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काह� आठवणी - कधी हसू कधी आसू 
 

आ�हा ूा�यापक-िशक यां�या जीवनातली खर� ौीमंती �हणजे आनंद�, उ�साहाने ओसंडणा# या, आशावाद�, गुणी &व'ाथ)-

&व'ािथ*नींचा सहवास! �यां�या सहवासात आम�या दःखा�याु  कडा बोथट होतात आ1ण ःवतःचे वय &वस3न आ�ह�ह� 

�यां�यासारखेच बनतो. पुंकळदा �यांचे &व7ासू िमऽ/मै&ऽणीदेखील होऊन जातो. आप=या गु>जनांब?ल �यां�या मनातला ौ@ाभाव 

आदर, ूेम यातून िमळणारा आनंद काह� वेगळाच असतो. �याने मन भ3न येते. कधी-कधी ूेमाने वा अनवधानाने ते जे बोलतात 

�याने गमतीदार ूसंग उD भवतात. अशाच काह� आठवणीतून मारलेली ह� एक छोट�शी सहल! 
 

सुमारे पःतीस चाळ�स वषापूव)ची गोI! राऽी साडेआठ- नऊ�या सुमाराला ‘ौीराम’ नावाचा एक सुरेख अिभनय करणारा व छानच 

गाणे �हणणारा &व'ाथ) दारात येऊन उभा राJहला. �यावष) ःनेहसंमेलना�या ‘करमणूक’ सिमतीचे काम माKयाकडे होते �यामुळे 

ब# याचदा तो घर� येत असे. मनमोकळा, सरळ आ1ण लाघवी ःवभावाचा. "आता काय काम काढलेस?" असे मी �हट=यावर �याने 

काह�शा संकोचाने, "बाई, काम थोडे खाजगी आहे", असे उPर Jदले. थोQया इकड�या ितकड�या गSपा-गोIीनंतर �याने आपले मन 

खुले केले. �याचा मितताथ* असा कT, �या�या घराजवळ राहणा# या एका सुःव3प, हस# या आ1ण �या�यासारखाच अिभनय आ1ण 

गायन यात उPम गती असणा# या ‘कुमुद’ नावा�या महा&व'ालयातील &व'ािथ*नीचे लUन एका ूिस@ ले1खके�या मुलाशी ठरले होते. 

पण �या िचरंजीवांची ‘लैला’ कोणी परजातीय होती व ते �याने नोकर��या गावी परत=यावर आप=या आई-वJडलांना कळ&वले. 

सवाVचाच ःवाभा&वकच &वरस झाला. लUन मोडले. ितचे वड�ल एखादा चांगला मुलगा ‘कुमुद’साठX पाहायला ौीरामला सांगत होते. 

पंचायत अशी झाली होती कT, मध=या काळात �या दYकु लीचेच मेतकूट जमले होते. "बाई, हे सगळे माKया घर�या मंडळ�ंना आ1ण 

ित�या वJडलांना मी कस ेसांग?ू ते काम तु�ह� कराल का? तुमची माKयावर फार माया आहे �हणून मी फार आशेने तु�हाला &वनंती 

करायला आलो." ौीराम �हणाला. मी हसून �याला �हटले, "तुKया या रहःयकथेत तू मला मोठेच जबाबदार�चे काम Jदले आहेस 

हं. मी ते अवँय कर�न." ःवार� खूष होऊन गुलाबजामून खाऊन िनधा*ःतपणे घर� परतली. यथाकाल ते लUन झाले व �यांचा 

संसार नातवांना खेळवत छान चालला आहे. कले�या ेऽात तर मोठेच नाव दोघांनीह� िमळवले.  

 

दस# याु  एका ूसंगात आप=या ‘ूेयसी’ला मी राऽभर लपवनू ठेवावे आ1ण सकाळ� येऊन तथाकिथत भावी नवरदेव ितला तेथून 

घेऊन बंगळरलाू  जाणार होते. ितथे चतुभु*ज हो\याचा �यांचा मानस होता. दोघांची जात वेगळ�, िशण अपूण*, वये अ]ान �यामुळे 

दो^ह� घरचा &वरोध होता �हणून हे कारःथान �यांनी रचलेले! �यांना ठामपणे पण गोड श_दात मी नकार Jदला. कमाली�या 

िनराशेने तो परतला. ूेम करणे यात मुळ�च पाप नाह� असे ूेमका`य िशकवताना मी सांगत असे. �हणून मी एवढ� ‘लपाछपी’ 

करावी अशी &वनंती तो मला पु^हा पु^हा कर�त होता.  

 

आणखी एका वेळ� नािशक�या एका शाळे�या सुवण*महो�सवाचे अ�यपद माKयाकडे आले असताना ितथ=या (माKया हाताखाली 

िशकले=या व आता तेथे िश1का झाले=या) क^यकेने माझा पcरचय क3न देताना बाd�या भरभर बोल\याने ूेमाने आ�ह� �यांना 

‘ डेYकनYवीन’ �हणायचो असे सांगताच मला व ौो�यांना हसू आवरणे कठXण झाले.  

 

अशा गमतीदार ूसंगाूमाणे मनाला न &वसरता येणा# या आठवणीह� असतात. ‘अनुराधा’ ह� पद`युPर, अितशय बु&@मान, सुःव3प व 

&वनयशील सुक^या एक Jदवस ऎन ए&ूल मJह^यात ग`हा�या 1खर�चे पातेले हातात घेऊन उ^हाने लालेलाल झालेली, घर�या 

पोषाखातच माKयाकडे आली. ती उPम खीर ितने कमाली�या आमहाने मला खाऊ घातली. हे सव* कशासाठX? असे &वचारताच 

�हणाली, "तु�ह� एं1जओSलाःट� क3न घे\यासाट� पु\यात गेलात. तु�हाला लवकर बरे वाटावे �हणून मी सोळा सोमवार केले. �याचे 

आज उ'ापन झाले." ित�या या श_दांनी माझा गळा दाटनू  आला. घास तgडातच राJहला. ूेमभराने कृत]तेने ितला जवळ घेऊन 
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थोपटताना दोघींचेह� डोळे वाहात होते. आज माझी अनुराधा या जगात नाह�, पण सदैव माKया iदयात आहे. अशी ह� आमची मुल-े

मुली �यांना कसे &वसराव?े      

 
  


