
 1 

 

 

�. 11 

 

दोन �खड�या 

 

मोठ� ब�हण 
 

 

 

प�हल� �खडक� : 

 

आशू : आई जरा वैजूला बाहेर ने गं. जरा %हणून मला ह� काह� क& देत नाह�. 

आई : अग ंतू मोठ� ना? म.. जरा मो*या ब�हणीसारखी वाग. शहा.यासारखी 

वाग क�. 

आशू : आई मी आता आयु0यभर मोठ�च असणार गं. %हणजे मग मीच फ�त 

शहा.यासारखं वागायचं का? आ�ण 4तने लहान %हणून कसं ह� वागायचं. 

मला छळायचं. आ�ण त ूमा7 अखंड 4तची बाज ू8यायची.. हो ना? 

आई : वा9ेल त ेबोलू नकोस. कोण छळतंय तुला? आ�ण नीट वाग %हंटलं तर 

लगेच मी 4तची बाजू घेतल� अस ंझालं का? सांग आता.. 

आशू : मी इथ े?च7 रंगवत बसले आहे तर स&ु झाल� �हची उसकपासक. ह� 

माAया सगBया ?च7ाची वाट लावेल आ�ण मला �लासला बोलणी खावी 

लागतील. अजनू नाह� �हला Cवत:च नाकं पुसता येत आ�ण मला 

%हणते, मी रंगवते तुझं ?च7. आता तूच सांग 4तला. 

आई : अग ंवैजू अजनू लहान आहे. ताई जे-जे करते त-ेते आपण करावं असं 

वाटत ं4तला. 
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आशू : %हणजे तुला काय %हणायचं आहे..? माझ ंहे �लासचं ?च7 4तला 

रंगवायला देऊ आ�ण मी हाताची घडी घालून तGडावर बोट ठेवून बसू. 

आई : Aझालं..! तुला काह� सांगायला गेलं क� त ूटांगायलाच नेतेस. जरा 

समजून तर घेशील.. 

आशू : आई.. आधी माझ ंऐक. हे �लासचं ?च7 फार महKवाचं आहे. याला माकL  

असतात. मला वैजू इथ ेआजूबाजूला पण नकोय. इथे काह� जर� घोटाळा 

झाला तर� मला उMया �लासला जाता येणार नाह�. आधी 4तला इथून 

हाकल पाहू. मला ती डोBयासमोर पण नकोय. 

आई : आशू काय ह� भाषा तुझी? Oकती हा उPामपणा? आपQया लहान 

ब�हणीला असं बोलतात का? 

आशू : ती जर शहा.या मुल�सारखी वागल� असती तर मी असं बोलले नसते. 

मला का वेड लागलंय?  

पण..पण आता लागेल.. तुAयामुळे लागेल वेड मला.. 

आई : आधी मी काय सांगत ेते ऐक. त ूसारख ंमाAयाशी भाडूं नकोस.  

आशू : बरोबर गं.. मीच भांडते. मीच नेहमी चकुत.े मीच वेडी ना? घरातल� 

एकमेव शहाणी वैजू.. कारण ती लहान आहे. मी मूखL कारण मी मोठ� 

आहे! हो Oकनई? हाच आपQया घरातला Sयाय आहे..? 

आई : जरा शांत बसशील का आशू? 

आशू : हो बसते ना. अगद� शांत बसते.. माAया ?च7ाची वैजू कशी वाट लावेल 

ते शांतपणे पाहात बसते. मग शांतपणे ?च7 फाडून टाकत.े आई तुला 

फ�त 4तचाच कळवळा ग.ं मी मोठ� %हणून माAयावर नेहमीच अSयाय. 

कायम मी शातं बसायचं आ�ण सहन करायचं.  

आई : (आशUूया जवळ जात) नाह� गं आशू. उगाच तुला असं वाटत.ं तु%ह� 

दोघी मला सारWयाच ग.ं 

आशू : (आई पासनू लाबं जात) आई.. हे फ�त बोल.यापुरतं गं. तु%ह� वैजूला 

लाडावून ठेवलंय हे का मला समजत नाह�? 4तने कसंह� वागाव,ं 4तला 

कुणी बोलणार नाह�. 4तने काह�ह� करावं 4तला कुणी ओरडणार नाह�. 
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तुला कळतंय का.. सकाळपासून फ�त मीच बोलणी खातेय, वैजू नाह�! 

4तची नेहमीच मजा ग ंआ�ण मला मा7 सजा.  

आई : ती लहान आहे हे तुAया लYात कसं येत नाह� आशू? 

आशू : येतंना.. �दवसातून हZजारवेळा लYात येत.ं पण आई, ती जशी 

माAयापेYा लहान आहे ना, तशी मी पण तुAयापेYा लहान आहे हे 

तुAया कधी लYात येणार? सकाळी उठQयापासून “ती लहान..ती 

लहान..” ची आरती घरात सु&च असत ेक�. 4तUया लहानपणाचं कौतुक 

मी Oकती �दवस ऐकायचं? सांग ना..? 

आई : आशू आज तझुं फार तGड सुटलंय. ^Kयेक गो0ट�चा भलताच अथL 

काढायला लागल� आहेस तू. मी हे अिजबात सहन करणार नाह�. 

मी पुSहा एकदा सांगते, तु%ह� दोघी मला सारWयाच. आ�ण हे जर तुला 

कळत नसेल तर Kयासाठ� काय करायचं हे मल प�कं ठाऊक आहे. 

 

 

�खडक� दसुर� : 

 

 

आशू : आई जरा वैजूला बाहेर ने गं. जरा %हणून मला ह� काह� क& देत नाह�. 

आई : काय झाल ंतर� काय? 

आशू : अग ंमी इथे ?च7 रंगवत बसलेय तर ह� मला अिजबात काम क& देत 

ना�हए. ^Kयेक गो0ट�त 4तची उसकपासक सु& आहे. 4तला गaप राहा 

%हंटलं तर� ऐकत नाह�. 

आई : म.. 4तला काह�तर� काम दे 

आशू : अग ंआई 4तला काम Mयायच ं%हणजे माAया कामाचे बारा वाजले 

%हणून समज. तुला मा�हKय ैका, 4तने bट धरलाय क� मीच तझु े?च7 

रंगवत.े आता जर मी 4तला माझं ?च7 रंगवायला �दलं तर Kयावर ती 

सगळे रंग फासून ठेवेल आ�ण होईल ना Kया ?च7ाचा सKयनाश? 
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आई हसू नकोस. 

इंटरcमिजएट पर�Yेचा मी सराव करतेय. हे Kया �लासच ं?च7 आहे. 

माकL  आहेत Kयाला. जर मी वैजूचंच ऐकायचं असेल तर मी काय उMया 

सरांना माझ ंतGड दाखवू? मला नकोच ती या खोल�त. आई aल�ज 4तला 

बाहेर काढ आधी. 

आई : अग ंतू मोठ� ना? म.. जरा मो*या ब�हणीसारखी वाग. 

आशू : %हणजे कशी? 

आई : आता तूच मला सांग, मोठ� ब�हण आपQया लहान ब�हणीशी कशी 

वागेल? 

आशू : %हणजे.. 

आई : अग ं%हणजे ^ेमाने वागेल क� रागाने? 4तUयाशी भांडले क� 4तला 

समजून घेईल? आपQया शहाणपणाचा उपयोग क&न 4तला समजावेल 

क� 4तUया फ�त त�ार� करत बसेल? 

आशू : आई.. आता मी ?च7 रंगवू? वैजूला बाहेर ढकलू क� तुझी ^dनावल� 

सोडवू? 

आई : हे बघ आशू, वैजू लहान आहे Kयामुळे मोठ� माणसं जे जे करतात त ेते 

4तला करावसं वाटत.ं आज सकाळी 4तला माAयासोबत पोBया करायUया 

होKया. 

आशू : आ�ण तू �दQयास क� करायला? 

आई : हो 

आशू : (ओरडून) हो..! खाणार कोण Kया पोBया? %हणजे मग आज उपवासच 

करायला हवा. आणखी काय-काय केलयं 4तनं? फार लाडावताय तु%ह� 

4तला. 

आई : अस ंका? त ूतझुं लहानपण eवसरल�स वाटतं? लहानपणी तू नाह� 

केQयास माAया बरोबर पोBया? आ�ण मी खाQQ या ना Kया आवडीने? 

आशू : पण आई.. 

आई : आशू.. त ूमोठ� ब�हण आहेस, अस ंमी %हंटल क� तुला राग येतो हे 
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मला मा�हत आहे. आ�ण जSमभर तूच 4तची मोठ� ब�हण राहणार 

आहेस हे ह� मला मा�हत आहे. पण लYात ठेव मोठ� ब�हण %हणजे 

‘मन मोठं’ असणार� ब�हण. आपQया धाकhया ब�हणीला आपणंच नाह� 

समजून 8यायचं तर मग कुणी? 

आशू : %हणजे..? ^Kयेकवेळी 4तचं सगळं ऐकायचं? 4तला जे हव ंत ेक& 

Mयायचं? 

आई : मी कुठे असं %हंटलं? 

आशू : तू 4तचं सगळं ऐकतसे? पण म.. मी काय क&? 

आई : मी नाह� 4तचं सगळं ऐकत. 

आशू : वा ग वा! आज सकाळी 4तनेच पोBया केQया ना? 

आई : श�य आहे का ती पोBया करणं? अजनू 4तला Cवत:च नाक पुसता येत 

नाह�.  

अग ं4तला त ेतझुं लहानपणचं छोटं पोळपाट लाटणं �दलं. लहानसा 

कणकेचा गोळा �दला. माझी बाक�ची काम ंहोईपयiत 4तची एक पोळी 

झाल�. ती गरमागरम पोळी आ%ह� दोघींनी cमळून खाQल�. 

आशू : आई तू Oकती चांगल� आहेस गं. मला कळल ंकाय करायचं ते. 

आई : (आशलूा जवळ घेत) %हणजे..? 

आशू : मी माझं �लासचं ?च7 रंगवीन आ�ण वैजूला वेगळं ?च7 रंगवायला 

देईन. 

आई : आशू खरं सांगू, आता त ूखर�खुर� मोठ� बह�ण झाल�स. 

 

 

- राजीव तांबे. 
- rajcopper@gmail.com 


