क�न बस�यापे�ा कुणीतरी पुढं बसा,’ असं सांगायचा
संकोच वाट�ा.
हॉ�टे�पा�ी गाडी थांबताच सग�या गाडीतून उतर�या. �यात�या �यात अनुपमाच धीट

होती. �तनं ‘थँ�स’ �हट�ं.

‘छान होतं तुमचं नाटक. आवड�ं.’



‘डॉ�टर, तुम�यासार�या र�सक �े�कांनी �त�कटं �वकत घेऊन ते पा�ह�ं ना ! तुमचेच
आभार मान�े पा�हजेत.’

आनंदनं हसतच गाडी सु� के��. पण �याचं मन अनुपमेपा�ी र�गाळत रा�ह�ं.

�व�ा�थ�न��या हॉ�टे�मध�या प�ह�या मज�यावर�या खो��त अनुपमा आ�ण सुमन
आप�या नाटकावर पड�या पड�या ग�पा मारत हो�या. �या दोघ�ची गे�या �कतीतरी
वषा�पासून मै�ी होती. दोघीही एकमेक�ना छान ओळखत हो�या.
म�येच सुमन नाटकाचा �वषय टाळून �हणा��, ‘अनु, कुठून �ोधून काढ�ंस ग या

डॉ�टर आनंद�ा?’

‘काहीतरीच काय! मी काय को�ंबस आहे, असे �ोध �ावाय�ा? देसायांचा हा
�ाडका �व�ाथ� आहे. भरपूर पैसेवा�ा आहे �हट�यावर, �ंभर �पयांचं �तक�ट �या�या
ग�यात मार�ं!’

‘एवढंच? आणखी काही नाही? या आधी आणखी कधी भेट�� होतीस �या�ा?’

‘तेही सां�गत�ं होतं मी तु�ा ! पंधरा �दवसांपूव� देसा��या घरी नाटकाची �ॅ��टस
करत होते, ते�हा माडीवर�या �खडक�तून �यांना गाडीतून उतरताना पा�ह�ं होतं, आ�ण
ते�हाच �ंभर �पयांचं �तक�ट �यांना �वकायचं ठरव�ं होतं. �पारी तुझा फोन आ�यावर
त�ीच �नघून आ�े, �हणून ��य� भेट झा�� नाही.’

‘काही का असेना ! ते जाऊ दे, तुझं आज महा�ेतेचं काम अ��तम झा�ं !’

‘थॅ�स टू मी !’
अनुपमाची झोप कुठं पळून गे�� होती, कोण जाणे!
‘अनु, तू पुंडरीकासाठ� �:ख करत होतीस, ते�हा म�ा वाट�ं, उठावं आ�ण तुझा हात

हातात �यावा.’
‘ते तू के�ं नाहीस, �याब�� थॅ�स हं ! नाही तर नाटकाचा �ेवट �ोकांताऐवजी

हा�यक��ोळात झा�ा असता !’
‘अनु, आनंद कुणाचा मु�गा? म�ा सारखं वाटतंय, मी �या�ा कुठंतरी पा�ह�ंय.’

अनु अंथ�णावर उठून बस��, ‘हे पाहा कुमारी सुमनादेवी ! आपण �थमद��नी �यावर
मो�हत झा�ा आहात, �या पुंडरीक-�व�पी आनंदचं कु�-गो� मी पामर जाणत नाही.
आप�या�ा हवं असे�, तर आप�� ही सखी अव�य ती मा�हती �मळवून आप�यापुढे
�वकरच सादर करे�. आता या �णी- या म�यरा�ी या पामर सखी�ा �न�ेची संधी
उप��ध क�न दे�याची कृपा करावी !...’



पण सुमन �हणा��, ‘अनु, नाटकात�े संवाद बो�ता बो�ता अ�ा बो��याची सवय
झा�े�� �दसते. पण आज तू जी भू�मका वठव��स, तो केवळ अ�भनय न�हता; तो तुझा
अनुभव होता, असं जाणवत होतं. ��वाय तु�या पुंडरीकानं-आनंदनं तु�याकडे नीट डोळे
उघडून पा�ह�ंच नाही. म�ा तरी वाटतं, तूही या पुंडरीकासाठ� तप�या� करावीस!’

सुमी बो�ायची थांब��. अनु �भ�तीकडे त�ड वळवून आधी�याच �वरात �हणा��,
‘��या, तू कुठेही राहा– तूच माझा ज�मज�मांतरीचा पती आहेस. चं�ाची ज�ी रो�हणी,
ज�ी सूया�ची कम�ा....’

‘महा�ेते, हे �व�ा�थ�न�चं हॉ�टे� आहे. तुझं �व�छंद �वहाराचं सरोवर न�हे. कृपा
क�न �न���त हो, गडु नाईट !’

सुमन�या बो��यात कुठ��च अ�त�यो�� न�हती. नाटक सु� हो�याआधीच अनुपमा
आनंदवर मो�हत झा�� होती. आनंदा�वषयी वसुमतीता�नी अनेकदा सां�गत�ं अस�ं, तरी
��य� द��ना�या वेळ� �यानं �तचं मन आकृ� क�न घेत�ं होतं. नाटकात�या ��यकरा�या
भेट��या �थम �संगाचं सखी�ा वण�न क�न सांगताना, �त�ा खरोखरच �वत:चाच
अनुभव सांगत अस�यासारखं वाटत होतं. पण आप�ं �ेम एकांगी होऊ नये, �हणून
अनुपमा आप�� भावना कुठंही �� होणार नाही, या�वषयी जाग�क होती. अगद�
सुमनपुढंही �तनं आप�ं मन �� होऊ �द�ं न�हतं.
सुमन �तची अगद� जवळची मै�ीण होती. अगद� �जवाभावाची स�खी मै�ीण.

ब�हणीपे�ाही जवळची �हणता येई� अ�ी मै�ीण.

साव�या वणा�ची, थो�ा संकोची �वभावाची सुमन �ीमंत घरातून आ�� होती आ�ण
अनुपमाचं नेमकं या�या �व�� होतं. पण दोघ�चे �वभाव एकमेक�ना पट�े होते. �ीमंत
सुमनचा �नगव� �वभाव अनुपमे�ा पट�ा होता. अनुपमेचं नाटक अस�ं, क� आप��
एखाद� उ�म साडी – ‘तु�ा ही साडी खूप खु�ून �दसते अनु !’ असं कौतुक करत �त�ा
नेसाय�ा देणं, हे ती नेहमीच करत होती.
पण आनंद�वषयीची आप�� भावना मा� अनुपमानं �त�यापासून �पवून ठेव�� होती.

�त�ा आनंद खूपच आवड�ा होता. यात आ�य�ही न�हतं �हणा ! �तचं वयच तसं होतं. पण
�याचबरोबर �त�ा प�र��थतीची जाणीवही पूण�पणे होती. आपण खे�ात�या �ाथ�मक
�ाळेत�या ���काची मु�गी आहोत, याचा �त�ा �वसर पड�ा न�हता. ‘तो आप�या हाती
ये�याची ��यता नस�े�ं गगनपु�प आहे. या आ�ेत गुंत�ं, तर हाती �नरा�ेखेरीज काहीच
येणार नाही,’ हे ती �वत:�ा परोपरीनं बजावत होती.



आनंद ! देसाईकाकांनी ओळख क�न देताना सां�गत�ं होतं– ��मीपु� ! अनुपमा
सर�वतीक�या होती हे खरं अस�ं, तरी अना�द काळापासून ��मी-सर�वतीचं नातं सासू-
सुनेसारखंच आहे ना !

पहाटे उठून अनुपमा आप�या अ�यासा�या नोटस् काढत होती. आळसावून सुमन
�हणा��, ‘काय हे ! का�च एवढं सुरेख नाटक के�ंस ! तरी आज तुझं �ट�न
नेहमी�माणेच सु� झा�ंय! �नदान आजचा �दवस तरी म�तपैक� �व�ांती घे !’

‘वा ! सुमी ! तु�यासारखी मीही �व�ांती �हणून �ोळत पड�े आ�ण माझी �कॉ�र��प
गे��, तर माझी काय गत? अगद� स�तीच !’

‘अनु, हे एम. ए.चं �ेवटचं वष� ना तुझं? मग कुठून आ�� स�ती?’

‘मॅ��क�ा दहावा नंबर आ�ा... �कॉ�र��पमुळेच माझं इथंपय�तचं ���ण झा�ंय. या
वष�ही नंबर आ�ा, तर पीएच. डी.साठ� एखाद� �कॉ�र��प �मळे� �क�वा एखाद� बरी
नोकरी �मळे�.’

खरोखरच �ाम�णा मा�तरांची मु���ा हॉ�टे�वर ठेवून ���ण दे�याची ऐपत न�हती.
अनुपमा मॅ��क होताच �यां�या प�नीनं–साव�कानं भुणभुण कराय�ा सु�वात के��, ‘पुरे
झा�ं आता �तचं ���ण ! जा�त ��क�े�ा नवरा �त�यासाठ� �ोधायचा �हणजे �ास
होई� पुढं ! �त�ा क�ा�ा ��कवायचं? ती काय पुढं आप�या�ा पैसा �मळवून देणार
आहे?’

�यावेळ� अनुपमा खरोखरीच घाबरी झा�� होती. साव�कानं जी भू�मका घेत�� होती,
�यामागं तसंच सबळ कारणही होतं. अनुपमा काही �तची स�खी मु�गी न�हती.
�दस�यात, ���णात, वाग�यात अनुपमा आप�या इतर ब�हण�पे�ा चांग��च वरचढ
होती. सतत उ�साहानं वावरणारी अनुपमा सग�यां�या कौतुकाचा �वषय होती. साव�का
आ�ण �त�या दोन मु�� वसुधा आ�ण नंदा मा� नेहमी �हणाय�या, ‘चार अ�रं येतात �हणून
उगाच भाव खाते मे��! ��वाय ती �हण आहेच ना– एक गोरी �ाख चोरी �हणून !

�यात��च �हची गत !’

वसुधा�ा ���णात फारसं काही हाता�ा �ाग�ं नाही आ�ण नंदा�या वाग�या�ा
�वनयाचं नेहमीच वावडं रा�ह�ं. �ाम�णा �स�या बायको�या हातात�ं बा��ं तर होतेच;

��वाय आप�या मज��माणे अनुपमेसाठ� कर�यासारखी �यांची आ�थ�क प�र��थतीही
न�हती.



दैव मा� �त�या बाजूचं होतं. मॅ��क�या परी�ेत ती केवळ आप�या �ाळेतच न�हे,
बोडा�म�ये दहावी आ�यामुळे �त�ा अनेक पुर�कार आ�ण �कॉ�र���स �मळा�या हो�या.
कुणा उदार धनवानानं ��ार, गरीब �व�ा�थ�नीसाठ� �हणून ठेव�े�ं �व�ाथ�-वेतनही �त�ा
�मळा�ं. �यामुळे �तचा दरवष� उ�म अ�यास हो�यासही मदत झा�� होती.

गे�� चार-सहा वष� ती आ�ण सुमन हॉ�टे�म�ये एकाच खो��त एक� राहत
अस�यामुळे दोघ�म�ये गाढ मै�ी जुळ�� होती. या तीन-चार म�ह�यांनंतर मा� �या दोघी �र
हो�याचा �दवस येणार होता. एम. ए. झा�यावर सुमन आप�या घरी जाणार होती. या
वष�पासूनच �तचे आई-वडी� �त�या ��नासाठ� धडपड करत होते. नवरामु�गा �वकत
घे�यासाठ� �यां�याकडे हवा तेवढा पैसा अस�ा आ�ण उ�म सून आ�ण प�नी हो�यासाठ�
आव�यक अस�े�े सगळे गणु सुमन�या अंगी अस�े, तरी �पाची बाजू डावी होती.
�यामुळे ��ना�या बाजारात आप�� �क�मत थोडी कमीच ठरणार आहे, हे सुमन�ाही
ठाऊक होतं. ती थ�ेनं �हणायची, ‘अनु, तु�या बरोबर मी असते, �हणजे काजळाचं बोट
�ाव�यासारखंच! तु�ा �� �ागणार नाही कुणाची ! खरं क� नाही?’

ही थ�ा ऐकून अनु ��थत �हायची... ‘सुमी, मु�ाम म�ा �खव�यासाठ� हे बो�तेस
ना?’

अनुपमा अ�यासात गढून गे�� होती. �त�या मनात�ा ‘पुंडरीक’ अ��य झा�ा होता.
आता �तचं सारं �� समोर�या पु�तकात�या �वषयावर एका� झा�ं होतं.

♦  ♦   ♦

अनुपमा आ�ण �त�या मै��ण�ना हॉ�टे�वर सोडून परतत असतानाही आनंद�ा
�त�या�वषयी काहीच मा�हती समज�� न�हती. ती उ�म अ�भने�ी आहे, सुंदर आहे, या
��त�र� आणखी काहीही ठाऊक न�हतं.
इतके �दवस मनात घोळणा�या ��ी-�पा�या चेह�यावरी� पदर बाजू�ा �हावा, तसं

काहीसं आनंद�ा झा�ं होतं. वषा�नुवष� �जचा मना�ा �यास होता, तीच अनुपमा�या �पानं
साकार झा�यासारखं भासत होतं.
राध�कांनी पती-�नधनानंतर �या�या मागे सतत ��नाचा आ�ह धर�ा अस�ा, तरी

आनंदनं �तकडं फार �� �द�ं न�हतं. �या�या ��ीनं भावी प�नीचं �प मह�वाचं अस�ं,

तरी राध�कां�या ��ीनं �पाइतकंच घराणं आ�ण घरा�याची ��त�ाही मह�वाची होती.
�यामुळे ��नाची धडपड सावका� चा��� होती.



पण आता मा� आनंद�या मनात�ं प�नीचं �प साकार झा�ं होतं. गोरी, �नतळ
वणा�ची, का�याभोर केसांची अनुपमा �या�या �दयात ठाण मांडून बस�� होती.
हे आप�ं मन !... पण �त�या मनात काय असे�?... ती कोण? �तचं घराणं कुठ�ं

असे�?... �तचं आधीच कुठं ��न ठर�ं असे� काय?... �तचं आणखी कुणावर याआधीच
मन जड�ं असे� तर?...

आनंद �नरा� मनानं बा�कनीत येऊन उभा रा�ह�ा. �ु� जुई�या फु�ांनी डवर�े�ा
वे� बा�कनी�ा �ापून रा�ह�ा होता. �या फु�ांचा सुगंध वातावरणात दाट�ा होता. ती
�ु� नाजूक फु�ं �या�ा पु�हा अनुपमेची आठवण ती�पणे क� �ाग��.
सरां�या घरी �तचा प�ह�यांदा आवाज ऐक�ा होता, हो– �ीनाथ आ�ा ते�हाच.

�या�ा �ीनाथची आठवण झा��. �याचं �नरा� मन अचानक तरार�ं. तो फोन�या
�द�ेनं �नघा�ा.

♦  ♦   ♦

फोनवर बो�णं झा�या�माणे �ीनाथ कामत हॉटे�म�ये येऊन आनंदची वाट पाहत
होता. नाही �हट�ं तरी आनंद न�ह�स होता. आधीच तो अबो� �वभावाचा: �यात अ�ा
�कारचा �संगही �या�या आयु�यात �थमच आ�ा होता. मन एक�कडे अधीर झा�ं होतं.
�ीनाथ आनंदचं �नरी�ण करत होता. �या�याही मनात आनंद एवढा का अ�व�थ

झा�ाय, या�वषयी काहीतरी अंदाज असावा.
‘काय �हणतोय डॉ�टर? अगद� रो�यासारखा �दसतोस बघ!’ �यानं आनंद�या पाठ�वर

थाप मारत �वचार�ं.

‘काही नाही रे ! परवा महा�ेता नाटका�ा तू का नाही आ�ास?’

‘�रहस�� पा�ह�� होती मी. अनुपमा ताईकडे येत असते ना.’
‘वरचेवर येतात �या?’

‘होय. भाऊज��या �म�ाची ती मु�गी आहे.’
‘असं? कुठ�या गावचे �म�? कोण बरं?’

चाणा� �ीनाथ�या ��ात आ�ं! गाडी �या�या अंदाजा�माणेच चा��� होती.
‘ओहो ! असं आहे तर ! यासाठ� ट�-पाट� आहे होय ! आधी ठाऊक असतं, तर �डनर-

पाट� �मळा�या��वाय त�ड उघड�ं नसतं !’
एकदा �ब�ग फुट�ंय �हट�यावर आनंदनं सरळच �हट�ं, ‘होय ! म�ा अनुपमाची

मा�हती जाणून �यायची आहे.’



‘का? ��न करणार आहेस?’

‘होय.’

‘राध�कांना डाव�ून �त�या�ी ��न कर�ी�?’

आनंदचं मन �नरा�ेकडे क��ं, ‘अनुपमा आप�या जातीची नाही का? क� �तचं
आधीच ��न ठर�ंय �हणायचं?’

‘तसं काही नाही. अनुपमा अ�त�य गरीब घरची मु�गी आहे. ती आहे मा� आप�याच
जातीची.’
आप�� आई अ�त�य जु�या �वचारांची आहे, हे आनंद�ा ठाऊक होतं. �वहारी

�ीनाथ�ा राध�कांचा �ीमंती�वषयीचा मोहही ठाऊक होता. आईवर�या ममतेपोट�
आनंद�ा मा� हे कधीच �दसणं ��य न�हतं.
जातीचं ऐकताच आनंद समाधानानं �हणा�ा, ‘आई �न��त ऐके�. जाती-सं�दायाचा

सोड�ा, तर ती आणखी कुठ�याही �कारचा आ�ेप घेणार नाही, या�वषयी म�ा खा�ी
आहे.’
�ीनाथ यावर काही बो��ा नाही.

♦  ♦   ♦

मु�ा�या मनात�ा ��ना�वषयीचा �वचार ऐकून राध�का ग�प बस�या हो�या. गे�या
वष�पासून आनंदचं ��न करायचे �यांचे �य�न चा��े होते. पण मनासारखी मु�गी �मळत
न�हती. आता �ीनाथकडून अनुपमे�वषयी समजताच मनात कुठं तरी बारीक�ी कळ
उठ��.
आपण मु�गी बघून पसंती देणं आ�ण पसंत के�े�� मु�गी केवळ बघायची �हणून

बघणं, यात भरपूर अंतर आहे ना!
कुठ��ही पा��भूमी ठाऊक नस�े�या गरीब घरात�� मु�गी, केवळ �प आवड�ं

�हणून आप�या एकु��या एक मु�ा�या मनात भर��, याचं होणारं �:ख �करकोळ असे�
काय?

खे�ात�या जु�या घरा�या ओसरीत �ाम�णा मा�तर मु�ांना धडा ��कवत अस�े,

तरी गावात�या पाट�ांची आ�ण गौडांची मु�ं �यां�याकडे ��काय�ा यायची.
आज �यांचं ��कव�याकडे �� न�हतं. �दवसातून एकदा येणा�या पो�टमन�या

सायक��या घंटेकडे �यांचं �� होतं. गावा�न �हरात प� जाऊन पोहोचून, �याचं उ�र
यायचं �हणजे आठ-दहा �दवस �ागणार, हे �यांनाही समजत होतं. तरीही गे�े दोन �दवस



�यांचं प�ाची वाट बघणं सु� होतं. �वयंपाकघरात �टो�ह पेटव�याचा �थ� खटाटोप
करणा�या वसुधेचं तर सगळं �� घ�ाळाकडेच होतं.
सोव�याचा �वयंपाक करणा�या साव�का घटके-घटके�ा बाहेर डोकावून ‘आ�ा क�

नाही मे�ा...’ �हणत पुटपुटत जात हो�या.
वाढ�े�या मु���या संदभा�त�� प�ं, �ेमप�ं, मरणा�या बात�या सांगणारी प�ं

सार�याच अ���तपणे पोहोचवणारा पो�टमन नेहमी�या वेळ�च येत होता; पण यां�या
आतुर मना�ा तो वेळ फार वाटत होता.
नंदा मा� नेहमी�माणे आप�या घर�या कामाम�ये म�न झा�� होती.
पो�टमन वास�णा प�ांचा ग�ा घेऊन आ�ा. �ाम�णांना पाहताच तो नेहमी�या

स�गीनं �हणा�ा, ‘काय मा�तर, गावची सगळ� प�ं तु�हां�ाच आ�े�� �दसतात !’ तांबडे
दात दाखवत �यानं प�ं �ाम�णां�या हातात ठेव�� आ�ण �नघून गे�ा.
�ाम�णां�या अपे�ेपे�ा जा�त प�ं आ�� होती. �ाळा संपवून �ाम�णा मु�ां�या

खासगी ��कव�या �यायचे. केवळ पगारावर संसार चा�वणं अ��य होतं. ती मु�ंही काही
वेळा पैसे �ायची, �याचबरोबर घरचे नारळ, धा�य, भाजी-पा�ा, ��गा वगैरे �व�पात काही
ना काही �ायची.
मु�ां�या भांडणाचे आवाज वाढ�े. मा�तर प�ं वाच�यात गढ�े�े पा�न आपसात सु�

झा�े�� कुजबूज हळूहळू भांडणांम�ये �पांत�रत झा�� होती. प�ात�ा मजकूर वाचून
वैताग�े�े �ाम�णा आणखी संताप�े.

‘ए ��व��ा, म��े�, सगळे स�ावीसचा पाढा ���न काढा बघू !’ अ�ी आ�ा सोडून
ते पु�हा प�ं वाचू �ाग�े.

प� अनपे��त होतं.
वसुधे�ा पाहाय�ा आ�े�या पा��यांचं ते प� होतं. �यांनी वसुधे�ा नकार �द�ा होता.

यात अनपे��त न�हतं, पण �यापुढचं वा�य अनपे��त होतं. �यांनी पुढं ���ह�ं होतं –
‘तुमची थोर�� मु�गी एम. ए. करत आहे ना? आम�या मु�ानं �त�ा पा�ह�ं आहे.

�या�ा ती पसंतही आहे. तुमची या ��ना�ा संमती असे�, तर आमची या संबंधा�ा तयारी
आहे. तु�ही कधी आ�ण कुठं �हणा�, �तथं आ�ही बो�णी कराय�ा येऊ...’ पुढं �यांनी –
‘��न कुणाचं कुठं �हावं, हे �व�ध���खत असतं. आपण कृपा क�न गैरसमज क�न घेऊ
नये....’ वगैरे समारोपाचं ���ह�ं होतं.
साव�का त�ाच हातात पळ� घेऊन बाहेर आ�या, ‘कुणाचं प�?’



‘धारवाड�या पाट�ांचं.’
‘काय �हणताहेत?’

‘काय �हणणार? नकार कळव�ाय.’

‘�या �दव�ी पसंत अस�यासारखं बो�त होते मे�े ! कसे �वचारत होते, आमचं एक�
कुटंुब आहे... कामाची सवय आहे क� नाही? यंव आ�ण �यंव !’

‘�� �वचाराय�ा �यांचं काय जातंय? �यांनी पुढं ���ह�ंय –’

‘काय ���ह�ंय?’

‘�यां�या मु�ानं अनुपमे�ा पा�ह�ंय. पा�हजे तर �त�या�ी ��न कराय�ा �यांचा मु�गा
तयार आहे �हणे.’
साव�कांचा संताप �टपे�ा पोहोच�ा.
‘पण आपण कुठं अनु�ा �या�ा दाखव�ंय? तु�ही तर काही बो��ा न�हता ना?’

‘मी क�ा�ा काय बो�ू? �यांनीच �तकडं कुठंतरी पा�ह�ंय.’

‘तुमची ही उव��ी आप�ं ��न तर करत नाही– मा�या मु��ची ��नं मा� मोडतेय !’

आतून �ंदके देऊन रडत अस�याचा आवाज ऐकू आ�ा. �टो�ह पेटवायचं सोडून
वसुधा �ंदके देऊन रडत होती. ते ऐकताच साव�कां�या मना�ा चटका बस�ा.
असहायपणे पाय आपटत ती �वयंपाकघरात गे��.

�ाम�णानं �याच टपा�ानं आ�े�ं �सरं प� पा�ह�ं. अ�र अनोळखी होतं. प� फोडून
वाच�ं, तोही एक अनपे��त ध�काच होता. �ाम�णांनी पु�हा पु�हा ते प� वाचून पा�ह�ं.

�वत:�या डो�यांवर �व�ास न बसून पु�हा वाच�ं.

मा�तर प�ात गरुफट�े�े बघून ��व��ानं मु�ामच �वचार�ं, ‘मा�तर, आता काय
���? स�ा�वसाचा पाढा ���न झा�ा.’

‘आता घरी जा, उ�ा �वकर या. उ�ा दोन �दवसांचा अ�यास एक�च घेणार आहे.’
मा�तरांची परवानगी �मळताच साप�यातून �नसट�े�या उंदरा�माणे सगळ� मु�ं

�णाधा�त अ��य झा��.
�ाम�णा पु�हा प� वाचू �ाग�े. �यांना आनंद अनावर झा�ा. �यांनी साव�कांना हाक

मार��, ‘जरा बाहेर ये बघू !’
‘काय झा�ं? अजून माझा �वयंपाक संप�ा नाही.’
‘माझा �ाळेत�ा �म� देसाई ठाऊक आहे, क� नाही?’



‘हो ! फार मोठा डॉ�टर आहे �हणून सांगता, तोच ना? �यांना तरी सांगा, कुठं �थळं
अस�� तर आ�हां�ा सांगा �हणावं !’

‘तु�ा तेवढंच �दसतंय... �सरं काहीच �दसत नाही, क� काय?’

‘मग? घरात तीन मो�ा मु�� आहेत ! �यात तुम�या अनु�ा आपण बघायची गरजच
नाही. मु�ां�या माग�या येतात �त�यासाठ�!’

‘हे बघ, आता फाटे न फोडता माझं ऐक बघू! देसाईनं ���ह�ंय, �याचा �व�ाथ�, फार
�ीमंत आहे �हणे ! गोपा�राव �हणून ए��झ�यु�ट�ह इं�जनीयर होते �हणे, �यांचा मु�गा
आनंद �याचं नाव... डॉ�टर आहे.’

‘एव�ा �ीमंत माणसांचा आम�या�ी काय संबंध? आपण आप�ं अंथ�ण बघून
हातपाय पसरावेत हे बरं!’

‘�या मु�ानं अनुपमा�ा �यां�या घरी परवाच ब�घत�ंय �हणे. �हणून तो ���हतोय...’

साव�कां�या �दयात असूयेची कळ उठ��. एवढा �ीमंत आ�ण सु����त मु�गा–
�यानं अनु�ा पसंत के��? हे ��न ठर�ं तर !

‘तो ���हतोय, तु�ही रीतसर आनंद�या आईकडे अनुची प��का पाठवून �ा.’
साव�का ग�प बस�या. �ाम�णा येरझा�या घा�ू �ाग�े. वसुधा कान टवका�न �यांचं

बो�णं ऐकत होती.
‘मग? काय करायचं? तु�ा काय वाटतं?’

‘हे बघा ! नाही �हट�ं, तरी मी �तची साव� आई; स�खी न�हे. मी काही सां�गत�ं, तरी
पटणार नाही तु�हां�ा. तु�ही �तचे ज�मदाते आहात ना ! तु�हीच काय करायचं ते करा !’

‘तू �त�या मे�े�या आई�या जागी आ��येस ना? अनु कधी तरी तुझा ��द टाळते
काय? कधी उ�ट उ�र देते काय? तू सांग�ी� ते काम कधी टाळते का? मु�ानं �त�ा
पसंत के�ं; यात �तचा काय दोष?’

‘तसं असे� तर हे �थळ आप�या�ा नको ! आम�या रंग�णा�ा काय झा�ंय �हणते मी
! रंग थोडा काळा आहे, पण �ड��ोमा इं�जनीयर झा�ाय. थोडं वय झा�ंय. दहा वषा�चं
अंतर �हणजे काही जा�त नाही ! तु�ही सांगा तुम�या अनुपमा�ा !’

‘अनुनं नाही �हण�याआधी मीच नको �हणतो. आप�या अनु�ा तो साजेसा मु�गा
नाही. तू �हणतेस तेही ठ�क आहे. तो वसुधे�ा क�न �याय�ा तयार असे�, तर आज
होकार देईन मी !’



वसुधा आप�ं नकटं नाक, तोकडे केस आ�ण काळा रंग आर�ात बघत मना�ी
�हणा��, ‘आईनं देते �हट�ं, तरी मी नाही तयार !’
�ाम�णा मुका�ानं जेवाय�ा बस�े. �यांचं मौन हे आप�या बो��यावर�या संमतीचं

��ण आहे, असं समजून साव�का �हणा��, ‘��वाय ती कुठ�� कोण माणसं कोण जाणे
! �यांनी ढ�गभर �ंडा मा�गत�ा, तर काय करायचं? �यापे�ा पुढं पाऊ� न टाकणंच
उ�म!’

‘फ� प��का पाठव��, तर ��न जमे�च �हणून कुणी सां�गत�ंय? आ�ण आम�या
देसायानं आ�तूफा�तू मु�ा�वषयी उगाच का ���ह�ं असतं? काही तरी मा�हती �या�ा
�न��त असे�च; आ�ण �ीमंत अस�े तर काय �बघड�ं? आप�या�ा जेवढं जमे� तेवढंच
�ायचं कबू� करायचं. ते मागती� तेवढं सगळं �ाय�ा पा�हजे, �हणून कुणी सां�गत�ंय?’

‘माझं ऐका ! तु�ही सांगा, आ�ही फ� मु�गी आ�ण नारळ देऊ.’

‘�या सग�या पुढ�या गो�ी,’ �हणत �ाम�णा उठ�े. अनुची प��का �ोधून �याची �त
काढ�यात आ�ण प� ���ह�यात ते म�न झा�े.

सं�याकाळ� देवापुढे �दवा �ावताना साव�कांनी, प��का जुळाय�ा नको �हणून देवाची
�ाथ�ना के��, तर वसुधानं �ाथ�ना के��, ‘काहीतरी क�न अनुपमेचं ��न होऊ दे, �हणजे
माझा माग� सुकर होई� !’

या कुठ�याही वावटळ�ची क�पना नस�यामुळे अनुपमा आप�या हॉ�टे��या खो��त
अ�यास कर�यात गढून गे�� होती.

♦  ♦   ♦

ए��झ�यु�ट�ह गोपा�रावांचं घराणं �या पंच�ो�ीतच न�हे, संपूण� �ज��ात अ�यंत
��स� होतं. �यां�या घरा�यात �प�ानु�प�ांची �ीमंती एकवट�� होती. �ेकडो एकर
�ेत, मळे, �ोखंडी �तजोरीत बं�द�त अस�े�े मणभर सो�याचे दा�गने, यामुळे हे घराणंच
��मीपु�ांचं झा�ं होतं. चंच� ��मी �यां�या घरात चांग��च ��थराव�� होती.
राध�का गोपा�रावां�या धम�प�नी. �याही अ�ाच एका �ीमंत घरा�यातून या घरी

आ�या हो�या. जीवनात �यांनी कुठ�याही �कारचे क� पा�ह�े न�हते. देवानं तसा �संगच
�यां�या जीवनात आण�ा न�हता.
भाऊ, बहीण, आई, वडी� यांनी भर�े�ं घर होतं. यो�य वया�ा ��न झा�ं. तेही

उ�म, देख�या, सु����त, �ीमंत त�णा�ी. राध�कांना जीवनात�या �ुट�ची जाणीवच
न�हती. �ु� �नतळ कांती�या उंच राध�का देख�या अस�या, तरी चेह�यावर �ांतीपे�ा



दपा�चं तेज �दसत होतं. �यां�या ती�ण नजरेनं समोरचं माणूस अ�व�थ होऊन जायचं. �तथं
माद�वता, ��न�धते�ा वाव न�हता. एका छो�ा रा�या�या राणीचा तोरा �तथं होता;
आ�मीयतेचा �तथं �व�े�ही न�हता.
��नानंतर दहा वषा�नी आनंद ज�म�ा. आनंद�या ज�मासाठ� राध�कांनी असं�य

देवांना सांकडं घात�ं होतं, अनेक पार �झजव�े होते. तो ज�म�ा, �हणून मणभर पेढे
वाट�यात आ�े. �या �न�म�ानं अपार दानधम�ही के�ा गे�ा. के�े�े नवस फेड�यात पुढे
�कतीतरी काळ गे�ा होता.
आनंदनं �यां�या रखरखीत जीवनात आनंदाचा �ोत आण�ा होता. तो हस�ा, क�

सारा ‘��मी�नवास’ हसायचा. तो रडू �ाग�ा, क� ‘��मी�नवासा’ची रयाच जायची.
�या�ा �फरवून आण�यासाठ� दोन कायमचे नोकर ठेव�यात आ�े होते. �याचा प�रणाम
�हणून आनंद दोन वषा�चा होईपय�त चा�ाय�ाच ��क�ा न�हता.
आनंदचा ज�म झा�यावर पाच वषा�नंतर �ग�रजेचा ज�म झा�ा. तीही �दसाय�ा

देखणी, �ाडक� �ेक. आई-व�ड�ांचे �ाड आ�ण आ�थ�क सुब�ेत कौतुकानं वाढ�� ती.
�त�ा कुणी वाटेकरी न�हतं. �ेमात आ�ण मायेतही.
आनंदवर सर�वतीही ��मीइतक�च भाळ�� होती. पण �ग�रजाचं ���ण मा� �ंगडत

चा��ं होतं. घरा�याचं नाव, रंग-�पाचं ऐ�य� अस�यामुळे �ग�रजेनंही ���णासाठ� फारसे
क� �क�वा मन:�ताप क�न घेत�ा न�हता.
अ�ा सुखी संसारावर होऊन आदळ�े�ा प�ह�ा आघात �हणजे गोपा�रावांचा मृ�यू.

तेही पु�यवान माणसाचं मरणच �हणायचं. काही कामासाठ� ते ब�गळूर�ा गे�े होते. �तथंच
ते मरण पाव�े.

आयु�यभर सुमंग� आ�ण सुखात राहाणा�या राध�कांवर बस�े�ा हा �नयतीचा
प�ह�ा �हार होता. �:खाचा कणही न अनुभव�े�या राध�कांना हे �:ख पे�णं कठ�णच
होतं.

राध�कांचा �ढ�-धमा�वर अपार �व�ास होता. फारसं ���ण न झा�यामुळेही तो
�व�ास अ�धका�धक �ढ होत गे�ा असावा. तसं पा�ह�ं, तर पती�नधनाचा �यां�या
आ�थ�क प�र��थतीवर काहीही प�रणाम झा�ा न�हता. घरावर पती�या हयातीतही
राध�कांचंच वच��व होतं. नवरा केवळ ‘कंुकवाचा धनी’ अस�ा, तरी राध�कांना �वधवेचं
�जणं अस� वाटत होतं. घराची देवी ��मी. �वधवा राध�का �तची सा�संगीत पूजा क�
�कत न�ह�या, हे �यांचं ��य होतं.



देख�या आनंदनं आईची उंची आ�ण व�ड�ांची ती�ण बु�� घेत�� होती. कुठ�याही
��ीनं पा�ह�ं, तरी अ�यु�म ‘वर’ ! याची प�नी ‘��मी�नवास’ची पुढची अ�धकारी ! क�ी
मु�गी �ोधायची? ती सवा�था�नं आनंद�ा साजे�ी अस�� पा�हजे. �मतभाषी राध�का
आनंद�या ��नाचा �वचार कर-क�न दम�या हो�या.
राध�कांची सुनेची �नवड आ�ण आनंदची बायकोची �नवड पर�परां�ी जुळणंही

अ�यंत कठ�ण होतं. याची मा�हती अस�यामुळे या संदभा�त वसुमतीताई आनंदची ‘आईचं
बाळ’ �हणून थ�ाही कराय�या.

‘��मी�नवासा’�या मा�क�णबाई राध�का �ाकडी झोपा�यावर बसून सावका�
झोके घेत हो�या. �यांचा आ�त-स�चव, स��ागार �हणूनही जबाबदारी �वीकारणारे घरचे
पुरो�हत नारायणाचाय� �यां�या पु�ात �यां�या आ�ेची वाट पाहत उभे होते.

‘मग काय करायचं �हणता, आईसाहेब?’

‘नारायणा, कंुड�� खरोखरच जुळते काय? मु��ची प��का क�ी आहे?’

‘छ�ीस गणु जुळताहेत. अ�ी प��का जुळणं फार कठ�ण. मु��ची प��का सग�या
अथा�नं उ�म आहे.’

‘संततीचा योग आहे क� नाही? आनंद या घराचा एकु�ता एक मु�गा.’
‘फ� मु�गेच हो�याचा योग आहे, बघा !’
राध�का �वचारात म�न झा�या. मु�गी ‘गरीब घरात�� आहे’, �हणून नाकार�याऐवजी,

‘प��का जुळत नाही’ असं सांगत �यांनी इतके �दवस काढ�े होते. �यामुळेच नारायण
‘काय उ�र ��हायचं’ �हणून �वचारत होता.
सवा�था�नं सरस अस�े�या आनंद�ा अनेक मु�� सांगनू येत हो�या. �यात राध�कां�या

अनेक अट�– मु�गी �दसाय�ा देखणी हवी, �ीमंत हवी, घराणं चांग�ं हवं, ��क�े�� हवी,
गणुी हवी– आनंद क�ात कमी आहे? �दसाय�ा म�मथ, ��मीपु�. अ�ा वेळ� ही
अनुपमेची सम�या �यां�यासमोर येऊन ठाक�� होती.
आनंदची बहीण �ग�रजा एम. ए.�या प�ह�या वगा�त ��कत होती. अनुपमा �दसाय�ा

अ�यंत देखणी अस�याचं �ग�रजाही सांगत होती. आनंदनंही �त�ा पा�ह�याचं �ीनाथकडून
समज�ं होतं. अ�ा वेळ� प��केचं नाटक क�ा �कारे सादर करता येई�?

गरीब �ाळामा�तराची मु�गी आहे; प��का जुळत नाही �हणून सांगावं? क� �यापे�ा
‘गरीबाघरची �ेक सून �हणून प�कर��, राध�का �कती मो�ा मना�या !’ असं कौतुक
क�न घेऊन आनंदनं पसंत के�े�या मु���ा घरी आणावं?



�या काही न बो�ता �ाकडी झोपा�या�ा मंद झोका देत हो�या. या अ�त�य
मह�वा�या �वषयावर �यांना �नण�य �यायचा होता.
मु���ा नकार �द�ा तर?... पण आनंदनं याच मु���ी ��न करायचा ह� धर�ा, तर

मग आप�� पत काय राही�?

मु�गी �ीमंताघरची नाही, हा एकच दोष आहे. पण यात आणखीही एक फायदा आहे.
गरीब मु���ा आपण आप�या मुठ�त ठेवू �कू.

�यांना आठव�ं, आनंद �वकरच इं��ंड�ा जा�यासाठ� �य�न करतोय. �या�ा
��ना��वाय पाठव�ं आ�ण �यानं येताना �तथ�� एखाद� गोरी म�म आण�� तर?...

या �वचारासर�ी �या घामेज�या. आप�ं एवढं मोठं घराणं ! घरा�याचे �कतीतरी
रीती�रवाज आहेत. वषा�नुवष� �न�ेनं पाळत आण�े�े धा�म�क रीती�रवाज! मठा�या
�वाम�नी सारा चातुमा�सभर आप�या घरी वा�त� के�ं होतं ना? हनुमंत जयंती�ा आजही
गावजेवण घात�ं जातंच ना? मठात आप�या घरा�याचा अखंड नंदाद�प तेवत असतो !
अ�ा घरा�यात वेग�या जातीची गोरी म�म सून �हणून येणं, ग�रबाघरची मु�गी सून
�हणून ये�यापे�ा �ाखपट�नं वाईट ठरणार, यात �ंका नाही !
�सरी गो� �हणजे, मु�ा�या पसंतीची आपण कदर करतोय असं �दस�ं, तर �याचाही

आप�यावरचा �व�ास आ�ण �ेम अबा�धत राही�. ��वाय �ोकांम�येही आप�ा मोठेपणा
�दसे�.

‘नारायण, मु���या व�ड�ांना प� ��ही– �हणावं, मु���ा अम�या �दव�ी– तूच
चांग�ा �दवस �ोधून कळव– दाखवाय�ा घेऊन या. मु�गी पसंत पड��, क� �स�या
�दव�ी साखरपुडा करायचा..... �या तयारीनं या �हणावं.’ राध�का सावका� �हणा�या.
हे ऐकताच �ग�रजा मनात �हणा��, ‘�हणजे दादाचं ��न ठर�यासारखंच! अनुपमे�ा

कोण नापसंत करे�?’

नव�या-मु���ा मा� यापैक� क�ाचीच क�पना न�हती. ती आप�या अ�यासात गक�
झा�� होती.

♦  ♦   ♦

�ाम�णांना हॉ�टे�वर आ�े�ं पा�न अनुपमा च�कत झा��. �यां�या ये�यामागचं
कारण ऐकून तर �त�ा आ�या�चा ध�काच बस�ा.



‘अ�पा, एव�ात माझं ��न क�ा�ा? एम. ए. पुरं होऊ �ा. �यानंतर म�ा नोकरी
करायची आहे. �हणजे घरा�ाही थोडी मदत होई�.’

‘वेडी ! अगं, अस�ं �थळ �दवसा �दवट� घेऊन �ोध�ं तरी �मळणार नाही ! माझी
काळजी तू क� नकोस. तू तर तुझं सगळं ���ण मा�यावर कणभरही ओझं न घा�ता
के�ंस. उ�ट वरचा खच�ही तू �कॉ�र��पमध�े चार पैसे राखून करतेस. या मु�ानं पसंत
के�ं, तर तू नकार देऊ नकोस.’

‘ते फार �ीमंत आहेत अ�पा! आप�या�ा एवढा खच� कराय�ा परवडणार नाही.
वसुधा, नंदाचंही तु�हां�ा सगळं करायचंय. कसा झेपणार खच�? तु�ही कज� काढ�ं, तरी ते
कोण फेडणार आहे? मा�या परी�े�ाही आणखी दोन म�हने आहेत.’

‘अनु, �यांना आप�या आ�थ�क प�र��थतीची संपूण� क�पना आहे. �यांची कुठ�याही
�कारची आ�थ�क अपे�ा नाही. तु�या दो�ही ब�हण�ना ��क�यात रस नाही. घरातच
राहाताहेत �या. �यांचंही जमे� �तथं पाहातच आहे. मी काही कज� काढून खच� करणार
नाही, या�वषयी खा�ी बाळग. तू मु�ा�ा पा�ह�ंयस ना? कसा आहे?’

यावर मा� अनुपमा ग�प रा�ह��. ती आनंदचं काय वण�न करणार? तेही व�ड�ांपुढे?

मनात मा� महा�ेता नाटकात�� वा�यं तरळून गे��. – ‘��या, सुंदरांगा, तु�ा पाहता�णी
मी तु�यावर मो�हत झा�े,’ ‘चं�ाची ज�ी रो�हणी, ज�ा सागरा�या �हरी, त�ी तुझी मी– ’

पण यांचा व�ड�ांपुढे उ�चार कसा करणार?
राध�कां�या घरी मु�गी बघ�याचं नाटक सादर होणार, अनुपमे�ा नाकार�याची

��यताच नाही...

♦  ♦   ♦

अनुपमे�ा दाखवायचा �दवस उजाड�ा. हे सारं केवळ नाटक आहे, हे सग�यांना
ठाऊक होतं.
�ग�रजेनं अनुपमे�ा अनेकदा �व�ापीठा�या आवारात पा�ह�ं होतं. दादा �त�ा

नाकारणं अ��य आहे, हे �त�ा प�कं ठाऊक होतं. राध�कांनी यावर भरपूर �वचार के�ा
होता.
आनंद तर �तक�ट �वकत घेत�ं, �याच �दव�ी �त�यावर भाळ�ा होता.
तरीही �ढ��माणे ‘मु�गी दाखवायचा काय��म’ झा�ाच पा�हजे ना ! �ुभमु�ता�वर

आनंद�ी �ववाहब� झा�या��वाय, तांदळाचं मापटं �वंड�या��वाय अनुपमा
‘��मी�नवासा’त क�ी येणार? राध�कांची ही आ�ा होती.



�हणून तर डॉ�टर देसायां�या घरी हे ‘मु�गी दाखव�याचं’ नाटक चा��ं होतं.

अनेक नाटकांम�ये उ�साहानं काम करणारी अनुपमा मा� या ‘नाटका’�या वेळ�
संकोचून गे�� होती. कारण �त�ा समजत होतं, हे केवळ नाटक नाही, हे जीवन आहे.
आज पाहाय�ा �हणून आ�े�ा नायक उ�ा खरोखरीचा पती होणार आहे. �त�या
जीवना�ी तो एक�प होणार आहे. �या�या ब��� बा�वर �तची मृ� वे� �पेटून चढणार
आहे.
हॉ�म�ये आनंदचा छोटासा प�रवार होता. डॉ�टर देसाई आ�ण गरीब वडी� बस�े

होते. वसुमतीता�बरोबर खा�पदाथा�चा �े घेऊन अनुपमा हॉ�म�ये आ��.
आनंदनं संकोच बाजू�ा सा�न �त�याकडे मनसो� पा�न घेत�ं. अनुपमेनं मा�

खा�� घात�े�� मान वर के�� नाही. �या �दव�ी आ�हानं �या�या ग�यात �तक�ट
मारणारी, �टेजवर �नभ�यपणे वावरणारी अनुपमा हीच, क� �सरी कुणी- असं वाटावं, असा
�तचा वावर होता. क�ीही अस��, तरी सुंदर �दसणं हेच अनुपमेचं वै���� होतं. संकोच
आ�ण ��जेमुळे ती कोमेजून गे�� अस��, तरी झुक�े�या कमळासारखं �तचं �ाव�य
�दसत होतं.
अनुपमेनं �या �दवसापुरती सुमनकडून अबो�� रंगाची रे�मी साडी आण�� होती.

�त�या गो�यापान देहावर तो रंग अ�यंत खु�त होता. गडद �हर�ा रंगा�या ��ाऊजमुळे
अनुपमा अबो���या सुरेख भरग�च गज�यासारखी �दसत होती. �तचा जाड केसांचा एक
�ांबसडक �ेपटा पाठ�वर डौ�ानं �वसाव�ा होता. केळ��या गा�यासार�या हातांम�ये
�ा� काचे�या बांग�ा अनुपमे�या मनाचा रोख जाणून मुकाट रा�ह�या हो�या. कानात�े
�ा� ख�ांचे �ो�क �त�या मनाचा आनंद जाणून डो�त होते.
तहानेनं �ाकूळ झा�े�यानं हपापून पाणी �यावं, तसा आनंद �त�याकडे पाहत रा�ह�ा.
राध�कां�या मनात मा� वेगळेच �वचार घोळत होते. �ाम�णांचा जुनाट काळपट कोट,

धोतर पा�न �यां�या अ�थ�क प�र��थतीचा सहजच अंदाज येत होता. साव� आई आ��
न�हती, �याव�न घरात�ं अनुपमेचं �थान काय असावं, ते ��ात येत होतं.
पण एक मा� खरं !
अनुपमे�ा नकार देणं मा� अ��य आहे, हे �यां�याही ��ात आ�ं होतं. �तचं

मनमोहक �प �याही पाहत रा�ह�या.

राध�कांचा ठसका, �ग�रजेचे दा�गने, आनंदची मोटार– सारंच �ाम�णां�या
प�रघाबाहेरचं होतं. �यां�या त�डून अ�रही बाहेर पडेनासं झा�ं होतं.



�ग�रजा असूयेनं अनुपमेकडे पाहत होती. आता ‘��मी�नवास’ची खरीखुरी मा�क�ण
घरात येई�. आप�या�ी �पधा� करणारी, आनंद�ा आप�या बाजू�ा खेचून घेणारी ! हे
थांबवणं अ��य आहे !
वसुमतीता�नी मौन मोडत �हट�ं, ‘काही बो�ायचं असे�, �वचारायचं असे�, तर बो�

ना आनंद !’

आनंदनं नकाराथ� मान ह�व��.
‘अनु, तु�ा काही �वचारायचं असे� तर �वचार.’
‘काहीतरीच तुझं बो�णं वसु ! अनुपमा काय बो�णार? �तनं आप�या मनात�ं बो�णं

कधीच �या�ा ऐकव�ंय ! बघ, �त�या चेह�यावर ते �प�च �दसतंय !’

राध�कांनीच �वषय संपव�ा, ‘आमची माणसं बरीच असती�. ��न याच गावात होऊ
�ा. तु�ही हवी �ततक� माणसं ��ना�ा या, पण ��नाचा खच� आ�ही क�.’

आईचं उदार �दय पा�न आनंद खू� झा�ा. �याचा आई�वषयीचा आदर आणखी
वाढ�ा.
अनुपमाही कृत�तेनं मान वर क�न राध�कांकडे पा� �ाग��. मा�तर आप�या

यो�यते�माणे थाटाचं ��न क�न देणार नाहीत, �यांना ते ��य नाही, हे �प�च �दसत होतं.
पा�णे कुठ�याही ��ीनं आप�या�ा साजेसे नाहीत. पण �वत:चा आब राख�याचा हा
एवढाच माग� �यां�यासमोर होता.

♦  ♦   ♦

आनंद आ�ण अनुपमाचा �ववाह अ�यंत थाटामाटात पार पड�ा. अनुपमा�या माहेरची
केवळ वीस माणसं ��ना�ा आ�� होती. अनुपमाची स�खी आई मरण पाव�यानंतर
�तकड�या नातेवाईकां�ी फारसे संबंध रा�ह�े न�हते. कुठंतरी �ांब राहाणारा एक मामा
��ना�या वेळ� अ�ता टाक�यापुरता येऊन गे�ा, तेवढंच.

साव� ब�हणी�या ��नाचा थाट– तोही �त�या सासर�या माणसांनी के�े�ा– बघून
वसुधा आ�ण नंदा च�कत झा�या हो�या. साव�कांचा चेहरा तर पार उत�न गे�ा होता.
�ाम�णां�या चेह�यावर �ाचार भाव ओसंडत होते. राध�कांना देवापे�ाही वरचं �थान
क�पून �यांचं गणुगान कर�यात ते अ�जबात थकत न�हते.
��ना�या आद�या �दवसापासून सुमन मै��णी�या ��ना�ा हजर होती. अनुपमाचा

चेहरा �फु�� �दसत अस�ा, तरी �त�या �दयाची धडधड सग�या गावा�ा ऐकू येई�,

अ�ी �तची �त�ाच भीती वाटत होती.



‘अनु, तू आनंद�ी बो���स क� नाही?’

अनुपमेनं नकाराथ� मान ह�व��.
‘काही �व�ेष �नरोप असे� तर सांग. मी सांगनू येईन.’

‘नको–’ अनुपमा उ�र��.

♦  ♦   ♦

व�ड�ांनी �ेक�साठ� �पवळ� जद� कृ��म रे�मी साडी आण�� होती. �यांची तेवढ�च
कुवत होती.
राध�का? �यांनी मा� कधीही न पा�ह�े�े, कधी नावही न ऐक�े�े दाग-दा�गने

सुनेसाठ� के�े होते. �ेकडो सा�ांम�ये अनुपमा बुडून गे�� होती. घरभरणी�या वेळ�
�ह�या�या कु�ा घा�त अस�े�या अनुपमे�ा बघून वसुमतीताई �हणा�या, ‘राध�कांनी
केवळ दहा ट�के दा�गने सुने�ा घात�े आहेत !’ ते�हा मा� सगळे च�कत झा�े होते.
�व�वध �कारचे दागदा�गने, �यातही जु�या काळचे वजनदार दा�गने �दवसभर अंगावर

वागवून अनुपमा थकून गे��. �यावेळ�ही �त�या मनात एकच भावना घोळत होती. या सव�
दा�ग�यांपे�ा �कती तरी �े� दा�गना आप�याकडे आहे– तो �हणजे आनंद !

हॉ�टे�मध�या सग�या मै��णी ��ना�ा हजर हो�या. �ाड�या मै��णीचं ��न चुकवणं
��यच न�हतं.
आनंदचं �यापैक� कुठंही �� न�हतं. सा�ंकृतच न�हे, अन�ंकृत अनुपमेनं �याचं ��

�वत:कडे खेचून घेत�ं होतं.

♦  ♦   ♦

��नघरा�या घाई-गडबडीत �कतीही इ�छा अस��, तरी आनंद�ा अनुपमे�ी जा�तीचं
बो�ाय�ा जम�ं न�हतं.
��नानंतर आनंद अ�धक बडब�ा झा�ा होता, तर आधी बो�क� अस�े�� अनुपमा

अबो� झा�� होती.
‘अनु, बो�त का नाहीस? �तक�ट �वकाय�ा आ�� होतीस, ते�हा क�ी बो�त होतीस

!’

�ाजून अनुपमेनं मान आणखी खा�� घात��.
�स��े�ा�या गो�ी�माणे आनंद आ�ण अनुपमाचं ��न पार पड�ं. एखा�ा �सनेमात

घडा�ात, त�ा वेगानं घटना घडून गे�या.



अनुपमे�ाही आनंद पाहता�णी आवड�ा होता. पण �या�या�ी कधी ��न होई�,

अ�ी �तनं कणभरही अपे�ा के�� न�हती. कारण �त�ा व�तु��थतीची पुरेपूर जाणीव
होती. सुमननं �तची आनंदव�न थ�ा के��, तरी �तनं ती उडवून �ाव�� होती, ‘काय हे
तुझं बो�णं ! कुठं आ�वृ� आ�ण कुठं को�कळा!’ �यावर हार न मानता सुमनही �हणा��
होती, ‘ओ हो ! जसा काही आ�वृ�ाचा आ�ण को�कळेचा काही संबंधच नाही!’
आता मा� तेच खरं ठर�ं होतं, तरी अनुपमे�ा सारंच �व�वत भासत होतं. �त�ा

आठव�ं, त�व�ान सांगणारे या जीवना�ा �णभंगरु वगैरे �हणतात; मा� आता �तचं
जीवन आनंदानं फु�ून आ�े�या ताट�ासारखं भासत होतं. कुणा�ाही हेवा वाटे� अ�ा
घरी �तनं �वे� के�ा होता. नावाज�े�ं घराणं, मनाजोगता पती, सुरेख देखणी नणंद,

थो�ा ताठ अस�या तरी सतत देवपूजेत म�न राहाणा�या सासूबाई–
अ�ा घरी आप�� मु�गी दे�यासाठ� अनेक �ीमंत माणसं आतुर असताना, आपण

�व�वत या घरी आ�ो आहोत, याचं अनेकदा अनुपमे�ा अ�ूप वाटत होतं.
पण �त�या या सा�या ऐ�या�त एकच �ुट� होती. आनंद आणखी तीन म�ह�यांत

इं��ंड�ा जाणार होता. आज �या�या सुखद सहवासात ती आकंठ डंुबत होती, �याचा
�वरह �वकरच आप�या�ा सोसावा �ागणार आहे, याची आठवण �त�ा अधूनमधून क�ी
करत होती. राध�काही याच �वचारानं अधूनमधून अ�व�थ होत हो�या.

‘अरे, भरपूर ��क�ास ना? �तथं जाऊन आणखी जा�तीचं काय ��कणार आहेस
आ�ण �मळवणार आहेस? आप�यावर ��मीची भरपूर कृपा आहे. आता तुझं ��नही
झा�ंय. काही नको जाय�ा !’
पण आनंद �हणा�ा, ‘आई, या �वषयावर तू काही बो�ूच नकोस. बघता-बघता दोन

वष� जाती�. मी काही कायमचा �तथं राहणार नाही. एकदा जाऊन आ�यावर कायमचा
‘��मी�नवासा’तच राहणार आहे.’
��जा आ�ण संकोचामुळे अनुपमा �प�पणे काही बो�ू �कत नस��, तरी �त�ाही

मनोमन आनंदनं परदे�ी जाऊ नये, असंच वाटत होतं. पण आनंदनं �तचीही समजूत
काढत �हट�ं, ‘अनु, तु�ा तरी बाहेरचं जग कुठं पाहाय�ा �मळतंय? तू थोडा दम धर.’
हे अनुपमा�ाही पट�ं.

स�दय���य आनंद�ा अनुपमा दररोज वेगळ�च �दसायची. तो �वत: �त�या सा�ांची
हौसेनं �नवड करायचा. ��नाआधी �त�याकडे मोज�याच सा�ा हो�या, �याही सा�या.
�कॉ�र��पमधून रा�ह�े�या पै�ांमधून �त�ा तेवढंच जमायचं. हॉ�टे�म�ये इतर



मै��ण�म�ये एकमेक��या सा�ा बद�ून नेसायची प�त अस�यामुळे �त�ा नाटका�या
वेळ� सुंदर सा�ा नेसाय�ा �मळाय�या. मै��णीही मो�ा हौसेनं �त�ा नेसाय�ा �ाय�या.
��नानंतर आनंदनं �त�यासाठ� सा�ांचा ढ�गच आणून टाक�ा. �या सा�ां�या

�क�मती, �यात�ं वै�व�य �त�या �व�ातही कधी न येणारं होतं. राध�कांनी आप�या
��त�ेसाठ� �हणून �त�ा जे दा�गने घात�े होते, �यात�े �कतीतरी �तनं �या आधी जवळून
पा�ह�ेही न�हते. �तचं स�दय� दागदा�गने, उ�म व��ं आ�ण आनंदचं �ेम यामुळे
अ�धका�धक खु�त होतं, आनंद�ा आणखी मोहात पाडत होतं.

बघता-बघता �दवस चा��े होते. अनुपमा�ा तर �दवस-म�ह�यांऐवजी �ण-�म�नटे
गे�यासारखं भासत होतं. आनंद-अनुपमा वेळ �मळे� ते�हा गावात भटकत होते, ग�पा
मारत होते, एकमेकांना आणखी जाणून घेत होते, एकमेकांना �वत:�वषयी भरभ�न
सांगत होते.
आनंदचं इं��ंड�ा जा�याचं �तक�ट हातात पड�ं, �यावेळ� मा� अनुपमाचा चेहरा

उत�न गे�ा. इं��ंड ! कुठं आहे कोण जाणे !... गो�या त�ण�चा दे� तो! �यापैक�
एखाद�नं आप�या आनंदचं मन काबीज के�ं तर? ��ना�या वेळ�ही कुणीतरी �हट�ं होतं,
‘अहो, ही मु�ं परदे�ी जातात. इथं एक बायको असतेच, �तकडंही एका गो�या म�मे�ी
��न करतात. आम�या �ेजार�या रावां�या धाक�ा भावानं असंच के�ंय �हणे !’
अनुपमे�या मनाची कातरता जाणून आनंद �हणा�ा, ‘अनु, मी �तथं तू याय�या

�दवसाची, तारखेची, तासाची, �म�नटाची वाट पाहत असेन, याची खा�ी बाळग.’

‘पण तु�हीच �तथं गे�यावर म�ा �वस�न गे�ात तर?’

‘काय वेडी आहेस ग ! असा कसा तु�ा �वसरेन मी? तू चच�म�ये होणारं ��न
पा�ह�ंयस क� नाही?’

‘अंहं! �यात काय एवढं �व�ेष असतं?’

‘�तथं ते �पथ घेतात— केवळ मृ�यूच आ�हां�ा वेगळा क� �के�. अनु, मी हे �ंभर
ट�के मानतो. तू काळजी का करतेस?’

अनुपमेनं समाधानाचा �न:�ास टाक�ा.

आनंदचं �वमान आका�ात उडा�ं. ते एखा�ा ता�याएवढं �दसेपय�त अनुपमा एकटक
�याकडे पाहत होती. यानंतर अगद� कमीत कमी �हणजे सहा-सात म�ह�यांनंतर आनंदची
भेट होणार !

♦  ♦   ♦



आनंद असताना थो�ाच अवधीत जो ‘��मी�नवास’ �त�ा �चरप�र�चत वाटत होता,
तोच आता �त�ा आनंद नसताना अप�र�चत वाटू �ाग�ा. �तथं ऐकट�नं पाऊ� टाकणं
�त�ा नकोसं वाट�ं. �कती के�ं तरी �ीमंतांचं घर ! आप�ं कामकाज, आप�ं वागणं-
बो�णं �या बंग�या�ा साजेसं आहे क� नाही, या�वषयी �त�ा मनात भीती वाटू �ाग��.
�त�या मनात�� भीती जाणवून राध�का �हणा�या, ‘आनंदचं �वमान गे�ं. च�ा, गावी

परतूया. घरात �त�हीसांजे�ा �दवा �ावाय�ा पा�हजे. बघता-बघता सहा म�हने जाती�.

एवढं घाबराय�ा काय झा�ं? �दवे�ागणी�ा घरी हजर �हाय�ा पा�हजे.’

बाहेर �ग�रजा आ�ण �ाय�हर तुकाराम वाट पाहत बस�े होते. राध�का बाहेर येत
�हणा�या, ‘तुकाराम, आ�हां�ा पोतदार सराफां�या �कानापा�ी सोड आ�ण धाक�ा
बाईसाहेबांना भाजी-माव�âट�ा घेऊन जा. आठ �दवसांची भाजी घेऊन ये.’ �यांनी
भाजीसाठ� �या�याकडे पैसे �द�े. कदा�चत न�ा सुने�ा घरात�या सो�या-चांद��या
�वहारात एव�ात क�ा�ा �यायचं, असा �यांचा �वचार असावा. आपण घराची
मा�क�ण असताना �त�ा मह�वाचे आ�थ�क �वहार समजायचं कारणच काय?

यावर अनुपमा काहीच बो��� नाही. वाद घा�णं, उ�ट उ�र देणं, उगाच सं�य घेणं
�त�या �वभावातच न�हतं. �तनं आप�या सासूबा�नी भाजी आणाय�ा का धाड�ं,

या�वषयी काही �वचारही के�ा नाही. उगाच फाटे फोडणं �त�ा ठाऊक न�हतं.
तुकारामनं भाजीची खरेद� संपव�� आ�ण �वमन�कपणे गाडीत बस�े�या

अनुपमेपा�ी येऊन �हणा�ा, ‘बाईसाहेब, थोर�या बाईसाहेबांनी �द�े�े पैसे पुर�े नाहीत.

आणखी पाच �पये चार आणे �ाय�ा पा�हजेत. देता?’

अनुपमेनं आप�� पस� उघडून पा�ह��. आनंदनं गावी जाताना �द�े�े दोन�े �पये
�तथंच होते. पण तुकाराम �हणा�ा, ‘�ंभराची नोट नको. पाच �पयांसाठ� एवढ� �च��र
कुणी देत नाही. सुटेच �ा.’
अनुपमेचं �ेजारीच अस�े�या �ग�रजे�या पस�कडे �� गे�ं. सराफा�या �कानात

घाईनं जाताना ती �वस�न गे�� असावी. �णभर �त�या पस�मधून पैसे काढून �यायची
�त�ा भीती वाट��. पण तुकाराम आ�ण भाजीवा�ा छोकरा समोरच उभे होते. पाच
�पयांसाठ� �यांना ताटकळाय�ा �ावणं अयो�य वाटून �तनं �वचार के�ा, नाही तरी �ग�रजा
घरात��च मु�गी आहे, नणंदच आहे. �तनं �ग�रजेची पस� उघडून �यात�या पाच-पाच�या
दोन नोटा काढून तुकारामा�या हाती �द�या, ‘सुटे आणून दे.’



ते दोघं �नघून गे�े. अचानक �ग�रजाची पस� �त�या हातून �नसटून खा�� पड��.
अनुपमा घाबर��. काही �क�मती व�तू अस�या आ�ण �या गहाळ झा�या तर?... �तनं घाई-
गडबडीनं पड�े�ं सामान गोळा के�ं.

पस�म�ये तसं काही �व�ेष न�हतं. कुठ�याही कॉ�ेजकुमारी�या पस�म�ये असणा�या
व�तूच �तथं हो�या. कंगवा, स�टची बाट��, छोटा आरसा, कॉपॅ�ट, �टक��चं पाक�ट असंच
�करकोळ सामान होतं. एका �मा�ात मा� काहीतरी गुंडाळून ठेव�ं होतं.
�मा� उ�गडून बघताच अनुपमा ��ळेसारखी �त�ध झा��. �त�या क�पनेतही येणार

नाही, अ�ी व�तू �या �मा�ात गुंडाळून ठेव�� होती. �यात गभ�-�नरोधक गो�यांचं पाक�ट
नीट ठेव�ं होतं ! �यातच एक �च�� होती, ‘रा�ी आठनंतर !’
अनुपमा गडबडून गे��. आप�या अ�त�े� घरा�याचा गणुगौरव �तनं असं�य वेळा

ऐक�ा होता. राध�कां�या सोव�याओव�या�या अवडंबराची कटकट ती दररोज पाहतच
होती. आ�ण अ�ा घरात�� ही त�ण मु�गी कस�े धंदे करतेय हे !... अनुपमेचा काही �ण
�वत:�या डो�यांवरही �व�ास बसेना. �तनं पु�हापु�हा �या गो�या पा�न खा�ी क�न
घेत��.
व�तुत: �त�ाही ��ना�या वेळेपय�त या गो�यांची मा�हती न�हती. ��नानंतर आनंदचा

परदे�-�वासाचा बेत प�का अस�यामुळे, �यानंच �त�ा �या गो�यांची ओळख क�न
�द�� होती.

—�तनं पु�हा ती �च�� �नरखून पा�ह��. ते अ�रही �ग�रजाचं नस�याचं �त�या ��ात
आ�ं. मग कुणाचं असे� हे?... काय चा��ंय हे सगळं?... घरात आनंद आ�ण राध�कांना
हे ठाऊक आहे काय?

अनुपमानं गडबडीनं पस� पु�हा भ�न ठेव��. �ग�रजा�या पस�म�ये स�र-��ी �पये
नेहमीच असायचे. �यात�े पाच �पये काढ�याचं �त�या ��ात येणार नाहीच. आपण पस�
उघड�याचं �त�ा सांगायचं नाही, असं अनुपमेनं ठरव�ं.

�ाय�हरनं गाडी सोनारा�या �कानापा�ी उभी के��. राध�का आ�ण �ग�रजा गाडीत
येऊन बस�या. अनुपमेनं �ग�रजाचा चेहरा �नरखून पा�ह�ा– �त�ा तो नेहमीसारखा सुरेख
न वाटता कपट� आ�ण धूत� त�णीचा चेहरा वाट�ा.

‘माझी पस� इथंच रा�ह�� वाटतं ! तु�ही पा�ह�� काय?’

‘इथं? म�ा ठाऊक नाही, कुठं आहे?’ अनुपमा खोटंच �हणा��.



सीटखा�ची पस� काढून देत राध�कांनी बजाव�ं, ‘�ग�रजा, पस� अ�ी इथं-�तथं
टाकायची नसते. आपण पस� कुठंतरी टाकायची आ�ण �ोकांवर उगाच आळ �यायचा, हे
काही बरं न�हे.’
अनुपमा�ा हा नाटक�पणा वैताग आणणारा वाट�ा.

गावी आ�यावर अनुपमानं �ग�रजे�या वागणुक�वर �व�ेष �� ठेव�ं. पण या�वषयी
कुणा�ीही मनमोकळं बो��याचं धैय� �त�ा वाट�ं नाही.
राध�कांना सांग�याइतकं धैय� �त�या अंगी न�हतंच. सासूसुने�या ना�यात एवढा

मोकळेपणा कुठून येणार? �यात अनुपमा गरीब घरातून आ�े�� सून. त�डानं �या�वषयी
बो�ून दाखव�ं नाही, तरी तसं वागनू दाखव�याची �यांची प�त होती. ��वाय घरात सतत
काही ना काही चा��े�ं असे. कधी फु�ांचा �� वाहणं, कधी देवांना सह� �द�ांनी
ओवाळणं, कधी देवांची हळद�-कंुकवानं पूजा बांधणं— काही ना काही चा��े�ं असे.
नारायण राध�कांना दररोज काही ना काही धा�म�क �वधी कराय�ा �ावत होता.

राध�का �या�या ��दाबाहेर नसाय�या. या धा�म�क �वध�साठ� होणा�या खचा�चा तर
�क��चतही �वचार के�ा जात न�हता. कुणा�ा �याची �फक�रही न�हती.
�ग�रजे�या संदभा�त आनंद�ा तरी क�ी ���हणार ती? �कती झा�ं तरी �याची ती

�ाडक� बहीण! बायको काय अ��कडे घरी आ�े��. अनुपमेची आनंद�ी अजून नीट
ओळखही झा�� न�हती. अ�ा वेळ� अ�ी नाजूक गो� क�ी कळवणार?
�ग�रजा �पग�व�ता आ�ण �या�न मह�वाचं �हणजे गभ��ीमंत घरात��. �यामुळे �तनं

�वत:�या तो�यात राहणं �वाभा�वक होतं. अनुपमा सुंदर अस��, तरी गरीब घरातून
आ�े��. �वभावानंही गरीब. �यामुळे अनुपमेची मोठ� कुचंबणा होत होती.
एक �दवस �ग�रजानं सां�गत�ं, ‘आई, दोन �दवसांसाठ� हळेय�बडु-बे�ूर�ा ��प

जाणार आहे. मीही जाणार.’
‘कॉ�ेजची ��प? मु�ंही येताहेत काय?’

‘मु�ं येणारच ना ! पण बरोबर �ेडी-ट�चरही आहेत.’

�ग�रजेनं आईची समजूत घा�ून परवानगी �मळव��.
राध�कांना वं�-परंपरेनं �चंड �ीमंतीबरोबर सुरेख ग�ुाबी रंगही आ�ा होता.

�याचबरोबर साखरेचा रोग-डायबेट�सही आ�ा होता. ��वाय वात-�कृतीमुळे अ��कडे
�यांना सायंकाळ� तास-तासभर बसून पूव��माणे देवाची पूजा कराय�ाही जमत न�हतं.



सुंदर�कां�या घरी �यां�या नातवाचा वाढ�दवस होता, �या�न�म�ानं �याची आरती
करायची आहे, �हणून राध�कां�या घरी �नरोप आ�ा. �ग�रजा ��प�ा गे�यामुळे
राध�कांनी अनुपमे�ाच आरतीसाठ� जाऊन याय�ा सां�गत�ं.

मो�ा घरची सून �हट�यावर अनुपमे�ाही एकटं पाठव�ं जात न�हतं. �ाय�हर सोबत
असायचाच. सु�वाती�ा �त�ा याचं कौतुक वाट�ं, तरी हळूहळू �त�ा तो आप�ं �वातं�य
�हरावून घेणारा सो�याचा �प�जरा अस�यासारखं वाटू �ाग�ं होतं.
सासूबा�नी सां�गत�या�माणे उ�म रे�मी साडी नेसून आ�ण सो�याचे दा�गने �ेवून

अनुपमा गाडीत बस��. �त�या देख�या �पाकडे राध�कांनी �नरखून पा�ह�ं.

सग�या �ीमंत घरां�माणेच सुंदर�कां�या घरचा आरतीचा थाट होता. �तथ�या
गद�तही अनुपमा सग�यांचं �� वेधून घेत होती. �यामुळे संकोचून एका कडे�ा बस�े�या
अनुपमेकडे कम�ा आवजू�न गे��. �या दोघ�ची ��नाआधीपासून ओळख होती. ��वाय
कम�ा आ�ण �ग�रजा एकाच वगा�त ��कत हो�या.
सहज काहीतरी बो�ायचं �हणून अनुपमानं �वचार�ं, ‘तू का ग गे�� नाहीस हळेय�बडु-

बे�ूर�या ��प�ा?’

कम�ा आ�या�नं �हणा��, ‘��प? ही काय �ाळा आहे अस�या सह�� �याय�ा !

आता तर आमची से�मनारची घाई चा��� आहे–’

बेसावधपणे जेवताना अचानक घ�ात दगड अडकावा, त�ी अनुपमेची गत झा��.
काही तरी चुकतंय, हे ��ात आ�ं, तरी घरा�याचा मान राख�यासाठ� �तनं मनात�ा
ग�धळ �पवायचा �य�न के�ा.
पण कम�ानं �वचार�ंच, ‘कुणी सां�गत�ं अ�ी ��प आहे �हणून?’

‘कुणीतरी �हणत होतं. कोण बरं?... आठवत नाही !’
‘�ग�रजा कुठं आहे?’

खोटं बो�ायची अ�जबात सवय नस�े�� अनुपमा चाचरत �हणा��, ‘डोकं �खतंय
�तचं. झोप��य!’

‘अ�छा ! �हणून कॉ�ेज�ा आ�� नाही वाटतं !’
‘होय !’

काहीतरी क�न कम�ा�ा टाळायचं, �हणून सुंदर�कांकडे वळून ती �हणा��, ‘उ�ीर
होतोय म�ा ! कंुकू �ावता?’



‘अग, घाई कस�� करतेस? नवं कुठ�ं नाटक यानंतर?’ सुंदर�कां�या मु��नं– ���तेनं
�वचार�ं.

‘खरंच ! एम. ए. झा�यावर तू घरीच आहेस ना ! �ीमंताघरची सून, हाता-पाया�ी
नोकर ! मग काय ! हवा तेवढा वेळ �मळत असे� तु�ा !’ कम�ा �हणा��.

‘पुरे ग ! राध�कांची सून ! आ�ण नाटक करणार? छाती फुटे� आम�या राध�कांची !
��नाआधीची गो� वेगळ�. यानंतर अस�े �कार चा�णार नाहीत �यां�या घरी ! एवढं मोठं
घराणं �यांचं ! आ�ण नाटक करायचं? छे: ! आ�ण मी �हणते, नाटकं क�न असे �कतीसे
पैसे �मळणार आहेत? राध�का कडक बाई आहे ! ती काय, मीही मा�या सुने�ा नाटकं
कराय�ा सोडणार नाही !’ सुंदर�कांनी हायकोट�चं जजम�ट �द�ं.

सारं ऐकून- �यातही नाटका�वषयीचे �यांचे �वचार ऐकून अनुपमा च�ावून गे�� होती.
�ीमंत घराणं, नवरा सु����त आ�ण क�ा��य, �वा ! ��न ठर�ं, ते�हा अनुपमा�ाही

इतरांबरोबर �कती आनंद झा�ा होता ! अगद� ध�यध�य वाट�ं होतं. �त�या हॉ�टे�मध�या
मै��ण�म�येही ‘अनुपमेसारखं आप�ंही जीवन असतं तर काय बहार येई� !’ अ�ा
अथा�ची भावना �� झा�� होती. �या�ा आनंदाबरोबरच म�सराची �कनारही होती.
अ�ा घरात क�े�वषयी इतक� हीन भावना अस�याचं ऐकत असताना, �त�ा �दया�ा

कुणीतरी डाग�या देत अस�यासारखं वाट�ं. कदा�चत आनंद परत�यावर �या�याकरवी
आपण सासूबा�चं मन वळवू �क�ो, तरच आप�या�ा पु�हा आप�या अ�भनयक�ेचा
आनंद �ुटता येई�, या बारीक�ा �वचारानं, अंधारात एखा�ा �मण�मण�या �योतीमुळे
भासतो, तसा आधार वाट�ा. तरीही �तचं मन �ख�च होतं. उ�साहानं नटून-थटून घराबाहेर
पड�े�� अनुपमा जड �दयानं घरी परत��.
�त�या मनात �ग�रजेचं वागणं आ�ण नाटका�वषयीची या �ोकांची �तर�काराची

भावना, यामुळे वावटळ उठ�� होती.
�ग�रजा घरी परत��. अनुपमे��वाय आणखी कुणा�ाच �त�या �वासा�वषयी नेमक�

मा�हती न�हती. पण हे कुणापुढे सांगणंही अनुपमे�ा ��य न�हतं.
या सा�या वातावरणात आनंदचं प� तेवढंच उ�हाचा ताप कमी करणारा वळवा�या

पावसाचा ��डकावा होत होतं. �या प�ांमधून आनंद आप�या �तथ�या दैनं�दन
जीवना�वषयी, मना�ा छळणा�या �वरह-भावने�वषयी ��हायचा. ते वाचताना ‘आप�या�ा
देवानं पंख �द�े असते, तर उडून आनंदपा�ी गे�े असते...’ या �वचारात ती गढून जात
होती.



सं�याकाळ� राध�का देवळात ‘भारत-मंगळ’ �वचन ऐकाय�ा गे�या हो�या. अनुपमा
माडीवर�या �ाकडी झोपा�यावर झु�त नुकतंच आ�े�ं आनंदचं प� वाचत बस�� होती;
पु�हापु�हा वाचत होती.

‘अनुपमा, तु�ा नाही तो उ�ोग कराय�ा कुणी सां�गत�ं होतं?’ संतापानं तणतणत
�जना चढून वर आ�े�या �ग�रजेनं �त�या पु�ात उभं रा�न �वचार�ं. �तचा चेहरा �ा�बुंद
झा�ा होता.
अनुपमा घाब�या-घाब�या उभी रा�ह��. �त�ा �ग�रजे�या बो��याचा आधी अथ�च

समज�ा नाही.
‘काय के�ं मी?’

‘का� कम�ापुढं माझी त�येत बरी नाही, �हणून कुणी सां�गत�ं? तूच ना?’

अनुपमा अवाक होऊन उभी होती.
‘आ�ण हळेय�बडु�या ��प�वषयी चौक�ी करायचा च�बडेपणा कराय�ा कुणी

सां�गत�ं होतं तु�ा?’

‘मी...मी मु�ाम नाही बो��े. सहज �वषय �नघा�ा. ��वाय मी तू गे�याचंही सां�गत�ं
नाही. तुझा काहीतरी गैरसमज झा�ाय.’

‘काही गैरसमज झा�े�ा नाही ! मी हळेय�बडु�ा गे�ेच न�हते, असं तु�ा �हणायचंय
ना?’

‘तू कुठं जाऊन आ��स ते तु�ाच ठाऊक ! पण �ग�रजा, मी तु�या�न मोठ� आहे. तु�ा
एक सांग?ू’

�ग�रजा काही बो��� नाही.
‘हे बघ, तुझं वागणं यो�य नाही. तू �या वाटेनं चा��� आहेस, तो चुक�चा माग� आहे.

आप�या घरा�या�ा हे �ोभणारं नाही, एवढंच तु�ा मी सांगते !’
‘म�ा तु�या उपदे�ाची काही गरज नाही. माझी आई आ�ण थोर�ा भाऊ आहेत म�ा

सांगाय�ा ! तु�ही चारचौघांपुढे पर�या पु�षांबरोबर �ेमाचे �संग रंगवता, तो माग� यो�य
�हणायचा काय?’

‘ते नाटक असतं. खरं जीवन न�हे. तू हवी �तथं चौक�ी कर. एकही ���
मा�या�वषयी वेडंवाकडं बो�णार नाही!’

‘हे पाहा, ग�रबा�ा �ीमंती �ाभ��, क� �दवसा �दवट� घेऊन �फराय�ा �ागतात, अ�ी
�हण आहे ना, तसं झा�ंय तुझं ! म�ा उपदे� करता? आजपय�त म�ा कुणी अवा�रानं



सुनाव�ं नाही. हवं तर मीच तु�हां�ा चारचौघांत सुनावेन !’

�ग�रजा�या या बो��यावर अनुपमा घाबर��. तोच पाव�ांचा आवाज ऐकू आ�ा.
राध�का आ�याचं जाणवून अनुपमा ग�प बस��.
आई�ा पाहताच �णाधा�त �ग�रजेचा नूर पा�ट�ा. �तनं रडवे�या �वरात आई�ा

सां�गत�ं, ‘आई ग ! व�हन�ना वाटतंय, मी हळेय�बडु�ा गे�ेच नाही. का� कंुभारां�या
कम���ा यांनी भोचकपणे �वचार�ं �हणे ! कॉ�ेजम�ये माझा �कती अपमान झा�ा !’

आ�ण ती �ंदके देऊन रडू �ाग��.
राध�कांनी जोरात �वचार�ं, ‘हे खरं आहे, अनुपमा?’

एका �करकोळ गो�ीचं मोठं �करण होऊ पाहत होतं, याची अनुपमे�ा क�पना आ��.
ती �गेच �हणा��, ‘सहज �वचार�ं मी. माझं चुक�ंच ! तु�हां�ा आ�ण �ग�रजा�ा याचा
�ास झा�ा असे�, तर �मा करा म�ा !’
आप�या का�याभोर डो�यांना पदर �ावत, अ�ू आवरत अनुपमा आप�या खो��त

धाव��.
राध�कांनी �ेक�कडे वळून �वचार�ं, ‘�गरी, खरं सांग, कुठं गे�� होतीस?’

‘आई, राघव���वाम�ची �पथ ! �या ��मीची तू पूजा करतेस, �या ��मीदेवीची �पथ
घेऊन सांगते, मी कॉ�ेज�या ��प�ाच गे�े होते. अग, �या कम��ची आ�ण आमची बॅच
वेगळ� आहे !’
आट�-साईड�ा बॅचच नसते, हे राध�कांना कुठून ठाऊक असणार �हणा !
‘बरं बरं ! पुरे ! �हणूनच जुनी माणसं �हणायची, कुळ�ीळ बघून सून घरी आणावी

�हणून! �ह�या�ीच ��न करायचं �हणून आनंदनं ह� धर�ा, �हणून मी ग�प बस�े. �या�ा
येऊ दे तर खरा !’
बाहेर उभी रा�न �ग�रजेचं बो�णं ऐकणारी अनुपमा खो�ा �पथा ऐकून घाब�न

गे�� होती. हे कस�ं घराणं? ही कस�� �ीमंती? हे कस�ं जीवन देवानं मा�या वा�ा�ा
�द�ंय �हणायचं? �त�ा ती�पणे आनंदची आठवण झा��. कधी येई� तो? तो आ�यावर
आप�ं जीवन असं राहाणार नाही.

सुनेकडून �ावणात�या सा�या पूजा आ�ण नवरा�ाचे सगळे धा�म�क �नयम पाळाय�ा
�ावून �यानंतर �त�ा परदे�ी पाठवावं, असा राध�कांचा �वचार होता. अनुपमेचा पासपोट�-
��हसा होईपय�त तेवढा वेळ जाणारच होता.



�ग�रजेचं �करण झा�यापासून अनुपमा ��य �ततक� जपून वागत होती. कुठ�याही
बाबतीत फारसं बो�त न�हती. समोर असे� तेवढं काम करत होती. राध�का सांगती� ते
कामही मुका�ानं पार पाडत होती. कुठं पूजेची तयारी करणं, फु�ं खुडून आणणं, माळा
करणं अ�ी बारीकसारीक कामं �त�या वा�ा�ा येत होती.
हात फु�ांचे हार कर�यात गुंत�े, तरी �तचं मन मा� आनंदबरोबर अपूण� रा�ह�े�या

नाटकात�े �वे� रंगव�यात म�न होऊन जाई. मन तेवढंच �ांत होऊन जाई.
गौरीपूजे�या �न�म�ानं �ावण म�ह�यात अनुपमे�या व�ड�ांकडून पाच �पयांची

मनीऑड�र आ��. प�ह�या वष�ची गौरीपूजा प�ती�माणे माहेरी घेऊन जाऊन कराय�ा
हवी. पै�ा�या चणचणीमुळे अनुपमे�ा माहेरचंही बळ रा�ह�ं न�हतं. गौरीपूजेचं अवडंबर
रा� �ा, �त�ा मायेनं माहेरी बो�ावणारंही कुणी न�हतं.
पाच �पयांची मनीऑड�र बघून राध�कांचा संताप ��गे�ा पोहोच�ा.
‘तु�या बापाची आ�थ�क कुवत नसे�, पण हे पाच �पये पाठव�े याचा काय अथ�?...

आम�या �ाय�हर�ा खु�ा�� देतो आ�ही पाच �पये ! �ेकाची इ�छा �हणून आ�ही
��ना�ा होकार �द�ा. मु�गी आ�ण नारळ चा�े� �हट�ं, तर खरोखरच मु�गी आ�ण
नारळ �ायचा काय? तु�या धाक�ा ब�हणी�या ��नानंतर असे पाच �पये गौरीपूजेसाठ�
�हणून पाठव�े, तर ते पा�णे ग�प बसती� काय? पै�ांबरोबर तु�या आई-बापानं
�कुना�या दोन ओळ� तरी ���ह�या आहेत काय?...’ �ावणा�या संतत धारे�माणे
राध�कांची मु�ाफळं अनुपमेवर बरसत होती.
यावर अनुपमेचा काहीही इ�ाज न�हता. साव�का नाही �हट�ं तरी साव� आई ! ती

क�ा�ा �ेम-वा�स�य दाखवाय�ा येई�?

♦  ♦   ♦

या सा�या मन�तापदायक वातावरणात आनंद हा एकच आ�ेचा �करण होता. संपत
�ु�वारची ��मीपूजा �हणजे ‘��मी�नवासा’त�ा मो�ा अ�भमानानं साजरा करायचा
सण. या सणासाठ� राध�कांची वष�भर तयारी चा�त असे. घरात�े सगळे दागदा�गने
आ�ण मौ�यवान व�तू �या �न�म�ानं बाहेर �नघत. �याचे चार भाग क�न �यात�ा एकेक
भाग ��मी देवी, अनुपमा, �ग�रजा आ�ण �वत: घात�े होते. �ेकडो सुवा�सन�ना �या
�दव�ी हळद�कंुकवासाठ� बो�ाव�ं होतं. सुनेकडून �यांत�या �ये� सुवा�सन�चे पाय
धु�याचा काय��म चा�णार होता.



पूजे�या वेळ� धूप जाळ�यासाठ� �नखारे हवे होते. नारायणाचाय� ‘मु�त� टळतोय !

�वकर �नखारे आणा,’ �हणून घाई क� �ाग�े. यो�य मु�ता�वर ��मी-पूजा के�यामुळेच
��मी आप�या घरी वा�त� क�न आहे, असा राध�कांचा �व�ास होता.
राध�कांनी सुनेकडे पा�ह�ं. अनुपमा �गबगीनं उठ�� आ�ण �वयंपाकघरात जाऊन

�तनं दोन �नखारे �चम�ात पकडून धूपदानात घात�े. गडबडी�या भरात एक घटना
घड��. एक �ा�बुंद रसर�ीत �नखारा अनुपमे�या पाव�ावर पड�ा.
पाव�ाचा वरचा भाग पोळ�ा, तरी अनुपमेनं �नखारा पु�हा धूपदानात घात�ा आ�ण

ती गडबडीनं बाहेर आ��.
पूजा संप��. पाव�ावर�या जळ�े�या भागाची होणारी आग सहन न झा�यामुळे

अनुपमेनं �यावर थंड पाणी ओत�ं. थोडं बरं वाट�ं, पण पाणी ओतायचं थांबव�यावर
पु�हा भगभग होऊ �ाग��. ती पु�हा पाणी ओतत असताना बाहे�न राध�कांची हाक
आ��, ‘अनुपमा, सगळेजण आ�ेत. फु�ं �ायची आहेत. कुठं गे��स तू? बाहेर ये बघू !’

जळ�े�या जागी आता मोठा टचटचीत फोड आ�ा होता. �तनं �यावर म�म �ाव�ं,

तरी आग होतच होती. दोन-चार �दवस, यावर इ�ाज नाही, हे ठाऊक अस�यामुळे
अनुपमेनं �या�वषयी कुणा�ाच काही सां�गत�ं नाही. ��वाय कुणापुढे सांगणार �हणा !

सहानुभूतीनं ऐकून घेणारं तरी �तथं कोण होतं !
फोड बस�ा. जखम भ�न आ��. पण �या जागी खाज सुटू �ाग��. अनुपमे�ा

आ�य� वाट�ं. खाजवून-खाजवून ती जागा �ा�बुंद झा��.
म�ये काही �दवस गे�े. अनुपमेचं �या जागी �� गे�ं. एक छोटासा पांढरा डाग �तथं

�दस�ा. �तनं �नरखून पा�ह�ं. खप�� पडून गे�यामुळे तो डाग रा�ह�ा असावा, असा
�वचार क�न �तनं �तकडे फारसं �� �द�ं नाही.
पण �त�ा फार �दवस �तकडे ���� करता आ�ं नाही. तो डाग थोडा मोठा झा�याचं

�त�या ��ात आ�ं.

कस�ा डाग असे� हा? सु�वाती�ा ��ात आ�ं नस�ं, तरी �वकरच �त�या ��ात
आ�ं.

अनुपमा�या अंगावर कोड फुट�ं होतं.
मनात तो �वचार येताच अनुपमा�ा आप�ं �दयच थांब�याचा भास झा�ा. �त�या

चेह�यावरचे बद� राध�कांना जाणव�े; तरी वाट�ं, नव�यापासून �र रा�ह�यामुळे चेहरा
उतर�ा असे�.



�याच वेळ� �ाम�णांचं प� आ�ं. �यात वसुधेचं ��न ठर�याची बातमी होती. नवरा
मु�गा ��मी को-ऑपरे�ट�ह बँकेत ��ाक�  असून आणखी सहा म�ह�यांनंतर ��न
अस�याचं �यांनी कळव�ं होतं. मु�ाची आजी आजारी अस�यामुळे मु�गी पसंत
पड�याचं �या �दव�ी समज�ं, �याच �दव�ी ��ना�या या�ाही के�या हो�या. अनुपमेनं
�याब�� राग मानू नये, असंही �यांनी ���ह�ं होतं.
वसुधेचं ��न ठर�ं, ही बातमी �न��तच आनंदाची होती. साखरपु�ासाठ� बो�ाव�ं

असतं, तरी �या वेळ� अनुपमा जाऊ �क�� नसती. आप�या�ा कुठ�ा रोग झा�ाय,

�यावर उपाय काय वगैरे �ववंचनेत ती घेर�� गे�� होती. हा उपचार इतरां�या नकळत झा�ा
पा�हजे...
अनुपमेनं �या आधी �कतीतरी कोड फुट�े�या माणसांना पा�ह�ं होतं. �यावेळ� मनात

कुठ��ही ती� भावना नसायची. पण आता आप�या�ाच तो रोग झा�ाय �हट�यावर
�त�या मनात आ�ं– देवा, असा काय ग�ुहा के�ाय मी? कुणा�ाही केवळ ��दानंही कधी
�खाव�ं नाही. मग कुणाचा �ाप म�ा भोव�ा असे�? तेही आनंद गावात नसताना–
अनोळखी सासरी राहात असताना– देवा, म�ा या रोगापासून मु� कर. आणखी कुठ�ाही
आजार झा�ा तरी चा�े� म�ा ! पण हे कोड नको !...
सग�यां�या नकळत डॉ�टरांकडे कसं जायचं, हा एक मोठाच �� होता. घराबाहेर कुठं

जायचं असे�, तर दारा�ी �ाय�हरसह गाडी उभी असते. �हणजे राध�कांना समजणारच.

घरी सांगायचं धैय� नाही. घर�या फॅ�म��-डॉ�टरांना दाखवणं �हणजे र��यानं जाणा�या
भुता�ा घरात बो�ावून घेत�यासारखा �कार होई� !

अनुपमेची तगमग होत होती. या�वषयी परदे�ी राहणा�या आनंद�ा ���हणं ��य
नाही. कुठ�या ज�मीचं पाप या ज�मी न��बी आ�ं असे�?... न �दसणा�या देवा�ी आ�ण
दैवा�ी अनुपमेचा वाद चा��ा होता.
तो पांढरा डाग मा� हळूहळू �व�तारत होता. अनुपमा �दवस��दवस रोड होत होती.

अग�य भ�व�यकाळात काय दड�ंय, याची �च�ता करत होती.
एक �दवस सं�याकाळ� �ग�रजा घरात नसताना �तनं राध�कांना सां�गत�ं, ‘मी

हॉ�टे�कडे जाऊन येते... मै��ण�ना भेटून येते. खूप �दवस झा�े �यांना भेटून!’

राध�कांनी परवानगी �द��, ‘बरं ! तासाभरात ये�ी� ना? सं�याकाळ� म�ाही पुराण
ऐकाय�ा जायचं आहे. म�ा गाडी �ागे�. तु�ा आणाय�ा पु�हा �ाय�हर येई�, हवं तर !’



अनुपमेनं ही संधी पकडत �हट�ं, ‘नको, तु�हां�ा उगाच क�ा�ा �ास? मी येईन बसनं
!’

‘बरं. पण अंधार क� नकोस परताय�ा. �वकर ये.’

अनुपमानं घाबरतच �सट� बस धर��. कॉ�ेजम�ये असताना �तनं अनेक डॉ�टरां�या
नावा�या पा�ा वाच�या अस�या, तरी ��य�ात �यांपैक� कुणाचीच ओळख न�हती. आता
एखादा डॉ�टर, तोही चांग�ा, �ोधायचा आ�ण सग�यां�या न कळत �या�ा जाऊन
भेटायचं– अनुपमा�ा या �कार�या चोरटेपणाचा आधीपासूनच राग होता. पण आता �तचा
नाई�ाज होता.

‘डॉ. राव, �वचात��’ असा बोड� �दसताच �तची पाव�ं अभा�वतपणे �या �द�े�ा
पड��. बाहेर�या हॉ�म�ये पाच-सहा ��ण बस�े होते. एका�या �रीरावर मोठेमोठे फोड
�दसत होते. आणखी एका रो�या�या अंगाचा काही भाग खाजत होता. आणखी काही
��णां�या आजाराचं �व�प �थमद��नी ��ात येत न�हतं– कदा�चत �यां�या आजाराचं
�व�प न सांगता ये�याजोगं असावं.
अनुपमा �तथं येताच इतर रो�यांचंही �त�याकडे �� गे�ं. �यां�या चेह�यावर आ�य�

उमट�ं– कारण ��ण अस�याचं कस�ंच �च�ह अनुपमेकडे पाहताना �दसत न�हतं.
चेह�यावरचे ��ान भाव वगळता ती अ�जबात रोगी वाटत न�हती.
�तथ�� प�रचा�रका �त�यापा�ी येऊन �हणा��, ‘डॉ�टर घरात आहेत. तु�ही हवं तर

�तथंच भेटू �कता.’ अनुपमा डॉ�टरांना सहज भेटाय�ा आ�े�� कुणी नातेवाईक असावी,
असं �त�ा वाट�ं. नकाराथ� मान ह�वून अनुपमा डॉ�टरांची वाट पाहत बसून रा�ह��.
बराच काळ गे�यासारखं �त�ा वाटत होतं. ��येक रोगी एवढा वेळ डॉ�टरां�ी का

बो�त राहतो, डॉ�टरांनी आप�या�ा का �वकर बो�ावू नये, आप�या�ा परताय�ा उ�ीर
झा�ा, तर राध�का काय �हणती�, या �वचारांम�ये ती गढून गे�� असतानाच �तचं नाव
पुकार�यात आ�ं. ती घाबरतच डॉ�टरां�या के�बनम�ये ��र��.
म�यम वयाचे, कर�ा केसांचे, तरीही सहानुभूती द��वणा�या डो�यांचे डॉ�टर समोर

�दसताच अनुपमे�या मनात�� भीती काही �माणात कमी झा��.
‘डॉ�टर, पाव�ावर �नखारा पड�यामुळे पांढरा डाग आ�ाय. म�ा वाटतं कोड आहे.’
‘तु�ही बसा. जे सांगायचं ते बसून सांगा. घाबर�याचं काहीही कारण नाही.’ डॉ�टर

�ांतपणे �हणा�े.



�तनं �न�यांचा घोळ उच�ून पायावरचा डाग दाखव�ा. डॉ�टरांचा चेहरा पूव�वत होता,
‘खरंय तुमचं. तुमचा अंदाज खरा आहे.’
मनात कुठंतरी डॉ�टरांकडून ‘असं काही नाही, हे कोड नाही, �सरा कस�ा तरी डाग

आहे’ असं ऐकाय�ा �मळे�, अ�ा �कारची पुसट आ�ा होती, तीही जमीनदो�त झा�� !
अनुपमा डॉ�टरांचं बो�णं ऐकताच अवाक झा��. डॉ�टरां�या ��ीनं तो नेहमीचाच

आजार होता. �यांनी �गेच सां�गत�ं, ‘हा कधीच पूण�पणे बरा न होणारा रोग आहे, असं
मा� समजू नका. तुम�या घरी हा रोग आणखी कुणा�ा आहे काय?’

‘माझी आई �हानपणीच वार��. मा�या मा�हती�माणे �त�यापैक� कुणा�ाही हा
आजार न�हता. तसंच व�ड�ांकडेही कुणा�ा नाही. डॉ�टर, हा आनुवं��क रोग आहे?’

‘नाही, तसं काही नाही. पण फॅ�म��-�ह��� �वचार��. हा रोग वं�परंपरेनंच येतो, असं
ठामपणे �हणता येत नाही.’

‘पाव�ावर �नखारा पड�यामुळे हा आजार झा�ाय का?’

‘ते एक �न�म� झा�ंय, एवढंच. काहीजणांना कुठ�याही �न�म�ा��वायही हा रोग
होऊ �कतो. काही ���यांना गरोदरपणात हा रोग येऊ �कतो.’

‘म�ा का झा�ा हा रोग?’ डो�यांत�ं पाणी पुसत अनुपमानं �वचार�ं.

‘कारण सांगता येणार नाही. औषधं ���न देतो– ती वाप�न पाहा.’
‘�यानंतर मी पूण�पणे बरी होऊन पूव�सारखी होईन काय?’ �तनं आ�ेनं �वचार�ं.

‘या बाबतीत खरं ते सांगतो. काहीजणांना �गेच गणु येतो. काहीजणां�या बाबतीत
डाग पसरत नाही. ��येक मनु�यदेह वेगवेगळा असतो ना ! �यामुळे �न��त असं काहीही
सांगता येत नाही.’
अनुपमा उठून उभी रा�ह��.
डॉ�टरांनी सां�गत�ं, ‘हे पाहा, ��यतो तु�ही या आजारा�ा त�ड �ायचा �य�न करा.

मान�सक ��े� आ�ण �च�ता याचा या रोगावर उ�ट प�रणाम होऊ �के�.’

अनुपमा �व� �वरात �हणा��, ‘डॉ�टर, मी इथं आ�याचं तु�ही ग�ुत ठेवा�?’

मंद हसत डॉ�टर राव �हणा�े, ‘�याची काळजी क� नका. आम�या पे�ाचा तो धम�च
आहे !’
जड अंत:करणानं अनुपमा �तथून बाहेर पड��. आता �त�ा समज�ं होतं, ��येक रोगी

डॉ�टरांचा एवढा वेळ का घेतो ते !

♦  ♦   ♦



�दवस��दवस अनुपमाची प�र��थती �बघडत चा��� होती. हा आजार कधीच बरा
झा�ा नाही तर? हा डाग इतर कुणा�यातरी नजरे�ा पड�ा, तर आप�ं भ�व�य काय?

आनंद�ा हे सारं कसं कळवायचं?
डॉ�टरांनी �द�े�� औषधं मो�ा ��ेनं, भ��नं वापर��, तरी अनुकू� गणु �दसत

न�हता. डॉ�टरांनी सां�गत�ं होतं, ‘चम�-�वकार बरे �हाय�ा वेळ �ागतो. मनाचा संयम
अ�यंत मह�वाचा आहे.’
�तचा संयम अपार अस�ा, तरी भोवता��या �ोकांम�येही तेवढाच संयम हवा ना !
डॉ�टरकडे जाऊन येणं �हणजे मोठा य� के�यासारखं ��येक वेळ� �त�ा वाटत होतं.

घरी काहीतरी खोटं कारण सांगनू बाहेर पडायचं, कुणी पाहत नाही ना, याची खा�ी क�न
घेऊन दवाखा�यात ��रायचं; आ�ण रा�ी उ�ीर हो�याआधी घरी परतायचं. यात�ं काहीही
चुक�ं तरी जीवन वैराण होऊन जाई�, हे भय एक�कडे ! सतत मानेवर धारदार त�वार
टांग�यासारखी भावना मनावर दडपण ठेवत होती.
पायावरचा डाग कुणा�ा �दसू नये, �हणून ती साडी आणखी पायघोळ नेसू �ाग��.

�यामुळे काही वेळा साडी पायात अडकायची. आप�या�ाच का हा आजार झा�ा?...

गे�या ज�मी�या काहीतरी ��कृ�याचं फळ असे� काय?... कुणाचा �ाप भोव�ा असे�?...

या आ�ण यासार�या अनेक ��ांम�ये घेर�� जाऊन अनुपमा �नरा� होत होती.

�या �दव�ी राध�का इं�दरा�कां�या घरी गे�यानंतर संधी साधून अनुपमा
दवाखा�याकडे �नघा��. खोटं बो�ायची सवय नस�े�या अनुपमेनं चाचरतच ‘मै��णीकडे
जाते’ �हणून सां�गत�ं होतं. नेहमी�माणे सं�याकाळ�या वेळ� �ग�रजा घराबाहेर होती.
पण तो �दवस नेहमीसारखा न�हता.
इं�दरा�का गावात न�ह�या. �यामुळे राध�कांनी बाजारात �करकोळ खरेद� क�न

�यानंतर घरी जायचं ठरव�ं. �या�माणे �यांनी �ाय�हर�ा सूचना �द��. �यां�या नेहमी�या
�व��� �कानात, पूजेसाठ� �ागणारं के�र आ�ंय का, यांची �ाय�हर तुकारामा�ा
चौक�ी क�न याय�ा सांगनू �या गाडीतच बसून रा�ह�या. सहज इकडं�तकडं नजर
टाकत असताना �यांची नजर ‘डॉ�टर राव, चम�रोग त��’ या पाट�कडे गे��. अस�या
डॉ�टरांकडे ग�ुतरोग झा�े�े रोगी जातात, हे राध�कांनाही ठाऊक होतं. �या �वचारानंही
�यां�या कपाळावर आ�ा उमट�या. नेम�या �याच �णी �या दारातून अनुपमा बाहेर
आ�याचं �यांनी पा�ह�ं !



अचानक �वजेचा �ोळ अंगावर कोसळ�ा, क� �वजेचा झटका बस�ा?... काहीही
नाही. काही �ण राध�कांचं त�ड उघडंच रा�ह�ं. �व�ास ठेवणं अ��य वाटावं, असं
काहीतरी �यांनी पा�ह�ं होतं.
कस�� सून ही ! कस�ं घराणं �हणायचं? �ाच घटने�वषयी आणखी कुणी सां�गत�ं

असतं, तर आपणही �यावर �व�ास ठेव�ा नसता. पण �वत:च पा�ह�ं ना ! �यांचा सारा
देह ब�धर होऊन गे�ा.
तुकारामानं सां�गत�ं, ‘के�र �मळा�ं–’ ते�हाच �या भानावर आ�या.

यात�ं अनुपमे�ा काहीही ठाऊक न�हतं. दवाखा�याबाहेर येऊन �तनं बस पकड��.
आप�या आयु�याती� वादळा�ा सु�वात झा�याची �त�ा कणमा� क�पना न�हती.
पा�ह�े�या ��यामुळे राध�का आणखी कठोर झा�या हो�या. उ�ट अनुपमा न�ानं

उ�व�े�या �व�च� प�र��थतीमुळे आणखी मऊ झा�� होती.
अनुपमा माडीवर�या आप�या खो��त बसून आनंदचं नुकतंच आ�े�ं प� पु�हापु�हा

वाचत होती. आनंदनं �यात ���ट� रंगभूमी आ�ण �तथ�या नाटकां�वषयी ���ह�ं होतं,
‘इथं दररोज नवनवे �योग होत असतात. इथ�� रंगभूमी सतत काही ना काही घड�यामुळे
गाजत असते. अनु, तू इथं आ��स क� इतक� खू� हो�ी� ! म�ा मा� कामा�या अ�त�र�
ताणामुळे �याचा आ�वाद �हणावा तसा घेता येत नाही. सुंदर �नसग� ब�घत�ा, सुंदर क�वता
ऐक��, कुठ�याही �कारचं स�दय� समोर आ�ं, क� तुझी आठवण येतेच ! तू आणखी दोन-

तीन म�ह�यांत इथं येत आहेसच ना ! मी �या �दवसाची वाट पाहत �दवस मोजतोय.’

‘अनुपमा–’

अनुपमा आप�याच तं��त वाचत होती, ‘काहीजण जीवना�ा कठ�ण �त मानतात.

म�ा मा� तसं अ�जबात वाटत नाही. तु�या नुसतं प�ाचं सा���यही माझं जग सुंदर क�न
टाकतं ! अनु, आई क�ी आहे? �तचं मन अ�जबात �खवू नकोस. तू तसं करणार नाहीस, हे
म�ाही ठाऊक आहे, पण ती तु�ा एखादा कठोर ��द बो���, तर मा�यासाठ� �हणून तू
�तकडं �� देऊ नकोस.’

‘अनुपमा !–’

राध�कां�या हाकेनं अनुपमा भानावर आ��. �या हाकेत भर�े�ा दाह �त�ा चटकन
जाणव�ा. अनुपमा गडबडीनं उठ��. �त�या अपे�ेपे�ा �या �वकर घरी परत�या हो�या.
�तनं �ज�याव�नच ‘आ�े–’ �हट�ं.



‘का? मै��णीकडे गे�� नाहीस? क� बाजारात जाऊन आ��स?’ राध�कांनी व�क��
प�तीनं �� टाक�े.

काहीतरी घोटाळा झा�याचं ��ात आ�ं, त�ी अनुपमा आणखी गडबड��.
‘खा�� ये आधी–’

अनुपमेनं एक पाऊ� पुढं टाक�ं असे�–नसे�, �न�यांचा घोळ पायात अडक�ा, क�
डो�यांपुढे अंधारी आ��, कोण जाणे ! ‘अ�यो...’ �हणत अनुपमा �ज�याव�न गडगडत
खा�� कोसळ��. �या पुढं �त�ा डो�यांपुढे काजवे चमक�याचं आठव�ं तेवढंच !

♦  ♦   ♦

अनुपमा कोसळ�याचा आवाज ऐकताच पूजेसाठ� आ�े�े नारायणाचाय�, �वयंपाक�ण,

�ाय�हर तुकाराम, नुकतीच बाहे�न आ�े�� �ग�रजा, सगळेच आत धाव�े.

अनुपमा उताणी पड�� होती. कपाळावर खोक पडून र� वाहत होतं. पायावर�या
�न�या बाजू�ा झा�या हो�या !
जे झाक�यासाठ� अनुपमा अनेक खटाटोप करत होती, �यासाठ� ती सुचे� �या देवा�ा

साकडं घा�त होती, नेमकं तेच आता सग�यां�या समोर न�न स�य होऊन उभं ठाक�ं होतं
!

अनुपमा�या पाव�ावरचा पांढरा डाग बघून सग�यांचे चेहरे पांढरे फटक पड�े होते.
राध�का पाषाणवत उ�या रा�ह�या. �यां�या जीवनात�ा हा मोठाच आघात होता !

भानावर येताच �या अनुपमेजवळ जाऊन वाकून पायाकडे पा� �ाग�या. �यांचा न� स�चव
नारायण�या उ�ार�ा, ‘छे: ! आईसाहेब, सूनबा�ना हा आजार झा�ाय ! कसं होणार
पुढं!...’

�ग�रजा मनात�या मनात �हणा��, ‘माझं ग�ुपत �ोधाय�ा �नघा�� होतीस नाही का !
बघ ! देवानं क�ी ���ा के�� !’
कुणाचंही अनुपमाची �ु� हरप�� आहे, याकडे ��च न�हतं. आ�या�चा जोर

ओसर�ा न�हता. अखेर �वयंपा�कणीनं आतून पाणी आणून अनुपमे�या चेह�यावर
���पड�ं. अनुपमे�ा फार मार बस�ा नस�ा, तरी झा�या �कारामुळे ती गळून गे�� होती.
डोळे उघडताच �तची सभोवता�� नजर �फर�� आ�ण काय घड�ं असे� याची �त�ा

क�पना आ��. �न�या सार�या करत ती �भ�ती�ा रे�ून बस��. जे घडायचं ते घडून गे�ंय,

आता पुढं काय?– हा �� �त�यापुढे होता.



राध�कां�या पुढेही ‘पुढं काय?’ हा �� होताच.

‘अनुपमा, तु�ा बाजारात पा�ह�ं मी आज !’ राध�कांनी चौक�ी सु� के��.
अनुपमा खा��या आवाजात �हणा��, ‘मी डॉ�टरकडे गे�े होते.’
‘म�ा मै��णीकडे जाणार �हणून खोटं का सां�गत�ंस?’

अनुपमा �न��र झा��. मनात आ�ं, राघव���वामी आ�ण ��मीदेवीची �पथ घेऊन
�ग�रजानं खोटं न�हतं का सां�गत�ं? पण हे बो�ून दाखव�यात काय अथ� आहे? सुनेचं
नातं आ�ण �ेक�चं नातं यात भरपूर अंतर आहे...

‘के�हापासून आहे हा डाग?’

‘अ��कडेच आ�ाय.’

‘��नाआधीचाच असे�... !’

‘नाही. परवा ��मीपूजा झा�यानंतर�या काळात आ�ाय.’

�गेच नारायणाचाया�नं म���नाथी के��, ‘सोवळं नीट पाळ�ं गे�ं नसे� !

��मीदेवीचा कोप काय �वचारता !’
राध�कांनी �या�ा ग�प बसायची खूण के��.
‘हे आनंद�ा ठाऊक आहे?’

‘नाही. परवा-परवाच डाग आ�ाय.’

‘डॉ�टरांकडे का गे�� होतीस?’

‘हेच दाखवाय�ा.’
‘आणखी काही कारण नाही काय?’

‘आणखी कुठ�ंही कारण नाही. यासाठ�च दोन-तीनदा गे�े होते.’
‘तू आ�हां�ा का सां�गत�ं नाहीस?’

यावर अनुपमा काय बो�णार?
‘खोटं बो�ू नकोस. आधीचाच हा रोग अस�ा पा�हजे. �यात गोरी कातडी ! आमचा

आनंद �वभावानं भोळा. तू �या�ा भुरळ पाड��स ! �हणूनच �हणतात, घराणं बघून सून
घरी आणावी �हणून! तु�या माहेरी आणखी कस�े-कस�े रोग आहेत देव जाणे !–

‘�कती �व�च� घड�ं हे ! आम�या घरा�याचा आब केवढा ! आता गावात मान वर
क�न चा�णं कठ�ण झा�ं ! नारायणा, अरे, प��का नीट जुळ�� होती क� नाही?’

‘आईसाहेब, �यांनी जी प��का �द�� होती, ती जुळ�� !’
‘कस�� खोट� प��का �द�� होती, देव जाणे !’



अनुपमा काही न बो�ता बसून होती. राध�कां�या वा��हारानं ती ��थत होऊन गे��
होती.

♦  ♦   ♦

अनुपमा जेवाय�ा बस��, तरी घास घ�ा�ी अडक�यासारखा झा�ा होता. नेहमी
�वत: हसतमुख रा�ून भोवता�चं वातावरण �स� ठेवणं, हा अनुपमाचा �वभाव होता. पण
आज एकट�च जेवताना मनात�ं �:ख उचंबळून येत होतं. जेवण अध�वट टाकून ती त�ीच
उठ��. ती उठताच तुंग�कानं – �वयंपा�कणीनं, �या जागी पाणी ���पडून जमीन सारवून
घेत��.
अनुपमा चमक��. याचा अथ� काय असे�?

�पारी तीन�या सुमारास सुंदर�का आ�याचं अनुपमे�ा ऐकू आ�ं. एरवी �वत: �जना
उत�न खा�� येऊन �वागत करणं, हा �तचा �वभाव होता. पण आज �त�ा ते नको वाट�ं.

दोघी मै��ण��या ग�पा अनुपमे�ा ऐकू येत हो�या.
‘राधाबाई, बातमी समज��. फार वाईट वाट�ं बघा ! तुम�यासार�यांची अ�ी

फसवणूक �हाय�ा नको होती.’
‘काही कळेनासं झा�ंय बघा ! �प बघून फस�ो, आता काय करायचं हेच कळेना.

तु�हां�ा कुणी सां�गत�� बातमी?’

‘���ग�वानं सावं�ी�ा सां�गत�ं �हणे. नारायणा�ा �वचार�ं, खरं क� खोटं �हणून !

�यानं खरंय �हणून सां�गत�ं, �हणून आ�े.’

‘काहीच सुचेना काय करावं!’
‘तु�हां�ा ठाऊक नाही? अहो, हे कोड �हणजे, �वचेचा कु�रोग ! पांडुरोग �हणतात, तो

हाच क� काय? बघा बाई, एक�चा रोग �सरी�ा �ागायचा कुठंतरी ! गे�या ज�मीचं कुठ�ं
तरी पाप या ज�मी या रोगा�या �पानं अंगावर उठ�ंय !...’

अनुपमा दचक��. �त�ा डॉ�टरांनी सां�गत�ं होतं, कोड संसग�ज�य नाही; अनेकांचा
तसा अंध�व�ास आहे. कु�रोग आ�ण �ा आजाराची ����नक� ��णं सारखी �दसतात,

पण याचा �या�या�ी काहीही संबंध नाही. कोडामुळे �वचा �व�प होते एवढंच. या
आजारामुळे कुठ�याही �कारची �वकृती �नमा�ण होत नाही.
डॉ�टरांनी �त�ा नीट समजावून सां�गत�ं अस�ं, तरी हे �त�याकडून कोण ऐकून

घेणार?



♦  ♦   ♦

�स�या �दव�ी सकाळ� अनुपमे�ा नेहमी�माणे जाग आ��. ती रा�ी जेव�� न�हती.
कुणी �त�ा जेवाय�ा बो�ाव�ंही न�हतं. नेहमी�माणे बागेत�� टोप��भर फु�ं खुडून ती
देवघरात पाऊ� ठेवणार, तेव�ात नारायणाचाया�नं बजाव�ं, ‘आत पाऊ� टाकू नका !
सोव�यात�या देवांना ओवळं क� नये !’
का�पय�त अनुपमा घरची छोट� मा�क�ण अस�यामुळे खा��या मानेनं बो�णारा

�भ�ुक आज इतर जाती�या माणसांमुळे होणा�या �वटाळा�माणे मागं सर�ा! याची �त�ा
अ�जबात अपे�ा न�हती. या रोगाचे प�रणाम चांग�े नसती�, याची �त�ा जाणीव अस��,
तरी �यां�या नेम�या �व�पाची �त�ा क�पना न�हती.
अवा�र न बो�ता फु�ांची टोप�� देवघरा�या दारा�ी ठेवून ती �नघा��. समो�न

सोव�यानं येणा�या राध�कां�या चेह�यावर अप�कुन झा�यासारखा �तर�कार उमट�ा.
�यांनी मान �फरव��.

‘नारायणा, ती फु�ं फेकून दे बघू ! आ�ण भां�ावर सोव�याचं पाणी ���पडून घे !’
�दयावर ताप�े�या सळ�चा डाग �ावा, त�ी अनुपमेची अव�था झा��. ती खा�� मान

घा�ून �नघून गे��.
यानंतर या घरात�ं आप�ं �थान कामवा�या बाईपे�ाही खा�चं अस�याचं �त�या

��ात आ�ं. कामवा�� आप�ं काम उरक�यानंतर आप�या घरी �नघून तरी जाते; पण ती
कुठं जाणार?... माहेरी?... साव� आई घरात आ��, �याच �दव�ी ख�या अथ� �तचं माहेर
तुट�ं होतं. ��न झा�यानंतर ती एकही �दवस माहेरी गे�� न�हती. कधी जावंसं वाट�ंही
न�हतं.
आ�ण हा ‘��मी�नवास’ ! का�पय�त हे �तचं घर होतं, पण आजपासून हे घरही परकं

झा�याचं राध�का पदोपद� दाखवून देत हो�या. मग �तचं घर कुठ�ं? �त�या मनानंच उ�र
�द�ं, इं��ंड�ा– �जथं आनंद आहे, �तथंच आप�ं घर ! पण आनंद तरी �तथं �कती �दवस
राही�? दोन-तीन वष�. �यानंतर पु�हा ‘��मी�नवास’चं �तचं घर ना? राध�कांबरोबरच
�यानंतर राहावं �ागे�. अ�ा �कारचे आचार�वचार अस�े�या आनंद�या आईबरोबर !
��नाआधी रा�ं�दवस कामात गढून गे�े�या अनुपमे�ा, �ा फ� जेवणखाण क�न

राहाय�या जीवनाचा नाही �हट�ं तरी कंटाळा आ�ा होता. �यात हे मान�सक ��े� सहन
करणं, �त�ा तापदायक होत होतं. कधी संपणार आप�ा हा वनवास !...



अनुपमा�ा कोड फुट�याचं घरात सग�यांना समज�ं होतं. �वयंपाक�णबाई तुंग�का,
�ाय�हर तुकाराम, नारायणाचाय�, कामवा�� �न�ग�वा– सगळे आपाप�या प�तीनं यावर
आपसात ट�का-�ट�पणी करत होते. �याचबरोबर �यांनी ही बातमी गावभरही पसरव��
असावी... या �वचारानं अनुपमा �णभर थरकाप��.

‘अ�यो- पापऽ ! आप�या अनुपमा�ा कोड फुट�ंय �हणे! कस�ा रोग बाई हा!’
‘सगळं मनासारखं झा�ंय �हणून फार �मरवत होती नाही का ! �हणून देवानं असं

के�ंय.’

‘कोड अस�े�या बायको�ा कोण नांदवे�? माहेरी पाठवून �द�या��वाय राहाणार
नाही !’
पण हजारो मै� �र अस�े�ा आनंद यावर �व�ास ठेवे� काय? तो आप�यावर

�वसंब�े�या प�नीचा हात म�येच सोडून देई� काय?

नाही ! असं होणार नाही ! �याचा �वभाव या सा�यांसारखा नाही. ��वाय तो �वत:

डॉ�टर आहे. उ�ट तोच या सा�यांना समजावून सांगे�–

जेवाय�या वेळ� तुंग�कानं खा�� बो�ाव�ं.

दररोज सासू-सून आ�ण �ग�रजा एक� जेवाय�या. आज राध�का आ�ण �ग�रजाचं
जेवण झा�ं होतं, हे अनुपमे�या ��ात आ�ं.

तो �दवस संप�ा–
असे आणखी �कती �दवस घा�वायचे? अनुपमेचा उ�ेग दाटून आ�ा. याचा अंत तरी

कुठं आ�ण के�हा आहे?
पण �वकरच तोही �दवस आ�ा.
�स�या �दव�ी सकाळ�च ‘��मी�नवास’चं गेट वाज�ं. �तनं माडीवर�या आप�या

खो��तून पा�ह�ं– �ाम�णामा�तर आत येत होते.
काय होणार याची क�पना आ��, तरी मन एक �कारे कठोर होऊ �ाग�ं. जे होई� ते

पाहाता येई�, अ�ी भावना मनात �नमा�ण झा��. ती कान देऊन खा�� चा��े�ं संभाषण
ऐकू �ाग��.

‘का� रा�ी तुमची तार �मळा��. सकाळची प�ह�� बस पकडून मी आ�ो–’

�ाम�णामा�तर बसता बसता �हणा�े.

‘अनुपमा आता आराम आहे ना?’

‘�त�ा काय धाड भर��य ! ठणठणीत आहे !’



‘आनंदरावांकडची काही बातमी?’

‘तोही ठ�क आहे.’
‘तुमची �कृती क�ी आहे?’ �ाम�णा टे���ामचं कारण �ोधत होते.
‘आ�हां�ा काहीही झा�े�ं नाही. तु�हां�ाच �वचारायचं होतं. �ाळेत ��कवणारे मा�तर

तु�ही ! ग�रबाघरची मु�गी– ��ार आहे �हणून देसायांनी सां�गत�ं होतं. आ�ही �यावर
�व�ास ठेव�ा. तु�हीही आम�या चांग�ुपणाचा गैरफायदा �याय�ा नको होता ! आ�ही
फ� नारळ आ�ण मु�गी �वीकाराय�ा तयार झा�ो. �हणून हा मोठाच दा�गना आम�या
ग�यात मार�ात, नाही का !’

‘काय बो�ताय तु�ही? काय झा�ं? म�ा काहीही समजत नाही. �तचं काही चुक�ं
असे� तर �मा करा. आईवेगळ� पोर ! काहीतरी उ�ट बो��� असे�. मी �त�ा समजावून
सांगेन... आ�ही गरीब आहोत, पण कस��ही फसवणूक के�े�� नाही. देवाचीच सा�
देऊन सांगतो.’

‘तर मग बो�वाच तुम�या सा�ी�ा ! मु���ा कोड असतानाही ते �पवून �त�ा
आम�या घरी �द��त ना ! ही फसवणूक का के��त तु�ही?’

‘काय? अनुपमा�ा कोड आहे? कोण �हणतंय? अ��य आहे ते ! आम�या घरा�यात
आजवर कुणा�ाही कोड आ�े�ं नाही ! तुमची काहीतरी चुक�ची क�पना झा�� आहे !’

‘चुक�ची क�पना? थांबा ! अनुपमा–’

‘अनुपमा–’ �ाम�णांनीही हाक मार��.
जड अंत:करणानं आ�ण पाव�ांम�ये मणामणा�या बे�ा असा�ात, अ�ा �कारे

�जना उतरत अनुपमा खा�� उतर��. समोर �वासामुळे थक�े�े, �याहीपे�ा �:खानं आ�ण
�च�तेनं ��थत झा�े�े वडी� आ�ण परी�ा �याय�ा उभी अस�े�� घरात�� इतर माणसं
उभी होती. ही आप�� अ��नपरी�ाच ! अ��नपरी�ा देऊनही सीतेचा वनवास कुठं चुक�ा
�हणा !
अनुपमा खा�� मान घा�ून उभी रा�ह��.
‘अनु, तु�या सासूबाई काय सांगताहेत? खरं आहे ते?’

व�ड�ां�या ��ावरही अनुपमा काही न बो�ता उभी रा�ह��.
‘आ�ही खोटं बो�तो �हणतात तुझे वडी� ! सांग �यांना खरं काय आहे, ते!’
एक ना एक �दवस सां�गत�ंच पा�हजे... �कती �दवस �पवणं ��य आहे?...



‘अ�पा, परवा-परवापय�त काहीही न�हतं. गे�या एक-दोन म�ह�यांत मा� हा पांढरा डाग
�दसाय�ा �ाग�ा–’ �तनं �न�या उच�ून पाव�ांवरचा पांढरा डाग दाखव�ा.
राध�कां�या चेह�यावर �वजयाचा आनंद पसर�ा आ�ण �ाम�णां�या चेह�यावर

�नरा�ा.
‘पट�ं ना? आता तु�ही तुम�या मु���ा तुम�या घरी घेऊन जा. आमचा मु�गा

आ�यानंतर पुढचा �वचार क� या. डाग नाहीसा झा�या��वाय अनुपमानं या घराचा उंबरा
पु�हा ओ�ांडू नये. आमची फसवणूक झा��य ! आनंद�ाही मी सगळं कळवेन...’

नंतर �या अनुपमाकडे वळून �हणा�या, ‘समज�ं ना मी काय सां�गत�ं ते? आ�ण
माहेरी जाताना आ�ही �द�े�े सो�याचे दा�गने इथंच ठेवून जा !’
�ाम�णा गयावया करत �हणा�े, ‘तु�हां�ाही मु�गी आहे. �ह�ाही तुमची मु�गी

समजा. देवानं माग�या कुठ�यातरी ज�माची ���ा �द�� आहे �त�ा ! तु�ही अ�ा कठोर
झा�ात तर कसं?... आईवेगळ� पोर ! तु�हीच �त�या आई...’
अनुपमानं �ाम�णांना म�येच अडव�ं, ‘च�ा अ�पा, आ�ेच मी. �गेच �नघू या.’
राध�कांचा दगडासारखा कठोर �वभाव अनुपमा जाणून होती. आप�या खो��त

जाऊन �तनं आप�या ��नाआधी�या सा�या, मोज�या सा�ा आ�ण आनंदचा
�त�याबरोबरचा फोटो तेवढा घेत�ा.

‘�ग�रजा, तु�या व�हनी�ा कंुकू �ाव!’

अनुपमा�ा जाणव�ं, कदा�चत ही आप�� या घरा�ी आ�ण या माणसां�ी �ेवटची भेट
ठरे�. अवा�र न बो�ता, सारा भावनावेग आव�न अनुपमा आप�� �प�वी उच�ून
व�ड�ांबरोबर ‘��मी�नवासा’बाहेर पड��–
मागं वळून न बघता–

♦  ♦   ♦

साव�का अ�व�थपणे आत-बाहेर करत हो�या. आद�या �दव�ी �यां�या साव�
मु���या – अनुपमा�या घ�न आ�े�या तारेमुळे �या घराची �ांतता ड�ळ�� होती. कारण
नेमकं समज�ं नस�ं, तरी तो अप�कुन अस�याचं साव�कांना जाणव�ं होतं.
सं�याकाळ� उ�हं उतरत असताना �ाम�णा येत अस�याचं �दस�ं. पाठोपाठ

अनुपमाही �दस��.



दमून-भागनू दारा�या ओसरीतच �ाम�णामा�तरांनी बसकण मार��. �यांनी द�घ�
सु�कारा सोड�ा. अनुपमा काही न बो�ता आत गे��.

‘अनु�ा का पाठव��य माहेरी? ना कुठ�ा सण, ना काय�–’ �यांनी �वचार�ं.

�ाम�णा काही बो��े नाहीत. ते �भ�ती�ा टेकून बस�े.

‘तुमचा चेहरा एवढा का उतर�ाय? काय झा�ं? ही बया सासरी भांड��-�ब�ड�� क�
काय ?’

यावरही �ाम�णा बो��े नाहीत.

‘मी �हणते, झा�ं तरी काय तु�हां�ा?’

‘भूक �ाग��य ! आधी �वयंपाकाचं काहीतरी बघ बघू! नुस�या चौक�ा क� नकोस.

सकाळपासनं त�डात पा�याचा थ�ब नाही–’

‘अ�यो ! अस�े कस�े हे पा�णे ज�ळे मे�े ! प�ह�यांदा �ीमंत पा��यांकडे गे�ात
तर जेवणाचं रा� दे– पाणीही �द�ं नाही? आम�या वसुधा�या घरचे पा�णे बघा कसे
�वहारी आहेत ! नुसता �ीमंतीचा फुकट डौ� काय कामाचा?...’

�ाम�णा संताप�े. �वासाची दमणूक, पोटात भुकेचा ड�ब उसळ�ाय, मन आधीच
�:ख आ�ण अपमानानं �व� झा�ंय, �यात ही बायको टोमणे मारतेय–

‘बंद कर तुझं पुराण ! आ�ही इथं मराय�ा �ाग�ोय... तू पा��यांची तु�ना करत
बस��स! आधी भाता�ा ठेव. पुढचं सगळं नंतर सांगतो मी–’

काही झा�ं तरी मनात�ं �:ख कुणापुढे तरी मांडणं भाग होतं. �ाम�णांना ते ��य
होतं, पण अनुपमा? ती काही न बो�ता ग�प होती. साव�कांनाही जाणव�ं– काहीतरी
�हचीच भानगड आहे–
रा�ीचं जेवण झा�यावर �ाम�णांनी जे घड�ं ते सगळं साव�कांना सां�गत�ं.

साव�कांना मु���या तु�नेत आप�या मु��चा �वाथ� अस�ा, तरी अनुपमा खोटारडी
नाही या�वषयी �यांची खा�ी होती. �यांचं अनुपमेवर कधीच �ेम न�हतं. एखा�ा पर�या
अनाथ मु���वषयी �यांना अनुकंपा वाट��, तरी आप�या या साव� मु���वषयी �यांची
भावना करकरीत होती. आप�या आधी आप�या पती�या �ेमाची सवा��धकारी अस�े�या
आ�ण अनुपमे�या �पानं आप�� कायमची आठवण ठेवून गे�े�या सवतीचं अ��त�व सतत
दाखवणारी ही मु�गी �कतीही गणुवती अस��, तरी साव�का क�ा �त�यावर �ेम
करती�?

पण अनुपमा�ा ��नाआधी कोड न�हतं, हे साव�का�ाही ठाऊक होतं.



��नानंतर नजरेआड झा�े�� सवतीची मु�गी आता पु�हा प�र�य�ा होऊन माहेरी
आ�� होती. साव�कांना संताप आ�ा. आधीच ग�रबी, �यात मु���या ��नाची �च�ता–
अ�ा वेळ� साव� मु�गी घरी आ�� �हट�यावर आगीत आणखी ते� ओत�यासारखं झा�ं
होतं !

‘पण तु�ही �त�ा इथं का घेऊन आ�ात? �यांना सांगायचं, तु�ही जाणे अन् तुमची सून
जाणे! हवा तेवढा पैसा आहे ना– �तथंच ठेवून हवं तेवढं औषध-पाणी करा �हणावं !

नाहीतर तुम�या घरात �त�ा ज�ी ठेवायची त�ी ठेवा �हणावं... एकदा मु�गी �द�� �हणजे
ती आम�या कुळाबाहेर गे�� !’

‘असं का बो�तेस? तु�या मु��वरच अ�ी पाळ� आ�� असती तर?’

‘काहीतरी अभ� बो�ू नका !’
‘अग, घेऊन जा, डाग कमी झा�यावर घेऊन या’ �हणून सां�गत�ंय ना? �य�न क�

या. �य�न करायचं आप�या हातात आहे. य� देणं– न देणं भगवंता�या हातात !’

‘तसं न�हे, आता �ोकांचं त�ड कसं बंद करायचं, हा खरा �� आहे. म�येच क�ी ही
आ�� �हणून �ोक �वचाराय�ा �ाग�े, तर काय उ�र देऊ? उगाच �ोकां�या मनात
सं�य! नंतर वसुधा�या सासरी ही बातमी समज�� तर? आनंदराव कधी येणार तेही �न��त
नाही.’

‘खरंय तुझं. तो �वचार करायचाच. मीही ���हतो आनंदरावांना. अनुपमाही ��� दे. तेच
यातून काहीतरी माग� काढती�. �यांनाही �यां�या बायको�या भ�व�या�वषयी काळजी
असे�च ना !’
अनुपमा�ा सारं बो�णं ऐकू येत होतं. �त�याही मनात आनंदचे– केवळ आनंदचेच

�वचार घोळत होते.

♦  ♦   ♦

��य आनंद,

ए�हाना तु�हां�ा मा�या�वषयीची ‘बातमी’ समज�� असे�. जर समज�� नसे�,

तर मा� म�ाच ते कटु स�य तु�हां�ा सां�गत�ं पा�हजे.
आनंद, एक-दोन म�ह�यांपूव� मा�या जीवनात वावटळ उठ�� आहे. �नखारा

पड�याचं �न�म� होऊन सा�याची सु�वात झा��. जखम वाळ��, खप��ही पड��-
पण पाव�ावर पांढरा डाग मा� रा�ह�ा. म�ा हे कुणापुढं सांगावं ते समज�ं नाही.



ग�धळून जाऊन मी डॉ�टर राव यांना तो डाग दाखव�ा. तो कोडाचा डाग अस�याचं
�यांनी सां�गत�ं. तु�ही डॉ�टर आहात, �यामुळे या संदभा�त�ा जा�तीचा तप�ी�
��हीत नाही. तु�हां�ा या रोगा�वषयी मा�हती असे�च. आम�या घरी कुणा�ाही हा
रोग झा�े�ा नाही. तरीही म�ा झा�ाय. डॉ. रावांनी औषधही �द�ंय.

म�ा तुम�या घर�या माणसांवर दोषारोप करायचा नाही– पण आ�ना वाटतं, मी
तु�हां�ा फसव�ंय– ��नाआधीच तो डाग अस�ा पा�हजे, वगैरे.

आनंद, तु�हां�ा तर ठाऊकच आहे, आधी असा कोडाचा डाग मा�या अंगावर
न�हता. आता तो �द�वानं आ�ा आहे. तु�हां�ा �क�वा तुम�या घर�या �ोकांना
फसव�याचा �वचार कधीही मा�या मनात न�हता. खरं तर तु�ही मा�या ��ीनं हाता�ा
येऊ न �कणारं न�� होता.

आता मी माहेरी राहत आहे. माझं मन संपूण�पणे तुम�यातच ��न झा�ं आहे. मी
इथं तरी �कती �दवस राहणार?

तु�ही �गो�ग प� ��हा. ती. आ�नाही प� ���न कळवा. तुम�या प�ाची
चातका�माणे वाट पाहत आहे.

तुमचीच अनुपमा.

आनंद�या प�ाची वाट पाहणं, हे आता अनुपमेचं एकमेव काम होऊन बस�ं होतं.
संपूण� जीवनाचा �वाहच बद�ून टाक�याची ताकद या आनंद नावा�या भगीरथात आहे,
असा �तचा �व�ास होता.
साव�काही माग�या �पढ�त�या हो�या. कोड �हणजे अभ�, अ�ीच �यांचीही भावना

होती. अनुपमा बाहेरची सगळ� कामं घा�या�ा जुंप�े�या बै�ा�माणे अ�व�ांतपणे करत
होती. ती आप�या मनात�� अ�व�थता आ�ण �नरा�ा कामात �� होऊ देत न�हती.
�दवस मावळ�ा, क� रा�ी�या वेळ� ती आका�ात�े तारे �नरखत बसत होती. आता

आनंद काय करत असे�?... �या�ा आप�ं प� पोहोच�ं असे� का?... �यावर �यानं
���ह�े�ं उ�र इथं आप�या�ा कधी �मळू �के�?... न��ांनो, का��दासा�या
मेघ�ता�माणे तु�हीही माझा �नरोप �णाधा�त आनंद�ा पोहोचवू �का�– आणखी
कुणा�ा मी तरी �वनवू?...

पो�टमन वास�पा �हणायचा, ‘अनुपमा, तू का दररोज पो�टापय�त ये�याचे क� घेतेस?

प� आ�ं, क� मी सवा�आधी तु�ा आणून देईन ना ! मग तर झा�ं?’



�ववा�हत मु�गी कारणा��वाय माहेरी फार �दवस रा�ह��, क� समाजात
बो�णा�यां�या हाती माईक �द�यागत! �यातही खे�ाम�ये जा�तच ! इं�ाचं वैभव पाया�ी
�ोळत अस�े�या घरी �द�े�� अनुपमा कारणा��वाय माहेरी येऊन का रा�ह�� आहे, हे
गावक�यांना समजेना. पण �हणून ग�प बसणंही �यां�या �वभावात न�हतं.
�ेजार�या घरात�या �ांत�वांनी चौक�ी के��, ‘का, हो? तुमची अनुपमा सगळे सण

संप�यावर का बरं आ��य? काही �व�ेष बातमी?’

‘छे, हो ! त�ी काही बातमी नाही. उगाच कंटाळा आ�ाय �हणून आ�� झा�ं !’

‘सासरकडचंही कुणी बो�वाय�ा आ�ं नाही –’

‘�यां�या घरी तरी पु�षमाणसं कोण आहेत बो�वाय�ा याय�ा !’
�कती �दवस अ�ा �कारे �वषय �पवून ठेवणार? अनेक अफवा, कडवट �तरकस

क�पना हवेत पस� �ाग�या.
अनुपमाचा पायावरचा डाग या सग�यांकडे �� न देता मूकपणे पसरत चा��ा होता.

�याचं �नरी�ण करता करता अनुपमा कोमेजून जात होती; अ�धकच हतब� होत होती.
डॉ. रावांची औषधंही ती �नय�मतपणे घेत होती.

आनंदचं प� आ�ं नाही. प�यात काहीतरी चूक झा�� असे�, असा �वचार क�न �तनं
आणखी एक प� ���ह�ं. दररोज प�ाची वाट पाहणं सु�च होतं.
एक �दवस वास�णानं आपण होऊन ‘अनुपमा, तुझं प� !’– �हणत �त�ा प� �द�ं.

�नरा�ेतून आ�ेचा �करण उमट�ा – नाही, आनंद म�ा �वसर�ा नाही !... काहीतरी
कारणामुळे प� उ��रा �मळा�ं असे�... �यावेळ� तो गावात नसे�. कदा�चत प�ह�ं प�
�मळा�ं नसे�, �कती के�ं तरी आनंद आप�या ज�माचा जोडीदार...
हातात�ं काम अध�वट टाकून अनुपमानं धाव घेत��. प�ावरचा प�ा पा�न ती �नरा�

झा��. ह�ता�र सांगत होतं, हे आनंदचं प� नाही. मन ��थराव�यावर �तनं प� नीट पा�ह�ं
?– सुमनचं प�.

सुमीचं ��न ठर�ं होतं. प� आ�ण ��नप��का �तनं आवजू�न पाठव�� होती. हरी�साद
नावा�या माणसा�ी �तचं ��न ठर�ं होतं. सुमननं प�ात आ�हानं ये�या�वषयी ���ह�ं
होतं.
आप�या �ाड�या मै��णीचं ��न ठर�याचं वाचून �णभर �तचं मन आनं�न गे�ं; पण

पाठोपाठ आनंदचं प� आ�ं नाही, या कटुस�या�ा सामोरं जावंच �ाग�ं.



�तनं सुमन�या ��ना�ा जा�याचा ��च न�हता. मागं एकदा सुमन�ा पाहाय�ा
कुणीतरी आ�ं होतं. नेहमी�माणे ती मै��णी�ा भेटाय�ा गे��, ते�हा सुमनची आई
�हणा�� होती, ‘�ह�ा क�ा�ा आज बो�ाव�ंस नेमकं? तु�ा बघाय�ा आ�े�ा मु�गा
तु�ा नाका�न �त�ा पसंत करायचा !...’ हे कानावर पडताच �खाव�े�� अनुपमा क�ी
होऊन बाहेर पड�� होती. अ�ा �कारे अनेकदा �तचं �प �तचा ��ू झा�ं होतं. पण आता
ती ��ना�ा गे��, तर सगळे �त�याकडे सहानुभूतीनंच पाहाणार ! सुमनची आईही ‘अ�यो
पापऽ’ �हट�या��वाय राहणार नाही. कदा�चत �या �हणती�, ‘कोड �हणजे अप�कुन !

अ�ा �ुभ�संगी �त�ा क�ा�ा उगाच बो�ाव�ंस?’

अ�ा बोच�या वा�यांचे �हार झे��याची ताकद अनुपमे�या अंगी रा�ह�� न�हती. दोघी
मै��ण�म�ये स��या ब�हण��माणे �ेम आ�ण �व�ास अस�ा, तरी सुमी�या ��ना�ा
जायची अनुपमाची इ�छा न�हती. �तनं मनोमन �ुभे�छा �द�या, ‘तू कुठंही राहा सुमी, तु�ा
चांग�ा जोडीदार �मळू दे! �ीमंत घरा�याऐवजी समजूतदार माणसं �मळू दे !–’

पाठोपाठ �तचं मन �वचारात गढून गे�ं– नाही तरी ��न �हणजे एक �ॉटरीच.

�कतीतरी जण �ॉटरीत भाग घेतात, पण �यात�या मोज�यांनाच ब�ीस �मळतं. अ�ा वेळ�
पर�परांचे �वचार, आचार, �व�ास– �याहीपे�ा अंत:करणं जुळून येणं, हा केवळ न��बाचा
खेळच �हट�ा पा�हजे. आप�या जीवनात असं काही घड�ंच नाही ना ! सुमी�या
आयु�यात मा� असं काही घडाय�ा नको ! देवा रे !
देवापुढे मागणं मागता मागता �तनं सु�कारा सोड�ा. आज सुमी, उ�ा वसुधा, परवा

नंदा- सग�या एक ना एक �दवस ��न क�न आपाप�या घरी जाती�. चारचौघ�सार�या
जगती�, मु�ा–बाळांना ज�म देती�, �यांना सुख-�:खाम�ये एक सहकारी �मळे�. पण
आप�ं आयु�य? असंच एकरंगी– आणखी कुठ�ाही रंग नस�े�ं, यां��क, �म�ानमौनानं
झाकोळ�े�ं जीवन... यात काहीही बद� होणं ��य नाही काय? देवा, माझं काय चुक�ं?

एवढ� मोठ� ���ा म�ा का? यातून सुटकेचा काहीच माग� नाही काय?

पण �तची �ाथ�ना देवा�या कानावर जात न�हती.
मधूनच �ाम�णा आनंद�या प�ाची चौक�ी करत होते. �यांनी चौक�ी के��, क�

अनुपमा�ा कुणीतरी छातीत सुरा खुपसत अस�यासारखं वाटत होतं.
आनंदनं का प� ���ह�ं नसे�? तो �या प�यावर राहातच नसे� काय? पण तसं असतं

तर प� माघारी याय�ा हवं होतं. आनंदचीच �कृती बरी नसे�– तोच आजारी असे� तर?
�यानं ‘��मी�नवास’�या प�यावर प� ���ह�ं असे� काय? �तथं येऊन पड�े�ं प�



आ�नी इथं पाठव�ं नसे� तर? आपण �यांना ‘आनंदचं प� इकडं पाठवून �ा’ �हणून
���ह�ं तर कसं?
पाठोपाठ वाट�ं, आपण ���न तरी �या पाठवती�च क�ाव�न? �या प�च �मळा�ं

नाही �हणून कांगावा करती�. अगद� देवाची-ग�ंुची �पथ घेऊन खोटं बो�ती� !

अनुपमा�ा �त�या ��ना�या वेळ� मदती�ा आ�े�या डॉ�टर देसायांची आठवण झा��.
�यां�या म�य�थीनंच �या दोघांची ओळख झा�� होती. �यांना आनंदचा प�ा �न��त ठाऊक
असे�. �यांची �द����ा बद�� झा�याचं �त�ा ठाऊक होतं. �हणजे आधी देसायांचा प�ा
�मळवायचा, �यांना ��हायचं, �यां�याकडून आनंदचा प�ा �मळवून पु�हा ��हायचं ! �कती
खटाटोप हा !
नवरा-बायकोमध�� कुठ��ही गो� घराचा उंबरठा ओ�ांडून बाहेर जाऊ नये, यावर

अनुपमाची पुरेपूर ��ा होती. पण आता नव�याचा प�ा �मळव�यासाठ� इतरांना
��हायची �त�यावर पाळ� आ�� होती.

♦  ♦   ♦

अनुपमा देसाई डॉ�टरां�या प�ाची वाट पाहत होती. एका सं�याकाळ� घरात कुणीच
न�हतं. नेहमी�माणे साव�का देवा�या द��ना�ा गे�या हो�या. नंदा-वसुधा कुणाकडे तरी
बार�ासाठ� गे�या हो�या. अनुपमा�ा अ�ा काय��मासाठ� कुणी कौतुकानं बो�ावत
न�हतं. काही जणां�या मते, तर कोड आ�े�या ���नं बाळा�ा हातही �ावू नये. याची
क�पना अस�यामुळे अनुपमाही अ�ा समारंभांना जात न�हती. अगद� �ेजार�या घरात�ा
दोन वषा�चा ��वू आ�ा, तरी पाठोपाठ �याची आई धावत येऊन �या�ा घेऊन जात होती.
घराचा दरवाजा वाज�ा. अनुपमानं दार उघड�ं. दारात दोन पु�ष उभे होते. �यांनी

�तचं नख��खांत �नरी�ण के�ं. �या नजरांनी ती संकोचून गे��. तरीही �तनं सां�गत�ं,

‘बसा. अ�पा बाहेर गे�ेत. एव�ात येती�.’ �तनं पा�याचं तां�या-भांडं बाहेर आणून ठेव�ं.

�यां�यापैक� एक जण पाणी �याय�ा. �स�या माणसानं पु�हा �त�याकडे पाहत �वचार�ं,

‘तूच थोर�� काय?’

‘होय !’

काही न बो�ता �यांनी एकमेकांकडे पा�ह�ं.

थो�ा वेळात साव�का आ�या. �या दोघांना पाहाताच गडबड�या. ग�धळून आत
येऊन �त�ा �वचा� �ाग�या, ‘�यांना काय �द�ंस? वसुधा�या सासरची माणसं. सासरा



आ�ण मु�ाचा मामा. हे कुठं गे�ेत? नंदा, �वकर बो�ावून आण बघू �यांना !’
अनुपमा मुका�ानं आत�या खो��त सर��. उगाच आप�ा अप�कुन क�ा�ा?
�ाम�णा मा�तर धावत आ�े. वसुधा �वयंपाकघरात ��र��.
�ाम�णा गडबडीनं �हणा�े, ‘काय घेणार? चहा क� कॉफ�? मीच ��नाची तारीख

ठरवणार होतो– तु�ही आज इथंच मु�काम करा.’
वृ� गहृ�थांनी खुणेनंच �यांना थोपव�ं. मु�ाचे मामा सांग ू�ाग�े, ‘तेच सांगाय�ा

�हणून मु�ाम आ�ोय. घरी थोडी अडचण आहे. गावी गे�यावर बाक� स�व�तर प�
���हतोच. असेच या बाजू�ा आ�ो होतो, �हट�ं– जाताजाता भेटून जाऊ या. �नघतो,
परवानगी �ा !’
पा�णे फ� चहा �पऊन �नघून गे�े. �ाम�णा बस�टँडपय�त पोहोचवाय�ा जाऊन

आ�े. साव�कांची ��नाची जी तयारी चा��� होती, ती बघून अनुपमा च�कत झा�� होती.
�त�या ��ना�या वेळ� �हर�ा बांग�ा आ�ण एक �ंभर �पयांची साडी सोड�� तर
आणखी काही आण�ं न�हतं. आ�थ�क अडचण अस�याचं अनुपमे�ाही नवं न�हतं. पण
वसुधे�या ��ना�या संदभा�त मा� आ�थ�क चणचणीचा उ��ेखही होत न�हता. वेगवेग�या
�कारची �ट��ची भांडी-डबे, सासू�ा साडी– सगळ� ग�रबी आप�याच ��नापुरती
अस�याचं अनुपमा�या ��ात येत होतं.
अनुपमे�ा या �करकोळ व�तूंपे�ा �कतीतरी मो�ाचा पती �ाभ�ा होता. पण आता

तोच हातातून �नसट�ा होता. अनुपमे�ा वाट�ं, एवढ� अपूव� व�तू हातून गमाव�यावर खरं
तर अस�े �करकोळ �वचारही आप�या मनात येता कामा नयेत.

दोन �दवसांनी वास�पा पो�टमननं दोन प�ं आणून �द��. एक अनुपमासाठ� होतं आ�ण
�सरं �ाम�णांसाठ�. अनुपमासाठ� �द����न देसाई डॉ�टराचं प� होतं. गे�या
आठव�ातच �यांची इं��ंडमध�या आनंद�या �ोफेसरां�ी भेट झा�� होती. �यांनी
आनंदचा प�ाही कळव�ा होता. तो पा�न �त�ा ध�काच बस�ा. �त�ा ठाऊक
अस�े�ाच तो प�ा होता. �हणजे आप�� दो�ही प�ं आनंद�ा पोहोच�� असणार, यात
�ंका नाही.
याचाच �सरा �व�छ अथ� असा, क� आनंदची आप�या�ा प� ��हायची इ�छा नाही

!... हेच �ूर स�य आहे !

�ाम�णांना प� वाचताना डो�यांपुढे अंधारी आ�यासारखं वाट�ं. ते मटकन बस�े.

अनुपमानं थंड पाणी आणून �यां�या डो�यावर ���पड�ं. �यांना हातात�या प�ानं ध�का



बस�ा होता.
ते वसुधा�या सासरचं प� होतं, ‘तुम�या थोर�या मु���ा कोड फुट�याची आ�ण �त�ा

�त�या सासर�यांनी सोड�याची बातमी आ�ही ऐक�� होती. पण �यावर �व�ास बस�ा
न�हता. परवा आ�ही �वत: येऊन खा�ी क�न घेत��. �यामुळे आ�ही तुम�या �स�या
मु���ा आमची सून �हणून प�क� �कणार नाही. तु�हां�ा हे क�कर वाटे�. पण
आम�या घरी वृ� पणजी आहे. खूप सोवळं-ओवळं आहे. ते सारं पाळणं कसं ��य
होई�? नाही तरी ��न �हणजे देवानं मार�े�या गाठ� असतात. या दोघांची गाठ देवानं
मार�� नसावी. �यामुळे आपण ��नाची तयारी क� नये–’

कुठ�याही मु���या बापावर �दयाघाताचा �संग आणणारं प� ते ! अनुपमानं
अपमानानं मान खा�� घात��.
घरात रडणं सु� झा�ं. घरात कुणाचातरी मृ�यू झा�ा असावा, तसं सुतक� वातावरण

पसर�ं. वसुधा �ंदके देऊन रडत होती. साव�का संतापानं �ा�बुंद झा�या हो�या.
‘अ�पा, तु�ही �यां�या घरी जाऊन सांगा, मी �नरपराधी आहे �हणून–’ अनुपमेनं

सां�गत�ं. तरीही फरक झा�ा नाही. �त�या �या डागामुळे वसुधा�या �व�ांनाही चूड �ाग��
होती.
�यात�या �यात �वत:�ा साव�न साव�का �हणा�या, ‘तु�ही पा��यां�या घरी जा.

�यांना सांगा– आम�या घरी हा रोग कुणा�ाही नाही �हणावं. अस�ा तर अनुपमा�या
आई�या घरा�यात असे�. ती काही वसुधाची स�खी बहीण नाही, असं सांगनू या. हजार
खोटं बो�ून एक ��न जुळवावं, �हणतात !’

आप�या मृत आई�या घरा�यात हा रोग आहे असं सां�गत�ं, तर या ब�हण�ची ��नं
होती�. आप�या जीवनाची तर ही परवड झा��. वसुधा आ�ण नंदाची ही गत �हाय�ा
नको... अनुपमा �हणा��, ‘अ�पा, आई सांगतेय तसंच करा. �यामुळे तरी ��न ठ� दे
�हचं.’
�नरा� मनानं �ाम�णा घराबाहेर पड�े.

ते गावा�न परतेपय�त घरात कुणी पर�परां�ी बो�त न�हतं, क� चू� पेट�� नाही.
कुणाचंच मन ��थर न�हतं.
�ाम�णा खा��या मानेनं परत�े. �याव�न काय घड�ं असे�, �याचा अंदाज आ�ा.

�यांनी सां�गत�ं, ‘पा��यांनी काहीही ऐकून घेत�ं नाही. ��न मोडू नये �हणून खोटं



बो�ताय, आम�या मु�ा�ा आणखी मु�� �मळत नाहीत काय?... याच मोसमात �याचं
��न जमवून दाखवतो क� नाही बघा !– वगैरे बो�त रा�ह�े.’

अनुपमा�या डो�यात पाणीही आ�ं नाही. मन उ���न होऊन गे�ं.

पण या घटनेमुळे �ाम�णा �न:स�व होऊन गे�े. ते आणखी वय झा�यासारखे �दसू
�ाग�े.

एव�ात �यांची �स�या ता�ु�यात�या �ाळेत बद�� झा�याची बातमी समज��.
तेवढाच प�रसराचा बद� होई�, या �वचारानं सग�यांना थोडं हायसं झा�ं.

♦  ♦   ♦

�ाम�णा मा�तरांचा संसार न�ा गावात ��थराव�ा. पण घरात�ं वातावरण �न��साही
होतं. �नघताना अनुपमानं वास�णा पो�टमन�ा सां�गत�ं होतं, ‘माझं काही प� आ�ं, तर
आम�या न�ा प�यावर पाठव–’

मनाती� आ�ेचा धागा अ�यंत नाजूक अस�ा, तरी अ�त�य �चवट असतो, हेच खरं.
सगळ� प�र��थती ठाऊक असताना, प�रणामाची संपूण� क�पना असतानाही मना�या एका
कोप�यात अस�े�या आ�ेचा धागा अनुपमेनं घ� पकडून ठेव�ा होता. कधी ना कधी
आनंदचं प� येई�, �ा आ�ेपोट� �तनं वास�पा�ा तो �नरोप सां�गत�ा होता. को�याचं
जाळं कुणी झटकून-तोडून टाक�ं, तरी कोळ� �या �चकाट�नं पु�हा जाळं �वणतो, तसंच
अनुपमेचं झा�ं होतं. सगळ�कडून ��तकू� प�र��थती असतानाही ती पु�हा �व�ं �वणू
पाहत होती.
न�ा गावी गे�या-गे�या ��कवणीसाठ� मु�ं क�ी येती�? ��वाय ता�ु�याचं गाव

अस�यामुळे खच�ही जा�त होत होता. अ�ा प�र��थतीत घरात�ं अनुपमेचं अ��त�व
साव�कां�या नजरे�ा अ�धकच खुपू �ाग�ं. �ाम�णा घरात नसताना �या �त�ा �हणू
�ाग�या, ‘�ीमंत सासर आहे, तु�या खचा�साठ� �यां�याकडून पैसे तरी मागनू घे ! आ�ही
काय सं�था�नक �ागनू गे�ोय इथं? नाहीतर ते काय �हणती� ते ऐकत सासरीच पडून
राहावं बाई�या जातीनं ! आ�हां�ा �कती �ास हा ! र��यानं जाणा�या मार�मा�ा घरात
बो�ावून �यावं, तसं झा�ंय !...

अनुपमा�ा हे ��य न�हतं. साव�कां�या ��ीनं अनुपमेवर होणारा अ�खच� आ�ण इतर
खच� �हणजे �थ� उधळमाधळ होती. ती �दवस-रा� घरात राबत होती, �याचीही �यांना
�क�मत न�हती.



अनुपमानं व�ड�ांना सां�गत�ं, ‘अ�पा, मी घरात बसून तरी काय क�? इथं ��कव�या
घेईन, नोकरीसाठ� �य�न करेन. तु�हीही चारचौघांना सांगनू ठेवा.’
आजवर अनुपमानं कुणावरही भार न टाकता �वत:चं ���ण के�ं होतं– आता �तचं

अ��त�व �त�ा ���ासारखं भारी वाटू �ाग�ं. वे���ा फळाचं ओझं होत नाही, अ�ी �हण
आहे, पण एका वे���ा �स�या वे���या फळाचं ओझं होतंच ना !
हाय�कू�म�ये नोकरी �मळव�यासाठ� बी. एड. होणं आव�यक होतं. �गो�ग ते

करणं, अनुपमा�ा कुठ�याही अथा�नं ��य न�हतं. एक वष� घरातच ��कव�या घेऊन
पुढ�या वष� बी. एड. करायचं �तनं ठरव�ं.

अनुपमा�ा कॉ�ेजमध�े �दवस आठवायचे. मनात यायचं– देवा, हा रोग ��नाआधीच
झा�ा असता तर �कती बरं झा�ं असतं! आनंदनं आप�यावर �ेमच के�ं नसतं, ��नही
झा�ं नसतं. उ�ट तेच ���ण पुढं घेऊन �वत:�या पायावर अव�ंबून तरी राहता आ�ं
असतं. ��नानंतर आनंदबरोबर �वग�सुखात आकंठ डंुब�यानंतर आता अ�ा �कारे
कडे�ोट हो�यामुळे झा�े�ं �:ख तरी आप�या वा�ा�ा आ�ं नसतं. ��नानंतर हा रोग
झा�यामुळे आप�� अव�था इतक� दयनीय झा�� आहे ! आप�ं ���णही �न�पयोगी
होऊन गे�ंय ! देवा, एवढा �न�ूर का झा�ास?–

कॉ�ेजम�ये असताना रंगमंचावर कुठ�याही �कारचं �:खांत नाटक सादर कर�या�ा
�तचा �वरोध असे. सुमी�ी ग�पा मारताना ती �हणायची, ‘जीवन �हणजे उ�हास, उ�साह !

म�ा �:खांत नाटक मुळ�च कराय�ा आवडत नाही– क�ा�ा उगाच �े�कां�या डो�यांत
पाणी आणायचं?’ पण ��य�ात मा� �ेम- �व�ासाऐवजी �:ख-वेदनाच �त�या वा�ा�ा
आ�या हो�या. ��वाय या �:खपूण� जीवनाचा अंत के�हा, हेही ठाऊक न�हतं.

सुमनचं ��न होऊन ती मुंबई�ा �था�यक झा�� होती. कुणीतरी �त�ा अनुपमे�वषयी
सां�गत�ं होतं. अनुपमेचा �वभाव पूण�पणे ठाऊक अस�यामुळे �त�ा अनुपमेची आज
प�र��थती काय असे� याची क�पना आ��. अनुपमे�या ��ना�या वेळ� �त�ा वाट�ं होतं,
�कती न�ीबवान आहे अनुपमा ! कुणा�ा कणभरही �ास न देता �कती पटकन आ�ण छान
�थळ �मळा�ं �ह�ा ! आता सारं समज�यावर वाट�ं, अनु�ा हा रोग का �हावा? तोही
��न झा�यानंतर?
�तनं अनुपमा�ा चार सां�वना�या ओळ� ���ह�या आ�ण �ेवट� ���ह�ं, ‘केवळ

औपचा�रकपणे ���हते, असं समजू नकोस. तु�या�वषयीचं �ेम आ�ण काळजीपोट�
���हतेय, हे ��ात घे. तु�ा �तथ�या वातावरणाचा कंटाळा आ�ा, तर ज�र इथं ये. मीही



इथं नोकरी करते. तु�ाही इथं �गेच एखाद� नोकरी �मळू �के�. खे�ात रा�न तेच तेच
बो�त, ऐकत डोकं �पकवून घे�याऐवजी पुढ�या जीवनाचा �वचार कर. मी �यां�या�ीही
तु�या�वषयी बो��े आहे. �यां�या संमतीनंच हे प� ��हीत आहे. तू बु��मती आहेस. तु�ा
मी आणखी काय ���? प�र��थती�ा सामोरी जा. संयम गमावू नकोस.’

संयम गमावू नकोस, �हणून परम मै��णीनं �नेहापोट� ���ह�ं अस�ं, तरी अनुपमे�ा ते
�दवस��दवस कठ�ण होत होतं. सगळ�कडून प�र��थती ग�या�ी येत असताना मनाचं
संतु�न राखणं अनुपमे�ा कठ�ण जात होतं.
सं�याकाळ� घरकाम करणारी सावं�ी आ��. �तनं सां�गत�ं, ‘बाई, तु�हां�ा एक सांगते

ऐका.’
‘काय?’

‘आमची देवी �ई जागतृ हाय ! काय बी मा�गत�ं, तरी �हाय �हणत �हाय ती ! कस�े
कस�े रोग झा�े, तरी मा�सं पु�ा उठून �हागासारखी हो�यात. �त�ा एकवार साकडं
घा�ा-’

‘सग�या देवांना �वनवून झा�ंय सावं�ी !’
‘मी कुटं �हाय �हणते? पण, आम�या देवीचं भारी बळ हाय ! साधी पांढरी अनंताची

फु�ं नेमानं देवी�ा वा���, क� आजार कसा पळून जातोय बगा ! माझं ऐका, आधी ! गणु
आ�यावर ह�कानं �ुगडं मागनू घेईन तुम�याकडनं !’

‘बघू नंतर !’– एवढं बो�ून अनुपमा ग�प बस��. कामवा�� सावं�ीही आता �त�ा
स��ा देऊ �ाग�� होती ! ख�ड्यात पड�े�या ह�ीवर कुणीही दगड मारावा, त�ी �तची
गत झा�� होती.
आत �ाम�णा आ�ण साव�का बो�त होते,
‘वसुधेसाठ� �सरा मु�गा �ोधणार क� नाही? क� काळजी करत नुसतेच कपाळा�ा

हात �ावून बसून राहाणार?’

‘मी कुठं नाही �हणतोय? पण कुठंही चौक�ी कराय�ा गे�ं, क� नको �हणतात–’

‘दाखवाय�या आधीच नकार देतात? काहीतरी सांग ूनका. तु�ही नीट �य�न करा.’
‘तु�ा काय वाटतं– मी �य�न करत नाही? का�च नायकां�या घरी गे�ो होतो. �यांनी

सरळच सां�गत�ं, तुम�या थोर�या मु��चं ठाऊक आहे, तुम�या घरची मु�गी आ�हां�ा
करायची नाही, �हणून ! मोरबांकडे गे�ो होतो, �यांनीही हेच सां�गत�ं– ��द तेवढे वेगळे
!’



‘तुम�या अनुपमामुळे हे सगळं चा��ंय !’ साव�का वैतागनू �हणा�या.
�ाम�णाही �खावून उ�ार�े, ‘क�ा�ा या मु�� पोट� ज�मा�ा येतात देव जाणे !

माग�या ज�मीचा �ाप �हणून, नाही तर काय! कसं होई� आता?... पे��नचे �दवस जवळ
याय�ा �ाग�ेत. या �तघीही अजून उरावर त�ाच आहेत !’

सारं ऐकून अनुपमा�ा गरगर�यासारखं झा�ं. �ाम�णा पुढं �हणा�े,

‘अनु घरी आ�यापासून मु��ची ��नं �हणजे मणामणाची ओझी झा�� आहेत.’

सग�या आ�ा वठून गे�या अस�या, तरी ही एक आ�ा �त�या मना�ा �चकट�� होती–
व�ड�ांचं बो�णं ऐकताना तोही मोह गळून गे�ा. सावं�ी सांगत अस�े�या देवीची उपासना
के��, तर काहीतरी चम�कार होई� आ�ण या सा�या भोव�यातून सुटका होई�, असं �त�ा
वाटू �ाग�ं. प�र��थती�या झंझावातात कदा�चत ही देवीच आप�या�ा पै�तीर दाखवे�,

असं �त�ा वाटू �ाग�ं. आप�या ��य� ज�मदा�या�ा आप�ं अ��त�व �ापासारखं वाटतं,
हे ऐकून अनुपमेचं अंत:करण र�बंबाळ झा�ं होतं. व�ड�ांचे ते ��द ऐकताना �त�ाही–
धरती �भंगनू आप�या�ा पोटात घेई� तर बरं ! असं वाट�ं, पण ती काही भू-क�या सीता
न�हती असा चम�कार घडाय�ा !
देवा, या �णी म�ा मरण दे आ�ण अ�पांचं जीवन फु�ांनी भर�े�ं रा� दे, नंदा-

वसुधाची ��नं हसत-खेळत होऊन जाऊ देत.

सावं�ीनं सां�गत�ं, गावाबाहेर�या आप�या देवी�ा रोज �ंभर या�माणे �ंभर �दवस
अनंताची फु�ं वा�ह��, क� हा रोग �न��त बरा होई�. अनुपमा�ा आता तेवढ�च आ�ा
होती. या आधीही अनेक पूजा, जप-जा�य आ�ण नवस क�न �न�पयोगी ठर�े होते. या
रोगापासून मु�ता �हावी �हणून कुणी कुणी दाखव�े�या दगडांना �तनं पूज�ं होतं.
सु���य�ा नवस बो�ून झा�ा होता, �ृंगेरी�या �ारदे�ा दानधम� के�ा होता, मं�ा�या�या
राघव�� �वाम�ना �द��णा घा�ून झा�या हो�या, मै�ार ���गा�ा अ�भषेक क�न झा�ा
होता, �स�ा�ढ मठा�ा– एक ना दोन ! �ेकडो �नयम, कठोर �तं, ताईत, कषाय-काढे,

आयुव�दाची भुकट�, दे�ी–�वदे�ी–गावठ� अनेक औषधं घेऊन झा�� होती.
�ेवटचा उपाय �हणून अनुपमा सावं�ीनं सां�गत�े�ा उपाय ��ेनं करत होती. पहाटे

अंघोळ क�न फु�ं घेऊन गावाबाहेर�या देवी�या द��ना�ा जात होती. पंचाव�-साठ
पाय�या चढून गे�यावर देवीचं छोटंसं देऊळ होतं. देवी�या बाजू�ा दरी होती. �तथूनच
�द��णेचा र�ता होता. सूय�दया�या वेळ� देवी�ा अकरा �द��णा घा�ून फु�ं देवी�या



पाव�ांवर वाहायची, देवी�ा मनापासून �वनवायचं, साकडं घा�ायचं आ�ण घरी परतायचं,
असा �तचा �दन�म सु� झा�ा.

पहाटे अनुपमा केसांमध�या जटा ह��या हातानं सोडवत होती. हतबु� वडी�,

संतापानं खदखदणारी साव� आई, �ह�यामुळे आप�ं ��न होत नाही, या भावनेनं
�चड�चड करणारी वसुधा, �ह�यामुळे आप�ं भ�व�य अंधकारमय आहे, या भावनेनं
�तर�काराची नजर येताजाता टाकणारी नंदा– नुस�या �वचारानंही अनुपमे�ा उकळ�या
ते�ा�या कढईत बस�यासारखं वाटत होतं. �याच �वचारा�या तं��त �तनं आर�ात पा�न
कंुकू �ाव�यासाठ� हात वर के�ा. आर�ात�ं �तचं ��त�ब�ब �� आ�ण �नरा�ेनं भर�ं
होतं. हाता�या कोप�यावरचा नवा पांढरा डाग आर�ात उठून �दसत होता !
काही �ण अनुपमा दगडा�माणे अ�वच� उभी रा�ह��. पहाटे�या थंडीत अंगावर थंड

पा�याची घागर कुणीतरी अचानक उपडी करावी, त�ी �तची अव�था झा��. �नरा�ेचा
महापूर अंगावर चा� क�न आ�ा. कंुकू �ाव�यासाठ� उंचाव�े�ा हात �तथंच रा�ह�ा.
�तनं पु�हा पु�हा नवा डाग �नरखून पा�ह�ा.
होय ! �पवता येणार नाही, अ�ा �कारे नवा पांढरा कोडाचा डाग �प�पणे आप�ं

अ��त�व दाखवत होता.
�हणजे यानंतर कधीही हा डाग, हा रोग कमी होणार नाही ! यानंतर कदा�चत तो

वाढत-वाढत जाई� आ�ण आप�ा सारा देह �ापून राही�. यानंतर कधीतरी सासरचा
दरवाजा आप�यासाठ� उघडे�, अ�ी अपे�ा ठेव�यात आता काहीही अथ� नाही. यात
काहीही का�प�नक न�हतं. �त�या भ�व�याचा �व�वंस करणारा डाग समोर होता. मनात�ा
�ेवटचा अ�ात आ�ेचा तंतूही �नघृ�णपणे तोडून टाकणारा पांढरा कोडाचा डाग मूकपणे
पसरत होता.
आता देवी�ा साकडं घा�ून तरी काय साधणार आहे? कुठ�� जागतृ देवी म�ा यातून

सोडवणार आहे? यानंतर या पांढ�या �ापापासून जीवनात कधीही सुटका होणं ��य
नाही–
�:खावेगानं �तचे डोळे भ�न आ�े. �नरा�े�या अ�तरेकानं संयमाचा बांध फोडून रडू

कोसळ�ं. आप�ं �ाचार रडणं कुणी ऐकू नये, �हणून �तनं पदराचा बोळा त�डात क�ब�ा.
तरीही �ंद�यांमुळे �तचा सारा देह �ह�दकळत होता. एव�ात �हाणीघरात साव�कांची
चा�� �ाग��. �यां�यापुढे रड�यापे�ा देवळात मोकळेपणानं रडता येई�, असा �वचार
क�न ती घराबाहेर पड��.



रोज�या वेळेआधी ती �नघा�यामुळे आज ती वाटेत एकट�च होती. दररोज मना�ा
वाटणारी आ�ा मृत�ाय झा�यामुळे आज �त�ा गळून गे�यासारखं वाटत होतं. ��वाय
आज �तचं कुठं ��ही न�हतं.
समोर कुणीतरी दोन बायका चा��या हो�या. रे��ह�यू �डपाट�म�ट�या तहसी�दारां�या

घरातून �या बाहेर पड�या हो�या. �या कुणा�ी अनुपमाचा प�रचय न�हता. अजून नीट
उजाड�ं न�हतं. अ�प� उजेड आ�ण धु�यामुळे नीटसं �दसत न�हतं. अनुपमा डो�याव�न
पदर घेऊन चा�ू �ाग��. �या दोघ�चं संभाषण �त�ा �प�पणे ऐकू येत होतं.

‘�ारदा, तू का बरं या देवीची पूजा करतेस?’ �या दोघ�पैक� एक�नं �सरी�ा �वचार�ं.

‘इं��का, मा�या यजमानांना नोकरीम�ये �ास झा�ाय �हणे. इथ�े साहेब फार कडक
आहेत �हणे. कुठंतरी चांग�या �ठकाणी बद�� �हावी, �हणून पूजा सु� के��. फार कडक
देवी आहे �हणे ही ! मी तर देवी�ा �हरवी साडी नेसवायचं बो��ेय !’

‘कुठ�ं गाव अस�ं �हणून काय �बघड�ं? पगार देतात ना?’

‘तु�हां�ा नाही ते कळायचं इं��का ! या गावात वरची कमाई अगद� कमी �मळते.
आ�ही मु�ंबाळं अस�े�� संसारी माणसं! फ� पगारात कसं भागायचं?’

�याही ��थतीत अनुपमे�ा �नरा�ेनं हसू आ�ं. �हणजे ही देवी बरीच कामं करते तर !
कोड कमी करणं, बद�� घडवून आणणं, मु�ं नसती� �यांना मु�ं देणं– �यातही मु�गा
देणं, मु�ांची ��नं जमवणं– ड�गरावर एकट� उभी अस�े�� ही देवी सग�यांचं समाधान
करते तर !
अनुपमा �यांना ओ�ांडून पुढं जाऊन पाय�या चढू �ाग��. �याही दोघी �त�या

पाठोपाठ पाय�या चढू �ाग�या. �यांचं संभाषण पुढं चा��ं होतं.
‘पण इं��का, ��न कसं झा�ं ते नाही सां�गत�ं तु�ही?’

‘�ारदा, राध�का�या घरचं ��न �हट�यावर काय �वचारता ! इं�ाचं वैभवच ते ! दोन
डोळे पुरत नाहीत ते बघाय�ा ! �यात हे �यां�या घरात�ं �ेवटचं ��न. सो�या�या
पुतळ�सारखी देखणी मु�गी. मु�गा तर इतका देखणा, क� हात धुऊन ��वाय�ा पा�हजे
�या�ा– नाही तर मळायचा कुठं तरी ! कुठ�या तरी कंपनीचा जनर� मॅनेजर आहे �हणे.
एकमेका�ा साजे�ी जोडी ! �ग�रजा तर सा�ात ��मीसारखी �दसत होती. तरीही...’

‘का? काय झा�ं? एवढं ऐ�य� आहे �हणून सांगत होता ते?’

‘काय सांगायचं? देव पण असा आहे– ��येका�ा काही ना काही कमतरता ठेवतोच.

नाही तर माणसं तरी देवाची का आठवण काढती�? खरं क� नाही? �यां�या मु�ाची–



आनंदची हक�कत ऐका–’

अनुपमाचे काम टवकार�े. एवढा वेळ राध�का, �ग�रजा वगैरे नावं ऐकून मनात�ं
कुतु�� चाळव�ं होतं; आता मा� खा�ी झा��.

‘डॉ�टर मु�गा. इं��ंड�ा क� कुठंतरी परदे�ी राहातो. �या�ा एक अगद� ग�रबाघरची
मु�गी आवड��, �हणून �त�या�ी ��न �ावून �द�ं. तीही �दसाय�ा �ग�रजासारखीच
देखणी होती... पण मु���ा बापानं काहीही �द�ं नाही �हणे. नारळ-मु�गी �याय�ा तयार
झा�े, �हणून काय खरोखरच नारळ आ�ण मु�गी �ायची?’

‘मु�ा�ा मु�गी आवड�� �हट�यावर मु��कडचेही फायदा घेणारच क� !’
‘होय. �यात �त�ा साव� आई आहे �हणे. ती बरी काही देऊ देई� ! �वत:�या पोटची

मु�गी असती, तर मु�ानं नको �हट�ं तरी हौसेनं काहीतरी �द�ं असतं.’
‘पोरक� पोर ! �बचारी !’
‘एवढंच न�हे... पुढचं तर ऐका– मु���ा कोड होतं �हणे ! �पवून ��न �ावून �द�ंय.

आम�या राध�काचं सोवळं-ओवळं काय �वचारता ! ती क�ी अस�� फसवणूक सहन
करे�? �तनं सुने�ा माहेरी पाठवून �द�ं. आता �सरी मु�गी �ोधताहेत आनंदसाठ� !’
अनुपमा�ा बस�े�ा ध�का साधा न�हता. ही ��यता �त�या क�पनेप��कडची होती.

परंतु पुढे चा�णा�या अनुपमे�वषयी काहीच क�पना नस�यामुळे �या दोघ�चं बो�णं सु�च
होतं.

‘अ�यो ! पण मु�ानं ते मा�य के�ं पा�हजे ना ! �यात �ेम�ववाह �हणा�ात ना?’

‘तो तरी मा�य न क�न काय करे� हो? फसवून ��न के�ं, तर तोही ग�प बसणार
नाही. �सरं �हणजे, �याची तयारी नसताना राध�का �स�या ��नाची तयारी क�ी करे�?

एकदा अप�र�चत घरात�� मु�गी क�न घेऊन राध�काचा हात पोळ�ाय ! आता
जवळपासची ना�यात�� �क�वा ओळखीची मु�गी करायची �हणत होती.’

‘तुम�या राध�का क�ा आहेत?’

‘काही काढ�यासारखं नाही. थोडा �ीमंतीचा गव� आहे, पण ते �वाभा�वकच नाही
काय ! �प�ा��प�ांची �ीमंती आहे. नेम�नयम मा� फार पाळते. गोपा�राय �जवंत होते,
ते�हा मठाचे �वामी �यां�याकडे चातुमा�सभर राहायचे �हणे ! �हणजे बघ केवढं सोवळं-

ओवळं असे� ते ! �वाम�चा खच� करणं सामा�य माणसा�ा ��य आहे काय? चातुमा�साचा
खच�च एक �ाख �पये येतो. आताही रोज �यां�या घरी काही ना काही चा��े�ं असतंच.

अ�ा घरात कोड आ�े�� सून क�ी चा�े�?’



‘खरंय तुमचं!’
‘राध�का �बचारी एवढा �ास क�न घेते �हणून सांग ू! कुठ�या ज�मीचं पाप– �हणून

मा�या पु�ात रडत होती.’
अनुपमा जड अंत:करणानं बो�णं ऐकत होती. �णभर वाट�ं, या इं��का�ा वाटेत

अडवून सांगावं– मा�या व�ड�ांनी फसवणूक के�� नाही, ��नाआधी हा डाग न�हता...
आ�ही गरीब असू, पण फसवणूक करणारे नाही, का उगाच खो�ा कं�ा �पकवता? पण
आप�ं हे वागणं अ�वहा�रक ठरे�, असं वाटून �तनं �वत:�ा आवर घात�ा.
ग�पा पुढं चा��या हो�या. या बो��या�ा अंत आहे क� नाही, या �वचारानं उ���न

झा�े�� अनुपमा अप�रहाय�पणे पुढचं ऐकू �ाग��.
‘पण मी �हणते इं��का, राध�कांची थोर�� सून �स�या ��नात �ास नाही का

�ायची? �त�या माहेरचे बरे ग�प बसती�?’

‘�ारदा, तु�ा �वहार कळत नाही बघ ! गरीब घरात�� मु�गी आ�ण �यात साव�
आई. ना पै�ाचं बळ, ना माणसांचं. अ�ा प�र��थतीत कोण येणार आहे �सरं ��न
अडवाय�ा? आ�ण तसा काही �संग आ�ाच, तर राध�का पोटगी फेके� �त�या त�डावर
!’

‘तेही खरंच �हणा ! �हणतात ना, एकदा नव�या�ा नको अस��, क� घर�या
वरवं�ा�ाही नको !–’

दोघीही ग�प बस�या. काही �णच.

‘�ारदा, तु�ा ठाऊक आहे काय एखाद� चांग�� मु�गी?’

‘नाही बाई ! �कती झा�ं तरी �बजवराचं �थळ. आम�या वेळ� वडी� बोट दाखवती�
�या मु�ा�या ग�यात आ�ही माळ घात��. आता तसं कुठं रा�ह�ंय? मु��ही ��क�े�या
असतात. �सरं �हणजे एव�ा �ीमंतांचा सहवासच नको आ�हां�ा ! आम�या कुवतीत�ं
एखादं �थळ असे� तर सांगा.’

‘��ना�ा आनंद आ�ा होता. मीही पा�ह�ं �या�ा. वाईट वाट�ं बघ ! सो�यासारखा
मु�गा– पण �याचंही �द�वच �हणायचं क� !’
आता अनुपमा�या पायात�� ���च �नघून गे�� होती. ती �तथंच एका पायरीवर बसून

रा�ह��– आनंद भारतात आ�ा होता आ�ण म�ा न भेटता �नघून गे�ा? �यानंही ‘आप��
फसवणूक झा��’ असंच मान�ं? �हणजे हे �ेम-�ीती-��न- नवरा-बायको यांपैक�
क�ा�ाच काही अथ� नाही? सगळंच अ��थर आहे?



मागं एकदा सफरचंद कापताना �या�या बोटा�ा चाकू �ागनू र� आ�ं होतं. �यावेळ�
आनंद �हणा�ा होता, ‘अनु, मा�या र�ात �हमो��ो�बन नसतं– अनुपमा नावाचा पदाथ�
असतो !’
�हणजे तो जे जे बो��ा, ते सगळं नाटक �हणायचं? नाटकात एखादं पा� रंगवताना

ती इतक� समरस होऊन जायची, क� भाषा कोणतीही असो, ती ते पा�च होऊन जायची.
�यामुळेच �तचा अ�भनय सजीव वाटायचा. नाटक संपून काही �दवस गे�े, तरी �त�ा
नाटकात�े संवाद जसे�या तसे पाठ असायचे. मग ती उदयनची वासवद�ा असो, स��मची
नूरजहान, पृ�वीराजची संयु�ा– कुणाचेही संवाद उ�चारताना �त�या खो� �दयातून
उमट�यासारखे वाटत. ती �वत: �या ��दां�ी एवढ� �न� असायची. उ�ट एकाही नाटकात
अ�भनय न के�े�या आनंदनं ��य� जीवनात आप�या�ी एव�ा नाटक�पणानं वागावं,
याचं �त�ा �:ख झा�ं.

अनुपमा उठून चा�ू �ाग��.
�वत: आनंद डॉ�टर आहे. �या�ा कोडा�वषयी आणखी कुणी सांगायची गरज न�हती.

सारासार �वचार कर�याची ��� अस�े�ा बु��मान त�ण. तरीही तो असा का वाग�ा?
हाच आजार �या�या ब�हणी�ा झा�ा असता तर? �या�ाच झा�ा असता तर? उ�र सोपं
होतं– �यांना कोड आ�े�ं नाही, �यामुळे हा आजार झा�े�यां�या मनात�ं �:ख, वेदना,
�नरा�ा यांची क�पनाही �या�ा येणार नाही. भर�या पोट� उपा�ी अस�याचं �:ख कसं
समजणार?
कदा�चत इतर कुणा�ा तरी हाच रोग झा�ा असता, तर तो कदा�चत �यां�या�ी

डॉ�टरसारखा नीटही वाग�ा असता. पण �वत:�याच प�नी�ा तो झा�यामुळे आ�ण
दोघांचं भ�व�य एकमेकांत गुंत�े�ं अस�यामुळे तो या जंजाळापासून सुटका क�न
घे�या�या �य�नात असे�.

आप�या या समाजात �याचं आणखी एक ��न होणंही सहज ��य आहे. ��वाय ही
�ीमंत माणसं ‘आमची फसवणूक झा��’, असा आरडाओरडा क�न सग�यांना
फसवती� ! आनंद या�वषयी खरी सा� देणं ��य आहे. पण हा एकमा� सा�ीदारही पाठ
�फरवून उभा रा�ह�ा आहे! प�रणामी �नरपराधी अनुपमा देवी�या वाटेवर अपरा�यासारखी
उभी होती. ती देवीही �त�या बाजूनं काही सा� न देता दगड होऊन उभी होती !
अनुपमा यां��कपणे समोर�या पाय�या तुडवत होती.



�ारदा आ�ण इं��का �नघून जाऊन �कती वेळ झा�ा होता, कोण जाणे ! सूय�दय होत
होता. �या�या �करणांमुळे धुकं �वतळत होतं. समोर�या पाय�या संप�े�या जागी देवीचं
देऊळ �दसत होतं. पण अनुपमेचं जीवन कुठ�या मागा�नं पुढं जाणार, हे कळत न�हतं...
अनुपमे�ा रडू कोसळ�ं. ती �ंदके देऊन रडू �ाग��. ज�मदा�या आई�या �ेमाची

छाया नाही; ज�मदा�या�ा जीवना�वषयी आ�म�व�ास नाही, आ�ण थोर�या मु���वषयी
�कतीही �ेम आ�ण ममता वाट��, तरी �� करता येऊ नये, अ�ी �यांची असहाय
प�र��थती. साव� आईचं �ेम! �त�ा तर आप�या मु��चीच काळजी. ती कुठून थोर�या
मु��कडे �� देणार? साव� आईनं सवती�या मु��वर �ेम करणं, �हणजे काव�याचा रंग
पांढरा आहे, असं �हट�यासारखंच !

‘आप�या गोरेपणाचा फार अ�भमान होता ना ! देवानं बरी खोड मोड�� !’
‘गो�या कातडी�ा भु��ं तर असंच होणार !’
असं बो�णा�या साव� आईकडून कुठ�याही �कार�या ब�या वाग�या-बो��याची

अपे�ा करणं, �हणजे आप�ा मूख�पणा �हट�ं पा�हजे.
�या�यावर आपण सा�या आयु�याचा भार टाक�ा, �या आनंदनंच पाठ �फरव�यावर

कुठ�या आधारानं बाक�चं जीवन कंठायचं?
ती देवळापा�ी जाऊन पोहोच��. प�ह�� �द��णा घा�त असताना �तचं खा��या

दरीकडे �� गे�ं. रोजचंच ��य. कुणा भ�ानं दरीत पाय घस�न पडू नये, �हणून एक
छोटा कठडा बांध�ा होता. प��कडे दरी. होय ! कठ�ाव�न उडी घेत��, क� दरीत
सहज देह जाऊन पडे�.

एखादा नवा भू-�दे� पाहावा, तसं अनुपमेनं तो कठडा आ�ण �या दरीचं �नरी�ण
के�ं. खा�� दगड-खडक �दसताहेत. हाडांचे तुकडे सापडणंही ��य नाही, अ�ी करा�
दरी ! सा�या अडचण�वर मात आ�ण मन�तापावरचा साधा उपाय ! मग कुणा�या प�ाची
वाट बघायची गरज नाही, कुणा�वषयी राग नको, कुणावर दोषारोप नको, मन �ांत होऊन
जाई�...!

�तनं पु�हा दरीत डोकावून पा�ह�ं. या न�ा �वचाराचं �त�ा जबरद�त आकष�ण वाट�ं.

केवळ एकदा धैय� एकवटून इथून देह �ोटून �द�ा, क� संप�ं! �कती सोपं उ�र सग�या
जीवघे�या ��ांवर!
मग मा� न�क�च ह�क��ोळ उडे�. अ�पांना वाईट वाटे�. आनंद�ा?... या साव�

आई�ा?... राध�कांना?...



�ोक काय �हणती�?...

‘अ�यो ! कोड फुट�ं होतं, �हणून जीव �द�ा !’
‘नाही, पाय घस�न पड��–’

‘छे, हो ! नव�यानं �त�ा टाक�� होती, �हणून �तनं उडी मार��... �याचं �सरं ��न
ठर�ं होतं �हणून तर–’

‘म�ा तरी वेगळंच वाटतंय ! �हान वय, नव�यानं टाक�े��. काहीतरी गडबड झा��
असे�– काळं त�ड कुणा�ा दाखवायचं, �हणून �द�ा असे� जीव !-’

एकदा आप�ा जीव गे�यावर कोण काय बो��ं याचा का �वचार करायचा?
पण मृ�यूनंतरही आप�यावरचा क�ंक तसाच राहणार !
आप�या मृ�यूनंतर थो�ा �दवसात अ�पांचं �:खंही कमी होई�. तो मानवाचा

सहज�वभाव नाही काय? इतर कुणा�ाही �याचं कणभरही �:ख होणार नाही, हे न�क�.
हो, सुमी�ा समजे�, ते�हा �त�ा मा� वाईट वाटे�– पण तेही एका मया�देपय�तच.

दरी�या काठावर अनुपमा घामानं �च�ब झा��. समोर मृ�युदेवता साद घा�त होती. दोन
पाव�ं...! �वकर...! एव�ात माणसांचा वावर सु� होई�–

मरण अ�यंत सु�भ आहे, आपण के�हाही म� �कू !... या �वचारानं अनुपमा मागं
सर��.
जीवनात�� कुठ�� ��� आप�या�ा मागं खेचत आहे?
�त�ा �ग�रजाची आठवण झा��. पाठोपाठ न कळत संतापही आ�ा. �तचं ग�ुपत

आपण जाण�ं, �हणून �तनं आप�या�ा घराबाहेर काढ�यासाठ� आप�या आई�ा �व�ेष
�ेरणा �द�� होती. �तनं आप�� बाजू घेत�� असती, तरी प�र��थतीत फरक पडणं ��य
होतं. �त�या चा�र�यहीनते�ा काहीच पुरावा न�हता. पण आप�या ‘हीनपणा’�ा पांढरा
डाग सा� बन�ा होता. केवळ �प आ�ण पै�ा�या जोरावर ती �ावहा�रक जगात य��वी
ठर�� होती. आप�ं क�ं�कत जीवन जगापासून �पवून ठेवून ती गौरीची सा�संगीत पूजा
क�न सुखानं राहात होती ! वर ‘प�त�ता’ �हणवून घेत होती. उ�ट या एका पांढ�या
डागानं आप�े सगळे स�गुण मातीमो� ठरव�े होते !
�तनं �वत:�ाच �वचार�ं, कुठ�या बाबतीत मी �ग�रजापे�ा कमी आहे? बु��, �प,

गणु, चा�र�य– ��येक बाबतीत मी �त�यापे�ा सरस आहे. पण ��य� जीवनात मा�
दोघ�म�ये �कती �चंड अंतर पड�ंय !



काहीही अस�ं, तरी आपण �ग�रजापे�ा �न��त सरस आहोत ! आनंद तर
�ग�रजेपे�ाही �ु� �नघा�ा. हा आई�ा घाबर�ा असे� �क�वा उ�ा कोड �रीरभर पसर�ं,

तर सगळे ‘आनंदची बायको कोडी आहे’ �हणती�, �हणून ग�प बस�ा आहे. कदा�चत
स�दय� ��य आनंद�ा कु�प प�नीची क�पना करणंही अ��य वाटत असे�. कारण
काहीही असो, खो�ाचा आधार घेऊन �वत:ची जबाबदारी टाळणारा अस�ा नवरा असून-

नसून काय उपयोग? �या�या मनात आप�या�वषयी खरं �ेम नाही. �ववाहा�या �न�म�ानं
�या ना�यात तो ब� झा�ा आहे, �या ना�याचं गांभीय� �या�ा नाही, आ�े�या कठ�ण
�संगा�ा त�ड दे�याइतकं धैय� �या�या अंगात नाही– असा हा आनंद ! आप�ा नवरा !

असा हा डॉ�टर! डॉ�टर �हणूनही �या�ा, �ह�या आजारावर उपचार क�न पा� या– असं
वाट�ं नाही ! उ�ट भेकडासारखा प�ा�ा उ�र न देता त�ड �पवून बस�ाय. �स�या
��नाची तयारी करतोय ! हेच �ेम �हणायचं काय? कस�ं �ेम हे !
�यावेळ� हाच आनंद सांगायचा, ‘अनुपमा, ���नां�या ��नाम�ये– मृ�यूपय�त �व�ग

होणार नाही, �हणून �पथ घेत�� जाते, मीही कधीच तु�ा सोडणार नाही !’ मृ�यू �रच
रा�ह�ा– केवळ एका पांढ�या डागानं �या दोघांना एकमेकांपासून �र के�ं होतं. �ेकडो–
न�हे हजारो �ोकां�या सा�ीनं �जचा हात धर�ा, �त�ा आनंद पार �वस�न गे�ा. कठ�ण
�संगी प�नी�ा आधार दे�यासाठ�च देवानं पु�षा�ा ब��� बा� आ�ण �स�हासारखी छाती
�द�� ना?
मागं कुठ�यातरी नाटका�या संदभा�त पाठ के�े�े संवाद �त�ा आठव�े– ‘अब�ा,

�नब��, �:खी माणसांना सहाय कर�यासाठ� देवानं पु�षा�ा हा वर �द�ा आहे !’
मदनासारखं �प असून काय उपयोग? ती कठ�ण �संगात तळमळत असताना �यानं

�त�ा मदत के�� नाही... ��य� काही करणं रा� दे, एक प�ही ��हायचं धाडस दाखव�ं
नाही �यानं !
एखा�ा अप�र�चतासारखा वाग�ा तो ! अ�ा कठ�ण �संगीच माणसाची खरी परी�ा

होत असते ना? आनंदचं खरं �प या �न�म�ानं समोर आ�ं होतं.
समोर�या दरीत उडी मार��, तर मृ�यू �न��त येई� काय? पाय मोड�ा, �ुळं-पांगळं

होऊन �जवंत राहायची वेळ आ�� तर? पराव�ंबी होऊन जगणं या जीवनापे�ा �कती तरी
पट�नं कठ�ण !

जीव गे�ा तरी इथं आप�ं �ेत को�ही-कु�ी खाती� आ�ण यासाठ� कारणीभूत
असणारे �तथं सुखानं �म�ा� खात जगती� ! आप�या मृ�यूमुळे वसुधा-नंदाची ��नंही



सुरळ�तपणे होती�, असं नाही. आपण म�न गे�ो, तरी यां�या ब�हणी�ा कोड होतं, या
आरोपातून मु�� �मळणारच नाही.
�यापे�ा �यां�यापासून �र रा�न �यां�या ��ीनं मे�या�माणे रा�ह�ं तर?
काही �ण या �वचारावर दो�ायमान झा�यावर �तचं मन आता �ांत होऊन याच

�वचाराकडे झुकू �ाग�ं. बराच वेळ अवघडून उभं रा�ह�यामुळे पाठ��ा रग �ाग�याचंही
�त�ा जाणव�ं.

सूय� वर चढू �ाग�ा. धुकं पूण�पणे न� होऊन �याची �करणं सगळ�कडे पसरत होती.
आजवर पा�ह�े�या �कतीतरी सूय�दयांपे�ा �त�ा आजचा सूय�दय अपूव� भास�ा. आ�ण
ते खरंही होतं. �तचं मरणो�मुख मन पु�हा चेतनामय जीवना�या �द�ेनं झेपावू पाहत होतं.
अनुपमेनं पु�हा एकदा �या दरीत डोकावून पा�ह�ं. अनेक रानफु�ं उम�ू पाहत होती.

प�ी रोज�या �दन�मा�माणे आहार �ोध�यासाठ� बाहेर पड�े होते. अनुपमा पुढं चा�ू
�ाग��.
नाही ! आपण मरायचं नाही... का मरायचं? आप�� काय चूक आहे? याही

प�र��थतीचं आ�हान �वीका�न मी जीवना�ा मा�या सव� ����न�ी सामोरी जाईन.

�ोकां�या बो��याकडे �� देणार नाही; �यां�या वाग�या�ा धूप घा�णार नाही...
कुठ�याही प�र��थतीत मी कोमेजून जाणार नाही. �वतं�पणे माझं जीवन मी जगेन.

सग�यांनी साथ सोड��, तरी जगेन... एकट� जगेन ! माझं न�ीब जोरावर असे�, म�ा
�नयतीनं साथ �द��, तर �यांचे डोळे �दपून जाती� अ�ा �कारे जगेन !

�द�वानं उमट�े�या या पांढ�या डागावर मात क�न माझं जीवन मी जगत राहीन !

मनात �ढ �नधा�र बाळगनूच अनुपमानं रोज�या �द��णा पु�या के�या.
देवीपुढे हात जोडत असताना �त�या अंतम�नात �ाथ�ना उमट��,
‘जीवनात कस�ाही �संग आ�ा, तरी धैय� मा�वू न देता ����ा�� होऊन जगायचा

आ�ीवा�द दे– या�न म�ा कुठ�ाही वर-�साद नको.’
घरी येताना वाटेत �तचं �त�ाच जाणव�ं– आ�मह�येपासून परावृ� करणारी ती ���

कोणती होती? जीवने�छा हीच ती ���. होय ! अजूनही आप�ं जीवनावर �ेम आहे.
�यासाठ� आप�या�ा अजूनही जगायचं आहे. यानंतर इथून कुठंतरी �र �नघून जायचं
आ�ण आप�या�ा अ�त��य अस�े�या काया�त जीवनाचं साफ�य �ोधायचं ! धुरकट�े�या
या वातावरणातून एखा�ा �व�छंद गाणा�या प�यासारखी मी बाहेर पडेन. कुणा�या दयेची
गरज नाही, �तर�कार सहन करायची गरज नाही !...



अनुपमा �ढपणे पाव�ं टाकत पाय�या उत�न खा�� आ��. आप�या�ा घरी जाय�ा
रोज�यापे�ा उ�ीर झा�यामुळे साव�का �चडे�, याची भीतीही �त�ा वाट�� नाही.

घरात ��रताच ती व�ड�ांपुढे जाऊन उभी रा�ह��.
‘अ�पा, म�ा कंटाळा आ�ाय. मी मुंबई�ा जाते. सुमीकडे. उ�ापासून ��कवणी�या

मु�ांचं काय करायचं ते तु�ही पाहा !’
�ाम�णांना आ�य� वाट�ं.

‘मुंबई�ा? इत�या �ांब? �कती �दवसांसाठ�? के�हा ये�ी�?’

‘येईन थो�ा �दवसांनी !’ ती उ�र��.
पण आपण इथं कधीच परतणार नाही, हे �त�या अंतम�नात ठाम होतं.

♦  ♦   ♦

गाडी दादर �टे�नात उभी रा�ह��. अनुपमा ग�धळून गे�� होती. मनात अना�मक
भावना दाटत होती, �याचबरोबर भयही !– आपण इथं आ�ो, ते यो�य के�ंय क� अयो�य?

पण गावाकड�या प�र��थतीबाहेर पड�यासाठ� हे प�ह�ं पाऊ� उच�णं आव�यक होतं.
तेवढा एकच माग� �त�यापुढे �या �णी होता.
सूटकेस उच�ून अनुपमा �टे�नवर उतर��. तेवढंच �तचं सामान– चार-सहा सा�ा,

चार�े �पये आ�ण �तची ��य पु�तकं !

भोवता��या गद�तून सुमन हात ह�वत येताना �दस��, तसा �तचा जीव भां�ात
पड�ा.

‘सुमी, तू आ��स ! इतक� घाबर�े होते मी ! काय ही गद� ग !’

‘�हणूनच तु�ा मी ���ह�ं होतं– सु���या �दव�ी ये �हणून. च� !’

अनुपमा नव�ाईनं सभोवता�� पाहत होती. भोवता�ची गद�, �वजेवर धावणा�या
�ोक�स, वेगवेग�या �कारची वे�भूषा के�े�� माणसं, कानावर येणा�या वेगवेग�या
भाषा, मरणाचा उकाडा, घामाचा �चक�चकाट...!

ती मुका�ानं सुमन�या पाठोपाठ चा�ू �ाग��. �र वस��ा�या टोका�ा सुमनचं छोटं
घर होतं. तोच �यांचा राजवाडा ! सुमनचा नवरा हरी अंधेरी�या फॅ�टरीत इं�जनीयर होता.
�या छो�ा ��ॅटम�ये सग�या सोयी हो�या.



पण अनुपमा�ा इथ�ं सगळं �व�च� वाटत होतं. खे�ात�ं �तचं घर �कतीतरी मोठं
होतं. सुमन सकाळ� नोकरीवर जायची. �त�ा र�ववारी आ�ण �त�या नव�या�ा ग�ुवारी
सु��.
सुमननं मनापासून मै��णीचं �वागत के�ं, ‘अनु, तुझंच घर समजून राहा इथं. काही

काळजी क� नकोस. पुढचं पुढं काहीतरी पा� या आपण. तू नीट जेव बघू ! �कती खराब
झा��यस तू !’
मै��णीचं बो�णं ऐकून अनुपमा�या घ�ा�ी आवंढा आ�ा.
‘सुमी, तू आधी मा�यासाठ� एक नोकरी पाहा बरं ! घरात �रकामी बस�े, तर याच

�वचारानं डोकं �बघडून जाई� माझं. ��वाय तु�ा आम�या घरची प�र��थती ठाऊक
आहेच–’

‘मी यांनाही सांगनू ठेव�ंय. तू एव�ात का तो �वचार करतेस? अनु, तू आनंद�ा प�
���ह�ंस, �यावर �याचं काय प� आ�ं?’

‘एकच न�हे, तीन-तीन प�ं पाठव�� मी ! प�ा चार वेळा तपासून पो�टात टाक��...’
‘मग?’

‘पो�टमनची वाट पाहता-पाहता डोळे �खून गे�े. अ�पांनी दोन प�ं ���ह��– �यांनाही
उ�र नाही!’

‘तु�या ��नात देसाई डॉ�टरांनी म�य�थी के�� होती ना? �यांना तरी सांगायचं !’
‘ते कुठं इकडं आहेत ह��� ! आम�या ��ना�या वेळ�च ते �हणायचे, �द����ा

जा�याआधी तुमचं ��न �ावून जातो �हणून !’

‘हो का? �या महा�यानं मोठंच पु�य गाठ��ा बांध�ं �हणायचं तुमचं ��न जुळवून !’

सुमन कडवटपणे �हणा��.
‘सुमी, �यांना दोष दे�यात काय अथ� आहे? पुढं असा म�ा रोग होई�, हे �यांना कुठून

ठाऊक असणार?’

‘अनु, तुझी सासू एवढं कथा-पुराणं ऐकणं, दानधम� करणं, पूजाअचा� करणं– सतत
काहीतरी देवाधमा�चं करत असते. पण तु�या�ी असं वाग�ं, तर �त�ा पाप नाही का
�ागणार? तु�या पुढ�या आयु�याचा �वचार क�न तु�ा काही ना काही आ�थ�क सहाय
तरी–’

‘सुमी, म�ा �यां�या दयेची भीक नको आहे. ते �भ�ा� ! म�ा कोड फुट�ंय एवढंच.

बाक� सगळ� मी तुम�यासारखीच आहे. हात-पाय-बु�� सगळं तसंच आहे. �प जाऊन



कु�पपणा येई�. तरी मा�या यो�यतेनुसार एखाद� नोकरी �मळणार नाही काय?’

‘अनु, तु�ा �गेच तु�या यो�यतेची नोकरी क�ी �मळे�? एम. ए. झा�े, तरी मी अजून
खासगी कंपनीत ��ाक�  �हणून नोकरी करते. तू मा�यापे�ाही ��ार आहेस. तु�ा
��ाक� ची नोकरी �मळणं कठ�ण नाही, पण तु�ा ते आवडणार नाही.’

‘म�ा कुठ�� नोकरी आवडते, ते काही मह�वाचं नाही. जीवना�या समु�ात तरणं
मह�वाचं आहे !’

‘अनु, राणीसारखं राहायचं तू खरं तर ! तू असं बो�ू �ाग��स, क� म�ा वैताग येतो. तू
इथ�या कना�टक संघाची म�बर हो. माटंु�या�ा संघ आहे. �हणजे काहीतरी नाटकं करत
राहता येई� तु�ा...’
अनुपमा ��ानपणे हस��, ‘मा�या जीवनाचंच नाटक होऊन गे�ंय ! वेगळं नाटक

क�ा�ा हवं?’

�वासा�या दमणुक�मुळे �त�ा गाढ झोप आ��. �त�ा जाग आ��, ते�हा सुमनचा
नवरा हरी आ�याची चा�� �ाग��. सुमन �या�ा अनुपमा�वषयी सांगत होती.
अनुपमा संकोचानं आत आ��.
‘अनु, हे हरी�साद– �हणजे �म�टर सुमन !’ सुमननं आप�या नव�या�ी ओळख क�न

�द��.
हरी आ�य�च�कत झा�ा.
सुमननं जे�हा आप�या मै��णी�वषयी सां�गत�ं, ते�हा �या�ा वाट�ं होतं– कुणीतरी

कोडानं भर�े�� एखाद� मै�ीण असे�. थोडे �दवस आप�या घरी राही�. ��य�ात
अ��तम स�दय�वती सुमीची मै�ीण �हणून �या�यासमोर उभी होती ! हे �या�ा अनपे��त
होतं. �त�या का�याभोर डो�यांम�ये �वषादाची छाया होती. हरी�ा ती एखा�ा �ाप��त
अ�सरेसारखी भास��.
सुमनपुढे अनुपमा �मण�मण�या �द�ापुढे �का�मान तेज�वी �द�ासारखी �दसत

होती. �वत:�ा आव�न �यानं औपचा�रकपणे नम�कार के�ा.
हरी�या नजरेत उमट�े�े भाव अनुपमे�या ��ात आ�े. कॉ�ेजम�ये असताना �त�ा

अ�ा नजरा झे��याची सवय होती.
�तनं �गेच �वत:�ा समजाव�ं– माझं हे मानणं यो�य नाही. कोड अस�े�� ��ी

�हट�यावर बघणा�याची ��ी वेगळ�च असणार. आपण �तचा असा अथ� काढणं यो�य
नाही.



‘��य �तत�या �वकर मा�यासाठ� एक नोकरी पाहा� काय? सुमीनं तु�हां�ा सगळं
सां�गत�ं असे�च.’

‘नोकरीचं पाहता येई�. �यात काही कठ�ण नाही. तु�ही मुंबईत चार �दवस �नवांत
राहा. ए��फंटा – �हीट� – बो�रव�� पाक�  – सगळ�कडे सुमनबरोबर �फ�न या. नंतर
पाहता येई�.’

हरीचं बो�णं ऐकून अनुपमा�ा बरं वाट�ं. सुमी�या आ�हाव�न ती आ�� अस��,
तरी �तचा नवरा कसा वागे�, हा �� �त�या मनात होताच. पण हरी�या बो��यामुळे
मनात�� �ंका �र झा�� होती.

अनुपमा�ा मुंबई�ा येऊन म�हना झा�ा होता.
सु�वातीचे काही �दवस �तनं सुमनबरोबर �हर पाह�यात घा�व�े. काही वेळा हरीही

�यां�याबरोबर आ�ा होता. �तथं �यां�या घरी काही �ास नस�ा, तरी मना�या कोप�यात
‘ही काही माझी कायम राहायची जागा न�हे’, अ�ी भावना होतीच. �या दोघां�या संसारात
आप�� उगाच अडचण क�ा�ा, अ�ी सतत मना�ा टोचणी होती.
एक �दवस सं�याकाळ� घरी आ�या-आ�या हरीनं सां�गत�ं, ‘तुम�यासाठ� उ�ा एका

इंटर��यूचं �नमं�ण आ�ंय. गोपा� अ�े नावाचा माझा �म� आहे - �या�या ऑ�फसम�ये.
पण–’

‘का? पण काय?’ अनुपमानं उ�सुकतेनं �वचार�ं.

‘साधी ��ाक� ची नोकरी आहे. ��वाय फोट�म�ये ऑ�फस आहे. दररोज �ांब जाऊन
यावं �ागे� तु�हां�ा.’

‘म�ा चा�े�. वस��ा�न फोट��ा �कतीतरी जण जातात ना ! मीही जाईन !’ अनुपमा
समाधानानं हसत �हणा��.

थोडी भीती आ�ण थोडी उ�सुकता मनात बाळगनू अनुपमा गोपा� अ���या ऑ�फसात
��र��. मनात �ाथ�ना चा��� होती– देवा रे, काही तरी क�न म�ा ही नोकरी �मळू दे!

आणखी �कती �दवस अ�ीच मै��णीवर भार होऊन रा�?

�त�ा घरात �रकामं बसून राहणंही कंटाळवाणं होऊ �ाग�ं होतं. सकाळ� सुमन-हरी
कामावर �नघून गे�े, क� रा�ीच घरी येत. घरात�� सगळ� कामं �वकर संपून जात.

�यानंतर वस��ा�या �ाटां�या सा���यात कॉ�ेजमध�े उ�साहानं भर�े�े �दवस �क�वा
�यानंतर�या �:खद �दवसांत�या बारीकसारीक घटना आठवून �न:�ास सोडणं, एवढंच
�तचं काम होतं.



अँ��ो इं�डयन �रसे���न�ट�याही आधी अनुपमा ऑ�फसम�ये हजर झा�� होती.
ऑ�फस�या वेळेआधी आ�े�या �या त�णीनं पस�मधून छोटा आरसा बाहेर काढ�ा,
कंग�ानं केस सारखे क�न ओठांव�न ��प��टकची कांडी �फरव��, स�टचा फवारा
मार�ा आ�ण उ�साहानं भोवता�� पा�ह�ं. अनुपमा �त�याकडेच पाहत होती.
अनुपमानं कधीही मेकअपची साधनं वापर�� न�हती. पण नाटका�या �संगी मा� ती

�वत:च �वत:चा मेकअप करत होती. तेही �या भू�मकेचा �वचार क�न, आव�यक असे�
तेवढाच मेकअप. बेताचा मेकअप, वे�भूषा, आवाजाचा चढ-उतार यां�या सहायानं ती
कधी �कंुत�ा, कधी नूरजहान, तर कधी चांदबीबी होत होती. कुठं गे�े ते �दवस?... करा�
भ�व�यकाळा�वषयी अन�भ� अस�े�े �नरागस �दवस ! सुंदर �व�ं �वणत जग�याचे ते
�दवस ! पुढं आप�या आयु�यात असं काहीतरी उप��थत होई�, याची �यावेळ� �तळभरही
क�पना न�हती.

‘तुमचं नाव अनुपमा का? तु�ही इंटर��यूसाठ� आ�ात?’ �रसे���न�टनं �वचार�ं.

‘होय.’

‘गोपा� अ�े बो�ावताहेत.’

इंटर��यू अ�त�य साधा आ�ण सरळ होता. अ�त-बु��मती अनुपमा अस�या
नोकरीसाठ� आ��, यात आ�य�च होतं.

‘तुमचे �वषय वेगळे आहेत. तु�ही या नोकरीसाठ� का आ�ात?’ इंटर��यू घेणा�या
एका अ�धका�यानं �वचार�ं.

‘घरची प�र��थती !’ अनुपमानं एकाच ��दात उ�र �द�ं.

‘तु�ही उ�ाच कामावर हजर �हा. इथं सग�या कामाची सवय हवी. आमची
�रसे���न�ट डॉ�� आणखी दोन म�ह�यांत रजेवर जाणार आहे. �त�याकडून बाक�चं काम
��कून �या.’

‘बरं–’ �हणून सांगनू अनुपमा बाहेर आ��.
ती खो��बाहेर जाताच गोपा� अ�े उ�ार�े, ‘�कती देखणी मु�गी आहे! �ब�चारी !’
‘�बचारी? काय झा�ं �त�ा?’

‘�त�ा कोड आ�ं �हणे!...’
‘पण आप�या�ा �दस�ं नाही !’
‘कोण जाणे ! ह�र�सादांनी तसं सां�गत�ं होतं.’
‘असं? पुअर ग�� !–’



बाहेर अनुपमा डॉ���ा भेटून बो���, ‘अ�छा ! उ�ा येते.’
‘बाय... बाय !...’ डॉ��नं �नरोप �द�ा.

♦  ♦   ♦

अनुपमा कामावर हजर होऊन दोन म�हने झा�े होते.
प�ह�ा पगार हातात पड�ा, ते�हा डो�यांत अ�ू आ�े. पण ते आनंदाचे होते, क�

�:खाचे, हे �तचं �त�ाच समज�ं नाही.
आ�थ�क �वातं�य हे मानवा�या अ�त-मह�वा�या �वातं�यांपैक� एक. आतापय�त �तनं

पैसे �मळव�े अस�े, तरी या �न��त नोकरीमुळे एका �येया�या �द�ेनं �नघा�यासारखं
�त�ा वाट�ं.

�तनं सुमन�ा म�ह�या�या खचा�साठ� तीन�े �पये देऊ के�े. पण सुमननं �यांचा
�वीकार के�ा नाही. हरी�सादही �हणा�ा, ‘माझी धाकट� बहीण मा�या घरी रा�ह��
असती, तर �त�याकडून पैसे घेऊन मी �त�ा जेवू घात�ं असतं काय? तु�ही मा�या
ब�हणीसार�याच आहात. म�ा बरं वाटावं असं तु�हां�ा वाटत असे�, तर तु�ही या पै�ाचा
�वचारच क� नका.’
कृत�तेनं अनुपमे�ा ��द फुटेना.
�दवस भराभरा जात अस�यासारखं �त�ा वाटत होतं. ऑ�फसम�ये डॉ��, ��रीन

दा�वा�ा, चं��का राव, नी�ा कु�कण� यां�या�ी �तचा �नेह जम�ा होता. �याही �र�या
उपनगरात रा�न अनुपमा�माणेच नोकरी�ा �तथं येत हो�या. मै��ण�ची जा�याच आवड
अस�यामुळे अनुपमा �यां�यात छान रम��. आप�या जीवना�ा झाकोळून टाकणारे ढग
उडून गे�यासारखं �त�ा वाटत होतं. मै��ण�चा उ�हास, पर�परांना मदत कर�याची प�त–

जीवनाती� त�त उ�हाम�ये थंड ��डकावा झा�यासारखं �त�ा वाटत होतं.
सुमन�या घरी असंच �कती �दवस राहायचं? आणखी सहा म�ह�यांत ती आई होणार

आहे. �यावेळ� घर आणखी �हान वाटू �ागे�. ��वाय �या दोघांनी �कतीही आ�ह के�ा,
तरी �त�या संसारात असं उगाच का राहायचं? पा��यानं फार �दवस रा� नये. क�ाचाही
अ�तरेक �वषासमानच. �या दोघांनी आप�यासाठ� खूपच के�ं आहे. हे नातं चांग�ं राहायचं
असे�, तर ��य �तत�या �वकर वेगळं रा�ह�ं पा�हजे. एकदा ना�यात तेढ �नमा�ण झा��,
क� पुढं कायमचा कडवटपणा राही�.



�तनं ऑ�फसमध�या मै��ण�ना सां�गत�ं, ‘मा�यासाठ� एक जागा पाहा.’ अनुपमा
एकट� राहणार �हट�यावर भोवता�चा प�रसर चांग�ा अस�ा पा�हजे. �याचबरोबर
भ�कम पागडी दे�याइतक� आ�थ�क ताकदही �तची न�हती.
डॉ�� आ�ण अनुपमा एकाच बसनं �क�वा �ेननं जाय�या. डॉ�� बां�य्ा�ा उतरायची,

तर अनुपमा अंधेरी-वस��ाकडे जायची.
अनुपमा�ा �त�या कोडा�वषयी कुणी एका ��दानंही �वचार�ं न�हतं. पाव�ावर कोड

पसर�ं होतं. हाता�या कोप�यावरही पांढरे डाग �दसत होते. तरी कुणीही �त�ा
अ�पृ�यासारखं वागवत न�हतं.
असेच काही म�हने सर�े. जाणं-येणं आ�ण घामाघूम करणारी हवा यानं दमणूक

झा��, तरी अनुपमा मुंबई�या यां��क जीवना�ी जुळवून घेऊन रा� �ाग��.
�दवाळ� जवळ आ��. नेहमी�माणे ऑ�फसम�ये सा�ा �वकणारा ब�नया आ�ा होता.

अनुपमानं दोन छान सा�ा �वकत घेत�या. डॉ��बरोबर जाऊन �तनं चांद�ची सोपकेस
घेत��. भाऊ�बजे�या �दव�ी सुमन�ा साडी आ�ण हरी�ा सोप–केस �द��.
सुमन �हणा��, ‘अनु, एवढं सगळं का �द�ंस?’

अनुपमा �हणा��, ‘तु�हा दोघांची बहीण असते, तर असेच रागाव�ा असता काय?’

हरीही ग�प बस�ा.
अनुपमे�ा जाणव�ं, या दोघांचे उपकार आयु�यात कधीही �वसरणं ��य नाही.

♦  ♦   ♦

�या �दव�ी डॉ�� ऑ�फस�ा आ�� नाही, त�ी अनुपमा घाबर��. डॉ��चं ��न ठर�ं
होतं. ऑ��े��यात नोकरी करणारा अँ��ो-इं�डयन त�ण �तचा �नयो�जत वर होता.
कदा�चत �तचा भावी नवरा ऑ��े��या�न आ�ा असे� काय?– अनुपमा �वचारात

पड��. पण एका फोननं खु�ासा के�ा. डॉ���ा अपघात झा�ा होता. अ�या� �दवसाची
रजा टाकून ती हॉ��पट�म�ये गे��.
डॉ��ची वृ� आई जॉयसी बाहेर बसून रडत होती. डॉ�� �तची एकु�ती एक मु�गी.

�तचं ��न ठर�े�ं. इतर सगळे नातेवाईक गो�ात राहत होते. आता अ�ी अडचण आ��
होती.
अनुपमा �तथ�या �मुख डॉ�टरांना जाऊन भेट��.



‘तातडीनं र�ाची �व�था के�� पा�हजे. कुणी ओळखीचं �क�वा ना�यात�ं असे� तर
बो�ावून �या. नाही तर ��डबँकेतून र� मागवा.’ वृ� जॉयसी�ा सगळ� धावपळ
जम�यासारखी न�हती.
डॉ���या ओळखीची आ�ण ना�यात�� माणसं मुंबईम�ये होती. पण मुंबईत आय�या

वेळ� याय�ा सवड कुणा�ा असणार? जॉयसी हवा��द� झा�� होती.
अनुपमानं �तचं समाधान के�ं आ�ण थोर�या डॉ�टरांना भेटून �हणा��, ‘सर, माझं

र� डॉ���या र�ा�ी जुळतं का, ते पाहा. मी र� �ाय�ा तयार आहे.’
र� दे�यात हरकत काहीच न�हती. नंतर थोडा अ��पणा येई�, हे �त�ा ठाऊक

होतं. �याचबरोबर कोड अस�े�या ���चं र� �द�यास रो�या�ाही कोड होई�, अ�ीही
काहीजणांना भीती वाट�याची ��यता होती.
सुदैवानं �तचं र� डॉ���या र�ा�ी जुळ�ं. र� देऊन बाहेर आ�यावर �तनं जॉयसी�ा

सां�गत�ं, ‘आता डॉ�� बरी होई�. काही काळजी क� नका.’
डॉ��चे इतर नातेवाईक जम�े. �यानंतर, आप�ं इथं काम नाही, असं मानून ती �तथून

�नघा��.

डॉ�� बरी होईपय�त ती रोज सं�याकाळ� ऑ�फस सुट�यावर डॉ���ा भेटत होती. �तनं
एकदाही र� �द�याचा उ��ेख के�ा नाही.
पण एक �दवस डॉ���ा ते समज�ं. कुठ�याही �कारे ना ना�याची ना गो�याची, ना

एका �ांताची, ना भाषेची अनुपमा ! अ�यंत मो�या�या �णी �तनं र� तर �द�ंच, नंतर
�याचा उ��ेखही के�ा नाही ! आपण �हचे उपकार आयु�यात कधीही फेडू �कणार नाही,
अ�ी �तची भावना झा��.

ऑ�फसम�ये आ�यावर प�ह�याच �दव�ी �तनं �वचार�ं, ‘अनुपमा, तुझे उपकार कसे
आ�ण कधी फेडू मी? तू केवळ क��ग नाहीस–’

अनुपमानं �त�ा अडव�ं, ‘डॉ��, उपकाराची भाषाच नको ! तु�ा र�ाची गरज होती,
ते मा�याकडे होतं, मी �द�ं ! ब�स !’

डॉ�� �न��र झा��. थोडेसे उपकार करायचे आ�ण �या�वषयी वारेमाप सांगत
�फरायचं, अ�ी �कतीतरी माणसं �तनं जवळून पा�ह�� होती. उ�ट अनुपमानं ती एखाद�
साधी गो� असावी, तसं के�ं होतं.

♦  ♦   ♦



ऑ�फसमध�या चं��का रावचं ��न ठर�ं. सग�यांनी अ�या� �दवसाची रजा घेत��
होती.
��ना�या �न�म�ानं अनुपमा जरा �व�ेष नट��. नव�या मु���ा दे�यासाठ� �हणून एक

चांद�ची वाट� घेऊन ठर�या�माणे ती दादर �टे�नवर गे��. ऑ�फसमध�े सगळे �तथं
जम�े होते.
मुंबईमध�ं अ�या� �दवसाचं ��न ते. �ह�� कॉ�नीत ��नाचं काया��य होतं. नवरा मु�गा

महारा�ीयन होता. अ�त�य सा�या �कारे ��न पार पड�ं. �कती नाही �हट�ं तरी
अनुपमे�ा आप�या ��नाचा थाटमाट आठव�ा– �कती थाटमाट, �कती वैभव ! आता ते
सारं �व�ासारखं भासत होतं. आता वाट�ं, ��ना�ा खच� �कती के�ा, यापे�ा पर�परांचं
सहकाय� अ�धक मह�वाचं. तेच नसे� तर मा� �ववाह �हणजे केवळ अवडंबरच होऊन
राहतं. गंधहीन फु�ासारखं !

��नाचं जेवण आटोप�ं. अनुपमे�ा पु�हा ऑ�फस�ा जायचा कंटाळा आ�ा. ती सरळ
घरी �नघून आ��. यावेळे�ा घरा�ा कु�ूप असे�, अ�ी �तची अपे�ा होती, पण ती खोट�
ठर��.
घरात हरी होता.
‘हे काय? ऑ�फसमधून इत�या �वकर घरी आ�ा? त�येत बरी आहे ना?’

‘म�ा टूरवर जायचं आहे; �हणून �वकर घरी आ�ो.’
अनुपमा आत जाऊन नवी साडी सोडून जुनी साडी नेसत होती. पदर ओढून खां�ावर

घेत असताना �त�ा वेगळाच अनुभव आ�ा–
मागनू कुणीतरी येऊन �त�ा घ� धर�ं. ती दचक��. तोच एक हात �त�या त�डावर घ�

ठेव�यात आ�ा. भोवता�ची �मठ� आणखी घ� झा��.
कोण?– �णाधा�त खु�ासा होऊन अनुपमा घामेज��. घरात हरी��वाय आणखी कोण

आहे?
�तनं वळून पा�ह�ं. पाठ��ी हरी हसत उभा होता. �याची नजर �त�यावर �खळ��

होती. �तनं संतापानं �या�याकडे पा�ह�ं.

हरी�ा वाट�ं, अनुपमा क�ीही अस�� तरी सुंदरच �दसते ! रागानं पाहताना तर
आणखी सुंदर �दसते !

‘तु�ा पा�ह�े�या �णापासून माझं तु�यावर मन जड�ंय! तू तरी उगाच कुणाची वाट
पाहत ता��य वाया घा�वतेस? तु�ा नव�याबरोबर�या संसारात पु�ष-सुखाची चव



समज�� आहे. तु�ा �या सुखाची आठवण नाही येत? कुणा�ाही काही कळणार नाही,
अ�ा �कारे आपण रा� �कतो. कुठ�याही प�र��थतीत मी तु�ा अधांतरी सोडणार नाही,
च�–’

अनुपमा�ा संतापानं ��द फुटेना. �त�या मौनाचा हरीनं आप�या�ा सोई�कर अथ�
�ाव�ा आ�ण तो पुढं �हणा�ा, ‘तु�या स�दया�पुढे सुमी रानट� �ह�ीसारखी �दसते ! तू
घाब� नकोस. अनेक सोई�कर माग� आहेत. काही कमी-जा�त झा�ं, तर हजार दवाखाने
आहेत... तु�ा पु�षाचा मोह होत नाही? अनु, मी तु�ा नोकरी �मळवून �द��, �याची
परतफेड करणार ना?’

अनुपमानं सारी ��� एकवटून �या�या थोबाडीत जोरात �गावून �द��.
‘�ी: ! �ाज नाही वाटत? तु�ही म�ा बहीण मान�ंत ! सुमी म�ा ब�हणीसारखी आहे.

सुमी�ा सांगते सारं– जाऊ �ा म�ा !’
हरी दारापुढे आडवा उभा रा�ह�ा.
‘भाऊ �हणून हाक मार�यावर �गेच कुणी भाऊ होतं काय? सुमी�ा सहजपणे

पटव�यासाठ� मी �वत:�ा तुझा भाऊ �हणवून घेत�ंय. एका आई-बापा�या पोट�
ज�म�े�ेही अनेकदा भाऊ-ब�हणीसारखे राहत नाहीत ! �तथं कुठ�ा काही संबंध नसणारी
तू क�ी माझी बहीण हो�ी�? माझं ऐक. �यात तुझाही फायदा आहे. आप�या
संबंधां�वषयी कुणा�ा काही समजणार नाही. तु�ा काहीच भ�व�य नाही. एवढं कोड
पसर�यावर आनंद तु�ा पु�हा बो�ावे� काय? आणखी कुणीतरी तु�या�ी ��न करे�, या
�मात तर तू नाहीस ना? च�, उगाच वेळ वाया नको घा�वाय�ा -’

‘�ी ! कु�या, �ांब राहा !’ अनुपमा दारा�ी स� �ाग��.
‘होय. मी कु�ं, तू उ�ं ! कु�ं भुकेज�ंय... उ�ं समोर पड�ंय. तू माझं ऐक�ंस तर ठ�क

आहे ! नाहीतर मीच सुमी�ा तु�या�वषयी सांगेन. तूच मा�या ग�यात पडत होतीस �हणून
! अनु, काही झा�ं तरी सुमी बाई आहे, �तचा मा�या बो��यावरच �व�ास बसे�.

तु�यासार�या नव�यानं सोड�े�या बाईवर ती �व�ास ठेवणार नाही !’
एव�ात दारावर थाप पड��. अनुपमानं चपळाई क�न बाहेरचं दार उघड�ं. दारात

से�सग�� उभी होती, ‘मॅडम, आम�या कंपनीनं घरा�या �व�छतेसाठ� नवा ����वड सोप
काढ�ाय. घर �ख�खीत होतं. आज आ�ही �व�तात देत आहोत. ही बाट�� फ�
एकोणीस �पयांना.’



ती काय सांगतेय, ते अनुपमा�या कानात ��रत न�हतं. देवानंच आप�या र�णासाठ�
�ह�ा पाठवून �द�ंय, असं वाटून �त�ा हायसं झा�ं. �तनं �गेच ‘आत या तु�ही, म�ा एक
बाट�� �ा–’ �हणत �त�ा आत घेत�ं. जवळ�या पस�मधून वीस �पयांची नोट �त�या हाती
�द��.
हरी हता� होऊन पाहत रा�ह�ा. सावज �या�या हातातून �नसटू पाहत होतं.
से�सग��नं पस� उघडून पाहत �हट�ं, ‘मॅडम, सुटा �पया नाही.’
पस� हातात घेत अनुपमा �त�याबरोबर घराबाहेर पडत �हणा��, ‘असू दे. तुम�याकडे

रा� �ा तो–’ आ�ण पटकन पाय�या उत� �ाग��.
�न�पायानं हरी कपडे क� �ाग�ा.

समु��कना�यावर बसून अनुपमा �वचार करत होती.
रडून रडून �तचे डोळे सुज�े होते. हा एक मोठाच आघात �तनं काही वेळापूव� सोस�ा

होता. बळकट दोरखंड �हणून �व�ासानं आधार �यावा आ�ण तो साप �नघावा, तसं झा�ं
होतं. उंच ड�गराव�न अचानक पाय घस�न दरीत कोसळ�यासारखं �त�ा वाटत होतं.
पांढरा डाग �दस�यावर मनात जी खळबळ उडा�� होती, तसंच आता झा�ं होतं.

सांगता न येणारी तगमग... अंत नस�े�ं �:ख.

खरा �� वेगळाच होता. यानंतर सुमी�या घरी कसं राहायचं? इथं राहायचं नाही तर
आणखी कुठं जायचं? या जनार�य मुंबईत इत�या �वकर आप�या राह�याची वेगळ�
�व�था क�ी होई�?

अनुपमा ग�धळून गे��. �वचार करक�न �त�ा वेड �ागे� क� काय, असं वाटू �ाग�ं.

पाठोपाठ आनंदची आठवण झा��. �यानं आप�या�ा टाक�यामुळे आज काय काय
ऐकावं �ाग�ं !

जगात पर�या कुणी काही बो��ं तर सहन करता येई�, ���� करता येई�; सा�या
जगाचं त�ड बंद करणं ��य नाही, हे �त�ाही ठाऊक होतंच. पण �तनं मनात �या�ा
स��या भावाचं �थान �द�ं होतं, �या�या त�डून �� होणारं �याचं ग���छ मन पा�न
�त�या �दया�ा ती� वेदना होत हो�या.
�पार�या �संगाची आठवण होऊन ती पु�हा नख��खांत थरकाप��– देवा ! आणखी

कुठ�या कुठ�या परी�ेतून म�ा जावं �ागणार आहे? म�ाच का या �संगातून जावं
�ागतंय? �ग�रजासारखी�ा का सुखाचं आयतं आयु�य �मळतंय? माझं काय चुक�ं?



�त�या ��ांना काहीच उ�रं न�हती. समोरचा सूय�ही �त�या ��ांना उ�रं न देता
मावळती�ा चा��ा होता.
अंधार वाढू �ाग�ा, ते�हा अनुपमा�ा �तथून उठणं भाग होतं.

ती घरी आ��, ते�हा सुमी �वयंपाक करत होती. सुमीनं �तचे सुज�े�े डोळे, �ा�सर
चेहरा पा�ह�ा. ‘अनु, के�हा आ��स? बरं नाही काय? ��न कसं झा�ं?’ �तनं चौक�ी
के��.
अनुपमा काही बो��� नाही.
‘तू झोप जा अनु. मी �वयंपाक करते आज. हेही गावात नाहीत. आणखी आठ

�दवसांनी येती�. �वयंपाक झा�यावर मी तु�ा उठवेन.’

�हणजे सुमी�ा काहीच ठाऊक नाही. सु�कारा टाकून अनुपमा आत गे��.
सुमन�ाही वाट�ं, मै��णी�या ��ना�या �न�म�ानं �ह�ा ब�तेक आप�ं ��न आठव�ं

असावं. �हणून �हचा चेहरा कोमेजून गे�ाय... �बचारी !

♦  ♦   ♦

�स�या �दव�ी ऑ�फस�या वेळेआधी अनुपमा डॉ���या घरी आ��. डॉ�� आप�या
ट�च�ग मेकअपम�ये होती.

‘अरे�चा ! अनु ! आता या वेळ� क�ी आ��स?’

दरवाजा बंद क�न अनु �ंदके देऊन रडू �ाग��. कारण काय �हणून �वचार�ं, तरी
बो��� नाही. काय सांगणार ती तरी?

‘डॉ��, माझी कुठ�या तरी हॉ�टे�म�ये राहायची �व�था कर. या आठ �दवसां�या
आत. नाही तर म�ा फार �ास होणार आहे.’

‘अनु, एवढ� कस�� घाई?’

‘�या�वषयी म�ा जा�तीचं काही �वचा� नकोस. तु�या इथं अनेक ओळखी आहेत.

���ज, म�ा मदत कर–’

‘काही कठ�ण नाही. काहीच जम�ं नाही, तर आम�या घरी पे�ग-गे�ट �हणून राहा.’
‘खरं?’

‘अथा�त, तु�ा पट�ं तर. आमची बाहेरची खो�� �रकामी आहे. इथं मी आ�ण म�मी
दोघीच राहतो. आ�ही मांसाहारी– �यामुळे तुझं जेवण तु�ा बनवून �यावं �ागे�.’



‘कसे तुझे आभार मानू डॉ�� !’ अनुपमा मन:पूव�क �हणा��.

सं�याकाळ�या गाडीनं हरी आ�ा. तो आ�ा, ते�हा सुमन �वयंपाक करत होती. घर
�ांत होतं. हरी काही बो��ा नाही.
जेवणा�या वेळ� सुमननं दोनच ताटं ठेव��, ते�हा �यानं �वचार�ं, ‘का? अनुपमा

नाही?’

‘नाही. �त�ा कुठंतरी पे�ग – गे�ट �हणून जागा �मळा�� �हणे राहाय�ा. �कती आ�ह
के�ा, तरी ऐक�ं नाही �तनं. आज सकाळ� �तकडं राहाय�ा गे��. माझेही बाळंतपणाचे
�दवस जवळ येताहेत. तुम�या आईही आता इथं राहाय�ा येती�. �यांचं सोवळं ओवळं
भरपूर. �हान घर. �हणून मीही ग�प बस�े.’

‘तू का ग�प बस��स?’ हरीनं संतापानं �वचार�ं.

‘अहो, आपण �त�ा भरपूर मदत के��. �हणून �त�ा कायमचं ठेवून घेणं ��य आहे
काय? म�ाही ती गे�याचं वाईट वाट�ं. पण आप�ाही �पंच आता वाढतोय. �त�ाही
अवघड होत होतं. ��वाय काही अडचण असे�, तर �त�ा बो�ावून घेता येई�च क� !

नाही �हट�ं तरी �त�ाही भीड वाटणारच.’

‘हा काय �वयंपाक आहे?... �कती �तखट के�ंयस सगळं!’ हरी भर�या ताटाव�न
संतापानं उठत �हणा�ा.

‘�तखट झा�ंय का? थांबा. थोडी साखर पेरते. एव�ासाठ� जेवण का टाकून
उठताय?’

सुमन साखरेचा डबा आणाय�ा उठ��. पण �त�ा हरी�या या ‘�तखटपणा’चं कारण
समज�ं नाही.
यानंतर अनुपमा कधीच आप�या�ा भेटणार नाही, हे स�य मा� हरी�साद�ा पूण�पणे

समज�ं होतं.

डॉ���या घरी अनुपमाचे �दवस कसे जात, ते �तचं �त�ाही समजत न�हतं. पण
ऑ�फसमध�ं ��ाक� चं जीवन मा� �त�ा अ��कडे कंटाळवाणं वाटत होतं. �त�या
कतृ��व����या ��ीनं ते �करकोळ काम होतं. नोकरी बद��या�या ��ीनं ती दररोज
वृ�प�ात�या जा�हराती पाहत होती.
�व�ेपा�या�मध�या कॉ�ेजम�ये सं�कृत �ा�या�याची जागा �रकामी अस�याची

जा�हरात वाचताच �तनं �गो�ग अज� ��हाय�ा घेत�ा. पण ‘केवळ अनुभवी उमेदवारांनी
अज� करावेत’ या सूचनेमुळे �त�या मनात आ�ंका �नमा�ण झा�� होती. ‘आधी बी का



आधी वृ�,’ या ��ासारखाच तो गहन मु�ा ! अनुभवा��वाय नोकरी �मळणार नसे�, तर
अनुभव तरी कसा �मळणार?
�या नोकरीचं �व�प मा� �त�या आवडी�माणे होतं. इंटर��यू घेणारे सगळे �ौढ

वयाचेच होते. इंटर��यू दे�यासाठ� जे उमेदवार आ�े होते, �यात अनुपमाच �हान वाटत
होती.

‘भास आ�ण का��दास या दोघांम�ये तु�ना क�न, तु�हां�ा �यात�ा कोण �े� वाटतो
ते सांगा.’

‘�मा करा म�ा. पण अमुक �े� आ�ण तमुक क�न�, असं मू�यमापन करणंच म�ा
चुक�चं वाटतं. नाटकामध�ा ओघ – �क�वा ��व�ट �हणा हवं तर – भासा�या नाटकात
आहे. वण�नापे�ा �तथं नाटकात�या कथानका�ा मह�व आहे. याचा अथ�, का��दास
भासापे�ा कमी दजा�चा, असं �हणता येणार नाही. का��दासाची सव��े� कृती �ाकंुत�.

अ�त�य प�रपूण� क�ाकृती �हट�ं तर चुक�चं ठरणार नाही. ��वाय का��दास कवीही
आहे. �यामुळे �नसगा�ची, आका�ाची वण�नं �या�या नाटकात येतात. हा माझा अ�भ�ाय.’

‘तुम�या छंदांम�ये तु�ही नाटकाचा उ��ेख के�ाय. आम�या कॉ�ेजम�ये आ�ही तसं
वातावरण �नमा�ण क�न �द�ं, तर तु�ही �व�ा�या�कडून नाटकं बसवून घेऊ �का� काय?’

‘हो ! मा�या ��ीनं ते अ�यंत आनंददायी ठरे� ! मु�ांकडून ता��म क�न घेऊन मी
उ�म नाटक सादर क� �केन !’ ती आ�म�व�ासानं �हणा��.
अनुपमा आता नाटकात ना�यकेचं काम क� �कणार न�हती. कोडानं हाताचा बराच

भाग �ाप�ा होता.

♦  ♦   ♦

बां�य्ा�या चच�म�ये डॉ��चं ��न थाटामाटात पार पड�ं. अनुपमानं �यासाठ�
आठवडाभराची रजा टाक�� होती. आता डॉ�� �तची केवळ साधी मै�ीण न राहता
अंत:करण मोकळं कर�याची �नेहमय बहीणच झा�� होती.
जुनी नोकरी सोडून न�ा नोकरीवर दाख� होताना अनुपमा�ा वाईटही वाट�ं. �तनं

जड अंत:करणानं �तथ�या �म�-मै��ण�ना �नरोप �द�ा.

पा�या��या कॉ�ेजम�ये हसतमुखानं आ�ण आ�म�व�ासानं अनुपमा दाख� झा��.
मुंबई�ा आ�या आ�या �तनं ग�यात�ं मंगळसू� काढून ठेव�ं होतं. �यावेळ� �त�ा ते



�नरथ�क वाट�ं होतं.
�वहार�ान अस�े�या नी�ानं सां�गत�ं, ‘अनु, या जगात पु�षा�या नजरेपासून

बचाव हो�यासाठ� याचा उपयोग होतो–’

पण अनुपमा�ा �याचा �तटकारा आ�ा होता. एका ��ी�ा �वत:पुरतं जगायचं अस�ं,

तरी अ�ा बुजगाव�याची गरज भासावी काय?

बां�य्ाजवळ�या समु��कना�यावर बसून अनुपमा समु�ा�या �ाटा पाहत होती.
काळावर कुणाचं वच��व नाही, दडपण नाही �क�वा �ाचारीही नाही. जगात�या घटनांकडे
���� क�न तो आप�या गतीनं चा�त राहतो. पण माणसाचं आयु�य मा� तसं नाही.
आप�या इ�छे�माणे घटना घडत अस�या, क� मनात उ�साह असतो आ�ण मना�या �व��
काही घड�ं, क� मन �न��साही होतं.
काही संयमी माणसं जीवनात�या हार-जीतीकडे सार�याच अ���ततेनं पा� �कतात

�हणे ! पण आप�या जवळपास त�ी माणसं खरोखरच �दसतात काय?

�दवसातून �कमान अधा� तास तरी या समु��कनारी येऊन बसणं, हा अनुपमे�या
जीवनाचा एक भाग झा�ा होता. आता �त�या जीवनातही समु�ा�या �ाटां�माणे चढ-

उतार चा��े होते.
सुमन�ा मु�गा झा�याचं समजताच ती भेटाय�ा गे�� होती. हरीची को�हापूर�ा

बद�� झा�याचं सुमनकडून समज�ं. नंतरही हरी नस�याची वेळ साधून ती बाळा�ा
सो�याची अंगठ� देऊन आ��.
बाळा�ा सुमन �हणत होती, ‘बघ ! तुझी माव�ी आ�� ! �च�कमा ! छोट� आई !’
अनुपमानं मा� मनात�या मनात �हट�ं, ‘बाळा, मी तु�या आईची मै�ीण ! आणखी

कुणीही नाही !’

♦  ♦   ♦

पावसाची संततधार �ाग�� होती. मुंबई �हरा�ा मो�ा त�याचं �व�प आ�ं होतं.
कधी सूया�चं द��न होई�, असं सग�यांना झा�ं होतं. पावसाचा जोर �कती आहे, ते
आजमाव�यासाठ� वसंतनं उगाच आप�या �ूट�-�म�या �खडक�मधून बाहेर डोकावून
पा�ह�ं. सं�याकाळपासून पावसाचा जोर वाढ�याचं �या�या ��ात आ�ं न�हतं. �तकडे
�याचं ��ही न�हतं �हणा.



सकाळ� आठ ते �पारी चार वाजेपय�त सतत कामात तो गढून गे�ा होता. ऑपरे�न,

इमज��सी �हणता �हणता वेळ कसा �नघून गे�ा, हे �या�या ��ातही आ�ं न�हतं. आता
जेवता जेवता बाहेर पाहत असताना �या�ा प�र��थतीची क�पना आ�� होती.
पावसाची संततधार आ�ण घनदाट ढगांचं आवरण यामुळे �या�ा �न��साह वाटत होता.

बाहेर डोकावून पा�ह�ं– बाँबे स��� रे�वे �टे�नवरची गद� �दस��. रोजचंच ��य. नेहमी
उ�हा�या धगीनं आ�ण घामा�या �चकटपणामुळे नकोसं झा�े�या मुंबईकरांना या
पावसामुळे �कती बरं वाट�ं असे� ! पावसामुळे काही जुनी घरं पड�� असती�,

झोप�ांम�ये पाणी ��र�ं असे�. तरी हवेत�ा उ�मा कमी कर�यासाठ� पाऊस �हणजे
�नसगा�नं �द�े�� भेटच !...

आप�या �वचारा�या तं��त एक घास चावताना डाळ�त�ा खडा खट्कन दाताखा��
आ�ा, तसा वसंत भानावर आ�ा.
समोर रोजचंच जेवण होतं. अध�वट ��ज�े�ा भात, अ�त-मसा�ेदार भाजी, जाड

भाकरी, खडे �मसळ�े�ं वरण, गोड दही–
वसंत�ा हसू आ�ं. गे�� �कतीतरी वष� हेच अ� खात अस�ा, तरी ��येक वेळ� �या�ा

घर�या जेवणाची आठवण येत होती. काहीही उपयोग नाही, हे ठाऊक असूनही न चुकता
ही आठवण यायचीच.

�खडक�ची काच फुट�यामुळे �खडक�तून आ�े�ं पावसाचं पाणी �या�या पाव�ांवर
आ�ं. हा पाऊस �या�ा पु�हा �या�या बा�पणी�या �दवसांम�ये घेऊन गे�ा. �या वया�ा
पाऊस �कती आवडायचा ! उ�हा�यानंतर आ�े�या प�ह�या पावसात तो उघ�ा अंगानं
�भजायचा. �रीरा�या ��ीनं ते फार छान वाटत अस�ं, तरी �याची आई– तुंग�का– मा�
हाकांचा सपाटा �ावायची, ‘वसंता, आत ये बघू ! पावसात �भज�ास तर सद� होई�, ताप
येई�, खोक�ा होई�.’

�भज�यामुळे होऊ �कणा�या आजारांची याद� ऐकून भीती वाट�� नाही, तरी आई�या
आज�वापुढे हार मानून तो घरात ��रायचा.

खो���या दारावर टक-टक होताच वसंत पु�हा वत�मानकाळात आ�ा.
‘यस् कमीन !–’

‘डॉ�टर, इमज��सी केस आ��य. अ◌ॅ��सड�ट केस. �गेच याय�ा सां�गत�ंय–’

आ�े�या त�णानं सां�गत�ं.



‘तू च�. आ�ोच मी...’ वसंतनं समोरचं ताट बाजू�ा सार�ं आ�ण तो �स�कपा�ी हात
धुवाय�ा गे�ा. बाँबे स����या घ�ाळात साडेचारचा ठोका ऐकू आ�ा.
हातात ए�न घेऊन आ�े�या वसंतकडे पा�न कॉ�रडॉरमध�या नी�मणी नस�नं ��मत

के�ं. �ामवण� केरळ� �न�ूनं आ�या�नं �वचार�ं, ‘हे काय डॉ�टर? आता क�ी तुमची
�ूट�?’

‘होय... स�याची आहे, पण मी करणार आहे –’ अ�धक बो��यात वेळ न घा�वता तो
�जना उत�न इमज��सी वॉड�कडे गे�ा.
�हैसूरची मृ� क�ड भाषा बो�णा�या स�या�ी वसंतची ओळख होऊन तीन वष� झा��

होती. स�या वसंत�ा नेहमी�माणे– ‘वसंत, तू तर �ाईफ एजंॉय करणार नाहीस ! तू
सं�यासी गो�ाचा आहेस ! या र�ववारी मी ऑफ घेणार आहे. अज�ट काम आहे एक !

���ज, तू माझी �ूट� कर ना! पुढं मंगळवारी मी तुझी �ूट� करेन !’ – एवढं सांगनू
उ�राची वाट न बघता �नघून गे�ा होता.
स�याचं ‘अज�ट काम’ कुठ�ं, हे वसंत�ा ठाऊक होतं. �व�ा नावा�या गजुराथी

मु��बरोबर ��बट�म�ये �सनेमा पाहायचा, कम�ा नेह� पाक� �या हँ�ग�ग गाड�नम�ये
सं�याकाळ� आ��ेट खायचं, ��कत अस�े�या �व�ाबरोबर �ेमा�या ग�पा माराय�या.
वसंत येताच भोवता��या माणसांना बाजू�ा सा�न �ूट�वर अस�े�ा कॉ��टेब� पुढं

झा�ा आ�ण सांग ू�ाग�ा, ‘डॉ�टर साहेब, टॅ�सी अ◌ॅ��सड�टची केस आहे. �ा एक�ाच
मराठा मं�दरकडून र�ता �ॉस क�न बाँबे स���कडे �नघा�या हो�या. तेव�ात टॅ�सीनं
यांना ध�का मार�ा. टॅ�सी नंबर बीबीवाय टू एट एट फोर. यां�याकडे �� देईपय�त टॅ�सी
�नघून गे��. पण पुढ�या चौकात पकड��–’

डॉ�टरां�या ��ीनं अनाव�यक अस�े�� मा�हती सांगनू कॉ��टेब� आप�� च�ाखी
सांगत होता. पण वसंतचं �तकडं �� न�हतं. तो आप�या पे�ंटकडे पाहत होता.
सुमारे पंच�व�ीचं वय असावं. डो�या�ा मार बस�यामुळे र� आ�ं होतं - �यात

अंगावरचे कपडे �भज�े होते. पाय �मड�ा होता. �ु� नसावी.
वसंतनं जखमी त�णीकडे आणखी एकदा पा�ह�ं. कुतूह� आ�ण अनुकंपेनं पा�ह�ं.

काळेभोर �ांब केस, �ु� ग�ुाबी अंगकांती, नाजूक �जवणी, �हान मु�ासारखा �नरागस
चेहरा. �त�या अंगावरची ना�र�गी साडी र�ामुळे अधूनमधून �ा� झा�� होती. हातात�या
�ा� काचे�या बांग�ा फुटून अडकून बस�या हो�या. �रीरावर कुठ�ाही दा�गना न�हता.
कपाळावरचं कंुकू �फसकटून गे�ं होतं. ही त�णी सुंदर आहे, याब�� �ंकाच न�हती.



तपासणीसाठ� आणखी �नरी�ण करताना हाता�या कोप�या�ी आ�ण पाव�ापा�ी
�धासारखी �ु� जागा �या�ा �दस��. एखा�ा अ�यंत सुंदर �च�ावर अचानक काजळ�
फासावी, तसं �या�ा वाट�ं. पण �गो�ग �या�यामध�ा डॉ�टर सावध झा�ा.
तो पे�ंट�या इतर जखमांचं �नरी�ण क� �ाग�ा. पाय मोड�े�ा �दसतोय...

डो�यावर मार आहे.. �कतपत जोराचा मार आहे?.. आत म��पय�त मार बस�ा असे�
काय?... वगैरे डॉ�टरी ��ांनी तो वेढ�ा गे�ा.
पे�ंट�ा ��ॅ�टर घा�णं, इंजे��न देणं, औषधं देणं वगैरे करवून घे�यात तो गढून गे�ा.

के�हा �दवस मावळून रा� झा��, हे �या�या ��ातही आ�ं नाही. �याचं �तकडं ��च
न�हतं, �फक�रही न�हती.

सगळ� कामं आटोप�यावर वसंत आप�या �ूट�-�मम�ये आ�ा. सकाळपासून
अ�व�ांत काम झा�ं होतं. �यामुळे आता �या�ा दमणूक जाणवत होती. खो��त अंधार
होता. �या�या मनातही �न��साह भर�ा होता. �दवा �ावून तो पु�हा पावसाचा जोर
पाह�यासाठ� �खडक�पा�ी गे�ा. पाऊस �याच वेगानं कोसळत होता. पण तरीही मुंबई�या
धामधुमीत आ�ण रा�ं�दवस खंड न पाडता धावणा�या �व�ुत �ोक�स�या आवाजात
काहीच कसा फरक पडत नाही?
रा�ी�या जेवणाचा डबा टेब�ावर अस�ा, तरी वसंत तो उघडाय�या फंदात पड�ा

नाही. �पार�या जेवणाचीच आठवण अजून �या�ा छळत होती. पु�हा एकदा सग�या
��णांची पाहणी क�न ये�यासाठ� तो वॉड��या �द�ेनं �नघा�ा.

रा�ी�या �ूट�वरची �न�ू पे�ंट�चं ट�परेचर पा�न न�द� करत होती. वसंत�ा पाहताच
�तनं पुढं येऊन सां�गत�ं, ‘डॉ�टर, सगळं ठ�क आहे. पण �पारची अ◌ॅ��सड�टची केस
आहे ना, �त�या जवळची पस�–’

‘�स�टर, ते पो��स �डपाट�म�ट�ा सांगा.’
‘सांगणार होते, पण तो जेवाय�ा गे�ाय... अजून आ�ा नाही. या पे�ंट�ा औषधपाणी

कोण करणार आहे, ते समज�ं नाही.’
‘�या पस�म�ये कदा�चत प�ा �मळा�ा असता.’
‘डॉ�टर, मी ती पस� उघडणार नाही. उगाच नाही तो ग�धळ क�ा�ा हवा ! तु�ही आ�ण

कॉ��टेब� दोघं �मळून पाहा.’ �हणत �तनं पस� समोर आणून ठेव��.
तेव�ात जेवण उरकून आ�े�ा कॉ��टेब� अपराधीपणे �हणा�ा, ‘फार उ�ीर झा�ा

डॉ�टर याय�ा. काय करणार–’



‘असू दे. आधी यात पे�ंटचा प�ा �मळतोय काय ते बघा आ�ण कळवा बघू–’

‘तु�हीच बघा डॉ�टर-’
वसंतनं कधीच ���यांची पस� उघडून पा�ह�� न�हती. �यानं कुतूह�ानं �या मृ� पस�म�ये

डोकावून पा�ह�ं. �हान आरसा, कंगवा, �ेडीज �मा�, दहा �पयां�या तीन नोटा आ�ण
थोडी नाणी.
पस�म�ये कुठ�ाही प�ा �क�वा फोन नंबर न�हता.
कॉ��टेब�चा चेहरा उतर�ा. हे �करण थोड�यात उरकणार नाही... प�ा �ोधेपय�त

�प�छा सुटणार नाही. भ�या मो�ा मुंबईम�ये असा �ोध घेणं कुठ�याच अथ� �ाभदायक
ठरणार नाही, याचा �या�ा अनुभव होता. ही कुठ�या तरी भ�या घरची अस��, तरी
�ीमंतापैक� �दसत न�हती. पस�म�ये नेमकेच पैसे ठेवणारी- �हणजे प�र��थती साधारणच
�दसते.

‘डॉ�टर, हे पाहा पस�म�ये काय आहे ! पण �यात�� भाषा कुठ�� आहे कोण जाणे !’
�न�ूनं एक पु�तक वसंत�या हाती �द�ं. ते पस��या आत�या बाजू�ा जपून ठेव�े�ं �दसत
होतं.
वसंतनं पु�तक उघडून पा�ह�ं आ�ण तो च�कत झा�ा.
�या�या मातृभाषेत �टपणं ���ह�े�ं ते पु�तक होतं–
‘भासनाटकच�.’

‘डॉ�टर, ही भाषा तु�हां�ा येते?’

द��णेकड�या सग�यांना म�ासी मानणा�या महारा�ीयन कॉ��टेब�नं आ�या�नं
�वचार�ं. डॉ�टरांमुळे आप�ं काम वाचे�, अ�ी ��यताही �या�या ��ात आ��.

‘ती माझी मातृभाषा आहे–’ �हणत वसंतनं पु�तकाचं प�ह�ं पान उघड�ं. �तथं
नीटसपणे ‘अनुपमा, ४४, बां�ा, पा�� �ह� रोड,’ वगैरे प�ा ���ह�ा होता.
पो��सा�ा प�ा ���न �याय�ा सांगनू, �तथं ही बातमी �ाय�ा सां�गत�ं आ�ण तो

आप�या पुढ�� कामा�ा �ाग�ा. �नघताना �यानं ती वही आप�याबरोबर घेत��.
‘�स�टर, यांना �ु� आ��, क� म�ा �नरोप �ा. मी वर�या मा�या खो��त आहे. �यांचं

पु�तक मा�याकडे आहे. �यांचे कुणी नातेवाईक आ�े तरी सांग–’

आता वसंतनं अनुपमाकडे �� देऊन पा�ह�ं. �ंकाच नाही. खरोखरच अनुपम स�दय�
एकवट�ं होतं �तथं! �कती अनु�प नाव आहे ! �व�चतच असं �दसतं. �यात क�ड
जाणणारी �हट�यावर �व�ेष नातं जुळ�यासारखं वाट�ं.



हातात पु�तक घेऊन वसंत खो��त आ�ा. गावी मा�ती�या देवळात सु�ा�पणे
जे�मनी भारत गाणा�या राम�णा मा�तरां�या त�डचं प� �या�ा आठवू �ाग�ं... जगात
कुठंही प�रपूण�ता नाही, असं सांगणारं प�. खरं आहे, जगात कुठं आहे प�रपूण�ता?
प�रपूण�तेचा ना� कराय�ा डाग हवाच ना !
�पारी मेसम�ये जेवताना स�या समोर आ�ा. वसंतनं आद�या �दव�ीची आप��

�ूट� के�याचं आठवून �हणा�ा, ‘हॅ�ो, बॉस ! कसं होतं का�चं काम? फार�ी �कचकट
केस आ�� न�हती ना?’

‘नाही. फार डोके�खीची कुठ�� केस न�हती. पण का��या तु�या �ूट�मुळे माझा
मा� फायदा झा�ा !’
�म��क� हसत डोळे �मचकावत स�यानं �वचार�ं, ‘फायदा? तो कुठ�ा बुवा? कोणी

�व�ेष पे�ंट भेट�ा क� काय? क� कुणी �हीआयपी अ◌ॅड�मट झा�े होते?’

‘छे, रे ! म�ा एक उ�म क�ड नाटकाचं पु�तक �मळा�ं.’

‘�यात काय �व�ेष? इथ�या कना�टक संघात हवी �ततक� क�ड पु�तकं आहेत. हवी
तर मी मागवून �द�� असती तु�ा ! म�ा सांग– पु�तक उ�म आहे क� पु�तक आणून
देणारा पे�ंट?’

स�या�या थ�े�ा आवर घा�त वसंत उठून उभा रा�ह�ा. स�याचा �वभावच असा !
��येक गो� थ�ेवारी �यायची. जीवनाकडे गंभीरपणे पाहणं �या�या �वभावातच न�हतं.

‘स�या, का�मनी–कांचना�या कृपाकटा�ात गरुफट�याचं तु�या न��बात आहे.
आम�यासारखे �यात अडकत नाहीत. आम�याकडे य�ोदेवता साधा कटा�ही टाकाय�ा
तयार नसते.’
वसंत�या पाठोपाठ स�या खो��कडे �नघा�ा. वसंतचा �वभाव स�या�या �वभावा�या

अगद� �व�� होता. �यामुळे स�या �या�ा ‘�ुकमुनी’ �हणत होता. �स�ाथ� गौतम
�ा�यकुळाचा, असं वसंतनंच एकदा सां�गत�ं होतं.

‘वसंत, तू मनात आण�ंस, तर ती का�मनी आ�ण कांचन तु�या पाठोपाठ येणं सहज
��य आहे. �ुकमुनी, ती य�ोधरा– ती य�ोदेवता तु�या चरणाची दासी होऊन जाई�.

अजूनही माझं ऐक. ही सरकारी नोकरी सोड. अंधेरी�ा गजुराती �ोकां�या व�तीत आपण
दोघं दवाखाना सु� क� या. मग काय �वचारता–’

‘स�या, �व�ानं हाक मार�� वाटतं !...’ �या�ा थोपवत म�येच वसंत �हणा�ा. हे
ऐकताच �तथ�या �तथं बो�णं थांबवून स�या �खडक�बाहेर पा� �ाग�ा. �तथं �व�ा



न�हती.
स�याही हस�ा. ‘ते जाऊ दे. तु�ा जो �व�ेष फायदा झा�ाय, तो तरी म�ा पा� दे !

काहीतरी उपयोग होई� म�ा !’
वसंतनं पु�तक स�या�या हातात ठेव�ं. ते पा�न स�या �नरा� झा�ा.
‘दो�ता, म�ा वाट�ं होतं एखाद� सुंदर �णयर�य कादंबरी �क�वा र�य �णयगीतांची

चोपडी असे� ! �कमानप�ी रोमांचक �डटे��ट�ह कादंबरी तरी ! पाहतो तर काय !

भासनाटकच�! अरे, आता ��ह�डओ ���सपुढे �सनेमा �टके� क� नाही अ�ी प�र��थती
आहे, आ�ण तू सं�कृत नाटक, �यातही कुणी भास... हास... चं�हास... कुठून काढ�ंय हे?
कोण पाहाणार ही नाटकं? कोण ऐकणार रा�भर बसून?’

‘स�या, तू �यात�ं काही वाच�ंयस काय? �या��वाय उगाच काहीतरी सांग ूनकोस.

भासाची नाटकं अ�यंत सुंदर �हणून ��स� आहेत. तु�ा सं�कृत आ�ं असतं, तर तु�ाही हे
समज�ं असतं.’

‘ब�स ! आधीच मातृभाषा, रा�भाषा, �ानभाषा, आंतररा�ीय भाषा ��कता-��कता,
आता मुंबईत येऊन �ेम-भाषा, �वहार-भाषा ��कावी �ागतेय. �यात आणखी सं�कृत
��कून काय उपयोग आहे म�ा? तु�यासार�या�ा ठ�क आहे हे !’

‘अरे, ��येक गो� केवळ �ावहा�रक ��ीनं का पाहातोस तू? �वहार वरचढ होऊ
�ाग�ा, क� भावना मागं पडते. �जथं भावनाच नसे�, �तथं जीवन कसं रा� �के�?

भावनाहीन जीवन नीरस नाही का होणार? स�या, जाऊ दे ! तुझा ���कोन आ�ण माझा
���कोन यात खूपच फरक आहे...’
वसंत हे बो�त असतानाच �व�ाची हाक ऐकू आ��. �खडक�तून वाकून पा�ह�ं,

खरोखरच ती खा�ून हाक मारत होती. �गो�ग स�या �नघून गे�ा.

♦  ♦   ♦

सं�याकाळ� नेहमी�माणे वसंत राऊंड घेत होता. ��णांना नातेवाईकांनी भेटायची वेळ
अस�यामुळे ��येक ��णाभोवता�� एक-दोन नातेवाईक होते.
अनुपमा�या �ेजारी दोन मु�� बस�या हो�या. उगाच मु���ी बो�णं वसंत�या

�वभावात नस�यामुळे तो सरळ अनुपमापा�ीच गे�ा,
‘हॅ�ो ! क�ा आहात?’

‘छान आहे डॉ�टर !’ अनुपमा क�डम�ये उ�र��.



‘अरे�चा ! म�ा क�ड येतं हे तु�हां�ा कसं ठाऊक?’

‘का� तु�ही माझं पु�तक ने�ं �हणून नस�नं सां�गत�ं– �याव�न समज�ं.’

‘तुमचं पु�तक अजून वाचून संप�ं नाही. आणखी काही �दवस रा�ह�ं तर चा�े� ना?’

‘माझंच आहे ते पु�तक. हवे �ततके �दवस रा� �ा तुम�याकडे !’

‘पाय काय �हणतोय?’ वसंतमध�ा डॉ�टर जागा झा�ा.
‘खूप �खतोय डॉ�टर ! सहन करणं कठ�ण वाटतं.’
‘होय. हाड मोड�ंय ना ! वेदना कमी हो�यासाठ� औषध देतो– मागवून �या.’
‘बरं !’
वसंत �नघून गे�ा. अनुपमा�या मै��णी काही न बो�ता आ�या�नं हे संभाषण ऐकत

हो�या. खूप �दवसांनी अनुपमा क�ड बो�त होती– त�ी संधी �मळा�� होती.

♦  ♦   ♦

म�यरा� झा��, तरी वसंत वाच�यात गढून गे�ा होता. �सनेमाचा �ेवटचा खेळ बघून
परत�े�या स�याचं �तकडं �� गे�ं.

‘काय रे वसंत, कुठ�या परी�ेची तयारी चा���य आता?’

‘भासनाटकच� वाचतोय–’

स�या पुढं काही बो��ा नाही.
वसंतही ��य� नाटकापे�ा �ेजार�या �रका�या जागेत अनुपमानं ���ह�े�� �टपणं

�व�ेष क�न वाचत होता. �याव�न �त�या अ�भ�चीची पातळ� ��ात येत होती. ��वाय
क�डभाषा– �यामुळेही �व�ेष आ�मीयता जाणवत होती.

दररोज सं�याकाळ�या राऊंड�या वेळ� अनुपमापा�ी वेगवेग�या मु�� �दसाय�या.
�यात�या काही अनुपमा�या वया�या हो�या, तर काही �त�या�न �हान वया�या.
हॉ��पट�मध�या गद�म�ये ��य� ��णांपे�ा �यांना पाहाय�ा येणा�यांची गद�च जा�त
असते, हा �याचा अनुभव होता. ‘डॉ�टर, आमचा पे�ंट कसा आहे? आणखी �कती �दवस
थांबावं �ागे�? जेवण काय �ावं? गार क� गरम?’ यासारखे �� पु�हा पु�हा �वचा�न
डॉ�टरांचं डोकं उठवणारेच पे�ंटस् अ�धक असतात. पण या ��णाचे मा� त�ा �कारचे
कुणीच नातेवाईक �दसत न�हते. भेटाय�ा येत �या त�णीही वेळ संपताच मुका�ानं �नघून
जात.



वसंतचं खरं तर अस�या गो��कडे फारसं ��च नसे. पण हे ��य नेहमीपे�ा वेगळं
अस�यामुळे �या�ा आ�य� वाटत होतं. कदा�चत मुंबईमध�या एखा�ा �रवर�या
उपनगरात राहत अस�े�या घरात�� आ�ण नोकरीसाठ� �ांबवर येणा�या घरात�� ही
त�णी असावी.
अनुपमा हॉ��पट�म�ये दाख� होऊन आठवडा झा�ा होता. वसंत सकाळ�या

राऊंड�ा आ�ा, ते�हा ती पड�या पड�या पु�तक वाचत होती. वसंत�ा पाहताच �तनं
�वचार�ं, ‘म�ा �कती �दवस इथं राहावं �ागे�, डॉ�टर?’

‘बघू या. तुम�या �ो�ेसव�न सांगेन.’

��णा�ा बो��यात गुंतव�ं तर वेदना कमी जाणवे�, या �वचारानं वसंतनं �त�या
पायाची हा�चा� क�न पाहत चौक�ी के��, ‘तुम�या ब�हणी आ�या नाहीत वाटतं !’

‘�या ब�हणी न�हेत. मी कॉ�ेजम�ये ��कवते ना! काही मा�या �व�ा�थ�नी आहेत,

काही मै��णी.’
‘तु�ही मुंबई�याच काय?’

अनुपमेचा चेहरा �णभर ढगाआड�या चं�ासारखा म�ू� झा�ा. �गेच �वत:�ा
साव�न ती उ�र��, ‘होय. आता हेच माझं गाव !’

पाय तपासत �यानं पुढे �वचार�ं, ‘घरात कोण कोण आहात?’

�त�या चेह�यावर �वषाद पसर�ा– ‘कुणी नाही!’
वसंत �णभर �त�ध झा�ा. कुणा�ाही सहज �वचारावं तसं �यानं �वचार�ं, पण

आप�� चौक�ी �त�ा �ज�हारी �ाग�� असावी, हे �या�या ��ात आ�ं.

‘सॉरी, मी सहज �वचाराय�ा गे�ो–’

अनुपमा मंद हसत �हणा��, ‘�यात सॉरी �हणायचं काय कारण? कटु अस�ं तरी ते
स�यच आहे ना !’
पण वसंत हस�ा नाही.

♦  ♦   ♦

वसंतचे औषधोपचार चा��े होते, �याचबरोबर अनुपमाबरोबरची ओळखही वाढत
होती. स�यानं हे हेर�ं होतं. तो अधूनमधून �वचारायचा, ‘काय वसंत? काय �हणतोय तुझा
�व�ेष पे�ंट?’

‘कुठ�ा पे�ंट? माझे �कतीतरी पे�ंटस् आहेत. सगळे मा�या ��ीनं �व�ेषच आहेत.’



‘अरे, तो पे�ंट !... तु�ा क�ड पु�तकाचा �ाभ �या पे�ंटनं क�न �द�ा, तो पे�ंट !’

वसंत गंभीरपणे �हणा�ा, ‘स�या, तू माझी थ�ा के��स तरी हरकत नाही– पण कृपा
क�न �यां�यापुढे अस�ं काही बो�ू नकोस. ब�तेक �यांना झा�े�या कोडामुळे �या
��थत �दसतात. एखा�ा�ा �व��� गो�ीमुळे �:ख-वेदना होत असती�, तर तो �वषय
काढू नये. पण...’

‘सॉरी ! तु�ा �खाव�यासाठ� मी बो��ो नाही. मीही तुझा तो पे�ंट पा�ह�ाय. काय
स�दय� आहे ! उगाच कुणी कुणी �मस् मुंबई, �मस् व�ड� वगैरे होत असतं, पण या स�दया�पुढं
�यांचं काहीच नाही. पण �या पांढ�या डागामुळे उ�म के�री �धात ���बू �पळ�यासारखं
झा�ं आहे. पुअर ग�� ! काय �तचं जीवन !’

‘स�या, �वत: डॉ�टर असून असं बो�तोस? तु�ा ठाऊक आहे, कोड �हणजे काय ते !
तो काही घातक रोग नाही ! तो आनुवं��क आहे, असंही �स� झा�े�ं नाही.
आकडेवारीव�न आनुवं��कतेत �माण जा�त आहे, एवढं समज�ं आहे. पण तसा
आनुवं��कतेचा इ�तहास नस�ा, तरी कोड येऊ �कतं. �यांना इतरां�माणे सग�या
भावना, �प��-�ान, �वचार��� सारं काही असतं. वषा�नुवष� या आजारा�ा अकारण
संसग�ज�य मान�यात आ�ं आहे. काही वेळा हा रोग �ंभर ट�के बरा झा�याचं मी मा�या
��कन �डपाट�म�ट�या पो��टंग�या वेळ� पा�ह�ं आहे.’

‘वसंत, तुझं भाषण खूप झा�ं ! हे बघ, मी चार-चौघांसारखा बो�तोय. �कतीही सुंदर
सुकुमारी अस��, तरी अ�ा मु��चं ��न होणं कठ�णच नाही काय? हा पांढरा डाग �त�या
भावी जीवना�या ��ीनं अ�न�च ठरे�. ��वाय माझी जीवन�वषयक ��ी तु�ा ठाऊक
आहेच! माझं जाऊ दे रे, तू तरी अ�ा मु���ी ��न कर�ी� काय?...’

�व�े�या आगमनाची चा�� �ाग�यामुळे स�यानं आप�ं बो�णं आवरतं घेत�ं आ�ण
तो �नघून गे�ा. स�याचं �ेवटचं वा�य ऐकून वसंत आ�य�च�कत झा�ा. माझं ��न? बघू,
कधी करायचं ते !

♦  ♦   ♦

अनुपमा�ा आता बराच गणु आ�ा होता. वसंतनं �त�ा दररोज थोडं-थोडं चा��याची
�ॅ��टस कराय�ा सां�गत�ं होतं. तीही पे�ंट �हणून अगद� उ�म होती. डॉ�टरां�या
सग�या सूचना यो�य �कारे समजून घेऊन ती �यांचं उ�म �कारे पा�न करत होती.



वसंत�या पाह�यात �न��यावर औषध सोडून देणारे, कुप�य क�न �कृती आणखी
�बघडवून घेणारे ��णही होते.

वसंतनं पा�ह�ं, अनुपमा �या�या �ूट�-�मपय�त चा�त आ��. �पार�या वेळ�
माणसांची वद�ळही कमी अस�यामुळे ही वेळ �त�ा चा��या�या �ॅ��टससाठ� यो�य होती.
�यानं अनुपमा�ा सां�गत�ं, ‘आता तु�ही तुमचं डाएट बद�ाय�ा पा�हजे. अ�धक

सकस अ� घेत�यानं ��� भ�न याय�ा मदत होई�. तुमचं जेवण कुठून येतं?’

�तनं �खडक�बाहेर�या ‘उडुपी ��मी कॅफे’कडे बोट के�ं.

‘छे: ! �तथून जेवण येतं तुमचं? ते तर रोगांचं आगर आहे ! बस�टँडकडून येणारे �तथं
चहा घेऊनच इथं अ◌ॅड�मट होतात!’

‘पण मी तरी काय क�?’

वसंत �णभर �वचार क�न �हणा�ा, ‘�यापे�ा तु�ही आम�या मेसमधून का जेवण घेत
नाही? तेही काही घर�या जेवणासारखं नसतं, पण ‘��मी कॅफे’पे�ा हजार पट�नं बरं
असतं. तुमची हरकत नसे�, तर मी त�ी �व�था क� �केन–’

‘चा�े�. पण तु�हां�ा मेसचं �ब� �यावं �ागे�.’

‘घेईन क� ! �यात काय !’ वसंत हस�ा.
‘डॉ�टर, तुमचे उपकार कसे फेडू?’

‘सोपं आहे ! एकदा तुम�या नाटका�ा बो�वा.’
‘तु�हा�ा कसं ठाऊक?’ �तनं आ�या�नं �वचार�ं.

‘तुम�या ‘�व� वासवद�ा’ नाटका�ा का��दास-पुर�कार �मळा�याचं म�ा समज�ं.

पण उ��रा–’

‘डॉ�टर, तु�ही या� आमं�ण �द�ं तर? माझं पुढचं नाटक माटंु�या�या कना�टक-संघात
नाड ह�बा�या �दव�ी आहे.

‘हो ! आ�ही दोघंही येऊ. �तक�ट ठेवा� ना? मी कधीही काँ���म�टरी पास घेऊन नाटक
पाहत नाही. �तक�ट काढून पाहातो.’

‘पण डॉ�टर, या नाटका�ा �तक�ट ठेव�े�ंच नाही. कना�टक-संघात ‘�व�
वासवद�ा’चं क�ड �पक आहे. तु�ही तुम�या प�नीसह �न��त या–’

वसंत आप�� गंभीरता बाजू�ा सा�न मो�ानं हस�ा. ‘मा�याबरोबर माझा �म-मेट
स�य�का� येणार आहे. मीही तुम�यासारखा एकटा आहे. म�ा कुणीही नाही.’
अनुपमा �या�याकडे वळून �हणा��, ‘डॉ�टर, म�ा �मा करा.’



‘�मा का बरं? तु�ही काही आपण होऊन �वचार�ं न�हतं. मीच आपण होऊन
सां�गत�ं.’

अनुपमाची �कृती आता संपूण�पणे बरी झा�� होती. हॉ��पट�मधून �ड�चाज�
�मळायचा �दवस उगव�ा.
वसंत आ�ण स�या एकाच वॉड�म�ये काम पाहत अस�यामुळे �तची स�या�ीही ओळख

झा�� होती. �नरोप घेताना अनुपमा वसंत�ा �हणा��, ‘डॉ�टर, तु�ही आ�ण तुमचे �म�
स�य�का� आम�या घरी या� काय? आणखी काही नाही– उगाच चहा-फराळ कराय�ा.’
वसंत संकोचून �हणा�ा, ‘उगाच �या फॉम���ट�ज क�ा�ा? आ�ही तुम�यासाठ� के�ं

ते केवळ कत�� �हणून.’

‘मीही ��णा�या कत��ा�या ��ीनंच तु�हां�ा घरी या �हणतेय!’

‘बरं. र�ववारी सं�याकाळ� चा�े�? क� ती तुमची ट��ही-�सनेमा पाहायची वेळ आहे?’

‘नाही. तु�ही मा� या र�ववारी–’ �हणत अनुपमानं घरी ये�या�या र��याचा तप�ी�
सां�गत�ा. �त�ा म�येच थांबवून वसंत �हणा�ा, ‘�याची काही गरज नाही. आमचा स�या
�हणजे इथ�ा �स�दबाद आहे! मुंबईमध�ा कुठ�ाही प�ा �ोधून काढ�यात �याचा
हातखंडा आहे !’
अनुपमा पु�हा एकदा सग�यांचा �नरोप घेऊन �तथून बाहेर पड��.

♦  ♦   ♦

‘स�या, मी र�ववारचा काय��म ठरव�ाय, तू चुकवू नकोस.’

‘�व�ा गावात नाही, �यामुळे म�ा वेळच वेळ आहे. पण मी क�ा�ा येऊ? �या तुझा
�व�ेष पे�ंट आहेत ! उगाच कबाबम� ह�ी का होऊ?’

‘आपण दोघांनीही �यांना ��ट के�ंय. मीही आधी नाहीच �हणत होतो– पण �यांचा
आ�ह फारच झा�ा.’

‘तर मग जाऊ दे. अगद� �यांचा पु�हा फोन आ�ा, तर बघता येई�.’

‘हे मा� बरोबर नाही हं, स�या! एकदा कबू� के�यावर आप�या�ा गे�ंच पा�हजे !’
‘तु�यासाठ� काही भेटव�तू देणार असती� काय �या?’

‘स�या, �याची अपे�ा करणं चुक�चं आहे...’



पा�� �ह�ची बस ध�न प��म बां�य्ा�ा आ�यावर चढ चढणं अ��य होऊन बस
थांब��. स�या आ�ण वसंत बसमधून उत�न �नघा�े.

उंच अपाट�म�टस्, मोजकेच सुंदर बंग�े, काही �ठकाणी दाट झुडुपं– मुंबई�या ��ीनं तो
र�य भूभाग होता. स�या �हणा�ा, ‘मी �ॅ��टस सु� के�यावर भरपूर पैसा �मळवेन आ�ण
याच ए�रयात घर �वकत घेईन ! �याच ��ीनं यानंतर मी राबणार. तू?’

‘तु�ा ठाऊकच आहे स�या ! तु�या ��ीनं �यात काहीच नवं नाही. अ�पांचा मृ�यू
आठव�ा क� आजही वाटतं, खे�ात एखादा डॉ�टर असता तरी माझे अ�पा वाच�े
असते. मी तर आम�या खे�ात जाणार हे न�क�. भरपूर पैसा �मळवावा, नाव �मळवावं,
अ�ी म�ा कधीच आ�ा न�हती– आजही नाही. अ�पांसार�या मरणा�या दारा�ी
असणा�यांना वाचवू �क�ो, तर म�ा अ�धक आनंद वाटे�.’

‘पण वसंत, �यासाठ� भांडव� नको काय? तु�ा कोण मदत करणार?’

‘फार भांडव� क�ा�ा हवं? राहाय�ा घर आहे– �तथंच हॉ��पट� करता येई�.

थोडीफार जमीन आहे– �तचं उ�प� येतं, �यात पोटापा�याचा �� �मटे�. एव�ा �दवसांत
पैसे साठव�े आहेत. �यात आणखी थोडी भर पड��, क� हॉ��पट�ही ब�यापैक� सुस�ज
क� �केन. रोज�या सरळ जीवनात पै�ाची फार गरज कुठं असते?’

‘पण औषधं, नस�स– बाक� मे�टेन�स?’

‘आता �गेच सगळं जमणार नाही कदा�चत... औषधाचे पैसे घेता येती�.’

‘पण तु�ा खेडवळ �ोकांची चाप�ूसी अजून ठाऊक नाही ! सगळ� माणसं
द�र�य्ासारखीच �दसतात.’

‘पण मी तर �तथंच ज�मून �तथंच वाढ�ोय ना ! म�ा आम�या गावात�या माणसांची
खडा�खडा मा�हती आहे. कुणाकडून �कती पैसे �यायचे, याचा म�ा अंदाज आहे. �या
पै�ाचा म�ा उपयोग होई�.’

‘वसंत, हे सारे हवेत�े इम�े आहेत तुझे ! क�ासाठ� तू या बेरंगी धाडसी जीवनाम�ये
�वत:�ा �ोटू पाहातोस? तु�ा यामुळे काही रा�य-पुर�कार �मळे�, या �मात तर तू
नाहीस ना? सरकार�ा तु�या �यागाचा प�ाही �ागणार नाही ! क�ा�ा पानाआड�या
फळासारखं जग ूपाहतोस?’

‘म�ा पुर�काराची मुळ�च हाव नाही. म�ा अ�ा जीवनाची आवड आहे, �हणून असं
जगायचं �हणतोय, एवढंच !’



‘ते जाऊ दे– तू ��ना�या ��ीनं काय �वचार के�ास? जीवन काही फ� तु�या
एक�ा�या मू�यावर आधार�े�ं नसणार. �यावर तु�या बायकोचाही तेवढाच अ�धकार
असणार. �त�ा तुझं अस�ं जीवन मा�य नसे� तर?’

‘�हणूनच मी अजूनही ��नाचा �वचार करत नाही. धन आ�ण क�त�चा मोह नस�े��
आ�ण मृ� अंत:करण अस�े�� एखाद� त�णी भेट��, तर जात-पात, धम�-भाषा काहीही न
पाहता मी �त�या�ी ��न करेन.’

एव�ात अनुपमाचं घर �दस�ं.

छोटंसं, गो�ा�या ���न घरांसारखं जुनं घर होतं. भोवता�� बाग, नारळ�ची झाडं–

बागेत पे�, डाळ�ब, �च�कूची झाडं. बागे�या एका कोप�यात छोटासा �ॉस. घराचं नाव
‘मेरी ��ह�ा’.
गेटपा�ी दोघंही घुटमळत असताना अनुपमा बाहेर आ�� आ�ण आदरानं �वागत करत

�यांना आत घेऊन गे��.
साधं सुरेख घर. पण �भ�तीवर घ�ाळा��त�र� आणखी काहीही न�हतं. ��येक

कोप�यात ��ॉवर पॉट, �यात पांढरी �ु� फु�ं. घरातच �वतं� �ाय�री.
अनुपमा खाणं आण�यासाठ� आत गे��.
वसंत कुतूह�ानं �तथ�या �ाय�रीत�� पु�तकं पा� �ाग�ा. अ�घोषाचं बु�च�र�,

सारीपु� �करण, क�डमध�� नाटकं, का��दासाची का�ं, उ�ररामच�र�, क�डमधी�
का�सं�ह, इतरही अनेक पु�तकं–

ही उ�म वाचक अस�� पा�हजे !– वसंत�या मनात येऊन गे�ं.

स�या �त�ा �हणा�ा, ‘अरे वा ! मुंबईम�ये उ�म घर �मळा�ंय तु�हां�ा! एवढं आ�ण
अ�ा �कारचं घर �हणजे केवढं झा�ं!’

‘हे काही �वत:�या मा�क�चं घर नाही. मा�या मै��णीचं घर आहे हे. डॉ��चं ��न
झा�ं– ऑ��े��या�ा गे��य ती. कदा�चत �तथंच �था�यक होई� �क�वा कसं ते ठाऊक
नाही. पण हे घर �वकायची �तची इ�छा नाही. �त�या आई अधूनमधून इथं येत असतात.

�न�मं घर �यांनी �वत:कडे ठेव�ं आहे.’
‘�कती वषा�साठ�?’

‘�ेम आ�ण �व�ास असेपय�त. �या हे घर आप�या कुणा नातेवाईका�ाही देऊ �क�या
अस�या; �क�वा एखा�ा कंपनीकडून �यांना जा�त भाडंही �मळा�ं असतं. डॉ��नं मा�



कुठ�ाही करार न करता, कुठ��ही अट न घा�ता, मी मुंबईत असेपय�त म�ा हे घर
�द�ंय.’

‘तु�ही घर सोड�ं नाही तर?’

‘मी क�ा�ा �तचं घर कायमचं ठेवून घेऊ? जे �वत:चं नाही, �याची अपे�ा करणं
�हणजे �भका�यापे�ाही �ु�पणाचं आहे. हे �व�ासावर आधार�े�ं आहे. �व�ासघात
�हणजे �वष पाज�यापे�ाही मोठं पाप आहे. �वष तु�हां�ा एकदाच ठार करतं ! जीवनभर
�स�या�ा �ह�सा देत राहाणं हे भयंकर पाप !...’

वसंतनं पु�तकांवरची नजर काढत �हट�ं, ‘तुम�याकडे अ�घोषाचं पु�तक पा�न म�ा
आ�य� वाट�ं. फार मोज�या �ोकांकडे हे असतं.’

‘डॉ�टर, अ�घोष सं�कृतमध�ा प�ह�ा नाटककार असं मान�ं जातं. कदा�चत
�याआधीही नाटककार असती�– पण �यांची कुणाचीच क�ाकृती आजवर �मळा�� नाही.
इसवी सनाचं प�ह�ं �तक हा कदा�चत अ�घोषाचा काळ आहे.’

‘स�या, तु�ा कदा�चत या �वषयाचा कंटाळा आ�ा असे� !–’ वसंत �हणा�ा
�वचार�ं.

‘नाही. ऐकाय�ा छान वाटतं, वाचणं मा� जमत नाही !’
‘डॉ�टर, माणसा�या ��ीनं आईचं �ेम �कती मह�वाचं असतं पाहा ! आप�या

नाटका�या अखेरीस अ�घोषानं ‘आय�सुवणा��ी पु� साकेत�नवासी अ�घोष’ असा
उ��ेख के�ा आहे!’

‘कुठं �मळा�� तु�हां�ा अ�घोषाची नाटकं?’

‘तु�हां�ा आ�य� वाटे�. आप�या दे�ाबाहेर �तबेटम�ये �याची नाटकं ��स� झा��
होती �हणे. ही नाटकं �तथंच �मळा��. जम�न �व�ानांनी �यांचं प�र�करण के�ं–’ अनुपमा
हसत �हणा��, ‘डॉ�टर, हेच माझं कामही आहे आ�ण हॉबीही. पण तु�ही नाटकांम�ये,
�यातही सं�कृत नाटकांम�ये रस दाखवताय, हे आ�य� आहे ! म�ा वाट�ं होतं, डॉ�टर
�हणजे रोगी, उपचार आ�ण औषधं यातच सतत बुडा�े�ा असतो.’

‘उदाहरणाथ� मी !’ �गेच स�या �हणा�ा.
वसंत सांग ू�ाग�ा, ‘माझे वडी� सं�कृत पं�डत होते. गावात�या मा�ती�या देवळाचे ते

पुजारी होते. खे�ात वेळ कसा घा�वायचा? इकडची �तकडची सं�कृत पु�तकं आणून
म�ा �याची कॉपी कराय�ा �ावत. माझी आई तर सु�वातीपासून �हणायची, मु�ा�ा
वं�परंपरेनुसार दोन गो�ी आ�या आहेत, सं�कृत आ�ण मा�ती�या देवळात�� पूजा. असा



माझा व�ड�ां�या बरोबरीनं सं�कृतचा प�रचय झा�ा. तुम�यासारखा मी काही कॉ�ेजम�ये
�ाकरणानुसार ��क�ो नाही. तरी अजूनही सं�कृत�वषयीची ओढ �टकून आहे. आई-
वडी� दोघंही गे�े... पण �यांनी जे वेड �ाव�ं, ते अजूनही तसंच आहे.’
वसंत आ�ण स�या �नघायची वेळ झा��. अनुपमा गेटपय�त �यांना पोहोचवाय�ा गे��.

गेटपा�ी थांबून �तनं सां�गत�ं, ‘डॉ�टर, तु�हां�ा मा�याकडून हो�यासारखी काहीही मदत
असे�– सं�कृत�या संदभा�त असो वा आणखी कुठ�या–ज�र सांगा. मी �न��त मदत
करेन. तु�हां�ा कधी कंटाळा आ�ा, तर फोन करा आ�ण दोघंही खु�ा� जेवाय�ा या.
�कती के�ं तरी आपण एका �ांतात�े- एक भाषा बो�णारे.’

♦  ♦   ♦

हॉ��पट��या पाय�या चढत असताना सीमानं हात ह�वून वसंत�ा खुणाव�ं. वसंत�ा
�णभर वाट�ं– आपण �व�ात तर नाही ना? अमे�रकेत राहाणारी सीमा अ�ी क�ी
अचानक इथं आ��?

‘हॅ�ो सीमा ! क�ी आहेस?’

‘तू कसा आहेस वसंत? मी क�ी आहे तूच सांग बघू !’
�वभावानं मोकळ� आ�ण बडबडी सीमा आता गोरीही �दसत होती. अमे�रकेचा �भाव

�हणून मुळातच आधु�नक अस�े�� सीमा आणखी आधु�नक �दसत होती.
अ�याधु�नक प�तीनं केस वळव�े�ा बॉबकट, पारद��क साडी, चॅनर�हाईट, �â◌�च

स�ट.

वसंत मंद हस�ा.
‘अ�ी क�ी अचानक भेट��स? का आ�� होतीस?’

‘धाक�ा ब�हणी�या ��ना�ा आ�ंच पा�हजे, �हणून पपांचा आ�ह होता. एक
म�ह�याची रजा टाकून आ�े–’ �हणत �तनं सुंदर �ववाह-प��का वसंत�या हातात ठेव��.

‘तुझा कुटंुबक�ब�ा कुठं आहे?’

‘मु���ा डास चावून रॅ� आ�ाय. �त�यापा�ी �तचा बाप बस�ाय समजूत काढत.

वसंत, तू ��न मुळ�च चुकवू नकोस हं !’
‘�या वेळ� �ूट� नसे� तर बघता येई�. ��न कुठं आहे?’

‘पा�णे खूपच �ीमंत आहेत. ताजम�येच ��न क�न �ाय�ा पा�हजे, असा �यांचा
आ�ह आहे. र�ववारी ��न आहे. �ूट� अस�� तरी दांडी मा�न ये !’



‘सीमा, अमे�रकेत �ँड अपॉ�यु�नेट� क�ी आहे?’

‘अरे, वाटेतच काय चौक�ा करतोस? जरा घरी घेऊन च�, नीट पा�णचार वगैरे कर !
ब�याच वषा�नंतर भेट�े�या मै��णी�ा असंच पर�पर कटवायचा �वचार आहे काय?’

‘सॉरी! पण तूच सांग, �यांचं घर नाही, �यांनी कुठं बो�वून पा�णचार करायचा? च�,

तु�या आवड�या ‘��मी-भुवन’�ा. आ�ोच सही क�न!’

‘वसंत, काहीही बद� नाही तु�यात ! मी मा� ‘��मी-भुवन’म�ये काहीही खाऊ
�कणार नाही. ही मुंबई अ�त�य ग���छ आहे. इ�फे��न �क�वा कावीळ! क�ी येऊ मी?’

‘पण �यावेळ� येत होतीस !’

‘�यावेळची गो�च वेगळ� ! आता �रीरात�� रोग��तकार ��� नाही�ी झा�� आहे.’
‘आ�ही तर रोगांम�ये नेहमी डुब�या मारत असतो... उगाच थ�ा के��. एखा�ा

चांग�या हॉटे�ात घेऊन जातो, च� !’

‘म�ा वेळ कुठं आहे वसंत? ��ना�या घाईत आहे मी.’
‘सीमा, �तथं नोकरी क�ी आहे? बाक� जीवन?’

‘थोड�यात सांगते. �तथं मी एकट� वषा��ा चार �ाख ��ी हजार �पये �मळवते.
�या��वाय नव�याची �मळकत वेगळ�. म�ा तुझी नेहमी आठवण येते. तु�यासारखा
बु��मान माणूस �तथं मा�यापे�ा ��पट पैसा– फ� पैसाच न�हे, नावही कमावू �कतो.
इथं तू आयु�य वाया घा�वतो आहेस !’

‘पण म�ा नाही तसं वाटत !–’

‘कारण तू डो�यांवर झापडं बांधून घेत�� आहेस.’

‘नाही. खरोखरच म�ा त�ा पै�ाची आ�ण क�त�ची अपे�ाच नाही. एवढा पैसा
�मळवून तू पूण�पणे सुखी आहेस काय? कदा�चत तू सुखी अस�ी�ही. मोज�या पै�ात
मीही तृ�त आहे. अमे�रकेसार�या संप� दे�ात आप�या दे�ात�यासारखे गरीब रोगी भेटत
नाहीत. इथं �जतकं रोगांचं वै�व�य आहे, �जत�या �व�वध �कारची ऑपरे��स कराय�ा
�मळतात, तेवढं म�ा पुरेसं आहे...’

‘वसंत, तू आज�या जगात जगाय�ा �मस�फट आहेस. तीन वषा�त तु�याम�ये काहीही
बद� झा�े�ा नाही. जाऊ दे, या �वषयावर आप�ं कधीच एकमत होणं ��य नाही. ��न
कधी करणार? �नदान काड� पाठवाय�ा तरी �वस� नकोस.’

‘अजून यो�य मु�गीच भेट�� नाही, तर काड� कुठून पाठवू? मा�या �वभावा�ी जुळे�
अ�ा �वभावाची मु�गीच भेटत नाही. �यामुळे मी पंच�वसावा तीथ�कर !’



सीमा �न��र झा��.
सीमा आ�ण वसंत एकाच वगा�त ��कत होते. �यामुळे दोघांम�ये मै�ी होती. एके काळ�

सीमा�ा अ�यंत ��ार वसंतचा मोह पड�ा होता. �या�या�ी ��न करायचंही �त�या मनात
होतं, पण तो अमे�रकेत येऊन �तथंच �था�यक होणार असे� तर ! हे �या�ा पट�यासारखं
नाही, हे ��ात आ�यावर सीमानं �वहार–चातुया�नं �वत:सार�या �वभावाचा नवरा
�नवड�ा आ�ण ती अमे�रकेत �था�यक झा��.
वसंत�ाही सीमा�या मनात येऊन गे�े�या भावनेची जाणीव अस��, तरी �यानं कुठंही

�याचा उ�चार के�ा न�हता. आप�या �वचारा�माणे ती वाग��, हे यो�यच झा�ं, असंच
�याचं मत होतं.
सीमा आप�या �डपाट�म�टमध�या जु�या �म�-मै��ण�ना आ�ण �ोफेसरांना ��न-प��का

दे�यासाठ� गे��. �नघताना �तनं �वचार�ं,

‘मग? पु�हा के�हा भेट?’

‘��ना�या वेळ� !’
तो ��ना�ा येणार नाही, असं सीमा�ा मनोमन वाटत होतं. तोच �हणा�ा, ‘सीमा, मी

तु�या ��ना�ा आ�ो होतो क� नाही? मग तु�या ब�हणीचं ��न का चुकवेन? आता �नघू?
ओपीडीमध�े पे�ंट माझी वाट पाहत असती�.’

सीमा�या चेह�यावर �वष�ण हसू पसर�ं.

♦  ♦   ♦

�पारी ओपीडी संपवून वसंत खो��वर गे�ा, ते�हा स�या झोप�ा होता. वसंत�ा
आ�य� वाट�ं. या वेळे�ा स�या खो��त आहे, हेच एक आ�य� होतं.
स�याजवळ जाताच तो घाबर�ा. स�याचे डोळे �ा�बुंद झा�े होते. चेहरा �:ख आ�ण

गंभीरतेमुळे आ�सून गे�ा होता. कपाळावर हात ठेवून पा�ह�ं, तर ताप�े�या त�ासारखं
�ाग�ं.

‘काय झा�ं रे? के�हा ताप आ�ा?’

स�यानं काहीच उ�र �द�ं नाही. वसंतनं पु�हा तोच �� �वचार�ा, ते�हा मा� तो �ंदके
देऊन रडू �ाग�ा.
वसंत चांग�ाच घाबर�ा. तो �वचा� �ाग�ा, ‘काय झा�ं? गावाकडून काही वाईट

बातमी समज�� काय? तुझे आई-वडी� कसे आहेत? अरे, सांग तर काय झा�ं ते? तूच



असा हातपाय गाळून बस�ास तर कसं?–’

काही न बो�ता स�यानं �ेजारी ठेव�े�� ��नप��का �या�या हाती �द��. �ा� �हे�वेट
पेपरवर सुवणा��रानं ���ह�े��, �ीमंत �ोकांची अस�याचं पाहता�णीच ��ात येई�,

अ�ी ती ��नप��का होती.
ती �व�ा�या ��नाची �नमं�ण-प��का होती !
वसंत च�कत झा�ा. आता �या�ा स�या�या प�र��थतीची जाणीव झा��. अ�ा वेळ�

अ�ा प�र��थतीत स�याचं सां�वन करणं अ�त�य कठ�ण आहे, हे वसंत�या ��ात आ�ं.

‘कुणी �द�� ती प��का?’

‘�व�ाच आ�� होती सग�यांना प��का देऊन बो�ावणं कराय�ा.’
‘कुणा�ी ठर�ंय �तचं ��न?’

‘कुणी तरी गजुराती डॉ�टर आहे. इं��ंड �क�वा साऊथ आ��âकेत �था�यक झा�ाय.

घाईघाईनं ��न ठर�ंय �हणे ! आणखी आठ-दहा �दवसांत ती ��न क�न �नघून जाणार
आहे...’

‘स�या, तू आता काय क� �क�ी�? �वत: �व�ाच ��ना�ा तयार झा�� आहे, क�
�त�यावर दडपण वगैरे–’

‘तसं काही वाटत नाही. आज तर ती खु�ीत �दसत होती. �तची संमती असावी–’

स�या�ा पु�हा �:खावेग दाटून आ�ा.
‘स�या, �वत:�ा आवर ! असं का झा�ं असावं?’

‘मी �वत:�ा �वहार�ानी समजत होतो. पण �व�ा मा�यापे�ाही �वहार�ानी
�नघा��. माझं काय आहे? �हैसूर�या अ�हारात सात-आठ अंकणाचं घर आहे... पे�वणार
नाहीत एव�ा जबाबदा�या– तीन ब�हण�ची ��नं करायची आहेत. ��वाय मी काही
�यां�या समाजात�ा नाही!’

‘पण �व�ानं कधी याची सूचना �द�� होती?’

‘नाही. परी�ा संप�� ना आता ! तोपय�त माझी गरज होती–’

‘हे बघ स�या, या संदभा�त �कतीही �वचार के�ा, तरी काही अथ� नाही. यासार�या
घटना जगात घडत असतात. माझा काही �यात�ा अनुभव नाही, पण �कतीतरी उदाहरणं
पा�ह�ेत मी.’
स�या काही बो��ा नाही. कदा�चत �या�ा एकांत हवा असे�, असा �वचार क�न

वसंत बा�कनीत येऊन उभा रा�ह�ा.



मुंबई स����या घ�ाळात तीनचे ठोके पड�े. काळ �कती अ���त असतो ! माणसानं
�या�याकडून ��कून घेत�ं पा�हजे. का�पय�त एखा�ा मु�ा�माणे खो�ा-थ�ा-म�करी
करत उ�साहानं सळसळणारा स�या आज गंभीर झा�ाय. अ�ा �नरा�े�या एकेका
फट�यामुळे माणसाचा �वभाव कसा बद�त जातो !

♦  ♦   ♦

दोन �दवस ताप तसाच होता. स�या जेवाय�ा आ�ा नाही. चौक�ी के��, तर ‘भूक
नाही’ �हणायचा.
�यानंतर उ��ांचा �ास सु� झा�ा.
सु�वाती�ा वाट�ं, हा �:खाचा एक �कारचा आवेग असे�. �वत: स�या डॉ�टर

अस�यामुळे वसंतनं फारसं �तकडं �� �द�ं नाही. पण उ��ा सु� झा�या, ते�हा मा�
�यानं �तकडं �� घात�ं.

‘स�या, कावीळ आहे क� काय कोण जाणे! नीट तपासणी क� या,’ – असं �हणत
�यानं सग�या तपास�या क�न घेत�या. वसंतचा अंदाज बरोबर �नघा�ा. डॉ�टरांनी
सां�गत�ं, ‘स�या, तू �वत: डॉ�टर आहेस. मी तु�ा जा�त काही सांगत नाही. यो�य जेवण-

आहार आ�ण �व�ांती �कती आव�यक आहे, ते मी सांगाय�ा नको !’

खो��त बसून स�या आ�ण वसंत �वचार करत होते.
अ�ा आजारात स�या�ा �हैसूर�ा घेऊन जाणं अ��य. मुंबईम�येच कुणीतरी

स�या�ा सांभाळणारे नातेवाईक असते, तर �कती बरं झा�ं असतं !
पण एव�ा मो�ा मुंबईम�ये �यांचं कुणीच न�हतं. असे� तरी एव�ा�ा घरांम�ये

अस�ा रोगी कोण ठेवून घेणार? स�या�ा कोण प�याचा �वयंपाक क�न देणार?
‘वसंत, तू माझी काळजी क� नकोस. माटंु�यात काहीजण �वयंपाक क�न घरपोच

डबा पाठवायची �व�था करतात �हणे. तू �याची चौक�ी कर. इथंच रा�न प�य पाळता
येई�–’ स�या �हणा�ा.
पण ही मा�हती क�ी �मळणार? वसंता�ा अचानकपणे अनुपमाची आठवण झा��.

कना�टक-संघाम�ये कामा�या �न�म�ानं ती माटंु�या�ा जात असते; �त�ा कदा�चत काही
मा�हती असू �के�. होय. ती �न��त मदत करे�.

‘स�या, अनुपमांना भेटतो. काहीतरी माग� �नघे� असं वाटतं.’



‘तु�ा सुचे� तसं कर–’ एवढं सांगनू दमून स�यानं डोळे �मट�े.

वसंतनं �गो�ग बां�य्ाची बस पकड��.

फोन न करता अचानक घरी आ�े�या वसंत�ा पा�न अनुपमा च�कत झा��. घरात
आ�या-आ�या वसंतनं आप�या ये�यामागचा उ�े� सां�गत�ा.

‘स�या अडचणीत आहे. काही मदत जमे� काय?’

‘आधी बसा तर डॉ�टर ! चहा करते.’
‘नको. म�ा �वकर गे�ं पा�हजे. ��यतो आजपासूनच �या�या जेवणाची �व�था

करायची आहे.’
अनुपमा काही �ण �वचारम�न झा��. आत जाऊन �तनं चहा क�न आण�ा. चहाचा

कप वसंत�या हातात देत ती �हणा��, ‘डॉ�टर, तु�ही गैरसमज क�न घेणार नसा�, तर
एक सांग?ू’

‘काय?’

‘आमची सखुबाई मा�या सोबती�ा असते. मा�या मै��णीची आई इथं नसते.
स�य�का�ांची काही हरकत नसे�, तर �यांना इथंच रा� �ा. मी �यांना हवा तो प�याचा
�वयंपाक क�न वाढेन. इथं फोनही आहे. तु�हीही हवं ते�हा या.’
वसंतनं अ�ा �कार�या ��तावाची अपे�ाच के�� न�हती. स�या कबू� होई�, असं

वसंत�ा वाट�ं. क� फारसा प�रचय नस�े�या अनुपमा�या घरी राहायचा �या�ा संकोच
वाटे�?...

अनुपमानं �या�या मनात�� च��बच� जाणून पु�हा सां�गत�ं, ‘सखुबाई इथंच राहते.
तु�ही स�य�का�ना �वचारा. नको असे�, तर माटंु�यात ड�याची चौक�ी करता येई�. पण
म�ा ����: वाटतं, का�वळ�सार�या आजारासाठ� यो�य तो प�याचा डबा �मळणं
कठ�ण आहे.’
वसंत आप�या खो��वर आ�ा. स�यानं मा�यता �द��, तरी मनातून संकोच वाटणं

�वाभा�वक होतं.
‘वसंत, बाक� काही �� नाही. पण �या मा�यासाठ� �व�ेष प�र�म घेती�- �यांचं ऋण

कसं फेडायचं? सखुबाई�ा आपण पैसे देऊ �कतो. आणखी कुणी कामाचं असे� तर–’

‘स�या, आ�ाच �यां�यापुढे या�वषयी फार�ी चचा� क� नकोस. मी तु�ा �यां�या घरी
पोहोचवून येतो. आधी तु�ा बरं वाटू दे. मग आपण इतर सगळं बघू या.’
वसंत�ा मनोमन जाणवत होतं– अनुपमा आप�याकडून काहीही घेणार नाही.



स�या बां�य्ा�ा अनुपमा�या घरी राहाय�ा आ�ा. अनुपमानं आप�� खो��
�या�यासाठ� �रकामी के�� होती आ�ण ती प�याचा �वयंपाक कर�यात गढून गे�� होती.
�तची वृ� कामवा�� सखुबाई बरीच थक�� होती. �दवसभर काम क�न ती रा�ी �तथंच
राहायची. बाजारातून काही सामान वगैरे आणायचं असे�, तर सखुबाईच आणायची.
स�या�या मनात आप�या गचाळ आ�ण अ�व�छ खो���ी या अनुपमा�या खो��ची

तु�ना झा��. इथ�� �ु� जमीन, फु�दाणीत�� ताजी फु�ं, �व�छ �ु� अंथ�ण, हाता�ी
येती� अ�ा �कारे जवळच ट�पॉयवर ठेव�े�� औषधं–�कती ���तीची आहे ही !
तरीही स�या�ा संकोच वाटत होता. काहीही संबंध नसताना �ह�या घरी कसं राहायचं?

हे ओळखून अनुपमा �हणा��,
‘डॉ�टर, तु�ही संकोच मानू नका. मी तुम�यासाठ� �हणून वेगळं काहीही करत नाही.

माझा �वयंपाक साधाच असतो. �या�ा फोडणी घात�� नाही, क� झा�ं ! वेगळं काही
कराय�ाच नको.’
पु�हा स�याचा ताप वाढ�ा. अनुपमानं फोन क�न हे वसंत�या कानावर घात�ं. रा�ी

स�या�या कपाळावर ओ�या प�ट्या ठेवायचं कामही अनुपमानंच के�ं.

कुठ�ंही काम करताना अनुपमा कंटाळत न�हती. सखुबाई नसे�, ते�हा स�याचं सारं
काम ती आनंदानं करत होती. ताप उतर�ा, क� घामेज�े�ं अंग पुस�यासाठ� टॉवे� देऊन
ती बाहेर येत होती.
सखुबाई बाहेर गे�� असता स�या�ा उ�ट� झा��. बेडपॅनम�ये उ�ट� कर�यासाठ�

वाकत असताना �याचा तो� गे�ा. अनुपमानं �या�ा सावर�ं. कॉटखा�ची जमीन उ�ट�नं
भर�� आ�ण खो��भर वास पसर�ा. स�या उ�ट�मुळे दमून गे�ा होता. झा�या
�कारामुळे �याचं मन संकोचानं भ�न गे�ं.

अनुपमानंच �या�ा समजाव�ं, ‘डॉ�टर, तु�ही ��ात �या– रोगी ता��ा बाळासारखा
असहाय असतो. तु�ही काही मु�ाम मा�याकडून सेवा क�न �यायची �हणून असं वागत
नाही. मी तुम�यासाठ� �व�ेष काही करत नाही. माझा पाय मोड�ा होता, ते�हा तुम�या
हॉ��पट�म�ये अनेकांनी माझी सेवा के�� आहे. खरं क� नाही? तु�ही संकोचायचं कारण
नाही–’

�त�या या बो��यामुळे �याचा संकोच काही �माणात कमी �हायचा. तरी �तचं
�न:�वाथ� वागणं पा�न तो थ�क होत होता. �या�ा कंटाळा येऊ नये, �हणून ती �या�ा
कुठ�या ना कुठ�या कामात �क�वा पु�तका�या वाचनात रमव�याचा �य�न करत होती.



एकदा स�यानं �त�ा �वचार�ं, ‘तुम�या ��ीनं स�दय� �हणजे काय?’

‘हा ��येका�या �वतं� अनुभूतीचा �वषय नाही काय? �हणजे असं, क� �सनेमावा�यांना
केवळ बा� स�दय� �भा�वत करतं. मै�ीचे संबंध असती�, �तथं बा�स�दया�पे�ा
एकमेकांना �जत�या �माणात जाणून घेत असती�, ते मह�वाचं ठरतं.’
अनुपमा ग�प बस��. स�याही ग�प बस�ा. �याचं मन �व�ा�या �वचारात गढून गे�ं

होतं. �व�ा�ा ‘सुंदर’पे�ा ‘�माट�’ �हणणं यो�य ठरे�. �त�ा आप�या वाग�यात काही
चुक�ंय, असं वाट�ं नाही. �या �कारची मुळ� �तची मनोवृ�ीच नाही.
अ�यंत सहजपणे नाटकात एक वे� उतरवून �सरा वे� चढवावा, त�ा �कारे �तनं

आप�या जोडीदारा�ा �नवड�ं. �त�ा �यात कुठ��ही अडचण जाणव��च नाही. पण
स�या?...

स�याचं मा� तसं न�हतं. घर�या मंडळ�चा �वरोध झा�ा, तरी �तकडे �� न देता
�व�ा�ी �ववाहब� होऊन जीवनभर सोबत करायची, असा �यानं �न�ह के�ा होता.
स�यानं �नरा� होऊन �न:�ास टाक�ा.
अनुपमा�ा �या�या मनात�या आंदो�नाची क�पना आ�� होती. पण ती आपण होऊन

काही बो��� न�हती. स�याची आजची प�र��थती �त�ा ठाऊक होती. ती �वत: अ�ा
�कार�या– अंहं, यापे�ाही कठ�ण प�र��थतीतून इथं आ�� होती ना !

आता स�या अनुपमा�या घरी मोकळेपणानं वाव� �ाग�ा. �त�या�ी मोकळेपणानं
ग�पा मा� �ाग�ा.
एकदा �तनं �वचार�ं, ‘डॉ�टर, तु�ही इतके उ�म डॉ�टर आहात, तरीही रोगा�ा एवढे

का घाबरता?’

‘अ�ानी परमसुखी ! आ�हां�ा रोगाची काँ���के��स ठाऊक असतात, �यामुळे
मान�सक �ास जाणवतो. �हणूनच �हणतात ना– रोगी डॉ�टर अ�यंत �ासदायक असतो
�हणून !’

अनुपमा हस��.
‘डॉ�टर, तु�ही आता �व�ांती �या बघू !’
‘तु�ही म�ा डॉ�टर �हणू नका. एखाद� अप�र�चत ��� बो�तेय, असं वाटतं म�ा.

तु�ही मा�यासाठ� एवढं के�ंत ! म�ा तर माझी बहीणच भोवता�� वावरते, असं वाटतं.
तु�ही म�ा स�या �हणून हाक मारा.’



‘तु�हीही म�ा अनुपमा �हणा. एका गो�ीचा आधीच खु�ासा करते. एखा�ा �ने�ानं
आप�या �ने�ासाठ� करावं तेवढंच मी के�ं आहे. �यामुळे माझी एक �वनंती आहे.’

‘�वनंती?’

‘कृपा क�न भाऊ-बहीण �क�वा आणखी कुठ�याही ना�याचा �यावर आरोप क�
नका. मै�ी हे एकमेव नातं आहे ! दोघं पु�ष जसे एकमेकांचे चांग�े �म� असू �कतात
�क�वा दोघीजणी पर�परां�या �जवाभावा�या मै��णी असतात, तसं एक पु�ष आ�ण ��ीही
चांग�े �म� असू �कतात. माझा यावर गाढ �व�ास आहे आ�ण माझी तुम�याकडूनही
तीच अपे�ा आहे.’
स�या आ�या�नं �त�याकडे पाहत होता. �त�या नजरेत न सांगता येणारी �था

डोकावत होती.

♦  ♦   ♦

पड�या-पड�या बाहेर�या नारळा�या झाडाकडे आ�ण चच��या �ॉसकडे पाहत स�या
�वचार करत होता...
�व�ाचं ��न होऊन आज आठ �दवस झा�े. अनुपमा�ा वसंतनं �व�ा�वषयी सां�गत�ं

होतं.
कामं उरकून अनुपमा हात पुसत बाहेर आ�� आ�ण खुच� ओढून घेऊन बस��.

सकाळपासून ग�प अस�े�या स�या�ा �तनं �वचार�ं, ‘काय �वचार चा��ाय?’

‘काही नाही.’
‘ते ��यच नाही. म�ा न सांग�यासारखा काही �वचार चा��ा असे�, तर रा� �ा.’
‘तसं काही नाही–’

‘मी तुम�या वैय��क जीवनात अना�तपणे डोकावतेय, असं समजू नका. तरीही
सांगते, घडून गे�े�� अ��य घटना �वस�न जा. �यातच गरुफटून राह�यात काय अथ�
आहे?’

‘अनुपमा, मी कठोरपणे बो�तोय असं कदा�चत तु�हां�ा वाटे�. पण तु�हां�ा �क�वा
वसंत�ा �ेम �हणजे काय– असफ� �ेमाचं �:ख �हणजे काय, हेच ठाऊक नाही. �हणून
तु�ही दोघंही �वसराय�ा सांगता. एखा�ा ���वर �ेम के�ं आ�ण ते �ेम �ववाहात
प�रव�त�त झा�ं नाही, तर �दया�ा �या यातना होतात, जी असहायतेची भावना �नमा�ण
होते, ते तु�हां�ा कधीच समजणार नाही.’



अनुपमा ग�प बस��.
स�या पुढं �हणा�ा, ‘तु�हीच �वचार करा. तु�ही एखाद� साडी खूप आवड�� �हणून

�क�मत देऊन �वकत घेता... नंतर ती साडी हरव�� तर काय वाटे�? साडी �नज�व व�तू,
�क�मत मोजून घेत�े�� व�तू... �ेम आ�ण �व�ास या �यापे�ा फार मो�ा गो�ी आहेत !

क�ानंही मोजता न येणा�या. �यामुळे �ेमभंगाचं �:ख केवळ मीच जाणतो !’
आप�ं बो�णं थोडं जा�तच �प� आ�ण कठोर झा�याचं जाणवून स�या �त�याकडे

पा� �ाग�ा.
अनुपमा �याचं बो�णं ऐकत होती. �यानंतर �ांतपणे ती �हणा��, ‘स�या, तुमचं �:ख

मी तुम�यापे�ाही चांग�या �कारे समजू �कते. कारण तु�ही फ� भ�न-�ेमी ! उ�ा हे
�:ख मागं पडे�. �यानंतर तु�ही उ�म नवरा-मु�गा �हणून ��ना�या बाजारात उतरा� !

�यावेळ� आजचं �:ख पूण�पणे पुस�ं जाई� !–’

‘पण–’

‘मा�या जीवनाची कथाच वेगळ� आहे ! मी केवळ मा�या ��यकराकडून �तर�कृत
झा�े नाही, �ेम�ववाह क�न घेऊन �यानंतर नव�यानं टाक�े�� मी ��ी आहे!’
आता आ�य�च�कत �हायची स�याची पाळ� होती. अनुपमा कुमारी असे�, अ�ीच

�याची समजूत होती. �त�या वैय��क जीवना�वषयी वसंतनंही काही सां�गत�ं न�हतं.
‘कॉ�ेजम�ये मी नाटकात काम करायची. मा�या नाटका�ा आ�े�े एक �ीमंत

बु��मान डॉ�टर- �यांनी मा�या�ी ��न कर�याची इ�छा �� के��. आनंदना ठाऊक
होतं, मी गरीब �ाळामा�तराची मु�गी �हणून ! गभ��ीमंत घराची सून झा�े. �स��े�ा�या
कथेसारखं सारं घडून गे�ं. पण...’

स�या �तचं बो�णं �� देऊन ऐकत होता. पुढं काय घड�ं असे� याची क�पना सहज
येत होती.

‘��नानंतर चार-पाच म�ह�यानंतर प�ह�ा डाग उठ�ा. पण सासूबा�नी मा� मी–
मा�या व�ड�ांनी �यांची फसवणूक के��, असाच ठपका ठेव�ा ! आनंद याचं �नराकरण
क� �क�े असते, पण ते परदे�ी �नघून गे�े�े. माहेरी साव� आई. �तथूनही आनंदना
अनेक प�ं ���ह��, पण �यांनी एकाही प�ाचं उ�र पाठव�ं नाही ! �ेत वणा�ची अनुपमा
�यांना अ�यंत ��य होती, पण महा�ेता अनुपमा �यांना नको�ी होती! नको�ी झा�े�� व�तू
ज�ी कचराकंुडीत फेकतात, �याहीपे�ा वाईट �कारे �यांनी म�ा माहेरी हाक�ून �द��.
आजपय�त आनंदनं मा�या�ी कुठ�याही �कारे संपक�  साध�े�ा नाही !–’



एखा�ा �च�पटात�ा �� �संग डो�यांपुढे उभा राहावा, तसं स�याचं झा�ं. पण हा
�च�पट न�हता. सा�या घटनेची सा� अस�े�ं कोड �त�या �रीरावर आप�ं अ��त�व
दाखवत होतं.
अनुपमा पुढं �हणा��, ‘आणखीही सांगते ऐका. आनंदची एक बहीण आहे– अ�यंत

�वैर वागणूक आहे �तची. इतरांपासून �तनं ते �पव�ं अस�ं, तरी म�ा ते ठाऊक आहे.
आज ती समाजात आद�� प�नी �हणून वावरते... आनंद !– �यांचंही �सरं ��न झा�ंय,

सुखात आहेत ते! आता सांगा, तुम�या जीवनापे�ा माझे जीवनानुभव कुठं कमी आहेत?

इतरां�या �:खाचं मू�यमापन करणं चुक�चं आहे, हे म�ाही ठाऊक आहे... पण तु�हां�ा
व�तु��थतीची क�पना यावी, �हणून सांगते. आप�या �:खावर आपणच इ�ाज क�
�कतो. तु�हीही सारं �वस�न पु�हा न�ानं आप�या जीवना�ा सु�वात के�� पा�हजे.
माणसा�या जीवनात या ना �या �कारची संकटं येणारच. �नरा�ेनं मन खचून जाणं आ�ण
य�ानं �रळून जाणं, हे नेहमीचंच असतं. आपण �यावरही मात कराय�ा ��क�ं पा�हजे !’
स�या �� देऊन �तचं बो�णं ऐकत होता. न राहवून तो उ�ार�ा, ‘अनुपमा ! कुणी

��कव�ं हे तु�हां�ा? कुणी तु�हां�ा उभारी धराय�ा मदत के��?’

‘जीवनात येणारे अनुभव हेच ग�ु असतात. जीवन हीच खरी �ाळा आहे. म�ा
�यातूनच जगायचा माग� �दसत गे�ा. एक �ण असा आ�ा होता, क� मी आ�मह�ये�या
दारा�ी उभी होते. पण �तथून माघारी �फर�े. म�ा जग�यानंच माग� दाखव�ा ! कुणा
�वामी, ग�ु �क�वा त�व�ानानं न�हे. या�ा कुणी माग�या ज�मात�ं पाप �हणतात. गे�या
ज�मीचं पाप वा पु�य या ज�मी तरी समजत नाही. काहीजणांना कॅ�सरसारखे �ध�र रोग
होतात, काहीजण आ�मह�ये�ा बळ� पडतात, काहीजणांनाच अस�े आजार होतात– का
बरं? अ�ा ��ांना उ�र नसतं. ते कुठ�याही कारणामुळे येऊ दे, �यानंतरही मी मा�या
जीवना�ा सामोरं जाईन– एवढंच म�ा ठाऊक आहे.’
स�या अवाक झा�ा. आतापय�त �यानं अनुपमाचा �वचार के�ाच न�हता.
�यानं �वचार�ं, ‘तु�हां�ा पतीची आठवण येत नाही? �यां�या�वषयी काही वाटत नाही?

�मा करा, मी तुम�या अगद� वैय��क भाव�व�ा�वषयी �वचारतोय– वाट�ं तर उ�र �ा.
नाही �द�ंत तरी चा�े�.’

‘म�ा क�दायक असणा�या घटना मी आठवत नाही. �यामुळे मनोब� खचून जातं
आ�ण मन अ�ांत होतं. मना�ा आनंद देणा�या घटना मी मु�ाम आठवते. �यातच रमायचा
�य�न करते. म�ा सं�कृत नाटकांची अतोनात आवड आहे. मी जा�तीत जा�त वेळ �यातच



असते. कुणा�ा मदतीची गरज असे�, तर मी आपण होऊन पुढं होऊन करते. एक गो�
मा�या ��ात आ�� आहे–’

‘काय?’

‘कुणाचंही जीवन ��थर नाही. ज�म आ�ण मरण या दो�ही गो�ी कुणा�याही हातात�या
नाहीत. देवानं �या दो�हीमध�ं जे जीवन �द�ं आहे, ते ��य �ततकं उपयु� होऊन जग�ं
तरी पुरेसं आहे. या जगात �कतीतरी अ�तरथी-महारथी, योगी, महापु�ष होऊन गे�े आहेत.

का�ा�या �वाहात अनेकजण गटांग�या खातात. आप�या वाग�यामुळे अमर होऊन
रा�ह�े�े मा� इथं�तथं �व�चत �दसतात ! मी तर सामा�य आहे. �यामुळे चांग�ं काम हेच
मा�यापुरतं मा�या आयु�याचं �येय आहे.’
अनुपमा बो�ायची थांब��. स�या �त�या बो��याचा �वचार करत होता.
‘बो�ा ना ! का थांब�ा?’ �यानं �वचार�ं.

‘तु�हां�ा कंटाळा आ�ा असे� ना माझं बो�णं ऐकून !’

‘नाही. बो�ा तु�ही !’
‘मा�या प�तीनं सांग?ू �े� नाटककार भास असो, का��दास असो, वा हष�वध�न

असो; आज �यां�यापैक� कुणीही नाही. तरीही �यां�या अमर क�ाकृती आजही �ोकांना
आनंद देतात ना? मागं मी क�ड मु�ांसाठ� ‘य���’ नावाचं नाटक बसव�ं होतं. �यात�ा
�� म�ा नेहमी आठवतो– ‘जीवनात�� सग�यात आ�य�कारक घटना कोणती?’ या
य�ा�या ��ावर धम�राजा उ�र देतो, ‘मृ�यू दररोज ��येक �णा�ा माणूस पाहत, ऐकत
असतो, तरीही �वत:�ा अजरामर मानून तो वागत असतो– हेच सग�यात मोठं आ�य� !’
स�या अवाक होऊन अनुपमाचं बो�णं ऐकत होता.
�तनं �खडक�बाहेर�या पे��या झाडाकडे �� वेध�ं, ‘ती फु�ं पाहा, झाड भ�न

गे�ंय फु�ांनी ! पण �या सग�या फु�ांना फळ धरणार नाही, सगळ� फळं प�व होणार
नाहीत. प�व फळांपैक�सु�ा अनेक खा�� गळून पडती�; काही प�ी खाऊन जाती�.

�यानंतर राहाती� ती माणसा�या हाती पडती�. झाडापा�ी काय राहतं? �या झाडाची
फळंच �या झाडा�ा �मळत नाहीत. जीवनही तसंच आहे. ��येकाचं जीवन अमुक असंच
आहे, असंही सांगता येणार नाही. काहीजण आघाताचा तडाखा सहन न होऊन
कोसळती�. �यांनी �वत: �या मु�ांना ज�म �द�ा, तीही कदा�चत �यांचं ऐकणार नाहीत.

सगळंच अ�न��त. �यामुळे आप�ं जीवन असंच होई�, असा ह�ही धर�यात अथ� नाही.’
अनुपमा अंतमु�ख होऊन बो�त होती–



‘�कतीही �ास होऊ दे, कस��ही �न�ा असू दे, जे समोर येई� �याचं मी �वागतच
करते... �यासाठ� मन �ढ असू दे, एवढ�च अपे�ा ! तु�ही तर मा�यापे�ा �कतीतरी वाच�ंय
! तु�ही जीवना�ा आणखी चांग�या �कारे सामोरं गे�ं पा�हजे.’
स�या �न��र झा�ा.

♦  ♦   ♦

पहाटेचं वारं बरं वाटत अस�ं, तरी हवा थंड अस�यामुळे अंगात कापरं भरत होतं.
�यामुळे आनंदनं नाईट �ेसवर �ा� गुंडाळ�� होती. गार हवेमुळे थंडी होई�, �यामुळे
खोक�ा होई�; उगाच औषध �यावं �ागे�. वरचेवर औषधं घेत��, तर नंतर �यांचा
�रीरावर प�रणाम होणार नाही. ��वाय या औषधांचे �रीरावर होणारे साईड इफे�टस्...’
�याचं डॉ�टरी मन ‘साईड-इफे�टस्’पा�ी येताच थांब�ं.

जीवनात ��येक गो�ी�ा दोन बाजू असतात. ��येक गो�ीकडे �ाभ, �माण, दडपण
यांचा �वचार क�न पाहता येई� ना ! पण आप�ं जीवन?...

�यानं एक मोठा सु�कारा सोड�ा. जे �वसरायचा सतत �य�न चा�ायचा, मन पु�हा
�याच �वचाराकडे वळत होतं. �तचा, आप�ा... दोघां�या एक��त �दवसांचा �वचार–
एक�कडे �याचं मन �हणत होतं, आपण �यावेळ� वाग�ो तेच यो�य होतं. ती

प�र��थतीच त�ी होती ! तरीही मनात �ं� का �नमा�ण �हावं? देवा, अस�या अ�व�थ
मन:��थतीपासून सुटकेचा काहीच माग� नाही काय?

पहाटेचं �फरणं घरा�या कंपाऊंडम�येच सी�मत झा�ं होतं. घराभोवता�ची बागही
अधा� एकर एवढ� होती. �व�वध फु�ं– सुगंधानं घमघमणारी. बागेत�� फु�ं वेचून �यां�या
माळा करणं, �यांची नीट �व�हेवाट करणं वगैरे करणारं तरी घरात कोण होतं �हणा !
राध�कांना मुळातच फु�ांचा सोस कमी, �यात आता वय झा�े�ं. �ग�रजा ब�गळूर�या

आप�या घरी आप�या मु��बरोबर सुखात राहत होती. आ�ण अनुपमा?

आनंदचं मन पु�हा �वचारम�न झा�ं. सां�यांचा �ास सु� झा�यापासून अ��कडे
राध�कांना पहाटे �वकर उठाय�ा जमत न�हतं. आनंद �फरता �फरता पा�रजातकाखा��
आ�ा. पा�रजातकाचं फू� देव�ोकाचं अस�याचं नारायण-पुराणात सां�गत�ं अस�ं, तरी
आनंद�ा वाट�ं, हे अ�यंत सुकोम� फू� अस�यामुळे तसं �हट�ं जात असावं. अ�ा
पा�रजातकाची चार-सहा झाडं �तथं एक��तपणे वाढ�� होती.



आनंदनं द�घ� �ास घेत�ा. आसमंत सुगंधानं भ�न गे�ा होता. झाडांखा�ची सारी
जमीन फु�ांमुळे संपूण� झाक�� होती. �ु� कोम� फु�ं, �यांची उठून �दसणारी के�री देठं,

�कती अनुपम स�दय� हे ! होय. अनुपमासारखं अनुपम स�दय� !
मन पु�हा मागं घडून गे�े�या घटनांकडे धाव घेत होतं.

♦  ♦   ♦

आनंदचा देह इं��ंडम�ये अस�ा, तरी मन मा� अनुपमेपा�ी घुटमळत होतं. �वभावत:

आनंद �ज�� आ�ण मह�वाकां�ी. ��न झा�यावर अनुपमा �या�ा �हणा�� होती, ‘तु�ही
इथंच पुढचा अ�यास करा ना ! परदे�ी क�ा�ा जाता? हे घर, आई, मी कुणा�ाच सोडून
जायचा �� येणार नाही.’
यावर आनंदनं सां�गत�ं होतं, ‘अनु, इं��ंडम�ये ��कून आ�ो, तर �ोकांम�ये मान-

मरातब �मळतो. आज तु�हा सग�यांना सोडून जाणं �ासाचं वाट�ं, तरी दोन-तीन वषा�त
पु�हा येईन ना !’
इं��ंडम�ये मुंबईची गोरी-घारी न��नी पाठकही �या�याबरोबर ��कत होती.

कॉ�ेजम�ये ती �वत:�ा सवा�त �पवती मानत होती. कदा�चत दोन-चार मु�ांनी �त�ा तसं
काहीतरी सां�गत�ं असावं. आप�या स�दया�वर भाळ�े�� मु�ं आप�या भोवती ग�डा
घोळतात, अ�ाही �मात ती होती.
आनंद इतर मु�ांसारखा न�हता. न��नी�या हे �यानात आ�ं होतं.
एकदा आप�ा बॉब सावरत �तनं �वचार�ं, ‘हे काय आनंद ! तु�हां�ा मा�या�ी

बो�ाय�ा सवडच नाही क� काय?’

‘खरोखर वेळ नसतो इथं. कॉ�ेज, �ूट�, नवं हॉ��पट�... म�ा आ�य� वाटतं, तु�हां�ा
कसा वेळ �मळतो?’

‘जीवनात हे �दवस पु�हा पु�हा येत नसतात, आनंद ! आप�या मनात अस�ं तर आपण
हवा तेवढा वेळ काढू �कतो.’

‘खरंय तुमचं! ��काय�ा तरी पु�हा आयु�यात के�हा वेळ �मळणार आहे? �नघू मी?’

आनंद �नघून गे�ा. न��नी�ा अपमान वाट�ा. अनुपमा�या स�दया�पुढे न��नी
�न��तच �फक� होती. अनुपमा �ंभरच न�हे, हजारांत उठून �दसे� अ�ी सुंदरी होती !

�त�या आठवणीनं आनंदचं मन भ�न आ�ं. अनुपमा�ा इथं येऊ दे, मग समजे� �ह�ा,
केवळा गोरा-पांढरा रंग �हणजे स�दय� न�हे !



दर आठव�ा�ा येणारं अनुपमाचं प� वाचताना आनंद �वत:�ा अ�यंत न�ीबवान
मानत होता. ��नानंतर �त�ा �गेच इथं बो�ावून घेणंही सहज ��य होतं, पण आईचं मन
�खवून बायको�ा सोबत नेणं, आनंद�ा पट�ं नाही. आपण पसंत के�े�या मु���ी आईनं
आप�ं ��न �ावून �द�ं, ते�हा तर �या�ा �वग�च हाती �ाभ�याचा आनंद झा�ा होता.
नाहीतर प��का जुळणं, अमुक �ह व��, सासू नस�े�ं घर, �ंडा, देणं-घेणं यासार�या
स�ा�े साठ अडचणी पार क�न आप�� �व�-सुंदरी अनुपमा वा�तव जीवनातही आप��
होई�, यावर �याचाही �व�ास न�हताच !

��नाआधी एक �दवस राध�कांनी �ांतपणे सां�गत�ं, ‘हे बघ ! तु�ा मु�गी आवड��
�हट�यावर इतर कुठ�ाही �वचार न करता मी ��ना�ा होकार �द�ा. केवळ तु�यासाठ� !
तु�यासाठ� मु���या फोटो-प��कांचा ढ�ग पड�ा होता, हे तु�ाही ठाऊक आहेच. आता
मा� तू माझं ऐक !’

�यावेळ� आनंद आईचा ��येक ��द झे�ाय�ा तयार होता !
‘अनुपमा या घरची सून आहे. माझी ही एकु�ती एक सून ! मी तर घर�या थोर�या

��मीची पूजा क� �कत नाही. ��न झा�यानंतर �तनं इथं रा�न गौरीपूजा, ��मीपूजा,
नवरा�ी– आप�या घरचे सगळे कु�ाचार पाळ�े पा�हजेत. नंतर �त�ा इं��ंड�ा घेऊन जा.
नाहीतर तूही चातुमा�स संप�यानंतरच जा, हवं तर !’
राध�कां�या बो��यात त�यां� होता. गे�या वष�च गोपा�राय मरण पाव�े होते. �या

�वधवा झा�या अस�यामुळे या वष� कुठ�ाही कु�ाचार �या सवा�णीसारखा क� �कणार
न�ह�या. अनुपमाच �या घरची एकु�ती एक सून अस�यामुळे सारे कुळधम�, कुळाचार
पाळ�याची जबाबदारी �तचीच होती. अंहं, राध�कांनंतर तो �तचाच ह�क होता !
पण आनंद�ा अ�ा कारणासाठ� आप�ा �वास पुढे टाकणंही जम�यासारखं न�हतं.

�तथं �याची खो��, हॉ��पट� सारं ठर�ं होतं. ��ासेसचे �दवसही ठर�यावर ‘गौरीपूजा’
‘��मीपूजा’ यांसारखी कारणं सांगनू �वास पुढे ढक�णं अ��य होतं.
आई�वषयी अप�र�मत �व�ास अस�े�या आनंदनं सां�गत�ं, ‘�यात काय आहे ! मी

नाहीतरी दोन-तीन वष� �तथं राहाणार आहे. अनुपमा�ा आणखी सहा म�ह�यांनंतर येऊ दे.

��वाय �तचा पासपोट�, ��हसा होईपय�त चार-सहा म�हने जाती�च.’

पण इं��ंड�ा आ�यावर मा� �या�ा अनेकदा– ‘अनुपमा �वकर आ�� असती तर
�कती बरं झा�ं असतं !’ असं ती�पणे वाट�ं. �यानं �वत:चीच समजूत काढ��, केवळ



चार-सहा म�ह�यांचा �� आहे. पाप�या �मटून उघड�याआधीच चार-सहा म�हने संपून
जाती�.

पण ��य�ात मा� तसं घड�ं नाही. उ�ट जीवना�या नौके�ा भ�ं मोठं भोक पड�ं.

�याचा कधी �व�ातही �वचार के�ा न�हता, अ�ी घटना घडून गे�� होती.
आनंदनं पु�हा सु�कारा सोड�ा.
�या �दव�ी आनंद�ा राध�कांचं प� आ�ं होतं.
नेहमी�माणे �ेमसमाचाराचं प� न�हतं ते. एरवीची प�ं �हणजे– ‘सांभाळून राहा,

आठव�ातून एकदा ते� �ावून �हाऊन घे, वड�ांचं �ा� थे�स नद��या काठावर कर�ी�
ना?’ यासारखे बारीकसारीक उपदे� आ�ण आईचं अंत:करण द��वणारी काळजी ��
करणारी असत. हे प� मा� अगद� छोटं होतं... �याचं �दय – मन – बु�� भे�न टाकणारं
ती�ण ��� होतं ते !

‘अनुपमा�ा कोड आहे. तू फ� �तचा चेहरा बघून भाळ�ास ! पायावरचं कोड आ�ही
पा�ह�ं, आणखी कुठं आहे – ते ठाऊक नाही. �ज�याव�न ती पड�� ते�हा �दस�ं.

आ�हां�ा न सांगता ती डॉ�टरांना भेटत होती. �ग�रजा�ा आधीपासूनच सं�य होता. आता
ती व�ड�ांबरोबर माहेरी गे�� आहे. आप�या घरात�ं सोवळंओवळं आ�ण आचार�वचार
तु�ा ठाऊक आहेत. अस�या कोड अस�े�या मु���ा मी हयात असेपय�त
��मी�नवासम�ये पाऊ� ठेवता येणार नाही. �तचं कोड पूण�पणे बरं होऊ दे, �यानंतर मी
�त�ा घरात घेईन. हे माझं ठाम मत आहे !’
राध�कां�या प�ामुळे आनंदचं सारं जीवनच ड�ळून �नघा�ं होतं. आनंद�ा काहीच

सुचेनासं झा�ं.

दोन �दवसांनंतर अनुपमाचंही प� आ�ं. यावेळ� मा� �तचं प� पा�न �या�ा कणभरही
आनंद झा�ा नाही. कोडानं भर�े�� अनुपमा �यानं डो�यांपुढे आणायचा �य�न के�ा,
पण तो �वफ� झा�ा.
�तनं प�ात ���ह�ं होतं ते पट�यासारखं होतं, �याचबरोबर �ग�रजा, राध�कांची

बाजूही बरोबर होती. अ�ा प�र��थतीत �यानं काय �नण�य �यायचा?... आनंद �द�मूढ
झा�ा.
आधीपासूनच आनंद स�दय�पासक होता. घर�या प�र��थतीनं �या�या या गणुा�ा

भरपूर खतपाणी घात�ं होतं. घरात�� ��येक व�तू सुंदरच अस�� पा�हजे, या�वषयी तो
आ�ही होता. �वत:�या वे�भूषे�वषयीही तो अ�यंत काटेकोर होता. �म� करतानाही �यानं



�नवडक चार-सहा �म�च के�े होते. कप�ां�या बाबतीत�ा �याचा ह��पणा पा�न �याचे
�म� �हणत, ‘अरे, तू फॅ�न �नवडता �नवडता एवढा वेळ �ावतोस, क� तुझे कपडे तयार
होईपय�त फॅ�न बद�ून जाई� ! �हणजे �गो�ग पु�हा नवे कपडे ��वणं आ�ंच ! या
धावपळ�त, तु�यावर मा� जैन �दगंबर �वामी�माणे राहायची पाळ� येई� !’

�या�या या �च�क�सक �वभावाची मा�हती असणारे �या�ा नेहमी �हणत, ‘बघू या, तू
बायको क�ी �नवडतोस ते ! ब�तेक मनाजोगती मु�गी �ोधता-�ोधता तू �हातारा होऊन
जा�ी�.’ काहीजण ती�पणे �हणत, ‘बघू या, आम�या न��बात आनंदचं ��न बघायचा
�म�ळ योग आहे क� नाही, ते !’
असं �हणणा�यांचं त�ड बंद होई�, इत�या कमी वेळात आनंदचं ��न झा�ं होतं. �याचे

सगळे �म� कुतूह�ापोट� या ��ना�ा आवजू�न हजर रा�ह�े होते. �ाप��त अ�सराच
भूमीवर यावी, असं �प �ाभ�े�� अनुपमा पा�न सगळे अवाक झा�े होते. ‘�वा ! आं�ानं
�ेवट� आप�ंच खरं के�ं हं ! एवढ� न��ासारखी मु�गी कुठून हे�न ठेव�� होती, कोण
जाणे!’ काहीजण असूयेनं, काहीजण आनंदानं �याची �नवडीब�� पाठ थोपटून गे�े.

�यावेळ� आनंद �वत:�ा जगात�ा सवा�त सुखी माणूस मानत होता. �या�ा अगद� ध�य
ध�य वाट�ं होतं ! उ�ट आज?... आनंद क�पनेत अनुपमाचं �प पा� �ाग�ा. �वत:

डॉ�टर अस�यामुळे �या�ा या रोगाचीही संपूण� मा�हती होती. आता �यानं काय करावं?
हे कोड हळूहळू वाढत राही�. जर ती गरोदर रा�ह��, तर �त�या मु�ांनाही कदा�चत

कोड येऊ �के�. अनुपमा�या आता फ� पायावर अस�ं, तरी �वकरच �तचे हात, पाय
आ�ण चेह�यावरही ते पसरे�. �तचा ह��तदंती रंग हळूहळू �धासार�या रंगात पराव�त�त
होई�. कदा�चत सारं अंग सार�या रंगाचं न होता �न�मं-���मं �रीर रंग बद�े�. �तचा
आजचा �ेतवण� आकष�क अस�ा, तरी महा�ेता अनुपमा आकष�क �दसणार नाही.
�या केवळ क�पनेनंच आनंदचा थरकाप उडा�ा. तो अ�धक �वचार क� �ाग�ा, तसं

ते �च� अ�धक �प� आ�ण कु�प वाटू �ाग�ं. अनुपमाचं ते �प �या�ा �ाकूळ करत
होतं, घायाळ करत होतं. पाठोपाठ �या�ा आठव�ं, सगळे �हणती�–

‘एव�ा �च�क�सकपणे मु�� नाकारत होता नाही का ! आता कसं झा�ं !’

‘कपडा �वट�ा �हणून नवे-नवे �ट� फेकून �ायचा ! आता काय करणार? बायको�ाही
सोडून देणार काय?’

‘�ब�चारा आनंद ! असं �हाय�ा नको होतं �या�ा !’
जवळपासचे सगळे आसुरी आनंद �� करती� �क�वा आप�� क�व करती� !



आनंद घामेज�ा. आजवरचं �याचं जीवन कुणीही हेवा करावा, असंच होतं. �नरा�ा,
हार, अपय� यांसारखे ��द �या�या जीवनात आजवर आ�े न�हते. �यानं �जथं हात
�ाव�ा, �तथं य�ो��मीची �या�यावर कृपा होत होती. काहीजण �या�ा पूव�ज�मीचं पु�य,

उ�म न�ीब, राध�कां�या ��मीपूजेचा �भाव �हणत अस�े, तरी सगळे �या�याकडे
असूयेनं पाहत.

तीच माणसं आता कु��सतपणे आप�याकडे पाहती�, या �वचारानंही �या�ा �नरा�ा
जाणव��. आतापय�त तो �म�ांना �वचारायचा, ‘�नरा�ा �हणजे काय रे?’ �नरा�ा, पराजय
यामुळे माणसं �संगी वेडी होतात, असं कुणी सां�गत�ं, तरी आनंदचा �यावर �व�ास
बसायचा नाही. आता मा� �या�ा ते पटू �ाग�ं. अ�ा �संगांना त�ड दे�यापे�ा �ोकांनी
आ�मह�या के�� तरी �यात आ�य� नाही, असं �या�ा वाटू �ाग�ं.

एक मा� खरं– राध�कांनी ���ह�ं होतं ते सगळं बरोबर न�हतं. ��ना�या वेळ�
अनुपमानं �याची फसवणूक के�� न�हती. �यावेळ� अनुपमा�या �रीरावर पांढरा डाग
न�हता. आपण �तथून �नघा�ो, �यावेळ�ही असा कुठ�ा डाग न�हता. अनुपमा याबाबतीत
खरं ���हतेय. ��नानंतर, आपण इथं आ�यानंतर के�हातरी तो डाग उठ�ा असावा. देवा रे
! ��नाआधीच हा रोग �त�ा झा�ा असता, तर �कती बरं झा�ं असतं !
�वचारा�या तं��त आनंद हॉ��पट��या पाय�या चढू �ाग�ा. नेहमीसारखी न��नी

पाठक समो�न आ��. कृ��म हसत आ�ण भुवया नाचवत �हणा��, ‘परी�ेची तयारी
जोरात सु� झा�� क� काय आतापासूनच? गे�या दोन �दवसात कुठंच �दस�ा नाहीस !’

खरं होतं �तचं. जीवनाती� मह�वाची परी�ा समोर ठाक�� होती ! �व�ापीठा�या
परी�ेत अनु�ीण� झा�ं तरी पु�हा संधी �मळते, आणखी अ�यास क�न पेपर अ�धक
चांग�या �कारे ��� �कतो, अ�धक गणु �मळवू �कतो; पण जीवनात�या परी�ेत नापास
झा�ं तर?...

आनंद मनोमन घाबर�ा.
होय. जे काही बरं-वाईट �हायचं असे�, तर ते याच ज�मात �हाय�ा हवं ! जे सुख

आ�ण स�दय� अनुभवायचं असे�, तेही याच ज�मी अनुभवाय�ा पा�हजे. हा एकच ज�म
आप�ा आहे. पुढ�या ज�माचं काय आहे कोण जाणे !
आनंदनं रोज�यापे�ा जा�त वेळ हॉ��पट�म�ये काढ�ा. कामात असताना सग�या

जगाचाच �वसर पड�ा. घरी आ�यावर पु�हा �या�ा अनुपमा�या प�ात�ं �ेवटचं वा�य
समोर तरळू �ाग�ं– ‘तुम�या प�ाची मी चातक प�यासारखी वाट पाहत आहे.’



काय उ�र ��हायचं?
आईनं तर आप�ा �नण�य �प� ��दांत सां�गत�ा आहे. कोड कमी झा�या��वाय

अनुपमा ‘��मी�नवासा’त पाऊ� टाकू �कणार नाही, हे तर �प�च होतं. �त�ा इं��ंड�ा
बो�ावून घेत�ं तर?... मग? इथं काय होई�?...

न��नी पाठकचे घारे डोळे गवा�नं आणखी चमकू �ागती� ! मग ती मानभावीपणे
मु�ाम �वचा� �ागे�, ‘काय आनंद ! तुम�या अनुपमा�ा काय झा�ंय?’ वर डाग�या देत
चौक�ी करे�, ‘कुठ�या डॉ�टरांकडे दाखव�ंय �त�ा?’

छे: ! हे ��य नाही !
नाहीतरी अनुपमानं डॉ�टर रावांना दाखव�ं आहे. ते उ�म आ�ण अनुभवी डॉ�टर

आहेत. �यांनी �द�े�ं औषध ती घेत आहेच. कमी होई�ही डाग. इथं येऊन तरी ती काय
करणार आहे? आपण �त�ा इथं आण�ं, तर कदा�चत आई आप�या�ा कायमची �र
�ोटे�. आईचा �ेमळ, पण �संगी अ�यंत कठोर अस�े�ा �वभाव �या�या प�रचयाचा
होता. ती एकदा कठोर झा��, तर मरताना गंगाज� घा�ाय�ाही आप�या�ा बो�ावणार
नाही.
आता अनुपमाची मन:��थती क�ी असे�? ती घाबर�� असे� काय? ��य आहे. हा

रोग �कतीही �ढ मनाचा माणूस अस�ा, तरी मान�सक���ा हादरवून टाकतो. पण �तचा
�वभाव धैया�चा आहे. �या�ा, ती �ंभर �पयांचं �तक�ट �वकाय�ा आ�� होती, तो �संग
आठव�ा. �त�ा नाटका�या �न�म�ानं �नभ�यपणे �टेजवर उभं राहायची सवय झा�� आहे.
आनंद�ा मा� �टेजवर उभं रा�न चार वा�यं बो�ायची भीती वाटत होती. ती मा�
�ोकां�या नजरा झे�त न डगमगता उभी राहाते.
हो ! आ�े�या प�र��थती�ाही ती �याच धैया�नं त�ड देई� !

मग �त�ा काय प� ��हायचं? काहीतरी अ��य ���ह�यापे�ा काहीच न ���ह�े�ं
चांग�ं ! पु�हा भारतात जाईन, ते�हा अनुपमा�ा भेटता येई�. �या वेळ� पुढचं काय ते
ठरवता येई�.

अनुपमाचं �सरं प� आ�ं. �त�या व�ड�ांचं, �ाम�णा मा�तरांचं के�व�वाणं प�
आ�ं... तोच-तोच मजकूर, तेच ते रडगाणं. कोडानं भर�े�� अनुपमा, आप�� प�नी?... या
�वचारानंही तो घामेजून जाऊ �ाग�ा. ही अनुपमा �या�ा अनोळखी होती. उ�ा �त�या
पोट� ज�मणा�या आप�या मु�ांनाही कोड फुट�ं तर?
आनंद नख��खांत थरकाप�ा !



�ा��ा�माणे अजूनही कोड �न��त आनुवां��क आहे, हे �स� झा�े�ं नाही, हे �या�ा
ठाऊक होतंच. तसं पा�ह�ं, तर इतर अनेक रोगांची आनुवां��कता �स� झा�� आहे. हा
रोग आप�या वं�ात कुणा�ा झा�ा, तर �यांनाही ही मान�सक वेदना अनुभवावी �ागे�
ना! नकोच ते! प� ��हायचं �हणजे काहीतरी ��हावं �ागे�. �यापे�ा काही न ���हणंच
चांग�ं !

आनंद एका �न�कषा��ा येऊन पोहोच�ा. तो आप�या व�र� डॉ�टरांना भेटून �हणा�ा,
‘मी तुमचा �व�ाथ�. म�ा खूप काम करायचंय, खूप ��कायचंय. म�ा �दवसाआड संपूण�
�ूट�ची जबाबदारी �ा.’
�यांनी बजाव�ं, ‘पण �हणून तू ��नवार-र�ववार�ा जोडून रजा मागायची नाहीस !’

‘सर, म�ा रजाच नको.’
‘गडु �टुडंट !’ �यांनी समाधान �� के�ं. आनंदनंही मनात देवाचे आभार मान�े.

आनंदनं कामा�या ओ�याखा�� �वत:�ा गाडून घेत�ं. अनुपमा आप�या प�ाची �कती
�ाकुळतेनं वाट पाहत असे�, हे �या�ा जाणव�ंच नाही.

♦  ♦   ♦

अधूनमधून आनंदची �ेम-समाचार कळवणारी �ोटक प�ं राध�कांना येत होती. पण
आधी ठर�े�या का�ावधीनंतरही आनंद भारतात परत�ा नाही. भारत �या�या ��ीनं
अनेक अ��य घटनांचं आगर झा�ा होता. एव�ात �तकडं क�ा�ा जाऊन संकटात
सापडायचं?
�ग�रजा�या ��नासाठ� आनंद केवळ पा�णा �हणून आ�ा होता. केवळ आठवडाभर

रा�न तो पु�हा �ंडन�ा �नघून गे�ा. अनुपमाचा �वचार मनात अस�ा, तरी �त�ा भेटावंसं
�या�ा वाट�ं नाही. ��नघरात राध�का ��येक पा��या�ी �याची आवजू�न ओळख क�न
देत हो�या, �यामागचं कारण �या�या ��ात आ�ं होतं.
�ग�रजा सासरी गे�यावर राध�कांनी �वषय काढ�ा.
‘�गरीचं आता सगळं नीट झा�ं. आनंद, तुझी मा� म�ा काळजी वाटते ! तुझा पुढं

काय �वचार आहे? गे�या खेपे�ा आपण फस�ो. यावेळ� मा� आप�या जवळपासची
ना�यात�� मु�गी �ोधू या. �पाचा फार �वचार कराय�ा नको.’
आनंद काही बो��ा नाही.



‘तू फ� ‘हो’ �हण. मु��ची रांग उभी राही�. घड�ं �यात आप�� काही चूक नाही.
आजपय�त �तनं �क�वा �त�या व�ड�ांनी रोग कमी झा�ाय �हणून पो�टकाड�ही टाक�े�ं
नाही. आपण तरी �कती �दवस वाट बघणार?’

तरीही तो बो��ा नाही.
‘अरे, तू काय सं�यासी होणार आहेस काय? म�ा नातवंडं बघायची आहेत. आप�या

घरा�याची एवढ� सारी संप�ी आहे, �तचं काय होई� !’

आनंद न बो�ता �तथून �नघून गे�ा. ��नाचा �वषय �नघताच अनुपमाची आठवण
होऊन �या�ा �चंड मन:�ताप होत होता. मग मनाची मुळ�च समजूत पटेना�ी होत होती.
�नघताना नेहमी�माणे आनंदनं आई�ा नम�कार के�ा. मु�गा परदे�ी �नघा�ा

�हट�यावर राध�कांनी पु�हा डो�यांत पाणी आणून �वचार�ं, ‘पु�हा के�हा ये�ी�?’

‘बघू या !’
‘तु�या ��नाचं काय करायचं?’

‘मी अजूनही �यावर �वचार के�ा नाही. तु�ा वाटे� तसं कर.’
अ�ा �कारे �न��तपणे काहीही न सांगता तो �नघून गे�ा. राध�का मा� मो�ा आ�ेनं

�या�या �ेवट�या वा�याचं पा�न क� �ाग�या.

♦  ♦   ♦

आनंदचं ���ण संप�ं होतं. आता �या�ा भारतात जाणं आव�यक होतं. पण आनंद
काही ना काही �न�म�ानं ते टाळत होता.
एकजण �हान मु�ा�ा घेऊन आ�े. दे� कुठ�ाही अस�ा, तरी माणसं सगळ�कडे

तीच असतात. एका हातात मू� आ�ण �स�या हातानं बायको�ा आधार देत तो घेऊन
आ�ा. �यानं सां�गत�ं, ‘कार-अ◌ॅ��सड�टम�ये मा�या बायकोचे पाय गे�ेत. डॉ�टर, आता
�त�ा बरं नाही. �यात बाळही रडत होतं. �यामुळे �या�ाही घेऊन आ�ो.’
आनंदनं तपास�ं. �या�ा जाणव�ं, ही �या�ा साजे�ी बायको नाही. �यातच ती �ंगडी

होती. तो माणूस खे�ात�ा अस�यामुळे बराच बो�त होता.
‘देवापुढे, मृ�यूपय�त अ�ग होणार नाही, �हणून वचन घेत�ं होतं ना! मग �त�ा काही

�ास होत असताना म�ा �त�याबरोबर आ�ंच पा�हजे ना !’
��णा�ा तपासताना आनंद�या मनातही तेच �वचार घोळत होते. इं��ंडसार�या दे�ात

राहत असताना, �तथं सु�भपणे घट�फोट �मळत असतानाही �ंग�ा बायकोबरोबर हा



अ����त �क�वा अध�����त माणूस ‘अ��ट� डेथ’ हे वचन पाळत आहे !
मागं �यानंही हेच वा�य अनुपमा�ा सां�गत�ं होतं. आता तेच वा�य आनंद�ा �व�

क�न गे�ं. ‘मृ�यूखेरीज कुणीही आप�या�ा �र क� �कणार नाही,’ असा ��द देणारा
आनंद आता �स�या ��ना�ा तयार होत होता ! �या�या मनात चर�र� झा�ं.

कोड फुट�े�या अनुपमाबरोबर एक� राहाणं अ��य अस�ं, तरी मी �स�या ��ना�ा
कसा तयार झा�ो? �स�या बायको�ाही असाच एखादा रोग झा�ा तर? �स�या ��नात
तरी सुख आहे, याची काय हमी? एक ��न क�न �या बरोबर येणारी सुख�:खं पुरेपूर
भोगनू झा�� आहेत ! आता पु�हा �या जंजाळात पडाय�ा नको. ��न न करताही �कतीतरी
जण राहतातच ना? आपणही तसंच राहायचं -

आनंदचं इं��ंडमधी� वा�त� �वकरच संपु�ात आ�ं. पै�ा�या आ�ेनं परदे�ी
जाणारे पै�ासाठ�च �तथं राहतात. आनंद�ा पै�ाचा मोह कधीच न�हता. तो सो�याचा
चमचा त�डात घेऊनच ज�म�ा होता. राध�कांना प�ाघाताचा झटका येऊन �या
अंथ�णा�ा �खळ�या, ते�हा आनंद�ा माघारी यावंच �ाग�ं.

आता आ���ान ‘��मी�नवासा’त राध�का आ�ण आनंद दोघंच राहत होते. बाक�
�वयंपाक�ण, पूजेचा �ा�ण, �ाय�हर आ�ण इतर नोकर-माणसं होतीच.

आनंद �स�या ��नासाठ� तयार झा�ा नाही, ते�हा आधी राध�का खूप संताप�या.
�यानंतर �यांनी खूप अ�ू ढाळ�े. पण आनंदचा �नधा�र बद��ा नाही. ‘मी ज�म �द�ा
�हणजे काही �याचं न�ीब ���ह�ं नाही ! ��देवानं �या�या न��बात हेच ���ह�ं अस�ं,

तर कोण काय करणार !’ वगैरे त�व�ान �या वरवर बो�त अस�या, तरी �यांचं मातृ�दय
मु�ासाठ� �तळतीळ तुटत होतं. अधूनमधून �ग�रजा आप�या मु��सह आई�ा भेटाय�ा
येत होती, तेवढाच �यांना �वरंगळुा होता.

पूव��माणे आनंद�ा �ांत मनानं आप�या खो��त राहाय�ा जमत न�हतं. मनात
अनेक आठवणी, पाठोपाठ अनेक अ�प� �वचार तरळत राहत. आता �या खो��त
अनुपमाची एकही व�तू नस��, तरी �त�या सहवासात�या तीन म�ह�यां�या आठवणी �या
खो��त पाव�ोपाव�� �वखुर�या हो�या.
��न झा�यामुळे �ग�रजेची खा��या मज�यावरची खो��ही �रकामी झा�� होती. �या

खो��त आप�ं सामान ठेवून �तथं राहायचं �यानं ठरव�ं. �याचं हॉ��पट� आ�ण
क�स��टंग �म वेगळ�च होती. मु�गा डॉ�टर होणार �हट�यावर राध�कांनी �यासाठ�
सोयीची जागा घेऊन ठेव�� होती. आनंदनं �तथं काही करायची गरजच न�हती.



�ग�रजा�या खो��त�ं सामान आवर�यानंतर �यानं माडीवर�या आप�या खो��त�ं
सामान खा��या �त�या खो��त ठेवाय�ा सु�वात के��. आप�� सारी पु�तकं �यानं जपून
खा�� आणून ठेव��. �ग�रजा�या खो��त बरंच जु�या काळात�ं सामान ठेव�ं होतं.
जु�या काळ� ब�गळूरमध�या वँâपमधून गोपा�रावांनी सुरेख नाजूक ‘चे�ट ऑफ �ॉवर’

आण�ं होतं. सुरेख नाजूक कोरीव काम अस�यामुळे �ग�रजानं ते हौसेनं आप�या खो��त
ठेवून घेत�ं होतं. �ॉवस� आ�ण सुरेख �े�फही �या�ा जोड�े�ं होतं. आनंद आप��
पु�तकं �यावर नीट रचून ठेवू �ाग�ा.
�या�या हातातून एक पु�तक �नसट�ं आ�ण �ॉवर�या माग�या बाजू�ा पड�ं. तो

पु�तक काढू �ाग�ा, ते�हा आत�या �ॉवर�ा एक चोरक�पा अस�याचं �या�या ��ात
आ�ं. �यानं पा�ह�ं, आत एका पांढ�या कागदा��त�र� आणखी काहीही न�हतं. �यानं
तो कागद हळूच ओढून बाहेर काढ�ा. ते एक प� होतं. एवढं �पवून ठेव�े�ं प�? कुणी
कुणा�ा ���ह�ं असे� ते? �यानं कुतूह�ानं उ�गडून पा�ह�ं– ते �ेमप�– अहं, �णयप�
होतं !
�ग�रजा�ा ���ह�े�ं ते प� होतं, पण �त�या पतीनं ते ख�चतच ���ह�ं न�हतं. खा��

‘�वजय’ �हणून उ��ेख होता.
आनंद दचक�ा. कोण हा �वजय? याचा आ�ण �ग�रजाचा संबंध काय? �यानं

आ�या��या भरात प� वाचून काढ�ं.

‘�ग�रजा, का� रा�ी तू मा�या खो��त आ��स, ते�हा अंधारातही �दवा
उजळ�यासारखं वाट�ं. तु�या भावजयीनं– अनुपमानं तु�ा येताना पा�ह�ं तर नसे�
ना? आपण दोघंच हळेय�बडु-बे�ूर�ा गे�ो होतो, ते आणखी कुणा�ा समज�ं नाही
ना? तु�या सहवासात�े ते दोन �दवस ! म�ा तर �वगा�त अस�यासारखंच वाटत होतं.
तु�या�ी ��न क�न सारं आयु�य तु�या सहवासात काढाय�ा म�ा आवडे�, पण ते
��य नाही. कुठं तू आ�ण कुठं मी ! तूही मा�यासारखीच एखा�ा सा�या गरीब
कुटंुबात ज�म�� असतीस, तर �कती बरं झा�ं असतं ! तूच ��ना�ा नकार देत
असताना तु�या आई क�ा तयार होती�? तू �हणतेस तसं, ��य आहे �ततके �दवस
आपण मजेत रा� या. पुढं तू कोण आ�ण मी कोण ! आता �मळे� �ततकं सुख
अनुभवूया ! पुढं आपण दोघंही पर�परांना ओळखही �ायची नाही ! आता तर मी
तुम�या घरी वार �ावून जेवणारा आ�ण भा�ानं राहणारा मु�गा !

मग रा�ी येतेस ना?



- �वजय

प� वाचून आनंद �थज�यासारखा झा�ा. क�पनेतही अ��य वाटे�, असं �ग�रजाचं
चा�र�य �या�यासमोर या प�ा�या �न�म�ानं �प� झा�ं होतं. ब�हणीचं हे वागणं, तेही
जाणूनबुजून !

हे काही एखा�ा �णी पाऊ� वाकडं पड�याचं �करण न�हे. अ�ाप कुमारी�ा
कुणीतरी भुरळ पाडून भु�व�ंय, असंही नाही. या सव� �करणात कुणा�ा कुणी भु�व�ंय,

हेही खा�ीनं सांगता ये�यासारखं न�हतं.
�या�या मनात आप�या घरात चा�णारे कु�ाचार, वेगवेगळे धा�म�क नेम-�नयम, �न�य

�नय�मतपणे होणारा दानधम�, वेगवेग�या पूजा-अचा�, सोवळं-ओवळं आठवून गे�ं.

आप�या घरा�यात याआधी कधीही अ�ा �कारची घटना घड�� नसे� ! या घरा�यात
�कतीतरी मु��नी ज�म घेत�ा असे�, वेग�या घरातून �कतीतरी मु�� सुना �हणून आ�या
असती�. पण अस�ं नै�तक अध:पतन कधीच झा�ं नसावं !
असं तरी कसं खा�ीनं सांगता येई�? �ग�रजा�वषयी तरी आप�या�ा कुठं काय ठाऊक

होतं? हे प� �मळा�ं नसतं, तर आप�ं हेच अ�ान कायम रा�ह�ं असतं. आप�या
घरा�यात अ�ीच आणखी �कती ग�ुपतं दड�े�� आहेत, कोण जाणे !
आनंद�ा आईची आठवण झा��. �बचारी ! आजही नै�तकते�या ��ीनं �कती �ढ आहे

ती ! �त�ा हे कळ�ं तर काय वाटे�? �त�या�ी या संदभा�त बो�ावं काय?...

नाही तर आता काय करायचंय ते घेऊन? �ग�रजा आप�या घरी सुखात आहे. जुनं गळू
टोक�न �तचं जीवन क�ा�ा क�ी करायचं? ती आप�या घरी आ�ण संसारात सुखी आहे,
असं मी �हणतो, पण �तनं आप�� वागणूक सुधार�� असे� क�ाव�न? इथं ज�ी
घरात�या इतर माणसांना कळू न देता ती वागत होती, त�ीच नव�या�या न कळत वागत
नसे� क�ाव�न?

प�ात �या मु�ानं ���ह�ं होतं, ‘तूच ��ना�ा नकार देत असताना तुझी आई क�ी
तयार होई�? ��य आहे �ततके �दवस आपण मजेत रा� या...’ या थरा�ा पोहोच�� आहे
आप�� बहीण !

�वचार क�न क�न आनंदचं डोकं भणभणू �ाग�ं. आप�या या घरात �ग�रजा अ�ी
क�ी वाग�� असे�?

राध�कांनी आनंद�ा जेवाय�ा हाक मार��, तरी �याचं �तकडे �� न�हतं. �या �या�या
खो��त आ�या, ते�हा आनंद �भ�तीवर नजर �खळवून �वमन�कपणे बस�ा होता. �यांनी



घाब�या घाब�या �वचार�ं, ‘काय झा�ं आनंद? �ग�रजाचं प�-�ब� आ�ंय क� काय?’

‘आई, तु�या�ी थोडं बो�ायचंय. तु�ा काय वाटे� कोण जाणे, पण आप�या
घरा�या�ी संबंध आहे, �हणून बो�तो.’

‘काय, रे?’

‘�ग�रजाची काय कथा आहे? �तचं वागणं कसं होतं?’

�या ग�प बस�या.
‘आई, तु�ा ठाऊक आहे क� नाही?’

‘पण आता तो �� आ�ाच का? आता सुखात आहे ना ती?’

�हणजे राध�कांना ठाऊक अस�ं पा�हजे.
‘सांग, ना !’
राध�कांची या �वषयावर बो��याची मुळ�च इ�छा न�हती. �या �हणा�या, ‘माग�या

गो�ी घेऊन काय करायचंय? आता जेवाय�ा च� !’

याचा अथ� �यांना सगळं ठाऊक आहे!
‘आई, माझी �पथ आहे ! तू रोज पूजा करतेस, �या ��मीदेवीची �पथ आहे – तू

सां�गत�या��वाय मी जेवाय�ा उठणार नाही !’
जड अंत:करणानं राध�का �हणा�या, ‘असा ह� के�ास तर काय क� मी? आता

असा ह� क�न तरी काय �मळणार आहे? आप�या माग�या आऊट हाऊसम�ये दोन मु�ं
भा�ानं राहायची, तु�ा आठवतं काय? �ग�रजाची �यां�या�ी बरीच स�गी होती.’

‘फ� स�गी?’

‘आनंद, म�ा समज�ं ते�हा बराच उ�ीर झा�ा होता. �हणूनच घाईनं �तचं ��न
ठरव�ं.’

‘�याच मु�ा�ी का �तचं ��न �ावून �द�ं नाहीस?’

‘अरे, वार �ावून ��कणारा तो मु�गा ! आपण धमा�थ� �हणून �या�ा आऊट
हाऊसम�ये राहाय�ा जागा �द�� होती. इत�या गरीब घरी क�ी �ायची �त�ा?
गरीबाघरची सून आणावी आ�ण �ीमंत घरी मु�गी �ावी �हणतात ! ठाऊक नाही काय
तु�ा? ��वाय जातीही वेगवेग�या हो�या. �ोक काय �हणती� !’

‘आई, या सा�या प��कडचं �ेम असतं ना? �त�ा तू क�ी ��ना�ा तयार के��स?’

‘क�ी �हणजे? ��नाचा �वषय काढ�यावर ती तयारच झा��. मी जबरद�ती करायचा
��च न�हता. मग या मु�ांनाही मी जागा �रकामी कराय�ा सां�गत�ं. �ग�रजा�ाही



आप�या थरात��च मु�ं पा�ह�� ! �तनं एकाही मु�ा�ा नकार �द�ा नाही.’
आनंद�ा सारं ऐकून ध�काच बस�ा. आई�ा सगळं ठाऊक असून �तनं �तकडं ����

के�ं !

राध�कांनी आनंद�या हातात�ं प� पा�न �वचार�ं, ‘तु�ा ही हक�कत कुणी
सां�गत��?’

‘आणखी कुणाकुणा�ा हे ठाऊक होतं?’

‘म�ा आ�ण नंतर अनुपमा�ाही समज�ं होतं. अनुपमानंच तु�ा प� ���न कळव�ं
वाटतं !’

‘अनुपमा?’

आनंद�ा आता अनुपमाची आठवण वेग�याच संदभा�त झा��.
�तचं स�दय� पांढ�या डागांमुळे डागाळे� या भी�तपोट� आपण �त�ा सोड��. पण इथं

तर चा�र�यावरचे मोठा�े डाग सोव�या�या रे�मी व��ाखा�� झाकायची धडपड चा���
आहे ! चा�र�यावरचा ग���छपणा झाकून �ग�रजा सुखात संसार करत आहे !...
�या�ा आणखीही गो� ती�पणे जाणव��– जे आप�या�ा आज जाणव�ं, ते

अनुपमा�ा �याच वेळ� जाणव�ं नसे� काय? पण �तनं इत�या कठ�ण प�र��थतीतही
�ग�रजाचं �करण आप�या�ा ���न कळव�ं नाही. �तनं �वत:�या प�र��थती�वषयी प�ं
���ह��, पण या�वषयी मा� मौन पाळ�ं. आप�या घरात�ं सोवळं-ओवळं, देव-धम�,
आचाराचं �तोम, सारं �कती अथ�हीन आहे ! या पा��भूमीवर मनानं �नम�ळ रा�न केवळ
�नसगा��या अवकृपेमुळे �पहीन होणा�या अनुपमे�ा अप�व� मान�यात काय अथ� आहे?
जाणीवपूव�क �वैराचाराचा अव�ंब करणा�या �ग�रजेचं स�दय� �कतीही �न�क�ंक अस�ं,

तरी काय अथ� आहे? घरात�या �हान मु�ांना सदच्ा�र�या�वषयी सतत सां�गत�ं जातं. ते
�यां�या मनावर ठसावं, �हणून काही कथा रचून सां�गत�या जातात. ��य� जीवनात मा�
त���� गणुांना �ाधा�य �द�े जातं– �कती �वपया�स हा ! चा�र�यहीनता �हणजे
सव��वना� असं एक�कडे मु�ांना ��कवायचं आ�ण �सरीकडे मा� चा�र�या�ा क:पदाथ�
मानायचं. �वैराचारात�ा आनंद �ुट�यासाठ� आप�ं ता��य उधळणारी �ग�रजा जीवनात
काहीही न गमावता सुखानं राहत आहे, हा केवढा �द�व�व�ास ! �त�ा चांग�ा नवरा
�मळा�ाय, �त�ा मातृ�व �ाभ�ंय, समाजात �त�ा मान-स�मानही �ाभ�ा आहे. उ�ट
अनुपमा? �त�ा पतीचा सहवास �ांब रा�ह�ा, �याचं द��नही नाही! �या�या घरातून �त�ा



पूण�पणे �सकून काढ�यात आ�ं आहे. ती एका प�र�य�ेचं जीवन जगत आहे ! �त�ा
समाजात �थान नाही... सगळे �त�ा टोचून बो�त असती�.

अ�ा प�र��थतीत क�ी जगत असे� अनुपमा?
केवळ �वचारानंच आनंदचं सवा�ग थरकाप�ं. कुठ�याही अथा�नं �या�ा ती जबाबदार

नाही, अ�ा कोडासाठ� �त�ा अ�ा प�र��थतीत राहावं �ागतंय... मीच �त�या या
जीवना�ा जबाबदार नाही काय? �यावेळ� म�ा हा सारासार �वचार का सुच�ा नाही? अ�ा
प�र��थतीत आज मी �त�ा बो�ाव�ं, तर ती क�ी येई�?

कदा�चत असंही होई�– एव�ा �दवसांत प�र�य�ेचं जीवन जगता-जगता ती थकून
गे�� असे�. समाजाकडून �मळणा�या वागणुक�मुळे वैताग�े�� अनुपमा आपण
बो�ावताच �न��त येई�. कदा�चत �गेच मनात�ा राग जाणार नाही �यावेळ� मा�
आप�या�ा �तची समजूत काढावी �ागे�. मृ� �वभावाची अनुपमा कदा�चत फार
ताणणारही नाही. आप�या�ाही �त�ा दाखवून �ावं �ागे�, आपणही केवळ
बा�स�दया�वर भु�णारे नाही–
या �वचारासर�ी आनंदचं मन तरार�ं. तो �नधा�रानं उठून उभा रा�ह�ा. राध�का

आ�या�नं �या�याकडे पा� �ाग�या.
‘आई, अनुपमा�या घरी जाऊन �त�ा घेऊन येतो.

♦  ♦   ♦

�दवाळ�साठ� स�या �हैसूर�ा गे�ा. �याचं �तथं घर होतं. आई-वडी�-ब�हणी �याची
वाट पाहत होता. �नघताना स�यानं अनुपमा�या मदतीनं ब�हण�साठ� सा�ा घेत�या.
�यानं �कतीही आ�ह के�ा, तरी अनुपमानं �या�याकडून साडीची भेट �वीकार�� नाही.
‘मी आनंदानं राहावं अ�ी तुमची मनापासूनची इ�छा असे�, तर म�ा तु�ही कुठ��ही भेट
�वीकार�याचा आ�ह क� नका.’ स�याचा चेहरा उत�न गे�ा.
वसंत �हणा�ा, ‘स�याची तु�हां�ा �दवाळ�साठ� भेट �ायची इ�छा आहे. स�या, तू

फटाके आ�ण फु�बा�या आणून दे. म�ा वाटतं, तु�ही स�याची ही भेट नाकारणार नाही !’
सगळे हस�े. स�यानं खरोखरच फटाके, फु�बा�या, भुईनळे, भुईच�ं वगैरे

आ�त�बाजीचं सामान आणून �द�ं. यावर अनुपमाही नकार देऊ �क�� नाही.
एवढा दा�गोळा एकट� अनुपमा क�ी उडवणार? स�या वसंत नसताना �त�ा

�हणा�ा, ‘वसंत �दवाळ�त कुठंही जाणार नाही. एकटाच खो��वर राही�.’



ती �हणा��, ‘का बरं? �दवाळ��या �दव�ी मा�या �व�ा�थ�न�बरोबर मी �यांनाही
जेवाय�ा बो�ावणार आहे.’ �तनं नंतर वसंत�ाही सां�गत�ं, ‘डॉ�टर, दर �दवाळ��ा मी
मा�या मै��ण�ना घरी जेवाय�ा बो�ावते. �यावेळ� तु�हीही या. आपण फटाके उडवू या.’
वसंत�ाही बरं वाट�ं. तसा तो एकांत-��य अस�ा, तरीही �दवाळ�सार�या सणा�या

�दव�ी आईची आठवण येऊन �याचं मन �ख� �हायचं. ग�रबीतही तुंग�का मो�ा
कौतुकानं छो�ा वसंता�ा �हाऊ घा�ाय�या. �कती झा�ं तरी वसंत�ा ते �हाणं �वसरणं
अ��य होत असे.

�दवाळ��या �दव�ी �पारीच वसंत अनुपमा�या घरी आ�ा. येताना �यानं �त�यासाठ�
बना�ड� �ॉ�या नाटकाची पु�तकं आण�� होती.
अनुपमा नेहमी�माणे हसतमुख होती. मनात काहीही च��बच� झा��, तरी हसतमुख

राहायची �तनं �वत:�ा सवय �ावून घेत�� होती. वसंत�ा वाट�ं, �ह�या मनाची खो��
केवळ �या परमे�रा�ाच मोजता येई� !

�यानं �त�ा �वचार�ं, ‘ठर�यापे�ा मी �वकर आ�ो. तुम�या कामात काही अडचण
नाही ना?’

‘छे: ! सकाळ�च मी सारी कामं उरकून घेत�� आहेत.’

‘ही नाटकं पाहा– तुम�यासाठ� आण�� आहेत.’

‘तु�ही का आण��?’

‘माझी आई सांगायची ते आठव�ं. ती �हणायची, �रका�या हाती जाऊन �ने�ांना
कधीही छळू नये.’
अनुपमा �न��र झा��. �त�या �ॉ�ग�ममधून बाहेरची मृ� कॉसमॉसची फु�ं �दसत

होती. के�री फु�ांचे �हान-मोठे घोस ��बत होते. �यांचे मंद हवेवरचे झोके सुरेख �दसत
होते.
वसंत पुढं �हणा�ा, ‘आईचा उपदे� �वसरणं अ��य आहे ! तु�हां�ा नाही तसं

वाटत?’

‘काय सांग ूमी? डॉ�टर, म�ा तर आई�ा प�ह�याचंच आठवत नाही. म�ा वाटतं,
जगात आपण काही गो�ी गमावतो– सोनं, चांद�, पैसा वगैरे ! पण आईसार�या ����ा
गमाव�ं, तर ते आयु�यभराचं नुकसान असतं. अ�ी जवळची ��� जाणं �हणजे �ेम,

�व�ास, अंत:करणाचं नातं गमावणंच ! आयु�यात गमाव�े�या �कतीतरी गो�ी �मळवता
येती�; पण आई गमाव�े�ं मू� आयु�यभर अनाथच राहातं...’



ब�तेक अनुपमा आप�या जीवना�वषयी बो�त असावी. मुंबई�ा आ�या-आ�या
नोकरी �मळा�यावर ती दरमहा व�ड�ांना तीन�े �पये पाठवत होती. पण नंतर ती एकदाही
गावी गे�� नाही. जावंसं वाट�ंही नाही. इथ�या सुख�:खां�वषयी �तनं कधीही व�ड�ांना
���ह�ं नाही. पगार झा�या-झा�या पैसे मा� न चुकता पाठवत होती.
�ाम�णांची प�र��थती अवघड होती. �यांना �ेक�ची आठवण होत अस��, तरी

�यामुळं मना�ा ��े� होत होते. आज ना उ�ा आनंदचं मन बद�े� आ�ण तो अनुपमा�ा
बो�ावून घेई�, अ�ी आ�ा मनात ठेवून ते जगत होते. नव�यानं सोड�े�� प�नी �हणजे
माहेरचा क�ंक, अ�ी �यांची भावना होती. �यामुळे �तनं पाठव�े�या पै�ांची पोच देतानाही
ते ��हीत– ‘तू आ�थ�क ���ा �वतं� झा��स, तरी मा�या मनात खंत आहेच. जे�हा
आनंद तु�ा बो�ावून घेती�, ते�हा तू आढेवेढे न घेता �यां�या घरी गे�ं पा�हजेस !

सासर�या माणसांवर राग धर�याचा आप�या�ा ह�क नाही, हे तू �वस� नकोस–’

व�ड�ांची अ�ा अथा�ची प�ं वाचून अनुपमा�या मनात पराकोट�चा �तर�कार �नमा�ण
होत असे.
एक �दवस अचानक एक तार आ�� आ�ण याही सग�या �काराची इ�त�ी झा��.

तारेत �ाम�णांचा �दयाघातानं मृ�यू झा�याची बातमी होती. �यां�या �न�म�ानं गावाकडे
जो बारीक धागा होता, तोही तुटून गे�ा होता. व�ड�ां�या या मृ�यू�ा आप�ं जीवनही
कारणीभूत झा�ं असे�, या �वचारानं �त�या डो�यांमधून अ�ू वा�ह�े, तेवढंच ! �यानंतर
�त�या डो�यांमधून अ�जबात पाणी आ�ं नाही. �त�या �:खद जीवनपटात आणखी एका
धा�याची भर पड�� होती, एवढंच.

वडी� नस�े�या गावी आता जाऊन तरी काय करायचं? अनुपमा गावाकडे गे��च
नाही. व�ड�ांचे �दवस-काय� कर�यासाठ� �तनं ����क ठेव�े�यात�े हजार �पये आई�या
नावे पाठव�े.

आ�य� �हणजे �यानंतर मा� साव�कांकडून चार पानी �ांब�चक प� आ�ं ! ‘संसार
�हट�ा क� कमी-जा�त होणारच. तू इथं असताना आम�या वाग�या-बो��यात चूक झा��
असे�. तु�या संसाराचं असं झा�यामुळे आ�हां�ाही �:ख झा�ं. �यामुळे त�डून काही भ�ं-

बुरं गे�ं असे�. मोठं मन क�न तू �तकडे ���� कर. मुंबईसार�या गावात तू एकट�
राहातेस. सोबतीची गरज असे�, तर नंदा�ा पाठवून देते. मी मा�या माहेरी राहाय�ा
जाणार आहे. वसुधा-नंदासाठ� �थळं �ोधाय�ा माझा भाऊ मदत करे�. तू मा� वडी�



नस�े�या धाक�ा ब�हण�कडे �� �द�ं पा�हजेस. वडी� नाहीत �हणून दर म�ह�या�ा
पैसे पाठवायचं �वस� नकोस–’ वगैरे वगैरे !
�या अनुपमा�ा पाहताच ‘नव�या�ा सोडून आ��स’, ‘अप�कुनी मे�� !’ ‘घरा�ा

तु�या �पानं �नी �ाग�ाय !’ वगैरे मु�ाफळं उधळ�� जायची, दररोज डो�यांतून पाणी
गाळ�या��वाय घासभर अ� �मळायचं नाही, �या अनुपमा�ा मन मोठं क�न झा�ं-गे�ं
�वस�न जायचा उपदे� के�ा जात होता ! कारण आता ती �मळवती होती ! प� वाचून
अनुपमा�ा �कळस आ��.
तरीही �तनं �वत:�ा सावर�ं. आपण �या घरासाठ� पैसे पाठव�े पा�हजेत. व�ड�ांची

ती जबाबदारी ! आपणही जमे� तेवढ� पे�ायची, असा �वचार क�न ती दरमहा दोन�े
�पये पाठवू �ाग��. पण सोबत प� ��हायचा �क�वा गावी जायचा �वचार मा� �तनं समूळ
उपटून जाळून टाक�ा होता.

अनुपमा�ा आप�याच �वचारात गढून गे�े�ं बघून वसंत�ा आ�य� वाट�ं. ��येकानं
मनात�या ��येक बारीकसारीक �वचारा�ा ��द�प �ायचं कारण नस�ं, तरी �या�ा
वाट�ं, �दवाळ�मुळे �ह�या मनात कुठ�े �वचार जागतृ झा�े, कोण जाणे !

‘डॉ�टर, स�दय� �हणजे काय? तुमचं काय मत आहे?’

अनुपमे�या या अनपे��त ��ामुळे वसंत चमक�ा. तो हसत �हणा�ा, ‘हे पाहा, माझं
मत सव�संमत नसे� कदा�चत ! मी काही त�व� नाही. माझा सामा�य अ�भ�ाय आहे–’

‘�हणूनच �वचार�ं मी.’
�खडक�तून बाहेरची वा�यावर डो�णारी फु�ं �दसत होती. �तकडे बोट दाखवून वसंत

�हणा�ा, ‘सृ�ीच स�दया�चा ग�ु, माता ! �कती �व�वध �कारची फु�ं �नसगा�त फु�त
असतात ! मानवा�या क�पनेतही येणार नाहीत, इत�या �व�वध रंगांची �तथं उधळण
असते. �कती �व�वध, मना�ा खेचून घेणारे आकार ! �न�या आका�ात पांढ�या �ु�
ढगांचं मनमोहक नृ�य ! पावसा�यात सव�� �हर�ा �व�वध रंगाची छटा ! �यात सुंदर प�ु-
प�ी-फु�पाखरं-क�टक, सगळंच माणसा�या ��ीनं क�पनातीत आहे !’
अनुपमा �� देऊन ऐकत होती.
‘मानव �वत:�ा स�दया�चा उपासक मानून नटताे, पण मानवी स�दय� केवळ ता��य-

काळा�ी सी�मत आहे. भर ता��यात स�दया��या म�तीत वावरणारे, ता��य सर�ं क�
पड�े�े दात, पांढरे केस, सुरकुत�े�� कातडी, ओसर�े�ा बांधा यामुळे स�दय��वहीन
होऊन जातात. उ�ट �नसगा�चं स�दय� �चरयौवने�माणे असतं. मागं मी �म�ांबरोबर



�हमा�यात फु�ां�या दरीत गे�ो होतो. थोडा �ग�म �वास होता. �तथं दरवष� जु�ै-ऑग�ट
म�ह�यांत ��ावधी फु�ं उम�तात ! ती पाहताना मा� मानवाचं बा�स�दय� स�वहीन वाटू
�ागतं.’
वसंत थांब�ा. �या�ा आणखी बो�ायचंय हे जाणवून ती �हणा��, ‘बो�ा तु�ही.’
‘माणसाचं स�दय� �या�या �पापे�ा गणुांवर अव�ंबून असतं. कुठं आ�ण कसं

ज�मायचं, हे कुठं आप�या हातात आहे? तसंच, गोरा रंग आ�ण �पही आप�या हातात
नाही. पण �ु� �न�क�म� मन आप�याकडे अस�ं पा�हजे !...’
एरवी अगद� थोडं बो�णारा वसंत बरंच बो��ा.
�याच वेळ� अनुपमा�या �व�ा�थ�न�चा घोळका आ�ा. अनुपमा�या ��ीत अग�य भाव

दाट�े होते. आनंद�या मनात कधीच अ�ी स�दया�ची क�पना आ�� न�हती ! ���णात तो
बु��मान अस�ा, तरी �वचारांम�ये हा �ववेक कधीच �दस�ा न�हता. �या�ाही अ�ा
नैस�ग�क स�दया�चा सा�ा�कार झा�ा, तर �कती बरं होई� !

अनुपमा पटकन भानावर आ��. आनंद�या �द�ेनं झुकत अस�े�या ओढाळ मना�ा
�तनं आवर घात�ा आ�ण ती आप�या �व�ा�थ�न�ची वसंत�ी ओळख क�न देऊ �ाग��,
‘�व�नता, रेखा, ��ी, डॉ�टरां�ी ओळख आहे ना?’

‘तुम�या अ◌ॅ��सड�टनंतर ओळख झा��य ना !’
मु�� फटाके-फु�बा�या उडव�यासाठ� हसत-�खदळत बाहेर वळ�या. अनुपमाही

�यां�याम�ये पुढाकार घेत होती, �ा�-�न�या-�हर�ा उजेडात साधेपणात नट�े��
अनुपमा आणखी साधी �दसत होती.

♦  ♦   ♦

आनंद प�ह�यांदा आप�या सासुरवाडी�ा �नघा�ा होता. �कतीतरी वषा�नंतर
सासुरवाडी�ा जाणा�या इतर जावयांम�ये आ�ण आनंदम�ये खूपच फरक होता. मनात�ं
�:ख, उ�ेग आ�ण �रम यामुळे आनंद अंतमु�ख झा�ा होता. ��ना�या वेळ� �यानं �या
खे�ाचं नाव ऐक�ं अस�ं, तरी ��य� कधीच पा�ह�ं न�हतं. तसा �संगच आ�ा न�हता.
प� ��हीत बस�यापे�ा �वत:च जाऊन अनुपमा�ा घरी घेऊन यायची �याची इ�छा होती.
�तनं काहीही �हट�ं, ती �कतीही रागाव��, तरी �व�-�य�न क�न �तची समजूत काढून
�त�ा घेऊन यायचंच, असं �यानं ठरव�ं होतं.



खे�ात�या �ाळेसमोर�या धुळ�नं भर�े�या र��यावर �याची आ���ान गाडी उभी
राहाताच �ाळेसमोर धुळ�त खेळणारी मु�ं �तकडे धाव��. अस�या खे�ात एवढ� मोठ�
गाडी कुणाची आ�� असे�, या उ�सुकतेनं हेडमा�तरही बाहेर आ�े. �यांनाच आनंदनं
�वचार�ं, ‘मागं इथं �ाम�णा मा�तर होते ना? कुठं राहतात ते?’

न�ानं आ�े�या हेडमा�तरांनी धुळ�नं भर�े�� खुच� पुस�� आ�ण ‘म�ा ठाऊक नाही
! इथं एक जुने मा�तर आहेत, �यांना �वचारतो. अरे–’ �हणत �यांनी एका मु�ा�ा
�पटाळ�ं.

�ाम�णा मा�तरांची ता�ु�या�या गावा�ा बद�� झा�या�ा अनेक वष� झा�� होती.
�यानंतर �यां�यापैक� कुणी आ�ं नाही �क�वा भेट�ं नाही, �यामुळे कुणा�ाच �यांची मा�हती
न�हती.
आनंद �नरा� झा�ा. ता�ु�याचं नाव �वचा�न तो �गेच �तथून �नघा�ा. गाडी �नघून

गे�यावर हेडमा�तरांना वाट�ं, घाईत आपण �यांचं नावच �वचाराय�ा �वसर�ो ! �यांचं
काय नाव होतं कोण जाणे !

आनंदनं गाडी त�ीच ता�ु�या�या �द�ेनं हाक��. ता�ु�या�या गावात अनुपमा काय
करत असे�? आप�या�ा पाहताच �त�ा आनंद वाटे�, क� आ�य�? कदा�चत ती आधी
संतापे�ही. आ�ण �यात आ�य�ही नाही.
मनात�� अपे�ा आ�ण वा�तव यात फारच कमी वेळा सा�य आढळतं. गाव जवळ येऊ

�ाग�ं, तसं आनंद�या छातीत धडधडू �ाग�ं. �ाम�णांना काय वाटे� आप�या�ा पा�न?

ते आप�याकडे तु�छतेनं �क�वा �न�व�कारपणे बघती�. आ�ण अनुपमा?... �याचे �ाई�ह
करणारे हात �त�ध झा�े.

आनंदनं �वत:�ा समजाव�ं, ‘आप�याकडून चूक झा�� आहे. �यासाठ� अनुपमाची
�मा मागनू �तची समजूत काढणं, एवढंच आप�या हातात आहे. ती सु�वाती�ा रागाव��,
तरी �यानंतर �ांत होई�...

आनंदनं �तथ�या �ाळेपुढे गाडी उभी के��. ऑ�फसम�ये जाऊन �यानं सां�गत�ं,

‘म�ा �ाम�णा मा�तरांना भेटायचंय.’ ��हीत अस�े�या ��ाक� नं मान वर क�न पा�ह�ं
आ�ण सां�गत�ं, ‘तु�ही �यांना भेटू �कणार नाही !’

‘फार मह�वाचं काम आहे, मी आनंद आ�ोय �हणून सांगा.’
��ाक� नं पेन बंद क�न �वचार�ं, ‘तु�ही �यांचे कोण?’

‘थोर�ा जावई.’



‘असं? मग तु�हां�ा समज�ं नाही?’

हा माणूस अनाव�यक तप���ात ��रत आहे, असं वाटून आनंद वैताग�ा.
‘हे पाहा, माझं �यां�याकडे अज�ट काम आहे. कुठं आहेत ते?’

‘वार�े ना ! �हणूनच �हट�ं. तु�ही �यांचे थोर�े जावई असून तु�हां�ा हे ठाऊक नाही?
�व�च�च �हणायचं!’
आनंद च�कत झा�ा. याची �यानं क�पनाही के�� न�हती.
‘�यांचं कुटंुब? मु�ं?’

��ाक� नं सां�गत�ं, ‘आ�हां�ा काही �व�ेष ठाऊक नाही. �यांची बायको मु��ना घेऊन
�मरजजवळ�या कुठ�या�ा खे�ात माहेरी गे�या. �तथंच राहतात. एकदा सग�या
अ◌ॅ�रअस��या कामासाठ� येऊन गे�या, तेवढंच !’

�हणजे अनुपमा साव� आई�या माहेरी राहते? छे: !

‘�यांची थोर�� मु�गी अनुपमा नावाची होती ना?’

��ाक� �ा सारंच मनोरंजक वाट�ं. नवराच बायकोची चौवâ�ी करत आ�ाय !

�ाम�णा मा�तर घरात�ा कुठ�ाही �वषय �ाळेत बो�ायचे नाहीत. ते या �ाळेत फार
�दवस रा�ह�ेही न�हते.

‘हं ! �हणजे तुम�या बायको�वषयी �वचारताय तर !’
��ाक� �या उ�टपणाचा राग आ�ा तरी आनंद ग�प बस�ा; कारण अनुपमे�वषयी

काही मा�हती कळ�� तर ती या�याकडूनच समजणार होती.
‘म�ा ठाऊक नाही, पण पा�हजे तर खारे मा�तरांना �वचा�न घेता येई�.’

आनंद�ा प�र��थतीचा वैताग आ�ा. पती�ा प�नी�वषयी मा�हती �मळव�यासाठ�
चौ�या माणसाची गरज पडावी ना ! खारे मा�तर काही �म�नटांतच आ�े, पण आनंद�ा
��येक �ण युगासारखा भासत होता.

‘�यां�या थोर�या मु���ा कोड �क�वा �यासारखाच काहीतरी रोग होता �हणे ! �हणून
ती घर सोडून �नघून गे�� �हणे. काहीजण सांगत होते. �तनं गाडीखा�� जीव �द�ा �हणून.

खरं काय ते आ�हा�ाही ठाऊक नाही. �यां�या घर�या�वषयी �ाळेत कुणा�ाच काही
ठाऊक नसायचं. चुकून �वषय �नघा�ा, क� �यां�या डो�यांत पाणी यायचं. उगाच तो �वषय
काढून �यांना का �:ख �ायचं? खरं क� नाही !’

संप�ा ! अनुपमाचा �ोधच संप�ा. या �व�ा� जगात ती �जवंत आहे, क� नाही कोण
जाणे ! कुठं आहे कोण जाणे ! एक मा� खरं, आपण अनुपमा�ा यो�य वेळ� मदत न



के�यामुळे �त�या जीवनाची अ�ी �द��ा झा�� ! आनंदचे डोळे पा�यानं भर�े. आपणच
�त�या ना�ा�ा कारणीभूत आहोत. आपण आप�या ब��� बा�ंचा आधार देऊन �या
सुकोम� पु�पाचं र�ण कर�याचा ��द �द�ा होता. केवळ या रोगामुळे आपण �त�ा
मृ�यू�या त�डापय�त �ोटून �द�ं. अ�ा पापा�ा �कतीही पूजा-अचा�-जप-जा�य के�ं, तरी
प�रहार नाही. �ोकांचा �वचार क�न आ�ण ��त�े�या कोर�ा क�पनांना बळ� पडून मी
��य� प�नी�ाच सुळावर चढव�ं ना ! आता आयु�यात कुठं आ�ण क�ी मन:�ांती
�मळे�? आयु�यात�या या चुक��ा �माच नाही काय?...

♦  ♦   ♦

‘डॉ�टर, सं�याकाळ� सहा वाजता म�ा भेटा� काय? ��य आहे? घरी वाट पाहते !
अनुपमा.’
वसंत पु�हापु�हा �या �च��कडे पाहत होता. अनुपमानं ही �च�� का पाठव�� असे�?

स�या का�वळ��या आजारातून उठ�ा, तो एक वेगळा त�ण होऊनच! पूव�चा स�या
‘अस�य’ भास�याइतका हा फरक �भावी होता. �व�ा आप�या पतीबरोबर परदे�ी �नघून
गे�� होती. स�या �या�ा सांगत होता, ‘वसंत, मी पूव� अनुपमा�वषयी जे समजत होतो,
�यापे�ा ती खूपच वेगळ� आहे! �तचा जीवनाकडे बघ�याचा ���कोनच वेगळा आहे.
�त�याकडे पा�ह�ं क� वाटतं, आपण अनुभव�े�ं �:ख आ�ण वेदना �त�या �:खापुढे
काहीच नाही. सुख, आनंद, वैभव, सुदैव यांचा अनुभव काही काळ घेऊन, �यानंतर �तनं
अ��थर आ�ण �दैवी जीवनाचा अनुभव घेत�ा. म�ा तर �त�या�वषयी पराकोट�चा आदर
वाटतो !’

‘�हणूनच मी तु�ा �याही वेळ� सांगत होतो, �तचं बा��प पा�न ‘�बचारी!’ ‘पुअर
ग��’– वगैरे �हणू नकोस.’

‘खरंय ! �त�ा सवा�था�नं जाणून घेऊन �तचा जीवनसाथी �हणून �वीकार करणारा
खरोखरच न�ीबवान असे�, असं म�ा वाटतं.’

वसंत अनुपमा�या घरी जाय�ा �नघा�ा. ती �याचीच वाट पाहत होती.
‘डॉ�टर, मी तु�हां�ा का �नरोप पाठव�ा असे�, याची तु�हां�ा क�पना येणं ��य

नाही. मी �वत:च तु�हां�ा भेटाय�ा येणार होते. पण काही गो�ी अ�ा �ठकाणी फार



�प�पणे बो�ता येत नाहीत. �तथं येणारी-जाणारी माणसं असतात. �यामुळे अथा�चा अनथ�
होऊ �कतो.’
अनुपमा�ा एकांतात काय सांगायचं असे�? वसंतचं मन उ�सुक झा�ं होतं.
�णभर थांबून अनुपमानं पायांत च�प� चढवत �हट�ं, ‘च�ा–’

�दवस मावळून अंधार पडत होता. बां�य्ा�या समु��कना�यावर तुरळक माणसं होती.
दोघंही चा�त होते.

‘डॉ�टर, माझी एक छोट��ी आ�ा आहे. माणसाचा मूळ �वभाव आ�ेवरच आधार�ा
आहे क� काय, कोण जाणे ! तु�ही म�ा मदत के��त, तर माझी आ�ा पूण� होई�!’

काय असे� ते?– वसंत �वचारात पड�ा.
‘ही मदत केवळ तु�हीच क� �का�. स�या क� �कणार नाही.’
‘कस�� मदत? मी नाही समज�ो.’
‘डॉ�टर, तुम�या मे�डक� इंटरनॅ�न� कॉ�फर�सम�ये करमणुक�चे काही काय��म

ठेवणार आहेत ना? ते टाटा �थएटरम�ये सादर के�े जाणार आहेत, असं समज�ं. फार
वषा�पासूनची माझी एक इ�छा आहे, ‘�व�वासवद�ा’ टाटा �थएटरम�ये सादर करायचं !
तुमचे एक खास पे�ंट या कॉ�फर�सचे आजीव सद�य आहेत, असं समज�ं. मी तुमचा
व���ा �ावत नाही, डॉ�टर ! �यांना एकदा आमचं नाटक पा� �ा. �यांनी जर
कॉ�फर�ससाठ� हे नाटक �नवड�ं, तर आम�या �पु�ाही मोठा अ�भमान वाटे�!’

अनुपमा उ�साहानं बो�त होती, पण वसंतचा उ�साह ओसर�ा होता.
‘ही संधी �मळा��, तर आम�या मु�ांना इतका उ�साह वाटे�, क� काही �वचा� नका !

तु�हां�ा हे �वचारायचा म�ा संकोच वाटतोय. पण एकदा तु�ही मोजवानी साहेबांना आमचं
नाटक बघाय�ा काहीतरी क�न घेऊन या. �यांना नाटक पसंत असे�, तर आ�ही तुम�या
डीननाही भेटू.’

‘तु�हां�ा हे कुणी सां�गत�ं? मोजवानी माझा पे�ंट आहे खरा. मी काही �या�यावर
�व�ेष उपचार के�े आहेत, असंही नाही. �या�या�ी माझी ओळख आहे, पण–’

‘डॉ�टर, स�यांनी सां�गत�ं हे. तु�ही �हणा�, तर तेही तुम�याबरोबर याय�ा तयार
आहेत. तुम�या हातगणुावर मोजवानीचा �व�ेष �व�ास आहे, �हणत होते ते. तुमचा ��द
मोजवानी कधीही डाव�णार नाहीत, असं स�यांना वाटतं.’

‘ठ�क आहे. मी �य�न करेन. मी पे�ंट�ची तीन भागांत �वभागणी करतो. आजारी
असताना अ�तन�पणे वागतात, पण एकदा �कृती चांग�� झा��, क� र��यात



ओळखसु�ा दाखवत नाहीत, असा एक �कार ! �यां�याकडे माझं काही काम �नघा�ंच,

तर ही मंडळ� मदत तर करत नाहीतच, उ�ट काम होणार नाही असं पाहतात!’

‘�सरा �कार?’

‘�स�या �कारचे रोगी आजारपणात आव�यक तेवढे न�पणे वागतात. �यां�यापा�ी मी
आपण होऊन काही काम घेऊन गे�ो, तर मदत करतात, पण आपण होऊन ‘या�ा काही
मदत क� या’ असा �वचार करत नाहीत. �ा माणसांना कृत�न �हणता येणार नाही,
एवढंच !’

अनुपमा हस��, ‘आ�ण �तस�या �कारचे रोगी?’

‘रोग नाहीसा झा�ा, तरी पुढंही मा�या वै�क�य सेवेची आठवण ठेवतात ! मी
नेहमी�माणे �द�े�या ��टम�ट�या उपकाराचं ओझं सतत वाहतात ! पण अ�ी माणसं
अ�यंत कमी असतात. मी अ�ा केवळ दोघांचीच नावं आता सांग ू�केन. �यात�ाच एक
मोजवानी. म�ा काही ना काही अडचण अस�याचं �तस�या माणसाकडून जरी �यांना
समज�ं, तरी ते आपण होऊन मदत करतात. मी त�ड उघडून माग�याची गरजच नाही.
तेच उ�ट मागं �ागतात डॉ�टर, तु�ही कुठं दवाखाना काढणार आहात? तु�हां�ा ऑनररी
पो�ट हवी काय?... वगैरे. मी ‘काही नको’ �हणून सां�गत�ं, तर तेच �ख� होतात !

अजूनही वाटतं, मी �यां�यासाठ� काहीही �व�ेष के�े�ं नाही. ते �यां�याच �वभावाचं
वै���� आहे.’

‘आ�ण �सरं नाव कुणाचं?’

‘तुमचं ! आणखी कुणाचं असणार? तु�ही स�या�ा आजारपणात सांभाळ�ंत! तु�ही
एक�ा, �यात ��ी. पण तु�ही �याची सारी जबाबदारी अंगावर घेत��त! �न�काम भावनेनं
�याची सेवा के��त ! पण माझं एक तुम�याकडचं काम तसंच रा�ह�ंय–’

‘कुठ�ं काम?’

‘मी मुंबई�ा येऊन वै�क�य �ा��ाचं ���ण घेत�ं. इथं रा�न अनुभवही घेत आहे.
पण माझं एक काम मा� अपूण� रा�ह�ंय.’

अनुपमा �त�ध होऊन �याचं बो�णं ऐकत होती.
वसंत आवेगानं �हणा�ा, ‘अनुपमा, मा�या पुढ�या जीवनात, मा�या खे�ात�या

घरात, खे�ात�या गरीब गावक�यांची सेवा कर�यात तु�ही म�ा साथ �ा�?’

अनुपमा अवाक झा��. �तनं कधीच याची अपे�ा के�� न�हती. �तनं वसंतकडे अ�ा
��ीनं पा�ह�ं न�हतं, तसा �वचारही के�ा न�हता. �त�या मन:पट�ाव�न अनेक घटना



तरळून गे�या.
वसंत आतुरतेनं �त�या उ�राची वाट पाहत होता. समोरची अनुपमा �या�ा ‘महा�ेता’

अनुपमा �दसत न�हती, बु��वंत आ�ण धा�र��वान अनुपमाही �दसत न�हती, केवळ मन
आ�ण �दया�या ��ीनं आगभ� �ीमंत अस�े�� अनुपमा �या�यासमोर होती ! इतरांसाठ�
�वत:चं सारं बाजू�ा सारणारी अनुपमा ! �वत: हसतमुख रा�न केवळ आनंद वाट�याचंच
�त घेत�े�� अनुपमा ! ही आज आप�या हातून �नसट��, तर पु�हा �सरी अनुपमा कुठून
�मळणार?
अनुपमा मोकळेपणे हस��. �त�या सुंदर डो�यांमधून पा�याचे थ�ब ओघळ�े. �तनं

डोळे �टप�े आ�ण �हणा��, ‘हे तु�ही कुणा�ा �वचारत आहात, याची तु�हां�ा क�पना
आहे? तु�हां�ा मा�या�वषयी काय ठाऊक आहे? हा पाहा डॉ�टर, गे�याच आठव�ात
मा�या कानामागं आणखी एक पांढरा कोडाचा डाग उमट�ा आहे ! आणखी काही
�दवसांतच माझा सगळा चेहरा कोडानं भ�न जाई�. ते�हाही तु�हां�ा मा�या�वषयी हीच
भावना जाणवे� काय?’

‘अनुपमा, मा�या ��ीनं तो अगद� �करकोळ �वषय आहे. म�ा स�यानं तुम�या�वषयी
सां�गत�ं आहे. म�ा तुम�या भूतकाळात काहीही रस नाही. मी काही तुम�या स�दया�चा
पुजारी नाही. मी डॉ�टर आहे. म�ा ठाऊक आहे, आज ना उ�ा हे कोड तुम�या चेह�यावर
आ�ण इतर �रीरावरही पसरणार आहे. ते काही मह�वाचं नाही. मानवी देहाम�ये कुठ�� ना
कुठ�� �वसंगती येणं �वाभा�वक आहे ना ! मी �याचा सव�क� �वचार के�ा आहे.’

‘तु�ही �वचार के�ा असे�, डॉ�टर ! पण तुमचे नातेवाईक? या रोगा�या
आनुवां��कतेकडे आज तुमचं �� नाही.’

‘अनुपमा, म�ा नातेवाईकच नाहीत. आई-वडी� नाहीत आ�ण भावंडंही नाहीत.

�ोकां�या बो��याकडे �� �ायचा माझा �वभावच नाही. हा रोग आनुवां��क अस�याचं
कुठं �स� झा�ंय? तसं पा�ह�ं तर डायबेट�ससारखे रोग आनुवां��क असतात. पण
आप�या समाजात ��नासार�या बाबतीत या अस�या रोगांची कुणीच चचा� करत नाही.
पण कोड �वचेवर चटकन नजरे�ा पडतं, �हणून याची तेवढ� चचा� होते ! अनुपमा,
आणखी दोन म�ह�यांत मी मुंबई सोडून गावाकडे जाणार आहे. तु�हीही म�ह�याभराचा
अवधी �या. सावका� सम�पणे �वचार करा...’

‘तु�हीही �वचार करा, डॉ�टर ! भावने�या भरात घेत�े�ा �नण�य डोकं �ांत झा�यानंतर
तापदायक ठर�याची ��यता असते. आपण दोघंही पु�हा एकदा भेटू या...’



‘ठ�क आहे ! म�ह�याभरानं भेटू या ! मी मोजवानी�ी बो�ून तु�हां�ा नंतर कळवतो.’
वसंत�ा ���क आ��. थंडीची सूचना �द�या�माणे ! गार वा�यानं �याचं अंग �हार�ं.

मागचं सारं �वस�न अनुपमा �हणा��, ‘डॉ�टर, �वेटर का वापरत नाही?’

वसंत मंद हसत �हणा�ा, ‘म�ा कोण �वेटर �वणून देणार? �वकत �यायचं तर ��ात
राहत नाही. एकंदरीत माझी सद�ची सम�या ज�ी�या त�ीच आहे ! �नघू मी?’

♦  ♦   ♦

मुंबईमध�या न�रमन पॉ�टवर�या ��स� पंचतारां�कत हॉटे�म�ये आंतररा�ीय
वै�क�य संमे�न भर�ं होतं. �यासाठ� दे�-�वदे�ातून अनेक ��स� डॉ�टस� जम�े होते.
आनंद हॉटे��या पाय�यांव�न समु� पाहत होता. मना�या एका कोप�यात अधूनमधून

वेदना उमटत होती. ही वेदना कुणापुढे तरी �� क�न कमीही हो�यासारखी न�हती.
तेव�ा जवळचं कुणी न�हतंच. इथं न�हे, कुठंच न�हतं. जे घड�ं �या�ा मी एकटा
जबाबदार नाही, असं �हणून मनाची समजूत घा�ायचा �य�न के�ा, तरी मनाचा �खरा
कोपरा ठसठसतच रा�ह�ा.
कुणीतरी पाठ�वर थाप मार��, तसा तो भानावर आ�ा. �यानं वळून पा�ह�ं,

इं��ंडम�ये दो�ती झा�े�या आ�ण आता मुंबईम�ये �था�यक झा�े�या �का� अ�ेकराचे
घारे डोळे आनंदानं चमकत होते.

‘जग �हान आहे हेच खरं ! तू इथं भेट�ी�, असं डो�यातच न�हतं बघ!’

‘�का�, म�ाही हे अपे��त न�हतं!’
‘आता तु�ा आम�या घरी आ�ंच पा�हजे ! रा�ीचं जेवण आम�या घरी क� या.’
‘रा�ी येईन. �नमा क�ी आहे?’

‘घरी ये�ी� ते�हा भेट होई�च !’

आनंद आ�ण �का� आप�े इं��ंडमध�े �दवस आठव�यात आ�ण �तथ�या
माणसां�वषयी बो��यात रंगनू गे�े.

�पारचं जेवण झा�यावर आनंद आप�या खो��त �व�ांती �याय�ा �नघा�ा. पण
�का�नं �या�ा सोड�ं नाही.

‘आनंद, आज टाटा �थएटरम�ये आप�यासाठ� खास सं�कृत नाटक ठेव�ंय. सगळे
डे��गेटस् येती�. �या �न�म�ानं सग�यां�या संमे�नाबाहेर मोकळेपणानं भेट� होती�.

च�, आपणही जाऊ या.’



आनंद�या मनात नाटक पाह�याची मुळ�च इ�छा न�हती. गे�या �क�येक वषा�त �यानं
एकही नाटक पा�ह�ं न�हतं. नाटक पाहायचं �हट�यावर मनात�या आठवण��या
मोहोळावर कुणीतरी दगड टाक�यासारखं �हायचं. �यामुळे तो दमून क�ी �हायचा.
उकळतं पाणी अंगावर पड�ं तर का�ांतरानं जखमा भ�न येतात, पण डाग तसेच
राहतात ना ! अनुपमा �या�या जीवनात केवळ तीन म�हनेच आ�� होती. पण �या�या
संपूण� जीवनावर �त�या आठवण�ची छाप कायम रा�ह�� होती. इं��ंडमध�या
वा�त�ातही तो कधी नाटक बघाय�ा गे�ा न�हता. आता पु�हा क�ा�ा �या फंदात
पडायचं?
पण या क�ाचीच �का��ा क�पना न�हती. आनंद अ�ववा�हत आहे, अ�ीच �याची

समजूत होती.
‘आनंद, इथ�ं टाटा �थएटर तू पा�ह�ंयस काय? कुठ�याही पा�ा�य रंगमं�दरा-इतकंच

उ�म आहे ते. आप�या दे�ात आहे �हणून तु�छतेनं बघू नकोस ! नाटकही चांग�ं आहे.
�प�पणे उ�म सं�कृत बो�तात सारे क�ाकार ! मागं पा�ह�ंय मी या �पुचं नाटक–’

�का��ा चुकव�यासाठ� आनंद �हणा�ा, ‘म�ा सं�कृत समजत नाही.’
‘अरे, आधी इं����मधून कथानक सां�गत�ं जातं. हा एक नवा अनुभव �यायचा. आज

मुंबईम�ये कोण केवळ सं�कृत भा�षक असतं आ�ण नाटक करतं? �ा कॉ�ेजमध�या
�व�ा�थ�नी आहेत. तु�ा समज�ं नाही, तर मी समजावून सांगेन. मा�याकडे नाटकाचं
प�रचय प� आहे.’
आनंद �न�पायानं उठ�ा. समु�ा�ा सामोरा गे�ा. �जथं जमीन संपते, �तथं टोकावर

�व�ानाची मदत घेऊन टाटा �थएटर उभार�ं होतं. दोघंही आत गे�े. �का� �थएटर�या
आत�या बाजूचं अ�ंकरण, वा�तूचं वै����, या�वषयी सांगत होता. �याच वेळ� आत��
घंटा वाज��.
�थएटरचं आवार भ�न गे�ं होतं. इतरांबरोबर आनंद आत जाऊन �थानाप� झा�ा.
�तसरी घंटा होताच आतून एका आवाजानं सा�यांचं �वागत के�ं. सु�प� उ�चार. आधी

इं����मधून आ�ण �यानंतर सं�कृतमधून.

‘मा�यवर र�सक जनहो, आज आ�ही भारताती� पुरातन आ�ण अ�त�े� नाटककार
भास याचे सु��स� नाटक ‘�व�वासवद�ा’ सादर करत आहोत–’

तो आवाज कधीतरी ऐक�याचा आनंद�ा भास झा�ा. पूव�ही �यानं असंच �नवेदन
ऐक�ं होतं ‘...मा�यवर र�सक जनहो, आज आ�ही सं�कृत कवी, प�ह�ा कादंबरीकार



बाणभ� �वर�चत ‘कादंबरी’ नामक कथेवर आधार�े�े ‘महा�ेता’ नावाचे क�ड �पक
सादर करत आहोत,’ अनुपमाचं हे �नवेदन अजून जसं�या तसं कानांत आहे काय?...

आनंद अ�व�थ झा�ा.
�नवेदन पुढे चा��ं होतं, ‘सं�कृत ही आप�या दे�ात�� अ�यंत पुरातन
भाषा आहे. �यातही भासाचे नाव अजरामर आहे. �या�ा ‘सर�वती देवी�या

चेह�यावरी� मंद हा�य’ �हट�ं जातं. भासकवीनं ���ह�े�या बारा नाटकांपैक� अ�यंत
��स�� पाव�े�ं नाटक ‘�व�वासवद�ा’ !

‘भासा�या सव� नाटकांना अ��नपरी�े�ा त�ड �ावं �ाग�ं, ते�हा हे एकमेव नाटक �या
परी�ेतून पार पड�ं, असं �हट�ं जातं. याती� उ��े�ा ��ात घेत��, तरी �यातून
नाटकाचं मोठेपण ��ात येतं...’
�नवेदनाती� तप���ाकडे �� न देता आनंद �वचारात गढून गे�ा होता. हा आवाज

कुणाचा? अनुपमाचा असे� काय? �हणजे ती इथंच असे� काय? �हणजे आप�या
कानावर जे आ�ं, ती बातमी खोट� होती तर ! क� सं�कृत नाटक �हट�यावर माझं मन
�तचाच �वचार करत आहे? हा आप�याच मनाचा खेळ तर नसे�?...

�का� आनंद�ा �हणा�ा, ‘पा�ह�ंस? तू �हणत होतास, समजणार नाही �हणून!

�कती बारीकसारीक तप�ी�ही देताहेत ! आम�या �नमाची धाकट� बहीण याच
कॉ�ेजम�ये ��कते. ती सांगत होती–’

‘कोण �ा?’

‘�व�ेपा�� कॉ�ेजम�ये सं�कृत�या �ा�या�पका आहेत ना, �यांनी �द�द��न के�ंय या
नाटकाचं ! नेहमीच �या मु��कडून सुंदर नाटकं बसवून घेतात. यंदा का��दास महो�सवात
�यांना प�ह�या �मांकाचं ब�ीस �मळा�ं होतं– तू नाही वाच�ंस?’

‘�यांचं नाव काय?’ आनंद�या आवाजा�ा सू�म कंप सुट�ा होता.
�का�चं उ�र �या�या मनात�या अनेक ��ांचं उ�र ठरणार होतं.
‘अनुराधा क� कायसं आहे, नीट आठवत नाही. �नमाची ओळख आहे �यां�या�ी. �या

कॉ�ेजमध�या सग�याजणी �यांची ओळख क�न �याय�ा टप�े�या असतात. ��येक��ा
आ�ा असते, �यां�या नाटकात आप�या�ाही चा�स �मळावा �हणून !’

आजूबाजू�या �े�कांनी ‘�ू:’ �हणून �यांचं बो�णं थांबव�ं. �का� ग�प बस�ा.
�नवेदन अजूनही सु�च होतं—



‘म��यदे�ीचा सुंदर राजा उदयनची ���या, नंतर �ेयसी आ�ण अखेर प�नी झा�े��,
अवंती दे�ाची राजकुमारी वासवद�ा �पमती, सु�ी�ा आ�ण स�गुणी होती. हे नाटक
�त�या स�गुणांचा प�रचय क�न देतं. कोणतीही ��ी पतीसाठ� हवा तो �याग क� �के�,

पण पती�या �ेमात वाटेकरीण �हणून येणा�या सवतीचं कधीही �वागत क� �कणार
नाही. वासवद�ा या�ा अपवाद आहे. पती�या य�ासाठ� प�ावती नावा�या मगध
राजकुमारी�ा व� क�न घे�यासाठ� ती �ेमाचा �याग करते. �यामुळे �त�ा �े� स�गुणी
�हणून �याती �ा�त झा�� आहे. एवढेच न�हे, वेषांतर क�न ती प�ावती�या मै��णी�या
�पानं पती�या �ववाहातही सहभागी होते.

‘वासवद�ेसारखी प�नी �मळा�� �हणून उदयन ध�य होतो ! आप�� प�नी �ावणकात
आगीम�ये मरण पाव�या�या खो�ा बातमीमुळे क�ी झा�े�ा उदयन झोपी जातो, ते�हा
अचानक वासवद�ा �या�ा भेटते. ही भेट �या�ा �व�वत वाटते. �हणून नाटकाचे नाव
‘�व�वासवद�ा’ असं आहे.

‘��येक ��ीची नेहमीच पती�ेमाची अपे�ा असते. वासवद�े�ा तसाच पती �ाभ�ा
होता. प�नी मृत झा�याची बातमी समज��, तरी तो सतत �त�याच �यानात म�न असे.
�व�ात वासवद�ा भेट��, याच समाधानात तो राहत होता.

‘अ�ा तर� मना�या नायकाचं हे नाटक आहे. इ�तहासकाळ� राजा�ा ब�प�नी�वाची
अनुमती अस��, तरी तो सतत वासवद�े�याच �मरणात रम�ा !

‘अ�ा उदयन राजा�या आ�ण वासवद�े�या �ेमाची कथा ! �व�वासवद�ा !
‘कवी भासाचा काळ का��दासा�यापूव� आ�ण अ�घोषा�या नंतरचा मान�ा जातो.
‘असे नाटक-र�न आप�यासार�या �व�ानांसमोर सादर कर�याची अनुमती आ�ही

सभा-र�सकांकडून न�पणे मागत आहोत.

‘तर र�सक हो, सादर करत आहोत – �प�वासवद�ा !’
नाटक सु� झा�ं. ��येक पा�ा�या वावर�यातून, वे�भूषा, संवादाची फेक, इतर

सु�ोभन यांमधून �द�द���केची अ�यासू वृ�ी �दसत होती. पण आनंदचं �तकडे कुठंच ��
न�हतं. �याचं मन अ�व�थ झा�ं होतं. तो आवाज कुणाचा असे�? ती खरोखरच अनुपमा
असे� काय?

‘या नाटकात�या क�ाकारांची नावं के�हा सांगती�? �द�द��न, संगीत, क�ा, नेप�य
वगैरे...’



�का� नाटक पाह�यात म�न झा�ा होता. तो �हणा�ा, ‘एवढ� कस�� घाई? नाटक
संप�यावर सग�यांना ��य� रंगमंचावर बो�ावून प�रचय क�न �द�ा जाई� ना ! उगाच
का अधीर होतोयस? नाटक पाहा आधी !’
नाटक पाह�यात आनंद�ा रसच रा�ह�ा न�हता. कथानक आधीच सां�गत�ं होतं.

राजा-राणी-राजकुमारी यांची ही कथा.
उदयनचं �वरह�:ख, वासवद�े�या �ेमाची कथा, आनंद नाई�ाजानं समोरची ��यं

पाहत होता. भोवता�चे सगळे �े�क मा� नाटक पाह�यात गढून गे�े होते. आनंद�ा कधी
एकदा नाटक संपे� असं झा�ं होतं, तर �का� मा� उ�साहानं ‘आनंद, वेषभूषा तर पाहा !
कुणीतरी जाणकार ���नं के�यासारखं �दसतंय ना?’ �हणत होता.
आनंदचं �तकडं ��च न�हतं.
�चंड टा�यां�या कडकडाटात नाटक संप�ं. आनंदही �या आवाजानं वा�तव जगतात

आ�ा.
�यानंतर नट-न�ांचा प�रचय क�न दे�यात आ�ा, सहायकांचा प�रचय झा�ा,

�णा�णा�ा आनंद अ�धकच वैतागत होता.
होय ! �न:सं�य अनुपमाच ती ! �चंड टा�यां�या कडकडाटात अनुपमा रंगमंचावर

आ�� ! हीच अनुपमा काही वषा�पूव� अ�ीच रंगमंचावर आ�� होती... �े�कांम�ये आनंद
बस�ा होता. आजही त�ीच प�र��थती आहे. �यावेळ� ‘महा�ेता’ नाटकाची ना�यका
�हणून रंगमंचावर आ�े�� अनुपमा आता खरोखरच महा�ेता होऊन रंगमंचावर उभी होती.
तोच आ�म�व�ास, तेच �ाघवी बो�णं, तीच नाटका�वषयीची ��ा !
आनंद�ा हातापायात�� ��� न� झा�यासारखं वाट�ं.

♦  ♦   ♦

�का�-आनंद दोघंही ना�गहृाबाहेर आ�े. आनंदचं काहीतरी �बनस�याचं �का��या
��ात आ�ं होतं. कदा�चत �कृती बरी नसे� असं �या�ा वाट�ं. �यानं सुचव�ं, ‘च�,

आनंद! घरी जाऊ या. �तथं तू �व�ांती घे.’
‘नको. आज मी येत नाही. तू ���ज, �नमा�ा सांग, माझं डोकं खूप �खतंय ! सॉरी !’
‘का? नाटक आवड�ं नाही? म�ा तर फारच आवड�ं ! केवळ अ��तीय ! मी तु�ा

ओढून आण�ं, �हणून तर वैताग�ा नाहीस ना? तूच सांग, तु�ा तुम�या गावात असं नाटक
बघाय�ा �मळा�ं असतं काय?’



तेही खरंच �हणा ! अनुपमा अ�ा �कारे समोर येणं आणखी कुठंही ��य न�हतं.
‘�या �ा�या�पका– अनुराधांनी काय सुरेख �द�द��न के�ं होतं, नाही का?’

‘अनुराधा न�हे– अनुपमा !’
‘नावात काय आहे, आनंद? मा�या तर अ�जबात नावं ��ात राहत नाहीत.’

पण आनंद�या ��ीनं ती अ�यंत मह�वाची गो� होती. �का��ा जी गो� अगद� कमी
मह�वाची वाटत होती, �यावर आनंदचं जीवनसव��व अव�ंबून होतं; पण कुणा�ा सांगणंही
अ��य होतं.
�का�नं �कतीही आ�ह के�ा, तरी तो �का��या घरी जाय�ा तयार झा�ा नाही.

समोर�या समु�ात�या �ाटांपे�ाही मोठमो�ा �वचार�हरी �या�यावर चा� क�न येत
हो�या. अखेर �का� �नरा� होऊन �नघून गे�ा.
�का�ची पाठ वळताच आनंद पु�हा �थएटरात ��र�ा. �े�क बाहेर पड�यामुळे नोकर

माणसं �थएटरची दारं-�खड�या बंद करत होते. इतर आवराआवरी चा��� होती.
आनंद सरळ ऑ�फसम�ये गे�ा. ऑ�फस आव�न �तथ�� माणसंही बाहेर पडाय�या

तयारीत होती. आनंदनं �तथ�या ��ाक� �ा अडवून �वचार�ं, ‘म�ा अनुपमांचा प�ा
�ा�?’

‘कोण अनुपमा?’

‘आता जे नाटक झा�ं ना’ �या�या �द�द���का... �यांचा प�ा.’
‘�यांचा प�ा? �या कपाटा�ा कु�ूप �ाव�ंय. र�ज�टर �यात ठेव�ंय. कदा�चत �यात

�मळे�.’

‘मग पाहा ना !’
‘आता? आता ��य नाही. �या �वभागाची माणसं �नघून गे��. पण रा�ी�या वेळ�

तु�हां�ा �यांचा प�ा क�ा�ा पा�हजे? तु�ही कोण? तुमचं �यां�या�ी काही नातं आहे
काय?’

‘होय.’

‘तर मग आम�याकडे क�ा�ा प�ा मागता?’ ��ाक� नं थो�ा सं�यानंच �वचार�ं, ‘हे
पाहा, तु�हां�ा प�ा हवा असे�, तर उ�ा सकाळ� अकरा वाजता या. संबंधीत माणसं इथं
असती�. आता आ�हां�ा उ�ीर होतोय !... �ोक� चुके�.’

आनंद�ा सा�न ते �नघून गे�े. आनंद �नरा� होऊन �थएटरबाहेर आ�ा.



केवळ �तचा प�ा �मळा�ा नाही, �हणून आप�ं मन एवढं �नरा� झा�ं. �यावेळ�
आपण प�ाचं उ�र ���ह�ं नाही, ते�हा अनुपमा�ा काय वाट�ं असे�? �या वेळ�या
अनुपमा�या असहायतेचा आज आनंद ��य� अनुभव घेत होता. �यावर �वचार करता
करता, आपण �यावेळ� फार मोठ� चूक के��, ही भावना दाटून येऊन �याचं मन आणखी
अपराधीपणा�या भावनेत बुडून जात होतं. जड पाव�ांनी आनंद आप�या हॉटे�कडे
वळ�ा.
�या�ा नाटकात�ं अनुपमेचं �नवेदन आठवू �ाग�ं– ‘��येक ��ीची नेहमीच

पती�ेमाची अपे�ा असते. वासवद�े�ा तसा �ेमळ पती �ाभ�ाही होता !’
पण ब�प�नी�वाची सव�मा�य प�त असतानाही केवळ वासवद�ेवर �ेम करणा�या

उदयन�वषयी ती �कती भावूकपणे सांगत होती! मा�या वाग�या�या पा��भूमीवर �त�ा ते
अ�धकच भाव�ं असे�. �हणजे आप�या�वषयी �त�या मनात �कती �तर�कार असे� !

ती �व�ेपा�या��या कॉ�ेजम�ये सं�कृत ��कवत अस�याचं आनंद�ा आठव�ं. �तकडे
फोन क�न चौक�ी के�� तर? पण एव�ा रा�ी �तथ�या ऑ�फसम�येही कुणी असणार
नाही.

�स�या �दव�ी तो कॉ�फर�स�या कुठ�याही सभे�ा गे�ा नाही. �का��ाही भेट�ा
नाही. अनुपमाचा प�ा �मळव�यासाठ� �यानं हॉटे�बाहे�न �त�या कॉ�ेज�ा फोन के�ा.
��ाक� नं चौक�ी के��, ‘�या रजेवर आहेत... तु�ही कोण? काय पा�हजे?’

‘मी �यांचा नातेवाईक आहे. म�ा �यांचा प�ा �ा.’
‘च�वेचाळ�स, �ह�रोड, बां�ा.’
पुढं न बो�ता आनंदनं फोन ठेवून �द�ा.
आता अनुपमा�ा भेट�ंच पा�हजे.
चुका करणं हा मानवाचा सहजधम� आहे. चूक सुधा�न पुढं जगत राहाणं, हेच

�ववेक�पणाचं आहे. अनुपमा�ा भेट�यासाठ� जाय�ा कुठ�� वेळ सोयीची वगैरे �वचार न
करता आनंद �नघा�ा. टॅ�सीत बसून �यानं �ाय�हर�ा बां�य्ाचा प�ा सां�गत�ा.

का�चं नाटक फारच छान झा�ं, �हणून वसंत आ�ण स�यानं एकमुखानं सां�गत�ं
होतं. सग�यांना घरी पोहोचवून �यांनी अखेर अनुपमा�ा �नरोप �द�ा होता. �तनंही �यांना
�हट�ं होतं, ‘याचं �ेय केवळ माझं नाही. मा�या �व�ा�थ�न�चं, भास कवीचं, �याहीपे�ा
मह�वाचं �हणजे तु�हा दोघांचं आ�ण �े�कांचं.’
वसंतनं या नाटका�या सादरीकरणासाठ� के�े�� मदत ती �वसर�� न�हती.



♦  ♦   ♦

आजची सकाळ नेहमीपे�ा जरा उ��रा उगव�� होती. सकाळची सगळ� कामं
आव�न अनुपमा नाटकां�या पु�तकां�या �ढगाम�ये ज�मनीवर बस�� होती.
पुढे कुठ�ं नाटक बसवायचं? क�ड संघासाठ� एक बसवायचं आहे; एक कॉ�ेज

डेसाठ� बसव�ं पा�हजे. उ�जैन�ा का��दास महो�सवाम�ये एक खास नाटक बसव�ंच
पा�हजे. ��वाय ना��पधा� आहेच. अ�ा वेगवेग�या वेळ� वेगवेग�या �ठकाणी यो�य ती
नाटकं �नवडणं, खरोखरच फार कठ�ण होतं. एक नाटक �नवड�ं, क� �यामाग�या
ऐ�तहा�सक मा�हतीचे तप�ी� �मळवणं आ�ं. त�ी पु�तकं कुठं �मळणं ��य आहे?
दारावरची बे� वाज��. सखुबाई नुकतीच गे�यामुळे दरवाजा केवळ पुढं �ोट�ा होता.

अनुपमा बस�या जागेव�नच �हणा��, ‘यस ! कमीन ���ज !’

आनंद आत आ�ा. हातात�ं नाटकाचं पु�तक चाळत अस�े�या अनुपमानं मान वर
क�न �या�याकडे पा�ह�ं आ�ण ती उठून उभी रा�ह��. अनपे��तपणे �या�ा पाहताच ती
गंभीर झा��. �त�या त�डून ��द फुटेना.
काही �ण �त�धतेत गे�े.

सव��थम अनुपमानंच �वत:�ा सावर�ं आ�ण अ�त�थधमा�चं पा�न करत ती �हणा��,
‘कृपा क�न बसा.’
एके काळ� �या ����या दोन ओळ�साठ� ती �दवस�या �दवस फ� पो�टमनची वाट

पाहत होती– आणखी काहीही न करता– तीच ��� आता प� न ���हता �वत:च समोर
हजर झा�� आहे! �या�या �मरणात रा�-रा�भर ता�यांमधे नजर �खळवून तप�या� के��
गे��, तो समोर येऊन बस�ा आहे ! ‘आनंद, काहीतरी क�न तू ये आ�ण या नरकातून
बाहेर पडायचा माग�
दाखव–’ �हणून �कतीतरी �तं के��, उपवास के�े, नवस बो��े, तो माणूस आज

समोरच आहे !
�या वेळ� �तनं �ाचारपणे ���ह�ं होतं, ‘मी �क�वा मा�या व�ड�ांनी तुम�या आ�ची

कुठ�याही �कारे फसवणूक के�े�� नाही– याची सा� पâ� तु�हीच देऊ �का� !’ �या
वेळ� �यानं �मठाची गळुणी धर�� होती, तो हाच आनंद !

अनुपमे�या चेह�यावर �वषादपूण� हसू उमट�ं. बो�ाय�ाच बस�ं, तर आनंद�ी
�कतीतरी बो��यासारखं होतं. तीन म�हने �त�ा �याचा पती �हणून सहवास �ाभ�ा होता.
पण आज आनंद �त�ा अप�र�चतासारखा वाट�ा. �त�ा ��येक �ण युगासारखा वाटत



होता. �कतीतरी घटनांची मा��का �त�या डो�यांसमो�न तरळून गे��. कोड उमट�याचं
समज�यानंतरची राध�कांची वागणूक, माहेरची प�र��थती, समाजाची वागणूक,

आ�मह�येचे मनात तरळणारे �वचार...
होय ! आनंद आता आ�ा आहे !
आनंद �कतीतरी वषा�नंतर अनुपमा�ा पाहत होता. ती काही न बो�ता उभी होती. �तचे

हात आता पूण� �ु� झा�े होते. पण �या�ा �यात कु�पता �क�वा �कळस जाणव�� नाही.
�तचे सुंदर काळेभोर डोळे आणखी तेज�वी होऊन चमकत होते. �तचा बो��यात�ा
आ�म�व�ास तर �यानं �थएटरवरच पा�ह�ा होता. सा�या वाय��या साडीम�ये अनुपमा
सुसं�कृत धीट ��ी �दसत होती.
मौनाचा �हमनग �वतळव�या�या हेतूनं आनंद बो�ू �ाग�ा, ‘क�ी आहेस अनुपमा?’

�तनं �या�याकडे �नरखून पा�ह�ं. देखणा आनंद काळा�या �वाहात रोड�यासारखा
�दसत होता.
�तनं �वचार�ं, ‘माझा प�ा तु�हां�ा कसा �मळा�ा?’

‘का� तुझं नाटक पा�ह�ं. फार सुरेख होतं नाटक !’

तुमचंही नाटक फार सुरेख होतं !... थँ�स डॉ�टर !... �त�या अंतर�दयातून
आठवण�चा ��ढा बाजू�ा सारत ��द उमट�े– पण �तनं ते ओठांवर येऊ �द�े नाहीत.

आनंद अधीर झा�ा होता.
‘म�ा पा�न तु�ा राग येई�. मी तु�ा �ोध�यासाठ� �कती खटपट के��! पण तुझा

प�ा कुठंच �मळा�ा नाही.’
‘तु�ही इं��ंड�न के�हा आ�ा?’

‘दोन वष� होऊन गे��. अनुपमा, जीवनात गैरसमज होणं �वाभा�वक आहे. माझं चुक�ं
असे�, तर तू म�ा �मा कर. जे घड�ं ते �वस�न जा.’

‘तु�ही बसा ना !’ अनुपमानं सहज सौज�यानं सां�गत�ं.

‘कुणाचं चुक�ं- काय चुक�ं- काय बो�ायचं या�वषयी? हे काही केवळ ��द नाहीत.

�या ��दांमागचा अथ� तु�हां�ा समज�ाच नाही. म�ा कोड आ�ं हा माझा दोष काय?

कोडामुळे माझं स�दय� न� झा�ं, यात माझं काय चुक�ं? ग�रबाघरची मु�गी क�न घेऊन
�त�या ग�रबीची चारचौघांत टर उडवणं, यात कुणाची चूक?’

आनंदकडे यांपैक� कुठ�याही ��ांची उ�रं न�हती.



अनुपमा पुढे �हणा��, ‘आनंद, केवळ तु�हां�ाच ठाऊक होतं, म�ा ��नाआधी कोड
आ�ं न�हतं. पण तु�ही हे तुम�या आई�ा सां�गत�ं नाही. का असे वाग�ात? आता म�ा
जग कसं आहे, याची क�पना आ�� आहे. बायको कु�प झा��, तर काय करायचं, असं
वाटून तु�ही ग�प बस�ात ! घरात�या सोव�या-ओव�यात बाधा येई� आ�ण आप�या
घरा�याचा नाव�ौ�कक ढळे�, या भी�तपोट� तुम�या आई त�ा वाग�या. यात चूक
कुणाची?’

आनंद अपराधीपणे �हणा�ा, ‘अनुपमा, यानंतर मी तु�यापासून �र राहाणार नाही.
म�ा �मा कर.’

‘कुणा�ा कुणाकडून �मा हवी आहे इथं? मी �मा के��, तरी काय होणार आहे?
रोगानं �खतपत पड�े�या कु�यावर भूतदया �हणून औषधोपचार करता, मान�सक���ा
खचून गे�े�या प�नी�ा औषधाची गरज आहे, असं तु�हां�ा वाट�ं नाही ! आनंद, �यावेळ�
म�ा दोन आपु�क��या ��दांची गरज होती, हपापून मी �यांची वाट पाहत होते !–

‘अनुपमा, जे झा�ं ते असू दे, आपण एक� रा� या, आप�ी�ा त�ड देऊ, ��य� माग� कसा
काढायचा, ते नंतर ठरवू. पण एक ��ात ठेव, मी तुझा आहे...’ एव�ाच ��दांची मी �या
वेळ� चातक प�यासारखी वाट पाहत होते ! ते�हा काही अथ� होता या �मे�ा !...’

‘अनुपमा, अगद� खरं आहे तुझं ! पण तू आमचाही �वचार कर. जर हा आजार पुढ�या
�पढ��ा आ�ा, तर काय करायचं ही भीती होती ना ! �यात जर आप�या घरा�यात�या
मु��ना झा�ा तर? अ�ी आई�ा भीती वाटत होती.’

‘आनंद, तु�ही डॉ�टर आहात– तु�हां�ा या संदभा�त मी काही सांगणं यो�य ठरणार
नाही. कोड आनुवं��क आहे असं कुठं �स� झा�ंय? मा�या मा�हती�माणे आम�या घरी
कुणा�ाच कोड नाही. तेही जाऊ दे. तु�ही मा�या�ी या �वषयावर नीट बो��ा असता, तर
मी �वत: तुम�याबरोबर प�नीसारखी न राहता उ�म मै��णीसारखी रा�ह�े असते. मी �वत:

तुमचं �सरं ��न �ावून �द�ं असतं. पण तु�ही म�ा त�ीही संधी �द�� नाही. तुम�या
�वषयात तुमचं �ान अगाध आहे! तु�ही म�ा एक डॉ�टर �हणून माग�द��न क� �क�ा
असता !’
आनंद�ा काय बो�ावं ते सुचेना.
‘आनंद, म�ा सांगा, तु�हां�ाच कोड झा�ं असतं तर?... तु�ही पुढ�या �पढ�चा, पुढं

कदा�चत ज�मणा�या मु���या भ�व�याचा �वचार के�ात, फार उ�म झा�ं! पण मीही



कुणाची तरी मु�गीच आहे ना? केवळ म�ा कोड आ�ं, �हणून मी माणूस आहे, याचाच
तु�हां�ा �वसर पड�ा काय?’

आनंद �न��र झा�ा.
‘बो�ा आनंद ! तु�हां�ा कोड फुट�ं असतं तर? मीही तुम�यासारखा �वचार के�ा

असता काय? आनुवं��कतेचा �वचार करत तु�हां�ा अ�ीच वा�यावर सोडून �नघून गे�े
असते काय? तु�ही पु�ष आहात, मी ��ी आहे, एवढाच फरक ! तु�हां�ा सो�य�कर असे�
असा �वचार तु�ही मांडताहात. पती-प�नी हे नातं असं आहे, क� कुणा एका�ा काही झा�ं,

तर �स�यानं �या�ा आधार देऊन संसाराचा गाडा पुढं �याय�ा पा�हजे. रोगी आधीच
वेदनेनं तळमळत असताना �या�ा आणखी मा� नये, ही गो� तुम�यासार�या डॉ�टरांना
समज�� नाही, याचं म�ा आ�य� वाटतं ! तु�ही डॉ�टर �हणूनही कत�� के�ं नाही !’

‘खरंय अनुपमा ! तू �हणतेस ते अगद� खरं आहे !’ तो मनापासून �हणा�ा. आप�या�ा
हाच रोग झा�ा असता तर �तनं आप�या�ा पाचो�यासारखं �र �ोट�ं असतं काय?

न��बाचा भाग �हणून मुका�ानं �याचाही �वीकार के�ा असता ना?
‘आनंद, मी �प�� के�े�� ��येक व�तू तुम�या आई ‘सोवळं’ या नावाखा�� पु�हा

धुऊन �याय�या. मा�या व�ड�ांना बो�ावून घेत�ं आ�ण कोकरा�ा हाक�ून �ावं, तसं
हाक�ून मोक�या झा�या ! का ठाऊक आहे?’

‘का?’

‘कारण �यांचा �वत:�या मु�ावर अप�र�मत �व�ास होता ! आप�या या वाग�याचा
मु�गा कधीही जाब �वचारणार नाही, याची �यांना खा�ी होती. तो आप�ा ��द
ओ�ांडणार नाही, आपण वाग ू�या�व�� � उ�चारणार नाही, हे �यांना ठाऊक होतं ! तु�ही
तसे वाग�ात, तरी मी काही तु�हां�ा तुम�या आई�व�� �चथव�ं नसतं; मी फ� एवढंच
�हट�ं असतं– तु�ही �वचार करा, �ववेकानं या घटनेकडे पाहा !

‘माणसाचं जीवनच अ��थर आहे. हा रोग तुम�या घरात कुणा�ाही, कधीच होणार
नाही, याची खा�ी काय? तुम�या मु�ांनाच उ�ा हा रोग झा�ा, तर काय करा�?’

‘तो ��च येणार नाही, अनुपमा ! मी �सरं ��न करणार नाही.’
‘पण तु�ही �स�या ��ना�ा तयार अस�याचं मी अनेकदा ऐक�ंय !’

‘आईनं तसा आ�ह के�ा. सु�वाती�ा �त�या समजुतीसाठ� ‘हो’ �हट�ं, तरी मी नंतर
नकार �द�ा. तू �हट�ंस ते सारं अ�र�: खरं आहे. �यावर मी काही �हट�ं, तरी तू मा�य
करणार नाहीस. पण अनुपमा, उर�े�ं आयु�य आपण का वाया घा�वायचं? इथं आई�या



सोव�या-ओव�याचा अडथळा असे�, तर आपण इं��ंड�ा जाऊ या. �तथ�या समाजात
असे आ�ेप घेत�े जाणार नाहीत. तू �तथं तु�या नाटका�या आवडीचाही मना�माणे
पाठपुरावा क� �क�ी�. या वयात आईम�ये काही बद� घडवून आणणं ��य नाही.
अनुपमा, तू आणखी �वचार कर. आपण दोघं �मळून जीवना�ा सामोरं जाऊ या.’

‘जाऊ दे आनंद ! होरपळून गे�े�या बीजा�ा पु�हा क�ब फुटणं ��य नाही. आता म�ा
नवरा, �ेम, माया, सारं �नरथ�क आहे असं वाटतं. तु�ही खूप उ��रा आ�ात ! म�ा मा�या
जीवनाचं �येय समज�ं आहे. आता म�ा कुठ�याही �कार�या आधारा�या काठ�ची गरज
नाही. ��य� सूया�चा �का�च र��यावर उजेड टाकत असताना कं�द�ाचा �का� क�ा�ा
पा�हजे? एकच सांगते. देवा�या कृपेनं म�ा बु�� आहे, �यासाठ� आव�यक ती संधी
उप��ध आहे ! मुंबईसार�या महानगरानं म�ा अपार र�ण �द�ं आहे ! पण सग�या
महा�ेतांची प�र��थती मा�यासारखी नाही. �यासाठ� आपण कुठ�याही अथ� जबाबदार
नाही, �यासाठ� प�र�य�ेचं जीवन वा�ा�ा आ�यामुळे होणा�या �:ख, वेदने�या
क�पनेनंच माझं मन आ�ं�न उठतं. तु�हां�ा तुम�या आयु�यात तसं कुणी भेट�ं, तर तु�ही
�यांना ��य असे� ती मदत करा. दयेची भीक नको, माणुसक��या ���कोनातून मदत
करा.’
आनंद�ा काय बो�ायचं ते सुच�ं नाही.
‘आनंद, उ�ीर झा�ाय. म�ा कॉ�ेज�ा जायचंय.’

�तनं आप�या�ा �नघायची सूचना �द�याचं �या�या ��ात आ�ं. �याच वेळ� ती�पणे
जाणव�ं, ही आप�� अनुपमे�ी कदा�चत �ेवटची भेट असे�.

�ज�या�ी ��न झा�यावर आपण �वत:�ा सुदैवी समजत होतो, �त�या जीवनाती�
मो�ा वळणा�ा आपण कारणीभूत झा�ो, या �वचारानं तो सु� झा�ा.
तरी �यानं �ेवटचं �वचार�ं, ‘अनुपमा, आणखी एकदा तू �वचार कर!’
पु�तकं एक� करत अनुपमा आ�म�व�ासानं �हणा��, ‘तु�ही कु��न घरा�यात�े,

सु����त, बु��वान आहात. पण तु�हां�ा एक गो� ठाऊक नाही.’
‘काय?’

‘पर��ी�ा एकेरी नावानं हाक मारणं यो�य न�हे !–’ एवढं सांगनू ती आत �नघून गे��.
�त�या बो��याचा म�थताथ� समजून आनंद गडबडून गे�ा.

♦  ♦   ♦



अनुपमेची नजर कॅ��डरवर गे��. आज कदा�चत वसंत येई�, असं �त�या मनात येत
असतानाच दारावरची बे� वाज��.
आत आ�े�ा वसंत आतुरतेनं अनुपमाकडे पाहत होता. हे �या�या नेहमी�या

�वभावा�ा ध�न न�हतं. पण आज �तनं काय �नण�य घेत�ा असे�, या�वषयी �याचं मन
उ�कंठेनं भ�न आ�ं होतं.
वसंतनं खो��त नजर टाक��. �तथं काहीही बद� न�हता. नेहमी�माणे

फु�दा�यांम�ये तीच पांढरी-�नळ� फु�ं होती. साधी वाय�ची धुत�े�� साडी नेस�े��
अनुपमा. घर नेहमी�माणे अ�त�य �व�छ आ�ण नेटकं �दसत होतं.

‘डॉ�टर, चहा आणते तुम�यासाठ� !’– �हणत अनुपमा उठ��. �त�या चेह�यावरी�
भाव पा�न वसंत�ा काहीच अंदाज बांधता येईना. तोच सुंदर चेहरा, तेच चेह�यावरी� मंद
हा�य, तोच चेह�यावरी� अग�य अ���त भाव !–

‘काय �वचार के�ा तु�ही?’ न राहवून वसंतनं �वचार�ं.

‘गे�े आठ �दवस मी �वचार करत आहे, डॉ�टर ! तु�ही म�ा �वस�न जा !’
‘का?’

‘डॉ�टर, म�ा हा संसार, नवरा, घर, मु�ं, आई, भावंडं ही सगळ� नाती खोट�
वाटताहेत. माझा अनुभव पाहता म�ा संसारा�या जंजाळात अडक�याची मुळ�च इ�छा
नाही. माझी मी आ�ण सगळे माझेच. कृपा क�न म�ा �यात खेचू नका. तु�ही तुम�या गावी
अव�य जा. �तथं �ेकडो रोगी तुमची वाट पाहत असती�. �यां�या सेवेत रममाण होणं ही
तुम�या जीवनाची अद�य आ�ा आहे. मा�या जीवनाचा माग�च वेगळा आहे–

‘डॉ�टर, खे�ांम�ये �क�वा आप�या जगात मा�यासार�या कोड अस�े�या ��ी�या
वा�ा�ा एक तर �तर�कार येतो �क�वा दया ! मी �याचा भरपूर अनुभव घेत�ा आहे. मी
तुम�याबरोबर गावी आ�े, क� म�ा पु�हा �याच अनुभवांना सामोरं जावं �ागे�. तु�हां�ा
�याचं फार �:ख होई� ! तु�हां�ा �:खी कराय�ा मी जबाबदार झा�े, तर म�ाही वाईटच
वाटे� ना? तु�हां�ा मा� याच �ोकांबरोबर राहायचं आहे. हे माणसांचं �न�बड अर�य, �जथं
जगणंही अ��य होतं, ती मुंबईच म�ा अ�यंत ��य आहे. इथं केवळ माणुसक�ची ओळख
पटते. जाती, पंथ, भाषा यापे�ाही डॉ��नं मा�यावर �व�ास ठेव�ा आ�ण हे घर मा�यावर
सोपवून �नघून गे�� ! हे आणखी कुठ�या �हान गावात ��य आहे काय? तु�हीच सांगा.
आणखीही सांगते– म�ा कोड आहे, ही गो� या गावात मी जे�हा आरसा पाहते, ते�हाच



��ात येते ! पदोपद� म�ा �याची आठवण क�न देणारी माणसं इथं मा�या जवळपास
नाहीत. तु�ही दया करा, मा�या �नधा�रा�ा तु�ही मोडता घा�ू नका !’

‘अनुपमा, तुमचं पुढचं जीवन? खे�ात राहावं �ागे�, �हणून तु�ही हे �हणता काय?’

‘तसं नाही– मी मुंबई का सोडू �कणार नाही, �यामागचं कारण सां�गत�ं मी. माझं
पुढचं जीवनही असंच जाई�. माझी आवडती ����केची नोकरी, माझे �व�ाथ�-
�व�ा�थ�नी, माझी आवडती रंगभूमी ! दर वष� नवेनवे �व�ाथ� येती�. �या न�ा
�ाटांबरोबर मीही वाढेन. �यां�या जगात मी �वत:�ा �वस�न जाईन. माझी जीवनाकडून
या�न जा�तीची अपे�ाच नाही. जीवनानं म�ा सव��कृ� असं �द�ं आहे ! माझा हाच �वग�
आहे !’

‘पण पुढं?’

‘पुढचं कुणा�ा ठाऊक आहे डॉ�टर? जीवनाची कुणाची अखेर क�ी, �ा�वषयी
कुणीही ठामपणे सांग ू�कत नाही. �यांना मु�ं नाहीत, �यांचं पुढचं आयु�य कसं असतं?
तेही जाऊ दे, �यांना मु�ं आहेत, पण वृ�पकाळ� आई-व�ड�ांना �वचारत नाहीत, �यांचं
जीवन कसं असतं? मी फार पुढचा �वचारच करत नाही.’

‘अनुपमा, यावर तु�हां�ा काय सांगावं हे म�ा समजत नाही.’
अनुपमाचे डोळे पा�यानं तुडंुब भर�े होते.
‘डॉ�टर, मी तु�हां�ा कधीही �वसरणार नाही. तुम�या अंत:करणाचं म�ा सतत �मरण

राही�. म�ा हा रोग झा�यावरही वै�ा�नक ��ीनं �वचार क�न तु�ही मा�या�ी ��न
कराय�ा तयार झा�ात ! मा�या ��ीनं ही फार मोठ� गो� आहे ! पण �ा अनुभवांमधून
जाताना मीही वेगळ�च होऊन गे�े आहे. आज म�ा गहृ�थ-जीवनाचाच वीट आ�ा आहे.
तु�ही तु�हां�ा अनु�प आ�ण तुम�या �वभावा�ी �मळ�याजुळ�या मु��चा �ोध घेऊन
तुम�या जीवनाचं ई��सत सा�य क�न �या. एखाद� डॉ�टर सहचरी भेट��, तर फारच
उ�म! मा�या �ुभे�छा सतत तुम�या पाठ��ी असती�. मुंबई�ा या�, ते�हा तुम�या या
मै��णी�ा �वस� नका. जनार�य मुंबई �हरात तुमची ही महा�ेता मै��ण तु�हां�ा
कुठ�याही �व�पाचं साहा�य कराय�ा सतत तयार आहे, हे �वस� नका. आप�या
दोघांमध�ा �नेह ��नात �पांत�रत होऊन संपून जाय�ा नको ! हे आठ �दवसही आपण
�म�ां�माणे रा� या आ�ण आठ �दवसांनंतर उ�म �म�ां�माणे पर�परांना �नरोप देऊ या !’
�त�या डो�यांत�े अ�ू बांध फोडून ओघळू �ाग�े. �तनं संपूण� �वचार क�न बु���या

आधारे हा �नण�य घेत�ा अस�ा, तरी �त�या भावनांना अ�ू�पानं वाट �मळा�� होती. ते



�पव�यासाठ� ती आत �नघून गे��.
भावनावेग कमी झा�यावर ती बाहेर आ��, ते�हा �त�या हातात एक ��ॅ��टकची

�प�वी होती.
‘डॉ�टर, तुमचं गावी जायचं कधी ठर�ं? माझी आठवण ठेवा. ही माझी एक �हान

भेट ! तु�ही माझी काळजी क� नका. तुमचे स�या इथंच राहणार आहेत. आव�यकता
असे�, ते�हा ते म�ा मदत करती�. तु�ही मुंबई�ा या� ते�हा मा� म�ा भेट�या��वाय
जायचं नाही.’
वसंतनं �प�वी खो�ून आत�ं पुडकं बाहेर काढून पा�ह�ं, तो गडद �न�या रंगाचा

अनुपमानं �वण�े�ा �वेटर होता !
अनुपमानं चेहरा हसरा के�ा. वसंतही भाव�वव� होऊन हस�ा.
मनात येत होतं, थोडी आधी अनुपमा�ी ओळख झा�� असती, तर एवढं अमू�य र�न

मी गमाव�ं नसतं ! �ह�या मनात�� भावना �ढ हो�याआधी का भेट झा�� नाही?

एव�ात दारावरची बे� वाज��. दार उघड�ं, तरी बाहेर�या �व�नतेनं आत डोकावून
�न�� वसंतकडे पा�ह�ं. हस�या अनुपमाकडे पा�न �तनं �वचार�ं, ‘मॅडम, येऊ?’

‘ये �व�नता. डॉ�टर आ�े आहेत.’

�व�नता आत आ��. वसंतपुढे आप�ं काम अनुपमा�ा सांगावं क� सांग ूनये, अ�ा
�वचारात असताना अनुपमा �हणा��, ‘काय, ग? काय काम होतं?’

‘मॅडम, आम�या क�ड संघा�या नाडह�बासाठ� तु�ही कुठ�ं नाटक बसवायचं
ठरव�ंय?’

‘तु�ही नाटक सादर करणार आहात ! मी केवळ �द�द��न करणार. तु�ही सगळे �मळून
ठरवा. ही काही नाटकं आहेत, ती पाहा.’

‘मॅडम, तु�ही कॉ�ेजम�ये ��कत असताना बाणभ�ा�या कादंबरीवर आधार�े�ं
महा�ेता नावाचं नाटक के�ं होतं ना?’

‘हो ! पण तु�ा कुणी सां�गत�ं?’

‘माझी माव�ी सांगत होती. ती तु�हां�ा �यु�नयर होती. आ�ा �तचं नाव. तुम�या
��ात नसे�.’

‘ठ�क आहे. तु�हा सग�यांना ते आवड�ं असे�, तर तेच बसवता येई�.’

अनुपमा �णभर �त�ध होऊन एकदम �या पा�ा�या मनोभू�मकेत ���न उ�ार��, –
‘ज�ी चं�ाची रो�हणी, जसे सूया�चे कमळ, ज�ी नारायणाची ��मी – त�ीच मी तुझी ! हा



कुणीही असो, कुठंही असो – यावरचं माझं �ेम अच� आहे, �हमा�या�माणे ��थर आहे,
�ांत सागरा�माणे खो� आ�ण मानस सरोवरा�माणे �नम�ळ !...’

नाटकात महा�ेताची भू�मका क� इ��छणारी �व�नता आ�ण वा�तव जीवनात
पुुंडरीका�माणे असूनही महा�ेते�या जीवना�ी एक�प न झा�े�ा वसंत, अनुपमाकडे
पाहत रा�ह�े.

अनुपमा�या ओठावर मंद हा�य होतं.
केवळ वसंता�ाच �या हा�यामागी� अथ� पूण�पणे उमग�ा.

♦  ♦   ♦
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