
  



छोट ्यांची मोठी गोष्ट 

ह ेपसु्तक विनयमूल्् आह े

पण फ़ुकट नयही 

हे ियचल््यिर खचच करय ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेवखकेलय फ़ोन करून हे पसु्तक कसे ियटले ते कळिय 

१ वमवनट : ई सयवहत्् प्रवतष्ठयनलय मेल करून हे पसु्तक कसे ियटले ते कळिय. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच््य सिच  मरयठी लोकयांनय ्य पसु्तकयबद्दल अवण ई सयवहत््बद्दल सयांगय. 

 

असे न केल््यस ्यपढेु आपल््यलय पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दयम नयही मयगत. मयगत आहे दयद. 

सयद आहे आमची. हिय प्रवतसयद. 

 

 

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

असावे. ज्यामुळे लेखकाला प्गती करण्यासाठी ददशा ठरवण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे आवण 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा, आवण अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा. 
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• ववनामूल्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडण करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापुवी ई-सावहत्य प्वतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 
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अपणणपवत्रका 

माझ्या लेखनाचे सतत स्फूतीस्थान असलेले  

माझे वडील श्री श्रीकृष्ण आत्माराम बेकनाळकर 

याांना सादर अपणण 

  



मनोगत : 

  

 

 

माझे पवहले ई बुक प्वसद्ध झाले 

आवण त्याला वाचकाांचा फारच सुांदर प्वतसाद 

लाभला. आणखी काही कथाांचे दसुरे ई बुक 

काढायचे ठरले. माझ्या या दसुऱ्या ई बुकची 

तयारी चालू असतानाच माझ्या लेखनाचे सतत 

स्फूतीस्थान असलेले माझे वडील श्री श्रीकृष्ण 

आत्माराम बेकनाळकर याांचे आकवस्मक द:ुखद 

वनधन झाले. त्याांच्या वनधनाने मनावर 

झालेला आघात पुसला जात नव्हता. पण एका 

िणी ठरवले दक माझे वलखाण हीच त्याना 

खरी आदराांजली होईल. आवण मी पुढच्या 

कामाला लागले. 

 

    या पुस्तकातल्या कथा खरेतर म्हटले तर सामानयाांच्या आहते. दनैांददन 

जीवनात आपल्याला भेटलेल्या व्यक्ती अशा असू शकतात. पण त्याांचे जीवन कधी 

कधी ववशाल सागराच्या तळासारखां गूढ, अगम्य असू शकते. वरवर पाहता कथा 

सामानयाांच्या आहते . पण यातल्या प्त्येक कथेतला नायक ककवा नावयका वह 

त्याच्या ककवा वतच्या जीवनात घडलेल्या एखाद्या प्सांगाने, घटनेने ढवळून वनघाला 

आह.े एखाद्याच घटनेने त्याांच्या आयुष्यावर वचरस्मरणीय ठसा उमटवला आह.े 

एखादी सवणसामानय व्यक्ती पण वतच्या आयुष्यात कशी उलथापालथ होऊ शकते, 

कधी चाांगली तर कधी वाईट. म्हणून कथेचे नाव “छोट्ाांची मोठी गोष्ट” असे ददले 



आह.े पवहल्या कथा सांग्रहाप्माणेच याही कथा वाचकाांच्या पसांतीस उतरतील अशी 

आशा आह.े हीच माझ्या ववडलाना भावपूणण श्रद्धाांजली !! 

 

   माझ्या इ बुक चे वडझाईन, ले आऊट आवण अथाणतच प्वसद्धी याची 

जबाबदारी इ सावहत्य प्वतष्ठानने आपल्या वशरावर घेतली. यासाठी इ सावहत्य 

प्वतष्ठानच्या टीमची मी अत्यांत आभारी आह.े त्याांच्यावशवाय ह े ईबुक वाचकाांना 

वमळू शकले नसते. कृपया आपल्या प्वतदिया मला आवजूणन कळवा. 

सववता नाबर 

savitanabar@gmail.com 

8149658022  
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या कथासांग्रहातील सवण कथा काल्पवनक आहते. 

यातील सवण पात्रे, नाांवे, प्सांग आवण स्थळे काल्पवनक असून  

त्याांचे कोणत्याही जीववत अथवा मृत व्यक्तीशी साम्य आढळून आल्यास 

 तो वनव्वळ योगायोग समजावा. 

 

  



कथानुिम :  

प्ाक्तन 

पश्चात्ताप 

मकसद 

इवतहास 

सुबह का भूला......... 

गुरुदविणा 

प्त्यिाहुन प्वतमा उत्कट !! 

..........तर माझां काय चुकलां 

ओळख 

मैवत्रणीची गोष्ट 

वारसदार 

लागेबाांधे 

ह ेबांध रेशमाच े

परतफेड 

पपजरा 

स्वप्न 

रााँग नांबर 

वळण  

पतांग 

जवळचे........ दरूच े

  



प्ाक्तन 

 

  

बऱ्याच वर्ाांनी ती मला आज भेटली. कॉलेज सांपल्यानांतर वीस वर्ाांनी. 

कॉलेज मधे असताना कशी रसरशीत ददसायची. अथाणतच वयाचा मवहमा होताच. 

ववशीतली ती आवण चाळीशीतली ती यात फरक असणारच. वतचां गाणां आजही सुरू 

होतां. एकूण सांसार छान चालला असावा असा आपला माझा अांदाज. बराचवेळ 

गप्पा झाल्या. वतचा नवरा बाांधकाम व्यावसावयक होता. त्याचे दकतीतरी प्ोजेक्ट्स 

नावाजण्यासारखे होते. नावलौदकक, पैसा, सुख कशालाच कमतरता नव्हती.  

ह े सगळां साांगता साांगता वतचा गळा भरून आला. वतचा नवरा काही 

मवहनयाांपूवी कामाचा ताण असह्य होऊन हृदयववकाराने गेला. आयुष्य भरभरून 

जगताना डाव अर्धयाणवरच मोडला होता. इलाज नव्हता. वतच्या सोळा वर्ाणच्या 

मुलाला घेऊन ती एकटी महालासारख्या बांगल्यात रहात होती. बोलता बोलता 

कॉलेजच्या ददवसाांवर ववर्य आला. दकती फुलपांखी ददवस होते ते! आमच्या 

वगाणतला स्कॉलर असलेल्या त्याचा ववर्य वनघणां अपररहायणच होतां. आवण वतचा 

तर कधी काळी तो म्हणजे वजव्हाळ्याचा ववर्य होता. कालच मला त्याच्या ववर्यी 

कळलां होतां.  

 

 तो ददसायला नाकी डोळी देखणा होताच, उांच, मजबूत बाांर्धयाचा. 

सावळासा. चेहऱ्यावर करारी भाव. थोडासा अांतमुणख. स्वत:मधेच रमणारा. 

अवतशय हुशार. टेबल टेवनस छान खेळायचा. खेळाडू असला तरी त्याला वमत्र 

फारसे नव्हते. आवण तो वखलाडू वृत्तीचा असला तरी वागताना थोडसां हातचां राखून 



वागल्यासारखा वागायचा. वतला तो जाम आवडायचा. आमचा क्टलासमेट धीरेन. 

कधी वतला त्याच्याशी बोलायचा योग आला नव्हता. मैवत्रणी त्याच्यावरून वतला 

खूप वचडवायच्या. वतला खूप वाटायचां दक त्यानां आपल्याशी बोलावां. ती कॉलेजची 

गानकोदकळा होती. वतला वाटायचां त्यानां आपल्या गाण्याचां कौतुक करावां, काहीही 

करून बोलावां. कदावचत....... त्यालाही वतच्याबद्दल काही वाटत असेल का? 

नक्कीच. कारण एक दोनदा त्यानां वतच्याकडे बघून हसल्यासारखां केलां होतां. पण 

कळत नकळतच. दक वतच्या मनाचा तो खेळ होता? पण जाणून बुजून त्याच्या कधी 

पुढे पुढे करावां असां वतला वाटल नाही. वतच्या मनातली सुप्त इच्छा मात्र होती दक 

त्यानां आपल्याशी बोलावां अशी. प्कर्ाणनां वाटायचां त्यानां आपणहून ववचारावां 

लग्नाबद्दल. जेव्हा वतचां लग्न ठरलां तेव्हा वतची आशा पार वमटून गेली. अबोल प्ीत 

मुग्धच राहून गेली.  

 

 वतचां लग्न झालां एका होतकरू तरुणाशी. महत्वाकाांिी आवण जगण्याची 

आसोशी असलेला, वतच्या कलेची, गुणाांची कदर असलेला. सुरुवातीला खाजगी 

नोकरीत अगदी लहानशा पोस्टवर असलेला वतचा नवरा, स्वत;च्या धडाडीवर खूप 

वरपयांत चढत गेला. नोकरी सोडली आवण छोट्ा छोट्ा बाांधकामाांची कामां घेऊन 

फार लवकर प्गती केली. मग मोठ्या कॉम्प्लेक्टसचे प्ोजेक्ट्स घ्यायला लागला. 

व्यवसायाची नस त्याला बरोबर सापडली होती. वतला चारीकडून सुख होतां. पण 

वनयती म्हणजे काय असतां ह े वतला काही मवहनयाांपूवी कळलां. वतचा नवरा 

सांसाराचा डाव अर्धयाणवर टाकून गेला होता.  

 



 माझ्या मनात ववचार आला, वतचां लग्न धीरेनशी झालां असतां तर! 

बोलताना ववर्य आला होता धीरेनचा. माझ्या घशाशी आवांढा आला. कुठल्या 

तोंडानां मी वतला साांगणार होते दक तोही या जगात नाही? तो एक आय ए एस 

ऑदफसर होता. आमच्या एका मैवत्रणी कडूनच त्याच्या अपघाताची बातमी कळली 

होती. वतच्या सांसाराची गाठ कुणाशीही बाांधली गेली असती तरी वववधवलवखत 

अटळ होतां. चाळीशीतच वतला सौभाग्यापासून फारकत घ्यायला लागणार होती. 

तेच वतचां प्ाक्तन होतां.   



पश्चात्ताप 

 

 वीस फुटाांवर असणाऱ्या तुरुांगाच्या छोट्ा वखडकीतून येणारा कोवळ्या 

उनहाचा कवडसा आज वतलोत्तमा टक लावून बघत होती. दकती वर्ां झाली, 

लहानपणी आपण हा उनहाचा कवडसा पकडायला बघत असू. पण कधी हातातच 

येत नव्हता. आयुष्य असांच आपल्या हातात आह े म्हणता म्हणता वनसटून गेलां. 

दकती छान होतां आपलां आयुष्य! वनरागस, सांथ पाण्यासारख! अचानक वसद्धाथण 

आयुष्यात आला आवण आयुष्य दभुांगून गेलां.  

 

 वतलोत्तमाचां बालपण खूप लाडात गेलां. दोन भावाांची लाडकी बवहण, 

ददसायला अत्यांत सुस्वरूप, वशकायलाही हुशार. वतनां आपला जोडीदार स्वत:च 

वनवडला. ददसण्यात डावा असलेला वसद्धाथण हरहुन्नरी होता. त्याची जात मात्र 

वतलोत्तमाच्या कुटुांवबयाना खुपली होती. म्हणून लाडकी असली तरी वतच्या लग्नाला 

मात्र भावाांनी आवण आई ववडलाांनी खूप ववरोध केला. साम, दाम, दांड, भेद 

कशालाच वतने जुमानले नाही. घरच्याांच्या मनाववरुद्ध वतने वसद्धाथण बरोबर सांसार 

माांडला.  

 

 स्वत;च्या हुशारीच्या जोरावर वसद्धाथण लवकरच नोकरीत खूप वर चढत 

गेला. पवब्लक ररलेशन मर्धये असणारा तो पाट्ाण टाळू शकत नव्हता. आवण 

पाटीमधली दारूही. हातात आलेला सुरुवातीचा एकच प्याला नांतर चार वर्ाणतच 



त्याची पजदगी बनला. पवहल्याांदा आपल्या लाडक्टया लेकीदेखत घरात ग्लास नको 

म्हणून टाळणारा वसद्धाथण कालाांतराने सुटीच्या ददवशी रीलॅक्टस होण्यासाठी 

प्यायला लागला. तो दारुच्या इतका आहारी गेला दक मग त्याला ददवस रात्रीचेही 

भान रावहले नाही. आवण एक ददवस........  

 

 व्यसनापायी त्याची नोकरी गेली. मुलगी लहान, घरच्याांनी पाठ 

दफरवलेली अशा वस्थतीत वतलोत्तमा नोकरी करू शकत नव्हती. गांगाजळीवर जेवढां 

वनभावता येईल तेवढां धकवून नेलां. शाांत आवण समांजस असलेली वतलोत्तमा आताशा 

छोट्ा छोट्ा कारणाांवरून वचडवचड करत होती. नवरा बायको मधला सांवाद 

आता सांपायला लागला होता. पैसा असेल तरच जगणां शक्टय होतां. आर्थथक वववांचना 

वतला त्रस्त करत होतीच, वशवाय दारूसाठी वसद्धाथण आता वतच्याकडेच पैशाची 

मागणी करत होता. घरातला एक एक दागीनाही दकुानाची पायरी चढायला 

लागला. मोठ्या फ्लॅटचा असणारा वनवारा आता एका कच्च्या बाांधकामाच्या खोलीत 

बदलला. त्यासाठीही घरमालकाचा भाड्याचा तगादा सुरु झाला. कोंडीत 

सापडलेली वतलोत्तमा सैरभैर झाली होती. आवण एका ददवस हद्द झाली.  

 

 वसद्धाथणने लेकीच्या सोनयाच्या मनगट्ाां बायकोकडे मावगतल्या. ती ते 

द्यायला तयार होईना. त्याने वतच्यावर हात उगारला. एकेकाळी आपल्यावर 

जीवापाड प्ेम करणारा वसद्धाथण आपल्यावर हात उगारतोय ह ेबघून एक िणभर 

वतलोत्तमा द:ुखाने कोलमडून गेली. वसद्धाथणचा हात थाांबत नव्हता. तोंडाने त्याची 

मागणी चालूच होती. मार असह्य होऊन वतच्या द;ुखाची जागा आता रागाने 

घेतली. काही कळायच्या आतच जवळचा कोयता वतने उचलला. त्याला भीती 

दाखवायला उगारला, पण त्याने वतचा हात वरच्यावर पकडला. दसुऱ्या हाताने तो 



वतला मारतच रावहला. तो चुकवत असतानाच कोयत्याचा हात त्याच्यावर बसला. 

घाव वमी लागला होता.  

 वतच्या लेकीची रवानगी अनाथाश्रमात झाली. कारण सरळ होते. वतचे 

आईवडील, भाऊ वतच्याकडे आता तर गुनहगेार म्हणूनच बघत होते. त्याना काही 

वतची ककवा वतच्या लेकीची दया आली नाही. वतलोत्तमाचां मन द:ुखाने ववदीणण 

झालां. एका चांगल्या घरात जनम घेतलेली आपली लेक सगळ्याच सुखाना 

आपल्यामुळे मुकली. वतचा काही दोर् नसताना, आश्रमात आयुष्य काढणां वतच्या 

नवशबी आलां. खरच, वसद्धाथणशी लग्न करून आपण चुकलो दक त्याला व्यसनापासून 

दरू करण्यात आपण कमी पडलो? त्याच्या प्ेमाने आपले डोळे बांद झाले होते दक 

त्याच्या व्यसनाकडे सुरुवातीला डोळेझाक करत होतो? दक त्याचा मार खाऊन 

सहन करायला पावहजे होतां त्याचां अवनबांध वागणां? लेकीचां बाळलेणांसुद्धा पणाला 

लावायला पावहजे होतां का? 

 

 अजुनही मला मोह घालणारा हा उनहाचा कवडसा माझ्या लेकीच्या 

आयुष्यात मात्र रुि वाळवांट बनून आलाय माझ्यामुळे. आईच्या चुकीच्या वनवडीची 

असो ककवा बापाच्या व्यसनाची सजा असो, त्यापायी आपल्या वनष्पाप छकुलीचां 

आयुष्य मात्र उर्धवस्त होऊन गेलां. कुठलां गेल्या जनमीचां पाप असेल दक त्या अभागी 

जीवाला अशी वशिा वमळावी? आई वजवांत असताना मुलीला अनाथ म्हणून 

जगायला लागावां यापरतां द:ुख ते काय! पश्चात्तापाच्या आगीत वतलोत्तमा पोळून 

वनघत होती.  

  



मकसद 

 

 रेणूच्या वयाच्या पाचव्या वर्ाणपासून सौवमत्र वतला साांभाळत होता. ज्या 

िणी त्याला कळलां आपली बहीण गवतमांद आहे, जवळपास त्याच िणापासून दादा 

म्हणून वतची देखभाल करण्याचा ठेका त्याने घेतला होता. सौवमत्रला त्याच्याहून 

लहान आणखी दोन बवहणी होत्या. रेणू नांबर तीनची. सुखदा आवण स्वरदा या 

दोघी नॉमणल होत्या. जेव्हा लहानपणी रेणूचे उच्चार स्पष्ट यायचे नाहीत तेव्हा 

सौवमत्र ते समजून घ्यायचा. ती काय साांगतेय ते त्यालाच बरोब्बर कळायचे. आई 

ववडलाांपेिाही जास्त त्याला बवहणीची काळजी होती. लहानपणी वमत्र मैवत्रणी 

रेणूची चेष्टा करायचे. वतच्यासारखे बोबडे बोलून वतला वचडवायचे. खेळायला 

घेतानाही वहडीस दफडीस करायचे. या प्सांगाांनी रेणूच्या दादाला खूप त्रास 

व्हायचा. सौवमत्र सतरा वर्ाांचा झाला आवण त्याची आई गेली. वडील दफरतीच्या 

नोकरीवर. जबाबदारी सौवमत्रवरच आली. बवहणीना त्याांचां आवरून दऊेन शाळेला 

पाठवायचां. घरात काय हवां नको ते पहायचां. आईची जागा सौवमत्र भरून काढत 

होता. वडील असूनही त्याांची भूवमका ते पार पाडू शकत नव्हते. सांसारासाठी पैसा 

वमळवायचा एवढां एकच काम त्याना जमत होतां. सौवमत्रची आई गेल्यापासून त्याांचां 

मन सांसारातून उडून गेलां होतां. त्याांचां आयुष्य मवशनवत झालां होतां. सौवमत्र 

बवहणींचा मायबाप झाला होता.  

 

 जसा जसा सौवमत्र मोठा होत गेला तसां तसां त्याला उमगत गेलां दक 

आपणच रेणूचा पूणण वेळ साांभाळ केला पावहजे. ववडलाांच्या समजून घेण्यालाही खूप 

मयाणदा यायच्या. आई असताना ती रेणूचा साांभाळ करायची. पण आता रेणूच्या 

हालचाली ववशीतही दहा वर्ाणच्या मुलीसारख्या होत्या. सौवमत्रने वतला हळू हळू 



वाचनाची आवड लावली. वतच्याबरोबर वेगवेगळ्या ववर्याांवर चचाण करायला 

लागला. वतला सांगीत ऐकवत वतचा कानही असा तयार केला दक कोणताही राग ती 

पटकन ओळखायला लागली. सांगीतात ती रमायला लागली. गाणी ऐकण्यासाठी ती 

कशी लावायची हहेी त्याने वशकवले. पण वतच्या सांगीत वशकण्याला मात्र मयाणदा 

होती. स्वैपाक वतला येत नव्हता पण त्याने चहा करायला वशकवलां. जेवण गरम 

करून घ्यायला वशकवलां. कमी होती फक्त वयाच्या मानाने असणाऱ्या समजुतीची. 

अशातच सौवमत्र एमपीएससी परीिा पास झाला आवण त्याला मुलाखतीचां 

बोलावणां आलां. शेवटच्या िणी त्यानां ठरवलां, आपण ही नोकरी घ्यायचीच नाही 

मग मुलाखतीला कशाला जा! त्यानां दनैांददन गरज भागवणारी साधीशी खाजगी 

कां पनीतली नोकरी पत्करली. जेणेकरून रेणूसाठी त्याला वेळ दतेा येईल. स्वत:चां 

आयुष्य त्यानां रेणूलाच वावहलां होतां. लग्न न करता राहाण्याचां बांधन त्यानां स्वत:हून 

स्वीकारलां होतां. रेणू हचे त्याचां जग होतां, त्याचा श्वास होता.  

 

 रेणू कधी कधी हट्ट धरून बसायची दादा आज मला बरां वाटत नाही, तू 

कुठेही जायचां नाही. दादा अशावेळी पूणणपणे वतची आई व्हायचा. काही न बोलता 

वतला माांडीवर झोपवायचा. रेणूची आांघोळ, वेणीफणी सगळांच सौवमत्र करायचा. 

सौवमत्रच्या दोघी बवहणींची लग्नां झाली. सौवमत्रने तीही जबाबदारी पार पाडली. 

कारण ववडलानी ती जबाबदारी पार पाडायच्या आधीच या जगाचा वनरोप घेतला 

होता. नोकरीवर जाताना बाहरेून कुलूप लावून शेजाऱ्याना साांगून तो जायचा. 

सगळां रुटीन व्यववस्थत बसलां होतां. मोबाईलवर ठराववक एकच नांबर आपल्या 

दादाचा कसा लावायचा हहेी त्यानां रेणूला वशकवलां होतां. रोज ठरववक वेळी मी 

जेवले म्हणून वतचा त्याला फोन यायचा.  

 



 त्याददवशी वतचा दपुारी फोन आला नाही. वतने फोनही उचलला नाही. 

शेजाऱ्याना फोन करून त्याने ववचारले. थोड्या वेळापूवीच रेणू वखडकीतून हात 

करून आत गेल्याचे त्याांनी साांवगतले. त्याचां मन विधा झालां. वतला शेजाऱ्याांनी 

पावहलांय. म्हणजे वावगां काही घडलां नाही, ककवा वतने भलतांच काळजी 

करण्यासारखां काही केलां नाही. पण मग फोन का उचलत नाही? त्याच्या मनात 

उगाचच शांकेची पाल चुकचुकली. वतला काही झालां तर नसेल या भावनेनां त्याचां 

लि कामावरून उडालां. पण हातातलां काम तर सांपवणां गरजेचां होतां. अखेर 

ऑदफसची वेळ सांपता सांपता थोडा वेळ आधीच साहबेाना साांगून तो वनघाला. 

त्याच्या कौटुांवबक पररवस्थतीची जाणीव साहबेानाही होती.  

दार उघडून कसाबसा घरात गेला. बेडरूममर्धये जवमनीवर रेणू 

अस्ताव्यस्त पडली होती. तोंडातून फेस आलेला ददसत होता. वरकरणी पाहता 

वतला आकडी आल्याची शक्टयता वाटत होती. पण स्वैपाक घरात ओट्ावर 

झोपेच्या गोळ्याांची बाटली सौवमत्रला सापडली. वतला सहजासहजी वमळू नये 

म्हणून ठेवलेली बाटली वतच्या हाताला लागली होती. आवण वतने ती घशात ओतून 

ररकामी केली होती. काय कारण असेल वतला या गोळ्या घेवूया आपण असां 

वाटाण्याचां ? आता काही ववचार करण्यात अथण नव्हता. रेणूचां या जगातलां अवस्तत्व 

तर सांपलां होतां. पण आता सौवमत्रसमोर प्श्न उभा होता, आता आपल्या आयुष्याचा 

मकसद काय? 

  



इवतहास 

 

 बऱ्याच मुवश्कलीनां अवनशाचां लग्न ठरलां. लग्न न ठरावां असां वावगां 

वतच्यात काहीच नव्हतां. म्हणजे लग्नासाठी आवश्यक असणारे रूप गुण सगळांच 

वतच्या बाबतीत व्यववस्थत होतां. नाव ठेवायला, खोडी काढायला काहीच जागा 

नव्हती. ददसायला सुस्वरूप असणारी अवनशा उांचीपुरी, बाांधेसूद होती. गोल 

गोरागोबरा चेहरा, काळेभोर मोठे्ठ डोळे, पपगट कुरळे केस. योग्य रीतीने प्त्येक 

वर्ी पास होत पदवीधर झाली होती. मग घोडां पेंड कुठे खात होतां? लग्नाचा ववर्य 

काढला दक वतच्या अांगावर शहारा यायचा. काळेभोर डोळे शूनयवत् व्हायचे. वतची 

आई पुनहा पुनहा समजवायला बघायची. अगां एकदा का लग्नाचां वय गेलां दक मग 

मुली जून ददसायला लागतात. नवऱ्या मुलाला मुलगी आवडेल अशी तर हवी. 

वशवाय सांसार वाढवायच्या दषृ्टीनेही मुलीचां वय वाढता नये. गरोदरपण, बाळांतपण 

योग्य वेळीच व्हायला पावहजे. खूप खूप समजूत घालायची आई. पण वतचा आपला 

नन्नाचा पाढा!  

 

 वतला अवभर्ेकचां स्थळ साांगून आलां. नेहमीप्माणे वतचा नकारच होता. 

पण अवभर्ेकने वतला बाहरे कुठेतरी वतच्या नकळत पावहलां होतां. त्याला ती 

आवडली होती. काही करून हीच मुलगी हवी असा त्याचा हट्ट होता. 

मर्धयास्थाांकरवी वनरोप दऊेनच अवनशाचे स्थळ साांगून यायला लावले होते. 

मर्धयस्थाांनी सारखा पाहण्याचा कायणिम करा असा धोशा लावला होता. 

अवनशाच्या आई ववडलाांची तयारी होती. पण खुद्द वतचीच तयारी नव्हती. मोठ्या 

मुवश्कलीने वतने पवहले दोन कायणिम मनाववरुद्ध पार पाडले होते. मुलगा आवण 

त्याचे नातेवाईक पाहायला आले दक अवनशा मख्खसारखी बसून राहायची. 



चेहऱ्यावर कुठलेच भाव नसायचे. साहवजकच समोरच्या मांडळीना ते पसांत पडायचे 

नाही. नकार यायचा. आता पुनहा एकदा मारून मुटकून वतला पहाण्यासाठी उभे 

करायला पावहजे होते.  

 

 अवभर्ेक पवहल्या भेटीतच वतच्यावर ल्टू झाला. पण वतच्या चेहऱ्यावर 

ककवचतसुद्धा वस्मतरेर्ा नव्हती. अवभर्ेक कडून अवनशाला होकार आला. वतच्या 

आई आवण ववडलाना खूपच आनांद झाला. पण अवनशाने पुनहा एकदा त्याला 

भेटायची इच्छा व्यक्त केली, मगच लग्नाचां ठरवीन म्हणाली. आता पुनहा ही काय 

खेकट काढते कुणास ठाऊक म्हणून वतच्या आईववडलाना घोर लागला.  

 

 “अांशू, हो माझी अनशुच ! एवढां तडकाफडकी का बोलावलांस भेटायला?” 

 “लग्न करताना कोणताही आडपडदा दोघाांमर्धये असता कामा नये असां 

मला वाटतां” 

“ आपलां नातां नक्कीच पारदशी असणार आहे. दोघाांपैकी कुणीही चुकलां तर 

प्ामावणकपणे दसुऱ्याला साांगायचां हा आपल्यातला अवलवखत वनयम असायला 

हवा. म्हणजे एकमेकाांवरचा ववश्वासही दढृ होईल. आवण आपला सांसारही छान 

होईल. पटतांय ना?” 

“मला लग्नाचीच भीती वाटते. म्हणजे.......... आता कसां साांगू? पण पुरुर् 

जवळ येणार या भावनेने मला अिरश: कापरां भरतां. ” 

“......................................... ” 



“मी सात वर्ाांची असताना आमच्या शेजारी राहणाऱ्या काकाांनी मला 

नको ते करायला लावलां होतां. माझ्या शरीराशी खेळले होते ते. नको वतथां हात 

लावला होता. तुझे गाल दकती गोबरे आहेत म्हणून माझे दकतीतरी पापे घेतले होते. 

त्याांच्या तोंडाला येणारी तांबाखूची दगुांधी अजूनही मला पोटात मळमळ आणते. त्या 

अजाण वयात मला कळलां नव्हतां. पण खूप घाण वाटली होती. कशीतरी मी त्याांच्या 

तडाख्यातून सुटून पळाले होते. काही ददवस त्या बाजूलाही दफरकले नाही. नांतर 

त्याांची बदली झाल्याचां कळलां आवण वतथून ते दसुऱ्या गावी गेले. घरी आल्यावर मी 

आईला साांवगतलां. ” अवनशा ह ेसाांगतानाही थरथरत होती.  

 अवभर्ेक प्श्नाथणक चेहऱ्याने वतच्याकडे बघत रावहला. “ मग..... ” 

“ आई बरेच ददवस खोदनु खोदनु चौकशी करत होती. मग मीही ववसरून 

गेल.े मैवत्रणींच्या, शाळा कॉलेजच्या वर्ाणत मागचां सगळां पुसलां गेलां. ” 

“मग आता तुला का भीती वाटतेय?” 

“दोन वर्ाांपूवी एक वसनेमा पावहला. त्यात एका लहान मुलीवर होणारा 

बलात्कार दाखवला होता. खरांतर प्तीकात्मक दाखवलां होतां. पण तो सीन मला 

माझ्या लहानपणीचा तो प्सांग ताजा करून गेला. तेव्हापासून पुनहा एकदा पुरुर्ा 

ववर्यी, त्याच्या जवळ येण्याववर्यी घृणा वाटायला लागली. ” 

“मला ह े सगळां साांगायला खरां खूप लाज वाटत होती. नाईलाजास्तव 

साांगायला लागलां. अजून कुणाचा होकार मला आला नव्हता. त्यामुळे ह े कुणाला 

साांगण्याचां धाररष्ट् करावां लागलां नव्हतां. तुमचा होकार आला आवण लग्न करावां 

तर तुमच्या सुखी सांसाराचा ववचका होईल. आवण न करावां तर नकाराचां कारण 

तुम्हाला काय दणेार? आईलाही मी ह ेलग्न न करण्याचां कारण साांगू शकत नाही. 



मनाचा खूप कोंडमारा व्हायला लागला. शेवटी ठरवलां. काही झालां तरी आज 

आपण मन मोकळां करायचां. ” 

 अवभर्ेक प्सन्नसां हसला. “ मला तू आवडली आहसे. आवण तुझा हा 

पारदशीपणा तर मला खूपच भावला. तू मनात कसलीही भीती बाळगू नको. मला 

तुला दोन गोष्टी साांगायच्या आहते. एक म्हणजे योवनशुचीतेच्या बुरसटलेल्या 

कल्पनेचा गांड समाजमनावर प्चांड आहे. त्यामधून एखाद्या स्त्रीला सहजासहजी 

आजही बाहरे पडणां कठीण आहे. एखाद्या पुरुर्ाने स्त्रीवर केलेल्या अत्याचाराला 

त्या पुरुर्ाऐवजी स्त्रीलाच जबाबदार धरलां जातां. आवण त्याच्या अत्याचाराचे 

पडसाद स्त्रीच्या मनावर, शरीरावर आवण ववचाराांवर अगदी खोल ओरखडा 

उमटवतात. पुरुर् करून सावरून नामावनराळा राहू शकतो. आवण दसुरी महत्वाची 

गोष्ट तुझ्याबाबतीत म्हणजे तू झाल्या प्सांगाबद्दल आवण त्याच्या वाटत असलेल्या 

वभतीबद्दल स्वत:ला दोर्ी अवजबात समजू नकोस. जेव्हा ह ेदोर्ी वाटण्याचां ओझां तू 

वभरकावून दशेील त्यािणी तू स्वत:ला खूप मोकळां समजशील. तुझ्या मनावरचा 

ताण वनघून जाईल. आवण तसां तू व्हावस असां मला मनापासून वाटतांयां.  

 आपण तुझ्या मनाच्या कलानां घेऊ. एखाद्या मनोववकार तज्ञाला दाखवू. 

त्यावर मागण नक्कीच आहे. त्या जुनया एका घटनेपायी तुझ्यावर झालेला हा पररणाम 

आपण दोघां वमळून पुसून टाकू आवण नव्या दमाने आयुष्याला सुरुवात करू. आता 

आपल्या जीवनात असां काही घडलां होतां याचा हळूहळू ववचार मनातून काढून टाक. 

” अवभर्ेकने दाखवलेल्या ववश्वासाने अवनशाच्या मनावरचां दडपण कमी झालां होतां. 

हलकेच वतच्या चेहऱ्यावर हसू उमललां. अवनशाला खूप हळुवारपणे घ्यायला 

लागणार होतां. भववष्यकाळात इवतहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी 

आता अवभर्ेकला घ्यावी लागणार होती.  

  



सुबह का भूला......... 
 

 मुकुल पराभूत होऊन मायदशेी परतला होता. त्याचे आवण डोरोथीचे 

सांबांध आता सांपुष्टात आले होते. त्याने वतच्याशी जुळवून घ्यायचा खूप प्यत्न केला 

पण पावश्चमात्य सांस्कृतीचे प्तीक असलेली डोरा तडजोड करायला तयार नव्हती. 

कुठल्याही बाबतीत स्वत:चेच म्हणणे खरे करणारी डोरा त्याला पांधरा वर्ाणत 

आपलेसे करू शकली नव्हती. त्याने हात टेकले आवण खचलेल्या मनाने भारतात 

आला. घरात काय वाढून ठेवले असणार याची त्याला साधारण कल्पना होती. आई 

आपल्याला स्वीकारणार नाही. आवण जानहवी तर कुठे आह ेकुणास ठाऊक!  

 

 स्वत:च्याच पसांतीने केलेल्या जानहवीला त्याने टाकले होते. आता 

कुठल्या तोंडाने तो डोराववर्यी आईकडे तिार करणार होता? जानहवीशी केलेले 

लग्न ह ेखरांतर आईववडलाांच्या मनाववरुद्धच होते. रूपाने सुमार असलेली जानहवी 

मुकुलपेिा चार वर्ाणनी मोठी होती ह े त्या ववरोधामागचे खरे कारण होते. पण 

त्याला जर आवडली तर आमची ना नाही या वनमणम हतेूने त्याांनी जानहवीला 

स्वीकारले होते. आता या िणी जानहवी असती तर! वतने मला नक्कीच आधार ददला 

असता. केवढा भरभक्कम सपोटण होता वतचा. वबचारी! पण वबचारी तरी कसां म्हणावां 

वतला! ती मनाने खांबीर आहे. कुठल्याही सांकटाला घाबरून न जाता धीराने तोंड 

दणेारी आह.े पण ज्याच्यावर आपण प्ेम केले त्यानेच प्तारणा का करावी असां 

वतला नक्कीच वाटलां असणार. आपल्या वागण्याने वतच्यावर काय प्सांग आला असेल 

याची त्याला आता कल्पना आली. पण आता वाटून काहीच उपयोग नव्हता. 

त्यावेळी आईशी या ववर्यावर बरीच झाडाझडती झाली होती. बाबाांच्या नाजुक 

हृदयाने लेका सुनेच्या सांसाराची अशी झालेली धूळधाण बघून केव्हाच राम म्हटला 

होता. त्याने भारतातल्या आपल्या आईशीही फारसे सांबांध ठेवले नव्हते. जानहवीशी 

तर नाहीच नाही.  



 

 जमणनीला गेल्यावर मुकुल वतकडे वस्थरस्थावर होईपयांत जानहवीचा 

आवण त्याचा सांसार छान चालू होता. आवण एक ददवस डोरोथीशी त्याची जान 

पहचान झाली आवण हळूहळू तो वतच्या प्ेमात पडला. तो इतका वतच्या प्ेमात 

बुडाला की जानहवीचे त्याच्यापेिा वयाने मोठे असणे आता त्याला काचू लागले. 

वतचा समांजसपणा जो त्याला सद्गुण वाटत होता, तोच त्याला बावळटपणा 

वाटायला लागला. तुझ्यामर्धये स्पाकण  कसा तो नाहीच ह े त्याचां नेहमीच बोलणां 

झालां. त्याच्या आवडीला प्ाधानय दणेारी जानू आता त्याला शेळपट वाटायला 

लागली.  

 

 धडधडत्या अांत:करणाने मुकुलने दाराची बेल वाजवली. एकदा, दोनदा, 

तीनदा. त्याने परत जाण्यासाठी पाऊल उचलले, आवण दाराचा आवाज झाला. 

वळून बवघतले तर दार उघडायला चौदा पांधरा वर्ाांची एक नाजुकशी मुलगी आली 

होती. प्श्नाथणक मुद्रनेे त्याने वतला ववचारले, “इनामदार इथेच रहातात ना?” 

 “हो, कोण आलय म्हणून साांगू?” 

 “मी मुकुल इनामदार. ” 

 ती एक िणभर पाहतच रावहली आवण आलेच हां म्हणत आत गेली.  

 

 थोड्या वेळाने ती परत आली आवण दार उघडून त्याला ती आत घेऊन 

गेली. घराचे आतले स्वरूप खूप बदलले होते. पभतीवर बाबाांच्या फोटोशेजारी 



त्याच्या आईचाही फोटो होता. फोटोला हार घातला होता. त्याच्या काळजात 

गलबललां.  

 

 काही वेळाने जानहवी आली. व्हील चेअरवर होती. मुकुलला 

एकापाठोपाठ एक धके्क बसत होते. पावहल्यापेिा थोडी बारीक ददसत होती. 

चेहर् यावर पोक्तपणा आला होता. केस अकाली वपकले होते. पररवस्थतीशी झगडून 

आलेला समांजसपणा चेहर् यावरच्या सावत्वक भावाला दजुोरा दते होता. पांधरा 

वर्ाणत पूलाखालून बरांच पाणी वाहून गेलां होतां. गेलेले ददवस परत येणां शक्टयच 

नव्हतां.  

 

“ बस. थकलेला ददसतोयस. ” जानहवी बोलली.  

 मनू, तू नेहमी ववचारतेस ना, तो हा तुझा बाबा. ” 

“........... ” 

 

 मनू आवण मुकुल एकमेकाांकडे पहात होती. आपण पररवचत आहोत की 

अपररवचत या भावनेतून. रक्ताचे नाते असलेले दोन जीव एकमेकाांना अनोळखी 

नजरेने बघत होते. मुकुलच्या चेहर् यावर अनेक प्श्न ददसत होते. त्याला कुठून 

सुरुवात करावी समजत नव्हते. जानहवीने ते ओळखले आवण साांगायला सुरुवात 

केली. मुकुलने वझडकारल्या बरोबर जानहवीला त्याच्या आईने प्ेमाने आश्रय ददला. 

ती कुठे जाणार होती? दोन जीवाांच्या जानहवीला मुकुलचे घर सोडून काही आधार 

नव्हता. आपल्याला सुनेला लेकीसारखे साांभाळायचे आहे ह े त्याच्या आईने 

ओळखले. दोघी एकमेकींच्या आधाराने राहायला लागल्या. मनूचा जनम झाला. 



दोघींना जगायला कारण वमळालां. जानहवी नोकरी करत होती आवण घरची 

आघाडी मुकुलची आई पहात होती. दोघीत मायलेकीच नात वनमाणण झालां होतां.  

 वनसगाणचा वनयमच आह े की ज्याची सहनशवक्त अमयाणद आहे त्यालाच 

नेहमी सत्वपरीिेला तोंड द्यायला लागत. जी व्यवक्त दकरकोळ कारणाने नामोहरम 

होते त्याला फार कळ सोसावी लागत नाही. आठ वर्ाणपूवीची गोष्ट. आजी शाळेतून 

मनुला घेऊन येत होती ! समोरून येणारा ट्रक आजी आवण नातीला आता उडवणार 

ह ेजानहवीच्या लिात यायला फारसा वेळ लागला नाही. वजवाच्या आकाांताने वतने 

दोघींना ढकलले. मनू आवण वतची आजी बाजूला उडून पडल्या. आवण जानहवीचे 

दोनही पाय मात्र ट्रकच्या चाकाखाली आले. मनू सुरवित रावहली. वतला थोडीफार 

दखुापत झाली, आजीने आठ ददवसाांनी या जगाचा वनरोप घेतला. जानहवीच्या 

नोकरीचे स्वरूप फक्त बदलले. आजच योगायोगाने मनुला पुनजणनम वमळल्याचा 

ददवस होता. आवण आज वतचा जनमदाताही वतच्यासमोर उभा होता.  

 अांगावर सरसरून काटा यावा अशी आयुष्याची जीवघेणी कहाणी 

ऐकल्यावर मुकुलला काय बोलावे हचे कळेना. या सगळ्या पररवस्थतीला नकळत 

आपणच जबाबदार अहोत. ह े त्याला कळून चुकले होते. आता चुकीला प्ाय:वश्चत्त 

काय? पुढे जायचे तर कसे? मागे येणे शक्टय नव्हते. कोंडी फुटणार कशी? स्वत:च्या 

पराभूत मनाची कल्पना बोलता बोलता त्याने ददली होती. वतघाांमर्धये घर खायला 

उठणारी शाांतता होती. कुणीच काही बोलत नव्हते. मुकुल वनरोप घेण्यासाठी 

उठला. दारापयांत गेला.  

 “बाबा थाांबतोस ना!” मनूच्या आवाजाने तो थबकला. गोंधळात 

पडलेल्या मुकुलची नौका दकनाऱ्याला लागली होती.  

  



गुरुदविणा 

 

 पांडीतजीनी खजाणतला र्ड्ज लावला. पहाटेच्या शाांत वेळी त्याांचा धीर 

गांभीर सा वशष्याना एकाग्रवचत्त करत होता. धुक्टयाचा पाांढरा पडदा हलकेच बाजूला 

सारून रववदकरणाांनी दशणन द्यावे आवण काही सेकां दात सािात सुयणनारायण प्कट 

व्हावे तसा गळ्याच्या मुलायम बांधातून पांवडतजींचा र्ड्ज बाहरे पडत होता. 

पांवडतजी नेहमी वशष्याना साांगायचे, “स्वराची आराधना म्हणजे सािात ईश्वर 

प्वणधान. परमात्म्याशी तादात्म्य पावण्याचा एकमेव मागण. सांगीत साधना म्हणजे 

तपस्या. आपणच स्वत:ची केलेली परीिा. इथे अहांकाराला थारा नाही. स्वरापुढे 

नतमस्तक जो झाला त्याला स्वर सार्धय झाला. आमचे गुरु म्हणायचे एक सूर साधे 

तो सब सीधे. म्हणजे एक स्वर, एक तान, एक आलाप घोटून बसवला दक त्या 

पठडीतले सगळे स्वर, सांगीत तुम्हाला शरण येते. ” अशा सांस्काराांच्या पठडीत तपन 

तयार झाला होता. तपन पांवडतजींचा अवतशय लाडका वशष्योत्तम आवण पुत्र.  

 

 तपन डोळे वमटून र्ड्जाच्या समाधीत गुांग होता. इतक्टयात नांददनीची 

अस्फुट कककाळी त्याला ऐकू आली. “भैय्या! बाबूजी ........ ! तपनचे डोळे खाडकन 

उघडले, त्याच्या बाबुजींचा र्ड्ज गळ्यातच अडकला होता. आवण तानपुऱ्यावर 

त्याांनी मान टेकली होती. बांद डोळ्यातून त्याांची समाधी लागल्यासारखे वाटत होते. 

तपन झटकन पुढे झाला. त्याने हलकेच पांवडतजीना झोपवले. डॉक्टटराांना बोलावले. 

पण उपयोग झाला नाही.  

 



 पांवडतजी जाऊन मवहना झाला होता. माणसाांची प्चांड रीघ आता कमी 

झाली होती. दनैांददन व्यवहार पूवणवत सुरु झालेच होते. पण द:ुखात अडकलेल्या 

तपनला आवण नांददनीला ररयाझ सुरु करायला काही मन घेत नव्हते. क्टलाससाठी 

वशष्य पररवार सारखा येऊन बसत होता. पूवणवत गाण सुरु करणां हीच पांवडतजीना 

खरी श्रद्धाांजली होती. मागची उजळणी झाली. आवण तपनने पांवडतजींची वचजाांची 

वही काढली. पांवडतजींच्या गादीला प्णाम करून वतलक कामोद मधली चीज सुरु 

केली, “नीर भरन कैसे जाऊाँ  सजनी अब..... ”  

 

 क्टलास सांपल्यावर तपनने वहीतल्या चीजा बघायला सुरुवात केली. 

वहीचे प्त्येक पान जुने झाल्याने ववस्कळीत झाले होते. त्यातच एक पान होते. ते 

एक पत्र होते. खूप जुने. तेही जीणण झाल्यासारखे वाटत होते. त्याची उत्सुकता 

चाळवली गेली.  

 

 “ वप्य तपन, 

 

 तुला ह े पत्र हातात वमळेल, तेव्हा मी या जगात असणार नाही. पण 

बाळा मी तुझा जनमदाता नाही. तू एका मवशदीच्या बाहेर मला सापडलास. 

त्यामुळे तू पहद ू दक मुस्लीम मला मावहत नाही. नांददनीचा जनम झाल्यावर तुम्हा 

दोघानाही आम्ही आमच्या पहद ूसांस्कारातच वाढवले. मी वजवांत असेपयांत तुला ह े

कळले तर तुला मी कदावचत पारखा होईन. पुत्रप्ेमाला मी मुकेन म्हणून ह ेसगळ 

गुलदस्त्यातच ठेवलां.  



 

 नेहमी गुरु पौर्थणमेला तू मला ववचारायचास दक बाबूजी, मी जरी तुमचा 

मुलगा असलो तरी तुमच्याकडून सांगीत ववद्या वशकतोय, म्हणून तुम्ही माझ्याकडून 

गुरुदविणा घ्या. मला जे काही शक्टय आह ेते मला तुमच्या पायाशी अपणण करू द्या. 

मी तुझ्या जनमाचे रहस्य गुप्त ठेवले. गानववद्या तुम्हा दोघानाही, तुला आवण 

नांददनीला मी हातची न राखता ददली. कदावचत तू मुस्लीम असशील तर तुला 

तुझ्या मूळ सांस्कारात न वाढवता मी पहद ू सांस्कारात वाढवले, या सत्याने तुझ्या 

मनात माझ्याबद्दल कटुता वनमाणण होईल म्हणून मी माझ्या हयातीत काही 

साांगायचे नाही असे ठरवले. तुझ्या या मजबूर वपत्याला माफ करशील ना पोरा? ही 

एवढी गुरु दविणा देशील का बाळा?” 

  



प्त्यिाहुन प्वतमा उत्कट !! 

 

 अवनरुद्धचा वथसीस जवळजवळ पूणण होत आला होता. थोड्या रटप्स 

वलहायच्या होत्या. काही सांदभण बघायचे रावहले होते. त्या सांदभाणवरून शेवटचे 

प्करण पूणण झाले दक शेवटचा हात दफरवायचा. चार ददवसाांनांतर एकदा प्बांध 

वतहाणइत नजरेन व्यववस्थत वाचून काढायचा आवण सबवमट करायचा दक 

डॉक्टटरेटच्या यादीत त्याचे नाांव झळकणार होते. बस्स आता दोनेक मवहनयाांचे काम 

बाकी रावहले होते. गेले साडे तीन वर्ण ददवसरात्र खपून, प्बांधाच्या ववर्याचा 

अिरश: कीस पाडला होता. ववर्याच्या माांडणीत, मावहतीमर्धये काही उणीव राहू 

नये असे त्याला मनापासून वाटत होते. त्या दषृ्टीने तो डॉ. नगरकर याांच्याशी सतत 

सांपकाणत होता. नगरकर सराांनी त्याला खूप चाांगलां मागणदशणन केलां होतां. सर म्हणजे 

त्याचे आदशण होते. ते साांगतील ते प्माण असां वाटायचां. आज त्याला सराांनी 

तातडीने बोलावलां होतां.  

 

 “अवनरुद्ध तुझ्या वथसीसमधली चार प्करण आपण बदलू. मला ती योग्य 

वाटत नाहीत. ते चॅप्टर तू काढूनच टाक. त्यामर्धये मला फारसां काही तथ्य ददसत 

नाही. ” इतक्टया कष्टाने जमवलेली मावहती, त्यावर केलेला अभ्यास हे सगळ 

मातीमोल होणार होतां. पण सराांनी त्याला अवतशय योग्य प्कारे समजावून 

साांवगतलां आवण ती चार प्करण काढायला तो तयार झाला. पुनहा वेगळ्या 

चॅप्टसणचा अभ्यास करावा लागणार होता. डॉक्टटरेट पुढे गेली होती.  

 



  

 

 मवहनयाभराने त्याला सांर्धया भेटली. खूप आनांदात ददसत होती. वतचा 

वथसीस पूणण झाला होता. वतचेही गाईड डॉक्टटर नगरकरच होते. वतला डॉक्टटरेट 

वमळाली. त्याने सहजच वतचा प्बांध हातात घेतला. चाळला. िणभर तो गोंधळून 

वतच्याकडे पहातच रावहला. ही वतची चूक दक त्याची दक सराांची? त्याची रद्दबातल 

ठरवलेली प्करणां वतच्या प्बांधात जशीच्या तशी होती.  

 

 सहज गप्पा मारताना त्याचा वमत्र एकदा त्याला म्हणाला होता, “माणूस 

दकतीही मोठा झाला ना तरी त्याचे पाय मातीचे असतात असां बऱ्याच वेळेला 

बघायला वमळते. गुड्डी वसनेमात धमेंद्र एकावेळी चार गुांडाना लोळवतो. तीच 

प्वतमा गुड्डीच्या मनात त्याच्याववर्यी असते. पण तरुण, अल्लड जया भादरुीच्या 

मनातली वहरोची प्वतमा काढण्यासाठी, ते फक्त वसनेमातच शक्टय असतां हे 

दाखवायला त्याच्यावर खोटे मारेकरी घालावे लागतात. अर्धयावत्मक माणसाचे 

मनसुद्धा, तो जेवढे चाांगले दाखले दतेो तेवढे चाांगले असतेच असे नाही. बाह्यरुपावर 

आपण भुलतो. चकाकते ते सगळेच सोने नसते यावर ववश्वास ठेवावा लागतो. 

नाहीतर आपला भ्रमवनरास होतो. कधी कधी हाथी के दात खाने के और ददखाने के 

और असे असते. म्हणूनच वेळोवेळी आपण ज्यावर ववश्वास ठेवतो ते दकतपत सत्य 

आह ेह ेपारखून बघावे लागते. कधीतरी मूतीभांजन आवश्यक असते रे” 

  



............ तर माझां काय चुकलां 

 

 यावमनी: पवहल्यापासून मला आई बाबाांनी खूप लाडात वाढवलां. 

तोंडातून काही बाहरे पडायचा अवकाश दक दोघांही मला ती गोष्ट वमळवून द्यायचे. 

पण एक गोष्ट मात्र त्याांच्या मनात असूनही ते दऊे शकत नव्हते. ती म्हणजे वेळ. 

आवण मला तर वेळच खायला उठायचा. शाळा सुटली दक मी घर नावाच्या बांददस्त 

खोलीत एकटीच असायची. शाळा सांपली. कॉलेजमधले ददवस मात्र अगदी फुलपांखी 

होते. बऱ्याच गोष्टी आम्ही मैवत्रणी शेअर करायचो. मैवत्रणींमुळे नांतर मला 

आईबाबाांची गरज वाटेनाशी झाली. त्याांच्यापासून खूपशा गोष्टी मी लपवून 

ठेवायला वशकले. आवण ऐन तारुण्यात मी एका हुशार मुलाच्या प्ेमात पडले. 

जगाच्या दषृ्टीने तो एक ड्रायव्हर होता. त्याचे आवण आपले सांस्कार कसे जमणार 

यापेिा, कोणत्याही पररवस्थतीत दकतीही सांकटां आली तरी मी त्याच्याशी सांसार 

करेन हा ववचार प्बळ ठरला. आम्ही लग्न केल. मी अगदी एका खोलीच्या घरात 

रहायला आले. सुरवातीचे काही ददवस स्वप्नवत गेले. आवण काही ददवसातच बाई 

आवण बाटली दोनहीचाही त्याला नाद लागला. मी वशिणही अधणवट सोडलां होतां.  

 

 एक ददवस........ तो एका घाणेरड्या बाईला घेऊन घरी आला. 

वतच्याबरोबर मला जायला साांवगतलां. ती बाई मला घेऊन नाक आवण मन 

गुदमरवून टाकणाऱ्या एररयात आली. एका माणसाबरोबर वतने मला जायला 

साांवगतलां. पण मी पळत सुटले. वतथे माझ्या ओढणीने माझा घात केला. ती वतच्या 

हातात आली. त्यािणी मी गरकन मागे दफरले आवण काांही कळण्याच्या आत 

माझाच दपुट्टा वतच्या गळया भोवती आवळला. समोर ददसणाऱ्या सांकटाची चाहूल 

लागताच मी वाघीण झाले होते. जीवाच्या कराराने दपुट्टा आवळत गेले आवण काही 



वेळातच ती वनपवचत पडली. मी जाणून बुजून गुनहा केला नाही. चाांगल्या 

सांस्कारात घडलेला माझा जीव नरकात जाण्यापासून मी वाचवला. एवढांच मी केलां 

ना ? .............. तर माझां काय चुकलां?  

 

 श्यामली : माझ्या मजीववरुद्ध मला कॉलगलण व्हावां लागलां. घरची 

पररवस्थती खूप गरीब. आई लोकाकडे धुण्याभाांड्याची कामां करायची. आवण बाप 

दारू वपऊन आईला मारायचा. तो काम धांदा काहीच करत नव्हता. पण दारूला पैसे 

मात्र आईकडून घ्यायचा. एक ददवस दारुच्या नशेत त्याने आईच्या डोक्टयात पाटा 

घातला. वमाणवर घाव बसला, आई खलास झाली. बाप त्यातून सुटला. पण माझी 

आवण बापाची दोघाांचीही जबाबदारी माझ्यावर पडली. मी बाराव्या वर्ीच 

लोकाांकडे घरकाम करायला जायला लागले. मला वशिणाची आवड होती. आई 

असेपयांत शाळा म्हणजे काय ह े बवघतल होतां. घरकाम करून आमचां भागेना. 

गररबीत दोन घास कमी खाल्ले असते. पण बापाची दारू काही सुटत नव्हती. 

वशवाय त्याच्या आजारपणाचा खचण वाढत होता. शेजारच्या मैवत्रणीनां सुचवलां. 

बारबाला म्हणून काम करायला लाग. डानस बार बांद झाल्यावर पुढे काय हा प्श्न 

उभा रावहला. मग या व्यवसायात उतरले. दोघांजण माझे दोस्त झाले. त्यातल्या 

एकावर माझां खरांखुरां प्ेम होतां. आम्ही दोघाांनी एकत्र सांसाराचां स्वप्न बवघतलां होतां. 

एक ददवस माझ्यावरून त्या दोघात खूप मारामारी झाली. माझ्या वप्यकराला मार 

बसतोय ह ेमला बघवेना. रागाने मी हातात वमळालेल्या हातोडीने दसुऱ्यावर वार 

केला तो त्याच्या डोक्टयावर बसला. आवण तो गेला. माझ्यासमोर माझ्या होणाऱ्या 

पतीला मार बसत होता. माझ्या सांसाराचां स्वप्न धुळीला वमळवणाऱ्या त्या 

माणसाला मी मारलां........... तर माझां काय चुकलां?  

 



 कापलदी: कररयर खूप छान केली मी. आयुष्यात कधी अपयश म्हणून 

बवघतलां नाही. ज्या िेत्रात भाग घेईन त्यामर्धये पवहला नांबर कधीच सोडला नाही. 

कॉम्प्युटर इांवजवनयर झाल्यावर कॅम्पस इांटरव्यू मधेच मला वनवडल. कां पनीच्या 

कामाच्या वनवमत्ताने दशेापरदशेात खूप रठकाणी दफरले. जोडीदारही मनासारखा 

वमळाला. आईववडलाना वर सांशोधनाचा त्रास नाही पडला. सांसार व्यववस्थत 

चालला. नवरा हौशी. पण योगायोगच वववचत्र. माझ्या मैवत्रणीचा नवरा गेला. ती 

एकाकी पडली म्हणून वतला धीर द्यायला दोघे जात होतो. दोन अडीच वर्ाांनी 

माझ्या लिात आलां दक माझा नवरा वतच्यात गुांततोय. पवहल्याांदा त्याने उडवून 

लावले. पण नांतर त्यावरूनच आमचे वाद व्हायला लागले. माझा पती माझ्या 

नजरेसमोर वतने ओढून नेला. आमच्यातला वाद ववकोपाला पोचला. मला आता 

नवऱ्याबरोबर राहायचांच नव्हतां. पण तेवढाही पेशनस त्याच्यात नव्हता. एक ददवस 

त्याने मला दफरायला नेल तळ्याकाठी आवण ढकलून ददल. त्याचा कयास चुकला. 

मला पोहता येत होतां. घरी परत आलेलां बवघतल्यावर तो हतबुद्ध झाला. आवण 

आपले पबग बाहरे फुटू नये म्हणून त्याने माझ्यावर सुरीचा वार केला. मी कसाबसा 

तो चुकवला आवण त्याच्याकडे दफरवला. चुकून तो त्याच्या वमी बसला. माझे 

जीवन सांपवणाऱ्या माणसापासून माझा बचाव करत होते मी......... तर माझां काय 

चुकलां? 

 

 माणसानां दकतीही ठरवलां तरी तो वनयतीच्या हातातल खेळण आहे. 

मनात येईल ते करू शकत नाही. कधीकधी तसां केलां तर त्याचा पररणाम ववपरीतच 

होतो. चुकलां नसलां तरी वशिा वमळते. आपण सगळीच ववधात्याच्या रांगमांचावरची 

थोडा काळ अवभनय करणारी पात्रच आहोत नाही का?  

  



ओळख 

 

 “ कशी झालीय वखचडी?” राधाने न राहवून ववचारलां. वखचडीमर्धये 

चाांगलां ककवा वाईट होण्यासारख काही असतां का? इवत वनहार. कुठलाही पदाथण ती 

वनगुतीनां करायची. तो काही प्वतदिया दणेार नाही हहेी वतला मावहत होतां. त्याचा 

थांड प्वतसाद वतच्या अांगवळणी पडला होता. पण तरीही वतच्याच्याने 

ववचारल्यावशवाय गप्प बसवत नव्हतां. नेहमीच्या सरावाने ती कामाला लागली. 

आवण घरचां सगळ आवरून ती ऑदफसला वनघाली.  

 

 “राधा तू आणखी दोन पावलां पुढे जा. अमुक एक केलांस दक पुढची स्टेप 

तुला जास्त आनांद दईेल काहीतरी वमळवल्याचा, र्धयेय सार्धय केल्याचा आनांद 

होईल. ” वनहारच बोलणां ह ेअसां असायचां. “वजथे आहसे वतथुन दकतीतरी पुढे जायचां 

आह ेतुला. ” पण राधाच्या मनात नेहमी यायचां. “र्धयेयासाठी दकती पुढे पुढे जावां 

माणसानां याला काही मयाणदा आहते दक नाही, शेवटी र्धयेयाचा प्वासच खरा 

उपभोगायचा ना!” अगदी वनकराचा प्यत्न करून ती कोणतीही गोष्ट अत्यांत छान 

करण्याचा प्यत्न करायची. पण त्यावर वतला म्हणावां तसा प्वतसाद वनहारकडून 

वमळायचा नाही. आपण आपल्या आनांदासाठी करतोय हा ववचार करून, मागचां 

मागे टाकून नव्या जोमाने पुनहा नव्या व्यापात गुांग व्हायची. कधीतरी स्वत:कडेच 

पाहताना खरच आपण काय वमळवलां, याचा वहशेब करत असायची. तेव्हा मनाशी 

खांतावायची. अत्यांत हुशार अशा दोन मुलाांची ती आई होती आवण वजज्ञासू, 



बुवद्धमान, कतृणत्ववान माणसाची पत्नी. पण ही ओळख वतला स्वस्थ बसू दते नव्हती. 

आपल्या कष्टाांच चीज होत नाही असां काहीस वतला वाटायचां. कमणण्येवावधकारस्ते 

मा फलेर्ु कदाचन ह ेवचन वतला कळायचे पण उमगायचे नाही.  

 

 वनहारच्या या बोलण्यामुळे आपण नेहमी कमी पडतो असां वतला 

वाटायचां. सांगीत ववशारद असलेली राधा गायचीही सुरेख. अनेक टे्रक्टस वतने केले 

होते, एव्हरेस्टच्या बेस टे्रक सकट वीस एक वगयाणरोहणाचे परािम वतच्या खाती 

जमा होते. स्वत: कथा वलहायची. कथाकथन स्पधेतही वतने भाग घेतला होता. 

काही ददवसाांपूवी वतने स्वत: वलवहलेली कथा वनहारला दाखवली होती. कथा साधी 

सरळ, पण मनाचा ठाव घेणारी नक्कीच होती. वनहारने त्यात एक दोन करत अनेक 

सुधारणा सुचवून कथेचा मूळ गाभाच हलवून टाकला होता.  

 

 बऱ्याच वर्ाांनी भेटलेली वतची शाळेमधली मैत्रीण जयांती मात्र वतच्या 

कतृणत्वाने भारावून गेली होती. अगां दकत्ती कायकाय करतेस तू? वेळ तरी कसा 

वमळतो ह े एवढां करायला? आवण जयांतीने पुढच्याच भेटीत शाळेतील वगण 

मैत्रीणींच्या मेळाव्याला वतला आमांवत्रत केल. चक्क पाहुणी म्हणून! Jack of all 

trades, master of none असणारी राधा स्टेजवर काही बोलायला, आपले 

अनुभव साांगायला उभी होती. बरोबरीच्या मैवत्रणींपेिा कणभर का होईना सरस 

होती. राधाच्या समोर वतच्यामागे एक वर्ण असणाऱ्या सगळ्या मुलींची म्हणजेच 

बायकाांची गदी होती. जयांतीनां राधाच्या व्यवक्तमत्वाचे एक एक पैलू साांगायला 

सुरुवात केली आवण राधाला आपण कुणी आहोत याची जाणीव झाली. त्याचवेळी 



वतला इरावती कवेनचा पररपूती हा लेख आठवला. अमक्टयाची सून, तमक्टयाची पत्नी 

ही ओळख लेवखकेला अपुरी वाटत होती. आपल्या वगाणतल्या कव्याणची आई या एका 

ओळखीने वतला आपल्या व्यवक्तमत्वाची ओळख पररपूणण झाल्यासारखे वाटते. 

राधाच्या नजरेसमोर एक वेगळच व्यवक्तमत्व साकारायला लागलां. खरच मी इतक 

काही करते! या भावनेतून वतच्या चेहऱ्यावर आपोआपच एक समाधान झळकायला 

लागलां. आपल्या व्यवक्तमत्वाची पररपूणण ओळख जयांतीने करून ददली, आवण हीच 

खरी मी आह ेअसे वतला मनापासून वाटले.  

  



मैवत्रणीची गोष्ट 

 

 ती मैत्रीणीला साांगत होती. अगदी मनमोकळां. कुठल्याही गोष्टीचा 

आडपडदा मनात न ठेवता.  

 

 मला कनफेस करायचां आहे.  

 

 काय?  

 

 ........ माझ्याच बाबतीत चुकलेलां माझां गवणत.  

 

 मग त्यात कनफेशन कसलां आलय गां,  

 

 एखादी चूक कबुल करताना आपण मनात असेल ते सगळ बोलून टाकतो 

ना तसांच मलाही वाटतांय. माझे खाांद े जबाबदारीच्या ओझ्याने वाकून गेलेत गां ! 

लोकाांच्याकडून मला वमळणारी कौतुकाची थाप हचे माझां सवणस्व मानलां मी. 

स्वत:च्या मनाचा ववचार केला नाही.  

 

 बरोबर आह.े मोठेपणाची झूल तुझ्या अांगावर लहानपणापासूनच 

पाांघरली गेली. त्या ओझ्याने तुझे नाजूक खाांद ेजडावून गेल.े ना तुझ्या आईववडलाना 



त्याची जाणीव झाली, ना तुझ्या नातेवाइकाना, ना तुला स्वत:ला. लोकाांनी तुला 

बहाल केलेली चाांगुलपणाची ही उबदार शाल तुला त्यातच गुरफटवून गेली.  

 

 “ स्नेहा, तू ताई आहसे ना, मग कसां शहाण्यासारखां वागावां बरां. वबना 

आवण रीनालाही मग आपल्या ताईसारखच वागावसां वाटेल ना ” “ स्नेहाराणी बीना 

रीनाचा अभ्यास झालाय का बघ ग! उद्या त्याांचा पेपर आहे ना. मला सवड नाही 

त्याांच्याकडे लि द्यायला. आवण ताईने अभ्यास घेतला दक दोघी अगदी खुश 

असतात. ” 

 

 “जरा मला भाजी वचरून दतेे स्नेहा? म्हणजे लवकर आटपेल काम माझां. 

” “आवण उद्या वनरुताई वतच्या मुलाना घेऊन येतेय. एस्सेल वल्डणला त्याांना नेता 

येईल. आवण स्नेहा असली दक कसली काळजी नसते बाई, असां वनरुताई सुद्धा 

म्हणाली हो! 

 

 “आई बाबाांच्या माघारी बीना रीनाला काही कमी पडू ददल नाही, अगदी 

स्वत:ची आवड बाजूला ठेवून. मोठेपणा वाटत होता मला हा त्याग करायला. प्सांगी 

त्याांची आई झाले. मर्धयांतरी वाट चुकलेल्या बीनाला मागाणवर आणल. तेव्हाही 

सगळ्याांनी नावाजलां. आईची उणीव भासू दते नाही पोरीना. ” 

 



 मैत्रीणीच्या कुशीत वशरून स्नेहा मनसोक्त रडली. खूप लहान झाली ती. 

मला लहान होऊन जगायचांय. हट्टही करायचेत. स्फुां दत हुांदके दऊेन दऊेन, श्राांत, 

क्टलाांत झाल्यावर ती तशीच वतच्या माांडीवर डोकां  ठेवून शाांत पडून रावहली. खोट्ा 

कौतुकाने वाकलेली वतची मान, झुकलेले खाांदे, कुबड आलेली पाठ मैत्रीणीच्या 

जादईु स्पशाणने िणात हलके झाले. आवण स्नेहाला खूपच आराम वाटायला लागला.  

 “अगां प्त्येक व्यक्तीत एक लहान मुल दडलेलां असत. तू उगाच थोरपणा 

जपायला गेलीस आवण स्वत:चां व्यवक्तत्व हरवलांस. आता तुला वमळेल आपला मागण. 

” मैत्रीण वतच्या केसातून अलवारपणे बोटां दफरवत रावहली. वतच्या गालावरून 

नाजूकपणे प्ेमाने हात दफरवत रावहली. मैत्रीणीच्या वपसासारख्या मृद ू मुलायम 

स्पशाणने स्नेहाला जाग आली. वखडकीतून पहाटेचा थांडगार वारा पडद्याला लहरवत 

होता. गालाांना जाणवणारा तो पडद्याच्या आपुलकीचा स्पशण! त्या स्पशाणने ती 

मनोमन खुश झाली. पडल्या जागेवरूनच वतने डोळे दकलदकले करून पवहले. पडदा 

आवण वखडकीच्या फटीतून ददसणारा आकाशाचा लावलमा ती अधणवमटल्या 

डोळ्याांनी मनसोक्त पाहात रावहली. रात्रीचा अांधार वमटवणारा आवण नव्या 

ददवसाची नाांदी साांगणारा, नवजात अभणकासारखा आकाशाचा तो लाल तुकडा, 

आपल्यात स्वत्वाची उजाण वनमाणण करतोय असां वाटल वतला. आसमांतातून हलकेच 

तरांगत येणारे भैरवचे स्वर मनाला उत्फुल्ल करत होते. वतच्या पांखाना आता 

आत्मशक्तीच प्चांड बळ लाभलां होतां. आता ती जे काही करणार होती, जगणार 

होती ते होतां फक्त वतच्या स्वत:साठी, लोकाांच्या कौतुकभरल्या नजराांसाठी नाही. 

मुक्त मनान ती उठली. मानेवरचां जोखड कधीच दरू झालां होतां. आरशातल्या 

मैत्रीणीला वतनां मनापासून धनयवाद ददले.  

  



वारसदार  

 

 ववशाल आपल्या बुद्धीच्या जोरावर अमेररकेला गेला खरा पण त्यासाठी 

सुरुवातीला लागणारा पैसा अण्णाांनी उभा केला. प्सांगी आपल्या प्ॉव्हीडांट 

फां डमधून त्याांनी त्याला अथण सहाय्य केले. कधी आईने आपला चांद्रहार गहाण ठेवून 

ववशालसाठी पैसा उभा केला. ववशाल ग्रीन काडणधारक झाला. अमेररकन मुलीशी 

त्याने लग्न केले. सांसार सुखात चालला. त्याने खूप नाव, पैसा, लौदकक कमावला. 

एक दोनदा आई अण्णाांची अमेररका वारीही झाली. ववशालला अमेररकेला जाऊन 

अठ्ठावीस वर्ण झाली.  

 

 तो भारतात येणार नाही ह ेतर आई अण्णाांना माहीतच होते. पण आई 

जेव्हा नयुमोवनयाने आजारी पडली तेव्हा त्याला ओढ वाटेल आवण आईला भेटायला 

तो येईल असे वतला नक्की वाटत होते. ती त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसली होती. 

वतचा श्वास त्याला भेटण्यासाठीच फक्त चालू होता. एक ददवस वनराांजनातली वात 

ववझून गेली. शेवटी त्याला भेटण्याची वतची आस तशीच रावहली. तो आला नाही. 

कारण तो येऊ शकला नाही. त्याची कामाची जबाबदारी मुलाच्या कतणव्यापेिा श्रेष्ठ 

ठरली. आवण वयाच्या चढत्या भाजणीने वतचे आजारपण वाढत गेले आवण त्यातच 

वतचा अांत झाला. ती गेल्यावर अण्णाांना भेटायला अगदी चार ददवसाांसाठी तो 

भारतात येऊन गेला.  

 

 आई जाऊन दीड वर्ण झालां. एक ददवस अण्णाांना हलकासा ताप आला. 

ववशालचा चुलत भाऊ आवण ववहनी अण्णाांची काळजी घेत होती. त्याना खोकला 



झाला आवण तो वाढत गेला. सुरुवातीला घरगुती और्धां झाली. नांतर आयुवेददक, 

होवमओपॅवथक, अॅलोपॅवथक सगळेच प्कार झाले, त्याना पाणीसुद्धा वगळता येईना 

तेव्हा बायोप्सी केली. ररपोटण पॉवझरटव्ह आला. पण अथाणतच त्याांच्या पयांत तो 

पोचवला नाही. पोटात अन्नच जात नसल्याने त्याांची प्कृती खालावत गेली. 

ववशालचा भाऊ त्याची वाट पहात होता. आईच्या वेळची चूक तो पुनहा करणार 

नाही असे त्याला वाटत होते. पण या वेळीही त्याची बापाची जबाबदारी मुलाच्या 

कतणव्याच्या आड आली. त्याच्या मुलाचां ग्रॅज्युएशन होतां, ते तो चुकवू शकत नव्हता. 

तो अण्णाांना भेटायला आला नाही. शेवटी व्हायचां तेच झालां, शेवट अटळ होता. 

अण्णाांनी राम म्हटला.  

 

 चुलत भावाने फोन करून ववशालला कळवलां. मॉगणमर्धये ठेवायचां दक 

दियाकमण करायचां? यावर ववशालच उत्तर होतां, मला सर्धया यायला सवड नाही. 

तेव्हा बाबाांच्या पार्थथवावर तूच अांत्यसांस्कार कर. त्याांच्या हॉवस्पटलचा आवण 

और्धाांचा खचण तुला पाठवीनच. तसांही आता बाबा तर या जगात नाहीतच. मी 

कुणाला भेटायला येणार? त्याांची सगळी कागदपत्र एकत्र करून ठेव. वारसदार 

म्हणून सगळीकडे माझां नाव असणार तेव्हा मी पुढच्या वेळी जेव्हा भारतात येईन 

तेव्हा सगळ्याांवर सह्या करीन.  

  



 लागेबाांधे 

 

 “ रोवहत, अनया कशी आहे? वतला काही त्रास होत नाही ना? आता जरा 

जपूनच काम कर म्हणावां. वतची काळजी घ्यायला वतकडे कोणीच नाही. तू वतला 

मदत करतोयस ना?” काळजीच्या सुरात रोवहतची आई अनयाची चौकशी करत 

होती. अनया म्हणजे अथाणतच त्याांची सून. अनया बत्तीस वर्ाांची होती. वतचा दोन 

वेळा गभणपात झाला होता. त्यामुळे परदेशात असलेल्या गरोदर सुनेची काळजी 

त्याना वाटणे साहवजकच होते. सासू या नात्याने रोवहतच्या लग्नानांतर त्याांनी वतचे 

खुप कौतुक केले होते. अनया अवतशय गुणी मुलगी होती. बालमानसशास्त्रात 

डॉक्टटरेट झालेली होती. अत्यांत लाघवी होती. सगळ्याना साांभाळून घेणारी होती. 

कुणाच्या मनाला दखुावणारी नव्हती.  

 

 लग्नानांतर सहा मवहनयाांनी ती रोहीतकडे अमेररकेला गेली. अनयान 

घराला अगदी आपलसां केलां होतां. ती गेली खरी. पण मनात एक सल घेऊनच. 

रोवहतच्या आजीला ती घरी आणू शकली नव्हती. नात्यातली दरी साांधली गेली 

नव्हती.  

 

 दोन वर्ाांनी नातवांडाच्या आगमनाची गोड वाताण वमळाली होती. 

अनयाच बाळांतपण जवळ आलां तसां रोवहतन आईबाबाांना वतकडे बोलावलां. त्याच्या 

आईने जय्यत तयारी केली. अनयाला आवडणाऱ्या आवण बाळांवतणीला हव्या 

असलेल्या सगळ्या वस्तू, पदाथण करून बरोबर घेतले. बऱ्याच वर्ाांनी घरात बाळाचां 



आगमन होणार होतां, घराला घरपण येणार होतां. रोवहतच्या आईचा उत्साह 

ओसांडून वाहात होता. अनयाला बाळांतीण म्हणून कसां वागाव याबद्दल बऱ्याच 

गोष्टी त्याना साांगायच्या होत्या.  

 

 ववमानतळावर अनया त्याना घ्यायला आली होती. रोवहतने आपले घर 

आईबाबाांना दफरून दाखवले. गेस्ट रुमपाशी ते आले. दार बांद होते. रोवहतने 

दारावर टकटक केले, दार उघडले एका ऐंशी वर्ाांच्या वृद्ध आजीबाईनी. आजीच्या 

सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर प्सन्नता होती. रोवहतची आई िणभर अवाक होऊन 

पहातच रावहली. ती रोवहतची आजी होती. “ ही माझी आजी आवण ही माझी आई. 

” वमस्कीलपणे हसत रोवहतने दोघींची एकमेकींशी ओळख करून ददली.  

 

 स्वत:ची स्पेस हवी असणाऱ्या सुनेने सासूला वृद्धाश्रमात ठेवले होते. 

आर्थथक पररवस्थतीने स्वतांत्र असलेली रोवहतची आजी आवण स्वत:चा अहां 

कुरवाळणारी आई याांच्या िांिात सासू सुनेत अांतर पडल होतां. दोघींपैकी कुणीतरी 

एक पाउल पुढे आवण एक पाउल मागे येणां आवश्यक होतां. दोघीही आपल्या जागी 

ठाम होत्या. अनयान मात्र सासूला आवण आजेसासुला प्ेमान पजकून घेतलां होतां. 

कधी त्याांच्या हो ला हो म्हणून तर कधी थोडस अवधकारवाणीने साांगून आपुलकी 

आवण जवळीक दोघींशीही वाढवली होती. आवण आता त्या दोघींचांही अनयावाचून 

पान हलत नव्हतां.  

 



 “आम्हा दोघाांसाठी तुम्ही दोघीही जवळ असण महत्वाच आहे. काहीही 

म्हटलां तरी आपल्या नात्याांचे बांध वचवट आहते. एकमेकाांशी असणारे लागेबाांधे असे 

सहज सहजी तोडता येत नाहीत. आवण ते तुटतही नाहीत. कधीतरी आपलां स्वत्व 

जरास बाजूला ठेवाव लागतां इतकां च. पैसे दऊेनही नातां ववकत वमळत नाही मग हे 

बांध तोडायचे कशासाठी. ” काल लग्न होऊन आलेल्या पोरीने, वतच्यापेिा दकतीतरी 

पावसाळे अवधक पावहलेल्या त्या दोघीना वशकवले होते, आपल्या कृतीने.  

  



ह ेबांध रेशमाचे 

 

 राघव शूनयात नजर लावून बसला होता. बाबाांना जाऊन आज आठ 

ददवस झाले होते. घरात ददवसाला येणारे पाहुणे जास्त नव्हते. खरतर बाबाांच्या 

इतका प्ेमळ माणूस राघवने आयुष्यात पावहला नव्हता. आईपेिाही थोडसां जास्तच 

प्ेम होतां त्याांचां राघववर. आईच्या माघारी तेच राघवचे आई आवण वडील झाले 

होते. पण बाबाांची मानवसकताच कळत नव्हती. स्वत:जवळ बर् यापैकी पुांजी 

असतानाही ते इतक्टया चेंगटपणे का रहात होते ते कळत नव्हतां. त्याांच्या 

आजारपणाचा फारसा खचणही ते करायला तयार नव्हते. त्यामुळे बाबाांच्या 

वागण्याबद्दल त्याला कोडांच वाटायचां. छान छौकीची तर त्याांना कधीच आवड 

नव्हती. पण आईलाही त्याांनी फारशी हौस मौज करायला ददली नव्हती. तीही 

नवर् याने जशा पररवस्थतीत ठेवले तशात खुश होती. कधीही त्याांच्याकडे पैसे 

मावगतले की ते सहजासहजी द्यायला तयार नसत. बाहरे खाण्याला तर मज्जावच 

होता. बाकी प्ेम मात्र बाबा खूपच करत होते. राघवला जरासां काही लागलां की 

टचकन त्याांच्या डोळ्यात पाणी येत होते.  

 

 एकदा राघव लहान असताना त्याला छोटासा अपघात झाला होता. 

गाडीने मागून येऊन ठोकरले होते. त्यावेळी दवाखानयात बाबा सतत त्याच्या 

उशापायथ्याशी बसून होते. त्याच्या सेवेला हजर होते. त्यावेळी तो काय म्हणेल ते 

त्याला वमळत होतां. राघवच्या त्यावेळी मनात आलां होतां, आपण असच कायम 

हॉवस्पटलमर्धये पडून रावहलो तर आपले लाड होतील. आपल्याला हव्या त्या वस्तू 

बाबा लगेच आणून देतील.  

 



 बाबाांच्या जुनया वस्तू काढताना त्याांच्या ट्रांकेत एक डायरी वमळाली. 

डायरीमद्ध े पै न पैचा खचण वलवहला होता. सगळा राघवसाठी केलेला. राघवच्या 

नावाने बाँकेत काही रक्कम ठेवली होती. वशवाय आपल्या वमळकतीमधुन एक 

छोटासा प्लॉट त्याांनी त्याच्या नावे घेऊन ठेवला होता. जेणेकरून त्याच्या 

हयातीपयांत त्याला कुठल्याच गोष्टींची कमतरता पडू नये. त्याने एक उसासा सोडून 

ती डायरी पुनहा ट्रांकेत ठेवण्यासाठी ट्रांक उघडली. बाबाांचे काही जुने कपडे, आईचा 

शालू, घराचे कागद अस काहीबाही त्यामर्धये होतां. त्यात एक पत्रही त्याला वमळालां.  

 

 “आपल्या पोटच नसल तरी ह ेमूल म्हणजे दवेाचा आशीवाणदच आह ेअस 

म्हणायला हवां. नऊ महीने त्याचा भार उदरात न वाढवता आपल्याला ह े वमळालां 

आह.े म्हणूनच त्याच्या आईला त्याला आपल्या पायरीवर ठेवाव अस वाटलां. 

कदावचत ह्या पोवलओ झालेल्या मुलासाठी खचण करायची वतची ऐपत नसावी. पण 

आपल्या ओट्ात टाकलां आह े म्हणजे दवेाने त्याला वाढवायची जबाबदारी 

आपल्यावर टाकली आहे. आपण फक्त एकच करायचां. तो पोरका आह ेयाची जाणीव 

त्याला करून द्यायची नाही. त्यासाठी आपल्या खचाणत काटकसर करावी लागली 

तरी चालेल. पण त्याच्यावर उपचार करायचे. ” 

 

 डोळ्यात भरलेल्या आसवाांनी राघवला पुढे काही वाचता येईना. 

बाबाांचा चाांगुलपणा आवण प्ेम त्याला आठवायला लागले. आपल्यासाठी 

आईबाबाांनी जो त्याग केला, कां जूर्पणे केलेला सांसार ह े सगळे त्याला आठवले. 

त्याच्या हुांदक्टयानी बाबाांना मनोभावे श्रद्धाांजली वावहली. रक्ताचा नसलेला पण 

माणुसकीच्या नात्याचा बांध दकती जबरदस्त वचवट असतो याचा प्त्यय त्याला येत 

होता.  

  



 परतफेड 

 

 आज बऱ्याच वर्ाांनी वनमा आवण अांजली भेटल्या. कॉलेज सांपल्यापासून 

दोघींची जवळजवळ तीस वर्ां भेट नव्हती. दोघींच्या ददसण्यात वयानुरूप होणारा 

बदल सोडल्यास स्वभावात फारसा फरक झाला नव्हता. वनमा पवहल्यासारखीच 

बडबडी, पटकन कुठल्याही वनणणयाप्त येणारी, घाईघाईने आपलां मत प्दशणन 

करणारी. आपला राग, िरे्, प्ेम व्यक्त करणारी, उतावीळ. तर अांजली शाांत, पोक्त, 

पण तरीही हसून खेळून, समोरच्या व्यक्तीला आदराने वागवणारी. दोघींच्या 

स्वभावात, वागण्यात तसूभरही बदल झाला नव्हता. आज मॉलमर्धये अचानक 

भेटल्यावर वनमाला खूप आनांद झाला.  

 

 “चल, आपण काहीतरी थांड घेऊ. तुला वेळ असेल तर थोडा वेळ गप्पा 

मारू. ” वनमाला घाई झाली होती, आपल्या ववर्यी साांगण्याची. आपलां लग्न कसां 

ठरलां इथपासून ते स्वत:चा नवरा कसा कतणबगार आहे, सांसार कसा मस्त, सुखी 

आह.े दशेाववदशेात दफरत असतो. आपला बांगला आहे, मोठ्ठी गाडी आह ेयाच वणणन 

करता करता वतची अगदी दमछाक झाली. अांजलीच राहणीमान वतला अगदी 

साधसच वाटलां. साधासा अांबाडा. साडी चाांगली होती. पण गळ्यात म्हणावां तर 

वनमा सारखां चार पदरी मांगळसूत्र नव्हतां. गळ्याबरोबर असलेला मोत्याचा एक 

सर. त्यालाच एक वाटी. खड्याांची असेल बहुतेक. एकूणच वतची आर्थथक पररवस्थती 

बेताची असावी असा वनमाचा कयास.  



 

 “ अग, तुझां काय? तू कशी आहसे? बाकी तू आहसे तशीच आहेस म्हणा! 

तुझा शाांतपणा काही गेला नाही. सांसारात खुश आहसे ना? काही लागलां तर मी 

आह ेहां मदतीला आता. आपण एकाच गावात राहतोय त्यामुळे आपण वरचेवर भेटू 

शकू. इतक्टया वर्ाणत तुझ्या मदतीची परतफेड काही करता आली नाही. तू मला 

अभ्यासात दकती मदत करायचीस. ” 

 

“आम्ही इथे येऊन अगदी पांधरा ददवसच झालेत. पण आता आपण नक्की 

भेटत जाऊ. अगां आवण परतफेड कसली म्हणतेस? ते तुझ्या माझ्या मैत्रीतल प्ेम 

होतां. ” अांजली हसत हसत म्हणाली.  

 

“ अांजू, तू वाईट वाटून घेऊ नको. पण जर तुझ्या वमस्टराांना चाांगली 

नोकरी हवी असेल तर माझ्या नवयाणच्या खूप रठकाणी ओळखी आहते. त्याांचां काम 

होऊन जाईल. ” दोघींनी पुनहा भेटण्याचां आश्वासन एकमेकीना देऊन वनरोप घेतला.  

 

 आज नवीन प्ोजेक्टटसाठी वनमाच्या नवऱ्याच प्ेझेनटेशन होतां. त्याने खूप 

अभ्यास करून ते प्ेझेनटेशन बनवलां होतां. सांर्धयाकाळी तो घरी आल्यावर वनमा 

त्याबाबतीत ऐकायला अगदी उत्सुक होती. त्याच्या बॉसनी, श्रीवास्तव साहबेाांनी 

त्याच्या प्ोजेक्टटच कौतुक केलां होतां.  



 

 “बरां झालां बाई, तुमच्या कामाचां साथणक झालां. नाहीतर नवीन बॉस 

खडूस असता तर कामाची ककमत शूनयच केली असती. ” 

 

“ ह े बघ आमचे फोटो. ” त्याने मोबाइलवर काढलेले फोटो वनमाला 

दाखवले.  

 

“ तुमच्या फोटोत माझी मैत्रीण अांजू कशी काय?” 

 

“ म्हणजे त्या तुझी मैत्रीण आहते? त्या श्रीवास्तव साहबेाांच्या वमसेस 

आहते. त्याांनी आमची सगळ्या स्टाफ बरोबर त्याांची ओळख करून ददली. त्याांनीच 

तर आमच्या प्ोजेक्टटचां वडझाईन केलांय. त्या आकीटेक्टट आहते आमच्या. ” 

 

आता आ वासण्याची पाळी वनमाची होती.  

  



पपजरा 

 

 बेल वाजली. सीताबाई लगबगीने दार उघडायला वनघाल्या ते मनाशी 

म्हणतच, आज कोण अभागी जीव आह े वबचारा कुणास ठाऊक. गोधडी, अांगडी 

टोपडी कपाटातून बाहरे काढायला पावहजेत. ववचारातच त्याांनी अनाथाश्रमाचे दार 

उघडले. समोर सुमन उभी होती. वतचे ददवस भरलेले ददसत होते. ही वतची वतसरी 

खेप. अरे दवेा वहला कसां समजवावां. असां कुठवर चालणार ह!े वतला आत घेतलां. 

सुमनलाही अनाथाश्रमात येणां आवण रहाणां अांगवळणी पडलां होतां. दोन जीवाांची, 

वतशीची सुमन अगदी रसरशीत ददसत होती. पण आठ ददवस तरी घेईल दक नाही 

कुणास ठाऊक. सीताबाईनी मनाशीच अांदाज बाांधला.  

 

 खरोखरच त्याांच्या अांदाजाप्माणे सुमन आलेल्या सहाव्या ददवशीच 

बाळांत झाली. मुलगा झाला. मुलाचां सगळ व्यववस्थत करायची ती. स्वत:च 

बाळाला अांघोळ घालणां वगैरे करायची. पण घरून येताना बाळासाठी एवढासा 

सुद्धा कपडा आणायची नाही. दक स्वत:साठी दोन जास्तीच्या साड्या नसायच्या. 

असायच्या त्याही सार्धयाशाच, सुती. बाहरेचा वारा न लागलेली ती छानछोकी 

काय करणार वबचारी! कमणठ घरातली होती ना ती! आश्चयण एवढांच वाटायचां दक 

घरची मांडळी वबनबोभाटपणे सुमनच बाळांतपण करवून घ्यायची, पण ती आश्रमात 

असताना एका अिरानेही वतची चौकशी करायची नाहीत. ना बाळाला बघायला 

यायची ना त्याची चौकशी करायची. तीन मवहने झाले दक सुमन घरी जायची.  

 



 यावेळीही बाळाला सोडून ती चालली. वतने तसां साांवगतलां नव्हतां पण 

एकूण वतचा रावरांग तसाच वाटत होता. आश्रमाच्या सांचावलकाांच्या स्वभावाचा 

गैरफायदा घेताहते हे लोक असे सीताबाईना वाटले. आता मात्र त्याना राहावलां 

नाही.  

 

 “काय चालवलां आहसे सुमन तू? बाळांत झालीस दक मुलाला सोडून 

वनघून जातेस. ” 

 

 “माई काय करणार बाळाला घेऊन जाऊन! कामां कशी होणार? आवण 

नाही गेले घरी तर सगळ्याांचां कसां होईल?” 

 

 “जर तुझ्यावशवाय होत नाही, तर बाळाला का ठेऊन घेत नाहीत?” 

 

 “प्त्येकजण म्हणतो मूल माझां नाही. मीही साांगू शकत नाही मूल कुणाचां 

ते. मग कोण त्याच्या दखेभालीची जबाबदारी उचलणार माई?” 

 

 आता झीट येऊन पडायची पाळी सीताबाईंची होती.  

 



 “ मग तू इथेच राहा ना. नाहीतरी तुझां त्या घरात कोण आहे? कशाला 

जातेस तू वतकडे? तुझा नवरा गेल्यावर तुला वतथे काय वागणूक वमळते गां? चार 

घास अन्न वमळावां म्हणून त्याच्या भावाांकडे आवश्रतासारखी राहतेस? इथे राहून 

तुझ्या मुलाना तू साांभाळू शकशील. ”  

 

 “ नाही नाही. मला गेलां पावहजे माई, आता बघा, माझ्यावशवाय थोरल्या 

ववहनींची काम अडतात, मधल्या वावहनी तर पूणणपणे माझ्यावरच अवलांबून 

असतात. धाकटीला तर माझाच आधार असतो. आबासाहबे, दादासाहबे, भाई, 

आण्णा याांचही अडलां नडलां मलाच बघायला लगत. घरात मी नसले दक दकती 

गोंधळ उडतो. नाही, मला लवकर जायलाच पावहजे. केव्हा एकदा बाळ होतांय 

आवण मी घरी जातेय असां होतां मला. ”  

 

  सुमन मुलाला ठेवून त्याना न साांगताच वनघून गेली. सीताबाई ववचार 

करायला लागल्या, एकदा का पांख छाटले असले दक पपजरा उघडला तरी पिी 

बाहरे जात नाही. बाहरेच्या जगाच त्याला भय वाटतां. पपजऱ्यातल आयुष्य सुरवित 

वाटतां. झापड बाांधून जगायची सवय होते. आपलां भलबुरां कशात आह े याचा 

सारासार ववचार खुांटतो. वबचारी सुमन आपलां सगळ आयुष्य बाकीच्याांसाठी खचण 

करतेय. आपण पपजऱ्यात अडकलोय याची वतला जाणीवही नाही.  

  



स्वप्न 

 

 वनवमर् ररयावलटी शोच्या टीव्हीवरच्या गाण्याच्या स्पधेत पवहल्या 

फेरीत दसुरा आला, दसुऱ्या फेरीत पवहला आला, आई पपाांच्या अपेिा उांचावल्या. 

त्याांचे हात गगनाला वभडले. पण तो वतसऱ्या फेरीत वतसरा आला. आवण अांवतम 

वनणाणयक फेरीत तर तो नांबरात येउच शकला नाही. परीिक नेहमी स्पधणकाना 

प्ोत्सावहत करत होते. ही स्पधाण म्हणजे आयुष्याचे अांवतम र्धयेय नाही. अशा अनेक 

कसोट्ा पार पाडायच्या आहते. आपले प्यत्न मात्र कमी पडता कामा नयेत. पण 

वनवमर् स्पधेत पराभूत झाला आवण त्याची आई स्टेजवरच त्याला पोटाशी धरून 

ढसढसा रडली. इथेच वनवमर्च्या मनाने कच खाल्ली. खरतरां आई आवण पपाांच्या 

स्वनाांची पूणणता करताना त्याचा जीव मेटाकुटीला आला होता. त्याला गाण्यात 

पवहला नांबर नको होता. त्याला ना पजकायचां होतां ना महाववजेता व्हायचां त्याच 

स्वप्न होतां. पण........ केवळ आईववडलाांची वनराशा होऊ नये म्हणून, त्याना मनाने 

खचलेल पाहाण जीवघेणां होतां म्हणून त्याचां मन कासावीस होतां होतां. वनव्वळ 

त्याांची बेचैनी त्याला मान खाली घालायला भाग पाडत होती. त्याांच्या अपेिाांचा 

भांग त्यानां केला होता वयाच्या चौदाव्या वर्ी. आपण जगण्याला लायक नाही असां 

काहीसां वनवमर्च्या मनाने घेतलां, वनराशेच्या गतेत हळूहळू तो जायला लागला. 

त्याचां अभ्यासातही लि लागेना. टीव्हीवरच्या गाण्याची एक स्पधाण त्याला 

आयुष्यातून उठवून गेली होती. नालायक ठरवून गेली होती.  

 

 खरतरां सुयशही त्याच्यासारखाच पराभूत झाला होता. पण त्याच्या 

चेहऱ्यावर द;ुखाची छटा मात्र नव्हती. ग्रीन रुममर्धये आल्यावर सुयश वनवमर्जवळ 



आला. त्याच्या खाांद्यावर त्याने थोपटल्यासारखे केले. “अरे एवढां रडण्यासारखां काय 

झालांय? पुढच्या वेळी ककवा दसुऱ्या कुठल्याही स्पधेत नक्की तू पजकशील बघ! थोडां 

वखलाडूपणाने घे. कुणीतरी पजकणार आवण कुणीतरी हरणार ह े नक्कीच. आवण 

आपण हरलो म्हणजे काही जगबुडी झाली नाही. एवढां मनाला लावून घेऊ नकोस. 

आपण आणखी प्यत्न करावा म्हणून स्पधाण असतात. ” वनवमर्च्या मनाचां समाधान 

झालां दक नाही ह ेत्याला कळल नाही.  

 

 आवण एक ददवस अचानक एका वसनेमाच्या गीतासाठी 

पाश्वणगायनासाठीचा पुरस्कार सुयशला वमळाला. टीव्हीवरची त्याची मुलाखत 

वनवमर् आवण त्याचे आई पपा आश्चयाणने पहात होते. केवळ आठ वर्ाणत सुयशने 

इतकी मोठी मजल कशी मारली? याचां रहस्य जाणून घ्यायला उत्सुक होते.  

 

 सुयशने, त्याच्या सारख्याच एका हरलेल्या मुलानां त्याला दाखवून ददल 

होतां, अपयशान तो खचून न जाता त्यानां जास्त जोरात प्यत्न केले होते. सुयश, 

आजचा सेवलविटी साांगत होता, “ लहान असताना मी कधी कधी स्पधाांमर्धये भाग 

घेत होतो. पण माझ्या दषृ्टीने स्पधाण ही नांबर काढण्यासाठी कधीच नव्हती. ती फक्त 

माझ्यातल्या गुणाांना आणखीन तावून सुलाखून, पारखून घेणारी म्हणूनच मी 

त्याकडे बघत होतो. माझ्यातल्या कलेनां माझ्यातल्याच कलेशी केलेली स्पधाण होती 

ती. माझा सांगीताचा ररयाज कायम होता. मी कधी अभ्यासाचाही बाऊ केला नाही, 

कारण मला गाण्यात कररयर करायचां होतां. आई बाबाांनी मला जीवघेण्या स्पधेत 

उतरवलां नाही ह ेमाझां भाग्य. स्पधेत वमळालेल्या बविसाने मी कधी हुरळूनही गेलो 



नाही आवण अपयश वमळाल्यावर खचूनही गेलो नाही. कधीकधी गाताना स्पधेत 

परीिकाांनी ददलेल्या वेळेपेिा जास्त वेळ लागला. पण गाण्यातली एखादी हरकत, 

जागा घेता घेता असा काही आवाज लागायचा दक त्या स्वराांच्या स्पशाणने अांगावर 

रोमाांच उभे रहायचे. गातानाचा तो िण माझ्या दषृ्टीने अत्यांत महत्वाचा असायचा. 

आवण त्याचा आस्वाद मी पुरेपूर घेत होतो. मला वमळालेला हा पुरस्कार हा माझा 

अांवतम टप्पा नाही. माझां गाण लोकाांनी आवडीने ऐकाव हाच माझा र्धयास राहील, 

तेच माझां स्वप्न आह.े ” 

 

 वनवमर्ला या िणी जाणवत होतां दक खरचां आपलां स्वप्न काय होतां याचा 

ववचार आपण कधीच कसा केला नाही. वनवमर्चे आई पपा मात्र आपलां स्वप्न 

धुळीला का वमळालां याची कारण मीमाांसा शोधून काढण्यात गकण  होते.  

  



रााँग नांबर 

 

 वप्यांवदा गेल्या वर्ीच या कॉलेजमर्धये मराठीची प्ार्धयावपका म्हणून रुजू 

झाली होती. चाळीशीच्या वप्यांवदाचां मराठीवर प्भुत्व होतां. वतचां बोलणां 

समोरच्याला गुांगवून टाकायचां. अल्पावधीतच ती कॉलेजच्या मुलाांची आवडती 

प्ार्धयावपका झाली. त्याला अियसारख्या टारगट मुलाचाही अपवाद नव्हता. 

पवहल्या लेक्टचरला त्याने त्रास दऊेन पावहलां. पण सगळ्या मुलाांसमोर वगाणत न 

रागवता वप्यांवदाने त्याला क्टलास सांपल्यावर बोलावले आवण समजावले. वास्तववक 

बाकीचे प्ार्धयापक वागत तसां सगळ्याांसमोर त्याला खडसवायला वतला काहीच 

हरकत नव्हती. पण चारचौघात त्याचा पाणउतारा करणां वतला बरोबर वाटल 

नाही. वतची ही एकच गोष्ट त्याला प्चांड आवडून गेली. वतच्या समजावण्याने 

अियला मीही सभ्य आह ेही भावना चेतवून गेली.  

 

 लास्ट बेनचर असणारा, प्ार्धयापकाांच्या खोड्या काढणारा अिय 

वप्यांवदाच्या लेक्टचरला मात्र नेमाने बसायला लागला. त्याला वतचां वशकवणां 

आवडायला लागलां. अियनां वनव्वळ वप्यांवदा मॅडम वशकवतात म्हणून एफ वाय 

कॉमसणला मराठी घेतलां. बारावीला त्याांच्या वशकवण्याचा त्याच्यावर एवढा प्भाव 

पडला दक त्यानां मराठीच वनवडल. त्याांचां कववता वशकवणां तर केवळ लाजवाब 

होतां. कवी मग तो कोणीही असो, पवदा, ग्रेस, सुरेश भट असोत, शाांता शेळके, 

इांददरा सांत ककवा पाडगावकर असोत, कववतेचा भावाथण साांगताना त्यामागचा 

सांदभण, कववतेचा न जाणवलेला पण वतच्यात दडलेला गर्थभताथण, कवीची 

मनोभूवमका समजावून साांगताना ती कववता अिरश: जगल्यासारखां अियला 

वाटायचां. कानात प्ाण आणून त्याांचां लेक्टचर तो ऐकायचा.  



 

 मनाच्या आवण शरीराच्या दोनहीही सौंदयाणचा वमलाफ वप्यांवदा 

मॅडमच्या रठकाणी झालाय असां त्याला वाटायचां. वशकवताना दर काही वेळाने 

कळलां ना? असां म्हणताना त्या मानेला नाजूक झटका दते. त्या हलक्टयाशा झटक्टयाने 

हलणारे त्याांच्या कानातले झुमके त्याांच्या केसाांच्या कुरळ्या बटाांशी अलगद 

खेळायच.े त्यािणी अियला प्श्न पडायचा आपल्या डोळ्याना सौंदयाणचां सुख 

वमळतांय दक कानाना कववतेची मेजवानी? त्याच्या मनावर त्याांनी गारुड केलां होतां. 

सारखां त्याना पहात राहावां असां त्याला वाटायचां. त्याांचां ओठ मुडपून हसणां त्याला 

वेड लावायचां. मनाची घालमेल होत होती.  

 

 एक ददवस अियन ठरवलां दक काही झालां तरी मॅमना भेटून आपलां मन 

मोकळ करायचां. पण कसां आवण कधी हा प्श्न होता. त्यानां मॅमना वचठ्ठी वलहायचां 

ठरवलां. “मॅम, तुम्ही मला आवडता. काय करू मला कळत नाही” वप्यांवदाने वचठ्ठी 

वाचली आवण अियला भेटायला बोलावलां. कुणाच्या बापालाही न घाबरणारा 

अिय, मॅमनी बोलवल्यावर मात्र मनातून सटपटला. त्याचे हातपाय कापायला 

लागले. आपल्याला चाांगलां खडसावणार म्हणून घाबरतच तो टीचसण रुमच्या 

दाराशी आला. चाहूल लागताच वप्यांवदाने त्याला आत बोलावलां. मांद वस्मत करत 

त्याला बाजूच्या खुचीवर बसायला साांवगतलां. आवण बोलायला सुरुवात केली.  

 

“अिय, मी तुला आवडते यामर्धये काही गैर आह ेह ेआधी मनातून काढून 

टाक. वनसगाणचा वनयमच आह ेदक या वयात वभन्नपलगी शरीराकर्णण वाटायला हवां. 

तसां नसेल तरच काहीतरी चुकतांय असां मी म्हणेन. या वयात असलेल्या शारीर 

आकर्णणा बरोबरच आपल्या मनातही काहीएक आयवडयल, आदशण व्यवक्तमत्व 



आकार घेत असतां. कधी नकळत आपल्या मनात ते साकार होत असतां तर कधी 

आपण जाणीवपूवणक ते पाहात असतो. तसां तुझ्या मनातही आपली जोडीदार, वप्या 

माझ्यासारखी असावी अशी कल्पना नकळत आकार घेते आहे. तुझी मनातली 

कल्पना आवण शरीराचां तरुण असणां यामुळे माझ्याबद्दल तुला आकर्णण वाटतांय. पण 

ह े खरां नाही. कारण वस्तुवस्थती खूपच वेगळी आहे. दसुरां असां दक, आपल्या 

व्यवक्तमत्वाला अनेक बाजू असतात. तसांच, तुझ्या एकूण व्यक्तीमत्वात हा भाग 

म्हणजे रटप ऑफ द आईसबगण म्हणावा असा आहे. तुझी कररयर, भववष्य, कौटुांवबक 

पररवस्थती, तुझ्यात सुप्तावस्थेत असलेले नेतृत्व गुण, दसुऱ्याना मदत करण्याची 

वृत्ती या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहते. या सगळ्या गोष्टींवरून तुझां चररत्र ठरणार 

आह.े तेव्हा काही काळासाठी वाटणारां आकर्णण महत्वाचां दक तुझां व्यवक्तमत्व 

महत्वाचां ह े तुला ठरवायला हवां. याच वयात आपल्या चररत्राची बाांधणी होत 

असते. त्याचा पाया इथेच घातला जातो. आवण त्यावर पुढच्या आयुष्याचां भववतव्य 

ठरतां. जेव्हा तुझा तूच आपल्या मनाला ह े समजावून साांगशील, वस्तुवस्थतीचां 

आकलन तुला होईल तेव्हा तुझ्या मनातला हा गोंधळ नक्की दरू होईल. कुणाला तरी 

फोन करत असताना कधी लि नसेल तर दसुराच एखादा नांबर चुकून दाबला जातो. 

आवण मग रााँग नांबर लागतो. आपल्याला काही समजत नाही. अरेच्या असा कसा 

रााँग नांबर लागला? मनात कुठलीही अपराधीपणाची भावना न ठेवता स्वच्छ मनाने 

आपल्या भावनेचां ववश्लेर्ण कर. ह ेयोग्य आह ेका याचा सारासार ववचार कर. तुला 

तुझा योग्य नांबर नक्कीच वमळेल. ” 

 

 अियच्या मनातले ववचाराांचे मोहोळ वप्यांवदाने हलक्टया हाताने 

सोडवले होते. ववचाराांच्या गतेत सापडलेला अिय हळूहळू भानावर येत होता.  

  



वळण  

 

 “उद्या भेटूया रे राजहांस बारमर्धये. च्यायला, ती नाझनीन काय माल आहे 

बघुया तरी! मस्तानी झक मारली असां म्हणतात. ” सावहलने चार पाच पेग एव्हाना 

सहज ररचवले होते. ररकामा ग्लास पुनहा भरण्यासाठी टेबलवर वाट बघत होता. 

तीन पाकीट वसगारेट जळून राख झाली होती.  

 

 “ चल ए आता बास. साले घरी वाट बघतात. लॅचनां कुलूप उघडल तरी 

म्हातारी ववचारायला येतेच. उशीर झाला रे बॅळ्या म्हणत, वाढू का, जेवतोस का 

करत बसते. साला कटकट. अपनी खुद दक पजदगी भी ठीक तरहसे गुजारने नाही दतेे 

यार!” तो डोळे तारवटून तावातावाने बोलत होता.  

 

 “ यवडा चकणा खाल्याव पोट गपगार व्हुइल नायत काय! हवा वशराय 

बी वाव नसतुय या ढेरीमधी. आन कसलां जेवान खान घ्यीवून बसत्यात कोन जान! 

लैच काळजी करत्यात. आमी काय कुक्टकुल बाळां हतै का काय?” गौत्यानां आपल्या 

बोलण्याचा शेर टाकला.  

 

 गौतमला आपण सावहल आवण वनवखलचे वमत्र आहोत याचा खूप 

अवभमान. त्यानांच तर त्या दोघाना दारू कशी आवण कुठ प्यायची ते वशकवलां होतां. 



बारमर्धये बारबालाांचा नाच पहायला कसां जायचां याबाबतीत तो त्याांचा गुरु होता. 

कुठे कोण बारबाला चाांगली आहे याची वबत्तांबातमी गौतमला असायची. हाां, 

पैशाचा पुरवठा मात्र त्याला वमत्राांनी करायचा. हा जणू अवलवखत वनयमच होता. 

तसां ठरूनच गेलां होतां.  

 

 ** ** ** 

 

 रावसाहबे आवण सुवशलाबाइना सावहलची खूप काळजी वाटायची. 

सुखवस्तू कुटुांबातला एकुलता एक कुलदीपक होता तो त्याांचा. तळहातावरच्या 

फोडाप्माणे त्याला दोघाांनी जपल होतां. तो म्हणेल ते त्याच्यासाठी ताबडतोब हजर 

व्हायचां. मुला सुनेच्या माघारी त्याला माया ददली होती. त्याांचां अकाली अपघातात 

जाण्याचां द:ुख दोघाांनी या वृद्धापकाळात सावहलकडे बघूनच पचवलां होतां. 

साहीलला कुठल्याही गोष्टीची उणीव भासू नये म्हणून ते धडपडायचे. दोघाांना 

एकच शल्य होतां, सावहल वशकण्यात अवजबात रस घेत नव्हता. मग नोकरी वगैरे 

तर दरूच राहीलां. आजकाल तो दोघाना उद्धटासारखी दरुुत्तर करायचा. वाटेल तसे 

पैसे मागायला लागला होता. आपल्या सांस्कारात काय कमी पडलां याचा दोघांही 

ववचार करायचे.  

 

 ताम्हणे आजोबा म्हणायचे ते काही खोटां नव्हतां , “ त्याला वळण 

लावायला तुम्ही एकच करायला पावहजे होतां. तुम्ही त्याला पररवस्थतीचे चटके बसू 



ददले असते म्हणजे समजलां असत. आपोआपच मागी लागला असता. तुमचे लाड 

नडलेत. ” 

 

 ** ** ** 

 

 सावहल नेहमीसारखाच रात्री उवशरा घरी आला. घरात सामसूम. 

अथाणतच दोघांही झोपले असणार तरी आजी येणारच हा त्याला हुसका होता. पण 

तीही आज जेवतोस का बाळ म्हणून ववचारायला आली नाही. त्यालाच चुकल्या 

सारख वाटलां. म्हणून अांदाज घेण्यासाठी तो आजी आजोबाांच्या बेडरूमकडे गेला. 

दरवाजा उघडा होता. आतमर्धये ददवा जळत होता. ते दोघेही मात्र खोलीत नव्हते. 

तो आत गेला. टेबलावर फुलाांचा मोठा बुके त्याच्याकडे बघून हसत होता. अरे हो 

उद्या आपला वाढददवस. बुकेच्या खाली एक वलफाफा होता. त्याने तो उघडला.  

 

 वाढददवसासाठी काही पैसे त्याांनी ठेवले होते. प्ेमापोटी आजी 

आजोबाना त्याला सुधारणे कठीण जात होते म्हणून एक वर्ण त्याांनी त्याच्यापासून 

लाांब रहाण्याचा वनणणय घेतला होता.  

  



पतांग 

 

 आज माझा वाढददवस! बाकी कुणाच्याही लिात नसला तरी माझ्या तरी 

लिात रहायला हवा ! पण छे! आज योगायोगाने मला आठवण झाली ती मला मॅगो 

आईस्िीम खावेसे वाटले म्हणून. लहानपणी डॅडी मला आवडतां म्हणनू 

वाढददवसाला नेहमी मॅगो आईस्िीम आणायचे. आज फक्त आईस्िीम घेण्यापुरतेच 

पैसे वखशात वशल्लक आहते. असू द े आज जेवणाला सुट्टी. पत्र्याच्या भगदाडीतून 

बोळातली मुलाांची मजा पहात खायला लागले.  

 

 मी पवहल्यापासून उांच आवण आडव्या बाांर्धयाची. गोरी असले तरी माझे 

फीचसण जरासे वेगळे, एखादी परदशेी मुलगी वाटावी इतपत वेगळे. वगाणत 

मैत्रीणीही मला फारशा वमसळून घेत नसत. वहडीस दफडीस करायच्या. कारण 

काही कळायचे नाही. मी त्याना त्याांच्यातली का वाटत नव्हते? माझ्या मानाने त्या 

अगदी छोट्ा वाटायच्या. माझ्या खाांद्याला लागणाऱ्या. राांगेत, वगाणत मी 

सगळ्यात पाठी. अभ्यासात मला काही गम्य नव्हतांच. खेळात थोडीफार होते. 

शाळा सांपली. मला फारशा मैवत्रणी कुणी नव्हत्याच. कॉलेजची दोन वर्ण कशीबशी 

केली.  

 

 मम्मीला सांसाराचे काही खास प्ेम नव्हते. स्वैपाक तर वतला मुळीच येत 

नव्हता. नेहमी बघावां तर पाव आवण अांडी. नाहीतर फार फार तर पाव आवण 

उसळ. वाढत्या वयात भूक लागायची. पण घरात काही खायला नसायचां. डॅडी 



आपल्या कारखानयाच्या कामात मग्न असायचे. डॅडी कडून कधी पैसे घेऊन बाहरे 

काहीतरी खायची. भय्याही तसांच करायचा. मग मनात आलां नोकरी करून पैसे 

वमळवावे म्हणजे खायला वमळेल. पुस्तकाच्या दकुानात नोकरीला लागले. 

वाचायची आवड होती म्हणून. जे पैसे वमळायचे ते चैनीसाठी उडवायची. पैसे 

केव्हाच सांपून जायचे.  

 

 जेनी मला वतथेच भेटली. मला समजून घेणारी. ताई, आई आवण मैत्रीण 

जेनीमधेच एकवटले आह े असां वाटायचां. वतच्यावर खपू प्ेम करायला लागले. 

वतच्यावशवाय जगणां अशक्टय आह े असां वाटायचां. दोन दोन ददवस मी वतच्याच 

खोलीवर रहात होते. पण एक ददवस मला न साांगताच ती नयुझीलांडला वनघून 

गेली. त्यावेळी मी अिरश: कोसळून पडले. मनगटाची नस कापायला बवघतली पण 

प्यत्न अयशस्वी झाला. मम्मी, डॅडी, भैय्या याना याववर्यी फारशी काही कल्पनाच 

नव्हती.  

 

 या नैराश्यातून बाहरे पडायला मला राशी आवण वनमा याांनी मदत केली. 

त्या माझ्या मदतीला धावून आल्या. जेनीच्या बाजूच्या खोलीत त्या राहायच्या. 

आम्ही वतघी वमळून रहायला लागलो. मम्मी इतकी बेपवाण होती दक ती माझी काही 

चौकशीही करायची नाही. आराम करणां, टीव्ही बघणां आवण कधीतरी डॅडींबरोबर 

कारखानयात जाणां एवढांच वतचां काम. दोन ददवस मुलगी घरी येत नाही, ती कुठे 

असते, काय करते याची वतने कधी ववचारपूस केली नाही. राशी, वनमा याांच्यात मी 

खूपच गुांतले. त्या दोघी खूप घवनष्ठ मैवत्रणी होत्या. त्यामुळे वेळ येताच त्या दोघींनी 

हलकेच मला बाजूला केले. मला न दखुवता.  



 

 समोर आयुष्य भकास वाटत होतां. करायला काहीच नव्हतां माझ्याकडे. 

कुणीतरी कल्पना साांवगतली दक तू हॉटेलमर्धये वेटे्रसच काम कर. तेही केल. ते करता 

करता मसाजर म्हणून काम करायला लागले. कधी मसाज पालणरमर्धये तर कधी 

हॉटेलमर्धये कस्टमर वमळायला लागले. टीप चाांगली वमळायला लागली. वतथे 

फे्रडररकची ओळख झाली. नायजेररयातून आलेल्या फे्रडला मी आवडले. फेसबुकवर 

आमचे एकत्र फोटो बघून डॅडी चवताळल्यासारखे झाले. त्याांनी मी काही ववचार 

करायच्या आत फे्रडशी माझां लग्न लावून टाकले. मी त्यावेळी लग्न करावां दक करू नय े

यावर ववचारच करू शकले नाही. त्याांच्या हो ला हो करत गेले. फे्रडला फारशी 

चाांगली नोकरी नव्हती. त्याचाच खचण भागत नव्हता. माझ्या वमळकतीतून घर 

चालायचां. त्याचे आवण माझे त्यावरून खटके उडायला लागले. पुनहा मी एकटी 

झाले.  

 

 मसाजर म्हणून काम करत होते. तेव्हा माझी आमदानी चाांगली होती. 

भैय्यानां त्याच्या आवडीच्या मुलीशी सांसार थाटला होता आवण तो वेगळा रहात 

होता. त्याचां आवण डॅडींचां पटतच नव्हतां. डॅडीना दवाखानयात ठेवलां. त्याचा खचण 

खूपच झाला. त्याांच्या डोक्टयावर खूप कजण आह ेह ेत्यावेळी कळल. कजण मागे ठेवून ते 

गेल.े मम्मी काही करू शकत नव्हती. वतला हाय ब्लडप्ेशर मागे लागलां. त्याांच्या 

पाठोपाठ एक वर्ाणत मम्मीही गेली. माझी जमा पुांजी सांपुष्टात आली. त्यानांतर मीच 

आजारी पडले आवण हाताशी होतां ते काम वनघून गेलां. एका दकुानात सेल्स गलण 

म्हणून काम वमळालां. त्या पगारात काय होणार म्हणून सत्तर वर्ाांच्या ददनेशभाई 

याांच्याबरोबर कां पॅवनयन म्हणून रहायला लागले. गेल्या वर्ी ते वारले, त्याांच्या 

घरातल्याांनी मला घराबाहरे काढल. तुटपुांज्या पगारात काय होणार? या छोट्ा 



पत्र्याच्या खोलीत रहायला आले. आज खायला वमळालां तर उद्या वमळेल का नाही 

याची खात्री नसते.  

 

 आज वयाची पस्तीशी आली, मी कुठेही वस्थर नाही. खायला वमळायची 

भ्राांत अशी अवस्था आहे. आज आईस्िीमची आठवण झाली आवण वनवाांतपणे माझा 

जीवनपट डोळ्यासमोरून सरकून गेला. एका उच्चवशवित, पाांढरपेशा घरातली 

सुबुद्ध मुलगी वतची अशी अवस्था कोणी केली? वतने स्वत:, आईववडलाांनी, 

पररवस्थतीने? जसा वारा येईल तशी मी वाहात गेले. पतांगाचा माांजा माझ्या हातात 

होता पण तो तुटलेल्या पतांगासारखी माझी अवस्था झाली. खरच मी इतराांपेिा 

वेगळी आह ेका? 

  



जवळचे........ दरूचे 

 

 पूवाणधण: 

 

 “ अहो, तुम्ही ऑदफसमधून आलात की आपण आज वसनेमाला जाउया 

ना!” 

 

 “ बघू, आज कदावचत माझ्या वमत्राबरोबर बाहरे जायला लागेल. त्याचा 

जरा प्ॉब्लेम झालाय. त्याला त्यातून बाहरे पडायला मदत करायला हवी मला. 

तुला त्यातलां काही कळणार नाही. ” 

 

“मला ताजी फडफडीत मासळी खावीशी वाटतेय. समुद्राचा खारा वारा, 

तो वास मला श्वासात पुरेपूर भरून घ्यावासा वाटतोय. एव्हढे तरी डोहाळे पुरवा 

बाई माझे” 

 

 “अगां डोहाळे कसले घेऊन बसली आहसे, माझी बदली होणार आहे. ती 

रद्द करून घेण्याच्या तयारीत आह ेमी. बॉसला खुश करायला सर्धया तरी मला रजा 

काढता येणार नाही.  



 

 “बाबा माझ्या शाळेचां आज गॅदररग आहे, तुम्ही येणार ना? मी नाटकात 

भाग घेतलाय. ” 

 

 “नाही रे प्ववण, आज मला महत्वाची वमरटग आह ेसोसायटीची. वतकडे 

जायलाच पावहजे. ती चुकवून चालणार नाही. ”  

 

 “अहो आज प्वतमाचा वाढददवस, वतला वतच्या आवडीचा ड्रेस घ्यायला 

जाउया का?” 

 

 “ तुम्हीच दोघीजणी जाऊन आणा ना. नाहीतरी प्वतमाच्याच आवडीचा 

ड्रेस आणायचाय न! मला जमेलसां वाटत नाही. माझ्या एका वमत्राचा वाढददवस 

आह.े त्याने मोठी पाटी ठेवली आह े आवण मुख्य म्हणजे त्याची सगळी व्यवस्था 

मलाच बघायला लागणार आह.े ” 

 

 “ हलॅो, अहो प्ववणला खूप ताप भरलाय. त्याला हॉवस्पटलमधे अॅडवमट 

करावां लागणार असां आपले फॅवमली डॉक्टटर म्हणताहते. लवकर या. तुमची कामां 



आटपायची वाट बघत बसू नका. असाल तसे या. माझा जीव टाांगणीला लागलाय 

अगदी. ” 

 

“ मी येतोय. पण असां काय करतेस, डॉक्टटर आपले अगदी घरोब्याचे 

आहते. त्यामुळे एवढां घाबरून जायचां काही कारण नाही. वशवाय एकदा का त्याला 

हॉवस्पटलमधे अॅडवमट केलां दक आपली बरीचशी जबाबदारी कमी होते. एसटीने 

मला वनघून यायचां म्हणजे सात तास तरी जाणारच ना. थोडा धीर धर. ” 

 

 “मला ट्रीपला सोडायला या ना,” “ नाही गां बाळा! आई येईल ना!” 

“वनदान नयायला तरी याल का?” “ रात्री काकींच्याकडे सोबतीला झोपायला 

जायचांय बाळा. त्या लवकर झोपतात ना. काका गेल्यापासून एकही ददवस मी 

त्याांच्याकडे जायचा माझा नेम चुकवला नाहीये. ”  

 

 “बाबा, ह्या सुट्टीत आपण केरळला जावूया का? सगळेजण, आमचे वमत्र 

सुट्टीत कुठे ना कुठे जात असतात. आपण मात्र कुठेच जात नाही. ” 

 

 “ मुलानो तुम्हाला सुट्टी असते. पण मला कोण सुट्टी देणार रे? कामां 

चालूच रहातात. आवण सुट्टी काढली तर पुढे कामाचा आणखीन भार वाढतच जातो. 

” 

  



 उत्तराधण : 

 

 “ बरेच ददवस मनात येतांय, आपण दोघां खूप वर्ण झाली वसनेमाला गेलो 

नाही. आज जावूया का ग?” 

 

 “ अहो आज माझी वभशी आहे, आवण मलाच लागलीय, त्यामुळे आज 

वसनेमा कॅनसल. ” 

 

 “ प्वीण, अरे कधीतरी वेळ काढून बोलत बस माझ्याशी. सारखा आपला 

वमटींग्ज, कॉनफरनस, टुररग. स्वत:ला कधीतरी वेळ द ेरे. आपल्या कुटुांबासमवेत वेळ 

घालवलास तर कामाचा बराच ताण हलका होतो. मलाही हल्ली वेळ कसा 

घालवायचा हा मोठा प्श्नच पडतो बघ! प्वतमाची, नातवांडाांची सारखी आठवण 

येतेय. पण ती तरी वतचा सांसार सोडून, मुलाांच्या शाळा सोडून कशी येणार नाही 

का?”  

 

 ज्या काकींच्या सोबतीला मी जात होतो, त्या गेल्यानांतर आपुलकीची 

भावना म्हणून त्याांनी सुतळीचा तोडाही माझ्यासाठी ठेवला नाही, ज्याांच्यासाठी 

माझ्या लेकीच्या खुशीला मी वझडकारल. प्वीणच्या शाळेच्या कुठल्याही 



कायणिमाांना मला जाता आलां नाही. दरवेळी काहीतरी कारण असायचां आवण 

कायणिम चुकायचा. मुलाांच्या प्ेमाचा, कौतुकाचा असा िण, पत्नीच्या आग्रहाचां 

आजणव वेळोवेळी मी टाळत गेलो. ज्या वमत्राांसाठी मी माझा वेळ ददला ते आता कुठे 

आहते? आवण आता माझ्या हातात मात्र काहीच नाही. आह ेफक्त वेळच वेळ. आता 

मला आप्ताांची आठवण येतेय. जेव्हा मी जवळच्याना दरू लोटत होतो, दरूचे मला 

आपलेसे वाटत होते तेव्हा मी खरच जागा नव्हतो का?  

  



लेवखकेची  ओळख : 

 नाव: सौ. सववता कौस्तुभ नाबर. ई 

मेल : savitanabar@gmail.com फोन 

: 8149658022 

 पत्ता: 1752/ 302 नाबर सांकुल, 

5th िॉस, राजारामपुरी मेन रोड, कोल्हापूर 

४१६००८ 

 वशिण: M.Com.  

 इतर: Dip.in Music (vocal) –वशवाजी युवनवर्थसटी  

 Dip.in Music (Tabla) मुांबई युवनवर्थसटी. तबल्याचे वशिण कै. 

केशवराव धमाणवधकारी, पां. ववभव नागेशकर, सर्धया श्री. महेश दसेाई याांच्याकडे 

सुरु आह.े 

 साांतािूझ इथल्या The Yoga Institute, Santacruz इथे योग 

प्वशिकाचा कोसण केला. योग प्वशिक म्हणून अनेक रठकाणी काम. आयण ववद्या 

मांदीर मुांबई, सेंट फ्रावनसस मॅनेजमेंट institute, मुांबई इथे योग वशिक म्हणून काम. 

अनेकाना उपचारयुक्त योग वशकवला. 

 मुक्त पत्रकार म्हणून गेली २२ वर्े कायणरत. महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, 

सकाळ, लोकप्भा, तरुण भारत, लोकमत, पुण्यनगरी, सा. वववेक यामर्धये अनेक 

ववर्याांवर लेखन, लोकमत, अांतनाणद यासारख्या अनेक ददवाळी अांकाांमर्धये लेखन, 

पररसांवाद. 
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खालील पुस्तके प्कावशत------ 

१. वकण  १०१ –अनुवाद (ले. एवलझाबेथ फ्रीडमन) 

२. कृताथण मी-- अॅड. वसांतराव नावेकर याांचे चररत्र 

३. सवाल जबाब पत्रकाराशी –पत्रकार सुभार् धुमे याांच्यावरील 

मुलाखतीचे पुस्तक 

४. सामथ्यण आह े चळवळीचे- दवेदासी वनमुणलन चळवळीचे अर्धवयूण प्ा. 

ववठ्ठल बन्ने याांचे आत्मचररत्र शब्दाांदकत 

५. माईंड पॉवर –प्ेरणादायी पुस्तक 

६. स्वत:ला ओळखा—प्ेरणादायी पुस्तक 

७. हाऊ टू वबकम सक्टसेसफुल—प्ेरणादायी 

पुस्तक 

८. ग्रॅब द ऑपॉच्युणवनटी----प्ेरणादायी पुस्तक 

९. सक्टसेस पासवडण-----प्ेरणादायी पुस्तक 



  

  



ई सावहत्य प्वतष्ठान 

 

मराठी वसनेमा हा एकेकाळी भारतात पहदी वसनेमाच्या तोडीस तोड 

ककवा काकणभर वरचढच होता. मर्धयांतरी मराठी वसनेमाला उतरती कळा लागली. 

प्ेिक येईना. म्हणून वथएटर वमळेना. वथएटरच वमळत नाही म्हणून चाांगले मराठी 

वसनेमा बनेनात. आवण चाांगले वसनेमा नाहीत म्हणून प्ेिक वमळेनात. अस े एक 

दषु्टचि सुरू झाले. मग आला झी मराठी वसनेमा. आवण त्याच्याच जोडीने छोट्ा 

आकाराची मल्टीप्लेक्टस आवण वडवजटल प्िेपण. त्यामुळे पुनहा एकदा मराठी 

वसनेमा जोमाने बहरू लागला.  

काहीशी अशीच पररवस्थती मराठी सावहत्याचीही होत आह.े एकेकाळी 

टॉपला असलेले मराठी सावहत्य मधल्या काळात रटव्ही आवण वसनेमाच्या युगात 

मागे पडले. पण आता मोबाईल आवण इांटरनेट याांच्यामुळे मराठी वाचकवगण फ़ार 

मोठ्या प्माणावर वाढतो आह.े आवण त्याच जोमाने त्यांच्यासाठी वलवहणारा 

दजेदार लेखक वगणही वनमाणण होऊ लागला आह.े मराठी सावहत्याच्या भववष्याबद्दल 

आम्ही अत्यांत आशावादी आहोत. 

आपली साथ मात्र पावहजे. आपल्या ओळखीच्या जास्तीत जास्त लोकाांना 

ई सावहत्य बद्दल साांगा. त्याांचे ई मेल पत्ते व whatsapp नांबर कळवा. त्याांना ई 

सावहत्यचां मोबाईल app download करायला सुचवा. आग्रह करा. ई सावहत्यचे 



माकेरटग करा. एकदम फ़्रां ट फ़ुटवर येऊन खेळू. जबरदस्त माकेरटग करू. लाखाांचे 

कोटी करू आवण मराठी सावहत्य पुनहा नांबर वन ला आणू.  

ई सावहत्य प्वतष्ठान 

www.esahitya.com 

esahity@gmail.com 

आता ई सावहत्य चे APP उपलब्ध आह.े ई सावहत्यचां  App आपण खालील 

पलकवरून आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करा आवण भरमसाट पुस्तकां  फ़्री वाचा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e

sahitybooks 

ई सावहत्य प्वतष्ठानची ई बुक्टस Whatsapp broadcast service  सुरू झाली 

आह.े पूणणपणे फ़ुक्कट पसु्तकां  आता आपल्या मोबाईलवर थटे . कृपया नाांव नोंदणीसाठी 

7710980841 हा नांबर आपल्या मोबाईलवर सेव्ह करा आवण नांतर या नांबरवर वॉ्सऍप 

करून आपल ेनाांव व शहराचे नाांव कळवा. आपल्याला वनयवमतपणे एक नवीन मराठी ई पुस्तक 

Whats app िारे पाठवले जाईल. आपण ते पसु्तक आपल्या वमत्राांना Whatsapp करा आवण 

भाव खा. 

आपल्या ओळखीच्या दकमान दहा लोकाांचे मले आय डी आम्हाला कळवा. त्याांना 

आम्ही ववनामूल्य पुस्तके पाठवू. व आपल्याला VIP सभासद बनवल ेजाईल. 
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