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जीवन ह ेएक सुंदर सुवािसक फुल असून, ेम हा यातील मध आह.े



लेिखकेचे चार श द

आम या उ र कनाटकाची सं कृती आिण भाषेचा थाटच वेगळा आह.े यात या
दशेाचं वत:चं अस ंएक वैिश  आह.े या संदभातील काही िवषयी िलहावं,
असं मी दीड दशकापूव  ठरवलं होत;ं पण अनेक कारणांमुळे जमलं न हतं.

इथलं थेट आिण प  बोलणं ऐकून काही जणांना आ य वाटेल; पण या
बोल यामुळे ि म वात पारदश पणा येतो. आम या गावात माणसं आत एक आिण
बाहरे एक असा िवचारच करत नाहीत. वरवर ओबड-धोबड वाटलं, तरी आमचं हे
उ र कनाटक मृदपुणा आिण भावनाशीलतेम य ेप रपूण आह.े ावहा रकतेचा आिण
चतुर संभाषणाचा अभाव असला, तरी समाज हणून अ यंत सरळ आह.े अशा
समाजात मी वाढले. जीवनातील अनेक कठीण प रि थतीम ये हचे सगळे गुण मला
मागदशक झाले आहते.

या सव  वरवर बघता अ यंत सामा य आहते. तरीही यां याम ये असामा य
गुण आहते. या सग या  म यम-िन म यम आ थक प रि थतीत या आहते.
यातून आम या उ र कनाटकातील सवसामा य जीवनाचा यय येईल.

मा या या ि िच णा मक लेखांचा उमा कुलकण  यांनी अनुवाद केला आह.े उ र
कनाटका या सं कृतीशी या पुरेपूर प रिचत अस यामुळे यातील अक मराठी
वाचकांपयत पोहोचवणं यांना सहज श य झालं आह.े

नेहमी माणे ‘मेहता पि ल शंग हाऊस’ या ी. अिनल आिण सुनील मेहतांनी हहेी
पु तक आि मयतेनं कािशत केलं आह.े

आिण सवात मह वाचे तु ही वाचक! माझी अनुवा दत पु तके वाचून तु ही मला
एका मराठी लेिखकेला ावं तसं भरभ न ेम दलं आह!े याब ल मी कृत  आह!े

तुम या ित यांचं नेहमीच वागत आह.े
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१९. ड बावाली निलनी



१. बंडल बंद पा

बंद पा दसायला दखेणा. चांगला उंचापुरा, उजळ रंग, सडसडीत बां याचा. केस
काळेभोर. चेहर् यावर सतत आ मिव ासाचं हस.ू हा त णपणी िसनेमानट होता असं
कुणी सांिगतलं, तर नाही हणायचं कारणच नाही!

याचं आडनाव पाटील; पण तो बंडल बंद पा हणूनच ओळखला जातो. एकदा
मला या या घरी जावं लागलं.

‘‘ बंद पा, अरे तु या घरचा प ा द,े घरनंबरही द!े’’ मी बंद पाला हटलं, कारण
आम या गावात मेन आिण ॉसची प त नाही.

मागे एका डॉ टरांचं घर शोधताना मला यांचा सगळा इितहास सांगावा लागला
होता. ‘‘फार चांगले डॉ टर आहते. यां या घरात एक पांढरा कु ा आह,े सतत
झोपलेला असतो. बाहरेचे आले, क  शेपूट हलवतो आिण घर यांवर गुरगुरतो!
डॉ टरांना एकच सून आह.े ती द लीची आह,े मुलान ं ेमिववाह केलाय!’’ इ यादी
इ यादी...

‘‘ते होय! या कुलकण  डॉ टरांचं घर! होय ना? अस ंकरा, उजवीकड ेजा, ितथून
डावीकड ेवळा, ितथून ितसरं घर!’’

हा असा कार! आता या बंडल बंद पाचं घर कधी शोधू?

बंद पानं सांिगतलं, ‘‘फारच सरळ आह ेत,े निलनी! िवणकर कॉलनी या शेवट या
टॉपवर उतर. दहा पावलं पुढे जायचं. ितथे ‘क त  टोअस’ नावाचा मोठा बोड दसेल.
या दकुानदाराशी माझी दो ती आह.े माझं नाव सांग, घरापयत आणून पोहोचवेल!’’

‘‘खरं ना रे?’’

‘‘मी कशाला खोटं सांगू? सग यांना असाच सांगतो मी प ा!’’

दसुर् या दवशी यानं सांिगतलं होत ं या माणे िवणकर कॉलनी या शेवट या
टॉपवर उतरले. दहा कसली, हजार पावलं चाल यावरही यान ंसांिगतलेलं ‘क त
टोअस’ दसलं नाही. र यात एकाला िवचारलं, तर तो हणाला, ‘‘इथे कशाला
उतरलात? तु ही माग याच टॉपला उतरायचं!’’

‘‘आता काय क ?’’



‘‘माग या टॉपपयत चालत जा! ितथे तु ही हणता त े‘क त  टोअस’ आह!े’’

यांनी सांिगत या माणे मागे चालत आले. ितथे खरोखरच ‘क त  टोअस’ची पाटी
होती. मोठी न ह,े खडूनं िलिहलेली! आणखीही शोधून पािहलं. जवळपास आणखी
कुठलंच दकुान न हतं. दकुानदार नुकताच आला होता, दरवाजा उघडत होता. एकही
िगर् हाईक न हत.ं मला पाहताच यानं उ साहान ं वागत केलं, ‘‘या, या! काय हवं
होतं?’’

‘‘मला बंद पा पाटलाचं घर हवं होतं.’’

‘‘ते आ ही िवकत नाही!’’ ितखट श दांत दकुानदारानं सुनावलं!

‘‘तसं न ह!े तु हाला िवचारायला सांिगतलं होतं यान!ं’’

‘‘न सांगायला काय झालं? उ ा तो सांगेल, मला मु यमं ी हणा! हणाल?’’

दकुानदाराचा मूड भलताच खराब होता. सकाळी सकाळीच घरी काहीतरी भांडण
झालं असावं.

मला ग प बसलेलं बघून यालाच काय वाटलं कोण जाणे! तोच पुढे हणाला,
‘‘तु हाला कुठ या बंद पा पाटलांचं घर पािहजे?’’

ही आम या टिपकल उ र कनाटकाची प त! सु वातीला उ टासारखं बोललं,
तरी नंतर सगळी मदत करायची! फणसासारखं व न काटेरी, आतून गोड रसाळ!

मी ग धळून गेले. आता काय हणून बंद पाची ओळख सांगू?

‘‘ दसायला एकदम दखेणे आहते बघा!’’

‘‘इथे कुणीही िसनेमानट राहत नाही! काय करतात त?े’’

‘‘मला ठाऊक नाही!’’

‘‘ हणजे िन ोगी आहते का? अहो! इथे हजार पाटील राहतात! यात बंद पा
पाटील पाच-सहा आहते. इ शुर स बंद पा, बेवडा बंद पा, बंद पा मा तर, कती
तरी! तु हाला हवे असलेले बंद पा काय करतात?’’

बंद पा काय करतो, ह े याला ज माला घातले या परमे रालाच ठाऊक नाही! मी



काय सांगणार?

‘‘हां! याची बायको शाळेत मा तरीण आह!े’’

‘‘असं होय! तु ही आधीच नाही का सांगायचं? बंडल बंद पा या घरी जायचंय
हणून? एवढी चौकशी करायची गरजच न हती! अस ंकरा, इथून पाच ा घरापाशी
डावीकड ेवळा, ितथून सहा ा घरापाशी उजवीकड ेवळलात, क  गुलाबी घर दसेल!’’

दकुानदारानं सांिगत या माणे िनघाले. घर सापडलं. दारावर एक कड ेबोड होता
‘ बंदरुाव पाटील’ आिण दसुरीकड ेिलिहलं होतं, ‘स यधाम’! पण मला आ य वाटत
रािहलं. याचं पाटील आडनाव नाहीस ंहोऊन बंडल बंद पा हचे कायमचं नाव पडलंय
ना!

बंद पा या श दकोशात ‘अपमान’ हा श दच नाही! मी याला कधीच रागावलेला
पािहला नाही! तसंच याला कधी खरं बोललेलं पािहलंच नाही. मा या आजीची
या यािवषयीची डे फनेशन िविच  आह.े

‘‘ बं ा!! एकाचं चार करणारा माणूस! दोनशेचे चारशे क न सांगणारा! कुठलीही
गो  धड करणार नाही तो! अगं, पोटात अस यापासून असाच तो! सगळे नऊ
मिह यांत ज म घेतात, यान ंअकरा मिहन ेघेतले!’’

बंद पा काय िशकलाय, कुठे नोकरी करायचा, ह ेकुणालाच माहीत नाही. इतरांचं
जाऊ ा, याची ज मज मांतरीची जीवनसाथी, याची बायको सर वती, ितलाही
ठाऊक नाही!

ल ा या वेळी बंद पा या बापान ंसांिगतलं होतं, ‘आमचा मुलगा िबझनेस करतो
आिण िशकतो.’ ल  झालं; पण याचा काय िबझनेस आह,े ते कुणालाच समजलं नाही.
िव ासावर ल  ठरलं, झालं. दोघांचे वडील एकमेकांचे िम . बंद पा दसायला
दखेणा, उ म कपड ेकरणारा! दारावर ‘राघव  एंटर ायझेस’ नावाचा बोडही
लटकायचा ते हा. यावर कसा अिव ास दाखवायचा? पण, राघव वाम या नावावर
कतीतरी गैर वहार चालू शकतात, याची या साि वक ौढांना कुठून क पना
असणार?

टीसीएच िशकलेली सर वती ल ा या आधीपासून नोकरी करत होती. ल ानंतरही
करत रािहली. बंद पा िबझनेस बरा चालत असताना घरी पैसा आणून दतेो, नसेल
ते हा िबझनेस डल अस याचं सांगून शंभर पये मागत असतो. सु वातीला तीही शंभर
पय ेदऊेन त ेपरत िमळायची वाट बघायची. अलीकड ेितलाही हा डल िसझन



वरचेवर येतो, ह ेल ात आलंय. यान ंशंभर मािगतले, क  ही वीस दतेे आिण
तेव ावर बंद पाही खुश असतो!

बंद पा या बोल यात नेहमी एक कारचा मोठेपणा असतो. खोटेपणा या या
धम यांमधूनच वाहतोय. मी या या त डून कधीही नकारा मक बोलणं ऐकलेलं नाही.

‘‘परवा िबल लंटन आले होत.े त ूकसा यांना भेटायला गेला नाहीस?’’ मी हटलं.

तर तो हणाला, ‘‘मीच याला प  िलिहलं होतं, आम या उ र कनाटकाचा
इितहास असा असा वैभवशाली आह,े आ ही अस ेअसे िहरे-माणकं र यावर
िवकायचो...’’

‘‘कधी रे?’’

‘‘इितहास वाचलेला दसत नाही! िवजयनगर राजवटीत, आम या कृ णदवेराया या
काळात! मी कळवलं होतं, बळीला या, एक दवस मु ाम करा, भोवतालची े णीय
थळं बघा आिण मग जा कुठे जायचं ितथे!’’

आम या गावाभोवतालची े णीय थळं मलाच ठाऊक न हती.

‘‘कुठली े णीय थळं?’’

‘‘काय ढ आह ेगं तुझं डोकं! तुला कुणा शहा यानं नंबर दला? दानशूर चंतामणी
अि म बेचं ल कंुडी ठाऊक नाही? कसली बाई ती!’’

‘‘कोण? कोण अि म बे?’’

तो अि म बेची गो  सांगू लागला. रे वेनं ळ बदलले, गाडी धावू लागली. म ये
काही बोलायची सोय न हती. म ये बोलायला गेलं, क  ‘नले! सात ात ज मलीस क
काय!’ हणत मलाच फटकारायचा! अि म बेची कथा संपेपयत माझा मूळ 
िवस न गेलेला असायचा.

‘‘नले! का आला हा िवषय?’’

‘‘ े णीय थळािवषयी...’’

‘‘म ये म ये बोलू नकोस! कोळीवाड नारायण पाचं गाव, गदग या
वीरनारायण पाचं दवे थान, उण ल शंकराचं दऊेळ बघून झा यावर मंुबई,



द लीकड ेजा, हणून कळवलं होत!ं’’

‘‘मग? आलं उ र?’’

‘‘ हणजे? मी िलिह यावर येणार नाही अस ंकसं होईल? यां या से े टरीचं लगेच
उ र आलं, या वेळेला कनाटक जमणार नाही! इथे िहलरी इले शनला उभी आह.े
मुलांचं कॉलेज चुकेल. पुढ या खेपेला न  येतो, तु हीच द लीला या! मलाही राग
आला!’’

‘‘काय बंद पा! तुला आिण राग?’’

‘‘का नाही येणार? हजार वषाचा इितहास असलेला दशे आपला! आिण हा िबल
लंटन बघायला नाही हणतो! याची ती अमे रका हणजे काय? इं लंड न बोटीनं

पळून गेले यांचा दशे तो! फ  दोनशे वषाचा! आपला बघ कती पुरातन आह!े न ा
दशेवा यांना एवढी म ती! मग मला कती हवी? हणून मी गेलो नाही द लीला!’’

या या या बोल यावर कुणीही िव ास ठेवत नाही. तरीही तो असाच बोलतो. ही
बंद पाची टाईल! याचं बोलणं! या या या बोल याचं हसू आलं, तरी इितहासाशी
बांधून ठेवणारं याचं बोलणं पु हा पु हा ऐकताना मजा वाटायची.

आ ही सगळे शाळेला जायचो, ते हा बंद पाच आमचा इितहासाचा गु  होता.
ते हा तो चारी होता. याचे अनेक िनयम होत.े चटईवर झोपायचा. थंड पा याची
अंघोळ, खादीचे कपड.े आता बाक  सगळं नाहीस ंझालंय. अंगावरचे कपड ेमा
खादीचेच असतात.

बंद पानं आ हाला कनाटकाचा इितहास िजत या रोचक प तीनं सांिगतला
िततका आणखी कुणीच सांिगतला नाही. आम या एक  कुटंुबात या एकूण दहा मुलांना
तो माडीवर घेऊन जायचा. ितथे िपठूर चांद यात बसून बंद पानं सांिगतले या उ र
कनाटका या इितहासात या गो ी आजही मा या मनावर कोरले या आहते.

आम या शाळेत इितहासाचा िप रएड असायचाच चार वाजता. ‘‘ह!ं काढा
इितहासाचं पु तक. यातले इसवीसन पाठ करा. तेराशे छ ीस िवजयनगरची थापना,
सोळाशे शी िशवाजीचा मृ य,ू सतराशे शहा र अमे रकेचं वातं यु . ह!ं निलनी, तू
ये. वाच हा धडा. कनाटकाचा इितहास समजून घेतला पािहजे. कदबं, चालु य,
रा कूट...’’

‘‘पण टीचर, म ये होयसळही आहते ना?’’



‘‘निलनी, सांिगतलं तेवढं कर! मुलांनो इितहास वाचा घरी जायचं नाही. आलेच मी
टाफ ममधे जाऊन!’’

एवढं सांगून टचर िनघून जाय या. आ ही मुलं गा या या भ ा खेळ यात रमून
जायचो! इितहासाची पु तकं अनाथ होऊन बाजूला पडून राहायची.

असा इितहास बंद पा सजीव करायचा. क ड दशेािवषयी आ था वाटेल, असं
यान ंकेलं. आप या दशेािवषयी आदर, अिभमान वाटेल, असं केलं. भाषेिवषयी
मनात ेम िनमाण होईल असं केलं.

‘‘ह!ं या बघू सगळे इथे! तु ही बंकापूर पािहलंय क  नाही? त ेवीर बंक याचं गाव
होत!ं...’’ पाठोपाठ बंकापूरची गो , वीर बंक याची गो , मुधोळचं तोरण, कवी चूतचं
‘चै ’ (ह ेआ हाला बंद पाकडूनच समजलं!), र ची गो , अिजताचायाची गो  अशा
एका पाठोपाठ कथा सु  हाय या. या ऐकता ऐकता आ ही इितहासकाळातच
वावरत राहायचो.

िवजयनगरचा इितहास हणजे याचा ाण! ितथले सगळे राजे आिण यांनी
केले या मह वा या लढाया यांचा तपशील याला त डपाठ होता.

ताळीकोटेची र सतंगडीचं यु  आिण यात झालेला क िडगांचा पराभव, यािवषयी
ऐकता ऐकता आ हाला रडू कोसळायचं. वर बंद पा वीरवाणीन ंमि लनाथी करायचा,
‘‘क िडगहो! ह ेयु  तु ही तुम या मूखपणामुळे हरला! रामचं रायान ंत ेरा य क ानं
िमळवलं न हत.ं याला त ेसासर् याकडून आयतं िमळालं होत.ं हणून त ेअसं झालं.
हणूनच जुनी माणसं सांगून गेली आहते...’’ पुढे तो एका गा या या चार ओळी
सांगायचा. याचा अथ असा होता, कोवळा सांड बैल नसतो, सेनापती राजा नसतो,
घरी आलेला जावई मुलगा नसतो.

बंद पा या वीरवाणीन ंआ ही सगळे भािवत होत होतो. इतके, क  या
संदभातली एक गो  आठवत.े पुढे मा या मामेबिहणीचं, रोिहणीचं ल  ठरलं. मुलाचं
नाव रामराय आह,े या कारणान ंआ ही मुलांनी याला िवरोध केला. हा आ हाला
बंद पानं सांिगतले या िवजयनगर या पाडावा या कथेचा प रणाम, ह ेसमजलं, ते हा
आमचे आजोबा उखडले, ‘‘हा बं ा मुलखाचा बंडल माणूस! केवळ नावामुळे रा य न
होत असतं का? यामागे एक न ह,े हजार कारणं असतात. अंतगत भांडणं, अ व था,
अित वाथ पणा, समाजातली ग रबी...’’

तेही इितहासाचे मा तर होते. यांनी या वेळी आमची समजूत काढ यासाठी
आ हाला इितहास सांिगतला; पण यांनी कधीही बंद पा माणे रोचक क न



सांिगतला नाही.

बंद पाला वणनं करायचं भारी वेड. राईचा पवत आिण पराचा कावळा कर यात
हातखंडा. याच गुणा या जोरावर तो इितहासकाळ रमणीय क न आम यापुढे सादर
करायचा. आ हाला बरोबर घेऊन यानं बदामी या चालु यांशी झालेलं प लवांचं यु
य  दाखवलं! िनदान आ हाला तरी तसाच अनुभव आला. ताळीकोटे तर झालंच,
ारसमु ा या दवेळाला यानं आ हाला याच प तीन ंनेलं.

बंद पा या म यात एक सतत भरलेली िवहीर होती. एखा ा वेळी याला
अचानक  यायची. उ हा याची सु ी आली, क  तो आमचा लीडर! याची
अचानक घोषणा हायची, ‘उठा, उठा! घरक ब ांनो! उठा! उठा, उठा तु ही
क ड या कुमारीहो!’ लगेच माझा मामेभाऊ शंकर रागावून ‘मी येणार नाही’ची
घोषणा करायचा. बंद पा लगेच दु ती करायचा, ‘ठीक आह!े उठा, उठा, क ड
दशेा या सुपु हो!’

आ हाला एव ा उ साहान ंघेऊन जाणार् या बंद पाला पोहायला येत न हतं.
याला रस असे, तो सग यां या अंघोळी झा यानंतरचा पुढचा कथाभाग सु
कर यामधे!

मग चंचे या झाडाखाली कंवा केळी या थंडगार म यात मदी वाटत तो
आम यासाठी कथांचं वेगळं जगच िनमाण करायचा. यात संगो ळी राय णा, भ
मीरा, क ूर च मा, राणी शांतला, वीरसळा या सार् यां या कथा िशकलो. आम या
या जगात आपपर भाव न हता, काळाचा मापदडं न हता, वेळेची पवा न हती. तो
आम याकडूनही गो ी सांगून यायचा. ब ीस हणून या याच बागेत या चंचा कंवा
पे  िमळायचे.

आ ही घरी परतायचो, ते हा घर यांचे चेहरे लालबंुद झालेले असायचे!

‘‘या बंडल बं ाला काही काम नाही, धंदा नाही! सग या मुलांना भर दपुारी
गोळा क न काहीतरी बंडल मारत बसतो आिण ही वेडी मुलं ऐकत बसतात!’’

आजी हणायची, ‘‘म यातून जे थोड ंफार िमळतं, त ेया मुलांवरच खच करतो!’’

एव ाशा काडीचा एवढा मोठा पवत करताना आिण इितहासाला र य बनवताना
बंद पाला स याअस याची अिजबात फक र नसायची, यामुळे बेळवडी म ल मा
िशवाजीपुढे उभी रा न काय हणाली, हळेवन क ी िग रय माची कृ णावरची भ ,
या कथा सांगताना हा ितथे य  उभा रा न ऐकत होता, असा याचा आिवभाव



असे.

बंद पाला संसारात काही फारसा ॉ लेम न हता. थोडी जमीन होती. बायको
सरकारी नोकरी करत होती. एकच मुलगा होता. तोही शार. कुणालाच माणापे ा
जा त मह वाकां ा न हती. या यावर कुणीही कुठ याही कारणासाठी अवलंबून
न हतं, यामुळे हा आप या मना माणे वागायला मोकळा होता.

बंद पाला कुणीही ल ा या संदभात बोलायला बोलवायचं नाही, कारण याचा
पराचा कावळा आिण राईचा पवत करायचा वभाव सग यांनाच ठाऊक होता. याला
कुणीही मुलाची कंवा मुलीची मािहती िवचारायचं नाही. िवचारलं, क  हा मुलीची
अितशयो पूण तारीफ करायचा. मुलाचं वणनही इतका करायचा, क  त ेऐकून
मुलगाही च कत होऊन जाईल!

मा या आ ेभावासाठी बंद पानं एक मुलगी सांिगतली होती. या या वणनानुसार
‘ पानं तेजि वनी, कलेम ये सर वती आिण संप ी या दृ ीनं सा ात ल मी’ अशी ती
मुलगी होती. यान ंवर बजावलं, ‘‘शंकर् या, माझं ऐक! दवसा दवा घेऊन शोधायला
गेलास, तरी अशी मुलगी िमळणार नाही!’’

आ हा सग यांनाच या या बोल याचं हसू आलं; पण बंद पा ह ालाच पेटला.
यानं शंकरलाच फतवलं, ‘‘अरे, एकदा मुलीला बघ तरी! जर मी सांगतोय यात
काही खोटं असलं, तर मी पु हा तुम या घराकड ेपाऊल टाकणार नाही!’’

शेवटी शंकर मुलगी बघायला तयार झाला.

वधूपरी ेनंतरचा रपोट असा, मुलीचे डोळे ितरळे, रंगाची गॅरंटी, बी.ए. जेमतेम
पास, वडील रे हे यू खा यात लाक. तरीही बंडल बंद पा आपलाच मु ा कसा बरोबर
आह,े याचा वाद घालत होता, ‘‘मला तर ती अितशय तेज वीच दसली! गाणंही फार
छान हणते, हणून सर वती हणालो. वडील रे हे यू िडपाटमटम ये! हणजे समजलं
ना?’’

दसेायां या कुटंुबाबरोबर बंद पा काशीला गेला होता. याला चार-सहा भाषा
चांग या येतात. हदंी, मराठी, क ड, उद ूवगैरे, यामुळे गावातलं कुणी काशी या ेला
िनघालं, क  याला सोबत घेऊन जायचं. िशवाय याची कंपनीही लोकांचं मनोरंजन
करायची.

आ यावर बंद पा भेटला. चौकशी केली, ‘‘काय बंद पा! काशीची काय िवशेष
बातमी?’’



तो चेहरा पाडून हणाला, ‘‘िव नाथा या दवेळाशेजारी मशीद पािहली. ितथे
राखायला बंदकुा घेऊन पोलीस उभे आहते. भांडणं होऊ नये हणून. का कोण जाणे,
समाधान नाही झालं. दवेा या जागेवर अशी प रि थती बघून वाईट वाटलं. यापे ा
आमचा िशशुनाळ शेरीफ बरा, असं वाटलं.’’ लगेच उ सािहत होऊन सांगू लागला,
‘‘आ ही रे वेतून येत होतो. रा ी, कुठलं टेशन ते समजलं नाही, म यरा  झाली
असेल. चेहर् यावर काळे कपड ेबांधलेले आले. हातात बंदकुा हो या. या रोखून
जवळपासचं सगळं मािगतलं.’’

ही आम या गावा या दृ ीनं शॉ कंग यूज!

‘‘काय काय गेलं?’’

‘‘काय जाणार? मा याकड ेजायला काही न हतंच! सगळे ॅ हलस चेक. तेही उशीत
िशवले होत.े दसेायां या लीला या ग यात चेन, मंगळसू  होतं. सगळं गेलं!’’

‘‘तु ही काय केलं?’’

‘‘रे वेची चेन ओढली. गाड, ाय हर आले. मी सांिगतलं, आम या उ र कनाटकात
असं काही होत नाही!’’

बातमी रोचक असली, तरी बंद पानं सांिगतलेली, यामुळे यावर संपूण िव ास
ठेव यात अथ न हता. याच दवशी मुरलीधरा या दवेळात लीला भेटली.

‘‘लीला, कशी झाली काशीची प?’’

‘‘छान झाली. दवेदशनाला मा  ास झाला.’’ ती पुढे काहीच बोलली नाही. मीच न
राहवून िवचारलं, ‘‘तुझं काही सामान गेलं हणून समजलं!’’

‘‘होय. चार-सहा सा ा गे या. दशा मेध घाटावर अंघोळीला गेलो होतो. यां या
हातात बॅग होती. तुला ठाऊकच आह ेयांचा वधळेपणा! कुठे ल  होत ंकोण जाणे! बॅग
गायब झाली.’’ नवर् याला दोष ायची संधी लीलानं अिजबात गमावली नाही; पण
रे वेमध या चोरीिवषयी बोलायलाच तयार होईना!

शेवटी मीच यू दला, ‘‘उ र भारतात रे वेत दरोड ेफार पडतात हणून ऐकलं!’’

ती उ रली, ‘‘असं हणतात खरं! िसनेमातही दाखवतात. मला ठाऊक नाही. मी
काही पािहले नाहीत!’’



आता मा  मी सरळच िवचारलं, ‘‘तुझं मंगळसू  गेलं हणून समजलं!’’

‘‘अं? ते होय! होय. सगळे सांगायचे या े या ठकाणी चोर् या फार होतात हणून.
हणून मी जाताना खोटं मंगळसू  घालून गेले होत.े धु यापाशी भारी उकडत होतं.
िखडक  उघडी ठेवली होती. गाडी सुटता सुटता कुठ यातरी भुर ा चोरानं िहसका
मारला. गेलं. एवढंच!’’

‘‘चोर घो ाव न, का या कप ानं चेहरा झाकून आले होत ेना? धमकावून तुझं
सोनं घेऊन गेले...’’

‘‘तुला कुणी सांिगतलं ह?े’’

‘‘ बंद पा!’’

‘‘काय डोकं आह ेतुझं! बंद पावर िव ास ठेवतेस? तो एकशे एक आह,े ह ेतुला
ठाऊक नाही का? लोक याला एकशे एक हणतात ते उगीच काय? तो पाटील बंद पा
ऐवजी बंडल बंद पा हणून ओळखला जातो, ह ेठाऊक आह ेना तुला?’’

मागे आम या गावात एक माणूस शंभरात या न ा णव गो ी खो ा सांगायचा.
याला लोक न ा णव याच नावान ंओळखायचे. बंद पा याबाबतीत यापे ाही
सवाई! हणून याला एकशे एक ह ेनाव पडलंय!

परवा बंद पा काहीतरी िलहीत बसला होता. फारच दु मळ दृ य होत ंत!े न
राहवून मी िवचारलं, ‘‘काय िलिहतोस?’’

‘‘तुझी मुलगी अमे रकेत असते ना?’’

‘‘होय. मग?’’

‘‘ित यासाठी किवता िल न दतेो!’’

‘‘ितला क ड िलहा-वाचायला येत नाही!’’

‘‘ती तुझी चूक आह!े आई क ड, बाप क ड आिण मुलीला क ड येत नाही? तु ही
दोघंही नालायक आहात!’’

‘‘बरं बाबा! िशकवेन यानंतर. आता तू कुठली किवता िलिहतोयस ित यासाठी?’’



यानं कागद पुढे केला. क ड भाषेिवषयीचा अिभमान  करणारी एक सु िस
किवता या कागदावर िलिहली होती.

जग बंद पाला भले बंडल बंद पा हणूनच ओळखू द.े मला मा  याचं हे
पराकोटीचं क ड ेम नेहमीच भािवत करत!ं ‘कुणाचा कुणाशी काय संबंध’ अशी
सव  मानिसकता असताना, आप या अंगा-खां ावर वाढले या निलनी या मुलीला
क डचा प रचय क न ायची जबाबदारी याला का वाटावी? याचा याला काय
फायदा? आप या म यात िपकलेली फळं क ड कथा- पधसाठी ब ीस ठेव यामुळे
याला काय िमळणार होत?ं

वत:चं घर बांधलं नाही, नवी इ टेट केली नाही, कुठलाही मान-स मान िमळवला
नाही, केवळ क डसाठी आमचा बंद पा काम करत रािहला. रानात या फुला माणे
कुणा याही नजरेला न पडता जगत रािहला!

मी कुठेही असले, क ड भाषेिवषयी अिभमान  करणारी ती किवता कानांवर
आली, क  मा या मनात बंद पाच आठवतो.



२. कंड टर भीम णा

मी पाहतेय ते हापासून भीम णा तसाच आह.े काळा या कचा ात तो सापडलाच
नाही. बेताची उंची, चेहर् यावर मंद हसू, िन काळजी, आ मिव ासानं प रपूण बोलणं.
अंगावर सतत इ ी केलेले कपड.े इतक  वष गेली, तरी कशातच बदल नाही.

या या पुढचाच माझा ज म. बा य आिण ता य स न ौढाव थेकड ेझुकलेय; पण
काळ भीम णाला साफ िवस न गेलाय अस ं दसत.ं

काळा या तावडीत सापडून आ ही सगळे नरम झालो, तरी भीम णा तसाच आह.े
याची बायकोही हणते, ‘‘जग कुठून कुठे गेलं, तरी तुमचे भाऊ जसे होत ेतसेच
आहते!’’

तसं पािहलं तर हा भीम णा आम या ना ना याचा ना गो याचा; पण आम या
दृ ीनं तो आमचा अ णा, हणजे मोठा भाऊच! दवाळी या दवशी तो न चुकता
चांदीचा पया घेऊन येणार हणजे येणार!

आ हा सग यांना संसाराचं ओझं भरपूर होतं; पण भीम णाला त ेअिजबात न हत.ं
याचा अथ याला संसारच न हता, असा नाही. याचं ल  झालंय, तीन मुलं आहते.
दोन मुलं आिण एक मुलगी. तरीही संसाराचं ओझं नाही.

संसार हा एक रथ असतो, ी आिण पु ष या रथाची दोन चाकं असतात, असं
आ ही पु तकांतून वाचत आलोय; पण ह ेखोटं आह,े अस ं हणायलाही भीम णाच
सा ीदार आह.े या या संसाररथाचं एकच चाक आह,े ते हणजे याची बायको!
संसाराचा रथ ती एकटीच ओढत असत.े ितथे हा फ  े कच असतो!

ह े याचं आजचं वैिश  न ह.े बालपणापासून याचा हाच वभाव आह,े असं आजी
सांगते. कमलप ावरील जल बंदू माणे ‘ि थत !’ संसाराचा कुठलाही  याला
छळत नाही, यामुळे या या चेहर् यावरचं मंद हा य कधी ढळत नाही!

भीम णा या या त व ाना या मागे याचा कुठलाही अ यास नाही कंवा कुठलं
अ ययन नाही. तो मॅ कपयत िशकलाय, तेही नापास! महमद गझनी माणे यानं
अनेक वार् या के या. गझनी यश वी झाला, आमचा भीम णा मा  यश वी नाही
झाला! मग याचंच यान ंत व ान केलं, ‘‘या जगात िशकून कोण पुढे आलंय हणा!
इं दरा गांधी कुठे ॅ युएट हो या? यांनी कधी कुठलं गो डमेडल घेतलं होतं? तरीही
आप या दशेावर कसं रा य केलं! ते हा िशकलेले सगळे कसे हात बांधून ित या पु ात



उभे राहायचे...!’’

या याशी वाद घालायची सोय न हती, कारण यात सगळा दवस जाणार याची
खा ी! या याकड ेभरपूर वेळ होता; पण आप याकड ेतेवढा कुठला वेळ?

भीम णा अितशय सा या, सामा य कुटंुबातला. तो फारसा शाळेतही नाही गेला.
मॅ क फेल झा यावर तो एका मठा या वाम चा से े टरी झाला. यां याबरोबर अनेक
तीथ थळांना भेटी दतेा दतेा तो महाभ  झाला.

या अनुभवानंतर तो एकदा मला सांगत होता, ‘‘सगळे आप यासारखेच असतात!
आपणच यांना काहीतरी मोठं समजत असतो!’’

पण यानंतर तो काही काळ बेकार झाला. खरं तर हा मोठा मुलगा. यान ंसंसाराची
जबाबदारी पेलून विडलांचं ओझं कमी करायचं! याऐवजी हाच दगडासारखा यां या
डो यावर बसला! या या ओ यान ं हातारे वडील कोलमडून गेले. यांची पु याई
दांडगी. दवसही व ताईचे. फ  िशफारसीवर नोकरी िमळायची. वेगळा दाम ायची
गरज नसे! भीम णा या विडलांची प रि थती बघून कुणाला तरी दया आली आिण
भीम णाला एका ाय हटे बस कंपनीत कंड टरची नोकरी िमळाली!

ते हा सु  झाला भीम णाचा दरबार!

या वेळी आ ही शाळेला जात होतो. आ हाला कंड टरची नोकरी हणजे फार
मोठी वाटायची! याचा तो ित कटांचा े, या या चाम ा या िपशवीतली
खुळखुळणारी नाणी, बोटां या बेच यांम ये दमुडून ठेवले या नोटा, या सग यांचा
प रणाम हणून भीम णािवषयी अपार आदर वाटायचा.

यात भीम णाही क णामयी! आ हा मैि ण चा ुप बिघतला, क  लगेच आ ा
सोडायचा, ‘‘हनुमंत पा, थांब!’’ हनुमंता बसचा ाय हर.

‘‘भीम णा! हा बस टॉप नाही!’’

‘‘जाऊ द ेरे! तु या बिहणी भेट या अस या, तर त ूबस थांबवली असतीस क
नाही? परवा नवलूर न येताना तुझे नातेवाईक भेटले, या वेळी मी ित कटं फाडली
का?’’

अशा कारे इमोशनल लॅकमेल क न तो बस आप याला हवी ितथे उभी करत
होता. हनुमंता या दृ ीनं हा भीम णा हणजे सा ात थोरला भाऊ! दोघंही एकमेकाला



अगदी पूरक होत.े ‘‘लवकर चढा बघ!ू मालकांना समजलं तर रागावतील!’’ हणत तो
आ हाला चढायची घाई करायचा.

आ ही ित कटाचे पैसे पुढे केले क  हणायचा, ‘‘का? फ  तुम याकडचे पैसे आहते
काय! मा याकड ेतुम यापे ा जा त आहते! जा द ेगाडी जा द!े’’ या या जदा
खा ले या त डावर हसू असायचं. ठण ठण घंटा वाजवली, क  बस सु  हायची.

सु वातीला आ हालाही पैसे वाच याचा आनंद झाला, तरी मधूनच ितक टचेकरची
भीती वाटायची. मग आमचं सु  होई, ‘‘भीम णा नको रे! घरात आई रागावत ेरे!’’

‘‘आईला कशाला सांगता? ितक ट काढायचं असेल तर खाली उतरायचं! मा यापुढे
नसत ेकायद ेसांगू नका. तु हाला ती नवी हण ठाऊक आह ेक  नाही?’’

आ ही सग या िन र!

‘‘कसली शाळा िशकता दवे जाणे! नीट हणीही ठाऊक नसतात! सांगा तुम या
मा तरला ही नवी हण! झाला तर कंड टर, नाही तर कले टर!’’

बसमध या इतर वाशांम ये हशा िपकायचा. भीम णाचा चेहरा आनंदानं आणखी
खुलायचा.

कंड टरक  भीम णा या जीवनाशी इतक  एक प झाली होती, क  याची भाषाही
यावरच बेत यासारखी झाली होती.

‘‘भीम णा, भागा याचं घर कती दरू आह?े’’

‘‘ते होय! बस टँड न शेरेवाडीचं अंतर आह ेना, या या िन मं आह ेबघ! समजलं
क  नाही?’’

‘‘नाही समजलं! कुठे आह ेती शेरेवाडी?’’

‘‘कसं समजेल? फ  पु तकं वाचून अ ल येते क  काय! मी सांगतो ऐक, उणक ल
बस टॉपकडून जु या अमरगोळ बस टॉपशी जायला जेवढं अंतर आह ेना, तेवढंच आहे
त ेअंतर!’’

माझं क युजन वाढून मी ग धळात पडले. ते पा न तो अितशय आनंदानं हसत
हणाला, ‘‘कॉमनसे स इतका कॉमन नसतो हटलं!’’



याचा सगळा िहशेब टेज या िहशेबाव न असे.

‘‘दधू कसं िलटर दलं?’’

‘‘दहा पये, साहबे!’’

‘‘काय ह!े ह ेतर बळी-धारवाडचं ितक ट झालं!’’

‘‘ हणजे काय, साहबे?’’

‘‘काही नाही, द ेअध ितक ट!’’

म ल वा गवळणीला काहीच समजलं नाही! शेवटी तुंगाबाई आतून हणाली,
‘‘म ल वा! अधा िलटर दधू द!े’’ ते हा कुठे समजली याची भाषा!

एकदा कुणा या तरी ल ा या वाटाघाटी चाल या हो या. नवरा मुलगा कूटरसाठी
हटून बसला होता. लगेच भीम णा हणाला, ‘‘भाऊ, त ूआपला एसटीत नोकरी धर!
कूटर कशाला? सरकार दहा लाखांची बसच दईेल तु या हातात! उगाच या गरीब
सासर् याला का छळतोस?’’

यावर नवरा मुलगाही ग पगार झाला होता!

कधी या या घरी गेलं, क  याचा  ठरलेला, ‘‘कशी आलीस?’’

‘‘ र ानं!’’

‘‘छे:! कशाला एवढे पैस े र ासाठी खच केलेस! ना खा यासारखं, ना
जेव यासारखं! याऐवजी िहर ा रंगा या, एका नंबर या गाडीपाशी जाऊन कंड टर
भीम णा या घरी जायचंय हणून सांिगतलं असतंस, तर यानं फु ट घरापयत आणून
सोडलं असत!ं’’

या या दृ ीनं र ासाठी पैसे खच करणं, हा फार मोठा अपराध होता! अनेक जण
याचा फायदा यायचे.

‘‘भीम णा, आज नरगंुदला सहा जणं चाललोय!’’ एवढं सांिगतलं क  संपलं. हा
परोपकारी (?) लगेच हणायचा, ‘‘तु ही सकाळी दहा वाजता डपेोपाशी या. कंड टर
मा या ओळखीचा आह.े सांगतो याला.’’



आप या िशफारशीमुळे कुणाचा तरी फायदा झाला, याच उ मादात याचा दवस
जायचा.

एक दवस हाच उ माद याचा श ू झाला. यामुळेच याची पुढे नोकरी गेली.

बस सतत भरलेली अस.े यात नेहमी िम ांचा आिण नातेवाइकांचा घोळकाच जा त
असायचा. या या िवशाल मनाचा बस या ापारावर प रणाम होतच होता. अनेकदा
सांगूनही यानं ऐकलं नाही. शेवटी नोकरीव न काढून टाक यात आलं!

तर मग भीम णा या चेहर् यावरचं त ेमंदहा य? त ेसमाधान?

आ य हणजे नोकरी गेली, तरी त ेमा  यानंतरही तसंच होत!ं

‘‘भीम णा, वाईट वाटून घेऊ नकोस. वेळ वाईट असत.े शनीचा ास असतो काही
वेळा.’’ मा या आजीनं उगाच समजूत घालायचा य  केला, ते हा भीम णा हणाला,
‘‘कुणाला काय झालंय अस ंबोलायला? मला काहीही झालं नाही. डॉ टरांनी थोडे
दवस िव ांती यायला सांिगतलीय हणून रजा टाकलीय.’’

‘‘पण कुणी तरी हणालं, तुझी नोकरी गेली हणून?’’

‘‘कुणी मूखानं सांिगतलं? हा बघा प याचा े. नोकरी नसती, तर हा कसा
मा याकड ेअसला असता?’’

माझी आजी, आपण काही चूक केली क  काय, हणून घाबरी झाली. हणाली,
‘‘रागावू नकोस भीम णा, कुणी तरी हणालं हणून िवचारलं.’’

अशा कारे जुना प याचा े दाखवून हातार् या आजी या त डाला पानं पुसली, तरी
नोकरी गेली होती, ह ेतर खरं होतं; पण भीम णाचा कुठलाही थाट कमी झाला
न हता. याची नोकरी सु  झाली, ते हा या या विडलांनी याला सांिगतलं होतं,
‘‘भीम णा, अजून तुझा संसार सु  झालेला नाही. हातात चार पैसे आहते. काहीतरी
चांगलं सामान कर! पुढे याचा उपयोग होईल.’’

भीम णान ंविडलां या बोल याचं अ रश: पालन केलं. हातात पैसा असताना यानं
कमती अ रं, साबण, इ ी, दोन-तीन रंगां या ख ां या अंग ा, चार-सहा
चपलांचे जोड, गॉग स वगैरे व तूंची खरेदी क न ठेवली होती. नोकरी नसतानाही
तीन वेळा चेहरा धुवायचा, इ ी केलेले कपड ेघालायचे, बोटात अंग ा घालाय या,
अ र शंपडायचं आिण सं याकाळी महाराजासारख ं फरायला जायचं, या दन मात



काहीही बदल झाला न हता.

आ हा मुलांना या या या रंगीत ख ां या अंग ांचं फार आ य वाटे,
‘‘भीम णा, त ूनेहमी रंगीत ख ां या अंग ा का घालतोस?’’ असं िवचारलं, क  तो
सांगायचा, ‘‘तुला ती किवता ठाऊक आह ेक  नाही?’’

‘‘कुठली?’’

‘‘रोज शाळेला सु ी असावी,
दही-अंबोडी चिव  असावी, 
बोटात ख ाची अंगठी असावी...’’

‘‘ही कुणाची किवता?’’

‘‘कुणाची हणजे? सा ात माझी. कवी भीम णाची!’’

‘‘होय? त ूकिवता करतोस? ही एकच केलीस, क  आणखी काही के यास?’’

‘‘के यात तर! ऐका!

‘‘फाटक  भाकरी बरी
मोडलेली पोळी बरी 
कु कुरीत सांडगे बरे 
सव  हणे!’’

सु वातीला आ ही सगळे या या या किवता-श कड ेअवाक होऊन पाहत राहत
होतो.

पुढ या आठव ात तो पु हा भेटला. उ साहान ं हणाला, ‘‘निलनी, ही बघ,
तु यासाठी एक नवी किवता केलीय बघ!’’

‘‘कुठली? दाखव बघू!’’

याची किवता सु  झाली,

‘‘पहाटे उठावे, केराची भुकटी टाकून,
उ म दधू-साखर घालून 
बशीला त ड लावणारा एक मूख, हणे सव !’’



‘‘भीम णा, याचा अथ नाही समजला.’’

‘‘बावळट, तुला कसा अथ समजणार हणा! याचा अथ, सकाळी उठ या-उठ या
चहा िपणारा मूख!’’

‘‘पण भीम णा, सव  कवीचा काळ बारा त ेचौदावं शतक! आम या बाइनी
सांिगतलंय. चहा आप या दशेात आला, तो पोतुिगजां या काळी, हणजे सोळा ते
सतरा ा शतकात. मग सव  कसं ह ेिलहील?’’ मी लगेच नुकतंच आ मसात केलेलं
ान पाजळलं.

‘‘ए बावळट, ह ेमी िलिहलंय. याचं नाव घातलंय, एवढंच!’’

‘‘पण असं करणं काय ानं...’’

‘‘ऐका रे! कायदा सांगतेय ही एवढीशी िमरची, नली!’’

यावर भोवतालची या या ओळखीची माणसं खोखो हसली. मलाही काय बोलायचं
सुचलं नाही.

कुणी काहीही हटलं, तरी याचा किवता करायचा उ साह मावळला नाही.

‘‘उठा ध य हो! िनजा मा य हो!
साचलं पाणी ह!े होऊ नका रे!...’’

असं कशालाही काहीही जोडत तो दर भेटी या वेळी एखादी तरी किवता
ऐकवायचाच. इतर बाबतीत याचं डोकं बेतानं चाललं, तरी किवता आिण लेखनाम ये
त ेबर् यापैक  चालायचं. तो करकोळ लेखही िलहायचा, ‘‘दवेच दशेाला तारणहार!’’,
‘‘धन हणजेच दनकर!’’ यासार या हणी तो वत:च िनमाण करायचा.

अशा या महाशयाची बायको अ यंत अबोल होती. संसाराचा भार वाहता, वाहता
ती इतक  अबोल झाली होती, क  या या वाचाळ धबध यापुढे ती अशी होऊन गेली
होती कोण जाणे!

तुंगाबाई सतत कामात गढलेली असत.े मी ितला कधीही िनवांत बसलेलं पािहलेलं
नाही. कायाक ा या कामाबरोबरच कलेचा वरदह त ित यावर आह.े रकामा वेळ
िमळाला, क  भरतकाम-िवणकाम सु  होई. ते क न ती थोडीफार कमाईही करायची.
मुलांचं पालन-पोषण करायची जबाबदारी तर ित यावरच होती. तुंगाबाईनं नवर् याशी



वाद घात याचं कंवा भांड याचं मी इत या वषात कधीही पािहलं नाही, कारण ितची
फलॉसॉफ च वेगळी!

‘‘तुझे भाऊ जा त बोलतात, एवढंच! या ित र  यांना दसुरं कुठलंही सन
नाही! िपणं नाही, ओढणं नाही, मारणं नाही! मग मी कशाला उगाच मन ताप क न
घेऊ?’’

बायकोन ं‘दोन मुलगे आहते, आता काही नको’ हणून ह  धरला, तर भीम णानं
ऐकलं नाही. ‘मुलगी नसेल, तर वांझ अस यासारखंच!’ असं हणत यानं मुलीसाठी
बायकोला ितसरा चा स यायला लावला. मुलगीच हावी हणून को हापूर या
महाल मीला यान ंनवसही बोलला होता. मुलगी झाली, ते हा यान ंकज काढून
िजलेबीही वाटली.

पण एव ा लाड या मुलीलाही सांभाळायची जबाबदारी यानं वत:वर घेतली
नाही. मो ा लाडानं फुलं आणून दली आिण पुढे कधीतरी ॉक आणून ायचा
वायदा केला, क  संपलं याचं कत !

भीम णाची िश णािवषयीची ‘आ था’ सग या गावाला ठाऊक होती, यामुळे
मुलां या िश णाचंही जे हायचं तेच झालं! तीही मॅ क नापासच रािहली, यामुळे
नोकर् याही जेमतेमच रािह या. मुलीचं िश णही अस-ंतसंच चाललंय.

गेलेली नोकरी िमळव यासाठी भीम णाला य ांची पराका ा करावी लागली.
ाय हर हनुमंतान ंया खेपेला भीम णाला काहीतरी नवी क सांिगतली असली
पािहजे! नोकरी सु  झाली. नेहमी माणे बस फु ल! िन मी माणसं िवदाऊट ितक ट
होती! पण या खेपेला नोकरी गेली नाही. फ  या या बोटांमधली एक अंगठी कमी
झाली होती.

‘‘भीम णा, अंगठी काय झाली?’’

‘‘कुणाला सांगू नकोस! ितक टचेकर आला, या याशी शेकहडँ करताना अंगठी
या या बोटात घातली.’’

भीम णाची नोकरी कंड टरची असली, तरी याचा वसाय पौरोिह य कर याचा
होता. याला एकूणच तीन-चार ोक येतात. याचेही उ ार चुक चेच असतात; पण
या या आ मिव ासापुढे पंिडतही हबकतात.

गावात कुणाकड े ा  असेल आिण कुणी ा ण िमळाला नाही, क  भीम णाला



बोलाव यावाचून ग यंतर नसे. तीळ-पाणी सोडायला लावून काहीतरी गुण-गुण मं
हणून तो पोटभर जेवून घरी परतत अस.े आ ही कतीतरी वेळा ऐकलंय, तो

‘राघव म गु  भजे’ हण याऐवजी ‘राघव  गरम भजे’ हणायचा!

गावात बातमी होती, या या व ात वरचेवर मं ालय े ाचे राघव वामी आिण
ित पतीचा बालाजी येतो. एकदा मी िवचारलं, कारण आम या व ात ही मंडळी
कधीच येत नाहीत ना! ते हा हणाला, ‘‘नले, असं हणू नये. माणसांची असतात ती
व !ं दवेाचं असतं ते दशन! मला दवेाचं दशन होतं!’’

याचं जसं व  आिण दशन या श दांचं होत,ं तसंच इतरही काही श दांचं होत.ं
ि यां या अंघोळीला ान हणायचं नाही, अंग धुणं हणायचं. पु षांनी मा  तसं
हणायचं नाही.

येक बाबतीत वाद घालून वत:चं पटवून ायचा आटािपटा करताना तो कधीही
‘नाही’ कंवा ‘मला ठाऊक नाही’ अशी नकारा मक वा यं कधीच वापरत नाही. तु ही
कधीही या या घरी जा, ‘‘आता तुम याकडचे िनघालो होतो, तेव ात तु हीच
आलात,’’ हणेल. म ये दहा वष गेली, तरी या या भाषेत फरक होणार नाही.

तो कधीही आप या घरात या शुभ कंवा अशुभ बात या कळवत नाही. एवढा
कसला बेजबाबदारपणा हणून िवचारलं, तरी याचं उ र ठरलेलं, ‘‘अरे ा! याच
दवशी प  पाठवलं होत,ं अजून नाही िमळालं? भारतातली ही पो टल िसि टम अगदी
खराब होऊन गेलीय. ित यावर मी एक केस केली, तर कसं हणतेस?’’

दवेळाचे गु जी वयोवृ  आिण ानवृ  होते. वभाव फुलासारखा मृद.ु त ेमा
हणायचे, ‘‘भीम णा, अरे गेली प ास वष दवेाची पूजा करतोय, एक दवसही
चुकवली नाही. तरी एकदाही दवे मा या व ात आलेला नाही!’’

‘‘सग या निशबा या गो ी असतात!’’ भीम णा अिभमानान ं हणायचा.

व ात आले या दवेानं ‘बोलणं कमी कर, संसाराची जबाबदारी सांभाळ, नीट
ूटी कर हणून नाही सांिगतलं?’ ह ेमा  याला कुणी िवचारलं नाही. िवचारलं

असतं, तरी भीम णा या भा यात यावरही उ राचे बाण तयार होत े हणा.

भीम णा सामा य माणूस. या यामधला कुठलाही गुण वैिश पूण नाही, तरीही
याचा सतत आनंदी आिण हसतमुख राहाय या वभावाचं मला आ य वाटायचं.

भीम णा या संसारात अडचण ची काहीही कमतरता नाही. वय कर आई-वडील



नीट उपचार न झा यामुळे मरण पावले. मुलगा दोन वष घर सोडून गेला होता.

‘‘भीम णा, मुलगा पळून गेला हणून वाईट वाटून घेऊ नकोस. येईल आज ना
उ ा.’’ मीच दया येऊन हटलं, तर तो हणाला, ‘‘तो पळून गेलाय हणून कुणी
सांिगतलं? चालत गेलाय. मुलगा आह!े मी कशाला काळजी क ? मुलं हणजे वरवंटे!
गडगडत जातील ितथे जातील. यांची कसली काळजी करायची?’’ यानं उलट मलाच
त व ान सांिगतलं.

एकदा भीम णा पंपळा या झाडाखाल या पारावर एकटाच बसला होता. अनेक
वष छळणारा  न राहवून िवचारला, ‘‘भीम णा, सतत आनंदात असतोस. तुला
कसलंही द:ुखच नाही का? लोक तुझी इतक  चे ा करतात, तुला काहीच वाटत
नाही?’’

एकच ण! केवळ एकच ण भीम णा गंभीर होऊन हणाला, ‘‘नले, आतलं मन
कधीही चेहर् यावर नाही आणलं! अग, जीवन हणजे नेहमी आरामच कसा असेल?
आिण नेहमी द:ुखही नसतं. गूळ-कडु नंबाचं िम ण ते! मा यासार याचं जीवन हणजे
रंग नसलेलं िच . येकान ंआप या मज माणे यात रंग भरायचे. रडक  माणसं यात
रडके रंग भरतात. कर करी माणसं यात रंग भरतानाच कर कर करतात! आनंदी
माणसं यात छान रंग भरतात! मला जीवनातले छान रंग आवडतात, यामुळे मी
नेहमी छान रंगच भरत राहतो. न रडता, न कर करता. जीवनाचा कुठलाही ट
असला, तरी धैयान ंसामोरा जातो. कधीही ट सोडून पळून जात नाही आिण
आप याला हाच ट पािहजे हणून कसं चालेल? नेहमी बळी-धारवाड टच पािहजे
हणून कसं चालेल? दवेानं दले या टव न जावं लागतं!’’

अिशि त भीम णाचं ह ेत व ान कतीतरी सुिशि तांना, ीमंतांना, त व ा यांना
आिण जीवनात यश वी झाले यांना ठाऊक नसेल!



३. अंगिड जय णा

आम या नातेवाइकांचं टोटल टॅ टि टक काढून पािहलं, तर यात शाळा मा तर,
कॉलेज मा तर, पो ट मा तर, बँक लाक आिण ऑ फसर, एल.आय.सी. लाक यांचीच
सं या जा त. हणजे आम या समकालीन नातेवाइकांम य.े अलीकड ेमा  यात
डॉ टर, इंिजिनअर, सी.ए. असा बदल झाला आह.े यात अलीकड ेतर असं झालंय,
उ ोग काहीही असला, तरी परदशेी, यातही अमे रकेत जाणं, हचे येकाचं येय
असतं.

पण आम या एव ा नातेवाइकांत दकुान ठेवणारा हा एकटाच. आमचा जय णा.
आम यापैक  आणखी कुणालाच ापारािवषयी इतक  आस  न हती, यामुळे
दकुानदार जयतीथ वसंतराव कुलकण ला आ ही सगळे ‘अंगिड जय णा’ हणूनच
ओळखत होतो. ‘अंगिड’ हणजे दकुान.

जय णाचा वभाव आधीपासूनच इतरांपे ा वेगळा. अगदी ‘मुलाचे पाय पाळ यात
दसतात’ हणतात ना, तसं! शाळेला जाय या वयातही या यामधली ापारी वृ ी
दसून यायची. आप या जवळ या िम ांबरोबर याचा ापार चालायचा. ‘मी
मा याकडची कैरी दतेो, (तीही परसात या झाडाची!) या बद यात मला रंगीत
पेि सल द!े,’ ‘आज मी शाळेत येणार नाही, बाई आ या न ह या हणून तू मा या
आईला सांग, उ ा तु या आईपुढे मी सांगेन!’ अशा अनेकानेक अ ◌ॅडजे टम स
चालाय या.

हाच गुण कॉलेजला गे यावर आणखी वर या पातळीवर गेला. साय स कंवा कॉमस
घेतलं, तर जा त अ यास करावा लागेल, हणून तो आ स साईडला गेला. फ
सकाळी लासेस असायचे. दपुारभर भरपूर वेळ असायचा.

जय णाला घरात इतर काही काम नसायचं, यामुळे तो आप या िम ां या
दकुानात जाऊन बसायचा. ितथे यां या फायदा-नुकसानीिवषयी ग पा मारायचा.

काहीही केलं, तरी जय णाला दरमहा िनयिमत पगार दणेार् या, नऊ ते पाचमध या
नोकरीिवषयी कधीच आकषण वाटलं नाही. ापारातच परमसुख आह,े ापारातच
भरपूर पैसा आह,े यािवषयी याची खा ी होती; पण अनुभव? तो कुठे होता? घरात
मा  उठता-बसता याचे फ  फाय ाचेच िवचार चालत.

प रणामी घरात सग यांची डोक  िपकून गेली होती.



‘‘आई! एका चपातीला साडचेार आणे आिण अ ावीस पैसे खच येतो. एक वाटी
आमरसाला चाळीस पैसे खच येतो. एक भांडभंर ताकाला तेरा पैसे खच येतो...’’

‘‘डोकं तुझं! अरे, जेव या-खा याचा असा िहशेब नसतो मांडायचा! मे यावर
िच गु  जाब िवचारेल.’’

‘‘काय िवचारेल?’’

‘‘िवचारेल, तुला एवढा परमपिव  मानवदहे दला. अितशय दलुभ असा! कती
जणांना अ -पाणी दलंस?’’ याची आजी यमधमा या दरबारात वत: हजर
अस या माणे िवचारत होती, ‘‘आिण ते हा तु यासारखा िहशेब सांिगतला, तर
चाबकानं फोडून काढून उकळ या तेला या कढईत टाकतील. पु हा मा यासमोर तुझा
अ ाचा िहशेब मांडलास तर बघ! पु हा अंघोळ करावी लागली तरी हरकत नाही. या
काठीनं चार र े घात यािशवाय राहणार नाही. ह ेअसलं ऐकलं तरी माझे कान
िवटाळतील!’’

आजी एवढं भडकणं वाभािवकच होतं हणा, कारण अ दानावर ितची िनतांत
ा! ‘अ दाना न उ म दान नाही’ ही उ  ती वत:च हजार वेळा सांगायची.

आमचं गाव तालु याचं ठकाण होतं. ते हा गावात हॉटेलंही कमी होती. थोडासा
प रचय असला, तरी माणसं आम या घरी सहज जेवायला यायची. कामासाठी
परगावा न आले यांपुढे दसुरा पयायही नसायचा. कुणी आलं, क  आजोबा यांना हात-
पाय धुवायला पाणी दते, व छ ओलं फडकं लावले या घागरीतलं थंडगार पाणी
यायला दते. ( या वेळी ज ही केवळ अित ीमंतांघरची व तू असायची.) सोबत
गुळाचा खडाही असायचा. ते लगोलग मला िपटाळायचे, ‘‘नले, तु या आजीला आणखी
एक ताट वाढायला सांग लवकर!’’ आिण पा यांना हणत, ‘‘सावकाश पाणी या.
िनवांत बसा. नलीची आजी सावकाश कामं करते ना, हणून ितला गडबड केली!’’

दपुार या वेळी माणसं दमून आलेली असतात, बायकोचं वय झालेलं असलं, तरी
वयंपाक क न वाढू शकते. मग काय िबघडलं, असा िवचार करत आजोबा आ या-
गेले यांचं नावही न िवचारता आ हानं जेवू घालत होते. आप या घरी अ दान हावं,
ही यांची इ छा शी ा वष  यां या जीवनाचं साथक होऊन यां या जीवनात
उ साह भरत होती क  काय कोण जाणे!

आम या आजीची यां या या काय माला मौन संमती अस यामुळेच त ेकुठ याही
वेळी कोणालाही जेवायला थांबवायचं धैय दाखवू शकत होते.



गावाकडून शेतकरी येत असलेले दसले क  त ेसांगत, ‘‘नले! लवकर मो ा
तपे यात भातासाठी आधण ठेव जा आिण िपठ याला मोठंच पातेलं ठेव!’’ लांबव न
चालत येणार् या शेतकर् यांचा आहारही जा त अस ेआिण मोठी पातेली चुलीवर ठेवणं
हातार् या आजीला श य नाही, हहेी यांना ठाऊक होत.ं

अशा कारे अ दानाचं त असले या घरात जय णा ज मला होता. जय णा माझा
चुलत भाऊ. गिणतात थोडा वीक; पण या ापारान ं याला भुरळ घातली.

आमचे काका पो टमा तर होत.े साधं सरळ जगणारे. काहीही चढ-उतार नसलेलं
साधं जीवन आिण िततक च साधी िवचार करायची प त. कुणाचं फार कौतुक करणार
नाहीत, कुणावर टीका करणार नाहीत. नोकरीची वेळ संपली, क  किवता वाच यात
रमून जात. आ हाला कुमारभारत यांनीच िशकवलं.

यांना जय णाचं ापार ेम बघून हसू यायचं.

बी.ए. झा यावर काका जय णाला बी.एड. कर हणून आ ह करत होते; पण यानं
त ेमा य केलं नाही. यांचं हणणं एकच, ‘‘मा तरक  कर यात काय अथ आह?े मढरं
राख यासारखी लोकांची मुलं राखायची! ती मुलं काय आप याला मान दणेार आहते?
मला नाही शाळामा तर हायचं! हणतात ना, शाळामा तराला अ ल नाही आिण
टेशनमा तराला झोप नाही! सरकारी नोकरी तुमची तु हाला लखलाभ होऊ द!े मी
मा  वतं  उ ोगपती होणार!’’

‘‘तुला कसला का पती हायचं असेल, त ेनंतर होशील त!ू पण आधी एक नोकरी
धर आिण उमापती हो!’’ काकंूचा आ ह!

उमा माझी आतेबहीण. ितचं ल  या याशीच करायचं, ह ेित या ज मा या वेळीच
ठरवलं होतं.

जय णानं साफ सांगून टाकलं, ‘‘मला मा तरक ही नको आिण उमाशी ल ही नको!
मी एव ात ल च करणार नाही.’’

सग यांनी याला नाना श दांत समजावयाचा य  केला, तरी यान ंदाद दली
नाही. ह ेसमज यावर उमा बरीच रडली. शेवटी आम या आजोबांनी सांगून टाकलं,
‘‘धं ात जम बस यावर तो ल  करणार आह े हणे! हणजे कधी, कोण जाणे! काय
करायचं? या घराशी उमीचा ऋणानुबंध नाही! तु ही दसुरा मुलगा बघा! याचं नशीब
या यापाशी!’’



लवकरच उमाचं दशेपां ां या मुलाशी ल  ठरलं. मुलगा बँकेत नोकरीला होता.
ल  क न ती द लीला िनघूनही गेली.

आम या जय णान ंआपले वािण य लॅ स कायवाहीत आणायला सु वात केली.

‘‘जया, ापार हणजे नेहमी लाभच होतो अस ंनाही! यात नुकसानही असतं.
यामुळे सग यांना नाही ापार करायला जमत. यासाठी भांडवलं हवं! नुकसान
सहन करायची ताकद हवी! माणसांची पारख हवी. उधारी दतेाना माणसं बघून
ायला पािहजे, तसंच वसुलीही घ  मन क न करायची तयारी पािहजे! आप या

घरातलं वातावरण यासाठी सोयीचं नाही!’’ काकांनी समजावून सांिगतलं.

‘‘उगाच काहीतरी सांगू नका. जगात कुणी कधी ापार करतच नाही क  काय?
ापारात एवढा ास असता, तर सगळे शाळामा तर नाहीतर पो टमा तर झाले

असते. मी काही तरी नवं क  पाहतोय. मला ो साहन दणंे दरू रािहलं. उलट, माझे
पायच ओढताय सगळे िमळून!’’ जय णान ंसग यांवरच राग काढला. याचं हणणं
काही खोटं न हतं हणा. घर यांनी पाय ओढ याऐवजी पा ठंबा दला असता, तर बरं
झालं असतं.

शेवटी यानं ‘ ोि हजन टोअर’ सु  केलं. नाव ठेवलं, ‘ ी गु  राघव  कराणी
टोअस’ बोड क ड आिण इंि लशम ये रंगव यात आला.

दकुानात सामान भरायला भांडवल हवं होत.ं घरात तेवढा पैसा न हता. ते
अपेि तही न हत ं हणा. आमचं घर अ दानासाठी िस  होत.ं ते ीमंतीसाठी कधीच
िस  न हत.ं साहिजकच बँकेतून थोड ंकज काढावं लागलं. जय णा या धाक ा
बिहणीचं ल  हायचं होत,ं यामुळे काकांनीही ॉि हडडं फंडावर पैस ेकाढून दले
नाहीत.

सु वातीला दकुान चांगलं चाललं. हा ग यावर बसायचा. माणसं भेटायला येऊ
लागली. माणसं जमली, क  आत ऑडर सुटे, ‘नले, दहा कप चहा!’ दकुान घरालगतच
होत,ं यामुळे दकुानाला भाड ंन हतं, हणजे तोही खच न हता.

दवस दवस चहाचा खच वाढू लागला. याची बहीण शकू हणू लागली,
‘‘जयादादा, इतके दवस दर मिह याला एक कलो चहाची पूड पुरायची. या
मिह याला दहा दवसांतच ती संपली.’’

‘‘शके तुला नाही समजणार ते! याला से स मोशन टे क हणतात. िगर् हाइकांना
आक षत करायचं तं  आह ेते. यामुळे िगर् हाईक दकुानाकड ेआक षत होतं. जाताना



काही ना काही िवकत घेऊन जातं. तू मो ा गावांम ये पािहलेलं नाहीस. ितथे तर
को कं आिण िग सही दतेात!’’

या या या वहार ानावर आ ही अवाक होऊन जात होतो.

काही का असेना, याचं ह ेनवं ‘से स मोशन टे क’ आम या गावात चाललं
नाही. पुढ या एक-दोन मिह यांत ‘जय णा या दकुानात फुकट चहा िमळतो’ ही
बातमी हडँिबलं न वाटताच गावभर पसरली. सकाळचा आप या घरचा चहा न िपता
माणसं दकुानावर हजेरी लावू लागली. चहा िपऊन ितथे असलेला ‘संयु  कनाटक’
पेपर वाचून घरी जाऊ लागली. यापैक  कुणीच दकुानातलं काहीही िवकत यायचं
नाही.

माझी मै ीण मालती मला ंकटेशा या दवेळात वरचेवर भेटायची. एकदा बोलता
बोलता ितन ंिवचारलं, ‘‘नले, तुम या जय णाचं दकुान कसं चाललंय गं?’’

‘‘बरं चाललंय हणतो बाई! आ हाला तरी काय समजतंय? माणसं खूप येत
असतात; पण तु ही का गं नाही येत?’’

‘‘आमचे बाबा हणतात, जय णाचं दकुान ग पा मारायला चांगलं असत.ं सामान
फार महाग असतं. पुढे चार पावलं गेलं, क  हबसूरांचं दकुान आह.े चरंतीमठांचं जुनं
दकुानं आह.े ितथे सामान व त असतं!’’

तेही श य होत ं हणा! कारण हबसूर कंवा चरंतीमठ काही ह े ापाराचं नवं टे क
वापरत न हते. काम-धाम नसले या रकामटेक ांना त ेदकुानात फार वेळ बसूनही
दते नसत.

‘‘घेतलं क  नाही यायचं त?े... पैसे इथेच ा... त ेतुमचं सामान... उधार? अरे
पर पा, यांची वही घ ेबघ!ू यांचा िहशेब िलहायचा!... बरं, तु हाला काय पािहजे?...
तु ही वहीवर सही केली ना? नम कार!... अरे, इकड ेिगर् हाईक आह.े काय हवं बघ!’’
यासार या ापाराशी संबंिधत वा यांिशवाय आणखी काही बोल यात त ेिन साह
दाखवत.

अनेक वषाचा ापाराचा अनुभव अस यामुळे यांची नजर तयार होती.
सामाना या कमतीही िवचारपूवक ठेवले या हो या. जा त लोकांनी सामान घेतलं, तर
फायदा जा त नाही का होणार? आज या भाषेत सांगायचं, तर हाय टन पॉिलसी
यांची. बावळट जय णाला यातलं काहीही ठाऊक न हतं.



‘शेजीबाईनं सरी घातली हणून िहन ंदोरी घातली’ हणतात ना! तसं झालं. असं
इकडिेतकड ेबघून ापार चालतो का? जय णाचं दकुान लंगडत चाललं होतं.

आम या जय णाची व कग टाईल अशी होती.

सकाळचा ना ता झाला पािहजे, सं यावंदन झालं पािहजे, पेपर वाचला पािहजे,
एवढं सगळं झा यावर तो दकुान उघडणार. तोवर साडदेहा वाजतातच! दपुारचा दीड
वाजला, क  ‘आकाश कोसळलं तरी’ दकुान बंद! (चरंतीमठांचं दकुान सकाळी सात
वाजता उघडतं आिण रा ी साडदेहा वाजता बंद होत.ं)

एकदा राम णा या घरी अचानक पा णे आले. घरातली चहापूड संपली होती.
राम णाची मुलगी गीता जय णा या दकुानाकड ेधावली. जय णा दकुान बंद करत
होता.

‘‘जय णा, जय णा, चहापूड पािहजे! लवकर!’’

‘‘उिशरा आलीस गीता! आता या वेळेला चहा कशाला करताय? ही तर जेवायची
वेळ आह!े’’

‘‘जय णा, ह ेपैसे घ ेआिण चहाचा एक डबा द.े’’

दकुान उघडायची जय णाची अिजबात इ छा न हती.

‘‘असं कर गीता, आता यांना जेवायला घाल. चार वाजता दकुान उघडले, ते हा
चहा घेऊन जा.’’ एवढं सांगून जय णानं दकुानाचं दार लावलंच!

एकदा मु लासाहबेांनीही अशीच घाईत साखर मािगतली. तर यानं सांिगतलं,
‘‘मिशदीचाही एक टाईम असतो क  नाही? तसंच आह ेआम या दकुानाचं. पाचनंतर
यायचं!’’

‘‘असले कसले हो तु ही? घरात िबबी बोलतेय, इकड ेतु ही िगर् हाइकाकड ेबघायला
तयार नाही. मी आपला हबसूरांकडचे जातो.’’

‘‘अरे जा जा! पािहजे ितथे जा! आमचं दकुान बंद हणजे बंद!’’

सं याकाळी पाच वाजता दकुान उघडायचं. वर या संगांनंतर मु ला आिण गीता
या या दकुानाकड े फरकले नाहीत. रा ी दकुान नऊ वाजता बंद. नॅशनल बात या सु
झा या क  ‘ लोज!’ रिववारी सु ी, सणावारी सु ी, कसं चालणार दकुान? याव न



याचं क रय णाशी भांडण झालं.

‘‘काय समजताय तु ही िगर् हाईक हणजे, जय णा! अहो, िगर् हाईक हणजे दवे!
आ हाला लवकर सामान दणेार क  नाही?’’

‘‘नीट बोलायचं! असं ेशर आणू नकोस क रय णा! टे शन होतंय!’’ जय णा.

अशात शकूचं ल  ठरलं. घरातलं पिहलं ल . पा णेही ओळखीचेच, यामुळे ल
थाटात झालं. हजारो माणसं ल ाला आली. ल ाला लागणारं सगळं कराणी सामान
जय णा या दकुानातूनच आलं. रोज नाना कारची प ा ं केली गेली. आपलंच दकुान,
आपलाच वयंपाक! मग काय िवचारता! यात बंडल बंद पा वयंपा यांना सांगत
होता, ‘‘अिजबात हात आखडता घेऊ नका! गूळ बघा कसा फ ट लास आह!े जयानं
मु ाम को हापूर न आणलाय! पुरणपोळी नीट गोड होऊ ा! मराठी माणसांसार या
सपक नका क !’’ (तेव ात क ड ेम!) ‘‘ए प या, नं दनी तूप नको, कालच
को हापूर न लोणकढी तूप जय णान ंआणून ठेवलंय. काढ तो डबा!’’

जय णानं दकुानाचा दरवाजा ल ासाठी उघडा ठेवला होता. अथातच ल ,
जेवणखाण एकदम फ ट लास झालं. सगळे जय णा या दकुानात या सामानाचं
कौतुक करत खाऊन-िपऊन तृ  होऊन गेले. आयु यात कधी असं जेवण केलं न हत,ं पुढे
कधी िमळेल ठाऊक नाही, वगैरे हणत हात धुऊन िनघून गेले.

या मिह यात दकुानातलं सगळं सामान संपलं होत.ं ग ला रकामा झाला होता.
जय णाचं कज आकाशाला िभडलं होतं.

बँकेकडून नोटीस आली. जय णा शेपूट पोळले या मांजरासारखा घरोघरी फ
लागला. कुणीही मदत केली नाही. शेवटी एक मळा िवकून कज फेडावं लागलं. जय णा
कज फेड यासाठी भटकत होता, ते हा दकुान बंद ठेवावं लागलं. येणारी तुरळक
िगर् हाइकंही बंद दकुान बघून येईनाशी झाली.

उलट चरंतीमठां या दकुानात अस ंकधी होत नाही. एक भाऊ कामासाठी बाहरे
गेला, तर दसुरा बसतो दकुानात. नोकरा या हातात ते कधीही दकुानाची चावी दते
नाहीत. च ा, सग यांत धाकटा भाऊ कॉलेजचा िव ाथ  आह.े संगी तोही कॉलेज
चुकवून ग यावर बसतो. याचे वडील याला सांगतात, ‘‘च ा, िड ी िमळव यावरही
त ूग यावरच बसणार आहसे. आतापासून बसत जा. माणसं ओळखायला िशक.
कुणाला उधारीनं सामान ायचं, कुणाला ायचं नाही, ह ेसमजून घे. नेहमी
पो टमा तर, शाळामा तरांना उधारी दते जा. त ेकधीही उधारी बुडवीत नाहीत.
ग यावर असताना कुणाशी फार मोकळेपणानं वागू नकोस, कारण लोक या



मोकळेपणाचा फायदा क न घेतात. च ा, तु या कुठ याही पु तकात ह ेिलिहलेलं
नसतं. तुला ह ेइथे ग यावरच िशकलं पािहजे!’’

आम या जय णाला ह े वहार ान कोण दणेार? घरात माणसं खूप होती; पण
यांना तरी कुठे ह े वहार ान होतं? यां या गरजेनुसार ग यावर कोण बसणार?
इतर दकुानांम य ेघरासाठी कधीही फुकट सामान नेत नाहीत. घरासाठी गूळ कंवा
मीठ यायचं असेल, तरी घरा या खचा या िहशेबात िल न ठेवून यानंतर नेलं जातं.
एवढंच न ह,े मिह या या शेवटी त ेपैसे भरले जातात.

आम या जय णान ं ापाराचा चकचकाट तेवढा पािहला होता. यामागे असलेली
वहारकुशलता, क , कठोरता समजावून घेतली न हती.

अ दानासाठी नावाजलेलं घर! कजाचा बोजा सहन करायची या घराची कुवत
न हती. तेही असे आजोबा-आजी घरात असताना! ऋणमु  हो यासाठी दसुरा माग
न हता, ते हा मनात नसताना आजोबांनी मळा िवक यासाठी सही दली. मनािव ,
अ यंत क ी मनान ंजय णानं दकुान बंद केलं.

याच वेळी शाळामा तराची जागा रकामी झाली होती. जय णा या नोकरीत
िशरला. बाहे न बी.एड.ही केलं. पुढे ल  झालं. वृ ापकाळामुळे आजोबा-आजी वारले.
आई-वडीलही गेले. जय णा मा तरक  करत असला, तरी लोक याला अंगिड जय णा
हणूनच ओळखत होते.

कालानु मानं जय णा रटायड झाला. ॅ युटी, अमूक, तमूक, हणून दोन लाख
पय े याला िमळाले. एकच मुलगा. तोही सॉ टवेअर इंिजिनयर हणून बगळू म ये
थाियक झालाय.

जय णा या मनात खोलवर अजूनही दकुानाचं वेड तसंच होतं. एकदा हात पोळला
होता, मळा िवकावा लागला होता. मनात कतीही असलं, तरी घरात या मो ां या
िव  जाऊन पु हा यात पड याइतका तो दरुा ही न हता, यामुळे यानं आप या
मनातली ही आशा तशीच दडपून ठेवली होती. आयु यभर नोकरी करताना दकुान सु
कर याइतकं भांडवल या याकड ेकधी जमलंच नाही. आता सग या संसारा या
जबाबदार् या संप या हो या आिण या याकड ेपैसा होता. आ ेप यायला घरात कुणी
मोठंही न हत.ं जय णा या डो यात पु हा दकुान काढायचा कडा वळवळू लागला.

आम या उ र कनाटकात बायकोचं बोलणं हणजे क पटासमान! जय णाही याला
अपवाद न हता!



या खेपेला कराणा माला या दकुाना न वेगळं काही तरी करायचं यान ंठरवलं.
यानं थोडी चौकशी केली, थोडा िवचार केला आिण ‘िग ट सटर’ काढायचं ठरवलं. या
केवळ िवचारासरशी तो उ साहानं फुलून आला. ‘युरेका युरेका’ हणत, अंगात शट
चढवून धावला. ‘मॉडन िग ट सटर’ नावा या न ा दकुानानं डोकं वर काढलं. ए हाना
जुनं दकुान बंद होऊन या जागेचं जु या सामानाचं गोडाऊन झालं होतं. यात
आजी या काळातली तपेली, आई या काळातले पाळणे वगैरे युिझयमम ये ठेवाय या
व तू क ब या हो या. या सग या बाहरे काढून कुणा-कुणाला दऊेन टाक या. पु हा
खच क न न ानं जुनं दकुान नटव यात आलं.

एकूण काय, दकुानाचं व प हातारीला मेक-अप क न घो ावर बसव यासारखं
झालं होत.ं

दकुानात टीलची भांडी आिण लॅि टक या अनेकानेक व तू जय णानं भांडवल खच
क न भर या. उ ाटन समारंभाला यानं सग या नातेवाइकांना आवजून बोलावलं.
सग यांना केशरी दधू दे यात आलं. माणसांनी दकुान भ न गेलं.

‘ल , मंुज, वा तुशांत, वाढ दवसासाठी लागणार् या व तू आम याकड े व तात
िमळतील, िग ट-पॅ कंग !’ अशी जािहरात करणारी हडँिबलं गावभर वाट यात
आली. दसुर् याच दवसापासून दकुानात माणसांची गद  सु  झाली.

दकुानातलं पिहलं िगर् हाईक शकूचा नवरा.

‘‘पिहली भवानी आमचीच होऊ द!े मा या िम ाकड ेल  आह.े उ मपैक  िग ट द.े’’

जय णा खुश! यानं िवचारलं, ‘‘काय रजमधलं दऊे?’’

‘‘द ेिड काउंटसकट पाचशेपयत!’’

अधा तास घालवून यान ं टीलचा े-सेट िनवडला. िग ट पॅक केलं. नंतर यांनी
सांिगतलं, ‘‘जय णा, कॅश आणायला िवसरलोच बघ! े िडट काड घेशील काय?’’

बिहणीचा नवरा! कसं सांगायचं?

‘‘नाही आम याकड े े िडट काड िस टीम नाही.’’

‘‘तर मग िह याकडून पाठवून दतेो पैसे!’’

भाऊजी िनघून गेले. ग ला रकामाच रािहला.



हाच अनुभव गावकर् यांनीही ायला सु वात केली. दकुानात भरपूर माणसं आली,
िव ही भरपूर झाली; पण यात रोखीनं वहार करणारे फारच थोड ेहोत!े उधारीची
कारणं मा  सगळे जण वेगवेगळी दते होत.े

‘‘कॅश कमी आह.े नंतर दतेो.’’ कमी हणजे पाचशेपैक  फ  दहा पये दते आिण
बाक चे चारशे न वद पये उधार!

जय णाही ‘तर मग सामान ठेवून जा’ अस ंसांगू शकत न हता. संकोची वभाव.

काही जणं सांगत, ‘‘जय णा, या मे मिह यात सहा ल ,ं चार मंुजी आिण दोन
वा तुशांती आहते. एकदम पैसे ायला नाही जमणार. िल न ठेव. दर मिह याला
अमूक इतके दते जाईन.’’ आिण हहेी िग टपॅक हातात घेत यावर! यात ते कुणी
नातेवाईक, नाही तर कलीग. यां या घरची प रि थती जय णालाही ठाऊक असे. कसं
नाही हणणार?

काही जणांनी घ ाळं िवकत नेली आिण नंतर ‘ही चालत नाहीत, आमचे पैसे
आ हाला परत करा’ हणून ह  धरला.

‘‘पैसे दतेा येणार नाहीत, याऐवजी काहीही सामान घेऊन जा.’’

‘‘अमे रकेत पंधरा दवसांनंतरही व तू परत घेऊन पैस दतेात!’’ तीन मिहने
अमे रकेत रा न आलेली बगळू ची कोमला ठणकावून हणाली. ही अमे रका नाही,
आपलं गाव आह,े हहेी जय णा जोरात सांगू शकला नाही. सामान बदलून ावं लागलं.
नेहमी माणे पैसे कमी आले.

‘‘जय णाकाका! लीज! अ ू जाईल! आ ा आलो. असा घरी जातो आिण पैसे आणून
दतेो!’’ मुला या िम ानं गळ घातली तर जय णा नाही तरी कसं हणणार?

असं दकुान चालू रािहलं. मिह या या अखेरीला दकुानामध या रॅ सम ये सामान
रािहलं न हत!ं आिण ग लाही रकामाच रािहला.

या खेपेला उधारी वसूल करायचा जय णान ंचंग बांधला. तो दारोदार फ
लागला.

याला पाहताच वयंपाकघरात ऑडर गेली, ‘‘जय णा आलाय, चहा टाका!’’ चहा
झा यावर जय णा उधारी या वसुलीसाठी आ याचं समजायचं. ‘‘अरे, यासाठी तू



कशाला आलास? आ ही आणून दऊे! वय झालं तुझं! िव ांती यायची त!ू’’ असं सांगून
बोळवण केली. जय णानंही यां या बोल यावर सु वातीला िव ास ठेवला; पण कबूल
के या माणे कुणीही पैस ेआणून दले नाहीत.

जय णानं दसुरी मोहीम आखली.

पण या खेपेला जय णाचा चेहरा बघताच या या ये यामागचा उ ेश यांना
समजला. चहाची ऑडर आत गेली नाही. शकूचा नवरा तर याला बघताच, ‘‘जय णा,
मला तातडीन ंजायचं आह ेरे! अजट काम आह!े’’ हणत घराबाहरे पडला.

शकूला िवचारलं, तर ती हणाली, ‘‘पु ष माणसांचे वहार मला काय ठाऊक? तू
आधी मला िवचारलं असतंस तर मी नको हणून सांिगतलं असतं! यां याकड ेकसलं
आलंय े िडट काड?’’

जय णावर आकाश कोसळलं. सग या ठकाणी थो ा फार फरकानं हाच अनुभव
आला.

ितसर् यांदा जय णा पु हा वसुलीसाठी आला, ते हा मा  लोकांची भाषा बदलली,
‘‘ह ेमा  अतीच झालं ह!ं काय हा जय णा! पाच पाच पयांसाठी घरापयत इतके खेटे
घालायचे?’’ बाहरेचे कशाला? शकूचा नवराच हणाला. आता मा  आपली वसुली
होणं श य नाही, यािवषयी जय णाची खा ी पटली.

अशा कारे दोन-तीन मिह यांत ‘मॉडन िग ट सटर’ कायमचं बंद पडलं.

‘‘आजोबा हणायचे या माणे चार लोकांना अ दान केलं असतं, तर िनदान
मे यानंतर िच गु ाला उ र ायची तरी काळजी रािहली नसती. आता मा याकडून
उधारीनं सामान नेणारेही माझा राग करतात! भेटले तर मीच काहीतरी चूक केली
असावी, अस ेवागतात. काय ह!े’’ एकदा जय णा मला हणाला.

‘‘जय णा, तुझंही कुठेतरी चुकलं असेलच ना? ापार करणारे सगळे काही
तु यासारखे दोन-दोनदा दवाळं काढत नाहीत.’’

‘‘तसं न ह ेनले! मी एकदम ापार सु  केला ना? ितथेच चुकलं. माझा वभावही
ापारासाठी यो य नाही. आधी चार वष इतरांकड ेकाम क न ापाराचा धम

समजावून यायला पािहजे होता. ापाराचा वत:चा धम आह,े रीत आह.े
शाळामा तरांचा असतो तसा. मला नाही जमला तो! हा धम चरंतीमठां या घरी आिण
हबेसूरां या घरात िप ान् िप ा चालत आला आह.े यां या घरातली मोठी माणसं



आपाप या अनुभवांची यात भर घालत असतात. घरातली मुलंही ते ऐकत असतात.
ऐकता ऐकता वाढतात. माझं तसं झालं नाही. तेल गेलं, तूप गेलं, हाती रािहलं
धुपाटणं!’’

‘‘आता काय करशील?’’

‘‘काही नाही. आम या ंकटेशसाठी एक सॉ टवेअर इंिजिनयर मुलगी पािहली
आह.े नवरा-बायको दोघंही नोकरी करणार ह ेन ! मुलं-बाळं झाली, क  कंप सरी
सासू-सासर् यांिवषयी ेम वाटेल. ते हा जाऊ यांचं घर सांभाळायला! कसा आह ेमाझा
लॅन?’’

‘‘ हणजे हाही एक कारचा ापारच तर!!’’

मी आिण जय णा मनापासून हसलो.



४. चतुर चाम वा

चाम वाला पािहलं, क  मला भागवतात या ि व े ची आठवण येत.े नजर ितरळी,
त ड वाकड,ं चेहरा ितरपा, रंगाची गॅरंटी. पान ंडा ा समज या जाणार् या कु प
ि यांम ये िहला राणीच हणावं लागेल. दहे िजतका वाकडा, या नही मन वाकड!ं
भागवतात या कथेत ीकृ णान ंयेऊन या ि व े ला सरळ केलं होतं. िहला सरळ
करायला िजन महावीर आला पािहजे!

या चाम वा या कथेला ित या ल ापासून सु वात होत.े कतीही पैसा दऊे केला,
तरी जैन समाजात कुणीही चाम वाशी ल  करायला पुढे आलं नाही. िश ण जेमतेम
ितसरी-चौथीपयत. वडील सवसाधारण घरातले! गावात या इतर चार-सहा
जणांसारखे. म यमवगातले.

चाम वा िजनभ . जैन बसदीचं ितचं दशन कधी चुकायचं नाही. वाग यात भरपूर
भ . ित या भ चं फळ हणून ित या घरी ितजोरी चालून आली.

िश ण नसलं, तरी चाम वा त लख बु ीची. ‘अ’ हणजे ‘अ ’ हणजे तांदळू,
एवढं समजणारी बु ी ित यापाशी होती. सतत फाय ा-तो ाचा िवचार क नच ती
बोलत असे. तार वा आई असली, तरी चाम वाच ितची गु  होती. उ हा यात
अविचत कोसळणार् या वळवा या पावसा माणे तार वा या मनात कधीतरी भावना
उसळून ये याची श यता होती; पण चाम वाचा मा  ेम, अंत:करण, ममता इ यादी
श दांशी काहीही संबंध न हता. तसं हटलं, तर चाम वा कुणावर रागावतही न हती.
काही कडवटही बोलायची नाही. उलट अितशय छान, समोर या या मनाला पश
करेल असं बोलायची; पण आतला कडू कार यासारखा कडवटपणा? या महावीरालाच
ठाऊक!

चाम वा या मामाला चार मुलं होती. सगळी ित यापे ा मोठीच होती. तार वानं
आप या भावाचे पाय ध न िवनवलं, चार मुलांपैक  कुणातरी एकाला चाम वाला
क न घे! पण भाऊ तयार झाला नाही.

‘‘तारे, मलाही डोळे आहते. मी कसा मा या मुलांना ित याशी ल  करायला भरीस
पाडू? एवढं सोडून आणखी काही असेल तर बोल!’’

भावाचं, वीर णाचं बिहणीवर ेम न हत ंअस ंनाही, तरीही यान ंया ल ाला
नकार दला; पण माहरेी आले या बिहणीची साडी-चोळी आिण बांग ा भ न मान
राख यातही कुचराई केली नाही.



महावीर-वीर णा सावकारी करत होता. यानं भरपूर पैसा कमावला होता. मुलं
आ ाधारक होती. बापा या कनवटीला ितजोरीची चावी होती ना! ती मुलंही फारशी
िशकली न हती. यांना याची गरजही वाटली नाही. वीर णानंही तसा आ ह धरला
नाही, कारण ितजोरी सो यानं भरली होती. यांचं एक  कुटंुब होत.ं वीर णा, याचा
भाऊ िजनदवे आिण वीर णाची चार मुलं िमळून सावकारीचा धंदा करत होते.

िजनदवेाची बायको पावती नरगंुदकडची होती. ित या माहरेकडचे सगळे थोड-ेफार
िशकून को हापूर, पुणे, गड हं लजला थाियक झाले होते. िजनदवेला मूलबाळ न हतं.
काही कामासाठी परगावी गेलेला िजनदवे साप चाव याचं िनिम  होऊन मरण
पावला. वीर णा पार वाची जबाबदारी यायला तयार होता. ‘‘ह ेतुझंच घर आह,े ही
तुझीच मुलं आहते, इथेच सुखानं राहा!’’ असं सग यांनी सांिगतलं, तरी न ऐकता
पार वा नरगंुदला माहरेी िनघून गेली. ित या भावंडांनी ितला पटवलं, ‘‘तु या दराकडे
असलेली संप ी काही फ  याची नाही! तुझा नवराही यासाठी राबलाय. वाटणी
माग.’’

पार वानं वाटणी मािगतली. अ हसंि य वीर णा कृ  वीरभ  झाला.

‘‘पारे! भावंडांचं ऐकून वाटणी मागतेस? वाटणी कसली? कवडीही िमळणार
नाही!’’ यान ंधमकावलं.

ती घाबरली. िचमणी झाली; पण पार वाचा भाऊ पु यात वक ल होता. यानं
कोटात केस घातली. पार वानं कतीही नको हणून सांिगतलं, तरी वक ल भाऊ मागे
हटला नाही. वीर णाचा राग आकाशाला िभडला. यान ंरातोरात कागदप ं तयार
केली. सोळा मजुरांची मदत घेऊन भरलेली ितजोरी घराबाहरे काढायचा स ला वक ल
आप ांनी दला.

पण ितजोरी ठेवणार कुठे? घराची सगळी संप ी यातच होती. ती घरात असली,
तर ित यातला िन मा वाटा पार वाला जाईल! या वेळी बिहणीची, तार वाची
आठवण झाली. कती केलं तरी पाठची बहीण! र ाचं नातं! ित यािशवाय आणखी
कुणा या घरी ितजोरी ठेवणार? तार वाला िवचारताच तीही तयार झाली आप या
घरी ितजोरी ठेवून यायला. रातोरात ितजोरी तार वा या घरी नेऊन ठेव यात आली.
दसुर् या दवशी वाटणी मागायला आलेला पु याचा भाऊ आ यच कत झाला. भ या
मो ा घरात काय होत?ं रकामं घर, भरपूर कज, ितजोरी बेप ा. वाटणी मािगतली,
तर िन मं कजच अंगावर येणार, ह े प  होतं!

‘‘ितजोरी कुठे आह?े’’



‘‘मला काय ठाऊक?’’

‘‘आमचे मे णे िजन णां या वेळी होती!’’

‘‘आम याकड ेनाही. िवचारा तुम या िजन णाला!’’

आता म न गेले या िजनदवेाला कसं कोण िवचारणार? िन पायान ंपु याचा वक ल
जायला िनघाला. उलट वीर णानंच िजन णाकडून आप याला काय काय येणं आह,े या
संबंधात या सतराशे साठ ॉिमसरी नो स दाखव या. यांचं खरं-खोटं बघायला पु हा
कोण कोटाचे खेटे घालणार? पु या या व कलाची बायको मराठी जैन. ितन ंसांिगतलं,
‘‘यात काय खरं, काय खोटं कोण सांगणार? आम या महारा ात एवढा अ याय नाही
बाई! पार वा व स,ं इथलं सगळं जाऊ ा. तु ही चला आम याकड!े ितथे िशकव या
लावून दते!े’’

ह ेऐकून पार वाला िबळात सापड यासारख ंझालं. शेवटी िन पायानं मंडळी गाव
सोडून िनघून गेली.

यांनी वेस ओलांड यावर वीर णा तार वा या घराकड ेधावला. नेहमी माणे
तार वानं याचं भरपूर वागत केलं.

‘‘तारे, भावाचं घर राखलंस. माहरे राख याचं सगळं पु य तुलाच आह ेबघ. या
नागपंचमीला माहरेी ये. रेशमी लुगड ंनेसवेन!’’

तार वा काही बोलली नाही.

‘‘उशीर होतोय! ितजोरी यायला माणसं घेऊन आलोय. आ हाला आता िनघायला
पािहजे. ितजोरी या खोलीचं दार उघड!’’

‘‘दार उघडचं आह,े भाऊ!’’

वीर णा घाबरा झाला. खोली रकामी होती!

‘‘कुठे आह ेितजोरी?’’

‘‘मला काय ठाऊक? काल तर इथेच ठेवली होती. आम या घरात घुशी फार आहते.
यांनी खा लेली दसत!े’’

तार वा या बोल याचा अथ वीर णाला चांगलाच समजला. वीर णाचा वीरभ



झाला.

‘‘तारे!! कुणाशी खेळ चालवलायस, ठाऊक आह ेक  नाही?’’

‘‘आह ेठाऊक! तू जसा पार वाशी वागलास, तशीच वागतेय मी तु याशी!’’
तार वानं शांतपणे उ र दलं.

ह ेसगळं चाम वाचं े नंग, असं वीर णाची बायको शांत वा यानंतर गावभर
सांगत होती.

पोटात धुमसणारी आग बाहरे येणं अश य होत.ं वीर णा हताश झाला होता. आता
काय करायचं? यातून माग कसा काढायचा? ितजोरीवर कायमचं पाणी सोडणं तर
श य न हत!ं

यावर उपाय एकच होता. ि व  आिण कु प चाम वाला सून क न घेणं! तरच
ितजोरी तार वा या तावडीतून काढून घेता येईल.

याच दवशी सं याकाळी गोधूली मु तावर फारशा थाटामाटािशवाय, अगदी
ल पि काही न छापता, समाजात या चार-सहा माणसांसमोर, बसदी या पुरोिहतापुढे
चाम वा वीर णाची मोठी सून होऊन आिण नाग ाची बायको होऊन या घरी आली.
नाग ाला या ल ात काहीही रस न हता. आधी यान ंनाहीच हटलं होत;ं पण
वीर णानं बजावलं, ‘‘ह ेबघ नाग ा, जर तुला ह ेल  करायचं नसेल, तर तुझी वाटणी
गेली असं समज!’’

िश ण नाही, नोकरी नाही, विडलांवर मुलगा अवलंबून होता. पैशाचा मोहही
होताच. नाही तरी कसं हणणार?

अशा कारे चाम वा आिण तार वान ंआपला डाव साधला.

चाम वानं डाव साधला खरा; पण ित यावर कुणी कधी ेम केलं नाही. ितनंही
याची कधी अपे ा केली नाही.

शांत वाला तर ही नणंदचेी मुलगी दसली, क  रागाची ितडीक म तकात जायची.
चाम वा या मनात भावनाच न ह या क  काय कोण जाणे! येक गो ीकडे
ावहा रक दृ ीनं बघायचं ित या अंगवळणीच पडलं होत,ं यामुळे ितला कुणाचीच

भीती वाटायची नाही. कुणी कसंही वागलं, काहीही हटलं, तरी ती ितकड ेल  न दतेा
सुखात राहत होती. दररोज जैन बसदीला जा यात मा  खंड पडला न हता. ितची



ा मा  वाढली होती.

ितजोरी कायमची द यावर वीर णा सुनेला ास दऊेन घराबाहरे काढेल, ही शंका
तार वा या मनता असणं वाभािवक होत.ं

घरी आलेली ितजोरी वीर णानं उघडून पािहली. वीर णाला काय घडलंय त ेल ात
आलं. ितजोरी ठेवताना तो चावीही तार वाकड ेिवस न आला होता. आता उघडून
पािहलं, तर यात या कती तरी व तू नाहीशा झा या हो या. यात मोघल काळातली
सो याची नाणी, जुने सो याचे दािगने, आणखीही काही दु मळ व तू बेप ा झा या
हो या. काय ानुसार अस या ऐितहािसक मह व असले या व तू घरात ठेवणं हाच
अपराध होता. या दशेा या व तुसं हालयात असणं अपेि त होत.ं ह े ान चाम वाला
कसं होत,ं कोण जाणे! गावचे लोक मा  हणत होत,े पु या या विहनीन ंिशकवलं
असेल! एकूण काय, मह वाचं सामान बेप ा झालं होतं.

वीर णानं िवचा न बिघतलं. यावर तार वा हात झटकत हणाली, ‘‘भाऊ,
कोयताही तुझा, भोपळाही तुझाच! कापायचा क  राखायचा, तुझं त ूठरव! मला मा
काहीही ठाऊक नाही.’’

चाम वा अधून-मधून माहरेी जात,े ते हा नरगंुदलाही जाऊन येते. ितथ या
पार वा या पु या या विहनीला भेटते. अथात असं गावातली माणसं बोलतात. काही
का असेना, नाग  आिण वीर णा ग प रािहले एवढं मा  खरं!

चाम वानं हळूहळू घरातली एकेक सू ं आप या हातात यायला सु वात केली.
मो ा सुनेसाठी वीर णानं दोन शेर सोनं ठेवलं होत.ं दररोज बसदीला जाताना
अंगावर घाल यासाठी. घरी आ यावर ते दािगने पु हा ितजोरीत जात.

चाम वाला दवस रािहले होते. चाम वानं सासूला, शांत वाला सांिगतलं, ‘‘मा या
विहनीलाही दवस आहते. ितथे माझं बाळंतपण नीट होणार नाही. मी माहरेी
जा याऐवजी आईच इथे येऊन बाळंतपण करेल!’’ शांत वान ंआप या परीनं िवरोध
केला; पण चाम वान ंनाना नाटकं क न आपलं तेच खरं केलं. वीर णानं नरम बोलून
य  केला. याही बाबतीत चाम वा वरचढ ठरली. वीर णा न पणे चटईखाली
िशरला, तर चाम वा रांगोळीखाली िशरली!

बाळंतपण करायला तार वा आली. मुलीचं बाळंतपण उ म केलं. सग यांबरोबर
ितचं बोलणं अ यंत गोड! बारशा या दवशी पु हा सो याचे दािगने ितजोरीबाहरे आले.
सगळे दािगने अंगावर घालून चाम वा बारशा या दवशी िमरवत होती. दवस
मावळाय या वेळी तार वा मुलीला हणाली, ‘‘अंधार पडायला लागलाय, जा बाई!



अंगावरचे दािगने सासर् याकड ेनेऊन द!े’’

णभर वीर णाही बिहणीचं बोलणं ऐकून िवरघळला.

‘‘असू द ेगं! सकाळी दशेील हणे!’’ हणाला.

पहाटे घराला जाग आली ती तार वा या ओरड यामुळे. ‘‘मेले, मेले! कुणी तरी या
रे! माझी मुलगी मेली! वाचवा! वाचवा!’’

हनुमानच ी घालून ायाम करणारा नाग  आिण फाटकं धोतर नेसलेला वीर णा,
गुरांचा चारापाणी बघणारा नोकर सगळे धावले. पािहलं तर काय! चाम वा या
वाक ा त डात कापडाचा बोळा क बला होता. दािग यांचा डबा पालथा पडला होता.
झोळीत बाळ सुखान ंझोपलं होत.ं चाम वाचे हात बांधले होते. तार वा आकाश-पातळ
एक करत होती.

नाग ानं आधी चाम वाला सोडवलं.

चाम वानं सांिगतलं, क  रा ी सगळे दािगन ेिपतळी ड यात ठेवून ती झोपली होती.
पहाटे तार वा बाळंितणी या खोलीचं दार उघडून हाणीघरात गेली, कुणीतरी
आ यासारखं वाटलं. िहला वाटलं तार वाच आली. य ात कुणीतरी काळे कपडे
घालून आलं, त डात कापडाचा बोळा क बून हात-पाय बांधून, पलंगाखाल या िपतळी
ड यातले दािगन ेमंुडाशात बांधून पळून गेला.

या कथेवर कसा िव ास ठेवायचा? आिण नाही तरी कसा ठेवायचा?

पोिलसांकड ेत ार करावी, असं काही जणांचं हणणं पडलं. काही वेळ िवचार
क न वीर णानं नको हणून सांिगतलं. करण पोिलसांकड ेजाणं हणजे काय, हे
यालाही ठाऊक होतं. अशा तपासणीतून घरात या आणखी कतीतरी भानगडी बाहरे
येतील, ह े याला ठाऊक होत.ं या तपासणीतून आप या न ा संसाराचं गुिपत
बायकोला समजायची भीती होती.

अशा कारे घरातलं दोन शेर सोनं गेलं! पण बाळंतपण यथासांग पार पडलं.
बाळंतपण के याब ल तार वाला लेक नं टोपपदरी रेशमी इरकली लुगड ंनेसवलं.
तार वानंही नातवाला दोन तो याची चेन, मुलीला लुगड ंआिण जावयाला
चांग यापैक  धोतरपान दलं आिण गावी िनघून गेली.

पुढ या वषभरात चाम वा या माहरेाला भरभराटीचे दवस आले! नवी जागा



घेतली. नवं दकुान टाकलं. यांनीही सावकारीचा धंदा सु  केला. चाम वानं मा
आईला बजावलं, ‘‘आई! ितजोरी मा  घेऊ नका!’’

गावातले बोलतात, ही सगळी अ ल तार वाची! काहीजण हणतात, चाम वानं
ितला िशकवलंय. चाम वा मा  माहरे या भरभराटीला ‘िजनाचा साद’ हणते.

नंतर चाम वाला आणखी एक मुलगा झाला. याही वेळी बाळंतपणासाठी
तार वाला बोलवायचा चाम वाचा िवचार होता; पण वीर णानं मा  साफ नकार
दला. का कोण जाणे, चाम वानंही ह  धरला नाही.

असेच दवस चालले. सगळे वेगळे झाले. चाम वाचे सास-ूसासरे वारले. आता
चाम वाच घरची मालक ण झाली. दो ही मुलांची ल ं क न ितन ंआप या मज या
सुना आण या आहते. दोघ याही माहरेी मुलगे नाहीत! चाम वाचं बोलणं साखरेत
घोळलेलं! घरात काहीही काम न करता ती व थ बसून असत.े घराबाहरे एक क ा
बांधलाय. सतत ती यावर बसून असत.े हातात जपमाळ असत.े सतत जप सु  असतो.
ितची ितरळी नजर कुठे असते, त ेकुणालाच समजत नाही! सुनां या माहरे यांना
कधीही बोलवत नाही. सुनांनाही पाठवत नाही. कुणी आलं, तर वत: राखायला बसते.
सुनांनाही सांगते, ‘‘नवर् याची वाट कशाला बघता? लवकर जेवा आिण झोपा!’’ मुलं
आली, तर वत:ही यांना वाढत नाही; पण बोलणं मा  अितशय गोड! यायला
भांडभंर पाणीही िमळणार नाही!

अ यंत कुशलतेनं ितनं आप या दो ही सुनांम य ेभांडण लावून दलं आह!े ि टशांची
नीती ितला नेमक  समजली आह!े दो ही सुना एक झा या, तर आपला िनभाव
लागणार नाही, ह ेतीही समजून आह!े

नवरा नाग  आता ित या ताटाखालचं मांजर झाला आह,े कारण घर या आ थक
ना ा आता चाम वा या हातात आहते.

चाम वाची थोरली सून शीला मला अधून-मधून भेटत असते. िशकलेली आह ेती.
शार आह.े परी ेत वर या नंबरान ंपास झालीय. चाम वाचा थोरला मुलगा
कॉलेजम ये ोफेसर आह.े शीला दसायला दखेणी आह.े ित या माहरेची प रि थतीही
उ म आह.े सगळं कुटंुबच मा या चांग या प रचयाचं आह.े वडील बँकेत ऑ फसर.

‘‘शीला, काय हणते तुझी सासू, चाम वा?’’

‘‘वैतागलेय मी मावशी. घरात दोन लहान मुलं आहते. कामाला कुणी नाही. हे
सकाळी सात वाजता कॉलेजला जातात. सकाळी इतक  घाई असते; पण मा या



सासूबाई एवढीसु ा मदत करत नाहीत.’’

‘‘पण तु हाला काय कमी आह?े कामाला बाई ठेव याची ऐपत आह ेतुमची!’’

‘‘ऐपतीचा  नाही, मावशी! सावकारी करणार् यांचं घर आह ेह!े तु हाला ठाऊक
नाही! सगळं ाजा या दरा या िहशेबातच बघतात! आम या माहरेी असं नाही. मला
तर काहीही समजत नाही!’’

‘‘तुझे सासरे काय हणतात?’’

‘‘जो  का गुलाम नावाचा िसनेमा काढायचं ठरलं, तर या जोड याला समोर ठेवून
काढता येईल बघा! मला एक कळत नाही, मावशी! आम या सासूबाई एव ा कु प,
तरीही आमचे सासरे ित याशी नोकरासारखे न पणे वागतात! आिण आमचं नशीब!
ल ाला दहा वष झाली, तरी अजून ह ेचाम वाचा मुलगाच आहते! शीलाचा नवरा
झाले नाहीत. कसला जादटूोणा केलाय या हातारीनं, कोण जाणे!’’

शीला या या ावर मा याकडहेी काही उ र न हतं. वाटलं, चाम वालाच
िवचारावं; पण सं याकाळी जपमाळ ओढत बसले या हातारीला बघून वाटलं, कसं
िवचा  िहला?

मला बघून ितनंच हाक मारली, ‘‘ये निलनी ये! कती दवसांत दसली नाहीस?
काय करतात मुलं? तू सासूबरोबर राहतेस क  वेगळी राहतेस?’’

‘‘ याचं काय आह ेचाम वा ा! मी आिण माझी सास ूदोघीही नोकरी करतो. दोघी
एक  रािहलो, तर दोघ नाही ास! हणून पिह यापासून वेग याच राहतो.’’

‘‘ ास होतो हणतेस? ास नसलेलं जगच नाही! आमची आई तार वा हणायची,
जीवनात ास आह े हटलं; तर आह,े नाही हटलं तर नाही! ास क न घेतला, तर
ड गराएवढा दसतो! ासापे ा आपण मोठे झालो, तर ास क पटासारखा वाटतो!’’

अरे ा! काय या हातारीचं त व ान!

‘‘ हणजे काय चाम वा ा?’’

‘‘तुला मा तीची गो  ठाऊक आह ेक  नाही? राम-रावण यु ा या वेळी मा तीला
ड गर उचलून आणायचा होता. यानं काय केलं? वत:च ड गरापे ा मोठा झाला. तसं
आह ेह.े आयु यात कतीही मोठी सम या आली, तरी न घाबरता ितला तळहातावर



यायचं. आणखी एक आह ेबघ, त ड गोड पािहजे. ते असलं तर हजार संकटांतूनही
माग काढता येतो. ‘वचने कं द र ता’ हणतात, ते काही खोटं नाही बघ! ह ेनाही
जमलं, तर कसला संसार, कसलं काय! मी काही तु यासारखी फार िशकले नाही! माझं
ह े प तु ही सगळे बघताच! तरी माझा संसार मी नीट केला! होय क  नाही?’’

नाही हणणं कसं श य होत?ं चाम वानं चतुरपणानं संसार िनभावून नेला होता.



५. असूया – ितचं नाव अनस ा

अनस ाचा काशाचा आवाज. कुठ याही शुभ-अशुभ कायात आवाजामुळे ितचं
अि त व नजरेत भरत होतं. बायकांम ये ित याएवढी उंची मी तरी कुणाचीच पािहली
नाही! काळ आजचा असता, तर िमस फेिमनाम य ेज र भाग घेतला असता! उंचीला
साजेशी ं दीही आह.े थोड यात काय, ‘‘अनस ाला भीम वा नाव असतं, तर ते जा त
शोभलं असतं!’’ असंच ित या माघारी ितला हणायचे. संपूण ि यां या ‘ िमळा
रा या’त सेनापती हायला लायक असा ितचा शरीरबांधा होता. तो दप, तो
वीर ीपूण आवेश, तो धूत वभाव! पण काय करायचं? चुकून आम या उ र
कनाटकात ज मली!

एकदा मी ित याबरोबर चपलां या दकुानात गेले होते. ते हा बायका एकेक ा
दकुानात जाय या नाहीत. मग आम यासार या या वेळी लंबू टंबू असले या मुल ना
हाताशी ध न घेऊन जाय या या.

दकुानातला एकही जोड अनस ा या पायाला आला नाही. एक लहान झाला, तर
दसुरा अितशय घ  हायचा. ितसर् यात पाय घातला आिण काढाय या झटापटीत
चपलेचे प ेच तुटून गेले! ितची पावलं हणजे ‘पद-कमलं’ अस याऐवजी परातीशी
सा य दाखवत होती! शेवटी, च पल दसेाई– चपलांचं दकुान असणार् या दसेायांना
आम या गावात असंच हणायची प त आह–े हणाले, ‘‘बाईसाहबे लेडीज
चपलांमध या सग या चपला संप या! तु ही ज स चपलांम य ेशेवटचा नंबर बघा!’’

ह ेऐकताच शंकरानं ितसरा डोळा उघडावा, तसं रागानं यां यावर आग पाखडत ती
खेकसली, ‘‘का हो! तु हाला आई-बिहणी नाहीत काय? यां याशीही तु ही असंच
बोलता काय?’’

ित या या आिवभावानं काडी-पैलवान दसेाई सटपटलेच!

मलाही यात यांचं काय चुकलं त ेसमजेना. या काडी-पैलवान दसेायां या आई-
बिहणी यां यासार याच िप मीसार या असतील, तर च पल दसेायांनी मुलां या
िवभागात चपला बिघत या अस या. मग यांनी अस ंसांिगतलं यात काय चुकलं?

पण दसेाई जेमतेम हणाले, ‘‘मी सांगायचं त ेसांिगतलंय. तु हाला काय करायचंय
ते करा! आम या दकुानात या चपला मा  संप या!’’

शेवटी पु षां या िवभागात या सग यांत मो ा चपला घेऊन आ ही ितथून बाहरे



पडलो.

घरी आ यावर अनस ानं आपली वीरगाथा सांगायला सु वात केली, ‘‘ या च पल
दसेायाची काय गंमत केली ठाऊक आह?े आपली तर चांग या चपला ठेवायची लायक
नाही! दकुान तरी का मांडून बसलाय कोण जाणे? जायचं बंद क !’’

अनस ा या त डून आजवर कुणाहीिवषयी चांगला श द ऐकलाच नाही.
कुणाहीिवषयी ती एकही पॉिझ ट ह वा य बोलणार नाही. ितचं सगळं बोलणं
नकारा मकच!

आम या ए रयात अनस ा हणजे ऑल इंिडया रेिडओ! जगभर या बात या
ित याकड ेअसतात. हणून ितला िवचारलं, ‘‘अनस ा, व कलांचा मुलगा कॉलेजला
पिहला आलाय हणून समजलं?’’

‘‘सांगून सव न जोशी व कलांचा मुलगा. लावला असेल कुठला तरी विशला.
नाहीतर तो क बडीसारखा मुलगा! तो कसला पिहला येतोय?’’

ित या लॉिजकम ये दहे आिण बु ीचा थेट संबंध आह,े असंही समजायचं कारण
नाही!

‘‘अनस ा! िहरेमठांची मुलगी फार शहाणी आह ेअसं समजलं!’’

आता गाडी र हस िगयरम ये!

‘‘काही तरी बोलू नकोस ह ंत!ू नारळीसारखी उंच या उंच वाढलीय नुसती! बु ी
मा  मुळापाशीच रािहलेय! एक नंबरची ढ आह.े’’

‘‘कशाव न गं?’’

‘‘परवा धारवाड या बस टँडवर पािहलं ना! बळीऐवजी हावेरी या बसम ये
बसली!’’

‘‘ यात काय िबघडलं? आधी बळी येत,ं नंतर हावेरी येतं. हावेरीची बस
बळीव नच जात.े’’

‘‘यात काही चुक चं नसतं, तर बळी या वेग या बसेस का ठेव या अस या?
सग या हावेरी या बसेस ठेव या अस या!’’



ितचा तो चढा आवाज आिण ितचे त ेव कलासारख े . यावर उ रं न हती असं
न ह;े पण याचा काही उपयोग असेल तर ना? उलट अनस ाच हणायची, ‘‘काय बाई
िहचं बोलणं! बाईमाणसानं कसं सौ य असलं पािहजे! नाही तर आई-बापाचं नाव
िबघडतं!’’

वत: अनस ानं आप या आई-विडलां या नावाचं काय खोबरं केलं, त ेसग यांना
ठाऊक होतं; पण तस ंितला बोलून दाखवायचं मा  कुणालाच धैय न हतं.

अनस ाची आई गाईसारखी गरीब होती. वडील न हत.े कुठ यातरी पु षी
मु तावर ज मलेली ही मुलगी. अनस ा अनेकदा चडफडायची, ‘‘मीही िमशीवाला
पु ष असत,े तर भाऊबदांकडून आमची जमीन काढून घेतली असती!’’

बु ी आिण दणकट शरीर असलेली अनस ा बाप नस यामुळे भाऊबंदां या
आ याखाली वाढली. एकच मुलगी, यामुळे सगळी जमीन भाऊबंदांनी गडप केली.

ितला अनेक माग या आ या; पण ितची आई ितला धारवाड िज ाबाहरे ायला
घाबरली. ती फारफार तर िवजापूर िज ापयत मुलीला ायला तयार होती. शेवटी
धारवाडमध या शाळेत नोकरी करणार् या मा तरांशी अनस ाचं ल  झालं. ित या
नवर् याचा– आमचे गोपालकाका– वभाव मा  अितशय मृद.ू बोलणंही अगदी कमी.
धैय तर अिजबात नाही! अगदी बावळट!

या काळा माणे अनस ाचं ल  झालं. इतर नवर् यां माणे तीही ते हा दहा वषाची
होती. गो वंदकाका बावीस वषाचे. ल  झालं. यानंतर अनस ाची उंची वाढू लागली.
आधी कडू लंबा या झाडासारखी, चंचे या झाडासारखी, नारळा या झाडासारखी. ती
नवर् यापे ा उंच होऊ लागली, ते हा सासू घाबरली. ितन ंकुठलंसं गावठी औषध दलं.
याचा प रणाम होऊन ही आणखी वेगानं वाढली. काका मा  ित यापे ा बुटकेच
रािहले.

यामुळे अनस ा आिण गोपालकाका यांना कुणीही जोडीनं जाताना पािहलं नाही.
गंगी तर या दोघांना िग ली-दांडूच हणते!

मी मा  या दोघांना एकदा जोडीन ंजाताना पािहलं होतं. यां या मुला या ल ाचं
आमं ण दतेाना! र ातून त ेदोघ ंजात असले, तरी या दोघांम ये मा यासारखं शेपूट
असायचं.

या घरी िनमं ण ायचं असे, या घरापुढे र ा थांबायची. आधी अनस ा
उतरायची, नंतर मी, यानंतर गोपालकाका! काकांचं सगळंच थोड ंसावकाश! र ातून



उत न धोतर नीट क न आिण टोपी सारखी क न आत जाईपयत अनस ा धपधप
पावलं टाकत घरात जाई आिण माजघरात असले यांना आमं ण दऊेन बाहरेही
आलेली अस.े काकाही मग न पणे मऊ आवाजात हणत, ‘‘िहनं बाक  सगळं सांिगतलं
असेलच हणा! सग यांनी न िवसरता ल ाला यायचं बरं!’’

एव ात अनस ा र ात जाऊन बसलेली अस ेआिण चार घरांम य ेऐकू येईल
एव ा आवाजात ओरडून सांगे, ‘‘अहो, लवकर या बघ.ू अजून शी घरं रािहली
आहते!’’

मग काकांची धावपळ उड.े वाटेत येणारा उंबरा, पायर् या, दगड, माती, कड,े
मंु या कशाचीही फक र न करता त े र ा या दशेन ंधाव घेत!

यावर अनस ा आप या खणखणीत आवाजात पुटपुटायची, ‘‘ हणतात ते खोटं
नाही. टेशनमा तरला झोप नाही आिण शाळामा तराला अ ल नाही! तु ही का या
कमली या घरात एवढा वेळ रािहलात?’’

‘‘मी? मी कुठे रािहलो?’’ काका घाबरे!

कमला ही गोपालकाकां या लांब या ना यातली, यामुळे अनस ाचा ित यावर
अ ◌ॅिडशनल राग!

‘‘ती कमली काय साधी बाई आह?े मा या मुलाचं ल  हट यावर ितन ंकसं त ड
केलं ते पािहलंत ना? ित या मुलीला क न घेतली नाही ना? हणून हा राग! तुमचा
हा काव याचा गोतावळा! कसा सोडणार? हणून मी आले! आमं ण दऊेन लगेच
सटकायचं, त ेरािहलं बाजूला! उलट तु ही ग पा मारत उभे रािहलात!’’

काकांना एक अ रही बोलायला सुचलं नाही. अनस ा मा  ावणात या जोग या
धबध यासारखी अिवरत कोसळत रािहली. काका काहीही बोलले नाहीत.

मला मा  यातलं काहीच समजलं नाही.

रा ी आजीपाशी दवसभर काय काय घडलं ते सांगायची माझी सवय.

‘‘आजी, कमल ा आिण अनस ाचं भांडण का गं आह?े’’

‘‘तुला कुणी सांिगतलं?’’

मी घडलेली ह ककत सांिगतली.



‘‘या अनस ाला नाही अ ल! लहान-मोठं न बघता बोलत सुटते!’’ माझी आई
म येच हणाली, ‘‘ हणून मी नेहमी सांगत,े अनस ाबरोबर नलीला पाठवू नकोस,
हणून! पण त ूकुठे ऐकतेस?’’

आईन ंिवषय कुठ या कुठे नेला.

आजी हणाली, ‘‘घरी येऊन ितन ंिवचारलं. नाही कशी हणणार? मला नाही बाई
तेवढं धैय!’’

िवषय पु हा कमल ा या घराकड ेवळला. कमल ा या दखे या मुलीला
अनस ा या मुलाला दाखवली होती. मुलाला मुलगी आवडली होती. अनस ा ठरले या
वेळेपे ा थोडी उिशरा यां या घरी गेली, ते हा कमल ा या घरचे जेवण उरकून बसले
होत.े अकराऐवजी तीन वाजता गे यावर त ेतरी काय करणार हणा!

‘‘ल ाआधीच पा यांची ही कंमत! या घरची मुलगी आप याला नको!’’ असा
युिनडायरे शनल– एकमतानं– िनणय झाला आिण अनस ानं इतर कुणालाही न
िवचारता ल  मोडलं. मुलगा अनंता हळूच हणाला, ‘‘आई, मुलगी चांगली आह!े’’

यावर अनस ा खेकसली, ‘‘अं या, पु हा असं हणशील तर बघ! िह यापे ा उ म
मुलगी िमळवून दईेन तुला! मीट त ड!’’

अनस ाचं नशीबही चांगलंच होत.ं मागे ितला एक सासू होती हणे! िह या या
वभावामुळे तीच सुनेसारखी नरम वागायची. कुठलासा सण होता, वयात आलेली सून
छान दसावी हणून सासूनं आपले दािगने ितला हौसेन ंघालायला दले. याच
सं याकाळी सासूची कधी काळी म न गेलेली आई कंवा एखादी दवेी अनस ा या
अंगात आली आिण घुमत हणाली, ‘‘अनस ा या अंगावरचे दािगन ेजे कुणी काढून
घेईल, ते र  ओकून म न जाईल! ित या अंगावर आता जे दािगने आहते, त ेसगळे
ितचेच आहते!’’

एकदा दवेीनंच असं िड लरेशन द यावर आणखी काय पािहजे! सास ूआयु यभर
िशमगा करत रािहली, तरी अनस ानं मा  दवेीचं हणणं तंतोतंत पाळलं!

अनस ाला दोन मुलं. दो ही मुलगेच. दो ही मुलं शार, िशकलेली. चांग या
नोकरीत आहते. आईनं आखलेली ल मणरेषा ओलांडणं श यच नाही! या किलयुगातही
अ यंत आ ाधारक मुलं!



अनस ा या सुनाही चांग या आहते. आपले नवरेच आईला एवढे घाबरतात
हट यावर यांना आवाज करायचा च न हता! अथात, िह या आवाजालाही या
घाबरत हो या हणा! िशवाय या काही ित याबरोबर राहत न ह या. एक मुलगा
मंुबईला, तर दसुरा बगळू ला राहतो. दर मिह याला अमूक इतके पैस ेपाठवून ायचे
असं अनस ानं फ स केलं आह.े दवेा या डो यावरचं फूल चुकू शकेल; पण अनस ाला
येणारा डीडी मा  चुकत नाही! गाईसारखे गरीब गोपालकाकाही आपला पगार एक
तारखेला ित याच हातात दते होत.े ‘हजामतीसाठी जायचं आह,े पाच पय ेहवेत!’
हणून ित यापुढे हात पसरायचे. जर अनस ान ंकाही कारण सांगून त ेपैस ेमंजूर केले
नाहीत, तर हजामत कॅ सल!

एवढं असलं, तरी अनस ा सतत असमाधानी होती. सतत कसलीशी अतृ ी! अ
असमाधान! असूया!

कुणाची मुलगी कंवा सून दखेणी असली, क  िहचं सु  होई, ‘‘आह ेकाय या
मालती या अंगात? िपळून काढली तर चमचाभर र  नाही िनघणार! आिण हा काय
रंग आह?े भंतीला चुना फास यासारखा! नाक-डोळे! एक गोरी लाख चोरी हणतात
त ेकाही खोटं नाही! नाही तर केली असेल रंगरंगोटी! मेक-अप केला, क  कुणीही बरं
दसतं!’’

ित या शेजारी राहणार् या िवजयाबाइनी मो ा क ान ंसो याचे तोड ेकेले होते. ते
दाखव यासाठी एक हळदीकंुकवाचा घाटही घातला होता. आले या बायकांनी कौतुकानं
चौकशी केली, ‘‘तोड ेनवे दसतात! कुणाकड ेकेले?’’

‘‘रेवणकरांकड!े’’

‘‘रेवणकर? तांबं िमसळतो तो!’’ मागून आवाज आला. आवाज तोच खणखणीत,
अनस ाचा!

‘‘तांबं िमसळ यािशवाय असले तोड ेकसे होतील?’’ माझी आई हणाली.

‘‘खरं सांगू का िवजयाबाई, तु हाला सो या या तो ांऐवजी मो याचे तोड ेअिधक
शोभतात! नले, त ेकाही तरी हणतात ना, काळं-पांढरं!’’ अनस ानं माझी सा
काढली.

मीही उ साहान ंरी ओढली, ‘‘ लॅक अँड हाईट! हणजे कॉ ा ट मॅ चंग!’’

जरा जा तच साव या असले या िवजयाबाइचा चेहरा पडला. मा या आईनं



मा यावर डोळे वटारले.

‘‘मला काय ठाऊक? अनस ांनी िवचारलं हणून मी सांिगतलं!’’ मी कुरकुरत
उ रले.

अलीकड ेराजशेखर पाटलां या वा तुशांतीला गेलो होतो. पाटलांनी भरपूर खच
क न अितशय सुंदर बंगला बांधला होता. सग यांनी याचं त डभर कौतुक केलं; पण
अनस ा या त डून एकही बरा श द आला नाही.

‘‘याला काय अथ आह?े िमळवलेलं सगळं डबोलं घरावरच खच केलं तर कसं?
मोठमोठे राजवाडचे राजेलोकांनी िवकायला काढलेत! अशा काळात कशाला हवं एवढं
मोठं घर?’’

हणून कुणी लहान घर बांधलं हणून अनस ा कौतुक करेल हणता? लहान घर
बिघतलं क  िहचं सु , ‘‘काय गं ह!े क बडीचं खुराड ंबरं यापे ा! कसं राहायचं यात?
एक आत गेला, क  दसुर् यानं बाहरेच यायला पािहजे! घर हट यावर हात-पाय
हलवायला थोडी तरी जागा नको? असलं घर बांध यापे ा घर न बांधलं तर बरं!’’

कमल वा या मुलीचंही ल  झालं. अनस ाही या ल ाला जाऊन आली. मुलगी
खरोखरच फार दखेणी होती. रंगानं मा  थोडी डावी. अनस ाची कॉम ी सु  झाली,
‘‘काही हणा, जोडा अगदी छान आह.े अगदी शोभतात एकमेकाला. मुलगा गामनक ी
गावचा राजकुमार, तर मुलगी उणकल गावची वैजयंतीमाला!’’

अस या बोल यावर कोण पुढे उभं रा न वाद घालणार?

अनस ा आिण गोपालकाका वषातून एकदा मंुबई आिण बगळू ची या ा क न
येतात. एक आठवडा बगळू ला आिण एक आठवडा मंुबईला. आ यावर सग यांना
दो ही मुलांचं गुणगान ऐकावं लागतं.

‘‘अं यानं मला जरीची साडी दलीय ना, एवढी जड आह े हणून सांगू! उचलता
उचलत नाही! मी नकोच हणत होते; पण नाहीच ऐकलं यान.ं एवढा जीव याचा
आईवर!’’

‘‘सून काय हणते? कशी आह ेती?’’

‘‘आह ेचारचौघ सारखी! त डच उघडत नाही. मग कसं समजणार कशी आह ेती?’’
मोघमपणे उ र यायचं.



माझी आजी हणायची, ‘‘अनसीचा वभाव मला नाही का ठाऊक? सुनेला भाजून
खाते. िहन ंितथे पाय ठेवला, क  ती माहरेी िनघून जाते! यात बगळू  परकं गाव.
ितथे इतर उठाठेवी नाही करता येत िहला! ितथे कुणी िहला घाबरणारंही नाही. हणून
आठ दवसांत िनघून येते!’’

थािनक पेपर वाचताना ितची र नंग कॉम ी सु !

‘‘ह ेकाय! होसमन या रा याचा फोटो दसतोय! समाजकाय करतोय हणे! तो
कसलं समाजकाय करतोय! पैसे दऊेन टाकला असेल फोटो!... आिण हा शांताबाईचा
फोटो! ओहो! िवदशे वास क न आलीय हणून दलाय वाटतं. यात काय िवशेष?
ह ली कुणीही उठत ंआिण अमे रकेला जातं! उणकलला जाऊन यावं तसं! यासाठी
पेपरात फोटो कशाला ायचा? ह ेकाय ल ाचं आमं ण आह?े तेही पेपरात!
सग यांना कळवायला त ेकाय पळून जाऊन केलेलं ल  आह?े काय काळ आला!
अं या, ह ेकाही बरोबर नाही घे!’’

ितचा रोजचा दन मही असाच. र नंग कॉम ी करत िन मा वयंपाक क न ही
घराबाहरे पडली, क  संपलंच. पुढचं सगळं काकांनीच करायचं. जाता जाता ित या
सूचना असत, ‘‘कुकर उतरवून ठेवा, डाळीला फोडणी दऊेन आमटी करा, िवरजण
लागलं असेल, तर कपाटात ठेवा. आलेच मी मठात जाऊन!’’ असं सांगून घराबाहरे
पडली, क  घरी परतणं दपुारी जेवाय या वेळीच! जेवण झालं, क  पेपरवाचन.
सग या गावभर या भानगड ची काकांपुढे वद ! चार वाजले, क  दारापुढ या झाडाचे
पे  काढून यायचे, दारात या वेलीची फुलं काढायची, यांची सुरेख वेणी करायची,
ती अंबा ावर माळायची, कोईमतूर लुगड ंनेसायचं आिण पुराण ऐकायला मा ती या
दवेळात जायचं. ितथून परतायचं ते रा ीच!

आम या गाव या चचकड या सुशीला जोशीला अनस ािवषयी अपूव आदर!

‘‘तु ही काहीही हणा, अनस ाएवढं धैय पु षांम येही नसत!ं परवा माझे यजमान
चच या कामासाठी परगावी गेले होते. गावाबाहरेचं चच! भुतासारख ंभ  कंपाउंड!
घरात मी आिण ता ही शिशकला दोघीच. यात अमाव या. आठ वाजून गेले, तरी
आम या यजमानांचा प ा नाही! मला भीती वाटायला लागली. येस णाला रा ी घरी
झोपायला सांिगतलं होत.ं तोही आलाच नाही. याला बोलवायला गेले, तर िपऊन
तरर!’’

‘‘मग तू काय केलंस?’’

‘‘माघारी जायचीही भीती वाटली. तशीच अनस ां या घरी गेले. या बाहरे या



ओसरीत काकांना काहीतरी सांगत बस या हो या. मला बिघत या बिघत या
हणा या, ‘‘अजून नवरा नाही का आला?’’ मी सांिगतलं. येस णाची ह ककत ऐकून
या उठ याच. मा याबरोबर यायला िनघा या. सोबतीला याल का हणून िवचारावंही
लागलं नाही!’’

‘‘असं झालं?’’

‘‘आ या, आम या घरी एक चटई अंथ न झोप या. खरं सांगते, आमचे ह ेघरी
असतानाही रा ी बाहरे िच -िविच  आवाज यायला लागले, क  मला झोप येत नाही!
पण अनस ा घरात आह े हट यावर गाढ झोप आली बघा! खरं सांगत!े या घरात
हो या, तर मला हजार पु षांचं बळ आ यासारखं वाटलं!’’

दवसभरात ित याकड ेहजारो बात या जमतात. यातलं खरं-खोटं बघाय या
भानगडीत ती पडत नाही.

अनेक दगुुणांम य ेअनस ा या वभावात एक गुण आह.े कुणा याही घरी काहीही
अडचण असली, क  ती ितथे धाव घेते. एकटी बाई घरात असेल, तर अनस ाची
वारी रा ी ितकड ेवळते. आ ही तर हणतोय, अनस ा एकटी असली, तरी या
कॉलनीत चोर येणार नाहीत. काही वा ट पोरं हणतात, ‘‘अनस ा एस.पी. हायला
हवी होती.’’ कुणा या घरात मयत झाली, क  ही ितथे जाते, मदत करते. भात-िपठलं
पाठवून दतेे. शुभकायात ितचा सहभाग कमी असला, तरी अशुभ कायात ती नेहमीच
पुढे असते. ह ेठाऊक अस यामुळे िहचा वभाव असा असला, तरी सगळे ितला
सांभाळून असतात.

अशीच एकदा अनस ा कुणा या तरी घरी रा ी सोबतीला गेली होती, यामुळे मी
गोपाळकाकांसाठी सार ायला गेले होते. काका मला लहानपणापासून ओळखतात.
आता मी म यम वयाची असले, तरी मला अजूनही याच मायेनं वागवतात.

‘‘ये निलनी, ह ली तुझं पूव सारखं येणं होतं नाही!’’

‘‘होय ना काका! माहरेी यायलाही जमत नाही या कामांमुळे!’’

‘‘कशी आहसे सासरी?’’

‘‘छान आह.े काका, अनस ा घरात नसताना घर कसं ओकंओकं वाटतं, नाही?’’

‘‘होय! एक खरं सांगू का नले? मला अनसीचं वाईट वाटतं बघ!’’



‘‘वाईट? ते का काका?’’

‘‘मुळात ती फार शहाणी आह.े बु ी तरतरीत आह.े मरणश  तर िवचा  नकोस
आिण उ साह अप रिमत! पण नीट शाळा िशकली नाही. घरात नीट वळण नाही,
यामुळे नदीचा वाह नीट मागानं न जाता कुठे कुठेतरी वाहत गेलाय! हणून अशी
बोलत असते! ित या मनाला शांती हणून नसते! ितनं आपलं मन अ या माम ये
घातलं असतं, तर मोठी अ या मी झाली असती. नीट वाचन-लेखन केलं असतं, तर
िवदषुी झाली असती. मी सांगतो, ितकडहेी ती ल  दते नाही! पण मी ितला
समजावून घेतलं आह!े’’

अरे ा! काय ह!े शाळामा तर गोपालकाका मनोवै ासारखे बोलताहते! मी च कत
होऊन ऐकत होते.

काकांना ितचा िवकपॉइंट समजला होता. संसाररथ ओढताना यांनी खेचाखेच न
करता ितला सहकायच दलं होत.ं ितचं नेतृ व मा य क नच चालत रािहले!

यामुळेच यांचा संसार सुखानं चालला होता!



६. ग व  गंगा

गंगा, गंगी, गंग ा अशी कतीतरी नावं ितला! पण सगळे ितला ‘ग व  गंगा’च
हणतात.

गंगा ित या त णपणी अितशय सुंदर दसायची. गोरा पान रंग, दाट काळेभोर केस,
रेखीव िजवणी, मोठे काळेभोर डोळे. यामुळे दखे यांम येही ती उठून दसायची.
िशवाय शारही. घरबस या बी.ए. झाली होती. कथा-कादबंर् या वाचायची. ितला
बर् यापैक  हदंीही यायचं. किशदा यायचा आिण याचा ितला अ यंत गव होता.
ित या आई-विडलांना गंगा आिण िशवशंकर ही दोनच मुलं होती. िशव मोठा. जमीन-
जुमला हवा तेवढा होता; पण सर वती स  नाही झाली; पण क ाला वाघ
अस यामुळे शेतीवाडी बघत तो सुखात होता.

पण गंगा मा  या शेती वसायाकड ेितर कारान ंबघत होती. बु ी नसले यांचा तो
वसाय आह,े अस ंती प च बोलून दाखवायची.

मीही या ग व  गंगेला कुणाशीही हसतमुखानं ग पा मारताना पािहलं नाही. सतत
इतरांवर टीका करत राहणं, ितर कारान ंमान वेळावत राहणं, इतरां या पाची चे ा
करणं, हा ितचा वभावच बनून गेला होता.

या गंगेचं कलाकुसरीतलं कौश य मा  वाखाण यासारखं होतं. परमे रही मोठाच
कलाकार नाही का? हणूनच यानं गंगेसारखी उ कृ  कलाकृती िनमाण केली. गंगेला
सं ांती या वेळी सुरेख नाजूक शु  काटेरी हलवा बनवणं, सुरेख मो ा मो ा नाजूक
रांगो या काढणं, किशदा काढणं यांचा नाद होता. कुणा या घरी सहज एखाद ं ोशानं
िवणलेलं तोरण कंवा टेबलावरचा माल पािहला, क  घरी आ या आ या ती
खटपटीनं ते िशकून यायची; पण तेव ावरच ितचं समाधान नसे. पािहले या
येकानं याचं कौतुक तर केलं पािहजे, उलट मूळ कृतीपे ा कती सुबक झालं, असं
हटलं पािहजे, अशी ितची अपे ा असे. आपण सग यात उ म आहोत, ही भावना
ित या मनात खोलवर जली.

ितचं मन अितशय खुजं होत.ं कुणी कतीही हटलं, तरी ती कुणाला एवढासाही
किशदा क न ायची नाही. ित या कलेत इतक  सफाई होती, क  जर ती एखा ा
शहरात असती, तर एखा ा कलाशाळेची मुख झाली असती.

गंगेचं सो याचं प! मी आठ वषाची असेन. मुगुटखान बळी गावी ित या शारदा
नावा या मैि णीचं ल  होतं. गंगेन ं या ल ाला जायचा ह  धरला. जु या वळणाचे



आई-वडील ितला एकटीला पाठवायला तयार होईनात. शेवटी मला ित याबरोबर
पाठव यात आलं.

सकाळी िनघून सं याकाळी परतायचं, असं आमचं ठरलं होतं. ल मंडपात गंगा
सग यांचं ल  वेधून घेत होती. नवर् यामुलीपे ा, शारदपेे ा तीच उठून दसत होती!
नवर् यामुलाचे िम  ती बसले या रांगे या माग या बाजूला जेवायला बसले. गंगा
शारदशेी ग पा मारत होती.

एक उंच त ण मा यापाशी आला आिण िवचारलं, ‘‘तुझं नाव काय?’’

‘‘निलनी!’’

‘‘तु याबरोबर कोण आलंय?’’

‘‘गंग ा!’’

‘‘तुझी कोण ती?’’

‘‘थांबा, गंग ाला िवचा न सांगते!’’ मी ग धळून हटलं.

‘‘नको! तुझी गंग ा के हा गावाला जाणार आह?े’’

‘‘आजच! आम या िशव णानं बजावलंय, काही झालं तरी शेवट या बसनं रा ी
यायला पािहजे हणून ताक द केलीय.’’

मागून कुणीतरी ‘गंगी तु यावर माझा जीव जडला...’ हणून गात होतं.

शेवट या बसनं मी आिण गंगा िनघालो. तो त णही या बसम ये होता. ब तेक
गंग ाचंही या याकड ेल  गेलं असावं!

गाव येताच आ ही उतरलो. तो त णही उतरला आिण जाता जाता हणाला,
‘‘निलनी, िशव णाला हणावं, शिशकांत भेटला होता. मंुबईला असतो. पुढ या
आठव ात येणार आह,े हणावं!’’

मी ‘बरं’ हणून मान हलवली. गंगा हळूच हसली.

गंगा याही ल ाचं चाललं होतं. कुठलाही मुलगा आणला, तरी ितला पसंत पडायचा
नाही. शारदे या ल ात ितला बघून शिशकांत ित यावर मोिहत झाला. वत:



ये याऐवजी यान ंआप या मामाला मागणी घालायला पाठवलं. गंगेनं अशी अनेक मुलं
पािहली होती. ित या दृ ीनं शिशकांत काही ेट नवरा मुलगा न हता. अनेक
कादबंर् या वाचून ितन ंित या राजकुमाराचं क पनािच  रंगवलं होत.ं दसायला
दखेणा, भरपूर िशकलेला, उ म पगाराची सरकारी नोकरी असलेला! सासरी
माणसांचा ग धळ नको! घरात फ  राजा-राणी दोघंच! हा सवसामा य शिशकांत यात
कसा फट होणार?

गंगाला शिशकांत या मामाचा राग आला! आप यासार या गुलाबा या फुलासाठी
असला ओबडधोबड जीवनसाथी?

गंगेनं मामा बाहरे असतानाच आतून ओरडून सांिगतलं, ‘‘ याला हणावं आधी
आपला चेहरा आरशात बघ! यानंतर माझा हात मागायचं धैय कर!’’

ह ेऐकून ित या घरचे घाबरले. ‘ कती केलं तरी आपण मुलीकडचे!’ अशी भावना
बाळगणारी साधी माणसं ती! आई-विडलांनी नाना कारे िवनवलं; पण उपयोग झाला
नाही.

शिशकांत या मामाला हा अपमान सहन झाला नाही. ‘‘काय आह ेया मुलीत?
पाचा एवढा गव बरा न ह!े’’ हणत यान ंघडलेलं सगळं जसं या तसं शिशकांत या

कानांवर घातलं.

ह ेऐकून शिशकांतही दखुावला. याला वाईट वाटलं. यान ंशेवटी वत:लाच दोष
दला.

गंगेला ितचा मामेभाऊ सतीश फार आवडला होता; पण या याशी ल  झालं
पािहजे, असाही ितचा आ ह न हता. तो डॉ टर होता. अधूनमधून यां या घरी
यायचा. एक दवस यानं आपलं ल  ठर याची बातमी सांिगतली. गंगेला मोठाच शॉक
बसला. ‘मा यासारखी पवती समोर असताना हा दसुर् या मुलीचा िवचार तरी कसा
क  शकतो?’ ितला वाईट वाटलं नाही. आपणही सतीशची ल  क  शकलो असतो,
एवढंच ितला वाटलं. ती मु ाम ल ाला गेली. नवर् या मुलीला बघून आनं दत झाली!
मुलगी पान ंअ यंत साधी होती. तीही डॉ टर होती. गंगा ल घरात सग यांना ऐकू
जाईल अशा आवाजात ‘‘कावळीणीसारखी मुलगी या या निशबात होती! काय
करणार!’’ हणाली. नवर् यामुली या कानांवर ह ेगेलं.

काळ तसाच पुढे जात रािहला. सतीशपे ा उ म मुलाशी ल  करेन, या व ात ती
काही काळ रािहली. ितचं त े व  व च रािहलं. या काळात ितला येक मुलात
काही ना काही दोष दसायचा. हा नारळा या झाडासारखा आह,े तो



दलीपकुमारसारखा आह,े याचं नाकच मोठं आह,े या या पगारात मी काही रा
शकणार नाही, याचं वत:चं घर नाही, हा दारा संह, तो अमाव ये या रा ी
ज मलाय, एक ना दोन– हजारो दोष काढायची. आई-विडलांचं बोलणं तर धा यावर
बसवायची! िशवशंकर आत या आत चडफडायचा. हणायचा, ‘‘िह या अित पामुळे
िहला म ती आलीय! थोडी काळी असती तर बरं झालं असतं!’’

अनस ा हणाय या, ‘‘गंगीसारखी सून अिजबात नको बाई! वत:ला ि पुरसुंदरी
समजून आरशापुढे बसली, तर मा या अं यालाच वयंपाक करावा लागेल!’’ ित या
घरातही गोपीकाकाच िन या न जा ती कामं करतात, याचा यांना सोिय करपणे
िवसर पडायचा!

आई-वडील मरण पावले. िह या ल ाची वाट बघून कंटाळले या िशवानं आपलं
ल ही ठरवलं.

यानंतर मा  घराचं कु े  झालं! आई-वडील िहची कटकट सहन करायचे.
‘‘िबचारी! संसाराचं सुखद:ुख ठाऊक नाही! एकदा ल  झालं, क  सगळं ठीक होईल.’’
हणायचे. ितचं ल ही झालं नाही आिण काही ठीकही झालं नाही.

गंगाला सवगुणसंप  नवरा हवा होता. पानं मदन, पैशानं कुबेर, अिधकारानं इं ,
घरात सासूचा ास नको! एकूण काय, जबाबदार् या नकोत, सरकारी नोकरी हवी...
अशा अनेक अपे ा!

या जगात असे नवरे िचतच असतात. असले तरी ते कशाला या खेडवळ गंगीशी
ल  करतील?

शिशकांतला िहनं फ  िड लोमा झालाय हणून नाकारला होता; पण हाच
शिशकांत मंुबईला गेला आिण एका कंपनीत नोकरीला लागला. या या आई-विडलांनी
या यासाठी एक बँकेत लाक असलेली मुलगी शोधली. तोही फार काही खळखळ न
करता ल ाला तयार झाला. कावेरी उजवं पाऊल टाकून घरात आली. ित या पानं
ल मीच आली. शिशकांतनं मंुबईत वत:ची कंपनी काढली. बायकोनंही यात याला
चांगली साथ दली. पाच-सहा वषात तो चांगलाच ीमंत झाला. आज तो िवमानातून
फरतो. याची बायको कावेरी गावी आली, तर नखिशखांत दािग यानं मढून फरत
असते! िहची सास ूतर ितला य  ल मीच मानते.

ह ेसगळं बघताना गंगा म सरान ंजळून खाक होत.े या वेळी थोडा िववेक दाखवला
असता, तर आपणच या जागी असतो, अस ंआतून वाटत असलं, तरी काहीही दाखवून
दते नाही.



मामेभाऊ सतीशही आता ीमंत झाला आह.े याची बायकोही डॉ टर. नवरा-
बायकोन ंन सगहोम काढलंय. याचाही गंगीला बराच मन ताप होतो.

भावजय िग रजा एक सामा य बाई आह.े फारशी शहाणीही नाही आिण वाईटही
नाही; पण आपली सगळी नाराजी गंगी आप या भावजयीवर काढत.े नोकरी या दृ ीनं
ितन ंकधी य ही केले नाहीत. घरात काहीही काम करत नाही. जे हा नोकरी
करायची इ छा झाली, ते हा वय िनघून गेलं होतं.

एका खे ातला एक जमीनदार मुलगा बघायला आला. पानं सवसाधारण,
बर् यापैक  जमीन होती. यालाही ही पसंत पडली. सग यांना आनंद झाला; पण गंगेनं
यातही खोट काढली, ‘‘खे ात राहायचं असेल, तर मला नको! एखा ा मो ा
गावात घर करणार असेल, तरच मी तयार आह!े’’

मुलगा हसायला लागला. ‘‘माझी जमीन सोडून मी राहणार नाही! ही काही रंभा-
उवशी लागून गेली नाही! ती तयार असली, तरी मी अस या आडमु ा मुलीशी ल
करायला तयार नाही.’’

ल  मोडलं.

भरपूर रकामा वेळ, करायला काही नाही. मन सतत कावलेलं. आप या न लहान
मुल चं ल  झालं, क  या दवशी गंगी घराचा नरक करत होती. केस पंजा न
बसायची, दसेल या यावर आग पाखडायची, िशवशंकर आिण आई-विडलांना दोष
ायची.

सु वातीला िग रजेलाही ितचं वाईट वाटायचं; पण हळूहळू ितलाही ह ेअस  होऊ
लागलं. रोज मरे याला कोण रड?े

िग रजेनं ित याशी बोलणंच टाकलं. एका घरात दोन वयंपाक होऊ लागले.
िग रजेवर या रागापोटी गंगी आपला वयंपाक आपणच क न घेऊ लागली. एके
काळी जी गंगी येक ल ाला नटून थटून जायची, ते ितन ंसोडून दलं. ल ाला
जाणंही ती टाळू लागली. लोकांचा संपक कमी होऊ लागला, तसा ितचा िवि पणा
वाढतच चालला.

िग रजा आई झाली. गंगेची असूया आकाशाला िभडली. आप या वयाची; पण
आप याइतक  सुंदर नसलेली िग रजा आई झाली! ितला पतीचं ेम िमळालं. मी मा
या सार् यापासून वंिचत रािहले!



ितचा राग द:ुखात पराव तत होऊ लागला. मग ितचं रडणं सु  झालं. भूतबाधा
झाली असेल हणून गंड-ेताईत झाले. मं ालया या राघव वाम ची सेवा झाली.
िशशुनाळसाहबेां या उ साला साखर उधळून झाली. गंगेचं िविच  वागणं कमी झालं
नाही.

मनात खोलवर असलेला तो अह,ं गव, तो इगो जोपयत असेल, तोपयत ह ेद:ुख
असणारच. ह ेमूलत व गंगेला ठाऊक न हतं.

सगळं अस  होऊन शेवटी िग रजा हणू लागली, ‘‘ितला वेगळं क न ा! हवी तर
काही जमीनही ित या नावावर क न ा. मी नको हणणार नाही; पण या
शूपणखेबरोबर राहणं मला श य नाही. इथे मी राहीन, नाही तर ती तरी राहील!’’
गंगेचा ास वाढत चालला तसा िग रजेचा ह ही वाढत चालला. िशवशंकरला इकडे
आड, ितकड ेिवहीर असं झालं! या अस या बिहणीबरोबर राहायला याला तरी कुठे
हवं होतं हणा! कारण गंगाही याला पदोपदी िडवचत होती. ‘‘असला कसला पु ष
रे? सारखा काय बायको या पदराआड लपतोस?’’

शेवटी िशवशंकरन ंित यासाठी वेगळं घर क न दलं. मु य हणजे गावात कुणीही
याला दोष दला नाही. उलट यालाच सहानुभूती दाखवत हणाले, ‘‘तो तरी काय
करेल हणा! या कजाग बिहणीबरोबर रा न वैतागला असेल!’’

घरात एका बाजूला गंगा राहते. िन मं शेत यानं ित या नावान ंिल न दलं आह.े
ित या शेतातही तोच राबतो आिण ितला उ प  िमळवून दतेो.

या अथ  आता गंगा वतं  आह;े पण ित याकड ेफारस ंकुणी येत नाही. येक ण
ितला युगासारखा वाटतो. कुणी आलं तरी कुणा ना कुणाची टीका करत राहत.े तो
ितचा वभाव काही बदललेला नाही.

ता य ओसरत चाललंय आिण आता ितला एकटेपणाची जाणीव होऊ लागली आह.े
यात आता ल  हो याची श यताही न  होत चालली आह,े यामुळे ती अिधकच
अधीर होत चालली आह.े एवढं झालं, तरी िग रजा ित यासाठी वर शोधत असते; पण
िहचा ित यावर िव ास नाही.

गंगा अधूनमधून आम या घरी येत असत.े आमची आजी काही तरी सांगून ितचं
समाधान करत असते. यातलं कती ित या डो यात िशरतं दवे जाणे!

परवा िग रजा-िशवा येऊन सांगत होते, ‘‘मावशी, तु ही तरी सांगा! मुलगा
इंिजिनयर आह.े पीड यूडीम य ेनोकरीला आह.े लहान असताना पोिलओ झाला होता



हणे. जरा पाय ओढत चालतो. याला िहचा फोटो पसंत आह;े पण गंगी आमचं
ऐकायला तयार नाही. तु या मुलीला द ेहवं तर, हणते! सहा वषाची आह ेमाझी
मुलगी! काय बोलायचं! तु हीच काही तरी क न ितला ल ाला तयार करा!’’

गंगेला िनरोप गेला. लंग ा-लु याबरोबर गंगी ल  करणं श यच न हतं. ितनं
येऊन सांिगतलं, ‘‘मावशी, िशवाचं काही ऐकू नका. मी घराबाहरे पडायचीच वाट
बघतोय तो! शेत िमळेल ना! हणून! मी ल  क न गेले, तरी घराला कुलूप लावून
जाईन! याला दणेार नाही!’’

अशी ही गंगा समु ाला कशी जाऊन िमळेल? अगदी समु  िह या िमलनासाठी
दो ही बा  पस न वाट बघत असला, तरी ही अ हासानं एखा ा वाळवंटात लु
हायला जायची! वत: समृ पणे जगत आणखी काही जणांचं जीवन समृ  करत
सागराला जाऊन िमळणं ित या वभावातच नाही.

गंगेसाठी आम या आजीनं आणखी एक वर शोधला. माझी शी वषाची आजी काठी
रोवत वरा या घरी जाऊन चौकशी क न आली. मुलगा पंचेचाळीस वषाचा होता.
धाकटा भाऊ प तीस वषाचा. थोर या भावा या ल ानंतर याचं ल  करायचं होत.ं
बिहण ची ल  करता करता या भावंडां या ल ाला उशीर झाला होता. मुलाला बरी
नोकरी होती. घरात सासू न हती. सगळं ठीक होत.ं िशवालाही आनंद झाला.

गंगेनं मुलाला पािहलं. मुलान ंमुलीला पसंत केली; पण गंगेन ंनकार दला. कारण
दलं तेही िविच !

‘‘धाकटा भाऊ कती दखेणा आह!े हा मा  पंचेचाळीसपे ा जा त वयाचा दसतो!’’

तसं पािहलं तर गंगेचं वयच च वेचाळीस होत.ं वया या बाबतीत आम या आजीची
चूक होणं श यच नाही. गंगा आम या मामाची लासमेट आिण तो आता पंचेचाळीस
वषाचा आह;े पण गंगेचं डोकं कसं चालत ंत ेसांगता येत नाही. या संगानंतर गंगेनं
आम या घरी यायचं सोडून दलं. आजीची मदत, ितला याचा अपमान वाटला.

असेच आणखी दवस गेले. परवा लगूर या ज ेत परशुरामगौडा भेटले होते. यांना
सांिगतलं, ‘‘परवा गंग वा भेटली होती. बघून वाईट वाटलं. कुठे तरी ल ाचा मुलगा
असेल, तर सांगायला पािहजे.’’

‘‘कोण गंग वा?’’

‘‘तीच! िशवाची धाकटी बहीण! केस पांढरे झालेत; पण ल  करायचं आह ेितचं!’’



‘‘वय काय ितचं?’’

मा या समजुती माणे पंचाव ; पण कसं सांगायचं? िहन ंकाय सांिगतलंय कोण
जाणे!

‘‘काही क पना नाही ह!ं’’

‘‘तु या आजीला िवचार. या सांगतील. मला दोन बायकांकडून दहा मुलं झाली.
तरी मुलांची वय ंिवचारायची असतील, तर तु या आजीकडचे येत असतो!’’

‘‘असं हणता?’’

‘‘गंगीनं मा यापुढे आपलं वय चाळीस सांिगतलंय. ितला दसुरेपणाचा वर चालेल;
पण पिह या ल ाची मुलं नको हणते! अशी अट घात यावर कसं होईल ल ?’’

मी िन र झाले.

घरी येऊन न वदीकड ेझुकले या, तरीही त लख मरणश  असले या आजीला
सगळं सांिगतलं, ते हा ती हणाली, ‘‘वेडी मुलगी! आता कसला ल ाचा िवचार?
िवटाळ गेला. सगळं संपलं. आता असेपयत शंकराचं यान करत भावजयीशी जुळवून
घेत राहावं ितनं!’’

पुढेही ती वत:शी पुटपुटली, ‘‘चार दवसांची जवानी असते. या वयात रानटी
गाढवही ऐटबाज घो ासारखं दखेणं दसत!ं बाईचं ता य लवकर ओसरत.ं या जगात
आप या मज चा नवरा कधीच िमळत नसतो! िमळेल यालाच चांगला मानून संसार
केला, तर संसार होतो! संसार, ल  हणजे काही फ  सुखच असत नाही आिण ते
िततकं सोपंही नाही! ल  क न मी मी हणणार् यांनी फ  द:ुखच भोगलंय! ल  क न
सीतादवेीनं वनवास भोगलाय! ौपदीला तर पाच नवरे! तरीही भर सभेत ितचा
अपमान झाला. ह ेगंगेला कधी समजणार?’’

ग व  गंगेला समजलं क  नाही कोण जाणे; पण आजी सांगत असलेला जीवनाचा
ग भत अथ ऐकून मी च कत झाले.



७. परोपकारी अ मा

अ माचं खरं नाव काय ह ेकुणालाही ठाऊक नाही. सगळे ितला याच नावानं हाक
मारतात. ितला िवचारलं तर उ र िमळत,ं ‘‘नावात काय आह?े ल मी नावा या
सग या ीमंत असतात काय? राम नाव असलेले सगळे स े असतात काय? माझं
नाव काहीही असलं तरी मी ही अशी आह!े’’

अ मा कुठ याही शुभ कंवा अशुभ संगी नजरेला दसत.े गावात या कुठ याही
घरात कुठलाही संग ती नसेल तर साजरा होऊ शकणार नाही. परवाचीच गो  ऐका.

अंब ाला दहा वषानंतर मूल झालं. तोही मुलगा. हातार् या सासूला अ यानंद
झाला. ितला काय करावं, त ेसुचेना. ितनं लगेच फमावलं, ‘‘ए शांताबाई, अ माला
िनरोप पाठवा. काय करायचं ितला नीट समजत!ं’’

एव ात अ माचा वेश झाला.

‘‘के.एम.सी. दवाखा यात अंब ा दाखल झाली हणून समजलं! ितचं डोहाळजेवण
करायचं रािहलं होत.ं दहा वषानंतर गरोदर रािहलीय. डोहाळजेवण न क न कसं
चालेल? हणून लगेच िहरवा लाऊजपीस, पाच केळी आिण ओटीचे चार दाणे तांदळू
पॉिलिथन बॅगम ये घालून घेऊन गेले. ितथे बाळंतपणा या वॉडम ये आम या
कृ ण माची मुलगी सुमती डॉ टर आह.े ती दसली. गेली दहा वष या सग या
घराशीच माझी ओळख आह.े तरी मला हणाली, आत कुणालाही सोडणार नाही!’’

‘‘मग? तू काय केलंस, अ मा?’’

‘‘मी सांिगतलं, मला नाही सोडलंस तरी चालेल; पण अंब ाला ह ेओटीचं सामान
पोहोचव. बाळंत हाय या आधी.’’

‘‘पुढे काय झालं?’’

‘‘काय हायचं? ितन ंआत जाऊन ओटीचं सामान दलं. अंब ाची दोनशेला एक
कमी डोहाळजेवणं झाली होती. माझं ध न दोनशे झाली, हणाली सुमती. मी ितथेच
उभी होते. डॉ टरांनी येऊन सांिगतलं, मुलगा झाला हणून! ते ऐक यावर मला तुमचं
घर आठवलं. हटलं, एक ा काय करत असाल? हणून इकड ेधावले बघा!’’

‘‘चला, आता अ मा आली. आपलं काम संपलं!’’ हणत ीिनवासराव उठले.



यानंतर अ मा या शुभ समाचाराची इनचाज!

‘‘ह,ं लवकर! एकेक काम िल न या. आधी या ं याला िनरोप जाऊद.े जेवून
ढाराढूर झोपला असेल! धारवाड लेन बाजारात या धम संग या यूम ये उभं रा न
अ सल धारवाडी पेढे श य असतील तेवढे आण हणावं! शशी कुठे आह?े याला
बोलवा. बळी ॅ फक आयलॅडकडून दहा कलो मागवा. दोन-दोनचे पुड ेक न िपना
मारा...’’ अशा कारे धारवाड- बळीचे पेढे वाट यापासून ित या कामाची सु वात
होई. याचबरोबर बाळंितणी या जेवणाची तयारी. ता ा बाळासाठी जु या
कप ांची शोधाशोध. रा ी बाळंितणीकड ेझोपायला जायची तयारी एक कड.े

अशा संगी अ मा या अंगी सात ह चं बळ संचारतं! शेकडो पॅरलल संग ती
एकटीच हडँल करत.े म ये आम यासार या अननुभव नी घुसायचा य  केला, तर
धुडकावून लावते!

‘‘ए बावळट! तुला काय समजतं? तु या आईचं बाळंतपण मीच केलंय! त ूज मलीस,
ते हा कशी होतीस ठाऊक आह?े तुरकाडी! मी सांिगतलेला काढा िपऊन अशी
ह ीसारखी झालीस. त ूग प राहा!’’

मी ग प होते.

यानंतरचे तेरा दवस अ मा अशीच कुठ या ना कुठ या कामात गंुतलेली राहते.
बाळाला पाळ यात घालेपयत तीच इनचाज!

‘‘असं करा, दधुाची सवा ण हणून सुिशलाबाई या सुनेला, जयाला बोलवा.
गंुड पाची आई हणून कुसुमी या मेधाला बोलवा. दशेपां ां या घरातला पाळणा
फार छान आह,े तो मागवून या. वयंपाकासाठी सांबराचायाना अिजबात बोलवू
नका! आय या वेळी फिजती करतो तो. परवा कुलक या या घरात साखरपु ा या
दवशी याला सांिगतलं, तर आय या वेळी आलाच नाही! आय या वेळी दसुर् याला
शोधून आणेपयत घाम फुटला. यापे ा कृ ण पाला बोलवा...’’ अशी ितची र नंग
कॉम ी सु  अस.े

ितचा अनुभव दांडगा अस यामुळे यात खोटं काहीच नसत.ं

ित या ताकदीचा खरा कस लागतो तो ल ा या वेळी. ल  हटलं, क  दोन प
आलेच. दोघांम ये गैरसमज हायची श यताच जा त. यात मुलाकडचे वत:ला े
समजणार! पैशाचा ग धळ हायची श यता िततक च. े -किन  असतं. आनंद
असतो, उ साह असतो, द:ुखही असत!ं



अशा ि ल  प रि थतीम ये अ मा या चलाखीचं िव पदशन होतं. ल घरात
ितचं सव  दशन होत असतं. कोठीखोलीत, कपडपेटात, आहरे गोळा क न न द
ठेवाय या जागी, नवरा-नवरी या मंुडाव या आिण कंुकू नीट करताना, मंगळसू
बांधताना ती हजेरी चुकवत नाही.

परवा ीदवेीचं ल  ठरलं आिण अ मा दसली. ीदवेी मा या ना यातली.
अ मा या उ साहापैक  शंभरावा भागही मा यात नाही. ितचं ीदवेीशी काही
नातंही नाही; पण अ माचा उ साह मा  अप रिमत ओसंडत होता.

‘‘अ मा, इथे काय करतेस?’’

कणबग या दकुानात मणी, टक या आिण इतर व त ूिवकत घेणारी अ मा
मा याकड ेवळून हणाली, ‘‘नले, तुला ठाऊक नाही? ीदवेीचं ल  ठरलंय ना! खवत
करायचंय ना! यासाठी सामान आणायला आलेय. नारळ िवणायचा आह,े पाळणा,
कंु या, पंखा, ह ी-अंबारी, मेणा...’’

‘‘अ मा, यां या घरचे क न घेतील ना!’’

‘‘ हणजे काय?’’ अ मा मा यावर उखडलीच! ‘‘ यां या घरचं तुला काय ठाऊक?
ीदवेीची भावजय सुवणा! छबी गं! माहरेी जाऊन बसलेय. रमाबाइना यातलं काही

येत नाही. एकुलती एक मुलगी, ित या ल ाचं नीट खवत ठेवलं नाही तर कसं,
हणून रमाबाइनी डो यांतून पाणी काढलं बघ. मलाही वाईट वाटलं. हटलं, िनदान
आप याला जमेल तेवढं तरी करावं! हणून आले.’’

‘‘पैसे दले?’’

‘‘अजून नाही दले. दतेील घ!े आिण नाही दले तर हाच माझा ीदवेीला आहरे!’’

या अ माचा वभावच मला समजत नाही. कुणाचं तरी ल ! कुणा या तरी
घरासाठी ह े खवताचं सामान! ही का यासाठी डोळे खराब क न ह ेकरतेय कोण
जाणे! मला ठाऊक आह.े शंभरापैक  न ा णव माणसं पैस ेदतेच नाहीत. ह ेस य
अ मालाही ठाऊक आह,े तरीही ितची कर याची हौस काही कमी होत नाही. पैसा
तर जातोच, नावही िमळत नाही, तरी ितचे ह ेउ ोग चालूच असतात.

दवेकाया या दवशी अ माचं दशन होत.ं

‘‘लवकर जेवणं उरका, नंतर माडीवर चला. ितथे घरचा आहरे, नवर् यामुलीचे कपडे



ठेवलेत. रमाबाई, या कपाटा या चा ा. दािगने आिण दे या-घे याचे कपड ेितथेच
ठेवलेत. आता चा ा मला नका ह ंिवचा ! आिण यागा भर या क  नाही?...’’
रमाबाइपे ा िहचाच उ साह ओसंडत होता.

‘‘हा ीदवेीचा घरचा आहरे. मेहरेवाड या दकुानातून आणलाय. फ  शालूलाच
पाच ह ार पय े हणे. दीड तोळे सो याचा दर झाला हा आिण हा वरचा मॅ चंग
लाऊज कुठे आह?े अजून नाही का आणला? कालच नवले टेलरकड ेचौकशी केली
होती. तयार झालाय, कुणाला तरी पाठवून ा हणत होता. अजून कुणी का गेलं
नाही? ए प या! पटकन कूटरव न जाऊन ये. रा ी ग धळ नको हायला.’’

मॅ चंग लाऊज घालणार् या ीदवेीपे ा िहचाच उ साह हजारपट!

‘‘ही मामाची साडी. रंग णानं आणलीय बगळू न! कांजीवरम हणे! काय कमती
आहते सा ां या! हीही पाच हजार पयांची आह ेआिण हा सग या माव यांनी
िमळून दलेला आहरे. मो याचे तोड.े बेळगाव या पोतदारां या दकुानातून आणलेत.
काय म त आहते, नाही? मो याचा रंग तर बघा आिण अनारकली तोड ेकुठे आहते?’’

अ माला येक व तूचा तपशील ठाऊक असतो. ती व तू कुठून आली याचा
तपशीलही ठाऊक असतो.

यानंतर ितची नजर फराळाकड ेवळते. चकलीचा डबा, अनारसे, बेसनाचे लाडू,
क ा िचवडा, भाज या पो ांचा िचवडा सग यांची मािहती असते.

या संदभात या ित या सूचनाही असतात, ‘‘पा यांना वर या ड यातला फराळ
ायचा. हा खाल या ड यातला आप या माणसांना!’’

‘‘पण असं का, अ मा?’’

‘‘नले, तुला या पा याचं ठाऊक नाही. मी शेकडो ल  ंपािहली आहते. अशा
लहान-सहान गो मुळेच मुलाकडचे भांडणं काढतात. का ठाऊक आह?े मुला या
आईला अितशय वाईट वाटलेलं असत.ं इतके दवस ितचा पदर ध न फरणारा ितचा
मुलगा उ ापासून बायकोचा पदर ध न फरणार आह,े ह ेितला समजत असत ंना!
ितची मोठी इ टेट ित या हातातून िनसटतेय ना! हणून ती मुलीकड या लोकांवर राग
काढत!े मु ाम न ह ेगं! होतं ित याकडून तसं. यामुळे आपण ितचा मूड सांभाळायचा.
श यतो समोर उभं रा न उलटी उ रं ायची नाहीत.’’

‘‘ह ेमला मा य नाही ह,ं अ मा! आमचीही मुलगी आम याकडून जातेच क



नाही?’’

‘‘असेल गं! पण मुलगी ज माला आली, क  ती दसुर् या या घरी जाणार हे
आप याला ती ज म यापासून ठाऊक असतं. यासाठी मन तयार असत!ं’’

एव ात अ माला आतून हाक आली, ‘‘िवहीणबाइना गरमागरम चहा हवाय!’’
अ मा घाईनं वयंपाकघराकड े दसेनाशी झाली.

या दोन दवसां या ल ात अ माचं नाव सग यां या त डी हजार वेळा ऐकू येत
होत.ं बायका तर अ मा नसेल तर कुठलंही काम करत नाहीत. कुठ याही ि ल
प रि थतीतून अ मानंच माग काढायचा.

ल  संपत आलं. ीदवेी या सासूला सुनेचं नाव बदलायचं होत,ं तसंच सुनेन ंउखाणे
यावेत, अशी ितची अपे ा होती. ीदवेी महाकाळी झाली. ितन ंआ ेप घेतला, ‘‘मी
का माझं नाव बदलू? तो ल  झालं हणून आपलं नाव बदलणार आह ेका? मीही
या याइतक च िशकले आह.े मीही सॉ टवेअर इंिजिनयर आह!े आिण उखाणा? शी:!
दहा वषा या मुलीचं ल  करा! हणजे ती करेल ही सगळी नाटकं! मला नका सांगू!
मी घेणार नाही!’’

रमाबाई घाबर या. यांनी तातडीनं अ माला समेटासाठी पाठवलं. ितकडे
भारतीबाई.

‘‘आम या गु ला मी आधीच सांिगतलं होत.ं दर आठव ाला ीदवेीला भेटतोस
ना? मग आधीच सांगून ठेव ितला, आम याकड ेनाव बदलायची प त आह े हणून
आिण उखाणे न घेता तुम याकड ेतरी कुणाचं ल  झा याचं ऐकलंय का? आता काहीच
नको हटलं तर कसं?’’

अ मा अ यंत न पणे हणाली, ‘‘असं काय करता भारतीबाई? नाही तरी तुम या
मुलाचं नाव गु राज. हणजे सं याशाचं नाव. याला शोभेसं नाव हणजे कुठलं? तु ही
ीदवेी हणजे ल मी अस ंतांदळात िलहायला सांगा आिण ीदवेीच हाक मारा.’’

यु ात हार न मानणार् या भारतीबाइना ह ेसोिय कर वाटलं, तरी अ मा पुढे
हणाली, ‘‘भारतीबाई, अहो ही मुलं आधीपासून एकमेकांना भेटतात, बोलतात. तासा-
तासाचा फोन चालतो. एकमेकांना तर एकेरी हाका मारतात. आता कसली उखा यातून
नावं यायची मजा? तुम यासारखं लहान वयात ल  झालं असतं, तर उखा यातून
नाव यायची मजा. आठवून बघा तुमचंच ल !’’



भारतीबाइना अ माचं बोलणं तंतोतंत पटलं. इकड े ीदवेीही शांत झाली. पुढचे
काय म सुरळीत पार पडले.

अ माला वत:चा संसार नाही, अस ंसमजायचं कारण नाही. अ माचा नवरा
मा ती या दवेळाचा पुजारी. वभावानं अगदी शांत. आपण बरं क  आपली पूजा बरी.
इतर कुठ याही बाबतीत काहीही आ था नाही, तसंच तो अ मा या कुठ याही
उ ोगात आडवाही येत नाही आिण अ माही आप या सग या उ ोगात नवर् याची
आबाळ होऊ दते नाही. नवर् याचं जेवणखाण वेळ सांभाळून ितचे सगळे उ ोग
चालतात.

अ माला एकच मुलगी मंदा कनी. ल  होऊन ती पु यात असते. आप या या
सग या उ ोगात अ मा पु यालाही कमी वेळा जात.े तीच अधून-मधून येत.े जावई
रे वेत लाक आह.े यामुळे रे वेचा पास असतो. मंदा कनीही विडलांसारखी शांत आह.े
यामुळे अ माला कसलीच कटकट नाही.

आहरेा या न दी ठेवणं जबाबदारीचं काम. ह ेतर केवळ अ माचं काम! एका
पो यात आलेला आहरे भ न ठेवायचा, दसुरीकड े हाद-राघव  यांसार या िन ोगी
कॉलेज त णांना हाताशी ध न याची नीट न द करायचं काम चालतं. या न दी
िविच  असतात. एकदा मी केवळ उ सुकतेपोटी ती यादी पािहली. एक न द होती,
‘‘दशेपांड–े टील परात, साडी, धोतर– एकूण कंमत सुमारे चारशे पये.’’

‘‘ह ेकाय गं अ मा, कमतीसकट का न द केलीस?’’

‘‘मग? नको करायला? उ ा यां या घर या कायाला परत आहरे करताना
समजायला नको?’’

रोख र म, चांदी, टील, कापड, ोकरी अस ेवेगवेगळे कॉलम क न अ मा न दी
करायला लावते.

ल  पार पडलं. एक कड ेवाईट वाटलं, तरी ीदवेी आनंदान ंसासरी जायला
िनघाली. जाताना ितनं आईला, ल ासाठी माहे न आले या विहनीला िमठी मारली.
भारतीबाइनीही ल ा या सग या व थेवर आनंद  केला.

एकूण काय, ीदवेीचं ल  पार पडलं. या ल ा या अनेक संगी आधार तंभ
असलेली अ मा ए हाना आप या घरी िनघून गेली होती. दसुर् या दवशी या,
पती या पूजेसाठी सोव यानं कपड ेवाळत टाकायचे होत,े हणून! यात एकादशी.
याची तयारी करायची होती.



आिण ल घरातही अ माची गरज संप यामुळे कुणाला ितची आठवणही आली
नाही.

मी पु हा अ माला पािहली, त े यामराव वारले ते हा. हाट अ ◌ॅटॅकमुळे यामराव
अचानक मरण पावले. बायको कापले या केळीसारखी जिमनीवर कोसळली. यांची
मुलं अमे रकेत होती. सग यांत आधी धावत आली ती अ मा!

‘‘शांत हा, ि मणीबाई. कुणापुढेही हात न पसरता लाभलेलं जगणं आिण
कुणालाही ास न दतेा आलेलं मरण या दो ही सहजासहजी न लाभणार् या गो ी
आहते, असं आमचे यजमान सांगत असतात. अहो, त ेदवेाकड ेगेले! आपण एक
ज मलो नाही! एक  कसे जाऊ? कुणी तरी आधी जाणार, कुणी नंतर! तु ही आधी
शांत हा बघ!ू तुम या मुलांना कळवायची व था करायला पािहजे. डायरी कुठे
आह?े ा बघू. अरे ए, कुणी तरी हा फोन लावा बघू! प या, धावत जा आिण अंबेकर
आचायाना घेऊन ये. पुढ या व थेचं बागलकोटकरांना कळवा. अनस ाला बातमी
कळवा. आता ित या मदतीची फार गरज आह.े’’

नेहमी माणे अ मानं कामाची जबाबदारी अंगावर घेतली. अनस ा आली, ितनं
जेवणाची जबाबदारी अंगावर घेतली. अगदी वत:चं घर समजून राबली. अमे रके न
मुलं आली. तेरा दवस सगळे अं यिवधी पार पडले. सामाना या यादीपासून
बोलवाय या माणसांची यादी कर यापयत सगळं अ मा करत होती.

‘‘अ मा, तु ही नसता तर आम या आईन ंएकटीनं काय केलं असतं कोण जाणे!
फार फार आभारी आह!े’’ ि मणीबाइची मुलं या दवसांत अनेकदा हणाली आिण
दवस संपताच अमे रकेला िनघून गेली.

एवढं झालं तरी कुणीही अ मा या कृतीची चौकशी करत नाही आिण ितला
ाय या परत आहरेािवषयी बोलत नाहीत! याचं मला नेहमीच आ य वाटत आलं

आह!े

ि मणीबाई असोत, रमाबाई असोत कंवा ीदवेी असो वा अंब ा असो,
आप याला एव ा कारे मदत करणार् या परोपकारी अ माला काही तरी दऊेन
कंिचत का होईना, परतफेड करावी, असा िवचारही करत नाही. कुणी माग याआधी
मदत करणार् या अ मा या मदतीची काहीच कंमत नाही का?

परवा द यासमोर मु लासाबी उभा होता. हातात केळीची फणी होती.

‘‘ताई, अ मा दस या तर ही केळी यांना ाल का? मला शेतावर कामासाठी



जायला हवंय.’’

‘‘का रे मु लासाबी?’’

‘‘आम या िबबीला बाळंतपणा या वेळी लई ास झाला होता. मी अ माला
बोलावून आणलं. यांनी कुठ या तरी दवेाला नवस बोलून चांदीचा पया बांधून
ठेवला. यानंतर िबबी सरळ बाळंत झाली. अ मांनी सांिगतलं होतं, केळी द,े दवेापुढे
ठेवायला पािहजे.’’

‘‘याचा दवेाशी काय संबंध?’’

‘‘ताई, अ मासारखं माणूस भेटणं फार कठीण बघा. मा या िबबीला आई नाही.
बाळंत झा यावर दहा दवस याच ितला मऊ भात आिण सार आणून दते हो या.
साजूक तूप आिण जुनेरं पाठवून दली!’’

मु लासाबी िनघून गेला. आम या म यावर काम करणारा मु लासाबी मृदू
वभावाचा माणूस. आ हा सग यांवर घर या माणसांपे ा जा त जीव. याचा
अ मावरही िवशेष लोभ.

एकदा मी साडी आिण दोन हजार पये घेऊन ित या घरी गेले. घर लहानसं होतं.
मी गेले ते हा काका सं या उरकून ता हणातलं पाणी तुळशीला घालत होत.े अ मा
दसुर् या दवसा या पूजेची तयारी क न ठेवत होती. मला बघून अ माला आ य
वाटलं.

‘‘का गं नले, तू कशी काय आलीस? िनरोप पाठवला असतास तर मीच आले
असते.’’

‘‘का? मी तु या घरी आले तर काय िबघडलं?’’

‘‘तसं न ह ेगं, माझं सुदा याचं घर!’’

‘‘पण मी कुठे कृ ण आह?े’’

अ मानं अंथरले या चटईवर बसून मी ित या घराव न नजर टाकली. ग रबी
असली, तरी सगळं जाग या जागी नेटकेपणानं ठेवलं होत.ं

‘‘का गं? काय झालं? अशी कशी आलीस? घरी सगळं ठीक आह ेना?’’



‘‘काही नाही, अ मा! मा या आईचं बाळंतपण केलंस, माझंही केलंस. मा या
ल ात धावपळ केलीस. आम या घर या आनंदात सहभागी झालीस, भरपूर धावपळ
केलीस. हणून मा याकडून तुला हा छोटासा आहरे!’’

तोवर िन वकारपणे बसले या अ मा या डो यांत अचानक पाणी साचलं. मी
कधीच अ मा या डो यांत पाणी पािहलं न हतं. यामागचं कारणही मला समजलं
नाही.

‘‘नले, खरं सांगू का? कुणी काही ावं, या आशेनं मी कधीच काही केलं नाही.’’

‘‘अ मा, मला ठाऊक आह ेत;े पण तु यासारखीला येकानं थोडफंार तरी दलं
पािहजे ना!’’

‘‘कोण दतेंय गं! मी जग पािहलंय. गरज सरो आिण वै  मरो, हणतात! अगदी खरं
आह.े कती तरी रा ी मी फ  मूठभर पोह ेखाऊन झोपले आह.े ल घरात मभ न
फराळ असतो; पण मला कुणीही मूठभर घेऊन जा हणत नाही आिण तसं सांगेपयत
मी तरी कशी नेणार? लाख-लाख पयांचा आहरे मोजून ठेवते; पण कुणीही या
अ माला दहा पय ेदते नाहीत! एकच आठवत ंबघ. तुझी आजी कृ णा ा आिण तुझी
आई मला कधीही रका या हातानं पाठवत न ह या. त ू कती केलं तरी यांची मुलगी
आिण नात! हणून तुलाही घेतले या ऋणाची जाणीव आह.े’’ अ मा पिह यांदाच
हणाली.

‘‘असा अनुभव असताना का लोकांना मदत करतेस?’’

‘‘होय! तरीही मदत करत असते. हा दहे कती दवस राहणार आह?े आह ेिततके
दवस या दहेाचा श य यांना श य तेवढा उपयोग होऊ द.े मानवज म फुकाफुक
कुणाला िमळत नसतो. िमळाला क  इतरांना तो उपयोगी पडला पािहजे. पूव या
काळी वाटस ं ना मदत हावी, डो यावरचं ओझं काही वेळ उतरवून िव ांती घेता
यावी, हणून उंच दगड ठेवलेले असायचे.’’

‘‘होय. आम या गावाजवळही होते.’’

‘‘का होते ते? तुमचं ओझं तु हीच वाहायचं असतं; पण काही ण ते ओझं या
दगडांवर टेकवता आलं तर तेवढंच बरं वाटत.ं मी या दगडाचं काम करते बघ जमेल
ते हा! यािवषयी कृत ता कती ठेवायची, ह े येकाला या या आईन ंजेवढं िशकवलं
असेल, यावर अवलंबून असतं! ती सग यांना जमणारी गो  नाही. तुम या घरात या
मुलांना ते ठाऊक असतं!’’



मला यावर काय बोलावं सुचलं नाही.

अ माचं ह ेत व ान जीवना या िश णातून आलं होत.ं ती आप या जवळपास या
लोकांसाठी करत असते ती मोठीच समाजसेवा असते; पण कुणीही याकड े या दृ ीनं
पाहत नाही. यासाठी ितला कुठला पुर कारही िमळत नाही. कुणी ित या या गुणावर
किवता रचत नाही. कुणी ितचा स मान करत नाही!

पण यामुळे ितचं काहीच िबघडत नाही. ितला पटेल, वाटेल ितथे ती मदत करतच
असते. अनेक जण ित या मदतीन ंउपकृत झाले आहते. अशा कारे िन काम कमयोग
करणारी अ मा ल ावधी लोकांम ये एखादीच असत!े

ही काहीही अपे ा न ठेवता मदत करत जाणं, हा ितचा सहज वभाव आह.े
ित याम ये दसणारी अपार मानवता नामां कत समाजसेवक, ीमंत, िति तांम येही
पाहायला िमळत नाही. ितचा सा ह त समाजात या येकाला मदतीसाठी सतत पुढे
होत असतो!



८. िवजोड

आम या गाव या ब णभ  आिण पावती यांची मु ाम बनवलेली असावी तशी
िवजोड जोडी. ‘नॉट मेड फॉर इच अदर’ हणून एखादी पधा कुणी आयोिजत केली,
तर पिहला पुर कार याच जोड याला िमळेल यात शंका नाही!

यांचं ल  पि का दाखवूनच झालं होतं. पि का पुरेपूर जुळली होती हणे! वत:
ब णभ च मोठा योितषी अस यामुळे यानंच पि का जुळवून या उ म जुळत
अस याचं सांिगतलं होतं हणे! यान ंइतरांचं सांिगतलेलं भिव य खरं िनघालं असलं,
तरी याचं मा  बरोबर िनघालं नाही. का, कोण जाणे!

कंड टर भीम णा हणतो, ‘‘या ब णभ ाचं बोलणं फ  ऐकावं. ऐकणारे भेटतात
हट यावर हवं त ेसांगतो. वत:ची पि काच नीट पािहली नाही, इतरांची काय
बघणार आह े हणा!’’

‘‘पावतीची खोटी पि का दली असेल!’’ यावर गंगेचा कुजकट शेरा!

ती हण आह ेना, ‘काही का होईना, कंुती या मुलांना रा य िमळालं नाही!’ तीच
गत या दोघां या संसाराची आह.े

‘‘अमे रकेसार या दशेात या दोघांचं ल  झालं असतं, तर कधीच या दोघांचा
घट फोट झाला असता!’’ बंद पा न पािहले या अमे रकेचा हवाला दऊेन सांगत होता.

पावतीबाई दसायला अ यंत दखेणी बाई. लखलखीत गोरापान रंग. गोल चेहरा,
कोर यासार या कमानदार भुवया, चाफेकळीसारख ंनाक, रेखीव लहानशी िजवणी,
मो या या सरीसारख ेदात, लालचुटूक ओठ, काळेभोर दाट केस, चारचौघ म ये उठून
दसणारी उंची, याला शोभेलसा बांधा... एकूण काय, ितला पािहलं क  बेलूर या
िशला-बािलकांची आठवण येत होती.

केवळ पच होतं अस ंन ह.े कपाळावरची अधचं ाची कोर, ग यातले काळे मणी,
हातात या काचे या बांग ा, पायात वेढणी, केसांम ये सुकलेली असली, तरी चार
सुगंधी फुलं... एवढेच दािगन ेलेवून चेहर् यावर या तेजामुळे चै गौरीसारखी दसत
होती.

ती र याव न िनघाली, क  र यावर या सग यां या नजरा ित यावरच रोख या
जात हो या. काहीच हटलं नाही तर अनस ाचं कसं समाधान होईल? यामुळे



लगोलग यांचा शेरा येई, ‘िह या डो यापे ा अंबाडाच मोठा आह!े’ बरोबर आह,े
अनस ाची असूया कशी लपणार हणा!

याउलट ब णभ ! दान हणून िमळालेलं लालसर धोतर! एके काळी ते पांढरं शु
असेल हणा! आता गावाबाहरे या त यात या गढूळ पा यामुळे याची ही गत झाली
असावी. ते कमरेला घ  राहावं हणून कमरेला व न बांधलेलं कसलंस ंव , आणखी
कुठ या तरी रंगाचं उ रीय, चेहर् याव न ओघळणारी तेलकट कळा! सदा सवदा
कपाळावर असलेलं ते गंध, सतत पान खाऊन लाल झालेले, त ेपुढे आलेले दात,
दररोज ा , ल , मंुज क न भरपेट जेवत रािह यामुळे पुढे आलेलं घागरीसारखं
पोट!

दाढी कर यासाठी यो य ितथी, न ाची गरज अस यामुळे चेहर् यावरचे दाढीचे
खुंट सतत वाढलेले असत. कारण ितथी यो य असताना ब णभ ाला सवड हवी आिण
याच वेळी हावी क लेशी गावात असला पािहजे! सगळं जुळून येऊन याची दाढी
होणं इतक  साधी गो  न हती! यामुळे चेहर् यावर नेहमीच दाढीचं खुरटं पीक
माजलेलं असे!

ब णभ ांचा अवतार अनेकदा िवदषुकासारखा दसत असे. पावतीबाई उ र ुव,
तर ब णभ  दि ण ुव! ब या किवते माणे, या दोघांम ये चंुबकवारा कसा
वाहणार?

दोघांचे वभावही एकमेकां या अगदी िव !

पावतीबाईचं वागणं अ यंत नेटकं. कामाची प त अगदी वि थत. ितचं जेवलेलं
ताट तर आता मांड याइतकं व छ! एकदा मलाच आलेला अनुभव असा होता.

एकदा काही तरी कामािनिम ान ंदपुारचीच ित याकड ेगेले होत.े ती
वयंपाकघरात होती. नेहमीची विहवाट अस यामुळे मीही वयंपाकघरात गेले. ितनं
जेवायला बसायचा आ ह केला हणून उठले आिण शेजार या पानावर बसले. ितनं
घाईनं मला ितथून उठवलं, ते हा मला समजलं, ते ती जेवलेलं पान होत ं हणून!

ितचं वयंपाकघरही आरशासारखं चकचक त होत.ं ती दररोज िपतळेची आिण
तां याची भांडी चंच लावून लखलखीत ठेवायची. ितन ंधुतलेले कपड ेधो याकड या
कप ांपे ा व छ असायचे.

ब णभ ाचं काम या िव ! सगळा नुसता ग धळ. तो जेवण क न उठला, क
भोवताली पावशेर तांदळाचा भात िवखुरलेला असे. तो झोपून उठला, क  अंथ णाचा



गोळा झालेला अस.े

िवसराळूपणा तर या या पाचवीला पुजलेला. दवसाकाठी काही ना काही
िवसरायचा. यामुळे काही जण याला गडबडभ  हणायचे!

म ये एकदा हा हनुमंतरावां या घरी ा ासाठी जाताना दभ िवस न गेला होता.
िव पा भ ा या अं य ये या वेळी च  लाकडचं िवसरला होता.

आम या अनस ा तर नेहमी हणतात, ‘‘या भटाला ल ासाठी बोलाव यात धोका
आह!े घाईगडबडीत हा मंगळसू  नवर् या मुला या हातात दे याऐवजी वत:च
मुली या ग यात बांधायचा.’’

यावर गंगाचं अनुमोदन, ‘‘याच िनिम ान ं वत:च दसुरं ल  क न मोकळा
हायचा! सुदवैानं या दोघांना मुलगी झाली नाही. नाहीतर या नवरा-बायकोनी ितनं
आप यासारखं हावं हणून ितला हरैाण केलं असत!ं’’

अ माचं हणणं, ‘‘तसं नाही. मुलं-बाळं असती तर यां यासाठी ह ेदोघं एक
होऊन रािहले असते.’’

या दोघांचा दन मही िविच  होता. तोही यां या वभावांना साजेसा होता.
पावतीचा उ साह जा त. ितला ग पांची आवड. सग या बाबतीत नवे नवे योग
करायची हौस! ितला घराबाहरे फरायचीही आवड. िसनेमाचीही खूप आवड.

ब णभ ाचे मा  सगळे ेता युगातले िवचार. िसनेमा पाहायचा नाही, नेहमी काही
ना काही धा मक वाचन करत राहावं, पठण करत राहावं.

या माणे तो भ या पहाटे ा ी मु तावर, हणजे साडचेार वाजता उठायचा. पाच
िमिनटांत जेमतेम अंग िभजेल अस ंअंग धुऊन हातात ा माळा घेऊन बसला, क
सं यावंदना या वेळीच उठायचा. याचा सगळा जीव पूजेत होता. तासनतास पूजा
चालायची. यानंतर उपाहार. तोही ठरलेला. पोह े कंवा उि पट! यािशवाय दसुरं
काहीही नाही. तेवढं खा लं, क  आप या कामाला िनघून जायचं!

याचा हाच दन म वषानुवष चाललेला होता; पण पावतीचं तसं न हत.ं

ितचा दवस सु  हायचा सकाळी सहा वाजता. घराचे व छ केरवारे झाले, क
ितला एक कप चहा अ यावशक असे. दवेपूजा आिण इतर कमकांडांना तीही मह व दते
होती; पण फ  तेवढंच जीवन आह,े अस ंमा  ती मानत न हती. ितला िसनेमा



आवडायचा. खा याम य ेकाहीतरी नवं क न पाहायची ितला हौस होती. याहीपे ा
मह वाचं हणजे पावतीला िलहा-वाचायची आवड होती. आम या गावात या
वाचनालयातली सगळी पु तकं ितन ंवाचून संपवली होती. यात कथा-कादबंरी हणजे
ितचा जीव क  ाण!

‘‘गो ी वाचत बसलं, तर चुलीवरचं दधू उतू जात,ं भात करपतो आिण डाळ कडक
होऊन जात!े ही फार मोठी लेिखका लागून गेली काय. घर-संसाराकड ेल  ायला
काय होत ंिहला?’’ इित अनस ा.

एकदा पावती मला हणाली, ‘‘मला तर पोह-ेउि पट क न कंटाळा आलाय बघ.
इडली, सांबार, डोस,े आणखी कतीतरी पदाथ उडपीकड या लोकांकडून िशकून काय
फायदा? सकाळी केलं, तर ह ेखरकटं हणून खात नाहीत. केलं तर मा या एकटीसाठी
केलं पािहजे! नले, िनदान त ूतरी उ ा सकाळी ना याला इकड ेये. मला एकटीला
लोटाभर पाणीही ग याखाली उतरत नाही.’’

यानंतर कतीतरी वेळा, हणजे जवळजवळ दवसाआड मी ित याकड ेसकाळ या
ना याला जात होते. फणसा या पानाम ये गंुडाळून केलेलं शेवयांचं उि पट, मैसूरकडे
करतात या तांदळा या मृद ूभाकर् या, नाचणीचे डोसे, नॉथ-इंिडयन परोठा... अशा
कारचे कतीतरी या आधी न पािहले या आिण न ऐकले या खा पदाथाचा मी
ित या घरी आ वाद घेतला!

ब णभ  मा  गोमटे रासारखा िन ळ! तेच उि पट कंवा पोह ेखाऊन ल  कंवा
बारस ं कंवा बारावं यापैक  असेल त ेकरायला मोकळा. यातलं काहीच नसेल, तर
महादवेा या दवेळात जाऊन -जप करायला मोकळा!

सु वातीला खास पदाथ खायला मी पावती या घरी जात अस.े यातूनच ित याशी
माझा ेह वाढला. मा यापे ा दु पट वयाची ती! मूल नस यामुळे आम या गावात
ितला वांझ हणून मागे िहणवलं जात होत.ं ह ेितलाही ठाऊक होत.ं

पावतीकड ेबुि म ा होती. कलाही होती. सुरेख आरतीचं शोिभवंत ता हण,
लॅि टक या पा रजातका या फुलां या माळा, कापसाची गणपतीसाठी व  ंकर यात
ितचा हातखंडा होता. मी ल  क न माहरेी आले, ते हा पावती या घरी भेटायला
गेले. ल ानंतर पावती मला मो यासार या अ रांत प  ंिलहायची. ल ानंतर मी
माहरे या प ांची उ सुकतेनं वाट बघत असायची, ते हा पिहलं प  यायचं ते
पावतीचं!

‘‘नले, नवर् याबरोबर काय बोलतेस गं?’’



‘‘काय हणजे? सग या िवषयावर बोलते! ऑ फसचं काम, राजकारण, िसनेमा...!
का गं पावत ा?’’

‘‘काही नाही गं! मला आपलं सारखं वाटतं, काय बोलत असतील नवरा-बायको?’’

‘‘पण का?’’

‘‘नले, आता त ूमोठी झालीस. तुला सांगायला हरकत नाही. िशवाय आम या
संसाराचं रह यही काही रािहलं नाही. इत या वषात ह ेकधीही मा याशी नीट
बोललेच नाहीत. ते आिण यांचं काम. घरात मीही, एक िजवंत ाणी आह,े याची
यांना जाणीवही असलेली दसत नाही. घरात दसुरं कुणीही नाही, ाणी-प ीही
नाही.’’

‘‘पावत ा, खरंच! तू एखाद ंमांजर कंवा कु  ंका पाळत नाहीस? तेवढीच तुला
सोबत!’’

‘‘तुला आम या घरातलं कमठ सोवळं-ओवळं ठाऊक आह ेना? कु याची िशवाशीव
झाली, क  पु हा पु हा पाणी भरावं लागतं! घरात कु  ंपाळलं, तर पाणी भरता भरता
माझी काय गत?’’

ितचा इतके दवसांचा बांध फुटला. वगत बोलावं तशी ती बोलू लागली.

‘‘माझी आई वारली, ते हा मी चार वषाची होत.े घरात साव  आई आली. ितनं
मला सतत लांब ठेवलं. ितची मज  राख यासाठी मी कतीतरी कामं करायची; पण
ितला कधीच मा यािवषयी दया वाटली नाही, मग ेम वाटायचा तर च नाही!
एवढं एखा ा दगडासाठी केलं असतं, तर कदािचत तोही िवतळला असता.’’

याआधी कधीच पावती या माहरेिवषयी ऐकायची वेळ आली न हती. ती एवढी
कुणापुढेच मोकळी झाली न हती. साहिजकच मला माझाच अिभमान वाटला.

‘‘ल  झालं! तेही अशा माणसाबरोबर! मी मॅ क पास झाले होते. तेही
फ ट लासम ये. कॉलेजला जावं असं फार मनात होत.ं ते तर अश य आह,े ह ेमला
समजत होत.ं तरीही नवं दसेल त ेिशकायला मला फार आवडतं! काय करायचं?
मा या विडलांनी दहा वषाचं अंतर असतानाही मला या घरी दलं. घरात भरपूर
सोनं-नाणं आह,े सासू-सासरे नाहीत, नणंदांची ल  झाली आहते, जबाबदारी नाही
हणत ल  ठरवलं. माझी व  ंमा  फार वेगळी होती. मला मा यावर भरपूर ेम
करणारा नवरा हवा होता. कारण ते मला माहरेीही अिजबात िमळालं न हतं. नले,



ल ा या वेळी मी एक उखाणा घेतला होता...’’

‘‘कुठला उखाणा, पावत ा?’’

‘‘वीस वषापूव ची गो ! तरीही प  आठवत ंबघ! ेमनगरचा बलशाली सरदार,
हात धरला ित यावर सवािधकार, चतुर ि यकर, सवगुणसंप ा... अस ंबरंच काही
काही हणून नंतर नाव घेतलं होत;ं पण वा तवात तसा ि यकर कधीच भेटला नाही.
यांचा वभाव, आचार-िवचार सगळंच वेगळं आह.े काहीच प  बोलत नाहीत.
एकूणच बोलणं कमी. कमी कसलं? नाहीच हटलं तरी हरकत नाही.’’

‘‘असं असेल तर त ूबोलायला लावायचं!’’

‘‘तो य  केला मी. मी िवचारले या ांना उ रं दतेात; पण वत: न बोलतच
नाहीत. मुलं झाली नाहीत हणून असेल का? ते तर मला जा त द:ुख आह!े यां या
बिहणी संधी िमळेल ते हा मला घरबुडवी हणून िहणवत असतात. मुलासाठी मी
कतीतरी त-वैक यं केली आहते. शेवटी, परमे राची इ छा हणून ग प बसावं
लागतं! पण आ ही दोघं तरी सुखात रा  शकलो असतो, नाही का? तेही नाही
निशबात!’’

यावर मी तरी काय बोलणार?

ितचीही मा याकडून उ राची अपे ा नसावी.

‘‘नले, जी नवर् याला नको असते ना, ती कुणालाच नको असते. तसं आह ेबघ माझं
जीवन! घरात शेरभर सोनं आह;े पण मला ते कधीच अंगावर घालावं अस ंवाटत नाही!
नवरा-बायकोम य ेसुखसंवाद नसेल, तर सोनं अंगावर ओझं होत!ं आम या गावात
सगळे हणतात, पार ाकड ेएवढं सोनं आह.े नशीब काढलं पार ान!ं माझं हणशील,
तर नशीबच फुटकं बघ! सगळं गाव मा या पाचं कौतुक करतंय! पण मा या
नवर् यानं मा यािवषयी एक श द बरा काढला असेल तर शपथ!’’

‘‘तु या पा-गुणाचं कौतुक सग या गावालाच आह.े मग त ूकशाला ब णभ ाकडून
अपे ा करतेस?’’

‘‘निलनी, तूही कुणाची तरी बायको आहसे. तूच सांग, मी कसाही वयंपाक केला,
तरी काही उपयोग नाही. मी घर कतीही चांगलं ठेवलं, तरी यांना याचं काहीही
नाही. माझं नेमकं कुठे चुकलं तेच मला समजत नाही! सग या गावानं कौतुक केलं तरी
माझं समाधान होत नाही. नवर् यानं दोन चांगले श द उ ारले, तरी मला हजार



ह चं बळ येईल!’’

‘‘ब णभ ांचा वभावच असा आह!े नाही का? ते कुणाशीच सलगीनं वागत
नाहीत.’’

‘‘तेही खरंच हणा! पण अशा वभावा या माणसांनी आम यासार या वभावा या
माणसांशी ल  क  नय!े अशा माणसाशी संसार कर यापे ा जीव ावा, असं हजार
वेळा वाटत!ं पण कसा दऊे? आ मह या हणजे पाप नाही का?’’

मी काहीच बोलले नाही. ब णभ ांचा वभावच िविच ! पावतीएवढी रिसकताही
न हती आिण ित याएवढा सुसं कृतपणाही न हता. पावतीला रोज पेपर वाचायची
सवय होती. िसनेमा बघणं, रेिडओ ऐकणं यात ती रमत होती. अलीकड ेटी हीही बघत
होती.

हा भटा या घरी ज मलेला, याच वातावरणात वाढलेला. ा -ल -मंुजीत
रमणारा! याचे आई-वडील, बिहणीही याच वातावरणात वाढ या हो या. बायकांचं
जीवन हणजे घरकाम, वयंपाकपाणी, सोवळं-ओवळं, ल , मुलं-बाळं एवढंच! िशकून
बायकांनी नोकरी करायची काय गरज आह?े उगाच कांदा खाऊन जीभ जाड का क न
यावी? नैवे ासाठी आव यक तेवढा वयंपाक आला क  पुरे! नवे नवे पदाथ िशकून
हॉटेल काढायचं आह ेका? पु तकं-कादबंर् या वाचून पोट भरणार आह ेका?...

यामुळे पावती या इ छा ब णभ ांना कधीच समज या नाहीत. साहिजकच पावती
सदा द:ुखीच रािहली. सुसं कृत पावतीला असं कृत नवरा भेटला होता!

यािशवाय आणखी एक कारण आह.े

गावात सगळे जण हणायचे, या अस या िनरस ब णभ ाला असली सो यासारखी
बायको कुणी दली? कुणीतरी ठार आंधळा असला पािहजे. सगळे टंगल क न ित या
मागे हसायचे.

काळ कुठलाही असो. बायकोन ंनवर् यापे ा शहाणं असता कामा नये! असं
पुढारले या समाजात सांगत असताना ब णभ  तरी बायकोचं े व कसं सहन करेल?
मी वत:ही पािहलंय, सो कॉ ड क चड हणवणार् या समाजातही शार बायकोला
घरात कुजवून, ती मान वर क न बोलू शकणार नाही, असं करणारे नवरे बरेच आहते.

मग या ब णभ ांना काय हणायचं?



पु तकं वाचून आिण लोकांम ये िमसळून पार ा भावनाशील झाली होती. यामुळे
वा तव जीवनापासून दरू राहत ती व लोकात वावरत होती. एकदा मी ितला
सािव ी या मुला या जावळा या वेळी पािहलं होत.ं मुलाला हात न लावता ितनं
मा याकरवी मुलाला आहरे दला होता. आप यािवषयी लोकां या काय भावना आहते,
ते ती जाणून होती. मुलं हो याचं वय टळलं, ते हा एकदा ब णभ ान ंआप या
बिहणी या मुलाला द क यायचा िवचार बोलून दाखवला होता हणे. ते हा मा
पावतीन ंिवरोध करत हटलं, ‘‘ना यात या कुठ याही मुलाला द क यायला नको!
नंतर याचे आई-वडील आप यात ढवळाढवळ करतील. आप याला ेम करायला मूल
हवं असेल, तर एखा ा अनाथा मातली एखादी मुलगी द क घेऊ या!’’

ह ेब णभ ांना मा य होणं श यच न हतं. कुठला अनाथा म, कुठलं द क! कुळ
ठाऊक नाही, गो  ठाऊक नाही! यात मुलगी द क यायचा पार ाचा िवचार
ब णभ ांना कसा काय पटणार? द क यायचं रा न गेलं. दवस नेहमी माणे पुढे
चालले.

‘‘आमचं काही ीरामचं ाचं रा य नाही, क  रा याला कुणी वारस हवा असंही
नाही! आ ही आहोत िततके दवस रा . आम या माघारी सगळी संप ी गावा या
दवेळाला जाईल!’’ एकदा पावतीनं सांिगतलं होत.ं

ब णभ ाचं रोज सं याकाळचं प वेगळंच असे. गावात या मुलांना शंकरा या
दवेळात या अ थवृ ाखाली जमवून ोक िशकव यात तो रमलेला असे. नंतर या
मुलांना खडीसाखरे या तुक ांचा खाऊही दला जाई. मनात या वा स याला वाट
क न ायचा याचा तो एक माग होता.

ब णभ  वभावान ंवाईट होता असंही नाही. तो वाढला तो प रसर, घरातलं
वातावरण यामुळे तो तसा झाला होता. आप या या जगाबाहरे पडायची याची
तयारी न हती, इतकंच! माणसाचं मन आिण जग िवशाल करणारं ान ि वकारायला
या या ि म वात थान न हतं.

सोव या-ओव या या क पनांमुळे याचा वास अगदीच बेताचा झाला होता.
घराम य ेबाहरेचं वारं यायचे सगळे दरवाजे बंद अस यामुळे याचं ि म व साचेबंद
झालं होत.ं गोदाबाई याची आई. वत: अिशि त. ितन ंमुलालाही सांिगतलं, ‘‘बाळा,
तुला काही िशकून नोकरी करायची नाही! दवेा या पूजेचं काम िप ाि प ा चालत
आलं आह!े जमीन-जुमला आह!े घर-दार आह,े सोनं-नाणं आह!े माझा तू एकुलता एक
मुलगा! गाव सोडून गेलास तर कसं रे?’’

पावती एवढं सगळं असताना िनराश का असत,े ह ेब णभ ाला कळत न हत.ं



घरात दानधमामुळे येणारं सामान हवं तेवढं असायचं. यावर घर आरामात
चालायचं. िशवाय पैसा-अडका हवा तेवढा होता. त-वैक य ंआिण पूजा-अचा करत
सुखानं राहणं सहज श य होत.ं याऐवजी पु तकं वाचून उगाच द:ुखी हो यात काय
अथ आह,े असं याचं हणणं.

गोपालरावांनी अनस ाला समजावून घेत यामुळे यांचा संसार सुरळीत चालला;
पण पावतीनं ब णभ ाला समजावून न घेत यामुळे यां या संसारातली फट सतत
वाढतच रािहली.

परवा ब णभ ाकडून एकाच ओळीचं प  आलं, ‘‘तुझी मै ीण िच. सौ. पावती आज
सकाळी दयाघातानं मरण पावली. ई रे छेपुढे उपाय नाही.’’

पावती म न गेली होती! सुंदर, दखेणी, शार पावती मूठभर राख होऊन गेली!
मनात अनेक आशा बाळगून, तशीच िन या आकाशात िव न गेली.

पावतीची अनेक पं मा या डो यांसमो न तरळून गेली. सोव यान ंपाणी
आणणारी पावती, चैत यानं सळसळणारी पावती! ल ा या वेळी मनातली व ं
उखा यातून  करणारी पावती! आता ही पावती अनंतात िवलीन झाली होती!

मी ब णभ ांना काय िल ? तेरा ाला जाऊन येऊ का? ित या माघारी हा बावळट
भ  कसा जगेल?

मी मौनपणेच मा या या मो ा मैि णीला ांजली वािहली.

यानंतर चौदा ा दवशी पु हा दोन ओळ चं प  आलं! आईनं ते िलिहलं होत.ं

‘‘आज ब णभ  अचानकपणे घरात मरण पावले...’’

आजही मला दोन ओळ चं प  पािहलं क  भीती वाटते!

हयात असताना त ेदोघ ंकधीच एक  बाहरे पडलेले कुणी पािहलं नाही, एक
जेवलेले पािहलं नाही, बोललेलेही पािहलं नाही! पण शेवट या वासाला मा
मोज याच दवसां या अंतरांनी िनघून गेले!

कती िविच  ह!े

याचाच अथ पार ानं आप या मनातलं िनदान मा यापुढे तरी सांिगतलं असावं; पण



ब णभ ान ंमनातलं कुणालाच सांिगतलं नसावं! जीवनसाथीच िनघून गे यावर याचा
जग यातला रसच िनघून गेला क  काय कोण जाणे!

िवजोड हणून अनस ा सदा पावतीला िहणवत होती. ह ेदोघं मा  प यां या
जोडी माणे अवकाशात उडून गेले!



९. वाथ  सािव ी

सािव ीमधला ‘ वाथ’ ह े यां या घरा याचं वरदान! ती या वातावरणात वाढली,
ते वातावरणच ित या वाथाला कारण क  काय कोण जाणे! ितची आई मंद ा
अितशय वाथ . वडील वक णाही सवसामा य माणसांपे ा वाथ ; पण सािव ी मा
२+२=८ झाली होती. आपण पुढे कसे होणार आहोत, याची झलक ितन ंलहान वयात
दाखवायला सु वात केली होती. ‘ह ेचुक चं आह,े’ अस ंसांगणारे आई-वडील ितला
लाभले न हते.

सािव ी दसायला बर् यापैक  दखेणी होती. वडील इंिजिनयर, तेही पीड यूडीम य!े
हणजे जा तीचं काही सांगायची गरज नाही! मंद ांचा नेहमीच सराफक ावर
ठकाणा असे! आिण वडील सतत टूरवर. अशा पा भूमीवर सािव ी हणजे साव ा
मोठी होत गेली.

कुणाला उगाच दखुव याचा ितचा वभाव न हता; पण ितचा अित वाथ,
भोगलालसा बघून बघणार् यांना िशसारी यायची.

एकदा आ ही सगळी िम मंडळी हपंी या वासाला गेलो होतो. एके ठकाणी आ हा
सग यांचे कपड ेवाळत टाकले होते. पाऊस यायची ल णं दसत होती. आमचा लीडर
बंडल बंद पा वत:ला सा ात िवजयनगरचा महाराजा समजून ितथ या ऐितहािसक
नवरा ी महो सवाचं वणन क न सांगत होता. आ ही सगळे सोळा ा शतकात
पोहोचलो होतो. सं याकाळची वेळ होती. आ ही सगळे सरकारी इ पे शन बंग यात
उतरलो होतो. वातावरणात नीरव शांतता पसरली होती.

या वेळी हपंी एवढं वासी क  झालं न हत.ं यामुळे सगळीकड ेआमचं रा य होतं.
आ ही ग पा मार यात दगं होतो. वळवा या पावसाची ल णं दसत असली, तरी
आ हाला याची फक र न हती.

सािव ी उठली. हळूच िनघून गेली.

नंतर पािहलं, आमचे सग यांचे कपड े चंब िभजले होत.े आता दसुर् या दवशी
िवजयिव ला या दवेळात जाताना काय कपड ेघालायचे, या चंतेत आ ही बुडलो
होतो.

ही सािव ी मा  कोरड ेकपड ेघालून तयार होऊन, सग यांपुढे उभी रािहली होती.
पाऊस आला, ते हा सािव ीनं आमचे कुणाचेही कपड ेकाढून ठेवले न हते! ह ेितनं



मु ाम केलं होत,ं असंही न ह.े ित या वाथ  मनात इतरांिवषयी काही करायचं
मनातही आलं न हतं हचे खरं!

महाभारतातली ती अजुनाची गो  सांगतात. ल याचा वेध घेताना याला जांभळाचं
झाड, गु  कंवा आणखी काहीही दसलं नाही; फ  प याचा डोळाच दसला
हणतात. तसं काहीसं सािव ीचं होतं. ‘जमाना मेरे िलय,े दिुनया मेरे िलये’ असं
काहीतरी हदंी गाणं आह ेना! तसं ितचं सगळं जग ित याभोवतीच फरत होत.ं मला
तर वाटतं, या दवशी ितथे ित या आई-विडलांचे कंवा भावा-बिहण चे कपड ेअसते,
तरी ितन ंते उचलले नसते. ित या जगात तीच एकमेव होती.

आम या बंडल बंद पाला आिण परोपकारी अ माला ितचा फार राग यायचा.
बंद पा तर हणायचा, ‘‘ वत:ला फार सुंदर समजते! िचतोडची पि नीच लागून
गेलीय क  नाही ही! ित ही ि काळ आरशापुढे बसून असते! भराभरा उठून चार कामं
करायला नको, एखाद ंक ड गाणं हणायला नको! वाथ !’’ येक गो ीला वत:चं
एक कारण दणंे ह े याचं वैिश !

अ मा हणाली, ‘‘काय सांगायचं! ही बसम ये बसली होती. मीही होत े या
बसम ये. एक दवस भरलेली बाई बसम ये चढली. हटलं ही उठेल! नाही उठली!
शेवटी मीच हातारी उठले आिण ितला जागा क न दली! ही बसली होती तशीच
रेमाटून!’’ अ माला परोपकाराची सवयच लागली आह,े यामुळे ती तसं हणणं
साहिजक आह े हणा! पण सािव ीला या कशाचंच काही वाटत नाही. आप या
स दयाला काही होऊ नय,े आप या दहेाला ास होता कामा नय,े आपण सग यांम ये
उठून दसायला पािहजे, याच िवचारात ती सतत बुडून गेलेली असते!

एकदा अस ंझालं.

आ ही धारवाडला चाललो होतो. बस टॉपवर सािव ी नटून उभी होती. ितला
पा न मी कार थांबवली.

‘‘धारवाडला येतेस?’’

सािव ी कारम ये बसली.

‘‘तू के हा परत येणार आहसे?’’

‘‘पाच वाजता. तू?’’



सािव ीनं आपलं परतायचं टाईमटेबल अ ◌ॅडजे ट केलं, ‘‘मीही पाच वाजताच येईन.
य मेकेरेपाशी भेटू या! मी खरेदी संपवून येईन!’’

‘‘सावी, आईन ंबाजारातून एक-दोन भा या आणायला सांिगत या आहते. नाही तरी
त ूबाजारात जाणारच आहसे. मा यासाठी एक-दोन ता या पालेभा या आणशील?’’

सािव ीनं ‘ह’ं हणून सांिगतलं आिण आणली दखेील! तेही मोठंच आ यच हणा!

कारमधून आप या घरापाशी उतरताना हणाली, ‘‘अगं नले, भाजीचे दोन पये
ायला िवसरलीस!’’

या दवशी मा याबरोबर कंड टर भीम णाही होता. तो लगेच हणाला, ‘‘सावी!
बसभाड ंकाढ दहा पये! डोअर टू डोअर स हस दलीय! हणजे बस न ह े र ाचे पैसे
ायला पािहजेत! या टोटलमधून दोन पये कापून द!े’’

मलाच त ेकसंतरी वाटलं. िवषय संपव यासाठी दोन पये पुढे करत हटलं, ‘‘जाऊ
द ेगं! घ.े त ूकाही मनाला लावून घेऊ नकोस. चे ा केली यान!ं’’

एकदा बंद पा आ हाला िस ाथची कथा सांगत होता. तो कसा बु  झाला ही कथा
ऐकताना आ ही नेहमी माणे भारावून गेलो होतो. एक रोगी, एक ेत आिण एक
सं यासी यांना बिघत यावर सुंदर बायको आिण गोड मुलाचा याग क न, राजवाडा
सोडून िनघून जाताना सारथी च शी झालेला संवाद बंद पानं सांिगतला.

आ ही सगळे अवाक् होऊन ऐकत होतो.

कथा सांगून झा यावर बंद पानं  िवचारला, ‘‘तु हाला काय वाटत?ं िस ाथ
वागला ते बरोबर होतं?’’

‘‘इतरांचं द:ुख बघून यान ं वत: या जीवनात या सुखांचा याग केला! तो कती
सू म वभावाचा असेल!’’

‘‘शाबास, नले! कृ ण माची नात त!ू त ूअसंच उ र दशेील ह ेठाऊक होतं मला!’’

मी काही चांगलं काम केलं, तरी हा बंद पा सगळं ेय मा या आजीलाच ायचा!
आिण काही वाईट काम केलं, क  हणायचा, ‘‘ह ेकाय! कृ ण माची नात असून असं
वागतेस?’’

काहीतरी क न कृ ण माचं नाव आलंच पािहजे!



सािव ीचं उ र फार िविच  होत,ं

‘‘मला नाही बाबा पटलं! कती वेडा आह ेहा िस ाथ! याला काय कमी होत?ं
राजकुमार होता, सुंदर बायको होती, िशवाय मुलगा होता! तो हणेल त े याला
िमळत होत,ं असं असताना कुणा या तरी घरातला रोगी, कुणाचं तरी ेत आिण
कुणीतरी सं यासी बघून यान ंका आपलं घर सोडावं? रानात का फरावं? तेही
कुणासाठी? मला यातलं काहीच पटलं नाही!’’

यावर बंद पा इतका खवळला, क  हात उगारायचा तेवढा रािहला!

‘‘सािव ी, तुझं डोकं आह ेक  खोकं? जगाला उजेड दाखवायचं काम केलं िस ाथन!ं
नंतर बु  झाला. याचा धम अ या जगात पसरला. आप याला याचा अिभमान
वाटायला पािहजे. त ेरािहलं बाजूला! उलट याला नावं ठेवतेस?’’

कदािचत या ओ या बाळंितणीला, यशोधरेलाही एवढा राग आला नसेल, तेवढा
राग बंद पाला सािव ीचा आला.

पण याचा सािव ीवर काहीही प रणाम झाला न हता. ती अगदी िन वकार होती.
ितला बंद पा या रागाचा अथच समजला नाही!

अशी सािव ी वयात आली. कॉलेजम ये असतानाही ितचा वाथ  वभाव तसाच
होता. अनस ा नेहमी हणत,े ‘‘ज मजात गुण जाळ यावरही जात नाही! ही सािव ी
तरी कशी सुधारेल हणा! परोपकारी माणसंही िह या सहवासात वाथ  होतील!’’

ीमंताची मुलगी यामला नावा माणे काळी होती. या दवशी ितला बघायला
येणार होत.े आ ही सग या बरोबरी या. यामुळे मा या आईन ंमला बजावलं होतं,
‘‘नले, शु वारी यामले या घरी जायचं नाही! ल ाचं चाललंय, उगाच ग धळ नको!’’

सािव ीलाही ही बातमी ठाऊक होती. ितन ंकसा िवचार केला कोण जाणे! मुलगा
चाम वा या ओळखीचा होता, ‘‘मुलगा िजत सारखा आह.े घरचे आ थकदृ ा तगडे
आहते! नोकरी उ म आह.े मी यामलेसाठी सांिगतलंय!’’ अस ं यांनीच सांिगतलं होत.ं
चाम वा या दृ ीनं मुलगी ीमंताघरची असली क  संपलं! ती सवगुणसंप च!

‘‘पण यान ं यामलीला पसंत करायला हवं ना! तो काय आंधळा आह?े’’

‘‘का? चाम वासारखीशी दखे या नाग ानं नाही ल  केलं?’’ अनस ानं आठवण



क न दली.

शेवटी ल  ही निशबाची गो  आह!े काही सांगता येत नाही. पुढ या तयारीला
लागा! पावती हणाली.

सािव ीनं यापैक  कुणा याच बोल याकड ेल  दलं नाही. नवर् यामुलाचं प आिण
आ थक सुब ा ह ेमा  ित या डो यात िशरलं!

मुलगा याय या दवशी सािव ी यामलेपे ा जा त नटली आिण मु ाम
यामली या घरी गेली. सहज गे या या आिवभावात िवचारलं, ‘‘ यामला, दवेाला
जायचंय, येतेस?’’

ितला पाहताच यामले या घर यांचे चेहरे पडले. मुलाकड यांचे चेहरे खुलले!

आमचं गाव लहान. सग या घरांमध या बात या एकमेकांपयत सहज जाऊन
पोहोचतात. मुलाकड यांना या सािव ीचं कुल-गो  शोधून काढणं अिजबात कठीण
न हतं! यात आमचा ढ ब णभ च यांचा कुलपुरोिहत!

अशा कारे वाथ  सािव ीचं ल  कुठ याही ासािशवाय ठरलं आिण यामलेचं ल
मोडलं!

डॉ टर गणेश ित या पाला भुलला. मंदा कनी आिण ंकटेश वग िमळावा तसे
रळून गेले. घरा या दाराशी डॉ टर जावई आला, यामुळे त ेसाहिजकच होत ं हणा!

चाम वा हणाली, ‘‘ यामलेला क न घेतली असती, तर ित या उंचीएवढा
सो याचा ढीग िमळाला असता! ही कंजूष माणसं! सगळी िजनाची इ छा!’’

ल ानंतरची पिहली दोन वष सग यांसारखी सुंदर गेली. नंतर ितचा खरा रंग दसू
लागला.

गणेश पेशानं डॉ टर. वभावानं परोपकारी. जमेल याला जमेल तेवढी मदत
करणार. सािव ी या या िव  वभावाची. घरात दररोज वाद सु  झाले.

सासरीही सािव ीचं वाथ  वागणं सु च रािहलं.

ल ा-कायासार या संगी सािव ी सासूची साडी नेसायची. लाडक , न ा
नवलाईची सून! यामुळे नको हणायचा च न हता; पण साधी गो ! बदलले या
साडीची नीट घडी घालूनही ायची नाही. उलट ित यावर हळदी-कंुकवाचे डाग पाडून



ायची. सु वातीला सासू ग प बसायची. ितलाही वाटायचं, लहान आह,े कशाला
बोला?

पण हळूहळू ितचा वभाव यांनाही समजू लागला. याही हणू लाग या, ‘‘माझी
साडी नाही नेसायची! तु या माहरे यांनी दलेली नेस!’’

याव न सासू-सूनेचं चांगलंच वाजलं! यात सासूला लड ेशर! िशवाय साखरेचा
रोग! घरभर माणस.ं सासूचं लड ेशर वाढलं, तशी सािव ीनं चार लुगडी िपशवीत
क बली आिण माहरेी िनघून गेली.

गणेशन ंचौकशी केली, ते हा ती ‘बरं वाटत नाही’, ‘पोटात दखुतं’, ‘गरगरतं’, ‘डोकं
दखुत’ं, ‘कलकलतं’ असं, डॉ टरही ग धळून जातील, असं बरंच सांगू लागली. नवर् यानं
कुठलंही औषध दलं, तरी िविच  ल णं सांगून याचं क यूजन वाढवू लागली.
यालाही ितचा वभाव समज यावर तोही ‘म  द’े हणत ित याकड ेदलु  क
लागला.

मंद ान ंितला सांगून ठेवलं होतं, ‘‘ह ेबघ, सासरी एक  कुटंुब असताना सुखात
राहायचं! पैसा वाचवायचा! सासूची कृती बरी नसेल, तर तडक इकड ेिनघून ये.
वि थत पैसा साठला, मुलं मोठी झाली, क  नंतर वेगळं हायचं! आणखी एक

करायचं, वेगळं होताना सासूचं नाव खराब क न जायचं!’’

अशा वातावरणात वाढलेली सािव ी आईपे ा काकणभर वरचढ झा यािशवाय
कशी राहील?

सािव ी आम या घरी आली कंवा ितचा फोन आला, तर काहीतरी काम आह ेहे
िनि त समजावं! केवळ मै ीण हणून सुख-द:ुखा या गो ी करायला ती कधीही येत
नाही.

बराच शोध घेऊन आ ही आम या घर या कामासाठी एक मुलगी शोधून आणली
होती. घर या मुलीपे ा ित यावर िव ास दाखवला. ती मुलगीही आम या घरात
ळली.

एक दवस सािव ी घरी आली. इकडचं-ितकडचं बोलून झा यावर हणाली,
‘‘सासूबाई ब ी-या ा आिण यानंतर मुली या घरी गे यात. सहा मिहने झाले. घरात
मा यावर फार काम पडतं!’’

या वेळी अनस ा आम या घरी होती. ती हणाली, ‘‘सहा मिहने? मी ित या



जागी असते, तर ब ी न घरी परतलेच नसत!े’’

‘‘असं हणतेस? मग कामाला कुणाला तरी ठेवून घे!’’

‘‘कुठे शोधायचं? कसं?’’

‘‘कसं हणजे? आपली गरज आह े हट यावर आपणच शोधायचं! आ ही नाही का
शोधली?’’

‘‘मी कुठे शोधत जाऊ? तेव ात मा या सासूबाई येतीलही!’’

सासूबाई असताना नोकर कशाला, अस ंितचं हणणं!

‘‘आपण असं करायचं का? आ ा तुम या कामा या मुलीला मा याकड ेपाठवा.
मा या सासूबाई आ या, क  मी ितला परत पाठवून दईेन!’’

ित यासमोर अंथ ण धरलेली आजी, बाळंतीण बहीण, माझी नोकरी, घरी सतत
येणारा पा णा-राऊळा ह ेसगळं दसत होतं; पण डो यांवर वाथाचा गॉगल
अस यामुळे ितला ह ेिवचारताना काहीच वाटलं नाही!

मी मा  ह ेऐकून अवाक् झाले! ित या िनल  वभावाचं कौतुकही वाटलं णभर!
सग यांना नाही जमणार ह!े मा यासारखीला तर आपलीच एखादी व तू मागतानाही
जीव जाईल एवढा संकोच वाटतो!

माझा चेहरा बघून सािव ी हणाली, ‘‘तू पगाराची काळजी क  नकोस! तू ितला
दतेेस तेवढा पगार मीही दईेन ितला! पािहजे तर आणखी वीस जा त दईेन!’’

‘‘श य नाही गं!’’

‘‘का?’’ ितनं िनल पणे िवचारलं.

आजही सािव ीचा मा यावर राग आह.े मी ित या अडचणी या वेळी ितला मदत
केलेली नाही, असा ितचा मा यावर आरोप आह.े वत: या वभावा या मयादा न
ओलांडता आ यामुळे वाग यातली तरलताच ितन ंगमावली आह.े वाथा या समु ात
सतत डुबंत असले या सािव ीचा मला राग येत नाही, ितर कारही वाटत नाही.
वाटलीच तर अनुकंपा वाटते.

पुढे एकदा ती मला सा ां या दकुानात भेटली होती. या दकुानात मी का या



साडीवर किशदा काढायला दला होता. साडी तयार हायला सहा मिहन ेलागले होत.े
सं ांतीला सांिगतलं होत,ं ते हा ावणात साडी तयार झाली.

साडी पा न झा यावर ती पॅक करायला सांगून मी िबल ायला पस काढली.

जवळच उभी असलेली सािव ी साडी बघून हणाली, ‘‘काय म त साडी आह!े
असलीच साडी मी गेले कतीतरी दवस शोधत होत ेबघ!’’

साडी िव े ता हणाला, ‘‘खरंच साडी उ म झाली आह!े बाइची टे ट अ ितम
आह.े’’

‘‘तू असं कर नले, ही साडी मी घेत.े तू दसुरी कुठली तरी घ!े नाहीतर आणखी सहा
मिह यांनी घे! मला आ ा हवी आह!े’’

आवाजात नेहमीचाच सहजपणा होता.

‘‘का?’’ मीही िवचारलं.

‘‘उ ा माझा वाढ दवस आह.े काहीतरी पेशल घ े हणून आईनं सांिगतलंय. ही
साडी अगदी पेशल आह!े मला ह ेकाँिबनेशन अितशय आवडत!ं कतीही पैस ेपडले
तरी हरकत नाही. घेईन मी.’’

आता दकुानदारही अवाक् झाला. सहा मिहने थांबून िविश  साडी नेत असताना
िनल पणे आपली आवड, आपला वाढ दवस यािवषयी सांगणार् या बाईकड ेबघत तो
हणाला, ‘‘बाईसाहबे, तु ही ऑडर ा. तीन मिह यांत साडी तयार क न होम
िडिल हरी दतेो. ही साडी दलीय आता. ए पशा, बाइना साडी द ेलवकर!’’ हणत केस
लोज केली.

मी काहीही बोलले नाही.

सािव ीची िनराशा झाली.

सािव ीचा मुलगा आम या गावात ित या नणंदे या घरी िशकायला राहतो.
गणेशची एका खे ात बदली झाली आह.े मुलाला आईकड ेिशकायला ठेवायची
सािव ीची फार इ छा होती; पण मंद ा ितचीच आई! नात ूझाला हणून काय झालं?
या यासाठी रोज कोण राबणार? आिण उगाच बंधन तरी कशाला? नसती जबाबदारी
कशाला?



वक णानं लेक ला कळवलं, ‘‘मी गावात नसतो. याची शाळा तु या नणंदे या
घरापासून जवळ आह.े ितथेच ठेव याला! तू यां यासाठी खूप केलंस! यांनाही
तु यासाठी क  द!े सावी, कुणालाही काहीही फुकट क  नये बघ! केलंच तर वसूल
क न यायला पािहजे!’’

सािव ीला याचा अथ समजला. ती मुलाला नणंदे या घरी घेऊन गेली. नणंदलेाही
िहचा वभाव ठाऊक होता; पण शेवटी भावाचा मुलगा. िश णाची खोटी कशाला
करायची? या नवरा-बायकोनं उदार मनान ं याला घरी ठेवून घेतलं. ेमानं सांभाळलं.

एकदा नवरा हाणीघरात पाय घस न पडला. पाय मोडला. नणंद घरचं आव न
हॉि पटल या फेर् या करत होती. ितन ंसािव ीला हटलं, ‘‘आठ दवस तू घरी येऊन
राहा, तु या मुलाचं बघ!’’

िहवाळा होता, तरीही सािव ी मैि ण बरोबर नेम या याच दवसांत उटीला
जाणार होती. ितनं सांिगतलं, ‘‘आले असते; पण अशी टूर ठरली आह.े सगळी तयारी
झाली आह.े काय करणार? टूर संपवून आ यावर न  येईन!’’

नणंद चंड संतापली होती. वत: या मुलासाठीही ही आपली टूर कॅ सल करायला
तयार नाही?

‘‘तर मग तु या मुलाला तू घेऊन जा!’’ ितन ंसुनावलं.

ही शांतपणे उ रली, ‘‘ते आता श य नाही. असं अधेमधे कशी शाळा बदलता
येईल?’’

शेवटी बिहणीची धावपळ न बघव यामुळे गणेशच येऊन थांबला.

‘‘कुठ या तरी वाईट णी िहचं प बघून भुललो! मागे जुनी माणसं सांगायची,
खाण तशी माती, आई तशा लेक ! आता मा या मुलात त ेदगुुण नाही आले तर बरं!’’
हणताना याचे डोळे पाणावलेले होते.

सािव ी िनवांतपणे टूर संपवून आली. ती सािव ी या पती या ाणासाठी यमा या
मागे धावली होती. आई-विडलांचंही ितन ंकेलं. सासर् यांचं रा य िमळवून दलं. ही
सािव ी मा  सगळा पैसा, सगळं सुख वत:साठीच मागत!े एक झाड हटलं तरी ते
चार-चौघांना सावली दतें, अनेक प यांना घरटी बांधायला जागा दतें, शेवटी आपला
दहे सरपण हणून दऊेन माणसांना मदत करतं. मग माणूस हणून ज म यावर काही
जणांना तरी मदत केली, तर दवेाचे उपकार काही माणात तरी फेड यासारखं नाही



का होणार?

पैसा मोजून दम यापे ा लोकांना तो वाटून टाकणंच यो य नाही का?



१०. साहसी भाग वा

गावाबाहरेचं शेत. मी मी हणणार् या पु षांनाही राहायची भीती वाटावी असा
दशे. भांडणं हा ितथ या दनचयचाच भाग! यातही भाऊबंदक ची भांडणं हणजे
कुर् हाडी-कोय यांचा संवाद! तरीही शेती केलीच पािहजे अशी प रि थती.

ा ण जातीत शेतीसाठी क  घेणारे फार कमी. आपापली शेतं कुळानं कंवा
वा ानं दऊेन वत: बळी-धारवाडला जाऊन थाईक होणारेच जा त! अशा
‘शेतकर् यां’ना शेतािवषयी फारसं मम व न हत.ं शेत िवकले या दवशी यांना द:ुख
होणं लांब रािहलं, उलट मां ाचं जेवण करायचे.

ह ेसगळं टेन सी याय या आधीचं वातावरण.

अशा वातावरणात आिण अशा प रसरात भाग वाचं ल  झालं. ते हा ती फ  दहा
वषाची होती. सतत ठकरी, लंगडी, सूरपारं या खेळणं, पाणी आणायचं िनिम  क न
तास तास नदीवर काढणं, बरोबरी या मुल ना गोळा क न गावालगत या ड गराचा
धांडोळा घेणं, हा ित या दन माचा भाग झाला होता.

नवरामुलगा राम अठरा वषाचा होता. वभाव साधा आिण गंभीर. नंतरही तोच
वभाव रािहला. या या मालक ची शंभर एकर जमीन होती. एकुलता एक मुलगा.
चार बिहणी. वडील न हते. फ  सासूबाई हो या.

भाग वाचं ल  मो ा थाटामाटात झालं. ितला तरी या न उ म थळ कुठून
िमळणार होतं?

ती सासरी आली, ते हा मुलक ची परी ा पास झाली होती. संसार सु  झाला
आिण पुढ या िश णाला खीळ बसली. नवरा मॅ ीक झाला होता; पण कॉलेजला गेला
न हता.

सासरची प रि थती ल ात यायला चलाख भाग वाला वेळ लागला नाही. ित या
वयापे ा कतीतरी जा तीचं धैय ित याकड ेहोतं.

शंभर एकर जमीन असली, तरी सासरची प रि थती साधारणच होती. शेतावर
राबणारे शेतकरी मुजोर झाले होत.े सासूला भाऊबंदांची भीती होती, कारण ते
जिमनीकड ेल  ायचे. लहान वयात िवधवा झालेली सास ू यां यावरच अवलंबून
होती. ह ेभाऊबंद वषाकाठी चार पोती ग , चार पोती वारी आिण वर पाचशे पये



ायचे. यात सात जणांचा संसार कसा चालणार? घरात वाढले या चार मुली हो या,
यांची ल  ंकशी होणार?

अशा वातावरणात वाढलेला राम णा मुळातच अितशय गरीब होता. यातही तो
चुलतघरी िवचारायला गेला, क  चुलतभाऊ ीपाद हणायचा, ‘‘राम णा, का रे?
इतके दवस ग प होतास! आता िवचारायला आलास? बायकोनं िशकवलं काय!
िवचार! काहीही हरकत नाही! उ र दईेन; पण कोटात.’’

काकू राधाबाई हणायची, ‘‘तसं न ह ेरे राम णा! आपली शेती पावसावर अवलंबून
आह!े गावाबाहरेचे काहीही सांगून दतेील! पण तूच िवचार करा! पडजमीन! पाणी
नाही! यातच जे िपकतंय यात तुलाही वाटा दतेोय! अरे, तूही मा या मुलासारखाच,
ना? तु या बिहण ची जबाबदारी आमचीच!’’

काकू या या बोल यावर िन र होऊन राम णा मुका ानं घरी परतायचा.

राम णा आिण याची आई खरं तर याला कंटाळले होत;े पण यांचाही नाइलाज
होत होता. पु हा काटकसरीचं जीवन सु  हायचं.

सगळं करण लवकरच भाग वा या ल ात आलं. ितला खरं तर िशकून शाळेत
‘बाई’ हायचं होतं. ितचे वडील शाळामा तर होते. यामुळे घरात रोज कुमार-भारत,
ल मीश-भारत यांसारखे ंथ वाचायची सवय होती. अशा सुसं कृत घरातून आलेली
भाग वा! ितनं आप या सग या आशा बासनात बांधून बाजूला सा न ठेव या आिण
ती कु े ा या रणांगणात उतरली! ितला कुणाचाच आधार न हता. पैशाचं बळही
न हतं. समोरचा श ू मा  गंुड हणावा असा होता. अगदी असं कृत हणावा असा
ीपाद!

भाग वाकड ेएकच श  होत,ं ते हणजे ित या मनाचं चंड संतुलन आिण अपार
आ मिव ास!

प रि थती कुठलीही असली, तरी भाग वाला िवचिलत झालेलं मी कधीही पािहलेलं
नाही. ल घर असो, मृ यू असो, रयतांशी भांडण असो! ितची शांतता ढळत नाही.
मागचा-पुढचा िवचार क न पुढे काय करायचं याकड ेितचं ल  अस.े

भाग वा एकवीस वषाची झाली. पदरात दोन मुलं आली. तरी सासर या
प रि थतीत फार फरक पडला नाही.

शेवटी एक दवस ती ीपाद या घरी जाऊन उभी रािहली.



‘‘भाऊजी, आ हीही काही ीमंत नाही आहोत! घरात चार नणदांची ल  ं हायची
आहते! आता आ हालाही दोन मुलं झाली आहते. यांना िशकवायचंय, वाढवायचंय!
यानंतर आम या वा ाची जमीन आ ही कसू!’’

ीपाद भडकलाच! उ र कनाटकात या कडकेोट बंदोब ता या पु ष धान
समाजा या बाले क यात आप यापे ा वयानं कतीतरी लहान भावजय आपला ह
मागायला आलेली बघून या या अंगाचा ितळपापड होणं वाभािवक होत ं हणा! या
दवशी ितचं मंुडकंच उडायचं, खरं तर! या या अंगात कंिचत दवे वाचा अंश
अस यामुळे भाग वाचा जीव वाचला! मा  ीपादन ंआपलं िश ांचं श दभांडार
ित यावर उधळ यात काहीही काटकसर केली नाही! शेवटी नेहमीची धमक  दली,
‘‘कोटात जाऊन घे!’’

‘‘ठीक आह!े तसंच करते!!’’ ितनंही ठणकावून उ र दलं. काकू या गोड
बोल याचाही या वेळी काही उपयोग झाला नाही.

राम णाही वैतागून हणाला, ‘‘कोटात जायला पैसे कुठे आहते?’’

सासूही हणाली, ‘‘नाही ती भांडणं घरी घेऊन येतेस! आता मा या मुल ची ल ं
कशी होतील? आता िमळतोय तो ग  आिण ज धळाही यायचा बंद झाला, तर खायचं
काय?’’

आता सासू रागवली असली, तरी सासू, नवरा दोघंही वभावान ंगरीब आहते, हे
ितला समजत होत;ं पण अशा वभावान ंकधी कुठे संसार चालेल काय?

भाग वानं आप याकडचं कडूक-िमडूक िवकलं, चार पैसे उभे केले आिण धारवाडला
असले या आप या वक ल मामाकड ेगेली.

‘‘राघू, ह ेबघ! मा याकड ेह ेएवढे पैस ेआहते. या पलीकड ेह ेका या म यांचं
मंगळसू  आिण काचे या बांग ा सोडलं, तर मा याकड ेकाहीही नाही! ही केस
आम या बाजूची होईल, अशी तू हमी द याव न ह ेधैय करायला तयार झाले मी!
हरले तर मुलांसह ग यात दगड बांधून िविहरीत उडी मारणं एवढंच मा या हातात
आह!े नाही तर तु या घरी वयंपाकाचं काम दलं पािहजेस! तुझा पैसा मी आयु यात
बुडवणार नाही!’’

राघव ाला भाग वाचा वभाव ठाऊक होता. ितची धडाडीही ठाऊक होती.

‘‘भागी! त ूकाहीही काळजी क  नकोस! ही केस आपण जंकणार हणजे जंकणार!



पैसे आताच ायची गरज नाही. नंतर एकदम द!े’’ तरीही भाग वानं होते ते पैसे
दलेच!

कोटाची नोटीस जाताच ीपादनं मोठा वक ल घेतला. केस सु  झाली. याला
वत: या वाटणी या जिमनीचा काही भाग िवकावा लागला. केस तीन-चार वष
चालली. अपे े माणे ीपाद हरला.

भाग वा आप या अनुभवातून िशकलेलं शहाणपण सांगत,े ‘‘श यतो कोट-कचेरी
क  नय ेबघ! समेट क न काम संपवलेलं चांगलं! जीवनात येक ठकाणी आपण
तडजोड करतच असतो! पण काय करायचं? माझे दीर यासाठी तयारच न हत.े
यामुळे माझा नाइलाज झाला. कोटात जंकलेला ग रबीन ंहरला आिण हरला तो तर
मेलाच!’’

ीपाद हरला. पैसा गमावून बसला. शंभर एकर जमीन भाग वा या वा ाला
आली.

आता प रि थती पालटली. सगळे ितचं कौतुक क  लागले. िवशेष हणजे
पंचिवशीची भाग वा याला भुलली नाही! नणदांसाठी नवरे शोधणं, जमीन
लागवडीखाली आणणं इ यादी कामांत ती गढून गेली होती.

राम णा अितशय स न. अ वहारी! या याकडून कुठ याही कारची कामं
हो याची श यता न हती. शेता या कामांचा तर च न हता. भाग वाच पहाटे पाच
वाजता उठून िश पाबरोबर शेतावर जायची. सास,ू नणंदा ित या मुलांकड ेबघू
लाग या. वयंपाक आिण घराची इतर कामंही बघाय या. राम णा िहशेबाची कामं
बघ ूलागला.

‘‘मला कुळवणी, खुरपणी, नांगरणी, पेरणी... यातलं काहीही येत न हतं. शेतीतलं
येक काम मी वत: िशकून घेतलं. आपले शेतकरी करतात ती सगळी कामं! ती काही
िव ा नाही; पण सृ ीशी सगळा खेळ! दवेानं ऊन, पाऊस, थंडी ह ेसगळं का केलं,

याचा खरा अथ मला शेती करताना खरा कळला बघ! एकेक पीक यायला िविश
पाऊस पािहजे, िविश  ऊन पािहजे, यात रयतांचा ास! ा यांचा ास! सगळं
समजलं!’’

अलीकड ेएका िवषयाची फार चचा होत असते. दशे-िवदशेात मॅनेजमट शाळांम ये
या युमन रलेशनवर (एच. आर.) बोललं जातं, याची भाग वाला तीस वषापूव च
क पना होती.



भाग वा या हाताखाली काम करणार् या कुणाही रयतान ंितचं काम सोडलेलं नाही.
आजही भाग वा यां या ेम-समाचाराची काळजी घेते. ितचा कुठलाही रयत कजदार
नाही! भाग वानं येक रयता या नावानं पो टात खातं उघडलं आह.े

‘‘दवेानं आप याला फ  जमीन दली आह!े िपकं काढायला माणसं नकोत का?
शेकडो पोती ग  आला, तरी आपण कती खाऊ शकणार आहोत? चारच पोती ना?
यांचेही म आहते! यांनाही एकेक पोतं ायला नको? सगळं माझंच हणू नये गं!’’
ही ितची फलॉसॉफ !

अलीकड या आय.टी. कंप या ‘इसाप’ हणजे ई.एस.ए.पी., हणजे ए लॉयमट
टॉक ऑ शन हणतो, त ेभाग वानं या वेळी कायवाहीत आणलं होत,ं याचं मला
आजही आ य वाटतं! या काळीही ितला मॅनेजमटची जाणीव असली पािहजे!!

ीपाद हरला असला, तरी ग प बसला न हता. भाग वा या घरावर दगड पडणे,
चोर् या होणे वगैरे कार यान ंसु  केले. ित या नणदांना बघायला येणार् या
नवर् यामुलांना खोटं-नाटं सांगून ल ात अडचणी उ या के या. उ या िपकाला आग
लावायचे कार केले; पण भाग वानं याला दाद दली नाही. ितन ंगावाबाहरे शेतावर
घर केलं. मुधोळ न चार कु ी आणली.

‘‘माणसांसाठी कती काय केलं तरी कंमत नसते. कसलीही अपे ा न ठेवता, दलेलं
िशळं-पाकं खाऊन ह े ाणी घर राखतात!’’ असं भाग वाचं हणणं.

एकूण काय, भाग वानं संसाराचा रथ एकटीन ंओढला.

काळानुसार ीपादही थंड झाला. िवलासी प तीन ंआयु य काढ यामुळे याचं
शरीर हणजे अनेक रोगांचं आगर झालं होत.ं भाग वाचा मुलगा सुरेश मेिडकलला
जाऊन डॉ टर झाला होता. तरीही याला आप या आईचे क , ितन ंपेललेली
जबाबदारी, ीपादनं ितला दलेला ास याचा िवसर पडला न हता.

एकदा अनेक रोगांनी जजर झालेला ीपाद हरैाण होऊन भाग वा या घरी आला.

दारामागे भाग वा उभी होती. ीपाद ित या पु ात उभा होता. ित या मनात
अनेक कडवट आठवणी जा या झा या. आता याची अव था दयनीय होती.

सुरेश बाहरे आलाच नाही. भाग वाच या याजवळ गेली आिण हणाली, ‘‘जाऊ दे
रे! रोगी आलाय अस ंसमज! त ूडॉ टर आहसे. श  ूअसला, तरी तो एक पेशंट आह.े
इतर पेशंटांना जसा औषध दशेील, तसंच यालाही द.े याचं पाप-पु य



या याबरोबर!’’

आईचा श द आिण आपला पेशा, या दो ह चा मान राख यासाठी सुरेशनं आप या
रोगी काकाला मौनपणे तपासलं, मिह याभराची औषधं दली आिण पाठवून दलं.

भाग वा या सग या नणदांना ितन ंयो य थळं बघून दली. आप या आईपे ा
विहनीिवषयी अिधक आदर अस यामुळे यांनीही डोळे झाकून संमती दली. ल ं
झाली. भाग वानं जावयांचे यथोिचत मान राखत सगळी ल ं केली. सगळीकडे
भाग वाचं गुणगान होऊ लागलं.

या सग या वाटचालीत राम णा े क हणूनच रािहला. एवढी समथ बायको
िमळा यामुळे तो िन ंत मनानं िच मय िमशन या मागान ंसमाजकाय कर यात
त लीन झाला.

‘‘राम णा दवेासारखा माणूस! कती लोकसेवा करतो! भाग वा मा  सतत शेत,
खत, माती, पाणी हणत असते! नवर् याकडून ितन ंथोड ंतरी िशकायचं!’’ गावचे लोक
बोलू लागले.

ह ेभाग वालाही ठाऊक होत;ं पण तीही राम णासारखी समाजसेवेसाठी उभी
रािहली, तर वषभरात शेत हातून जाईल, ह ेितला ठाऊक होत.ं

समाजकाय करणार् या या मागे आ थक संप ता हवीच, नाहीतर दोघांनीही हातात
झोळी घेऊन फरायची वेळ येईल, याची ितला जाणीव होती.

सुरेश ल ा या वयाचा झाला. अनेक ीमंत वधूिपते यां या घराचे उंबरे िझजवू
लागले; पण भाग वानं ितकड ेल  दलं नाही. भाग वाला आय या संप ीत
लोळणार् या मुलीपे ा माचं मह व ठाऊक असले या मुलीची अपे ा होती.

एकदा एका दरू या ना यात या ल ाला भाग वा जायला िनघाली. फ  वय कर
आई-विडलांना पाठवायला तयार नस यामुळे सुरेशही यां याबरोबर जायला िनघाला.

ल  बागलकोट गावाजवळ या एका खे ात होत.ं मुलीचं नाव वसुधा.

शाळामा तराची मुलगी. पानं दखेणी, वागायला सुशील. शाळेत िशि का हणून
नोकरी करत होती. मुलगाही हाय कूलम य ेमा तर होता. वसुधा या पि केत सासू
नसलेलं घर अस यामुळे बरीच थळं बघून ह ेल  ठरलं होत.ं मुलगा दसायलाही
सामा य होता. घरची प रि थतीही बेताचीच होती.



मुलगा कुठ याही दृ ीनं वसुधाला शोभ यासारखा न हता. ल ासाठी आलेली
अनस ा सग यांपुढे हणालीच, ‘‘का या ितळांत पांढरे तीळ िमसळ यासारखं
झालंय!’’

गंगाला  पडला होता, ‘‘वसुधा कशी तयार झाली असेल?’’

ल ा या आद या दवसापासून पा यामं ये असमाधान दसत होत.ं ीमंतपूजे या
वेळी मुलीला दलेले कपड ेकमी दजाचे होते, ग यात घातले या हाराला वास न हता,
दलेलं साखर-खोबरं कणकणभरच होत,ं रा ी या जेवणात ‘बेडकेर लोणचं’च हवं...
( ीमंत-पूजेचा ग धळ रा ी आठ वाजेपयत चालला होता. या वेळी बेडकेर लोणचं
कुठून िमळणार?) अशा कार या टीका ट पणी हळूहळू ऐकू येत हो या. या ऐकू
आ यामुळे वसुधेचा कमलासारखा चेहरा कोमेजून गेला होता. डो यांतलं पाणी
आवरायचा ितन ं कतीही य  केला, तरी ितला ते आवरता येईना. ित या
चेहर् यावरचं नेहमीचं ते मंद हा य अदृ य झालं होत.ं

भाग वा ह ेसगळं मौनपणे बघत होती. ना यामधलंच ल  अस यामुळे दो ही बाजूचे
ित या ओळखीचे होत.े

भाग वाला ितथे सगळेच मानत होते. शंभर एकर जिमनीची मालक ण ना ती!

दसुर् या दवशी सकाळी वातावरण आणखी िबघडलं. मुलाकडची माणसं पारंप रक
अस यामुळे ल ाचे सगळे िवधी शा ो  प तीन ंझाले पािहजेत, असं आधीच ठरलं
होत.ं वेगवेगळे वाद सु  असले, तरी दसुरीकड ेल ाचे िवधी सु च होते. तरीही
वसुधेचे वडील यामरावां या चेहर् यावरचा ताण लपत न हता.

यातच काही जणी आप यापुर या गाणी हणत हो या. या आवाजा या
पा भूमीवर सं कृत ोक ऐकू येत होत.े ल ाचे इतर िवधी चालले होत.े बायकांचे
बोल याचे आवाज आिण मुलांचा ग धळ यातच ऐकू येत होता.

यातच मुलाचे वडील वामनराव दवुासा माणे ताडकन् उठून उभे रािहले! यां या
दोन गो ांपैक  एक सुटत न हतं.

‘‘ह ेल  श य नाही! सगो ात ल ? एक वर? पाप आह ेह!े ल  थांबवा!’’

वसुधे या विडलांनी हाता-पाया पडून िवनवणी केली. मुला या पायांवर आपली
टोपी ठेवून लोटांगण घातलं; पण ते मानायला तयार होईनात. कुणीतरी अनुकूल-
संधूचा दाखला दते हटलं, ‘‘सगो  होतंय का? आ या या मांडीवर मुलीला ा!



काहीही होणार नाही!’’

याचाही पा यांवर काही प रणाम झाला नाही. ही अनपेि त अडचण होती. एका
गो ाचा िवचार केला गेला होता; पण या दसुर् या गो ाचं कुणा याच ल ात आलं
न हतं. खरं सांगायचं तर अस ंकाही असतं, हचे कुणाला ठाऊक न हतं. आता कुठ या
तरी धा मक िवधी या वेळी तो संदभ आला आिण ाही भडकले! ‘नावडतीचं मीठ
अळणी’ हणतात, तसं झालं होतं!

सगळं दृ य एखा ा िसनेमात यासारख ंहोतं. सगळे अवाक् होऊन उभे रािहले होत.े
सगळा मांडव माणसांनी भ न गेला होता. धरती दभंुगून पोटात घेईल तर बरं होईल,
अशा मन:ि थतीत वसुधा खाली मान घालून दंके दते रडत होती.

कुठ याही कठीण प रि थतीत मनाचं संतुलन ढळू न दतेाि थर राहणारी भाग वा
पुढे झाली आिण हणाली, ‘‘कुठलीही गो  इतक  ताणायची नसत!े बाक  सगळं चांगलं
आह.े मोठं मन क न तु ही ल िवधी पुढे होऊ ा!’’

वामनरावांचा मूड काही बदलायला तयार न हता. याच सुरात ते हणाले.
‘‘भाग वा, तुला कशाचाच िवधीिनषेध नसतो! आमचं तसं नसतं! आ ही धम-कम
मानणारी माणसं आहोत! आ हाला ह ेमा य नाही! ह ेल  मोडलं!’’

‘‘तु ही जरा िवचार करा! माणसं जमली आहते. ती काय हणतील? तु ही
मुलाकडचे आहात! तु हाला दसुरी मुलगी िमळेल! पण वसुधाचं पु हा ल  ठरणं कठीण
आह!े’’

‘‘तुला या मुलीची इतक  दया येत असेल, तर तूच ितला सून घे क न! तुला
कशाचाच काही फरक पडत नाही! मग सासू नसलेलं घर असलं, तरी काय िबघडलं?’’

ल मंडपात शांतता पसरली. टाचणी पडली तरी आवाज ऐकू येईल, इतक  शांतता!
भाग वा अवाक् झाली.

वामनरावांना आणखी चेव आला.

‘‘का? आता का ग प बसलीस? ित या पि केत सासू नसलेलं घर आह े हट यावर
घाबरलीस काय? हणजे आ हाला एक िनयम आिण तुला दसुरा िनयम लावतेस काय?
इतरांना उपदशे करणं सोपं असतं! वत:वर आ यावर खरं काय ते समजत!ं’’

तरीही भाग वा मौन होती; पण ित या चेहर् यावर कुठलासा िनधार दसत होता.



‘‘अहो! सासू नसलेलं घर आह!े अशा मुलीला भाग वा तरी कशी हो हणेल?
िशवाय वरदि णा नाही, वरोपचार नाही!’’

भाग वानं काहीही ित या दाखवली नाही.

‘‘िहचा मुलगा डॉ टर आह!े याला साजेशीच मुलगी आणणार ना ती? ल ाला
आलीय! ग प बसायला काय झालं होत?ं कशाला पडायचं नस या भानगडीत?’’

जमले यां या िजभा अनेक कारे बोलत हो या; पण भाग वा काहीही बोलत
न हती. लोकांची बोलणी ित या कानांवर पडत नसावीत. काही ण असेच गेले.

एका िनधारावर आलेली भाग वा अचानक हणाली, ‘‘सुरेश, इकड ेये...’’

ितन ंजवळच असले या एका खोलीत आप या मुलाला बोलावून नेलं. खोलीचं दार
बंद केलं.

आई या या वाग याचं यालाही आ य वाटलं होतं. याचे दो ही हात हातात घेऊन
या याकड ेपाहत ितन ंिवचारलं, ‘‘तुला मुलगी पसंत आह ेकाय? बोल!’’

सुरेश अवाक् झाला. ह े या या दृ ीन ंफारच अनपेि त होत.ं या ध यातून
वत:ला सावरत तो हणाला, ‘‘पण... आई...’’

याला म येच अडवत भाग वा हणाली, ‘‘ह ेबघ, सुरेश! पण-परंत ुनको! तुला
मुलगी पसंत नसेल तर नको! पण जर तुला वाटत असेल, सासू नसलेली मुलगी कशाला
हवी? मुलगी ग रबाघरची आह!े असलं काही मनात ठेवून िनणय घेऊ नकोस! या
मुलीशी ल  झा यावर मी मरेनच असं काही नाही आिण समज, खरंच माझं काही
बरं-वाईट झालं, तरी काही समजायचं कारण नाही! आयु यभर मी फ  शेत-जमीन
‘गुरं-ढोरं’ पीक-पाणी हणत काढली. तु या विडलांसारखी काहीही समाजसेवा केली
नाही. मराय या आधी काही तरी पु याचं काम करायला नको का? पण हणून आ ह
काही नाही ह!ं तुझा िनणय तू फ  मुलीला बघून घे.’’

तोवर राम णाही ितथे आला होता. कुणीतरी याला काय घडलंय त ेसांिगतलं होत.ं

बायकोचं शेवटचं बोलणं ऐकून तोही भारावून गेला. आयु यभर ितन ंसंसाराची
जबाबदारी पेलली आिण मला समाजसेवेसाठी मोकळीक दली. आताही या अप रिचत
मुलीसाठी ितचं मन तुटतंय! यासाठी ितला आप या िजवाचीही फक र वाटत नाहीय.े
यापे ा जा तीचं समाजकाय कुणालाही श य नाही!...



काहीही न बोलता राम णानं पुढे होऊन ितचा हात धरला. याचे डोळे पाणावले
होत.े

ितघंही खोलीबाहरे आले. ितघांचेही चेहरे िवल ण समाधानानं ओथंबत होत.े

भाग वा सरळ वसुधापाशी गेली. ितचा खाली झुकलेला चेहरा वर करत आप या
पदरानं ित या डो यांतलं पाणी पुसून काढलं आिण हणाली, ‘‘मुली, मु त टळतोय!
लवकर बोह यावर चढ बाई!’’ आिण ितचा हात ध न ल मंडपात घेऊन गेली.

घटका भरली. सगळे बघत असताना ल ाचा पुढचा सोहळा सु  झाला. काही
णातच सुरेश-वसुधा या म तकावर अ ता पड या.

यामरावां या डो यांत या अ ु वाहाला खंड न हता; मा  आता ते आनंदा ू
होत.े

काहीही िवशेष न घड यासारखी भाग वा ल मंडपात वावरत होती. पा णेच थोडे
घाबरे झाले होत.े

ही घटना घडून अनेक वष झाली. वसुधा घरी आ यावर या घराचा आणखी उ कष
झाला. भाग वा आणखी उ साहानं कामं क  लागली. रोज सं याकाळी दवेापुढे दवा
लावून झा यावर वसुधा न चुकता सासूला नम कार करत.े

बदलाचं वारं आम या गावापयतही येऊन पोहोचलं आह.े गावाबाहरेची शंभर एकर
जागा आता गावाचा भाग झाला आह.े आम या गावातली शंभर एकर जमीन हणजे
को वधी पयांची ॉपट ! शेत गावाचा भाग झा यावर शेती करणं कठीण! िशवाय
आता भाग वाचंही वय झालं होत.ं

सुरेशनं एक दवस नाइलाजानं िवषय काढला, ‘‘आई, शेताचे लॉ स क न दऊेन
टाकायचे का? अथात, तुला वाईट वाटणार नसेल तर!’’

भाग वानं दोन दवस उ र दलं नाही. ित या मनात भावनांचा क लोळ उडाला
होता. गेली प ास वष ही जमीनच ितची आई, वडील, अ , गु  सगळं काही झाली
होती; पण काळाचा मिहमाही ितला कळत होता. यामुळे ह ेमा य करणं भाग आह,े
हहेी ितला समजत होत.ं

शेवटी ितन ंसांिगतलं, ‘‘सुरेश, लॉट कर! पण गावाबाहरे आणखी एक शेत मा  घे
बाबा! या भूमीनंच आप याला अ  दलंय! ती आपली अ दा ी आह.े आपले रयत



इतक  वष यात राबले आहते! तेही मा यासारखे हातारे झालेत. कायदा-कानून काही
का असेना! या सग यांना एकेक लॉट मोफत द.े मा या नणदांनाही एकेक लॉट द.े
मला काहीही नको! तू आहसे ना!’’

एवढं सांगून भाग वा उठून िनघून गेली. दयाचं न ऐकता यावा लागलेला तो
िनणय होता.

आईन ंसांिगतले या येक श दाचं सुरेशनं पालन केलं आह.े या ए टे शनला यानं
‘भागीरथी नगर’ नाव ठेवलं आह.े

भाग वा आजही कारमधून गावाबाहरे या शेतावर जाऊन येत असते.

काही वषापूव  राम णाला अधागवाय ूझाला. अंथ णावर पडूनपडून या या
अंगाला जखमा झा या हो या. भाग वानं नवर् याची नाना तर् हने ंसेवा केली.

या वेळी मी भेटायला गेले होत.े

‘‘ये, नले, ये! काकांना भेटायला आलीस ना?’’

‘‘होय. कसे आहते?’’

‘‘तूच बघ!’’

खोलीत काका झोपले होत.े वेदना अस  होत अस यामुळे त ेिव हळत, ओरडत
होत.े शरीर इतकं जीण झालं होत,ं क  जरासा हात लागला, तरी कातड ंसोलून येत
होत.ं स न काकांवर ही प रि थती यायला नको होती, असं वाटून मन िख  झालं.
ितथे बसणं अश य होऊन मी उठून बाहरे आले.

माझा चेहरा बघून भाग वा हणाली, ‘‘निलनी, के हातरी बघतेस तर तुला असं
होतंय! खरं बोलू? मला वैध  आलं तरी हरकत नाही! पण यांची श य ितत या
लवकर सुटका होऊ द!े यांची ही अव था, हा ास बघणं मला श य नाही! मी असं
बोलतेय ह ेलोकांना िविच  वाटेल; पण मला नाही बघवत यांचा हा ास!’’

लोकांना काय वाटेल, याचा िवचार न करता आप याला काय वाटेल ते करणं आिण
बोलणं हाच भाग वाचा खरा वभाव! आिण ितचं मन नेहमीच संतुिलत असत.ं ित या
अंगी असलेली लीडरशीप ािलटी कुणा याही अंगी नाही. ती ितनं कमावली आहे
असंही नाही. तो ितचा ज मजात गुण आह.े खरं तर दशेाची पंत धान हायची ितची



लायक ! ितची मानिसक ताकद यु भूमीवर सेनापती हायची आह!े ित या प रघात जे
करणं श य होत,ं ते ितनं केलं. आपलं बुडणारं घर ितन ंपाताळातून वर काढलं!

पुढ या आठव ातच काका मरण पाव याची बातमी समजली! पाठोपाठ
भाग वाचा लान चेहरा नजरेसमोर तरळून गेला.



११. दानी दािमनी

दािमनीचं खरं नाव सौदािमनी. फार सुंदर नाव. िचत आढळणारं. एवढं मोठं नाव
सरळपणे यायची आम या गावात प त नाही. यामुळे मृणािलनीला ‘िलनी’ अथवा
‘मुनी’, दामोरदरला ‘दामू’ अस ंकाहीतरी हणायची आम या गावची प त. अनंत,
हाद, राघव , प रमळा या नावांचं ‘अं या’, ‘प या’, ‘राघू’, ‘परी’ होतं, ितथे

सौदािमनीचं दािमनी झालं यात काय िवशेष हणा!

दािमनीचे वडील क लेश दसेायांना दोन मुली. सौदािमनी आिण िव ु लता. दो ही
िवजेचे समानअथ  श द. दािमनी शाळेत मा या वगात होती. पानं सवसाधारण.
िव ा थनी हणून उ म. उ म व ृ व. धीट. क लेश दसेाई बँकेत लाक. माणसं
सरळ. म यमवग य कुटंुब.

दािमनी वभावान ंचांगली. अनस ा ित यािवषयी कमी िनगे ट ह बोलायची.
याव न तु हीच समजून या! लहानपणापासून सग यांशी जुळवून यायची ितला
सवय होती. ित या घरी मोगरा, जाई, जुई यांचे वेल होते. यापैक  कुठले ना कुठले
सतत फुलांनी डवरलेले असले, तरी दािमनी या केसात यातली फ  चारच फुलं
माळलेली असत.

अनस ा हणायची, ‘‘ह ेकाय दािमनी? सगळी फुलं ग लीत या साळकाया-
माळकायांना दली तर काय उपयोग? चार फुलं रािहलीत तेच नशीब! सग यांना
सगळं वाटून टाकत!े अगदी या वाथ  सािव ीलाही!’’

पण तो दािमनीचा वभावच आह.े

मला अजूनही आठवतं. मॅ क या परी ेत क ड भाषेत पिहलं येणार् याला वीस
पयांचं ब ीस होतं. ते दािमनीलाच िमळणार, यािवषयी सग यांची खा ी होती.
रझ ट लाग यावर दािमनी मला शोधत आली.

‘‘निलनी, तुला क डम ये कती मा स पडले?’’

‘‘शंभरपैक  या शी.’’

‘‘मलाही िततकेच पडलेत. हणून मी आता ि ि सपॉलना सांगून आले, मा या
बि सा या रकमेतली िन मी र म निलनीला दली पािहजे! मला आठवलं, ितलाही
मा याएवढेच मा स पडले आहते. टीचर िवसर या वाटत!ं’’



अशी गुणी दािमनी!

आम या बंद पाला ित यािवषयी भारी आदर!

दािमनी आ हा सग यांसारखी पदवीधर झाली. बँकेची परी ा दऊेन यातही ती
पास झाली. ऑ फसर हणून नोकरीलाही लागली. वडील लाक असले, तरी मुलगी
ऑ फसर! यानंतर मा या दािमनीशी भेटी कमी होत गे या. पु हा भेट झाली, ती
ित या ल ा या वेळीच!

दािमनीचं ल  डॉ टर सादबरोबर ठरलं होतं. डॉ टर साद एम.एस. झाला होता.
दसायलाही अितशय दखेणा होता. खरं सांगायचं तर दािमनीपे ा शंभर पटीनं दखेणा!
ग व  गंगा हणालीच, ‘‘काय बघून या डॉ टरानं िह याशी ल  केलंय कोण जाणे!
न  या डॉ टरात काहीतरी खोट असली पािहजे! नाहीतर कुठे हा डॉ टर आिण कुठे
ती सामा य पाची दािमनी!’’

अनस ालाही आ य वाटलं होतं, ‘‘मला तरी वाटतं, पैशासाठी यान ंदािमनीशी
ल  केलं क  काय कोण जाणे! नाही तरी ही बँकेत ऑ फसर आह.े एकदम डंा
घे यापे ा दरमहा ह यान ंघेत असेल!’’

दािमनीचं ल  छानच झालं. ितचा नवरा बगळू म ये अस यामुळे ल ानंतर
दािमनीनं बगळू ला बदली क न घेतली.

या गो ीलाही दहा वष झाली. अधूनमधून दािमनीिवषयी ित या आईकडून,
विडलांकडून, अनस ा या ॉडका टंग कंपनीला समजायचं, ितथून मा याही कानांवर
यायचं.

डॉ टर सादनं बगळू म ये ‘सौदािमनी न सग-होम’ काढलं होत.ं भरपूर पैसा
िमळवत होता. बगळू म य ेतो खूपच िस  झाला होता. सु वातीला अनेक वष
दािमनीही बँकेत नोकरी करायची. ितनंच नवर् याला कज काढून दलं. आता नवर् याला
इतका पैसा िमळतो, क  मोजायला हणून ितनं बँकेतली नोकरी सोडली. एकूण काय,
आता दािमनी ीमंत वगातली झाली आह!े

अलीकड ेदािमनीचा फोटो वरचेवर पेपरात दसू लागला. काही दवसांपूव
कुठ याशा हॉि पटलचं उ ाटन करत असतानाचा फोटो. या हॉि पटलला ितन ंकाही
दान दलं होतं, हणे! पु हा एकदा एका दवेळा या िशखरा या बांधकामासाठी मदत
के याचीही बातमी वाचली. यानंतर अधूनमधून ती पेपरम ये दसतच रािहली.



आ हा सग यांना त ेपा न फार आनंद होत होता. लहानपणापासून दानधमात
रमणारी दािमनी अशा कारे राणी झाली होती, यात काहीही आ य न हतं.

परवा दगुा या माळावर नवी बे झ कार उभी होती. आम या गावात अशी कार
मोठा कुतूहलाचा िवषय होती. आम या गावात अशी गाडी न हतीच. मी काहीतरी
आणायला बाजारात गेले होत.े ती गाडी बघून तशीच िनघून आले.

कुणीतरी मागून हाक मारली. या गाडीतून!

‘‘निलनी! थांब, थांब!’’

वळून पािहलं, दािमनी! सौदािमनी! तोच हसरा चेहरा! तेच ेहमय भाव. फ
काळा माणे केस थोड ेपांढरे झाले होत.े ितला पा न मलाही िततकाच आनंद झाला.
दािमनीही ेहानं माझा हात हातात घेत हणाली, ‘‘निलनी, कती दवस झाले
आपली भेट होऊन!’’

‘‘होय ना! तू तर बगळू चीच झालीस! कशी भेट होणार? त ूमाहरेी येतेस, ते हा
मी नसत!े असाच खो खो चाललाय आपला!’’

‘‘असू द.े आता घरी चल!’’

‘‘अगं, घरी सांिगतलेलं नाही, आई वाट बघेल!’’

‘‘तू चल हटलं ना, तु या आईला मी सांगत!े’’

ितन ंसेलफोनव न आम या घरी फोन केला. दािमनीबरोबर ित या माहरे या घरी
गेले.

पूव च क लेश दसेायांनी मो ा बाजारात लहान आउटहाउस बांधलं होत.ं
भोवताली अनेक झाड ंलावली होती. ह ेघर बांधताना यांनी बँकेकडून कज काढलं
होत.ं या जागी आता तीन मज यांचं घर उभं होतं. खाली दकुान आिण वर घर.

घरात सगळं आधुिनक सामान. टी ही- हीसीआर, ज, वॉ शंग मशीन. आम या
गावात एसी िचत घरी दसायचा. इथे येक खोलीत एसी होता. संगमरवरी दगड
आिण ॅनाईटचा मुबलक वापर केला होता. थोड यात, ीमंतीची सगळी ल णं ितथे
प  दसत होती.

घरात दािमनीचे आई-वडील न हत.े दािमनी या मुलांना घेऊन ते उटीला गेले होत.े



आ ही दोघीही पु हा जु या मैि ण माणे जु या आठवण म ये बुडून गेलो.

‘‘माझं अजून गावचं वेड गेलेलं नाही. यामुळे अधूनमधून येऊन घर बघून जात.े घरी
कुणी नसलं, तरी माझं काही िबघडत नाही. वयंपाक ण िग रजाबाई आिण चौक दार
धमा मा  इथे कायमचे आहते.’’

दािमनीन ंआपण ये यामागचं कारण सांिगतलं.

मीही हटलं, ‘‘दािमनी, तुझं नशीब चांगलं आह ेबघ! त ूखूप दानधम केला आहसे
हणून समजलं. वरचेवर पेपरात नाव येत ंतुझं. बंद पा तर ‘दानशूर अि म बे’ हणतो
तुला. कनाटकाचा भारी अिभमान ना याला! हणून तु या उदारपणाला
इितहासात या महान ीचं नाव!’’

मा या बोल याचा दािमनीला आनंद झाला नाही. ती काहीच बोलली नाही.
कसलासा िवचार करत होती.

िग रजाबाइनी चांदी या ताटांत आ हा दोघ ना जेवायला वाढलं. तरी दािमनीचं
ितथे ल  न हतं.

‘‘नले, बाहे न दसत ंतसं नसत ंगं!’’ ितन ंअचानक बोलायला सु वात केली.

‘‘काहीतरीच काय? तुला अस ं हणायला काय झालं?’’

‘‘निलनी, तू माझी जुनी मै ीण आहसे. मला तू लहानपणापासून ओळखतेस. खरं
सांगू, या पैशामुळे फार ास झालाय बघ!’’

काय ह ेआ य! पैसा नाही हणून न वद ट े  माणस ंद:ुखात असतात. पैसा असला,
क  सुखात असतात. काही जणांचं तर त ेआयु याचं येय असतं! दािमनी मा  वेगळंच
बोलतेय!

पण ह ेनाटक न च न हतं. दािमनीचा तसा वभावही न हता. मग िह या
बोल याचा अथ काय?

‘‘दािमनी, तुझा नवरा बगळू म य ेफार िस  आह ेअस ंमी ऐकलं.’’

‘‘होय. खरं आह ेत.े माझं ल  झालं, ते हा तेही एक सवसाधारण डॉ टरच होत.े
नंतर नेमकं काय झालं कोण जाणे, दवस दवस यांचा उ कष होत गेला. मा या



पि केमुळे ह ेझालं, असा यांचा िव ास आह.े ल ा या वेळी माझी पि का दाखवली,
ते हा सांिगतलं होतं हणे! िह याशी ल  करणारा शुक असेल, तर च वत  होईल
हणून! मला यातलं काहीच ठाऊक न हत.ं या कारणासाठी यांनी मा याशी ल  केलं!
आलं ना ल ात?’’

आता चांगलंच ल ात आलं होतं. एव ा दखे या डॉ टरानं साधारण पा या
दािमनीशी का ल  केलं! दािमनी या ल ाचं कोड ंआता उलगडलं होतं!

‘‘पण हणून द:ुखी हायचं काय कारण?’’

‘‘ यासाठी नाही गं, निलनी. पुढे तर ऐक. यांनी केले या गंुतवणुक वर यांना शंभर
ट े  फायदा झाला. मा या नावावर यांनी मेिडकल टोअर काढलंय. पैशाला काहीही
कमी नाही. पैसा सतत येत रािहला. मी गावात एक घर बांधलं. बगळू म ये एक घर.
पॉिलि लिनक बांधलंय. मा या िम टरांनी स जकल फॅ टरी सु  केलीय. औषधाची
फॅ टरी सु  केलीय. कशातही नुकसान झालेलं नाही; पण अपार पैशाला याचाच ास
असतो!’’

ह े करण मला समज यापलीकडचं होत.ं अपार पैसा हणजे अपार सुख, अशी
माझी समजूत होती.

‘‘निलनी, मला खर् या मैि णीच रािह या नाहीत बघ! तु यासार या जु या दोन-
तीन रािह या आहते एवढंच! सग यांची मा याकड ेबघायची दृ ीच वेगळी असते!
िहला कती लुटता येईल एवढंच बघतात. मी एक माणूस आह,े अस ंकुणी बघत नाही.’’

‘‘ हणजे काय?’’

‘‘उजाडलं क  रांग लागत.े दऊेळ बांधायला, मठ बांधायला, अ दानासाठी, फुकट
ऑपरेशनसाठी, शाळा बांधायला... मी कोण गं! एक माणूस. मी कुणी मं ी नाही,
कुठ या प ाची कायकत ही नाही. मला कुणाची मतंही नको आहते. मला लोकांना
ावंसं वाटतं, मला जमेल आिण मला समजेल तेव ांना दतेे. माझी समजूत होती, मी

जा त लोकांना मदत केली, तर जा त माणसं माझं कौतुक करतील! नाही! आप या
माणसांचे वभाव बघ कसे असतात. शंभरापैक  न वद माणसांना मदत केली आिण
दहा जणांना केली नाही, तर ती दहा माणसं मा यावर आग पाखडतात. ह ेबघ!
परवाच पेपरम ये मा यािव  ह ेिल न आलंय!’’

ितन ंपसमधून एक पेपरचं का ण काढून दाखवलं. यात ‘ ीमंत डॉ टरां या प ीचं
ू  मन!’ या शीषकाखाली एक प  िस  झालं होत.ं प लेखका या मुलाला कॅ सर



झाला होता. ‘सौदािमनी यां याकड ेगे यावर यांनी कशी मदत नाकारली, ह ेबड ेलोक
पेपरम ये नाव ये यासाठी कशी नाटकं करतात,’ वगैरे बरंच भडक भाषेत िलिहलं होतं.

माझी खा ी होती, दािमनी अिजबात तशी न हती.

सौदािमनी हणाली, ‘‘निलनी, फुकट पैसा िमळतोय हट यावर माणसं कुठून-कुठून
येतात. या मुलाला कॅ सर झाला होता ह ेखरं! माझे िम टर सकाळी सहा वाजता
ऑपरेशनसाठी गेले, क  रा ीच घरी परततात. दपुारी ितथेच दोन कोरड ेटो ट खातात.
यांचं कुठ याही आ थक बाब कड ेल  नसत.ं सगळं मलाच बघावं लागतं. या मुला या
विडलांना मी सांिगतलं, या मुलाला आम या हॉि पटलम ये टमट ा. सगळी
टमट फुकट होईल, ह ेमी पाहीन; पण यांना ह ेपटलं नाही! यांचं हणणं मा या

हातात पैसा ा. अगं, या माणसांना मी चांगली ओळखते. हातात पैस े दले तर हे
टमट दते नाहीत. मुलाचा कॅ सर ही यां या दृ ीनं पैसे िमळवायची संधी!’’

‘‘पण ह ेसगळं तुला कसं ठाऊक?’’

‘‘मी यां या हॉि पटलम ये रोज बसते. या आधी बँकेत काम करत होत.े यानंतरही
बाहरेची कामं करताना बाहरेचं जग जाणून घेतलंय.’’

‘‘तु या घरची काय बातमी?’’

‘‘काय सांगायचं? न ता गोतावळा मागे लागलाय बघ! कुठले कोण आ या-काका,
कुठले कोण नातेवाईक काय काय नाती सांगत येतात. घरात दोन कार आिण दोन
ाय हर आहते. सगळे नातेवाईक ऑपरेशन, टमटसाठी घरी येतात. यांना घरी ठेवून
यायचं, औषध-पाणी करायचं, प य-पाणी करायचं! वर आम या सासूबाई मो ा
कौतुकान ं यांना आहरे दऊेन यांची पाठवणी करतात. मला तर ह ेआमचं घर आह ेक
धमशाळा आह,े ह ेकळेनासं होत!ं’’ ित या आवाजातली िनराशा लपत न हती.

अ व थ होऊन मी िवषय बदलला, ‘‘अगं हो दािमनी, िव ुत कुठे आह ेगं? ितची
काय बातमी? काय करते ती?’’ िव ु लतेला आ ही िव ुत हणत होतो.

‘‘दोघंही मॅ सचे ोफेसर आहते. बेळगावात असतात. फार सुखात आहते बघ.
यां यामागे मा यासारखा ास नाही ना! सकाळी नऊ वाजता घराबाहरे पडतात,
सं याकाळी पाच वाजता घरी परततात. दर मिह याला ठरावीक पगार हातात येतो.
एकूण काय, मा यासारखी यां या घराची धमशाळा झालेली नाही! तुला आठवतं,
नले? शाळेत मी भाषणं करायची.’’



‘‘आठवतं तर! नेहमी पिहली असायचीस त!ू’’

‘‘आता काय होत ंठाऊक आह?े समारंभांना मोठी हणजे ीमंत माणसं हवी
असतात, हणून यांना बोलावतात. यांना तर खाजवायलाही वेळ नसतो! हणून हे
सांगतात, मा याऐवजी मा या बायकोलाच बोलवा. मग बोलावतात मला. मा या
व ृ वासाठी नाही. मला बोलावतात ते तर सरळसरळ मा याकडून पैशाची मागणी
करायची असते हणून! गेलं नाही तर हणतात, नवरा-बायको म तीचे आहते आिण
गेलं, क  पैशाची मागणी करतात. मा यापुरत ंिवचारशील, तर मला सािह यावर
बोलायला आवडतं. ऐकायला आवडतं.’’

हणजे या दानामुळे दािमनी बांधली गेली होती. दान करणं हा ितचा सहज वभाव
आह;े पण येक गो ीला मयादा आहते ना! केवळ ित याकडून िमळणारा पैसा
नजरेसमोर ठेवून सगळे ित याशी वागा-बोलायला लागले, तर ित या सुकोमल,
सुसं कृत मनाला द:ुख होणार नाही का?

‘‘मी एखा ा ल घरात गेले, क  सग यांची नजर मा यावरच असत.े मी काय
आहरे करत ेयावर सग यांचा डोळा असतो. परवाचीच गो  सांगते. मा या नणंदे या
घरचं ल  होत.ं मी वीस हजार पय ेआहरे केला. तरी माझी नणंद हणाली, ‘माझा
भाऊ दवस-रा  न बघता राबतो. ल ावधी पये िमळवतो. मला यातले कती? फ
वीस हजार पय!े’ तूच सांग नले, वीस हजार पये काय कमी आहते? लोकां या
अपे ाच माणापे ा पलीकड ेगे या आहते!’’

‘‘तुझी मुलं काय करतात?’’

दािमनीला दोन मुलं. दो ही मुलगेच.

‘‘आम या घरात कुणाही िव ा याचा अ यास होणं श य नाही. घरात सतत माणसं
असतात. यात बरेचस ेआजारी, रोगी. यां याबरोबर आलेले कंटाळा आला हणून
सतत टी ही लावतात. मी काही हणायला गेले, तर आम या सासूबाइना राग येतो.
यांना वाटत,ं घरी आले यांचा मी अपमान करत.े प रणामी आमची मुलं फ  टी ही-
िसनेमा यातच रमू लागली. शेवटी मला यांना बो डग कूलम य ेठेवावं लागलं. आता
त ेसगळे उटीला गेलेत. िव ुतची मुलंही आली आहते ना! तीही गेली आहते!’’

ित या चेहर् यावर मुलं दरुाव याचं द:ुखही दसत होत.ं

िग रजाबाई आ या. हणा या, ‘‘ह ेकाय? पिहलं वाढलेलं अजून तसंच आह!े
निलनी, तू तरी नाही का सांगायचं? पािहजे तेवढं िमळवलं तरी पोटाला अ च खावं



लागतं! सोनं-िहरे नाही खाता येत! तू तरी सांग िहला, थोडी तरी िव ांती घ े हणून.
इथे आली, तरी शेकडो फोन येत राहतात. माणसं सतत भेटायला येत राहतात. ितला
बरं नाही हणून सांिगतलं, तरी ऐकत नाहीत.’’

एव ात चौक दार भरम पा आला आिण हणाला, ‘‘कुणीतरी गुरां या
दवाखा याची माणस ंआलीत तु हाला भेटायला.’’

मलाही येऊन बराच उशीर झाला होता. दािमनीचा वेळ अमू य आह,े ह ेसमजत
अस यामुळे मीही उठले.

‘‘निलनी, आणखी एकदा ये.’’

‘‘ यापे ा तूच मा या घरी ये. ितथे तुला िनवांतपणा िमळेल. तुला येणारे फोन
नसतील. िनघते मी आता!’’

दािमनी या चेहर् यावर हस ूतरळून गेलं. यातूनही आनंद कंवा समाधानापे ा एक
कारची दमलेली भावनाच डोकावत होती.

दािमनी या दानबु ीसाठी दवेानं ित यावर पैशाची कृपा केली होती, ह ेखरं आह;े
पण दान मागणार् यांनाही काही नीती नको का? यांची खरोखरच गरज आह,े यांनी
दान माग यात काही चूक नाही; पण पोटभर यांना खायला िमळतंय, तेही मागायला
लागले, तर िभकार् यांपे ा हीन नाही का? यात, िभकारी लाचारपणे फ  भीक
मागतात; पण आप याला भीक घातली नाही, हणून कुणी पेपरात ित यािव
िलहायला तरी जात नाहीत!

आप या समाजात सग यांचा दसुर् यां या पैशावर डोळा असतो! वत: क  क न
कमव याइतका अिभमान नाही!

घरी परतत असताना वाटेत सािव ी भेटली.

‘‘कुठून येतेस?’’

‘‘दािमनी या घ न!’’

‘‘ती? म तवाल बाई!’’

‘‘का गं?’’



‘‘अगं आम या मिहला मंडळाची मी अ य  आह.े दािमनी माझी मै ीण. आता
मोठी झालीय ती. हवा तेवढा पैसा आह.े एका समारंभासाठी बोलवायचा आमचा
िवचार होता. बोलावलं. ही हणत ेमला वेळ नाही! लोकांसमोर एवढा अपमान!’’

‘‘ यात कसला अपमान? ितला खरोखरच नसेल वेळ!’’

‘‘वेळ नसायला काय झालं? नसला तरी काढायचा! मी मा या सद यांना सांिगतलं
होत,ं दािमनी माझी बालपणाची मै ीण हणून! आप या िब डगंसाठी पाच लाख
पय ेती सहज दईेल! आिण ही अशी वागली! माझा कती अपमान झाला! आता मला
मा या मंडळातले सद य काय हणतील?’’

वाथ  सािव ी आणखी काय हणणार हणा!

मीही जरा वैतागून हटलं, ‘‘अगं; पण तु या मिहला मंडळा या इमारतीसाठी ितनं
का पैसे ायचे? ितचा काय संबंध या याशी? ती तुम या मंडळाची सद यही नाही!’’

‘‘वा, ित याकड ेसोमनह ळी या दवेळासाठी ायला पैसे आहते. ह रजन व तीत
सा ा वाटते, फुकट औषधं वाटत!े मग काय हरकत आह ेआम या मिहला मंडळाला
पाच लाख ायला?’’

‘‘जे पैसा िमळवतात, यांचा यावर अिधकार असतो. मागणार् यांचा कधीही ह
नसतो. मागणार् यांचा हात नेहमी खाली असतो! ितची मज ! ते जाऊ द,े पाच लाख
रा  द.े तू पाच पय ेदान कर बघू तु या या मिहला मंडळाला!’’

मी थमच वाथ  सािव ी या िवरोधात ठाकले. येकाला वाटतं, काय हरकत
आह ेपाच लाख ायला? पण रोज असे पाच-पाच लाख दते गेलं, तर लाखाचे कोटी
हायला कतीसा वेळ लागणार?

सािव ी नािगणीसारखी फु कारली, ‘‘तू का ितची व कली चालवली आहसे?
ित याकड ेपैसा आह,े दान करत असते, हणून िवचारलं! ितला दान करायचं नसेल,
तर नाही हणून सांगायचं! कुणीही फुकट दान करत नसत!ं ित या नवर् याकडे
लॅकमनी असेल. डॉ टर नाडी बघायचे शंभर पय ेघेतो. गंगा हणत होती, भरपूर
पैसा आह,े नाव हवं आह!े आिण टॅ स वाचवायचा असतो ना! हणून हा दानधम
चालतो! तूच सांग, खरा क ाचा पैसा असेल, तर ायला जमेल काय? हणूनच मला
पाच पयेही दान करणं श य नाही!’’

सािव ीचं बोलणं ऐकून मला ध ा बसला.



आपला समाज कती रोग त झालाय! कुणी दानधम केला, तर तो काळा पैसा!
पाप केलेलं फेड यासाठी दान करताहते, हीच भावना! पैशािवषयी या या
गैरसमजुतीपासून आपला हा म यमवग कसा मु  होईल?

हणून दािमनी ‘िव ुत आरामात आह.े..’ हणाली असेल!

सौदािमनी हणजे वीज. आमची सौदािमनी िवजेसारखी खर आह;े पण परवा
भीम णा हणत होता, ‘‘आता मा  िवजेची खरता िनघून गेली. ितथे फ  सावली
रािहली आह.े’’



१२. फ ट रँक फणी

फणीवेणीला मी पिह यांदा पािहलं होतं ते शाळेत. ितचे वडील बँकेत ऑ फसर
होते. वरचे वर बदलीची नोकरी. या वेळी त ेपु या न आम या गावाला आले होते.

फणीवेणी आिण नागवेणी जु या बिहणी. दोघीही एकाच वगात हो या. दोघीही
एकसारखी परकर-पोलक  घालाय या; पण दोघी अिजबात सार या न ह या.

फणी गोरी आिण गुबगुबीत होती, तर नागू सावळी आिण काटकुळी होती. फणीचे
केस गुड याएवढे लांब, तर नागूचे खां ापे ा कमी होते. फणी बोल या वभावाची
होती, तर नागू घुमी. फणी अितशय बुि मान, तर नागू सवसामा य. या दोघी जु या
बिहणी आहते, अस ंसांिगतलं तर िव ास बसायचा नाही.

फणीएवढी शार मुलगी मी आजवर पािहली नाही. पु यात असताना ती मराठी
शाळेत िशकली होती. इथे आ या आ या काही दवसांतच क ड िलहा-वाचायला
िशकली. लवकरच ती आम यापे ा उ म कारे भाषा वाप  लागली.

फणीचा येक िवषयात पिहला नंबर असायचा. शार मुलं श यतो साय स
साईडला जातात. यांना सोशल टडीजम य ेकमी रस असतो; पण फणीचं तसं न हतं.
िवषय कुठलाही असो, पाणी याय यागत ती तो आ मसात करायची. यामुळे आ ही
मैि णी ितला ‘फ ट रँक फणी’च हणायचो!

नागूचं या या िव  होतं. ती नेहमी सेकंड लासम ये पास हायची. शंभर
माणसांत फणी ित या पामुळे, धैयामुळे आिण चुणचुणीतपणामुळे उठून दसायची,
तर नागू सामा यांतली सामा य अशी समु ातला एक थब होऊन कुणालाही दसायची
नाही!

अशा बुि मती फणीशी मा यासार या सामा य मुलीची कशी काय मै ी, याचं
आ य वाटायचं कारण नाही, कारण मै ीचा प, बु ीशी तसा काहीही संबंध नसतो.
फणीशी माझी अगदी जीव कंठ  मै ी झाली होती. कारण, फणी कधीही आ हा
दोघ मधला भेद दाखवून दते न हती.

ब तेक सग यांना नागूला बघून दया यायची. कारण न चुकता दोघ ची तुलना
केली जायची. यामुळे नागू आिण फणीम ये फारसा ेह न हता, िशवाय अबोल
नागू या मनात काय चाललंय, याचा कुणालाच अंत लागायचा नाही.



मॅ क या परी ेत फणीचा सग यां या अपे े माणे पिहला नंबर आला. आम या
गाव या मुलांनीही ितची बुि म ा बघून खाली मान घातली. मी फ ट लासम ये
पास झाले. नागू सेकंड लासम य ेआली.

मी आिण नागू आ स कॉलेजम ये दाखल झालो. फणी साय सला गेली. ितला
गिणतात अितशय रस होता. ते ितचं पिहलं ेम होतं. ितनं मेिडकल कंवा
इंिजिनय रंगला न जाता बी.ए सी. करायचं ठरवलं.

माझा आ ेभाऊही साय स कॉलेजला जायचा. शंकर याचं नाव. आता मी आिण
फणी पूव माणे रोज भेटू शकत न हतो. शंकर फणीिवषयी काही ना काही सांगायचा.
िचत कधीतरी फणी घरी यायची. शंकरच सांगायचा, ‘‘निलनी, तुझी मै ीण रोज
ोफेसरांना नाना  िवचा न हरैाण करत असते ह!ं सर घाबरतात ितला. ित या
ांना नीट उ रं दतेा यावीत हणून नीट अ यास क न येतात! अितशय शार आहे

तुझी मै ीण!’’

शंकर ित यापे ा दोन वष पुढे होता.

तो पु हा एक दवस हणाला, ‘‘निलनी, आज काय गंमत झाली ठाऊक आह?े आज
सरांनी एक मोठं या मोठं इ े शन बोडावर िल न पुसून टाकलं आिण मुलांना त ेपु हा
जसं या तसं िलहायला सांिगतलं. कुणालाच नाही जमलं त!े पण तु या मैि णीनं मा
ते जसं या तसं िल न काढलं. सर हणाले ितला, लहानशा कॉ युटरसारखी बु ी आहे
तुझी!’’

फणीिवषयी ह ेऐकताना आ हाला फार आनंद हायचा; पण एक  पडायचा,
फणी शंकरपे ा युिनयर. हा का रोज ित या वगात या घटना आ हाला येऊन
सांगतो? हा आपले लासेस अटड करतो क  नाही? पण ह ेिवचाराय या फंदात मी
कधी पडले नाही.

काळ तसाच पुढे चालला. नेहमी माणे फणीचा पिहला नंबर आला. ती पूव माणेच
आम या घरी अधूनमधून यायची. ित या आिण आम या आ थक तरात बराच फरक
होता. ित या विडलांची कार होती. दोनच मुली. अनेक गावं आिण रा यं पा न आले
होते. यामुळे यांची वागणूक आ हाला िश  वाट यासारखी होती; पण फणी आिण
नागू तशा न ह या. तरी आ ही यां या घरी िचतच जात होतो.

आमचं एक  कुटंुब. घरात सतत चुलत, मावस, मामेभावंड ंअसायचीच. आमचे
बरेच नातेवाईक खे ाम ये अस यामुळे यांची मुलंही आम या घरीच असायची. पु ष
माजघरात झोपायचे, तर बायका वयंपाकघरात. अ यास करणार् या मुलांना



माडीवर या हॉलम ये जागा. दररोज एका वेळेला तीस जणांचं जेवण बनवलं जाई.

फणी या दृ ीनं ह ेसगळं नवं होत.ं पिह यांदा ितन ंह ेपािहलं, ते हा ती हणाली,
‘‘निलनी, तुझं घर कतीतरी छान आह ेबघ. सतत माणसं येत-जात असतात, गद
असते. अिजबात कंटाळा येत नाही. आम या घरात मी आिण नागू दोघीच असतो.
दोघ या वेगवेग या खो या. नागू एकदा आप या खोलीत गेली, क  बाहरे येत नाही.
कंटाळा येतो मला!’’

आम या गावात फणीची आई हणजे भारी फॅशनेबल बाई! या बा ा नसलेले
लाऊज घालाय या. केस कापलेले होत.े ओठांना िलपि टक लावाय या. जॉजट या
सा ा नेसाय या.

याही कधी कधी फणीला घेऊन जायला घराकड ेयाय या. आ या, क  हॉलमध या
जु या सो यावर बसाय या. ‘‘आम या फणीला सग या कला येतात. सतार वाजवत,े
होकल येत,ं अ यासात तर च नाही!’’ वगैरे अिभमानान ंसांगाय या. यात
कसलीच अितशयो  न हती.

एकदा अनस ा आम या घरी आली असता फणी या आईही आ या हो या. अशाच
ग पा सु  झा या. अनस ा तरी काही कमीची आह ेका?

ितन ंिवचारलं, ‘‘काय हो? तुम या फ ट रँक फणीसाठी कसला नवरा शोधणार? का
िवचारतेय ठाऊक आह?े िहचा येक बाबतीत पिहला नंबर. िह यापे ा शहाणा
मुलगा कुठून शोधणार तु ही?’’

या उ र या, ‘‘आ ही शार मुलगा शोधू ित यासाठी. आ हाला या दोन मुलीच
आहते. मागतील त ेसगळं ायची आमची तयारी आह!े कुटंुब छोटं हवं. मुलगा िवशेष
शार हवा!’’

िह यापे ा शार? तो कुठे असेल? मा या मनात  उठला.

काळ पुढे सरला. फणी या विडलांची मंुबईला बदली झाली. िनरोप दतेाना फणी
आिण नागूचे डोळे भरले होत.े सु वातीला दर मिह याला प ांची आवक-जावक
हायची. हळूहळू तीही थांबली.

शंकर एम.ए सी. झाला. नोकरी िमळाली. घरी मुल ची रांग सु  झाली. शंकर
चांगला मुलगा, नोकरी चांगली यामुळे ह ेसाहिजकच होतं हणा!



अशा वेळी शंकरला टायफाईड झाला. याला दवाखा यात अ ◌ॅडिमट करावं लागलं.
दवसा मी आिण रा ी माझी आ या हॉि पटलात जायचो. ताप कमी झा यावर एक
दवस शंकर अंघोळीला गेला. या वेळी माझी ुटी होती. तेव ा वेळात याचं
अंथ ण नीट करायला आले या नसन ं याची उशी झटकली. या खाली असलेली
शंकरचं जुन ंपा कट खाली पडलं. ितन ंत ेउचलून मा या हातात दलं.

मी त ेसहज उघडून पािहलं. आत काही जु या नो स, मेिडकल काड आिण काही
फोटो होत.े याव न नजर फरवून ठेवत असताना कोपर् यात असले या एका फोटोकडे
ल  गेलं. आ यानं मी थ  झाले!

तो फणीवेणीचा फोटो होता. कॉलेजमधला आयड टटी काडचा फोटो. हा या याकडे
कसा आला? अलीकड ेमीच ितला बर् यापैक  िवस न गेले होते. ितला इथून जाऊन
कमान चार वष झाली होती. अजून या या डो यातून ही गेलेली दसत नाही!

एव ात शंकर बाहरे आला. मा या हातातलं पा कट आिण फोटो बघून काय घडलं
असेल, याचा याला अंदाज आला. याची मान खाली गेली.

‘‘ह ेकाय, शंकर? तु याकड ेकसा हा फोटो? तुझी फणीशी मै ी आह ेका?’’

‘‘तसं काही नाही!’’

‘‘तर मग हा फोटो तु या पसम ये कसा?’’

शंकर िन र झाला.

‘‘तुझा फणीशी प वहार आह?े’’

‘‘नाही!’’

‘‘ हणजे ितचा फोटो तु याकड ेआह,े ह ेितला ठाऊक नाही तर.’’

‘‘ठाऊक नाही!’’

हा एकतफ  ेमाचा कार दसत होता. फणीला यािवषयी काहीच ठाऊक न हत.ं

‘‘आ याला सांगू? ल ा या संदभात?’’

‘‘नको. निलनी, लीज! कारण याचा काहीही उपयोग नाही. जरी ती तयार झाली,



तरी ितची आई कधीच तयार होणार नाही!’’

‘‘का?’’

खरं तर मा या या ाला काहीच अथ न हता.

‘‘शंकर, अस ंअसेल तर त ूफोटो तु याकड ेठेवून घेऊ नकोस! ह ेबरोबर नाही. तुझं
पा कट असंच आणखी कुणा या तरी हातात सापडलं तर? उगाच ितचं नाव खराब
होईल!’’

यावर काय बोलावं त ेशंकरला सुचलं नाही.

मीच या पा कटातून फोटो काढून घेतला. चार वष या या दयात जपून ठेवलेला
तो फोटो आजही मा या अ बमम ये आह.े

काही दवसांपूव  बंद पा द लीला गेला होता. गावी परत यावर इकड या
ितकड या बात या सांगता सांगता हणाला, ‘‘नली, तु या मैि णीचं ल  झालंय!
फणी गं! नवर् याबरोबर बाजारात भेटली.’’

मला सुखद आ याचा ध ाच बसला. मी उ सुकतेन ंिवचारलं, ‘‘कुठे भेटली? कसा
आह ेितचा नवरा? काय िशकलाय? काय करतो?’’

‘‘अगं हो! अशी एकदम अंगावर येऊ नकोस! जनपथवर भेटली. मी र यावर
ट कया खात उभा होतो. काय द ली सांगू तुला! ितथला उकाडा! छे:! आप या
कनाटकासारखं नाही घ!े...’’

बंद पाचं वणन सु  झालं. मु य मु ाला बगल दऊेन बाक  तपशील सांग यात
वेळ घालवायची याची नेहमीची प त! न राहवून मीच हटलं, ‘‘त ेसगळं रा  दे
बंद पा! नंतर सांगशील हणे! मला आधी सांग, फणी कशी आह?े’’

‘‘माझं ितकड ेल च न हत.ं तीच पुढे आली. ितन ंमला नावािनशी ओळखलं. आपण
होऊन बोलली. फॉरेनला जायची घाई होती हणून घाईत ल  झालं हणे. हणून
ल पि का पाठवली नाही, हणाली. तुला ायला ितन ंितचं काड दलंय. प  िलही
हणाली.’’

‘‘काड कुठे आह?े’’

‘‘िखशात नीट ठेवलं होत.ं गंगा ान करताना कुठेतरी पडून गेलं!’’



िनराश झाले. बंद पाचा रागही आला; पण काय करणार? फणीशी संपक
साध याची हाताशी आलेली एकुलती एक संधी या बावळट बंद पामुळे हातून िनसटून
गेली होती.

जीवनच ान ंपु हा गती घेतली.

शंकरचं ल  झालं. तो सुखात आह.े याची बायको शैला बँकेत लाक आह.े यानं
वत:चं घर बांधलं आह.े अनस ा हणते, बायकोनं कज काढलंय हणून! याला दोन
मुलगे आहते. ए हाना याला कदािचत फणीचा पूणपणे िवसरच पडला असेल.

मलाही शाळेत िशि केची नोकरी िमळाली आह.े ह ेस ल ग हनमट या नोकरीत
आहते. मला दोन मुली आहते. मुली शार आहते; पण फणीएव ा नाहीत. अधूनमधून
अ बम काढून फणीचा फोटो दाखवत,े मुल ना ित या शारी या कथा सांगते.
तु हालाही ित यासारखं हायचं आह,े असं बजावत.े

एक दवस माझे पती मला हणाले, ‘‘आम या हडेऑ फस न आमचे डायरे टर
आले आहते. म ासम ये राहतात. यां या प ीला बेळगावला जायचं आह.े या एक ा
आहते. सोबत हणून तू यां याबरोबर जा.’’

‘‘अहो, एव ा मो ा बाइबरोबर मी जाऊन काय क ? मला काटे-चम यानं
जेवायला येत नाही. चांगलं इंि लश बोलता येत नाही! यात ओळखही नाही...’’ मी
अनेक कारणं पुढे केली.

‘‘ते काही नाही. मी कबूल क न आलोय. आता नाही हणालीस, तर माझा अपमान
होईल.’’

नवर् याचा अपमान होईल असं वाग याइतक  मीही ह ी नस यामुळे मी दबकतच
इ पे शन बंग यावर गेले.

ितकडचा थाट काही औरच होता. मला हरां ातच बसवून न ीदार कप-बशीतून
गार चहा दला. तो कसा यावा, याचा िवचार करत असतानाच मॅडम बाहरे आ या
आिण मला बघून जवळजवळ ओरड याच! ‘‘ह ेकाय, निलनी! तू इथे कशी काय?’’

मा यासमोर फ ट रँक फणी उभी होती. कतीतरी वषानंतर माझी आिण फणीची
भेट झाली होती; पण समोरची फणी मा या दृ ीनं अनोळखी होती.



शु  केस, थूल शरीर, चेहर् यावर सु कु या तर वयानुसार येणारच; पण या
फणी या चेहर् यावरचं त ेधैय, ती शारी, तो चुणचुणीतपणा अिजबात न हता! एक
कारचा भेदरटपणा फणी या चेहर् यावर दसत होता. खरोखर? क  हा मला झालेला
भास?

मा या चेहर् यावर उमटलेले अनेक  ित या ल ात आले असावेत; पण यावर
काही बोल यापे ा ती घाई करत हणाली, ‘‘लवकर चल, बेळगावला. उशीर होतोय.’’

‘‘बेळगावात काय काम आह?े’’

‘‘नागू आह ेना ितथे! तू तर एकही प  पाठवलं नाहीस. मी बंद पाबरोबर तुला
काड पाठवलं होतं.’’

‘‘ याचं असं झालं...’’

मला थांबवत ती हणाली, ‘‘आधी चल बघू! नंतर बोलू या.’’ दोघी कारम ये
बसलो.

कार सु  झा यावर मा  न राहवून मी हटलं, ‘‘फणी, काय गं तुझा हा अवतार?’’

‘‘अवतार? का गं? काय झालंय मला?’’

मी थोडी वरमले. तरीही हटलं, ‘‘मला तर वाटतंय, काही तरी चुकलंय. यात काय
खरं आिण काय खोटं ठाऊक नाही! यात त ूमो ा साहबेांची बायको. यामुळे मला
काय बोलावं तेही सुचत नाही.’’

‘‘असं का हणतेस? मै ीम य ेकसला आलाय मोठेपणा? िवचार ना काय
िवचारायचंय त.े.. बरं! मीच सांगत.े कुठून सांगायला सु वात क ?’’

कार धारवाड या दशेनं धावू लागली. फणी या चेहर् यावर भावनांचं का र माजलं
होत.ं मी िनरखून पािहलं, या चेहर् यावर समाधानाची एक लकेरही न हती.

मानिसक रो यां या हॉि पटलसमोर येताच, वृ  रोगी डॉ टरांना बिघत यावर
थांबतो, तशी कार थांबली.

ाय हरनं सांिगतलं, ‘‘बाईसाहबे, कार िबघडलीय, दु ती करायला पािहजे.
पािहजे तर हॉि पटलात जाऊन बसा. दु त झा यावर सांगतो.’’



‘‘आत गेलं, तर बाहरे येणं कठीण असत,ं भाऊ आिण आलं तरी तोपयत बाहरेचं जग
पार बदलून गेलेलं असतं. आ ही इथेच क ावर बसतो. नाहीतर च मा पाकम ये
बसतो.’’ मी हसत हटलं. फणीही हसत मा या मागोमाग आली. दोघीही बागेत जाऊन
समोरासमोर बसलो.

‘‘आता सांगते तुला. सग यांना वाटत,ं फणी कती नशीबवान. तस ंपािहलं तर काय
कमी आह ेमला? मो ा ावर असलेला नवरा, एकुलता एक मुलगा! मा या आत
चाललेलं तु या मा  ल ात आलं बघ.’’

‘‘फणी, चेहर् यावर प  दसलं हणून िवचारलं मी.’’

‘‘ह.ं कुठून सांगायला सु वात क  मी. मंुबईला जाऊन मी बी.ए सी. केलं. ितथेही
पिहला नंबर आला. संपूण मंुबई युिन ह सटीम ये.’’

‘‘ यात काहीही िवशेष नाही. आ ही तुझं नावच तसं ठेवलंय ना.’’

‘‘ते नसतं तर बरं झालं असतं. काही वेळा अती प, अती बुि म ा, अती शारी
ह ेसगळे अवगुण ठरतात बघ!’’

‘‘आम यासार या म यमवग यांम ये सगळंच म यम असत ंना. यामुळे ह े‘अती’चे
ॉ ले स आ हाला ठाऊक नाहीत.’’

‘‘मी एम.ए सी. केलं. ल  ठरलं. माणसं द लीची. तिमळ माणसं. बर् याच
वषापासून द लीतच राहतात. डडॅ चीही द लीला ा सफर झाली होती. यां या
बॉसनं यां यािवषयी सांिगतलं. फार शार हणून. मा या ममीलाही मा यासाठी
शार मुलगाच हवा होता. बाक  सग या बाबतीत तडजोड करायची ितची तयारी
होती. यामुळे ममी-डडॅ ना मुलगा एकदम पसंत पडला. आयएएसम ये ह ेपिह या
नंबरान ंपास झाले होत.े ममी या दृ ीनं तर अगदी दधुात साखर पडली होती.

‘‘नाव पाथसारथी. पैसेवाले, शार, स ल ग हनमटची नोकरी. मा या मनात
पीएच.डी. करायचं, अमे रकेला जायचं वगैरे िवचार चालले होत;े पण पु हा असं थळ
िमळणार नाही, हणून आम या घर यांनी माझं हणणं ऐकलं नाही. चांगला नवरा
हणजे पीएच.डी.पे ा जा तीचा असतो. ल ानंतर हवं तर कर पीएच.डी., असं सांगून
माझं ल  प ं  कर यात आलं. यांना कामासाठी ा सला जायचं होतं, हणून गडबडीनं
ल  केलं. तुलाही काड पाठवायला जमलं नाही.’’

‘‘सगळं तर ठीकच दसतंय. मग तरीही...’’



‘‘क रअर करायची माझी फार इ छा होती. ती मा  अिजबात पूण झाली नाही.
यांची अशी सतत बदलीची नोकरी. यामुळे मला काहीच करायला जमलं नाही.
यातच मुलगा झाला.’’

‘‘नाव काय याचं?’’

‘‘बोिधस व. मला बु  फार आवडतो, हणून याचं नाव ठेवलंय! असंच जगत
रािहले. मी िशकले, यातलं काहीही वापरता आलं नाही मला मा या जीवनात.
घराकड ेबघणं, न ा-न ा गावांना अ ◌ॅडज ट होणं, बोिधला सांभाळणं-वाढवणं
यातच सगळं आयु य गेलं.’’

‘‘असू द ेगं! िनदान घर तरी शांत रािहलं क  नाही?’’

‘‘तसं नाही, नले. तसं नाही. माझं द:ुख वेगळंच आह.े माझे िम टर अितशय
बुि वान आहते ना. यां या दृ ीनं इतर कुणीही बुि वान नाहीच. एक कारची
काँिप टशन. यां या या गुणामुळेच ते एवढं यश िमळवू शकले आहते, ह ेखरं; पण मला
मा  ते सतत िहणवत असतात, तुला कुणी दला पिहला नंबर? तुला बु ीच नाही!
सतत ते मला मागे खेचत असतात. मी काहीही सांगायला गेले, तरी ते कचरा क न
टाकतात. येक बाबतीत शेवटचा श द यांचाच असला पािहजे. सासरी सगळे यां या
या वभावाला सतत खतपाणी घालतात, तू ित यापे ा काहीही कमी नाहीस. सग या
बाबतीत वरचढ आहसे. तूच सांग निलनी, संसार हणजे काय ही असली चढाओढ
असते?’’

मला ित या आईची मूत  आठवली. आप या फणीसाठी शारच मुलगा हवा,
हणणारी! घराला मागदशन करणार् या घर या क या बाईचेच िवचार असे असतील
तर आणखी काय होणार हणा!

‘‘तुझा मुलगा?’’

‘‘माझा मुलगा अगदी बापासारखा आह.े तोही माझी सतत हटेाळणी करत असतो.
तुला काय येतं ममी? डडॅी बघ कसे आहते! तुझा जु या काळचा फ ट रँक घेऊन काय
करायचं? मला नको सांगू यािवषयी. घरात या सग यांचं ऐकून बोिधलाही वाटतं मी
फार ढ आह.े’’

ह ेसांगताना मा  ित या डो यांत पाणी साचलं होत.ं

‘‘आिण मीही काही ग प बसलेली नाही. संगीतातील िवशारद परी ा दली. सतार



िश ण सु  आह.े िशवणाचा िड लोमा केलाय. कुठ याही कलेत िविश  थान
िमळवायचं असेल तर तप या नको का? मला तेवढा वेळ दणंे श यच नाही. काही तरी
सु  केलं, क  तीन वषात गाव सोडायची वेळ येते. िशवाय रोज यां याकडून बोलणी
खाऊन मनात ईषा िनमाण हो याऐवजी मन पण कोमेजून गेलंय बघ! काही करायची
उमेदच रािहलेली नाही.’’

वेळी अवेळी मनावर सतत उकळतं पाणी पडत रािहलं, तर ते कोमेज यािशवाय
कसं राहील?

‘‘आता काय चाललंय तुझं?’’

‘‘काही नाही. ब ा अिधकार् याची बायको हणून जगतेय! माझं सगळं अि त व,
आनंद, बु ी ितथेच कारणी लावते. एखा ा सामा य माणसाशी ल  केलं असतं, तर
बायको या शारीचं कौतुक झालं असतं. एका गावात राहायला िमळालं असतं, तर
मीही क रअर केलं असत.ं’’

मा या मनात एवढा वेळ मधूनच डोकं काढणारी शंकरची मूत  आता प  उभी
रािहली. या याशी ल  क न फणी सुखी झाली असती क  काय कोण जाणे! िहला
सुखात ठेवायला यानं कती क  घेतले असते! य  भेट नसतानाही कती वष ितची
आठवण यान ंमनात जपून ठेवली होती ते मलाच ठाऊक!

िवषय बदलत मी िवचारलं, ‘‘नागू काय करत?े’’

‘‘नागू? मा यापे ा आराम आह.े ती कनाटक इलेि क बोडात लाक आह.े ितचा
नवरा ितथेच इंिजिनअर आह.े दोघं िमळून ा सफर क न घेतात. नाही तर आलेली
बदली कॅ सल क न घेतात. ित याकडून ित या नवर् या या काहीही अपे ा नाहीत.
ित या ल ा या वेळी मा यासारखी कुठलीही अट न हती!’’

‘‘नागूचा नवरा कसा आह?े’’

‘‘अगदी चांगला आह.े याला बायकोचं फार कौतुक आह.े हजार वेळा ते तो बोलून
दाखवतो, ही घर कसं सांभाळत,े नोकरी कशी सांभाळत.े नागूला ित या घरी जेवढा
मान िमळतो, या या एक शतांशही मला मा या घरी िमळत नाही.’’

ाय हरनं कार दु त झा याचं सांिगतलं. आ ही मौनपणे उठलो.

फणी या जीवनाला, यात या द:ुखाला ितचा पिहला नंबर तर कारणीभूत न हता?



बायकोन ंकधीच नवर् यापे ा वरचढ असता कामा नये, अस ंमानणारा हा समाज! नीट
े नंग िमळालं असतं, तर फणी आयएएसम येही पिहली येऊ शकली असती. सतत
आपलंच कौतुक हावं, अशा मनोवृ ीचा ितचा नवरा होता क  काय कोण जाणे!

माझं मन ाकुळ झालं.

मा या समजुती माणे फणी ानाचा गव बाळगणारी अिजबात न हती. तरीही
ित या जीवनात या अथहीन रँकन ंन भ न येणारी हानी केली होती. िव ा थदशेत
या रँकनं ितला आनंद दला असेल, तोच ित या द:ुखाला कारणीभूत झाला होता.



१३. ीमंत सीताबाई

आम या गावात ‘मेड फॉर इच अदर’ पधा ठेवली, तर यात शीन पा-सीताबाई
यांची अिवरोध िनवड झाली असती. यांचा काही ेमिववाह नाही. बघून-दाखवून
झालेलं ल  यांचं; पण यांचे दोघांचेही िवचार एकाच दशेन ंआिण एकाच कारे
चालत होते. ‘‘दवेा रे! कती िविच  तुझा हा खेळ. ितकड ेपावती-ब णभ ांना एक
आणलंस आिण इकड ेशीन पा-सीताबाइना एक  आणलंस. हा सगळा तुझाच खेळ.
तु या हातात या या सग या बा या!’’ असं वाट यािशवाय राहत नाही.

या जोड याचं जीवन केवळ ‘पैशा’वर आधारलं आह.े येक बाबतीत यांना पैसाच
मह वाचा वाटतो. कुठ याही ल ाचा िवषय िनघाला, तरी यां या बोल याचा िवषय
पैसा हाच असतो. एक उदाहरण :

‘‘परवा नंदीश या ल ाला गेले होते, ते हा...’’

माझं बोलणं म येच तोडून शीन पा हणाले, ‘‘पाटलांचा नंदीश ना? शंभर एकर
बागायत जमीन, िशवाय तेलाचा घाणा आह.े याला काय कमी आह े हणा!’’

‘‘ते नाही मी सांगत. नंदीश या ल ात...’’

‘‘बे णेगौडां या सुमनला दलं ते ल  हणतेस ना? मला समजलं. गौडांनी फ
प ास तोळे सोनं दलं हणे मुलीला. तूच सांग, कती कमी दलं ह!े काय हरकत होती
दोनशे तोळे ायला?’’

इती सीताबाई उवाच!

‘‘प ास तोळेच का दलेत ठाऊक आह ेका? आतून दहा लाख डंा दलाय. ते चार-
चौघांना सांगता येत नाही ना! हणून बाहरे ह ेनाटक. एकूण काय नंदीशन ंलॉटरी
मारली.’’

‘‘ते न हतं मला सांगायचं...’’

‘‘तू काहीही सांग! मा या दृ ीनं सौदा बरोबरीचा झाला.’’

ल ा या संदभात नवरा-बायकोचा हा संवाद. यां या जगात पैसा, सोनं, जमीन-
जुमला या व तूंनाच िवशेष मह व! मला काय सांगायचं याची यांना फक रच
न हती.



मीही ह ानं पेटले आिण हणाले, ‘‘जरा माझं ऐका! मला काहीतरी सांगायचंय!’’

दोघंही िन साहानं हणाले, ‘‘काय सांगायचंय?’’

‘‘नंदीश पाटला या ल ा या वेळी ितथे कोण भेटलं ठाऊकाय? कवी वीरभ ! यांचं
नवं पु तक...’’

संपलं! माझं बोलणं ितथेच तोडून यांनी बोलायला सु वात केली.

‘‘तो वेडा वीरभ  पु तक िलिहतो आिण या मूख निलनीसारखे त ेिवकत घेऊन
वाचतात. मला कळत नाही, पु तकावर पैसा का खच करावा? एकदा वाच यावर
संपली यातली मजा!’’

‘‘ती काही सो यासारखी कायम राहणारी व तू नाही, क  दर वष  नवं-नवं
िपकणारं शेत नाही! मला िवचारशील, तर पु तकात पैसा घालणं हणजे अगदी
मूखपणा आह.े अगदी वाटलंच तर लाय रीतून आणावं आिण वाचून झा यावर परत
करावं!’’ हा शीन पाचा उपदशे!

असा वाचकवग असेल, तर आमचं क ड सािह य कसं वाढणार? आमचे सािहि यक
कसे जगतील?

या दोघां या जीवनाची मू यंच वेगळी आहते.

सीताबाई फ  ीमंताचाच आदरस कार करते. ित या दृ ीनं ग रबांना या जगात
थानच नाही. अ वासार या ित या दृ ीनं अगदी िन पयोगी! बंद पाशीही यांचं
अिजबात पटत नाही.

मीही पािहलंय ना, आधी या दािमनीची यांना अिजबात फक र न हती, ती
परवा येऊन गेली, ते हा या मला हणत हो या, ‘‘तुझी मै ीण दािमनी फार चांगली
मुलगी आह ेह!ं पुढ या खेपेला ती येईल, ते हा तुला आिण ितला जेवायला बोलवायचं
आह.े’’

हणजे आता कुठे दािमनी यांना दसायला लागली.

शीन पा आिण सीताबाई गभ ीमंत घरातून आले आहते. दोघंही याच कार या
वातावरणात वाढले आहते. ते गाव सोडून कुठेही जात नाहीत. शेती आह;े पण ितथेही
कधी जात नाहीत. वहारा या बाबतीत दोघंही अ यंत चतुर! टेन सी कायदा आला,



तरी यांनी फारशी जमीन गमावलेली नाही. या वेळी यांनी काही जिमनी िवक या
आिण तो पैसा इतर ापारी उ ोगात गंुतवला. यामुळे यांचा पैसा दवस दवस
िप लं घालतो आह.े

यां या प रघात ग रबी कंवा गरजवंत यांसारखे श दच नाहीत. यामुळे यांची
द:ुखं, वेदना या भावनाच यांना ठाऊक नाहीत. तशी माणसंच यांना ठाऊक नाहीत
आिण माहीत क न यायची यांची इ छाही नाही.

त ेसरसकट कुणालाही आप या घरी बोलवत नाहीत. फ  आप या बरोबरी या
लोकांना आप या घरी बोलावून आदराित य करतात. या सकलम य ेजायचं असेल,
तर ीमंत असणं ही पिहली अट आह,े िशवाय समाजात नाव असलं पािहजे. अशा
टेटसची माणसं एक  जमून दर मिह याला एकदा ‘गेट-टुगेदर’ करतात. कधी
शीन पा या आमराईत, कधी नंदीश पाटला या फामहाउसवर कंवा डॉ टर िवजय
यां या न ा बंग यावर! यां या लायक या लोकांबरोबर आिण शोभेल अशा जागी
मेजवानी करायची यांची प त होती.

ह ेसाधारण प रि थतीत यां या घरात या ल -कायाना कधीही जात नाहीत. अशा
घरात या मयतीला तर अिजबात जात नाहीत.

परवाच अनस ानं एक ह कगत सांिगतली,

‘‘शीन पा या घरासमोर बाबुरावां या घरात यांची आई मरण पावली. पहाटे पाच
वाजले असतील. मला िनरोप आला. लगेच र ा क न जायला िनघाले. जाता जाता
अ मालाही याच र ात घालून घेऊन गेले. कती केलं तरी बाबुरावांची आई गेली
होती! तरीही द:ुख आव न त ेशांत होते. सून ेमा ठाऊक आह ेना? ित या चेहर् यावर
थोड ंतरी द:ुख दसावं? खरं सांिगतलं तर ऐकतेस, खोटं सांिगतलं तरी ऐकतेस!...’’

अनस ानं खोटं सांिगतलं तरी मी ऐकेन असं ितला का वाटतं, कोण जाणे!

‘‘... ेमा या चेहर् यावर हसू होतं! अगदी समाधानी दसत होती ती! कती केलं तरी
सून!...’’

मा या मनात येऊन गेलं, ितला सांगावं, अनस ा! बी केअरफुल! तूही कडक सासू
आहसे! त ूमरशील, ते हा तु या सुनाही अशाच आनंदी होतील!

पण नाही बोलले. वािघणीसार या अनस ाला सांगणं मा यासार या उंदरा या
कुवती या दला या ला कसं श य आह े हणा!



‘‘काही मदत लागली तर असू द,े हणून दारात उभं रा न हाक मारली, सीताबाई!
सीताबाई! यांची झोपायची खोली माडीवर आह.े..’’

गावात या सग या घरांचा लेआउट अनस ाला ठाऊक असतो!

‘‘...ितथला लावलेला दवा बंद झाला. ह ेदोघं घरात होत!े जागे होत!े तरी घरात
कुणी नाही अस ंदाखवत ग प रािहले!’’

‘‘पण का?’’

‘‘तुला काही कळत नाही. अगं, मयत झाले या घरी काही मदत करावी लागेल ना?
हणून! आिण तेही केलं असतं. ह े यां या ले हलचे नाहीत ना! ह ेमेले, तर खांदा
ायला चार माणसंही िमळू नयेत बघ! ते हा कळेल या जोड याला.’’

अनस ानं या जोड या या मरणाचाही िवचार बोलून दाखवला. ह ेबरं नसलं, तरी
ित या बोल यात काहीच खोटं न हत.ं कारण अ मानंही नंतर तेच सांिगतलं.

यां या घरी कुणी गेलं, क  यांचा नोकर गो वंदा यांना बाहरेच ओसरीत बसवतो.
शीन पा-सीताबाई कंजूष नाहीत. ते वत:वर हवा तेवढा पैसा खच करतात; पण
इतरांवर एवढाही खच करायची यांची तयारी नसते. तेही यात आप याला काहीच
लाभ नसेल तर. यां या घरी घरकामाला, वयंपाकाला, पूजेला हवी तेवढी माणसं
नेमलेली आहते.

ओसरीत बसले यांनी यांचा थाट बघत बसायचं! घरातलं कुणीही यांचं आदरानं
वागत करणार नाही, आ थेन ंचौकशी करणार नाही. चहा-कॉफ  िवचारणं तर लांबच
रािहलं!

खरं-खुरं वागत हवं असेल, तर ग रबां या घरी जावं! भरले या दयान ंआिण
मोक या मनान ंत े वागत करतात. आम याकड ेकाम करणार् या मु लासाबकड ेगेलं
क  ब स! हदंीिमि त क ड भाषेत तो बायकोला हाक मारतो, ‘‘िबबी, बाहर आवो!
ताई आलेत! यांची मेहदंी रेडी ह ै या? कतना बार बोला था, ताईको उभं करायचं
नाही हणून? ताई, तु ही या जमखा यावर बसा. शहाळं दतेो ते या...’’ मी मदी
आणायला यां या घरी गेले, क  याचं वागत स  होत.ं याची िबबी उ म मदी
काढत.े दसायलाही फार दखेणी आह ेती! हातावरची मदी सुक यावर चांगला
पा णचार क नच िनरोप दला जातो.

आम या अ पांचे िम  िव पा गौडां या घरी गेलं, तरी हाच अनुभव येतो. यांची



बायको च वा अग यानं हणते, ‘‘ कती दवसांनी त ड दाखवतेस गं! ये ये! बैस.
आ या आ या िनघाली. बस वा, दोन कडक भजी कर बघ ूपटकन. फार दवसांनी
नलुअ ा आलीय आिण सकाळी केलेली कडक भाकरी आिण तेलातली भरली वांगी
ड यात भ न द ेबघू!...’’ अगदी माहरेपणाला आले या लेक चं कती कौतुक क  असं
होत ं या दोघांना. कतीतरी वेळा असं होतं, मी काहीतरी कामासाठी आलेली असते
आिण त ेकाम िवस न नुसतीच च वाशी ग पा मा न िनघून येते.

असा अनुभव तु हाला शीन पा या घरी कधीही येणं श य नाही. गो वंदानं
ओसरीवर बसवून अधा तास झा यावर सोनेरी बटणाचा शट घालून शीन पा कंवा
सो याचे दािगने घालून सीताबाई बाहरे येणार.

आ या आ या , ‘‘काय निलनी, काय काम होत?ं’’

काम सांिगत यावर ब तेक नकारा मक उ र येत.ं तेवढं झालं, क  ‘‘तर मग ठीक
आह!े’’ हणून आत िनघून जातात. मग आपण तरी ितथे कशाला बसतो हणा! िनघून
येतो!

शीन पाचं घर हणजे एक क लाच. ितथे बाहरे यांना वेश नाही. या क याचा
दरवाजा वषातून एकदा बाहरे या माणसांसाठी उघडला जातो. ीमंत भाग वाच
हणते, ‘‘या वे ा सीताबाईला काही कळत नाही. अशी काय एकटी बेटावर
रािह यासारखी राहत?े कधीतरी माणसात िमसळावं!’’

वषातून एकदा सग या बायकांना हळदी-कंुकवा या िनिम ान ंसीताबाई घरी
बोलावत.े का कोण जाणे, ती घरची प त मा  ितनं सोडली नाही. कदािचत, ती पूजा
केली नाही, हळदी-कंुकू केलं नाही, तर ल मी घर सोडून िनघून जाईल, अशी भीतीही
असेल! सीताबाईनं बोलावलं, क  ‘हळदी-कंुकवाला नाही कसं हणायचं’ हणून
गावात या बायका जाऊन येतात.

सुंदर कलशाची ल मी असं य सो या या दािग यांनी नटलेली असते. सो या या
बरणीत या शेरभर सो या या दािग यांनी मढलेली सीताबाई कुणाशीच फार न बोलता
आले या बायकांना हळद-कंुकू दतेे. आले या येकाची नारळान ंओटी भरली जाते.
शेवटी एकदाची सग यांची पाठवणी क न ती सुटकेचा िन: ास टाकत.े पु हा या
घराचं दशन पुढ या वष  शेवट या ावण शु वारी!

शीन पाला दोन मुलं. एक मुलगा, एक मुलगी. वसंता आिण ल मी. मुलीचं नाव
ल मी असणं साहिजकच आह े हणा! दो ही मुलं यां याच तालमीत तयार झाली होती.
यामुळे तशीच होणार ना! दोघांनाही िश णात फारसा रस न हता. विडलांकड ेभरपूर



पैसा आह,े भरपूर ाज येत,ं यावर आपलं आयु य जाऊ शकत,ं अशा भावनेत ते
जगत होत.े

वसंताला पाठीचा कणाच न हता. तो पूणपणे परावलंबी झाला होता. याला
सीताबाईच कारणीभूत आह,े असा अनस ाचा अिभ ाय.

वसंताचं ल  ठरवताना या जोड या या अनेक अटी हो या. मुलगी अगदी गरीब
घरातली असता कामा नय.े ग रबाघरची असेल, तर ित या माहरेचा फायदा क न
दईेल. फार ीमंत घरातली नको, कारण ती माहरे या म तीत आपला मान ठेवणार
नाही. दसायला अितशय सुंदर असली पािहजे. आ ाधारक असली पािहजे. ितला
जा त भावंड ंअसता कामा नयेत! थोड यात, दवेापाशी पेशल ऑडर दऊेन पेशल
मॉडले तयार केलं पािहजे!

आम यासार या म यमवगात यांपैक  कुणी यां या घरी मुलगी ायला पुढे झालंच
नाही! या दोघांचा वभाव ठाऊक असणारे तर हणायचेच, ‘‘ह ेआता डंा नको
हणून नाटक करतील. नुसता नारळ आिण मुलगी दली तरी पुरे हणतील! सगळं
खोटं! आधी नुसता नारळ हणतील नंतर नारळाचा भोपळा करेल ही सीताबाई!
यां या घरात सोनं-चांदी असेल; पण सुख नाही. या घरात मुलगी दणंे हणजे
सो या या पंजर् यात प ी ठेवणं! पंजरा सो याचा असला, तरी प या या दृ ीनं
पंजराच ना!’’

बंडल बंद पाचा िम  र ीह ळी या वकोबारावांना दोनच मुलं. एक मुलगा, एक
मुलगी. शोभा आिण संदीप. संदीप मंुबईला इंिजिनयर हणून नोकरी करायचा. शोभा
खे ात वाढली असली, तरी पदवीधारक होती. दसायला सुंदर हणायला हरकत
नाही, अशीच होती. ीमंती या बाबतीत वकोबाराव शीन पाएवढा तालेवार नसला,
तरी या या ता यातही भरपूर जिमनी हो या. हणजे ीमंतांम य ेगणना होईल
असाच होता. बंद पानं याला वसंतािवषयी सांिगतलं. शोभा पसंत पडली. ल ही
ठरलं.

आधी सीता ा बोलली, नंतर शीन पा. सीताबाइनी िनरोप पाठवला, ‘‘आ हाला
डंा नको. तुमची इ छा असेल ते तुम या मुली या अंगावर घाला; पण ल  मा
चारचौघांत वाहवा होईल अस ंकरा! आमची माणसं मा  फार होतील ह!ं तीन बसेस
भ न माणस ं यावी लागतील! आम या ले हल माणे सगळं हायला पािहजे!’’

शीन पा या बोल याचा सूरच वेगळा होता. यान ंिनरोप पाठवला, ‘‘मुली या
अंगावर प ास तोळे सोनं घालून ा. आ हाला काहीही नको! उ ा लोकांनी ितला
नको बोलायला, ीमंतां या घरी रका या हातान ंआली हणून! आ हाला काही नको!



ल ाला आले यांचं यो य कारे आदराित य हायला पािहजे! जेवण उ म असलं
पािहजे! सालंकृत क यादान करा हणजे झालं! आ हाला काहीही नको...’’

वकोबारावानं सग या अट वर मान डोलावली! आमचा बंडल बंद पाच घाबरा
झाला. यानं सावध करत हटलं, ‘‘ए ं या, येक बाबतीत डोकं हलवू नकोस! तुला
खरोखरच िनभावणार आह ेका? सीत ाचा सहवास हणजे सापाची दो ती! उ ा
तु या शोभीला ास होईल! आताच ल  मोडायचं असेल, तर मोड!’’

‘‘मी कशाला घाब  रे, बंद पा? शोभी खे ात वाढली असली, तरी मी ितला
चांगली तयार केलीय. प रि थती कशीही असली, तरी यातून पार हायचा गुण
ित याकड ेआह.े त ूकाहीही काळजी क  नकोस.’’

‘‘काही का असेना, दवेावर भार टाक!’’

वकोबाचा दवेही चांगलाच घ  असावा. सगळा भार घेऊनही वर ताठ रािहला.
सीत ा-शीन पा सग या कारांनी तृ  झाले. सुनेचं प, पा यांचा पा णचार,
जेवण-खाण, मुलीकड यांचा िवनय... एकूण काय, पा णे खुश झाले!

शोभा सासरी आली. पिहले दोन मिहन ेसासूचा श द न ओलांडता ती सगळं ऐकत
गेली. कधीही कुणा ग रबाचं कौतुक न करणारी सीत ाही हणू लागली, ‘‘या बं ानं
आयु यात एक तरी चांगलं काम केलं हणायचं. आम या घरी चांगली सून िमळवून
दली!’’

ावण मिहना आला. मंगळागौरीसाठी शोभा माहरेी गेली.

ितचं एक दवस नवर् याला प  आलं, ‘‘संदीपनं मंुबईला बोलावलंय. सासूबाइना
सांगून या...’’

आई-विडलांची परवानगी घेऊन वसंतानं बळीत रे वे पकडली. पुढ या एका
टेशनवर शोभाही चढली.

नवं जोडपं आठ दवसांसाठी हणून मंुबईला गेलं होत,ं ते ितसर् या दवशीच
परतलं! दोघांचे चेहरे साफ पडले होते! यांचे चेहरे बघून काही जणांना तर वाटलं,
सीत ा या िजवाला काही झालं क  काय? ती मेली-िबली क  काय?

वसंतकडून समजलेली बातमी अशी :



एकाच फ ट लास या बोगीत या जोड याबरोबर आणखी एक जोडपं वास करत
होत.ं वासात यां याशी ग पा झा या. सगळे झोपले. जाग आली, ते हा समोरचं
जोडपं न हतं. त ेपु याला उत न गेलं होत.ं याहीपे ा मह वाचं हणजे या दोघांचंही
सामान नाहीस ंझालं होत.ं या सामानात ित या माहरे यांनी दलेलं प ास तोळे सोनं
तर होतंच, याचबरोबर सासर यांनी घातलेलं पंचवीस तोळे सोनंही होतं.

सीत ान ंछाती िपटली. मुलगाच सा ीला आह.े सून खाली मान घालून उभी होती.
सीताबाई या दृ ीनंही पंचाह र तोळे हणजे काही फार मोठी गो  न हती; पण
दसुर् यासाठी कधीच काही न केले या या जोड या या दृ ीनं पािहलं, तर पंचाह र
तोळे सोनं असं जाणं, ही सहन कर या या पलीकडची गो  होती! आिण कुणाला काही
बोलायची सोय न हती!

नंतर बंडल बंद पा आिण अनस ांना बोलताना मी ऐकलं.

‘‘व या महा बेरक  माणूस! मला तरी आतली ह कगत कशी ठाऊक असेल? या या
जिमनी बर् याच अस या तरी प या या नादापायी बरंच कज केलं होत ं हणे यानं!
आता मुलानं शोभीचं आिण पा यांचं, सगळं सोनं िवकून एकदम सगळं कज फेडलंय
हणून समजलं. शोभा तरी काय! याचीच लेक! बापाला चांगलीच साथ दली!’’

‘‘नाही तर याची सावकार शीन पाबरोबर सोय रक करायची लायक  तरी आहे
का?’’

‘‘तर काय! माझा दो त! पण मलाच काही ठाऊक न हत!ं’’

थोड यात काय, ऑल इंिडया रेिडओला बातमी पोहोचली. दसुर् याच दवशी ही
बातमी गावभर झाली. ती खरी खोटी कशी करणार?

शोभा हळूहळू आपले पंख पस न आपले खरे रंग दाखवू लागली. अितशय त लख
बु ी ितची! यात विडलां या े नंगची भर! ितला कशाचीच भीती न हती. दवेा या
पटावर हात ठेवून शपथ यायची. वेळ संग बघून खोटं बोलायची. काहीही करायला
मागे-पुढे बघायची नाही. सीत ा घाबरी झाली. वसंत पेचात अडकू लागला.
इ कमटॅ स या सोयीसाठी बरीच संप ी वसंता या नावान ंकेली होती. यातच
एकुलता एक मुलगा! जे आह ेत ेआज ना उ ा याचंच ना! आतापयत यांना तसा
कुठलाही ॉ लेम आला नाही. जुना काळ असता, तर कोणताही मुलािहजा न ठेवता
शोभाला माहरेी पाठवता आलं असतं; पण न ा काय ा माणे तसं करता येणं श य
न हतं.



शोभाचं बोलणं अगदी कमी. कामाची सवय बेताची. बंद पा हणायचा, ‘‘ह ेबघ
निलनी, यांचं बोलणं कमी असतं, त ेफार आत या गाठीचे असतात. जे भरपूर
बोलतात ना, यां या मनात काहीही लपून राहत नाही. या शोभीचा कावेबाजपणा
मला ठाऊक न हता.’’

अनस ाची यावरची टप णी अशी, ‘‘सीताबाई फ  ीमंतांसाठीच पाट
मांडायची! बरं झालं शोभी ित या घरी िशरली. नाटकातला ा सफर सीन झाला
घराचा!’’

शोभा आ यावर या घरात बदल घडू लागले. ितन ंसव थम मिह यातलं गेट-टुगेदर
बंद केलं. दसुरं हणजे ती या सकलम ये िमसळलीच नाही. लवकरच ितनं कणा
नसले या वसंताला मुठीत घेतलं. सीताबाई-शीन पाची अव था दात काढले या
सापासारखी झाली.

ही ीमंती शोभाला अ या रा ीत िमळाली होती. यामुळे ती िवचार न करता पैसा
उधळू लागली. पैसा पा यासारखा वा  लागला. शीन पा-सीताबाई घाब न गेले.
शोभा या नव ीमंती या दरबारा या नवकथा बंद पा सांगत असतो, या या
नेहमी या िच मय शैलीत! बंद पा-अनस ाचं बोलणंच आकषक! यात असं काहीतरी
िवशेष सापडलं क  आणखी ितखट-मसाला टाकायची या दोघांना मोठी हौस!

‘‘परवा शोभी ॉडवेम य े टील या दकुानात आली होती. मला बघून न
बिघत यासारखं क न गेली. मी ल  ठरवून दलंय, याचा तरी मान राखायचा!’’

‘‘पुढे काय झालं?’’

‘‘मी ित या मागोमाग गेलो. हटलं, बघू ही काय करते ते. िह या घरात हवी तेवढी
चांदीची भांडी भरलेत! िहला काय करायची आहते टीलची भांडी? ती आली, ते हा
दकुानदार िबझी होता. हणाला, बसा दोन िमिनटं! या िगर् हाइकाची ल ाची खरेदी
चालली आह.े यांचं होत आलंय. नंतर तु हाला दतेो.’’

‘‘ही काय आणायला गेली होती?’’

‘‘पा याचा जग! शोभीचा राग डो यात िशरला. काय हणाली ठाऊक आह?े
नारायणसा! तुझं सगळं दकुान िवकत यायची माझी ताकद आह.े मला ताटकळत
ठेवून, मोठं िगर् हाईक हणून यांना आधी माल दाखवतोस? ह ेखरेदी करतील या या
दु पट खरेदी या णी मी करेन!’’



‘‘होय? मग पुढे?’’ अनस ाही ही बातमी मो ा उ सुकतेनं ऐकू लागली.

‘‘नारायणसा सांगून सव न हाडाचा ापारी! आम या जय णासारखा नाही. या
िगर् हाइकाला बसवून तो शोभीकड ेवळला, बसायला खुच  दली, एका या ऐवजी,
दहा व त ूग यात मार या. एका या ठकाणी दहापट कंमत लावली. थोड यात,
याची लॉटरी लागली. गरज नसले या शंभर व तू घेऊन शोभी मो ा गवानं ितथून
बाहरे पडली.’’

अशा गवा या ठकाणी ल मी कशी राहील हणा?

शोभा या या अंदाधंुद खचापुढे सीताबाई-शीन पानं हात टेकले! वत: क ानं
िमळवलेला पैसा असेल, तर एक कारचा आ मिव ास असतो. पूणपणे शोभा या
मुठीत रा न, प े खेळत वेळ काढणार् या वसंताचं ि व त ेकाय असणार?

ल मी या ल ािवषयी या अपे ा सीताबाई-शीन पाकडून ऐका.

‘‘ल मीचं सासर आम यापे ा ीमंत असलं पािहजे. मुलगा दसायला मदनासारखा
दखेणा असला पािहजे. सासू-सासरे यां याबरोबर असता कामा नय!े’’ या सीताबाई या
अटी. शीन पाचं आणखी वेगळं!

‘‘ याचा वत:चा िबझनेस असला पािहजे. कुणा या हाताखाली तो नोकरी करणारा
नसावा. एकुलता एक असेल तर उ म! हणजे वाटणीचा  येणार नाही. घरात
नोकर-चाकर असावेत. आम या मुलीला दकुानात जायची अिजबात सवय नाही.’’

असा मु ाम ऑडर दऊेन बनवलेला नवरामुलगा, िववेक, िमळाला. बाक  अटीत
मुलगा बसत असला, तरी एकुलता एक अस यामुळे आई-विडलांबरोबर राहावं
लागणार होतं.

िववेक या घरात तर ल मी तांडव करत होती, तरीही या या आई-विडलांचं
पैशावरचं ेम पराकोटीचं होतं!

‘‘ल मी, आम या मुलाला दवाळसणािनिम ान ंगाडी हवी. आम या िववेकला
म सडीज ायला सांग तु या बापाला! आ हाला काहीही नको. त ूआिण तुझा नवरा
यातून फराल. िशवाय तु या बापा या टेटसला शोभेल ते!’’

यावर ल मी तरी नको कशाला हणेल?



माहरेी आलेली ल मी आई-विडलां या मागे लागली, ‘‘मी हो हणून आलेय! तु ही
कार दलीच पािहजे! अगदी सामा य घरातून आलेली शोभाविहनी आप या घरची
यजमानीण होऊन िमरवते! या घरी ज मलेली मी वै दक ा णा या सुनेसारखी रा
का? यांची मागणी तु ही मा य केली तर या घरी माझा मान राहील.’’

मनात नसताना या दोघांना मुलीचं ऐकावंच लागलं!

यांची सून शोभा दवाळीसाठी माहरेी गेली. जावई-सण कराय या वेळी प  आलं, ‘‘आजोबांचे
भाऊ वारले. सुतक लाग यामुळे सण कॅ सल झालाय! घरी सग यांना दवाळी या शुभे छा!’’

आजोबांचा हा भाऊ शोभा या हातून कत ांदा मेला ठाऊक नाही. नंतर सं ांत
आली. िववेकचे आई-वडील खरोखरच अिववेक . यांनी ल मीला सांिगतलं,
‘‘सं ांतीला िहर् या या कु ा घेऊन ये. तु या चेहर् याला या अितशय शोभतात!
आम या घराला िहरे लाभत नाहीत, हणून. नाहीतर यात काय िवशेष एवढं?
आम या दृ ीन ंशगा-फुटाणे! आम या एकुल या एका सुनेला आ ही नाही का घेऊन
दणेार?’’

मूख ल मी पु हा आई-विडलांपाशी आली.

अशा कारे पा यां या माग या येक वेळी वाढतच चाल या. पैशांची कंमत
ठाऊक नसलेली ल मी अ ानापोटी आिण काही वेळा शोभावर या ईषपोटी आई-
विडलांना छळू लागली.

सीताबाई-शीन पा जावया या आगमनानं जेरीस आले. िगधाडा माणे आयु यभर जे
धन जपलं, ते जळीत या पा या माणे गळून चाललं. पैसा कमी झाला, तशा
ल मी या जीवनात आणखीही सम या येऊ लाग या. पावलोपावली सासू-सासरे ितला
िहणवू लागले. ल मीला कंवा वसंताला वत:ची अशी काहीही िमळकत न हती. इकडे
िववेकचा िबझनेसही लंगडत चालला होता. वसंत-ल मीचं जीवन सुखासमाधानाचं गेलं
नाही.

अशा संगी कुणीही यांना जवळ केलं नाही. यां या या ीमंत िम मंडळ नी
यांना आप या गेट-टूगेदर या ुपमधून बाहरे काढलं. ते इतर ग रबांना जसं वागवत
होत,े तसंच ते यांना वागवतात. यामुळे सीत ांना अपार द:ुख होतं; पण एव ा
उिशरा अ ल येऊन काय उपयोग?

‘‘जीवनात अनुभव हा फार मोठा गु  असतो! पण याची गु दि णा मा  जबर
असते!’’



‘‘आप याला इतरां माणे िशकून नोकरी करायची गरज नाही!’’ अशी शीन पा-
सीताबाइची समजूत होती; पण नोकरी करणारेच यां यापे ा वरचढ झाले.

आधीच कुणाशी ओळखी नाहीत, कुणाला लावून घेतलेलं नाही. अशा प रि थतीत
कुणाचं कोण? अ ल आली; पण तोपयत वेळ िनघून गेली होती. काळा या वाहा या
वेगात ह ेसगळे सामा य होऊन गेले!



१४. अपशकुनी सरस ा

अनेक परंपराि य लोकां या दृ ीनं सरस ा हणजे एक अपशकुनी जीव. यामागे
कुठलंही लॉिजक नाही.

‘‘सरसीचा चेहरा! संपलंच! जे काम सहज हायचं, तेही िहचा चेहरा पािहला तर
होणार नाही! मांजरासारखी अपशकुनी!’’ ह ेित यािवषयीचं आम या गावातलं मत!

सरस ा आम या लांब या ना यातली. दसायला सुंदर. अगदी िचतोडगडची
पि नी.

‘‘माझं ह े पच माझा श ू झालंय.’’ ती वरचेवर हणायची.

सरस ाचे वडील बँकेत यून. घरात ओळीनं पंचक या ज म या. ही यात मधली.
ित या पाचं अनेकांना वेड लागलं.

नागासारखी जाडजूड लांबलचक वेणी, मोगर् याचा रंग, गालावर पडणार् या
ख या, चाफेकळीसारखं नाक... थोड यात, सरस ा हणजे आम या गावची ऐ या
राय!

मो ा बिहण ना बघायला येणारे सगळे हणायचे, ‘‘तुम या मध या मुलीला दते
असाल, तर ं ािशवाय क न घेऊ!’’

बिहणी रागानं सरसी या डो यावर टपला माराय या. परंपराि य घराम ये
रे वे या ड यासार या रांगेत उ या असले या पाच ड यांमधला मधला दखेणा आहे
हणून याची कशी ित कटं दतेा येतील? अस ंबंडल बंद पाचं हणणं.

सरसीला िश णात फारसा रस न हता. मुल या कॉलेजम य ेितन ंनाव घातलं.
वाटेवर या स या-हर ची काय कमतरता? दररोज काही ना काही ग धळ चालायचा.
शेकडो ेमप ं येऊ लागली.

अशा प रि थतीत ितचं ल  ठरलं. िश ण ितथेच थांबलं. इंटर आ स या परी ेला
ती बसलीच नाही.

हावनूर या दसेायांना चार मुलगे. ीमंत घराणं. मोठी तीनही मुलं पानं साधारण,
िश णही बेताचं. धाकटा ीहरी दसायला दखेणा, िड लोमा झालेला.



गौरीसार या सरसीला बघायला ढगभर नातेवाईक आले होत.े दसेायां या सग या
मुलां या नावाचा ारंभ ‘ ी’नं होत होता. ीधर, ीकांत, ीपाद, ीहरी.

खाल या मानेनं बसले या सरस ान ं या पा यांकड ेितरपी नजर टाकली. ितला
दसला तो ीहरी!

ितचा मन-मोर िपसारा फुलवून नाचला. ीमंत, िव ावंत, पवंत मुलगा! पण
ित या अिभ ायाची कुणीच चौकशी केली नाही. तसा तो काळही न हता आिण
घराणंही न हतं.

ते हा मी आठ वषाची होते. आईचं बोट ध न मीही सरस ाला दाखवाय या
काय माला गेले होते.

मुलगी दाखवायचा काय म झा यावर सरस ा मला एका खोलीत घेऊन गेली
आिण िवचारलं, ‘‘नले, बाका या कडलेा बसलेला, खादीचा शट घातलेला होता तोच
ना मुलगा?’’

मला ती कुठला बाक हणते ते समजलं नाही.

‘‘मला नाही ठाऊक, सरस ा! सगळे पु ष बाकावरच बसले होत!े आिण सगळे
खादीचेच शट घातलेले होते. ब तेक तोच असेल, तू हणतेस तो! तोही खाली मान
घालून बसला होता.’’

अठरा वषा या सरसीनं आठ वषा या निलनीवर िव ास ठेवला. नाही तरी ती काय
करणार होती हणा! आप याला दखेणा नवरा हवा, ही इ छा ती तरी आणखी
कुणापुढे मांडणार? वडील, शीन पा? ते श यच न हतं.

सरसीचं ल  अ यंत सा या प तीनं पार पाडलं. गरीब, पाच मुल चा बाप! कसं
ल  क न दणंे श य आह,े तेवढाच थाटमाट होता. जर एखा ा मुलं असले या घरात,
‘मुलांना आरती करायला मुलगी हवी!’ अशी अपे ा असताना ती ज मली असती, तर
ितन ंविडलांना लाड-ंलाड ंसांिगतलं असतं, ‘‘डडॅ! मला नाही आवडला हा मुलगा!’’
कंवा बापानंही आईला येऊन सांिगतलं असतं, ‘‘आप या बेबीला हा मुलगा यो य
आह!े’’ पण सरसी तशी आ थक प रि थतीत या पालकां या घरी ज मली न हती.

अंतरपाट बाजूला झाला. सरसीला बसलेला ध ा साधारण न हता!

ीहरी नवर् यामुला या मागे दीर हणून हसत उभा होता!



थरथर या हातांनी सरसीनं रे ासार या ीपाद या ग यात माळ घातली.
ल घरात चालले या बेलगाम बोल याला अंत न हता.

‘‘ ीपाद या सवयी तस याच आहते, हणे! हणून दसेायांनी रतीसारखी मुलगी
या यासाठी शोधली. नाहीतर या द र ी शीन पाची दसेायांबरोबर सोयरीक करायची
ताकद तरी आह ेका?’’

ह ेअनस ानं बंद पा या कानांत कुजबुजून सांिगतलं, तरी मांडवात या
सग यांनाच त ेडांगोरा िपट यासारख ंऐकू आलं! यातही नवर् यामुलीला!

ल  क न सासरी गेली. यानंतर ती फ  हळदी-कंुकवा या वेळी तेवढीच
दसायची. मो ा दसेायांची सून! यामुळे ती िचतच बाहरे दसायची. उलट
ीपादच कुठेही, के हाही दसायचा. मी पुढे होऊन िवचारायची, ‘‘ ीपाद णा,

सरस ा कशी आह?े’’

यावरचं याचं टँडड उ र, ‘‘हो! आह ेक  बरी! मीही कामासाठी पुणे-मंुबईकडे
गेलो होतो. ठाऊक नाही मला. ये क  घराकड!े तु या बिहणीला भेटायला!’’

मी ह ेघरी येऊन सांिगतलं, क  आम या आजीला याचा फार राग यायचा. ती
फणका न हणायची, ‘‘हा काय नोकरी करतो क  धंदा, वरचेवर पुणे-मंुबईकडे
जायला? या पोरीला दसेाई घटकाभर माहरेी पाठवत नाहीत. गरीब हटलं क
तु छतेन ंवागवतात. हा मुलगा तर ल  झा यापासून दवेाला सोडलेला वळू झालाय
नुसता! शीन पाला अ ल नाही. सोयरीक नेहमी आप या बरोबरी या लोकांशी
करायची असते. पैशाकड ेबघून मुलगी दलीय. मूख! परवा सरसी हनुमंता या दवेळात
भेटली होती. केळी या दडंासारखे ितचे दडं एवढेस ेझालेले! चेहराही भेदरलेला
दसला! मनगटातले िबलवर कोपरापयत ओघळलेत!’’

यावर मा या आईनंही सा  दली.

‘‘नले, दसेायांकड ेजा आिण सरसी या सासूला माझा िनरोप द.े हणावं, कोजािगरी
पौ णमे या दवशी रा ी आम याकड ेचांदणीभोजन आह.े यासाठी सरसीला पाठवून
ा हणावं! इथे थोड ंबोलायला िमळालं, तर पोर तेवढीच मोकळी होईल!’’

मा या आजीन ंमनोिव ान वाचलं होतं. शाळेलाच गेली नाही हट यावर िव ान
वाचायचा च कुठे येतो हणा! तरीही मनातलं द:ुख बाहरे पडलं, तर मन हलकं
होईल, ह ेमा  ितला ठाऊक होत!ं



ह ेकानांवर जाताच आजोबांनी बजावलं, ‘‘काय करायचंय तु हाला ह ेघेऊन?
मुका ानं राहायला काय झालं? उ ा जर ह ेदसेायां या कानांवर गेलं, तर या
पोरीला भाजून खातील ित या सासरी!’’

आजीनं ितकड ेअिजबात ल  दलं नाही. उलट, ‘‘या बायकां या गो ी आहते.
चांदणीभोजनाचा काय म बायकांचा आह.े तु ही सरसीला पािहलंय का? नाही ना?
अहो, पांढर् या पालीसारखी झालीय ती. तु ही अिजबात काळजी क  नका. आ ही
कुणालाही काहीही सांगणार नाही.’’

आजोबांनी माघार घेत हटलं, ‘‘तर मग हरकत नाही; पण या तुतारी अनस ाला
मा  बोलवू नका!’’

आम या ी रा यात आजोबा पार नामोहरम झाले!

दसेायां या घरी िनरोप ायचं काम मा याकडचे आलं. मी दतूी होऊन यां या
घरा या दारावर थाप मारली. सरस ा या सासूनं दार उघडलं.

‘‘कोजािगरी या रा ी सरस ाला आम या घरी जेवायला सांिगतलंय!’’

‘‘हो; पण तू कोण?’’ सासूनं तोर् यात िवचारलं.

‘‘मी निलनी! कृ ण वाची नात!’’ मी धैय गोळा क न सांिगतलं. ितचा तोरा बघून
मला तरी वाटलं, आता सरस ा येणार नाही.

पण आजीचं नाव ऐकताच ितचा नूर पालटला, ‘‘अस ं हणतेस? कृ ण वानी िनरोप
पाठवलाय? येईल ती! सरसी... ए सरसी...’’

वाघापुढे ह रणीन ंयेऊन उभं राहावं, तशी सरस ा येऊन उभी रािहली. सासूनं
कूम ठोठावला, ‘‘ह ेबघ, कृ ण वां या घरचं आमं ण आह.े जायला हवं तुला आिण
फार रा  झाली, तर रा ी येऊ नकोस. सकाळी ये आिण हो, ितथून तशीच माहरेी
जाऊ नकोस, िशवाय ीपादलाही सांगून जा. तो जा हणाला तर जा!’’

‘‘ह ेहा आठवडाभर गावात नाही आहते.’’ सरसी थरथर कापत उ रली.

एकूण काय, कोजािगरी या सं याकाळी सरस ा आम या घरी आली. रा ी सगळे
जमले, ते हा ती हसतमुख होती. जेवण झा यावर सरसी गेली नाही. आम या
माडीवर या लहानशा खोलीत आजी या पु ात बसून ती जोरात रडू लागली.



आजीनं गडबडीनं खोलीचा दरवाजा बंद केला. दारा या फटीतून सरस ाचे दंके
आिण यातून अ प  बोलणं ऐकू येत होतं. मी जागीच होते, ल  दऊेन ऐकायचा य
करत होते. तरीही मला यातलं काहीच समजलं नाही.

लहानपणापासून सरसी आम या घरी जा तीचं काम असेल, तर मदतीला यायची.
ितला आम या घरी मोकळीक वाटत होती. आईची मानिसकता असले या मा या
आजीपुढे मन मोकळं के यावर ितला हलकं वाटायचं क  काय कोण जाणे! या रा ीची
एक आठवण मा  अजूनही मा या मनात आह.े

‘‘अ वा, ेम हणजे काय? ीती कशाला हणायचं?’’

‘‘सरसी, ेम कंवा ीती हणजे सहनशीलतेचा परमावधी. िजथे ेम असतं, ितथे
हा परीघ मोठा असतो. सहन करायची ताकद जा त असत.े ेम नसेल, तर सहनश
संपून जात.े आप याकड े हणतात ना, नकोशा बायको या द ात दगड, हणून?’’

‘‘ हणजे काय अ वा?’’

‘‘तूच सांग, कधी द ात दगड सापडले काय? नाही ना? धा यात सापडले! पण
जे हा बायकोच नकोशी होत,े ते हा नवर् या या ताटात या द ातही दगड सापडायला
लागतात!’’

यानंतरही कतीतरी वेळ सरस ा दंके दऊेन रडत होती.

या घटनेनंतर मी ितला पािहलं, ते ती िवधवा झा यानंतरच. ीपादला कसलासा
रोग झाला होता. पा यासारखा पैसा खच केला, तरी तो वाचला नाही. मंुबई-पु याला
दाखवून आणलं, तरी काहीही उपयोग झाला नाही. ल  होऊन जेमतेम एक वष
हाय या आत सुंदर सरस ा िवधवा झाली.

यानंतर ित या सासू या दृ ीनं ती अपशकुनी ठरली. ित या येक हालचालीत
आता सग यांनाच चूक दसू लागली.

‘‘ल  होऊन वष हाय या आत नवर् याला खा लंय मेलीन!ं फ  प घेऊन काय
चाटायचंय? नशीब खडतर आह.े ल ा या वेळी खोटी कंुडली दली असेल या
िभकारचोट शीन पान!ं’’ गावातली माणसंही हणू लागली. पावलोपावली सरस ा
दखुावली जाऊ लागली.

दसेायां या घरी राबायला एक फुकट माणूस िमळालं. जावांचं बाळंतपण करायलाच



जणू काही िहचा ज म झाला होता.

तरीही सकाळी उठ या उठ या कुणीही ितचं त ड बघायचं नाही! ितला पु हा
कॉलेजला पाठवून ितचं अधवट रािहलेलं िश ण पुरं करायचं कुणालाच सुचलं नाही.

सरस ाचे क  ीहरी बघत होता. तो िमतभाषी आिण मृद ु दय असलेला त ण
होता; पण घरात सगळे या यापे ा मोठे आिण कमठ! या सग यांचं सरस ाशी
वागणं बघून तो ाकुळ होत होता. तो असहाय होता.

एकदा मा  न राहवून तो आईला हणाला, ‘‘आई, यांची काय चूक आह?े दादाला
वाईट रोग आह,े ह ेठाऊक असूनही तु ही याचं ल  केलंत! तुलाही ठाऊक आह,े दादा
वारला यात यांचा काहीही दोष नाही.’’

पण आई या यावरच उखडली, ‘‘अवा र बोलू नकोस, ीहरी. बायकां या संदभात
त ूडोकं घालू नकोस! मागे सािव ीनं आप या मेले या नवर् याला यमा या पाशातून
सोडवून आणलं होत!ं िहचं ल  झालं, ते हा आमचा ीपाद काही मेला न हता! िहनं
नवर् याची चांगली सेवा केली असती, तर तो का मेला असता? त ूयात डोकं घालू
नकोस!’’

सरसीचा लान चेहरा आिण भरलेले डोळे न बघवून ीहरी ितथून िनघून जात
होता.

सण आला, क  घरात या येक ला आवडी माणे सा ा िमळत; पण सरसीला
मा  इचलकरंजी या सुती सा ा! याही सासू या आवडी माणे! सग यांची जेवणं
झा यावर ितला जेवण िमळायचं! ितची कामं चोख अस यामुळे कामा या वेळी
सग यां या त डी ितचंच नाव असे; पण इतर वेळी ती नजरेसमोरही नको असायची!

‘‘ ीहरी, न ा कामाला जातोयस ना? मग या दारानं जाऊ नकोस? बाहरे अंगणात
ती कपड ेवाळत टाकत ेआह!े ितला नाही अ ल. भुतासारखी समोर येऊन उभी राहील.
अपशकुनी मेली! तू िनघालास त ेकाम होणार नाही. या शनीला ित या माहरेचेही
घेऊनही जात नाहीत. मरेपयत ही याच घरात गाडली जाणार!’’

काहीही चूक नसलेली सरस ा दररोज िश ांची लाखोली मुका ानं ऐकायची.
यातच जावा-नणंदांची कटकटही पदोपदी असायची.

‘‘भाया पवती श ,ू हणजे पवान बायको ही नवर् याची श  ूअसते, हणतात!
लांब केसांची बायको नवर् याला अपशकुनी ठरते, हणतात. अगदी खरंय! िहला



कशाला रंगीत सा ा? िहला कशाला आरसा?’’ हीच सग यांची मनोवृ ी!

सरस ाला माहरे यांनीही बोलावून नेलं नाही. एकदा मुलगी दली ती दली, असं
हणून ग प रािहले.

एकदा दसेायां या घरातले सगळे ब ी या ेला िनघाले होते. वर या कामासाठी
नोकरमाणसाऐवजी सरस ाला घेऊन गेले. एकवीस वषा या सरस ाची अव था
हरका या नोकरासारखी झाली होती.

दसेायांची ब ी या ा झालीच नाही. यांना ब ीनाथाचं दशन झालंच नाही! वाटेत
घडले या अघ टतान ंते सगळे अवाक् होऊन गेले.

षीकेशम य ेगंगेचा अितशय सुंदर वाह वाहतो. ित यावर एक पूल आह.े याचं
नाव ल मण झुला. लोखंडी दोरखंडानं तयार केलेला तो बळकट पूल आह.े षीकेशला
येणारे सगळे या पुलाला भेट दऊेनच जातात. दसेायांचा ुप हा ल मण झुला
ओलांडून पलीकड ेगेला होता. ितथे गावची बाजारपेठ आह.े सग या बायका ितथे
खरेदी कर यात गढून गे या. तेव ात कुणाला तरी आठवलं, ॅ हलस चेक
धमशाळेत या खोलीत, एका बॅगेत रािहले आहते.

लगेच ऑडर झाली, ‘‘सरसी, पटकन धमशाळेत जा. आम या खोलीत काळी
ीफकेस आह.े यात एक पाक ट आह.े तुझी सासू ितथेच झोपलीय. ितला सांग आिण ते

पाक ट घेऊन ये.’’ दसेायांनी सांिगतलं. तरीही यांना सरस ावर संपूण िव ास वाटला
नाही. यामुळे यांनी ीहरीलाही ित याबरोबर पाठवलं. यां या हण या माणे
िवधवा सून आिण धाकटा मुलगा म ये अंतर ठेवून; पण बरोबरीन ंजाताना दसले.
यां या डो यात ीहरी या ल ाचा िवचार तरळून गेला. या यासाठी मुलगी बघताना
मा  ही चूक होऊ दतेा कामा नये! अखंड सौभा यवतीची पि का शोधली पािहजे.
केवळ पच पाहता कामा नये! ीपादासारख ंनको हायला.

खरं तर ीपादचा बाहरे यालीपणा, यामुळे याला झालेला रोग यािवषयीही
यांना ठाऊक होतं. ीहरीचं तसं न हत!ं एका हाताची पाचही बोटं तरी कुठे सारखी
असतात हणा! ते याच िवचारात असताना अचानक सोसा ाचा वारा सु  झाला.
आम या उ र-कनाटकात या वादळात झाडावरची पानंही पडू क  नको हणतात; पण
उ र भारतातली वादळं अशी नसतात. माणसंही उडून जातील अशी वादळं!
ीकृ णा या कथांम ये रा सच वादळ होऊन मुलांना उचलून ने याचे उ लेख आहते

ना!

वादळ सु  झालं आिण ल मण झुला वेगानं हलू लागला. पाळणा हलवावा तसा!



तो हलत असताना एक अभूतपूव घटना घडली!

णाधात पुलावरचे ीहरी आिण सरस ा दसेनास ेझाले.

आधी दसेायांना नेमकं काय घडलं ते समजलंच नाही; पण ितकडून येणारे ओरडले.
वार् या या तडा यात सापडलेली सरस ा आधी उडून पुला या फटीतून गेलेली दसली.
ितला पकडायला गेलेला ीहरीही ित या पाठोपाठ गेला. दोघंही बघता बघता
गंगापण झाले. लगेच वादळ शांतही झालं. झुला तसाच डोलत होता; पण याचाही वेग
कमी झाला होता.

अितशय ना पूण घटना! या आधी कधीही अस ंऐकलं न हत!ं सून गंगेत
बुडा याचं कुणालाच फारसं द:ुख हायचं कारण न हतं. ‘एका अपशकुनातून सुटका
झाली’ असंच सग यांना वाटलं. यात या यात जावांना झालं द:ुख! यां या हातातलं
चोवीस तासांचं गडी-माणूस गेलं, हणून!

पण ीहरीचं जाणं मा  दसेाई कुटंुबावरचा मोठाच आघात होता. हाता-त डाशी
आलेला म मथासारखा मुलगा अशा कारे अचानक जाणं, हा आघातच नाही का?
ओरडायला दसेायांना आवाजही फुटला नाही. अपशकुनी सरसी आप या मुलाला घेऊन
गेली. नाहीतर ॅ हलस चेक आण यासाठी सोबतीची काय गरज होती? ीहरी
एकटाही आणू शकला असता!

काहीच न घड यासारखी गंगा नेहमीसारखी वाहत होती.

शंकरा या जटेतून उत न अितशय वेगानं वाहणार् या गंगे या या वाहात पोहणं
उ र कनाटकात या प ी या पोहणार् यालाही श य नाही. नदी या वाहा या दो ही
काठांवर शोध घेतला, तरी दोघांचे मृतदहे सापडले नाहीत. दगडांवर ठेचले जाऊन
यांचे तुकड ेतुकड ेझाले असले पािहजेत, अस ंवाटून अखेर शोध थांबव यात आला.
मंडळी गावी परतली.

यानंतर दसेाई हजार वेळा वत:ला दोष दते रािहले. या अपशकुनी सरसीबरोबर
ीहरीला पाठवायला नको होत!ं पण आता काहीही उपयोग न हता.

अशीच कतीतरी वष गेली. दसेायांचं घराणं फुटलं. घरा याचा नाव-लौ कक
नाहीसा झाला. घरातली मोठी माणसं कैलासाला गेली. काळ कुणासाठी वाट पाहत
नाही हचे खरं!

आता मी म यम वयाची झाले होते. माझे िम टर स ल ग हनमट या नोकरीत



अस यामुळे यांना एलटीसी िमळते. आता मुलंही मोठी झाली आहते. यां या आम या
आवडीिनवडी वेगवेग या झा या आहते. एलटीसी घेऊन ब ी या ेला जाऊन यावं,
अशी मा या िम टरांची फार इ छा होती; पण मा या मनात मा  अपार भय भरलं
होत.ं सरस ाची आठवण अजूनही मा या मनात िततक च ताजी होती. तरीही जायला
िनघाले.

षीकेशम ये ल मण झुला पािहला. धडधड या मनानं याव न फरले. पुढे
ब ीनाथलाही गेलो. मा या िम टरांचे एक िम  उ र दशे या सरकारी नोकरीत
आहते. त ेबौिलयाम ये आहते, अस ंसमजलं. आम याकड े यांचा प ा होता.
फोननंबरही होता. यांनी यांना फोन केला.

यांनाही फार आनंद झाला. अग यशील च ा ऑ फसची जीप घेऊन बोलवायला
आले. घरी आलंच पािहजे हणून यांनी आ ह धरला. आडवाटेचं गाव अस यामुळे
यां याकड ेकुणी फारस ंयेत-जात न हतं. यांचा आ ह आ हाला मोडता आला नाही.
यां या अग यान ंआ हीही स दत झालो.

या सं याकाळी यांनी आ हाला लबम ये यायचा आ ह केला. आ ही गेलो. अनेक
सहो ोग ची भेट झाली. च ांनी यां या ओळखी क न द या. सगळे आपाप या
बायकांबरोबर आले होते.

च ां या बॉसना बघताच मला काहीतरी आठव यासारखं झालं. यां या ौढ
वया या प ीला बिघत यावर तर मनात कतीतरी अ प  छाया तरळून गे या; पण
सगळंच अ फुट होतं.  करता येऊ नये, अस ंकाहीस ंमनात दाटून आलं. या
दोघांनाही कुठेतरी पािह याची वाही मन दऊे लागलं.

सग या बायका एक कड ेजेवायला जमलो, ते हा या बॉस या प ी मा या शेजारी
बस या. केस पांढरे असले आिण शरीर थोड ं थूल असलं, तरी यांचं प लपत न हतं.

‘‘का गं नले! ओळखलं नाहीस का मला?’’

मी आ यच कत झाले. यां या चेहर् यावर मंद हसू होतं. यांनी धारवाड या
क डम य ेिवचारलं, ‘‘तू निलनी ना? कृ ण वांची नात?’’

‘‘होय!’’

‘‘मला नाही ओळखलंस? मी सरस ा!’’



माझं आ यानं वासलेलं त ड तसंच रािहलं!

‘‘तीस वष होऊन गेली; पण तुला बिघतलं आिण तु या आईची आठवण झाली.
बे ब यां यासारखीच दसतेस त!ू’’ हणत या हस या. यां या गालावर या या
सुरेख ख या दस या!

ल मण झु याव न गंगेत कोसळलेली सरस ा मा या समोर उभी होती.

यानंतर ित या घरी रा ी ग पा मारताना ितन ंघडलेली सगळी ह कगत सांिगतली.

‘‘झु यावर असताना वादळ आलं ते खरं. परकरम ये वारा भ न मी वर उडाले,
यांनी मला पकडून ठेवायचा य  केला, हहेी खरं. वार् यानं आ हाला उडवून नेलं; पण
गंगेत टाकलं नाही. आ ही नदीशेजार या काठावर पडलो. लोकांना मा  वाटलं, आ ही
गंगेत वा न गेलो. वारा शांत झाला. मी यांना सांिगतलं, मला घरी यायचं नाही, मला
इथेच सोडून जा! नाही तरी माझा हा अपशकुनी चेहरा! मला जाऊ ा गंगेत!’’

ीहरी यावर काही बोलला नाही. थोडा िवचार क न हणाला, ‘‘नाही. ही दवेाची
आ ा. गंगेत वा न जाऊ न दतेा आप याला वाचवलंय यानं. काही का होईना, मी
तुझी साथ सोडणार नाही. गावी परतलो, तरी तुझा ास मला बघवणार नाही; पण
ितथे रा न यांना िवरोध करायचं धैयही नाही.’’

ीहरीन ंगंगे या काठावर या िव णूमं दरात सरस ाशी िववाह केला. पु हा गावी
जायचा िवचार मा  यांनी केलाच नाही.

तो िशकलेला अस यामुळे याला उ र- दशेात सरकारी नोकरी िमळणं फारसं
कठीण गेलं नाही. सगळी स ट फके स पु हा गोळा कर यासाठी जो ास पडला
तेवढाच. यानं आपलं नावही डी. एस. राव असं ठेवलं. बायकोचं नावही यान ंगंगा
असं ठेवलं.

ही सरस ाची कथा! एखा ा िसनेमा या कथेपे ा िविच  होती ती!

‘‘दवेाची आम यावरची कृपा एवढी होती. माझी तर क ड बोलायची सवयच
गेलीय बघ. आ हाला एकच मुलगा. आ ही याचं नाव ल मण हणून ठेवलं आह.े तो
द ली या कॉलेजम ये िशकतो.’’

‘‘सरस ा, तू धारवाडला का परत येत नाहीस?’’



‘‘का यावं मी? तूच सांग! मी ितथे आले, तरी ितथले लोक ग प बसतील काय?
यांना हजार नावं ठेवतील! आिण तरीही धावत जावं असं माझं तरी कोण आह?े कोण
आह ेितथे मला ेमान ंये हणणारं? हणून आ ही ितथे यायचा िवचार केला नाही.’’

कतीतरी वषानंतर सरस ा अनपेि तपणे भेटली होती. ितनं आ हाला आ हानं
आप या घरी नेलं.

सरस ालाही अचानकपणे माग या कतीतरी घटना आठवत हो या. ितन ंमा या
सासर-माहरेची चौकशी केली. बोलता बोलता रा  संपली, सकाळ झाली. आ ही
िनघायची वेळ झाली. िनरोप दतेाना सरस ानं मा या पु ात सो याची कणफुलं
ठेवली.

मी हटलं, ‘‘सरस ा, नको गं ह!े’’

‘‘नले! असं हणू नकोस. मागे तु या आजीन ंमला कोजािगरी या रा ी जेवायला
बोलावलं होतं. या दवशी मी यां या पु ात माझं मन मोकळं केलं होतं. रडले होत.े
मन कतीतरी हलकं झालं होत.ं या वेळी मी कृ ण वाला एक गो  िवचारली होती,
ेम हणजे काय? यांनी सांिगतलं होत,ं ेम हणजे सहन करायची श . मा या
पिह या नवर् याला ेम हा श दच ठाऊक न हता. यामुळे ितथे सहन करायचा च
यायचा नाही. या ल ाला इतक  वष झाली. यांचं मा यावरचं ेम जा तच होत
चाललंय. कमी नाही!’’

णभर मा या नजरेपुढे बंद दाराआड दंके दणेारी सरस ा तरळून गेली. आता या
द:ुखाचा लवलेशही दसत न हता.

‘‘कृ ण वा या बोल याचा अथ आता संपूणपणे उलगडला आह.े यां या
सहनशीलते या सीमा कतीतरी िव तारले या मी पाहत आलेय! आज माझं मन तृ
आह.े ेमाचा अथ उमग यामुळे मलाही िवशाल झा याचा अनुभव येत आह.े अशा वेळी
तु या आजीची आठवण झा यािशवाय राहत नाही. शाळेत गे या नस या, तरी तुम या
आज ना जीवनाचा खरा अथ उमगला होता.’’

कैलासवासी झाले या आजीची आठवण काढत मी सरस ानं दलेली भेट
वीकारली. आ हा दोघ याही डो यांत अ  ूभरले होते. ते आनंदाचे अ ू होते!

सरस ा या शोकांितकेचं झालेलं सुखांतातलं प रवतन बघून व न आजी हसत
असली पािहजे. नाही का?



१५. िचकट जीव णा

परवाच अमे रकेत राहणारा माझा चुलत भाऊ प या– आता तसं हणायची सोय
नाही हणा! काश हटलं पािहजे– आला होता. यानं ितथे एक नवी कॉम कंपनी सु
केली आह.े बघता बघता चंड ीमंतही झालाय. यामुळे गावात आला, क
मा ती या दवेळात शंभर पये दि णा घालतो. वर मला हणतो, ‘‘नले, यात काय
एवढं? दोन-स वादोन डॉलर!’’

येक बाबतीत डॉलर पयात क हट क न सांगायची याची प त. अमे रकेचं
वणन करायला लागला, तर एक त ड पुरत नाही याला. आपलाच दशे न पािह यामुळे
आ ही सगळे याचं बोलणं आ वासून ऐकत राहतो.

जाय या दवशी यानं आ हा सग या भावंडांना शंभर-शंभर डॉलर भेट हणून
दले. आजी-काकंूसार यांना प ास-प ास डॉलर दले. शेवटी हरां ात बसले या
जीव णाला बघून चौकशी केली, ‘‘नले, कोण गं ह?े’’

मी आजोबां या मातुल घरा याशी असलेलं याचं नातं सांिगतलं. प याला ते नीट
समजलं नाही. तरीही कुणीतरी नातेवाईक आह ेएवढं समजून हणाला, ‘‘नले यांनाही
मा याकडून दहा डॉलर द.े पुअर चॅप! ग रबी फार वाईट!’’

मला हसू आवरणं कठीण गेलं.

‘‘प या! कुणाला पुअर चॅप हणतोस?’’

‘‘यांना!’’ यान ंजीव णाकड ेबघून सांिगतलं.

‘‘तुझं सुदवै! तुझं अमे रकन क ड यांना समजलं नाही, हणून वाचलास! त ेकसले
पुअर चॅप! तुला िवकत घेतील त!े’’

‘‘होय?’’

‘‘होय!!’’

खरं तर यात प याची काहीही चूक नाही. कधी काळी या या ल ात िशवलेला
कोट, तेलामुळे ओ रजनल रंग गमावलेली खवट टोपी, िवटलेला शट, लालसर रंगाम ये
पराव तत झालेलं पांढरं धोतर, हा अवतार बघून दहा डॉलर दान करायला िनघाला
होता आमचा काश.



पण व तुि थती तशी न हती. ‘ऊस ड गा प र रस नोह ेड गा’ अस ं हटलंय ना! वर
असा दसणारा आमचा जीव णा य ात महा- ीमंत होता!

आम या गाव या बाजारात या या मालक या तीन-चार मजली अनेक इमारती
हो या. गावाकड ेभरपूर पाणी असलेली शेकडो एकर जमीन आह.े घरात या जु या
ितजोरीत बरंच जुन ंचोख सोनं आह.े यािशवाय नेहमी माणे ाजाचा धंदाही आह.े
यािशवाय अलीकड े िस ी पावले या कॉ युटर े ातील कंप यांचे शेअसही आहते!

जीव णा ल मीपु  आिण सर वतीचा श ू! अितशय कंजूष! जेवण-खाणं, कपडे
िशवणं, या या दृ ीनं सगळं ‘फुकट गे या’सारखंच! याला संपूण आयु यात गिणताची
दोनच िच ह ंयेतात. ‘अिधक’ आिण ‘गुणाकार!’ ‘वजाबाक ’ कंवा ‘उणे’ आिण
‘भागाकार’ तो िशकलाच नाही.

यामुळे जीव णा िभ ुकासारखे कपड ेघालतो. हणूनच ‘पुअर चॅप’ प या याला
बघून फसला गेला होता.

जीव णा या बोल याची प तच वेगळी!

‘‘निलनी, तुला पगार कती?’’ यानं िन:संकोचपणे िवचारलं.

‘‘पाच हजार.’’ मी संकोचून सांिगतलं.

‘‘तु या नवर् याचा पगार कती?’’

‘‘दहा हजार.’’

‘‘ हणजे झाले ना. पाच अिधक दहा! पंधरा हजार! वषाचे झाले एक लाख शी
हजार! हणजे दहा वषाचे अठरा लाख!!’’

‘‘नाही जीव णा! शंभर वषाचे एक कोटी शी लाख!’’ न राहवून गिणत  कंड टर
भीम णा हणाला.

मो ांना उलट उ रं ायची नाहीत हणून मीच भीम णा या शटाचं टोक ध न
ओढलं आिण ग प राहायला सांिगतलं.

‘‘पण मी हणतोय यात काय चुकलं? निलनी वषभरात लखपती होणार, ह ेकाय
खोटं आह?े’’ जीव णानं आपलीच री ओढली.



‘‘तसं न ह,े जीव णा! मिह याला पंधरा हजार पगार असला हणून काय झालं?
खचही असतात ना! पोट-पाणी, घरचे खच, कपडा-ल ा... सगळा पगार काही िश लक
राहत नाही.’’

‘‘नली, तर मग शेकडा पंचवीस ट े  खचाचे वेगळे काढ! पंचाह र ट े  तरी िश लक
राहतील क  नाही?’’

‘‘नाही. आहरे, परगावचे वास, दवाखाना, औषध-पाणी असे कतीतरी वरचे खच
असतात.’’

‘‘असा खच करत गेलीस, तर कोटी पय ेपगार असेल, तरी पुरणार नाही.
कप ांवरचा खच तर अगदी फुकट! फाटणार् या कप ांवर कती पैसा वाया
घालवायचा? आिण रोज प ा  जेवायचं असत ंका? घरात िपकवेल तेवढंच खावं
माणसानं! हणजे कृतीही चांगली राहत ेआिण खचही कमी होतो. रोज भात-भाकरी-
भाजी खा ली, तर असा कतीसा खच येणार आह?े’’

असा जीव णा! या याबरोबर काय बोलायचं?

जीव णाला गांधी अितशय ि य!

‘‘हा खरा माणूस बघ. अंगावर दोनच कपड!े बकरीचं दधू आिण खायला शगा!
कसला खचच नाही! या या बाक  सग या िवचारांचं काही सांगू नकोस!’’

असला हा गांधी-भ ! संयम, अ हसंा, यांचा ि टशांबरोबरचा अ हसंक
वातं यलढा या सग याऐवजी याला यांचं कमी खचाचं जीवनमान जा त भावी
वाटलं होतं!

जीव णा सग या ल ांना येतो.

‘‘तुला शे या बसव णा या ल ाला बोलावलं होतं?’’

‘‘ यात काय बोलावायचं? तुला आलं होत ंना, बंधु-बांधव आिण िम -प रवारासह
यावं, असं तुला पाठवले या पि केत होत ंना? मी तुझा बंधू! हणून आलो.’’

अशी याची कायदशेीर भाषा असते! कुठ याही ल ात तो एक पैशाचाही आहरे
करत नाही.

‘‘माणसानं दलेलं घरासाठी, दवेानं दलेलं कायमसाठी! तुला ठाऊक नाही ती



हण? हणून मी कुणालाही काहीही दते नाही.’’

जीव णा या घरात आिण एखा ा िभकार् या या घरात काहीही फरक नाही. फाटकं
जाजम, मोडक  खुच , कधी काळी भरतकाम केलेला मेणचट अ ा, लोड, रंग-रंगोटीचा
पशही न झाले या भंती! को शीध असला तरी तो दररोज प ावळी, केळीचं पान
कंवा अ ◌ॅ युिमिनयम या ताटातच जेवतो.

याची बायको अितशय कंटाळून गेली आह.े एके काळी ितन ंबरीच कटकट केली.
आता मा  ती काहीच बोलेनाशी झाली आह.े मी एकदा यांना िवचारलं, ‘‘गंुड ाकाकू,
तु ही कशा राहता इथे?’’

‘‘कशी हणजे काय! राहत ेअशीच! सु वातीला मलाही वाटायचं कुठेतरी पळून जावं
असं! आता तेही वाटेनासं झालंय. यां या कंजूषपणाबरोबर राहायची सवय होऊन
गेलीय! आता मी फ  एवढंच करते! दररोज दवेाची ाथना करत,े यांचा कंजूषपणा
मा  मला येऊ दऊे नकोस रे बाबा!’’

‘‘पण काकू, तु ही जीव णाशी ल च कसं केलंत?’’ मी थो ा आगाऊपणानं
िवचारलं.

‘‘मलाही आता आ य वाटतंय बघ! ते हा मी वेडी होते क  काय कोण जाणे! हे
आिण यांची आई अस ेदोघंच घरात होत.े घर अ ता तच होत;ं पण मला सांग यात
आलं, घरात फ  हातारी बाई माणूस आह,े ितला सगळं कसं जमेल? तूच घरी जाऊन
घराला िश त लावायची. तूच घराची राणी असणार आहसे!’’

‘‘असं?’’

‘‘तर काय! आिण ते हा मलाही पटलं गं ते! ल  झा यावर समजला यांचा खरा
वभाव! काय करणार? घरात हवं तेवढं सोनं आह;े पण घालायचं नाही. नवी साडी
आणायची नाही. तेच पैसे ाजान ंठेवले तर! हणत काहीही सामान िवकत यायचं
नाही! आ ही ीमंत आहोत. आमची ीमंती हणजे आरशातलं गाठोड!ं मुका ानं
बँकेत पासबुकातले आकड ेबघायचे आिण आनंद मानायचा!’’

गंुड ा सा वीच हणायला हवी. हणूनच या कंजूष जीव णाबरोबर नांदतेय. ित या
जागी आणखी कुणी असती, तर कधीच पळून गेली असती, असं गावकरी हणतात.

एकदा जीव णा नवल या रेिडमेड कापडा या दकुानात भेटला. हा कस या
खरेदीसाठी आला असेल, या कुतूहलापोटी मीही चौकशी केली. जीव णा बिनयनची



खरेदी करायला आला होता आिण याचा दकुानदाराशी वाद चालला होता.

‘‘पण असं कसं? ब ीस साईजचा वीस पयांना! चौतीस साईजलाही तेवढेच! असं
कसं? चौतीस साईजम य ेजा तीचं कापड असतं!’’

‘‘ते काही आ हाला ठाऊक नाही. आ ही लेबल बघून पैसे सांगतो! पािहजे तर या,
नको तर सोडा!’’

ही आम या उ र-कनाटकातली ापाराची प त! मारवाडी-गुजराथी दकुानात
गेलं, क  से समन ‘‘बेहनेजी, बसा! अरे भाय, मॅडमना मट यातलं गार पाणी ा. फॅन
लावा... बोला मॅडम! कुठ या रजमधली साडी दाखवू? हजार? पाच हजार?’’

‘‘नको. एवढी नको! एकच साडी यायचीय. पाचशे या आतली हवी.’’ अस ंआपण
संकोचान ंसांिगतलं तरी, ‘‘मॅडम, बघायला काय हरकत आह?े दवेानं बघायला डोळे
दले आहते. बघायला काही पैसे पडत नाहीत...’’ असं बोलत एकाऐवजी शंभर सा ा
दाखवतील आिण एका या ऐवजी पाचशे या दोन सा ा िवकत यायला लावून
हसतमुखान ंिनरोप दतेील!

जीव णानं मा यापुढे त ार मांडली, ‘‘नले, दो ही साईजला तेवढीच कंमत
हणताहते. असं कसं?’’

‘‘जीव णा, त ूका याची काळजी करतोस? तुझी जी साईज आह ेतो घे!’’

‘‘माझं माप ब ीस आह;े पण मी चौतीसचा बिनयन घेणार आह.े’’

जा त कापड िमळतंय या आशेन ंजीव णानं मोठा बिनयन िवकत घेतला. तो सैल
झाला, तरी याची काही हरकत न हती.

एकदा आ ही सगळे कॅनरा कॅफेला िनघालो होतो. जीव णा र यात भेटला. मीच
यालाही आम याबरोबर चलायला सांिगतलं. या िचकट जीव णाला आणखी कुणी
बोलावत नाही. मी पाट  दतेेय हट यावर जीव णा उदार झाला! उदारपणान ंयायला
तयार होऊन हणाला, ‘‘आप याला वीट, खारा आिण टी हणजे एस के टी पािहजे.’’

आ ही गेलो. जीव णानं ऑडर ायला सु वात करताच हॉटेलचा पोर् या हणाला,
‘‘आज कुठलीही ऑडर घेणार नाही! आम या हॉटेलला दहा वष झाली. या िनिम
आम याकडून तु हाला पेढे आिण चहा िमळेल.’’



‘‘असं होय! आ ही आठ जणं आहोत. आठ पेढे घेऊन ये!’’ जीव णा त परतेनं
हणाला.

‘‘नाही. तु ही चौघ ंजणं आहात.’’

‘‘आणखी चौघ ंबाहरे उभे आहते.’’

‘‘बाहरे यांना पेढे नाहीत. आत आले यांनाच फ  पेढे िमळतील!’’ थोबाडीत मारावं
तसं पोर् यानं सांिगतलं आिण चार पेढे आणून दले.

जीव णा या वाग याचा आ हा सग यांनाच अपमान वाटला. फुकट पेढे िमळताहते
हट यावर जीव णान ंआणखी चौघांचा समावेश खोटेपणान ंकेला होता.

एकदा मी ठरवलं, काहीतरी क न जीव णाला खच करायला लावायचंच! तशी मी
बंडल बंद पाशी पैजही लावली. एकदा िसनेमाला जायचं आिण काहीतरी क न
जीव णाला ितक ट काढायला लावायचंच, अस ंमी ठरवलं.

‘‘जीव णा, आज तू आ हाला िसनेमा दाखवायचा!’’

‘‘िसनेमात काय एवढं बघायचं असत?ं जीवन हाच एक िसनेमा असतो!’’ यानं
िनसट याचा य  केला; पण मीही ह ाला पेटले. शेवटी एकदाचा तो तयार झाला.
तरीही एक अट घातलीच, ‘‘निलनी, तू र ाचा खच करायचा.’’ मी तयार झाले.

शेवटी एकदाचे मोहन िथएटरपाशी जाऊन पोहोचलो. ित कटासाठी लांब-लचक यू
होता. आ ही ग पा मारत यूम य ेउभे रािहलो. म येच जीव णा काहीतरी िनिम
क न रांगेबाहरे पडला. य ूपुढे सरकत रािहला. आ ही ित कटा या िखडक पाशी
पोहोचलो, तरी जीव णा आला न हता. शेवटी, मीच नाइलाजानं तीन ित कटं काढली.
नंतर पािहलं, तर जीव णा िथएटरम ये जाऊन बसला होता.

मी पैज हरले होत.े बंडल बंद पा जंकला होता!

पण एक मा  होत.ं जीव णाला काही वाईट माणूस हणता येणार नाही.
चहाडीखोर, असूया त कंवा इतरांचं वाईट चंतणारा नाही. याला काळजी फ
वत:चे पैसे वाचवायची!

जीव णाला ीिवषयी पराकोटीचा अनादर! या या दृ ीनं एक मुलगी ज मली, क
नुकसानच नुकसान! ‘मुलगी हणजे खच! ितचं िश ण, ल , बाळंतपण, एक ना दोन!



उलट मुलगा झाला, तर फायदाच फायदा. डंा, याची कमाई...’

निशबान ं याला एक मुलगा आिण एक मुलगी झाली. मुलगी मंगळा, आप या
आईसारखीच वभावानं अ यंत सालस होती. मुलगा, केशवही तसा बरा हणायचा!
दोघांचेही वभाव विडलांसारखे न हते; पण यां या हातात कसलेही अिधकार न हते.

केशव बी.कॉम होऊन बँकेत लाक होता. विडलां या वहारात यान ंरस घेतला
नाही. जीव णान ंघेऊही दला नाही. तो ल ा या वयाचा झाला. या यासाठी मुलगी
शोध याची मोहीम सु  झाली. ‘‘फार मुली असले या घरातली मुलगी क  नये’’ असं
जीव णाचं हणणं.

‘‘का?’’ माझा .

‘‘जर या मुलीलाही ित या आई माणे भरपूर मुलीच झा या तर? मी एवढी वष
राखलेलं नदीत चंच कोळ यासारखं िन पयोगी होऊन जाईल!’’

मुलगी बघ याआधी जीव णा ं ाचा िवषय काढायचा.

‘‘आ हाला ल  एखा ा दवेळात साधेपणान ंक न दलं तरी हरकत नाही.
खवताची भांडी नकोत, चांदी नको. आम या घरी सगळं आह.े याऐवजी रोख पैसेच
ा!’’

‘‘जीव णा, आधी केशवला बघ ूद!े नंतर पुढ या गो ी!’’

‘‘ यात काय बघायचं? सग या मुली जवळपास सार याच असतात! थो ा उंच,
थो ा बुट या, थो ा गोर् या, थो ा का या! नाही तरी जीवनात जुळवून यायचंच
असतं हणा! जुळवूनच यायचं असेल, तर फालतू चौकशी कशाला?’’

अशी मानिसकता असणार् या जीव णाला णय, ेम, का , सािह य वगैरे
सु ची या भावनाच नाहीत.

‘‘या मंगळीला कुठलं तरी चांगलं ठकाण बघून दलं, तर माझी जबाबदारी संपली.
नंतर माझी कुठलीही खचाची बाब राहणार नाही.’’

जीव णा मुलांिवषयी असं बोलत होता; पण िवधीिनयम वेगळाच होता.

या या संपूणपणे क ात असलेला केशव या याबरोबर काम करणार् या मानसी
गावकर या ेमात पडला. मानसी कारवारची. चांग या घरा यातली. चांग या कारे



वाढली होती.

जीव णा आिण याचं घर बघून ितनं सांिगतलं, ‘‘केशव, ह ेल  श य नाही. अशा
घरात मला तरी राहणं श य नाही. तू एकदा कारवारला येऊन आमचं घर पाहा!
यानंतर मा याशी ल ाचा िवचार कर.’’

मानसीचे वडील बँकेत अिधकारी होत.े चार गावं फरले होत.े मानसीची थोरली
बहीण अमे रकेत राहते. काका, मामा, आ या सगळे मंुबई, पुणे, द ली अशा ठकाणी
असतात. या सग या ठकाणी मानसी जाऊन आली होती. यांचा कारवारचा बंगला
समु ालगत होता. भोवताली सुंदर बाग, यासाठी माळी, नोकर-माणसं, वयंपाक ण
होती. ित या विडलांना उ म कप ांचा शौक अस यामुळे ते वत: कप ांवर बराच
खच करायचे. सूट, सफारी, कॉ ॉय, जी स असे अनेक कारचे कपड ेवापरायचे.
यां या प ी व सलाबाई मुलीशी पधा करत अनेक कारचे दािगन ेआिण कपडे
वापराय या. यां या बँकेत काहीही नसलं, तरी टपटॉप दसायचे.

अशा वातावरणात वाढले या मानसीला जीव णा आिण याचं घर कसं दसलं
असेल, याची आप याला क पना येऊ शकते.

केशव पेचात सापडला. मानसीलाही सोडता येईना, आई-विडलांनाही झटकता
येईना!

ह ेसमजताच जीव णा िहर यक यपू झाला.

‘‘अरे केशवा, तु या डो यात माती भरलीय क  काय? समजून-उमजून कारवारी
मुलीशी ल  करायचं हणतोस? आपलं घराणं हणजे काय वाटलं तुला? वामीज या
प िश याचं घराणं!’’

यांनी कतीही आकांडतांडव केलं, तरी केशवनं आपला ह  सोडला नाही. शेवटी
जीव णानं ा  सोडलं, ‘‘एवढा ह  असेल, तर क न घ ेजा! पण मा या
इ टेटीतला एक पैसाही तुला िमळणार नाही अशी व था करेन!’’

हा मा  मह वाचा मु ा होता. को वधी पयांची इ टेट आिण ह ी जीव णा!
एकदा दणेार नाही हटलं, तर नाही दणेार!

अपार इ टेट एक कड,े तर सुंदर मानसी दसुरीकड!े केशव िव  झाला. पु हा
मानसीच पुढे झाली.



‘‘तु हाला कशाला इ टेटीचं वेड? दोघंही नोकरी करतोय! बँकेचं कज िमळत.ं गरज
पडली, तर पपा मदत करतील. तु ही इ टेटीवरचा मोह सोडून ा!’’

पण गावकरसाहबेांनी असा स ला दला नाही.

‘‘मला वाटतं, आपण व कलाचा स ला यावा. विडलोपा जत इ टेट असेल, तर ती
तु हाला िमळालीच पािहजे! आणखीही सांगतो. आता रागा या भरात काहीही बोलले,
तरी ते तुझे वडील आहते. उ ा नातवंड ंझाली, क  सगळं िवस न जातील! माझा
वत:चा तोच अनुभव आह.े’’

यांचाही ेमिववाह होता. मराठी व सलाबाइचा- यांचा प रचय मंुबईमधला!

एकूण काय, केशवन ंघराबाहरे पडून ल  केलं. ह ेआम या गावातलं पिहलं ांतीचं
पाऊल. आई-विडलांनी पसंत केले या मुलीला आपणही पसंत करायचं आिण
चारचौघांसमोर ल  करायचं, ही आम या गावातली या वेळेपयतची सवमा य प त!
आई-विडलां या मनािव  ल  के याचं ह ेपिहलं उदाहरण! मंुबईकड ेकदािचत ही
साधी घटना असेल; पण आम या गावातली ही मोठी बातमी!

जीव णा या दृ ीनं हा मोठाच अपमान! मोठी हार! याहीपे ा मह वाचं हणजे
नुकसान! गंुड ाला मा  थोड ंफार बरं वाटलं. मुलगा घराबाहरे पडला तरी हरकत
नाही; पण तो वत:चं जीवन जगतोय याचं समाधान आिण दसुरीकड ेदसुर् या
जातीत या मुलीशी ल  के याचं द:ुख!

आता जीव णा मुलीला बघायला आले यांना सांगू लागला, ‘‘मुलगा फारसा
िशकलेला नसला तरी चालेल; पण घरचा भ म पािहजे! मुलगा दसायला कसाही
असला तरी चालेल! प काय चाटायचं असत ंका?’’

पण मंगळानंही केशव या पावलावर पाऊल ठेवलं! कॉलेजमध या ोफेसरांपैक
एकावर ितचं ेम बसलं.

मुरलीधर राव मूळचे बगळू चे. सुिशि त, सुसं कृत आिण सुंदर. लॉिजक
िशकवायला आलेला हा त ण लॉिजक िवस न मंगळे या ेमात पडला.

जीव णाचा संताप आकाशाला िभडला.

‘‘तुंगभ ा नदी या पलीकडचा मुलगा का शोधलास? ती माणसं रोज भात खातात.
भाकरी खात नाहीत. कॉफ  िपतात, चहा नाही. यांना आडनावच नसतं. आप याशी



नाही पटत यांचं!’’ त डाला येईल आिण सुचेल ते तो बोलत रािहला.

पण गंुड ा आनंदात होती. ितन ंसांिगतलं, ‘‘मंगळा, तुझा नवरा बगळू चा आहे
हणून ते नाही रागावले! कॉलेज या ोफेसरांना पगार कमी असतो ना हणून. तू नको
याचा िवचार क . मा तराची बायको होणं ही सौभा याची गो  आह.े िव ादानाचं
पु यकाय करतोय मुलगा! चांगला दसतोय. हजार होन ओतले, तरी असा मुलगा
िमळणार नाही. पैशा या आशेन ं ीमंता या घरी जाऊन मा यासारखी गत हो यापे ा
सुखात राहा! माझा आशीवाद आह ेतुला. तुला ायला मा या हातात एवढंच आहे
बघ!’’ भर या डो यांनी यांनी मन:पूवक आशीवाद दला.

मंगळाचं ल  ित पतीम ये झालं. ल ाला जीव णा वत:ही गेला नाही,
बायकोलाही जाऊ दलं नाही.

दो ही मुलां या ल ानंतर जीव णा नरम झाला. पूव माणे या या ग पा होईनात.
तो कुणा याही ल ाला जाईनासा झाला. मुलं-बाळं नसले या रका या घरात कदािचत
याला थमच जीवनाचा अथ काय, यासारखे  पडायला सु वात झाली असावी. तो
अगदी अबोल होऊन गेला.

अशीच काही वष गेली.

ददुवानं याला अधागवायूचा झटका आला. तो अंथ णाला िखळून रािहला. गंुड ानं
याची मनोभावे सेवा केली. इतके दवस राखलेला पैसा पा यासारखा खच करावा
लागला. केशव या वेळी रांचीला मॅनेजर हणून गेला होता. मानसीही ए हाना
ऑ फसर झाली होती. यांचं पाट यात घर होतं. ितथे िश ण मनासारखं नस यामुळे
आिण दोघंही नोकरीमुळे मुलांकड ेल  दऊे शकत नस यामुळे यांनी आपली मुलं
कारवारला गावकरांकड ेठेवली होती. मुलं आता उ मपैक  मराठी आिण क कणी
बोलायला िशकली होती. क ड मा  यांना बोलायला येत न हतं.

मंगळा-मुरलीधर दावणिगरीला होते. मुरलीधर ए हाना ोफेसर झाला होता.
मंगळाही हाय कूलम य ेिशि का हणून काम करत होती.

विडलां या कृतीिवषयी समजताच मुलगी-जावई भा ाची कार घेऊन आले.
मुरलीधर अ यंत संकोचानं बाहरेच उभे होत.े ते ल ात येताच जीव णानं यांना खुणेनं
घरात बोलावलं. जीव णाला जीवनाचा बराच अथ समजला होता. यान ंमो ा
क ान ंजमवलेला आिण राखलेला पैसा अिजबात उपयोगाला आला न हता. उलट या
पैशानं यांना फार द:ुख दलं होत.ं यां यासाठी यांनी हा पैसा साठवला होता, ते
यां यापासून दरू झाले होत ेआिण पैसा नुसताच कागदावर रािहला होता. तो



अंत:करणात या ेमासाठी काहीही क  शकला न हता.

मुरलीधर हणाले, ‘‘सासूबाई, आ हा दोघांनाही इथे फार दवस राहता येणार
नाही. तु ही दोघंही आम या घरी दावणिगरीला चला. मला तर आई-वडील नाहीत.
तु हीच मला आई-विडलां या जागी आहात. तु ही ितथे आलात, तर आ ही तुमची
आम या मनाजोगती सेवा क  शकू!’’

ह ेऐकून जीव णा या डो यांत पाणी भरलं! या जावयाला पदोपदी दोष दला
होता, या जावयाला मनापासून क यादानही केलं न हतं, या जावयाला बगळू चा
हणून नावं ठेवली होती, तो जावई गाडी घेऊन आजारी सासर् याला यायला आला
होता!

या आजारपणाची बातमी मुलालाही कळवली होती.

‘‘लांबचा वास आह.े तु हाला मानसीचा वयंपाक आवडणार नाही. तु ही इथेच
राहाल तर बरं!’’ भेटायला आले या मुलानं एवढं सांगून हात झटकले होत.े

आयु यभर ी-जातीला नावं ठेवणारा जीव णा आता मुली या घरी राहतो. मंगळा
मनापासून याची सग या कारे सेवा करते. या सग यां या सेवेचं फळ हणून
जीव णा काठी घेऊन फरायला लागला आह.े वत:ची कामं वत: क  शकतो.

याला भेटायला मी दावणिगरीला गेले होत.े आजवर कधीही मी गंुड ांना इत या
आनंदात पािहलं न हत.ं

जीव णानंही मनापासून वागत केलं, ‘‘निलनी, ये. मा यासाठी कती लांब आलीस
गं? यात तूही नोकरी करणारी! रजा काढून आलीस?’’

मीही चे नें हटलं, ‘‘जीव णा, बसचे तीस पय,े प ास पय े र ाचे. िशवाय
दोनशे पये िवदाऊट पे ली हचे! एकूण दोनशे शी पय ेखच क न आलेय!’’

‘‘असू द,े नले. दोन हजार खच झाले तरी हरकत नाही. आलीस ना ेमानं भेटायला.
ते मह वाचं आह.े’’

मी च कत झाले. काय ह!े आमचा जीव णा दोन हजार खच झाले तरी हरकत
नाही, हणतोय! सूय पि मेला तर नाही ना उगवला? मंु यांनी मे पवत तर नाही ना
िगळला?



‘‘काय रे ह ेजीव णा?’’

‘‘काही नाही गं नले, शेवटी का होईना, अ ल आली. मी समजत होतो यापे ा
जीवन वेगळंच आह.े जगायला पैसा हवा; पण पैसा हणजे जीवन न ह ेबघ!’’

‘‘तू कधी येणार बळीला?’’

‘‘मंगळा-मुरलीनं फार केलं. तरी माझा जीव बळीतच आह.े पुढ या मिह यात येईन
हणतो. घर िवकून लॅटम ये राहावं हणतो. नले, दसुरंही एक काम आह.े तुझे मामा
वक ल आहते ना? यांनाही मी भेटायला बोलावलंय हणावं!’’

‘‘का जीव णा?’’

‘‘मृ युप  िलहावं हणतो. थोड ंकेशवला, या न जा त मंगळाला आिण बाक चं
सगळं मुल या अनाथा माला! आम या मंगळासार या कतीतरी मुली आप या
दशेात असतील नाही का? यां यापैक  काही जण या िश णाची तरी सोय होईल,
अशा कारे मला माझा पैसा ायचा आह.े मुरली-मंगळाही यासाठी तयार आहते.’’

ह ेकाय? जीव णा या त डी दानाची भाषा? तेही मुल यासाठी? ह ेश य आह?े

हो! ह ेश य झालंय! जीवना या परी ेत जीव णान ंिशकलेला धडा आह ेहा!
अधागवाय ूआिण परावलंिब वानं याला हा धडा िशकवला होता. आयु या या मुशीत
अनुभवां या झळांमधून होरपळून िनघताना जीव णा लखलखीत सो यासारखा उजळून
िनघाला होता!

तरीही आमची अनस ा याला ‘िचकट जीव णा’ हट यािशवाय राहत नाही, नाही
का!



१६. सैपाकाची अंब ा

अंब ा काही सैपाक ण कंवा सैपाकाची बाई नाही; पण ितला भेटायचं असेल, तर
तु हाला सैपाकघरातच जावं लागेल. मागे वाचले या एका कथेत मांि काचा जीव एका
पोपटात असतो. तशा अथानं पािहलं, तर अंब ाचा जीव चुलीत आह!े

अंब ा या रा यात सैपाकाची भांडी, कराणा सामान वगैरे सगळे जाजन! ती
िन य अ पूणा! ती सतत वैिव यपूण सैपाक कर यात गढून गेलेली असते.

अंब ाचे पती आनंदराव कॉलेजम य े ोफेसर. अितशय िवसरभोळे ोफेसर! यांना
जेवणखाणाचं कधीच भान नसतं.

‘‘पोट भरणं ही एक शरीरा या दृ ीनं आव यक गो  आह.े शरीर जगव यासाठी
जेवणखाण अ याव यक गो  आह!े’’ ह े यांचं जेवण आिण इतर खा यािवषयीचं
डे फनेशन.

उलट, अंब ा काय हणतात त ेऐका!

‘‘दवेानं िनमाण केलली अ भुत कला हणजे सैपाककला! आपण मन ओतून सैपाक
केला, तर ती नुसती क या-भाकरी असली, तरी खाणार् याला त ेअमृत वाटतं! उलट,
केवळ आप म हणून सैपाक केला, तर पाकातले िचरोटेही कडूजार होऊन जातील!’’

अंब ा हणते यात काही खोटं नाही हणा! कारण जपानम ये ‘टी-सेरेमनी’ हणजे
चहाचा समारंभ करतात. ितथलं पिहलं ि ि सपल, ‘तन-मनापासून ेमान ंकेलेला चहा
नेहमीच उ म होतो.’

ह ेऐकताना मला येक वेळी अंब ाची आठवण येत.े

आनंदराव आिण अंब ा यांचा सुखसंवाद मा  अगदी िविच  असतो.

‘‘ल मीश या जैिमनी का ाम ये काय रस भरलाय हणून सांगू...’’

‘‘अरे हो, काल पाकातले िचरोटे केले होते. ायचेच रािहले तु हाला...’’ इित
अंब ा.

‘‘मला नकोत त.े तू ऐक जरा! जैिमनी हणजे सुधा...’’



‘‘ह.ं आठवलं. सुधारस! पचायला अगदी हलका! सकाळीच केलाय; पण तु ही रा
हाय या आत खाऊन संपवायला पािहजे. उशीर होईल तेवढी याची चव जाईल.’’

‘‘सांिगतलं ना? मला आता यातलं काहीही नको आह.े कृ ण-सुदा यावर एक कवन
केलंय, ऐक...’’

‘‘सुदामा हट यावर आठवलं! सुदा याचे पोह े हणतात त े हणजे फोडणीचे पोह ेक
आपले लावलेले पोह?े खूप िवचार केला मी. शेजार या लीला गोखलना िवचारलं. या
हणतात, ह ेदो ही कारचे पोह ेन हते. महारा ात दडपे पोह े हणून करतात, तेच
सुदा याचे पोह!े ते कृ णाची बायको ि मणीलाही ठाऊक होत,े कारण ती नागपूरची
होती ना!...’’

‘‘अंबा, तुझं सैपाकाचं पुराण पुरे कर बघू! मी काहीही सांिगतलं तरी तुझं डोकं
सैपाकातच िशरत.ं घरात मी क ड िशकवतोय. घरात तीन हजार पु तकं आहते,
यािशवाय कथा-कादबंर् या आहते. या वाचणं श य नाही. रोज सैपाकाचाच िवषय!
तु या विडलांनी ल ा या वेळी सांिगतलं होतं, मुलगी क ड घेऊन बीए झालीय.
हणून मी हो हणालो. त ूपािहलं तर सैपाकातली बीए झालीयस!’’ हणून आनंदराव
रागारागानं लाय रीत िनघून जात.

काही णच अंब ाला द:ुख हायचं; पण तेवढंच! पु हा सैपाकघरात जाऊन
रा ी या सैपाकात काय नवं करावं आिण नवर् याला स  करावं, याचा िवचार करत
ती ‘पाक-िस ी’ चाळायला सु वात करे!

अंब ा या दृ ीनं सैपाक हचे सव व! ती यात ाण ओतायची. आ ही सगळे
यां या घरी मो ा आनंदानं जात होतो. घरी पा णे आले, क  ितला अप रिमत आनंद
हायचा. आनंदानं ती काही ना काही खाऊ ायची.

अंब ा मा यापे ा दोन-तीन वषानी मोठी. ती मला बजावायची, ‘‘तु ही सगळे
एकदम येऊ नका बघू! कमान दोन दवस आधी सांगून या. हणजे वेगवेग या
कारचं खाणं करता येईल मला.’’

‘‘अंबू, तुला कती कारचे पदाथ करता येतात?’’

‘‘मा या वहीत चारशे िलिहले आहते. ते सगळे मी ाय केलेत.’’

‘‘पण तुला सतत सैपाकघरात रा न कंटाळा नाही येत?’’



‘‘तुला िल न-िल न कधी कंटाळा येतो का? उषाला केिम ी-लॅबम ये कधी कंटाळा
येतो का? तसं ह ेमाझं काय े  आह!े डाळ-तांदळू ह ेमा या मनात आ य िनमाण
करतात!’’

मला अंब ा या बोल याचा अथ समजला नाही.

‘‘ यात न समज यासारखं काय आह?े पाते यातले डाळ-तांदळू हणतात, तुझा
शहाणपणा मा यावर दाखव! कती वेगवेग या कारे आ हाला वाप न काय-काय
बनवू शकतेस बघ ूया! मला ते आ हानच दतेात हणेनास ना! ते आ हान वीकारायची
मलाही खुमखुमी येते.’’

‘‘छे:! मला तर ह ेिविच  वाटतंय!’’

‘‘खरं तेच सांगतेय, नले. मी यांना कसंही सांिगतलं, तरी यांना कळतच नाही.’’

अंब ाला वेळेचं अिजबात मह व नाही. परवाच अमे रके न प या, हणजे काश
आला होता. तो अंब ाचा लासमेट, तसाच लांबचा नातेवाईक. भेटायला हणून
ित याकड ेगेला. गावी आ यापासून बर् याच घरांम य ेखाणं-िपणं झा यामुळे याचं
पोट बरोबर न हत.ं केवळ सरबतावर याचं चाललं होत.ं तो येताच अंब ान ं याचं,
‘‘ये प या! बैस...’’ हणत वागत केलं. ेमसमाचाराचं बोलणं झा यावर ितनं
िवचारलं, ‘‘आता सांग, काय क  खायला?’’

‘‘नको अंबू, काहीही क  नकोस. मी फ  भेटून जावं हणून आलोय.’’

अंब ा काही ऐकायलाच तयार होईना. ते हा ितची कटकट टाळ यासाठी यानं
सांिगतलं, ‘‘त ूआपली सरबत कर.’’

‘‘कसलं सरबत क ? लंबाचं, बेलफळाचं, पॅशन ू टचं, कैरीचं प ह?ं’’

ितन ंअ खी नामावळी सांिगतली. प याला यातलं काहीच समजलं नाही. ‘‘तुला
वाटेल ते कर!’’ असं सांगून तो आनंदरावांबरोबर ग पा मा  लागला.

अ या तासानंतर अंब ा दोन-तीन कारची सरबतं, चार-पाच कारचे खा पदाथ
घेऊन बाहरे आली. उ हा याचे दवस होते. सगळं घाईनं कराय या नादात ती
चांगलीच घामेघूम झाली होती.

काशनं यात या एक सरबताचे दोन घोट घेतले आिण िनघून गेला.



अंब ाला खूप वाईट वाटलं. ितन ंते बोलून दाखवलं, ‘‘या प याला कती म ती! मी
इत या कारचे खा पदाथ केले. तरी हा फ  अधा घोट सरबत िपऊन जातो!
मा याशी नीट बोललाही नाही! ितथ या काहीही बात या सांिगत या नाहीत, इथ या
ऐक या नाहीत.’’

‘‘सगळं सांिगतलं; पण तू कुठे होतीस ऐकायला. सैपाकघरातून बाहरे आलीस तर
समजेल ना! मा यापुढे तर सगळं सांिगतलं! आता तरी समजून घे, अंबा. लोक आप या
घरी फ  खायला येत नाहीत. भेटायला हणून येतात. बोलायला येतात, सुखद:ुखाची
दवेाणघेवाण करायला येतात.’’

‘‘घरी आले यांचं खाणं-िपणं दऊेन वागत करणं हा गृह थधम आह.े’’

‘‘हो; पण तेच सगळं काही नाही. घरी आले यांना काही बोलायचं असेल, ऐकायचं
असेल, याचा तू अिजबात िवचार करत नाहीस.’’ आनंदरावांनी िनराश होऊन
सांिगतलं.

गावात ओळखीपैक  कुणा याही घरी मुलगी बघायचा काय म असला, क  संपलंच!
अंब ाला िनरोप आलाच हणून समजायचं! अंब ालाही अपार उ साह! लगेच
कामाला लागते आिण लवकर अनेक कारचे पदाथ क न दतेे.

परवा भा आिण िवभा या आयांनी एकमेक ना न सांगता अंब ाला आंबा बफ
आिण खमण ढोकळा करायला सांिगतला होता. नंतरची कथा अंब ाच रसाळपणे
सांगत असते.

‘‘मला काय ठाऊक, गं! दोघ नीही सांिगतलं, एक गोड आिण एक ितखट पदाथ
क न ा. मी केले यातला िन मा भाग यांना दला, िन मा यांना. भाला बघायला
आले यांनी दो ही पदाथ दोन-दोनदा मागून खा ले. भा या आईन ंआम या भानंच
केलेत हणून सांिगतलं. सैपाक फार छान करत े हणूनही सांिगतलं. नंतर तोच मुलगा
िवभाला बघायला गेला. ितथेही तीच आंबा-बफ  आिण तोच ढोकळा! िवभा या
आईनंही पु हा आमची िवभा फार छान सैपाक करते हणून सांिगतलं.’’

‘‘असं? कती खोटं ह!े भा-िवभा कधीही सैपाकघरात डोकावत नाहीत. मला
ठाऊक नाही काय?’’

‘‘मलाही ठाऊक आह ेगं; पण ल ा या बाजारात ह ेशु  खोटंच चालतं ना! आता
माझंच बघ ना! मा या विडलांनी मी बीए क ड हणून नाही का खोटं सांिगतलं! मी
कुठे बीए झाले होते?’’



‘‘ते जाऊ द.े पुढे काय झालं?’’

‘‘मुलगा फार शहाणा आह.े यान ंसांिगतलं, ह ेदो हीकडचे पदाथ एकाच हातचे
आहते. चव बे ब सारखी आह.े तु ही कुणीच त ेकेलेले नाहीत. कुणी केलेत? अगदी
ह च ध न यान ंमाझं नाव काढून घेतलं. अगं, दसुर् या दवशी याचा फोन!’’

‘‘पण तुला कशाला फोन केला यान?ं’’

‘‘तीच तर मजा! हणाला, तुमचा सैपाक उ कृ  असला पािहजे. काय अ ितम वीट
केलं होत.ं काय ढोकळा होता! तुम यापैक  एखादी मुलगी असेल तर सांगा. मा
सैपाक तुम यासारखा पािहजे.’’

आम या गावात ही यूज! अस ंकसं श य आह?े

‘‘मग त ूकाय सांिगतलंस, अंब ा?’’

‘‘काय सांगणार? माझी एक मामेबहीण ल ाची आह.े ितला कती सैपाक येतो,
ठाऊक नाही, पािहजे तर मा या मामाला भेटा हटलं.’’

‘‘पण या मुलाला एवढं का सैपाकाचं मह व?’’

‘‘तो नोकरी या िनिम ान ं यूझीलंडला असतो हणे. ितथेही कुठ या टोकाला! ितथे
आप या भारतीयांपैक  कुणीच नाही, हणत होता. याला आप या हातानं क न
कंटाळा आला आह.े आपलं एकही हॉटेल नाही ितथे! यामुळे याची अटच होती,
मुलगी ॅ युएट असली पािहजे आिण मु य हणे सैपाकात तरबेज असली पािहजे!’’

‘‘पुढे काय झालं?’’

‘‘मामाची विनता पसंत पडली. मुलान ं प च सांिगतलं, सहा मिह यांनी ल ,
तेव ात ितन ंमा याकडून सगळा सैपाक िशकून यायचा! गेले काही दवस विनता
रोज मा याकड ेसैपाक िशकायला येते.’’

‘‘विनता एव ा लांब जायला तयार झाली?’’

‘‘न हायला काय झालं? एव ा लांब सासरचे नातेवाईक ास ायला येणार
नाहीत! ह ली अमे रका काय, अमरनाथला गे यासारख ेलोक जातात. इकड ेकोण
जायला बसलंय? पण बिघतलंस क  नाही, आमचे ह ेसतत हणतात, सैपाकात काय
आह ेएवढं, हणून! आता तरी समजलं क  नाही?’’



अंब ा अनेक कारचा सैपाक करत.े एवढंच न ह,े ितला यासाठी वेळही कमी
लागतो. परवा सौदािमनी या घरी ित या मुलाचा वाढ दवस होता. पूव  ह ेवाढ दवस
घरापुरत े हायचे. आता त ेकॉलनीपुरते होतात ना! सौदािमनीनं कृ ण पाला
सैपाकासाठी सांिगतलं होतं. बंुदीचे लाडू, उि पट असा काही मेन ूसांिगतला होता.
अगदी आय या वेळी कृ ण पान ंपडून हात मोडून घेतला. आय या वेळेला काय
करायचं?

सौदािमनीला तर रडूच आलं. ल ाचा सीझन अस यामुळे कुणी िमळणंही श य
न हतं. ह ेसमजताच अंब ा आपण होऊन सौदािमनी या घरी गेली.

‘‘अगं, मी तुझी मै ीण ना! मला का नाही सांिगतलंस आधीच? असू द.े मा या
हाताखाली कामाला कुणाला तरी द.े तसंच निलनीला बोलाव. ितचीही मदत होईल.’’

‘‘अंब ा, त ूकाही सैपाक ण नाहीस! माझी मै ीण आहसे. नलीही माझी मै ीण
आह.े तुम याकडून कशी या दोनशे माणसांचं खाणं करवून घेऊ? याऐवजी काश-
कॅफेला सांगेन.’’

‘‘असं का समजतेस? घरात काय असेल, तर आ ही सगळे िमळून नाही का करत?
आठवत ंका? कॉलेजम ये पाट  असेल, तर आपण सग यांनी िमळून नाही का केलं?
आ ही सगळे घरचेच आहोत, अगं! वेगवेग या घरात राहत असलो हणून काय
िबघडलं?’’

ह ेआम या उ र कनाटकाचं वैिश ! अडचण असेल तर सगळे एक  येतात.
वेगवेग या कुटंुबात राहत असले तरी. आपसात भांडणं असली तरी. काही जणांना हा
अ वहा रकपणा वाटेल; पण िजथे वहार आह ेितथे भावना कमी असते, नाही का?
िजथे भावना कमी, ितथे खरं ेमही कमी, नाही का?

एकूण काय, अंब ा या लीडरशीपखाली आ ही सग यांनी पाट ची तयारी केली.
अंब ाचा वेग पी.टी. उषाशी बरोबरी करत होता. वरचं बघायची जबाबदारी माझी
होती. वेगानं काम करणार् या अंब ाला हवं त ेसामान दणंे, ह ेमाझं काम होत.ं
अंब ाचा वेग, कौश य ते हा मी जवळून पािहलं आिण अवाक् होऊन गेले.

पाट  संपली. आलेले सगळे लाडू आिण उि पटाचं त डभर कौतुक करत होत.े
सौदािमनीही येकाला अंब ािवषयी सांगून ितचे उपकार मरत होती.

जय णा ॅि टकल माणूस! यानं लगेच सुचवलं, ‘‘अंब ा, एवढा उ म सैपाक



करतेस! आप या गावात सैपाकाचे लास का काढत नाहीस? हवी िततक  माणसं
येतील. येकाकडून शंभर पय ेफ  घ.े नावही होईल आिण पैसाही िमळेल.’’

तो फारच मागे लागला, ते हा ‘अ पूणा कु कंग लास’ थापन झाला.

अंब ा या पिह या बॅचम ये पंधरा बायका दाखल झा या. येक ला वेगवेगळंच
िशकायचं होत.ं यापैक  कुणीही भाकरी, भाजी, भात यांसारखे पदाथ िशकायला
आलेलं न हत.ं उलट रािधका हणाली, ‘‘आ हाला एगलेस केक िशकवा! आम या
सासूबाइना फार आवडतो. या रागाव यात मा यावर!’’

‘‘मला नॉथ इंिडयन पदाथ िशकवा. आमची मुलं रोज हॉटेलला जातात.’’

‘‘आम या यांना अगदी जु या कारचे पदाथ आवडतात. यां या आई कराय या
हणे! मला तर यांची नावंही ठाऊक नाहीत! अि पपायस, गु ळुग , अंबो ाचं सार,
असे कती पदाथ िशकायचे आहते मला! मा या सासूबाई तर म न गे या, आता हे
ावण शु वार आिण शिनवार या कथेतले पदाथ क न वाढ हणतात. काय क

मी?’’

अंब ान ंकुणाला काय-काय िशकवलं ठाऊक नाही; पण एकाच मिह यात ितचा
सैपाकाचा लास बंद झाला. लगेच अनस ा हणालीच, ‘‘जय णाचं ऐकून लास सु
के यावर आणखी काय होणार हणा! बंदच होणार!’’

नंतर एकदा आनंदराव भेटले होत.े मी िवचारलं, ‘‘काय हणतो अंब ाचा लास?’’

‘‘काय हणून काय िवचारतेस? मला पाच हजारांचा फटका बसलाय या
लासमुळे!’’

‘‘ते कसं काय?’’

‘‘ लासला येणारे सांगत होत ेआप याला काय िशकायचं. यांनी सांिगतलं, क  ही
खटाटोप क न तो पदाथ िशकून यायची. याचे सगळे योग मा यावर हायला
लागले. आता अंबू एगलेस सैपाक, उ र भारतातला सैपाक आिण आम या चार
िप ांमागचा गु ळुग वाला सैपाक िशकली आह.े सग यांना तेच िशकवलंय. एवढं
िशक यावर लास बंद! कराणा सामानाचं िबल सहा हजार झालंय! आिण िमळकत
हजार पये झालीय! माझा घाटा पाच हजार!’’

पण अंब ाचा दिृ कोन तसा नाही.



‘‘नले, तूच सांग! काव या-िचमणीला वाढ यासाठी के यासारखं एकच घास कसा
करता येईल? िनदान मला तरी नाही येत. यामुळे येक पदाथ रोज दहा-जणांना
पुरेल असा नको का करायला? आिण या सग यांना कती आनंद झाला ठाऊक आह?े
रोज येकाला नवा खा कार! काडीसार या असले या प जा- िमलानं लास
सोडून जाताना मला ेमान ंइरकल साडी दलीय. आम या घरात आम या यांना नाही
पटलं ह!े पण मला मा  भरपूर आनंद िमळाला बघ.’’

ह ेआम या अंब ाचं लॉिजक! काय उ र दणेार? फ  हसायचं. दसुरं काय? पैसा
िमळवणं ही एक वेगळी कला आह.े लास घेणं हीही एक कला. या दो ही कलांचं
संमेलन हणजे सु िस  ‘तरला दलाल.’ या लासही घेतात आिण यांनी यावर
पैसाही केला आह;े पण आम या अंब ाला त ेश य नाही.

परवा आम या गावात रजनी या घरी बराच ग धळ झाला हणे. रजनी या
नवर् यानं रागावून ितला सोडून दलं होत.ं कारण रजनीला सैपाकच करायला नको.
वाचनाची अप रिमत आवड अस यामुळे ितन ंसगळी लाय री वाचून संपवली होती;
पण नवरा घरी आला, क  घरात अ ाचा कणही नसायचा. एक-दोन दवसांची गो
असेल तर नवरा सहन करेल; पण रोज हचे घडायला लागलं तर कसं? हणून यां या
घरी वाद चालले आहते. शेवटी, माणूस एवढा राबतो तो टचभर पोटासाठी. होय क
नाही?

परवा अंब ाला टायफाईड झाला. ितन ंअंथ णच घातलं. ितचं सैपाकघर अनाथ
झालं. आनंदरावांना तर यातलं काहीच ठाऊक नसायचं. पिहले दोन दवस उडपी
हॉटेलमधून जेवणाचा डबा आला. भरपूर तेल, अती खोबरं, अती मसाला! ितसर् याच
दवशी आनंदरावच डबा नको हणाले. ब स पा या खानावळीतून डबा आला. दोन
दवस बरा वाटला; पण या या ितखटपणाला घाब न तोही बंद केला. नंतर
अ यंगार-बेकरीतला पाव, मसाला बन वगैरे पदाथ घरी येऊ लागले.

अशा कारे दर दोन दवसाला जेवण बदलू लागलं. दहा दवसात आनंदरावांना
अंब ापे ा आपणच रोगी असून अश  झालो आहोत असं जाणवू लागलं. आता
आपणच काहीतरी केलं पािहजे, असं वाटून ते वत:च सैपाकघरात िशरले.

आम या उ र कनाटकात पु ष सैपाकघरात येणं हणजे सूय पि मेला उगवला
हणायचा. इथ या सग या आया आपाप या मुलांना कधीच सैपाकघरातली कामं
सांगत नाहीत. यात सग यांनाच कमीपणा वाटतो. अलीकड ेअमे रकेत नोकरी
करणारी मुलं मा  मुलांचे डायपर बदलतात. बायकांना मदत करतात.

अशा वातावरणात वाढलेले आनंदराव आयु यात पिह यांदाच सैपाकघरात िशरले.



ते हा यांची अव था चं ावर उतरले या मानवासारखी झाली होती. ितथली येक
व तू यांना अप रिचत होती. यांना चूल पेटवणंही ठाऊक न हतं. तरीही हॉटेलमधलं
खा यापे ा आपणच काहीतरी िशजवून खायचा िवचार केला.

यांनी केलेला भात दारात आले या गावठी कु यानंही खा ला नाही. सारही मोरीत
ओतून ावं लागलं. यां या पोटात भुकेचा ड ब उसळला होता.

कतीही िशकले, केवढेही चंड िव ान असले, तरी दोन वेळ या अ ासाठी यांचा
जीव कळवळला, ते हा यांना आपण अंब ाची केलेली हटेाळणी आठवली. ित ही
ि काळ चिव  खा पदाथ पुरवणार् या या कलेला आपण िनकृ  दजाची समजत
रािहलो, याची यांना खंत वाटली. रा भर पाकातले िचरोटे, शंकरपाळे, खजुराची
पोळी, मसाला डोसा, कैरी भात यां या नजरेसमोर तरळत रािहले.

अंब ाला लवकर बरं वाटू द े हणून आनंदरावांनी अनेक दवेांना नवस केले, कारण
आजारी अंब ापे ा आनंदरावां याच िजभेची चव िनघून गेली होती. गृिहणीला
अ पूणा का हणतात, ह े यांना आता समजलं होत.ं

अलीकड ेआनंदरावांचा वभाव बदललाय. यांनी अंब ाला टोचून बोलणं सोडून
दलंय. उलट ‘‘अंबा, आज सार म त झालंय! मेथीची पातळ भाजी क न कती दवस
झाले, नाही?’’ वगैरे हणतात. ित या हाताखाली करकोळ कामंही करतात. पाककला
ही एक अ भुत कला असून, ती इतर कुठ याही कलेपे ा कमी दजाची नाही, ह ेआता
यांना पूणपणे पटलं आह.े

परवा मुसळधार पाऊस पडत होता. घरात कुणीही न हत.ं अजट कामासाठी
बगळू ला जायचं होत.ं कामा या ग धळात सैपाक करायला जमलंच न हतं. मी
सामान बांधाय या गडबडीत असताना अंब ा घरी आली.

‘‘नले, रा ी या जेवणाचं काय करणार आहसे?’’

‘‘बघेन काहीतरी. मला तर वेळ नाही. आिण एक दवस उपाशी रािह यानं काहीही
िबघडत नाही. माझी आणखीही कामं उरकायची आहते.’’

ित याशी न बोलता मी पु हा कामाला लागले.

टेशनम य ेिश न मा या रझवशन या सीटवर बसले. बाहे न अंब ाचा आवाज
आला, ‘‘नले, हा घे डबा. गावाला िनघालीस. त ूउपाशी चाललेलं मला बघवत नाही.
पोळी, भाजी आिण थोड ंइतर खाणं आह.े कामाची घाई तर कायमचीच आह;े पण



पोटाचीही काळजी घेतलीच पािहजे. कृती नीट असेल, तर बाक  सगळं नीट असत.ं’’

ित या चेहर् यावर म दसत होते. पावसामुळे कपड ेिभजले होत.े घाईत अंगावरची
साडीही बदलली न हती. तेव ा घाईत नवर् या या मागे लागून, यांना कूटर
काढायला लावून, अशा पावसात मी उपाशी जाऊ नय,े हणून धावत आले या
अंब ाला मी काय हणू?

थँ स, ध यवाद ह ेकेवळ श दच. आम या उ र कनाटकात ते वापरायची प त
नाही. मला काहीच बोलायला सुचलं नाही. केवळ नजरेन ंकृत ता  क न मी
ित या हातातला डबा काढून घेतला.

मी अंब ाला अ पूणा हणते ते याचसाठी! केवळ सैपाक करणं एवढंच न ह,े
आई या अंत:करणानं ते अ  वाढायची श  मा या आईनंतर ितलाच आह.े



१७. ा टका ताराबाई

ताराबाई दसायला हणाल, तर अगदी चारचौघ सारखी. कुणाचं िवशेष ल  जावं,
अशी ती च नाही; पण एकदा का त ड उघडलं क  संपलंच! ितला ज माला
घातलेला तो य  भगवंत जरी आला, तरी त ड िमटणं कठीण!

ताराबाईमधला असामा य गुण हणजे ‘भांडण!’ भांडणात जर एखादी िड ी असती,
तर यात ितचा न  पिहला नंबर आला असता! ितला भांडायला कुठ याही
बोल याची कंवा संगाची गरज नाही. आम यासार या ‘मऊ’ मंडळ ना भांडणात
आवाज चढला, क  भीती वाटते. यामुळे लगोलग माघार घेतली जात.े िशवाय, भांडण
संपलं, तरी पुढचे कतीतरी दवस या नुस या आठवण मुळेही वाईट जातात. यामुळे
आ ही भांडणापासून श यतो दरू राहायचा य  करतो.

पण ताराबाईचं तसं नाही. भांडण सामोरं आलं, क  ितचं ि म वच वेगळं होतं.
एखादी अदृ य श  ित या अंगात येत.े उ साह ि गुिणत होतो. समोर या पाट ला
िहणव यात, उपमा-उपमेय दऊेन नामोहरम कर यात, गरजेनुसार मागे कधीतरी घडून
गेले या घटनांचे संदभ उक न काढ यात ितचा कुणीही हात ध  शकणार नाही!

अशा वेळी ित या पु ात कसलेला वक लही उभा रा  शकत नाही. ितचा
श दकोशच वेगळा आह.े

भांडण संपलं, क  वळवाचा पाऊस पडून गे यावर सगळा कचरा वा न जाऊन
समोरचा प रसर व छ हावा, तसं ितचं मन पु हा शांत होतं! काही वेळापूव  घडून
गेले या वादळाचा ितथे मागमूसही नसतो!

ताराबाईचं ित या माहरेीही भांडण आह,े सासरीही आह.े ित यासाठी हणून एक
नवा वा चार िनमाण झाला आह.े ‘बकरीनं त ड न लावलेला पाला नाही, ताराबाई
भांडली नाही अशी  नाही.’

ताराबाई या माहरेची गरीब माणसं आहते. वडील रे वेत गु स लाक. घरभर मुलं.
तारा अितशय शार होती. कॉलेजला जावं, डॉ टर हावं अशी ितची इ छा; पण
घरातलं वातावरण यािव . ह ेअगदी अश य. ितला भावंड ंआहते. ल  झालेली
बहीण आह.े अजूनही शाळेला जाणार् या बिहणी आहते. विडलांनी ठरवलं, आधी
मुलांची िश णं करायची, नंतर मुल कड ेबघायचं. मुलं िशकून नोकरीला लागली, तर
संसाराला मदत होईल, अशी यांची अपे ा. आईला तर आवाजच न हता. गरोदरपण-
बाळंतपण यातच ती िबचारी िपचून गेली होती.



अशा सव कारणांमुळे मुलांपे ा जा त माक िमळवणार् या तारेचं िश ण मॅ कवरच
थांबलं. त ेअसमाधान अजूनही ित या मनात आह.े भांडताना हा मु ा न चुकता वर
येतो. आजही आई-विडलांशी भांडताना ती न चुकता हणते, ‘‘तु हाला मा यापे ा
रंग णा जा त मह वाचा. नाही का? ढ होता तो. तरीही याला िड लोमाला घातलंत.
माझी कुवत असून मला िड ीपयत िशकवलं नाही!’’

तारीला आप या शहाणपणाची आिण धीटपणाची जाणीव पिह यापासूनच होती;
पण ग रबी आिण ी व यामुळे आपण आयु यात काहीही साधू शकलो नाही, ही
भावना आत या आत घुसमटत रािहली. ितचंच पयावसान भांडणात झालं.

थोर या बिहणीचं ल  ठरलं. मुलगा बी.ए. िशकला होता. ल  झालं, ते हा तो
पो टात लाक होता. नंतर ए टनल एम.ए. क न कॉलेजम ये ले चरर झाला.

आता तारा या ल ाचा  आला. तारा वत: तर िशकली न हती; पण आपला
भावी पती भरपूर िशकलेला असावा, बुि मान असावा, अशी ितची अपे ा होती.
ितचं वयही तसंच होत ंना!

ती शार होती ह ेखरं असलं, तरी ितला वा तवाचं भान न हत,ं हचे खरं!
ग रबीमुळे ित या विडलांना ितचं िश णच पुरं करायला जमलं न हतं! त ेिह यासाठी
शार, िशकलेला मुलगा कसा काय शोधणार? तसा मुलगा िमळाला, तरी या या
यो यते माणे डंा दणंे कसं श य होणार? आिण तसला मुलगा सामा य पा या
तारेला प करायला कसा तयार होईल?

आप या समाजात ल  न झालेली मुलं आिण मुली एकमेकांना भेटायची जागा
हणजे कुणाची तरी ल ं! यामुळे ताराबाईची बुि म ा इतर मुलांना तरी कशी
समजणार?

घरात सतत राग आिण असमाधानानं धुसमुसणारी तारा वेळ काढ यासाठी हदंी
िशकली, किशदा िशकली, वेटर िवणायला िशकली; पण त ेपुढे करत राहायचं हणजे
दोर् यासाठी भांडवल हवं. यामुळे मैि ण या सा ा फुकट भ न ायची. सा ा
सुरेख रंगवून ायची; पण मनात मा  ‘आपण असली साडी घेऊ शकत नाही’ ही
भावना दाटून येऊन आईवर संतापानं आग पाखडत होती.

रागाचा भडका उडाला, क  ती आई-विडलांना सवाल टाकायची, ‘‘मला ज मालाच
का घातलं तु ही? मला सांभाळायची लायक  न हती, तर ज म यावरच मला का गळा
दाबून मा न नाही टाकलं?’’



ित या आई-विडलांना ित या या वाग याचा अथच समजायचा नाही. ितची इतर
भावंड ं याच ग रबीत राहत असली, तरी असा आ ताळेपणा करत न हती. ती
भावंडहंी कावरीबावरी होऊन जात होती. ित या व ांची अपूतता याला कारणीभूत
आह,े ह े यांनाही समजलं न हत ंआिण समजलं असत,ं तरी त ेकाय करणार होते
हणा?

ताराबाईचं ल ही लवकर ठरलं नाही. िह या रोज या कटकटीला घरचे कंटाळून
गेले होते. शेवटी एकदाचा यामराव भेटला. तोही ित या विडलां माणे गु स लाक
होता. घरात सग यांना आनंद झाला.

‘‘मुलगा एकदम फ ट लास आह!े घराणंही उ म आह.े घरात सास-ूसासरे दोघंच
आहते. धाकटा दीर शाळेत जातो. रे वेत चांगली नोकरी आह.े  पास िमळतात!
तारीचं नशीब चांगलं आह!े उशीर झाला; पण सगळं चांगलं िमळालं!’’ सगळे हणू
लागले, ते हा तारेचं मन रागानं भडकलं!

‘‘मला ल च करायचं नाही! मॅ क पास, तेही थड लासम ये! िश ण नाही.
नोकरी काय, तर रे वे लाक!’’ ितन ंिन ून सांिगतलं. ित या व ातला राजकुमाराचा
नोकर वाटला ितला हा सावळा यामराव!

संसारा या भारान ंथकून गेलेले वडील शेवटी हणाले, ‘‘ह ेबघा तारी, मी मा या
लायक माणे मुलगा शोधला आह.े तुझं नशीब चांगलं असेल, तर हाच मुलगा उ ा
ल ाधीश होईल. उषाचाही नवरा आधी पो टात मा तर होता. आता कॉलेजात
ले चरर नाही का झाला? नारी या पु यावर पु षाचं भा य असतं, हणतात. कज
काढून तु या ल ासाठी एवढे पैसे ठेवलेत. पािहजे तर ल  कर, नाही तर सोड! तू
एकुलती एक असतीस, तर मीही तु यासाठी पािहला असता डॉ टर-इंिजिनयर! तुझं
नशीब वाईट! मा या घरी ज मलीस. काय करणार?’’

िन पाय होऊन तारा ल ाला तयार झाली; पण कशातच उ साह न हता. ल िवधी
करतानाही ितचा राग लपत न हता. ल ासाठी जमले या पा यां या उ साहावर
पाणी ओत यासारख ंझालं. यामरावचे आई-वडील सीत ा-राम णा अितशय साि वक
माणसं. स न, बोलणं अ यंत मृद.ु आपली सून मुलाइतक च िशकलेली आह,े याचा
यांना अिभमान होता; पण ताराबाईला यां यािवषयी ितर कार होता.

‘‘भटजीचं घराणं. यांना फ  हात पसरायचंच ठाऊक असतं. कधी काही दणंे ठाऊक
नाही. या अस यांना रे वेतली नोकरी हणजे मोठी दवाणिगरी!’’ तारा यांना ऐकू
येईल अशा आवाजात मु ाम हणायची.



पोरवय आह,े आज ना उ ा सुधारेल, असं सीत ा-राम णा हणत रािहले; पण
यांचा अंदाज चुक चा ठरला. जे रोप वाकायला तयार न हत,ं तो वृ  झा यावर काय
वाकणार हणा?

एकूण काय, तारा सासरी गेली आिण ित या आई-विडलांना हण सुट यासारखं
वाटलं. अ मातला शनी यामरावां या घरात िशरला!

अ प बोलणारा आिण संकोची वभावाचा यामराव ताराबाईला मुळीच आवडला
न हता. या या येक वाग यात ितला चुकाच दसाय या. रे वे या गु सगाडीचा
लाक अस यामुळे अधूनमधून फळं-भा या फुकट िमळाय या. लहानसहान टेशनावर
ूटी असेल, तर पाणीही तापवावं लागायचं नाही. दगडी कोळसाही फुकट िमळायचा.

राहायला फुकट जागा. घरी कुणी यायचं नाही क  जायचं नाही. कंुदगोळ या
मा ती या दवेळात पूजा करत सीत ा-राम णा ितथेच राहत होते. दीर माधव मा
यां या घरी होता. अशा वातावरणात कुठलीही ी सुखात रािहली असती.

पण ह ेतारीला जमलं नाही. ितला येक गो ीचं असमाधान!

‘‘अस या खे ात माणसानं कसं जगायचं? मी बळीसार या शहरात ज मले,
वाढले. इथे ना एक िसनेमा, ना हदंी. किशदा घातला, तर बघणारं कुणी नाही.
मशानात रािह यासारख ंवाटत.ं’’

यामराव बायको या कटकटीला वैतागला. यानं बेळगावला बदली क न घेतली.
बेळगावात यांना ाटर िमळाली नाही. गाव मोठं, कुठेतरी एका चाळीत यांना घर
िमळालं; पण भांडण मा  थांबलं नाही. ताराबाईचं पु हा सु  झालं, ‘‘काय द र ी गाव
आह!े इथला पाऊस! इथली थंडी! इथली महागाई! आधीच तुम या पगारात एक वेळ
उपाशी रािह यावाचून ग यंतर नाही. जोडीन ंदोन एकादशा आ या, तर करायला
यो य गाव आह!े कुणाला डाए टंग करायचं असेल, तर ह ेगाव चांगलं आह.े इथे बदली
क न यायला हरकत नाही!’’

ती हण आह ेना, ‘काही का असेना, कंुती या मुलांना रा य नाही!’ तसं या
भांडखोर तार ा या पायी मनाला शांतता नाही, अशी झाली यामरावची गत!

धाक ा दराबरोबर, माधवबरोबर भांडण कायमचंच होत,ं ‘‘काय अ यास करतोय
कोण जाणे. अ ल असेल तर कशाचीच गरज नसते! फुकट भावा या घरचं अ  आह.े
िशजवून घालायला मा यासारखी भावजय आह!े माजलाय रे ासारखा! अ ल
शू य...’’



सतत हचे मं -पु प उधळले जात.

माधव घाब न िचमणीसारखा झाला. या वातावरणात तो वाढला होता, यात
आिण तारा या वाग या-बोल यात पराकोटीचं अंतर होतं. यावर तो काही बोलायला
लागला, तर ती हणायची, ‘‘काय रे तुझं ह ेत ड? विहनीला उलट उ र दतेोस? यात
तुझी काही चूक नाही हणा! तु या आई-विडलांनी असंच वाढवलंय तुला. मी तुझी
आई असते, तर िजभेला डाग दला असता मी!’’

आिण काहीही उ रच दलं नाही तर हणायची, ‘‘काय मुखदबुळ आह ेहा मुलगा!
बोलायलाही येत नाही. याची चूक नाही हणा! आम या सासू-सासर् यांनी असंच
वाढवलंय. नुसता गुळाचा गणपती क न ठेवलाय याला!’’

शेवटी माधव एका सु ीला गावी गेला, तो कती सांिगतलं तरी परतला नाही; पण
मुलगा इतका स न, क  आईपुढेही यान ंविहनीिवषयी काही सांिगतलं नाही.

तार ा या धाक ा बिहणीचं, सुिशलेचं ल  ठरलं. ए हाना माहरेची प रि थती
सुधारली होती. भावांना नोकर् या लाग या हो या. सुिशला सग यांत धाकटी. ित या
पि केत मंगळ होता. डॉ टर दनेशलाही मंगळ होता. यामुळे यां या घर यांनी
सुिशलेला मागणी घातली. अगदी सहजपणे वाटेवरचं फूल उचलावं, इत या सहजपणे
ितचं ल  ठरलं.

बातमी समजताच तारा वालामुखी झाली!

यामरावांचीही ल ाला यायची खूप इ छा होती; पण तारानं आ ेप घेतला,
‘‘काही नको तु ही यायला. आम या ताईचा नवरा ोफेसर आह,े सुशीचा नवरा तर
डॉ टर आह.े तु ही आपले रे वे गु स लाक. तु ही नका येऊ. तु ही आलात, तर सगळे
मला हसतील!’’

साहिजकच यामरावचा चेहरा पडला. मुलाचा अपमान सहन न होऊन सीत ा
हणा या, ‘‘तुझंही अतीच होतंय ह!ं मा या मुलाला दवसातून दहा वेळा चारचौघांत
रे वे लाक हणून िहणवतेस! तुझा बाप काय कले टर होता? क  महा-इंिजिनयर
होता? तेही रे वेत लाकच होते. आ ही काही तु हाला फसवून ल  केलेलं नाही. तुला
रे वेतला लाक नको होता, तर आधीच तसं सांगायचं होतंस! करायचं होतंस तु या
लायक या दवाणाशी ल ! िनदान आम या घरची हदशा तरी टळली असती.’’

ह ेतर तारीला कुणीतरी कु तीला आ हान ावं, तसं झालं.



‘‘काय हणता ह!े माग या ज मीचं पु य हणून मा यासारखी सून तु हाला
िमळाली. माझं शहाणपण तु हाला कुठे ठाऊक आह?े काय कमी आह ेमा यात? मला
िशवण येतं, किशदा येतो, हदंी येत.ं तुम या मुलापे ा येक बाबतीत मी वरचढ
आह!े...’’ कुठलंही लॉिजक न लावता, सासूला पु हा त ड उघडायची संधी न दतेा
तारान ंआपलं भांडण संपवलं.

सगळं ऐकून घेत यावर सीत ा हणाली, ‘‘तारी! तुला सा ांग नम कार! हचे
शेवटचं! यानंतर मी तु या घरात पाय टाकणार नाही. ही संसार करायची प त न ह!े
नवरा-बायको या फ  बु ीवर संसार चालत नसतो. यासाठी पर परांिवषयी ेम
आिण िव ासही आव यक असतो. मा याच मुलाचं नशीब वाईट. ही असली बायको
या या पदरात पडली.’’ आिण कायमची िनघून गेली.

आजपयत सीत ा पु हा मुला या घरी आलेली नाही. सासू असली, तरी सासू
नसले या घरासारखं झालं ितचं घर! यामरावनं परोपरीन ंिवनवलं; पण तारा
दगडासारखी अिवचल रािहली.

सुिशले या ल ातही तारेचं भांडण काही कमी न हतं. येक बाबतीत ती आ ेप
घेत होती. त ार करत होती.

‘‘िहला बनारसी शालू घेतला का? मला न हता घेतला. मा यापे ा िह या बांग ा
जड आहते. मला त ू टीलची भांडीही िह यापे ा कमी दलीस! माझा नवरा रे वेत
गु स लाक आह े हणून त ूअस ंकेलंस! दवाळी सणाला त ूयांना वॉच दलंस! आता
बघत ेना, या जावयाला काय दतेेस ते!...’’ असे मु े काढत पावलापावलाला भांडत
रािहली.

ही कधी परत जाईल, असं झालं होतं आई-विडलांना!

संसार हटला, क  ह ेसगळं चालायचंच हणा!

तार ाला सो यासारखी दोन मुलं. िवमला आिण व ण. दोघंही अितशय शार!
यावरही तारा हणते, ‘‘मुलं मा यावर गेली आहते. हणून एवढी शहाणी आहते.
बापावर गेली असती, तर तीही रे वेत गु स लाक झाली असती.’’

सु वातीला यामरावानं सहन केलं. या या बरोबरी या इतरां या बायका
आपाप या नवर् यांना नीट मान ाय या, वि थत संसार कराय या. आपलीच
बायको ही अशी! या िवचारानं याला खेद वाटायचा. असाहा य वाटायचं.



सु वातीला यालाही आप या शार बायकोिवषयी अिभमान वाटायचा; पण ितचं
ह ेटोचून बोलणं, पदोपदी भांडण काढणं यामुळे तो वैतागून गेला.

तार ाचं शेजार् या-पाजार् यांशी भांडण असायचं, ‘‘तुमचं कु ं आम या घरची
भाकरी खात ंआिण तुमचं घर राखतं!’’ नाहीतर ‘‘तुमचं मांजर आम या घरी येऊन
चो न दधू िपतं!’’

ही असली ु लक कारणं असत.

शेवटी शेजार या घरातला िव पा  हणालाच, ‘‘ह ेबघा तार ा, आ हाला कु या-
मांजरांची भाषा येत नाही! तु हाला येते ना? मग तु हीच यांना यां या भाषेत
समजावून सांगा. आमची काहीही त ार नाही. तु ही आम याबरोबर भांडलात, तर
आ ही काय करणार? आ हाला तर यांची भाषा येत नाही! तु ही आहात ना
शहा या? तु ही िशका यांची भाषा!’’

यामराव वैतागला. यान ंआधी बायकोला समजावून सांिगतलं, नंतर रागावून
सांिगतलं. बायकोवर हात उचल याइतका तो हीन पती न हता. शेवटी आप या
निशबाला बोल लावत तो प रि थतीला शरण गेला. यानं मुलां या गतीतच आप या
जीवनाचं साथक मानलं.

आपली अपुरी व ं मुलांकरवी पुरी करायचा संक प तार ानंही केला. यां यासाठी
ितन ंअपरंपार क  घेतले. मुलीला सतार आिण मुलाला ितनं तबला िशकवला.
मुलां या लासेससाठी ती हवी िततक  पायपीट करत होती. आता ित या जीवनाचं
येय फ  ितची मुलंच होती.

दो ही मुलांनी आई-विडलांना िनराश केलं नाही. िश णात यांची चांगली गती
होती. िवमल आई या इ छे माणे डॉ टर झाली. एमबीबीएसला ितनं नंबर िमळवला.
व णनंही बीईला रँक िमळवला.

एके काळी या तार ाचा सगळे ितर कार करायचे, ते सगळे आता ती आली, क
बसायला आदरानं पाट दतेात. शार तार ाला ह ेआप यासाठी नाही, आप या शार
मुलांसाठी आप याला दे यात येणारी भेट आह,े ह ेठाऊक आह.े

िवमल येक बाबतीत आईसारखी शार आह.े याचबरोबर वभावानं
विडलांसारखी सौ य आह.े आता ताराबाई मुलीसाठी जावई शोधायला लागली आह.े
ित या जावयािवषयी या अपे ा अशा आहते, मुलगा िशकलेला हवा. घरचं चांगलं
हवं, नोकरी उ म हवी, सासू-सासरे नसावेत, नणंदा असतील, तर यांचं ल  झालेलं



असलं पािहजे...!

‘‘ हणजे एक कारे अनाथ असला पािहजे! होय ना?’’

‘‘अगदी तसंच नाही. आम या िवमलेला कसलाही ास नको. कशात कमी आह ेती?
सग या बाबतीत थेट मा यासारखीच आह!े’’ ह े हणताना ितची नजर यामरावांकडे
जाई. यामराव उठून बाहरे िनघून जात.

तारा या सग या आशा-आकां ांवर िवमलान ंपाणी ओतलं. आप या वगात या
अशोकवर ितचं ेम बसलं. याचे वडील बँकेत लाक होत.े घरात दहा मुलं. हाच
मोठा. गाडी या ड या माणे या या मागोमाग भावंड ंहोती. अशोक मा  सु वभावी,
शार!

तार ाची छातीच फुटली. आप याला जे िमळालं नाही, त ेिनदान आप या मुलीला
तरी िमळावं अशी अपे ा केली, तर कसला जावई भेटला!

पण िवमलानं आईचं काहीच ऐकलं नाही. ल  केलंच तर अशोकशी करेन, नाहीतर
कुमारी होऊन राहीन, असा िन य केला.

ल घरात मशानमौन होतं. तार ान ंजुनी साडी नेसून िनषेध  केला.
पा यांशी ती अिजबात बोलली नाही. वरपूजे या वेळी ितन ंजावया या पायांना
पशही केला नाही. सासूनं आप या माणसांचा केलेला अपमान ल ात आ यामुळे
अशोक ल ा याच दवशी िवमलला घेऊन िनघून गेला.

सग यांना ऐकू जाईल अशा आवाजात तार ा ‘काव या या हातात र
द यासारखं झालं!...’ हणून गळा काढून रडली.

मुलगा ल ाला आला. विडलांचं मूक ेम. तार ा या घरी मुलगी ायला सगळेच
घाबरत होते. सग या दृ ीनं मुलगा चांगलाच होता; पण सास?ू अस या सासू या
हाती कोण आपली मुलगी दणेार?

शेवटी सुिशि त भा या तार ाची सून होऊन घरात आली.

सु वातीला तार ा सुनेचं वारेमाप कौतुक करत होती, ‘‘आमची भा या हणजे
आमची भा यल मी! अगदी मु ाम आम या घरासाठी हणूनच बनवलेली. कामा-
धामा या बाबतीत अितशय शहाणी!’’



नंतर कौतुक थोड ंकमी झालं. उ र िमळायला लागलं, ‘‘ह!ं आह ेचारचौघ सारखी.
आज-काल काय सांगायचं, सग या सुखसोयी असतात! नवरेही सगळं ऐकतात. हातात
पगार खेळतो. आम यासारखी पैपैचा िहशेब ठेवायची वेळ नाही!’’

लवकरच तार ान ंआपलं खरं प दाखवायला सु वात केली.

‘‘कसली पोरगी आम या घरात िशरली. मुलखाची आळशी. एक नंबरची घुमी.
आत या गाठीची! नवर् याला बांधलंय पदराला. काय माणसं भेटलीत! िह या ल ात
दले या सा ा िवटून भूत झा या. लाऊजपीसम य ेतर आधीच भोकं पडली होती.
जुने कधीकाळचे होत ेदवे जाणे! पंचमीला तंिबट पाठवले होते, यात या खोबर् याला
खवट वास मारत होता...’’

अशी एंडलेस त ारीची िल ट ऐकायला येऊ लागली. यात कती खर् या आिण
कती खो ा, ह े या दवेालाच ठाऊक!

भा या तशी बरी मुलगी; पण सासूचे ह ेरोजचे श दांचे डाग सहन करणं ितलाही
अश य झालं. काहीही बोलायला गेलं, क  तार ाचा आवाज तार वरात चढायचा.
आकाश-पाताळ एक करायची. यां या घरात काय चाललंय, ते फ  शेजार् यांनाच
न ह,े तर ग लीत या सग यांना समजायचं. अपमानाला घाबरणार् या भा यालाच
माघार यावी लागे; पण तार ाला याचं काहीच नसे.

अखेर एक दवस असा उजाडला, क  भा यान ंनवर् याला प  श दांत सांिगतलं,
‘‘तु ही हवं तर तुम या आईपाशी राहा. माझी काहीही त ार नाही. मी मा  या घरात
रा न शेवटी मटल हॉि पटलम ये जाणार नाही. मी माहरेीही जाणार नाही. वेगळं घर
क न राहीन. लोक नवर् यान ंसोडलेली हणून हटेाळणी करतील. ते चालेल मला!
नाही तरी माझी मला पो टातली नोकरी आह.े राहायला ाटर िमळेल. जाते मी!’’

व णला काहीच कळेना.

तार ानं याला सपोट ायचा य  केला, ‘‘व ण, तू घाब  नकोस. नुसता पगार
असला हणून काय झालं? ाटर असली हणून काय झालं? समाजात नवर् यानं
सोडलेली हणून राहणं एवढं सोपं नाही. तू एकदा ऐकायला लागलास, तर ती तुला
आयु यभर ऐकवतच राहील. पु षासारखा पु ष आहसे तू! जा हण!’’

व ण काहीच बोलला नाही.

शेवटी एकुलता एक, आ ाधारक मुलगा असला, तरी यानं वेगळं घर केलं.



कैकयीसारखी आई अस यावर तो िबचारा तरी काय करणार हणा?

पुढे एकदा भा या मला बाजारात भेटली.

‘‘अिभनंदन. वेगळं घर केलंस हणून समजलं?’’

‘‘खरं सांगू का निलनी, एवढे मोठे झाले, तरी ह ेआईला अितशय घाबरतात; पण
मा या सासूबरोबर राहणं हणजे वाघाबरोबर राहणं. फ  नवरा चांगला असून कसं
चालेल? सासूही बरी हवी ना!’’

‘‘पण तुला कसं एवढं धैय झालं?’’

हल या आवाजात भा यानं सांिगतलं, ‘‘माझे सासरे दवेासारख ेआहते. एकदा यांनी
मला सांिगतलं, भा या, माझं जीवन तर असंच गेलं. एकदा तरी िह याशी भांडावं असं
वाटलं, तरी ज मात जमलं नाही. सुसं कृत वातावरणातून आलो होतो. आ ही गरीब
होतो; पण सं कृती या दृ ीनं न ह.े तारा शहाणी आह;े पण सं कृती नाही. आमचं आता
संपायला आलंय. काही उपाय नाही. तू बाहरे िनघ.’’

‘‘होय?’’

मा या मनात यामरावांिवषयी अपार क णा होती.

‘‘ यांनीच मला सासूबाइ या वभावाची क पना दली. कसं वागायचं तेही
िशकवलं. वेगळं घर के यापासून मी आरामात आह.े’’

‘‘तुझे सासू-सासरे येतात का घरी?’’

‘‘सासूबाई अजून एकदाही आले या नाहीत. सासरे मा  येतात अधूनमधून! गे या
ज मी माझे वडीलच असले पािहजेत ते! यां यासाठी मला फार वाईट वाटतं. कशा
माणसाला कसली बायको भेटली!’’

‘‘िवमला काय हणते?’’

‘‘काय हणणार? दोघं आईला भेटायला गेले, तरी या सु  करतात. मा या मुलीवर
तु ही मं  टाकलात वगैरे; पण ती सासरी खुशीत आह.े सासरे ितथेही अधूनमधून
जाऊन येतात. आम या सासूबाईच सतत अ व थ असतात. तो यांचा वभावच होऊन
बसलाय! तो काही बदलेल अस ंवाटत नाही.’’



‘‘असं का हणतेस?’’

‘‘ यांना भांडायची इतक  सवय झाली आह,े क  यांना साधं सरळ बोलताच येत
नाही! इतर कुणी साधं बोललं, तरी यात यांना भांडणच दसतं!’’

‘‘तेही खरंच हणा.’’

‘‘बघ ना नले, आम या सासूबाई कती शहा या आहते; पण यांना आपलं आयु य
सुखाचं क न घेता आलं नाही.’’

खरंय! सुखान ंराहायला आव यक असतं, ते ेम! तोच सुखी संसाराचा पाया असतो.
ताराकड ेइतर शहाणपणा भरपूर असला, तरी ह ेसमज याचा समजुतदारपणा न हता.
ती आयु यात वत:ही कधी सुखी झाली नाही, आप या जवळपास असणार् यांनाही
ितन ंसुखी होऊ दलं नाही.



१८. संिधसाधू सीमा

मी, सीमा आिण िनमला शाळेपासून या मैि णी. मी सतत डराव डराव करणारं
बेडूक! माझे आजोबा कतीतरी वेळा रागानं हणायचे, ‘‘या नलीचं त ड कात ाचं
आह े हणून बरं आह.े लाकडाचं असत ंतर कधीच मोडून गेलं असत!ं’’

सीमा अगदी या िव ! बोलणं अगदी कमी. ित या मनात काय आह,े ह े या
दवेालाही ठाऊक नसेल. चेहर् यावर कायमचं मंदि मत. अ यासात साधारण.

पानंही सवसामा य.

सीमाचे वडील िहरेके रचे नायक. एके काळचे भरपूर जिमन चे मालक. या वेळी
यांची आ थक प रि थतीही उ म होती. भाऊबंदांचा भांडणाचा शाप आप याकडे
महाभारता या काळापासून आह.े याला नायकांचं कुटंुब तरी कसं अपवाद असेल
हणा! कोटाची पायरी चढ यामुळे यांची प रि थती बरीच खालावली होती. सीमाला
एकच भाऊ, सुरेश. तो कॉलेजम य ेिशकत होता.

िनमला ीमंत घरातली होती; पण त ेकधीही ित या वाग यात कंवा बोल यात
जाणवायचं नाही. ती जमेल तेवढी सग यांना मदत करायची. ती मा याएवढी
बडबडीही न हती आिण सीमाइतक  घुमीही न हती.

िनमलाचा भाऊ, केशव इंिजिनय रंग िशकत होता. िनमला या विडलांची िब डगं
क शन कंपनी होती. यांचं घर हणजे एखादी धमशाळा अस यासारखं होतं. आई-
विडलांना ही दोनच मुलं होती; पण घरी येणार् या माणसांची वदळ बरीच होती.
िन मीची आजी, विडलांची आई, हातारी झाली असली, तरी घराचा सगळा वहार
तीच बघायची.

उंदीर-मांजराचं स य अस याचं कधी ऐकलंय का? ते कधीच श य नाही, असंच
सगळे हणतात ना? आिण सासू-सुनेचे संबंध उंदीर-मांजरासारखे असतात, हचे
पूवापार मानत आलोय ना? पण िन मी या घरी मा  कमलाबाई-सुंदराबाई यांचं नातं
आई-मुलीसारखं होतं.

आम या गावात हा फारच कौतुकाचा िवषय होता. सग या दशेांम ये सदा काळी
सास-ूसुनांचा संघष असतो, असं माझं अलीकड ेसव  फर यामुळे मत झालं आह.े
आम या अनस ानंही वाही दऊेन सांिगतलं, ‘‘खरंच सांगत,े ह ेजगातलं आ य आह.े
कमलाबाई-सुंदराबाइचा खरोखरच एकमेक वर जीव आह!े’’



मी आगाऊपणे िवचारलं, ‘‘पण तुला कसं ह ेठाऊक?’’

‘‘अगं, लोकांसमोर उगाच नाटक करणारे हजार जण असतात. सग यांपुढे
सांगायचं, आमची सून आम या मुलीसारखी. अस या बर् याच खोटार ा हातार् यांना
पािहलंय मी! तशाच आमची सासू हणजे आमची आईच, हणणार् या चलाख मुली
काही कमी नसतात! पण या दोघी मा  या सग यांपे ा वेग याच आहते.’’

‘‘तेच िवचारतेय, तू कसं सांगतेस ह?े’’ मीही िप छा सोडला नाही.

‘‘नले, मला उलट िवचारतेस? तु या वजनाइतकं मीठ खा लंय मी आयु यभरात!
िशताव न भाताची परी ा करणारी मी! नुस या नजरेन ंमाणूस ओळखते!
कमलाबाईला परवा पाटलां या घरी रवा-बेसनाचा लाडू दला. हळदी-कंुकवा या वेळी
गं! पण ितन ंतो खा ला नाही. मीच मु ाम िवचारलं, चांगला झालाय इथेच खाऊन घ,े
हणून! यावर ती काय हणाली ठाऊक आह?े’’

‘‘काय हणाली?’’

‘‘ हणाली, मा या सासूबाइना ह ेलाडू आवडतात, यां यासाठी घेऊन जात.े कुठली
सून अस ं हणेल?’’ ही आम या अनस ाची क फमशन-टे ट!

एकूण काय, िनमले या घरचं वातावरण सुसं कृत होतं. भरपूर ेम आिण
वा स यानं भरलेलं घर ते. िनमलेला अनेक आ या हो या. यांची मुलंही यां या घरी
रा न िशकत होती. यांनाही िनमला आपली भावंडचं मानत होती.

आ ही ितघी कॉलेज या शेवट या वगात िशकत असताना केशवसाठी मुली
बघायला सु वात केली. केशव िन मीचाच भाऊ न हता, मा याही भावासारखाच
होता. फार चांगला मुलगा. िन मीची आई सांगायची, ‘‘आ हाला ीमंताची मुलगी
नको. आमचं मोठं कुटंुब. सग यांशी जुळवून घेऊन जाणारी मुलगी असली तरी पुरे!
केशव आमचा एकुलता एक मुलगा. आम याबरोबर राहणारी मुलगी हवी.’’

काही मुल ना ह ेपटलं नाही. दोघा नवरा-बायक नी णयप या माणे राहायची
यांची इ छा! काही जण ना नवरा सरकारी नोकरीत हवा अस.े काही जण ना एकाच
गावात राहणारा नवरा नको असे. अशा मुल नी या ‘वरा’साठी अ लाय केलंच नाही.

एक दवस िन मी आ याची बातमी घेऊन आली.

‘‘नली, आज काय गंमत झाली ठाऊक आह?े सीमाचे वडील आम या घरी पि का



घेऊन आले होते. मला इतक  गंमत वाटली हणून सांगू. खरंच, सीमा माझी विहनी
झाली तर कसं? कती मजा, नाही? बाहरे या कुणीतरी विहनी हणून ये याऐवजी
आपली मै ीणच विहनी झाली, तर कती मजा!’’

मीही िन मीसारखीच रळून गेले. आ ही दोघ नी लगेच दवेाची ाथना केली, दवेा
केशव-सीमा या पि का जुळू दते!

पि का जुळ या. वधूपरी ेची गरज न हती. तरीही कमलाबाइनी ितला घरी
बोलावून घेतलं आिण सांिगतलं, ‘‘सीमा, मै ी वेगळी आिण कायमचं राहणं वेगळं.
आम या घरात माणसं जा त!’’

ग व  गंगा हणाली, ‘‘पण, नायकांची प रि थती अगदी सामा य आह.े ह े कती
ीमंत! कशी सोयरीक जमेल हणते मी. यांना िह यापे ा चांगली सून न  िमळेल.

उगाच का गडबड करताहते कोण जाणे?’’

सीमान ंसांिगतले या येक गो ीवर मान हलवली.

सीमा या घरची प रि थती ल ात घेऊन ल  स द ेमठात अ यंत सा या प तीनं
झालं. कुठ याच बाबतीत कुणीही असमाधान दशवलं नाही.

मै ीण सीमा विहनी झाली. ग रबीतून आलेली सीमा लवकरच सासर या ीमंत
घरात ळली. िनमलाचंही ल  याच काळात ठरलं. िन मीचा नवरा बँकेत ऑ फसर
होता. अशा कारे आ ही ितघीही जवळपास एकाच वेळी संसारी झालो.

सु वातीपासून सीमािवषयी काहीच त ार न हती. ितचं एकूणच बोलणं कमी.
यामुळे भांडणाचा च न हता, िशवाय या घरात तसा संग यायचाही  न हता.

िन मीला मुलगा झाला आिण सीमाला मुलगी.

जीवनात काही अचानक घटना घडतात या िसनेमापे ा िविच  असतात. तसंच
सीमा या जीवनात घडलं.

नायकांचा अनेक वष चालले या खट याचा िनकाल शेवटी सु ीम कोटात
नायकां या बाजून ंलागला. हा मोठा िवजय होता. शेकडो एकर सुपीक जमीन, शेत,
जुन ंघर सगळं हरेेके र या नायकां या ता यात आलं. थोर या नायकांचं आता वय
झालं होत.ं यामुळे सुरेशच मालक झाला. आम या बंडल बंद पा या मते इ टेट
‘शेकडो कोट ’ची होती. यातली अितशयो  मा य केली, तरी अपार पैसा िमळाला,



ह ेतर काही खोटं न हतं. सीमाचं ल  ग रबीत झा यामुळे या वेळी ितला काहीही
दतेा आलं न हत.ं आता अचानक संप ी िमळाली होती. शेती-वाडी तर दणंे श य
न हतं. कमान घर तरी ावं अशी नायकांची इ छा होती.

या वेळी केशव िहरेके रपाशी एका दु ती या कामात गंुतला होता. ितथेच एक
भा ाचं घर घेऊन त ेराहत होते. ितथेच असले या दोन घरांपैक  एक ित या
वा ाला आलं. जुना, सोळा अंकणांचा वाडा होता तो. इतक  वष काहीही दखेभाल
केली गेली न हती. यामुळे वाडा हणजे घुश चं वसित थान झालं होतं. बरीच पडझड
झाली होती. या दो ह पैक  यात या यात बर् या ि थतीतलं घर सुरेशनं वत:साठी
ठेवून घेतलं होत.ं

या घरात कुणीही राहणं श य न हत.ं भंत ची पडझड झाली असली, तरी
सागवानी खांब आिण तुळया बळकट हो या. यांचा कुठेतरी वापर करता येणं श य
होत.ं केशवचा वसायही घरं बांधायचा अस यामुळे ह ेसहज श य होत.ं

घर पाडायला सु वात झाली. एकदा सं याकाळी सीमा सहजच, काम कुठवर आलंय
त ेबघायला ितथे गेली. सगळे कामगार िनघून गेले होत.े सहज आत फरताना
वयंपाकघरात या खोदकामात काहीतरी चमक यासारख ं दसलं. ितथ या फाव ानं
ितन ंितथली माती बाजूला क न पािहलं. ितथे ितला एक छोटी िपतळी कळशी
दसली. ती सग यांची नजर चुकवून, पदराआड लपवून ती घरी घेऊन आली. उघडून
पािहलं, तर यात जुनी सो याची नाणी भरली होती.

अथात, ही एक कथा! यात कती खरं आिण कती खोटं, त े या भगवंतालाच
ठाऊक!

पण एका रा ीत सीमा ीमंत झाली, ह ेमा  खरं!

यावर अनस ा हणत,े ‘‘ितन ंलॉटरीचं ितक ट घेतलं होतं. कोटी पयांची लॉटरी
लागलीय. इ कमटॅ सवा यांना समजू नय े हणून या सग या कथा!’’

ीमंत आिण खोटेपणा ही दो ही स खी भावंड,ं हणतात त ेकाही खोटं नाही!
क ािशवाय ीमंती आली, क  माणूस दा  याय यासारखा धंुदीत वावरतो. पैसा
आला, क  अंतयामी दडलेले सु  गुण बाहरे येतात. दानी माणसं अिधक उदार होतात.
वाथ  माणसं सुखलोलूपतेत लोळू लागतात.

सीमाची कथा इथून वेगळी झाली. कमी बोलणारी, घु या वभावाची सीमा पार
बदलून गेली.



ित या बदलले या वभावाचा पिहला फटका बसला, तो ित या सासूबाइना,
कमलाबाइना. या आधीही ितला यां यािवषयी ेम कंवा आदर न हता; पण यांचं
ऐक यािशवाय ग यंतर न हत.ं कारण, ितला माहरेचा कंवा नवर् याचा कुठलाही
पा ठंबा न हता. आता ितला कुणाचीच फक र न हती.

आता ती घर या कुठ याही कामासाठी उठून येईनाशी झाली. इतके दवस
मु यासारखी ग प बसणारी सीमा आता पदोपदी वाद घालू लागली. कुणी काही
बोललं, क  फोडणीत या मोहरी या दा यांसारखी उडू लागली.

‘‘मा याकडून वयंपाक करायला जमणार नाही. पािहजे तर वयंपाक ण लावा.
पगार मी दईेन.’’

सासर या ीमंतीपे ा सीमाची ीमंती जा त झाली होती. कमलाबाईही ीमंत
हो या; पण यांनी वयंपाकघर कुणावर सोपवलं न हत.ं आता सीमान ंनवा कायदा
केला.

एकदा सीमान ं हणायला सु वात केली, ‘‘रोज आज ची कटकट ऐकणं हणजे
वैताग! भजन ऐकून माझे तर कान िवटून गेलेत. मी वर चार खो या बांधवून घेईन.’’

आतापयत दररोज सं याकाळी आज या खोलीत जाऊन, आपण होऊन कॅसेट
लावून दणेार् या सीमाचा हा रंग बघून सुंदराबाई घाबर् या झा या.

वर या चार खो या बांध यात आ या. सीमानं ितथे वेगळं वयंपाकघरच बांधवलं.
सग यांनी खाल या वयंपाकघरात एक  जेवायची प त ितन ंहळूहळू र  केली.

वर पेशल वयंपाक होऊ लागला. ित यासाठी वेगळी वयंपाक ण येऊ लागली.
एवढंच न ह,े वयंपाकासाठी ितन ंवरच एक पेशल खोलीही बांधली होती. जमीन
संगमरवरी, भारी झंुबरं, वरकामासाठी नोकर! अगदी अंथ ण-पांघ ण घाल यासाठी!
फुलां या माळा बांध यासाठी, ितचे केस वंचर यासाठी!

कमलाबाइना सुनेचं ह ेवागणं अिजबात आवडलं नाही; पण काही बोलायची सोय
न हती. एखादा श द उणादणुा गेला, तर ही आप या एकुल या एक मुलाला घराबाहरे
घेऊन जाईल, ह े यांनाही प च दसत होत.ं एकाच गावात दोन घरं झाली, तर
केवढा अपमान! तेही या गावात आपण आिण आप या सासूबाई एव ा आदशपणे
रािहलो, या गावात आप याला इतका मान िमळतोय, या गावात?

गरम तुपाची गुळणी ना िगळता येत होती, ना थंुकता येत होती.



एके काळ या ेमळ मैि णीचा, िन मीचा सीमा राग राग क  लागली. नणंदशेी
वागावं, तशी ती वागू लागली. िन मी माहरेी आली, तरी ती ितला वर बोलवत
न हती. आम या गावात पिहली बझ कार सीमाची आली. िन मीकड ेती एखा ा
गरीब सवा णीकड ेबघावं, तस ंपाहत होती.

बाहे न एक घर दसत असलं, तरी आत या भेगा आत यांनाच दसत हो या.
गु ाचा मार खाणार् यांनाही ठाऊक आिण दणेार् यांनाही ठाऊक! सीमाकड ेकुणी
डोनेशन मागायला आलं, क  ती साळसूदपणे सांगायची, ‘‘मा या हातात काय आह?े
मी तर घरात राहणारी गृिहणी! आम या सासूबाई घरात मो ा आहते. दणंे-घेणं
यां या हातात असतं. यां याकड ेमागून या!’’

वत: मा  एक पयाही दते न हती.

िन मीचा मुलगा गोपाल आला, क  सीमा याला सांगायची, ‘‘गोपाल, तू लहान
आहसे! उगाच िजना चढा-उतरायचा कशाला ास घेतोस? काही नको येऊ!’’

पण आप या भावाचा मुलगा गो वंद आला, क  याला हणायची, ‘‘गो वंदा, अरे तू
लहान मुलगा आहसे! या वयात त ूचढ-उतार करायला पािहजेस! तू वर ये बघू!’’

ितचं घरातलं बोलणं कुणी ऐकलं, तर ‘परमसा वी’ हा कताब ितलाच बहाल
करतील. याआधी कधीही न डोकावलेलं अशांतीचं वादळ केशव या घरात िशरलं होत.ं
बायकोची कटकट सहन न होऊन एक दवस केशवन ंनर संहाचा अवतार धारण केला,
‘‘िभकार् याला ऐ य आलं, क  तो म यरा ी छ  धरतो, हणतात ते खोटं नाही!
अचानक ीमंती आलीय ना हणून तुला ही म ती. तुला आधीसारखं नीट राहायचं
असेल तर राहा, नाही तर जा माहरेी.’’

सीमा घाबरली नाही. हणाली, ‘‘अशीच जात.े तुमचा पगार, तुम या कंपनीचा
फायदा यावर अवलंबून रा न जगायची मला गरज नाही. आता मी माहरेीही जाणार
नाही. माझाच पैसा आह.े यात आरामात राहीन मी. संपूण जीवनात तु ही कती
कमावणार आहात? या या तीनपट पैसा आह ेमा याकड.े’’

बायकोची ही मु ाफळं ऐकून केशव च कत झाला. ही तर नवर् याला सोडायला
तयार होऊन बसलेय. काय करावं? समाजाला घाब न अस या ू र बायकोबरोबरच
राहायचं? क  बाहरे जायला सांगावं?

कमलाबाइनीच समजूत काढली, ‘‘केशवा, पैसा तसं वागायला लावतो; पण सगळं
जीवन फ  पैशावर अवलंबून नसत.ं एका ट यापयत. यानंतर तर काहीच नको



असतं. त ूसुखी असलास क  पुरे. ितनं माझी सेवा करायची काहीही गरज नाही.
ेहाचा िवचार केला पािहजे आप याला. उ ा ितचं ल  ठरवताना ास होईल ितला.

सीमाला हवं ते बोलू द.े तू ित या त डाला लागू नकोस.’’

एवढं झा यावर तर सीमाला लायसे स िमळा यासारख ंझालं.

याच काळात आम या गावात अनेक क शन-कंप या उगव या आिण केशव या
धं ावर याचा प रणाम झाला. घरातही याचा मान रािहला नाही. सग याच
बाजंूनी केशव कोमेजून गेला. तो िजतका कोमेजला, िततक  सीमा खुलली. या न ा
समीकरणामुळे घरा या वातावरणाचं संपूण वाटोळं झालं. केशवला अनेकदा वाटलं, हा
पैसाच आप या संसारा या स यनाशाला कारणीभूत झालाय!

कालानु मेण घरात कमलाबाई वगळता सगळे वगवासी झाले. खाल या घरात
कमलाबाई एक ाच राहत हो या. चुकूनही सीमान ंसासूला ‘तु हीही वर राहायला या’
हटलं नाही; पण कुणी आलं, क  यां या पुढे हणायची, ‘आम या सासूबाइना कती
सांिगतलं, तरी ऐकतच नाहीत. भुतासार या घरात एक ाच राहतात. वर राहायला
या, खालचं घर भा ानं दऊे या हटलं, तर ऐकायला तयार नाहीत. जुनी माणसं!
यात वय झालेलं. फार ह ी. काय करणार? या हणतील तसं ऐकून मी राहते झालं!’

मागचं काहीही ठाऊक नसले यांना ह ेएवढंच ऐकलं तर ती ‘सा वी’ वाटणार, नाही
का? आमचा बंडल बंद पाच कधीतरी ितला िडवचतो, ‘‘पण का? का तुझी सासू
तु याबरोबर राहायला नको हणते?’’

‘‘आम या घरी सोवळ-ओवळं कमी आह ेना हणून? िन मी तर माझी बालमै ीण!
बिहण सार या आहोत आ ही.’’

िन मीिवषयीही असं गोड बोलत असली, तरी अनेकदा िन मीलाही ित या
वाग याचा फटका बसायचा. मधूनच ितला पुळका यायचा. हणायची, ‘‘चल िन मी,
आज आपण मा या कारन ंतु या सासरी जाऊ या. सासूबाइनाही घेऊन जाऊ या.’’ या
मागेही िन मी या सासरी आपली कार दाखवणं हाच हतेू असे, िशवाय सासूला
कारमधून फरवतेय, हाही मोठेपणा िमरवायचा. शाल-जोडीतून मारणं हणतात,
याचा अनुभव अशा वेळी िन मीला आ यािशवाय राहत नसे.

कधी ताव येई, ‘‘िन मी, बगळू ला जायचं का? नाहीतरी तु हाला कुठे जमतंय
जायला? तेवढंच आम याबरोबर घडले!’’

हळूहळू िन मीनं येणं कमी केलं.



परवा ावणात िन मीनं मला आप या धारवाड या घरी जेवायला बोलावलं होत.ं
ितचा उतरलेला चेहरा बघून मी िवचारलं, ‘‘का गं िन मी? बरं वाटत नाही का?’’

‘‘नले, आई या द:ुखाची आठवण झाली, क  घशाखाली घास उतरत नाही बघ!
कशा राहाय या माझी आई आिण आजी! आिण ही सीमा. ठाऊक असलेले लोक,
ओळखीची मुलगी हणून कती उ साहानं क न घेतली िहला. आ हाला ं ाची
अपे ा न हती. यांचीही ऐपत न हती. आता आईचं वय झालंय. ही सीमा कशी
वागवतेय ितला!’’

‘‘िन मी, सीमा ग रबीतच वाढली. ित या घरची प रि थती आपण लहानपणापासून
पािहली. भावांचं भांडण यांनी द ली या कोटापयत नेलं. ना यापे ा पैसाच े
हणणारं घर यांचं! पैसा आ यावर तीही तशीच वागलीय.’’

‘‘यावर उपाय काय?’’

‘‘मी काय सांगू िन मी? यावर दवेानंच काहीतरी उपाय शोधायला हवा.’’

खरोखरच दवेानं एक उपाय शोधला. सीमा या जावया या पानं आलेला
‘िवनायक’ नामां कत सी.ए., दसायला एकदम दखेणा, माट. घरची प रि थती
साधारण; पण या या पाला ेहा आिण ितची आई सीमा दोघीही भुल या. केशवनं
काहीतरी सांगायचा य  केला; पण या या श दाला कुणीच कंमत दली नाही.

ेहा-िवनायकचं ल  अ यंत थाटात झालं. ीमंत सीमाची एकुलती एक मुलगी
ेहा! मग काय िवचारता?

िवनायक घरजावई होऊन घरात आला. िमठास बोलणं, मु स ी वभावाचा. घरची
प रि थती ल ात येताच यानं सासूकड ेमोचा वळवला. याचं सगळं वागणं ितला
आवडले असंच होत.ं

‘‘ वत:चा मुलगा असता, तरी यान ंइतकं केलं नसतं आ हाला!’’

यावर आमची अनस ा कशी ग प बसेल? ती हणालीच, ‘‘न ाचे रंग नऊ दवस
असायचेच. गावाकड े हणतात, सगळं नवं असतं, ते हा परीट गाढवसु ा धुऊन
काढतो. जुनं झा यावर मळके कपडहेी धुवत नाहीत. सीमाचा जावई झाला हणून
काय झालं? जावईच आह ेना? तो कसा मुलगा होईल?’’ ती गावभर डांगोरा
िपटायची. अथात सीमा या माघारी.



जावयान ंएकेक क न घरात या वहारात ह त ेप करायला सु वात केली. एकदा
हणाला, ‘‘सासूबाई, येक वेळी तु ही कशाला बाहरे पडता? मा या नावान ंजीपीए
दलात, तर मीच सगळी कामं करत जाईन!’’

सीमान ंहोकार दला.

तोच सीमा या आ थक सा ा याचा अंत ठरला. िवनायकन ंसगळी संप ी आप या
नावान ंक न घेतली. लवकरच याचे आई-वडील खाल या घरी राहायला आले.
हळूहळू याचे सगळे नातेवाईक ितथेच राहायला आले. आताही ते ितथे राहतात.

ह ेसीमाला सहन हो यासारख ंन हतं. ितनं दसुर् या एका व कलाला गाठलं. सगळं
हातातून िनसट याचं यानं सांिगतलं. सीमाची गत दात काढले या सापासारखी झाली.

पैशाची स ा गमावून कंगाल झाले या सीमाला जावयान ंिजथे ठेवायचं, ितथेच
ठेवलं. आता कुठे सीमाला केशवची आठवण झाली; पण केशव हणाला, ‘‘तू मला
नेहमीच संसारा या बाहरे ठेवलंस. मला यातलं काय समजतंय?’’

‘‘मागे केलेलं पाप असं कसं ग प बसेल? त डावर गंुडा फरवला, गोड गोड बोलून
वत:ला सा वी सीमा हणवून घेतलं तरी मनात काय होत,ं ते या दवेाला ठाऊक
अस यािशवाय कसं राहील? कमलाबाई शेवटपयत तळमळ या. यांचे तळतळाट
भोव यािशवाय कसे राहतील? सीमाचे तळतळाटही िवनायकाला भोव यािशवाय
राहणार नाहीत; पण यासाठी याची वेळ भरायला पािहजे. हणून सांगते, माणसानं
संयमान ंवागावं. सग यांना मदत करावी.’’

परोपकारी अ वा नेहमी सांगत असत.े ित याइतकं आयु य कुणी पािहलंय हणा!



१९. ड बावाली निलनी

मी निलनी. आतापयत इतर सग यां या जीवनाचे काही भाग िलिहले आहते. आता
मला मा यािवषयी सांिगतलं पािहजे. माझं आडनाव काहीही अस ूद.े सगळे मला
‘ड बी निलनी’ हणजे ‘ड बावाली निलनी’ हणतात. सग यां या घरी स ाशे साठ
उ ोग करत फरायचं हणजे वयंपाक करायला मला कुठून सवड िमळणार?
यां याकड ेमी जाते ितथे दपुारचं जेवण तर अनायसा होतंच. रा ी या जेवणाची काय
व था करायची? हणून मी काय करते, सकाळी जातानाच घ न रकामा डबा

घेऊन जाते. ह ेसग यांना ठाऊक आह.े हणून माझं नाव ‘ड बा निलनी’ कंवा ‘ड बी
निलनी’ पडलंय.

परवा ंक णा या मुलाचं बारसं होतं. या दवशी मी आिण दािमनी धारवाडला
गेलो होतो. ंक णा या बायकोनं, वीणानं िनमं ण दतेाना सांिगतलं होतं, ‘‘निलनी,
जमलं तर ये! जमणार नसेल, तर ास घेऊन यायची काहीही गरज नाही.’’

वीणा सातार् यात ज मली, ितथेच वाढली. ितथली प तच वेगळी. ल ासाठी सु ा
‘घरटी दोघांनी यावे’ असं आमं ण दतेात हणे! मी तर ऐकलंय, कुणा या घरी गेलं
तर, ‘‘तु ही एक िमिनट बसा, आलेच मी चहा िपऊन!’’ असं सांगतात हणे. मला हे
कुणी सांिगतलं? आप या बंडल बंद पानं. खरं-खोटं यालाच ठाऊक!

अशा गावात वाढले या वीणानं अस ंआमं ण दलं, ते हा मला थोड ंकसं तरी झालं;
पण ितचा वभाव ठाऊक अस यामुळे हटलं, ‘‘श यतो येत.े’’

ंक णा आम याच गावचा.

यानं बजावलं, ‘‘ह ेबघ नले, उगाच िश पणा दाखवू नकोस. तुला आलंच पािहजे.
तु या घर या फं शनला मी अ या दवसाची सीएल टाकून न हतो का आलो?’’

ंक णाचा वभावच मायाळू. मीही हटलं, ‘‘अस ूद े ंक णा. मला जमलं तर मी
येतेच; पण काही कारणान ंजमलं नाही, तर सकाळीच डबा पाठवून दईेन, यातून
जेवण पाठवून द.े’’

‘‘ हणूनच तुला ड बी निलनी हणतात. अगं, त ूबारशाला येणं मह वाचं, क  जेवणं
मह वाचं?’’ ंक णान ं फलॉसॉफ चा  टाकला.

‘‘तर मग मा या ाचं उ र द.े त ूसग यांना सांग, फ  बारस ंआह,े नंतर



जेवणाचा काय म नाही. कती जणं येतील? तू, तुझी बायको आिण तुझं बाळ!’’

ंक णाला मा या हण याचा अथ समजला. तो ग प बसला. तसा िवचार केला,
तर फं शनला येणार् यांपैक  पं या णव ट े  माणसं येतात ती जेवायला. तीन-चार ट े
येतात, ते चारचौघांना भेटायला. एक-दोन ट े  माणसं या समारंभासाठी हणून
येतात. कारण, यांनीच हा समारंभ ठेवलेला असतो.

मा याकड ेदोन-तीन कारचे डबे ठेवलेले आहते. िजथे माझी बरीच ओळख आह,े
घरगुती संबंध आहते, ितथेच मी डबा नेते. कारण या अ ामुळे माझं रा ी वयंपाक
करायचं काम वाचतं. माझा ज– माझी आजी याला िश याचं कपाट हणत–े अनेक
ड यांनी भरलेला असतो. मी जेवायला बसले, क  वाढायला आले या मुलीला सांगते,
‘‘मला अनस ा या घरचं सार वाढ. ित या त डातून एकही चांगला श द बाहरे पडत
नसला, तरी सार मा  अगदी चिव  करते.’’

‘‘पण अनस ा या घरचं सार हणून मला कसं समजणार?’’

‘‘ टीलचं झाकण आह ेबघ! घ  झाकणाचा डबा आह ेना, तोच.’’

नंतर भाजीची आठवण झाली. ‘‘सपाट झाकणाचा लॅि टकचा डबा आह ेबघ. तो
गंगा या घरचा. गंगाला बघायला कुणीतरी आलं होतं, त ेकाही जम यासारखं नाही
हणा; पण ितला हौस आह ेना. माणसाला आशा असतेच ना? दोड याची भाजी केली
होती हणे! मा यासाठी पाठवून दलीय.’’

येक घरातला डबा काही ना काही कारणानं काही काळासाठी का होईना मा या
घरी असतोच. ह ेडबे वेगवेग या आकाराचे आिण वेगवेग या मटे रयलचे असतात.
काहीना काही कारणानं यांचं मा या घरी संमेलन भरतं. यात या एखा ा ड यात
मु लासाबची िबबी हकानवीनं दलेली मेहदंी असेल, िव पा गौडा या बायकोनं
दलेलं तेलफळ असेल. भाग वा या घरचं मुगाचं पीठ असेल, अथवा भीम णा या
घरचे बेसनाचे लाडू असतील. माझी ही आवडती मंडळी यां या घरात मला आवडणारं
काही बनलं, क  मा या वाटणीचं वेगळं काढून ठेवतात.

ह ेसगळे डबे रकामे झा यावर येकाकड ेपोहोचत ेकरणं, हा एक मोठा उप ाप
असतो. परवा मोठाच ग धळ झाला. कमलाबाइ या घरचा डबा चुकून यां या
परमश ूकड ेअनस ाकड ेगेला. दसुर् या दवशी टळटळीत दपुारी अनस ा
पांचालीसारखी ोिधत होऊन मा याकड ेआली.

‘‘नले, तु या डो यात काय भरलंय?’’



‘‘ते मला कसं ठाऊक, अनस ा? मी अजून तरी कवटी उघडून पािहलेलं नाही.’’

मा या या िवनोदावर अनस ा थोडी शांत झाली. ितचा आवडता म ा मा या
जम ये होता. अंब ान ंआणून दलेला! सुंठ, आलं, को थंबीर, तुपाची खमंग फोडणी

सगळं घालून उ म म ा केला होता. तोच एका मो ा लो ात ओतून दला.
िहर यक यपू या वधानंतर नर संह शांत झाला, तशी अनस ा थंडगार म ा िपऊन
शांत झाली.

‘‘नले, का आले होते गं मी?’’ अनस ा ये यामागचं कारणच िवस न गेली होती.

‘‘मा या डो यात काय भरलंय, त ेसमजून घे यासाठी!’’ मी उ र दलं.

‘‘ह.ं आठवलं. नले, या कमली या घरी तुझं काय काम? ितन ंतुला ड यात काय
घालून दलं होत?ं’’

िडटेि ट ह िझरो िझरो से हनसारखी अनस ा आलेली आह,े ह ेमा या ल ात आलं.
यामुळे खरं सांिगत यािशवाय ग यंतर न हतं.

‘‘काही नाही गं. परवा ितन ंभडीची र साभाजी केली होती. मला वयंपाक करत
बसायला वेळ कुठे असतो? हणून आठवणीन ंड यात घालून पाठवलं होतं. एवढंच!
काय चुकलं माझं यात?’’

‘‘चुकलंच. कमली काही साळसूद बाई आह ेअस ंसमजू नकोस. आद या दवशीची
िशळी भाजी रािहली असेल. होय. या दवशी पाटलांकड ेवा तुशांत होती. हणून
आप या घरातलं िशळं ितनं तु या घरी दलंय पाठवून. नले, एक सांगून ठेवते तुला.
जगात कुणावरही िव ास ठेव; पण या कमलीवर ठेवू नकोस.’’

‘‘तसं नाही अनस ा! र सा गरम होता...’’

माझं बोलणं िन यावर तोडून अनस ा च ा आवाजात हणाली, ‘‘फुकट एम.ए.
झालीस बघ. िशळं अ  गरम केलं, तर गरम नाही का होणार?’’

कमलाबाइ या मुलाशी अनस ा या मुलीचं ल  झालं नाही, या रागाचा
आिव कार हा. हा आिव कार हायला कारण, मा याकडून झालेली ड यांची
अदलाबदली.

मी कुठ याही समारंभाला जायला िनघाले, क  आधी डबा शोधते. नंतर बाक



सगळं. समारंभा या जागी गे यावर आधी वयंपाकघर गाठायचं, नंतर बाक  सगळं. हे
आता लोकां याही इतकं अंगवळणी पडलंय, क  मला बघताच लोक हणतात, ‘‘आधी
तुझा डबा भ न घ ेबघ ूनले. नंतर बोलू या.’’

येक घरची चव वेगवेगळी असते. तीच डाळ, तेच तांदळू, तीच भाजी असली,
तरी येका या चवीचं वेगवेगळं वैिश  असतं.

म ये काही दवस कुणाचाच डबा न हता, कारण तो शू य-मास होता. कुठलंही
शुभकाय या मिह यात झालं न हतं. यामुळे तो संपूण मिहनाभर माझा मला वयंपाक
क न यावा लागणार, अशी काळजी वाटत असताना माता अ पूणसारखी आली
अंब ा! ित या हातात ट फनकॅ रयर होता.

‘‘काय िवशेष अंब ा?’’

‘‘काही नाही! तु यासाठी दोन दवस होईल, एवढा वयंपाक आणलाय!’’

‘‘पण कारण काय?’’

‘‘काहीही नाही. त ूसतत िलहीत कंवा फरत असतेस. तुला वयंपाक करायला
कुठून सवड असणार? हणून घेऊन आले.’’

‘‘अंब ा! तु यासार या मैि णी, आप या गावासारखं गाव, आप या उ र-
कनाटकासारखा आदराित य करणारा दशे आह,े हणून मी वयंपाक न करता जगू
शकत ेबघ! दसुरा कुठला दशे असता, तर कधीच बाहरे काढलं असत.ं’’

ड यान ंमा या जीवनात मह वाचं थान िमळवलं आह!े

फार जुनी गो  आह.े मा या मैि णी या– िवमला या ल ाला गेले होत.े नुकतीच
कॉलेजम ये नोकरी लागली होती. ि ि सपॉलनी रजा ायला नकार दला होता.
यामुळे मी िवमलेला सांिगतलं, फ  अ तांपुरती येईन. तसं असेल, तर येताना डबा
घेऊन ये, असं मला सांगायची गरजच न हती.

ल  छानच झालं. मुलगा आिण मुलगी एकाच गावचे अस यामुळे मुलीकड या
खचात मुलाकड यांनी आपले सम त नातेवाईक बोलावले होत.े आम या गावात
रसे शनची प त नाही.

अ ता पड या-पड या मी माझी वायरची बा केट यात या ट फनकॅ रयरसह



वयंपाकघरात नेऊन ठेवली. ितथ या सामराचायाशी माझी जुनी ओळख आह.े अनेक
ल  समारंभांत यांनी मला डबा भ न दलेला असतो. मला बघताच आमटीत डाव
ढवळत त े हणाले, ‘‘तुझा डबा भ न ठेवायचा! होय क  नाही? काय काय घालू?’’

‘‘ वीट थोड ंजा त घाला. सार-भात काय, नेहमीचाच असतो. मी येतेच पाच
िमिनटांत.’’

िवमलेला भेटून, शुभे छा दऊेन मी पु हा वयंपाकघरात आले आिण
सामराचाया या अिस टंटनं, नारायणानं मा या लाल वायर या बा केटम ये ठेवलेला
डबा घेऊन परतले. घरी येऊन बा केटमधला डबा बाहरे काढला आिण मला डो यावर
आकाश कोसळ यासारख ंझालं. माझा तो लाडका, सुबक, टीलचा, वर तुपासाठी
पेशल छोटी डबी असलेला, येक ड यावर एनके हणजे निलनी कुलकण  िलिहलेला
ट फनकॅ रयर. या या जागी वेगळाच डबा होता.

आलेला डबा जुना, अ ◌ॅ युिमिनयमचा होता. बरीच वष स हस झाली असली
पािहजे. शेकडो हातांनी याला हाताळला असला पािहजे. हजारो वेळा यानं
सायकलचा वास केला असला पािहजे. याचं सवाग ठेचून गेलेलं दसत होतं. चकाक
तर अिजबात रािहली न हती. यातला वयंपाकही या या पालाच साजेसाच होता.
कटाची आमटी, भोप याची भाजी, साधा भात वगैरे!

माझं डोकंच फरलं. मा या पिह या पगारातून मो ा कौतुकान ंआणलेला माझा
लाडका टीलचा डबा नाहीसा झाला होता. दसुरं हणजे चांगलं गोडधोड खाय या
मूडम ये असताना ह ेअसलं जेवण?

सं याकाळी पु हा ल ा या कायालयात गेले. ल  संप यावर कायालयाची अव था
काय असणार? ‘कोण कुणाचा, पुरंदरिव ला!’ अजून सफाई झाली न हती. सगळीकडे
रंगीत अ तांचा खच पडला होता. सकाळी टवटवीत असले या फुलां या माळा
कोमेजून गे या हो या. मुलाकड यांचा बाब ओसरला होता. मुलीकडचे तर दमून
िमळेल या जागी पसरले होते. वयंपाकघराची व छता चालली होती. अशा
प रि थतीत कुणाला िवचा न माझा डबा मी शोधू? एकूण काय, कंुती या मुलांना
रा य नाही हणतात, तस ंझालं आिण तो अ ◌ॅ युिमिनयमचा डबा मा याकडचे
रािहला.

आता आम या घरात मा यासाठी वरसंशोधन सु  झालं. काल-परवापयत ‘‘आमची
नली अजून लहान आह’े’ हणणारी माझी आजही ‘‘यंदा नलीचं ल  करायला पािहजे.
छातीएवढी उंच वाढलीय. बघता बघता वय वाढेल.’’ हणू लागली. ितन ंबोल याचा
सूर बदलताच आम याही घरात आजवर ऐकू न आलेली वा यं ऐकू येऊ लागली!



‘एकनाडी’, ‘सगो ’, ‘पि का जुळत नाही’, ‘कडक सासू’, ‘घरा यात मुलं कमी’,
‘शूपणखेसार या नणंदा’, ‘ ा टकेसार या जावा’ असं काही ना काही ऐकू येऊ लागलं.

आमचं एक  कुटंुब. चार काकांम ये मी एकच मुलगी. मुलगा सग यांना पसंत
पडायला पािहजे. येक मुलात कुणीतरी काहीतरी खोट काढायचं आिण नवाच मुलगा
घेऊन यायचं. एका बादलीत अनेक बेडूक एकाच वेळी गोळा करायचा असफल य
करावा, तसं मा या ल ाचं चाललं होत.ं गणपती या ल ासारखं माझं ल  पुढे पुढे
चाललं होतं.

ते हा माझीही नवर् यािवषयी व ं होती; पण या सग या अडथ या या शयतीला
त ड दऊेन जे हा वत:ला दाखवून घे यासाठी िनमूटपणे बसावं लागे, ते हा मला तर
मी एक सजीव ाणी नसून एक व तू आह,े अशी भावना तयार होत होती. यांचे 
आिण उ रं मला दखुावत होती. प रणामी मीही मु ाम काही टोमणे मारणारी गाणी
हणून प रि थती आणखी िबघडवत होते. मी तरी काय क ? वत: माकडासारखे
असणारेसु ा माधुरी दीि तसार या मुलीची अपे ा करायचे.

प रणामी एकदा अनस ाची आशीवचनं ऐकू आली, ‘‘या नलीची म तीही अती
झाली ह!ं ही असं करत रािहली, तर गंगीसारखी हीही कायमची घरात बस यािशवाय
राहणार नाही.’’

ह ेऐक यावर आई तर रडायलाच बसली. आजी मा  हणाली, ‘‘उगाच रडायला
काय झालं? अजून ित या ल ाचा मु त जुळून आलेला नाही. सगळं जुळून आलं असेल,
तर ती काही नको हणणार नाही. नाचत-नाचत तयार होईल ल ाला! उगाच काही
बोलू नका पोरीला.’’

िमरजेत बाबां या िम ां या– डॉ टर पुरािणकां या घराची वा तुशांत होती.
बाबांना जायला जमणार न हतं. यांनी मला सांिगतलं, ‘‘नले, तूच वा तुशांतीला
जाऊन ये. दगडालाही बोलायला लावशील तू. आता कॉलेजलाही सु ी आह.े सकाळी
इथून थेट गाडी आह.े जाशील का?’’

मी आनंदान ंजायला तयार झाले.

सकाळी ‘ क ूर च मा’ गाडी पकडली. गाडी िमरजेला दपुारी पोहोचणार होती.
गाडीत खा यासाठी या काळी ट फनकॅ रयरम ये उि पट-दही-पुडचटणी आिण
वाचायला ‘क तुरी’ मािसक घेऊन मी गाडीत चढले.

रझ ह कंपाटमटम ये सकाळ या वेळी कमी माणस ंअसतात. मी गाडीत चढ यावर



याच कंपाटमटम ये एक त ण चढला. याला पोहोचवायला कुणीतरी मोठी माणसं
आली होती. त ेिखडक तून याला अनेक सूचना दते होत.े ‘‘गाडीतून सावकाश उतर!
अंत णाला हणावं, मला यायला जमलं नाही, रागावू नकोस. जेवण झा या-झा या
लगेच बसन ंयेऊ नकोस. एक दवस राहावं लागलं, तरी हरकत नाही, रे वेनंच ये...’’
असं बराच वेळ चाललं होतं. मुलगी पिह यांदा सासरी जाताना कंवा मुलगा
पिह यांदा हॉ टेलवर जाताना जसा उपदशे केला जातो, तसं चाललं होतं. मा या
डो यांपुढे ‘क तुरी’ असली तरी माझे कान मा  ते संभाषण ऐकत होत.े

तो त ण मा  अ व थ होत होता. सारखा सांगत होता, ‘‘बरंय मामा. तु ही आता
घरी जा. मी जाऊन येतो हटलं ना?’’ ब तेक मी सगळं ऐकतेय, ह े या याही ल ात
आलं होत,ं यामुळे तो संकोचला होता.

गाडी सुटली. आम या कंपाटमटम ये आ ही दोघंच होतो. मी आपण होऊन
या याशी बोल याचा च न हता. तोही मा याशी आपण होऊन बोलला नाही.
मा यासार या गि प  मुली या दृ ीनं ही एक िश ाच हणा. हा त ण अस यामुळे
माझी मोठी पंचाईत झाली होती. या या जागी एखादा हातारा कंवा लहान मुलं-
बायका अस या, तर ए हाना ओळख झाली असती आिण िमरजेला पोहोचेपयत
एकमेकां या प यांचीही दवेाणघेवाण झाली असती.

अळणावर टेशन ये याआधीच मी माझा डबा बाहरे काढला. माझं बघून यानंही
आपला डबा काढला. आता मा  यान ंन पणे िवचारलं, ‘‘कुठपयत जाणार?’’

‘‘िमरजेला. तु ही?’’ बोलणार् या बा लीला चावी ावं तसं झालं.

‘‘मीही िमरजेपयत जाणार आह.े िमस...’’

‘‘निलनी! निलनी माझं नाव.’’

‘‘माझं नाव नर संह.’’

कती अरिसक आहते याचे आई-वडील. एव ा दखे या मुलाचं नाव नर संह? ना
माणूस, ना पशू.

‘‘थोडी चकली घेणार?’’ नर संहन ंडबा मा या समोर धरला.

आिण मला मोठा ध ा बसला. चकली बघून न ह.े डबा बघून.



यानं ऑफर केलेला डबा मा यासमोरच होता. चमकदार टीलचा डबा. यावरची
एनके ही अ रं मा या नजरेत भरली. हा माझा तर डबा न ह?े पण िवचारणार कसं?

काहीतरी बोलत रािहलं, तरच याचा सो मो  लावता येईल.

‘‘डबा फार छान आह.े’’

‘‘चकली ना? मा या मामीनं केलीय. मा यावर फार ेम आह ेितचं.’’

अरे ा! हा बिहरा आह ेक  काय? मी काय िवचारतेय आिण हा काय सांगतोय!

‘‘ड यािवषयी िवचारत होत ेमी! कुठे घेतलात हा?’’

एव ात टी.सी. आला. कबाबम ह ी! ड याचा िवषय मागे पडला. नर संह या
दृ ीनं, मा या न ह.े

एकदा बोलणं सु  झा यावर आ ही खूप ग पा मार या. दोघांनीही एकमेकांिवषयी
बरंच जाणून घेतलं; पण ड याचं रह य मा  तसंच रािहलं. मला मा  तो माझाच डबा
आह,े यािवषयी शंका रािहली न हती. मु य हणजे नाव; पण याच नावा या आधारे
तोही हा डबा आपला हणू शकतो. याचंही नाव एनके. हणजे नर संह कुलकण ! प
िवचार यािशवाय खुलासा होणं श य न हतं; पण कसं िवचारायचं, हा एक च
होता.

िमरजेला पोहोचलो. टेशनवर डॉ टर पुरािणक आले होत.े नर संहला बघून ते
आ यान ं हणाले, ‘‘अरे ा, तूही याच गाडीनं आलास? निलनीनं ए हाना तु या
सग या इितहासाची चौकशी केली असेल.’’

हणजे आ ही दोघंही एकाच घरी आलो होतो. खरोखरच ए हाना मला याचा
सगळा इितहास, बायोडटेा समजला होता.

आई-वडील नसले या नर संहाला मूल-बाळ नसले या मामा-मामीन ंवाढवलं होत.ं
आता तो स ल ग हनमट या नोकरीत ऑ फसर हणून काम करत होता. वभावानं
अबोल. संकोची. वगैरे, वगैरे...

माघारी परततानाही आ ही दोघं एकाच गाडीनं आलो.

घरी येऊन पोहोचले, ते हा घरात न ा न ा ‘वरां’चा िवषय बंद झाला होता.
अंत णाकाकांनीच फोन क न एक नवा ताव मा या बाबांपुढे मांडला होता, ‘‘या



एनकेला या एनकेिवषयी का िवचा  नये?’’

यामुळे टेशनवर आजीसह सगळे जण या एनकेला बघायला आले होत.े यातलं
मला कंवा याला काहीच ठाऊक न हत.ं

अगदी सहजासहजी ल  ठरलं; पण मा या मनातला  तसाच रािहला होता. मी
सांिगतलं, ‘‘मला नर संहाशी बोलायचंय!’’

घरात या मो ांनी अधवट मनानं संमती दली.

भेट यावर मी थेट पिहला  िवचारला, ‘‘तु ही डबा कुठे िवकत घेतलात?’’

‘‘कुठला डबा?’’

‘‘तोच. िमरजेला जाताना आणला होता तो! एनके हणून नाव न हतं का
िलिहलेलं?’’

‘‘तो? तो माझा डबा नाही. मी भा कर नावा या मा या एका िम ा या ल ाला
गेलो होतो. मी टंग होती, यामुळे मला जेवायला थांबायला वेळ न हता. हणून
मा या मामीन ंघरातला जुना अ ◌ॅ युिमिनयमचा ट फनकॅ रयर नेला होता, माझं
जेवण भ न आणायला. याऐवजी तो नवा टीलचा डबा आला होता. पु हा
िवचारायलाही जाऊन आलो. कुणीतरी हणालं, ड बा निलनीचा डबा आह े हणून; पण
ही ड बी निलनी कोण, ते मला समजलं नाही. यामुळे ग प बसलो!’’

मला हस ूआलं.

माझा अिति य डबा िमळाला होता. तोही एकटा न ह,े यावर दि णा हणून
िवधीपूवक नवराही िमळाला होता.

मा यापाशी अनेक कारचे डबे आहते. घ  झाकणाचे, आतला वपदाथही बाहरे न
येणारे टपरवेअरचे, सांडगे-पापड घालता येतील असे पारदशक लॅि टकचे, िविवध
आकाराचे डबे साठले आहते. भात, चपाती, पो या गरम ठेवणारी हॉटकेस, धुवायला
सोयीचे, काचेचे, फुटायला कठीण असे अन ेकेबल डबे आहते. समारंभाला शोभेल असे
आिण या या घरा माणे मी डबा नेत.े

परवा बंडल बंद पा या हातात एक मोठा डबा पािहला. यात उकडलेले कडबू
होत.े सर वती गावात न हती. मग या याकड ेउकडले या कडबूसारखा कॉि लकेटेड



खा पदाथ कसा काय?

मी िवचार याआधी यानंच सांगायला सु वात केली, ‘‘नले, याला हणतात,
दोघांचं भांडण ितसर् याचा लाभ.’’

‘‘ हणजे रे काय बंद पा?’’

‘‘परवा काय झालं सांगतो. भा या ठाऊक आह ेना? तीच, तार ाची सून. ितनं
तुलाही खीर पाठवली होती ना?’’

याचवेळी कंड टर भीम णा ितथं आला.

‘‘होय. मला फार आवडते ना, हणून पाठवून दली होती. याचा या उकडले या
कडबूशी काय संबंध? इमामसाबचा गोकुळा मीशी काय संबंध?’’

‘‘आह ेतर. तुला मी एक हण सांगतो, िल न घे. त ेकाही नुसत ंपु तक
िलिह याइतकं सोपं नाही.’’ कंड टर भीम णानं म येच डोकं घातलं.

‘‘सांग बघ.ू’’

‘‘साहबेाची टोपी आिण सांड याची आमटी.’’

‘‘भीम णा, ही तुझी हण नाही. माझी आजी कृ ण ा सांगायची ही हण. याचा
अथ कशाचा कशाशी संबंध नाही.’’ मी थमच भीम णाला हरवलं, ‘‘ते जाऊ द.े आधी
मी काय िवचारलं याचं उ र द.े कुणी दले उकडलेले कडबू?’’

‘‘ताराबाई.’’

‘‘बरं; पण का?’’

‘‘कारण सासू-सूनेची पधा. भा यान ंतुला खीर पाठवली ना. तार ाला राग आला.
ित यापे ा आपण कमी नाही हणून दाखवायची ितला खुमखुमी! लगेच मला बोलावून
हा डबा दला आिण तुला नेऊन ायला सांिगतला आिण तुला िनरोप आह,े माझं
करणं चांगलं आह ेक  मा या सुनेचं ते कळव हणावं!’’

‘‘ हणजे तार ा मला ज  समजते क  काय? बंद पा, मला हा ड बा नको बाबा!’’

‘‘नले, जरा शारी शीक त.ू दोघ नाही चांगलं हण. हणजे तुला दो हीकडचे डबे



यायला लागतील िनयिमतपणे! तुझाच फायदा आह.े’’ ए हाना जय णाही ितथं दाखल
झाला होता, यानं फाय ाचा िवचार क न सांिगतलं.

‘‘नको जय णा, मी ड याकड ेकधीच फाय ा या दृ ीनं पािहलं नाही. िजथे मला
माणसं आपली वाटतात, यांचा मा यावर जीव आह,े यांना मी जेवावं असं वाटतं,
ितथे मी डबा नेत.े मला तसा डबा हवा असेल, तर खानावळीचा डबा लावता येत
नाही का? ह ेकेवळ डबे नसतात. या मै ी या क ा आहते. डबे ायला माणसं
येतात, ग पा होतात. सुखद:ुख सांगतात. मीही रकामे डबे ाय या िनिम ानं
यां याकड ेजात.े यां या घरची प रि थती या िनिम ानं मला समजते. दोन छान
ग पा मारता येतात, गरज असेल, तर सां वन करता येतं. हाच मा या ड यामागचा
उ ेश आह.े जर तार ा आपसात या भांडणाला या ड याचा वापर क न याय या
िवचारात असेल, तर मला ते नकोय.’’

मला काय हणायचंय, ते ल ात येऊन बंद पानंही मान हलवली.
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