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अ-परा�जता 
 

कॉलेजमधले काम संपवून �या�दवशी घर� जायला मला द�ड वाजला. मा�या घरा�याच वाटेवर आम�या  व!ािथ$नीचे वसितगहृ 

आहे. टमदारु  आ*ण �हर,यागार झाड�त लपलेले. दपार�ु   सामा.यत: ितथे तसे शांत-िनवा.तच असते, कारण बहतेकु  क.यका 

कॉलेजात गेले2या असतात.पण �या �दवशी माऽ ितथे बर�च गजबज �दसली. दोन मोटार� रः�यावरच उ7या हो�या. आ*ण काह� 

8ी-पु9षमंडळ� मोटार� लगत थांबली होती.  व!ािथ$नी गटागटाने आवारात2या झाडापाशी उ7या राहनू  आपापसात कुजबुजताना 

�दस2या. वसितगहृाची मोलकर�ण " कृंणाबाई" सामानाची हलवाहलव कर�त होती. ितकडे काह�जण ू@ाथ$क नजरेने, पाहात हो�या.  

 

हे वातावरण, ह� गदA पाहनू  माझी समजूत झाली कB कोणी तर�  व!ािथ$नी घर� परत िनघाली आहे.  Cहणून मी  वचारले "काय ग, 

कृंणाबाई"  कुणाच सामान भरते आहेस तू ? कोण चाललीय बो�डEग सोडून?  ितने हाताने खुण क9न मला बाजूला बोलवून घेतले 

आ*ण खाल�या आवाजात सांिगतल,े "आगरकर" ताGच सामन चाललंय ्!  बोलताना ती जरा घुटमळली आ*ण मी पुढे काह� 

 वचारKयापूवLच Cहणाली, "आप2या कानावर बातमी .हाई आली अजून? " ित�या ू@ाचा रोख मा�या Mयानात आला नाह�. Cहणून 

मी परत ू@ केला, "कसली गं बातमी? कुणा बNNलची?" ते,हा *ख.न होऊन ती Cहणाली, "आगरकरताई देवाघर� गे2या Cहणं, द�ड 

मै.हा झाला Cहण�यात. आता सामान .यायला �यांचं काका-काकB आ2याती."  

 

‘अनघा’ �या म�ृयूची बातमी द:ुखद तर होतीच पण अितशय अनपे*Qतह� होती. ती ऐकताच तीो द:ुखाने मन सु.न होऊन मी 

जाग�या जागीच *खळ2यासारखी उभी रा�हले.  

 

तसे Cहटले तर अनघा चा आ*ण माझा सहवास उKयापुT या वषा$चाच. पण प�ह2या भेट�तच ित�या वषयी माझा मह अनुकूल झाला. 

वगा$त अ7यासाकडे ितचे नीट लQ असे. मधून मधून ती मािम$क शंकाह�  वचार�, ितचा बांधा मोहक, रंग ःव�छ गोरा, नाक तरतर�त 

व डोळे �कंिचत िनळसर,  झाकBचे होते. उंची बेताचीच. कान माऽ �कंिचत ् पुढे झुक2यासारखे �दसत. �यात बहधाु  सो.या�या WरंXज ् 

असत. ओठ पातळ,  नाजूक पण �याचा रंग माऽ बराच काळसर बाटे. अंगलट�ने ती कृशच Cहणायला हवी. आप2या कुर[या 

केसां�या दोन िचमुक2या वेKया ती पाठ\वर सोड�, �यावर कधी डा,या तर कधी उज,या बाजूला सुंगधी,  नाजूक फुलांचा गजरा 

घातलेला असे.  अंगावरची साड� आकाशी, िलंबोणी अशा मंद रंगाची असे. पोलके नहेमी पर�टघड�चे िन पांढरेशुॅ असायचे. ते 

एखादेवेळ� बंद ग[याचे पण बहधाु  ओपन कॉलरचे �यातून ‘ए’ या इंमजी अQराचे लॉकेट घातलेली सो.याची साखळ� चमचमायची. 

पायात मोजे आ*ण सॅड2स, डो[यात आ*ण चेहT यावर बघावे ते,हा आनंदाचे हसरे चांदणे नाचायचे.  

 

वसितगहृात ती रहायला येऊन थोडे �दवस झाल ेतोवर गणपती उ�सव आला.  व!ािथ$नीं�या उ�साहाला आनंदाला �यावेळ� जणू 

उधाण यायचे. गणपतीची शोिभवंत आरास, मोदक, करमणुकBचे काय$बम हे सारे करKयात �या अगद� बुडून जात. �यां�या मेशन ूा. 

लीलाताईह� हौशी आ*ण कeाळू- मग काय  वचारता? उ�सवा�या मुfय �दवशी आCहा ूाMयापकांना ितथे भोजनाचे आमंऽण असे. 

रेखीव रांगो[या, उदबgयांचा घमघमाट यां�या संगतीत पhवा.ना�या भोजनाला बहार यायची. �या सोह[याची रंगत वाढायची ती 

 व!ािथ$नीं�या गाKयांमुळे �या काय$बमात अनघाने जयदेवांची अeपद� गोड Cहटली, मी ितला हाक मा9न शाबासकB �दली आ*ण 

मग Cहटल,े "तू जरा वर�या पiट�त Cहणाली असतीस ना आजची अeपद�, तर आणखीनच मौज आली असती", �यावर ितने 

सांिगतले मा�या फा ऽर मनात होतं हो बाई, पण डॉhटरकाका परवानगीच देत नाह�त मला - मला वाटले झाली असेल �हला 

सदA बदA Cहणून नसतील देत डॉhटर परवानगी.  

 

कॉलेजची प�हली सहामाह� सपंून दसर�ु  सु9 झाली, तशी गॅदWरंगची हवा वाढू लागली. मलुामुलींचे खेळाचे सामने स9ु झाले. एक 

�दवस Wरंगटेनीसचा सिॆौ सामना होता. हा खेळ मा�या  वषेश आवड�चा अस2याने तो बघायला मुmाम गेले. ूेQकात अनघा ह� 
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होतीच खेळ जसजसा रंगू लागला तशी ह� दो.ह� पQांची  वजयौी आप2याकडे खेचून घेKयाची एकच धमाल उडली. अनघाचा जीव 

खेळात गुंतलेला. ितची कॉमेश� चालली  होती. ती येत होती अधूनमधून कानावर. "इंिायणी, अग पंळ पळऽ.. अःसं ! वा ऽ 

वा...oलेp ...अर$र$...अगद� थोडhयात चुकलं ग.. च ्-च ् -भले ऽ...भले ऽ... औट-औट,,,! " अशी ितची उतावळ� उ�सुकता पाहनू  मी 

Cहटल,े "अहो अनघाबाईऽ कोटा$बाहेर उभं राहनू  का करता आहात हो तुCह� फुकट फौजदार�? ती  बचार� इंिायणी बघा तर� �कती 

घामाघूम आ*ण  लालबूंद झाली आहे खेळनू  ! ित�या सारखं तुCह�ह� उतरा कB रणांगणात. Cहणजे तुमचाह� पराबम पाहू आCह�." 

�यावर अनघा खूपच लाजली आ*ण एक मुरका मा9न Cहणाली, "या वषL नाह�, पण पुढ�या वषL नhकB दाखवीन हं बाई मी देखील 

तुCहाला खेळनू ! " सMया डॉhटरकाकानीच बंद� केलीय ् ना मला खेळायला! ितचे उrर ऐकून मी जरा नाराजीनेच Cहटल,े दरवेळ� ग 

काय तू डॉhटरांची सबब सांगतेस अशी? �यावर खरे तेच सांगतेय ् मी असे ऽोटक उrर देऊन ती लगबगीने मै ऽणीबरोबर िनघून 

गेली. 
 

ित�या उrराने माऽ मा�या मनात कुतूहल िनमा$ण झाले. हरहरह�ु ु  वाटत रा�हली.  

 

�या वषL�या ौावणातलीच गोe. पावसान ेसकाळपासून धार धरली होती. र ववार होता, वेळ संMयाकाळची. बाहेर तर कुठे पडायला 

येईना. Cहणून पुःतकांचे कपाट उघडून नवी पुःतके  बघत होते बाचायला, तेवsयात अनघा समोर येऊन उभी. ित�या हातात2या 

रेशमी 9मालात  मदं  पव[या रंगाची सोनचाफB आ*ण टपोT या जाईचा गजरा होता. तो 9मालच मा�या हातावर ओतीत ती 

Cहणाली,  "आम�या मेशन Cहणा2या, तुCहाला ह� दो.ह� फुलं फाऽर आवडतात. आम�या आजोळ� खूप येतात ह�.मी गेले होते ना 

आज गावात ितकडे? ितथून येताना मुmाम आणली आहेत तुम�यासाठ\. पीन आहे का हाताशी? नाह� तर मा�याकडे आहे. ित�यात 

अडकवन घालते तुम�या केसावर. घालू ऽ...? "ित�या ूेमाने माझा जीव संकोचून गेला - 
 

अशी ह� ल�डवाळ- गुणी आ*ण रिसक क.या.  व!ािथ$नी असून मैऽीण वाटणार�.  

 

ितचे आईवड�ल दरू कलकgयाला असत. वड�ल बडे सरकार� अिधकार�. �यांची नोकर� �फरतीची, अनघा आ*ण अतुल अशी �यांची 

दोन मुले. दोघह� आईबापांची लाडकB. इतरांनाह� हवीहवीशी वाटणार�. ित�या िशQणाची आबाळ होऊ नये व घरची देखरेखह� 

असावी Cहणून सांगलीला - ित�या आजोळ�या गावी - िशQणासाठ\ ितला आईव�डलांनी ठेवले. कॉलेजात ती 9ळली. रमलीह� 

लौकर. प�ह2याच वषा$�या पर�Qेत ितने उrम गुण िमळवले Cहणून मी ितला अिभनंदनाचे पऽ धाडले. आठ �दवसात ितचे उrर 

आले. सुiट�त2या गमतीजमती �यात  ितने कळव2या हो�या आ*ण Cहiले होतेन ् " परवा तुCह� Mवजवंदनाला नेसला होतात ना, 

िन[या फुलांची पांढर� एCॄायडर�ची साड� ? तशीच मीह� तयार करते आहे सMया ितकडे परत येईन ना, ते,हा दाखवीन तुCहाला!  

पऽा�या खाली वळणदार, बार�क अQरातली सह� होती, आपली,  वनीत ‘अनघा’ 
 

न,या वषा$साठ\ कॉलेज उघडून द�ड म�हना होत आला तर� �हचा पrाच न,हता. पऽह� न,हते. काय झाले कळेना, Cहणून ितला 

पु.हा पऽ िलहाय�या  वचारात मी होते तेवsयात अनपे*Qतपणे ित�या म�ृयूची दeु वाता$ कानांवर पडली काय झाले असेल ितला? 

कशाने गेली असले ती? अशा  वचारांनी मला चैन पडेना. मी ित�या आईला सां�वनाचे पऽ टाकल ेआ*ण �यां�या उrराची वाट पाहू 

लागले.  

 

या ूसंगाला बरेच �दवस लोटून गेले कलकgयाहनू  पऽोrर अजून आलेच न,हते तेवsयात एक�दवस लीलाताईची िचuठ\ घेऊन 

कृंणाबाईच आली. �यांनी िल�हले होते,  "मालूताई,  ‘अनघा’चे आईवड�ल सांगलीत आ2याचे कळले, उ!ा दपार�ु  पाच वाजता �यांना 

भेटायला जाऊ या काय? " मी ‘होय’ Cहणून िनरोप �दला.  
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‘अनघा’�या आजोबांचा वाडा जु.या सांगलीत कृंणा नद��या तीरावर होता. आCह� ितथे प�ह2यांदाच जात होतो तेह� अशा द:ुखद 

ूसंगाने.  

 

आCह� घरात िशरतो तो ओiयावरच वMृद अशा एक बाई झोपा[यावर बस2या हो�या. आCहाला पाहताच �यांनी समोर�या खु�या$वर 

आCहाला बसायला सांिगतले. पाचसात िमिनटांत आतून अनघाचे आईवड�ल आले. एखा!ा धुरा�या खोलीत माणूस सापडला Cहणजे 

�याचा जीव कसा कvwतो-घुसमटतो ना? �या दोघाना पहाताच आमची तशीच अवःथा झाली. अनघाचे वड�ल ौीधरपंत असतील 

सुमारे पंचेचाळ�स एक वषा$चे पण एकदमच ते वाक2यासारखे झाले होते. ‘आशाताG’ �या डो[याभोवतीची काळ� वतु$ळे आ*ण 

केसांना येऊ लागलेली 9पेर� छटा खूप काह� सांगून गेली.  

 

थोडा वेळ नुसता बसूनच गेला. कुणीतर� बोलायला हवे Cहणून मीच मग  वचारले "कधी आलात कलकgयाहनू ? "  "झाले चार-पाच 

�दवस" – बाहेर�या तुळशीवृंदावनाकडे नजर टाकBत ‘आशाताई’ Cहणा2या-  

 

पु.हा काह� Qण ,याकूळ करणार� शांतता - 
 

"कलकgयांत कशांत मनच लागेना. ‘अतुल’ �या शाळेलाह� दगा$देवी�याु  सणाची सुiट� आहे Cहणून पडलो झालं बाहेर" ौीधरपंतांनी 

सांिगतले. ‘अनघा’ बmल  तपिशलाने  वचारावे असे �कती वेळा मा�या मनात येत होते,  पण कसे  वचारावे हेच कळेना. तेवsयात 

‘अनघा’�या आईच सांगू लाग2या, "मालूताई. आम�या अनघा च ऑपरेशन मनासारखं झालं Cहणून आCह� �कती आनंदात होतो.. 

पण कसलं काय!" वाhय अधyच तोड�त �यांनी एक द�घ$ सुःकारा टाकला.  

 

"आCह� नको नकोच Cहणत होतो. पण ितचाच फाऽर आमह आ*ण हiट ऑपरेशन करायचेच  Cहणून मग तयार झालो. पण – 

भलतंच होऊन बसलं कांह� तर� - !" भावनो�कटतेने ौीधरपंत उz गारले.  

 

हळहळू ू �या दोघांची मने जरा उकलू लागली होती द:ुखाला मोकळेपणी बोलून जरा वाट िमळाली तर �यानाह� हवी असावी - कारण 

मग ‘आशाताई’च आपण होऊन सांगू लाग2या, लहानपणी काह� म�ह.यांची असताना अनघा एकदम कासावीस होऊन रडायला 

लागायची, ित�या हातापायांची बोट आ*ण ओठ काळेिनळे ,हायचे, आCहालाह� लQणे बर� वाटली नाह�त. Cहणून पुंकऽऽळ डॉhटरांना 

ितची ूकृती दाखवली. सग[यांचं Cहणणं एकच "�ह�या {दयात दोष आहे! ते कळ2यापासून फार जपून जपून वाढवल ंबघा आCह� 

ितला पण तीनचार वषा$ची झा2यावर ना ती छान खेळायची, ,यव*ःथत खायची-oयायची, ितची समजश|Bह� चांगली त2लख होती, 

ते,हा आCहाला साह*जकच वाटायचं कB आता वाटेल �हला बरं. पण एकदमच के,हा तर� ितचा }ास कvडायचा, ती घाबर�घुबर� 

,हायची ते,हा डॉhटरांनी मुंबईला ित�या {दयाचे एक लहानसे ऑपरेशन केले �यावेळ�च ते आCहाला Cहणाले होते "तुमची मुलगी 

जरा मोठ\ Cहणजे सोळा-सतरा वषा$ची झाली ना, Cहणजे आणखी एक ऑपरेशन करायला लागेल ते बरंच मोठ आ*ण अवघड आहे. 

पण मला आशा आहे कB तुमची छोकर� �यातून सुर*Qत पार पडेल." "पण ितला यापैकB कशाची क2पना तुCह� �दली होतीत का?" 

आता माऽ माझी उ�सुकता मला ःवःथ बसू देईना.  "न देऊन काय करणार सांगा ?  ितला सऽग[याची हौस. नाटकात काम 

कराव,ं सतार िशकावी, खेळात भाग ~यावा, एक ना दोन दर वेळा आCहाला Cहणायला लागायचं जपून हं अनघा, नाह�तर, हे नाह� गं 

झेपायचं तुला! ती �हरमुसली ,हायची आमचाह� जीव अवघडायचा. पण दसराु  इलाजच काय होता?" 

 

"परवा, Cहणजे या ऑपरेशन�या आधीचा एक ूसंग सांगते तुCहाला. एक �दवस सकाळ� चहा�या टेबलावरच अनघा Cहणाली, "दादा, 

आई, एक गंमत दाखवू तुCहाला?" आCह� ‘होय’ Cहटलं तशी इं�डयन एhसूेसमधल ं  एक काऽणच ितनं आम�यापुढे ठेवलं. �यात 

Cहटलं होतं,  कB {दयाची ऑपरेश.स करणारे ूिसMद इ*ज*oशयन डॉhटर ‘याकूब’ भारतात लवकरच येत आहेत, ते,हा �यांना 

�यांची भेट हवी असेल �यांनी पुढे �दले2या पgयावर संपक$  साधावा. आCह� ते वाचलं पण काह�च बोललो नाह�. तो  वषय �यावेळ� 



Dnyandeep Education & Research Foundation, Sangli         www.dnyandeep.net & www.mymarathi.com 

ूा. मालती 	कल�ःकर यांनी िल	हले�या लेखांचा संमह ’मधघुट’ संदभ� - मायमराठ! डॉट कॉम  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Designed & Developed by Dnyandeep Infotech Pvt. Ltd. (www.dnyandeep.com) 

तसाच रा�हला. तीन-चार �दवसांनी अनघाने ित�या व�डलांना  वचारल,ं "दादा,  हवा �कती छान पडलीय ् नाह�ऽ?   ववेकानंद पाक$ वर 

�फ9न यायचं काय सग[यांनी?"  �ांनाह� सवड होती. आCह� बाहेर पडलो. पाक$ �या एका टोकाला गाड� उभी केली. सुरेख �हरवळ 

बघत बघत एका छानशा जागवेर आCह� मुhकाम केला. अनघा तर भलतीच खुषीत होती. पायबीय पस9न ती आरामात अतुलशी 

खेळत होती. तvडानं गoपा चालूच हो�या. यात गेला असेल सुमारे अधा$ तास. मग आम�या जवळ येऊन ती ल�डवाळपणे Cहणाली, 

"आई, दादा, एक गोe मी मािगतली तर !ाल मला? अगद� सहज देता येKयाजोगी आहे. ‘ देऊ’  Cहणून सांगा. Cहणजे फोडते मा�या 

*खरापतीचे नाव मी. "अिलकडे ितला फोटोमाफB िशकायचा नाद लागला होता. आCहाला वाटलं  हवा असेल ितला एखादा 

कॅमेरा बमेरा. Cहणून ‘ हे’ Cहणाल,े "कळू दे तर� वःतूचे नाव. मग सांगू उrर आ*ण देKयाजोगी असली तर देऊच" "बघा हं, दादा, 

नाह� तर ऐनवेळ� श�द बदलाल. "यांनी हसतच उrर �दलं. "छे,छे " 

 

मग हळचू  ितने सांिगतल,े  "एका गोeीसाठ\ परवानगी हवीय ् मला तुमची", �या�यावर हे पु.हा Cहणाल,े  "ती ग कशासाठ\? 

कॉलेज�या प�ह2याच वषा$त भेटला कB काय एखादा अिन9Mद आम�या अनघाला?  Heartiest congratulations  हं कळू !ा तर� 

आCहाला या अिन9Mदांची सगळ� कथा." 

 

का कोण जाणे पण यां�या या बोलKयावर ती जरा गंभीर झाली आ*ण Cहणाली,  "तसलं काह� नाह�, दादा. पण मला मुंबईला 

जावसं वाiतंय. डॉ. याकूबना भेटायला. �याला !ाल ना परवानगी? ते,हा कुठं आम�या डोhयात ूकाश पडला ती काय Cहणतेय 

याचा. या वेळ�ह� आCह� मूकच रा�हलो. मग माऽ ती खiटू झाली आ*ण काह�शा भावनावेगानं आCहाला Cहणाली, "खरं सांगा तुCह� 

दोघं मला, माणसाला ज.मभर अस दबळंचु  ठेवणार जीवन कुणाला तर� हवंस वाटत असले का हो?  माझी ह� असली ूकृती Cहणजे 

सदैव सग[यां�या िचंतेचा  वषय!  सग[यां�या आनंदावर �यापायी नेहमी  वरजण. मला याचं �कती वाईट वाटतं ते इतरांना कसं 

कळणार?  कधीचं तुCह� Cहाणताय ् अतुलला पोहायला िशकवू या, एकदा काँमीरला जाऊ या पण एक तर� बेत पार पwलाय का 

यातला?  काह�ह� करायचं Cहटलं कB तुम�या मनात येत असणार, अनघाला कसं सोसणार हे? होय ना? " ितचं बोलणं ऐकताना 

सारखं वाटत होत, ितला जवळ ~याव,ं पाठ\व9न हात �फरवावा, आ*ण ित�याशी चार श�द बोलावेत पण ती ित�याच भावनां�या 

क2लोळात बुडाली होती.  दरवरू  �दसत असणाT या कारंजा�या पाKयाकडे टक लावून पाहत ती पुढे Cहणाली,  "असलं पांगळं आ*ण 

आयुंयात2या सग[या सुखांन पारखं करणारं आयुंय मला मुळ�च जगावंसं वाटत नाह�. एखा!ा काचे�या भांwयासारख, handle 

always  with care,  असं लेबल लावलेलं! मनात2या मनात ू�येकानं Cहणायचं,  "  ब�चार� अनघा" ! छे-मुळ�च नको ते ! तुCह�च 

नेहमी सांगताना, दसT याु �या आनंदात गुंजभर भर घाला Cहणजे तुमचं सुख तो[यानं वाढलंच Cहणून समजा. मी तसं जगणार आहे, 

जगून दाखवणार आहे. Cहणून Cहणते, !ा तर मला परवानगी मुंबईला जाKयाची!  नाह� तर तुCह�ह� चला बरोबर श�प होईल 

अनायसे तुमची! " 

 

आशाताई बराच वेळ बोलतच हो�या, अनघाचे बोलणे आठवून �या एकदम ग�हवर2य़ा. �यांचे डोळे गळू लागले. नाकाचा श�डा लाल 

झाला. तो हात9मालाने पुसत �यापुढे सांगू लाग2या,  अनघा Cहणाली, "सग[यां�या मनातली भीती आहे मला ठाऊक! ऑपरेशन 

यशःवी नाह� झालं तर काय करायचं? Cहणून ते टाळायला बघताय ् ना तुCह� ? पण मी काय Cहणते, असा नकारा�मकच  वचार का 

करायचा आपण? कशाव9न ऑपरेशन चांगलं होणार नाह�? कशाव9न म�ृयू माघार� जाणार नाह�? मी छान बर�ह� होईन! आ*ण मग 

समोर�या फुलां�या ताट,याकडे नजर लावीत ती सांगू लागली. दादा, आई,  मी बर� झाल ेना Cहणजे वैमािनक होणार हं. मला फार 

आवडतं ते धाडसी जीवन. उंच उंच िन[या आकाशात भरार� मारावी, जणू काह� आपलं  वमान Cहणजे जहाजच एखादं,  आकाश - 

समुिात िभरिभरणारं. हळचू  ढगांना हात लावून बघावा. सगळ� दिनयाु  पालथी घालावी, अरे काय मजा! "अनघा �या रCय 

क2पनािचऽात इतकB रमली होतीकB घटकाभर आमचे अ*ःत�वच ती  वसरली. पळभरानं भानावर येऊन मग Cहणाली,  "आई 

7यायचं नाह� बरं का,  वमानात बसायला काय?" 
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पंख फुटनू  उडणाT या पाखराचा आनंद ित�या डो[यातून ओसंडत होता. Cहणून Cहणते "असं आनंद� आ*ण िनरो गी, समथ$ आ*ण 

सुंदर आयुंय जगायची संधी तर !ा आधी मला. मी तुमची मुलगी Cहणून मा�यावर प�हला हhक तुमचाच आहे. एकदम कबूल. 

पण नंतरचा तर� माझा आहे ना? परदेशात तर Cहणे {दया�या ऑपरेशनांचं शा8 खूपच पुढ गेलंय ्.  मग हो कशाला एवढ 7यायचं? 

" 

 

"तुCहाला सांगते लीलाताई, अनघा अशा धैया$ने बोलत होती कB एखा!ाला वाटावं आCह� होतो पेशंट आ*ण ह� होती पालक, *जला 

आCह� अजून अजाणच समजत होतो. ितचे हे ूग2भ  वचार आ*ण समंजसपण पाहनू  मी च�कत झाले!" 

 

आप2या शूर मुलीबNNल आशाताGना वाटणारा अिभमान �या द:ुखावेगातह� लपला नाह�.  

 

 "हो-नाह� कर�त आCह� गेलो एकदाचे मुंबईला. डॉ. याकूबांबरोबर ती �याच आ�म व}ासानं आ*ण सहजपणे बोलली. ऑपरेशनसंबंधी 

सव$ ठरवाठरवी क9न आCह� िनघालो ते,हा डॉ. याकूब कौतुकाने आCहाला Cहणाल,े  Mr. Agarkar I heartily congratulate you both 

for having such a brave brilliant daughter. I wish her all success"  

 

हॉ*ःपटलमMये जायचा �दवस ठरला. �या �दवशीह� ती रोज�यासारखीच आनंदात होती. देवाला, घर�या सवा$ना, ितनं वाकून 

नमःकार केला, आम�या  वठू गwयालाह� ती  वसरली नाह�. नमःकार करताना अनघा �याला Cहणाली, "बरं का  वठबाबाू , मी 

हॉ*ःपiलमधून परत येणार ना, ती अगद� स{दय बनून हं" �याचे डोळे िभजले ते पुसत तो Cहणाला. औQवंत ,हा, ताई"- 
 

ऑपरेशन नीट पार पडलं. आमची आशा पालवली. डॉhटरांनी सांिगतलं प�हले अuठेचाळ�स तास  वशेष काळजीचे असतात. �यापैकB 

प�हले चाळ�सबेचाळ�स तास या मानाने पुंकळच िन व$~नपणे पार पडले. मी मनात सतत ‘रामरQा’ Cहणत होते. �कती वाटत 

होतं....आशाताईना आता माऽ पुढे बोलणेच अशhय झाले. 
 

ौीधरपंतांनी उठनू  �यांना भांडंभर पाणी �दल ंआ*ण थोडा वेळ तेह� गoपच रा�हले. माझे मन पुढची ह�ककत जाणायला फार अधीर 

झाले होते. ते जाणवून असेल कदािचत ् ौीधरपंतांनी पुढची ह�ककत पुर� केलीच. 
 

‘अनघा’ होती इमज$.सी वॉwम$Mये. ितथं कमालीची शांतता - QणाQणाला ित�या ूकृतीवर डॉhटरांची, ःपेशल नस$ची देखरेख होती. 

इतरांना ितथं जायलाह� म�जाव. अगद� आईव�डलांनादेखील. खोलीला लागून लांब कॉWरडॉर होता. �या�या टोकाशी आलोचन जामणं 

कर�त आCह� बसून होतो. अनघा�या आईनं तर दोन �दवसांत पाKयाचा थ�बह� घातला न,हता तvडात. बहतेकु  वेळ अनघा 

औषधां�या गुंगीतच असे पण ितची नस$ नंतर सांगत होती,  "के,हातर� िमिनट  द�ड िमिनट ती डोळे उघड�. �यावेळ� मला भास होई 

कB ती �कंिचत हसते आहे कB काय!" हे ऐक2यावर मला वाटल,ं  खरंच का ती हसत असेल? कांह� सांगायच होतं कB काय ितला? 

बहधाु  ती Cहणत असेल "कायऽय दादा, हरवलं कB नाह� मी मरणाला? उगीचच भीत होता तुCह�. आता काय होईन मी 

म�ह.याभरांत छान बर�! मग जगाचा फेरफटका करायचा आहे  वमानानं.  वसरला नाह� ना?" 

 

पुढचं काय सांगू तुCहाला?  शेवट�या पाच-सहा तासांतच ित�या ूकृतीत अचानक  बघाड झाला. र|ूवाहा�या कामात अडथळा होऊ 

लागला. डॉhटरांनी ूय�ांची पराका�ा केली. पण कशाचाच काह� उपयोग झाला नाह�. अनघा आCहाला सोडून गेली - आता उर2या 

केवळ आठवणी. ौीधरपंत सz ग�दत झाले. �यांचा कापरा आवाज मनाला कापीत गेला. आशाताGनी बराच वेळ आवरलेला हंदकाु  

एकदम फुटला -      
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आCह� दोघी घर� यायला चाललो. �कती तर� वेळ न बोलताच आCह� रःता कापीत होतो. वसितगहृाचे �दवे द9नु  �दस ूलागले. जड 

मनाने लीलाताई Cहणा2या,  "सारंच अघ�टत झालं Cहणायचं. नाह� का? " मी मान डोलवली आ*ण एक द�घ$ }ास घेत Cहटल,ं  "ज े

घडलं �याचा  वचार क9 लागलं Cहणजे मा�या मनात येते, शार�र�ंiया म�ृयूनं अनघाला *जंकल,ं पण �या असामा.य धैया$नं ितने 

म�ृयूचा  वचार केला, �याला सामोर� गेली, ते प�हले Cहणजे वाटतं ह� शय$त अनघानंच *जंकली. कारण माणूस जगतो यापेQा तो 

म�ृयूचे ःवागत कसे करतो यावरच �याची खर� योXयता ठरते. �या�eीनं पा�हले तर अनघाला अ-परा*जता Cहणायला हवं. हो कB 

नाह�? " 

 
 


