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ःव�नलआमी�याःव�नलआमी�याःव�नलआमी�याःव�नलआमी�या    सहवासातसहवासातसहवासातसहवासात 

ूा. मालतीबाई �कल ःकर 
 

[ू"य# कधी न पा�हले&या आजीची आठवण - ित�या मधरु, उदा0 जीवनाचा िचऽपट 

ित�या नाती�या डो5यापुढे आला ते7हा भारावले&या श:दात ती सांगते.]  
 

आजी, खरं सांगू तुला ? मा>या मनाची कवाडे पणू? खलुी क@न आज पोटभर तु>याशी 

�हतगूज करणार आहे मी ! आजपयBत जे7हाजे7हा तुझा Dवषय िनघे ना, ते7हा बोलणार� 

7यGH तु>याबIल�या आदराने भारावनू जाऊन मला Kहणे, ‘तुझी आजी Kहणजे 

सोलापूरची “भाLयलआमी” होती बरं मालती. एका पNुयOोक साPवीची नात आहेस तू ! 

जीवनात&या कोण"याह� सुखदःखा�याु  #णी हे तू Dवस@ नकोस. आRण ितनं �दलेला 

वारसा जतन करताना कसूर क@ नको मुळ�च. कळलं ना ?’ 
 

आजी, तु>याबIलचे हे गौरवोT गार ऎकले ना, कH आनंद, अिभमान, आदर यां�या गाढ 

ऊमVनी माझे अतंःकरण उचबंळून येई. अनेकवार तु>या भेट�साठW 7याकूळ होऊन 

मनाचा प#ी िभरिभर नजरेने तुल पाहात शोधत राह�. पण सारेच 7यथ? ठरे !  
 

पण मला सांग ना आधी कH, तुला नाह� का गं मा>या भेट�ची ओढ वाटली कधी ? 

इत[या वषा?त तुला [धी सु\ा वाटले नाह� का, मी आप&या नातीला आजंाराव,े 

ग]जारावे, डोळे भ@न पाहावे, वा"स&याने ^हाऊ घालावे ? मला आशीवा?द देNयासाठW हात 

उ"सुक नाह� झाले तुझे कधी ? मा>या ज^मा�याह� आधी तू इहलोकाचा िनरोप घेऊन 

गेलीस ना ? असा काय अपराध माझा ? का _सलीस मा>यावर अशी ? सांग ना, सांग. 

तु>या भेट�साठW असा पाठिशवणीचा खेळ खेळता खेळता पार दमनू गेले होते मी. पण 

कशी अचानक भेटलीस "या �दवशी तू मला ! 
 

काय झाले सांगू ? अग,ं गे&या �दवाळ�चीच गो` बरं का,  दोनतीन �दवस थंड�-वाa याने 

मी जरा कुरकुरत होते. ते7हा थोड� Dवौांती cयावी Kहणून माड�वर�या खोलीत 

Dबछा^यावर मी जरा अंग टाकले. वेळ ित^ह� सांजेची होती. खोलीत&या लeख  

�द7याचा ूकाश सोसवेना मला, Kहणून "या �द7यावर मंद िन5या रंगाची शेड मी 

घातली होती. "या ूकाशाचा मंद झोत समोर�या िभतंीवर रfगाळत होता. अन ् "या 

िभंतीवर तुझे छायािचऽ लावलेले होते. ते िचऽ बहधाु  तु>या अखेर�या आजारातले 

असावे. कारण तुझा मळूचा ँयामल वण? "यात फार काळवडंलेला �दसत होता. 

आजाराने तुला आलेली #ीणता, व द�घ?काल तुला सोसा7या लागले&या यातना लगेच 

कळत हो"या. या िचऽाने पाहणाa या�या मनात Dवल#ण कालवाकालव होई. का5याभोर 

अशा तु>या डो5यातले पाणी माऽ "या मानाने मंदावलेले �दसत न7हते. िचंचो5या 

कपाळावर�ल तु>या कंुकवाचा ठसठसशीत �टळा ते7हाच मन वेधून घेई. तु>या तेजःवी 

सौभाLयाचा तो राखणदारच होता जणू ! मानेजवळून व खांjाला खेटनू  असा तू 
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आप&या वkाचा पदर घेतला होतास, "यामुळे तु>या ग5यातले इतर अलंकार 

िनसुटतेच �दसत होते. याला अपवाद एक होता - अन ् तो तु>या मंगळसऽूा�या टपोa या 

मNयांचा ! तु>या ओठावर एक िचमुकली लहर चमकताना �दसत होती. पण ती 

कशाची दश?क होती ? तू भोगले&या दःखाचीु  ? कH तुला लाभले&या सुखा�या तmृीची. 

"याचे कोडे बर�क मला अखेरपयBत नीटसे उलगडलेच नाह�.  
 

"या �दवशी "या बाजारात "या िनःत:ध #णी, "या एकाकH Rःथतीत तु>या "या 

छायािचऽाने,  तु>या व"सल डो5यांनी �कती धीर �दला, �कती सोबत केली ते कसं सांग ू

तुला ? मनात आले मा>या, लाड�गोड� क@न Kहणावे तुला, �क0ी �दवस दरू रा�हली 

आहेस गं मला सोडून ? मी फार _सले आहे तु>यावर जे7हा तू भेटशील ना, ते7हा अशी 

िमठW मारेन तु>या ग5याला कH. . . कH. . .पण माझे पुढचे श:द ओठातच रा�हले. 

कारण 7हरांnयात कोणाची तर� चाहलू  लाग&यासारखे वाटले. 
 

आजी, का कोण जाणे, पण जे7हा जे7हा मला असे DवषNण वाटते, मा>यावरच _सनू 

Rख^नपणाने माझे मन कुठेतर� भटकू लागते, अबोध, अ�ात अशी कशाची तर� हरहरु ु  

लागून ते उदास होते, ते7हा ते7हा माझे डोळे पाणावतात, ओठाला कोरड पडून कंठ 

दाटतो, अन ् अशा वळे� तुझी - केवळ तुझीच मला फार आठवण येते. वाटते, 

अ�ातातून, अंधारातून तझुी मधाळ हाक मला ऎकू येते आहे. ‘ मालती, बाळ मालती, 

अशी सिचंत का झालीस तू ? बेटा, मी आहे ना त>ुया पाठWशी, अं ?’   
 

�दवाळ��या पाड7या�या �दवशी ह�च - अशीच वा"स&याने ओलावलेली तुझी हाक 

मा>या कानावर आली. तु>या ू"य# भेट��या क&पनेने मा>या अंगावर सुखोमo 

तरळ&या. आनंदाितशयाने व Dवःमयाने मा>या त]डून श:दच उमटेना. पण ःवतःला 

कसेबसे सावर�त मी Kहटले, ‘कोण - तू - तू - माझी आजी आलीस - ? . . .’ 
 

पण ती त ून7हतीस अन ् ती हाकह� न7हती. दरवाजावर�ल वाa याने सळसळणारा पडदा 

आप&या हळुवार हाताने दरू कर�त, पावलांचाह� आवाज न होऊ देता माझी सरलाकाकH 

खोलीत येत होती.  

ती हाकह� ितनेच मारली होती. ित�या हातात बहधाु  कागदात गुंडाळलेल ेएक पडुके 

�दसत होते. डा7या हाताने ते अलगद ितने आप&या pदयाशी धरले होते. मा>या 

पलंगापाशी येऊन ती मायेने मा>या अंगाखांjाव@न हात �फरव ूलागली. ित�या RःनLध 

ःपशा?ने मला ग�हव@न आले. ‘ बरं वाटतंय का गं आता दपारपे#ाु  ? औषधाचा डोस 

देऊ का ? "या�यावर छानदार कॉफH पण देते तुला. देऊ ना ? ’ ितने ूs केला. मी 

मानेनेच ‘नको’ Kहटले. मा>या कुर5या केसातून शांतपणे ितचे हात �फरत होते. मग 

ती Kहणाली, ‘ बरं राहू दे तर. पण हे बघ, मा>या हातात&या पडु[यात काय गंमत आहे 

ती ओळखतेस का ? - खास तु>यासाठW आणली आहे ती. ओळख कH. ’लहानपणी 
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हादLयाचा खेळ खेळून झा&यावर Rखरापात ओळखताना आपली कशी गोड धांदल उडते 

ना, तशीच धांदल माझी "या #णी उडाली. ‘ लखनौची साड� आहे का ? चंदनी पखंा 

आहे का ? न[कHच केवnया�या अ0राची बाटली असणार "यात ! होय ना ?’ - मला 

आवडणाa या चारदोन वःतूंची नावे मी भराभर घेतली. ‘टॉलःटॉयची कादंबर� आहे का 

?वृदंावनात&या क^हैuयाची हःतीदंती मूतo आहे का ?’ असे ूsह� मी अिधa या मनाने 

Dवचारल,े पण ितचे आपले एकच उ0र ‘नाह�.’ मग माऽ मी सपशेल शरणागती 

प"करली. ते7हा ती खTु कन ् हसनू Kहणाली, ‘आमची मालती हरली गं हरली !’ आRण 

ते पडुकेच ितने मा>या ःवाधीन केले. एखाjा आधाशासारखी मी "या�यावर झेप 

घातली. "या गडबड�नं "यात असले&या वkाची घड�च एकदम जिमनीवर घरंगळली. 

"याचा अंRजर� मुलायम रंग अितशय मोहक होता. _ईफूलकाठाची _ंद �कनार "याला 

�कती शोभून �दसत होती. आRण "याचा लालभडक जाःवंद� टोपपदर तर v` लागावी 

असा होता.  
 

‘ओहो ! - काय सुरेख आहे गं !’ पण कुठून पदैा केलीस इतकH देखणी वःतू तू ?’ डोळे 

Dवःफाwरत मी ितला Dवचारले. ‘अग,ं ती एक गमतीची, योगायोगाचीच कथा आहे. 

मालती, परवा काय झालं, पलीकड�या खोलीत आपला तो मोxठा पेटारा आहे ना 

सामानाचा ? तो कशालासा उघडला होता हं. ’ काकH सांगू लागली. ‘तर काय झाल,ं 

बोशानं Dवणले&या _मालात काह�तर� चकाकत आहे असा मला भास झाला. कुतूहलान ं

तो _माल उघडून बघते तर गं काय ? सासूबाzचं हे रेशमी ‘कडेल’. अन ् "या�यावरच 

�ाने{र�ची एक सुबक िचमुकली ूत �दसली मला. तीच �ाने{र� वाचाय�या Kहणे 

"या रोज. सासूबाzवर तझुी फार भGH आहे हे मला ठाऊक Kहणून मा>या मनात 

क&पना आली, तुलाच हे कडेल ब#ीस �दल ंतर - आजीची आठवण Kहणून ? आRण 

मग पाड7या�या मुहता?नंू  आणली ह� भेट तुला. पण आवडली का ह� तलुा - तु>या 

आजीची भेट ?’ काकH�या या ूsाचे उ0र jायला माझे मन जागेवर असेल तर ना ? 

"या रेशमी वkा�या सुखद ःपशा?ने म>या अतंःकरणात एकदम कड आले. काह� 

िमिनटे मना�या एका Dवल#ण अवःथेत गेली माझी. हा भास, हे ःव�न कH काय ? 

आजी, |या त>ुया भेट�ची असंeय वळेा मी उ"कं�ठत मनाने वाट पा�हली,तो #ण 

खरच आला होता काय ? आप&या हातान ं मी ते वk pदयाशी घ}ट धरले आRण 

डो5यातून येणाa या आसवांनी माझा पदर िभजून गेला. 
 

संPयाकाळचा शांत,  RःनLध ूकाश आता हळूहळू मावळू लागला होता. माझे मन 

अननुभतू व अिनव?चनीय अशा भावभावनांनी दाटनू  आले होते. तरल लहर�ंनी 7यापनू 

गेले होते. दरवरू  कुठेतर� वाजणाa या रेकॉड?चे ःवर ऎकू येत होते.  
 

‘सांजवात लाDवता . . . आई, ःमरण तुझे होते- ’! 
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"या त>ुया मुलायम वkाने , बरं का आजी, मी न पा�हलेला भूतकाळ मा>या मनात 

जागा केला. आपल ं pT गतच जणू "यान ं मा>याजवळ खोललं.  काळचे कॅलfडर 

फर?�दशी वाजले अन ् सुमारे प^नास वषा?पूवoचे सोलापरूचे आपले घर मा>या अंत�#ंूना 

�दस ूलागले.  
 

१९१२ सालचा सुमार असावा. थंड�चे �दवस आहेत. वेळ राऽी अकरासाडेअकराची आहे. 

पाNयाने भरलेला तां:या व फुलपाऽ घेऊन त ू Rज^या�या पायa या चढते आहेस. 

�दवसभरा�या क`ांनी  व सांसाwरक जबाबदाa यांनी, खरं Kहणजे तू फार थकलेली आहेस. 

पण चेहa यावर "याचा लवलेशह� न �दस ूदेता तू पावले टाकते आहेस.  
 

माझे आजोबा �कती गोरेपान, केवढे भ7य अन ् देखणे ! 7यवसायाने ते ध^वतंर� खरे, 

पण अनेक कलांची अन ् Dवjांची "यांना फार आवड. उ0म सतार |या रसीलेपणाने ते 

वाजवतील तेव�याच रिसकतेने इंमजी, मराठW का7यमंथाचा सुगधं ते लुटतील, 

जाणकारा�या ब\ु�ने ःथाप"यशाkात ते जेवढे ल# घालतील, तेव�याच अग"याने ते 

खगोलशाkातील अनेक अनेक गूढे रंजक र�तीने समजावनू सांगतील व जाणून घेतील.  
 

या मा>या आजोबां�या खोलीत डोकावनू पाहताना तू मला �दसते आहेस. पण "या 

ःवार�ला "याचा प0ा असेल तर ना ? कस&याशा जाडजूड मंथराजात मन गढनू  गेलेले 

�दसते आहे "यांचे. "यां�या चेहa यावर �द7याचा ूकाश पडला आहे व "यामुळे "यां�या 

झुपकेदार िमशा आRण करार� मुिा ःप` �दसते आहे. "यांची एकामता भंग ूनये Kहणून 

तू हळूच ूवेश केलास खोलीत, पण तु>या हातातील लबाड कंकणांनी तुझे गुDपत 

फोडलेच. तो नाद ऎकून आजोबांनी मान उंच क@न तु>यकडे पाहनू  Rःमत केले, होय 

ना ?’ 
 

‘थोड�सु\ा Dवौांती नाह� cयायची का ? राऽीचं जामण कसे सोसवेल ते Rजवाला ?’ त ू

ूs केलास. तुझा ःवर जणू अमतृात िभजला आहे. आजोबांना तो गोडवा न[कHच 

जाणवला - "या ःवरांचा, "या श:दांचा. ते श:द "यांना पु̂ हा पु^हा ऎकावेसे वाटताहेत. 

पण तसे न बोलता ते Kहणाले. ‘तुKहाला तर� िमळते आहे का Dवौांती ? आटोपली का 

सार� काम ंतुमची ? ’"यांचे ूेमळ श:द तु>या कानांनी आधाशीपणानं �टपनू घेतले. त ू

उ0र �दलेस, ‘हं  - उरकली कH !’ 
 

तुKहा उभयतां�या संवादातली माधुर�, "यातून 7यG होणार� परःपरांबIलची गाढ ओढ 

मा>या कानाला आजह� जाणवते आहे. उ0रराऽी रंगले&या, एखाjा भGHपर पदाचे चरण 

मनवर रfगाळावते ना, तशी ती ओढ मला भासते आहे.  
 

आज धारवाडहनू  येताना, हे एक गाठोडं तुम�या आईनं �दलय. ते पा�हलत का ?’ 

Dवणले&या एका _मालाकडे बोट दाखवीत "यांनी Dवचारले. अजुनी तू उभीच होतीस. ती 
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"यां�या या श:दानंतर �कंिचत ओणवी झालीस. ती तुझी अवघडलेली Rःथती 

आRजबांना जाणवली असावी. ते आज?वी ःवरात Kहणले, ‘बसा कH ! उभ ं कशाला 

राहयचं ? आप&या माणसाजवळ कशाला संकोच ? मी का कुणी परका आहे ? ’ अन ् 

मग एखाjा आ�ाधारक बालकाूमाणे पण लाजून तू "यां�या शेजार� बसलीस. अलगद 

हाताने _मालात गंुडाळलेली वःतू तू उलगडू लागलीस. सकंोच व ूीती या नाजूक 

भावनांनी "या अंधारातह� तुझे मन कसे उजळले असेल, याची क&पना मी क@ शकते 

आहे मनाशी. िनKमेिशKमे गाठोडे उलगडून होताच "यातून झळाळणारे अंRजर� कडेल 

तुला �दसले. मायघराहनू  आलेली ूेमाची भेट ती. �कती आनंदाने तू ितला जवळ घेतले 

असशील, आसवांनी तु>या डो5यात कशी गद� केली असेल, "या भाLयवान  वkा�या 

ःपशा?ने तुझे मन �कती मोह@न आले असेल हे सारे सांगायला मा>याजवळ श:दच 

नाह�त गं. 
 

काळा�या कॅलfडरची पाने पु̂ हा एकवार फडफडली. तुझे एक नवीनच िचऽ मला �दस ू

लागले.  
 

एका संःथेत&या मोxया ूशःत खोलीत तू वावरताना �दसते आहेस. लहनमोxया, 

पाचप^नास, िभ^निभ^न जातीजमाती�या, वया�या Rkया अंवतीभंवती वावरताहेत. 

सोलापुरात अध?शतकापूवo तूच ूथम RkयांसाठW शाळा सु@ केलीस ना ?  
 

"या शाळेचाच हॉल �दसतो आहे हा. तजेलदार काळ वण? तर�ह� "यावर घातलेला, 

रंगीबेरंगी भडक पोशाख, बोलNयात येणार� धेडगजुर� मराठW भाषा अन ् ग5यात 

लटकणारा येशूचा बॉस, ^याव@न कोपa यात उभा असलेला घोळका आप&या 

सोलापुरातील Rभःती भिगनींचा आहे. हे न सांगताच ओळखता येते आहे. बर�च उंची, 

ौीमंती वkे नेसून कमरे�या �क&&यांचा जुडगा खळुखळुवत जाणाa या, Dवशाल घेरा�या 

या @पवती Rkया Kहणजे गावातील कोणी गजु?र-जैन भिगनी असा7यात, होय ना ? 

‘अहो गौर7वा’,  ‘काय हो पचं7वा ?’ कर�त एकमकेHंशी बोलणाa या, आप&या ल�फेदार 

इरकली लगुnयांचा घोळ फलकफलक हलवीत आRण ग5यातील िशविलगं सांभाळ�त 

चालणाa या Rkया "यां�या कपाळावर�ल भःमा�या प}}यांव@न तु>या िलंगाइत मैDऽणी 

�दसताहेत.    
 

मा>या उज7या हाताला बसले&या Rkया बोशाचे _माल अन ् लोकर�चे भरतकाम 

करNयात गक?  �दसताहेत. तूच "यांची िशR#का वाटते ? याच ‘सरःवती-मं�दरात 

बालसंगोपनावर तू उपयGु मा�हती सांगायचीस ना ? इथेच �ाने{र�वर�ल तुझे रसाळ 

ूवचन ऎकNयासाठW बायकांची झंुबड उडायची ना ? पराबमी महाप_ुषांची, पुNयवती 

सतींची सांगताना ितथेच तु>या रसवतंीला भरते येई ना ? चैऽाचे हळद�कंुकू, संबांतीचा 

ितळगळू समारंभ सामुदाियक र�तीने साजरे करावते, "यामुळे Rkयांची दगदगह� वाचते 



�ान�ान�ान�ानद�पद�पद�पद�प    �दवाळ��दवाळ��दवाळ��दवाळ�    अंकअंकअंकअंक    २००८२००८२००८२००८ 

www.mymarathi.com 

व सहकार� जीवनाचे िश#णह� �ांना िमळते, असे परुोगामी Dवचार इथेच तू 

Rज7हा5याने सांगायचीस ना ? िस\े{रा�या त5यावरचे आवळ�भोजन �कंवा ौावणी 

सोमवारची सहल याचे मनसबेु तुKह� इथेच रचत होतात ना ?   
 

पण काय गं, आज हे आवार रंगीबेरंगी वkालकंारांनी नटनू  थटनू  आले&या Rkयांनी 

अगद� गजबजलेले �दसते आहे ! तु>या मागे मागे कर�त लाजत, मुरडत, ठुमकत 

ठुमकत चालणाa या कोण गं "या दोघी िचमुरnया ? तु>या भाचेपतुण-सुना वाटतं ? 

हळूहळू आवाजात "या दोघी मधनूच कुजबजुताहेत. अंगावरची जर�ची लुगड� अन ् 

मौ&यवान ् अलकंार सावरताना कोण धांदल उडते आहे "यांची. सारा ब]गा आवरायला 

येतोय का बघ एकHला तर�. म|जाच वाटते आहे हे सगळे मनोहार� vँय पाहायला. 

पण तुझे झोकदार लुगडे मोठे थाटाचे �दसते आहे हं. परवा�या अंRजर� ‘कडेला’ची घड� 

आजच मोडलीस वाटते ? आहे बवुा ! पण v` काढली का तुझी कोणी ? 
 

‘अगं बाई - डॉ[टर�णबाई आ&या वाटतं ? तु>याकडे कौतकुाने पाहात अिभमानाने 

काह�जणी Kहणा&या. ‘सार� दपारु  तर इथेच हळद�कंुकवाची तयार� करNयासाठW खपत 

हो"या. ध^या आहे बाई "यांची !’ एका चतुर अंगनेने हजरजबाबीपणाने इतरांना 

मा�हती परुवली. बायकां�यासाट� अहोराऽ झटतात Dबचाa या. नावाूमाणे ‘लआमी’ आहेत 

"या आम�या गावा�या. पण गव? जरा तर� आहे का माऊलीला ? अहो, Dवजापूर�या 

दंका5मःतु  लेकराबाळांसाठW घरोघर� जाऊन मूठमठू धा^य गोळा करNयासाठW यांनी 

�कती �हंडाव ं? �कती राबावं ? सुमारच नाह� "याला.’ गोरगwरबांना औषधपाणी करNयात 

"यांचं पाऊल नेहमी सवाB�या पढेु ! प�हटकरणीचं दखणंु  तर यां�या मधरु बोलNयान ं

िनKम ंबरं होतं. हात तर� �कती मऊ आहे Kहणता ? बाळंतपण अन ् शुौषूा करावी तर 

यांनीच. ’ एक अनुभवी परंुीी तुला स�ट?�फकHट देत होती. ूपंचाचा 7याप मोठा. एकऽ 

कुटंबु . पाहNयाु -राव5यांची सतत वद?ळ Kहणजे घरात सगळेच बघायला हव.े पण 

यां�या ‘कपाळाला आठW अन ्  त]डाला िमठW’ पा�हली आहेत तुKह� कधी ? ःवतः 

दखणेकर�ु  पण लोकसेवेची यांना भार� तळमळ ’  
 

- अशा एक ना दोन श:दांनी साa या तुला नावाजताहेत अन ् हे सारे ऎकताना माझे मन-

कान अिभमाना�या तmृीने कठोकाठ भ@न येते आहे. या मैDऽणीं�या मेळा7यातून तू 

�फरते आहेस, हसत आहेस, तुझे श:द कानावर पडत आहेत - डांLया खोकला कमी 

झाला का तुम�या नातवाचा स"यकंाकू ? मामजंींचा ताप दोषीच ठरला का साDवऽीबाई 

? ’ असा #ेमसमाचार Dवचारत तुझी फेर� होते आहे. बोलताबोलता सहजच हातावर 

ओघळलेला पदराचा शेव तू डा7या हाता�या पजंाने खांjावर टाकलास अन ् पु̂ हा 

एकवार माझे ल# तु>या "या चमचमणa या वkावर Rखळले. ‘नव ं घेतलतं वाटत ं

लआमीबाई हे कडेल ? खुलतं आहे हो तुKहाला !’ कोणी ूशंसा कर�त तलुा Kहणाले. 

"यावर, ‘ माहेरहनू  आलयं. मंडळ� धारवाडला गेली होती ना, "यां�याबरोबर. पण तुKह�च 
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सांगा अ^नपणूा?काकू, न7या लगुnयाची घड� मोडायचं का वय आहे माझं आता ? ती 

सार� हौसमौज करायची या मुलींनी आता. Kहणून मी या गोद-ू_R[मणीला Kहटलं, ‘ 

मुलींनो, तुKह�च मोडा कH गं घड�,’ तर या लबाड Kहणतात कशा, ‘आपणच मोडावी. 

आप&यालाच छान �दसेल हे कडेल.’ बिघतलंत कशा चहाटळ आहेत या ! ’ तू 

सांिगतलेस.  
 

तु>या Rज7हा5या�या श:दांनी तु>या "या लेकH- Kहणजे सुना - बघ कशा टम ्टम ् 

फुग&या आहेत. तू हसशील मला आजी, पण तु>या या सुनांचा मला फार हेवा वाटतो. 

तुला डोळे भ@न पाहNयाचे, तु>या हातचा चवदार ःवयंपाक जेवNयाचे त>ुया मायेची 

शाल पांघरNयाचे सौeय यांना लाभले. अन ् मला माऽ - नुसते पा�हले सु\ा नाह�स ना 

तू एकदाह� ? 
 

दोन वषा?नंतरचे हे तुझे िचऽ आहे. ‘ वा ! आवडतं अंRजर� कडेल नेसून कुठे िनघाली 

आहेस गं आजी, एव�या धांदलीने ? नाकात नथ, ग5यात कंठW असे ठसठशीत दािगनेह� 

�दसताहेत कH आज त>ुया अंगावर चढलेले ! घमघमणाa या जुईचा तू खो�यावर 

घातलेला गजरा, आप&या दार�याच वेलाचा ना ? हातात हळद�कंुकवाची कोयर�, भरग�च 

असा हार, नारळ घेऊन कुणा�या ःवागताची तयार� करते आहेस गं  एव�या मनोभावे 

? आKहाला सांग कH ! अ ं?’ पण माझा हा ूs "या धांदलीत तुला ऎकू गेला नसावा. 

पण तर�ह� मा>या ूsाचे उ0र मला िमळाले.  
 

आप&या घरा�या �दवाणखा^यात जमले&या kीवृदंात&या एका पोGशा बाzकडे वळून त ू

सांगत होतीस, ‘�ारकाताई, बसा ना, उ�या का तKुह� ? उमाबाzसाट�च हे सारं ओट�च ं

सा�ह"य आणलं आहे मी. तुKह� पनुःपु^हा "यां�याकडे एव�या िनरखनू का बघता 

आहात ? हं, हं "या जातीनं महार असूनह� मी "यांचं कHत?न कसं ठरवल ंया Dवचारान ं

तुKहाला थोडं नवल वटलं असेल ना ? पण अहो, "यां�या ग5याची गोड� काय सांग ू

तुKहाला ? कृंणाची मुरलीच जणू. िशवाय �ाने{र�, भागवत इ"याद�चं वाचन आRण 

पाठंतर सु\ा खपू आहे "यांचं. हे सगळं कळ&यावर मला बाई राहवेनाच. आप&या 

सरःवती मं�दरातच "यां�या कHत?नाच काय?बम 7हावा अशी फार इ�छा होती माझी. 

पण काह�जणी "यां�या जातीमुळं जरा संकोच क@ लाग&या. Kहणून घर�च ठव?ला मी 

काय?बम. देवपजेूत हो कसली जात अन ् धम? ? मनाचा भDGभाव िनम?ळ असला 

Kहणजे झालं ! खरं कH नाह�.? एक बाईमाणूस एव�या िधटाईन,ं चार माणसात उभ ं

राहनू  कHत?न करते आहे, रसाळ अभगं Kहणून "याचं संुदर ःप`ीकरण अिधकारवाणीन ं

करत आहे, या�या क&पनेनंदेखील आKहा बायकांची मान अिभमानानं उंच 7हायला 

हवी. नाह� का ?’ पण तुझे बोलणे परेु होNयापूवoच कोणीतर� तुला बोलावनू Kहटले, 

‘डॉ[टर�णबाई, चला ना, पवू?रंग संपत आला - ’ अन ् मग धांदलीने आत जाNयासाठW त ू

वळते आहेस. 
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आप&या �दवाणखा^यात kीप_ुषांनी एकच गद� केली आहे. बाz�या मधरु कHत?नासंबधंी 

ूशंसोT गार काढ�त मंडळ� आपापसात कुजबजुत आहेत. धूप-कापरू-उदब0ी-फुले यांचा 

मंद सुगधं सव?ऽ दरवळतो आहे. झांजांचा खणखणाट, पेट�चा भरदार सूर त:बलजीची 

डLLयावरची थाप हवेत घुमते अहे. ‘रघुपित राघव राजाराम रघपुित राघव राजाराम ’ 

या श:दांनी भाDवकजन वेडावनू गेला आहे. कHत?नक"या? बाzनी पांढरा ःव�छ पोशाख 

केला आहे. "यां�या ग5यातली तळुशी माला डो5यात भरते आहे. "यांचे _ंद 

कंुकुमभूDषत कपाळ, भावपूण? वेहरा आRण िनंपाप डोळे याK�या दश?नाने भGमंडळ�ंचा 

"यां�याDवषयीचा आदरभाव ��गुRणत झालेला सहज �दसतो आहे. "यांचे धवल वk व 

तुझे अंRजर� कडेल राऽी�या उजेडात एकदमच उजळून िनघते आहे. "यांना हळदकंुकू 

लावनू फुलांचा हार "यां�या ग5यात घालNयासठW तू पढेु सरकली आहेस अन ् मझे मन 

तु>या "या परम रमणीय मूतoवरच Rखळले आहे. सभोवतल�या पावन वातावरणानं ते 

भ@न आले आहे. तु>या उदा0 वाणीचे रव मा>या कानात घुमताहेत.  
 

काह� �दवसांपूवo, बरं का आजी, रमाबाई रानnयांचे पःुतक मी वाचीत होते. "यात 

^यायमतूo रानडे यांची ूकृती एकदा फार Dबघडली असता आजोबा "यांना औषधोपचार 

करायला गे&याचे मी वाचले अिभमानाने माझा ऊर भ@न आला. "या उभयतांचा खपू 

मोठा स"कार ते दोघे सोलापरुात आले होते ते7हा झाला होता ना ? Rkयांतफ�  "यां�या 

ःवागताचे बाषण तू केले होतेस Kहणे. शाबास आहे हं तुझी ! तू कसे आRण काय 

भाषण केले असशील सांगू ? -    
 

‘अPय#महाराज व सौ. रमाबाईसाहेब,  आप&या पदःपशा?ने आमचे गाव आज भाLयवान  

झाले आहे. आपले ःवागत करायला फार आनदं वाटतो. तो आनंद 7यG करायला 

आम�याजवळ श:दच नाह�त. आप&या उदा0 चाwर�याने व देशभGHने कोणाची मान 

मॆ होणार नाह� ? आपण कर�त असले&या काया?ला यथाशGH हातभार लावNयाची 

शGH-ब\ु� ई{राने आKहास jावी. आपण उभयतांस "याने द�घा?यरुोLय jावे ह�च 

"या�या चरणी आमची ूाथ?ना. इतके बोलनू मी माझे भाषण परेु करते’ या व अशाच 

Dवनीत वाणीने तू बोलली असशील. "या भाषणात मोरोपतं, वामन प�ंडत - या तु>या 

आवड"या प�ंडत कवीं�या सुरस वचनांचा त ू समिुचत वापर केला असशील. ("यांचे 

शेकडो वेचे ती ःवयंपाकघरा�या िभंतीवर िलहनू  ठेवून पाठ कर�त होतीस असे मी 

ऎकले आहे.) अन ् "यामुळे तुझे ते िचमुकले भाषणह� मोठे आकष?क व डौलाचे झाले 

असेल.  
 

पण कय गं, तुझे पाय मधूनमधून कापत होते ना बोलताना ? टेबलाचा आधार घेत 

होतीस ना ? भयाकुल मनामळेु घाशाला कोरड पड&यासारखे वाटत होते ना ? 

ःवाभाDवकच आहे ते. हजारो ूे#कां�या पढेु एव�या मोxया साव?जिनक सभेत 
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बोलNयाचा तुझा तो प�हलाच ूसंग होता वाटते. पण मला ते िचऽ डो5यांना Dवशेष 

सुखकर वाटले. तुझे आवडते अंRजर� रंगाचे शकुनाचे ते कडेल त ू "या वेळ� नेसली 

होतीस ना ? भाषण सपंवनू तू खाली बसताच झालेला कौतकुपणू? कडकडाट जणू 

आ0ाच घड&याूमाणे मा>या कानांना ऎकू येतो आहे. शालीन सौभLयवतीला शोभेलशा 

Dवनयाने ती जे7हा "या थोर दांप"याला खाली वाकून नमःकार केलास ते7हा "या 

दोघां�य मुिेवर व नजरेत त>ुयाबIल दाटलेला आदरयुG कौतकुाचा भाव मा>या 

डो5यांना आजह� �दसतो आहे. तू आप&या जागेवर बसNयासठW वळलीस अन ् 

सायकंाळ�या रKय, मनोहार� उ^हात तुझे अंRजर�, लालभडक टोपपदराचे कडेल झगमग 

कर�त असताना मला आढळले. 
 

तु>यासंबधंीची अ"यतं pदयःपशo, आठवण माऽ आजी, तु>या आवड"या व^संनी - 

आ�पां�या आ"याबाzनी सांिगतली आहे. "या आता न7वदा�या घरात पावले टाकHत 

आहेत. अन ् ःवाभाDवकच खपू थक&याह� आहेत. परवा माझा वाढ�दवस होता, Kहणून 

आवड�ने तुझे ते कडेल नेसून मी "यांना नमःकार करायला गेले हं. तर #णभर "या 

मा>याकडे बघतच रा�ह&या, आRण मोतीDबंद ू झाले&या, अधू अशा "यां�या डो5यातनू 

घळघळा पाणी येऊ लागले. ते बघून काह�शा अपराधी चेहa याने मी Rख^नपणे 

Dवचातले, ‘आD0, आशीवा?द cयायला आले मी तुझा, तर तु>या डो5यांना पाणी का गं ? 

मा>या हातून काह� चुकलं का ? - ‘ नाह� हो मालती, पण बाळ तुझं हे लुगडं बघताच 

मा>या Rजवलग व�हनीची तीोतेनं आठवण झाली बघ मला. अंधुक अंधुकच �दसते 

आहे मला. पण ितचं अःसचं अंRजर� रंगाचं एक कडेल होतं.’ आ0ीला पढेु बोलवेना. 

आRण गतकाळ�या आठवणींनी ती ग�हवरली. काह� वेळ तशाच अवघड Rःथतीत गेला. 

अन ् मग मी ितला वःतुRःथती सांगताच, आनंदाने न राहवून ितने एकदम आप&या 

कापa या हाताने टा5या वाजDव&या व ती Kहणाली, ‘तु>या आजीची अशीच इ�छा होती 

गं  मा>या बयो ! तू हे लुगडं नेसलेलं पाहनू  तु�या डो5याचं पारणं �फटलं असेल 

आज. ’  
 

अन ् मग, बरं का आजी, ितने जी हकHकत सांिगतली, ती मी कशी Dवस@ ? ‘तु>या 

आजीसारखी गुणवती सती [विचतच �दसायची. साa यां�या खःता खा&&यान ् Dबचार�नं 

अन ् अखेर�स राजयआKयानं ितला पछाडल.ं सग5या ध^वतंa यांनी हात टेकले. तुझा 

आजोबा तर ित�या काळजीन ंखगंू लागला. शेवट� हवापालट�साठW नांगरवाड�ला ितला 

नेलं. पण -  
 

एक �दवस ितनं तु>या आ�पांना #ीण ःवरान ंहाक मारली. कारण तोच सव? मुलात 

मोठा होता ना ? तो Kहणजे मुलखाचा अवखळ. अ�यासाचे तर नाव नको असायचे 

"याला. पण मनाचा होता भार� कोवळा, मायाळू आRण Kहणून "या�या आईचा फार 

लाडका. "यावेळ� तो असेल सतरा-अठरा वषा?चा. 
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ती वेळ राऽीची दहा साडेदहाची असावी. �डसfबर�या मPयाचे �दवस. "यामळेु थंड�चा 

आलेला कडाका चावa या वाa यामुळे जाःतच जाणवत होता. "या िचमुक&या घरात 

आत&या खोलीत कं�दला�या अंधुक ूकाशात व�हनीं�या भोवती क]डाळे क@न ित�या 

पचंूाणांचे र#ण करNयासाठWच जणू काह� आKह� सव?जण बसलो होतो. "या शांत पण 

अःवःथ वातावरणात घnयाळाच ू�टक�टक भयाण वाटत होती. िभंतीवर�या आम�याच 

साव&या मन कुरतडत हो"या. माझी व�हनी आता थोnयाच काळाची सोबतीण आहे या 

Dवचारांनी आमची मनं दाटली होती.’ 
 

बोलत बोलता आD0 एकदम थांबली. आपला हंदकाु  क`ाने िगळत ती पढेु Kहणाली, 

‘"या तस&या कंुदकंुद वातावरणात ‘शंकऽऽर’ Kहणून व�हनीनं शंकरला हाक मारली. 

"या हाकेत&या आि?तेन ं रडवेला झाला Dबचारा ! पण ूसंगाचं गांभीय? जाणून तो 

झटकन ् ित�याजवळ गेला. व�हनी Dबचार� इतकH वाळून गेली होती, कH गाद�वर ितला 

शोधायला लागावं. आपले शुंक झालेले हात शंकर�या अंगाव@न कोमलतेनं �फरवीत 

ती Kहणाली, ‘शंकर, राजा, . . . मी आता थोnया वेळाची सोबतीण आहे बरं.  तू असा 

अचपळ. पण आता सारं तुलाच नीट सांभाळायला लागणार बाबा. सांभाळशील ना 

धाक}यांना ? धीर देशील ना तु>या व�डलांना ? फार इ�छा होती सूनमखु बघाव,ं 

नातवंडं बघाव.ं पण भगवंताची इ�छा वेगळ�च �दसते. आRण तीच मानायला हवी ना 

आपण ? . . . अहेवपणी जाते आहे हे काय भाLय काय थोडं आहे ? - पण हे बघ, एक 

माऽ इ�छा रा�हली आहे, ती परु� करशील का ? तू ूपंच मांडलास, घरकुल केलंस ते 

मुलाबाळांनी फुललं कH मा>या मोxया नाती�या हाती हे समोर�या कपाटातलं अंRजर� 

कडेल दे. आRण ितला सांग तु>या आजीनं �दली आहे तुला आहे ह� अहेवपणाची भेट. 

ती नीट जतन कर. Dवजयाला फार आवडलं होतं ते. मी मनात Kहणत होते ितला 

मूलबाळ झालं कH देईन याची चौघड� क@न. पण तीच Dबचार� कायमची माघार� आली. 

ते7हा तु>या मुलीला - ’ पण तेव�या बोलNयाचे ौम ितला सोसल े नाह�त. ितन ं

उज7या कुशीवर मान वळवली. क_णाि? अौपूणू? नजरेनं साa यांकडे एकवार पा�हल ं

आRण , ‘येते मी शंकर . . .’ KहणेपयBत ितचे डोळे िमटले. अन ् आम�या घरतला 

नंदाद�प Dवझून गेला पोर� - ’ आ"याबाzचे डोळे घळघळा गळू लागले. ित�या 7याकुळ 

अवःथेने मा>या काळजात तुटू लागले.  
 

ती - मा>यासाठW Kहणून तू ठेवलेली, अहेवपणाची Kहणून तू �दलेली भेट, मी आज 

मा>या अंगाखांjावर &याले आहे. "या वkा�या ःपशा?ने मा>या अंतःकरणात 

उमटणाa या हष?Dवषादा�या ऊमo तुला �दसत असतील काय गं ? परलोकातील तु>या 

घरकुला�या गवा#ातनू त ूडोळे भ@न या #णी मला पाहात असशील काय गं ? तुझे हे 

वk नेसताना ूाजGाची गंधलाट रोमारोमातून जाते आहेसे वाटनू  मी थरारते आहे हे 

तुला �दसते आहे काय गं ? सांग ना, एकदाच बोल ना मा>याशी !    


