
Dnyandeep Education & Research Foundation, Sangli         www.dnyandeep.net & www.mymarathi.com 

ूा. मालती 	कल�ःकर यांनी िल	हले�या लेखांचा संमह ’मधघुट’ संदभ� - मायमराठ! डॉट कॉम  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Designed & Developed by Dnyandeep Infotech Pvt. Ltd. (www.dnyandeep.com) 

सहवास संपता तुझा - 
 

िमरजेहनू  िनघालेया आम�या गाड�चा वेग अिधकच मंदावयासारखा वाटला �हणून मी !खडक"तून बाहेर डोकावून पा'हल,ं ते(हा 

कं'दला�या अंधुक ूकाशाम,ये मला ःटेशन�या नावाची पाट� 'दसली, ‘.वौामबाग’. 
 

गाड� थांबताच मी खाली उतरले आ!ण सामानह� उतर.वले. एखादा हमाल कोठे 'दसतो का �हणून इकडे ितकडे पाहू लागले तर 

सगळा शुकशुकाटच! " कोणाकडे चौकशी करायची बाई आता? ", मी मनाशीच �हटले. तेव:यात डा(या हाताला उभा असलेला एक 

मालगाड�चा डबा 'दसला. <यातून काळसर रंगाचे एक म,यम वयाचे गहृःथ बाहेर आले. <यांनी सदरा आ!ण लुंगी असा पोषाख 

घातला होता. मा?याकडे वळनू  ते �हणाल,े "ित'कट कूस�" Bणभर मला काह�च कळेना. <यावर ते पुCहा �हणाल,े "ित'कट Dलीज." 

ते(हा मा?या लBात आलं क" हे इथले ःटेशनमाःतर आहेत. आ!ण हा मालगाड�चा डबा हेच <यांचे ऑ'फस आहे.  

 

मग इंमजी वाHयांची मनाशी कशीबशी जुळणी कर�त मी <यांना सांिगतलं, "मला .विलंIडन कॉलेजातया मुलीं�या वसितगहृात 

जायचे आहे. <यांनी बK याच हाका मारयानंतर एक �हातारा पोटLर .वड�चा झुरका घेत मा?यासमोर येऊन उभा रा'हला आ!ण माझे 

सामान डोHयावर घेऊन माःतरांनी सांिगतलेया 'दशेन ेचालू लागला. ते जून म'हCया�या शेवट�या आठवOयातले 'दवस असयाने 

पावसाची PरपPरप चालू होती. <यामुळे रः<यावर वदLळह� बेताचीच 'दसत होती. चालता चालता मी सहज मागे वळनू  पा'हले, तर 

सांगली�या 'दशेने कूच केलेया गाड�चा अःपQ आवाजच तेवढा मा?या कानी पडला.  

 

िमरज-सांगली हा सात मैलांचा रेवेचा छोटासा फाटा. िमरज, वानलेसवाड�, .वौामबाग, सांगली अशी <या�यावरची चार ःटेशनं. 

आ!ण झुकुझुकु कर�त चालणार� <यावUन चालणार� सात-आठ डVयांची ह� गाड�. या साK याचीच मला अपूवाLई वाटली. 'दवाळ��या 

'कयाभोवती आपण सजावट करतो ना, तशी 'दसली मला ह�! आ!ण ूथमदशLनीच मी ित�या ूेमात पडले. .वचारां�या तंि�त 

ःटेशनापासून सात-आठ िमिनटां�या अंतरावर असलेया .विलंIडन कॉलेज�या ूशःत आवारात मी के(हा पोचल ेते मला कळलेच 

नाह�. ह� १९४२ सालातली गोQ. 
 

उ\ा�या पंधरा ए.ूल (१९७२) पासून पुणे-िमरज ॄॉडगेज गाड� सुU होणार. आ!ण <याबरोबर द!Bण महाराaा�या माळावUन 

धावणार� आमची ह� िचमुकली ‘माळराणी’ 'दसेनाशी होणार या .वचाराने उदास झाले आ!ण गेया द�ड-दोन तपां�या ित�या मा?या 

सहवासातील अनेक आठवणींनी माझे मन भUन आले.  

 

मी इथे िशकत असताना आ�ह� सारे .व\ाथb िमळनू  अस ूतीनशे-साडेतीनशे�या आतबाहेर. आज�याूमणे <यावेळ�ह� बहतेकु  मुले-

मुली सांगली-िमरजेहनू  आगगाड�नेच येत जात. कॉलेजचे तास संपवून ह� सवL मंडळ� आपापया घर� गेली क" आ�हा वसितगहृात 

राहणाK यांना आपले एकटेपण फारच जाणवायचे. र.ववार� तर आवारात ‘सारं कस ंशांत शांत’ (हायचं. मग घरा�या आठवणींनी जीव 

रडवेला (हायचा आ!ण वाटायचं काह� नको हा अcयास-.बcयास. जाऊ या घर� दादाकडे पळनू  या गाड�त बसून! कारण <या एकाक" 

Bणी ह� गाड�च आमची मैऽीण आ!ण एकमेव .वसावा असायची!  

 

.वौामबागचा पPरसर �हणजे <यावेळ� एक आटपाट नगरच होतं �हणा ना! ितथं राहणाK या साK यांचं जीवन घOयाळापेBाह� 

'ह�यावरच अिधक अवलंबून. अगद� आजतागायतसुeा. ःनेहसंमेलनाचं नाटक सुU करायचं असू दे, क" कुठ हळद�कंुकवाला जायचं 

असू दे. आ�हा िशBकांना एखादा जादा तास fयायचा असू दे क" .व\ाgयाhना तो बुडवायचा असू दे. सवाh�या बोलiयाचे पालुपद 

ते(हा आ!ण आjाह� एकच. "दहा-पंचावCनची गाड� आली का हो? " "तीनची गाड� गेली का हो? "  
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कॉलेजातया समारंभांना येणाK या पाहiयांनाु  पुंकळदा आ�हाला खाजगी आवाजात सांगावं लागतं, "माफ करा हं, पण आपला 

कायLबम पाच�या गाड��या आधी संपवता आला तर फार चांगलं होईल. नाह� �हणजे आमचे .व\ाथb -" पुढचं सारं आ�ह� न 

संगताच चतुर वmे जाणतात <यामुळं सभाःथानी िनमाLण होणाK या 'कतीतर� संकटातून आ�ह� संयोजक बचावतो!   

 

इथं सकाळ� जाग येते ती पहाटे�या गाड��या शं'टंगमुळं आ!ण राऽी पnग येते ती दहा�या गाड��या िशoट�मुळं! चांदiया राऽी 

वसितगहृातया आ�ह� मुली कधी बाpना .वचाUन तर कधी चHक <यां�या हातावर तुर� देऊन घोळHयानं 'फरायला बाहेर पडत 

असू. ःटेशनवरचा वाळचू  ढ�ग हे आमचं आवडतं 'ठकाण. एखादं झाडझुडूपह� भोवती नसयानं एरवी ओकबोकं वाटणारं आमचं 

ःटेशन चंदेर� ूकाशात <यावळे� नुसतं चमचमत असायचं. मग ितथं गDपा-गाiयांची मैफल रंगायला उशीर कशाला होतोय आ!ण 

दसरेु  'दवशी सकाळ� जाग तर� वेळेवर कशाला येतेय? पण जे(हा ती येई ते(हा आवारातला पाPरजातकाचा 'कंवा बकुळ�चा सडा 

वेचायला आ�ह� अहमहिमकेनं धावत असू.  

 

<या धावपळ�त एक rँय नेहमीच पाहायला िमळायचं. आपया घरा�या फाटकात द�ड-दोन वषाL�या छोकK याला कडेवर घेऊन 

आमचे अ<यंत आवडते .ू!Cसपल गोकाक उभे असायचे. साडेसहा, पावणेसातचा सुमार झाला �हणजे िमरजेकडून झुकझुक कर�त 

गाड� येताना 'दसायची. ती 'दसू लागली क" ते �हणायचे, "अिनल गाड� बCतु, गाड� नोडु."  

 

अन ् मग ित�याकडे पाहत तो हस,ू !खदळू लागला क" तेह� मनापासून हसायचे. असामाCय .वujा आ!ण .वलBण भाषाूभु<व 

यामुळं vयांनी आंतरराaीय क"तb िमळवली <या आम�या या गुwदेवांपुढे वावरताना एरवी आमची मन ेआदरानं आ!ण संकोचानं 

कशी दबून जायची! पण <यां�या वा<सयाचे हे xदयंगम rँय पाहताना माऽ ती एकदम फुलून, उमलून यायची.  

 

कॉलेजचा शेवटचा तास संपयाची घंटा \ायला गOयाकडून के(हा के(हा उशीर (हायचा 'कंवा िशकवiयात रंगून गेयमुळं 

ूा,यापकांचं Hविचत ् घंटेकडे दलLBु  (हायचं. तसं झालं �हणजे गाड� गाठणाK या .व\ाgयाhची एकच तारांबळ उडून जायची. कारण 

सांगलीकडची गाड� ःटेशनात यायला आ!ण मुलांना कॉलेजातून बाहेर पडायला एकच गाठ पडायची. कॉलेज ते ःटेशन हे अंतर 

अशावेळ� फार लांब वाटायचं. ते कमी (हावं �हणून मुलांनी आपली कपक डोक" चालवून आवारातून, शेजार�या शेतातून अस े

'कतीतर� शॉटLकटस ् काढलेल ेअसायचे. मुलामुलींची ह� पळापळ गाड� आम�या ःटेशनापासून दरू अंतरावर असायची ते(हापासूनच 

उताUंना पाहायला िमळयची आ!ण <यामुळं <यांची करमणूकह� (हायची. 
 

सं,याकाळ�या या गाड�वर <यावेळ� एक !भzन गाडL होता. तो मुलांची ह� धांदल पाहनू  खूप हसायचा आ!ण दोCह� हातांनी चुटHया 

वाजवीत, अिभनय कर�त पळा-पळा असा इशारा \ायचा. गाड�चा वेग मंद होऊन ती ःटेशनात येऊन उभी रा'हयावर मुलामुलींची 

टोळक" काह� डVयात िशरत तर काह� कुणा�याच दटावणीला न िभता फुटबोडाLवरच उभी रहात. डVयात भरपूर जागा असतानाह� 

बाहेर�या लोखंड� दांOयाला ल{बकाळiयाची <यांना कोण हौस! हे सारे पाहताना तो वeृ गाडL <यां�यावर wQ झायाचा आव आणून 

मुलां�या अवखळपणाचा आनंद डोळे भUन पाहायचा आ!ण मनाशीच काह�तर� पुटपुटत आपया डVयात चढता चढता 'हर(या 

िनशाणानं ‘अलबेल’चा संदेश साय(हरकडं धाडायचा. हळहळु ू गाड�ने वेग घेतला �हणजे समोर�या समांतर जाणाK या डांबर� 

रः<यावUन दचाक"नेु  जाणाK या .व\ाgयाhची गाड�शी शयLत सुU होई. <यावेळ� ते कर�त असलेले सकL शीचे .व.वध ूयोग अ!ण 

रः<यावUन गाड�तील दोःतांशी आ(हान-ूित-आ(हानांची <यांची चाललेली देवघेव यातले अिधक मनोरंजक काय ते ठर.वणे कठ|ण 

होई. ले(हल बॉिसंगवर माऽ या ःवारांना पराभूत होऊन धावावेच लागे अ!ण मग .वजयी सॆा~ी�या 'दमाखात ह� आगगाड� पुढे 

जाई. ते(हा वाटेत ‘गजानन िमस’ची इमारत लागे. ितथया िभंतीवर "मला बाई गजानन िमसचीच पातळे आवडतात" अशी 

सिचऽ जा'हरात असे. ितचा मोह या माळराणीलाह� बहधाु  पडत असावा. तसे नसते तर काह� ना काह� िनिमjाने ती येथे कशाला 

थांबावी? मग .व\ाथb आपापसात �हणायचे "मलाबाई ःटेशन आलं रे! " आ!ण खुशाल उOया टाकून आपापया घराचा रःता 
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सुधारायचे. गाड�ह� गावा�या भर वःतीतून जात सांगली ःटेशन गाठायची. आज वषाLनुवष� हे िचऽ पाहनह�ू  <यापासून मला होणारा 

आनंद िततकाच ताजा रा'हला आहे. साK याच शहरातून आगगाOयांची धावपळ सुU असतेच क"! पण ितथे राहणाK या माणसां�या 

जीवनात 'ह�यासारखे !ज(हा�या�या कुटंबीयाचेु  ःथान <यां�यापैक" 'कतीजणींना लाभत असेल?  

 

खरेद� असो क" नाटक-िसनेमा असो, अशा नैिम.jक गोQींसाठ|ह� आ�हाला सांगलीलाच धावावे लागे. सं,याकाळचा िसनेमा 

संपयावर एकदा मी आ!ण सलुोचनाने राऽी दहाची शेवटची गाड� कशीबशी गाठली आ!ण समोर आलेया डVयातच घाईघाईने बैठक 

मारली. जवळजवळ Pरका�या असलेया डVयाकडे पाहात ती �हणाली, "मालती, आज शिनवारचा बाजार तर�देखील 'कती छान जागा 

िमळली नाह� आपयाला?" मा?याच मनातला .वचार ितने बोलून दाख.वला असयाने ित�या हातावर टाळ� देत मी संमितदशLक 

मान डोलावली. ‘येईलच आता .वौामबाग, तोवर होऊ या क" जरा आड(या." असे �हणून आ�ह� जरा लवंडलो. तेव:यात गाड�ने 

वेग घेतला आ!ण डVयाचा दरवाजा खाडकन ् उघडला. तो लावावा �हणून मी जरा उठल,े तो 'द(या�या ूकाशात डVयावर�या 

पाट�वर�ल अBरे 'दसली. तेथे िल'हले होते, "For lepers only" आ�हाला िमळालेया ऎसपैस जागेचे रहःय असे अनपे!Bतर�<या 

उलगडले खरे, पण <यामुळे आम�या !जवाचे अगद� पाणी पाणी झाले. मुHकामाला पोहोचताच तशा अवेळ� बंब पेटवून आ�ह� सचैल 

ःनाने केली ते(हा कुठे आमचा जीव जरा भांOयात पडला. या गाड�ने केलेली ह� फ!जती मी कशी .वसरेन? 

 

िमरजेहनू  येणारे एक ूोफेसरसाहेब �हणजे होती मोठ| वली. कॉलेजचे काम संपले रे संपले क" ते न चुकता ःटेशनवर येऊन 

बसत. िमरजेहनू  गाड� आली क" सांगलीला जात आ!ण परत 'फरणाK या गाड�ने िमरजेला जात. राऽी या गाड�ची जा-ये थांबेपयhत 

<यां�या अशा अखंड फेK या चालत. "हे हो काय साहेब तुमचे? " असे कोणी .वचारले तर उjर िमळे, "कोणा�या काकाची भीित आहे 

मला? मी काह� फुकoया न(हे. िमरज -सांगलीचा पास आहे �हटलं माझा." ू� .वचारणाK याचा चेहरा मग कसा होई ते काय 

सांगायला हव?ं 

 

वांगी-तंबाखू याबरोबरच आमचा हा सांगली-कोहापूरकडचा ूदेश कुःतीसाठ|ह� ूिसe. आम�या कॉलेज�या जवळ ःटेशन�या 

.पछाड�ला एक मोठं मैदान आहे. ितथं कुः<यांचा फड भरला �हणजे आसमंतातया पCनास-शंभर मैलांवUन शौक"न मंडळ� या 

गाड�ने यायची. <यावेळचा ितचा थाट वेगळाच असायचा. <यावेळ� आमची गाड� अंतबाL�च काय पण आपादमःतकसुeा माणसांनी 

भUन सांडायची. गाड��या टपावर 'ट�चून भरलेया हौशा-गवशांची रंगीबेरंगी मुंडाँयांनी, पटHयांनी आ!ण इं!जन अ!ण डबे यांना 

<यांनी घातलेया हार-तुK यांनी ती गाड� नटनू  सजून आलेया नववधूसारखी वाटायची. ती चालायचीह� या नववधूसारखी ठमकतु . 

कुःतीूमाणेच इकड�या पPरसरात एखा\ा लोक.ूय पुढाK याचे भाषण असले क" अशीच गद� लोटायची. या धुमzब"त लहानमोठे, 

�ीपुwष (हो !�यासुeा) .बनित'कटा�या ूवासाची मौज मनसोm लुटायचे. <या मौजेत आमचे ःटेशनमाःतर कम ् ित'कटकलेHटरह� 

आनंदाने सहभागी (हायचे. 
 

कॉलेज�या .व\ाgयाh�या जीवनातील .व.वध सुखदःखांचीु  एकमेव साBीदार �हणजे ह� गाड�! ःनेहसंमेलना�या नाह� तर 

!जमखाCया�या िनवडणुका आया क" <याची वाताL गाड�वर िल'हलेया ूचारफलकातून थेट सांगली-िमरजे�या नागPरकांना सुeा 

िमळे. वाताLहर��या 'ह�या कामिगर�बरोबर कॉलेजातील अनेक ूेमी !जवां�या संकेत ःथलांचेह� काम ह� .व�ासान े बजावी. कधी 

कधी माऽ <यां�या ताटातुट�चे वा .वयोगाचे ूसंगह� 'हला दद�वानेु  पाहावे लागत.  

 

पदवी पर�Bेसाठ| .व\ाgयाhना <यावेळ� पुणे-कोहापूर अशा गावी जावे लागे. माचL म'हना आला क" .व\ाgयाhची हळहळु ू पांगापांग 

सुw होई. परगावी जाणाK या या .व\ाgयाhना िनरोप देiयासाठ| <यांचे िमऽमंडळ जमे. साK यां�याच मनात <या ूसंगाला उ�ेशून 

गुwजनांनी 'दलेला भावपूणL िनरोप सर<या सायंूकाशाूमाणे रnगाळत असायचा. पुCहा आपया गाठ|भेट� कधी होतील या .वचाराने 

<यां�या मनात कालवाकालव (हायची. पण वरवर हसतमुखाने साधारण असा संवाद चालायचा. "बराय, येतो आ�ह�!", "आठवण 
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ठेवा, बरं का आमची!", "बोलया-चालयाचा राग न धरणे". हे शVद बोलत असताना िनरोप घेणाK या .व\ाgयाhचे डोळे, .व\ु��पाने 

नटयामुळे शोिभवंत बनलेया समुिातील एखा\ा बोट�ूमाणे 'दसणाK या, आपया वसितगहृाकडे वळत आ!ण ःवर ओला होई. 

फलाटावर�ल मंडळ� उjर देत, "�हटलं आठवण तु�ह�च ठेवा" "लाडू.बडू�या धांदलीत सगळंच .वसUन जाल नाह� तर!", "Pरझटनंबर 

न .वसरता कळवा हं!", "बेःट लक!" िनरोप घेणाK यां�या ओठावर उमटते न उमटते तोपयhत गाड�ने ःटेशन सोडलेले असे.   

 

सांगलीतच जCमलेला आ!ण वाढलेला माझा िमऽ गोपाळ. <या�या भेट�ची एक आठवण मला कधीच .वसरता येत नाह�. बुe�ने 

बेताचा पण मनाने लाख मोलाचा असा हा माझा हा खेळाडू िमऽ, 'करकोळ कामासाठ| मी सांगलीत गेल े असता, मा?याबरोबर 

'हंडला-'फरला. उसाचा रस .पऊन ताजेतवाने झायावर आ�ह� ःटेशनवर आलो. डVयात बसलेया मला उ�ेशून गाड� सुटताना तो 

�हणाला, "परवा�या 'दवशी मी पPरBेला पुiयाला जाणार. मग म'हनाभर तुझी भेट नाह� (हायची, खरं ना? ूकृतीला जप. तुझीच 

काळजी मला अिधक वाटते." <या�या मदृ ुःवराने माझे अंतःकरण भUन आले. "तू उगीच काळजी करतोस माझी.", मी �हटले. 

तेव:यात गाड�चे इं!जन वळनू  येऊन डVयाला जोडले गेले. आ!ण मी आणखी काह� बोलiयापूवb गाड� सुटलीह�. चाल<या गाड�बरोबर 

तोह� चालू लागला. आ!ण टपोK या मोगK या�या फुलांची वेणी पटकन ् मा?य़ा हातावर ठेवीत, " या मोगK या�या फुलासारखीच तू मला-

" असे काह�से �हणाला. गाड��या खडबडाटात बुडून गेलेले <याचे अःफुट शVद मला आपोआपच उमगल,े आ!ण <या�या सुrढ 

हातांचा ःपशL 'कती वेळ तर� जाणवत रा'हला. आता गोपाळ या जगात नाह�. अजूनह� .व�ास बसत नाह� माझा, पण दसK याु च 

'दवशी िशवराऽी�या राऽी मnदतीलू  रmॐावाने तो अकःमात कालवश झाला. <याची माझी योगायोगाने अखेरचीच ठरलेली भेट याच 

गाड�ने एकट�ने पा'हली.  

 

अशा 'ह�या 'कती आठवणी सांगा(या? अनेक ूकार�या िशBणसंःथा आ!ण उ\ोगधंदे यामुळे .वौामबाग आ!ण भोवतीचा पPरसर 

या पंचवीस वषाLत आता 'कतीतर� बदलला आहे. शहर� संःकृतीची उबग आणणार� वदLळवावटळ-माणसांची व वाहनांचीह� आता 

येथेह� जाणवू लागली आहे. <या साK यात मुळ�च बदलली नाह� ती आमची ह� गाड�. ितचा वेग ितचे रंगUप सारे होते तसेच आहे. 

अनेक .वuानांचा, कलवंतांचा, .व.वध Bेऽातील गुणी जनांचा अःत आ!ण उदय .वप.j आ!ण वैभव हा अधLशतकापेBा अिधक काळ 

!ःथतू~ा�या वjृीने 'हने पा'हले.  

 

ःवDनवेडे आ!ण आदशाLवर ूेम करणारे माझे .व\ािथLजीवन आ!ण ूौढ वयातले आjाचे चाकोर�बe (यावसाियक जीवन ह� दोCह� 

!ःथ<यंतरे 'हने जवळनू  पा'हली. अन ् वेळोवेळ� मा?य़ा एकाक" जीवनात मला साथ-सोबत केली. जीवना�या गितमानतेची ओळख 

'हनेच मला कUन 'दली. अौe आ!ण यां.ऽक झालेया आज�या जमाCयात ौeा आ!ण ूसCनता कशी जपावी हे 'हनेच मला 

िशक.वले. आगगाड� आ!ण बालपण यांचे अवीट आ!ण अतूट असलेले गोड नाते 'हनेच आजवर सहजपणे जपले. 'ह�या बरोबरच 

एकपर� ते िनरागस बायह� आता हरपणार ह� कपनाह� मला सहन होत नाह�. भकास, Pरका�या फलाटाकडे एकटक पाहात मी 

सुCनपणे उभी राहते.     

 


