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बाईपणाच्या गोष्टी-२
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव 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 सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

बाईपणाच्या गोष्टी-२

लेखिका

स्वािी ककशोर पाचपाांडे,
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बाईपणाच्या गोष्टी-२
लेहिका: स्वाती वकशोर पाचपाांडे,
12, प्भूनक्षत्र, नवशा गणपती बसस्टॉप, गांगापूर रोड, नावशक, 422013

व्हाट् सअप्प नांबर 9881274206
swtpachpande@gmail.com
शचत्कवर: सांतोष पवठक नवशिक :7350983700
या पुहस्िके िील लेखनाचे सवव िक्क लेखिके कडे
सुरहिि असून पुस्िकाचे ककां वा त्यािील अांशाचे
पुनर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककां वा इिर रुपाांिर
करण्यासाठी लेखिके ची लेखी परवानगी घेणे
आवश्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई
(तुरुंगवास व दुंड) िोऊ शकिे.
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.
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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 : २ खडसेंबर २०२०
©esahity Pratishthan® 2020
•

हवनार्ूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककां वा वाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी वापर करण्यापुवी ई साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआिे.

5

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

सौ. स्वाती किशोर पाचपाांडे
BSc, MBA, MPM, BAMCJ

साकित्यभूषण पदर्ी
(कुसिु वग्रज प्रशतष्ठवन, नवशिक)
िक्त
ु शर्द्यवपीठ MBA सिन्सर्यक
छांद-शलखवि, गवयन आशि र्वचन

स्वाती पाचपाांडे सन 2005 पवसनू नवशिकच्यव शर्शर्ध
र्ृत्तपत्वांिधनू सवतत्यवने सदरलेखन करत आहे तसेच 2007 पवसनू
नवशिक आकविर्विीर्र रवनजवईचे सर्ां वदलेखन करत आहेत.
शियवांचे भवर्जीर्न उलगडून दवखर्िवरे त्याांचे सनु ांशदनी हे प्ु तक
2018 िध्ये प्रकवशित झवले आहे.. व्यर््थवपन शर्षयवर्रील 100
लेख नक
ु तेच पिू ा झवले आहेत. त्यवच शर्षयवर्ां र व्यवख्यवती म्हिनू
कवयारत आहेत. आकविर्विीर्र सखी कवयाक्रिवत सहभवग
असतो.
आजर्र अनेक नविवशां कत िवशसके तसेच शदर्वळी अक
ां ह्यवतनू
कथवलेखन के ले आहे. त्यवत िवहेर, िी, शिळून सवऱ्यव जिी,
व्यवसपीठ इत्यवदी अक
ां वच
ां व सविवर्ेि आहे.
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त्या लेर्व सखी िांडळ नवशिक पदवशधकवरी असनू त्यव
िवध्यिवतनू आजर्र शर्शर्ध सविवशजक उपक्रि रवबर्ले जवत
आहेत. बराच काळ त्याांची शर्िेष कवयाकवरी पदवर्र नेििक
ू होती.
त्याांणी नवशिकच्यव सवर्वनव िवध्यिवतनू अनेक र्वचनप्रेरक
उपक्रि घेतले आहेत. कृ षीनगर येथील सतां ज्ञवनेश्वर सवर्ाजशनक
र्वचनवलयवच्यव सवां्कृ शतक िांडळवर्र शनयक्त
ु ी झवलेली आहे.
14 एशप्रल 2019 रोजी त्याच
ां ी दोन प्ु तके , िॅनेज िॅन 1 आशि
िॅनेज िॅन 2, प्रकवशित करण्यवत आली. दैनांशदन जीर्नवतील
व्यर््थेर्र भवष्य करिवरे िवगादिाक असे हे प्ु तक आहे. िैक्षशिक
क्षेत्वत शर्द्यवथी, शिक्षक ह्यवनां व उपयक्त
ु प्ु तक असव गौरर् िबांु ई
शर्द्यवपीठवचे कुलगरू
ु श्री. सहु वस पेडिेकर ह्यवांनी के लव.
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मनोगत..
लेखक हव भवर्नवि
ां ी जखडलेलव िविसू असतो आशि िवनर्ी
भवर्भवर्नवांचव गांतु व त्यवलव आपल्यव लेखिीद्ववरे िोकळव करवयचव
असतो.. िबदवच्ां यव सवहवय्यवने जेव्हव गांतु व िोकळव िोकळव होत
जवतो तेव्हव त्यव शनशिातीलव आपि सवशहत्य असे सांबोधतो.
सवशहत्यवची बीजे त्यवलव आजबू वजच्ू यव र्वतवर्रिवतनू शिळत
असतवत.. कवही प्रसगां असे असतवत की जे कवळजवलव शभडतवत
आशि िग लेखिीतनू झरझर उतरतवत.
िवझ्यव प्रवसांशगक सदरलेखनवलव िहवरवष्रवतील अग्रगण्य
दैशनक असलेल्यव िहवरवष्र टवइम्स र्ृत्तपत्वतनू र्वर् शिळवलव आशि
ते शलखवि र्वचकवांच्यव िनवपयंत शझरपत गेले.. र्वचकवक
ां डून िलव
उदडां प्रशतसवद शिळत गेलव आशि िीच थक्क झवले.. िी जे
िबदवतनू िवडां त असते अगदी तसेच शकांर्व थोड्यवफवर फरकवने
र्वचकवांनव देखील र्वटत असते अिी जविीर् िलव होते. इतके च
की िी ते सगळयवांच्यव िनवतले कवगदवर्र उतरर्ण्यवस यि्र्ी
झवलेली असते. जिू कवही िवझ्यव िबदवांनव पांख फुटले आहेत
आशि ते त्यवांच्यवपयंत पोहोचले आहेत.. त्यवक्षिी र्वटले की िवझे
िबद िवझ्यवसवठी सजां ीर्नी ठरले आहेत.. िबदवनां ी नवते जोपवसली
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गेली आहेत.. शलखविर्वचनवने सिृद्ध अिी िविसे िी जोडली
आहेत.. अिव ररतीने लेखवतले िबद िलव नेहिीच सन्सिवन देत
गेले.. िग र्वटले की ह्यव िबदवांनव प्ु तकवांची छवनिी चौकट द्यवर्ी
आशि र्वचकवांनव ते लेख एकशत्तररत्यव र्वचतव यवर्े यवच हेतनू े
प्ु तकवची आखिी के ली आहे. िहवरवष्र टवइम्स र्ृत्तपत्वने त्यवत
प्रकवशित झवलेल्यव लेखवांचव सांग्रह करण्यवची परर्वनगी देखील
शदली.. गेल्यव अडोतीस र्षवंपवसनू पत्कवररतेिध्ये जयवचां े नवर्
आदरवने घेतले जवते असे िहवरवष्र टवइम्स नवशसक सिहू वचे शनर्वसी
सांपवदक श्री.िैलेंद्र तनपरु े यवांनी िवझ्यव िबदवलव िवन देत उत्कृ ष्ट
अिी प्र्तवर्नव देखील शलहून शदली.2005 पवसनू िी र्ृत्तपत्ीय
सदर लेखन करत असल्यवची नोंद त्यवांनी घेतली.अत्यतां
बहुआयविी व्यशक्तित्र् लवभलेल्यव तनपरु े सरवांचे िनःपर्ू क
ा आभवर
िवनत आहे. िहवरवष्र टवइम्स िैफल टीिचे प्रिवतां भरर्ीरकर,
अशश्वनी पवटील तसेच गवयत्ी कुलकिी ह्यवांचे देखील िनःपर्ू ाक
आभवर जयवांच्यव िवध्यिवतनू िवझे शलखवि सजु वि र्वचकवांच्यव
पयंत पोहचू िकले आहे.. शलखविवसवठी प्रेरिव देिवऱ्यव िवझ्यव
कुटुांशबयवचां े तसेच आप्त्नेहीजनवांचे देखील िी नेहिीच ऋि
िवनते.शलखविवसवठी शर्षय देिवऱ्यव सख्यवच
ां े िनवपवसनू आभवर..!
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िवझ्यव प्ु तकवचे नवर् आहे 'बवईपिवच्यव गोष्टी'.. बवईपिवचव
पसवरव हव नेहिीच अफवट असतो आशि तो िबदवच्ां यव शचिटीत
पकडण्यवचव िी प्रयत्न के लव आहे.ती तर कुटुांबवचव किव असते.
कुटुांबवसवठी कुटुांबवच्यव सख
ु वसवठी शतचे सदैर् धडपड असते.. त्यव
बवईचे िन जविनू घेतवनव आपि थक्क होत जवतो.. शतचे भवर्ोत्कट
बोलिे खपू कवही सवांगनू जवते आशि त्यवतनू च शतचे अांतरांग
उलगडत जवते.. ती जसे घर चवलर्ते तसे शर्िवनही चवलर्ू िकते..
कवळवची हवक ऐकत शतने आपलव र्ेग र्वढर्लव आहे आशि
कवळवच्यव कसोटीर्र ्र्तःलव शसद्ध के ले आहे पि शतच्यवतले
बवईपि िवत् तेच आहे.. शतचे अतां रांग म्हिजे भवर्भवर्नवचां े एक
सप्तरांगी इद्रां धनू होय.. शतच्यव आयष्ु यवतील शर्शर्ध
नवतेसांबधवांशर्षयी शतलव नेिके कवय र्वटते हे जविनू घेिे गरजेचे
असते.. शतच्यव रोजच्यव नेहिीच्यव आयष्ु यवत खपू कवही दडलेले
असते.. शर्षय म्हटां ले तर तसे अगदी सवधे असतवत पि ते
जगण्यवतील िहत्त्र्पिू ा शर्षय असतवत िग बवईपिवच्यव गोष्टी ह्यव
जगण्यवच्यव गोष्टी र्वटू लवगतवत.. तेच सर्ा शर्षय सदरवतनू उलगडून
दवखर्ले आहेत आशि त्यवतनू च िवझे हे प्ु तक सवकवरले आहे..
िलव आिव आहे की िवझे हे प्ु तक र्वचकवच्ां यव पसतां ीस उतरिवर
आहे.
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'शकतवबे करती है बवते बीते जिवने की..
दशु नयव की.. इसां वनों की.. आज की..
कल की.. एक एक पल की..
खशु ियों की.. गिों की..
फुलों की.. जीत की.. हवर की..
प्यवर की.. िवर की.. ' िवयर सफदर हवश्िी यवांच्यव ह्यव ओळी
िलव नेहिीच आर्डतवत आशि िवझे प्ु तकप्रेि अशधकच बहरत
जवते.. िवझे हे प्ु तक देखील असेच जगण्यवर्रील भवष्य करिवरे
आहे.
बदलत्यव कवळवची हवक ऐकत प्ु तक शडशजटल ्र्रूपवत
आििवऱ्यव ई सवशहत्य प्रकविनचे िनःपर्ू ाक आभवर..! ई सवशहत्य
टीिचव हव प्रयत्न नक्कीच ्तत्ु य आहे जयविळ
ु े िवझ्यवसवरख्यव
लेखकवनां व हक्कवचे व्यवसपीठ शिळवले आहे.. त्यवच्ां यव अशर्रत
कवयवास िी िभु च्े छव व्यक्त करत आहे.
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समाजजीवनाचा अलवार पररचय
शैलेन्द्र तनपरु े
स्वाती पाचपाांडे या समाजजीवनातील ववववध ववषय अलवारपणे
माडां णाऱ्या मनस्वी लेवखका आहेत. त्याांच्या लेखनाशी माझा पररचय
साधारण पांधरा वषाांपवू ी आला. दै. गाांवकरीच्या प्रवतमा या
मवहलाांववषयक परु वणीसाठी त्या वलवहत असल्याने प्रथम त्याांच्या
लेखनाचा व नांतर त्याांचा पररचय झाला. घर, कुटुांब, नातेसांबांध व
त्याभोवती वभरवभरणारा समाज याला कें रस्थानी ठे वनू च त्याांनी बव्हश
ां ी
लेखन के ले आहे. पढु े महाराष्ट्र टाइम्सच्या मैफल परु वणीतही त्याांनी
लेखनसांचार के ला. बाईपणाच्या गोष्टी माांडताांना त्याांच्यातील
प्रवाहपतीत न होणारी पण तटस्थपणे परस्परसबां धां ाकडे पाहणारी व
त्यातनू सकारात्मक सांदेश देणारी लेवखका प्रकषााने समोर येत.े
घराघरातील बारीक सारीक गोष्टींचा आठव त्याांच्या प्रत्येक कथेत येतो,
तेव्हा त्याच्ां यातील सक्ष्ू मदशी व्यविमत्वाचा उलगडा होतो. त्यातनू
त्याांच्या वनरीक्षणशिीचा तसेच दाांडग्या स्मृतीचाही पररचय होतो.
सणवार, उत्सव, भाांडीकांु डी, साड्या, दागदावगने आदी मवहलाांच्या
जीवाभावाच्या ववषयानां ा त्या हात घालतात तेव्हा ते वचत् एवढां वजवतां
वाटायला लागतां की जणू त्या साऱ्या प्रसांगाचे आपण साक्षीदारच
आहोत. एवढेच नव्हे तर परु ाणातील गोष्टी, इवतहासातील सांस्कार
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आवण ववद्यमान काळ व भववष्ट्यात होणाऱ्या बदलाच
ां ा वेध असा सारा
आसमांत त्या अलगदपणे उभा करतात. जवमनीशी नातां दृढ ठे वताांनाच
आकाशाशीही ते सांवादी करण्याचा त्याांचा आग्रह हा इवतहास, वतामान
व भववष्ट्याला बाधां नू ठे वणारा सेतू बननू जातो. स्वत: एक मवहला
असनू ही अनेकदा त्या आपल्याच भवगनींच्या दोषाांचीही थेटपणे चचाा
करताांना वदसतात, तेव्हा त्याांच्यातील तटस्थपणाचा प्रत्यय येतो.
बाईपणाच्या गोष्टी त्या साांगत असल्या तरी त्यात परुु षाांबद्दल दस्ु वास
नसतो, वकांबहूना हा भवसागर तरुन नेण्यासाठी या दोन्द्ही घटकाांमधील
सांवादाची कशी आवश्यकता आहे, गरज आहे हेच अधोरे वखत
करण्याचा त्याांचा प्रयत्नही अनेक लेखाांमध्ये वदसतो. लेख वा कथा
वलवहतानां ा त्या अनेकदा गाजलेले सगां ीत, वचत्पटातील गाणी, सतां ाच्या
रचना, शायरी, गझल असा ववववधाांगी खवजना उघड करतात तेव्हा
त्याांच्या तील अष्टपैलत्ु वाचे दशान होते. लवलत लेखनात त्याांचा
हातखडां ा आहे. त्यातनू च अलगदपणे पढु े आलेल्या या बाईपणाच्या
गोष्टी वाचकाांना वखळवनू ठे वतील, अशी खात्ी आहे. स्वातीताईनाां व
त्याांच्या या पस्ु तकास खपु खपु शभु ेच्छा..

शैलेन्द्र तनपरु े
वनवासी सांपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, नावशक
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अपपणपकििा
मोठी झालेली माझी समांजस मुले
तन्वी आकण सोिम..
जयाांनी कलकितच जाणाऱ्या आपल्या आईला
नेिमीच समजून घेतले
आकण सदैव प्रेरणादायी शब्द कदले
अशा दोघाांना
िे पुस्ति प्रेमपूवपि अपपण..!
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अनुक्रम
अजनबी तुम जाने पिचानेसे लगते िो..
समानतेची व्याख्या
माझे भाांडायन..
धोना था मन भल
ू गया त.ू . .
िाय िसे िाय कठि ना सवप..?
तू चाल पुढे..
मी असेन तुमच्यासगां े भोई..
अिे ले िै तो क्या गम िै..
असेन मी.. नसेन मी
पासवडप नामि सपु रवडप..
आभासी वास्तव..
तू किच मेरी फोटो..
िाजव्याचे झाड..
िाळजाला िवी रेंज..
मािेर मािेर.. मनाला मोिर..
ये रे घना ये रे घना.. .
मनाच्या उांबरठ्यावर.. ..
भय इथले सांपत नािी.. .
मनी वसे ते कचि कदसे..
घराचे झाले मकां दर..
मकिला राजिारणातील एि प्यादे
चांद्र आिे साक्षीला..
बाईपणातील आईपण..
ओझे कवरलेल्या क्षणाांचे..
गेले द्यायचे रािून.. तुझे नक्षिाांचे देणे..
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बाईपणाच्या

गोष्टी-१
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26
अजनबी तुम जाने पिचानेसे लगते िो..
आज नेहिीप्रिविे घरवजर्ळील बवगेत
प्रभवतफे रीसवठी गेले होते.. चवर रवऊांड झवले
तरी त्यव नेहिी शदसिवऱ्यव िवर्िी आल्यव
नव्हत्यव.. गेल्यव आठ शदर्सवांपवसनू त्यवांची भेटच
नव्हती तर कवहीतरी चक
ु ल्यवसवरखे र्वटत होते..
िनवलव उगवचच चटु पटु लवगली होती.. िनवत आले आपि सवधव
त्यवांचव नांबर ही घेतलव नवही.. कुठे असतील..?तबबेत तर शठक
असेल नव..?हल्ली कवय के व्हव कवनवर्र येईल सवांगतव येत नवही..
तसे त्यवनां व गडु घेदख
ु ी व्यशतररक्त कवही त्वस नव्हतव.. िवर्िी कुठे
अडकल्यव असतील कव..?तिव त्यव अशतिय कताव्यदक्ष आहेत..
शर्चवरचक्र सरू
ु झवले आशि अगदीच शनरविव झवली की आजही
त्यवचां ी भेट झवली नवही.. िी बवगेतनू जड पवर्लवनां ी बवहेर पडले..
कवही गोष्टी अगदी सर्यीच्यव झवलेल्यव असतवत.. बवगेत
येिवऱ्यव आशि जयवच
ां ी आशि िवझी अगदी तोंडओळख आहे
अिव व्यक्तीिध्ये अडकिे शकतपत योग्य आहे म्हिनू थोडी
्र्तःर्र शचडशचड देखील झवली.. असे र्रचेर्र अडकिे योग्य
17
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नवही त्यवचव आपल्यवच िनवलव त्वस होतो असे म्हित िनवची
सिजतू घवलू लवगले.. तरी कुठे तरी ठरलेल्यव र्ेळी त्यवचां ी र्वट
पवहिे कवही सटु त नव्हते..
सहज आठर्लव आिच्यव भेटीचव पशहलव शदर्स.. त्यव
शदर्िी िवझी लेक बवरवर्ीत शजल्ह्यवत पशहली आली होती आशि
िवझव फोन सवरखव र्वजत होतव.. अशभनांदनवच्यव र्षवार्वत आईचे
िन हरखनू गेले होते.. आनदां कुिवलव सवगां ू असे झवले होते..
आम्ही एकव बवकवर्र बसलो आशि िी नकळतपिे त्यवांनव िल
ु ीची
यिोगवथव सवशां गतली.. त्यवांनीही खपू भरभरून कौतक
ु के ले..
आपल्यव आनदां वत सहभवगी होिवरे फक्त आपलेच लोक असतवत..
सगळयवांकडे असव िनवचव िोठे पिव नसतो.. कवरि िी देखील त्यव
दरम्यवन सांशिश्र अनभु र्वांनव सविोरे जवत होते.. कवहींचे कुचकट िेरे
ऐकून थक्क व्हवयलव झवले होते.. रक्तवची नवती इतक्यव परके पिवने
र्वगतवत तेव्हव दःु ख तर नक्कीच होते.. कवय शर्िेष इतके िवक्सा
शिळवले आतव पढू े बघू नव कसे कवय करते ते.. . खरतर अपयिवचे
खवपर ते अिव ररतीने फोडत होते.. अिवनां व आत्िपरीक्षि करिे
गरजेचे असते.. िग ठरशर्ले की यि िनवतच ठे र्वयचे.. सवधेपिवने
सवगां त सटु वयचे नवही.. आपले यि आपलव आनदां सगळयवसां वठी
आनांददवयी अनभु र् असतो असे नवही.. अिव लोकवांसिोर अबोल
18
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रवहिे िहविपिवचे ठरते.. अपत्यवने यि सांपवदन के ले तर
आईर्शडलवच
ां े िवनशसक खच्चीकरि करण्यवत आले.. अथवातच
नेहिीप्रिविे िी ते सहजतेने घेतले.. नवते तोडले तर नक्कीच नवही..
उलट त्यवच्ां यवबद्दल किर् दवटून आली.. यिवचव िवगा सवतत्यपिू ा
प्रयत्नवत असतो आशि प्रत्येक यि हे सवपेक्ष देखील असते..
यिवच्यव र्वटेर्र आपल्यव पढु ेही अिवप जनसवगर असतो ह्यव
र्व्तर्वचे भवन ठे र्वर्ेच लवगते.. त्यविळ
ु े तवत्कवशलक यिवने
हुरळून चवलत नवही.. शनखळ आनांद घ्यवयलव कवय हरकत असते
म्हिनू आनांदवलव पवरवर्र रवहत नवही हेही शततके च खरे आहे.
हो.. पि तरीही िनवतले सिवधवन सवगां वयलव कुिीतरी
हक्कवचे हर्े असतेच.. अिी आपली िविसे की जयवांनव आपल्यव
सख
ु वत आनांद असतो.. पि ती आपल्यवपवसनू कोसो िैल दरू
असतवत शकांर्व त्यवच्ां यवकडे र्ेळेची र्वनर्व असते.. बवगेतल्यव
अनोळखी िवर्िी िलव भेटल्यव आशि िन ररक्त होत गेले.. त्यव
क्षिवची खरांतर ती िवझी िवनशसक गरज होती.. िी त्यवांच्यव
िल
ु ीच्यव र्यवची आल्यवने त्यवही एके रीत येत िलव िोलवच्यव गोष्टी
सवांगू लवगल्यव.. त्यवांची दोन्सही िल
ु े डॉक्टरे ट झवलेली होती.. त्यवांनव
पि असेच एकटे पवडले गेले होते.. िल
ु वनां व िदत लवगेल तसे त्यव
जवऊन रवहत असत.. सुनवांचे िल
ु ींसवरखे लवडकोड करवयच्यव..
19
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बोलण्यवत कधीही नकवरवत्िक सांभवषि नसवयचे.. शकांर्व कुिवर्र
दोषवरोप नसवयचे.. कधी कधी िलव त्यव खपू उत्तगांु भवसवयच्यव..
त्यव ्र्तःही शनर्ृत्त प्रवध्यवशपकव होत्यव.. आतव िवत् नवतर्ांडे
सवांभवळण्यवच्यव व्यवपवत सवधव पेपर र्वचवयलव त्यवांनव र्ेळ शिळत
नव्हतव.. जयवांनव खपू र्वचन करवयचे होते.. हे त्यव हसत हसत
सवांगत होत्यव.. आपली उपयक्त
ु तव र्वढर्लीच पवशहजे असे
म्हिवयच्यव.. िी खपू कवही शिकत होते.. ओळखीच्यव लोकवनां व
जे सवांगतव येत नवही ते ह्यवांनव सवांगतव येत होते.. त्यव िलव र्ेड्यवत
कवढत नव्हत्यव शकांर्व अथवाचव बेअथा देखील करत नव्हत्यव.. शकांर्व
िी अशभिवनवने सवगां ते त्यवत त्यवनां व गैर र्वटत नव्हते कवरि
घेतलेल्यव कष्टवांची त्यवांनव जविीर् होती.. कधीतरी म्हिवयच्यव की
तू कवल नेिकी भेटली नवहीस.. िल
ु वने िोठी कवर घेतल्यवचे
सवगां वयचे होते.. जवऊ िेजवरी रवहते पि शतलव अिव सर्ु वतवा
सवांशगतल्यव की र्वटते की िी शतलव शखजर्त आहे.. िवझ्यव िल
ु वने
कष्ट के ले तर त्यवलव फळ शिळत आहे.. असो..
ह.ां . तर अिव त्यव िवर्िी जयवच
ां े िलव परु ते नवर् आडनवर्
िवहीत नवही त्यवांच्यविी बोलिे सर्यीचे होत गेले.. आतव ठरशर्ले
की भेटल्यव की फोन नबां रची देर्विघेर्वि करू यव.. िनवत शकती
सवचले आहे जे त्यवांनव सवांगवयचे आहे.. िनवत कुठे तरी
20
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एकटेपिवची भवर्नव होतीच.. शततक्यवत त्यव सिोरून घवईघवईत
येतवनां व शदसल्यव.. 'अग आपली भेटच नवही.. तझ्ु यविी सपां का
सवधतव येईनव.. . कवकव आजवरी होते तर त्यवांची सश्रु षु व करतवांनव
पवर दिछवक झवली ग पि आतव बरे आहेत.. म्हिनू तल
ु व भेटवयलव
आले.. शिळवली कव ग तझ्ु यव िल
ु ीलव शिष्यर्ृत्ती..?खपू हुिवर
आहे ग ती.. िलव खपु र्ेळव आठर्ि आली बघ .. '.. आिची
सभां वषिवची गवडी पन्सु हव िळ
ु पदवर्र आली.. यि्र्ी लोकवक
ां डे
अयि्र्ीतेचे शक्से देखील असतवतच जे सवांशगतले की बोच
हलकी होते..
त्यव म्हिवल्यव .. 'आतव कवकवनां व र्ेळ द्यवर्व लवगेल.. इकडे
येिे होईल असे नवही.. घरवजर्ळ चकरव िवरत जवईन.. ' क्षिभर
िी व्यवकुळ झवले की आतव भेटीत खांड पडेल िग िी कुिवलव सवगां ू
िवझ्यव ससां वरवचे कोडकौतक
ु ..?…पि िी सवर्रत म्हिवले की भेटू
यव नव अधनु िधनू असेच आशि इथेच.. ' इच्छव असनू ही फोननांबर
घेतलव नवही.. त्यवांनीही नवही िवशगतलव.. आम्हवलव दोघींनव जिू
कवही त्यव बवबतीत अनोळखीपिवचव आनदां घ्यवयचव होतव..
अशतपररचयवत अर्ज्ञव व्हवयलव आम्ही घवबरत होतो की
कवय..?पन्सु हव र्वटले हे तर आपल्यव िनवचे खेळ आहेत.. प्रत्येक
भेटीलव कवही नव कवही आयष्ु य असतेच असते आशि प्रत्येक
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भेटीलव िेर्टही असतोच असतो.. िग सर्यीचव अट्टवहवस हर्व
किवलव.. बस यहु ी चलते रहेंगे.. चलते रहेंगे.. खि
ु ीयव बवटते
रहेंगे..
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समानतेची व्याख्या
आज सटु ीचव शदर्स.. नेत्वने
घर आर्रवयलव घेतले होते.. चहव
करवयलव गेली तर सवखरे च्यव
डबयवचे झवकि कवही के ल्यव
उघडत नव्हते.. ती ्र्तःर्रच
र्ैतवगली.. िग उांचवर्रील डबव कवढवयचव होतव.. िवळयवर्रील
सविवन आर्रवयचे होते.. ऑनलवईन बँशकांग करतवांनव पवसर्डा
बदलवयचव होतव.. आत्िशर्श्ववस आहे पि तरीही तो सोबत
असलव की शनधवा्त र्वटते.. ्र्यपां वकघरवचव तो कप्पव खिु वर्त
होतव.. न र्वपरवतील भवांडी शतथे ठे र्वयची होती.. नकोच पि आज
ही कविे.. कांटवळव आलवय तो असलव की जबवबदवरी
शर्भवगल्यवसवरखी र्वटते.. अरे पि किी कवय होिवर इतकी सवरी
कविे..?सटु ी सवथाकी लवगली पवशहजे नव.. !शनिवांत हवतविी असलव
की दोघे शिळून कविे पटवपट उरकत असत.. एरर्ी दोघेही
नोकरीर्र जवयचे त्यविळ
ु े घरवकडे जरव दल
ु ाक्षच होत असे.. आज
िवत् शनिवांत टूरर्र गेलव होतव त्यविळ
ु े रवजरविीच्यव सांसवरवत नीरर्
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िवांततव होती.. रविीलव करित नव्हते.. बघतव बघतव लग्नवलव
पवच र्षे झवली होती आशि एकिेकवनां व एकिेकवचां ी सर्य होऊन
गेली होती.. पि असेही शठक नवही म्हित िरगळ झटकत नेत्व
उठली आशि कविवलव लवगली..
कवही कविे अगदी लहवनसहवन होती पि शतच्यव लक्षवत
आले की ही सगळी तवशां त्क कविे आपि शनिवतां च्यव खवत्यवर्र
सोपर्ली आहेत.. शतलव एकदि हसू आले.. िीही इशां जशनअर आहे
पि िलव असे कव र्वटतेय की हे शसिेंटच्यव शभांतीर्र शखळे
ठोकण्यवचे कवि त्यवलवच जिेल.. शिक्सर शबघडले आहे तोच
बघेल.. टेरेसर्र ट्यबू लवईट नवही त्यवलव सवशां गतले पवशहजे.. अरे
हो आशि कवर आर्वज करतेय त्यवलव सवांगवयलव हर्े.. सटु ीच्यव
शदर्िी तो जव्त र्ेळ लोळत रवशहलव कव शतचे रक्त उकळत असे..
ती त्यवलव त्यवने करवयच्यव कविवच
ां ी यवदी देत असे.. आज्ञव
रविीसरकवर असे म्हित तोही कविवलव लवगत असे.. घरवतले जड
सविवन हलर्वयचे तर ते एकटीचे कवि नवही बवई असे ती
म्हिवयची.. घर दोघवच
ां े.. ससां वर दोघवच
ां े तर दोघवचां ेही योगदवन
हर्ेच हर्े असे म्हित दोघे घर आर्रत असत.. तोही भवजी शनर्डू
लवगत असे.. र्ेळप्रसगां ी भवडां ी ही शर्सळत असे.. त्यवत
एकिेकवांर्रील प्रेि नक्कीच कवरिीभतू होते.. त्यव आठर्िीने
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शतलव ्र्तःिीच हसू आले.. शकतीही िी परुु ष सिवनतेचव डांकव
र्वजर्लव तरी र्व्तर् हे असे कवहीसे होते.. ती त्यवच्यव खवद्यां वलव
खवांदव लवर्त प्रत्येक क्षेत्वत कवयाकुिल आहे तरीही असे कव
र्वटतेय की हे त्यवचे कवि आहे शकांर्व हे कवि त्यवलवच जिू िकते..
्र्तःर्र िांकव घेत ती त्यव त्यवच्यव कविवलव धजत नसे.. दोघवांचे
सांसवरवतील कवयाक्षेत् जिू कवही ठरर्नू घेतलेली असतवत.. त्यवत
कुठे ही अहक
ां वरवलव जवगव नव्हती.. जयवलव जे सोईचे र्वटते शकांर्व
जो जे कवि सहजतेने करू िकतो त्यवने ते करवर्े असव कवयाकवरि
भवर् त्यविवगे होतव.. . ठरशर्ले तर त्यवचे कवि ती करू िकत
होती.. पि लहवनपिवपवसनू िनवर्रील पगडव म्हिव की सवर्ाित
म्हिव सिवजवनेच कवयाशर्भवगिी करून शदली आहे.. सवधव चहव
जरी करवयलव सवांशगतले तर तो ओटवभर पसवरव घवलत असे की
नको बवबव तझु ी ्र्यपां वकघरवतील लडु बडु असे ती लटक्यव रवगवने
म्हित असे.. नकळत तो कविे र्वढर्नू ठे र्त असे.. आतव आज
िवत् शतलव घर आर्रवयचे तर त्यवची अनपु श्थती जविर्त होती..
शततक्यवत िैशत्िीचव फोन आलव की त्यवच्ां यव िहरवत खपू
प्रशतक्षेनांतर एक छवनसे नवटक आले आहे तर ती शतकीट कवढून
ठे र्िवर आहे.. नेत्व म्हिवली नको ग रवत्ी येतवनां व उिीर होईल..
एकटीने नको र्वटते.. िैशत्िीने खपू आग्रह के लव पि ही िवत् ठवि
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होती न जवण्यवर्र.. शतची थोडी ्र्तःर्रच शचडशचड झवली की
आपि कव असे बदलत चवललो आहोत..?सगळीकडे तोच
किवलव हर्व सोबत..?िनवत आिले तर जवऊ िकते िी पि..
आशि त्यवचे तसे कवहीही म्हििे नसते.. दोघवांनी एकिेकवांनव
िनसोक्त ्पेस शदली आहे.. इतकी ्पेस की आतव हर्व अगदी
खेळती रवहते दोघवच्ां यव िनवत.. िग शतने घरवतच रवहिे पसदां के ले..
एरर्ी तो असलव की कवही कविे होतच नवही म्हिनू आर्डते
प्ु तक र्वचवयलव घेतले तर त्यवतही िन लवगेनव.. अगदी एकटीने
टीव्ही पवहिे ही नको र्वटले.. शतथे गविे लवगले होते.. 'प्यवर करते
है हि तु म्हे शकतनव.. दो आँखे तो क्यव दो जहवँ िे सिवये नव इतनव..
' शतलव िनवपवसनू हसू आले.. . 'तू इस तरह िेरे शजांदगी िे सिव है..
' त्यवच्यव आठर्िीने ती एकव आांतररक सिवधवनवने िोहरून
आली.. आपल्यव नवत्यवबद्दल शर्चवर करू लवगली.. ससां वरवत
दोघवचां े ध्येय एकच असले की सगळे कवही सोपे होत जवते.. ध्येय
म्हिजे हेच की एकिेकवांनव सख
ु ी करिे.. आनांदी ठे र्िे.. ततु ु िैिैं
तर असिवरच.. भवांड्यवलव भवांडेही अधनू िधनू र्वजत रवहिवर.. तो
तर नवत्यवतलव शजर्तां पिव आहे.. पररपिू ा दोघेही नवहीत म्हिनू
पररपिू ातचे व अट्टवहवस देखील नवही.. सहजीर्न त्यविळ
ु ेच फुलत
आहे.. बहरत आहे..
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नेत्वने सहज एक िीर्वदी िवशसक र्वचवयलव घेतले..
आतां ररवष्रीय िशहलव शदनवशनशित्त तो एक शर्िेष अक
ां छवपण्यवत
आलव होतव.. एकांदरीतच अांकवचव सरू हवच होतव की िीर्र खपू
अन्सयवय होत आहे.. शियवांनी सजग झवले पवशहजे इत्यवदी इत्यवदी..
नेत्वलव र्वटले आपले भवांडि शकांर्व ितभेद परुु षवांिी नवही तर
शर्कृ त परुु षी िवनशसकतेिी आहे पि शर्षय कवहीसव भरकटत
चवललव आहे.. सगळीकडे सगळेच कवही खरे असते असे नवही
आशि एकच िवपदडां सगळीकडे लवर्नू चवलतही नवही.. कुठे तरी
गांभीर अन्सयवय घडत असतो आशि त्यविळ
ु े सकल परुु षजवतीलव
दषू िे लवर्ली जवतवत.. परुु षसत्तवक सिवज तर नक्कीच आहे पि
त्यव परुु षप्रिवि पद्धतीसिर्ेत चवलतवांनव शतलव सोपे र्वटत होते
कवरि शतच्यव आयष्ु यवत आलेल्यव सर्ाच परुु षवांनी त्यवत र्डील,
भवऊ, पती, परुु ष सहकवरी तसेच शित् सगळयवांनी शतचे भवर्जीर्न
सिजनू घेतले होते त्यविळ
ु े शतच्यवत कुठलवच आक्र्तवळेपिव
नव्हतव.. शतने ्र्तःलव सांरक्षक करून घेतले होते. त्यविळ
ु े शतलव
आपलवच उदो उदो करवर्वसव र्वटत नव्हतव.. असे हे सख
ु
आपल्यव सगळयवच सख्यवच्ां यव र्वटेलव येर्ो असे शतलव िनोिन
र्वटून गेल.े . कांु पिवच्यव आत शतच्यव सख
ु वच्यव रविी होत्यव.
्र्तःचव सन्सिवन करत असतवांनव त्यवचे शतच्यव पवठीिी उभे रवहिे
आठर्त होते.. तो देत असलेली प्रेरिव आठर्त होती.. शतच्यव
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यिवने सख
ु वर्लेलव त्यवचव चेहरव आठर्त होतव.. िग सन्सिवनवची
िवळ िी िवझ्यवच गळयवत कव घवलवर्ी हव प्रश्न शतलव पडलव होतव..
शर्चवरवांनी तीच थकली होती.. घरवतील प्लशम्बांगचे कवि करवयलव
एक जि येिवर होतव त्यवलव शतने शनिवांत घरी असतवांनव यवयलव
सवांशगतले.. बघेल शनिवतां च.. आपल्यवलव कुठे त्यवतले
सवांशगतलेले फवरसे लक्षवत येते असे म्हित शतने तेही कवि टवळले..
भवजीबवजवर करण्यवसवठी घरवबवहेर पडली.. पेरोल भरण्यवसवठी
पम्पवर्र थवांबली.. नांबर न लवर्तव डवयरे क्ट पढु े गेली आशि एकव
िल
ु ीच्यव िवगे आपली ऍशक्टर्व लवर्ली.. िनवतनू थोडेसे ओिवळ
ल्यवसवरखे झवले कवरि िवगे िोठी रवगां होती.. सिवनतव हक्कवने
िवगनू घेत असतवांनव आपल्यव िीत्र्वचव असव फवयदव घ्यवयलव
आपि अशजबवतच कचरत नवही.. शर्चवरवांच्यव दवांशभकपिवची
शतलवच गिां त र्वटली पि आतव इतकव शर्चवर करवयलव र्ेळ
नव्हतव.. अगदी जविनू बजु नू कळून सर्रूनही..
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माझे भाांडायन..
घरवतील धिु ीभवडां ी झवडूफरिी करतव
करतव ती कविे एकव िशहन्सयवत किी
अगां र्ळिी पडली आहे.. हो नव.. !
असवर्े सवदर हेही शठकच आहे.. िवझी
िदतनीस के र्ळ एकशदड तवसवत ह्यव
सगळयव कविवचव डोंगर उपसते आशि िलव
िवत् त्यव भोर्ती खपू से रें गवळिे होते आहे.. कव िवशहती आहे
कव..?.. भवांडी घवसतव घवसतव प्रत्येक भवांड्यविी बोलिे होत
आहे.. अय्यव हे भवडां े शकती छवन आहे नव.. !अशजबवत जव्त गॅस
लवगत नवही आशि पदवथा करपतही नवही.. आशि ह्यव भवांड्यवचव
घवट शकती सबु क आहे.. !आपल्यव नवशिकची तवांबयवशपतळेची
भवडां ी आहेतच प्रशसद्ध.. प्रत्येक भवडां े िग ते के व्हव घरवत आले
त्यवची जन्सिकथव आठर्ू लवगले.. जयव व्यक्तीने अगदी नवर् टवकून
शदले त्यव व्यक्तीबद्दलच्यव आठर्िींनव उजवळव शिळवलव.. पर्ू ी
कसे नव अगदी नवर् टवकून भवांडी शदली जवयची.. त्यविवगे
्नेहभवर्नव नक्कीच आहे आशि भवांडे ओळखवयलव पि िदत
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होते.. शर्िेषतः सवसबू वईच्यव
ां भवांड्यवांर्रील तवरीख र्वचवयलव िलव
आर्डते.. त्यव कवळवत अिी भवडां ी असवयची तर.. एके कीलव त्यव
िवहेरचव नवर्वचव अशभिवन देखील असतो.. आपल्यव भवांडे
गल्लीत एक जि ठोक्यवने अगदी कोरीर् अक्षरवत नवर् टवकून
देतवत..
तर आज ही पवरांपवररक भवांडी शचांच, शपतवांबरी आशि शलांबिू ीठ
लवर्नू उजळर्ण्यवत कवही तवस सत्कवरिी लवर्ले.. िवशहत आहे
हर्ेने ते पन्सु हव तसेच कवळर्ांडिवर पि तरीही चवर शदर्स तो
लखलखवट डोळयवलव सख
ु वर्त जविवर हेही शततके च खरे .. !
िवझी एक हळर्ी िैत्ीि जेव्हव लग्नवनतां र नोकरीशनशित्त
्र्तांत् चल
ू िवांडू लवगली तेव्हव सवसल
ू व शतने तवबां यवची कळिी
िवशगतली तर सवसू म्हिवली आि तझ्ु यव िवहेरवहून.. त्यवनांतर
एकटी सनू असनू ही शतने कवहीच अपेक्षव ठे र्ली नवही.. हळूहळू
शतने िनवसवरखी भवांडी घेतली आशि आतव शतने सनु बवईलव खपू
सवरी नवशर्न्सयपिू ा भवांडी घेऊन शदली सांसवर िवांडण्यवसवठी.. शिर्वय
शतच्यव िनवत धवकधक
ू सनु ेलव आर्डेल नव िी हे सवरे के लेलां..
खरांच कवळ शकती चवगां ल्यव अथवाने बदललव आहे.
एकदव आजोबवनां ी िोडीत शदलेली िोठवली भवडां ी िविवलव
जन्सु यव भवांडी बवजवरवत शदसली जयवर्र त्यवच्यव पिजोबवांचे नवर्
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कोरलेले होते.. िग त्यवने ती भवांडी गरज नसतवांनवही शर्कत घेतली
आपल्यव पर्ू ाजवच
ां ी आठर्ि म्हिनू .. अिव हळव्यव आठर्िी
भवांड्यवसोबत जोडलेल्यव असतवत.. आतवही कधीतरी आई म्हिते
की अग आम्हवलव तसव िोठव कुकर घ्यवयचव आहे नॉनश्टकचव
तेव्हव र्वटते शहची देखील भवांडे घेण्यवची हौस आहेच अजनू िग
िवझी तर असिवरच नव.. लग्न जनु े झवले म्हिनू कवय झवलां..?कधी
कधी तर बोलिी खवते पि भवडां े येतेच घरवत.. आतव िवत् एक
शिकले आहे की सेट असलेली भवांडी जिव करवयची आशि गरज
नसेल तर िनवलव िरु ड घवलवयची.. भेट म्हिनू शिळवलेलां भवांडे
शकतीही छवन असले आशि सेटलव सवजेसे नसले तर पढु े
सरकवर्यवचे.. िेजवरच्यव र्य्कर िवर्िी म्हिवल्यव.. 'अग
आम्ही तर ्टीलची ही भवांडी घेण्यवसवठी िशहनव पवच रुपये अिी
शभिी लवर्ली होती त्यवतच हव पोळयवच
ां व डबव आशि िसवल्यवचव
डबव घेतलव आहे.. एके क िल
ु वचे नवर् िी त्यवर्र टवकले आहे..
'अिी भवांडी त्यवांनव किी कवय नजरे आड करतव येिवर आहे..
शनजीर् र््ततू असव जीर् अडकत जवतो..
अिी भवर्शनक गांतु र्िक
ू टवळत िग िवझ्यवकडून भवडां ी
खरे दीर्र थोडव आर्र घवतलव जवतो.. लेकीलव कन्सयवदवनवची भवडां ी
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देतवांनव तर उत्सवह सांचवरलव होतव तोही आर्रतव घ्यवर्व लवगलव..
ती म्हिवली इतकव र्ेळ नसिवर आहे ग ििव हे सगळां आर्रवयलव..
छोटी कुटुांबे आशि आतव तर बहुतेक शठकविी छोटे सिवरांभ
असले तरी बवहेरूनच िवगर्ले जवते अन्सन िग िवळयवर्रची िोठी
भवडां ी खवली येतच नवही.. र्वळर्िे किी झवल्यवने िोठी भवडां ी तिी
र्वपरली जवत नवही.. शदर्वळी ते शदर्वळी ्र्च्छ के ली जवतवत..
असो
तर असे आहे िवझ्यव िनवतील भवांडवयन.. एखवदी सेटिधील
र्वटी शकांर्व शडि शदसली नवही की जीर् खवलीर्र होतो.. म्हितवत
नव आम्हव शियवनां व घरवतील चिचवही लगेच ओळखू येतो.. आशि
त्यव चिच्यवतही जीर् अडकलेलव असतो.. िलव र्वटते असे
पर्ु वापवर आपोआप होत असवर्े.. हो नव.. !
सध्यवच्यव लॉकडवऊनिळ
ु े भवडां ् यवि
ां ी अिव िनसोक्त गप्पव
िवरल्यव.. तेही सख
ु वर्ले असतीलच.. !
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29
धोना था मन भूल गया तू.. .
शकांर्व लॉकडवऊन आशि धोबीघवट..
शलशहिवऱ्यव
लोकवांनव नेहिीच दोन
सांसवर असतवत.. एक
त्यवच्ां यव
शलखविवचव..
डोक्यवतल्यव
पसवऱ्यवचव..
आशि दसु रव असतो नेहिीचव
जसव की चवरचौघवांचव
गृह्थवश्रि असतो.. तो सांसवरही टूकीने प्रवधवन्सयवने करवयचव
असतो.. असे अनेकदव होते खरे म्हिजे आतव ह्यव क्षिी शलहवर्ेसे
र्वटतेय पि शलहू िकत नवही.. एक गृशहिी ह्यव नवत्यवने घरवतल्यव
व्यक्तींच्यव र्ेळव सवांभवळवयच्यव असतवत.. जेव्हव हवतवतले कवि
हवतवर्ेगळे होते तेव्हव कवही तवसवपां र्ू ीची ऊिी असेलच असे नवही..
िेंदल
ू व तवि देत कधी कधी आठर्वर्े लवगते की आपल्यवलव कवय
शलहवयचे होते.. तोर्र िनवत नर्ीन शर्षयवचां व प्रर्ेि झवलेलव
असतो िग तो ओघ नर्े र्ळि घेतो.. कवही शर्षय अगदी ठवि
िवांडून बसलेले असतवत त्यवनां व हवत घवलवर्वच लवगतो.
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िनवत सतत कवही नव टकटक होत असते.. सवध्यव सवध्यव
गोष्टीतही शलखविवलव शर्षय शिळत जवतवत.. िग र्वटते की
शलशहलेच पवशहजे िी नवहीतर त्यव गोष्टीर्र िवझ्यवकडून अन्सयवय
नवही कव होिवर..?त्यव आठर्िी कोिेजनू नवही कव
जविवर..?आशि िी नवही तर कोि शलशहिवर कवरि त्यव िवझ्यव
जगण्यविी शनगशडत आहेत नव.. आतव कवही रोजच्यव
आयष्ु यवतील अनभु र् असे आहेत की त्यवत र्वचिवऱ्यवलव सवधम्या
र्वटत जवते.. कधी कधी तो सवर्ाशत्क अनभु र् असतो.. लेखकवने
के र्ळ त्यव अनभु र्वलव िबदरूप शदलेले असते.. ह.ां . तर हेच की
त्यव अनभु र्वनां व ितू ा रूप देतव आले पवशहजे.. त्यवसवठीच िरगळ दरू
फे कली पवशहजे..
आजही शलहवयलव बसले आशि लक्षवत आले की धोबीघवट
आर्रवयचव आहे.. कपडे शभजर्ले आहेत आशि ते धर्ु वयचे
आहेत.. सकवळी उत्सवहवने चवदरी, पडदे धर्ु वयलव टवकले आहेत
ती आठर्ि आली.. आशि शलशहण्यवची निव क्षिवत उतरली..
िक
ु वट्यवने कपडे धर्ु वयलव घेतले.. पिू ातः ्र्यचां शलत र्ॉशिगां
ििीन आहे घरी पि त्यव ििीनिी अजनू म्हिवर्ी तिी गट्टी झवली
नवही.. असे र्वटते की ही सगळयव कपड्यवनां व सवरखेच बळ
र्वपरिवर िग कवही कपडे अकवरि जव्त घसु ळले जविवर आशि
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त्यव कपड्यवांिध्ये ही शकती जीर्.. िग िॉटाकट टवळवर्व लवगतो..
सध्यवच्यव लॉकडवऊन कवळवत तर ही कविे अपररहवया आहेत.. िग
कवही कपड्यवांनव ब्रि लवर्लव.. कवही कपडे हलक्यव हवतवने
धतु ले.. िोकळयव बवल्कनीत उन्सहविळ
ु े अर्घ्यव दोन तवसवत कपडे
र्वळतवत देखील.. !
सहज त्यवर्रून आठर्ले की सवधवरि अधाितकवपर्ू ी कपडे
धिु े शकती कष्टदवयी असवयचे.. पविर्ठव गेलव िग नळ आले
नवहीतर शर्शहरीतनू पविी कवढत कपडे धिु े व्हवयचे.. नदीर्र तर
एक सां्कृ ती र्सलेली असवयची.. सवसरु र्विीिी सनु व डोक्यवर्र
पवटी भरून कपडे आित आशि धिु ी धतु असत.. आपल्यवलव
छळिवऱ्यव सवसरु र्वस करिवऱ्यव व्यक्तीच्यव नवर्वने धिु े आपटले
जवत असे.. त्यवतनू िनवतील घसु िटीचव शनचरव होत असे.. सोबत
आयवबवयव असत त्यव शतलव लेकीप्रिविे िवयव करत असत..
त्यविळ
ु े ते के र्ळ धिु े धिु े नसवयचे तर त्यव शनशित्तवने बवहेर पडतव
येत होते.. अजनू ही ग्रविीि भवगवत हे शचत् शदसते..
बवलपिी िी सहवसवत र्षवाची असतवांनव कवकूबरोबर गगां ेर्र
जवयचे.. ती नवशिकलव एकिख
ु ी दत्तव जर्ळील र्वड्यवत
रवहवयची.. कवकू िोठ्यव रुिवलवची कांबळ करत ती डोक्यवर्र
ठे र्वयची आशि त्यवर्र धण्ु यवची पवटी ठे र्वयची.. त्यवत सवबि,
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ब्रि आशि शनळीची बवटली असवयची.. आशि एक लवकडी
धपु टिे असवयचे जयविळ
ु े कपडे ्र्च्छ शनघवयचे.. ती कपडे
धर्ु वयची ते पवहवयलव िजव र्वटवयची.. िदत करवयलव गेल्यवस ती
पवण्यवजर्ळ येऊ देत नसे.. पवण्यवत दरू र्र खडव फे कलव की गोल
गोल तरांग उिटत असत.. िग येतवांनव पवटीत कपड्यवचां े घट्ट पीळे
असवयचे आशि सोबतच गांगेर्रून घेतलेलव भवजीपवलव
असवयचव.. िीठ लवर्लेली कवकडी शिळवयची त्यविळ
ु े तो एक
आगळवर्ेगळव आनांद होतव.. आतवही शनशित्तवने गांगवघवटवर्र जविे
झवले की तो धोबीघवट आठर्तो.. तेव्हव किी लोकसांख्यविळ
ु े
प्रदषू ि शर्षयक सजगतव कदवशचत नसवर्ी.. आतव तर इच्छवच
होिवर नवही नदीत कपडे धण्ु यवची.. !
आई नेहिी शतच्यव बवलपिीची गोष्ट सवांगते.. ती होती अकरव
र्षवाची आशि शतची लहवन बशहि चवर र्षवंची.. एके शदर्िी
िोठ्यव आक्कवच्यव िवगे धवकटी िवई लवगली की िी पि
तझ्ु यवसोबत येते शगरिव नदीर्र धिु े धर्ु वयलव.. आजोबव तेव्हव
खवन्सदि
े वतील म्हसवर्द गवर्वत तलवठी होते.. त्यवनां व धवर्तच
एकजि सवांगवयलव आलव की तिु च्यव िल
ु ी नदीत र्वहून जवत
आहे.. सगळे घर नदीकवठी घवबरेघबु रे होत आले.. कपडव आपटत
असतवांनव आईच्यव हवतवतनू सटु लव आशि तो पकडण्यवसवठी
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िवईिवर्िीने क्षिवधवात उडी िवरली.. शतलव पकडण्यवसवठी आईने
पवठोपवठ उडी िवरली पि शतच्यव शझजां यव ओढत आयवबवयवनां ी
शतलव र्वचर्ले.. प्रसांग खपू बवकव होतव.. एक नवर्वडी नवर् लवर्त
होतव.. त्यवने अांगवर्रील कपड्यवांसह डोहवत उडी िवरली आशि
िवर्िीलव र्वचर्ले.. आई सवांगते की त्यव नवर्वड्यवच्यव शखिवत
पवकीट होते आशि पवयवत बटू पि.. त्यवने एक जीर् र्वचर्लव
होतव.. जिू कवही त्यवच्यव रूपवने देर् धवर्नू आलव होतव.. अिव
बवक्यव प्रसांगवतही िवर्िीने हवतवतलव कपडव घट्ट धरून ठे र्लव
होतव.. हव प्रसांग आजीलव सिजलव तेव्हव ती रडू लवगली आशि
दोघींनव कुिीत घेतले.. आजही सगळयव बशहिींचे प्रेि तसेच
अबवशधत आहे..
लहवनपिी र्वड्यवत नळवर्र कपडे धण्ु यवसवठी पि नबां र
असवयचे.. चौकोनी कवळव खडबडीत कवतळ की जयवर्र एक
घसरव जरी िवरलव तरी कपडव ्र्च्छ होत असे.. शर्िेषतः चवदरी
आपटवयलव आशि शपळवयलव दोघीदोघी असत.. शतथेही हलक्यव
आर्वजवत जी नसेल हजर शतच्यव कवगवळयव असवयच्यव.. िग ते
कपडे र्वळत घवलिे.. अशभषेकवची धवर असवयची कधीकधी..
कोि जव्त ्र्च्छ कपडे धतु े अिी जिू कवही अघोशषत ्पधवा
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असवयची.. िी पि नर्ीन घरवत असव दगडी चौरांग बसर्नू घेतलव
आहे..
आघां ोळीनांतर ्र्च्छ कपडे घवलतवांनव प्रसन्सन र्वटते असे आई
म्हित जवयची.. जे शतने आजर्र अर्लांबले आहे.. आजही शतलव
उष्टे कपडे कपवटवत कोंबलेले आर्डत नवही.. शतचे हे कपडे
धण्ु यवचे र्ेड अफवटच आहे िग र्वटते ती देखील िनवने अांतबवाह्य
अिीच ्र्च्छ आहे.. . सांतर्विी सवगां नू च गेली आहे की कपडे
धतु वांनव आपले हवतही ्र्च्छ होतवत.. कोरोनव सवथीतही हवत
धण्ु यवचे िहत्र् आहेच.. िोलवने कपडे धर्ु नू देिवरे धोबी रविवयि
कवळवपवसनू अश्तत्र्वत आहे.. तेव्हवही चौकवत सीतेशर्रुद्ध
रविवलव सवांगिवरव एक धोबी होतव.. कु्तीत धोबीपछवड नवर्वने
एक खेळ असतो.. 'धोबी कव कुत्तव नव घर कव नव घवट कव.. ' ही
एक नेहिी प्रत्ययवस येिवरी म्हि आहे.. घर ते घवट अिव फे ऱ्यव
करिवऱ्यव कुत्र्यवलव दोन्सही शठकविी अन्सन शिळत नवही.. पर्ू ी
परीटवकडे भट्टीलव कपडे टवकत.. आतव आपि सरवास
ड्रवयक्लीशनांग शकांर्व रोलप्रेसद्ववरव कपड्यवांची कवळजी घेतो..
धिु े धर्ु वयची प्रत्येकवची पद्धत र्ेगर्ेगळी असू िकते..
आधी तवसभर िहवगड्यव पवर्डरीत कोिट पवण्यवत कपडे शभजर्नू
ठे र्ले की छवन शनघतवत.. ते शजद्दी डवगही पळून जवतवत.. 'उसकी
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सवरी िेरे सवरी से सफे द कै सी..?'हे प्रश्नशचन्सह कदवशचत प्रत्येकीलव
असवर्े इतकव जवशहरवतींचव बोलबवलव असतो.. िग चवगां ले
िोकळयव पवण्यवत खडबडले शकांर्व खगां वळले जवतवत कपडे..
एखवदयव व्यक्तीलव कडक सिज द्यवयची असल्यवस िी त्यवलव
चवांगले धतु ले आशि आपटले चवरचौघवत असव िबदप्रयोगही
असतो.. !कपडे र्वळत घवलतव घवलतव हे सवरे कवही आठर्त गेले..
जिू कवही िवझे िनही ्र्च्छ होत गेले.
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30
िाय िसे िाय कठि ना सवप..?
आज दपु वरीच सधु वतवईचव
ां फोन
आलव.. एकदि अर्शचत त्यवांचे नवर्
फोनर्र पवहतव िी अचशां बत झवले.. आतव
सध्यव कोरोनव लॉकडवऊन शदर्स
त्यविळ
ु े आयष्ु य बरे च कवही सांथ झवले
आहे.. कुठे बवहेर जविे येिे नवही की कुिी
आपल्यवकडे येत नवही.. सवां्कृ शतक कवयाक्रिवचे आयोजन
असण्यवचव प्रश्न नवही.. ्र्शहतवय आशि सिवजशहतवय के व्हवही
घरवत बसिे उत्ति हव पयवाय आहे अथवातच अत्यवर्श्यक सेर्व
देिवऱ्यव सविवशजक घटकवांनव घरवबवहेर पडवर्े लवगत आहे.. त्यवांचे
ऋि आपि सर्वंनी नक्कीच ठे र्ले पवशहजे.. ही जविीर् प्रत्येकवने
ठे र्ली पवशहजे.
सधु वतवई िोलवने उत्ति ्र्यांपवक करतवत.. तीस ते प्तीस
जिवचां व ्र्यपां वक त्यवनां व तीन ते चवर तवसवत िेनू कवय आहे
त्यवनसु वर उरकतो.. आिच्यव जर्ळच्यव िैशत्िीच्यव ओळखीने
त्यवांची ओळख झवली आशि त्यव सर्वंनवच आर्डल्यव.. सवधी,
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्र्च्छ आशि शनतळ रवहिी, प्रेिळ ्र्भवर्.. हवतवलव तर अशतिय
अप्रशति चर्.. अगदी सवक्षवत अन्सनपिू वा म्हटां ले तरी चवलेल..
्र्च्छ कवि आशि कविवचव फवफटपसवरव नवही.. नांतरचे पि इतके
छवन आर्रिवर की लक्षवत ही येिवर नवही की ह्यव ओट्यवर्र तीस
लोकवांसवठी परु िपोळी रवांधली आहे.. अन्सन शिजर्ल्यवर्र त्यवची
चर् पि नवही घेिवर.. गोडवचव िोह नवही की पदवथवाची आसक्ती
नवही.. आपि शकतीही आग्रह के लव तरी त्यव दोन घवस घेिवर
नवहीत.. कुठलीच अर्वतां र बडबड नवही.. ्र्च्छ दोनतीन रुिवल
िवत् हवतविी लवगतवत.. 'तवई तेर्ढे रुिवल िवत् कवढून ठे र्वल बरां
कव.. ' 'अच्छव .. हवतधरिे म्हित आहवत कव तम्ु ही..?आले लक्षवत
िवझ्यव.. िलवही ती सर्य आहेच ्र्यांपवक करतवांनव येतव जवतव
्र्च्छ कपड्यवलव हवत पसु ण्यवची.. ' िग आम्ही दोघी त्यव
शर्षयवर्र बोललो.. शकती पसवरव असतो नव शर्षयवचां व आशि
जगण्यवचवही.. हवतधरिे असेही आयष्ु यवत लवगत असतेच.. त्यवची
गरज पडतेच पडते.
दर गिपतीत त्यवनां व आिच्यवकडे ्र्यपां वकवचे हिखवस
आिांत्ि असते आशि त्यवही घर लवांब पडते तरी येतवत .. श्रद्धेने
रवधां तवत आशि ्र्यपां वक आर्डलव कव असे शर्चवरत तृप्त हसतवत..
अन्सन हे पिू ाब्रम्ह म्हित िोजके च अांदवजवने रवांधतवत.. अन्सन
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जव्तीचे उरत नवही इतकव अचक
ू अांदवज असतो.. पवहुिे िांडळी
थक्क होतवत की इतक्यव किी र्ेळवत इतके शनगतु ीने कसे कवय
रवांधले असवर्े?
तर अिव ह्यव सधु वतवई.. एरर्ी आिचव कविवशिर्वय फोन
नवही होत पि आज अर्शचत त्यवच
ां व फोन आलव.. कवय कवरि
असवर्े बरां हव शर्चवर करत िी फोन घेतलव.. सध्यव तर त्यवांनवही
बवहेरचे कवि नसवर्ेच िग कवही अडचिीत असवव्यवत कव असव
शर्चवर िनवत डोकवर्लव.. त्यव खपू ्र्वशभिवनी हे देखील िलव
िवशहत होते.
सधु वतवई म्हिवल्यव.. 'कवही नवही हो तवई.. सहज फोन के लव..
तम्ु ही लोक गप्पव िवरतवत ते व्हवट्सअप्प की कवय ते िवझ्यव फोनलव
नवही पि नांबर आहे तिु चव.. म्हटां लां चलव आज त्यवचव उपयोग
करू यव.. '
'अरे र्व.. छवन र्वटले तिु चव आर्वज ऐकून.. किव
आहवत..?कवय शनशित्तवने फोन के लव..?'.. आपि शकतीही कवहीही
सहजपिे म्हित असलो तरी फोनिवगे कवही नव कवही प्रयोजन
असतेच असते हे आतव अनुभर्वर्रून पक्के िवशहत झवले आहे..
अगदी आपल्यवकडूनही कळतनकळतपिे असे घडत असतेच
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की.. आशि ते थोडेफवर क्षम्य देखील असवर्े कवरि उगवचच
सिोरच्यव व्यक्तीचव र्ेळ घ्यवयलव नको र्वटते..
सधु वतवई म्हिवल्यव.. 'कवही नवही हो.. तिु ची शददी शतकडे
शठक आहे नव हे शर्चवरवयचे होते.. शतकडे जव्त धिु वकूळ आहे ते
बवतम्यवनां व पवशहले आशि िलव भवरी कवळजी र्वटली.. म्हिनू फोन
लवर्लव.. दसु ऱ्यव एकव तवईलव पि फोन लवर्िवर आहे शतच्यव
िल
ु वची खि
ु वली शर्चवरवयलव.. '
त्यवांचे हे बोलिे ऐकून िलव एकदि भरूनच आले.. िवझ्यव
लेकरवची आ्थेने शर्चवरपसू करिवरी सधु वतवई एरर्ी तिी सांपकवात
नसनू ही िलव खपू शर्चवरी आशि आभवळवगत उांच भवसली.. हल्ली
अगदी जर्ळचे देखील अभवर्वनेच इतक्यव आ्थेने शर्चवरत
असतवत.. जो तो आपल्यवच शर्श्ववत गका आशि तल्लीन असतो..
शकांर्व शतने शर्चवरले कव िलव िग िीच कव शर्चवरवर्े असव प्रश्न
असतो.. ्र्च्छतवशप्रय अिी ही सगु रि अन्सनपिू वा िनवने ही
शततकीच ्र्च्छ भवसली िलव..!
िग िीही एकदि ठरर्ले की आपिही शदर्सवतनू शनदवन असे
पवच फोन तरी करवयचे.. आतवच्यव आव्हवनवत्िक कवळवत जे लोक
आपली सेर्व देत आहेत त्यवनां व फोनर्रून धन्सयर्वद द्यवयचे..
आपलव एक िबद त्यवांनव प्रेरिव देऊन जवतो.. र्ैद्यकीय क्षेत्वत कवि
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करिवरे र्गा शित्िैशत्िी ह्यवांनव फोन लवर्लव.. कविवशिर्वय त्यवांनव
शर्चशलत न करिवरी िी जेव्हव त्यव डॉक्टर सखीलव म्हिवले की
कवळजी घे ग खपू .. तझु े कवया छवनच आहे पि तू ्र्तःही शततकीच
िहत्र्वची आहे.. िग आिच्यव खपू िनिरु वद गप्पव झवल्यव त्यवत
शतच्यव िनवर्रील तवि त्यव फोनपरू तव तरी नक्कीच शनर्ळलव
असवर्व.. घरपोच सेर्व देिवरे र्ैद्यकीय क्षेत्विी शनगडीत घटक,
कवही नसेस, कोपऱ्यवर्र ग्त घवलिवरे पोलीस ऑशफसर असे
जयवांचे नांबर फोन यवदीत आहेत त्यवांनव धन्सयर्वद द्यवयचे आहेत.. ते
लढत आहेत म्हिनू आपि सरु शक्षत आहोत.. हो नव..!
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31
तू चाल पुढे..
परी आज िवळेतनू आली ती
अगदी शहरिसु ली होऊनच..
शतचव चेहरव अगदी ओढलेलव
होतव.. आईने शतलव जर्ळ
घेतले आशि म्हिवली.. '
चल.. हवतपवय धू बरां.. िी
तझ्ु यव आर्डीचे बटवट्यवचे परवठे के ले आहे.. िवझ्यव बवळवने शकती
शकती म्हिजे पवच पवच बक्षीसे शिळर्ली आहे यांदव.. अभ्यवस,
खेळ आशि शचत्कलव सगळयवत नबां र र्न.. सवजरे के लेच पवशहजे..
कवय हर्े ग तल
ु व शगफ्ट परीरविी..?'
त्यवर्र शतची कळी खल
ु लीच नवही आशि आई पि कवळजीत
पडली.. परी म्हिवली नको ग आई हे नबां रर्न.. कुिी िवझ्यविी
नीट बोलतच नवही.. िलव एकटे एकटे करून टवकतवत.. आज पि
िवळेत एकव ्पधेलव नवर् द्यवयचे तर िलव कुिी सवशां गतलेच नवही..
डबव खवतवांनव िलव हवक िवरत नवही.. िीच प्रत्येक र्ेळेस ्र्तःहून
त्यवच्ां यवत जवते पि िवझी सवधी आठर्ि पि नसते कुिवलव.. आज
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सिु ीच्यव घरी सगळयव जििवर आहेत पि िलव सिु ीने बोलशर्ले
नवही.. शचत्कलेची बशक्षसे तीच घेते पि यदां व शतचे शचत् अधार्ट
होते आशि िवझे तर अगदी छवपल्यवसवरखे शदसते आहे असे सगळे
म्हित होते.. पि कव असे ग आई.. सिु ी बोलत कव नवही
िवझ्यविी?.. ती तर िवझी शकती जनु ी बवलर्गवापवसनू ची िैत्ीि
आहे.'
परी अगदी रडकांु डीलव आली होती.. शतचे िल्य ऐकल्यवर्र
आईलव र्वटले की आतव आपलेच डोळे भरून येतील पि आईने
ते िहत्प्रयवसवने आर्रले.. कवरि आई पि असेच कवहीसे
अनभु र्त होती.. िवळेच्यव गेटर्र सगळयव आयव एकत् यवयच्यव
तेव्हव परीची आई एकटी बवजल
ू व उभी असवयची.. ती भवग घ्यवयची
पि शतची दखल कुिीच घेत नसे.. खरांतर त्यव जन्सु यव िैशत्िी पि
परके पिव जविर्त जवयचव कवरि कवय तर शतचव आशि शतच्यव
कुटुांबवचव होिवरव उत्कषा होय.. तरी ती ्र्तःहून आपले यि
कुिवबरोबर र्वटून घ्यवयची नवही.. कुिवलव नकळत पि न
दख
ु र्िवरी ती प्रचडां दख
ु वर्ली जवयची.. ती कवय ्र्तःलव िहविी
सिजते.. ती कवय हर्ेतच असते असे शतच्यवशर्षयी पवठीिवगे
बोलवयच्यव.. अगदी एखवददसु री िैत्ीि शतलव सिजनू घ्यवयची..
आपले कवय चक
ु तेय हे आईलव कळतच नव्हते.. आशि आतव
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परीही असेच कवहीसे सवांगत आली होती.. आई परीलव थोपटत
गेली आशि परी आईच्यव कुिीत झोपनू गेली.. बवरव र्षवाचे आपले
गिु ी लेकरू र्यवच्यव िवनवने जव्तच प्रगल्भ आहे म्हिनू आईलव
कवळजीही र्वटली.. जगवत अशतशर्चवरी आशि अशतगिु ी असिेही
अर्घडच असते.. प्रर्वसवत जे िवगे पडतवत त्यवांनव ते ्र्ीकवरतव
येत नवही.. शर्रोधवभवस असव होतव की परीची आई अशजबवत
गवशर्ाष्ठ शकांर्व अहक
ां वरी नव्हती.. कधीतरीच शतने सल्ले शदले
असतील तेव्हव के र्ळ दसु ऱ्यवचे भले व्हवर्े हीच भवर्नव होती..
त्यवत शतलव कुठे ही आपले िहविपि दवखर्वयचे नव्हते.. सदैर्
शर्चवरवतच असवयची.. जगवलव ती यि्र्ी र्वटवयची पि शहलव
्र्तःबद्दल कधीच सिवधवन नसवयचे.. आपले घड्यवळ जगवच्यव
िवगे पडले आहे असे शतलव सतत र्वटत रवहवयचे.. कधी कधी तर
शतच्यवत न्सयनु गडां ही असवयचव.. आपि खपू िवगे तर नवही पडलो
नव ह्यव शर्चवरवने ती आपल्यव िल
ु वांनव प्रेरिव देत रवहवयची.. त्यवत
गैर असे कवहीच नव्हते.. त्यविळ
ु े शतलव गर्ा तर िळ
ु ीच नसवयचव..
कवरि शतलव नेहिीच शर््तीिा आकवि खिु वर्त असवयचे..
सवधेपिवने ती िवगादिान करू पहवयची तर शतलव चक
ु ीचे लेबल
लवर्ले जवत असे.. अगदी हवच अनभु र् शतलव जर्ळच्यव
आप्तवांकडून आलेलव असवयचव.. ती आपि होर्नू च बोलवयलव
जवयची.. आईचे शठक पि परीचे आयष्ु य अजनू बहरवयचे आहे..
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शतलव आतवच जगवबद्दल कटुत्र् नको यवयलव.. जपले पवशहजे
शतच्यव भवर्शर्श्ववलव.. सर्ां ेदनिील लोकवचां े जगच र्ेगळे असते..
प्रत्येक गोष्ट ते िनवलव लवर्नू घेत असतवत.. परीने खांबीर बनलेच
पवशहजे.. नवहीतर ती एकलकोंडी बनू िकते.. आशि त्यवसवठी
आईने पि र्व्तर् ्र्ीकवरले पवशहजे.!
'परी.. हस बरां आतव.. '
'िग तू िलव एक गोष्ट सवगां छवनिी.. '
एकीकडे परीचे जेर्ि चवलू होते आशि आई शतलव गोष्ट सवांगू
लवगली जी शतलव शतच्यव शिशक्षके ने िवळेत असतवांनव सवांशगतली
होती..
'सवतवसिद्रु वपलीकडे एक गवर् असते शजथे बटु क्यव आशि
कवळयव लोकवचां ी जिवत असते.. हे बटु के त्यवांच्यवच शर्श्ववत
असतवत आशि त्यवच
ां े जग अगदी शसशित असते त्यवत त्यवनां व कुिी
आपल्यव पढु े गेलेले अशजबवत चवलत नवही िग ते बटु के त्यवच्यव
जीर्वर्र उठत असत.. अज्ञवनवचव अांधकवर आशि जोडीलव प्रचांड
अहक
ु े त्यवचां े जीर्न सवचलेल्यव डबक्यवसवरखे होते..
ां वर त्यविळ
त्यवांचव रवजवही तसवच दरु वग्रही आशि घिेंडी.. '
'िग ग कवय आई.. पढु े सवगां नव.. '
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'ह.. तर ह्यव बटु क्यवांच्यव रवजयवत एक र्वट चक
ु लेलव उांचसव
रवजशबडां व रवजपत्ु येतो.. सगळे बटु के कुतहू लवने त्यवच्यवकडे
बघतवत.. रवजपत्ु र्ृत्तीने िुर असतो तो त्यव बटु क्यवच्ां यव िनवत
िैत्ीचे ्थवन उत्पन्सन करतो.. रवजपत्ु वने शर्चवर खपू चवांगले असतवत
िग त्यवलव र्वटते ह्यव कवळवच्यव िवगे पडलेल्यव बटु क्यवांनव आपल्यव
सोबत घेर्नू जवर्े.. तो तसव प्रयत्नही करतो पि बटु क्यवांिध्ये ती
क्षितवच नसते.. ते हळुहळू रवजपत्ु वचव द्वेष करू लवगतवत.. ह्यवलवच
कसे कवय इतके ज्ञवन म्हिनू त्यवचव द्ु र्वस करू लवगतवत.. शर्िेष
म्हिजे रवजपत्ु वच्यव शर्रोधवत लगेचच त्यवांची एकी होते आशि ते
रवजपत्ु वलव पवण्यवत बघतवत कव तर रवजपत्ु सगळयवच बवबतीत
त्यवच्ां यवपेक्षव उांच आहे.. िग ते त्यवची िवनहवनी करत जवतवत इतकी
की रवजपत्ु दःु खीकष्टी बनत जवतो आशि त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र उदवसी
शदसनू येत.े . त्यवचव आत्िशर्श्ववस डगिगू लवगतो कवरि त्यवच्यवर्र
अकवरि छोटेिोठे आरोप झवलेले असतवत.. '
परीचे िन खपू कळर्ळले.. 'िग ग कवय होते पढु े?.. हे योग्य
नवही नव पि.. '
'हो.. िग रवजपत्ु वच्यव लक्षवत येते की तो र्वट चक
ु लव आहे ..
इथे आपले िहविपि अशजबवत कविवचे नवही.. तो बटु क्यवक
ां डे
दल
ु ाक्ष करतो आशि नर्ीन र्वट िोधतो शजथे त्यवच्यवसवरखे
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सर्वाथवाने उांच लोक असतवत जे दसु ऱ्यवांचे यि शखलवडूपिवने
्र्ीकवरतवत.. रवजपत्ु बटु क्यवच्ां यव देि सोडतो आशि आनदां वने
पढु ील प्रर्वसवलव सरुु र्वत करतो.. बटु क्यवांनव िोठे व्हवयचेच नसते
पि ित्सर करिे उपजतच त्यवांच्यव रक्तवत असते.. '
परी शर्चवरवधीन होते आशि कवहीिी तिवर्िक्त
ु पि होते..
र्गवातील सर्ा बटु के एकत् आले होते आशि जिू शतलव र्वळीत
टवकले होते.आई शतलव सवगां त रवहते की सतत आत्िपरीक्षि के ले
पवशहजे.. .्पधवा तर ्र्तःिीच ठे र्ली पवशहजे.. दसु ऱ्यवच्यव यिवतनू
प्रेरिव घ्यवर्ी आशि यि्र्ी होत जवर्े.. यिवपयि हे नेहिी
आपल्यव िवनण्यवर्र असते.. सगळेच आपल्यव सोबत असतील
अिी अपेक्षव ठे र्िे अगदीच चक
ु ीचे आहे.पवय नेहिीच जशिनीर्र
घट्ट रोर्ले पवशहजे.. यिवने तर कधीच हुरळून जवयचे नवही कवरि
अपयि हे अगदी हवके च्यव अतां रवर्र दबव धरून बसलेले असते..
टीकव झवली तर त्यवतनू ही ्र्तःलव घडर्वयचे असते.. परीलव
अजनू जग अनभु र्वयचे होते.. 'एकव तळयवत होती बदके शपले
सरु े ख.. होते कुरूप र्ेडे शपल्लू तयवत एक.. ' ह्यव गोष्टीरुप गवण्यवतील
शपल्लू जेव्हव ्र्तःचे प्रशतशबबां पवण्यवत बघते तेव्हव त्यवलव कळते
की 'तो रवजहसां एक.. '.. आपल्यव आजबू वजल
ू व अगदी अिीच
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कवही आभवळवसवरखी उांच िविसे र्वर्रत असतवत जी सतत
्र्प्नवचां व ध्यवस घेत असतवत..
'अभी तो लोगोंने सनु व है िेरव नवि..
उस नवि की पहचवन अभी बवकी है.
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32
मी असेन तुमच्यासांगे भोई..
आई.. जरव िवझ्यविी बोल नव..
शननवद तझु व जवर्ई आशि िी तर तझु ी
िल
ु गी नव.. आल्यवपवसनू पवहतेय तल
ु व
शननवद शिर्वय दसु रे कवही सुचतच नवही..
अगदी पट्टजवर्ई आहे तझु व तो.. '
लग्नवनतां र पशहल्यवदां वच िवहेरी आलेली
िृण्ियी आईिी लटक्यव रवगवने बोलत
होती..
'िग ग.. आहेच नव तो िवझव िल
ु गव.. कवयद्यवने िल
ु गव असचां
म्हितवत जवर्यवलव.. सन इन लॉ .. '
'ते शठक ग.. शननवदही आहेच तसव.. सगळयवांनव सिजनू
घेिवरव आशि िवन देिवरव.. पि आई िलव एक सवगां जवर्यवची
शजतकी उठबस असते शततकी सनु ेची कव नसते..?.. ्र्वगत शतचेही
असते पि अगदी सरुु र्वतीलवच.. म्हिजे शतच्यवकडून अगदी
अपेक्षवांचव डोंगर असतो.. घरवतील रीशतररर्वज, कुलधिा, सां्कवर
पवळिे हे सवरे शतच्यवर्र सोपर्ले जवते.. अभवर्वनेच शतचे ्र्वगत
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होते.. शतलव आशथाक ्र्वतांत्र्य शदले तरी शतलव ऐकर्ले जवते की
बघ आम्ही शकती आधशु नक शर्चवरवच
ां े आहोत.. आिच्यवकडून
तल
ु व बांधन नवही.. आई पि तो तर शतचव हक्कच असतो नव..?तो
बहवल करिवरे लोक ्र्तःकडे िोठे पिव कव घेतवत..?'
िृण्ियी पोटशतडकीने बोलत होती.. आईलव त्यवतले बरे च
कवही पटत होते पि आई ते िवन्सय करत नव्हती.. शननवदचे
आदरवशतथ्य करण्यवत ती गढून गेलेली असते.. आईची आई पि
जवर्यवलव अगदी देर् िवनत आली होती.. तोच सां्कवर आईत
झरतवांनव लेक पवहत होती आशि शतलव थक्क व्हवयलव झवले होते..
परुु षप्रधवन िवनशसकतव आईतही ठवसनू भरली होती.. तसे पवशहले
तर िृण्ियी आशि शननवद दोघेही एकिेकवांनव सर्ाच बवबतीत
अनरू
ु प पि कव कोि जविे आई िवत् शननवद घरी आलव की सदैर्
िवनशसक दडपिवखवली असवयची.. आपली िल
ु ीची बवजू म्हित
निते घ्यवयची.. एरर्ी िीपरुु ष सिवनतेर्र तवर्वतवर्वने बोलिवरी
आपली आई अिी अचवनक किी कवय बदलू िकते ह्यवचे आश्चया
लेकीलव र्वटत होते.. शननवदसवठी आशि त्यवच्यव नवतेर्वईकवसां वठी
कवय करू आशि कवय नवही असे आईलव र्वटत असे.. शननवद
सिजां स होतव आशि अकवरि फवयदव घेिवरव तर नक्कीच नव्हतव..
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आशि आई पि अगत्यिील होती.. लेकीलव सख
ु वत ठे र्िवरव
जवर्ई आईलव म्हिनू च शप्रय होतव..
िृण्ियीच्यव लग्नवतील गोष्ट.. कन्सयवदवनवच्यव प्रसांगी जवर्यवलव
शर्ष्िरू
ू प िवनत त्यवचव सन्सिवन होत होतव.. लग्न अगदी थवटविवटवत
पवर पडत होते.. िल
ु ीकडची िडां ळी सर्वात िेर्टी पगां तीलव
बसली.. आईच्यव िैशत्िी म्हिवल्यव की आधी त्यवांचे जेर्ि होर्ू
दे.. चवगां ले नवही र्वटत आपि आधी जेर्ि करिे.. आपि
िल
ु ीकडचे नव?.. शनघतवांनव सर्ा व्यवही िांडळी एकिेकवांनव नि्कवर
करत होती.. िृण्ियीची आई र्यवने िोठी म्हिनू सहजपिे
शननवदच्यव आईने हवत जोडले तर लगेच एक र्य्कर आजी
कडवडल्यव.. 'अग र्रिवय नव त.ू . हवत कवय जोडते त्यवांच्यवपढु े..?'..
नि्कवरवची कृ ती अगदी सहजतेने झवली होती त्यवत िवनवचव प्रश्न
नव्हतवच.. सगळेजि क्षिभर शनिबद झवले.. शर्चवरवनां व प्रर्ृत्त
करिवरी ही कृ ती होती.. सप्तपदीच्यव र्ेळेस पशहले पवऊल शननवद
टवकिवर िग त्यव पवर्लवर्र पवऊल िृण्ियी टवकिवर.. भटजीबर्ु व
पि परुु षप्रधवन स्ां कृ तीतले त्यवनां ी पि ित्ां वतनू भलव िोठव उपदेि
नर्रीलव के लव.. म्हिजे शननवदलव पि चवर गोष्टी सवशां गतल्यव तिव
पि त्यवत उपदेिवचव डोस नर्रीलव जव्त होतव.. नर्रदेर् नर्री
गितीने एकिेकवांनव नेत्पल्लर्ी करत होते.. त्यवांनव कळतच नव्हते
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असे असते कव सांसवरवत.. आपल्यवलव असां कवय शिकर्तवत
र्डीलधवरे असव ते शर्चवर करत होते.. दोघे एकिेकवनां व नक्कीच
सिजनू घेिवरे होते.
िवगे एकव लग्नवचव ठरवर् चवलू होतव तो प्रसांग आठर्लव..
िल
ु गव श्रीितां घरचव म्हिनू त्यवच्यव श्रीितां ीलव सवजेसव िवनपवन हर्व
होतव.. लग्नवत सनु ेच्यव अांगवर्र भरपरू दवशगने शदसले पवशहजे आशि
लोकवनां ी म्हटां ले पवशहजे िोठ्यव घरची िल
ु गी सनू म्हिनू आिली
आहे ह्यवसवठी अट्टवहवस होतव.. िग घवलव की तम्ु हीच सनु ेलव
दवशगने.. बैठकीत एके क आर्वज चढत होते.. एखवदी र््तू
शर्कवयलव कवढल्यवर्र जसव भवर् के लव जवतो तिी गत होती..
जसव भेंडीबवजवर भरलव होतव.. घवसवघीस करतव करतव लग्न ठरले..
र्रिवय िवनपवन ठरलव.. सगळे खचा िल
ु ीकडे आशि िल
ु वकडे खचा
किीत किी.. िल
ु वलव जन्सि शदल्यवने हे सर्ा अशधकवर प्रवप्त झवले
कव लगेच असव प्रश्न िनवत आलव.. िल
ु वची आई म्हित होती
आम्ही आिच्यव िल
ु ीलव भरपरू हुडां व शदलव आहे त्यविळ
ु े इतकां तर
हर्ेच आिच्यव िल
ु वलव.. अहो पि तम्ु ही इथे र्सल
ु ीलव बसले
आहवत कव..?कवही के ल्यव कवही त्यविवगचे लॉशजक सिजत
नव्हते.. .न िवगिवऱ्यव व्यक्तीलव देण्यवत जव्त आनदां असतो हे
इतके सवधे त्यवांनव कळत नव्हते.. लवडक्यव लेकीलव हौिीने
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्र्खि
ु ीने िीधन शदले जवते आशि पढु ेही िवहेर म्हिजे शतचे
हक्कवचे आधवर्तभां असतेच िग िवगवयचे किवलव..?कवळ शकती
बदललव हे भवनच नसवर्े कव?.. िल
ु ीचे शिक्षि आशि पगवर
दोन्सहीही िल
ु वइतके असतवनां वही िल
ु वकडील नवतेर्वईक शियव
अटीतटीची भवषव करत होत्यव.. प्रश्न पडलव की ह्यव शियव ही
कुिवची तरी िल
ु गी आहेच नव.. की शर्सर पडलव त्यवांनव आपल्यव
लग्नवच्यव गोष्टीचव.. शहरवरीने त्यव भवग घेत आहे आशि शर्जयवचव
आनांद चेहऱ्यवर्र ओसांडून र्वहतो आहे. प्रत्येक लग्न म्हिजे एक
सरु स कथवच असते.िी िीलव सिजू िकत नवही कव..?के र्ळ
िल
ु गव जन्सिवलव घवतलव म्हिनू हे सर्ा िवगनू घेतलेच पवशहजे कव..?
असवच एक प्रसांग.. कष्ट उपसिवऱ्यव अनसु यव बवईची लेक
लग्नवनांतर एक र्षवातच िवहेरी आली.. सवसरी शतलव घवलनू पवडून
बोलत होते.. सख
ु तर शतलव लवभलेच नवही.. आपल्यव गिु ी
सां्कवरी िल
ु ीचव छळ पवहून आईचे िन अ्र््थ झवले होते.. एके
शदर्िी सवसरची िविसे लेकीलव घ्यवयलव आली त्यवत सवसू पि
होती.. िध्य्थ अनसु यवबवईलव म्हिवलव.. 'तम्ु ही िल
ु वच्यव
आईच्यव पवयव पडव आशि आिच्यव िल
ु ीलव नवांदर्व अिी शर्नांती
करव िगच ते िल
ु ीलव घेर्नू जवतील.. 'ह्यवर्र अनसु यवबवई
कडवडल्यव आशि िल
ु वच्यव आईलव म्हिवल्यव.. 'बवई तू शजतक्यव
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कळव शदल्यव नव िल
ु वलव जन्सि देतवांनव शततक्यवच कळव िी देखील
िल
ु ीलव जन्सि देतवनां व शदल्यव आहेत.. नऊ िशहने िी देखील लेकीलव
गभवात र्वढशर्ले आहे िग असव भेद किवसवठी करवयचव..?बवईचव
जन्सि आपिच असव बदनवि करवयचव कव..?तल
ु व सनू हर्ी तसव
िलवही जवर्ई हर्वच आहे.. तझ्ु यव िल
ु वलव िी आपले िवनते िग
तू िवझ्यव लेकीची अिी परीक्षव कव घेत आहेस बरां..?' त्यवांच्यव ह्यव
प्रश्नवर्र िल
ु वकडचे लोक शनरुत्तर झवले आशि त्यवनां ी िल
ु ीलव घरी
चल अिी शर्नांती के ली.
िन खपू शर्षण्ि झवले कवहीच बदलले नवही असे म्हिवयचे
कव म्हिजे बदल झवलव तो के र्ळ र्रर्र झवलव आहे.. सिवजवचे
अांतरांग अजनू ही त्यवच जन्सु यव शर्चवरधवरे त अडकले आहे..
हुडां वपद्धत तर बांद झवलीच नवही असां खेदवने म्हिवर्े लवगेल.. तम्ु ही
देतवय सिोरचे टेबलवखवलनू घेतवय पि त्यवचव पवयडां व पडतोय हव
शर्चवर कुिीच करत नवही.. त्यवपेक्षव गरीबवकडे सोयरीक के ली
असती तर त्यवतनू त्यवचे आयष्ु य तरी उभे रवशहले असते..
अगदी कवनीकपवळी ओरडून सिवनतेचव नवरव लवर्िवरी
िांडळी प्रत्यक्षवत िवत् परुु षी िवनशसकतेलव छे द देर्ू िकत नवही..
दोघवच्ां यव भशू िकव परू क आहेत आशि दोघवचां ेही एकिेकवर्ां र शनतवतां
प्रेि आहे तरीही सिवनतव की के र्ळ कवगदवर्र असवर्ी कव हे फवर
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िोठे प्रश्नशचन्सह आहे.दोघवांच्यव आयष्ु यवतील अपिू ातव एकिेकवांिळ
ु े
पररपिू ा होत असते त्यविळ
ु े लहवन िोठे पिवचव प्रश्न नसतोच पि तो
प्रश्न फिव कवढून उभव असतो.. घरवसवठी हसरी सनू हर्ी असते
आशि िल
ु ीसवठी सवजेसव जवर्ई देखील हर्व असतो.. कवरि
त्यविळ
ु े नर्ीन कुटुांबव्यर््थव उदयवस येत असते.. शर्िेष म्हिजे
दोघवचां े एकिेकवांर्र अांत्थ प्रेि असते तरीही ही शर्चवरवचां ी चौकट
त्यवनां व एकदि ओलवडां तव येत नवही.. हे सर्ा सकवरवत्िक असतवनां व
शतलव िवत् सतत गृशहत धरले जवते.. िीर्वदी भशू िकीतनू नक्कीच
शलशहत नवही परांतु आजही जबवबदवरीचे ओझे शतलव असतेच
असते.. कुटुांबवचव ती किव असते.. ्र्तःहूनच शतलव आपल्यव
घरवत गरु फटून रवहवयलव आर्डत असते.. ह्यवचव अथा त्यवने
जबवबदवरीतनू हवत झटकवर्े असां िळ
ु ीच होत नवही.. आतवचव तो
खपू चवगां ल्यव अथवाने बदललव आहे.. त्यवलव शतच्यव कक्षव ज्ञवत
आहेत.. ती घरवत बसली तर पयवायवने त्यवचेच नक
ु सवन आहे म्हिनू
तो सविांज्यवने र्वगतो आहे.. शतलव शतचे अर्कवि बहवल करत
आहे.. त्यवत कुठे च उपकवरवची भवर्नव डोकवर्त नवही कवरि ती
सर्ाच बवबतीत सक्षि आहे.. खवांद्यवलव खवांदव लवर्नू कवि करत
आहे.. असे सगळे शचत् असतवनां वही िवनशसकतव िवत् पिू ातः
बदलतव आलेली नवही.. त्यव िवनशसकतेची शिकवर तीच असते..
अगदी शतच्यवच िीजवतीलव शतचे ्र्वतांत्र्य शकांर्व र्चा्र् िवन्सय
58

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

नसते िग सरू
ु होते सत्तव आशि अशधकवर ह्यवांनव धरून िीतयद्ध
ु ..
परर्व एक जि म्हिवली की पर्ू ी तरी एक बरे होते की उघडउघड
सनु वांचे छळ करवयचे आतव िवत् िवनशसक छळर्वद असतो जो
कुिवलव सवांगतवही येत नवही आशि दवखर्तव देखील येत नवही..
एकशर्सवव्यव ितकवकडे झेप घेत असतवांनव आपि सिवनतेलव
खरोखरच ्र्ीकवरले आहे कव हे चवचपडून पवशहले पवशहजे.. ..
कवळ शकती बदललव हे भवनच नसवर्े कव?.. शतलवही िोठे पि
नकोच आहे.. त्यवच्यव सोबतच सदैर् रवहवयचे आहे.
िी नसे क्षद्रु ती र्हवि पवयी..
िज नको देर्ीचे ्थवन डोई..
यव र्सांधु रे च्यव उदर्हनवची..
िी असेन तिु च्यवसांगे भोई..
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33
अिे ले िै तो क्या गम िै..
र्सधु व ऑशफसिधनू घरी आली..
कसेबसे जेर्ि आटोपले आशि आपल्यव
खोलीत ती आली.. घरवत कुिविीच
बोलवयची शतची इच्छव नव्हती.. एकटेच
रहवर्े शनदवन कवही तवस तरी असे शतलव
प्रकषवाने जविर्ले.. र्त्यवने ही रहदवरी
त्यवत सतत र्वजिवरव हवतवचव जिू
र्वढीर् शह्सव असलेलव हव िोबवईल कुठे तरी फे कून द्यवर्व असे
शतलव र्वटत होते.. पच
ां ेचवळीस र्षवाची ती हल्ली अिी लर्कर
अ्र््थ होत असे.. आतवही शतने खोलीचे दवर धवडकन बांद के ले..
कुठलवच बवहेरचव आर्वज शतलव नको होतव.. िोबवईल शतने बांद
के लव आशि ्र्तःिीच हसली.. हो आतव फक्त िी आशि िवझव
एकवांत.. दसु रे कुिीच नवही.. दोन तवस तरी ती खोलीबवहेर पडिवर
नव्हती.. िनवत एक सिवधवनवची लहर उिटली.. आज र्वगले खरां
्र्तःच्यव िनवप्रिविे पि थोडे अपरवधी पि र्वटते आहे.. घरवतील
कविे र्वट बघत आहे.. बोलले पि नवही कुिविी िी.. घरही
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आपली र्वट बघत असते.. हां पि नेहिीच कवय दसु ऱ्यवलव कवय
र्वटेल म्हिनू जगवयचे?.. ्र्तःसवठी कधी जगवयचे नवही कव..
आतव ह्यव क्षिी एकटे रवहवर्ेसे र्वटतेय ही कदवशचत त्यव क्षिवची
गरज असू िकते.. ्र्तःिी सांर्वद सवधवयचव रवहूनच जवतो.िल
ु े
लहवन होती तेव्हवही घर, नोकरी आशि सोबत िल
ु वांचे सांगोपन
होतेच.. आतव िल
ु े बवहेर पडली तर शहच्यवर्र करडी नजर आहेच..
शतलव अ्र््थ करिवऱ्यव अनेक गोष्टी शतच्यव आजबू वजल
ू व
होत्यव.. शतलव अगदी उबग आलव होतव.. नेिके पिवने शतलव
आपलव िवनशसक त्वस सवांगतव येत नव्हतव पि शतलव एक कोपरव
िवत् नक्कीच हर्व होतव शजथे फक्त ती आशि तीच असिवर होते..
्र्तःचे असे लवड शतलव परु र्वयचे होते.गदीत िविसू असव
भवांबवर्तो आशि त्यवलव गदीपवसनू दरू पळवर्ेसे र्वटते.. जेव्हव त्यव
गदीत आपल्यवलव सिजनू घेिवरे कुिीच नसते तेव्हव ओघवने
एकटेपिव येतोच.आपल्यव कवळजवतील कवही िविसे जरी सोबत
असली की िन कसे भरून येते.. झवड जसे सगु ांधी फुलवांनी
चोहीकडून डर्रून येते अगदी तसेच हषाभररत र्वटू लवगते आशि
एकटेपिव तर औषधवलव पि शिल्लक रवहत नवही.. सख
ु द
आठर्िी िनवत घोळर्त एक तवसवतच ती तवजीतर्वनी झवली
आशि िोबवईल चवलू के लव.. सांदि
े वांची िग ही टपटप झवली..
िल
ु ीचव फोन येर्नू गेलव होतव.. जगच जिू एक तवसवने िवगे पडले
61

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

की कवय असे शतलव र्वटू लवगले आशि पन्सु हव ती िविसवांच्यव
कळपवत हरर्नू गेली.. ्र्तःिीच हसू आले आशि शतने िवन्सय ही
करून टवकले की आपल्यवलव अगदी थोड्यव र्ेळच एकटे एकटे
आर्डू िकते कवरि लहवनपिवपवसनू च ती गदीत रिली
आहे.एकटेपि आर्डू िकते पि तो सर्यीिध्ये परवर्शतात होऊ न
देिे आपल्यव हवतवत असते.
िनष्ु य हव नेहिीच सिहू शप्रय असतो.. अनेक एके कटे िविसे
एकत् आले की त्यवचां व एक सिहू बनतो.. आशदिवनर् टोळी करून
रवहवयचव आतव आपि व्हवट्सअँप सिहू वत रितोच की.. तर
सिहू वचव भवग बनलेले ते सिहू वचे शनयि पवळू लवगतवत..
भवर्शनकदृष्ट्यव त्यवांनव सरु शक्षत र्वटू लवगते.सिहू वचे रवजकवरि
त्यवांनव ज्ञवत होत जवते.. लहवनपिवपवसनू आपि एकीचे बळ ही गोष्ट
र्वचलेली असते.. एक कवठी िोडवयचव प्रयत्न के लव तर लगेच
तटु ते आशि तेच अनेक कवठ्यव एकत् बवांधलेली लवकडवची िोळी
तोडतव येत नवही हे आपल्यवलवही पटत असते पि हव सिहू जेव्हव
शर्िवल बनत जवतो तेव्हव त्यव सिहू वलव तोंड देत देतव ्र्तःिी
असलेलव सांर्वद खटांु तो आशि आपलव श्ववस गदु िरवयलव लवगतो..
असां कवही घडते की आपि सिहु वपवसनू दरू पळतो आशि िग
एकटेपि हर्ेहर्ेसे र्वटू लवगते.. लोक म्हितवत कवय एकलकोंडव
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आहे हव िविसू .. पर्ू ी शकती भरभरून बोलवयचव आशि आतव िवत्
र्वट बदलनू घेतो.. पवहून न पवशहल्यवसवरखे करतो.. कुिी म्हिते
शकती एकवकी आहे नव ह्यवचे जीर्न.. एकटेपिव ह्यवलव खवत नसवर्व
कव?.. पि हव एकटेपिव त्यवनेच ओढर्नू घेतलेलव असतो.ऐकलव
चलो रे म्हित तो जीर्न जगतो आहे.. सिहु वपवसनू त्यवलव िक्त
ु तव
हर्ी असते.सिहू वकडून त्यवलव शनखळ आनांद हर्व असतो जो
कुठे तरी गढूळलेलव असतो.
एकटेपिवचे पि शकती प्रकवर असतवत नव.. .आयष्ु यवतील
कवही टप्पे धवर्पळीचे असतवत तर कवही सांथ असतवत.. िल
ु े िोठी
झवल्यवर्र घरवबवहेर पडतवत तेव्हव पवलक एकटेपिव अनभु र्तवत..
कवरि िल
ु वांच्यव गोंगवटवची त्यवांनव सर्य झवलेली असते.. िल
ु े िोठी
झवली तरी आई िोठी होत नवही.. हे गविे ऐकतवांनव डोळयवत
टचकन पविी येते.
'एकटी एकटी एकटी घवबरलीस नव आई
म्हिनू च तल
ु व सोडून दरू गेलो नवही.' एखवदी ती भरल्यव
गोकुळवत पि एकटेपिवचव सविनव करत असते.जगवर्ेगळे असे
कवहीच नसते तरीही िन ्र्ीकवरत नवही.
कवहींनव उतवरर्यवत एकटे पडू ही भीती असते त्यवसवठीच
प्रत्येकवने आपले सोयीचे र्ताळ
ु आधीपवसनू च बनर्ले पवशहजे जे
63

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

तम्ु हवलव एकटे पडू देिवर नवही.एकटे िल
ू र्वढशर्ण्यवऱ्यव एकल
पवलकवचां व एक सिहू आहे.. जयवनां व एकच लेक आहे त्यवनां ी सिहू
बनर्लव आहे.. एकल िशहलव सांघटनव आहे.. थोडक्यवत कवय तर
भशर्ष्यवची िवनशसक तरतदू आजच ह्यव िांडळींनी के ली आहे.. नांतर
एकटेपिव आपल्यवलव कोलिडून टवके ल म्हिनू आजच पवर्लवांची
शदिव बदलवर्िवरी ही िांडळी आहे.कवहींनव अकवरि एकटेपिव
सहन करवर्व लवगतो.. एकटी असलेली ती दक
ु ट्यवच्यव प्रेिवत पडते
आशि दक
ु ट्यवची पत्नी एकटी पडते.. अिी अनेक उदवहरिे आपि
आजबू वजच्ू यव जगवत पवहत असतो.. जयवचव त्यवचव आनांद असलव
तरी आपि एकटेपिव दरू करण्यवच्यव नवदवत कुिवच्यव एकटेपिवलव
कवरिीभतू तर नवही ठरत नव ह्यवकडे लक्ष असले पवशहजे.जन्सिवलव
येतो तेव्हव एकटेच असतो आशि जग सोडतवांनव देखील एकटेच
असतो.. सरिवपयंत सवथ देतो तो िनवतलव एकवकी भवर्
असतो.एकदव र्तािवनपत्वत जवशहरवत र्वचली होती की एकव जेष्ठ
व्यक्तीलव दपु वरच्यव र्ेळवत रिी खेळण्यवसवठी सोबती हर्व आहे..
जवशहरवत र्वचनू अांतिख
ाु झवले पि ते र्व्तर्च होते.. बांशद्त
दवरवआड असव एकटेपिव फोफवर्तो आहे.कवहीजि त्यवसवठी
पवळीर् प्रवण्यवनां व जर्ळ करतवत.. कवहीजि प्ु तकविां ध्ये हरर्नू
जवतवत.. कवहींची गवण्यवत सिवधी लवगते.. कवहीजि ्र्तःहूनच
सिोरच्यव व्यक्तीिी बोलत सटु तवत.. एकटेपिव त्यवांनव सहन होत
64

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

नवही.. उांच आकविवत सयु वालवही एकवकी र्वटत असेल
कव..?त्यवची शकरिे सवरखी डोकवर्नू बघत असतवत आशि घरवलव
ऊब देत असतवत.एक आजोबव बांगल्यवत एकटेच असतवत तेव्हव
त्यवच्ां यव सोबत घरवत िोठ्यव आर्वजवतलव टीव्ही असतो.
एकटेपि आर्डत्यव व्यक्तीच्यव नसण्यविळ
ु े देखील येत
असते.गदीत ती व्यक्ती सोबत नसली की एकटे पडल्यवसवरखे
र्वटते.शक्षशतजवर्रील चद्रां ही िग उदवस एकवकी भवसू लवगतो..
सभोर्तवली चवांदण्यव असतवत तरीही.. शपल्लू जेव्हव पांखवत बळ
आल्यवर्र घरट्यवबवहेर झेप घेत असते तेव्हव ते एकटेच असते पि
त्यव एकटेपिवत आकविवलव गर्सिी घवलिवरव आत्िशर्श्ववस
सविवर्लेलव असतो.. कधीतरी कवही पवर्ले तरी एकटे चवलनू
पहवर्े.. शनदवन त्यव शनशित्तवने आपल्यवसोबत शकांर्व पढु िे वगे कोि
चवलतय हे लक्षवत येते.. ्र्तःच्यव क्षितव सिजतवत आशि कुिी
आपल्यवलव िोधवयलव आले आहे कव हे पि चवचपडून बघतव येते
पि म्हिनू दरू र्र एकटे चवलण्यवचव अट्टवहवस नको.. खरांतर
एकवकीपिवची ही भवर्नव आपल्यवच िनवतनू उगि पवर्लेली
असते.. 'अके ले है चले आओ कहव हो.. ' अिव गवण्यवच्यव ओळी
आता र्वटू लवगतवत.. आतनू आतनू कोसळल्यवची भवर्नव एकटे
करून जवते.. िी एकटव पडेन कव अिी असरु शक्षततेची भवर्नव
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त्यवच्यव िनवत डोकवर्ते.. जगवपेक्षव जव्त यि्र्ी झवलो तर िी
एकटव पढु े जवईन आशि बरोबरीचे िवगे पडतील.. "िेले िे अके ले..
'अिी गत होईल ही भवर्नव िनवत घर करत जवते.. .
'चल अके लव चल अके लव चल एके लव..
तेरव िेलव शपछे छूटव रवही चल अके लव.. '
हो.. कवहींनव एकटेपिव िनवपवसनू आर्डतो.. ते चक्क
आपल्यव एकलेपिवर्र खि
ाु
ु असतवत.िी आशि िवझे र्तळ
इतके च त्यवांचे शसशित जग असते.कुिविीच घेिेदिे े
नसते.आपल्यवलव असे र्वटते की ह्यवांच्यवर्र एकटेपि लवदले
असवर्े कव पि तसेही नसते.. कवहींनव आयष्ु यवत तडजोड नको
असते.. ्र्वतांत्र्यवची ओढ अगदी अनवर्र असते.. बांधने तर त्यवहून
नको असतवत.. प्रेिवचव शि्तीचव पहवरव नको र्वटतो.. गॅझेट्सचव
र्वपर र्वढत जवतो.. बवकीची िडां ळी सोिल आहेत ह्यवचव पि
त्यवांनव त्वस होत असतो.. आभवसी जगवत रवत्ांशदर्स रििवरी ही
िांडळी िेजवरी कुिी येऊन उभे रवशहले तरी दखल घेत नवही ही
देखील एक प्रकवरची सविवशजक हवनीच असते.. जो तो आपल्यव
आपल्यव नवदवत गांगु लव तर सिवजधरु व कुिी सवभां वळवयची हव एक
प्रश्नच आहे.. िविसवलव िविसू ओळखत नवही.. लग्नवचे र्य
र्वढते.. लग्न करण्यवपेक्षव एकटे कवय र्वईट असव प्रशतप्रश्न लग्नवळू
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उपर्रवांकडून येतो तेव्हव सिवजपरुु ष खडबडून जवगव होतो.. अके ले
है तो क्यव गि है असां ते म्हित असतवत.. गदीत एक शठपकव
होण्यवपेक्षव एकवांतवचव पिू ाचद्रां कवय र्वर्गव असव त्यवांचव रव्त प्रश्न
असतो.. असव जर प्रत्येकवने आपलव कांफटा झोन सोडलवच नवही
तर आपली कुटुांबव्यर््थव डगिगू लवगेल.कवही लोकवांनव र्वटते की
िी म्हिजे अगदी पररपिू ा आहे.. त्यवांच्यव 'िी'पिविळ
ु े ते एकटे
पडतवत..
िवयरजी म्हितवत..
'जवने क्यो अके ले रहने को िजबरू हो गये..
हो गये तन्सहव इस िहशफल िे..
शक हिवरे अपने भी हिसे दरू हो गये.. '
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34
असेन मी.. नसेन मी
शप्रयव एक पच
ां ेचवळीस र्षवाची
उिद्यव व्यशक्तित्र्वची उद्योजक िी..
रवहिीिवन आशि बोलिे सवरे कवही छवन
छवन.. गळयवत ठि ठिीत िांगळसत्ू आशि
गोऱ्यव कपवळवर्र लवलचटु ु क शटकली..
िवझ्यव बवलपिवतील ती सखी शप्रयव..
आिच्यव घरी िवळेच्यव िधल्यव सटु ीत येत असे.. कवही नवती किी
असतवत नव की जयवांनव िधली कवही र्षे सहर्वसवचे पविी शिळत
नवही तरीही ती शटकून रवहतवत.. शप्रयव पि िलव आज खपु शदर्सवनां ी
िैत्ीशदनवशनशित्त भेटली आशि आम्हवलव दोघींनव िनवपवसनू आनांद
झवलव.. कवय बोलू आशि कवय नवही असे झवले होते.. शकतीही तवस
गप्पव के ल्यव तरी ती िधली र्षे भरून येिवर नव्हती पि आिचव
प्रयत्न नक्कीच त्यव शदिेने होतव..
शप्रयव अगदी सफवईदवर ड्रवइशर्गां करत असे.. शतच्यव कवरिध्ये
शतने िलव बसर्ले.. आम्ही लवांब फे रफटकव िवरून येिवर होतो..
गप्पवांचव पवऊस आज नक्कीच पडिवर होतव.. कवरचे दवर शतने
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उघडले तोच सिोर शतच्यव पतीचव सांजयचव फोटो शदसलव..
फोटोतनू सजां य जिू आम्हव दोघींनव अशभर्वदन करत होतव आशि
आिच्यव गप्पवांिध्ये भवग घेत होतव.. िी एकदि चपवपले.. थोडे
गांभीर झवले.. आठ र्षे होऊन गेले त्यवलव जवऊन पि असव एक
क्षिही गेलव नसेल की ती त्यवलव शर्सरली असेल.. िवझी
भवर्र््थव पवहून शप्रयव हसत म्हिवली अग िी बऱ्यवचदव बवहेरगवर्ी
सहवसवत तवस प्रर्वस एकटीने करते तेव्हव हव फोटो पवशहलव की असे
र्वटते आम्ही सोबतच आहोत..
शप्रयवच्यव बोलण्यवत सवरखव त्यव दोघवांनी एकत् घवलशर्लेल्यव
क्षिवचां व उल्लेख येत होतव.. एकिेकवर्ां र शन्सीि प्रेि करिवरे ते
हसरे सख
ु ी दवम्पत्य.. एकवलव कवही लवगले तर दसु ऱ्यवच्यव
डोळयवत आसू उभे रवहिवर.. सहर्वस सख
ु वचव आशि तरल
आनदां वचव त्यवनां ी उपभोगलव.. आतव ते सख
ु त्यवच्यव अर्शचत
जवण्यवने सरले होते पि िवगे रवशहलेल्यव आठर्िी आज शतलव परत
त्यव सख
ु वची अनभु तू ी देऊन जवत होत्यव.. सांसवरवच्यव परिोच्च
आनदां वच्यव क्षिी शनयतीने त्यवलव शतच्यवपवसनू शहरवर्ले आतव दवद
तरी कुिवकडे िवगिवर..?अचवनक आजवरवचे शनशित्त होऊन पांधरव
शदर्सवत खेळ सपां लव.. त्यव आजवरवत शतने त्यवलव शर्झतवनां व
पवशहले.. त्यवच्यव डोळयवतील प्रेि िवत् शतच्यवर्र र्षवार् करत
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होते.. िेर्टची त्यवची तगिग पवहतव शतने देर्वलव हवत जोडले की
ह्यव जीर्घेण्यव यवतनव त्यवलव नको देऊ.. पवहर्त नवहीय िलव
आशि त्यव क्षिी देर्वने शतचे िवगिे ऐकले आशि त्यवची सटु कव
के ली.. र्व्तर्वचव ्र्ीकवर करवयलव जड जवत होते.. त्यवच्यव
शतच्यव प्रेिवची शनिविी असलेलव शतचव गोंडस िल
ु गव शतचव
आधवर िोधत होतव.. त्यवच्यवकडे पवहत शतने कसेबसे आपले कढ
आर्रले.. शप्रयवचे बोलिे ऐकून िवझे डोळे भरून येत होते.. शकती
धीरोदवत्तपिे प्रसांगवलव सविोरे जवत आहे ती हे पवहून िलव शतचव
एकदि अशभिवन र्वटलव.. शप्रयवने सांजयचव व्यर्सवय र्वढीस नेलव
होतव आशि िल
ु वलव उच्चशिक्षि देऊन उत्ति घडर्ले होते..
शर्षय बदलवर्व आशि शतलव बरे र्वटवर्े म्हिनू िी म्हटां ले
शकती छवन शदसतो तल
ु व हव शसल्कचव ड्रेस त्यवर्र ती म्हिवली अग
हव त्यवनेच िलव भेट शदलव.. िेर्टच्यव घटकव िोजत होतव आशि
िवझव र्वढशदर्स आलव तर िवझ्यव बशहिीकरर्े ड्रेस आिर्लव
आशि िलव घवलवयलव लवर्लव.. डोळयवत त्यवच्यव िवझीच छबी
पवहून िलव गलबलनू येत होते.. त्यवचे आशि िवझे कधीच भवडां ि
झवले नव्हते ह्यवचे िलव आश्चया र्वटते.. त्यवलव दरू न्सयवयचे होते तर
भेटर्ले तरी किवलव शनयतीने आम्हवलव.. िी उदवस रवशहलेली
त्यवलव आर्डत नसे म्हिनू आतव आतनू आतनू उभे रवहण्यवचव
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प्रयत्न करतेय कवरि िलव िवशहत आहे की तो आहेच िवझ्यव
आसपवस.. तो दरू नवहीच रवहू िकत.. शप्रयवचे िबद िवझ्यव
कवळजवत घर करत होते.. कुठून बरे शहने इतकव धीर एकर्टलव
असवर्व नव.. बोलतव बोलतव शतचे घर आले देखील.. आम्ही
कवरिधनू उतरलो.. ती म्हिवली चल छवनिी कॉफी घेऊ यव.. शतचे
घर कलवत्िकररत्यव सजर्ले होते.. शतने सर्ा रूम्स दवखर्ल्यव..
त्यवचां ी बेडरूि दवखर्ली आशि शतथलव त्यवचव परुु षभर उांचीचव
हसरव फोटो पवहून िी थक्क झवले.. शप्रयव म्हिवली शदर्सभरवच्यव
कविवतनू शनर्वांत झवले की इथे येते आशि सवरे कवही त्यवलव सवांगते..
िन कसे हलके होऊन जवते.. त्यवच्यव कुिीत जिू िी गवढ झोपनू
जवते.. िलव एकदि श्रिपररहवर झवल्यवसवरखे र्वटते आशि िी पन्सु हव
नव्यव शदर्सवची आखिी करत रुिबवहेर पडते.. शततक्यवत शतचव
िल
ु गव आलव.. उांचपरु व आशि दोघवर्ां र गेलवय असव र्वटिवरव..
आईची खपु िी कवळजी घेिवरव तो शर्चवरवने प्रगल्भ र्वटलव.. िी
खरांतर शर्चवरवत हरर्नू गेले होते पि शप्रयवसवठी ्र्तःलव सवर्रत
होते.. शकती सोसलेय िवझ्यव सखीने तरी आनांद पेरतेय ससां वरवत..
जगण्यवचव उत्सर् शतच्यवकडून शिकलव पवशहजे.. त्यवच्यवशिर्वय
अिक्यप्रवय र्वटिवरे जगिे ती जगू पवहतेय.. िी शतलव िनोिन
सलवि के लव आशि शतच्यवशर्षयीचव िवझ्यव िनवतील आदर
अशधकच दिु वर्लव.. खरांच ह्यवलवच जीर्न ऐसे नवर्.. िी शतच्यविी
71

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

कवहीच बोलू िकले नवही.. िवझ्यव िबदवांनी शतच्यव िनवची पडझड
झवली असती जी िलव नक्कीच अक्षम्य होती आशि िलव शतचे
आभवसी भवर्शर्श्व शर््कटण्यवचव नक्कीच अशधकवर नव्हतव..
शतलव िनोिन र्ेळ देण्यवचे ठरर्नू िी शतथनू बवहेर पडले.. .जगवत
शकती शर्शर्धतव आहे नव की आपि शर्चवरच करू िकत नवही..
के र्ळ दोन िरीरे पि िन िवत् एकच.. िग भौशतक पवतळीर्र ती
व्यक्ती अश्तत्र्वत नसली तरी त्यव व्यक्तीचे िनवत 'असिे' म्हिजे
नेहिीच चैतन्सयवचव झरव ठरू िकते..
जेष्ठ कशर्यत्ी िवांतव िेळके ह्यवांच्यव कशर्तेतील पढु ील ओळी
म्हिनू च कवळजवत घर करतवत. 'असेन िी, नसेन िी, तरी असेल
गीत हे..
फुलवफुलवांत येथल्यव उद्यव हसेल गीत हे.. '
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35
पासवडप नामि सुपरवडप..
िधली सटु ी झवली तिी
परी धवर्तच िवळेच्यव गेटर्र
गेली.. आई आज डबव बनर्ू
िकली नव्हती म्हिनू नर्ीन ड्रवयव्हर कवकवांसोबत आई डबव
पवठर्िवर होती.. त्यवांनव परीने एकदवही पवशहलेले नसते.. परीचे नवर्
एक कवकव गेटर्र शर्चवरत असतवत.. परी सवर्ध होत ऐकत असते
आशि ्र्तःहुन पढु े जवते.. कवकव म्हितवत 'तचू कव परी.. िॅडिने
डबव शदलव आहे.'.. 'अहो पि डबयवत कवय आहे.. कवकव
म्हितवत.. 'अटक िटक चर्ळी चटक.. ::ते असे म्हितवच
सोनल
म्हिते.. '
ू ी परी कवकवांनव टवळी देते आशि िोठ्यव बवईसवरखे
ां
ह.. तर तम्ु हीच आहवत आिचे ड्रवयव्हरकवकव.. द्यव डबव भक
ू
लवगली आहे .. आशि आईलव सवगां व चर्ळी लवगली गोड गोड
जीभेलव आले फोड फोड.. 'कवकव म्हितवत 'म्हिजे िी हे घरी
सवगां वयचे कव..?'.. 'अहो इतके ही कळत नवही कव आिची सीक्रेट
भवषव आहे ही.. आईची आशि िवझी.. ''हो कव.. येईल हळूहळू
िवझ्यव लक्षवत ही सवांकेशतक भवषव.. 'शतथे हजर असलेल्यव परीच्यव
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िैशत्िी गवलवतल्यव गवलवत हसत असतवत.. त्यवांनव त्यव िबदवांची
गम्ित र्वटू लवगते आशि त्यव म्हितवत .. 'चलव आपि अटकिटक
खेळू यव.. ' परीच्यव सरु शक्षततेसवठी आईने ही िक्कल लढर्लेली
असते पि ती शकती उपयक्त
ु असते.. जसे पर्ू ीच्यव कवळी रवजे
िहवरवजे यद्ध
ु वत सिोरवसिोर आले की एकिेकवांनव ओळखू यवर्े
म्हिनू 'परर्लीचव िबद' र्वपरत. त्यव िबदवचव अथा ित्ल
ू व
िवशहतच नसवयचव.. िग आपले कोि परके कोि ते लक्षवत यवयचे..
परर्लीचव िबद म्हिजेच जयवलव पवसर्डा असे सांबोधले
जवते.. शकती शकती पवसर्डा लक्षवत ठे र्वर्े लवगतवत त्यवलव गितीच
नवही.. हुकुिवचव एक्कव असे म्हटां ले तरी चवलेल.. जयवची
्िरििक्ती तल्लख तोच ते लक्षवत ठे र्ू िकतो.. पवशकटवत तीनचवर बँकवांची कवड्ास असतवत.. बँकेचव व्यर्हवर करतवांनव पवसर्डा
आठर्वर्व लवगतो.. जीिेल, फे सबक
ु , ट्शर्टर सगळीकडेच
परर्लीचव िबद लवगतोच लवगतो.. नवर्, जन्सितवरीख, कुटुांबवतील
व्यक्तींची नवर्े, जन्सितवरीख, लग्नवची तवरीख असे सवरे कवही
र्वपरून झवलेलां असते िग कवय ठे र्वर्व पवसर्डा हव िोठव प्रश्नच
असतो.. िल
ु वलव फोन करून पवसर्डा शर्चवरते तेव्हव त्यवलव िवझी
प्रचडां कवळजी र्वटते.. ििव लक्षवत ठे र्वयचे आशि हो शलहून नवही
ठे र्वयचे.. हो रे बच्चव असां त्यवलव िी सिजवर्ते.. िशल्टटवश्कांग
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जिवनव असल्यवने आधीच िेंदचू ी खपू िकले झवली आहेत .. िेंदतू
कवय कवय आशि कसे कसे सवचर्िवर हव िलव पडलेलव भवबडव
प्रश्न पि िी त्यव प्रश्नवलव दरू सवरण्यवचव िनवपवसनू प्रयत्न करते.. िग
डोकां लवर्नू शर्चवरवांती छवन पवसर्डा तयवर करते.. ्र्तःर्र बेहद्द
खि
ु पि होते पि पन्सु हव तेच.. त्यवत तो पवठ होतो तोपयंत
बदलण्यवची र्ेळ येर्नू ठे पलेली असते कवरि खपू शदर्स झवले की
पवसर्डा बदलवर्व म्हिे.. व्हवट्सएप िहवरवज भीती घवलतच
असतवत सांदि
े पवठर्नू .. पन्सु हव पन्सु हव िी सविांक होत जवते.. कधी
कधी अगदी आठर्ेल असे र्वटते पि कवहीतरी एखवदव आकडव
इकडेशतकडे होतो.. असे र्वटते खल
ु जव सीि सीि होर्नू जवर्े..
असव हव पवसर्डा तो तयवर करवयचव लक्षवत ठे र्वयचव आशि कुठे
र्वपरवयचव आहे हेही जविनू घ्यवयचे कसबच म्हिवर्े लवगेल..
सविवनवच्यव बॅगलव आकड्यवच
ां े लॉक तेही लक्षवत ठे र्व.. असे होते
नव की ती र््तू जव्त सरु शक्षत ठे र्ण्यवच्यव नवदवत आपले व्यवप
र्वढत असतवत..
लहवनपिी िे िशहन्सयवच्यव सटु ीत िी गोष्टींची प्ु तके र्वचवयचे
त्यवत असेच असवयचे की तो भलविोठ्ठव पेटवरव असतो.. त्यवत
खशजनव असतो आशि रवजपत्ु जर्ळ येतवच ठरवशर्क िबद
उच्चवरतो आशि िग पेटवरव उघडतो.. अिी पि गोष्ट असवयची त्यव
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रवजवचव प्रवि पोपटवत असतो.. पोपटवची िवन िरु गळली की रवजव
गतप्रवि.. गिां तही र्वटवयची आशि असे प्रत्यक्षवत असेल कव असव
बवलसल
ु भ प्रश्नही पडवयचव.. पि असे असतेच नव िनवचे लवगेबवधां े
असतवतच.. नवत्यवचे रे िीि धवगे असतवत.. िन िनवत अडकलेले
असते.. तू फक्त िवझे नवर् सवांग तझु े कवि होर्नू जवईल.. ते नवर्
म्हिजे जिू कवही पवसर्डा असते.. लोक एकिेकवांच्यव ओळखीचे
भवडां र्ल करत असतवत आशि िग आपिच िबदवत अडकतो..
अथवात त्यविळ
ु े िविसे जोडली जवतवत.. शर्िेषतः शियव त्यवांच्यव
िवहेरच्यव गवर्विी िनवने बवांधल्यव गेलेल्यव असतवत.. िग
िवहेरच्यव गल्लीतील कुत्े देखील आपले र्वटते.. शर्श्ववच्यव अफवट
पसवऱ्यवत िोजक्यव लोकवांिी आपले सरू जळ
ु त असतवत.. एखवदी
व्यक्ती आपल्यविी अशतिय फटकून र्वगत असते तरीही
आपल्यवलव त्यव व्यक्तीचे भलेच व्हवर्े असे अतां यवािी र्वटत
असते.. कवही प्रश्नवांनव उत्तरे नसतवत हेच खरां.. आपले हळर्े
भवर्बांध त्यवत अडकलेले असतवत.. एखवदी िवयेची व्यक्ती
आपली र्ीक पॉईटां असू िकते.. तिु च्यवसवठी आशि
तिु च्यवसवठीच िी आनांदी रवहिवर आहे बरां कव.. म्हिजे ह्यव
आनदां वचव पवसर्डा देखील आपि कुिवच्यव तरी हवती सोपर्लेलव
असतो.. कुिवच्यव तरी असण्यवर्र नसण्यवर्र हव आनांद अर्लांबनू
असतो.. कुिवच्यव तरी येण्यवर्र जवण्यवर्र आपलव आनांद
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अर्लबां नू असतो.. अथवात ती िनवची शर्भ्रिवर््थव असते त्यवतनू
बवहेर आलेच पवशहजे..
'रुसबू वई रुसू कोपऱ्यवत बस.ू . '.. .गोबऱ्यव गवलवांची परी कव
रुसली तेच कळत नवही.. कवय असवर्व बरां पवसर्डा?.. त्यवतलव र्डा
िबद िहत्र्वचव आहे.सगळे शतलव िनर्त आहेत पि कळी कवही
खल
ु त नवही.. 'आिचव रवजू कव रुसलव.. आिचव रवजू कव रुसलव..
' यव गवण्यवतील रवजू पि रुसलव आहे.. त्यवलव हसर्ण्यवचव प्रयत्न
होतो आहे.. आपल्यव कवळजवतील िविसे खि
ु असली पवशहजे
असे िनवपवसनू र्वटते.. दःु ख त्यवच्ां यव आसपवस शफरकूच नये असे
र्वटत रवहते.. कसेही करून िनवपयंत पोहोचर्िवरव पवसर्डा
आपल्यवलव हर्व असतो आशि त्यवचव िोध अशर्रतपिे चवलू
असतो.. 'जो तिु को हो पसांद र्ही बवत कहेंगे.. तिु शदन को अगर
रवत कहो रवत कहेंगे'..
चलव तर िग िोधू यव असे अगशित पवसर्डा जे झटशदिी
िनवचे दरर्वजे उघडत जवतील..
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36
आभासी वास्तव..

जन पळभर म्हितील हवय हवय..
नव्र्दी पवर के लेल्यव आजी शनर्ताल्यव.. सिृद्ध जीर्न
जगलेल्यव आजींचे सोने झवले असे प्रत्येकजि म्हिू लवगलव..
आपि जन्सिवलव येतो तेव्हवच कवही श्ववस आपल्यव खवत्यवत जिव
असतवत.. ते सांपले की इहलोकीचव प्रर्वस सरुु होतो.. जी व्यक्ती
जवते शतच्यव दृष्टीने हव शदर्स िहत्र्वचव असतो अगदी खपू र्य
झवले तरी.. शर्िेष म्हिजे चवलतव बोलतव िरि आले हे भवग्यच
म्हिवयचे आजींचे.. दोन श्ववसवांच्यव दरम्यवन अर्घे जीर्न असते..
र्व्तर् हेच की शपकले पवन शनसगाशनयिवने गळून पडते आशि
त्यवची जवगव नर्पवलर्ी घेत असते.
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जगण्यवतील शनर्वांततव हरर्त चवलली आहे हे िवत् खरांच
आहे.. रें गवळवयलव शकांर्व ्िृती जवगर्वयलव र्ेळ नवहीच
कुिवकडे.. दःु ख उगवळवयलव उसांत नवहीच.. जो तो आपलव
धवर्तोय आशि धवर्तच जवतो.. त्यव शदर्िी िी पि शतथे िरिघरी
एक ्नेहीपररशचत नवत्यवने गेले होते.. अगदीच िवतां तव होती..
आधी तर िलव र्वटले िी घर चक
ु ले की कवय..?.. आजी पि
अगदी िवतां पहुडल्यव होत्यव.. सहज शर्चवर आलव िनवत की शकती
शकती सवचले असेल नव ह्यवांच्यव िनवत.. कवतडीलव सख
ु दःु खे
शचकटलेली असतील त्यवचे कवय होत असेल पढु े.. िीच्यव
जीर्नवतील सर्ाच श्थत्यतां रे त्यवनां ीही अनभु र्ली असतील.. कवही
अनभु र् तर िीच्यव सिर्ेत सांपत असतील नवही कव.. कवही क्षि
सन्सिवनवचे असतील तर कवही िनवच्यव तळघरवत डवबां नू ठे र्लेले
असतील.. खपू चवगां ली किे के ले असतील.. कवही चक
ु वही
झवल्यव असतील.. .िेर्टी िविसू च आहे नव.. िविसू गेले की
सगळेच सांपते.. िवझी शर्चवरिृांखलव सरू
ु च होती.. आजी िवळेत
शिशक्षकव होत्यव.. आजर्र अगशित शर्द्यवथ्यवंच्यव जीर्नवलव त्यवांनी
आकवर शदलव होतव.. िी िनोिन त्यवांनव अशभर्वदन के ले..
सहजच शतथे बसल्यवबसल्यव कवही गोष्टींची नोंद िनवने
घेतली.. म्हटां ले तर रोजच्यव जगण्यवतील ह्यव गोष्टी असतवत..
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शतथेही िवनर्ी र्ृत्तीचे दिान होत जवते.. त्यवत जगवर्ेगळे असेही
कवहीच नसते.. आजी सध्ां यवकवळी आठ लव गेल्यव िग उद्यव
सकवळी त्यवांनव नेिवर होते.. त्यव दृष्टीने अतां ष्टे ीच्यव सविवनवचे
शनयोजन परुु ष र्गवात सरू
ु होते.. आतल्यव खोलीत गडबड जविर्त
होती.. शनरोप गेले कव नवतेर्वईकवांनव अिी शर्चवरिव होत होती..
आजींचे िल
ु ेसनु व पन्सनवस ते सवठ र्यवदरम्यवनचे.. नर्िवध्यिे
सहजतेने हवतवळिवरे होते.. सनु बवई म्हिवल्यव िी टवकलयां सगळयव
नवतेर्वईक ग्रप्ु सलव.. सवसरिवहेर सिहु वलव आजींची शनधन र्वतवा
शदली आहे त्यवर्र दोघवांच्यवच प्रशतशक्रयव आल्यव.. नि्कवर
आलव.. आदरवजां ली आली.. फुले आली.. तेर्ढ्यवत िल
ु गी
म्हिवली इतके पांचर्ीस जि आहेत सगळे िविविवर्िी आशि
त्यवांचे िल
ु ांिल
ु ी.. पवशहले नसेल कव त्यवांनी व्हवट्सअँप पि एक तवस
झवलव पो्ट करून म्हिजे एव्हवनव बघवयलव पवशहजे होते..
आजींचव िल
ु गव म्हिवलव फोन करु यव कव त्यवपेक्षव.. दसु रव िल
ु गव
म्हिवलव थवांब अजनू थोडयवर्ेळवने करू र्वट पवहून.. तोपयंत
सगळयवांची जेर्िे आटोपतील.. उगवच कुिवलव उपर्वस नको
आईिळ
ु े.. नवतू म्हिवलव अग उजर्ीकडे तो गोल असतो नव
व्हवट्सअँप शखडकीलव तो चेक कर नव म्हिजे सीन बवय शकती
जिवांनी हे कळेल.. िग त्यवर्र भरपरू चचवा झवली.. िोबवईलिधील
सविवईक शखडकीऐर्जी र्ैयशक्तक शखडकी उघडली गेली..
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प्रशतशक्रयव शर्चवरपर्ू क
ा शदली जवत होती.. अग सधु विवर्िीच्यव
सनु ेने पवशहले आहे म्हिजे आतव शनधनर्ृत्त िवर्िींनव कळले
असेल कव..?आशि सिजव कळले तर त्यव नक्कीच आकवतां
करतील.. त्यवांचेही र्य झवले त्यविळ
ु े बवहेरगवर्वहून शनघवतवही
येिवर नवही.. दोघी बशहिींची अगदी घट्ट िवयव होती आशि िैत्ी
पि.. इतक्यव र्षवंचव सहर्वस अचवनक खांशडत होिवर तर र्वईट
र्वटिवरच.. क्षिभर सगळेच शचतां ेत पडले .. पि ्र्ीकवरवर्े तर
लवगिवरच होते.. िी नेलेलव चहव सर्वंनी घेतलव.. िग जेर्िवचे
कवय असांही िेजवरी शर्चवरत होते.. जेर्िवचे डबे आले.. कुिी
ओठवतनू तर कुिी पोटवतनू शर्चवरत होते कवही जेर्ि पवठर्ू कव
र्गैरे.. शपठल्यवचव दरर्ळ भक
ु े ची जविीर् देत गेलव िग अांगतपगां त
बसली.. 'कवय करिवर नको र्वटते आहे जेर्ि पि चवर घवस पोटवत
ढकलवर्े लवगतीलच.. 'असे एकिेकवनां व सिजर्त जेर्ि पवर
पडले.. त्यवतही एकीने शपठल्यवत शहरर्ी शिरची चवांगली लवगते की
शतखट ह्यवर्र दबक्यव आर्वजवत चचवा के ली.. सगळे एकत् असले
की दोन घवस जव्तच जवतवत म्हिे.. कसां असते नव िवगे रवहिवऱ्यव
व्यक्तींचे रुटीन चवलचू ठे र्वर्े लवगते.. िनवत दःु खवने गदी के ली तरी
र्व्तर्वत उभे रहवर्ेच लवगते.. िी पन्सु हव शर्चवरचक्रवत हरर्नू गेले..
िविसवलव आधी ्र्तःच्यव जीर्वची कवळजी असते नवही कव?..
त्यवत चक
ू कवय आशि बरोबर कवय कोि ठरर्िवर?.. जविवरव तर
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गेलव पि जे िवगे रवशहले त्यवनां व कवळजी घ्यवर्ी लवगते.कधी कधी
जर्ळच्यव नवत्यवत पि दवशां भकतव जविर्त जवते.. आत एक अन
बवहेर एक अिी शभन्सनतव असते.. कवही तवस आपि िवांत बसनू
शर्चवर नवही करू िकत कव..?त्यव व्यक्तीसवठी आपि नांतर र्ेळ
देिवर नसतोच.. शनदवन अिव र्ेळेस तरी शदर्ांगतवांच्यव आठर्िी
जवगर्ल्यव पवशहजे पि त्यवतही उरकिे अपररहवयापिे
येते.शततक्यवत सधु विवर्िी दवरवत अर्तरल्यव.. त्यवनां व िोक
आर्रत नव्हतव.. इतक्यव र्षवंनी बशहिीची सवथ सटु ली होती..
भवर्नव अनवर्र झवल्यव होत्यव.. नांतर त्यव जर्ळजर्ळ कडवडल्यवच
भवच्यवर्ां र.. अरे कळर्ले कव नवही आधीच .. शतलव धगु धगु ी होती
तेव्हवच आले असते नव.. भवचव म्हिवलव.. 'िवर्िी िवांत हो.. तझ्ु यव
तबबेतीचव शर्चवर कर.. आशि आम्ही कळर्ले होते व्हवट्सएपलव..
'त्यवर्र िवर्िी म्हिवल्यव.. 'चल
ु ीत घवल तझु े व्हवट्सएप.. एक फोन
करवयलव कवय झवले होते रे ..?सगळीकडे असे िॉटाकट कवय
कविवचे रे बवळव.. इतकां र्रर्रचां नवतां होतां कव आिचां.. 'िवर्िी
बऱ्यवच र्ेळ बोलत रवशहल्यव.. सगळेच शनरुत्तर होते आशि कवहीसे
हतबल पि.. र्ैचवररक र्वद घवलण्यवची ती र्ेळ नक्कीच नव्हती
पि त्यव शनशित्तवने जगण्यवतील र्व्तर् सिोर येत होते.सोिल
शर्र्ेकबद्ध
ु ी र्वपरिे शकती गरजेचे आहे तेही लक्षवत घेतले पवशहजे..
आभवसी जग आशि र्व्तर् जग आपि जेव्हव जोडू पवहतो तेव्हव
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अिी कवही िने दख
ु वर्ली जवतवत.. र्ेळ र्वचर्िवरी ही ्िवटा
िवध्यिे कधीकधी नवतेसबां धां वनां व जोडून ठे र्ू िकत नवही.. दःु ख
आभवसी शभांतींर्र थवपले की झवले आपले इशतकताव्य हे िवन्सय
करवयलव आजींच्यव शपढीलव जड जवत हो ते.. अिी र्वतवा आली
ग्रपु लव की िन थरथरते.. कवय प्रत्यत्तु र द्यवर्े कळत नवही.. आपि
शतथेच आदरवांजली र्वहतोय ही अपरवधीपिवची भवर्नव जोडीलव
असतेच.. पि आपिही प्रर्वहवत सविील होत जवतो.. आपली
प्रत्यक्ष उपश्थती खरे तर गरजेची असते.. कधी कधी असेही र्वटते
की कुठलीही व्यक्ती हयवत असतवांनव आपि आपलव र्ेळ द्यवर्व..
आशि ती व्यक्ती जर आपलव र्ेळ िवगत असेल तर ती नक्कीच
द्यवर्व.. आपल्यवलवही कधी र्ेळेचे गशित जिते तर कधी नवही
जित तोच अिी नसण्यवची र्वतवा येऊन धडकते.. शर्चवरवधीन होत
जवतो..
दःु खवच्यव अनेक जवतकुळी असतवत.. जयवचे त्यवलव ज्ञवत
असते.. आपि त्यव क्षिी शकती र्ेळ देतो हे िहत्र्वचे ठरते..
सिवजसेर्ेच्यव गप्पव करिवरे अिव र्ेळेस शफरकत नवही.. शकांर्व ती
तीव्रतव किी झवल्यवर्र िग औपचवररकतव म्हिनू शफरकतवत..
त्यवच्ां यव सिवजसेर्ेअतां गात ही सेर्व बसत नवही.. िवझी एक सखी
्र्तःहून सिन्सर्यकवचे कवि बघते.. अिव घरी जेर्िवची व्यर््थव
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बघते.. त्यविवगे अन्सन र्वयव जवऊ नये आशि त्यव कुटुांबवलव
खरोखरच जयवनां व कवही द्यवर्ेसे र्वटते आहे त्यवच्ां यवसवठी िवगा
िोधनू देत.े . अगदी ्र्तःहून शतने ती जबवबदवरी ्र्ीकवरली पि
त्यवतही शतलव कटू अनभु र् आले.. बोलबच्चन लोक शतलव टवळू
लवगले.. तर कवही जिींनी शतच्यवकडून खपू अपेक्षव के ल्यव.. प्रत्येक
र्ेळी शतलव जिेलच हे कवि करिे असे नवही.आतव ती थोडी सजग
झवली आहे.. कवहीच न करिवऱ्यव लोकवनां व जगवकडून िवत्
अपेक्षवांचव डोंगर असतो.. आतव ती फक्त आशत्िक सिवधवनवसवठी
अिव जबवबदवऱ्यव घेते.. जगण्यवचव अनभु र् असतो तो आशि तो
आपल्यवलव सदैर् आतल्यव कप्प्यवत लपर्नू ठे र्वयचव असतो..
.आर्डून जवतवत पढु ील ओळी..
'जब हसतव हू तो हसने दो
जब रोतव हू तो रोने दो
कभी कभी तो रोतव हू..
कभी कभी तो रोने दो.. '
कुिवसवठी दोन अश्रू ओघळले तर ओघळू द्यव.. त्यव
व्यक्तीसवठी शनदवन इतके तरी करवर्े.
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37
तू किच मेरी फोटो..
'कवय ग के व्हव पवसनू
िोबवईल िध्ये डोकां घवलनू
बसली आहेस.. र्ेळ आहे
तर जरव बोल की
िवझ्यविी.. '
'कवही नवही ग
गॅलरी सवफ करतेय.. '
'िोबवईल िधली कव..?'.. .
'हो हो.. .खपू भवऊगदी झवली आहे फोटोंची.. पवशहजे ते फोटो
ठे र्वयचे बवकीचे उडर्वयचे हेही एक कवि असतेच.. '
आतवही दोघी िैशत्िींचे त्यवर्र एकित झवले आशि त्यव
खळवळून हसल्यव.. ररकविव र्ेळ शिळवलव आहे तर गॅलरी सफवई
अशभयवनवत त्यव गढून गेल्यव.
घरवची गॅलरी ्र्च्छ के ली की गॅलरी आनदां वने हसत असते
तिी ही गॅलरी पि अधनू िधनू ्र्च्छ करवर्ी लवगते नवहीतर
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िोबवईलचव जीर् घसु िटवयलव लवगतो.. टवांगिीलव लवगतो
म्हिजेच कवय तर िोबवईल ह्यवगां होतो.. िजेचव भवग सोडून देऊ यव
पि गॅलरीची कवळजी नक्कीच घ्यवर्ी लवगते.. शतथले फोटो
बवजल
ू व फे कतवांनव शनजीर् िोबवईल आपल्यवलव शर्चवरत रवहतो..
नक्की नव तरच ओके म्हिव.. म्हिजे कवय तर तोही सविक
ां होतो..
प्रत्यक्ष जीर्नवत िवत् कवही नवती कुठल्यवही क्षिी पर्ु ासचू नेशर्नव
तटु तवत.. थोडी तरी कल्पनव द्यवयलव हर्ी होती म्हिजे िवनशसक
पवतळीर्र ्र्ीकवरिे सोपे झवले असते.. असो..
गॅझेट्सचव जिवनव आशि जगू यव गॅझेट्ससांगे असे सगळे
असतवनां व प्रत्येकवलव सतका रवहिे गरजेचे ठरले आहे..
गॅझेट्सशिर्वय आपले जीर्न ही सांकल्पनव ्र्ीकवरवयलव र्ेळ
लवगत आहे.हल्ली अगदी सहज आपल्यव आजबू वजल
ू व नजर
शफरर्ली की लक्षवत येते की प्रत्येकजि जगण्यवचव उत्सर् सवजरव
करण्यवत गांतु नू गेलव आहे.. प्रत्येक क्षि भरभरून जगवयलव
प्रत्येकवलवच आर्डते.. जीर्नवत भेडसवर्िवरी असरु शक्षततव आशि
त्यवतनू येिवरी ही जीर्न असोिीने जगण्यवची भवर्नव.. .आशि
कवहीिी ्पधवा देखील आहेच.. जिू कवही जीर्न जगण्यवची घवई
प्रत्येकवलवच झवली आहे.. 'जो भी है बस यही एक पल है.. ' हे
र्व्तर् जेव्हव आपि ्र्ीकवरतो तेव्हव हव प्रत्येक पळ पकडून
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ठे र्ण्यवचव प्रयत्न करू लवगतो.. आशि हवतवत िोबवईलरुपी कॅ िेरव
असतोच िग आपि ते सदांु र क्षि कॅ िेरवत बवधां नू ठे र्ण्यवचव
अट्टवहवस करत असतो.. तो क्षि शनसटतव कविव नये असे र्वटत
रवहते..
परर्व िी एकव शनतवतां सदांु र गवण्यवच्यव कवयाक्रिवलव हजेरी
शदली.. आयष्ु यवतील हे अनिोल क्षि असतवत जेव्हव आपल्यव
आर्डत्यव छांदवनां व आपि र्ेळ देऊ िकतो.. गवण्यवत िन गतांु ल्यवने
शिळिवरव शनखळ आनांद अर्िानीयच असतो.. गवण्यविळ
ु े आपली
सिवधी लवगते आशि ्र्सांर्वद र्वढीलव लवगतो.सहज
आजबू वजल
ू व नजर टवकली आशि िलव हसू आले.. कवहीजि
सिोर शदसिवरव थेट कवयाक्रि प्रत्यक्ष न बघतव िोबवईलच्यव
शखडकीतनू पवहत होते.. म्हिजेच कवय तर कवयाक्रिवचे शव्हशडओ
रे कॉशडंग करण्यवत दगां होते.. असे खपू से िोबवईल उांचवर्लेले होते..
सहजच कवनवर्र एक सांर्वद पडलव.. 'तू यवयचे होते रे आजचे हे
गविे ऐकवयलव.. खपू आर्डले असते तल
ु व.. .अरे हो हो तल
ु व
शव्हशडओ रे कॉशडंग पवठर्त आहे िी.. बघ लगेच.. ' एकजि
'फे सबक
ु लवइव्ह'र्र होते.. िरीरवने आतव त्यव क्षिी दरू असलेल्यव
कवळजवतील आप्त्नेहीजनवसां ोबत आनदां र्वटून घ्यवयचव होतव..
खरांतर त्यवत गैर असे कवहीच नव्हते पि तरीही िवझ्यव िेंदतू टकटक
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झवली.. हे सगळे िेअर करण्यवच्यव नवदवत प्रत्यक्षदिी असण्यवचव
आनदां कुठे तरी गढूळ झवलव होतव नवही कव.?.िेजवरचे र्य्कर
गृह्थ कुरकुरले.. 'अहो िोबवईलचव प्रकवि किी करव.. अांधवरवत
डोळयवांनव त्वस होतोय िवझ्यव.. '
तम्ु ही जेव्हव पिू ातः िभां र टक्के उपश्थत असतवत तेव्हवच
पररपिू ा आनांद शिळत असतो.. िोबवईलरुपी अर्धवनवने हव आनांद
नक्कीच किी झवलव होतव कवरि हवतवत िोबवईलचे लोढिे होते
आशि आतव हवही प्रश्न आहे की तम्ु ही शकती शकती उत्सर् सवजरे
करिवर.?.जगवलव प्रत्येक गोष्ट सवांगतच रवहिवर आशि दवखर्तच
रवहिवर कव हवही एक प्रश्नच आहे.जगवकडे पि खपू कवही
सवांगण्यवसवरखे असू िकते.
'अरे बेटव.. अरे बच्च.ू . ए शचऊतवई.. ए गशु डयव.. ओ भवईसवब..
ओ भैयव.. एक्सकुज िी प्लीज.. र्न शिशनट प्लीज.. एकच
शिशनट.. एक शिशनट थवांबव नव.. 'असे लवशडक शकांर्व शर्नर्िी पर
बोलिे कवनवर्र पडले की नक्की सिजवर्े कुिीतरी कुिवलव तरी
िोबवईलिध्ये फोटो कवढवयलव भवग पवडत आहे.. सगळयवजिी
शनशित्तवने एकत् आल्यव की फोटोसेिन झवलेच पवशहजे अन्सयथव
अगदीच चक
ु ल्यवसवरखे र्वटत जवते.. फोटो तर कवढलेच गेले
पवशहजे.. फोटो कवढतवांनव भरवभर भवरिभवर भरिसवठ फोटो
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कवढिवर.. कुठलवही सविवशजक कवयाक्रि झवलव की फोटोंची
देर्विघेर्वि होत असते.. खवस त्यव कवयाक्रिवच्यव नवर्वने ग्रपु
बनर्लव जवतो..
अहो आपल्यवलव कुठे खचा येतोय फोटो कवढवयचव आशि
आपल्यवलव कुठे शप्रटां करवयचव आहे फोटो म्हित जो तो फोटो
कवढत बसलव आहे.. िग प्रत्येकीच्यव िोबवईलर्र हे फोटो
धवडधवड येतवत.. पढु े फॉरर्डाही होतवत.. प्रत्येक जि आपवपलव
फोटो बघनू घेतो.. बवकीच्यवचां े अभवर्वनेच पवशहले जवतवत.. रे डी
असे न सवांशगतल्यवने कुिवचे डोळे बांद तर कुिवचे र्ेडेर्वकडे
िजेिीर हवर्भवर्.. आपलव छवन आलेलव फोटो तवतडीने सोिल
िीशडयवर्र पो्ट देखील होतो िग िैशत्िी म्हितवत कवय ग फक्त
्र्तःचवच फोटो पवशहलव.. आम्हवलव सवांगवयचे होते नव पो्ट
करण्यवपर्ू ी इत्यवदी इत्यवदी.. खरांतर फोटो कवढण्यवच्यव पर्ू ी आशि
पो्ट करण्यवपर्ू ी औपचवररकतव म्हिनू परर्वनगी घेतलीच पवशहजे
नवहीतर उगवचच 'आ बैल िुझे िवर.. ' असे नकळत होर्नू जवते..
आपले र्ेगर्ेगळे सिहू असतवत.. त्यवत आपले कवही िैत् असतवत
तर कवही नसतवत कवरि अभवर्वनेच सगळयवांचे सगळयवांिी जित
असते.. त्यवतनू नकळत िने दख
ु वर्ली जवतवत.. जगशित्
असलेल्यव व्यक्तीची फवर िोठी पांचवईत होते.. फोटो प्रकवशित
89

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

झवल्यवर्र नवरवजी ओढर्ली जवते.. पर्ू ी गडशकल्ल्यवांनव टेहळिी
बरुु ज असवयचे आतव िवत् असे आभवसी टेहळ
े िी बरुु ज असतवत
जे एकिेकवांर्र लक्ष ठे र्नू असतवत.. ्र्तःचे झवकून ठे र्वयचे आशि
दसु ऱ्यवच्यव आयष्ु यवत डोकवर्नू पहवयचे प्रचांड ्र्वर्य त्यवांनव
असते.. दबक्यव आर्जवत चचवा करतवत आशि आम्ही त्यव गवर्चे
नवहीच असे भवसर्त रवहतवत.. व्यक्ती शततक्यव प्रकृ ती हेच खरे
असते.
फोटो म्हिजे सख
ु द आठर्ि असते.. हो म्हिजे िी सद्ध
ु व
अपर्वद नवही.. िलवही असे र्वटते की आनांदवचव हव क्षि बांशद्त
करवर्व.. पन्सु हव कधीतरी के व्हवतरी शनर्वतां झवल्यवर्र आपलीच
गॅलरी उघडून बसवर्े आशि जन्सु यव आठर्िींनव उजवळव द्यवर्व..
दहव-बवरव र्षवंपर्ू ी जरव प्रिविवत असे हे फोटो आकषाि होते ..
पर्ू ी तर आठर्िींच्यव कवतर क्षिी हळूच सदां क
ु ीतनू अल्बि शनघत
असे.. हळूच डोळेही पसु ले जवत असत.. 'त्र्ीर तेरी शदल िे शजस
शदन से उतवरी है.. :'प्रशतिव उरी धरुनी िी प्रीशतगीत गवर्े.. 'अिी
गविी शचशत्त झवली आहेत.. आतव खपू कवही हरर्ले आहे आपि
असांही र्वटत जवते.
आतवच्यव ्िवटा फोनच्यव यगु वतील आधशु नक तत्ां ज्ञवनविळ
ु े
फोटोच्यव दजवात खपु सव फरक पडलव आहे.. फोटो कवढण्यवचे
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आशि कवढून घेण्यवचे र्ेड प्रत्येकवलव असतेच असते.. सहजपिे
एक भवबडव प्रश्न िनवत येतो की इतके सवरे फोटो जवतवत तरी
कुठे ..?आशि पढु े कवय होत असेल इतक्यव सवऱ्यव फोटोंचे.. र्ेळेर्र
शिळतवत कव..?कवही सांदु र फोटो व्हवट्सएपच्यव डी. पी. लव
शर्रवजिवन होतवत.. ्टेटसलव त्यवांनव ्थवन शिळते.. कवही फोटो
खपू सांदु र असतवत पि ते इच्छव असनू ही पो्ट करतव येत नवही..
सख
ु आपल्यवजर्ळच ठे र्वर्े लवगते.सेल्फी कवढण्यवचे र्ेड
तरुिवांनव सेल्फवयटीससवरख्यव आजवरवकडे घेऊन जवत आहे..
्र्प्रशतिव उदवत्तीकरि करण्यवच्यव नवदवत ्र्सांर्वद िवत् हरर्त
चवललव आहे .. िवझी एक सर्ां ेदनिील सखी आम्ही कुठे शरपलव
गेलो की ्र्तःचे फोटो कवढून घेण्यवस उदवसीन असते.. शतलव त्यव
शठकविचे सृष्टीसोंदया जव्तीत जव्त डोळयवत सवठर्नू ठे र्वयचे
असते.. असव एखवददसु रव अपर्वद शर्रळवच म्हिवयचव..
जगण्यवचव प्रत्येक क्षिवचे अपडेट्स देण्यवचव नवदवत खरोखरच त्यव
क्षिवचे शनिवाल्य होर्नू जवते.. परर्व असवच एक शर्नोद र्वचलव की
एकिेकवांच्यव फवरही गळयवत गळे घवलनू फोटो कवढू नकव.. नवते
तटु ल्यवर्र त्यव फोटोतनू त्यव व्यक्तीलव क्रॉप करतवांनव अर्घड
होऊन बसेल.. आज जे सोबत ते कदवशचत 'कल हो नव हो.. ' असे
होऊ िकते.. पि असव शनरविवजनक शर्चवर हर्वच किवलव..
आपल्यव सोबत जे आहे ते प्रविवपलीकडे जपवयचे असते हेच
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खरे ..!प्रत्यक्षवहुन प्रशतिव उत्कट म्हिनू प्रशतिेच्यव प्रेिवत आकांठ
बडु ू न चवलिवर नवही.. शदसण्यवपेक्षवही असिे िहत्त्र्वचे असतेच
असते.. .
िै र्ो नही जो िै शदखवतव हू..
िै र्ो नहीं जो आप सिझते हो..
िै र्ो हू जो सदव खि
ु रहनव चवहतव हू.. ..
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38
िाजव्याचे झाड..
िी त्यव रवत्ी रवनविध्ये कवजव्यवचे
झवड पवशहले.. .रवत्ीचव पशहलव प्रहर आशि
आजबू वजल
ू व शकरा अधां वर होतव.. क्षिभर
िनवलव भीती ्पिानू गेली.. अांधवरवत
पवचोळयवर्र पवऊल पडतवच आर्वज
व्हवयचव िग जव्तच असरु शक्षत र्वटू
लवगवयचे.. 'अशजबवत आर्वज करू नकव.. िोठ्यवने बोलू नकव..
िोबवइलचव प्रकवि झवडवर्र टवकू नकव.. ' इत्यवदी इत्यवदी सचू नव
पयवार्रिप्रेिींकडून येत होत्यव.. आशि अचवनक ते अगां वखवद्यां वर्र
नखशिखवांत कवजर्े ल्यवयलेले झवड दृष्टीपथवत आले . ते नयनरम्य
दृश्य पवहून आम्हव सर्वंचे डोळे अगदी शदपनू गेले होते.. .दवट
कवळोखवत तो चिचिवट अर्िानीयच होतव.. क्षिवत पिू ा अधां वर
आशि िग उजेडच उजेड.. िनवत आले की झवडवकडे अिी कवय
जवदू असवर्ी की त्यव झवडवर्रच कवजव्यवनां ी र््ती करवर्ी आशि
झवडवलव श्रीिांत करून टवकवर्े.. .सगळयव झवडवांच्यव र्वटेलव तो
लखलखवट नव्हतव.. कवजव्यवांचव तो प्रकविोत्सर् पवहतवच िन
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हरखनू गेल.े . शनसगवाकडे ही शकियव किी कवय असवर्ी असव
भवबडव प्रश्न िनवलव पडलव.. जैशर्क शर्शर्धतेने नटलेलव आपलव
देि खरोखरच श्रीिांत आहे शजथे झवडवलव असे शहरे लगडलेले
असतवत.. 'िनिांशदरव तेजवने उजळून घेई सवधकव.. सांर्ेदनव
सहर्ेदनव.. '.. कट्यवर कवळजवत घसु ली शचत्पटवतील गीतवत
असेच कवजव्यवचे झवड शचशत्त के ले आहे.. खरांच के र्ढव हव
लखलखवट.. के र्ढी ही प्रकविवची श्रीितां ी.. शनसगवापढु े आपि
नक्कीच शथटे आहोत ही जविीर् िनवलव झवली आशि िन आतनू
आतनू प्रकवििय झवले.. .रवनिवळवर्र कवळवकशभन्सन अांधवर आशि
अधां वरवलव छे द देिवरे आशि प्रकविवचे गीत गविवरे हे कवजर्े म्हिजे
शनसगवाचे एक आश्चया म्हिवर्े लवगेल.. कवजव्यवांच्यव प्रियसवधनेचव
तो कवळ असतो.. र्षवातनू पवऊस पडण्यवच्यव आधीचव
प्रजोत्पवदनवचव तो कवळ आशि ठरवशर्क झवडवर्रच त्यवचां ी र््ती
असते.. असे र्वटते जिू कवही झवडवलव शर्द्यतु रोषिवई के ली
आहे.. .झवड शदर्वळी सवजरी करत आहे असे र्वटले.. अजनू ही
डोळयवसिोर ते कवजव्यवचे झवड येत आहे .. डोळे कसे शनर्नू
टवकले कवजव्यवांनी.. त्यवसवठी कवळोखवत रवनर्वटव तडु र्ल्यव
पवशहजे आशि हव शनसगवाचव उत्सर् अनभु र्लव पवशहजे.. खवस
कवजर्व िहोत्सर्वचे आयोजन त्यवशनशित्तवने होत असते..
पयाटनवची सांधी त्यवशनशित्तवने चवलनू येते.. पि कवजव्यवांचव एकवांत
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भांग करण्यवचव अशधकवर आपल्यवलव िळ
ु ीच नवही हेही िनवलव
कुरतडत जवते.. िविसू कधीकधी ्र्तः एकवतां शप्रय असतो पि तो
उत्सवहवच्यव भरवत कवजव्यवचां व एकवांतभांग करत जवतो.'बदन पे
शसतवरे लपेटे हुए.. ओ जवने तिन्सनव शकधर जव रहे हो.. ' अिव ओळी
कवजर्े पवहून आठर्ल्यव.. 'लखलख चांदरे ी तेजवची न्सयवरी दशु नयव..
'.. 'कवजर्व शकरा .. रवनवत सुरवत गवती.. 'अिी गविी आठर्ली..
कवळयव रांगवची चद्रां कळव डोळयवसिोर तरळली.. डोळयवसिोर
कवजर्े चिकले असव एक र्वकप्रचवर आहे.. एखवदव उनवड िल
ु गव
शिक्षकवच्ां यव हवतची कवनफटवत खवतो तेव्हव त्यवच्यव डोळयवसिोर
कवजर्े चिकून जवतवत.. अचवनक िवर पडलेलव असतो त्यविळ
ु े
असव िबदप्रयोग करत असवर्ेत..
िविसवलव नेहिीच प्रकविवची ओढ असते.. अांधवरवतनू
प्रकविवकडे त्यवची र्वटचवल असते.. .खरतर अधां वर कुठे च नसतो..
असतो तो प्रकविवचव अभवर्.. म्हिनू च प्रकविवचव प्रभवर्
आपल्यवलव भवर्त जवतो.. िग ती देर्घरवतील िांद ठे र्िवरी सिई
असो.. की लक
ु लक
ू िवरी पिती असो.. शकांर्व आकविवतील चद्रां चवांदिी असो आपि आतनू प्रकवििवन होत जवतो.. प्रकविवत
अचवट सविथ्या असते.. त्यवच्यवठवयी भेदभवर् िळ
ु ीच
नसतो.अांधकवरवलव छे द देिवऱ्यव प्रकविवलव कुठलवही धिा अथर्व
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जवत नसते.. के र्ळ सिवनतेच्यव भवर्नेने शर्श्ववचव चरवचर
प्रकवििय होत असतो.. तेजोिय लोहगोल तेज्र्ी सयू वालव तर
आपि निन करतोच.. जयोतीने सयू वाची आरती कधीकधी होत
असतेच.. अगदी तसेच हे अल्पजीर्ी कवजर्े िनवत घर करत
जवतवत..
असे र्वटले की आपल्यव प्रत्येकविध्ये असे कवजव्यवचे झवड
असवर्े.. अगदी नवतवळ सिवलव शिसिस री सजर्तवत तसे हे झवड
आपि जविीर्पर्ू ाक सजर्ले पवशहजे. जसे की आनांद झवल्यवर्र
िन अगदी सिवधवनवने भरून येते.. सख
ु िग ओसांडून र्वहत
असते.. सख
ु वचे उधवि आले की हषालहरींनी आपि उल्हवशसत
होत असतो.. आनांदवने सजलेलव चेहरव शनतवांतसांदु र भवसत असतो..
म्हिजेच कवय तर आपल्यवतले ते झवड बहरून आलेले असते..
शनसगा आशि िवनर् असे खपू से सवधम्या तेव्हव शदसनू येते.. .
शनसगा िवत् एकवांतवत कवजर्विहोत्सर्वचव सोहळव िनर्त
असतो.. शनसगा आपल्यवलव देतच जवतो.. पि देतवांनव त्यवची नोंद
कुठे च करत नवही की कवय शदले ह्यवचव शहिोबही ठे र्त नवही..
िविसू िवत् आपल्यव आनांदवच्यव यिसोहळयवत सर्वंनव सहभवगी
करून घेतो.. आनदां र्वटत जवतो.. अन्सयथव त्यवलव र्वटते की जगां ल
िें िोर नवचव शकसने देखव..? िग तो उन्सिवदवने आनांद दिार्त जवतो..
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शनखळ आनांद परत परत उगर्नू येतो.. तो एक आनांदयवत्ी होऊन
जवतो.. सहज िनवत आले की िविसवतले कवजव्यवचां े झवड ही
के र्ळ एक सांकल्पनव आहे.. कवरि आनांदी रवहिे ही त्यवची प्रसन्सन
िवनशसकतव असते.. जगण्यवसवठी असांख्य पयवाय उपलबद
असतवनां व आनांदी रवहण्यवचव पयवाय शनर्डवयलव कवहीच हरकत
नसते.. िनवत सकवरवत्िकतव असली की आनांदवचे कि र्ेचतव
येतवत.. सख
ु अगदी हवके च्यव अतां रवर्र असते पि त्यवच्यव हवके लव
ओ देिे आपल्यवच हवतवत असते नवहीतर ते शहरिसु नू िवगच्यव
पवर्ली परत जवते.. आनांद नेहिी छोट्यव छोट्यव गोष्टीत िोधवर्व
लवगतो.. प्रत्येक चवगां ल्यव गोष्टीत कवही नव कवही खोड िोधिवरी
िविसे कधीच आनांदी रवहू िकत नवही.. त्यवांच्यवतलव झवडवलव
आतनू अहक
ां वरवची कीड लवगलेली असते.. त्यवांनव जगवचे आनांदी
असिे खपू त जवते.. आनदां ीर्ृत्ती जविीर्पर्ू क
ा च जपवयची असते..
एकदव कव त्यव र्ृत्तीची सर्य झवली की झोपडीत देखील िहवलवचे
्र्गासख
ु अर्तरत जवते.. प्रत्येकवच्यव आनांदवची पररभवषव
र्ेगर्ेगळी असू िकते.. कवहींनव आपल्यव छांदवतनू आनांदवची परि
अनभु तू ी शिळत असते.. कवहींनव र्वचनवतनू आनांद शिळत असतो
तर कवहींनव शलखविवतनू जगण्यवचव सरू गर्सत असतो.. त्यवतनू च
ते ्र्तःलव अद्ययवर्त ठे र्त असतवत.. नव्यव यगु वलव सविोरे जवत
असतवांनव ्र्तःलव नेहिीच कवळवच्यव कसोटीर्र शसद्ध करत
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गेल्यवस नैरवश्य येत नवही तर आनांदवच्यव र्वटव आपसूक गर्सत
जवतवत.. बवगकवि करिवरी िवझी सखी प्रत्येक झवडविी गजु गोष्टी
करतवांनव आनांदी होत जवते.. घरवतल्यव पवळीर् प्रवण्यवांर्र अपत्यर्त
प्रेि करिवरी िांडळी आनांदी असतवत.. आपलव आनांद िवत् दसु ऱ्यव
कुिवच्यव सख
ु दःु खविी जोडत गेलो तर आनांद गर्सेलच असे
छवतीठोकपिे सवांगतव येत नवही.. खरांय कसे जगवयचे हव आपलवच
चॉईस आहे िग आनदां वचे झवड आपल्यवत असलेच पवशहजे..
नेहिीच पढु े जवण्यवची तसेच सशक्रय रवहण्यवची इच्छव िवत् असली
पवशहजे.. आशि हो थोडे िवगे र्ळून आत्िपरीक्षि पि करतव आले
पवशहजे.. र्ेळेचव उत्पवदक र्वपर आनदां वच्यव शदिेने नेत असतो..
चलव तर िग बवहेरून कुिी शकतीही उपदेि के लव तरी आपल्यव
आतनू आतनू आनांद उगर्नू आलव पवशहजे त्यवसवठी आत्िगरुु
बनले पवशहजे.. आपले आयष्ु यही कवजव्यवसवरखेच आहे.. जगू
तेव्हव लखलखवट आशि नसू तेव्हव सवरे च शनष्प्रभ होऊन जविवर
आहे.. म्हिनू च जगू यव आनांदे कवरि िवर्ळण्यवपर्ू ी
लखलखण्यवचव शर्चवर अजनू बवकी आहे.
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39
िाळजाला िवी रेंज..
कविवशनशित्त एकव ऑशफसिध्ये गेले होते.. शर्लबां लवगत
होतव िग नांबर यवयची र्वट पवहत बसले.. बरे की र्ेटींगरूिलव
बसवयची सोय होती.. र्ेळ र्वयव जवतो असे म्हिनू चवलतच नवही..
खपू उद्वेग चवांगलव नसतोच.. सिोरचव िविसू थांड आशि आपलव
उदर्ेग म्हिजे आपलवच िेंदू ग्रवसिवर त्यवपेक्षव 'आशलयव भोगवसी..
असवर्े सवदर' म्हित र्वट बघत रहविे िहविपिवचे ठरते.. आपली
कविे कवय िोबवईलर्रून होतवतच नव.. सकवळपवसनू डोक्यवत
आलेले असते की चलव अिक
ु तिक
ु िी अशभनांदनपर दोन िबद
बोलवर्े पि गडबडीत र्ेळ नसतो.. िग व्हवट्सएपच्यव िवध्यिवतनू
सांदि
े देतो आपि ठोकून.. पि तरीही िबदवांची तहवन असतेच..
कुिवलव बरे नसते तर कुिवच्यव तबबेतीची शर्चवरपसू करवयची
असते.. कुिवचे कुिी जर्ळचे हरपलेले असते आशि आपि
सवांत्र्नपर बोललेलो नसतो.. आपल्यव फोनची र्वट पवहिवरे ही
असतवतच नव.. िनवत दवटलेले जर्ळच्यव िैशत्िीकडे िोकळे
करवयचे असते.. शकती र्ेळ सवचर्नू ठे र्िवर..?दरर्ेळेस र्ेळ नवही
म्हिनू दल
ु ाक्ष करिे अयोग्यच नवही कव..?नवते आपल्यवलवच
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शटकर्वयचे असते कवरि त्यवत आपल्यव िनवची गांतु र्िक
ू असते..
आपली िविसे असतवत ही सगळी.. जे आपल्यवलव सिजनू घेतवत
त्यवांनव आपि गृशहत र्गैरे धरवयलव लवगतो.. पि असे नकोच बरां
कव..!त्यवसवठी तरी र्ेळेत सांर्वद सवधलेलव बरव असतो..
िहरे लवबां लचक शर््तवरलेली त्यविळ
ु े एकवच िहरवत प्रत्यक्ष
भेट होत नवही िग दधु वची तहवन तवकवर्र म्हिनू फोनभेट घेण्यवचव
अट्टवहवस असतो.. गवर्वतल्यव िवहेरविी बोलवयचे असते तेही रवहून
गेलेले असते.. आई म्हिते 'बवई तू इतकी तझ्ु यव व्यवपवत असते नव
की के व्हव फोन करवर्व ते आम्हवलव कळत नवही तेव्हव तचू फोन
करत जव कसां.. '.. आशि कवय गिां त की िी अगदी हयवच भवषेत
बवहेरगवर्ी शिकिवऱ्यव िल
ु ीिी बोलत असते.. आई जिी आम्हव
भवर्ांडवच्ां यव फोनची र्वट पवहत असते अगदी तिीच र्वट िी पवहत
असते.. िग िवझे िलवच हसू येते.. कवहीच बदलले नवही कव.. हो
म्हिजे बदल तर खपू झवलव.. िवध्यिक्रवांती झवली आहे.. शडशजटल
िवध्यिवांिळ
ु े चवलतांबोलतां आपलां िविसू आपल्यवलव ्क्रीनर्र
शदसते आहे की.. अजनू कवय हर्े?.. फवर िोठव िोध आहे हव
िवनर्वने लवर्लेलव.. दरू रवहूनही ह्यव िवध्यिवतनू नवते जपतव येते..
जेष्ठ नवगररकवनां व हे िवध्यि शिकण्यवची गरज भवसू लवगली.. जेष्ठ
म्हिजे पांचवत्तर र्षवंच्यव र्र असलेले बवकी सवठीचे नर्जेष्ठ तर
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अगदी तरुिवईलव थक्क व्हवयलव होईल इतकव र्वपर ह्यव
नर्िवध्यिवचव करत असतवत.. करे नव कव फक्त प्रत्येकवने आपली
सोिल शर्र्ेकबद्ध
ु ी जवगृत ठे र्ली पवशहजे हे िहत्र्वचे आहे.आपि
आपले प्रकटीकरि करण्यवच्यव नवदवत कुिवची ्पेस तर शहरवर्नू
घेत नवही ह्यवचव दहव र्ेळेस शर्चवर करवर्व.. कवरि एखवद्यवकडे
सवांगण्यवसवरख्यव अनेक गोष्टी असतवत तर एखवद्यवचे आयष्ु य सांथ
िवतां असते अथवात ते त्यवनेच शनर्डलेले असते.. िग त्यवलव
उगवचच क्रवऊड होत जवतो.. म्हिनू अगदी आपल्यव आतल्यव
र्ताळ
ु वलव आपि हक्कवने त्वस द्यवर्व इतपत शठक आहे.शतथेही
दखल नवही घेतली गेली तर गप्प बसवर्े.. अथवात ही िवध्यिे आहेत
म्हिनू हव सगळव पसवरव आहे.. पर्ू ीही नवत्यवचव पसवरव होतवच फक्त
िवध्यिवांची ढगफुटी नव्हती.
सहज आजबू वजल
ू व पवशहले तर कवय प्रत्येक जि आपली
िोबवईलची शखडकी उघडून बसलव होतव.. ्र्तःर्रून जग
ओळखवर्े हेच खरे ..!उगवचच आतव फवर अपरवधी र्वटवयलव नको
म्हिजे.. जो तो आपवपल्यव प्रवधवन्सय क्रिवत अडकलेलव असतो
आशि शदर्सवचे चोर्ीस तवस अपरु े भवसतवत.. िल्टीटवश्कांग
जिवनव िग सवरी अर्धवने आपिच लवर्नू घेतली
नव..!बहुआयविी, अष्टपैलू उत्सवही व्यशक्तित्र् असे सांबोधले
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जविवरे िग शफरतच रवहतवत अक्षवभोर्ती.. आशि िग शफरतव
शफरतव ्र्-िोध घ्यवयचव असतो.सगळव हव आपिच आखनू
घेतलेलव चक्रव्यहू आहे असे र्वटवयलव लवगते.. इथेही प्रत्येकजि
िोबवईलर्र व्य्त होतव.. शकतीही ऐकवयचे नवही म्हटां ले तरी शतथले
सांर्वद कवनवर्र पडत होतेच.. िवनर्ी नवतेसांबांध अिव ररतीने उिगत
होते.. त्यवत फवरसां जगवर्ेगळां असां कवहीच नव्हते.. कुिी
फोनर्रूनच पलीकडच्यव िविसवर्र आरडवओरड करत होते तर
कुिी फोनर्रून िवके शटांग सवधत होते.. एक र्ृद्धव आपल्यव घरवतील
उखवळयवपवखवळयव सवांगत सटु ली होती.. सिोरच्यव व्यक्तीलव किी
ऐकू येत असवर्े म्हिनू ह्यवचां वच आर्वज र्वढलव होतव.. त्यविळ
ु े
सगळे त्वशसक नजरे ने त्यवांच्यवकडे पहवत होते.. िविसे र्वचिवरी िी
प्रत्येकवच्यव सांभवषिवर्र एके क लेख िनवतल्यव िनवत शलशहत
होते.. कधीतरी ती शप्रटां िेंदतू नू नक्कीच बवहेर येिवर होती.. िविसे
किी नव इथनू शतथनू सवरखीच असतवत.. भवर्नवांनी ओथांबलेली
तर कवही सांसवरवच्यव दवहवने करपलेली.. िवयेच्यव पविवत
अडकलेली.. आांधळयव प्रेिविळ
ु े शनिाय न घेऊ िकिवरी..
आयष्ु यवत र्वट चक
ु लेली.. र्वट हरर्लेली.. कवहीिी ्र्कें शद्रत
झवलेली.. ्र्तःच्यवच शर्श्ववत हरर्लेली.. आशि हो िी ही
त्यवच्ां यवपैकीच एक होते नव..!सहज शर्चवर आलव आपि
अांगवर्रील िवल शकांर्व कोट र्गैरे कवही र्ेळवसवठी कवढून ठे र्तो
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आशि र्वटल्यवस परत पररधवन करतो तसे ह्यव व्यवपवचे हर्े होते..
पि तसे कसे होिवर.. हे सगळां कवही िविसवच्यव जन्सिवपवसनू च
त्यवलव शचकटून आलेले आहे.. नवत्यवांच्यव एककें द्री र्ताळ
ु वत
आपि ्र्तःलव बवांधनू ठे र्ले आहे.. त्यविळ
ु े घरवपवसनू दरू असलो
तरी शर्चवर सोबत असिवरच.. जगवच्यव पवठीर्र कुठे ही गेलो तरी
िनवसोबत हे शर्चवरवांचे गवठोडे असिवरच असिवर.
िनवत शर्चवर आलव की िोबवईल क्रवतां ी येण्यवपर्ू ीचे जग कसे
असेल नव..?म्हिजे ही लग्न झवलेली िल
ु गी आतव सकवळचे
घरवतले भवांडि आईलव लगेच सवांगते आहे आशि आईचव जीर्
शकती कळर्ळतो आहे.. आई लगेच सल्ले पि देत आहे पि
अगदी कवही दिकवांपर्ू ीच िोबवईलचे जवळे नसल्यवने फवर तर पत्
शलशहले जवत असेल आशि आठदहव शदर्सवांनी ते पत् िवहेरवच्यव
हवतवत येईपयंत पेल्यवतले र्वदळ ििले देखील असेल.. शकांर्व
शतलव कविविळ
ु े पत् शलहवयलव जिलेच नसेल.. एखवदयव र्ेळेस ते
पत् कुठे गहवळ ही झवले असेल.. आई भेटल्यवर्र फवरतर शतने
िनवतले िल्य बोलनू दवखर्ले असेल नवही कव..?अिव शकतीतरी
गोष्टी त्र्ररत सवांगवयच्यव रवहून गेल्यव असतील.. आतव िवत् तसे
होत नवही.. घरवत टवचिी पडली तरी त्यवचव नवद चवर घरवत होत
असतो.. इथे प्रत्येकवलवच कवही नव कवही लगेच पढु े पवठर्वयची
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घवई झवली असते.. प्रशतशक्रयव देण्यवचव उतवर्ीळ ्र्भवर् शकतपत
योग्य आहे हव शर्चवर नक्कीच झवलव पवशहजे.. कुठलवही शर्चवर
रूजण्यवस परु े सव र्ेळ शदलव जवत नवही तोपयंत तो उखडलव तर जवत
नवही नव हे लक्षवत घेतले पवशहजे.. फुकट शिळिवरव टॉक टवइि तसे
पवशहले तर िहवगवत पडत असतो जेव्हव त्यवचव अनवर्श्यक र्वपर
घडत असतो.
'िवझ्यव िविवचे पत् हरर्ले' असव खेळ बवलपिी खेळवयचो
पि ते पत् आतव खऱ्यव अथवाने हरर्ले आहे.. पत् शकतीर्ेळव र्वचले
तरी सिवधवन व्हवयचे नवही.. जिू कवही पत्वतनू ती व्यक्ती
आपल्यवलव भेटत असवयची.. िी अगदी दसु रीत होते तेव्हव
आजोबवांनव पत् शलशहले होते त्यवतनू च िवझ्यवतील लेशखके चव जन्सि
झवलव असवर्व.. िवझ्यव नवतेर्वईकवांनव पत् शलहवयचे तेव्हव ते
म्हिवयचे अगदी इशतर्ृत्तवतां असतो तझु े पत् म्हिजे.. अगदी
कवलपरर्वच िी कवही पत्े शलशहली.. िवझ्यव सवरख्यव शलशहिवऱ्यव
िांडळींनव िी त्यवांच्यव प्ु तकवर्रील अशभप्रवय पत्वने शदलव आहे..
व्हवट्सएपच्यव िवध्यिवतनू खरांतर सवगां ू िकत होते पि ते िी टवळले
आशि पत्वतील िबदरूपी भेट देण्यवचे ठरशर्ले.. शकती र्षवंनी
कदवशचत त्यवच्ां यवकडे असे पत् आले असेल.. हव पत्वनांद आशि
पत्प्रपांच आतव कवळवच्यव उदरवत गडु ू प होऊ नये असे उगवचच
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िलव र्वटत रवहते.. हल्ली पो्टिन आले तरी त्यवत फवरसां कवही
र्वचनीय पो्ट येतच नवही.. कविवचे कवगद तेर्ढे येतवत.. व्यक्त
होण्यवसवठी िवध्यिवांची सवथ असतवांनव हव पत् प्रपांच अव्यवर्हवररक
र्वटू िकतो.कवळवचे घड्यवळ िवगे पि शफरर्वयचे नवही पि
सवांगवयचव िद्दु व हवच आहे की िवध्यिे हवतविी असली तरी आपि
व्यक्त होतवांनव दहव र्ेळव तरी शर्चवर के लव पवशहजे.. कधीतरी
उगवचच शतसऱ्यव व्यक्तीबद्दल आपि बोलत सटु तो तेव्हव त्यव
व्यक्तीची कवळजी असेल तर ठीक पि अथाहीन बोलिे टवळलेच
पवशहजे.. ्पधेच्यव यगु वत नेटर्का भले फुकट शिळत असेल पि
त्यविवगे आपि फवर िोठी शकांित िोजत असतो जेव्हव त्यवत
आपलव र्ेळ शनष्कवरि र्वयव जवत असतो.. ही देखील एक
प्रकवरची सविवशजक हवनीच आहे.
िध्यतां री बच्चू िवझव शहिवलयवत रेशकांगलव गेलव होतव.. त्यवने
सवांशगतलेच होते की शतसऱ्यव शदर्सवनांतर त्यवलव सोळव हजवर फुट
उांचीर्र नेटर्का शिळिवर नवही आशि तो सांपका सवधू िकिवर
नवही.. दोन शदर्स िी िनवलव सिजवर्त रवशहले पि नतां र उगवचच
अ्र््थ होत गेले.. किवतच लक्ष लवगत नव्हते.. असे पवच शदर्स
सभां वषिवशिर्वय गेले आशि त्यवनतां र त्यवचव फोन आलव.. िी
एकदि म्हिवले 'पन्सु हव असे लवांब शजथे रें ज नसेल शतथे जवयचेच
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नवही त.ू . 'तो िलव सिजवर्त होतव.. िलव कळतही होते पि रोजचे
बोलिे हुकतेय हे ्र्ीकवरतव येत नव्हते.. तेव्हवही हवच शर्चवर
आलव की िोबवईलचव िोध नसतवच तर अपेक्षव के लीच नसती िी..
असो.. फवयदे नक्कीच आहेत आशि िख्ु य म्हिजे आतव तो
जगण्यवचव एक सर्यीचव भवग झवलव आहे.. िल
ू भतू गरजवांिध्ये ही
एक गरज झवली आहे ते नवकवरतव येत नवही.. फक्त खटकतो तो
त्यवलव जोडून येिवरव िवनर्ी ्र्भवर्वतील दवशां भकपिव तो सोडतव
आलव पवशहजे.एक िवत् खरे की इथे प्रत्येकवच्यव कवळजवलव रें ज
हर्ी नवहीतर जगिेच पवषविर्त होत जवईल.. गॅझेटस म्हिजे
आपल्यव जगण्यवचव एक शह्सव आहे हेही िवन्सय आहे.. उपयक्त
ु तव
नक्कीच आहे पि अशतर्वपरविळ
ु े जगिे असे अांगवर्र आदळत
आहे.. जगण्यवतील िवतां शनर्वांतपिव तर कधीच हरर्लव आहे पि
तरीही जगिे सक
ु र होत आहे हे िवन्सय करवर्ेच लवगिवर आहे.
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40
मािेर मािेर.. मनाला मोिर..
गौरीगिपती आले की
अगदी घरअांगि सजते आशि
सगळीकडे उत्सवह दवटून
आलेलव असतो.. आपली ही
सिपरांपरव आहे जी सवजरी करत
असतवनां व घरवतील सगळे सद्य
एकत् येत असतवत.. अिव
आनांदियी कवळवत सवसरी नवांदत असलेल्यव िल
ु ीलव देखील
्र्तःच्यव घरवतील गौरीगिपती सवजरे करत असतवनां व िवहेरघर
आठर्त जवते.. बवलपिवपवसनू च्यव त्यव सिवच्यव आठर्िी जवगृत
होतवत.. िनवलव पांख लवर्ीत ती िवहेरच्यव अगां िवत फे रफटकव
िवरून येते.. िवतृ्र्रूप गौरवईचे ते िग्ु ध रूप आठर्ते.. 'रुिझू नु त्ू यव
पवखरव जव रे िवझ्यव िवहेरव.. आली गौरवई अांगिी शतलव शलांबलोि
करव.. ' डोळयवसिोर गौरवईचे ्र्वगत करिवरी आई येते.. त्यवचां े
आगिन होतवच घरवलव कसे चैतन्सय येते आशि शतसऱ्यव शदर्िी
घरवतनू शनघवयचे म्हटां ल्यवर्र त्यवांचव चेहरव कोिेजनू जवतो.. अपवर
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श्रद्धव तर असतेच त्यविवगे आशि िी भवर्शर्श्ववचे शर्भ्रि देखील
असतवत.. ती ्र्तःलव त्यव गौरवईिध्ये बघत असते.. शतच्यविी
एकरूप होऊन जवते त्यविळ
ु े शतलव गौरवईचे भवर् जविनू घेतव
येतवत.. िवहेरवपवसनू अांतरवने दरू असलेली ती िनवने शतथेच
आसपवस असते.. शतचेही अगदी असेच होत असते िवहेरवहून
शनघतवांनव जेव्हव र्वट पवर्लवतां अडखळत असते.
आज श्रद्धवचे िन देखील िवहेरच्यव गौरवईत गतांु ले होते.आज
शतलव िवहेरी सर्वष्ि म्हिनू जेर्वयलव बोलवर्ले तर शतची ही
धवांदल उडवली होती.. 'अरे र्व.. िजव आहे रविी सरकवरवांची..
िवहेरी जवयलव शिळिवर आहे एकव व्यक्तीलव.. 'नर्रोबव शतची थट्टव
करत होतव आशि ती िवत् अखांडपिे ्र्यांपवकघरवत व्य्त होती..
गवर्वत िवहेर िग घरवतले सगळे ्र्यांपवकपविी आटोपनू घ्यवयचे
आशि दिनू भवगनू जवयचे िवहेरी.. दोन तवस नवही होत तोच ्र्वरी
म्हििवर चलव चलव रविी आपल्ु यव घरी.. िग ही खपू गप्पव रवहून
गेलेल्यव असतवांनव शकांर्व रांगवत आलेल्यव असतवांनव िक
ु वट्यवने
शतथनू शनघिवर आशि घरी परतली की ्र्यपां वकघरवतील रविी
सजज होिवर.. आतव हे तर नेहिीचांच आहे त्यवत तक्रवर म्हटां ली तर
कवहीच नवही.. उलट तझु ां बरे आहे बवई.. भेटतव तरी येते िवहेरवलव
असे कुशत्सत टोििे ऐकिवर पि शतलव िवशहती आहे सवसरच्यव
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िविसवांचव िनवचव िोठे पिव.. हरकत नवही तू जव िवहेरी असे जेव्हव
शतलव शतच्यव पन्सनविीच्यव टप्प्यवर्र ऐकर्ले जवते तेव्हव शतचे िन
पेटून उठते.. िनवतल्यव िनवत ती म्हिते अहो हरकत किवलव हर्ी
तिु ची..?ते िवझे जन्सिवपवसनू असलेले घर आहे शजथे िवझी
पवळेिळ
ु े रुजली आहेत आशि बहरली आहेत.. िवहेरवने िलव
घडर्ले आहे.. िवझव अशभिवन आहेत िवझी िविसे.. त्यवांनव
भेटवयलव परर्वनगी देतवय म्हिजे िोठी कृ पव करतवय जसे कवही..
शतच्यव आधीच्यव शपढीतील शियवांनव शकती सवसरु र्वस होतव आशि
त्यविवनवने तल
ु व शकती सख
ु आहे असे शतलव ऐकर्ण्यवत येते.. शतलव
र्वटते की कवळवच्यव कसोटीर्र हे लोक ्र्तःचे शर्चवर कव नवही
तवसनू घेत..?िवझ्यव प्रत्येक अडचिीत आधी धवर्त येते ते िवझे
िवहेर.. शतकडे जवयलव परर्वनगी हर्ीच हर्ी अिी अपेक्षव करत
तम्ु ही कुठल्यव यगु वत र्वर्रत आहवत..?पि र्रकरिी ती हसनू
सगळे सवजरे करते कवरि बांड करण्यवत शतलव बळ नसते शकांर्व
शतलव आपली ऊजवा अकवरि खचा करवयची नसते.. आशि
िवनशसकतव बदलतवही येत नवही हे शतलव ठवऊक आहे.. ती अगदी
नर्ीन यगु वतील आत्िशनभार ्र्यांशसद्धव असली तरी शतलव आपल्यव
िविसवनां व दख
ु र्तव येत नवही.. जिी पढु च्यव शपढीतील आतवची
िल
ु गी लग्नवनांतर आपल्यव हक्कवांसवठी जवगरूक असते आशि
आधीपवसनू ्पष्ट ्पष्ट सवांगत जवते तेव्हव शतचे शहलव कौतक
ु ही
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र्वटते.. उगवच शर्चवरवांचे पसवरे नसतवत शतच्यवकडे.. िवझे जन्सिदवते
आहेत आशि त्यवनां व िी र्ेळ देिवर आहे.. प्रसगां ी त्यवनां व गरज
असल्यवस आशथाक आधवर पि देिवर आहे.. त्यवांनी जर िलव
िल
ु गव म्हिनू र्वढर्ले तर आतव जबवबदवरी घेतवांनव िी कव अिी
भशू िकव घ्यवर्ी?िी आतव त्यवांची कवठी बनलेच पवशहजे.. त्यवांच्यव
िवहेरवबद्दल कल्पनव ्पष्ट असतवत.. तेही िनवलव भवर्ते कवरि
जगवत असेही असते जी िी आपल्यव हक्कवसां वठी जवगरूक नसते
शतचे हक्क डवर्लले देखील जवतवत.. जो जीर्नसवथी आयष्ु यभर
आपल्यव िविसवांसोबत रवहत असतो आशि जयवच्यव आयष्ु यवत
त्यवचे रवहवयचे घर तेच रवहते त्यवलव र्वटत रवहते की शहलव शहचे
िवहेर इतके शप्रय कव..?थोडे शतच्यव भशू िके त गेल्यवर्र शतची ओढ
कव ते लक्षवत येते.. अथवात घरोघरी र्ेगर्ेगळी कहविी असू िकते..
कवही सख्यवच
ां े सवसर अगदी िवहेरवसिवन असते.. ती जेव्हव घरून
कवि करत असते तेव्हव सवसबू वई चहवचव कप हवतवत देतवत तेव्हव
शतलव कधीकधी ओिवळल्यवगत र्वटते जे आईच्यव हवतवतनू कप
घेतवांनव र्वटत नवही.. सध्यवच्यव िशल्टटवश्कांग यगु वत शतच्यव
आयष्ु यवत शतनेच िवांडलेले इतके कवही पसवरे आहेत की त्यवतनू
शतलवच िवन र्र कवढवयलव फुरसत नसते.. बवहेरगवर्ी रवहिवऱ्यव
िल
ु ींप्रिविेच ती फोनर्र िवहेरची चौकिी करून घेते.. िनवत
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रक्तवच्यव िविसवांची ओढ असतेच असते पि कताव्ये
प्रवधवन्सयक्रिवने पवहवर्ी लवगतवत..
'कसां कुिवलव सवांगू ग बवई
िलव िवहेरी करित नवही.' िवझी खपू कविे पडली आहेत
असेही ती म्हिते.. ती सवसरी इतकी कवही रुजलेली असते की
शतलव सदैर् शतकडचीच कवळजी असते.. आपि दोन शदर्स नसलो
तर घरवचे कसे होईल असे कवहीसे शतच्यव िनवत येते.. िग ती
्र्तःहूनच आपले िवहेरपि नवकवरत जवते.. तसे शतलव बांधन नसते
आशि िन सिवधवनी देखील असते.. िवहेर देखील व्य्त असतेच..
येतेस कव ये बवई.. जवतेस कव जव बवई तझ्ु यव तझ्ु यव घरी असे त्यवच्ां यव
र्वगण्यवतनू जविर्त रवहते.. ती अनेकदव कळतनकळत दख
ु वर्ली
देखील जवते.. शतच्यव िनवची भक
ू फवरिी कुिवच्यव लक्षवत येत
नवही कवरि ती दोन्सहीकडे फवरिी शडिवशां डांग नसते.. िग सक्षि
सिृद्ध ती िवहेरवने कवय कवय सख
ु शदले ते आठर्त जवते.. शतलव
र्वटत असते की आईने िवझ्यवसवठी िवझव आर्डतव पदवथा
रवांधण्यवत दिू नये आशि िेजवरी येर्नू बसवर्े.. सख
ु दःु खवचे खपू
आतले आतले शतच्यविी बोलवर्े जे ती कुिवजर्ळ शर्श्ववसवने बोलू
िकत नवही.. आपल्यव िविसवनां ी पवठीर्र हवत ठे र्त म्हिवर्े की तू
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लढत रहव आशि आम्ही आहोतच सवर्लीप्रिविे सोबत अिी
शतची अपेक्षव असते..
शकती गांित असते नव.. शकतीही सिवनतेच्यव गप्पव िवरल्यव
तरीही कवही गोष्टी नवहीच बदलत कधीही.. सिवजवची िवनशसकतव
ही नेहिीच परुु षवच्ां यव बवजल
ू व झक
ु िवरी असते.. जी िी बडां करते
शतलव सांगिितवने बदनवि के ले जवते.. तो एक र्ेगळवच शर्षय
आहे.. पोटच्यव िल
ु ीचे िवहेरपि शतलव िवन्सय असते.
कुठल्यवही र्यवची िी असो शतलव िवहेर म्हटां ले की शतच्यव
िनवलव कसव िोहर येतो.. िवझ्यव िवहेरी अिी पद्धत होती.. िवझ्यव
िवहेरी अिव पद्धतीने गौरीगिपती असवयचे आशि नैर्ैद्यवची भवजी
अिव पद्धतीने के ली जवयची असे त्यव ऐिी र्षवाच्यव आजी
सवांगतवत तेव्हव शतलव खपू कौतक
ू र्वटते.. खरांच िवहेरवची ओढ ही
अनवदी कवळवपवसनू च असवर्ी असे र्वटत जवते.. असे म्हितवत
िवहेरचव कुत्व जरी दवरविी आलव तरी शतलव त्यवच्यवबद्दल प्रेि
दवटून येत.े . कुिी त्यव गवर्चे भेटले की ती त्यवच्यविी लगेच िवहेरचे
नवते लवर्नू िोकळी होते.. इतकव भवबडेपिव कुठून येत असवर्व
असव प्रश्न पडतो.िवहेरच्यव र्वटेर्र फुले अांथरली आहेत असे
र्वटते.. िलव शकतीही कवहीही म्हिव पि िवझ्यव िवहेरवबद्दल
अर्वक्षर बोललेलां िलव चवलिवर नवही असे ठिकवर्नू सवांगते..
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अगदी कवही कवरिवने िवहेरी गैरसिज झवलेलव असलव तरी ती
िवहेरवचीच बवजू घेते.. हीच तर रक्तवच्यव नवत्यवतली ओढ असवर्ी
नवही कव..?िवहेर म्हितवच शजव्हवळव शनिवाि होतो पि आतव
िवहेरपि कवलवनरू
ु प बदलत आहे हे आपि लक्षवत घेतले पवशहजे..
आतवतर लेक सवसरी गेल्यवपवसनू तीच लेकीचे िवहेर बनली आहे..
आजच्यव लेकीकडे िवत् इच्छव असनू ही िवहेरी रें गवळवयलव र्ेळ
नवही िग शतच्यवतील आई शहरिसु ते.. सगळे सिर्वर लेकीशिर्वय
सनु ेसनु े र्वटू लवगतवत.. श्रवर्ि सवक्षवत शतच्यव डोळयवत अर्तरतो
आशि ती श्रवर्िवतल्यव ढगवगत िनवत झरु त जवते.. बशहिवबवईनीां
म्हटां लेच आहे आपल्यव कशर्तेत.. 'लेकीच्यव िवहेरव सवठी िवय
सवसरी नवांदते.. '
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41
ये रे घना ये रे घना.. .
ग्रीष्िवच्यव दवहकतेने तप्त झवलेल्यव
धरतीलव र्षवारऋतचू ी चवहूल
लवगते आशि धरतीलव शहरर्ेकांच
र्ि नेसर्ले जवते.. शहरर्वईचे
लेिे लेऊन र्षवासरींनी चरवचरवत
आनांद, हषोल्लवस भरून रवहतो..
आजर्र पवर्सवसवठी तहवनलेल्यव
अन देहवर्र तडव
गेलेल्यव धरतीर्र धव्ु र्वधवर िसु ळधवर जलधवरव
कोसळतवत.थेंबवथेंबवतनू धरतीर्र बरसिवरव कवळव ढग आपल्यव
जर्ळचे जलघट आपल्यवलव देर्नू अर्घे जीर्न चैतन्सयियी करून
टवकतो.. िग त्यवतनू सृजनवलव जवग येते.. .कर्ी आशि लेखकवच्ां यव
प्रशतभेलवही घिु वरे फुटू लवगतवत.. आशि त्यवच्ां यव सवशहत्यवतनू
पवऊस आपल्यवलव भेटत जवतो.. पनु श्च पवर्सवत शभजल्यवची
अनभु तू ी देर्नू जवतो..
तर सव हव पवऊस.. खरच.. पवर्सवत शभजलव नवही असव
िविसू नवही आशि िविसवत रुजलव नवही असव पवऊसही नवही ..
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.पवऊस िनवत रुजलव की ओठवर्र आपोआप पवऊसगविी येतवत..
तनवबरोबर िनवलवही शचबां शभजर्नू टवकतवत.. पवऊस आभवळवत
दवटतो तसव िनवतही दवटतो.. ही पवर्सवतील सहजतेने ओठवर्र
आलेली गविी िनवतल्यव हळव्यव आठर्िी जवग्यव करतवत..
त्यवचव पवऊस तसव शतचवही पवऊस.. .पवर्सवत एकत् शभजतवत
तेव्हव त्यवांचव पवऊस िग तो दोघवांचवही असतो.. िवलेय
जीर्नवपवसनू त्यवलव ‘ये रे ये रे पवर्सव’ म्हिनू जयवलव आळर्लेले
असते तोच पवऊस र्यवच्यव अल्लड र्ळिवर्र अर्शचत येऊन
भेटतो..
पवर्सवत दोघे पशहल्यवदां व एकिेकवनां व भेटलेले असतवत..
"बरसवत िें हिसे शिले तिु हो सजन तिु से शिले हि .. .बरसवतिे"..
.त्यवच्यव ओठवर्र िबद असतवत.. ’शजांदगीभर नही भूलेंगे र्ो
बरसवत की रवत.. .एक अजां वन हशसनवसे िल
ु वकवत की रवत’ .. शकांर्व
‘एक लडकी भीगी भवगी सी.. ’.. .िनवतील ररिशझि गवण्यवत कधी
िबदबद्ध होते ते प्रेिीजनवांनव कळतच नवही.. ’ररिशझि के तरवने
लेके आई बरसवत.. यवद आ रही है िझु को पहली िल
ु वकवत.. ’..
.िध्येच हरर्लेले बवलपि आठर्ते.. ’ र्ो बवरीि कव पवनी.. र्ो
कवगज की कश्ती.. ’
त्यव पवर्सवत त्यवने शतलव आपलव रे नकोट कवढून शदलव
असेल शकांर्व शतनेही आपली रांगशबरांगी छत्ी त्यवच्यवसवठी उघडली
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असेल.. .’एक अके ले छत्ी िें आधे आधे भीग रहे थे.. ’.अगदी
तसेच दोघे आडोश्यवलव थवबां ले असतील आशि दोघवच्ां यव दरम्यवन
पवऊसही शर्सवर्लव असेल िग खपू अथापिू ा भवसल्यव असतील
पढु ील गवण्यवच्यव ओळी.. ’ररिशझि शगरे सवर्न.. सल
ु ग सल
ु ग जवये
िन.. भीगे आज इस िोसििें लगी कै सी ये लगन.. .’ असव हव
आभवळवतील ओलवर्व िनवतही शझरपत जवतो.. िन आठर्िीने
व्यवपनू जवते.. शखडकीतनू दरू एकप्रकवरचे गढू तृप्ततेचे सवर्ळेपि
पवांघरलेली सवयांकवळची सृष्टी शदसते.. िन अशधकच कवतर होते..
आत्ििग्न रवहवर्ेसे र्वटते.. िनवच्यव पृष्ठभवगवतनू ्र्रलहरी धवर्त
ओठवपयंत येतवत.. अिव घनव्यवकूळ सवयर्ां ेळी किवतच िन
लवगत नवही.. िनवलव एक प्रकवरची अ्र््थतव येत जवते..
िनवतल्यव शप्रयकरवचे असे दरू दरू रवहिे शर्रशहिीलव व्यवकूळ करत
जवते.. सवऱ्यव आयष्ु यवची अतृप्ततव कवळजवलव छे दनू जवते.. िग
त्यवतनू शनतवांतसांदु र शचरतरुि गविे जन्सिवस येते.. ’ओ सजनव ..
बरखव बहवर आई.. रसकी फुहवर लवई.. आशखयोिें प्यवर लवई.. ’..
.ह्यव गवण्यवतील ओळ आशि ओळ शतचे भवर्शर्श्व उलगडून
दवखशर्ते.. ’सवर्ली सलोनी घटव.. ’ सर्ादरू दवटून येते.. जेव्हव
कवळयव ढगवच्यव घवगरी नभवत लोंबकळू लवगतवत तेव्हव ती
आतापिे गवते.. ’कवरे कवरे बवदरव कवरे कवरे बवदरव हिरे अटररयव नव
िोर िचव.. ’ती शर्रशहिी रवत् रवत् जवगी असते.. पवर्सवलव शर्नर्त
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असते.. ’जव रे जव रे ओ कवरी बदररयव ित बरसो रे िेरे आांगनर्व..
परदेस गये है सवर्ररयव.. ’.. .शतलव िीतल श्रवर्िही दवह र्वटू
लवगतो.. ’अब के सजन सवर्निें.. आग लगी तन बदनिे.. ’.. शकांर्व
‘िेघव रे िेघव रे ित परदेस जव रे आज तू प्रेि कव सांदि
े पहुचां व रे .. ’..
.तसवच ‘पवनी पवनी रे ’ ह्यव गवण्यवतनू शतचे आशि पवर्सवचे नवते घट्ट
होऊन जवते.. िग सिु धरु गविे ओठवर्र येते.. ’ररिशझि ररिशझि
रुिझिु रुिझिु .. भीगे भीगे ऋत िें तिु और हि तिु .. गवते रहे.. ’..
जन्सु यव शचत्पटवत देखील नवयक नवशयकव ह्यवांनव पवऊस हिखवस
एकदव तरी शभजर्तो.. एकव छत्ीतले रवजकपरू नशगास आठर्तवत..
’प्यवर हुआ इकरवर हुआ है.. प्यवर से शफर क्यू डरतव है शदल.. ’..
’कवली घटव छवये िोरव शजयव ललचवये.. ऐसे िें तू बोल कहव.. ’..
सदर गवण्यवतील आतातव नकळत आपल्यव िनरूपी फवदां ीर्र घरटे
बवधां त जवते.. .. श्रवर्ि म्हिजे तर उत्सर् शहरर्वईचव.. आर्ेगी
पवऊस आशि त्यवत र्वहिवरे बेधांदु र्वरे .. ते र्वदळ गवण्यवत उिटते..
’सवर्न कव िशहनव पर्न करे िोर.. शजयरवरे झिु े ऐसे जैसे िनर्व नवचे
िोर.. ’.. असव हव घसु िसु ळेपिव करिवरव पवऊस गवण्यच्यव
िबदवांतनू आपल्यवलव शचांब शभजर्तो.. रशसकवांनव शनभेळ आनांदवची
र्वरी घडर्नू आित असतो..
रक्तवत र्वदळ घिु शर्िवरव, ्पिा, गांध, सांगीत ह्यव सवऱ्यव
लव्यवजम्यवसह धरतीर्र दवखल होिवरव हव पवऊस आपलव
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सखवसोबती बनतो.. आपि त्यवलव कडकडून भेटतो कवरि
आपल्यवलव लवभलेले असते एक सर्ां ेदनिील सजानिील िन.. ..
भेगवळलेल्यव िनवची तहवनलेली जिीन.. अिव रीतीने पवऊस
आपल्यव िनविी लवगेबवधां े गांफ
ु तो.. .. ’िेरे नयनव सवर्न भवदो..
शफर भी िेरव िन प्यवसव’ कधी तर तो अगदीच िदि्त होतो..
खळ
ु वर्ल्यवगत र्वगतो.. सिु नच्यव ्र्रवतील गीत त्यवचे िरवबीपि
शटपत जवते.. ’िरवबी िरवबी.. ये सवर्न कव िौसि.. ’
िरवठी भवर्गीतवतील पवऊसही िनवर्र िोरपीस शफरर्नू
जवतो.. िोर म्हिजे जिू कवही िवनर्ी िनवच्यव भवर्शर्भोरवचे
प्रशतक होय.. आकविवत कवळव कवळव कवपसू शपजां लव की एखवद्यव
अशभसवरके प्रिविे तो सजतो धजतो आशि पवर्सवच्यव
्र्वगतवसवठी सजज होतो.. नृत्य करू लवगतो.. त्यवतनू गीत जन्सिवस
येते.. ’नवच रे िोरव आबां यवच्यव र्नवत नवच रे िोरव नवच.. ’.. ये रे ये
रे पवर्सव रुसलवस कव िवझ्यविी गट्टी फु के लीस कव,, ’ म्हित
पवर्सवलव सवद घवलिवरव बवलदो्त आठर्तो.. कशर्श्रेष्ठ बव. भ.
बोरकर म्हितवत की श्रवर्ि म्हिजे जिू कवही सृष्टीलव लवगलेलव
पवचर्व िशहनव होय.. खरच की गभार्ती सृष्टी आशि शतचे
गभवारपिवतील अनपु ि तेज आपि दरर्षी श्रवर्िवत अनभु र्तो..
कधी आभवळवत अर्शचत अर्तरलेले इद्रां धनष्ु य तर कधी
ऊनसवर्लीचव नयनिनोहर खेळ.. ’हसरव नवचरव जरवसव लवजरव
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सदांु र सवशजरव श्रवर्ि आलव.. .’.. शकांर्व ‘ररिशझि बरसे श्रवर्िधवरव
धरतीच्यव कलिवत.. शपयवर्ीन उदवस भवसे रवत .. ’.. ररिशझि
पवऊस पडे सवरखव यिनु ेलवही परू चढे.. पविीच पविी चोहीकडे ग
बवई गेलव िोहन कुिीकडे.. ’.. .’दवरी पवऊस पडतो.. रवनी पवरर्व
घिु तो.. ’हे गीत असो शकांर्व ओलेशचांब करिवरे ‘घन घन िलव नभी
दवटल्यव कोसळती धवरव.. ’ हे नवट्यगीत असो.. त्यव ्र्रवांनी
शभजलव नवही असव िरवठी िविसू िोधनू ही सवपडिवर नवही.. ’ये रे
घनव ये रे घनव न्सहवऊ घवल िवझ्यव िनव.. ’ हे गविे ऐकले की र्वट
पवर्लवत अडखळते.. नभ उतरू आलां िन शझम्िवड झवल.. ’.घन
ओथबां नू येती बनवत रवघू शभरती,, ’ सवऱ्यवनां वच पवर्सवची आतां ररक
ओढ असते.. के तकीच्यव बनत बेधांदु होऊन नवचिवरव ियरू पक्षी
पवहतव असख्ां य भवर्फुले उिलनू तरल भवर्गीत जन्सिवस येते..
’के तकीच्यव बनी शतथे नवचलव ग िोर.. गशहर्रलव िेघ नभी सोडलव
ग धीर.. ’.. शनसगवाच्यव सिृद्धीलव दवद देत रवनीर्नी दवखल होिवरव
हव ऋतरु वज गवण्यवतनू उलगडलव जवतो.. ’ऋतरु वज आज र्नी
आलव.. ’.. शकांर्व ‘आलव आलव र्वरव.. सांगे पवर्सवच्यव धवरव..
पवठर्िी कर सयव शनघवल्यव सवसरु व.. ’शकांर्व ‘पवऊस आलव र्वरव
आलव पवन लवगले नवच.ू ’.. ’आलव पवऊस आलव पवऊस िवतीच्यव
र्वसवत ग.िोती गफ
ु ीत िोकळयव के सवत.. .’िरवठी
ांु ीत िोती गांफ
गीतवच्ां यव सिु धरु िैशफलीतनू तसच शचत्पटवतनू पवऊस आपल्यवलव
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भेटत असतो.. श्रवर्िवत आपल्यव सर्वंच्यव सोबतीसवठी तो झरु त
असतो.. झरु िां तळिळि ह्यवतनू एक सख
ु द र्ेदनव झक
ां वरत असते
आशि त्यवतनू च िनवतले आभवळ डोळयवतील पवण्यवचे आभवळ
िोधनू कवढण्यवचे प्रयत्न करू लवगते .. िबदस् री कोसळू लवगतवत
आशि गीत तयवर होते.. . ह्यव पवर्सवची रूपे तरी शकती शर्शर्ध..
कधी आल्हवददवयी सख
ु द सरी तर कधी त्यवचे रौद्र रूप.. ’असव
बेभवन हव र्वरव.. नदीलव परू आलेलव.. किी येऊ किी येऊ?’. असे
एक नव अनेक अिी असांख्य पवऊसगीते पवर्सविळ
ु े तर अिर
झवली आहेत.. सहजतेने ओठवर्र शर्सवर्ली आहे.. प्रख्यवत
सगां ीतकवरवच्ां यव सगां ीतवतनू .. ्र्गीय आर्वजवची देिगी लवभलेल्यव
गवयकवांच्यव गळयवतनू अर्तरलेली आहेत.. .सवऱ्यव
पवऊसगवण्यवांनव िवझव शदल से सलवि.. अथवांग सवगर आहे हव
गवण्यवचां व.. सवगरवतील एक घवगर असव हव लेखवजोगव आहे..
पवर्सवळयवतील कांु द दपु वरी एकदव आम्ही शनसगाभ्रििवस गेलो
होतो त्यवशदर्िीच्यव हररतिहोत्सर्ी ही सवरी गविी आपोआप
आठर्ली.. आशि गिु गिु वर्ीिी र्वटली.. .कवगदवर्र व्यक्त झवली
अगदी पवर्सवगत!
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42
मनाच्या उांबरठ्यावर.. ..
लग्न झवले आशि शतने
उांबरठ्यवर्रील िवप ओलवांडून घरवत प्रर्ेि
के लव.. एक उांबरठव ओलवडां लव आशि
शतचे अर्घे आयष्ु य बदलनू
गेले.. िवहेरचे पवि शतने
शतथेच सोडून शदले.. िवहेरच्यव
रूढी परांपरव ओठवपयंत येर्ू शदल्यव
नवही िग ती लवडकी
सनू बनली.. .िवहेरी आप्तजन कौतक
ु वने एकिेकवांनव सवांगत होते
निीब कवढले हो िल
ु ीने अगदी शतलव सवजेिे हर्े तसे घर शिळवले..
सवसरी शतच्यव सबु क बांगलव होतव आशि बांगल्यवलव सवगर्वनी
लवकडवचव भक्कि उांबरठव होतव.. ती लग्नवआधी जेव्हव घर
पवहवयलव आली होती तेव्हवच ह्यव उांबरठ्यवने शतच्यव िनवत घर
बवांधले होते िग शतनेही िनोिन ठरर्नू टवकले ह्यव उांबरठ्यवची
िवनियवादव आपि िन:पर्ू ाक जपवयची.. त्यवलव छवन सजर्वयचे..
.त्यवलव कधीच अन्सतर द्यवयचे नवही.. बवहेर सबु क रवांगोळी
कवढवयलव ती कधीच चक
ु ली नवही.. अगदीच र्ेळ शिळेनवसव
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झवलव तेव्हव छवनसे रवांगोळीचे ्टीकर शचकटर्नू िोकळी झवली..
उांबरठव ओलवडां तवनां वचव लग्नवच्यव अल्बििधील फोटो शतलव खपू
आर्डतो..
खरच शकती िहत्र्वचव आहे उांबरठव आपल्यव जीर्नवत..
उांबरठव म्हिजे घरवचे प्रर्ेिद्ववर.. पर्ू ी गवर् िोजण्यवचे तेच पररिवि
होते.. अहो अर्घे िांभर उांबऱ्यवचे आिचे गवर् म्हिजे छोटेसे
आिचे गवर् असे खेड्यवतील लोक सवगां वयचे.. िग खेडे शर््तवरू
लवगली.. उांबऱ्यवची सांख्यव र्वढली.. म्हिजेच घरवांची सांख्यव
र्वढली.. इकडे िहरीकरिही झपवट्यवने झवले.. शसिेंटची सां्कृ ती
िळ
ू धरू लवगली तसे बैठी घरे जवर्नू शतथे गगनचबांु ी इिवरती
आल्यव.. सदशनकव म्हिजे छोटी खरु वडी त्यवांनव उांबरठव नवही..
प्रि्त बांगले पि त्यवांनवही उांबरठव असेलच अस नवही..?उांबरठव
पवशहजेच नव घरवलव.. गवर्वलव जिी र्ेस असते .. सीिव असते तिी
घरवची सीिव म्हिजे उांबरठव होय.. आपल्यव आपल्यव सीिवरे षेत
आपि कसे आश्व्त असतो नवही कव..?आपले हक्कवचे शनधवन
असते.. र्वईट दृष्ट िक्तीपवसनू घरवचे सरां क्षि होते.. उांबरठ्यवच्यव
आत उबदवर जीर्न असते.. िवयेची िीतल छवयव असते..
बवहेरच्यव दवहक उन्सहवची दवहकतव फवरिी जविर्त नवही.. म्हिनू
तर र्यवत आलेल्यव नवतीलव आजी सवांगत असते सवयांकवळी
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सवतच्यव आत उांबरठ्यवच्यव आत असले पवशहजे.. आजची िल
ु ींची
र्वढती असरु शक्षततव पवहतव उांबरठ्यवचे िहत्र् अशधकच
अधोरे शखत होते.. उांबरठव म्हिजेच सांयि.. आशि उांबरठव म्हिजेच
िवनियवादव होय.. िवन्सय आहे की शतने यिवची फवर िोठी शक्षशतजे
पवदवक्रवांत के ळी आहेत.. गगनवलव गर्सिी घवतली आहे जयव सवठी
शतलव घरवचव उांबरठव सोडवर्व लवगलव पि िनवत िवत् नेहिीच
उांबरठव ठवि िवडां ू न बसलव होतव.. शकतीही जरी ती शिकून प्रगत
झवली तरी घरवच्यव उांबरठ्यवलव शतच्यव अश्तत्र्वची गरज असतेच
असते.. शतच्यवशिर्वय घर हे घर र्वटत नवही.. चवर शभांतीत पि शतचे
जग असतेच नव शजथे शतचे भवर्शर्श्व उिलले असते.. शतची
पवळेिळ
ु े खोलर्र रोर्लेली असतवत.. कवही शनशित्तवने ती घरवबवहेर
जरी असली तरी पवय शतचे उांबरठ्यवकडे धवर् घेत असतवत.. .
लहवनपिी आई उांबरठ्यवर्र बसू द्यवयची नवही.. गितीने
म्हिवयची हो ग बवई तल
ु व देिे लवगतोच आम्ही म्हिजे कवय ग
घेिेकरी बननू बसली आहेस असव त्यवचव अथा व्हवयचव.. .अथा
कळण्यवचे ते र्य नव्हतेच पि नेिके शतथेच बसवयलव आर्डवयचे..
िनवत र्डीलधवयवंचव धवक असवयचव.. एकदव लहवन भवर्वलव
नेिकी उांबरठ्यवर्र शिक
ां आली िग आजी म्हिवली तवबां यवतील
पविी शिांपड बवई आतव उांबरठ्यवर्र.. .कव असे शर्चवरवयचे
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नसवयचेच.. िल
ु गी सवसरहून िवहेरी आली की आई शतलव
उांबरठ्यवर्र थवबां र्वयची.. भवकर-तक
ु डव ओर्वळून टवकवयची..
पशहलटकरीि बवळवलव घेर्नू आली की सवसू भवकर_तक
ु डव
ओर्वळवयची.. दसऱ्यवच्यव शदर्िी शसिोल्लघन करून लटु लेले
सोने घरवत आिण्यवपर्ू ी उांबरठ्यवत औक्षि व्हवयचे.. जिू कवही
बवहेरचे त्वसदवयक लहरी घरवत नको असव त्यविवगे िशततवथा
असवयचव.. म्हिनू तर आपि नकळत तो ओलवडां तवनां व नत होतो..
रवयगडवर्रील शिर्िांशदर दवखर्त असतवांनव गवईड सवांगत होतव की
शिर्वजीिहवरवजवांनी हेतपु र्ू ाक उांबरठे उांच आशि दवरवची चौकट
किी उांचीची ठे र्ली होती.. यदवकदवशचत ित्ू आत आलवच तर तो
िन झक
ु र्नू म्हिजे शिर्शलांगवलव निन करून िगच आत येईल..
शकती उदवत्त भवर् दडले आहे.. नम्र अन िवलीन होर्नू सां्कृ ती त्यव
शनशित्तवने आपि जपत असतो.. भवरतीय स्ां कृ तीचे द्योतक म्हिजे
उांबरठव होय.. अिव शकती शकती सख
ु द क्षिवचव सवक्षीदवर हव
उांबरठव असतो.. घर आशि बवहेरचे जग ह्यवांनव जोडिवरव तो एक
दर्ु व असतो.. उांबरठव शचत्पटवत ती आपल्यव िहत्र्वकवक्ष
ां ी
्र्भवर्वपवयी सख
ु वचव उांबरठव सोडते आशि परतते तेव्हव तो उांबरठव
शतलव पवरखव झवलेलव असतो.. शतचव सख
ु ी ससां वर उध्र््त झवलेलव
असतो.. त्यव कथवनकविळ
ु े खपू अांतिाख
ु व्हवयलव होते.. खरच
शकती शजर्वभवर्वचव आहे हव उांबरठव एकव िीच्यव आयष्ु यवत..
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उांबरठिबद उच्चवरतवच हे सवरे शर्चवर िनवच्यव उांबरठयवर्र एकच
गदी करून गेले.. िी आशि िवझव उांबरठव.. .आहेच एक
आखीर्रे खीर् चौकटीतले जग.. चौकटीतलव उांबरठव चौकट
पवळवयलव सवांगतो..
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43
भय इथले सांपत नािी.. .
लहवनपिवपवसनू गिपतीर्र िवझी
अपवर श्रद्धव त्यविळ
ु े िोठे पिीदेखील त्यव
श्रद्धेत अतां र आले नवही.. लहवनसहवन
गोष्टी बवप्पवलव सवांशगतल्यव की िोकळे
र्वटते त्यविळ
ु े सांधी शिळेल तेव्हव
आशि जिेल तसे िी नेहिीच
गिपतीच्यव दिानवलव जवत असते.. .त्यवलव भेटण्यवची एक
प्रकवरची भवर्शनक आस िवझ्यव िनवत सदैर् जवगृत असते.. ह्यव
िवझ्यव श्रद्धेच्यव गवर्वने खपू र्ेळव तो िवझ्यव बरोबर असल्यवची
प्रचीती शदलेली आहे .. िग त्यवच्यवपविी फवर कवही िवगिे उरतच
नवही कवरितो अांतयवािी आहे नव..
यदां व शदर्वळीच्यव सटु ीत दोन शदर्सवसवठी िवझी आठ र्षवाची
भवची जईु िवझ्यवकडे रवहवयलव आली होती.. शतलव आत्तक
ु डे खपू
आर्डते आशि िलव पि शतच्यविी बवलगप्पव करवयलव िनवपवसनू
आर्डते.. जिू कवही िवझ्यव िोठ्यव झवलेल्यव िल
ु वांचे बवलपि िी
शतच्यवत अनभु र्त असते.. जईु नवर्वलव सवजेिी अल्लड आशि
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शनव्यवाज.. कवय आशि कसे पि शतच्यव आशि िवझ्यव आर्डीशनर्डीिध्ये खपु से सवम्य आहे.. शतलव पि र्वचन आर्डते .. गविे
आर्डते.. खपू िी सांर्ेदनिील आहे.. जरव कुिी रवगर्नू बोलले की
लगेच शहरिसु ते आशि डोळे भरून येतवत.. िल
ु ींनी अस नको
रवहवयलव नव जरव खांबीर असले पवशहजे असे िलव आतविी र्वटू
लवगले आहे.. िवळेत तर जुई म्हिजे लवडकी शर्द्यवशथानी आहे..
अिव ह्यव जईु लव बोटविी धरून िी नर्श्यव गिपतीलव घेर्नू गेले..
नर्श्यव आशि िी एकवच गल्लीत रवहतो.. घरवपवसनू अर्घे पवऊि
शकलोिीटरचे अांतर.. म्हिनू तर नर्ीन घर आनांद्वल्लीिध्येच घेतले
होते.. िवनर्शनशिात आधशु नक िशां दरवपां ेक्षव अिी ऐशतहवशसक
पवश्वाभिू ी लवभलेली िांशदरे िलव नेहिीच अशधक भवर्तवत.. त्यव
र््तचू ी ्पांदने जविर्त रवहतवत आशि एकदि श्रवांत र्वटवयलव
लवगते..
नर्श्यवच्यव िांशदरवतनू बवहेर आलो तर शतथे
नेहिीप्रिविेहजरत पीर सैयद सवांझेिवह िहीद ह्यवांचव दगवा लवगलव..
जईु ने हवत जोडले.. ती क्षिभर थवबां ली शतथे आशि िलव म्हिवली
आत्तु हे पि िांशदर आहे कव ग.. शतलव एकदि कवय उत्तर द्यवर्े िलव
कळले नवही आशि िी पि उजर्व हवत हुदा यवलव लवर्नू नि्कवर
के लव जो िी नेहिीच शतथनू जवत असतवांनव करत असते त्यवसवठी
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िलव ि्ु लीि असण्यवची कवही गरज भवसत नवही.. खरतर ही सवरी
इतकी उ्फुता प्रशतशक्रयव होती की त्यवर्र शर्चवर करवयलवही सर्ड
नव्हती.. िी म्हिवले हो ग हे त्यवांचे िांशदर आहे.. त्यवांचे म्हिजे
कुिवचे ग.. आतव कवय सवगां वर्े प्रश्न पडलव.. जयव शनष्पवप िनवत
शहदां िू ्ु लीि असव कुठलवच भेदभवर् नवही तो भेद िलव नव्यवने
उत्पन्सन करून द्यवर्वसव र्वटलव नवही.. िी म्हिवले आपलव बवप्पव
आशि त्यवचां व बवप्पव एकिेकवचां े शित् आहेत म्हिनू तर ते र्षवानर्ु षे
एकत् रवहत आहे.. त्यवर्र जईु खदु कन हसली आशि तो शर्षय शतथे
िी सांपशर्लव.. त्यव दग्यवाजर्ळ प्रसन्सन नक्कीच र्वटते.. शर्िेषतः
शतथलव तो ठरवशर्क धपु वचव सर्ु वस िलव जवतवयेतव िनवलव खपु
भवर्तो.. जगण्यवचव र्ेग इतकव अियवाद आहे की भेदभवर्वच्यव
गोष्ठी िनवत येर्ू द्यवयलव पि सर्ड नवही.. जईु च्यव प्रश्नविळ
ु े िी
िवत् खरोखरच शर्चवरवत पडले.. खरच सविवन्सय पवपशभरू िविसे
सवध्यवसरळ नजरे ने जगवकडे पवहत असतवत.. जगण्यवचे खोचक
कांगोरे त्यवांनव जिू उिजतच नवही..
घरी आले आशि र्तािवनपत्वतील त्यव बवतिीने अक्षरिः
हवदरले.. धरतीर्रील ्र्गा सिजले जविवरे फ्रवन्ससिधील paris
भ्यवड दिहतर्वदी हल्ल्यविळ
ु े छीन्सनशर्छीन्सन झवले होते.. त्यवत
१२९ शनरपरवध लोकवांचव नवहक बळी गेलव होतव.. बळी गेलेल्यव
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लोकवांनव क्षिवत होत्यवचे नव्हते के ले गेले होते.. त्यवत अिी अनेक
बवलके होती जयवनां व धिा कवय आशि जवत कवय ह्यवचे अद्यवप
आकलनही झवलेले नव्हते.. आतांकर्वद कवय असतो हेही त्यवांनव
ठवर्क
ू नवही अिव शचिरु ड्यव लेकरवांनव दिहतद्यवांनी सांपशर्ले होते..
शकती ददु र्ै ी घटनव होती ती की त्यविळ
ु े जविर्ले की आपले हे जग
आतव अशजबवत रवहण्यवसवठी सरु शक्षत रवशहलेले नवही.. आज ही
इथे कुढ्यव िनवचची जिवत आहे.. जी शहसां ेच्यव बळवर्र जगवलव
शजांकू पवहत आहे.. दिहतर्वदवची पवळेिळ
ु े खोलर्र दडलेली
आहेत त्यवची व्यवप्ती जविनू घेिे सविवन्सय िविसवच्यव
शर्चवरिक्तीपशलकडले आहे.. कव असे लोक आत्िघवतकी होर्नू
जीर्वर्र उठत असवर्ी तेच कळत नवही.. खपू बवळबोध प्रश्न आहे
नव हव.. पि नांतर आलेले पेपरिधील फोटो पवहून िनवलव खपू
यवतनव झवल्यव.. चौकवचौकवत छोटी छोटी िल
ु े हवतवत िेिबत्ती
पेटर्नू आशि िवांततव फे री कवढून शदर्ांगतवांनव श्रद्धवजां ली र्वहत
होते.. आतव शतथली जनतव सवध्यव फटवक्यवच्यव आर्वजवने देखील
सैरभैर धवर्त सटु ते.. .शर्श्विवांतीसवठी प्रवथानव करण्यवपलीकडे
आपि कवहीही करू िकत नवही.. ही हतबलतव तसेच दबु ालतव
त्यवहून र्ेदनवदवयी ठरते.. हे सदांु र जग आतव रवहण्यवलवयक उरले
नवही अिी खांत आहे.. भर शदर्वळीच्यव सिवलव घडलेली ही घटनव
शदर्वळीचव आनांद गढुळ करून गेली.. शकतीतरी र्ेळ िनवत जईु चव
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प्रश्न घोळत होतव.. कुठलव आशि कोिवचव बवप्पव ग हव..? नसु त्यवच
सशहष्ितु तेच्यव गप्पव करून आतव कुठल्यवच देिवलव चवलिवर
नवही.. .दिहतर्वदवचव सिळ
ू नवयनवट होईल तो खरव शर्श्ववसवठी
सशु दन असेल..
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44
मनी वसे ते कचि कदसे..
िवझी िवनसर्वरी
परर्वच बवप्पवची चतथु ी झवली
आशि जविर्ले की एरर्ी गजबजिवरी ही
बवप्पवची गल्ली अगदीच ओस
पडली आहे.. आपल्यव सर्वंची
ही लवडकी इष्टदेर्तव जयवस आपि
कवयाशसद्धीसवठी आिांत्ि देत असतो.. लहवनपिवपवसनू
नकळतपिे िनवर्र शबांबर्लेली श्रद्धव िग र्यवनपु रत्र्े र्वढतच
गेली.. ती श्रद्धव डोळस होत गेली आशि त्यवच्यवकडे िी आिेने
पवहू लवगले.. बवप्पवने देखील त्यवच्यव अश्तत्र्वचव प्रत्यय शदलव
आहेच.. आतव ते सगळे अनभु र् िनवच्यव कुपीत जपनू ठे र्ले
आहेत.. तो आहेच पवठीिी असे म्हित कताव्यवलव न चक
ु तव
कवलक्रिि करत जवयचे.. शर्घ्नहतवा.. दःु खशर्नविक असे नवर्
आहे त्यवचे िग श्रद्धेलव िहवपरू येिवरच.. भक्तवतले देर्त्र्
आपल्यवलव जपवयचे असतेच.. त्यवच्यव नजरेत आपि कधीच
उतरवयलव नको असे िनवपवसनू र्वटते.
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हे सगळे हळर्े शचांतन िनवत उिटण्यवचे कवरि म्हिजे
आतवची करोनवपर्वातील सवर्ाशत्क शचतां वजनक पररश्थती होय..
िवचा िशहन्सयवत चतथु ी आली त्यवनांतर आलेल्यव कुठल्यवच शदर्िी
बवप्पवचे िांशदरवच्यव गवभवऱ्यवत जवऊन दिान घेतव आले नवही.. ही
चतथु ी गेली की पढु च्यव चतथु ीलव होईलच दिान अिी भवबडी
आिव फोल ठरत गेली आशि बघतव बघतव जल
ु ै उजवडलव तरी
बवप्पव बदां चौकटीतच आहेत.. घरवपवसनू अर्घ्यव अध्यवा
शकलोिीटर र्र पि िांगळर्वरी अगदी लवबां नू ही दिान घेतव येत नवही
म्हिनू थोडी अ्र््थतव देखील आली आहे.. असे अचवनक कवय
झवले असवर्े की आपले जगिेच बदलनू जवर्े.. अगदी चवलू
गवडीलव खीळ बसवर्व असे र्वटते.. असे र्वटिे म्हिजे त्यव
कवळवपरु ती उिटलेली प्रशतशक्रयव आहे हेही कळते.. हे आपल्यवच
शहतवसवठी आहे िग ते ्र्ीकवरले पवशहजेच.. आशि हव कवळ
शनघनू ही जविवर आहे हेही सिजतेय तरीही सहनिक्तीची परीक्षव
आहेच.
लहवनपिी अिोक्तभां वर्रील ढोल्यव गिपतीलव सवकडे
घवतले जवत असे.. पेपरलव जवतवांनव घरवतनू दहव शिशनटे आधी शनघनू
ह्यव शर्द्येच्यव देर्तेलव नि्कवर असवयचव की पेपर सोपव जवऊ दे..
'देर्व िलव पवस कर.. अरे र्ेड्यव अभ्यवस कर.. ' असे शिश्कल
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भवर् त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र असवयचे.. लग्नवनांतर नवशिक हे गवर्
बदलले नवही िग नर्श्यव गिपती भवर्शर्श्ववचव सवक्षीदवर झवलव..
त्यवच्यव सिर्ेत शकत्येक सख
ु दःु खे र्वटून घेतली आहेत हे शतथनू
र्वहिवऱ्यव गोदवर्रीने देखील पवशहले आहे.. आतवही तो
िोबवइलच्यव होिश्क्रनलव शर्रवजिवन आहे.
सध्यव योगवभ्यवस करत असतवांनव डोळे बांद के ले की एक
आभवसी शचत् िी जविीर्पर्ू ाक शनिवाि करत असते आशि त्यवत
रिनू जवते.. िी शलफ्टिध्ये आहे.. खवली उतरले आशि नर्श्यवच्यव
गल्लीत पोहोचले आहे.. र्वटेत नेहिीच्यव ओळखीचे लोक भेटत
आहेत.. ओळखीची घरे भेटत आहे.. एखवद्यव ध्येयवने प्रेररत
झवल्यवगत िी झपवझप पवर्ले टवकत आहे.. पवर्लवांनव त्यवच्यव
दिानवची आस आहे.. हे कवय िध्येच दसु रे शर्चवर आले हे िनवत..
िन एक अजब रसवयन असते शजथे सतत नवनवशर्ध शर्चवरवचां व
रवबतव असतो.. कधी कुठलव शर्चवर उसळी िवरत आधीच्यव
शर्चवरवलव दवबनू टवके ल सवगां तव येत नवही.. आशि एक सविवन्सय
ससां वरी व्यक्ती म्हिनू शततकी सवधनव देखील नवही िग आपल्यवच
शर्चवरवांिी झांजु देत रवहवर्ी लवगते.. हो.. तर बवप्पवची िवनसपजू व
करवयलव शनघवले आहे ते िनवलव बजवर्ते.. िनवलव िी पन्सु हव
शलफ्टिध्ये आिते आशि नव्यवने नर्श्यवचव र्तव धरते.. पन्सु हव
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प्रर्वस त्यवच र्त्यवर्रून िग ओळखीचे दक
ु वनदवर भेटतवत.. तवई
हवरफुले घ्यव असे शर्नर्िवऱ्यव िवर्िी शदसतवत.. पैसे िवगिवरे
पथवरी टवकून बसलेले असतवत.. कांदी पेढेर्वलव भवऊ भेटतो.. चर्
घ्यव म्हितो पि िी शनग्रहवने नवही म्हिते.. पढु े चप्पल कवढते आशि
िोठ्यव घांटजर्ळ येते.. शतलव र्वजशर्ण्यवची सोय नवहीच िग डवव्यव
हवतवच्यव पवयऱ्यव उतरते.. सिोर 'गिनवथवय गजवननवय.. ' हव िांत्
शलशहलेलव आहे तो सतत जपते.. शिर्शलगां आशि त्यवर्र अखडां
होिवरव जलवशभषेख पवहत पढु े जवते.. आतव गवभवरव येतो.. अरे र्व..
सगळीकडे नर्सपतू ीच्यव घटां व बवांधलेल्यव आहेत.. तो नवद िी
कवनवत खोलर्र ऐकत जवते.. अष्टशर्नवयक दिान घेते आशि
िषू किहवरवजवांनव नि्कवर करून कवनवत धन्सयर्वद देते.. कवसर्विी
लीन होत सिोर बघतवच ती के िरी बवल ितू ी डोळयवत
भरते…शकतीतरी र्ेळ ते इर्लेसे डोळे सर्ां वद सवधत रवहतवत..
'यवशच देही यवशच डोळव' दिान घेत खोलर्र श्ववस घेत खपू िी ऊजवा
िनवत भरून घेते.तू आहेसच नव अांतज्ञवानी िग कवय िवगू
तल
ु व..?शर्चवरवांचे जडत्र् बवजल
ू व सवरत तवजयव फुलवांची प्रसन्सन
आरवस आशि बवप्पव ह्यवर्र लक्ष कें शद्रत करते.. चवांदीची सिई
लख्ख प्रकविवचव अनभु र् देत असते.. बवहेर नवरळवचां ी आरवस
पवर्सवत ओली होतवांनव शदसत.. थोड्यवर्ेळ पवयरीर्र शर्सवर्ते
तेव्हव खपू कवही दवटून आलेले असते पि भेटीचव आनांद इतकव
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कवही असतो की त्यवत सवरे कवही शर्सरवयलव होते.. परतीचव िवगा
धरत घरवच्यव र्त्यवलव लवगते.. शलफ्टचे बटि दवबत िवझ्यव
िजल्यवर्र आशि आतव घरवत आसनवर्र ्थवनवपन्सन झवलेली
िवझी िलवच शदसते.. दहव शिशनटवांच्यव भवर्सिधीतनू जवग येते
तेव्हव िन आशि िरीर अगदी हलके झवल्यवसवरखे र्वटते.. क्षिभर
कळतच नवही की आतव घेतलेली ही बवप्पवची भेट प्रत्यक्ष होती की
आभवसी..?अशतिय तल्लीन होत भेटीची आस धरल्यवने अनभु तू ी
तर प्रत्यक्ष दिानवची आली आहे हे िवन्सय करत जवते..
त्यवशनशित्तवने शर्चवर आलव की भेटीची आस असिे
िहत्र्वचे आहे.. आतव िलव असे र्वटत नवहीय की खपू शदर्स
झवले बवप्पव भेटलवच नवही. हव तवदवत्म्य अनभु र् आपल्यवलव
श्रद्धेच्यव तीव्रतेनसू वर येत असवर्व त्यविळ
ु े त्यव गोष्टीलव िोजिवप
नक्कीच नवही.. त्यवतनू एक िवत् लक्षवत येते की आपि सध्यव जयव
सांक्रििवतनू जवत आहोत तो शर्रहदवयक नक्कीच आहे पि अिी
ठवि बैठक जयवांनव आहे त्यवनां व त्यवतनू कवही अांिी बवहेरही पडतव
येिे िक्य होत आहे.. करोनवगरू
ु ने खपू कवही शिकर्ले आहे जे
आपल्यवलव िवन्सय करवर्ेच लवगेल.. एखवदी कवळजवतील व्यक्ती
भेटत नसते शकांर्व आपल्यवर्र रवगवर्लेली असते तरी भेट व्हवर्ी
असे र्वटते.. िग िनवत प्रशतिवशचत् उभे रवहते शजथे आपि सांर्वद
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करत जवतो.. आपि त्यव व्यक्तीचे प्रत्यक्ष असिे ह्यवपेक्षवही त्यव
व्यक्तीचे िनवत असिे िहत्त्र्वचे र्वटू लवगते.. िग कधीतरी भेट
झवल्यवर्र सवरे कवही ओळखीचे र्वटू लवगते.. हे तर आधीच बोलनू
झवले आहे असे र्वटत जवते.. खपू गवण्यवांिध्ये असेच िबद असतवत
नव.. िवहेरर्विीि िवहेरवलव जवण्यवसवठी तळिळत असते िग ती
म्हिते.. 'घवल घवल शपांगव र्वऱ्यव िवझ्यव परसवत िवहेरी जव
सर्ु वसवची कर बरसवत.. ' कशर्कुलगरू
ु कवशलदवस तर िेघदतू
पवठर्तवत प्रेयसीलव सवांगवर्व धवडण्यवसवठी.. 'जव रे जव रे उड जव रे
पांछी' शकांर्व 'जव रे जव रे ओ कवरी बद ररयव' अिव अनेक शर्रहगीतवत
तीच अनभु तू ी जविर्त जवते.. िनवलव व्यक्त होतव येते आशि
शदलवसव िोधण्यवचव तो एक प्रयत्न असतो.. िवनसिवि देखील
त्यव गोष्टीलव पष्टु ी देत सिपु देिन करत असते.. आपल्यव प्रत्येक
कृ तीर्र अचेतन िनवचव पगडव असतोच असतो.. आशि िवनशसक
िवांतीसवठी हे अचेतन िन कवय सवांगू पवहत आहे ते आपि ऐकलेच
पवशहजे.. .िेर्टी कवय तर सद्यपररश्थतीर्र आपल्यवलव यि्र्ी
िवत करवयची आहे.. आशि जगिे सक
ु र करवयचे आहे.

136

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

45
घराचे झाले मांकदर..

रशर्र्वर सटू ीचव शदर्स.. अपिवाने
इडली-सवांबवरचव घवट घवतलव होतव..
दोघे िल
ु े अनय आशि तन्सर्ी खपु खि
ु झवले
होते.. नोकरी करिवरी आई रशर्र्वरीच
जेितेि र्वटेलव येत असे.. अपिवा
एक आधशु नक आई जी ्र्तःच्यव
कररयरलव सवांभवळून पवलकत्र्वची धरु व
सवांभवळत होती.. रवजेि म्हिजे िल
ु वांचव
बवबव सतत शफरतीर्र असवयचव आशि िग
नकळत अपिवालव एकल पवलकत्र् शनभर्वर्े लवगे.. खपु तवरे र्रची
कसरत होत असे पि ती आनदां वने घरीदवरी र्वर्रत असे.. अपिवा
जेितेि तीस र्षवाची असतवांनव एकव अपघवतवने शतचे िवहेर शहरवर्नू
नेल.े . िवहेरवतली एकटी लेक जिू पोरकी झवली.. शतच्यव आशि
रवजेिच्यव आतां रजवतीय शर्र्वहवलव सवसरच्यवनां ी अिवन्सय के ले
असल्यवने तेही दरु वर्ले होते.. अपिवालव नेहिी र्वटवयचे की
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आपल्यव िल
ु वांनव आजीआजोबवांचे प्रेि शिळत नवही जे शतने
लहवनपिी भरभरून घेतले होते.. आजीआजोबव म्हिजे शकती
शर्सवव्यवचे ्थवन असते नव.!.आशि त्यवांनवही दधु वर्रची सवय
अशतशप्रय असते अगदी आपल्यव िल
ु वांपेक्षवही.. त्यवांच्यवकडे
अनभु र्वचां ी सिृद्ध शिदोरी असते.. सां्कवरवांची खवि असते..
शतच्यव डोळयवच्यव कडव नकळत पवलर्ल्यव..
अपिवा शर्चवर करत होती ह्यव जगवत शकती सवरव शर्रोधवभवस
ठवसनू भरलेलव आहे.. आजबू वजचू ी उदवहरिे डोळयवसिोर
तरळली.. आदळआपट करिवऱ्यव बवईच्यव जवतीलव कलांक
ठरिवऱ्यव कवही र्वह्यवत सनू व आठर्ल्यव जयवांनव सवसू सवसरे के र्ळ
फोटोतच आर्डत असतवत आिी जयवांची दवरे अिव शतथारूपवांसवठी
नेहिी बांद असतवत.. त्यवच्ां यव िल
ु वांनव अथवातच सां्कवरवांची र्वनर्व
असते हे र्ेगळे सवगां वयलव नको.. अपिवाची िवर्सर्शहनी अगदी
तिीच होती जी सवसरच्यव िांडळींचव द्वेष करत असे.. ्र्भवर्वने
िवांत आशि सोशिक असलेली अपिवाची अलकविवर्िी आशि
शतचे यजिवन सधु ीररवर् सनु ेच्यव िनिवनीपिविळ
ु े त््त झवले होते..
एकुलतव एक िल
ु गव दरु वर्लव होतव.. आशि अर्घ्यव आयष्ु यवतील
आनदां ढर्ळून शनघवलव होतव.. अपिवाने अलकविवर्िीलव फोन
लवर्लव.. िवर्िी भोपवळलव रवहत होती.. िवर्िीचव आर्वज
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ऐकतवच अपिवालव भरून आले.. अपिवा लहवन असतवनव ह्यवच
िवर्िीने शतलव अगां वखवद्यां वर्र र्वढशर्ले होते.. आशि आतव तर
आईचे प्रेि ती िवर्िीत िोधत होती आशि शतलव ते सवपडतही
होते.. ती िवर्िीलव िबांु ईलव आपल्यव घरी येण्यवचव िनवपवसनू
आग्रह करत होती.. शतलव िवशहत होते आपली ्र्वशभिवनी िवर्िी
सहजवसहजी लेकीकडे रवहवयलव येिवर नवही आशि आपल्यवलवच
िवहेरपिवलव बोलर्ेल.. कवय शनशित्त कवढवर्े बरे दोघवनां व िबांु ईलव
बोलवर्ण्यवचे हव शर्चवर ती करत होती आशि त्यवच शर्चवरवांिध्ये
ती हरर्नू गेली.. िवर्िीची घवलिेल शतलव पवहर्त नव्हती..
अनय आशि तन्सर्ी दोघेही लोभस आशि अभ्यवसू बवळे दपु वरी
िवळेतनू घरी आले की सरळ पवळिवघरवत जवत असत.. शतथे
त्यवांनव आर्डत नसे पि नवईलवज असत असे.. अनय आठ र्षवाचव
आशि तनू सहव र्षवाची घरवत एकटे कसे सोडिवर ही शचतां व
अपिवालव होती.. अपिवाच्यव डोक्यवत िग िल
ु वांचवच शर्चवर घोळत
असे.. आज ऑशफसिध्ये गेल्यवगेल्यव शतच्यव हवतवत एक शलफवफव
येऊन पडलव .. आनदां शतच्यव गगनवत िवर्त नव्हतव कवरि शतलव
पदोन्सनती शिळवली होती पि त्यवसवठी शदल्लीलव तीन िशहन्सयवचां े
प्रशिक्षि घ्यवर्े लवगिवर होते.. अपिवा िटकन खचु ीत बसली..
आनांदवचव क्षि गढूळ होऊन गेलव.. िल
ु वांचे कसे कवय होिवर
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आपि घरी नसलो तर.. जवऊ दे नकोच ती पदोन्सनती.. पि असे
म्हिवयलव ही शतचे िन चवचरत होते.. इतकी र्षे जी िेहनत घेतली
त्यवलव फळ आले होते.. पढु े िल
ु े िोठे होऊन जवतील आशि
अलगही होतील तेव्हव ररतेपि ग्रवसत जवईल.. िग आजच ही
ससु ांधी कव घवलर्वयची.. शर्चवर करून करून ती थकली होती..
कवय करवर्े आशि कवय उत्तर द्यवर्े बॉसलव ह्यवसवठी िबदवांची
जळ
ु र्वजळ
ु र् ती िोधू लवगली.. ती त्यवनां व म्हिवली िलव दोन
शदर्स द्यवल कव शनिाय कळर्वयलव.. िी नक्की सवांगते.. र्शडलवांच्यव
र्यवचे शतचे बॉस डोळयवनेच शतलव धीर देत होते कवरि त्यवांनव
अपिवाबद्दल नक्कीच कौतक
ू होते.. आपल्यव आयष्ु यवतील प्रत्येक
भशू िके लव न्सयवय देण्यवचव शतचव यत्न र्वखविण्यवजोगव होतव.. ते
म्हिवले शर्चवर कर पि ही ससु ांधी हवतवतनू शनसटू देऊ नको..
त्यवचां ी पत्नी िीलव हीअलकविवर्िीची र्गािैशत्ि होती आशि
अपिवालव आपली भवची िवनत होती.. अपिवानचेही
िीलविवर्िीिी शर्िेष सख्य होतेच..
अपिवाने आपले डे्क आर्रले आशि घरी जवयलव शनघवली..
र्वटेत गिपतीसवठी पेढे घेतले आशि िांशदरवत गेली..
नि्कवरवसवठी डोळे शिटले आशि शतचे डोळे घळवघळव र्वहू
लवगले.. बवप्पव िवझ्यव लेकरवांची कवळजी घेिील नव.. िलव
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त्यवच्ां यवसवठीच घरवबवहेर पडवयचे आहे.. िोलवने बघते कुिी त्यवांचव
सवभां वळ करे ल कव तीन िशहन्सयवसां वठी.. रवजेिलव सवगां ते की तू त्यव
कवलवर्धीत टूरर्र जवऊ नको.. अपिवाच्यव िनवत शनयोजनवचे
आरवखडे उिटू लवगले.. आशि शतने शनधवार के लव की योग्य ती
व्यर््थव लवर्नू आपि शदल्लीलव जवयचे आहे.. अलकविवर्िी
हक्कवची आहे पि त्यवांनव ह्यव र्यवत किी कवय जबवबदवरी द्यवयची
नव..?
िनवतल्यव अर्घ्यव सांशिश्र भवर्नवांनव बवांध घवलत ती घरवच्यव
शदिेने जवऊ लवगली.. आज थोडव उिीरच झवलव.. िल
ु े र्वट पवहत
असतील आशि हो आज त्यवनां व नर्ीन गोष्ट सवगां वयची आहे..
गृहपवठ करर्नू घ्यवयचव आहे.. कविवची यवदी डोळयवसिोर
सवकवरतवच शतचे पवऊले आपोआप र्ेग घेऊ लवगली.. शिर्वजी
िहवरवजवच्ां यव गोष्टीतली शहरकिी आठर्ली आशि शतचे शतलवच
हसू आले.. नवही ग र्ेगळे तझु े आशि िवझे शजिे.. कवळ बदललव
आहे इतके च पि आईपि नवही बदलले.
नेहिी चवर्ीने दवर उघडून घरवत येिवरी ती आज दवर उघडे
पवहून थक्क झवली.. घरविध्ये िल
ु वांचव उत्सवही शचर्शचर्वट चवलू
होतव.. गोष्ट सवगां व नव.. अभ्यवस घ्यव नव असव लवशडक आग्रह िल
ु े
करत होती.. घर लक्ख आर्रलेले होते.. सख
ु द धक्के अपिवालव
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बसत होते.. ती घरवत आली आशि शतलव देर्घरवत तेलर्वत
करिवरी अलकविवर्िी शदसली आशि बवल्कनीत झवडवनां व पविी
घवलिवरे सधु ीरकवकव शदसले.. ्र्यांपवकघरवतनू खिगां र्वस
दरर्ळत होतव.. िवर्िी असे म्हित अपिवाने िवर्िीलव शिठी
िवरली.. दोघींनव आनांदवश्रू आर्रले जवत नव्हते.. 'बस बवळव दिनू
आलीस नव?.. हव घे चहव.. :िवर्िी.. अग तल
ु व आनांदवची बवतिी
सवगां वयची आहे.. अग तझु ी भवची आतव ऑशफसर होिवर आहे..
िवर्िी म्हिवली 'अग हो हो.. खपु िोठी हो.. आशि शबनधव्त जव
हो शदल्लीलव.. आम्ही रवहिवर आहोत तीन िशहने इथेच.. अग
आजी आजोबवनां व पि आस असते नव ग नवतर्डां वचां ी आशि आम्ही
असतवांनव तू किवलव कवळजी करते.. आिच्यव िुलवने पवठ
शफरर्ली म्हिनू कवय झवले तहू ी तर लेकच आहे नव आिची.. '
अपिवा म्हिवली .. 'अग तल
ु व कसे कवय िवशहत पडले ग.. बघ
आपली िने शकती जळ
ु ली आहेत ती.. िी सवद शदली आशि तम्ु ही
हजर झवलवत.. असे प्रेि शिळवयलव निीब लवगते ग िवर्िी आशि
िी खरांच खपु निीबर्वन आहे बरां कव.. 'दोघी गप्पविां ध्ये रांगनू
गेल्यव.. .िल
ु े आजी आजोबवनां व सोडत नव्हती.. त्यवांनव म्हित होती
.. 'तिु चे सविवन आम्ही लपर्नू ठे र्ले आहे आतव तम्ु हवलव तिु च्यव
घरी जवतवच येिवर नवही.. ' त्यवांचे ते शनव्यवाज प्रेि पवहून सगळेच
भवरवर्नू गेले होते.. िवर्िी म्हिवली.. 'अग शिलविवर्िीने िलव
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सवांशगतले की तल
ु व अिी अिी सांधी शिळत आहे आशि तल
ु व
शदल्लीलव जवर्े लवगिवर आहे.. तझु ी शद्वधव िनश्थती आम्ही
जविनू होतो िग िीच बॅग भरवयलव सरुु र्वत के ली आशि इकडे
आलो शनघनू .. िवझी तवई असती तर शतने िल
ु वांनव आजीचे प्रेि
कुठांही किी पडू शदले नसते पि असो.. आतव आम्ही आहोत नव..
चलव रे िल
ु वांनो िभु ि करोती म्हिवयचे नव.. चलव चलव.. हां आशि
आतव रोज एके क नर्ीन गोष्ट सवगां िवर हां तम्ु हवलव.. ' िल
ु े तर जवि
खि
ु होती.. अपिवालवही आज िवांत झोप लवगिवर होती.. शतने
बवप्पवलव हवत जोडले आशि म्हिवली बवप्पव असे आजीआजोबव
प्रत्येक घरवलव शिळू दे रे .. घरवचे कसे िशां दर होऊन गेले आहे आज..
'
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46
मकिला राजिारणातील एि प्यादे
भवरतविध्ये रवजकवरिवत
िशहलवांनव पन्सनवस टक्के आरक्षि
शदले आहे ही खरांतर िशहलव
सबलीकरिवसवठी
्र्वगतवहा
अिी बवब आहे.आरक्षिविळ
ु े
पचां वयत रवजय स्ां थव आशि
्थवशनक िवसन सां्थव ह्यविध्ये
िशहलवांचे प्रशतशनशधत्र् र्वढले
आहे.िशहलवनां ी सां्थवत्िक तसेच रचनवत्िक रवजकवरिवत
आपल्यव क्षितव शसद्ध के ल्यव आहेत.शियव नेहिीच सांघषवालव
शचर्टपिे झजांु देऊ िकतवत आशि खरतर देर्वने त्यवांच्यवत जे कवही
र्ेगळेपि शदले आहे त्यवचव यथोशचत र्वपर त्यव पद शिळवल्यवर्र
करू िकतवत.उदव.गवर्पवतळीर्र त्यवांनव ्थवशनक प्रश्नवांची जवि
असते त्यवसवठी त्यवच
ां े पवरांपररक ज्ञवन उपयोगी पडत असते.शबगर
िवसकीय सां्थव तसेच सोिल शिशडयवर्र देखील आतव त्यव
रवजकवरि हव शर्षय घेऊन सहज चचवा करू िकतवत हव देखील
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एक सख
ु द बदल आहे.र्ैशर्ध्यपिू ा पररश्थतीत त्यव र्ेगळयव
पद्धतीने शर्चवर करू िकतवत जसे की परुु ष फक्त एकवच शदिेने
शर्चवर करू िकतवत.आजशितीस र्िाभेद, जवतीभेद, भवषवभेद
तसेच शलांगभेद असतवांनव देखील त्यव आपले कवया आत्िशर्श्ववसवने
करू पवहत आहे.
र्रील सर्ा बवबी अशतिय सकवरवत्िक अिव असल्यव तरी
प्रश्न हव आहे की रवजकवरिवत कवि करिवऱ्यव िशहलव खरोखरच
आत्िप्रेररत आहे कव?त्यवांनव देिपवतळीर्रील सि्यवचां ी जवि
आहे कव आशि जवि असली तरी त्यव सि्यवांच्यव िळ
ु वपयंत त्यव
जवऊ िकतवत कव?त्यवच
ां व रवजकवरि ह्यव शर्षयवचव सखोल
अभ्यवस आहे कव..?शनसगवाने त्यवांनव सजानिीलतव आशि
शक्रयविीलतव शदली आहे त्यवचव र्वपर त्यव करतवत कव.?कवही
गिु वत्िक अपर्वद सोडल्यवस ह्यव सर्ा प्रश्नवचां ी उत्तरे नकवरवत्िक
येत आहे. ही खरोखर आपल्यव देिवची फवर िोठी िोकवांशतकव आहे
की त्यवांच्यव पदवचव अशधकवर त्यवच्ां यव जर्ळचव परुु ष गवजर्त
असतो.. ग्रविीि भवगवत पत्नी सरपच
ां पदवर्र असते आशि शतच्यव
सह्यव नर्रव करत असतो.ती घरकविवत व्य्त असते. कवगदोपत्ी
घटनेनसू वर शतच्यव हवती सत्तव सोपर्ली जवत नवही.परुु षसत्तवक
देिवत परुु षवच्यव हो लव हो करिवरी िी सगळयवांनव शप्रय असते.शतने
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्र्तःची बद्ध
ु ी र्वपरण्यवचव प्रयवस करतवच शतचे चवररत्र्य तपवसनू
पवशहले जवते.. शतच्यव सरु शक्षततेचव प्रश्न पढु े के लव जवतो.शतने
बवलसांगोपन करिे शकती गरजेचे आहे हे शतच्यवच जवतीच्यव
िशहलवांकडून सवांशगतले जवते.कवही गिु वत्िक अपर्वद सोडलव
आपल्यव लक्षवत येईल की आजही त्यव पैिवांच्यव दृष्टीने ्र्तांत्
नवही.आशथाक शनिाय घेण्यवसवठी त्यव परुु षवर्ां र शनभार
असतवत.त्यवनां वही त्यवच्यव छत्छवयेत सरु शक्षत र्वटत जवते पि इथेच
त्यवांनी कोषवतनू बवहेर आले पवशहजे.शनर्वाचनवत्िक रवजकवरि हे
िशहलव सबलीकरिवची भवषव अिी व्यवसपीठवर्रून गजानव करिवरे
रवजकवरिी परुु ष प्रत्यक्षवत शतच्यव हवतवत सत्तव देतवनां व आपलव हवत
आखडतव घेतवत आशि शतलव कळसत्ू ी बवहुली बनर्नू
टवकतवत.सवर्ाजशनक जीर्नवत शतच्यव सरु शक्षततेचव कळीचव िद्दु व
उपश्थत के लव जवतो.परुु षी चौकटीतनू िी सरां क्षिवची भवषव
बोलली जवते.शतच्यव प्रश्नवांबद्दल चवड असल्यवचव अशर्भवार्
आिलव जवतो.. शतच्यव प्रश्नवांच्यव िळ
ु विी त्यवची शर्कृ त
िवनशसकतव आहे.शनर्डिक
ू क्षेत् हे सवर्ाजशनक क्षेत् असनू ते अनेक
अर्ैध िवगवाने व्यवपलेले आहे आशि असे असतवांनव शतचे िीत्र्
एक हुकुिी एक्कव म्हिनू र्वपरले जवते.शतलव सत्तेत र्ैध र्वटव
शिळतो पि अशधकवरवचव प्रश्न अनत्तु रीतच रवहतो.कौटुांशबक
शहसां वचवर अजनू ही थवांबलव नवही.. व्यर्हवर शतलव फवरसव कळत
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नवही असे लेबल लवर्त गांतु वगांतु ीच्यव शनिायप्रशक्रयेपवसनू शतलव दरू
ठे र्ले जवत आहे.सौदेबवजी शतलव जििवर नवही म्हिनू शतचव के र्ळ
एक प्यवदव म्हिनू र्वपर के लव जवत आहे.. सत्तव पिू ाथवाने हवतवत
आल्यवस त्यव गिु वत्िक बदल घडर्ू िकतवत आशि लोकिवहीची
सांकल्पनव अशधकवशधक आियसांपन्सन करू िकतवत.प्रत्यक्षवत िवत्
शतलव परुु षी िवनशसकतेलव तोंड द्यवर्े लवगते.परुु षवांचव शतच्यवशर्षयी
असलेलव दृष्टीकोन जो पयंत बदलत नवही तोपयंत रवजकवरिवतील
शतची अर्हेलनव सांपिवर नवही.खरांतर िनवत असव शर्चवर
डोकवर्तो की आम्ही खरच अबलव आहोत कव?आम्हवलव
आरक्षिवची गरज आहे कव..?हव शर्चवर करत असतवनां व नकळत
एक िी म्हिनू िन अांतिाख
ु होर्नू जवते.ती बहुआयविी आहे..
अष्ट।र्धवनी आहे.. शिशक्षत आहे.. आत्िशनभार आहे तरी ती शनभायव
नवही.पन्सनवस टक्के आरक्षि देऊनही शतलव कवि करण्यवचे ्र्वतत्ां
परुु षवांनी शदले पवशहजे.शतचे आशि त्यवचे नवते नेहिीच परू क ठरले
आहे.शतच्यव ठवयी सिवजसधु वरिव करण्यवची प्रचांड ऊजवा आहे..
शतनेही आतव खऱ्यव अथवाने सजग झवले पवशहजे.. आपले िीत्र्
जपत शतलव प्रश्नवांची उकल करतव आली पवशहजे.हुकुिी शर्जयवची
कसोटी म्हिनू शतच्यवकडे पवहिवऱ्यव परुु षवनां व शतने ठिकवर्नू उत्तर
शदले पवशहजे की िवझ्यव हवतवत असलेल्यव सत्तेचव सकवरवत्िक
र्वपर िीच करिवर आहे.सर्वात िहत्र्वचे म्हिजे शतने
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आत्िपरीक्षि के ले पवशहजे.. रवजकवरिवतील आपली भशू िकव शतने
तपवसनू पवशहली पवशहजे.आपल्यव हक्कवच
ां ी पवयिल्ली होर्ू नये
म्हिनू जवगृत असले पवशहजे.
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47
चांद्र आिे साक्षीला..
पौशिािेची प्रसन्सन रवत् होती..
आभवळभर शटपरू चवांदिे आशि
िधोिध
गोलवकवर
र्वटोळव चद्रां पवहतवांनव
डोळे अगदी तृप्त तृप्त
होऊन गेले होते..
शनसगवाची शकती अदभतू
शकियव असते नव.. आपि शनसगवाच्यव कुिीत गेले पवशहजे तो तर
देतच असतो.. रवत्ीचे सोंदया डोळयवत सवठर्तवांनव नकळत
अांतिानविी सांर्वद सवधलव जवत होतव.. रवत् कवळोखी.. रवत् गढू ..
रवत् भयवर्ह.. रवत् सवर्ल्यवच
ां ी. गढु खेळवची.. रवत् कधी सपां ू नये
अिी र्वटिवरी तर कधी सरतव सरू
ु नये अिी.. एखवदी रवत्
कवळरवत् ठरलेली.. असे कवहीसे रवत्ीबद्दल पर्ू ग्रा हदशू षत िनवत
असते आशि त्यव पवश्वाभिू ीर्र आजची पौशिािेची रवत् िनवलव
जव्तच भवर्ली होती.. त्यव त्यव क्षिवचे ते ते आपले िनतरांग
आपल्यवलव त्यव क्षिवचव उत्कट आनदां देत असतवत.. िन
हलके फुलके होत जवते आशि आपल्यवलव सवध्यव सवध्यव गोष्टीतनू
आनांद शिळत जवतो.. शदर्सविवगनू तर रोजच रवत् होत असते िग
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आजची रवत्च कव सिु धरु भवसवर्ी हेही त्यवक्षिी एक कोडेच होते..
त्यव िवळरवनवर्र आम्ही सगळे कवळजवतील िविसे िेकोटीसिोर
बसलो होतो.. एरर्ी पि सगळयवांची भेट होत असते पि त्यवत
औपचवररकतव जव्त असते.. असे शनर्वांत बसल्यवर्र अगदी
कवळजवतले आतनू आतनू ओठवर्र येत जवते.. अथवातच ओठवर्र
येतवत िनविनवतली आपली आर्डती गविी.. गविी गवयलव
सर्वंनवच आर्डते.. अहो आपले जीर्नगविे असते ते.. गवतवनां व
िग कळते आपि शकती सिृद्ध आहोत की असे शजर्लग िैत् देर्वने
आपल्यवलव शदले आहेत की जयवांच्यविळ
ु े गवण्यवतील िबदवांनव अथा
प्रवप्त झवलव आहे.. गवण्यवतील िबद िबदिः शजर्तां भवसू लवगले
आहेत.. िग िबदपक्षी ्र्रपांख लेर्नू िक्त
ु पिे शर्हरत जवतवत..
आनांद देऊन जवतवत.. जयवांच्यविळ
ु े गविे आपल्यव जीर्नवत आहे
त्यवच्ां यवसोबत हव ्र्रवनभु र् नक्कीच स्ां िरिीय असतो.
आकविवकडे पवहत आम्ही ठरर्ले की चांद्र हव िबद असलेले
शहदां ी शकांर्व िरवठी गविे म्हिवयचे आशि कवय आश्चया डोक्यवत
गवण्यवचां व टपटप पवऊस पडू लवगलव.. खपू सवरी गविी आठर्त
गेली आशि सगळयवांनीच त्यवत सहभवग नोंदर्लव.. िग जविर्ले
अगदी र्यवच्यव प्रत्येक टप्प्यवर्र हव चद्रां िलव गवण्यवतनू भेटत गेलव
आहे.. चांद्र आहे आयष्ु यवच्यव सवक्षीलव असे म्हटां ले तरी चवलेल..
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'चवांदोबव चवांदोबव भवगलवस कव?' हे गविे म्हित असतवांनव
डोळयवसिोर बवलपि तरळले.. आकविवतील चद्रां हर्व म्हिनू
रुसलेले गोष्टीतले रविरवजवचे बवलरूप आठर्ले.. कौसल्यविवतव
िग आरिवतनू चांद्र दवखर्ते.. चांद्र ही सांकल्पनव डोक्यवत येतवच
शकती शकती गोष्टी आठर्ल्यव ..
'चांदव िविव दरू के , पएु पकवए बरू के
आप खवए थवली िे, िन्सु ने को दे प्यवली िे'
ही बवलगीते ऐकत बवलपि सांपन्सन झवले आहे..
' चांदविविव से प्यवरव िेरव िविव
िेरे आखों कव तवरव िेरव िविव.. '
चांद्रवच्यव असण्यवलव रोजच्यव जगण्यवचव सांदभा होतव.. .'चांदव
है तू िेरव सरू ज है तू .. 'म्हितवांनव र्वत्सल्य उफवळून येते.
.. 'चवदां नी ओ िेरी चवदां नी' गवण्यवतील अर्खळ श्रीदेर्ी
आठर्ली.. 'चांदव रे िोरी बशतयव सनु जव' म्हििवरी शर्रशहिी
डोळयवसिोर सवकवरली.. चांद्र प्रत्येकवलवच आगळयवर्ेगळयव
शर्श्ववत घेऊन जवतो.. िग ढगवत असलेलव पौशिािेचव चद्रां भवकरीचव
चांद्र भवसतो.. चांद्र नेिकव कुिवचव..?चांद्र चवांदण्यवांचव की चांद्र
रोशहिीचव..?चद्रां कधी ढगवआड तर कधी झवडवआड.. कधी
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कुिीत तर कधी देहवआड.. चांद्र तर आहे के र्ळ एक सांिोहन..
सहिचद्रां जयवनां ी पवशहले त्यवनां व चद्रां प्रगल्भ भवसतो.. 'कै र्ल्यवच्यव
चवांदण्यवलव भक
ु े लव चकोर.. ' .. 'रवत्ीस खेळ चवले हव खेळ
सवर्ल्यवांचव.. ' 'डोंगऱ्यवच्यव आड बवई चवांद उगर्लव.'लोकगीतवत
तो सवपडतो.. . 'हे चवांदिे फुलवांनी शिांपीत रवत् आली
धरती प्रकवि र्ेडी ओल्यव दर्ां वत न्सहवली'.'.'चांदवरविी कव ग
शदसतेस थकल्यवर्विी.. '.. ' चद्रां आहे सवक्षीलव.. चद्रां आहे
सवक्षीलव.. '.. 'चवांदिे शिांपीत जविी चवलतव तू चांचले'.. .'चवांद िोहरे
चवांदिी झरे ' .. 'चवांद िवतलव िवतलव.. त्यवलव किी आर्रू?' 'रवत्
ही पौशिािेची.. '.. :उगर्लव चद्रां पनु र्ेचव.. '. 'के व्हव तरी पहवटे
उलटून रवत् गेली.. '.. चवांदण्यवत शफरतवनव िवझव धरलवस हवत.. '..
'चवांदण्यवत झल
ु तो बवई गांध िोगरव…गांधविधनु ी शभजतो गां चांद्र
सवशजरव.. 'आज चवदां िे उन्सहवत हसले तझ्ु यविळ
ु े .. '.. 'दे िलव गे
चांशद्रके .. 'तिु गगन के चांद्रिव हो.. .िै धरव की धल
ु हु.. '. 'चवांद छुपव
बवदल िें.. '.. 'चवांद आहे भरे गव.. ' िैंने पछ
ू व चवँद से के देखव है
कही.. िेरे यवर सव हसी.. ' 'चवदां िेरव शदल चवदां नी हो तुि.. ' 'चदां व
हो चांदव शकसने चरु व ली तेरी िेरी शनांशदयव.. ' 'रवत भी है कुछ सनु ी
सनु ी चवँद भी है कुछ िद्धि िद्धि.. 'र्ो चवँद शखलव र्ो तवरे हसे ये
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रवत अजब ितर्वरी है.. '.. 'ये चवांद सव रोिन चेहरव जल्ु फो कव रांग
सनु हरव.. '
'आजव सनि िधरु चवांदनी िें हि.. '.. 'चवँद को क्यव िवलिू
चवहतव है उसे कोई चकोर.. '.. 'आधव है चांद्रिव रवत आधी.. ' ..
'बदली िे छुप गयव चवदां परदेसी सैयव लौट के घर तिु आनव'.. 'चवदां
शफर शनकलव िगर तिु नव आये.. '.. 'चवांद जवने कहव खो गयव.. '..
'चवदां आहे भरे गव.. 'ओ चवदां जहव र्ो जवये तू भी सवथ चले आनव..
कै से है कहव है र्ो हर रवत खबर लवनव.'.'तू चांदव िैं चवँदनी, तू तरुर्र
िैं िवख रे .. तू बवदल िैं शबजुरी, तू पांछी िैं पवत रे '.. ..
'शनले शनले अबां र पर चवँद जब आये
प्यवर बरसवये हि को तरसवये.. '
चांद्र िवथ्यवर्र आलव तरी चांद्रवची एके क गविी आठर्तच
होती.. गवण्यवतील चद्रां आशि डोईर्रील चद्रां एकरूप झवले होते..
लक
ु लक
ू िवऱ्यव चवदां ण्यव हसनू गवण्यवलव प्रशतसवद देत होत्यव..
अजनू कवही गविी रवहून गेल्यवचे जिू कवही सवांगत होत्यव.
कशर्कुलगरू
ु कुसिु वग्रज
ह्यवांच्यव कवव्यपांक्ती आठर्ल्यव जयवत चांद्र शर्सवर्लव आहे.
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'असे अनेक चांद्र येऊन गेले.. चवांदिे देऊन गेले पि चवांदिां
देण्यवसवठी त्यवनां ी िवशगतलां होतां िोल िवझ्यव आकविवचां..
पि तझु व चद्रां इतकव आत्ििग्न..
इतकव शन्र्वथा की त्यवने िवझां आकवि तर रवहोच..
पि िवझव अांधवरही िवशगतलव नवही.. '
अिव ररतोने चद्रां िबदवांतनू झरतच गेलव..
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48
बाईपणातील आईपण..
ती एक सतत धडपडिवरी िध्यिर्यीन आई..
आशि शतच्यव डोक्यवत नेहिीच एकुलत्यव
एक िल
ु वचव शर्चवर असवयचव..
अगदी शदर्स उजवडल्यवपवसनू
त्यवच्यवच शर्चवरवांिध्ये ती व्य्त
असवयची.. ऑशफसिधील ्टवफलव
िवहीत झवलेले असते की ती आतव के र्ळ
'िवझव िल
ु गव 'यव शर्षयवर्र बोलिवर आहे.. शतच्यव िवगे
शतची थोडी कुचेष्टव देखील होत असे.. िल
ु वच्यव सगां ोपनवत
गढलेली ती एक एकल पवलक होती.. लवडकव िल
ु गव िन्सु नव म्हिजे
शतचव जीर् की प्रवि म्हटां ले तरी चवलेल.. ही िन्सु नवची आई
िन्सु नवबद्दलच भरभरून बोलत रवहवयची.. िवझव िन्सु नव असव.. िवझव
िन्सु नव इतकव हुिवर की त्यवलव नेहिीच छवन िवका शिळतवत.. िन्सु नव
शकती गिु ी िल
ु गव आहे आशि िन्सु नव म्हिजेच िवझ्यव आयष्ु यवत
सर्ाकवही आशि बवकी कवहीच नवही.. कुठल्यवही गप्पवांिध्ये िन्सु नव
असवयचवच.. शतलव भवन नसवयचे की शतच्यव असल्यव
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कौतक
ू परवयिविळ
ु े कवही व्यक्ती दख
ु वर्ल्यव जवत आहे.. त्यवांनव
उगवचच न्सयनू गडां येत होतव आशि कवहींनव तर र्वटत होते की ही
िद्दु विच आपल्यव जखिेर्र िीठ चोळत आहे.. शतच्यव तर ते
गवर्ीही नसवयचे तरीही शतलव चक
ु ीचे लेबल लवगवयचे पि शतचे
िन्सु नवपरु वि िवत् अखांड चवलचू असवयचे.. खपू िी भवबडी आई
होती ती शजलव ्र्तःचे असे शर्श्व नव्हते.. ऑशफसिध्ये आतव हे
चवगां लेच िवशहत झवले होते त्यविळ
ु े शतच्यव हो लव हो करत
सगळेजि ऐकून घेत असत.. शतची शजर्लग सखी शतलव सवर्ध
करू पवहवयची.. शतच्यव अश्तत्र्वची जविीर् करून द्यवयची.. 'उद्यव
िन्सु नव िोठव झवलव की त्यवलव त्यवचे ्र्तःचे शर्श्व असेल ग िग
तल
ु व एकटेपि येऊ िकते तर आजच सवर्ध हो.. ऑशफस
व्यशतररक्त ्र्तःचे शर्श्व शनिवाि कर.. आतड्यवची िवयव असली
तरी ती इतकीही टोकवची नसवर्ी की जयवत ्र्तःलव कुठे च ्थवन
नवही.. जगण्यवचे ते कवरि असते हे जरी िवन्सय असले तरी
्र्तःसवठी तू जगलेच पवशहजे.. '.. सखीचे बोलिे ती कधीच
िनवर्र घेत नसे.. शतच्यवकडे चित्कवररक दृष्टीकोन टवकत शतथनू
शनघनू जवत असे..
बघतव बघतव िन्सु नव लग्नवचव झवलव.. आतव शतच्यव
्र्प्नरांजनवत सनू बवईनीां प्रर्ेि के लव होतव.. त्यवलव सवजेिी आशि
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शहच्यवही पसांतीची सनू सोनपवर्लवांनी घरवत आली.. कवही
शदर्सवनां ी ती िन्सु नवच्यव बवयकोबद्दल म्हिजे आपल्यव सनु ेबद्दल
भरभरून बोलू लवगली.. एकांदरीत शठक चवलले होते.. ती खि
ु ीत
होती.. सनु ेच्यव रूपवने आपली िल
ु ीची हौस पिू ा होत आहे असे
म्हिू लवगली..
हल्ली हल्ली िवत् ऑशफसिध्ये ती अबोल भवसू लवगली
होती.. िन्सु नवपरु वि आटोक्यवत आले होते.. सगळयवसां वठी ते फवर
िोठे प्रश्नशचन्सह होते.. र्ेगर्ेगळे तका शर्तका लढर्ले जवत होते..
सखीने त्यवबद्दल छे डतव शतलव अश्रू अनवर्र झवले.. शतच्यव िन्सु नवलव
पररवजयवत प्रिोिनच्यव शनशित्तवने जवर्े लवगिवर असते.. शतची
इच्छव असते की त्यवने ते नवकवरवर्े आशि आपल्यवजर्ळच रहवर्े
पि सनु ेलव थोडी ्पेस हर्ी असते.. शतलव सवसचू े प्रेि थोडे जव्त
र्वटत असते आशि िेर्टी असे होते की त्यवचां े सदांु र नवते सनू ेलव
बांधन र्वटू लवगते िग ती सनू िल
ु वलव सचु र्ते की आपि कवही
शदर्स तरी आईपवसनू दरू रवशहले पवशहजे.. आईचे आपल्यव िध्ये
अडकून पडिां आईसवठी घवतक आहे.. ्र्तःसवठी जगिे त्यव
शर्सरूनच गेल्यव आहेत.. शतचव हव शनिाय ऐकतवच आई एकदि
कोलिडते कवरि शतलव ्र्तःचां आयष्ु य िन्सु नवशिर्वय अिक्य
र्वटत असते.. शतलव खपू िोठव असव िवनशसक धक्कव बसतो..
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खरांतर यव गोष्टीची कल्पनव शतलव शतच्यव शजर्लग सखीने शदलेली
असते पि तरीदेखील ती सजग होत नवही…नवते कसे सटु सटु ीत
असले पवशहजे.. नवत्यवांिधली रे घ ्पष्ट असली पवशहजे.. शकती
जरी ते नवते सांदु र उत्कट असले तरी त्यवची सांदु रतव आपल्यवलव
जपनू ठे र्तव आले पवशहजे.. िल
ु वलव जन्सि शदलव म्हिनू िल
ु विी
आपल्यव जैशर्क नवते असते पि ही िल
ु े ्र्तांत् व्यशक्तित्त्र् घेऊन
जन्सिवलव आलेली असतवत आशि त्यव िल
ु वर्ां र आपि आपलां प्रेि
लवदू िकत नवही कवरि आतव त्यवचे ्र्तःचां र्ेगळां शर्श्व शनिवाि
झवलेलां असते तर अिी ही आई िन्सु नवपवसनू कधीच िनवने शर्लग
झवलेली नसते .. ती शर्सरून गेलेली असते की आतव त्यवलव पत्नी
आशि िल
ु े असे त्यवचे शर्श्व असिवर आहे आशि ते शर््तवरत
जविवर आहे .. यव शर््तवरलेल्यव शर्श्वविध्ये आईच बोट िवत्
नकळत सटु िवर आहे.. आई सोबत असिवरच आहे पि त्यवच्यव
लहवनपिी त्यवने आईचे बोट पकडले होते ती घट्ट पकड आतव
शढली होिवर आहे. हे र्व्तर् ्र्ीकवरले असते तर शतच्यवसवठी
आजचे जगिे खपू च सोपे झवले असते.. सखी शतलव सवांगत असते
की ही बघ घरट्यवतील शचििपवखरे आतव िोठी झवली आहेत..
भरवरी घेत आहे.. कवलपरर्वच आईने त्यवनां व चोचीतनू दविव आिनू
शदलव होतव आशि चोचीत भरर्लव देखील होतव.. आज
शचर्शचर्वट थवांबलव आहे पि म्हिनू त्यवांची आई उदवस दःु खी कुठे
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आहे..?ती जीर्नगविे गवतच आहे.. आपिही हे सवरे पवखरवांपवसनू
शिकले पवशहजे नव.. िन्सु नवच्यव आईलव कळत होते पि र्ळत
नव्हते.. िवझ्यव सांगोपनवत कवय त्टु ी रवशहली असवर्ी की तो
िवझ्यवपवसनू दरु वर्लव आहे असव शर्चवर शतलव ्र््थ बसू देत
नव्हतव.. िन्सु नव िनवने नक्कीच दरु वर्लव नव्हतव.. आईची भवर्शनक
गरज त्यवलव होतीच फक्त त्यवलव आईलव ्र्तःबद्दल जगवयलव
शिकर्वयचे होते..
अनेकदव िीलव नेिके कवय हर्े आहे हे शतलवच कळत नवही..
नवत्यवचव गांतु व आशि त्यवत गरु फटलेली ती अिव प्रकवरे दःु खवची
धनी होते कवरि शतच्यविध्ये िवयेचव अथवगां असव िहवसवगर असतो
आशि ती िवयव कवहीिी दरु वर्ली की शतच्यवत आत्िशर्श्ववसवची
कितरतव येते.. बवईपिवच्यव गोष्टीत आईपि ओघवने येत असते..
आईपिव व्यशतररक्त अनेक छटव खरांतर बवईच्यव आयष्ु यवलव
असतवत पि शतने िनवपवसनू ्र्तःलव बवधां नू घेतलेले असते.. िल
ू
अपयिी ठरले तर शतलव एक प्रकवरचव न्सयनू गांड छळत असतो.. ती
त्यवसवठी आपल्यव कुिीलव दषू िे देत जवते. िल
ु े िोठी झवल्यवर्र
्र्तःिी सांर्वद सवधत असतवनव शतच्यव शतलवच अनेक गोष्टी ज्ञवत
होत जवतवत .. कधीतरी जीर्नवर्रील श्रद्धव डगिगू लवगते आशि
तसे पवशहले तर पररश्थतीलव दोष देण्यवत कवहीच अथा नसतो हेही
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शतलव िनोिन उिगलेलां असते परांतु ती र्ेळ शनघनू गेलेली असते..
अर्शचत शतलव आपलव आतलव आर्वज अचवनक गर्सतो.. िग
शतलव िक्त
ु झवल्यवसवरखे र्वटते..
आज िन्सु नवची आई ऑशफसलव आली तर अगदी खि
ु ीत
शदसत होती.. शनयशितपिे योगवभ्यवस के ल्यवने चेहऱ्यवर्र तजेलव
आलव होतव.. र्य पवच र्षवंनी किी झवल्यवसवरखे र्वटत होते.. ती
उत्सवहवने म्हिवली.. 'सगळयवनां ी उद्यव यवयचे आहे.. िवझ्यव
प्ु तकवचे प्रकविन आहे.. छोटेखवनी कवयाक्रि िल
ु वने आयोशजत
के लव आहे.. सनु बवई िवगे लवगल्यव होत्यव म्हिनू प्ु तकवचे िनवर्र
घेतले तर ते असे प्रत्यक्षवत सवकवर झवले आहे.. पर्ू ी शनयशितपिे
शलशहिवरी िी िधली कवही र्षे शलशहिे शर्सरूनच गेले होते..
लग्नवनांतर बहवल झवलेले िवयलेकरवचे िवश्वत नवते िलव
जगण्यवसवठी परु े से होते.. िधली र्षे त्यवच्यव सगां ोपनवत गेली.. तो
िोठव झवलव र्यवने पि िवझ्यवतील आई िवत् िोठीच होत नव्हती..
िन्सु नवलव आईपवसनू अर्कवि हर्वसव र्वटू िकतो हव शर्चवर िी
कधीच के लव नव्हतव.. िग िवत् र्व्तर्वच्यव कुिीत शिरले..
्र्ीकवरवयलव र्ेळ लवगलव जरव कवरि आयष्ु यवतील ती अनेक
र्षवंची सर्य होती.. आतव शलखविवचे बोट धरले तर रुसलेले
िबद झरझर िदतीसवठी धवर्नू आले.. आतव िवत् िी अखांडपिे
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शलशहिवर आहे.. खपू कवही र्वचवयचे रवहून गेले आहे त्यवलव आतव
न्सयवय द्यवयचव आहे.. दोन र्षवंनी ऑशफसिधनू शनर्ृत्त झवल्यवर्र
कवय करवर्े हव प्रश्न िनवलव भेडसवर्िवर नवही.. तम्ु हीही आजच
आपल्यव आनांदवच्यव र्वटव िोधव बरे ..!.. िनवच्यव आरोग्यवसवठी हे
खपू गरजेचे आहे.. उतवरर्यवत के र्ळ आशथाक तरतदू करून चवलत
नवही.. अिी िवनशसक तरतदू करून ठे र्ली तरच जगिे सक
ु र होते..
'
शतच्यवतील आईलव शतच्यवतली 'ती' आतव गर्सली होती..
एकवच ह्यव जन्सिी जिू शफरुनी नर्े जन्सिेन िी.. जीर्नवलव शतच्यव
नर्व आयवि लवभलव होतव.. ते पवहतव ऑशफसने सिवधवनवचव
स्ु कवरव टवकलव..
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49
ओझे कवरलेल्या क्षणाांचे..
आज अशनके तचव आहे नर्ीन
ऑशफसिधील पशहलव शदर्स
आशि त्यवच्यव िनविध्ये आहे
थोडीिी अ्र््थतव आशि
कवहीिी धडधड.. नर्ीन बॉस
कसव असेल यवबद्दल तो जरव
सविांक असतो. अशनके तलव
अथक प्रयत्नवनतां र हव ड्रीि जॉब शिळवलेलव असतो.अशनके त
ऑशफसिध्ये आल्यवबरोबर त्यवचव बॉस त्यवच्यविी ह्तवांदोलन
करतो आशि त्यवची आ्थेने शर्चवरपसू करतो.अशनके तलव अजनू
बॉसच्यव ्र्भवर्वचव अदां वज आलेलव नसतो.. असेच कवही शदर्स
जवतवत त्यवनांतर अशनके तच्यव लक्षवत येते की आपलव बॉस म्हिजे
एक सद्गहृ ्थ आहे आशि तो आपल्यव अडचिी सिजनू घेत आहे..
कुठल्यवही प्रकवरचव नकवरवत्िक दृशष्टकोन त्यवच्यवकडे नवही आशि
उगवचच बॉसशगरी करिवऱ्यवांपैकी पि नवही .. त्यवच्यवतले
िविसू पि शर्िेषतः अशनके तलव िनवपवसनू आर्डले होते.. एक
शदर्स असांच दोघेजि लचां टवईििध्ये बोलत असतवत तेव्हव
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अशनके त त्यवच्यव िनवतले भवर् व्यक्त करत सवांगतो की िलव आधी
र्वटले होते की तम्ु ही ्र्भवर्वने खपू कडक असवल.. िी कवहीसव
दबनू गेलो होतो.. र्वटले िलव सवांभवळून घ्यवल की नवही?.. पि
प्रत्यक्षवत तर तम्ु ही िलव अगदी िवझ्यव र्शडलव-ां सवरखे भवसत
आहवत.. त्यवर्र बॉस खळखळून हसतवत आशि म्हितवत.. 'िी
जेव्हव नर्ीन नोकरीलव लवगलो होतो तेव्हव िवझ्यव बॉसने िवझ्यवर्र
खपू अिी बॉसशगरी के ली होती त्यविळ
ु े िी सतत दबनू रवहत होतो
आशि कुठलेच शनिाय िी घेऊ िकत नव्हतो.उिेदीची कवही र्षे
अिीच दबवर्वखवली सरकवरी नोकरीिध्ये गेली.. तवितिवर्
नकोसे झवल्यवर्र त्यवनतां र िी हव जॉब घेतलव आशि ठरर्ले की
आपि के व्हवही सिोरच्यव व्यक्तीिी सौजन्सयपर्ू क
ा र्वगनू च त्यवचव
शर्श्ववस सांपवदन के लव पवशहजे.. िगच त्यवच्यवर्र जबवबदवरी
सोपर्ली पवशहजे.. सिोरची व्यक्ती सर्ां ेदनिील असल्यवस त्यवलव
नीटसे आपि सिजनू ही घेतले पवशहजे.. आधीच आपि
नकवरवत्िक भशू िके त शिरलो की नवत्यवतील सहजतव हरर्नू जवते..
व्यर््थवपन शर्षय शिकत असतवांनव आिच्यव सरवांनी िॅनेजिेंट
िबदवची योग्य अिी व्यवख्यव सवांशगतली होती.. टू िॅनेज िॅन
टॅक्टफुली.. त्यवतील टी म्हिजे टॅक्ट असे सिज.. िवझ्यव डोक्यवत
सरवांचे िबद शभनले आहेत.. आशि तेच िी प्रत्यक्षवत अर्लांबत
आहे.. हवतवखवलील िविसे िनवने आपल्यवसोबत जोडली पवशहजे
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कवरि सगळयवांचे ध्येय एकच असते आशि ते म्हिजे कांपनीची
प्रगती होय.. '
बॉसचे हे बोलिे ऐकतवच अशनके तचव जीर् भवांड्यवत पडतो
आशि तो त्यव शदर्सवपवसनू अशधकच जबवबदवरीने र्वगू लवगतो..
बॉसच्यव नजरे िध्ये त्यवलव सतत उच्च्थवनी रवहवयचे असते..
आधीच्यव नोकरीतलव अनभु र् त्यवचव खपू कटू होतव.. त्यवलव शतथे
कधीच सिजनू घेत नव्हते.. त्यवच्यवकडून खपू अिी कविे करून
घेत होते आशि प्रिांसेचव िबद कधीच र्वटेलव आलव नव्हतव..
सवहशजकच त्यवचव बॉसकडे पवहण्यवचव दृशष्टकोन कलशु षत झवलव
होतव आशि आतव त्यव दृष्टीने त्यवने आतवच्यव नर्ीन बॉसकडे
पवशहले होते परांतु आतव त्यवची िांकव शिटली होती.. कधीकधी
आपली िते पर्ू ाग्रहदशू षत असतवत जी प्रत्यक्षवत तिी नसतवत..
आशि िग सोपे अर्घड र्वटवयलव लवगते.. अनभु र्वची एकच
फुटपट्टी प्रत्येक िविसवलव लवर्नू चवलत नवही.बॉस कसव असलव
पवशहजे जो नेहिीच आपल्यवलव सिजनू घेिवरव असलव पवशहजे.. न
सवांगतव आतले िल्य जविनू घेिवरव असलव पवशहजे.. पि त्यवचेही
दोन प्रकवर असतवत.. िविसवचे असतवत तसे.. चवांगलव आशि
र्वईट.. असे र्गीकरि करत गेलो की िविसे ओळखिे सोपे होत
जवते.. चवांगलव िविसू कुठल्यवही भशू िके त गेलव तरी त्यवचे
चवांगल
ु पि तो सोडत नसतो.आपल्यव आजबू वजचू ी आपल्यव
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आयष्ु यवत येिवरी िविसे नेहिीच बदलत असतवत त्यविळ
ु े
जगण्यवच्यव अनभु र्वत देखील शर्शर्धतव येत असते.कवलचव शदर्स
उद्यव म्हिजे आज येत असतो.
खरांच िविसविविसवतली नवती किी असतवत नव..?ऑशफस
कवय आशि घर कवय सगळीकडे असेच तर असते.इथे किीजव्त
फरकवने प्रत्येकवलवच भयक
ां र अहां असतो.. िनविध्ये अहक
ां वरवच्यव
शभतां ी असतवत आशि ्र्तःशर्षयी अर्व्तर् अिव कल्पनव देखील
असतवत परांतू त्यविळ
ु े कवय होते की िविसे दरु वर्त जवतवत..
अथवातच व्यक्ती शततक्यव प्रकृ ती हेच खरे आहे.. पवयवतील र्हवि
पवयवतच असली पवशहजे अिव िनोर्ृत्तीचे लोक असतवतच जे
नेहिीच हवतचे रवखनू सिोरच्यव व्यक्तीिी र्वगत असतवत..
यवर्रून सहजच लक्षवत आले की आपल्यव आयष्ु यवत
येिवऱ्यव व्यक्ती किव असवव्यवत शकांर्व आपल्यवलव कोि भेटेल हे
आपल्यव हवतवत कधीच नसते.. आपल्यवलव भेटलेली िविसे
सहृु दयी शनघवली तर आपि नकळत कृ तकृ त्य होत जवतो.. आतव
हेच उदवहरि बघव नव.. िेघव त्यव घरवतील एकुलती एक सून.. जेव्हव
घरी आली तेव्हवपवसनू िेघवचे अशतिय लवड आशि कोडकौतक
ु
होत आहे जे शतच्यव सवसचू े ससां वरवत सरू
ु र्वतीच्यव कवळवत
अशजबवतच झवलेले नसतवत.. सतत िबदवांचे बवि ती अकवरि
165

बाईपणाच्या गोष्टी

स्वाती पाचपाांडे

सहन करत आलेली असते.. अशर्चवरी लोकवांनव सिजर्नू
सवगां ण्यवत आयष्ु य खची पडले होते.. शतलव चक
ु ीचे सिजिवरे लोक
आजबू वजल
ू व जव्त होते.एकव शदर्वळीत िेघवलव सवसनू े पशहलव
शदर्वळसि म्हिनू ओर्वळले.. उटिे लवर्नू शदले आशि न्सहवऊिवखु
देखील घवतले.. शदर्वळीचे प्रसन्सन पर्ा होते.. सवसचू े प्रेि पवहतव
िेघवलव खपू भरून आले.. ती म्हिवली अगदी िवझ्यव आईप्रिविे
तम्ु ही िलव जीर् लवर्त आहवत.. आज पवसनू िी तम्ु हवलव 'अग
आई असांच म्हििवर आशि िल
ु गी म्हिनू लवडकोड परु र्नू देखील
घेिवर.. आशि त्यव शदर्सवपवसनू अहो आईची अग आई झवली..
दोघींचे नवते आजर्र बहरतच आले आहे.नवतेर्वईकविां ध्ये तसेच
्नेहीजनवांिध्ये त्यव दोघींच्यव नवत्यवांची चचवा होत असे की सवस-ू
सनु हे नवते इतके शनखळ, शनिाळ आशि शनभेळ कसां कवय असू
िकते? ते नवते म्हिजे आदिा नवते होते.. अगदी सवसचू ी सवसू
म्हिवयची की थोडे तरी हवतचे रवखनू सनु ेिी र्वगत जव नवहीतर ती
डोक्यवर्र बसेल.. आपली सनू इतकी कव चवांगली र्वगते हव प्रश्न
त्यवांनव र्वटवयचे.. यवर्र िेघव हसनू म्हिवयची की अहो आजी असे
कधी होत नसते.. िविसवलव प्रेि शदले तर आपल्यवलव प्रेि शिळत
असते.. आजेसवसनू े सरुु र्वतीच्यव शदर्सविां ध्ये खपू खपू असव
िवनशसक त्वस शदलेलव असतो.. अजनू ही त्यव सनु ेलव कवही नव
कवही बोलतच असतवत.. आपलव तो अशधकवर आहे असे सिजनू
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िनिवनी चवलत असे.. हे सर्ा िनवच्यव तळघरवत सवसनू े बदां करून
टवकलेलां असते.. शतलव आपल्यवलव जो त्वस झवलव तो आपल्यव
सनु ेलव िेघवलव होऊ नये असे िनवपवसनू र्वटत असते त्यविळ
ु े ती
सनु ेचे खपू िनवपवसनू कवळजी घेत असते.. क्षिविीलतव हे फवर
िोठे औषध शतलव गर्सलेले असते.. आपल्यव सवसल
ू व तर कधीच
िवफ करून टवकलेले असते.. इथे पि तेच म्हितव येईल की जेव्हव
अशधकवर आपल्यवकडे आलेले असतवत तेव्हव सत्तव देखील हवतवत
आलेली असते आशि त्यव सत्तेचव र्वपर कसव करवर्व हे प्रत्येकवने
ठरर्वयचे असते.. कुिी त्यव सत्तेचव र्वपर सकवरवत्िकरीत्यव करतो
तर कोिी नकवरवत्िकररत्यव त्यव सत्तेचव र्वपर करीत असतो..
िेघवची सवसू ्र्तःचव खपू छळर्वद झवलेलव आहे तर ती आपल्यव
सनु ेचव छळ करू िकते पि 'चवांगली व्यक्ती'असल्यवने ती तसे करत
नवही शकांर्व एखवदीलव असे र्वटते की िी असव त्वस सहन के लव तर
िग जगवर्र सडू घेण्यवच्यव भवर्नेतनू िी कव र्वगू नये.. त्यवप्रिविे
ती आजबू वजच्ू यव लोकवांिी र्वगत जवते आशि िविसां दख
ु वर्ली
जवतवत.. आपि आपल्यव आयष्ु यवत नेहिीच ठरर्ले पवशहजे की
आपल्यवलव नवत्यवत शहिोबी असनू चवलत नवही तर आपल्यवलव
सर्वंनव बरोबर घेत जीर्नवच्यव उशद्दष्टवपयंत पोहोचवयचे असते तरच
सांसवर सख
ु वचव होत असतो.. बदलत्यव कवळवनसु वर नवत्यवचे परीघ
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बदलत असतवत.. शर्रलेल्यव शर्झलेल्यव क्षिवचां े ओझे झगु वरून
देण्यवतच िहविपि असते.
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50
गेले द्यायचे रािून.. तुझे नक्षिाांचे देणे..
तो पवसष्ट र्षवाचव िल
ु गव
आपल्यव र्शडलवांचे उत्तरकवया
िनवपवसनू करत असतो.. कुठलीच
कसर त्यवत रवहू नये असव त्यवचव
िनवपवसनू प्रयत्न असतो.. दवटलेले
दःु खवचे कढ बवजल
ू व सवरत गरुु जी सवगां तील
त्यवप्रिविे पजू व चवलली होती.. िनवच्यव पटलवर्र आठर्िींचव पट
सरसर सवकवर होत होतव.. लहवनपिवपवसनू तो आबवांनव सोडून
अगदी नोकरीच्यव शनशित्तवने देखील दरू गेलव नव्हतव.. आज
नव्र्दीचे शि्तशप्रय आबव शनसगाक्रिवने जग सोडून गेले होते..
अगदी सांपन्सन आशि सिद्ध
ु आयष्ु य जगलेल्यव आबवांनव आपल्यव
एकुलत्यव एक िल
ु वचव अशभिवन नक्कीच होतव.. आजर्र
िेर्टपयंत घरवत ते म्हितील ती पर्ू ा शदिव होती.िल
ु ी त्यवच्ां यव घरी
सख
ु वत होत्यव.. फोनर्रूनच शर्चवरपसू करत आबवनां व सवभां वळत
होत्यव.. कुिवचीच कवहीच तक्रवर नव्हती.. सनू सां्कवरी घरवतील
असल्यवने िनोभवर्े सेर्व करत होती.. शतच्यव सख
ु वचव शकांर्व शतलव
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कवय र्वटते आहे हे अभवर्वनेच शर्चवरवत घेतले जवत होते..
सवसच्ू यव िवघवरी सवसऱ्यवच
ां े पथ्यपविी सवभां वळत होती.
र्योर्ृद्ध आत्यवबवई म्हिवल्यव.. 'शपतरवांच्यव जेर्िवत कवहीच
कितरतव नको.. र्डवखीर आशि सोबत पवच शिठवयव पि हव्यवच
हव्यव.. तझ्ु यव आबवनां व गोड खपू आर्डवयचे.. सगळे कसे
सवग्रसांगीत हर्े असे सवांगनू ठे र्ले होते त्यवने िवझ्यवजर्ळ.. कवर्ळव
पि बघ लगेच शिर्लव शपडां वलव.. '
'हो आत्यवबवई.. सगळे कवही त्यवांच्यव िनवसवरखे होत आहे..
' िनवत िवत् कुठे तरी हव शर्चवर त्यवच्यव डोकवर्त असतो की यवांनी
आयष्ु यभर िवझ्यवकडून िल
ु वची कताव्ये करून घेतलेली तर
आहेतच परांतु आतव र्रती गेल्यवर्र देखील त्यवांनी िवझ्यवकडून
िबद घेतलेलव आहे की िवझी उत्तरशक्रयव व्यर्श्थतच झवली
पवशहजे.. नवतू म्हितो की आपि त्यव ऐर्जी गरीबवनां व र्शां चतवनां व
दवनधिा कव करत नवही.. त्यवलव र्डील सवांगतवत की तू तसे
आिच्यव र्ेळेस कर.. आिची अिी कुठलीच इच्छव आकवांक्षव
नवही.. आईर्डील जीशर्त असतवांनव त्यवांची सेर्व करिे िहत्र्वचे
असते.. आबव तर अगदी तृप्त तृप्त होते.. आपल्यव ितवप्रिविे जगले
होते..
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तो िनविी शखन्सनपिे हसतो आशि त्यवच्यव डोळयवसिोर
िवगच्यव आठर्ड्यवतील प्रसगां येतो.. त्यवच्यव एकुलत्यव एक
िल
ु वलव उच्च शिक्षिवसवठी पैसे हर्े असतवत तर हव लगेच आपले
रवहते घर गहवि ठे र्तो आशि पैिवांची जळ
ु र्वजळ
ु र् करतो.. पत्नी
पि आपली बचतगांगव कवढून देते.. आपल्यव िल
ु वसवठी त्यवच्यव
भशर्ष्यकवळवसवठी आपि सजज झवले पवशहजे ही भवर्नव त्यवच्यव
िनवत असते त्यवसवठी तो आपलव र्तािवनकवळ बवजल
ू व ठे र्तो
आशि िल
ु वसवठी तो ठविपिे त्यवच्यव पवठीिी उभव रवहतो.. ते
आपले कताव्यच आहे असे त्यवलव र्वटते.. इशतहवसवची पनु रवर्ृत्ती
त्यवलव नको होती.. हवच प्रसांग जेव्हव त्यवच्यव आयष्ु यवत घडलेलव
असतो जेव्हव त्यवलव उच्चशिक्षिवसवठी खपू पैिवांची गरज असते
तेव्हव त्यवच्यव र्शडलवांनी त्यवलव ते अशजबवत शदलेले नसतवत आशि
सवगां नू टवकलेले असते की तझु ें तल
ु वच शिक्षि करवयचे आहे..
उगवच इतर िल
ु वांचे पवहून हट्ट करू नको.. शिष्यर्ृत्ती घेत तो पदर्ी
शिळर्तो.. त्यवकवळी तो पैसव र्शडलवांनी शदलव असतव तर आज
त्यवचे आयष्ु य नक्कीच बदलले असते शकांर्व तो आिखी प्रगती
करु िकलव असतव परांतु र्शडलवांनी त्यवसवठी ्र्तःलव असरु शक्षत
के लेले नसते.. तो कवळच कदवशचत इतकव ्पधवात्िक आशि
आग्रही नसवर्व आशि िल
ु े पि आग्रही नसवर्ीत.. अांथरूि पवहून
पवय पसरवर्े आशि गप्प बसवर्े असे सवांगण्यवत येत होते.. कदवशचत
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त्यवच्ां यव शठकविी ते बरोबरही असतील.. आयष्ु यवत फवर िोठे
नक
ु सवन झवले असेही नवही .. प्रगतीचव र्ेग िवत् िगांु ीच्यव गतीने
झवलव.. परांतु आज र्डील गेल्यवनांतर जी र्शडलोपवशजात सांपत्ती
त्यवच्यव र्वटेलव आलेली आहे त्यव सांपत्तीचव योग्य तो शर्शनयोग
करण्यवसवठी र्यवचव उत्सवह त्यवच्यवकडे नवही.. त्यवलव सांपत्ती
शिळिवर म्हिनू शहतित्ू र्वढले आहेत.. कवळ आतव िवगे
शफरशर्तव येिे िक्यच नवही.. तरुिर्यवतील कवही ्र्प्ने अपिू चा
रवशहली होती त्यवसवठी त्यवनेही हट्ट के लव नव्हतव.. बशु द्धित्तव असनू
त्यवलव र्वर् शिळू िकलव नव्हतव.. बरोबरीची िल
ु े किी गिु र्त्तव
असनू ही पैिवच्ां यव बळवर्र पढु े शनघनू गेली होती.. त्यवचवही
अट्टवहवस नव्हतवच.. शपतृदर्े ो भर् म्हित तो कताव्ये पवर पवडत
होतव.. र्शडलवांनी के ले ते चक
ू असेही म्हित नव्हतव पि आपल्यव
िल
ु विवगे तो ठविपिे उभव रवहिवर होतव.. िल
ु वलव ्र्तःजर्ळ
बवांधनू ठे र्िवर नव्हतव.. शपढीशपढीतील हव सकवरवत्िक बदल
हसतहसत ्र्ीकवरलवच पवशहजे. िेर्टी कवय तर र्ेळेलव िहत्र्
असते.. .पन्सु हव पन्सु हव त्यवच त्यव कवळरूपी लवटवांनव आपि ्पिा
नवही करू िकत.. हवतवतनू बरांच कवही अलगदपिे शनसटून जवते
जयवचे जगवलव फवरसे घेिेदिे े देखील नसते.. िनवच्यव तळविी
सवचत रवहते एक खांत शकांर्व एक जखि.. शकतीही शर्सरवयचे
म्हटां ले तरी बोच असतेच.. आयष्ु य र्वचवयलव घेतले की िग ते
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लक्षवत येते.. आपि ्र्ीकवरण्यवची जवदू अर्लांबत जवतो.. िनवलव
सिजवर्त जवतो आशि त्यव गोष्टीचव उच्चवरही करत नवही.. िधली
सँडशर्च शपढी किीजव्त फरकवने हे सवरे सहन करत आली आहे..
अथवातच घर घर की कहवनी र्ेगर्ेगळी असू िकते.
िवगच्यव शपढीलव जे जिले नवही ते आपि करून दवखर्ले
पवशहजे असव चगां त्यव िोठ्यव झवलेल्यव पवसष्ट र्षवाच्यव िल
ु वने
के लव.. ्र्तःचव भशर्ष्यकवळ सरु शक्षत के ल्यवर्र उरलेली रक्कि
िल
ु वचे आयष्ु य उभवरण्यवसवठी र्वपरली कवरि आतव कवळसद्ध
ु व
खपू बदललव आहे.. बवबवचां व कवळ कधीच िवगे पडलव आहे..
आतव तेच िवपदडां नर्ीन शपढीलव लवर्तवच येिवर नवही कवरि
आतव त्यवांनव आहे अटळ ्पधवा.. नको शततकी असरु शक्षततव आशि
नको शततकी िहवगवई.. पर्ू ी सांपिू ा शिक्षिवलव शजतके पैसे लवगवयचे
त्यवपेक्षवही जव्त पैसे प्रवथशिक शिक्षिवलव लवगत आहे.. आज
त्यवलव िदतीचव हवत शदल्यवर्र त्यवचव िवगा सक
ु र होिवर होतव..
त्यवचव िल
ु गवही त्यवच्यवसवरखवच हुिवर आशि िेहनती असल्यवने
त्यवचे नक्कीच चीज होिवर होते.. आतवही तो िैक्षशिक कजा
कवढिवर होतव.. पैसव आयष्ु यवत येत जवतो पि िहत्र् आजच्यव
र्तािवनकवळवचे असते.. नवत्यविध्ये नसु तेच िवगिी करत जविे हेही
अन्सयवयकवरक ठरत असते.. आबवांनी दवखर्लव तसव तट्थपिव
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दवखर्िे जीर्घेिे र्वटत होते.. िल
ु वकडून हक्कवने सर्ा कवही सेर्व
करर्नू घेिवरे आबव.. व्यर्हवरी आबव आज कवळवच्यव पडद्यवआड
गेले होते.. सोबत तर कवहीच नेतव येत नवही.. िल
ु गव आशि सनू
त्यवच्ां यवतील सर्ा चवांगल्यव गोष्टी आठर्नू आठर्नू आल्यवगेल्यव
नवतेर्वईकवांनव सवांगत होते.. त्यवच्ां यव जीर्नवत भकवस पोकळी
शनिवाि झवली होती.. कवरि आबवांचे असिेही सर्यीचे झवले होते..
आबव आतव के र्ळ आठर्िीत उरले होते..
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ई साकित्य प्रकतष्ठानचे िे तेरावे वषप.
स्वाती पाचपाांडे याांचे िे ई साहित्यवरचे दुसरे पुस्ति.
स्वाती पाचपाडां े या व््वस्थापनशास्त्राच्या तज्ञ लेवखका. या
ववषयावर त्याचां ी पस्ु तके प्रवसद्ध झाली आहेत. त्यावशवाय त्या अनेक
वतामानपत्े व वनयतकावलकाांतून वलहीतात. मवहलाांना व्यवस्थापनाची
सवयही असते आवण ववशेष आवश्यकताही. त्यामळ
ु े अपल्या ज्ञानाचा
परीघ त्या गृहववज्ञानापयांत नेतात आवण समस्त जगच त्यात सामावनू
घेतात. या ववषयावरील प्ु तकवांनव अनेक व्यवर्सवशयक प्रकविकवांकडून
िवगिी असते. परांतू िरवठीतील जव्तीत जव्त र्वचकवांपयंत आपलॆ
सवशहत्य जवर्े म्हिनू त्यवांनी ई सवशहत्यची शनर्ड आपल्यव प्ु तकवांसवठी
के ली आहे.
स्वाती पाचपाांडे याांच्यासवरखे जयेष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवनां व शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक जयवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सतां ज्ञवनेश्वर, सतां तक
ु वरविवपां वसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखांड. अजरविर. म्हिून तर िांभू गिपल
ु े (नऊ प्ु तके ), डॉ.
िरु लीधर जवर्डेकर (९ प्ु तके ), डॉ. र्सांत बवगल
ु (१७ प्ु तके ),
िभु वांगी पवसेबांद (९ प्ु तके ), अशर्नवि नगरकर ( चवर प्ु तके ), डॉ.
श्ितव दविले (सवत प्ु तके ), डॉ. शनतीन िोरे (२७ प्ु तके ), अनील
र्वकिकर (९), अनांत पवर्सकर(४ प्ु तके ), िधू शिरगवांर्कर (७),
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अिोक कोठवरे (बारा हजवर पवनवचां े िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे
(ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक),
सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७)
उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु (५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८),
डॉ. र्ृषवली जोिी(१६), डॉ. वनमालकुमार फडकुले (१९), CA पनु म
सांगवी(६), डॉ. नांवदनी धारगळकर (८), अांकुश वशांगाडे(५), आनांद
देशपाडां े(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण
फडके (२) स्वाती पाचपाांडे(२) असे अनेक जयेष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले
लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत
शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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