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भेटीत तषृ्टता मोठी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



भेटीत तृष्टता मोठी (व्यक्तीचित्रे) 

लेखक :    सुधाकर अशोक तळवडेकर 

मोबाईल आचि whatsapp नं. : 8108819800 

ई मेल : sudhakartalawadekar8108819800@gmail.com 

फेसबूक : https://www.facebook.com/sudhakar.talawadekar 

पत्ता : ६,चनचशला चनवास, ८,जयप्रकाश नगर, रोड नं.२, गोरेगांव (पू), मुंबई ४०००६३ 
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पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परर्ानगी घणे े
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े   

 



भेटीि िृष्टिा र्ोठी 

 

 
 

सुधाकर अशोक िळर्डकेर 
  



कािी बोलायाचे आि.े......  

 

आपण र्ाझ्या ‘अबोल िा पाररजाि आि’े या 

पहिल्या कथलेा उदिंड प्रहिसाद ददलाि त्याबद्दल र्ी 

सर्वप्रथर् आपल े र्नापासून आभार र्ानिो. आपल्या 

प्रेर्ार्ुळेच र्ी र्ाझा लखेनाचा र्ारसा पुढ ेचालू ठेर्ि 

आि.े आपल्याला आपल्या दनैिंददन आयुष्याि अनेक 

प्रकारची र्ाणसे भेटिाि. भटेिाि पेिा ‘ददसिाि’ 

म्िणणे जास्ि बरोबर िोईल. कारण आपल्या 

धार्पळीच्या जीर्नाि त्यािंना ‘भेटायला’ आपल्याकड े

र्ेळच नसिो. पूर्ीच्या काळी चर्ली (म्िणजे दोन आणे) 

आहण पार्ली (म्िणजे चार आणे) अशी नाणी असि. 

अशा चर्ल्यापार्ल्या एकत्र करून लाखर्ोलाचा रुपया ियार व्िायचा. आजच्या लाखोंच्या व्यर्िारी 

जगाि र्ात्र त्या रुपयाचे र्ोल कुठेिरी िरर्ले आि.े र्ला भटेलेल्या इिरािंच्या दषृ्टीने चर्ल्या-पार्ल्या 

सारख्या (दकरकोळ) र्ाणसािंनी र्ाझ्या आयुष्याि र्ात्र र्ला िो लाखर्ोलाचा रुपया दऊे केला. िसेच 

प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असिाि आहण त्या दोन्िी आपल्याला बघायला, िसेच सर्जूनिी घ्यायला 

िव्याि, ि ेया लोकािंनी र्ला हशकहर्ल.े केर्ळ कथचे्या सोयीसाठी काल्पहनक नार्ािंचा आहण रठकाणािंचा 

र्ापर केला आि.े आपला अहभप्राय र्ला खालील र्ाध्यर्ािंिून जरूर कळर्ा. 

सुधाकर अशोक तळवडेकर 

र्ोबाईल आहण whatsapp निं. : 8108819800 

ई र्ेल : sudhakartalawadekar8108819800@gmail.com 

फेसबुक : https://www.facebook.com/sudhakar.talawadekar 

पत्ता : ६,हनहशला हनर्ास, ८,जयप्रकाश नगर, रोड निं.२, गोरेगािंर् (प)ू, र्ुिंबई ४०००६३ 



श्री. सुधाकर तळवडेकर याांचे ई साहित्यतरे्फ़ प्रकाहित कथासांग्रि 

अबोल िा पाररजात आिे 

खालील हलांकवर उपलब्ध आिे. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahpa_sudhakar_talawadekar.

pdf 
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अपवणपहत्रका 

 

र्ाझे ि ेपुस्िक  

र्ाझ्या ज्ञाि आहण अज्ञाि  

अशा सर्व रहसकािंना सर्र्पवि. 

  



अनुक्रर्हणका  

 

1. आददत्य 

2. गायत्री 

3. हगरकर आजोबा 

4. र्ोहििे काका 

5. राणी काकू 

  



आददत्य 

ददनािंक :- १८.०६.२०१६ 

 

 

आज सकाळी नेिरे्ीप्रर्ाणे स्टेशनर्र गेलो. जोरदार पाऊस पडि िोिा. लोकल 

नेिरे्ीपेिा जरा जास्ि उहशराने चालि िोत्या. र्ी प्लॅटफॉर्व निं.2 र्र गाडीची र्ाट बघि उभा 

िोिो. इिक्याि प्लॅटफॉर्व निं.1 र्रून कािी रेल्र् ेकर्वचारी स्रेचर घेऊन जािाना ददसले. सोबि 

एक पोहलसपण िोिा. प्लॅटफॉर्वर्रची र्ाणस ेबोलि िोिी, ‘लटकि जाि िोिा आहण खाली पडून 

र्ेला.’ सगळेजण त्याला त्याच्या चुकीबद्दल हशव्या दिे िोिे. र्ला र्ात्र त्या र्ुलापेिा त्याच्या 

आई-र्हडलािंबद्दल र्ाईट र्ाटि िोिे. जगािले कोणिेिी आई-र्डील र्ाटे्टल िे द:ुख सिन करू 

शकिाि पण एक द:ुख सिन नािी करू शकि, “बाप के किं धे पे बटेे का जनाजा.” इिक्याि र्ाझी 

लोकल आली. उशीर झाल्यारु्ळे गदीपण जास्िच िोिी. र्ी कसाबसा शेर्टी चढलो, पण र्ी 

पूणवपणे दरर्ाज्याच्या आि िोिो.  

लोकल चाल ूझाली. एर्ढ्याि एक २०-२१ र्र्ावचा र्ुलगा हजन्यार्रून धार्ि-धार्ि 

आला आहण र्ाझ्यार्ागे दरर्ाज्याला लटकि उभा राहिला. र्ला प्रथर् त्या र्ुलाचा राग आला. 

‘एक लोकल चुकली िर कोणिे एर्ढे आभाळ कोसळणार आि?े’ असे र्ला र्ाटले. िो र्ुलगा ज्या 

खािंबाला लटकून उभा िोिा िो खािंब पार्साच्या पाण्याने ओला झाला िोिा. र्ला र्ाटले त्याचा 

िाि सटकू शकिो. र्ी त्याला र्ाझ्या खािंद्याला पकडायला सिंहगिले. र्ग िो र्लुगा एका िािाने 

र्ाझ्या खािंद्याला हर्ळखा घालून र् एक िाि दरर्ाज्याच्या दािंड्याला पकडून दरर्ाज्याच्या कडरे्र 

कसाबसा उभा राहिला.  

जोगेश्वरीला थोडी गदी कर्ी झाली आहण िो आि येऊन उभा राहिला. त्याने र्दि 

केल्याबद्दल र्ाझ े आभार र्ानले. त्याचे नार् आददत्य िोिे. त्याचे र्डील अिंधेरीच्या एका 

िॉहस्पटलर्ध्य े अॅडहर्ट िोिे. त्यािंना हृदयहर्कारचा झटका आला िोिा. त्याची आई हनर्ृत्त 

हशहिका िोिी. हिच्या पेन्शनर्र आददत्यचे घर चालल ेिोिे. आददत्यला िल्लीच एक नोकरी 

हर्ळाली िोिी. पण िो प्रोबेशनरी काळ िोिा. त्याला किं पिंनीच्या कार्ासाठी एक र्हिना सुरिला 



जारे् लागल ेिोिे. प्रोबेशनरी काळ असल्यार्ुळे त्याला सटु्टी घेऊन र्हडलािंना भेटण्यासाठी यायला 

जर्ि नव्ििे. त्याचे र्डील सिि त्याची आठर्ण काढि िोिे. आज सकाळीच िो परि आला िोिा 

आहण त्याला र्हडलािंना भेटून कार्ार्र जायचे िोिे. कारण जर आज त्याने सटु्टी घेिली असिी 

िर त्याची नोकरी गेली असिी आहण र्हडलािंना भेटला नािी िर त्यािंच्या जीर्ाचे कािीिरी बरे 

र्ाईट िोईल आहण िो धक्का त्याची आई पचर् ूशकणार नािी, अस ेडॉक्टरािंचे म्िणण ेिोिे. म्िणून 

त्याला िी गाडी पकडणे खूप गरजेचे िोिे. त्याची कथा ऐकून र्ाझ्या र्नािला त्याच्यार्रचा राग 

कर्ी झाला आहण त्याच्याबद्दल सिानुभूिी र्ाटू लागली.  

र्ाझे लि त्याच्या अर्िाराकड े गेल.े दोन ददर्स दाढी न केलेला चेिरेा, काखेि 

उसर्ललेा शटव, बूट कर्ीिकर्ी पाच र्र्ावपूर्ीचे असिील, बॅगेला दिा रठकाणी रठगळिं 

हचटकर्लेली िोिी. त्याि त्याला र्हडलािंची और्धे घ्यायची िोिी. आम्िी लोकलर्धून उिरलो. 

आम्िाला एकच बस पकडायची िोिी. बसर्ध्य ेचढल्यार्र त्याने त्याचा Nokia चा जुना फोन 

काढला आहण कोणालािरी फोन लारू् लागला. र्ग त्याने र्ला हर्चारले, ‘र्ी िुझा र्ोबाइल 

र्ापरू शकिो का? र्ाझा Balance सिंपला आि.े जरा डॉक्टरािंना फोन करायचा िोिा.’ र्ी 

त्याला र्ाझा फोन ददला. त्याने त्याच्या डॉक्टरािंना फोन लार्ला आहण र्हडलािंच्या िब्बेिीची 

चौकशी करू लागला. र्ी फूल ना फुलाची पाकळी म्िणून त्याच्या नकळि रहर्र्ारी हर्त्रािंसोबि 

Movie बघायला जाण्यासाठी साठर्लेल े५०० रु. ची नोट त्याच्या बॅगेि टाकली. याचे कारण 

म्िणजे एकिर त्याने र्ाझ्याकडून पैस ेघेिले नसिे आहण दसुरे म्िणजे बगेॅि पैसे सापडल्यार्र िे 

आपलेच आििे चुकून बॅगेि राहिल ेअस ेत्याला र्ाटेल. त्याचा स्टॉप आला. त्याने र्ाझा फोन परि 

ददला आहण जािा-जािा र्ला म्िणाला, “आज िू िीन लोकािंचे प्राण र्ाचर्लेस.” र्लािी एका 

गरजर्िंिाला र्दि केल्याचे सर्ाधान हर्ळाले आहण ऑदफसला जाऊन स्र्ि:ला कार्ाि बुडर्ून 

घेिले. 

सिंध्याकाळी र्ाझ्या र्ोबाइल र्र एक र्सेेज आला. र्ाझ्या निंबर र्र कोणीिरी ५०० 

रु. चा ररचाजव र्ारला िोिा. र्ला कािीच कळेना. र्ग कािी र्ेळाने र्ला एक दसुरा र्सेेज आला, 

 

 



“हप्रय सुधाकर, 

र्ी िुझा नर्ा हर्त्र आददत्य. 

िुझा निंबर र्ला डॉक्टरािंच्या र्ोबाइल र्धून हर्ळाला. र्ाझ्या र्हडलािंची प्रकृिी आिा 

सुधारिे आि.े र्ाझी नोकरी पण आज पक्की झाली आि,े आहण र्ी नेिरे्ी घरािून हनघिाना र्ाझी 

बॅग िपासिो बरिं का. अरे र्ला खरचिं पैशाची गरज नव्ििी. र्ाझ्या आईने र्ाझ्या नकळि एक 

R.D. अकाऊिं ट उघडला िोिा त्याची र्ुदि आज सिंपली आि.े जपून ठेर् ि ेपैस.े एखाद्या दसुर् या 

आददत्यसाठी कार्ी येिील........” 

िो र्ेसेज पाहून र्ला िायसे र्ाटल.े पण राहून-राहून एकच प्रश्न सिार्ि िोिा की, 

सकाळी अपघािाि र्लेलेा सुद्धा कोणीिरी ‘आददत्य’ िर नसले ना?........   

                               ------****------ 

  



गायत्री 

ददनािंक :- १८.१२.२०१६ 

 

गेल्या शुक्रर्ारी ऑदफसच्या कार्ाहनहर्त्त अिंधेरीला गेलो िोिो. दोन ददर्स सुट्टी 

असल्यार्ुळे दकिीिी उशीर झाला िरीिी कार् सिंपर्णे जरुरीचे िोिे. रात्री १०.३० र्ाजिा परि 

यायला हनघालो. रहर्र्ारी र्ार्ाकड ेजायचे िोिे. त्याच्या लिान र्लुािंसाठी –सुनीिा- आहण –

सुरेश- साठी र्ला आई-बाबािंनी कािीिरी आणायला सिंहगिले िोिे. सुनीिासाठी फ्रॉक आहण 

सुरेश साठी चड्डी र् टी-शटव आहण थोडासा खाऊ घेऊन र्ी अिंधरेीला लोकल रेन पकडली. उशीर 

झाल्यार्ुळे गदी कर्ी िोिी. जोगेश्वरी स्टेशनर्र गाडीि एक जर्ळपास १०-१२ र्र्ाांची र्ुलगी 

एका ५-६ र्र्ाांच्या र्लुाला घेऊन चढली. त्यािंच्या र्ळक्या आहण फाटक्या कपड्यािंर्रून दोघेिी 

हभकारी आििे ि ेसर्जले. र्लुगी िािािल्या दगडाच्या पट्ट्ट्या र्ाजर्ि “दहुनया बनाने र्ाले” ि े

गाणे गाऊ लागली. एर्ढ्या गदीि आहण गोंगाटाि, कोणिेिी Musical Instrument नसिानिी 

हिचा आर्ाज ‘सा रे ग र् प’ च्या र्िाहर्ज्येत्यापेिा दसपट सुर्धुर िोिा. िी डब्याच्या एका 

टोकाला उभ ेराहून गाणे म्िणि िोिी आहण हिच्याबरोबरचा िो लिान र्ुलगा दसुर् या टोकाला 

भीक र्ागि िोिा. िो र्लुगा र्ाझ्या बाकाजर्ळ आला िेव्िा एका र्ाणसाने त्याला िुसडपेणाने 

‘िाड’ अस ेम्िटल.े िो र्लुगा कोर्ेजललेा चेिरेा घेऊन पुढ ेहनघून गेला. र्ला त्या र्ाणसाचा राग 

आला. एक रुपया दणे्याची दानि ककिं र्ा इच्छा नसेल िर फक्त ‘नािी’ म्िणण्याऐर्जी सर्ोरच्याचा 

अपर्ान करण्याि या लोकािंना कोणिे सुख हर्ळिे कोणास ठाऊक? 

लोकल गोरेगािंर्ला आली. र्ी उिरलो आहण िी लिान र्लुगी त्या छोट्या र्लुाला 

घेऊन उिरली आहण हजन्याच्या पायर् या चढू लागली. सिज म्िणून र्ी हिचा गुपचुप पाठलाग 

करू लागलो. िी चालि चालि िायर्ेर्र आली. जोरदार पार्साने ककिं र्ा जोरदार र्ार् याने कधीिी 

कोलर्डून पडले अशा एका झोपडीर्जा घराि जाऊन िी बसली. िे हिचे घर िोिे कदाहचि. र्ी 

शेजारच्या बस स्टॉप र्र बसून राहिलो. हिच्या घरािील बोलण्याच्या आर्ाजािंर्रून त्या र्ुलीचे 

नार् गायत्री आि ेअस ेर्ला सर्जल.े गायत्रीचा बाप झोपडीबािरे उिाणा पडला िोिा. त्याच्या 

डोक्याजर्ळ ररकार्ी दारूची बाटली िोिी. गायत्रीची गरोदर आई गायत्रीच्या त्या छोट्या 

भार्ाला हखचडी भरर्ि िोिी. गायत्रीने भीक र्ागून जर्र्लेल ेपैस ेआईकड ेददले आहण आईने 



केललेी हखचडी िाटाि घेऊन बािरे आली. िेर्ढ्याि सर्ोरच्या लग्नाच्या िॉल र्धून कािी 

कर्वचारी बािरे आले आहण दोन ड्रर् भरून उरललेे अन्न सर्ोरच्या कचर् याच्या ढीगार् याि टाकून 

हनघून गेल.े गायत्री आशाळभूि नजरेने त्या कचर् यािील अन्नाकड ेपािि िी ‘रोजची हखचडी’ 

खाि िोिी. हखचडी सिंपल्यार्र हिने िाट धुिले आहण र्िानगरपाहलकेच्या ददव्याखाली 

कोणिेिरी पुस्िक घेऊन बसली. िोर्र हिच्या घरािले सगळेजण झोपल ेिोिे.  

र्ी हिला िाक र्ारली. िी र्ाझ्याकड ेआली. र्ी हिच्या िािािले पुस्िक बहघिले. िे 

एक हचत्रािंचे पुस्िक िोिे. र्ी सुनीिा आहण सुरेश साठी घेिलले ेकपड ेआहण खाऊ हिला ददला. 

िसेच थोडसेे पैसेिी ददल.े प्रथर् िी नको म्िणि िोिी पण र्ी आग्रि केल्यार्र र्ात्र हिने िे घेिल े

आहण र्ला हर्चारल,े “याच्यासाठी र्ी िुम्िाला काय दऊे?’ र्ी म्िणालो, “एखाद ेगाणे म्िणनू 

दाखर् र्ला. आत्ता.” िी एकदर् खुश झाली आहण हिने “झझिंदगी एक सफर ि ैसिुाना” ि ेगाणे 

गायला सुरर्ाि केली. रात्री बाराच्या सुर्ाराला, त्या सार्सुर् रस्त्यार्र त्या नऊ-दिा र्र्ावच्या 

र्ुलीच्या िोंडून जीर्नाचे सार सिंगणारे िे गाणे ऐकिाना र्ाझे भान िरपले. र्ी अगदी एकाग्रिेने 

िे गाणे ऐकू लागलो. गाणे सिंपले आहण गायत्री झोपण्यासाठी हनघून गेली. र्ी पण घरी आलो 

आहण ‘ऊशीर झाल्यार्ुळे दकुाने बिंद झाली म्िणून सुहनिा आहण सुरेशसाठी कािी आणिा आल े

नािी’ अस े आई-बाबािंना सािंहगिल.े त्यािंच्यासाठी आपण कधीिी आहण दकिीिी भेटर्स्िू घेऊ 

शकिो, पण गायत्री सारख्या र्लुीला आनिंदाचे दोन िण दणे्याची सिंधी आपल्या आयुष्याि 

कधीिरीच येिे. सखुी र्ाणसाला अजून सुखी करण्यापेिा द:ुखी र्ाणसाला थोडसे े सुख दणे े

कधीिी चािंगले असिे. र्ाझ्या भेटींर्ुळे गायत्री दकिी खुश झाली असेल याचा हर्चार करि र्ी 

झोपी गेलो.  

आज र्ार्ाकडून परि येिाना दादर स्टेशनला गायत्रीला पहिल.े योगायोगाने िी 

हिच्या छोट्या भार्ाला घेऊन र्ाझ्याच डब्याि चढली. िी नेिरे्ीप्रर्ाण ेगाऊ लागली आहण हिचा 

भाऊ भीक र्ागू लागला. पण र्ी र्ात्र हिला बघनू चाटच पडलो. हिने र्ी ददललेा फ्रॉक घािला 

िोिा आहण हिच्या भार्ाने पण र्ी ददलले ेचड्डी आहण टी-शटव घािल ेिोिे. पण त्यािंचे नर्ीन कपड े

पाच र्र्व जुने र्ाटार्ेि इिके र्ळललेे िोिे. कािी रठकाणी थोडे-थोड ेर्ुद्दार्हून फाडलले ेआहण 

उसर्ललेे पण िोिे. हिची आहण र्ाझी नजरा-नजर झाली. हिच्या डोळ्याि र्ला 

अपराधीपणाची भार्ना स्पष्टपणे ददसि िोिी. कारण एखाद्या ददर्शी दकिीिी चािंगले कपड े



ककिं र्ा दकिीिी चािंगले खायला हर्ळाले, िरीिी अशी हभकार् यािंची र्ेशभूर्ा केल्याहशर्ाय हिच्या 

घराि िी ‘रोजची हखचडी’ बनणार नव्ििी.  

र्ी हिच्याकड ेपाहून हस्र्ििास्य केल.े िीदखेील िसली. र्ी हिची पररहस्थिी सर्जून 

घेऊन हिला र्ाफ केल्याने हिला झालेला आनिंद र्ला हिच्या डोळ्याि स्पष्टपणे ददसि िोिा. 

पुढच्या स्टेशनर्र िी हिच्या छोट्या भार्ाला घऊेन उिरली. र्ी हखडकीिून हिच्या आहण हिच्या 

छोट्या भार्ाच्या पाठर्ोर् या आकृिीकड ेपािि राहिलो. िी गेली, पण जािा-जािा लिानपणी 

ऐकलेल्या ‘सुख पाििा जर्ापाड,े द:ुख पर्विाएर्ढे’ या अभिंगाचा अथव पूणवपणे सर्जारू्न 

गेली........... 

 

-------*****------



         हगरकर आजोबा 

ददनािंक : २२.०७.२०१७ 

 

 

काल दादरला एका हर्त्राकड े गेलो िोिो. कार् सिंपल्यार्र परि येण्यासाठी 

बसस्टॉपर्र येऊन उभा राहिलो. एर्ढ्याि िेथे सफेद लेंगा-पैरण, डोक्यार्र गािंधी टोपी, काखेि 

झोळी आहण पायाि कोल्िापुरी चपला अशा अर्िारािील जर्ळपास ७० र्र्ावचे आजोबा 

काठीचा आधार घेि आल.े त्यािंनी र्ला एक कागद दाखर्ला. िो त्याच भागािील एक पत्ता िोिा. 

र्ला त्या भागाची फारशी र्ाहििी नव्ििी. र्ी त्या हर्त्राला फोन करून पत्ता हर्चारला. त्या 

रठकाणी जाण्यासाठी बसने जारे् लागणार िोिे. र्ी त्या आजोबािंना बसचा निंबर आहण कस ेजायचे 

िे सािंहगिले. पण त्यािंच्या चेिरे् यार्रून िे गोंधळलेल ेर्ाटि िोिे. कदाहचि प्रथर्च र्ुिंबईि आल े

असार्ेि. िे रस्िा चुकिील या हभिीने र्ी त्यािंना म्िणालो, “या आजोबा, र्ी सोडिो िुम्िाला.” 

र्ाझ्या या र्ाक्याने त्यािंच्या चेिरे् यार्रचे झचिंिेचे भार् जाऊन आनिंद ददसू लागला.  

बस आली. र्ी त्यािंना घेऊन बसर्ध्य ेचढलो. हिदकटे काढली आहण त्यािंच्याशी गप्पा 

र्ारू लागलो. त्यािंचे नार् सदानिंद हगरकर िोिे. िे गार्ी –नाहशकला- रािि असि, आज त्यािंच्या 

र्ुलाचा –प्राहणिचा- र्ाढददर्स िोिा. त्यारु्ळे िे प्राहणिसाठी गार्ार्रून त्याच्या आर्डीचे लाडू 

घेऊन आले िोिे. त्यािंना प्राहणिला आश्चयावचा धक्का द्यायचा िोिा म्िणून त्यािंनी प्राहणिला 

त्यािंच्या येण्याबद्दल कािीच सिंहगिले नव्ििे. त्यािंचे एक हर्त्र त्यािंना घ्यायला एस.टी. स्टँडर्र 

येणार िोिे. पण कदाहचि त्यािंची चुकार्ुक झाली आहण हगरकर आजोबािंकड ेर्ोबाईल आहण 

त्यािंच्या हर्त्राचा निंबर नसल्यार्ुळे त्यािंची पिंचाईि झाली. त्यािच त्यािंना आज सिंध्याकाळच्या 

गाडीने परि गार्ी जायचे िोिे.  म्िणून िे स्र्ि:च प्राहणिचा पत्ता शोधि हनघाले. त्यािंना घरी 

फोन करून आपण सखुरूप पोिोचलो अस े सािंगायचे िोिे. र्ी त्यािंना र्ाझ्या र्ोबाईलर्रुन 

त्यािंच्या घरी फोन लारू्न ददला. पण हबझी हर्ळि िोिा. आर्चा स्टॉप आला म्िणून त्यािंनी फोन 

लार्ायचा र्ोि सोडला.  

र्ी आजोबािंना सार्काश उिरर्ल ेआहण प्राहणिच्या हबझल्डिंगर्ध्ये गेलो. प्राहणिच्या 

घरासर्ोर गेलो िर त्याच्या दरर्ाज्याला कुलूप लार्लेले िोिे. र्ी शेजार् यािंकड ेचौकशी केली िर 



िे म्िणाल,े “काल र्ला म्िणि िोिा की आज कोणत्यािरी कार्ासाठी बािरेगार्ी जाणार आि.े 

पण कोणिे कार् आहण कुठे जाणार ि ेर्ात्र सािंहगिले नािी.” त्यािंचे उत्तर ऐकून हगरकर आजोबािंचा 

रु्लाला भटेण्यासाठी आनिंदी झालेला चेिरेा एकदर् पडला. िे परि गार्ी जायचे म्िण ूलागल.े 

र्लापण र्ाईट र्ाटल,े पण कािी इलाज नव्ििा. एकिर शेजार् यािंकड ेप्राहणिचा निंबरपण नव्ििा. 

िो कुठे गेला आि ेआहण कधी परि येईल याचीपण खात्री नव्ििी. त्यारु्ळे आजोबािंचे म्िणणे र्ला 

बरोबर र्ाटू लागल.े आम्िी परि बस स्टॉपकड ेजायला हनघालो.  

चालिा चालिा आजोबािंना अचानक चक्कर आली. जर्ळजर्ळ िे र्ाझ्या अिंगार्र 

कोसळलेच. र्ी त्यािंना कसेबस ेपकडून फूटपाथर्र बसर्ल.े र्ला काय करारे् सुचेचना. िेथूनच 

जाणार् या एका टॅक्सीला र्ी त्याला िाि दाखर्ून थािंबर्ले आहण आजोबािंना जर्ळच्या 

कोणत्यािरी िॉहस्पटलर्ध्ये न्यायची हर्निंिी त्या टॅक्सी ड्रायव्िरला केली. त्यानेपण प्रसिंगाचे 

गािंभीयव ओळखून त्र्ररि आजोबािंना टॅक्सीि घािल ेआहण जर्ळच्या ‘शरयू िॉहस्पटल’ र्ध्य ेनेल.े 

योगायोगाने िेथे र्ला डॉक्टर दशेर्ुख भेटले. िे र्ाझ्या हर्त्राचे बाबा िोिे. र्ी त्यािंना सर्व घटना 

थोडक्याि सर्जारू्न सािंहगिली. त्यािंनीपण आजोबािंना िाबडिोब अॅडहर्ट करून घेिल ेआहण 

त्यािंच्यार्र उपचार चाल ूकेल.े र्ी त्या टॅक्सीर्ल्याचे आभार र्ानल ेआहण टॅक्सीचे भाड ेदऊेन 

त्याला र्ोकळे केल.े डॉक्टर दशेर्खु बािरे आले आहण म्िणाले, “आजोबािंना िाटव-अटॅक आला 

आि.े आर्चे र्ोठे डॉक्टर – डॉ. पत्की – कािी कार्ाहनहर्त्त बािरे गेल ेआििे. िे आत्ता येिीलच. 

र्ग आम्िी आजोबािंना ऑपरेशन हथएटरर्ध्य े िलर्.ू िू त्यािंच्या घरी फोन करून त्यािंना 

आजोबािंच्या अर्स्थेबद्दल सािंग.” र्ी र्ाझ्या र्ोबाईलच्या ‘डायल हलस्ट’ र्धून आजोबािंच्या घरचा 

निंबरर्र फोन केला. पलीकडून आर्ाज आला, “िलॅो, दीघावयुर्ी र्ृद्धाश्रर्.”  

र्ी िणभर सुन्नच झालो. र्ी िाबडिोब फोन कट केला. र्ला र्ाटले कदाहचि चुकीचा 

निंबर डायल झाला असार्ा. र्ी परि सिंपूणव डायल हलस्ट शोधली पण आजोबािंनी त्याच निंबरर्र 

फोन केला िोिा ि ेनक्की. र्ी परि त्या निंबरर्र फोन केला िर पलीकडून आर्ाज आला, “िलॅो, 

दीघावयुर्ी र्ृद्धाश्रर्.” र्ी हिम्र्ि करून हगरकर आजोबािंहर्र्यी चौकशी केली. िर पलीकडचा 

र्ाणूस म्िणाला, “अिो हगरकर आजोबा कालपासून बेपत्ता आििे, आम्िी पोहलस स्टेशनर्ध्य े

िक्रारसुद्धा नोंदर्ली आि.े आज सकाळी त्यािंचा र्ुलगा प्राहणििी येऊन गेला. िुम्िी कोण?” र्ी 

त्यािंना प्राहणिचा हर्त्र आि ेअस ेसािंगून त्यािंच्याकडून प्राहणिचा र्ोबाईल निंबर घेिला. प्राहणिला 



फोन करून झाला प्रकार त्याला सर्जारू्न सािंहगिलिं आहण त्याला िॉहस्पटलचा पत्ता सािंहगिला 

आहण लर्कर येण्यास सािंहगिले. अचानक त्याचा फोन कट झाला. पुन्िा प्रयत्न केला िर त्याचा 

फोन हस्र्चऑफ हर्ळि िोिा. एर्ढ्याि िेथे डॉक्टर पत्की आले. त्यािंनी आजोबािंना बहघिले आहण 

डॉक्टर दशेर्खुािंना लगेचच आजोबािंना ऑपरेशन हथएटरर्ध्ये िलहर्ण्यास सिंहगिल.े र्ग िे 

र्ाझ्याकड ेआले आहण र्ला सािंहगिले, “त्यािंना इकड ेआणल्याबद्दल धन्यर्ाद. िुला र्ेळ असेल िर 

जरा िासभर थािंबशील का? र्ला िुझ्याशी जरा बोलायचे आि.े” ऑदफसला सुट्टी असल्यार्ुळे र्ी 

िो म्िणालो. डॉक्टर पत्की ऑपरेशन थेटर र्ध्य ेगेले. र्ी िेथेच एका बाकड्यार्र बसून राहिलो. 

जर्ळपास िासाभराने ऑपरेशन हथएटरचा लाल ददर्ा बिंद झाला आहण डॉक्टर पत्की बािरे 

आले. त्यािंनी र्ला त्यािंच्या केहबन र्ध्य े बोलार्ले आहण र्ला हगरकर आजोबािंची जी कथा 

सािंहगिली िी ऐकून र्ी िादरलोच.  

प्राहणि िा हगरकर आजोबािंचा एकुलिा एक र्ुलगा. हगरकर आजोबा, प्राहणि आहण 

त्याची आई -नारायणी- ि ेनाहशकला त्यािंच्या गार्ी रािि िोिे. र्याच्या हर्साव्या र्र्ी प्राहणि 

र्ुिंबईला नोकरीसाठी आला. कार्ाि अहिशय हुशार असल्याने त्याचा किं पनीने त्याला चािंगला 

पगार आहण र्ुिंबईि रािला घर ददल.े शिरी जीर्न आहण र्ल्टीनॅशनल किं पनीि र्ोठ्या पदाची 

नोकरी, यार्ुळे प्राहणिला आपल्या ‘र्ागासलले्या’ आई-र्हडलािंची लाज र्ाटू लागली. त्याने 

त्यािंच्याशी सिंबधच िोडले. शिरािील एका श्रीर्िंि र्ुलीशी लग्न केले आहण येथेच आपल्याच 

र्स्िीि जीर्न जगू लागला. र्ध्यिंिरी त्याची आई कॅन्सरच्या आजाराने र्ारली िर हिच्या 

अिंत्यहर्धीसाठी दखेील िा गार्ी गेला नािी. कारण त्याचे ददल्लीला एक खूप र्ोठे डील फायनल 

िोि िोिे. आई र्ारल्यार्र त्याने र्हडलािंशी भािंडून गार्चे घर आहण जर्ीन हर्कली. कारण त्याला 

र्ुिंबईर्ध्ये स्र्ि:चा व्यर्साय सुरू करायचा िोिा. म्िणून त्याने त्याच्या र्हडलािंना र्ृद्धाश्रर्ाि 

ठेर्ले. हगरकर आजोबा आिा थकि चालले िोिे. आपल्या सख्ख्या र्लुाला एकदा र्ाढददर्साच्या 

शुभेच्छा दणे्याची त्यािंची शेर्टची इच्छा िोिी. म्िणूनच िे र्ृद्धाश्रर्ािून पळाले आहण 

र्ुिंबईर्धल्या त्यािंच्या हर्त्राला –डॉ.पत्कीला- त्यािंनी फोन केला आहण “आपल्याला र्ुिंबईि भटे” 

असे सािंहगिले. पण ददुरै्ाने त्यािंची भेट चुकली िोिी.  

डॉक्टर पत्की यािंनी र्ी हगरकर आजोबािंना र्ेळेर्र दर्ाखान्याि आणल्याबद्दल र्ाझ े

आभार र्ानल ेआहण हगरकर आजोबािंना आिा कोणिािी धोका नािी अस ेसिंहगिले. र्ी डॉक्टरािंना 

प्रणीिचा निंबर ददला आहण प्राहणिला फोन केल्याचे सिंहगिले. र्ी परि जायला हनघालो. जािाना 



एकदा हगरकर आजोबािंना भटेण्याची इच्छा झाली. डॉक्टरािंची परर्ानगी घेऊन र्ी I.C.U. र्ध्य े

गेलो, िर हगरकर आजोबा शािंिपण ेझोपल ेिोिे. त्यािंना उठर्णे र्ाझ्या हजर्ार्र आले. आयुष्याि 

परि त्यािंची भटे िोईल की नािी ि ेसािंगण ेअर्घड िोिे. र्ी परि एकदा त्यािंना डोळेभरून पहिल े

आहण त्यािंच्यासाठी दरे्ाकड ेप्राथवना करून िॉहस्पटलच्या बािरे पडलो.... 

आज र्ाझा र्ाढददर्स. सकाळपासून र्ला शभुेच्या दणेार् यािंचे फोन SMS येि िोिे. 

घरी सगळेजण पाटीची ियारी करि िोिे. र्ी र्ात्र र्नािून जरासा उदास िोिो. आपण आपला 

र्ाढददर्स दरर्र्ी धुर्धडाक्याि साजरा करिो, पण हगरकर आजोबािंसारखी र्ुलाच्या र्ायेला 

पारखी झाललेी र्ाणस ेआपल्या पोटाच्या पोरला भेटून र्ाढददर्साच्या शभुेच्छादखेील दऊे शकि 

नािीि, याचेच र्ला र्ाईट र्ाटि िोिे. र्नाि सिि र्ाटि िोिे की हगरकर आजोबािंना भेटून 

यार्.े नेर्का िेव्िाच र्ला प्राहणिचा फोन आला. र्ी िाबडिोब घरािून बािरे आलो आहण िो 

उचलला. प्राहणि फोनर्र सारखा रडि िोिा. कसेबसे स्र्ि:ला शािंि करून िो र्ाझ्याशी बोलू 

लागला. त्याच्या बोलण्यार्रून र्ाझ्या र्नािले सर्व प्रश्न दरू झाल.े  

काल िो नाहशकला गेला िोिा. र्दृ्धाश्रर्ािून हगरकर आजोबािंना घरी परि 

आणण्यासाठी. गेल्या र्र्ी त्याला त्याच्या व्यर्सायाि र्ोठा िोटा झाला िोिा आहण िो भरून 

काढण्यासाठी त्याला त्याची सगळी सिंपत्ती हर्कार्ी लागली. गरीब झाल्यारु्ळे त्याच्या बायकोने 

त्याला घटस्फोट ददला र् आपल्या र्ुलाला घेऊन िी हिच्या श्रीर्िंि र्हडलािंकड ेपरि हनघून गेली. 

आिा प्राहणिला आपल्या आई-र्हडलािंची ककिं र्ि कळू लागली. आपल्या रक्ताच्या नात्यापेिा 

जगाि कािीच र्ोठे नसिे ि े त्याला पुरिे कळून चुकले आहण आिा आपल्या र्हडलािंना 

आपल्यासोबि घेऊन रािण्याचा हनणवय त्याने घेिला. पण जर काल र्ी त्याच्या र्हडलािंना भेटलो 

नसिो िर त्याची आहण त्यािंची शेर्टची भेट पण झाली नसिी अस ेत्याचे म्िणणे िोिे. शेर्टी िो 

र्ला म्िणाला, “आज िुम्िी र्ला आहण र्ाझ्या र्हडलािंना जीर्नदान ददलेि. र्ला िुम्िाला एकदा 

भेटून िुर्चे आभार र्ानायचे आििे. िुर्चे नार् काळू शकेल का?” र्ी म्िणालो, “र्ी एक सार्ान्य 

र्ाणूस आि.े” आहण र्ी फोन कट केला. कारण एका िािाने केललेी र्दि दसुर् या िािाला कळू 

दऊे नये अस ेम्िणिाि.  



आज जर र्ला कोणी हर्चारले, “िुला र्ाढददर्साला काय पाहिजे?” िर र्ी त्यािंना 

सािंगेन, “आयुष्याि जर कधी र्ाझ्यार्र हगरकर आजोबा िोण्याची र्ेळ आलीच, िर र्लापण 

एखादा ‘सार्ान्य र्ाणसू’ भटूे द,े अशी दरे्ाकड ेप्राथवना करा.” 

 

               --------******-------- 

 

  



र्ोहिि ेकाका 
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गेल्या रहर्र्ारी हर्त्रािंसोबि ‘गेटर्े ऑफ इिंहडया’ला जायचा प्लॅन केला िोिा. 

गोरेगािंर्र्रुन चचवगेट फास्ट लोकल पकडली. बािंद्रा स्टेशनला गाडीि एक सार्ान्य कपड्यािल,े 

जर्ळपास ५० र्र्ाांचे फेरीर्ाले काका िािाि भली र्ोठी बॅग घेऊन चढले. लिान र्लुािंसाठी 

फोल्डींगचे चष्र् ेहर्कि िोिे. अगदी सराईि हर्के्रत्यासारख ेएकदर् िसर् या, प्रसन्न चेिरे् याने आहण 

नकलाकारासारख ेअहभनय करि िे चष्र् ेदाखर्ू लागले. २० रूपयािंचे चष्र् ेबर् याच लोकािंनी 

पिाण्यासाठी र्ाहगिले. कािी लोकािंनी िे चष्र् ेहर्कि घेिल ेिर कािी लोकािंनी परि केल.े र्ला 

र्ाझ्या छोट्या भार्ासाठी िो चष्र्ा घ्यार्ासा र्ाटला. र्ीपण बघण्यासाठी र्ाहगिला. र्ला एक 

चष्र्ा  दऊेन िे दसुर् या टोकाला गेल.े र्ी िो चष्र्ा बरोबर आि ेका िे िपासून पाहू लागलो. िो 

अगदी चािंगल्या अर्स्थेि िोिा. हर्कि घ्यार्ा यासाठी िे परि येण्याची र्ाट बघू लागलो. सर्ोर 

पाहिले िर िे फोनर्र कोणाशीिरी बोलि िोिे आहण अचानक दादर स्टेशनला उिरल.े गाडीि 

गदी असल्याने र्ला उठून जािा आल ेनािी. र्ी त्यािंना िाका र्ारण्याचा प्रयत्न केला पण िे उिरल े

आहण हनघून गेले. र्ाझे हर्त्र म्िणाले, “जाऊ द ेरे. २० रूपयािंचा िर चष्र्ा आि.े एका गेला िर 

कािी कळणार पण नािी त्याला. द ेसोडून.” र्लापण ि ेपटल.े याि र्ाझी िर कािी चूक नव्ििी 

आहण २० रुपयािंनी त्यािंना कािी फार र्ोठा फरक पडणार नव्ििा. िसेच िी गोष्ट त्यािंच्या लिाि 

पण आली नसणार. र्ी घरी परि आल्यार्र िो चष्र्ा र्ाझा १० र्र्ावच्या छोट्या भार्ाला दऊेन 

टाकला. त्याचा चेिरेा अगदी आनिंदी झाला. पण र्ाझ्या र्नाि कुठेिरी अपराहधपणाची भार्ना 

िोिी. आपण नकळि का िोईना, त्या काकािंना फसर्ल ेआि ेअस ेर्ला र्ाटि िोिे.  

कािी ददर्सािंनिंिर ऑदफसर्धून परि येिाना एका र्ेहडकलर्ध्ये ALL 

OUT हर्कि घ्यायला थािंबलो. अचानक र्ेहडकल र्ध्य ेिेच फेरीर्ाले काका आल.े त्यािंना पाहून 

र्ी जरा घाबरलोच. यािंनी र्ला ओळखले िर? पण िे र्ाझ्याकड ेपाहूनिी कािी बोलले नािीि 

यार्रून त्यािंनी र्ला ओळखले नािी ि े र्ला सर्जल े आहण र्ी हनझश्चिंि झालो. त्यािंनी एका 



डॉक्टरािंचे Prescription त्या र्ेडीकलर्ाल्याला ददले. त्या Prescription र्र नार् ‘सिंजय 

र्ोहििे’ असे हलहिले िोिे. त्या र्ेडीकलर्ाल्याने सगळी और्धे आणली आहण ककिं र्ि सािंहगिली, 

“१,१६० रुपये.” र्ोहििे काकािंनी पैसे काढल.े ५०० रुपयाची एक नोट, १०० रुपयािंच्या िीन 

नोटा, ५० रुपयािंची एक नोट, १० रुपयािंच्या कािी नोटा आहण बरीचशी नाणी िोिी. त्यार्रून 

त्यािंची पररहस्थहि गररबीची आि ेि ेर्ला सर्जल.े िे सगळे पैस ेर्ोजिाना त्या र्ेडीकलर्ाल्याचा 

चेिरेा अगदी त्रस्ि झालेला िोिा. र्ाझी ऑडवर आली आहण र्ी पसैे ददल.े िोपयांि त्या 

र्ेडीकलर्ाल्याचे पैस ेर्ोजून झाले िोिे. त्याि २० रुपये कर्ी पडि िोिे. र्ोहििे काकािंकड ेअजून 

पैसे नव्ििे. त्यािंचा चेिरेा द:ुखी झाला. त्यािच िो र्ेहडकलर्ाला घाई करू लागला. र्ी त्याला 

२० रुपय ेददल ेआहण दोघािंना र्ोकळे केल.े र्ोहििे काकािंच्या डोळ्याि पाणी आल.े त्यािंनी िाि 

जोडून र्ाझे आभार र्ानले. र्ला त्यािंचे िस ेर्ागणे पाहून जास्िच अपराधी र्ाटू लागले. खरिंिर 

र्ी त्यािंच्यार्र कोणिािी उपकार केले नव्ििे. र्ी पण कािी बोललो नािी हनदान र्ाझ्या र्नािील 

अपराधीपणाची भार्ना हनघून जाईल अस ेर्ला र्ाटल.े िे और्ध ेघेऊन हनघून गेले. र्ी सिज 

म्िणून त्या र्ेडीकलर्ाल्याला हर्चारले, “कोणत्या आजाराची और्धे िोिी िो?” र्ेहडकलर्ाला 

म्िणाला, “अस्थम्याची.”  

र्ला प्रश्न पडला की कोणासाठी असिील िी और्धे? कारण र्ोहििे काका 

िर चािंगले धडधाकट ददसि िोिे. र्ी सिज म्िणनू त्यािंचा पाठलाग केला. िे जर्ळच्या ‘जाहणर्ा’ 

िॉहस्पटलर्ध्य ेगेले. र्ी पण त्यािंच्या र्ागून गेलो. हिथ ेत्यािंचा एक हर्त्र आहण डॉक्टर कािीिरी 

बोलि िोिे. र्ोहििे काकािंनी डॉक्टरािंना िी और्धे ददली. डॉक्टरािंनी और्ध ेनसवला दऊेन र्ोहििे 

काकािंना आपल्यासोबि यायला सािंहगिल.े िे गेल्यार्र र्ी त्यािंच्या हर्त्राजर्ळ गेलो आहण त्यािंना 

सगळी गोष्ट सर्र्जून सािंहगिली. त्यािंनीदखेील र्ाझे आभार र्ानल े आहण िेिी र्ाझ्याशी 

र्नर्ोकळेपणाने बोल ूलागले. िे र्ोहििे काकािंचे शेजारी िोिे. र्ोहििे काकािंच्या 10 र्र्ावच्या 

र्ुलाला अस्थम्याचा अटॅक आला िोिा. त्याला I.C.U. र्ध्ये ठेर्ले िोिे. 

र्ोहििे काका लिानपणापासूनच गरीब िोिे. जर्ळच्याच झोपडपट्टीि 

रािि िोिे. लिानपणीच त्यािंचे आई-र्डील र्ारल.े त्यारु्ळे त्यािंना हशिण अधवर्ट सोडारे् लागले.  

िेव्िापासूनच िे लोकलर्ध्ये अशा र्स्िू हर्कून आपले पोट भरू लागले. त्याच र्ेळी त्यािंची 

बायकािंच्या डब्याि र्स्िू हर्कणार् या र्लुीसोबि र्ैत्री झाली आहण त्यािंनी त्या र्लुीसोबि लग्न 



केले. त्यािंना र्ाटल े आिा आपल्या घरी सखुाचे ददर्स येिील. त्यािंची बायको गरोदर 

असिािंनादखेील लोकलर्ध्ये र्स्िु हर्कायची. पण 2006 साली लोकलर्ध्ये झालेल्या 

बॉम्बस्फोटाि हिचा र्ृत्यू झाला. र्ोहििे काका त्यािंची बायको आहण र्लुाला एका िणाि गर्ार्ून 

बसल.े त्यािंना खूप र्ाईट र्ाटल.े एका रात्री त्यािंना लोकल र्ध ेएक 5 र्र्ावचा र्ुलगा सापडला. 

त्याच्या आई-र्हडलािंनी त्याला र्ार् यार्र टाकून ददले असार्े कदाहचि. र्ोहििे काकािंनी दरे्ाने 

आपल्याला दणेगी ददली असे सर्जून त्या र्लुाला उचलल ेआहण आपल्यासोबि घेऊन आल.े 

त्यािंनी त्या र्ुलाचा पोटच्या र्ुलाप्रर्ाण ेसािंभाळ केला. त्याचे नार् सिंजय ठेर्ले.  

एके ददर्शी सिंजय आजारी पडला. िेव्िा र्ोहििे काकािंनी त्याला डॉक्टरािंकड े

नेले. िेव्िा त्यािंना सर्जले सिंजयला अस्थाम्याचा आजार आि.े ऑपरेशन करारे् लागेल आहण 

त्याचा खचव खूप जास्ि आि.े आपल्या र्लुाच्या भहर्ष्यासाठी र्ोहििे काकािंनी ददर्सरात्र र्ेिनेि 

करायला सुरर्ाि केली. ददर्सभर लोकलर्ध्ये र्स्िु हर्कायचे आहण रात्री भुजीपार्च्या गाडीर्र 

कार् करायचे. याि त्यािंना त्यािंच्या शेजारच्यािंनी खूप र्दि केली. िे ददर्सभर सिंजयचा सािंभाळ 

करायचे. गेल्या रहर्र्ारी सिंजयला फारच त्रास िोऊ लागला. त्यारु्ळे शेजार् यािंनी त्याला 

िॉहस्पटल र्ध्ये अॅडहर्ट करून र्ोहििे काकािंना फोन लार्ला. म्िणून िे त्याददर्शी घाईघाईने 

लोकलर्धून उिरले िोिे.  

र्ला त्यािंची किाणी ऐकून गलबलून आल.े र्ी डॉक्टरािंच्या केहबन बािरेून 

त्यािंना पहिले. लोकलर्धला त्यािंचा प्रसन्न चेिरेा र्ुलाच्या जीर्ाच्या काळजीपोटी झचिंिाग्रस्ि 

झालेला ददसि िोिा. स्र्ि:ची सगळी द:ुखे पोटाि घालून िसर् या चेिरे् याने लोकािंसर्ोर जािाना 

त्यािंच्या र्नाची काय अर्स्था िोि असले याची र्ी कल्पनािी करू शकि नव्ििो. र्ाझ्या दिा 

र्र्ाांच्या भार्ाच्या चेिरे् यार्र आनिंद आणणार् या र्ोहििे काकािंना स्र्ि:च्या र्ुलाच्या चेिरे् यार्र 

िसा आनिंद पाििा येईल का? असा प्रश्न र्ला पडला. लोकलर्ध्य े ि े फेरीर्ाल े लोक म्िणि 

असिाि दकुानाि १०० रुपयािंना हर्ळणारी र्स्िु फक्त २० रुपयाला. आपण त्यार्ध्य े फक्त 

Quality चा हर्चार करिो. पण त्या र्स्िु हर्कणार् याच्या भार्ना आपल्याला कळि नािीि. 

त्यािंच्यासाठी िी एक र्स्िु हर्कली जाणे दखेील लाखर्ोलाचे असि.े 

र्ी िॉहस्पटलर्धून बािरे पडलो. शेजारच्या चिाच्या टपरीर्रील Radio 

र्र दकशोर कुर्ारचे ‘झजिंदगी एक सफर ि ैसुिाना’ ि े गाणे लागल े िोिे. बर् याच ददर्सािंनिंिर 

आर्डीचे गाणे ऐकायला हर्ळाले म्िणून िेथ ेथािंबून ऐकू लागलो. िेर्ढ्याि र्ागून िाक ऐकू आली, 



“सािबे.” र्ी दलुवि केले. र्ला र्ाटल ेकोणीिरी कोणालािरी िाक र्ारली असले. पण िी िाक 

र्ाझ्यासाठीच िोिी. र्ोहििे काका धार्ि आल ेआहण र्ला म्िणाल,े “धन्यर्ाद सािबे.” आहण 

र्ाझ्या िािाि २० रुपयािंची नोट ठेर्ली आहण धार्िच परि िॉहस्पटलर्ध्य े गेल.े र्ला कािी 

बोलायची सिंधीच ददली नािी.  

िे गेले आहण र्ी ििाशपणे त्या २० रूपयाच्या नोटीकड े पािि राहिलो. 

त्यार्रचा गािंधीजींचा िसरा चेिरेा पाहून लोकल र्धला र्ोहििेककािंचा िसरा चेिरेा र्ाझ्या 

डोळ्यािंसर्ोर आला. Radio र्र गाणे चाल ूिोिे, “र्ुसकुरािे हुए ददन हबिाना, यिा कल क्या िो 

दकसने जाना..................” 

 

 

----------******------------  



राणी काकू 

 

ददनािंक : २०.०५.२०१८ 

 

गेल्या रहर्र्ारची गोष्ट. घरी एकटाच िोिो. सटु्टी असल्याने दपुारी झोपलो िोिो. 

एर्ढ्याि दारार्रची बेल र्ाजली. झोपर्ोड झाली म्िणून जरा र्ैिागूनच दार उघडले. दाराि 

जर्ळपास ४५-५० र्र्ाांच्या, साधासा पिंजाबी ड्रसे, डोळ्यािंना जाड झभिंगाचा चस्र्ा, काळ्या-

पािंढर् या केसािंची एक र्ेणी, काखेि साधीशी पसव अशा अर्िरिील एक काकू उभ्या िोत्या. र्ला 

र्ाटल े त्या सेल्सर्न असिील. र्ी त्राहसक चेिरे् याने हर्चारले, “काय आि?े” त्या म्िणाल्या, 

“नर्स्कार, र्ाझ ेनार् राणी आि.े र्ाझा भाऊ कोर्ाि आि.े र्ालाडच्या सिजीर्न िॉहस्पटलर्ध्य े

अॅडहर्ट आि.े र्ाझी आर्थवक पररहस्थिी चािंगली नािी. म्िणून र्ी घरोघरी र्दि र्ागि दफरि 

आि.े िुम्िी कािी र्दि कराल िर फार उपकार िोिील.” अशाप्रकारच्या फसर्णुकीचीच्या गोष्टी 

पेपराि र्ाचल्यार्ुळे र्ाझा त्या काकूिं र्र हर्श्वास बसला नािी. र्ी ‘सॉरी’ म्िणून दरर्ाजा बिंद 

केला. कािीरे्ळाने िळूच हखडकीिून पहिल,े िर  त्या काकू शािंिपणे हनघनू गेल्या. र्ी पण त्या 

गोष्टीचा फार हर्चार न करिा परि झोपलो.  

दोन ददर्सािंनी ऑदफसच्या कार्ासाठी र्ालाडला गेलो िोिो. घरी परििाना राणी 

काकू ददसल्या. घाईघाईने कुठेिरी जाि िोत्या. र्ला त्यािंच्याबद्दल सिंशय िोिाच म्िणून र्ी त्यािंचा 

पाठलाग करू लागलो. कािी र्ेळ चालल्यार्र त्या एका र्ाणसाशी बोलूि उभ्या राहिल्या. बराच 

र्ेळ बोलि िोत्या. र्ला घरी जायला उशीर िोि िोिा म्िणून र्ी जायला हनघालो. पण जािा 

जािा र्ोबाइलर्ध्ये त्या दोघािंचा फोटो काढून घिेला.  

दसुर् या ददर्शी ऑदफस सुटल्यार्र दादरला कॉलजेर्धल्या एका हर्त्राकड े–दशवनकड-े 

त्याच्या र्ाढददर्साच्या पाटीसाठी गेलो िोिो. त्याच्या घराि त्याच्या बाबािंच्या िरुणपणीचा 

फॅहर्ली फोटो िोिा. त्यािला एका बाईचा चेिरेा र्ला राणी काकूिं सारखा र्ाटला. र्ी हर्त्राला 

जरा बाजूला ओढल ेआहण त्या बाईंबद्दल हर्चारले. िेव्िा त्याने र्ला पुढील गोष्ट सािंहगिली. 



त्या बाईंचे नार् राणीच िोिे. त्या दशवनची आत्या िोत्या. िी एकूण 3 भार्िंड.े दशवनचे 

बाबा ि ेराणी काकूिं चे धाकटे भाऊ. र्ीस र्र्ाांपूर्ी त्या घरािून पळून गेल्या िोत्या. कारण त्याचे 

एका र्ुलार्र प्रेर् िोिे. पण र्हडलािंचा लग्नाला हर्रोध िोिा. शेर्टी त्यािंनी पळून जाऊन लग्न 

केलिं. र्हडलािंनी राणी काकूिं शी सिंबिंध कायर्चे िोडले. या गोष्टीर्र त्यािंचे आहण राणी काकूिं च्या 

थोरल्या भार्ाचे भािंडण झाल ेआहण त्यानेपण घर सोडले. दशवनचे बाबा कायर् त्यािंच्या आई-

र्हडलािंसोबि राहिले, र्ात्र र्नािून सिि त्यािंना आपल्या भार्ाची आहण बहिणीची आठर्ण येि 

िोिी. र्हडलािंच्या र्ृत्यनूिंिर त्यािंनी भाऊ-बहिणीला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण त्यािंना 

अपयशचिं आल.े शेर्टी त्यािंनी िो नाद सोडून ददला. 

र्ी िाबडिोब दशवनच्या र्हडलािंना भेटलो आहण त्यािंना राणी काकूिं चा फोटो दाखर्ला. 

त्या दशवनच्या आत्याच िोत्या. र्ी दशवनच्या बाबािंना त्यािंच्या भेटीबद्दल सगळे सिंहगिले. 

िॉहस्पटलचे नार् आहण पत्ता पण सािंहगिला. त्यािंनी र्ाझे आभार र्ानल ेआहण राणी काकूना 

भेटण्याचे कबूल केले. पाटी सिंपली आहण आम्िी सगळेजण परि हनघालो र्ी त्या राणी काकूना 

र्दि न केल्याची आहण त्यािंच्या बद्दल र्ाईट हर्चार केल्याची र्ाझ्या  र्नाि खिंि िोिी. पण 

त्यािंना त्यािंच्या पररर्ाराची भेट घडर्ून ददली याचा आनिंदपण िोिा.  

निंिर कार्ाच्या व्यापाि र्ी िे सारे कािी हर्सरलो. काल दशवनचा फोन आला. त्याने 

हर्चारले, “उद्या सकाळी घरी आिसे का? बाबािंना िुला भेटायचे आि.े” र्ी ‘िो’ म्िणालो. 

कशासाठी भेटायचे असले त्यािंना? असा प्रश्न र्ला पडला. कदाहचि राणी काकूिं बद्दल कािी 

र्ाहििी हर्ळाली असले असे र्ला र्ाटल.े 

आज सकाळी दशवन, दशवनचे बाबा राणी काकूिं ना घेऊन घरी आल.े र्ला र्नािून 

अपराधी र्ाटि िोिे. सारखा िो प्रसिंग आठर्ि िोिा. िे बसल्यार्र र्ी प्रथर् राणी काकूिं च्या 

पाया पडलो आहण त्यािंची र्ाफी र्ाहगिली. त्यािंनी र्ला उठर्ल ेआहण प्रेर्ाने र्ाझ्या चेिरे् यार्रून 

िाि दफरर्ला. त्यािंचे डोळे पाण्याने डबडबले िोिे. उलट त्यािंनीच र्ाझे आभार र्ानल.े त्यािंच्या 

बोलण्यािून सर्जल ेत्या ज्या र्ाणसाला भटेि िोत्या िे सिंजीर्नी िॉहस्पटल र्धले डॉक्टर िोिे 

आहण िसेच त्यािंची गोष्ट सर्जली. 

राणी काकूिं नी घरािून पळून ज्याच्याशी लग्न केलिं त्यािंचा कािी र्हिन्यािंिर एका 

अपघािाि र्ृत्यू झाला. त्यारु्ळे राणी काकूिं र्र द:ुखाचा डोंगरच कोसळला. र्हडलािंनी सिंबिंध 



िोडलाच िोिा. िरीिी एकदा त्या घरी परि गेल्या, िेव्िा त्यािंच्या र्हडलािंनी त्यािंना घरािून 

िाकलून ददले. यार्रूनच हिच्या थोरल्या भार्ाचे आहण र्हडलािंचे भािंडण झाले िोिे. िो थोरला 

भाऊसुद्धा घरािून बािरे पडला आहण आपल्या बहिणीसोबि राहू लागला. राणी काकूिं नी हिच्या 

नर्र् याचे दादरचे घर हर्कल ेआहण र्ालाडला एका चाळीि राहू लागल्या. त्या एका Private 

Company र्ध्य ेनोकरी करू लागल्या आहण भाऊ एका बँकेि क्लाकव  म्िणून कार् करि िोिा. 

िे आनिंदी िोिे. कािी र्र्ाांनी त्यािंचा भाऊ चाळीच्या पायर् या उिरि असिाना पाय घसरून 

पडला आहण त्यारु्ळे त्यािंच्या डोक्याला र्ार बसला. चाळीिल्या र्ाणसािंनी िाबडिोब त्यािंना 

सिजीर्न िॉहस्पटलर्ध्य ेअॅडहर्ट केले. िेथे डॉक्टरािंनी सािंहगिल ेकी िो कोर्ाि आि.े ि ेऐकून 

राणी काकूिं च्या पायाखालची जर्ीनच सरकली. त्यािंचा जगण्याचा एकर्ेर् आधारिी हनघून जाि 

िोिा. त्यारु्ळे त्यािंचे र्न अहस्थर झाल.े त्यािंच्या कार्ाि सिि चुका िोऊ लागल्या. पररणार्ि: 

त्यािंना किं पनीिून काढून टाकल.े आिा भार्ाच्या आजारपणाचा खचव कसा परर्डणार? िा प्रश्न 

त्यािंच्या सर्ोर िोिा. त्यािंनी स्र्ि:चे दाहगने हर्कले. शेजारी, बकँ, हजथून हजथून शक्य िोईि 

हिथून र्दि घेिली. पण पुरेस ेपसै ेजर्ा करू शकि नव्ििे. शेर्टी त्यािंनी घरोघरी दफरून र्दि 

र्ागायची ठरर्ले आहण िसे करू लागल्या.  

दोन ददर्सािंपूर्ी दशवनचे बाबा िॉहस्पटलर्ध्ये आले आहण त्यािंनी राणी काकूिं ची भेट 

घेिली. बर् याच र्र्ावनी आपला लाडका भाऊ भटेल्याने त्यािंना खूप आनिंद झाला. सगळे गैरसर्ज 

दरू झाल.े दशवनच्या बाबािंनी र्ोठ्या भार्ाच्या खचावची सिंपूणव जबाबदारी उचलली आहण त्यािंच्या 

बहिणीला घेऊन घरी आले. आज रात्रीच्या गाडीने राणी काकू गार्ी जाणार िोत्या. कारण त्या 

त्यािंचा भार्ासाठी गार्ाच्या दरे्ीला नर्स बोलल्या िोत्या. िो पूणव करण्यासाठी जाि िोत्या. 

जाण्यापूर्ी त्यािंना त्यािंची आहण त्यािंच्या धाकट्या भार्ाची भेट घडर्णार् याचे आभार र्ानायचे 

िोिे.  

आईने त्यािंना जेरू्न जायचिं आग्रि केला. जेरू्न झाल्यार्र िे जायला हनघाले. जािाना 

राणी काकूिं नी र्ाझे िाि िािाि घेिले आहण म्िणल्या, “गार्ी गेल्यार्र दरे्ीकड ेएकच र्ागण े

र्ागेन, की जगाि जर इिर कोणी राणी असिील, िर त्यािंना या र्ुलासारख्या दरे्र्ाणसाच्या 

घरापयांि पोिोचण्याचा रस्िा दाखर्...................” 

*****सर्ाप्त*****  



 

िर हर्त्रािंनो, िुम्िाला दखेील िुर्च्या दनैिंददन आयुष्याि अस े दकिीिरी आददत्य, 

गायत्री, हगरकर आजोबा, र्ोहििे काका ककिं र्ा राणी काकू भेटि असिीलच. ‘व्यक्ती हििक्या 

प्रकृिी आहण प्रकृिी हििक्या हर्कृिी’ या न्यायाने प्रत्येकाचे स्र्भार् हभन्न असिाि. दकत्येकदा 

आपण त्यािंच्या त्यािंच्या हर्हचत्र र्ागण्याकड ेदलुवि करिो. आहण जर कधी आपल्याला त्यािंच्या 

हर्हचत्र र्ागण्याचा त्रास झाला, िर आपण त्यािंना एकिर हशव्या दिेो ककिं र्ा चारचौघाि त्यािंना 

र्ूखव, फसर्,े लबाड अशा अपर्ानास्पद पदव्या बिाल करिो. पण त्यािंचे िे र्ागणे ि ेत्या र्ेळचे 

नसिे. पण त्यार्ागे कािीिरी इहििास दडललेा असिो. िो इहििास लगेच सर्जण ेि ेअशक्य 

असिे. कारण र्ाणसाच्या र्नािले ओळखू शकणारा pk िा फक्त अिंिराळािच आि.े र्ी िो 

इहििास जाणून र् सर्जून  घेण्याचा प्रयत्न केला आहण र्ला आलेल ेअनुभर् िुर्च्यासर्ोर र्ािंडल.े 

र्ाझ्या या अनुभर्ािंर्रून आपणास यापुढे एखादी हर्हचत्र र्ागणारी व्यक्ती ददसल्यास 

‘त्याच्या/हिच्या अशा हर्हचत्र र्ागण्यार्ागे काय कारण असेल?’ िा हर्चार करून त्या व्यक्तीला 

सर्जून घ्याल अशी अपेिा आि.े अशा र्ागण्यारु्ळे िुम्िाला आलले े अनुभर् आहण िुर्च्या 

जीर्नाि झालेले पररर्िवन र्ला जरूर कळर्ा.  

सुधाकर अशोक िळर्डकेर 

 

र्ोबाईल आहण whatsapp निं. : 8108819800 

ई र्ेल : sudhakartalawadekar8108819800@gmail.com 

फेसबुक : https://www.facebook.com/sudhakar.talawadekar 

पत्ता : ६,हनहशला हनर्ास, ८,जयप्रकाश नगर, रोड निं.२, गोरेगािंर् (प)ू,  

र्ुिंबई ४०००६३ 

  



ई साचहत्य प्रचतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

 

मोठाि वेगवान काळ आह े हा. तंत्रज्ञानात वेगवान बदल होत आहते. समाजात वेगाने 

उलथापालथी होत आहते. राजकारि अिानक वेगवान घटनांनी भारलले ंआह.े तरूि मंडळींना 

नवनवीन गॅजेट्सिी ओळख होत आह.े कम्मम्मयुचनकेशनिी नवनवीन माध्यमं उदयाला येत आहते 

आचि अंतही पावत आहते. ऑकुुट आल ंआचि गेलं. फ़ेसबुक, इन्स्टा, टटकटॉक, चट्वटर, ब्लॉग्ज, 

मेल्स, व्हॉट्सप, चव्हचडओ कॉल्स असे असखं्य पयाुय उपलब्ध होत असताना संवादािी भाषा 

म्महिून मराठी टटकेल का आचि कोित्या ्तरावर टटकेल हा प्रश्न उभा झाला आह.े  

आम्मही म्महितो की मराठी टटकिार तर आहिे पि ददवसेंददवस मराठीिा वापर वाढत जाईल, 

चतिी ताकद वाढत जाईल आचि मराठीतील पु्तकांिी संख्या आचि त्यांिा दजा ु जागचतक 

्तरावर जाईल, अगदी इंग्रजीलाही टक्कर दऊेन आपली आंतटरक क्षमता चसद्ध करील. 

आचि ह ेसव ुकरिार तुम्मही आम्मही. 

मराठीिा वापर करा. मराठी पु्तके वािा. मले्स, मेसेज मराठीत करा. मलुांना मराठी माध्यमात 

चशकवा. मराठीत नवनवीन साचहत्य आचि पु्तके यायला मदत करा. आचि आपल्या चमत्रांना व 

नातेवाईकांना या यज्ञात भाग घ्यायला प्रवृत्त करा.  

 

जय हहदं. 

जय महाराष्ट्र 
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