
 

 
अ�यभाषा कथालेखन �पधा� 

Author: Girish Desai 
3875 Manhassett Place, Marietta GA 30066 (USA) 
Email ID: gudesai@gmail.com    Tel/Whatsapp# +1 678-674-6616 

 

शभुंकरोती  

“इथे उपवासा�या भाजणीपासनू ते बाकरवडीपय�त सगळं काह� �मळतं. त�ेहा उगीच धावपळ क� नका.”             

शादू�ल पोट�तडक�ने सांगत होता.  
“अरे पण इथ�यासारखी �तथे चव नसत.े नसुती औषधं आ�ण कपडे घेऊन येणं पटत नाह�.” सरोजने               

मलुाला सनुावले.  

“अगं आई, त�ुह� सहा सात वषा�नी अमे�रकेला येत आहात. आता सगळं खपू बदललं आहे.” शादू�ल आपला                

हेका सोडायला तयार न�हता.  
“अरे पण अवनीला इथल� बफ� आ�ण पेढे आवडत.े” सरोजने नाती�या आडून बाण मारला.  
“अवनी आता पंधरा वषा�ची झाल� आहे. प�क� ट�नएजर. इथ�या ट�नएजर आप�या त�येती �वषयी खपू              

जाग�क असतात. �यामळेु तू आणलेल� �मठाई �तने खा�ल� नाह� �क तलुा वाईट वाटेल. अवनी आता पवू�                

सारखी कु�कुल बाळ रा�हल� नाह�. ती आमचेह� ऐकत नाह�. पण अ�यास नीट करते आ�ण समंजस               

अस�याने आ�ह� ल� देत नाह�. इथे आ�यावर �तला वळण लावाय�या फंदात पडू नकोस. �त�या              

लहानपणी तू �तला लहान �तो�,े आर�या वगैरे �शकवीत होतीस. मा� आ�ाची �पढ� तं��ाना�या यगुात              

वावरत.े ती घरात �नदान मराठ� बोलत,े हे स�ुधा काह� कमी नाह�.” शादु�लने यो�य �या अपे�ा               

बाळग�यास आईला सां�गतले.  

मायलेकांचा हा �ेमळ संवाद भा�करराव �म�क�लपणे हसत ऐकत होत.े शांत, स�ुवभावी           

भा�करराव, मलुाला सनेुला आ�ण नातीला, कधी एकदा भेटतो याचे मनोरथ रचत होत.े अमे�रकेला             

जा�याची चौथी वेळ अस�याने ते दोघेह� तसे सरावलेले होत.े �यांना एअरपोट�वर आणायला शादू�ल             

एकटाच आला होता. 
“अकं�ता येणार होती, पण मीच �तला घर� थांबायला सां�गतले.” आई�या ��नाथ�क म�ेुला शादु�लने              

आधीच उ�र �दले.  

“अवनीचा अ�यास कसा चाल ूआहे?” भा�कररावांनी �वचारले.  

“�त�या सार�या काह� ना काह� पर��ा चाल ूअसतात. �यामळेु सतत वतैागलेल� असत.े” शादू�ल उ�रला.  
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ग�पां�या नादात �वास झट�दशी पार पडला.  
काह� वेळातच गाडी टुमदार बंग�यां�या सोसायट�त �शरल�. काह� र�ते ओलांडीत ती एका            

लांबलचक �ाई�ह-वे वर येऊन थांबल�.  
“हे आपलं नवीन घर. त�ुह� फोटोत, ि�ह�डओ कॉलवर पा�हलंच आहे, आता ��य�ात बघा. आधी�यापे�ा              

मोठं आ�ण हवेशीर आहे नाह�?” शादू�ल उ�साहाने बोलत होता. आप�या मलुा�या कतृ��वाचा देवधर             

दांप�याला अ�भमान वाटला.  
 

घरात आ�या आ�या अकं�ताने साससूास�यांना वाकून नम�कार केला. �तने घर खपू छान            

सजवले होत.े �व�वध देशात�या व�त,ू शोभेची झाड,े न�ीदार हंडे पाहून सरोजला सनेुचे खपू कौतकु वाटले.               

परंतु या सव� व�तुंपे�ाह� कधी एकदा नातीला भेटते असे �तला झाले होत.े भा�कररावांची नजरदेखील              

अवनीचा शोध घेत होती. शादू�ल, अकं�ताने �यां�या मनाची घालमेल ओळखल�. 
 

“अवनी, खाल� ये बेटा. आजी आजोबा आले आहेत.” अकं�ताने जोरात आवाज �दला.  
“प�ह�या हाकेला ओ �दल तर शपथ. कानात काह� ना काह� तर� अडकवलेलं असतं.” अकं�ता वतैागून               

बोलल�.  
“अगं �तला टे��ट कर. मग लगेच येईल.” शादु�लने उपाय सचुवला.  
“घरात�या घरात टे��ट?” सरोजने आ�चया�ने �वचारले.  

तवे�यात सवा�ची लाडक� अवनी दार उघडून बाहेर आल�. काह�शा कोर�या आवाजात           

�हटल�, “हॅलो आ�जी, हॅलो आजोबा.” खाल� ये असे अकं�ता �तला डो�यांनी खणुवत होती. परंतु              

बाईसाहेब �ढ�मपणे वरच उ�या हो�या. मलु�ने खाल� येऊन आजी आजोबां�या पाय पडावे असे अकं�ताला              

वाटत होत.े अखेर�स शादु�लने प�रि�थती ओळखनू आई बाबांना �यां�या या खाल�याच मज�यावर�या            

बेड�मम�ये नेले. आईबाबा आले तर �यांचा िज�याचा �ास वाचावा यासाठ� �याने हे घर म�ुदामच �नवडले               

होत.े बॅगा एका कोप�यात ठेव�यानंतर शादु�लने आईबाबांना बाथ�म व इतर जजुबी गो�ट� दाखव�या.             

ए�ह�या लांब�या �वासामळेु दोघेह� थकलेले होत.े काह� �दवस हे जेटलॅगम�ये जाणार होत.े  

“मी सां�गतलेलं ल�ात आहे ना? ब�घतलं ना अवनी �कती मोठ� झाल� आहे? दोन वषा�नी कॉलेजात जाईल.                

त�ेहा �तला काह�ह� �शकव�या�या फंदात पडू नका. �त�या काह� गो�ट�ंकडे दलु�� करा.” शादु�लने हल�या              

आवाजात दोघांना सां�गतले.  

“तू काह�ह� काळजी क� नकोस.” सरोज आ�ण भा�करराव एकसरुात बोलले. शादु�लने सटुकेचा �न�वास             

सोडला.  
                                                                    ------------- 
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सरोज, भा�करराव लवकरच ि�थरावले. सकाळी फेरफटका मारणे, घराभोवती�या        

झाडांना पाणी घालणे, दपुार� वामकु�ी वगैरे म�ये �दवस आनंदाने सरायचा. इंटरनेटमळेु करमणकु�ला            

तोटा न�हता. अकं�ता घ�नच पाट�टाईम तर शादू�ल �न�मे �दवस घ�न काम कर�त होता. अवनी शाळेतनू               

घर� आल� �क आप�या खोल�त लगेच गायब होत असे. सवा�चा �दन�म असा ठरलेला होता.  
मा� आजीची माया, �कती �दवस बं�द�त राहणार होती? मलुाला श�द �दला तर�ह�            

सरोजचे मन �व�थ बसत न�हत.े �तला अवनी�या ब�याच गो�ट� खटकत हो�या. �तचे रा�ी उ�शरा पय�त               

जागे राहणे, भारतीय खा�यपदाथा�ना नावे ठेवणे, खोल�तला पसारा, जेवतानास�ुधा एका हातात सतत            

मोबाईल - एक ना दोन - हजार गो�ट� सरोजला खपुत हो�या. भा�करराव, सरोज ए�हडे मनाला लावनू घेत                 

न�हत.े मा� आपल� सं�कृती आ�ण सं�कारांपासनू नात दरुावत चालल� आहे याची खंत बाळगून होत.े              

याबाबत �यांनी मलुाशी संवाद साध�याचा �य�न क�न पा�हला. परंतु �याने ते �ततकेसे मनावर घेतले              

नाह�. घरात लहानसे देवघर होत.े अकं�ता कधीतर� �दवाब�ी, पजूा अचा� वगैरे करायची. परंतु �या दोघांनी               

लेक�वर कुठलेच बंधन घातले न�हत.े ती लहान असताना �यांनी थोडफेार �य�न केले होत.े �तला एकदा               

तर सं�कार �श�बरात घातले होत.े परंतु अ�प ��तसादामळेु तो काय��म बारगळला. अवनी जसजशी मोठ�              

होत गेल� तसतसे या गो�ट�ंपासनू फारकत घेऊ लागल�. ‘आहे �या देशात प�रि�थतीनसुार जळुवनू             

घे�या�या’ पळवाटेखाल� “सं�कार” या �वषयाला अकं�ता शादु�लने पणू��वराम �दला. तर�स�ुधा मनातनू           

�यांना, आप�या मलु�ने काह� र�ती �रवाज पाळावेत असे नेहमी वाटत असे.  

“प�पा, आ�जीला सांग मा�या �मम�ये जाऊ नकोस.” अवनीने घ�ुयातच त�ार न�दवल�.  
“अग �तला राहवले नाह� �हणनू �तने तझुी �म आवरल� असेल.” शादु�लने आप�या आईची बाज ूमांडल�.  
“मला आवडतो पसारा. मा�या व�तूंना हात लावलेलं मला नाह� आवडत.” अवनी घ�ु�यातच होती.  
 

“शादू�ल, अवनी�या खोल�तील �च�े तलुा पाहावतात का रे? �शी काय एक एक नमनेु आहेत? मलु�ंना हे                

शोभतं का?” सरोजने मलुावर फैर झाडल�.  
“अगं आई, हे खपू नॉम�ल आहे. �त�या सव� म�ै�णी को�रयन �फ��स बघतात. �यातले हे कलाकार               

आहेत.” शादु�लने लेक�ची बाज ूघेतल�.  
“आता तू मा�या त�डाला �चकटप�ट� लावल� �हणनू ग�प बसावे लागते आहे. पण �नदान अकं�ताने तर�               

आप�या मलु�कड ेथोडफेार ल� नको का �यायला?” सरोजने बरेच �दवस क�डलेल� वाफ मोकळी केल�.  
आजी आ�ण नातीम�ये शीतय�ुध स�ु झाले. लहानपणी, रा�ी शजेार� झोपायचा ह�ट           

करणार�, बोबडी गाणी �हणणार� �हच का ती अवनी असा सरोजला ��न पडू लागला. परंतु              

काबलु�वा�या�या गो�ट��माणे �तह� नातीला बालपणी�याच कप�यात गुंडाळू पाहत होती.  
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“प�पा, माग�या सारखा आजी आजोबांचा �टे वाढवू नकोस.” अनाहूतपणे भा�कररावांनी जे�हा हे वा�य             

अवनी�या त�डून ऐकले त�ेहा �यांना ध�काच बसला होता. ‘आजी आजोबांना अजनू राहा’ �हणनू गे�या              

खेपेला �तने टाहो फोडला होता.  
------------- 

“असा चेहरा पाडून का बसलास? काय झालं?” सरोजने शादु�लला �वचारले. बॅकयाड�म�ये शादू�ल एकटाच             

�चतंा��त बसलेला होता. �याला असे बसलेले याआधी कुणी पा�हले न�हत.े या वेळेस तो एकतर टे�नस               

खेळायला जातो �कंवा िजमम�ये. �यातनू आज श�ुवार. ऑ�फस संपलेले. शादू�लकडून उ�र आले नाह�.             

सरोज च�ावल�. �तने परत �वचारपसू केल�.  
“अवनीला शाळेत च�कर येऊन पडल�. �शवाय �तला ताप आहे. अकं�ताला शाळेतनू फोन आला. ती              

अवनीला घेऊन येईलच ए�ह�यात.” शादु�लने अखेर�स आईला प�रि�थतीची क�पना �दल�.  
“बाप रे. आ�हाला का नाह� सां�गतलंस?” सरोज�या पायाखालची ज�मनीच हलल�.  
“त�ुहाला कशाला टे�शन �यायचं, �हणनू म�ुदाम बोललो नाह�.” शादू�ल.  

“अरे पण डॉ�टरकड ेजायचं नां.” सरोज �याला आधार देत �हणाल�.  
“तचे तर टे�शन आहे गं. श�ुवार� ४ नंतर डॉ�टरचं ि�ल�नक बंद होत.े ते सोमवार� उघडणार आहे.                

हॉि�पटलम�ये चार चार तास थांबावे लागणार आहे. �शवाय एक मोठ� सम�या उ�भवल� आहे. आम�या              

कंपनीने नकुताच इ�शरु�स बदलला आहे. माझे नाव �यां�या याद�तनू गहाळ झाले आहे. �यांची चकू              

�न�तरायला सोमवार उजाडणार आहे.” शादू�ल हतबलपणे बोलत होता.  
�या दोघां�या मागे उभे राहून भा�करराव शांतपणे सारे काह� ऐकत होत.े कधी कधी नवीन              

तं��ानाचा असाह� �ास होऊ शकतो हे देवधर कुटंुबाला जाणवले. त�ेह�यात गाडीचा आवाज आला.             

अकं�ताने अवनीला हळूहळू आधार देत घरात आणले. �तची अव�था बघनू सा�यांची मने हेलावल�. हसती              

बागडती मलुगी, पणू�तः कोमेजनू गेलेल� होती. �त�यात अिजबात �ाण उरलेले न�हत.े �तला िज�याव�न             

जाणे कठ�ण झाले असत.े �हणनू मग �तला खाल�च आजी आजोबां�या खोल�त ठेवायचे ठरले. सरोजने              

ता�काळ प�रि�थतीचा ताबा घेतला. कारण अकं�ता बाहेर जाऊन हमसाहमशी रडू लागल�. �तचे सां�वन             

करायला शादू�ल गेला. अवनी अध�वट उघ�या डो�यांनी सारे पाहत होती. सवा�ना आता हा �क�ला              

सोमवारपय�त कसाबसा लढवायचा होता. प�रि�थतीमळेु आपण �कती हतबल होतो हे शादू�ल अकं�ताला            

जाणवत होत.े �यां�यापे�ा अ�धक पावसाळे पा�हले�या आ�ण सोसले�या भा�कररावांनी आ�ण सरोजने           

कंबर कसल�. �यांनी शादू�ल अकं�ताला धीर �दला.  
“काळजी क� नका. आ�ह� आहोत. ई�वरावर भरोसा ठेवा. अरे तू पण एकदा असाच आजार� पडला होतास.                

सारे ठ�क होईल.” या �यां�या वा�यामळेु वातावरण थोड े�नवळले.  

अवनी�या उशा पाय�याशी सरोज रा�भर बसनू होती. �तला जजुबी औषध �दले परंतु            

�याचा परेुसा प�रणाम झाला नाह�. सरोजने अवनी�या डो�यावर थंड पा�या�या प��या ठेव�या.            
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भा�कररावांनी �यां�याकडील काह� आयवु��दक उपाय केले. पहाटे पहाटे अवनीला शांत झोप लागल�.            

भा�करराव खचु�तच झोपलेले होत.े सरोज अवनीचा हात हातात घेऊन पडून रा�हल� होती.  
श�नवारचा �दवस अशाच प�धतीने उपाय कर�यात गेला. भा�कररावांनी खोल�त बसनू          

लहानशी पोथी वाचल�. आजीबा�नी �यांचा बटवा उघडला होता. अवनीला तांदळाची पेज, खीर वगैरे             

हळूहळू खायला घातले. अवनी हे सारे उघ�या डो�यांनी बघत होती. शादू�ल फोन व�न इ�शरु�सची चकू               

सधुार�याचा �य�न कर�त होता. अकं�ता सवा��या खा�या�प�याचे बघत होती. दपुार� �तने स�तीने सासू             

सास�यांना �व�ांती �यायला भाग पाडून एकट�ने �क�ला लढवला. �या रा�ी सरोज पनुः अवनी�या उशाशी              

बसनू रा�हल�. अवनीची �कृती हळूहळू ि�थर होऊ लागल�. र�ववार� �तचा ताप पणू�पणे उतरला. ती आता               

प�ुकळच ताजीतवानी �दसू लागल�. अखेर�स ती काळरा� सरल�. सोमवार उजाडला. सवा�नी सटुकेचा            

�नः�वास सोडला. डॉ�टरांची प�हल� अपॉइंटम�ट �मळाल�. दर�यान शादु�लने इ�शरु�सची गाडी �ळावर           

आणल�. वीकएंड�या काळात अवनीवर केले�या उपायांची डॉ�टरांनी म�ुत कंठाने �शंसा केल�. अवनीला            

पढु�ल दोन �दवस हॉि�पटलम�ये ठेव�यात आले. �त�या सव� तपास�या नॉम�ल �नघा�या. शाळेतील            

म�ै�णी�या बथ�डे पाट�म�ये काह�तर� वावगं खा�यात आ�यामळेु अवनीला ऍलज�चा �ास झाला होता. हे             

�नदान ऐकून देवधर कुटंुबीयांनी सटुकेचा �नः�वास सोडला.  
                       ------------- 

या गडबडीत �याणाची तार�ख कधी जवळ आल� हे कुणाला समजलेच नाह�. �दवस            

भरु�कन उडून गे�याचे सवा�ना जाणवले मा� खरे. आप�या माणसांना सोडून जा�या�या क�पनेने सरोज             

आ�ण भा�कररावांचे मन भ�न आले. परंतु हा �दवस कधी ना कधी तर� येणारच होता. आपण �दवस                

जे�हडे मठु�त ध�न ठेवायचा �य�न करतो त�ेहडचे ते सम�ुातील रेती�माणे �नसटून जातात नाह� कां?              

शादू�ल, अकं�ताने आई बाबां�या बॅगा अनेक उपयोगी, �शवाय इतरांना भेट दे�यासाठ��या व�तूंनी            

खचाखच भर�या. बॅगांची वजने केल�. �याणा�या आद�या रा�ी सरोज आ�ण भा�कररावांनी आप�या या             

वेळ�या म�ुकामाची उजळणी केल�. अवनीवर�ल गंडांतर टळले याब�दल �या दोघांनी ई�वराचे आभार            

मानले.  

“रा�ी १० चे �लाईट आहे. ७ वाजता �तथे पोहोचावे लागेल. त�ेहा आपण ६ वाजता घरातनू �नघ.ू”. शादु�लने                 

आईबाबांना वेळाप�क सां�गतले. सकाळपासनू अवनी ग�प ग�प होती. आजारपणानंतर �तचा          

अवखळपणा काह�सा कमी झालेला होता. �तची खोल� पवू�पे�ा नीटनेटक� �दसत होती. दपुारचे जेवण,             

सवा�नी एक� बसनू केले. आ�चय� �हणजे �यावेळेस अवनीजवळ �तचा सेलफोन न�हता. मा� ती ग�प              

होती. सरोज �तला डोळे भ�न नजरेत साठवीत होती. �नरोपा�या �दवशी घ�याळाचे काटे कसे पटापट              

�फरतात नाह�? 

दाराबाहेर गाडी तयारच होती. �नघायला अजनू अधा� पाऊण तास होता. सरोज,           

भा�कररावांचा पाय �नघत न�हता. परंतु उगवणारा सयू� आ�ण मावळणारा चं� कधी थांबतो का? अगद�              
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�याच�माणे जीवनाचे रहाटगाडगे चालचू ठेवावे लागते नाह� कां? अकं�तालाह� भ�न आले होत.े काह�             

वेळापवू� सरोजने देवघरात �दवाब�ी केल� होती. बाहेर�या खोल�त सव�जण बसनू होत.े अवनीचा कुठेह�             

मागमसू �दसत न�हता. सरोजची �याकुळ नजर �तचा वेध घेत �भर�भरत होती. अवनी कुठे आहे हे               

�वचारताच शादू�ल अकं�ताने मा�हत नाह� असा अ�वभा�व केला. मग सरोजला राहवले नाह�. ती तडक              

वर�या मज�यावर गेल�. सव� खो�या, बाथ�म पाल�या घात�या. अवनीचा प�ा न�हता. मग ती परत              

खाल� आल�. गॅरेज ब�घतले. �त�या मागे भा�करराव, शादू�ल, अकं�ता अवनीला शोधू लागले. एक शवेटचा              

�य�न �हणनू सरोजने देवघरात डोकावले. आ�ण बघते तर काय. �तथे अवनी शांतपणे डोळे �मटून,              

मनोभावे हात जोडून उभी होती. �त�या मखुातनू “शभुंकरोती क�याणम आरो�य धनसंपदा .....” हे श�द              

अलगदपणे बाहेर पडत होत.े  

काह�वेळापवू� लावलेले �नरांजन अजनूह� तवेत होत.े उदब�ीचा मंद सवुास सव�� दरवळत           

होता. �या मंद �काशात अवनीचा चेहरा उजळून �नघत होता.  
देवघरा�या दारात चौघेह� एकमेकांकडे बघत �थजनू उभे रा�हले. नकळतपणे �यांनीह� हात           

जोडले. म�ुय दारात�या बॅगा गाडीत जा�यासाठ� स�ज हो�या. मा� या �णापढेु काळ स�ुधा थांबला होता               

आ�ण आसमंत �नःश�द झाला होता.  
 

* * * *  पणू��वराम  * * * * 
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