कथा क्रमाांक ९

जीवन याांना कळले हो

दिवसभर पावसाची ररपररप चालूच होती आणि आता पाच वाजल्यापासून चाांगलाच पाऊस कोसळू

लागला होता. हातातल्या पपशव्या साांभाळत ततने चावीने िार उघडले. पाच वाजले होते, पि इतका
अांधार िाटून आला होता की जसे काही रात्रीचे ९-१० च वाजले असां वाटत होतां. कामावरून िमून
आल्यामुळे ततने आल्याचा चहा केला टीव्हीसमोर बसून गरम गरम चहाचा आस्वाि ती घेऊ

लागली. "काय जजिां आहे आपलां? एकटीनांच सवव करायचां." ततच्या मनाला पवचार चाटून गेला.
"पैसा रग्गड कमावतो आपि पि त्याचा उपभोग घ्यायला वेळ आहे का आपल्याकडे? श्री

कन्सजल्टां गमध्ये असल्यामळ
ु े तो सारखा फिरतीवर. आता त्याला िब
ु ईमध्ये प्रोजेक्ट ममळालां आहे .
तीन मदहने तो ततथेच राहिार आहे . अनज
ु ला यांिाच पप्रन्सटन यतु नव्हमसवटीमध्ये प्री-मेडसाठी

प्रवेश ममळाल्यामळ
ु े तोही ततथेच. िोन येतो त्याचा, िेसटाईमही होतां पि मल
ु गा इतक्या लाांब
एकटाच, त्यात अवखळ वय - काळजी वाटतेच.

भरकटलेल्या मनाला ततने आवर घातला. सवाांचां आयष्ु य आता असांच आहे . काहीतरी चाांगलां

कमावण्यासाठी काहीतरी गमवावां लागतांच. एका चाांगल्या आय टी कांपनीमध्ये ती 'टीम मॅनेजर'
पिावर आहे . आपलां काम अततशय इमानेइतबारे व जबाबिारीची जािीव ठे वून साांभाळत आहे .

समाजात ततला चाांगला मान आहे . काही लोक ततला असे सल्ले द्यायचे, " कशाला करतेस इतकी
िगिग? नवऱ्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी आहे . मस्त त्याच्याबरोबर भटकायचां सगळीकडे आणि
आता तर काय अनुजही लाांब कॉलेजमध्ये. तुझी जबाबिारी सांपली."

कधी कधी ततलाही वाटायचां, खरां च आपलां श्रीबरोबर जावां, मस्त हॉटे लमध्ये रहावां . पि िस
ु ऱ्याच

क्षिी स्वतःचां स्वावलांबी जीवन सोडिां म्हिजे िार मोठी चक
ू आहे याची जािीव ततला व्हायची
आणि मग नकोच कुिाचां ऐकायला. आहे ते सगळ छान आहे .

ऑफिसमधन
ू येता येता ततने िध
ू , ब्रेड, अांडी अशी काही ग्रोसरी आिली होती. त्या पपशव्या

तश्याच पडल्या होत्या. त्या वस्तू ततने जागच्या जागी लावल्या व सांध्याकाळच्या जेविाची
तयारी करायला हवी म्हिन
ू ती उठली. एकटीसाठीसद्ध
ु ा काहीतरी करायला हवांच ना? पाऊस

कोसळतच होता. आता तर वाराही सट
ु ला होता जोरिार. काही झाडाांच्या िाांद्या तनखळून पडत
होत्या. ततच्या मनात पवचार आला "आता पॅावर िेल झाली नाही म्हिजे ममळवलां."

भारतात आत्ता फकती बरां वाजले असतील? आपल्याकडे सांध्याकाळचे सात म्हिजे..... छे ! िोन
नाहीच करता येिार. ती मांडळी छान साखरझोपेमध्ये असतील. भलत्या वेळी िोनची ररांग ऐकून
घाबरून जातील उगीचच.

ततने पटापट पोळी भाजी खाऊन घेतली, िस
ु ऱ्या दिवशीचा डबापि तयार करून ठे वला आणि

क्लोजेटमधन
ू ततच्या व श्रीच्या लग्नाचा िोटो अल्बम बाहे र काढला. अल्बमचे िोटो पाहण्यातली
गांमत काही वेगळीच असते. एकेक पान उलटताना ती वीस वर्षां मागे गेली. श्रीची आणि ततची

पदहली भेट, घरच्याांना नकळत चौपाटीवर फिरिां, श्रीबरोबर पादहलेला पदहला मसनेमा. सवव चचत्रपट
ततच्या डोळ्यासमोरून सरकला. अल्बम पाहताना ततचा डोळा कधी लागला ते कळलेच नाही .
माांडीवर उघडा पडलेला अल्बम, सोफ्यावर आडवी पडलेली ततची मान आणि चेहऱ्यावर अततशय
समाधानाची जस्मतरे र्षा .....

निशा स्वप्िदनु ियेत असतािा फोि वाजला. ती दचकूि उठली. फोि अरुणकाकाांचा होता. "मी ववचार करतोय
पुढच्या आठवड्यात माझ्या लाडक्या पुतणीला भेटायला यायचा," हे ऐकूि अनतशय आिांदािे नतिे होकार ददला.
नतच्या ह्या आवडत्या काकाांच्या सहवासात नतला िेहमी लहाि मुली सारखां वाटायचां. त्याांची स्वतःची दोि मुलां होती;
िातवांडे पण होती. पण त्याांचा निशावर जीव होता. लहािपणी नतला गोष्टी साांगणारे , नतच्या आवडी लक्षात ठे वणारे ,
खेळता खेळता िकळत नतच्या ज्ञािात भर घालणारे हे काका. निशाच्या वडडलाांिा जे कधीच जमले िव्हते - मुलाांच्या
जवळ येणे - हे नतच्या काकाांिी अगदी सहजपणे करूि दाखवले होते. म्हणि
ू निशा आता ददवस मोजू लागली .
Christmas च्या आधी काका आणण अिुज दोघेही येणार; हे ररकामां घर पुन्हा भरणार. नतिे ऑफफस मधूि सुट्टी
घेतली होतीच. पुढचे तीि ददवस नतचे तयारीत कसे गेले हे काही कळलेच िाही.
काका घरी आल्यावर जेवण झाले, व िांतर भरपूर गप्पा रां गल्या. काकाांिा सगळी मादहती हवी होती. श्रीच्या
फफरत्या, नतची िोकरी, अिुजचे कॉलेज. विन्स्टिची ख्याती जगभर पसरली होतीच.
"शेवटी बाहे र पाठवलेस त्याला," काका म्हणाले .
"स्वावलांबि शशकावे म्हणूि, काका. आणण त्याला तेच कॉलेज हवे होते िा," निशा म्हणाली .
"तेही बरोबर आहे " काकाांिी होकार ददला.
सांध्याकाळी अिुज घरी आला, काकाांिा िमस्कार केला. वर bags ठे ऊि येतो म्हणाला, व जो पसार झाला तो
जेवणाच्या वेळे पयंत खाली काही आला िाही. जेव्हा जेवायला हाक मारली तेव्हा "I'll eat later. Leave my food on
the counter," असे उत्तर ऐकायला शमळाले. काका व निशाचां जेवण झाल्यावर तासाभरािे खाली आला. आपली
ताटली भरूि TV समोर बसला. काकाांच्या िशिाांिा थोडक्यात सेल फोि ची बटिे दाबत दाबत उत्तरे ददली .
पुढचे दोि ददवस असेच गेले. काका व निशाच्या गप्पा छाि रां गल्या, पण अिुजशी गप्पा मारणे फार कठीण काम
होते हे काकाांच्या लक्षात आले. कुठलाही ववषय काढला की एक-दोि शबदाांची होकार -िकारात्मक उत्तरे शमळायची,
आणण ती ही िजरे ला िजर ि शमळवता. सेल फोि फकां वा laptop वर काही तरी type करता करता. अगदी िाइलाजािे
उत्तरां दे त होता जण.ू
निशािे साांगगतलेली कामां पण "आता वेळ िाही, मग करतो," अशा उत्तरािे पुढे ढकलत होता; फकां वा मग िाराजीिे
उठूि मदत करत होता. त्याांच्याशी तर िाहीच, पण निशाशी पण गप्पा मारत िव्हता तो. नतिे ियत्ि केला तरी.
काकाांच्या मिात ववचार आला: मुलाांिी एकटे कसे राहावे शशकावे जरूर, पण लोकाांमध्ये राहण्याची सवय ि
घालवता. स्वावलांबि शशकतािा चुकूिही स्वतःपुरतां जगणां शशकू िये त्याांिी. जगात आपल्या शशवाय इतर लोक

असतात हे ववसरू िये कधीच. आणण कधी कधी सांवाद आपल्यापेक्षा लहाि - मोठयाांशी पण करावा लागतो, हे ही
ववसरू िये.
निशावर जीव असल्यामुळे त्याांिा हे वागणे बघूि दःु ख झाले. श्री आणण निशाचे तरी सांवाद होत असतील का? की
एकत्र आले तरी एकामेकाांशी सांबांध िसलेल्या तीि जीवाांसारखे हे नतघे वावरतात? काका ववचारात पडले.

बाप रे … ३ मिस्ड कॉल्स… आता काही खरं नाही!! श्री िनातल्या िनात बोलून गेला.

ननशा आता चांगलीच ओरडणार िला. काय करणार... ह्या िीट ग
ं ्ज संपता संपत नाहीत.
घरी आल्यावर फोन, आय पॅड यांच्याकडे अगदी बघवत नाही. पण ननशा एरवी
पाठवते, आता डायरे क्स

े क्सस्

फोन केला. नक्सकी काय झालं असेलय़ अनुज तर ठीक असेल नं !

ननशाची तब्येत.... की आणखी काही ? करावा का नतला फोन लगेच, पण आता नतथे

िध्यरात्र झालीय. िाझ्या फोनने घाबरतील दोघे. ‘ अनुज आणण ननशा !!! ककती मिस ्
करतोय िी तम
ु हां दोघांना!! ’

श्रीच्या िनात काहूर उठलं . काय उपयोग ह्या लठ्ठ पगाराचा, ह्या आमलशान
राहणीिानाचा …! दोन प्रेिाच्या गोष् ी बोलायला कुणी जवळ नाही. ननशाची आणण आपली
वेळ आता जिता जित नाही िग, उगाचच कोरडे

े क्सस्

पाठवायचे, फोन करता येत

नाही महणून "love you! miss you! " इतके कसे कोरडे झालो आपण.
लग्नाआधी ककती वेळ ता कळत एकिेकांची वा

बघायचो. तास न ् तास हळूहळू खोलीचे

दार बंद करून फोनवर काय बोलायचो? आता आश्चययच वा तं. अनुज झाला तेव ्हा जग

जजंकल्याचा आनंद झाला होता ! ऑकफस, मित्र, नातेवाईक सगळे अगदी "lucky you " चा
जयघोष करीत होते आणण आज त्याच अनुजला बघायला वषयभर थांबतो आपण.

आपल्या

पोराला बघायला …. ! नतघांचच
ं ववश्व आपलं, पण इतकं कसं बदललं? कधी बदललं ? का
बदललं? कळत नाहीये. अचानक सगळं सोडून त्या दोघांकडे परत जावेसे वा तंय.

िरू दे हा जॉब, िरू दे अॅंबबशन . अरे , असे का ननगेट व्ह ववचार येत आहे आपल्या
िनात? मिड लाईफ क्रायमसस की काय हा?
श्रीने उठून चहा केला. जरा जास्तच आलं घातलं.

खरं तर आत्ता िस्त दोन पेग घ्यायचे ,एखादा बबनडोक sexy movie पाहायचा आणण िग
जेवण असा काययक्रि त्याच्या डोक्सयात होता. पण ननशाच्या या मिस ्ड कॉल्स ् िुळे
सगळाच िूड बदलला.

शेव ी श्रीने िनाला सिजावले, टहय्याच केला ना िनाचा आणण ननशाचा नंबर कफरवला.
बीप बीप… नस
ु ताच आवाज येत राटहला. त्याने पन्
ु हा नंबर दाबला आणण answering

machine वर िेसेज ठे वला. " ननशा, िी श्री बोलतोय. एवढ्या रात्री फोन करतोय तल
ु ा.

तझ
ं िध्ये होतो. जाऊ दे . तू
ु ा मिस कॉल बनघतला आणण राहावलं नाही. सॉरी, िी िीट ग
जेव्हा उठशील तेव्हा फोन कर...

े क्सस्

नको... िला आत्ता नतथे यावंस वा तंय... "

श्रीचे लक्षच नव्हते. answering machine ची बीप संपन
ू " you may hang up now " आलं
तरीही श्री भडभडा बोलतच राटहला… स्वतःशीच, फोनशी, फोनवरच्या ननशाशी !!!!!

निशा काकाांच्या समोर जरी काही दाखवत िसली तरी नतला अिुजची आता काळजीच

वाटायला लागली होती. हा मुलगा असा काय वागतोय, कोणाशी काही बोलत का िाही,
एवढा गप्प गप्प का बरां झालाय? एरवी एवढां भरभरूि बोलणारा, सारखा मॉमभोवती
भभरभभरणारा. सगळे जण अगदी 'ममाज ् बॉय' असेच म्हणायचे.
नतच्या मिात िाही िाही ते ववचार येत होते. याला कॉलेजमध्ये इतर मुलां रॅ गगांग तर करत
िसतील? याला कॉलेजमध्ये भशकवले जाणारे सवव ववषय िीट समजत असतील िा की
काही कठीण तर जात िसतील? एखाद्या ववषयात माकव कमी भमळाले असतील, अगदी

िापासही झाला असेल. अरे पण सरळ सरळ साांगूि टाकायचां िा! छे ! एवढा हुशार मुलगा.
एवढे छाि माकव भमळवूि विन्स्टिसारख्या कॉलेजमध्ये आणण तेही िी-मेडला अॅडभमशि
भमळवलेला माझा लेक, ही शक्यता कमीच. पण मग काय? िेमिकरण? एखादी मुलगी

आवडूि नतच्या िेमात पडला असेल? पण तेही चालेल कारण हे वयच तसे असते. अगदी
िैसगगवक आहे . निशािे ते दोघेच असतािा म्हणजे काका आसपास िसतािा ककती वेळा

अिुजला ववचारण्याचा ियत्ि केला पण ्वारी ढीम्म. त्यािे ताकास तूर लागू ददला िाही.
सकाळी उठल्या उठल्या फोिेवरील श्रीचा मेसेज ऐकूि निशािे वर आपल्या खोलीत जाऊि

दार लावूि घेतले व लगेच श्रीला फोि लावला. श्रीिे दस
ु ऱ्या बाजूिे फोि उचलताच दहच्या
तोंडूि एक हलकासा हुांदका बाहे र पडला.

श्री (घाबरूि) – “ निशी, काय झालां? तू रडतेस का? इतकी का घाबरली आहे स? मलाही रात्री
तुझे तीि भम्ड कॉल्स बघूि जरा भीती वाटली. धड झोपही लागली िाही. निशी लवकर
साांग काय झालांय ते. मला आता धीर धरवत िाहीये.”

निशािे त्याला सवव हकीकत साांगगतली. नतला आलेल्या सवव शांका साांगूि ती म्हणाली –
“मला तर आता इतकी भीती वाटतेय की हा काही ड्रग्ज वगैरेच्या फांदात रॅ केटमध्ये तर
अडकला िसेल िा? माझा जीव िस
ु ता उडूि गेलाय श्री. मी काय करू मला काही सच
ु तच

िाहीये. मी त्याला अिेक वेळा ववचारण्याचा ियत्ि केला श्री. पण घरात काका असल्यामळ
ु े
जरा पांचाईतच झाली आहे . ”

श्री – “ तू एवढी पॅनिक होऊ िकोस निशी. मला कळतांय, तू एकटी असल्यामुळे आणण ह्या
बाबतीत बोलायला, डड्कस करायला तुझ्याजवळ कोणीच िसल्यामुळे तुला ही जा्तच

काळजी वाटतेय. पण जरा शाांत हो. आपल्या अपब्रांगगांगवर ववश्वास ठे व निशी. अिुज
तसलां काहीही भलतांसलतां करणार िाही याची मला खात्री आहे .”

निशा – “ अरे तू मला हे सवव नतथि
ू साांगतोयस ् पण मि गचांती ते वैरी ि गचांती. खरां च
मला खप
ू खप
ू काळजी वाटते रे ! अिुज आपल्या दोघाांचां सवव्व आहे रे श्री.”

श्री – “ निशी, तू प्लीज़ काळजी करू िकोस. माय फॅभमली कम्स फ्टव . इतर सवव गौण

आहे . आता मलाही इथे थाांबवणार िाही. भमळे ल त्या पदहल्या फ्लाईटिे मी नतथे निघूि
येतो.”

अिुजच्या काळजीिे श्री व निशा दोघेही िुसते हवालदील झाले होते. हे असां एकमेकाांपासूि
लाांब रहाणां, हा जीविाचा सांघषव हे सगळां कोणासाठी? एवढे मोठ्ठाले पगार काय कामाचे?
िाही, िाही, दे वा, आता तच
ू आम्हाला यातूि मागव दाखव.
अिज
ु ला डॅड येत असल्याची बातमी जेव्हा कळली तेव्हा तो सरळ आपल्या रूममध्ये गेला.
“येस, येस, ओह गॉड थॅंक य.ू व्हॅ ाट एल्स डू आय वॅान्सट? ” त्याला खप
ू च आिांद झाला

होता. इतके ददवस फोि, ईमेल्स करूि, सगळयाांशी सांपकव साधि
ू सगळां जमवि
ू आणलां
होतां, आपल्या सरिाइज़बद्दल गुप्तता राखायला साांगि
ू त्यािे हे डकाऊांटही घेतला होता.

एवढां च िव्हे तर केटरसव, व्हे न्सयू, मेिू सगळां ठरवूि ठे वलां होतां. आता 27 डडसेंबरला जे त्यािे
ठरवलांय ते िक्की होणार. इथे आल्यापासूि कशात लक्ष िसण्याचा, तोंड पाडूि बसण्याचा,
भशवाय गुप्तता राखण्यासाठी व हसू येऊ िये म्हणि
ू मॉमसमोरही जा्त वेळ ि

थाांबण्याचा जो काही िाटकीपणा केलाय, जी काही मेहित घेतलीय त्याचे चीज होणार आहे .
इकडे आई-वडडलाांच्या जीवाची एवढी घालमेल चालू असतािा अिज
ु चां हे काय चालू होतां?

सुट्टीसाठी आल्यापासून अनुज २७ डिसेम्बर चे गुपपत कसे लपवून ठे वावे याच पवचारात होता. मागच्या
महहन्याभरापासून त्याने आई विलाांच्या जवळच्या ममत्र मैत्रत्रणीांशी फोन, मेसेज आणण भारतातल्या

जुन्या ममत्र मैत्रत्रणीांशी, त्याच्या आजी आजोबा आणण मावशी काकाांच्या सहाय्याने सांपकक साधला होता.
अमेररकेतल्या सगळ्या दरू दरू च्या नातलगाांना, स्नेह ांना त्याने बोलावले होते. आणण भारतातल्या

लोकाांकिून व्हहिीओ क्ल प मागवल्या होत्या. आई बाबाांच्या आविते अगद अळूविी, मोदक पासून ते
सोलकढ पयंत मेनू ठरवला होता.

ननममत्त होते आई विलाांच्या लग्नाच्या २५ हया वाढहदवसाचे. आणण अव्जबात कोणालाह याची काह ह
वाताक न लागू दे ता अशा समारां भाचे ननयोजन करणे म्हणजे खरे तर खप
ू अवघि काम होते पण
आत्तापयंत तर जमले होते.

या सगळ्या गिबिीत त्याने त्याची व्जवाभावाची सखी जॉय ची सद्ध
ु ा मदत घेतल होती. जॉय मळ
ु ची
घाना दे शातल होती पण मशकायला अमेररकेत आल होती. पैशाच्या मागे न लागता समजत जयाांना

पवद्याकीय मदतीची गरज आहे अशाांना मदत करणे या एक ध्येय असलेल्या अनज
ु आणण जॉय ची घट्ट
मैत्री जमल होती आणण बघता बघता प्रेमात रुपाांतर दे खील झाले होते.

जॉय दे खील समारां भाला येणार होती. अनुज च्या मनात आईविील जॉय ला स्वीकारतील का असे राहून
राहून मनात येत होते.
इकिे ननशा आणण श्री आणण काका सगळे चचांतेत होते कक या मुलाला नक्की झालय काय? अनुज ने
एकदाच नतघाांना बसवून साांचगतले कक माझी काळजी करू नका मी हयवव्स्ित आहे .

पाहता पाहता २७ डिसेम्बर आला, दप
ु ार ठरल्याप्रमाणे आईबाबाांचे ममत्र त्याांना बाहे र घेऊन गेले आणण

परोस्पर पार्टी च्या हठकाणी घेऊन आले. सगळे लोक बरे चसे त्यातले भारतीय असून दे खील वेळेवर आले
होते आणण अनुज आणण ननशाला मोठ्ठा आनांदाचा धक्काच बसला. इतके हदवस आपल्याशी तुर्टक

वागणारा मुलगा आपल्याचसाठी, आपल्या आनांदासाठी झर्टत होता याहून आईविलाांना कोणता मोठा

आनांद असणार…. श्री आणण ननशा चे िोळे भरून आले. काका दे खील हे सगळे बघत होते, त्याांनाह खप
ू
आनांद झाला.

आता आलेल लोकां ननवाांत गप्पा मारत, जेवणाचा आस्वाद घेत होती. अनुज आई बाबाांना एका

र्टे बलाजवळ घेऊन गेला आणण जॉय शी ओळख करून हदल . सध्या, मध्यमवगीय घरातून आलेल्या ननशा
आणण श्री ला जोय ला बघून िोिा धक्काच बसला.

पार्टी झाल्यावर घर अनज
ु शी बोलायला दोघेह बसले आणण जॉय कुठे भेर्टल वगैरे प्रश्न पवचारले. काळ
परवा पयंत जादच्ू या गोष्र्ट वाचणारा आपला मुलगा आज त्या दोघाांना खप
ू प्रगल्भ वार्टत होता.

अनुज ने आई विलाांना स्पष्र्ट साांचगतले कक मेडिकल चे मशक्षण पूणक झाल्यावर तो आणण जॉय, भारतात
जाऊन काम करणार आहे त आणण नतिेच राहणार आहेत. ननशा आणण श्री चा पवश्वास बसत नहहता,
त्याांनी अनुज ला समजवायचा िोिा प्रयत्न केला.

पण अनुज चा ननणकय ठाम होता, अशा वेळी काका पुढे झाले आणण म्हणले कक तम
ु च्या काळी तुम्ह

तुमचा दे श सोिून इिे अजून उजवल भपवष्यासाठी आलात आज जर तुमची पुढची पपढ अजून काह तर
समाजच्या पवकासासाठी काम करू इच्चीते तर त्यात आिकाठी आणणारे आपण कोण आणण दे श, रां ग,

जात, पैसा याच्या पल किे जाऊन जर इतक्या वर्ाकनांतर दे खील आपण पवचार करायला मशकलो नसू. मी,
माझे घर आणण माझी मुले आणण माझा पैसा या चाकोर बाहे रचे जगच तुम्हाला हदसेनासे झाले असेल तर
या वैभवाचा काय फायदा.

परदे शात राहून आपण आपल्या मल
ु ाला योग्य ती मल्
ु ये मशकवतोय का असा प्रश्न पिलेल्या ननशाला मनात

कुठे तर खूप बरे वार्टत होते.त्या क्षणी ननणकय झाला, ननशा म्हणाल कक मी दे खील तुमच्या कामात तुम्हाला

मदत करणार. तुम्ह व्जिे जाल नतिे, तुमची सहाय्यक म्हणून काम करणार. आपल आई दे खील

आपल्या ननणकयाशी सहमत आहे हे पाहून अनुज ला खूप आनांद झाला.
शेवर्ट ते गाणे आहे न तसे, दर लागी लेककन मैने अब ह जीना मसख मलया. फार लहान वयातच अनुज

ला. जॉय ला आणण त्याांच्यामुळे ननशा ला दे खील एक फार सुांदर हदशा ममळाल आयुष्य जगायला तशीच
तुम्हाांला आम्हाांला ममळो, आणण हह साठ प्रश्नाांची कहाणी एकाच उत्तर सुफळ सांपूण.क

