
 

 

 

 

 

 

 

  



हिरकणी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

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

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

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा. 

  



हिरकणी 

(सत्यकथासंग्रि) 

 

डॉ. सुजाता मोरे चव्िाण 
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आिे.  
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डॉ. सजुाता मोरे चव्िाण याचंी ई साहित्यतरे्फ़ आजवर 

प्रकाहित झाललेी कािी पसु्तके 

कुटंुब न्यायालय : कायदा 

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

nyayalay_sujata_chavan.pdf 

वाचादोष : आरोग्य 

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

sh_sujata_chavan.pdf 

खाऊ आनंद े: पाककला 

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

nande_sujata_rajeshri.pdf 

संकलन अनुभवांचे : अनुभव 

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

n_sujata_chavan.pdf 
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डॉ. सजुािा र्ोरे चव्िाण 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्च्या साठी िस्िा िाणार् या 

र् आम्िाला जीर्नाचे हशिण दणेार् या 

हप्रय आईस अपवण. 

 

  



र्नोगि 

 

दीपस्िंभ! 

 

हजच्या िािी पाळण्याची दोरी िी जगािे उध्दारी असे म्िणणारी आपली भाषा 

आहण र्हिलांना दरे्ीसर्ान र्ानणारी आपली हर्चारसरणी! अगदी त्याच्या हर्रुध्द 

र्ृत्तपत्रादी र्ाध्यर्ांि यणेार् या र्हिलांर्रील अत्याचारांच्या हनराशाजनक बािम्यांचे र्ास्िर्! 

कािीिी म्िटले िरी र्स्िुहस्थिी िीच आि.े  

पण काळ्या र्ेघास सोनेरी दकनार असिेच आहण रात्र झाली की पिाट केव्िा न 

केव्िा आल्यार्ाचून रिाि नािी. एकूण हनराशाजनक र्ािार्रणाि आजूबाजूला दकत्येक 

हिरकणीसर् हिया ददसिाि, जयांनी पररहस्थिीशी िार न र्ानिा झुंज ददलीय. त्यािून त्या 

यशस्र्ी झाल्या. ि ेयश लौदककाथावचे यश असलेच र्ा असार् ेअसे नािी. हर्पररि पररहस्थिीि 

िार न र्ानिा ददलेली झुजं, त्यािून र्ैयहक्तक आयषु्य सार्रि त्यांनी सर्ाजास आदशव घालून 

ददला. अशा दकत्येक हिया दीपस्िंभासारख्या र्ागवदशवक ठरु शकिाि.  

िरे िर कोणाचा िरी आदशव बदलण्यासाठी र्ा सर्ाजाि बदल घडहर्ण्यासाठी 

या शूर हियांनी  त्यांचे जीर्न जगले असेल अस ेनािी. पण स्र्ि: आपण एक व्यक्ती म्िणून 

अंगच्या गुणांची र्ृध्दी पूणवपणे करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आजूबाजूची पररहस्थिी त्यांना 

अनुकूल िोिीच असे नािी. पण प्रहिकूल पररहस्थिीर्र त्यांनी र्ाि केली ि ेर्ात्र सत्य आि.े  

या हिया िुर्च्या आर्च्यािल्याच आििे. आपल्या जर्ळच्या आििे. प्रत्येक 

िीर्ध्ये लढण्याची िाकद असिेच. त्यािल्या र्ला भेटलेल्या हियांपैकी कािींची िी किाणी.  

 

या पुस्िकाि अशाच यशस्र्ीपण ेजगणार् या हियांच्या जीर्नकथा आििे. या सर्व 

हिया र्िाराष्ट्रािील आििे. कािी शिरािल्या आििे िर कािी गार्ािल्या आििे. िीन 

हपढ्ांिील  या हिया जािीने र्ेगर्ेगळ्या, आर्थवक स्िर र् हशिण यािील फरक असलले्या 

आििे. प्राप्त पररहस्थिीिून र्ागव काढून आपल ेआयुष्य सर्ृद्ध करणार् या या हियांर्ध्य ेएक 

सर्ान धागा आि े- त्याचंा जीर्नाकड ेपिाण्याचा सकारात्र्क दषृ्टीकोन, त्यांची हजद्द, त्यांनी 

कर्ार्लेल ेयश! 



हपढ्ांर्ध्ये काळ बदलला. सार्ाहजक पररहस्थिी बदलली. हिचे स्थान 

(कुटंुबािील र् सर्ाजािील) कािी प्रर्ाणाि बदलल.े ’चूल र् र्लू’ ह्या सोबिच बािरेच्या 

हर्श्वाि िी र्ार्रायला लागली. आर्थवकदषृ्ट्या स्र्ार्लंबी िोि गेली. हशिणाने हिची 

हनणवयिर्िा र्ाढली. पण िरी आजिी हिला पुरुषांपेिा कर्ी दजावचे र्ानले जािे. पुरुषासोबि 

िांद्याला िांदा दऊेन कार् केले िरी हिचे कौिुक करिांना हिची िुलना पुरुषाशीच केली जािे. 

म्िणजे सर्ाजाची र्ोजपट्टी िी पुरुषांच्या िुलनेिूनच िोिेय. िी स्र्ि: एक स्र्िंत्र व्यक्ती 

म्िणून कधी जगू शकेल? सर्ाजाि पुरुष र् िी दोघेिी िर्ेि. दोघांनी बरोबरीने चालायला 

िर् ेआि.े दोघांनी हर्ळून सर्ाजािील दषृ्ट प्ररृ्त्ती-चाली-प्रथा ह्यांचा सार्ना करायला िर्ा. 

एकूणच पररहस्थिी हर्परीि. िीर्गावस कालीर्ािा ककंर्ा दगेुची उपर्ा दिे 

त्याच्या अगदी उलट असा सार्ाहजक दषृ्टीकोन आहण व्यर्िार. त्याबरोबरीने अत्याचार र् 

हिसंा दिेील. गभावशयािील िी भ्रूणिी या हिसंेिून सटुला नािी. त्याि शारीररक आहण 

र्ानहसक कौटंुहबक हिसंचेी भर. या अत्याचार आहण हिसंेचे स्र्रुप व्यक्तीगहणक बदलि रिािे. 

आहण या हियांचा त्यार्रच्या प्रहिदियािी बदलिाि. र्ानहसक सार्र्थयावने प्रहिकारास हसध्द 

िोि या सर्व ’अबला’ म्िणर्णार् या हियांनी आम्िी र्ाणूस आिोि आहण र्ाणूस म्िणूनच 

जगणार, त्यासाठी लढा दरे्ून िे साध्य आपण करणारच ि ेदािर्ून ददल ेआि.े म्िणूनच या 

सर्व हियांना र्ानाचा सलार्! 

अशा र्ैहत्रणींच्या कठोर प्रयत्नांची दिल घेण े म्िणूनच र्ित्त्र्ाचे आि.े हिने 

ठरहर्ले िर िी ’झाशीची राणी’ िोऊ शकिे, आपल्या कुटंूबाचा आधार बनून त्यांचेिी जीर्न 

सुधारु शकिे. ’र्ुलगा र्शंाचा ददर्ा’, ’बाईच्या जािीने िाली बघून, र्यावदिे रिार्’े ह्या सर्व 

चुकीच्या चौकटीिील र्यावदा आििे िचे या हियांच्या अनुभर्ािून आपल्याला ददसून येिे. 

सर्ाजाि असे कठीण प्रसंग पार्लोपार्ली, िणोिणी येि असिाि. त्याला िोंड कसे द्यारे् ि े

या लिेांिून सर्ाांना कळारे्, त्यािून स्फूिी घऊेन धैयावने त्याला सार्ोरे जािा यार्,े हिरं्ि 

हर्ळार्ी यासाठी िा लिेन प्रपंच. 

या पुस्िकाि हलहिलेल्या सर्व किाण्या िर् या आििे. सत्यकथा आििे.  सुजािा 

कुलकणी र् सरला भार्सार र्गळिा इिरांची नारे् त्यांच्या इच्छेनुसार बदलली आििे. 

 



या कथा आपल्याला आपल्यािील र्रगळ झटकायला र्दि करिील. आपण 

त्यांच्या हजद्दीपुढ े आपल्या र्नार्रची धूळ झटकून आशेने पुढ े जाऊया. यािून िूप 

हशकण्यासारिे आि.े त्यांनी त्यांच्या कथांर्धून कािी प्रश्न उभे केल ेआििे. त्यांची उत्तरे 

शोधण्याचे कार् त्यांनी त्यांच्या परीने केल ेआि.े पण सर्ाज त्यासाठी कािी करिोय का? 

सर्ाज बदलिोय ि ेिरे पण अजून िूप र्ोठा पल्ला गाठायचा आि.े प्रत्यके  आयुष्य जगायचे 

आि.े स्र्ि:च्या िािाने घडर्ायचे आि.े इिरांर्र अर्लंबून न रिािा स्र्ि: आपल्याला िर् े

िसे जगायचे आि,े सर्ाज कसेिी र्ागलो िरी नारे् ठेर्णारच आि,े िी म्िणून कर्ी लिेणार 

आिचे िेव्िा त्याचा बाऊ न करिा ’र्ी स्र्ि: एक व्यक्ती आि,े र्ला व्यक्ती म्िणून जगण्याचा 

अहधकार आि,े िक्क आि ेआहण िो र्ी हर्ळर्णारच!’ असा हनधावर आपण सर्ाांनी करुया. या 

हियांच्या कथा आपल्याला पाठबळ दिेील. 

या सर्व हियांचे र्नापासून आभार, त्यांनी आपल े अनुभर् र्नर्ोकळेपणे 

र्ाझ्याशी व्यक्त केले. कािीनी िे स्र्ि: हलहून ददले. या सर्व कथांचे  शब्दांकन र् टायहपंग 

बद्दल राजेश्री र्ोरे हशंपीची र्ोलाची र्दि झाली. हिची पण र्ी आभारी आि.े तसेच या 

पुस्तकाचे सुंदर व अथथपणूथ मुखपृष्ठ बनवणारे  चैतन्य चव्िाण यांचीिी आभारी आि.े 

सर्व र्ाचकांना ि ेपुस्िक आर्डले र् िूप कािी हशकायला हर्ळेल अशी आशा करि.े 

 

आंिरराष्ट्रीय र्हिला ददनाच्या सर्ाांना शुभचे्छा! 

 

डॉ. सुजािा र्ोरे-चव्िाण. 
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सुजािा कुलकणी –  

र्य ६० च्या आसपास, एका ब्राह्मण र्ध्यर्र्गीय कुटंुबािील र्ुलगी. 

 

ददव्यांग र्ुलीचा जीर्न संघषव! 

 

                                              

 

प्रत्यके र्ाणूस आयुष्याि संघषव करि असिो. स्र्ि:ला घडर्ण्यासाठी प्रत्येकाला 

र्ेगर्ेगळ्या अडचणींिून र् संकटांिून र्ागव काढार्ा लागिो. पण ददव्यांग व्यक्तींना र्ात्र जास्ि 

संघषव करार्ा लागिो. शरीराची िाकद, र्ानहसक उरे्द, हजद्द एकत्र एकर्टून त्यांना पुढ ेजारे् 

लागिे. सुजािाने ि ेसर्व अडथळे पार पाडून एक यशस्र्ी जीर्न जगले. 

 



एिाद्या कुटंुबाि वं्यग असलले ेर्लु जन्र्ाला आल ेककंर्ा नंिर र्लुास दोष हनर्ावण 

झाला िर त्या कुटंुबाला र्ोठ्या संकटािून जारे् लागिे. अपंगत्र् िा एक शाप र्ानला जािो. 

अशी व्यक्ती त्या कुटंुबाची जबाबदारी बनि.े त्या व्यक्तीचा जन्र्भर साभंाळ करार्ा लागणार 

ह्या कल्पनेने सुद्धा कुटंुबािील सदस्य घाबरुन जािाि. त्यािून िी र्ुलगी असली िर र्ग 

अजूनच काळजी र्ाढिे. 

 

आिा अपंग िा शब्द न र्ापरिा ददव्यांग असा शब्द र्ापरला जािो. इिरांपेिा 

र्ेगळेपण असणारी िी व्यक्ती. त्या व्यक्तीि शारीररक-र्ानहसक दोष हनर्ावण िोिाि र् त्या 

दोषांच्या प्रर्ाणाि त्याचे पररणार्िी बदलिाि. पोहलओ िा पूर्ी इलाज न करण्यासारिा 

आजार र्ानला जायचा. पोहलओ र्ुळे पायांर्र, पयावयाने िलनचलनार्र (mobility) 

पररणार् िोिो. 

 

सुजािाचे कुटंुब रू्ळ कनावटकािले. आईर्हडल  कानडी र्ाध्यर्ािून एस.एस.सी. 

पास. र्हडल नोकरीच्या हनहर्त्ताने र्ुंबईि दादरला स्थाहयक झाल.े र्गेर्ेगळ्या नोकर् या 

केल्या पण र्नाचे सर्ाधान झाले नािी. त्यांनी जे.जे.स्कूल ऑफ आटवस र्धनू पदहर्का घेिली 

र् र्टेल बॉक्स कंपनीि आर्टवस्ट म्िणून कार् करु लागले. त्यांना त्याचं्या आयुष्याचा सरू 

गर्सला. हिची आई रंु्बईला आली िी लग्नानंिरच. इिर भाषा येि नसल्यार्ुळे कुचंबणा िोि 

िोिी. पण त्यार्र र्ाि करुन र्राठी भाषा अर्गि केली. सुजािाला एक हिच्यापेिा दीड 

र्षावने र्ोठी बहिण आि.े सुजािा दोन र्षाांची िोईपयांि सर्व ठीक िोिे. एकदा दोघींना िाप 

आला. साधा िाप आि े म्िणून दोघींना एकाच पलंगार्र झोपर्ल े िोिे. आईने फॅहर्ली 

डॉक्टरांना बोलार्ल.े िपासल्यार्र त्यांनी सुजािाचा िाप साधा नसून पोहलओचा असल्याचे 

हनदान केले. र्ग दोघींना र्ेगळे झोपर्ले. ६० र्षाांपूर्ी या आजाराबद्दल फारशी र्ाहििी 

नव्ििी र् त्याचं गांभीयविी नव्ििं. या आजाराि काय उपचारपध्दिी असिे याबद्दल हिचे 

आईर्हडल अनहभज्ञ िोिे. त्यारे्ळी  त्यांनी सजुािाचा डार्ा पाय र्ाळूच्या हपशव्यांच्या 

सिाय्याने बांधून ठेर्ला, िो पाय र्ाकडा िोऊ नय ेम्िणून. 

 

पहिल े िीन आठर्ड े िा आजार संसगवजन्य असिो र् त्यानंिर त्याची िरी 



उपचारपध्दिी सुरु िोिे. डॉक्टरांनी हिला िाजीअली येथील रुग्णालयाि जायचा सल्ला 

ददला. त्याप्रर्ाण ेरोज हिची आई हिला घेऊन िॉहस्पटलर्ध्ये दफहजओथरेपी साठी जाि िोिी. 

दररोज दादर िे िाजीअली प्रर्ास व्िायचा, पण आईची हजद्द/ हचकाटी र्जबूि िोिी. 

दफहजओथेरपीची उपचार पध्दिी संपल्यानंिर हिला हनयहर्ि घालण्यासाठी बूट र् कॅहलपर 

ददले. त्याच्या आधाराने िी हिडूं-दफरु लागली. त्यार्ुळे हिला नॉर्वल र्ुलींच्या शाळेि प्ररे्श 

हर्ळाला. हिची बहिण पण त्याच शाळेि असल्याने सुजािाला िूप आधार झाला. 

र्ुख्याध्याहपका, हशहिका, र्ैहत्रणी सर्ाांची र्दि झाली. शाळािी जर्ळच असल्याने 

आईर्हडलांना हचंिा नव्ििी. 

 

िळूिळू सुजािाला आपण र्ेगळे आिोि याची जाहणर् िोऊ लागली. रोज शाळेचे 

दप्तर घेऊन जाणे हजकीरीचे झाल.े त्यािून र्गव पण र्रच्या र्जल्यार्र िोिा. शाळेि अशा 

र्ुलींचा र्ेगळा हर्चार केला जाि नािी. हिला शाळेि पोिचर्ायला र् आणायला एक 

र्ोलकरीण येऊ लागली. त्यारु्ळे हिची आपण दसुर् यांर्र अर्लंबून आिोि या जाहणर्ेने 

हचडहचड िोऊ लागली. िो सर्व राग िी त्या बाईर्र काढि िोिी. आिा र्ागे र्ळून बघिांना 

आपल्या अशा र्ागण्याचे हिला र्ाईट र्ाटि.े हिच्या सगळ्या र्ैहत्रणी िाली िेळायच्या. 

पी.टी.च्या िासालापण सुजािा बाजूला बसून रिायची. त्याचं हिला िपू र्ाईट र्ाटे.  पण 

हिच्या ह्या भार्ना हशिकांना कधी सर्जल्या नािीि. अकरार्ीि गहणि र् इंहग्लश साठी 

क्लास लार्ला. पण िो क्लास िूप लांब िोिा. त्यारु्ळे जाण्यायेण्याची पंचाईि झाली. हिला 

जास्ि चालायची सर्य नव्ििी. बसन ेजाणं पण सोईचं नव्ििं. र्ग शेर्टी धीर करुन िी 

चालण्याची सर्य करायला लागली. सुजािाने हजद्दीने चालायचे ठरहर्ले. लांबपयांि न 

कंटाळिा िी पायी जायची. 

 

११र्ी नंिर पुढ ेकाय? हचंिा भेडसारू् लागली. सुजािाला डॉक्टर व्िायचे िोिे. 

रुपारेल कॉलेजर्ध्य ेप्ररे्श घ्यायचे ठरले. हिथले प्राचायव डॉ.एस.जी.र्ुदगल हिच्या र्हडलांचे 

हर्त्र िोिे. त्यानंी सुजािाला हर्ज्ञान शािेचा अभ्यास, उभ ंराहून प्रॅहक्टकल्स झेपणार नािी 

म्िणून कला शािेि प्ररे्श घेण्याचा सल्ला ददला. त्याप्रर्ाण ेकला शािेि प्ररे्श पक्का झाला. 



र्ानसशाि िा हर्षय घऊेन हिने बी.ए. केलं िर पुढ ेआयुष्याि िूप र्ाटा आििे असे सांहगिले. 

रुपारेल कॉलेजला जायला दादरहून बस सोयीची िोिी म्िणून त्या कॉलेजचा हर्चार केला. 

पण २-४ र्हिन्यांिच िी बससेर्ा बंद झाली. त्यारु्ळे चारिी र्षां र्ाटंुगा िे दादर अशी 

पायपीट करायला लागली. त्याचा एक फायदा झाला िो म्िणजे, त्यारु्ळे भरपूर चालण्याची 

सर्य झाली. केर्ळ भौहिक सोयींच्या अभार्ार्ळेु हिला िर् ेिे कररयर करिा आल ेनािी ि े

केर्ढे दभुावग्य! 

 

र्ुलींच्या शाळेि हशिण झाल्यार्ुळे र्लुांशी बोलायची सर्य नव्ििी. सुरहिि 

र्ािार्रणाि राहिल्यार्ुळे इिरांर्ध्य े र्ार्रण्याची पण सर्य नव्ििी. त्यारु्ळे सुजािाला 

हिचा न्यूनगंड त्रास दऊे लागला. हिला र्ाटायचं,"लोक र्ला िसिील, र्ाझी टर उडर्िील" 

म्िणून िी सगळ्यांच्या आधी र्गावि जाऊन बसायची र् शेर्टी र्गाविून बािरे पडायची. िी 

सुरर्ािीला स्कटव, ब्लाऊज, ए लाईन टॉप घालायची. पण आिा स्र्ि:चे पाय ददसिील याची 

लाज र्ाटायला लागली. म्िणून घागरा, शटव-पॅंट, साडी असा पेिरार् घालायला सरुुर्ाि केली. 

आपले दोष झाकण्याचा हिचा प्रयत्न िोिा. आपणिी इिरांसारिेच आिोि ि ेहिला दािर्ून 

द्यायचे िोिे. नंिर हिची एका र्ुलीशी ओळि झाली. िी सगळ्यांशी िूप र्ोकळेपणाने 

र्ागायची र् सुजािाला िे िूप आर्डि िोिं. िळूिळू त्यांची र्ैत्री झाली. र्ग सुजािा इिर 

र्ुलींशीिी बोल ूलागली. र्ैहत्रणींच्या सिर्ासाि हिला सरुहिि र्ाटि असे. १०-१२ र्ुला-

र्ुलींचा गु्रप जर्ला. िे सगळे िूप छान बोलायचे र् छान सांभाळून घ्यायचे. आिा िी िूप 

हस्थरार्ली र् िूप र्ोकळी झाली. 

 

सुजािाच्या र्ैत्रीणीने एन.सी.सी. जॉईन केलं. त्या गणर्ेशाि िी िूप आकषवक 

ददसायची. पण सजुािाला जाणर्ल ंकी, िी ि ेकािी करु शकणार नािी. परि एकदा हिने 

आपल्या र्नाला र्रुड घािली. हशिणाव्यहिररक्त कािीिरी करारे् म्िणून हिने एन.एस.एस. 

जॉईन केलं. िी िळूिळू आपल्या कोषािून बािरे पडली. अंध र्लुींच्या शाळेि त्यांना र्दि 

म्िणून आठर्ड्यािून िीनदा दोन िास जायची. अधं र्लुींबरोबर राहिल्याने त्यांच्या अडचणी, 

भार्ना सर्जायला लागल्या. हशिण घेण्यासाठी त्यांना दकिी धडपड करायला लागिे याची 



कल्पना आली. एक अपंग दसुर् या अपंगाच्या अडचणी लर्कर सर्जू शकिो. हशर्ाय 

आपल्यापेिा अहधक द:ुि भोगणार् या व्यक्ती आििे ि े सर्जल्यार्र आपण आपलेच दोष 

कुरर्ाळीि बसणे अयोग्य आि ेििेी प्रकषावने जाणर्ले. इथून हिच्या आयुष्याि सर्ाजसेर्ेचा 

श्रीगणेशा झाला. 

 

बी.ए. झाल्यानंिर एर्.ए. ला प्ररे्श घ्यायचा िोिा. पण र्ानसशाि ह्या हर्षयाि 

प्ररे्श हर्ळाला नािी म्िणून सर्ाजशाि ह्या हर्षयाि प्ररे्श घेिला र् िी पदर्ी पदराि पाडून 

घेिली. एर्.ए. साठी रोज दादर िे कहलना असा टे्रनचा प्रर्ास दोन र्षव केला. आत्र्हर्श्वास 

र्ाढला. एर्.ए. झाल्यानंिर एका िॉस्पीटलर्ध्य ेसोशल र्कव रची जागा ररकार्ी िोिी म्िणून 

अजव केला. त्यारे्ळेस हिला सांगण्याि आलं की, सर्ाजसेर्ेची पदर्ी असण ंह्या नोकरीसाठी 

आर्श्यक आि.े र्ग िशी पदर्ी कुठे हर्ळिे त्याचा शोध घेिला. हनर्वला हनकेिन कॉलेज ऑफ 

सोशल र्कव  येथ ेअजव केला र् िेथ ेप्ररे्श हर्ळाला. िी पदर्ी हर्ळहर्ण्यासाठी िूप दफरारं् 

लागिं याची कल्पना आली र् त्यासाठी र्ानहसक ियारी केली. पदर्ी हर्ळहर्ण्याि हिला यश 

आलं आहण िी आश्वस्ि झाली. पदर्ी हर्ळाल्यानंिर दोन र्हिन्यांि लिान र्ुलांच्या र्ाहडया 

िॉस्पीटल र्ध्ये सोशल र्कव रची नोकरी हर्ळाली. िेथील सिकारी श्रीर्िी ओबेरॉय, श्रीर्िी 

सेिगल, श्रीर्िी ललीिा शिा ह्यांचे हिला र्ोलाचे सिकायव हर्ळाले. जया र्लुांना नुकिाच 

पोहलओ झाला आि,े अशा र्ुलांच्या पालकांना सर्ुपदशेन करायचं कार् िोिं. हिला हिच्या 

आईर्हडलांनी घेिलले्या पररश्रर्ांची जाणीर् िोिी. हशर्ाय आिा शािोक्त हशिणिी घेिल े

िोिे. िी िे कार् र्न लार्ून करु लागली. 

 

हनर्वला हनकेिन र्धे सर्ाजसेर्ेचे प्रहशिण घेिाना िूप िांहत्रक बाबी हशकर्ल्या 

गेल्या. एिादी केस िािाळिांना कुठली कला र् कौशल्य ेर्ापरली िर आपल्याला िर्ा िो 

पररणार् साधिा येिो. उदा.एिाद्या व्यक्तीचं बोलण ंलिपूर्वक ऐकण,े त्याला योग्य िो र्ागव 

दािर्ण,े त्याला त्याचा हनणवय घेण्यास र्दि करणे. एका र्ागवदशवकाची भूहर्का पार 

पाडायची याचे प्रहशिण घेिल.े त्या सगळ्यांचा उपयोग सर्स्या सोडर्िांना हिला झाला. 

हिला भटेलले्या र्ागवदशवकांकडून हर्ळालेल ेज्ञान र्ापरुन िी हनणवय घेि गेली. िस ेिर बरेच 

सर्ाजसेर्क असिाि पण साधारण सर्ाजसेर्क आहण प्रहशहिि सर्ाजसेर्क दोघांर्ध्य ेिपू 



फरक आि.े  

 

ह्या र्ळणार्र सुजािाच्या आईर्हडलांना असा हर्श्वास र्ाटू लागला की िी आिा 

स्र्ि:च्या पायांर्र उभी राहू शकेल. पण हिच्या भहर्ष्याबद्दल हचंिा र्ाटू लागली. र्र 

संशोधन सुरु झाले. िरंिर सुजािासाठी हर्र्ाि िी गौण बाब िोिी. हिच्या दषृ्टीने स्र्ि:च्या 

पायार्र उभे रिाण ेर् स्र्ार्लंबी िोण ेि ेएकच उदद्दष्ट िोिे. र्ाहडया रुग्णालयािील नोकरी 

िात्परुिी िोिी. एक र्षावनंिर र्.गांधी रुग्णालयाि कायर् स्र्रुपी नोकरी हर्ळाली. सुजािाचे 

आयुष्य नार्ारुपाला आणण्याि हिथल्या जेष्ठ सर्ाजसेहर्का श्रीर्िी हर्हनिा हचिळे यांचा 

िूप र्ोठा र्ाटा आि.े TISS र्धून डॉ. गीिा शिा यांनी M.A. च्या र्ुलांना व्याख्यान 

दणे्यासाठी आर्ंत्रण ददल.े हचिळे र्ॅडर्नी हिला जबरदस्िीने व्याख्यानाला जाण्याचा आग्रि 

धरला. हिला व्याख्यान दणे्याचा अनुभर् नव्ििा र् आत्र्हर्श्वास पण नव्ििा. व्याख्यान 

ददल्यार्र र्ात्र हिला िपू छान प्रहिसाद हर्ळाला आहण त्यानंिर िी हनयहर्िपणे TISS र् 

हनर्वला हनकेिन यथेे व्याख्यानाला जाि िोिी. एर्.ए.च्या हर्द्यार्थयाांना field work training 

दणे्यासाठी हिची हनर्ड झाली.  

 

एरव्िी सर्ाजाि अशी वं्यग असललेी र्ुलगी म्िणजे आईर्हडलांर्र बोजा अशी 

भार्ना ददसून येिे. पण सुजािा र्ात्र स्र्ि:च्या पायार्र उभी राहून कर्ार्ि िोिी. कोणार्र 

अर्लंबून रिारे् लागू नये अस े हिचे प्रयत्न िोिे. नोकरीच्या काळाि िी बर् याच व्यक्तींना 

भेटली. िपू कािी हशकली. पुस्िकी ज्ञानापेिा जीर्नाचे ज्ञान ि ेलोकांबरोबर कार् करिांना 

हर्ळाले. नेिर्ीच सर्ाांनी र्ान ददला अस ेनािी पण बर् याचदा र्दि करणारे भेटल.े एक र्ात्र 

िरे की कोणी दया दािर्ल्यार्र राग यायचा. िी हिच्या पायार्र उभी िोिी. सर्ाांसारि े

कार् करि िोिी. सिसिानुभूिी जरुर िर्ी पण सिानुभूिी नको. Empathy िर्ी पण 

sympathy नको. ददव्यांगांना सर्ार्ून घेण्याचे प्रयत्न व्िार्यास िर्ेि. त्यासाठी भौहिक 

गरजांचा हर्चार केला जायला िर्ा. एिाद्या रठकाणी जायचे असले िर िेथ ेपायर् या कशा 

असिील, धरायला दांडा असले का? इत्यादी बाबींचा त्यांना हर्चार करार्ा लागिो. 

शारीररक र्यावदांरु्ळे कािीरे्ळा िर् ेिेथ ेजाणे शक्य िोि नािी. आज सर्ाजाि सर्ाांनी या 

गोष्टींचा हर्चार करायलाच िर्ा. सर्ाांसोबि त्यानंा जगिा यार् ेह्याचे प्रयत्न व्िायला िर्ेि. 



  

िॉस्पीटलर्ध े कार् करि असिांना कुर्ारी र्ािांच्या पण केससे िािाळाव्या 

लागि. त्या सर्स्येचं गाभंीयव हिला िेव्िा कळल.ं एका संस्थेने एक प्रहथियश sexologist 

डॉ. हर्ठ्ठल प्रभ ूयांचं व्याख्यान र्ुलारु्लींसाठी आयोहजि केलं िोिं. िेथ ेिजर रिाण्यासाठी 

सुजािा गेली. हिने स्र्ि: त्या िज्ञांची ओळि करुन घेिली र् स्र्ि:च्या कार्ाची कल्पना 

ददली. त्यांनी हिला सहर्स्िर चचेसाठी घरी बोलार्ले. त्यानंिर कुठल्यािी व्याख्यानाचं 

आर्ंत्रण आलं की िे हिला बरोबर घेऊन जाि. शरीरशािाबद्दल िे बोलि. सर्ाजशाि र् 

र्ानसशािाबद्दल िी हर्र्ेचन करि अस.े िूप लोकांच्या ओळिी झाल्या. हिची भीड चेपून 

गेली. अहर्र्ाहिि असून सुध्दा िी ह्या हर्षयार्र बोलि अस ेयाचे कौिुक िोि अस.े 

 

साि र्षे िॉस्पीटलर्ध्ये कार् केल्यानंिर अजून चांगली नोकरी शोधण्याचा 

हर्चार हिने केला. त्याचर्ेळी कुटंुब न्यायालयाची स्थापना िोणार िोिी. म्िणून हर्र्ाि 

सर्ुपदशेकाच्या हनयुक्त्या िोणार िोत्या. हिथ ेसजुािाने अजव केला. हिला सांगण्याि अहभर्ान 

र्ाटिो दक जेष्ठिा यादीि हिचं नार् पहिलं िोिं. न्यायालयाि प्रथर् र्गाविील अहधकारी म्िणून 

स्र्ि:च्या हिर्िीर्र नोकरी हर्ळाली. श्रीर्िी हचिळे र् श्रीर्िी हर्नािी आपटे ह्यांच्या 

सल्ल्यार्ुळे हिला ि ेसाध्य करिा आले.  

 

भारिाि अशी एक संघटना आि ेजयांच्यार्ाफव ि भारिािील हर्द्याथी परदशेाि 

जाऊन िेथील रिाणीर्ान, जीर्नर्ान र् हर्चारप्रणाली हशकून घेिाि र् िसेच इिर दशेािील 

लोक भारिाि येिाि. अर्ेरीकेि जाण्यासाठी सुजािाने अजव केला. भारिाि एकूण १० 

जणांची हनर्ड झाली त्याि हिचा सर्ार्ेश िोिा. हिला नर्ीन नोकरीबद्दल पण आिुरिा िोिी 

पण अर्ेरीकेची सधंी गर्र्ायची नव्ििी. िी हव्दधा र्नहस्थिीि िोिी. पण र्ाननीय उच्च 

न्यायालयाच्या सौजन्याने हिची नर्ीन नोकरी पण सुरहिि राहिली र् अर्ेरीकेची संधी पण 

साधली. त्यारु्ळे हिला आभाळ ठेंगणे झाले. िी साडचेार र्हिन ेIOWA USA येथ ेराहून, 

हशकून आली. जबरदस्ि आत्र्हर्श्वास र्ाढला. हिच्या हर्चार करण्याच्या प्रदियेि आर्ूलाग्र 

बदल झाला. 

िेथील र्ास्िव्याि र्ेगर्ेगळ्या संस्थांना भेटी ददल्या. र्ेगर्ेगळ्या कायविर्ाि भाग 



घेिला. हिथल्या लोकांना भारिािील हर्हर्ध उपिर्ांची र्ाहििी ददली. हिथल्या टी.व्िी.र्र 

र्ुलािि पण झाली. IOWA िील गु्रपला एक हर्षय ददला िोिा. त्यार्र अभ्यास करुन 

शोधहनबंध ियार केला. िो सादर केला. र्ॉहशंग्टन येथे ३०० लोक र्ेगर्ेगळ्या दशेािून एकत्र 

आले िोिे. त्यांना र्ेगर्ेगळ्या गु्रपर्ध्य े हर्भागले र् प्रत्येकाला िीन ददर्साि एकर्ेकांशी 

बोलून पेपर ियार करायला सांहगिला िोिा. िेथ ेआहशयािील दशेांचे प्रहिहनहधत्र् सुजािाने 

केले र् सगळ्यांसर्ोर िो पेपर सादर केला. 

 

िॉस्पीटलर्ध्य ेकार् करि असिांना अपंग संजीर्नी ह्या संस्थशेी सुजािाची ओळि 

झाली. िी संस्था अपंगाचें हर्र्ाि जर्हर्ण्याचे कार् करि िोिी. सुजािा ऑदफस सटुल्यानंिर 

िेथे पत्रव्यर्िार सांभाळणे, र्ेळारे् भरर्ण े अशी इिर कार् ेकरि िोिी. त्या दरम्यान हिची 

एका िसिर्िु र्लुाशी ओळि झाली. त्याचे नार् श्री.रहरं्द्र कुलकणी. पुढ े त्या दोघांची 

चांगली र्ैत्री झाली. कािी र्षाांनी िी त्यांच्याशी हर्र्ािबध्द झाली. त्यांना दोन्िी पायांना 

पोहलओ झाला िोिा. पण बूट र् काठ्यांच्या र्दिीने िे सगळी कार् ेकरि असि. त्यांनी 

सुजािाला सर्ावथावने साथ ददली. स्र्ि: अपंग असल्यार्ुळे सुजािाच्या अडचणी त्यांना न 

सांगिा कळायच्या. स्र्यंपाक करण्यापासून र्ुलाला साभंाळण्यापयांि सगळ्या कार्ाि त्याचंा 

आनंदाने सिभाग िोिा. आपल्या सासू-सासर् यांचा हिने र्ृध्दापकाळाि आनंदाने सांभाळ 

केला.  

 

सुजािाने कुटंुब न्यायालयाि प्रर्ुि हर्र्ाि सर्पुदशेक म्िणून पण कार् केलं. 

र्िाराष्ट्रािील कुटंुब न्यायालयािील हर्र्ाि सर्पुदशेकांच्या सघंटनेचे अध्यिपद चार र्षे 

भूषहर्ल.े २६ र्षे नोकरी करुन आिा िी हनर्ृत्त जीर्न जगि आि.े 

 

ह्या सघंषवर्यी प्रर्ासाि एक गोष्ट प्रकषावने जाणर्ली की ददव्यांग व्यक्तीशी र्तै्री 

करणे र्ेगळे र् ददव्यांग व्यक्तीला जोडीदार म्िणनू हनर्डण ंह्याि िूप फरक आि.े जोपयांि 

ददव्यांग व्यक्तीच्या सिर्ासाि रिाि नािी िोपयांि त्यांना येणार् या अडचणींची कल्पना येि 

नािी. प्रत्येक पार्लापार्लार्र ठेच लागिे. लोकांचा ददव्यांग व्यक्तीकड ेबघण्याचा दषृ्टीकोन 

िूप र्ेगळा असिो. त्यानंा कोणी दया दािर् ूनका. त्यांच्या र्ेदना सर्जून घ्या र् आनंदाने 



जगू द्या.  

 

सुजािाला रोज कुलाव स्टेशनजर्ळ ररिा पकडिांना िूप पररश्रर् करारे् लागि. 

त्याििी बरोबर येऊन र्दि करण्यापेिा हिच्या हनहर्त्ताने आपल्यालापण ररिा हर्ळेल 

म्िणून जर्ळ येणारेच जास्ि. अशा स्र्ाथी लोकांकड ेबहघिल ंकी र्न उहिग्न िोिं. पण ह्याच 

प्रर्ासाि हिला अनेक चागंले लोकिी भेटल ेत्यारु्ळे जगण्याची उरे्द प्रजर्हलि राहिली.  

 

शरीर र् र्नाने धडधाकट असण ेिी केर्ढी प्रचंड श्रीरं्िी आि ेि ेकेर्ळ ददव्यांग 

व्यक्तीच सर्जू शकिे. स्टेशनचे पूल िूप रठकाणी त्यांच्यासाठी गैरसोयींचे आििे. ह्याचा 

अनुभर् सुजािाने कल्याण स्टेशनर्र घेिला. र्ग ह्यार्र कार् करण्यासाठी सह्यांची र्ोहिर् 

िािी घेिली. एक ददर्स प्लॅटफॉर्वर्र उभ ेराहून लोकांना सर्जारू्न सह्या घेण्याचा प्रयत्न 

केला. िी सगळ्यांना सर्जार्याची दक जसा र्ला त्रास िोिो िसा िुर्च्या घरच्यांनािी िोऊ 

शकिो. त्यार्र लोकांच्या प्रहिदिया िोत्या, ‘आर्च्या घरी कोणी ददव्यांग नािी िर आम्िी का 

सह्या दऊे?’ साध्या पडण्याचं हनहर्त्त िोऊन एिादा अर्यर् जायबंदी झाला की त्या िणी 

शारीररक ऐश्वयावची ककंर्ि र्ाणसाला कळिे. 

 

सुजािाकड ेर्ुलाला साभंाळायला एक बाई िोिी. कुठेिी प्रर्ास करिाना हिची 

र्दि लागायची र्ुलाला सांभाळायला. िर िी त्यांच्यापासून दरू उभी रिायची. हिला त्यांची 

लाज र्ाटि असे आहण उलट िी त्यांच्या ददव्यांग असण्याचं भांडर्ल करि िोिी. जे त्या 

दोघांनी कधीिी केलं नािी.  

 

हिचा र्ुलगा िीन र्हिन्यांचा िोिा िेव्िापासून एक बाई हिच्याकड े र्ुलाला 

सांभाळायला िोिी. २४ िास त्यांच्याकड ेरिायचे असे ठरले िोिे. सुजािा र्ुलाला कडरे्र 

घेऊन चाल ूशकि नव्ििी. हिची बाळंिपणाची रजा संपल्यार्र बाईने िी २४ िास येऊ 

शकणार नसल्याचे सांहगिले. सकाळी श्री. कुलकणी र्लुाला अघंोळ घालायचे पण त्याला 

बाथरुर् बािरे आणायचे कसे? सुजािा कसेबस ेत्याला घेऊन यायची र् ियार करायची. ८:१५ 

ला बाई आल्यार्र सुजािा ऑदफससाठी हनघायची. संध्याकाळी िी घरी आली की बाई 



जायची. र्ग िी र्लुाजर्ळ श्री.कुलकणी येईपयांि बसायची. र्लुाला घेऊन िाली बसल े

असिांना बेल र्ाजली की दार उघडायचे म्िणजे र्लुाला िाली ठेऊन उठायचे अशी सकवस 

िोि िोिी.  

 

र्ुलगा चालायला लागल्यार्र थोड ंसोपं झाल.ं िो र्याच्या र्ानाने िूप सरं्जस 

िोिा. कधीिी रस्त्याि िाि सोडून पळाला नािी. बाबांच्या काठ्या पकडून शिाण्या 

र्ुलासारिा चालायचा. सुजािाला ददर्स गेल ेिेव्िा हिला िूप टेन्शन आल ंकी आिा बाळाला 

र्ाढर्ायचं कसं? पण श्री कुलकणी िूप सकारात्र्क हर्चार करि. त्यांनी हिला र्ी आि ेना 

िोईल सर्व रठक असा धीर ददला. 

 

हिला र्ाटि ेदक त्या दोघांच्या अडचणी बघून हिचा र्ुलगा अर्ेळी सर्ंजस झाला 

असार्ा. िूप लर्कर त्याला त्याच्या जबाबदारीची जाहणर् झाली. त्याला त्यांनी नेिर्ी 

उत्तेजनच ददले. लिान असिाना त्याला कुठेिी न्यायचे म्िणजे कोणालािरी बोलर्ार् ेलागे. 

त्याचे ओले कपड ेबदलिानंा पण इिरांपेिा आपल्याला िूप र्ेळ लागिो म्िणून हचडहचड 

व्िायची हिची. कुठेिी जायचं िर लर्कर हनघार् ंलागे. असं असूनिी िी २६ र्षावि कधी 

कार्ार्र उशीरा गेली नािी.  

अजूनिी लिानपणीचा न्यूनगंड डोकं र्र काढिो र् हिला कुठल्यािी सर्ारंभाि 

पुढ ेयेण्यास परारृ्त्त करिो. िी लिान असिांना सगळ्यांना हिचं कस ंिोईल िी हचंिा िोिी. 

नंिर स्र्ि:च्या पायार्र उभी राहिल्यार्र हिचं लग्न कसं िोईल िी काळजी िोिी. िेिी स्र्ि:च 

ठरर्ल्यार्र सर्व आश्वस्ि झाल.े 

 

बालपण र्ुंबईि गेल्यार्ळेु बस र् टे्रनचा प्रर्ास िी हबनधास्ि करायची. गदीच्या 

र्ेळेि चढिांना त्रास व्िायचा. 

 

प्रर्ासाि र्ोठी अडचण असायची िी म्िणजे प्रसाधनगृिाची. िेव्िा कर्ोड फारस े

र्ापराि नव्ििे. िाली बसायचे र् उठायचे म्िणजे ददव्य िोिे. त्यारु्ळे अगदी बेहसक 

बाबिींििी संघषव करार्ा लागि िोिा. बाथरुर् ओले असेल िर पाय घसरण्याची भीिी असि.े 



सार्वजहनक रठकाणी िर याबद्दल कािी बोलायलाच नको. र्ाणूस एर्ढािी हर्चार करु शकि 

नािी का दसुर् याचा?  

 

घराििी हिने हिच्या सोयीप्रर्ाण ेर्स्िू िािाला लागिील अशा ठेर्ल्या िोत्या. 

उंच ठेर्ल्या िर काढिांना कोणाचीिरी र्दि लागायची. हिला साि र्षावि िीनदा फॅ्रक्चसव 

झाली. ददर्सभरािील साध्यासाध्या गोष्टीिी िपू काळजीने कराव्या लागिाि. गरर् भांड े

िािाि घेऊन चालण ेशक्य िोि नािी. हिची आई ८४ र्षाांची आि.े हिला साभंाळिांना 

अडचणी येिाि. हिला नुसिे र्ाढून द्यायचे िर िेिी सोपे जाि नािी. र्ग हिने जेर्णाची ट्रॉली 

आणली. त्यारु्ळे थोड ेसोपे झाल.े घराि कोणी नसिांना इलेक्ट्रीकची बटने बंद करायला आिा 

हिने प्रत्येक िोलीि काठी ठेर्ली आि.े  

 

कोणाच्या घरी गेलं िर बूट काढिा येि नािीि. त्यारु्ळे कधी बािरेच बसारे् 

लागिे. स्र्यंपाकघराि जािा येि नािी. पूजेच्या रठकाणी जािा येि नािी.  

 

सार्वजहनक रठकाणी सौंदयवदषृ्टी ठेर्ून इर्ारिीची रचना केलेली असिे. पण 

ददव्यांग व्यक्तीच्या सर्स्यांचा हर्चारच केलेला नसिो. पायर् यांना धरायला कािी नसिे. 

चकचकीि फरशा असिाि. पाय घसरण्याची हभिी असि.े याबाबिीि िी जेव्िा परदशेाि 

दफरली िेव्िा हिला कुठलीच अडचण आली नािी. रस्िा ओलांडिांना पण असुरहिि र्ाटल 

नािी हिथे. पण इथ ेहिला िूप धोक्याचं र्ाटि.ं साध ंसार्ान आणायचं िरी कर्ी पायर् या 

असलले,ं सिज चढिा येईल असं दकुान शोधार् ंलागे हिला.  

 

हिची आई िॉस्पीटल र्ध्ये असिांना ६ ददर्स हिला हिच्याबरोबर रिायला 

लागल.ं हिथ ेपण टॉयलेट दोन फूट उंचार्र िोिं. हनदान िॉस्पीटल सारख्या रठकाणी िरी या 

गोष्टींचा हर्चार व्िायला िर्ा.  

 

सर्वच सार्वजहनक रठकाणी या सोयी असायला िव्याि. नािीिर ददव्यांगांना अजून 



न्यूनगंड येिो. र्न उदास र् उहव्दग्न िोिं. लग्नसर्ारंभाि स्टेज उंच असिे. हिथे पायर् या डगर्ग 

करिाि. चढिांना भीिी र्ाटि.े बुफे जेर्ण असले िर िािाि िाट घेर्ून जेर्ण ेर्ुहश्कल िोिे. 

र्ग बािरे िॉटेलर्ध्ये जाऊन ककंर्ा घरी जाऊन जेर्ार् े अस ेर्ाटि.े ह्या सर्ाांरु्ळे िूप र्नस्िाप 

िोिो.  

 

ददव्यांग व्यक्ती दबुवल आि े म्िणून कुठल्यािी हिसंाचाराला प्रहिकार करु शकि 

नािी. याचा फायदा घेणारे पण ह्या सर्ाजाि उजळ र्ार्थयाने र्ार्रि आििे. 

 

ददव्यागं िी र् ददव्यांग पुरुष यांच्याकड ेबघण्याच्या दषृ्टीकोनाििी फरक आि.े 

ददव्यांग िी पडली िर पटकन कोणी र्दिीला यिे नािी. घराििी ददव्यांग पुरुषांना ददव्यांग 

िी पिेा जास्ि र्ान हर्ळिो. एकूणच सर्ाज हियांना कर्ी लेििो, दयु्यर् सर्जिो; र्ग 

त्यािून िी ददव्यागं असेल िर त्याची िीव्रिा दपु्पट िोिे. िी ददव्यांग असली िरी 

हिसंाचारालािी हिला सार्ोरे जारे्च लागिे.  

 

सुजािाशी बोलिाना हिच्या र्नाच्या कोपर् याि कािी सुप्त इच्छा राहून गेलेल्या 

हिने व्यक्त केल्या - 

 उंच टाचांच्या चपला घालून टेचाि नाचायला हर्ळेल का कधी? 

 जीन्स, टी-शटव घालून िाय-िलॅो करि ड्रर्बीटस  र्र नाचायला हर्ळेल का कधी?    

 पांढरा शटव र् शॉटवस घालून ऐटीि िेळायला हर्ळेल का कधी? 

 धार्ि धार्ि पायर् या टेचाि चढायला हर्ळिील का कधी? 

 लोकांच्या नजरेिला भार् बदलले का कधी? 

 लोकांच्या कृिीि, र्ागण्याि बदल िोईल का कधी? 

 अपुर् या राहिलले्या इच्छा पूणव िोिील का कधी? 

 

आज र्ागे र्ळून बघिांना सुजािा ि ेनर्ूद करिे दक, हिला स्र्ार्लंबी करण्याि 

आईर्हडलांचा हसंिाचा र्ाटा आि.े त्यांनी हिला कधी एकटं राहू ददलं नािी. ह्या सगळ्या 

संघषावि िूप चांगले अहधकारी, सिकारी, हर्त्र-र्ैहत्रणी, बहिण-र्ेव्िण ेयांचा सिभाग िपू 



र्ोलाचा आि.े त्यांच्याहशर्ाय हिला ि ेसाध्य िोऊ शकलं नसिं. आज िी सर्ाधानी आि.े हिने 

हिच्या अपंगत्र्ार्र र्ाि केली. याचा हिला साथव अहभर्ान आि.े कुठल्यािी सर्लिींचा हिने 

कधी गैरफायदा घेिला नािी.  

 

आिा एकच िंि आि ेदक, हनर्ृत्तीनंिरचे जीर्न उपभोगण्यासाठी जोडीदाराची 

साथ नािी. हिला र्ाटिे िो असिा िर अजूनिी िूप सर्ाजसेर्ा केली असिी. र्लुाला एक 

उत्तर् र्ाणसू म्िणून घडहर्ल्याचा हिला आनंद र् अहभर्ान आि.े र्लुालािी आईर्हडलांच्या 

संघषावची जाणीर् आि,े सर्ाजाचे भान आि.े 

 

सर्ाजाकडून सिसिानुभिूी र् सिकायव लाभल ेिर सुजािासारख्या व्यक्ती त्यांच्या 

उणेपणार्र र्ाि करुन त्यांच्यािले र्ैहशष्ट्य जोपासू शकिील. स्र्ि:िील गुण पिारे्ि; 

दोष/अर्गुण/ कर्िरिा िर असणारच पण त्यांच्यार्र र्ाि करार्ी अशी प्रेरणा सुजािाकडून 

आपण घ्यार्ी अस ेर्ाटि.े सर्ाज ददव्यांग व्यक्तींना सर्जून घेण्याि कर्ी पडिोय ि ेर्ात्र िरं! 

 

िा सगळा जीर्नप्रर्ास र्ाचल्यार्र सार्ान्य जनिेच्या हर्चारसरणीि जरा जरी 

फरक पडला िरी आपण बरंच कािी साध्य केल ंअस ंम्िणार् ंलागेल. त्यासाठी जनजागृिी 

आर्श्यक आि.े 

ravisujuabhi@gmail.com िा सुजाताचा संपकथ  आि.े कोणाला अहिक जाणून 

घ्यायचे असेल तर यावर संपकथ  करावा. 

 

  

mailto:ravisujuabhi@gmail.com


शोभािाई 

 

५०-५५ र्षाांपूर्ीचा काळ. र्लुींनी अहर्र्ाहिि राहून एकट्याने रिाण ं म्िणजे 

फार करठण असण्याचा काळ. त्याकाळी शोभािाईंनी अहर्र्ाहिि राहून आपल्या 

आईर्हडलांना सांभाळण्याचा हनश्चय केला.  

 

र्ुंबईिल्या गोरेगार् या उपनगराि त्यांचे घर िोिे. सुहशहिि उच्च र्ध्यर्र्गीय 

लोकांची र्स्िी िोिी. शोभािाईंना र्ाटले आपण इथे आरार्ाि राहू शकू. त्या अभ्यासाि 

हुशार िोत्या. गॅ्रजयुएट झाल्यार्र त्यांना र्ुंबई हर्द्यापीठाि नोकरी हर्ळाली. शोभािाईंना 

स्र्ि:च्या पायार्र उभे राहिल्याचा आनंद झाला. बहिणीचे लग्न झाल.े  िी हिच्या संसाराि 

र्ग्न झाली. र्ुंबईिच असल्याने अधूनर्धून नर्र् याबरोबर भेटायला यायची. भाऊ पण हशकून 

परदशेाि गेला. हिथेच लग्न करुन स्थाहयक झाला. शोभािाईंना सर्व जण लग्नासाठी र्ागे 

लागायचे. पण त्या त्यांच्या हनणवयार्र ठार् िोत्या. त्यांना लग्न-संसार यांची आर्ड नव्ििी. 

उगीच र्नाहर्रुद्ध र्ागणे त्यांना जर्ल ेनसिे. म्िणून आई-र्हडलांबरोबर हिथेच राहून त्यांची 

सेर्ा करण्याचा हनणवय त्यांनी घेिला िोिा. 

 

शिराि राहूनिी लोकांच्या नजरा त्यांना एकच प्रश्न हर्चारायच्या - का? का िू 

अहर्र्ाहिि आिसे? शोभािाईंना िे कधीकधी असह्य िोि असे. पण त्या त्यांच्या आयुष्याि 

रर्ल्या िोत्या. 

लोक शंका घेि .. लग्न जर्लेच नसले... कािीिरी काळंबेरं असले... र्हडलांच्या 

घरार्र डोळा असेल... एक ना अनेक. आजूबाजूचेच नव्ि े िर त्यांचे सगेसोयरे, र्ैहत्रणी, 

ऑदफसर्धल ेकहलग्स सर्ाांच्या नजरा िाच प्रश्न त्यांना हर्चारि असायच्या. सुरुर्ािीला त्या 

आपले र्ि, आपला हनणवय सर्ोरच्याला सर्जर्ायच्या पण िळूिळू त्यांच्या लिाि येऊ 

लागलं की त्याचंिी लोकं िसू करिाि, र्ेगळे अथव काढिाि. र्ग त्या सरळ दलुवि करु लागल्या. 

पण त्यारु्ळे त्यांना सोबि नसायची. सण, लग्न कायव, िळदी-कंुकू, सत्यनारायण अशा 

कोणत्याच प्रसंगी त्यांना कोणी बोलार्ि नस ेआहण त्यािी हिथे जाण्याचे टाळायच्या.  



 

आज त्यांना र्ाटंिय की,  लग्न न करण्याच्या त्यांच्या हनणवयार्ुळे त्यांना आयुष्यभर 

एकटीनेच सर्व भार पलेार्ा लागला. र्हडलाचं्या हनधनानंिर आई आजारी पडली. अथंरुणाला 

हिळली िोिी. हिची सरे्ा केली. कािी र्षाांनी आईिी गेली. आिा त्या अगदीच एकट्या 

झाल्या. हनर्ृत्तीनंिर आपले घर, दऊेळ याि रर्ल्या. त्यांच्या र्नाि असािी हर्चार येिो की, 

जर लग्न केल ेअसिे िर िरोिरच त्यांना सर्जून घेणारा नर्रा हर्ळाला असिाच ह्याची 

िात्री नव्ििीच की. लग्न करुनिी एकटेपण संपल ेअसिे असे नािी. उलटपिी त्यांना आपल्या 

आईर्हडलांची सेर्ा करणे शक्य झाले असिे का? म्िणजे लग्न न करण्याचा त्यांच्या हनणवय 

त्यांना आजिी योग्य र्ाटिोय.  

 

शोभािाईंचा सर्ाजाला एकच प्रश्न िोिा, पुरुष अहर्र्ाहिि राहून आपल ेजीर्न 

सुिाने जगू शकिो र्ग िी का नािी? का नािी  िी हिचे आयुष्य हिच्या र्नाप्रर्ाण ेजगू 

शकि? 

 

िी िी िरच एक स्र्िंत्र व्यक्ती म्िणून जगू शकिे का? लिानपणी र्हडलांच्या 

दबार्ाि, लग्नानंिर नर्र् याच्या नंिर र्लुांच्या धाकाि. अशा पुरुषांच्या दबार्ािाली रिाण े

िचे हिचे आयुष्य. र्ग िी कोणत्यािी जािीची असो, कोणत्यािी र्गाविली असो, हशहिि असो 

र्ा अहशहिि, कर्ार्िी असो ककंर्ा नसो. हशिणार्ुळे िी नोकरी करु शकिे, कर्र्िे र् 

स्र्ि:च्या पायार्र उभी रिािे. पण ह्या सर्ावि हिची स्र्ि:ची अशी हर्चारसरणी ियार िोिे. 

त्याकड ेआपण जाणून-बुजून कानाडोळा करिो, हिला हशंग फुटली अस े र्ानिो. बाईच्या 

जािीने लिानपणापासूनच संसार करण्यासाठी िर् े िे हशकून घ्यार्.े जसे की घरकार्, 

स्र्यंपाक इत्यादी.  अगदी लिान असिांना िेळ पण भािुकलीचे िेळायचे जयाि पुन्िा 

स्र्यंपाक असिोच. लग्न िोऊन सासरी जायचे र् हिथल्या सर्ाांची र्ने हजंकायची म्िणजे काय 

िर त्या घराि राबायचे, आपल्या इच्छा-आकांिांना र्र येऊ द्यायचे नािी. आदशव सून बनून 

रिायचे. नंिर म्िािारपणी र्लुे सांगिील हिथ े रिायचे. सांगिील, दिेील िे िायचे, िस े

र्ागायचे. हिला स्र्िंत्र व्यहक्तर्त्र् नसिे का? एिादीने या हनयर्ांचे पालन नािी केल ेिर? 



िी बंडिोर ठरि.े कोणी हिला सर्जूनिी घेि नािी र् सार्ारू्निी घिे नािी. र्ग त्या 

बंडिोर(?) हिला आपल्या जीर्नाि िूप सघंषाांना िोंड द्यारे् लागिे. जण ूकािी सर्ाज त्यांना 

सांगिो दक िुम्िी आर्च्या सांगण्याप्रर्ाण ेनािी र्ागि र्ग भोगा हशिा िुर्च्या र्ागणूकीची. 

कणिरपण े अशा प्रकारे लढा दणेार् या, िंबीरपणे आपल े जीर्न जगणार् या हिया कर्ी 

आढळिाि.  

 

’आदशव र्ािा’, ’आदशव िी’, ’आदशव पत्नी’, ’आदशव र्लुगी’, ’आदशव र्हिनी’ अशा 

चौकटी सर्ाजाने हनर्ावण करुन ठेर्ल्या आििे. िीच्या र्ागण्याला र्ेगर्ेगळ्या फूटपट्ट्ट्या 

लारू्न त्यांचे र्ापन करुन ह्या ’आदशव’, ’चांगली’ (Good Woman) ठरि ेका ि ेसर्ाज सिि 

ठरर्ि असिो. कुटंुबाि िसेच जािीि हशर्ाय सर्ाजाि हिच्या र्िवणूकीचे र्लू्यर्ापन चालूच 

असि.े आहण ह्या परीििे हिने उत्तर्ररत्या गूण हर्ळर्ार्ेि ह्यासाठी सिि हिच्या र्नार्र 

’चांगली’ बनण्याचे दडपण हनर्ावण केल ेजािे. चांगले-र्ाईट ठरर्ण्याचा िक्क हिच्याकड ेकधी 

ददला जाि नािी.  

 

शोभािाई आपल्या र्नाप्रर्ाण ेआयुष्य जगि िोत्या. कोणालािी त्यांच्याकडून 

कािी त्रास नव्ििा. पण िरीिी सर्ाजाने त्यांना र्ाळीि टाकल्यासारिेच िोिे. द:ुि िर या 

गोष्टीचे र्ाटि ेकी असे करण्याि सर्ाजािील हियािी कर्ी नािीि. त्यािी त्यांच्या परीने 

चाकोरी बािरे पडू पिाणार् या हियांना र्दि करण्याऐर्जी त्यांना त्रास कसा िोईल िचे 

पिाि असिाि. िरं िर एक िी म्िणून िरी त्यानी जाहणर् ठेर्ायला िर्ी. सर्जून घ्यायला 

िर्.े नािी का? 

 

Unmarried by Choice (स्र्ि:च्या इच्छेनुसार अहर्र्ाहिि रिाण)े िी 

movement आिा सुरु झाली आि.े ि ेआशादायक आि.े ह्यार्ुळे अशा व्यक्तींना ह्या गु्रपकडून 

support हर्ळू शकिो. 

 

आजिी एकट्या हिला (हर्शेषि: अहर्र्ाहिि हिला) भाड्याने घर हर्ळण ेफार 



कठीण झाले आि.े एकर्ळे हर्धर्ा र् घटस्फोटीि हिला स्र्ीकारले जािे पण अहर्र्ाहिि िी 

कड ेपिाण्याचा दषृ्टीकोन हनकोप नािीय.े आज िी पररहस्थिी आि ेिर शोभािाईंच्या काळाि 

त्यांना ि ेदकिी कठीण गेले असले? 

 

र्ुळाि हियांचे प्रश्न ि ेफक्त त्याचे प्रश्न आििे का? िरंिर ि ेसर्ाजाचे प्रश्न आििे. 

सर्ाजाने हनर्ावण केलले ेप्रश्न आििे. िी एक स्र्िंत्र व्यक्ती म्िणून जर सर्ाजाने हिच्याकडे 

पाहिले िर एकूणच सर्ाजािल्या  िी जीर्नाचे हचत्र पालटलले ेददसले. 

 

  



पार्विीबाई 

 

पार्विीबाई - र्य ५० च्या आसपास. आज एका फ्लॅटर्ध्ये सुिाने रिािाि. पण ि े

सुि लाभण्यासाठी आयुष्याने िूप कािी करुन घिेलंय त्यांच्याकडून.  

 

लर्कर झालेल ंलग्न... एकापाठी एक ३ र्ुलींचा जन्र्... नर्रा दारुडा र् बेकार! 

र्य अर्घ े२०च्या आसपास. ३ र्लुींना र्ाढर्ायचं िर िािी कर्ाई िर िर्ी. र्ग त्यांनी 

घरकार्ांना सुरुर्ाि केली. स्र्ि: कर्ार्ून घरिचव करु लागल्या. नर्रा र्ात्र ऐििाऊ आहण 

आळशीच राहिला. दारुसाठी ककंर्ा कोणत्यािी कारणासाठी र्ारिाण िर रोजचीच िोिी. 

पार्विीबाई रोजच्या र्ारिाणीला कंटाळून गेल्या. यािून बािरे कसे पडिा येईल यासाठी त्या 

कुटंुब न्यायालयाि र्दिीसाठी गेल्या. त्यांनी र्ेगळे रिाण्याचे ठरहर्ल.े  

 

पार्विीबाईंनी र्ग दसुरीकड ेघर भाड्याने घेिल ेआहण हिथे आपल्या र्ुलींसि राहू 

लागल्या. आपल्या हिरं्िीर्र त्यांनी र्ुलींना शाळेि घािले. िळूिळू र्लुी र्ोठ्या िोि िोत्या. 

र्ोठी र्ुलगी बर् याचर्ेळा र्हडलांसोबि रिायची. हिला र्हडलांचा लळा िोिा. त्यांचा 

सांभाळ हिने केला. िी गॅ्रजयुएट झाली. नोकरीला लागली. हिने हिचा प्रेर्हर्र्ाि ठरहर्ला. 

घरी सांहगिले. र्हडलांचा हर्रोध नव्ििा. पार्विीबाईंनी पण र्ुलीच्या ईच्छेचा हस्र्कार केला 

र् हिचे लग्न लारू्न ददल.े िी हिच्या सासरी गेली.  आिा २ र्लुी आहण पार्विीबाई एकत्र 

रिाि िोत्या. 

 

सर्व थोड ेसुरळीि झाले आहण त्यांना रर्ेश भेटला. रर्ेश गॅ्रजयुएट िोिा. घरची 

पररहस्थिी र्ध्यर्र्गीय िोिी.  रर्ेशला सर्ाजसरे्ा करण्याची आर्ड िोिी. िो त्यािच र्ग्न 

असायचा. दकडुकहर्डुक र्स्िू हर्कून थोडफेार पैस े हर्ळर्ायचा र् िेिी सर्ाजासाठी 

र्ापरायचा. याच सर्ाजसेर्ेच्या आर्डीिून दोघांची भेट झाली. र्रचेर्र दोघे भेटि िोिे. 

िळूिळू त्याच्या लिाि आल ं ’आपण पार्विीर्ध्ये गंुिलो आिोि’. त्याने लग्नाची र्ागणी 

घािली. पार्विीबाईिी एकटेपणाला कंटाळल्या िोत्या. त्यांनी िोकार ददला. पार्विीबाई 



रर्ेशपेिा ३-४ र्षाांनी र्ोठ्या िोत्या. त्यांना ३ र्ुलीिी िोत्या यार्ुळे रर्ेशच्या घरच्यांचा 

लग्नाला हर्रोध िोिा. र्ग रर्शे लग्न झाल्यार्र पार्विीबाईंच्या घरी राहू लागला. 

पार्विीबाईंनी रर्ेशला पढुे हशकायला प्ररृ्त्त केल.े िो र्दकल झाला. सर्ाजाचा / घरच्यांचा 

हर्रोध पत्करुन पार्विीबाईंनी स्र्ि:च्या र्नाचे ऐकले. दोघांचा संसार सुरु झाला. हिच्या 

र्ोठ्या र्ुलीनेिी स्र्ि:च्या र्नाचे ऐकून आपल्या र्नाप्रर्ाणे लग्न केल.े 

 

दसुरी र्लुगी हशकली आहण िीिी र्दकल झाली. हिसरी र्ुलगी पण गॅ्रजयुएट झाली 

आहण नोकरी करि.े आिा दसुर् या र्ुलीचे लग्न ठरले आि.े पार्विीबाईंनी हिच्या सासरच्यांना 

त्यांच्या आयुष्याची पूणव कल्पना ददली आि.े कािीिी न लपर्िा घटस्फोट, दसुरे लग्न या सर्व 

बाबी त्यांना सांगून र्गच लग्न ठरहर्ल ेआि.े  

 

पररहस्थिी थोडी सधुारल्याने आिा त्यांनी फ्लॅट घेिला र् त्याि हिघे रिािाि.  

 

सर्व सुरळीि झाले पण आिा परि हिचे र्डील एकटे पडले.  त्यांनी परि 

पार्विीबाईंकड ेयायला सुरुर्ाि केली. त्यांच्याकड ेपैस ेर्ागू लागल.े रर्शे त्यांना घराि उभा 

करुन घेि नसे. त्याने हिथे येऊ नय ेम्िणून कोटावची िशी ऑडवर घेिली. र्ेगळे झाल्यार्रिी 

नर्र् याचे र्चवस्र् संपल े नव्ििे. त्यारु्ळेच ’र्ी नर्रा आि े हिचा. र्ला िर्े िसे र्ी हिला 

र्ागर्ेन." अशी त्याची र्ागणूक िोिी. पोहलस ििार घेण्यास नकार दिे िोिे. त्यांच्या र्िे ि े

नर्रा-बायकोचे घरगुिी भाडंण िोिे. अशा प्रसंगी पार्विीबाईंना सर्पुदशेकांची आठर्ण 

झाली. त्यांनी त्यांच्याशी संपकव  साधला. 

 

हिच्या कायदशेीर अहधकारांची जाहणर् सर्ुपदशेनािून हिला झाली. बायको 

म्िणजे नर्र् याची र्ालकी िक्काची र्स्िू नसिे. उलट बायकोला पोसण्याची, हिला सिुाि 

ठेर्ण्याची जबाबदारी नर्र् याची असि.े कायदशेीर ररत्या िी नर्र् याकडून पोटगी र्ागू शकि 

िोिी. हिने र्ग पोटगीचा दार्ा दािल केला. 

 



कोटावि केस दािल झाल्यार्र त्याची सूचना प्रहिर्ादीला ददली जािे र् त्याला 

कोटावि बोलार्ल ेजािे. कोटावच्या पहिल्या िारिलेा दोन्िी पिकारांना हर्र्ािसर्ुपदशेकाकड े

पाठहर्ले जािे. पार्विीचा नर्रा पहिल्या िारिलेा िजर राहिला. सर्ुपदशेकाने त्याचे म्िणण े

ऐकून घेिले. त्यालापण त्याच्या सर्स्यांची जाहणर् झाली. त्याबरोबरच त्याची किववे्यिी 

सर्जली. दोघांच्या एकहत्रिपणे बैठका झाल्या. चचाव झाली. शेर्टी त्याच्या र्िे िो पोटगी 

दऊे शकणार नािी असे त्याने व्यक्त केल.े पार्विीला त्याच्यापासून पोटगी पेिािी त्रास िोऊ 

नय ेअशी अपिेा िोिी. पोटगी न घेिा घटस्फोट द्यायला िो ियार झाला. दोघांनी र्ग संर्िीने 

घटस्फोट घेिला. र्ुलींचा िाबा आईकड ेठेर्ायचे ठरले.  

 

पार्विीबाई हर्चारिाि, ’र्ी अस ेकाय केल ेिोिे म्िणून आयुष्याि र्ला एर्ढ्ा 

िस्िा िाव्या लागल्या?’ एकीकड ेत्यांना सर्ाधानिी आि ेकी सचोटीने, प्रार्ाहणकपण ेर्ागून 

त्यांनी र्ुलींना र्ोठे केल.े स्र्ि:च्या पायांर्र उभ ेकेले. र्लुींनीिी आईची जाहणर् ठेर्ली. आिा 

यापुढ ेिरी त्या सिुाने रिािील.  

 

सर्ाजाि अशा िूप पार्विी आििे. पण सर्ाांना सर्ुपदशेकांची र्दि हर्ळि नािी. 

सर्वच आपल्या िाकदीर्र जीर्न जगू शकि नािीि. बायका घाबरुन अबलाच रिािाि 

त्यारु्ळेच पुरुषांना र्चवस्र् गाजहर्ण ेशक्य िोिे. ि ेसर्ाज जाणून आि.े हिला हशकून, आपल्या 

पायार्र उभे राहून एक व्यक्ती म्िणून जीर्न जगण्याचा िक्क आपल्या संहर्धानाने ददला आि े

पण पुरुषप्रधान संस्कृिी त्यांच्या स्र्ाथावसाठी िा िक्क हियांना नाकारिो आि.े पण अस ेिूप 

ददर्स चालणार नािी िचे पार्विीबाईंसारख्या हियांनी हसद्ध करुन दािहर्ले आि.े 

 

  



र्ंजुषा  

- र्य र्षे ७५ - रिाणार जोगेश्वरी, र्ुंबई 

 

र्ंजुषाबाईंना २ रु्लगे र् एक र्ुलगी आि.े  एका र्ुलाचे लग्न झाले र् िो त्याच्या 

घरी पुण्याला रिािो. त्याला १९-२० र्षाांचा र्लुगा आि.े  र्लुीचेिी लग्न िोऊन िी 

काहलनाला रिािे. हिच्या र्ुलाचे लग्न ठरल ेआि.े िी दोन्िी र्लुे पोस्ट गॅ्रजयूएट आििे र् 

चांगल्या पगारार्र नोकरी करिाि. दोघ ेआपल्या ससंाराि सुिी आििे. र्ंजुषाबाई आपल्या 

पिी र् धाकट्या र्लुासोबि रिािाि. 

 

त्यांचा धाकटा र्ुलगा आिा ३८ र्षाांचा आि.े त्याला ऐकायला कर्ी येिे. िो 

लिान असिांनाच  र्ंजुषाबाईंना ि ेलिाि आल.े त्या एका र्िापाहलकेच्या शाळेि हशहिका 

म्िणून कार् करि िोत्या. त्यांचे पिी एका िाजगी कंपनीि कार्ाला िोिे. आिा त्यांचे र्य 

८५ र्षे आि.े र्योर्ानाने त्यांना ऐकायला कर्ी येिे. िे आिा घरीच असिाि. 

 

र्ंजुषाबाई िूप बोलक्या, त्यांना र्ाणसांि रिाण्याची र् र्ाणसे जोडण्याची िूप 

आर्ड. प्राथहर्क शाळेि हशकर्िांना र्ुलांर्र जाणीर्पूर्वक सुसंस्कार करण्याचे त्याचें प्रयत्न 

िोिे. आपल्या र्लुांनापण जाणीर्पूर्वक जीर्नकौशल्ये हशकहर्ण्याचा त्यांचा प्रयत्न िोिा. 

 

र्हनष िा सर्ावि लिान र्लुगा. िो लिान असिांना बोलि नव्ििा. ३ र्षाांचा 

झाला िरी िो बोलि नव्ििा. डॉक्टरांनी िपासल्यार्र त्याला ऐकू येि नसल्याचे हनदान केले. 

डॉक्टरांनी कानाचे र्शीन लार्ार्यास सांहगिले. र्ंजुषाबाईंनी पैसे गोळा करुन र्शीन हर्कि 

घेिले. पण र्हनष र्शीन र्ापरायला ियार नव्ििा. िो शाळेि जायचा. घरी र्ंजुषाबाई 

त्याचा अभ्यास घ्यायच्या. िाणािूणा करुन िो संर्ाद साधायचा. ओठांच्या िालचालींर्रुन 

त्याला सर्ोरच्याचे बोलणे कळायचे. पण बोलि नव्ििा. र्हनषची एस.एस.सी. परीिा 

झाली. िेव्िा र्ंजुषाबाईंना त्यांची एक हर्द्यार्थवनी भेटली. िी र्ाचा र् श्रर्ण िज्ञ िोिी. हिने 

र्हनषला बोलायला र् ओठांच्या िालचाली स्पष्ट सर्जून घ्यायला हशकहर्ले. र्शीनचा र्ापर 



करार्यास लार्ल.े २ र्षाांच्या सरार्ानंिर र्हनष थोड ेथोड ेबोलू लागला. र्शीन हनयहर्ि 

र्ापरु लागला. बािरेुन त्याने गॅ्रजयुएशन केले. त्याला एका राष्ट्रीय बॅंकेि नोकरी हर्ळाली. 

हिथे त्याचे हर्त्रर्ंडळ बनले. िो रोज टे्रनने ऑदफसला जािो. हिथल ेकार्िी त्याला आर्डिे. 

 

र्ंजुषाबाई या दरम्यान हनर्ृत्त झाल्या. आिा घरी त्या र् पिी ददर्सभर सोबि 

असिाि. भार्हनक ररत्या आिा त्यांना थकर्ा आला आि े असे र्ाटिे. हिन्िी र्ुलांना 

र्ाढर्िांना त्यांच्या पिीचा सिभाग कधीच हर्ळाला नािी. घरािील सर्व गोष्टी, र्लुांच्या 

गरजा, त्यांना र्ाढर्िांना येणार् या अडचणी सर्ाांना र्ंजुषाबाई एकट्याच िोंड दिे राहिल्या. 

र्हनषला डॉक्टरकड ेनेणे, थेरापीसाठी नेण,े त्याच्याकडून गृिपाठ करुन घणेे, त्याचे कॉलेज, 

पररिा सर्व आघाड्यांर्र र्ंजुषाबाई एकट्याच लढल्या. सर्ाजाला िे दोघ ेएकत्र रिािांना 

ददसि िोिे पण घराि हचत्र र्ात्र र्ेगळे िोिे. रोजचे व्यर्िार, बॅंकेची कार् ेसर्व जबाबदारी 

र्ंजुषाबाई पार पाडि राहिल्या. या सर्ाांिून र्हिन्यािून अधाव ददर्स र्ात्र त्या त्यांच्या 

र्ैहत्रणींबरोबर दफरुन यिे. िेर्ढाच काय िो हर्रंगुळा िोिा. 

 

आिा हनर्ृत्तीनंिर बािरे जाणे कर्ी झाले. पण त्यांनी स्र्ि: एकपात्री नाटक 

हलहिल े र् बसर्ल.े ’आधुहनक साहर्त्रीबाई’ ह्या एकांदककेर्ाफव ि त्या साहर्त्रीची कथा 

सांगिाि. आिाची हिची पररहस्थिी ह्यार्र भाष्य करिाि. हशर्ाय अंधश्रध्दा हनर्ुवलन 

सहर्िीचे कार्काजिी त्या पिािाि. अंधश्रध्दरे्र आधाररि एक एकांदककािी त्यांनी हलहिली 

आि.े र्यानुसार शारीररक बंधने आली आििे पण र्नाने त्या उजून उर्द्या आििे. 

 

कणवबधीर र्लुाला र्ाढर्िांना त्यांना िूप त्रास झाला. एकिर अशा र्लुाला 

जन्र्भर सांभाळारे् लागणार अशी घरच्यांची र् बािरेच्यांची प्रहिदिया. अशा अपंगत्र्ासाठी 

काय र् कुठे र्दि हर्ळिे ि ेत्यारे्ळी र्ाहिििी नव्ििे. त्यारु्ळे र्ंजुषाबाईंची िूप ओढािाण 

झाली. र्ागे र्ळून बघिांना र्ंजुषाबाईंना र्ाटियं की िूप कािी त्यांनी सिन केले. र्हनषला 

र्ाढर्िांना त्यांची िूप ओढािाण झाली. घर-नोकरी-त्याचे डॉक्टर हशर्ाय त्याचा अभ्यास 

िी सर्व िारेर्रची कसरि िोिी.  



 

आज र्हनषला नोकरी हर्ळाली पण अजून त्याचे लग्न व्िायचे आि.े िो लग्नाला 

ियार नािी. त्याचे सर्व कािी अजूनिी र्ंजुषाबाईच पिािाि. पण त्यांना र्नाि एक भीिी 

र्ाटि ेकी आिा त्यांचे र्य झाल,े त्यांच्यानंिर कोण साभंाळणार? 

 

हशर्ाय आणिी एक बाब म्िणजे त्यांचा नािू पुण्याला असिो. िो त्यांना िूप 

attached आि.े पण सनेुला र्ाटि ेकी आजी त्याला हबघडर्िेय. आिा िो नािू १३ र्ीला 

आि.े पण िो कॉलेजला जाि नािी. अभ्यास करि नािी. नैराश्याि गेला आि.े त्याला र्दि 

करण्यासाठी र्ंजुषाबाईंनी एका सर्ुपदशेकाची र्दि घेिली आि.े त्यारु्ळे आिा िो जरा त्या 

कोषािून बािरे पडिोय. सून र् र्लुगा दोघांना र्ाटि ेकी आपल्या र्ुलाला आजीने लाडारू्न 

ठेर्ला आि.े ह्या सर्व चिाि त्यांचा कोंडर्ारा िोिोय. 

 

र्ुलगी ह्या सर्ावपासून दरू राहू इहच्छिे. िी म्िणिे हिला हिचा संसार आि.े िी 

त्यािून र्ेळ काढू शकि नािी. 

 

सर्ाजाि अपंगत्र्ाबद्दल आिा जरा जागृिी हनर्ावण झाली आि.े पण ४०-४५ 

र्षाांपूर्ी ह्याबद्दल फारसे र्ाहिि नव्ििे. स्र्ि: हशहिका असूनिी र्ंजुषाबाईंना बरेच प्रयत्न 

करुन र्ाहििी घ्यार्ी लागली. सुदरै्ाने त्यांच्या हर्द्याथीनीच्या ज्ञानाची त्यांना र्दि 

हर्ळाली. सर्ाांनाच अशी र्दि हर्ळेलच अस ेनािी. 

 

कणवबधीर बालकाला र्ाढरू्न त्याला त्याच्या पायार्र उभ े करण्याचे शे्रय 

र्ंजुषाबाईंना जािे. आज र्हनष एका बॅंकेि चागंल्या पदार्र आि.े पण िरी र्ंजुषाबाईंची 

काळजी पूणवपणे हर्टललेी नािी. र्हनषच्या भहर्ष्याची त्यांना अजूनिी हचंिा आि.े ह्या 

प्रर्ासाि त्यांना आपल्या साथीदाराची र्दि हर्ळार्ी अस ेर्ाटि िोिे पण िस ेकािी झाल े

नािी. िी सर्व जबाबदारी आईची असि ेम्िणून बाबांनी िाि र्र केले.  

 

हनर्ृत्तीनंिरच्या काळाि स्र्ि:च्या सर्स्यांना िोंड दिेा दिेा र्ंजुषाबाईंनी 



सर्ाजसेर्ा करण्यास सुरुर्ाि केली. त्यांनी एकांदककेच्या र्ाध्यर्ािून सर्ाज प्रबोधन 

करण्यास सुरुर्ाि केली. आिा र्यारु्ळे त्या फार दरूदरू रठकाणी जाऊ शकि नािीि ह्याची 

त्यांना िंि र्ाटि.े पण एकूण आयुष्याच्या अनुभर्ाने त्या म्िणिाि की िी िूप कािी करु 

शकिे. िूप चांगल ेघडर् ूशकिे. त्यारे्ळी जर घरच्यांचा पाठठंबा हर्ळाला िर िो प्रर्ास हिला 

सुिकर िोऊ शकिो. पण जरी असा पाठठंबा नसला िरी त्यासाठी रडि न बसिा िी स्र्ि:च्या 

प्रयत्नांनी पुढ ेजाऊ शकिे. जरा जास्ि त्रास िोिो, र्ेळ लागिो पण हजद्द ठेर्ली िर ध्येय गाठण े

शक्य िोिे. ह्या प्रर्ासाि त्या म्िणिाि की िूप चांगली र्ाणसेिी भटेली. आपला ििूे चांगला 

असला िर कोणत्या ना कोणत्या र्ागावने आपल्याला र्दि हर्ळि जािे. 

 

जर्ळ आर्थवक गाठोड े नसले िरीिी सर्ाजाचे ऋण फेडण्यासाठी आपण बरेच 

कािी करु शकिो. त्या म्िणिाि, असाच िारीचा र्ाटा त्यांनी उचलला आहण आज त्यांना 

त्याचे िूप सर्ाधान र्ाटिे. 

  



र्धुरीर्ा 
 

एिाद्या र्ुलीचे र्ॉडनव असणे, र्ॉडनव कपड ेघालण ेिा गुन्िा आि?े हिला हिच्या 

आर्डीनुसार कपड ेघालण्याचा अहधकार नािी? आज ‘Mee Too”च्या र्ाध्यर्ािून र्ुली, 

हिया व्यक्त िोऊ लागल्या आििे. पण अगदी आत्ता आत्तापयांि बलात्कार झालले्या victims 

कड ेपिाण्याचा दषृ्टीकोन िा ’त्याि हिचीच चूक असणार’ िाच िोिा. आजिी बर् याच अंशी 

िा सर्ाज र्लुींनाच दोषी ठरर्िो. हिच्या र्ागण्या, बोलण्यार्र, कपड्यांर्र अंकुश ठेर्ला 

जािो. िरं पिािा गरज आि ेिी पुरुषांचा हियांकड ेबघण्याचा दषृ्टीकोन बदलण्याची.  

 

कार्ाच्या जागी िोणार् या लैंहगक अत्याचारार्र अटकार् आणण्यासाठी र् 

झाल्यास त्यार्र उपाययोजनेसाठी कायदा केला गेला. कार्ाची जागा िी र्हिलांसाठी 

सुरहिि असार्ी र् िी जबाबदारी employers ची असि.े त्यार्रून ‘Mee Too’च्या कािी 

केसेस येि आििे. 

 

पण ि े सर्व कार्ाच्या जागेबद्दल. इिरर्ेळी िोणार् या अत्याचारांचे काय? 

रस्त्यार्रून चालिांना बर् याचदा र्ुलींना बरेच कािी ऐकून घ्यार् ेलागिे, कधी धके्क, स्पशव 

सिन करार्ा लागिो. त्याकड ेर्लुी दलुवि करिाि. पण अस ेकरण्याची हिरं्ि र्लुारं्ध्य ेयेिे 

कुठून? 

  

कुटंुबाि, शाळेि, सर्ाजाि र्ुलांर्र र्लुींप्रर्ाणे बधंन ेनसिाि. उलटपिी र्ुलगा 

कसेिी र्ागू शकिो, त्याला िर् े िे िो घेऊ शकिो अशीच हशकर्ण प्रत्यि र्ा अप्रत्यिपणे 

ददली जािे. पररणार्ी र्ुलगा त्याला िर् े िे हर्ळर्ण्याचा अट्टिास करिो. एकिफी प्रेर्ाि 

रु्लीने नकार ददला िर िो स्र्ीकारणे र्ुलाला शक्य िोि नािी. त्यािून ॲहसड अटॅकच्या 

केसेस घडिाि. िचे र्लुाचें aggression बलात्काराििी रुपांिरीि िोऊ शकिे. 

 

अशा अपघटना र्ुलींर्र िूप पररणार् करुन जािाि. र्नाि िोलर्र रुजून 

रिािाि. गुन्िा करणार् याला क्वहचि प्रसंगी हशिा िोिे पण कािीिी अपराध नसून जन्र्भर 



त्याचे पररणार् भोगिे िे िी र्ुलगी! िा िरा अन्याय नािी का? 

 

२२ र्षावची र्धुररर्ा उच्चर्गीय कुटंुबािली. घराि सर्व हशकलेल.े र्हडल 

व्यार्साहयक, आई घराि असायची. पण हिचा हर्त्र-र्ैत्रीणींचा गु्रप िोिा. िी पाटींना 

जायची. र्हडल त्यांच्या कार्ाि व्यस्ि असि. लिान भाऊ कॉलेजला आि.े घराि र्ुलगा-

र्ुलगी असा फारसा भदे नव्ििा. र्धुरीर्ा स्र्िंत्रपणे आपल्या आर्डीप्रर्ाणे जगि िोिी. 

बी.एस.सी.च्या शेर्टच्या र्षावला िोिी. एकदा रात्री उहशरा घरी जाि असिांना हिच्यार्र 

एकाने बलात्कार केला. घरच्यांना याचा धक्का बसला. त्याददर्शी नेर्की िी ररिेन ेयेि िोिी. 

नािीिर रोज िी त्यांच्या कारन ेयायची. 

 

र्धुरीर्ा िी कॉलेजर्ध्य े हशकणारी र्ुलगी. शिराि रिाणारी. हिच्यार्र एका 

रात्री असा प्रसंग ओढर्ला. पुरिी िचून गेली िी. आपल ेशरीर अस ेकोणीिी कस ेओरबाडू 

शकिे या हर्चाराने िी अस्र्स्थ िोिी.  

 

र्धुरीर्ाचे आई-र्डील, भाऊ, र्ोकळे, पुढारलेल े असल्यार्ुळे िी झाल्या 

प्रकाराबद्दल त्यांच्याशी बोलू िरी शकली. घरािल्यांनी हिला सर्जून घेिले पण ’आिा 

र्ागिांना, र्ार्रिांना काळजी घे’ असेिी सांहगिले. हिच्या कपड्यांर्र, रात्री बािरे जाण्यार्र 

हनबांध आले. अथावि  , बािरेच्या जगाि अशा र्लुींना घराििी घेिले जाि नािी ििेी हिने 

पाहिले िोिे. त्यारु्ळे कुटंुब पाठीशी आि ेिी भार्नाच सुिार्णारी र्ाटली हिला. 

 

घरच्यांनी बािरे याची र्ाच्यिा िोणार नािी याची काळजी घेिली. पण हिच्या 

हर्त्र-र्ैत्रीणींना ि ेकळल ेिोिे. आिा िी जरा एकटीच राहू लागली िोिी. 

 

िी घटना ... िी रात्र ... डोळे हर्टल ेकी सर्व डोळ्यांपुढ ेदफरि िोिे. दसुरे कािी 

सुचिच नव्ििे हिला. आजूबाजूचे, नािेर्ाईक, कॉलेजर्धले सर्व ’िीच िी’ अशा नजरेने बघून 

हिचे िच्चीकरण करि िोिे. हिला र्ात्र यािून बािरे पडून नॉर्वल जीर्न जगण्याची आस 



िोिी. हशकायचे िोिे. पुढ े जायचे िोिे. ’स्र्ि:चा कािीिी दोष नसिानंा हिने का सिन 

करारे्?’ िा हिचा प्रश्न. एिादा अपघाि िोिो. त्याि कुणी जिर्ी िोिे. त्यार्र उपचार घेऊन 

परि नॉर्वल आयुष्य जगू लागिे. र्ग बलात्कार िािी एक अपघािच नािी का? कोणी 

सांगायला जाि नािी ना ’या, र्ाझ्यार्र बलात्कार करा!’ र्ग एक अपघाि सर्जून त्यािून 

बािरे पडण्यासाठी हिने डॉक्टरांची र्दि घेण्याचे ठरहर्ल.े डॉक्टरांनी सर्पुदशेनासाठी हिला 

पाठहर्ले. बर् याच सेशन्स नंिर आिा िी त्यािून सार्रली आि.े हिचे हशिण पणूव करि ेआि.े 

 

बलात्कार िोण ेिी एक घटना आि.े अपघाि िोण्यासारिीच िीिी एक घटना 

आि.े ह्याि दोष त्या र्ुलीचा नसिो. बलात्कार करणारा अपराधी असिो. र्ात्र अपराध्याचे 

जीर्न जगिे िे िी र्लुगी. अस ेका? सर्ाजाच्या र्िे हिने रात्री बािरे जाऊ नय,े कपड ेनीट 

घालारे्, नीट र्ागारे्, असे नीट पणे काय काय करारे् याची यादी न संपणारी आि.े आहण ि े

"नीट" कोण ठरर्णार िर पुरुषर्ंडळी. हिला स्र्ि:ला कािी ठरहर्ण्याचा अहधकारच नािी 

का? िी स्र्ि:ला आर्डले िसे इिरांना त्रास न दिेा जगू शकि नािी का? अरे पुरुषांनो, िुम्िी 

िुर्चे डोळे बंद करा की. िुम्िी का बघिाय हर्टक्या र्ारि?! 

 

र्ुलींच्या कपड्यांर्र हनबांध घालणारे एक सांगू शकिील का  ७० र्षाांची म्िािारी 

बाई, कािी र्हिन्यांच्या छोट्या र्ुली सधु्दा जेव्िा बलात्काराच्या हशकार िोिाि िेव्िा 

कपड्यांचा प्रश्न येिोच कुठे? रात्री बािरे जाऊ नय ेपण बलात्कार काय फक्त रात्रीच िोिाि? 

बािरेच िोिाि? हजथे स्र्ि:च्या र्लुीला आपल्या र्ासनांची हशकार करणारे र्िाभाग बाप 

आििे हिथे हियांना अक्कल हशकर्ण्याचा, हनबांध लादण्याचा अहधकार पुरुषांना ददलाच 

कोणी? घराि िोणार् या अत्याचारांचे काय? र्ासनांध पुरुषच याला जबाबदार नािी का?   

 

िरंिर बलात्कार करण्यार्ागचे कारण पुरुषािील हर्कृिी ि ेआि.े पुरुषािला 

रािस त्यारे्ळी बािरे यिेो. र्ग ह्याचा हर्चार का नािी कोणी करि? सिि हियांना संरिण 

लागिे, अशी भार्ना का? पुरुषांनो आिा िुम्िी बदलायला िर्ेय. "िीची अब्र ूम्िणजे काचेचे 

भांड!े" कोणी ठरहर्ल ेि?े पुरुषांना काय अब्र ूनसिे? लैंहगक जीर्न म्िणजेच सर्व जीर्न का?  



 

आपली कािी चूक नसिाना आपल्यार्र ओढर्लेल्या पररहस्थिीि िी कशी 

अपराधी ठरि?े हिने ि ेअपराधीपण सोडून दऊेन एक घडललेी घटना अशा िटस्थपण ेपाहून 

आपले जीर्न जगायला िर्ेय.  

 

र्धुरीर्ा िचे करि ेआि.े त्यारु्ळे आिा िी त्यािून बािरे आली आि.े सर्ाजाला 

जेव्िा ि ेपिायला हर्ळेल िेव्िा िरी सर्ाज आपल ेडोळे उघडले का? सर्ाजाचा दषृ्टीकोन 

बदलेल का?  

र्धुरीर्ाचे कळकळीचे सांगण ेआि ेकी कोणार्रिी असा प्रसंग आला िरी िचून 

जाऊ नका. त्यािून बािरे पडून स्र्ि:चे जीर्न आनंदाने जगा.      

  



सरला राजेन्द्र भार्सार  

- र्य र्षे ६६ - रिाणार जळगार्. 

 

एका सार्ान्य कुटंुबािून आलेल्या, बेिाच्या आर्थवक पररहस्थिीर्र र्ाि करुन 

हशिण घेर्ून नर्सांगच्या िेत्राि िन-र्नाने झोकून दऊेन कायवरि असलेल्या सरलािाईंचे ि े

जीर्न-चररत्र - 

 

एक आदशव कुटंुब 

 

सरलािाईंचा जन्र् एका साधारण पररहस्थिी असलले्या सर्वसाधारण कुटंुबाि 

पारोळा येथे झाला. र्हडल श्री. गोकुळदास रार्दास भारोटे यांचे उदरहनर्ाविाचे साधन म्िणजे 

हशर्णकार्. त्यांना साि भारं्ड,े पाच र्ुली र् दोन र्ुलगे. हशर्णकार्ाचा व्यर्साय साभंाळून 

बेिाच्याच आर्थवक पररहस्थिीििी सर्ाधानी राहून र्हडलांनी सर्व भार्ंडांना हशकर्ले. 

र्ुलगा/र्लुगी भेद न करिा र्ुलींनािी हशिणास उत्तेजन ददले. र्हडलानंा सर्ाजसेर्ेचीिी 

आर्ड िोिी. घराचा रार्रगाडा सांभाळून र्ेळाि र्ेळ काढून त्यांनी सर्ाजसेर्ेलािी िािभार 

लार्ला. िे भारिीय िहत्रय सर्ाज, पारोळा या सर्ाजाचे अध्यि िोिे. संयकु्त िान्दशे 

भार्सार िहत्रय सर्ाज, जळगार्, चार्लिडेा येथ े त्यांना सर्ाजभूषण पदर्ी दरे्नू 

गौरहर्ण्याि आले. सर्व भारं्ड ेहशकून आपापल्या िेत्राि कररयर करु लागली. सरलािाईंची 

र्ोठी बिीण सौ.उषा गोजे हजल्िा पररषदरे्ध े एकाहत्र्क बालहर्कास योजना अहधकारी 

म्िणून कायवरि िोिी. दसुरी बहिण शहशकला नायब ििहसलदार, र्ंदा र् भाऊ धर्ेद्र यांनी 

िायस्कूल रटचर म्िणून त्यांच्या िते्राि उत्तर् कायव केले. र्ोठा भाऊ चंद्रकान्ि भारोटे सरकारी 

र्दकल र् पुढ ेउपसंचालक म्िणून सेर्ाहनर्ृत्त झाले. 

 

शालेय हशिण पूणव झाल्यार्र १९७० र्ध्य ेसरलािाईंनी नर्सांग प्रहशिणाि प्ररे्श 

घेिला. १९७४ पासून त्या सरकारी नोकरीि रुजू झाल्या.  

 

रुग्णसेर्िे र्ग्न असिांनाच अचानकपणे  त्या हर्र्ािबद्द झाल्या. ध्यानीर्नी 



नसिांना त्यांचे लग्न १९७८ र्ध्ये झाले. त्याची किाणीिी र्जेशीर आि.े ९ रे् १९७८ रोजी 

र्ोठ्या बहिणीचा हर्र्ाि पारोळा येथ े िोिा. सरलािाई कार्ीळने आजारी असल्यार्ुळे 

त्याददर्शी सकाळीच जळगार्हून परोळ्याला गेल्या. घरी गेल्यार्र बघिाि िर सर्वत्र 

उदासीनिा, हचंिा ददसि िोिी. हर्चारल्यार्र सर्जल े की नर्रदरे्ाने दसुर् या र्ुलीशी 

रहजस्टर पद्धिीने लग्न केलेल ेआि ेर् िो पुन्िा त्यांच्या बहिणीशी लग्न करायला आललेा आि.े 

भार्ाने संपूणव शिहनशा करुन िात्री केल्यार्र आलले्या र्रािीला नर्रदरे्ासकट परि 

पाठर्ले. त्याकाळीिी चक्क र्लुीकडून लग्न र्ोडल ेिोिे.  

 

सरलािाईंचे लग्न श्री. केशर्रार् भार्सार यांचा र्ुलगा राजेन्द्र याच्याशी ठरललेे 

िोिे. परंिु र्ुलाचे हशिण पूणव झाल्यार्र र् त्यांच्या र्ोठ्या बहिणीचे लग्न झाल्यार्र त्या 

हर्र्ािबद्ध िोणार िोत्या. आिा दाराशी घािललेा र्ांडर्, पाहुणे र्ंडळी आलेली, झालेला 

िचव याने र्हडल हचंिाग्रस्ि िोिे. योगायोगाने राजेन्द्र लग्नाला आललेे िोिे. र्हडलांनी 

केशर्रार्ांना िार करुन बोलारू्न घेिले. घडललेी िदककि, सर्व पररहस्थिी त्यांना सांहगिली 

र् त्याच र्ांडर्ाि त्यांचे राजेन्द्र सोबि लग्न लार्ण्याचा हर्चार केशर्रार्ांना बोलून 

दािहर्ला. एका र्ुलीच्या बापाची अर्स्था काय िोिे याचा अनुभर् केशर्रार्ांना असल्यार्ुळे 

त्यांनी या लग्नाला िोकार ददला. त्यांनी िोकार ददल्यार्र र्लुाची आई, आजी, काका, बहिण, 

जर्ळचे नािेर्ाईक यांना आणायला गाडी पाठहर्ली. दपुारी ४ र्ाजिा सर्व आले. पुन्िा हर्चार 

हर्नीर्य झाला. र्ुलाच्या आजीने आिा सािरपुडा करुन दरे्ाचे केल्यार्र लग्न सोिळा करार्ा 

असे सुचहर्ले. परंिु त्यांचे सासरे म्िणाले, त्यांनी गोकुळशेटला शब्द ददला आि.े लग्न 

त्याचददर्शी र् ठरलेल्या र्ुहूिावर्रच झाले. अशाप्रकारे बहिणीच्या र्ांडर्ािच संध्याकाळी ५ 

र्ाजिा सािरपुडा, ५.३० ला िळद र् गोरजर्ुहूिावर्र लग्न करुन रात्री ११ र्ाजिा र्राि 

पुन्िा जळगार्ला पोिोचली. अश्या ररिीने अगदी दफल्र्ीस्टाईलने त्यांचे लग्न झाले. सर्ाांनाच 

आश्चयावचा धक्का बसला. कोणी कौिुक केल,े कुणी नाराज झाल.े पण र्हडल र् सासरे ठार् 

असल्यार्ुळे सर्व हनभारू्न गेले. थोड्या ददर्साि बहिणीचे पण सुस्थळी लग्न झाल.े 

 

लग्न झाल्यार्र त्या सासरी गेल्या. त्यांना र्ाटले आिा  नोकरी सोडार्ी लागणार. 

पण नािी. त्यांचे सासरे िरच दरे्र्ाणूस िोिे. त्यांनी सांहगिले, ’िुझी नोकरी िी एकप्रकारे 



सर्ाजसेर्ा आि ेिेव्िा िी सुरु ठेर्. घराकडिेी लि ठेर्’. 

 

त्यांच्या सासुबाई कार्ेरीबाई र्ािरेच्या श्रीरं्ि, र्ालेगार्च्या पण कोणिािी 

अिभंार् नसलले्या. सरलािाईंचे ऐनर्ेळी असे आकहस्र्क लग्न, त्यांना कल्पनािी नव्ििी. 

कोणत्यािी ियारीहनशी त्या आलले्या नव्ित्या. पण ऐनर्ेळी त्यांनी आपल्या अंगार्रील 

दाहगने काढून सरलािाईंना घािले. कार्ीळ बरी झाल्यार्र एक र्हिन्यानंिर हप्रिीभोजन 

केले. त्यांच्या सासुबाईंनािी सर्ाजकायावची आर्ड िोिी. भार्सार ित्रीय सर्ाज 

र्हिलारं्डळाची स्थापना शांिाबाई हुबळीकर या अहभनेत्रीच्या िस्िे करण्याि आली. या 

र्ंडळाच्या र्ाध्यर्ािून सासूबाई सर्ाजसेर्ा आयुष्यभर करि राहिल्या. पुढ ेत्यांनी भार्सार 

िहत्रय सर्ाज जळगार् चे पहिल्या र्हिला अध्यिपद भूषहर्ल.े 

 

सरलािाईंची नोकरी, घर ससंार सुरु झाला. १९७९ र्ध्ये त्यांना पहिला र्ुलगा 

झाला. सासुबाई घरी दिेभाल करि िोत्या. लग्नापूर्ी त्यांनी बी.एस  .सी. नर्सांग कोसवचा फॉर्व 

भरला िोिा. त्याचा लग्नानंिर लगेचच कॉल आला. पण नुकिेच लग्न झाललेे, त्याि कार्ीळने 

आजारी म्िणून त्या जाऊ शकल्या नािीि. पुन्िा पुढील र्षी कॉल आला पण र्लुगा अगदीच 

लिान असल्याने त्यांनी जाणे टाळले. पण परि कॉल आल्यार्र र्ात्र त्यांनी सासुबाई र् पिीला 

सांहगिले. सासरे, सासुबाई र् पिी सर्ाांनी त्यांना प्रोत्सािन ददले र् बाळाकड ेआम्िी बघ,ू 

त्याला सांभाळू अस ेआश्वासन ददल ेर् त्यांना र्ुबंईला जायला सपोटव केले. घरच्यांर्ुळेच त्या 

पुढचे कररयर करु शकल्या असे त्या र्नापासून सांगिाि. असे कुटंुब सर्ाांनाच हर्ळाले िर 

सासरिी सर्ावथावने रु्लींचे स्र्ि:चे घर िोऊन जाईल र् त्यािी यशस्र्ी िोऊ शकिील अस े

त्यांना र्ाटि.े 

 

सासुबाई भार्सार ित्रीय सर्ाज र्हिलारं्डळ, जळगार्च्या अध्यिा िोत्या िेव्िा 

त्यांनी १९८१-१९८५ दरम्यान दोन र्ेळा र्ोिीहबंद ूशिदिया हशबीर घिेले िोिे. र्िाराष्ट्र 

शासनाने र्हिलारं्डळाला रोि बहिस र् प्रशिीपत्रक दरे्ून गौरहर्ले. त्या र्ंडळाच्या 

पहिल्या र्हिला अध्यिा िोत्या. त्यांनी सर्ाजािील कौटंुहबक प्रकरण,े अनेकांच्या संसारािील 



अडचणी सोडहर्ल्या. अनेक हर्र्ाि जुळहर्ले. सर्ाजाचा पैसा सर्ाजाच्या उत्कषावसाठी 

लार्ला, सर्ाजाची र्ास्िू र्ृहद्धगंि केली, गरजंूना र्दि केली. अजूनिी त्यांचे सर्ाजकायव 

सुरुच आि.े नोकरीहनहर्त्ताने त्या र्िाराष्ट्राि हर्हर्ध रठकाणी गेल्या पण त्यांच्या र्लुांकड े

सासुबाईंनी कधी दलुवि िोऊ ददले नािी र् सर्ाजकायविी त्याच हनष्ठनेे सुरु ठेर्ल.े सासरेिी 

सदरै् त्यांच्या पाठीशी िोिे. र्ुलांची लग्ने हुडंा न घेिा केली, र्ानपान, रुसर्े-फुगर् ेकािी न 

िोिा िेळीरे्ळीच्या र्ािार्रणाि हर्र्ािसोिळे पार पाडल.े  

 

सर्व सुना म्िणजे जण ूत्याचं्या र्लुीच आििे. सरलािाईंचा ददर दकशोर याला दोन 

र्ुलीच. र्ुलगी झाल्यार्र जाऊ सीर्ा हिला रडूच कोसळल ेकारण हिला भाऊ नािी र् हिलािी 

र्ुलगीच झाली. पण बाकी सर्ाांना िुप आनंद झाला. र्लुगी झाली म्िणनू त्यांनी पेढ ेर्ाटल.े 

त्यांच्या घराि र्ुलाप्रर्ाणेच र्लुींचे स्र्ागि िोिे. र्ुलगा-र्लुगी सर्ान र्ागणुक ददली जािे. 

एकत्र कुटंूबाि िीन पीढ्ा आजेसास,ु सासु, सून आजिी गुण्यागोहर्ंदाने नांदि आििे. 

भार्सार ित्रीय सर्ाज, जळगार् यांनी िीन पीढ्ा एकत्र असलेल्या १६ कुटंुबांचा सत्कार 

सर्ारंभ आयोजीि केला िोिा. परस्परांचा आदर रािून एकत्र रिािा येिे, त्यािल ेफायद े

अनुभर्ल्याहशर्ाय कळि नािीि. 

 

सरलािाईंच्या ३७ र्षाांच्या शासनसेर्ेि त्या बर् याच उपिर्ांि सिभागी झाल्या. 

सुरुर्ाि स्टाफ नसव पासनू करुन ट्युटर हसस्टर र् पुढ ेर्ेट्रन झाल्या. नंिर अहसस्टंट डपे्युटी 

डायरेक्टर ऑफ नर्सांग या पदाचे र्ुंबईि प्रभारी कार् केल.े र्नाि ठरर्ल ेिर चुल र् रु्ल िी 

चाकोरी सांभाळून सधु्दा बािरेच्या जगाि िी आपली किवबगारी नक्कीच हसद्ध करु शकिे.  

 

१. १९९४ र्ध्य ेप्लेगच्या भयंकर साथीि त्यांनी रोग्यांची अिंड सेर्ा केली. 

२. १९९५-९६ ला लांडगा चार्लेल्या १७ रुग्णांना उपचार ददल.े 

३. रे् १९९७ र्ध्य ेहशरसोली यथे ेझालले्या भयकंर अपघािाि जर्ळपास ६० 

रुग्णांना आकहस्र्क पररस्थीिीि सर्विोपरी उत्कृष्ट सेर्ा ददली. 

४. ३ हडसेंबर १९९८ रोजी सार्दा गार्ाजर्ळ र्ोठा रेल्र्े अपघाि झाला. 



अपघाि ग्रस्िांर्र सार्ान्य रुग्णालय, जळगार् यथे ेिािडीने उपचार ददल.े त्याि त्यांचे प्राण 

र्ाचर्िा आले याचे सर्ाधान त्यांना िूप कािी दरे्ून जािे. 

५. सार्ान्य पररहस्थिीििी रुग्णसेर्ेचे कायव त्या र्नापासून करि राहिल्या. 

ियरोग ददन, ८ र्ाचव जागहिक र्हिला ददन, जागहिक ए ् स ददन अशा हर्हर्ध उपिर्ािून 

सर्ाज जागृिी करण्याचे कायव त्यांनी सुरुच ठेर्ल.े  

६. त्या काळी िय रोग झाला म्िणजे उपचारासाठी घरापासून दरू रिार् ेलागे. 

अशा रुग्णांना ददलासा र् प्रेर् हर्ळारे् म्िणून िळदी-कंुकू सर्ारंभ, रिाबंधन ि ेउपिर् त्यांनी 

राबहर्ले. 

७. लैंहगक हशिणाचे र्ित्त्र् जाणून १९९८ ला राष्ट्रीय ए ् स हनयंत्रण कायविर्ाि 

सिभागी झाल्या र् िेथील पद्मार्िी लुंकड कन्या शाळेिील हर्द्यार्थवनी आहण प्रगिी र्हिला 

र्ंडळाच्या र्हिलांना र्ागवदशवन केल.े 

८. भार्सार ित्रीय सर्ाजाच्या र्ाध्यर्ािून र्ेळोर्ेळी रक्तदान हशबीरे आयोहजि 

केली. र्हिला र् सर्ाजासाठी र्ािा कुटंुब कल्याण हशबीर, र्ोिीहबंद ूशिदिया हशबीर, सुदढृ 

बालक स्पधाव, रक्तदानार्र रांगोळी स्पधाव ह्या र्ाध्यर्ािून त्या सर्ाजाला जागृि करि 

राहिल्या.  

९. कर्ीिकर्ी र्ानर्ी शक्तीि जास्िीि जास्ि आरोग्य सेर्ा कशी दिेा येईल याचे 

एक पॅटनव त्यांनी हनर्ावण केले. िे आज जळगार् पॅटनव म्िणून प्रहसद्ध आि.े 

१०. पल्स पोहलओ कायविर्ाि सिभागाबद्दल त्यांना अहभनंदन पत्र हर्ळाले. 

११. र्िाराष्ट्र व्यसनर्कु्ती कायविर्ाि र् रॅलीि सिभागी झाल्याबद्दल त्यांना 

सन्र्ानपत्र हर्ळाल.े 

१२. आरोग्य जागृिी हर्षयीच्या आकाशर्ाणी कायविर्ाि त्या सिभागी झाल्या. 

१३. राजयस्िरीय पररचारीका गणर्ेश पररर्िवन सहर्िीर्धे त्यांची हनर्ड झाली. 

 

अश्याप्रकारे हर्ळालले े कायव उत्तर् ररिीने करण्याचा त्यांनी र्नापासून प्रयत्न 

केला. त्याचीच दिल म्िणून रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, हर्ज्ञान र्चं, हब्रजलालाभाऊ 

चॅररटेबल ट्रस्ट, पत्रकार संघ, हजल्िा शल्यहचदकत्सक, हजल्िा ऑप्थॅहल्र्क सोसायटी, जळगार् 

यांनी त्यांना सन्र्ानपत्र दऊेन गौरहर्ले. जळगार् पॅटनवर्धील योगदानाबद्दल र्ा. आरोग्य 



र्ंत्री यांच्याकडून त्यांना सन्र्ान पत्र दणे्याि आल.े त्यांच्या कायावची दिल घेिली गेली याचा 

त्यांना आनंद र्ाटिो.  

                 

 

 

कें द्र सरकारिफे ददला जाणारा नसींग र्धील सर्ोच्च राष्ट्रीय फ्लोरेंन्स नयठटंगेल 

पुरस्कारासाठी २००८ र्ध्य ेसरलांची हनर्ड झाली. १२ रे् रोजी राष्ट्रपिी भर्न, ददल्ली यथेे 

राष्ट्रपिी  र्ानहनय प्रहिभािाई पाटील यांच्या िस्िे िा पुरस्कार प्रदान करण्याि आला. 

पुरस्कार घेण्यासाठी त्यानी सासुबाईंना बरोबर नेले. 

 

त्या या सर्ावचे शे्रय त्यांच्या कुटंुहबयांना, आई, र्हडलांना दिेाि. गरीब 

पररहस्थिीििी आई-र्हडलांनी हशकहर्ल,े सासरी प्रोत्सािन हर्ळाल,े रु्लांच्या जबाबदारीि 

सासरचा र्ोठा र्ाटा यार्ुळे बर् याच गोष्टी सुकर झाल्या. यशस्र्ी पुरुषाच्या र्ागे हिचा र्ाटा 

असिो, त्यांच्या या यशार्ागे त्यांच्या पिीचा र्ोठा र्ाटा आि ेअस ेत्यांना र्ाटिे.  

 

सरलािाई नर्सांगच्या िते्राि आल्या िेव्िा त्याबद्दल सर्ाजाचा दषृ्टीकोन फारसा 

चांगला नव्ििा. गरजू म्िणून नसव िोिाि असा सर्ज, अप्रहिहष्टि कररयर िोिे िे. त्यारु्ळे 

ड्यूटी पण जास्ि र्ेळ असायची. ददर्सपाळी ८ िास, रात्रपाळी १२ िास सलग ७ ददर्स 



अशी असायची. आिा याि बरेच बदल झाल ेआििे. आिा ददर्सपाळी ६ िास, रात्रपाळी १ 

ददर्स एका आठर्ड्याि अशी असि.े र्ॅटर्नवटी हलव्ि िेव्िा ३ र्हिन ेहर्ळायची. ददड र्हिना 

आधी र् नंिर ददड र्हिना. दफडींग र्दर साठी कािी सुहर्धा नव्ित्या. पाळणाघरे नव्ििी. 

याि आिा बरेच फरक झाल े आििे याचा त्यांना आनंद आि.े नर्ीन िंत्रज्ञानारु्ळे नर्ी 

उपकरण ेआली आििे जी Ready to use असिाि. Instruments sterilised असिाि 

त्यारु्ळे िी र्ेगळी ियारी करार्ी लागि नािी.  ि ेबदल सुिार्णारे आििे, पण त्याि आलेली 

व्यार्साहयकिा र्ात्र त्यांच्या र्नाला दिुारू्न जािे. 

 

नर्सांगच्या िेत्राि येऊन रुग्णांची सेर्ा करार्ी िी इच्छा घेऊन येणार् या र्लुा-

र्ुलींचं त्यांना कौिुक आि.े आिा िूप नर् ेकोससे आििे जयाि एर्.एस  .सी, पी.एच  .डी करुन 

प्राहर्ण्यासहिि करीयर करु शकिो. आिा फक्त र्ुबंईिच नव्ि ेिर सर्वत्र ि ेकोसेस करु शकिो. 

त्यारु्ळे संधी र्ाढल्या आििे. या िते्राि जास्िीि जास्ि जणांनी यार् ेअसचे त्या पोटहिहडकेने 

सांगिाि. 

 

नसव िी फक्त डॉक्टरची र्दिनीस असिे असे नव्ि े िर िी स्र्ि:िी आपल्या 

कौशल्याच्या, अनुभर्ाच्या आहण हशिणाच्या आधारार्र बर् याच र्ेळा independently 

र्ित्त्र्ाचा role हनभारू् शकिे. डॉक्टराचं्या अनुपहस्थिीििी बरेच उपचार िी करु शकिे. 

याचीच पुष्टी शासनाच्या हनणवयाने िोिे. आिा कें द्र सरकारने नसवला सर्ाजार्ध्ये Nurse 

Practitioner म्िणून कार् करण्याची परर्ानगी ददली आि.े  

 

Nurses are backbones to health services. 

 

नसवहशर्ाय आरोग्य सेर्ा दिेा येईल का? िेव्िा त्यांना सन्र्ानाची र्ागणूक 

हर्ळायलाच िर्ी.  

  



सुर्न 

 

एक छोटीशी झोपडी. सर्ोर २ पायर् या. एका कोपर् याि स्र्यंपाकाचं साहित्य. 

दसुर् या कोपर् याि सुर्न आपल्या र्शीनर्र गोधडी हशर्िाना ददसिेय. िोय! िचे हिचे 

उपजीहर्केचे साधन. स्र्ि:हून चालू न शकणारी.  पहिलीपयांि सुर्न नॉर्वल िोिी. दसुरीि 

असिाना िापाचे हनहर्त्त झाल ेआहण अपंगत्र् आले.  अडचणींर्र र्ाि करुन स्र्किुवत्त्र्ार्र 

आपले र् आपल्या आईचे पोट भरि.े सुर्नला एक र्ोठा भाऊ र् लिान बहिण आि.े र्ोठा 

भाऊ हिच्यापिेा दीड र्षाांनी र्ोठा र् बहिण िीन र्षाांनी लिान. सुर्नचे र्य आिा १६-१७ 

र्षे असार्.े िी िूप बोलकी आि.े बोलिांना िी त्याि िूप रर्ून जािे. आपली किाणी 

सांगिांना िी िूपदा र्ध्ये जरा थांबि िोिी. आठर्ून सांगि िोिी. िर कािी र्ेळा डोळे 

पाणार्ि िोिे. एक जाणर्ले की सर्ोर आपल ेकोणी ऐकून घेि ेआि ेिी  जाणीर् हिला सिुार्ि 

िोिी. हिचे र्निी र्ोकळे िोि िोिे. हिची भाषा ऐकणार् याला गंुिर्ून ठेर्णारी िोिी.  

 

सुर्नचा जन्र् आहण हिच्या आयुष्याची पहिली पाच र्षे इिर भारं्डांप्रर्ाणेच 

गेली. हिला शाळेि घािले. िी पहिलीि गेली. िी जरा िळू चालायची पण चालिच शाळेि 

जायची. दसुरीि गेल्यार्र हिला चालण ेकठीण जाऊ लागल.े पायाि कािी त्राणच नािी अस े

जाणर् ूलागले. कसेबस ेिी शाळेि जायची पण दसुरीचे र्षव िी पुरे करु शकली नािी. घरुनच 

अभ्यास करुन परीिा ददली र् िी पास झाली. असे पुढच्या र्षीिी झाल.े पण आिा घरािल्या 

घराििी चालण ेहिला अर्घड िोऊन बसल.े र्ग डॉक्टरांकड ेनेल.े 

 

सुर्न एका गार्ाि रिािे. हिथून डॉक्टरांकड ेशिराि जायचे म्िणजे र्ािन िर्.े 

हशर्ाय सोबि कोणीिरी िर्ेच. हिचे र्डील नोकरीला जायचे र् भाऊ िसा र्ोठा नव्ििा की 

एकटा हिला नेऊ शकेल. ह्यार्ुळे डॉक्टरांकड ेजाण्याचे पण लांबिच िोिे. शेर्टी एकदा िो 

योग जुळून आला. डॉक्टरांनी हर्हर्ध चाचण्या सांहगिल्या. परि त्यासाठी शिराि यार् े

लागणार, पुन्िा िे ठरर्ण्याि कािी र्हिन ेगेल.े असे हिच्या आजाराचे हनदान करण्यािच ८-

१० र्हिन े गेले.  हिला Muscular Distrophy म्िणजे स्नायूंची कर्कुर्ििा आि े अस े



डॉक्टरांनी सांहगिले. 

या अशा आजाराबद्दल िर गार्ाि कोणालािी र्ाहििी नव्ििी. सुर्नचे 

आईर्हडलिी घाबरुन गेले. पोरीची जाि आहण अशी लंगडी, पांगळी झाली िर कस ेिोणार? 

र्ग काय हिला औषध दिे िोिे. पण उपचार करुन घ्यायला र्ारंर्ार शिराि जाणे अशक्य 

िोिे. सुर्न र्ोठी िोि गेली. भाऊ-बहिण हशकले. सुर्न त्यांची पुस्िके र्ाचायची. हिला 

र्ाचनाची फार आर्ड. आपण बािरेुन पररिा द्याव्याि असे हिला र्ाटे. पण घरचे म्िणायचे 

की िी हशकून काय करणार? िी घरकार् करायची. घराि सरपटि दफरायची. नंिर इिरिी 

स्नाय ूकर्कुर्ि िोि गेल.े पण िरीिी हिने हजद्दीने हशर्णकार् करायचे ठरहर्ले. घराि एक 

हशर्णाची र्हशन िोिी. हिची आई िे र्ापरायची. सुर्नने हपशव्या, गोधड्या हशर्ायला 

सुरुर्ाि केली. गार्ाि थंडीच्या ददर्साि पांघरायला गोधड्या लागिाि. गार्ािल े र्ग 

हिच्याकडून गोधड्या हशरू्न घ्यायला लागले. भार्ाचे लग्न झाल.े बहिणिी लग्न िोऊन सासरी 

गेली. दोन्िी लग्नाि हिला नेले नािी. त्यांच्या रिात्या घराच्या बाजूची एक िोली भार्ाने 

हिला रिायला ददली. उरलले्या घराि भाऊ-र्हिनी रिािाि. भाऊ हिला क्वहचिच भेटायला 

येिो. पण हिच्याकड ेकोण येिे र् िी कोणाच्या सपंकावि आि ेह्यार्र त्याची कडक नजर असि.े  

 

सुर्नला लिान र्ुलांशी बोलायला-िेळायला आर्डिे. गार्ािली, जर्ळपासची 

कािी र्ुले-र्ुली हिच्याकड ेदपुारी येिाि. सुर्न त्यांना कािी गोष्टी र्ाचून दािर्िे. त्यांना 

अभ्यास हशकर्िे. िेर्ढाच हिला हर्रंगुळा र्ाटिो. 

 

सुर्नचा ददर्स सकाळी आईबरोबर सुरु िोिो. बाथरुर्ला जाण्यासाठी सर्ोरच्या 

२ पायर् या उिरुन जारे् लागिे. हिथ ेजायला हिला र्दि लागिे. सकाळी आई हिला घेऊन 

जािे. सारिे जारे् लागू नये म्िणून सुर्न ददर्सभर पाणी पीि नािी. जेर्णिी बेिाचेच करि.े 

आई सकाळी जेर्ण बनर्िे र् कार्ाच्या शोधाि बािरे जािे आहण कािी कार् हर्ळाल ेिर 

करि,े संध्याकाळी परि येिे. आई जािाना सुर्नला हिच्या र्शीनजर्ळ बसर्ून बाजूला जेर्ण 

ठेऊन जािे. इथून हिचा स्र्ि:चा ददर्स सुरु िोिो. दपुारपयांि िी गोधड्या हशर्िे. र्ग थोड े

जेर्ण करुन ४ र्ाजिा जर्ळच्या र्ुलांना हशकर्िे. सुर्नची शाळा दसुरीिच सुटली. पण 



हिला हशकण्याची िूप आर्ड. िी आजूबाजूच्या र्ुलांकडून पुस्िक र्ाचून घेि हशकली. आिा 

लिान र्लुांना हशकर्िे. सुर्नला हलिायची पण आर्ड आि.े आपले अनुभर् िी एका र्िीि 

हलहून काढिे.  

सुर्नला नटायला, छान छान कानािले घालायला आर्डिे. पण बाजाराि नेणार 

कोण? र्ग िी हशकायला येणार् या र्लुांना पैस ेदिेे र् हिला िर् ेिे त्यांच्याकडून र्ागर्िे.  

 

संध्याकाळी आई आली की सुर्न गोधड्यांचे पैसे आईकड ेदिेे. हिच्याबरोबर जेर्ण 

झाले की एकदा बाथरुर्ला जाऊन येिे र् झोपिे.  

 

सुर्नचा सख्िा भाऊ शजेारी रिािो. त्याला हिची लाज र्ाटि.े हिच्यार्ळेु त्याला 

र् आईला त्रास िोिो अस ेत्याचे म्िणण.े िो कोणालािी हिची ओळि करुन दिे नािी. बरोबर 

कुठल्यािी रठकाणी नेि नािी. आईलािी असेच र्ाटि.े सुर्नची त्यांना जबाबदारी र्ाटि.े िी 

का आर्च्या नहशबी आली असे त्यांना र्ाटि.े  

 

भार्ाला हिचे हशकर्ण.े..हलहिण ेपण आर्डि नािी. एकदा हिने हलिीललेी र्िी 

त्याला सापडली िी त्याने फाडून टाकली. आिा पण िी हलहििे पण लपर्ून ठेर्िे.  

 

आपल्या आजारार्ुळे िळूिळू हिचे सर्व स्नाय ूकर्कुर्ि िोि आििे. र्यानुसार 

हिला नटार्-ेदफरारे् अस ेर्ाटि.े पण हिचे हर्श्व म्िणजे हिची लिानशी िोली, बािरे अंगण 

र् त्याि र्धून र्धून येणारी र्ुल.े आज बोलिांना हिला त्यारु्ळेच िूप आनंद र्ाटि िोिा. िी 

हिच्या आयुष्याकड े िरंच िूप पररपक्व र्ृत्तीने पिाि िोिी. आपल्याला कोणी जोडीदार 

असार्ा असे हिला र्ाटिे पण िी ििेी जाणून आि ेकी हिच्या लग्नाबद्दल घराि कोणी हर्चारच 

करणार नािीए. हिला काय करायचे आि ेलग्न करुन? हिला कोण पत्करणार, कोण जोडीदार 

सापडणार? आहण र्ुळाि हिला लग्नाची गरजच काय? अशी शारीररक व्याधी असल्यार्र 

लग्नाचा प्रश्नच येि नािी असे त्यांचे र्ि िोिे. 

 

सुर्नला र्ाटिे की िी जर इिरांसारिी असिी िर आज हिच्या ससंाराि र्ग्न 



असिी. पण िी असेिी म्िणिे की र्ग हिला अशा र्लुींच्या व्यथांची जाहणर्िी झाली नसिी. 

हिला आपले अनुभर् इिरांना सांगायचे आििे. सर्ाजाने काय करारे्; ककंबहुना काय करु नय े

ि ेर्ांडायचे आि.े अशा व्यक्तीची िोणारी कुचंबणा व्यक्त करायची आि.े यासाठी िी हलहििे. 

हिला र्ाटि ेकी हिचे ि ेहलिाण सर्ाजापयांि पोिचारे्. हिच्या ह्या उपिर्ाला आपण शुभचे्छा 

दऊेया. 

 

सुर्नला एकच प्रश्न सिार्िो - ’जे कािी झाल ेत्याि हिचा काय दोष? जे सिन 

करारे् लागिेय िे शारीररक आिचे पण आपल्याच र्ाणसांर्ुळे िे र्ानहसकिी झाल ेआि.े पण 

िरीिी त्यार्र र्ाि करुन िी स्र्ि: कर्ार्िी झाली आि.े हिची आहण आईची उपजीहर्का 

त्यार्र चालू आि.े हिचं आयुष्य िी हिच्या परीने ससुह्य करण्याचा प्रयत्न करिेय. िर त्याि 

कोणी साथ न दिेा हिलाच दोषी का र्ानिाििे? िा कुठला न्याय?’ 

 

  



गोदार्री  

- र्य ८८ र्षे - रू्ळ गार् पाचोरा 

 

पाचोरा एक िेडगेार्. गोदार्रीबाईंचा जन्र् हिथे झाला. त्या चौथीपयांि 

हशकल्या. त्यांना हलहििा र्ाचिा येिे. िल्लि बुध्दी र् गायनाची प्रचंड आर्ड. संगीिाचे 

हशिण घेिले नसल े िरी जात्यार्रची गाणी ऐकून पाठ, अभंगिी िोंडपाठ म्िणि. ४-५ 

र्ैहत्रणींना गोळा करुन त्या भजने म्िणि. बायकांच्या कायविर्ाि त्यांना आग्रिाने गायला 

सांगायचे. त्यांचे लग्न अर्घ्या १२ व्या र्षी झाले. र्षवभराि त्यांना पहिला र्लुगा झाला. 

सर्वत्र आनंदी आनंद झाला. 

 

त्यांचे पिी हशर्णकार् करि. अिंड र्शीनर्र कार् चाल ेत्यांचे. घराि एकत्र कुटंुब 

िोिे. ददर, त्याचे कुटंुब, सासू-सासरे, १३-१४ जणांचे घर. घरािली सर्ावि धाकटी सून म्िणून 

सर्व कार् ेत्यांच्यार्र पडि. घरचा पीढीजाि व्यर्साय िोिा हशर्णकार्ाचा. दोघ ेभाऊ र् 

सासरे सर्व जण त्याि सिभागी िोिे. 

 

गोदार्रीबाईंचे पिी एस.एस.सी. पास िोिे. त्यानंा एका थेटरर्ध्ये नोकरी हर्ळि 

िोिी पण घरच्यांनी जाऊ ददले नािी. हशलाईकार्च करायचे असा त्यांचा आग्रि िोिा. 

सासर् यांच्या शब्दाबािरे कोणी नव्ििे. घराि भांड्याला भांड ेलागायचे पण िे िेर्ढ्ापुरिेच. 

पुढ ेददरांच्या र्लुाचे लग्न झाल.े घराि नर्ीन सून आली. गोदार्रीबाईंना र्षव-दीड र्षाांच्या 

अंिराने आठ अपत्य ेझाली. त्यािली िीन अपत्य ेअल्पशा आजाराने गेली. पाच अपत्य ेचांगली 

हशकली. र्ोठी झाली. र्ोठा र्ुलगा, त्यानंिर २ र्ुली नंिर एक र्ुलगा र् शेर्टी एक र्लुगी. 

आज सर्ाांची लग्ने झाली आििे. त्या सर्ाांनी आज साठी ओलांडली आि.े  

 

गोदार्रीबाईंच्या दसुर् या अपत्याच्या र्ेळी घराि कोणत्यािरी कारणाने र्ोठे 

भांडण झाल.े सासरे िापट स्र्भार्ाचे. त्यांनी गोदार्रीबाई, हिचे पिी र् दोन अपत्य ेह्यांना 

नेसत्या कपड्यांर्र घरािून बािरे काढल.े गोदार्रीबाई र् त्यांचे पिी स्र्ाहभर्ानी िोिे. त्यांनी 

िार र्ानली नािी. जर्ळच्या एका िडे्याि जाऊन िे राहिल.े एका शिेार्र गोदार्रीबाई 



र्जूरीचे कार् करु लागल्या. त्या शेिाच्या र्ालकाकडचे एका छोट्याश्या िोलीि िे सर्व राहू 

लागल.े कोणी चूल ददली. कोणी भांड े ददल.े कोणी कपड े ददल ेअस ेकरि कािी ददर्साि 

संसाराला लागणारे सार्ान गोळा झाले. ददर्सभर र्जूरी करुन पैस ेहर्ळि त्यार्र घर चालि 

िोिे. त्यांच्या पिीनेपण छोटेर्ोठे कार् शोधून काढले. ददर्स जाि िोिे.  

 

गोदार्रीबाईंच्या र्ािरेी ि ेसर्व कळल ेपण त्या स्र्ाहभर्ानी िोत्या. त्यांनी हिथून 

र्दि घेिली नािी. स्र्ि:च्या कष्टाने ससंार चालर्ला. त्यािच गळा गोड िोिा. गार्च्या 

भजनीरं्डळाि त्यांना अभंग म्िणायला बोलर्ि. नंिर त्यांनी दकिवन करण ेसुरु केले. त्या 

दकिवन िूप रंगून करि त्यार्ुळे सर्ोरचा त्याि गंुग िोि अस.े िळूिळू त्यांनी हशलाईर्शीन 

हर्कि घेिली. घराि हशर्णकार् सुरु केल.े त्या स्र्ि: हपशव्या हशरू्न हर्कि. िळूिळू र्लु े

र्ोठी िोि िोिी. र्ोठा र्ुलगा एस.एस.सी. बोडावि पहिला आला. रस्त्यार्रच्या ददव्यािाली 

अभ्यास करि िोिा. सर्ाांनी त्याचे कौिुक केले. त्याने पुढ ेहशकारे् असे सर्ाांनी सचुर्ले पण 

त्याने नोकरी करण्याचा हनणवय घेिला. आईर्हडलांच्या कष्टाला थोडा आरार् हर्ळार्ा अस े

त्याला र्ाटि िोिे. ओळिीने त्याला एका बॅंकेि नोकरी हर्ळाली. त्याचे अिर छान िोिे 

म्िणून बॅंकेि त्याला हलिाणाचे कार् सांगि.  

 

आपल्या इिर  भारं्डांनी र्ात्र हशकारे् अस ेत्या र्ुलाला र्नापासून र्ाटि िोिे. 

इिरांना त्याने कॉलेजला घािले. सर्व भारं्ड ेगॅ्रजयूएट झाली. त्याने स्र्ि: बािरेुन परीिा दऊेन 

पोस्ट-गॅ्रजयूएशन केले. बॅंकेि बढिी हर्ळि गेली.  

 

िा र्लुगा आिा िीशी पार केली िरी लग्नाला ियार िोि नव्ििा. त्याला दशेाची 

सेर्ा करायची िोिी. हशर्ाय कुटंुबाची जबाबदारी िोिीच. त्याने लग्न करारे् म्िणून 

गोदार्रीबाईंनी िूप िट्ट केला. िूप प्रयत्नांनी िो लग्नाला ियार झाला. त्याचे लग्न झाले. 

बॅंकेििी बढिी हर्ळि गेली िशी बदलीिी िोि राहिली र्ग िो र् त्याचे कुटंुब बदलीच्या गार्ी 

राहू लागले. दसुर् या र्लुासिी नोकरी लागली. गोदार्रीबाई र् त्यांच्या पिीस आिा थोडा 

आरार् हर्ळू लागला. त्यांनी त्यांचे भजनीरं्डळ सुरु केले, दकिवन करु लागल्या. पिी दरे्पूजा 



र् र्ाचनाि र्ग्न असि. नािर्ंडांर्ध्ये त्यांचा र्ेळ जाि िोिा. 

 

पुढ ेसर्ाांची लग्न ेझाली. र्ुली आपापल्या ससंाराि रर्ल्या. गोदार्रीबाई आपल्या 

पिीसर्र्ेि लेकींकड े जाि. दोन्िी र्ुलासंोबि आनंदाि रिाि. भजनीरं्डळ िोिेच. सर्व 

आनंदाि िोिे.  

आिा र्ागे र्ळून बघिांना गोदार्रीबाईंना आश्चयव र्ाटि े की शून्यािून केर्ढे 

हनर्ावण झाले. गोदार्रीबाईंची दरे्ार्र िूप श्रध्दा आि.े पण कर्ावर्र हर्श्वास आि.े त्यांचे पिी 

शांिपण ेिासंिास दरे्पूजा करिाि. त्या स्र्ि: र्ात्र दोन िाि जोडून नर्स्कार करिाि. कर्व 

करणे िीच दरे्पूजा अस ेत्या र्ानिाि. दरे्ाची भजने गािाना आपण दरे्ाशी बोलिोय अस े

त्यांना र्ाटि.े त्याि या सर्रसून जािाि. 

 

र्याच्या लिानपणीच झालेली ८ बाळंिपणे, र्ोलर्जूरी, कष्टाची कार् ेया सर्ाांचा 

त्यांच्या शरीराचर नक्कीच पररणार् झाला आि.े आिा िब्येिीच्या ििारी सुरु झाल्या आििे. 

औषध ेचाल ूआििे. आपली र्लुे किुवत्र्र्ान हनघाली याचा त्यांना साथव अहभर्ान  आि.े  

 

आयुष्याि िूप चढ-उिार आले. पण पिीने आहण र्लुांनी साथ सोडली नािी. 

गोदार्रीबाईंच्या अंगाि िूप गुण िोिे. त्या सर्ाांच्या बळार्र त्यांनी ससंार उभा केला. पुढ े

र्ुलांसोबि शिराच्या रठकाणी आल्या. रिाणीर्ान उंचार्ले. पूर्ी रिायला झोपडीिी नव्ििी 

आिा र्ोठ्या फ्लॅटर्ध्ये रिायला हर्ळिेय. त्यांच्या र्िे ददर्स बसून रिाि नािीि. 

द:ुिार्ागून सिु येिे. आपण र्ात्र प्रयत्नाने त्यार्र र्ाि करि रिायला िर्.े 

 

आिा त्या शरीराने थकल्या आििे पण र्नाने अजूनिी कािी िरी करि रिारे् अशी 

उभारी आि.े त्यांच्या या सर्ाधानी आयुष्यार्ागच्या कष्टांना र्ात्र िरंच सलार् करार्ा अस े

र्ाटि.े 

  



र्ीना 

 

एका लिानशा िोलीि हिघांचं छोटं कुटंुब आज आनंदाने रिािंय. पण कािी 

र्षाांपूर्ी ह्या घराि एका कळीने जन्र् घेिला. र्लुगी झाली म्िणून नाराजी पसरली. ’र्ुलगा 

र्ंशाचा ददर्ा’. आिा िर र्लुगी झाली ह्याची हनराशा. अशा ररिीने र्ीनाचं ह्या जगाि 

स्र्ागि झालं. नकळत्या र्याि त्याचं कािी र्ाटलं नािी पण नंिर एका हजद्दीने हिने घराचा 

आधार बनण्याचा र्नोर्न हनधावर केला. त्यासाठी हशकण्याचा िट्ट धरला.  

 

घरची प्रचंड गरीबी. र्हडल ररिा चालर्ून पसै ेकर्ार्ि. त्यािून र्लुीला हशकर्ून 

काय करायचं ह्या हर्चारसरणीचे. पण र्ीनाने हनधावराने त्यांचं र्न र्ळर्ल.ं िट्ट धरला. शेर्टी 

र्हडलांना र्ान्य करारे्च लागले. हिला हशकण्याची परर्ानगी हर्ळाली. 

 

र्ीना िोिी पण जात्याच हुशार. त्याि स्र्ि:ला हशकल्याहशर्ाय पयावय नािी ह्या 

हजद्दीने र्नापासून अभ्यास करुन पुढ ेजाि राहिली. स्र्ि: र्ेिनि करुन, हशिकांकडून र्ाहििी 

गोळा करुन आपल्या ज्ञानाि भर घालि र्ोठी िोि िोिी. हिचं धेय्य एकच िोिं, आपली 

पररहस्थिी बदलायची. ि ेअसं गरीबीचं हजण ंदकिी ददर्स जगायचं? आपल्या आई-र्हडलांना 

सुिाचे ददर्स दािर्ायचे. ह्याच हजद्दीि िी गॅ्रजयुएट झाली. नोकरीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. 

िोर्र अशीच छोटी-र्ोठी कार् े करुन कर्ार्ि िोिी. नोकरी हर्ळाली आहण र्ग ददर्स 

पालटले. घराि सुधारणा झाल्या. रोजची िायची भ्रांि कर्ी झाली. 

 

आज र्ीनाचे र्य २१ र्षे आि.े त्यांच्या घरािली िी एकर्ेर् गॅ्रजयुएट आि.े 

र्ीनाच्या जन्र्ानंिर २ भारं्ड ेझाली. एक र्लुगी र् एक र्लुगा. पण दोघिेी कािी र्हिन्यांची 

असिांना दगार्ले. नंिर र्ात्र हिच्या आईला रू्ल झाले नािी. िी घराि एकुलिी एक राहिली. 

िी र्ुलगी म्िणून बरीच बंधने घरािून र् बािरेुन िोिी. ि ेसर्व हिला त्रासदायक र्ाटायचे पण 

हिने सर्व लि हशिणार्र कें दद्रि केल ेिोिे. ह्या बंधनांचा हर्चारिी केला नािी. िी अभ्यास ू

िोिी. बािरे उगीच दफरायला िी जाि नव्ििी. ह्या बंधनांचे पालन हिच्याकडून िोि िोिे.  



आज हिचे र्हडल अहभर्ानाने सांगिाि की िी हशकून चांगली नोकरी करि.े सर्व 

शे्रय अथाविच िे स्र्ि:कड ेघिाि. र्ीनाची त्याबद्दलिी कुरकुर नािी. 

 

हिला अजूनिी आठर्िे की िी लिान असिांना हिला आपण िूप हशकायचे ि े

आिून र्ाटि िोिे. त्यासाठी हिला अट्टािासाने र्हडलांना र्नर्ार् े लागले िोिे. र्हडल 

म्िणायचे की िी हशकून काय करणार? शेर्टी चूल-र्ूलच हिला सांभाळारे् लागणार आि.े 

हिच्या लग्नाला पैसा लागणार िो कुठून आणणार? िी हशकली की हिला िसा हशकललेा नर्रा 

कसा हर्ळणार? हशर्ाय हशकिांना कोणाशी र्तै्री केली िर? सर्ाज काय म्िणले? आपली 

नाचक्की िोणार? इत्यादी.इत्यादी. र्ीनाने त्यांना त्यांची बदनार्ी िोईल अस ेर्ागणार नािी, 

फक्त कॉलेजाि जाणार, बाकी कुठे जाणार नािी, कोणा र्लुाशी र्तै्री िर सोडाच पण 

बोलणारिी नािी, अशी बरीच र्चने ददली िेव्िा कुठे त्यांनी हिला हशकायला परर्ानगी 

ददली. 

 

र्ीनाने आपली र्चने पाळली. कोणाशी र्तै्री केली नािी. बाकीचे लोक हिला 

हशष्ट, घर्ंडी, एकलकोंडी म्िणायचे. त्याकडिेी हिने दलुवि केले. हिचे एकच ध्येय िोिे िे 

म्िणजे हशकायचे र् नोकरी करुन घरची गरीबी घालर्ायची. 

 

र्ीनाला ह्यासाठी आपल्या र्नाला बर् याचदा र्ुरड घालार्ी लागली. हिच्या 

अंगच्या सुप्त गुणांना कधी र्र येऊ ददल ेनािी. हिला दफरायला आर्डिे, नर्ीन र्ाणसांची 

ओळि करुन घ्यायला आर्डिे. गायला, नाचायला आर्डिे. असे बरेच कािी आर्डिे पण 

हिच्या र्चनांनी हिला बांधून ठेर्ले िोिे. हशकायचे आि ेिर या सर्ाांचा हर्चारिी हिने र्नाि 

येऊ ददला नािी. आज हिला थोडी िंि र्ाटि ेकी स्र्ि:चे जीर्न िी र्नाप्रर्ाणे जगू शकली 

नािी. त्याचबरोबर एकीकड ेआनंद, सर्ाधानिी र्ाटि ेकी आपले ध्येय आपण पूणव केले. स्र्ि: 

घर चालर्ण्याची िर्िा हिच्याि आि.े ’र्ी र्ुलापेिा कर्ी नािी’ िी शयवि हिने लार्ली र् 

िी हजंकली. पण व्यक्ती म्िणून िी जगू शकली नािी. "आज र्लुी र्लुाचं्या बरोबरीने पुढ े

जािाि र् र्ुलांसारिे किुवत्त्र् गाजर्िाि" अशी र्ाक्ये ऐकली की र्नाला द:ुि िोिे. र्लुगा-



र्ुलगी दोन्िीिी स्र्िंत्र व्यक्ती आििे. त्यांच्याि चढाओढ का? दोघांना आपले व्यक्तीर्त्र् 

स्र्िंत्रपणे घडर् ूददल ेपाहिजे. र्लुीने र्ा र्लुाने कसे र्ागारे् यांची हनयर्ार्ली र्ेगळी का 

असार्ी? व्यक्तीने कस ेर्ागारे् याची हनयर्ार्ली का नसार्ी? 

 

र्ुली दकिीिी किवबगार असल्या िरी शेर्टी त्या र्लुीच रिािाि ि ेदिुद सत्य 

आि.े िी हस्थिी बदलायला िर्ी. र्ीनाला आज अशा र्लुींची साथ लाभायला िर्ीय.  

 

आज हिच्या र्हडलांना हिचा अहभर्ान र्ाटिो. ’र्ुलगा र्ंशाचा ददर्ा’ िा हर्चार 

त्यानंी आिा सोडून ददलाय. ककंबहुना र्ीनाने आपल्या किुवत्त्र्ाने त्यांना र्ुलगी पण र्ंशाचा 

ददर्ा िोऊ शकिे ि ेपटर्नू ददलेय.   

  



हर्र्ल  

- र्य ७२ र्षे. 

 

हर्र्लिाईंचा जन्र् घोडद े ह्या गार्ी झाला. त्यांचे र्हडल र्ुलींच्या शाळेि 

र्ुख्याध्यापक िोिे. त्यांना एक लिान भाऊ आि.े हर्र्लिाई चौथीपयांि हशकल्या. र्हडल जरी 

र्ुलींच्या शाळेि र्ुख्याध्यापक असल े िरी त्यारे्ळच्या सर्ाजाच्या दबार्ािाली त्यांना 

र्ुलीला हशकर्ण ेशक्य नव्ििे. त्यारु्ळे हर्र्लिाईंना इच्छा असूनिी शाळा सोडार्ी लागली. 

 

हर्र्लिाईंचे लग्न ठरले. र्ुलगा चांगला हशकललेा, पोस्ट-गॅ्रजयूएट िोिा. सरकारी 

नोकरी िोिी. लग्नानंिर त्या शिराि आल्या. त्यांचा र्ोठा ददर सधु्दा शिराि आपल्या 

कुटंुबासि रिाि िोिा. सासू-सासरे गार्ी रिायचे. अधून र्धून शिराि यायचे. लग्नानंिर 

र्ािरे लांब असल्याने जाणे-येण ेकर्ी िोिे. त्यांच्या नर्र् यानेिी बाळंिपणाहशर्ाय दसुर् या 

कोणत्यािी कारणाने त्यांना र्ािरेी पाठर्ल ेनािी. बाळंिपण र्ािरेच्यांनी करायचे िी प्रथा 

आिचे. 

 

हर्र्लिाईंना ३ र्ुली र् एक र्ुलगा झाला. पहिली र्ुलगी झाल्याने सासरचे थोड े

नाराज झाले. दसुर् या र्लुीच्या र्ेळेस िर नाराजी अजून र्ाढली. र्ात्र नंिर र्ुलगा झाला 

आहण सर्ाांना आनंद झाला. त्याचं्या ददरालािी ३ र्लुी र् १ र्लुगा िोिा. पहिल्या दोन र्लुीच 

िोत्या त्यारु्ळे सासारचे नाराज िोि िोिे. िेव्िा ४-५ अपत्य ेअसिच. र्लुाच्या नंिर परि 

र्ुलगी झाली. आर्थवक हस्थिी िशी बरी िोिी. नर्र् याच्या पगाराि काटकसरीने हर्र्लिाई 

संसार करि िोत्या. घराि नोकर-चाकर नव्ििे. सर्व घरकार् त्या स्र्ि: करि. र्लुी थोडी 

फार र्दि करायच्या. र्लुगा िसा लाडाचा िोिा. त्याला हशकर्ण ेसर्ाजर्ान्य िोिेच. पण 

र्ुलींना कोण हशकर्णार? िी हशकली िर डोक्यार्र हर्रे र्ाटेल, र्ाया जाईल, कुणाचा िरी 

िाि धरुन पळून जाईल  सर्ाजाि नाचक्की िोईल अशी भीिी िोिी.  

 

हर्र्लिाईंच्या सासरच्या लोकांचे िचे र्ि िोिे. पण त्यांनी र्ात्र र्ुलींना 



हशकर्ण्याचा िट्टच धरला. हजद्दीने त्यांनी र्ुलींना शाळेि घािले. सासरचे नाराज िोिे. 

र्ाईटपणा आला पण त्या म्िणि, र्ला नािी हशकिा आले पण र्ाझ्या र्लुी हशकिील, पुढ े

र्ोठ्या िोऊन र्ागी लागिील. हर्र्लिाईंच्या सदुरै्ाने त्यांना नर्र् याची साथ िोिी. त्यारु्ळे 

दोघांनी र्ुलींना हशकर्ले. र्लुीपण हुशार िोत्या. र्न लारू्न अभ्यास करायच्या. आईला 

र्दििी करायच्या. त्यानंा आईच्या कष्टाची जाणीर् िोिी. आईर्ुळे आपण हशकू शकिोय ि े

त्या जाणून िोत्या. पहिल्या र्लुीला डॉक्टर करण्याचा हनणवय घेिल्यार्र घरचे फारच 

हबथरल.े िीव्र हर्रोध केला त्यांनी. पण हर्र्लिाई  ठार् राहिल्या. त्यांची हजद्द पाहून त्यांच्या 

नर्र् यालािी हुरुप आला. िट्टाने त्यांनी हिला डॉक्टर केले. त्यांच्या जािीि िी पहिली डॉक्टर 

र्ुलगी. आिा हिचे लग्न कसे िोिे िे बघिोच म्िणून घरचे आव्िान दिे िोिे. ५५-६० र्षाांपूर्ी 

र्ुलगी थोडी र्ोठी झाली, ९-१० र्षाांची झाली की लगेच हिचे लग्न लारू्न ददले जाि असे. 

अशा र्ेळी हर्र्लिाईंच्या र्लुीचे र्य २१ झाल ेहशकिा हशकिा. िेव्िा अशा घोडनर्रीला 

कोण पत्करणार? पण हर्र्लिाई शांि िोत्या. त्यांचा दरे्ार्र हर्श्वास िोिा. त्या म्िणि 

आपण जर चांगल ेकार् करिोय िर दरे् आपलं र्ाईट कशाला करेल? र्लुगी डॉक्टर िोऊन 

सेर्ा करेल. लग्नाचे काय एर्ढे? दसुरी र्लुगी र् र्लुगा पण डॉक्टर झाले. धाकटी र्लुगी 

कॉर्सवला गेली. त्याि हशिण पूणव केल.े 

जरी घरचे म्िणि िोिे की ह्यांच्या र्लुीचे लग्न जर्णारच नािी िरी हर्र्लिाईंच्या 

र्ोठ्या र्ुलीचे लग्न िीची internship सुरु असिांनाच ठरले. दसुर् यािी र्लुीचे लग्न सुस्थळी 

झाले. र्लुाने प्रेर्हर्र्ाि केला. त्यारे्ळी हर्र्लिाई त्याच्या पाठीशीिी िंबीरपणे उभ्या 

राहिल्या. त्याच्या प्रेर्ाहर्षयी िात्री पटल्यार्र नर्र् याला िे र्ान्य करायलाच लार्ल.े 

आनंदाने सुनेचे स्र्ागि केले. हिलािी र्ुलगीच र्ानली.  

 

हर्र्लिाईंनी आपल्या सर्व र्लुांची लग्न ेहुडंा न दिेा र् न घेिा केली. त्यांना र्ुली 

साठी हुडंा दणेे म्िणजे हिला हर्कल्यासारिे िेिी पैसे दऊेन असे र्ाटे. त्यांच्या पिीचािी 

हर्चार िोच िोिा. म्िणनू उभयिांनी ठरर्ून हुडंा दणेार नािी ि ेआधीच र्ुलाकडच्यांना स्पष्ट 

केले िोिे. त्यारु्ळे त्यांना जार्ई शोधिांना बर् याच अडचणी आल्या. पण हर्र्लिाई ठार् 

िोत्या. त्यांच्या दसुर् या र्ुलीचे लग्न ठरल.े सािरपुडािी झाला. त्यानंिर कािी ददर्सांनी 



र्ुलाकडच्यांची एकेक र्ागणी येऊ लागली. िेव्िा र्ुलीची बाजू असूनिी, सािरपुडा झाललेा 

असिांनािी हर्र्लिाईंनी लग्न र्ोडायला लार्ले. त्यांचा र्ुलगा एर्.डी. झाला िोिा. त्यांच्या 

सर्ाजाि अशा हशकलले्या र्ुलासाठी लािो रुपय ेहुडंा हर्ळाला असिा. पण हर्र्लिाईंना 

हुडं्याची अपेिाच नव्ििी. त्यांनी र्ुलाच्या इच्छेप्रर्ाणे नोंदणी पध्दिीने त्याचे लग्न करुन 

ददले. सुनेच्या घरच्यांची इच्छा िोिी म्िणून reception ठेर्ल.े 

 

र्ुलीना हशकर्ण्याच्या त्यांच्या हनणवयार्ुळे आयुष्यभर त्यांना घरच्यांची बोलणी 

िार्ी लागली. बर् याचदा घरच्या कायविर्ांिून त्यांना र्गळण्याि आले. त्यांचा र्ान कोणी 

ठेर्ला नािी.  

 

त्या जात्याच प्रेर्ळ िोत्या. त्यारु्ळे घरी कोणीिी आले िरी जेर्ल्याहशर्ाय जाि 

नसे. दारी येणार् या प्रत्येकाशी त्या दोन शब्द िरी बोलि. सिु-द:ुि हर्चारि. अगदी 

भाजीर्ाला असले िरी त्याला पाणी-चिा दिे. घरचे नािी िरी बािरेचे र्ात्र त्यांना र्ानि.  

आज हर्चार करिांना त्यांना त्यांचेच आश्चयव र्ाटि ेकी एर्ढी शक्ती आली कुठून 

आपल्याि? पण म्िणिाि ना "घार उड ेआकाशी- हचत्त हिचे हपलापाशी". िसेच  त्यांना एक 

आई म्िणून आपल्या र्लुींची परर्ड थोडी िरी कर्ी करायची िोिी. जीर्नाि त्यांनी 

कािीिरी करुन दािर्ार्े, पुढ े जारे् ि े त्यांना र्नोर्नी र्ाटि िोिे. त्याच हजद्दीि त्यांनी 

आयुष्यभर लढा ददला. 

आज त्यांच्या र्लुींनािी आईचा अहभर्ान आि.े आज आपण जे कािी आिोि िे 

केर्ळ त्या र्ाऊली र्ुळे ि ेत्या कधीच हर्सरु शकणार नािीि. आज सर्ाजाि त्यांच्या र्ुलींना 

र्ान हर्ळिोय िो केर्ळ त्यांच्या हशिणार्ुळे र् जडणघडणीर्ुळे. सर्ोरच्यािला र्ाणसू  

बघा, त्यांची जाि नािी. र्ाणूस म्िणून दसुर् याला र्ान द्या. जन्र्ाला आलो िे कािीिरी करुन 

दािर्ण्यासाठी. दसुर् याच्या सिुाि िर सिभागी व्िार्ेच पण द:ुिाििी साथ सोडू नय.े  ि े

हर्र्लिाईंचे म्िणण ेआि.े  

सर्ाजाच्या हर्रोधाि जाऊन आग्रिाने, हजद्दीने आपल्या एक नव्ि े िर िीनिी 

रु्लींना चांगले हशिण ददले, जीर्नाि चांगले र्ागायला हशकर्ल ेत्या र्ािेला शिश: प्रणार्!  

  



र्ीनल 

 

बाळाची चाहूल! दकिी आनंदाची बािर्ी, दकिी उत्साि संचारिो सगळ्यांर्ध्य े

बाळाच्या स्र्ागिासाठी! 

 

पण! िो पणच! बाळ जन्र्ानंिर एिादीचं आयुष्यच बदलून जािं!  

 

र्ीनल, २४-२५ र्षाांची िरुणी. दकिी उत्सुक िोिी बाळाच्या आगर्नासाठी. 

आहण झालीिी हिला गोड, गोंडस र्ुलगी. बाळंिपणाि र्ीनलला अपंगत्र् आलं. 

Hemipledgia र्ुळे हिचं अधव अंग लुळं पडलं. शरीराची एक बाजू अपगं झाली.  

 

बाळंिपणासाठी िी र्ािरेी आली िोिी. २ र्हिन ेउलटून गेले िरी सासरी कोणी 

हिला नेण्याचा हर्षयच काढि नव्ििे. र्ाट बघून एके ददर्शी हिनेच हर्षय काढला पण 

नर्र् याने िाि र्र केले. र्ला आिा िुझ्याबरोबर ससंार करिा येणार नािी असे स्पष्ट सांहगिल.े 

हिला िर हिचा ससंार फार हप्रय िोिा. िर्ा िोिा. दकिीिरी स्र्नं पाहिली िोिी हिने हिच्या 

संसाराची.  

 

पहिले बाळंिपण र्ािरेी करायचे म्िणून सािव्या र्हिन्यािच हिला र्ािरेी 

आणले. हिचा नर्रा  नोकरी करायचा. घराि त्याची आई र् र्हडल िोिे. त्यांच्या एका 

बहिणीचे लग्न झाले िोिे. घराि आई िोिी त्यारु्ळे त्याच्या जेर्णाची सोय िोि िोिी. 

बाळंिपणापूर्ी िो दर आठर्ड्याने हिला भटेायला यायचा. सूिी जोडप ेिोिे िे. पण बाळंि 

झाली, एक िर र्लुगी झाली आहण दसुरे म्िणजे हिला अपंगत्र् आले. र्ािरेच्यांनी हिची नीट 

काळजी घेिली नािी असा त्याचा आरोप. र्लुगी झाल्यार्ुळे बघायलािी िो आला नािी. 

त्यांना र्ुलगा िर्ा िोिा. सासरच ेहनराश झाले. र्ीनलच्या र्नार्र िूप िाण पडला. एकिर 

पहिलंच बाळंिपण. र्लुाची काळजी घेण्याची फारशी र्ाहििी नव्ििी. त्याि स्र्ि:चे पण 

दसुर् यांर्र अर्लंबून रिाणे. पण र्ािरेचे िूप काळजी घेि िोिे. िी लाडकी र्ुलगी र् बहिण 



िोिी. भाऊ र् आईर्हडल हिला कशाची कर्ी पडणार नािी ह्यासाठी सिि दि िोिे. र्ुलगी 

छान गुबगुबीि िोिी. हिचे पण कौिुक िोि िोिे. बारस ेठरल.े सासरचे कोणी आल ेनािी. 

नर्रािी येि नव्ििा. र्ीनलचे आिा र्ािरेी र्न रर्ि नव्ििे. हिचे उपचार चालू िोिे. िी 

िळूिळू घरािल्या घराि चालू लागली. उजर्ा िाि र् पाय अध ूझाला िोिा. पण िी व्यायार् 

करि िोिी. िळूिळू त्यांची पण िालचाल व्िायला लागली िोिी. िी स्र्ि:ची कार् ेस्र्ि: करु 

लागली. र्लुीला घरचे सांभाळि िोिे. र्लुगी आिा २ र्षाांची झाली. हिच्या शाळेचा आिा 

प्रश्न येणार. र्ीनलला सासरी जायचे िोिे. हिने आईर्हडलांना िसे बोलूनिी दािर्ल.े 

सासरच्यांच्या र्ागणूकीर्ुळे हिला परि सासरी कसे पाठर्ायचे असा त्यानंा प्रश्न पडला िोिा. 

पण हिने िूपच आग्रि केल्यार्ुळे हिचे र्हडल हिला सासरी घेऊन जायला ियार झाल.े 

 

िे एका रहर्र्ारी हिच्या सासरी गेल.े घराि हिचा नर्रा र् सासू-सासरे िोिे. 

प्रथर्िर िे ह्यांच्याशी बोलायला ियारच नव्ििे. हिच्या र्हडलांनी िपू हर्नंिी केली की 

एकदा िरी हिला भेटायला या, नािीला पिा. िसे त्यांनी बघ ूअसे सांहगिले. र्ीनलचे र्हडल 

हनराश झाल े पण िस े र्ीनलला कािी जाणर् ू ददले नािी. िे भटेायला येिील अस े हिला 

सांहगिले. र्ीनल रोज र्ाट पिायची. कोणी आल ेनािी म्िणून २-३ र्हिन्यांनी र्हडल परि 

त्यांना हर्नंिी करुन आल.े पण कोणीिी आल ेनािी. फोनिी उचलि नव्ििे. शेर्टी पंचायिीला 

त्यांनी र्ध्यस्थ म्िणून घािले. पंचायि बोलार्ली. पण त्यारे्ळीिी कोणी आले नािी. र्ीनल 

िूप हनराश झाली. र्ािरेी सर्व िोिे पण सासरी जायचे र् संसार करायचा अशी हिची इच्छा 

िोिी. 

 

हिचे सासरचे गार् एक िासाच्या अंिरार्र िोिे. पुढ े सिा र्हिन्यांनी त्या 

गार्ाच्या पंचायिीने र्ीनलच्या र्हडलांना बोलार्ले. त्या पंचायिीि हिच्या नर्र् याने दार्ा 

र्ांडला िोिा र् काडीर्ोड र्ाहगिला िोिा. त्यांच्या जािीि पंचायिीि काडीर्ोड घ्यायची 

पध्दि आि.े पंचायिीि हिचे र्हडल र् भाऊ िजर राहिल.े र्ीनल आिा अधू झाली  आि े

म्िणून त्याला िी परि नको िोिी. िरंिर त्याने अगोदरच दसुरे लग्न केल े िोिे. र्ीनल 

बाळंिपणासाठी र्ािरेी आली िेव्िा िो हिला भेटायला यायचा. घरी पण ठीक िोिे. पण 



र्ुलगी झाली कळल्यार्र त्याच्या घरच्यांनी त्याचे दसुरे लग्न लारू्न ददल.े पण ि ेर्ीनलकड े

कोणाला र्ाहिि नव्ििे. पंचायिीि जेव्िा त्याने दार्ा र्ांडला िेव्िािी ि ेलपरू्नच ठेर्ले िोिे. 

गार्ािल्या इिर र्ाणसाकंडून र्ीनलच्या घरच्यांना ि ेसर्जल.े त्यांना िपू राग आला, पण 

र्ुलीची बाजू! हशर्ाय र्ीनल कािी त्यांना जड नव्ििी. 

 

पंचायिीि र्ीनलला बोलायला ककंबहुना िजर रिायलापण सांहगिल े नािी. 

पंचांनी काडीर्ोड ठरहर्ला. र्ीनलच्या र्हडलांनी ि ेर्ीनलला सांहगिल.े त्याददर्शी र्ीनल 

िूप रडली. घरचे हिला आधार दिे िोिे. आज सर्ाजाि हिची हस्थिी पिा कशी आि.े हिचा 

कािीिी गुन्िा नसिांना हिला न हर्चारिा राजरोसपणे हिचा ससंार र्ोडला जािोय. 

र्ीनलला िरी र्ािरेचा आधार आि.े असा आधार सर्ाांना फारच क्वहचि हर्ळिो. 

 

कािी ददर्स र्ीनलला स्र्ि:ला सार्रण्याि गेल.े र्ात्र नंिर हिने िंबीर व्िायचे 

ठरहर्ले. र्लुीला र्ोठे करायचे र् हिला या दषु्टचिाि अडकू द्यायचे नािी असे हिने ठरर्ले. 

र्ािरेी राहून िी घरासर्ोर छोटंसं दकुान र्ांडून चॉकलेट, गोळ्या हर्कू लागली. 

र्ुलगी र्ोठी िोि िोिी. आई, भाऊ साथ दिे िोिे. िे हिला अपंगांच्या कोट्यािून नोकरी 

हर्ळर् म्िणून र्ागे लागले आििे. पण हिला हिचा संसार िर्ा िोिा. िी म्िणिे, "र्ािरेी सर्व 

र्ाझ्या बाजूने आििे पण र्ी ससंार करण्याचे स्र्प्न पाहिल ेआि.े र्ला सासरी जायचे आि.े जे 

कािी झाल ेत्याि र्ाझा काय दोष? काय चूक? दरे् न करो पण अस ंकािी र्ाझ्या नर्र् यासोबि 

झाले असि ेिर र्ी त्याला सोडलं असिं का? कधीच नािी! उलट सेर्ा करुन त्याला लर्कराि 

लर्कर बरे केल ेअसिे. र्ग जे र्ाझ्या नहशबी आल ेिे र्ी एकटीने का भोगायचे? का स्र्ि:चा 

संसार सोडून अस ेएकटीने आयुष्य जगायचे? जीर्नाि येणार् या अडचणी कोणाच्या िािाि 

असिाि का? र्ग र्लाच िी हशिा का?" 

र्ीनलाला पडललेे ि े प्रश्न िरंच िूप कािी सागंिाििे. आज हियांची हस्थिी 

सर्ाजाि दयु्यर् आि.े त्यािून अपंग हिया दिुरेी हिसंाचाराला बळी पडिाि. सर्ाज बदलले 

का? आपण याचा डोळसपणे हर्चार नको का करायला? 

  



सहर्िा  

- र्य ५८ र्षे 

 

सहर्िाबाईंचा जन्र् र्नर्ाडला झाला. त्यांना ३ भाऊ र् ३ बहिणी िोत्या. ७ 

भारं्डांर्ध्ये त्यांचा ६ र्ा नंबर िोिा. त्यांच्या र्हडलांना र्लुींचा िूप राग िोिा. िे िूप कडक 

िोिे. र्लुींनी उगाच कुठे उभ ेराहिलेल,े गप्पा र्ारि बसलले े त्यांना अहजबाि चालि नस.े 

’कािी कार् नसेल िर दळणे दळा’ अस ेिे म्िणि. अशा कर्वठ घरार्ध्य ेत्या र्ोठ्या िोि िोत्या. 

त्यांच्या पहत्रकेि कडक र्गंळ िोिा. त्यांच्या र्िे लग्न जुळर्िांना पहत्रका बघणे अहनर्ायव िोिे. 

कडक र्ंगळ असलेल्या र्ुलीचे लग्न जर्ण ेअशक्य िोिे. जसाजसा लग्न जर्ायला र्ेळ लागि 

िोिा िसिसे त्यांचे र्हडल र्लुीर्र राग काढि िोिे. शेर्टी एकदाचे त्यांचे लग्न एका 

बीजर्राशी ठरले. त्यांचा िोणारा नर्रा गॅ्रजयूएट िोिा. सरकारी नोकरीि िोिा. शिराि 

रिाि िोिा. पण पगार फारच िुटपुंजा िोिा. सहर्िाबाईंचे लग्न ठरल ेआहण त्यांच्या र्हडलांनी 

सुटकेचा हन:श्वास सोडला. िसे िर सहर्िाबाईंना हशकायचे िोिे. लग्नाचे त्यांच्या र्नािच 

नव्ििे पण र्हडलांपुढे त्यांचे कािी चालल ेनािी. िेव्िा हनदान र्हडलांच्या र्नाला िरी शांििा 

हर्ळाली याि त्यांनी सर्ाधान र्ानले.   

 

जण ूकािी र्ुलीचे लग्न िोण ेिचे हिच्या जीर्नाचे इहिकिवव्य! र्ुलींनी जन्र्ाला 

यायचे िे कोणाचा िरी संसार करायलाच का? आदशव पत्नी, सून, आई बनणे िचे का हिच्या 

जीर्नाचे ध्येय असार्?े  

 

त्यांचे लग्न झाल ेआहण सहर्िाबाई शिराि रिायला आल्या. शिरािील रिाणी 

आत्र्साि करायला त्यानंा र्ेळ लागला. पण त्यांनी सर्व हशकून घेिल.े त्या स्र्ि: ७ र्ी पयांि 

हशकल्या िोत्या.  ७ र्ी नंिर र्हडलांनी शाळेची (२ रुपय)े फी भरण ेबंद केले. त्यारु्ळे इच्छा 

असूनिी त्यांना पुढ े हशकिा आले नािी.  लग्न झाल्यार्र र्हडलांच्या धाकािून सुटल्या पण 

आिा नर्र् याच्या धाकाि रिाि िोत्या. त्यांची नणंद अकाली हर्धर्ा झाली िोिी. िी र् हिची 

र्ुले त्याचं्याकडचे रिाि असि. नणंद ददसायला िूप सुंदर िोिी. याचा हिला गर्व िोिा. 



सहर्िाबाई ददसायला सर्वसाधारण िोत्या. याचसाठी त्यांची नणंद त्यांचा राग राग करायची. 

िरे िर जेव्िा त्यांची नणंद हर्धर्ा झाली िेव्िा त्यांच्या पिीनेच हिला नर्सांगचे प्रहशिण 

दरे्ून नोकरीस लार्ल ेिोिे. पण र्ोठी बहिण म्िणून िी हिचा आब रािून िोिी. त्यांच्या 

पिीचेिी हिच्यापुढे कािी चालि नस.े  

 

सहर्िाबाईंचा संसार सरुु िोिा. पण लग्नाला ५ र्षे झाली िरी त्यांना र्ुलबाळ 

िोि नव्ििे. नणंदलेा त्यांना छळायला अजून एक कारण हर्ळाले. िी नेिर्ी म्िणे की ’र्ाझ्या 

िळिािाला एकर्ेळ केस येिील पण िुला या जन्र्ाि र्लू िोणार नािी!’ साहर्िाबाईंनी ि े

कधी र्नार्र घेिले नािी. आपली नणंद आि ेम्िणून त्यांनी हिला नेिर्ीच आपले र्ानले.  

पिाटे ३ र्ाजिा उठून अघंोळ करुन त्या हिच्यासाठी डबा करुन दिे. हिच्या र्ुलाला र् र्ुलीला 

संभाळि. नंिर र्लुीचे लग्न झाल.े जार्याचा त्यांच्या घरार्र डोळा िोिा. असिेी 

सहर्िाबाईंच्या पिीने घर आपल्या बहिणीच्या नार्ार्र घेिले िोिे. त्यार्ुळे ऐन ददर्ाळीि 

कािी िरी भांडण काढून या दोघांना त्याने नेसत्या कपड्याहनशी घराबािरे काढले. थोड ेददर्स 

हिथेच बािरे अंगणाि राहून काढले. र्ग पिीच्या हर्त्राच्या ओळिीने जर्ळच्या उपनगराि 

दसुरे घर भाड्याने घेिल.े  

 

आिा दोघांचा संसार एकेक र्स्िू जर्र्ि सुरु झाला. गार्ी त्यांची शेिी िोिी. पण 

त्यांच्या पिीने गार् सोडल्यार्ुळे र् हर्धर्ा बहिणीला नोकरीला लार्ल्यार्ुळे  घरचे सर्व 

नाराज िोिे. सासू-सासरे र्ात्र र्धून र्धून येि असि. ि ेदोघेिी कािी कारणाने गार्ी जाि 

असि. िोईल िेर्ढी र्दि करि. पैस ेपाठर्ि.  

 

आिा सहर्िाबाईंना ददर्स गेल.े पहिला लाडाकोडाचा र्ुलगा झाला. दोघांना िूप 

आनंद झाला.  

हिच्या आयुष्यािला िा दसुरा र्ित्त्र्ाचा टप्पा! एिाद्या हिला र्लू िोि नसेल 

िर सर्ाज हिलाच दोषी ठरर्ून र्ोकळे िोिो. इथ ेिर सहर्िाबाईंना घरािच त्यार्रुन टोर्ण े

ऐकार् ेलागि िोिे. त्रास सिन करार्ा लागि िोिा. र्ािरेी र्हडलांनी सक्त िाकीद ददली 

िोिी, सासरकडून कािी ििार येिा कार्ा नय.े कािीिी झाल ेिरी िुला र्ािरेी थारा हर्ळणार 



नािी. अशा पररहस्थिीि सहर्िाबाईंना ददर्स गेल्यार्र त्या थोड्या सिुार्ल्या. हनदान आिा 

िरी छळ थोडा कर्ी िोईल असे त्यांना र्ाटले. 

 

हिचे लग्न िा पहिला टप्पा - हिला रू्ल िोण ंिा दसुरा टप्पा. त्यासाठीच हिचे 

जगण ेआि.े एिादीला नािी रू्ल झाले िर काय आयुष्यभर हिने त्यासाठी द:ुिाि रिायचे 

का? र्ग रू्ल न असलले्या पुरुषांचे काय? त्यांना नािी का द:ुि िोि? एकट्या हिची 

जबाबदारी आि ेका िी?  

कािीिी असल ेिरी साहर्िाबाई आि ेत्या पररहस्थिीि आनंदी रिाणार् या िोत्या. 

त्याप्रर्ाण ेत्यांनी बाकीच्या गोष्टींकड ेदलुवि केले. 

 

पिीचा पगार अगदीच कर्ी असल्याने पैश्याची कायर् चणचण असायची. पण 

सहर्िाबाईंनी िूप काटकसर करुन ससंार केला. कधी कुठे बािरे दफरण ेनािी, बाजूच्या सर्व 

बायका हसनेर्ा बघायला जाि पण सहर्िाबाई कधी गेल्या नािीि. आि ेत्या पैश्याि र्हिना 

काढण ेत्यांना र्ुहश्कल जायचे. िरी त्या आर्डीने संसार करि िोत्या. नंिर त्यांना एक र्ुलगी 

र् एक र्लुगा झाला. सर्व र्ोठे िोि िोिे.  

 

नणंदनेे घरािून िकलून ददले िरी रािी-पौर्णवर्ा आहण भाऊबीज कधी चुकर्ली 

नािी. सहर्िाबाईंनीिी सर्व जुने र्नाि ठेर्ून हिचे स्र्ागि केले. सहर्िाबाईंना र्ाटे, अकाली 

र्ैधव्य आले आि.े ससंाराचा गाडा नोकरी करुन स्र्ि:च चालर्ि आि ेनणंद, म्िणून थोड ेजरी 

आपण हिचे द:ुि िलके करु शकलो िर बरे!  

 

र्ुलांना त्यांनी शाळेि घािले. साध ेचॉकलटे सुध्दा घेऊन दिेा येि नािी र्ुलांना 

म्िणून त्यांना िूप र्ाईट र्ाटे. िेव्िा त्यांना एका शाळेि नोकरी हर्ळि िोिी. पण त्यांच्या 

पिीने िी करु ददली नािी. पिीला र्ाटे की िी नोकरी करु लागेल िर बािरे पुरुषांशी बोलेल 

म्िणून त्यांनी परर्ानगी ददली नािी. बघा! स्र्ि:च्या बहिणीला हशकर्ून नोकरी लारू्न 

दणेारा िोच पुरुष आपल्या बायकोबद्दल काय हर्चार करिो!  त्यांच्या पिीची पहिली बायको 



त्यांच्या संशयी स्र्भार्ाला कंटाळून त्यांना सोडून पळून गेली िोिी. त्यारु्ळे जेव्िा िे दोघेच 

राहू लागले िेव्िा सुरुर्ािीला सहर्िाबाईंनािी त्यांच्या ’कोण आले िोिे? कुठे गेली िोिीस?’ 

अशा असखं्य प्रश्नांना िोंड द्यारे् लागि िोिे.    

 

त्यांचा र्ोठा र्ुलगा गॅ्रजयुएट झाला. चांगली नोकरी करु लागला. र्लुीचेिी हशिण 

पूणव झाल.े सहर्िाबाईंनी हिला नोकरी करण्यास प्रर्ृत्त केल.े स्र्ि:च्या पायार्र उभी रिायला 

लार्ल.े हिचेिी लग्न झाल.े हिसरा र्लुगा अजून हशकि आि.े  र्ोठ्या र्लुाचे लग्न झाले. सुनेला 

त्या र्ुलगीच र्ानिाि. त्यांना एक नाि आि.े सर्व एकत्र रिािाि.  त्यांनी  केलले्या 

काटकसरीची दोन्िी र्ुलांना कल्पना आि ेत्यार्ुळे िे आईला िूप र्ानिाि.    

 

आज र्योर्ानाप्रर्ाणे त्यांची िब्येि ििार करि.े िरूण पणाि केललेे कष्ट आिा 

शरीरार्रचा पररणार् दािर्ि आििे. असे असले िरी आपल्या नािीर्ध्ये त्या रर्ल्या आििे. 

 

 

 
 

  



ई साहित्य प्रहतष्ठान दिा वषाांपुवी सुरू झाल.ं जगभरात ई पुस्तकांची सकंल्पना रुजू लागत 

असतानाच मराठीतिी ई पुस्तकं सरुू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारख ेप्रचंड इन्व्िसे््मेंट 

करणारे हखलाडी उतरल.े त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे अगदीच ललंबुटटंबू. पण गेली दिा 

वषां आहण आजिी गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी 

९३ लाख नांवांमध्ये पहिले दसुरे नाव येते ते ई साहित्यचेच. िी करामत आि ेआमच्या 

लेखकांची. वाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “हवनामूल्य” दणेारे 

आमचे लखेक िचे या स्पिेचे हवजेते आिते.  

मराठीत “साहित्यरत्ांच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबांनी माहगतलेल्या पसायदानाला 

ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वषाथव केला. मराठीचे ददुवै ि ेकी या खाणींतली रत् े

बािरे आणण ेआहण त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांना िोकेस करण ेआहण जागहतक वाचकांसमोर 

ते पेि करणे यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेल ेवाचक आहण उत्तम 

वाचकांच्या प्रहतक्षेतले साहिहत्यक यांच्यात हिज बनणे आवश्यक आि.े हविेषतः डॉ. हनतीन 

मोरे यांसारखे साहिहत्यक जयांना हलहिण्यात आनंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रक्रियेत 

पडण्यात रस नािी अिांसाठी. हवदिेांत मोठे लखेक एजंट नेमतात आहण ते बाकी सवथ 

व्यविार पिातात. मराठीत िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोरे्फ़िनल प्रकािन संस्था नव्ि.े पण गेल्या दिा 

वषाांत आमच्या ि ेलक्षात आल ेकी मराठीत रत्ांच्या खाणी आिते आहण त्यांत उतरून िात 

काळे करून माती गाळ उपसत राहून जर हचवटपणे काम करत राहिल ेतर एकाहून एक 

भारी रत्े गवसणार आिते. एखाद्या मोठ्या िहनकाने, पंहडतांच्या सिाय्याने, दरबारी 

आश्रयासि जर ि ेकाम िाती घेतले तर मराठी भाषेतले साहित्य जागहतक पटलावर आपला 

ठसा नक्की उमटवेल. 

डॉ. हनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकाहित पुस्तके प्रकािात आणण्याचा मान ई साहित्यला 

हमळाला. िभंू गणपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, िभुांगी पासेबंद यांची 

आठ, अहवनाि नगरकर यांची चार,डॉ. हस्मता दामले यांची पाच, डॉ. सजुाता मोरे चव्िाण 



यांची पाच, डॉ. वृषाली जोिी यांची चार अिा अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे 

भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे अनेक “स्वांतःसुखाय” हलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या 

मराठीच्या “साहित्यरत्ांहचया खाणीं” मध्य ेआिते. अिोक कोठारे यांनी मिाभारताच्या मूळ 

संहितेचे मराठी भाषांतर सुरू केल ेआि.े सौरभ वागळे, सूरज गाताड,े ओंकार झाजे, पंकज 

घारे, हवनायक पोतदार, क्रदप्ती काबाड,े भूपेि कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी ििा अस े

अनेक नवीन लखेक सातत्यपूणथ लखेन करत आिते. ई साहित्यकड ेिौिी लेखकांची कमी 

किीच नव्िती. पण आता िौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकड ेगंभीरपणे पिाणारे 

आहण आपल्या लेखनाला पैल ूपाडण्याकड ेलक्ष दणेारे लखेक आता येत आिते. त्यांच्या 

साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोवो. 

जगातील सवोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसवणारी भाषा म्िणून मराठीची ओळख जगाला िोवो. 

या सवाथत ई साहित्याचािी खारीचा वाटा असले िा आनंद. आहण या यिात ई लखेकांचा 

लसंिाचा वाटा असेल याचा अहभमान. 

आमेन 

सुनील सामंत 

अध्यक्ष, ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

 

 

 


