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खिनािूल्य खितरणासाठी उपलब्ध.
आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडव करू शकता.
हे ई पस्ु तक िेबसाईटिर ठेिण्यापिु ी खकिं िा िाचनाव्यखतररक्त कोणताही िापर करण्यापिु ी ईसाखहत्य प्रखतष्ठानची लेिी परिानगी घेणे आिश्यक आहे.

प्रकाशन : २० नोव्हेंबर २०१५

मनोगत / प्रस्तावना

तसं बघितलं तर मी खूप मोठी लेघखका नाहीये. हो पण घलखाण,
घचत्रकला तसेच हस्तकला ह्या सगळयांची आवड अगदी लहानपणापासूनच आहे.
शाळे त असताना कधीतरी कघवताही करायचे. पण पुढे शालेय जीवन त्यानंतर
कॉलेज जीवन आघण मग संसाराचा रहाटगाडा सुरु झाला. सगळया जबाबदाऱ्या
पार पाडता पाडता घलखाण मात्र संपुष्टात आलं. हो पण हे मात्र घततकं च खरं य
कक मी घलखाणाची पाठ सोडली पण घलखाणाने मात्र माझी पाठ सोडली नाही
आघण म्हणूनच पुन्हा मी घलहायला सुरुवात के ली. गेल्या वर्षभरापासून अगदी
सहज सुचलेले घवचार कागदावर मांडण्याचा पुन्हा एक प्रयत्न सुरु के ला. बिता
बिता छोट्या छोट्या कथा घलहायला सुरुवात झाली.

आज खरं तर इतक्या वर्ाांनंतरही घलखाण पुन्हा सुरु करण्याचं सगळ श्रेय
माझ्या आभासी जगातल्या घमत्र-मैघत्रणींना जात. त्यांनी मला प्रेरणा कदली आघण
त्यांच्याच कौतुकाच्या शब्दांमुळे माझी लेखणी अजून बळकट झाली.

आज माझ पघहलं ई-बुक प्रकाघशत होतंय. ह्या सगळयात खारीचा वाटा
माझ्या रॉक्स-सवंगडी गृप मधल्या सगळया घमत्र-मैघत्रणींचा आहे. जयांनी माझ्या
घलखाणाला पुन्हा सुरवात करायला प्रोत्साहन कदल आघण सवाषत महत्वाची
व्यक्ती श्री. सुरेश वैद्य जयांनी मला ई-साघहत्य प्रकाशनापयांत पोहचवलं.

भातुकलीचा खेळ ही एक बालपणापासून असलेल्या प्रेमाची कथा आहे.
ह्या कथेला प्रोत्साहन देणारे फे सबुक कु बेर समुहाचे संचालक श्री. संतोर् जगन्नाथ
लहामगे ह्यांचे मनापासून आभार. माझे वाचक वगष आघण घमत्र-मैत्रीणीना पुन्हा
एकदा मनापासून धन्यवाद. आपल्याला कथा कशी वाटली जरूर कळवा.

कघवता

 अपषणपघत्रका 

आजपयांतच्या आयुष्यात खूप नाती कमावली. रक्ताच्या नात्यांसोबतच आभासी
जगातील प्रेमळ माणसं आघण नात्यांची भेट मला घमळाली .
आयुष्यात भेटलेल्या सगळया प्रकारच्या नात्यांना सानंद समर्पपत.....!

कघवता अघमत महाजन

भातुकलीचा खेळ

वकती वििसाांनी िी आज गािाला जात होतो. वकती बरां झाले असतील वििस? १० िर्ष
सहज, किावचत जास्तसुद्धा असतील. िबुां ईला आल्यापासुन िेळच विळाला नव्हता. १० िी
गािाला झाल्यािर जो िी िबुां ईला गेलो तो आज उगित होतो. गाि तसाच होता. बिललेलाच
नव्हता. बिलण्यासारखां त्या गािी काही नव्हतांच म्हणा. नाही म्हणायला काही िोठी िाणसां
म्हातारी झाली होती आवण काही म्हातारी गचकली होती.काही घराांची डागडुजी झाली होती तर
काही ओसाड झाली होती. िहाद्याचा बाप िशेरी लाित बाहेर बसला होता. िला पहाताच तसाच
िशेरीच्या हातानी आवण तोंडानीच बाहेर आला.
"कधी इलास ?"
आता िाझ्या हातात बॅग, िळलेला आवण ििलेला चेहरा, गािात काय बिललांय हे
जाणून घेणारी नजर, सिष साांगत होतां की िी आत्ताच आलोय. िी फ़क्त हासलो. तसां त्याला सद्ध
ु ा
िाझ्या उत्तराची आपेक्षा नव्हतीच. िी तसाच काकाच्या घरात वशरलो.
"काका" हाक िारली.

झोपलेल्या काकानी कुस बिलली. "आलास ? बस " िाझ स्िागत सांपल. काकुनीच
विचारपुस के ली, चहा पाणी विलां.
जेिणाला आिकाश होता. जरा गािात फ़ेर फ़टका िारला. बरां िाटलां. जेिण काय असेल
याचाच विचार करत घरी आलो, िटणाची सागतु ी आवण भात. िा! गािच्या िटणाची आवण
काकुच्या स्िैपाकची चिच काही और होती.
जेिण झाल्यािर िस्त झोप लागली. जाग आली तीच सांध्याकाळी. आकाशात थोडे ढग
होतेच. सांधीप्रकाश पडला होता. असां आकाश ताांबडां झालां की आिचा गाि फ़ारच छान विसतो.
ताांबड्या िरु िाचे रस्ते, घराांची कौल ताांबडी, आवण त्यािर हा ताांबडा रांग. िला अशा िेळी बाहेर
वफ़रायला खुप आिडतां.
िी काकुला म्हटले…
"बाहेर जातो ग !"
अस साांगनु रस्त्यािर आलो. लाांब लाांब पािल टाकत चाललो होतो. िाझ्याच धिुां ीत
होतो िी. वकती िेळ चाललो काय िावहती! गािाच्या िाहेर आलो होतो.सुयष अस्ताला जात होता.
गािाला सयु ाषस्त झाला की लगेच काळोख होतो. थोड्याच िेळात काळोख झाला. आवण िी
भानािर आलो …कुठे होतो िी ? आधी िी आहे कुठे याचा अांिाज घ्यायचा प्रयत्न के ला.
आतापयंत िांबईच्या विव्याांना सरािलेल्या डोळयाांना हळु हळु या अांधाराची सिय झाली.
िी सभोिार नजर वफ़रिली आवण िी कुठे आहे याचा िला हळु हळु अांिाज आला.
िडारिाडी के व्हाच ओलाांडून िी पुढे आलो होतो. वभिाचां खाचर सुद्धा िागे पडलां होतां. िग आता
िी नक्की कुठे आहे ? आवण अचानक िला लक्षात आलां िी नानाच्या टेकाडािर होतो. नानाचा

िाडा इथुन जिळच होता. आता िाडा असेल का ? नाना वजता असेल का ? नानाची िल
ु गी काय
बरां नाि तीचां ? हां अक्षता, वकती वििसाांनी आठिलां नाि. अक्षताचा रांग फ़टफ़टीत गोरा, डोळे
घारे आवण बटबटीत, नाक चपटांच, िात पुढे. पण अक्षता स्ितः ि नाना तीला फ़ार सिुां र सिजत
होते. नानाची बायको कधीच िेली होती. नानानी िुसरां लग्न के लां नाही . िल
ु ीला साांभाळलां.
िल
ु गी तशी अभ्यासात हुशारच होती.

नाना शेती साांभाळायचा ि गािात पुजा पाठ करायचा. त्याला वलवहता िाचता येतच
नव्हत. िांत्र खरच वकती येत होते ते त्याला ि त्या एका इश्वरालाच िावहती. पण त्याला लोक
बोलिायचे. ताांिुळ ि थोडे पैसे द्यायचे. नाही म्हणायला सािषजवनक पुजेला नाना बरीच किाई
करायला. नाना िला घरी बोलािून बोलािून थकला. िी कधीच त्याच्या घरी गेलो नव्हतो. आता
इतक्या रात्री त्याच्या घरी जायच का ? नाना तर कधीच झोपला असेल. गेलो त्याच्या घरी तर तो
िला ओळखेल का ? अक्षता इथे असेल का लग्न होऊन कुठे सासरी गेली असेल ? हा विचार
करतो न करतो तर सिोरुन रस्त्यािरुन कोणीतरी येताना विसलां. खरां तर या रात्री कोणीही
झपाझप पािलां टाकत येईल पण िला उगाचच सिोरुन येणार्या आकीतीला बघनु या व्यक्तीला
काही घाई नाही असां िाटलां. जिळ आल्यािर लक्षात आलां की ती एक बाई आहे. आणखीन
जिळ आल्यािर पावहल की, रांग गोरा होता. या अांधारात सुद्धा चाांिण्याच्या प्रकाशात तीचा रांग
गोरा आहे हे कळत होतां. डोक्यािरुन घेतलेल्या पिरानी तीच तोंड झाकलेल होतां. तरीसुद्धा ती
एक १७-१८ िर्ांची युिती आहे असां िाटत होतां अथिा जाणिलां.
जस जशी ती व्यक्ती जिळू न जात होती तसतसा िातािरणात गारिा जाणिू लागला
होता. थांड हिेची झुळूक अांगािर रोिाांच उभे करून गेली आवण ओठातून आपोआपच हाक बाहेर
आली.. ”अक्षता....” त्या व्यक्तीचे पाऊलेही जागीच थबकली. वतने िाझ्याकडे बवघतलां असां

िाटत होतां जणू वतची नजर िलाच शोधत होती काही तरी आपलेपणा जाणिला त्या हिेत.
इतक्यात कशाचीतरी चाहूल लागताच नजर वबथरली. बघता बघता ती व्यक्ती
विसेनासी झाली. कोण होती ती? अक्षता? की अजून कोणी? पण अक्षता असती तर अशी न
बोलता गेली नसती. िनािध्ये हजारो विचाराांनी थैिान घातले िी कसा आवण कधी घरी आलो
िाझे िलाच कळले नाही .

वििस उजाडला तरी िनािध्ये एक अस्िस्थता सारखी भेडसाित होती. ती बोलकी
नजर अजूनही तशीच सिोर विसत होती. पुन्हा िाडयािर जािां म्हटलां पण पाय जड पडले होते
अांगािर शहारा येत होता.
तशी अक्षता िला निीन नव्हती पण आजही ती िाडयािर असेल अशी कल्पनाही
करित नव्हती. अक्षता विसायला छान अभ्यासातही हुशार आवण स्िभािाने तशी अल्लडच पण
िनाने फार प्रेिळ ..अगवि वतच्या िाइ सारखी ... वतचीच काय आिची सगळयाांचीच िाइ होती
ती. िी , िहाद्या आवण अक्षता बालपणीचे पक्के वित्र होतो. िहाद्या अभ्यासात साधारण पण फार
खेळकर होता. सिाषिध्ये लगेच विसळण्याचा त्याचा स्िभाि होता. त्यािळ
ु े कुणाशीही त्याची
सहज गट्टी जिे. िाझा स्िभाि तसा थोडा वभत्रा पण अभ्यासु होता. कुणासोबत विसळू न जाणां
िला जरा अिघडल्या सारखां होइ. पण आम्ही वतघात िात्र िी खुप रिनू जात असे. शाळे त
असताना िाझ्यात आवण अक्षता िध्ये नेहिी स्पधाष असायची. त्यािळ
ु े नानाही अक्षताला
आिच्या िध्ये खेळायला अभ्यास करायला येउ िेत. बालपणीची ती िैत्री इतकी घट्ट झाली होती
की आम्हाला एकिेकाांिाचून वििस घालिणां आिच्यासाठी अशक्य होतां. विशेर्त: िी आवण
अक्षता. िहाद्याचे िडील फार कडक आवण सडेतोड होते. त्याांच्या रागीट स्िभािािळ
ु े गािात
त्याांचां कुणाशीच पटत नसे. पण िहाद्याच िात्र अगिी उलट होतां. एकिा िहाद्याच्या िवडलाांचां

आवण नानाांच काही कारणािरून िाि झाले. िग तेव्हापासून िहाद्याच आिच्यात येण फार किी
झाल. काकाांनी िहाद्याला सक्त ताकीत विली होती आिच्यात न खेळण्याची. त्या वििसाांनतां र िग
आम्ही वतघे फक्त शाळे तले सोबती होतो शाळा सुटल्यानांतर िहाद्या सरळ घरी जाई. िग िी
आवण अक्षता िोघेच खेळायला असायचो. आम्ही िोघात इतकां रिनू जायचो की िेळ कसा आवण
कुठे वनघून जायचा कळायच िेखील नाही . खूप धम्िाल करायचो आम्ही. वचांचा बोर तोडणे
निीकाठी हुिां डणां आम्हाला खूप आिडायचे. सगळयात आिडतां म्हणजे आिच एक ठरलेलां झाड
होतां निीकाठी वतथे बसून निीिध्ये खडे फे कणां आवण त्याचा झालेला आिाज त्या शाांततेत
एकणां ..तास न तास आम्ही वतकडे बसून असायचो. त्याच झाडाखाली आम्ही भातुकलीचा खेळ
पण खेळत. िी फूल तोडून आणायचो अक्षता छान घर सजिी. वचांचा बोर आणून त्याचां जेिण
बनिायचां आवण निीकाठी बसून ते खायचो. ह्या खेळातच आिचां इतकां िन रािायचां की घरी
जािांसचां िाटत नसे. अक्षता िला नेहिी म्हणे,
”आपण असच कायि राहायचां का? एका घरात?”
िी ही “हो” म्हणून िेई त्या ियात काय कळते ना घर सांसार काय असत ते.
हळू हळू आिच्यात एक िेगळां च नात वनिाषण झालां. रोज शाळे नतां र चा एकिेकाांसाठी
िेळ िेणां जास्त आिडू लागल. नानाांना वशक्षण घेणां खूप आिडत असे पोरीला त्या काळातही
िैविक करण्याच स्िप्न होतां. पण एका आजाराने नानाांना जखडल आवण पोरीची वचांता त्याला
खाऊ लागली. पण पोरीचाही हट्ट होता की शेिटपयंत नानाांची सेिा करायची. नानाांची सेिा
करण्यात िीही अक्षताला साथ विली. पोरीने खूप सेिा के ली त्याांची पण त्याांना हे सगळां बघित
नव्हतां. कोिळया हाताांना इतकां काि बघून त्याांचा उर िाटून येई शेिटी त्याांनी वनणषय घेतला की
अक्षताला िाई कडे पाठिायचां िाई म्हणजे अक्षताची िािशी. वतला सगळे िाई म्हणत खूप
प्रेिळ... म्हणतात ना .... िाय िरो आवण िािशी जगो अगिी तशीच. पण हो िाईचा निरा

वततकाच कपटी होता. िाई अक्षताच्या घरी नेहिी येत असत. त्या येत तेव्हा आिची खूप धम्िाल
असे खूप खाऊ आणत त्या आिच्यासाठी . अक्षता इतकाच जीि त्या िला आवण िहाद्याला
लािीत. आिचा भातुकलीचा खेळ बघून त्या िला आवण अक्षताला नेहिी साांगत असत,
“बाळाांनो , तुम्ही खरे सिांगडी आहात पण िुवनया लई िाईट आहे रे पोराांनो , जरा जपून
रहा "
त्या िेळी िाईच्या बोलण्याचा अथष आिच्या पाांगळया कानाांना कळत नव्हता पण िहािी
नांतर जेव्हा गाि सोडलां तेव्हा हळू हळू त्याचा अथष उलगडत गेला. आज नाही म्हांटल तरी बारा
िर्े गेली ह्या सगळया गोष्टीना पण आजही तो वजिांतपणा इथे जाणिला. नांतर जशी अक्षता िाई
कडे गेली तस खूप पोरकां झाल्यासारखां िाटू लागलां. कसातरी िहािी पास झालो आवण पुढच्या
वशक्षणासाठी गाि सोडलां .

आज त्या एका नजरेने सगळया भूतकाळाला सिोर आणून उभां के ल. कोण असेल ती
व्यक्ती विचार करून करून डोक अगिी सुन्न पडल होतां. कशातच लक्ष लागेना विचारि तर
कुणाला ते कळे ना. िग ठरिलां वक सांध्याकाळी काकाांसोबत फे रफटका िारायला जाि शेतात
आवण चौकशी करािी. सांध्याकाळचा शेतातला फे रफटका म्हणजे काकाचां सगळयात आिडता
िेळ असे काही काि असाल वक आम्ही असच त्या िेळी काकाांसोबत जाऊन पूणष करून घेत.
काका फार व्यिहारी पण िनाने खूप चाांगले. काका-काकू गािात आिशष जोडपे म्हणून ओळखले
जाई. व्यिहाराच्या दृष्टीने का असेना पण काका सगळयाांना िित करीत असे. िनाने फार प्रेिळ
होते काका.
काका वनघाले िी काकाांना म्हटलां “काका , थाांबा आज िी ही येतो सोबत"

काकाांनी िाझ्याकडे बवघतले आवण एक वस्ित हास्य िेत म्हणाले " चल बाळ "
काकाांच्या त्या नजरेतून आवण हास्यातून स्पष्ट कळत होतां वक ते जाणून आहेत िाझ्या
िनात कावहतरी चलवबचल आहे ते. खूप िेळ चालत गेलो िाझ्या डोक्यात सतत तोच विचार
चालू होता काकाांसोबत होतो तरी िन िात्र भलतीकडेच होतां

काका िध्येच थाांबले "आिी बाळ काय झालां कसला विचार करतोस आला तेव्हापासून
तुझां लक्ष कुठे तरी िुसरीकडेच आहे"
िी फक्त म्हटलां "उ… नाही काका असां नाही काांही "
काकाांना काय आवण कसां विचारािां वहम्ितच होईना . पण काकाना िाझ्या िनातली
घालिेल िात्र कळत होती.
"आिी िोकळे पणाने विचार बाळा जास्त विचार के लेला चाांगला नसतो. काही शांका
असेल तर िनिोकळे पणाने विचार"
िला िावहत होतां वक हीच चाांगली िेळ आहे काकाांशी बोलायला पण जीभ काही िळे ना
शेिटी थरथरत्या ओठाांनी वहम्ित के ली
"काका , अक्षता गािात परत आली का ?"
काकाां िध्येच थाांबले िोन विवनट िला न्याहाळत म्हटले " हो ………। "

काकाांचे ते उत्तर एकून अांगात जणू वबजली सांचारली. पुढे काका काय बोलले काही
िावहत नाही . जर ती अक्षता होती तर बोलली का नसेल. अक्षता गािात परत आली हेच िला
स्िप्नित असल्या सारखां होतां. पण ती िाईकडुन परत का आली असेल. िाईच्या निर्याने
घरातून हाकलून विलां नसेल ना. नाही नाही किावचत नाना बरे झाले असतील ..िेिाचे शतशः
आभार.
आम्ही घरी आलो काकू ने िस्त जेिण बनविल होतां. पण आज त्या जेिणाकडेही लक्ष
लागेना. राहून राहून अक्षता डोळयापुढे येऊ लागली आता िाझी खात्री झाली होती वक हो न हो
ती अक्षता च होती. चाांिण्यारातीची वकरवकर िनात असांख्य विचार काय करािे कळे ना िाड्यािर
जािां पण नाना ना आिडल नाही तर वकिा अक्षता आता आपल्याशी बोलेल वक नाही याची
वभती. असांख्य विचारात सारखा कूस बिलत होतो. वततक्यात कुणीतरी हळू च डोक्यािर हात
ठे िला. खूप िाया होती त्या स्पशाषत
"आिी वकती विचार करतोस. काय चाललय िनात जरा साांगशील का "
िळू न बवघतलां तर काका बसले होते उशाशी . िी ताडकन उठलो
“काका तम्ु ही अजून झोपला नाहीत ?"
काका म्हणाले " आिी अरे तू आला त्या वििसापासून बघतोय तुला कुठे तरी हरिलेला
विसतोस तू आताही िाघास पासून बघतोय तुला सारखा कूस बिलतोस तू. काय चाललय िनात
बोल तरी "
काकाचां ते प्रेिाचां बोलण ऐकून िाटलां काकाांना विचारािां "काका काही नाही त्या वििशी
रात्री फे रफटका िारत होतो. कवध कुणास ठाऊक पण नानाच्या िाडयाजिळ पोहचलो वतकडे

अचानक कुणीतरी सिोर आलां म्हणजे ती एक बाई छे छे बाई कसली एक िल
ु गी होती.
वतच्याबद्दलच विचार करतोय ."
पुढे काही बोलणार वततक्यात काकाच म्हणाले " अरे ती अक्षता असेल पोरा. नाना
गेल्या नांतर ती िाड्यािरच राहते.”

िध्येच काकाचां बोलण तोडून िी ओरडलो "काय sssssss नाना गेले ? कधी आवण
कसे? िला का नाही कळिलां ?"
काकाना िावहत होतां वक शाळे त असताना नाना आवण अक्षता िला वततके च जिळचे
होते. िाझ्या प्रश्ाांना उत्तर िेत ते म्हणाले "आिी अरे आताच तीन िर्ष झाली पोरा. आजारपणाने
फार त्रस्त झाले होते ते. हो पण जाण्याआधी तझ
ु ी आठिण काढली होती बरां त्याांनी”
िाझ्या डोळयात अश्च्ूां या धारा िाहू लागल्या नानाची एक एक गोष्ट एकसारखी सिोर
येऊ लागली . नानाांनी पुन्हा िाझ्या डोकां त्याांच्या िाांडीिर ठे ऊन कुरिाळत िला सिजािलां
"आिी अरे प्रत्येक िाणूस जगात येतो तो जाण्यासाठी. िधला काळ असतो तो
जगायचा . नानाचां आयष्ु य वततकच होतां बाळ . झाल्यागेल्याला विसरून पढु े चालायचां असत
आयुष्यात"
िी रडत रडतच कधी झोपी गेलो कळलांच नाही .

सकाळी उठलो एव्हाना काका शेतात गेले होते. िी पटापट सगळ आिरलां. नानाांची
बातिी ऐकली आवण पाय आता राहिेना एकिा िाड्यािर जाण्याचा वनश्चय के ला . काकू ला बाहेर
जातो साांगून तडक िाडयाच्या विशेने वनघालो. जसजसा िाडा जिळ येत होता तसतसे हृियाचे
ठोके िाढत होते. िनात एक वभती होती ती अक्षता बद्दल. िाड्यािर पोहचलो आवण बघतो तर
काय िरिाजा उघडाच होता. िाडा नेहिीप्रिाणे एकिि टापटीप आिरलेला
" अक्षता … अक्षता sss " हाक िारून पण हुक
ां ार नाही .
सगळा िाडा शोधला पण िाडयात कुणी नव्हत . पण आज ठरिलांच होतां वक अक्षता ला
भेटायचां. वतथेच िाट बघत बसलो. िाड्यािर येऊनही िनातल्या विचाराांच काहूर काही किी
होईना. नाना गेल्यानांतर कसे वििस काढले असतील अक्षता ने आवण िाईचां काय? िाई ने
अक्षताला ह्या भल्या िोठ्या िाडयात एकट तरी कस राहू विलां असेल. िाई पणssss छे छे असा
विचार कसा करू शकतो िी. नाही नाही िाई तर अक्षताची िुसरी िाय होती. िाट बघून बघून
सांध्याकाळ झाली पण कुणीही इकडे आले नाही . अक्षता िला बघून पुन्हा िाई कडे तर वनघून
गेली नसेल ना. त्या वििशी वनराशेने घरी परतलो. घरात वशरताच काकाांनी विचारले,
“बाळ , आलास िाडयािर जाउन. भेटलास अक्षताला"
िी खोटांच काकाांना साांवगतलां " नाही नाही काका िी असच जरा वफरायला होतो "
काकू सिोर बोलण िला जरा अिघडल्या सारखां झालां. त्याही रात्री काकाांनी िला
आपुलकीने विचारलां पण आज िात्र िी काकाांना काही न साांगताच झोपी गेलो .
चार वििस झाले िी सारखा िाडयािर जाऊ लागलो पण रोज प्रिाणे वतथे
कुणीही नसे िग िाझी पक्की खात्री झाली वक अक्षता परत िाई कडे गेली असेल. िनाला सारखां

बोचत होतां वक अक्षता ला आपली वकती किी भासली असेल नाना नसताना वतने कसां साांभाळलां
असेल स्िताला . एव्हाना सुट्ट्या सांपत आल्या होत्या. पण िन अक्षताच्या विचारातून काही बाहेर
येईना. शेिटचे िोन वििस बाकी होते परतीचे पण िनाला िाटत होतां वक इथेच राहािां कायिच.
पण आताच कुठे स्थायीक झालो होतो शहरात. अशी चाांगल्या पगाराची नोकरी विळणेही जरा
कठीण. त्यािळ
ु े जड अांतकरणाने परतीचा प्रिास करािा लागणार हे वनवश्चत होतां. िाईट िाटत
होतां ते अक्षताला न भेटण्याच.

रोजप्रिाणे िुपारचां जेिण आटोपुन जरा िािकुक्षी साठी पहूडलेलो होतो काकू आपली
वििीध फुलाांच्या िाळा करत होती त्या फुलाांच्या िाळा बघून अचानक िला आिचा भातुकलीचा
खेळ आठिला. ते अक्षताने फुलाांनी सजिलेलां निीकाठचां घर आवण पाण्यात िगड फे कल्यानांतर
चा तो आिाज. िी तडक उठलो .
"आिी अरे कुठे वनघालास अरे चप्पल तर घाल."
काकुच्या प्रश्ाला उत्तर िेण्याच िेखील भान नव्हत. तसाच अनिाणी पायाने लगबग
चालत निीकावठ जाउ लागलो. जसजशी निी जिळ येत होती तसतसा हिेत तोच गारिा जाणिु
लागला. इतक्या िर्ाषनतां र आजही असां िाटत होतां वक तोच वजिांतपणा वतथे आहे. खुप प्रसन्न
आवण आनांििायी िाटत होतां. ती पायिाट आजही तवशच्या तशी वहरिवळने भरलेली होती. एक
क्षण िाटलां इतकां काही घडुन गेलां तरर कसा वटकला असेल हा वजिांतपणा ह्या िातीत? जसजशी
नवि जिळ येत होती एक ओढ लागली होती. जसा त्या फुलाांच्या झाडाजिळ पोहचलो तस तोच
पाण्यात िारलेल्या खड्याांचा आिाज कानी पडला. तोच िधरु आिाज. िग निीकाठच्या त्या

झाडाजिळ पोहचलो तर काय अगवि नेहिी सारखा भातुकलीचा खेळ अजुन वजिांत होता वतथे .
तोच सांसार आजही वतथे होता. हे सगळ बघुन खुप आश्चयष िाटलां. कुणी िाांडला असेल हा खेळ ?
तेिढ्यात एक आिाज कानी आला " आवि आलास .ये ...िला पुणष विश्वास होतास तू
परत येवशल. बघ आजही आपल घर िी असच ठे िलय. किी होती ती फक्त तुझी "
िी वनशब्ि पणे एकत होतो .
" खुप िाट बघायला लािलीस आवि तु. पण आता आलास तर थाांब. िला आवण या
घराला तुझी गरज आहे " हा तर अक्षताचा आिाज होता म्हणजे अक्षता िाड्यािर नसुन इथे
िाट बघत होती .
"अक्षता ,,तू ......तु इथे कशी. अग तुला भेटायला िी िाड्यािर गेलो होतो तुझी खुप
िाट बवघतली पण वतकडे तर कुणी नव्हत "
िाझ बोलण पुणष होण्याआधीच ती िला येउन वबलगली . वतने विठीत िला घट्ट आिळू न
घेतलां आवण रडायला लागली .
" आवि वकती रे िाट बघायला लािलीस. का िला सोडुन गेलास तू ? " िला सिजेना
वतला कस सिजािु .
िीही वतला बाहुपाशात घेतल. "अक्षता तू शाांत हो आधी. बघ आता िी आलोय ना
सगळां ठीक होइल बघ "

ती विठी इतवक सुखि होती वक सोडुच नये असां िाटत होतां. थोड्या िेळाने िग आम्ही
पुन्हा नेहिी सारखां पाण्यात खडे िारत सुख.िख
ु िाटायला लागलो. एव्हाना खुप बडबड करणारी
अक्षता आज एकिि शाांत होती. िीच िग आज बोलायला सुरुिात के ली
"अक्षता नानाांबद्दल कळल िला खुप िाइट िाटलां ग. पण िाइ च काय तू तर वतच्याकडे
होतीस िग इकडे कशी ? "
अक्षता पुन्हा हुिां के िेउन रडु लागली. "आवि सगळ जग िला सोडुन गेलां रे ..जसा तू
सोडुन गेला होतास . "

हे एकताच पायाखालची जिीन सरकली िाझ्या ...... िाइ पण ....... कशी जगली असेल
िाझी अक्षता एकटी. िायेचां छत्र तर लहानपणीच हरिलां आवण आता िाइ पण. त्या सांध्याकाळी
आयुष्याभराच्या खुप गप्पा िारल्या आम्ही.
रात्री वतला िाड्यािर सोडुन िी घरर परतलो.
नानाांच्या आजारपणातच त्याांचा ित्ी यु झाला. नांतर अक्षता बरेच वििस िाइकडे होती.
िाइ आम्हाला खुप चाांगल्या प्रकारे ओळखी. किाचीत िाइ ने आिच भविष्य आवधच बवघतलां
होतां. लहानपणीच्या आिच्या पाांगळु या खेळात वतला आिच भविष्य विसल होतां. अक्षता ने जे
काही साांवगतलां त्यािरुन हे नक्की की िी वजतका वतचा विचार करत होतो … छे .. विचार
कसला तो प्रेिच ते ..त्याही प्रेक्षा जास्त प्रेि ती िाझ्यािर करी. वतने जीिांत ठे िलेल्या त्या
भातक
ु लीच्या खेळातून ते स्पष्ट कळत होतां आवण ती विठी..... ती विठी तर िला जणू स्िगाषतच

घेऊन गेली. इतक्या िर्ाषत घडलेल्या सिष गोष्टी वतने िला साांवगतल्या. नानाांचां आजारपण जसां
िाढलां तशी घरात येणारी विळकत बांि झाली. अक्षताचा साांभाळ करण्यासाठी नानाांना अशा
पररवस्थतीत िाडा गहाण ठे िािा लागला. अथाषत तो िाडा त्यानी िाझ्या काकाांकडेच गहाण
ठे िला होता. काकाांवशिाय विश्वासाचां िाणुस गािािध्ये िुसर कुणी नव्हत. नानाांना अक्षताचे कष्ट
आवण हाल बघित नव्हते. म्हणनु त्यानी काही पैसे िाइ ला विले आवण वतला िाइ सोबत
पाठिण्याचा वनणषय घेतला. अक्षता च्या आइने वतच्या लग्नासाठी काही िावगने जपुन ठे िले होते
तेही त्यानी िाइ ला विले . िाइला त्यानी साांवगतल की हे िावगने फक्त अक्षताच्या होणार्या
निर्याला द्यायचे आहेत. त्यात त्यानी जाियासाठी वचट्ठी ही ठे िली होती. लेवकची खुप काळजी
म्हणुन िनातल्या काही गोष्टी किावचत त्या वचट्ठी असतील. िाइ ला िावहत होते वक आपला िुष्ट
निरा हे िावगने विकुन िेइल म्हणनु िाइने ते काकाांच्या हिाली के ले आवण विनांतीपूिषक साांवगतले
की अक्षताच्या नवशबात जो कोणी असेल ते िावगने त्याला द्या काकाांना सगळया गोष्टी ठाऊक
म्हणून त्याांनीही सांिती विली. अक्षताच्या डोक्यािर हात ठे ऊन िचनही विलां,
“बाळ, बाबाांची काळजी करू नको िाडयाच्या बिल्यात एक गडीही ठे ितो त्याांचा
साांभाळ करायला. तू वनवश्चांत रहा.”
अक्षता आवण िाई जड अांतकरणाने वनघून गेल्या. िाईच्या घरी अक्षताच िन रित
नव्हतां. वतथेही ती आिचा निीकाठचा भातुकलीचा खेळ िाांडी आवण िाझी िाट बघत बसे.
िाईला कळू न चुकल होतां की अक्षता िाझ्यािर खूप प्रेि करायला लागली होती. पण िी परत
येणार की नाही हे वतलाही िाहीत नव्हते . िाई खूप सिजूतिार होती वतला अक्षताच्या
िनाविरुद्ध वतचां लग्न करायचां नव्हतां. जोपयंत ती स्िताहून म्हणणार नाही तोपयंत वतने वतच्या
लग्नाचा विचार िनातून काढून टाकला.

पुढे काही िर्ाषत नाना गेले. अक्षता पोरकी झाली. नाना गेल्यानांतर िाईच्या निर्याने खूप
त्रास द्यायला सुरुिात के ली. अवतशय िुष्ट िाणूस होता तो. कसा काय िाईच्या नवशबात आला
िेि जाणे. अक्षताच्या लग्नासाठी िाईचा निरा हात धुिून िागे लागला होता . त्यािेळी श्ीिांत
लोक अगिी लख्ख म्हातारेही पैशाच्या जोरािर तरुण सिुां र िल
ु ींना त्याांचा हव्यास
भागिण्यासाठी लग्न करून घरी आणत. िाई यासाठीच लग्नाला खांबीरपणे विरोध करत होती
वतला वतचा निरा कसा आहे ह्याची पूणष कल्पना होती. इतके िर्ष का उगाच सांसार के ला होता
त्या िाऊलीने.
काही वििस असेच गेले आवण अचानक िेिाचा कोप झाला आवण िाईला लखव्याने
जखडले. ती खाटीला वखळली. अक्षताने वतवच पण खूप सेिा के ली. पण शेिटी त्या िोघीही
हरल्या. िाईच्या निर्याने एका सािकाराबरोबर वतच लग्न ठरिलां. लग्नाच्या वििसापयंत
िोघींनीही खूप विरोध के ला पण िाई लुळी-पाांगळी झालेली. त्यात अक्षता एकटी शेिटी त्या
नराधिाच्या कू-किाषला त्या बळी पडल्या.

लग्नाचा वििस उजाडला. िाईने कसतरी करून काकाांना कळिल. काका िावगने घेऊन
आले आवण सािकाराच्या हिाली के ले
“सािकार , हे अक्षतच्या िवडलाांची ठे ि आहे त्याची शेिटची इच्छा होती की हे सगळां
वतच्या निर्याच्या हाती सोपिाि. त्यात एक वचठ्ठीही आहे.
“िख
ु त िातािरणात अक्षताच लग्न झालां. ती सासरी गेली.

लग्नाच्या पवहल्या रात्री नििधू खूप खुश असते पण अक्षता ...... जणू सार्या आयुष्याचे
अश्चु वतने त्या िांगलप्रसांगी गाळले. वतला कळे ना की सािकाराला आवि बद्दल कसां साांगािां. तो
जसा खोलीत आला अक्षता अजूनच घाबरली अगिी घािेघूि झाली. सािकार वतच्याजिळ
येऊन बसला जसा त्याने हातात हात घेतला अक्षताने तो झटकला. सािकार हसला आवण
म्हणाला ,
“अक्षता घाबरू नकोस िी तुझ्यािर निर्याचा हक्क िाखिणार नाही ये. उलट तुला
वजथे राहायचे आहे वतथे नेईन. तू शाांतपणे झोप. उद्या सकाळी पाच िाजता आपल्याला वनघायचे
आहे.“
अक्षताला कळे ना की सािकाराने पैसे िेऊन आपल्याला विकत घेतलां आवण ..... तो
गोड बोलून फसित तर नसेल ना. पण वतला त्याचां ऐकण्यापलीकडे िूसरा पयाषय नव्हता .
पहाट झाली तशी ती तयारच होती. सािकार वतला िाड्यािर घेऊन आला.
“अक्षता तुला इथेच रहायचां होतां ना िग तू रहा अगिी आनांिाने. हा नानाांचा िाडा आहे
आजपासून तू तो साांभाळ. हे लग्न एक बळजबरीचां नातां होतां. आज िी तुला ह्या बांधाांनातून िक्त
ु
करतोय. काळजी घे. कधी िाझी गरज भासली तर नक्की कळि िला”
तसाच सािकार काकाांकडे गेला आवण ते िावगने आवण वचठ्ठी काकाांच्या हिाली करून
वनघून गेला. अक्षताला कळे ना काय चाललय पण जे होतां होतां ते नक्कीच सुखि होतां
सािकाराबरोबर सांसार करण्यापेक्षा िाझ्या आठिणींसोबत नानाांच्या िाडयात राहणां वतने पसांत
के ल. नानाांची िेिािर खूप श्द्धा होती. किावचत त्याचांच फळ होतां हे.

वकती यातना झाल्या असतील अक्षताला वजथे आवि बरोबर सांसाराचे स्िप्न बवघतले
होते वतथे वतला िवडलाांच्या ियाच्या िाणसाबरोबर लग्न करािां लागलां होतां. वकती हृियद्रािक
प्रसांग होता तो वतच्यासाठी. िला स्िताचाच फार राग येत होता.

आता सट्टु ी सांपत आली होती. अक्षताला निीकाठी भेटायला गेलो . वतलाही िावहत होतां
की िी जाणार आजही वतने िला घट्ट विठीत घेतलां आवण पुन्हा रडायला लागली
“अक्षता आजिर तू खूप सोसल. तुझ्या प्रेिाला तोड नाहीये ग . िी स्िताला खूप
नशीबिान सिजतो. तू चल िाझ्याबरोबर शहरात. आपण लग्न करून सुखाने सांसार करू. आता
िाझा पगारही चाांगला आहे“
ती म्हणाली, ”आवि िी िाडा सोडून कुठे ही जाऊ शकत नाही . नानाांनी िाडा
गहाण ठे िला होता खर पण पैसे फे डायला ते जगलेच कुठे “ वतचे हुिां के चालूच होते.
“अक्षता रडू नकोस तू एकटी नाही स ग आता” िी ही कुरिाळत वतला शाांत करण्याचा
प्रयन्त करू लागलो.

“आवि अरे नाना जगलेच नाहीत. त्याची परतफे ड म्हणून गडीच्या एिजी िाडयाची
िेखरेख ठे िायचां काि िला विलय. फुलाांच्या िाळा बनिून येणार्या पैशात िी पोट भरते. आज

काकाांचे थोर उपकार आहेत िाझ्यािर . तुझ्याबरोबर येण म्हणजे काकाांना िगा विल्यासारखां
होईल . “

वतचे शब्ि एकून िाझेही डोळे डबडबले, ”तू काकाांची वचांता करू नकोस . बघ ते नक्की
तयार होतील . “
िी वतला पुन्हा िाडयािर सोडून घरी गेलो . वनणषय घ्यायला आज फक्त एकच रात्र
िाझ्याकडे होती. . िी सांध्याकाळी पुन्हा काकाांबरोबर शेतात फे रफटका िारायला वनघालो
शेतातल्या नेहिीच्या कट्ट्यािर आम्ही जाऊन बसलो. काका फार व्यिहारी. पैशाची परतफे ड न
झाल्याने अक्षताला िेखरेखीसाठी वतथे ठे िलां. त्यािळ
ु े ते वतला िाझ्यासोबत येण्याची परिानगी
िेतील की नाही याची जरा भीती होती. िनात खूप घालिेल होती पण काही तरी वनणषय घ्यािा
लागणारच होता. शेिटी वहम्ित करून िी काकाांशी बोलायचां ठरिलां,
“काका , िी आवण अक्षता एकिेकाांिाचून नाही राहू शकत . आम्हाला लग्न करायचां
आहे . “
“आवि िला िाही त आहे “ त्याांचां प्रवतउत्तर ऐकून िी स्तब्धच झालो.
“काका तुम्हाला कसां ठाऊक ? अक्षताने साांवगतलां का ? “
“नाही पोरा ती खूप गण
ु ी आहे रे . िुख: कष्ट सहन के ले वतने पण तोंडातून एक ब्रही
नाही काढला कधी” “

िग काकाांना कळले तरी कुठून ? हे सगळां त्याांना आधीपासूनच िाहीत होतां म्हणजे ते
आता परिानगी िेतील अशी खात्री झाली. िनात आनांिाच्या उकळया फुटू लागल्या. वततक्यात
काका म्हणाले,
“हे बघ आवि, तुला िाहीत आहेच की आजारपणात नानाांनी िाडा िाझ्याकडे गहाण
ठे िला होता. पण वनयतीने त्याांना बरां के लांच नाही . िी िाणस
ु कीच्या नात्याने बरेच पैसे खचष के ले
पोरा त्याांच्या आजारपणात. आता िाडा साांभाळण्यासाठी गडी िाणूस ठे िण्याइतकां सौख्य
िाझ्याकडेही नाही . िीही आता म्हातारा होतां आहे. कुणाचा आधार नसताना म्हातारपणी
वनिान स्ितःसाठी थोडा पैसा असािा असां िाटतां. तुझ्या आवण अक्षताच्या लग्नाला िाझा नकार
नाही पण आता तुझा वनणषय तुझ्याच हातात आहे बघ.”
हे एकून िी जरा सख
ु ािलो . आता परिानगी साठी विशेर् कसरत करायला लागणार
नव्हती पण यािरून हे स्पष्ट होतां की ते अक्षताला िाडा सोडून िाझ्यासोबत यायला तयार होणार
नव्हते. िी आत्ताच तर नोकरीत वस्थरािलो होतो. पगारही चाांगला होता . त्यात शहरात राहणां
आिडायला लागलां होतां ते सगळां सोडून गािात राहणां म्हणजे वशक्षणाला वतलाांजली िेण्यासारखां
होतां. त्याांनी बोलणां पढु े चालूच ठे िलां,

“आवि म्हणतात लग्नाच्या गाठी स्िगाषत बाांधल्या जातात तसां तुिचां आहे बघ . तुिच्या
आयुष्यात नाना तुम्हाला िेि रूपात भेटलेत म्हणून आज इतक्या िर्ांनतां रही तुम्ही
एकिेकाांसिोर उभे आहात “

िला कळत नव्हतां की िधेच नानाांचा उल्लेख कसा आला पण िी काही विचारण्या
आधीच काकाांनी िाझ्या हातात एक डबा विला “आवि हे घे , ही तुझी अिानत”
कसलातरी डबा होता तो. िी तो उघडला त्यात नििधूचे िावगने होते आवण सोबत एक
वचट्ठी ही होती. िी ती वचठ्ठी उघडून िाचू लागलो.

“आवि कसा आहेस तू , िजेत ना! िजेतच रहा. अरे असा आश्चयष चवकत होऊ नकोस.
िला पूणष खात्री होती की तू परत येशील. पोरा तुला आवण अक्षताला िी के व्हाच ओळखलां होतां
बालपणीच्या सांसारातच तुिचां प्रेि कळत होतां . िला कळू न चुकलां होतां की िाझ्या अक्षताला
तुझ्यावशिाय चाांगला िर शोधुनही सापडणार नाही. वतचाही जीि तुझ्यातच गतुां ला आहे. पैसा
काय पोरा आज आहे उद्या नाही . पण िनाची श्ीिांती हेच सगळयात िोठां िैभि असत बघ. खूप
सेिा के लीस तू िाझी अगिी एखािया पोटच्या पोरासारखी. आवण िाझ्या पोरीलाही आधार
विलास. आजपयंत तुझ्या प्रेिाच्या बळािरच ती जगली बघ. तुम्ही िोघाांनी एकिेकाांना फार जीि
लािलाय आवण पुढच्या आयुष्यातही असाच सोबत राहा. िला िाहीत होतां की िाझे हात
तम्ु हाला आवशिाषि द्यायला राहणार नाहीत .

िाझ्या हातून काही तरी कतषव्य पार पडण्या इतकां िाझ नशीब पण नाही बघ.
अक्षताच्या आईने हे िावगने वतच्यासाठी साांभाळू न ठे िले होते. आज ते तल
ु ा िेतोय . भातुकलीचा
खेळ जसा िाांडत होतात तसाच सुखाचा सांसार िाांडा. हीच िाझी शेिटची इच्छा आहे . िाझे
आवशिाषि सिैि तिु च्या पाठीशी आहेत.

तुझाच नाना

एव्हाना िाझ्या डोळयातून अश्च्ु या धारा िाहू लागल्या होत्या . िला कळू न चुकल की
नानाांचा वकती विश्वास आवण प्रेि होतां िाझ्यािर. एिढयात काकाांचे शब्ि कानािर आले,

“आवि नानाांनी ही ठे ि आवण हे पत्र त्याांच्या जाियासाठी विले होते बघ उद्या िाझा ही
भरिसा काय म्हणून आज तुझे तुला सुपूिष के ले“

आम्ही घरी परतलो. हात पाय धिु ून जेिायला बसलो. घरात एकिि शाांतता होती .
कुणीच कुणाशी बोलत नव्हतां. जेिण एकिि शाांततेतच पार पडलां. रोजप्रिाणे िी अांथरूण
टाकली. आज काकाांच्या िनाच ओझां जणू हलक झालां होतां. ते अगिी शाांत झोपी गेले.
आज शेिटच्या रात्री एक एक धागा िाझ्यापुढे उलगडला. सगळया प्रश्ाांची अचूक उत्तरे
िला विळाली. अक्षताच्या लग्नाांनतां र काकाांनी नानाांची विलेली ठे ि सािकाराला विली. त्याने ती
वचठ्ठी िाचली आवण त्याला ही गोष्ट कळू न चुकलीकी अक्षता कुणा आिीिर प्रेि करते. सािकार
तसा चाांगला िाणूस म्हणािा की आिच्या प्रेिाची िोरी बळकट म्हणािी पण िोठ्या िनाने त्याने
सगळां सिजून घेतलां. सािकाराने काकाांना ती ठे ि परत के ली आवण अक्षताला िाडयािर

ठे िण्याची विनांती के ली. त्याांनी सगळी हकीकत काकाांना साांवगतली. आज तो सािकार म्हणजे
िेििूतच म्हणािा.
आजची रात्र फार शाांत आवण हलकी िाटत होती. सगळे िडपण सगळी ओझी िूर
झाली होती. आज िी िाझा वनणषय पक्का के ला होता ही रात्र म्हणजे िाझ आयुष्य पालटिणारी
सकाळ घेऊन येणार होती. िी अगिी शाांत झोपी गेलो.

सकाळ कधी झाली कळलेच नाही . रोजप्रिाणे कोडे उलगडणारी सकाळ आज फार
प्रसन्न िाटत होती सकाळी सकाळी पक्षाांची वकलवबल सुरू होती. िी सािानाची जििाजिि
के ली आवण बॅग भरून बाहेर ठे िली. काकुने आज िाझ्या आिडीची न्याहारी बनिली होती. िी
न्याहारी के ली. काका नेहिीप्रिाणे अांगणातल्या खाटेिर बसनू होते. पण आज त्याांचां न्याहारीच
ताट तसच होतां एव्हाना चहा िेखील थांड झाला होता. काकाांचा चेहरा आज फार उिास िाटत
होता. डोळे ही पाणािलेले होते. किावचत िी जाणार हे त्याांना अपेवक्षत नसािां. पण िी िाझ्या
वनणषयािर िात्र ठाि होतो. काकाांशी न बोलताच िी काकूांना साांगून तसाच वनघालो,
“काकू , आगगाडीला अजून बराच िेळ आहे. िी जरा एक काि वनस्तारून येतो”
िळू न काकाांकडे बवघतलां. तर काकाांची नजर तशीच शून्यात काही तरी शोधत होती.
लगबगीने िी निीकाठी पोहचलो... नेहिीप्रिाणे अक्षता वतथेच होती.
“आवि आज तुला जायचय ना? तू खरच िला सोडून जाणार हा विचारच िला
िरणास्पि िाटतोय“ पन्ु हा रडत रडत वतने िला विठी िारली. आज िात्र िला वतचे अश्ु

थाांबिायचे नव्हते. वतला िनिोक रडू द्यायचां होतां . जशी ती शाांत झाली िी वतला बाहुपाशातून
बाजूला के .
“अक्षता झालां रडून? शाांत हो िेडाबाई. “
“आवि तुला नाही कळायच रे हे िुख:” पुन्हा हुिां का िेत ती म्हणाली.
नानाांची ठे ि वतच्या हातात िेत िी म्हणालो, “अक्षता हे घे नानाांनी ही ठे ि त्याांच्या
जाियासाठी ठे िली होती. बघ जरा उघडून”
वतनेही ते उघडून बवघतलां त्यात ते पत्र वतच्या नजरेस पडलां. वतने ते िाचायला घेतलां.
पत्र िाचताांना िाझ्या डोळयात जसे अश्ु होते तसेच वतच्याही डोळयात आले. पण क्षणीक का
असेना ते आनांिाश्ू होते. नानाांनी खरच वतच्या प्रेिाला तेव्हाच ओळखलां होतां. आज ते असते तर
वतचा आवि वतच्याजिळ असता. पत्र सांपताच ती भानािर आली ,
“आवि आता याचा काय उपयोग? हे िावगने हा सांसार आता िाझ्या उपयोगाचा नाहीये.
आज तू जाशील ..तो कधीही परत न येण्यासाठी ... पण िी ..िी िात्र पुन्हा ......”
वतच िाक्य पूणष होण्याआधीच िी वतला विठीत घेतलां , “अक्षता
िेडी आहेस का
तू? पन्ु हा असा बोलू नकोस. तू एकटी नाहीस. यापढु े िी आहे तझ्ु या सोबत आयष्ु यभरासाठी .”
ती िाडा सोडू शकत नाही हे वतला िाहीत होतां ,
”अरे पण िी िाडा सोडून जाऊ शकत नाही िाडा काकाांकडे गहाण आहे.”
“तू त्याचा विचार करू नकोस चल िाझ्याबरोबर” िी वतला सरळ िांविरात घेऊन गेलो.
सिष िावगने घालून सात फे र्याांनी वतला बांधनात अडकिल. तसाच वतला घेऊन काकाांकडे आलो.

“काका काकू ..बघा कोण आलाय ..तुिची सून आलीये “
काकू एकिि खुश झाली वतने अक्षताचां आवण िाझ स्िागत के ल. आम्ही िोघाांचे
आवशिाषि घेतले. पण काका अजून शाांतच त्याांना कळे ना िे असां का के लां, “आवि अरे तू ....”
त्याांचां बोलणां िधेच थाांबिून िी म्हणालो ,
“ काका िला बोलायचां आहे तुिच्याशी . आज िी हरलो ..िाझ्या प्रेिाचाविजय झाला .
शहरात राहून पैसा किािण्याची खूप स्िप्न होती. पण नानाच्या त्या एका पत्राने िाझे विचार
..विचार काय िाझे आयुष्यच बिलले. आज िी ठरिलांय की इथेच राहायचां अक्षतासोबत आवण
तुिची भरभरून सेिा करायची. नानाांचे शेिटी हाल झाले िरताना त्याांच्याजिळ आम्ही नव्हतो
पण तसे हाल तिु चे होऊ िेणार नाही . विळे ल ते काि करेन. िोघाांच्या पोटापरु त किािेल पण
तुम्हा सगळयाांना सोडून नाही जाणार कुठे .
काकाांच्या आनांिाला पारािार उरला नाही ते खूप खुश झाले . िला जिळ घेत म्हणाले ,
“ आवि बाळ खूप गण
ु ी आहेस तू खाल्या विठाला जागलास. तू तुझे स्िप्न सोडून
आिची सेिा करणार ह्या पेक्षा आिच िोठ भाग्य काय असेल . पण ..पण ती बॅग..ती बॅग का
भरलीस िग तू ?”
िी हसत उत्तरलो, ” काका ती बॅग िी परत जाण्यासाठी नाही भरली तर अक्षता सोबत
िाडयािर जाण्यासाठी भरली. नानाांची शेिटची आठिण आहे ती आिच्याकडे. तुिची सेिा करत
करत त्या आठिणीलाही जपायला नको का?”

सगळां िातािरण अगिी आनांििय झालां. आता काकाही फार थकलेले होते. म्हणून
त्याांनी िला त्याांची शेती पाहाण्याची इच्छा िाखिली. िी ही ते िान्य करून अक्षताला घेऊन
िाडयािर गेलो.

आज िाडयाबद्दल एक िेगळीच आपल
ु की िाटली. िाडयात पाय ठे िताच असां िाटत होतां
जसां एक सिाधानी आवशिाषि कुणीतरी िेत आहे. नानाच असतील ते... स्िगाषतूनही आिचा सुखी
झालेला सांसार ते न्याहाळत असतील. नक्कीच......... अक्षताचा तर आनांि गगनात िाित
नव्हता. आज वतचा एकटेपणा सांपुष्टात आला पूिीची अक्षता आज पुन्हा वतच्यात विसत होती.
बालपणी िाांडलेला भातुकलीचा खेळ आज खर्या अथाषने सांसारात िाांडला वतने ..अगिी
तसाच.... .
खर्या अथाषने आज िला प्रेिाचा अथष आवण त्याची प्रवचती कळाली होती. साता
सिद्रु ापलीकडचां जग िी अनुभिलां. िाझी अक्षता िला परत विळाली. काका काकुांच प्रेि विळालां.
शहरात राहून किावचत िी पैसा किािला असता पण हे सगळां नक्कीच नाही . आज स्ितःला
आवण नानाांना एक िचन विल.. अक्षताची आवण वतच्या प्रेिाची साथ कधीच सोडणार नाही
.....अगिी सातजन्ििी फक्त वतचाच होिून राहीन…..फक्त आवण फक्त वतचाच आवि.

पररचय

मी मुळची जळगाव इथली आहे.
मी एक इलेक्रीकल इं घजघनयर आहे. सध्या महाराष्ट्र स्टेट
इलेघक्रघसटी पारे र्ण कं पनीत कामाला आहे.
पेंटटग हस्तकला घलखाण हा माझा छंद आहे .
संपकष : सध्या मुंबई इथे वास्तव्य आहे
मोबाईल न . ९८१९०३००३४
फे सबुक ललक :
https://www.facebook.com/kavita.mahajan.3114

स्वताचे फे सबुक पेज : artncrafthouse
https://www.facebook.com/Artncrafthouse380662392135661/

ब्लॉग : http://kavitamahajan.blogspot.in/

ई साहित्य प्रतिष्ठान

िराठी ही एक सशक्त भाषा आहे. सशक्त म्हणजे – जे भाि िनात आहेत ते अत्यिंत तरलपणे आखण
अचूकपणे सािंगण्याची ििता असणे. उदाहरणारर्व या भाषेत बोलणे एकाच कृतीला बोलला, सािंखगतले, म्हणाला,
सनु ािले, ऐकिले, उच्चारले, स्पष्ट के ले, बोलून टाकले, सचु िले, कुजबज
ु ला, पटु पटु ला, असे असिंख्य शब्द आहेत
आखण या प्रत्येक शब्दाला एक स्ितःची अशी अर्व छटा आहे. आपण जेव्हा आपली भाषा िापरतो तेव्हा या छटा
आपण व्यिखस्र्त बोलू ि सिजू शकतो. म्हणून िराठी साखहत्याचा , िाचनाचा , पस्ु तकािंचा प्रचार आखण प्रसार
भरपूर व्हायला हिा. म्हणजे आता आहे त्याच्या खनदान दहा हजार पट. सध्याचा आपला साखहत्य व्यिहार हा
अगदीच छोट् या खिखहरीपरु ता ियाव खदत झाला आहे. त्याला एिाद्या खिशाल िहासागराचिं रूप द्यायचा आिचा प्रयत्न
आहे. त्यासाठी आम्हाला तिु ची िदत हिी.
ई साखहत्यची पस्ु तकिं खिनािूल्य आहेत. ती तम्ु ही कोणालाही खकतीही देऊ शकता. त्यात दानाचिं
पण्ु य खिळे ल आखण खिशाला फ़ारसा िार न लािता. कृपया आपल्या ओळिीच्या खकिं िा िाखहतीतल्या लोकािंना,
सिंस्र्ािंना, शाळािंना, िाचनालयािंना, कायाव लयािंना , सोसायट् या, गाििं, नगरपाखलका, ग्रािपिंचायत, ज्येष्ठ नागररक
सिंघ, िखहला ििंडळिं यािंत ई साखहत्यची पस्ु तकिं पसरिा. त्यािंची िाखहती परु िा. आिचे प्रखतखनधी व्हा. (िात्र खबनपगारी
फ़ुल अखधकारी).
साखहत्य प्रसाराचा हा बािंध फ़ुटु दे. िाचू दे लोकािंना. िराठी भाषा िैभिशाली होऊ दे.
काहीही िदत लागली तर आम्ही आहोतच. आपल्या उपक्रिािंचे फ़ोटो आम्हाला पाठिा.
धन्यिाद
टीि ई साखहत्य

