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ककडलेली बोरां

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता हातातल्या पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि पाहते तो काय
समोि एक भयंकि सापळा होता. ती एक ककंकाळी फोडिािच होती तेव्हा अचानक
ततच्या लक्षात आले कक अिे हा ति मोठ्या मुलाचा Halloween चा सापळा.

गळ्याशी आलेली ककंकाळी ततने तशीच मागे ढकलली आणि ती घिात शशिली.
ततच्या पाठोपाठ कुरिअि वाला आला तो कोर्ााची नोर्ीस घेउनच. नवऱ्यावि

घर्स्फोर्ाची केस ठोकल्यापासन
ू ततचा नविा पपसाळल्यासािखा मागेच लागला होता
आणि आता त्याने अब्रन
ु क
ु सानीचा दावा केला होता. कुठून अमेरिकेतन
ू भाितात

आलो असे ततला झाले. अमेरिकेत कसा घर्स्फोर् हवा असला कक जास्त कर्कर्
नव्हती. इथे आज नवयााने बायको कशी घिात स्वयपाक कित नसे, चहा
मागगतल्याविही तो दे त नसे वगैिे आिोप लावले होते. पि आता ह्या सगळ्याची
ततला सवय झाली होती, त्यामळ
ु े ती नोर्ीस बाजल
ू ा र्ाकून ददली.

पुन्हा बेल वाजली. दाि उघडले ति दोन्ही मुले घिात भांडतच घुसली आणि

त्यांच्या पाठोपाठ शेजािच्या खोपकि बाईंचे आगमन झाले. दहच्या मनात आले
आता दह बया पुन्हा डोके खािाि. खोपकि बाईला एरिया मधली BBC म्हित.
कोिाच्या घिी भांडि झाले, कोिाच्या नवऱ्याचे सेक्रेर्िी बिोबि काहीतिी

सुरु आहे वगैिे बातम्या हातोहात सगळ्या एरिया मध्ये पसिवण्यात खोपकि

बाईंचा मोलाचा वार् होता. पि का कुिास ठाऊक खोपकि बाईला दहच्या बद्दल

मात्र थोडा आपलेपिा होता. मागे एकदा िात्री कोिीतिी दाि वाजवे आणि उघडावे
ति कोिीच नाही असे होत असे, तेव्हा खोपकि बाईंनी चतुिाईने सापळा लावून
दोन जिांना पकडून दे ऊन भि चौकात फोडले होते.

ति आज खोपकि बाई आल्या त्या सांगत कक सोसायर्ी मधे एक नवीन कुर्ुंब िाहायला
आलंय आणि त्यांच्या घिात बऱ्याच ककमती वस्तू आहे त. खिे ति ती इतकी दमली

होती पि चहा पपता पपता हा पविं गुळा बिा वार्ला आणि एनीवे BBC ला ऑफ बर्ि
नव्हतेच त्यामुळे ऐकण्याशशवाय काही पयााय नव्हता. नवीन कुर्ुंबाचे नाव

आफळे आहे असे कळले आणि अचानक ती २५ वर्षे मागे गेली. त्यांच्या वाड्यात
त्यांच्या शेजािच्या बबऱ्हाडात आफळे िहात असत.
त्यांच्या घिातील एक म्हाताऱ्या बाई वाड्यातली मुले कक्रकेर् खेळत असली

आणि त्यांच्या अंगिात चें डू गेला ति जप्त कित असत. एक नाव काय तनघाले

ओळखीचे एक आख्खे युगच जिू ततच्यापुढे गचत्रपर् पहावा तसे डोळ्यासमोरून

झळकू लागले. ते आफळे आणि हे नातेवाईक असतील का असा पवचाि चर्कन ततच्या
मनात येउन गेला.

येत्या काही ददवसात होिाऱ्या पवगचत्र आणि हास्यास्पद गोषर्ींची मात्र
ततला यावेळी काहीही कल्पना नव्हती.

खोपकर बाई बोलत होत्या आणि ततच्या मनाचे खेळ मात्र जोरात चालू होते. कानावर
बाईंचा आवाज येत होता पि अर्थबोध मात्र शून्य होत होता. ततला एकदा वाटले की

आपि बा.सी.मर्ढे कराांच्या सांज्ञाप्रवाहात बुडून चाललो आहोत. एक ववचार दस
ु रीकडे, दस
ु रा
ततसरीकडे नेत आहे . आपल्या ववचाराांना काही धरबांधच नाही. वाऱ्यावरची पाने जशी

सैरावैरा पसरतात तसे आपले ववचार खोपकर, आफळे , नवरा, मुले आणि ब.ब.सी. वरून

बाउन्स होऊन येत आहे त. या ववचाराांना पि काही अर्थ नाही. तनदान असले फालतू ववचार
मनात आिून वेळ घालवण्याऐवजी जर खोपकरबाईंचे पुराि ऐकले तर बरां होईल. ततने
हातातील चहाचा कप खाली ठे वला आणि खोबा (खोपकरबाईं)कडे पाहहले. ती मनातच

हसली. हे शॉटथ फॉर्मसथ मस्त आहे त. खोबा, आफळे बाईला आबा र्महिू, नवऱ्याला नाबा ककांवा
नबाब आणि मुलाांना, काय बरां र्महिावां?

“ अहो, तुमचां लक्ष तरी कुठे आहे ? मी इतकी बराच वेळ बडबड करते आहे आणि तुर्मही

शून्यात नजर लावून आपल्याशीच हसता आहात. काय चाललांय तरी काय हे ?” खोबा ततला
ववचारत होती.

ततने मान झटकली. चहाचा एक घोट घेतला, खोबाांकडे पाहहले, एक दीघथ सस्
ु कारा सोडला

आणि र्महिाली, “ तम
ु चां काय बाई, बरां आहे ! यजमान कफरतीवर असतात आणि मल
ु ां कॉलेज
मध्ये दस
ु ऱ्या गावी शशकतात. दस
ु ऱ्याांना मदत करायला तर्म
ु हाला वेळच वेळ आहे . आमचां

तसां नाही बरां . आमच्या नबाबाने आमच्या मागे कोटथ -कचेऱ्याांचा तगादा लावला आहे आणि
नोकरीमध्ये बॉसला खष
ू ठे वण्यात जीव जातोय.”
खोबाने डोळे बारीक करून ततच्याकडे पाहहले आणि र्महिाली, “ अय्या, र्महिजे तुमचा जीव

आता ऑफीसमधे पि share होतो का? बरां च आहे बाई. इर्े आमचा जीव दे तो र्महटलां तरी
कोिी घ्यायला तयार नाही.”
परत आता ह्या जीवाच्या ववषयावरून खोबा जीव घ्यायला तनघिार इतक्यात दारावरची
बेल वाजली आणि ती एकदम दचकलीच. आता कोि आले या वेळी? ततचे हात-पाय अगदी
जड झाले होते. खच
ु ीवरून उठायची पि ताकद नव्हती ततच्यात. ते पाहून खोबा उठली.
दारावरच्या eye_holeमधन
ू पहहलां आणि र्महिाली, “ अय्या, तुमचा जीव आला बरां परत

तुमच्याकडे. आता काय मज्जाच मज्जा! मी मात्र आता जाते बरां . नाहीतर तुमच्या जीवात
माझा जीव जायचा … ” कुत्त्सतपिे हसत खोबाने दार उघडलां, बाहे र गेली, धाडकन ् दार
लावलां.

परत बेल वाजली. आतल्या खोलीतन
ू ततचा मोठा मल
ु गा ओरडला, “ मॉम, जरा दार उघड
ना! बघ कोि बेल वाजवतांय for a long time!”

“ या घरात फक्त मीच एकटीने सगळी कामां करायची. कोिाला इकडची काडी ततकडे
करायला नको.” असां स्वतःशीच र्महित ती उठली, दाराकडे गेली आणि खाडकन ् ततने दार
उघडलां. समोरचां दृश्य पाहून ततची वाचाच बसली. सगळे ववचार र्ाांबले आणि ती शून्य
नजरे नां समोर पाहू लागली.
तोच तो ततचा नबाब! ततचा एके काळचा प्राि-वप्रय सखा ततच्यासमोर उभा होता.
खाांद्यावर लॅ पटॉपची बॅग, पायाांपाशी एक मोठी चाकाांची बॅग, आणि ड्यट
ू ी-फ्री गोषटीांनी

खचाखच भरलेली एक मोठी कॅरी बॅग. गोरा रां ग, उां च बाांधा, गालावरची खळी, कपाळावर

येिारी केसाांची झुलुपां आणि तोच आत्मववश्वास. ततचा श्वास अडकला आणि पायातली

शक्तीच जिू नाहीशी झाली. दाराच्या चौकटीला धरून ती खाली घसरली. तो एकदम पुर्ढे
झाला आणि सहजपिे त्याने ततला आपल्या बळकट हातात सावरलां आणि सहजपिे

उचलून घेत ततला घरात आिलां. आणि र्ोड्याश्या जोरात खच
ु ीत पटकलां. त्या आघातानां

ततला एकदम जाग आली आणि ती ओरडली, “ त,ू तू इर्े कसा?” “ हे माझां घर आहे . माझां
आणि माझ्या मुलाांच.ां तू जा त्या तुझ्या नटव्या सेरेटेटरीकडे. जा – जा – जा ….”

त्याने ततच्याकडे नेहमीसारखां कीव केल्याच्या नजरे नां पाहहलां आणि र्महिाला, “ अगां, मला
काय कबत
ू र समजतेस की काय! सारखां कबत
ू र जा जा जा र्महिायला? तझ
ु ा नवरा आहे

बरां मी अजन
ू . आणि हे घर र्महिशील तर लग्नाआधी मी माझ्या पैशाने घेतलां आहे . तेव्हा
बाईसाहे ब, मी इर्े मनात येईल तेव्हा येऊ आणि राहू शकतो.” “ बरां , ते राहू दे , मल
ु े कुठे
आहे त? आणि खायला काय आहे बरां ? प्रवासात नस
ु ते पोटाचे हाल झाले आहे त. जरा काही
चटक-मटक दे बरां तोंडात टाकायला. " अगदी सहजपिे सोफ्यावर पसरत तो र्महिाला.
ततला परत काहीच बोलायला सुचन
े ा.
ती र्महिाली, “ मी तुला सोडून हदलांय. मला नाही माझा नवरा share करायचा. ती नटवी,
गोऱ्या कातडीची बाई तुला भुलवते आणि तू ततच्यामागे जातोस गोंडा घोळत. मग माझां
काय?”

तो जोरात हसून र्महिाला, “ तू र्महिजे अगदी सांशयकल्लोळ आहे स. अगां, जरा एकत्र प्रवास
केला आणि आठ हदवसाची टूर सलग केली र्महिजे अगदी शरीरसांगत केली असां नाही.

केली (ततचां नाव बरां ) आहे च सुांदर. पि ती ततच्या बॉयफ्रेंडसाठी. मला आपली तूच खरी.
आणि ही एकदम घटस्फोटाची नोटीस काय धाडलीस बरां ? मुलां काय र्महितील अशा
वेळी?” असां र्महिून तो सरळ मुलाांच्या आतल्या खोलीकडे चालता झाला.

कथा क्र. १३-३
ती हबकली. हा सगळं च हस यावारी घेतो आहे की याचा काही गिनमीकावा आहे हे च ित या लक्षात येईना.
घट फोटाचा दावा लाव यापूवीर् ितला ितची वकील िनशा सामंत िहने समजावून सांिगतलं होतं की ितचा नवरा
ित याशी एकिन ठ नाही व याचे

या या सेक्रेटरीशी संबध
ं आहे त असा केवळ आरोप क न भागणार नाही तर तो

आरोप आप याला पुरा यासह िनिवर्वाद िसद्ध करावा लागेल. खाजगी िडटे किट ह नेमून आपण हे िसद्ध क

शकू असा

आ मिव वास ितला ते हा वाटला होता. यामुळे ितने

याने काही

याम च हाण हा खाजगी िडटे किट ह नेमला पण

ठोस पुरावे हातात दे यापूवीर्च दावा दाखल कर याची घाई ितने केली. घाई के याचा
दा याला प्र यु तर

पिरणाम लगेच िदसला. ित या

हणून नवर्याने ित यावरच बदनामीचा दावा लावला. ितचा नेहमीचा उतावळा

वभाव आिण

िवचार न करता कोठे ही घाव घाल याची व ृ ती यांनी ितला आता मो याच अडचणीत आणून टाकले होते.
नवर्याने लावले या बदनामी या दा याचे पेपसर् ितने वकील

िनशाला दाखवले ते हा ित याकडून काही धीर िमळे ल

व ती काहीतरी मागर् काढे ल अपेक्षा ितला वाटत होती. पण ितने तर ित या िशडातली हवाच काढून टाकली. िनशा
थंडपणे

हणाली की हे अपेिक्षतच होते. घट फोटाचा दावा दाखल कर यापूवीर् िनशाने ितला हे सांिगतले न हते की

जर ती नवर्यावर करीत असलेला आरोप िसद्ध क
एवढे च पुरेसे न हते

शकली

नाही

हणून की काय पण याहीपुढे जाऊन

फोडला. ती

हणाली की नवर्यावर

के यास तो

खोटा आरोप क न

ब फैलीपणाचा

तर तो ित यािव द्ध बदनामीचा दावा क

शकेल.

या बयेने आणखी एक मोठाच बॉ ब ित या डोक्यावर

आरोप शािबत कर याची जबाबदारी तुझी आहे व तू तो िसद्ध न

तूच नवर्याला क्रूरपणे वागिवलेस असा िन कषर् कोटर् काढणार व मग तुला पोटगी

वगैरे काही िमळणार नाही. असे सांगून िनशा ित याकडे अितशय थंड व कोर या प्रोफेशनल अिल त नजरे ने पाहत
बसली ते हा ितचा संताप अनावर झाला. नंतर दस
ु रा मोठा धक्का िदला तो
क न आिण ित या नवर्यावर पाळत ठे वन
ू

याम च हाणने.

दहा िदवस पाठलाग

यने िरपोटर् िदला की संशया पद असे काही िदसत नाही.

या या या

िरपोटर् ने ित या मनात या संशयाचं भूत काही उतरलं नाही. पण आता या क्षणी तरी आपण बाजी हरलो आहोत
आिण नवर्यापढ
ु े अगदी शरणागती प करली नाही तरी ता पुरते का होईना पण गोडीगुलाबीचे नाटक कर यातच
शहाणपणा आहे हे ितने चरफडतच मनाशी मा य केले.
तेव यात मल
ु ां या खोलीतून बापाबरोबर चालले या दं गाम तीचा मोठा आवाज ऐकून ती तंद्रीतून जागी झाली. पोरं ही
कशी बेईमान आिण चहाटळ पहा.
हावं

माटर् असलेला बाप

यांना जा त आवडतो.

या सवार्ंवर िचडून डोकं जरा थंड

हणून ती बाहे र पडली तो समोर बहुधा नवीनच आले या आफळे बाई अंगणात काहीतरी वाळत घालायला

आले या िदस या.

यांनी हसून िवचारले, “ काय साहे ब टूरव न आलेले िदसताहे त ? पोरं चेकाळली आहे त ना

यांचेशी म ती करताना? ”
“ पहाना तु हीच. माझं तर डोकं दख
ु ायला लागलं हो

या आवाजाने” ती

हणाली. “ अहो या मग दोन िमिनटं .

माझा चहा रािहलाच आहे . जरा चहा तरी बरोबर घेऊ या आजच ओळख झाली
यांचेशी बोलताना
भाचा दे खील

यांनी सहज या या कंपनीचे नाव िवचारले. ते िहने सांगताच

हणून.” आफळे बाईनी आमंत्रण िदले.
या

हणा या, “ अरे या ! माझा

याच कंपनीत हे ड ऑिफसम ये आहे की ! ”. ितचे डोळे चमकले. हा सोसर् चांगला आहे खात्री क न

घ्यायला. याचं आिण
उगाचंच

या फालतू

या केलीचं खरोखर काही अफेअर आहे काय हे यां या भा याकडून काढलंच पािहजे आता.
याम च हाणला फुकटचे पैसे िदले. कोणतीही गो ट करताना न चुकता बावळटपणा केलाच

पािहजे हा कसला माझा
ओळख

वभाव ? शी !! ितला

वतःचाच प्रचंड राग आला. “तम
ु चा भाचा कधी आला इथे तर माझी

या हं क न या याशी” आफळे बाईना सांगून ती िनघाली.

घरात पाउल टाकले तर पोरं आिण हा यांची िप झा पाटीर् चांगलीच रं गात आलेली ! “ अरे मी खायला मािगतलं तर
ते न दे ता तू कुठे गुल झालीस ? शेवटी पोरांनीच

यक्
ु ती काढली आिण िप झा मागवला. ये ना तूपण खायला”.

प्रसाद चटकन ् पुढे झाला. नेहाला सावरत म्हणाला, “अगं, ककती घाबरली आहे स. ववसरलीस का?

कालच मुलांनी हा हाडाचा सापळा दारासमोर लावला होता. तरी सायली चचन्मयला सांगत होती ‘ दादा,
मम्मी घाबरे ल. आपण ह्या वर्षी Halloween नको साजरा करूया.'

नेहा ‘ Multiple Personality Disorder’ ची पेशंट होती. गेल्या दोन वर्षाांपासून ततने स्वतःच्या सभोवती
अनेक काल्पतनक मंडळी गोळा केली होती. खोपकर बाई, आफळे कुटुंबीय, आफळें चा भाचा, वकील

तनशा सामंत, डडटे क्टटव शाम चव्हाण. इतकेच काय तर आपल्या नवऱ्याचे लग्नबाह्य संबंध असणारी
त्याची सेक्रेटरी- Kelly ही सुद्धा ततनेच रे खाटलेली व्यक्टतरे खा होती. नेहाच्या डॉटटरांच्याच भार्षेत
सांगायचे झाले तर Neha was living in a severe condition, in which, two or more distinct

identities take control of an individual. अगदी त्याचप्रमाणे नेहा कधी खोपकर बाईंबरोबर संवाद
साधे तर कधी पंचवीस वर्षाांपूवीचे शेजारी आफळे कुटुंबबयांत वावरू लागे. ततला ववशेर्ष त्रास होत असे तो
नवऱ्याची सेक्रेटरी Kelly या व्यक्टतरे खेपासून. वकील तनशा सामंत आणण डडटे क्टटव चव्हाण यांच्याशी
साधलेल्या संवादाने मात्र नेहा अततशय हतबल व्हायची.

ततची सध्याची पररक्स्िती लक्षात घेता डॉटटर एका तनष्कर्षाावर पोहचले होते. नेहा अमेररकेत राहूनसुद्धा
ततने तयार केलेल्या सवा व्यक्टतरे खा आणण रचलेल्या सवा घटना भारताशी तनगडडत होत्या.

नवऱ्याकडून हवा असणारा घटस्फोट ततला अमेररकेत सहज ममळाला असता असे वाटत होते. खोपकर
बाई आणण नेहाच्या संभार्षणावरून, नेहाचे वास्तव्य एखाद्या चाळीतले असल्याचे चचबत्रत होत होते.
वाडीतील आफळे कुटुंबाच्या आठवणींनी बहुधा नेहा ततच्या बालपणात हरवून जायची. प्रसादने

डॉटटरांना ददलेल्या मादहतीनुसार नेहा कुठल्याही खोपकर बाईंना ककंवा आफळे कुटुंबबयांना ओळखत
नव्हती. पण नेहा याववर्षयी प्रसादजवळ कधीच काही बोलली नसल्याची शटयताही नाकारता येत

नव्हती. आणण म्हणूनच डॉटटरांनी काही ददवसांसाठी नेहाला भारतात घेऊन जाण्याचा सल्ला प्रसादला
ददला होता.

नेहा दचकून उठली. "हे मी काय दुःस्वप्न पाहहले? वर्तमानपत्रार् माझ्या केस बद्दल लेख?! मला multiple
personality disorder चा छापा, माझं हे असं व्यक्तर्चचत्र ! र्री मी झोपलेच कशी? खूप दमले आहे
मानससक र्णावामळे मी."
स्वप्नंच होर्ं र्े पानभर लेख वालं; त्यार्ला मजकूर पूणप
त णे बरोबर नव्हर्ा, पण र्ो स्वप्नार्ला लेख
आठवून र्ी शहारली. "मी जर आणखीन वेळ घालवला र्र हे च दुः स्वप्न खरे होऊ शकर्े. मला मानससक
आजार आहे असा आरोप करण्यार् येऊ शकर्ो. त्यापव
ू ी मी काहीर्री केलंच पाहहजे."
र्ी जरा दारार् अडखळली र्र प्रसादने लगेच ढोंग केले होर्े तर्ला सावरण्याचे. र्ी काही सापळ्याला बघून
घाबरली नव्हर्ी. पण र्ी नबाब साहे बांच्या ढोंगीपणाला छान ओळखून होर्ी.
दसयात हदवशी र्ी पन्हा आफळे बाईंना भेटली. पूवी तर्चे शेजारी असल्याचे कळल्यामळे त्यांनी लगेचच
भाचा असमर् दे शपांडे याचा नंबर हदला. नेहा असमर्शी बोलली, व मग, "दोन हदवस आईकडे जाउन येर्े,"
असं म्हणन
ू प्रसाद वर घर सोपवन
ू असमर्ला भेटायला प्रसादच्या गावाला गेली.
"वेळेवर गाठलेस र्ू मला," असमर् म्हणाला. "मी सहा महहन्यार् शहर सोडून चाललोय. दसरी नोकरी
समळाली आहे मला."
असमर्ने तर्चे सवत मद्दे ऐकून घेर्ले. वकील तनशा सामंर्चे मद्दे पण वाचले. त्यालाही प्रसादचा स्वभाव
बराच नकली व स्वकेंहिर् वाटायचा. असमर्च्या मर्े स्वर्ुःच्या रं ग -रूपाबद्दल गवत होर्ाच प्रसादला.
सत्याच्या शोधार् त्याने पंचर्ंत्रार्ील चाल वापरली. थेट ससंहगहे र् गेला. प्रसादशी त्याने हळूहळू मैत्री
वाढवली. एके रात्री पाटीर् थोडंसं पपउन प्रसादने केलीवरचे त्याचे प्रेम, त्याच्या वारं वार होणायात अमेररकेच्या
फेयात, त्याचे तर्ला भेटणे, घरगर्ी जीवनाच्या रोजच्या कटकटी, त्यांचा त्याला आलेला कंटाळा, हे सवत
सांचगर्ले, व असमर्ने शांर्पणे त्याचे ध्वतनमिण केले.
परावा समळाला होर्ा. र्े रे कॉर्डिंग नेहाने तनशाला दाखवले. आर्ा आशा हदसू लागली.
पढच्या आठवड्यार् कोटातर् जायचे होर्े. पढे काहीही होवो, कोटत दसरे कठले ही परावे मागो, आर्ा मात्र
नेहाला चचंर्ा नव्हर्ी. तर्ची शंका खरी ठरली होर्ी. तर्चा आत्मपवश्वास वाढला होर्ा. मन हलकं झालं होर्ं.
"जेव्हा आपण सत्यमागातवर चालर्ो र्ेव्हा कसलेही भय नसर्े. आर्ा लोकांनी कसलाही छापा लावला र्री
चालेल, मला स्वर्ुःबरोबरच जगायचे आहे , आणण माझे र्र काहीही चकले नाही." बयातच हदवसांनी नेहा
पन्हा हसली. अगदी हदलखलासपणे.

आणण हे सगळं करर्ाना वाटे र् कठे र्री गप्पागोष्टी रं गल्या असर्ाना नेहाला कळले की असमर् नेहाच्या
जन्या शेजारी, म्हणजे आफळ्यांच्या घरी, एकदा लहानपणी आला होर्ा. र्ेव्हा नेहाला व त्याला घरच्या
मोठ्या माणसांनी बसवले होर्े चांगली बोरं तनवडायला.
"ककडकी बोरे टाकून द्या बरं ! बाहे रून चांगली हदसू शकर्ार् र्ी," असं सांचगर्लं होर्ं त्यांना. आज पन्हा
दोघांनी समळून र्ेच केले होर्े नाही का ? तनरखून, चव बघून, गोड फळांमध्ये जे फळ शोभून हदसर् नव्हर्े र्े
ककडके बोरं च काढून टाकले होर्े ना ?

