भाझे वशस्रचंद्रदळशन
प्रा. डॉ. बफंदभ
ु ाधल जोळी
कार भी ८० लऴे ऩूणश केरी. अज भाझ्मा ८१ लऴाशचा ऩबशरा बदलव. वकाऱी अम्शी दोघे बपरून
ऩयत मेत ऄवताना भशारे ताईंची वून ऄऩणाश बेटरी. बतरा भाझ्मा लाढबदलवाचे लृत्त कऱरे शोते.
भाझे ऄबबनंदन कयता कयता बतंने कुतुशराने भाझे लम बलचायरे . भी ’८० लऴे ऩूण’श म्शणताच ती
अश्चमाशने भाझ्मा कडे ऩशात याबशरी. एलढे अमुष्म अबण मा लमारा भाझे चांगरे अयोग्म ऩाशू न
ती चबकत झारी. भाझे ऩयत एकदा ऄबबनंदन करून बतने भाझ्मा दीघाशमुष्माचे ल चांगल्मा
अयोग्माचे यशस्म बलचायरे अबण भी भाझ्मा ऩत्नीकडे, अळाकडे, रगेचच फोट केरे . ऄऩणाश बनघून
गेरी अबण कारांतयाने भी थोडावा बलचायात ऩडरो; भाझ्मा चांगल्मा अयोग्माचे ल दीघाशमुष्माचे श्रेम
भी भाझ्मा ऩत्नीरा का बदरे ? बतरा फये लाटाले म्शणून? का अता शी पॅ ळनच झारी शोती म्शणून?
का भरा खयोखयीच तवे लाटत शोते म्शणून?
तवे ऩाबशरे तय भाझी ऩत्नी - अळा - भाझ्मा प्रकृतीची काशी खाव काऱजी घेत शोती ऄवे
बफरकुर नव्शते. भरा भधुभशे शोता - त्माची औऴधे लेऱेलय घेण,े ऩथ्म वांबाऱणे, योज बियामरा
जाणे शे वलश काटे कोयऩणे वांबाऱण्मात बतचा पायवा लाटा नव्शता. ईरट भी गोड खाणे कटाक्षाने
टाऱत ऄवताना ती काशी लेऱा भरा गोड खाण्माचा अग्रश करून - "खा शो थोडे, काशी शोत
नाशी" - ऄवे म्शणून भोशात ऩाडत शोती. भाझ्मा व्मामाभ कयण्मालयशी ती पायळी खूऴ नव्शती "बकती लेऱ चारतो शो तुभचा व्मामाभ? अता ऩुये कया अबण अधी चशा प्मामरा मा." भाझ्मा
ळुगय कन्टटरोरलय ल नॉभशर फी. ऩी. फद्दर ती वभाधानी शोती ऩण त्माभध्मे बतच्मा भदतीचा बकंला
दक्षतेचा बाग पाय कभी शोता.
तयीवुद्धा बतरा श्रेम देण्मात बतरा खूऴ कयण्माचाशी प्रमत्न नव्शता ल बतरा टोकण्माचा बकंला
चेष्टे चाशी शेतू नव्शता. बतरा श्रेम देण्मात भाझा प्राभाबणक, भनाऩावूनचा शोकाय शोता. ऩण लयलय
कायण बदवत नवताना भाझ्मा ऄंतःकयणाने ऄवा कौर का बदरा शोता? भी बलचायात ऩडरो.
मोगामोगाने ऩाचच बदलवांनी भाझ्मा जीलनात, अभच्मा दोघांच्मा जीलनात एक भशत्लाची घटना
घडणाय अशे; अभच्मा दोघांच्मा रग्नारा ऩन्नाव लऴे ऩूणश शोत अशेत; अभच्मा रग्नाची
वुलणशजमन्टती अशे मेत्मा फुधलायी. मा ऩन्नाव लऴाांचा जीलनऩट भाझा भनःचक्षु ऩुढे धालू रागरा
अबण भाझ्मा प्रश्नाचे ईत्तय भरा वाऩडरे . मा ऩन्नाव लऴाशत अळाने भाझ्मालय बनतांत, ऄथांग प्रेभ
केरे . ऄनेक प्रवंग त्माचे वाक्षीरूऩ अशेत.
भी बतरा ऩाशामरा म्शणून त्मांच्मा घयी गेरो. बतने भरा ऩाबशरे अबण ती भाझ्मा प्रेभात ऩडरी.
वाधी, बोऱी, बनव्माशज, जुन्टमा लऱणाची, जुन्टमा वंस्कायात लाढरे री अळा भाझा शोकाय मेताक्षणीच
भनाने भाझी झारी. रग्नाच्मा लाटे त एक फायीकवे बलघ्न मेताच ती लेगाने ळकुंतरे च्मा अलेगाने
भरा बेटालमाव अरी अबण तो ऄडवय दूय झारा. अभचे रग्न ठयरे , भुशूतश बनश्श्चत झारा.

दयम्मान भी एकदा वुयतेशून ऄशभदाफादरा RMS च्मा डब्मातून duty लय जात शोतो. ती भाझा
खाण्माचा डफा घेउन स्टे ळनालय अरी, डब्माऩाळी मेउन थांफरी. भाझ्मा वशकाऱमांनी बतच्मा
अगभनाची लाताश भरा बदरी. बतचे ऄनऩेबक्षत मेणे बतच्मा प्रेभाची ऄव्मक्त कफुरी शोती. बतचे भुग्ध
बाल, ळब्दांऩेक्षा कृतीतून व्मक्त शोणायी बतची प्रीबत भरा बालरी. रग्न शोइऩमांत बतचे बीरू भन
अळंकेने बयरे रे शोते. रग्नाच्मा अधल्मा बदलळी कल्माणशू न दादयच्मा कामाशरमात अम्शारा
मेण्माव थोडा ईळीय झारा; ती बफचायी लाट ऩाशत थांफरी शोती. भाझी अकृती ऩाशताच बतचा जील
बांडयात ऩडरा अबण भगच बतरा झोऩ रागरी. एखाद्यालय जील जडणे शी काम बालना ऄवते शे
बतने भरा जाणलून बदरे . ती बतची बालना भरा ऩाबशल्माऩावूनच बनभाशण झारे री शोती. शाय
गळ्मात ऩडल्मानंतयच ती ळांत, स्लस्थबचत्त झारी शोती. बतच्मा जीलनाचे आश्प्वत बतरा बभऱारे
शोते. जीलनाचा जोडीदाय बतरा राबरा शोता अबण वलशस्ल झोकून ती भाझी झारी शोती. बालना
बतच्मा शोत्मा ऩण बतच्मा कृतीतून भरा त्मा जाणलत शोत्मा.
बतच्मा तुरनेने भी फयाच प्रौढ [लमाने नव्शे], ऄनुबली शोतो. लमाच्मा १९ व्मा लऴीच घयातून फाशेय
ऩडरो शोतो ल नोकयी, बळक्षण, स्लतंत्र जीलन स्लतःच्मा ऩामालय ईबायत शोतो. ईच्छं खर शोतो,
फेजफाफदाय, फेरगाभ शोतो. ऩण भशत्लाकांक्षी शोतो; त्माभुऱे लाटे लय शोतो. बतच्मा अधी दोन भुरींनी
भरा नाकायरे शोते, का तय भाझा ऩगाय कभी शोता, पक्त ११५ रूऩमे! वंवाय कयामचा म्शणजे
कभीतकभी ३०० रूऩमे तयी शलेत, नाशी का? त्मांचा मुक्तीलाद फयोफय शोता ऩण भी बशणलरा गेरो
शोतो, बडलचरा गेरो शोतो. नोकयी कयता कयता बळक्षण घेउन प्रगतीच्मा नलीन बदळा ळोधत शोतो.
अळाने भरा अशे तवा स्लीकायरे . भाझ्मा कभी ऩगायाफद्दर भरा कभी रे खरे नाशी. एलढयात
वंवाय कवा कयामचा माची खंत ला बचंताशी फाऱगरी नाशी. भाझ्मालय ऩूणश बलरृाव ठे लून ती
भाझ्मा जीलनात अरी.
अबण काम अश्चमश! रग्नानंतय फयोफय ४ भबशन्टमांनी भी भाझी RMS ची रु.११५ ची नोकयी
वोडरी शोती. M.A. शोउन भी आंग्रीळचा प्राध्माऩक म्शणून धुळ्माच्मा कॉरे जभध्मे रुजु झारो
शोतो, फयोफय ३०० रु. ऩगायालय. भाझी भशत्लाकांक्षा ऩूणश कयणायी जीलनाची नलीन बदळा भरा
बभऱारी शोती. बतची श्रीकृष्णालय बनतांत श्रद्धा शोती, अशे. त्मा ऩयभेरृयानेच भाझी बतच्माळी गाठ
जोडरी जाताच भाझ्मातीर ती त्रुटी दूय केरी शोती. भाझा जीलनातीर ती बाग्मरक्ष्भी ठयरी अबण
वातत्माने भाझ्मा जीलनातीर बतची ती बूबभका भरा जाणलरी अशे. भाझी यखडऩट्टीची नोकयी
बतच्मा अगभनाफयोफय वंऩरी, आंग्रीळचा प्राध्माऩक शोण्माची भाझी भशत्लाकांक्षा रगेच ऩूणश झारी.
अयाभाची भानाची लाट भी चोखाऱू रागरो.
फेजफाफदाय, फेरगाभ जीलनाची वलम ऄवल्माभुऱे भाझ्मा कभशदारयद्र्याभुऱे भाझ्मा जीलनातीर बतचे
बाग्मरक्ष्भीचे स्थान ऩबशरी २/३ लऴे भरा ईभगरे च नाशी. वुख, बाग्म, नळीफ जलऱ ऄवूनशी भी
रांफ बयकटत याबशरो. अभच्मा ऩबशल्मा ऄऩत्माच्मा - वीभाच्मा - अगभनाची चाशू र रागरी
अबण अभचे वायेच जीलन अंब्मारा भोशय रगटाला तवे भोशरून गेरे.

धुऱे, फायाभती, चाबऱवगाल - भाझ्मा प्राध्माऩकीची १२ लऴे बुयशकन ईडू न गेरी. ३ भुरांच्मा
अगभनाने अभचे जीलन भोशरून गेरे शोते. त्मांच्मा फाररीरा ऄनुबलता ऄनुबलता अळाने
अऩरी भशाबलद्यारमीन बळक्षणाची आच्छा ऩूणश करून घेतरी. अइच्मा तारभीत लाढरे ल्मा भाझ्मा
भुरांनी त्मांच्मा प्रेभाने भाझ्मा जीलनाचे गोकुऱ केरे .
लायणानगयची १८ लऴे शा अभच्मा गृशस्थाश्रभाचा वुलणशकाऱ ठयरा. अम्शा दोघांची ऄध्माऩन वेला,
भुरांचे ळारे म ल भशबलद्यारमीन ऄध्ममन अबण त्मांच्मा स्लतंत्र जीलनाची वुयलात मा गोष्टींचा टप्ऩा
ऩाय कयत, वंवायवुखाने ओथंफून बयरे रा ऩेरा अस्लादत अम्शी बनलृत्त झारो अबण अम्शी
लायणानगय वोडरे . कवा दृष्ट रागेर ऄवा कारखंड शोता तो. अम्शी बनलृत्त झाल्मानंतय भुरे
अऩाऩल्मा बठकाणी ऩांगरी. बच. ऄबम ल अभची राडकी वून बच. वौ. तनुजा ऄभेरयकेत स्थाबमक
झारे ; बच. वौ. वीभा बललाशानंतय फडोद्यात स्थाबमक झारी ल अम्शी दोघे बळयाळ्मात भाझ्मा
जन्टभगाली अरो. जुने घय दुरूस्त करून तेथे याशू रागरो. बळयाऱा खये तय अळाची वावुयलाडी,
ऩण बतने अऩल्मा स्लबालाने ल भुख्मतः अऩल्मा ज्ञानेरृयीच्मा ऩायामणाने बबगनीलगाशचे एलढे प्रेभ
बभऱलरे की ती बतथरी भाशेयलाळीण झारी. वलाांनी बतरा ’भाउरी’ वंफोधनाने अऩरे वे केरे .
अजशी अम्शी कधी बळयाळ्माव गेरो तय वलशजणी भाउरी भाउरी कयत बतच्मा बोलती गोऱा
शोतात. बळयाळ्माची ४ लऴे स्लप्नलत गेरी. ऩण बच. ऄबमच्मा अग्रशाखातय ल वलश भुरांळी वंऩकश
ठे लामरा वोबमस्कय म्शणून अम्शी ऩुणे बनलडरे . ऄबम-तनुजानी अभच्मावाठी ऩुण्मात ि्रॅ ट घेतरा
ल अम्शी ऩुण्मात स्थरांतरयत झारो. बच. ऄंजू, अभची धाकटी रे क वुयलातीच्मा बनलृत्तीच्मा
काऱात ८ लऴे अभच्माजलऱच शोती. १९९९ वारी तीशी बतच्मा रे कीवश ऄभेरयकेत स्थाबमक
झारी. बच.ऄबमने अभचे ऩुण्मातीर जीलन अयाभदामक व्शाले म्शणून टीव्शी, िरीज़, पोन लगैये वलश
वोमी करून बदल्मा.
शे २०११ वार; अभच्मा रग्नारा ५० लऴे ऩूणश शोत अशेत. मा वंऩूणश काऱात अळा वदैल
भाझ्माजलऱ अऩल्मा प्रेभाची वालरी धरून याबशरी अशे . बच.वीभा अबण ऄबम मांच्मा जन्टभाच्मा
लेऱी ती भाशेयी गेरी तो ३/४ भबशन्टमांचा कारालधी वोडरा तय भरा वोडू न ती पाय क्लबचत दूय
याबशरी अशे. वालरीवायखी ती वतत भाझ्माजलऱ अशे. शा जो बतचा वततचा प्रेभऱ वशलाव
त्माची भरा वलम जडरी अशे. बपयामरा जाताना, कोणाराशी बेटामरा जाताना, प्रलावारा कुठे शी
जाताना एकटयाने जाणे भरा ऄबजफात अलडत नाशी. भरा ती वतत भाझ्मा जलऱ शली ऄवते. ल
तीशी भरा एकटे वोडू न कुठे जात नाशी. भी ऄधशबलयाभ अशे तय ती ऩूणबश लयाभ अशे. ५० लऴाांचे
बतचे शे ऄखंड, ऄतूट, ऄऩयंऩाय प्रेभ शे एखाद्या छत्राप्रभाणे भाझ्मा जीलनालय व्माऩून याबशरे अशे.
बतच्मा प्रेभात भातेची भभता अशे, ऩत्नीची प्रीबत अशे, अबण भैबत्रणीची बजलरगता अशे. भाझ्मा
दीघाशमुष्माची अबण भाझ्मा अयोग्माची खयी गुरुबकल्री अशे शे भाझ्मा ऩत्नीचे भाझ्मालयीर बनयंतय
प्रेभ अबण त्माभुऱे भाझे फोट वशजगत्माच बतच्माकडे झुकरे . भुरांच्मा भाझ्मालयीर प्रेभाचा स्रोत
वुद्धा भाझी ऩत्नी अशे. बतचे वशजानुकयण ते कयतात. भाझी ऩत्नी, भाझी भुरे [वून, जालइ वुद्धा]
ल भाझी वलश नातलंडे भाझ्मालय ऄऩयंऩाय ऄशेतुक प्रेभ कयतात म्शणून भी दीघाशमुऴी अशे, ऄजूनशी

बनयोगी अशे, कामभ वभाधानी ल ळांत म्शणून वुखी अशे . भाझ्मा वुखाचा वदया भाझ्माजलऱच
अशे.

