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काज�याचं झाड 

�याने सईला 
मठत घेतलं आ�ण �ेमाने हळुवारपणे �त�या कानात कुजबुजला. “साया, 

साया अजूनह% तुझं असं का? तु(या मना)व*+ मी एक कण तर% काह% कर%न का? नाह% ना? 

मग तर%ह% तुझ ेडोळे, तझु ेसाधेसाधे श3द, सहज/कळत-नकळत झालेले 7पश8 मा(यावरचा जो 

पूण8 )व:वास, जे �ेम दाखवतात, जाणवून देतात, ते �ेम. तो )व:वास तुझा देह का दाखवत 

नाह% राणी? का? का?” 

‘शखेरच ंहे का? का?’ हेच सईलाह% पडलेले �:न होते. शखेर! कोण हा? ऐन 

चा
ळशीत. समाजमाAय सुखी संसारात आलेलं वादळ? �या�न
म�ताने नवरा बायको�या 

ना�याचा घेतलेला शोध? लावलेला कस? काय होतं या अचानक आयुBयात आलेCया पु*षात? 

*Eटन झालेCया जगGयामधल% हरवून गेलेल% तरलता? नHयानं होणारं *पागणुाच ंकौतूक? कJ 

हे सगळच?ं ते ह% एका पु*षाकडून? शर%रा�या छोLयामोMया मांगी पुNया झाCया हो�या, (कJ 

पNया झाCया असं वाटत होतं?) सामािजक, कRटंुSबक ि7थरता आल% होती. Uहणूनच चवीपुरतं 

काह% वेगळं हवं होतं? 
समॅान Uहणते तसं काह% होतं? नकळे! 

सईनं �ेमात पडून, घर�यांचा )वरोध प�कWन, पण मनापासून आवडणाNया पु*षाशी, 

अनयशी संसार मांडला. अनय नी सई 
मळून कBटानं तो यश7वीह% केला. सई आ�ण अनयचा 

संसार, �याच ंनातं, �यातला समजूतदारपणा, हा सगXया नातेवाईकांत, 
मYमंडळीत एक 

कौतुकाचा, आदशा8चा )वषय होता. वेगवगेXया रंगाची रांगोळी जशी एकिजनसी आ�ण 
शवाय 

सुंदर रंगील% Eदसते. तसं होतं �यांच जगणं. वेगळं, तर%ह%, तर% ह% असं कसं? चाळीशीत हे 

काय होतं? काय घडू बघत होत?ं 

सई खपू )वचार करत होती. �त�या घZ मैSYणीशी �नमाशी बोलताना Uहणाल%, �नमा 

माझं अनयवर खपू �ेम आहे गं. खपू �ेम आहे. आमची शर%रं, मनं, जगणं, वाढणं इतकं 

एकY आहे, एकिजनशी आहे. तुला तर माEहतीच ेसगळं. �याने आ�ण मी कमी का �संग 

�नभावले? आ_थ8क, सामािजक, कRटंुSबक आ�ण या सगXयामुळे मान
सकह% कमी का ताण 

सोसले? लढाया आ�ण `वं`व खेळल%? पण aफर भी �नमा? �नमा? �नमा, चाळीशीत 

सगXयांनाच असं होतं का गं? 
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सई, शांत हो! काह%ह% झालेलं नाह%ए. शखेर तुला आवडलाय �न �यात गैर काय आहे? 

तुला इतर 
मY नाह%एत का? शखेरबcल तुला जे वाटतंय, ते नdकJ काय आहे, ते कळेपयeत 

जरा थांब. शांतपणे )वचार कर. एवढ% घायकुतीला येऊ नकोस. तुला जे जे काय वाटतंय ते 

ओळनवार लावून अनयला सांग. तुमच ंएवढ चांगलं अडंर7टॅhडगं आहे, तुUह%च �यातून वाट 

काढाल. नाह%तर% सगXया गोBट%ंचा जरा अतीच )वचार करायची तुझी सवय आहे. आता 

नेहमी�माणे दैनंEदन कामात बुडवून घे बरं! 

आज राYीच अनयला सगळं सांगून टाकायच ंसईनं ठरवलं. पण नdकJ काय सांगायच?ं 

काय घडलंय सांगGयासारख?ं सगळे मनानेच तर खेळ आहेत. घटना Uहणून काह% घडल%च 

नाह%ए. तर%ह% याच 7टेजला. आ�ताच  अनयला सां_गतले पाEहजे. 7पBट श3दात, मुcेसुदपणे 

�तला आपलं Uहणणं मांडता येतं, या नेहमी�या आ�म)व:वा�या भारोशावर �तने सांगायला 

सु*वात केल%. 

“अनय, �या Eदवशी जो आपCयाला र7�यात भेटलेला, घर% आलेला तो, तो शखेर 

�याचा परगावी Hयवसाय आहे. 
शवाय मा(याचसारखी इतरह% कामं, तु(या भाषेतCया 

लBकर�या भाकर%, तो करतो. अAया, मला तो आवडलाय ्फार फार आवडलाय ्अनय, मला 

शखेर आवडलाय.् हे आवडणं नेहमी�या 
मYाच ंआवडणं असतं, तसं नाह%ये. एवढंच मला 

कळतंय. अjया8 आयुBयानंतर, आपला संसार खरोखरच पkरपूण8, सुखाचा असूनसु+ा. आपCया 

ना�यात काह%ह% उणीव जाणवत नसतानाह% मला तो आवडतोय. सैरभैर झालंय अAया. आय 

अॅम टोटल% कAफयूmड, मला नीट काह% कळत नाह%ये.” 

अनयचा चहेरा पार उतरलेला. �याच ंअसं Hय_थत होणं सईला सहन होत नHहतं. पण 

आता ते टळणार नHहतं. यातून �यांना पार जायचचं होतं. आजवरच ं�यांच ंनातं �याच 

पारदशnपणा पुढे Aयायच ंअसेल तर मोठं होGयाची/ पkरपdव होGयाची पर%oा �यांना `यावीच 

लागणार होती. 

...... करGयासाठ तो �या Eदवशी काह%च बोलत नाह% �त�या मनात कुठेकुठे जाणं 

�याने (नवNयाने) फारच सहजपणे घेतलं आहे सगळं, ��यoात थोड ंअशdयच वाटतं. एक 

मोठा सु7कारा टाकून अनय Uहणाला, सया, मला थोडीशी शंका वाटत होतीच कJ तुझ 

शखेरमधलं गुंतणं नेहमीसारख ंनाह%ये. सया, तू हे सगळं 7पBटपणे सां_गतलंस ते बरंच झालं, 
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कारण मा(या मनात न7�या शंका रpगाळत राहGयापेoा तुझ े)वचार तर% मला कळले. सया, 

�या�याशी हे सगळं बोलल%येस? सईचा खाल%मानेनेच देलेला नकार. “पण सया, खरं Uहणजे 

सjया तर% हा �:न नाह%ये मुळी. �:न तुझा आहे. आपCया दोघांचा आहे. तुला तो आवडणं 

अगद% साहिजक आहे. तो खरोखरच आवडGयासारखा, तुला आवडGयासारखा आहे. पण सया. 

हे नातं तू मैYी�या पातळीवर ठेवायच ंठरवलंयस, कJ........” 

“तुझं हे भारलेपण, सैरभैर होणं, हया�या मुळाशी नdकJ काय आहे हे तुला शोधावं 

लागेल ना?” अनयच ंशांत पण ठाम सुरातलं बोलणं सई�या अगद% आरपार जात होतं. “सया, 

तुला जे जे काय जेHहा जेHहा वाटेल, तेHहा तेHहा असच ंबोलत रहा. आपण �यातूनच पुढे 

जाऊ, एनीवे; तुला जे योrय वाटेल, तू जो काह% �नण8य घेशील �यात मी तुला सपोट8च कर%न 

हा )व:वास बाळग.” 

“सया बौ)+क भूक, आवडी�या माणसासोबत आवडीच ंकाम करणं, �या�याशी थेट 

जुळणं, जीवापCयाड तो आवडणं, हे तु(या बाबतीत मला खपू Yासाच ंआहे गं, पण तर%ह% 

कळGयातलं आहे. उमजGयातलं आहे. थोडासा �ोबशेनचा वेळ मला Eदलास ना, तर मला ते 

आकळेल. पण... शर%रा�या देवघेवीसाठ लागणार% मान
सक गंुतवणूक, नातं ते.. ते तुम�यात 

�नमा8ण झालय? सया, तझुी गुंतवणूक तेवढ% आहे? अनयच ेथरथरते श3द तुला 

�या�याबरोबर....! सई खाल% मान घालून 
समpट�या फरशीवर बोटाने रेघा ओढत बसलेल%. 

�तला आठवत होते �तच े�न अनयच ेअनेक शर%रसुखाच ेतुकड.े अनेकवेळा श3दांनी सु* 

झालेले �न 7पशा8ने �नवळलेले �यांच ेवाद. �या�या कुशीत फुलून �नघालेCया �त�या राYी. 

�या�या नुस�या नजरेने वाढलेCया �त�या :वासां�या लयी. रागाने आलेलं पण �या�या 

)व:व7त 7पशा8ने मंद हसGयात पराव�त8त झालेलं �त�या डोXयातलं पाणी. aक�ती �न 

कायकाय! खरंच कJ, मला शखेरबरोबर ते सु+ा करावंसं वाटतंय?् सई )वचारात पडल%. खपू 

खोदनूह% ठाम उ�तर येत होत नाह%. 

मग काय? शखेरशी बोलताना, वादावाद% करताना, डोXयात पाणी येईतो हसताना. न 

सांगताह% �याला एखाद% गोBट कळताना जे वाटलं ते काय आहे? सई पुAहा )वचारात बुडाल%. 
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अनयबरोबरच.ं.. नवNयाबरोबरच ंनातं, aकतीह% संुदर असलं, तर% ते असतं माY घZ. 

दोरखडंासारख ंपdक पण काचणारं, संसारात, Hयवहारात, कुटंुबात �न समाजात, सगXया 

कसरती करत, खबंीरपणे उभं रहायच ंअसेल, तर ते तसच ंपdकं दोरखडंासारख ंनको का? हा 

सं7कृतीचा..... आहेत का? 

शखेर�या 7पशा8तल% अनावर ओढ, �यात �तला जाणवत होतं शर%र, आEदम नैस_ग8क 

गरजेची आग, एक पेटलेपण, अशांतता, मागणी एक उपासलेपण, खपू खोल शोधनूसु+ा अगद% 

शर%रसुखासाठ सु+ा लागतं �या मातीच ंनातं, समजूत सापडत नHहती. �यातल% ती मागणी 

आकष8क होती. �त�यातला 7Yी�वाला कुठेतर% सुखावत होती. बळजबर% नHहती, पण धग 

होती. �यात सापडल% असल%, तर �नरंतर पेटून संपणू8 संपणं झालं असतं. भले ते आ�मरंगी 

बुडून पूण8 समजून उमजून असेल. ती राख शांततचेी असेल. 

पण �तथे आग होती, संपून जाणं होतं. इथे अनयबरोबर माY हळूहळू चतेवणार% जाग 

होती. एकेका 7पशा8मागे )व:वास/नातं होत. मागणं आ�ण देणं, वेगळं उWच नये इतकJ 

एका�मता. इतकं अगंांगाने उमलणं �यानंतरची लखलखती शांतता. सईला अचानक उमजलं. 

शखेर�या का? का? ची उ�तरं �तला सापडल%च एकदम! शखेर �तचा )�य )�य होता. सखा 

होता. शर%रसुखा)वना न उणावणारा 
मY. 

आजह% शर%र पातळीवर बघGयापेoा �तला हवं होतं काजHयाच ंझाड. �काशणारं, राYी 

Eदमाखाने उभं राहणारं, आसमंत उजळवून टाकणारं. नैस_ग8क �काश देणारं पण दाह नसणारं 

असं काजHयाच झाड ओ! सगळं मन �नरt झालेलं एकदम. �तने साद घातल% “अAया.”  

 

 


