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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

बाईपणाच्या गोष्टी-१ 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

बाईपणाच्या गोष्टी-१ 

 

 
 

लेखिका 

स्वािी ककशोर पाचपाांडे,  
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बाईपणाच्या गोष्टी-१ 

लेहिका: स्वाती वकशोर पाचपाांडे,  

12, प्भूनक्षत्र, नवशा गणपती बसस्टॉप, गांगापूर रोड, नावशक, 422013 

व्हाट्सअप्प नांबर 9881274206 

swtpachpande@gmail.com 

शचत्कवर: सांतोष पवठक नवशिक :7350983700 

या पुहस्िकेिील लेखनाचे सवव िक्क लेखिकेकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककां वा त्यािील अांशाचे 

पुनर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककां वा इिर रुपाांिर 

करण्यासाठी लेखिकेची लेखी परवानगी घणे े

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई 

(तुरुंगवास व दुंड) िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  

  

mailto:swtpachpande@gmail.com
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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन : १५ नोव्हेंबर २०२०(ददवाळी)  

©esahity Pratishthan® 2020  

• हवनार्ूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककां वा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्यापुवी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे  

आवश्यक  आिे.  
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सौ. स्वाती किशोर पाचपाांडे 

BSc, MBA, MPM, BAMCJ 

साकित्यभूषण पदर्ी  

(कुसिुवग्रज प्रशतष्ठवन, नवशिक) 

 

िकु्त शर्द्यवपीठ MBA सिन्सर्यक  

 छांद-शलखवि, गवयन आशि र्वचन 

 

स्वाती पाचपाांडे सन 2005 पवसनू नवशिकच्यव शर्शर्ध 

र्तृ्तपत्वांिधनू सवतत्यवने सदरलेखन करत आह ेतसेच 2007 पवसनू 

नवशिक आकविर्विीर्र रवनजवईचे सांर्वदलेखन करत आहते. 

शियवांचे भवर्जीर्न उलगडून दवखर्िवरे त्याांचे सनुांशदनी ह ेपु् तक 

2018 िध्ये प्रकवशित झवले आह.े. व्यर््थवपन शर्षयवर्रील 100 

लेख नकुतेच पिूा झवले आहते. त्यवच शर्षयवांर्र व्यवख्यवती म्हिनू 

कवयारत आहते. आकविर्विीर्र सखी कवयाक्रिवत सहभवग 

असतो. 

आजर्र अनेक नविवांशकत िवशसके तसेच शदर्वळी अांक ह्यवतनू 

कथवलखेन केले आहे. त्यवत िवहरे, िी, शिळून सवऱ्यव जिी, 

व्यवसपीठ इत्यवदी अांकवांचव सविवरे्ि आह.े 
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त्या लेर्व सखी िांडळ नवशिक पदवशधकवरी असनू त्यव 

िवध्यिवतनू आजर्र शर्शर्ध सविवशजक उपक्रि रवबर्ले जवत 

आहते. बराच काळ त्याांची शर्िेष कवयाकवरी पदवर्र नेििकू होती. 

 त्याांणी नवशिकच्यव सवर्वनव िवध्यिवतनू अनेक र्वचनपे्ररक 

उपक्रि घेतले आहते. कृषीनगर येथील सांत ज्ञवनेश्वर सवर्ाजशनक 

र्वचनवलयवच्यव सवां्कृशतक िांडळवर्र शनयकु्ती झवलेली आह.े 

14 एशप्रल 2019 रोजी त्याांची दोन पु् तके, िॅनेज िॅन 1 आशि 

िॅनेज िॅन 2, प्रकवशित करण्यवत आली. दनैांशदन जीर्नवतील 

व्यर््थेर्र भवष्य करिवरे िवगादिाक असे ह ेपु् तक आह.े िैक्षशिक 

क्षेत्वत शर्द्यवथी, शिक्षक ह्यवांनव उपयकु्त पु् तक असव गौरर् िुांबई 

शर्द्यवपीठवचे कुलगरुू श्री. सहुवस पेडिेकर ह्यवांनी केलव. 
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मनोगत..  

 

लेखक हव भवर्नवांिी जखडलेलव िविसू असतो आशि िवनर्ी 

भवर्भवर्नवांचव गुांतव त्यवलव आपल्यव लेखिीद्ववरे िोकळव करवयचव 

असतो.. िबदवांच्यव सवहवय्यवने जेव्हव गुांतव िोकळव िोकळव होत 

जवतो तवे्हव त्यव शनशिातीलव आपि सवशहत्य असे सांबोधतो. 

सवशहत्यवची बीजे त्यवलव आजबूवजचू्यव र्वतवर्रिवतनू शिळत 

असतवत.. कवही प्रसांग असे असतवत की जे कवळजवलव शभडतवत 

आशि िग लेखिीतनू झरझर उतरतवत.  

 िवझ्यव प्रवसांशगक सदरलेखनवलव िहवरवष्रवतील अग्रगण्य 

दशैनक असलेल्यव िहवरवष्र टवइम्स र्तृ्तपत्वतनू र्वर् शिळवलव आशि 

ते शलखवि र्वचकवांच्यव िनवपयंत शझरपत गेले.. र्वचकवांकडून िलव 

उदांड प्रशतसवद शिळत गेलव आशि िीच थक्क झवले.. िी जे 

िबदवतनू िवांडत असते अगदी तसेच शकां र्व थोड्यवफवर फरकवने 

र्वचकवांनव दखेील र्वटत असते अिी जविीर् िलव होते. इतकेच 

की िी ते सगळयवांच्यव िनवतले कवगदवर्र उतरर्ण्यवस यि्र्ी 

झवलेली असते. जि ू कवही िवझ्यव िबदवांनव पांख फुटले आहते 

आशि ते त्यवांच्यवपयंत पोहोचले आहते.. त्यवक्षिी र्वटले की िवझे 

िबद िवझ्यवसवठी सांजीर्नी ठरले आहते.. िबदवांनी नवते जोपवसली 
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गेली आहते.. शलखविर्वचनवने सिदृ्ध अिी िविसे िी जोडली 

आहते.. अिव ररतीने लखेवतले िबद िलव नेहिीच सन्सिवन दते 

गेले.. िग र्वटले की ह्यव िबदवांनव पु् तकवांची छवनिी चौकट द्यवर्ी 

आशि र्वचकवांनव ते लेख एकशत्तररत्यव र्वचतव यवरे् यवच हतेनेू 

पु् तकवची आखिी केली आह.े िहवरवष्र टवइम्स र्तृ्तपत्वने त्यवत 

प्रकवशित झवलेल्यव लेखवांचव सांग्रह करण्यवची परर्वनगी दखेील 

शदली.. गेल्यव अडोतीस र्षवंपवसनू पत्कवररतेिध्ये जयवांचे नवर् 

आदरवने घेतले जवते असे िहवरवष्र टवइम्स नवशसक सिहूवचे शनर्वसी 

सांपवदक श्री.िैलेंद्र तनपरेु यवांनी िवझ्यव िबदवलव िवन दते उत्कृष्ट 

अिी प्र्तवर्नव दखेील शलहून शदली.2005 पवसनू िी र्तृ्तपत्ीय 

सदर लेखन करत असल्यवची नोंद त्यवांनी घेतली.अत्यांत 

बहुआयविी व्यशक्तित्र् लवभलेल्यव तनपरेुसरवांचे िनःपरू्ाक आभवर 

िवनत आह.े िहवरवष्र टवइम्स िैफल टीिचे प्रिवांत भरर्ीरकर, 

अशश्वनी पवटील तसेच गवयत्ी कुलकिी ह्यवांचे दखेील िनःपरू्ाक 

आभवर जयवांच्यव िवध्यिवतनू िवझे शलखवि सजुवि र्वचकवांच्यव 

पयंत पोहच ूिकले आह.े. शलखविवसवठी प्रेरिव दिेवऱ्यव िवझ्यव 

कुटुांशबयवांचे तसेच आप्त्नेहीजनवांचे दखेील िी नेहिीच ऋि 

िवनते.शलखविवसवठी शर्षय दिेवऱ्यव सख्यवांचे िनवपवसनू आभवर..! 
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 िवझ्यव पु् तकवचे नवर् आह े'बवईपिवच्यव गोष्टी'.. बवईपिवचव 

पसवरव हव नेहिीच अफवट असतो आशि तो िबदवांच्यव शचिटीत 

पकडण्यवचव िी प्रयत्न केलव आह.ेती तर कुटुांबवचव किव असते. 

कुटुांबवसवठी कुटुांबवच्यव सखुवसवठी शतचे सदरै् धडपड असते.. त्यव 

बवईचे िन जविनू घेतवनव आपि थक्क होत जवतो.. शतचे भवर्ोत्कट 

बोलिे खपू कवही सवांगनू जवते आशि त्यवतनूच शतच े अांतरांग 

उलगडत जवते.. ती जसे घर चवलर्ते तसे शर्िवनही चवलर् ूिकते.. 

कवळवची हवक ऐकत शतने आपलव र्ेग र्वढर्लव आह े आशि 

कवळवच्यव कसोटीर्र ्र्तःलव शसद्ध केले आह े पि शतच्यवतल े

बवईपि िवत् तेच आह.े. शतचे अांतरांग म्हिजे भवर्भवर्नवांचे एक 

सप्तरांगी इांद्रधन ू होय.. शतच्यव आयषु्यवतील शर्शर्ध 

नवतेसांबधवांशर्षयी शतलव नेिके कवय र्वटते ह ेजविनू घिेे गरजचे े

असते.. शतच्यव रोजच्यव नेहिीच्यव आयषु्यवत खपू कवही दडलेले 

असते.. शर्षय म्हांटले तर तसे अगदी सवधे असतवत पि त े

जगण्यवतील िहत्त्र्पिूा शर्षय असतवत िग बवईपिवच्यव गोष्टी ह्यव 

जगण्यवच्यव गोष्टी र्वटू लवगतवत.. तेच सर्ा शर्षय सदरवतनू उलगडून 

दवखर्ले आहते आशि त्यवतनूच िवझे ह ेपु् तक सवकवरले आह.े. 

िलव आिव आहे की िवझे हे पु् तक र्वचकवांच्यव पसांतीस उतरिवर 

आह.े 
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'शकतवबे करती ह ैबवते बीते जिवने की..  

 दशुनयव की.. इांसवनों की.. आज की..  

 कल की.. एक एक पल की..  

खशुियों की.. गिों की..  

फुलों की.. जीत की.. हवर की..  

 प्यवर की.. िवर की.. ' िवयर सफदर हवश्िी यवांच्यव ह्यव ओळी 

िलव नेहिीच आर्डतवत आशि िवझे पु् तकपे्रि अशधकच बहरत 

जवत.े. िवझे हे पु् तक दखेील असेच जगण्यवर्रील भवष्य करिवरे 

आह.े 

 बदलत्यव कवळवची हवक ऐकत पु् तक शडशजटल ्र्रूपवत 

आििवऱ्यव ई सवशहत्य प्रकविनचे िनःपरू्ाक आभवर..! ई सवशहत्य 

टीिचव हव प्रयत्न नक्कीच ्ततु्य आह े जयविळेु िवझ्यवसवरख्यव 

लेखकवांनव हक्कवचे व्यवसपीठ शिळवले आह.े. त्यवांच्यव अशर्रत 

कवयवास िी िभुचे्छव व्यक्त करत आह.े 
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समाजजीवनाचा अलवार पररचय 

शैलेन्द्र तनपरेु  

 

स्वाती पाचपाांडे या समाजजीवनातील ववववध ववषय अलवारपणे 

माांडणाऱ्या मनस्वी लेवखका आहते. त्याांच्या लेखनाशी माझा पररचय 

साधारण पांधरा वषाांपवूी आला. द.ै गाांवकरीच्या प्रवतमा या 

मवहलाांववषयक परुवणीसाठी त्या वलवहत असल्याने प्रथम त्याांच्या 

लेखनाचा व नांतर त्याांचा पररचय झाला. घर, कुटुांब, नातेसांबांध व 

त्याभोवती वभरवभरणारा समाज याला कें रस्थानी ठेवनूच त्याांनी बव्हांशी 

लेखन केले आह.े पढुे महाराष्ट्र टाइम्सच्या मैफल परुवणीतही त्याांनी 

लेखनसांचार केला. बाईपणाच्या गोष्टी माांडताांना त्याांच्यातील 

प्रवाहपतीत न होणारी पण तटस्थपणे परस्परसांबांधाकडे पाहणारी व 

त्यातनू सकारात्मक सांदेश दणेारी लेवखका प्रकषााने समोर येत.े 

घराघरातील बारीक सारीक गोष्टींचा आठव त्याांच्या प्रत्येक कथेत येतो, 

तेव्हा त्याांच्यातील सकू्ष्मदशी व्यविमत्वाचा उलगडा होतो. त्यातनू 

त्याांच्या वनरीक्षणशिीचा तसेच दाांडग्या स्मतृीचाही पररचय होतो. 

सणवार, उत्सव, भाांडीकुां डी, साड्या, दागदावगने आदी मवहलाांच्या 

जीवाभावाच्या ववषयाांना त्या हात घालतात तेव्हा ते वचत् एवढां वजवांत 

वाटायला लागतां की जण ू त्या साऱ्या प्रसांगाचे आपण साक्षीदारच 

आहोत. एवढेच नव्ह े तर परुाणातील गोष्टी, इवतहासातील सांस्कार 
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आवण ववद्यमान काळ व भववष्ट्यात होणाऱ्या बदलाांचा वेध असा सारा 

आसमांत त्या अलगदपणे उभा करतात. जवमनीशी नातां दृढ ठेवताांनाच 

आकाशाशीही ते सांवादी करण्याचा त्याांचा आग्रह हा इवतहास, वतामान 

व भववष्ट्याला बाांधनू ठेवणारा सेत ू बननू जातो. स्वत: एक मवहला 

असनूही अनेकदा त्या आपल्याच भवगनींच्या दोषाांचीही थेटपणे चचाा 

करताांना वदसतात, तेव्हा त्याांच्यातील तटस्थपणाचा प्रत्यय येतो. 

बाईपणाच्या गोष्टी त्या साांगत असल्या तरी त्यात परुुषाांबद्दल दसु्वास 

नसतो, वकां बहूना हा भवसागर तरुन नेण्यासाठी या दोन्द्ही घटकाांमधील 

सांवादाची कशी आवश्यकता आह,े गरज आह े हचे अधोरेवखत 

करण्याचा त्याांचा प्रयत्नही अनेक लेखाांमध्य े वदसतो. लेख वा कथा 

वलवहताांना त्या अनेकदा गाजलेले सांगीत, वचत्पटातील गाणी, सांताच्या 

रचना, शायरी, गझल असा ववववधाांगी खवजना उघड करतात तेव्हा 

त्याांच्या तील अष्टपैलतु्वाचे दशान होते. लवलत लेखनात त्याांचा 

हातखांडा आह.े त्यातनूच अलगदपण ेपढु ेआलेल्या या बाईपणाच्या 

गोष्टी वाचकाांना वखळवनू ठेवतील, अशी खात्ी आह.े स्वातीताई ांना व 

त्याांच्या या पसु्तकास खपु खपु शभेुच्छा..  

 

शैलेन्द्र तनपरेु  

वनवासी सांपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, नावशक  

  



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

14 

 

 

 

 

 

 

 

अपपणपकििा 

 मोठी झालेली माझी समांजस मुले  

तन्वी आकण सोिम..  

जयाांनी कलकितच जाणाऱ्या आपल्या आईला 

नेिमीच समजून घेतले  

आकण सदैव पे्ररणादायी शब्द कदले  

अशा दोघाांना  

िे पुस्ति पे्रमपूवपि अपपण..! 
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अनुक्रम 

बवईपिवच्यव गोष्टी..  

जीर्नवतील र्व्तर्तव..  

त्िै व्हवट्सअँप दरे्वय निः 

 िी आशि िवझ े'्पेसिीर' नवते..  

त्यवलवच सां्कवर दिेे गरजेच.े..  

पवऊल पवऊल.. जयवची िनवलव चवहूल..  

तर् िळू ते िनू्सय 

िन की शखडकी खोल द ेजरव..  

कप्पवयन 

आजव शनांशदयव रवनी आजव दरू शसतवरोंसे..  

 िबदवर्वचनू कळले सवरे िबदवांच्यव 

पलीकडल.े.  

क्षि शनरोपवचव..  

भेटी लवगी जीर्व लवगलीसे आस..  

 बोल ूकौतुके..  

 िझु को िझुिें रहन ेदो..  

खिुीयव ही खिुीयव हो दविन िे शजसके..  

आगे भी जवने नव तू..  

 तुि इतनव जो िु् कुरव रह ेहो..  

 िीच िवझ्यव जीर्नवची सवरथी ग..  

िैत्ां प्रीतीरसवयनि 

थोडे सहजतेन ेकव नसवर्.े.? 

िबदवांर्वचनू िबदवांपलीकडल.े.  

नरे् सांकल्प नरे् शर्कल्प..  

िेअर ऍण्ड केअर..  

नवर्डतीची कथव...   
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1 

बाईपणाच्या गोष्टी..  

 

 सोिल िीशडयविळेु दरुवर्लेले 

िैत् नक्कीच जर्ळ आले आहे.. 

भतूकवळ त्यविळेु आपल्यव 

आयषु्यवत नव्यवने डेरेदवखल झवलव 

आह.े. िधली कवही र्षे 

सांभवषिवशर्नव गेली खरी पि आतव 

िवत् नर्िवध्यिवांिी दो्ती करत त्यव सखुद ् ितृी नव्यवने अनभुर्तव 

येत आह.े. असच त्यव शदर्िी आम्ही सर्ा बवलिैशत्िी िवळेच्यव 

ग्रपुर्र गप्पव िवरत होतो.. बत्तीस र्षे नक्कीच झवली िवळव सोडून 

पि अजनूही िवळेच्यव आठर्िी तपिीलवसह आठर्त होत्यव.. 

कवय गम्ित असते नव की भले कवलपरर्वचे िेंदलूव तवि दऊेन 

आठर्वर्े लवगते पि बवलपि सतत आठर्िीत असते.. िनवच्यव 

कुपीत त्यव सगुांधी आठर्िी बांशद्त असतवत.. व्हवट्सअँप 

बवबवच्यव कृपेने ्ितृींनव उजवळव शिळत असतो.  
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 रशर्र्वरची ठरवशर्क रे्ळ ठरर्नू घेतलेली असल्यवने त्यव 

शदर्िी सगळयवच सख्यव ऑनलवईन शदसत होत्यव.. नसुतव 

शचर्शचर्वट चवल ूहोतव.. अग तलुव त्यव बवई आठर्तवत कव .. अग 

शकती छवन िरवठी शिकर्वयच्यव आशि इतक्यव कवही तल्लीन 

होऊन जवयच्यव की र्गा सांपवयची बेल कधी व्हवयची ते सिजवयच े

दखेील नवही.. हो ग आशि त्यव भगूोलवच्यव बवई आठर्तवत कव.. 

अजनूही भवरतवचव नकविव लक्षवत आह.े. सटुीचव बेत आखतवनव 

बवई िलव आठर्त रवहतवत.. दसुरी सखी म्हिवली अग 

शचत्कलेच्यव बवई आठर्तवत कव.. आज त्यवांच्यविळेु िी 

कलवकलवक्षेत्वत रि ूिकले ग.. सख्यव आठर्िीत हरर्नू गेल्यव 

होत्यव.. एकजि म्हिवली की अग िवझी िलेु िलव खपू हसतवत 

आशि म्हितवत ह ेकवय ग िॉि त ूसवरखे बवई बवई करत असते.. 

आम्ही बघ कसे टीचर शकां र्व शिस म्हित असतो.. त्यवर्र 

सगळयवच जिी व्यक्त झवल्यव.. सगळयवांचे म्हििे हचे की 'बवई ' 

िबदवचव अथा तवे्हव आदरभवर् ह्यव अथवाने अशभप्रेत होतव जो 

आजही आह.े. तो िबद उच्चवरतवच गरुू्थवनी असलेल्यव बवई 

आठर्त रवहतवत.. कवलवनरुूप प्रवांतवनसुवर भवषेतही कवही बदल 

झवले आशि त्यवत कवही परू्वापवर िबद आपलव चेहरविोहरव हरर्नू 

बसले इतकेच कवय ते म्हितव येईल.  
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 'बवई 'ह्यव िबदवर्र िग िनिोकळी चचवा झवली.. 

बवई!बवई!बवई! अगदी थक्क व्हवयलव झवले.. बवईपिवचव इतकव 

सखोल शर्चवर जि ू कवही िी पशहल्यवांदवच करत असल्यवगत 

बवईपि आदळत गेले.. िलुगी जन्सिवलव येते तेव्हवपवसनू खरां तर 

बवई जन्सिवलव येत असते.. बवईचव जन्सि अश्तत्र्वत येतो.. िलुगी 

म्हिनू जन्सिवलव आली आहेस त्यवचव जरव शर्चवर कर असे शतच्यव 

िनवर्र शबांबर्ले जवते आशि ती लहवनवची िोठी होते.. िगु्ध 

कशलकव अलगदपिे आतव फुलवत रूपवांतररत होत जवते.. ती र्यवत 

येते तेव्हव अचवनक िोठी होऊन जवते.. शतच्यवतील अल्लड 

बवशलकव जि ूसांपनू जवते कवरि जगवच्यव नजरव आतव शतच्यवकडे 

लवगलेल्यव असतवत.. शतच्यवर्र बवरीक लक्ष ठेर्ले जवते.. शतलव 

सिवजवच्यव चौकटीत रवहवयलव शिकर्ले जवते.. बवई त ूसवतच्यव 

आत घरवत असले पवशहजे बरां कव असे दटवर्नू सवांशगतले जवते.. 

त्यवत अशर्श्ववस नसतो तर खपूिी कवळजी असते.. तीही खपूिी 

सिजतूदवर होऊन जवते जि ू कवही आपले बवल्य ती गवठोडीत 

बवांधनू ठेर्त असते.. पे्रिवत पडते तेव्हव गवण्यवतनू व्यक्त होते.. 'बवई 

बवई िनिोरवचव कसव शपसवरव फुललव.. बवई बवई.. '... बवई हव िबद 

शतच्यव िनवतील हळव्यव भवर्नवांचव शचत्कवर असतो.. लवशडक पिे 

ती 'आम्ही नवही बवई जव.. '.. तेव्हव ते खरच लोभस र्वटत रवहते. 

'बवई ग 'ह्यव िबदवतनू शतची व्यक्त होण्यवची िी सलुभतव शदसनू 
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येते.. ्र्तःबद्दल शतलव नव्यवने उिजत जवते.. गवण्यवचे बोल 

असतवत.. 'बवई िी पतांग उडर्त होते... 'अिव कवही गीतवांिधनू ती 

आपल्यवलव भेटत जवते.. अगदी आतवआतवचव डीजेर्वलवही तेच 

गविे र्वजर्त असतो.. 'बवई र्वड्यवर्र यव.. बवई र्वड्यवर्र यव.. '.. 

त्यवचव अथा कळो नव कळो बवलगोपवलवपवसनू तरुिवई त्यवर्र 

शथरकत रवहते.. कवय बोल असतवत नव गवण्यवचे असे म्हित 

बवईपिवचे गविे नकळत ्र्ीकवरले दखेील जवते.. पवरांपररक 

गवण्यवतनूही बवई भेटत रवहते.. 'बवई िी अिी.. बवई त ूकिी..?'.. हे 

बवईपि िलुीच्यव जवतीलव अगदी कवतडीसवरखे घट्ट शचकटून 

रवशहलेले असते.  

 

 बवईचे भवर्जीर्न सिजनू घेिवरे सांरे्दनिील कर्ी सांजय 

चौधरी आपल्यव कशर्ततेनू बवईपि उलगडून दवखर्तवत.. 'बवई 

सजते... तेव्हव दःुख कुठे लपर्ते?'... खरांच तर आह ेनव की बवई 

जेव्हव हसते तेव्हवही दःुख कुठे लपर्त असवर्ी..?तेच कर्ी पढेु 

म्हितवत.. 'लवर्लवत कवन कुठल्यवही बवईच्यव कवळजवलव.. 

आज.. तर ऐकू येईल ितकवांपवसनूच्यव दःुखसिदु्रवची गवज.. '... 

बवईने आजर्र शकती सहन केले ह्यवर्र भवष्य करवयलव सिदु्रवची 

िवई करवर्ी लवगेल.. 'भोगले जे दःुख त्यवलव सखु म्हिवरे् लवगले.. 
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एर्ढे िी भोशगले की िज हसवर्े लवगले.. '.. बवईलव गलुविशगरीतनू 

िकु्त होण्यवसवठी सिवजसधुवरकवांनव फवर िोठे योगदवन द्यवरे् लवगले 

आह.े. शतलव शिक्षिवचे पांख लवभले तेव्हव ती आत्िशनभार होऊन 

गगनभरवरी िवरू िकली आह.े. बवई बशुद्धिवन आहचे पि बवईपि 

र्वईट आह.े. शतलव गलुवि म्हिनू र्वगर्ले गेले आह.े  

आजही शतलव बवईपिव िळेु शर्कले जवत आह ेतेव्हव बवई सनु्सन 

होऊन जवते.. बवई शिटून जवत.े. आजही शतचव जन्सि नवकवरलव जवतो 

आशि शतच्यवतील िवदीर्र अत्यवचवर होत रवहतो.. कवही र्ेळव ती 

शनिटू सहन करते तर कधीकधी अन्सयवयवशर्रुद्ध पेटून उठत.े. बवईपि 

प्रर्वहपशतत होत जवते.. अक्षरि: कु्करली जवते.. सोसण्यवचे व्रत 

शतलव आईकडून आजीकडून शिळवले असवरे् कव?कुठून आलव 

असेल इतकव सोशिकपिव असव प्रश्न पडत जवतो. बवईपिवचव सांदभा 

शतच्यव जगण्यवलव लवर्लव जवतो.. नकोच हव बवईचव जन्सि असे ती 

रै्तवगनू म्हिते तर कधी कधी ती म्हिते .. 'जन्सि बवईचव बवईचव 

खपू घवईचव.. एक आईचव एक तवईचव.. '.. खरच तर आह े

बवईपिवच्यव पररघवत ती अडकत जवते..  

 

 िवझ्यव िेजवरी शहांदी भवशषक िांडळी रवहवयची आशि त्यवांनव 

बवई हव िबद उच्चवरलव की िोलवने घरकवि करिवरी कविर्वली 
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एर्ढेच ज्ञवत असवयचे.. त्यव सखीलव कुिी आपल्यवलव बवई म्हिनू 

सांबोधन केलेले आर्डत नसे.. कवही दिकवांपरू्ी रवजकवरिवत कवि 

करिवऱ्यव शियवांनव बवई असे सांबोधत असत.. त्यवतही 

आदरभवर्नव व्यक्त होत असे.. गिुवची बवय िवझी म्हिनू 

शतच्यवर्रून िीठिोहऱ्यव ओर्वळल्यव जवत असत.. बवईलव 

बवईपिवची चवड असली पवशहजे तरच ती बवईच्यव प्रश्नवांर्र लढू 

िकते.. बवईच्यव सि्यवांची जवि असली पवशहजे.. बवईलव 

घडर्िवरव शर्धवतव त्यवलवही घडर्त असतो ह ेशर्सरून चवलिवर 

नवही म्हिनूच बवईलव आधी िविसू म्हिनू सिवजवने ्र्ीकवरले 

पवशहजे तरच ती सखुी होऊ िकेल.. आशि त्यवतनूच बवईिविसू हव 

िबद भवषव र्वपरवत आलव असवर्व असे र्वटत रवहते.  

 

 एकदव िवझ्यव गवनसखीने िलव एक शक्सव ऐकर्लव होतव.. 

गवण्यवचव कवयाक्रि होतव.. गवशयकेच्यव नवर्वपढेु बवई असव िबद 

होतव जो त्यव कवयाक्रिवसवठी आलेल्यव बांगवली अशभनेत्ीलव 

खटकत होतव पि शतलव बोलनू दवखर्तव येत नव्हते कवरि ती 

िरवठी गवर्वत आलेली होती.. दरम्यवन सतू्सांचवलक म्हिवले की 

आदरिीय लतव बवई ांच्यव गवण्यवबद्दल िी कवय बोलवरे्.. सवक्षवत 

भवरतवची गवनकोशकळव आह ेत्यवर्र ती अशभनेत्ी आनांशदत होऊन 
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म्हिवली अगर शददी को बवई बोलके सन्सिवशनत करते ह ैतो िै भी 

िौसिीबवई हू.. सगळयवांनी िनवपवसनू टवळयव र्वजर्ल्यव कवरि की 

शतथे बवईपि सन्सिवशनत झवले होते.. लतवबवई ांबद्दल आदर त्यवतनू 

व्यक्त झवलव होतव.. बवई जिी दवशगन्सयवांनी सजते तिी िरवठी 

भवषवही व्यवकरिवने सजली होती.. ह्यवत प्रवांतवगशिक बदलत 

जविवरी भवषव दरुवव्यवचे कवि करत होती.. अथवातच तो गैरसिज 

नांतर दरू होत गेलव..  

 

 बवईपि आपल्यव प्रचशलत म्हिीिध्ये तसेच र्वकप्रचवरविध्य े

आढळून येते.. जसे की नवर् सोनबुवई हवती कथलवचव र्वळव.. शकां र्व 

बवई शतथे बरु्व.. असे िबदप्रयोग कवनवर्र पडत रवहतवत.. बवई तझुे 

ठवयी असे असांख्य शर्षय असतवत.. बवई आशि आई फवरसे र्ेगळे 

िबद नवही.. बवईचे शर्श्व अनवकलनीय असते.. खोल खोल 

सिदु्रवसवरखे शतचे िन असते जे कधी कधी शतलवच उिजत नवही.. 

र्यवच्यव प्रत्येक र्ळिवर्र ती प्रगल्भ होत जवते आशि ्र्तःलवच 

नव्यवने भेटते सदु्धव.. बवईपि हरे्हरे्से र्वटते आशि त्यवचव उत्कट 

सोहळव सवजरव करवर्वसव र्वटतो आशि तो प्रत्येक बवईने सवजरव 

केलव पवशहजे.. बवईपि आतव अशभिवनवने शिरर्तव आले पवशहजे.. 

बवईच्यव व्यथव कथेपरुत्यव असल्यव पवशहजे इतके चवांगले सरुशक्षत 
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शदर्स बवई तलुव आले पवशहजे ग.. बवईचे अांतिान कसे ्र्च्छ 

्र्च्छ असले पवशहजे त्यवत िनवचव तळ शदसलव पवशहजे.. 

बवईपिवचे ऋत ू आतव बहरले पवशहजे.. अिव आहते बवईच्यव 

पसवभर गोष्टी.. शजतक्यव सवांगवव्यव शततक्यव किीच र्वटतील आशि 

सांपतव सांपिवर नवही.. तरी त्यव िबदवत पकडण्यवचव प्रयत्न केलव 

आह.े. हव प्रर्वस गवगी िैत्यीच्यव कवळवपवसनू सरुूच आह.े. ती 

चवलतेच आह ेकधी पवलखीतनू तर कधी पवयदळी.. बवई किी 

आह ेनव नक्की की शतलव नरे् बदल हरे्सेही र्वटतवत आशि पवऊल 

पटकन पढेु पडत नवही.. खपू बोलवयचे दखेील आह.े. िनवतले 

भरभरून बोलवयचे दखेील आहे.. शतलव हर्व आह े शर्श्ववसपिूा 

िैत्ीचव हवत.. असे सवरे अर्कवि शतलव आयषु्यवत लवभवरे् असे 

िनवपवसनू र्वटत रवहते.. बवईपिवचव र्सव आनांददवयीच असलव 

पवशहजे.. अथापिूा र्वटू लवगतवत पढुील कशर्तेच्यव ओळी..  

 

 'हुांदकव असव शतच्यव ओठी दवटून येतो.. अन आसर्वांचे िोती 

ओ ांजळीत घेतो... दवटलेल्यव हुांदक्यवत असते भतूकवळवची लवट, 

डोळयवत शतच्यव असते उजर्ल भशर्तव्यवची पहवट.. ' 
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2 

जीवनातील वास्तवता..  

  

शतथे त्यव दरूच्यव दिेवत लोक 

अगदी र्त्यवर्र आले होते.. 

कसेही करून करोनव प्रशतबांधक 

लॉकडवउन उठर्व अिी िवगिी 

करत होते.. त्यवांचे हचे म्हििे होते 

की असेही आशि तसेही ते 

भरडले जवत आहते तर 

कवि सरुू करव.. आतव त्यवांनव 

जीर्वपेक्षव कवि िहत्र्वचे र्वटत होते.. श्रिवतनू शिळिवरव पैसव हर्व 

होतव.. आशथाकदृष्टयव सांपन्सन दिे अिव ररतीने हवतघवईर्र आलव 

होतव.. भकू त्यवांनव िवरत होती.. त्यवांच्यवकडे करोनविळेु ितृवांचव 

आकडव र्वढतच चवललव होतव तरीही ते धोकव पत्करवयलव तयवर 

होते.. परदिेवत रवहिवरे ्नेही म्हिवले की इथे कुिीच पैसे सवठर्नू 

ठेर्त नवही म्हिजे असे की आठर्ड्यवत केलेली किवई 

आठर्ड्यवच्यव िेर्टी िौजिजव खविेशपिे ह्यवत उडर्वयची.. शखसे 

पिूापिे ररकविे झवले की पनु्सहव नव्यवने भरवयचे.. आपल्यवकडे तर 
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सवत शपढ्यव बसनू खवतील असव िबदप्रयोग प्रचशलत आह.े. 

किर्वयचे आशि सांपर्वयचे असव त्यवांचव कवहीसव जीर्नक्रि 

आशि त्यवत खांड पडलव करोनव शर्षवििूळेु.. सक्तीने घरवत 

बसवयलव लोक तयवर नवही आशि िग करत आहते शनदिाने 

र्त्यवर्र येऊन.. ही सगळी दृश्ये बवतम्यवांिध्ये पवहत असतवांनव िन 

कवहीसे शर्षण्ि दखेील झवले. फुडपॅकेट्ससवठी िैलोनिैल 

गवड्यवांची रवांग पवहतव िन अ्र््थ झवले होते.. असे र्वटले की ह े

असे जीर्वर्र उदवर कव झवले असवर्ेत..? जव्त कवळ 

रोजगवरवशिर्वय अर्घड आह ेह ेिवन्सय आह ेपि जेितेि िशहनव 

दखेील कवढतव येऊ नये कव..? खरांतर अपर्वद अस ू िकेलही.. 

एकवांगी पि र्वटेल हव शर्चवर पि त्यव शनशित्तवने शर्चवरवांचे तवरू 

भरकटू लवगले.. कदवशचत हव शर्चवरवांिधील तसेच सां्कृतीिधील 

फरक असवर्व..  

 सहज लक्षवत आले की गेल्यव पांचर्ीस िवचापवसनू आपिही 

घरवत आहोत पि अगदीच घरवत खवयलव कवही नवही असे झवल े

नवही.. कडक सांचवरबांदीच्यव कवळवत घरवतल्यव डवळीसवळी 

कविवलव आल्यव जेव्हव सहजसहजी भवजीपवलव शिळत नव्हतव.. 

र्डेसवांडगे आले डबयवतनू बवहरे.. कवही पवरांपररक पदवथा आपि 

र्ेळ होतव तर करत गेलो आशि आह ेत्यवत भवगशर्ण्यवचव प्रयत्न 
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नक्कीच केलव.. रोज नर्ीन पदवथा करण्यवचव उत्सवह तर ओसांडून 

र्वहत होतव.. उन्सहवळयवत दरर्षीपेक्षव जव्त र्वळर्िे केली गेली.. 

भवजीबवजवरवत गदी म्हिनू शतथे सवरखे जविे टवळले.. फवरच 

चर्ीढर्ीचे र्व अिकूच पदवथा हर्व आतवच्यव आतव असव आग्रह 

आपि धरलव नवही.. घरवतील सद्यवांनी एकिेकवांच्यव 

सहर्वससखुवचव आनांद घतेलव.. शदर्वळी तसेच िे िशहन्सयवत सटुी 

शिळवयची त्यवपेक्षव प्रदीघा सट्ुयव शिळवल्यव आहते शर्द्यवर्थयवंनव.. 

कां टवळर्विे र्वटू िकते पि अगदीच कवही जीर्घेिे र्वटले नसेल 

घरवत... जयव घरवसवठी आपि झरुत असतो त्यव घरवत रवहवयलव 

शिळवले... गोष्टी सकवरवत्िकच घ्यवयच्यव म्हांटल्यवर्र आपोआपच 

िनवत ह ेशचांतन उिटत जवते..  

 आपल्यव घरवत शनदवन कवही घरवांत तरी नक्कीच र्षाभरवच े

धवन्सय भरलेले असते.. शतखट, िसवलव, हळद आशि र्वळर्िीच े

पदवथा इत्यवदी इत्यवदी असतेच असते.. कवांदवबटवटव र्सव ही 

चवलतो की कधी कधी.. कधीतरी शतखटविीठवच्यव पऱु्यव पि 

आर्डतवत.. गरजवांचव िहवपरू नसलव की व्यर्श्थत भवगशर्ण्यवस 

अर्घड जवत नवही.. घरवत असिवरी गशृहिी प्रत्यक्ष रोजगवर किर्त 

नसली तरी आह ेत्यव सविगु्रीत भवगशर्ण्यवचव शतचव कवटेकोर प्रयत्न 
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असतो.. शतच्यवकडे ते अांगभतू कौिल्य असते आशि त्यवसवठी 

शतचे सांसवरवत शचत्त असिे आर्श्यक आह.े.  

 सहज एक प्रसांग आठर्लव.. रवत्ीच्यव जेर्िवनांतर िवगच े

आर्रिे चवल ूहोते.. पोळीचव डबव ररकविव ठेर् ूनये म्हिनू त्यवत 

चतकोर पोळी लवर्नू ठेर्ली.. िलुवलव एकदि हस ू आले.. तो 

म्हिवलव की ही इतकीिी पोळी कव शिल्लक ठेर्वयची.. पोळीचव 

डबव टवक की घवसवयलव.. आजी म्हिवली अरे अस ूद्यवरे् दरुडीलव.. 

रवत्ी लक्ष्िी र्वर्रत असते घरवत तर घरवत अन्सनवचव घवस हर्व.. 

कुिी अर्शचत पवहुिव आलव तर उपविी नको जवयलव अिीही 

भवर्नव असवर्ी.. त्यवांच्यव बोलण्यवच्यव िवगचे लॉशजक उकरण्यवत 

िी र्ेळ घवलर्लव नवही.. त्यविवगील भवर्नव सिजनू घेिे िहत्र्वच े

होते.. आशि िी पि नकळतपिे तेच करत आले आहे.. घरवतील 

कुठलीच र््त ूएकदि सांपर्वयची नवही.. डबयवत र्वटीभर सवखर 

शिल्लक असतवांनव नर्ीन सवखर आलेली असते.. तेच 

धवन्सयवचेही.. आई म्हिते की जनेु गहू चवांगले असतवत म्हिजे ह्यव 

हांगविवत घतेलेले लगेच र्वपरवयचे नवही.. प्रत्येक शजन्सनस िोठ्यव 

डबयवतनू लहवन डबयवत कवढतवांनव िोठव डबव अगदीच ररकविव 

करवयचव नसतो.. आपली ही सां्कृती आपल्यवलव शकती कवही 

शिकर्त असते आशि तेही सहज जवतवजवतव... तेच सां्कवर 
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घरवतील पढुील शपढीर्र होत असतवत.. दोन शदर्स परेुल इतकी 

कशिक घरवत असतवांनवच नर्ीन दळिवची तयवरी करत असते.. ह े

सगळे रे्गळे सवांगवयलव नकोच ते ्र्यांपवकघरवच्यव व्यर््थवपन 

तांत्वत ओघवने येतेच.. सांपले.. ररकविे झवले.. उलगले असे िबद 

दखेील उच्चवरवयचे आपि टवळतो.. आधीच शक्रयविील होत 

जवतो आशि डबे ररकविे ठिठि ठेर्त नवही...  

 िशहन्सयवलव तटुपुांजी किवई असिवरी घरकवि करिवरी ती 

दरिहव बचत करत जवते.. त्यवतनू शतलव आपल्यव शचिरुड्यवांच े

भशर्ष्य घडर्वयचे असते.. असव दरुदिीपिव हर्वच नव.. अस े

म्हितवत की टू सेव्ह इज टू अना.. परू्ीचे लोक म्हिवयच ेकी रुपयव 

किवई असेल तर त्यवतील चवरविे तरी भशर्ष्यवसवठी रवखनू ठेर्ले 

पवशहजे.. सत्तरच्यव दिकवपरू्ी जयवांचव जन्सि झवलव त्यवांनव कदवशचत 

ही कवटकसर ज्ञवत असवर्ी.. िेर्टी कवय तर तेही एक जीर्निलू्य 

आह ेआशि आजच्यव असरुशक्षत र्वतवर्रिवत ह ेिलू्य िवश्वत ठरत 

आह.े. आज जे आपल्यवकडे आहे ते कदवशचत उद्यव नसेल शकां र्व 

असेलही.. पि त्यवसवठी आजचे पवऊल कवळजीपरू्ाक टवकले 

पवशहजे..  

 कवटकसरीने जयवांनी सांसवर केले त्यवांनव कुठलीच र््त ूपटकन 

फेकतव येत नवही हहेी खरे आहे.. नर्नर्ीन र््तूांची आर्ड 
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असलेली िवझी एक नर्जेष्ठ सखी परर्वच म्हिवली.. 'सरुुर्वतीलव 

सांसवरवत कवटकसर म्हिनू िनवसवरखव सांसवर िवांडतव आलव नवही.. 

आतव कवहीबवही घेत रहवरे् तर एकुलती एक लेक म्हिते िलव 

कवहीच नको तझु्यव सांसवरवतले.. अगदी सवसबूवई ांनव पि शतने तेच 

सवांशगतले आह.े. कॅररअरर्ट असलेली ती इतकव पसवरव आर्रूच 

िकत नवही.. ' शतलव लहवन र्यवतच आलेलव सजु्ञपिव पवहतव 

कौतकुही र्वटते.. भशर्ष्यवची तरतदू तर हर्ीच पि त्यव नवदवत 

र्तािवनविी तवटवतटू पि नको.. थोडक्यवत कवय तर हव सगळव 

जगण्यवतील सितोल आपल्यवलवच सवधवयचव आह.े. कुठेतरी 

िध्य नक्कीच सवधतव आलव पवशहजे... करोनव आपल्यवलव बरच 

कवही शिकर्नू सोडिवर आह.े  
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3 

तस्मै व्िाट्सअँप देवाय नमः 

 

परू्ीपवसनूच िवनर् हव 

सिहूशप्रय प्रविी आह.े 

एकटेपिवर्र िवत करण्यवसवठी 

त्यवलव सिहू तयवर करवर्वसव र्वटतो आशि सिहूवत 

त्यवलव नेहिीच कवहीसे आश्व्त र्वटत असते.. 

आशदिवनर् ते यांत्िवनर् असव फवर िोठव प्रगतीचव टप्पव आपि 

सर्वंनी गवठलव आह.े. हवतवतील ् िवटाफोन म्हिजे आपले ऑशफस 

बनले आह.े. सांपकवाच्यव कक्षव रुां दवर् ू लवगल्यव आहते.. परू्ीची 

सांपकवाची सवधने आतव िवग ेपडू लवगली आहते.. जगण्यवचव र्गे 

अशतिय र्वढलव तसे आपि तांत्ज्ञवनवच्यव हवतवतील बवहुले बनत 

गेलो.. प्रगतीची शिखरे गवठत असतवांनव आपि नकळत त्यवत 

र्वहर्त कधी गेलो ते कळलेच नवही.. जवग येत गेली तसे लक्षवत 

आले की हव रे्ग आपल्यवलव दडपनू टवकत आह.े. आयषु्यवतील 

शनर्वांततव हरर्ली आह.े. आांतररक िवांती ढर्ळून शनघवली आह े

कवरि आपल्यव िोबवईललव व्हवट्स अँप आले आह.े  
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 िोबवईललव व्हवट्स अँप आले आशि आपि सर्ा 

सखुवर्लो.. िनवतील भवर्नवांचे सरेुख प्रकटीकरि करिे िक्य 

झवले.. सांदिे दळिर्ळिवचे हे िवध्यि आपल्यवलव हरे्हरे्से 

र्वटले.. आजर्र दरुवर्लेले िवलेय र्गाशित्िैशत्िी भेटले.. 

जीर्लगवांिी असलेले आभवसी नवते आपि खरे सिजत गेलो 

आशि िनवलव प्रेरिवही शिळत गेली.. एक भवबडव प्रश्नही पडलव की 

खरांच इतके सोपे दळिर्ळि परू्ी नक्कीच नव्हते िग 

सिवरांभवची आिांत्िे पि व्हवट्स अँपर्र शिळू लवगली.. व्हवट्स 

अँपर्र सां्थेचे ग्रपु तयवर झवले आशि शतथेच रे्ळ ठरर्नू शिशटांग्ज 

पि सांपन्सन होर् ूलवगल्यव आहते.. सवरे कसे ्िवटा ्िवटा बन ूपवहत 

आह ेह्यव गोष्टीचे आांतररक सिवधवन पि शिळत आह.े  

 आिचव तर अगदी लय भवरी व्हवट्स अँप ग्रपु आह ेबरां कव.. 

शतथे असे तसे फॉरर्डास चवलत नवहीत आशि हो तेच ते गडु िॉशनंग 

गडु डे सांदिे पि चवलत नवही.. आिचव अडिीन भवऊ फवर 

शि्तीचव आह े तो लगेच रीिवु्ह करून टवकतो.. अहो शि्त 

म्हिजे शि्त ती पवळलीच गेली पवशहजे नवही कव..?आपल्यव लय 

भवरी सिहूवत आतव नर्ीन कुिी नकोच आशि आले तर सरळ 

ितदवन घेतले जवते अथवात एकछत्ी कवरभवर खपर्नू घेतलव जवत 

नवही.. असव कोि अशभिवन एकेकवलव आपल्यव सिहूवबद्दल 
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असतो शर्चवरूच नकव.. आपल्यवर्र उपकवर केल्यवचव आर् 

आित शतथे ऍड केले जवते .. आपल्यवलवही कृतकृत्य र्वटते नव 

र्वटते तोच लक्षवत येत ेकी इथे नेहिीचीच चवरपवच डोकी कवयारत 

आहते आशि बवकीची िांडळी कवरे्बवजपिे केर्ळ पवहिी करत 

आह.े. कीतानवलव चवर पवच डोकी आशि गवर्जेर्िवलव आख्खे 

गवर् असवरे् त्यवप्रिविां चवल ू असतो कवरभवर.. कवही कवही 

िांडळींनव खरोखरच रे्ळ नसतो ह ेिवन्सय करवरे् लवगते पि कवही 

िांडळी केर्ळ हरेशगरी करत असतवत आशि आपि त्यव गवर्चचे 

नवही असे भवसर्त जवतवत..  

 व्हवट्स अँप सिहू बनतवत कवरि शतथे कवही न कवही सिवनतव 

असते.. सिवन धवग्यवने बवांधले गेलेले लोक शभन्सन सा्ं कवरवतनू 

आलेले असतवत आशि प्रत्यकेवची भवर्शनक पवतळी शभन्सन असते.. 

सांरे्दनिीलतव शभन्सन असते इतकेच कवय तर प्रत्येकवचे दृष्टीकोन 

तसेच िवनशसकतव शभन्सन असते आशि अिी शभन्सन शभन्सन िांडळी 

जेव्हव ग्रपुिध्ये नवांदतवत तेव्हव ितशभन्सनतव उघडउघडररत्यव शदसनू 

येते..  

 ्र्तःच्यव कोषवत रवहिवरी ्र्वथी िविसे ्र्तःचव उदो उदो 

करण्यवत धन्सय धन्सय िवनतवत जयवांनव इतर लोकवांच्यव सखुदःुखविी 

कताव्य नसते.. अनेक गितीजिती घडतवत पि िनवपवसनू र्वटते 
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की सोिलशिशडयवर्र व्यक्त होत असतवनव जबवबदवरीने र्वगल े

पवशहजे आशि इथे आपली िनिवनी सोडली पवशहजे.. अनेकदव 

नकळत घडून जवते म्हिजे ग्रपुलव सध्यव कवय चचवा चवल ूआह ेत्यव 

गोष्टीचव आढवर्व न घेतव उत्सवहवने पो्ट केले जवते.. अनेकदव 

नजरचकुीने चकुीच्यव ्ि।यली जोडल्यव जवतवत.. अपिूा ज्ञवन 

नेहिीच घवतक ठरते.. कुिवकुिवलव र्वटेल की ग्रपु म्हिजे िवळेचव 

र्गा आहे कव शि्तीत र्वगवयलव पि तसे जवचक न र्वटू देतव कवही 

जीर्वनिलु्यवांकडे आपि दलुाक्ष करून चवलिवर नवही.. असे प्रसांग 

र्गाशित्वांच्यव ग्रपु र्र हिखवस होत असतवत.. िोठे झवलले े

पन्सनविीच्यव आसपवस असलेले कवही र्गाशित् खऱ्यव अथवान े

यि्र्ी असतवत.. िधले कवही र्षे सांर्वदवर्ीि गेलेले असतवत .. 

खरांतर तो फवर िोठव गॅप असतो आशि तो असव लगेच भरून येत 

नवही.. कवही कवही लोक जीर्नवच्यव लढवईत अयि्र्ी असतवत 

त्यवांनव उगवचच न्सयनूगांड यतेो.. एखवदव अगदी कलेक्टर असलव तरी 

त्यवच्यवकडे र्ेळेची िवगिी केली जवते आशि तो सविील झवलव 

नवही तर त्यवलव चकुीचे ठरर्ले जवते.. अशत झवले की हस ूहोते असे 

कवहीसे सध्यव ह्यव ग्रपु सांदभवात होत आह.े. शतथली बेशि्त पवहतव 

चवांगल्यव शर्चवरवांचे लोक शनरवि होत आह ेआशि त्यवांचव सहभवग 

किी होत चवललव आह.े. एरर्ी सविवशजक जीर्नवत घडत असत े

तसेच रवजकवरि ह्यव आभवसी शर्श्ववत घडत आहे.. शतथल्यव शतथ े
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रे्गळी चलू िवांडली जवते म्हिजे सबग्रपु तयवर केले जवतवत.. 

ठरवशर्क लोक ठरवशर्क उत्तरे दते जवतवत पि त्यवतही आक्षेपवहा 

कवहीच नवही असे म्हितव यईेल.  

 असवच एक ग्रपुर्रील प्रसांग निदू करवर्वसव र्वटतो.. 

अशतिय िनशिळवर् ू असलेल्यव िैशत्िीचे यजिवन आजवरवने 

शनर्ताल.े. ती भवर्नवशर्र्ि होऊन शतसऱ्यवच शदर्िी शतच्यव 

आठर्िी सवांगत होती.. कौटुांशबक आनांदवचे क्षि पो्ट करत होती.. 

ती खरोखरच कोलिडून पडली होती.. ग्रपुर्रील र्वतवर्रि गांभीर 

होऊन गेले होते.. शनयतीच्यव खेळवपढेु कुिवचेच कवहीच चवलत 

नवही म्हितवत त्यवचव प्रत्यय सगळेजि घेत होते.. आजर्र अगदी 

दोनचवर ग्रपुिधील व्यक्ती शतच्यव यजिवनवांनव भेटल्यव असवव्यव 

त्यविळेु फवरिी कनेशक्टशव्हटी सवधली जवत नव्हती म्हिजे त्यवांचव 

चेहरव डोळयवसिोर येत नव्हतव. तेर्ढ्यवत परदिेवत असिवऱ्यव 

र्गाशित्वने आपले सहलीर्रचे धिवल करतवांनवचे फोटो पो्ट केले.. 

त्यवच्यवसवठी तो परि आनांदवचव क्षि होतव.. खरां तर तो खपू 

सांरे्दनिील होतव पि त्यव िैशत्िीर्र जो आघवत झवलव त्यवबद्दल 

अनशभज्ञ असल्यवने नकळत असे घडून गेले होते.. त्यवलव त्यवची 

जविीर् करून शदल्यवर्र तो र्रिलव आशि चकुीचे प्रवयशित म्हिनू 

ग्रपु सोडवयची भवषव करू लवगलव.. एकतर तो कधीतरीच 
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डोकवर्वयचव त्यविळेु सांपका कक्षेच्यव बवहरे असवयचव.. त्यविळेु तो 

चकुीचव र्वगलव असेही म्हितव यिेवर नवही.. असो .. त्यव प्रसांगवर्र 

खपू चचवा झवली. कुिवर्र शकतीही आघवत झवलव तर आभवसी 

सवांत्र्न तरी योग्य आह ेकव?. िबद म्हिजे केर्ळ पोकळ बडुबडेु 

र्वटू लवगतवत.. प्रत्यक्ष भटे घेिे गरजेचे असते.. अनेकर्ेळव 

खरोखरच भरीर् आशथाक िदत दखेील केले जवते हे नक्कीच 

प्रिांसनीय आह.े. अिव आहते पो्ट करण्यवसांदभवातील अनेक 

बवबी.. शनयिवर्ली पि तयवर केली जवते. फॉरर्डा नको अस े

असतवांनव दखेील कवही लोक तसे िदु्दवि करत असतवत तेव्हव त े

नेिके कवय सवधत असवर्े असव प्रश्न पडतो.. आधीच आपल्यव 

रोजच्यव जगण्यवत किी प्रश्न असतवत कव त्यवत ह ेसवरे आपल्यवर्र 

आदळत असते.. सकवळी उठल्यवउठल्यव घरवची सवफसफवईिध्य े

गुांतिवरे आपि िोबवईललव ्र्च्छ करत जवतो म्हिजे नको ते 

सवशहत्य शडलीट करत जवतो.. आलीयव भोगवसी म्हित ह ेिवध्यि 

आपल्यवर्र आक्रिि करू पवहत आह.े खरांच कवय हरकत आह े

शर्रे्कबदु्धीने सकवरवत्िकरीतीने सोिल िीशडयवलव सविोरे 

जवण्यवची..?त्िै व्हवट्सअँप दरे्वय निः! 
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 मी आकण माझे 'स्पेसशीर' नाते..  

 

आपले जीर्न नवत्यवांच्यव अफवट 

पसवऱ्यवत शर्सवर्लेले असते.. 

आयषु्यवत येिवऱ्यव प्रत्येक 

व्यक्तीिी आपि नवते सांबांधवने 

बवांधले जवत असतो.. अगदी 

ठरर्नूसर्रून ही नवती 

प्र्थवशपत होतवत असहेी 

नवही.. ्नेहवच्यव धवग्यवने आपोआप गुांफली जविवरी नवती िनवलव 

हर्ीहर्ीिी र्वटतवत.. कवही नवती तर अगदी अव्यक्त असतवत.. 

म्हांटली तर ती नसतवतही कवरि प्रत्येक नवत्यवलव नवर् दतेव येते असे 

नवही.. प्रशतभवसांपन्सन कुसिुवग्रजवांचे िबद म्हिनूच कवळजवचव ठवर् 

घेतवत.. 'नवत्यवस नवर् आपलु्यव दऊे नकोस कवही.. सवऱ्यवच 

चवांदण्यवांची जगतवस जवि नवही.. '.. शकती गहनतव दडली आह ेह्यव 

िबदवांिध्य.े. कवही नवती अशभिवनवने जगवलव ओरडून सवांगवर्ीिी 

र्वटतवत पि नवही सवांगतव येत असव कवहीसव त्यवचव अथा आह.े 

िनवतलव लखलखवट िनवतच लपर्नू ठेर्वर्व लवगतो.  
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 फुल शजतक्यव सहजतेने दठेवर्र शर्सवर्लेले असते शततकी 

सहजतव प्रत्येक नवत्यवत असली पवशहजे.. सहजतेने जोडले गेलेल े

शनव्यवाज नवते आपोआप गहनतेच्यव शदिेने प्रर्वस करू लवगते.. त्यव 

नवत्यवचव पररिळ िनवलव सुखर्नू जवतो.. नवत्यवच्यव अलर्वर गवठी 

बवांधल्यव जवतवत आशि ते नवते आपल्यव कवळजवत नकळत घर 

करून जवते.. नवत्यवचव परीघ शर््तवरत जवतो आशि अिवप सखु 

दऊेन जवतो.  

 खरांय.. नवते ह े असेच असते.. नवत्यवचे झवड जविीर्परू्ाक 

जपवर्े लवगते.. नवत्यवतील ओढ कधीच आटू नये असे आतनू 

आतनू र्वटत जवते आशि नवत्यवत आपि खोलर्र गरुफटत जवतो.. 

आशि कवय असे घडत जवते की जीर्वपवड जपलेले नवते अचवनक 

'फवस 'र्वटू लवगते.. क्षिवत होत्यवचे नव्हते होऊन जवते.. असव एक 

दग्ध क्षि अचवनक नवत्यवर्र ्र्वरी करतो आशि नवते झगुवरून 

द्यवर्ेसे र्वटते.. नवत्यवचे झवड करप ूलवगते.. झवडवलव घसुिट होत े

तेव्हव िनवलव असह्य र्ेदनव होतवत कवरि तोडण्यवसवठी नवत े

सरुुर्वतीपवसनूच जोडलेले नसते.. तरीही असे कव व्हवर्े हव प्रश्न 

िनवलव छळत रवहतो... नवत्यवलव िवश्वती हर्ी असत े पि ती 

िोधण्यवच्यव नवदवत नवत्यवचव पदर कधी हवतवतनू सटुतो ह े

सिजतच नवही. शचरांतनवची आस बवळगिवरे नवते उध्र््त होते.  
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 नवत्यवतील शर्श्ववस जेव्हव गळफवस घेतो तेव्हव नवत े

िरिपांथवलव लवगते.. नवत्यवतील ् पेस जी अशतिय िहत्र्वची आह े

ती प्रत्येकवलव हर्ी असते आशि ती कवही प्रिविवत नक्कीच 

गरजेची असवर्ी पि ती इतकीही नसवर्ी की जयविळेु अांतर 

प्रिविवपेक्षव जव्त र्वढतच जवईल.. ्पेस म्हिजेच ससुह्य 

िोकळीक होय.. नवत्यवचे झवड बहरण्यवसवठी नवत्यवची पवळेिळेु 

फवरही लगटून नकोच.. िळुवांर्रची िऊिवर िवती भिूभिूीत 

असली पवशहज.े. त्यवतनू ्र्च्छ सयूाशकरिे खेळली पवशहजे.. 

िळुवांचव जीर् अशजबवत घसुिटवयलव नको.. हे सवरे ठवऊक असनूही 

झवडवच्यव फवांद्यव बेछूट पिे छवटल्यव जवतवत.. खरांच तर आहे 

्पेसअभवर्ी ह ेसवरे घडले असवर्े कव असव प्रश्न िनवलव नक्की 

शर्चवरतव आलव पवशहजे.. प्रश्न पडतो की ही ्पेस िॅनेजिेंट म्हिज े

नक्की कवय गौडबांगवल असवरे् बरे.. ! 

 आतव हचे बघव नव.. जगवच्यव अफवट पसवऱ्यवत त्यव दोघवांनी 

एकिेकवांनव अचकूपिे हरेले.. दोघेही सगळयवच बवबतीत 

एकिेकवांनव अशतिय अनरुूप आहते हे िवन्सयच करवरे् लवगले इतकी 

सिरसतव दोघवांच्यव नवत्यवत आह.े. पवच र्षवंपवसनू दोघ ेशड्टन्सस 

ररलेिनिीपने बवांधलेले आहते.. सवतवसिदु्रवपलीकडे तो रवहतो 

आशि तीही त्यवचव शिक्कव िनवर्र लेर्नू आपले कररअर करत 
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आह.े. दोघवांनी फोनर्र बोलण्यवची रे्ळ ठरर्नू घेतली आह.े. ती 

जरव जव्तच हळर्ी आशि तो र्व्तर्विी जळुलेलव.. एखवद्यव 

हळव्यव अलर्वर क्षिी ती त्यवलव सवद घवल ूइशच्छते तेव्हव तो प्रचांड 

व्य्त असतो.. त्यवलव खपू कवही कवळजवत सवचलेले सवांगवयच े

असते पि त्यवच्यवकडे र्ेळच नसतो.. त्यवचे म्हििे हेच की त ू

िवझी आह े.. िलव खपू आर्डते आशि आपले एकिेकवांर्र अपवर 

पे्रि आह ेह ेरोज रोज किवलव सवांगवयलव हरे्.?. िवझ्यविी रक्तवची 

नवती जिी बवांधली गेली आह े तिीच त ू पि एकव हक्कवच्यव 

नवत्यवने आहसेच िवझ्यव आयषु्यवत.. त्यवचे बोलिे शतलव कवनवत 

सवठर्नू ठेर्वरे्से र्वटते पि ह ेदृश्य अांतर िवत् सहन होत नवही िग 

ती त्यवलव िोधत रवहते.. कधी हसते तर कधी रुसते.. कवल तो 

आपल्यव ऑशफसच्यव िैशत्िीबरोबर शडनरलव गेलव होतव तो फोटो 

त्यवने शतलव पवठर्लव होतव.. त्यवांची ती ऑशफस शिशटांग होती हहेी 

शतलव िवहीत होते तरीही ती शर्चशलत झवलीच.. ्पेसच्यव 

लेबलिळेु शतलव तसे सवांगतवही आले नवही.. अगदी असांच 

कधीतरी त्यवलवही खटकत असेलच .. र्ेळेअभवर्ी कधीतरीच 

गप्पवांच्यव तवरव छेडल्यव जवतवत.. कधीतरीच तो आभवसी जगवत 

शतच्यव र्वट्यवर्र यतेो.. हो म्हिजे शतलव तो ्पेस दतेोय तिीच 

्पेस ती पि त्यवलव दतेेय तरीही अांतर आहचे.. त्यवचे रुटीन 

व्यर्श्थत चवल ूआह.े. शतलव एकदव त्यवलव िहत्र्वच ेसवांगवयच े
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होते म्हिजे शतलव तो तेव्हव हर्वच होतव तेव्हव तो फोनर्र उपलबद 

झवलव नवही.. शतलव त्यवचव प्रचांड रवग आलव आशि त्यवांचे शड्टन्सस 

ररलिनिीपिधील पवशहलेर्शहले भवांडि झवले.. त्यवने खपू 

िनर्ल्यवर्र ती त्यवलव म्हिवली.. 'कवय नसुते ्पेस ्पेस करत 

बसतो रे.. जव ्पेस िध्येच आशि हो सखुी.. ' इतकेही नको नव 

जीर्घिेे अांतर असे शतलव लटक्यव रवगवने म्हिवयचे होते.. आतव 

लर्करच त्यवांचव शर्रह सांपिवर आह ेकवरि दोघवांनी लग्न करवयच े

ठरशर्ले आह.े. तोपयंतचव कवळ नवत्यवतील ्पेस जपत व्यतीत 

करवयचव आह ेकवरि दोघवांनीही एकिेकवांनव एकिेकवांच्यव ्पेससह 

्र्ीकवरले आह.े.. लग्नवनांतरही पनु्सहव ्पेसची लडुबडु असतचे 

असते.  

 खरांय.. िविसे अल्पवर्धीत दरुवर्तवत ती ह्यवचिळेु की त्यवांनव 

नवत्यवतील तोल सवांभवळतव आलेलव नसतो.. व्यर््थवपन कुठेतरी 

चकुलेले असते.. ्पेस िवयक्रो असवर्ी अगदी शदसेल न शदसेल 

अिी.. नवहीतर दरी बवांधली जवण्यवस रे्ळ लवगत नवही.. असांही 

तटुण्यवसवठी एक क्षि परेुसव असतो.. नवत्यवतील श्ववस जीशर्त 

रवशहलव पवशहजे.. पे्रि िांभर टक्के हरे् असते पि पेरिी करतवांनव 

्पेसच्यव नवर्वखवली हवतचे रवखनू ठेर्ले जवते.. िग त्यव नवत्यवलव 

पररपिूातव किी लवभिवर? लग्नवतल्यव सप्तपदीिध्ये हव एक फेरव 
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असलव पवशहजे की आम्ही आयषु्यवत एकिेकवांनव ससुह्य होईल 

अिी ्पेस नक्की दते जवर्.ू. प्रसांगी िोबवईलचव पवसर्डा पि 

एकिेकवांिी िअेर करू फक्त त्यवत अपेक्षव किी असवर्ी.. 

व्यर्हवररक शर्चवर त्यवत नक्कीच असवर्व.. िवझे आभवळ तलुव घ े

तझुे आभवळ िलव.. अिी भव्य उदवत्त आभवळवची दरे्विघरे्वि 

करिवरे सिदृ्ध पे्रि ्पेसच्यव नवर्वखवली दबनू नको जवयलव असे 

िनवपवसनू र्वटते.. पे्रि म्हिजे सजृन िनवचव प्रकट अशर्ष्कवर 

त्यवलव अर्कविही शदलव पवशहजे आशि पविही र्वटवयलव नको.. 

कवरि ् र्वतांत्र्यवचे आकषाि इथे प्रत्येकवलवच असते.. प्रत्येकवलवच 

आपवपल्यव परीने जगवयलव आर्डत असते.. ्पेस जपत 

एकिेकवांनव उिगनू घ्यवयच े असते.. अन्सयथव एकवच शदिेन े

जविवऱ्यव र्वटव अचवनक र्वट बदलर्नू घेतवत.. त्यवसवठी जग ूयव 

आनांद े्पेससह.. !!  
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5 

त्यालाच सांस्िार देणे गरजेचे...  

 

आज सकवळी सवयकशलांग 

केले आशि घरवजर्ळच्यव 

गवडानिध्ये शर्सवव्यवसवठी जवऊन 

बसले.. सकवळी आठ र्वजेलव ही 

ऊन जविर्त असते.. िवझव आर्डतव 

कोपऱ्यवतील बवक िवझी र्वट पवहत 

होतव.. िेंदिूध्ये नर्नर्ीन 

कथवनकवची जळुर्वजळुर् करत होते.. घरी गेल्यवर्र नक्कीच 

कथेची शप्रांट बवहरे पडिवर होती.. ्र्तःिी असव शनदवन दहव 

शिशनटवांचव तरी सांर्वद झवलव पवशहजे..  

 िी असेच शर्चवरवधीन होते आशि लक्षवत आले की 

िेजवरच्यव बवकवर्रील एक शचिरुडी िवझ्यवकडे एकटक बघतेय.. 

शतच्यव चेहऱ्यवर्र हव्य आशि कुतहूल होते.. ती िवझी नक्कल 

करत होती.. तसवच व्यवयवि करू पवहत होती.. िलव एकदि हस ू

आल.े. ती असवर्ी सवत र्षवाची आशि सोबत शतचव चवर र्षवाचव 

भवऊ होतव.. िलुगी शनरोगी आशि चिुचिुीत भवसली.. कष्टकरी 
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जिवतीची ती िलुगी होती.. िवझव अांदवज खरव ठरलव.. शतच े

आईर्डील र्ेठशबगवरी करत होते.  

 लहवन िलेु िलव खपू िनवपवसनू आर्डतवत.. कवय ग कवय 

नवर् तझुे असां िी शर्चवरलां आशि िग िीच धव्तवर्ले.. बेचैन 

झवले.. बवळव असां एकट्यवने यवयचां नवही खेळवयलव.. कुिी कवही 

खवऊ शदलव तर घ्यवयचव नवही इ. इ... िग एकदि र्वटले िी 

बोलतेय शतच्यविी हहेी शतच्यव आईर्डीलवांनव चकुीच े तर नवही 

र्वटिवर..?िवझ्यवच शर्चवरवांच्यव गुांत्यवत िीच अडकून गलेे.. असां 

कव व्हवर्े.. सहजतेने ही गोष्ट िी कव घेऊ नये म्हिनू ्र्तःचवच रवग 

पि आलव. शतलव टवटव करून िी शतथनू बवहरे पडले.. ती िवझ्यव 

सवयकलीकडे कौतकुवने पवहत रवशहली..  

 अ्र््थतेचे कवरि म्हिज े िवझे र्तािवनपत् र्वचन होय.. 

सध्यव जम्ि-ूकवश्िीरिधील कठुआ घटनेर्र बवतम्यव यते आहते 

आशि ते र्वचनू कवय प्रशतशक्रयव द्यवर्ी असव सांभ्रि प्रत्येक पवपशभरू 

व्यक्तीलव पडलव आह.े. आठ र्षाच्यव िलुीची हत्यव म्हिज े

क्रौयवाची पररसीिव होय.. सवत कवय आशि सत्तर र्य कवय कुठलीच 

िी सरुशक्षत नवही.. शतलव सरुशक्षततेचे धडे दणे्यवबरोबरच आिखी 

कवय करतव येईल असव शर्चवर पढेु येतो.. अन्सयवयकत्यवालव 
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सरुुर्वतीपवसनू चवांगले सां्कवर असते तर त्यवने असे कवि केलेच 

नसते..  

 कुटुांबवतील िलुवलव र्वढर्तवांनव त्यवलव शियवांनव आदर 

दणे्यवची शिकर्ि शदली गेली पवशहजे.. हवच िलुगव पढेु जबवबदवर 

परुुष म्हिनू घडिवर आह.े. आतव तर र्वटते िवलेय अभ्यवसक्रिवत 

असे िलू्यशिक्षि शदले गेले पवशहजे जे जीर्नवचे शिक्षि असिवर 

आह.े. कसही करून त्यवची परुुषी िवनशसकतव बदलर्ली पवशहज े

आशि तो जेव्हव लहवन असतो तेव्हवपवसनूच सिवजवतील शियवांनव 

अभय दणे्यवचे र्चन त्यवच्यवकडून घतेले गेले पवशहज.े. शनषेध 

आशि आांदोलन ह्यवबरोबर अिी उपवययोजनव हर्ीच हर्ी.. 

शनष्पवप कळयव शनभायपिे उिलल्यव पवशहजे..  
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पाऊल पाऊल.. जयाची मनाला चािूल..  

 

सहव िशहन्सयवांची ती गटुगटुीत सदुृढ 

बवशलकव िलव फवर आर्डली.. गोरी गोरीपवन 

असलेल्यव गशुडयवलव पवहतवच ती िलव िी 

जवतीची छोटी प्रशतकृती भवसली. शकती 

शनव्यवाज, शनरवगस, अर्खळ आशि 

अल्लड बवल्य शतच्यवत सविवर्लेल े

होते.. िलव िवझ्यव िी जवतीची सुांदरतव 

जि ूकवही नव्यवने गर्सली.. नवत्यवने ती िवझी भवची.. जि ूकवही 

शतच्यवत िी िवझे तसेच िवझ्यव िोठ्यव झवलेल्यव रवजकन्सयचे े

बवलपि िोधत होते.. शतचे तवांबसू गलुवबी गबुगबुीत इर्लेसे 

पवऊल िी तळहवतवर्र घेतले.. िलव ते फवरच लोभस र्वटले.. 

लेकीलव आशदिवयव, आशदिक्ती िवनिवरे आपि आशि आपली 

शहांद ूसां्कृती िग िलव शतचे पवऊल िहवलक्ष्िीचे पवऊल भवसले.. 

िी नकळत ते िवर्थयवलव लवर्ले.. शतथे बसलेली र्शहनी म्हिवली.. 

आत्यवबवई शकती लवड करतेय लवडूबवईचे. िी छकुलीच्यव 

बवललीलव पवहण्यवत रांगनू गलेे आशि िन िवत् त्यव पवर्लवत रांगनू 
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गेले.. पवऊल ह्यव िबदविी जळुलेले असांख्य सांदभा िलव त्यव 

शनशित्तवने आठर्ले..  

 हो.. आतव ही छकुली पि शदसविवसवने िोठी होईल.. तोल 

सवांभवळत उभी रवहील.. बवळी उभी रवशहली कुिी नवही पवशहली 

शकां र्व शडगी शडगी डवलव.. बवळव उभव रवहीलव.. असे गीत छकुलीलव 

बोट पढेु सरसवर्तवनव घरवतल्यव िांडळींच्यव ओठी असेल.. 

पवलकत्र् म्हिजे जि ू कवही सरेुल गीत असते.. त्यवतनू केर्ळ 

आनांद एके आनांद आपल्यवलव शिळत असतो.. तो प्रत्येक क्षि 

सिरसनू उपभोगवयचव असतो म्हिजे कवही हरर्ल्यवसवरखे भवसत 

नवही.. उभे रवहतवांनव आपल्यव इर्ल्यविव पवर्लवलव ती जपत 

असते.. िध्येच धपकन पडते दखेील.. पडो झडो.. िवल र्वढो.. ती 

पनु्सहव पनु्सहव उभी रवहते.. त्यवसवठी र्ॉकरचवआधवर घेते.. घरभर 

दडुुदडूु धवर्त सटुते.. आतव कवही खरां नवही बरे कव.. इतके शदर्स 

पवळण्यवत होती तेव्हव सवांभवळिे सोपे जवत होते आतव िवत् बवळीचे 

कवयाक्षेत् र्वढले आह ेम्हिवयचे असां म्हित आजीही शतच्यव िवग े

धवर्त सटुली आह.े. आतव शदर्स कधी उगर्तो आशि कधी 

िवर्ळतो ते कळतच नवही..  

 पशहले पवऊल टवकले तर सगळयव जगवलव अपरू्वाई झवली.. 

पशहल्यव पशहल्यवचव आनांद कवय र्िवार्व?. सवरीच अपरू्वाई असते.. 
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आतव ती चवलतच रवहिवर.. पवर्लोपवर्ली धडपडत दखेील 

जविवर त्यवचे दखेील अिवप कौतकु होिवर अगदी तसेच कौतकु 

िोठेपिी शतलव शिळवले पवशहजे नव असे िलव िनवपवसनू र्वटले.. 

ती चवलवयलव लवगली की झांकवर करिवऱ्यव घुांगरवच्यव तोरड्यव िी 

शतलव घेऊन दिेवर आहे.. आतव पवयवत छवनसे र्वळे शतलव घवतल े

आह.े.  

 पवऊल.. आखीर् रेखीर् असते िग त्यवलव पदपद्म असेही 

सांबोधले जवते.. दगुवा आरती िध्ये िबद आहते.. नरहरी तल्लीन 

झवलव पदपांकजलेिव.. आज पशहल्यवांदवच िी पवऊल ह्यव िबदवर्र 

शर्चवर करते आहे असे िलव र्वटू लवगले.. जन्सिवच्यव र्ेळेस आधी 

डोके बवहरे यवयच्यव ऐर्जी बवळ पोटवतच िकु्त शर्हवर करत असत े

आशि िग चक्क पवयवळू म्हिनू जन्सिवलव येते.. पवयवळू लोकवांनव 

शर्िेष िवनले जवते.. त्यवांच्यव पवयवची लवथ पवठीत बसल्यवर्र 

किरेत उसि भरलेली असल्यवस ती बरी होते असव सिज आहे.. 

बवळवलव जगवत पवऊल ठेर्ण्यवची घवई झवली असवर्ी.. बवळवचे 

पवय पवळण्यवत शदसतवत अिी म्हि दखेील प्रचशलत आह.े  

 असे म्हितवत की बोले तैसव चवले त्यवची र्ांदवरे् पवर्ले... 

आदिार्वदवच्यव भोर्ऱ्यवत अडकलेले आपि िग नकळत म्हितो 

की र्ांदन करवरे् अिी पवर्ले आतव कुठे िोधवर्ी..?िोधविोध 
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करण्यवपेक्षव आपिच आदिातेच्यव र्वटेर्र र्वटचवल अस ूद्यवर्ी.. 

पवर्ले शदिव िोधत असतवत.. र्वटेचव आढवर्व घेत असतवत.. 

पवर्लवांनव पे्ररिव हर्ी असत.े. चवर पवर्लवांची र्वटही कधीकधी 

पवर्लवत अडखळू लवगते.. दवनपवर्ले घवलिवरी पवर्ले अशतिय 

सवशत्र्क भवसतवत.. ज्ञवनोबव िवऊली तकुवरवि म्हित ररांगि 

घवलिवरी पवर्ले अध्यवत्िवची आस दिाशर्तवत.. पवर्ले चवलती 

पांढरीची र्वट.. सखुी सांसवरवचव सोडुशनयव ध्यवस.. पवर्ले िहवनतेच े

तत्र् अांशगकवरतवत तेव्हव त्यवांनव पदकिले सांबोधले जवते आशि 

र्ांदन केले जवते. त्यवच पवर्लवांच्यव पढेु पवदकुव बनतवत आशि 

दवे्हवऱ्यवत शर्रवजिवन होतवत.  

 चकुीच्यव पवर्लविळेु अब्रचूी लक्तरे होतवत.. कधी कुिवच े

पवऊल घसरेल ते सवांगतव येत नवही.. जपनू टवक पवऊल पोरी जपनू 

टवक.. तलुव पवहण्यवऱ्यव नजरेचव धवक.. पवऊल डगिगले तरी ते 

लगेच सवर्रिे दखेील कवहींनव जिते.. र्वट जोखनू घ्यवर्ी लवगते.. 

पशहले पवऊल टवकतवनव जविीर्परू्ाक टवकले पवशहजे.. र्वट 

शनसरडी आह े ह े जविर्ल्यवस पवर्ले िवगे सरली पवशहजे.. 

पवर्लवांर्र अिी खपू सवरी जबवबदवरी असते... पवर्ले भक्कि 

रोर्ली पवशहजे त्यवसवठी श्थर पवयव गरजेचव असतो..  
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 सीतेलव लक्ष्ििरेखव न पवळतव आल्यवने पढुचे रविवयि 

घडले. सीतेच्यव पवर्लवांिळेु रविवयि कथव पढेु गेली.. जीर्नवत 

िैत्ीचे पवऊल पडले की जीर्न सखुवर्ह होऊन जवते.. सखुदःुख 

सहन करतवांनव एक हक्कवचे िैत् लवभते.. िेहेंदी रेखलेले पवऊल 

सुांदर सुांदर क्षिवांनव सजर्त असते.. पवयशलयव ओ हो ओ.. 

पवर्लवांचव झांकवर त्यवच्यव कुटीलव सखुवर्नू जवतो.. सांसवरवचव िीि 

ती दरे्वच्यव पवयी ठेर्नू दतेे आशि िवथव टेकर्ते.. सांसवरवत पवऊल 

ठेर्तवांनव िनी त्यवग, सिपाि आशि शनष्ठव ह्यव भवर्नव सोबत 

असतवत.. सप्तपदी चवलतवांनव प्रत्येक पवर्लवलव अनन्सयसवधवरि 

िहत्र् असते.. शतचे आशि त्यवचे पवऊल एकवच शदिनेे असत े

कवरि दोघवांनवही सखुी सांसवरवची आस असते.. गहृप्ररे्िवच्यव रे्ळी 

ओल्यव कुां कर्वत ती पवर्ले ठेर्ते आशि घरभर पवर्लवांचे ठसे 

उिटर्त जवते.. ते ठसे रेििी रुिवलवर्र घेऊन तो रुिवल शतजोरीत 

ठेर्लव जवतो.. सांसवरवत पडले की दोघवांच्यव पवयवलव शभांगरी लवगते.. 

दोघवांच्यव सांसवरवत नर्व पवहुिव येतो तेव्हव त्यव लशडर्वळ 

पवर्लवांिळेु अांगि खदुकन हस ूलवगते…पवऊल डवरे् उजरे् असते.. 

आधी उजरे् पवऊल टवकवरे् असव सांकेत असतो पि दोन्सही 

पवर्लवांचे सिवन योगदवन असते त्यविळेुच तर र्वट सरू िकते.. 

दसुऱ्यवसवठी पढेु जवऊ दणे्यवसवठी एक पवऊल िवगे रवहिे पि 

आनांददवयीच आह.े पवर्लवांचव प्रर्वस परूक असलव पवशहजे. पवऊल 
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पवऊल.. जयवची िनवलव चवहूल.. खरांच तर आह ेकवरि िनवतल्यव 

शजर्लग व्यक्तींची आपि नेहिीच चवहूल घेत असतो.. जरव सी 

आहट होती है तो शदल कहतव ह.ै. कही ये र्ो तो नहीं.. ' शपयव तोरे 

आर्न की आस शतच्यव िनवलव लवगलेली असते.. गवण्यवतनू तो 

शतलव म्हितो.. 'पवर् छु लेने दो फुलोको इनवयत होगी.. ' शतच्यव 

कोिल पवर्लवांकडे पवहत तो म्हितो.. 'तमु्हवरे पवर् बहोत हसीन 

ह.ै. उसे जिी पे ित रखनव.. ' अथवातच त्यवच्यव पे्रिवत आकां ठ 

बडुवलेल्यव शतचे पवर्ले जशिनीर्र नसतवतच.. 'आजकल पवर् जिी 

पें नहीं रहतें िेरे.. बोलो दखेव है कभी तिुने िझुे उडते हुए.. 'पवर्ले 

िविसवांच्यव गदीत हरर्ले तरी त्यव पवऊलखिुव िनवत रवहतवतच.. 

सवत फेरे घेतवांनव पवर्ले एकिेकवांनव सरिवपयंतची सवथ िवगनू 

घेतवत..  

 दिेवच्यव सीिवरेषेर्र पवऊल टवकतवनव ते दिेवच्यव हद्दीत 

असले पवशहजे नवहीतर त्यवर्रून रि िवजते.. असे ह े पवऊल 

जबवबदवरीनेच टवकले पवशहजे.. परू्ाजवांच्यव यि्र्ी पवर्लवर्र 

पवऊल टवकत शकतीध्र्ज उांचवर्लव पवशहजे.. दखेिी ती पवर्ल े

ध्यवसपांथे चवलती.. र्वळर्ांटवतनूी चवलतवांनव ्र््तीपदिे रेशखती..  
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7 

तव मूळ ते शून्य 

 

'कवय रे इतकव कवय िनू्सयवत 

बघतो आहसे.. ' 

'कवय िेर्टी हवती आले िनू्सय.. ' 

'अगदी िनू्सयवतनू शर्श्व शनिवाि केले आह.े. ' 

'िवझी शकां ित अगदी िनू्सय आह ेत्यवच्यव लेखी.. ' 

'आलोच आलोच.. पोहोचलोच.. अगदी िनू्सय शिशनटवत.. !' 

'िलव खरांच त्यवशर्षयी अगदी िनू्सय िवशहती आह.े. ' 

म्हिवयलव िनू्सय पि त्यवचव शकती बोलबवलव हव.. ! 

िनू्सय िनू्सय िनू्सय.. आयषु्यही एक िनू्सय म्हिजे एक र्तुाळ 

आह.े. जे जन्सिवपवसनू सरुुर्वत होर्नू ितृ्यपूविी पिूा होत.े. दशुनयव 

गोल ह ैअसे आपि अगदी सहजतेने म्हितो. िनू्सय म्हिजे एक 

अांक.. जयवची एक गांितच असते.. जेव्हव ते एकटे असते तेव्हव 

शकां ित िनू्सय आशि जवे्हव त्यवच्यव अलीकडे दिक ्थवनी एखवदी 

सांख्यव येते तवे्हव ती सांख्यव एकदि दहव पटीने र्वढते.. ितक ् थवनी 

सांख्यव आशि दिक-एकक ्थवनी िनू्सय आले की चक्क 100 पट 
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शकां ित र्वढते.. सांख्यवरेषेर्र तर आिचव िवन फवर िोठव असतो.. 

िनू्सय र्वढतवत तिी पट र्वढते.. हजवर, दिहजवर, लक्ष, दक्षलक्ष 

असे र्वढतच जवते.. एक कोटी म्हिजे एकवर्र सवत िनू्सय असतवत 

ह ेिवळेत पवठ करून ठेर्ले होते.. िध्यभवगी शदिवखवत उभे असत े

िनू्सय आशि आजबूवजलूव अियवाद सांख्यव.. उजर्ीकडे घन सांख्यव 

आशि डवर्ीकडे ऋि सांख्यव.. त्यवांची सांख्यव िनू्सयविळेु ठरत 

असते..  

लेक बवलर्वडीत होती तवे्हव नकुतीच शतलव अांकओळख 

झवली होती.. िनू्सय कवढतवांनव ती हसवयची आशि िोठव गोल 

कवढवयची.. िोठे िनू्सय म्हिजे िोठे रे्टोळेच जि ूकवही.. िनू्सयलव 

जोडून रेघ खवलच्यव शदिेने र्वढर्ली की एक िग तीच रेघ आडर्ी 

केली की दोन असे शिकर्त गेले होते.. िनू्सय लहवन कवढव की िोठे 

कवढव ते िनू्सय एके िनू्सयच रवहते..  

आजबूवजचू्यव जगवत जेव्हव आपि अनभुर्त असतो की 

िविसुकी हरर्त चवलली आहे तेव्हव नकळत म्हितो की 

िविसवची शकां ित पैिवांपढेू अगदी िनू्सय आह.े. एखवदी व्यक्ती सतत 

नवकवरली जवते.. शतचे अश्तत्र् िनू्सयवगत असते.. कुिवसवठी 

शकतीही शझजले तरी त्यवचे चीज िनू्सय असते.. नवर्डतीचे िीठ 

अळिी तसे कवहीसे असते.. िनू्सय अगदीच नवकवरून कसे 
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चवलेल.?.. ती तर अांकिविवतली एक शकां ित आह.े. 

बीजगशितवतले सिीकरि सोडर्तवांनव फवर िजव र्वटवयची.. घन क्ष 

आशधक ऋि क्ष बरोबर िनू्सय.. िग ते उडर्ल्यवर्र सिीकरि छोटे 

होत जवयचे.. तसेच िहत्र् आहचे नव िनू्सयवचे जीर्नवतही.. िनू्सय 

म्हिजे जीर्घिेी पोकळी होय.. एखवदी व्यक्ती कवही कवरिवन े

आयषु्यवतनू नवहीिी होते तवे्हव उिीर् जविर्त रवहते.. भौशतक 

पवतळीर्र र््तचूे असिे नवकवरले जवते.. नवकवरिे ह े र्रकरिी 

असते कवरि िनवत तर ते र्सलेले असतेच असते.. तझु्यव िनवत 

िवझ्यवसवठी थोडीतरी जवगव ठेर्.. एकतरी कोपरव िवझव अस ूद.े. 

आठर्िींची शकां ित अगदीच िनू्सय नको करू असे जवे्हव ती म्हित े

तेव्हव शतलव कवही आिव असतवत.. िनू्सय ् र्ीकवरिे अर्घड जवते.. 

जगण्यवलव कवहीच अथा नवही असे ती म्हिते.. 'अथािनू्सय भवसे िज 

हव कलह जीर्नवचव.. '.. िविसे खपू छोट्यव छोट्यव गोष्टीत अडकून 

पडतवत.. नवहक एकिेकवांचव दु् र्वस करतवत तेव्हव सवरे कवही 

अथाहीन र्वटवयलव लवगते..  

आपल्यव भवरत दिेवलव प्रवचीन गशिती परांपरव आह.े. 

जगभरवत िनू्सयवचव िोध भवरत दिेवने लवर्लव आह.े आयाभट 

ह्यवांच्यव ग्रांथवत उल्लेख सवपडतो.. नांतर ब्रम्हगपु्त ह्यवांनी िनू्सयवच्यव 
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उपयोजनवशर्षयी शलहून ठेर्ले आह.े. िग दिेवचव अशभिवन 

आिखीनच दिुवर्तो..  

सांत ज्ञवनेश्वरवांनी अगदी लहवन र्यवत ज्ञवनेश्वरी शलशहली आह.े. 

एकतरी ओर्ी जीर्नवत प्रत्येकवने अनभुर्वर्ी असे म्हांटले जवते.. 

अलौशकक ज्ञवन 

त्यवतनू पवझरत आह.े. त्यवांनी म्हांटले आहे..  

'िनू्सय जैसे गहृ |कव चैतन्सयर्ीि दहे| 

तैसे जीर्ीत ते सांिोह| ज्ञवनहीन |'  

िरीरवत चैतन्सय आह े म्हिज े आपि शजर्ांत आहोत.. िनू्सय 

म्हिजे चैतन्सयवचव अभवर् आहे.. 'िनू्सय घेती उठवउठी|तहेी िवतेशच 

शकरीटी| पवर्ती गव||'अशतिय गहन अथा इथे अशभप्रेत आहे.. सवरव 

खेळ द्वैत आशि अद्वैत असव आह.े. सांत अभ्यवसक ते उलगडून सवांग ू

िकतील..  

िीरवबवई एकव कीतानवत म्हितवत.. 'सांसवरवच्यव नविे घवलनूी 

िनू्सय.. र्वढतव पणु्यधिा केलव.. 'सवांगवयचे हचे की सांतसवशहत्यवत 

दखेील िनू्सयवचव उल्लेख आह.े. त्यवचव अथा पवरिवशथाक आह.े.  
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िनू्सयवलव इांशग्लििध्ये शझरो म्हितवत.. शझरो बजेट असत े

जयवत शझरो हव पवयव धरून जव्तीत जव्त लवभ किी शकितीत 

शिळर्नू शदलव जवतो.. प्रत्येक खचा प्रत्येक नर्ीन टप्प्यवर्र तपवसनू 

घेतलव जवतो.. सदर बजेट शि्तीत कवयवाशन्सर्त केले जवते आशि 

त्यवत लर्शचकतव असते.. शझरो बजेट िेती म्हिजे त्यवत खत नसत े

की कीटकनविक नसते म्हिजेच प्रदषूि नसते.. िनू्सय खचवाची 

नैसशगाक िेती ही तर कवळवची गरज आह.े.  

 

शझरो शफगरचे आकषाि तरुिींनव असते ह ेतर सर्ाश्रतु आहचे 

पि त्यव नवदवत िरीर कुपोशषत रवहते.. िध्यांतरी शझरो नवर्वचव 

शसनेिव प्रदशिात झवलव होतव.. ्र्तःलव शहरो सिजिवरव शझरोही 

अस ू िकतो.. तर अिव अनेक गितीजिती आहते िनू्सयवच्यव.. 

िनू्सयवर्रही भरभरून पे्रि केले पवशहजे.. कवरि त्यवच्यविळेुच 

असण्यवलव अथा आह.े. नसण्यविी तलुनव केल्यवने असिे ज्ञवत होत 

असते.. अांधवर आहे म्हिनू प्रकविवलव शकां ित आह.े. असे आहे हे 

िनू्सयवयन.. !  
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8 

मन िी किडिी िोल दे जरा..  

  

लग्नवच्यव शनशित्तवन े

िवगच्यव आठर्ड्यवत 

बवहरेगवर्ी गेले होते.. लगचे 

डोळयवसिोर घर तरळू 

लवगले.. धवर्तच घरी आल.े. भरवभर घर आर्रले िग 

घरही हस ूलवगले.. घरवतील दवरशखडक्यवांनव जवग आली.. िवझी 

आर्डती शखडकी िलव सवद घवल ू लवगली .. शखडकी ्र्च्छ 

केली.. छवनिी कॉफी तयवर केली आशि शखडकीजर्ळ येऊन 

बसले.. कवय आिया की क्षिवत श्रिपररहवर झवल्यवचे जविर्ले.. 

ही शखडकी िलव फवर िनवपवसनू आर्डते.. िी घरी नव्हते तर 

शखडकी बांद होती.. जि ूकवही ती दखेील िी येण्यवची र्वट पवहत 

असवर्ी.. ह ेघर घतेले तेव्हव घरवतील उांचच उांच शखडक्यवांनी िलव 

खिुवर्ले होते.. पवऊि दरर्वजव इतकी उांची असलेल्यव शखडक्यव 

िनवपवसनू भवर्ल्यव.. िनवलव नेहिीच िकु्ततेची ओढ असते नवही 

कव.. त्यवर्र झळुझळुीत पडद ेशर्रवजिवन झवले.. कवळयव ढगवांच्यव 

आडून चांद्रदिान व्हवरे् तसे अचवनक शखडकीतनू शतचे दिान व्हवरे् 
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असे कशर्िनवलव र्वटत असते.. प्रत्येकवलव जगण्यवसवठी अर्कवि 

हर्व असतो जो शखडकीतनू आकविवच्यव रूपवने भेटत असतो... 

बांद कोंदट र्वतवर्रि िनवलव नेहिीच घसुिटून टवकते.. 

शखडकीशिर्वय घर ही कल्पनव दखेील असह्य र्वटते..  

शखडकी... शभांत बवांधतवांनव सोडलेलव चौकोनी िोकळव भवग.. 

हवच िोकळव भवग छपरवर्र असतो तेव्हव त्यवलव झरोकव अस े

म्हितवत.. शखडकी उघडतवच हरे्ची झळूुक सरुकन आत येते.. 

उजेडवची शतरीप घरवत पडते.. आशि बवहरेच्यव जगवतले नवद 

आपोआप ज्ञवत होत जवतवत.. शर््तीिा नभवचे प्रसन्सन दिान होते.. 

आतवतर आधशुनक बवांधकवि िविवत शखडक्यवांचे शर्शर्ध प्रकवर 

आपि पवहतो.. जनु्सयव घरवांच्यव लवकडी दवरे असलेल्यव शखडक्यव 

आठर्तवत जो लहवनपिी आिचव फळव असवयचव.. पेिर्ेकवलीन 

र्वड्यवच्यव लवकडी कोरीर्कवि केलेल्यव शखडक्यव ऐश्वयासांपन्सन 

भवसतवत.. शखडकीर्र शर्श्ववसवने घरटी बवांधिवरी पवखरे शचर्शचर् 

करत येतवत.. िधनूच आल्हवददवयक झळूुक येते.. पि त्यवसवठी 

शखडकी उघडी ठेर्ली पवशहजे हचे खरे.. ! बवहरेचे जग आशि 

आतले जग त्यविळेु जोडले जवते.. सिोरच्यव घरवतील दोन र्षवंचव 

िलुगव टवचव उांच करून शखडकीतनू हवकव िवरत असतो.. जि ू

कवही त्यवलव बवहरेच्यव जगवची ओळख शखडकी करून दते असते.. 
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आई कविवत असते आशि हव जगविी सांर्वद सवध ू इशच्छत 

असतो... शखडकीतल्यव त्यवच्यव बवळगप्पव ऐकण्यवसवरख्यव 

असतवत.. एक घवस कवऊचव आशि एक घवस शचऊचव इथेच 

भरर्लव जवतो.. चांद्रवचव चवांदोिविव इथेच झवलेलव असतो.. 

त्यवलवही शखडकी शप्रय असते.  

लहवनपिी सटुीत आम्ही आजोबवांच्यव गवर्ी जवयचो शतथे 

बैठी धवबयवची घरे असवयची.. धवबयवर्र पशििेकडे एक िोठी 

शखडकी होती.. त्यव शखडकीत एकव र्ेळेस आम्ही चवरपवच भवर्ांडे 

दवटीर्वटीने बसवयचो.. शखडकीर्रून भवांडि जुांपवयच.े. एकत् 

जेर्िही शतथेच व्हवयचे.. शतथेच भवतकुली िवांडवयचो.. सटुी 

सांपवयलव आली की आईपप्पव घ्यवयलव यवयचे तवे्हव ह्यवच 

शखडकीत बसनू र्वट पवहिे व्हवयचे.. एकदव कवही कवरिवने त्यवांच े

येिे लवांबले होते तेव्हव र्वट पवहत िी शखडकीतच शनद्रवधीन झवल े

होते.. ! आजही ्र्प्नवत ती शखडकी यतेे आशि शतथे बसनू 

कल्पनेने ढगवांनव शनरशनरवळे आकवर दते असलेलो आम्ही आठर्त 

जवतो.. प्रर्वसवत दखेील शखडकीजर्ळील जवगव सर्वंनव हर्ी 

असते.. शर्ांडोसीट असली की प्रर्वस रटवळर्विव होत नवही.  

शखडकी ही िविसवची ओळखही अस ू िकते.. सकवळी 

शफरवयलव जवत असते तेव्हव र्वटेर्रील त्यव एकवकी बांगल्यवच्यव 
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शखडकीत एक आजीबवई नेहिी शदसवयच्यव.. कधीतरी ओळखीच े

श्ित द्यवयच्यव.. आज अचवनक शखडकी ररती शदसली आशि 

बांगल्यवत खपू सवरी गदी.. हीच गदी आजींच्यव सोबतीलव कव 

आली नसवर्ी..?कवळजवत खोलर्र एक कळ उिटली.. 

शर्झलेल्यव डोळयवांनी कुिवच्यव तरी पवर्लवांर्र कवळजवची र्वट 

अांथरलेल्यव आजीबवई आज दरूच्यव प्रर्वसवलव शनघनू गेल्यव 

होत्यव.. आतव ही शखडकी सनुी सनुी र्वटत होती.. ह्यव शखडकीिी 

त्यवांनी शकती गजुगोष्टी केल्यव असतील नवही कव.. आतव िी र्वट 

बदलनू घेतली आह.े. शखडकी शदसली की शखडकीतनू दरूर्र नजर 

लवर्लेल्यव नवर् िवहीत नसलेल्यव आजीबवई आठर्तवत.. िवगे 

एकदव पोरबांदर येथे गवांधीजींचे शनर्वस्थवन पवशहले शतथे भव्य 

शखडकी होती.. गवईड म्हिवलव ह्यव शखडकीत गवांधीजी बसवयचे.. 

शतथे बसनू सगळेच जि फोटो कवढत होते.. िवहीत नवही पि शतथ े

बसल्यवर्र शदव्यत्र्वची सळसळ जविर्ली..  

शखडकी आशि िी .. आशि सोबत ्र्तःिीच िवरलले्यव 

गप्पव.. दरूर्र पसरलेले शर््तीिा आकवि पवहतवांनव िी हरर्नू जवते.. 

सांध्यवकवळ होतवच सवांज खलुनू येते आशि पक्ष्यवांच े शठपके 

घरट्यवकडे परत ूलवगतवत.. घरवची ओढ अिी सर्वंनवच असते.. 

िीही शखडकीत पिती लवर्ते.. पितीलव थोडवसव आडोसव शदलव 
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की ती र्वऱ्यविी झुांजत रवहते आशि शखडकी उजळून जवते.. 

अांधवरवलव टक्कर दणे्यवच े सविर्थया ह्यव इर्ल्यवश्यव जयोतीत 

सविवर्लेले असते.. हळूहळू अांधवरवचे सवम्रवजय सर्ादरू पसरते.. 

अिव रे्ळेस घरवपवसनू दरू असलेल्यव शप्रयजनवांच्यव आठर्िीने िन 

दखेील कवतर होऊन जवते.. शखडकीर्र अचवनक चांद्र शकरिवांची 

फौज दवखल होते.. शखडकी पनु्सहव खलुनू हसते आशि चांद्रवच्यव 

्र्वगतवलव सजज होते.. शतथनू होिवरे िनोहर चांद्रदिान िनवलव 

उभवरी दते जवते.. चवांदिभलु आशि शखडकी .. दोन्सहीही आपल्यव 

भवर्शर्श्ववचे सवक्षीदवर बनतवत.. चांद्र असतो शर्चवरवांच्यव सवक्षीलव 

आशि सोबतीलव दखेील.. िग एकटेपि धसूर होत जवते.. थांडीतही 

शखडकीची छोटीिी फट उघडी ठेर्ली जवते.. िोकळयव हरे्ची 

िनवलव नेहिीच आस असते.. पांख्यवची कृशत्ि हर्व नको र्वटते.. 

चोरवच्यव भीतीने शखडक्यव बांद होतवत.. गढू िवशलकेतील 

शखडकीर्रील द्तक कवळजवतील धडधड र्वढर्ते.. दरूर्र पहवट 

फटफटते आशि आिेचव सयूा उगर्त असतो.. नरे्कोरे चोर्ीस तवस 

आपल्यव शदितीलव हजर होतवत िग आपिही उत्सवहवने शखडकी 

उघडतो.. सयूाशकरिे घरवत शकरिवांची रवांगोळी घवलतवत आशि 

आपि शदर्सवच्यव ्र्वगतवलव सजज होतो.. शखडकीत शचिण्यवांची 

लगबग जविर्ते त्यवांच्यवसवठी िग िी आर्जूान दविवपविी भरून 

ठेर्ते आशि आांतररक सिवधवनवने रोजचे आशन्सहके आटोपत जवते.. 
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िधनूच शखडकीतनू बवहरे डोकवर्ते आशि बवहरेच्यव जगविी 

्र्तःलव जोडून घतेे..  

पे्रिीजीर्वांच्यव जगतवत शखडकी हिखवस यतेे.. 'आज त ू

िनवची शखडकी उघडी ठेर्.. तझु्यव ्र्प्नवत िी येिवर आहे.. िग 

तलुव हसतवांनव बघतवांनव िवझे दःुख दरू पळून जवईल.. ' शकां र्व एखवदी 

अशभसवररकव शप्रयकरवलव म्हिते.. 'िनवच्यव शखडकीतनू तरीही त ू

आठर्िीच्यव रूपवने येत असतो.. शकतीही शखडकी बांद केली 

तरीही.. ''शखडकी तर उघडी आह ेपि तझुे यिेे झवलेच नवही.. तलुव 

केर्ळ डोळे भरून पवहवयचे होते.. ' शखडकीतनू शदसिवरव चांद्र तर 

हक्कवचव असतो.. त्यवच्यवजर्ळ दःुख रे्दनव व्यक्त केले जवते.. 

एखवदी रुपगशर्ातव तर शखडकीतलव चांद्र आपल्यवकडे पवहतोय ह्यव 

शर्चवरवने ्र्तःर्र गर्ा करत असते.. 'श्यवि ढले शखडकी तले.. ' 

'िेरे सविनेर्वली शखडकी िे एक चवांद कव तकुडव रहतव ह.ै. ' 'ये 

शखडकी जो बांद रहती.. ' 'शखडकीर्वली त ूकल शफर आनव.. ' अिव 

सदवबहवर गवण्यवतनू शखडकी आपल्यवलव भेटत असते.. िग ती 

शखडकी डोळयवांनव असत े तर कधी िनवलव असते.. त्यवतनू 

जन्सिवलव येते ह ेगविे 'अशखयोंके झरोखोंसे िैने दखेव जो सवर्रे.. ' 

म्हिजेच कवय तर डोळयवच्यव शखडकीतनू िनवच्यव दरर्वजवपयतं 

त ूआलीस आशि िनवचव दरर्वजव उघडलव शकां र्व 'शदल के झरोख े
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िे तझुको शबठवकर.. ' अिव गवण्यवतनू हव झरोखव आपल्यवलव भेटत 

असतो..  

अिी ही शखडकी म्हिजे कल्पनेचे प्रवरूप असते.. प्रत्यक्षवत 

तर ती असतेच पि ती शर्चवरवांिध्ये दखेील असते.. शखडकी म्हिज े

दृष्टी असवही अथा होतो.. जवशिर्व सिदृ्ध असल्यव की जगण्यवच्यव 

शखडक्यव खवडकन उघडतवत आशि जगण्यवलव अथा यते जवतो.. 

आशि िनवची शखडकी तर नेहिीच शर्चवरवांती उघडली पवशहजे.. 

चवांगलेर्वईट सिजनू घेण्यवची सम्यक बदु्धी त्यवसवठी गरजेची 

असत.े. िनवची शखडकी बांद ठेर्ली तर भवर्नव प्रर्वही रवहिवर 

नवही... िोकळेपिवने दतूफी सांर्वद झवलवच पवशहजे त्यवसवठी 

िनवलव शखडकी हर्ीच.. शतथे प्रत्येकवलव व्यक्त होतव येते.. शखडकी 

म्हिनूच िलव खपू खपू शप्रय आह.े   
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9 

िप्पायन 

 

 घरवत िवगे एकदव सतुवरकवि चवल ू होते.. 

कवपेन्सटर िलव म्हिवलव..  

'हव पहव िी तिुच्यव लवकडी 

कपवटवत बनर्लेलव चोरकप्पव.. 

अहो तिुच्यवशिर्वय कुिवलवच 

ओळख ू येिवर नवही इथे कप्पव 

आह े असां.. आतव त्यवत तमु्ही 

खिुवल शकिती र््त ू ठेर् ू

िकतव.. ' 

्र्तःच्यव कल्पकतेर्र तो बेहद्द खिु झवलव होतव आशि 

िवझ्यव प्रशतशक्रयचेी र्वट पवहत होतव..  

िी म्हांटले.. 'अरे र्व खरांच छवन कल्पनव आहे पि जव्त 

चोरकप्पे नकोच.. िोधविोध र्वढते.. अडचिीचे होते. 'त्यवर्र 

त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र प्रश्नवथाक भवर् उिटले.. 'अहो लोक कुठे कुठे 

असे कप्पे बनर्वयलव सवांगतवत आम्हवलव.. ' िनवत म्हांटले बवबव 
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असे शकतीही जरी कप्पे केले तरी जे आपले असते त ेआपल्यव 

सोबत रवहते.. जवयचे ते जवत असते.. नकळत िवगे झवलेल्यव 

घरफोडीची कटू आठर्ि उचांबळून आली.. नकोच आठर्ि 

सदु्धव..  

 अहोजी र्ैतवगतवत कधीकधी आशि म्हितवत आख्खे िोठे 

कपवट त्यवत तझु्यवच र््त ू सगळयव आशि िवझे दोनच कप्प े

त्यवतही ही इिी केलेली सवडी किी कवय आली?.. िी 

उत्तरवदवखल कवहीच बोलत नवही कवरि बवईपिवचव पसवरव 

असतोच इतकव सवरव त्यवलव िी तरी कवय करिवर.. हौस नव 

जीर्वलव.. असो.. िलेु लहवन होती तेव्हव त्यवांच्यव अभ्यवसवच्यव 

पु् तकवांचव कप्पव आर्रवयच.े. दोघेही छवन कप्पव आर्रून 

ठेर्वयचे.. त्यवत सोहिची कप्पव आर्रवयची पद्धत अिी 

असवयची.. तो त्यवच्यव नसलेल्यव र््त ूबवहरे फेकवयचव की झवलव 

कप्पव आर्रून.. िग आपि तो पसवरव आर्रवयचव.. नको ते फेकतव 

आलेच पवशहजे ह े लहवन र्यवत त्यवलव कळले होते.. आिच्यव 

लहवनपिी िवळेसवठी खवकी दप्तर आई शिर्नू द्यवयची त्यवलव 

कप्पव हर्वच असव आिचव आग्रह असवयचव.. परू्ी प्रर्वसवत 

जवतवांनव ओळखीच्यव कवकू परकरवलव आतल्यव बवजनेू दवशगने 
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ठेर्वयलव चोरशखसव शिर्वयच्यव आशि दवशगने ठेर्वयच्यव. सवध्यव 

पसालव पि आतले चोरकप्पे असतवतच..  

 परू्ीच्यव कवळी रवजिहवलवलव गपु्तद्ववर असवयचे.. शभांतीलव 

कोनवडे आशि कोनवड्यवत चोरकप्पे असवयचे.. शतथे भयुवरही 

असवयचचे नव.. शकती शकती गशुपते दडली असवर्ी नव त्यवत.. ! 

 खरांच असे कप्पे प्रत्यकेवच्यव आयषु्यवत दखेील असतवत 

नवही कव.. ! शर्चवरवांती लक्षवत आले की जन्सिवलव आल्यवपवसनू 

असे अनेक कप्पे आपि नकळत सवांभवळत असतो आशि त्यवांची 

इतकी सर्य होर्नू जवत े की आयषु्यवचव तो एक कप्पव आपि 

नकळत सवांभवळून ठेर्तो.. कधीतरी उघडवर्व तो आठर्िींचव कप्पव 

आशि िवरवव्यवत ्र्तःिीच िनिरुवद गप्पव.. िैत्ीचव एक सखुद 

कप्पव असतो.. कताव्य-जबवबदवरी सवांभवळिवरव एक कप्पव असतो.. 

सिहूविध्ये िैत्ी आपली सगळयवांिीच असते पि एखवदी िैशत्ि 

जव्त आपलुकीची शर्श्ववसवची र्वटते.. आपलव गप्पवांचव एक कप्पव 

शतथे हिखवस असतोच असतो.. नवतेसांबांधवतही असेच असते.. 

कवही लोकवांिी आपले शर्िेष सरू जळुतवत.. कवही लोक 

आयषु्यवत शबनकविवची लडुबडु करतवत आशि िनः्तवप दते 

रवहतवत.. त्यवांचवही एक कप्पव असतोच तो चकूुनही उघडवयचव 

नसतो.. शर्खवरी डांख िवरिवरी ही िविसे आयषु्यवत डोकवर्त 
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असतवत त्यवांचे उपद्रर्िलू्य कधीच किी होत नवही.. चवांगलेर्वईट 

असे दोन कप्पे असतवत आयषु्यवचे.. चवांगली िविसे एकव कप्प्यवत 

तर र्वईट एकव कप्प्यवत.. त्यवांचे कप्पे बदलतही जवतवत.. 

अदलवबदल होत जवते िेर्टी कवय तर आयषु्य प्रर्वही रवहि े

िहत्र्वचे ठरते.. िविसां ओळखतव आली की झवले.. सदुरै्वने 

िवझ्यवसवठी चवांगल्यव िविसवांचव कप्पव भरून गेलव आह ेत्यवबद्दल 

दरे्वचे आभवर िवनलेच पवशहजे.  

 असवर्वच फक्त दोघवांचव कप्पव त्यवत नसवर्ी कुिवचीच 

लडुबडु.. आतव हचे पहव नव लग्नवलव तीन दिके उलटून गेली तरी 

शतलव कळेच नव की नर्ऱ्यवने खवस िवझ्यवसवठी कप्पव रवखलव आहे 

की नवही?पे्रि तर आह े त्यवचे खपू.. '.. शतच्यवकडे होतव त्यवचव 

खवस कप्पव पि त्यवने िवत् सर्ा नवतेर्वईकवांनव त्यवत बसर्ले होते.. 

शतच्यविी कुिी कसेही र्वगले तरी शहने चवांगलेच र्वगले पवशहज े

अिी त्यवची अपके्षव.. तरच तो चवांगले र्वगिवर.. ती झकुतच गेली 

पि आतव शतचेही ्र्त्र् जवगे झवले होते.. फक्त आपल्यव दोघवांच े

जग कव अस ू नये असां रवहून रवहून र्वटत रहवयचां.. त्यवचव 

इतरवांसोबत असलेलव कप्पव शतलव िवन्सय होतवच कवरि ती नांतर 

आली होती त्यवच्यव आयषु्यवत.. कळकळीने म्हिवयची आपलां 

दोघवांचां नवतां पि शततकां च िहत्र्वचे नवही कव..?.. तर त्यवर्रून 
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लक्षवत यतेे की कप्पे अशलप्त ठेर्िेही शकती िहत्र्वचे आह.े. एखवदी 

चवांगली व्यक्ती गैरसिजवने दरुवर्व ठेर्ते तेव्हव असां र्वटत रवहत े

आपि तर नवत्यवचव सिदृ्ध कप्पव आजर्र सवांभवळलव नव िग 

अचवनक कुिवच्यव तरी ह्तक्षेपवलव र्वर् किवलव हर्व?.. प्रत्यक्षच 

शर्चवरले असते नव दरुवग्रहवबद्दल.. िग कप्पव अचवनक बांद होतो..  

 तर असे आह ेह ेकप्पवयन..   
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10 

आजा कनांकदया रानी आजा दूर 

कसतारोंसे..  

 

 घरवतील एकेक शदर्व िवलर्लव.. आशि 

तो शनद्रवदरे्ीची आरवधनव करू लवगलव.. 

तरीही शखडकीबवहरेच्यव प्रकविवची 

शतरीप डोळयवर्र येतच होती िग त्यवने 

डोक्यवर्रून घट्टपिे पवांघरूि लपेटून घेतले आशि झोपेलव सवद 

घवल ूलवगलव... आतव झोपेच्यव सीिवरेषेर्रील तो ्र्तःलव सचूनव 

दरे् ू लवगलव.. शनदवन पवच तवस तरी झोप झवलीच पवशहजे.. 

शदर्सभरवच्यव कष्टवने थकलेली गवते् आतव शिशथल होर् ू पवहत 

होती कवरि उद्यव त्यवांनव परत नव्यव शदर्सवचे ् र्वगत करवयचे होते.. 

हव आपलव अांधवरवलव कर्टवळू पवहतोय पि िनवतलव शदर्व कवही 

केल्यव शर्झर्तव येत नवहीय.. डोळे बांद केले तरी आत चवांदण्यवांची 

लकुलकु आहचे.. शतथे उजेडच उजेड आहे.. िन टक्क जवगे आह.े. 

शर्चवरवांचव लखलखवट आह.े. शर्चवरवांचे प्रर्वहीपि आह.े. शर्चवर 

िग ते चवांगले र्वईट असे सर्ा प्रकवरचे आहते.. नवनवशर्ध 

तवितिवर् फेर धरत नतृ्य करत आह.े. र्वढती ् पधवा आशि त्यविळेु 

्र्तःचे ्थवन अढळ करण्यवसवठी करवर्ी लवगिवरी िेहनत.. 
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्र्त्र्वच्यव भवर्नेतनू नकळत झवलेले शजव्हवरी अपिवन ह ेसवरे सवरे 

त्यवलव त्यव क्षिी आठर्त होते.. आपले नेिके कवय चकुत आह े

ह्यव शर्चवरवत तो हरर्नू गेलव आहे.. आपले हते ूतर खपूसे उदवत्त 

होते तरी लोक िलव चकुीचे कव सिजत असवरे् ह ेत्यवच्यव भवबड्यव 

िनवलव उिजत नव्हते.. कवय आशि कसे सिजनू सवांगवरे् कवही 

केल्यव शर्चवरवांचव गुांतव सटुत नव्हतव. हहेी कळत होते की जे लोक 

िनवने चवांगले असतवत ते नेहिीच सिजनू घेतवत आशि त्यवांनव 

्पष्टीकरि दिेे गरजचेे नसते.. चकुीच्यव लोकवांनव शकतीही जीर् 

तोडून सवांशगतले तरी ते शनरथाक असते…पवपशभरू आशि कुिवलव 

िबदवनेही न दखुर्िवरव तो आज शर्चवरवांच्यव जांजवळवत अडकलव 

होतव.. िन आनांदी असले पवशहजे ह ेसिजत असनूही तो फवरसव 

आनांदी नव्हतव.. शर्चवर आशि फक्त शर्चवर.. एकव शर्चवरवचे बोट 

धरून दसुरव शर्चवर िग त्यवचे बोट धरून शतसरव शर्चवर अिी 

शर्चवरिृांखलव त्यवलव छळत होती.. शदर्सभर शर्चवर करवयलव र्ेळ 

शिळवलव नवही आशि आतव िवत् शर्चवर त्यवचव शपच्छव सोडत 

नव्हते.  

िनवत अिी एखवदी कळ असवयलव पवशहजे होती जी दवबतवच 

िन झोपेसवठी तयवर व्हवर्े.. श्रवांत होर्नू जवरे्.. सचूनवांचे िग पवलन 

झवले असते.. म्हिजे जर त्यवने ठरशर्ले की आतव रवत्ीचे अकरव 
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र्वजले आहते आशि िलव ह्यव क्षिी गवढ झोपवयचे आह े तर 

पवपण्यवांनी लगेच शिटून घतेले असते.. क्षिवधवात तो झोपेच्यव 

्र्वधीन झवलव असतव आशि पवपण्यवांच्यव आड ्र्प्नवांची र्सवहत 

सजली असती.. पि तसे होत नवहीय.. त्यवची ्र्तःर्र प्रचांड 

शचडशचड होत आह.े. आठर्िींचव कां दील आतव बवहरेच्यव 

कवळोखवलव पळर्नू लवर्त आह.े. त्यव कां शदलवच्यव उजेडवत 

डोळयवलव डोळव लवर्िे अर्घड झवले आहे.. पवपण्यव जडवर्ल्यव 

पि शिटतव शिटत नवही त्यविळेु तो हतबल झवलव आह.े. नेिके ह े

किविळेु होत असवरे् ह्यव शर्चवरवत तो हरर्नू गेलव आह.े. 

आठर्िींचे शदरे् प्रकवितवत तेव्हव जवशिर्वांनव खवडकन जवग 

आलेली असते.. िनवच्यव सवांदीकोपऱ्यवत सवचलेली कवजळी ह्यवच 

शदव्यविळेु तयवर झवलेली असते.. आतव तरी शतने अांधवरवलव िरि 

जवर्े नव पि तसे होत नवहीय.. तो टक्क जवगव आहे.. बवहरे 

घड्यवळवचे टोल पडत आह.े. घड्यवळ आपले कवि करत आह े

आशि हव अ्र््थ जीर् शनद्रवनविवच्यव जवळयवत सवपडलव आहे.. 

जगण्यवच्यव लढवईत त्यवलव यि्र्ी व्हवयचेच होते.. झोप नवही 

झवली तर ओघवने डोकेदखुी, थकर्व आलेच जे त्यवलव नको र्वटत 

होते.. झोपडीत रवहिवरव कविगवर िवांत झोप ूिकतो िग त्यवचवही 

हरे्व र्वटलव.. र्यवच्यव प्रत्यके र्ळिवर्र जविर्िवरी असरुशक्षततव 

त्यवलव छळत होती.. ह्यवलव सवत गवद्यवखवलील र्वटविव तर टोचत 
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नवही नव..?सगळे िेर्टी आपल्यव िवनशसकतेर्रच असते.. िन 

खांबीर केलेच पवशहजे.. त्यवने डोळे जविीर्परू्ाक शिटले आशि 

बघतवबघतव तो बवलपिीच्यव रवजयवत गेलव..  

'बवळव झो झो रे.. ' 'नीज रे लशडर्वळव' लहवन असतवांनव आजी 

नवहीतर आई छवनिी गोष्ट रांगर्नू सवांगवयची तवे्हव झोप अगदी 

घेरून यवयची.. 'शनजल्यव तवन्सह्यवर्री िवऊली.. 'ह ेगविे अथापिूा र्वटू 

लवगले होते.. आई प्रेिळपिे थोपटत जवयची आशि त्यवलव झोपेची 

गुांगी यवयची.. 'आज िवझ्यव पवडसवलव झोप कव ग यते नवही.. '. 

तवन्सहव असतवांनव कधीतरी खपू रे्ळ झोपवयचव तेव्हव घरवत 

कुिवलवच करिवयचे नवही.. आई म्हिवयची अगदी िहवभवरतवतील 

कुां भकिा आह.े. रम्य शदर्स असतवत बवळ असतवांनवचे जवे्हव आई 

अांगवईगीत गवत बवळवलव झोपर्त असते.. लोरी ऐकत बवळ 

शनद्रवधीन होते.. 'शनांशदयव आ जव रे आ जव.. ' 'सरुिई आखीयो िे .. 

सपनव द े जव रे.. प्रेिवत पडल्यवर्र तर सगळयवत आधी झोपेर्र 

हल्लव होत असवर्व.. 'रवि करे ऐसव हो जवये िेरी शनांशदयव तोह ेशिल 

जवय.े. 'शकां र्व'शनांद चरुवई आपने.. ' िझुे शनांद नव आये' इत्यवदी 

इत्यवदी.. ' िवळेत बवलसां्कवर र्गवात श्लोक शिकशर्ल ेहोते तेही 

त्यवने म्हिनू पवशहले.. 'ससुांगती सदव घडो सजुनर्वक्य कवनी पडो . 

कलांक िशतचव झडो शर्षय सर्ाथव नवर्डो.. ' आजी िांत् म्हिवयची.. 



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

72 

 

अजनूही ते िबद आठर्तवत.. 'िवांतवकवरां भजुगियनां पदिनवभि 

सरेुिि'.. झोप यवर्ी म्हिनू सगळे प्रयत्न होते.. रटवळ पु् तक 

र्वचवरे् कव हव शर्चवर डोक्यवत आलव पि उठवयचव कां टवळव 

आलव.. अशतर्वपरवने डोळयवलव त्वस होतो म्हिनू िोबवईल तर 

नकोच िग त्यवने िनोिन ठरशर्ले की आतव ऑशफस सांपल्यवनांतर 

चवलण्यवचव व्यवयवि सरुू केलव पवशहजे.. िरीर थकले की िन पि 

िरि जवईल आशि झोप येईल.. प्रदीघा ओ ांकवरसवधनव सरुू करवर्ी 

असव शनग्रह केलव तेव्हव त्यवलव थोडे पेंगळुल्यवसवरखे र्वटू लवगले.. 

शदर्सभरवतील िनवलव सिवधवन दिेवरे प्रसांगवची उजळिी करत 

गेलव.. कटू प्रसांग जविीर्परू्ाक िनवतनू दरू सवरण्यवचव प्रयत्न केलव.. 

परत र्वटले की िनवत एक श्र्चबोडा हर्व होतव जो हर्व तसव 

र्वपरतव येईल.. आयषु्य जसे कवही एक उपकरि बवन ूपवहत होते.. 

कविवपरुते ्र्वथवासवठी जग िविसवलव जर्ळ करत असते ह ेकटू 

सत्य त्यवलव अ्र््थ करत होते आशि झोप अशधकच त्यवच्यवर्र 

रुसत होती.. दरूर्र शक्षशतजवर्रील चांद्र झकुलव.. पहवट फटफटू 

लवगली तवे्हव त्यवलव झोप अनवर्र झवली आशि तो झोपी गेलव.  

खरांय.. झोप म्हिजे िविसवलव शिळवलेले िोठे र्रदवनच 

म्हिवर्े लवगेल.. श्रि पररहवरवसवठी ठरवशर्क तवसवांच्यव झोपेची 

आपल्यवलव शनतवांत आर्श्यकतव असते.. चोर्ीस तवसवतील आठ 
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तवस झोप म्हिजे आपले एक ततृीयवांि आयषु्य झोपेत व्यशतत होत 

असते.. जवगशतक ्तरवर्र झोपेचे िहत्र् िवन्सय आहे त्यवसवठी 16 

िवचा हव शदर्स जवगशतक शनद्रव शदन म्हिनू सवजरव केलव जवतो.. 

शदर्सभरवच्यव धवर्पळीतनू कवहीिी कवही तवसवांसवठी िकु्ततव 

शिळत असते.. झोप झवली की आपि तवजेतर्वने होत जवतो.. 

कवहींनव दपुवरच्यव जेर्िवनांतर र्विकुक्षी हर्ी असते.. ही पॉर्रनॅप 

त्यवांनव उजवा दते असते..  

झोपेतही आपले सपु्त िन सदरै् जवगे असते.. कवही लोक 

िोठिोठ्यवने घोरतवत पि आजबूवजचू्यव र्वतवर्रिवची नोंदही 

झोपेत घते असतवत.. कवहींची झोप सवर्ध असते जी जरवश्यव 

आर्वजवने िोडते.. झोपेचे सोंग घेतलेल्यव व्यक्तीस जवगे करि े

अर्घडच असते.. झोप आशि जवगतृवर््थव ह्यवत आपि हरर्नू 

जवतो.. झोपेच्यव तांद्रीच्यव अर््थेत आपि आपली ्र्प्ने पवहत 

असतो.. चेतन िन गप्प असते तर अचेतन िनवचव कवरभवर सरुू 

असतो.. ते कधीच झोपत नसते.. त्यवलव सचुनव दतेवच ते कविवलव 

लवगते.. अचेतन िनविी गप्पव िवरवयलव ही सर्वात उत्ति र्ेळ 

असते.. आपली ्र्प्ने आशि र्व्तर् ह्यवत नक्कीच तवळिेळ 

असलव पवशहजे.. झोप आपली आशि ् र्प्ने दसुऱ्यवांची असे कवहीसे 

अनवकलनीय गशित असते.. आपि कल्पनव करू िकतो ही िोठी 
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िक्तीच सिजवर्ी लवगेल.. आपि ्र्तःलव शजथे कल्पनेत शचशत्त 

करत असतो अगदी तसेच प्रत्यक्ष आयषु्यवत घडत असत.े. अिव 

रे्ळेस सकवरवत्िक सांर्वद गरजेचव असतो.. ्र्प्नवांची िवशलकव 

एखवद्यव चलत शचत्पटवप्रिविे आपि पवहत असतो.. ्र्प्ने 

सखुवर्ह असतवत तर कधी खपूिी भयप्रद दखेील.. सगळयवांनवच 

्र्प्न पडतवत असे नवही.. कवहीिव भवर्नविील सांरे्दनिील 

िनवलव ्र्प्न पडत असते.. कवही ्र्प्ने तर कधी सांपचू नये असे 

र्वटत रवहते.. िनी र्से ते ्र्प्नी शदसे असे म्हितवत.. पि तसही 

नसवरे् कवरि एखवद े ्र्प्न अगदीच अनवकलनीय अस ू िकते.. 

कवळजवतील व्यक्ती ओझरते दिान दतेे जयवांच्यवबद्दल शर्चवर 

करवयलव शदर्सभरवत र्ेळही शिळवलेलव नसतो.. िनवच्यव तळविी 

जे सवचलेले असते ते अर्शचत ्र्प्नवत भेटत जवते.. झोपिोड 

झवली की ्र्प्ने खांशडत होतवत.. जवग येते तवे्हव आपि र्व्तर्वच े

बोट धरलेले असते.. ्र्प्ने तर असांख्य असतवत.. कधी कधी 

उघड्यव डोळयवांनवही ती पडत असतवत.. ते एक िगृजळही अस ू

िकते.. कदवशचत ती एक जगण्यवची धडपडही अस ूिकते.. सखुद 

्र्प्नवांची सफर हर्ी तर झोप आलीच पवशहजे.. नवही कव.. !  
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 शब्दावाचून िळले सारे शब्दाांच्या पलीिडले..  

 

 गिपतीलव जव्र्ांदीच्यव 

कळयवांचव हवर खपु खलुनू शदसत 

होतव.. ही तर लवलचटुुक रांगवची 

िकुी जव्र्ांद.. शकती शर्शर्धतव 

असवर्ी नव शनसगवाकडे की ह ेफुल असेच 

आशि इतकेच फुलत असवरे् आशि िोहकतव अिी ठवसनू 

भरलेली.! िकुी जव्र्ांद पवहून िलव सांगीतकवर आशि गवयक श्रीधर 

फडके ह्यवांच्यव गवण्यवच्यव ओळी आठर्ल्यव..  

 ’कवही बोलवयचे आह े पि बोलिवर नवही.. दरे्ळवच्यव 

दवरविध्ये भक्ती तोलिवर नवही..  

 िवझ्यव अांतरवत गांध कल्प कुसिुवांचव दवटे.. पि पवकळी 

त्यवांची, कधी खलुिवर नवही.. ’ 

 िवझ्यव िनवत सहज आले की असे शकती तरी अव्यक्त िकेुपि 

जगवत असवर्े.. कवही बोलण्यवआधी िबद िकेु होऊन जवतवत.. 

परर्व एक पांचवत्तरीच्यव आजी म्हिवल्यव िवझे िेलीचे िकेु दखुि े
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आह.े. अांगवत सतत किकि असते.. अांग दखुते पि तवप कधी यते 

नवही म्हिजे त्यवांनव असव म्हिवयचे होते की िी शदसते अिी 

ठिठिीत पि िवझे िलवच िवशहत िकेु दखुिे.. िी परत शर्चवरवत 

पडल.े. िकेु दखुिे म्हिजे कवय असवरे् बरे? खरच की बरेच र्ेळव 

असे होते की शनबोलकव िविसू बोलतच नवही.. िनवतले िल्य 

ओठवर्र येर् ूदते नवही आशि त्यवची रे्दनव िकुी रवहते.. जगवलव 

र्वटते कवय सखुी िविसू आह.े. पि शदसते तसे नसते हचे खरे.. 

अपघवतवत रक्तपवत शदसलव की आपि भयांकर दचकतो पि 

शततकवच त्वसदवयक िकुव िवर असतो जो जवरे् त्यवच्यव र्ांि 

त्यवलवच कळते..  

 आतड्यवची िवयव सटुतव सटुत नवही.. पोटच्यव लेकरवची 

तगिग पवहर्त नवही.. शर्िेषतः लग्न झवलेल्यव िलुीलव अप्रत्यक्ष 

सवसरुर्वस असलव तर तो चवरचौघवांिध्ये सवांगतवही यते नवही.. 

म्हितवत नव िवन सवांगवर्व जगवत आशि अपिवन ठेर्वर्व िनवत.. 

िनवच्यव तळघरवत सवरे कवही डवांबनू ठेर्वरे् लवगते त्यवत खपुसे 

िल्य असते.. न सवांगतव येिवरे कवही अपिवन असतवत.. परवभर् 

असतवत.. जे चवरचौघवांिध्य ेसवांगतव येत नवही.. कपोकशल्पतवलव 

आपि घवबरत असतो आशि शनिटूपिे सहन करतो.. कवही 

सशुिशक्षत घरवांिध्ये िकुव तवितविवर् असतो.. किी शिकलेलव 
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अडविी िविसू तरी आरडवओरडव करून गल्ली जिर्तो.. 

िोठिोठ्यवने भवांडतो पि तथवकशथत िवनवपिवन कर्टवळत सजृन 

आता िकेुपिवत हरर्नू जवतो. अर्घड जवगेचे दकु्ख म्हिनू आपि 

सोडून दतेो.. अफवट िबदज्ांजवळवतनू िबद सवपडू नये इतके िकेुपि 

त्यव भवर्नवांनव असते.. जि ू कवही िबदवर्वचनू कळले सवरे 

िबदवांच्यव पलीकडले.. शनिबद सवरे खपू कवही बोलनू जवते... 

िकेुपिवत गढू गह्नीय अथा भरलेलव असतो.. जसे सहजीर्नवची 

पांचशर्िी ओलवांडली की आपोआपच सिजते की आपल्यव 

जोडीदवरवलव नेिके कवय आर्डते.. त्यवची आर्डशनर्ड कवय 

आह?े शकां र्व आज तो असव रुसनू कव आह?े नेिकी कुठली गोष्ट 

त्यवलव खटकते आह े त्यवसवठी िबदवांची गरज नसतेच.. 

र्षवानरु्षवाच्यव सहर्वसवची ही शकियव असते... िकुी अबोल 

प्रियभवर्नव एकिेकवांच्यव पे्रिवत अखांड बडुलेल्यव पे्रिीजनवांनव 

असते.. कर्ी सहजतेने म्हितो.. ’िबद िकेु होतवत तेव्हव नजर तझुी 

बोलते.. िबदवांची घवगर भरत ेआशि िनवतले रवज खलुते.. ’.  

 

 त्यव शदर्िी िवझ्यवकडे कवि करिवरी आरती िलव हवक िवरत 

म्हिवली, . पहव नव िवगच्यव जांगलवत पवच-सहव लोक खड्डव खित 

आह.े. िी एकदि हबकले.. आधीच कवहीबवही दरूदिानलव 
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पवशहलेले असते तेच एकदि आठर्ले.. पवशहले तर त्यवत िेजवरचच े

िेतिवलक आशि त्यवांची िविसे होती.. दोघवांनी गोिपवटवची झोळी 

करून त्यवत कवळेकवळे कवहीतरी आिले.. आरती म्हिवली अहो 

ह ेत्यवांच्यव म्हिीचे शपल्ल ूआह.े. थांडीने िेले असवरे्.. िलव एकदि 

कसेसे झवले.. िोकवट कुत्र्यवांपवसनू सरुक्षव म्हिनू त्यव रेडकूलव 

िवतीत गवडत असवर्े... कवलपरर्व तर जवतवयेतव ते अिक्त रेडकू 

िी पवशहले होते.. िेर्टी कवय एक जीर् गेलव नव र्वईट तर 

र्वटिवरच.. िी सहज दसुयवा बवल्कनीत जवर्नू गोठ्यवकडे पवशहले 

तर त्यवची आई म्हिजे ती िोठी म्हसै िवांतपिे पढ्ुयवत कवय ते खवत 

होती... खरच शहलव कवहीच कल्पनव नसेल कव?.. की िकुव जीर् 

कसव दिार्िवर दकु्ख.. थोड्यवरे्ळवने म्हिीचव रेकण्यवचव आर्वज 

आलव.. िलव रवहर्ले नवही.. िी शतच्यव िवलकवलव म्हांटले की कसे 

कवय झवले हो.. ते म्हिवले आधीच अिक्त त्यवत थांडीने गवरठले.. 

रवत्ी जव्तीचे गोिपवट टवकवयलव इसर पडलव.. िोठी म्हसै परत 

िवांत होऊन गेली होती.. िवलक म्हिवले कवही नवही फवर तर दोन 

शदर्स र्रडेल िांग िवांत हुईल.. हे सवरे ऐकून िी िवत् खपू व्यशथत 

झवले आह.े.. िविसवसवरखे जनवर्रवांनवही असतीलच नव 

भवर्भवर्नव.. िग तरी अस कव.. कवय करू?... सवरखे त्यव 

गोठ्यवकडे लक्ष जवत आह.े. दभुती म्हसै दधु दते रवशहली.. शतचे 

कुिी सवांत्र्न पि नवही करत.. रोज शदसिवरे बच्च ूआतव शतलव 
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नक्कीच शदसिवर नवही.. एकटीच सोसत असेल कव.. िकुव जीर् 

शबचवरव.... लहवनपिीची गोष्ट आठर्ली जवे्हव िवर्िी सवसरी गेली 

तेव्हव कशपलव गवय कुिवलवच दवद दते नव्हती की चवयवालव तोंड 

लवर्त नव्हती.. ती जि ूकवही सर्यीप्रिविे िवर्िीची र्वट पवहत 

असवयची.. िवळेत एकदव ्नेह्सांिेलनवलव आम्ही दरूदिानर्रील 

िकुबधीर लोकवांसवठी असलेल्यव बवतम्यव हवतर्वरे करून सवदर 

केल्यव होत्यव आशि खपु र्वहर्व शिळर्ली होती.. िोठेपिी आतव 

ती र्ेदनव सिजते आह.े. धन्सयवचे दकु्ख पवहून व्यशथत होिवरे 

इनविदवर श्ववन आपि पवहत असतो.. शिर्वजीिहवरवजवांच्यव शचतते 

उडी घेिवरव र्वघ्यव नवर्वचव कुत्व आपल्यवलव िवशहत आहचे.. िकुी 

पवखरे.. िकुी जनवर्रे.. िकुी झवडी.. िकूपिवने ही बरेच कवही 

बोलनू जवतवत नवही कव?...  

 

 िकेुपिवबद्दल शलशहतवांनव िबद िवत् सजीर् होऊन पढेु 

सरसवर्ल.े. िकेु िबद िभु्र कवगदवर्र आरविवत पहुडले..   
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12 

क्षण कनरोपाचा..  

 

 आज शतलव अचवनक 

िोबवईललव त्यवचव सांदिे आलव की 

िी कवही शदर्सवांसवठी कॅनडवलव एकव 

कॉन्सफेरेंसशनशित्त जवत आह.े.. त्यवच्यव 

आठर्िीने शतलव एकदि 

भरून आले.. डोळयवतनू टपकन 

दोन अश्र ूटपकले.. शतलव पढुचे कवही र्वचतव येईनवसे झवले.. शतलव 

्र्तःबद्दल आिया र्वटले की ह्यव कवळजवत त्यवच्यवबद्दल इतके 

प्रेि कसे कवय सविवर्लेले असवर्े की तो इथे कवही शदर्स नसिवर 

तर एकदि जीर् घवयकुतीलव यवर्व.. तसेही ते दोघे इतके व्य्त 

असवयचे की एकव िहरवत असनू कैक शदर्स कैक िशहने प्रत्यक्ष 

भेट होत नव्हती कवरि ते िक्यही नसवयचे आशि दोघवांकडून 

भेटीचव अट्टवहवसही नसवयचव.. दोघे एकिेकवांिी शनखळ िैत्ीच्यव 

नवत्यवने बवांधले गेले होते.. िनवच्यव तळविी केर्ळ एक शनतवांत पे्रि 

भवर्नव असवयची की तो आह े इथेच कुठेतरी आसपवस भले 

नजरेलव न पडू द.े. आपले कुिीतरी आह ेही भवर्नव शकती आश्व्त 



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

81 

 

असते की त्यव भवर्नेलव किवचेही लेबल लवर्वयलव नको र्वटते.. 

खपुसे उत्कट अन जगरवहवटीपेक्षव आगळेरे्गळे त्यवांचे नवते होते.. 

आशि आतव त्यवच नवत्यवची जवि ठेर्त त्यवने शतलव कळर्ले 

होते.. कवय सवांगवरे् कळर्ले नसते तर शतलव कळलेही नसते.. आतव 

तो परत इकडे येईपयंत हुरहूर र्वटत रवहिवर.. सगळयवांिध्य ेअसनूही 

खपुसव एकटेपिव ती अनभुर्िवर होती.. पि जव्त िोधविोध 

दोघवांनव नको होती.. शतनेही हपै्पी जनीचव िेसेज पवठर्नू शदलव.. 

डोळे िवत् सवरखे भरून येत होते..  

 अिीच आिखी शनरोप घणे्यवची एक गोष्ट .. आज ती 

बवहरेगवर्ी जवयलव शनघवली.. दहव तवसवचव कवरप्रर्वस 

कुटुांशबयवांसिरे्त करवर्यवचव होतव.. सविवनवची आर्रवआर्र झवली 

आशि ती हवतवत फोन घेर्नू बसली.. अगदी जर्ळच्यव िशैत्िींनव 

तसेच कवही कवळजवतील लोकवांनव शतने आर्जूान सवांशगतले िी 

अिी अिी ह्यवह्यव कवरिवने इतक्यव शदर्सवांसवठी बवहरेगवर्ी जवत 

आह.े. िलवही फोन आलव हे सवांगवयलव.. शतने िलव जर्ळच े

सिजनू सवांशगतले त्यविळेु िवझेही िन भरून आले. नकळत िैत्ीची 

गवठ अशधक पक्की झवली.. ती म्हिवली की अग हो कवनवर्र 

घवतले पवशहजेच नव ग जरी आपि नेहिी भेटत नसलो तरी.. 

अप्रत्यक्षरीत्यव जि ू दसुरेच ्र्र लवगत होते की कवय सवांगवरे् 
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दरूच्यव प्रर्वसवलव शनघवलो आह.े. घरवबवहरे पवऊल टवकल्यवर्र 

सगळीच अशनशिततव कवळजवलव भेदनू जवते.. नकळत िन थोडे 

हळरे् होर्नू जवते.. आपल्यव िविसवांचव कवही कवळवपरुतव शर्रह 

होत असतो.. िवझी आिखी एक सखी शतचे िवझे ह ेलहवनपिवच े

गवर् नर्ऱ्यवच्यव बदल्ीशनशित्त सोडून जवण्यवची रे्ळ आली तेव्हव 

तीही अिीच भवर्कू होऊन गेली.. शतची िवझी फोनभेट तरुळक 

असवयची.. शतने ही फोनर्रून शनरोप घेतलव.. शतलव थोडे र्वईट 

र्वटत होते पि शतलव रवहते िहर सोडून जवरे् लवगिवर हे िवत् 

नक्की होते.. घरवतनू शनघतवांनव येतो म्हियचे असते.. ऐिी र्षवाच्यव 

आईलव सवठीतलव िलुगव घरवबवहरे पडतवांनव येतो ग आई असे 

म्हितो तेव्हव आई नकळत म्हिते नीट जव हो.... जेष्ठ शपढी 

लेकीसनुवांनव सवांगत असते कवही पद्धत आहे की नवही सवांगनू 

जवण्यवची?.. नेहिी सवांगनू िग घरवबवहरे पडले पवशहजे.. िी पिवच्यव 

शभांती तसेच आत्िकें शद्रत र्तृ्ती ह्यविळेु तमु्हवलव कवय घेिे दिेे असे 

सरळ सरळ भवर् चेहऱ्यवर्र शदसनू येतवत..  

 

 िवगे िवझ्यव पररचयवच्यव एकव र्वचकआजींचे अचवनक 

शनधन झवल.े. खरेतर रोज िी म्हिवयचे आज कसेही करून आजींनव 

भेटवयचचे पि िेर्टच्यव भटेीचे योग नसवर्े.. आजी एकट्यवच 
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रवहवयच्यव.. अधनूिधनू कधी परदिेवतल्यव िलुवांकडे तर कधी 

बवहरेगवर्ी नवतेर्वईकवांकडे रवहवयलव जवयच्यव.. प्रत्येक र्ेळेस िलव 

सवांगनू जवयच्यव की नवहीय बरे कव सध्यव िी घरी नवहीतर त ूफोन 

करिील .. त्यवांच्यवकडे िोबवईल नसल्यवने दरुध्र्नीर्र बोलि े

व्हवयचे.. िवझ्यव प्रत्येक शलखविवबद्दल त्यव भरभरून बोलवयच्यव.. 

िलवच त्यवांनव रे्ळ दतेव यते नव्हतव म्हिनू हुरहूर र्वटवयची .. आज 

त्यव नसल्यवचव शनरोप आलव आशि डोळे भरून आले.. नेिके त्यव 

दरूच्यव प्रर्वसवलव शनघतवांनव िवझव शनरोप घणे्यवस किव बरे 

शर्सरल्यव असतील? लहवनसहवन गोष्टीत एकिेकवांचे शनरोप घिेवरे 

आपि सर्ा तेव्हव अगदी हतबल असतो.. जगण्यवच्यव भर 

िैशफलीतनू ितृ्य ुआपल्यवलव अलगद उचलनू नेतो.. आशि शनरोप 

घ्यवयचे रवहूनच जवते..  

 

 असव हव शनरोप... असव हव िनीचव सांदिे.. पढुच्यव भेटीची 

बीजे पेरिवरव शनरोप.. एखवदव तीन-चवर र्षवाचव शचिरुडवही 

िवळेच्यव बसिध्ये बसल्यवर्र शकतीतरी र्ेळ आईलव टवटव करत 

रवहतो.. िवहरेचे पवि सोडून सवसरी शनघवलेली लेक पनु्सहव पनु्सहव 

परतनू बघते..  

 ‘ बघ ूनकोस िवगे िवगे लवडके बघ पढेु..  
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 नकोस शर्सरू परी आईलव .. जव.. जव िलुी जव शदल्यव घरी त ू

सखुी रहव.. ’.. लवडक्यव लेकीलव शनरोप दतेवांनव आईच्यव डोळयवत 

गांगव जिनुव उभ्यव ठवकतवत.. शपतहुृादय ही लेकीलव शनरोप दतेवांनव 

कळर्ळते.. हे गविे ऐकून गशहर्रलव नवही असव एकही िुलीचव बवप 

जगवत नसेल..  

‘ बवबलु की दरु्वये लेती जव..  

जव तझुको सखुी सांसवर शिले.. ’ 

 एकिेकवांच्यव पे्रिवत आकां ठ बडुवलेले पे्रिीजन गिुगिुतवत.. 

’पवखरव जव दरू दिेी.. सवांग िवझव शनरोप िवझ्यव सवजिव.. ’शकां र्व 

‘अच्छव तो हि चवलते है.. ’.. ’कल की हसी िलुवकवत के शलये . 

आज रवत के शलये . हितिु जदुव हो जवते ह.ै. अच्छव तो हि सो 

जवते ह.ै. ’.. शप्रयकरवलव सांदिे दिेवरे कबतुर असतेच गवण्यवत .. 

कवशलदवसवलव तर त्यवसवठी िेघदतू गर्सलव होतव.. शनरोप घिे े

असह्य होते... सवयोनवरव सवयोनवरव करत ती त्यवलव टवटव करत 

रवहत.े. शदन सवरव गजुरव तोरे अांगनव. अब जवने दो िझुे िोरे सजनव 

ह्यवर्र तो ही म्हितो.. िेरे यवर िबबवखैर.. िेरे यवर िबबखैर.. 

भवर्नवांचव तो भकेुलव असतो आशि म्हितो ‘कभी अलशर्दव नव 

कहनव... चलते चलते.. ’हव शनरोप बघव सख्यव पवांडुरांगवलवही 

द्यवयचव असतो कवरि त्यवच्यविी भक्तवचे शजर्वशिर्वचे नवत े
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जडलेले असते.... ’एर्ढव शनरोप सवांगव सख्यव श्रीहरीलव.. ’.. शनरोप 

शनिबदपिेही घतेलव जवतो.. शनरोप शनखळही असतो..  

.. शिक्षिवसवठी घरवबवहरे पडिवरे िलू घरवपवसनू शर्लग होत े

तेव्हव शनरोप घेतवांनव िन जडजड होर्नू जवते.. परदिेवत र्व्तव्य 

असलेल्यव पि कधीतरीच िवयदिेी भेटीसवठी यिेवऱ्यव लेकरवांनव 

शनरोप दतेवांनव शर्िवनतळवर्र अश्रूांचव बवांध कोसळतो.. अस े

शकतीतरी शनरोपवचे प्रसांग आपल्यव आयषु्यवत येत असतवत.. 

सेर्वशनर्तृ्त होतवांनव शनरोपवचव नवरळ ्र्ीकवरतवांनव िनवत सांशिश्र 

भवर्नवांचव कल्लोळ उठतो.. खचुीचव शनरोप घतेवांनव खपु कवही 

हरर्ल्यवसवरखे र्वटत रवहते.. लेखक िांडळींनव आर्डत्यव 

र्तािवनपत्वत शलशहत असलले्यव सदरचव अचवनक शनरोप घ्यवर्व 

लवगतो.. सवरे कवही आपल्यव सांरे्दनिीलतेचे खेळ असतवत. 

व्यर्हवरी जगवलव त्यवची जवि असतेच असे नवही..   
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13 

भेटी लागी जीवा लागलीसे आस..  

 

 'अय्यव अग शकती 

शदर्सवांनी भेटतोय आज.. खपू 

आनांद झवलव आह.े. ये नव ग 

घरी.. जर्ळ तर रवहतो 

आपि.. आपले म्हिजे दोन डोळे िेजवरी पि भेट नवही.. हो नव' 

'यव यव एकदव घरी.. र्वट पवहतोय आम्ही.. : 

'ह ेघ्यव िवझे कवडा.. त्यवर्र घरचव पत्तव आह.े. नक्की यव बरां 

कव.. ' 

'कवय त.ू. इतक्यव र्षवंिध्ये िवझ्यव घरी आली नवहीस..?आतव 

जरव िहूुता कवढ आशि ये शनर्वांत.. ' 

'कवय सवांगतव कवय.. आिच्यव गवर्वत आले आशि आिचे घर 

शर्सरले तमु्ही.. कवय ह ेरवर्.. यवयचे नव हक्कवने.. ' 

'जव बवई नवही बोलिवर तझु्यविी.. िवझ्यव घरवजर्ळ आली 

होतीस आशि घरी नवही आलीस ते.. ' 
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'यवयचे हो घरी.. त्यवशनशित्तवने ओळखपररचय र्वढतो.. 

िबदवांची दरे्विघेर्वि होते.. क्षेिकुिल कळते.. ' 

असे आशि अिव प्रकवरचे सांर्वद अगदी सहजतेने आपल्यव 

कवनवर्र पडत असतवत.. िबदवांची सवखरपेरिी कवळजवलव 

सखुवर्ते.. असे र्वटते की जग शकती सुांदर आह.े. आजही नवत्यवत 

परू्ीचव ओलवर्व आहचे.. आिांत्िवत कधी केर्ळ औपचवररकतव 

असते तर कधी अांतरीची कळकळ दखेील अस ूिकते.. आपि 

अगदी सहजतेने एकिेकवांनव घरी बोलर्त असतो कवरि 

आपल्यवलव त्यव व्यक्तीबद्दल आपलुकी दखेील असत.े. आपले 

छवनसे सजर्लेले हसरे घर अशतथीच्यव आगिनवने प्रसन्सनपिे हस ू

लवगते.. घरवलव घरपि येत जवते.. घरवलव चक्क जवग यतेे.. शनजीर् 

र््तलूव सजीर्तव जविवर्ी इतके त्यवत भवर्नवांचे भवरवर्लेपि 

असते.. िलव नेहिीच प्रश्न पडतो की ह ेआिांत्ि पोटवतनू असते की 

ओठवतनू..? पि असो.. लोक तोंडदखेले कव होईनव पि अस े

िधवळ बोलत असतवत.. अजनूही आपल्यव भवरतवत अिव प्रकवरे 

सहजच एकिेकवांनव एकिेकवांकडे बोलर्तवत हहेी नसे थोडके.. 

!कवही आचवरशर्चवर असतवत.. एशटकेट्स दखेील असतवत हहेी 

िवन्सय आह े त्यवसवठी व्य्त लोकवांची परू्ाशनयोशजत रे्ळ ठरर्नू 

घेिेही गरजचेे असते.. कवरि एकदि कुिी पवहुिे येऊन धडकले 
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की गडबड गोंधळ होतोच होतो.. खरांच कुिी प्रत्यक्षवत दवरवत दत्त 

म्हिनू हजर झवले की तवरवांबळ नक्कीच उडते.. पि लोक येतजवत 

रवशहले की सविवशजक जविीर्व सिदृ्ध होतवत.. इकडचे शतकडच े

इशतर्तृ्तवांत सिजते.. जगवत कवय चवलले आह े ह्यवबद्दल सवर्ध 

कवनोसव घेतलव जवतो.. हल्ली कवय फोनवफोनी सरुू असतेच 

त्यविळेु सगळयवांनव सगळे कवही ठवर् असते पि तरीही फोनर्र 

कवही नव कवही सवांगवयचे रवहूनच गेलेले असते.. सांभवषिवत आपि 

त्यव व्यक्तीच्यव प्रत्यक्ष सहर्वसवत यते असतो.. ह्तवलोंदनवत 

आश्ववसक ्पिवाची अनभुतूी असते.. आशि त्यव िवयेच्यव हळव्यव 

्पिवाने िनवची कर्वडे एकदि उघडली जवतवत.. व्यर्हवरी जगवलव 

ही भवर्नवांची भवषव सिजेलच असे नवही.. तरीही असे भवर्नवांच े

भकेुलेपि असतेच असते..  

िवनर् हव सिहूशप्रय प्रविी असल्यवने त्यवलव आपल्यव 

आजबूवजलूव िविसे असले की आश्ववसक आशि सरुशक्षत र्वटू 

लवगते.. म्हिनू तो असव आग्रहवने िविसवांच्यव कळपवत रवहू 

इशच्छतो अथवात कवही सन्सिवननीय अपर्वद असतवतच.. ह.. तर तेच 

की आपि एकिेकवांनव एकिेकवांच्यव घरी बोलवर्तो पि प्रत्येक 

र्ेळी त्यव आग्रहवत आत्िीयतव असतेच असे नवही.. अनेकर्ेळव 

त्यवत केर्ळ औपचवररकतव शनभवर्िे असते.. िबदवांचे बडुबडेु 
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असतवत.. केर्ळ पोकळ िबद असतवत... अहो फोन करून यवयच े

होते असे हसत हसत ऐकर्ले जवते.. एकीकडे अशतथी दरे्ो भर् 

असे लवख म्हांटले जवते पि प्रत्यक्षवत सिोर पवहुिव पवशहलव की 

पोटवत गोळे येतवत.. शकां र्व त्यवची पवठ शफरली की ह्यवांनव कवही 

कविधांदव नवही कव.. थोडव तरी ्र्तःचव िवन ठेर्वर्व नव.. 

उठर्ळवसवरखे सगळीकडे जवत असतवत .. असे कव म्हांटले जवत 

असवरे् ह्यविवगे फवर िोठी कवरििीिवांसव आह.े. हचे की जगण्यवचव 

रे्ग प्रचांड र्वढलव आह.े. जगण्यवतलव शनर्वांतपिव िोधवर्व लवगत 

आह.े. कवहीजि तर कुिी घरवत येऊन बसल्यवर्र दोन िबद 

बोलतवत आशि आपल्यव आर्डत्यव िवशलकेिध्ये गुांगनू जवतवत.. 

िग बोलते हां तिुच्यविी.. तमु्ही पि पहव ही िवशलकव असव पे्रिळ 

आग्रहही होतो.. शटव्ही पेक्षव सजीर् िविसू िहत्र्वचव ह ेत्यवांच्यव 

गवर्ी नसते.. िवशलकेतील सखुदःुखे त्यवांनव िहत्र्वची र्वटतवत.. ह े

सगळे शर्कतचे दखुिे असते पि त्यवांनव कोि सिजवर्नू 

सवांगिवर..? कवहींचव शपच्छव ते किाशपिवच्च अशजबवत सोडत 

नवही.. घरवत आलेली व्यक्ती जी आपलव र्ेळ आजार्वने िवगत 

आह े त्यवकडे सरळ सरळ दलुाक्ष करत लवांबच्यव व्यक्तीलव 

िोबवईलद्ववरे र्ेळ शदलव जवतो हहेी खटकतच जवते.. एकच शिशनट 

बरां कव.. इतकव फोन आटोपनू घेते असे म्हित ऐसपैस दहव शिशनटे 

बोलनू होतवत.. आलेलव पवहुिव तोपयंत आपले फोन आटोपनू 
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घेतो.. कवय रवर् अहो िी तिुच्यव घरी आलो म्हिज े िी कवय 

ररकविटेकडव आह े कव..?िलवही व्यवप आहतेच असे त्यवलव 

नकळतपिे सवांगवयचे असते.. दोघवांच्यव फोनवफोनीत प्रत्यक्ष सांर्वद 

घसुिटून जवतो.. आशि हो िी कवय सवांगवयलव आलो होतो हे 

त्यवलव आठर्वर्े लवगते.. कवही केल्यव सांभवषिवची गवडी िळू 

पदवर्र येत नवही.. नीरस कां टवळर्विी भेट किीतरी आटोपती 

घ्यवर्ी लवगते आशि िग र्वटते की बरवय तो फोन जयवर्र शनदवन 

आपि कविवपरुतेच बोलतो.. र्ेळेची बचत होते.. भेटीचव अट्टवहवस 

हर्वच किवलव..? 

त्यव शदर्िी रशर्र्वरची सकवळ होती.. अचवनक बेल र्वजली 

तर िनवत शर्चवर आलव की आतव कोि असवर्े बरे..?पेपरर्वलव, 

दधूर्वलव, कचरव नेिवरव, कविर्वल्यव तवई सगळेच तर येऊन गेल े

होते.. आपले कवन पि सर्यीने तयवर झवलेले असतवत.. चवहूल 

घेतल्यवनांतर दखेील लगेच कळत असते की कुिवची पवर्ले 

असवर्ीत ते.. फोन करून जे येतवत त्यवांच्यविी आपले औपचवररक 

नवते असते.. आतव तर फोनही नवही कुिवचव िग बेल किी कवय 

र्वजली असवर्ी बरां अिव शर्चवरवांच्यव फवफटपसवऱ्यवत िी दवर 

उघडल.े. आशि िवझ्यव आियवालव पवरवर्वर रवशहलव नवही.. दवरवत 

िवझी कवळजवतील जीर्लग सखी होती.. िधली कवही र्षे ती 
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नवशिकबवहरे असल्यवने प्रत्यक्ष भेटीत आतव खांड पडलव होतव पि 

िवगच्यवच िशहन्सयवत ती इकडे परतली होती.. फोनर्रून बोलि े

व्हवयचेच पि प्रत्यक्ष गळवभटेीचव आनांद आगळवरे्गळवच असतो 

नवही कव..? िी शतलव म्हिवले.. 'आज कवय सशुदन ग की तलुव िवझी 

आठर्ि आली?.. आज सकवळीच िी चहव शपतवांनव तझुी आठर्ि 

कवढली होती.. तलुव अगदी उकळतव गरि चहव आर्डतो असे िी 

नर्रोजीलव सवांगत होते.. ' त्यवर्र ती श्ितहव्य करत म्हिवली.. 

'बघ.. िलव टेलीपॅथीने सिजले की त ूिवझी आठर्ि कवढत आह.े. 

तिुने पकुवरव और हि चले आये.. ' िी खपू िनवपवसनू शतचे ्र्वगत 

केले आशि गप्पवष्टकवत आम्ही रांगनू गेलो.. ती कवही 

कविवशनशित्तवने ह्यव भवगवत आली होती आशि त्यवतच शतने हव 

भेटीचव हर्वहर्वसव घवट घवतलव होतव.. ती म्हिवली.. 'अग आपली 

िैत्ी र्य र्षे तीन पवसनूची आह.े. फोन, िोबवइल आशि 

व्हवट्सअँप तर आतवआतवचे आह.े. िैत्ीत किवलव हर्ी नको 

शततकी औपचररकतव जी आपल्यवलव जगवत नेहिीच शनभर्वर्ी 

लवगते पि कवही हक्कवची अिी नवती असतवत की शजथे ही झलू 

फेकून द्यवर्ी आशि आपि अगदी जसे आहोत तसे ्र्तःलव 

ठेर्वर्े.. म्हिनूच फोन न करतव िी आले आहे. िी पांधरव शिशनटे 

आह ेतझु्यवकडे.. फवरतर त ूतझुी सकवळची कविे चवल ूठेर् आशि 

एकीकडे गप्पव िवर िवझ्यविी.. शकां र्व िी तलुव कवही िदत करू 
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िकते कव तेही सवांग.. '.. शतलव थोपर्त िी म्हिवले की बैस ग 

शनर्वांत.. हल्ली असे िैशत्िीचे अर्शचत येिे हरर्ले आहे.. आपि 

सांसवरवत इतके अडकलेलो असतो की .. जवऊ द.े. नको तेच त े

रोजचे परुवि.. त्यवर्र तीही गप्पवांच्यव िडूिध्ये आली आशि 

धवु्र्वधवर गप्पवांचव पवऊस पडलव.. शतच्यव डोळयवतील 

ऊनपवर्सवचव श्रवर्ि बरांच कवही सवांगनू गेलव.. भरून आलेल े

आकवि शनरभ्र होर्नू जवरे् अिी आिची गत होती.. लोक 

आपल्यवलव चकुीचे सिजतवत ह े दःुख जर्ळच्यव लोकवांनवच 

सवांगतव येते ग असे म्हित ती बोलती झवली.. फोन होतवत आपल े

पि नेिके जे बोलवयचे आह ेतेच हरर्नू जवते बघ.. तुलव सिोर 

पवशहले की असे अांतरीचे सल उिळून येतवत त्यवलव िी थोपर् ू

िकत नवही.. पांधरव शिशनटवांसवठी आलेली ती िवझ्यव घरी दोन तवस 

रेंगवळली.. गप्पवांची ही शिदोरी दोघींनव आतव खपू शदर्स परुिवर 

होती.. शतलव शनरोप दतेवांनव लक्षवत आले की िलव पि िनवर्र 

सवचलेले िळभ दरू झवल्यवसवरखे र्वटते आह.े. अर्शचत भेटीचव 

आनांद अगदी अर्िानीय असतो हचे खरे.. म्हिनूच त्यव भेटीची 

आस िनवत ठेर्त प्रत्येकजि म्हित असतो.. 'यव बरां कव घरी.. र्वट 

पवहतोय आम्ही.. 'म्हिनूच आपल्यव िविसवांसवठी जरव रे्ळ 

कवढवयलव कवहीच हरकत नसते.    
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14 

 बोलू िौतुिे..  

  

घरवतनू बवहरे पडल्यवर्र अगदी प्रत्यकेविीच 

कवही नव कवही सांर्वद सवधत पढेु जविे आतव 

अगदीच अांगर्ळिी पडले आह.े. त्यवत 

कोपऱ्यवर्र बसिवरी पेरुर्वली िवर्िी 

असो.. की भवजीर्वली िेतकरीि असो.. 

दकुवनदवर असो... िेजवरीपवजवरी असो दोन िबद 

खचा करिे तसे फवरसे अर्घड नसते.. िग 

आपोआपच िबदवांची दरे्विघेर्वि होते जी हल्ली कवहीिी पवरखी 

होत चवलली आह.े. पि असे म्हिनू शचांतव व्यक्त करण्यवपेक्षव 

आपि त्यवतनू बवहरे येण्यवचे ठरशर्ले की आपल्यवपरुते बरेच कवही 

सोपे होत जवते.. िबदवांचव िलुविव नेहिीच िविसे जोडत जवतो.. 

कधीकधी तर असेही होते की आपि अगदी सहजपि े िबदवांच े

शलांपि केलेले असते आशि त्यवचव शर्सरही पडलेलव असतो.. 

एखवदी सहुृदयी व्यक्ती िवत् ती िबदवांची पखरि बरोबर लक्षवत 

ठेर्ते आशि त्यव िलिरूपी िबदवांनव कवळजवत जपनू ठेर्ते.. खरे 

सवांगवयचे तर व्यक्ती कुठल्यवही ्तरवतील असो ती आपल्यवलव 

नक्कीच कवही नव कवही शिकर्नू जवते.. शलशहिवऱ्यव हवतवांनव 



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

94 

 

जगण्यवतले शर्षय शिळत असतवत.. जगण्यवचव अफवट पसवरव 

िबदवत पकडवयचव झवलव तर ते केर्ळ अर्घडच आहे.. जगण्यवचव 

केर्ळ एक कर्डसव आपि िबदबद्ध करत आहोत असे र्वटू 

लवगते.  

सगळयवांनवच असे एकिेकवांिी सहज बोलिे आर्डतचे 

असेही नवही.. अनेकदव असेही असते की जे लोक आपल्यविी 

बोलत नवही अिी आपल्यवलव खांत असते ती खांत दखेील 

अनवठवयीच असते.. आपि त्यवांच्यविी बोलल्यवर्र ते अगदी 

भरभरून बोलतवत आशि सिजव नसेल त्यवांनव आर्डत तर जयवची 

त्यवची ्पेस आपि जयवलव त्यवलव शदलीच पवशहजे.. दरर्ेळेस 

अपेक्षवांचे डोंगर रचनू चवलत नवही.. अहांकवरवच्यव शभांती त्यवांनी 

्र्तःभोर्ती बवांधलेल्यव असतवत आशि तो त्यवांचव प्रश्न असतो.. 

असो.. लहवन िलुवांिी बोलण्यवत तर कोि आनांद असतो!.. ते तर 

जि ू कवही प्रवांजळवचे आरसे असतवत.. आपली िलेु ह्यवच 

टप्प्यवांिधनू िोठे झवलेले असतवत नव.. त्यविळेु तो गोंगवटही 

कधीकधी हर्वहर्वसव र्वटतो.. छोट्यव िलुी पि िवझ्यव िैशत्िी 

होतवत.. िलव त्यवांच्यव भवर्शर्श्ववत छोटे होर्नू डोकवर्िे िनवपवसनू 

आर्डत.े. त्यवांच्यवतील लटुुपटूची कट्टीबट्टी बघतवांनव आपले 

बवलपि आठर्ते.. शकती शनव्यवाज आशि शनष्पवप जीर्न असते की 

पढुच्यवच क्षिी ते एकत् येतवत आशि आनांदवने बवगडू लवगतवत.. 
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त्यवांच्यवकडूनही िोठ्यव झवलेल्यव लोकवांनव खपू कवही शिकतव यिे े

िक्य आह.े.. ती छोटी िलुगी िलव म्हिवली.. 'आिच्यव टीचर 

िवळव सोडून गेल्यव तर िलव त्यवांची खपू आठर्ि यते आह.े. 

'क्षिभर िलवही गलबलनू आले.. त्यव शचिकुलीने िनवपवसनू नवते 

जोडले असल्यवने शतलव ते जड जवत असवर्े..  

आतव हचे बघव नव दर र्ेळेस ती िलव शलफ्टपविी सकवळच्यव 

प्रहरी भेटवयची.. जेव्हव िी प्रभवतफेरीसवठी बवहरे पडत असे तेव्हव 

ती िेजवरघरी ्र्यांपवकवसवठी येत असे.. शतची छवन ्र्च्छ रवहिी 

आशि हसतिखु चेहरव त्यविळेु ती िलव नेहिीच खपू आर्डते.. िी 

भेटले नवही की तीही शर्चवरत.े. 'कवय तवई कधीच्यवच भटेल्यव नवही 

तमु्ही..?'आतविी हल्ली हल्ली िवत् ती िवझे शफरिे आटोपल्यवर्र 

बऱ्यवच र्ेळवने येत असते.. िलव रवहर्लेच नवही म्हिनू शर्चवरूनच 

घेतले.. 'कव ग सरुबवई.. इतक्यव आरविवत येत असत े अगदी.. 

आधी शकती धवर्तपळत यवयची की शलफ्ट खवली येईपयंत तलुव 

धीर नसवयचव.. 'त्यवर्र सरू तोंडभरून हसली आशि म्हिवली की 

अहो आिच्यव तवई नोकरीर्रून शनर्तृ्त झवल्यव नव िग िवझीही 

गडबड सांपली.. आधी त्यवांनव ि्टर गवठवयची घवई असवयची िग 

िलवही लर्कर यवर्े लवगवयचे.. तवई िोठ्यव ऑशफसर नव.. िग िी 

्र्यांपवकघर सगळेच सवांभवळवयचे.. त्यवांचव नवश्तव िग दोघवांच े

शटशफन आशि सांध्यवकवळच्यव ्र्यांपवकवची तयवरी पि करून 
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जवयचे नव.. िग र्ेळेतच सगळे हरे् असवयचे.. आतव थोडेफवर 

इकडेशतकडे झवले तर चवलते.. तवई आिच्यव फवर शि्तीच्यव 

आहते बरां कव.. ' 

सरुचे तवईपरुवि सरुू झवले.. तवई आहतेच तिव चवांगल्यव 

कवरि त्यवांनव सरूच्यव योगदवनवची परेुपरू जविीर् होती.. त्यव 

म्हिवयच्यव दखेील की सरूिळेु िी ही इतकी जबवबदवरीची नोकरी 

करू िकले.. ती केर्ळ पगवरवची अपेक्षव ठेर्नू कवि करत नवही तर 

अगदी घरचे कवि सिजनू कविवलव येत असते.. दोघींचे सरू 

चवांगलेच झांकवरले होते असे म्हिवयलव हरकत नवही.. िवझे दोघींिी 

येतव जवतव बोलिे होत असल्यवने िलवही ती कल्पनव होतीच.. 

सरूच्यव सांसवरवतील प्रत्येक अडचिीत तवई दरे्वसवरख्यव शतच्यव 

पवठीिी उभ्यव रवशहल्यव होत्यव.. िलुवांच्यव शिक्षिवत हवतभवर 

लवर्लव होतव.. दोघींचे नवते अगदी परूक होते.. दोघी एकिेकींनव 

कधीच अांतर दिेवर नव्हत्यव..  

सहज िनवत आले की अिव असांख्य सरुबवई असतील जयव 

आपल्यव आयषु्यवलव र्वहून दते असतील.. आपल्यव रोजच्यव 

जीर्नवतील त्यव िदतनीस आहते.. सवशर्त्ीच्यव कवही लेकी खपू 

शिकल्यव आशि जेव्हव ्र्तःलव शसद्ध करण्यवसवठी घरवबवहरे पडू 

लवगल्यव तेव्हव त्यवांची घरवतील उिीर् अिव सरुबवई ांनी भरून 

कवढली आशि त्यवांची चलू सवांभवळली.. दोघींचे कवि नक्कीच 
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िहत्र्वचे आह.े. कवि किी दजवाचे शकां र्व छोटे आह ेअसे न सिजतव 

त्यवत आपले िांभर टक्के त्यव दते असतील आशि शभांगरीप्रिवि े

कवि करत असतील.. पि त्यव ह्यव सरुबवई इतक्यव खिु असतीलच 

असे नवही.. कधी कधी ्र्तःच्यव घरवतील दोन जिवांच्यव 

्र्यांपवकवचव कां टवळव येऊ िकतो.. इथेतर ती भल्यव पहवटे उठून 

घरवतले आटोपनू कविवलव हजर होत असे.. त्यवत शतलव सिवधवनही 

नक्कीच होते.. अगशतकतव, अपररहवयातव शकां र्व हतबलतव असे 

म्हित िोलवचे कवि उरकत जविवरे असतवतच त्यवतनू कविवचव 

आनांद अभवर्वनेच शिळत असतो.. सरुिी सहजपिे बोलले तर 

जीर्नवतले फवर िोठे सत्य उलगडले.. आयषु्यवत जे कवही रांग 

लवभले आह े त्यव रांगवांच्यव सवहवय्यवने आयषु्य उत्कटपिे रांगर्ले 

आह.े  

तर असे ह े आपल्यव रोजच्यव आयषु्यवतील सगेसोबती 

असतवत.. कृतज्ञतव व्यक्त करण्यवसवठी तरी थवांबनू दोन िबद 

बोलवयलव कवहीच हरकत नसते.. आह ेजरव बडबडी.. शतलव नव 

फवर बोलवयलव लवगते अस ेफवरतर लोक म्हितील.. पि शतचव 

उद्दिे तर िविसे जोडण्यवचव आह ेआशि हो तीही एक कलवच आह े

हचे खरे.. !   
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 मुझ िो मुझमें रिने दो..  

 

ती एकदव तवर्वतवर्वने म्हिवली.. 'िी 

नव र्तािवनपत् कधीच र्वचत नवही.. 

प्रत्येक र्तािवनपत् म्हांटले की कवही नव 

कवही गनु्सहगेवरी र्तृ्त असतेच 

असतेच.. िलव इतक्यव 

नकवरवत्िक बवतम्यव र्वचवयलव 

नवही आर्डत.. िी बघतही 

नवही िग र्तृ्तपत्वकडे.. ' ती 

अगदी तवर्वतवर्वने बोलत होती.. सविवशजक कवयाकती म्हिनू 

लोक शतलव ओळखवयचे.. ती थोडेफवर कवयाही करवयची.. शतचव 

अशर्भवार् पवहतव िी म्हांटले.. 'त ूर्वचत नवही हे ठीक आह.े. तो 

तझु्यव आर्डीचव प्रश्न आह.े. पि त ून र्वचल्यवने गोष्टी घडवयच्यव 

थोडीच थवांबिवर आह.े.? कुठे नव कुठे गनु्सहव घडतच असतो पि त ू

िवत् अगदीच अनशभज्ञ रवहिील.. अगदी तझु्यव घरवजर्ळ कवही 

चकुीचे घडले तरी तलुव कळिवर नवही त्यवचे कवय..?बवतिीकडे 
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बवतिी म्हिनू पवशहले पवशहजे.. शतलव चवांगली शकां र्व र्वईट ह ेब्रीद 

आपिच लवर्त असतो.. ' 

त्यवर्र ती कवहीच बोलली नवही.. ्र्तःपरुते जगिवरे लोक 

कधीच जव्त त्वस करून घते नवही.. एकदव आपल्यव कोषवत गेल े

की जगवचे कवहीच घिेेदिेे नसते.. कवय सवांगवरे् शतच्यव शठकविी ती 

बरोबरही असेल.. आपले जगिे गुांतवगुांतीचे करू नये असव शतचव 

शर्चवर चकुीचव नक्कीच नवही.. आयषु्यवत िवांती हर्ी असेल.. 

कदवशचत शतलव जगण्यवतले र्व्तर् जीर्घेिे र्वटत असेल म्हिनू 

शतने ्र्तःपरुतव तो प्रश्न सोडशर्लव आह.े. शर्कतचे दखुिे हरे्च 

किवलव?िेर्टी कवय कसे जगवरे् हव जयवचव त्यवचव चॉईस अस ू

िकतो.. पि िग सिवजसेर्व कुठे कुठे करिे गरजेचे आह े हहेी 

सिजले पवशहजे नव.. असो.. िी आशि िवझे र्तुाळ असे प्रत्येकवनेच 

जर म्हांटले तर सिवजवतील शर्षितव दरू करिे केर्ळ अर्घड 

आह.े. सकवरवत्िक गोष्टी तर सगळयवांनवच आर्डतवत पि 

सत्यवपवसनू दरू पळतव येत नवही.. तमु्ही शकतीही चवांगलुपिवचव 

अका  असलवत तरी सिोरची व्यक्ती ते ्र्ीकवरेलच असे नवही.. 

दरे्वपढेु हवत जोडल्यवर्र ्र्तःसवठी तर सगळेच िवगतवत िग 

शर्श्वकल्यविवची आस फक्त सांतवांनीच ठेर्ली पवशहजे कव..? आपि 
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सविवन्सय िविसेही िोठे योगदवन दरे् ू िकतो त्यवसवठी िनवचव 

सांकुशचतपिव सोडतव आलव पवशहजे..  

िवझ्यव डोळयवसिोर िवझे अनेक पत्कवर बवांधर् तरळून गेले.. 

चॅनेलर्वले आठर्ले.. जयवांनव अिव बवतम्यवांचव िोध घ्यवयचव 

असतो आशि त्यवर्र शलहवयचे असते.. शलशहतवांनव ते सत्य 

अधोरेशखत करवर्े लवगत असिवर.. अथवातच ही फवर िोठी 

सविवशजक जबवबदवरी आह.े. एक िविसू ह्यव नवत्यवने त्यवांच्यव 

िनवलव नक्कीच यवतनव होत असिवर.. परुवची बवतिी सवांगतवांनव त े

पवण्यवत उभे असतवत.. अपघवतवचे र्तृ्त सवांगत असतवांनव एकीकडे 

ते अपघवत्थळ दवखशर्ले जवते.. आपल्यवलव ते बघर्ले नवही की 

आपि लगेच चॅनेल बदलर्तो कवरि ररिोट तर आपल्यवच हवतवत 

असतो नवही कव..? कधी कधी किभर घडलेल्यव गोष्टी ििभर 

दवखशर्ल्यव जवतवत.. तसे असेल तर तेही आपल्यवर्र आदळतच 

जवत.े. िन खरोखरच उशद्वग्न होते िग आपल्यवलव र्वटते की पेपर 

न र्वचिवरे शकां र्व बवतम्यव न पवहतव आभवसी िवशलकवांिध्ये जगिवरे 

लोक शकती सखुी आहते.. त्यवांचव हरे्व र्वटू लवगतो.. किवचवच 

कवहीच त्वस न करून घेतव जगतव आले पवशहजे जे सर्वनंव जितेच 

असे नवही.. एखवदी सांरे्दनिील व्यक्ती आजबूवजचू्यव 

नकवरवत्िकतेने शर्चशलत होत जवते.. त्यवांच्यव र्वटेलव खपूिी 
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सकवरवत्िकतव आलेली असते तरी त्यवांनव आजबूवजचू्यव जगवतले 

दःुख टोचत जवते आशि ते आनांदी रवहूच िकत नवही.. त्यवांनी 

आनांदी रवहवयचे अगदी जविीर्परू्ाक जरी ठरर्ले तरी कवही नव 

कवही गनु्सहगेवरी र्तृ्त त्यवांच्यवर्र आदळत असतेच.. कवही लोक अस े

शनरविवजनक र्तृ्त सतत र्वचल्यवने शनरविेच्यव गतते जवतवत.. त्यवांनव 

िवनसोपचवर तज्ञ िांडळींची िदत घ्यवर्ी लवगते.. िनवर्र ओझ े

सवचले की आयषु्य जड होत जवते पि बऱ्यवच रे्ळव केर्ळ कताव्य 

म्हिनू त्यवांनव ह े सगळे पवर पवडवरे् लवगते.. सेर्वभवर्ी सां्थवांनव 

तवत्कवळ पढेु येत असतवांनव जीर्वची पर्वा करून चवलत नवही.. 

रै्द्यकीय सेर्कवांनव सवथीच्यव आजवरवत घरवत बसनू चवलत नवही.. 

िव्क चढर्त डॉक्टरिांडळी रुग्ितपवसिी करतवत.. 

सफवईकविगवरवांनव कचऱ्यवची शकळस करतव येत नवही.. कवही गोष्टी 

टवळतव यते नवही शकां र्व तसव पयवायही नसतो.. पवण्यवत रवहवयचे तर 

िवश्यविी सख्य ठेर्वर्े लवगते.. ्र्तःलव त्यव सवच्यवत नवही 

बसर्ले तर आपि जगवपवसनू रे्गळे ठरतो.. जगवतल्यव प्रत्येक 

गोष्टीबद्दल तक्रवर सरुू होते..  

िवझी एक सखी ्र्भवर्वने अशतिय िवांत आशि शितभवषी 

आह.े. ती केर्ळ रेशडओर्रील प्रवदशेिक बवतम्यव ऐकते आशि 

्र्तःलव कधीच जखिी करून घेत नवही.. कदवशचत शतन े
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आयषु्यवत खपू कवही सोसले असवरे्.. घरवतही ती कुिवलवच एकही 

िबद नकवरवत्िक भवषेत बोल ूदते नवही.. अगदी दःुखद घटनवांर्र 

अर्वक्षर बोलत नवही शकां र्व ती चचवा पढेु र्वढर्त नवही तरीही 

अशप्रय बोलिे चवलचू रवशहले तर ती हळूच कवढतव पवय घेते.. िभु 

बोलव.. पढेु चलव असे म्हित जवते त्यवत र्वर्गे कवहीच नवही.. खेद 

हवच की लोक सांरे्दनिनू्सय बनले आह.े. भांजवळून गेले आहते.. 

िवयरजी म्हितवत..  

'शकतनव और बदल ूखदु को जीने के शलये..  

ए शजांदगी थोडव सव तो िझुको िझुिें रहने दो.. ' असे र्वटू 

िकते पि िलव कवय घेिेदिेे असे प्रत्येकवनेच म्हांटले तर 

सविवशजकतेचव ऱ्हवस होत जविवर ह े एक शत्कवलवबवशधत सत्य 

आह.े. सविवशजक चौकट त्यविळेु शखळशखळी होत चवलली आह.े. 

जवशिर्वांच्यव शखडक्यव खवडकन उघडल्यव गेल्यव पवशहजे हचे खरे.. 

! 

प्रश्न हवच आहे की आपल्यव र्व्तर्वतील जगण्यवच े

व्यर््थवपन कसे करवयचे?खपू कवही आपल्यवर्र आदळत जवत े

तेव्हव त्यवचव सविनव कसव करवर्व हव दखेील एक यक्षप्रश्न आहे.. 

खरांतर आनांदी रवहिे हव एक उत्ति पयवाय आह े.. ती तर जगण्यवची 

कलव आह ेपि ते सगळयवांनव अर्गत असतेच असे नवही.. दरे्वने 
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प्रत्येकवलव कवहीतरी र्ेगळेपि दते घडशर्ले आह.े. अन्सयथव एकवच 

गोष्टीकडे पवहण्यवचव प्रत्यकेवचव दृष्टीकोन र्गेर्ेगळव कसव कवय 

अस ूिकतो..? कवही सख्यव खपू सुांदर जि ूकवही शिट्टी की गशुडयव 

असतवत.. िवतीत भवर्नव कवलर्वयलव दरे् जि ूकवही शर्सरलेलव 

असतो इतक्यव त्यव भवर्नविनू्सय असतवत.. पि सखुी असतवत 

कवरि शतथे शर्चवरवांचव फवफटपसवरव नसतो.. िनवचे खेळ जयवचे 

त्यवलव ठवर् असतवत पि जग ते सिजनू घेईलच ही िवश्वती नसते. 

िन करव रे प्रसन्सन सर्ा शसद्धीचे कवरि.. !  
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16 

िुशीया िी िुशीया िो दामन मे कजसिे..  

 

 सिवसदुीचे शदर्वळीचे शदर्स होते.. 

गवर्वतील िध्यर्ती भवगवत ते प्रदिान 

आले होते.. गहृोपयोगी र््त ूशतथे शिळत 

होत्यव.. दिेवतील शर्शर्ध रवजयवतनू 

आलेले कवरवगीर आपली ह्तकलव 

दवखर्त होते.. िी तर अगदी िनवपवसनू 

रिनू गेले.. जे कवही रे्गळे नवशर्न्सयपिूा 

असते ते अिव प्रदिानवतनू नक्कीच 

भेटत असते.. सोबत असलले्यव िैशत्िीन े

अगदी कपबिीपवसनू ते गवशलच्यवपयतं 

बरेच कवही खरेदी केले होते.. इतके की 

आतव ते सविवन शपिर्ीतनू ओसांडून 

र्वहत होते.. शतचे हवतही जडवर्ल े होते पि 

उत्सवहवलव तोड नव्हती.. िीही गरजेच्यव र््त ू घेतल्यव होत्यवच 

त्यविळेु िीही हौिी शतच्यवसवरखीच असे म्हिवयलव हरकत नवही.. 

कवही 'आनांद' िबदवत सवांगतव येत नवही आशि ते कुिवलव 
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सिजवर्नू सवांशगतले तरी कळत नवही.. आशि त्यवसवठी नेहिीच 

फवर पैसे िोजवर्े लवगतवत असेही नवही.. आम्ही शियव म्हिजे कवय 

तर िोठ्यव झवलेल्यव िलुीच असतो जयवांनव ्र्तःलव सजर्वयलव 

नटर्वयलव आर्डत असते.. आशि त्यवत घरदवरही सोबत 

असतेच.. त्यविळेु अिव प्रदिानवत खरेदी करत असतवांनव तवसांतवस 

उलटून जवतवत ते सिजतच नवही.. कुशत्सत िेऱ्यवांकडे चक्क दलुाक्ष 

करवयचे असते.. आम्ही दोघीजिी सिवधवनवने कृतकृत्य होत 

गेटिधनू बवहरे पडलो.. अथवात गप्पव ह्यवच की शकती परर्डले नव 

आपल्यवलव.. अग कधीपवसनू िलव घरवत ही र््त ूहर्ीच होती ती 

आज घेतव आली..  

बवहरे पडल्यवर्र सिोरच रहदवरीचव िखु्य र्तव होतव.. चलव 

आतव ररक्षवत बसवयचे आशि घरवपयतं ररक्षव न्सयवयची अिव 

शर्चवरवत आम्ही होतो तोच करकचनू ब्रेक्स लवगले आशि एक कवर 

आिच्यवजर्ळ आली.. थोडे त्वशसक नजरेने पवशहले तर कवय ती 

िवझी बवलिैत्ीि सधुव होती.. दोघींनव एकिेकींनव भटेल्यवर्र 

आनांद उधविलव होतव.. िवझ्यव हवतवत सविवन आहे हे पि ती 

शर्सरून गेली.. आशि कवय कवय घेतले ग अिी शर्चवरिव दखेील 

झवली.. शतच्यवच कवरिध्ये शतने आग्रहवने बसर्नू घेतले.. िी शतलव 

शर्चवरले .. 'कवय ग सधुव.. शठक आहसे नव..?आपली फवरव 
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शदर्सवांनी भेट झवली आह.े. फवरच व्य्त असतेस त ू .. कवही नव 

कवही व्यवप असतवत तझुें पि बवलिैत्ीि म्हिनू िलव तझुव 

अशभिवन र्वटतो बरां कव..?' 

ती कवहीिी गप्पगप्प भवसली आशि िवझ्यवकडे असयुेने पवहत 

म्हिवली.. 'िलव तझुव फवरच हरे्व र्वटतोय ग.. अिी प्रदिाने तर िी 

शकती र्षवंत शफरले नवही.. जिवनव झवलव असवर्व.. ' 'हो कव ग.. 

जयवचे त्यवचे आनांद जयवने त्यवने िोधवयचे असतवत.. ' त्यवर्र ती 

खलुनु म्हिवली.. 'अगदी बरोबर.. आपल्यव िैत्ीचव अशभिवन तर 

िलवही आहचे पि आजचव तझुव हव आनांद पवहतव िलव सवरख े

र्वटतेय की िलव अिव छोट्यव छोट्यव गोष्टीत आनांद कव नवही 

र्वटत..?.. म्हिजे िवझे िन नव इतके शनरुत्सवही असत े नव की 

किवचेच कवही र्वटेनवसे झवले आहे.. िन असे आतनू आनांदवने 

फुलनू येतच नवही.. '.. शतच्यव अिव गांभीर बोलण्यवने िी पि 

बचुकळयवत पडले.. नेिके कवय दःुख असवरे् बरे सखीचे.. ती 

बोलतच होती.. एखवदी ठसठसिवरी जखि भळभळून र्वहवर्ी 

तिी ती अखांड बोलत होती.. ती म्हिवली.. 'िी अिी श्थतप्रज्ञ 

पवहून िवझे जर्ळचे कवळजवतील लोक अ्र््थ होतवत.. 

आयषु्यवत सगळांच कवही इतके भरभरून आशि न िवगतव रे्ळेत 

शिळवले की िविसवलव त्यवच ेअप्रपुच र्वटेनवसे होते.. अगदी तसेच 
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िवझे झवले आह.े. आज तुझ्यवकडे आनांशदत होण्यवसवठी शकती 

कवरिे आहते.. िलव िवशहती आह े तझु्यव बवगेतील कुां डीतल्यव 

रोपवलव पशहली कळी लगडली तरी त ू शकती आनांदी असते.. 

घवईघवईत तो आनांद त ूसर्वंनव िेअर करत असते.. तझुव तो धडपडव 

्र्भवर् तलुव कधीच गप्पव बस ूदते नवही.. कुठेही गेलीस तरी त ू

आपल्यव ्र्भवर्वचव तसेच उपजत चवांगलुपिवचव सगुांध िवगे ठेर्नू 

जवतेस.. त ूनसलीस शतथे की लोक तझुी आठर्ि कवढतवत.. िवझ े

िवत् िन रितच नवही.. असे र्वटते की जगवतल्यव प्रत्येक गोष्टीबद्दल 

िलव तक्रवर आह ेशकां र्व जगवलव िवझ्यवबद्दल तक्रवर आह.े. िलव 

र्ीट आलव आह े त्यवच त्यव िवनभवर्ी जगवचव.. कवय करू ग.. 

कुठून आि ू्र्तःिध्ये उत्सवहवचे झरे..?कवहीच कळत नवही.. ' 

सधुव बरच कवही सवचलेले बोलत होती आशि िवांतही झवली 

होती.. िलव र्वटले की खरच ही एकटी पडली आह ेआशि शतचव 

सांघषा ्र्तःच्यव िनविीच आह.े. कुिी शकतीही बवहरेून 

सवांगण्यवचव प्रयत्न केलव तरी शतच्यव पयंत पोहोचिे जरव अर्घडच 

आह.े. िी शतच्यविी बोलत रवशहले आशि पढेु शतलवही रे्ळ दणे्यवच े

ठरशर्ल.े. िलव तर अनेक रे्ळव ती जव्त सखुी असवर्ी असे र्वटत 

होते.. म्हिजे सखुवचव तो केर्ळ एक आभवस होतव तर.. िलव 

र्वटवयचे की शहलव तर सगळी भौशतक सखुे हवत जोडून उभी 
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आहते.. आयषु्यवत आर्डत्यव गोष्टींसवठी िन िवरिे म्हिजे कवय ह े

शतलव ठवऊकच नसिवर.. एक िवत् खरे की जी गोष्ट अथक 

पररश्रिवने शकां र्व प्रशतक्षेने शिळते शतची शकां ित िोजतवच येत नवही..  

खरांच तर आह ेसखु उपभोगण्यवस दखेील सदुृढ िवनशसकतव 

असवर्ी लवगते.. सखु दवरविी आले आह े आशि त्यवचे जर 

्र्वगतच केले नवही तर ते नक्कीच शहरिसुिवर.. आल्यव पवर्ली 

परतिवर.. आशि िग पनु्सहव त्यवच सखुवची िनवलव आस लवगिवर.. 

ह े सगळे दृष्टचक्र प्रत्यकेवच्यव लक्षवत आले पवशहजे.. खपू छवन 

सगु्रवस अन्सन तवटवत र्वढले आह ेआशि जेर्ि करिवरव जर रोगी 

असेल शकां र्व त्यवलव त्यव अन्सनवची शकां ित नसेल तर त्यवलव जेर्ि 

बेचर्च लवगिवर.. कवय सवांगवरे् त्यवचे पोट कदवशचत आधीच 

भरलेले असवर्े.. शकां र्व त्यवची पचनिक्ती खवलवर्लेली असवर्ी.. 

िग ते अन्सन रवांधिवऱ्यव अन्सनपिूेलव दोष दऊेन कवय होिवर..? तेच 

अन्सन एखवद्यव भकेुल्यवलव शदले तर तो अन्सनदवतव सखुी भर् असव 

तोंड भरून आिीर्वाद दखेील दईेल.. एखवदी शर्चवरी व्यक्ती आयत े

अन्सन सिोर आले त्यवचव िनवपवसनू आ्र्वद घेईल आशि 

अन्सनपिूेची प्रिांसव दखेील करेल.. नवर्े तर नक्कीच ठेर्िवर नवही..  

'अशत झवले आशि हस ूआले' असे म्हितवतच नव.. आयषु्यवच े

दखेील असेच असते.. जे सहजगत्यव शिळवलेले असते त्यवची 
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शकां ित असतेच असे नवही.. िवळेत असतवांनव सांत तकुडोजी 

िहवरवजवांची एक कशर्तव अभ्यवसली होती.. त्यव िबदवांचव अथा 

र्यवच्यव आजच्यव र्ळिवर्र उलगडत होतव..  

'रवजवस जी िहवली, सौख्ये कधी शिळवली 

ती सर्ा प्रवप्त झवली, यव झोपडीत िवझ्यव.. ' 

शसग्नलर्र भीक िवगिवरी छोटी िलेु खळखळून हसत 

असतवत तेव्हव र्वटते की पैिवने गरीब असिे हे दःुखवचे कवरि अस ू

िकत नवही.. शनखळ आनांद घेिवरी िविसवची एक जिवत असत े

जी कुठेही कुठल्यवही नकवरवत्िक पररश्थतीत आनांदी रवहू िकते.. 

त्यवसवठी बवह्य कवरिवांची गरज नसते.. आनांद हव ्र्यांप्रकवशित 

असतो आशि तो आतनू आतनू कवरांजयवच्यव ्र्रूपवत बवहरे पडत 

असतो.. आनांदवचे डोही आनांद तरांग.. भले कुिवलव ते कवरि 

क्षलु्लक र्वटू द ेपि ते एक जगण्यवचे कवरि अस ूिकते.. अन्सयथव 

कव आशि किवसवठी जगवर्े हवही एक प्रश्नच असतो जो प्रत्येकवन े

आपवपल्यव पद्धतीने सोडर्वयचव असतो...  
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17 

आगे भी जाने ना तू..  

 

 आज श्रद्धवची खपु गडबड होती.. शतची 

लग्न झवलेली लेक आयवा फक्त एक 

िशहन्सयवसवठी भवरतवत येिवर होती.. जस े

लेकीचां लग्न झवले तसे ती शर्िवनवत बसनू 

उडवली ती थेट तीन र्षवंनी भेटिवर होती.. 

श्रद्धवलव अगदी कवय करू आशि कवय 

नवही असे झवले होते.. आयवा म्हित होती .. 

'नको ग इतकी धवर्पळ करू आशि दिहूी नको.. 

शतकडे सगळे कवही शिळते.. 'पि आईच्यव 

जीर्वची घवलिेल शर्चवरूच नकव.. ! शदर्सवचे चोर्ीस तवस कधी 

सांपवयचे पत्तव लवगत नव्हतव.. ्र्तःकडे पवहवयलव तर त्यवहून रे्ळ 

नव्हतव.. लेक आयवा म्हिेल तो सर्ा खवऊ शतने तयवर करण्यवचव 

चांग बवांधलव होतव.. आयवाचे बवबव म्हिवले पि अग शतलव शर्चवरून 

पॅशकां ग कर उगवच जव्त ओझे नेतव येिवर नवही त्यवर्र अगदी 

उसळून श्रद्धव म्हिवली की अहो आपलव नर्व सांसवर होतव तेव्हव िी 

शकती कवही कवही शजन्सनस आईकडून आिवयचे .. आठर्तांय कव 
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तमु्हवलव..?आई अगदी सर्ा प्रकवरची पीठे, लोिची, िसवलव आशि 

र्वळर्िवचे पदवथा बवांधनू द्यवयची.. शतचव अगदी अट्टवहवस 

असवयचव जि ूकवही.. लेकीचव सांसवर जि ूकवही िवांडून देत होती.. 

' आईच्यव आठर्िीने श्रद्धव गशहर्रली पि तो गशहर्र बवजलूव 

सवरत ती कविवलव लवगली..  

 आयवा आपली एकटी लेक पि शतचे कवहीच िवहरेपि िलव 

करतव येत नवही असे म्हित शतने डोळयवलव पदर लवर्लव.. त्यवर्र 

नेहिीप्रिविे बवबव कवहीच बोलले नवही.. हल्ली हल्ली ती अिीच 

र्वगत होती.. आयवार्र र्ैतवगत होती की िलव रोज फोन कव नवही 

करत?.. आयवा शतकडे नोकरी करवयची आशि उरलेल्यव र्ेळवत 

घरकवि असवयचे िग शतलव र्ेळ शिळवयचव नवही .. बवबव सिजनू 

घ्यवयचे पि आई िवत् नवरवज व्हवयची िग आयवालव उगवच 

अपरवधीपिवची भवर्नव खवत रवहवयची.. आतवही ती यिेवर तिी 

सवसरी जविवर होती िग आठ शदर्स िवहरेी येिवर त्यवर्र आईने 

आक्षेप घेतलव िग आयवा म्हिवली िी दोन्सहीकडे सवरखचे रवहीन 

त्यवर्रही आई दखुवर्ली.. 'किी हो लेक परकी झवली.. जयव घरवत 

लहवनवची िोठी झवली शतथे ती जव्त शदर्स रवहू िकत नवही.. '.. 

बवबव म्हिवले.. 'शकती अशभिवन र्वटतो ग आपल्यव लेकीचव.. 

सवसरी िवहरेी अगदी सगळयवांच्यव िनवचव शर्चवर करत असते... 
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शतचव आतव प्रवधवन्सयक्रि बदललव आह े लग्नवनांतर.. आपि 

आहोतच प्रवधवन्सयवने पि तरीही शतकडे शतलव रुजण्यवसवठी र्ळे 

द्यवर्व लवगत आह'े त्यवर्र श्रद्धवने खोल सु् कवरव सोडलव.. िग 

शतची ही गडबड खरेदीची.. लेकीसवठी सवरखे बवजवरवत हलेपवटे 

घवलत होती.. दितही होती आशि चेहऱ्यवर्र सिवधवन दखेील 

होते.  

 बघतव बघतव आयवा आपल्यव िवहरेी आली आशि शर्सवर्ली 

दखेील.. दर र्ेळेस श्रद्धव म्हिवयची फक्त आठ शदर्सच रवहिवर 

आह ेलेक िवझी आशि असे म्हित असतवांनव शतचव चेहरव उदवस 

होत झवकोळून जवत असे.. प्रत्येक क्षिी जि ूशतच्यव िनवर्र प्रचांड 

दडपि असवयचे िग शतची शचडशचड व्हवयची.. लेकीच्यव िैशत्िींनव 

पि पर्पर सवांशगतले की ह्यव रे्ळेस ती नवही भेटू िकिवर तमु्हवलव.. 

आयवा शजतक्यव रे्ळेसवठी र्वट्यवर्र येिवर होती त्यवत कुिवचीही 

भवगीदवरी आईलव नको होती.. एकदोनदव तर भरून येिवरे डोळे 

र्वशहले दखेील.. ! कसे सिजून सवांगवरे् हचे कुिवलव कळत नव्हते.. 

आयवा शचर्शचर् करत आली पि प्रत्येक क्षिी आई आठर्ि करून 

दते असे.. शकती किी शदर्सवांसवठी आलीस ग िवहरेी.. आयवा 

म्हिवली की अग आई िी शजतके शदर्स आलेय िवहरेपिवसवठी 

शततके शदर्स प्रत्यके क्षि आनांदवत घवलर् ूयव.. उगवच किवलव 
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दडपि घेऊन र्वर्रते आहसे त.ू. चल ि्त पविीपरुी खवर् ूयव. श्रद्धव 

आपल्यव लेकीकडे पवहतच रवशहली आशि अशभिवनवने िनही 

भरून आले.. जे शतलव कळते ते आपल्यवलव कळू नये कव?.. 

लेकीकडून शिकले पवशहज.े. आयषु्य भरभरून जगतव आले 

पवशहजे.. आपिच जर जगण्यवलव अिव फुटपट््टयव लवर्ल्यव तर 

िनिोकळे जगवयचे कधी..?आयवा तेच तर करत होती.. भवर्नवांच्यव 

अशतआहवरी न जवतव आपले जगिे सवधे आशि सोपे करत होती ज े

शतच्यव आनांदवसवठी खपूसे गरजेचे होते. कवलच शतची िैत्ीिही 

अगदी असेच बोलली होती की श्रद्धव अग लेक आली तर तो 

शनखळ आनांद घे.. उगवचच पसवऱ्यवत जग ू नको आशि िनवर्र 

िळभ पि नको तझु्यव... र्व्तर् ्र्ीकवरले की फवरसे अर्घड 

नसतेच कवही..  

कवय आिया की श्रद्धवने िनवर्रची िरगळ एकदि झटकली 

आशि कॉलजेकन्सयकेप्रिविे ती आयवासोबत बवहरे पडली... आहे 

तो लवभलेलव सहर्वसवचव क्षि शतलव पिूात्र्वने जगवयचव होतव.. 

उद्यव आयवा शतच्यव घरी गेल्यवर्रही ही शिदोरी शतलव ऊजवा दिेवर 

होती.. िॉलिध्ये िवयलेकींनी िनसोक्त खरेदी केली.. शतथे गवण्यवच े

सरू दरर्ळत होते.. 'आगे भी जवने नव त.ू. शपछे भी जवने नव त.ू. जो 

भी ह ैबस यही एक पल ह.ै. '   



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

114 

 

18 

 तुम इतना जो मुस्िुरा रिे िो..  

 

 आज सईलव सकवळपवसनूच खपू उदवस र्वटत 

होते...तरी पि ती शनग्रहवने उठली होती.. 

आपल्यवच घरवत आनांद शदलव पवशहज े

आपि.. आनांदी रवशहले पवशहजे म्हिनू ती 

त्यवतनू बवहरे येण्यवचे ठरर्ते...अशतिय 

सजु्ञ शर्चवरवांची सई आतव िोजनू िवपनू 

जगवयलव शिकली होती. जे कवय 

अशप्रय आपि ्र्तःबद्दल बोललो ते पसुनू 

टवकण्यवचव प्रयत्न करते.. खपू छवन तयवरी करते.. आर्डती सवडी 

घवलते.. त्यवर्र दवशगने घवलते.. थोडेसे हटके शदसण्यवचव प्रयत्न 

करते िग ती ्र्तःचे फोटो कवढते .. फोटोतल्यव शतच्यवकडे पवहून 

शतलवच खपू छवन र्वटू लवगते.. शतलव ती खपू आर्डते िग ती 

म्हिते की यव फोटोतल्यव िलुीलव िी नेहिीच आनांदी ठेर्ले पवशहज े

ते िवझां कताव्यच आह े.. त्यव िलुीलव आपल्यवशिर्वय दसुरे कोि 

आह.े.?.ही िलुगी जीर्वपवड सगळी नवते जोडण्यवचव प्रयत्न करतेय 

पि कवही लोक शतच्यवर्र उगवचच नवरवज असतवत िग ते शतलव 
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दखुवर्तवत.. ती कवहीच करू िकत नवही.. कुिवचे ्र्भवर् 

बदलर्तव येत नवही.. कडू कवरली किवतही घोळली तरी कडूच 

रवहिवर.. दसुऱ्यव कुिवच्यव आनांदी ठेर्ण्यवने ती आनांदी होत असेल 

तर तो आनांद शचरकवल नक्कीच असिवर नवही.. ्र्तःलवच घट्ट 

शिठी िवरली पवशहजे.. आपल्यव रुपवकडे डोळे भरून पवशहल्यवर्र 

शतलव ्र्तःच्यवच रूपवचव हरे्व र्वटू लवगतो िग ती ्र्तःचे फोटो 

धवड धवड अपलोड करू लवगते आशि फेसबकु, इा्ं टवग्रवि 

व्हॉट्सऍप र्र छवन छवन सुांदर सुांदर फोटो पवहून शतच्यवर्र सखुद 

्ततुीसिुनवांचव र्षवार् पडतो.. कवहींनव तर थोडीिी असयूव पि 

र्वटते.. अगदी जर्ळचे कवळजवतले लोक असतवत त े शतच्यव 

उत्सवहवर्र खिु होतवत आशि ती आनांदी आह ेह े पवहून ते पि 

आनांदी होतवत.. आपि ह े सगळां कव करतोय ह े शतलव क्षिभर 

कळतच नवही.. आपि आनांदी आहोत ह ेजगवलव दवखर्त आहोत 

की आपि तसव आर् आित आहोत ह ेपि शतलव कळत नवही पि 

ती तसव दखेवर्व िवत् आर्जूान दवखर्त असते की हो िी खपू खपू 

खपू सखुवत आह.े. ते सर्ा किेंट्स र्वचत असतवनव शतलव 

्र्तःबद्दल आत्िशर्श्ववस र्वटू लवगतो त्यवत शतलव आभवसी 

जगवतले िैत् शतलव जर्ळचे र्वटू लवगतवत.. कवय िग किी आहसे 

असे शर्चवरल्यवर्र एकदि िजेत एकदि छवन असे प्रत्येकवलव 

सवांगतवांनव हृदयवच्यव तळविी िवत् एक कळ उिटत असते..  
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आजच सकवळचव प्रसांग.. शतचे नर्ऱ्यविी भषुििी चवांगलांच 

भवांडि झवलेलां होते...कवरि तसे क्षलु्लक असेही म्हितव यिेवर 

नवही.. नेहिीप्रिविे शतलव र्वटत होतां की भषूिने शतलव छवनसे गडु 

िॉशनंग म्हिनू उठर्वरे्.. थोडेसे लवड करत गोड बोलवर्े.. 

डोक्यवर्रून केसवांिधनू हवत शफरर्वर्व आशि िग शतलव खपू छवन 

छवन सखुवची सिवधी लवगवर्ी की आपलव नर्रव आपल्यवर्र खपू 

खपू पे्रि करतोय.. आयषु्यवत अजनु कवय हर्ां िग अिी भवर्नव 

िनवत जवगतृ व्हवर्ी आशि तो शदर्स कसव आनांदवने पवर करवर्व.. 

ही सगळी सखुद क्षिवांची शिदोरीही शदर्सभर परुर्वर्ी असां शतलव 

र्वटत असतां प्रत्यक्षवत िवत् तसे होिवरच नसते.भषूि हव भवर्नवांनी 

अशतिय रुक्ष असव िविसू असतो.. त्यवलव अांतयवािी पे्रि असवयचां 

पि ते व्यक्त कसां करवर्ां ह ेकधीच जिलच नवही.. त्यवबद्दल त्यवलव 

अपरवधी भवर्नव कधीच नव्हती.. लग्नवनांतर सरुुर्वतीच्यव शदर्सवत 

पि त्यवलव ते जितच नव्हतां.. दररे्ळेस ती पढुवकवर घ्यवयची पि 

आतव िवत् शतलव खपू कां टवळव आलेलव असतो दररे्ळेस िीच कव 

पढुवकवर घ्यवर्व? सखुी सांसवरवची आज त्यवलव नसवर्ी कव? ती 

आज खपू शचडते.. नवही नवही ते बोलत सटुते.. िवशहत नवही शतलव 

आज अचवनक कवय होते.. ती त्यवलव म्हिते िी तलुव सोडून जवईन 

.. िी िवझ्यव जीर्वचां कवही तरी बरे र्वईट करून घेईल िग त ूिलव 

शिस करत बस.. ती त्यवलव असां म्हिते खरी पि एकदि अिी 
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भीती दवटून येते आशि िी असे अभद्र कव बोलले ते कळत नवहीये.. 

त्यवलव तर कवहीच फरक पडिवर नवही.. आतवही तो नेहिीप्रिवि े

ऑशफसलव जवतो.. ती खदखदत रवहते आशि सगळयवतनू 

नेहिीप्रिविे बवहरे येण्यवचव प्रयत्न करते.. शतच्यव शजर्वची खपू 

फडफड होते.. िनवतल्यव िनवत दहवपयंत आकडे म्हिते.. 

आपोआप िवांत होते. ्र्तःलव शर््कटून घणे्यवत कवही अथा नवही 

म्हिनू ्र्तःलव आर्रत बसते.. आपल्यवच जखिव शिर्वयलव 

आपलीच हवतशिलवई बरी असते.. दलुाशक्षत असल्यवच्यव िनवच्यव 

तळविी र्ेदनव होत्यवच.. ्र्तःचां िन ररझर्ण्यवसवठी िग ती असे 

फोटो कवढत बसते ्र्तःच्यव प्रशतिेर्र खपू खपू पे्रि करते आशि 

आशि छवन छवन म्हिर्नू घेते.. शतच्यव िोहक हव्यविवग ेदःुखवची 

झवलर आह े ह े ह े फवरसे कुिवच्यव लक्षवतही येत नवही.. ती त्यव 

आभवसी जगवत िनवपवसनू रिते..  

ही सई िलव जेव्हव जवे्हव भटेते तेव्हव शतच्यव डोळयवत िलव 

दःुखवची एक झवलर शदसनू येते.. सईलव आपलव जोडीदवर दलुाक्ष 

करत आह े हचे दःुख नवही तर शतच्यव दःुखवचे अगशित पसवरे 

आहते.. ओळखीचे कुिी भटेल्यवर्र सिरसनू बोलले नवही तरी ती 

शर्चवर करत बसते.. सांरे्दनिीलतव हव जि ूकवही शतलव िवप र्वटू 

लवगलव आह.े. हल्ली तर कवय कधी कुिवचे िन कुिवबद्दल 
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कलशुषत करण्यवचव प्रयत्न होईल सवांगतव येत नवही.. छोट्यव छोट्यव 

अहांकवरवत अडकिवरी िविसे पवशहली की किर् दवटून येते.. 

सईलव पि कवहीच सोडून दतेव येत नव्हते िग ती दःुखवलव 

कुरर्वळत बसवयची.. कवही शठकविी गटबवजी असवयची िग सरळ 

्र्भवर्वची सई फवरिी शर्चवरवत घेतली जवत नव्हती कवरि ती 

गोष्टी सोडून द्यवयलव शिकली होती.. शतलव र्वईट र्वटत नवही म्हिनू 

कुिीही पटकन शतलव दखुर्वयचे.. अिी आह े सईची गोष्ट जी 

आपल्यव आजबूवजलूव शदसत.े. कधी कधी ती ही चकुत असते पि 

पनु्सहव धडपडत जगण्यवस सजज होते.. गोष्ट तर अगदी सवधी .. 

म्हांटली तर िेख असते नवहीतर नसतेच पि लक्षवत कोि घेतो..? 

सध्यवचे सोिल िीशडयवच े शचत् थोड्यवफवर फरकवने असेच 

आह.े. लोक व्यक्त होत असतवत.. आभवसी जगवत रित असतवत.. 

'तिु इतनव जो िु् कुरव रह ेहो.. 'असव प्रश्न पडतो.. सखुवचव भवस 

नेहिीच शनिवाि केलव जवतो.. िग र्वटते खरांय जे शदसते तसे 

प्रत्यक्षवत नसते आशि असले तरी आनांदच आह.े. दःुख तळघरवत 

आशि सखु झळकते झुांबरी..!!  
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 मीच माझ्या जीवनाची सारथी ग..  

  

 िध्यांतरी िवझी एक हसरी िैत्ीि 

िवनशसक नैरवश्यवने घेरली गेली 

होती.. शतलव त्यवतनू बवहरे 

कवढण्यवचव आम्ही आटोकवट प्रयत्न 

करत होतो परांत ु कवही केल्यव ती 

आपल्यव नकवरवत्िक शर्चवरवतनू बवहरे 

येत नव्हती.. शर्िेष म्हिजे शतने ्र्तःभोर्ती एक कुां पि आखनू 

तर घेतले होतेच पि त्यव कुां पिवचे दवर उघडून ती कुिवलवही आत 

येऊ दते नव्हती.. अथवातच िैशत्िीची खपू कवळजी र्वटू लवगली 

कवरि िनवने ती खपू चवांगली होती.. शतलव सगळयवांनी खपू कवही 

सिजवर्नू सवांशगतलां की बवई ग तझुां दवर बांद आह ेम्हिून जगवच े

कवहीच शबघडिवर नवही उलट तचू एकटेपि सहन करिील.. आशि 

एकटेपि तझु्यवर्र लवदले जवत आह ेअसे तलुव र्वटेल यवचव त ू

नक्कीच शर्चवर केलव पवशहजे.. पि ती अगदी शढम्ि असवयची.. 

िग कवहींनी सजु्ञ शर्चवर केलव की अस ूद ेशतलव आपल्यव आपल्यव 

्पेसिध्ये.. कां टवळली की येईल परत िविसवच्यव कळपवत.. जयवची 

त्यवची ्पेस जयवलव त्यवलव शिळवलीच पवशहजे नव.. ! 
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ही िैत्ीि शतलव कवहीही आपि सल्लव शदलव तर ती त्यवर्र 

एकच उत्तर द्यवयची की तमु्हवलव कवय होते नसुते सल्ले द्यवयलव.. 

जयवच्यव त्यवच्यव अडचिी जयवलव त्यवलव ठवऊक असतवत.. जवर् े

त्यवच्यव र्ांिव तेव्हव कळे.. आशि तमु्हवलव बरे रे्ळेत सगळे 

जिते?... तिुचे कवय सगळेच छवन आह.े. कसे कवय िक्य होत े

तमु्हवलव इत्यवदी इत्यवदी.. खरेतर हचे र्वक्य शतलवही लवग ूपडत 

होते.. ्र्तःच्यव आर्डत्यव गोष्टींनव ती परेुपरू रे्ळ दते होती.. त्यवत 

शतलव कुठलीच आडकवठी नसवयची.. कुिवचेच चवांगले उदवहरि 

शदलेले शतलव चवलत नव्हते.. शतलव सवांगवर्ेसे र्वटवयचे की अग 

सहजवसहजी कवहीच जित नवही.. िहत्प्रयवसवने सगळयव गोष्टी 

जिर्नू आिवव्यव लवगतवत.. िलटीटवश्कां ग जिवनव आह ेतर व्यवप 

र्वढले आहते. आपिही गती र्वढर्त जवयची अन्सयथव िवग े

पडवयचे भय आहचे... थोडक्यवत कवय तर शतने आपले आयषु्य 

एकव ठरवशर्क सळुयवलव लटकर्नू घेतले होते आशि खवली 

जशिनीर्र येण्यवची शतच्यव इच्छव नव्हती.. ती कोषवतनू बवहरे यवर्ी 

म्हिनू कवळजवतले लोक कवळजी करत होते.. कवलवांतरवने ही गोष्ट 

शतच्यव लक्षवत आली आशि ती परू्ीप्रिविे आनांदी शदस ूलवगली.. 

प्रत्येकवच्यव र्वटेलव आलेलव आयषु्यवचव तकुडव अगदी रे्गरे्गळव 

असतो त्यविळेु दोन व्यक्तींच्यव आयषु्यवची तलुनव होऊ िकत नवही 
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आशि जग नेिकी तीच तलुनव करत जवते.. जवरे् त्यवच्यव र्ांिव तेव्हव 

कळे.. असो..  

खपू रे्ळव आपल्यव कवनवर्र असे एक र्वक्य नेहिी येत असत े

तेर्ढे सोडून बोलव शकां र्व िलव ते जििे िक्यच नवही. फवर अर्घड 

आह ेहे शदव्य िवझ्यवसवठी.. असे र्वक्य जेव्हव आपि ऐकतो तेव्हव 

आपि सिजनू जवयचे की ती व्यक्ती शतथेच अडकून पडलेली 

आह.े. हूक अप झवलेली आह ेम्हिजेच कवय तर त्यव व्यक्तीने शतथे 

्र्तःलव नको शततके बवांधनू घेतलेले आह.े. ्र्तःच शर्िलेल्यव 

कोषवत असहवय्यपिे अडकून गेली आह.े. आपल्यव आजबूवजलूव 

जर आपि नजर टवकली तर अिव अनेक व्यक्ती आपल्यवलव शदसनू 

येतवत की त्यव व्यक्ती आपल्यव झोनिधनू शकां र्व आपल्यव कोषवतनू 

बवहरे यवयलव अशजबवतच तयवर नसतवत.. त्यवांच्यव िनविध्ये अनेक 

परू्ाग्रह असतवत.. त्यवांची कवही परू्ाग्रहदशूषत िते दखेील असतवत.. 

िलव ह ेजििे िक्य नवही कवरि िवझ्यव आजबूवजलूव इतकी कवही 

नकवरवत्िक पररश्थती आह ेकी त्यवतनू िी िवन र्रती कवढू िकत 

नवही.. िवझी ती क्षितवच नवही.. अिकुतिकु व्यक्तीलव कसे कवय 

यि्र्ी व्हवयलव जिते असव प्रश्न त्यव व्यक्तीलव भांडवर्नू सोडत 

असतो.. ्र्तःच्यव िनवत डोकवर्नू पवशहले पवशहजे... एखवदीलव 

घरवत अशत्र्च्छतचेे र्ेड असते.. त्यव ्र्च्छतचे्यव नवदवत ती 
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आपले ्र्व्र्थय शबघडर्नू घेते.. आशि शतची नेहिीच शचडशचड 

होत जवते.. पवहुिे यिेवर म्हांटले की आतव घरवची इिी िोडेल ह्यव 

शर्चवरवने ती व्यशथत होते.. खरांतर शतचे आनांदी असिे िहत्त्र्वच े

असते पि ती सदव घरवच्यव नीटनेटक्यवत गढून गेलेली असते.. 

अगदी कवळजवतल्यव व्यक्तीची भवर्शनक भकू शतलव सिजत नवही 

इतकी ती कोषवत अडकललेी असते.. कवहींनव सगळे कवही िीच 

करेन.. िलव कुिवचीच िदत नको.. िलव कुिवचीच गरज नवही असे 

म्हित अट्टवहवसवने कविे रेटवयची सर्य असते आशि त्यवतच त े

थकून जवतवत.. उगवचच त्यवांनव सवक्षवत्कवर होतो की आपल्यव 

िदतीलव कुिीच नवही.. 'ऐकलव चलो रे.. :असे आपले आयषु्य 

आह.े. असे जयव व्यक्तीलव र्वटते त्यवलवआपि सिजवर्नू सवांग ू

िकत नवही..  

खरांय हव सगळव गोंधळ आपल्यव िेंदतूनू यते असतो आशि 

शतथनूच सरुू झवलेलव असतो.. आपल्यवलव जर एखवदयव 

घोडयवर्र ्र्वर होत रपेट घ्यवर्ी असे र्वटत असेल तर त्यव 

घोड्यवर्र आपली पकड घट्ट हर्ी.. घोड्यवची क्षितव िवशहत 

असली पवशहजे.. त्यवच्यव उधळण्यवर्र कवब ूठेर्तव आलव पवशहज.े 

ध्येयवसवठी िग आपि र्ेळ कवढलवच पवशहजे..  
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'रे्ळ' यव डोिेन िधनू ् र्तःच्यव जीर्नवकडे आपि कसे बघत 

आहोत ह ेखपू िहत्त्र्वचे आह.े. एखवदव व्यसनी िविसू दवरू सोडू 

िकत नवही शकां र्व एखवदी चने ्िोकर व्यक्ती शसगवरेट सोडू िकत 

नवही कवरि त्यव गोष्टीलव ते 'यजुड टू' झवलेले असतवत.. 

त्यवांच्यवसवठी ती गोष्ट सोडिे ह ेअशतिय अर्घड होऊन बसते.. 

त्यव गोष्टी शिर्वय जीर्न जगण्यवची कल्पनव दखेील केललेी नसते 

त्यवसवठीच आपि ह ेअडकून जविां सोडले पवशहजे आशि ्र्तः 

्र्तःचे गरुु बनले पवशहज.े. आत्िगरुु बनल्यवने आपल्यवलव 

आपल्यव सि्यवांर्र उत्तर शिळते.. कधीकधी िविसू 

र्तािवनकवळवत एखवदी गोष्ट जगत असतो तेव्हव तो त्यव गोष्टीर्र 

लक्ष कें शद्रत न करतव भतूकवळवतील सांदभा दते जवतो.. जरतरची 

भवषव तिी शनरथाक असते.. आशि रे्ळही र्वळूगत हवतवतनू शनसटून 

गेलेली असते.. आपि त्यवसवठी व्यथा हळहळ व्यक्त केली तर 

गेलेली रे्ळ कधीच परत येिवर नसते त्यविळेु िविसवने आतव 

्र्तःलव त्यव शखळयवर्र लटकर्नू घेिे सोडले पवशहजे.. शकां र्व 

आपल्यवलव लटकर्ले जवत आह ेअसे लक्षवत येतवच त्यवतनू बवहरे 

यवयलव शिकले पवशहजे..  
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20 

मैिां प्रीतीरसायनम 

 

िवनर्ी नवतेसांबांधवत िैत्ी 

ही सर्ोच्च ्थवनवर्र आह.े 

जैशर्क नवते नसतवनव 

जर्ळीक र्वटिे, िनवत 

प्रेिभवर् उत्पन्सन होिे ह्यवच े

कवरि िैत्ी अस ू िकते. 

उभयपक्षी व्यवर्हवररक नवत े नसतवनव एकिेकवांनव सिजनू घते 

कोित्यवही प्रकवरच्यव ्र्वतांत्र्यवर्र बवधव न येऊ दतेव म्हिजेच 

अर्कवि दते नवते बहरते.. फुलते आशि आनांद दऊेन जवत.े पररपिूा 

कोिीच नसते. प्रीतीरसवयन भवर्नेने बदु्धीने कवि करवयच ेअसते.  

िैत्ी हे आयषु्यवलव लवभलेलां सुांदर असे र्रदवन नक्कीच 

आह.े. िैत्ीशिर्वय आपले जीर्न आपि कल्पनवही करू िकत 

नवही.. र्यवच्यव प्रत्यके टप्प्यवर्र ही िैत्ी आपल्यवलव भेटत असते.. 

नकळतपिे आपल्यव आयषु्यवत डोकवर्त असते.. अनेकदव ती 

आपल्यवलव प्रगल्भ बनर्त असते.. िैत्ीचे शर्शर्ध धवगे जीर्नवलव 

रांग दते असतवत.. आपले आयषु्य त्यविळेु शर्शर्धरांगी होत असत े
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िग असां र्वटतांय की ह ेिैत् जीर्वचे म्हिजेच िवझे जीर्न आहे पि 

कधी कधी असेही होते की अगदी आपल्यव जर्ळच्यव िैशत्िीलव 

दखेील आपल्यव कवळजवच ेआतले आतले ्तर ओळखतव यते 

नवही तेव्हव खपूच खेद र्वटतो.. र्ेदनेचव डोह उिळतो.. खेद 

िैशत्िीबद्दल र्वटत नवही तर ्र्तःबद्दल र्वटत जवतो की कव इतके 

भरभरून आपि िैत्ीत गशृहत धरले की आतव असां कवही अस ू

िकते ह े िन ्र्ीकवरुच िकत नवही.. आपल्यव सोबत ती 

असवर्ीच असे जवे्हव र्वटू लवगते तवे्हव नकळत आपि अपेक्षव 

लवदत असतो त्यव शर्चवरवतनू बवहरे आले पवशहजे.. प्रत्येकवच्यव 

आर्डीशनर्डी शभन्सन असतवत.. प्रत्येकवचव जीर्नवकडे पवहण्यवचव 

दृशष्टकोन दखेील शभन्सन असतो त्यविळेु िैत्ी जविनू घेण्यवचव 

प्रत्येकवचव आयवि दखेील शभन्सन अस ूिकतो.. पि िग जर इतकां  

सगळां भवन जवगतृ ठेर्त िैत्ी केली तर ती अनौपचवररक नवही कव 

ठरू िकत असव भवबडव प्रश्न िलव नेहिीच सतवर्त असतो.. खरे 

तर खपू िनवपवसनू िैत्ी केली की असव भेद सहन होत नवही परांत ुते 

जीर्नवचे र्व्तर् असते म्हिनूच आतव िैत्ी करतवनव िी प्रत्येक 

पवऊल जपनूच टवकत असते आशि िनवत खपू सिवधवन असते की 

िी िवझ्यव बवजनेू ह े िैत्ीचे शिर्धनषु्य नक्कीच पेललेले आह े

आशि िैत्ीलव न्सयवय पि शदलव आहे.. कवय सवांगवरे् कदवशचत त े

जविनू घतेव आले नसवरे् शकां र्व ते रुजलेही नसवरे्.. पि हव प्रर्वस 
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यवतनविय दखेील शततकवच असतो.. शर्िेषतः आपि खपू 

िनवपवसनू िैत्ी करतो तवे्हव परवकोटीचे दखुवर्ले जवतो.. एकवांतवत 

अश्रूांची गदी होते.. िैत्ीच्यव झवडवलव गैरसिजवही र्वळर्ी कधी 

लवगते कळतच नवही.. एखवद ेकवचेचे सुांदर भवांडे जीर्वपवड जपवरे् 

आशि अचवनक हवतवतनू शनसटून जवरे् असे कवहीसे होत जवते.. तड 

पोटवत घेर्नूच कवच जन्सिवलव आली असवर्ी कव..?कवरि िैत्ीचव 

िेर्टही सखुद असलव पवशहजे. गरजेपरुती केलेली िैत्ी ही कधीच 

शचरांतन नसते. गरज सांपल्यवनांतरही जी सरुु असते ती खरी िैत्ी होय. 

फवर थोड्यव लोकवांनव िैत्ीचव खरव अथा उिगलव आह ेअसे म्हिवरे् 

लवगेल.  

हवतचे रवखनू िैत्ी केली असती तर कदवशचत इतकव त्वस पि 

झवलव नसतव पि त्यवतनू शनखळ आनांद दखेील शिळवलव नसतव.. 

अशतिय सवर्धपिे आतविी िैत्ी करते.. िनवलव सतत बजवर्त 

जवते की िलव सर्य नको व्हवयलव त्यव िैत्ीची की दरुवर्तवांनव सवरेच 

अर्घड होत जवईल.. िैत्ी ही आयषु्यवची गरज असते जी सरतच 

नवही.. जे िैत् हरर्ले तेच आठर्िींचे डांख दते जवतवत.. जे सोबत 

असतवत आशि जयवांनव आपल्यव शन्सीि, शनखळ, शनिाळ िैत्ीची 

आस असते त्यवांनव जीर्वपवड जपवयचे असते. िैत्ीलव कधीच र्य 

नसते.. ती असते कवळजवतली सय..  
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'ढल जवती ह ैहर चीज़ अपने र्क़्त पर,  

बस एक ' दो्ती ' ह ैजो कभी बढूी नहीं होती.. ' 

हो पि िी खरांच खपू भवग्यर्वन आह.े. जोडलेल्यव 

िैत्िनोऱ्यवलव 

िलव िनवपवसनू जपवयचे आह.े. शनदवन िवझ्यवकडून तरी.. 

कुिी चकूुन दखेील दखुवर्ले गेले की अ्र््थ होत जवते. िवझ्यव 

आयषु्यवतील िैत्ीलव शदल से सलवि.. ऑग्ट िशहन्सयवत पशहल्यव 

रशर्र्वरी िैत्ीशदन नकुतवच सवजरव झवलव.. सगळेच सगळयवांनवच 

भरभरून िभुचे्छव यते आहते.. त्यव शनशित्तवने िनवत उिटलेले एक 

शचांतन.. आभवसी आह ेहे जग पि खोटेही म्हिर्त नवही..  

शदर्सेंशदर्स िवझ्यव आभवसी दशुनयेतील शित्िैशत्िींची सांख्यव 

र्वढतेय.. िलव ती िवझी सांपत्ती भवसत आह.े. िी पि ती आभवसी 

दशुनयव िनवपवसनू जगतेय.. हो िलव आर्डते त्यव उबदवर िबदवांच्यव 

दशुनयेत डुांबवयलव.. सगळे कसे गडुी गडुी छवन छवन.. असे र्वटत े

झोकून द्यवरे् ् र्तःलव.. फवर कवर्थयवकूट हर्ीच किवलव..? आधीच 

कवय किी तवितिवर् आहते कव रोजच्यव आयषु्यवत?.. कवही 

बवलिैशत्िी तर कवही िवहरेची िांडळी, कवही र्वचक िांडळी सवरे 

कसे प्रेिवचव र्षवार् करत असतवत.. चवांगले र्वईट तर सगळीकडेच 

असते.. नवत्यवचव पवऊस शतथेही पडत असतो.. खरे सवांगवयचे तर 
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आपल्यवपवसनू कोसो िैल दरू असिवरे आपले शजव्हवळयवचे िैत् 

त्यव शनशित्तवने भेटतवत.. एकव क्लीकशनिी त्यवांचे हवलहर्वल 

सिजते.. भले नेहिीच सांर्वद झवलव नवही तरी चवलेल पि त्यवांच े

अश्तत्र् दखेील िनवलव सखुवर्ते ह ेिवत् नक्की..  

शलखवि करत असल्यवने िवझे शलखवि शनदवन िवझ्यव ग्रपुने 

तरी डोळयवखवलनू घवलवरे् असे िलव र्वटिेही सवहशजक आह े

कवरि िवझ्यव शलखविवत रोजच्यव जीर्नवतील शर्षय असतवत.. 

आशि त्यवांच्यवकडूनही नेहिीच आर्जूान ्र्वगत केले जवते.. हेही 

शततकेच खरे की त्यवर्र त्यवांनी प्रशतशक्रयव व्यक्त केलीय पवशहज े

असेही नवही.. कवय सवांगवरे् कदवशचत त्यवांनव नसेल र्वटले व्यक्त 

व्हवर्ेसे.. हे जयवचे त्यवचे ्र्वतांत् आह.े. िलव नेहिीच र्वटते की 

ह्यव आभवसी जगवचे पि कवही शनयि असवर्ेत.. तमु्ही ्र्तःलव 

कवही िोजिवप नक्कीच लवर्ले पवशहजे.. अशतउत्सवहवच्यव भरवत 

्र्तःच्यव नवदवत त्यवचव भशडिवर तर आपि करत नवही नव ह े

तवरतम्य पवळले गेले पवशहजे.. कवही व्यक्ती अगदी िनवने पवरदिाक 

असतवत आशि त्यव सहजपिे व्यक्त होतवत पि कवही िवत् 

कवर्ेबवजपिवने िवशहत करून घेतवत आशि आपि त्यव गवर्चेच 

नवही असां दवखर्तवत...  
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िनवत िैत्भवर्नव असली तरच शल्ट र्वढर्वर्ी नवहीतर आह े

तेही अधनूिधनू चवळून घ्यवरे्.. िबदवांची भकू जयवांनव असते त े

भवबडे िन रिनू जवते.. न जविो त्यवांनव कुठलवच कटू अनभुर् न 

येर्ो म्हिजे झवले.. िध्यांतरी असेच झवले िवझ्यविी अबोलव 

धरलेली िवझी िैत्ीि िलव कुठेच शदसेनव.. िग एकदि कवळजी 

र्वटली की ती अिी नेहिी व्यक्त होत असते िग अचवनक अिी 

गप्प कव.?. िलव कवसवर्ीस व्हवयलव होत होते.. भले िवझ्यविी 

नको बोल ू बवई पि तझुी खिुवली तर द.े. तझुे खिु असिेही 

िवझ्यवसवठी िहत्र्वचे आह ेआशि एक िशहन्सयवने ती अचवनक एकव 

कॉिेंटिध्ये भेटली तवे्हव खपु आांनद झवलव.. जि ूकवही हरर्लेले 

िौल्यर्वन सवपडले होते.. तेव्हव िी थोडे सवर्ध पि झवले की इतके 

ह्यव िवध्यिवांिी गुांतिे योग्य नवही.. असेही होते की सिवन 

आर्डीशनर्डीचे िैत् इथे खलुतवत.. गप्पवांिध्ये रांगनू जवतवत.. 

िैत्ीचव शनखळ आनांदही दतेवत त्यविळेु ती िैत्ी पि खरीच म्हांटली 

पवशहजे.. त्यवतही कवही गढू ्र्भवर्वची िांडळी ठवि िवांडून 

बसलेली असतवत की जयवांनव केर्ळ हरेशगरी करवयलव आर्डते.. 

एकव सखीचव असवच कटू अनभुर् आलव.. ती िवझ्यवबद्दल जविनू 

त्यवर्र िवझ्यविवगे चचवा करवयची आशि आपि त्यव गवर्चेच नवही 

असे दवखर्वयची.. उद्वेग नक्कीच येतो पि तरीही िनवची 

आर्रवआर्र करत फ्रें डशल्ट किी करत जविे सोयी्कर ठरते.. 
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िेर्टी कवय तर आपलव कॉम्फटा झोन आपिच जपलव पवशहजे.. 

शजथे योग्य र्वटते शतथे रिल ेपवशहजे.. आपिच शनिवाि केलेले ह े

आभवसी जगत आह ेतेव्हव त्यवतनू बवहरेही पडतव आले पवशहजे.. 

अशतउत्सवह टवळवर्व इतपत शठक आह ेपि िैत्ी िवत् खरीच असत े

ह्यवत कवहीच िांकव नवही...   
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21 

 थोडे सिजतेने िा नसावे..? 

 

एकव बसप्रर्वसवतील ही गोष्ट 

आह.े. त्यव दोघवांनवही शखडकीजर्ळच 

बसवयचे होते.. शकतीतरी रे्ळ त्यवांची 

कुरबरु सरुू होती.. शकतीही दलुाक्ष 

करवयचे म्हांटले तरी ते कवनवर्र पडतच 

होते.. त्य्थपिे थोडे सिजवर्नू पि 

सवांशगतले पि त्यवांच्यव िनवत खदखद होतीच.. जयवलव शखडकी 

शिळवली त्यवने ि्त तविनू शदली.. बवहरेचे शहररे् सषृ्टीसोंदया 

त्यविळेु शहरिसुले असवरे्.. िनवत आले की लोक अगदी सवध्यव 

सवध्यव गोष्टीर्रून लगेच हिरीतिुरीर्र येत असतवत.. कवही गोष्टी 

लगेच सोडून दणे्यवत िहविपि असते नवही कव..?हल्ली लोकवांची 

सहनिक्ती जि ू कवही सांपषु्टवत आली आह े असे र्वटू लवगते.. 

कुिवलवच धीर नसतो शकां र्व झटपट उत्तर हरे् असते.. ततु-ुिैिै करत 

प्रश्न सटुत नसतवत.. तसे करण्यवत आपली सशक्रयतव डवगवळत 

जवत.े. िनवत एक प्रकवरची शनशष्क्रयतव सवचत जवते.. कधी कधी तर 

जगवतल्यव प्रत्यके गोष्टीबद्दल लोक तक्रवर करू लवगतवत.. जगवकडे 
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बोट दवखर्त असतवांनव चवर बोटे आपल्यवकडे शनदिे करत आह ेह े

िवत् लक्षवत येत नवही.. शततक्यवत बसथवांबव आलव आशि 

शखडकीत बसलेलव तो उतरून गेलव.. जवतवांनव िेजवरच्यवलव खनु्सनस 

द्यवयलव शर्सरलव नवही.. लहवनसहवन गोष्टींनव िहत्र् दिेवरे लोक 

आहतेच म्हिनू भवांडितांटे आहते.. सोडून दिेवरे आहेत म्हिनू 

िवांततव दखेील आह.े. सोडून दिेवऱ्यव लोकवांनवही ्र् प्रशतष्ठव 

असतेच.. त्यवांनवही र्वईट र्वटत असते पि त्यवांनव सांघषा नको 

असतो.. त्यवांनव िवत् खड्यवसवरखे बवजलूव केले जवत.े. 

बसथवांबयवप्रिविे आयषु्यवचवही अर्शचत िेर्टचव थवांबव येर् ू

िकतो.. ह े र्व्तर् पि लक्षवत घतेले पवशहजे आशि छोटयव 

गोष्टीतले लक्ष किी केले पवशहजे..  

बवहरे पवर्सवची ररपररप चवलचू होती आशि त्यव घरवत 

आजींचे आयषु्यवबद्दल गवहवािे िवांडिे सरुू होते... आज त्यव 

आजीबवई कवही केल्यव भतूकवळवतनू बवहरे येत नव्हत्यव.. त्यव तरुि 

असतवनवच्यव त्यवांनव खटकिवऱ्यव गोष्टी सवांगत सटुल्यव होत्यव.. 

कुठले नवतेर्वईक कसे कसे चकुीचे र्वगले िवझ्यविी.. कसे कस े

िलव अपिवशनत केले गेले.. जवर्ेने कसे टोििे िवरले आशि िी 

कसे ऐकून घेत गेले.. इकडची ्र्वरी िखुदबुाळ असल्यवने 

नवतेर्वईकवांनी अकवरि खपू त्वस शदलव. ित्सर केलव इत्यवदी 
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इत्यवदी.. आशि हो अजनूही ते िबद िलव जसे न तसे आठर्त आह े

ही टेप त्यवांनी आजर्र सगळयवांनवच शकती आशि कवय रे्ळव 

ऐकर्ली असेल गितीच नवही... िलुीलव ऐकून घेण्यवशिर्वय 

पयवाय नव्हतव.. त्यव िन िोकळे करतवत तर ऐकवर्े आपिही असव 

शर्चवर ती करवयची पि कधी कधी त्यव गप्पवांिधनू नको शततकी 

नकवरवत्िकतव घरवत सवचनू रवहवयची.. शतची िधली सॅन्सडशर्च 

शपढी नव.. दोन्सहीकडून ऐकून घेिे भवग होते.. शतलव िविसुकीच्यव 

नवत्यवने िविसू म्हिनू ऐकून घेिे ह ेआपले कताव्यच आह ेहहेी पटत 

होते.. सांरे्दनिीलतव म्हिजे जि ूकवही जीर्नवलव िवप असतो.. 

पि त्यव कटू आठर्िींनव र्तािवनकवळवत रेंगवळू दिेे ह े शतलव 

खटकत होते.. चकुीचे लोक चकुीचे र्वगतवत आशि त्यवची सजव 

चवांगलुपिवलव भोगवर्ी लवगते. िेजवरीि म्हिवली सदु्धव तमु्ही 

जयवांच्यव बद्दल बोलतवय ते लोक हयवत दखेील नवही तरी इतकव 

कडर्टपिव इतकी र्षे किवसवठी जपलवय तमु्ही..? पि शतलव 

िवशहत होते शतचव शर्चवर त्यवांच्यवपयंत पोहोचिे अर्घड आहे 

कवरि अशतिय सांकुशचत आशि सांशित आयषु्य आह े त्यवांचे.. 

शर्चवर करण्यवची पद्धत र्ेगळी होती.. कदवशचत तेव्हव प्रत्यतु्तर 

दणे्यवची शहम्ितही नसवर्ी.. त्यविळेु ती घसुिट िनवत सवचलेली 

असवर्ी.. जीर्नवकडे पवहण्यवचव दृष्टीकोनही फवरसव शनकोप 

नव्हतव.. त्यवांनी खरोखरच सहनही केले असवरे् पि आतव 
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र्तािवनकवळवत त्यव गोष्टी उगवळिे म्हिजे िन:्र्।्थ शबघडर्नू 

घेिे होय ह ेकवही केल्यव त्यवांच्यव लक्षवत यते नव्हते.. ह ेसगळे ऐकून 

घेिवरी ती िवत् उगवचच अ्र््थ झवली होती.. आपि तर अिव 

शकतीतरी गोष्टी सोडून शदल्यव आहते आशि त्यव गोष्टींचव उच्चवरही 

केलव नवही. आयषु्यवचव रे्ग इतकव बेफवि की कटू सवरे 

शर्सरण्यवतच िहविपि होत.े. रेंगवळवयलव.. अडकवयलव.. कुढत 

बसवयलव तसेच र्वांझ चचवा करवयलव र्ेळच नव्हतव.. आह ेतो र्ेळ 

चवांगल्यव गोष्टींनव कसव परुर्वर्व ही शर्र्ांचनव सतत सतवर्त होती.. 

त्यव त्यव र्ेळेस त्यव त्यव अशप्रय गोष्टींर्र शर्जय शिळशर्लव होतव 

म्हिजेच कवय तर त्यवतनू बवहरे यवयलव ती शिकली होती.. आतव 

िवगे र्ळून पवशहल्यवर्र धन्सय धन्सय र्वटते आह.े. िनवत कुठलवच 

शकां तपुरन्सत ु येर् ू द्यवयचव नवही हव शतचव प्रयत्न होतव.. त्यवत ती 

जविीर्परू्ाक यि्र्ी झवली होती.. र्व्तर् ्र्ीकवरत गेल्यवन े

्र्तःची पवठ थोपटून घ्यवरे्से र्वटले पि ती शर्चवरवधीनही 

शततकीच झवली.. खरांच इतके अर्घड असते कव र्तािवनकवळवच े

बोट धरिे आशि त्यवच्यव सोबत चवलिे.. शतलव आजींचव तो सल 

कसव दरू करवर्व तेही कळत नव्हते.. कदवशचत त्यवांनव ते आर्डलेही 

नसते कवरि र्यवचव िवन तर ठेर्वर्वच लवगतो.. आतव असे शकतीस े

आयषु्य उरले आह ेतर िवफ करून टवकवरे् नव त्यवांनी सगळयवांनवच.. 

आशि टवळी ही कधीच एकव हवतवने र्वजत नसते.. त्यवांच्यवही 
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नकळतपिे झवलेल्यव कवही चकुव अस ूिकतवत पि आतव तो सवरव 

भतूकवळ होतव.. त्यवर्र शकतपत चचवा करवर्ी ह ेआपिच ठरशर्ल े

पवशहजे.  

व्यक्ती शततक्यव प्रकृती असतवत हचे खरे.. एकवच गोष्टीर्र 

प्रत्येकवकडून यिेवऱ्यव प्रशतशक्रयव रे्गरे्गळयव अस ूिकतवत.. कवही 

लोकवांर्र तर नेहिीच अन्सयवय होत असतो पि त्यवांनव आपल्यवर्र 

अन्सयवय होत आह े ह े त्यवांच्यव गवर्ीच नसते.. अगदी सर्यीचव 

आशि जगण्यवचव भवग आह े असे सिजनू ते जगत असतवत.. 

्र्ीकवरत जवतवत.. 'जीर्नगविे गवतच जवर्े.. झवले गेले शर्सरून 

जवर्े.. पढेु पढेु चवलवरे्' असे त्यवांचे अर्घ्यव जगण्यवचे गशित 

असत.े. हत्ती चवलत रवहतो िवगे कुिी भुांकत असले तरी तो िवग े

र्ळून बघत नवही.  

 परर्व शतची ्िवटा शर्चवरी िैत्ीि म्हिवली अग एखवद्यवच े

र्वगिेबोलिे कवही पटले नवही नव तर सरळ तोंडवर्र सवांगनू िोकळे 

व्हवरे् आशि त्यव शर्षयवलव शतथेच पिूात्र् द्यवरे्.. िनवत कुढत बस ू

नय.े. ्पष्टपिे कवय ते बोलवर्े आशि त्यव शर्षयवर्र शतथल्यव शतथ े

फुली िवरवर्ी.. पनु्सहव पनु्सहव तोच तो शर्षय नको.. लोक म्हितवत 

कवय फटकळ आह े.. कवय ्पष्टर्क्ती आह ेर्गैरे र्गैरे पि शनदवन 

पढुच्यव रे्ळेस अकवरि दखुर्तवांनव थोडव शर्चवर तरी करतवत..  
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प्रत्येकवचे िनोव्यवपवर इतके अगवध आशि गुांतवगुांतीच े

असतवत की िक्य नसते असे िनवतनू कवढून टवकिे.. शर्ज्ञवन 

शकतीही शर्कशसत झवले तरी ह्यव िनोव्यवपवरवर्र ठोस असे उत्तर 

नसतेच नसते.. पि शर्चवर केलव तर अर्घड तरी कवय आह े

त्यवत..?िनवतलव कचरव फेकतव आलवच पवशहजे.. नेहिीच 

आपल्यव िनवसवरखे होईलच असे नवही.. सिोरच्यवलवही शततकी 

रै्चवररक खोली असेल असेही नवही िग असे पिूात्र् दिेे िहत्र्वच े

नवही कव..?कुठल्यवही अडचिीर्र आपिच तोडगे कवढवयचे.. 

नवहीच कुठे गुांतनू पडवयचे ह ेशतने ठरर्नूच टवकले आह.े. बघ ूशकती 

पिुात्र् दिेे िक्य आहे.. !.. कवही फवईल्स र्षवानरु्षे बांद अर््थेत 

धळू खवत बसलेल्यव असतवत तसे कवही िल्य बांद करून टवकवयच े

िनवच्यव एकव कप्प्यवत.. पनु्सहव पनु्सहव तेच ते उगवळिे म्हिजे 

र्तािवनवतील सुांदर सुांदर क्षिवांनव अकवरि शतलवांजली दिेे होय.. 

गलुजवरजी ह्यवांच्यव ओळी िलव खपू भवर्तवत..  

'शिलतव तो बहोत कूछ ह ै

ईस शजांदगी िें 

बस हि शगनती ऊसीकी करते ह ै

जो हवशसल नव हो सकव'  
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22 

शब्दाांवाचून शब्दाांपलीिडले..  

  

एकदव ती 

आशि िी अगदी 

कवळजवतल्यव गप्पव 

िवरत होतो... दोघीही 

नेहिीच व्य्त असल्यवन े

व्हवट्सएपच्यव िवध्यिवतनू आिच्यव गप्पव होत असतवत.. 

आिच्यवकडे सदव शर्षयवांची रेलचेल असते.. गप्पवांनव रे्ळ तर 

कधीच परुत नवही.. कधीतरी गॉशसशपांग दखेील असते.. म्हिजे कवय 

तर आपल्यव आयषु्यवत न पटलेल्यव पि आपल्यवर्र आदळत 

असलेल्यव कवही गोष्टी शकां र्व व्यक्ती असतवतच नव िग त्यविळेु 

अशतिय घसुिटवयलव होते.. िग ते िनवतले सवांगवयलव दखेील 

कवळजवतीलच व्यक्ती हर्ी असते आशि ती खपू शर्श्ववसवतील हर्ी 

असते की त्यव व्यक्तीजर्ळ आपल्यव िनवतील खळबळ िवांडतव 

येईल... शकां र्व एखवदी गोष्ट जर अगदीच िनवशर्रुद्ध घडत असेल 

तर तो शनषेध व्यक्त करवयलव दखेील हक्कवची व्यक्तीच हर्ी 

असते.. शर्िेषतः आपले कुठे चकुत असल्यवस ती व्यक्ती आपलव 
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कवन उपटू िकते.. इतपत नवत्यवत िोकळेपिव असलवच पवशहजे.. 

तोंडदखेले कौतकु करिवरे तर खपू असतवत पि जे लोक खरोखरच 

आपलुकीची असतवत तीच आपल्यवलव न रवहर्नू सिज दते 

असतवत शकां र्व आपल्यवलव सिजनू घेण्यवचव प्रयत्न तरी नक्कीच 

करतवत..  

हो पि तरी कवही ्तर असतवतच कवळजवचे जे आपि 

कुिवलवच उलगडून दवखर् ूिकत नवही.. कवही िल्ये असतवत.. 

कवही अपिवन असतवत.. कवही नैरवश्य असते जे कुिवलवच 

दवखर्तव येत नवही शकां र्व बोलनूही दवखर्तव येत नवही.. पवांगळी 

व्यक्ती जवते तवे्हव सोबत त्यवच्यव कुबड्यव पि जवळून टवकल्यव 

जवतवत अगदी त्यवच प्रिविे कवही िल्ये आपल्यवबरोबरच सांपिवर 

असतवत. एकदव आिच्यव जीर्लग िैत्ीत कवही कवरिवने गैरसिज 

झवलव होतव.. भेटीलव र्ेळ नव्हतव िग ती िोबवइलच्यव आभवसी 

शखडकीत शलहवयची परत खोडून टवकवयची.. लटुुपटूुच्यव 

भवांडिवच्यव शनशित्तवने शतचव हव एक पैलू िवझ्यव लक्षवत आलव 

अथवातच िी ते सहजतेने घेतले.. िोबवईलर्र िबद आले..  

This msg was deleted..  

अिी र्वक्ये जेव्हव व्हवट्सएप सांभवषिवत येतवत तेव्हव आपि 

नकळतपिे शर्चवरवधीन होत जवतो.. िनवलव उगवचच हुरहुर र्वटते 



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

139 

 

की नेिके कुठले िबद उडशर्ले असतील.. कवय म्हिवयचे असेल 

बरे.?असव िबदवांचव गळव कव घोटलव गेलव असेल.?खोडवर्से े

र्वटले पि िनवत तर होते नव..?सवांगवयचे आह ेखपू खपू आशि 

िनवतही आहे पषु्कळ पषु्कळ िग अिी आळी शिळी गपु शचळी 

कव असवर्ी बरां..?बोलवयचे होते नव शबनधव्तपिे.. असेही 

जगण्यवसवठी नेहिीच धैया जिव करवर्े लवगते तसे धैया आतव कव 

नवही दवखशर्ले सखीने.. कवय झवले असवर्े..?कुठली अनवशिक 

भीती शतच्यव िनवत असवर्ी अिव अनेक शर्चवरवांिध्ये िग िीच 

गरुफटून गेले.. एक उत्सकुतव नक्कीच असते की खरांच कवय 

म्हिवयचे असेल आशि अिी िवघवर कव घेतली असवर्ी.. हरे्तच 

शर्रून गेलेले िबद आतव त्यवांनव कुठे िोधवयचे..?ह्यव खोडलेल्यव 

िबदवांतनू िबदवपवशलकडले िवत् िनवत रुां ज ू घवल ू लवगले.. 

िोबवइलचे एक बरे असते.. ते एक शनजीर् यांत् असल्यवने आपि 

जे कवही सवांग ू त्यवची अांिलबजवर्िी लगेच होत असते आशि 

आपिही यवांशत्कतेने त्यवत आपल्यव भवर्नव गुांफत जवतो.. गरुफटत 

जवतो.. व्यक्त होत जवतो.. व्यक्त होतव होतव कधीतरी कवळजवतल े

िनवच्यव पषृ्ठभवगवर्र अलगदपिे टुिकन उडी िवरत येते आशि 

आपि खरडून िोकळे होतो .. थक्क व्हवयलव होते की अरेच्चव 

इतके कवही सवचले आह े तर... िग प्रत्यक्ष शलहवयलव शकां र्व 

बोलवयलव कवय हरकत आह?े.. असो..  
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ग्रपुर्र शभन्सन शभन्सन ्र्भवर्वचे िनोर्तृ्तीचे लोक एकत् नवांदत 

असतवत.. शतथेही असे र्वक्य अधनूिधनू आपि र्वचत असतो..  

This msg was deleted... त्यविवगे नेिकी कवय 

िनोभशूिकव असवर्ी बरे..?पनु्सहव तो जीर्घेिव शर्चवर जोर करू 

लवगलव असेल कव.. आपिही शलशहलेले नष्ट करतो.. र्वटते की 

ग्रपुिध्ये रुचेल कव आपले असे व्यक्त होिे.. सत्य खपू सुांदर असत े

पि ते एक जळजळीत र्व्तर् दखेील असते.. ते सगळयवांनवच 

सहजवसहजी ्र्ीकवरतव यते नवही... िग कवय करवर्े..?इथे तर 

फवरिी सांरे्दनिीलतवही नवही.. िविसूपि हरर्ल्यवसवरखे र्वटत े

आह ेिग िनवत दवटलेले िनवतच ठेर्ले पवशहजे.. उगवचच आपि 

त्यव सांभवषिवत भवग घेतलव.. कुिी सिजनू घेिवरे नसेल तर र्थृव 

सिथान तरी किवलव हरे्?.. िग शलशहलेले घवईघवईत पसुनू 

टवकतो.. शडलीट िवरतो.. You deleted this msg.. अगदी 

अिवच शर्चवरवने सखीनहेी शडलीट िवरले असिवर.. पि 

व्हवट्सअप्पने िवत् प्रविवशिकपिे सवांगनू टवकले सगळयवांनव की 

सांदिे नष्ट करण्यवत आलव आह.े. म्हांटले तर रोजच्यव जीर्नवतील 

ही सविवन्सय बवब आह.े.  

सगळे कवही अांगर्ळिी पडले आहे तरीही िनवत असांख्य प्रश्न 

आहतेच.. जगण्यवच्यव नवनवशर्ध पसवऱ्यवांपैकी सर्वात िोठव पसवरव 
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म्हिजे व्हवट्सएप पसवरव होय.. शतथे सोिल शर्रे्कबदु्धी खपू 

गरजेची असते.. नवहीतर िग टोळीयदु्ध अटळ होत जवते.. इथे 

प्रत्येकवलव तवबडतोब व्यक्त व्हवयचे असते पि बरांय की शनदवन 

शडलीट िवरवयचव पयवाय आह ेआपल्यवकडे.. प्रत्यक्ष जीर्नवत पि 

असव पयवाय असतव तर शकती छवन झवले असते.. सगळे कवही 

अशप्रय पसुतव आले असते आशि पवटी कोरी झवली असती.. परर्व 

त्यव ऐिी र्षवाच्यव आजी ्र्तःिीच पटुपटुत होत्यव.. आधी िलव 

र्वटले की त्यव फोनर्र बोलत असवव्यवत िग िी सहज छेडले तर 

म्हिवल्यव.. 'चकुलेच िवझे अनेक रे्ळव.. िी इतके टोकवचे र्वईट 

बोलवयलव नको होते सनेुलव.. आतव िलवच पिवतवप होतो पि र्ेळ 

तर शनघनू गेली आह.े. '... िी त्यवांनव ओळखत होत े म्हिनू 

सिजवर्ले.. त्यवांची सनू चवांगल्यव सां्कवरवतील असल्यवने त्यव 

किवही र्वगलेल्यव असल्यव तरी र्वर्गे र्वगिवरी नव्हतीच.. 

आजीबवई ांनव त्यवांचे र्य असरुशक्षततव जविर्नू दते होते म्हिनू आतव 

त्यव नरिल्यव होत्यव.. असो.. त्यवांनव ती जविीर् झवली ह ेसदु्धव खपू 

होते.. सत्तव आशि अशधकवर असलव की भवन नसते हचे खरे.. असे 

आपि कुिविी चकुीचे र्वगलो तर तेही िनवतनू नष्ट करवयलव 

कवहीतरी सोय हर्ी होती नव.. तसे होत तर नवहीच उलट प्रवधवन्सयवन े

कटू ते आधी आठर्त जवत.े. िन अनवकलनीय असते त्यविळेु 

आपिच आपल्यव िनवचे शिकवर बनत जवतो.. आजीबवई ांनव जसव 
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आतव ् र्तःच्यवच िनवचव त्वस आहे अगदी त्यवप्रिविे आपि खांत 

करत बसतो.. कधी कुिी नकळतपिे दखुवर्ले गेले असल्यवस 

आपि त्यव व्यक्तीलव ् पष्टीकरि दते जवतो.. िबद बवहरे तर पडलेले 

असतवत पि त्यव व्यक्तीलव आपल्यवलव तोडवयचेही नसते.  

एकदव िी िवशसकवत फवर सुांदर कशर्तव छवपनू आली होती.. 

िलव ते िबद िनवपवसनू भवर्ले.. कुिवचे िबद ते िवहीत नवही.  

'शहलव बोल ूद्यव..  

कोिी म्हितांय अिवने गेली..  

कोिी म्हितांय तिवने गेली..  

ह ेझवलां.. ते झवलां..  

िलव तर र्वटतां शहचे िबद शहच्यव घिवत अडकले..  

म्हिनूच ती गेली..  

शहलव जग ूद्यव.. शहलव बोल ूद्यव.. ' 

खरांय.. जगण्यवसवठी शतलव व्यक्त होऊ दिेे खपू िहत्र्वच े

आह.े. ती बोलली नवही तर शतची घसुिट शतलवच गदुिरून 

टवकेल.. आतवही शतलव धैया जिव करवयचे आह.े. आशि बोलवयच े

आह.े. भले िवध्यि आभवसी असले तरी त्यवचव आधवर घेत 

बोलवयचे आह.े. िबद बवहरे पडले नवहीतर ते कवळीज जवळतवत.. 
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िग ते आत अडकवयलवच नको.. इथे सिवच्यव कवळजवची 

िविसेही असतवत जी अन्सयवय सहन करत जवतवत आशि होरपळून 

शनघतवत.. शडलीट न िवरतव सविोरे जवतव आले पवशहजे... शतलवच 

असे नवही तर सगळयवांनवच ह ेलवग ूपडत आह.े. प्रत्येकवने आपल्यव 

अशभव्यक्ती ्र्वतांत्र्यवचव आनांद घेतलव पवशहजे.. होते असे की 

िनवत असते एक आशि ... आपि केर्ळ औपचवररकतव कुरर्वळत 

जगत असतो..   

  



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

144 

 

23 

नवे सांिल्प नवे कविल्प..  

 

 नेहिीप्रिविे यांदवही 31 

शडसेंबर 2019 चव शदर्स 

आलव .. रवत्ी बवरव 

र्वजतव सर्वंनी 

नर्र्षवाचव जल्लोष 

केलव... सगळयव िवझ्यव 

कवळजवतील लोकवांबरोबर असनूही िी थोडे आत्ििग्न झवले होते.. 

िनवतल्यव एकव कप्प्यविी िी गप्पव िवरत होते.. पढुच्यवच क्षिी 

2020 असेल.. म्हिजे तवरीख बदलेल.. कवही शदर्स सर्यीन े

2019 च शलशहले जवईल.. थोडीिी खवडवखोड होईल.. थोडी 

शचडशचड होईल ्र्तःर्रच.. पि लगेच दोन शदर्सवांनी 2020 

शलशहण्यवची सर्यही होऊन जवईल.. 2019 चे कॅलेंडर नजरेआड 

करतवांनव उगवचच थोडी हुरहूरही र्वटेल.. सखुदःुखवचव गतपट 

नव्यवने सवकवर होईल.. आनांददवयी तवरखव सखुवर्त जवतील.. 

कॅलेंडर फेकतवांनव जीर् खवलीर्र होईल पि कवय कवय जपनू 

ठेर्वयचे हवही शर्चवर िनवत येईलच.. एक खोल सु् कवरव सोडत 
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आपि 2020चे बोट पकडून र्व्तर्वत येर् ूयव.. खरांच.. आपि 

शकती लगेच बदल ्र्ीकवरत असतो.. नर्र्षवाचे ्र्वगत करत 

असतो.. कवलगिनेनसुवर सवरे कवही घडते आह ेत्यवत जगवर्ेगळे 

असे कवहीच नवही.. कवलगिनव दखेील परू्वापवर आह.े. िग हव 

जल्लोष नेिकव किवचव आह ेतेच कळत नवही.. कुछ खोयव कुछ 

पवयव अिी आपली अर््थव असते.  

सहज िनवत आले तसे फवरसे कवय बदलिवर आह ेम्हिज े

उद्यव सयूा, चांद्र, तवरे नेहिीप्रिविे तर उगर्िवर आहे.. आपलवही 

शदनक्रि थोड्यवफवर फरकवने तसवच असिवर आह.े. नद्यव, झरे ही 

तसेच र्वहिवर आह.े. पक्षीही तसवच शकलशबलवट करिवर आहते.. 

आपली शजव्हवळयवची नवतीही तिीच शचरांतन रवहिवर आहते.. 

िभुेच्छव शदल्यव घेतल्यव नवहीतरी िभुेच्छव सोबत असिवरच 

आह.े. आपल्यव हवकेसरिी ते धवर्नू यिेवर आहते.. तेच त े

आठर्िींचे जनेु गवर् आपल्यव सोबत असिवर आह.े. अनभुर्वांच े

गवठोडे एक र्षवाने सिदृ्ध होिवर आह.े. र्य शर्चवरतवांनव शकती र्सांत 

पवशहले अिी जी शर्चवरिव होते त्यवत एकव र्सांतवची भर पडेल.. 

एकव पवर्सवळयवची भर पडेल.. आलव शदर्स गेलव शदर्स तसे 

कॅलेंडर पलटले जवईल.. पवन बदलत असतवांनव ्र्तःलवच प्रश्न 

शर्चवरिवर की सिजलेच नवही र्षा कसे गेले ते.. आत्िपरीक्षि 
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करत असतवांनव आपिही सांकल्पिरू बननू सांकल्प करिवर आशि 

हळूच ्र्तःलव सटू पि दिेवर.. कवही कबलुीजबवब पि दिेवर.. 

नेहिीच आपि बरोबर असतो असेही नवही.. कळतनकळत कवही 

व्यक्ती दखुवर्ल्यव जवतवत.. कवही जि िवगे पडतवत ते उगवचच 

आपल्यवलव कवही नव कवही लेबल लवर्त जवतवत.. पढेु गेलेलव 

कवरर्व प्रेरिव दते जवतो.. कवही कवही र्ेळेस आपल्यव ियवादव तसेच 

क्षितव आह े शतथेच शखळर्नू ठेर्तवत.. सगळयवत त्वसदवयक 

असतवत िनवत असलेले खांदक.. आपली रूढ िवनशसकतव जी 

अगदी कवतडीलव शचकटललेी असते.. त्यविळेुही एखवदव थवांबव 

र्ेळ घेतो.. त्यवतनू लर्कर बवहरे पडतव येत नवही.. आतवही 

िवगच्यव र्षी केलेले सांकल्प हरे्तच शर्रून गेले ही जविीर् नव्यवने 

होिवर.. पनु्सहव तेच सांकल्प िवगच्यव पवनवर्रुन पढेु चवल.ू. हो नव! 

ओळखीचे एक िध्यिर्यीन गहृ्थ सवांगत होते ते 

क्षिवक्षिवचव अशधकति उपयोग व्हवर्व ह्यव हतेनेू दर एक तवसवनांतर 

एक आढवर्व घेतवत की खरच ह्यव एकव तवसवत िी दजवात्िक अस े

कवय कवय कवि केले की उगवचच करवयचे म्हिनू कवि केले.. िलव 

नेिके कवय हवसील झवले ह्यव एक तवसवतनू.. आयषु्यवत ठरशर्लेले 

ध्येय उशद्दष्ट े आशि त्यवनसुवर ठरर्लेल्यव िवगवार्र िी आह े कव.. 

ध्येयर्वदी िी िवझ्यव ध्येयवपवसनू शर्चशलत तर नवही झवलो नव..? 
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इत्यवदी इत्यवदी.. त्यव गहृ्थवांची ही शकती छवन कल्पनव आह ेनव.. 

!लक्षवत आले की म्हिनूच ते आयषु्यवत यि्र्ी झवले असवरे्.. 

असे पि व्यर्हवरी होतव आले पवशहजे.. यि िोजण्यवची प्रत्येकवची 

फुटपट्टी रे्गळी अस ू िकते हहेी िवन्सय आह.े. आयषु्यवतील 

सखुसिवधवनवच े्र्वगत करतव आले पवशहजे.. असेही जे आपल े

असतवत तेच आपले असतवत.. जे िनवने चवांगले असतवत तचे 

चवांगल्यव गोष्टीलव चवांगले म्हि ूिकतवत.. असे म्हांटलेच जवते नव .. 

*दशुनयव तो एकही ह ैशफरभी सबकी अलगअलग ह.ै. *त्यव दशुनयेत 

प्रत्येकवचे ्थवन र्ेगर्ेगळे असते.  

आपिच आपले िलू्यिवपन केले पवशहजे.. आयषु्यवत खपू 

कवही करवयचे असते पि कितरतव जविर्ते र्ेळेची.. र्ेळेची पि 

एक गांितच असते.. रे्ळ नवही असां म्हित असतो आपि आशि 

नकळत र्ेळही खचा करत असतो आपिच.. कुठे अटकवर् करतव 

येईल कव.?तर नर्ीन र्षवापवसनू िी सांकल्प केलवय की िक्यतो 

िहत्र्वचेच कवि असल्यवस फोनचव र्वपर करवयचव.. आम्ही एकदव 

बवहरेगवर्ी गेलो होतो शतथे फोनलव रेंज नव्हती त्यविळेु कुिवच्यवच 

हवतवत िोबवइल नव्हते.. खपूिव ऐसपैस गप्पव झवल्यव.. िनवत आले 

की खरांच इतके कवही बोलवयचे सवचले होते की.. असव नो 
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िोबवइल डे पवळवयलव कवय हरकत आहे अथवातच ते अर्घडच 

आह.े. िोबवइल म्हिजे जि ूआपले आभवसी ऑशफसच असते.  

आतव ठरशर्ले पवशहजे की व्हवट्सएप शदर्सवतनू ठरवशर्क 

र्ेळीच अपडेट करवयचे.. फॉरर्डा सम्रवटवांकडे दलुाक्ष करवयचे.. 

िवझव फोन म्हिजे जि ूचौकिी कें द्र असां सिजिवयवंनव चवर हवत 

दरू ठेर्वयच.े. शदर्सभरवतील शकती फोन फुकटची सिवजसेर्व ह्यव 

सदरवतील असवर्े ह्यवची कल्पनवही करू िकत नवही.. खपू उदे्वग 

होऊनही उपयोग नवही.. िीच सर्य लवर्ली नव त्यवांनव.. हसतच 

सहन करवर्े लवगिवर. तर असो.. तसे फोन नवही आले तरी आपि 

फवरच कुचकविी आहोत ही भवर्नव छळत जविवर.. ्र्तःर्रच 

लक्ष कें शद्रत केले तर तेही िनवलव रुचिवर नवही.. ठरर्लेय खरे 

िनवपवसनू.. पि.. पि.. हो नक्कीच ठरर्ले आहे.. ठवि शनधवार 

असलव की शनम्िे कवि झवल्यवसवरखे असते.. जवनेर्वरी िशहन्सयवचव 

हव पशहलव आठर्डव आरांभिरूच असतो असे म्हिनू िनवची 

सिजतू घवलिे आतव तरी नको.. ्र्ीकवरण्यवची जवद ू अगवध 

आह.े. आशि ्र्ीकवरण्यवतच जीर्नवचव आनांद आह.े  
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24 

शेअर ऍण्ड िेअर..  

 

 जवतकुळी शतच्यव दःुखवची..  

 ती तिी िवझी दरूची िैत्ीि.. म्हिजे 

जर्ळच्यव िैशत्िीची िैत्ीि आह.े. 

जर्ळची िैत्ीि शतच्यवबद्दलच 

बोलत असते नव त्यविळेु ह्यव चलुत 

िैशत्िीचव िवझ्यव िनवत शिरकवर् 

कधी झवलव सिजलेच नवही.. 

िैशत्िींचे ही र्तुाळे असतवत नव.. कवही आपल्यवलव िबदवर्वचनू 

सिजनू घेतवत.. जयवांच्यवकडे आपल्यवलव कधीही केव्हवही िन 

िोकळे करतव येते म्हिजे त्यव प्रथि र्तुाळवतील असतवत.. िी 

म्हिजे कें द्रशबांद ू िवनले तर त्यव भोर्ती असांख्य अगशित र्तुाळे 

आहते.. कवहीजिी उगवचच आपल्यवपवसनू दरू जवतवत.. 

नकळतपिे दखुवर्ल्यव जवतवत.. अथवाचव बेअथा होत जवतो िग 

िैत्ीत पि िोजनूिवपनू बोलवरे् लवगते.. िैत्ी िोकळव श्ववस घेर् ू

िकत नवही.. सवरखी िवनेर्र टवांगती तलर्वर असत े की ही 

दखुवर्ली तर नवही जविवर नव..?त्यवपेक्षव सरुशक्षत अांतरवर्र बरी 

म्हिनू शतचे र्तुाळ दरू जवते.. िैत्ी तटुवयलव नको ही भीती असतेच.  
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 िैत्ीचे परीघ कधी र्वढतवत तर कधी अकवरि आकसनू 

जवतवत.. िबदवांिळेु सवरे कवही घडत असते. कळतनकळतपि े

कवही र्तुाळे पसुट होतवत तर कवही गडद गडद होत आपले अर्घ े

आयषु्य व्यवपनू टवकतवत.. खरांतर कवळच ठरर्त असतो की आपि 

कुिवसोबत रवहवयचे.. त्यव त्यव पररश्थतीजन्सय अनभुर्वांनी आपि 

िहविे होत जवतो आशि त्यव ठरवशर्क र्तुाळवत आश्व्त होत जगत 

जवतो.. जगण्यवसवठी तेच तर हरे् असते.. आपली आर्डती िविस े

आपल्यव आजबूवजलूव असवर्ीत असे सवरखे र्वटते आशि िग तो 

एक सर्यीचव भवग होत जवतो.. भवर्नवांच्यव अशतआहवरी गेल्यवर्र 

कुठेतरी प्रगती खुांटत जवते.. कळत असते पि ते पचनी पडते असेही 

नवही..  

 िैत्ीचे नवते बहरले की िनवतले आपोआप ओठवर्र येते.. 

गप्पवांच्यव िवध्यिवतनू सखुदःुखे ज्ञवत होतवत.. एक िवत् 

शत्कवलवबवशधत सत्य असत े की एकवच आयषु्यवत आपल्यवलव 

सगळेकवही पररपिूातेने शिळत नसवरे्.. त्यविळेुच तर प्रत्येकवलव 

कवही न कवही िल्ये असतवतच असतवत.. ती िल्ये आयषु्यवलव 

घेरून टवकतवत.. ती बोच सतत र्ेदनव दते जवते.. त्य्थ नजरेने 

पवशहले तर असेही र्वटते की ह्यवलव कवय दःुख म्हिवरे् कव..?ही तर 

रोजच्यव जगण्यवतली बवब आह ेआिी तेच कुरर्वळत बसलो तर 

पढुच्यव थवांबयवर्र कसे कवय जविवर..?कवही गोष्टींनव पिूात्र् दतेवच 
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आले पवशहजे.. पि िग शर्चवर येतो की प्रत्यकेवची दःुख 

सोसण्यवची पवतळी दखेील शभन्सन आहे.. प्रत्येकवची भवर्शनक 

पवतळी शभन्सन आह.े. जगण्यवचव पोत र्ेगर्ेगळव आहे.. जडिघडि 

तसेच सां्कवर सवरेच शभन्सन आह ेिग हव भेद येिवरच.. 'परदःुख 

िीतल' असेही असवर्े.. पि खरांय जवरे् त्यवच्यव र्ांिव तेव्हवच 

सिजते सवरे सवरे.. असो 

 .. तर त्यव िैशत्िीच्यव िैत्ीिीबद्दल जेव्हव िी जविनू घतेले 

तेव्हव िलव भवर्शनक धक्कवच बसलव.. पन्सनविीची अशतश्रीिांत 

र्गवात िोडिवरी ही रोज रवत्ी झोपतवांनव अँटीशडपे्रसांट गोळयव घते 

असे.. त्यवशिर्वय ती सलग पवच तवस झोप ूिकत नव्हती.. कवळजी 

घेिवरव पती, पे्रि करिवरव हुिवर िलुगव आशि सोबत खांडीभर 

िैशत्िी.. तरीही ती नैरवश्यवने र्ेढली गेली होती.. सगळी तर भौशतक 

सखुे पवयविी लोळि घेत आह.े. अगदी सगळे कवही शजथल्यव शतथ े

तरीही शनरविेची पोकळी शतलव सतत सतवर्त होती.. िग ती 

आत्ििग्न रवहू लवगली.. कधीतरी उगवचच फटकळ होत गेली.. 

िविसे दखुर्त गेली.. शतसऱ्यव कोनवतनू जेव्हव िी शतच्यवकडे पवहत 

होते तेव्हव ती िलव उलगडत गेली.  

 जगवत प्रत्येकवच्यव दःुखवची जवतकुळी रे्गरे्गळी असते.. 

त्यव जवतींनव पोटजवती दखेील असतवत जयवचव आपि कल्पनेतही 
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शर्चवर केलेलव नसतो.. एकदव शनशित्तवने शतच्यविी िनिोकळयव 

गप्पव झवल्यव आशि ती जर्ळच्यव र्तुाळवत ्थवनवपन्सन होत गेली.. 

िलव शतच्यवबद्दल आत्िीयतव दवटून आली.. 'िेअर आशि केअर' 

म्हिजे कुठल्यवही नवतेसांबांधवचव आत्िव असतो.. कुिी कवही िेअर 

केले तर त्यव िेअररांगची कवळजी घेतली पवशहजे.. तरच ते नवते 

शटकत जवते.. िेअररांग पवतळी र्वढत जवते.. पि नेिके तेच टवळले 

जवते आशि नवत्यवलव बहर येतच नवही.. नवतेसांबांधवांचे 'पोत' तलि 

रेििी होण्यवसवठी िनवतले ओठवर्र आलेच पवशहजे.. तर तीही 

बोलती झवली.. िुांबई िहवनगरवत शतने आपल्यव र्योर्दृ्ध 

आईर्शडलवांनव आपल्यव आसपवस रवहवयलव घर िोधनू शदले.. 

शतलव शतचव सांसवर नोकरी सवांभवळून त्यवांनव रे्ळ दतेव येिे सोपे व्हवरे् 

म्हिनू ती धडपडत होती.. एकुलती एक लेक आशि तीही जर्ळ 

त्यवत ती कताव्यदक्ष िग शतच्यव जबवबदवऱ्यव र्वढतच गेल्यव.  

 जन्सिदवत्यवांची तीच कवळजी घेत गेली.. जयवची परदिेवतील 

भवर्वलव ही सर्य होत गेली.. केले तर कवय शबघडले आई र्डील 

आहते नव तझुे असे प्रश्न शतलव शर्चवरले गेले .. र्डील खपू शि्तीच े

कवटेकोरपिे रे्ळवपत्क पवळिवरे असल्यवने ती अजनूही त्यवांच्यव 

रवगवलव घवबरत असे.. त्यवांच्यवकडे नोकरिविसू शटकत नसे िग 

शहचीच ओढवतवि होत असे.. आजही पहवटे सहवलव आईचव फोन 
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की आम्हवलव चहव प्यवयचव आह े आशि शसलेंडर सांपले आह.े. 

नर्ीन लवर्नू द्यवयलव त ूये.. थकलेली ती भर झोपेत होती पि त्यव 

फोनने ती अ्र््थ झवली.. आशि िकुवटपिे िवहरेी गलेी.. र्य 

झवले की असे शर्शक्षप्त पि येत असवर्े असे ्र्तःलव सिजर्त 

गेली पि शतलव ते जड जवत होते.. असे कवही प्रसांग घडले की ती 

िनवने तटुत गेली.. जयव पवलकवांर्र आपि िनवपवसनू पे्रि केले त े

भवर्ांड पक्षपवत कसे कवय करू िकतवत अिी चीड िनवत दवटून 

आली.. नर्रव खपू सिजतूदवर असल्यवने तो अगदी िलुवप्रिवि े

सवससुवसयवंची सेर्व करत असे.. शतलव सगळे म्हिवयचे बरांय ग 

तलुव कधीही िवहरेी जवतव येत.े. ते शतलवही िवन्सय होतेच पि ती खपू 

अडकून गेली होती.. आपली िलुगी िोठी झवली आह.े. शतलवही 

शतचे आयषु्य आह ेह्यवचव शर्सर िवहरेवलव पडलव होतव.. आतव ती 

सवांगिवर तरी कुिवलव..?दरे्तलु्य आईर्शडलवांनव दखुर् ू िकत 

नव्हती आशि ् र्तःसवठी शतलव र्ेळ तोकडव पडत होतव.. आतल्यव 

आत घसुिट झवल्यवने डोळयवखवली कवळे र्तुाळे आली होती.. 

आतव ती ्र्तःच उतरर्यवकडे झकुत होती पि शतचे अडकि े

सटुत नव्हत.े. िग ती िवनसोपचवर तज्ञवकडे गेली आशि िग गोळयव 

सरुू झवल्यव.. डॉक्टरवांिी बोलल्यवर्र शतलव बरे र्वटू लवगले..  
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बोलण्यवतनू चचेतनू कवहीतरी िवगा नक्कीच िोधतव यतेो.. 

सगळेच कवही पवांढरेिभु्र र्व कवळेकुट्ट नसते.. त्यवतनू िधली 

रवखवडी छटव िोधवर्ीच लवगते.. त्यवलवच तर जीर्न ऐसे नवर् 

असवर्े..  

 िवगे र्वचनवत आले होत े की येिवऱ्यव कवळवत एकव 

सरे्क्षिवनसुवर िांभर भवरतीयवांिवगे 5 ते 6 जि नैरवश्यवने घेरलेल े

असिवर आह.े. म्हिजे आपल्यव आजबूवजलूव अिव व्यक्ती 

नक्कीच असिवर आहते.. ते शनरविेच्यव जगवत जवतवत म्हिजे कवय 

तर ्र्तःर्रच थांडपिे रवग करत जवतवत.. जगवपवसनू दरू फेकले 

जवतवत.. अिवांनव आर्जूान सिजनू घेतले पवशहजे.. शर्शक्षप्तच आह.े. 

शतरसटच आह े असे लेबल लवर्नू चवलिवर नवही.. सगळयवांनी 

डोळस होत ह्यव नव्यव कवळवतील नव्यव सि्यवांकडे पवशहले पवशहजे.  

'सिझ सके तो सिझ शजांदगी की उलझन को..  

सर्वल उतने नहीं ह,ै जर्वब शजतने ह.ै. ' 

शकती अथा सविवर्लव आह ेह्यव ओळींिध्ये.. चलव तर िग ती 

उत्तरे आपि िोध ूयव.. !  

  



बाईपणाच्या गोष्टी  स्वाती पाचपाांड े

155 

 

25 

नावडतीची िथा...  

 

 ती िवझी एक उत्सवही सखी 

आह.े. तिव सगळयवच किी जव्त 

प्रिविवत उत्सवही असतवत.. िवझ्यव 

सगळयवच िैशत्िी िलव खपू खपू 

आर्डतवत.. कवहींनव िी आर्डत 

नसले तर िीच िवझी र्वट बदलनू 

घेते.. बवई त ू रहव तझु्यवच 

शर्चवरवांसोबत.. िलव तझु्यवबद्दल 

कवहीच तक्रवर नवही.. िग कवळवचे 

पविी डोक्यवर्रून गेल े की कवळवच्यव 

ओघवत िवगे पडलेल्यव िैशत्िीही अर्शचत भेटतवत.. भेटीत फवरच 

िोठी दरी पडली ग अिी खांत व्यक्त करतवत.. दरी पडली हे र्व्तर् 

असते जयविळेु भेटीशर्नव अनेक र्षे सरली असतवत.. जरी कवरि े

अनेक असली तरी... ती कवरिे पटिवरी नसली तरी आपि 

कवलप्रर्वहवत पढेु पढेु जवण्यवतच िहविपि असते.. कवरर्व चलतव 

रहतव ह.ै.. प्रत्येकीच्यव िनवत शतने आखलेले एक शर्श्व असते.. 
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प्रत्येकीची पढेु पढेु जवण्यवची धडपड असते.. कुिी जवत्यवच 

आनांदी असते शजलव आनांदी होण्यवसवठी छोटेसे शनशित्तही परेुसे 

असते.. ती िळुवतच आनांदयवत्ी असते.. शतलव सखुीसिवधवनी 

सांसवरवची आस असते.. िनवतली खांत ती सहसव कुिवजर्ळ बोलनू 

दवखर्त नवही... आनांदवचव सडव शिांपत जवते.. िग बवह्यसोंदयवान े

सुांदर नसलेली सखी दखेील खपू सुांदर भवसत जवते.. बॉडी 

िेशपांगबद्दल कुचकट िेरे िवरिवरे जग असते िग तीही दिुुाखनू 

जवत.े. शतच्यवत कवहीसव न्सयनूगांड शनिवाि होऊ िकतो.. 

'कवयभलुलवसी र्रशलयव रांगव' असे शर्चवरवर्ेसे र्वटते.. त्यविवग े

अिी सकवरवत्िकतव दखेील अस ूिकते की आपल्यव सखीने शफट 

अँड फवईन असवरे् म्हिनू त्यव एकिेकींनव सजगतेने सवांगत असवव्यव 

की त ूजवड झवलीस शकां र्व बवरीक झवलीस.. अिव जवगरूक सख्यव 

अपर्वदवनेच आांतरसौंदयवाने भवरलेल्यव असतवत.. ज े सोंदया 

र्यवपरत्रे् खलुत जविवर आह े त्यव प्रत्येक र्यवर्र पे्रि केले 

पवशहजे.. एखवदी र्यवच्यव िवनवने शर्चवरवने पोक्त असते तर 

एखवदीलव खपूसे र्य उलटून गेले तरी शर्चवरवांची ठवि बैठक नसते.. 

र्वरव येईल त्यव शदिेने शतचे शर्चवर भरकटत जवतवत.. शतलव 

आपल्यव पढेु कुिीच गेलेले चवलत नवही.. र्यविळेु जि ू कवही 

त्यवांनव सर्ा अशधकवर प्रवप्त झवलेले असतवत त्यविळेु कुिी कवही 

सधुवरिव सवांशगतली तर तहेी रुचत नवही.. तर असव असतो 
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चवांगलवर्वईट असव सख्यवांचव गोड गोड पसवरव.. पि जेव्हव िी 

प्रत्येकीतले चवांगलुपि हरेत जवते तेव्हव िीच थक्क होते.. जे शहलव 

सहजतेने जिते ते आपल्यवलव अशजबवतच जित नवही शकां र्व शतलव 

जयव गोष्टीत गती आह ेशतथे आपली िती अशजबवतच चवलत नवही.. 

िग प्रत्येकीची अिी चवांगली बवज ूअभ्यवसत गेल्यवर्र कळते की 

िी शकती गभाश्रीिांत आह.े. िवझ्यव जीर्निवळेत इतके सुांदर सुांदर 

िोती आहते िग ही िवळ िी जपलीच पवशहजे िनवपवसनू.. अगदी 

गिुदोषवांसकट.. ! 

 लहवनपिी र्गवात एक गोष्ट नेहिी कवनवर्र पडवयची.. 

रवजवलव दोन बवयकव असतवत.. एक आर्डती आशि नवर्डती रविी 

र्गैरे र्गैरे.. नवर्डतीने िीठ जरी र्वढले तर रवजवलव अळिी र्वटत 

असे.. आर्डतीच्यव हवतचव बीनशिठवचव ्र्यांपवक दखेील रवजव 

चर्ीने खवत असे.. तेव्हव त्यव बवलर्यवत गोष्ठीतली िखे फवरिी 

कळत नव्हती.. आर्डती शर्रुद्ध नवर्डती इतकां च कवय त े

कळवयचे.. !आज िवत् प्रगल्भ टप्प्यवर्र लक्षवत येते की नवर्डतीच े

िीठ खरोखरच अळिी असते.. जी व्यक्ती आपल्यव कवळजवतील 

असते शतलव आपि कळतनकळत झकुते िवप दते असतो.. िांभर 

चकुवांनव दखेील िवफ केले जवते.. उगवचच आपि त्यव व्यक्तीच्यव 

बवबतीत पक्षपवती भशूिकव घते जवतो.. र्ेडी िवयव असते ह ेकळत 
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असनूही असे कव होत असवरे् ह ेएक कोडेच असते.. त्यव व्यक्तीची 

भशूिकव आपि सांरे्दनिीलतेने सिजनू घेतो.. आशि जी व्यक्ती 

नवर्डती असते शतचे नवर्च कवनफवटी असते.. शतने शकतीही चवांगले 

र्वगण्यवचव प्रयत्न केलव तरी त्यवत कवही नव कवही खोड शदसते.. 

कदवशचत िैत्ीतले ते आांधळे पे्रि असवरे्.. पे्रि डोळे उघडे ठेर्नू 

केले पवशहजे पि डोळे शिटलेलेच असतवत.. असे कव घडत असवर् े

हवही एक भवबडव प्रश्नच आहे.. बवकी लोक आपल्यविी फटकून 

र्वगले तरी फरक पडत नवही पि आपल्यव शर्िेष िजीतली 

आपली िविसे कटुपिवने र्वगली तर कवळजवलव असांख्य इांगळयव 

डसतवत.. आपि आपलव आनांदच त्यवांच्यवर्र सोपर्नू दतेो.. कवही 

व्यक्ती ्र्भवर्वने तटुक असतवत.. व्यर्हवरी दखेील असतवत 

जयवांनव नवत्यवचे िोल असतचे असे नवही.. हां तर असव असतो 

िैत्ीतील नवत्यवचव पसवरव.. जो आयषु्यभर जीर्वपलीकडे 

सवांभवळवयचव असतो.. कवरि जोडलेली िविस े नेहिीच 

सखुदःुखवलव धवर्नू येतवत..  

 अिव ह्यव िैशत्िींिध्ये प्रत्येकीची िनोभशूिकव रे्गरे्गळी 

असते.. ती अभ्यवसवयची म्हांटली तर तो एक सांिोधनवचव शर्षय 

होऊ िकतो.. त्यव शदर्िी िवझ्यव उत्सवही सखीकडे सांक्रवांतीच्यव 

शनशित्तवने हळदीकुां कू होते.. थवटिवट तर कवय र्िवार्व..?जि ूकवही 
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शतच्यव घरवत छोटेखवनी पवटी होती.. ती पि येिवऱ्यव प्रत्येक 

सखीची दखल घेत होती.. भवरलेले आनांददवयी असे र्वतवर्रि 

होते.. दःुखवचव कुठेही लर्लेि नव्हतव.. कुठलीच गडद छवयव 

नव्हती... कुिवलवही शतच्यव सखुवचव हरे्व र्वटेल इतकी सवरी 

रेलचेल होती.. शतच्यव बोलण्यवत नर्रोबवचे अखांड कौतकु होते.. 

त्यवलव ह ेअसे आर्डते.. असे आर्डत नवही.. तो इतकव रशसक 

आशि हौिी आहे नव की शर्चवरूच नकव.. िवझ्यवशिर्वय तर त्यवच े

पवन पि हलत नवही इत्यवदी इत्यवदी.. ऐकिवऱ्यवलव जरव जव्तच 

अजीिा होईल असे त्यवांच्यव पे्रिवचे शक्से होते.. िलव तर र्वटले ह े

सगळे ऐकर्ण्यवसवठीच शतने सगळयवांनव घरी बोलर्ले असिवर.. 

असो.. पि शतच ेआनांदी असिे िहत्त्र्वचे होते.. अगदीच आदिा 

कुटुांब आह े म्हिवयचे.. असेच कवही शदर्सवांनी कवही गोष्टी 

र्वऱ्यवर्रून कवनवर्र पडल्यव.. शतचव नर्रव ऑशफसिधील 

िैशत्िीबरोबर परवगांदव झवलव होतव.. आतव पोशलस दोघवांच्यव 

िोधवत होते.. सोबत शहचे दवशगने लांपवस केले होते.. आतव त्यव 

उत्सवही सखीची िलव कवळजी र्वटू लवगली.. शहने हव आघवत कसव 

सहन केलव असिवर.?शतच्यविवगे चचवा करण्यवत रस र्वटेनव म्हिनू 

शतलव शनशित्तवने भेटले तर ती अगदी नॉिाल गप्पव िवरत होती.. पनु्सहव 

त्यवचचे गिुगवन िग प्रश्न पडलव की ही खरांच अनशभज्ञ असवर्ी 

कव..?की शतने आपल्यव सखुवचे आभवसी शचत् बनर्ले आह ेआशि 
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त्यवत ती रिली आह.े. आपले दःुख तळघरवत गवडून टवकले 

असवर्े.. त्यवचव कवहीच तसव शर्षय शनघवलव नवही आशि िी शतथनू 

बवहरे पडल.े. शतचे फसर्े भवर्शर्श्व शर््कटर्ण्यवचव िलव कवहीच 

अशधकवर नव्हतव.. ती एक नवर्डती रविी होती शजच्यव डोळयवत 

खोल र्ेदनव नक्कीच होती.. जयवच्यवर्र ती िनवपवसनू पे्रि करत 

होती त्यवचे धर्ल शचत् ती रेखवटत होती.. 'तिु इतनव जो िु् कुरव 

रह ेहो.. क्यव गि ह ैशजसको छुपव रह ेहो.. ' जगशजत शसांग ह्यवांचव ् र्र 

जव्तच कवतर भवस ूलवगलव होतव.. खरांच जगवलव जे शचत् शदसते 

ते प्रत्यक्षवत तसे असतेच असे नवही.. जगवलव र्वटते की शकती 

आखीर् रेखीर् चौकट आह े शहच्यव सांसवरवची पि प्रत्यक्षवत ती 

चौकट अगदीच शखळशखळी झवली होती..  

 आतव एखवदी सखी उगवचच सखुवच्यव फुिवरक्यव िवरू 

लवगली की सजग व्हवयलव होते.. असे र्वटते की प्रत्यक्षवतही तसेच 

शचत् असवर्े.. जि ूशतच्यवसवठीच िवयरने हव िेर शलशहलव असवर्व..  

'हसरते के धवगे जोड कर..  

हि ओढनी बनुते रह.े.  

शर्रहव की शहचकी िें भी हि 

िहनवई को सनुते रह.े. ' 

शित्हो 
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पसु्तकां  वाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां 

त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ् या माणसाांहून अवधक प्रगल्भ 

आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. 

इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्द्मदाते थोडांफ़ार वशक्षण दतेात. 

पण मानव हा असा प्राणी आह ेज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता 

वजवांत नसलेल्या माणसाांच ेअनभुवही वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. 

माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे 

अनभुव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभुव, 

त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे 

करून सोडतात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 
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