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• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह े फ़ॉरर्डव करू 

शकता.  

• ह े ई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा 

र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य 

प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 
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लेखक पररचय 

ठाण्यातील अॅडवोकेट रुपेश पवार 

याांना सेलेब्रल पाल्सी ह े अपांगत्व आह,े 

तरी त्याांनी या शारीररक व्याधीवर मात 

करून, साहहत्य, पत्रकाररता क्षेत्रात 

आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आह.े 

त्याांनी आतापयंत कहवता, लहलत, 

प्रासांहगक लेख, कथा, हित्रपट, नाटक, 

कथा, सांवाद, हनवेदन, सांहहता, मलुाखत, 

लेख हलहहले आहते. ते उत्तम सांवादी हनवेदक आहते. त्याि बरोबर 

काययक्रमाांिे आकर्यक बातमी लेखन ही ते करत असतात. या सवय 

लेखनातनू त्याांनी सांवेदनशील साहहहत्यक होऊन समाजातील 

प्रत्येक लहान लहान गोष्टींना समाज  भावनेसह उलगडले आह.े 

त्याांनी काययक्रमाांिेही सांयोजन आयोजन केले आह.े अशा 

लेखनामळेु रुपेश पवार याांनी साहहत्य पत्रकाररता क्षेत्रात नाव 

कमावले आह.े  

त्याांच्या या व्यासांगामळेु त्याांनी हवहवध राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय 

सांस्थाांकडून अनेक प्रकारिे परुस्कार प्राप्त केले आहते. त्याांना 

िाळीसहून अहधक परुस्कार हमळाले आहते. महाराष्ट्र मकु्त पत्रकार 
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सांघािा महाराष्ट्र टीप, ठाण े महानगरपाहलकेिा ठाणे गणुीजन, 

ओम शक्ती पीठ वर्धयायिा राजीव गाांधी सन्मान, आहण नतून 

गळुगळेु फाउांडेशनिा अपांग र्धयेयपतूी गौरव ह े यातील ठळक 

परुस्कार साांगता येतील.  

रुपेश पवार याांनी आजवर िार साहहत्य कलाकृती प्रकाहशत 

केल्या आहते. त्यात अांतरांग काव्यसांग्रह, प्रहतभावांताांच्या 

रांगसावल्या सांपाहदत लेख सांग्रह, वलयाांहकत लहलतसांग्रह, नशा 

दीघय काव्यसांग्रह, अशा प्रकाहशत कलाकृती हनमायण केल्या आहते. 

त्यािबरोबर रांगभमूीसाठी तयार असलेलां एक कौटुांहबक नाटक 

त्याांनी हलहहलां आह.े रुपेश पवाराांच्या मलुाखती, माहहती दणेारे 

लहलतलेख अनेक वतृ्तपत्रातनू माहसकातनू हटव्ही िॅनल वरून 

प्रहसद्ध झाले आहते. अशाप्रकारे ह ेहवहवधाांगी  अष्टपैल ूव्यहक्तमत्व 

आह.े अनेक थोर साहहहत्यकाांिे आशीवायद रुपेश याांना लाभले 

आहते. असा हा नव्या दमािा आश्वासक िेहरा आह.े 

अहमता कदम 

यवुा साहहहत्यका 

ठाणे.  
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              अपयण पहत्रका 

 

             मनो भावनाांिा आहवष्ट्कार 

                आह ेया गाथेत माझ्या 

               शब्द समुनाांच्या वैभवात 

                ग्रांथराज अथवायन ेहदला 

                 हा सुांदर कथा कलश 

             रहसक, वािक मनाांनी घ्यावा 

                 यातनू हनझयर अमतृानभुव 

               आहण कृताथय कराव ेमजला 

                लाभावा आपला आशीवायद 

              हहि असे सद्गरुु िरणी प्राथयना 
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माझी मनोगाथा ** 

 

'मनोगाथा' हा माझा पहहला कथासांग्रह प्रकाहशत होत 

असताना, मला आनांद होत आह.े सांग्रह म्हणनू ही माझी पािवी 

कलाकृती आह.े 'मनोगाथा' हा कथासांग्रह प्रकाहशत होण्यामागे 

दहैनक ठाणेवैभविा मोलािा हात आह.े कारण जानेवारी २०२१ 

ला ठाणेवैभवन ेमाझे "भावस्पशी बोधकथा" ह ेलघकुथा सदर सरुु 

केले. या लघकुथा ठाणेकराांना फार आवडू लागल्या, फेसबकुच्या 

मार्धयमातनू त्या सवयत्र पोिल्या. त्यातनू सकारात्मक प्रहतहक्रया 

हळूहळू मला हमळत गेल्या. या प्रहतसादातनू मला वािकाांि मन 

जाणता आलां. त्यातनूि पढेु एकातनू दसुरे आहण दसुऱ्यातनू तीसरे 

लघकुथा सदर सरुु झाले. या नवहनहमयत कथाांि ेसत्र सरुु असताना, 

श्री रामदास खरे याांनी मला इ प्रहतष्ठान या प्रकाशना हवर्यी 

सिुवले. त्यानांतर लगेिि मी इ प्रहतष्ठानशी सांपकय  साधला. 

त्यावेळी माझे हमत्र सनुील सर म्हणजे आमिे नामकाका प्रकाशक 

या नात्यान ेइ प्रहतष्ठानच्या हनहमत्तान ेभेटले. काकाांनी मग पसु्तक 

हनहमयती बाबात योग्य असे सहकायय केले. त्यामळेु आज माझा इ 

प्रहतष्ठान प्रकाशन सांस्थेकडुन  'मनोगाथा' हा कथासांग्रह प्रकाहशत 
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होत आह.े याकरता मी इ प्रहतष्ठानिे आभार मानतो. या सांग्रहात 

माझ्या दहा लघकुथाांि ेसांकलन आह.े 

 

कहवता, लहलत लेख, हित्रपटकथा आहण गीताांिे लेखन 

करत असताना , माझ्या मनात ज ेकथात्मक हित्र उभ ेराहहल.े  त्या 

हित्रीत भावनाांना मी कथारूप दते गेलो. त्यातनूि मग वेगवेगळ्या 

कथा  माझ्याकडून हलहहल्या गेल्या. या भावहनक कथाांना  दीघय न 

करता, लघकुथेत आणावे, असे मला मनोमन वाटले आहण या 

लघकुथा हाां हाां म्हणाता मोबाईल पॅडवर अवतरल्या. ह ेभावमधरु 

लेखन, कथा व लहलत याांच्या सहज  सांयोगातनू तयार झाले आह.े 

अशा प्रकारे या हृदयस्पशी लघकुथा हनहमयल्या आहते. जीवन 

जगताना आपल्याला हवहवध भावना, सांवेदना, प्रसांग, गोष्टी आहण 

नातेसांबांध या सवांिा कायम  हविार करावा लागतो.  यातनू 

आपल्याला हनरहनराळे अनभुव येत असतात अशा सवय अनभुवाांना 

एकत्र करून, मी या लघकुथा शब्दबद्ध केल्या आहते. यात सुांदर 

असा बोधही आह.े।।। 

 

आपण अनेकदा हित्रपट, नाटक याांिा आस्वाद घेत असतो. 

आजकाल  आपण शॉटयहफल्म सदु्धा  आवडीन ेबघत असतो. या 
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साऱ्या कलात्मक गोष्टींकडे पाहत असताना. आपल्या मनात सहज 

एखादी कथा रांगत असते. अशा प्रकारे मनात रांगलेल्या कथाांना, 

लेखक आपल्या परीने शब्दरूप दणे्यािा प्रयत्न असतो. परांत ुत्या 

कथा दीघय होत जातात. अशा या दीघयकथा माहसकात, हदवाळी 

अांकात, हवशेर्ाांकात हकां वा सोशल मीहडयाच्या एखाद्या वेब पेजवर 

येत असतात. असे जरी होत असले, तरी त्या कथा जागे अभावी 

कोणत्याही दहैनकात प्रहसद्ध होत नाहीत. कारण रोज येणाऱ्या 

दहैनकात वतृ्ताांिी,  बातम्याांिी लहलत लखेाांिी सांख्या जास्त असते. 

यामळेु प्रत्येक वतृ्तपत्राांत  कॉलमिी आहण शब्दाांिी मयायदा असते. 

या मयायदते दीघयकथा बसत नाहीत. त्यामळेु अशा कथा दहैनकात 

प्रहसद्ध होत नाहीत. 

 

त्यािप्रमाणे हल्ली वािन सांस्कृती लोपपावत िालली आह.े 

हव्हहडओ, ऑहडओिा जमाना प्रत्येकाच्या हातात आलेला आह.े 

त्यामळेु वािन जास्त होत नाही. त्यात दीघय वािन कोण करणार? 

अशी सर्धयािी 'नेट' नेटकी सांस्कृती आह.े या सवय गोष्टींना लक्षात 

घेता, आपल्या वािकाांना वेगळे काही दतेा येईल का? यािा हविार 

माझ्या मनात सरुू झाला. त्यातनूि माझ्या मनात ही लघकुथाांिी 

सांकल्पना येत गेली. याच्या आधी मी काही काव्यकथा हलहहल्या 
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होत्या. त्या काव्यकथा आहण इतर काही उस्फुतय कथा याांना 

हविारात घेऊन मी दहा हदवसात झपाट्याने या लघकुथा हलहहत 

गेलो. त्यातनू "भावस्पशी बोधकथा" ह ेसदर पणूय झाले. ते सदर मी 

दहैनक ठाणेवैभवकडे सोपवले. अशा रीतीन ेया कथा ठाणेकराांच्या 

समोर आल्या. 

 

या कथा हलहहण्या माग ेआणखी एक महत्त्वािां तात्काहलक 

कारण आह.े ते कारण  कोरोना महामारी ह े आह.े या कोरोना 

काळात वतृ्तपत्रािी सवय पान े कोरोनामय झाली होती. ई-पेपर 

उलगडला की माणसाांच्या मनात भीती हनमायण होत असे. अशा 

काळात लोकाांिे आत्मबळ वाढवण्याकरता आपण कोणते हवर्य 

हनवडाव े हा प्रश्न मला पडलेला होता, जरी आपण असे हवर्य 

हनवडल,े तरी त्यात कोरोना हा आजार येणारि. म्हणनूि मी 

आग्रहाने या लघकुथाांकडे वळालो. त्यातनूि वास्तवदशी  

काल्पहनक कथा तयार झाल्या. वािकाांनी या कथाांिा आनांदाने 

आस्वाद घ्यावा, असे माझ्या मनाला वाटत होत.े कारण लोकाांनी 

कोरोनाच्या या हविार हवळख्यातनू जरा तरी बाहरे आले पाहहज,े 

याकरता माझे प्रयत्न सरुू होत.े ते माझे प्रयत्न  अल्प प्रमाणात का 

होईना यशस्वी झाले. यािे मला समाधान आह.े परांत ु आजही 
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कोरोना महामारी तशीि आह.े यािा सवायथायन ेहविार करून दशे 

हवदशेातील आपल्या मराठी बाांधवाांकरता मी इ प्रहतष्ठान  प्रकाशन 

सांस्थेकडून ‘मनोगाथा’ हा माझा कथासांग्रह प्रकाहशत करतो आह.े  

 

२००१ साली माझी ही साहहहत्यक वाटिाल सरुू झाली. 

कहवता, कथा, स्तांभलेख, गीत े हलहहता हलहहता आज माझ्या 

साहहहत्यक वाटिालीला वीस वर्य पणूय पणूय झालेली आहते. या 

काळात माझे िार सांग्रह  प्रकाहशत झाले आहते. 'अांतरांग' 

काव्यसांग्रह (२०११), 'प्रहतभावांताांच्या रांगसावल्या' लेखसांग्रह 

(२०१४), 'वलयाांहकत' लहलत लेखसांग्रह (२०१५) आहण 'नशा' 

दीघयकाव्यसांग्रह (२०१८) अशा सांग्रहाांिा  यात समावेश आह.े या 

वीस वर्ायच्या काळात अनेक हठकाणी माझ्या कहवताांिे 

सादरीकरण, अहभवािन झालेले आह.े 'वलयाांहकत' च्या 

मार्धयमातनू  श्रद्धाांजलीपर लहलत लेखाांि े

काययक्रम ठाण्यातील हवहवध सांस्थाांनी घेतले आहते. माझ्या 

या साहहहत्यक सामाहजक कायायिा आढावा घेऊन  काही 

राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय सांस्थाांनी परुस्कार दऊेन मला गौरहवले आह.े 

न्यजू िॅनेल, वतृ्तपत्राांनीही या माझ्या कायायिी दखल घेतली आह.े  

सेलेब्रल पाल्सी ह े अपांगत्व असतानाही मी साहहत्यक्षेत्रात, 
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कलाक्षेत्रात येऊन जे उल्लेखनीय कायय केले आह,े त्याबद्दल 

समाजाच्या सवय स्तरातनू माझे कौतकु होत असते. या प्रहतसादामळेु 

आहण लोकाांच्या आशीवायदामळेु मी जीवनात सुांदर असे 

शब्दहशल्प घडव ूशकलो. असे मला  मनोमन वाटते आह.े 

 

या मनोगाथा कथासांग्रहाच्या हनहमयतीत, मला अनेकाांिे 

सहकायय लाभले आह.े त्या सवांच्या सहकायायमळेु हा कथासांग्रह 

आज प्रकाहशत होत आह.े या सवय मांडळींिा मी ऋणी आह.े त्याि 

बरोबर या मनोगतािी साांगता करताना मी माझ्या आई-बाबाांिे 

आभार मानतो. त्याांनी माझ्या साहहहत्यक वाटिालीवर कायमि 

शब्दसमुनाांिी बरसात केली आह.े तसेि सद्गरुु श्री वामनराव पै 

याांच्या हविार धनातनू माझी ही  साहहहत्यक वाटिाल यशस्वी 

झाली आह.े सद्गरुु कृपेिा वर्ायव, हाि माझ्या लेखन कायायिा 

मळूाधार आह.े वािक म्हणनू आपण सवांनी माझ्या या नवसाहहत्य 

कलाकृतीला उदांड प्रहतसाद द्यावा. हीि गणपती िरणी प्राथयना. 

 

अडॅ. रुपेश पवार 
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णिच्या या मनिळ्याि  

 

त्या हदवशी सायांकाळी तळ्याच्या काठी मी बसले होते. गार 

वाऱ्यािी झळूुक मनाला शाांत करत होती. अिानक हतथे एक यगुलु 

आलां, प्रेमात बडुालेलां, आपल्या नादात रमलेलां. सहज मी त्याांना 

म्हटलां, "आई बाबाांनी तमु्हाला हिे हशकवलां"? त्याांनी 

आजबुाजलुा पाहहलां, माझ्याकडे जरा नजर हफरवली. मलुगी थोडी 

शरमली, तो मात्र तसाि हतला घेऊन गेला. त्याच्या डोळ्यात ती 

शरम नव्हती, बघता बघता ते  हदसेनासे झाले. माझां मन हळहळलां, 

काय होणार या हनरागस कळ्याांिां?, मला समजत नाही, काही 

उमजत नाही. कोडां पडल आह,े हीि या दहुनयेिी ररत आह ेका? 

पालक नावाच्या वकृ्षाांिी सांस्कार सावली वठली तर नाही ना? 

म्हणनू मलुाांिी प्रणयहक्रडा अवेळी वाढली. ही धुांद सगुांधी फुलां, 

पढुां कशी बर मोहरणार? त्याांिी रुजवूात या अशा भोगाच्या अग्नीत 

तप्तां झालेली. प्रेमाच्या स्पशायत एक शीतलता असते. ती त्याांच्यात  

कशी काय मरुणार? आजबूाजचू्या या साऱ्या सषृ्टीत, हाि मोहािा 

अस्वस्थ गांध दरवळतोय. आपण जातोय का नकळत दहेाच्या 

बाजारात? 
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ठाऊक आह ेमलाही, या तारुण्याच्या उांबरठ्यावर मन असि 

उथळ होतां. आभासी अशा स्वप्नात मन धुांद होत उधाणतां. 

आकर्यणाच्या मोहजाळात अडकून, प्रेमात वाटेल तस वाहवतां 

जात. मग लज्जेिा पदर आहण ओढणीतील अदब रहात नाही. सारां 

कसां  हवरुन जातां, सवय काही खलुां होऊन जातां. हतला वा त्याला 

यािां काहीि वाटत नाही. ही बेबांध मकु्तता, मला वाटे दहेािा 

बाजार. हा सारा "अवेळीिा कहर आहण नकोसा वाटणारा बहर," 

िहूबाजूांनी हा असाि नर मादीिा खेळ सरुु आह.े 

 

एक अफेअर सांपलां नाही तर दसुरां अफेअर सरुु. या अशा 

ज्वानीच्या वणव्यात, माणसाच्या सभ्यतेिी होतां आह ेराख. ह ेअस 

करताना मलुाला नसतां कसलां भय, त्याला हनसगायनि हदलां आह े

अभय. पण हतला मात्र हनसगायनां हदलां आह ेगभयफलन. ह ेमाहहत 

असतानाही ती स्वतःला बेछूटपणे झोकून दतेे. आधहुनक साधनाांिा 

वापर करत. या बाबतीत हति मोकळां होतां मन, होतां मोकळां तन 

आहण होतो मोकळा शृांगार. तो मात्र ह ेमोकळेपणाने हस्वकारतो, 

आनांद घेतो. अस झालां तरी कोण्या हतसऱ्या व्यक्तीशी लग्न 

जळुवलां जातां. हल्ली ह े अगदी सहज केलां जातां. सार काही हवरुन, 

डोळे झाकून, हनमटूपणानां. आई वडील या लग्नकाांडात सामील 
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होतात. गळ्याशी आलेल्या ररतीभातीच्या सामाहजक असहायतेनां. 

ही कुटुांब व्यवस्था अशीि खित िालली आह.े सभ्यता जीणय 

होऊन वाहत आह.े  वास्तवतेच्या दलदलीत. येळकोट येळकोट 

म्हणतां. 

 

अशा प्रकारे लग्न सांपन्न झाल्यावर, तो स्पशय अनभुवल्यावर 

आहण ती मोहािी सारी हद्द पार केल्यावर, मन अस्वस्थ होऊन 

खातां नाही हतिां त्यािां? हा कसला आह ेहबनधास्तपणा? मनाला न 

लागणारा, न बोिणारा. सार कस खशुखशुीत, अलबले, मनमकु्त. 

गतकाळािा कुठलाही पाश नाही, मनाला पश्चाताप नाही. सांसार हा 

सरुु आह;े आधीच्या परमाथायसोबत. ही ररतभात, रुढी नेमकी कुठून 

उगम पावली?  हसांधचू्या खोऱ्यातनू की गांगेच्या खोऱ्यातनू, काही 

कळत नाही. पण ती नक्कीि आली असणार अलीकडच्या 

काळात, कहलकेच्या पोटातनू. म्हणनू बऱ्यापैकी समाजमनां ढवळून 

हनघालय- असभ्यतेच्या वतयनातनू. तो गढूळ अकय  बाहरे येतोय. हा 

अकय  केव्हातरी बसेल का गाळात ?तेव्हा हनमयळ होईल वासनेिी 

मोह, माया. तो हदवस  उजाडेल का नाही? ह ेकाही साांगता येत 

नाही. 
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तो हदवस उजाडेल ज्याांच्या आयषु्ट्यात; त्यावेळी त्याांना 

वैवाहहक जीवनािा खरा अथय समजेल आहण मग त्याांना 

गतकाळाच्या त्या नको त्या परमाथायिी सल टोि ूलागेलां, मनाला 

वेदनाही होतील.  कारण आपण साऱ्या जगाला भ्रमात ठेऊ शकतो. 

पण मनातील अांतरांगाला भ्रमात ठेऊ शकत नाही. ही आपल्या 

आत्ममनािी खाहसयत आह.े म्हणनू आता या अधाशी मोह, 

मायेला, जरा दरू सारावां लागेल. त्यातनूि या उवयररत  हनत्य पावन 

जगाशी आपला खरा पररिय होऊन, समाजावर आलेली ही धुांदी 

हनघनू जाइल. या पररवतयनाला  थोडासा वेळ लागेल. हा काही 

टक्क्याांिा  खेळ आह.े प्रत्येकानां मनावर घेऊन, या उमलत्या 

तारुण्यािा  हा सांसगय दरू करायला हवा. पालकाांिी  आहण 

सभोवतालच्या समाजािी ही जबाबदारी आह.े ती आपण सवांनी 

पेलावी. मग ह े असभ्यतेि कोड सटेुल. प्रश्न सतावणार नाहीत, 

हनकालात हनघतील. माझ्या या मन तळ्यात त्या हदवशी, हिे तरांग 

उमटत होते. शाांत अशा गार वाऱ्यात. ते यगुलु हनघनू गेल्यावर. 

 

कथेिे तात्पयय:- आज सवांनी या बाबतीत सामाहजक 

पालकत्व घेण्यािी गरज आह.े 
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त्याने प्रकाशाची वाट दाखवली 

 

 

हदनेशिा हायस्कूलला जाण्यािा पहहलाि हदवस होता. 

त्याला थोडा उशीर झाला होता. हायस्कूलच्या पायऱ्याांवर पढेु एक 

सहहवद्याथी, जरा अडखळत िालत जात होता. त्यािा हात 

हदनेशन े धरला. तो मलुगा म्हणाला, फक्त माझी सोबत कर मी 

असाि िालतो. दोघात मग पररियािा सांवाद होतो. त्या मलुािे 

नाव अहनकेत असते. अहनकेतच्या मैत्रीत हदनेशला आत्महवश्वास 

जाणवतो. त्यानांतर प्रत्येकवेळी हदनेशला असां वाटत या 

अहनकेतला मात करता येईल का हनयतीवर? पण तो मात्र मात करत 

जायिा, ती मात त्याच्यात हदसायिी. अहनकेत अपांग होता पण 

त्याच्या डोळ्यात िमक होती. हदनेश आहण अहनकेत याांिी मैत्री 

अशीि वाढत गेली. 

 

पढेु ते दोघेही कॉलेजात जाऊ लागले. मैत्रीतल्या बाकाांवर 

इतर हमत्राांसोबत ते गप्पागोष्टी करत राहहल.े अहनकेत सवयगणुसांपन्न  

होता, प्रत्येकाच्या मनामनात तो होता. असा अहनकेत अहतशय 

लाडका होता. िेहऱे्यावरुन मलुींि ेहात हफरािे पण या स्पशांना तो 
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सहज हस्वकारायिा. अशा या अहनकेच्या मनात गैरभाव कधीि 

नसायिा. प्रार्धयापकाांिा तो हवश्वास ूहवद्याथी होता. अहनकेत मळेुि 

हदनेशलाही मान सन्मान होता. 

 

आता अहनकेत  हदनेशच्या मनातलां ओळख ूलागला होता. 

हदनेश बाजचू्या बाकावर बसणाऱ्या, ऋत ूया मलुीवर मनातल्या 

मनात प्रेम करायिा. ते अहनकेतनी हदनेशच्या नजरेत पाहहलेलां  

होत. त्यावर हदनेश कधी काही बोलला नाही. अहनकेतन े त्या 

अबोल्यातला होकार ऐकला. मग दसुऱ्या हदवशी अहनकेत ऋतलूा 

घेऊन आला. ऋतजूाला यातलां काहीि ठाऊक नव्हतां. अहनकेत 

मात्र हदनेश, ऋतिूा हप्रती सांगम घडवनू गेला. बोलता बोलता 

अहनकेत हदनेश आहण ऋतिूां लव्हलेटर उलगडूनां हनघनू गेला. 

आता ऋत,ू हदनेश  एकाांतीच्या लव्हसागरात डुांबत, ओले हिांब 

होत, मनातनू खलुत गेले. अहनकेतमळेु त्याांि प्रेम जळूुन आलां होतां, 

सातजन्मािां. अहनकेत दवेदतूासारखा त्याांच्या सोबत होता. 

 

एक वर्य असि हनघनू गेलां. आता अहनकेतच्या मनातही एक 

कळी उमलनू आली. बोलण्या बोलण्यात ऋतलूा ते समजनू आलां. 

हतने मग अहनकेतच्या, अपांगत्वािा न्यनूगांड बाजलूा केला. 
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हदनेशसोबत हतनेही अहनकेतला हवश्वासािा हात हदला. मग ती 

अहनकेतच्या नीताला घेऊन आली. नकळत ऋतनूां नीताला  सहज 

खलुवलां. ऋतनूां अस करताि त्याांिी  मनां हलकी झाली. अहनकेत, 

नीताि प्रेम जळूुन येतयां म्हटल्यावर हदनेश, ऋतलूा आनांद झाला. 

ते गप्पा मारता मारता माग ेवळून अलगद  हनघनू गेले. मग अहनकेत 

आहण नीता  एकाांतीच्या हप्रतीसागत धुांद होत, मनमोकळे क्षण 

जगत, स्पशायत हमटूनही गेले. अशा प्रकारे कायमि हदनेश, ऋत ू

अहनकेत, नीताच्या बरोबर राहहल.े 

 

कॉलेज सांपनू आता मधली काही वर्य गेली. हदनेश त्याच्या 

सांसारात रमला हतकडे अहनकेत त्याच्या.सांसारात रमला. हदनेशला 

िाांगली नोकरी होती  एक बांगला होता, कार होती आहण ऋतिूी 

छान सोबत होती. अहनकेतिही तसि होतां पण हदनेशसारख नव्हतां. 

हदनेश आता बांगरुळला रहात होता आहण अहनकेत इथेि मुांबईला. 

बऱ्याि वर्ायत त्या दोघािी गाठ भेट झालेली नव्हती. नांबर गहाळ 

झाल्यापासनू खशुहाली कळली नव्हती. त्याांिा ऋणानबुांध आता  

फक्त मनात होता. असां सगळां काही छान िाललेल असताना,  

हदनेशच्या आयषु्ट्यात हनयतीनां कायमिा घाला घातलेला असतो. 

हदनेश आता एका अपघाता नांतर अपांग झालेला असतो. त्यातनूि 
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हदनेश आत्मघातािा प्रयत्न करुन बघतो .त्यातनूही तो वाितो. 

त्यामळेु आता ऋत ू घर साांभाळते. हदनेश आता ऋतलूा घेऊन 

अहनकेतच्या घरी म्हणजे मुांबईत आलेला असतो. परांत ु तरीही 

अहनकेत, हदनेशिी भेट होऊ शकत नाही. 

 

पण एके हदवशी अहनकेत ऋतलूा हदसतो. हायसां वाटून  ऋत ू

अहनकेतच्या समोर येते. अहनकेत एका झाडा खाली नीतािी वाट 

बघत बसलेला असतो. म्हणनू ऋतलूा तो हदसतो. ऋतलूा पाहून 

अहनकेतला आनांद होतो. ती बोलता बोलता आपलां मन मोकळां 

करत.े हदनेश अपघातातनू अपांग  झाला आहण त्यानां आत्महत्येिा 

प्रयत्न केला. ह े ऐकून  अहनकेतला फार वाईट वाटत .अहनकेत 

अवाांक होतो. हा सांवाद सरुु असतानाि नीताही हतथे येते. ऋतचू्या 

डोळ्यातील अश्र ुपाहून नीता हतला हवश्वास दते समजावते. हतिे 

अश्र ु पसुते .हतला हृदयाशी कवटाळत.े अहनकेत, नीताच्या 

सोबतीने, ऋत ूजराशी सावरते. ते दोघही ऋतलूा घेऊन हदनेशच्या 

घरी जातात. वाटेत अहनकेतच्या मनात हविार येतात. हदनेशला 

माझां मनोबळ हदसायला हवां होत. आत्मघात करुन प्रश्न  सटुतात 

का कधी? मला ज्याने आधार हदला, तो आज अांधारात आह.े मी  



मनोगाथा रुपेश पवार 

पान | 23 

 

वाट दाखवेन त्याला प्रकाशािी. ह े हविार िक्र सरुु असतानाि 

हदनेशि घर येतां. 

 

हदनेश अहनकेतला पाहून फार खशु होतो. अहनकेत  काठीवर 

असतो, पवूीसारखा तो नसतो. तरी तो मनोबळात  कुठेही कमी 

नसतो. हदनेश त्याकडे बघति राहतो. अहनकेत त्याला म्हणतो- 

काय मग हदन्या, हा कसला हविार, आत्मघात करुन, काय साधलां 

जाणार होतां. ऋतचू्या मनावर काय आघात झाले असतील. 

आठवत का तलुा हति ते प्रेम? हतला तझुाि र्धयास होता. तझुा 

अशा हनराशाजनक हविारानां ऋतिू मनाि काय?  माझांही मन छीनां 

हवछीनां झाल. अशी हनराशा येते माणसाला, ह ेमाझ्या हशवाय कोण 

िाांगलां समज ूशकतां. माझ्या आयषु्ट्यािा त ूआनभूव घेतलास ना? 

तरी पण त ू काहीि हशकला नाहीस माझ्याकडून? अिानक 

अपांगत्व येतां, ते हस्वकारण कहठण असतां. परांत ुतझु्या समोर मी 

होतो. माझातलां अपांगत्व तलुा हदसलां नाही? मग हदनेशने 

अनवधानान ेझालेली आपली िकू मान्य करत, अहनकेतिी माफी 

माहगतली. अिानक आलेल्या अपांगत्वामळेु अहनकेतच्या 

मनोबळािा हविार हदनेशने केलाि नाही. पण त्यानां आता मनाशी 

पक्क ठरवलां, काही झालां तरी आशा सोडायिी नाही. हा 
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आत्महवश्वास हदनेशन े अहनकेतला बोलनू दाखवला. अहनकेतने 

ऋतकूडे पाहहलां. हतच्या िेहऱे्यावर आनांद ओसांडून वाहत होता. 

अहनकेत ऋतलूा एका वाक्यात म्हणाला, "बघ मी प्रकाशािी वाट 

दाखवली या माझा हमत्राला." ऋतलूा अश्र ुअनावर झाले, हदनेशने 

हतच्या हातात हात हदला, त्या हातात एक हवश्वास होता, एक आशा 

होती. हदनेश आहण ऋत ूपनु्हा आनांदी जीवन जग ूलागले. ते पाहून 

अहनकेत, हनतानही मोकळा श्वास घेतला. असा या दोन हमत्रािा 

ऋणानबुांध होता. 

 

कथेि तात्पयय:- आत्महत्येने प्रश्न सटुत नाहीत, म्हणनू 

आपल्या  सांघर्यमय जीवनावर मात करा. अपांगाांिे जीवन पहा, त्या 

मानान ेसवयसामान्य माणसू सखुी आह,े असा हविार प्रत्येकान करा. 
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मला जन्म द्या  

 

प्रमोद आहण हप्रयाांकािां लग्न ठरलां होतां, त्याांिा साखरपडुाही 

झाला होता, त्यानांतर काही कामा हनहमत्त प्रमोद आपल्या गावी 

गेला होता. दोन हदवसाांि त्यािां एक काम होतां, ते पणूय झालां होतां. 

दसुऱ्या हदवशी सकाळी त्याला मुांबईला हनघायि होतां. रात्री 

झोपताना प्रमोद आपल्या मोबाईलवर "मलुगी वािवा" ही 

शॉटयहफल्म सहज बघत होता. ती शॉटयहफल्म बघता बघताि 

प्रमोदला झोप लागली. 

 

झोपेति त्याला एक स्वप्न पडलां. तो बस थाांब्यावर एस. टी. 

िी वाट बघत थाांबला होता. तेवढ्यात पाऊस पडू लागला. अशा 

या पावसात समोरून एक मलुगी आली. पाऊस आता थोडा 

उधाणलेला होता, तो एकसारखा पडत होता. त्या मलुीनां सफेद 

रांगािा डे्रस घातलेला होता. ती मलुगी गोरी गोमटी, सुांदर, रेखीव 

बाांर्धयािी. जण ुती एक लावण्यवती होती. तीिां नाव स्मतृी होतां. 

प्रमोदने हतच्याकडे पाहहलां, तो मनात म्हणत होता, हहला कुठेतरी 

मी पाहहलय ,पण कुठे, ते त्याला आठवतां नव्हतां. 
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आता पाऊसािा जोर आणखी वाढला होता. बस थाांब्यावर 

एस. टी. काही हफरकेना. सेकां दािी हमहनटां होऊ लागली, एक तास 

होऊन गेला. त्या स्मतृीला अिानक हुडहूडी भरली. प्रमोदनां 

बाजचू्या टपरीवरिा िहा मागवला, स्मतृीला तो िहा हदला. हतला 

हायस वाटलां. िहा घेता घेता मग गप्पा गोष्टी झाल्या. प्रमोदने 

िहावाल्याला पैसेही हदले. स्मतृी पाहकट पाहून म्हणाली," हा फोटो 

कुणािा"?. प्रमोद म्हणाला, "माझ्या प्रेयसीिा". मग हप्रयाांकािा 

हवर्य हनघाला.  प्रमोद बोल ूलागला. 

 

आता हवजािा कडकडात होऊ लागला. स्मतृीने कानावर  

हात ठेवला. ती िमकली. बस थाांब्या लगति एक झाड होतां. 

क्षणभर प्रमोदही घाबरला आहण जरा दरूवर असणाऱ्या एका 

प्लँस्टीकच्या शेड खाली प्रमोद स्मतृीला घेऊन गेला. अशा जोरदार 

पावसानां, गार वाऱ्यानां स्मतृीला पनु्हा थांडी वाजनू आली. प्रमोद  

नाही हो म्हणणार इतक्याति स्मतृी प्रमोदच्या जवळ आली, प्रमोद 

अवघडला. प्रमोदला असां वाटू लागलां न जण ू अशा या पावसात 

स्मतृीिा तोल ढळला, तर प्रमोदला स्मतृी म्हण ू लागेल. माझां 

तझु्यावर प्रेम आह,े मला जरा आणखी जवळ घे. पण दोघात तसां 

काही झालां नाही. 



मनोगाथा रुपेश पवार 

पान | 27 

 

उलट  प्रमोदला स्मतृी म्हणाली १९७० साली, आपण दोघां 

एकाि घरात राहात होतो. त्या एका सांर्धयाकाळी स्मतृीला ताप 

िढला होता. तो ताप थोडा उतरला तेव्हा स्मतृीला जाऊ नको 

म्हणता स्मतृी कॉलेजात गेली. स्मतृी कॉलेजातनू घरी परत येत 

असताना, रस्त्यात छत्री वाकडी झाली. स्मतृी तशीि हभजत घरी 

आली. िहा घेताना घरात स्मतृी फीट येऊन पडली. हतने या इथल्या 

जगािा हनरोप घेतला तेव्हा स्मतृीसोबत प्रमोद होता. घरात 

त्यावेळी कुणी नव्हतां. मोठा भाऊ, आई वडील सवय बाहरे गेले होते. 

अशा वेळी प्रमोद हबिारा काय करणार होता. स्मतृीिा दहे असा 

पडलेला पाहून, प्रमोद पणूय धास्तावला. त्या धक्क्यानां त्यािीही 

प्राणज्योत मालवली. या नांतर लगेिि प्रमोदला मनषु्ट्ययोनीत 

पनूजयन्म हमळाला, पण स्मतृीच्या बाबतीत तस झालां नाही. आता 

काही वर्ाय नांतर स्मतृीला मनषु्ट्ययोनीत स्त्री जन्म हमळतोय. 

 

परांत ुआज इथे सवयत्र सरास स्त्रीभ्रणू हत्या होते. अशा वेळी 

आपले हजवलग पवूयज, हस्त्रच्या नात्यात पनु्हा जन्माला येऊ 

शकतील का? अशा या वतृ्तीमळेु परमेश्वर, हनसगय, हनयती याांच्या 

करणीलाही माणसू अडथळा हनमायण करतोय. ह ेसाांगायला स्मतृी 

इथे आली होती. आत्म्याच्या स्वरुपात. मग स्मतृी प्रमोदला 
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म्हणली, "दादा त ूतरी अशी स्त्रीभ्रणू हत्या करू नकोस, मला जन्म 

द.े पवूयजन्मीच्या बहीण भावाच्या या आपल्या नात्याला. आता 

वडील मलुीच्या नात्यािी झालर हमळू द"े. ह ेऐकून प्रमोदि मन 

हलेावतां. प्रमोद  स्मतृीला जवळ घेतो. आत्मतत्वातील स्मतृी 

अिानक मग गायब होत.े प्रमोद 'स्मतृी', 'स्मतृी' अशी हाक 

मारताि झोपेतनू जागा होतो. त्याला या स्वप्नािी जाणीव होत.े 

 

प्रमोद लगबगीन ेउठतो, तयारी करतो, एस. टी. स्टँडवर जातो, 

एस. टी. पकडून मुांबईला येतो. हप्रयाांकाच्या घरी जातो. आपल्या 

स्वप्नातील हृदयकथा हप्रयाांकाला साांगतो. असा अपवाद कुठे ना 

कुठेतरी घडत असतो. तसाि एक सांकेत म्हणनू ह े स्वप्न पडलां 

असावां. असां प्रमोद आहण हप्रयाांकाला मनोमन वाटतां. प्रमोद 

हप्रयाांकाला सहज म्हणतो, मग आपल्या या स्मतृीला जन्म द्यायिा. 

ते दोघेही हातात हात घेतात आहण ठरवतात हतला जन्म द्यायिा. 

 

कथेिे तात्पयय:- स्त्रीभ्रणू हात्या करु नका, मलुगी वािवा, 

हतला हशकवा. हनसगायच्या हनयमाांमर्धये अडथळा हनमायण करु नका. 

समाजािा समतोल हबघडव ूनका.  
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शेिकरिीची आत्मकथा 

 

"काय साग ूबाबा दवेा तलुा?" माझां कुां कू  त ूओढून नेलस. 

हवदभायत आत्महत्येि हपक आणलस. तो माझा नवरा आत्महत्या 

करुन हनघनू गेला. मला त ू असां अधाांतरी का ठेवलस? आता 

नवऱ्यािां दःुख हकती करत बसायि. अश्रुांमधनू त्याला हकती काळ 

गाळायि. माझ्या पदरात त्यािी दोन मलुां आहते. ती अजनू खपू 

लहान आहते. त्याांना आता वाढवते, िारापाणी घालते. 

त्याांच्यासाठी हव े ते कष्ट उपसनू, घर िालवते. शेतात, काळ्या 

मातीत माझा दहे हझजतोय, हभजतोय, तरी मी मलुाांि हशक्षण करते 

अगदी कोंड्यािा माांडा करुन. मातीत  दषु्ट्काळ होता, अजनूही तो 

तसाि आह.े याि दषु्ट्काळानां माझ्या नवऱ्यानां हाय खाल्ली आहण 

यम राजाला बोलावनू घेतलां. तोि दषु्ट्काळ अजनू कुणाला बोलनू 

घेतोय कुणास ठाऊक?. दवेा त ूनक्की साांग, आयषु्ट्य फाटकां  आह.े 

अजनू हकती हदवस फाटक राहणार? 

 

या मातीच्या दषु्ट्काळासोबत माझ्या आयषु्ट्यािा हवराण 

दषु्ट्काळ िालिू आह.े मातीवर वरुण राजा कधीतरी, केव्हातरी 

प्रसन्न होइल. त्या आनांदाच्या भरात िार थेंब पाडेल. त्यातनू माती 
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हहरवीगार होऊन जाईल. पण माझ्या शरीराच्या सकु्या  दषु्ट्काळािां  

काय? पांिवीसी माझी अजनू सरलेली नाही. बाईला शेवटी 

नवऱ्यािाि आधार लागतो. हतला तो सखुावतो, हतच्या तना 

मनाला ओलावनू टाकतो. पण माझ्या नहशबात हनयतीनां ते सखु 

वाढलिां नाही. फक्त नैवेद्याि ताट भरुन आणलां. थोडासा स्वाद 

िाखवला मग ते ताट नाहीस झालां. आता नवऱ्याच्या आठवणींिा 

स्पशय मला होतो ना तेव्हा तो माझ्यासोबत आह ेअस उगाि वाटू 

लागतां. माझ्या ओठाांवर तो आपली याद ठेऊन जातो तेव्हा माझ्या 

अश्रूांतनू त्यािा जीव पनु्हा ओघळतो. 'नाही हा आभास होता', याि 

भान येत ना मला तेव्हा िाांदण्याांिी रात्र, आकाशी आलेला िांद्र 

आहण नदीिां िांदरेी पाणी हवरहाच्या अग्नीत मला जाळतां. दवेा मी 

तझुी लेक होते ना? मग त ूअस का केलेस, साांग ना मला? 

 

तरी मी दसुऱ्या हदवशी उठते, तयारी करते, मलुाांना हाव नको 

ते बघते. रणरणत्या उन्हात पनु्हा मी खपनू जात.े माझ्या नवऱ्यानां 

आपल्या सांसारासाठी, माझ्या सखुासाठी कजायिा डोंगर उभारुन 

ठेवला होता. सगुी आली असती तर कजायिा डोंगर खाली घसरला 

असता, पण आमिां नहशब हिांर्धयाांि, त्याला  काय करणार. आता 

हा कजायिा डोंगर हळूहळू का होईना मला फेडायिाय. सावकारी 
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आहण बँकेच्या व्याजािी गहणत सोडवत. त्यातनू ही काळी माती 

माझ्या हातात राहील का? ते ही काही साांगता येत नाही. सरकारी 

शाळेत मलुाांना हशक्षण हमळतय, ते एक बरां आह ेमलुाांिा तर प्रश्न 

सटुला. पोटािी खळगी कशीही भरून काढता येईल. पण हशक्षण 

पढेु ढकलता  येणार नाही. आता कष्ट करुन कसां तरी 

जगायि.हदवस पढेु ढकलत, पढुील भहवष्ट्याच्या हदशेनां. दवेा 

सखुािा काळ, पढेु येइल ना? त ूसाांग मला, हनदान मलुाांना तरी सखु 

हमळेल ना? 

 

नवरा जेव्हा होता तेव्हा काही हिांता नव्हती मलुाांिी. िार हात 

लागत होते एकमेकाांना! पण आता ह ेदोन हात परुणार कसे? शेतात 

राबताना आज त्यावेळिे हदवस मला आठवतात. माझा हा पदर 

आवडायिा त्याला. म्हणायिा तो शेतात काम केल्यावर त ूयाि 

पदरानां तझुा घाम पसुतेस अगदी सहज!! आमच्याकडे बाबा तस 

काही नाही. मी मग हसायिे नवऱ्यािा घाम याि पदरानां पसुायि.े 

पण आता तोि पदर शालीसारखा दोन खाांद्यावरुन  घट्ट न पडता 

अांगभर पाांघरूण घ्यावा लागतो. कारण 

बेरक्या, हतरप्या, नजरा आता माझ्या छातीकडे हघरट्या 

मारतात अधनू मधनू. वहहनी, ताई म्हणनू जवळ येतात पण त्याांना 
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एक रखेल हवी असते गावातल्या गावात. गळ्यात जेव्हा नवऱ्याि 

मांगळसतू्र होत, कपाळावर त्याच्या कुां कवािा हशक्का होता तेव्हा 

ह ेजग जरा बरां होत. आता मी अभागी त्याला कोण काय करणार?, 

ह ेअसि पाहाव लागणार हनमटूपणे. आता तिू साांग दवेा मी कस 

जग?ू 

 

आई वडील म्हातारे, भावािा सांसार जेमतेम िाललाय. 

वहीनी बोलवत असते मला ती माझी मैहत्रणि आह.े पण ओझ 

करायला का आपण हतथां जायि? आपलां द:ुख आपल्याकडेि 

ठेवायि. भावािा तरी सांसार आता हनट  होऊ द.े मी जगत ेआता 

फक्त मलुाांच्या मायेपोटी. हीि मलुां भहवष्ट्यात मला आधार दतेील, 

मायेिी छाया दतेील. का ते मला अलीकडच्या शहरी ररतीभाती 

प्रमाणां आश्रमात धाडतील? नाही असां होणार नाही ते तस करणार 

नाहीत,अस मनोमन मला वाटतां. पण काय साांगाव हनयतीनां पढु 

काय माांडुन ठेवलय? उद्याच्या वेड्या आशेवर आज ह ेमन असि 

जगवायि. नवरा गेल्यापासनू मी अशीि वेडी आशा बाळगनू 

आह.े दवेा ह ेअसल जगणां कुणाच्याही वाट्याला दऊे नकोस. 
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कथेिे तात्पयय:- नवरा आत्महत्या करतो पण बायको घर 

िालवते ना? यािा हविार शेतकरी बांधूांनी करावा. भर तारुण्यात 

नवरा गेल्यावर बाई जगते पण हतला भरपरू कष्ट उपसावे लागतात. 

नको त्या परुूर्ी नजरा सहन कराव्या लागतात. म्हणनू आत्महत्या 

करु नका, उगाि बाईला असलां जीणां दऊे नका.  
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असं होऊ शकिं का?  

 

डॉक्टर हनलेशन ेनसुतीि सायकॉलॉजीस्टिी पदवी घेतलेली 

होती.  त्यािे आई वडील दोघेही एमबीबीएस डॉक्टर होत.े एके 

हदवशी हनलेशला सांदीप जोशी या सांपादक हमत्रािा फोन येतो, एका 

केसच्या हनहमत्तानां. त्यानसुार डॉ. हनलेश केस ररपोहटंगकरता 

कोटायत जातो. हतथ े िाललेली केस बलात्कारािी असते. त्या 

केसिा अांहतम हनकाल लागणार असतो.  ती केस सांवेदनशील 

झालेली असते.  मीहडयात ती केस खपू गाजत.े अशा खास 

केसच्या  ररपोहटंगला हनलेश अधनूमधनू जात असतो. परांत ु या 

सांवेदनशील केसिा हनकाल पीहडत मलुीच्या बाजनूी लागत नाही. 

त्या मलुीिां नाव रेखा असतां. ती या ददुवैी हनकालानां िक्रावनू जात 

खाली बसते. हनलेश पढेु सरसावतो, हतला उठवतो, हतला हतच्या 

आई-वडीलाच्या स्वाधीन करतो आहण हतथनू हनघनू जातो. 

 

 एका सांर्धयाकाळी घरी येत असताना एक २३  वर्ीय तरुण 

रेखाला अडवतो. तो रेखाला ओढून, गाडीत घालनू, एका अज्ञात 

स्थळी घेऊन जातो. हतच्यावर बलात्कार करतो. तो एका 

उद्योगपतीिा हबघडलेला मलुगा असतो. पैशािे आहमर् दाखवनू, 
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वजन वापरुन, तो प्रकरणािे सवय परुाव े नष्ट करतो. त्यामळेु 

न्यायालयाला सक्षम परुाव े हमळू शकत नाहीत. पररणामी 

रेखासारख्या सुांदर, सालस, मनाने शाांत मलुीवर अन्याय होतो. 

यातनू ती हडप्रेस होत,े अन्नपाण्यािा त्याग करत,े घरात शनू्यात 

हविार करत बसते, कुणाशी बोलत नाही, कुणािां ऐकत नाही, 

अशी हवहित्र मानहसक अवस्था रेखािी होत.े 

 

दोन हदवसाने हनलेश आपल्या हक्लहनकमर्धये बसलेला 

असतो. त्यािे वडील बाहरे गेलेले असतात. त्यावेळी हतथे आईिा 

ररपोटय दाखवायला सांगीता येते. ती रेखािी मैहत्रण असते. हनलेशिे 

वडील हतथ ेनसल्यामळेु सांगीता ररपोटय ठेवनू  हनलेशसोबत बोल ू

लागत.े मैहत्रणीकडे जायिां अस म्हणनू ती रेखािा सहज उल्लेख 

करत.े मग हनलेश रेखािा पररिय करुन घेतो, रेखाबद्दल जाणनू 

घेतो.  फॅहमली डॉक्टर या नात्यानां सांगीता हनलेशला रेखाच्या पवूय 

आयषु्ट्या बद्दल सगळां काही साांगते. मग सांगीतासोबत हनलेश 

रेखाच्या घरी जातो. वाटेत रेखा हवर्यीि ते दोघ बोलत असतात. 

बोलता बोलता रेखािां घर येत. 
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रेखाच्या घरात गेल्यावर हनलेशला रेखािी आई भेटत.े ती 

रेखाच्या हडप्रेशन हवर्यी हविारत.े हनलेश रेखाकडे जातो, हतच्या 

मानहसक अवस्थेला जाणनू घेण्यािा प्रयत्न करतो. सांगीता रेखाशी 

बोलत असताना, हनलेश रेखाच्या  आई वडीलाांना धीर दतेो. त्याांना 

हवश्वास दते म्हणतो, रेखा ही माझी पहहलीि केस आह.े हतला मी 

नक्कीि बरां करीन, रेखाला या अवस्थेतनू बाहरे काढीनां. काळजी 

करू नका ,असां म्हणनू, हनलेश परत रेखाकडे जातो. हतच्याशी 

बोलतो, रेखाच्या मनातील हवश्वास वाढवतो आहण आपल्या घरी 

जातो. 

 

दोन, िार हदवसाांनी रेखा, सांगीता हनलेशला भेटायला येतात 

तेव्हा रेखा हनलेशसोबत हनसांकोिपणे बोलनू, आपलां मन मोकळ 

करत.े रेखाच्या बोलण्यात एक सच्िेपणा असतो. ती आता मनात 

काही ठेवत नाही. हतला वास्तवाि भान आलेल असतां. ती म्हणते, 

मला आणखी कुठे न्याय मागायला जायि नाही. अजनू इज्जतीिा 

पांिनामा करुन घ्यायिा नाही. खरांतर मला आता जगावस  वाटतां 

नाही. पण मी आई वडीलािी एकुलती एक  मलुगी आह.े मी जर 

समजा आत्मघात करुन स्वत:ला सांपवलां तर म्हातारपणी माझ्या 

आई बाबाांि काय होईल. म्हणनू मी माझा आत्मघाती हनणयय मागे 
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घेतला. त्याि वेळी त्या रेखाला आपलां लग्न कस होईल हा प्रश्न 

सतावतो. म्हणनू ती हनलेशला ते हविारत.े या प्रश्नाांि हनराकरण 

हनलेश करतो. रेखानां केलेला हा सकारात्मक हविार हनलेशला 

आवडतो. हनलेशच्या हविारातही एक वास्तवता येते. त्याच्या 

लेखी बलात्कार म्हणज ेएक अपघात आह.े परांत ुयािा पररणाम 

शरीरावर फार काळ रहात नाही पण मनावर त्या अपघातािा 

पररणाम फार काळ रहातो. ह ेअस बोलणां सोपां वाटतां, पण ज्या 

मलुीच्या आयषु्ट्यात ह ेघडतां. हतला मात्र या मानहसक अवस्थेतनू 

जाणां कठीण असतां. त्यामळेु हा मानहसक सांघर्य तलुा द्यावा लागेल. 

काळि याच्यावर जाहलम और्ध आह.े त ूकाही काळाकरता धीर 

धरलास, तर कोणी ना कोणीतरी तझु्यासोबत लग्न करायला तयार 

होईल. असा हनलेशन े हवश्वास हदल्यावर, रेखािा आत्महवश्वास 

अहधक वाढतो, रेखा घरी जायला हनघते. 

 

 

रेखा गेल्यावर रात्री हनलेश रेखािाि हविार करतो.  आई 

वडीलाांशी बोलतो, रेखाशी लग्न करण्यािा प्रस्ताव माांडतो. 

हनलेशिे आई वडील हविारा अांती हनणयय घेतात. रेखाला सनू 

करुन घेऊ या, अस म्हणतात. सांगीतामळेु रेखािा आहण हतच्या 
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कुटुांबािा पररिय हनलेशच्या कुटुांबाला झालेला असतो. हनलेश 

दसुऱ्या हदवशी रेखाच्या घरी जातो, रेखाला मागणी घालतो. 

रेखाच्या या अवस्थेतही हनलेश लग्नाला तयार होतोय. ह ेऐकून  

रेखािे आई वडील लग्नाला तयार होतात. रेखा खपू खशू होत े

आहण म्हणते, तमु्ही मला अशा पररहस्थतीत हात हदला,   तमुि 

जीवन मी आनांदी, सखुी करणार ह ेमी तमु्हाला विन दतेे. यानांतर 

लगेिि रेखा, हनलेशि लग्न होत. 

 

लग्नानांतर लगेिि रेखा, हनलेश गोव्याला जातात. गोव्याला 

जायिा फक्त एक बहाणा असतो. खर तर रेखाच्या मनाला िेंज 

हमळावा. जागेच्या बदलामळेु रेखाच्या मनात जीवनाहवर्यी नवा 

सरू गवसावा. हा हते ूडोळ्यासमोर ठेऊन हनलेश रेखाला गोव्याला 

घेऊन जातो. दोन हदवस गोवा हफरल्यावर रेखाच्या लक्षात येत.  

हनलेश आहण आपण खऱ्या अथायनां जवळ आलोि नाही. हा 

मनातील हविार रेखा हनलेशला बोलनू दाखवते. त्यानसुार हनलेश 

रेखाच्या जवळ येतो. स्पशय करताि रेखा थरथर काप ूलागत.े हतला 

तो भयाण प्रसांग आठव ूलागतो. मग हति ह ेअसां होति राहतां. 

मुांबईत आल्यावरही रेखािां ह ेअसि होत असतां. सहा महहने याति 

हनघनू जातात. 
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एके हदवशी प्रवासात रेखाला हतच्याि वयािी एक मलुगी 

भेटते. हतच्यावर बलात्कार झालेला असतो. म्हणनू हति लग्न होत 

नाही. ती दत्तक मलुीला घेऊन भावासोबत रहात असते. भावान ेही 

हतच्याकरता स्वत:  लग्न केलेल नसतां. ते ऐकून रेखाला वाटतां, मी 

हकती सखुी आह.े मला प्रेमळ नवरा हमळाला आह.े यानांतर रेखा, 

हनलेश खऱ्या अथायने एकत्र येतात. रेखाला पढेु हदवस जातात. 

त्याांच्या घरात पाळणा हलनू, कन्यरत्न जन्माला येत. रेखाला 

जीवनािा खरा सरू गवसतो आहण ती सखुी होत.े 

 

कथेिे तात्पयय:- आज सवयत्र मलुींवर ह ेप्रसांग कोसळत आहते. 

गनु्हा करुन नराधम बाजलूा होतात. त्याना सजा होते न होत.े पण 

मलुींना यात मोठे द:ुख भोगावे लागत.े म्हणनू अशा हपडीत  मलुींना 

सहानभुतूीिा हात हमळावा. 
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िी होिी कारागृहाि 

 

कायद्याने दोर्ारोप हसर्धद करुन, व्यक्तीला गनु्हगेार ठरवनू, 

कैदी म्हणनू कारागहृात ठेवलां जात. त्यात काही अपवाद असे 

असतात. व्यक्तीन ेखऱ्या अथायने गनु्हा घडवलेला नसताना, त्याला 

कैदी म्हणनू कारागहृात डामले जात.े सजुाताला ही असि गनु्हगेार 

ठरवनू, कैदी म्हणनू कारागहृात डामलेलां होतां. हतच्यावर नेमका 

कुठला गनु्हा हसर्धद झाला होता, ते अजनू कुणाला नीटस साांहगतल 

गेल नव्हतां. फक्त नव्या कारागहृ अधीक्षकाांना ते ठाऊक होतां. 

आपल्या या हशक्षेबद्दल कुणाला काहीि साांगायि नाही, असा 

हविार मनात सजुातान केला होता. 

 

पण एके हदवशी या कारागहृात व्याख्यानािे आयोजन केले 

होत.े 'मन पापमकु्त कसे कराव'े हा हवर्य व्याख्यानािा होता. 

लेहखका, प्रार्धयाहपका हवद्याताई दशेपाांडे व्याख्यात्या म्हणनू 

कारागहृात आल्या होत्या. या काययक्रमाच्या सांयोजनािी, 

हनवेदनािी पणूय जवाबदारी कारागहृ अधीक्षकाांनी सजुातावर 

सोपवली होती. हवद्याताई ांि अप्रहतम व्याख्यान पार पडलां. प्रश्न 

उत्तराच्या सत्रामर्धय ेकैद्यानी हवद्याताई ांना प्रश्न ही हविारले. काययक्रम 
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सांपल्यावर हवद्याताई िहापाण घेण्याकरता कायायलयात आल्या.  

अधीक्षकाांशी बोलत असताना, सजुाता हतथे आली. सजुातािी 

हविारपसू  करताना हवद्याताई ओघान ेबोलल्या. सजुाता त ूका प्रश्न 

हविारला नाही? सजुाता थोडी हसली, आग्रह केला म्हणनू बोल ू

लागली. 

 

सजुाता बी ए झालेली सुांदर व हुशार मलुगी होती. ती क्लास 

घेता घेता 'एम ए'  करत होती. एका भयानां रात्री १० च्या समुारास  

सजुाता घरी िालत येत असताना  वाटेत हतला  हतच्या 

कॉलेजातील एक वगय हमत्र भेटतो. तो ओळखीिा असल्यामळेु 

त्याच्या आग्रहाला मान दऊेन, सजुाता  त्याच्या घरी जात.े घरी 

गेल्यावर तो हतिी स्याग बाजलूा ठेवतो आहण अिानक 

सजुाताच्या अांगावर येतो. सजुातािी त्याच्या बरोबर झटापट सरुु 

होत.े त्या झटापटीत सजुाता घाबरून, आपल्या स्याग मधील  

नवीकोरी असलेली सरुी  त्याच्या पोटात खपुसते. 

 

त्यान े तो रक्ताच्या थारोळ्यात जहमनीवर आडवा पडतो. 

त्यािवेळी त्यािे िार हमत्र येतात. सामहुहक बलात्कारािा त्याांिा 

इरादा फसला जातो. ते दार लाऊन सजुाताला तसि आत ठेवनू, 
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पोहलसाांना फोन लावतात. पोहलस येतात, सजुाताला घेऊन 

जातात. पढेु हतच्यावर खनुािा गनु्हा हसर्धद होतो. सजुातािा तो वगय 

हमत्र राजकारणी नेत्यािा नातेवाईक असतो. प्रत्यक्ष परुाव्यातनू 

आहण घटनास्थळी असलेल्या त्या िार जणाच्या साक्षीतनू हा गनु्हा 

हसर्धद होतो. सजुाताला या गनु्या खाली जन्मठेप होत,े  परांत ुही 

घटना प्रत्यक्ष खनुािी नसते, तर ती स्व सांरक्षणािी घटना असते. ह े

ऐकून हवद्याताई ांना वाईट वाटत.  अपीलाबाबत त्या सजुाताला 

हविारतात. 

 

पण सजुाताला अपीलात जायि नसतां. कारण अपीलात 

जाण्यासाठी कुां टुबाि पाठबळ असावां लागतां, ते सजुाताकडे 

उरलेलां नसतां. कुटुांबाने सजुाताकडे पाठ हफरवली असते. 

सजुाताच्या कुटुांबीयाना अस वाटत असतां. आपण जर सजुाताला 

मदत केली, तर बाकी दोन मलुींि ेहववाह कसे होतील. हकती केलां 

तरी समाज सजुाताला गनु्हगेारि समजणार आहण हतच्या बरोबर 

हतच्या कुटुांबालाही. म्हणनू सजुाताला कुटुांबानां बेदखल केलेल 

होतां. ह े ऐकल्यावर तर हवद्याताई अस्वस्थ होतात. सजुाताला 

म्हणतात, "आता त ूपढेु काय ठरवल आह"े? या प्रश्नावर सजुाता 

स्तब्ध होते. मग आपलां मन मोकळां करते. 
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सजुाताच्या नहशबात जे भोग आले आहते ते हतला हनमटूपण े

भोगाव ेलागणाि आहते, पण या कारागहृा बाहरेि जग हतला कस 

स्वीकारेल? हाि प्रश्न आता सजुाताला सतावत आह.े समाजाि 

खलु कारागहृ  सजुाताि जीण मशु्कील करणार नाही ना? असा 

हविार हवद्याताई ांसमोर माांडताना सजुाता सहज म्हणत.े 

"कारागहृातनू सटुल्यावर तमु्ही मला मदत कराल"? त्यावेळी 

सजुाताला हवश्वासक आधार हवा असतो. हवद्याताई ांनी होकार 

हदल्यावर सजुाताच्या डोळ्यात आत्महवश्वास जाणवतो. हवद्याताई 

सजुाताला हा हवश्वास दऊेन, कारागहृ अधीक्षकाांिा हनरोप घेतात 

आहण कारागहृातनू बाहरे पडतात. 

 

कथेिे तात्पयय:- आपण म्हणतो मलुींनी स्व सांरक्षणािे धडे 

हगरवले पाहहजेत पण या स्व सांरक्षणातनू जर अशा घटना घडल्या, 

तर अशा मलुींना आपण सहानभुतूी दऊे का? समाजाच्या प्रत्येक 

घटकाांनी हा हविार करावा. 
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एक भावणनक संघर्ष 

 

हदवस मावळतीकडे झकुलेला होता. िांद्रकाांत घरी 

कुठल्यातरी कामात व्यस्त होत.े त्याांिी बायको सहवता हतच्या 

बहहणीकडे गेली होती. िांद्रकाांत याांिा स्वभाव तसा नेहमी शाांत 

असा होता. त्याांना त्याांिे हमत्र हदनकर भेटायला येतात. हदनकर 

नकुतेि नागपरूवरून आलेले असतात. त्याांिी मलुगी अियना 

नागपरूला राहात असते. िांद्रकाांत हदनकराांना हविारतात, 

नागपरूच्या सांत्रयाांिा हवर्य काढतात. त्यावर त्याांच्या गप्पा गोष्टी 

सरुु होतात. त्या गप्पा गोष्टींमर्धय ेहगरीशिा ही हवर्य हनघतो. हगरीश 

हा िांद्रकाांत याांिा मलुगा. िांद्रकाांत काहीि बोलत नाहीत. हळूि 

पडुी खोलतात. 

 

हगरीश आहण सनु पजुा, आता िांद्रकाांत याांच्या सोबत राहत 

नाहीत. एक वर्ाय पवूी िांद्रकाांत याांिी बायको, सहवता मनक्याच्या 

आजारानां बेजार होती.  अशावेळी सहवताि  नाइलाजानां ऑपरेशन 

करावां लागल होतां. दवे कृपेनां त्याांि ह ेऑपरेशन  हनहवयकारपणे पार 

पडलां. या ऑपरेशनिा सवय खिय िांद्रकाांतने  सहवताच्या  पेंशन 

अकाउांटमधनू केला होता ,पण त्याांिा मलुगा हगरीश खियही करत 
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नव्हता आहण आईिी काळजी ही घेत नव्हता. अशी त्यािी 

कमयकहाणी होती. हगररश आपल्याि नादात रांगलेला असा होता. 

वेळ असला तरी तो रीटमेंट काळातही आईला डॉक्टरकडे  घेऊन 

जात नव्हता. हगरीशिी बायको पजुा बँकेत असल्यान सांर्धयाकाळी 

हतला वेळ असायिा ,पण पजूानीही या काळात आपल्या सासकूडे 

दलुयक्षि केल होतां. हगरीश कॉलसेंटर मधनू आला की ती दोघ बाहरे 

हनघनू जात असत. मनात आलां तर पजुा सासलूा मदत करािी पण 

त्यात कोणत्याही प्रकारिा आपलेपणा असा नव्हता. हगररर्च्या 

पढेु पजुािां काहीि िालत नसे. 

 

हगररश हा कॉलसेंटरमर्धय ेहोता. त्यािा स्वभाव थोडा औली 

असा  होता. त्यािां लग्ना आधी दोन मलुींशी अफेअर होतां. ह े

पजुाला ठाऊक होतां. त्यामळेु पजुा हगररश म्हणेल तेंव्हा बाहरे 

जाण्यास तयार असायिी. सवय बाबतीत हतला हगररशि समाधान 

कराव लागायि. या अशा कारणातनू घराकडे लक्ष न दणे े हा 

हगररशिा अवगणु पजुालाही लागला होता. कसतरी करुन 

हगरीशच्या मामानां हगररशि ह े लग्न लावलां होत. पजुाला गळी 

उतरवलां होतां. पजुा हगररशच्या बाबतीत समजतूदार होती, म्हणनू 

हगररशि हनभावलां. याि गोष्टीिा हतटकारा िांद्रकाांत याांना होता. 
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अशा या हगररशला एक हदवस िांद्रकाांत शाांतपणाने बोलले. 

हगरीशला  वडीलािा रागही आला पण िांद्रकाांतला अस करण 

भाग होतां. 

 

 

 

कारण हगररश आईच्या आजाराकडे अहजबात लक्ष दते 

नव्हता. त्याि वागणां, बोलण सजु्ञ माणसासारख नव्हतां. म्हणनू 

हगरीशन ेइथे राहूि नय े,अस िांद्रकाांतला वाटत होतां. िांद्रकाांत याांनी 

कायम सखुासीन आयषु्ट्य जगलेलां होत. पढुही त्याांना तसि 

जगायि होतां. त्याांना आता हगरीशमळेु होणारा भावहनक सांघर्य नको 

होता. हगररशने आता आपल्या 'कळव्याच्या' घरी जावनू राहावां. 

असां िांद्रकाांत याांनी नक्की ठरवलां होतां. ह ेबोलताना िांद्रकाांतला 

बाप म्हणनू काही वाटेनास झाल होतां. हगररशच्या आईला मात्र 

एका मनानां थोड वाईट वाटत होत. त्या आईला पजुािी काळजी 

होती. हगरीशच्या औली स्वभावामळेु पजुाि काय होइल? यािी 

हिांता हतला लागनू राहहली होती. परांत ु हगरीशच्या  बेडरकार 

वागण्यामळेु त्याला कळव्याला पाठवांण गरजेि होत. अस ही त्या 

माऊलीला वाटत होत. िांद्रकाांतिी बायको या नात्यानां सहवताला 
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िांद्रकाांत याांिा हा हनणयय पटत होता. हगरीशन तेवढा मानहसक त्रास 

हदलाि होता. म्हणनू सहवतालाही अस वाटत होतां. त्यामळेु हगरीश 

कळव्याच्या घरी गेला. पण िांद्रकाांतनी अगदी व्यवहाराने 

हगरीशकडून दरमहा १० हजार भाडही आकारलां होतां. अस करणां 

िांद्रकाांतला मनोमन अजब वाटतां होतां पण िांद्रकाांत याांनी आपल्या 

काळजावर दगड ठेवला होता. 

 

िांद्रकाांतने बाप म्हणनू दया दाखवली असती, तर हगरीश त्या 

घरात आरामात राहहला असता. मग त्याला घर कसां घ्यायिां, सांसार 

कसा िालवायिा यािी जाणीव सरु्धदा झाली नसती. हगरीशिा 

पगार परुून उरणारा होता पण आता दहा हजार रुपये भाड 

असल्यान हगरीशला आता  उगाि बाहरेिी िैन करता येणार 

नव्हती. पजूािा पगारही पणूयपणे सेहव्हांगला जात होता. आता थोडा 

खिायला जाईल. म्हणज ेहगरीशला सांसारात तडजोड असते, ह ेकळू 

शकेल.  लग्न करून हगरीशला जवळपास दोन, अडीि वर्य झाली 

होती. अशा प्रकारि जीवन जगल्यावर माणसाला खऱ्या सखुीिी 

हकमत कळते. एकुलता एक मलुगा म्हणनू, िांद्रकाांत आहण 

सहवतानां हगरीशिे फार लाड झाले होत.े म्हणनू आता तरी त्याला 

खऱ्या सखुािी जाणीव होइलां. हा एकि हते ू िांद्रकाांतच्या या 
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हनणयया माग े होता. हा असा हनणयय ऐकून, हदनकर हविारात 

पडतात. सरते शेवटी िांद्रकाांत याांना म्हणतात. तझुा हा हनणयय मग 

बरोबरि आह.े 

 

 

कथेिे तात्पयय:- लग्न झाल्यावर जी मलुां आई वहडलाांच्या 

सखुाकडे दलुयक्ष करतात. अशा मलुाांकडे आई वहडलाांनी दलुयक्ष 

करण.े ह ेत्याांिे परम कतयव्य. 

  



मनोगाथा रुपेश पवार 

पान | 49 

 

सांजेचा सुखमय प्रवास  

 

माणसाच्या आयषु्ट्यात सखुािी कडा वाढत गेली की दःुखािी 

पडछाया त्यावर येऊन जाते. मग ते सखु झाकोळलां जात. तसांि 

काहीसां अहवनाश याांच्या आयषु्ट्यात घडलेलां होतां. ह ेसवय ऐकून 

आल्यावर हदनकर याांना उदास वाटू लागलां. त्याांना आपल्या 

हमत्रािां ह ेदःुख  पहावांत नाही ते रात्री झोपेण्यािी  तयारी करूनही 

बेडवर न झोपता हविार करत बसतात. त्याांच्या मनाला असां वाटतां. 

अहवनाश, हदनकर कॉलेज वयापासनू एकमेकाांिे हमत्र पण आता 

दोघाांच्या आयषु्ट्यात हकती मोठा फरक पडला होता. अहवनाशिा 

मलुगा समजतूदारपणे वागत नव्हता. यािां दःुख हदनकराना अहधक 

होतां. 

 

हदनकराांिा मलुगा त्या मानान े िाांगला होता, सवयगणुसांपन्न 

होता. हदनकराांहशवाय तो एकटा राहत नव्हता. आता तो जॉबच्या 

हनहमत्तान े अमेररकेत गेला होता. तरी तो न िकूता, न हवसरता 

कायम फोन करत होता. दीड वर्ाय पवूी त्याि लग्न झाल होतां. 

त्यािी बायको नीता हदनकराांच्या हमत्रािी मलुगी होती. ह ेहमत्र पवूी 

जीवाभावािे शेजारी होते पण आता ते ठाण्यात राहत होत.े ही 
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त्याांिी हजवलग मैत्री सहज एका नात्यात बदलनू गेली होती. 

आिानक एक हदवस रतनन,े नीताच्या सावांत कुटूांबाला 

जेवणाकरता बोलावलां होतां. त्याि वेळी नीता, रतनने आपल्या 

लग्नािा प्रस्ताव ठेवला. त्याि हदवशी या दोन्ही कुटुांबाांनी या 

लग्नाला सहमती दशयवली होती. शाळेत असल्या पासनूि नीता, 

रतनिां एकमेकाांवर  प्रेम होतां ते दोन्ही कुटुांबाांना ठाऊक नव्हतां. अशा 

प्रकारे ह े लग्नसांबांध जळुले गेले. सावांत कुटुांब तस प्रेमळ होतां. 

त्यामळेु त्याांिी नीताही प्रेमळ होती. ती रेल्वेत कामाला होती. रतन 

आता अमेरीकेला जाऊन एक दीड वर्यि झाल होत. काही 

हदवसाांनी रतन अमेररकेवरुन येणार होता पण रतन आला तरी तो 

आधनू मधनू परदशेी वारी करणारि होता. यािां रतनलाि वाईट 

वाटत होतां. त्यािां मन म्हणत होतां. रतन जर बाहरे गेला, तर आई-

बाबाांिी काळजी कोण घेणार ही हिांता रतनला सतावत होती. परांत ु

त्याला ना इलाजान आई-बाबाांना असि सोडून जावांि लागणार 

होतां. म्हणनू त्यािां मन त्याला खात होत. ही गोष्ट रतनने अनेकदा 

हदनकराांंांना व आपल्या आईला बोलनू दाखवली होती. 

 

ही रतनच्या मनातील तगमग खपू काही साांगनू जाणारी होती. 

तो मनातनू म्हणायिा, आई वडीलाांनी मलुाांना वाढवायि, त्याांिी 
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काळजी घ्यायिी. मलुाांनी मग व्यवसाय, नोकरीच्या हनहमत्ताने 

परदशेी जायि. मनात नसताना आई वडीलाांना वाऱ्यावर सोडायिां. 

मलुाांच्या अशा जाण्यामळेु आई वहडलाांना खपू सखुसोयी 

हमळतात, आजारपणात, इतर अडिणीत हा मलुाांिा पैसा कामी 

येतो पण पैशान ेमाया, ममता, प्रेम आहण जवळ असणां ही भावहनक 

भकू भागत नाही. असां सरळ रतन म्हणतो पण या रतनला एका 

गोष्टीिां समाधान होत. रतन घरी नसताना नीता त्याच्या आई 

बाबाांिी काळजी घेते. हा रतनला एक हदलासा होता. रतनने 

कधीही आपल्या सांसार सखुािा स्वाथीपणान े हविार केलेला 

नव्हता. त्याला आई-वहडलाांहशवाय वेगळा सांसार थाटायिा 

नव्हता. नीता, रतनन मनाशी पक्क ठरवलां होतां जेव्हा आपण दोघां 

एकत्र येऊ तेव्हाि एकामेकाांसाठी वेळ काढू. अस नीता रतनि 

सहजीवन होतां. 

 

हदनकराांनाही असां नेहमी वाटायि, आपल्या  ससु्वभावी 

मलुानां आपल्या सोबति रहाव. कारण रतनिी होणारी तगमग 

त्याांना पहावत नव्हती पण तरीही हदनकराांनी त्याला समजवण्यािा 

खपू प्रयत्न केला ते रतनला म्हणत होते. शेवटी माणसाला काही 

वाटलां, तरी त्याला वास्तवतेिा स्वीकार करावा लागतो. ह ेवास्तव 
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कुणासाठी िकुलेल नाही.  रतन तरीही हदनकराांि म्हणांण समजनू 

घेत नव्हता. हदनकर त्याला हर प्रकारे समजावनू साांगत होत.े हकती 

नाही म्हटलां तरी मलुींना सासरी जावां लागतां. तसांि ह ेही आह,े 

कामासाठी दाही हदशाांना आपल्याला जाव लागत. आपल्या 

मलुीिां रतनच्या बहहणीि उदाहरण हदनकर दतेात. हदनकराांना 

मनोमन अस वाटतां. आमिा हविार रतनन ेजास्त करू नय.े आपण 

कुटुांब म्हणनू कधीतरी एकत्र येति आसतो. म्हणनू रतनन ेवाईट 

वाटून येऊ नये. या माग े हदनकराांनि एकि म्हणण असतां. रतन, 

नीतान आमच्या सखुासाठी त्याांच्या सांसार सखुािा असा त्याग करु 

नय.े रतनन ेनीताला आपल्या सोबत घेऊन जावां. एवढां साांगनूही 

त्या दोघाांनी नकारािा सरू लावला होता. त्या दोघाांना आपल्या 

सांसाररक सखुापेक्षा आई-बाबाांिां सखु महत्त्वािां वाटतां होतां. शेवटी 

हदनकराांनी रतन, नीताच्या हट्टा पढेु आपली हवकेट टाकली. 

 

या सवय गोष्टी हदनकराांना रात्री आठवतात ते मनाने प्रसन्न 

होतात. अहवनाशच्या द:ुखात भावहनक सांघर्य आहण आपला 

सखुमय जीवन प्रवास. या बाबत हदनकर आपल्या बायकोशी 

बोलतात तेव्हा ते दोघही एकमेकाांशी बोलताना म्हणतात. हल्ली 
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सवयत्र 'हवभक्ती प्रत्यांय' येतो पण आपला मलुगा वेगळ्या हविाराांिा 

आह.े यािां त्याांना फार समाधान वाटतां. 

 

कथेिे तात्पयय:- मलुाांनी जर आपल्या सांसार सखुातनू. 

आपल्या आई बाबाांना आयषु्ट्याच्या साांजेला समाधानािा, 

आपलुकीिा आधार हदला, तर त्या मलुाांिी साांज सखुमय होईल. 
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आनंदाचे गोकुळ  

 

असां म्हणतात ,लग्नाच्या गाठीभेटी स्वगायत ठरतात, योग 

जळुतात आहण मग इहलोकी लग्न सोहळे सांपन्न होतात. असांि 

काहीस प्राजक्ताच्या बाबतीत झालां होतां. प्राजक्ताला नाहशकि एक 

स्थळ िालनू आलां होतां. प्राजक्तािे आई बाबा त्या स्थळािा 

हविार करत असताना रवीकाका हतथे येतात. मलुािा फोटो 

बघतात ,त्याबद्दल प्राजक्ताच्या  आई-बाबाांशी बोलतात. मग 

फोटोतील मांदार जाधव या मलुाला फोन करतात. मांदार 

रवीकाकाांच्या फोनमळेु फार खशू होतो. रवी काका एका प्रवासात 

मांदारला भेटले होत.े त्यानांतर काहीना काही कामा हनहमत्त ते 

मांदारला भेटत राहहले. काकाांिा स्वभाव जॉली होता. मांदारिाही 

स्वभाव अहतशय छान होता. बोलता बोतता रवीकाका प्राजक्ताच्या 

स्थळािा हवर्य काढतात. मांदार या स्थळाला होकार दतेो. 

रवीकाकािे आभार मानतो. 

 

काही हदवसात या स्थळािी बोलािाली सरुु होते. मांदार, 

प्राजक्तािा साखरपडुा होतो. मग प्राजक्ता, मांदारि हळूहळू रोमँहटक 

बोलणां सरुु होतां. त्यात लग्न कसां करायि, लग्नानांतर हनीमनूला 
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कुठ जायि अस बरेि काही त्याांच्यात िाललेलां असायिां. त्या 

हनहमत्तान अधनू मधनू प्राजक्ता, मांदार एकमेकाांच्या घरी जायिे. मग 

काही हदवसात लग्नािा हदवस पढेु उभा राहतो. मांदार, प्राजक्ताि 

यथासाांग लग्न होत. ते हनीमनूला जावनू येतात. त्याांिा सांसार 

आनांदात िाललेला असतो. प्राजक्ता मांदारच्या कुटुांबीयाांिी 

काळजी घेते. घरात मांदारिे  बाबा, भाऊ, भावजय आहण त्याांिा 

एक छोटा मलुगा असा पररवार असतो. प्राजक्ता मांदारच्या बाबाांिी 

आजारपणात काळजी घेते. मांदारिी आई दोन वर्ांपवूी वारलेली 

असते. प्राजक्ता मांदारच्या भाऊ, भावजय याांच्या सोबत 

भावांडाांसारखी राहत.े पण काही हदवसाांनां प्राजक्ताला आपल्या आई 

वहडलाांकडे जावां लागतां. 

 

प्राजक्तािा भाऊ आई वहडलाांसोबत राहत नाही. प्राजक्ताि े

वडील त्याला इस्टेटीतनू बेदखल करतात. त्यामळेु आई वहडलाांिी 

काळजी प्राजक्ताला घ्यावी लागत.े त्यािवेळी मांदारिी बदली 

नव्या मुांबईला होत.े मांदारनां ठाण्यात एक घर घेतलेलां असतां. एकदा 

मांदारच्या बाबाांनी प्राजक्ताला साांहगतलेल असतां, त्यानसुार प्राजक्ता 

आपल्या आई वहडलाांिी काळजी घेते. ती आपल्या ठाण्यातील 

घरात येऊन राहत.े काही हदवसाांनी बदली होऊन मांदारही हतथ ेयेतो. 
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मांदारच्या बाबाांना वाटत असतां प्राजक्तािे आई वडील आपल्याि 

घरातले सदस्य आहते. अशा प्रकारे ही दोन्ही कुटुांब एकत्र नाांदत 

असतात. 

 

एके हदवशी प्राजक्ता सकाळी दधु आणायला बाहरे जाते तेव्हा 

हतला रवीकाका मॉहनंगवॉक वरुन येताना हदसतात. प्राजक्ता त्याांना 

आग्रहानां घरी घेऊन जाते. कारण मांदार त्यावेळी घरी असतो. मांदार 

रवीकाकाांना बघनू खशु होतो. रवीकाकाांना मांदार, प्राजक्ताि नवीन 

घर आवडतां. रवीकाका घरा हवर्यी बोलतात, घरच्या गप्पा गोष्टी 

करतात. मधनूि प्राजक्ताकडे बघनू आनांदाच्या ओघात बोलनू 

जातात. प्राजक्ता आम्हाला कधी पेढ,े बरफी दणेार, त्यावर प्राजक्ता 

हसत.े 

 

कारण प्राजक्ताच्या लग्नाला पाि वर्य झालेली असतात. या  

पाि वर्ायत  दोन, तीन डॉक्टराांिी रीटमेंट प्राजक्ताने घेतलेली 

असते, पण प्राजक्ताच्या वांधत्वामळेु हतला मलुबाळ होत नाही.  

प्राजक्ता हनराश होत,े अशा वेळी मांदार व मांदारिे बाबा प्राजक्ताला 

समजावतात आहण म्हणतात ,आपण आजनू प्रयत्न करु. यश कधी 

ना कधी आपल्याला हमळेलां. अस म्हणनू प्राजक्ताच्या द:ुखावर 
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फुां कर घालतात. त्यािवेळी प्राजक्ताच्या भावािे प्रताप ऐकन 

मांदारिे बाबा म्हणतात. तमु्ही मलुां, सनुा म्हणनू स्वभावािे फार 

मनमोकळे आहात, गणुसांपन्न आहात पण येणाऱ्या पढुच्या 

काळाि काही खरां नाही. प्राजक्ता तझुा भाऊ तझु्या आई वडीलाांशी 

कसा वागला बघीतलसां ना? म्हणनू मलुां होण्यािी हिांता प्राजक्ता 

करु नकोस. अस सवय प्रकारे समजनू साांहगतल्यावर प्राजक्ता मनातनू 

आपलां टेन्शन काढून टाकते. नव्या जोमान े आयषु्ट्याला सरुुवात 

करत.े त्यावर रवीकाका म्हणतात, मांदार तझुे बाबा बरोबर 

म्हणतायतां. आजकाल मलुाांिां काही खरां नाही. 

 

मग रवीकाका दत्तकािा हवर्य काढतात आहण मांदार, 

प्राजक्ताला साांगतात. तमु्ही आता दोघानी  दत्तकािा हविार 

करावा. कारण परकां  मलुां केव्हाही िाांगल वागतां पण जर का ते मलुां 

उद्या िाांगलां वागलां नाही, तर मनाला द:ुख होणार नाही. शेवटी ते 

मलुां परकि आह ेअस तरी म्हणता येईल. अशा प्रकारे आपलीि 

आपल्याला समजतू काढता येइल. त्यावर प्राजक्ता, मांदार 

सकारात्मक होकार दतेात. रवीकाका मांदार, प्राजक्तािा हनरोप 

घेतात. 
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प्राजक्ता हविार करता करता, मांदारला हविारते. ती दोघां यावर 

फक्त हविार करत नाहीत, तर कृती करतात. मांदार आपल्या 

बाबाांशी दत्तक मलुां घेण्याबाबत ििाय करतो. तेही या दत्तकाच्या 

कल्पनेला होकार दतेात. प्राजक्ताला मनातनू फार आनांद होतो. 

अशा प्रकारे त्याांच्या घरात आनांदाि गोकुळ फुलनू येतां. 

 

 

कथेिे तात्पयय:- अशा सकारात्मक हविारातनू मलुां नसलेल्या 

दाम्पत्यान े दत्तक मलुाांिा हविार करावा. यातनूि आपल्या 

जीवनात आनांद हनमायण करावा. 
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िारुण्याच्या उंबरठ्यावरीलं समजूिदारपिा 

 

आठवलां त्या वर्ी प्रदीप दहावीला होता ,पण तो दहावीला 

आह े असां त्याच्याकडे पाहून वाटत नव्हतां. कारण तो अत्यांत 

खेळकर, मस्तीखोर मलुगा होता. हशक्षकाांिा तो नेहमीप्रमाणे 

ओरडा खात असे. प्रदीप जरी असा असला, तरी त्याच्या मनात 

एक जबाबदार मलुगा होता. त्याांच्या कुटुांबात तोि मोठा मलुगा 

होता. त्यािा मळू स्वभाव मात्र खेळकर होता.  एकदा आई त्याला 

बोलता-बोलता सहज म्हणाली. आपल्या गड्ुडूला  तझु्या शाळेत 

हायस्कूलला घालयूा तेव्हा प्रदीप आईला म्हणाला. मी अमोलला 

हविारतो, अमोलिे  बाबा आमच्या शाळेिे सांिालक आहते. 

अमोल करेल आपलां ह ेकाम. प्रदीप दसुऱ्या हदवशी वगायत आला. 

मधल्या सटु्टीत, त्यान ेअमोलला काल आई  काय म्हणत होती ते 

साांहगतलां. अमोलने त्याला होकार हदला. बाबाांशी बोलतो मग तलुा 

साांगतो. अस अमोल प्रदीपला म्हणाला. 

 

अमोलन मग सांर्धयाकाळी घरी गेल्यावर त्याच्या बाबाांजवळ 

प्रदीपच्या बहहणीिा हवर्य काढला. आपण त्याांना ऍडहमशन दऊे 

शकतो का? असा प्रश्न त्यान बाबाांना हविारला. बाबा हो म्हणाले 
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आहण प्रदीपच्या पालकाांना त्याांनी हनरोप हदला. त्यानसुार प्रदीपिे 

पालक अमोलच्या घरी बाबाांना भेटायला आले. अमोलच्या 

बाबाांनी प्रदीपच्या बहहणीहवर्यी हविारपसू केली. दसुऱ्या हदवशी 

लगेि आपल्या सांिालक कोट्यातनू प्रदीपच्या बहहणीला 

ऍडहमशन हदली. प्रदीपिे पालक खशु झाले.त्यानांतर अमोल आहण 

प्रदीप याांिी मैत्री घट्ट झाली. प्रदीपिी आई गावावरून रानमेवा 

जेव्हा कधी आणायिी तेव्हा ती हमखास प्रदीपला साांगायिी. ह े

जरा अमोलला दऊेन ये. अशी या दोन्ही कुटुांबाांिी गट्टी जमली 

होती. 

 

काही हदवसात दहावीिी शालाांत परीक्षा उरकली. सटु्टीमर्धये 

प्रदीप आहण अमोल एकमेकाांच्या घरी जात होते, बाहरे 

हफरायलाही जात होत.े पढेु तीन महहन्यानांतर जनूच्या पहहल्या 

आठवड्यात दहावीिा हनकाल लागला. प्रदीपला जमेतेम ६० 

टक्के पडलेले होत.े अमोलला थोडे जास्त पण ६५ टक्के पडलेले 

होत.े वेगवेगळ्या महाहवद्यालयात प्रदीप आहण अमोलला 

ऍडहमशन हमळाले होत.े  प्रदीप कॉमसयला होता तर अमोल आटयला 

होता. प्रदीप कॉलेज कुमार झाल्यावर प्रदीपच्या आईला, प्रदीप 

बद्दल थोडी भीती वाटायिी. मलुाांिी सांगत कशी असेल, त्याला 
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कोणते व्यसन तर लागणार नाही ना? असे लाख प्रश्न त्या आईच्या 

मनात यायिे. एकदा प्रदीपिी आई अमोलला भेटली. हतने 

अमोलला प्रदीपवर लक्ष द े अस े सहज साांहगतले. आपल्या 

मनातील भीती अमोलजवळ प्रदीपच्या आईन ेव्यक्त केली. 

 

त्या नसुार अमोल प्रदीपिी काळजी घेत होता. त्याला 

वेळोवेळी समजनू साांगायिा पण प्रदीपला या सवय गोष्टीिी  जाहणव 

होती. त्यामळेु वाईट सांगतीिा पररणाम त्यावर झालाि नाही. 

त्यामळेु कुठल्याही प्रकारिे व्यसन  त्याला लागलेले नव्हत.े मलुां 

जेव्हा उमलत्या तारुण्याच्या उांबरठ्यावर येत असतात तेव्हा सवय 

आयाांना हिे प्रश्न सतावत असतात. या वयातली मलुां आई 

वहडलाांशी कमीि बोलतात आहण हमत्रात अहधक हमसळतात. 

यामळेु पालकाांना अशी भीती वाटणां स्वभाहवक असतां. हीि 

स्वाभाहवकता प्रदीपच्या आईच्या मनात होती पण प्रदीप ज्या 

पररसरात राहत होता. त्या  हठकाांणािे रहहवासी प्रदीपच्या 

पालकाांना िाांगले ओळखायिे, प्रदीपलाही ते ठाऊक होतां. त्यामळेु 

प्रदीप आपल्या पररसरात िाांगली वागणकू ठेवत असे. अमोलही 

त्याि पररसरात राहत होता. त्यामळेु दोघाांनाही जबाबदारीिे भान 

होत.े 
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कॉलेज िाल ू असताना एक हदवस प्रदीप नातेवाईकाांच्या 

लग्नाला आपल्या गावी गेला. हतथ ेएक त्याच्याि वयािी मलुगी 

त्याच्याशी बोल ू लागली, त्याांिी मैत्री झाली. ती प्रदीपच्या 

पररसरात राहात होती. गावावरून आल्यावर प्रदीप कोहिांग 

क्लासला नेहमी जात असताना. त्याला ती दररोज रस्त्यात 

भेटायिी. परांत ुह ेहति ेभेटणे, बोलणे प्रदीपला आवडायिे नाही. 

त्याला सारखां असां वाटायिां या मलुीशी बोलताना आपल्याला 

कोणीतरी पाहहलां. ही मनातली गोष्ट प्रदीपन ेत्या मलुीलाही बोलनू 

दाखवली पण त्यािा फारसा उपयोग झाला नाही. मग त्याने ही गोष्ट 

अमोलला साांहगतली. अमोलला त्याच्या मानहसकतेिा अांदाज 

आला. अमोल म्हणाला ,आपण हतच्याशी पनु्हा एकदा बोलनू 

बघ.ू मग अमोलने त्या मलुीला बोलावनू घेतले. एकदा अमोलच्या 

घरी कोणी नसताना. प्रदीप त्या मलुीला घेऊन येतो. अमोल त्या 

मलुीला समजावतो. आपली भावना सहज व्यक्त करतो. 

 

या वयाच्या टप्प्यावर एखादा मलुागा मलुीला आवडू शकतो. 

ह ेअगदी स्वाभाहवक असतां. प्रेम करणां, एकमेकाांना सोबत हफरणां 

यात काही गैर नाही. मैत्रीमर्धये असां होतां असतां पण एकमेकाांच्या 

प्रेमात हफरताना. मलुा मलुीि पाऊल वाकड पडू शकतां. त्यात 
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मलुीि आयषु्ट्य उदर््धवस्त होऊ शकत. मलुाांिी होणारी पढुिी 

प्रगती खुांटू शकते. दसुऱ्या बाजनूां पाहहलां तर ह ेवय हवद्याथी दशेि 

असतां. त्यामळेु या काळात हशक्षणाला अहधक महत्त्व  असतां. 

प्रेमातनू वाहवत जाणां, लग्नाच्या गाठी जळुवण ह ेया वयात योग्य 

नसतां. आपलां प्रेम खरां असेल, तर ते खऱ्या अथायनां यशस्वी होऊ 

शकत. म्हणनू प्रेमात बडूुन या वयात टाइमपास करणां ह ेिकुीिां 

असतां. त्यातही अनोळखा पररसरा असेल, तर असां हफरणां एखाद्या 

वेळेस िाल ूशकेल पण जर ओळखीिा पररसर असेल तर मात्र 

लोकाांिा हविार करावाि लागतो. त्यामळेु असां अथयहीन प्रेम 

कुणीही करू नय,े कारण या वयातील प्रेम फक्त एक आकर्यण 

असतां, बाकी काही नाही. 

 

ह े सारां अमोलन समजनू साांहगतल्यावर ती मलुगी प्रदीपला 

पनु्हा कधी भेटली नाही. त्या मलुीच्या  प्रेमाच्या आकर्यणातनू 

प्रदीपिी कायमिी सटुका झाली होती. अमोलन तारुण्याच्या या 

उांबरठ्यावर मोठा समजतूदारपणा दाखवला होता. यािा आनांद 

प्रदीपला कायम होता. आता कधीतरी भेटल्यावर हा हवर्य जेव्हा 

अमोल, प्रदीप काढतो  ,तेव्हा ते दोघही  हसतात. प्रदीप म्हणतो, 

अमोलन माझां पहहलां प्रेम सांपवल. अमोल खपू हवहित्र प्राणी आह े
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पण ह ेही कबलू करतो. अमोलन या प्रदीपि जीवन सरुळीत केलां. 

कदाहित प्रदीप या पहहल्या प्रेमात वाहावत गेला असता तेव्हा 

अमोल एकि म्हणतो, मैत्रीत आभार मानायिे नसतात. 

 

कथेिे तात्पयय:- उमलत्या तारुण्याच्या या काळात मलुा 

मलुींनी स्वतःला जपायला हवां. या वयात अनेक प्रलोभन तरुण 

मनाला आकहर्यत करत असतात पण एक हववेकशील माणसू 

म्हणनू सवांनी या फसव्या प्रेमािा हविार करावा. 
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साहहत्य म्हणजे असतां काय?  

जीवनाि े अनभुव असतात, कधी खरे तर कधी खोटे 

वाटतील इतके खरे.  

जीवनमलू्याांि ेआदशय असतात, कधी सोपे, कधी अवघड. 

कधी अशक्यप्राय.  

जगण्याच्या िढ उताराांिे आरस े असतात. कधी 

अनभुवलेल.े कधी न ऐकलेले.  

आपल्या मनािा, आपल्या जीवनािा आरसा असतो साहहत्य.  

साहहत्यात रम ूया.  

साहहत्यात रमणारा समाज अहधक 

ससुांस्कृत, अहधक प्रगतीशील असतो.  

 प्रगती म्हणजे केवळ समदृ्धी नाही ना! 

ई साहहत्य प्रहतष्ठान.  

मराठी साहहत्यातील एक कोवळे पान.  

एक प्रसन्न अनभुव 

 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com  
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