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जीवन छटा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे पण

फुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक
मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार
लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध
उांचीिर जात रहािा.
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जीवन छटा
(लघत्तु मकथासंग्रह)

लेखिका

राही पंढरीनाथ खलमये
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• हर्नार्ल्ू य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पस्ु िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी हकिंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त
कोणिािी र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी
घेणे आर्श्यक आिे.
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मनोगत माझं दसु रं इ पस्ु तक "जीवन
छटा" वाचकांसमोर सादर करताना
माझा आनंद खिगणु ीत झाला आहे.
माझं पखहलं इ पस्ु तक "जीवन
रंग" हे लघक
ु थांच आहे.
"जीवन छटा" हे पस्ु तक लघत्तु म कथांच आहे. कमी शब्दात
कथेचा पणू ा आशय सांगणे हे ह्याचं कौशल्य आहे. इथे ही मी
जीवनातल्या सि
ु दुःु िाच्ं या, उन-पावसाच्या खवखवध छटा
दािवल्या आहेत. माझी िात्री आहे वाचकांना हे ही पस्ु तक नक्की
आवडेल.
राही पंढरीनाथ खलमये.
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आभारसिी ग्रपु वरच्या माझ्या सगळ्या
सख्या ज्या मला नेहमी प्रोत्साहीत
करतात. तसेच माझी भाची प्राजं ली ह्याच
ं े
आभार.
सनु ीळ सामतं व ई साखहत्य च्या सवा
टीमचे मी मनापासनू आभार मानते.
राही पढं रीनाथ खलमये.
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|| श्री ||
अर्पण र्त्रिकामाझा मल
ु गा खच. कौखशक जो नेहमी माझ्या
बरोबर उभा असतो त्याला हे पस्ु तक अपाण
करताना मला िपु आनंद होत आहे.
तसेच माझ्या सवा सख्या आखण सह्रु दानी
नेहमी मला प्रोत्साहन खदले त्यानं ा हे पस्ु तक
अपाण करते.
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प्रस्तावना
राही खलमये यांचं लघत्तु म कथांचे पस्ु तक म्हणजे मनोरंजन
आखण प्रबोधन याचा समसमा संयोग असं म्हटलं तर वावगं ठरणार
नाही. या कथा वाचल्या की मनापयंत एक सदं श
े खनश्चीत पोहोचतो
. अशा कथा खलखहण्याची त्यांची हतोटी खवलक्षण आहे त्याचमळ
ु े
आश्चयाचखकत होण्याची वेळ वाचकांवर येते. कखमतकमी शब्दात
आशयघन असणार्या या कथा एका वेगळ्या अनभु वखवश्वात घेउन
जातात व खनश्चीत परीणाम साधतात . आज वाचन संस्कृ ती लोप
पावत चालली आहे ती अशा रंजकसाखहत्यामळ
ु े पन्ु हा एकदा मळ
ु
पदावर येईल अशा अपेक्षेसह या कथा संग्रहाला शभु ेच्छा देत.े
डॉ. खवखनता आपटे
(सस्ं थापक सच
ं ालक, तेर पॉलीसी सेंटर)
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अनक्र
ु मखणका
1 हुकुमाचा एक्का
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3 तृप्ती
4 ऋणानबु िंध
5 आत्मभान
6 स्वातिंत्र्य
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9 आत्मत्रनभपर
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22 सहचारीणी
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24 हळदी कुिंकू
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29 आत्मानदिं
30 गुरु दत्रिणा
31 मदसप डे
या कथा काल्र्त्रनक
आहेत. कुठल्याही व्यक्ती,
घटना त्रकिंवा स्थळाशी
साधर्मयप आढळल्यास तो
योगायोग समजावा
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लघत्तु मकथासग्रं ह
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1 हुकुमाचा एक्का
ती लग्न होऊन एकत्र कुटुंबात आली आखण कामाच्या
रगाड्यात हरवनू गेली. माहेरी ती आखण आई वडील खतघच होते.
इथे सासू सासरे , दीर, जावा, आत्येसास,ू बरीच माणसं होती.
हळूहळू भरपरू कामं खतच्या गळ्यात पडली. नाही म्हणणं खतला
जमत नव्हत.ं खतच्या नवर्याने खतला सावध के ल.ं तल
ु ा सगळे गृहीत
धरतात. सगळ्यांची कामं तू का करतेस? ज्याची त्याला आपली
कामं करु देत. आत्येसासू म्हणाली मान खमळत नाही. आपला मान
आपणच ठे वायचा असतो. नाही तर जोकर व्हायला वेळ लागत
नाही.
दोन खदवस खतची आई रहायला आली. ही पोळ्या करताना
आईशी गप्पा मारत होती. वखहनी खतथे आल्या आखण खहच्या
आईला ऑडार सोडली मला सरबत करुन द्या. खहचे डोळे िाडकन
उघडले. थांब आई. वखहनी आई तमु ची नोकर नाही. सरबत तम्ु ही
करा. सगळ्यांसाठी करा आखण हो आत्याबाई पण त्यात आल्या.
आज हुकुमाचा एक्का खतने हातात घेतला. खतच्यातला जोकर
आनंदाने हसत होता.
****
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2 आनिंदाचे झाड

व्हाट्सॲप ग्रपु वरच्या परगावाहुन आलेल्या मैखत्रणीने खबझी
शेड्यल
ु मधनु वेळ काढुन बाहेर भेटायचे ठरवले. त्या चौघी
पखहल्यादं ाच भेटल्या. पण प्रत्येकीला वाटत होतं आपण जन्ु या
मैखत्रणी आहोत. िपु वर्ा भेटतो आहोत. नविेपणा जाणवत
नव्हता. परगावी आखण परदेशात असलेल्या मैखत्रणींचे मेसेज आले.
आम्ही प्रत्यक्षात नसलो तरी मनाने तमु ची भेट एन्जॉय करतोय.
प्रेमाची मळ
ु ं रुजनु हा खवस्तारलेला मैत्रवड. त्याच्या पारंब्यावरचे
झोके मनात आनंद पसरवत होते.
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3 तृप्ती

आयष्ु यभर कष्ट करून सध्ु दा खतच्या चेहर्यावर नेहमी हास्य
असे. ती बरे च वर्ाानी मैखत्रणींबरोबर बाहेर खनघाली तेव्हा खतचा
अबोल मल
ु गा खतला म्हणाला आई भरपरू पैसे घेऊन जा. तल
ु ा
पाखहजे ते िरे दी कर. अखजबात सक
ं ोच करु नको. आयष्ु य भराच्या
कष्टांच चीज झाल्याचा आनंद खतच्या मनात भरला. मग डोळ्यातनू
गालावर उतरला.
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4 ऋणानुबिंध

आता पवू ीचा काळ राहीला नाही. सगळे पैशाच्या मागे
धावतात. माणसू माणसापासनू दरु ावला. हे िरं आहे. पैसा
महत्वाचा आहेच पण माणसू जोडणं ही तेवढच महत्वाचं आहे.
प्रेम खदलं की प्रेम खमळतं. खतने जेव्हा मैखत्रणीं बरोबरचे फोटो घरच्या
ग्रपु वर टाकले तेव्हा परदेशात असलेल्या खतच्या भाचीला िपु
आनदं झाला. खतचा मेसेज आला. तल
ु ा एन्जॉय करताना बघनु िपु
छान वाटलं. खहच्या मनातला आनंद खतच्या मनापयंत पोहचला
होता. एकमेकींवरच्या प्रेमाच्या बीजातनू आनंदाचं झाड वाढलं
होतं.
****
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5 आत्मभान
आजी स्वतुःच्या िोलीत असत. त्यांची सनू नेहमीप्रमाणे
त्याचं िाणं खपणं, और्ध पाणी सगळं व्यवखस्थत करत असे. पण
आजींचा हट्ट असे की आता सनु ेला सनू आलीय तर नातसनु ेनेच
घरचं सगळं के लं पाखहजे. नातसनू कंपनीत मोठ्या पोस्टवर असलेने
खतला फारसा वेळ खमळत नसे. तरीही सट्टु ीच्या खदवशी ती कामं
करत असे. एकदा ह्यांनी मल
ु ाला आखण सनु ेला सांखगतलं मी अजनू
सवा घर सांभाळु शकते. सट्टु ीच्या खदवशी तम्ु ही एकमेकांना वेळ द्या
म्हणजे तमु च्यातलं बॉखण्डंग घट्ट होईल. मग एक खदवस रोजची
कटकट थांबवायला सनू बाईनी आजीना स्पष्टपणे बजावलं परत
खवर्य काढायचा नाही. तमु ची हुकुमशाही माझ्या सनु ेवर
चालवायची नाही. माझ्या सनु ेने कसं वागायचं हे सासु म्हणनू मी
ठरवणार. जसं मी कसं वागायचं हे तम्ु ही ठरवलत तसं. आता
घरातलं लक्ष काढुन घ्या. शातं पणे उरलेलं आयष्ु य जगा.
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6 स्वातिंत्र्य
मल
ु ाचं लग्न ठरलं आखण खवनीताने होणार्या सनु ेला आखण
मल
ु ाला समोर बसवनू सागं ीतलं लग्न झाल्यावर सहा मखहन्यानं ी
तम्ु ही वेगळे रहा. सनू कावरीबावरी झाली. खवनीताने खतचा हात
हातात घेतला. तु समजनु घेशील असं गृहीत धरून बोलते.
आमच्या लग्नाला पस्तीस वर्े झाली लग्न झाल्यापासनू फक्त
जबाबदारीचं ओझं आम्ही पेललं. घरात माणसं ही जास्त होती
त्यामळ
ु े हौस मौज, नवी नवलाई हे काही आम्हाला खमळालं नाही.
नवेपणाचं तम्ु हाला स्वातंत्र्य खमळे ल आखण जबाबदारी ही कळे ल.
तसच आम्हाला स्वातंत्र्य खमळे ल. आमचं राहीलेलं आयष्ु य आम्ही
मनाप्रमाणे जग.ु थोडं ररलॅक्स होऊ. एकमेकानं ा वेळ देऊ. चालेल
ना? गैरसमज करून घेऊ नका. सनु ेने खतला खमठी मारली. मल
ु ाने
जवळ घेतलं आखण ती भरून पावली.
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7 त्रर्तृप्रेम
आई जाऊन सहा मखहने झाले होते. बाबा बारीक खदसायला
लागले होते. ते कंपनीत येत नव्हते त्यामळ
ु े अक
ं ु शवर सगळी
जबाबदारी पडली. तो जास्त खबझी झाला. सकाळी बाहेर पडला
की घरी रात्री उखशरा येत असे. तरी ही तो खसयाला म्हणाला सनू
म्हणनू बाबाक
ं डे लक्ष द्यायची आता तझु ी जबाबदारी आहे. त्याना
डॉक्टरकडे ने. खतने लक्ष खदलं नाही. सकाळी तो रूममध्ये असताना
त्याच्या लहानपणापासनू स्वयंपाक करणार्या काकु आल्या.
अंकुश तझ्ु याशी काही बोलायचंय. माझी नोकरी गेली तरी चालेल
पण नाईलाज झाला म्हणनू आले. सनू बाई साहेबांना आवडत
नाहीत तेच पदाथा, भाज्या बनवायला सांगते. सरु वातीला मी सांगनू
पाखहलं पण खतने स्पष्ट सांखगतलं आता माझं राज्य आहे. मी सांगेन
तसाच स्वयंपाक करायचा. इतकी वर्े िाल्लेले पदाथा त्याना
खमळत नाहीत. ते बारीक झालेत.
खठक आहे. बघतो मी.
त्या खदवशी दपु ारी अंकुश जेवायला घरी आला. ते खतघे
जेवायला बसले. िरं खसया तु बाबा ना डॉक्टरकडे नेलस का?
नाही रे . वेळ नाही झाला.
18

काकु आज स्वयंपाकाला चव नाही. असं का?
त्यानी खसयाकडे बखघतलं. खसया काकु आजपासनू फक्त बाबा
ना हवा तसा बाबांचा स्वयंपाक करतील. आपला स्वयंपाक तु
करायचा. तु काकंू च्या कामात ढवळाढवळ करणार नाहीस. ह्यात
कोणताही बदल होणार नाही. हे तल
ु ा मान्य नसेल तर दरवाजा
उघडा आहे. ज्यांच्या कष्टावर उभं राखहलेले ऐश्वया उपभोगतेस
त्यांच्याशी असं वागताना तल
ु ा लाज कशी वाटली नाही? बाबा
मला क्षमा करा. आखण उद्यापासनू तम्ु ही दपु ारी कंपनीत यायला
सरुु वात करा म्हणजे तम्ु ही फ्रेश व्हाल. त्याने बाबा ना खमठी मारली.
बाबांच्या चेहर्यावर हास्य फुललं. खसया िाली मान घालनू उभी
होती.
****
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8 समाज मन
त्याच्ं या टीन एजर मल
ु ाने आत्महत्या के ली. पोखलसांचा फोन
आला आखण त्या दोघाना प्रचडं धक्का बसला. दोघं ही मोठ्या
पोस्टवर. समाजात मान. लोकखप्रय प्रखतखनधी. काय झालं
अचानक? सगळं तर चांगलं होत.ं ते गोंधळले होते. कारण कळत
नव्हत.ं समाजातल्या लोकांनी स्वतुःला न्यायाखधशांच्या िचु ीत
बसवलं. असंख्य जीभा वळवळु लागल्या. िरं कोणालाच माखहत
नव्हत.ं लोकांनी आई वखडलांना आरोपीच्या खपंजर्यात बसवल.ं
मल
ु ाला व्यसनी, बाहेरख्याली ठरवलं. आई वडील करप्ट आहेत
म्हणनू मल
ु ाचा िनु झाला अशी चचाा झाली. हजार तोंडानी हजार
वाक्बाण बाहेर पडले. एकुलता एक मल
ु गा गमावल्याचं त्याच
ं दुःु ि
कोणाच्याच मनापयंत पोहचलं नाही. इतकी असंवेदनखशलता?
दसु र्याच्या दुःु िावर डागण्या देणे. ही क्रुर मानखसकता कधी
बदलेल?
****
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9 आत्मत्रनभपर
सायलीचे बाबा गेल्यावर ती आखण खतची आई दोघीच
रहायच्या. आई नोकरीमळ
ु े खदवसभर बाहेर असे. सायलीचं
कॉलेज, क्लास, िेळ, खमत्र मैखत्रणी, लायब्ररी ह्यात ती एंगेज राही.
दोघी मायलेकी आठ वाजता घरी येत. दोघी नेहमी हसतमि
ु
आनदं ी असत. सट्टु ीच्या खदवशी खपक्चर, नाटक, हॉटेखलगं चालु
असे. पण त्याचं आनंदी रहाणं लोकांना टोचत असे. आईच स्वैर
वागते मग लेकीला काय बोलणार? लोकांनी लगेच कॅ रॅ क्टर
सखटाखफके ट देऊन टाकलं. त्या दोघीना काही प्रॉब्लेम येत असतील
पण त्या खजद्दीने तोंड देतात ह्याचा खवचार नाही. मदत करायची
नसेल तर करु नका. पण िोट्या अफवा पसरवु नका. दसु र्याचं
चररत्र काळं करुन खवकृ त आनंद घ्यायचा.

21

10 असमिंजस
नव्वद वर्ााची खवस्मरण झालेली म्हातारी आई खतचे साठी पार
के लेले मल
ु गा, सनू . त्यांच्या सोबतीला डायखबटीस, बी.पी. त्याच
ं े
मल
ु गा सनू नोकरी साठी खदवस भर बाहेर. त्यांचा लहान मल
ु गा
म्हणजे नातु सांभाळायचा. खवस्मरण झालेल्या आईकडे लक्ष
द्यायच.ं खतच्या जेवलेलं ही लक्षात रहात नव्हते. खदवसभर दोघानं ा
सांभाळताना ते दोघे दमनु जात. आजबु ाजल
ु ा िमंग चचाा म्हातारी
ला उपाशी ठे वतात. स्वच्छ ठे वत नाहीत. सगळं लक्ष नातवाकडे.
सनु ेला नोकरी सोडायला सांगत नाहीत. पैशाची हाव दसु रं काय?
म्हातार्या आईला ती मागेल तसं िायला खदलं तर खतची तब्येत
खबघडते .हे कोण लक्षात घेणार? पैशाची हाव नाही तर गरज कष्ट
करायला भाग पाडते. पण हे समजनू घेण्यासाठी संवेदनशील मन
लागते. दसु र्यांच्या दुःु िात आनंद शोधणार्या ह्या खवकृ त
माणसानं ा काय बोलणार?
***
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11 स्वत्व

शोभा ब्यटु ी पालारमध्ये खशरली तेव्हा खतची शेजारीण अखस्मता
खतला बघनु म्हणाली शोभा त?ू नवरा नाही मग आता कोणासाठी
संदु र खदसायचय? शोभा हसली. स्वतुःसाठी संदु र खदसायचय.
आरशात बघताना, सेल्फी काढताना कसं कॉखन्फडन्ट वाटायला
हवं. आता स्वतुःच्या आनंदासाठी सगळं करायचं. आयष्ु याच्या या
वळणावर स्वतुःसाठी जगायचं. आधखु नक वानप्रस्थाश्रमाची ही
एक बाजू आहे. कळल?ं
***
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12 माझीया मना
अनाथ आश्रमात आज आनंदाचे वातावरण होते. समु न
ताईचा
ं सत्तरावा वाढखदवस होता.
आश्रमातली मल
ु ं त्यांना स्वतुः के लेल्या वस्तू भेट देत होती.
मल
ु ाच्ं या चेहर्यावर आनदं झळकत होता. समु न ताई हसत होत्या
पण मनातल्या कोरड्या हुदं क्यांचा आवाज त्याना ऐकु येत होता.
आता कोरडे हुदं के च उरले होते. अश्रंचु ा कोसळ के व्हाच थांबला
होता. कोरडे हुदं के ही काही खदवसात थाबं णार होते त्या जाणनु
होत्या.
ज्या खदवशी त्याच
ु गा श्रवण वखडलाश
ं ा एकुलता एक मल
ं ी
भांडुन आईचा खवचार ही न करता घर सोडून गेला तेव्हा त्या
कोसळुन पडल्या. वखडलांच्या खवखचत्र, खवखक्षप्त स्वभावाची झळ
श्रवणला लागू नये म्हणनू त्या कायम सावध असायच्या. श्रवणला
ही आईच लागायची. श्रवण लहान असल्यापासनू त्यांच आखण
श्रवणचं एक वेगळं जग खनमााण झालं ते तो मोठा झाला तरी तसच
राखहलं. ते जास्त समृद्ध झालं. समु न ताई ना आपल्या ह्या नात्याचा
अखभमान होता. माय लेकाचं एकमेकांवरचं प्रेम त्यांची जगण्याची
ताकद होती. एक खदवस श्रवणचं वखडलाश
ं ी भाडं ण झाल.ं त्याचा
24

लहानपणापासनू मनात कोंडुन ठे वलेला राग बाहेर पडला. आईचे
अश्र,ु शपथा त्याला थाबं वु शकले नाहीत. तो तडकाफडकी घर
सोडून गेला. समु न ताई खनश्चल झाल्या. आतल्या आत िपु
उलथापालथ होत होती. उलट सल
ु ट खवचारांच वादळ थैमान
घालत होतं. त्या थकुन गेल्या. एका क्षणी त्याना जाणवलं त्यांचा
श्रवण बाळ परुु र् होता. आईचं दुःु ि, एकटेपणा ह्यापेक्षा त्याचा
अहक
ं ार मोठा होता.
समु न ताईनी आश्रमात मन रमवल.ं आपली माया त्या मल
ु ांना
खदली. पण मनाशी एक िणु गाठ बाधं ली. आता कोणतीही अपेक्षा
न ठे वता रहायचं कोणात गंतु ायचं नाही. प्रत्येक घटनेपासनू लगेच
अखलप्त व्हायच.ं आज श्रवण त्याना भेटायला आला होता. तो
एकटा पडला होता. त्याला आईचा आधार हवा होता. तो माफी
मागत होता. समु न ताई हसल्या अरे रागच नाही तर माफी कसली?
तु माझ्या बरोबर माझ्या घरी रहा. आई आहे मी तझु ी. श्रवणने त्याना
खमठी मारली. त्यानी त्याच्या पाठीवरून हात खफरवला. पण अखलप्त
होत्या त्या. वात्सल्याचा उमाळा उचंबळून आला नव्हता. त्याना
बरं वाटलं. आता परत भावनांच्या गंत्ु यात त्याना गंतु ायचं नव्हत.ं
त्या शांत झाल्या. स्वतुःशीच हसत गणु गणु ायला लागल्या
गंतु नु ी गंत्ु यात सार्या पाय माझा मोकळा.
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13 त्रगफ्ट

आज त्याच्या डोळ्यात खतच्या बद्दलचे कौतक
ु मावत नव्हते.
लग्नाच्या दसु र्या वर्ााच्या खदवाळीला त्याच्या घरी त्याचे
कोकणातले आई वडील, काका काकू, बखहण भाचरं सगळे
रहायला आले होते. घराचं गोकुळ झालं होत.ं त्याला माखहत ही
नव्हत.ं खतने त्याला सरप्राईज खगफ्ट खदलं होतं. पाडव्याला खतने
सगळ्याना भेट वस्तू खदल्या. त्याला प्रश्न पडला ओवाळणीत काय
घालावं? तेवढ्यात आईने त्याच्या हातात बॉक्स खदला. आत
हीर्याचा नेकलेस होता. आई म्हणाली आमच्या हीर्यासारख्या
सनु ेला प्रेमाची भेट. सगळ्यानी टाळ्या वाजवल्या. खतने
त्याच्याकडे पाखहले. त्याच्या डोळ्यात कौतक
ु . खहच्या डोळ्यात
आनदं ाश्र.ू
***
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14 आत्मत्रवश्वास
त्या दोघांचा संसार प्रवास म्हणजे अडथळ्यांची शयात. तो
मक
ु ा म्हणनू ती बखहरी. लहानपणापासनू त्याच्या आईबाबानं ी
त्याला अती धाकात ठे वलं होत.ं त्यांच्यासमोर ब्र काढायची त्याची
खहमं त होत नव्हती. मोठं झाल्यावर ही त्याचा खभत्रा स्वभाव तसाच
राखहला. त्याच्या अशा स्वभावामळ
ु े खतला बखहरी होण्याखशवाय
पयााय नव्हता. असच वर्ा गेल.ं खतच्याकडे आनंदाची बातमी
आली. दोघांना ही आनंद झाला. पण आई बाबा त्यांच्या पररघातनू
बाहेर यायला तयार नव्हते. खतच्या लक्षात आलं आता जर खतने
पाऊल उचललं नाही तर खतच्या बाळाची अवस्था पण खतच्या
नवर्यासारिीच होणार. खतने एका खनश्चयाने त्याचा हात धरला
आखण सगळे अडथळे ओलांडून ती घराबाहेर पडली. आता ती
बोलणार होती, ऐकणार होती. समाजातले कोणतेही अडथळे पार
करण्याचा खवश्वास खतच्या चेहर्यावर झळकत होता.
***
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15 आनिंद

कालच नाम्याने गणवेश स्वच्छ धऊ
ु न ठे वला होता. चड्डी
ला खठगळं होती पण आज ती त्याला टोचत नव्हती. आज तो आखण
त्याची आई आनदं ात होते. त्याच्या चेहर्यावर बाबाखवर्यी
अखभमान आखण माया ओसंडून वहात होती. आई सारिे डोळे
पसु त होती. आज त्याला बाबा देशासाठी शहीद झाला म्हणजे
खकती मोठा आहे हे कळलं होत.ं देशासाठी त्याने मोठं काम के लं
होतं. आज शाळे त झेंडा वंदना ला कोणत्या नेत्याला बोलावलं
नव्हतं तर त्याच्या आईला बोलावलं होतं. आई ठे वणीतली साडी
नेसनू डोक्यावर पदर घेऊन तयार झाली. नाम्याने बाबा चा फोटो
छातीशी घट्ट पकडला. दोघं ही आनंदाने मान ताठ करून शाळे कडे
खनघाले.
***
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16 ओटी
दपु ारपासनू पाऊस कोसळत होता. आज अष्टमी.
महालक्ष्मीची ओटी भरायला जायचं म्हणनू नेहा तयार झाली होती.
गेल्या पंधरा वर्ांत एकदाही खतची ओटी चक
ु ली नव्हती. खतचा
नवरा अजय कसाबसा घरी पोहचला. पाऊस थांबायच खचन्ह
नव्हत.ं
सासबू ाईना पण खतची ओटी चक
ु णार म्हणनू वाईट वाटत होत.ं
कारण त्याचं लग्न झाल.ं अजय झाला आखण एका वर्ाातच त्याच
ं े
यजमान अपघातात गेले. त्या खवधवा झाल्या आखण सवाष्ण, ओटी
ह्या सगळ्या सोहळ्यांपासनू त्या दरू गेल्या. इतर दुःु िांबरोबर ते ही
दुःु ि त्यानी मनात लपवलं.
रात्रीचे दहा वाजले पाऊस थांबला नव्हता. नेहा देवघरात
गेली. देवाना नमस्कार के ला. खतचं लक्ष देवीकडे गेलं आखण मनात
लख्ि वीज चमकली. देवी खतला काही तरी सांगत होती. नेहा
आनदं ली. खतने देवघरात पाट माडं ला. रागं ोळी काढली. खतने
अजयला सांगीतलं आईना घेऊन ये. अजय चमकला. तो आनंखदत
झाला. त्याने आईला हाक मारली. "काय रे काही सचु तय का?"
"हो. तझ्ु या सनु ेला सचु लय."
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त्या दोघानी आईना धरुन पाटावर बसवलं. त्या ताडकन
उठल्या. थरथर कापत होत्या. आई शांत व्हा. मला हे देवीनेच
सचु वलं. आई अजय लहान असल्यापासनू तम्ु ही संसाराची धरु ा
एकटीने समथा पणे पेललीत. संसारातल्या अडचणींची, तमु च्या
एकाकी पणाची झळ अजयला लागु खदली नाहीत. मला मल
ु ीचं प्रेम
खदलत. तम्ु हाला कुठलं ही सि
ु खमळालं नाही तरीही दसु र्याचा हेवा
के ला नाहीत.कायम आनदं ी हसतमि
ु असता.
आज मी तम्ु हाला सवाष्णीचा मान देणार आहे. तमु ची
साग्रसगं ीत ओटी भरणार आहे. नेहाने त्याना हळदी कंु कू लावल.ं
त्यांच्या के सांत गजरा माळला. साडी नारळाने ओटी भरली. दोघींचे
ही डोळे भरून वहात होते. अजय ही हळवा झाला. दोघांनी त्याना
नमस्कार के ला. अजय म्हणाला
"आई आता रोज तु असच छान रहायचं."
नेहाला त्यानी खमठीत घेतलं. त्या खनुःशब्द होत्या पण त्यांचा
स्पशा िपु काही सांगत होता.
अगदी काळजाच्या आतलं. देव्हार्यातल्या देवीच्या
चेहर्यावर खनराळच तेज होतं.
***
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17 अबोल त्रप्रत
ती स्वयंपाकघरात काम करता करता िदु कन हसली. खतचं
आवडतं गाणं लागल्यावर खतला ऐकु यावं म्हणनू त्याने आवाज
मोठा के ला होता. आज टेबलावर ताजे पेरु खदसत होते. थोडे कच्चे
खतला आवडतात तसे. तो लहानपणापासनू अबोल होता. खतला
माखहत होतं लहानपणी सोसलेल्या दुःु िामळ
ु े तो अबोल झाला
होता.
मैत्रीणी खतची चेष्टा करत. तो तझ्ु याशी तरी बोलतो का असं
खवचारुन हसत. सगळे च खतला हा प्रश्न खवचारत. त्याची अबोल खप्रत
खतला उमजत होती. त्याच्या छोट्या छोट्या कृ तीतनू तो व्यक्त करत
होता.
त्याचं प्रेम आखण संसार अखधकच बहरत होता. खतच्या
समजं सपणामळ
ु े आखण त्याच्या प्रामाखणक, सच्च्या प्रेमामळ
ु े.
***
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18 अगत्रतक मातृत्व
रे िा ताई देवघरात होत्या. पजु ा संपलीच होती. प्राथाना सरू
ु
करणार इतक्यात त्याना अमेयचे खचत्र खवखचत्र आवाज ऐकू येऊ
लागले. तो त्याना बोलवत होता. त्यानी देवाला हात जोडले आखण
उठल्या.
त्या अमेयच्या िोलीत आल्या. त्याना पाखहल्यावर अमेयचा
चेहरा आनंदाने फुलला. त्यानी त्याच्या चेहर्यावरुन मायेने हात
खफरवला. आता त्याच सगळच आवरायचं होत.ं अमेय लहान
नव्हता. पंचवीस वर्ांचा तरुण होता. तो फक्त आईचा मल
ु गा होता.
त्याच्या बाबानी त्याच्याकडे के व्हाच पाठ खफरवली होती. त्यानी
मान झटकली आखण त्याचं आवरायला सरुु वात के ली.
अमेय जन्मल्यापासनू अंथरुणाला खिळुन होता. तेव्हापासनू
रे िाताईच्या
ं पदराची गाठ त्याच्या सदर्याशी बाधं लेली होती.
उठल्यापासनू झोपेपयंत त्यांचा सगळा वेळ अमेय आखण स्वयंपाक
घरातल्या कामात जात होता. हे रहाटगाडगं गेली पच
ं वीस वर्ा
अखवरत चालू होतं .
अमेयपेक्षा दोन वर्ाानी मोठी त्यांची मल
ु गी होती खनशा. अमेय
झाला आखण खतला आईची कुशी खमळालीच नाही. पण ती हुर्ार
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होती. समजतु दार होती. आईच्या कष्टांची खतला जाण होती. खतने
कधीच तक्रार के ली नाही. आपोआपच ती स्वावलबं ी होत गेली.
कधी कधी रे िाताईना खतच्या अकाली मोठं होण्याबद्दल िपु वाईट
वाटायचं. मग त्या खतला जवळ घेऊन कुरवाळत. त्यांचे डोळे
घळाघळा वहात. खनशा त्याना कुशीत घेऊन त्यांची समजतू काढत
असे.
आता मात्र रे िा ताई शारीररक, मानखसक थकत चालल्या
होत्या. रात्री अपरात्री त्या दचकून जाग्या व्हायच्या. घामेघमु
झालेल्या असायच्या. पाणी खपऊन देवघरात जायच्या आखण
बाळकृ ष्णाला प्राथाना करायच्या. प्राथाना करताना हमसा हमशी
रडायच्या.
एक खदवशी पजु ा झाली. प्राथाना झाली. तरी अमेयच्या
िोलीत शांतता होती. त्याना आश्चया वाटलं. त्या िोलीत गेल्या.
अमेय शातं झोपला होता. त्यानी त्याच्या बाबाना हाक मारली
डॉक्टर आले. त्यानी अमेयला मृत घोखर्त के ले. शेजारी, नातेवाईक
आले सगळे शोकाकुल झाले. रे िा ताई त्याच्याकडे एकटक पहात
होत्या.
त्या देवघरात गेल्या. त्यानी बाळकृ ष्णाला नमस्कार के ला.
"कसे आभार मानु तझु े? रोज तल
ु ा प्राथाना करत होते माझ्या आधी
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माझ्या या गोळ्याला ने म्हणजे मी तझ्ु याकडे येताना शांत मनाने
येईन. रागावलास का रे आपल्याच मल
ु ाचा मृत्यू मागणार्या
आईवर? काय करू रे ? अगखतक मातृत्व हा फार मोठा शाप आहे.
आजवर खनशावर अन्याय झाला. आई म्हणनु माझी इच्छा होती
की माझ्या नंतर ती अमेयमध्ये अडकु नये. तु प्राथाना ऐकलीस मी
धन्य झाले." खनशाने त्यांच्या िांद्यावर हात ठे वला. त्या खतला
खबलगनू रडू लागल्या. दुःु िाचे आखण सटु के चे अश्र.ु
***
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19 सखा

पंचवीस वर्े पलंगावर लोळागोळा होऊन पडलेल्या आखण
नक
ु त्याच शांत झालेल्या मल
ु ाच्या देहाकडे शीलाताई शांतपणे
पहात होत्या. मनात भावनांचा कल्लोळ होता पण चेहरा खनखवाकार
होता. सगळे शोक व्यक्त करत होते. हळुच त्या देवघरात गेल्या.
बाळकृ ष्णाला हात जोडले. तझु े आभार कसे मान?ू अनंत उपकार
के लेस. रोज तल
ु ा प्राथाना करत होते माझ्या आधी माझ्या या
गोळ्याला ने. लाज रािलीस. िरा सिा झालास. आता मागे
काही खचंता नाही. मी सि
ु ाने डोळे खमटीन.
***
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20 अिंतर

ती त्याच्या फोटो समोर उभी राहुन म्हणाली तल
ु ा माखहतेय
माझी मैत्रीण मला म्हणाली हल्ली तु शब्दातनू छान व्यक्त होतेस.
ती आता माझी गरज झाली का रे ? तु असताना कुठल्याही
पररखस्थतीत असणारी तझु ी भक्कम साथ. तझ्ु यावरचा दृढ खवश्वास
हाच मोठा भावखनक आधार होता. आता तो मी शब्दातनू शोधतेय
का? सांग ना. तो फोटोतनू हसत होता. खतचे डोळे भरून आले.
अल्याड पल्याड चं हे अंतर--‐----'.
***
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21 त्रवश्वास

रात्री उखशरा फोन वाजला. बस दरीत कोसळली होती. तो
रे स्क्यु टीम मध्ये होता. ती म्हणाली सांभाळून ह.ं त्याने खतला जवळ
घेतलं. तझु ा हा च शब्द मला सरु खक्षत ठे वतो. तो भराभर खनघनु
गेला. ती दारातनू अखभमानाने बघत होती. ती देवघरात आली.
समई लावली आखण हात जोडून उभी राखहली. काही सांगायचं
नव्हतच. कारण सांभाळून ह्या खतच्या शब्दातल ॔ सरु क्षा कवच
देवाच्या आशीवाादाचच तर होत.ं
***
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22 सहचारीणी

मक
ु बधीर मल
ु ासाठी ऐकता, बोलता येणार्या मल
ु ीकडून
होकार आल्यावर घरातील सगळ्याना आनंद झाला. पण समु न
ताईनी ठाम नकार खदला. त्या म्हणाल्या त्याला फक्त बायको नको.
सहचारीणी हवीय. ती त्याच्या सारिी असली तरच खतला त्याच्या
अडचणी समजतील. दोघं एकमेकांच्या अडचणी सांभाळून घेऊन
संसार करतील तेव्हाच नात्याचे बंध घट्ट होतील. नाहीतर संसार
म्हणजे नसु ती तडजोड असेल.
***
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23 त्रनरागस प्रश्न

शेजारच्या आजोबांनी आत्महत्या के ली अस बाबा आईला
सांगताना खपंकीने ऐकलं. आई म्हणजे आजोबा बाप्पा च्या घरी गेले
ना? बाबा आजोबा माझ्याशी राक्षसासारिे घाण घाण वागले
म्हणनू बाप्पा त्याना आता खशक्षा करे ल आखण चागं ले आजोबा
करुन परत आपल्या कडे पाठवेल. ते खनरागस, खनष्पाप बोल
ऐकताना आई बाबा का रडतात हे खपंकीला कळलं नाही.
***
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24 हळदी कुिंकू

श्रावण शक्र
ु वारच ररयाचं हळदी कंु कू आज छान पार पडल.ं
खतने शहीद जवानांच्या सौभाग्यवतीना आखण स्वतुः च्या खहमतीवर
संसार सांभाळणार्या कामगार स्त्रीयांना बोलावलं होतं.
दधु फुटाण्यांबरोबर पावभाजी, ढोकळा, गाजर हलवा अशी
डीश ठे वली. सगळ्यांच्या ओट्या भरल्या. एक एक पसा खदली.
सरु वातीला सासबू ाई नाराज होत्या. पण त्याच्ं याशी गप्पा मारताना
ररयाने योग्य के लं हे पटलं. शहीद जवानांप्रती कृ तज्ञता व्यक्त
करायचा छोटासा प्रयत्न.
***
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25 भातुकलीच्या खेळामधली

आजीने प्राण सोडताना नातीला हात जोडून धन्यवाद खदले.
आई बाबा आश्चयााने बघत होते. नात अश्रू पसु त म्हणाली मी
आजीला मखहनाभर माझ्याकडे रहायला आणले. खतच्या हातात
माझं पणू ा घर मख्ु य स्वयंपाकघर सोपवले. ती िर्ु झाली. मी खतची
डायरी वाचली होती. आजोबा लवकर गेले. सासरच्या मोठ्या
घरात फक्त काबाडकष्ट नशीबी आले. सत्ता लहान जावांची होती.
बाबा डॉक्टर झाल्यावर आजीला मंबु ईला घेऊन आले. आई तल
ु ा
सांखगतलं खतने िपु कष्ट के लेत. खतला खवश्रांती दे. तु सगळ्या
कामाला माणसं ठे वलीस. घराचं स्वाखमत्व तझ्ु याकडे होतं .
आजी आतल्या आत खमटुन गेली. खतला खतच्या मनासारिं
काही खमळालच नाही. मी खतला माझ्या घरी आणनू घर खतच्या
ताब्यात खदलं. िपु िश
ु होती. त्या िश
ु ीतच शेवटचा श्वास घेतला.
****
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26 र्ािंडुरिंग हरी
खतला सनू येऊन वर्ा झालं होतं. सगळ्यातनू ती हळूहळू
बाजल
ू ा होत होती. घरचं वातावरण आनदं ी होत.ं ती समाधानी
होती. खतने देवाला प्राथाना के ली. 'देवा मला आता पणू ा मोकळं होऊ
दे ह्या संसारातन. मन अखलप्त होऊ दे. कुठे ही अडकायला नको.
मला लवकर तझ्ु या चरणाशी ने.
त्या खदवशी रखववार होता. ती दोघं सट्टु ीच्या खदवशी उखशरा
उठतात. ती सगळं आवरून टी.व्ही. बघत होती. तेवढ्यात मल
ु गा
आला आखण खतच्या मांडीवर डोकं ठे वनू झोपला. आई आज तू
भरल्या वांग्याची भाजी कर ना. िपु खदवसात तझ्ु या हातची िाल्ली
नाही. खतने त्याच्या डोक्यावरून हात खफरवला. तेवढ्यात सनू
दसु र्या बाजनू े खतच्या मांडीवर डोकं ठे वनू म्हणाली आई मला
गोळ्याची आमटी. खतने सनु ेच्या डोक्यावरुन हात खफरवला. मनात
म्हणाली पांडुरंगा छान चाललय तझु ं. 'अरे तम्ु ही मांडीवरुन उठलात
तर मी दोन्ही करीन ना?' दोघांनी खतला खमठी मारली. ती शांतपणे
खकचनकडे खनघाली.
****
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27 मनाची ताकद

तो कोवीड पॉखझटीव म्हणनू हॉखस्पटलला ॲडखमट होता.
एकटच हॉखस्पटलमध्ये रहायच.ं बायको, मल
ु ,ं आई बाबा सगळे
घरात पण लक्ष सगळं ह्याच्याकडे. जो तो आतमध्ये एकटाच
नकारात्मक खवचाराना मनातनू दरू ढकलायच्या प्रयत्नात.
आयष्ु यभर माणसांमध्ये राहीलेला तो. त्याला एकटेपणा सहन होत
नव्हता. त्यापेक्षा मरण बरं. नकारात्मक खवचार त्याला घेरु लागले.
अचानक त्याला स्वातंत्र्यवीर सावरकर आठवले. काळ्या
पाण्याची खशक्षा त्यानी देशासाठी सहन के ली. आपण तर आपल्या
नखशबाने इथे आलोत. आपल्या कुटुंबासाठी आपल्याला
सकारात्मक खवचार करून ह्या आजारातनू उठलच पाखहजे. त्याने
मनोमन सावरकराच्ं या मनाच्या अफाट ताकदीला मानलं आखण
त्यांना नमस्कार के ला.
***
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28 कान्हा

खतची मल
ु गी आखण जावई कोरोनाने गेले. त्यांच्या आठ
मखहन्याच्या मल
ु ाला सांभाळणं खहला एकटीला शक्य नव्हत.ं खतने
दत्तक देण्यासाठी जाखहरात खदली. एक तरुण जोडपं आई वखडलानं ा
घेऊन भेटायला आलं. सगळी माखहती काढल्यावर बाळ त्याना
दत्तक द्यायचं खनखश्चत झालं. रात्री नातवाकडे बघताना हीचे अश्रू
थाबं त नव्हते. भावनाच
ं ा कल्लोळ मनात थैमान घालत होता. खतने
बाळाला जवळ घेतलं. त्याची पापी घेतली आखण म्हणाली मी पण
खववश आहे रे . कॅ न्सरमळ
ु े मी पण फार जगणार नाही. खतने मल
ु ीच्या
फोटोकडे पाखहले. देवकीचा कान्हा यशोदेकडे चाललाय. मग मी
कोण कृ ष्णा? माझा जीव अडकलाय रे . माझ्या माथी
आश्वत्थामाची जिम खदलीस अखवरत भळभळणारी.
***
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29 आत्मानिंद

त्याच्ं या गरुु ना हॉखस्पटलला ॲडखमट के लं होतं. खहचा नवरा
आखण ही भेटायला गेले. खहच्या डोळ्यात अश्र.ू गरुु आश्वासक
हसले. त्यानी सागं ीतलं सकाळचा चहा आखण रात्रीचा जेवणाचा
डबा तू दे. खहच्या आनंदाला पारावार राखहला नाही. पालेभाजी,
चटणी, कोखशंबीर, ताक, फुलके सगळं करताना खहच्या ह्रदयात
प्रेमाचे, वात्सल्याचे उमाळे . डोळे सारिे भरून येत. असं का होतय
कळत नव्हतं पण एक अनाखमक आनंद मनात ओसंडून वाहत
होता. खहच्या नवर्याने डबा नेला. गरुु आनंदाने जेवले.
नवर्याजवळ खनरोप खदला. जेवण आवडले आखण स्वयंपाक
करतानाच्या भावना पण पोहचल्या. नवर्याने खवचारलं म्हणजे
काय? खहचे डोळे वहात होते. खहने देवासमोर डोकं टेकवल.ं
खन:शब्द होऊन आतला आनंद अनभु वत होती.
****
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30 गुरु दत्रिणा

खतची पाच वर्ांची मल
ु गी झोपडी समोर िेळत होती. ती
धण्ु याभांड्याच्या कामावरून येताना दोघींना वडापाव घेऊन
आली. मल
ु ीला वडापाव खदला मात्र ती पळत समोर बसलेल्या
लंगड्या आजीकडे गेली आखण अधाा वडापाव आजीला
खदला.दोघी आनंदाने वडापाव िात होत्या. ही अखभमानाने
आपल्या मल
ु ीकडे बघत होती. समोरच गाडीत बसलेली आधखु नक
मॅडम हे सगळं बघत होती. खतने पसा मधनु पैसे काढले आखण
ड्रायव्हरला खदले. काल ड्रायव्हर ने आईच्या और्धासाठी पैसे
माखगतले होते पण ही नाही म्हणाली होती. आज खनरागस दातृत्व
बघनु खहच्या मनात काही तरी लकलकलं. आजपासनू खहची वाट
बदलणार होती. खहने खपशवीतली फळं त्या मल
ु ीला खदली. मल
ु गी
गोंधळून गेली. हे कशाला?
ही म्हणाली गरुु दखक्षणा.
****
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31 मदसप डे

मदसा डे ला सनु ेचं खतच्या आईशी चाललेलं बोलणं ऐकून
मंगलचे डोळे पाणावले. खतचं मन खतच्या बडबडीसाठी आक्रंदत
होत.ं एका क्षल्ु लक कारणावरुन सासरे आखण जावई ह्याच
ं ा वाद
झाला आखण दोन्ही घरांचे संबंध तटु ले. मायलेकी एकमेकींपासनू
दरु ावल्या. त्यांच्या भावनांपेक्षा परुु र्ांचा अहक
ं ार वरचढ ठरला.
आता येते म्हणनू सनू घराबाहेर पडली ती थेट नणदेकडे जाऊन
धडकली. खतने नणदेची कानउघडणी के ली. कुठल्या काळात
वावरतेस? तझु ं माहेर तझु ं हक्काचं खवसाव्याचं स्थान आहे.
आईच्या मायेची सर दसु र्या कशाला नाही. आई तल
ु ा कुशीत
घ्यायला तळमळतायत. लेकीला हुदं का फुटला. नणदा भावजया
हात धरुन ताठ मानेने बाहेर पडल्या. लेकीला आईच्या कुशीची
ओढ लागली होती.
****
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पस्ु तकावर फक्त खक्लक खकंवा टॅप करा. एक खमखनटात उघडेल.
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साखहत्य म्हणजे असतं काय?
जीवनाचे अनभु व असतात, कधी िरे तर कधी िोटे
वाटतील इतके िरे .
जीवनमल्ू याच
ं े आदशा असतात, कधी सोपे, कधी अवघड.
कधी अशक्यप्राय.
जगण्याच्या चढ उतारांचे टप्पे असतात. कधी
अनभु वलेले. कधी न ऐकलेले.
आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो साखहत्य.
साखहत्यात रमू या.
साखहत्यात रमणारा समाज अखधक
ससु ंस्कृ त, अखधक प्रगतीशील असतो.
प्रगती म्हणजे के वळ समृद्धी नाही ना!
ई साखहत्य प्रखतष्ठान.
मराठी साखहत्यातील एक कोवळे पान.
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www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com

49

