
 

  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

घटस्फोट 

ह ेपुस्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहते.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

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

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

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

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

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणज ेस्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांच ेस्वागत आहे. 

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

मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेव त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज 

एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.   
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सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील 

अिंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा 

इिर रुपािंिर करण्यासाठी लखेकाची 

परर्ानगी घेण े आर्श्यक आिे     िस े न 

केल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000.  Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s 
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Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे 

फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी 

ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची  

परर्ानगी घेणे आर्श्यक    आिे.  
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ही कवदांबरी काल्पवनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती 

र् घटनव कवल्पशनक आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव 

दखुवशर्िे हव हते ू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी 

प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस 

तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व. 

  

  



 

 

     

          ते एक गवर् होतां. गवर्वत नीट र्ते नव्हते. नळ नव्हतव. 

र्ीज नव्हती. िोठी िवळवही नव्हती. िवळव ही पवटलवनां शदलेल्यव 

िोडक्यव तोडक्यव खोलीत भरत असे. गवर्वत गेल्यवर्र गवर् आलां 

यवचव भवष दगुंधीर्रुनच यते होतव.  

          गवर्वत कोंबड्यव बकर् यव तसेच पिधून िोठ्यव 

प्रिविवर्र होतां. त्यविळुां सवहशजकच लोकां  अशहांसव पवळत नसत. 

दरर्षी दईेिवयच्यव िांशदरवत कोंबड्यव बकर् यव कवपण्यवचव घवट 

होतव. नव्ह ेतर त्यव कोंबड्यव बकर् यवांचव बळी चढशर्ण्यवलव ते पणु्य 

सिजत. एखवद्यव र्षी पवऊस पडलवच नवही शकां र्व कोिती नैसशगाक 

आपत्ती आली तर आपि दईेिवयलव बरोबर भोग चढशर्लव नसेल 

शकां र्व कोिी गवर्वतल्यव िविसवनां दईेिवयची इच्छव पिुा केली नसेल 

असां गवर् िवनवयचां.  

         गवर्वत एक िांकरजीचां िांशदर होतां. त्यव िांकरजीच्यव 

पींडीर्र पवऊस न आल्यवस गवर्वतील लोकां  पविी टवकवयचे. त्यवांनव 

असां र्वटवयचां की असां पविी टवकल्यवनां िांकरजी पवर्न होर्नू 

पवऊस पवडतो.  



         िेती भरपरू पीकत होती. यवचां कवरि गवर्वतील 

पिधूनवपवसनू शिळिवरे िेिखत. िेिखतवनां जिीन भसुभिूीत 

होर्नू पीक जव्त व्हवयचां. त्यविळुां गवर् तसां ्र्वर्लांबी. पढेु कवही 

कवळवनां यवच गवर्वत सोयी झवल्यव.  

          गवर्वत र्ते पडल.े र्ीज आली र् नळलवईनही. तसांच 

गवर्वनां िेिखतवचव र्वपर करिां बांद केलां र् रवसवयशनक खतवचव 

र्वपर सरुु केलव. रवसवयशनक खत सरुुर्वतीलव ििेखतवपेक्षव जव्त 

उत्पवदन दते होतां. पि यवच खतवनां िेतकर् यवचे पढुील कवळवत बवरव 

र्वजिवर ह ेकवही गवर्वलव िवशहत नव्हतां. तसेच गवर्वतील लोकां  

िहरविी जळुले गेले. त्यविळुां सोयरीकवही होऊ लवगल्यव. 

िहरवतील िलुी शर्र्वहवनांतर गवर्वत यरे् ू लवगल्यव. पवहूिे येर् ू

लवगले. त्यवांनव ती गवर्ची दगुंधी पसांत नसल्यवनां ते आपल्यव 

आपल्यव नवतेर्वईकवांनव त्यवबद्दल शहनर् ूलवगले. सवहशजकच यवतनू 

लोकवांनी िौचवलयां बवांधलीत. अिवच यव गवर्वत एक जवगो 

नवर्वचवही िविसू रवहवत होतव. जवगो व्यर्सवयवनां िेतकरीच होतव. 

त्यवलव जय नवर्वचव एकुलतव एक िलुगव. िलुींचे शर्र्वह झवले 

होते. त्यव आपआपल्यी घरी सखुी होत्यव.  

            गवर्वतील िेती ििेखतवनां जरी सपुीक असली तरी 

इतर िेतकर् यवचां अनकुरि करुन जवगोनां आपल्यवही िेतवत 



रवसवयशनक खतवचव र्वपर करिां सरुु केलां. इतर िेतकर् यवांसवरखच 

जवगोच्यव िेतीतही यव रवसवयशनक खतवनां जोरदवर उत्पन्सन शदलां. 

जवगोही इतर िेतकर् यवांसवरखव भयांकर खिु होतव.  

           सरुुर्वतीलव जवगोलव बरां र्वटलां. त्यव रवसवयशनक 

खतवनां पीक जोिवत येर् ूलवगलां होतां. पि त्यव िेतवत इतरही ति 

फोफवर्त होतां. त्यविळुां इतर ति कवढण्यवसवठी र्षाभर शनांदि करवर्ां 

लवगवयचां. त्यवत िजरू सवांगि,े त्यवांची रोजी दिेे जवगोलव कटकटीच े

र्वटत होते. कवरि िजरुी जव्त होती. िेर्टी यवर्र त्यवनां एक 

तोडगव कवढलव. तो तिनविक फर्वरु लवगलव. तिनविकवच्यव 

िवर् यवनां तिकट जळून जवर् ूलवगलां. त्यवतच िजरूीही थोडी फवर 

र्वच ूलवगली होती.  

            गवर्वत नळयोजनव आली होती. दरुच्यव गवर्वत 

नदीलव बवांध बवांधनू पविी अडर्लां होतां र् ते पविी गवर्ोगवर्ी नळवनां 

पोहोचर्नू शपण्यवच्यव र् ितेीतील शसांचनवची सोय सरकवरनां केली 

होती. ते पविी एर्ढां िबुलक होतां की आतव बवकी गवर्वसह यवही 

गवर्वलव चोर्ीस तवस पविी शिळत होतां. त्यविळुां सवहशजकच 

कोिीतरी यव गवर्वत कवरखवनव टवकवयच ठरर्लां. गवर्वत एक 

कवरखवनव उभव झवलव होतव. त्यविळुां सवहशजकच लोकवांनी यव 

कवरखवन्सयवलव जो कच्चव िवल लवगत होतव. तो कच्चव िवल 



आपल्यव िेतवत पेरिे सरुु केले होते. हव कच्चव िवल कवरखवनव 

िवलक शर्कत घ्यवयचव र् त्यवपवसनू पक्कव िवल कवढून तो िवल 

िहरवत जव्त भवर्वत शर्कवयचे कवि कवरखवनव िवलक करीत 

होतव. त्यवतच गवर्वतील बरीचिी िांडळी यव कवरखवन्सयवत कविवलव 

लवगली होती. आतव िवत् िेतीसवठी कविवलव िजरू शिळवयच े

नवहीत. त्यविळुां कवही लोकवांनी जिीनी शर्कून टवकल्यव होत्यव. पि 

जयवांच्यवकडे िेती होती, त्यवांनी आपली िेती यवांशत्क पद्धतीनां करिां 

सरुु केलां होतां. शनांदि करतवांनव िजरू लवर्ण्यवऐर्जी तिनविक 

र्वपरिां सरुु झवलां होतां. तसेच पीक कवपिी करण्यवऐर्जी थटे 

ििीनीद्ववरे पीक कवपनू ते कवढण्यवचवही पद्धती िेतकरी 

ििीनीद्ववरेच करीत होते. एर्ढेच नवही तर टॅ्रक्टर आल्यवनां िेतीही 

त्यवच आधशुनक सवधनवनां करिां सरुु केलां होतां. सवहशजक आतव 

पिधुन पवलर्िां गवर्कर् यवांनव कष्टवचां र्वटू लवगलां र् गवर्वतील 

बर् यवच लोकवांनी पिधुन शर्कलां.  

           आतव गवर्वत कोिीही पिपुवलन करीत नव्हतव. 

िेिखत पिूातः बांद झवलां होतां. गवर्वत कोिी सडव सवरर्िवलव िेि 

र्वपरत नव्हतां. सवरर्वयलव ििे शिळत नवही म्हिनू घरी िहवबवदी 

फरिव लवर्ल्यव होत्यव. दधुदभूते तर अशजबवत शिळत नव्हते. 

त्यवचव परीिवि हव झवलव की गवर्वत आजवर बळवयलव लवगल े



होते. अांग सवांधे दखुवयलव लवगले होते. कवरि जे गवईच्यव दधुवतनू 

जीर्नसत्र्, प्रोटीन शिळवयचे, कॅशल्ियि शिळवयचे. ते आतव 

शिळत नव्हते. हवडे शठसळू बनत चवलली होती.  

         परु्ी भवजीपवलवही जव्त रे्ळ शटकवयचव. पि आतव 

सल्फेटने भवजीपवलवही शटकत नव्हतव. िेती पीकत नव्हती. 

िेतकर् यवांनव आतव कवही सचुत नव्हते. कोिीही िवगे र्ळून पवहवत 

नव्हतां. िवत् िेती शपकवयलव हर्ी म्हिनू जवगेची उलटफेर करिे सरुु 

होते. पि जिीनीतच कवही पोषक तत्र्े नव्हती. तर ती तरी शकती 

पीक दिेवर. शकतीही खत र्वपरलां तरी िेती कवही केल्यव पीकत 

नव्हती. िेतकरी शचांतवग्र्त र्वटत होते. नव्ह े तर त्यवांची शचांतव 

र्वढली होती.  

          जय लहवनवचव िोठव होत होतव. त्यवलव रवनवत लहवन 

िलुवांसोबत खेळिां फवर आर्डवयचां. लहवन िलुवांसोबत सब्बल 

खपुसि,े शर्टीदवांडू, गोट्यव, चक्करशबल्ल,े टवयर चवलशर्िे खेळतव 

खेळतव रे्ळ कसव जवयचव ते कळवयचां नवही. पवर्सवळ्यवत पवऊस 

आलव की सगुीचव सि आल्यवगत र्वटवयचां. आई ओरडवयचीही 

की पवर्सवत खेळू नको. तरीही त्यवलव कवही र्वटवयचां नवही र् तो 

पवर्सवलव न जिुवनतव खेळवयलव जवयचव पवर्सवत. कधी कधी 

सकवळपवसनूच िलुवांसोबत चक्करशबल्लव खेळतवांनव भकूही हरर्नू 



जवयची. आई िवत् त्यवलव िोधत गवर्भर शफरत असे. पि जयचव 

पत्तव लवगत नव्हतव. जय िवत् आई ओरडते म्हिनू गवर्वच्यव बवहरे 

दरू रवनवत जवयचव. कधी रविेश्वरवत पोहवयलव त्यवलव आर्डवयचे. 

पि भीती र्वटवयची. त्यवचे शित् िवत् रविेश्वरवत न घवबरतव पोहवयचे. 

जयलवही बोलर्वयचे. पि जय जवयचव नवही. त्यविळुां तो पोहिां 

शिकलव नव्हतव.  

        जयच्यव घरीही पिधुन होतां. बवप िेतीत बैलवनां औत 

हवकत असलव की जय आपलां पिधुन घेर्नू रवनवत चवरत असे. 

तेव्हव ते चवरतवांनव िजव र्वटवयची. कधी कधी कवर्ळे शकां र्व बगळे 

त्यवच्यव गवईसोबत शहांडवयच.े त्यव गरुवांच्यव चरण्यवने जे नवकतोडे 

शकां र्व लहवन लहवन शकडे गर्तवतनू उडत. ते शकडे खवर्नू पोट 

भरवयचे. ते पवहतवांनव िजव र्वटवयची. पि त्यवांचव कधीकधी रवगही 

यवयचव. जेव्हव शहच पवखरे गर्तवतील शकडे शटपतव शटपतव गरुवांच्यव 

पवठीर्रील गोचीड शटपवयचे. तेव्हव त्यव गरुवांनव रक्त लवगवयचां.  

          पवर्सवळ्यवत शचखलवनां जनवर्रवांनव शचखल्यव होत. 

त्यवत जनवर्रवांचे पवय िजुत. तेव्हव आपल्यव बवपवसोबत जयही त्यव 

गरुवांची कवळजी घ्यवयचव. ती जखि गरि पवण्यवने िेकून द्यवयचव. 

त्यवर्र हळद आशि तेल लवर्वयचव. जनवर्रवलवही बरां र्वटवयचां. 

त्यवचबरोबर िग जयलवही. जयने केलेली िदत गरुां शर्सरवयची 



नवहीत. िग जय त्यवांच्यव पवठीर्र बसलव तरी.. .. .. .. जय गरुवांच्यव 

पवठीर्र बसवयचव. त्यवचबरोबर गरुवच्यव पवयवखवलनू जवयचव. पि 

गरुां त्यवलव कवही करीत नव्हती. तीही त्यवचेर्र प्रेि करीत होती. 

शनभीडपिे आपल्यव नवक्यवतलव कोिी आह ेअसव सिजनू. त्यवचे 

पवठीर्र बसिे गरुवांनवही आर्डवयचे.  

          गरुां सकवळपवसनूच चरत असत. पि रवत्ी अांधवर 

पडलव तरी ते चरतच असत. ते पवहून जयलव र्वटवयचां की यवांची 

भकू अिी किी भवगत नसवर्ी. हो एर्ढे चरतवत तरीही.. .. .. ..  

         उन्सहवळ्यवचे आशि पवर्सवळ्यवचे शदर्स जनवर्रवांसवठी 

र्वईट असवयचे. शहर्वळव सगुीचव असवयचव. पवऊस आलव की 

जनवर्रवांच्यव तोंडवलव गर्तवचे पवते रुतवयचे. तवे्हव त्यव रुतण्यवन े

जनवर्रवांच्यव तोंडवलव छवले यवयचे. त्यवलव तोंडखरुी म्हित. तोही 

एक रोगच होतव.  

         पवर्सवळ्यवत सगळीकडां शहररे् गर्त उगशर्लेले 

असवयचे. हव चवरव खवर्नू जनवर्रां आपले पोट तर भरत. पि 

पवर्सवचे टपोरे थेंब अांगवर्र झोंबतवच ते झवडवच्यव आडोिवलव 

लपत. कधी कधी शदर्सभर सांततधवर पवऊस असवयचव. तेव्हव भकू 

अतीर् लवगनूही जनवर्रां तवसनतवस झवडवत थवांबत. िेर्टी 

नवईलवजवनां कव होईनव. सवांजच्यवलव चरवयलव लवगत. तेव्हव रवत् 



झवलेली असवयची. उन्सहवळ्यवत िवत् जनवर्रवांनव ऊन लवगत असे. 

तेव्हवही जनवर्रां झवडवांच्यव आडोिवलव उभी रवहवत. रवनवतही गर्त 

नसेच. त्यवहीरे्ळी जनवर्रां उपविी रवहवत. त्यवांनव असे उन्सहवळे 

पवर्सवळे शर्नव अन्सनवशिर्वय कवढवर्े लवगवयचे. त्यवतच 

उन्सहवळ्यवत बैलवच्यव िवगां कविां असवयची. िेत नवांगरिां र्खरिां. 

पवर्सवळ्यवतही डर्रि असवयचांच. िवत् शहर्वळव येतवच 

कोित्यवही ्र्रुपवची कविां नसल्यवनां बैलवांनव आरवि असवयचव. 

तेव्हव फक्त शदर्सभर रवनवत चरवयलव शिळवयचां. म्हिनू की कवय, 

यवच कवळवत जनवर्रां अांगकवठी पकडवयचे र् धष्टपषु्ट शदसवयचे. 

बवकी उन्सहवळव शहर्वळव त्यवांनव परर्डवयचां नवही.  

          उन्सहवळ्यवत सकवळपवसनूच रवबत असतवांनव दपुवरची 

ऊन चढत यवयची. बैलवांनव ऊन र्वटवयची. दिही लवगवयचव. 

उन्सहवळ्यवच्यव गरि झळव जविर्वयलव लवगवयच्यव. तेव्हव िवलक 

त्यवांनव सोडवयचव र् त्यवांनव र्वळलेलव कडबव, कुटवर टवकून 

सवर्लीत बवांधवयचव. पनु्सहव ऊन ओसरतवच पनु्सहव र्खरवलव 

जुांपवयचव. तेव्हव त्यव बैलवच्यवही नवकीनर् यवयचां र् र्वटवयचां की 

बेकवर यव बैलवच्यव रुपवत जन्सि घेतलव. िवनर् झवलो असतो तर बरां 

झवलां असतां. असां ते बैलवांचां जीर्न. जय त्यवांचव लवड करतवच 

त्यवांनव अगदी बरां र्वटवयचां.  



         जय आशि त्यवच्यव घरच्यव पिुांची चवांगली घट्ट िैत्ी 

होती. जयच्यव गवर्वलव रविशे्वर नवर्वचव नवलव होतव. ितेवतनू घरी 

यवयचां असेल तर रविेश्वर लवगवयचव. पवर्सवळ्यवत यव रविेश्वरवलव 

परू रवहवयचव. तवे्हव हव नवलव पवर करतवांनव जय बैलवच्यव पवठीर्र 

बसवयचव र् नवलव पवर करुन तो अशलकडे यवयचव शकां र्व पशलकडे 

जवयचव. असां जयचां गवर्वत सुांदर जीर्न जवत होतां.  

          जय थोडव िोठव झवलव होतव. बशहिींचे लहवनपिी 

लग्न झवले होते. जयलव िवयबवपवनां िवळेत टवकलां होतां. त्यवचां 

शिक्षि व्हवर्ां म्हिनू. जय शनत्य नेिवनां िवळेत जवत होतव. कधीकधी 

त्यवलव लर्कर सटुी व्हवयची. तो लर्कर घरी यवयचव. त्यविळुां 

त्यवलव आतव घरी एकटे रवहण्यवशिर्वय पयवाय नसवयचव.  

         जयचां घर िवतीचां बवांधलेलां असनू छवन होतां. 

जनवर्रवांची पवर्सवळ्यवत आबवळ होर् ूनये म्हिनू जयच्यव बवपवनां 

घरवच्यव बवजलूवच जनवर्रवांसवठी एक लहवनसां झोपडां बवांधलां होतां. 

त्यवलव कोठव म्हित होतव त्यवचव बवप. यवच गोठ्यवच्यव एकव 

भवगवत कडबव कुटवर भरलेलव होतव. यव गोठ्यवत कधीकधी सवपही 

शनघवयचे. ते जनवर्रवांच्यव र्वसवनां येत असत. त्यविळुां कधीकधी 

गोठ्यवत एकटां जवयलव भीती ही र्वटवयची. बवपही कधीकधी 

जवयलव घवबरवयचव. पि कवय करिवर. उपवय नसवयचव.  



         पोळव हव िेतकर् यवचव सि असवयचव. लय आनांद 

र्वटवयचव बैल रांगर्तवांनव. जयही बवपवसोबत बैलां रांगर् ूलवगवयचव 

र् बवपवसोबत तोही पोळ्यवत जवयचव. ते पोळ्यवतले बैल हवकतवांनव 

फवर िजव र्वटवयची. त्यवतच ते बैल दवरोदवरी शफरर्नू पवच पैसे दहव 

पैसे िवगतवांनव जयलव फवर बरां र्वटवयचां. कोिी चवर आिे शदले की 

यव सिवलव सगुी र्वटवयची. कोिी कां जसू असवयचे. ते पवचपैसे दते. 

त्यवांचव फवर रवग यवयचव. िवत् एकदवचव तो प्रसांग जयच्यव जीर्नवलव 

बदलर्नू गेलव.  

          जयच्यव बवपवची िेती चवांगली पीकत होती. तो फवर 

िेहनती होतव. िेतवत कवि करतवांनव त्यवलव कोित्यवही ्र्रुपवचव 

थकर्व यवयचव नवही. तेव्हव त्यव उत्सवहवनां त्यवलव पीक चवांगलां 

यवयचां. ह ेपवहून गवर्वतील कवही िेजवरची िांडळी त्यवचव दे्वष करीत 

असवयचे. तिीच गत िेतवतही होती. जयचव बवप िेतवर्र नसलव 

की आजबुवजचूे िेतकरी त्यवच्यव िेतीत बैलां सोडवयचे. तेव्हव त े

बैलां िेत खवर्नू टवकवयचे. त्यवतच नकुसवन व्हवयचां. त ेनकुसवन 

कधी भरुन शनघिवरां नव्हतां.  

           एकदवचव तो प्रसांग. घरीही कोिी नसलां तर 

गोठ्यवतील कडब्यवच्यव पेंढ्यव चोरुन न्सयवयचे. हव शनत्यनेि 

असवयचव. त्यवतच एक शदर्स िेजवरचव एक व्यक्ती िवळेतनू 



लर्कर आलेल्यव जयलव चोरुन कडब्यवच्यव पेंढ्यव नेतवांनव शदसलव. 

जयने त्यव व्यक्तीलव चोरुन नेत असल्यवबद्दल शिव्यव शदल्यव र् 

बवपवलव सवांगण्यवबद्दलही सवांगीतलां. तेव्हव आपली चोरी पकडली 

जवईल म्हिनू सर्ा लोकवांसिक्ष जयलव त्यव िविसवनां िवरलां होतां. ह े

सर्ा बघिवर् यव बघ्यवांनी पवशहलां.  

         सवयांकवळी जवगो जेव्हव घरी आलव. तेव्हव िवरण्यवच्यव 

भीतीच्यव धवकवनां जयने कवही बवपवलव िजेवरच्यव िविसवनां 

िवरल्यवबद्दल सवांगीतलां नवही. परांत ु लोकवांनव कसे कवय चपू 

करिवर?तवे्हव लोकवांनी दोनचवर शदर्सवनांतर ती घटनव जवगोलव 

सवांगीतली. जवगोनां त्यवनांतर िेजवरच्यव िविसवलव जवब शर्चवरलव. 

परांत ुिवफी िवगत तो म्हिवलव शक िी जयलव िवरलां नवही. फक्त 

थोडांसां दरडवर्लां. तेव्हव जवगोलव र्वटलां शक आपि एकतर घरी 

रवहवत नवही. कोण्यव एखवद्यव शदर्िी ह े लोकां  आपल्यव िलुवचव 

जीर्च घेर्नू टवकतील. असव शर्चवर करतवच त्यवनां आपल्यव 

एकुलत्यव एकव लेकरवस िहरवत शिकवयलव टवकण्यवचव शनधवार 

केलव.  

          जय िहरवत शिकत होतव. पि त्यवलव गवर्च्यव 

आठर्िी येत होत्यव. तो गवर्चव रवनर्वरव आठर्त होतव. त्यव 

रवनर्वर् यवची गांित आठर्त होती. तसवच तो एकदवचव पवऊस 



आठर्त होतव. तो एक शदर्स.. .. .. . जयच्यव िवळेत दररोज 

िधयवांन्सह सटुी होत होती. िधयवांन्सह सटुीत जरे्न करण्यवसवठी िलेु 

धवर्त धवर्त िवळेतनू घरी यते. जेर्न करीत र् ग्लवस घेर्नू िवळेत 

जवत. सवांजेलव चवर र्वजतव अजनू एक सटुी व्हवयची. यव सटुीत दधू 

शिळवयचां. िग ही िांडळी दधू प्यवयची.  

         ते शदर्स पवर्सवळ्यवचे असल्यवनां ढगां यवयचे. कधी 

कधी कवळवकुट्ट अांधवरही पडवयचव. पवऊस कोसळवयचव. त्यवतच 

कवही रे्ळवनां ढग जवतवच परु्ार्त श्थती व्हवयची. असवच तो शदर्स 

उजळलव. यवही शदर्िी नेहिीप्रिविे जय िधयवांन्सह सटुीत घरी 

आलव. ते लहवनगां र्य. त्यवलव ह्यव ढगवचव लपांडवर् सिजत नव्हतव. 

तसव तो जेर्वयलव बसलव. तेव्हव बवहरे कवळवकुट्ट अांधवर पडलव. 

बशहि म्हिवली,  

         "आतव रवत् झवली. जयलव आतव बवई कोंडून ठेर्िवर. 

" 

         "कव बरां?" 

         "रवत् झवली नव. रवत्ी किव कवय सोडतील शिक्षीकव 

तझु्यव?" 

         जयलव भीती र्वटत होती. तो िधयवन्सहनांतर िवळेत 

जवयलव घवबरत होतव. कवरि त्यवलव शदर्स िवर्ळल्यवचां गशित 



सिजलां नव्हतां. पि जसजसव तो िोठव झवलव. तसतसां त्यवलव 

सिजलां की ढग सयुवाच्यव सिोर आले की अांधकू र्वतवर्रि होतो. 

अिवर््यव,  पौिीिव, शदर्स, रवत्, ग्रहिवचे प्रकवर, सयुाग्रहि, 

चांद्रग्रहि सवरां कवही तो शिकलव होतव.  

         त्यवलव त्यव िधयवांन्सह सटुीबरोबर आिखी बरांच 

आठर्त होतां. तो कुत्वही आठर्त होतव. जो िधयवांन्सह सटुीपरु्ी 

त्यवचव रोजच जेर्िवचव डबव खवत होतव र् शबचवर् यवलव अधापोटी 

उपविी रवहवर्ां लवगत होतां. तो असव होतव.  

          जयच्यव बशहिीचे लग्न झवले होते. िवय बवप दररोज 

िेतवर्र जवत होते. सगळीच िलुां िवत् जेर्न करवयलव घरी जवयची. 

त्यवचप्रिविे जयही यवयचव. पि घरी येतवच एक र््तीतील कुत्व 

त्यवची भवकर खवर्नू टवकवयचव. सवयांकवळी घरी येतवच जय ह े

सगळां आईलव सवांगवयचव. आई शचांतीत व्हवयची. कवय करवर् े

सचुवयचे नवही. िेर्टी आईन भवकर टोपल्यवखवली झवकून ठेर्ली. 

टोपलीर्र र्जन ठेर्नू पवशहलां. कधी शिक्यवर्रही भवकर ठेर्नू 

पवशहली. पि कुत्ांही कवही किजोर नव्हतव. तो िोध लवर्नू र् 

शनरशनरवळ्यव यकु्त्यव करुन भवकर लांपवस करवयचव. अिवप्रकवरे 

जयलव भवकर शिळवयची नवही. िेर्टी ही गोष्ट त्यवचे शिक्षीकेलव 

िवशहत झवली. िकु्षीकेनां यकु्ती सवांगीतली की डबव िवळेतच 



पवठर्वयचव. जय िवळेत जरे्ेल. पि जयलव लवज र्वटत होती. 

कवरि कोितवच शर्द्यवथी घरुन जेर्न आित नव्हतव. त्यवचां 

कवरिही तसांच होतां.  

          सिद्यव िवळेत गरीबवांची िलुां होती. ती िलुां, जयवांच्यव 

घरी चशर्ष्ट अन्सन बनत नव्हतां. त्यविळुां जयलव र्वटवयचां की अिव 

जेर्नवचव डबव जर िवळेत नेलव. तर आपली शिक्षीकव कवय 

सिजेल आपल्यवलव. यव लवजेपवयी जय िवळेत डबव न्सयवयचव नवही 

र् कुत्ां भवकर खवतवच तो चक्क उपविी रवहवयचव.  

  

         जयलव जवगोनां िहरवत टवकलां होतां. त्यवलव र्वटत होतां 

की कोिी एखवदव िजेवरचव व्यक्ती आपल्यव लवडक्यव िलुवलव 

िवरुन टवकेल शकां र्व एखवद्यव रे्ळी कुत्वच आपल्यव िलुवलव 

दखुवपत पोहोचरे्ल.  

          िवत् आतव जवगोलव पोरवची खपु आठर्ि यवयची. 

त्यवच्यव डोळ्यवत पविी यवयचां. त्यवची पत्नीही अश्र ूगवळवयची. 

पि आपल्यवच िलुवचां भशर्ष्य उजजर्ल होईल यव अपेक्षेनां त े

डोळ्यवतले अश्र ू डोळ्यवतच सकुर्वयचे. ते बवहरे शदस ू द्यवयच े

नवहीत.  



         शतकडे जयलवही आपल्यव िवयबवपवची फवर आठर्ि 

येत असे. पि त्यवलवही त्यवची होिवरी आबवळ आठर्वयची र् 

तोही आपल्यव उजजर्ल भशर्ष्यवच्यव रुपवनां िवांत बसत असे. िेर्टी 

िवांत बसण्यवशिर्वय उपवय नव्हतव.  

           जयचां अिवप्रकवरे बवलपि सांपत चवललां होतां. 

िगृवच्यव सरीनसुवर ते बवलपि. कधी िगृवच्यव सरी त्यवच्यव 

डोळ्यवत तरळवयच्यव. तर कधी श्रवर्िवतल्यव. पि त्यव सरीची 

त्यवने कधी शचांतव केली नवही.  

          जसजसव िलुगव िोठव होत होतव. तसतसां जवगोही 

म्हवतवरव होत चवललव होतव. आतव त्यवच्यवनां िेहनत होत नव्हती. 

रवसवयशनक खतवनां भिुी बांजर करुन टवकली होती. बैलवची जोडीही 

म्हवतवरी झवली होती. ती दोन्सही बैलां त्यवांच्यव घरच्यव गवईची होती.  

         जयलव िहरवत शिक्षिवसवठी पवठर्तवच जवगोनां घरचां 

पिधुन शर्कून टवकलां. कवरि चवरवयलव कोिी नव्हतां. तो जवे्हव 

पेरिी करवयचव. तेव्हव ते पिधुन अन्सनपवण्यवर्वचनू ओरडवयचां. 

िेर्टी कवय करिवर. त्यव पिधुनवची होत असलेली आबवळ 

जवगोलव पवहवर्ीिी र्वटली नवही. िेर्टी पिधुन शर्कलां. पि 

िेतीसवठी त्यवन घरच्यव गवईची दोन र्वसरां ठेर्ली. शतही आज 

म्हवतवरी झवली होती.  



         दोन बैल. दोघांही भवऊच. दोघवांनीही जवगोलव भरपरू 

िदत केली. किवची उिीर् दवखर्ली नवही. पि आज त्यवच्यवपैकी 

जो िोठव होतव. त्यव बैलवनां कविच जिेनव. तरीही बैलवचे िलु्य 

जव्त असल्यवनां जवगोनां दसुरव बैल कवही घतेलव नवही. जरे्ढां कवि 

शनघेल तेर्ढां ते करर्नू घेण्यवकडे जवगो कटवक्ष ठेर्वयचव. एरर्ी 

जवगोही म्हवतवरव झवल्यवनां तोही जव्त िेहनत करीत नव्हतव. 

बैलवांनवही जव्त त्वस दते नव्हतव.  

         िोठ्यव बैलवची प्रकृती शबघडली होती. तो बरेच शदर्स 

जेर्लव नवही. जवगोलव शचांतव पडली होती. दर्वखवनव करुन झवलव. 

पि कवही इलवज उरलव नवही. बैल कवही इलवजवलव प्रशतसवद दईेनव. 

अिवतच िशनर्वर उजळलव र् िोठ्यव बैलवनां जवगोकडां एक कटवक्ष 

टवकलव. तसेच तडफडत प्रविजयोत िवलर्ली. घरचव बैल म्हिनू 

जवगोच्यव िलुवनां म्हिजे जयनां आपल्यवच अांगिवत खड्डव खोदनू 

त्यवलव दफन केलव.  

          लहवन बैल एकवकी झवलव होतव. त्यवलवही कदवशचत 

िोठ्यव बैलवची आठर्ि येतच असेल. पि तो कोिवलव सवांगिवर. 

पि त्यवच्यव डोळ्यवत अश्र ू शदसवयचे. जवगोलव र्वईट र्वटवयचां. 

कधीकधी र्वटवयचां की यवलवही शर्कून टवकवर्ां र् िेती टॅक्टरने 

करवर्ी. पि शर्चवर यवयचव हव घरचव शजत्बु असल्यवनां यवलव 



शर्कवर्ां तरी कसां?त्यवच नवदवत जवगोनां त्यव बैलवलव सोबती म्हिनू 

एक जोड भरवयचव ठरर्लव. तो आपल्यव एकव नवतलगवच्यव गवर्ी 

गेलव.  

        बैलवच्यव शकिती फवर र्वढलेल्यव होत्यव. चवांगल्यव 

बैलवच्यव शकिती आसिवनवत होत्यव असां र्वटत होतां की बैल घेिां 

होिवर की नवही ते. त्यवतच एकव घरी एक बैल दवखर्लव. तो बैल 

चवांगलव होतव. पि त्यवलव आदत होती. आपलव पवय जिीनीलगत 

घसुिवळून चवलवयची. त्यवच आदतीनां त्यवच्यव खरु् यवांनव दरर्षी 

दखुवपत व्हवयची. कवरि पवय जिीनीलगत टवकत असतवांनव 

एखवद्यव दगडवर्र ठसलवच तर ती खरुी फुटवयची र् त्यवतनू रक्त 

शनघनू दखुवपत व्हवयची. असे बरेच र्ेळव झवले होते. पि त्यव बैलवनां 

कवही आपलव ्र्भवर् सधुरर्लव नव्हतव.  

           बहुतेक तो बैल अपांगच होतव. ह ेनांतर लक्षवत आलां. 

म्हिनूच त्यवची शकां ित किी होती. त्यवलव जव्तकरुन रवबत्यवलव 

रवबर्त नसत. तसेही त्यव बैलवनां जव्त धवर्िां जित नव्हतां. जव्त 

कवि करतवांनव तो थकवयचव. पि जवगोलव असां कोितां जव्त कवि 

होतां. त्यवनां तो बैल शर्कत घतेलव. यवच बैलवनां जवगोलव बरीच सवथ 

शदली.  



         िोठ्यव म्हवतवर् यव बलैवप्रिवने जवगोही म्हवतवरव झवलव 

होतव. त्यवचांही व्यर््थीत र्वगर्त नव्हतां. तोही आतव आजवरी 

रवहवत होतव. त्यवलव दर्वखवन्सयवत न्सयवयलवही बरोबर पैसव नसवयचव. 

त्यवच्यव पत्नीचां नवर् तळुसव होतां.  

         तळुसव आपल्यवच िेतीत कविां करवयची. बैलवांनवही 

चवरवयलव घेर्नू जवयची. शतच्यवनां र्खरि, नवांगरि जिवयचां नवही. 

म्हिनू ती बैलां चवरवयची. सवयांकवळी घरी येतवच जवगोची कवळजी 

घ्यवयची. कधी जवगो आजवरी असनूही िेतीत जवयचव. खोपटवत 

बसनू बैलवकडां लक्ष ठेर्वयचव. कधीकधी जय यवयचव. तो आपल्यव 

बवपवची प्रकृती पवहवयचव. त्यवलव कळवयचां की आपलव बवप सतत 

आजवरी असतो. तेव्हव नवही कवही तर हे िेतीतलां कवि शिकवयलव 

हर्ां.  

        तो िहरवतनू जेव्हव जवे्हव गवर्वत येर् ू लवगलव. तवे्हव 

तेव्हव िहर शर्सरुन िेतीतील कवि शिकण्यवसवठी र्खर जुांप ू

लवगलव. नवांगरि करु लवगलव. पि एखवद्यव र्ेळी त्यवचव बवप 

सवयांकवळी िेतवत चक्कर िवरतवच र् त्यवलव जय र्खर हवकलतवांनव 

शदसतवच तो रवगवर्त असे. त्यवलव र्वटत असे की िी िवझ्यव 

िलुवच्यव उजजर्ल भशर्ष्यवसवठी यवलव िहरवत शिकर्वयलव 

पवठर्लांय. कदवशचत यवने र्खरवचव धांदव शिकलव तर उद्यव यवच 



कवळ्यव िवतीत खपेल. ऑशफसर बनिवर नवही आशि त्यवचां पिुा 

जीर्नच नष्ट होईल. कवळी िवती िवय जरी असली तरी त्यव िवतीत 

खपतवनवच्यव र्ेदनव फक्त जवगोलवच िवशहत होत्यव. जयलव नवही. 

म्हिनूच तो रवगर्वयचव. कधीकधी िवरवयचवही. जयलव रवग 

यवयचव. पि त्यव जवगोचां गशित त्यवलव सिजवयचां नवही. कवरि 

कवळ्यव िवतीतल्यव रे्दनेतनू कोितवच अांकूर िेतकर् यवांच्यव 

जीर्नवत फुटत नव्हतव.  

         गवर्वतील लोकवांची घरां.. .. .. . त्यव घरवच्यव शभांती ह्यव 

िवतीच्यव असवयच्यव. दरर्षी पवर्सवळव आलव की 

पवर्सवळ्यवपरु्ी ही िांडळी आपलां घर सर्वरवयची. घरवलव बवहरेुन 

शभांतीर्र शगलवर्व द्यवयची. कौलां फेरवयची र् फुटलेली कौलां कवढून 

त्यव शठकविी चवांगलां कौलां भरवयची. यवतच िांभर सव्र्विे कौलां 

लवगवयचे. कुिवलव पांचर्ीस कौलां लवगवयची.  

          जवगोचां घरही िवतीचांच होतां. त्यवच्यव घरवच्यव बवजलूव 

शचांचेचां झवड होतां. त्यव झवडवर्र िवकडां यवयची. ती त्यव कौलवर्र 

उड्यव िवरवयची. त्यवतच त्यव कौलवांचव अक्षरिः चरुवडव व्हवयचव. 

त्यवतच कवही कौलां उन्सहवनां तसेच कवही कौलां पवर्सवनां फुटवयची. 

त्यवलव दरर्षी पांचर्ीस त े तीस कौलां लवगवयची. जर्ळ पैसे 

नसवयचे. तरीही उधवरी ठेर्नू जवगो कौलां आिवयचव र् गडी 



िविसवलव द्यवयलव पैसे नसल्यवनां ्र्तःच तो कौलवनां घर 

शिर्वयचव. पि एकदव असवच घर शिर्तवनव म्हवतवरपिवच्यव 

र्लयवनां तो पडलव होतव. त्यवत त्यवचां हवड तटुलां असल्यवनां त्यवलव 

आतव कौलां सर्वरिां जित नव्हतां. प्रसांगी त्यव तटुक्यव घरवर्र कोिी 

गडी िविसूही चढवयलव तयवर नसल्यवनां आतव पवर्सवळ्यवच े

शदर्स जवगोलव तसेच ओलवव्यवत कवढवर्े लवगवयचे.  

         जय िहरवत शिकत होतव. त्यवलव गवर्च्यव झळव 

सिजत होत्यव. तो िोठव झवलव होतव. पि तो एर्ढवही िोठव झवलव 

नव्हतव की तो िवयबवपवलव पोष ूिकेल. अिवतच एकदव पवर्सवळव 

आलव. शभांत पडली. पि म्हवतवरपिवनां जवगोलव ती शभांत शिर्तव 

आली नवही.  

         दरर्षीच िवकडां यवयची. ती त्यव शचांचेच्यव झवडवर्रुन 

जवगोच्यव घरवर्र उड्यव िवरवयची. त्यवतच कौलां फुटवयची. पि 

म्हवतवरपिविळुां र् जर्ळ नसलेल्यव पैिविळुां जवगोलव ते घर 

शिर्तव यवयचां नवही. दरर्षीच पवर्सवळवही येत असे. पवऊस 

सवरखव पडत असे. शभांतीही नजरेसिोर पडत होत्यव. त्यव शभांतीच्यव 

शढगवर् यवत सवप शर्ांच ूशदसत होते. पि आतव ती िवती फेकण्यवचां 

शकां र्व त्यव घरवत सोयी करण्यवचां त्वि नव जवगोत होतां. नव तळुसवत 

होतां. नव जयिधये.. .. .. .. . जयही जेव्हव जेव्हव गवर्वलव यवयचव. 



तेव्हव तवे्हव त्यवलव दःुख व्हवयचां र् तो ् र्प्न बघवयचव शक िी जेव्हव 

कविधांद्यवलव लवगेल. तेव्हव एक चवांगलां घर बवांधेल. जयव घरवर्र 

बांदरां उड्यव िवरिवर नवहीत.  

          जवगो म्हवतवरव झवलव होतव. त्यवची प्रकृती ठीक 

नव्हती. त्यवतच एक शदर्स त्यवची प्रकृती एर्ढी खरवब झवली की 

तो जवतो की कवय असे र्वटवयलव लवगले होते. तळुसव घवबरुन गेली 

होती. िेर्टी तळुसेनां बैलवांनव आपल्यव नवतलगवच्यव हर्वली करुन 

त्यवलव कसेबसे िहरवत आिले. िहरवत िलुीचां घर होतां. त्यव 

िलुीच्यव आसर् यवनां शतनां आपल्यव पतीलव सरकवरी रुग्नवलयवत 

भरती केल.े  

           जवगोलव सरकवरी रुग्नवलयवत भरती केले होते. बैलां 

नवतलगवच्यव ्र्वधीन होत.े तळुसेलव बैलवची शचांतव होती. 

त्यवचबरोबर आपल्यव नर्र् यवचीही शचांतव होती. अिवतच 

रुग्नवलयवत तळुसेचव नवतेर्वईक जवगोलव पवहवयलव आलव. त्यवनां 

जवगोलव पवशहलां. जवगो र्वचण्यवची कोितीच शचन्सह ेशदसत नवहीत 

ह े पडतवळलां. त्यवतच त्यवनां तळुसेलव र् जयलव बैलां शर्कून 

टवकण्यवचव सल्लव शदलव. त्यविळुां अगोदरच रै्तवगवत असलेली 

तळुसव.. .. .. . नवतलगवच्यव ्र्वधीन केलेली बैलवची जोडी.. .. .. 

. शतची ते्धवशतरपीट उडवली र् शतनां बैल शर्कून टवकवयलव लवर्ले. 



त्यवने ते बैलां किी पैिवत कसवयवलव शर्कले र् पैसे आिून शदले. ह े

बैलां शर्कल्यवचे सिजतवच जवगोलव त्यव िरिवसन्सन अर््थेत 

अत्यांत र्वईट र्वटले र् जवगोनां हवय खवर्नू दसुर् यवच शदर्िी 

आपलव प्रवि सोडलव. असां र्वटत होतां की कसवयवनां जयव शदर्िी 

बैलवलव ठवर केलां असेल. त्यवच शदर्िी जवगोनां प्रवि सोडलव 

असवर्व. कवरि घरच्यव बैलवलवही जवगो जीर् की प्रविच सिजत 

असे.  

            जवगोलव भरती केले खरे. पि जवगो कवही 

डॉक्टरवांच्यव उपचवरवलव प्रशतसवद दते नव्हतव. त्यवतच सहव शदर्सवनां 

जवगो िरि पवर्लव. गवर्ी नेण्यवची पवर्त नसल्यवनां जवगोची िैयत 

िलुीच्यव कडूनच करुन घेर्नू तळुसव गवर्ी रवहवयलव गेली होती.  

  

          जवगो िरवयलव दोन शदर्स झवले होते. अश्र ूसकुवयचचे 

होते. शतसरव शदर्सही पिुा व्हवयचवच होतव. तेर्ढ्यवत र्डील बशहि 

म्हिवली,  

           "आतव कवय करिवर गवर्वत रवहून. शर्कून टवकव िेती 

अन ्घर. आन ्यव िहरवत रवर्वले. िवह्यव आडोिवले यव. र्वटल्यवस 

शकरवयव द्यव. " 



          बशहिीनां आत्िीयतेनां म्हटलां. शतलव र्वटलां की ह े

गवर्वत रवहतील कसे? गवर्चां तर घर पडलेलां आह.े परांत ूजयलव 

बशहिीचव भयांकर रवग आलव. त्यवलव र्वटलां की अजनूही बवपवच्यव 

िरिवचे अश्र ू सकुवयचेच आह े आशि बशहिीनां त्यवांनव घरदवर र् 

र्वर्रिेत शर्कवयलव लवर्लां.  

         जय िहरवत रवहवत होतव. पि आतव आई एकटी रवहवत 

असल्यविळेु त्यवलव गवर्लवही रवहविां भवग होतां. त्यवतच त्यवचां 

शिक्षि सरुु होतां. पि आतव कवही शिक्षि शिकून फवयदव नव्हतव. 

र्डील जेव्हव जीर्ांत होते. त्यवांनी जरी जयलव शिक्षिवसवठी िहरवत 

टवकलां असलां तरी आतव म्हवतवरपिवत जयनां कविवलव लवगवर्ां असां 

र्वटत होतां. ते त्यवलव शिक्षि सोड असां म्हित होते. िवलवन्सत जेव्हव 

झवली. तेव्हवच र्डीलवांनी म्हटलां होतां की बवपू नौकरी कवही लवगत 

नवही. त ूकविवलव लवग. जय म्हिवलव होतव की िवलवन्सत कोिी 

पवस होत नवही. िी पवस झवलोय. िलव शिकू द्यव.  

         िवलवन्सत परीक्षव.. .. .. .. िोठी कठीि असवयची. 

कोिी सरवसरी पवस व्हवयचव नवही. पि जय पवस झवलव होतव. पवस 

होण्यवची उम्िीद नव्हती. त्यविळुां त्यवनां बवपवलव म्हटल्यवप्रिवि े

दोन र्षा िहवशर्द्यवलयवत शिकवयलव बवपवनां परर्वनगी शदली. ख्तव 

खवत खवत बवप जगलव.  



          बवरवर्ी दखेील जय चवांगल्यव गिुवनां पवस झवलव. 

यवहीरे्ळी बवप म्हिवलव शक त ूकविवलव लवग. पि यवर्ळेी जय 

म्हिवलव की बवबव, भल्यवभल्यवचव फुकटिधये िव्तरकीलव नांबर 

लवगत नवही. िी दोन र्षा िव्तरकीचव अभ्यवस करतो. िग 

कविवलव लवगेल. दोन र्षा िव्तरकीचे शनघनू गेले. सरकवरी 

नोकरीची जयने परीक्षवही शदली. त्यवलव सरकवरी नोकरी लवगली 

नवही. कवरि सरकवरी नोकरीतील तो लखेी परीक्षव पवस झवलव. पि 

औपचवरीक पररक्षेत नवपवस झवलव. पि त्यवलव एक िहरवत खवजगी 

नोकरी लवगली होती. शतथे शतनिे रुपये िशहनव शिळत होतव. बवप 

यवहीरे्ळी म्हिवलव शक दसुरी चवांगल्यव दविवची नोकरी पकड. 

नवहीतर िेती कर. त्यव शतनिे रुपयवपेक्षव शकतीतरी शठकविी तलुव 

जव्त र्ेतन शिळेल. पि जयलव र्वटवयचां की ही आज खवजगी 

असलेली नोकरी उद्यव सरकवरी बन ू िकते. म्हिनू त्यवनां नोकरी 

कवही सोडली नवही. त्यवतच त्यवच र्षी बवपवचव ितृ्य ूझवलव होतव.  

           िहवगवईचव कवळ होतव. शतनिे रुपये रे्तन पषु्कळ 

किी रे्तन होतां. शतनिे रुपयवनां कवही जयचां भवगत नव्हतां. त्यवतच 

आईचव प्रश्न. आईही म्हवतवरी झवली होती. शतच्यवनांही कवि करिां 

जित नव्हतां. जयलव शर्चवर यवयचव. कवय करवर्ां सचुत नव्हतां. 

त्यवतच तो आईलव भेटवयलव गवर्वलव जविां येिां करवयचव.  



          आई गवर्वलव रवहवत होती. त्यवच त्यी ख्तव झलेीत 

होती. घरवर्रील कौलवचव अक्षरिः चरुवडव झवलव होतव. त्यवतनू 

पवर्सवचां पविी गळत होतां. असव एकही भवग उरलव नव्हतव की शतथां 

गळत नसेल. शभांती खचत होत्यव. त्यवतनू डोळ्यवसिोर सवप शर्ांच ू

शनघवयचे. ते परत त्यवच शढगवर् यवत लपु्त व्हवयच.े आईलव भीती 

र्वटवयची. पि कवय करिवर. उपवय नव्हतव. लेकरु जव्त पैिवच्यव 

पगवरवर्र लवगलव नव्हतव. लेकरु आतवपयतं शिक्षिवतच होतव. 

त्यवनां रट्टेगट्टे पवशहले नवही. िोषले नवही. तो कविे कसव करेल? 

आईच्यव डोळ्यवसिोर प्रश्न होतव. कवही उपवय सवपडत नव्हतव.  

          अांथरुि शचांब शभजनू जवयचां. पवर्सवलवही दयव येत 

नव्हती. िेर्टी तेच अांथरुि अांगवलव लपेटून आई झोपवयची. पि 

कुरकूर करवयची नवही आशि कुरकूर तरी कोिवजर्ळ करिवर.  

         आई आपलां पोट भवगर्ण्यवसवठी गवर्वत रोजिजरुीलव 

जवयलव लवगली. गवर्च्यव िांडळीनां सरुुर्वतीलव शतलव कविवर्र येर् ू

शदलां. पि नांतर ती िांडळी ही कसनस करवयची. तरुि शियव शतलव 

टवळून लपनू छपनू कविवलव जवर् ू लवगल्यव. तरीही तळुसव 

पवठीिवगनू जवयचीच. तेव्हव िवलकही शतलव कवि व्यर््थीत करीत 

नवही म्हिनू िवळरवनवत गेल्यवर्र परत पवठर्वयचे. कोिी कोिी 



दयव घ्यवयचे. कविवर्र लवर्वयचे. रोजीही द्यवयचे. सवयांकवळी सटुी 

होतवच र्वांगे, शिरचेही द्यवयच.े कधीिधी भेदरांही.. .. .. .. .  

         जय गवर्वर्रुन िहरवत नोकरी सांदभवानां सवयकलां जविां 

येिां करवयचव. इतक्यवत र्डील बशहिीच्यव पतीची नोकरी गेली 

होती. शतलवही कवय करवर्ां सचुत नव्हतां. त्यवांनव दसुरां कवि करिां 

जित नसेल. कवरि त्यवत कसब नव्हतां. त्यवांची उपवसिवर होत 

होती. पोरां लहवन होती. शिक्षिवचीही होती. र्डील भवटव्यवलव 

शर्चवर यवयचव की लेकरां किी पोसवयची.  

            लेकरां लहवन जरी असली तरी त्यवांचां शिक्षि सरुु 

होतां. त्यवांची शिकर्िी लवर्लेली होती. त्यव शिकर्िीचेही पैसे 

भरवर्े लवगवयचे. त्यविळुां बशहिीचे दोन्सही िलुां सकवळी ब्रेड 

शर्कवयचे. त्यवतनू आलेल्यव पैिवतनू आपलां शिक्षि करवयचे.  

          असेच कवही शदर्स िोठे हलवखीचे कवढवर्े लवगल े

होते बशहिीलव. जेर्नही चवांगलां ्र्वशदष्ट बनत नव्हतां. तोंडविधयेच 

घवस शफरवयचव. िहरवची र््ती होती. िहवगवई तर होतीच. 

कधीिधी जय शतथां जेर्न करवयचव. त्यवलव शतच्यवही परी्थीतीची 

कर्नव यवयची. पि तो तरी कवय करिवर होतव. र्डील गेल्यवनां तोही 

हतबल झवलव होतव. त्यविळुां की कवय, जय आईलव िवलकवन े

शदलेले र्वांगे, शिरचे कधीकधी भेदरांही आिनू शतलव द्यवयचव. कवही 



शदर्सवनां र्डील भवटव्यवनां पे्रसचव धांदव लवर्लव. त्यवनांतर अजनू एक 

धांदव. आतव िवत् हळूहळू बशहिीची परीश्थती सधुवरली होती.  

           जयलव शर्चवर यवयचव. आपि कविधांदव करवर्व. 

आईलव रोजिजरूीलव जवर्ां लवग ूनये. बवपवच्यव रवजवत कधी आई 

कविवलव गेली नव्हती. पि आतव शतलव जवर्ां लवगते. लोकवांच े

टोििे खवर्े लवगते. दरदरच्यव ठोकरव दखेील. पि त्यवलव कवही 

सचुत नव्हतां. नोकरी कधी नव कधी परिवनांट होईलच असां त्यवलव 

र्वटत होतां. पि नोकरी हवल्यवहवल्यव परिवनांट होत नव्हती. अन ्

आईचां दःुख बघर्त नव्हतां.  

           एकदव असवच तो खवनवर्ळीत कविवलव लवगलव. 

आईलव पैिवचव आधवर होईल म्हिनू सहविे रुपये िशहनव होतव. 

जयलव एर्ढ्यव दरुुन गवर्वर्रुन सवयकलनां जविां यिेां परर्डत 

नसल्यवनां त्यवनां खवनवर्ळीत कवही रे्ळवसवठी जवब पकडलव होतव. 

िहरवत रवहवयची र् जेर्िवची सोय नसल्यवनां रवहवयची र् जेर्िवची 

सोय करण्यवसवठी.. .. .. . बदल्यवत दोनर्ेळ पोटभर जेर्न र् एक 

र्ेळ नवश्तव आशि सहविे रुपये िशहनव होतव.  

          जयचां तरुिपि. तसेच त्यवने आजपयंत सवयकलनां 

गवर्वलव येण्यवजवण्यवची केललेी िेहनत, जयचां जेर्न चवांगल्यवपैकी 

होतां. तो सकवळी नवश्तव तर करवयचवच. शिर्वय जेर्नही भरपरूच 



होतां. कधीकधी त्यवलव जरे्तवांनव िवलक पवहवयचव. िवलकवलव 

तेर्ढां जेर्न खलवयचां. कवरि िवलकवचां तेर्ढां जेर्न नव्हतां. कसां 

रवहिवर. एरर्ी िवलक बसल्यव बसल्यव आदिे द्यवयचव. रवबवयच े

हवत दसुरेच होते. त्यवतच जय त्यव खवनवर्ळीपवसनू बर् यवच लवांब 

अांतरवपयंत सवयकलां िव्तरकीची नोकरी करण्यवसवठी जवयचव. 

थकून जवयचव. ते श्रिच त्यवचे, त्यवचां जेर्न जव्त नसिवर तर 

कवय? 

           जय यव शठकविी सकवळी पवच र्वजतव उठवयचव. 

पविी िवरवयचव. झवडू िवरवयचव. टेबल खचुी लवर्वयचव. त्यवचव एक 

सहकवरी नवश्तव बनर्वयचव. यवतच त्यवचव रे्ळ शनघनू जवयचव. िग 

किीबिी अांघोळ करुन जय सवत र्वजतव िवळेतही पोहोचवयचव. 

दपुवरी नोकरीर्रुन एक र्वजतव परत यतेवच जेर्न करवयचव र् परत 

कविवलव लवगवयचव. त्यवत रवत्ी सवडे दहवपयतं सतत ब्रके न घेतव 

कवि चवलवयचां. सटुी शिळवयची नवही. त्यविळुां आई किी असेल 

यवचांही त्यवलव शनरीक्षि करतव यवयचां नवही. कधीकधी जेव्हव तो 

गवर्लव जवयचव. तेव्हव तेव्हव त्यवलव िोडलेलां घर शभांती पडक्यव 

असलेलां घर पवहून र् ओल्यव अांथरुिवत असलेली आई पवहून 

शर्चवर यवयचव. र्वईटही र्वटवयचां र् कधीकधी त्यवलव र्वटवयचां शक 



बशहिींनव आईलव पोस म्हिवर्ां. असवच शर्चवर करीत असतवांनव 

एकदव तो बशहिीलव म्हिवलव.  

         "तवई, िी िवझी पवहून घेईल झोपवयची, रवहवयची सोय. 

आईलव बरवच त्वस आह.े त ूआईलव पोस. िलव नोकरी लवगेपयंत. 

िलव नोकरी लवगतवच िी आईलव घेर्नू जवईल. "  

          पि बशहि म्हिवली,  

          "िवझी परीश्थती र्वईट आह.े िी किी पोषिवर. त ू

हर्ां तर नोकरी सोड ती. चवांगल्यव पगवरवची नोकरी पकड र् आईचां 

पवलनपोषन कर. " 

          बशहिीची पररश्थती आतवही पवशहजे तरे्ढी बरी 

झवलेली नव्हती. तीची पररश्थती पवहतव ती आईलव पोस ूिकत 

नव्हती. पि िनवत शर्चवर केलव असतव तर ती पोस ूिकली असती. 

पि त्यवत एक कवरिही असेल. जे कवरि न पोसण्यवलव कवरिीभतू 

ठरलां.  

          जयलव तीन बशहिी होत्यव. बशहिींची नजर कदवशचत 

बवपवच्यव िवलिते्तर्र असेल. बवप जेव्हव िरि पवर्लव, तेव्हव घरदवर 

शर्कून िवझ्यव िेजवरी ये रवहवयलव. असां म्हटल्यवर्रही जय आशि 

आई ऐकली नव्हती. कदवशचत ते घरदवर शर्कून र्वर्रिेत शर्कून 

आलेलव पैसव. हव पैसव कवही कव असेनव जर्ळ रवहवत असतवांनव 



िवगतव आलव असतव असां बशहिीलव र्वटत असेल. पि आईनां न 

ऐकल्यवनां कसव शतलव आधवर द्यवर्व असां बशहिीलव र्वटलां असवर्ां. 

आतव जे कवही भोग आहते, ते त्यवांनवच भोग ू द्यवरे् असांही 

बशहिीलव र्वटत असेल म्हिनू शतनां पोसण्यवसवठी नकवर शदलव 

होतव. पि शतनां शदलेलव नकवर पवहून जयलव र्वईट र्वटलां. त्यवनां 

दसुर् यव बशहिीलवही तसच म्हटलां की आईलव पोस. पि ती 

म्हिवली,  

          "िवयबवपवांनव पोषण्यवचव अशधकवर िलुवचव असतो, 

िलुीचव नवही. " 

         त्यवनांतर त्यवनां शतसरीलव शर्चवरलां. शतसरी बशहिही  

म्हिवली,  

         "तझुव भवटर्व बरोबर नवही. िी िनवत शर्चवर करुनही 

तझु्यव भवटव्यविळुां पोस ूिकत नवही. " 

          िोठी बशहि खपुच चवांगली होती. भवटर्वही चवांगलवच 

होतव. शतनां प्रसांगी आईलव पोसलां नसेल. पि दखुल्यव खपुल्यवचव 

आधवर होती ती. कधीकधी िहरवत रवहवयचव प्रसांग आलवच तर 

जय शतच्यवच घरी रवहवयचव. बशहिीलव त्वस नको उगवच म्हिनू तो 

गवर्वर्रुन भरपरू पोळ्यव बवांधनू आिवयचव. त्यवलव कधीकधी 

बरुिीही चढत असे. तेव्हव त्यव पोळ्यव खवतवांनव भवटर्व म्हित असे 



की ह्यव पोळ्यव फेकून द.े परांत ू ते अन्सन. त्यवसवठीच तर त्यवच े

अहोरवत् कष्ट चवलले होते. तो त्यव पोळ्यव किव फेकिवर. त्यव 

पोळ्यवत त्यवर्ेळीही र्ेगळीच चर् असवयची. तेव्हव भवटर्व 

म्हिवयचव.  

          "तलुव अिव पोळ्यव खवयच्यव असतील तर खव. पि 

पढुां आम्हवलव दोष द्यवयचव नवही. "  

            भवटव्यवचां बोलिां शजव्हवरी लवगवयचां. पि भवटर्व 

तरी कवय करिवर? त्यवांचीही पररश्थती तेर्ढी हतबल नव्हती.  

            

            तळुसव ख्तव खवत रवशहली. त्यवच घरवत. जयव 

घरवतील िवतीच्यव शभांती पडत होत्यव. केव्हव घरवचां छत डोक्यवर्र 

कोसळेल यवचव नेि नव्हतव. अिवर्ेळी िेजवरची सगळी िविस े

जयलव सवांगत होती की आपल्यव आईलव सोबत घऊेन जवर्ां 

िहरवत शकां र्व घर तरी बवांधवर्ां. शतच्यव खपु गती होत आहते. पि 

कवय करिवर तोही. तो सधयव त्यवच्यवही खपु गती होत होत्यव आशि 

तो आईलव पोसवयलव सक्षि झवलव नव्हतव. जर्ळ पैसवही नव्हतव 

की तो घर बवांध ूिकेल. त्यवलव ्र्तःच्यव दबुालतेर्र रडू येत होतां.  

           आईचव जर्ळचव एक गवर्वतच नवतेर्वईक होतव. 

त्यवलवही लोकां  आईबद्दल सवांगवयचे. तसव तो ्र्तःच्यव डोळ्यवनां 



तळुसेची अर््थव पवहवयचव. शतचां ते पडकां  घर, त्यव पडिवर् यव 

शभांती, ते सवप, शर्ांच,ू ते ओलां अांथरुि, ते घर केव्हव पडेल यवचव 

नेि नव्हतव. त्यवलव शतच्यव पररश्थतीची दयव आली. त्यवनां बैलां तर 

शर्कले होते की पढेु ही जनवर्रां ही िांडळी सवांभवळू िकिवर नवही 

यवचव शर्चवर करुन. पि त्यवनांच जयच्यव बवपवच्यव ितृ्यरेू्ळी 

चौदवर्ीत धनधवन्सयवची िदत केली होती.  

         तळुसेची दयव येतवच एक शदर्स तो शतलव जबरद्तीनां 

आपल्यव घरी घेऊन गेलव. कवरि तळुसव ्र्वशभिवनी होती. 

पररश्थतीनां गवजलां म्हिनू लवचवरी पत्करिवरी नव्हती.  

           नवतेर्वईकवचांही घर पवशहजे तेर्ढां चवांगलां नव्हतांच. 

त्यवांचीही पररश्थती पवशहज े तेर्ढी चवांगली नव्हतीच. तेही घर 

गळवयचांच. शतथांही अांथरुि ओलां व्हवयचांच. पि कवही कव होईनव 

आपल्यव घरवत एकटी रवहून सवपवशर्ांचचूी भीती बवळगण्यवपेक्षव 

तसेच ते घर केव्हव पडेल यवची भीती बवळगण्यवपके्षव इथे शतलव बरां 

र्वटत होतां. त्यवतच एक शदर्स त्यवांचीही शभांत पडली.  

         नवतेर्वईकवची पडलेली शभांत. त्यव शभांतीलगत झोपिां, 

शतथां त्यव शभांतीलगत येिवरव थांडव र्वरव. आई कवसवर्ीस व्हवयची. 

त्यवतच तळुसेच्यव घरचव पलांग लोखांडी असल्यवनां नवतेर्वईकवनां 



त्यव पलांगवलव पोते लवर्ले र् तो पलांग त्यव शभांतीलगत आडर्व 

लवर्लव र् आपल्यव घरवत तळुसेलव खवली झोपवयलव िजबरू केलां.  

          तळुसव बोल ूिकत नव्हती. शभांतीलगत गवर र्वरव येिां 

बांद झवलां होतां. पि जिीनीलगत थांडीचां कवय?आतव ती 

जिीनीलगतची थांडी अांगवलव झोंबत होती. पवर्सवळ्यवचे शदर्स 

यवयचे. तेव्हव हीच थांडी जव्त र्वटवयची. शिर्वय लोखांडी 

पलांगवलव पविी लवगनू पलांग गांजत चवललेलव. पि लवचवर 

परर्थीतीनां तळुसेलव बोलतव येत नव्हतां. शतलव र्वटवयचां की 

यवपेक्षव ती आपल्यवच घरवत सखुी होती. इथे यवयलव नको होतां. 

िजबरूीनां शतचव पलांग पडलेल्यव शभांतीलव लवर्लव. जो गांज पकडून 

खरवब होत चवललव आह.े त्यवर्र बोलहूी िकत नवही.  

          शदर्सवांिवगनू शदर्स जवत होते. तसतिी तळुसव बेचैन 

होत होती. कधी कधी जयही गवर्लव यवयचव. त्यवलव आईनां 

सवांगतवच तोही बेचैन व्हवयचव. पि कवय करिवर. तो हतबलच नवही 

तर दबुालही होतव. सांधी होती. पि सांधीचां सोनां करतव येत नव्हतां.  

          

  

        खवनवर्ळीत कवि करीत असतवांनव िवलक त्यवच्यव 

शिक्षिवचे शधांडोळे कवढत होतव. त्यवच्यव जरे्नवचेही र्ेटोळे करीत 



होतव. त्यवलव लय खवते म्हित होतव. जयलव र्वटवयचां की जयव 

जेर्नवसवठी तो सकवळपवसनूच कवि करतो. उसांत घेत नवही. त्यव 

जेर्नवसवठी िवलक त्यवच्यव लवचवर जीर्नवचे र्ेटोळे करतो. त्यवची 

िजबरूी सिजनू न घेतव त्यवच्यव शिक्षिवची ऐसीतैसी करतो. ह े

कवही बरोबर नवही. त्यवपेक्षव त्यवनां ती खवनवर्ळीतील नोकरी 

सोडण्यवचव शनश्चय केलव.  

         सहव िशहने झवले होते. अजनूही िवलकवनां पगवरवचव 

पैसव शदलव नव्हतव. तो एकवचरे्ळी दिेवर असां आश्ववसन दते होतव. 

आपल्यव शिक्षिवची िवलकवनां ददुािव न खपल्यवनां जय नोकरी 

सोडत होतव. आपि लवचवर असलो म्हिनू कवय झवलां, ्र्वभिुवन 

असवर्व. कोिीही आपलव असव अपिवन करु नये. िेहनत तर करतो 

नव. िेहनतीशर्षयी बोलवर्ां. िेहनत घ्यवर्ी. पि असव अपिवन करु 

नये असां जयलव र्वटत होतां. जयनां सहव िशहने झवल्यवर्र म्हटलां,  

         "िवलकसवहबे, िी आपली नोकरी सोडून जवत आह.े 

आपि िवझ्यव सहव िशहण्यवचव शहिोब करुन िलव पगवर द्यवर्व. 

िलव आतव आपले बोलिे सहन होत नवही. " 

         त्यवर्र िवलक म्हिवलव,  



          "किवचव पगवर?अरे त ू तर पगवरवपेक्षवही जव्त 

खवल्लां. िी दिेवर असलेलव पगवर त ूतर खवण्यवतच र्सलू केलव. 

तलुव पगवर कसव द्यवयचव. त ूशर्चवर करुन िवग. " 

          िवलकवचां ते उत्तर. आधीच पररश्थतीनां गवजलेलव 

जय. िवलकवचां उत्तर ऐकून सांतप्त झवलव. त्यवलव िवलकवचां म्हििां 

पटलां नवही. त्यवची तळपवयवची आग ि्तकवत गेली होती. पि 

कवय करिवर. लवचवर दबुाल तो अन् त्यवची पररश्थती. त्यव 

परर्थीतीत कोिी कवहीही बोलत होतां. शखल्ली उडर्त होतां आशि 

आतव हव िवलक पगवर दवबवयलव शनघवलव होतव.  

        जयनां शर्चवर केलव. शनयतीच असवर्ी ही. आपले कवही 

पवप असवर्ेत. िवगील जन्सिवचे की जे भोगवर्े लवगत आहते. जवर् ू

द ेयव पगवरवलव. िवलकवची शनयत शफरली, त्यवलव कवय करिवर. 

िेर्टी िवलकवनां पगवर नवही दते म्हटल्यवर्र र् जेर्नवतच पैसे कटले 

म्हटल्यवर्र त्यवनां तो पगवर सोडून शदलव र् हतवि होत खवली िवन 

टवकून िनवतल्यव िनवत चरफडत पररश्थती आशि िवलकवलव दोष 

दते दते तो पवर्लां चवलत होतव घवईघवईने. कवरि त्यवलव त्यव 

पवऊलर्वटेनां आपलां उद्दीष्ट गवठवयचां होतां.  

  



         खवनवर्ळीतील नोकरी सोडवयलव तीन िशहने झवल े

होते. त्यवलव िहरवत रवहून नोकरी करवयची होती. कवरि गवर्वलव 

जविवरव र्तव बरोबर नव्हतव. त्यव र्त्यवनां िोठिोठी जड र्वहने 

चवलत होती. ती र्वहने भरधवर् र्ेगवने चवलत होती. त्यविळुां 

कोित्यव रे्ळी कोिवचव अपघवत होईल हहेी कवही सवांगतव यते 

नव्हतां. यवच र्त्यवनां शकत्येक अपघवत झवले होते. ते जयने आपल्यव 

डोळ्यवनेही पवशहले होते. म्हिनू भीती र्वटवयची. तेव्हव जयलव 

िहरवतच रवहवर्सां र्वटवयचां. कवरि नोकरी करवयची होती. िवळव 

सां्थवचवलक आश्ववसन दते होतव शक नोकरी पक्की करिवर. फक्त 

सरकवरी अडचि आह.े ती अडचि कोिती असेल हहेी जयलव 

िवशहत नव्हतां. म्हिनू तो सां्थवचवलकवर्र शर्श्ववस ठेर्नू 

इिवनदवरीनां नोकरी करीत होतव. त्यवचबरोबर खवनवर्ळीसवरखव 

कवही र्ेळेचे कविदखेील.  

         अिवतच त्यवलव एकव शित्वनां म्हटलां,  

          "िी जर उद्योग सरुु केलव. तर त ू कवि करशिल 

कव?आपलव उद्योग म्हिनू सवांभवळिील तर तलुव पैसेही शिळेल. 

तझुी त्यव उद्योग्थळी रवहण्यवची सोयही होईल र् जेर्िवचीही सोय 

होईल. " 



          शित्वर्र शर्श्ववस बसलव. तसव तो शित्वच्यव त्यव 

उद्योगवत सहभवगी झवलव.  

            तो उद्योग िेतकीसांबांधवतील होतव. शपकवांनव 

लवगिवरी जैशर्क खत शनिवाि करिवरव तो कवरखवनवच होतव. त्यव 

उत्पवदनवबवबत त्यव व्यक्तीलव उत्ति िवशहती होती. यव उद्योग ्थळी 

जयपवठोपवठ अजनू एक व्यक्ती कविवलव ठेर्लव होतव. तो व्यक्ती 

सकवळी अकरवलव कविवलव यवयचव र् सवयांकवळी पवच र्वजतव 

कविवर्रुन जवयचव. म्हिजे तब्बल सहव तवस कवि करवयचव. तर 

जय सकवळी कवरखवन्सयवतनू नोकरीर्र जवयचव र् शदड र्वजतवपवसनू 

कविवलव लवगवयचव. त्यविधये तो व्यक्ती पवच र्वजतव कविवर्रुन 

गेल्यवनांतरही जय शतथांच िकु्कविी रवहवत असल्यवनां रवत्ी नऊ नऊ 

र्वजेपयतं कवि करवयचव. कधी कधी एर्ढी िवलवची हवक 

असवयची की जयलव रवत्ी झोपवयलव बवरव एक र्वजवयचव. पि जय 

डगिगलव नवही.  

         िवळेलव उन्सहवळ्यवच्यव सट्ु्टयव होत्यव. जयलव आतव 

चोर्ीसही तवस आरवि होतव. जय कवरखवन्सयवत आठ नऊ 

र्वजतवपयंत कवि करवयचव. िग रवत्ी ्र्यांपवक बनर्वयचव. 

सकवळी तो िजरू येईपयंत रे्ळ असे. तसव तो एकटवच असल्यवनां 

त्यवांनव परेुिी झोपही यवयची नवही. ते शदर्स कां टवळर्विे जवयचे. 



कवरखवन्सयवत रिवयचां नवही. कधीकधी तो शफरवयलवही जवयचव. पि 

शफरवयलव तरी शकती जविवर!प्रश्न त्यवच्यवसिोर उभव होतव. िेर्टी 

त्यवलव सचुले. आपि आपले जीर्नगविे शलशहले तर.. .. .. ..  

          शर्चवर करवयचव अर्कवि. जयने आपले लेखन सरुु 

केले. तो चवांगले चवांगले लेख शलहू लवगलव. कथव शलहू लवगलव. 

कवदांबरी र् यवही शलहू लवगलव. ह े शलशहतवांनव आतव त्यवलव तो 

कवरखवनव कां टवळर्विव र्वटत नव्हतव. त्यवचव र्ेळही जवत होतव 

आशि चवांगलां सवशहत्य शनिवािही होत होतां.  

            यवही शठकविी पगवर िवगतवनव त्यवलव पनुरवर्तृ्तीच 

पवहवयलव शिळवली.  

  

             नोकरी पक्की झवली नव्हती. जय गवर्वर्रुन यिेां 

जविां करीत होतव. सकवळी िवळेच्यव नोकरीलव जवर्नू दपुवरी 

असवच कवि करीत होतव. कोिी पैसे पचर्ीत होते. कोिी दते होते. 

आईही गवर्वलव कविवलव जवत होती. यविधनूच त्यवच्यवजर्ळ 

कवही रक्कि गोळव झवली. त्यवनां ठरर्लां. िहरवत छोटांसां घर 

बवांधवर्. गवर्वत बवांधनू कवही उपयोग नवही. तेर्ढवच खचा येिवर. 

तसेच आपली नोकरी िहरवतच आह.े उद्यव पक्की झवल्यवर्र परत 



िहरवत जवर्ांच लवगेल. शिर्वय गवर्वत घर बवांधलां तर परत 

जवण्यवयणे्यवचव त्वस.  

          िहरवत जयची एक जवगव होती. त्यवच्यव बवपवनां 

पोरवलव होईल म्हिनू घेर्नू ठेर्ली होती. त्यव शठकविी बवांधकवि 

करण्यवचव शनिाय जयनां घेतलव. घर बवांधवयलव त्यवरे्ळी तरे्ढव पैसव 

लवगत नव्हतव. घर बवांधवयच्यव सवर् यव र््त ू्र््त होत्यव. त्यविळुां 

जर्ळपवस जेर्ढव पैसव होतव, त्यव पैिवनां जयनां आपलां घर सरुु केलां. 

तसव त्यवनां एकव बवांधकवि ठेकेदवरवलव ठेकव शदलव. त्यवनांही हो हो 

म्हित जयची फसगत केली. तेव्हव त्यवलव हुसकवर्नू लवर्ले. त्यवत 

जयच्यव पैिवचव नवि झवलव.  

           जर्ळचव पैसव सांपलव होतव. कवही बवांधकविवचां 

सवशहत्य उघड्यवर्र पडलां होतां. ते चोरी जवईल यवचीही भीती 

जयलव होती. आईच्यवनां आतव कवि अशजबवत जित नव्हतां. जीर् 

अगदी रडकुां डीलव आलव होतव. कवलिां अजनू र्र गेली नव्हती. 

तेव्हव रवत्ीलव जय खपु रडलव. िनोिन पश्चवत्तवप शनघवलव त्यवच्यव 

तोंडून. तो शर्चवर करु लवगलव. आतव कवय करवर्े. तसव त्यवलव 

शर्चवर आलव. सां्थवचवलकवलव िदत िवगीतली तर.. .. .. .  

           िवळेलव ग्रँड आली होती. िवळेचां बवांधकवि सरुु 

होतां. तो तसव त्यवचरे्ळी सां्थवचवलकवच्यव घरी गेलव. त्यवलव 



भेटलव. शर्नर्िी केली र् त्यवनसुवर सां्थवचवलकवने तो परिवनांट 

होतवच पैसव घ्यवर्व हहेी ठरलां. तिी त्यवची त्यव ठेकेदवरवनां फसगत 

केली ह ेलक्षवत येतवच सां्थवचवलकवनां त्यवलव कवही बवांधकविवचां 

सवशहत्य शदलां र् तसव एक किरव तयवर झवलव. िवत् किर् यवत 

टवकवयलव भरि. भरिवसवठी पैसे किी पडले होते. 

सां्थवचवलकवलव िवगनू पवशहलां. पि सां्थवचवलक आतव अजनू 

रक्कि द्यवयलव नविांजरू होतव. कवय करवर्े उपवय नव्हतव. परत 

एकदोन िशहने कवि केल्यवशिर्वय गत्यांतर नव्हते.  

           जय कविवलव जवत होतव. कवबवडकष्ट करीत होतव. 

त्यवच्यव आईनां कवि जित नसल्यवनां ती आई बशहिीकडे होती. 

जयकडे पैसे नसल्यवनां तो बशहिीकडे जवतच नव्हतव. कवरि त्यवलव 

भीती र्वटत होती की बशहि आईलव घेर्नू जव म्हिेल. अन ्आईलव 

नेिवर कोठे?हव प्रश्न त्यवच्यवसिोर होतव.  

          ते उन्सहवळ्यवचे शदर्स होते. दपुवरी िवळेलव सटुी 

व्हवयची. त्यव शदर्िी जय एकव बशहिीकडे गेलव. जयव बशहिीकडे 

आई िकु्कविवलव होती. पवहतो तर कवय, जयव आईनां कविां जित 

नव्हती. ती आई िवझ्यव िलुीच्यव घरी झवडां जगवयलव हर्ीत म्हिनू 

कवठेरी झडुपां तोडून ओढत आित होती आशि बशहि चक्क 

झोपलेली होती. जी तरुि होती. जीनां कविां करवयलव हरे्त ती.  



          जय जेव्हव गेलव. तेव्हव त्यवलव फवर र्वईट र्वटलां. तो 

आईजर्ळ गेलव. आई रडत होती. तर लोकां  सल्लव सवांगत होते की 

इथे तझु्यव आईलव फवर त्वस आह.े आपल्यव घरी घेऊन जव. शतलव 

िेिही गोळव करवर्ां लवगते आशि गोर्र् यवही थवपवव्यव लवगतवत. 

्र्तः िवांत झोप कवढते आशि आई शदर्सभर होत नवही तरी कविच 

करीत असते.  

            जयनां आईलव शर्चवरलां. आईही तिीच सवांगत होती. 

तेव्हव जय म्हिवलव,  

           "त ूकविां किवलव करतेय?" 

           त्यवर्र आई म्हिवली,  

          "खवयलव कोि दईेल बेटव. " 

           आईचां बरोबर होतां. खवण्यवचवच प्रश्न होतव. उदरवतनू 

जन्सि घेतवांनव, लहवनवचे िोठां करतवांनव, त्यवांनव शिकशर्तवनव नव्ह ेतर 

औषध पविी करतवांनव जी आई आपल्यव लेकरवने कविां नवही केली 

तरी तसभूरही ओरडत नवहीत. त्यवच आईर्र जेव्हव म्हवतवरपिवत 

पररश्थती येते. तेव्हवही शतलव सखु नसतां. जयलव फवर र्वईट र्वटलां 

र् त्यवनां ठरर्लां की आतव कवही कव असेनव आईलव इथनू 

आपल्यवजर्ळ न्सयवयचां. पवलनपोषि करवयचां. नव्ह े तर सखु 

द्यवयचां.  



          त्यवच्यवजर्ळ कवही रुपये गोळव झवले होते. त्यवनां 

िलिव बोलवर्लव र् दोन शदर्सवत िलिव टवकून त्यव िलम्यवलव 

सर्वन केलां र् िेिवचे सवरर्ि दरे्नू आपल्यव आईलव लगचे 

आपल्यव घरी घऊेन आलव.  

         जय आपल्यव घरी आलव खरव. पि आतव त्यवच्यव 

सत्र्परीक्षेलव सरुुर्वत झवली होती. िवशसक शतनिे रुपये र्रुन 

त्यवलव आतव चवरिे रुपये शिळत होते. त्यव इर्ल्यविव पैिवनां भवगत 

नव्हतां. आतव िहरवत रवहून खचा भवगर्िे म्हटलां तर तवरेर्रची 

कसरतच होती.  

          जय आपल्यव घरी आलव खरव. जयव घरी शर्जेची सोय 

नव्हती. म्हिनू लर्करच जेर्न केलां र् ते िवयलेकां  झोपी गेले. 

शनःिांक िनवने. रवत्भर छवन झोप लवगली होती.  

          दसुरव शदर्स उजवडलव. जयनां अांथरुि उचललां तर 

पवहतो कवय अांथरुिवलव उधळी पकडली होती. किीबिी ती 

उधळी जयनां झटकून टवकली. पि तसव त्यवलव शर्चवर आलव. कवय 

करवर्े?उधळीर्र िवत किी करवर्ी?शजथे प्रवरब्धच फवटलेलां आह.े 

शतथां जगवर्ां कस?प्रवरब्ध कवही केल्यव आपल्यवलव सोडत नवही 

असां त्यवलव र्वटत होतां. कसे जगवर्े?हव प्रश्न त्यवचेसिोर होतव. 

भवर्नव िरत चवलल्यव होत्यव. तसां त्यव उधळीर्र िवत करण्यवसवठी 



त्यवनां एक उपवय िोधलव. त्यवनां परीसरवतनू शर्टवांचे तकुडे गोळव 

केले. आज सवयांकवळी ते जिीनीर्र पसरर्ले. त्यवर्र अावज 

अांथरुि टवकलां आशि सटुकेचव श्ववस सोडलव. त्यवलव र्वटत होतां 

की आतव उधळी लवगिवर नवही. पि परत जेव्हव सकवळ झवली, 

तेव्हव िवत् ती उधळी त्यव शर्टवच्यव तकुड्यवच्यव र्र चढून 

अांथरुिवर्र आली होती.  

         जयलव परत शर्चवर आलव. करवर्ां कसां? यव उधळीर्र 

कोितव उपवय करवर्व?जर्ळ तर पैसे नवहीत. िेर्टी त्यवच्यव िनवत 

शर्चवर आलव की र्डील बशहिीलव पलांग िवगवर्व.  

          जयनां घर बवांधण्यवपरु्ी दोन पलांग बनर्ले होते. एक 

बशहिीकडे होतव. तर दसुरव गवर्वलव होतव. गवर्वलव असलेलव पलांग 

नवतेर्वईकवकडे शभांतीलव लवर्लव होतव. जर्ळ पैसव नसल्यवनां पलांग 

आिवयलव शकती रुपये लवगते ह ेिवशहत नसल्यवनां जय बशहिीकडे 

गेलव. पि बशहिीनां तो पलांग दते नवही असां म्हटलां होतां. गवर्चव 

पलांग आि असां ्पष्ट सनुवर्लां होतां.  

        जयलव बरांच र्वईट र्वटलां. बशहिीचव रवगही आलव. 

कवरि जे पलांग आिवयचे कवि फुकटवत होिवर होते. ते कवि 

गवर्वर्रुन पलांग आितवांनव पैसे िोजवरे् लवगिवर होते. पि 

पररश्थती पढुां कोिवचां चवलतां. पररश्थती जेव्हव र्वईट असते. तेव्हव 



लहवनिी िुांगीही हत्तीलव ने्तनवबतू करीत असते. तेच घडत होतां 

जयच्यव जीर्नवत.  

        जय पलांग आिवयलव गवर्वलव गेलव. गवर्च्यव 

नवतेर्वईकवलव आपली कहविी सवांगीतली. त्यवनां ती कहविी 

ऐकतवच पलांग कवढून शदलव. त्यवनांच टेम्पोही पवहून शदलव र् अत्यांत 

किी पैिवत टेम्पोर्वल्यवनां पलांग बशहिीच्यव घरवजर्ळ आिनू 

शदलव. आतव घरी पलांग न्सयवयचव कसव? जयलव र्वटलां हव पलांग 

दोन तीन शदर्स बशहिीकडे ठेर्.ू िग व्यर््थव होतवच तो पलांग घरी 

नेर्.ू तोपयंत लढू उधळीिी शर्टव गोटे ठेर्नू. पि बशहि म्हिवली 

की आपलव पलांग आपल्यव घरी घेऊन जव.  

           पनु्सहव जयलव शर्चवर आलव. पलांगवबद्दलचव. िेर्टी 

त्यवनां तो जड पलांग सवयकलने आपल्यव घरी आिलव र् आतव 

त्यवलव थोडां बरां र्वटलां.  

          पलांग घरी आिलव होतव. त्यवर्र अांथरुि करुन झोपि े

सरुु झवले होते. आतव घरवत उधळी नव्हती. पि गोिव र् सवप 

शनत्यवचे सोबती होते. सवप शनघवयचे पि पवशहजे तेर्ढी भीती र्वटत 

नव्हती. आईलव त्यवची सर्य पडली होती. अिवतच पैसव किी 

असल्यवनां जयलव िहरवत कसां जगवर्ां यवचव शर्चवर येत होतव.  



          शजथां चवरिे रुपये रोजही खचवालव किी पडवयचव. शतथ े

चवरिे रुपये िशहण्यवत घर चवलर्िां िोठां िशुश्कल होतां. ह ेआईलव 

सिजत होतां. तेव्हव आई त्यव नर्ीन पडलेल्यव सोसवयटीतील 

पवलवपवचोळव गोळव करवयची र् त्यवर्रच त्यवांच्यव घरची चलू 

पेटवयची. खपू धरू व्हवयचव घरवत. पि कवय करिवर? कधी कधी 

टवयरर्रही ्र्यांपवक केलव गलेव.  

         भवजी बनत होती. पोळ्यव आशि भवतही बनत होतव. 

पि त्यव भवजीत तेल शदसत नव्हतां. पोळ्यव कच्च्यव रवहवत होत्यव. 

भवतच अिी र््त ूहोती की जी बरोबर शिजत होती. पि शनव्र्ळ 

भवतवनां पोट भरत नव्हतां. त्यवच्यव जोडीलव पोळ्यवही बनर्वव्यव 

लवगत.  

         पररश्थती खपु नवजकू होती. बशहिी घरी येत नव्हत्यव. 

नव कोितव नवतेर्वईक फटकून पवहवत होतव. अिवतच आईच्यव 

डोळ्यवलव घरवत होिवर् यव धळुीनां किी शदसवयलव लवगलां. 

िोशतयवशबांद ू झवलव होतव. जयलव शचांतव पडली होती की जर 

िोशतयवशबांदनूां आई आांधळी झवली तर.. .. .. .. त्यवनां आईच्यव 

डोळ्यवचां ऑपरेिन करवयचां ठरर्लां.  

            जयलव शचांतव पडली होती की आईजर्ळ रवहिवर 

कोि? कवरि ऑपरेिन नांतर आईच्यव डोळ्यवलव शदसिवर नवही. 



तेव्हव आईजर्ळ कोिीतरी रवहवयलव हर्व. तेव्हव तो एकव बशहिीलव 

म्हिवलव,  

          "आईच्यव डोळ्यवलव शदसत नवही. िी शतच्यव 

डोळ्यवचां ऑपरेिन करवयचां ठरर्लां. तलुव रवहवर्ां लवगेल. " 

          पि त्यवर्र िलुगी म्हिवली,  

          "किवलव करतेय ऑपरेिन. आतव कवय म्हवतवरपिी 

शदसिवर आह े कव आईच्यव डोळ्यवलव. फुकट ऑपरेिन करुन 

आईच्यव डोळ्यवलव दखुवपत करु नकोस. सिजव ऑपरेिन सवधलां 

नवही तर.. .. .. . " 

          बशहि कव बरां तसां बोलली, ते कवही जयलव सिजलां 

नवही. पि त्यवलव बशहिीच्यव त्यव बोलण्यवर्र रवग आलव. त्यवन े

आईच्यव डोळ्यवचां ऑपरेिन केलां. पि कोितीच बशहि 

अाॉपरेिनच्यव र्ेळी रुग्नवलयवत शफरकली नवही.  

          ऑपरेिन सवधलां होतां. आईच्यव डोळ्यवलव ्पष्ट 

शदसत होतां. तिी जयची शचांतव शिटली होती. जी आई त्यवलव 

आपलव सांसवर उभव करतवांनव सवथ दते आली होती. त्यव आईच्यव 

डोळ्यवलव शदस ूलवगतवच जयलव फवर आनांद झवलव होतव.  

  



          जयची नोकरी पक्की झवली होती. पि पवशहजे तरे्ढव 

पगवर शिळत नव्हतव. तरीही तो खवर्नू शपर्नू सखुीच होतव. त्यवच्यव 

आईलवही सखुी शदर्स आले होते. पि शनयतीलव ह ेिांजरू नव्हतां. 

तसव आईलव अधवंगर्वय ूिवरलव होतव.  

         सकवळी जय िवळेत गेलव होतव. तसव घरवकडील एक 

व्यक्ती िवळेत आलव. सवांगीतलां की आईलव अधवंगर्वय ूिवरलेलव 

आह.े तसां जयलव रडू आलां. पि ते अश्र ूत्यवनां कवळजवत दडर्नू 

ठेर्ले. जयव आईनां बवप िेल्यवनांतर कवबवडकष्ट केले होते. ती आई 

आज अधवगंर्वयचूी शिकवर झवली होती. जयनां आईलव अधवंगर्वय ू

िवरल्यवचे ऐकतवच तो घरी आलव. त्यवनां आईची श्थती पवशहली. 

तसां आईलव तवबडतोब सरकवरी रुग्नवलयवत नेलां.  

        सरकवरी रुग्नवलय.. .. .. तरीही चवांगले उपचवर सरुु होते. 

पि आज दोन शदर्स झवले असले तरी आईच्यव अधवंगर्वयतू 

कवहीच सधुवरिव झवली नवही. शकती शदर्स ठेर्वर्े लवगले यवची 

त्यवलव शचांतव र्वटत होती. अिवतच एक पररचवरीकव म्हिवली,  

          "दवदव, अधवंगर्वयरू्र आपि इथे उपचवर करु नकव. 

इथां कवहीही उपयोग होिवर नवही. आपि ह्यवांनव गवर्ठी औषध 

करव. " तसां शतनां त्यव गवर्ठी औषध शिळिवर् यव गवर्वचे नवर् 

सवांगीतले होते.  



         ते गवर् जयलवही िवशहत होते. पि उशद्वग्नतेनां त्यवलव 

कवही सचु ूशदलां नवही र् त्यवनांतर त्यवनां आईलव रुग्नवलयवत आिलां. 

पि आतव र्वटलां की आईची इथनू सटुी करवर्ी र् त्यव गवर्ठी 

औषधी शिळत असलेल्यव गवर्वलव न्सयवर्ां.  

         जयनां आईची सरकवरी रुग्नवलयवतनू सटुी घतेली र् 

शतलव गवर्ठी औषधी दणे्यवसवठी शतलव त्यव गवर्ी घरे्नू गेलव. त्यव 

गवर्ठी िविसवनां शदलेल्यव औषधवने आई पांधरव शदर्सवतच 

चवलवयलव लवगली होती. जयलव थोडसां हवयसां र्वटलां. तीन 

िशहण्यवत अधवंगर्वय ूपिुाच बरव झवलव होतव. पि आतव आईलव 

पवशहजे तेर्ढां सचुत नव्हतां.  

        आईची पशहल्यवसवरखी बदु्धी रवशहली नव्हती. बदु्धी 

थोडी किी झवली होती. ती आतव जव्त बोलत होती. ती 

बडबडतवांनव त्वस होत होतव. पि कवय करिवर. शतलव जव्त बोलतव 

येत नव्हतां. जव्त त्वस दतेव येत नव्हतव आशि ते जपिां जयसवठी 

गरजेचां होतां.  

  

          जयलव आपल्यव हवतवनां ्र्यांपवक बनर्वर्व 

लवगवयचव. कधी पोळ्यव कच्च्यव रवहवयच्यव, तर कधी कधी भवजी 

शबघडवयची. तेव्हव जयनां लग्न करवयचां ठरर्लां.  



           त्यवने अनन्सर्ीत र्ेदनव सहन केल्यव होत्यव. म्हिनू 

त्यवलव र्वटलां आपलेही शदर्स शनघवरे्त. सखु अपवर यवर्ां. 

त्यवसोबत पैसव ही. त्यवनां आपल्यव बशहिींनव र् लोकवांनव आपली 

गोष्ट बोलनू दवखर्ली की िलव नोकरी करिवरी िलुगी पवहून द्यव. 

परांत ूबशहि र् भवटव्यवचां म्हििां होतां की अिी िलुगी पवहू नकोस. 

ती तलुव घेर्नू चवलिवर नवही. शटकिवरही नवही. त ू शर्नव नोकरी 

करिवरी िलुगी िवग. आम्ही म्हि ूती.  

          जयनां कवही नोकरी करिवर् यव पोरी पवशहल्यव. पि यव 

िलुींनी त्यवलव नकवरच शदलव. यवचां कवरि गबवळेपि. 

आधीपवसनूच पवचर्ीलव पजुलेलां दवररद््रय आशि त्यवतच न 

सवांभवळिवरां दःुख आज नोकरी लवगली म्हिनू जय शर्सरु िकत 

नव्हतव. आज नोकरी कवयि्र्रुपी झवली तरी त्यवच्यव सवधयव 

रवहण्यवत फरक पडलव नव्हतव. तो ्र्भवर्वनां चवांगलव होतव. परांत ू

नव्यव यगुवतील िलुींनव चवांगल्यव ्र्भवर्वची िलेु आर्डत नव्हती. 

तर त्यवांनव फॅिनेबल िलुां आर्डत होती. त्यवतच यव नोकरी 

करिवर् यव िलुींनी त्यवलव नकवर दिार्लव. शिर्वय त्यवचां घरांही 

तेर्ढां फॅिनेबल नव्हतां. परर्थीतीत ती. तो एर्ढ्यव लर्कर कवही 

घर बवांध ू िकत नव्हतव. िेर्टी त्यवनां नोकरी न करिवर् यव 

िलुीबवबत नवही म्हितव म्हितव होकवर शदलव र् भवटव्यवच्यव 



ितवनसुवर एक िलुगी पवशहली. िलुगी सवर्ळी होती. पषु्कळ 

श्रीिांतवची होती. शतलव नोकरी नव्हती.  

          िलुगी नवकनक्षवलव व्यर््थीत होती. शतलव नोकरी 

नसल्यवनां जयलव तिीही ती आर्डली नसली तरी आतव होकवर 

दिेां भवग होतां. कवरि त्यवलव र्वटत होतां की र्डील भवटरे् त्यवलव 

पढेु कोितीच िलुगी दवखर्िवर नवहीत. एरर्ी ती िलुगी त्यवांच्यव 

ररश्तेदवरवची होती.  

          जयनां होकवर शदलव. त्यवांनां ती िलुगी पवशहली. तसेच 

दसुरी बैठकही ठरली. यव बैठकीत लग्न पक्क करवयचां होतां.  

          एके शदर्िी र्डील भवटव्यवचव चलुतभवऊ आलव. 

लग्नवचव शर्चवर शनघवलव र् सहजच जयनां म्हटलां की िलव नोकरी 

करिवरी िलुगी हर्ी होती. पि कवय करिवर नोकरी करिवर् यव िलुी 

िलव नवपसांत करतवत. म्हिनू नवईलवजवनां हो म्हिवर्ां लवगलां. आतव 

िलुगी पवशहली आशि परत दसुरी बैठकही लवगलेली आहे. जवयची 

इच्छव होत नवही. पि जवर्ांच लवगेल.  

         त्यवर्र भवटव्यवचव भवऊ म्हिवलव की आम्ही तलुव 

दोरवनां बवांधनू नेर्.ू तो दोर िब्द र् बवांधनू नेर् ूिब्द सवरखव र्वपरत 

होतव. तो गांित करीत होतव. पि त्यवचां गांित करिां सहन न झवल्यवनां 

िनवत दसुर् यव बैठकीत जवयची इच्छव असनूही जय गेलव नवही. 



कवरि त्यवलव अपघवत झवलव होतव. फवर खरचटलां होतां. त्यविळुां 

तो जवर् ू िकत नव्हतव. जर्ळ जव्त पैसव नसल्यवनां तो 

रुग्िवलयवतही गेलव नवही. तसेच फोन नसल्यवनां तो खरां कवरि 

सवांगहूी िकलव नवही.  

           नवत्यवतली सर्ा िविसे. कवही शित्िांडळी बैठकीत 

हजर होते. जय चकू करीत आह.े फवर िोठी चकू करीत आह.े हे 

त्यवांनव र्वटत होते. खरां कवरि त्यवांनव सिजलां नवही. ते जयचां दसुर् यव 

बैठकीत उप्थीत न होिां ते त्यवांनव नवटकच र्वटलां. आपि केलेली 

गांित आपल्यवलव भोर्त आह े हे भवटव्यवच्यव चलुत भवर्वलव 

र्वटलां. ती गांित भोर्त चवलली होती. रे्ळ शनघनू जवऊ लवगलव. 

शजथे प्रवरब्धच खरवब शतथां िती चवलत नव्हती. ितीची सांपिुातः 

िवती झवली होती.  

          पवहूिे िांडळी र्वट पवहवत होते जय येण्यवची. पि जय 

कवही शफरकलव नवही. तसव पवहूण्यवांनव फवर रवग आलव. 

त्यवचबरोबर िलुीलवही.. .. .. .. िग िलुीचव पवरव र्वढलव र् शतनां 

बोलनू दवखर्लां पिुा पवहूण्यवांसिोर की िी एखवद्यव शभकवर् यविी 

शर्र्वह करील. पि त्यवच्यविी शर्र्वह करिवर नवही. कवरि हव 

िविसू खोटवरडव आह.े ती तसे बोलली होती. कवरि सत्य शतलव 



िवशहत नव्हतां. शतचव पढुां अिवच िविसविी शर्र्वह झवलव. जो 

नोकरीर्र नव्हतव आशि दवरुचां चवांगलां व्यसन होतां.  

         जय सधुवरल्यवर्र भवटव्यवकडे गेलव. खरां कवरि 

सवांगीतलां. पि भवटव्यवचव कवही त्यवचेर्र शर्श्ववस बसलव नवही. 

पनु्सहव बैठक लवर्वयची शर्नर्िी केली. पि िलुीकडच्यवांनीही कवही 

ऐकलां नवही. बहुतेक िलुीचां लग्न जळुलां होतां. अिवररतीन ेजय त्यव 

िलुीिी शर्र्वह होण्यवपवसनू उपेक्षीत रवशहलव.  

          जय िलुी पवहवत होतव. पि र्डीलभवटर्े त्यवच्यव 

बैठकीत बसत नव्हते. ्र्तःही िलुी दवखर्त नव्हते. तसव जय 

परेिवन होर्नू गेलव. िेर्टी जयनां म्हटलां की आतव एकदव तमु्ही 

बैठकीत बसव. िी त्यवनांतर तमु्हवलव कधी शर्नांती करिवर नवही. 

िेर्टी र्डील भवटव्यवनां होकवर शदलव र् जयलव आलेल्यव 

शनरोपवतील एक िलुगी जय पवहवयलव तयवर झवलव.  

          ती िलुगी सवलस होती. पि चेहर् यवर्रुनच शतच्यव 

चेहर् यवर्र बवरव र्वजल्यवसवरखे भवर् शदसत होते. जि ूशतची कवही 

लग्न करवयची इच्छव नसेल असां र्वटत होतां. तसेच शतचां कोिवर्र 

तरी पे्रि असेल असांही ्पष्ट जविर्त होतां. पि िवयबवपवच्यव 

म्हिण्यवनसुवर ती शर्र्वहवलव तयवर झवली होती.  



         त्यव तीन बशहिी होत्यव. िोठी शिक्षीकव होती. ती 

जयलव आधीपवसनूच िवशहत होती. शतच्यवसिोर जयनां शर्र्वहवचव 

आधीच प्र्तवर् पवठर्लव होतव. पि शतनां चक्क नकवर देत म्हटलां 

होतां की िलव सरकवरी नोकरीतील िलुगव हर्व. िी खवजगी नोकरी 

करिवर् यव िलुविी शर्र्वह करीत नवही. शतनां आपलव प्रश्न शिटर्लव 

होतव. तेव्हव यवच जयनां आपल्यव सरकवरी सेरे्तील िलुवलव शतचव 

पत्तव शदलव. त्यवनांतर त्यवनां शतच्यविी शर्र्वह केलव होतव. तो खिु 

होतव. कवरि तो शतच्यव िनविनवनां र्वगत होतव. ही िलुगी त्यवची 

िेव्हिी होती.  

         िलुगी पवशहली. सर्ाजि घरी आले. जयलव शर्चवर 

लवगले की िलुगी पसांत आह ेकव?िग िलुगी पसांत जरी नव्हती 

तरी जयनां होकवर शदलव. त्यवलव िवशहत होतां की नकवर शदल्यवस 

र्डील भवटर्व पनु्सहव िलुगी पवहतवांनव येिवर नवही.  

          भवटव्यवनां शनरोप शदलव. परांत ू त्यवांचव शनरोप यवयचव 

होतव. आठ दहव शदर्स शनघनू गेले. िग दहवव्यव शदर्िी शनरोप 

आलव की आिची ती िलुगी लग्न करवयलव तयवर नवही. तेव्हव 

दसुरी िवगत असवल तर आम्ही तयवर आहोत.  

        ती िलुगी प्रवधयवशपकव होती. ती एकव िवळेत जय 

सवरखीच शिकर्ीत होती. जसव जय आधी शतनिे रुपयवनां नोकरी 



करीत होतव. शतचां दसुर् यव एकव िलुवर्र पे्रि होतां. पि ते नांतर 

कळलां.  

          जयनां शनरोपवबवबत र्डील भवटव्यवलव सवांगीतलां. 

भवटव्यवनां म्हटलां की त्यवांनव शनरोप द े की जी िलुगी आम्ही 

बशघतली, ती दते असवल तर लग्न करतो. नवहीतर िी तिुच्यव 

लहवन िलुीिी लग्न करवयलव तयवर नवही.  

        र्डील भवटव्यवचां बरोबर होतां. त्यवनां शकत्येक शर्र्वह 

जळुर्ले होते. त्यवांनव अनभुर् होतव. पि जयलव तेर्ढव अनभुर् 

नव्हतव. िग जयची अर््थव कवर्रली गवय कवटे खवय सवरखी 

झवली. त्यवनां ही गोष्ट शित्वांनव सवांगीतली. शित् म्हिवलव की त ूहो 

म्हि. ही िलुगी शिकलेलीही आह.े उद्यव शतलव नोकरी लवग ूिकते. 

भवटर्व आज आह.े उद्यव नवही. भवटव्यवचां कवय ऐकवयचां. तसांही 

तझु्यव सांकटवचे रे्ळी भवटव्यवचां योगदवन कवय? 

          सांकटवांचव शनिाय होतव तो. सांकटवलव सगळां िवशहत 

होतां. जयव र्डील भवटव्यविळुां तो आज उभव रवशहलव होतव. नोकरी 

करतव करतव नोकरी परिवनांट नव्हती तेव्हव त्यवनां शकत्येक रवत्ी 

आपल्यव भवटव्यवच्यव घरी कवढलेल्यव होत्यव. पि त्यव शित्वच्यव 

शर्ष कवलर्ण्यवतनू तो भवटर्व क्षिवपरुतव रै्री ठरलव र् शित्वच्यव 

म्हिण्यवनसुवर त्यवनां शर्र्वहवलव होकवर शदलव.  



          लग्न सिवरांभ थवटवत पवर पडलव. पि यव शर्र्वहवलव 

कोितवच भवटर्व र्व ररश्तेदवर हजर नव्हतव. कवरि त्यवांनव हव शर्र्वह 

िवन्सय नव्हतव. कवरि यव शर्र्वहवत डवर् सवधलव जविवर आह ेह े

िवशहत होतां.  

  

            सशर्तव नवर् होतां शतचां. शजच्यव चेहर् यवर्र सयुवाच्यव 

शकरिवचां तजे होतां. जी सयुवाच्यव तेजवप्रिविे इतरवांनव प्रकविीत 

करीत होती. अचवनक जयलव शतच्यवशर्षयी आकषाि शनिवाि 

झवलां. पशहल्यवच पवहण्यवत. शतनां पररचवरीकेचव अभ्यवसक्रि पिुा 

केलव होतव.  

        ते पवर्सवळ्यवचे शदर्स सरुु होते. कोरोनवची सवथ सरुु 

होती. यव सवथीत जयलव िवांडीचव आजवर झवलव होतव. त्यवची िवांडी 

खपुच फुगली होती. त्यव िवांडीच्यव आजवरवचां ऑपरेिन केलां नवही 

तर अख्खव पवयच कवपनू टवकवर्व लवगेल असां कुिीतरी म्हिवलां. 

त्यवनसुवर जयनां िवांडीचां ऑपरेिन सरकवरी रुग्िवलयवत उरकर्नू 

घेतलां.  

         जयच्यव िनवत पररचवरीकेबद्दल सांभ्रि होतव. 

पररचवरीकव जीर् घेतवत िविसवचव असां र्वटत होतां. कवरि र्डील 

यवच रुग्िवलयवतनू सांपले होते. रुग्िवलयवत कोिी िवरत नव्हतव. 



चवांगले उपचवर होत होते. पि र्डीलवांच्यव ितृ्यनूांतर जयिधये जो 

धवक सांचवरलव होतव. त्यवलव तोडगव नव्हतव.  

         जय जेव्हव भरती झवलव. सरकवरी रुग्िवलयवत. तेव्हव 

शतथां एक र्ांदनव नवर्वची पररचवरीकव होती. त्यव र्ांदनवनां शर्चवरलां,  

          "तिुची कव्ट कोिती?" 

         जवत शर्चवरतवच जयच्यव िनवचव तडफडवट झवलव. पि 

सुांदर िलुीनां जवत शर्चवरतवच तो प्रश्न शर्ष पचशर्ण्यवसवरखव र्वटलव 

र् तो म्हिवलव,  

         "िी चवांभवर. कव बरां?" 

          "नवही सहज शर्चवरलां. " 

          "एक शर्चवरु तमु्ही जवत शर्चवरली तर.. .. . " 

         "शर्चवरव. " 

         "इथां एखवदी आिच्यव जवतीची िलुगी आह ेकव?" 

         "तमु्ही िवझ्यव िनवतील सांभ्रि हरेलव. " 

        "म्हिजे?" 

        "अहो, िलव तिुच्यव सांर्वदवतनू कळलां की तुम्ही 

नोकरीर्र आहवत. तेव्हव िी तमु्ही जर िवझ्यव जवतीच े शनघवले 



असतव तर िी तिुच्यविी शर्र्वह केलव असतव. तोच प्रश्न तिुच्यवही 

िनवत असेल. " 

          "होय. होतवच की. " जय म्हिवलव. तसव तो पुन्सहव 

म्हिवलव,  

          "तमु्ही शकती अांतयवािी आहवत. तमु्ही िवझ्यव िनवत 

चवललेले शर्चवर ओळखनू घेतलेत. " 

          "नवही नवही. िी अांदवज बवांधलव. शनिविव बरोबर 

लवगलव. त्यवलव िी कवय करु?िवझां कवय चकुलां त्यवत?" 

          "बरां ते जवर् ू द्यव. एखवदी आिच्यव जवतीची िलुगी 

आह ेकव सवांगव. " 

          "हो, हो. नर्ीनच आली. " 

          "कोिती?दवखर्िील कव?" 

          "किवसवठी?" 

          "पवहवयलव किी आह.े बोलवयलव किी आहे?ह े

पवहवयचांय िलव. कदवशचत शर्र्वहवलवही. " 

          "ठीक आह.े िी तमु्हवलव दवखरे्ल. पि लग्न केल्यवस 

कसे पोसवल?" 



          "तचु सवांगीतलां नव आधी की तलुव कळलां आिच्यव 

सांर्वदवतनू नोकरीबद्दल. " 

            "हो हो, लक्षवतच रवशहलां नवही. " 

            "िी लहवन िलुवांनव शिकर्तो. " 

         "म्हिजे िव्तर नवही कव?" 

         "िव्तरच. " 

         "शकती पगवर शिळतो?" 

          "अगां पोटवपरुतव शिळतोच. " 

           "घरी कोि कोि आहते?" 

          "आई आशि िी, दोघचां. " 

            "अांदवजे शकती पगवर शिळतो?" 

            "आठ हजवर. पि हवती दोनच हजवर. " 

          "बवकीचव पैसव?" 

         "सां्थवचवलकवलव दतेो. " 

          "कव बरां?" 



           "आजच्यव कवळवत दिेगी शदल्यवशिर्वय नोकरी 

लवगत नवही. म्हिनू दतेो. आधी पैसे शदले नवहीत नव दिेगी म्हिनू. 

" 

          "बरां. आम्हवलव एर्ढव रे्ळ कुिविी बोलतव येत नवही. 

िी येते उद्यवलव यवच रे्ळेर्र शतलव घेर्नू. " 

         ती म्हिवली र् शनघनू गेली.  

          रवत्ीचे आठ र्वजले होते. ती शनघनू गेली होती. 

जयच्यव िनवत पे्रिवचां अांकूर फुलर्नू. शतनां आपल्यवसवठी नवही तर 

त्यव िलुीसवठी. जी िलुगी त्यवनां अद्यवपही पवशहली नव्हती.  

          दसुरव शदर्स उजवडलव. सकवळचे आठ र्वजले होते. 

आठ र्वजतव शिप बदलत होत्यव. आज िांगळर्वर होतव. र्ांदनव 

आली होती. त्यवचबरोबर ती शनरवगस चेहर् यवची सशर्तव. र्ांदनवनां 

ओळख करुन शदली.  

         ती सशर्तव शप्रती शजांटव नवईकेची प्रशतकृती. पशहल्यवच 

पवहण्यवतनू त्यवनां शतच्यविी शर्र्वह व्हवर्व अिी प्रवथानव केली. नवर् 

तर आधीच िवशहत झवलां होतां. ते र्ांदनवनां सवांशगतलांच होतां. तरीही 

औपचवरीकतव म्हिनू त्यवनां नवर् शर्चवरलां. तिी ती म्हिवली,  

          "सशर्तव बेले. " 



           सशर्तव जर्ळ आली. जयव पलांगवर्र जय होतव. 

शतच्यवसोबत आिखी एक िलुगी होती. ती म्हिवली,  

         "अहो शि्टर उठव की. बेड करवयचवय. " 

          तसव तो उठलव. अन ् पलांगवर्रुन बवजलूव झवलव. 

त्यवच्यव पवयवत उभां रवहण्यवचां त्वि नव्हतां तरीही.. .. .. त्यवांनी 

पलांगपोस केलव. तिी ती शनघनू गेली. असेच आठ शदर्स गेले. 

आठही शदर्स ती सकवळी यवयची. पलांग सर्वरुन शनघनू जवयची. 

पलांग सर्वरतव सर्वरतव जय शतच्यविी बोलवयचव. एर्ढीच 

तोंडओळख झवली होती.  

          एक अिीही म्हि आह े की शर्धीशलखीत कधीच 

चकुत नवही. जय शर्धीशलखीत गोष्टी िवनत नव्हतव. पि योगवयोग 

िवनवयचव. योगवयोग असव आलव की जेर्ढ्यव ही िुली त्यवनां 

पवशहल्यव होत्यव. त्यव िलुींनी त्यवलव ठुकरवर्लां होतां आशि जयव 

िलुीची सरकवरी रुग्नवलयवत िलुवकवत झवली होती. ती िलुगी 

आतव त्यवलव शिळवली होती. त्यवनां शतलव ओळखलां होतां. जरी शतनां 

त्यवलव ओळखलां नसेल. शतलव तो आठर्त नव्हतव. पि त्यवलव ती 

पटकन आठर्ली होती.  



          नकुतांच सवक्षगांध झवलां होतां. तसे ते दोघांही एकिेकवांनव 

भेटत होते. कोटवातील फवि भरलव होतव. आईर्डीलवांच्यव 

म्हिण्यवनसुवर शतनां शर्र्वहवलव होकवर शदलव होतव.  

            नवर्वप्रिविेच अथवाचे अनेक अथा कवढण्यवत जय 

पटवईत होतव. तसव तो लेखक बनलव होतव. त्यवचे लेख 

र्तािवनपत्वत येिे सरुु झवले होते. तसव तो एक शदर्स शतलव 

म्हिवलव,  

         "सशर्तव, आपि आतव सांसवरवत पडिवर. पि सांसवर 

म्हिजे कवय?" 

           ती लवजली. सशुिक्षीत कुटुांबवतील बवरवर्ी शिकून पढुां 

पररचवरीकेचां प्रशिक्षि केलेली िलुगी ती. शतचां र्य तेर्ीस र्षवाचां 

होतां. ती म्हिवली,  

          "असां कवहीही भलतांच शर्चवरु नकव. " 

         आपलांच कवहीतरी चुकलां असेल यवचव शर्चवर करुन 

तो चपू बसलव. तसव तो म्हिवलव,  

            ''सशर्तव, िवझां कवही चकुलां कव? अगां िवझी आई 

म्हवतवरी आह.े अधवगंर्वय ूिवरलव होतव. पि अजनूही व्यर््थीत 

झवली नवही. शतची सेर्व र् िवझ्यव, तझु्यव यिेवर् यव नवतरे्वईकवांची 



सेर्व,  त्यवांच्यव चेहर् यवर्रचां हव्य म्हिजे खरव सांसवर. िग सवांग त ू

िलव की त ुत्यवांची सेर्व करिील?" 

           तो प्रश्न.. .. . आपल्यवलव भलतवच प्रश्न शर्चवरलव 

गेलव असां शतलव र्वटलां. तरीही ती म्हिवली,  

           "हे बघव, तिुची आई. शतचां तिुच्यवशिर्वय कोि 

आह.े उरले नवतेर्वईक. ते कवय रोज रोज येिवर आहते कव. " 

           जयलव सिवधवन र्वटलां. आपल्यव होिवर् यव भवर्ी 

पत्नीनां आपल्यवपढुील अडचि दरू केली. यवचां सिवधवन त्यवलव 

झवलां. हव प्रश्न शतच्यव दृष्टीने िहत्र्वचव नसेल कदवशचत. पि त्यवलव 

फवर िहत्र्वचव र्वटत होतव. म्हिनू त्यवने तो आधीच शर्चवरलव 

होतव.  

          कवळ फँिनेबल होतव. यव कवळवत लोकवांनव पती पत्नी 

र् आपली िलुां एर्ढांच आर्डत होतां. कोि बशहि, कोि भवटर्व, 

कोि नवतेर्वईक. ते सर्ा दरूचे र्वटत होते. जयलव र्वटवयचां की 

भवटव्यविळुां तो पढेु आलव. म्हिनू त्यवलव भवटव्यवची र् बशहिीची 

सेर्व िहत्र्वची र्वटत होती. जरी ते कवही कवलवर्धीसवठी 

व्यर््थीत र्वगले नसतील तरीही ते आर्डत होते. पि आजच्यव 

कवळवत सवस ूकुठली कोि? असां िवनिवरव कवळ होतव.  



          यव र्वतवर्रिवत शर्र्वह होतवच बहुतेक िलेु आपल्यव 

िवयबवपवची सेर्व करीत नव्हती. जरी िवयबवपवनां त्यव िलुवलव 

उन्सहवतनू सवर्लीत नेले, आपल्यव घवसवतलव घवस शदलव,  तरीही 

परुुषवांनव पत्नीच लग्नवनांतर आपलां जीर्न बदलशर्िवरी र्वटत होती. 

एखवद्यव रे्ळी िलुवलव थोडांसां जरी खरचटलां तरी आईलव रे्दनव 

होतवत ह ेकवळ शर्सरलव होतव. आई लहवन तर पत्नी िहवन असवच 

तो कवळ होतव. त्यविळुां जयलव तो प्रश्न लग्नवआधीच सोडर्वर्वसव 

र्वटलव. तसव शतच्यव उत्तरवनां तो प्रफुल्लीत झवलव होतव. कवरि हव 

शनिाय बैठकीत कोिीही सोडर्लव नव्हतव.  

          जयलव िवशहत होतां की यव प्रकवरच्यव गोष्टी बैठकीत 

सटुत नवही. त्यव दोघवांनी शिळून चचवा करुन सोडर्वव्यव लवगतवत. 

त्यविळुां पढुां सि्यव येर् ूनये म्हिनू त्यवनां आधीच तो प्रश्न सोडर्लव 

होतव. कवरि त्यवलव िवशहत होतां की त्यवच्यव आईनां शकती भोग 

भोगलये.  

           तो िशनर्वर होतव. जयच्यव िनवत एक नर्ीन शर्चवर 

चिकून गेलव. सकवळची र्ेळ होती. सयुवाच्यव शकरिवचां तजे 

त्यवच्यव डोळ्यवत शिरलां अन ् पशत्केप्रिविे त्यवलव सशर्तवची 

आठर्ि झवली. शर्र्वह होर्नू पवच सहव शदर्स झवले होते. 

अजनूपयतं पत्नी धिवाचां पवलन सशर्तवनां केलां नव्हतां. शतच्यव 



िवयबवपवनां त्यवची अडचि न सिजतव शतलव जयपवसनू शर्भक्त 

केलां. शतचीही त्यवत सांिती होती. जीर्नवत पढेु आनांद दिेवरव पती 

यव पवचच शदर्सवत शतलव परकव र्वटलव की कवय?असां त्यवलव 

र्वटत होतां. त्यवलव तडपर्ीत ती ठविपिे शनघनू गेली होती.  

           जयनां रेडीओ लवर्लव होतव. तो आर्वज परीसरवत 

शफरत होतव. थोडव िनवलव सवांत्र्नव दते होतव. तरीही शतची आठर्ि 

िनवतनू जवत नव्हती. त्यवच्यव िनवलव कसलवही शदलवसव दते 

नव्हती. त्यवच्यव िनवत र्ेगर्गेळे शर्चवर होते. एक शर्चवर असवच 

होतव शक शतलव आिवयलवच जवयचां नवही. कवरि रवक्षसवसवरख े

घेर्नू जविवरे ते िवयबवप त्यवलव पवपी र्वटत होते. त्यवनां ररतसर लग्न 

करुनही. कवरि त्यवलव लग्नवनांतरचां आििां नेििां सिजलां नव्हतां.  

          लग्नवनांतर एक क्षिही पत्नीपवसनू दरू रवहण्यवची इच्छव 

कोित्यवच पतीही होत नवही. कवही घट्फोटवलव यवतनूच अांकूर 

फुटतवत. हचे कवरि पढेु जयच्यव घट्फोटवलव कवरिीभतू ठरले. 

कवरि सिवजबांधनवतनू िोकळी झवलेली सशर्तव नविक िी. दोन 

शदर्सवसवठी कव होईनव. शतलव िवयबवपवनां दरू नेलां. तो तळपत होतव 

एकव तहवनलेल्यव हररिीसवरखव. शदर्स िोठ्यव िशुश्कलीने शनघत 

होते. आजचव शदर्स कसव कटेल यवचव त्यवलव शर्चवर येत होतव. 



कदवशचत आतवच सवसरुर्वडीलव जवर्नू शतलव आिवरे् असां त्यवलव 

र्वटत होतां.  

           िशनर्वरच तो. िशनर्वरी कोितवच बवप िलुीलव 

पवठशर्त नवही असव घवट होतव. म्हिनू त्यवलव ् तब्ध बसवरे् लवगले 

होते.  

           जिी श्थती जयच्यव िनवत होती. तिीच श्थती 

कवहीिी सशर्तवच्यवही िनवची होती. पि िवयबवपवसिोर शतच्यवही 

सिोर उपवय नव्हतव. पि ती जयलव दोषी िवनत नव्हती.  

         जयलव र्वईट र्वटत होतां. तसां सवक्षगांधवपवसनू तर 

आजपयंत त्यवनां शतच्यव िनविनवनां सर्ा गोष्टी केल्यव होत्यव. 

्र्तःच्यव जीर्नवचव आनांद त्यवनां बशघतलव नव्हतव. त्यवने घरी दोन 

किरे बवांधलेले असतवांनवही शतच्यव सखुवसवठी त्यवनां आपलां 

्र्तःच्यव हक्कवचां घर सोडलां होतां र् तो शकरवयवनां रवहवयलव गेलव 

होतव. त्यवलव िवळेत भेटिवरां अल्प रे्तन, त्यव र्ेतनवत भवगिवर 

नसलां तरी तो शकरवयवनां रवहवत होतव.  

           ती िशनर्वरची सवयांकवळ त्यवच्यव जीर्नवत अतोनवत 

दःुख घेर्नू आली. सवडेसहव र्वजले होते. त्यवलव करित नसल्यवनां 

तो शित्वच्यव घरी गेलव. तेव्हव र्शहिीनां म्हटलां,  



            "तिुचां लग्न झवलांय नव. आतव इथां कोितां कवि 

आह?ेतमु्ही उद्यवपवसनू इथां यवयचां नवही. नवहीतर िी तिुच्यव 

पत्नीलव सवांगेन. " 

          शित्वची पत्नी आपल्यवलव अिी कव बोलते ह ेजयलव 

सिजेनव. त्यवनां शर्चवरलां की र्शहिी आपि असे कव 

बोलतव?त्यवर्र र्शहिी म्हिवली शक आजपवसनू इथां यवयचां नवही.  

          र्शहिी असां कव बोलत असवर्ी?जयलव प्रश्न पडलव. 

तो शतथनू शनघनू गेलव. त्यवलव फवर र्वईट र्वटलां. तसव तो शर्चवर 

करु लवगलव. पि कवरि सिजलां नवही.  

          दसुर् यव शदर्िी सकवळीच शित् घरी आलव. तो 

म्हिवलव,  

           "शित्व, रवग िवनू नकोस. कवल आिचां भवांडि झवलां 

होतां. " 

          "किवसवठी?" जयनां शर्चवरलां.  

          "अरे, िी िवझ्यव िेव्हण्यवसवठी िलुगी पवहवयलव नवही 

गेलो नव म्हिनू. ती म्हित होती की त्यव जयचां लग्न करण्यवसवठी 

धवर्तव आलां आशि आतव िवझ्यव भवर्वसवठी िलुगी पवहवयलव 

नवही जवतव येत कव? त्यवर्रुन आिचां भवांडि झवलां. " 



          जयलव सिजल होत की र्शहिी कव बरां तसां बोलली 

असेल. पि आतव र्शहिीच्यव म्हिण्यवनसुवर त्यवचे सांबांध तटुले 

होते. तो त्यव शित्वच्यव घरी जवर् ूिकत नव्हतव.  

          शित् तो. भवर्वपेक्षवही िोठव र्वटत होतव. त्यव 

शित्वच्यवच म्हिण्यवनां जय लग्नवलव तयवर झवलव होतव. लग्नविळेुच 

तो त्यवलव जीर् की प्रवि सिजत होतव. लग्नवपरू्ी त्यवने शित्वची 

भरपरू कविे केली होती. शित्वनेही त्यवची भरपरू कविां केली होती. 

अगदी त्यवची नोकरी परिवनांट करण्यवपवसनू. कवरि तो 

सां्थवचवलकवचव पतुण्यव होतव.  

          जयलव करित नसल्यवनां तो शतथां गेलव होतव. त्यवचां 

नर्ीनच लग्न. सांसवर ही कसव करतवत तेही त्यवलव िवशहत नव्हतां. 

अिवतच शित्वच्यव पत्नीनां शित्वलव तोडून टवकलां होतां. तो सशर्तव 

िी नीट आजपयंत बोललव ही नव्हतव. ऐनरे्ळी असव प्रश्न. यवांनी 

आपल्यवलव सवांभवळून न्सयवयलव हर्ां होतां. पि.. .. . ह ेउलटच झवलां 

असां त्यवलव र्वटत होतां. त्यविळेु त्यवनां त्यव शदर्िी शनिाय घेतलव 

की कोिवर्र शर्सांबनू रवहवयचे नवही. आपली कविां आपि 

करवयची.  

       झवलेली चकू र्शहिीच्यव नांतर लक्षवत आली होती. पि 

आतव रे्ळ शनघनु गेलव होतव. तीरवतील बवि आशि तोंडवतनू 



शनघवलेलव िब्द कधीच िवगां हटिवर नव्हतव. तसां शतच्यवही 

बवबतीत घडलां होतां.  

  

           अचवनक त्यवची नजर डे्रशसांगटेबलकडां गेली. तसव 

शर्चवर आलव िनवत. डे्रशसांगटेबल आपलां सौंदया जोपवसण्यवचां 

सवधन. पि ती िवझां जीर्न आरिवसवरखां फुलरे्ल कव? की 

िधवतच ्र्तःलव आरिवचव पवश्वभवग बनर्ेल. त्यवच शर्चवरवच्यव 

चक्रव्यहुवत आज त्यवलव झोप लवगली नव्हती.  

         आज त्यवलव दोन शदर्सवची आलेली सशर्तव गोड 

र्वटत होती. ती िवगा दवखशर्िवरी र्वटत होती. जयव आईनां त्यवची 

तहवनभकू सवांभवळली. त्यव आईसवठी त्यवनां पत्नी केली होती. 

िोठ्यव भवटव्यवनां आयषु्यवचां गशित जळुर्नू शदलां होतां. िहरवत 

शिकवयलव आिलां होतां. पि आज सर्ाकवही शिळवल्यवर्र ते परके 

र्वटवयलव लवगले होते. जयवांनी जयसवठी कष्टवचां चीज केलां होतां. 

त्यव बशहि भवटव्यवच्यव अपके्षवर्र पविी फेरत तो यव नव्यव नर्ील्यव 

सशर्तवसिोर झकुलव होतव.  

         सवक्षगांध झवल्यवर्र जेव्हव पशहल्यवांदव सशर्तव घरी 

आली. ती आईच्यव पवयव पडली. तेव्हव आईलव अश्र ू आर्रले 

नवही. तिी आई म्हिवली,  



           "सनुबवई, िवझ्यव लेकरवनां खपु कष्ट झेलले. त ूिवझ्यी 

िलुवलव सवांभवळून घे. भवर्वबशहिीसवरखे रवहवर्े. त्यवतच िलव 

आनांद आह.े " 

          "िी सगळां सवांभवळून घेईल. तमु्ही कवळजी करु नकव. 

"  

          शतनां आईलव म्हटलां. आईनांही त्यवच्यवसवठी 

कवबवडकष्ट केले होते. आपली शपल्ल ूिोठां व्हवर्ां. त्यवलव सखुवच े

शदर्स प्रवप्त व्हवर्.े असां आईलव र्वटत होतां. म्हिनू त्यवर्र शतनां 

म्हटलेले सवांभवळून घेईल ह ेिब्द शतलव सखुद धक्कव दरे्नू गेले.  

           सरुुर्वतीचव कवळ अशतिय धविधिुीचव होतव. 

नर्नर्ीन लग्न झवलां होतां. यव नर्ीन सियी परर्थीतीिी कसां 

जळुर्नू घ्यवर्ां यवचव शर्चवर जयलव यते होतव. त्यवतच फवर िोठव 

अपेक्षव असल्यव तरी त्यव अपेक्षवर्र पविी फेरल्यव जवत होतां. सर्वात 

पशहलव प्रश्न होतव दःुखवचव. ती दःुखी तर नवही नव असां त्यवलव र्वटत 

होतां. ती हसत शदसली नवही तर जय शतलव शर्चवरवयचव,  

         "अगां, कवय झवलां तलुव. ्र््थ तर नवही नव र्वटत. " 

          "पोटवत दखुत आह ेआज. " 

          "दर्वखवन्सयवत चलते कव?" 



          "नवही थोडेसेच दखुते. " 

         "जव्त झवलां म्हिजे?" 

          "नवही होिवर. थोडांसच दखुते. " 

         तो शचांतेत पडवयचव. त्यवलव र्वटवयचां की ती सखुवत 

जगलेली. शतलव रे्दनव व्हवयलव नकोत. त्वस व्हवयलव नकोच.  

          तेर्ीस र्षवाची होती सशर्तव. घरवत सर्वात लहवन 

असल्यवनां शतलव बवळी म्हित. ती अल्लड र्वगत होती. व्यर्हवरीक 

ज्ञवनवची िवशहती नव्हती शतलव. शतची लग्न करवयचीही इच्छव 

नव्हती. तिी शतची तयवरीही नव्हती. आपल्यव बशहिीचां लग्न 

आपल्यव आधी होईल असां शतलव र्वटत होतां. त्यविळुां शतलव 

्र्यांपवक ही कसव करवर्व यवचां ज्ञवन नव्हतां. आयतां जेर्न शतलव 

शिळत होतां. र्डील बशहिच ्र्यांपवक करुन घ्यवयची. पि जेव्हव 

शतनां आपलां लग्न होिवर ह े ऐकलां. तेव्हव ती कवळजीत पडली. 

आतव आपल्यवलव ्र्यांपवक शिकिां भवगच आह.े असां शतलव 

र्वटलां र् सवक्षगांधवनांतर ती ्र्यांपवक शिकली होती.  

         सशर्तवलव शतचव बवप घेर्नू गेलव होतव. तो शचांतव करीत 

घरी बसलव होतव. त्यवलव लग्नवआधीचव प्रसांग आठर्लव. एकदव 

भेटीदरम्यवन त्यवनां शर्चवरलां,  

          "सशर्तव, ्र्यांपवक बनर्तव येते तलुव?" 



         "होय. कव बरां?" 

         "तझु्यव बवबवांनी सवांगीतलां तलुव ्र्यांपवक येत नवही 

म्हिनू. सवांभवळून घ्यवल. " 

          "िग तमु्ही कवय म्हटलां?" 

          "िी म्हटलां, घेईल सवांभवळून. त्यवत कवय. " 

         "म्हिजे तमु्ही पशत्केत शलशहलां त्यवनसुवर तर. " 

           "होय. तसांच सिझ. पि िलव सवांग तझुव बवप कव बरां 

तसां म्हिवलव असेल?" 

          "त्यवांनव र्वटलां असेल की जवर्ई कवय म्हितवत त े

ऐकून घ्यवर्ां. कदवशचत तिुची परीक्षव घेतली असेल त्यवांनी. " 

          ती बोलनू गेली. तो क्षि आज आठर्त होतव.  

  

          सशर्तव तब्बल पवच शदर्सवनां घरी आली होती. शतच्यव 

बवपवनां आिनू शदलां होतां. जयच्यव िनवत फवर रवग होतव. तो बरोबर 

सवसर् यविी बोललव नवही. त्यव रवत्ी शतनां आपल्यव र्डीलवचव 

्र्यांपवक बनर्लव. तसे ते जरे्ले र् आपल्यव घरी शनघनू गेले. तसां 

त्यवनां म्हटलां,   



         "शकती आठर्ि येत होती िलव. अन ्कव गां त ूशकती 

पवगल की त ूयेण्यवचव हट्ट धरलव नवहीस. कव? तलुव िवझी आठर्ि 

येत नव्हती कव?" 

         "येत होती. पि िवझां कुठां चवलत होतां शतथां. आई 

बवबवच्यव इच्छेसिोर िी किी बोलिवर. म्हिनू िी आले नवही. पि 

तमु्ही यवयलव हर्ां होतां नव. " 

         "िी कसव येिवर. िवझी तर गोची होत होती. अन् िलव 

एक सवांग. यव पवच शदर्सवत कवय केल?" 

         "्र्यांपवक शिकले. " 

         "म्हिजे? िी सिजलो नवही. " 

          "िी ्र्यांपवकच शिकले. " 

           "पि त ू तर िवगेच सवांगीतलां होतां नव की तलुव 

्र्यांपवक येते म्हिनू. " 

          "िी खोटे बोलले. तमु्हवलव र्वईट र्वटू नये म्हिनू. " 

           ''किवचां र्वईट र्वटेल. " 

           "तमु्हवलव िवशहत नवही. िी ्र्यांपवक केव्हव शिकले. 

सवक्षगांधवनांतर आई म्हिवयची. बवळी ्र्यांपवक शिक. िी लक्षच 

द्यवयची नवही. िग सेर्यव चवरण्यवशनशित्य िवझ्यव िोठ्यव आईकडां 



जेव्हव गेली. शतनां िलव फक्त चटिी करिां शिकर्लां. िवशहत आह.े 

िलव भवजी येत नसल्यवनां पशहल्यव शदर्िी चटिीच केली होती िी. 

आतव आईलव म्हटलां, भवजी शिकर्. आईनां िलव यव पवच शदर्सवत 

भवजी शिकर्ली. " 

          "कव बरां एर्ढे शदर्स त ू्र्यांपवक शिकली नवही?" 

          "िी सर्वात लहवन लवडवची. िलव र्वटत होतां िोठ्यव 

तवईचां लग्न होईल. पि झवलां उलट िवझांच झवलां. पि आतव 

सवांभवळून घ्यव. िवझ्यव हवतचव कवही ्र्यांपवक चकुलव तर िवफ 

करव. " 

           सशर्तववचां बोलिां कवळजवलव झोंबनू गेलां. पि आज 

बनशर्लेल्यव ्र्यांपवकवनां र्वटत नव्हतां की शतलव ्र्यांपवक येत 

नसवर्व. ते जेर्न रुचकर झवलां होतां. अजनूही हवतवचव सगुांध हवतवर्र 

घिघित होतव.  

           घरी आई जय र् सशर्तव असे शतघांच जि होते. 

शदर्सभर जय आपल्यव नोकरीर्र जवयचव. आईलव सर्य होती. पि 

सशर्तवलव सर्य नसेल असां तळुसेलव र्वटलां. कां टवळर्विां र्वटत 

होतां. त्यवतच आईनां जयलव म्हटलां,  

           "बवप,ू आपल्यव घरवत एक शटव्ही घेर्नू टवक. 

सनुबवईलव बोर र्वटत असेल. " 



          आईनां िलुवलव केलेलव प्रश्न. पि तो प्रश्न सशर्तवलव 

बोचनू गेलव. शतलव र्वटलां. आईनां टवँट िवरलव. िवझ्यव र्डीलवांनी 

सर्ा कवही आांधनवत शदलां. शटव्ही शदलव नवही म्हिनू. त्यविळुां 

सशर्तव त्यव शदर्सवपवसनू आईचव रवग करवयलव लवगली. शतच्यव 

म्हिण्यवनसुवर सशर्तवनां आपल्यव बवपवलव म्हिनू शटव्ही घेर्नू 

िवगवर्व. असां सशर्तवलव र्वटलां र् शतनां सवसचूव रवग धरुन बवपवच्यव 

िवगां लवगनू जनुव शटव्ही घ्यवयलव बवधय केलां.  

  

            सवक्षगांध झवलां होतां. तरीपि ते दोघांही भेटले नव्हते. 

आठ शदर्स परुते शनघनू गेले होते. तिी शतची आठर्ि येत होती. 

तसव जय रशर्र्वर येतवच शतलव भेटवयलव गेलव. तिी त्यव रवत्ी 

त्यवलव झोप आली नव्हती. केव्हव शतलव भेटतोय असां त्यवलव र्वटत 

होतां. कवरि शतलव शिळशर्ण्यवसवठी त्यवनां आपल्यव 

नवतेर्वईकवांचीही पर्वा केली नव्हती.  

          बवहरे लख्ख प्रकवि पडलव होतव. त्यव सांशधप्रकविवत 

शचिण्यवांचव शचर्शचर् आर्वज कवनवर्र आलव. त्यव आर्वजवन े

पररसरवतील िवांतीलव शचरुन टवकले. तसव आज तो लर्कर उठून 

शतलव भेटवयलव गेलव होतव. तसां त्यवनां शतलव शफरर्वयलव नेलां होतां. 

भेटीदरम्यवन सशर्तव म्हिवली,  



        "कवहो, तमु्हवलव रवग येते कव?" 

          त्यवलव तसव रवग यवयचव. तो परर्थीतीचव नेहिी रवग 

करवयचव. पि पत्नीनां शर्चवरलेलव प्रश्न. तो अर्वक् झवलव र् 

म्हिवलव,  

        "िलव रवग  येतो. तसव रवग पवशहलव तर िलव 

पररश्थतीचव येतो. िी फवर कष्ट िोषलेत. जीर्वचां रवन केलां. कधी 

कवांदवभवकर खवल्ली. कधी बरुिीगत पोळ्यवांही. कधी र्त्यवनां 

येतवांनव अपघवतही पवशहले तर कधी कवळ्यव अांधवरवचव शर्ळखवही. 

िलव त्यव पवर्सवचवही रवग येतो. जयव पवर्सवनां िवझां गवर्चां घर 

पवडलां आशि रवग येतो त्यव िवकडवांचव. जयव िवकडविळुां िवझां घर 

पडलां. पि िलव सवांग त ूहव प्रश्न कव केलव?" 

           "िलव तिुचव अभ्यवस नको कव? तमु्ही ्र्यांशनिायी 

व्हवर्ां. ्र्तःचे शनिाय ्र्तः घ्यवर्े. असां िलव र्वटतां. " ती बोलनू 

गेली.  

         ती जिी पवहवयलव सुांदर होती. तिी बोलवयलवही. 

जयलव तर शतच्यविी बोलतच रवहवर्सां र्वटत होतां. तिी ती 

नर्नर्ीन असल्यवनां बोलवयलव आर्डत होतां त्यवलव. शतनां तसां 

म्हटल्यवर्र त्यवलव हवयसां र्वटलां. आपल्यव भवर्ी पत्नीच्यव तोंडचां 

ह ेर्वक्य त्यवलव सखुदतव दरे्नू गेलां.  



  

            पढेु र्टपौशिािव होती. सशर्तवचां िवहरे हे त्यवच 

िहरवत होतां. जयव िहरवत जय रवहवत होतव. शतलव र्टपौिीिेलव 

र्ड पजुवयलव जवयचां होतां. जय म्हिवलव,  

         "तझुी इच्छव आह ेतर जव र््तीतील लोकवांसोबत र्ड 

पजुवयलव. " 

       पि ती म्हिवली,               

         "िी िवहरेी जविवर र् आपल्यव आईसोबत र्ड 

पजुवयलव जविवर. यव र््तीतील बवयवांसोबत जवयलव िलव लवज 

र्वटते. " 

           तोही िवनवयलव तयवर नव्हतव. शतही िवनवयलव तयवर 

नव्हती. जयचव शतलव रवग येत होतव. पि ती चपू बसली होती. 

तसवही जय दरे् धिा िवनत नव्हतवच. त्यविळुां त्यवलव फरक पडत 

नव्हतव. पि पत्नीचां िन.. .. .. ती तर नवरवज झवली होती नव. त्यवचां 

कवय?िेर्टी सवयांकवळचे चवर र्वजले र् त्यवनां सशर्तवलव सवसकूडे 

नेलां. शतथां ती शतच्यव आईसोबत र्ड पजुवयलव शनघनू गेली होती.  

        जयनांच सशर्तवलव िवहरेी नेलां होतां र्ड पजुवयलव. तेव्हव 

शनघतेर्ेळी शतची आई जयलव म्हिवली,  



         "जवर्ई, िवझी िलुगी बवरीर झवली अावशि तिुची 

आई र् तमु्हीही लठ्ठ झवलवत. " 

        "आई, हे लहवन दधूवचव पवकीट आितवत. " 

         "ह ेपवहव जवर्ई, तमु्ही िोठ्यव दधूवचव पवकीट आित 

जव. आिची िलुगी दधू शपिवरी आह.े " 

         ती दधू शपते की अजनू कवय शपते ह े जयलव िवशहत 

नव्हतां. तसां सशर्तवनांही त्यवलव सवांगीतलां नव्हतां. त्यवच िब्दवच्यव 

उत्तरवदवखल जय म्हिवलव,  

         "िलव कवय िवशहत ही दधू शपते की अजनू कवही. िलव 

िवशहत असतां तर म्हैसच घेतली असती शर्कत. " त्यवर्र शतची 

िोठी बशहि शजचां लग्न झवलां नव्हतां. शजनां सांसवर पवशहलव नव्हतव. 

ती म्हिवली,  

       "ह े बघव, आम्हवलव तुिच्यवसवरखे छक्के पांजे सिजत 

नवहीत. " 

        जयच्यव िनवत शर्चवर आलव की त्यवनां आजपयंत 

सशर्तवलव कोित्यवच गोष्टीची किी केली नव्हती. तरीही त्यव 

शठकविी त्यवलव असां ऐकवर्ां लवगत आह.े त्यवर्र ही आपली पत्नी 

असनूही चपू बसली आह.े शतही आईकडूनच बोलते. म्हित नवही 



की आई, िलव त्यवांच्यव घरी सगळां बरोबर आह.े िवझ्यव िनविनवनां 

कवरभवर चवलत आह.े कवरि जयचव शतलव कोितवच त्वस नव्हतव.  

         ती बवरीक होण्यवची र् छक्क्यवपांजयवची गोष्ट ऐकतवच 

कोितवही व्यक्ती त्यव शठकविी भडकलव असतव. तेच जयच्यव 

बवबतीत घडलां.  

         आधीच िनवत जळफळवट. त्यवत सवसचुे टोििे. 

जयसोबतचे असे दरुवरे्. लग्नवच्यव शदर्िीपवसनूच जयच्यव िनवची 

झवलेली र्वतवहत. त्यवतच सशर्तवचां असां र्वगिां, त्यवच्यव िनवत 

शतच्यवबद्दल असयुव शनिवाि करीत होतां. अिवतच तो आषवढीचव 

सि येिवर होतव.  

        आषवढीचव सि पुढे होतव. शतचां िवहरे त्यवच िहरवत. 

र्डसवशर्त्ीलव तो शतलव घेर्नू गेलव होतव िवहरेी. तिी ती नेहिीच 

आपल्यव िवहरेी जवत असे र् िवयबवपवांनव भेटून येत असे. पि हव 

आषवढीचव सि त्यवांच्यव जीर्नवच्यव ररांगिवचां तवत्कवशलक कवरि 

ठरलां. तसां तर तो दरे्धिा िवनतच नव्हतव. त्यवलव र्वटत होतां की 

दोन शदर्सवर्र आषवढी आह.े अिवत शतनां िवहरेी जवर्ां. पि ती हट्ट 

करीत होती की ती आठ दहव शदर्सवांपरू्ी पवसनूच िवहरेी जविवर. 

त्यवनां शतलव धिकीही दरे्नू पवशहली. पि ती ऐकली नवही. िेर्टी 

शतचव बवप शतलव न्सयवयलव आठ शदर्सवपरू्ीच आलव.  



         सवसर् यवनां कवही त्यवलव कसेही करुन पवठर् म्हटले 

नवही. र्वटल्यवस त्यवांनव नांतर पवठर्ीन असे तो म्हि ूिकत होतव. 

पि जयनां तसां केलां नवही. त्यवनां शतलव दहव शदर्सवपरू्ीच पवठर्नू 

शदलां. कवरि शतलव धडव शिकर्वयचव होतव.  

        दोन शदर्स उरले होते आषवढी पौिीिेलव. अिवत जयनां 

एक पत् शलशहलां. तसव त्यवलव शलहवयचव भवरी छांदच होतव. 

त्यवनसुवर भडकून उठलेलव सवसरव ते पत् दवखर्त आलव र् त्यवनां 

त्यव पत्वची शिकवयत केली. त्यवर्र जय म्हिवलव,  

         "िवझी पत्नी िलव आिनू द्यवर्ी. र्वद सांपलव. िी िवझी 

पत्नी परत यवर्ी म्हिनू पत् पवठर्लांय. " 

          िेर्टी त्यव पत्वच्यव अनषुांगवने सशर्तव जयच्यव घरी 

दोन शदर्सवनां आली. शतच्यवही िनवत भयांकर रवग होतव. जयबद्दल 

असयुव शनिवाि झवली होती.  

           जयलव नेहिी र्वटत होतां की यव सशर्तवनां आपल्यवलव 

िकवन सोडवयलव लवर्लां. बशहिी शहच्यवचिळुां तोडल्यव. नव्ह ेतर 

शहच्यवचिळुां तो आतव सांसवरवलव लवगलव. पि आतवतरी शतनां 

आपलव हकेव सोडून सांसवर बघवर्व. िवगील गोष्टीचव शर्चवर करवर्व 

र् िलव सिजनू घ्यवर्ां. पि दरुवरे् शदर्सेंशदर्स र्वढत चवलले होते. 

शतही सिजनू घ्यवयलव तयवर नव्हती. तोही सिजनू घ्यवयलव तयवर 



नव्हतव. त्यवतच र्डसवशर्त्ीच्यव शदर्िी शतच्यव आईनां िवरलेलव 

टवँट त्यवलव आठर्त होतव. तसां त्यव िलुीनां म्हटलेलां र्वक्यही 

आठर्त होतां.  

          आषवढीचव सि.. .. .. . जवतवांनव सशर्तव िजुोरी करुन 

गेली होती. जवर्यवांची इच्छव नसेल तरी चवलेल. जवर्यवांनव त्वस 

पडलव तरी चवलेल. पि िुलीलव िवहरेी न्सयवयचां धोरि सवसर् यवनां 

अांगीकवरलां होतां. आिचव जवर्ई सखुी तर िलुगी सखुी म्हििवर् यव 

शतच्यव िवहरेकडील िांडळींनी शतचां फक्त सखु पवशहलां. आपल्यव 

िलुीलव किवलीचां दःुख असवर्ां असां त्यवांनव र्वटत होतां. शतच्यव 

िनवत शर्ष पेरिां त्यवांनी सरुु केलां होतां. त्यविळेु शतचां क्षिोक्षिी 

हकेड र्वगिां र्वढत चवललां होतां.  

          सवसरव एकव सरकवरी नोकरीर्र होतव. त्यवलव र्वटत 

होतां की जवर्ई लोभवनां कव होईनव, पोरीच्यव िनविनवनां र्वगेल. 

म्हिनू तो म्हित होतव की िलव तीन िलुी आहते. तीन जवर्ई 

येिवर. िी शतघवांनवही िवझी सांपत्ती सिवन दिेवर. परांत ूत्यवांनव िवशहत 

नव्हतां की त्यवांचव जवर्ई जय कवही लोभ करिवरव नव्हतव.  

            सवसरव जरी सरकवरी नोकरीर्र असलव तरी त्यवांनव 

दवरुचां व्यसन होतां. त्यवत त्यवनां किशर्लेली पिुा सांपत्ती तिीच गेली 

होती. एक पैसव शिल्लक पडत नव्हतव. फक्त एक घर होतां. तेही 



शटनवचां होतां. जयनां बवांधलेल्यव घरवसवरखांही नव्हतां. तरीपि भवर् 

िवत् जव्त होते. तसेच ते घर शजथां होतां, शतथां डवांबर रोड होतव. पि 

जयच्यव घरवकडे जवयलव र्तवच नव्हतव.  

         जयलव आतव लग्न केल्यवबद्दल पश्चवतवप येत होतव. 

पत्नी असनूही ् र्तःच्यवच हवतवनां शकत्येक शदर्स भवकरी भवजवव्यव 

लवगत होत्यव. लग्न केल्यवनांतर आपल्यवलव सखु शिळेल यव आिेनां 

केलेलां लग्न. पि त्यव आिेर्रच शर्रजि पडलां होतां.  

           ती नेहिी सवसर िवहरे करीतच होती. अिवतच ती 

कधी आठआठ शदर्स यते नव्हती. आज पोळ्यवचव सि होतव. घरी 

िवहरेी जवण्यवर्रुनच र्वद झवलव होतव. सकवळची ड्यटुी होती. शतनां 

रवत्ीच म्हटलां होतां की बैलजोडी पजुनवलव िवहरेी जविवर. पि उद्यव 

िी अशजबवत िवहरेी जवर् ू दिेवर नवही. असां सशर्तवलव जयनां 

सिजवर्नू सवांगीतलां होतां. पि ती ऐकत नव्हती. त्यविळुां जयचव 

पवरव र्वढलव र् त्यवनां शतलव एक थोबवडीत लवर्ली.  

         सशर्तवलव एक थोबवडीत पडतवच शतचव जीर् 

कवसवर्ीस झवलव. शतलव भयांकर रवग आलव. ती सकवळी उठली 

नवही. जय सकवळी उठलव. अांघोळ प्रवतःशर्धी उरकर्लव र् तो 

आपल्यव ड्यटुीर्र गेलव.  



        तो ड्यटुीर्र जवतवच ती उठली र् शतनां त्यव पोळ्यवच्यव 

शदर्िी परु् यव आशि भजे बनर्ले र् शतही िन ििशर्ण्यवसवठी 

आपल्यव िोठ्यव आईकडे न सवांगतव शनघनू गेली.  

          जय दपुवरी िवळव सटुतवच घरी आलव. त्यवलव श्थती 

कळली. त्यवलव र्वईट र्वटले. त्यवलव र्वटले की ही रवत्ीचव प्रकवर 

सवांगवयलव गेली असेल. तवे्हव शहलव आतव आल्यवर्र जवब शर्चवरु.  

         दपुवरी तीनच्यव सिुवरवस ती आली. आपल्यव बवपवलव 

र् आपल्यव भवटव्यवलव घरे्नू. त्यवांनी झवलेल्यव प्रकवरवबवबत 

शर्चवरिव केली. त्यवांनव जय उत्तर दरे् ूलवगलव. पि ते ऐकण्यवच्यव 

नवदवत नव्हते. तेव्हव जय म्हिवलव,  

           "आतव ही शकतीही सोन्सयवसवरखी असेल तरी िलव 

नोको िलव. " 

           जयने बोललेले िब्द. रवगवच्यव भरवत त्यवने ते िब्द 

बोलले होते. पि त्यवलव सवयांकवळी पश्चवतवप येत होतव. आपि 

असां करवयलव नको हर्ां होतां असां त्यवलव र्वटत होतां. त्यवांनीही 

रवगवच्यव भरवत िविसू कवहीही करु िकतो. ह ेसिजनू आपल्यव 

िलुीलव िवहरेी नेलां होतां. दोन शदर्सवनां जवे्हव आिलां. तेव्हव 

दोघवांचव र्वद ििलव होतव.  



          जयच्यव सवसर् यवर्र शदड लवखवचां कजा होतां. ते नांतर 

कळलां होतां. शतलव जवे्हव जयनां ड्यटुीर्र लवर्नू शदलां तवे्हव. शतही 

पगवर किर्ीत होती. जयही किर्ीत होतव. तो शतच्यवजर्ळ पैसव 

ठेर्ीत होतव. पि एक शदर्स शतलव शहिोब शर्चवरल्यवर्र नकळत 

शतच्यव तोंडून िब्द फुटले की िवझ्यव र्डीलवर्र शदड लवखवचां कजा 

आह.े कदवशचत त्यवांनी िलव लटुण्यवसवठी तर िलुगी शदली नसेल. 

जयलव र्वटलां र् त्यवनां आतव आपलव पगवर शतलव दिेां बांद केलव 

होतव.  

           भवांडि झवलां होतां. ती आतव िवहरेीच होती. जय 

शनरवि होतव. अिव शनरविेत कुठेतरी गवर्वलव जवर्नू हर्विवन 

पवलटर्नू यवर्ां असां त्यवलव र्वटलां र् तो दरू गवर्ी असलेल्यव 

िहवदरे्वच्यव यवते्लव गेलव. शतथनू परत आल्यवनांतर त्यवलव पनु्सहव 

सशर्तवची आठर्ि आली र् तो आपल्यव पत्नीलव भेटवयलव 

शतच्यव घरी गेलव. शर्चवरलां,  

          "सशर्तव आह?े" 

          "होय, शतलव बरां नवही. " 

           "कवय झवलां?" 

           "ती गरोदर आहे. " 

           "शकती शदर्स झवल?े" 



           "दोन िशहने. तमु्हवलव सवांगीतलां नवही कव?" 

           "नवही. िलव िवशहतच नवही. "तसव तो परत म्हिवलव,  

            "िी न्सयवयलव आलोय. " 

           ".. .. .. .. "कोिी कवहीच बोललां नवही. तसव तो 

म्हिवलव.  

          "िी न्सयवयलव आलोय. " 

          "ती येर् ूिकत नवही. " 

          "कव बरां?" 

          "शतलव ्र््थ र्वटत नवही तेव्हवपयतं ती यिेवर नवही. 

" 

         "बरां िी चवलतोय. " 

          तसव तो शनघवलव,  िनवलव दोष दते. आपलांच चुकलां 

यवचव शर्चवर करत.  

             तो शर्चवर करीत होतव. त्यवलव िेजवरच्यव र्शहिीची 

गोष्ट आठर्त होती. त्यवांनी दर्वखवन्सयवत न तपवसतवही बवळवलव 

जन्सि शदलव होतव. बवळ कसां गटुगटुीत होतां. पि आजच्यव िलुी.. .. 

.. .. डॉक्टरकडे जवर्नूही िुलां गटुगटुीत होत नवहीत. िेजवरच्यव 

चांदलूव िवगील पवच र्षवापवसनू िलुबवळ नव्हतां. तर त्यव एकव 



शिक्षक शित्वलव िलुबवळच झवलां नव्हतां. आज लग्नवलव पांधरव र्षा 

झवली होती. त्यवलव ती गरोदर असल्यवचव फवर आनांद झवलव.  

  

          एक शदर्स िधल्यव िविसवचव शनरोप आलव. 

आपल्यवलव तझु्यव सवसर् यवनां बोलवर्लांय. शनरोपवप्रिविे जय 

सवसर् यवच्यव घरी गेलव. बोलिां सरुु झवलां होतां. सवसरव म्हित होतव.  

          "पोरगव कवही चवांगलव शनघवलव नवही. िांकेखोर आह.े 

बदिवि आह.े िवरकुां डवही.. .. .. . आतव आम्हवलव सोडशचठ्ठी हर्ी. 

त्यवचबरोबर आिचव जेर्ढव पैसव लग्नवलव लवगलव. तोही 

व्यवजवसह हर्वय. " 

          ते सवसर् यवचे खडे बोल. ते ऐकतवच जयचव शतळपवपड 

झवलव. कवय झवलां ते त्यवलव सिजेनवसां होतां. ती आपलां िवहरे घट्ट 

शचकटून होती. शतलव हहेी िवशहत नव्हतां की लग्नवनांतर आपलां नवर् 

शिटतां. पतीचां नवर् लवगतां. कवरि अजनूही त्यवरे्ळी जिवनव 

बदललव नव्हतव.  

          लग्नवनांतर िवयबवप पोरींनव सवांभवळून घेत नवहीत. 

कधीकधी भवांडि करतवत. हहेी जयलव िवशहत होतां. एकत् 

रवशहल्यवस भवांड्यवलव भवांडां लवगिवरच हहेी जयलव िवशहत होतां. पि 



त्यवांचां म्हििां होतां की जयनां शतच्यव पोटवतील बवळवलव आपलांच 

आह ेह ेम्हटलां नवही.  

          उत्तरवदवखल तो म्हिवलव की हव र्वद आलव 

कुठून?पोटवतील बवळ ह े कुिवचां आह े कुिवचां नवही हव प्रश्न 

उप्थीत झवलव कसव? त्यवर्र सवसरव म्हिवलव की आपि शहलव 

दर्वखवन्सयवत पैसे लवर्वयलव तयवर नवही. त्यवर्रुन र्वटतां की तमु्ही 

शतच्यव पोटवतील बवळवलव आपलां िवनत नवही. जय म्हिवलव,  

           "हे बघव, सशर्तव तिुच्यव घरी आह.े िी पैसे कस े

लवर्िवर?आपि िवझ्यव घरी पवठर्व. िी लवर्ेलच पैसव. अन ्तमु्ही 

जर तसां सिजत आहवत तर तमु्हवलव िांकव आली कुठून? तमु्हवलव 

िांकव येिे यवचवच अथा डवळीिधये कवहीतरी शिसळलां आह.े " 

            ''आपि सवफ सवफ बोलवर्ां. " 

           "हे बघव, िलव र्वद करवयचव नवही. आपि िवझी 

पत्नी िवझ्यवसोबत पवठर्नू द्यवर्ी. " 

          "आिच्यव िलुीलव तिुच्यवकडे फवरच त्वस होतो. 

आम्ही आिची िलुगी पवठर्िवर नवही. " 

            "ठीक आह.े नकव पवठर्.ू पि शतचव जोही कवही खचा 

लवगेल. तो िी दिेवर नवही. कवरि ती कवही िवझ्यव घरी नवही. " 



             "कसे नवही दते तर तेच आम्ही बघिवर. आम्ही 

कोटवातनू र्सलू करु. " 

            "ठीक आह.े जसां तुम्हवलव र्वटते तसां करव. " जयनां 

म्हटलां र् तो िध्थवसोबच िवघवरी शफरलव. िनवत भयांकर 

शर्चवरवांचां कवहूर िवजलां होतां.  

            दोन तीन शदर्स झवले होते. तो बशहिीकडे गेलव 

होतव. तिी बशहि बोलवयलव लवगली,  

            "त ू आपल्यव िनवने लग्न केलां. आतव त्यवचे भोग 

तलुवच भोगवरे् लवगतील. यव प्रकरिवत आम्ही कवहीच बोल ूिकत 

नवही. " तसव तो िवघवरी आलव.  

            त्यवलव जीर्नवचव र्ैतवग आलव होतव. तरीही तो 

जगत होतव. आपल्यव आईसवठी. जयव आईलव आज अधवंगर्वय ू

तर होतवच. शिर्वय शतनां जीर्नवत बरेच कष्ट केले होते. शतलव सखु 

हर्ांय म्हिनू तो जगत होतव.  

           

  

           एक शदर्स असवही उजवडलव. सशर्तव िधय्थवलव 

घेर्नू आली. म्हिवली,  



           "िलव यवांची तक्रवर पोशलस्टेिनलव टवकवयची 

आह.े िी आतव यवक्षिी तक्रवर द्यवयलव जवत आह.े " 

           जयलव र्वईट र्वटलां. शजलव तो चवांगलव सिजत होतव. 

ती त्यवच्यव जीर्वर्र उठली होती. पोशलस तक्रवरीचव सरळ अथा 

होतव की त्यवची नोकरी खवि.े नोकरी गनु्सहगेवरी शसद्ध होईपयंत जवत 

नव्हती. पि जयलव ह्यव गोष्टी तेव्हव िवशहत नव्हत्यव. शिर्वय यव 

पत्नीपतीच्यव आपसी भवांडिवत कोिवची चकू आह ेह ेन पवहतव 

सरळसरळ पतीलवच अटक होत होती. त्यवची जिवनत दखेील होत 

नव्हती. तेव्हव जय थोडव घवबरलव. पि त्यवनां ते चेहर् यवर्र दवखर्लां 

नवही. तसव तो म्हिवलव,  

          "त ू नोकरी खवण्यवपेक्षव िीच रवजीनविव दतेो आशि 

कुठेही शनघनू जवतो. आईलव बशहिीकडे नेर्नू ठेर्तो. " 

          सवस ूम्हिवली,  

          "नेट लवगली कवय पोसवचव. अरे नोकरी पवहून शदली 

पोरगी तलेु डुकरव. शभकवरी होतवस. चवटू चिच्यवपवसनू सवरां कवही 

शदलां. सर्ी शजांदगी बसर्नू शदली. " 

           "तिुच्यविळुां शजांदगी बसली कव? नोकरी तमु्ही लवर्नू 

शदली कव?गँस तमु्ही घेर्नू शदलव कव? तवांदळू, गहू, तेल िीठ तमु्ही 

परुर्तव कवय? अन ्शकरवयव तमु्ही दतेव कवय?सकवळी दधूवचव पडुव 



आिल्यवस तो िवझ्यव म्हवतवर् यव आईलवही दते नवही प्यवयलव. हो, 

िी शभकवरी आशि डुक्कर जर होतो. तर िवझ्यवसवरख्यव 

शभकवर् यवलव तमु्ही िलुगी कव शदलीत?तमु्ही यवचव शर्चवर करवयलव 

पवशहजे होतव. तमु्ही िलुगी शदली िवझी लवखो रुपये शकितीची िेती 

पवहून. तमु्ही िलुगी शदली िलव कोितेही िौक नवहीत ह ेपवहून. 

इतकच नवही तर तमु्ही िलुगी शदली िवझी नोकरी पवहून. " 

           "तमु्ही म्हितव िौक नव्हतव. लग्नवच्यव पशहलां 

तमु्हवलवही िौक होतव. " 

            "िग तमु्ही िलुगी शदलीच किी?अन ् तमु्ही जसां 

िोठ्यव जवर्यवचे नवतेर्वईक तोडल्यव. त्यवची आई तोडल्यव. तसां 

िलव म्हितव कवय?पि िी सवांगनू ठेर्तो की तमु्ही शकतीही कवही 

करवल तरी िी िवझ्यव आईलव सोडिवर नवही. िी शतच्यवपवसनू दरू 

जविवर नवही. " 

           असां म्हितवक्षिी जवर्ई उठलव. जयवलव लग्नवसवठी 

िलुगी जयनांच सवांगीतली होती. म्हिवलव,  

          "चवल सशर्तव उठ, यवनां तिुच्यव बरोबर िवझवही 

अपिवन केलव. यवलव असां सोडवयचां नवही. यवलव आपि 

पोशलस्टेिनलवच दरे्.ू " 



          सवळभवऊ कव शचडलव ह ेजयलव सिजत नव्हतां. तसव 

तो आईलव पोषत नव्हतवच. नवतेर्वईकही त्यवच्यव घरी जवत नव्हते. 

कवरि तो सवसचु्यव घरविजेवरीच रवहवयलव गेलव होतव. दोघांही 

पतीपत्नी जरी नोकरीलव असले तरी सवसर् यवलव ररटवयडा झवल्यवर्र 

शिळिवर् यव िवलित्तेर्र ते टपले होते. तसां जयचां नव्हतां. जयचव 

्र्वशभिवनीपिव पवहून तो शचडलव होतव.  

          "जव जव पोशलस्टेिनलव जव. जो आपल्यव आईची 

सेर्व करु िकत नवही. तो कवय सवससूवसर् यवचां करेल. "जय 

म्हिवलव.  

           सवळभवऊ सशर्तवलव शचथवर्त होतव. जिी शतच 

त्यवची पत्नी होती. जवतव जवतव सशर्तव म्हिवली,  

            "आठ शदर्सवनां यव न्सयवयलव. " 

           जयलव आश्चया र्वटलां. जी िलुगी क्षिवपरु्ी आपली 

तक्रवर पोशलस्टेिनलव करतो म्हिते, ती आठ शदर्सवनां 

आपल्यवलव न्सयवयलव बोलवर्ते किी? तरीही तो गप्प होतव. 

एकीकडे नोकरी सटुण्यवचव शर्चवर तर दसुरीकडे पोसवयची नेट 

लवगलव कव म्हििे. ह्यव सवर् यव गोष्टी त्यव शदर्िी जयलव शर्चवर 

करवयलव भवग पवडिवर् यव र्वटल्यव.  



           सशर्तवलव आिण्यवसवठी त्यवनां बरेच प्रयत्न केले 

होते. पि सशर्तव आली नवही. तेव्हव नवईलवजवनां त्यवनां ती केस 

िशहलव सेललव टवकली.  

  

             िशहलव सेलच्यव तवरखव सरुु झवल्यव होत्यव. ती 

सरुुर्वतीलव िशहलव सेललव आलीच नवही. त्यवनांतर नोशटस 

कवढण्यवत आलव. पोशलस शतच्यव घरी गेलव. नोशटस दरे्नू परत 

आलव. िशहलव सेललव शतलव बोलवर्ण्यवत आलां. शर्चवरिव केली 

गेली.  

         शतनां सेललव आपली बवज ू सवांगीतली. त्यव िशहलव 

अशधकवरी बवईनां ऐकून तो गनु्सहगेवर नवही हे शतलव र्वटलां. तिव 

तवरखव सरुु झवल्यव होत्यव.  

          "बवई तलुव नवांदवयचां आह ेकव?" िशहलव सेलची बवई 

म्हिवली.  

          ".. .. .. .. . " सशर्तव गप्प होती.  

           "बवई, तलुव सोडशचठ्ठी हर्ी आह ेकव?"  

          ".. .. .. .. . " ती गप्पच होती.  

           शतचां चपू रवहविां पवहून बवई जयलव म्हिवली,  



           "कवहो, तमु्हीच तर शतलव ठेर्वयलव तयवर नवही असां 

शतचां म्हििां आह.े " 

             "बवई, िी ठेर्वयलव तयवर नसतो तर केस टवकली 

असती कव? आतवही ती यवयलव तयवर असेल तर िी इथूनच नेतो. 

शिर्वय शहनां शलहून िवगीतलेले 'बवळ िवझे आह'े ह े िब्द 

तिुच्यवसिोर शलहून शदले असते कव?" 

          "त ूकव बरां नवांदवयलव जवत नवही?" 

          "हव िवरत असतो नेहिी. गांगव जिनुवत जवतो. अन ्

िहत्र्वची गोष्ट हव बलत्कवर करतो. यवांनी सहविे रुपयवची बवई 

ठेर्ली आह ेबवहरे. अन ्िलवच दसुर् यवसोबत लटकली आह ेअसां 

म्हितो. " 

          "कवहो सवहबे, ह ेअसां कव म्हितव?" 

         "अन ्यवांनव र्ीस र्ीस रुपयवत बवहरे शिळते म्हिे. िलव 

फक्त िोलकरीि म्हित असतवत. "  

           सशर्तव बोलत होती. ती रवगवत होती. शतलव कवय 

बोलवर्ां ते कळत नव्हतां. तसव जय म्हिवलव,  

          "तवई बघव, िी जर सहविे रुपयवची बवई ठेर्ली असती 

तर िलव लग्न करवयची कवय गरज होती?अन ् र्ीस रुपयवत 



िविसवची िवरररीक इच्छव पिुा झवल्यव असत्यव तर िविसवनां लग्न 

कव केलां असतां. तसांही पवशहलां तर आतवही लग्नवनांतर फरिी पसुिे, 

पविी भरिे ही कविां िलव करवर्ीच लवगतवत. " 

          "ह ेखोटां बोलतवत. " 

         "तवई, िी जर खोटां बोलत असेल तर र््तीतील 

लोकवांनव शर्चवरुन घ्यव. िवझां ्र्तःचां घर असनू यवांनी 

म्हटल्यवप्रिविे िी शकरवयवची रुि करुन रवहतो. िलव सवांगव शहनां 

लग्नवनांतर शतथां रवहवयलव हर्ां नव्हतां कव? अन ्आतव तर िी िवझ्यव 

्र्तःच्यव घरी जविवर आह ेरवहवयलव. " 

          "कव गां त ूकव शकरवयवनां किरव करवयलव लवर्लव?'' 

           "शतथां शचखल असत ेपवर्सवळ्यवत. " 

            "तवई आज िवझी नोकरी िहरवत आह ेम्हिनू ठीक 

आह.े जर ही नोकरी दरू कुठेतरी जांगलवत शचखलवत असती तर.. .. 

.. . " 

           "कव गां, त्यवांचां कवय चकू आह.े खेड्यवर्र लोकां  

गढुघवभर शचखल तडुर्ीत जवत नोकरी करतवत. िवशहत आह ेकव 

तलुव. " 

            "तवई, िीही नोकरी करते. रवत्ी जवर्ां लवगतां िलव. " 



            "तवई, िवझव पगवर आम्हव शतघवांनव परेुल एर्ढव आह.े 

सोड म्हिवर्ां नोकरी. तिीही िीच लवर्नू शदली शतलव नोकरी. तवई 

ही जर येत नसेल तर िलव परर्वनगी द्यव. िी िवझ्यव रवहत्यव घरी 

जवत आह ेउद्यव. " 

          "ठीक आह.े तमु्ही आपल्यव घरी जवर् ूिकतव. " 

          "तवई, पि ती लग्नवपुर्ीची अट आह.े " 

          "तवई, ही येत नवही रवहवयलव. िग िी फवलतचूव 

शकरवयव बसर्नू कवय करु?" 

          "ठीक आह.े जवयचांच आह ेघरी तर उद्यव जवर् ूिकतव. 

" 

            "तवई, िवझां आांधि?" 

             "सोडशचठ्ठी घ्यवयची कव तलुव?" 

            "नवही. " 

             "िग. " 

             "हे तोडफोड करतवत. " 

              "आतव तोडवयचां नवही शहचां सविवन. अन ्तोडलां तर 

पैसे भरुन द्यवर्े लवगतील. " 

           तसव तो त्यव अशधकवरीलव म्हिवलव,  



            "ह ेबघव तवई, शहच एक नर्सवची िलुगी नवही की 

शहलव िी पवळण्यवत झोके देिवर. ते िवझां ्र्तःचां आशि हक्कवचां 

घर आह.े शतथां कोित्यव गोष्टीस िनवई नवही. िवयबवप कवही 

जन्सिवलव परुत नवहीत. ते जवे्हवपयंत जीर्ांत असतवत, तेव्हवपयतं 

चवांदी असते. पि जेव्हव ते जवतवत, तेव्हव सिजतां. जेव्हव ही म्हवतवरी 

होिवर नव. तेव्हव कळेल की आपि कसां र्वगवयलव हर्ां होतां. 

कोिीही पोसवयलव पढुां येिवर नवही. ्र्तःचां लेकरु दखेील. आपि 

्र्तः आपल्यव पवयवर्र कु-हवड िवरु नय.े एकव िलु्लक चकुीसवठी 

आपिहून आपली शजांदगी बरबवद करु नये. " 

         "चोपड्यव गोष्टी नकव सवांग.ू " 

           जय सवांगत होतव. पि िधयेच शतनां व्यत्यय आिलव. 

तसव तो चपू झवलव. शतच िग कवही रे्ळवनां बोलली,  

          "तवई, चवबीचां कसां करवयचां?" 

           "पोशलस्टेिनलव तक्रवर टवकवयची चवबी हरर्ली 

म्हिनू. " 

          "पि चवबी तर शहनांच नेली. " 

           "तरीही तक्रवर टवकव. दधूवचां पविी होर् ूद्यव. " 

          "तवई ह ेलैंगीक िोषि करतवत. " 



         "त्यव तवई कवय सिजवयचां ते सिजल्यव. त्यवांनी तो 

शर्षय छेडवयचव टवळलव. तिव त्यव म्हिवल्यव,  

           "ही शचठ्ठी घ्यव र् यवत जे डॉक्टर शलशहले आहे. 

त्यवच्यवकडे जव आशि तपवसिी करुन यव. जव आतव. पढुच्यव 

तवरखेलव तपवसिी करुनच यव. " 

            ते बवहरे शनघवले. तसव तवरखेदरम्यवन तो शतलव तीन 

चवर र्ेळव लैंगीक िोषिवच्यव ररपोटाबद्दल म्हिवलव, कवरि 

जयिधये खोट नव्हती. पि ती कवही केल्यव तपवसिी करवयलव गेली 

नवही. ती म्हित असे.  

           "िी पररचवरीकव आह.े िलव सगळां िवशहत आह.े 

गरज तमु्हवलवच आह.े तमु्हीच जव. " 

           लैंगीक तपवसिीची गरज शतलवच होती. शतनांच िदु्दव 

उकरुन कवढलव होतव. ह ेप्रकषवानां जयलव जविर्त होतां.  

         ती तिी पटकन ती उठली र् भवटव्यवच्यव गवडीर्र 

बसली. त्यवच्यव खवांद्यवांर्र हवत ठेर्त. ह ेसर्ा लोकवांनी पवशहलां होतां. 

कवरि ती दरर्वजयवच्यव बवहरे शनघिवर. तोच सशर्तवलव चक्कर 

आली होती. तेव्हव शतलव जयनांच पविी पवजलां होतां.  

            ती गेल्यवर्र लोकवांनव कोि कसां ते सिजलां र् त्यवलव 

लोकवांनी म्हटलां,  



           "तमु्ही ् र्तः सक्षि नवही. तिुच्यव लवचवरीचव फवयदव 

ती घेत आह.े अहो चक्क तिुच्यवसिोर तमु्हवलव दवखर्त 

भवटव्यवच्यव गवडीर्र तेही त्यवांच्यव दोन्सही खवांद्यवांर्र हवत ठेर्नू जवत 

आह.े गवडीर्र बसिां ठीक आह.े पि हवत ठेर्िे. ह ेशर्शचत् र्वटतां. 

हां लग्नवआधी ठीक आह.े पि लग्नवनांतर.. .. .. .. पतीच्यव खवांद्यवर्र 

हवत ठेर्िां ठीक आह.े पि भवटव्यवच्यव खवांद्यवर्र. ही िांकव येिवरी 

गोष्ट आह ेरवर्. अन ्चक्कर ही आलव असतव तर पटकन उठून ती 

गवडीर्र बसनू गेली नसती. रवर् ती नवटक करण्यवत िवशहर आहे. 

तमु्ही पढेु जपनू रवहव. " 

           "ती कोिविी तरी लटकली असेल. म्हिनूच अिी 

र्वगत असेल. त्यवशिर्वय कोिी असां र्वगत नवही. तिुच्यवसोबत 

रवहवयलव तयवर नवही असां शदसते. " 

           तो कवय सिजवयचां ते सिजलव र् आपल्यवच 

प्रवरब्धवर्र अश्र ूढवळत घरची र्वट चवल ूलवगलव. िनवत प्रश्न होतव 

की शतलव िवझ्यव आईलव िवरलेल्यव अधवगंर्वयचूीही दयव कव येत 

नसवर्ी? 

           

  



            शतनां पोशलस्टेिनलव जवयची धिकी जरुर शदली 

होती. पि त्यव शदर्िी कवही ती पोशलस्टेिनलव गेली नवही. पि 

जयलव तसांच र्वटत होतां की ती पोशलस्टेिनलव जवईल र् नोकरी 

जवर् ूिकेल. शतचव कवही भरर्सव नव्हतव.  

          घरवकडील लोकां  त्यवांच्यवर्र हसत होते. लोकां  

शतच्यविळुां त्यवलव कवहीबवही बोलत होते. शतच्यव त्यव लैंगीक छळ 

म्हिण्यवनसुवर त्यवांनव हसवयलव िोकळीक शिळवली होती. कवरि ती 

पत्नी असल्यवनां शतलव लैंगीक छळ म्हििां आशि त्यवची तपवसिी 

करवयलव चवल म्हटल्यवर्रही न जविां कुठांतरी शतचां चकुत आह ेह े

दिार्त होतां. अिवतच घरवकडील एकजि म्हिवलव,  

         "गरुुजी, तमु्ही सरुुर्वतीपवसनू आपली सत्तव आपल्यव 

हवतवत ठेर्वयलव हर्ी होती. जनुी िविसां उगवच म्हितवत कव 

पवयवचली चप्पल पवयवत ठेर्वर्ी. तमु्ही शतचव लवड केलव. ती आतव 

डोक्यवर्र बसली. आतवपयंत तमु्ही शतच्यव िनवनां केलां. आतव तमु्ही 

शतलव धवकवत ठेर्ण्यवचव प्रयत्न करतवय. खरांच आतव ती दबिवर 

तरी आह ेकवय? शतलव िवयबवपवचव आधवर आह.े शतच्यव सर्ा गरजव 

पिुा होत असवव्यवत. कोिीतरी फ्रें ड असवर्व की तो शतची लैंगीक 

गरज पिुा करीत असवर्व. िवयबवप िवनशसक गरज पिुा करतवत. तर 



ती ्र्तः पैसे किर्ीत असल्यवनां शतची आशथाक गरजही पिुा होते. 

पि तिुचांच बघव.  

         ती शतची गरज पिुा करिवरे िांडळी प्रसांगी कवि सांपलां 

की शतलव हुसकूनही लवर्तील. तेव्हव शतलव तिुची आठर्ि येईल. 

सांसवरवची जविीर् होईल. पि तेव्हव रे्ळ शनघनु गेलेली असेल. 

गरुुजी, तमु्ही लर्कर सोडशचठ्ठी घ्यव. नवहीतर ती पढुां सोनां, नविां, 

पैसव,  आडकव सवरां घेर्नू जवईल. तिुच्यव आडून. तिुच्यव आईलव 

कवय सिजते. एर्ढांच नवही तर तिुची नोकरीही खवर्नू बसेल. ह े

बघव, तमु्ही तिुची नोकरी सरुक्षीत ठेर्व. तमु्हवलव नोकरी असेल तर 

शहच्यवसवरख्यव िांभर बवयकव शिळतील. आम्ही तिुच्यव पवठीिी 

उभे आहोत. " 

         जयनां िनवत शर्चवर केलव. सोडशचठ्ठी हव यवर्रचव पयवाय 

नवही. कवरि शहलव सोडलांही तरी प्रवरब्धवत जे शलशहलां आह.े तसांच 

होईल. दसुरीही अिीच शिळवली तर.. .. .. .. शजलव आपलांसां 

करण्यवसवठी एर्ढां केलां. शतच्यवर्रच खटलव भरवयचव. तोही 

सोडशचठ्ठीचव. त्यवलव ती गोष्ट न पटिवरी होती. म्हिनूच त्यवनां 

कोटवाची पवयरी चढण्यवऐर्जी िशहलव सेलकडे धवर् घेतली होती.  

  



             जयलव गित नव्हतां. पदपदी शतचीच आठर्ि 

यवयची. कवय करवर्ां सिजवयचां नवही. सचुवयचांही नवही. त्यवच्यव 

िनवत शतच्यव शिलनवची शचांतव सतर्वयची. ती केव्हव केव्हव 

पवहवयलव शिळते असां र्वटवयचां. कवरि शतच त्यवचां पशहलां पे्रि होतां. 

आजपयंत त्यवनां कधी कोिवर्र पे्रि केलां नव्हतां. बवपवनां र् 

भवटव्यवनां म्हटलां होत की पशहलां आपलां जीर्न बनर्वयचां. नोकरी 

शिळर्वयची. नोकरी असेल तर सतरव पोरी िवगां लवगतील. पि 

फुकट पे्रिवत पडून आपलां भशर्ष्य बरबवद करवयचां नवही. म्हिनू 

त्यवनां आपलां आयषु्य घडशर्तवनव कोिवकडां ढुांकूनही पवशहलां नव्हतां 

आशि जेव्हव नोकरी शिळवली. तेव्हव थेट लग्नच ठरलां होतां.  

          शतलव भेटवयची शचांतव त्यवलव ्र््थ रवहू दते नव्हती. 

अिवतच जयव शठकविी त्यवनां शतलव नोकरीर्र लवर्नू शदलां होतां. तो 

शतथां शतलव भेटवयलव गेलव.  

          केर्ळ सांसवर हव सवसरच्यव गोष्टी िवहरेी सवांगण्यविळुां 

र् िवहरेच्यव लोकवांनी शतलव पे्रिवनां सिजवर्नू सवांगण्यवऐर्जी 

भडकशर्ल्यविळुां र्वयव जवत होतव.  

            िशहलव सेल. बर् यवच लोकवांनव यव िशहलव सेलनां 

सिजवर्नू त्यवांचव सांसवर बसर्लव होतव. त्यविळुां जय िशहलव 

सेललव गेलव. शतनांही त्यव शठकविी आपली तक्रवर नोंदर्ली. गवडी 



आशि शटव्ही शदलव नवही म्हिनू त्वस दतेे. पि ती तक्रवर करण्यव 

आधीच शतलव कां टवळव र्वटू नये. घरी करिवर्ां म्हिनू जयनां शटव्ही 

घेतलव होतव. गवडीही घतेली होती. तसेच कोित्यवच र््तूांची 

िवगिी केली नव्हती.  

           शतच्यव आरोपपत्वत पषु्कळ सवरे िदु्द े होते. कोिव 

र्कीलवचव सल्लव घेर्नू शतनां आरोपपत् शलहून घेतलां असवर्ां ह े

प्रत्यक्षदिी लक्षवत येत होतां.  

           सशर्तव चवांगली होती. ती घरी चवांगली र्वगवयचीही. 

पि जेव्हव जेव्हव ती िवहरेी जवयची. तेव्हव तेव्हव ती भडकून यवयची 

र् जयसोबत भवांडि करवयची. िग त्यव भवांडिवत अश्लील शिव्यवही 

शनघवयच्यव. शिर्वय आईच्यव बद्दलही घविेरडे बोलवयची. 

आपल्यव पतीसोबत झोपवयलव सवांगवयची. जयलव ह ेसहन व्हवयचां 

नवही. त्यवलव र्वटवयचां की जयव आईनां उदरवतनू जन्सि शदलव. त्यव 

आईलव असां बोलिां िोभत नवही. पि त्यवच्यवजर्ळ उपवय नव्हतव.  

           "रवांडेसवरखव बोलत.े िवझ्यव िलुीच्यव िवगां िवगां 

शफरते. " सवसर् यवचे िब्द होते ते. जयलव ते बरे र्वटत नव्हते. पि 

त्यवलव त्यवर्र तोडगव कसव कवढवयचव तेही सचुत नव्हतां. त्यवतच 

सवसर् यवनां म्हटलां की गभवात असलेलव िलुगव त्यवलव पवडून 

टवकवयचां.  



          जयची त्यवर्र सही हर्ी होती. जयलव भीती होती की 

ती शर्नव सहीनांही बच्चचूव गभापवत करेल. पि आतव जयलव 

कोिीतरी सवांगवतलां होतां की त्यवची तक्रवर िशहलव सेललव आह.े 

ती शतच्यव िनवत असनूही गभापवत करु िकिवर नवही. जर केलवच 

तर शतच फसेल.  

          जयनां गभापवतवलव नकवर शदलव. तसव त्यवांनी त्यवर्र 

दसुरव पयवाय कवढलव. कवरि िलुीलव फक्त लग्न करवयचां होतां. लग्न 

झवलां ह े दवखर्वयचां होतां. त्यव लग्नवच्यव बांधनवत कोंबडीसवरखां 

अडकवयचां नव्हतां. परांत ूकवळवनसुवर शतलव लर्करच गभाही रवशहलव 

होतव. त्यविळुां ती परेिवन होती. जेव्हव त्यवांनव सिजलां की 

गभापवतवलव जयची परर्वनगी नवही, तेव्हव त्यवची डी एन ए चवचिी 

करवयची. कवरि उद्यव खवर्टी शिळशर्तवांनव त्यवांनव कवही सि्यव 

शनिवाि व्हवयलव नको. तिी शतही गोष्ट त्यवांनी जयजर्ळ बोलनू 

दवखर्ली. जर जयनां नकवर शदलवच तर आपि शर्जयी झवले. पि 

जयही कुठां हवर िवनिवर होतव. तो सत्यवनां र्वगत होतव. सत्यवलव 

सांकट झेलवर्ांच लवगते ह ेत्यवलवही िवशहत होते. तसव तो डी एन ए 

चवचिीलवही तयवर झवलव.  

           डी एन ए चवचिी.. .. . शतच्यव िवयबवपवनां म्हटलां तर 

होतां. पि उद्यव त्यव चवचिीत आपि हरलो तर.. .. .. .. हव प्रश्न 



त्यवांनवच पडलव होतव. िेर्टी ती डी एन ए चवचिीही फोल ठरली. 

कवरि शतलव िांकव असल्यवनां शतनां त्यव चवचिीलव नकवर शदलव 

होतव.  

          जय हव सत्य बोलत होतव परु्ीपवसनूच. त्यवलव खोटां 

बोललेलां आर्डत नव्हतां. सशर्तव पदोपदी खोटां बोलत होती. एक 

खोटां लपशर्ण्यवसवठीच दसुरां खोटां. पि ते खोटां पटत नव्हतां. कवरि 

ती त्यव बोलण्यवर्र ठवि रवहवत नव्हती. त्यविळुां सहजच लक्षवत येत 

होतां की ती खरी बोलते की खोटी. लैंगीक छळवचव आरोप शतनांच 

केलव होतव. पि ती तपवसिीलव आली नवही. डी एन ए शतनांच 

करवयचां ठरर्लां होतां. पि शतनां त्यवलवही नकवर शदलव होतव. 

क्षिवक्षिवलव बदलिवरे ह े शर्चवर. यवतच जयलव िवनशसक त्वस 

व्हवयचव र् रोज रवत्ी डोकां  दखुत रवहवयचां. पि आपले हहेी शदर्स 

शनघनू जवतील यवचव शर्चवर करीत तो जगत होतव.  

          ती ्र्तःच खोटां बोलत होती. पि जयलव खोटां 

बोलिां सोडव म्हित होती.  

  

            गिपतीचां जेर्न होतां शतच्यव घरी. सवसरव सवांगवयलव 

िधल्यव िविसवच्यव घरी आलव होतव. त्यवनां जवर्यवलव जेर्न 

करवयचां सवांगिां टवळलां होतां. पि िधलव व्यक्ती म्हिवलव,  



          "जयलव सवांगीतलां कव जेर्वयचां?" 

          "नवही. " 

          "िग त्यवलव नवही सवांगीतलां तर िी कसव येिवर?" 

         "बरां ठीक आह.े सवांगतो. " 

          सवसर् यवनां जेर्नवचां आिांत्ि सवांगीतलां. पि त्यव 

आिांत्िवत ते कव बरां सवांगीतलां ते रवत्ी कळलां होतां. जेव्हव तो 

िधलव िविसू त्यवलव ्र्तः होर्नू न्सयवयलव आलव होतव. त्यवलव ह े

र्वटत होतां की जय जेर्वयलव येतो की कवय. कदवशचत त्यवलव र्वटत 

होतां की जय जेर्वयलव यिेवर नवही. म्हिनू तो ् र्तः न्सयवयलव आलव 

होतव. तेव्हव र्त्यवतनू जवतवांनव त्यवनां जयलव त्यवच्यव सवसर् यवसोबत 

झवलेलव र्वतवालवप ऐकर्लव होतव.  

         जेर्न झवलां र् त्यव रवत्ी तो कवहीही न बोलतव िधल्यव 

िविसवसोबत िवघवरी आलव.  

           गिपती उत्सर् शनघनू गेलव होतव. जयलव शतचीच 

आठर्ि यते होती. तिी िशहलव सेललव केसही सरुु होती. शतलव 

आिवयचां कसां? हव प्रश्न जयलव पडलव होतव. कवरि केस. िशहलव 

सेलची तवई रवगवर्िवर असां र्वटत होतां. त्यवतच त्यवलव आठर्लां. 

सशर्तवनां िवगे न्सयवयलव यव म्हटलां होतां. तसव तो शतलव एक शदर्स 

रे्ळ कवढून न्सयवयलव गेलव.  



         सकवळची र्ेळ होती. शतची अांघोळ झवली होती. शतनां 

केसां र्वळत घवतले होते. तसव जय म्हिवलव,  

           "अगां िी न्सयवयलव आलोय. " 

            "िी येत नवही. " 

           "अगां तचु िवगां म्हटलां होतां की न्सयवयलव यव. म्हिनू 

िी आलोय. " 

           "नवही येत शतथां. तमु्ही दसुरीकडे रुि करव शकरवयवची. 

िी शतकडे येिवर. " 

            "अगां नीट शर्चवर कर. िवझ्यवत अिी कोिती खोट 

आह.े कवही सट्टव लवर्तो की जवु्र्व खेळतो. खरवा खवतो की दवरु 

शपतो. शसगवर ओढतो की अजनू दसुरे िौकां  करतो. पि एक सवांगतो 

की त ूजर अिीच आली नवहीस तर िलवही िौकां  लवग ूिकतील. 

" 

         "िलव कवय करवयचांय तिुच्यव िौकवचां. तमु्ही दवरु प्यव 

की शसगवर ओढव. रांडीबवजी करव की अजनू कवही करव. िलव 

कवहीही फरक पडिवर नवही. " 

            "नवही रुि दसुरीकडां केली तर नवही येिवर कव?" 

          "नवही. " 



           "कव?" 

            "शतथां िलव भीती र्वटते. लवजही र्वटते. " 

            "िग िलव सवांग की सिजव दसुरीकडां रुिही केली तर 

शतथांही त ू तिीच र्वगिील आशि परत िलव रुि बदलर्वयर्व 

लवर्िील. िी कवय जीर्नभर हचे धांदे करवयचे कवय?अन ् चोर 

नवही त्यवलव डर किवलव? अन ्ह ेबघ आतव िी जवतोय. िी आठ 

शदर्स र्वट बघिवर. नवही आली तर आपल्यव ्र्तःच्यव घरी 

सविवन घेर्नू जविवर. िग रुि कर म्हिवयचां नवही. " 

          "जव तमु्ही. " 

           जय परत शफरलव. िनवत अत्यांत रै्तवग घेर्नू. एक 

एक क्षि त्यवलव कवपिां िशुश्कल होत होतव. पि आतव उपवय 

नव्हतव. शतची अर््थव तिी नव्हती. म्हिनू ती यवयलव नकवर दते 

रवशहली.  

            आठ शदर्स झवले होते. जयलव िवशहत पडलां की 

शतच्यव र्डीलवची प्रकृती ठीक नवही. तेव्हव तो त्यवलव भेटवयलव 

रुग्नवलयवत गेलव. त्यवलव भेटलव. शतथां कोिीच नव्हतां.  

            सशर्तव आपल्यव ड्यटुीर्र शनघनू जवयची. शतची 

बशहिही. दपुवरी कोिीच नसवयचां. तेव्हव दपुवरी सवसर् यवची सेर्व 

करवयलव तो जवयचव. त्यवलव र्वटत होतां की अिवनां तरी शतलव दयव 



येईल शकां र्व सवसर् यवलव दयव येईल र् सवसरव शतलव पवठर्ेल. एक 

शदर्स त्यवची सेर्वभक्ती पवहून सवसरव म्हिवलव,  

            "जवर्ई, िी तरी कवय करु. िी पोरीलव आिनूही शदलां 

असतां जबरद्तीनां. नवांदर्लांही असतां जबरद्तीनां. पि ती 

नवांदवयलव तयवर नवही. म्हित असते की तमु्ही जर शतथां पवठर्वल 

तर िी आत्िहत्यव करील. आतव िलव सवांगव कोितव बवप आपल्यव 

िलुीलव असव पवहू िकेल. िेर्टी तमु्हीही फसवल न. तेव्हव ज े

शतच्यव िनवत असेल ते होर् ूद्यव. िवझी ही अर््थव तमु्हवलव शदसतये 

नव. ही अर््थव शतच्यवचिळेु. कवय करु, िी िलुीचव बवप आह.े 

िलव सहन न झवल्यवनां िवझी ही अिी अर््थव झवली. तमु्ही सिजनू 

घ्यव. " 

           एक लवचवर बेबस बवप बोलत होतव. कदवशचत आज 

सत्य त्यवच्यव तोंडून र्दलां होतां. तसव जय म्हिवलव,  

            "िग रवहवयलव तयवर नवही. तर सोडशचठ्ठी तरी द े

म्हिवर्ां. िवझी आबवळ होत आह.े ्र्यांपवक नीट करतव येत नवही. 

आईलवही अधवंगर्वय ूिवरलव आह.े िवझी ते्धवशतरपीट उडत आह.े 

शतनां सोडशचठ्ठी दरे्नू दसुरव चवांगलव पती करवर्व. िलवही दसुरी पत्नी 

करु द्यवर्ी. " 



            "पि जवर्ई, ती तसांही करवयलव तयवर नवही. 

र्वटल्यवस तमु्ही दसुरव शर्र्वह करुन टवकव. िग पवहू कवय करवयचां 

ते. पि शतच्यव िवगां शफरिां सोडव आशि शतलव चवल म्हििांही सोडव. 

" 

           सवसरव त्यव रुग्नवलयवत कवय बोलवयचां ते बोलनू 

गेलव. पि त्यवनां सांकेत शदलव होतव.  

          सवयांकवळी पवच र्वजले होते. ती दर्वखवन्सयवची रुि, 

त्यव किर् यवत कोिीच नव्हतां. तेव्हव सशर्तव त्यव चवर पवच 

डॉक्टरवसोबत एकटीच त्यव कक्षवत शिरली होती. कदवशचत त्यव 

र्वगण्यवतनू ती जयलव शडर्चत आह ेअसां र्वटत होतां.  

             

  

  

            जयचां सशर्तवच्यव नवदवत आईकडां दलुाक्ष होत होतां. 

त्यवची आई जेर्ते की नवही ह े कवही तो पवहवत नव्हतव. सवरखां 

सशर्तव सशर्तव करीत होतव. सशर्तवच त्यवच्यव सदोशदत 

डोळ्यवसिोर शदसत होती. िोशहनी टवकल्यवगत त्यवची अर््थव 

झवली होती.  



         जय घरी आलव होतव. त्यवलव सवसर् यवनां सांकेत शदलव 

होतव. ती यिेवर नवही कधीच असां र्वटत होतां. िेर्टी शकरवयव 

बसर्नू कवय उपयोग. त्यवनां शर्चवर केलव आशि एक शदर्स त्यवनां 

आपलां सविवन टेम्पोत भरलां आशि तो आपल्यव ्र्तःच्यव घरी 

रवहवयलव आलव.  

             शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. शतची आठर्ि कवही 

केल्यव हृ्रदयवतनू शनघत नव्हती. त्यवलव घरी करितही नव्हतां. आतव 

बरेच शदर्स झवले होते. तिी त्यवलव सशर्तवची आठर्ि आली. 

तसव तो शतच्यव घरवकडील त्यव िविसवकडां गेलव. जयव िविसवनां 

त्यवच्यव लग्नवचे प्रिविपत् बनर्ले होते. त्यवलव सर्ा गोष्टी िवशहतच 

होत्यव. तसव तो म्हिवलव,  

          "सवहबे, िवझां कवय चकुलां ते सवांगव. शतलव िवझव एर्ढव 

रवग कव आलव ते कळत नवही. " 

           "तमु्ही िशहलव सेललव केस कव टवकली?शतलव 

त्यवचवच रवग आलव. " 

            "पि ती केस टवकवयलव शतनांच तर िजबरू केलां. िी 

िवझ्यव बचवर्वसवठी टवकली केस. " 

           "पि तमु्हवलव िवशहत आह े कव की न्सयवयवलयवत 

र्वळलांही जळते ओलांही. चवांगल्यव चवांगल्यवची शजांदगी बरबवद होत े



कोटवात. तरुुां गर्वस िवत् भलत्यवलवच होते. लोकां  केस बनर्तवांनव 

्र्तःच्यवच हवतवनां ्र्तःर्र र्वर करतवत आशि केस रांगर्तवांनव 

दसुर् यवनां िवरलां म्हिनू सवांगतवत. सवक्षी परुवरे् एकव रवत्ीत 

बदलर्तवत. घटनव न पवहिवरव ही पवशहली असां सवांगतो. इथे सतरव 

र्षवंच्यव िलुीर्र बलवत्कवर होतो आशि शनकवल सतरव र्षवानांतर 

लवगतो. तेव्हव सवक्षीदवर अधे अशधक ितृ्यचू्यव दवरवत पोहोचलेले 

असतवत. िग परुवरे् न सवपडल्यवनां कोटा म्हितां की िी आरोपीलव 

बव इजजत बरी करीत आह.े खरांच सतरव र्षवापयंत परुवरे् शटकतवत 

तरी कव? बरां न्सयवयवधीि िहोदयवांनव जर शर्चवरिव केली यवबद्दल 

तर ते म्हितील की िी तिुच्यव घरी येर् ूकव सवक्षीपरुवरे् पवहवयलव. 

िग िलव सवांगव की आज तमु्ही ती केस िशहलव सेललव टवकली. 

उद्यव कोटवात जवईल. शतचव शनकवल लवगेपयंत तमु्ही म्हवतवरे झवलेले 

असवल. र्कीलवलव कवय, तो शनकवल लवगो अगर न लवगो तिुच्यव 

बवजनूां. तो केस टवक म्हििवरच. कवरि त्यवलव पैसव शिळतो 

त्यवर्र. पि तिुचां कवय?र्कीलवचव धांदवच असतो. तो तमु्हवलव 

केस शनघते म्हििवर नवही तर तमु्ही त्यवलव पैसे तरी देिवर कव? 

तिुच्यव खटल्यवतील एकिेर् सवक्षीदवर तिुची आई िरि 

पवर्ल्यवर्र तिुच्यवजर्ळ कवय उरेल?िेर्टी तमु्ही केस शजांकले 

आशि सशर्तव आलीही तिुच्यव घरी. तरी तमु्हवलव आनांद उरिवर 

नवही. कवरि तिुच्यव आईची सेर्व करवयलव जी िदतनीस हर्ी. ती 



िदतनीस तिुच्यवजर्ळ शतच्यव ितृ्यपूयंत नसेल. िग तमु्हवलव 

शतच्यव येण्यवचव कोितव उपयोग?शिर्वय शतही िनवतनू येिवर नवही.  

            अहो, िी तमु्हवलव चवांगलव सिजतो. कवरि तमु्ही 

आईलव शचपकून आहवत. नवहीतर कवही कवही लोकां  िी आशि 

िवझी बवयको एर्ढांच सिजतवत. आईलव सोडतवत. नवतेर्वईकवकडे 

ठेर्तवत शकां र्व र्दृ्धवश्रिवत ठेर्तवत. िवशहत आह ेतमु्हवलव,  तिुच्यव 

सवळभवर्वनां आईलव सोडलां. शतलव यवच लोकवांनी सोडवयलव भवग 

पवडलां. त्यवांची आई ही त्यवांच्यव भवर्वकडां आह.े हे िवशहत नव्हतां 

कव तमु्हवलव? किवलव ही िलुगी िवगीतली?िवशहत आह ेतमु्हवलव 

की परु्ीच्यव कवळची िविसे लग्न करतवांनव िलुीचव ्र्भवर्, 

खवनदवन पवहून लग्न करवयचे. ते कव बरां?िलुगी शटकली पवशहजे. 

शतनां सर्वंची सेर्व केली पवशहजे म्हिनू. पि आजची िलुां लग्न 

करतवत. नव खवनदवन पवहवत. नव ्र्भवर् पवहवत. अन ् लवर्तवत 

जीभ टवळूलव. त्यवनच आज अिव केसेस र्वढल्यव आहते. ह े

लक्षवत घ्यवयलव हर्े.  

            अहो, आज पैसव िहत्र्वचव आह.े पैसव जपनू र्वपरव. 

बचत करव. त्यव सशर्तवच्यव नवदवत लवगनू आपली शजांदगी बरबवद 

करु नकव. येईल नवही तर नवही येिवर ती. दसुरी करजव कवही 

कवलवांतरवनां. अिव बवयकव शकत्येक शिळतील. अिव िवयवही 



शकत्यके शिळतील. पैिवनां नवती तयवर करतव येतवतच. पि खरी 

जन्सि दिेवरी आई शिळिवर नवही. ती एकच शिळेल. शतचीच सेर्व 

करव. तमु्हवलव आशिर्वाद शिळेल. खरी िितव शतच्यवजर्ळच आह.े 

" 

            तो व्यक्ती पेिवनां र्कीलच होतव. त्यवनां सत्य 

सिजवर्नू सवांगीतलां होतां. तसव जय म्हिवलव,  

           "सवहबे तिुचां म्हििां बरोबर आहे. लोकां  बवळवसवठी 

नर्सां करतवत. तरी त्यवांनव बवळ होत नवही. शकत्येक चवचण्यव 

करतवत. हतवि होतवत. िी शतलव सोडलांही असतां. पि िी शतथेच 

अडकलो. कवरि ती गरोदर आह.े िी जवतो त्यवांच्यवकडे. कवरि िी 

िजबरू आह.े पि एक सवांगतो. सिजव िी यव जवळवत अडकलो 

नसतो तर िी शतच्यवकडां ढुांकूनही पवशहले नसते. पि कवय 

करु?आज िवझ्यवकडे उपवय नवही. सवहबे आपिच कवय ते करव र् 

शतलव सिजर्व. तसेच आिचां सोयरसतुक जळुर्नू द्यव. " 

             "बरां बरां. िी पवहतो प्रयत्न करुन. " तो व्यक्ती 

म्हिवलव. तसव जय परत आपल्यव घरी शनघवलव.  

               जय र्त्यवनां जवत असतवांनव त्यवलव शर्चवर यते 

होतव. र्वटत होतां की र्ीस बवर्ीस र्षा िवयबवपवच्यव घरी रवहिवरी 

िलुगी. लग्न होर्नू जेव्हव सवसरी जवते. तेव्हव शतलव सवसरकडलां 



कवय सिजतां. कवहीच नवही. ते सिजण्यवसवठी थोडव र्ेळ घ्यवर्व 

लवगतो. कवही िलुी तीन िशहण्यवतच परीश्थतीिी जळुर्नू घेतवत. 

तर कवहींनव एक र्षा ही लवगतो. पि जर ती पिूातः सवसरी रवशहली 

तर. पि ती जर िवयबवपवच्यव घरी येिां जविां करीत असेल तर. शतलव 

सवसरकडील र्वतवर्रि कसां सिजेल. जर शतलव रे्गळांच रवहवयचां 

होतां, तर शतनां रे्गळां रवहवयलव हर्ां होतां शकां र्व लग्नच करुन रे्गळां 

रवहवयचां होतां तर िवझ्यवसवरख्यव िजबरू िलुविी शर्र्वह करवयलव 

हर्व नव्हतव. तर जो अय्यवस आह े शकां र्व जो िजबरू नवही अिव 

िलुवसोबत शर्र्वह करवयलव हर्व होतव.  

           जय आपल्यव घरी पोहोचलव होतव. आई भुकेनां 

तळिळत होती. त्यवनां घरी आल्यवर्र भवत िवांडलव र् त्यव शदर्िी 

र्ेळ झवल्यविळुां त्यवनां चटिीसोबतच भवत खवल्लव.  

           

  

         "सवहबे सशर्तव आली नव्हती कव?" जयनां र्कीलवलव 

प्रश्न केलव.  

        "नवही. " 

        "शनदवन भेट तरी झवली कवय?" 



        "नवही. " 

       "भेट घ्यवयलव नवही गेले कवय?" 

          "नवही. " 

          "पि तमु्हीच तर म्हटलां होतां की िी सशर्तवलव 

आििवर म्हिनू. " 

         "तमु्ही जवर्नू बघतव कव?" 

          "पि ते येर् ूदतेील कव?" 

           "कव नवही येर् ूदिेवर. सोडशचठ्ठी झवली कव?" 

            "नवही. तसव िकुदिवही नवही कोटवात. " 

          "िग खिुवल जव आशि शतलव िवझ्यवकडे घेर्नू यव. " 

           जय सशर्तवच्यव घरी शनघवलव. र्वटेत शर्चवरही होतव. 

तसव तो शतच्यव घरी पोहोचलव.  

           सशर्तव घरवबवहरे बसली होती शनर्वांतपिे. आज 

शतच्यव िनवत कोित्यवही ्र्रुपवची शचांतव नव्हती. तसव जय 

म्हिवलव,  

         "कवय ड्यटुीर्र नवही गेली कव?" 

         "तमु्हवलव कवय करवयचांय?" 



          "सहज शर्चवरलां. " 

           "असां शर्चवरवयचां नवही. तिुचव िवझव सांबांध उरलव 

नवही. " 

           "किी बोलतेय?" 

          "िग िवझां ऐकलां कव?" 

          "कवय नवही ऐकलां. " 

          "तमु्ही रुि केली कव शकरवयवची. तमु्ही तर आपल्यव 

घरी गेले रवहवयलव. " 

             "िी न्सयवयलव नवही आलो. तलुव इथां रवहवयचां असेल 

तर खिुवल रवहव. िवझी िनवई नवही. अन ्यवयचां असेल तर शतथां ये. 

तझु्यव ्र्तःच्यव हक्कवच्यव घरी. " 

           "िी शतथां अशजबवत येिवर नवही. " 

           "कव?" 

          "ते िवझां घर नवही. " 

         "िग कोिवचां आह?े" 

           "तिुच्यव आईचां. भतूवचां घर आह े ते. शतथां भतूां 

नवचतवत. " 



            "अगां आईचांच नव. िग आई िेल्यवर्र आपलांच 

होईल नव. दोघवांचां. " 

          "नको िलव. िी कवही घरची शभकवरी नवही. " 

            "तलुव यवयचां असेल तर ये. नवहीतर नको. िी कवही 

तझु्यवर्र दबवर् टवकत नवही. " 

            "लग्नवआधी अटच होती आिची की शकरवयवनां 

रवहवयचां. " 

          "हो ठीक आह.े सोयी नव्हत्यव म्हिनू िी रुि केली. 

पि त ूशतथां रवशहली कव? नवही नव. " 

           "िी येत नवही शतकडे. अन ्तमु्ही िवझे कोिी नवही. " 

           "तझुव कोिी नसेल गां. पि िी तझु्यव पोटवत 

र्वढिवर् यव बवळवचव बवप आह.े " 

           "िी िग त्यवलवही सवफ करुन टवकीन. " 

           अगदी सहजपिे उच्चवरलेले िब्द.. .. .. . त्यवच्यव 

कवळजवलव भेदनू गेले. त्यवलव र्वटलां की ही आई आह े की 

कैदविीन. जी आपल्यव पोटवतील बवळवलवही सांपर्नू टवकीन 

म्हिते. परांत ू तो चपू बसलव. कवरि प्रवरब्ध त्यवचां खरवब होतां. 

त्यवच्यव िनवत शर्चवर आलव. अिी बवळवचव जीर् घेतो म्हििवरी 



िलुगी आपली होर् ूिकत नवही. उद्यव शहलव नवांदर्वयलव नेलांही 

घरी. तरी शर्ष दरे्नू िवरेल आशि आपल्यव िवलिते्तची िवलकीन 

होईल. आपि प्रसांगी उपवसतवपवस भोगलव. पि िवलित्तव शर्कून 

ऐषआरवि भोगलव नवही. पि ही त्यव प्रकवरवतील नवही. जसां िी 

सिजत आह.े तसव त्यव सवहबेवचव शर्चवर शतथां न कवढतव तो 

म्हिवलव,  

           "िी शनघतोय आतव. " 

            "शनघव. आतव परत येर् ूनकव. " 

           तो र्त्यवनां जवत होतव सवहबेवच्यव घरी. तसव त्यवलव 

शर्चवर आलव. जवर्ई म्हिजे दरे् असतो सवसर् यवच्यव घरी. पि 

िलव ते कुत्व म्हितवत डुक्कर म्हितवत. नवनवप्रकवरच्यव शिव्यवही 

दतेवत. िवझ्यव आईलव रवांड म्हितवत. सोडशचठ्ठी व्हवयची आहे 

तरीही. यवांचां असां बोल शनघत असतां. खरांच ही िांडळी आपल्यव 

लवयकीची नवही. त्यवलव सगळां आठर्त होतां. तसव तो एकदवचव 

प्रसांग आठर्लव,  

       "जन्सिभर पोसनू घेईल आपल्यव िलुीलव. " बवप म्हित 

होतव. त्यवर्र जयनांही तसांच उत्तर शदलां होतां,  

         "उद्यव खड्ड्यवत गले्यवर्र खड्ड्यवतनू र्र यरे्नू 

पोसजव पोरीलव. " 



            तो र्कीलवच्यव घरी गेलव. त्यवलव घडलेली कहवनी 

सवांगीतली र् तो तेथनू शनघवलव. आशि घरी आलव. पनु्सहव कधीही न 

जवण्यवसवठी.  

   

           कवय करवर्ां कवय नको असां जयलव र्वटत होतां. कवही 

सचुत नव्हतां. त्यवतच त्यवनां शर्चवर केलव की आपि शतलव नोशटस 

पवठर्वर्व. तो नोटीस पवठर्ल्यवर्र शतलवही कळेल आशि शतच्यव 

परीर्वरवलवही. कवरि शतच िांडळी सशर्तविधये शर्ष कवलर्नू शतलव 

आशि िलव तोडत आहते. पती पत्नीत्र्वतनू. सर्ाच गोष्टी 

िवयबवपवजर्ळ सवांगवयच्यव नसतवत. पि शहनां सवांगीतल्यवनां ही 

सि्यव शनिवाि झवली आह.े नवगवलव नवगीिीपवसनू दरू केल्यवस ज े

घडते. तेच िवझ्यव आयषु्यवत घडत आह.े एखवदव िलुगव चोर 

असतो. लपनू छपनू शसगवरेट शपतो. गुांडगीरीही करतो. त्यवांचव पतु् 

तरीही पजुनीय र्वटतो. कवरि ते एक रक्तवचां नवतां असतां. रक्तवचव 

बवप शकां र्व िवय बनर्तव यते नवहीत. तसांच तरुिपिवचां आह.े 

एकदव कव हव तरुिपिव गेलव की पनु्सहव शकतीही केलां तरी येिवर 

नवही. कोिी शकतीही पे्रि करीत असेल तरी पतीचां जे पे्रि असतां, 

ते कोिीच दते नवही. शकां र्व पत्नीचां जे पे्रि असतां, ते प्रेि कोिीच 

दिेवर नवही. पि ह्यव गोष्टी सशर्तवलव केव्हव कळतील? पती हवच 



िेर्टपयंत पत्नीलव शनभवर्नू नेतो. कधी शचांतेनां चकुतही असेल 

दोघवांचां, तरी त्यवर्र शर्चवर करुन तोडगव कवढिां र् सिांजसपिवनां 

र्वगिां गरजेचां आह.े कधी पती टेन्सिनिळुां त्वस ही दते असेल तरी 

पती हव पतीच असतो. त्यवची िवयव कोिी दरे् ू िकत नवही. 

जयवप्रिविे जन्सिवनांतर िवयबवप िलुवांनव उन्सहवतनू सवर्लीत नेतवत. 

त्यवप्रिविे लग्नवनांतर पती पत्नीलव जोपवसतो. पि शर्श्ववस ठेर्वयलव 

हर्व. त्यवच्यव सखुदःुखवत सहभवगी व्हवयलव हर्ां. नोकरी शकां र्व 

िवलित्तव ही िवश्वत नसते. तेव्हव कोित्यवही िलुीनां शर्र्वह करतवांनव 

िलुवांची िवलित्तव पवहून शर्र्वहवचव शनिाय घेर् ूनये शकां र्व सिजव 

एखवद्यव प्रसांगी पती जर लग्नवनांतर अध ूझवलव शकां र्व गरीब झवलव 

तर पत्नीनां त्यवलव सोडून जवर् ूनये.  

           िलुीनां िवयबवपवलव टेन्सिन दरे् ू नये. लग्नवपरु्ीचां 

टेन्सिन िवयबवप झेलनूही टवकतील. पि लग्नवनांतरचां टेन्सिन 

िवयबवप झेल ूिकत नवहीत. सशर्तविळुां बवपवलव हृ्रदयवचव झटकव 

आलव. पि शतलव उिगलां नवही. ती फक्त आपलवच ्र्वथा पवहवत 

आह.े शतलव पतीच त्वस दतेो आह ेअसां र्वटते. शतलव िवशहत नवही 

की पती शकती त्वस दतेवत. सिजव एखवदव बेर्ळेबवज भेटलव असतव 

तर.. .. .. तर दररोज झोडपत रवशहलव असतव िशदरवपवन करुन. 



आपि िवरत नवही, शतलव बोलत नवही. म्हिनू ही डोक्यवर्र 

बसल्यवसवरखी र्वगते.  

         नर्रव म्हिजे शतलव भवतकुलीच्यव खेळवतलव बवहुलव 

र्वटतो की कवय, आपलव शतलव कवही त्वस नवही तरी ती शनघनू 

गेली आपल्यव घरुन. खिुी र्वटत असेल कव शतलव िवयबवपवच्यव 

घरी रवहवयची. बवकीच्यव लोकवांच्यव पत्नी घर घर करीत परत येतवत 

आशि शहलव तर घरच सिजत नवही. िलव तर रवहवर्त नवही कधीच 

शतच्यवपवसनू दरू आशि शतलवच कव रवहवर्ते.  

         त्यवच्यव िनवत क्षिोक्षिी शतचेच शर्चवर असवयचे. 

तसव त्यवलव परत शर्चवर आलव. नर्नर्ीन लग्न आशि नर्नर्ीन 

लग्नवनांतर कधीच पत्नी पतीपवसनू शर्भक्त रवहवत नवही बवयफ्रें ड 

असल्यवशिर्वय. कदवशचत शतलव बवयफ्रें ड तर नसवर्व?म्हिनूच तर 

शतचां लग्न लर्कर नवही नव केल असवर्ां?खर् यव शजांदगीच्यव शियव 

यव अिव शर्भक्त होत नवहीत.  

          चांचल सशर्तवनां कदवशचत आपलव घवत केलव असां 

त्यवलव र्वटत होतां. आपि पिूातः आपल्यव बवयकोर्र शर्श्ववस 

केलव. म्हिनूच शतनां फवयदव घेतलव असां त्यवलव र्वटत होतां. लग्न 

झवल्यवर्र पती जर नवरवज असेल तर पत्नीही शनरवि असते ह े

त्यवलव िवशहत होतां. पि इथां तर सशर्तवच्यव चेहर् यवर्र कोित्यवच 



्र्रुपवचां रोगि नव्हतां. खर् यव शजांदगीच्यव िलुी असल्यव ्र्रुपवत 

र्वगत नसतवत. पि चरलेल्यव शियव अिवच र्वगतवत ह े तो 

अनभुर्वतनू शिकलव होतव.  

         शतच्यव अफेअरची त्यवलव हळूहळू िांकव यवयलव 

लवगली होती. ते िलु शतच्यव पोटवत होतां, त्यव िलुवबवबतही त्यवलव 

सांियतव यवयलव लवगली होती. कवरि हे त्यवलव आधी िवशहत झवलां 

नव्हतां. शिर्वय ती तर म्हित होती, लैंगीक िोषि करते आशि डी 

एन एच्यव तपवसिीत शतनांच नकवर शदलव होतव. तीन िशहण्यवत 

अधेअशधक शदर्स िवहरेी रवहिवरी ती िलुगी गरोदर रवशहलीच 

किी हव प्रश्न होतव. कदवशचत त्यवची िवलित्तव नव्ह ेतर आपल्यव 

िवयबवपवच्यव घरी बसनू खवर्टी र्सलू करुन बवयफ्रें ड कडून लैंगीक 

गरज भवगर्नू ऐषआरवि करण्यवचव शतचव डवर् आह े ह े जयने 

ओळखले होते. यवचिळेु की कवय शतच्यवसह सर्ा घरची िांडळी 

त्यवलव धिकी दते होती की आम्ही तिुच्यवकडून खवर्टी र्सलू 

करु.  

             खवर्टी.. .. .. .. पती जर पोषत नसेल तर पतीकडून 

लग्नवनांतर शतच्यव उदरशनर्वाहवसवठी शदली जविवरी रक्कि.  

          जयनां शतचव डवर् ओळखलव र् जयनां र्कीलवतफे 

शतलव नोटीस पवठर्लव. तसव तो नोटीस पोहोचतवच शतनांही त्यवचां 



उत्तर शदलां होतां. उलटव चोर कोतर्वल को दवटे अांतगात ही बवब 

झवली होती. तसव जय आपल्यवच र्कीलवलव म्हिवलव,  

          "िी शतच्यव र्कीलवलव भेटून येतो. सिजवर्नू सवांगतो. 

जिेल तर पवहतो जळुर्नू. "  

         जयचव हते ू हव रव्त होतव. पि शतच्यव िनवत पवपच 

होतां. र्कीलवनां शतच्यव र्कीलवलव भेटवयलव जवयची िनवई केली 

होती. पि जय कवही ऐकलव नवही. जयलव प्रकरि र्वढर्वयचां 

नव्हतां. तसव तो त्यव र्कील तवईच्यव घरी गेलव. सोबत एक त्यवचव 

र्कील शित्ही होतव.  

           बोलिां झवलां होतां. शतची र्कील बवई चवांगलीच 

बोलली होती. शतनां सतुक जळुर्नू दणे्यवचां आश्ववसन दते आिव 

पल्लर्ीत केल्यव होत्यव. परांत ु तीनचवर शदर्सवत शतचव नोटीस 

आलव होतव. त्यवत शलशहलां होतां की जयनां िवझ्यव र्कील तवईलवही 

धिकी शदली तेही शतच्यव घरी जवर्नू. त्यवर्र र्कील म्हित होतव 

की िी तमु्हवलव सिजर्लांय की जवर् ू नकव शतच्यव र्कीलवलव 

भेटवयलव. परांत ूतमु्ही गेलवत. आतव बघव शतनां यवत कवय शलशहलां.  

  

          "तमु्ही आले होते नवक घवसत. " ती म्हित होती. 

जयलव फवर र्वईट र्वटत होतां.  



          ती िहरवतील रििीय बवग. त्यव बवगेत पे्रिी यगुल 

शफरवयलव जवयचे. एरर्ी एकटवही िविसू शफरवयलव जवयचव. जयलव 

घरी करित नव्हतां. म्हिनू तो सहज शफरवयलव गेलव होतव त्यवच 

बवगेत. जयव बवगेत सशर्तवही त्यव शदर्िी शफरवयलव गलेी होती. 

योगवयोगच तो.. .. .. . अचवनक त्यवची नजर शतच्यवर्र पडली. ती 

कोिवतरी िलुवसोबत शफरवयलव आली होती. शतलवही घरी 

कां टवळर्विां र्वटत असेल की दररोज ती त्यवचेसोबत शफरवयलव 

जवत होती कुिवस ठवऊक. तो शतच्यवजर्ळ गेलव. म्हिवलव,  

          "कोि हव?" 

          "तमु्ही कोि शर्चवरिवरे?" 

          "िी तझुव नर्रव. हव कोि?" 

           "असेल कोिीही. तमु्हवलव कवय करवयचांय?" 

         "तलुव शफरवयचांच आह े तर िवझ्यवसोबत शफर. चवर 

िैत्ीिी घेर्नू शफर. ह ेअसे दोघां.. .. .. .. . " 

          तसां त्यवलव कवय र्वटलां कुिवस ठवऊक. तो शतथनू 

शनघनू गेलव.  

           "हे बघ सशर्तव, िी चवांगल्यवनां शर्चवरतोय. हव िलुगव 

कोि होतव?" 



          "तमु्हवलव कोि म्हिवयचांय?" 

         "िी िांकव घेत नवही. पि सहज शर्चवरतोय. हव िलुगव 

कोि होतव?" 

           "िवझव बवयफ्रें ड होतव. अजनू कवही?" 

          "िी तसां शर्चवरलां कव?" 

          "अन ्तमु्ही िवझ्यव हॉश्पटललव किवलव गेले होते?" 

          "तलुव भेटवयलव. " 

          "हे बघव, िवझ्यव हॉश्पटललव यवयचां नवही अशजबवत. 

िी सवांगनू ठेर्ते. िग कवही झवलां तर म्हिवयचां नवही. " 

          "कवय करिील?" 

          "कवय करिील म्हितव. िी करुनच दवखर्ेल. अरे्ट 

करुन दवखरे्ल तमु्हवलव?" 

          "आपल्यव पतीलवच. " 

           "कोि पती?कुठलव पती?िी तमु्हवलव ओळखत 

नवही. " 

          "यव बवळवलव ओळखते कव पोटवतल्यव?" 

         "िी त्यवलवही ओळखत नवही. " 



         "िग िगविी जो तझु्यवसोबत चवळे करीत होतव. त्यवलव 

ओळखतेस कव?" 

           "हो, तो िवझां सर्ा्र् आह.े " 

          "िग त्यवच्यवसोबत लग्न कव केलां नवही आधी?" 

          "तमु्हीच नवक घवसत आले होते. अन ्ह ेबघव, तमु्ही 

असां िवझ्यव पवळतीर्र शफरत जवर् ूनकव. िलव टेन्सिन येतां. " 

          "म्हिजे पतीसोबत बोलवले शफरवले टेन्सिन येते. अन ्

त्यव िलुवबरोबर?" 

          "बोलीन बोलीन. त ूकोि म्हििवर?" 

         "िग िलव सोडून द.े त्यवच्यविी लग्न कर. िी हर्ां तर 

लवर्नू दतेो लग्न. " 

          "र्ेळ आल्यवर्र तेही करील. " 

          जयलव शतथेच सोडून ती शनघनू गेली होती. शतचव 

खरांच तो बवयफ्रें ड असेल. कवरि ती अचवनक शदसली होती त्यव 

बवगेत. त्यवच्यवसोबत शफरतवांनव. जयलव शर्चवर येत होतव की िवझी 

पत्नी दसुर् यवसोबत हवतवत हवत घवलनू शफरते. त्यवलव ती कल्पनव 

सहनच होत नव्हती. सवसरकडच्यवांनव सवांगतो म्हटलां तर ते ही हकेड 



बोलत होते. शतच्यव लवडवसिोर सर्वंनी नवांगी टवकली होती. 

अिवतच शदर्वळी आली.  

           "आम्हवलव तिुच्यव कपड्यवचां िवप घ्यवयचां आह.े " 

सवसरव बोलत होतव.  

           "िलव तिुचे कपडे नको. िलव तिुची िलुगी हर्ी. " 

           "अहो, पशहली शदर्वळी आहे. त्यवसवठी कपडे घ्यवर् े

लवगिवर नवही कव तमु्हवलव?" 

              "जर तिुची िलुगी जर िवझ्यव घरी येत नसेल तर 

िलव तिुच्यव कपड्यवची कोिती गरज?" 

           "ठीक आह.े पवहतो. िी िवझ्यव पोरीलव सिजवर्नू. " 

          जयलव थोडां बरां र्वटलां. जेव्हव सवसर् यवनां शतलव आिनू 

दणे्यवशर्षयी म्हटलां. तिी ती आली नसल्यवनां शदर्वळीच्यव दोन 

शदर्सवांपरू्ी तो शतच्यव घरी गलेव असतव सवस ूम्हिवली,  

          "तमु्ही शकरवयवची रुि केली कव?िी पवठर्ते. पि 

शकरवयवच्यव रुिर्र. " 

          जयलव परत र्वईट र्वटलां. तो िवघवरी शफरलव. जि ू

आपल्यव जेर्नवत कोिीतरी शर्षच कवलर्त आह ेकी कवय असां 

त्यवलव र्वटलां.  



         तो घरी आलव. त्यवनां खरिरीत पत् शलशहलां र् ते पत् 

पवठर्नू आपलव रवग िवांत केलव.  

            जयलव आतव िवगा सवपडलव होतव. त्यवलव जवे्हव 

जेव्हव आठर्ि यवयची. तेव्हव तेव्हव तो पत् शलशहत होतव. शतलव 

पवठर्ीत होतव. त्यवत त्यवचव रवगही िवांत होत होतव. पि ती र्वचत 

होती की कवय कुिवस ठवऊक. पि शतच्यवत कोितवच फरक पडत 

नव्हतव.  

           खवर्टीचव िोठव प्रश्न त्यवच्यवसिोर उभव होतव. जयव 

नोकरीसवठी त्यवनां एर्ढे कष्ट सहन केले होते. जो नोकरीतील पैसव 

र्वढलव पवशहजे म्हिनू तो रवबलव होतव. त्यव पैिवतनू कवही पैसव 

शर्नव िेहनत करतव शतलव शिळिे यव गोष्टीची तो कल्पनवही करु 

िकत नव्हतव. त्यवलव र्वटत होतां की जो पगवर सरुु झवलवय. त्यव 

पगवरवसवठी जयवांची जयवांची िेहनत खची पडली, त्यवलव ही रक्कि 

शिळवली तर चवांगलां परांत ूसरकवरच्यव यव शनिायवनां आतवच्यव िलुी 

चकुव करुन आपल्यव पतीच्यव घरी न रवहतव, िवहरेी जवर्नू आपल्यव 

बवयफ्रें ड सह गलुछरे उडशर्तवत. र्रुन खवर्टी िवगत त्यव आपले र् 

बवयफ्रें डचे िौकां  पिुा करतवत. ती कल्पनवही असह्य करिवरी होती.  

          जयलव र्वटत होतां की आपि दःुखी असतवांनव ही 

सशर्तव आपल्यवलव सवथ दणे्यवऐर्जी िवहरेी जवर्नू बसली. उद्यव 



ही खवर्टी िवगले आशि फुकटच आपल्यवलव खवर्टी द्यवर्ी 

लवगेल. यव कल्पनेनां त्यवच्यव िनवचां टेन्सिन र्वढत चवललां होतां.  

  

         खवर्टी र् बवयफ्रें ड सतत जयच्यव डोळ्यवसिोर तरळत 

असवयचां. त्यवतच त्यवचां टेन्सिन र्वढवयचां. कधी डोकां  दखुवयचां. 

अधवंगर्वय ू िवरलेली आई कधी त्यवच्यवजर्ळ लांगडत लांगडत 

यवयची. त्यवच्यव कपवळवर्रुन हळूर्वर हवत शफरर्वयची. तसां त्यवलव 

बरां र्वटवयचां. शजनां आपल्यव आईलव सवांभवळून घेईल असां 

सवक्षगांधवनांतर र्चन शदलां होतां. ती बेईिवन शनघवल्यवचां दःुख 

र्वटवयचां. आईबद्दल अजनू जव्त पे्रि जवगतृ व्हवयचां.  

         त्यवलव र्वटवयचां की ती िलुगी. भर तवरुण्यवत आपल्यव 

घरी रवहते. नर्र् यवपवसनू शर्भक्त रवहते. ती आतव शबघडली आहे. 

बवयफ्रें ड बवळगते आहे. पि शतलव शबघडर्लां कोि? त्यवच 

िवयबवपवनां जयवांनी शतचव लवड करीत शतलव जर्ळ केलां. सांसवर 

सिजवर्नू सवांगीतलव नवही. शतलव िवगादिान केलां नवही. आपि 

एकुलते एक. नव आपल्यव आईचव त्वस शतलव. बशहिी तर तुटल्यवच 

होत्यव. त्यविळुां नांनदचेवही शतलव त्वस नव्हतव. नव शदरवचव नव 

भवसर् यवचव. तरीही शतलव शटकर्लां नवही. शतच्यव िवयबवपवनांच 

शतच्यव भवर्नवांचव घवत केलव. शतलवही िवरीररक भवर्नव होत्यव. पि 



त्यवांच्यव बोलण्यवच्यव शर्षवनां शतच्यव िवझ्यवशर्षयीच्यव भवर्नव 

बदलर्ल्यव.  

          सांसवर म्हटलां तर तर पती पत्नीचां शिलन. जीर्नवच े

दोन चवकच. एक चवक तटुलां तर जिी गवडी चवलत नवही. तसवच 

सांसवरही चवलत नवही. पती पत्नीचां भवांडि जगवत होत नवही कवय? 

होते. तरीही ते एकत् रवहतवत. पि िवझ्यव बवबतीत रे्गळांच घडलां. 

आिचां िलु्लक भवांडि. त्यवलव भवांडिही म्हितव यिेवर नवही. 

तरीपि एर्ढां टोकवलव गेलां. सवयांकवळी होिवरां पती पत्नीचां भवांडि 

सकवळी शर्सरुन जवयलव हर्ां. पि आिचां भवांडि ती एर्ढे शदर्स 

होर्नूही शर्सरु िकली नवही. त्यवत तेल िीठ टवकत अजनू त े

सलुगर्त ठेर्लां.  

          पती पत्नीचां भवांडि. सकवळी जर झवलां तर सवयांकवळी 

शर्सरुन एकवच तवटवत त्यवांनी अन्सन खवयलव हर्ां. भवांडिां पती पत्नीत 

होिवर नवही तर कोिवत होईल. िवझां ही भवांडि झवलां. पि आतव 

त्यव भवांडिवत रस नवही रवशहलव. ह ेलग्न फक्त शतनां खवर्टीसवठीच 

केलेलां शदसते. बवकी कोित्यवच गोष्टीसवठी नवही. कवरि िी 

जेर्ढ्यव शतलव शर्नर्ण्यव केल्यव. तेर्ढ्यव शर्नर्ण्यव जर दगडवलवही 

केल्यव असत्यव तर आज दगडवलवही पवझर फुटलव असतव.  



           लग्नवनांतर पत्नी आपलां सर्ा्र् पतीलव प्रदवन करतो. 

पतीही त्यव सर्ा्र्वचव आनांदवनां श्र्कवर करते. भवर्ी जीर्नवत 

शतच्यव सांरक्षिवची हिी दतेे. शतच्यव केसवलव जरी धक्कव लवगलव 

तरी तो पती धवर्नू जवतो. कोिी र्डील येत नवही धवर्नू बवयफ्रें ड 

तर नवहीच नवही. बवयफ्रें ड तरुिपि जवे्हवपयतं असतां. तेव्हवपयंतच 

असतो. म्हवतवरपि आलां की बवयफ्रें ड सांपतो. िग सरुु होतवत 

आजवर. हे आजवरही असे तसे नवही तर शर्श्वकोटीचे. त्यवतच िांकव 

सरुु होतवत. अांधश्रदे्धच्यव. कोिी म्हितवत कोण्यव एके शठकविवहून 

भतूवनां झपवटलां. कोिी जवद ू केली, कोिी टोनव केलव असांही 

म्हितवत.  

         जयलव र्वटत होतां की त्यवचां भवांडि झवलांच नवही. 

जयनां िवगां र्ळून पवशहलां. त्यवलव तसां िोठां कवरि शदसलांच नवही. 

फक्त सिज गैरसिजिधनू तो प्रकवर घडलव होतव. सरुुर्वतीच े

त्यवांच्यव लग्नवचे पांधरव शदर्स चवांगले गेले होते. लग्नवनांतर ते बरेच 

शफरल.े पि त्यव सखुी सांसवरवलव कोिवचां गवलबोट लवगलां त े

कळलांच नवही. सांसवर शतलव सिजलवच नवही. शतलव र्वटलां असेल 

की असव ्र्यांपवक करण्यवपेक्षव िलव ्र्यांपवक बनर्नू आयतव 

चवरिवरव नर्रव शिळवयलव हर्व होतव. कदवशचत बवयफ्रें डनां तर अिी 

हर्व नव शदली. पि शतनां ह ेसवांगवयलव हर्ां होतां. पि शतनां तर ह े



सवांगीतलां नवही. उलट आपल्यव िनवत आपल्यवलव जयव कोिी 

सवांगीतल्यव शतर्कवरवच्यव गोष्टी. त्यव भरुन घेतल्यव.  

         कोितीही िी र्व िविसू कुिवहीजर्ळ आपलव गनु्सहव 

सवांगत नवही. हव जगवचव शनयिच आह.े तेच जयबवबतीत झवलां. शतनां 

कधी आपलव गनु्सहव कोिवलव सवांगीतलव नवही. तर जयचवच गनु्सहव 

सवांगीतलव. त्यविळुां पवर्लोपवर्ली शतलव िवगादिान करण्यवऐर्जी 

शतलव शतर्कवर करण्यवचे कवटे भेटल.े सशर्तव आशि जयच्यव यव 

सखुी सांसवरवलव शतच्यवच बशहिभवटव्यवची र् आईर्डीलवांची दृष्ट 

लवगली होती.  

            १८२९ िधये सतीबांदीचव कवयदव पवरीत झवलव होतव. 

शियवांचां जीर्निवन उांचवर्ण्यवसवठी डॉक्टर बवबवसवहबे 

आांबेडकरवांनी घटनेत शियवांबद्दल कवही कलिव टवकल्यव होत्यव. 

४९८ ब र् १२५ अ ह्यव कलिव शियवांचां अश्तत्र् दवखर्त होत्यव. 

यवच कलिवनसुवर आतव शियव परुुषवर्र अत्यवचवर करु लवगल्यव 

होत्यव. पोषवयलव तयवर असिवर् यव पतीर्रही तविेरे उडर्ीत त्यवांचव 

गनु्सहव नसतवांनवही त्यवलव गनु्सहगेवर ठरर् ूलवगल्यव होत्यव. जयव घरवत 

खरांच अत्यवचवर होतव. त्यव घरची िलुगी कधीच कोटाकचेरी करीत 

नव्हती. तर शनिटुपिे अन्सयवय सहत होती. पढेु आपलेही शदर्स 

पवलटतील यवचव शर्चवर करुन. पि जयव घरी असव अत्यवचवर 



नव्हतव, त्यव घरी िवत् कवही शियव आपल्यवर्र भयांकर िोठव 

अत्यवचवर होतो ह े दवखशर्ण्यवचां कवि यव शियव करीत. जयव 

शठकविी अत्यवचवर होत होतव, शतथली पररश्थती र्ेगळी होती. पि 

जयव शठकविी अत्यवचवर होत नव्हतव शतथलां कवय, त्यव शियव 

पतीलव कळसतु्ी बवहुलव सिज ूलवगल्यव. िग पती जर थोडवसव 

गरुगरुलव की बस पोशलस्टेिनच्यव धिक्यव, चवरिे अठ्यवनर् ब 

कलिेचव र्वपर र् एकिे पांचर्ीस अ कलिेचव र्वपर ह्यव शियव 

करीत असत. ती परुवतन आदरवची भवर्नव गेली. पतीलव िग यव 

कलिवअतांगात बोटवच्यव उांगलीर्र यव शियव नवचर् ू लवगल्यव. 

प्रसांगी आपल्यव सवसलूवही सोडण्यवस बवधय करु लवगल्यव. 

त्यवतील कवही शियव ह्यव आपल्यव सवसचूी रर्वनगी पतीकरर्ी 

र्दृ्धवश्रिवत करु लवगल्यव. िीच नवही तर तिुची िवय यवच 

भशूिकेिळेुच पतीही पत्नीचां ऐकून शतच्यव इिवर् यवर्र चवल ू

लवगलव. कवरि शियवांच्यव सोबतीलव त्यव कलिव होत्यव. पढुां िी, 

िवझी िलुां र् पती. पतीही ऐकत नसेल तर फक्त िी.. .. .. .. िलुांही 

गेली खड्ड्यवत असां शचत् शनिवाि झवलां. शियव पतीपवसनू रे्गळ्यव 

रवहवत असतवांनव धवक न उरल्यविळुां अनैशतक कवयाही करु 

लवगल्यव. त्यवचबरोबर जीर्नभर लग्न न करतव खवर्टी शिळर्ीत 

बवयफ्रें ड सोबत जीर्नभर िजव िवरीत रे्गळ्यव रवहू लवगल्यव 

होत्यव.  



            जयनां सरकवरी रुग्नवलयवत नोकरी केली होती. त्यवनां 

पररचवरीकवांचव ्र्भवर् पवशहलव होतव. त्यवलव पररचवरीकव आर्डत 

होत्यव. र्वटत होतां चवांगली शनघेल. जिी रुग्नवांची सेर्व करतवत. 

तिीच आपलीही सेर्व होईल. पि सोच फसली होती.  

           शदसते तसां नसते यवप्रिविे त्यवनां हव पेिव आपल्यव 

शर्र्वहवसवठी शनर्डलव होतव. पि ती तर त्यवच्यवपवसनू रे्गळां रवहू 

इच्छीत होती. सेर्व तर दरूच. ती िदु्ध धिक्यवही दते होती. 'त ूकसव 

लग्न करतो. 'अिी प्रत्येकर्ेळी शतची धिकी असवयची. 

हॉश्पटललव गेल्यवस 'इथां यवयचां नवही. ' घरी गेल्यवस 'हवत धरून 

बवहरे कवढील. ' ' प्यवयलव पविी िवगीतल्यवस 'पविी नवही. ' 

र्त्यवर्र भेटवयचां म्हटल्यवस'िी र्वह्यवत िलुगी नवही. ' कवरिां सवांगव 

म्हटल्यवर्र त्यवलवही नकवर. तसेच 'िी कोटवात पवहून घेईल. 'अिव 

प्रकवरच्यव नेहिीच्यव धिक्यव. त्यव पवर्लोपवर्ली असलेल्यव िांकव. 

त्यव िांकवांचां शनरसन कसां करवर्ां ह े जयलव सिजत नव्हतां. 

र्डीलवसिोर बोल ू दते नव्हती. डोकां  दखुते म्हित होती. तर 

हॉश्पटललव ती 'भेटवयलव यवयचां नवही' म्हित होती.  

          ियवादव.. .. .. .. प्रत्येक गोष्टीलव ियवादव असते. शजथां 

ियवादव सांपली. शतथां िविसूही सांपतो. ितृ्यहूी िविसवलव 

सवर्ाकवशलक पथृ्र्ीर्र रवहू दते नवही. अिीच एक घटनव 



र्तािवनपत्वत आली होती. एक पती पत्नीलव न्सयवयलव िवहरेी गेलव 

होतव. पि अपिवन न सहन झवल्यवनां त्यवनां आत्िहत्यव केली होती. 

पोशलसवांनी त्यवची चौकिी न करतव त्यवलव सहज ितृ्य ू म्हिनू 

घोशषत केले होते.  

          बवर्ीस र्षा िवयबवपवच्यव घरी रवहिवरी िलुगी. शतलव 

सवसर कळवयलव किीतकिी दीड र्षा लवगेलच. परांतू यवत आपलव 

आततवयीपिव आपल्यवलवच सिळु नष्ट करीत असतो. सांधीही 

शिळू दते नवही. अिवरे्ळी सांयि र् सिजदवरीपिवची गरज असते. 

तवरुण्यपिवत तेर्ढव सांयि आलेलव नसतो. सिजदवरीपिवची 

भवर्नव तर नसतेच. कवरि रक्त पवतळ असतां. गरि असतां.  

           सर्ा नविवचां िळु परुुषवांनव िवनलां जवतां. शियवांनव 

हतबल सिजलां जवतां. पि ते चकुीचां आह ेअसां जयलव र्वटत होतां. 

शियव आधीपवसनूच किजोर नवहीत. रविवयिवतील सीतेनां 

रविवयि. तर िहवभवरतवत सत्यर्ती र् द्रोपदीनां िहवभवरत. गवगीनां 

िविोक्त केलव, तर लोपविदु्रवनां पतीसवठी कर्नां रचली. िैते्यीही 

शर्द्ववनच होर्नू गेली.  

           सीतव जेव्हव र्नर्वसवत गेली. तेव्हव शतलव िवयबवपवनां 

अडशर्लां नवही. तसेच शतनां पतीलव दोषही शदलव नवही. िी, िवझव 

पती शजथां असेल शतथां रवशहल. असव शर्चवर शतनां केलव. तर 



सलुोचनव िवांडर्ीनां पती आजे्ञचां पवलन केलां. रविवर्र जे दःुख आलां. 

ते दःुख त ूअधवगंीनी म्हिनू झेल असव सल्लव जनकरवजवनां शदलव 

होतव. नव्ह ेतर सीतेनां पतीबरोबर रवहून त्यव सल्ल्यवचां ्र्वगत केलां 

होतां. पि पतीलव सोडून पळून िवयबवपवकडां गेली नवही. रवर्ि 

िांदोदरीचां ऐकत नसनूही ती त्यवच्यवच घरी रवहून पत्नीधिवाचां पवलन 

करीत होती. पि सशर्तव तसां कवही करीत नव्हती.    

          िी रे्ळ पडल्यवस पतीलव सधुवरु िकते आशि रे्ळ 

पडल्यवस पतीलव शबघडर्हूी िकते असां जयलव र्वटत होतां. 

सिदु्रवच्यव पवण्यवची खोली िवपनवचां यांत् िवनर्वजर्ळ होतां. पि 

एकव िीच्यव िनवची खोली िवपनवचां यांत् िवनर्वजर्ळ नव्हतां. 

म्हिनू सशर्तवसवरख्यव शियवांचव जय हव बळी पडलव होतव.  

  

           एक िी अिी असते की शजच्यवसवठी िहवजहवन 

तवजिहवल बवांध ूिकतो. पि एक एक िी अिी असते की शतलव 

शिळव ही बनवर्ां लवगते.  

         ती पोशलस ्टेिनलव गेली होती. शतथां शतनां म्हटलां,  

         "सवहबे, त्यवलव आतवच्यव आतव अरे्ट करव. " 

पोशलसर्वलव म्हिवलव,  



         "ह े बघव, टवळी एकव हवतवनां र्वजत नवही. त्यवत 

तिुचीही थोडीिी चकू असेल. त्यवचां कवही ऐकलांच नवही आशि 

आम्ही त्यवलव अटक करिवर. हे बरोबर होिवर नवही. आम्ही त्यवांनव 

बोर्वर्नू आितो. िग बोल ूकवय ते?तमु्ही थवांबव थोडां. " 

          दोन पोशलसर्वले जयच्यव घरी आले. त्यवतील एक 

म्हिवलव,  

           "सवहबेवनां बोलवर्लांय. " 

           "किवसवठी?" 

           "तमु्हवलव अटक करवयचीय. " 

          "कवय केलां िी?" 

          "तमु्ही तिुच्यव पत्नीलव फवर त्वस शदलवय असव शतचव 

आरोप आह.े हुांड्यवचवही आरोप आह.े " 

         "ठीक आह.े येतो थोड्यव रे्ळवनां. " 

         पोशलस शनघनू गेले. तसव थोड्यव रे्ळवनां जय 

पोशलस्टेिनलव गेलव. सशर्तव शनघनू गेली होती. शतलव िशहलव 

सेलिधनू शलहून आिवयलव पवठर्लां होतां. ती ते पत् आिवयलव 

िशहलव सेललव गेली होती. शजथनू पत् शिळतवच जयलव अटक 

होिवर होती.  



           जय न घवबरतव पोशलस ्टेिनलव गेलव. त्यवनां 

नि्कवर घेतलव र् कवरि शर्चवरलां. सवहबेवनांही तेच कवरि 

सवांगीतलां. शतलव िशहलव सेललव पवठशर्ल्यवचां सिजलां आशि 

म्हिवले,  

         "तमु्ही आपल्यव सरुक्षेची बेल कवढून घ्यव. तिुच्यव 

आईचीदखेील. पत् भेटलांच शतलव तर नवईलवजवनां तमु्हव दोघवांनवही 

अटक करवर्ी लवगेल. " 

            क्षिभर जय चपू बसलव. तसव नांतर तो बोलकव 

झवलव.  

          "िी िशहलव सेललव केस टवकली. ती हजर न झवल्यवनां 

तवईनां ती केस एकतफी लवर्ली. सगळी कवगदां आहते िवझ्यवकडे. 

" 

           "तरीही तमु्ही बेल बनर्नू घ्यव. सवांगतव येत नवही. 

आपली सरुक्षव आपिच करवर्ी. " 

           िेर्टी नवईलवजवनां पैिवचव नवसोडव करीत जयनां बेल 

बनर्ली. बेल बनर्ल्यवर्र कळलां की ती  िशहलव सेललव गेली. 

पि िशहलव अशधकवरी तवईनां शतच्यव अनपुश्थतीर्रुन शतलवच 

झवपलां होतां. त्यवांनी पत् न शदल्यविळुां ती परत पोशलस्टेिनलव जवर् ू

िकली नव्हती. त्यविळुां त्यवशर्रोधवत गनु्सहव शतलव पोशलस्टेिनलव 



नोंदशर्तव आलव नव्हतव. पैस ेतेर्ढे र्वयव गेले होते. पि जयसिोर 

पैिवचव शर्चवर नव्हतव. त्यवलव र्वटत होतां की जर गनु्सहव नोंदशर्लव 

गेलव असतव तर.. .. .. .. .  

          जय तरीही प्रेिच करीत होतव शतच्यवर्र. शतच्यवशिर्वय 

रवहर्त नव्हते त्यवलव. त्यवलव शतची आठर्ि यते होती. यवकरीतव 

तो पत्ही पवठर्ीत होतव.  

          त्यवने आपल्यव सवसर् यवलव एक पत् शलशहलां. 'िी 

सशर्तवसवठी घर सोडलां. िवझ्यव भवर्नव दखुवर्ल्यव. आतव 

घरवसवठी िलव सशर्तव सोडवर्ी लवगिवर असे र्वटत आहे. ह े

पररश्थती सवांगेल. तमु्ही कवही शतच्यव जन्सिवलव परुिवर नवही यवची 

खवत्ी करव. ठीक आह,े िी तमु्हवलव पसांत नवही. पि दसुरव 

िवझ्यवहीपेक्षव बदिवि शनघवलव तर.. .. .. . ह े बघव पररश्थती 

सिजनू घ्यव. शतच्यव पोटवत िवझां बवळ र्वढत आह.े यवचव शर्चवर 

करव. सर्ाच गोष्टी पैिवनां पिुा होत नवहीत. आपि जे सखु सशर्तवलव 

शिळवयलव हर्ां म्हिनू ती िलव सोपर्ली. त्यवर्र शर्श्ववस करव. 

तिुची िलुगी कवही बवजवरवतील खेळिां नवही. िीही नवही. तटुलव 

की फेकून द्यवयचव. िलव िवझे कताव्य पिुा करु द्यवरे्.  

          कवही लोकवांच्यव जीर्नवत बरेच कवटे असतवत. तमु्ही 

पवशहले नवही कवय? कवबवडकष्ट करतवत शबचवरे. आशि जवर्ई 



पवशहलव तर दवरुडव असतो. तो सतत दवरु शपर्नू िवरतो िलुीलव. 

तरीही ते नवांदर्तवत. त्यवांची पत्नी त्यवच िविसवांजर्ळ असते.  

          लग्नवनांतर यव सांसवरवत थोडवफवर त्वस होिवरच. त्यवचव 

एर्ढव बवऊ करु नये. िवझ्यवकडे तर कोितवच त्वस नवही. झवल्यव 

असतील चकुव थोड्यवफवर. त्यव शर्सरुन िवफ करवर्े आशि 

सशर्तवलव आिनू द्यवरे्.  

        पत्नी ह्यव दवे्यव असतवत. त्यव अांध पतीलवही िवधकुरी 

िवगनू जगर्तवत. त्यवांचव त्वस नवही होत कव पत्नीलव. तरीही त्यव 

करतवत पतीसवठी तेर्ढी कविां. त्यव घरांदवज शियव. पतीच्यव सेर्ेतच 

शर्श्ववची कल्पनव करतवत. कवही सनुव तर अिव असतवत की त्यव 

आपल्यव पतीधिवासवठी गभाश्रीिांत बवपवचवही त्यवग करतवत ह े

आपि शचत्पटवत बघतोच आहोत. खर् यव जीर्नवतही कवही 

शठकविी तसांच आह.े  

          कोिवची शजरर्तवय तमु्ही?जयवांनी आपले बशहि 

भवटरे् सोडून तिुच्यव घरवलव ् र्गा िवनलव. पि एक सवांगतो, िविसू 

एकटव येतो. एकटव जवतो. कोिवच्यवनांच कोिवचां अडत नवही. पि 

जयव क्षिभरवच्यव सखुवसवठी िविसू तळिळतो नव. िेहनत करतो. 

कोिी चोर् यव करतवत. कोिी व्यसनां करतवत. ते क्षिभरवचां सखु 

नवही शिळवलां तर िविसू बेशचरवख होतो. शतच अर््थव सधयव िवझी 



होत आह.े ह्यवच क्षिभरवच्यव कवळवत आम्हव दोघवांनवही असां 

शर्घटनवचां दःुख झेलवर्ां लवगत आह.े पि एक सवांगतो की तो शदर्स 

दरू नवही जयव शदर्िी ह े ही शदर्सां शनघनू जवतील िवझ.े िलवही 

तिुच्यव िलुीबद्दल रवग असेल. िीही तिुची नफरत करिवर असेल. 

िवझ्यवही िनवत तेव्हव तिुच्यवबद्दल आसक्ती नसेल. िग तमु्ही 

धवर्वल िवझ्यव िवगे. पि िी सवपडिवर नवही. िी बरवच लवांब 

गेलेलव असेल.  

        खरां तर आपि आम्हवलव िवगादिान करवयलव हर्ां होतां. 

पि आपिच त्यवत तेल टवकलां. आपि दरे्वच्यव जवगेर्र असतवांनव 

रवक्षसवसवरखे र्वगलवत. आिच्यव लहवनिव परीर्वरवत ह्तक्षेप 

केलव. प्रवरब्धवनां चवांगलां बोलवयलव जीभ शदली. पि शतचव र्वपर 

बरोबर केलव नवही तमु्ही. आपि शिक्षक आहवत सिवजप्रबोधन 

करिवरे. पि िलव तिुच्यव र्वगिकुीतनू ते जविर्लां नवही. तमु्ही तर 

अखांड िशदरेिधयेच आनांद शिळर्लव आशि घरच्यवांर्र दबवर् 

ठेर्लव नवही. म्हिनूच आपलां शतथां कोिी ऐकत नवही.  

            तमु्ही अांतिानवतनू शर्चवर करव. इशतहवस आठर्व. 

अन ् आत्ििदु्धी करव. पैसव कोिीही किर्तो. पैसव कसव खचा 

करवर्व आपलव अन ्दसुर् यवचव आजतरी शिकव. सवधवरितः जो 

पैसव चवांगल्यव िवगवानां किशर्लव जवत नवही नव. तो पैसव अखांड 



आजवर, चोर् यव, आत्िघवत यवत जवतो. शटकत नवही. म्हिनू 

खवर्टीचव शर्षय सोडव. हव खवर्टीचव पैसव आपल्यवलव िवझ्यव 

आनांदी िनवतनू शिळिवर नवही. िवझ्यव िनवच्यव िवपवतनू शिळेल. 

तो आपल्यवलव र् आपल्यव िलुीलव यथवयोग्य लवभिवरच नवही. 

कुिवचव आत्िव दखुवर्नू पैसव किवर्िवर तर तो असवच जवईल.  

         जगवत पररर्तान झवलां. जग चांद्रवर्र गेलां. व्यवभीचवर 

र्वढलव पथृ्र्ीर्र. अधानग्नतचेी परीधवनतव आली. कवळ बदललव, 

कवळवसोबत व्यक्ती ही. ्र्वथा आलव. ्र्वथवासवठी लोक 

एकिेकवांचे गळे कवपिे. लटुि,े लोकवांच्यव चवांगल्यव जीर्नवत र्वदळां 

तयवर करिे. ह्यव गोष्टी शिकले. म्हिनू कवय पथृ्र्ीनां आपली 

शफरण्यवची गती बदलशर्ली कवय?शदिव तरी.. .. . सयुवानां आपलां 

उगर्िां सोडलां कवय? शर्ज्ञवनवचां खरांच भकुां प येिां थवांबर्लां 

कवय?थोर िहवत्म्ये सखुी सांपन्सन होते. तरीही त्यवांनी ते सगळां सोडलां. 

त्यवग केलव. कवरि त्यवांचव धिा त्यवांनव आठर्त होतव. शचांतवग्र्त 

करीत होतव. जी सेर्व त्यवांनव करवयची होती. परीर्तानवच्यव 

नवर्वखवली िलव तिुच्यवकडून ही अपेक्षव नव्हती की तिुच्यव 

िलुीनां िलव अकवळी सोडून द्यवर्. यवच दःुखवच्यव प्रगतीपथवर्र.  

       िलव फॅिनेबल िलुगी हर्ी नव्हती. तिुच्यव िलुीचे केस 

ह ेखपुच लवांबलचक होते. ती बवपकट रवहिवरी नव्हती. नव्ह ेतर 



िलव सवधी सरळ र्वटली. म्हिनूच िी होकवर शदलव. िलव कवय 

िवशहत होतां की की अिी र्वगेल. तमु्ही शतलव असे र्वगवयलव 

प्रोत्सवहन द्यवल. नवहीतर िी बवपकट िलुगी पवशहली असती 

िवझ्यवसवठी. लग्नवपरू्ीची तिुची परुुषवई पवहून िी शर्चवर केलव 

होतव की तमु्ही चवांगले असवल. पि नवही, िवझां गशित फसलां. िी 

थोडव शर्चवर करवयलव पवशहजे होतव.  

           खरांच िविसवनां शर्श्ववस ठेर् ू नये कोिवर्रही. 

लग्नवच्यव गवठी बवांधतवांनव तरी नवही. कवरि ही लगीनगवठ 

जन्सिोजन्सिीची असते. जर ती गवठ तटुकी असेल तर सांसवर तटुतो. 

िी नव्यव शपढीलव तोच सांदिे दईेल. ' 

          जयनां खरिरीत पत् शलशहलां होतां. त्यवलव र्वटत होतां 

की सवसर् यवलव रवग आलव तरी चवलेल. पि त्यवनां त्यवांच्यव 

डोळ्यवत खरिरीत अांजन टवकलां होतां. त्यवलव र्वटत होतां की त्यवांनी 

पनु्सहव आपल्यव दसुर् यव िलुीचव शर्र्वह करतवांनव दसुर् यव कुिवची 

फसर्िकू करु नये. म्हिनू तो एक बोध होतव.  

           पत् सिवप्त झवलां होतां. पि आठर्ि कवही सिवप्त 

झवली नव्हती. आतव शतलव भेटण्यवचां पत्च एक िवधयि उरलां होतां. 

ते पत् ती र्वचत होती की कवय कुिवस ठवऊक. पि तो पत्वनां 

आपल्यव आठर्िीचां खांडि करीत होतव.  



            गनु्सह े हे परुुषच करतवत असां जगजवशहर होतां. पि 

कवही कवही गनु्सह ेसरवास शियवही करीत होत्यव. पि ते जवशहरपि े

शदसत नव्हतां. जयलव परु्ी तसांच र्वटवयचां. तो िवनत नव्हतव त्यव 

गोष्टीलव. जेव्हव लोकां  सवांगत की शियवही गनु्सहगेवर असतवत. कधी 

कधी नकळत र्तािवनपत्वतनू बवतम्यव यवयच्यव. अिक्यव िलुीनां 

अिक्यवची हत्यव केली. पि तरीही तो शिजवतीर्र शर्श्ववस करीत 

होतव. त्यवत परुुषवांचवच गनु्सहव र्वटवयचव त्यवलव. पि आतव तर त्यवनां 

प्रत्यक्ष अनभुर्लां होतां.  

           त्यवलव आतव र्वटवयलव लवगलां की एखवद्यव िीनां 

शहरर्व कां दील एखवद्यव परुुषवलव दवखर्लवच नवही तर तो िलुगव 

शतच्यव प्रेिवत पडेल कवय? पे्रि आांधळां असतां. जयवर्ेळी व्यक्ती 

सांपिुा पे्रिवत पडतो, तेव्हव र्वटतां की त ूिवझी नवही तर कोिवचीच 

होर् ूिकत नवही. िग पेट्रोल पि शछडकिां सरुु होतां शतचव नकवर 

पवहतवच. पि त्यवलव पे्रिवत कोि पवडतां. अिव बर् यवच घटनव घडत 

आहते. त्यवपेक्षव िीनां शहरर्व कां दील दवखर्लवच नवही तर.. .. .. .. 

अिव घटनव घडतील कव? तसेच जर िग शहरर्व कां दील शजथे 

दवखर्लवच, शतथे अरे्ळी सोडून कव जवर्ां?अरे्ळी त्यवलव सोडून 

दसुर् यवर्र प्रेि कव करवर्? 



         खर् यव पे्रिवची पररयांती अिीच की जेव्हव खरां पे्रि 

असतां. ते शर्र्वह करतवत. सिवजवची पर्वाही करीत नवहीत. पि 

शजथां खोटां पे्रि असतां, शतथां लग्न तर होतां, पि त्यवनांतर भवांडिां 

आशि घट्फोट होतवत. त्यवनांतर खवर्टी. िविसू परेिवन होतो. तो 

एर्ढव परेिवन होतो की प्रसांगी कवळकोठडी सहन करिां 

त्यवच्यवसवठी अर्घड नसतां. पि ती अर्घड असते. ्र्तःचव जीर् 

सांपशर्िां त्यवच्यवसवठी अर्घड नसतां. पि ती अर्घड असते. कोिी 

कोिी तर आपलां जीर्न सांपशर्तवत. कोिी िवत् शतचां. खरांच तो 

गनु्सहगेवर असतो कव? 

          जयलव र्वटत होतां की शनिाय घ्यवयलव िशहलव ् र्तांत्र्य 

असतवत. तो त्यवांचव हक्क ही आह.े पि असे उटपटवांग शनिाय 

त्यवलव पसांत नव्हते की त्यव तसल्यव शनिायवतनू आपलवच जीर् 

धोक्यवत पडेल. त्यवलव र्वटत होतां की कुिवलव जर शनखळ सखु 

पवशहजे असेल तर त्यवांनी शर्र्वहच करु नये. कवरि शर्र्वह 

झवल्यवनांतर व्यर्हवर आलवच. िलुां सवांभवळिां आलांच. चलुही 

फुां किां आलांच.  

           

  



            चैत् िशहनव नकुतवच लवगलव होतव. र्कृ्षवलव पवलव्यव 

फुटल्यव होत्यव. उन्सहवळ्यवची चवहूल लवगली असली तरी बवहरे 

गवरर्वच होतव. असां र्वटत होतां की आतवही शहर्वळवच असवर्व. 

त्यवतच सशर्तवची आठर्ि आली. जर ती प्रसतु झवलीच तर शतलव 

भेटवयलव जवयचां. परांत ू शतच्यव घरुन तर कोितीच बवतिी आली 

नव्हती. जयनां िनवत शदर्स िोजले होते. नर्र्व िशहनव लवगलव 

असेल असां त्यवलव र्वटत होतां.  

          कवळ प्रदिानकवरी होतव. यव कवळवत आई िहत्र्वची 

नव्हती. त्यवची आई आधवर दते होती त्यवलव. पि त्यवलव 

सशर्तवचांही आकषाि होतां. ती त्यवलव पोशलसवच्यव ्र्वधीन 

करवयलव पोशलस्टेिनलव त्यवची तक्रवर टवकवयलवही गलेी होती. 

तरीही ते आकषाि ्र््थ बस ू दते नव्हतां. कदवशचत ते बवळवचां 

आकषाि होतां.  

         जयलव सशर्तवची आठर्ि यवयची. पि तो शतच्यव घरी 

जवत नव्हतव. कवरि त्यवच्यव सवसनूां म्हटलां होतां की िी हवत धरुन 

बवहरे कवढील. एर्ढव अपिवन त्यवचव आजपयंत कोिी केलव 

नव्हतव. जेर्ढव सवसरकडील िांडळींनी केलव होतव.  



         त्यवलव शतची यिेवरी आठर्ि. कदवशचत त्यवलवही 

र्वटत होतां की शतलवही आठर्ि येत असेल की नवही. अिवतच 

एक बवतिी कवनवर्र येर्नू धडकली.  

          "तमु्हवलव िलुगी झवलीय. " 

         िलुगी झवलीय, पवहवयलव यव असव शनरोप होतव. पि 

जय शनरवि होतव. त्यवलव र्वटत होतां की हव डवर् तर नवही 

सवससूवसर् यवचव फसर्िकुीचव. कदवशचत िलुीलव सिवप्त करुन नवर् 

िवझ्यवर्र टवकण्यवचव. तसां त्यवनां शर्चवरलां,  

          "कुठां आह ेभती?" 

          "सरकवरी रुग्नवलयवत. " 

           "बरां. " 

            शनरोप दिेवरव िविसू शनघनू गेलव. तसव जय ्र्गत 

शर्चवर करु लवगलव.  

           'शभकवरी कुठले?िलवच म्हित होते शभकवरी. अन ्

शदलेर्री खवजगी रुग्नवलयवत करु म्हित होते, अन ्आतव आपि 

्र्तः पैसे लवगतवत म्हिनू सरकवरी रुग्नवलयवत केली शदलेर्री. 

कवल िी नवपसांत होतो. अन ्शदलेर्री होण्यवपरु्ीही सवांगीतलां नवही 



त्यवांनी आशि आतव शदलेर्री झवल्यवनांतर सवांगीतलां. पि जवर् ूनय.े 

कदवशचत.. .. .. ' 

          त्यवनां आपलव शर्चवर बांद केलव. तसेही ते त्यवलव 

बदिविच सिजत होते. जसे जयने खपु सवरे खनु केले होते. दरोडे 

टवकले होते.  

          जयनां जवयचां टवळलां. कवरि कदवशचत बवळ िवरुन 

टवकण्यवची भीती होती शकां र्व कोिवलव शर्कून टवकण्यवची भीती 

र्वटत होती. तसेच सशर्तवलवही पवहतव बरोबर टेन्सिन यरे्नू कवही 

होण्यवची भीती होती.  

           शदर्व जळतो ते कोिवलवही शदसतां. पि िन जळतां ते 

कोिवलवही शदसत नवही. जयचांही तसांच होतां. त्यवचां िन जळत 

होतां, पि ते कोिवलवही शदसत नव्हतां.  

           दोन शदर्स झवले होते. तो शदलेर्रीर्ेळी गेलव नव्हतव. 

पि आज इच्छव होत होती. आठर्ि ्र््थ बस ू दईेनव. तेव्हव 

आर्शर्चवर न करतव करतव तो त्यव सरकवरी रुग्नवलयवत गलेव शतलव 

भेटवयलव.  

           त्यवनां शर्चवरपसू केली. त्यवलव कवहीच िवशहती 

भेटली नवही. तसव रुग्नवलयवत िवशहती न भेटल्यवनां तो शतच्यव घरी 



गेलव. सोबत शबश्कटवचव पडुवही होतव. त्यवलव िवशहत होतां की 

सशर्तव भेटिवर नवही. पडुव घेिे तर दरूच.  

          "सशर्तव आह ेकव?" 

           "आहे, कव आल?े" 

           "सशर्तवलव भेटवयलव. " 

           "आतवपयंत िेले होते कवय?" 

           "िलव आज भेटवर्सां र्वटलां. " 

           "नवही भेटवयचां शतलव. " 

           "हव शबश्कटवचव पडुव ठेर्नू द्यव. " 

            "आपलव पडुव घेर्नू जव. " 

             त्यवलव खपू िोठव अपिवन र्वटत होतव. पि कवय 

करिवर. भवांडि झवलां असतां. म्हिनू तो गप्प रवशहलव. म्हिवलव,  

           "जवतो आतव. " 

          "तमु्हवलव बोलवर्लांच कोिां होतां. " बशहि म्हिवली.  

          जय शतथनू शनघवलव. तो शतच्यव नवतेर्वईकवच्यव घरी 

गेलव. शतथां बवतिी शिळवली की िलुगी झवलीय. पि ती िरि 

पवर्ली. जसां जयनां िरि पवर्ल्यवचां ऐकलां. त्यवलव आनांद र्वटलव 

त्यवचबरोबर दःूखही. आपलव र्ांि जेव्हव िरि पवर्तो,  तेव्हव 



बवपवलव कधीच आनांद होत नसेल. पि जयलव झवलव होतव. कवरि 

तो शतच्यव िोहिवयेच्यव बांधनवतनू सटुलव होतव. आशि दःूख यवचां 

होतां की त्यवचां रक्त नष्ट झवलां होतां. पि िनवत थोडी सांियतव होती. 

ती सांियतव म्हिजे सशर्तव आशि जयची िलुगी शतच्यव ररश्तेदवरवनां 

कदवशचत शर्कून तर टवकली नसवर्ी शकां र्व िवरुन तर टवकली 

नसवर्ी.  

          हतवि िनवनां जय घरी आलव. जो िनवत शर्चवर केलव 

होतव. तेच घडलां होतां. हव सांदिे होतव की योगवयोग ते त्यवलव 

सिजत नव्हतां. पि रक्तवचव एक जीर् त्यवनां नक्कीच गिवर्लव 

होतव. कदवशचत िरिही पवर्लव असेल शतच्यव पोटवतील तो जीर्. 

पि त्यवचे हत्यवरे तचे शतच े िवयबवप आशि बशहि भवटरे् होते. 

जयवांनी जयपवसनू शतलव तोडण्यवचव प्रयत्न केलव होतव. जयलव िांकव 

आली होती की शतच्यवच िवयबवपवनां आपल्यव िलुीचव शर्र्वह 

दसुर् यवसोबत लवर्नू दणे्यवसवठी ती िलुगी िवरुन टवकण्यवचां धवडस 

केलां होतां. यवचां कवरिही तसांच होतां की सशर्तव जयच्यव बांधनवत 

रवहू नय.े  

         आधीपवसनूच गभापवतवची धिकी दिेवरी ती सशर्तव 

आज त्यवलव हत्यवरीन र्वटत होती. कवही अपररहवया कवरिवांिळेु त े

बवळ नवईलवजवनां सशर्तवलव नऊ िशहनेपयंत आपल्यव गभवात 



र्वढर्वर्ां लवगलां होतां. िेर्टी त्यव बवळवलव आधीपवसनूच सांपर् ू

पवहिवर् यव त्यव कुटूांबवनां ते बवळ अखेर सांपर्लांच. अन ्ते बवळ ितृ्य ू

पवर्लां ह ेजगजवशहरही केलां.  

  

           कवळ असवच सरकत गेलव. कवळवबरोबर जय शतची 

आठर्ि शर्सरलव. त्यवनां लपनुछपनू दसुरां लग्न केलां. ते लग्न 

जगजवशहर केलां नव्हतां. कवरि त्यवची सोडशचठ्ठी झवली नव्हती. 

त्यवलव र्वटत होतां की जर आपि आपलव शर्र्वह जगजवशहर केलव. 

तर आपली नोकरी जवर् ूिकेल.  

            आज र्ीस पांचर्ीस र्षा झवली होती. ती आतव 

यवयलव तयवर झवली होती. तसव जयलव प्रश्न पडलव होतव. शतलव 

आिवयचे कसे? कवरि त्यवचां तर लग्न होऊन गेलां होतां.  

          शतनां आपल्यव तरुिपिवची गरज आपल्यव 

बवयफ्रें डकरर्ी पिुा केली होती. िवत् तरुिपि सरतवच त्यवनां शतलव 

हवकलनू लवर्लां होतां.  

          आज जयलव ती नकोिी र्वटत होती. कवरि शतनां खपु 

सवरे चटके त्यवलव शदले होते लग्नवनांतर.  

         शतनां दत्तक िलुगव शर्कत घतेलव होतव. थकत्यव 

कवळवत दत्तक िलुवचव जरी शतलव आधवर असलव तरी आतव शतलव 



आपलव म्हििवरव जीर्नसवथी हर्व होतव. तरुिपिवची 

जीर्नसवथीची शतची कल्पनव जरी योग्य असली तरी त्यवच 

बवयफ्रें डने शतच्यव िरीरवचव उपभोग घते शतलव हुसकून लवर्ले होते. 

शतलव धोकव शदलव होतव.  

        शतलव आतव पश्चवतवप येत होतव. िवयबवप िरुन गेल े

होते. तर नवतेर्वईक शतलव जर्ळ करीत नव्हते. कवरि 

नवतेर्वईकवांनवही शतचव ्र्भवर् िवशहत झवलव होतव.  

         जयव व्यक्तीर्र शतनां पे्रि केलां होतां. त्यवच्यवसवठी एर्ढां 

िरीर अपाि केलां होतां. त्यवनां शतच्यविी अद्यवपही लग्न केलां नव्हतां. 

लग्नवचव जेव्हव शर्चवर यवयचव. तेव्हव तो कवहीबवही बहविे करुन 

टवळवयचव.  

          आज शतलव जीर्नवशर्षयी शतटकवरव र्वटत होतव. 

आपलव पती आपल्यवलव खरांच येर् ूदईेल कवय असां र्वटत होतां. 

जीर्नवचां खरां तत्र्ज्ञवन आज शतलव कळलां होतां. िलुगव दत्तक 

घेतलव असनूही तो शतलव नकोसव र्वटत होतव. तसव तो आतव सज्ञवन 

झवलव होतव. त्यवलव खरां ते कळलां होतां. आपल्यव आईनच आपल्यव 

बवबवलव सोडलां असां त्यवलव र्वटत होतां. तो जरी सवर्त् असलव 

तरी ्र्तःलव शतच्यव उदरवतनू जन्सि घेतल्यवसवरखव र्वगत होतव.  



         आतव ती एकवकी पडली होती. जीर्नवत पसैवच 

िहत्र्वचव असतो ही भ्रिती दरू झवली होती. पैिविळुां सखु प्रवप्त 

होतां. ही कल्पनव दखेील आज तटूुन पडली होती.  

        तो तरुिपिवचव जोि होतव की आपलां कोिी कवही 

शबघडर् ू िकिवर नवही असां शतलव र्वटलां होतां. पि आज 

नकुसवनीची प्रचीती पांचर्ीस र्षवानांतर येत होती. सवसलूव 

र्दृ्धवश्रिवत पवठर्वयलव लवर्िवरी ती आज ्र्तःलव र्दृ्धवश्रिवत 

जवर्ां लवगते की कवय यवबद्दल िवसांक होती.  

          अांजिू.. .. .. . शजलव दोन िलुां होती. शतलवही पती 

होतव. शतचव पशहलव पती शतलव सोडून गेलव होतव. शतलवही एक 

बवयफ्रें ड होतव. तो शतच्यविी लग्न करवयलव तयवर नव्हतव. कवरि 

त्यवलव ती हर्ी होती. शतची िलुां नव्हती. जिी जयची शतची 

ओळख झवली. तसां त्यवनां शतलव सधुरर्वयचां ठरर्लां. तो शतच्यविी 

िवयेनां र्वग ूलवगलव. तसव एक शदर्स शतलव म्हिवलव,  

         "अांजिु, त ू कोिविी लग्न करुन रवहवयलव जव. असां 

करिां बरोबर नवही. " 

          तिी ती म्हिवली,  

         "जय, तमु्ही ्र्भवर्वनां चवांगले आहवत. िी 

तिुच्यवचकडे येर्नू रवहते. र्वटल्यवस शर्र्वह करते. िी तमु्हवलव 



आधवर दईेल. तिुच्यव आईलवही सवांभवळून घेईल. फक्त एक की 

तमु्ही िवझ्यव िलुवांनव आधवर द्यव. तिुच्यवसवरखव पती शिळिां 

कोिवच्यव निीबवत आह.े तमु्हवलव कोित्यवच प्रकवरचव िौक 

नवही. " 

         "पि िवझी पत्नी तर म्हिवली होती की तमु्ही बदिवि 

आहवत म्हिनू. " 

         "अहो, शतलव कवय सिजिवर. तमु्ही शिकले आहवत. 

सुांदर आहवत. शतलव ि्ती आली. शतलव जवर् ूद्यव. भोगले ती. तमु्ही 

शचांतव करु नकव. िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठेर्व. र्वटल्यवस आपि शर्र्वह 

न करतव रवहू. " 

          "नवही गां, सशर्तव शहच िवझी पत्नी. िी शतच्यवशिर्वय 

कोिवर्रच पे्रि केलां नवही आशि करिवरही नवही. ती येईलच 

कधीतरी. " 

          "केव्हव येईल. म्हवतवरे झवल्यवर्र. ही तरुिवई पनु्सहव 

कवय तमु्हवलव परत येिवर आह.े अन ्ती िेर्टपयंत नवही आली 

तर.. .. . " 

          "तर िी तसवच रवशहल. ती येईल, िवझव शर्श्ववस आह.े 

जेव्हव शतच्यव िनवतनू कलषुतव जवईल तेव्हव येईल ती. " 

           "कलषुतव बवहरे शनघेल किी?" 



          "कव शनघिवर नवही. ती तिी नवही. ती तर 

नवतेर्वईकवच्यव भडकशर्ण्यवत आली. जेव्हव शतचे बांध तटेुल. तेव्हव 

येईल ती. पि त ूिलव सवांग त ूिवझ्यविी लग्न करण्यवपेक्षव एखवदव 

करुन टवक नवहीतर आपल्यवच पतीच्यव घरी जव. " 

          "अन ्त्यवनां हवकलनू लवर्लां तर. " 

           जयलव शर्चवर आलव की एक ही की शहलव शहचव पती 

नवांदर्वयलव तयवर नवही आशि एक िी की िवझ्यव घरी सशर्तव 

नवांदवयलव तयवर नवही.  

         असेच कवही शदर्स गेले र् अांजिु आपल्यव िलुवांनव 

आपल्यव िवयबवपवच्यव घरी सोडून एकव शहांद ूिलुवसोबत पळून गेले. 

पढुां ती सखुवत होती. शतनां कवही शदर्सवनां आपल्यव िलुवांनवही नेलां 

होतां.  

          दत्तक िलुगव. लहवनपिवपवसनू शतनां त्यवलव र्वढर्लां 

होतां. लहवनवचां िोठां केलां होतां. जपलां होतां. उन्सहवतनू सवर्लीत नेलां 

होतां. आज तो तरुि झवलव होतव. पि त्यवलव शतच्यव बवयफ्रें ड 

सोबत र्वर्रिां त्यवलव आर्डत नव्हतां. तो शतलव सवरखव बोलवयचव, 

भवांडवयचव. िवरवयलवही धवर्वयचव. यवचवच परीिवि बवयफ्रें डर्र 

झवलव र् बवयफ्रें ड चवलतव झवलव होतव.  



            आज सशर्तवजर्ळ भरपरू पैसव होतव. पि पैिवचव 

सदपूयोग होत नव्हतव. आईबवप आज नसले तरी आईर्शडलवांच्यव 

अकलेनां आज शतच्यवर्र ही रे्ळ आिली होती.  

          आज सवयांकवळची रे्ळ होती. सयुा िवर्ळतीलव 

टेकलव होतव. सहजच शतच्यव िनवत शर्चवर आलव. जय कसव 

असेल?त्यवनां लग्न केलां असेल कव?की आपल्यवसवरखवच तो लग्न 

न करतव रवशहलव असेल. िी िवझ्यवच हवतवनां िवझ्यव पवयवर्र कु-

हवडी िवरलेली आह.े बशहिभवटव्यवचां ऐकून आईर्डीलवांचां ऐकून 

जीर्नवचव सत्यवनवि केललेव आहे. आतव म्हवतवरर्यवत िवझव 

बवयफ्रें डही िलव सोडून गेलव. िवझव दत्तकही िलव िवरवयलव 

धवर्तो. अजनू लग्न व्हवयचां आह ेतरी. िवझां आतव उतरत्यव र्यवत 

कसां होिवर. कदवशचत ह े त्यव अतोनवत प्रेि करिवर् यव जयच्यव 

िवपवचां तर फळ नवही नव हे. जर िी त्यवचां ऐकलां असतां तर.. .. .. . 

तर िी आज शकती सखुी रवशहले असते. िवझव परीर्वरही असतव 

आशि िवझां जीर्न उधर््त झवलां नसतां.  

         आज जयव िवयबवपवच्यविळुां िी िवझ्यव पतीलव सोडलां, 

ते िवयबवप तर गेले. जयव बशहिभवटव्यविळुां िी सोडलां, ते िवझ्यविी 

बोलत नवहीत. िी किी आह े ह े येर्नूही पवहवत नवही. 

िवझ्यवजर्ळून कधीही शतचव दरू न रवहिवरव शतचव िलुगव आज 



जर्ळून जवतो. पि बोलत नवही. िलव त्यवरे्ळी र्वटलां होतां की 

िवझी बशहि भवटर्व िलव सवथ दईेल जीर्नभर. पि नवही. िक्य 

नवही.  

          िवझ्यव दोन्सही बशहिींनी िलव सिजनू घतेलां नवही. 

िवझ्यव पतीशर्रुद्ध िलव भडकर्लां. पती पतीच असतो. पि िलव 

त्यवरे्ळी ते कळत नव्हतां. िी िांकव करीत होते त्यवांच्यवर्र. 

त्यवांच्यविी बोलत नसवयची. डोकां  दखुते म्हिवयची. ते शनरविेनां पत् 

पवठर्वयचे. पि िी ते र्वचत नव्हते. िीच िखुा. शकती त्वस शदलव 

त्यवांनव.  

          लोकां  तर जवु्र्व खळेतवत. त्यवत आपल्यव पत्नीलव 

लवर्तवत आशि शर्कून टवकतवत. िांगळसतु्ही शहसकवर्नू घेतवत. 

जय तर त्यवतील नव्हतव. िीच पत्नीधिवाचां पवलन केले नवही. 

त्यवांच्यव घरी रवशहले नवही. िी त्यवांच्यवसोबत एक पे्रयसी म्हिनू 

व्यर्हवर केलव. प्रेयसी तरी बरी असते. पि िी. त्यवही पशलकडचव 

व्यर्हवर केलव. ते िवझ्यव बवपवलव म्हित होते की उद्यव खड्ड्यवतनू 

येर्नू पोसवयचां. ते बरोबर बोलत होते. नव्ह ेतर त्यवांच्यव तोंडून त्यव 

र्ेदनव बोलत होत्यव. त्यव भवर्नव बोलत होत्यव. जयव िलव 

सिजल्यव नवहीत. पि त्यव भवर्नव तर िवझ्यव िवयबवपवलव सिजत 

होत्यव नव. िग त्यवांनी िलव कव सिजवर्नू सवांगीतल्यव नवहीत.  



         आज िवझे आईर्डील खड्ड्यवतनू िलव पोसवयलव 

येत आहते कव? तर यवचां उत्तर नवही असांच आह.े िवझां दःुख िलवच 

भोगवयचां आह.े  

         तरुिपिवत िवरररीकतेची भकू असते. ती भकू िवझी 

िवझ्यव बवयफ्रें डनां भवगर्ली. पि ते कसे रवशहले 

असतील?बवयफ्रें ड.. .. . जयवच्यवर्र िी फवर शर्श्ववस केलव. 

त्यवच्यवसवठी पती सोडलव. त्यवनां िवझव ्र्वथवासवठी र्वपर केलव. 

पि आज ्र्वथा सांपल्यवर्र तो उठून पळवलव. पि िवझव पती 

पळवलव असतव कवय? कवयद्यविधये पतीलव सोडतव यते नवही. तो 

कधीच सटुलव नसतव. जयनां िलव सवांभवळून नेलां असतां. कधीच 

सोडलां नसतां. कवरि तो शनरशतिय प्रेि करीत होतव िवझ्यवर्र.  

         'चकू िवझीच होती. ' सशर्तवलव सर्ा आठर्त होतां. 

आठर्त होत्यव त्यव गतकवळवतील सर्ा आठर्िी. तरुिपिी 

सोडशचठ्ठी झवली नसली तरी सोडशचठ्ठीची बवतिी शतनां 

िैत्ीिीकरर्ी जयलव पवठर्ली होती. त्यव तिव सोडशचठ्ठीलव 

िवन्सयतव नव्हती.  

         ती नोकरी करीत असल्यवनां शतलव आयतां खवयलव 

शिळवयचां. जयच्यव जीर्ांतपिवतच िांगलसतु्वचव त्यवग करुन शतनां 



जयलव तोडल्यवचां दवखर्लां होतां. ती सवधी चैन र्वपरत होती. 

बवळांतपिवनांतर ती जयपेक्षव लठ्ठ झवली होती.  

         'िी िवझ्यव सवसचूवही िवपच घेतलव. अधवंगर्वय ू

िवरलेली िवझी सवस,ू िवझी शकती आस करीत होती. आज ती ितृ्य ू

पवर्ली असेल. पि िी पवपी आह.े  

         िी िवझ्यव ्र्तःच्यव िवयबवपवलवही सखु शदलां नवही. 

िवझ्यव र्शडलवांनव जवे्हव हृ्रदयशर्कवरवचव झटकव आलव, तेव्हव जय 

त्यवर्र बोललव होतव की त ूजर िवझ्यव घरी असती तर असव झटकव 

आलव नसतव. पि िीच त्यवांनव म्हटलां होतां की िवझे िवयबवप िरो 

की जवर्ो. तलुव कवय करवयचांय. िी िवझां सखु बशघतलां. त्यवचां सखु 

बशघतलां नवही. दत्तक िलुगव घेर्नू जगेल यव शनधवारवनां िी त्यवांच्यव 

घरी गेली नवही. अन ्िवझ्यव र्डीलवांकडून होिवरव त्यवांचव अपिवन 

िी सहन करीत रवशहले. ते येत िलव न्सयवयलव केशर्लर्विव चेहरव 

करुन. पि िवझी िीच र्ैरीि. िलव त्यवरे्ळी कोिी शजांदगी 

सिजवर्नू सवांगीतली नवही. िलव ती कळली ही नवही. आतव जवर्से े

र्वटते, किी जविवर. ते ठेर्तील कव िलव पांचर्ीस र्षवानांतर. अन ्

ठेर्तीलही कदवशचत. पि यव िवझ्यव दत्तक िलुवलव श्र्कवरतील 

कव?' 



          आज ती जयची आठर्ि करवयची. पि जय कवही 

शतची आठर्ि करीत नव्हतव. कधी पसुटिी त्यवलव आठर्ि 

यवयची. पि त्यव आठर्िीत न रवहतव तो आपलां लक्ष इतर 

गोष्टींिधये गुांतर्नू टवकवयचव.  

           

  

         र्षवाऋतचूां आगिि झवलां होतां. िगृ सांपत आलव होतव. 

रोशहिी केव्हवच शनघनू गेल्यव होत्यव. तरीही पवर्सवचव एकही थेंब 

धरेपयंत पोहोचलव नव्हतव. िहरवत कोरडव दषु्कवळ पडतो की कवय 

असां र्वटवयलव लवगलां होतां. नळवतनू एक दोन गुांड पविी शिळवयचां. 

कदवशचत आठ शदर्स जर पवऊस आलव नवही तर शकती दषु्कवळ 

होईल यवचव नेि नव्हतव.  

          भर दपुवरी चवांगलां ऊन पडलां होतां आशि अचवनक 

आभवळ भरून आलां. तसव एक एक थेंब पडवयलव लवगलव. एक 

एक थेंब करीत करीत तो र्वढत गेलव. तिी जयलव सशर्तव 

आठर्ली.  

        'टवळी कवय एकव हवतवनां र्वजते कवय?' तो ्र्तः म्हित 

होतव. आपलव कवय गनु्सहव असेल ह्यवचां शचांतन करीत असतवांनव तो 



कवही प्रश्न ्र्तःलवच शर्चवरत होतव. िवझांही कवही चकुलां 

असेलच. तो ्र्तः िवनत होतव.  

         आपल्यव घरी शतलव ्र्तः ्र्यांपवक करवर्व 

लवगवयचव. शतच्यव घरी शतलव आयतां जरे्न शिळवयचां. जयलव 

शर्चवर यवयचव. असवच एक शर्चवर त्यवच्यव डोक्यवत चिकून गेलव.  

        िविसवनां लग्न करवर्ां लैंगीक टे्ट करुन. प्रेि म्हिज े

औपचवरीकतेतनू शनिवाि झवलेलव सांबांध. खरां पे्रि ह ेलग्नवनांतरचां. 

लग्नवपरु्ीचां पे्रि ह े पे्रि नसतां. ती एक र्वसनव असते. र्वसनेचां 

आकषाि असतां. लग्नवपरु्ी कोिीही पे्रिच करु नये. कवरि 

लग्नवनांतर त्यवांच्यव सांसवरवत शर्तषु्ट शनिवाि होतवत. कवरि पतीकडून 

अिव शियवांनव थोडव जरी त्वस झवलव तरी शियव त्यवची पररयांती 

घट्फोटवत करुन घेतवत. तो बवयफ्रें ड त्यवांनव हर्वहर्वसव र्वटतो. 

तेच पे्रि त्यवांनव िवश्वत र्वटत असतां. कवरि ते प्रेि ओळखतव येत 

नवही. कवही िशहलव यव यवर्रुन र्ेगळ्यव असतवत. त्यव लग्नवनांतर 

शकतीही चवांगल्यव ्र्भवर्वचव शप्रयकर असलव तरी त्यवलव सोडून 

टवकतवत. आपल्यव इभ्रतीलव जपतवत. तर कवही शियव ह्यव 

आपल्यव िवयबवपवलव लग्नवपरु्ीच सोडून जवतवत. जयवांनव ह ेजित 

नवही. त्यव लग्नवनांतर पळून जवतवत.  



           ह े सगळां कव घडतां? शियवांनव सिवनतेचव अशधकवर 

शिळवलव म्हिनू. सरकवरनां सविवजीकीकरिवतनू िी 

सक्षिीकरिवचव शर्चवर केलव. त्यवांनव नोकर् यव शदल्यव. त्यवांनव 

आपल्यव पवयवर्र उभां केलां. पि कवही कवही शियवांनी तर यवचव 

गैरफवयदवच घेतलव. परुुषवांकडून शियवांच्यव िविशसकतेर्र धक्कव 

पोहोचतो, म्हिनू ४९८ ब र् १२५ अ आिली. जेिेकरुन परुूषवांनी 

शियवांर्र अत्यवचवर करु नये. त्यवनांतरही परुुषवांचे अत्यवचवरवच े

प्रिवि बांद झवले नवही म्हिून त्यवांनव ३३ टक्के आरक्षिही शदलां. 

त्यवांनव कवयद्यवचे अशधकवर प्रदवन केले. त्यवांनव िवलेय शिक्षि 

िोफत केलां. िग परुुषवांच्यव बरोबरीने शियवही जीन्सस आशि टी िटा 

र्वपरु लवगल्यव. ्कुटी आशि िोबवईलही. शर्दिेी भपकेबवज 

सां्कृती रुढ झवली. त्यवतच िविसुकी शर्सरली गेली. िग तयवर 

झवली एक जगवरे्गळी सां्कृती.  

            सिवनतेच्यव अशधकवरवनां त्यवांनव कविां करण्यवची जी 

सांधी शिळवली. त्यवतच त्यवांच ेछांद र्वढले. िग नोकरी करिवर् यव यव 

शियव कोिव बेरोजगवरवसोबत शर्र्वह न करतव जोडीदवर शनर्डू 

लवगल्यव नोकरीर्र असिवर ते तरुिे. जे तरुि शतकडे दसुर् यवसोबत 

िवरीरीक सांबांध ठेर्वयचे. तरुिीही त्यवच प्रकवरवत. आपल्यव 

ऐषपिविळुां पिुा सां्कृतीचव नवि झवलव. िग िी, िवझी िलेु, िवझव 



पती र् िवझे सवससूवसरे म्हिण्यवऐर्जी िी एर्ढांच सत्य सिोर येर् ू

लवगलां. पतीलव त्यव केरकचरव सिजवयलव लवगल्यव. अिवतच 

कवही िशहलव शतकडे नोकरीर्र असनूही आपल्यव ऐषआरविविळेु 

िोबवईल, ्कुटी शकां र्व तत्सि प्रकवरची नर्र् यवकडून गरज जयवांची 

पिुा होत नवही, त्यव चक्क पतीलव सोडत बवयफ्रें ड बनर्तवत आशि 

आपल्यव गरजव पिुा करतवत. त्यव आपल्यव ्र् िलुवलव आशि 

आपल्यव पतीलव आशि आपल्यव सवससूवसर् यवांनवही त्वसदवयक 

ठरतवत आशि पतीनां कवही म्हटल्यवस उलट आरोप लवर्तवत की 

पती बदिवि आह.े सवसरची िांडळी र्वह्यवत आहते.  

          कोितीही िी पतीलव सोडून गेल्यवर्र उपविी रवहवत 

नवही. ती आपल्यव उदरशनर्वाहवसवठी कवही नव कवही कविधांद े

करतेच. छोटीिी िधिविी शकां र्व िुांगीही अन्सन शिळशर्ण्यवसवठी 

प्रयत्न करते. िग ही तर िवनर्जवत आहे. कोटवाचे चक्कर कवपत 

असतवांनव शियव नोकरी करुनही त्यव खवर्टी िवगतवत. परुुषवांकडून 

कोितवच अत्यवचवर न होर्नूही त्यवलव खवर्टी दिेे भवग पडते. 

त्यवांच्यव नैसशगाक गरजव िवरल्यव जवतवत. त्यवची िवनशसकतव 

ढवसळली जवते. त्यवलव त्वस र्वटवर्व म्हिनू बवयफ्रें डच्यव गवडीर्र 

हसतहसत बवगेत र्व इतरत् शफरु लवगल्यव. अिव कवळवत कवही 

िलेु तर एर्ढी शनरवि झवली की त्यवांनी आत्िहत्यवच केल्यव. कवही 



तर खनु करुन तरुुां गवत खडी फोडत बसलेत. तर कवहींनी लग्न न 

करण्यवचव शनिाय घतेलव. जयवने खनु केले. तो िविसू गनु्सहगेवरी 

जगतवचव बवदिहव बनलव. शियवही यव बवबतीत िवगे रवशहल्यव 

नव्हत्यव. त्यवांनी परुुषवांच्यव सांियी र्तृ्तीिळेु बवयफ्रें डकडून त्यव 

परुुषवांचव जीर्ही घेतलव. अिव बर् यवच बवतम्यव र्तािवनपत्वतनू 

र्वचवयलव शिळतवत. त्यव पतीनांतर एकच बवयफ्रें ड ठेर्ीत नवही तर 

अनेक बवयफ्रें ड एकवच र्ेळी बवळगतवत. फक्त भेटण्यवची र्ेळ 

र्ेगर्ेगळी असते. हचे बवयफ्रें ड कधी सांियवथा आपल्यव 

पे्रय्यवांनवही सांपर्तवत. कधी कधी ह्यवच शियव आपल्यव िलुवांनी 

आपल्यवसोबत बवयफ्रें डलव पवशहलां, तो आपल्यव पतीलव सवांगिवर, 

म्हिनू आपल्यव सख्ख्यव िलुवांनवही सांपशर्तवत. परुुषही यव प्रकवरवत 

िवगे नवहीत.  

          जय शर्चवर करीत होतव. त्यवलव आतव सगळां आठर्त 

होतां. एकदव एकव पु् तकवतनू एक गोष्ट र्वचली होती. एकव शिलव 

फसर्नू िधय्थी िविसवनां शतचां लग्न एकव शफट यिेवर् यव िविसविी 

लवर्नू शदलां होतां. त्यवलव शफट येते ह ेसवसरच्यव लोकवांनी दडर्नू 

ठेर्ले. लग्नशर्धी आटोपलव. त्यवनांतर ती पत्नीच त्यवची. ती पत्नी 

असल्यविळेु शतलव त्यव गोष्टी िवशहत झवल्यव. जसां शतलव िवशहत 

पडलां की यवलव शफट येते. ती त्यवलव सोडून गेली. शतचां म्हििां 



एर्ढांच होतां की सवसरच्यव िांडळींचव त्वस आहे. खरांच शकती बेकवर 

असतवत शियव. लग्नवनांतर जर एखवद्यव िविसवलव पांगतु्र् आलां, तर 

त्यव सोडून जवतवत र् आरोप करतवत की सवसरचे लोकां  बदिवि 

आहते. पि शतलव जर असे रोग असले तर.. .. .. .. तर िग कोिवलव 

दोष द्यवयचव. खरांच जयवांनव असे आजवर असतवत. त्यवांनी कवय 

शर्र्वहच करु नये कवय?  

           जयनां िलुी घट्फोट घेर्नू रे्गळे होतवांनव बरेचदव 

पवशहले होते. त्यवत कवही िलेुही रे्डे झवलेले पवशहले होते. कवही 

िलुवांनव शचांतेनां अधवंगर्वय ू दखेील िवरलेले पवशहले होते. 

घट्फोटवचे प्रिवि र्वढतच चवलले होते. कवरि शियवांनव न 

किर्तव खवर्ट्यव शिळत होत्यव. सिवनतेच्यव कवळवत शियव सबल 

असनूही न्सयवयवलयवत दबुाल सवांगनू खवर्टी घेत होत्यव. िवसनही 

एकीकडे शियवांनव दबुाल सिजत आरक्षि दते होतां. तर दसुरीकडे 

शतलव कोिी दबुाल म्हटलां तर त्यवलव अटकही करीत होतां. 

िवसनवच्यव एकव धोरिविळुां ती पांगू बनली होती. तर दसुर् यव 

धोरिवने ती सबळ ठरली होती.  

         सरकवरी नोकरीच्यव बर् यवचिव क्षेत्वत शियव 

आघवडीर्र होत्यव. परुुषवांची सांख्यव एकदिच किी होती. िग शियव 

किव दबुाल हव प्रश्न जयलव नेहिीच पडत असे. िग िी जर दबुाल 



नवही. सोडशचठ्ठी घेतल्यवनांतरही ती किवऊ िकते ह े िवशहत 

असनूही न्सयवयवलयवतनू खवर्टी शिळत असल्यवने बर् यवच शियव यव 

थोड्यव थोड्यविव कवरिवने पतीलव सोडून जवत होत्यव. सोडून 

जवण्यवच्यव र् खवर्टी र्सलू करण्यवच्यव धिक्यवही दते होत्यव. 

म्हिनू जयलव र्वटत होतां की ही खवर्टीची कलि र् ४९८ अ ची 

कलि रद्द व्हवर्ी. यविळेु घट्फोटवचे प्रिवि किी होईल.  

          कोित्यवही िीर्र अत्यवचवर होर्ो अगर न होर्ो. ती 

फवरकत घतेवांनव हुांड्यवर्रच जव्त जोर दते होती. िग नर्रव िलुगव 

हुांडव िवगो अगर न िवगो. हुांडव िवगिवर् यवांचे प्रिवि जव्त झवल े

होते. यवत हुांडव िवगिवरव जसव दोषी रवहवत होतव. तसवच दिेवरवही 

तेर्ढवच जबवबदवर होतव. पि दिेवर् यवलव कवहीच होत नव्हते. 

िवगिवर् यवलव शिक्षेचां प्रवर्धवन होतां. न्सयवयदवनवत सिवनतव नव्हती. 

त्यविळेु जयलव आर्जूान र्वटवयचां की जोपयंत िी परुुषवांच्यव 

न्सयवयवत सिवनतव यिेवर नवही. तोपयंत सिवज सधुवरिव होिवर 

नवही.  

           एकदव जय पतीपीडीत िीच्यव घरी गेलव. त्यवनां 

एकां दरीत शतच्यव घरवचां शनरीक्षि केलां. ती कोित्यवच बवजनूां 

पतीपीडीत र्वटत नव्हती. छवन सौंदयवाचां नटून होती. शतच्यव एकां दर 



र्वगण्यवर्रुन शतनांच पतीलव प्रतवडीत केलां असवर्ां असां र्वटत होतां. 

शतलवही पवचिे रुपये खवर्टी शिळत होती.  

          एक पत्नी जर सोडून गेली तर दसुरी पत्नी करतव यते 

नवही. न्सयवयवलयवत त्यवलव िांजरुी शिळत नवही. न्सयवयवलय सवांगतां की 

शिळतां जळुतां घ्यव. म्हिनू ते लर्कर शनिायही लवर्त नवही. दसुरी 

पत्नी न करु दणे्यविवगे न्सयवयवलयवचव उद्दिे सांसवर शर््कटतो असव 

असतो. ते तेर्ढांच सत्य आह.े पि जी रवहवयलवच तयवर नवही 

अिवरे्ळी परुुषवनां कवय करवर्ां. ती न्सयवयवलयवत र्कीलविवफा त 

सवांगते की ती नवांदवयलव तयवर आह.े पि प्रत्यक्षवत शतचां बोलिां 

रे्गळां असतां. ती पांचिहवभतूवतनू शनिीती असलेल्यव यव परुुषवांच्यव 

नैसशगाक लैंगीकतरे्र बांधन घवल ू िकते. ह े न उलगडलेले कोडे 

जयलव परेिवन करीत होते. िी िवत् यव कोटवािळेु खिु असते. 

कवरि शतलव कोटवािळेु खवर्टी शिळत असल्यवने शतलव पिूातः 

ऐषआरवि करतव येतां. अन ्परुुष एखवद्यव प्रवण्यवगत ढोर िेहनतच 

करीत असतो.  

            जयवच्यव र्ांिव जवरे्, तेव्हव कळे प्रिविे जयवची पत्नी 

नवांदत होती. ते जयलव हवसत होते. अन ्शटांगलटर्वळी करीत होते.  

  



             "पत्नीसवठी तमु्ही आह.े तिुच्यवसवठी पत्नी नवही. 

िग तिुच्यव आईलव अधवंगर्वय ू असो की शतलव कँन्ससर असो, 

तमु्हवलव पत्नीच्यव िनवनसुवर शतलव र्दृ्धवश्रिवत ठेर्वर्ांच लवगेल. " 

सवस ू म्हित होती. र्कीलवनांही तेच म्हटलां होतां. पि र्कील 

आईलव र्दृ्धवश्रिवत टवकवर्ां लवगेल ह ेम्हित नव्हतव. तर खवर्टी 

द्यवर्ी लवगले ह ेम्हित होतव.  

         पत्नीलव कवहीही झवलां तरी पतीनां सवांभवळवयचां. अन ्

पतीलव कवही झवलां तर पत्नीनां पळून जवयचां. हव कुठलव न्सयवय?अिव 

शकत्यके केसेस जयनां पवशहल्यव होत्यव. एकव शिक्षकवचां प्रकरि 

त्यवच्यव लक्षवत होतां. त्यवचव पगवर बांद असतवांनव असवच तो अांधवरी 

येर्नू कोिवत गेलव होतव. तेव्हव त्यवची पत्नी त्यवलव सोडून गेली 

होती. दसुरी एक गोष्ट त्यवलव आठर्त होती. ती बौद्ध सिवजवची. 

तो शहांद ूसिवजवचव. तो डॉक्टर, ती एि ए झवलेली. दोघवांचां शनरशतिय 

एकिेकवांर्र पे्रि. कोटवात लग्न केलां. बौद्धशर्हवरवतही लग्न केलां. 

िलुीनां दोन शदर्सवनां नवांदवयलव येईल असां सवांगीतलां.  

            िलुगव दोन शदर्सवांनी जेव्हव न्सयवयलव गेलव, तेव्हव 

शतनां सवांगीतलां की िी येत नवही. तो िवघवरी शफरलव कवही न म्हितव.  

          आठ शदर्स झवले होते. िलुीनां पोशलस ्टेिनलव 

तक्रवर केली की िवझ्यवर्र िवनशसक दबवर् आिनू िवझ्यविी शर्र्वह 



रचलव र् िवझ्यविी बलत्कवर केलव. कोटवात केस सरुु झवली होती. 

त्यवत ती जरी डॉक्टरवलवयक नसली तरी खवर्टी र्सलू करीत होती.  

         शकत्येक शियव आपल्यव पशहल्यव पतीकडून जवे्हव 

िवहरेी येतवत. कवही शदर्सवनांतर लपनू छपून लग्नही करतवत. िलुां 

घेर्नू येतवत. ती िलुां पशहल्यवच पतीच्यव नवर्वनां शिकशर्तवत. पि 

ह ेलग्न लपर्नू ठेर्लां जवतां. त्यवचबरोबर खवर्टीही र्सलू केली 

जवते दसुर् यव पतीकडे रवहूनही. कवही तर चक्क बवयफ्रें डच ठेर्तवत. 

ह ेसवरां जय पवहवत होतव.  

          कोित्यवही गनु्सह्यवची चौकिी न करतव यव 

घट्फोटवच्यव खटल्यवत परुुषवांनव अटक होत होती. न्सयवयवलयवतही 

खरव न्सयवय शिळत नव्हतव. तरीही िेकडो लोक न्सयवयवसवठी 

न्सयवयवलयवत जवत होते. जयव र्कीलवलव जव्त पैसव शिळत होतव. 

तो र्कील पक्षकवरवची बवज ूसबळपिे िवांडत होतव. जयवांच्यवकडे 

पैसव नव्हतव. ती व्यक्ती जव्त पैिवचव र्कील करु िकत नव्हती. 

शियवांचां ठीक होतां. शतलव शिळिवर् यव खवर्टीिळुां शतच्यव 

र्कीलवची फी भवगत होती. पि परुुषवांचां कवय?तो तर खवर्टी, 

र्कीलवची फी, तसेच कोटवाचे चक्कर यविळुां बेजवर होत होतव.  

          कवही िलुी लग्नवनांतर खवजगी कवरिवनां िरत होत्यव. 

पि िवय बवप सदोष िनषु्यर्धवचव गनु्सहव दवखल करुन लढत होते. 



ब्लॅकिेल करीत होते. असे शकतीतरी खटले त्यवलव आठर्त होते. 

पि तो त्यवर्र कवहीही करु िकत नव्हतव.  

  

          िलुगी िरि पवर्ली की नवही ह ेजयलव िवशहत नव्हतां. 

पि तो जेव्हव शतच्यव घरी गेलव आशि झवलेलव अपिवन सहन करुन 

जेव्हव तो आपल्यव घरी आलव. तेव्हवपवसनू तो शतलव शर्सरुन गेलव 

होतव. सशर्तवनां जसव बवयफ्रें ड पकडलव. तसां आपिही एखवदी 

गलाफ्रें ड पकडवर्ी असां जयलव र्वटत होतां. िलुगी िरि पवर्ल्यवची 

पवर्ती शतच्यव नवतेर्वईकवनां शदल्यवनां त्यवलव हवयसां र्वटत होतां.  

          त्यवनां अिीच एक िैत्ीि पकडली होती. पि 

सोडशचठ्ठी न झवल्यवनां तो शतच्यविी शर्र्वह करु िकत नव्हतव. तो 

खरां तर शतलव िहवन सिजत होतव. कवरि शतलव सर्ाकवही िवशहत 

असनूही ती त्यवच्यवसोबत रवहवयलव तयवर झवली होती. शतलव 

िवशहत होतां की ती कदवशचत उद्यव येर्हूी िकते. तरीही शतनां त्यवलव 

आधवर शदलव होतव. नव्हे तर सशर्तवसोबत लढण्यवसवठी ती त्यवलव 

सविथ्या ही दते होती.  

          जयलव घरी करित नव्हतां. त्यविळुां तो आपलव जीर् 

गिर्वयलव शफरवयलव जवयचव. त्यवतच त्यवलव एक तरुिी शिळवली. 

औपचवररक ओळखीतनू शतच्यवर्र पे्रि शनिवाि झवलां. शतही 



त्यवचेर्र प्रेि करु लवगली. त्यवलव तर पे्रिच हर्ां होतां. त्यवलवही 

र्वटत होतां की कोिीतरी आपल्यवर्रही पे्रि करवर्ां. कवरि अिवच 

पे्रिवतनू तो सशर्तवलव शर्सरिवर होतव. ते त्यवच्यव सशर्तवलव 

शर्सरण्यवर्र रविबवि औषध होतां. आजपयंत त्यवनां कधी कोिवर्र 

पे्रि केलां नव्हतां. पि आतव त्यवलव पे्रि करवर्सां र्वटत होतां. शतनांही 

त्यव गोष्टीलव आपली सहिती दिार्ली होती. िग तो शतच्यव घरी 

जवयचव. शतही घरी यवयची.  

           एक शदर्स त्यवनां शतची त्यवनां परीक्षव घ्यवयचां ठरर्लां. 

म्हिवलव,  

           "िलव तझु्यव घरी यवर्सांच र्वटत नवही. " 

           "कव बरां?" 

          "तझु्यव घरची िांडळी कवही म्हितील. "  

           ती खपु शनरवि झवली. अन ् शतनां त्यवर्र एक शचठ्ठी 

शलशहली. ही सोडशचठ्ठीची शचठ्ठी नव्हती. तर ते एक पे्रिपत् होतां. ते 

पे्रिपत् त्यवनां र्वचलां. ते त्यवच्यव अांतकरिवलव शभडलां. पि ते न 

र्वचल्यवचव आर् आित तो म्हिवलव,  

           "कवय शलशहलां होतां पत्वत?" 

          "कवही नवही. िवझ्यव भवर्नव होत्यव. " 



          "किवलव शलशहल्यव होत्यव?" 

           "तमु्ही िवझां िन दखुर्तव नव. िग िी कवढली िवझ्यव 

िनवची भडक. िी िवझ्यव िनवच्यव पटलवर्र तिुची प्रशतिव 

कोरलेली आह.े " 

           "अां रवहू द े तझु्यवजर्ळच. शियवांनव जेर्ढे केसां 

असतवत. तेर्ढेच शिसही. त्यव केव्हव शर्श्ववसघवत करतील यवची 

िवश्वती नवही. ती सशर्तव. शतच्यवर्र िी शनरतीिय पे्रि केलां. पि 

िवशहत आह ेतलुव. शतनां िवझव शर्श्ववसघवत केलव. आजही ती िवझ्यव 

िनवत आह.े पि यवयलव तयवर नवही. अगां, िी िवन्सय करतोय की 

टवळी एकव हवतवनां र्वजत नवही. चकुव िविसवच्यवच हवतनू होतवत. 

प्रवण्यवांच्यव नवही. पि त्यवर्र िवफी तर असते नव. िी बरेच र्ेळव 

िवफी िवशगतली. पि ती.. .. .. ती िवफच करवयलव तयवर नवही. 

दसुरव रवशहलव असतव तर शतच्यवकडां ढुांकूनही पवशहलां नसतां. म्हिनू 

िी कोिवर्रही शर्श्ववस ठेर्त नवही आशि ठेर् ूतरी कसव शर्श्ववस?" 

  

         "ह े बघव, सर्ाच िुली ह्यव कवही शतच्यवसवरख्यव 

नसतवत. त्यवत सर्ाच िलुींची गिती करु नकव. शतलव सांसवर 

करवयचव नव्हतव. कवरि शतलव जर सांसवर करवयचव रवशहलव असतव 

तर, जेर्ढां तमु्ही शतच्यवसवठी बदललवत. तेर्ढी ती बदलली नवही. 



बदलिे हव शिचव धिा असतवांनवही. िलव तर र्वटत े की शतनां 

तिुच्यविी लग्न फक्त ऐषआरविवसवठीच केलां. िी शतच्यवसवरखी 

नवही. " 

           "िवशहत आह.े आज सर्ाच िलुी ह्यव पैिवर्र पे्रि 

करतवत. " 

           ती गप्पच झवली. तसां शतनां दसुरां पत् शलशहलां. त्यवत 

शलशहलां होतां.  

         "शप्रय शित्व, कधीही शर्सर न पडवर्व एर्ढे तिुचे पे्रि 

पवहून िवझे हृ्रदय शनकविी झवले. जीर्न म्हिजे केर्ळ तमु्ही,  असां 

र्वटवयलव लवगलांय. सदरै् तिुचव चेहरव असतो िवझ्यव 

डोळ्यवसिोर. आजबुवजचूे शर्श्व कवय ते आठर्तच नवही. िनवच्यव 

प्रत्येक कोपर् यवत तिुचां र्व्तव्य आह.े आपल्यव प्रेिवलव िवन्सयतव 

नवही. ते केर्ळ आपल्यवपरुतां ियवाशदत आह.े दोन हृ्रदयवचां शिलन. 

त्यवत शतसर् यवलव जवगव नवही. आपलां पे्रि ह ेआपल्यव दोघवतच 

फुल ूद्यवरे्. त्यविधये शतसरव येतव कविव नये. पैसव म्हिजे कोिीतरी 

शतसरवच. तो िलव िवन्सय नवही. " 

         ते पत् म्हिजे त्यव जयलव आनांदवची पर्ािीच र्वटली. 

एकीकडां ती पत्नी होती की शजनां शर्र्वहवपरु्ी त्यवच्यवसोबत 

रवहण्यवचां आशि त्यवलव सवांभवळून घेण्यवचां त्यवच्यव आईलव र्चन 



शदलां होतां. पि ती ते र्चन तोडून गेली होती. तर दसुरीकडां आतव 

जयलव शिळवललेी ही अबलव होती. जी त्यवच्यवर्र आज जीर्वपवड 

प्रेि करीत होती. शतलव तो कवहीही म्हित होतव. पि ती कवही 

त्यवचेर्र रवगवर्त नव्हती. त्यवचां बोलिां िनवलव लवर्नूही घेत 

नव्हती. तर ती त्यवही पररश्थतीत त्यवलव सहकवया करीत होती. ती 

त्यवांनव िहवन र्वटली. आज शतनां त्यवचां िन शजांकलां होतां. तरीही 

आपल्यव हळव्यव िनवलव तसां र्वटू न दतेव जय चपू बसलव. चपू 

बसिां तो गरजेचां सिजलव. कवरि त्यवनां तसां जर केलां नसतां तर 

शहचांही िन तटुलां असतां र् शतही शनघनू गेली असती. एरर्ी आतव 

ती त्यवचव एकिेर् आधवर होती.  

          आतव ते एकिेकवांशिर्वय रवहू िकत नव्हते. पि 

कवयद्यवनसुवर ते शर्र्वह करु िकत नव्हते. शतही त्यवची कैशफयत 

िवशहत असल्यवनां त्यवच्यवर्र शर्र्वहवसवठी आग्रह करु िकत 

नव्हती. िवत् ती जयलव शदलवसव दते म्हिवयची,  

            "तमु्ही आतवपयंत खपु द:ुख झेललां. दःुखवतच तिुचां 

जीर्न गेलां. आजही तमु्ही दःुखवतच आहवत. तेव्हव िी िवझ्यव 

लग्नवनांतरही िशहण्यवतनू एकदव तिुच्यव घरी येिवर. तमु्हवलव 

एकवकी सोडिवर नवही. " 

         त्यवर्र तो शतलव म्हिवयचव,  



        "हे बघ, लग्नवनांतर सगळां सोडवयचां असतां. त्यवनांतर पती 

हवच सर्ा्र् असतां. बवयफ्रें ड ठेर्वयचव नसतो शर्र्वहवनांतर. शकतीही 

चवांगलव असलव तरी.. .. .. .. आपलव सांसवर बघवयचव. लग्नवनांतर 

िवहरेचे सर्ा लोकां  कवही शदर्स तरी शर्सरवरे् लवगतवत. कवरि 

िवहचे्यवच िांडळींच्यव बहकवव्यवत येर्नू आपल्यव सांसवरवलव 

गवलबोट लवगतां. यवचव अथा असव नवही की िवहरेच्यव लोकवांचव 

सन्सिवन करु नये.  

          "िवशहत आह े तलुव. क्षिभर बवयफ्रें डच्यव हरे्चव 

गवरर्व तरुिवईची उब आह,े तेव्हवपयतं िनवलव िोहून टवकते. पि 

जेव्हव ती तरुिवई आपल्यव िरीरवतनू शनघनू जवते, तवे्हव िवत् आपलां 

आपल्यवलवच कळतां की िी फवर िोठी चकू केली. पतीलव सर्ा शप्रय 

असतां. पि तो एक गोष्ट सहन करु िकत नवही. ती म्हिजे शतचव 

बवयफ्रें ड. जयवप्रिविे िी शतची सर्त सहन करु िकत नवही. शतच 

पररश्थती परुुषवांचीही असते. कवही गोष्टी लग्नवनांतर शर्सरवयच्यवच 

असतवत. " 

          "नवही, िी तमु्हवलव एकवकी सोडिवर नवही. कवरि 

तमु्ही िवझां पशहलां पे्रि आहवत. िलव आधवर दिेवरे. पशहलां पे्रि िी 

कसां शर्सरिवर. िी िवझ्यव पतीलव शर्सरु िकेल. पि पशहलां पे्रि. 

िी तिुची िपथ खवर्नू बोलते. " 



          "इथांच तर चकुतां आपलां. आपि आपलां पशहलां पे्रि 

सिजनू पशहल्यव पे्रिवलव शर्सरु िकत नवही लग्नवनांतरही. म्हिनू तर 

घट्फोट होतवत. " 

           आधीच सशर्तवची र्चनां आश्ववसन र् िपथेनां चरू 

झवलेल्यव जयलव शतची िपथ खोटेपिवची र्वटत होती. शतचां 

त्यवच्यवर्र असलेलां खरां पे्रि सशर्तविळेु खोटांच र्वटत होतां. तो 

सरवसरी शतच्यवर्र शर्श्ववस ठेर् ूपवहवत नव्हतव. त्यवलव र्वटत होतां 

की िलुी लग्नवच्यव परु्ी अिवच बोलतवत. िपथव घवलतवत. र्चनां 

आश्ववसनां दतेवत. पि ती आश्ववसनां, र्चनां पवळत नवही. त्यव 

िपथवही तोडल्यव जवतवत.  

         सरलव.. .. .. . शदसवयलव सुांदर होती. ती जयलव 

गर्सली. एक पे्रशिकव बननू. जयवप्रिविे रवधव शक्रष्िवर्र प्रेि 

करवयची. तसांच कवहीसां सरलेचांही जयर्र पे्रि शनिवाि झवलां होतां. 

शतचां पे्रि ्र्वथी नव्हतां.  

          ती गरीब होती. िजबरूही होती जयसवरखीच, पि 

लवचवर नव्हती. ्र्वशभिवन शतच्यवत कुटकूट भरलव होतव शतच्यवत. 

ती शनरशतिय प्रेि करवयची जयर्र. तसव कधीकधी जयलव शर्चवर 

यवयचव की कवि!ही सरलव आपल्यवलव लग्नवपरु्ी शिळवली असती 

तर.. .. .. ..  



         ती त्यवचेसवठी औषध होती सशर्तव नवर्वच्यव 

आजवरवलव दरू पळशर्ण्यवचां. म्हिनू तोही शतच्यव पे्रिवत पडू पवहवत 

होतव. प्रसांगी आतव तो शतलव िदत करीत होतव.  

         सरलवलव िवय नव्हती. शतची आई पवच र्षवापरु्ीच 

िरुन गेली होती. बवप होतव. तोही आजवरी होतव. त्यवचेिळेु 

त्यवच्यवनां कविां जिवयचे नवहीत. घरी एक बशहि होती. शतही त्यवांनव 

सोडून गेली होती खपू दरू. शतचव अजनूही िोध लवगलव नव्हतव. 

त्यविळुां घरची सगळी जबवबदवरी जयर्र आली होती. ती एकवकी 

झवली होती. घरी बवप र् ती त्यविळुां शदर्सां कवढिां कठीि झवले 

होते. त्यविळुां शतलव र्वटवयचां की कोिीतरी भेटवर्व. आपल्यव 

सखुदःुखवर्र शर्चवरवर्ां र् आपल्यव सखुदःुखवत सहभवगी व्हवर्ां. 

त्यव सखुदःुखवची कवळजी घ्यवर्ी. कोिीतरी असव भटेवर्व की 

जयवनां आपल्यवर्र शनरशतिय पे्रि करवर्ां.  

         जयतर प्रेिवसवठी िैत्ीि िोधत होतवच. अिवर्ळेी 

सरलवचां भेटिां त्यवलव अितृकलि भेटण्यवसवरखां र्वटलां. ती 

पे्रिवच्यव गोष्टी त्यवलव सवांग ूलवगली. दोघवांचांही एकिेकवांच्यव घरी 

जविां सरुु झवलां. तो शतचां दःुख ऐकून घेर् ू लवगलव. ती त्यवचां. 

दोघवांची िैत्ी घनदवट होत चवलली होती.  



          आतव जयलव सशर्तवची पवशहजे तेर्ढी आठर्ि यते 

नव्हती. तो शतची आठर्ि शर्सरत चवललव होतव. ती पत्नीपेक्षवही 

जव्त आर्डवयलव लवगली होती. शतचां पवऊल त्यवच्यव जीर्नवलव 

सखुदवयी ठरलां होतां.  

          कधीकधी जेव्हव जय दःुखवत रवहवत असे. तेव्हव ती 

त्यवलव सवांत्र्नव दते असे. ती चवांगली बोलत असे. कधीकधी 

र्वटवयचां की ही घोकव तर दिेवर नवही.  

           तो शतची चचवा शित्, नवतेर्वईक यवांच्यविी करु 

लवगलव. त्यवांनी परवििा शदलव की ती फक्त पैिवर्र पे्रि करते. एकदव 

कव तमु्ही पैसव शदलव नवही की िग बघव. पि त्यवलव आतव त्यवांच े

सल्ले पटवयचे नवहीत. कवरि त्यवलव सशर्तवनांतर खरव आधवर यव 

सरलवनां शदलव होतव ह ेतो शर्सरु िकत नव्हतव. त्यविळुां आतव त्यवनां 

आपल्यव नवतेर्वईकवची पर्वा केली नवही. सदरै् तो शतच्यवच दःुखवत 

दःुख र् सखुवत सखु िोध ूलवगलव.  

          एकदव शतचां डोकां  फवर दखुत होतां. शतनां ती गोष्ट जयलव 

सवांगीतली. जयनां लर्करच शतलव आरवि पडवर्व म्हिनू शतलव 

औषधी आिनू शदली. बस तोच प्रसांग. शतलव त्यवच्यवबद्दल 

आत्िीयतव शनिवाि झवली होती. दःुखवच्यव रे्ळी सांकटवत धवर्नू 



जवतो. ह े शतनां कहविी िधये र्वचलां होतां. पि आतव ते प्रत्यक्षवत 

घडलां होतां.  

          ती शर्चवर करीत होती की जयलव आपि औषधी 

आिण्यवशर्षयी सवांगीतलां नवही. तरीही त्यवनां शतच्यवसवठी औषधी 

आिली. तो खरव शित् आह.े यवची जविीर् शतलव झवली होती. शतनां 

शनधवार केलव होतव की आपि जयलवच शित् बनर्वर्ां कवरि जय 

आपल्यव गरजव पिुा करु िकतो ्र्वथा न ठेर्तव.  

         कदवशचत यवच शदर्सवपवसनू शतच्यव िनवत जयशर्षयी 

आकषाि र् पढुां पे्रि शनिवाि झवलां. पि यव पे्रिवलव कुिवची दृष्ट लवग ू

नये असां त्यवलव र्वटत होतां. त्यवलव हहेी र्वटत होतां की सशर्तव 

आशि आपल्यव पे्रिवलव अिीच दृष्ट लवगली असेल.  

          जयची सोडशचठ्ठी अद्यवपही झवली नव्हती. अन ् ती 

नवांदवयलव ही येत नव्हती. त्यविळुां त्यवच्यव सिोर प्रश्न िोठव गांभीर 

उभव होतव. शतचे बोलिे ऐकवयलव येत होते. सोडशचठ्ठी झवली असां 

ती इतरवांनव सवांगत होती.  

         आज त्यवच्यव जीर्नवत सरलवचां आगिि म्हिज े

शिशिरवत र्कृ्षवची पवनां झडून र्सांतवत त्यव झवडवलव नर्ी पिा फुटवर्ी 

असां होतां. शिशिर म्हिजे सशर्तव की जी त्यवच्यव िनवतनू 



पवनवप्रिविे शनघनू जविवर होती तर सरलव म्हिजे र्सांतवत जिी 

पवलर्ी फुटून र्कृ्षवलव तरलतव येते, त्यवप्रिविे होती.  

           जय दरे्दवस शचत्पट पवहवत होतव. त्यवत दरे् 

उच्चशिक्षीत जरी असलव तरी शनरक्षर पवरुच्यव  तो प्रेिवत पडलव 

होतव. पि जवे्हव त्यवलव पवरु शिळवली नवही, तेव्हव तो व्यसनवच्यव 

आहवरी गेलव होतव. तो शचत्पट पवहतवांनव सहज जयलव शर्चवर 

आलव. िी जवतीच्यव शनिायवर्रही जयलव आक्षेप होतव. त्यवलव 

र्वटत होतां की िी आपले शनिाय घ्यवयलव दसुर् यवर्र अर्लांबनू 

असते. ती शनिायवसवठी कोित्यवही परुुषवांच्यव कक्षेच्यव बवहरे जवत 

नवही. िग ती शकतीही बलर्वन असो. शतचां जर कोिवर्र पे्रि असेल 

शकतीही. तरीही बवपवनां म्हटलां की पे्रि सोडून द ेतर ती सोडून दते े

र् बवपवनां म्हटलां की अिक्यविी पे्रि कर तर करते. बवपवनां म्हटलां 

जयच्यव घरी जवयचां नवही तर ती येत नवही. ह े त्यवनां प्रत्यक्ष 

सशर्तवच्यव बवबतीत अनभुर्लां होतां. कधी कधी तर प्रेयसीच्यव 

पे्रिवत धोके शिळवल्यवस परुुष व्यसनवच्यव आहवरी जवतवत.  

           जयचां पे्रि फुलत चवललां होतां. तिी एकव शदर्िी 

सरलव त्यवलव म्हिवली,  

           "परुुषवांचां पे्रि अफवट असते. ते शिर्र प्रेि करतवत. 

पि शजलव सिजते शतच िी परुुषवांचां पे्रि सिजनू घेर्नू तिी र्वगते. 



त्यवचां पे्रि जविनू घणे्यवचव प्रयत्न करते. परुुष कधीच प्रेि दवखर्त 

नवहीत. ते दवखर्वयची गरजच सिजत नवहीत. त्यवांचही बरोबर 

आह.े पे्रि हे िनवत असिां आर्श्यक. कवरि पे्रि जर दवखर्लां तर 

त्यव प्रेिवचे फवयद ेघेिवरे घटक जव्त. ह ेपे्रि कृतीतनू सहज शदसते. 

ते बोलनू दवखशर्ण्यवची गरज नवही. तिुच्यवबद्दल सवांगवयचां म्हिजे 

तिुचां िवझ्यवर्र शनरशतिय प्रेि आहे. पि तमु्ही ते दवखर्त नवही. 

अन ् दवखर्वलही कसे?कवरि तमु्हू फवर िोठ्यव सांकटवत फसले 

आहवत. पि िीही तमु्हवलव र्चन दतेे की शिही तमु्हवलव त्यव 

सांकटवतनू बवहरे कवढील. " 

          ते ऐकतवच त्यवलव हवयसां र्वटलां. तसव तो सशर्तवलव 

शर्सरण्यवचव प्रयत्न करु लवगलव.  

  

          जय बर् यवच गोष्टीर्र शर्चवर करवयचव. एकदव असवच 

शर्चवर करीत असतवांनव सहजच त्यवलव शर्चवर आलव. िलुगी 

उपर्र होते. िग त्यवप्रिविे आांब्यवच्यव झवडवलव आांबे लवगल्यवर्र 

िलुां दगडां िवरतवत तसे िलुां शतलव पवहवयलव येतवत. िग िलुां शतलव 

पसांत करतवत. लग्न होतां. िलुगी घरवतनू पवय बवहरे कवढते. ती 

दसुर् यवच्यव घरी जवते. िग ती आपली कोिीच नवही असां ठरर्त 

शतची रर्वनगी होते सवसरलव. शतही सरुुर्वतीलव गोडी ठेर्त े



िवहरेिी. पि कवही कवळवनां शतही िवहरेवलव एर्ढी शर्सरते की 

शतलव िवहरेची आठर्िच येत नवही. िग सांसवर सरुु होतो. पती 

दररोज कविवलव जवतो. सवयांकवळी कविवर्रून येतो.  

           सरुुर्वतीलव पत्नीलव त्यवच्यव कविवर्र यणे्यवचां 

कौतकु र्वटत असतां. तो केव्हव केव्हव कविवर्रुन येतो, म्हिनू ती 

सवरखी र्वट पवहवत असते. पि जसजसे शदर्सां जवतवत. कवळवच्यव 

ओघवत िलुां होतवत. त्यवनांतर शतलव त्यवची कवळजी र्वटत नवही. 

हुरहूर रवहवत नवही. िग भवांडिां होतवत थोड्यव थोड्यव कवरिवर्रुन. 

त्यवतच कधी कधी कविवर्र कवही अपररहवयापिे प्रसांग घडतवत. 

तेव्हव तो घरी आल्यवर्र घरीही जर त्यवची पत्नी त्यवच्यविी भवांडत 

असेल तर दसुर् यव शदर्िी तो आपल्यव शित्वांनव सवांगतो. शित् त्यवलव 

घरी जवण्यवपरु्ी िशदरवपवन करण्यवचे सल्ले दतेवत. तो सवयांकवळी 

िशदरवपवन करुन घरी जवतो. पत्नी आपल्यव पतीची अर््थव पवहत े

की तो िशदरवपवन करुन आलव. ती त्यवचेही कवही बोलत नवही. 

शतलव पश्चवतवप होतो. तरीही होिवरव पश्चवत्तवप ती बोलनू दवखर्ीत 

नवही. त्यवचेर्र ती क्षिवही िवगत नवही. त्यवलव बरे र्वटते की 

आपल्यवलव घरी कोिी बोलत नवही. त्यवचे अिवच शर्चवरवतनू 

िौकां  र्वढतवत. ती िवत् अबोलपिे सगळां सहन करते. िग कवय 

एखवद्यव शदर्िी तोल जवतो र् ती त्यवलव घट्फोट िवगते. शतचां त े



बरोबर असतां घट्फोट िवगिां. त्यवलव सोडून जविां. पि तो 

िशदरवपवन करवयलव कव शिकलव यवचव ती शर्चवर करीत नवही. पिुा 

दोष ती त्यवलवच दतेे.  

           जीर्न जगत असतवांनव कवही ददुरै्ी घटनव घडतवांनव 

आपि पवहवतो. कवही िविसे िजरुीलव जवतवत. तर शियव ही. पि 

कवहींच्यव घरी शियव घरीच रवहतवत. अिवांच्यव घरी शियव कविवर्र 

जवतवत. त्यवतच ते अर्घड कविां करतवत. कोण्यव िजरुवांनव कधी दरू 

इिवरतीच्यव उांचीर्र कवि करवर्ां लवगतां तर कधी एखवदव शर्शहरीचव 

खड्डव खिवर्व लवगतो. खवांबवर्र र्ीज सधुरर्वर्ी लवगते. तेव्हव 

एखवदव तोल जवतो. तो पडतो. शकरकोळ दखुवपत होते. ती 

सवांगण्यवसवरखी नसते. कधी शर्हीर खोदतवांनव एखवदां दगड अांगवर्र 

पडतां. पि जीर् गेलेलव नसतो. त्यव प्रकवरवांची चीड असते िनवत. 

असे िजरू जर सवयांकवळी घरी आले आशि त्यवांनवही बवयकव 

िलुवांची शकरशकर सवयांकवळी ऐकवयलव शिळवली तर शकां र्व घरचां 

र्वतवर्रि. घरची त्यवची पत्नी सोडून गेलेली असली तर शकती 

र्ेदनव होत असवव्यवत यवची कल्पनव न केलेली बरी. पत्नी 

िविसवच्यव यिवचव आधवर असते. पि शतनां त्यव गोष्टी सिजनू 

घ्यवयलव हव्यवत. कवही शियव नक्कीच चवांगल्यव असतवत. त्यव 

शियव आपल्यव पतीलव सिजनू घेतवत. पि कवही तर शनरांतर 



शकटशकटच करीत असतवत. त्यवांनव परुुष म्हिजे शनव्र्ळ दगड 

िवतीचव सवांगवडव र्वटतो.  

         परुुषवांनवही भवर्भवर्नव असतवत. त्यवांनवही द:ुख होतां. 

त्यवांनवही पत्नीच्यव धीरवच्यव िब्दवची गरज असते. पत्नीचे चवांगले 

िब्द नसेल शकां र्व पत्नी जर नसेल तर त्यवलव सांसवर म्हित नवही. 

त्यवांची अर््थव असनू नसल्यवसवरखी असते.  

          नैसशगाक िक्तीनां िविसू बनर्तवांनव िी दखेील 

बनर्ली. कव? तर परुुषवांनव आधवर दणे्यवसवठी. पि अिवर्ेळी 

आधवर जर शिळत नसेल तर त्यव िविसवच्यव जगण्यवलव अथा उरत 

नवही. त्यवलव जगवर्सांच र्वटत नवही. त्यवतच तो िेहनत करीत 

असलेल्यव पैिवतनू खवर्टीची रक्कि जवत असेल तर त्यवलव न 

जगि बरां र्वटतां.  

          पती कोिकोित्यव शर्र्ांचनेतनू घरी येतो. ह े पत्नीनां 

सिजनू घ्यवयलव हर्ां. तो घरी आल्यवबरोबर त्यवलव कोित्यवही 

गोष्टी तरुांत सवांग ूनयेत. त्यवलव हवतपवय धरु्वयलव पविी नवही शदलां 

तरी चवलेल. परांत ूत्यवलव पत्नीनां सर्ाप्रथि एक ग्लवस पविी प्यवयलव 

द्यवर्ां. पविी शपतवच त्यवचां िन िवांत होतां. त्यवनांतर कवही रे्ळवनां 

त्यवलव कवही सवांगतव येते. पि आजच्यव िीयव अिव गोष्टी 

सिजनूच घेत नवहीत. जयलव यवच गोष्टीचव रवग येत होतव.  



            जयलव कवहीतरी कवि असल्यवनां तो आठ शदर्स 

शतच्यव घरी गेलव नवही. पि जयवशदर्िी गेलव. त्यवशदर्िी कळलां 

की शतलव िलेररयव झवलव आह.े सतत थांडी लवगनू तवप येतो आह.े 

घरी कोिीही नव्हतां. बवप प्रकृती सधुवरल्यवनां कविवर्र गलेव होतव. 

ती एकटीच घरी होती. त्यवनां शतच्यव कपवळवलव हवत लवर्लव. 

अांगवत तवप फिफित होतव. तसां त्यवनां शर्चवरलां,  

           "दर्वखवन्सयवत गेली होती कव?" 

         "नवही. " 

         "कव बरां?" 

         "पैसे नवहीत. " 

        "फोन कव केलव नवही?" 

         "नवही केलव. तलुव त्वस घ्यवर्वसव र्वटलव नवही. " 

          "अगां पि त्यवत कसलव आलव त्वस?" 

           "तलुव सतत त्वस देिां आर्डत नवही. " 

         "ह े असां बोलिच तर िलव आर्डत नवही. त ू िलव 

आपलां सिजतेस नव. िग अिी बोलते. चल दर्वखवन्सयवत. " 

          "नको. िी होईल बरी. " 



          "नवही नवही, चल. शर्नव औषधवनां कोिी बरव तरी 

होतो कवय?" 

        तिी ती गप्प रवशहली. जयनां शतलव उठर्लां. चहव बनर्नू 

पवजलव र् शतलव जबरद्तीनां दर्वखवन्सयवत नेलां.  

           ती िलेररयवतनू बवहरे शनघवली होती. शतलव बरां र्वटत 

होतां. तो शतच्यव आतव दररोजच घरी जवयलव लवगलव होतव. कवरि 

आतव शतच्यव घरी कोिी रवहवत नव्हतां. बवपही कविवलव जवत होतव. 

शतलवही एकटां र्वटत होतां. त्यवलवही एकवकी र्वटत होतां. तो िन 

रिशर्ण्यवसवठी जवत होतव. तसेच शतलव आधवर दणे्यवसवठीही जवत 

होतव.  

          हळूहळू सरलवचां त्यवचेर्रचां पे्रि फुलत चवललां होतां. 

कधी ती प्रेिवच्यव गोष्टी करवयची त्यवच्यविी. पि कवही गोष्टी शतलव 

बोलनू दवखर्तव यते नव्हत्यव. त्यव ती एकव कवगदवर्र शलशहत असे. 

जेव्हव शतलव त्यवची आठर्ि यवयची. ती शचठ्ठी तो घरी शनघवलव की 

त्यवच्यव हवतवत दते असे. एकदव अिीच शचठ्ठी शतनां त्यवच्यव हवती 

शदली. त्यव शचठ्ठीत शलशहलां होतां.  

         "शप्रय सख्यव, जीर्न म्हिजे खडतर र्वटेर्रचां चवलिां. 

कधी शर्चवर केलव नव्हतव की जीर्न एर्ढां र्वईट असतां. 

जेव्हवपवसनू तमु्ही िवझ्यव जीर्नवत आले, िलव जगवर्सां र्वटतां. पि 



ह े पे्रि शनष्पवप असनूही आपि एकिेकवांच्यव जर्ळ यरे् ू िकत 

नवही. पि कवही कव असेनव, यव श्ववसवांनव केर्ळ तिुचीच गरज 

आह.े िलव नवही र्वटत की िी तिुच्यवशिर्व जग ूिकेल. िनवलव 

आतरुतव ती केर्ळ तमु्हवलव बघण्यवची, पवहण्यवची. िन अगदी 

तिुच्यवकडां खेचनू नेतां िलव. जयव शदर्िी तमु्ही िवझ्यव जीर्नवतनू 

शनघनू जवल, तो शदर्स िवझव पथृ्र्ीर्रील िेर्टचव शदर्स असेल. 

िी कुठेही असो, िवझां हे पे्रि तिुच्यवसवठी असेल. तमु्ही म्हटलां 

आह ेकी िी तझु्यव िेर्टच्यव श्ववसवपयंत तझु्यवसोबत असेल. तझुव 

सवथ सोडिवर नवही. अगदी िी परवयी झवले तरीही.. .. .. .. .. " 

          िनवच्यव िेकडो शचरकवांड्यव व्हवव्यवत असां ते पत् 

र्वचतवांनव जयलव गशहर्रुन यवयचां. त्यवनां शतच्यवर्र कोिती जवद ू

केली होती कुिवस ठवऊक. पि ती तिव प्रकवरची शचठ्ठी केर्ळ 

त्यवलव प्रेि पविवत पवडण्यवसवठी शलशहत होती. तेही ठवऊक नव्हते. 

पि जयर्र शतचां िवत् शनरशतिय पे्रि होतां ह ेत्यव शचठ्ठीर्रुन जविर्त 

होतां.  

           जयलव आतव बरां र्वटत होतां की त्यवच्यवर्र जीर् 

लवर्नू कोिीतरी पे्रि करते आह.े कोिी कोिी तर आपल्यव 

िलुीकडून पत्नीकडून लैंगीकतेचे धांद े करर्नू घेतवत आशि घर 

चवलशर्तवत. कोिी कोिी िशहलवही. पि ही त्यव दृशष्टकोिवतील 



नव्हती. कवरि शतलव लैंगीकतेचां असलेलां आकषाि शतच्यव 

्र्भवर्वतनू जविर्त नव्हतां. ते फक्त शनखळ प्रेि करीत आह े

रवधेसवरखी. असांच र्वटत होतां.  

         शकतीही शतच्यव िनवत पे्रि शनिवाि झवलां असलां तरी 

जयनां त्यवत व्यर्हवरीकतव आिली नव्हती. त्यवलव र्वटत होतां की 

यव पे्रिवचव आशि शतच्यव िजबरूीचव फवयदव घेतल्यवस शनयतीही 

आपल्यवलव िवफ करिवर नवही. शतचव भोळव ्र्भवर् जरी असलव 

तरी शतलव जर व्यर्हवरीकतव िवशहत झवली. तर ती त्यवलव सोडून 

जवईल. िग कवय आपल्यवलव पनु्सहव दःुख िोसवर्ां लवगले 

परु्ीसवरखां.  

          पे्रि हे पे्रि असतां. त्यवलव आपल्यव जवगी ठेर्वरे् असां 

त्यवलव र्वटत होतां. त्यवनां ज ेसांकट झेलले होते. त्यवनां झलेलेल्यव 

सांकटविळुां तो आपल्यव पत्नीलव सर्ा्र् िवनत होतव. आपल्यव 

पत्नीलव आपि झेललेल्यव सांकटवांचव सविनव करवर्व लवग ूनये असां 

त्यवलव र्वटत होतां.  

          चवरगोष्टी जयनां अनभुर्ल्यव होत्यव. शनिाय, पैसव, 

प्रिांसव र् आर्ड. ह्यव चवरही गोष्टी िीयवांनव आर्डतवत. यव चवरही 

गोष्टी िविसवनां आपल्यव शिच्यव सखुवसवठी केल्यवस िी शटकते. 

असां त्यवलव आधी र्वटवयचां. ह्यव चवरही गोष्टी त्यवनां सशर्तवच्यव 



िनविनवनां केल्यव होत्यव. पि त्यवचव उलट पररिवि पवहवयलव 

शिळवलव होतव.  

         कवळ बदललव होतव. त्यवपकैी िी ही जव्तच बदलली 

होती. त्यवनसुवर जयलव र्वटत असे की शियवांनव कधीही प्रत्यके 

बवबतीत शनिाय शर्चवरु नय.े कवरि तो त्यवलव कोितहेी शनिाय 

घ्यवयचे असल्यवनां तो आपल्यव सशर्तवलव शर्चवरीत असे. पि यवच 

त्यवच्यव सतत शर्चवरण्यविळुां त्यवच्यवर्र आई सोडवयची रे्ळ 

आली होती. तो कधी कधी आपल्यव पत्नीची प्रिांसव करीत असे. 

पि सर्वंनव प्रिांसव पसांत नसते. कधी कधी कवही शियव ह्यव हुरळून 

जवतवत. यवच कवरिवनां सशर्तव जयच्यव डोक्यवर्र बसली होती.  

           तो शतच्यवजर्ळ पैसवही ठेर्ीत असे. पि तो पैसव 

त्यवलव घवतक ठरलव होतव. ती आपल्यवजर्ळील पैसव आपल्यव 

र्डीलवांनव दते होती. कधीतरी हवच जय शतच्यव आर्डीच्यव र््त ू

शतलव न कळतव घरी आित असे. पि त्यवतही तो अपयिी ठरलव. 

कवरि ती यविळुांच जव्त भवर् खवयलव लवगली.  

           "िी कोिवलव घवबरत नवही. आईर्डीलवलवही नवही. 

" ह े आजच्यव फॅिनेबल िलुींचे बोलिे. आजच्यव फॅिनेबल 

पिविळुां पती तर सोडव. िलुी आपल्यव िवयबवपवलवही ओळखत 

नवहीत. अन ्आपल्यवर्र जीर्वपवड पे्रि करण्यवचां नवटक करिवर् यव 



त्यव बवयफ्रें डच्यव नवटकवत अडकतवत. तो त्यवांनव िहत्र्वचव र्वटतो. 

बवयफ्रें डच्यव नवदवत त्यव आपलव जीर्ही द्यवयलव तयवर असतवत. 

पि पतीसवठी त्यव कोितेही कवि करीत नवहीत. एर्ढे शदर्स 

लहवनवचे िोठे करिवरव बवप बवयफ्रें डिळेु आर्डत नसनू दोन 

शदर्सवांचव आलेलव बवयफ्रें ड त्यवांनव आर्डतो. िग िवयबवपवलव न 

सवांगतव शफरवयलव जविां, त्यवतच िशदरवपवन करिां यवही गोष्टी त्यवांनव 

आर्डत असतवत.  

           कोिीही आपलां अतीत आपल्यव पत्नीलव सवांग ूनये. 

शकां र्व पत्नीने आपल्यव पतीलव सवांग ूनये. कवरि त्यविळुां सांसवरवत 

शर्तषु्ट शनिवाि होतां. ते आपल्यव भवांडिवच्यव रे्ळी ते आपलां अतीत 

कवढत असतवत. त्यवतनू आपलीच बदनविी होते. सशर्तवलव जयनां 

सवांगीतलेलां अतीत त्यवच्यव बदनविीचां कवरि ठरलां होतां. नव्हे तर 

त्यवचवच फवयदव शतनां घेतलव होतव. कधीही यवच अतीतनां 

आपल्यवलव न्सयवय शिळशर्तवांनव आपल्यवलव न्सयवयवलयवत 

परवजयवचव सविनव करवर्व लवगतो. तसांच आजच्यव फॅिनेबल 

कवळवत कोि कोिवचव केव्हव शर्श्ववसघवत करेल ह े सवांगतव येत 

नवही.  

          प्रेिवच शर्श्ववस,  त्यवग,  बशलदवन असल्यविळेु पतीचां 

शजथां सखु असेल त्यव सखुवसवठी पत्नीनां ्र्तःच्यव इच्छेचव त्यवग 



करुन आपलां सवांसरीक जीर्न पढुां चवलर्वयलव हर्ां. पतीनांही 

पत्नीसवठी तेच करवयलव हर्ां. तसांच एखवद्यव सांकटवच्यव शठकविी 

पतीनां शतचां सांरक्षिही करवयलव हर्ां. पि आजच्यव पररर्तानर्वदी 

कवळवत यवलव िहत्र् कोिी दते नवहीत. यवचव परीिवि ते कुटूांब 

उधर््त होण्यवत होते. िांकव कुिांकव शनिवाि होतवत. िग यव सांियी 

र्तृ्तीिळेु ते प्रत्यक्षवत कवनवनां ऐकलेलां सत्य र्वटतां. पि हे खरां नसतां. 

डोळ्यवनां त्र्यवांिी टक्के र् कवनवनां अकरव टक्के ज्ञवन प्रवप्त होतां. 

त्यविळुां कवन ह े धोकव दरे् ू िकत नवहीत. तरीही सर्ाच गोष्टी 

ऐकवयच्यव नसतवत. परर्थीतीिी जळुर्नू घ्यवयचां असतां. 

जेिेकरुन तरवजचू्यव दोन्सही बवज ूसितल होतील. पि लक्षवत कोि 

घेतो. यविधये फक्त कधीकधी पत्नी परीश्थतीिी जळुर्नू घेत 

असते, तर कधीकधी पतीच. त्यविळेु त्यव पत्नीलव र्वटते की प्रत्यके 

रे्ळी कव िीच पररश्थतीिी जळुर्नू घ्यवयचां, त्यवनां कधीच तसां 

िवगां हटू नये कवय? यवतनुच शर्तषु्ट शनिवाि होतां.  

            कुटूांबवत शियवांनव िवनवचां ्थवन असतां. प्रत्यके 

िीलव कुटूांबवचव आधवर्तांभ िवनण्यवत यतेो. परु्ीच्यव कवळी 

कुटूांबवत िवतसृत्तवक कुटुांबपद्धती अश्तत्र्वत होती. त्यव शठकविी 

खरां तर टोळीतील सद्यवांचव शर्कवस चवांगल्यव प्रकवरे होत होतव. 

आजही जयव कुटूांबवत िी चवांगली,  त्यव कुटूांबवलव कोित्यवच 



बवबीत भटकवर्े लवगत नवही. खरां तर ती आपल्यव कुटूांबवलव घडर् ू

िकते. र्वटल्यवस र्वईट िवगवालव लवगलेल्यव व्यक्तीलव र्वईट 

िवगवापवसनू परवर्तृ्त करु िकते. पि त्यवसवठी शतच्यव शन्सीि 

प्रेिवची गरज असते.  

           िी कधीही दबुाल नवही. िोठिोठ्यव शियवांनी 

रवक्षसवांचव र्ध केलव. अिव आख्यवशयकव आहते. तसेच िविसवांचव 

जन्सिही बवईच्यवच गभवातनू होतो. हहेी शर्सरतव येत नवही. िग जयव 

िविसवलव ती जन्सि दतेे. सबल बनशर्ते. िग ती बवई दबुाल किी? 

ती ्र्तः दःुखवत जगनू दसुर् यवस सखु दतेे. असे असतवांनव सशर्तव 

कव बरां िलव सोडून गेली असवर्ी असां जयलव र्वटत होतां.  

          

  

          "शकती िशहने झवले लग्नवलव. " 

         "तीन िशहने. " 

         "तीन िशहण्यवत त्यवनां कोितव त्वस शदलव?" 

           "नवही, तो हुांडव िवगतो दररोज तगवदव लवर्तो. " 

             "हे बघव, कवय झवलां तमु्हवलव नीट सवांगतव येत नवही. 

शजथे जीर्नभर एकत् रवहिवरी िांडळी एकिेकवांनव ओळख ूिकत 



नवही. शतथे तमु्हवलव तीन िशहण्यवत कवय सिजलां. " िशहलव सेलची 

बवई शर्चवरत होती. शतचां खरांही होतां. कवरि अख्खव जन्सि जवतो. 

पि ऐनरे्ळी अक्िवत असव रवग येतो िविसवलव की रवगवच्यव 

भरवत तो कवय करीत आह ेह ेकुिवलवच सवांगतव येत नवही. बवहरेील 

कवही िांडळी त्यवर्र तोडगव कवढण्यवसवठी धजत नवहीत. तर तेही 

त्यव िवऊलीच्यव दःुखवत आगीत तेल टवकण्यवचे कवि करतवत. 

त्यवतच यवतील पती पत्नी बवकीच्यव लोकवांच्यव भडकशर्ण्यवतनू 

भवांडलेच तर जी भडकशर्िवरी िांडळी असते. ती िजव पवहवत 

असते. हचे सत्य आह.े  

            िीनां आजच्यव कवळवत जगवर्ां कसां? हचे सिजत 

नवही. िी अनेक कवळवची िवतव जरी असली तरी ती एकव क्षिवची 

पत्नीही असते. शतनां परुुषवसोबत रवहवर्ां म्हिनू त्यवांनव नैसशगाक 

लैंगीकतेची िक्ती शदली शनसगवानां. केर्ळ ही िक्ती िवनर्वांनवच 

शदली नवही तर प्रविीिवत्वांनवही शदली. त्यव िक्तीर्र लगवि कसतव 

येत नवही. त्यवनसुवर प्रत्येक प्रविीिवत्, जीर्जांत ूएकत् येतो. कवही 

कवळवसवठी रवहतोही. पि जेव्हव पती पत्नीच्यव नवत्यवत क्षलु्लक 

कवरिवनां शर्तषु्ट शनिवाि होतां आशि िवयबवप जेव्हव आपल्यव 

लेकीलव िवहरेी आितवत. जवर्यवांनव धडव शिकशर्ण्यवसवठी. तेव्हव 

ह्यव नैसशगाक िक्तीलव शनयांत्ीत करिां कठीि जवतां. शतलवही आशि 



त्यवलवही. कवरि िवयबवप कवही यव प्रकवरच्यव नैसशगाक िक्तीर्र 

उपवय कवढू िकत नवहीत. शजथे शर्र्वहवपरु्ी ह्यव िक्तीलव शनयांत्ीत 

करण्यवसवठी लोकां  बवयफ्रें ड पकडतवत. शतथे शर्र्वहवनांतर असव 

प्रसांग आलवच तर िग त्यव शर्भक्त झवलेल्यव जोजप्यवांनी कवय 

करवयचां? िहत्र्वचां म्हिज े तेही आपल्यव नैसशगाक गोष्टीसवठी 

बवयफ्रें ड गलाफ्रें ड पकडिवरच. जे पकडत नवहीत. ते िवत् र्ेडे शपसे 

झवलेले आहते. अिी भरपरू उदवहरिां जगवत आहते. पि सिवज 

त्यवांनव दषुिे दते त्यवांनव बदनवि करतो. खरां तर यवत चकू सिवजवची 

असत. त्यवांनी सिजर्वयची गरज असते. पि सिवज कवही त्यवनव 

शदिव दवखर्त नवही. पि त्यव चकुीचे परीिवि त्यव िलुविलुींनव 

भोगवर्े लवगतवत.  

            सांसवर कुिवचवही असो असव शबघडवयलव नको. 

िांकवच असतवत तर चौकिी करुन शर्र्वह होिे गरजेचे असतवांनव 

गडुघ्यवलव बवशिांग बवांधनू उतवर्ीळ पिवने आजचव सिवज आपल्यव 

िलुविलुींचे शर्र्वह करतवत. िग फसतवत. कवरि आजच्यव 

धकवधकीच्यव कवळवत चौकिी करवयलव कुिवजर्ळ रे्ळ नवही. 

एकिेकवांचे िन शजांकून जरी ते शर्र्वह करीत असले तरी 

धवर्पळीच्यव यव कवळवत लोक फक्त पैिवर्र प्रेि करतवत. 

क्षिभरवच्यव सखुवसवठी लवखो रुपये खचा करण्यवकडे लोकवांचव 



कल आह.े शिर्वय ्थवशनक नोकर् यव नसल्यविळेु आपल्यव 

पत्नीपवसनू शकतीतरी शदर्स दरू रवहिवरे पतीपत्नी आपल्यव 

आपल्यव बवयफ्रें डचव सहवरव घेतवत. प्रेिवसवठी आज शर्श्ववस, त्यवग 

तर अशजबवत रवशहलवच नवही. यविळेु कधीकधी र्वटते की परु्ीचवच 

कवळ चवांगलव होतव. त्यव कवळवत िलुगी िवगतवांनव सर्ा चौकिी 

करीत होते. एरर्ी शदली गवय शतची आिव कवय म्हित िवयबवप 

शतच्यवर्र होिवर् यव अत्यवचवरवकडे पवहवत नव्हते. परांत ू त्यव 

अत्यवचवरवत एक शिकर्ि असवयची. सां्कवर असवयचव. कवरि 

िलुी अगदी लहवन असत. बवलर्यवतच लग्न होत असे. बवपवांनवही 

जव्त लेकरां असल्यवनां बवप आपल्यव िलुीकडां पवहवत नव्हतव. 

शतलव ्र्यांपवक यतेो की नवही ही जबवबदवरी िवयबवपवची नव्हती. 

ते सगळे बोध सवससूवसरे शिकर्वयचे. प्रश्न हव आलव की अस े

बवलशर्र्वह करतवांनव िलुगी अशतिय लहवन असवयची आशि 

िलुगव म्हवतवरव. त्यवतच तो लर्कर िरवयचव आशि शर्धर्ेपिवलव 

सिोर जवर्ां लवगवयचां. ती शर्धर्व जर नवही झवली लर्कर तर 

सतीपि. नवहीतर िग शर्धरे्चां द:ुख. परीिविी ही प्रथव कवलबवह्य 

ठरली. आज जोडीदवर शनर्डीचां ्र्वतांत्र्य आलां.  

           कवल डोक्यवर्रती पदर रवहवयचव. आज िवत् तो 

शदसत नवही. कवल गवर्वतील प्रत्येक िविसवांचव िवन शियव करीत. 



तो आज शदसत नवही. आज म्हवतवर् यव िविसवांचीही शटांगल 

टर्वळकी केली जवते. तसांच जिवन्सयवलव लोकां  दोष दतेवत. दोष 

जिवन्सयवचव नवही तर दोष आपल्यव िनवचव आहे. आपि आपले 

िन बदलशर्ण्यवची गरज आहे. चवांगलां र्वईट ओळखण्यवची गरज 

आह.े  

           आज जे ्र्वतांत्र्य आलां. त्यवनसुवर शदर्सवगशिक पती 

बदलर्ले जवतवत. तसेच परुुष पत्न्सयव बदलर्तवत. म्हिजेच परु्ी 

सवर्कवर, जिीनदवर आपल्यव बवयकव बदलर्वयचे. आज तर 

कोिीही बदलर्तो. पि कवयद्यवच्यव चौकटीत रवहून नवही. आतव 

कोि सवस,ू कोि िोठव, कोि गवर्वतलव, कोि जेष्ठ कोित्यवच 

बवबी पवळल्यव जवत नवहीत. प्रसांगी आजच्यव कवळवत एकिेकवांचव 

पवनउतवरव कवढण्यवची पद्धत आह.े  

          आिची परु्ीची सां्कृती र्डीलधवर् यवांची इजजत 

करिां शिकर्ीत असली तरी बदलत्यव कवळवत कोिी कोिवची 

इजजत करीत नवही. त्यविळुां कधीकधी र्वटतां की आिची परुवतन 

सां्कृती चवांगली होती. परांत ू परीर्तानवच्यव यव कक्षेत बदलत्यव 

कवळवनसुवर आम्ही बदलत आहोत. परांत ू आम्ही हहेी लक्षवत 

घ्यवयलव हरे् की आम्ही जरुर बदलवर्े. परांत ूकिीतकिी आिच्यव 

सां्कृतीची इजजत करवर्ी. र्डीलधवर् यवांचीही.  



           परु्ी बवई चलू िलु सवांभवळवयचां कवया करीत होती. ती 

अशिक्षीत असवयची. पि घट्फोटवचां प्रिवि फवर किी असवयचां. 

ती अशिक्षीत जरी असली तरी आपल्यव लेकरवांनव शिकर्वयची. 

घट्फोटवच्यव बवहरेचां शिक्षि द्यवयची. िलुवांनव अिव परक्यव 

प्रेिवचव िजजवर् असवयचव. हो ठीक आह े की कवळ बदललव. 

िलुवांनव आपलव जोडीदवर शनर्डीचां ्र्वतांत्र्य शिळवलां. पि जो 

जोडीदवर ती िलुां शनर्डतवत. त्यवचेर्र िवयव लवर्तवत. तो खरांच 

आजच्यव कवळवत िेर्टपयतं शटकतो कवय? तो शटकत नवही. िग 

जोडीदवर शनर्डून कवय उपयोग? जो जोडीदवर शनर्डलव 

त्यवचेसोबत िेर्टपयंत जर रवहतव येत नसेल तर िवयबवपवांनी 

शनर्डलेले जोडीदवर कविवच ेकी ्र्तः शनर्डलेले, यवचव शर्चवर 

करण्यवची आज गरज शनिवाि झवलेली असनू आज शर्र्वह करतवांनव 

नेिके कवय करवर्े हहेी सिजेनवसे झवलेले आह.े  

  

          'एक नव धड भवरवभर शचांधयव' अिी सिवजवची अर््थव 

झवलेली असनू नोकरी करिवरी आधशुनक िी शकतीही ्र्तःलव 

सिवजसधुवरक िवनत असली तरी ती सिवजसधुवरक होर् ूिकत 

नवही. कवरि आजच्यवच शिकलेल्यव यव सिवजसधुवरक 

िीयवांच्यवच पोटची िलुां आज िवयबवपवलव पोसत नवहीत. 



र्दृ्धवश्रिवत टवकतवत. आजची िी आपल्यव िलुवांर्र व्यर््थीत 

सां्कवर करु िकत नवही. कवरि ती आपल्यव पतीलव सिवनतेच्यव 

हक्कविळुां िवनसन्सिवन दते नवही. िलुवांसिोर हवय डॉग म्हिनू 

पतीलव जवे्हव आजची िी आर्वज दतेे, तेव्हव ह्यवच पती पत्नीच े

असे र्वगिे पवहून िलुांही हवय डॉगच म्हितवत. िग ्र्तःचव 

बवपवलव डॉग म्हितव म्हितव म्हवतवरपिवत त्यवचव डॉगच होतो र् 

त्यव बवळवची पत्नी आल्यवर्र त्यवच बवपवची अर््थव घरी शकां र्व 

र्दृ्धवश्रिवत डॉगसवरखीच होते. यवलव जबवबदवर कोि? तर त्यवची 

आई. जर यव डॉगपिवचव पतीनां शर्रोध केल्यवस सशुिक्षीत 

पतीपत्नीत शर्तषु्ट येतां र् त्यवचीही पररयांती घट्फोटवच्यव खटल्यवत 

होते. म्हिनू तो गप्प असतो. आतव शर्र्वह दखेील करवर पद्धतीनां 

व्हवयलव लवगलीत.  

     

          जय आज पन्सनवस र्षवाचव झवलव होतव. शतही 

सते्तचवळीस र्षवाची झवली होती. हर्ां ते तवरुण्य उरलेलां नव्हतां. तो 

सखुी होतव. सिवधवनीही होतव. त्यवनां सशर्तवलव म्हटलां होतां की 

आज तलुव िजव र्वटते िलव सोडतवांनव. पि जेव्हव त ूपन्सनविीच्यव 

जर्ळपवस जविील, तवे्हव तलुव कळेल की बवयफ्रें ड आशि पती 

कवय असतो. त्यवरे्ळी तलुव पश्चवत्तवप र्वटेल. िी जेव्हव तलुव सांपिुा 



शर्सरेल. तेव्हव त ूआठर्ि करिील िवझी. िलव तर िवशहत आह े

की जी िवझ्यवजर्ळ शटकू िकली नवही. ती इतरवांजर्ळ किी 

शटकेल. लोकां  तर आपलां कुां कू र्वचशर्ण्यवसवठी आपलां सर्ा्र् 

पिवलव लवर्तवत. पि त ू तझुां िांगलसतु्ही गळ्यवतनू कवढून 

ठेर्लांय. जयव िांगळसतु्वच्यव लहवनिव धवग्यवलव आज फवर िोठी 

शकां ित आह.े  

          िांगळसतु्.. .. .. .. . लग्नवनांतर यवचव फवर िोठव उपयोग 

असतो. परांपरवच होती ती. ते नसले तर िविसू ितृ्य ूपवर्लव असव 

अथा होतो. ते िांगळसतु् शतनां कवढून ठेर्लां होतां. त्यविळुां परांपरेनसुवर 

जयलव ते शतनां कवढून ठेर्ल्यवनां फवर र्वईट र्वटत होतां.  

         आपल्यवतील श्रेष्ठत्र् सवांगतवनव जय शतलव म्हिवलव 

होतव की िवझ्यवत कवय किी आह.े िवझे र्तािवनपत्वत लेख छवपनू 

येतवत. तरीही तलुव िवझ्यवत किीत्र् र्वटलांिवझी पु् तकां  शनघवली 

आह.े पि एक सवांगतो की जरी िी पसांत नसेल आशि त ूदसुर् यव 

कुिविी शर्र्वह केलवच. तर त्यव व्यक्तीिी कृपयव अिी र्वगिील 

नको.  

          िी एक कलवर्ांतच नवही तर शिक्षकही आह.े पि 

तझु्यव शित्िैत्ीिी म्हितवत की तो शिक्षक र्वटत नवही. कसव 

र्वटिवर?कवरि आज िवझी तिीच अर््थव झवलीय. त ूकेलीय. त ू



तर िवझव सन्सिवन करवयलव पवशहजे होतव कवरि िी क्षेष्ठ होतो 

तझु्यवर्रुन. हव अहांकवर नवही. तर तलुव िवशहती दते आह.े त्ी ही 

खरांच िहवन असते. जर शतनां शर्चवर केलव तर ती परुुषविधनू 

शिर्वजी िहवरवज घडर् ूिकते. डॉक्टर बवबवसवहबे ही घडर् ूिकते. 

अन ्जर शतनां शर्चवर केलव तर शर्नव शर्र्वहवनां जन्सिभर रवहू िकते.  

           अतीर् पे्रि करिवरी िलुगी, आज बवयफ्रें ड सोबत 

पळून गेल्यवर्र त्यव बवयफ्रें डनां धोकव शदल्यवर्र ती त्यवच्यव घरुन 

शनघते. ती िवयबवपवच्यव घरीही जवर् ूिकत नवही. िग शतच्यवसिोर 

पयवाय नसतो. िेर्टी ती आपलां अश्तत्र् सिवप्त करते आत्िहत्यव 

करुन. ह ेसत्य आहे. अांशति सत्य असल्यवसवरखां. यवसवठीच शतनां 

सन्सिवनवनां उभां रवहवर्ां म्हिनू सिवज पद्धती रुढ झवली. शर्र्वह 

करतवांनव जवतीची िलुां पवहिां न्सयवय सिजलां गेलां.  

          परु्ी िलुगी आशि िलुगव यवांचां कुळ जळुतां कव? गिु 

जळुतवत कव?गोत् जळुतवत कव? नवतां शिळतां कव?ह्यवचव शर्चवर 

करुन शर्र्वह होत असत. जेिेकरुन कोिी जर असव घट्फोट 

घेतलवच तर त्यवांचव गनु्सहव असल्यवस जबर शिक्षव म्हिनू त्यवलव 

सिवजवतनू शनष्कवशित करिे अथवात र्वळीत टवकिे. दषुिे दिेे. ह्यव 

गोष्टी व्हवयच्यव. म्हिनू कोिी जव्तकरुन िलुींनव सोडत नसत. 

सोडलां तर यव सिवजवच्यव दषुिवनां जगिां िशुश्कल व्हवयचां.  



         शर्र्वह जरी जवतीत होत असले तरी त्यव शर्र्वहवत 

उत्पन्सन होिवरे शर्घ्न पवहून यवचव शर्चवर करुन सिवजसधुवरकवांनी 

पे्रिवचव शसद्धवांत िवांडलव. तसेच जोडीदवर शनर्डीचां ्र्वतांत्र्य 

आिलां. पि यवच ् र्वतांत्र्यवनां पढुां जवर्नू जळुत्यव सांसवरवलव तोडलां. 

कवरि पे्रिवच्यव शर्र्वहवलव िवन्सयतव नसल्यवनां नवतेर्वईकवांनी सिवज 

दषुिे दतेो, र्वळीत टवकतो म्हिनू पे्रि करिवर् यव आपल्यव 

र्ांिजवांनव कवन कवपनू सोडलां कवरि त्यवांनव िलुां िलुी रवहवयची. 

त्यवांचव शर्र्वह करिां असवयचव. तो शर्र्वह सिवजवत व्हवर्व. 

लोकवांनी आपल्यवलव श्र्रवरवर्ां. र्वळीत टवकू नये हव त्यवत हते ू

होतव.  

           पे्रिर्ीर पे्रि करुन पळून तर जवयचे. शर्र्वह करवयचे, 

सांसवर थवटवयचे. त्यवांनव िलुां व्हवयची. पि यव िलुवांनवही सिवजवत 

िवन उरवयचव नवही. कसेबसे ह ेप्रेिर्ीर शर्र्वह करवयचे. पि जेव्हव 

त्यवांच्यव िलुवांचव प्रश्न उप्थीत व्हवयचव, तेव्हव िवत् शर्चवर यवयचव. 

कवरि त्यव िलुवांचां लग्न रीशतररर्वजवनसुवर करिां िक्य व्हवयचां 

नवही. त्यविळुां पश्चवतवप व्हवयचव. त्यवनांतर ते िवगादिान करवयचे की 

अावम्ही फसलोत, पि असव प्रेिशर्र्वह करु नकव.  

            पररर्तानवची नवांदी. िलुीही उच्चशिक्षीत झवल्यव. 

परुुषवांबरोबर त्यवही नोकरी करु लवगल्यव. िग जोडीदवर शनर्डीचां 



्र्वतांत्र्य असल्यवनां ्र्तःच ्र्तःचे जोडीदवर शनर्डू लवगल्यवत. 

लग्नवनांतरही पे्रि करु लवगले. आपले बवयफ्रें ड, गलाफ्रें ड ठेर् ू

लवगलेत. आपल्यव यिवचे श्रेय चक्क बवयफ्रें डलव दरे् ूलवगलेत. 

कवही कवहींचां ह े शर्र्वहवनांतरही पे्रि. यवतच कतृात्र्वचां श्रेय जयवांनव 

शिळवयलव पवशहजे होतां. तो पती कवलबवह्य ठरलव. जयवांनी लहवनवचां 

िोठां केलां. त्यव िवयबवपवांनव श्रेय दणे्यवऐर्जी बवयफ्रें डलव दणे्यवन े

शर्घ्न उत्पन्सन झवलेत र् घट्फोटवची प्रशक्रयव सरुू झवली. कवरि 

घरवबवहरे पडण्यवचां ्र्वतांत्र्य िवयबवप र् पतीनां प्रदवन केल्यवनां त्यव 

शियवांनव पढुचां यिवचां पवऊल उचलतव आलां.  

          पररर्तानवची कवस. त्यवच पररर्तानवच्यव नवांदीनां 

जोडीदवर शनर्डीचां ्र्वतांत्र्य. िग पळून जवर्नू शर्र्वह. िग िलु्लक 

कवरिवर्रुन र्वद. िवयबवपवची भवांडिां होर् ू लवगली होती. िग 

िलुवतही फरक पडू लवगलव होतव. आईर्डील भवांडतवांनव ्र्तःलव 

श्रेष्ठ सिजत असल्यवनां त्यवांची िलुां कां टवळली. ती लहवन िलुां 

आपल्यवलव आपले िवयबवप नसते तर बरां झवलां असतां असां 

िवनवयलव लवगली. ती िुलांही आपल्यव आईर्डीलवांपवसनूच 

शिकली. िवयबवप जसे आपले बवयफ्रें ड गलाफ्रें ड ठेर्ीत होते. शतही 

िोठी झवल्यवर्र बवयफ्रें ड गलाफ्रें ड ठेर्वयलव लवगलीत.  



          िी ही परुुषवांची अधवंगीनीच असते. पि पतीसोबत 

रवहतवांनव शियव त्यव गोष्टी कव शर्सरतवत असव प्रश्न कधीकधी जयलव 

शनिवाि होत असे. कवरि त्यवची सशर्तव ह ेसगळां शर्सरुन आपल्यव 

िवयबवपवचां सतत गिुगवन करीत असे. आपल्यव पिुा गरजव आपले 

िवयबवप आजही पिूा करतवत असे ती म्हित असे. त्यविळुां 

सवहशजकच जयलव रवग येर् ू लवगलव. िग जयचां उत्तर ठरलेलां 

असवयचां. जर शतचे िवयबवप शतच्यव गरजव पिुा करीत होते तर 

शर्र्वह केलव किवलव? तो शतलव तसवच म्हिवयचव. यवतनूच पे्रिवनां 

बोलतव बोलतव भवांडिां होत. कधी कधी ती त्यवचां अतीत कवढत 

असे. तोही शतचां अतीत कवढवयचव. िग त्यवर्र कवहीबवही बोलिां. 

त्यवलव र्वटवयचां जिी शतलव सन्सिवनवची गरज आह.े तिी िलवही. 

िग शतनां िवझे उकवरे पवकवरे कव बरां कवढवरे्त? कोिवलवही यव 

्र्वतांत्र्यवच्यव कवळवत शहन लेखतव येत नवही. िग तो पती शकां र्व ती 

पत्नी कव असेनव.. .. .. .. कधीकधी शतच सशर्तव सन्सिवन करवयची. 

तेव्हव जयच्यव िनवत शतच्यव दतुफवा र्वगण्यवनां िांकव शनिवाि 

व्हवयची.  

          शियव लग्न झवल्यवनांतर िलु्लक कवरिवर्रुन भवांडत. 

िग िवहरेी जवत. त्यवतच परुुषवांनव ब्लॅकिेल करीत. बवयफ्रें डही 

ठेर्त. बवयफे्रडच्यव गवडीर्र त्यवांच्यव खवांद्यवर्र हवत ठेर्नू शफरत. 



हवसत शखदळत. प्रसांगी त्यवांनव फवर त्वस व्हवयचव. यवच त्वसवचव 

बदलव घेण्यवसवठी पढुील कवळवत असे पती शियवांची हत्यव करु 

लवगले.  

          कवही कवही शियवही तिवच होत्यव. आपल्यव 

बवयफ्रें डसोबत रवजरोषपिवनां शफरकी घेतव येत नवही म्हिनू त्यव 

पतीच्यव हत्यव करु लवगल्यव.  

         पतीलव त्यवची पत्नी शकतीही शप्रय असली तरी शतनां 

नकवर शदल्यविळुां त्यवलव नवईलवजवनां घट्फोट द्यवर्वच लवगलव. 

तसेच शिच्यवही बवबतीत घडलां. तो शनर्डलेलव पती शतलव शकतीही 

शप्रय असलव तरी घट्फोट.  

         जय नेहिी पवहवयचव की कवयवालयवत अशधकवरी 

िांडळी, किाचवरी िशहलवांच्यव पतीलव र्वरांर्वर येतवांनव पवहून 

रवगर्वयचे. त्यवलव प्रश्न पडवयचव की असां कव होतांय. पि ते सत्य 

होतां. अशधकवरी परुुष यव किाचवरी िशहलवांनव आपल्यव पे्रिजर्वळवत 

ओढवयचे. िग त्यवांचां र्वगिां, बोलिां शतच्यव पतीलव कळू नये म्हिनू 

हव व्यर्हवर. त्यवलव र्वटवयचां की सशर्तवही शतच्यव हॉश्पटललव 

येण्यवलव अिीच िनवई करवयची. कदवशचत.. .. .. . शतचे 

हवश्पटलिधील डॉक्टरवांिी तर अनैशतक सांबांध नसवरे्त. अिव 

प्रकवरची िांकव त्यवच्यव िनवत उत्पन्सन व्हवयची. पि दसुरव शर्चवर 



हवही असवयचव की तसां नसेल. कवरि शतलव प्रत्यक्ष त्यवनां 

तिवप्रकवरे पवशहलां नव्हतां.  

         त्यवलव िांकव येिांही ्र्वभवशर्क होतां. त्यवचां कवरिही 

तसांच होतां. एकदव एकव किाचवरी िशहलेनां ड्यटुीर्र जवतो म्हिनू 

ती घरुन गेली होती. शतच्यव पतीलव कवहीतरी अक्िवत कवि 

पडल्यवनां तो शतच्यव नोकरीच्यव भवगवत गेलव. तवे्हव आपलां कवि 

आटोपनू सवयांकवळी जेव्हव तो घरी परतलव. तवे्हव त्यवनां शतलव फोन 

लवर्नू शर्चवरलां की ती कुठे आह.े शतनां त्यवर्र ऑशफसलव आहो 

असां सवांगीतलां होतां. कदवशचत त्यवलव र्वटलां होतां की आपि 

आपल्यव घरी परतत असतवांनव शतलवही सोबत घऊेन जवर्ां.  

         तो शतच्यव कवयवालयवत गेलव. चौकिी केली तर कळलां 

की ती कवयवालयवतच आली नवही. अथवात आज ड्यटुीर्रच 

नव्हती. त्यवनां परत शतलव फोन लवर्लव तर ती परत म्हिवली की िी 

आतव ऑशफसिधनू शनघते. त्यवर्ेळी तो ्र्तः शतच्यव 

ऑशफसिधयेच होतव. िांकव येिवर नवही तर कवय? तो तसव घरी 

आलव. सत्य त्यवलव िवशहतच होतां. ते िनवत दडर्नू त्यवनां शतली 

घरी येर्नू भरपरू शर्चवरण्यवचव प्रयत्न केलव. पि ती कवयवालयवतच 

होतो हचे र्दत होती. िेर्टी रवगवत येर्नू त्यवनां पत्नीलव िवरलां. 



शतच्यव अांगवची लवहीलवही झवली होती. तसां त्यवनां सवांगीतलां की िी 

आज तझु्यवच कवयवालयवत होतो.  

          ती रडत होती. तरीही सत्य शतनां सवांगीतलां नव्हतां. 

दसुर् यव शदर्िी ती आपल्यव बवयफ्रें डलव भेटली. त्यवनां कवय म्हटलां 

तर िवशहत नवही. पि ती कवही शदर्सवनां त्यवलव सोडून गेली होती. 

कवरि शतच्यव पतीलव सत्य िवशहत झवल्यवनां आतव रवजरोषपिवनां 

शतलव बवयफ्रें डलव भेटतव येत नव्हतां. पढुां शतची ड्यटुी ्थवनवांतरीत 

झवली होती. त्यवनांतर शतचां कवय झवलां ते कवही सिज ूिकलां नवही.  

           

  

           जयलव जेव्हव जेव्हव सशर्तवची आठर्ि यवयची. 

तेव्हव तवे्हव तो सरलवच्यव घरी जवत असे. कधी कधी तो शतच्यव 

शचठ््ठयवही र्वचत असे. शतच्यवर्र आतव त्यवचां पे्रि शनिवाि झवलां 

होतां. शतही प्रेि करीत होती त्यवचेर्र. पि जयच्यव बशहि 

भवटव्यवचव त्यवलव शर्रोध होतव. त्यवांनव र्वटत होतां की सशर्तव 

जवतीची असनूही असव प्रसांग घडलव. सरलव तर दसुर् यव जवतीची. 

यवत सशर्तवची जरी चकू असली तरी ती चकू जयचीच र्वटत होती. 

र्वटत होतां त्यवांनव की जो जवतीची पोरगी शटकर् ूिकत नवही. तो 



कवय दसुर् यव जवतीची िलुगी शटकशर्िवर. म्हिनू ते शर्रोध करीत 

होते.  

         सरलव दसुर् यव जवतीची होती. उच्चशिक्षीतही होती. 

उच्च जवतीची होती. पि परर्थीतीनां िवरलेली होती. त्यविळुां ती 

त्यवांनव आर्डत नव्हती. सिवजबांधनां परांपरव अजनूही सरुु असल्यवनां 

जयनां जवतीचीच िलुगी लग्न करतवांनव करवर्ी असां त्यवांनव र्वटत 

होतां.  

          सरलव लग्न करवयलव तयवर झवली होती. ती आतव 

त्यवलव म्हित असे की आपि शर्र्वह करु. िी तिुच्यवशिर्वय जग ू

िकत नवही. आतव िी कोिव इतरवांिी शर्र्वह करिवर नवही. पि 

जयनां ते नवकवरलां होतां. कवरि त्यवची अजनू सोडशचठ्ठी झवली 

नव्हती. तो शतलव शर्रोध करीत होतव. अिवतच शतनां त्यवलव एक 

शचठ्ठी शलशहली.  

          "क्षि होतव आयषु्यवचव. जेथे होती खिुीच खिुी. पि 

निीबवलव ते िवन्सय नव्हतां. शजच्यव कुिीिधये झोपनू जीर्नवची 

एर्ढी र्षा कवढली. आनांदवनां जगले. पि ती जवतवच जीर्न अगदी 

शनरस होर्नू गेलां. कवय र्वटलां होतां त्यव शर्धवत्यवलव, कवय त्यवलव 

िवझी आईच हर्ी होती. आतव प्रत्येक पवर्लवर्र आठर्ि यते े

शतची. र्वटतां शतच्यव कुिीिधये डोकां  ठेर्नू एकदव शर्सवर्व घ्यवर्व. 



तो िवयेचव ्पिा अनभुर्वर्व. पि सवरां कवही व्यथा आह.े ती कुठून 

येिवर िवझ्यवसवठी. परांत ूएक र्चन शदलां आह.े बवबवांनव सवांभवळून 

घेईल. परांत ूजीर्न िवत् हतवि असते. पि तिवही जीर्नवत तमु्ही 

आलवत. आतव िलव जीर्वलव जीर् दिेवरव, आपलां म्हििवरव 

कोिीतरी शिळवलव आह ेअसव भवस होतो. पररश्थती अिी की 

िनवलव थोडव धीर र्वटतो. तमु्ही नवही म्हितव शर्र्वह करवयलव. पि 

यव चांचल िनवलव कोि सिजशर्िवर. ते नकळतच पे्रिवत पडलां 

आशि असां र्वटवयलव लवगलां की िी तिुच्यवशिर्वय आतव जग ू

िकत नवही. आतव यव िनवलव आर्रही घवलतव यते नवही. तिवतच 

आल्यव ह्यव सिवजवच्यव चवलीरीती र् बांधनांही. त्यव तोडवव्यवत की 

नवही?यव बांधनविळुांच िवझ्यव िनवच्यव र्वट्यवलव आली शखन्सनतव. 

कधी र्वटतां की सर्ा सोडून शनघनू जवर्ां. अन ्दसुरव शर्चवर येतो की 

जगच सोडून जवर्ां. पि जेव्हव िी िवगे र्ळून पवहते. तर िवझव बवप 

शदसतो अन ् तमु्ही शदसतव िवयेनां कुळर्वळिवरे. तेव्हव जगवर्ांसां 

र्वटतां एक शनरवळां आयषु्य. " 

          शचठ्ठी सांपली होती. पि त्यव शचठ्ठीतनू शतच्यव अतीर् 

प्रेिवची जविीर् जयलव झवली. पि शतचां नकुसवन होर् ूनये आपल्यव 

्र्वथवासवठी. म्हिनू तो म्हिवलव,  



          "त ुआांतरजवतीय शर्र्वह करु नये. शिर्वय िवझ्यविी 

तर अशजबवत शर्र्वह करु नये. कवरि िवझी शजांदगी तवरेर्रची 

कसरत आह.े िी नव अल्यवड आहे नव पल्यवड आहे. िवझ्यव 

आयषु्यवत केव्हव कवय होईल ते सवांगतव येत नवही. अजनू सोडशचठ्ठी 

झवलेली नवही. ती यतेे की नवही तेही कवही कळत नवही. नवही आली 

तर आपलव शर्र्वह िांभर टक्के यि्र्ी होईल. पि ती आली तर 

तझुां आयषु्य नष्ट होईल. िी जरी तझु्यव बवजनूां असलो तरी. दसुरी 

गोष्ट अिी की िवझ्यव बशहिीही आपल्यव शर्रोधवतच असतील. हव 

त्वस आपल्यवलव सहन करवर्व लवगेल. "  

          शतचां अांतकरि आतव शकतीही सिजवर्लां तरी िवनत 

नव्हतां. पे्रि आांधळां असतां त ेबरोबर होतां. ती फवरच प्रेिवत पडली 

होती त्यवच्यव. तिी एक शदर्स शतनां पनु्सहव त्यवलव दसुर् यव शदर्िी 

एक शचठ्ठी शदली. त्यवत शलशहलां होतां,  

          "फुलां उिलतवत के केर्ळ भर्र् यविळुां िवझां आयषु्य 

बहरलां ते केर्ळ तिुच्यविळुां. तमु्ही िलव कवल खपु सिजवर्लां. पि 

िलव िवफ करव. आतव िी कवही सिज ूिकत नवही आशि िलव 

कवहीही सिजांर्वयचां नवही. िी पे्रि केलांय त्यव दरे्तेर्र. जयव दरे्तेनां 

िलव सहवरव शदलव. आज िी िवझ्यव बवपवसह यव जगवत नसते. पि 

ह ेिरीर जयवच्यविळुां यव जगवत आह.े ते िरीर खरां तर त्यवच्यवच 



चरिवर्र अपाि करवर्े. एर्ढेच िलव ठवऊक आहे. तमु्ही िलव 

श्र्कवर करव अगर नकव करु. पि ह ेिरीर तिुच्यवचसवठी असेल. 

िी िवझां िनही िेर्टच्यव क्षिवपयंत तमु्हवलवच अपाि केलां आह.े हे 

तन,  िन िेर्टच्यव श्ववसवपयंत तिुच्यवचसवठी असेल. केर्ळ 

तिुच्यवचसवठी.. .. .. .. केर्ळ अन ्केर्ळ तिुच्यवचसवठी. " 

         त्यव शचठ््ठयव र्वचल्यव की िनवलव अशतिय रे्दनव 

व्हवयच्यव. असां र्वटवयचां की झगुवरुन द्यवर्ीत आतव ती जवतीची 

बांधनां. झगुवरून द्यवर्ां आतव त्यव सशर्तवलव. ती तर आपल्यवलव ठवर 

करवयलव लवगलीय. िग आतव सशर्तव सशर्तव म्हिण्यवऐर्जी 

आपि सरलविी शर्र्वहबद्ध व्हवर्ां. पि त्यवलव शर्चवरही आलव की 

जर कव शर्र्वह केलव आशि शतलव िवशहत झवलां तर ती तर आपली 

नोकरीच खविवर. िग सरलवलव कसां पोसवयचां. आपलव सांसवर कसव 

चवलर्वयचव. जयच्यव िनवतील हव प्रश्न आतव आकवर घेत होतव.  

          जयनां िशहलव सेल केलां. लोकवांनवही शतलव 

सिजांर्वयलव शतच्यवकडां पवठर्नू पवशहलां. दोन दोन नोटीसही दरे्नू 

पवशहल.े पि कवहीच शतच्यविधये शतच्यव अतीर् हट्टवपवयी कोितवच 

फरक पडलव नव्हतव. त्यवलव कवही न्सयवय शिळवलव नव्हतव. र्व त्यवनां 

शतचां िन बदलर्लां नव्हतां. तो अपयिी ठरलव होतव त्यवत. त्यवची 

सोडशचठ्ठी न झवल्यवनां ररतसर त्यवलव शर्र्वह करतव येत नव्हतव. तसां 



पवहतव शतच्यव िनवत बदल्यवची भवर्नव शनिवाि झवल्यवनां ती त्यवलव 

केव्हव धडव शिकरे्ल ह ेकवही सवांगतव यते नव्हतां. ती तिी त्यवलव 

अटक करण्यवची र्वटच पवहवत होती.  

          शतलव बवयफ्रें ड असल्यवनां शतचव पतीसोबत 

रवहण्यवसवठी जीर् लवगत नव्हतव.  

          जयलव िवशहत होतां की कवही कवही िशहलव शर्र्वहबद्ध 

होतवत. पि परुुषवलव परुवरे् नसल्यवनां शसद्ध करतव येत नवही. 

तिवतच आतव शलव्ह इन ररलेिनशिपचव कवळ आलवय. पि 

पतींनव होिवरव त्वस आजही त्यवलव सहन होत नव्हतव.  

            आईची प्रकृती शदर्सेंशदर्स खवलवर्त चवलली 

होती. ती अिवतच एकदव आजवरी पडली. पलांगवर्रुन उठतव यते 

नव्हतां. पि त्यवरे्ळी शतची प्रकृती सधुवरली होती. त्यविळुां 

आईजर्ळ कोिीतरी असवर्ां असां सवरखां त्यवलव र्वटत होतां. पि 

त्यवच्यवजर्ळ उपवय नव्हतव.  

           एखवद्यवर्ेळी आईलव पविी प्यवयची इच्छव झवल्यवस 

र् तहवन लवगल्यवस आपि आईजर्ळ नसल्यवनां शतलव पविीही 

पवजवयलव कोिी असिवर नवही र् ती पवण्यवअभवर्ी िरेल. असांही 

त्यवलव र्वटत होतां.  



         कवही शदर्सवनांतर त्यवनां शर्चवर केलव, आपि शर्र्वह 

करवर्व. आपल्यवसवठी नवही तर आपल्यव आईसवठी तरी. तसां त्यवनां 

सशर्तवलव पत् पवठर्लां. पत्वत त्यवनां शलशहलां की िलव िवशहत आहे. 

तझुी तझु्यव बवयफ्रें डसोबत शर्र्वह करण्यवची र् रवहण्यवची इच्छव 

आह.े जर त्यवलव सोडून पनु्सहव िवझ्यव घरी यवयची इच्छव असेल तर 

खिुवल पांधरव शदर्सवत ये. नवहीतर िी सिजेल की तझुां 

त्यवच्यवसोबत लग्न झवलेलां असनू त ूआतव अशजबवत यरे् ूिकिवर 

नवही. तेव्हव िी त्यवनांतर शर्र्वह करण्यवस िोकळव असेल. " 

          पत् शतलव पोहोचलां. त्यवचव परुवर्वही त्यवलव आलव. 

पि आज एक िशहनव होर्नूही ती परत न आल्यवनां त्यवनां पढेु शर्र्वह 

करण्यवचव शनिाय घतेलव. पि त्यवलव शर्र्वह करण्यवपरु्ीही र्वटत 

होतां की ती येर्नू आपल्यव सोबत सरलवचांही नकुसवन करेल.  

          सरलवचां पे्रि त्यवलव आठर्लां. प्रश्न शतच्यव बवपवचव 

होतव. जय शर्चवर करीत होतव. सरलविी आपि तर शर्र्वह करु. 

पि बवपवचां कवय? सरलव आपल्यव घरी तर यिेवर. पि बवपवचां 

कवय? िेर्टी त्यवनां शनिाय घतेलव की सरलवलव शतच्यव बवपवसकट 

श्र्कवरवयचां. तसव शनिाय त्यवनां सरलवलव बोलनूही दवखर्लव. िवत् 

हव शर्र्वह शतनां लपर्नू ठेर्वयचव. जेव्हवपयंत सशर्तवचां प्रकरि सांपत 

नवही.  



           सरलवनां तसां आश्ववसन दतेवच तो आज सरलविी 

शर्र्वहबद्ध झवलव. त्यवनां जवतीपवतीची बांधनां झगुवरली होती. 

बशहिभवटव्यवचीही इच्छव िोडली होती. नव्ह े तर सशर्तवचीही 

धिकी तोडली होती.  

            सरलवसोबत जयचव शर्र्वह झवल्यवचां िवशहत होतवच 

सशर्तव आश्चयवात पडली. शतलव धक्कवही बसलव. शतलव र्वटत होतां 

की जय कवही दसुरव शर्र्वह करु िकत नवही. तो घवबरट आह.े 

बवर्ळटही आह.े तो कवयद्यवलव घवबरतो. शिर्वय तो गबवळेपिवनां 

रवहवत असल्यवनां त्यवलव कोिी िलुगी पसांत करीत नवही. तो एक 

नव एक शदर्स िवझ्यव पवयवर्र लोळि घेत येईल. पि जयनां शर्र्वह 

केल्यवनां आतव शतचव तो भ्रि तटुलव होतव. आतव आपि कधीच 

जयच्यव घरी जवर् ूिकिवर नवही असां शतलव र्वटत होतां.  

            ती चक्कर िवरत होती जयच्यव घरवकडे. ती सरलव 

शतलव त्यवच्यव घरी शदसत होती. तेव्हव भवांडिांही होत असत. तो 

म्हित असे की िी शर्र्वह जरी केलव असलव तरी तलुव पोसण्यवचां 

सविथ्या ठेर्तो. त ूआतवही यरे् ूिकतेस. त्यवर्र ती म्हिवयची की 

तझु्यवसवरख्यव छप्पन लग्न करिवर् यव िविसवजर्ळ रवहिवर् यवपेक्षव 

रे्गळां रवशहलेलां बरां.  



           शतलव आतव बेचैन र्वटत होतां. सचुत नव्हतां 

बवयफ्रें डसोबत रवहवर्ां की रे्गळां रवहवर्ां. जयच्यव घरी गलेेच तर जय 

बदलव घेईल. जय जग ू दिेवर नवही. त्यवपेक्षव जयिी फवरकत 

घेतलेली बरी. शनदवन पढुील कवळवत िलव ररतसर शर्र्वह करतव 

येईल. तसांच आांदिही परत िवगतव येईल. िेर्टी िधय्थविवफा त 

शतनां शनरोप पवठर्लव की शतलव सोडशचठ्ठी हर्ीय.  

            जय फवरच खिु झवलव. कवरि त्यवनां शर्र्वह केलव 

होतव. िेर्टी तो र्कीलवकडे गेलव र् शतच्यवकडून शलहून घेतलां 

आशि शतलव आांदि परत केलां. शतनां कोटवात जविां नवकवरलां. 

त्यवचबरोबर पांचवसिक्ष सोडशचठ्ठी झवली.  

           जयची पांचवसिक्ष सोडशचठ्ठी झवली होती. पि त्यव 

सोडशचठ्ठीलव कवयद्यवनसुवर िवन्सयतव नव्हती. जयनां सरलविी शर्र्वह 

केलव होतव. लपनुछपनू. शतलव आश्ववसन शदलां होतां की सोडशचठ्ठी 

झवल्यवर्र तो सरलविी शर्र्वह करेल. पि आपि नोकरीर्र. 

आपली तर कोटवातनू सोडशचठ्ठी झवली नवही. यवच शर्चवरवत जय 

नेहिी रवहवत होतव. कधीकवळी सरलव यवच शर्र्वहवच्यव 

कवरिवर्रुन उलटली तर अिीही भीती त्यवलव र्वटत होती.  

             



                जय सरलविी शर्र्वहबद्ध झवलव असलव तरी जवत 

आडर्ी येत होती. ती उच्चजवतीतील असनूही त्यवचे बशहिभवटरे् 

त्यवचेिी भवांडत होते. ते आईलव भडकर्ीत होते.  

            आई अधवंगर्वयतूनू सधुवरली असली तरी शतच्यव 

िनवतील शचडशचडपिव जवत नव्हतव. त्यवतच आई सरलवलव तवनेही 

दते होती.  

           सरलव आतवही जयर्र जीर् लवर्त होती. तो शतलव 

हर्वहर्वसव र्वटत होतव. ती आईची सेर्वही करीत होती. त्यविळुां 

सरुुर्वतीलव आईही शतच्यविी चवांगली र्वगवयची. पि सरलवच्यव 

बवपवलव आधवर नसल्यवनां र् तो जयकडे रवहवत असल्यवनां ते त्यवचां 

रवहविां त्यवच्यव बशहिभवटव्यवच्यव िनवत खपुलां. त े जयिी 

भवांडवयलव लवगले होते. ते शनत्य आईलव भडकर्ीत असवयचे.  

            सरलव आल्यवर्र आईलव चवांगले शदर्स आले होते. 

त्यव कच्च्यव पोळ्यव केव्हवच्यवच हद्दपवर झवल्यव होत्यव. पि प्रवरब्ध 

इथेही जयलव ्र््थ बस ूदईेनव.  

          एक शदर्स त्यवची बशहि त्यवच्यव घरी आली. शतनां 

पवशहलां की जय सवसर् यवलवही पोसतो. तेच खदखदलां शतच्यव 

िनवत. शतलव आईचां सखु पवहवर्लां नवही. परु्ी आई किी होती 

यवचां दःुख शतलव जविर्लां नवही. फक्त जय सवसर् यवलव कव पोसतो 



ह्यवचांच र्वईट र्वटलां. त्यवांनव आपल्यव भवर्वची जीर्नी चवांगली 

र्वटली नवही. त्यवनांतर त्यवांनी आईलव भडकशर्िां सरुु केलां होतां.  

           आतव आई िलुीनां भडकशर्ण्यवतनू सरलवलव कवही 

बवही बोल ूलवगली. त्यविळुां जयलव र्वटवयचां की आपल्यव आईनां 

सरलवलव बोल ूनये. कवरि आपि पररश्थती खपु कठीि कवढली 

आह.े पि आई कवही ऐकत नव्हती. शतही ते जनेु शदर्स शर्सरली 

होती. जयव कवळवत पवर्सवळ्यवत गवर्वत ओल्यव अांथरुिवत शदर्स 

कवढवर्े लवगत होते. गवर्वत बवयव कविवलव येर् ू दते नव्हत्यव. 

िवलकही कविवचे पैसे बरोबर दते नव्हते. तसेच त्यव कवळवत 

बशहिीनां शतलव पोसलां नव्हतां.  

           जयलव र्वटत होतां की आईनां आपल्यव जीर्नवत फवर 

िोठां द:ुख भोगलां. शतलव सखु शिळवर्ां. पढुील कवळवत आपल्यवलव 

िलुां होतील. िग आपलव जीर् िलुवत गरुफटेल. आपलां आईकडां 

दलुाक्ष होईल. म्हिनू तसां दलुाक्ष होर् ूनये. आईर्र सतत पे्रि रवहवर्ां 

म्हिनू जयनां एक एकर िेती आईच्यव नवर्वर्र आतव सरलवसोबत 

शर्र्वहबद्ध झवल्यवर्र केली होती. त्यवलव कवय िवशहत होते की 

बशहिी डवर् सवधतील. पि बशहिींनी डवर् सवधलव होतव. तो डवर् 

त्यवलव जीर्घेिव ठरलव होतव.  

  



           आई दररोज सरलवलव त्वस दते होती. ती सवरखी 

बडबड करवयची. शतच्यव बवपवसिोर शतची अब्र ूरे्िीर्र टवांगवयची. 

सरलवलव कवही सिजवयचां नवही. शतही कवही बोलवयची नवही. 

कवरि ती िजबरू होती. तसांच शतचां जयर्र पे्रि होतां. पि शतच्यव 

िनवत आईच्यव अिव र्वगण्यवनां प्रश्न शनिवाि झवले होते. बशहिीच्यव 

बहकवव्यवतनू आई असां र्वगवयलव लवगली होती. िेर्टी आईच्यव 

नवर्वर्र एक एकर िेती होतवच बशहिीनां शतलव आपल्यव घरी नेलां. 

शतच्यव नवर्वर्रील िेती आपल्यव नवरे् केली र् शतलव शर्कून 

टवकली.  

          िेती होती तेव्हवपयंत बशहिी ठीक रवशहल्यव. पि िेती 

शर्कतवच आईच्यव गतीलव पवरवर्वर उरलव नवही. िेती गलेी होती. 

कवही उरलां नव्हतां शिर्वय आईलव बशहिीकडां ्र््थ रवहवयलव 

खवयलव शिळत नव्हतां. त्यवतच िेतीची शचांतव र् अपरवधीपिवची 

भवर्नव आईलव सतवर्त होती. िेती शर्केपयंत िलुी चवांगल्यव 

रवशहल्यव होत्यव. पि िेती शर्कल्यवनांतर.. .. .. . यवच शचांतेनां आईलव 

जेर्न रुचकर लवगवयचां नवही. जेर्न पोटभर व्हवयचां नवही. िलुीचे 

िलुां शतलव िवरवयलव धवर्वयचे. त्यवतच एक शदर्स आई गेली.  

          र्षवािवगनू र्षा जवत रवशहली. कवही शदर्स जयनां 

आपली दसुरी पत्नी सरलवलव िांगळसतु्ही घवल ूशदलां नवही. कवरि 



सोडशचठ्ठी झवली असली तरी त्यव सोडशचठ्ठीलव कवयद्यवनसुवर 

िवन्सयतव नसल्यवनां जय सरलवसोबत कोलेलव शर्र्वह जवशहर करु 

िकत नव्हतव. पि सरलवही शर्र्वहबद्ध झवली असली तरी शतनां 

त्यवचां िहत्र् सिजनू घेतलां नव्हतां.  

           आज सरलवलव शर्र्वहवचां िहत्र् र्वटत होतां. लोकां  

शतलव कवही अपिब्द म्हित तेव्हव अांगवची लवहीलवही होत होती. 

आपल्यवलव जयनां शनव्र्ळ आश्ववसन शदलां, परांत ूशर्र्वह केलव नवही 

यवची खांत अजनूही शतच्यव िनवत होती. तर आपली सोडशचठ्ठी 

झवली नसल्यवनां िजबरूीनां आपली इच्छव असनूही सरलविी आपि 

शर्र्वह करु िकत नवही. यवची खांत जयच्यव िनवत होती.  

          जयची आई िरुन गेली होती. तो िोकळव झवलव होतव. 

त्यवचबरोबर एक जबवबदवरी त्यवनां अांगवर्र घेतली होती. शतच्यव 

बवपवलव पोसण्यवची. कवरि त्यवलव र्वटत होतां की त्यव सवसर् यवनां 

आपल्यवलव अतीर् त्वस शदलव की आपल्यवलव िरुन जवर्ां र्वटत 

होतां. पि ह्यव सवसर् यवनां त्यवलव िवशहत असनूही आपल्यव िलुीलव 

िवझ्यविी शर्र्वह करण्यवची सांिती शदली. तो सवसरव िहवन र्वटत 

होतव. त्यविळुां जय ती जबवबदवरी पवर पवडत होतव.  



         त्यवनां आपल्यव सवसर् यवचीही म्हवतवरपिवत बरीच सेर्व 

केली. नांतर म्हवतवरपिवनां त ेिरि पवर्लव. त्यवचबरोबर सरलवही 

िोकळी झवली.  

         आतव जय फवर िोठव लेखक झवलव होतव. रवजयवत 

त्यवचां नवर् र्वढलां होतां. पि त्यवचबरोबर घरी भवांडिांही होत होती 

सरलवसोबत. सरलव त्यवची खरडपट्टी कवढत होती शर्र्वहवर्रुन. ती 

त्यवलव आज शर्र्वह जवशहर करण्यवसवठी भवांडिां करीत होती. 

शतचांही बरोबरच होतां. पि जय आजही शतच्यविी शर्र्वह करु 

िकत नव्हतव. कवरि अजनूही पांचवयतीिवफा त सोडशचठ्ठी झवली 

असली तरी कवयद्यवनसुवर न्सयवयवलयवतनू सोडशचठ्ठी न झवल्यवनां जय 

आजही िजबरू होतव.  

             जय िोठिोठे लखे र्तािवनपत्वत शलशहत होतव. 

लोकवांच्यव सि्यव िवांडत होतव. लोकवांनव आपल्यव सि्यवतनू 

न्सयवय शिळर्नू दते होतव. असे शकतीतरी प्रश्न त्यवनां सोडशर्ले होते. 

पि ्र्तःच्यव घरचव घट्फोटवचव प्रश्न त्यवचव जीर् पदोपदी घते 

होतव. जीर्ांत असतवांनवही तो त्यव सरलवसोबतच्यव लग्नवच्यव 

प्र्तवर्वने तीळ तीळ िरत होतव. त्यवलव पश्चवतवप होत होतव. 

सरलवलव फसर्ण्यवचव. त्यवनां शतच्यव भोळ्यवभवबड्यव ्र्भवर्वचव 

फवयदव घेत शतलव कवयद्यवनसुवर शर्र्वह जवशहर न करतव ठेर्ले होते. 



शतलव तो पत्नी जरी सिजत असलव तरी सिवज आजही रखेल 

सिजत होतव. ह ेसगळां सशर्तविळुां घडलां होतां.  

          आजही त्यवलव सशर्तवचव भयांकर रवग येत होतव. तर 

आपली पत्नी सरलवसोबत शर्र्वह न करण्यवचव त्यवलव पश्चवतवप 

येत होतव. त्यवचबरोबर कवयद्यवचवही त्यवलव रवग येत होतव. कवरि 

कवयद्यवच्यवच धवकविळुां तो आजही इच्छव असतवांनवही सरलविी 

शर्र्वह करु िकत नव्हतव. कदवशचत तो कोटवात जवर्नू सोडशचठ्ठीही 

घेर् ूिकलव असतव. पि कोटवात त्यवलव र्ेळ शकती लवगलव असतव 

ह े सवांगतव येत नव्हते. कदवशचत त्यवच न्सयवयवलयवच्यव तवरखेर्र 

तवरखव चवलल्यवनां तो म्हवतवरव होर्नू त्यवचे शदर्सां शनघनू गेले 

असते. तवरुण्यही शनघनू गलेां असतां. सतत खवर्टीही पडली 

असल्यवनां पैसवही गेलव असतव आशि त्वसही त्यवलव झवलव असतव. 

त्यवलव कोटवातनू लर्कर न्सयवय प्रवप्त न झवल्यवनां तो सरलवसोबत 

शर्र्वहबद्ध होर् ूिकलव नसतव. कदवशचत आज सरलवही केव्हवच 

दरू भरू उडून गेली असती पक्षवसवरखी.  

          आजही दिेवत शकत्येक िविसां अिी होती की जी 

घट्फोटवच्यव प्रश्नवनां व्यथीत होती. आजही घट्फोटवच े

न्सयवयवलयवत खटले चवलत होते. आजही त्यवच खटल्यविधये र्वढ 

होत चवलली होती. आजही पत्नीशपडीत िांडळींनी शकत्यके अिव 



सरलविी शर्र्वह केले होते. जयव सरलव त्यवांच्यव दृष्टीकोनवतनू पत्नी 

होत्यव नव्ह ेतर शकत्येक जयलव सवथ दते होत्यव. नव्हे तर आयषु्यभर 

जयिी रवहण्यवचां र्चन दते होत्यव. आजही पांचवयतीसिोर 

शर्र्वहवच्यव सोडशचठ््ठयव होत होत्यव. पि आजही अिव पांचविधील 

झवलेल्यव सोडशचठ््ठयव कवयद्यवलव िवन्सय नव्हत्यव. त्यव सरलव पि 

लोकवांच्यव दृष्टीकोनवतनू आजही रखेलच होत्यव. आजही त े

शकत्यके पती शर्र्वह करुनही त्यवस रवजरोषपिे जवशहर करण्यवची 

इच्छव असनूही जवशहर करु िकत नव्हते. अन ् आजही अिव 

शकत्यके सरलव आपल्यवच पतीिी भवांडत होत्यव शर्र्वह जवशहर 

करण्यवसवठी. जयवत शकत्येक पती ह ेकुिी लेखक होते. तर कुिी 

कलवर्ांत होते. कुिी डॉक्टर, पोशलस तर कुिी न्सयवयवधीिही होते. 

कवरि तसव शर्र्वह जवशहर करिां म्हिजे त्यवांचां अश्तत्र् होतां. अिव 

सरलव पनु्सहव जवतील कव शनघनू आपल्यव घरुन आशि पनु्सहव 

आपल्यवलव सोडशचठ्ठीलव सविोरे जवर्े लवगेल कव? असेही र्वटत 

होते. तसांच आजही अिव सशर्तव तवरुण्यवत बवयफ्रें डसोबत िजव 

करुन म्हवतवरपिवत अिव जयच्यवच घरी पनु्सहव यणे्यवची आस 

करीत होत्यव. नर्ीन सोडशचठ्ठीची प्रकरिे सरुु करण्यवसवठी तसेच 

श्थर झवलेल्यव शकत्यके सरलवांचे सांसवर तोडण्यवसवठी.. .. .. . श्थर 

झवलेल्यव शकत्येक सरलवांचे सांसवर तोडण्यवसवठी.. .. .. ..  

 



  



*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशित छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रह*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) 

राजवाडा 

          *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

           *कथासंग्रह* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं 

बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

         *लेखसंग्रह* 

१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध 

३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना 

         *चारोळीसंग्रह* 

१)आक्रमण 

           *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 



 

   

अांकुि शिांगवडे यवांची ई सवशहत्यर्र उपलब्ध ईपु् तके 

कव्हरर्र एक शक्लक करतवच  पु् तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf


ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे तेरावे वर्ष.  

श्री अंकुश शशंगाडे याांचे िे आठवे पुस्िक. 

अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहते. वशक्षक ही त्याांची केवळ 

उपजीववका नाही तर जीववकाही आह.े समाजात सत्याचे आवण 

ववज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी 

वशकाव ेव त्याांच्या आत्मवनर्भरतेने समाजाला अविक बळकटी यावी ह े

त्याांच ेस्वप्न आह.े ते र्रपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या 

घटकाांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके समाजात जास्त वाचली 

जावीत अस ेत्याांना वाटते आवण ई सावहत्य ह ेत्या दृष्टीने त्याांन योग्य 

वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही ववववि प्रकाशकाांनी 

प्रकावशत केली आहते व त्याांच्या पसु्तकाांना मागणी आह.े पण तरीही 

ते आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे जयेष्ठ लेखक आपली सर्ा पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवधयिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक जयवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(२ पु् तके), िांभ ू

गिपलेु (नऊ पु् तके), डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर (९ पु् तके), डॉ. र्सांत 

बवगलु (१७ पु् तके), िुभवांगी पवसेबांद (९ पु् तके), अशर्नवि नगरकर 



( चवर पु् तके), डॉ. श्ितव दविले (सवत पु् तके), डॉ. शनतीन िोरे (२७ 

पु् तके), अनील र्वकिकर (९), अनांत पवर्सकर(४ पु् तके), िध ू

शिरगवांर्कर (७), अिोक कोठवरे (बवरव हजवर पवनवांचे िहवभवरत), श्री. 

शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे 

र्ैज्ञवशनक), सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६ पु् तके), शर्नीतव 

दिेपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिुख (५), डॉ. सजुवतव 

चव्हवि (८), डॉ. र्षृवली जोिी(१६), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), 

CA पनुि सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(५), 

आनांद दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), 

अरुि फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२) असे अनेक जयेष्ठ र् अनभुर्ी, 

कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत 

शर्नविलू्य पोहोचर्तवत. 

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्कृ्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 


