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जीवन- रंग
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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(कथासंग्रह)

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 हे पखहलं इ पस्ु तक
प्रकाखशत होत असताना माझा
आनंद शब्दातीत आहे. ह्यात मी
आयष्ु यात समोर येणारे खनरखनराळे
प्रसंग आखण त्याचा सामना करताना असणारी मानखसकता
मांडायचा प्रयत्न के ला आहे. आयष्ु याचे वेगवेगळे रंग असतात.
काही संकटातनू सहीसलामत बाहेर पडता येत.ं काही दुःु ि
शेवटपयंत बरोबर असतात. काही द:ु ि अगखतक करतात.
खप्रती चे खवखवध रंग असतात. अबोल खप्रत समजनु घेतली की
आयष्ु य संदु र सजतं. काही जन्ु या परंपरा टाकुन खदल्या की खमळणारा
आनदं अनमोल असतो. माझ्या लघक
ु थां मधनु मी खनरखनराळ्या
घटना मांडल्या आहेत. मला िात्री आहे वाचकांना नक्की
आवडतील.
राही पंढरीनाथ खलमये.
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आभारिरं तर हे पस्ु तक प्रकाखशत व्हायचे
पणू ा श्रेय माझी सिी पणु ीमा नावेकर खहचे
आहे. त्याचबरोबर खतने नखं दनी देशमि
ु ला
सांखगतल्यावर सिी नंखदनीने सवातोपरी
सहाय्य के ले. सिी खवनीता आपटे ने
आगे बढो चा खसग्नल देऊन आमचे मनोधैया वाढवले. ह्या
जीवाभावाच्या सख्या असल्याने आभार मानणे औपचाररक
होईल.
ई साखहत्य प्रकाशनाच्या श्री सनु ीळ सामंत यांच्या सहकाया व
मागादशानामळ
ु े च माझे पाखहले वखहले पस्ु तक प्रकाखशत होत आहे
यासाठी त्यांचे खवशेष आभार तसेच ई साखहत्याच्या पणू ा खटमचेही
मनुःपवू ाक आभार
राही पंढरीनाथ खलमये.
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|| श्री ||
अर्पण र्त्रिकामाझी सांगलीची मैखत्रण कै . अंजली गाडगीळ खजच्या
आग्रहामळ
ु े मी ह्या प्रांगणात उतरले.
माझी लाडकी कन्या कै . गंधाली कुलकणी खहने आई
असं खलही तसं खलही म्हणत नेहमीच मला प्रोत्साहीत के ले.
माझे पती कै .पढं रीनाथ खलमये हे माझ्या रफ कथेचे
पखहले वाचक व टीकाकार. त्याना वाचनाची आवड
असल्यामळ
ु े खकंबहुना मा. प.ु लं च्या भाषेत सांगायचं तर ते
पस्ु तक िात असल्याने त्याचं मोलाचं सहाय्य मला नेहमीच
खमळालं.आज ही माझी खप्रय माणसं माझ्याबरोबर नाहीत.
ह्या त्रतघाांना मी हे र्ुस्तक सप्रेम अर्पण करते.
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प्रस्तावना
हल्ली लोकांना वेळ नसतो. सगळ्या गोष्टी कशा पटकन
संपवता येणाऱ्या हव्या असतात. साखहत्याच्या प्रांतातही तसेच
आहे. एिादा छोटासा चटु कुला, छोटीशी कखवता आखण साध्या
,सोप्या शब्दातील एिादी छोटीशीच कथा हवी असते. त्यामळ
ु ेच
की काय, व्हॉट्सअप वर येणाऱ्या छोट्या छोट्या, सोप्या, साध्या
शब्दात सांखगतलेल्या कथांचे प्रमाण वाढले आहे आखण त्या
लोकखप्रय पण झाल्या आहेत. असाच एक लघक
ु थाचं ा प्रकार
हाताळला आहे, राही खलमये यांनी. या कथा खलहून त्यांनी
सगळ्यांचे मन वेधनू घेतले आहे.
कथा साध्या, सरळ शब्दांत, सोप्या भाषेत सांखगतल्या आहेत.
आजबू ाजचू े वातावरणही आपल्या जवळचे, ओळिीचे आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारचे सामाखजक खवषय त्यांनी सहजपणे हाताळले
आहेत.
या कथामं धनू बदलत्या काळाला सामोरे जाणाऱ्या स्त्रीचे
मोजक्या शब्दात वणान के ले आहे. पती पत्नी मधील गैरसमज
सखु वचाराने दरू करणारी, स्वतुःच्या मल
ु ाप्रमाणे परक्या स्त्रीच्या
मल
ु ाला दधू पाजणारी, मल
ु ांना समजनू घेणारे पालक, सासू असेल
तर सनू ेबरोबर वागतानं ा स्वतुःचा समतोल ठे वणारी आखण सनू
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असेल तर स्वत्व जपणारी, आईवखडलांची काळजी घेणारी मल
ु ं
आखण मल
ु ांवर प्रेम करणारे आईवडील अशा व्यक्ती या कथांमधनू
आपल्या समोर येतात. सगळी नाती खवखवध प्रसगं ाद्वारे फुलवली
आहेत. सगळ्या कथा सकारात्मकता दशावतात. त्यामळ
ु े प्रत्येक
कथा वाचली की मन समाधानाचा खन:श्वास सोडते.
सवांनी आवजानू वाचावा असा हा कथासंग्रह आहे. राही
खलमये यांना त्यांच्या पढु च्या वाटचालीसाठी शभु ेच्छा.
नखं दनी देशमि
ु .
(सप्रु खसद्ध लेखिका)
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या कथा काल्पननक आहेत. कुठल्याही
व्यक्ती, घटना नकिंवा स्थळाशी साधर्मयय
आढळल्यास तो योगायोग समजावा
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हरवले ते गवसले
अपणाा गच्चीत बसली होती. आकाशात चांदण्या फुलल्या
होत्या. सोबतीला मक
ु े शची गाणी. अपणाा खवचार करत होती ह्या
गाण्यानीच साथ खदली आखण सावरलंही. आज अखजतला, खतच्या
नवऱ्याला साठ वषा पणू ा झाली त्याचा छोटा समारंभ होता. जवळचे
सगळे जमले होते. अखजतचं कतृत्व, शन्ु यातनू उभं के लेलं वैभव
ह्याची उजळणी झाली.
अपणाा स्वत:च्या मनाचा तळ ढवळून बघत होती. 'अखजतचं
आखण आपलं नातं कसं आहे? पारदशी आहे? का आपल्याला
वाटतं तसं कुठलच नातं पारदशी नसतं. आपण सवास्व ओतनू
अखजतवर प्रेम के लं पण त्याने मात्र हातचं रािनू आपल्यावर प्रेम
के लं. अपणाा एकदम दचकली. मनाचा तळ ढवळताना हे काय
खदसलं? आपण अखजतवरच्या प्रेमाची ग्वाही देतो. मग खवक्रम शी
आपलं नातं? लौकीक अथााने आपलं कुटुंब सि
ु ी आहे. आपण
आदशा नवरा बायको आहोत. पण- हा पणच आपल्याला
कासावीस करतो. काय हवयं आपल्याला? मनाची सारिी
घालमेल का होते? सतत काहीतरी खनसटल्यासारिं वाटत.ं काय
आहे ते? पकडीत का येत नाही?
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पवू ी हे असं काही वाटत नव्हतं. अखजतचा वाढता खबझनेस,
के तकीचा जन्म सगळ्यात आपण गरु फटुन गेलो. के तकीसाठी
अखजतच्या सांगण्यावरून जॉब सोडला. के तकी मोठी झाल्यावर
एकटेपणा जाणवायला लागला. अखजतकडे खतच्यासाठी वेळ
नव्हता. तो आखण त्याचा खबझनेस एवढचं त्याचं जग होतं.
आपल्याला त्याच्याबरोबर प्रत्येक गोष्टीचा आनंद घ्यायचा होता
पण त्याच्या खिजगणतीत ही काही नव्हत.ं
एक खदवस दोघांच भांडण झाल.ं अखजतने स्पष्ट सांखगतलं तझु े
फाल्तू लाड करायला माझ्याकडे वेळ नाही. मला काय हवयं
त्याला कळलच नाही. मी सन्ु न झाले.
एक खदवस अखजत बरोबर खवक्रम घरी आला त्याचा कॉलेज
खमत्र. एकदम खजंदाखदल. माझ्यासारिा मोकळा उत्साही. लहान
सहान गोष्टीत आनंद घेणारा.
मी त्याला खवचारलं "तु खसरीयल्स बघतोस? ते तर
ररकामटेकड्या, खबनडोक लोकांच काम आहे.”
"ती मला टोमणे मारतेय खवक्रम. मी फक्त न्यजु आखण
खडसकव्हरी बघतो.”
"ते मी पण बघतो अखजत. पण छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद
घेणारा तल
ु ा मि
ू ा वाटत असेल तर तल
ु ा आयष्ु य कळलच नाही.”
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माझे आखण खवक्रमचे सरू जळ
ु ले. नाटक, खपक्चर, प्रदशान,
शॉखपगं , हॉटेलींग सगळीकडे यायला तो तयार असायचा. माझं
स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत होतं. वषाभरात मी आखण खवक्रम चांगले खमत्र
झालो. आयष्ु य मजेत चाललं होतं. आखण आकाशात खवहरणारी
मी धाडकन जखमनीवर आले.
मी आखण खवक्रम हॉटेलात बसलो होतो.”अपणाा मला वाटतं
आपलं नातं आणिी घट्ट आखण पररपणू ा व्हायला हवं.” "मी
समजले नाही.”
"कम ऑन अपणाा मला जे म्हणायचय ते समजण्याएवढी तू
मॅचअ
ु डा आहेस.” मी खवक्रमकडे बघत राहीले. आमच्या नात्याच्या
ह्या ॲगलचा मी खवचारच के ला नव्हता. शेवटी खवक्रम ही एक नरच
होता.
"खवक्रम तझ्ु या मनात आपल्या नात्याची पररपणू ाता हीच
असेल तर आपलं नातं अपणू ाच राहू दे. आपलं नातं गढूळ के लंस
त.ू ही आपली शेवटची भेट.”
खवक्रम दरू गेला तरी आपण कोसळून नाही गेलो. त्याला नाही
म्हटल्याचा कधी पश्चात्ताप नाही झाला. अखजतशी असलेलं नातं
पररपणू ा नाही तरीही त्याला दरू करावसं वाटत नाही. त्याच्याबद्दल
मनात आकस आहे. त्याचा राग येतो पण दरू जाण्याच्या कल्पनेने
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जीव कासावीस होतो ही कसली ओढ? का हेच िरं प्रेम? हे नातं
अपणू ाच असतं का?
अपणााच्या िांद्यावर अखजतने हात ठे वला.”तल
ु ा थॅक्स
म्हणायचय. खवक्रमने मला सगळं सांखगतल.ं तु माझा खवश्वास साथा
ठरवलास. आपल्या नात्याला डाग लागू खदला नाहीस. मी मात्र
तझ्ु या भावखनक गरजा कधीच जाणल्या नाहीत. पण आता मी चक
ू
सधु ारणार आहे. तझु ा स्वप्नातला राजकुमार होणार आहे. अपणाा
िळिळून हसली. खतने अखजत च्या िांद्यावर डोकं ठे वलं. गाणं
वाजत होत.ं ..
स्वप्नातल्या कळ्यांनो उमलू नकाच कें व्हा.
***
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गजर्याची नीरगाठ
स्वाती ऑखफसमधनू घरी आली. चहा घेतला आखण
स्वयपं ाकाला लागली. अखनल ऑखफसमधनू आला की त्याला
चहा देऊन स्वाती खफरायला बाहेर पडत असे. खतला वाटे दोघांनी
खमळून खफरायला बाहेर जावं पण अखनल घरीच बातम्या बघत
मोबाईल वर गेम िेळत थाबं त असे स्वाती एकटीच लाबं वर चालनू
येई.
अखनल रखसक नव्हता पण त्याचं खतच्यावर खजवापाड प्रेम आहे
हे ती जाणत होती. म्हणनू च ती कधी तक्रार करत नसे. त्याचं
खतच्यावर खजवापाड प्रेम आहे ही भावनाच खतला जगण्याचे बळ
देत असे.
स्वातीची कामं उरकली. अखनल आला. आल्या आल्या त्याने
खिशातनू गजरा काढला आखण स्वातीच्या हातावर ठे वला. खतला
आश्चया वाटलं. आजपयंत त्याने कधी गजरा आणला नव्हता.
'आज गजरा. आज काय खवशेष? ' ती हसत म्हणाली. 'ए काही
खवशेष नाही. वाटलं तल
ु ा गजरा आणावा. आणला. गजरा
आणायला काय खवशेष लागतं ? 'स्वातीने िश
ु ीत गजरा के सात
माळला.
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रोजच्यासारिंच जेवण झालं. टी. व्ही. बघत असताना खतची
मैत्रीण अखनता चा फोन आला.
'अखनता आत्ता कसा फोन के लास? ' अखनल स्वातीकडे बघत
होता. त्याचा चेहरा पडला होता.
'अगं काही नाही. तल
ु ा एक गंमत सांगायला फोन के ला. आज
सध्ं याकाळी मी छान नटून एका फंक्शनला चालले होते. रे ल्वे
स्टेशन जवळ तझु े अखनल भेटले. अरे वा अखनता िपु छान खदसतेस
असं म्हणनू त्यानी मला गजरे वाल्याकडून पाच गजरे घेऊन खदले.
मग मी एक गजरा त्याना खदला आखण म्हटलं हा गजरा स्वातीला
द्या. बोलले का तल
ु ा ते. ? '
स्वाती च्या चेहऱ्यावर राग, दुःु ि, अखवश्वास अशा
खनरखनराळ्या भावना उमटून गेल्या पण नंतर खतचा चेहरा खनखवाकार
झाला. 'तु अखनताला गजरे घेऊन खदलेस आखण त्यातलाच एक खतने
मला खदला. हे का नाही सांगीतलस? िोटं का बोललास? िरं
सांखगतलं असतं तरी चाललं असतं. '
'अगं तसं काही नाही. ' अखनल चाचरला. 'तझु ा उगाचच
गैरसमज झाला असता म्हणनू ….”
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''तझु ं मन स्वच्छ आहे ना मग झालं तर. पण अखनल साली
आधी घरवाली हे फक्त खसनेमातच हं प्रत्यक्षात ते यशस्वी होणार
नाही. '
'अगं काहीतरीच काय? '
'अरे गंमत के ली. '
अखनल रात्रपाळी संपवनु सकाळी घरी आला तेव्हा स्वाती
ऑखफसला जायच्या गडबडीत होती. खतच्या के सात दोन गजरे
माळलेले होते. अखनल गजऱ्याक
ु ा
ं डे बघत होता. ''अरे तल
सांगायचं राखहलंच. काल कॉलेज मधला जनु ा खमत्र भेटला. त्याने
गजरे घेऊन खदले. मग हॉटेल मध्ये कॉफी खपताना िपु गप्पा
मारल्या. फ्रेश झाले मी जनु े खदवस आठवनु . 'उशीर होईल म्हणत
ती भराभर खनघनु गेली.
अखनल अस्वस्थ झाला. तो झोपायला रूममध्ये गेला पण झोप
येत नव्हती. मनात शंकेचा बारीक खकडा वळवळत होता. आता
रोजच स्वातीच्या के सात दोन गजरे माळलेले खदसायचे. ते खतला
कोणी तरी खदलेले असायचे. खकतीही खवश्वास ठे वायचा म्हटलं तरी
अखनल अस्वस्थ व्हायचा. तो मनाला समजावायचा तसं काही
नाही मी नाही का अखनताला गजरे घेऊन खदले? मन म्हणायचं तु
खतला संदु र खदसते म्हणालासच. त्यातला गजरा स्वातीला अखनताने
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खदला. तु नाही खदलास. उलट तू िोटं बोललास खतच्याशी. ती मात्र
िरं तेच सागं ते. खतच्या मनात चोर नाही. मनात द्वद्वं सरुु असायच.ं
त्याला वाटायचं खतने दसु ऱ्याकडून गजरे नाही घ्यायचे मी च
खतला गजरा देणार. खतच्या बाबतीत आजपयंत त्याने के लेल्या चक
ु ा
त्याला जाणवत होत्या. सट्टु ीच्या खदवशी ही त्याने स्वतुःचा वेळ
खदला नव्हता. तो त्याच्याच खवश्वात असायचा. खतची गरज त्याने
कधीही लक्षात घेतली नव्हती. तरीही खतने त्याला नेहमीच
सांभाळून घेतलं होत.ं
अखनलने मनाशी काही तरी ठरवल.ं त्याने कंपनीत फोन करुन
आठ खदवसांची रजा टाकली. स्वातीला मेसेज करुन रजा घ्यायला
साखं गतली. गोव्याला हॉटलात फोन करुन खस्वट बक
ु के ला. स्वाती
घरी आल्यावर त्याने खतच्यापाशी मन मोकळं के लं. खतची क्षमा
माखगतली. 'स्वाती तल
ु ा एक सांगु तु दसु ऱ्याकडून गजरे घेऊ नकोस.
मला त्रास होतो त्याचा. ती नसु तीच हसली.
दसु ऱ्या खदवशी दोघं गाडीत बसले. अखनलने गाडी सरु के ली.
'अरे थाबं थाबं महत्वाचं खवसरले असं म्हणनू स्वाती पळत घरात
गेली आखण एक खपशवी घेऊन आली. 'काय खवसरलीस? ''अरे हे'
असं म्हणनू खतने खपशवीतनू गजऱ्याचं ा झबु का बाहेर काढला. दोन
गजरे के सात माळले आखण बाकीचे गाडीत समोर टागं ले
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अखनल चा चेहरा पडला. 'अरे आपण ह्या गजऱ्यांमळ
ु ेच
गोव्याला चाललोय मग त्याना बरोबर घ्यायला नको? '
'पण स्वाती काल मी तल
ु ा सांखगतलं होतं तरी? '
'अरे वेड्या मला कोणीच गजरे देत नव्हतं. तल
ु ा ताळ्यावर
आणायला माझी मीच गजरे खवकत घेत होते. ' स्वाती िळिळून
हसली. खतच्या सदंु र हास्याकडे बघत त्याने गाडी स्टाटा के ली.
स्वातीने खिडकीतनू बाहेर बघत हळुच डोळ्यात आलेलं
पाणी पसु ल.ं खतच्या मनात आलं मनाच्या कोपऱ्यात एक नीरगाठ
बसलीय. ती सटु ेल? का ती पण आयष्ु याचा अखवभाज्य भाग म्हणनू
सवयी ची होईल? .
***
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त्रतचाच उांबरठा
सनु ीता आवरता आवरता स्वतुःशीच िदु कन हसली. खतची
रूमपाटानर खनमाला खतच्याकडे बघत होती. 'बाईसाहेब एकदम
िश
ु ीत आहेत. '
'हो गं मी परत घरी रहायला जाईन तेव्हा सगळ्याना खकती
आनंद होईल. ' िोलीचं दार वाजतं. सनु ीता दार उघडते. खतचा
नवरा खवजय आखण सनु ऋचा आत येतात.
'तम्ु ही? ' सनु ीता आश्चयााने खवचारते.
'तझ्ु याशी महत्वाचं बोलायला आलोय. तु रोज घरी फोन
करतेस. नातवाची आठवण येते म्हणतेस. एक खवसरतेस आश्रमात
रहायला यायचा खनणाय तझु ा होता. आम्ही सगळे तल
ु ा खवरोध करत
होतो. आश्रमात रहाणं सोपं नाही. नीट खवचार कर सांगत होतो.
तेव्हा तझ्ु या डोक्यात वानप्रस्थाश्रम वगैरे उच्च खवचार होते. तु
आमचं न ऐकता आश्रमात आलीस. मग आता फोन करुन खडस्टबा
कशाला करतेस? तझ्ु याखशवाय आमचं रूटीन छान चाललयं .
आता खडस्टबा करु नकोस. हेच सांगायचं होतं. चल ऋचा. '
दोघं खनघनु गेले. सनु ीता खनश्चल उभी होती. खनमालाने खतला
िचु ीवर बसवलं. पाणी खदलं. जन्मभराची साथ, रक्ताची ओढ,
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नाळे चं नात,ं आपलं घर सगळे शब्द सनु ीता भोवती फे र धरून
नाचत होते आखण िदिदनू हसत होते. सनु ीता डोळे खमटून शांत
बसली. 'आता काय करणार सनु ीता त?ु ' सनु ीता फक्त हसली. तरी
डोळे ओले झालेच.
सकाळी सनु ीताने खनमालाचा खनरोप घेतला. एका खनधााराने ती
बॅग घेऊन घराकडे खनघाली.
खतने बेल वाजवली. अक्षय खतच्या मल
ु ाने दार उघडलं. 'आई
त?ू 'त्याला आश्चया वाटलं. सनु ीता बॅग घेऊन आत आली.
खवजय आखण ऋचा बाहेर आले. 'सनु ीता त?ु काल आपलं
स्पष्ट बोलणं झालं होतं तरीही तु आलीस? '
'एक खमखनट काल आपलं बोलणं नव्हतं झालं. तम्ु ही तमु चा
खनणाय सांगीतला होतात पण मला तो मान्य नव्हता म्हणनू मी
आले.”
'पण आई--'
'एक खमनीट अक्षय. माझं बोलणं अजनू पणू ा झालं नाही. आता
माझं बोलणं पणू ा होईपयंत कोणी मध्ये बोलणार नाही. खवजय काल
तम्ु ही मला घरी येऊ नको म्हणालात तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं
तम्ु ही अखजबात बदलला नाहीत. तम्ु हाला आठवण करून देते
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तमु ची नागपरू ला बदली झाली तेव्हा अक्षय लहान म्हणनू तम्ु ही
एकटेच नागपरू ला गेलात. तम्ु ही दोन मखहन्यानं ी सट्टु ीला यायचात.
काही मखहन्यांनंतर तमु चं येणं कमी झाल.ं मला कुणकुण लागली
होती तम्ु ही दसु ऱ्या स्त्रीत गंतु ला आहात. मी नागपरू ला आले.
तमु च्या खवनवण्या के ल्या. अक्षयसाठी तरी हे थांबवा म्हटलं पण
तम्ु ही मला हाकलनू खदलत. वर उपकार के ल्यासारिं तम्ु हाला
पैशाला काही कमी पडणार नाही म्हणालात. मी नोकरी करत होते
म्हणनू खनभलं. दोन वषांनी खतने तम्ु हाला सोडल्यावर तम्ु ही परत
आलात. मला तमु च्याशी संबंध ठे वायचे नव्हते पण अक्षयसाठी
आई वडील, सासु सासरे ह्याच
ं ी इच्छा म्हणनू मी तम्ु हाला
खस्वकारलं. तेव्हा तमु च्या खशवाय माझं आखण अक्षयचं सध्ु दा छान
रूटीन सरू
ु झालं होतं काल मला बोलताना सोईस्करपणे तम्ु ही हे
सगळं खवसरलात. पण त्या वेळी माझा झालेला अपमान आखण
मनाची जिम मी कधीच खवसरु शकले नाही. '
'पण आई तो खवषय तेव्हाच सपं ला होता. '
'तो माझा चागं ल
ु पणा. मी खवषय वाढवला नाही. आजपयंत
मी त्या खवषयाची सावली घरावर पडु खदली नाही. येता जाता टोमणे
मारुन तझ्ु या बाबांच जगणं मखु ककल करु शकत होते. पण मी तो
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खवषय मागे टाकला. तझ्ु या बाबाना त्याची जाणीव नाही. मला
घराबाहेर काढायला खनघालेत. हक्क आहे का त्याना? '
'अक्षय तल
ु ाही मी नकोय. का रे ? तु खवसरलास. कॉलेज मध्ये
असताना तल
ु ा खरंक्स चं व्यसन लागलं होत.ं नापास झाला होतास
त.ू तेव्हा तल
ु ा कोणी सावरलं रे ? तझु ं व्यसन सटु ण्यासाठी कोण
धडपडलं? तझु े बाबा तल
ु ा घराबाहेर काढायला खनघाले होते.
असला व्यसनी मल
ु गा माझा नाही म्हणनू पाठ खफरवली होती. मी
ठामपणे तझ्ु या पाठीशी उभी राखहले. तल
ु ा डॉक्टरांकडे घेऊन गेले.
वषाभर तू आखण तझु ं खरंक सटु णं ह्याखशवाय माझ्या डोक्यात दसु रा
खवषय नव्हता. सदु वै ाने यश खमळालं आखण तझु ं आयष्ु य छान
मागााला लागलं. मी ही बाबांसारिी तझ्ु याकडे पाठ खफरवली
असती तर तझु ं काय झालं असत?ं '
'ऋचा तु पण मोठ्या तोऱ्यात मला सांगायला आलीस पण
एक खवसरलीस तझ्ु याआधी ह्या घरावर माझा हक्क आहे. तु सनु
म्हणनू ह्या घरात आलीस तेव्हा मी प्रेमाने तझु ं स्वागत के लं. तल
ु ा
सांभाळून घेतलं. एक स्त्री म्हणनू नेहमी तझु ा मान ठे वला. त्या ही
पेक्षा महत्वाचं आता जो तु तोरा खमरवतेस ना तो माझ्यामळ
ु े . आठव
जरा चार वषांपवू ी तझु ं आखण अक्षय चं मोठं भांडण झालं होतं. तु
सहा मखहने माहेरी जाऊन राहीली होतीस. तेव्हा अक्षय खकंवा बाबा
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तझ्ु यामागे आले नव्हते. मी रोज तझ्ु याशी फोनवर बोलत होते.
तझ्ु या माहेरी येऊन तझु ी समजतू काढत होते. मी धडपडले आखण
तम्ु हा दोघांत समेट घडवनू आणला. काय गरज होती मला? मला
काय मान अपमान नाहीत? तमु चा भरला संसार मोडु नये म्हणनु मी
सगळं बाजल
ू ा ठे वल.ं आखण त?ु
’आता माझ्या आश्रमात जायच्या खनणायाबद्दल. मी एक प्रयोग
करून बखघतला. मला वाटलं. मला खतथे शांतता खमळे ल. वेगळं
वातावरण खमळालं की स्वतुःला शोधता येईल. आखण िरच तसं
घडल.ं स्वतुःशीच सवं ाद साधायला मला वेळ खमळाला. शातं
वाटलं.
एका क्षणी वाटलं. आता उरलेलं आयष्ु य आपल्या
जीवाभावाच्या माणसांत घालवयु ा. पण मी ज्यांना जीवाभावाची
समजत होते ती परकी नसु ती परकीच नाही तर अनोळिी खनघाली.
तम्ु हाला खतघांना आठवण करून देते हे घर माझं आहे. तम्ु हाला
मान्य नसलं तरी ह्या घराने माझं खनरपेक्ष प्रेम, माझी घसु मट, माझे
अश्रू सगळं पाखहलय. सगळ्याचा साक्षीदार आहे. मी हे घर
सोडणार नाही. तम्ु ही हे घर सोडून जाऊ शकता. मी अडवणार
नाही. '
'सनु ीता प्लीज आमची चक
ू झाली. आम्हाला माफ कर. '
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' माफी मागु नका. त्याचा उपयोग नाही. तमु च्या खतघांच्या
भावना ओळिल्या मी. तम्ु हाला माझ्या प्रेमाची खकंमत नाही.
माझ्या प्रेमाला माझी कमजोरी समजलात. तम्ु ही चक
ु ा करायच्या
आखण मी सावरुन घ्यायच्या. हक्क समजलात? मला भावना
नाहीत. यंत्र के लत माझं. पण आता नाही. तम्ु ही इथे राहु शकता पण
तमु च्या खतघांशी माझा काही संबंध नाही. '
खतचा नातु खतला येऊन खबलगला. 'आजी तु इथेच रहा. परत
जाऊ नको. 'खतने त्याला उचलनू घेतलं आखण आत खनघाली. परत
एक पाश अडकवु पहात होता. सावध रहायला हव.ं खवजय, ऋचा,
अक्षय हताश होऊन खतच्याकडे पहात होते.
आशाताई गात होत्या
" एवढे मी भोगले की मज हसावे लागले.”
***
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ऋणानुबांध
स्वातीला आठवा मखहना लागला आखण खतला हाय बी. पी.
चा त्रास व्हायला लागला. खतचा नवरा अभय, साससु ासरे ,
आईवडील सगळे टेन्शन मध्ये होते. खतला पणू ा बेडरे स्ट होती. बाळ
नॉमाल आहे. काळजी करायचं कारण नाही. बऱ्याच के सेस मध्ये
असं होत.ं असं डॉक्टर नी साखं गतलं होतं तरी स्वाती शातं रहात
नव्हती. खतचे मडु खस्वंग्ज चालु होते. कधी फ्रेश असायची, कधी
रडायची खतला खभती वाटायची माझी नी बाळाची भेट होईल ना?
मला काही झालं तर माझ्या बाळाचं कसं होईल?
अभय खतची समजतु काढायचा. खतच्या आवडीची गाणी
लावायचा. खतला आनंदी ठे वायचा प्रयत्न करायचा. एकदा खतच्या
सासबू ाई आखण आई दोघीनी खतला समजावलं 'स्वाती तु जेवढा
नकारात्मक खवचार करशील तेवढा नकारात्मक पररणाम तझ्ु या
बाळावर होईल आखण तझ्ु या तब्येतीवर पण होईल. कुठल्याही
पररखस्थतीत तल
ु ा स््ॉंग रहायलाच पाखहजे. परमेश्वर आहे. सगळं
छान होईल ही श्रध्दा ठे व.”श्रीमान योगी "वाच.”ज्ञानेश्वरी, दासबोध
" वाच. ही पस्ु तकं तल
ु ा पॉखझटीव एनजी देतील. ' स्वातीला पटलं.
हळूहळू खतच्यात पॉखझटीव्ह बदल व्हायला लागला.
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सगळ्या जगावर दबा धरून बसलेलं कोरोना चं संकट
अकस्मात कोसळलं आखण सगळीकडे हाहाकार उडाला. कडक
लॉकडाऊन सरुु झाल.ं स्वातीचे खदवस भरत आले होते. खतचं बी.
पी. हाय झालं. ताप आला. ददु वै ाने खतची कोवीड टेस्ट पॉखझटीव
आली. खतला ॲडखमट के लं. खतचं खसझर के ल.ं खतला मल
ु गा झाला.
सदु वै ाने बाळाची कोवीड टेस्ट खनगेखटव्ह आली. बाळाला दसु ऱ्या
हॉखस्पटलला नेल.ं अभय आखण बाळाची आजी ह्याच
ं ी कठीण
पररक्षा सरुु झाली.
बाळ दधु खपत नव्हतं. सारिं रडत होत.ं सगळे हवालखदल
झाले होते. नसा सनु ंदा सगळं पहात होती. ती मॅटरखनटी खलव संपवनु
त्याच खदवशी कामावर हजर झाली होती. ती बाळाच्या
आजीजवळ आली. खतने त्यानं ा आखण अभयला खवचारलं 'माझं
बाळ तीन मखहन्याच आहे. मी तमु च्या बाळाला दधु पाजु का? ' ते
अवाक झाले. मग सगळे डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टर म्हणाले 'काहीच
हरकत नाही सनु दं ा पण स्वच्छतेची पणू ा काळजी घे. तल
ु ा दोन
बाळाना दधु पाजायचय. कुठलाही हलगजीपणा नको. 'सनु ंदाने
बाळाला दधु पाजलं आखण बाळ शांत झोपल.ं
दसु ऱ्या खदवशी आजी नी सनु ंदाला शतावरी कल्प, खडंकलाडू,
अळीव लाडू आणनु खदले. खतच्या घरी दधु ाचा रतीब लावला. 'हे
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काय आजी? हे मी काही घेणार नाही. मी प्रेमाने बाळाला दधु
पाजतेय. त्या बदल्यात मला काही नको. ' 'आईच्या दधु ाच्या
बदल्यात कुठली गोष्ट येते सांग मला? मी पण हे प्रेमाने देतेय आखण
देत रहाणार. काही बोलायचं नाही.
बाळाची तब्येत बाळसं धरु लागली पण स्वातीची तब्येत
म्हणावी तशी सधु ारत नव्हती. खतची ऑक्सीजन लेवल कमी होत
होती. खतला व्हीडीओ वर बाळ दािवत होते. तेवढ्यापरु ती ती फ्रेश
व्हायची पण थोड्या वेळाने परत खडप्रेशन यायचं.
आठ खदवस झाले. बाळाला घरी आणल.ं सनु दं ा न चक
ु ता
बाळाच्या दधु ाच्या वेळी घरी यायची. आजी खतच्यासाठी िायला
करुन ठे वायच्या. ह्या घराशी खतचे प्रेमाचे बधं तयार झाले होते.
हळूहळू स्वाती ची तब्येत सधु ारु लागली. खतला अशक्तपणा िपु
होता. खतची कोवीड टेस्ट खनगेखटव्ह आली आखण खतला घरी
पाठवल.ं घरी ही पंधरा खदवस खतच्या िोलीत कोणी जायचं नव्हत.ं
िोलीतनू च ती बाळाला आखण बाकीच्या माणसांना बघायची.
सनु ंदा न चक
ु ता ठराखवक वेळी यायची. बाळाला घ्यायची. हे खतला
जाणवल.ं खतने अभय िोलीच्या दारात आल्यावर त्याला
खवचारलं. अभयने खतला सगळी हकीकत सांखगतली. खतच्या
डोळ्यातनू घळाघळा पाणी वहात होतं. अभय कासावीस झाला.
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'प्लीज स्वाती रडू नकोस. आम्ही कोणी तझ्ु याजवळ येऊ शकत
नाही.’
' तसं नाही रे . मी च नाही आपल्या सगळ्या घराने िपु
सोसलय ह्या काही मखहन्यात. अभय सनु दं ाला बोलावतोस. मला
बोलायचंय. '
सनु दं ा दारात आली. 'काय म्हणता ताई? ' खतचा प्रेमळ
आवाज ऐकून स्वाती रडायला लागली. खतने हात जोडले. ' सनु ंदा
काय म्हणु तल
ु ा? तु माझ्या बाळाची धाराऊ झालीस. तझ्ु या दधु ाचं
ऋण कशानेही खफटणार नाही. आम्हाला कायम तझ्ु या ऋणातच
रहायला आवडेल. '
'असं म्हणनू मला परकं करु नका ताई ' सनु दं ाने खतला हात
जोडले. खतचे डोळे भरून आले होते. सनु ंदा रोजचं येणं सरुु होतं.
मखहन्यात स्वाती छान बरी झाली. घरात खफरायला लागली.
बाळाला पण हळूहळू खतची सवय व्हायला लागली.
आठ खदवस झाले सनु ंदा येत होती. पण गडबडीने जायची.
जास्त बोलायची नाही. खवचारलं तर काम आहे सांगायची. स्वाती
अभय आखण आजींशी बोलली. खतचा स्वभाव पहाता सनु ंदा
आपणहुन अडचण सागं णार नाही. आजीनी बाळाला घेतल.ं
अभयने गाडी काढली. स्वाती आखण तो सनु ंदा च्या घरी गेले. सनु ंदा
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च्या बाळाला िपु ताप होता. अभयने त्याच्या डॉक्टर खमत्राला
अक्षयला जो खपडीया्ीक सजान आहे त्याला फोन लावला. ते खतघे
बाळाला घेऊन अक्षयच्या हॉखस्पटलमध्ये गेले. मोठं हॉखस्पटल
बघनु सनु ंदा घाबरली. खतने नवऱ्याला खदनेशला बोलावलं. खदनेश
येईपयंत बाळाला ॲडखमट करुन घेऊन ्ीटमेंट सरुु के ली होती.
खदनेश अस्वस्थ होता. अभयने त्याच्या िांद्यावर हात ठे वला.
'खदनेश तु आखण सनु ंदाने फक्त बाळाची काळजी घ्यायची.
बाकी कुठलाही खवचार करायचा नाही. आम्ही दोघे कायम तमु च्या
बरोबर आहोत. '
बाळाचे ररपोटा आले. बाळाच्या ह्रदयाला खछद्र होतं.
ऑपरे शन करायचं ठरलं. बाळाचा रक्तगट रे अर होता. योगायोगाने
स्वातीचा रक्तगट तो च होता. डॉक्टरानी परवानगी खदली आखण
स्वाती चं रक्त बाळाला द्यायचं ठरलं.
सनु ंदा स्वातीला म्हणाली 'ताई आताच तम्ु ही आजारातनू
उठलात तम्ु हाला काही त्रास झाला तर? '
'काही त्रास होत नाही. सनु ंदा तु आता फक्त बाळाची काळजी
घे. 'सनु ंदा रडत रडत खतच्या पायाशी वाकली.
स्वातीने पटकन खतला उठवलं. 'काय करतेस सनु ंदा? आज तु
मला परकं के लंस. तु माझी भावना ओळिली नाहीस. ज्या प्रेमाने
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तु माझ्या बाळाला दधु खदलस. त्याच प्रेमाने मी तझ्ु या बाळाला रक्त
देतेय. खवश्वास ठे व माझ्यावर. सनु दं ाने स्वातीला खमठी मारली.
सनु ंदाच्या बाळाचं ऑपरे शन यशस्वीपणे पार पडलं. बाळाची
तब्येत सधु ारली. बाळ बरा झाल्यावर स्वाती च्या घरी दोघांचा
नामकरण सोहळा पार पडला. आज ही बारशा चं म्हणनू सनु ंदाने
स्वाती कडून काही घेतलं नाही. ती म्हणाली ' तम्ु ही माझ्या
बाळाला जीवदान खदलत. त्याच्यापढु े माझ्यासाठी दसु रं काही
अनमोल नाही. 'स्वातीने खतची भावना ओळिली. खतचा
स्वाखभमान जपला.
साध्या साडीतली सनु दं ा आखण पैठणी नेसलेली दागीने
घातलेली स्वाती दोघींच्या चेहऱ्यावरचे वात्सल्याचे तेज सगळ्या
ना आनंदीत करत होते. आजी नी जाहीर के ले स्वाती च्या मल
ु ाचे
नाव सनु दं ा ठे वेल कारण ती त्याची दधु आई आहे. आखण सनु ंदा
च्या मल
ु ाचे नाव स्वाती ठे वेल कारण त्याच्या धमन्यात खतचं रक्त
िेळतंय. सगळ्यानी टाळ्यांचा कडकडाट के ला. त्या गडबडीत
आजीनी दोन्ही बाळांच्या गळ्यात सोन्याची चेन घातली. आखण
दोन्ही मल
ु ींच्या गळ्यात तनमणी घातला.
सनु दं ा काही बोलणार तेवढ्यात आजी ओरडल्या ' मी माझी
हौस पणू ा के लीय. कोणी काही बोलणार नाही.’
सगळे हसायला लागले ते बघनु बाळं खिदळायला लागली.
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अहांकार
खमहीर घरी आला तेव्हा खसयाचे बाबा आखण खसया त्याची
आतरु तेने वाट पाहत होते. समोर के क आखण फुलाच
ुे
ं ा मोठा बक
होता. 'खमहीर तल
ु ा सरप्राईज आहे त्यासाठीच बाबा पण आलेत. '
'सरप्राईज? '
'अरे कंपनी मला दोन वषाासाठी अमेररके ला पाठवतेय. माझं
प्रमोशन पक्क झाल.ं ' खमहीरच्या चेहऱ्यावर क्षणभर आनंद खदसला.
पण क्षणात त्याचा चेहरा बदलला.
'मला हे मान्य नाही खसया. माझ्या आधी तु अमेररके ला जायचं
नाहीस. '
'काय? खमहीर तु हे बोलतोस? माझा खवश्वास च बसत नाही.
मला वाटलं होतं तल
ु ा िपु आनंद होईल. आर यु जेलस? '
'हो. माझ्याआधी तु जायचं नाहीस '
'मी जाणार. तु कोण मला अडवणार? '
खवनीतचा खसयाच्या बाबांचा चेहरा पडला होता. 'खमहीर मी
काय म्हणतो शांतपणे बोलयु ा. '
'तमु चा काय सबं धं ? हा आमचा प्रायव्हेट मामला आहे.’
34

''खमहीर तु माझ्या बाबांशी अशा पध्दतीने बोलु शकत
नाहीस.’
'' हो? मी बोलु शकतो. का ते त्यानाच खवचार. सांगा बाबा.
फक्त एक सागं तो मी आईकडे
ं ी बाजू ऐकून आलोय.
ं जाऊन त्याच
आखण मी म्हणजे सीया नाही की तम्ु ही सांगाल आखण मी
भखक्तभावाने मान्य करे न'
' अरे म्हणनू च सांगतोय सीयाला चान्स आलाय तर जाऊ दे.’
' 'हे सागं ायचा तम्ु हाला अखधकार आहे? आता तरी िरं
बोला. '
'आहे. जी चक
ु मी के ली ती तु करु नयेस असं वाटत.ं सगळं
आयष्ु य उध्वस्त होतं रे . '
'कशाला िोटं रडगाणं गाताय? आयष्ु य उध्वस्त आईचं
के लत तम्ु ही. तम्ु ही तर तमु च्या लेकीबरोबर आनंदात राहीलात. ''
’हे सगळं काय चाललयं ? बाबा मला समजेल असं बोला.
आज त्या बाई चा खवषय का काढताय?”
’सीया आज तझु ा बाबा तझ्ु यापढु े त्याच्या पापाच
ं ा पाढा
वाचणार आहे. पणू ा ऐकुन घे. ’
’तझु ी आई वाईट कधीच नव्हती. जो वाद आज तमु च्यात
खनमााण झाला. तोच वाद आमच्यात झाला. तु एक वषाा ची होतीस.
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माझ्या आधी तझ्ु या आईला प्रमोशन खमळालं आखण तीन
वषांकरता अमेररका. माझा अहक
ं ार प्रचंड दि
ु ावला गेला. मी
कडाडून खवरोध के ला. पण ती माझं न ऐकता अमेररके ला गेली.
’मी सडु घ्यायचा ठरवल.ं तझ्ु या मनात खतच्या बद्दल खवष
पेरायला सरु वात के ली. ती तीन वषांनी परत आली तेव्हा तु पणू ापणे
माझ्या कह्यात आली होतीस. खतने िपु प्रयत्न के ले तल
ु ा जवळ
करायचे पण मी खतचा प्रत्येक प्रयत्न हाणनु पाडला. िपु रडायची,
तडफडायची तल
ु ा जवळ घ्यायला. माझ्या खवनवण्या करायची.
मला क्रुर आनंद खमळायचा.
’आमच्या दोघांच्या झटापटीत तझु े हाल व्हायला लागले.
शेवटी खतने माघार घेतली आखण घर सोडल.ं जाताना म्हणाली ' मी
माझ्या मल
ु ीच्या खनकोप आयष्ु यासाठी ह्रदयावर दगड ठे वतेय. पण
तु आई आखण मल
ु ीची ताटातटु करुन फार मोठं पाप करतोस. कधी
तरी फे डशील. ' मला माफ कर सीया तझु ी आई वाईट कधीच
नव्हती. माझ्या अहक
ु ा आईपासनु तोडलं. '
ं ाराने तल
'तल
ु ा सगळं कळावं म्हणनू मी हे नाटक के लं सीया. तझ्ु या
जाण्याबद्दल मला मनापासनू आनंद झालाय. '
सीयाला प्रचंड धक्का बसला होता. ज्या बाबावं र प्रेम के ल.ं
खवश्वास ठे वला. त्यांनी इतकी मोठी िेळी के ली. आपल्या आखण
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आईच्या आयष्ु याचा िेळिंडोबा के ला. सीया रडायला लागली.
खमहीरने खतला जवळ घेतलं. 'तल
ु ा आईला भेटायचय ना चल. '
ते खतघे सीया च्या आईकडे गेले. सीयाने आईला खमठी मारली
आखण रडायला लागली.
'आई मला माफ कर गं. खनदान मोठी झाल्यावर तरी मी तझु ा
खवचार करायला हवा होता. जे खमहीरला कळलं ते मला कळलं
नाही. 'आई खतला जवळ घेऊन कुरवाळत होती.
िपु वषाानी आईच्या कुशीत खतचं लेकरू आलं होत.ं खतने
खमहीरला भरल्या डोळ्यांनीच धन्यवाद खदले. खमहीर हसला. खवनीत
िाली मान घालनू उभा होता. त्याला माखहत होतं तो माफी
मागण्याच्या लायकीचा पण नाही. िरं सागं ीतल्यामळ
ु े त्याच्या मन
हलकं झालं होतं.
***
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आर्ला त्रमि
सकाळी जाग आली. साडेसात वाजले होते.”बाप रे " ताडकन
उठले आखण भराभर आवरायला लागले. पाच खमखनटातं दम
लागला. मग लक्षात आलं आपणसाठी ओलांडली. खतशीच्या
नाही. अरे च्चा मग का मी इतकी पॅनीक झाले? धावाधाव करून
मला कुठे गाडी पकडायचीय? मी उखशरा उठले म्हणनू मला कोण
काय बोलणार आहे? माझ्या डोक्यावर आता सा. बाई कुठे आहेत?
त्या च वेळी कोणी तरी हसलं" मी आहे ना " मी वैतागले. हे मन
म्हणजे ना शत्रू आहे नसु तं.”मी शत्रू नाही खमत्र आहे. ह्याला संस्कार
म्हणतात.”
मी त्याच्याकडे दल
ु ाक्ष के लं. भराभर कामं आटपयू ा. आज
सकाळच्या जपाला सट्टु ी. भाजी खचरायला घेतली आखण बेस्ट फ्रेंड
ची आठवण झाली. म्हटलं राहु दे त्याला ही सगळं आवरल्यावर
भेटु. पण चैन पडेना. म्हटलं दोन खमखनटं च भेटुया त्याखशवाय
कामात लक्ष लागणार नाही. लगेच मोबाईल उचलला. सख्या ना
सप्रु भात पाठवलं आखण मेसेज बघायला लागले. लगेच रावसाहेब
रागावले.”उखशर झाला म्हणनू जपाला दांडी आखण मोबाईलला
नाही.”
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हो. महत्वाचे मेसेज आहेत का ते बखघतल.ं मी अपराधी
आवाजात बोलले. जप मी नतं र करे न. पजू ा करणारच आहे. मी
स्वतुःवरच खचडले मी सारिी कोणाला सफाई देतेय आखण का?
"मला. मी तझ्ु यातच आहे ना म्हणनू . तझु ं सस्ं कारी मन. ए जा
कधीतरी उंडारु दे ना. तु िरच शत्रू आहेस.” नाही गं माझं स्वतुःचं
काही नाही. तु च मला सवय लावलीस. मी फक्त तल
ु ा आठवण
करून देतो.”हो ना? मग मी च तल
ु ा सांगते आता मी मोबाईलवर
चॅटींग करत बसणार आहे. तु शांत रहा. काम को मारो.
मी मोबाईल हातात घेतला. फे सबक
ु ओपन के लं आखण समोर
लक्ष गेलं. काल आणलेलं सामान लावायचं राहीलं होतं. लोणी
कढवायचं होत.ं थोबाड पखु स्तके वर रोिलेलं माझं थोबाड सारिं
सामानाकडे वळत होतं. शेवटी मी सामान लावायला घेतलं आखण
माझा शत्रू िश
ु झाला. ह्या मनाच्या झगड्यात दमायला झालं होतं
म्हणनू जरा पाठ टेकली. डोळे खमटून खवचार करू लागले एिादं
कथानक सचु तंय का तर डुलकी कधी लागली कळलंच नाही.
िडबडून जाग आली. कथानकाचा खवचार पार दरू पळून गेला
होता. कुकर लावायचा खवसरले होते. कुकर लावला. लोणी कढवत
ठे वलं.
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मनाने टोकलच. इथेच थांब. दसु ऱ्या िोलीत गेलीस तर तपु
बघनु तचु रवा भाज, दाणे भाज, भरपरू कामं आहेत. मी गपु चपू
कढई गॅसवर ठे वली आखण रवा भाजायला घेतला. माझा बेस्ट फ्रेंड
आशाळभतू पणे माझ्याकडे पहात होता. मी
तमु ची ही अशीच अवस्था आहे ना मैखत्रणी नो?
***
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भावबांध
"नेहा खलव इन ररलेशन मध्ये राहुन आपल्याला तीन वषा
झाली. आपल्या मनाप्रमाणे आपण एन्जॉय के ल. आपला हट्ट पणू ा
के ला. माझ्या आईबाबांनी, तझ्ु या भावाने संबंध तोडले तरी बधलो
नाही. पण मला वाटतं आता आपण लग्न करून त्याना आनंद
देऊया.”
"मला आवडेल रोहीत पण तझु े आईबाबा आपल्याला
खस्वकारतील? "
"हो नक्कीच. आजच मी रखजस््ेशन फॉमा भरतो.”
रोखहत त्याच खदवशी ॲखक्सडेंट मध्ये ऑन द स्पॉट गेला.
हॉखस्पटलमधनु त्याची डेड बॉडी त्याच्या आईबाबांनी घरी नेली.
सगळे च शॉकमध्ये होते. नेहा कडे कोणी लक्ष ही खदलं नाही. नेहा
भावाला घेऊन रोखहत च्या घरी गेली. रोखहत कधीच भेटणार नाही
हे दुःु ि आभाळा एवढं होतं पण त्याच्या सहवासाच्या आठवणी
खतच्या बरोबर कायम होत्या. ती घरात गेली. रोखहत ची डेड बॉडी
समोरच होती. त्याचे बाबा कडाडले "आता काय इस्टेटीवर हक्क
सांगायला आलीस का लगेच? चालती हो घरातनू .”
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नेहा अवाक झाली. खतने रोखहतच्या चेहऱ्याकडे पाखहलं. खतचे
डोळे भरून आले. ती मनात म्हणाली रोखहत तझु े बाबा सामान्य च
खनघाले की रे . इस्टेटीच्या पलीकडे बघीतलं तर भावनांच्या रे शमी
धाग्यांनी बांधलेलं प्रेमाचं, खवश्वासाचं संदु र नातं असतं हे त्यांच्या
खिजगणतीतच नाही. तरी पण तझु ी इच्छा पणू ा करायचा मी प्रयत्न
करतेय.
नेहा शांतपणे बाबाना म्हणाली "बाबा मी गमजा म्हणनू सांगत
नाही. माझं वषााचं पॅकेज तमु च्या कल्पनेपेक्षा िपु जास्त आहे.
माझा बॅकं बॅलन्स बघनु तम्ु ही थक्क व्हाल. तम्ु ही खवश्वास ठे वा
खकंवा ठे वू नका. आज सकाळीच आम्ही ठरवलं होतं की आता
लग्न करायचं आखण तम्ु हाला भेटायला यायचं पण खनयतीने क्रुर
घाव घातला. मी रोखहत ची शेवटची इच्छा पणू ा करायची म्हणनु
आले पण तमु च्या मनात संशयाचा राक्षस खशरलाय. काळच असा
आलाय चांगल
ु पणा वरचा खवश्वास उडलाय. येते मी.”
" थांब नेहा. बाबांचा खनणाय ऐकलास आता माझा ऐक. तु
परकी असनु रोखहत ची इच्छा म्हणनू मागचं कुठलही खकखल्मष
मनात न ठे वता इथे आलीस. के वळ रोखहतवरच्या प्रेमािातर. मग
मी तर त्याची जन्मदात्री आहे. तु आजपासनू इथेच रहाशील माझ्या
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लेकीसारिीच. हे घर आता तझु ं आहे. ये बाळा आपल्या दोघीना
एकमेकींच्या आधाराची गरज आहे.”
नेहा आई च्या कुशीत खशरली आखण खतने हबं रडा फोडला.
आई पण रडायला लागल्या. दोघी ना जवळ घेऊन बाबा सात्ं वन
करताना त्यांचे डोळे कधी वहायला लागले त्यानाच कळलं नाही.
***
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र्ाझर
सखु शला बाई आल्या आखण सनु ीता अनाथ आश्रमात जायला
खनघाली.
' ताई साहेबांनी तमु च्यासाठी गजरा आणायला सांखगतला
होता. आज तमु चा वाढखदवस आहे. घ्या. '
सनु ीताने गजरा घेतला. ती खवजय च्या रूममध्ये गेली. खवजय
बेडवर होते. त्याना पॅरॅखलसीस होऊन तीन वषा झाली होती. बोलता
येत होतं. पण अंथरुणातनू उठु शकत नव्हते. सखु शला बाई त्यांच
सगळं करायच्या. सगळं घर साभं ाळायच्या. सनु ीताने गजरा
टेबलावर ठे वला आखण थॅक्स म्हटलं. ती पटकन खनघनु गेली.
खतला हसु आलं. हे कसलं प्राक्तन आपलं? नव्या नवलाई च्या
ससं ारात मला खवजयशी एकरूप होऊन समरसनु ससं ार करायचा
होता.
पण त्याच्ं या खवखचत्र भाडं िोर स्वभावामळ
ु े भावखनक
जवखळक कधीच खनमााण झाली नाही. सनु ीताला वाटायचं इतका
स्वाथी, भावना शन्ु य माणसु जगात कुठे ही नसेल. सरु वातीला खतला
भाबडा खवश्वास होता की माझ्या प्रेमाने मी त्यांना बदलीन. पण
थोडेच खदवसात खतच्या लक्षात आलं दगडावर डोकं आपटून
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आपल्यालाच जिमा होतात. हळूहळू खतने आपल्या भावनांचा
गतंु ा सोडवायला सरु वात के ली. गतंु ा सोडवताना मनाला जिमा
होणं अपररहाया होतं. काही जिमांवर िपली धरली. काही
भळभळत राखहल्या. सतत मनात उलटसल
ु ट खवचारांचा खपंगा चालु
असायचा. भावखनक आधार नाही ही फार मोठी पोकळी होती. पण
खतच्या समोर दसु रा काही पयााय नव्हता.
एक खदवस खतच्या लक्षात आलं देवाने खतला मातृत्वाच दान
खदलंय. खतला िपू आनंद झाला. खतचा एकटेपणा दरू होणार होता.
खतच्या मनात आलं बाळाची बातमी ऐकुन खवजय नक्की
बदलतील. खतने मोठ्या अपेक्षेने त्याना बातमी सांखगतली.” त्यात
जगावेगळं काय आहे? पशनु ा सध्ु दा खपल्ल होतात.” त्यांच्या या
प्रखतखक्रयेने ती खतथनु खनघनु गेली. खतला स्वतुःचाच राग आला. हे
मन तरी कसं इतके अनभु व घेऊन शहाणं होत नाही. परत परत
अपेक्षा करतं आखण जिमा वाढवनू घेतं.
अक्षयचा जन्म झाला आखण सनु ीता वात्सल्याच्या गंत्ु यात
अडकली. खतचा एकटेपणा दरू करणारा खतचा मल
ु गा खतच्याबरोबर
होता. अक्षयशी ही खवजय तसु ड्यासारिा वागत असे. सनु ीता होता
होई तो त्याला खवजय समोर येऊ देत नसे. ती जणु अक्षय ची ढाल
झाली. कळता झाल्यावर अक्षयला ही बाबांचा स्वभाव समजला.
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तो त्यांच्या वाऱ्यालाही उभा रहात नसे. फक्त आई आपली आहे
आखण ती आपल्यासाठी सगळ्या जगाशी लढेल ह्याची त्याला
िात्री होती. घरात असला की तो आईच्या मागे मागे असायचा.
त्या माय लेकामध्ये प्रेमाचा, खवश्वासाचा घट्ट बंध खनमााण झाला.
सनु ीता िपु िश
ु होती. देवाचे आभार मानायची. त्याला प्राथाना
करायची माझ्या सि
ु ाला कुणाची दृष्ट नको लागु दे.
वात्सल्याच्या रे शीम गंत्ु यात सनु ीता पणू ा गरु फटुन गेली. अक्षय
आखण अक्षय ह्या पररघात खफरत राखहली. अक्षय जसा मोठा होत
गेला तसं त्याच्या लक्षात आलं आपल्या खमत्राच
ं े बाबा आखण
आपले बाबा ह्यात िपु तफावत आहे. त्याच्या मनात वखडलांबद्दल
राग धमु सु लागला. खकत्येकदा तो सनु ीता कडे राग व्यक्त करत असे.
सनु ीता त्याची समजतू काढे.”मी आहे ना? बाबाच
ं ा स्वभाव च तसा
आहे त्याला आपण काय करणार? मी कमी का प्रयत्न के ले त्याना
बदलण्याचे? त्याना नाही बदलायचं. आपल्या हातात काही
नाही.”अक्षय खतच्या माडं ीवर डोकं ठे वनू रडायला लागला. ती
त्याच्या डोक्यावरुन हात खफरवत राखहली.
अक्षय कॉलेजला जायला लागला आखण त्याच्यापढु े बाहेरचं
मोठं जग िल
ु ं झालं. तो त्यात रमु लागला. त्याचं खमत्रमंडळ वाढल.ं
खमत्रांबरोबर हॉटेलींग, खपक्चर एन्जाॅॅय करु लागला. त्याचा जास्त
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वेळ घराबाहेर जात होता पण त्याने अभ्यासाकडे दल
ु ाक्ष के लं नाही.
सनु ीताचा एकटेपणा परत वाढु लागला पण ती शातं होती. तो
खजतकं बाहेरचं जग बघेल खततका मॅचअ
ु डा होईल. एक खदवस
अक्षय खतला म्हणाला "आई मला जॉब लागला की मी भाड्याने
घर घेईन आपण दोघं त्या घरात राहु. बाबांबरोबर रहाताना तझु ी जी
घसु मट होते ती थांबेल.” सनु ीताचे डोळे भरून आले. खतने त्याच्या
डोक्यावरून हात खफरवला.
सनु ीता िश
ु ीत होती. आता ती त्याचं खशक्षण संपनु त्याला
जॉब लागायची वाट बघत होती. परत मनाने स्वप्नांचा मिमली
गालीचा खवणायला सरु वात के ली. आपण अक्षय बरोबर राहु. त्याचं
लग्न होईल. आपलं आखण सनु ेचं छान जमेल. आता खतच्या
स्वप्नानी उंच आभाळात भरारी घेतली.
अक्षयच लास्ट इयर संपलं. त्याला कॅ म्पस इटं रव्ह्यु मधनु
चागं ल्या कंपनीत जॉब खमळाला. घरी आल्यावर तो सनु ीताला
सगळं िश
ु ीत सांगत होता. ती ही आनंदाने फुलनू आली. तेवढ्यात
बाबा खतथे आले.” काय माय लेक नाटकं करतात. जणु काही
लेकाने सातासमद्रु ापार झेंडा फडकवलाय.”
“बाबा तमु चा काही संबंध आहे का? कशाला आमच्या
आनदं ावर खवरजण घालताय? "
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" वा रे माजरु ड्या माझ्या पैशावर खशकलास आखण मलाच
उलट बोलतोस? "
"उपकार नाही के लेत. जन्म खदलात ना तमु चं कताव्यच होतं
ते.”
शब्दाने शब्द वाढत होता. सनु ीता अक्षयला थांबवायचा
प्रयत्न करत होती पण आज तो ऐकत नव्हता.”बाबा मी घर सोडून
जातोय. लक्षात ठे वा तम्ु ही माझ्यावर िचा के लेली पै न पै मी परत
करीन.”
" अरे काय बोलतोयस तु हे? खनदान माझ्यासाठी तरी थांब.
असं कोणी घर सोडतं का?”
"आई मला अडवु नकोस. मी अपमान सहन करत आता ह्या
घरात राहु शकत नाही. तमु चं तम्ु ही बघनु घ्या.”अक्षय बॅग घेऊन
खनघनू गेला. सनु ीता दगड होऊन बसली होती. मला नोकरी
लागल्यावर आपण दोघं रहायचं हे वाक्य खतच्या मनात थैमान
घालत होतं. परत स्वप्नांची वीण पणू ापणे उसवली होती. चार खदवस
सनु ीता वाट बघत होती. त्याचा राग ओसरल्यावर तो परत येईल.
खनदान मला घेऊन जायला तरी येईल. पण खतची ही आशा ही
सपं ष्टु ात आली. तो आला नाही.
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सनु ीता उलट सल
ु ट खवचारानी हैराण झाली शेवटी खतच्या
मायेपेक्षा त्याचा अहक
ं ार मोठा झाला होता. त्याच्यापढु े आईचं
दुःु ि आईला खदलेला शब्द सगळं नष्ट झालं होत.ं बाहेर पडल्यावर
वखडलांच्या जाचातनू सटु का झाली म्हणनू तो िश
ु असेल. पण मग
माझ्या प्रेमाचा ही त्याला जाच वाटायला लागला होता का?
त्याच्यातनू ही त्याने सटु का करून घेतली. शेवटी त्याच्या धमन्यात
वखडलाचं च रक्त वहात होतं.
सनु ीता लवकरच ह्या दुःु िातनू सावरली. खतने स्वतुःला अनाथ
आश्रमाच्या कामात गतंु वल.ं हळूहळू आश्रमाची सगळी
जबाबदारी खतने उचलली. खतथल्या मल
ु ांशी ती प्रेमाने वागायची.
त्याना आवकयक ते सगळं खमळतंय ना ह्याकडे खतचं बारीक लक्ष
असायचं पण मनाने ती पणू ा अखलप्त होती. खतला गमं त वाटली.
मनात कुठे ही हळवा कोपरा उरला नव्हता जो कुणासाठी तरी
पाझरे ल. एकदा खवजयने खतला सांखगतलं अक्षयने त्याच्या
अकाऊंटला एक लाि रुपये ्ान्स्फर के ले. सनु ीता एक अक्षर
बोलली नाही. खतचा चेहरा खनखवाकार होता.
सनु ीताला पटलं होतं आपण एकट्या आहोत ते च बरं आहे.
मन शांत आहे. भावनांचा गंतु ा नाही त्यामळ
ु े अपेक्षाभंगा चं दुःु ि
नाही. नात्यात सगळ्यांकडून रे शीम भावनांची वीण खवणली गेली
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तरच प्रेमाची, समाधानाची आश्वासक उब खमळते. नाहीतर नसु ताच
भावनाचं ा गतंु ा आखण मनाच्या सतत भळभळणाऱ्या जिमा
एक खदवस खवजयला पॅरॅखलसीस चा अटॅक आला. खतने त्याला
हॉखस्पटलला ॲडखमट के ले. त्याच्यासाठी दोन नसा ठे वल्या. रोज
एकदा जाऊन ती डॉक्टर ना भेटुन येत असे. खवजय खडसचाजा खमळुन
घरी आला. त्याला त्याच्या वागण्याचा पश्चात्ताप होत होता पण
सनु ीता कामाव्यतीररक्त त्याच्याशी एक शब्द बोलत नसे. एकदा
त्याने खतची क्षमा माखगतली.
“कसली क्षमा? रागच नाही तर क्षमा कशासाठी? "
" तु इतकी अखलप्त का? मी मान्य करतो मी िपु चक
ु ीचं
वागलोय. तु क्षमा नाही का करणार? "
" मी आता सगळ्या भावनांपासनु दरू खनघनु आलेय. होय
अखलप्त झालेय. मला सगळ्या पासनु खडटॅच्ड होता येतं. िरं तर ते
आपोआप होतं. मी मद्दु ाम काहींच करत नाही. माझ्या मनाचा दगड
झालाय. माझ्याकडून दसु री कुठली अपेक्षा करु नका.”
सनु ीता आश्रमात पोहचली. खतचा वाढखदवस आश्रमातल्या
मल
ु ांनी आखण स्टाफने साजरा करायचं ठरवलं होतं. मल
ु ं स्वतुः
के लेली वस्तू खतला भेट देत होती. ती त्याना प्रेमाने जवळ घेऊन
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कौतक
ु करत होती. जेवणाची वेळ झाली. ती बाहेर पडणार तोवर
खतच्या कानावर हाक आली.
”आई "
खतने पाखहलं दारात अक्षय उभा होता. थकलेला, रापलेला.
”अक्षय तु इथे? " अक्षय आत आला आखण खतला खमठी
मारून रडायला लागला. ती स्तब्ध ऊभी होती.
'देवा मी तझु ं काय खबघडवलय? का मला शातं पणे जगु देत
नाहीस? आता हे कुठलं नवीन वळणआणलस आयष्ु यात? ' त्यानी
अक्षयला बाजल
ु ा के लं.
”तोंड धवु नू घे. जेवनु घेऊ मग बोल.ु ”
जेवण झाल्यावर ते दोघे ऑखफसमध्ये आले
"आई मी चक
ु लो. क्षमा कर. घर सोडलं. यशस्वी झालो. लग्न
के ल.ं मल
ु गा झाला. आमचा ससं ार प्रेमाने बाधं ला होता. िपु छान
चाललं होतं. खनयतीला आमचं सि
ु बघवलं नाही. एका
अपघातात बायको आखण मल
ु गा गेले. िपु मोठा धक्का होता. मी
सैरभैर झालो. माझं कशातच लक्ष लागत नव्हतं. सारिी तझु ी
आठवण यायला लागली. मी तल
ु ा दि
ु वलं. तझु ा दोष नसताना
तल
ु ा खशक्षा खदली. म्हणनू मला हे दुःु ि भोगावं लागतंय. मग ठरवलं
तझ्ु याकडे यायचं आखण तझु ी माफी मागायची.”
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"अच्छा म्हणजे तु एकटा पडलास म्हणनू तल
ु ा माझी
आठवण झाली. सि
ु ात असताना एकदा तरी माझी आठवण झाली
का रे ? "अक्षयने मान िाली घातली. सनु ीता हसली.
" तु घरात राहु शकतोस. पण ह्यापेक्षा माझ्याकडून जास्त
अपेक्षा करू नकोस.”सनु ीता खनघाली.
”आई एक खदवस तु मला नक्की क्षमा करशील. मला माझी
पखहली आई खमळे ल.”
"ह्या मनाला दगड तु च तर बनवलस. सरु वातीला तझ्ु या
बाबांकडून एक एक हळवी प्रेमाची भावना मारली गेली. प्रत्येक
वेळी मन मरत गेलं. शेवटचा वमी घाव तु घातलास. आता मी आहे
ही अशी आहे. मला परत भावनाच्ं या गत्ंु यात अडकायचं नाही.”
अक्षयला घरी येऊन सहा मखहने झाले. तो आईच्या जवळ
जायचा हरएक प्रयत्न करत होता पण सनु ीता खवरघळत नव्हती.
शेवटी त्याने एक खचठ्ठी खलहीली.
खप्रय आई मला माखहतेय मी तझ्ु या बाबतीत िपु चक
ु लोय पण
मला तझ्ु या भावखनक आधाराची िपु गरज आहे. आई मी जे
कौटुंखबक आयष्ु य जगलो ते िपु सि
ु ाचं होतं. बायको, मल
ु गा
आखण मी एकमेकांचे श्वास होतो. आता माझ्या लक्षात येतंय की हे
तझ्ु याच आशीवाादाचं फळ होतं की मला प्रेम करणारी बायको,
52

मल
ु गा खमळाले. सि
ु ाचा ससं ार खमळाला पण मी तझु ं मन दि
ु ावलं
म्हणनू अल्प काळ खमळालं. आई खवचार कर माझी खप्रय
खजवाभावाची दोन माणसं खनयतीने माझ्या पासनू खहरावनू घेतली
माझी काय अवस्था झाली असेल? मी मोठ्या आशेने तझ्ु याकडे
परत आलो होतो. आई तल
ु ा मनवायचा माझा हा शेवटचा प्रयत्न.
एक नक्की मला जर तझु ा भावखनक आधार खमळाला नाही तर मी
सध्ु दा तझ्ु यासारिा भावनाशन्ू य होईन. भावनाशन्ु य जगणं कसं
असतं हे तझ्ु याखशवाय कोण चांगलं जाणेल?
सनु ीता खचठ्ठी हातात धरून बसनु होती पण मनात िळबळ
माजली होती. खतने ठरवलं अक्षयला आपला आधार द्यायचा.
त्याला उभं करायचं. न जाणो त्याला आधार देता देता आपल्या
मनातल्या दगडातनू एिादा पाझर फुटून बाहेर येईल आखण रुक्ष
मनाला थोडा ओलावा खमळे ल. ती आशेचा एक छोटासा खकरण
घेऊन अक्षय च्या िोलीकडे खनघाली. खवजय त्याच्या िोलीतनू
आशेने खतच्याकडे पहात होता.
***
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स्र्ेस
"तझु ं काय खबनसलय के तकी? अशी गप्प गप्प का असतेस?
पवू ी ची के तकी नाहीस त.ु ” "काही नाही मी दमते" "मग डॉक्टर ना
दािवयु ा का? " " प्लीज रोहन मला टॉचार कर नको.” " टॉचार?
के तकी मी तझु ी काळजी करतोय आखण तु त्याला टॉचार म्हणतेस?
" मला तझु ी काळजी नको. मला माझी स्पेस हवीय. मी उद्या माहेरी
जाते. खवचार करते. मग ठरवयु ा काय ते.” " म्हणजे? स्पेस कधी
खदली नाही तल
ु ा? माझा कंटाळा आलाय का? "
"मला सगळ्या चा कंटाळा आलाय. प्लीज मला आता काही
खवचारु नकोस.” "खठक आहे. मी उद्या तल
ु ा सोडायला येतो.” "
अरे कशाला? " " मी
तल
ु ा सोडतोय. खवषय संपला.”
दसु ऱ्या खदवशी के तकी बॅग घेऊन माहेरी गेली. मखहनाभर
रहाणार आहे. खतचा फोन आला की मी न्यायला येईन असं रोहनने
साखं गतल.ं
"के तकी काय ग काही गोड बातमी आहे का? " "आई प्लीज
तम्ु हाला दसु रा खवषय नाही का? काय सारिं तेच तेच.” " अगं
खचडतेस काय?
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लग्नाला तीन वषा झाली. सगळं वेळेत झालं की बरं असतं
नाही तर अशी खचडखचड होते.”
आईने के तकीला स्पष्ट खवचारलं काय झालंय? .”आई मला
माझी स्पेस खमळत नाही.” "स्पेस म्हणजे काय? "
" स्पेस म्हणजे स्वतुःची जागा.”
"ते मला माखहत आहे. के तकी तझ्ु या घरात सासू सासरे नाहीत.
तम्ु ही दोघं नोकरी करता म्हणनू कोणाचं येणं जाणं नाही. शखनवार
रखववार तम्ु हाला रे स्ट हवी म्हणनू कोणी खडस्टबा करायच नाही.
तझ्ु या संसारात तझ्ु या खडसीजनला महत्व आहे. कधी सासरी गेलीस
तर साससु ासरे लाड करतात. आखण काय हवं?"
" मला समजावनू सांग तल
ु ा कसली स्पेस हवीय? "
" मलाच समजत नाही. पण सारिं वाटत मी रोहन इतकीच
खशकलेय पण मी सेकंड नंबर वर आहे.”
" हे फस्टा, सेकंड काय आहे? आमच्या भाषेत याला सि
ु
दि
ु तंय म्हणतात. संसार दोघांचा असतो. आपण चालताना डावा
पाय पढु े आखण उजवा पाय मागे असतो पण डाव्या पायाला गवा
नसतो. उजव्या पायाला दुःु ि नसतं कारण त्याना माखहत असतं
पढु च्या क्षणाला ही खस्थती बदलणार आहे. असच संसाराचं असतं.
दोघांच स्थान समान असतं.”
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"तमु ची खपढी तर िपु च नशीबवान आहे. पण तम्ु हाला सारिं
पळायचं असत.ं आनदं , समाधान हे दोन खमत्र मन शांत ठे वलं तर
भेटणार आहेत. सारिं कुरकुरायचं ठरवलं तर सि
ु समोर असलं
तरी खदसणार नाही. मनाला मरु ड घालायला कधी खशकणार? मडु
खस्वंग्ज म्हणायचं खचडायचं, नाराज होऊन झोपनु रहायच.ं
आयष्ु याकडे गांभीयााने बघायला खशका. नात्याची पररपणू ाता,
ॲडजेस्टमेंट सगळ्या चा खवचार कधी करणार? "
" के तकी खवचार कर. स्पेस वगैरे तझ्ु या मनाचे िेळ आहेत. मी
मान्य करते कधी मन खनराश होत.ं कंटाळत.ं सगळ्या पासनु पळून
जावसं वाटतं. पण त्याचं कारण आपला साथीदार नसतो. अशा
वेळी शांत रहायचं. मनाला समजवायचं. खवनाकारण कोणाला
आरोपी च्या खपजं ऱ्यात उभ करु नये. प्रत्येक माणसु गणु दोष दोन्ही
घेऊन जगात आलाय. नातं जोडलं की दोष आधी आपले करायचे
मग गणु . म्हणजे नातं समंजस होत.ं बघ खवचार कर.”
दसु ऱ्या खदवशी के तकी गप्प गप्प होती. संध्याकाळी खतला
खनशाचा फोन आला. त्यांची मैखत्रण खप्रया चा नवरा अपघातात
गेला. खप्रया नेमकी माहेरी आली होती. ते सगळे बगं ळूरला खनघाले
होते. के तकी एकदम गप्प झाली. खतचं आखण खप्रया चं नेहमी फोन
वर बोलणं व्हायचं. एकदा तरी स्पेस हवीय हा खवषय व्हायचाच.
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पण खप्रयाला ही स्पेस कधीच न खमटणारी? वरवरच्या तक्रारीला
एवढी मोठी खशक्षा? खप्रया कशी जगेल आता? आपलं माणसु च
नाहीस होणं म्हणजे सगळ भावखवश्वच उध्वस्त. के तकी मळ
ु ापासनू
हादरली. आपल्याला रोहन खशवाय रहाणं जमेल?
मृत्यू सोडाच उद्या रोहन म्हणाला जा खदली तल
ु ा स्पेस.
आपल्याला झेपेल?
के तकीने भराभरा बॅग भरली.”आई बाबा मी घरी जातेय.”
"अगं काय झालं अचानक? थाबं आम्ही सोडायला येतो.”
" नको आई मी स्पेस भरायला जातेय. आमच्या मध्ये कोणी
नको.” आई हसली.
के तकीने बेल वाजवली. रोहनने दार उघडलं.” के तकी तु
अचानक? "
के तकी त्याला खबलगनू रडायला लागली.”मला स्पेस नको. तु
हवास.”
"मी नेहमीच तझु ाच आहे. आता ऐक मी उद्या सकाळची
बगं ळूर ची खतकीट बक
ु के लीत. खप्रयाला भेटल्या खशवाय तल
ु ा चैन
पडणार नाही.”
के तकी त्याच्याकडे बघनु हसली.”मनकवडा "रोहनने खतला
जवळ घेतलं. वेडाबाई. दोघं हसत होते.
57

त्रनणपय
जाई हॉखस्पटलच्या रूममध्ये खशरली. बेडवर एका स्त्री चा
अखस्थपजं र देह खदसत होता.
तरुणपणी ती देिणी असणार हे लक्षात येत होत.
जाई खतच्या जवळ गेली.”तु आलीस? "
"तम्ु ही मला ओळिता? "
"हो. मी तल
ु ा लांबनू पाहीलय ".
"तम्ु ही मला का बोलावलत? मला तर तम्ु ही खजवंत आहात हे
ही माखहत नव्हतं. मग तमु चं माझ्याकडे काय काम आहे? "
"तु माझ्या मल
ु ाची आखशष ची बायको आहेस. आशीष
माझ्याशी कसा ही वागला तरी माझी आतड्याची ओढ कधीच
संपली नाही. त्याचा माझ्या वरचा राग न कळत्या वयात त्याच्या
मनात जाणनु बजु नु भरला गेलाय. त्याच्या बाबा आखण
आजीकडून"
"पण ते असं का करतील? " " मी तल
ु ा पखहल्यापासनू सगळं
सांगते. लक्षात ठे व माझे आता थोडेच खदवस खशल्लक आहेत. मी
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आखशष ची शपथ घेउन सांगते. मी जे सांगेन त्यातला शब्द न शब्द
िरा आहे.”
"माझं खशक्षण झालं आखण माझ्या बाबानी माझ्यासाठी स्थळं
बघायला सरुु वात के ली. सरु े शचं म्हणजे तझ्ु या सासऱ्याच
ं स्थळ
आलं. स्वतुःचं घर, चांगली नोकरी, आई आखण मल
ु गा दोघच
घरात. आणिी काय हवं मल
ु ाकडे? दहा वषाानी मोठे खदसायला
कुरुप हे मद्दु े गौण ठरले. मला काय कळतंय म्हणनू माझी कुरकुर
दाबली गेली. लग्न होऊन मी घरात आले.
मी सगळी कुरकुर मनाच्या तळाशी गाडून टाकली आखण
संसारात समरस झाले. पण सरु े शराव आखण सासबू ाई नसु ते
खदसायलाच कुरुप नव्हते तर त्याच
ं मन पण कुरुप होत.ं मी सदंु र
खदसते म्हणनू माझ्या वर बंधनं घातली गेली. सतत माझ्यावर संशय.
कुठे गेली होतीस? कोणाशी बोलत होतीस? कंटाळले मी.
मला खदवस राखहले आखण वातावरण थोडं बदललं. आशीषचा
जन्म झाला. तो सगळ्यांचा लाडका होता. खदसायला त्याच्या
वखडलासं ारिा. दोन वषाानी मला मल
ु गी झाली. माझ्या पेक्षा ही
संदु र. अगदी परी.” काय? आशीषला बहीण आहे? "
" बघ तल
ु ा माखहत नव्हतं ना? खतचं रुप हे खतच्याच घरात ददु वै
ठरलं.
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खतच्या वखडलांनी कधीच खतला आपलं म्हटलं नाही. जवळ
घेतलं नाही. मग चोवीस तास ती माझ्या जवळ. दोन वषााचा
आशीष आपसक
ु च बाबा आखण आजीजवळ. त्यांनी त्याच्या
मनात माझ्या खवरुद्ध खवष पेरायला सरु वात के ली. तझु ी बहीण संदु र
खदसते म्हणनू आई ची लाडकी. तु संदु र नाहीस म्हणनू आईला
आवडत नाहीस.
आशीष माझ्या पासनू लांब जायला लागला. माझा आखण
मानसी चा राग राग करायला लागला
मी त्याला िपु समजवायची मी तझु ी आई आहे. माझं
तझ्ु यावर प्रेम आहे. पण त्याला पटायचं नाही
तो म्हणायचा मग मी तझ्ु यासारिा का खदसत नाही. ? मानसी
कशी खदसते? मानसी तझु ी आहे. मी बाबांचा आहे. मी हताश झाले.
आमच्यातला ताण कधीच खनवळला नाही.
मानसी पाच वषााची असताना खतला ताप आला. संध्याकाळी
डॉक्टरांकडे जाऊन औषध आणलं. पण रात्री खतचा ताप जास्त
वाढला. मी सरु े शरावाना सांगीतलं खतला डॉक्टरांकडे घेऊन
जाऊया. ते म्हणाले रात्री दोन वाजता काही गरज नाही. उद्या
सकाळी घेऊन जा. ते दसु ऱ्या िोलीत जाऊन झोपले. मी डॉक्टर
ना फोन करत होते पण फोन लागला नाही. मला काही सचु त नव्हते.
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मी खतच्या कपाळावर गार पाण्याच्या पट्या ठे वत होते. पण उपयोग
झाला नाही आखण रात्रीच मानसी मला सोडून गेली.
सकाळी मानसीचे सगळे सोपस्कार झाले. मी माझी बॅग
भरली.”तु हे काय करतेस? डोकं खफरलय का? "
"आत्ता ताळ्यावर आलय. इतकी वषं तमु चा द्वेष सहन के ला.
कायम माझा राग राग के लात. माझ्या मल
ु ाला माझ्यापासनू
तोडलत. सगळं सहन के लं पण काल जे तम्ु ही वागलात त्याला
माफी नाही. माझ्या मल
ु ीच्या मारे कऱ्या बरोबर मी राहु शकत
नाही.”
"जायचं असेल तर जा पण आशीष तझ्ु या बरोबर येणार
नाही.” मी आखशष कडे पाखहल.ं त्यांने काही न बोलता बाबाच
ं ा
हात धरला. क्षणभर मी अडिळले. मग मात्र खनधााराने त्या घराकडे
पाठ खफरवली.
हळूहळू मी सावरले. मला माहेरी ही फार काळ रहाता आलं
नाही. मी नोकरी करु लागले. भाड्याने घर घेतलं. मला प्रकाश
भेटले आखण आयष्ु याचा नवा अथा कळला. प्रकाश रखसक होते.
संवेदनशील होते. त्यांच्या सहवासात माझं मन उमलू लागलं.
आम्हाला लग्न करायचं होतं पण सरु े शरावानी घट:स्फोट खदला
नाही. आमचं नातं चालु राहीलं. समाजाने नावं ठे वली. मी आता
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खनढाावले होते. मी जेव्हा दुःु ि सोसत होते तेव्हा कोणी माझ्या
मदतीला आले नव्हते. आता सि
ु माझ्या झोळीत आलं होतं ते मी
लाथाडणार नव्हते
पण इथे ही माझं ददु वै आड आल.ं आठ वषााच्या सदंु र
सहखजवनानंतर प्रकाशचा एका अपघातात मृत्यू झाला आखण परत
मी एकटी पडले.
जाई तल
ु ा माखहत आहे माझं आयष्ु य फार कमी राहीलय. माझं
एकच मागणं आहे. तु आशीषला माझी बाजू पटवनू दे आखण मला
भेटायला घेऊन ये. प्लीज नाही म्हणू नकोस. त्याला भेटण्यासाठी
जीव कासावीस होतोय. तो एकदा भेटला की मी शांत मनाने
मरणाला सामोरी जाईन. जाईला भरून आल.ं खतने आशाचा हात
हातात घेतला.” मी प्रयत्न करते.”
आशाचे डोळे वहायला लागले. खतचं मन शातं झाल.ं खतच्या
सनु ेचा तरी खतच्यावर खवश्वास बसला होता.
" आशीष मला तझ्ु याशी काही बोलायचंय.”
"काय? " " तझु ी आई खजवतं आहे हे तु लपवनू का ठे वलस?"
" काय? तल
ु ा कसं कळल?ं "
"ते महत्वाचं नाही. तु का लपवलस? "
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"कारण ती माझ्यासाठी मेलीय. मला ह्या खवषयावर बोलायचं
नाही.”
" तल
ु ा बोलावच लागेल. तझ्ु या दृष्टीने नसला तरी माझ्या
दृष्टीने हा महत्वाचा खवषय आहे.”
" तझु ा काय संबंध? "
" हे तु खवचारतोस? खवसरलास मी तझु ी लग्नाची बायको आहे.
तझ्ु या आयष्ु यातल्या आधीच्या, आत्ताच्या आखण नंतरच्या प्रत्येक
घटनेशी माझा सबं धं आहे. आशीष ससं ार दोघाच
ं ा असतो. तो
खवश्वासावर चालतो. एवढी मोठी गोष्ट तु माझ्यापासनू लपवलीस?"
" ती बदफै ली बाई माझी आई नाही.”आशीष ओरडला.
”वा आशीष तल
ु ा बदफै ली वडील चालतात. त्यांची मनमानी
चालते. पण आई बद्दल काही ही जाणनु न घेता आरोप करायला
धजलास.”
"जाई बाबाबं द्दल वाटेल ते बोलु नकोस.”
" िोटं बोलतेय का मी? मला सगळं माखहतेय. तु पण
बाबाबं रोबर त्याना भेटायला गेला आहेस. आई घर सोडून गेल्यावर
बाबा मैखत्रणी कडे गेले तर तल
ु ा चालतं पण आई ना समजनु घेणारा
साथीदार भेटला तर त्या बदफै ली. का त्याना सि
ु ी होण्याचा
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अखधकार नाही? तझ्ु या बाबांचा आखण तझु ा जल
ु मु च सहन करायचा
होता का त्यानी? "
"बरं झालं तझ्ु या स्वभावाची ही बाजू मला लवकर कळली.
नाही तर आधं ळ प्रेम करत राखहले असते मी तझ्ु यावर. पण आता
तल
ु ा जर माझ्या बरोबर संसार करायचा असेल तर तल
ु ा माझ्या
प्रश्ांची उत्तरे द्यावीच लागतील. तल
ु ा मोठं झाल्यावर ही आईबद्दल
खवचार करावा वाटलं नाही? "
" का करायचा? ती मला खतच्या खमत्रासाठी सोडून गेली.”
" िोटं आहे हे. तल
ु ा बाबांनी िोटं सांगीतलय. िरं मी तल
ु ा
सांगते.”
"तल
ु ा मी आईची
ं सगळी बाजू सांगीतली. आता तझु ं काय
म्हणणं आहे? "
" माझं काय म्हणणं असणार? पखहलं आहे तेच. माझी आई
माझ्यासाठी मेलीय.”
"खठक आहे. हा तझु ा फायनल खनणाय आहे ना? मग ऐक मला
तझ्ु यासारख्या िोट्या परुु षी अहक
ं ाराने भरलेल्या माणसाशी संसार
करायचा नाही. ज्याला स्त्री ची कदर नाही, आदर नाही. पळपटु ् या
आहेस त.ु ओरडु नकोस. िरं ते च बोलतेय मी. आरडाओरडा
के ला म्हणजे बाजू िरी असत नाही. तु पळपटु ् या च आहेस.
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आईची बाजू िरी आहे. आपल्या वखडलांनी खतच्यावर अन्याय
के लाय हे मान्य करायला तझु ा अहक
ं ार आड येतोय. आखण हे मान्य
के ले की तु आखण तझु े वडील जगाच्या सहानभु तू ी चा िोटा
मि
ु वटा घेऊन जगत आहात तो फाटेल. तम्ु हाला मनाचं सौंदया
काय असत हे कळलच नाही.”
" आज तल
ु ा मी आनंदाची बातमी सांगणार होते. मी आई
होणार आहे. पण आता तझु ा माझ्याशी आखण बाळाशी काही
संबंध नाही.”
"जाई काय बोलतेस हे? एका छोट्या गोष्टीवरून एवढा मोठा
खनणाय? "
" बघ अजनू तझ्ु या खवचाराच
ु ा मातृत्व,
ं ी झेप बघ. तल
वात्सल्य या हभावनाच कळल्या नाहीत. मला इच्छा नाही तझ्ु या
बरोबर रहायची. हां पण एक सागं ते मी हे घर सोडून जाणार नाही.
ह्या घरावर माझा ही हक्क आहे. मी वरच्या मजल्यावर रहाणार
आहे.
तझ्ु या आईच्या आयष्ु याचे थोडेच खदवस खशल्लक आहेत.
त्याना मी माझ्या घरी आणणार आहे. जर तझ्ु यातला माणसु जागा
झाला आखण तल
ु ा उपरती झाली तर सच्च्या मनाने आई ची माफी
माग मग आपण पढु चा खवचार करु.”
65

जाईने लगेच खतचं सामान वर हलवल.ं खतचं रूटीन सरू
ु
झाल्यावर ती आशाला भेटायला गेली
जाईने आशाला सवा हकीकत सांखगतली. आशा रडायला
लागली.” आई रडु नका. मी डॉक्टराच
ं ी परवानगी घेतली. मी
तम्ु हाला आपल्या घरी घेऊन जाणार आहे. तम्ु हाला आनंदाची
बातमी सांगणार आहे. आशीष तमु च्या जवळ येईल का नाही
माखहत नाही पण तमु चं नातवंडं मात्र तमु च्या मांडीवर िेळणार
आहे. तमु चं त्याच्याशी नाळे चं नातं नसेल पण दधु ावरच्या साई च
नातं आहे. ते ही खततकंच अनमोल आहे ना? "
"अगं काय सांगतेस? माझ्या आयष्ु याचं सोनं के लंस ".
आशाने जाईला खमठी मारली.
जाई आशाला घेऊन घरी आली तेव्हा आशीष आखण सरु े श
घरात होते. सरु े श ची मान िाली होती. आशीष त्या दोघींकडे बघत
होता. त्याच्या मनातली िळबळ चेहऱ्यावर स्पष्ट खदसत होती. जाई
हसली. अहक
ं ाराला पखहला सरुु ं ग लागला होता. जाई िंबीरपणे
आशाला घेऊन आत गेली. सरु े श आखण आशीष स्तब्ध उभे
राखहले.
****
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र्ान्हा
खप्रय वषाा तल
ु ा काय म्हण?ू धन्यवाद म्हणू की साष्टांग
नमस्कार घाल?ू दोन्ही ही माझ्या दष्टॄ ीने कमी च आहेत. िरं सागं ू
आज मला धाराऊ आठवतेय संभाजी राजांची दधु आई. तु धाराऊ
चा वारसा पढु े चालवलास.
दोन खदवसापासनू मी माझ्या बाळाला बाटलीने दधु पाजायचा
प्रयत्न करतेय. दधु खपताना बाळाने िपु त्रास खदला. मला वाटलं मी
दधु पाजतेय म्हणनू त्रास देतोय. सासबू ाई ना हाक मारली आखण
मला सगळा उलगडा झाला.
माझी प्रेग्नन्सी पखहल्यापासनू च कॉप्लीके टेड होती. बेडरे स्ट
होती त्यात कोरोना चा महाराक्षस घाबरवत होता. लॉक डाऊन सरू
ु
झालं आखण सगळं कठीण होऊन बसलं. हॉखस्पटलला तपासायला
जाताना िपु ताण यायचा त्यात बाळाला काही होणार नाही ना ही
खभती. त्यामळ
ु े बी. पी. वाढायचं. सगळे सांगायचे मन शांत ठे व.
पण कसं ठे वणार?
जगभर कोरोना खशवाय दसु रा खवषय नाही. सतत वाढणारे
मृत्यचू े आकडे. मदत करणारे डॉक्टर, नसा, पोलीस इतर कमाचारी
यांच्या मृत्यू च्या बातम्या ऐकल्या की मन सन्ु न व्हायचं. देवाचा
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राग यायचा. कोरोना चा पेशंट एकटा असतो. जवळ नातेवाईक
नसतात. हे सगळं भयानक वाटायच.ं कसं मन शातं ठे वणार?
खदलेल्या तारिेला माझं सीझर झालं. बाळ व्यवखस्थत होत
पण मी कोमात गेले. मी शद्ध
ु ीवर येईपयंत तु जे के लसं ते मला
सासबू ाईकड
ं ू न कळलं. बाळ बाटलीने दधु पीत नव्हतं. रडून रडून
श्वास धरायला लागलं. त्याच वेळी तु तझ्ु या तीन मखहन्याच्या
बाळाला घेऊन आली होतीस. तझ्ु या बाळाला नसा कडे खदलस
आखण सासबू ाई ना घेऊन डॉक्टरांकडे गेलीस. तू त्याना खवचारलस
मी यांच्या बाळाला माझं दधु खदलं तर चालेल? " " चालेल पण
सगळे स्वच्छतेचे खनयम सांभाळून ".” हो मॅडम मी पण नसा आहे.
मला जाणीव आहे त्याची.”
तु बाळाला जवळ घेऊन स्तनपान खदलंस. बाळ शांत झोपला.
खतथनु पढु े रोज तु न चक
ु ता माझ्या बाळाच्या दधु ाची वेळ सांभाळत
होतीस. तझ्ु या दधु ामळ
ु े बाळाची तब्येत सधु ारली. तल
ु ा पौखष्टक
िाणं करणं जमणार नाही म्हणनू सासबू ाई नी तल
ु ा खडंक, अळीव
लाडू करुन खदले. तझ्ु या घरी दधु ाचा रतीब लावला. तु नको म्हणु
लागलीस पण त्या तझु ी आई झाल्या आखण तल
ु ा प्रेमळ दम खदला.
तु माझ्या बाळाला जगवलस कुठलीही अपेक्षा न ठे वता. तझु ं
दधु माझ्या बाळासाठी अमृत झालं आखण तु माझ्यासाठी यशोदा.
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मी शद्ध
ु ीवर आल्यावर तु येणं बंद के लंस. असं करु नकोस.
बाळाला तझ्ु या दधु ाची गरज आहे.
येताना तझ्ु या बाळाला घेऊन ये. तु जशी माझ्या बाळाची
दधु आई आहेस तशीच मी तझ्ु या बाळाची दसु री आई आहे. तो
त्याच्या भावासारिाच वाढणार आहे. हा माझा खनणाय आहे.
कोरोना मळ
ु े तझ्ु या सारिी मोठ्या मनाची बहीण खमळाली हे
माझं भाग्य. आपले मागच्या जन्मीचे काही तरी ऋणानबु ंध आहेत.
सासबू ाईबरोबर
पत्र देतेय. त्यांच्या बरोबरच तझ्ु या बाळाला घेऊन
ं
ये. माझं बाळ दधु ासाठी तझु ी वाट बघतयं .
तझु ीच ऋणी
खनशा.
****
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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.

एक प्रसन्न अनभु व
www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com
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