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�ूय सोिनया, 
 
अनेको�म आशीवा�द! तू देवाघर� गेलीस �याला पाहता पाहता म�हना होऊन गेला हे खरं वाटत नाह� गं! पण काळ कुणासाठ& 

थांबतो थोडाच? एक माऽ िन./त क0 �या काळाला आम1या मनातली तुझी ःमतृी माऽ पुसता येणार नाह�. सोनुल,े गेली दोन अड�च 

वष7 एका असा8य आ.ण भयानक दख:याशीु  तू जी कडवी झंुज <वल=ण धैया�ने �दलीस ना, �याची आठवण झाली क0 मन 

गलबलून जाते. आ.ण तु@या लढाऊ व�ृीन,े अिभमानाने भBनह� येते.  

 

तू मा@या .जवलग मै<ऽण कै. उषाताई जावडेकर यांची नात, Eहणून मलाह� माझी नातच वाटायचीस. सुमारे पFनास वषा�पवूG 

नोकर�1या िनिम�ाने मी सांगलीला आले तेHहा तुझे आजोबा ूा. जावडेकर आ.ण सौ. उषाताई हेच तर माझे प�हले शेजार� होते. 

सारे कुटंबचु  हशारु , सुःवभावी, कुणा1याह� अड�अडचणीला धावून जाणारे! ःवाभ<वकच माझे �या घराशी मैऽ जुळल े ते अगद� 

आजतागायत! तुझा या घरात ूवेश झाला ना, �यावेळची एक गमतीदार आठवण तुला सांगते. तुझी आई डॉ. सौ. रेवती आमची 

माहेरवाशीणच Eहणेनास, ती हॉ.ःपटलम8ये जायला िनघाली तेHहा मी थLटेने ितला Eहटल,े "बाई ग,ं या जावडेकरां1या घरात 

ठणठणासारखे मुलगेच होतात. तुलाह� प�हला मुलगा ‘ूे<षतच’. तेHहा आEहाला आता एक छबुकड� कFयाच हवी असा माझा तुला 

नॆ अज� आहे. �याचा तू कृपावंत होऊन <वचार करावास." तू झाPयाचे कळताच ती हसून उषाताQना Eहणाली, "मालूमावशींना 

Eहणावं घेतला बरं का तुमचा अज� <वचारात." हॉ.ःपटलम8ये तुला पा�हPयावर मी रेवतीला Eहटल,े "अरे Hवा, काय लाखात एक 

अशी देखणी छोकर� आहे ह� तुझी!" केवRयासारखी तुझी गोर�पान, सुवण�कांती, दाट काळेभोर केस, टपोरे मोठे डोळे, Sंद कपाळ अस े

मोहक Sपडे पाहनू  घरादरात ूसFनतेचं कारंजेच जणू थुईथुई नाचू लागले. तू हळहळू ू मोठ& होऊ लागलीस. ःवभावातPया गोडHयाने, 

अTयासातPया हशार�नेु  तुझे पांढरे शुॅ दात �हवाVयातPया गवतावर1या दव<बंदंसारखेू  चमचम करायचे िन इंमजी सहा1या 

आकRयासारखी तु@या कपाळावर भुरभुरणार� केसांची बट तुला मोठ& शोभून �दसयची. आपली केशभूषा िन वेशभषूा आकष�क 

असावी, पण भडक माऽ मुळ�च असू नये याची तुझी जाण कौतुकाःपद होती. मखमली चपला घालून तू रः�याने चालू लागलीस क0 

तुझी उंच, बांधेसूद, सुYढ मूतG पाहतच राहावे असे वाटायचे. मी तर Eहणायची, "आली बघा आमची पर�." (आ.ण शाळे1या नाटकात 

तू पर�चे काम केPयावर मला खूप मजा वाटली.) देवाने रंगBप, बु<\म�ा याचे तुला जणू वरदानच �दले होते. Eहणून मी मनाशी 

Eहणायची, "देवा, ह� आमची सोनसाखळ� शंभर वषा�ची Eहातार� होऊ दे बरे!’ पण िनयती तो आशीवा�द ऎकताना छ^ीपणे हसत होती 

याची मला कुठनू  कPपना असणार? 

 

दहावीला तू तु@या शाळेत प�हली आलीस, बारावीला तर _या:णव ट`के गुण िमळवलेस. इथPयाच ‘वालचंद’ महा<वaालयात 

‘इले`शॉिन`सला तुल ूवेश िमळाला. पण तुझे आईवड�ल, काकाकाकू सगळेच घरात ‘डॉ`टर’! तेHहा आपणह� �यां1यासारखेच 

धFवFतर� बनून समाजसेवा करावी अस े तुला वाटल ेतर ते ःवाभा<वकच Eहणायला हवे. मे�डकल1या ूवेशाचा नेहमीचा गcधळ 

�यावषGह� होताच पण तर�ह� तुला कोPहापूर1या ड�. वाय. पाट�ल महा<वaालयात एकदाचा ूवेश िमळाला. �यापूवG `विचत तुझी 

पाठ �कंिचत दखायचीु . सवाdना वाटल ेतू आईबरोबर बॅडिमंटन खेळायला जातेस ःकूटरःवार होऊन �फरतेस, दखतु  असेल, लचकला 

असेल पाय<बय तुझा! पण तर�ह� लगेच डॉ. अ.जत, रेवतींनी सव� पर�=ा कBन घेतPया. पण आठ-दहा �दवसांनी तू कोPहापूरहनू  

आलीस ती .जना चढताना मला कठRयाला धरावे लागते, पायात अशgपणा जाणवतो असे सांगतच. सांगली-िमरजेचे डॉ`टर झाले. 

पुणे-मुंबई1या डॉ. वा�डया, डॉ. पंRया, डॉ. चाSद� आपटे अशा अFय नामवंतांनीह� तपासणी केली आ.ण िनदान केले ते तु@या 

Spinal Chordवर Lयूमर झाPयाचे. लाखात एखाaाला होणारे हे दखणेु  तु@या वाLयाला कुठनू  आले या <वचारांनी आEह� सारे हतबु\ 

झालो. ते दखणेु  Shणा1या ःतनाला वा गभा�शयाला झाल ेतर काढता येते. आता इलाज काय? तू हे कसे सोसशील या <वचारात 

आEह� Hयम होतो. तू भावी डॉ`टर हे जाणून डॉ`टरांनी सव� दखणेु , �याचे ःवBप, गांभीय� तु@या आमहावBन तपशीलवार सांिगतले. 

तू ते कमाली1या शांतपणे, ल=पूव�क ऎकलेस, Tयाली नाह�स, रडली-भेकली नाह�स वा ःवतः1या निशबाला बोल लावीत हताशह� 
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झाली नाह�स. आता लढायचे आहे, आपPयाला एका दै�याशी याची जणू खूणगाठ मनाशी बांधून लढाईला सjज झालीस. कुटं<बयांनाु  

तूच धीर �दलास. भले शाबास, सव� डॉ`टर मंडळ� तुला अितशय .जHहाVयाने िनःःवाथ�पणे औषधोपचार, माग�दश�न कर�त होते. 

�यां1या अचूक उपचारांनी तुझाह� आ�म<वlास वाढयला मदत झाली असणार ना? नंतर डॉ`टर चाB आपटे यांनी तु@यावर दोन 

शm�बया कुशलतेने केPया. दरवेळ� शm�बयेला जाताना, हे मला अ.जत-रेवती सांगत होते क0, तू अंगठा वर कBन Eहणायचीस, "I 

will fight" आ.ण बाहेर आPयावर उ�र aायचीस, "I am fine". पुढे काह� �दवस तुला अितद=ता <वभागात राहावे लागले. ितथले िचऽ 

Eहणजे कुणा1या घशा-नाकात नVया घातलेPया, तर कुणाला ऑ.`सजन लावलेला. चोरपावलांनी म�ृयूदतू जवळ �फरत असलेPया 

वातावरणाने तू खचली नाह�स, उलट हसतमुखाने जवळ1या Shणांना, �यां1या पालकांना धीर देत Eहणत रा�हलीस, "I will pray for 

you, for your mother and your father." एका िशकाऊ डॉ`टराने तु@या तcडावरच, "�हला शेजार1या कॅFसर हॉ.ःपटलम8ये का नाह� 

ठेवल?े", असे <वचारले. (तुझे दखणेु  कॅFसरचे नHहतेच, पण तेवढेच असा8य बर�क होते.) तु@यातला सुp पण जाितवंत डॉ`टर जागा 

होता. तू रेवती-अ.जतला Eहणालीस, क0 Shणाशी अस ेबोलते का कुणी कधी, आईबाबा? पुढे तर तीस-पःतीस �दवस रोज िमिनटभर 

तुला रे�डओथेरपीह� rयावी लागली. ते अगडबंब मशीन �या खोलीतला तो शंभर ट`के एकाक0पणा, जणू न संपणारा अंधार� बोगदाच 

वाटतो तो मला! आताह� तू तcड �दलेस. डॉ`टर मंडळ� तु@या सहनशीलतेची, शौया�ची तcडभBन तार�फ कर�त. मी तर तुला 

‘वीरबाला’ हेच नाव �दले. डॉ`टर चाB आपटे यांनी रोज सकाळ-सं8याकाळ िमळनू  सहा तास तु@याकडून िनयिमत Hयायाम कBन 

घेतला. फार मायाळू माणूस! तुझी �यां1यावर ःवाभा<वकच िनतांत ौ\ा! �यां1या व तु@या थोर मेहनतीला यश येऊन तू काह� 

पावल,े काठ& घेऊन का असेना, पण चालू लागलीस. पुFहा कोPहापुरातील तुझे िश=ण सुB झाले. आम1या रेवतीने तर तु@याजवळ 

सतत राहता यावे Eहणून ःवतःची ूॅ.`टसह� सोडून �दली. तुझा वग� होता महा<वaालया1या पाचHया मजPयावर. �दवसातून तीन-

चार वेळा ितथे चढ-उतार करावी लागे. काठ& व रेवती यां1या सहाtयाने तू तेह� केलेस. ूॅ.`टकPस केलीस, िमऽ-मै<ऽणीं1या शंका 

खुचGवर बसPया बसPया सोडवPयास, गहृपठातला प�हला नंबरह� कायम �टकवलास, गुणी मुली, तुझी कशा कशासाठ& िन �कती पाठ 

थोपटावी गं! कोPहापूरची दगदग टळावी व एम. बी. बी. एस. चे प�हले वष� तुला िमरजेत करायला िमळावे Eहणून सांगलीपासून 

�दPलीपयdत अ.जत-रेवतीने, �दलीप-.ःमताने फेu या माBन अनेक वvरw संबंिधतां1या गाठ&भेट� घेऊन .जवाचे रान केले. उपयोग 

शूFय. कारण माणसां1या सुखदःखापे=ाु  िनयमांची S= चोपड� येथे मह�वाची ठरली. ते रामायण उगाळावे तेवढे काळेच.  

 

तुझे दखणेु  तर मागे हटायला मुळ�च तयार नHहते. तुझे पाय बाद झाल ेआ.ण तू चाका1या खुचGची तेHहापासून जी बं�दवान 

झालीस ते तु@या अखेर1या lासापयdत. तु@या आजोबांपासून ते धाकLया आशयपयdत सारेजण तुला बरे वाटाव ेEहणून �यांना ज े

जे श`य होते ते अहोराऽ कर�त होती. हे साu यांचे तु@यावर�ल व परःपरांवर�ल अतूट ूेम बघून देखील माझे डोळे भBन यायचे. 

परवा1या �दवाळ�त घटूभे1या कना�टक आरोhयधामात तुEह� चार-पाच �दवस राहनू  आलात. ितथे खुचGवर बसून का होईना तू 

आवारात मोकळेपणी �हंडली-�फरलीस आ.ण Eहणालीस, "आईबाबा, �कती �दवसांनी मला कोवVया उFहात, शीतल चंिूकाशात �हंडता 

आले हो! खूप मजा वाटली बघा." पण ती िनयती महािनद�य! एखaा वेRया माणसने सुंदर <बलोर� आरशावर दगड फेकून �याचा 

च`काचूर करावा ना, तशी ती तु@या साu या आनंदाचा, उ�सहाचा च`काचूर कर�त होती. तुझे पाय गेले तेHहा तू Eहणालीस, "हात 

आहेत क0 माझे शाबूत. मी आता कॉEयुटर िशकेन." अ.जतने तोह� <वचार कृतीत आणला. �दलीपकाकचे माग�दश�न िमळू लागले. 

वालचंद कॉलेजम8ये �या <वषया1या �डyलोमाला तू नHया उ�साहान,े आशावादाने नाव घातलेस. ूाचाय� ौीराम कािनटकर, ूा. 

ताEहनकर इ�याद� गुSजनांनी आEह� तुला घर� येऊन िशकवू. गो अहेड, Eहणून तुला ूो�साहन �दले. नाना व�ृपऽातPया इंमजी 

क<वता तू �या मशीनवर उतर<वPयास. इंमजी संभाषणाची पुःतके आणून वाचायला सुSवात केलीस. जणू तू िनयतीला सांगत 

होतीस, "हम भी कुछ कम नह�ं. मी मोडेन पण वाकणार नाह� कधीच तु@यापुढे." आ.ण खरंच खरंच नाह� गं वाकलीस तू. तुझे 

सामान आवरताना एक कागद िमळाला रेवती-अ.जतला. तो कागद नHहता तर ते होते तु@या िनभ�य, शूर मनाचे ःव1छ ूित<बंब! 

ःवतःचे नाव घालून, तार�ख घालून तू जणू ःवतःशीच ःवगत भाषण कर�त होतीस. ते होते, "Never give up! Always think positive, 

work hard, hope for the best, be sincere, confident, patient. Then leave it to God. God will help you. All the best." खाली सह� केली 
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होतीस ‘Sonia’. गडे सोिनया, यौवना1या देहलीवर उभी असलेली तू  सुकुमार कFया. कुठनू  कुठनू  आणलेस तू एवढे शहाणपण? 

सुसर�-मगर�1या जबRयात सापडलेPया माणसाने आपली मान सोडवून घे:यासाठ& .जवा1या आकांतने धडपडावे तशी तू ूयzांचे 

वळ हाती घेऊन �या मुदा�ड Lयूमरचा डcगर फोडायला .ज|�ने उभी होतीस! तु@या �या दद�Eयु  इ1छाशg0ला माझा पुFहा पुFहा 

सलाम! या तु@या शौया�नेच इतरांना अिधकािधक ूयz करायला बळ लाभत होते. मनातले भय उणावत होते. पण तेHहाच नेमके 

ःटेरॉइडस या औषधाचे वाईट पvरणाम �दसू लागले. तुझे वजन अ.ण रgदाब वढू लागला. ते कमी Hहावे Eहणून औषधाचा डोस 

कमी करावा तर तुझे मjजातंतू - �यांची संवेदना अिधक बिधर, िनकामी होऊ लागली. दैवाला संःकृतात ‘महाभूत’ Eहटले आहे तेच 

खरे! �या भुताला तू भीक घातली नाह�स. Eहणालीस, ‘पाय गेल,े हातह� गेल,े पण माझा गळा तर शाबूत आहे ना? आईबाबा, मी गाणे 

िशकते आता.’ (धFय तुझी }ानािभलाषा िन .ज}ासाबु\�!) �याची Hयवःथा तु@या आईव�डलांनी त�परतेने केली. ौी. ूकाश नातू 

नावाचे गुSजी अग�याने तुला िशकवू लागले. काह� भजने , काह� राग तू िशकलीस. तुझा गळा जा�याच मधुर! नंतर1या एका 

भेट�त नातू गुBजी Eहणाले, "सोिनया आणखी सहा म�हने िशकली असती तर ितचा एकट�च तासा द�ड तासाचा छान काय�बम 

करता आला असता." ते उ~ गार ऎकताना मा@या मनात आले आम1या उषाताQनी �हचे नाव ‘सोिनया’ ठेवले आहे ते साथ� आहे. 

jयाला हात लावावा �या <वषयाचे, कलेचे सोने कBन दाख<वणार� कFया आहे ह�!   

 

तु@या दख:याचीु  घोडदौड चालूच होती. पुFहा पुणे, पुFहा डॉ`टर आपटे यांना भेटणे सव� झाले. �यांनी काल1या �डस�बरात तु@यावर 

आणखी दोन शm�बया केPया. जरा ूकाशाचा कवडसा �दसतो न �दसतो तो पुFहा गाडे पूव�पदावर! तर�ह� नवनHया कPपनात तू 

ःवतःला गुंतवून घेत होतीस. आकाशवाणीवर आवड�1या िचऽपटगीतांचा प�हलाच काय�बम होता. तू सबंिधत अिधकाu यांना फोनवर 

Eहणालीस क0 मी एम. बी. बी. एस. 1या प�हPया वषा�त िशकते आहे. पण काह� अनपे.=त आजाराने माझे िश=ण ःथिगत झाले 

आहे. तर�ह� माणसाने जीवनात ू�येक =णाचा आःवाद घेत जगले पा�हजे असे मला वाटते. Eहणून तू �यांना आवड�चे गाणे 

कळवलेस. सोिनया, बेटा, �या गा:याचे श_द इथे िल�हतानाह� मला भBन येते आह गं. गाणे होते, "मौत आएगी तो आएगी एक 

�दन। जान जाएगी तो जाएगी एक �दन। ऎसी बातcसे `या घबराना? यहां कल `या हो �कसने जाना? .जंदगी एक सफर है सुहाना" 

मुली, ह� .ःथतू}ता तू कुठनू  िमळवलीस? कणा�ने जFमतःच कवचकु:डले घातलेली असावीत इतक0 तुझी ह� .ःथर बु\� सहज आहे 

गं! दद�वानेु  मागे राहणाu या आम1यासार�यांना माणसाने कसे जगावे हेच जणू सांगून गेलीस काय?   

 

एकेक �दवस तुझी ूकृती अिधकािधक <बघडत चालली! सारे घरदार अिधकािधक काळजीने काळवंडू लागले. तर�ह� तू धीरोदा�पणे 

कालबमणा कर�त होतीस. आता तर lास घेणेह� तुला अवघड होऊ लागले होते. अFन िगळता येईना Eहणून नळ�ने िव पदाथ� 

घालावे लागले. दैवाचे बौय� पाहनू  मी भडकून जायची. आEह� Eहातार� माणसे कशाला जगलो या <वचाराने मला अपरधी वाटायचे. 

तुझी सहनशg0 पाहनू  जीव ितळितळ तुटायचा. पण उपयोग काय? अखेर�स वीस जानेवार�1या पहाटे पाच साडेपाचला शांतपणे तू 

या जगाचा िनरोप घेतलास. तुझे अध7मुध7 उघडे नेऽ पाहताना "या सुंदर डोVयांना �कतीतर� जग बघायचे होते ते राहनचू  गेले! या 

िनरागस .जवाची सार� ःवyने मातीमोल झाली. �हने आपPया घराचे, देशाचे नाव �कतीतर� उjjवल केले असते पण सारेच आता 

भूतकाळात जमा झाले." असे मा@या मनात आले. 
 

तु@या िनभ�य ःवभावाचा तु@या िनधनानंतरह� एक अनुभव आला. तू आपल े‘नेऽदान’ केले होतेस. तू गेPयावर �याच सं8याकाळ� 

दोन अंधांनी तु@या टपोu या, काVयाभोर डोVयांनी या जगाचे प�हले सुंदर दश�न घेतले. मी ःवतःशीच Eहटल,े "हे दोघे ित1या 

डोVयांनी पाहतील खरे. पण आम1या सोिनयाची अ~ भुत, धीरोदा�, पराबमी झंुजार जीवनY�ी यांना कधी लाभेल का?"   

 

तू गेPयावर रेवती तु@या पािथ�वावर हळवारपणेु  हात �फरवीत मूकपणे अौ ूढाळ�त होती. आमचा अ.जत तर जणू वाकूनच गेला 

होता. साu यांची लाडक0 सोिनया गेली. जावडेकर घरातले चैतFयाने नाचणारे कारंजे आटले. �या घरातली �हरकणी िनखळली. ितला 

अड�च वष7 हालहाल कBन नाचवणाu या म�ृयूला मी Eहटल,े "म�ृयो, जगा1या बागेतील वाळलेली पानं गोळा कर:याचे काम ईlराने 
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तु@याकडे सोप<वले असता मु̀ या अध�Fमीिलत कVया तोड:याइतका तू बूर आ.ण म�ठ कसा आहेस रे? तुला फार गव� आहे. मी 

सारे चराचर नमवतो. पण ॅम आहे तुझा तो! तू आम1या सोिनयाचा फg देहच नेऊ शकलास, ितची .ज|, ितचे }ानाचे ूेम, ितचे 

अलौ�कक धैय�, आ.ण ितचे स~ गुण तू कधीच नेऊ शकणार नाह�स. खरा पराभूत तू आहेस. आमची सोिनया बाळ अपरा.जत आहे. 

अपरा.जता आहे." 

 

सोिनया, अ.जत-रेवतीला तु@या Sपाने लाखाची ठेव िमळाली होती. ती �यानेच परत घेतली. कुणाकडे तबार करायची? रेवती, अ.जत 

आ.ण �यां1याबरोबर अखंड राबणारे सारे लहानमोठे कुटंबीयु  यांना आयुंया1या अखेर�पयdत तु@या िचर<वयोगाने काळजात पेटलेली 

आग घेऊनच यापुढे जगावे लागणार! यापे=ा काय Eहणू?  

 

बेटा, कुठे असशील ितथे सुखी अस. यापे=ा तुला काय आशीवा�द देऊ? 

 

                 तुझी  

मालूआजी          

 
  


