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मखमली �हरवळ 
 

दारावरची घंट� �कण�कणली �हणून मी लगबगीने उठले. दार उघडून पाहते तर ितथे म यम उंचीचे, ग"हाळ वणा$चे एक गहृःथ 

उभे ! मला पाहताच अितशय ूस.नपणे हसले आ0ण मान �कंिचत लववून 1यांनी नमःकार केला. ‘या ना आत’ मी अदबीन े

�हटले. आत येता येताच ते सांगू लागल,े "आ2ाच ‘संचार’चा ताजा अंक वाचला. इथ5या ‘सेवासदन’ म ये कसलासा समारंभ आहे 

आ0ण 1या6या अ य7 तु�ह� आहात हे ते"हाच मला कळलं. �हटल,ं काह� झालं तर� तु�हाला आज गाठायचंच आ0ण आम6या 

घर�ह� घेऊन जायचं असं ठरवून मी आलो." 1यां6या अग1याचा स6चेपणा मला 1यां6या श=दाश=दातून जाणवत होता. 

ू1यु2रादाखल मी नुसती हसले. मा?यासमोर एका बैठया िचमुक5या वेता6या खुचAत दो.ह� गुडघे जिमनीवर उभे कBन 1यावर 

हाताचे टेकण देऊन, ते बसले. हातात असलेली बाकदार कमानीची काठC एखाDा फुलां6या हारासारखी 1यांनी आप5या मानेभोवती 

अडकवली. कस5या तर� आजाराने 1यां6या कमरेत बरेच अधुपण आले असावे असे 1यां6या हालचालीवBन मला वाटले. काह�स े

जाGया Hवणीचे, ओचा खोचलेले धोतर आ0ण एक धुवट सदरा एवढाच 1यांचा पोशाख होता. पायात5या चपलांना बK याच वषा$त 

Hवौांती िमळाली नसावी कारण 1या 0झजून अगद� रडकंुड�ला आ5या हो1या. 1यां6या डोNयांवर�ल चाळ�शीचे एक िभंग, 1याला 

�कंिचतसा तडा गेला होता. लहान मुलाने काढले5या सूया$6या िचऽात सूय$Hबंब अगद� लहान व 1याची �करणे माऽ लांबच लांब 

असतात ना, तसेच ते फुटलेले िभंग �दसत होते. बोलPयाचा ढंग खास आम6या सोलापूरचा होता, अघळपघळ आ0ण मनमोकळा! ते 

बोलत असतांना माझे कान 1या बोलPयाकडे आ0ण मन ‘कोणबाई गहृःथ हे?’ या ूRिच.हांत गुंतलेले, असे �Sधा झाले होते. 

बोलPया6या ओघात, "आ0ण बर का मालतीबाई," हे 1यांचे पालुपद वरचेवर येई 1यामुळे तर मी चांगलीच गTधळनू  गेले. मनातला हा 

गTधळ लपHवPयासाठC, 1यांना चहापाणी देPयाचे िनिम2 साधून मी ःवयंपाकघरात पळ काढला. मला भेटायला आलेला एक बालिमऽ 

ितथेच मा?या काकUशी बोलत बसला होता. माझी फ0जती 1यां6या नजरेतून सुटली नाह�. आपले हसे आवर�त तो हळचू  पुटपुटला, 

"अग,ं आम6या अPणा6या आ0ण तु?या वगा$तला ‘नानू द�07त’ नाह� का हा! मघापासून वVधNयासारखी बघत काय बसली आहेस 

1या6याकडे?" 

 

1याने पुरHवले5या मा�हतीने मला अगद� हायसे झाले. शाळेतून बाहेर पड5यानंतर गे5या सुमारे तीस एक वषा$त माझी अन नानु 

द�07तची पु.हा भेटच झाली न"हती तर मी 1याला एकदम ओळखणार तर� कशी? जु.या वळणा6या घरात वाढलेला, बाळबोध 

व2ृीचा, लाजाळू, शाळकर� ‘नानू’ 7णाधा$त मा?या नजरेपुढे उभा रा�हला. 1या पाW$भूमीवर आताचा ‘नान’ू �कती वेगळा �दसत होता. 

उतर1या वया6या छाया 1या6या शर�रावर चांग5याच पसB लाग5या हो1या. पण 1या कृंणछायांची सावली 1या6या मनावर माऽ 

मुळ�च पडली न"हती. चहाचे घुटके घेत तो मोठया मजेने, चवीने, एकUकडे घेत होता अन दसर�कडेु  1या6या गZपा चालूच हो1या. 

आपण आप5या पूवA6या शाळेतच आता िश7काचा "यवसाय कसा कर�त आहोत, प�हले ‘कुटंबु ’ िनव$त5याने आपण दसरेु  ल[न कस े

केले आहे, 1या ‘मंडळ�ं’ना क.याचेच वरदान अिधक कसे आहे, कजा$चा डTगर आता बराच उतरला असला तर� काह� �दवसांपूवA एका 

सावकाराने 1या6या घरातच आप5याला कTडून ठेवPयाचा घाट कसा घातला आ0ण दयाळू सावकार�णबाईमुळे तो कसा फसला या व 

अशाच अनेक गो\ी अगद� रसभर�तपणे आ0ण घरगुती 0ज"हाNयाने 1याने मला सांिगत5या आ0ण मधून मधून "बाई, तु�ह� 

आम6या ‘अ.नदा1या’" �हणून मला तीनतीनदा भH]भावान ेनमःकारह� केला. (या ‘पदवी’चे कारण 1याची एक क.या आम6या 

कारखा.यात काम करते हे होय! ित6या नेमणूकUस माझा प_रचय �कतीसा कारणीभूत झाला ते एक भगवंतच जाणे!) तासाभरान े

शाळेला जाPयाची वेळ होत आ5याने 1याने माझा िनरोप घेतला पण जाताना मला पुनःपु.हा बजावल,े "उDा चहाला घेऊन जाणार हं 

आम6या घर�". 
 

आ0ण दसरेु  �दवशी सकाळ� ठCक नवा6या ठोbयाला ःवार� खरेच हजर झाली कU! मला आप5या घर� नेPयासाठC 1याने टांगाह� 

आणला होता. 1याचे रोडके मरतुकडे घोडे अन कुरकुर आवाज करणारे Bप पाहनू  मी जरा घाबरलेच पण हातपाय वगैरे काह� 
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जायबंद� न होता आ�ह� सुखBपपणे यथाकाळ 1या6या घर� पोहोचलो. मा?या आगमनाची वाता$ नानू6या मुलाबाळांकरवी शेजार6या 

HबK हाडातील cीवगा$ला dा आधीच लागली असावी. कारण मला पाहायला बK याचजणी या ना 1या िनिम2ाने नानू6या HबK हाड� 

डोकाव5या. 
 

नानूचे मातीचे घर इनमीन अड�च खो5यांचे होते. शंकरा6या Hपंड�वर होतो तसा, मा?या डोbयावर आ0ण मी बसले होते 1या खुचAवर 

अधूनमधून पावसा6या पाPयाचा अिभषेक होत होता. नानू ःवतः एका लोखंड� काड�6या डुगडुग1या खुचAवर बसला होता. ित6याकडे 

बोट दाखवून तो �हणाला, "बाई, या दोन खु6या$ एवढेच आमचे फिन$चर हं, उरले5या दोन 1या शोिभवंत खु6या$ आहेत ना, ती 

शेजाK यांची ूॉपटf आहे. मुलांनी तु�ह� येणार �हणून मुgाम आणलेली!" आ0ण ःवतः6याच बोलPयावर तो �दलखुलासपणे हसला. 

आप5या Hबकट आिथ$क प_र0ःथतीचा दाह, अशा Hवनोद� बोलPयाचे गुलाबपाणी 1यावर िशंपडून, तो सहन कB पाहत होता. ते पाहनू  

माझा जीव गलबलला. पण नानूचे ितकडे ल7ह� नसावे. कारण जवळच बसले5या एका सुरेखशा तBण मुलाकडे वळनू  तो परत 

�हणाला, "हे आमचे जामात. साडेतीन हजारात गाठले आहेत. कसे काय वाटतात? आ0ण ह� आमची ‘मंडळ�’! 1यावर नऊवार� साड� 

नेसले5या वेणीचे चbकर घातले5या, नानू6या शालीन ‘मंडळ�ं’चा मला अगद� Hवनॆ नमःकार. खाली वाकून िन ओचे-पदर सावर�त! 

(तो घेताना माझा जीव संकोचाने अध$मेला झालेला!) मग इतर प_रवाराचाह� अगद� याच पiतीने प_रचय झाला. नानीबाjनी 

�दले5या चहा-Hब0ःकटांचा समाचार घेताघेता मी व नानू शाळेतील आंबटगोड आठवणींची उजळणी कर�त होतो. 1याची मुलेबाळे ती 

कौतुकाने ऐकत होती. तर कधी आपले हसू गालात लपवीत होती. नानू �हणजे आम6यावेळचा इंमजीचा ःकॉलर! गZपां6या वेगात 

तो ःकॉलर जागा झाला. "A hard nut to crack to read in between the liens at the nick of the moment" यासारखे 1यावेळ� आम6या 

इंमजी6या िश7कांनी आम6याकडून घोटनू  घेतलेले, वाbूचार 1याने या बोलPयातह� सफाईदारपणे वापरलेल ेपाहनू  मला अगद� हसू 

लोटले. नानूला आ�ह� मैHऽणी 1यावेळ� ‘शाcीबुवा’ �हणत असू. ह� 1याची ‘पदवी’ मी 1या6या पnीला सांगताच ती खूपच लाजली. 

अशा गमतीजंमतीत तासद�ड तास के"हाच िनघून गेला. 1यानंतर, तेवoयाच आपुलकUने नानूने आम6या शाळेत मला नेल,े शाळा 

मला �हंडवून दाखवली. मुpया यापकांशी घवघवीत श=दांत माझा प_रचय कBन �दला. या साK या यातायातीत आप5या कंबरेचे 

दखणेु  व संिधवाताची "यथा तो पार HवसBन गेला होता कU काय कोण जाणे! 1या6या िचमुक5या घरात आ0ण आम6या शाळे6या 

ूशःत भ"य आवारात नानूबरोबर वावरताना 1या6या िन"या$ज सरलव2ृीन,े भाबGया पण ूेमळ पाहणचारानेु  माझे मन भBन आल े

होते. भारावून गेले होते. Hब6याK याने पाचपंचवीस हजारांची माया अनेक आqःव�कयांवर खच$ केली आ0ण आता वया6या 

प.नाशीनंतरचा काळ तो अशा HवषPणावःथेत कंठCत होता. अगद� समाधानाने आ0ण खेळकरव2ृीने कंठCत होता! ना कोणाHवB द 

1याची तबार ना कशाबgल धसुफुस! "आमचे हे घरचे गोकुळ आ0ण माझे HवDाथA ह� माझी लाखाची धनदौलत आहे, बाई. 1यांचे 

ूेम अस5यावर मला या पsृवीवर काय कमी आहे?" हे 1याचे उदगार मला परतपरत आठवत होते. आिथ$क दरावःथेनेु  आपादमःतक 

पोळनह�ू  आ0ण "यवहार� जगाचे कटू अनुभव घेऊनह� 1या6या मनाची कोवळ� पालवी जळली न"हती. मला 1याचाच खरोखर अचंबा 

वाटला. वाःतHवक नानू �हणजे मा?या 0जवलग िमऽाचा िमऽ! �हणजे माझा चुलत िमऽच �हणायला हवा. इंमजी पाचवीपासून 

सातवीअखेर केवळ तीनच वषt आ�ह� एकऽ िशकलो. 1यातह� एकमेकांशी बोललो �कती वेळा? फारतर पाचसात वेळा, पण 1या वेळचा 

वग$बंधूचा िनरागस, Hवशु द लोभ 1याने इतbया वषा$नंतरह� तेवoयाच मायेने जपला होता, जोपासला होता. लहान मुलाने मोराचे पीस 

आप5या पुःतका6या पानात जपाव,े जोपासावे तसा. मला या लोभाचा ताजेपणा, रसरशीतपणा, पावसाNयात5या सतेज �हर"यागार 

मखमली �हरवळ�सारखा भासला. Hव याथAदशेतून बाहेर पड5यावर पुढे "यवसायात, नोकर�चाकर�त, ूपंचात आपले काह� ःनेहबंध 

जडतात, भावबंध जुळतात, पण ते �हणजे घरापुढ�ल अंगणात मुgाम पाणी पाजून तयार केले5या लॉनसारखे बहधाु  असतात. लॉन 

ह� डोNयांना सुखावते नाह� असे नाह�. पण मनाला अन भावनांना गारवा देते ूेमाची ऊब देते ती फ] पावसाNयातली मखमली 

�हरवळच! 
 



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) 

नानूचा हा ःनेह �कती Hवलोभनीय! �कती िनरपे7 सढळ आ0ण सहज! अंतःःफूत$ अशा एखाDा मधुर भावगीता6या ओवीसारखा, 

उ.हाNयात5या सुगंधी पावसासारखा! �हवाNयात5या कोवNया रेशमी उ.हासारखा! सदैव हवाहवासा वाटणारा. माणसाला आयुंयात 

पैसा, वैभव ह� आ0ण अशीच अनेक भौितक आ0ण लौ�कक सुखे पुंकळच उदंड िमळतात पण माणूस केवळ 1यांनीच खरा सुखी 

होतो का? मला नाह� वाटत होतो असे. शाWत सुखाचे गुqधन नानूसारpया िनम$ळ सुuदा6या अंतरंगात 1याला लाभते. माणसाला 

पुंकळदा अनपे07त दःखां6याु  आवता$तूनह� जाPयाचा ूसंग येतो. अ1यु1कट ूीतीने आ0ण अतीव HवWासाने vया6या खांDावर 

आपण मान ठेवलेली असते तोच कधीकधी  यानीमनी नसताना ितचा चbकाचूर करतो, आप5या साK या जीवनाची राखरांगोळ� झाली 

तर� 1यातली रांगोळ�च तेवढ� अलगदपणे वेचून vया6या पानाभोवती आपण जीव ओतून काढलेली असते तोच नेमका ती पायान े

बे�दbकतपणे फरफटनू  िनघून जातो. अस5या असd दःखातूनह�ु  माणूस �फ़िनbस प7ाूमाणे पु.हा उभा राहतो. या ूसंगानाह� 

मंदपणे अन संथपणे का होईना 1याची जीवनvयोत तेवत राहते. ती कशा6या बळावर? नानूसारpया सा01वक अन स66या सुuदा6या 

भाव0ःन[धतेवरच ना? 

 

नानूचा िनरोप घेताना 7णभर माझा श=द गNयातच दाटला. दहा6या आकGयांची एक नोट 1या6या हातावर ठेवीत मी �हटल,े 

"घर6या भाचरांना ह� 1यां6या आ1याबाईची भेट. ती 1यांना Dायला HवसB नका हं"  

 

ती घेताना नानूचे ओठ हसत होते अन डोळे.....? 

 
 
  


