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लेखक : कार्तिक गुलाब हजारे 

  



मकु्ती 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

 

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

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   



मुक्ती 

लेखक :    कार्तिक गुलाब हजारे 

मोबाईल नंबर... ७०३८९५०७६२ 

व्हॉट्सअँप नंबर... ९७६५३६७०५८ 

इ मेल...  karthikhajare@gmail.com 

फेसबुक... https//www. facebook. com...Karthik hajare 

पत्ता... मातामाय चौक, ससमेंट रोड, वाडि क्र. ३.. मींथूर्   पोस्ट - नवेगाव (पांडव).  तालकुा - 

नागसिड   सजल्हा – चंद्रपूर 

या पुस्िकािील लखेनाचे सर्व िक्क लेखकाकड ेसुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परर्ानगी घणे े

आर्श्यक आि.े  िस ेन केल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts.  

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन : १५ फ़ेब्रुवारी २०२० 

©esahity Pratishthan®2019 

• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    

  



प्रस्तावना...  

 

सप्रय वाचक बंध ूआसि िसगनींनो,तसेच ई सासहत्य वेबसाईट वरील सवि मान्य वरांना 

माझा सस्नहे नमस्कार....  

 

इ सासहत्य वरील लेख व वाचन सामग्री अत्यंत सरहासनय आह.े आसि तसेच मी येथील 

एक वाचक सदु्धा आह.े इतकी छान पुस्तकांची सवनामूल्य रास देण्याकररता मी ई सासहत्याचे 

आिार मानतो.  

 

लेखक आमचे समत्रच असून मी त्यांची "प्रेमाचे असस्तत्व" ही लघु कादंबरी वाचली. मला 

ती खूप आवडली. आसि परत काही ददवसांतच त्याचे दसुरे पुस्तक "काही राहून गेल ंहोतं" ही 

पुन्हा एक सुंदर रचना आपल्या समोर त्यांनी मांडली. प्रत्येक पुस्तकाला सवचार करायला 

लाविारा एक वेगळाच पैल ू त्यांच्या पुस्तकात मला ददसून आला. त्याबद्दल मी त्यांचे आिार 

मानतो.  

 

प्रस्तुत कथेच्या संचातून परत एकदा त्यांचे उत्तम सलखाि आपल्या समोर येत आह,े तरी 

माझी सवाांना सवनंती आह े की त्यांनी स्वतंत्रपिे प्रस्तुत पुस्तक वाचून कसे वाटल े त्याबाबत 

लेखकांना कळवाव.े आसि स्वतःच्या असिप्रायांनी त्यांना प्रेररत करावे...  

 

धन्यवाद..  

 

मृदलुा पंकज माकोड े

... नागपूर...  

  



ओळख 

वाचनाची आवड मला तशी लहानपिा पासूनच होती. 

शाळेतही असताना अगदी एक कथाकार म्हिनू माझी 

वेगळीच ख्याती होती. एखाद्या कल्पनेत आपि काय काय 

रचु शकतो? याची प्रसचती मला सखुदेव े सर नेहमी 

द्यायचे. अस्खसलत प्रसतसादाने शाळेतील दकत्येक 

संस्कृसतक िागात माझी आवजूिन सनवड व्हायची. पि 

कालांतराने आर्थिक पररसस्थती मुळे माझी शाळा सटुली 

आसि अंगावर कतेपिाचा ओझा आला.  
 

पि आवड कधीच समटली नाही. वतृ्तपत्रांत मी झळकत 

रासहलो.  

कालांतराने तेही बंद झाले. कारि कामाच्या व्यापात मी 

अडकत रासहलो. पि सवयी प्रमाि े सव. स. 

खांडेकर,सुहास सशरवळकर अशा बऱ्याच लेखकांच्या 

पुसस्तका मी वाचून काढायचो. त्यातून माझ्यातल्या 

कलाकाराचा एक नवीन जन्म व्हायचा. आसि मी परत 

शुरुवात केली.  
 

"कुिाच्यातरी आठविीत" ही माझी पसहली कसवता. जी 

आजही बेधुंद लहरी माध्यमावर झळकते आह.े पुढ े

कथा,कसवता,लेख,चारोळी अस ेबरेच प्रकार त्यात समावेश करू लागल.े पि काहीतरी सलहायचं? 

हा प्रश्न मनातून जाईना. कादंबऱ्या वाचताना मी पात्रांची,िावनांची सवचारसरिी व्यक्त करत 

गेलो. आसि नव्या जोमाने सलहायला लागलो.  
 

शबदांचा हा सनरंतर प्रवास, 

संपूच नय ेकधी...  

आयुष्य जगुनी जावे, 



शबदांच्या परी..  

असाव ेवळि आयुष्याला, 

शबदांच्या संगतीचे...  

अगदी अश्रुसदु्धा गोठतात, 

शबदांच्या घरी...  

सलहायला सजतकी िीती वाटत नाही ना,एक प्रकारे सतचं िीती आपलं सलखाि दसुऱ्याकड े

ददल्यावर वाटत.े आपल्या िावना,आपल े सवचार त्यांना पटतील का? आपलं सलखाि त्यांना 

आवडेल का? पि केला प्रयत्न... आसि थोडाफार यशस्वी झालो. आसि आता त्याच थोड्याफार 

प्रयत्नाने सलहत आह.े  
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माझी आधीची दोन्हीही पुस्तके वाचून त्यावरही आपला असिप्राय कळवावा ही सवनंती.   



मनोगत...  

 

माझ ं पासहल ं पुस्तक "प्रमेाचं असस्तत्व" याला आपल्याकडून फार चांगला प्रसतसाद 

समळाला. त्यांनतर काही कालावधीतच माझ ंदसुरं पुस्तक "काही राहून गेल ंहोतं"प्रकासशत झालं. 

दकतीतरी वाचकांनी मला त्याबद्दल ईमले करून स्वतःचे असिप्राय कळवले. काहींनी कॉल 

एसएमएस करून कळवले. त्याबद्दल मी त्यांचा सनरंतर आिारी आह.े  

 

दसुरं पुस्तक प्रकासशत करताना मी म्हटल ंहोतं की लवकरच "पेरजागढ.. एक रहस्य"ही 

पुस्तक आपिासमोर मांडिार. पि हल्ली काही सवसशष्ठ कारिामुळे ती पुस्तक उसशराने आपिांस 

समळेल. त्याबद्दल क्षमा असावी.  

 

कारि शेवटी लखेकाचाही एक आयुष्य असते. पुस्तकाचं आयुष्य रंगवताना त्याचं आयुष्य 

रंगवण्याचे त्याच्या लक्षातच नसते. आसि नेमके तेच माझ्याही बाबतीत घडते आह.े त्यामुळे 

येिाऱ्या पुस्तकांना फार प्रमािात उशीर होिार आह.े  

 

प्रेमात सवरह,यातना दडलेल्याच असतात. पि काही वेळा कुिाचं आयुष्य पि त्यात 

हरवललें असतं. कुिी सावरत असत ेतर कुिी कोसळते. काही वेळा आस्थापि मानवी जीवनाच्या 

वर वचिस्व गाठते. असेच काही सवचार या पुस्तकद्वारे मांडल्या गेल ेआह.े  

 

मला ई सासहत्य मध्य ेकाम करण्याची सुविि सधंी ददल्याबद्दल मी माननीय सुनील सामंत 

यांचे आिार मानतो. आसि तसेच दोन्ही पुस्तकांचे मुखपृष्ठ आसि इतर काही गोष्टींची कमतरता 

िासवली नाही त्याबद्दल त्यांच्या टीमचे सदु्धा आिार मानतो.  

 

आसि इच्छूक वाचकांच्या आग्रहास्तव मी सादर करतो काही लघ ुकथांचा संग्रह...  

... मुक्ती...  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनुक्रम 

 

 

१) अबोल अशू्र...  

२)  मी अधुरा....  

३)  देऊळ कशासाठी...  

४)  मी एकटा...  

५)  मुक्ती...  

६)  नकार 

७)  पे्रमवाद 

८)  बदला..  

९)  सहवासाचे वेड 

१०) शेवटची भेट... 

  



१) अबोल अशू्र... 

 

ममत्ाांनो आपण प्रवासामधे्य अनेक गमती जमती बघतो. मकते्यकाांचे तर अख्खां जीवनच 

प्रवासावर मनधााररत असते. वळणावरला प्रवास असो मकां वा आयुष्यातला प्रवास असो. प्रवास 

करायला सगळ्ाांना आवडते. आज मी अश्याच एका प्रवासाचे वणान आपल्या समोर सादर 

करीत आहे.  

 

त्या मदवशी मी औरांगबाद वरून मनघालो होतो. त्या गदीत इतका ढवळून मनघालो होतो 

की नागपूरला जाईपयंत मी मशल्लक तरी असेन का नाही असां वाटतां होतां. कारण त्या 

जनरलच्या डब्ब्यात इतकी गदी उसळली होती की श्वास घेणेसुद्धा अगदी माझ्या जीवावर 

आलां होतां. पण काय करावां? शेवटी कसही करून मला नागपूरला पोहचायचच होतां. 

ररझरे्व्हशनच्या नावाखाली ममत्ाांनी माझी चाांगलीच फमजती केली होती. त्यामुळे प्रते्यक क्षणाला 

त्याांना मशव्या शाप देत मी त्या गदीत झोप घेण्याचा प्रयत्न करत होतो.  

 

फायनली त्या गदीत तो माझा पमहला प्रवास होता. त्यामुळे स्वतःची मला इतकी कीव 

येत होती की कुठेतरी उतरून जावे हा मवचार सतत डोकावून जायचा. पण दरवाजापयंत जावे 

तेर्व्हाच टर ेन सुटून जायची. इतकी चेंगट गदी ताणली होती.  

 

शेवटी मकते्यक तासाांच्या खडतर प्रवास केल्यानांतर परभणी नामशकला थोडी गाडी 

ररकामी झाली. आमण एकदाची मला बसायला जागा ममळाली. जरा खखडकीतून बाहेर बघत 

हायस करू लागलो. पण गदीच्या मवळख्याने माझी झोप ही अधावट झाली होती. त्यामुळे 

खखडकीतून येणाऱ्या त्या हवेच्या झोकेमुळे मला झोपेच्या डुलक्या सतावत होत्या. कशी झोप 

लागली... काही कळलांच नाही. पण मग कुठेतरी गाडी थाांबल्याने मला जाग आली.  

 

खखडकीतून बमघतलां.. माझ्या ओळखीचा प्रदेश आता मदसू लागला होता. त्यामुळे आता 

झोपण्यात काही तथ्य नाही हे लक्षात घेऊन मी बॅग मधून पाण्याची बॉटल बाहेर काढली आमण 



हलकेच चेहऱ्यावर शी ांतोडे मारले. चेहरा थोडां रुमालाने पुसुन घेतल्यासारखा केला आमण 

स्वतःला थोडां फे्रश केलां. हळुवार सभोवार नजर पसरवली आमण डब्ब्यात असणारी गम्मत 

जम्मत बघू लागलो.  

 

समोरच्या शीटवर तीस पस्तीमसतली एक ममहला येऊन बसली होती. मतच्या माांडीवर 

दोन ते तीन वर्ााची एक मनरागस, गोांडस चेहऱ्याची एक छोटीशी मुलगी खेळत होती. मला 

लहानपणापासून छोट्या छोट्या मुली ांचां भारी लाड यायचां. मी मतला हसवण्याचा प्रयत्न करत 

होतो.  

 

खरांच काय सुरेख हसत होती ती... ते मनष्पाप, मनतळ हसणां काय लुभावत होते मनाला. 

भारी कौतुक येत होतां मला मतला बघून. प्रवासाचा सारा शीण त्या एका छोट्याश्या हसूने 

घालवले होते.  

 

इतक्यात एक फेरीवाला चहाची ऑडार घेत आला. आमण मी त्याला आवाज लावली. 

स्वतःसाठी एक चहा घेतला आमण त्या मुलीसाठी एक पारले जी मबस्कीटचा पाकीट.  

 

चहा मपता मपता मी त्या इवल्याश्या मुलीकडे बघू लागलो. त्या ममहलेने पॉकेट फोडून 

दोन मबस्कीट मतच्या हातात मदली. पण त्या मुलीला अख्खां पॉकेट हवा होता. हे सगळां  मी 

कौतुकाने मतच्याकडे बघत होतो. पण जेर्व्हा ती रडायला बसली. मतला रडताना बघून एक 

आश्चयााचा धक्काच बसला. ती रडत होती.. अशू्रांचे थेंब न थेंब मतच्या नाजुक गालावर ओघळत 

होते पण मतच्या रडण्याचा आवाज मात् माझ्या कानापयंत येत नर्व्हता.  

 

असां का र्व्हावां? म्हणून मी त्या ममहलेला त्याचे उत्तर मवचारलां. तर ती ममहला म्हणाली.. 

ती जन्मापासून मुक आहे. मतला वाणी नाही. त्यामुळे ती बोलू शकत नाही.  

 



हे सगळां  ऐकून मला कसांतरीच झालां. चहा प्यायची सुद्धा इच्छा झाली नाही. चहाचां ग्लास 

असाच खखडकीद्वारे बाहेर फेकून मदला आमण त्या मुलीला स्वतःच्या अांगावर घेतले.. थोडां लाड, 

कौतुकाच्या असीम प्रयत्नानांतर परत एकदा ती गोड हसली. आमण मतचे ते गोड हसणे चक्क 

काळजात रुतून बसले.  

 

एर्व्हाना माझा स्टॉप आला होता. मी उतरणारच होतो. पण त्या छोट्याश्या मुलीच्या 

अबोल अशू्रांनी माझ्या मनात एक वेगळीच जागा घेतली होती. मजचां रडू मला आयुष्यातलां एक 

सगळ्ात सुांदर रडू म्हणून वाटलां होतां.  

  



मी अधुरा....  

 

 

मी माझां पे्रम असां काही खाते्मशरप्रमाने साांगू शकत नाही. कारण ज्या पे्रमावर माझां 

मवश्वास आहे ते आत्ता माझ्यासोबत असूनसुद्धा ते माझां नाही आहे. आमण मला असां वाटतां की 

माझ्या एकतफी पे्रमात मी कसलाच गैरव्यवहार केला नाही. ते कळेलही तुम्हाला..  

 

ते उन्हाळ्ाचे मदवस होते. ताईच्या लहान मदराचां लग्न होतां. आमण नुकतांच घराचां सूद्धा 

काही काम झालां होतां आमण योगायोगाने हे लग्नाचां स्थळ चालून आले होते. मी पेंमटांग करतो 

म्हणून ताईने ५_६ मदवसाच्या आधीच मला बोलावले होते. ताईचां लग्न झालां तेर्व्हापासून मी 

एकदा मकां वा दोनदा मतच्या गावाकडे गेलो असेन. त्यामुळे मतच्या गावाांत मकां वा मतच्या 

नातेवाईकाांत असां मला फारसे ओळखणारे कुणीच नर्व्हते. आमण मला न्यायला मतला मदरच 

आला असल्यामुळे मी नकार सुद्धा देऊ शकत नर्व्हतो.  

 

छोटेखानी गाव होतां पण टुमदार वस्तीने ग्रासलेले होतां. एकच रस्त्याने अख्खां गाव 

मफरून यावां असां ते छोटांसां गाव. त्यामुळे माझां मन कधीच मतथे रमत नर्व्हतां. म्हणून आल्या 

आल्याच मी शहरातून पेंमटांग साठी लागणारे सगळे सामान आणलां आमण माझ्या कामाला 

शुरुवात केली.  

 

तसां मानपानाला ताईच्या घरची मांडळी अगदी मदलखुलास होती. घराशेजारी एक मुलगा 

मला पानठेल्यातुांन पान वगैरे आणून देण्यासाठी होता. मकां वा ररकामा असला की माझ्याजवळ 

येऊन बसायचा त्यामुळे मला थोडां बरां  वाटायच.  

 

सुरुवातीचे दोन तीन मदवस मी कुणाच्याही अडवणुमकमशवाय हॉल वगैरे पेंट केलां होतां. 

पण जसजसे लग्नाचे मदवस जवळ जवळ येत होते. तसतसे सगळ्ाांची धावपळ चालू होत होती. 



एर्व्हाना अप्तगणाांची ये जा चालू झाली होती. आमण नाईटला थोडां भीतभीतच काम करावां 

लागायचां. कारण छोटांसां गाव असल्यामुळे लाईट केर्व्हाही ये जा करत असायची.  

 

त्यामदवशी दरवाज्यात पान थुांकन्यासाठी मी थोडा बाहेर आलो होतो. आमण आत 

असलेल्या दमट वातावरणामुळे थोडाफार फे्रश फील करत होतो. आमण तेर्व्हढ्यात अचानक 

मतच्याकडे लक्ष गेली.  

 

पाराजावळ थाांबलेल्या आटो मधून आपल्या आई वमडलाांसह उतरुन ती इकडेच येत 

होती. जरासा गोल चेहरा, प्रवासामुळे कपाळावर घामाने चीपकलेले मतचे ओलेमचांब केस, 

काजळ माखलेले मतचे डोळे, आमण त्यावर ते छोटांसां अपरां  नाक, ओठाांवर मचक्कार करत एक 

गोड स्माईल केली. आमण बॅग धरून आत जाऊ लागली. मतच्या सावळ्ा चेहऱ्यावरचे ते 

खस्मतहास्य जणू एखादी कळी फुल्ल्यागत मनाला प्रसन्न करून टाकत होते. आमण मतच्या 

काजळ मुखी नयनाांची नजर पर माझ्या काळजाला जाऊन मभडली होती. आमण न राहवून 

मनाला वाटलां की आपल्यालाही कदामचत अशीच एखादी नुर ममळायला हवी.  

 

त्या मुला जवळ मी जेर्व्हा मतची चौकशी केली. तेर्व्हा तो म्हणाला ... ती माधुरी आहे. 

फारशी येत नाही... यांदा फस्टा इयर ला होती.. तुमच्या दाजीची चुलत बहीण आहे. ऐकल्यावर 

जरा हायसे वाटले. कायाक्रमाचे मदवस जवळ येत होते आमण पेंमटांगची बारीक कामे अजून 

बरीच पडली होती. त्यामुळे थोडसां त्ास करत रोज रात्ी जागरण करावां लागायचां.  

 

हॉलच्या छतावर असलेल्या फुलाांच थोडफार काम उरकून मी मग जेवण करायला 

चालला गेलो. तेर्व्हा ताईने मला मवचारले...  

काय रे तू माधुरी बरोबर काही बोललास काय? 

 

नाही...  



 

अरे ती मला मवचारत होती. कोण र्व्हय तो?मी म्हटलां माझा भाऊ होय...  

 

आणखी काय म्हणाली..  

 

हे सुद्धा काम करते काय म्हणाली? बरच काही मवचारत होती तुझ्याबद्दल. मला वाटतांय 

मतला तुझ्याबद्दल आकर्ाण झालांय. बोलून घे आमण मोकळां  करून टाक मतला..  

 

हो... म्हटलां पण ताईला काय साांगणार की माझ्या मनात मतच्याबद्दल कात भावना तयार 

झाल्या आहेत ते. जेवण करून पण घेतला आमण परत सँ्टडवर चढून आपल्या कामास रुजू 

झालो.  

 

मततक्यात तीच चहाचां टर े धरून माझ्याकडे आली. आमण हाका मारू लागली.  

 

काय आहे ? 

 

चहा....  

 

तू ताई कडूनच आली आहेस ना...  

 

हो..  

 

मग ताईने साांमगतलां नाही का की मी चहा घेत नाही म्हणून..  



 

नाही ..  

 

जा पाणी घेवून ये प्यायला.. आमण ती पाणी आणण्यासाठी मनघून गेली.  

 

मतचां माझ्याशी बोलण्याच नाही मनममत्त फार छान वाटलां. आमण जेर्व्हा तू घ्या द्या म्हणून 

मानाने बोलायची तेर्व्हा अजून मला मतचां भारी नवल वाटायच. मी काम करायला बसलो की 

ती माझ्याबद्दल स्वतःबद्दल गप्ाांची देवाण घेवाण करायची. त्या एकाच चहाच्या प्रसांगात 

आमच्यात असलेला परकेपण मतने क्षण मदशी उडवून टाकले. आमण आम्ही बोलायला फ्री 

झालो. पण त्याही वेळेस ताईची नजर आमच्यावर खखळून होती.  

 

कारण मदवसभराचां ठीक होतां. पण जेर्व्हा मला रात्ीची वेळ र्व्हायची त्याही वेळेस ती 

माझ्या बरोबर असायची. त्यामुळे मला काही लागलां? मकां वा मला कशाची आवश्यकता भासली 

की ती पूणा करायची. आमण जेर्व्हापण ताई मला बोलावण्यासाठी यायची तेर्व्हा आम्ही दोघेही 

गप्ामध्द्दे्यच असायचो. ताई सगळां  जाणून बुजून मला मवचारायची. पण मीच मतच्यातली शांका 

गप्ाांमधे्य उडवून द्यायचो. त्या सहवासात मी मतच्यात इतका गुांतत चाललो होतो की क्षणभर 

मला ती मदसली नाही तर नजर सैरावैरा मतलाच शोधत असायची.  

 

कायाक्रम उद्या परवावर आला आमण घर पाहुण्याांनी मदवसेंमदवस भरू लागलां. वाढत्या 

पाहुण्याांनी भरत्या घरात मतला कुणीही हाका मारू लागले. त्यामुळे मला जे काही मतला 

साांगायचे होते ते मनातच राहू लागले. पण एक आशा होती...  

 

उन्हाळ्ाच्या मदवसाांत आम्ही बाहेर गच्चीवर झोपायला जायचो. आमण मतथेही काही 

खियाबरोबर ती पण यायची. त्या वेळेस आमची परत एकदा भेट र्व्हायची. आमण मला वाटते 

तो माझ्या कामाचा शेवटचा मदवस होता. कारण दुसऱ्या मदवशी माांडव वाढणी ठरलेली होती.  



 

आज र्व्हायलाच पामहजे म्हणून जरा सकाळ पासूनच जोमाने कामावर रुजू झालो होतो. 

माधुरी एकदोनदा आली माझ्यापाशी. पण ती तेर्व्हढ्या पुरतीच होती. पण खरी गम्मत 

सायांकाळी घडली. हॉल ची फक्त दोन फुले रामहली होती. थोडफार र्व्हाईट करून मी मग 

माधुरीला बोलावणां पाठवलां. कलर मॅची ांग करण्याकररता पण मततक्यात जेवणाचा मनरोप 

आला.  

 

त्या मदवशी सगळां  काम फायनल करायचां होतां त्यामुळे रात् जरा जास्तच होणार होती. 

आमण आशा नसतानाही माधुरी माझ्यापाशी थाांबून होती. जवळपास कुणी मफरकणारे नाही 

हे बघून घेतलां आमण मतला प्यायला पाणी मामगतलां... मपण्याच्या पाण्याचा ग्लास धरून ती सँ्टड 

च्या पमहल्या पायरीवर उभी होती. आमण मी उतरणार इतक्यात लाईट चालली गेली.  

 

च्यायला... खेड्यातली हीच एक मोठी बाब आहे म्हणत मी हळूहळू खाली उतरू 

लागलो... आधीच माधुरीला साांमगतलां तू मजथे आहेस मतथेच थाांब मी खाली येत आहे म्हणून..  

 

सँ्टड वरून खाली येताना मतच्या खाांद्याचा आसरा घेत मी खाली उतरलो. आमण जेर्व्हा 

अचानक लाईट आली तेर्व्हा मी मतच्या समोरासमोर उभा होतो. मतने डोळे गच्च ममटून घेतले 

होते. तसां माझां काही करण्याचा हेतू नर्व्हताच मुळी पण अांधारात ध्यानीमनी नसताना मतच्या 

सवांगावरून हात मफरून गेला होता. त्यामुळे मतच्या हृदयात वाढलेलां स्पांदन मला स्पष्टपणे 

ऐकू येत होते आमण जेर्व्हा मी मतच्या हातातला ग्लास माझ्या हातात पकडला ती लाजली आमण 

मतने मान खाली घातली.  

 

पाणी मपऊन ग्लास मतच्या हातात परत देत असताना मवचार आला. हीच सांधी आहे 

आपण मवचारून टाकुया... जे काय आहे मनात ते. ती समोरच उभी होती. क्षणभर मतच्या 

डोळ्ाांत बमघतलां आमण दोन्ही दांडाांना पकडत म्हणालो..  

 



बघ माधुरी.. मला अडखळत बोलायची सवय नाही... पण आज तुझ्याजवळ एक खरां  

साांगतो.. मला तू फार आवडतेस.. जर तुझां होकार असेल तर तुला लग्नाची मागणी सुद्धा 

घालायला येईन मी. पण ततू्पवी तुझ्या मनात माझ्या बद्दल जे काही भाव आहेत ते तू मला 

साांग. मला तुझ्या तोांडून ती ऐकायची आहेत. आमण घाई नाही पण परतायच्या आत मला कळव 

तसां.  

 

त्या रात्ी जवळपास १२;३० ते ०१:०० वाजून गेले होते. बारीक सारीक सगळी कामे 

सांपवून घेतली होती. पण एक होतां वेळात वेळ काढून आज ती माझ्यासाठी जागीच होती. 

अांघोळीला गरम पाणी काढणे, तावेल टॉवेल वगैरे आणून देणे. जेर्व्हा सगळी माझी 

आवराआवर झाली मी झोपायला वर मनघालो. मागोमाग ती पण येऊ लागली. अांथरुणावर 

आडवा लेटताना असां मकतीतरी दा वाटायचां ती येणार, खुणेने तरी काहीतरी साांगणार. पण 

याच मवचारात माझे डोळे केर्व्हा ममटले मला काही कळलांच नाही.  

 

रात्ी उमशरापयंत काम चाललां म्हणून मला उठवायला तसां कुणीच आलां नाही. पण 

सकाळच्या झारोख्याला पुसट पुसट आठवते. कुणी नाही असां कानोसा घेत.. कुणाच्यातरी 

दबक्या पावलाांनी यावा असा आवाज येत होता. मतने अलगद माझ्या अांगवरली चादर काढली 

आमण क्षणभर माझा मनद्राधीन असलेला चेहरा स्वतःच्या डोळ्ाांत मटपून घेतला. हळुवार 

आपल्या ओठावरचे खस्मत पसरवून माझ्या कपाळावर ओठाांचे चकु्ष उमटामवले. त्या मतच्या 

मकसी मूळे मी स्वतःची कुस पलटवली आमण ती आली तशी मनघून चालली गेली. आता ते भास 

होते की सत्य हे मला ठावूक नाही कारण मतच्या गेल्यानांतरही मी मकतीतरी वेळ झोपूनच होतो. 

तरी मला उठायला १०:०९ वाजले असावेत.  

 

उठल्यावर खाली कुणाला काय रूप दाखवणार म्हणून गच्चीवर तोांड वगैरे धुतले आमण 

अांघोळ करण्यासाठी खाली आलो. थोडफार फ्री झाल्यावर पान खाण्यासाठी म्हणून होटेलकडे 

रवाना झालो. मतच्यासाठी एक साधा पण घेतला आमण एक पण खात खात मी घराकडे आलो.  

 



दुपारचां जेवण झाल्यानांतर मी मतला मकते्यकदा बोलण्यासाठी प्रयत्न केला. पण जमेच ना. 

सतत कुणातरी अप्ताांची नजर माझ्यावर रोखलेली असायची. आमण एकाांत ममळणां म्हणजे 

भारी कठीण होतां. शेवटी महम्मत करून मी घरात गेलो. ती एकटीच आत होती. मला बघताच्टी 

घाबरली. ती काही बोलणार नाही हे मला ठावूक होतां म्हणून मीच म्हटलां... मभऊ नको माधुरी, 

तू तुझां उत्तर तुझ्या समाधानाने दे , घाईत नको, मी फक्त हा पान देण्यासाठी तुला बघत होतो.  

 

मला वाटते मतची आमण माझी ती शेवटची भेट असावी. कारण त्या मदवसापासून ती कधी 

भेटलीच नाही मला. कायाक्रम जवळ आला. जबाबदाऱ्या वाढल्या. आमण त्यामुळे जे काही होत 

ते मनातच वाढत चाललां होतां.  

 

दुसऱ्या मदवशी सकाळीच जायचां म्हणून रात्ी जरा लवकरच आवराआवर खाली. 

सकाळी उठल्यावर फक्त दोनदा मतचा चेहरा बघायला ममळाला. मततकच जरा हायसे वाटले. 

एक म्हणजे चहा आणून देताना आमण दुसरां  म्हणजे ताईला बोलवायला येताना. मी फक्त मतच्या 

उत्तराची अपेक्षा करत इकडे मतकडे मफरत होतो.  

 

कायाक्रमात धुमालीच्या नादात मतला नाचताना बमघतलां. काय सुरेख नाचत होती. आजही 

मतचे ते खर्व्हमडओ रेकॉडा अजूनही माझ्या मोबाईलमधे्य असतील. पण खरतर त्याही मदवशी 

मतचां आमण माझां बोलणां झालच नाही. पण त्या मदवशी गावाकडे परतताना ती मदसलीच नाही.  

 

मात् गावात गेल्यावर जे माहीत झालां. ते ऐकून मला धक्काच बसला. कशाला आलोय 

इथे असां वाटायला लागलां होतां. कारण कायाक्रमावरून माधुरी थेट स्वतःच्या गावाकडे मनघून 

गेली होती. फक्त मतची आई इथे परत आली होती. ती माझ्यासाठी एक वैऱ्याची रात् होती. 

कशीतरी ती रात् मी मतथे काढली आमण कुणालाही काहीच न कळवता स्वतःच्या गावाकडे 

चालला आलो.  

 



आज खूप मदवसाांनी अचानक ताईने फोन केला. तेर्व्हा मला मामहत झालां की मतचां लग्न 

जुळला आहे म्हणून... ताईच साांगू लागली.. लग्नाच्या कायाक्रमात ती फार तडफडत होती रे 

तुला साांगण्यासाठी पण आप्ताांच्या भीतीने ती काहीच बोलू शकली नाही. जेर्व्हा जेवण करायला 

आम्ही मतला घरी आणलां होतां. तेर्व्हाच मला साांमगतलां मतने सगळां . फार इच्छा होती रे मतची 

तुझ्याशी बोलण्याची. हे सगळां  मी मतच्या डोळ्ाांत बघत होतो. पमत्का ठेवलीय मतने तुझ्या 

नावाची. येणार असशील तर चल आम्हा बरोबर..  

 

कोणताही उत्तर न देता मी फोन काटला तो कायमचाच.. कारण त्याांनतर मी कधी मतला 

बमघतलेच नाही . ही अधुरी माझी पे्रमकथा शेवटी अधुरीच रामहली...  

  



३) देऊळ कशासाठी...  

 

ममत्ाांनो.. पे्रम, मैत्ी, मवरह अश्या भरपूर कथा आपण वाचलेल्या आहेत. पण ह्या लेखावर 

खरांच मवचार करायला काही हरकत नाही. प्रते्यकाचे स्वतांत् मवचार करून जोपयंत काही 

मनणाय होत नसतो. लेख मलमहणाराला त्याचे साांत्वन कधीच होत नसते. चला तर मग शुरुवात 

करूया...  

 

फार वर्ाापूवी एक वृद्ध जोडपां स्वतःच्या अांमतम वेळी आपल्या नातेवाईकाला भेटायला 

मनघाले. पूवी आजच्यासारखी वाहने नसल्या कारणाने दहा दहा पांधरा पांधरा मदवस नुसती 

पायपीट करावी लागायची. वाटेत बरीच गावे पडायची. त्यामुळे चालण्याचा थकवा 

घालवण्यासाठी कधी जांगलात तर कधी नदी काठावर अशी त्याांची स्वारी चालली होती.  

 

मदवस मावळायला लागला होता. आमण त्याांना मजथे जायचे होते तो चार पाच मैलाांचा 

प्रवास अजून बाकीच होता. शेवटी जवळपास त्याांना एक गाव मदसून आलां. त्यामुळे त्याांना 

थोडी आशा वाटली की येणारी रात् कदामचत ती मतथे घालवू शकतील. शेवटी एक एक पाऊल 

कां ठीत ती त्या गावात आले. मतथे त्याांच्या ओळखीचे असां कुणीच राहत नर्व्हते. रात्ीच्या फक्त 

मवसाव्यासाठी त्याांनी मकतीतरी घराांची दारे ठोठावली असतील. पण प्रते्यकाांनी नाही, नको ते 

उत्तर देऊन त्याांना घालवून लावले. आमण मशवाय आता अांधारायला पण लागलां होतां. आमण 

या अांधारात हे ओझां धरून जायचां कुठे हा प्रश्न त्याांना पडत होता.  

 

शेवटी हताश मनाने ती गावाची फेरफटका मारू लागले. न जाणे कुणीतरी त्याांची मदत 

करेल. पण दैव आड गेल्यागत कुणीच त्याांची मदत केली नाही. शेवटी गावाच्या जवळच काही 

अांतरावर त्याांना एक मांमदर मदसलां. आमण त्या मांमदरात आश्रयासाठी त्याांनी जागा मनवडली. पण 

मतथांही लोकाांनी त्याांना घालवून लावण्यासाठी काठोकाठ प्रयत्न केले.  

 



भल्या सकाळीच गावातील मुख्ख्ख्या आपले तीन ते चार सहचर धरून त्या मांमदरात आली. 

आमण पाठोपाठ गावातील काही प्रमतमित मांडळी पण होती. त्याांनी या म्हाताऱ्याला मतथे 

राहण्याचा जाब मवचारला...  

 

तू कुणाला मवचारून इथे मवसावा घेतलास.. ही आमची मालमत्ता आहे.. साांग तुझी महम्मत 

कशी झाली इथे थाांबण्याची... मुख्या म्हणाला..  

 

पण मततक्याच मृदू स्वरात म्हातारा म्हणाला... बाबा रे.. मला फक्त एकच गोष्ट साांग... 

देव तुझा की माझा? 

 

म्हाताऱ्या हा काय प्रश्न आहे? देव सगळ्ाांचाच. मग तुझा काय मन माझा काय? परत 

मुख्या म्हणाला...  

 

मग म्हातारा म्हणाला.. जेर्व्हा तुम्ही आम्हाला आसरा मदलां नाही तर मग आम्ही जायचां 

कुठां ? देवाची लेकरे देवाजवळ आलो.  

 

म्हाताऱ्याच्या या उत्तरावर सगळे मनरुत्तर झाले. आमण मनघून गेले.  

 

ममत्ाांनो ही एक सत्यकथा आहे. आपल्या पूवी जेर्व्हा मांमदराांची मनममाती झाली. प्रते्यक 

गावाांत ती यासाठी होती की बाहेरून आलेला प्रवाशी.. ज्याचा कुणी सांबांधी त्या गावात 

नसायचा.. त्या वेळेस मवश्राांतीसाठी तो त्या मांमदराच्या आवारात असायचा. श्रद्धा तर होतीच पण 

त्या श्रदे्धच्या मागे हे एक कारण होतां.  

 

आजही काही प्रथा सांपलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागात लग्नासाठी आलेला नवरदेव आधी 

मांमदरातच जानुसा ठेवतो. नवरीला घरी आणण्या अगोदर मांमदरातूनच त्याची वाजत गाजत 

स्वारी मनघते. अश्या मकते्यक प्रथा मोडत चालल्या आमण त्यावर असणारे सांस्कारही.  



 

दारोदारी लाथाडत भीक मागण्या पेक्षा देवाचां नैवैद्य खावून जगणारी मभकारी पामहले. 

पोट भरण्यासाठी बसस्टॉप, रेले्व से्टशन इथे महांडताना आपण त्याांना बघतो. पण आपण काय 

करतो? पाय धरणाऱ्या त्या मभकाऱ्याांना लाथाडतो आमण शांभरच्या ऐवजी हजार रुपये दान 

पेटीत टाकतो. पण तेही एखाद्या भुकेल्याच्याच पोटात जातात. याचा मवचार सुद्धा करीत नाही.  

 

मुळात मभकारी कोण असतो. तोही आपल्या सारखाच एक सामान्य माणूस असतो. 

कुणाला सवय आहे पोटासाठी असां ताटकळत उभां राहायला. कुणी पररखस्थतीने बनतो, कुणी 

मानमसक ताणतणावाने बनते, अशी बरीच कारणे आहेत. आजतागायत पाांच घराची मभक्षा 

मागून पोट भरणे ही एक प्रथा अवगत आहे. पण कोण कुणाकडे बघेल? कुणाला वेळ तरी 

आहे का? या सगळ्ाांवर बोलायला...  

 

दैव तारी त्याला कोण मारी, ज्याचा कुणी नसतो त्याचा देव असतो.. मी नाखस्तक तर नाही 

पण एक मवचारते... देव आहे 

. कुठे आहे?.. कुणाला मदसला?... कुणी बमघतला?.. आमण जर बमघतलाय तर त्याने काय 

मामगतलां? स्वाथा... तेही केवळ मयाामदत... स्वतःपुरता..  

 

आज इतक्या पैश्याची राशी मांमदराांना ममळते.. घरापेक्षा शोमभवांत असा मांमदर बनतो.. 

मग देवाच्या देर्व्हाऱ्यातून असां सामान्य माणसाला का हाकलले जाते?आपण म्हणतो ना देव 

सगळ्ाांचा.. मग ही सगळी अनाथ देवाच्या आसऱ्यात का नाही? श्रदे्धचा आज इतका मोठा 

बाजार झालाय की देर्व्हाऱ्यात देव बसवला जातो की कुबेर याचीसुद्धा जाण नसते. मांमदर आहे 

की सोण्या चाांदीची दुकान हेसुद्धा उमगत नाही. पूवीच्या लोकाांची समाधानासाठी काढलेली 

एक सोय होती की आता शेअर करायला दगडाचा एक नमुना आहे असां वाटतां.. काही चुकलांच 

तर देणे घेणे ..  

  



४) मी एकटा...  

 

कधी वाटले नर्व्हते ती मला अशी ममळेल... आयुष्यात एकदातरी.. तेर्व्हढ्याच वेळासाठी.. 

तरी येईल असां वाटलां नर्व्हतां.. काय मजा यायची.. जेर्व्हा ती सोबत असायची.. मकते्यक चचाा 

मकते्यक स्थळाांची आठवण यायची.. आजही आठवते हातात असलेला मतचा हात.. नजरेला 

नजर लावलेले मतचे डोळे.. आमण सोबत चाललेलां महतगुज.. एकमेकाांच्या लग्नाच्या शपथा.. 

पारीवर घेतलेल्या आणाभाका.. मतच्यासोबत असताना अांतरा अांतरात असलेलां दडपण होतां.. 

पण ती एक मदवस जरी नसली तरी मदवस मनघाल्या सारखां वाटत नर्व्हतां.. काय पे्रम होतां आमचां 

एकमेकाांवर..  

 

अचानक एके मदवशी ती मनघून गेली.. डोळ्ात पाणी आणून मतची वाट बमघतली.. पण 

ती आलीच नाही.. जाताना नेहमी येते म्हणतात.. पण ती जाते सुद्धा म्हणाली नर्व्हती.. मतच्या 

मकते्यक गोष्टी आठवून मन रडत असायच.. इतक्या मदवसाांच मतचां पे्रम खरां  की खोटां .. काहीच 

कळत नर्व्हतां.. क्षणभर वाटलां.. मतचां जीव घ्यावां.. पण मी खरां  पे्रम केलां होतां.. त्यामुळे तुला 

सवास्व अपाण होतां.. पण मतने यावां.. माझां काय चुकलां? काय गुन्हा केला? का सोडून गेली ती? 

या सगळ्ा प्रश्नाची उत्तरे द्यावी.. माझ्या पे्रमावर माझा मवश्वास होता.. ती येईल असां वाटत होतां.. 

पण ती आलीच नाही.  

 

झालांच काय होतां? .. अचानक मतच्या वमडलाांची बदली झाली.. आमण मी पण बाहेर होतो.. 

आमण ती गेली ती शेवटचीच.. पण दुरावा कायमचाच.. नाही मचठ्ठी.. नाही कुणाकडे मनरोप.. 

म्हणतात पामहलां पे्रम आमण पमहली ममठी .. कधीच सुटत नाही.. पण ती गेल्यावर कधी 

परतलीच नाही.. आमण मी शोधलां तर कधी सापडली पण नाही.. माझ्या मनाला एकाच खांत 

होती.. की मतने यावां.. माझां पे्रम खरां  होतां.. हे कबूल करावां..  

 

मदवस जात होती.. आमण मी फक्त मतचीच वाट बघत होतो.. मतच्या वाट बघण्यात पण 

काय मजा होती.. मतच्या आठवणीत केर्व्हाच घर सोडलां.. नेहमी एकाांतात जाऊन बसायचो.. 

गावाबाहेर जांगलात एक झोपडी होती.. मेन रोडच्या आसपास.. आता तेच माझां मनवासस्थान 



झालां होतां.. लोकाांच्या वेडा म्हणण्यापेक्षा दूर एकाांतात.. मी माझी खरी ओळख पटवण्याचा 

प्रयत्न करत होतो..  

 

एका सायांकाळी अफाट वादळ आलां.. रस्त्यावर चालणेही मुखिल होतां.. त्या वादळाने 

भक्कम झाडेही.. मुळापासून उखडून पळत सुटले होते.. त्या वादळात गाडीतून ती येत होती.. 

मी रस्त्यावरून हे सगळां  बघत होतो.. अचानक एक झाड त्या गाडीवर येऊन पडले.. अांधाऱ्या 

रात्ी जांगलात मतची मवनवणी मला ऐकु आली.. मी जरा धावतच गेलो.. अांधारात चेहरा मदसत 

नर्व्हता.. त्याला उचललां आमण झोपडीत आणलां.. तो वेदनेने मवर्व्हळत होता.. पण थोडे 

प्रथमोपचार.. त्याला बरां  वाटायला लागलां होतां.. मेणबत्ती लावली आमण धन्यवाद देण्यासाठी.. 

मतचा तो उठला.. त्यावेळेस त्याची प्रथम भेट.. आमण त्याच मेणबत्तीच्या प्रकाश्यात मतची माझी 

नजरानजर...  

 

 

हृदय खस्थरावले.. नजर सुखावली.. आमण ती परतली.. माझ्यासाठी नाही.. पण तरीही 

काय योगायोग?.. माझ्याजवळ.. त्याांना थोडीफार फराळाची सोय केली.. आमण बाहेर चालला 

आलो.. वादळ अजूनही शाांत नर्व्हता.. मवजाांचा लखलखाट चालूच होता.. थोडीफार शाांतता 

होती.. पण हृदय अजूनही धडधडत होतां.. त्याचां आवाज मात् स्पष्टपणे येत होतां..  

 

काही वेळानां ती पण आली.. आजही मतची चाहूल तशीच वाटायची.. मोग्र्याच्या सुगांधाने.. 

मधमाशी भुळावी.. त्या एकाांतात.. आमचाही काही क्षणाांचा एकाांत होता... ती पमहली भेट 

नर्व्हती.. पण आजही मतची आमण माझी.. नजरानजर मात् होत नर्व्हती.. सगळे शब्द सांपल्यागत 

झाले होते.. मी इतका बधीर झालो होतो की.. मतचां थांक यू सुद्धा कानावर येत नर्व्हतां.. पण 

मवचारलांच शेवटी..  

 

का आलीस परत तू?.. नर्व्हतांच नाते वाढवायचे ना.. मनदान साांगायचां तरी होतां.. अशी 

गम्मत करून जीवच घ्यायचां होतां ना.. शब्दानां जाती का साांमगतलां असतां ना .. तरी जीव दान 

केला असता..  



 

मी आली हे एक योगायोग आहे.. आमण करावां तरी काय? घरच्याांचा दबाव होता.. 

अचानक लग्नाची तारीख काढली . आमण मी पण हो केलां.. तुला मनरोप मदला नाही.. कारण हे 

सगळां  मवसरायचां होतां.. पण जे झालां ते झालां.. तू ही हे सगळां  मवसरायचां होतां..  

 

मवसरायला मी तुझ्यासारखा स्वाथी पे्रम केलां नर्व्हतां.. खरां  पे्रम करत होतो.. म्हणून आज 

हे भोगत आहे.. माझां पे्रम तुला कळलां नाही.. तुला जे पामहजे होतां.. ते तू ममलवलस.. आता 

मला जे पामहजे.. ते की ममळवणार.. माझी मशक्षा मला नको ममळायला...  

 

चूक झाली रे माझी.. मला माफ कर.. स्वतःच्या स्वाथाापोटी मी हे सगळां  कबूल केलां.. 

तुला शब्दानही मनरोप मदला नाही.. वाटलां होतां तू मला मवसरशील.. खरांच मला तुझां पे्रम कळलां 

नाही.. पण आज कळलय.. हो तुझां पे्रम खरां  होतां.. मीच चुकले.  

तुझ्या या अवस्थेला मीच कारणीभूत आहे.. पण एक करशील.. माझां तू मला परत 

देशील..  

 

कदामचत आता ते शक्य नाही ग.. खूप वेळ झाली आता.. माझां पे्रम सांपलां आता.. आमण 

माझी वाटही.. कारण आता मला माझां.. उत्तरही ममळालां..  

 

असा बोलत मी चालत रामहलो.. ती मात् माझां नाव घेऊन ओरडत रामहली.  

पण या वेळेस.. मतच्या चेहऱ्यावर.. मला माझां पे्रम मदसत होतां.. आमण मी वळून साांगणार.. 

तोच एक धक्का बसला.. ती मला माांडीवर डोकां  घेऊन रडत बसली होती.. चालता चालता.. 

पडक्या खाांबाचा धक्का लागून.. माझां शरीर केर्व्हाच अलग झालां होतां.. कळलांच नाही.. ती 

मात् आता.. पश्चाताप करून रडत होती.. आमण मी परत चालू लागलो.. मतच्यापासून दूर ... 

मतच्याच जवळ.. मतच्या आठवणीत... एक अखस्तत्व नसलेलां.. सत्य बनून.. मी एकटा .  

  



५) मुक्ती...  

 

आज तो खूप रागात होता. कसल्यातरी मवचारात हरवून सतत इकडे मतकडे फेरफटका 

मारत होता. काय करावां आमण काय नको त्याला काहीच सुचत नर्व्हते? पण आज त्याला मनणाय 

घ्यायचाच होता. या सगळ्ा गोष्टीतून त्याला मुक्ती पामहजेच होती. काहीवेळ मवचार केल्यावर 

त्याने एक थरारक मनणाय घेतला. मोबाईलच्या काही बटण चाळत त्याने ममत्ाला फोन केला. 

आमण त्याला बांदूक पामहजे म्हणून साांमगतले. ममत्ाने त्याला मजथे बांदूक ममळेल असा पत्ता 

मदला.  

 

होते नर्व्हते ते सगळे पैसे घेऊन त्याने मतथे जमा केले आमण बांदूक कमरेला खोसून त्या 

भयानक गल्लीतून कोणाचीही पवाा न करता सपासप पावले टाकत हायवेवर आला. मागून 

एक ऑटो येताना त्याला मदसली. त्याने हात दाखवला आमण ऑटो धरून स्वतःच्या रूमवर 

आला.  

 

एकदा सगळ्ा रुमला त्याने सभोवार बमघतले. मग एका पुस्तकातून एक गुलाब आमण 

मतचा फोटो काढला. मतचा फोटो असा हातात धरून केमवलवाण्या नजरेनां बघून मग कू्ररपणे 

हसू लागला. आमण पुन्हा लाडाने त्या फोटोचा मुका घेतला. एकवार त्या गुलाबाच्या फुलाकडे 

बमघतले. कारण आजही ते त्याला मततकेच ताजेतवाने वाटत होते. मग हृदयावर दगड ठेवून 

आपल्या आमण मतच्या आठवणी जमा केल्या व डोळ्ात अशू्र ओघळ असताना सुद्धा रॉकेल 

टाकून त्या सगळ्ा आठवणी खाक केल्या.  

 

मग अांगात त्याने पाांढऱ्या रांगाचा आपला आवडता शटा घातला. जो कधी काळी मतला 

खूप आवडायचा. आमण परत एकदा बांदूक कमरेला खोसुन घराबाहेर पडला. कारण आज 

त्याला पूणापणे खेळ सांपवायचा होता. आमण असा ठाम मनश्चय त्याने मनाशी केला होता.  

 



पण आता एक मवचार चालू होतां की यात त्याला मुक्ती कशी भेटणार. कारण मशवाय 

आता मतचे लग्नही झाले होते. मतचा अत्ता पत्ता पण याला ठावूक नर्व्हता. आमण गेली चार वरे् 

तो हे दुःख सहन करीत होता. पण आता त्याला मुक्ती पामहजे होती. मतच्या त्या पे्रम बांधनातून. 

मजने त्याची आत्मा स्वतःच्या श्वासात अडकवून ठेवली होती. ती त्याला सोडवायची होती. पण 

हे मततके सोपे नर्व्हते. कारण गेल्या चार वर्ांपासून तो मतच्या खूप दूर झाला होता.  

 

चहाच्या कपातून माशी अलगद काढून घ्यावी त्याप्रमाणे मतने मतच्या जीवनातून अलगद 

काढून फेकून मदले होते. मग मतचा शोध तरी कसा घ्यावा हा एक मोठा प्रश्न त्याला पडला 

होता. त्याने पूणा शक्ती लावून मतचा पत्ता काढण्याचा प्रयत्न केला होता. पण नेहमी मनराशाच 

हाती आली होती. शेवटी हताश होऊन तो आपला भूतकाळ आठवू लागला. मतच्या सोबत त्या 

सगळ्ा आठवणी एक एक करून त्याच्या डोळ्ासमोर रुां जी घालू लागल्या होत्या.  

 

रोमहणी... हो हेच नाव मतचे. सुांदर नाक नक्ष, सडपातळ बाांधा. पण मदसायला अगदी 

मोहक अशी शरीराची रचना. आमण त्यात भर म्हणजे मतचे कमनीय डोळे. ज्याला एक नजर 

बघेल तो मतथेच घायाळ होऊन जाईलच समजा. बोलण्यात पण एकदम तरबेज, कधी गप् 

नाही राहायची. एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे मतची बोलायची सवय होती. आमण या सगळ्ा 

गोष्टी ांमुळे समीर मतचा मदवाना झाला होता.  

 

समचनच्या म्हणजे त्याच्या ममत्ाच्या लग्नात त्याने मतला सवाप्रथम पामहले होते. तसां 

समीरसाठी मुली ांचे आकर्ाण म्हणजे काही नवीन नर्व्हते. पण यावेळेस काहीतरी वेगळां  त्याला 

होवू लागलां होतां. ती एका खुचीवर पायावर पाय टाकून छान थाटात बसली होती. मान खाली 

टाकून समीरने जसा आत प्रवेश केला. तशीच दोघाांची नजरानजर झाली. आमण त्याच क्षणी 

समीरचे हृदय धडधडू लागले. सांपूणा लग्नात ते एकमेकाांकडे ते असेच बघत होते. आमण 

मनातल्या मनात दोघे पण एकमेकाांवर पे्रम करायला लागले होते.  

 

शेवटच्या मदवशी जेर्व्हा ती जायला मनघाली . तेर्व्हा जाताना मतने त्याला एक फ्लायी ांग 

मकस देऊन आपले पे्रम व्यक्त केले. त्या मदवशी त्याचा आनांद गगनात मावेनासा झाला होता. 



कारण इतका खुश तो कधीच झाला नर्व्हता. मग एका ममत्ाकडून मतचा मोबाईल नांबर 

ममळाला आमण सुरू झालां त्याांचां पे्रमप्रवास. तो आमण ती एका गावातले जरी नसले तरी मतच्या 

एका आवाजावर तो शांभर मकलोमीटर केर्व्हा पोहचत होता हेच त्याला कळत नर्व्हते.  

 

मग गप्ा गोष्टी करता करतात केर्व्हा मयाादेच्या पार चालले गेले त्याांचां त्याांनाच कळलां 

नाही पण ते अगदी त्याांत खुश होते आमण काही मदवसाांनी ते लग्न पण करणार होते. एकां दरीत 

त्याांच्या पे्रमाचे सुखद सांसारात पररवतान होणार होते. पण मनयतीला काहीतरी वेगळेच करायचे 

होते.  

 

 का कोण जाणे रोमहणीने अचानक त्याला टाळणे चालू केले होते. आधी तर समीर ने त्या 

गोष्टीकडे पामहजे मततके लक्ष मदले नाही. कारण त्याला मामहत होते की घरच्या लोकाांना त्याांच्या 

पे्रमाची चाहूल लागली होती. त्यामुळे त्याांची भेट आमण त्याांचे बोलणे थोडे मांदावले होते. आमण 

कदामचत यामुळे रोमहणी आपल्याशी बोलू शकत नाही असे समीर ला वाटत होते.  

 

असेच काही मदवस मनघून गेले. समीरला नेहमी मनात हुरहूर वाटायची की रोमहणी त्याला 

सोडून जायला बघत आहे. नक्की काही तरी सांकट येणार आहे. याचा त्याला भास येत होता. 

पण तो स्वतःची समजूत काढत होता. छे काहीतरीच काय? मी ना कसलाही मवचार करत 

असतो. माझी जानू मला कशाला सोडून जाणार. ती तर माझ्यामशवाय जगूच शकत नाही. 

आम्हाला कुणीच अलग करू शकत नाही. आमचां पे्रम अतूट आहे. असां साांत्वन करून 

टाकायचा नेहमी स्वतःला.  

 

पण मला का बरां  असां होत आहे. कारण याआधी तर असां कधी झालां नाही. एक काम 

करतो रोमहणीला फोन करतो.. म्हणजे सगळां  ठीक होईल. मला पण थोडां बरां  वाटेल. आज 

एक ममहना झाला की मतला फोन नाही केला. खूप आठवण येत आहे मतची. त्याने आपल्या 

मोबाईल मधे्य मतचा नांबर डायल केला आमण कॉल केला. पण नांबर मबझी दाखवत होता. त्याला 

वाटले असेल कुणा तरी मैमत्णी सोबत बोलत असणार. अध्याा तासाने त्याने पुन्हा टर ाय केला 

पण याही वेळेस तेच नुसतां मबझी.  



 

याआधी असे कधीच झाले नर्व्हते. समीरचा नांबर पाहूनच ती सवा सोडून तास न तास 

बोलायची पण आज तर ती त्याला इग्नोर करत होती. थोडा वेळ अजून वाट पाहत त्याने पुन्हा 

एकदा मतला कॉल केला पण ती नुसतां मबझी. आकाशात वीज कोसळल्या प्रमाणे समीरचे हृदय 

धडकले आमण त्याच्या अांतःकरणातून एकच आवाज आली. दगा झाला समीर ... दगा झाला...  

 

त्याने मतला कॉल वर कॉल केले. खूप कॉल केले. शेवटी मतने कॉल उचलला. हॅलो 

म्हणताच त्याला थोडे नारे वाटले... समीर म्हणाला.. का ग इतकां  वेळ कुणाशी बोलत होती. 

माझा कॉल बघून पण उचलत नाही..  

 

कोणाचां सोबत तर नाही... आमण बोलली असेल तरी तुला काय प्रोबे्लम आहे... रोमहणी 

म्हणाली.. समीरसाठी हे उत्तर अनपेमक्षत होते. त्याने कल्पनासुद्धा नर्व्हती केली होती की ती 

असां काही बोलेल.  

 

तुला काय झाले.. तू असां का बरां  बोलत आहे.. मी तर साधां मवचारलां तुला.. समीर 

म्हणाला..  

 

मला काही मवचारू नको. मला खूप काम आहे बाय... असां म्हणून मतने फोन ठेवला.  

 

मतच्या वागण्याने तो चाांगलाच शॉक झाला. आता मात् त्याला खात्ी झाली आहे की नक्की 

काहीतरी गडबड आहे. त्याने मतला सरळ समोर मवचारायचे ठरवले आमण दुसऱ्या मदवशी 

मतच्या गावाला गेला. मतला भेटायला. रस्त्यात एका झाडाखाली तो मतची वाट बघू लागला. 

अचानक ती समोर येताना मदसली. अचानक ती त्याला समोर पाहून थोडी घाबरली व नॉमाल 

होण्याचा प्रयत्न करत होती. त्याने मतला सरळ मवचारले 

...  



 

काय प्रोबे्लम आहे.. मो फोन करतो तर उचलत नाही.. धड बोलत नाही.. तुला काय झालां 

आहे.. का बरां  अशी वागत आहेस.  

 

माझी वाट सोड.. मला काही मवचारू नको .... आता तुझा आमण माझा रस्ता वेगळा. 

यानांतर इथे यायचां नाही.. आमण मला कॉल सुद्धा करू नको... मला आता तुझ्याशी काही घेणां 

देणां नाही... रोमहणी म्हणाली..  

 

समीरला तर मवजेच्या धक्क्क्यापेक्षाही मोठा धक्का बसला.  

 

का.... का .... बरां ... झालां तरी काय? मी काय केलां? माझा गुन्हा तर साांग... असां नको 

करू? की तुझ्यामशवाय नाही जगू शकत.. समीर म्हणाला...  

 

तर जाऊन कुठे जीव दे... पण मला त्ास देऊ नको... रोमहणी म्हणाली..  

 

आकाशातील असांख्य मवजा आपल्या अांगावर पडत आहे. असे समीरला वाटू लागले. 

त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली आमण तो मतथेच बेशुद्ध पडला. आमण ती त्याची पवाा न 

करता सरळ मनघून गेली. समीर शुद्धीवर आला तर तो एका झाडाखाली होता. रस्त्याने येणारे 

जाणारे त्या कडे बघत होते. त्याचे कपडे मळले होते. तो उठला आमण चालायला लागला. एका 

मनजान मठकाणी जाऊन तो रात्भर रडत रामहला. त्याला काहीच कळत नर्व्हते.  

 

हे असे का बरां  झालां होतां?त्याचा काय गुन्हा होता? रोमहणी का बरां  अशी वागत होती? 

दुसऱ्या मदवशी पुन्हा मतला भेटण्याचा प्रयत्न केला पण पररणाम तोच. ती त्याच्या सावलीला पण 

आपल्या जवळ येऊ देत नर्व्हती. एक मदवस ते हद्दच झाली मतने त्याला सरळ पोमलसाांच्या 



तायात मदले त्याला. त्याांनी त्याला बेद्दम मारहाण केली. आमण त्याांनतर ताकीद देऊन सोडून 

मदले.  

 

हे सवा समीरला असहमनय होते. तो आपल्या गावात परत आला पण आता त्याचे मान 

जाग्यावर नर्व्हते. तो दारू प्यायला लागला. मदवस रात् फक्त मतचेच नाव जपू लागला. असेच 

मदवस लोटत गेले समीर स्वतःचे अखस्तत्व सुद्धा मवसरून गेला होता.  

 

हळूहळू तो ते दुःख कमी करू लागला. आपल्या पररखस्तथी मधे्य तो बदल करू लागला. 

काही मदवसाांनी त्याला कळले की मतने लग्न केले पण तो करणार तरी काय? शाांत राहण्यातच 

त्याने आपली समजूत घातली पण मनात सारखां मतला आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मवचारायचां असच 

वाटत राहायच. तो जगत तर होता पण रोज मरु मरू. त्याला सारखां वाटायचां की ती त्याला 

एक मदवस जरूर भेटेल. ती येईल असे त्याला नेहमी वाटायचे. पण असेच वाट पाहत त्याने 

चार वरे् काढली होती आमण आज त्याने मतला धडा मशकवण्यासाठी पाऊल उचलले होते.  

 

जेर्व्हा त्याने डोळे उघडले. तर तो आजही त्याच मांमदरात उभा होता. समीरने त्या दोघाांचे 

फोटो बमघतले होते. म्हणून तो त्याांना ओळखू शकत होता. पण रोमहणीचा नवरा मात् त्याला 

ओळखू शकत नर्व्हता. त्याला बघताच त्याने हात मागे केला. त्याने मतथेच त्याचा गेम करण्याचे 

ठरवले. हाच आपल्या पे्रमाचा वैरी आज याला सांपवायचे आमण आपला बदला घ्यायचा. 

इतक्यात तो बांदूक काढणार ती त्याला बाहेरून येताना मदसली. तोच तो एका मनोऱ्याआड 

जाऊन लपला व स्वतःला लपवून घेतले.  

 

थोड्या वेळाने ते दोघे बाहेर पडले आमण त्याांच्या मागोमाग तो पण लपत छपत त्याांच्या 

मागे गेला. ते एका घरामधे्य आतमधे्य प्रवेश केला. तेर्व्हा पुन्हा एक मवचार त्याच्या मनात आला 

की जर मी मतच्या पतीला मारले तर मला मुक्ती नाही ममळणार. आमण या सगळ्ात त्याचा 

काय गुन्हा? तो पण तर माझ्याच सारखा मतच्या पे्रमात आांधळा असेल. त्याला मारून काय 

ममळणार? याउलट ते एक पापच होईल माझ्या हातून..  

 



आमण माझ्या प्रश्नाचे उत्तर तर मला मतच्याकडून ममळेल. तर मतलाच पकडायच आमण 

मवचारायचां. आमण नाही बोलली तर ठोकायच असां ठरवून तो वाट बघू लागला. काही वेळाने 

मतचा पती बाहेर पडला. आमण गाडी काढून कामावर गेला. ही समीर साठी सुवणा सांधी होती. 

त्याने इकडे मतकडे पामहलां.. कोणीच नर्व्हतां. त्याने बांदूक काढली आमण आतमधे्य प्रवेश केला. 

ती स्वयांपाक घरामधे्य काहीतरी करत होती. समीर ने मनशाणा लावला आमण गोळी चालवणार 

इतक्यात त्याला एक युक्ती सुचली.  

 

त्याने लपून मतच्या डोक्यावर प्रहार केला. ज्यामुळे ती बेशुद्ध पडली. आमण उचलून बाहेर 

उभ्या असलेल्या कारमधे्य मतला टाकले. मग घरात चाबी शोधली आमण गाडी काढून सरळ 

ती आपल्या जुनाट पडक्या घरी नेली.  

 

काही वेळाने रोमहणीला शुद्ध आली. तर ती एका छोट्याश्या खोलीत जुनाट अश्या खुचीत 

स्वतःला बाांधलेले बमघतले. मतने हालचाल करून बमघतले तर मतचे हात पाय सुटणार नाही 

याची मतला खात्ी झाली. आमण समीर समोरच मतच्या पुढ्यात मतच्या शुद्धीवर येण्याची वाट 

बघत होता.  

 

त्याला असां समोर बघताच मतची घाबरगुांडी उडाली होती. मतला दरदरून घाम फुटायला 

येत होता. आता आपल्या सोबत काय होणार? हा प्रश्न मतला पडला होता. मतला बघून समीरने 

एक कू्ररपणे हास्य केले आमण म्हणाला..  

 

घाबरु नकोस मी तुझ्या सारखा मनदायी नाही आहे. तुझ्या केसालाही धक्का लावणार 

नाही. पण तुला असां सोडणार पण नाही. कारण गेली चार वर्ा मी हेच मवचार करत होतो की 

तू जेर्व्हा कधी मला भेटशील तुला माझ्या प्रश्नाचां उत्तर मवचारायचां आहे. पण आज जेर्व्हा तू 

माझ्या समोर आहेस तर काही प्रश्नच उरले नाहीत. आता फक्त मला मुक्ती पामहजे तुझ्या या 

खोट्या बांधनातून. कारण माझी मुक्ती तुझ्याच हातात आहे. आमण तेर्व्हाच तू इथून जाऊ 

शकमशल. आमण मला माझ्या सगळ्ा प्रश्नाची उत्तरे पण ममळून जातील. तुला काही नाही 

करायचे.  



 

फक्त तुझ्या समोर जी बांदूक ठेवली आहे. ती उचल आमण मला गोळ्ा घाल. मोकळी 

हो इथून. आमण मला पण मोकळा करून टाक. मी आधीच आत्महते्यचा लेटर मलहून ठेवलांय. 

त्यामुळे तुला काहीही कोणत्याही गोष्टीचा त्ास होणार नाही. मला मारून ती बांदूक माझ्या 

हातात ठेवून इथून चालली जाशील. आमण हो... पण मारशील ना... तर काळजावर वार 

करशील. कारण माझा जीव मतथेच आहे. असां म्हणून समीरने मतचे बांधन सोडून मतला मुक्त 

केले.  

 

आता रोमहणी उठून उभी झाली होती. आमण मतने मवचार केला की जर मला इथून सुटका 

पामहजे आहे तर समीरला मारावेच लागणार. आमण मशवाय त्याने तयारी पण पूणाच केली आहे. 

तर मला काही प्रॉबे्लम पण होणार नाही. आमण कसलाही मवचार न करता मतने बांदूक उचलली. 

समीर हे सगळां  जाणून होतां. त्याने चेहऱ्यावर एक खस्मत पसरवली आमण दोन्ही हात वाऱ्यावर 

पसरवले.  

 

त्याच्याकडे फारसे लक्ष न देता रोमहणीने धाडकन एक गोळी समीरच्या हृदयात घातली. 

पुन्हा एक.... सलग दोन गोळ्ाांचा आवाज कानाशी गुांजलेला होता. समीर खाली कोसळला 

पण अजूनही त्याच्या चेहऱ्यावर तेच हास्य होते.. गड मजांकल्याची.. अगदी शेवटचां तो 

अडखळत म्हणाला... रोमहणी... आज मला मुक्ती .. ममळाली.. पण तू कैद झालीस..  

 

पण रोमहणीला बाहेर मनघायचां होतां.. म्हणून मतने घाईने बांदूक समीरच्या हातात ठेवली 

आमण बाहेर मनघू लागली. दरवाज्यात पाऊल ठेवताच मतच्या लक्षात आले. पाय उचलत नर्व्हते. 

अांतःकरण द्रवायला लागले होते. क्षणभरात मतची नजर मनपमचत पडलेल्या समीरकडे गेली. 

त्याचा मृतदेह स्वतःच्या माांडीवर घेतला... स्वतःच्या अशू्रांनी ती त्याचा अमभरे्क करू लागली. 

आमण मी काय केलां म्हणून ओरडू लागली.  

 



स्वतःचां पे्रम मसद्ध करण्यासाठी समीरने स्वतःच्या मजवाचासुद्धा त्याग केला होता. त्याने 

स्वतःच पे्रम अमर केलां होतां. आमण आता तो मुक्त झाला होता. सगळ्ा अमधकारातून, 

साम्राज्यातून. पण जाताना त्याने मात् रोमहणीला कैद केले होते.  

 

स्वतःच्या केलेल्या कृत्याचा मतला पश्चाताप होऊ लागला होता. कारण त्याच्या प्रते्यक 

कारणाला रोमहणी कारणीभूत होती. आमण आता तर इतक्या कैदेत गेली होती की ती 

कुणाशीच बोलत नाही... माझ्याशी देखील नाही..  

  



६) नकार 

 

सकाळ सकाळी आज मतच्या मरणाची वाताा ऐकुन फार वाईट वाटले. तशी ती माझी 

कुणीच नर्व्हती. पण दोन मदवसाांची ओळख आमण मतच्या बाबतीत माझां एकच शब्द... बस 

इतकाच अांतर.. पण तरीही माझां मन स्वतःलाच कोसत होतां.. की कुठेतरी आपलीच चूक 

आहे.. तर वळूया स्वतःच्या गोष्टीकडे...  

 

तसां यांदा माझा लग्न करण्याचा मवचार नर्व्हता.. पण वय जसां वाढत चाललां. घरी तशी घाई 

होत चालली. ज्या माणसाांकडे मी कामाला होतो. तो रोज शहरात जाऊन दूध द्यायचा. त्यानेच 

तो पत्ता आणला आमण घरीसुद्धा त्यानेच ती गोष्ट चालवली. दोन तीनदा टाळलां पण घरी सगळे 

सीररयस आहेत हे बघून मवचार केला की बघायला काही हरकत नाही. शेवटी दोन वडीलधारी 

पकडले आमण मदवस ठरवून मनघालो. तसां वमडलाांना न्यायला पामहजे होतां पण मी आधीच घरी 

सक्ती केली होती की मुलगी आधी मी बघणार आमण आवडली तरच गोष्ट चालवणार. सगळे 

राजी तर होतेच कारण त्याने इतकां  चढवून साांमगतले होते की घरचे मला बळीचा बकरा द्यायला 

तयारच होते. मशवाय माझां पमहल्याांदा मुलगी बघायला जाणे होतां.. म्हणून हृदय सुद्धा धडधड 

करीत होतां..  

 

च्यायला मुलगी बघण्यासाठी सुद्धा मुलाला काय मुलीसारखां साजावां लागतां. ही नको ती 

पॅन्ट लाव... हा शटा छान मदसेल.. ही दाढी तेवढी करून घे.. जसां काय मुलगी बघायला नाही 

तर अब्राहम ली ांकनला भेटायला चाललोय. फायनली आधीच हृदयात धकधक चालूच होती. 

मतला बघताना काय बोलणार?.. काय मवचारतील? खरांच ती मुलगी आपल्याला पसांद करेल 

काय? नसत्या शांका उद्भवत होत्या.  

 

जवळपास मतच्या घरी जातपयंत तरी प्रश्नाांचा भमडमार खूप होता. खरी गोष्ट मतच्याबद्दल 

जातानाच कळली. आईवडील नाहीत. दोन बमहणी आहेत. कपड्याांच्या मॉल मधे्य ही मॅनेजर 

आहे. आमण लहान बहीण शाळा मशकते. पररखस्तथी जरा बेताची आहे. पण आपल्याला काय? 

फक्त मुलगी चाांगली हवी होती. सगळ्ाांनी मला हे साांगून अचांयातच ठेवलां होतां. आमण मतचां 



लग्नही म्हणे तो मॉलचा मालकच करणार आहे. काही वेळासाठी का असोना असां वाटत होतां 

की आपण मवनाकारण इथे आलोय.  

 

 त्या मालकाने स्वतःच्याच घरी सगळी तय्यारी केली होती. फार छान अदबीने आमचां 

स्वागत केलां होतां. बसायला सोफा, कुलर वगैरे चालू करून माझ्याकडून हवी ती मामहती 

काढून घेतली. जीवनात मी पमहल्याांदा इतका verified झालो होतो. भाऊबांद नजरेच्या खुणेने 

मला वारांवार मडवचत होते. वारांवार नजर त्या दरवाजावर जात होती. मतला बघायची घाई आता 

आक्रां दत चालली होती. नाश्ता झाल्यानांतर थोडावेळ मग इकडच्या मतकडच्या गप्ा झाल्या 

आमण शेवटी मुलीला आणायची तयारी चालू झाली.  

 

शेवटी मुलगी आली आमण माझ्या पुढ्यात खुची टाकून बसली. खरां  साांगायचां म्हणजे 

माझी नजरच मतच्याकडे जात नर्व्हती. तसांही आमच्यात कुणी बुजुगा तर नर्व्हतच. म्हणून मतच्या 

मालकाने जे काही मवचारायचे आहे ते मलाच मवचारायला साांमगतले.  

 

मनावर दडपण ठेवून हळूच डोळे वर केले. कारण आत्तापयंत मी फक्त मतच्या 

पायापयंतच बघत होतो. हळूच डोळे वर केले आमण क्षणभर मतला न्याहाळला. सडपातळ 

बाांधा, माझ्यापेक्षाही उांच होती, सगळां  काही ठीक वाटलां, फक्त नाकाची उांची जरा जास्त 

वाटली. आमण उन्हाची झळ मतच्या चेहऱ्यावर असल्यामुळे चेहरा थोडा पुसट झाला होता. 

पररखस्तथीने खचलेल्याची जाणीव मतची शरीरयष्टी करून देत होती. मतला मवचारलेला पमहलाच 

प्रश्न.. तुमचां पूणा नाव काय?जरा अडखडताच मवचारलां. कारण आमच्याकडे मवचारपूस फक्त 

आप्त बुजुगा करतात. आपल्याकडे फक्त होकार मकां वा नकार असतो.  

 

आवाज फार नाजूक वाटला मतचा पण त्यानांतर मतच्या पररखस्तथीशी लढते युद्ध मला 

मतच्या डोळ्ामधून मदसून येत होतां. त्यानांतर वय, मशक्षण, मामकुर हे सगळां  मवचारलां आमण 

मग माझा मनणायच बदलला. ती चक्क माझ्यापेक्षाही वयाने मोठी होती. आमण तेही चार ते पाच 

वर्ांनी. हे सगळां  घरी चाललां नसतां. म्हणून मी मग मनरोप द्यायचां ठरवलां. पण हे सगळां  मी 



स्पष्टपणे बोलू शकलो नसतो. म्हणून सवास्वी मनणाय माझे आप्त देतील असा मनणाय करून 

वेळ टाळून मदली.  

 

त्या मदवसाांत मी तीन चारदा त्या मॉलच्या समोरून गेलो. मतची पसांती मी मतच्या चेहऱ्यावर 

साफ बघत होतो. मी मतला नकार ती माझ्यापेक्षाही चार ते पाच वर्ांनी मोठी असल्यामुळे देत 

होतो. पण मतच्या चाांगुलपणावर मी खुश होतो. भलेही मतची पररखस्थती फार नाजूक होती. पण 

मतची मनखस्थती तेर्व्हढीच सबळ होती. मतला नकार देणे माझ्या जीवावर आलां असतां म्हणून 

परत सगळे आप्त ममळून बैठक घेतली. आमण वमडलाांनी योग्य तो मनणाय मदला.  

 

मतथून आल्यावर मतसऱ्याच मदवशी असां कळलां की मशांक आल्यामुळे मतच्या डोक्यावर 

काहीतरी पररणाम झाले आमण त्यामुळेच ती मरण पावली. आता याचां कारण तर काही 

समजलां नाही. पण स्वतःच्या स्वाथाासाठी मी मतचां घेतलेलां बळी तर नाही असां वाटत होतां. 

माझ्या आयुष्यात ही पमहली मुलगी होती मजला मी बघायला गेलो होतो आमण मतला नकार 

मदला होता. आमण ही खांत सदा माझ्या मनाला लागून राहील. आमण हो... ही काही काल्पमनक 

प्रसांग नाही तर कुणाच्यातरी आयुष्यात घडलेलां एक सत्य प्रकरण आहे... यावरून एकच 

कळते मला की .... नकार... माहीत नाही हा शब्द कुणी बनवला आहे ते.. पण नकार द्यायला 

फार वाईट वाटते..  

  



७) पे्रमवाद 

 

छेडल्या तारा, छेदल्या भावना..  

मी तुझी, मी तुझी, तुझी रे साजना...  

 

अचानक फोनचा आवाज तीव्र गतीने अचानक खखशात वाजत होता. से्पशली मतच्या 

नांबरवर सेट केलेली ररांगटोन... आवाज येताच मी ओळखलां की साजनीने आठवण काढलीय.. 

आमण पटकन फोन उचलला..  

 

हॅलो जानू..  

 

हॅलो जान..  

 

आज की नाही घरी थोडेसे भाांडण झाले..  

 

भाांडण... कशासाठी ग..  

 

अरे अांघोळ करताना ना, तुझी फोटो मी बाजूला फळीवर काढून ठेवली होती. घाईघाईत 

तयारी करून कॉलेजमधे्य आले. नांतर लक्षात आलां की तुझी फोटो बाथरूम मधे्यच रामहली. 

कारण तुझी फोटो मी कधीच माझ्यापासून दूर नाही ठेवत ना..  

 

सो स्वीट.. मग समोर काय झालां? माझ्या सासरची मांडळी काही बोलली काय? 

 



साांगते ना... आधी मवचारलां.. मग मी ना नुकुर केलां. पण आईने मदली कानमशलात ठेवून. 

मला रडूच आलां. मी काही साांमगतलां नाही पण त्याांनी ओळखलेच. आता आपल्याला फारच 

जपून राहावे लागेल.  

 

ते मला मामहत नाही, तुझी चुक तू सुधार. मला जे पामहजे ते ममळायलाच हवां. कारण 

दरवेळी तुझे हे बहाणे ठरलेलेच असतात.  

 

बरां  ऐक ना.. सायांकाळी मनवाांत बोलू ना. आई बाबा बाहेरच झोपतात. मीच आत असते 

टीर्व्ही बघत. ओके बाय जानू.. लव यू टू..  

 

ओके बाय लव यू टू..  

 

आता प्रसांग मवस्कटले आहे. आमण धोक्याची घांटा लवकरच वाजणार आहे हे मनमश्चत 

होतां. दोन मदवस भेटणां टाळायचां हेच मवचार करत होतो. पण त्यातून काही मनष्पन्न होणार 

नाही याचीही खात्ी होती. काय तो मवचार सायांकाळी घेऊ म्हणून मी मतच्या फोनची वाट बघत 

बसलो..  

 

रात्ी आठ वाजता मतचा फोन आला. मी तीच्यच आठवणीत बुडलो होतो.  

 

हॅलो जानू काय करत आहेस? 

 

तुझाच मवचार करत होतो स्वीट हाटा!!! 

 

कष्याबद्दल?? 



 

मी काय म्हणत होतो... आपण थोडे मदवस थाांबुयात का? घरचे शाांत झाल्यावर बघू.. तसां 

पण तुझां शेवटचां वर्ा आहे ना कॉलेजचां. मग मदवाळीत तर आपल्याला लग्नच करायचे आहे.  

 

तू म्हणशील तर आत्ताही यायला तयार आहे. पण माझां जीव घ्यायचां असेल तर थांबुयात..  

 

अशी काय बोलतेस तू? 

 

मग काय? मी राहू शकते काय तुझ्यामवना??? 

 

अग राहू मी पण शकत नाही. पण आपण एक होईपयंत असलां काही वादळ उठायला 

नको?? 

 

नाही उठणार. माझे आई वडील आहेत. मी साांभाळून घेईन त्याांना. फार तर काय? 

मारतील आमण घरात कोांबतील.. पण तुला त्याची मचांता करायची काही गरज नाही.. पळून 

येईन मी तुझ्यासाठी..  

 

हे असां कसां बोलू शकतेस तू? मला आवडणार आहे का असां? 

 

मग मला आवडणार आहे का तसां??? 

 

हे बघ वाद नको करू.. गुडघ्यात अक्कल असल्यासारखी.. जरा शाांतपणे मवचार कर.. 

काहीतरी मागा नक्कीच सापडेल!! 



 

मी केलांय मवचार, पण तुझांच काही ठरत नाही.. तू मभत्ा आहेस.  

 

ए अग ऐक... माझां ऐकुन तरी घे!!! 

 

मला नाही ऐकायचां.. मी फोन ठेवते.. आमण कॉल कट झाला.. मी नुसतां हॅलो हॅलो करत 

बसलो.  

 

सलग दहा ते पांधरा वेळा फोन केल्यावर शेवटी मतने फोन उचलला..  

 

एकदा साांमगतलां ना मला नाही बोलायचां तुझ्याशी!! 

 

खरांच... बघ बरां .. मी परत फोन लावणार नाही...  

 

हो... आमण मतने फोन कापला..  

 

मतचां फायनल झाल्यावर मी फोन काही केला नाही. कसली हट्टी मुलगी आहे हा मवचार 

करून गच्चीत लोळत पडलो. जवळपास रात्ी साडेदहा वाजता मतचा फोन आला..  

 

ह...  

 

मला काही साांगायचांय. उद्या कॉलेज सुटल्यावर तू तुझ्या सगळ्ा वसू्त घेऊन जा. मला 

नाही जमणार तुझ्यासोबत राहायला..  



 

मी काय बोलणार.. कारण मुलीचा राग हा नाकावरच असतो हे ठावुकच आहे.. ठीक 

आहे म्हटलां..  

 

तुला काहीच वाटत नाही का?? मी फक्त इतकां च ऐकलां आमण मीच फोन कापून टाकला.  

 

मतला काय वाटले कुणास ठावूक परत रात्ी साडेबारा वाजता मतचा फोन आला.  

 

उद्या लक्षात आहे ना.. शेवटचां भेटायचां आहे ते..  

 

हो लक्षात आहे.. आणखी काही साांगायचां आहे का? 

 

काही नाही.. मघाशी काही तरी म्हणत होतास ना? 

 

आता काही गरज नाही त्याची.. उद्या फायनल बोलून टाकू..  

 

ए... ऐक ना.. मी थोडी रागात होते रे..  

 

रागात... जसां काही मला रागच नाही येत..  

 

प्लीज.... आमण मी परत फोन कापला...  

 



रात्ी परत दीड वाजला असेल तर मतचा फोन आला.  

 

शाांततेत फक्त फुसु्फसत रडण्याचा आवाज येत होता...  

 

आता काय झालां? 

 

(रडवेल्या स्वराांत) तुला काय माझा इतका राग येतो का रे? मी थोडीशी रागाने काय 

बोलले, तर तू मला फायनल करतोस. इतकी काय मी वाईट आहे का रे? मी मारून जाईन रे 

एक मदवस. प्लीज मला असां सोडून जाऊ नकोस. माझां जीव की प्राण आहेस तू.. जर का तूच 

मला असा सोडून गेलास तर मी का जगायचां..  

 

अग वेडी आहेस का तु? एकतर बोलण्याच भान नसते, समजून पण काही घेत नाही. 

वाजलेत बघ मकती? उद्या भेटायचां म्हणत आहेस ना.. मग पुन्हा का अशी वारांवार फोन करते 

आहेस? 

 

नाही.. आधी साांग.. तू मला सोडून कधीही जाणार नाहीस. नेहमी माझ्याच बरोबर 

असशील..  

 

अग हो बाबा.. नाही जाणार तुला सोडून.. ( मनोमन अब आया उांट पहाड के नीचे म्हणत. 

)आता जरा शाांत हो.. अशू्र पुसुन टाक.. आमण गुमान झोपी जा.. रात् खूप झालीय..  

 

ओके बाय जानू गुड नाईट..  

 

बाय गुड नाईट..  



 

आत्ताशी कुठे ती जाग्यावर आली म्हणून खुश होतो. पण थोडक्यात मीही मतला 

घबरावलच होतां. त्यामुळे तीही न झोपता मवचाराच्या नदीत वाहातच होती. पुन्हा मतला चैन 

आलां नसेल. जवळपास तीन वाजताच्या आसपास मतचा परत फोन आला. थोड्याशा रागानेच 

मी फोन उचललां..  

 

आता काय झालां? मलहून देऊ का?सॅ्टम्प पेपरवर...  

 

तसां काही नाही, मला थोडी भीती वाटत आहे..  

 

तुला... आमण भीती.. कश्याबद्दल? 

 

तू रागात काही मनणाय घेत नाहीस ना..  

 

मनणाय म्हणजे..  

 

तू फक्त समजुतीसाठी मला साांत्वन करत नाहीस ना.. तसां असेल तर आत्ताच साांग.. 

कुणीच माझ्या जवळ नाही.. मी आत्ताच जीव देते...  

 

अग वेडाबाई.. तू का अशी वेड्यासारखी वागत आहेस? तुझा माझ्यावर मवश्वास नाही 

काय? 

 

मवश्वास आहे म्हणून तर तुझ्याशी बोलते आहे. पण तू माझी शप्थ घेऊन साांग, तू मला 

कधी सोडणार नाही ते..  



 

घे.... तुझी शपथ घेऊन साांगते.. की कधीच तुला सोडून जाणार नाही.. मनदान आता तरी 

खुश... हॅप्ी..  

 

पण उद्या ये भेटायला, थाांबुया आपण काही मदवस. पण शेवटचां मला तुला डोळे भरून 

पहायचां आहे.  

 

अग काय उद्या उद्या लावलां आहेस. तासाभरात मदवस उजाडेल आमण तू उद्या म्हणत 

आहेस!!! 

 

अरे हो.. सॉरी बरां  का..  

 

सॉरी... अख्ख्ख्या झोपेचां खोबरां  केलांस आज.. बावळट कुठली..  

 

काय करू यार.. तुला सोडून जगण्याची कल्पनाच असह्य होते.  

 

बरां  मघाशी म्हणत होतीस की माझ्यासारख्या मभत्र्या माणसाबरोबर तुला राहणे आवडत 

नाही.  

 

सॉरी न यार..  

 

आता सॉरी... मग पामहले कशाला झक मारी..  

 



कारण तूने आांख मारी.. आता हसण्याचा आवाज दोघाांच्याही मनात पूवावत झालां होता.  

 

ए उद्या माझ्यासाठी एक गुलाबाचे फुल आणशील ना..  

 

अग तूच इतका मोठा गुलाब आहेस, त्यात तो गुलाब काय करणार...  

 

अस्स.. चल आता ठेवते.. कामे पडली आहेत..  

 

आधी एक मकस दे .. मग ठेव..  

 

अ... ह... आत्ता खोटां नाही.. मग खरांच देणार.. बरां  बाय लव यू टू..  

 

ओके बाय लव यू टू..  

 

पे्रमात असेही काही क्षण असतात. ज्यात वाद तर असतेच, पण ते वादही त्या पे्रमाचांच 

एक भाग असते. या वादात कुणी सावरतात, तर कुणी पेटतात, काहीजण तर खांमडत सुद्धा 

होऊन जातात. पण आपल्या पे्रमाला कसां सावरायचां हे आपल्याच हाती असतां. चला तर मग 

आज पे्रम वादात कोण कोण मजांकतात ते बघुया...  

  



८) बदला..  

 

माझां गाव तसां आजही फार मोठां  नाही. अगदी एखाद्या पाखराच्या घरट्यासारखे आमचे 

गाव आहे. आमण मी म्हणजे ज्याच्या त्याच्या तोांडावर आलेले सहज नाव. मदवसभर महांडणे हेच 

माझां काम. कधी कुणा मुलासोबत मवटी दाांडू खेळायचे नाहीतर आबाच्या पडक्या घरात लप्ी 

छुप्ी. खरां  साांगायचां म्हणजे अख्खां गाव माझ्या नावाने त्ासून गेलां होतां. आई तर नेहमी माझ्या 

नावाने त्ासून गेली होती. आधी रामा रामा करत थोड्या लाडाने जवळ बोलवायची. मग वळ 

येईपयंत धपाटे द्यायची.  

 

गावात ररकामा असणे हे सगळ्ाांना जरी चाांगले वाटत असले तरी आई वमडलाांना फार 

वाईट वाटायचे. कारण माझ्याच्याने कोणतेच काम जमत नसे. कारण आधीपासूनच माझां मन 

कोणत्याच कामात रमत नसे. आमण आज तर चक्क गम्मतच केली. गणप्या गावड्याचे बैली 

सोडून मदले होते. त्यामुळे घरी नको ती शोकसभा भरलेलीच होती. प्रते्यकाच्या तोांडचा मशव्या 

माझ्यासाठी काही नवीन नर्व्हत्या पण त्यामदवशी आईवडीलाच मात् अांतःकरण फार प्रमाणात 

द्रवलां होतां. त्यामुळे सगळे गेल्यावर त्या मदवशी त्याांनी मला काहीच म्हटलां नाही. त्यामदवशी 

मी पण घराच्या बाहेर गेलोच नर्व्हतो. पण म्हणतात ना शाांत वातावरण कधीही वादळ येण्याचां 

प्रतीक असतां.. आमण नेमके तेच झालां.  

 

रातच्याला गेलेले बाबा अगदी सकाळी सकाळीच प्रहरीला आले. कारण माझां जगणां 

अगदी त्याांच्या नाकावर आलां होतां म्हणून त्याांनी मला बोलावले आमण म्हटले.. रामा तुझ्या 

अश्या वागण्यामुळे आम्ही फार त्सलोय रे.. कारण खूप वाट बमघतली तुझी पण तू सुधारायचा 

नाव नाही घेतलास. आमण जोपयंत मी तुला कोणत्या मागाावर नाही सोडणार तोपयंत तू कधीच 

मशकणार नाहीस. आजपासून मी तुला ठाकूर साहेबाांच्या वाड्यात चाकरीसाठी ठेवत आहे. 

दोन मदवसाांनी तुला मनघायचां आहे. तुझां काय आहे ते ठराव आता. कारण आता माझा मनणाय 

बदलणार नाही.  

 



जे सगळां  ऐकुन अगोदरच माझी पाचावर धारण झाली होती. कारण वाड्याांचा इमतहास 

मी फार काही प्रमाणात ऐकलां होतां. बुजुगा मांडळी ांची तोांडून मी पैश्याच्या राशीवर भुजांग बसतो 

हे मकतीतरी वेळा ऐकलां होतां. जायची तर तयारी नर्व्हतीच माझी. आमण थोडां आदळ आपट 

पण करून बमघतलां होतां पण त्यामुळे माझीच पाठ सोलल्या गेली.  

 

शेवटी मनणाय झालाच आहे तर मग मी इवलांसां तोांड करून जायला मनघालो. आईने 

घरून मनघताना कसां वागायचां म्हणून यादीच वाचून दाखवली होती. शेवटी सगळ्ाांचां 

आशीवााद घेऊन मी आपल्या प्रवासाला मनघालो. रेले्वत बसेपयंत बाबाांनी मला साथ मदली. 

आमण शेवटचां त्याांना पाठमोरा बघत मी खखडकीतून बघत रामहलो.  

 

छोट्या डयाची ती न्यारोगेज रेले्व आमण मतचां पटल तर बस... असां सांगीत ऐकत 

असताना मला थोडी फार मजा यायची. आमण मतचां सगळ्ात हळू प्रवास, चोरी करणारा 

माणूस लुटमार करून गाडीतून उतरला तरी त्याला काही इजा होणार नाही.  

 

ज्या वाड्यात बाबाांनी मला ठेवलां होतां. त्याचा मालक अभयसेन ठाकूर. आमच्या गावातच 

काय तर अख्ख्ख्या मजल्ह्ह्यात त्याचीच दहशत. मजल्ह्ह्याांत गावागावाांत गाजलेला आमण नावाजलेला 

ठाकूर. हजारो माणसे त्याच्या हाताखाली, मकती आली आमण मकती गेली त्याांचां काही महशोब 

नाही. व्याजाने पैसे द्यायचे आमण परतफेड नाही झाली की जमीन मकां वा शेत झाली त्याच्या 

मालकीची. जणू मकतीतरी मदवस त्याची दहशत अशी लागून होती. आता मला काही तेर्व्हढ 

माहीत नाही पण तो जेर्व्हा मरण पावला तेर्व्हा सगळीकडे त्याच्या दहशतीचे वातावरण कमी 

झाले होते.  

 

पण एक गोष्ट होती आमण ती म्हणजे त्याची पत्नी. म्हणतात अभयसेण ठाकूर मजतका कू्रर 

आमण कपट होता. मततकच त्याची पत्नी स्वभावाने सुांदर होती. सगळे पे्रमाने मतला माईच 

म्हणत. हल्ली काही मवमशष्ट कारणामुळे मतची तब्ब्येत फार नाजूक असते असां कळलां.  

 



रेले्वतून उतरल्यावर थोडी मवश्राांती घेतली. आमण रस्ता पकडला. तेर्व्हा जवळपास कुठे 

जायचां असलां तर टाांगेच असायचे. पण पैसे वाचवण्याचा नाद करत मी भरपूर चालत आलो. 

ज्यामुळे माझे पाय फार दुखायला लागले होते. शेवटी कसतरी धापा टाकत मी गावात प्रवेश 

केला आमण पारावर बसलेल्या एकाला मवचारले.. ठाकरे साहेबाांचा वाडा कुठे आहे? त्याने 

समोर दरवाजाजवळ बोट दाखवला.  

 

वाडा तसा जुनाट होता. कारण त्याचा अगदी प्रवेशद्वारच माझ्या घारायेवढा होता. आमण 

इतका मवशाल होता की एक बाजू खोलयला फक्त तीन माणसे नेमली असायची. आमण त्याच 

द्वाराला एक छोटांसां द्वार होतां. मजथून नेमकां  एक माणूस जाईल इतकां . मी द्वारापाशी गेल्यावर 

एकाने मवचारलां... काय रे काय काम आहे? 

 

मी मशवपुरीहून आलोय... चाकररसाठी.. माईनेच ठेवलांय मला चाकरीला ..  

 

बरां  बरां  ये म्हणत त्याने मला आत खखांचले आमण दरवाजा लावला. तो काहीतरी पुटपुटला 

आमण दोन खियाांनी मला आत नेलां...  

 

थेट एका छोट्याशा खोलीत घेऊन गेल्या. एका िीने मला जेवणाचा ताट करून आणला. 

आधी जेवण कर आमण आराम कर, मग आम्ही साांगू तुला काय काम करायचां ते. आमण हो 

आम्ही येईपयंत या खोलीच्या बाहेर पडता कामा नये. कळलां... मी होकार देताच दान दान 

पाय आपटत त्या मनघून चालल्या गेल्या.  

 

बाहेरून वाडा जसा मदसत होता. आतमधून तसा फार मवशाल होता. कुणी हरवून जाईल 

असा. मी कुठून कुठे आलो तेच कळेना. सुरुवातीला भव्य पटाांगण होतां. आमण मग एखाद्या 

राजाने राजवाडा बसवावा इतका मवशाल तो वाडा होता. मजकडे मतकडे अत्यांत बारीक 

नक्षीकाम केलेल्या लादण्या होत्या. पण या सगळ्ा राजवाड्यात मला काही अजब गोष्टी 

मदसल्या होत्या. त्या म्हणजे जागोजागी मनांबु ममरची बाांधलेली असायची. प्रते्यक दरवाज्यावर 



लाल कापडात मांतू्न बाांधलेला नारळ, आमण ती कसला कसला उदबत्तीच्या धुराचा उग्र दपा. 

पण मवचारावां कुणाला??? 

 

कशाला आलोय या नरकात?असां काहीतरी मवचार करत असताना आत्ताच गेलेल्या त्या 

दोन खिया आल्या. त्यातली एक म्हणाली.. चल तुला माईने बोलावलांय.. आमण मी त्याांच्या 

मागोमाग चालू लागलो.  

 

त्या मजकडे चालत होत्या. त्याांच्या मागोमाग मी जाऊ लागलो. शेवटी मतसऱ्या मजल्यावर 

खूप मोठां  दालन आलां. सभोवार नजर टाकली मी. सगळ्ा खखडक्या बांद होत्या. मजकडे मतकडे 

बघावा उग्र असा दपा सुटला होता. काांदा आमण लसूण मजथे मतथे तोरणासारखे लावले होते. 

आजूबाजूला समया लावल्या होत्या. आत पडद्याांनी घेरलेल्या पलांगावर माई झोपली होती.  

 

एका िीने मतला हाक मारली. माई बघ तो मुलगा आला. आमण मतनां तसां म्हटल्या क्षणी 

त्या पडद्यातून एक आकृती उठली आमण पडदे बाजूला करून मला स्वतःच्या जवळ बोलावलां. 

मतच्या कृश झालेल्या चेहऱ्यावर दरदरून घाम फुटत होता. दोन खिया मतच्या सेवेशी होत्या. 

आमण त्या तो घाम पुसण्याचा व मतला आधार देण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. एखादां  भयानक 

स्वप्न बमघतल्यावर जे भय माणसात उरते ते मतच्या चेहऱ्यावर साफ ओसांडत होतां. प्रते्यक शब्द 

बोलताना तीचा उर धापापत होता. आमण कन्हण्याचा आवाज जेमतेम तेर्व्हढा चालू होता. ती 

पुरेल तेर्व्हढ्याच शब्दाांत बोलली..  

 

तूच का रे मशवपुरीचा..  

 

हो.. माई..  

 

काय काम करशील रे..  



 

.... अ.... तुम्ही साांगाल ती करेन सगळी..  

 

छान मुलगा आहे... जा ग ... त्याला सगळां  काही समजावून साांगा..  

 

हो माई म्हणत त्याांनी मला परत आणलां. मी जाताना हळूच मागे बमघतलां तर..... तर तो 

आलाय.... तो मतथे मदसतोय... मला न्यायला आलाय.... असां बडबडत माई पडद्याआड झाली. 

मला त्या गोष्टीचे फार मवमचत् वाटले. पण कुणालाही मी काहीही मवचारू नये अशी सक्ती त्या 

खियाांनी मला आधीच देऊ केली होती.  

 

खाली आल्यावर त्याांनी मला काय काम करायचां हे समजावून साांमगतले... रोज सकाळी 

उठून पाणी भरणे, आवार साफ करणे आमण इतर वाड्यातली साांमगतलेली काम करायची. 

कुणालाच कशाबद्दल मवचारायचे नाही. गुपचूप काम करायचे आमण गुपचूप राहायचां. मी 

होकाराथी मान हलवली.  

 

खरतर मला माई बद्दल जाणून घ्यायचां होतां. ती कोण आला म्हणत होती? ती का तशी 

वागते? इथे जागोजागी मनांबू, ममरची, अगरबत्ती इतक्या प्रमाणात का आहेत. मजथे मतथे 

लसणाची माळ का टाांगली आहे. हे सगळां  मला जाणून घ्यायचां होतां. अशा मकतीतरी गोष्टी 

मनात धरून मी मुकाट्याने कामे करीत रामहलो. असां करता दोन ते तीन ममहन्याचा कालावधी 

उलटून गेला. मी आता सगळ्ाांना ओळखीचा झालो होतो.  

 

पण माई मला आजही एक प्रश्नमचन्हच होती. कारण इतक्या मदवसाांत मी बघत होतो की 

माईची तयेत मदवसेंमदवस अजुनच खालावत चालली होती. आमण इतक्या मदवसाांत मी कधीच 

त्या खोलीच्या बाहेर येताना बमघतलां नर्व्हतां. मतच्या अांघोळीपासून ते मतच्या जेवणापयंत सगळां  

काही वर मतथांच र्व्हायचां. आमण वर मला काही मवचारायची पण बांदी होती.  



 

त्या मदवशी अांगणभर पालापाचोळा पडला होता. त्या खिया ओरडतील म्हणून मी 

घाईघाईने झाडायला शुरुवात केली. बाजूला असलेल्या बदामाच्या झाडाखाली एक वृद्ध बसून 

होता. त्याच्या अशक्त शरीराकडे बमघतल्यावर असां वाटत पण नर्व्हते की तो त्याच्या पायावर 

उभां राहू शकेल म्हणून. मला वाटलां कुणी इथलाच असेल वाड्यातील. म्हणून मी त्याच्याकडे 

काही लक्ष मदला नाही. त्यानेही मला काहीच प्रमतसाद मदला नाही. पण जोपयंत मी आवार 

साफ केला त्याची ती केमवलवाणी मदसणारी मवमचत् नजर माझ्यावरच होती. मला थोडां 

घाबरायला वाटत होतां. म्हणून घाईनेच आवार साफ केलां आमण आत जावयास मनघालो. पण 

पालटून जेर्व्हा मी त्याच्याकडे नजर टाकली. तेर्व्हा ती गृहस्थ मतथे नर्व्हता.  

 

आतमधे्य आल्यावर मी खोलीत जाऊन मवचार करू लागलो. त्या खियापैकी एमकचां नाव 

होतां लक्ष्मीबाई. आमण फक्त मी मतच्याशीच बोलू शकत होतो. आमण नेमकी तीच तेर्व्हढ्यात 

आत आली होती म्हणून मग मीच मतला मवचारलां..  

 

बाई तुला एक मवचारू का? 

 

काय रे ... काय झालां?... मवचार..  

 

इथे कुणी वृद्ध गृहस्थ काम करतात काय? 

 

नाही.. असां तर इथे कुणीच नाही . तुला कोण मदसलां? 

 

बाई आज आवार झाडताना मला बदामाच्या झाडाखाली एक वृद्ध म्हातारा मदसला. फार 

थकलेला होता तो. माझां झाडून होईपयंत तो एकटक माझ्याकडे बघत होता. आमण मग इकडे 



येताना पालटून बमघतलां तर नर्व्हतां. मला वाटलां वाड्यातलाच कुणी असावां. कारण प्रवेश 

द्वारातून कुणी येऊ देत नाही. पहारेकरी रखवालदार असतातच.  

 

तरी बया... म्हणूनच माई सकाळी सकाळी... आकाांडताांडव करत होती..  

 

बाई कोण तो माणूस? आज तरी साांगशील का मला.. ( मी जरा मागेच लागलो. ) 

 

साांगतो ... सगळां  साांगतो... कारण मलाही दोनदा मदसला होता तो.. पण कुणाला साांगू 

नको..  

 

नाही साांगत... साांगा तुम्ही..  

 

आम्ही जेर्व्हा इथे कामाला नवीनच आलो होतो तेर्व्हाचीच ही घटना. तेर्व्हा तो इतका मोठा 

प्रवेशद्वार नर्व्हता. कुणी केर्व्हाही यायचे. त्या मदवशी माई आमण आम्ही इथे खालीच चर्व्हास्टा 

( मवदभाातला अमतप्राचीन खेळ) खेळत होतो. तेर्व्हढ्यात एक गृहस्थ आला. आमण त्या 

बदामाच्या झाडाखाली येऊन बसला. तो इतका थकला होता की चालुही शकत नर्व्हता. तो 

जेर्व्हा बोलायचा तेर्व्हा त्याची छाती भरून यायची, आवाजात घोगरेपणा येत होता. तो माईला 

म्हणत होता.  

 

माई खूप दुरून आलोय.. आता माझ्यात थोडसही चालायचां त्ान रामहलां नाही माई.. या 

गररबावर दया कर.. तुला पुण्य लाभेल.. मला थोडां जेवायला दे माई.. मी तुझ्या पाया पडतो..  

 

तो इतका कृश होता की त्याची हाडेसुद्धा मोजता येईल. पण तरीही माईने त्याची परीक्षा 

घेण्याचे ठरमवले.. पुण्य.. पुण्याला काय चाटू र्व्हय... या पोटासाठी मकती राबव लागतांय हे 

तुझ्यासारख्या मभकाऱ्याला काय कळणार... आमण तुला फुकट जेवण द्यायला ही काय 



धमाशाळा होय र्व्हय... हे आवार बघ... पाचोळ्ाांनी कसां पसरलांय.. हे झाडण्याच आधी काम 

कर.. मग तुला जेवण देतो...  

 

धड तो जागेवरून उठू पण शकत नर्व्हता. नुसतां मान वळवून इकडे मतकडे बघायचा 

आमण सगळां  मशन लावून बोलायचा.... माई... पाय पडतो ग तुझ्या... कामही करतो... पण आधी 

मला जेवायला दे माई... तुझे फार उपकार होतील..  

 

पण माई सुद्धा तेर्व्हढ्याच रागाने म्हणाली.. उपकाराची भार्ा मला नको मशकवू 

मभकारड्या.. आधी काम कर.. मग जेवण ममळेल..  

 

शेवटी भुकेच्या आहारी तो कसाबसा उठला आमण हातात झाडू घेतली. कसतरी झाडू 

मारू लागला. पण त्याच्यात त्ाण उरलेच होते तरी कुठे? मकतीतरी वेळा तो पडत जाई. पण 

पडता पडता झाडू मारत जाई. पत्या त्याची ती केमवलवाणी नजर माई ओळखू शकली नाही.  

 

तो कसतरी काम करत होता अमनएेे फक्त त्याच्यावर हसत होती. जणू त्याचां काम 

करणां एक खेळ वाटत होतां. वर आम्ही त्याची मदत कराव म्हणून जेर्व्हा त्याच्यापाशी जात 

होतो तेर्व्हा तेही माईला पाहवत नर्व्हते. आमण वर बोलायची आमची इतकी महम्मत पण नर्व्हती.  

 

शेवटी होती नर्व्हती त्याची सगळी शक्ती सांपली. आमण जेर्व्हा त्याला वाटू लागलां की 

आता त्याचा शेवट जवळ आला आहे. ते बघून हसणाऱ्या माईला तो म्हणाला..  

 

माई.. आज तू मारलस मला.. पण ज्या जेवणासाठी तू माझां छळ केलीस... तसच छळ 

तुझां पण होणार माई.. आज ज्या पररखस्थतीत मी इथे मरतोय ना माई.. कालाांतराने तू ही अशीच 

मरशील माई.. मी येणार माई.. तुला न्यायला येणार.. आमण असां म्हणताच एक जोरदार 

मकां काळी त्याने फोडली.. त्याच्या नाकातोांडातून रक्त मशांपडल्या गेले. आमण ती मतथेच गतप्राण 



झाला. त्या मदवसापासून हल्ली तो माईला मदसतो. आमण यामुळेच माईांची ही अवस्था आहे. 

पण मागील काही मदवसाांपासून तो सगळ्ाांनाच मदसतो आहे. अगदी स्पष्ट..  

 

बाई बोलतच होती. आमण मततक्यातच माईांची एक जोरदार मकां काळी ऐकु आली. आम्ही 

सगळे धावतच माईच्या दालनात गेलो. तर बघून एक आश्चयााचा धक्काच बसला. त्याही वेळेस 

माईला पाहून भीती वाटायला लागली होती. लक्ष्मीबाईांनी साांमगतल्यानुसार मतचा शव अगदी 

त्या म्हाताऱ्यासारखा कृश झाला होता. आमण मतनेही नाकातोांडातून रक्ताचा पसारा ओकला 

होता.  

 

खरां  साांगायचां म्हणजे त्याने त्याचा बदला पूणा केला होता. अगदी बोलल्याप्रमाणे तो मतला 

घेऊन गेला होता. मी हे सगळां  अनुभवल्यानांतर गावाकडे परतलो. जे बमघतलां त्यावर मवश्वास 

ठेवायचा की नाही ते माहीत नाही पण मी आता सुधारायचा प्रयत्न केला आहे...  

  



९) सहवासाचे वेड 

 

 

आज मी एक गावठी आहे. हो एक गावठीच. कारण मी एक अमशमक्षत . आपले रोजचे 

काय? जांगलात जाऊन राधेला दोन गवताच्या पेंड्या आणायच्या. थोड्याशा खाांद्यावर काटक्या 

आमण जांगलातील और्धी ज्यामुळे इतराांवर उपचार करता येइल. जे एका खेड्यात होते तेच 

इथे पण होते पण फरक पडतोच ना. मी नागमभड शहरापासून दूर एका जांगलात... एका 

छोटयाश्या पांधरावीस घराच्या टोळीत राहणारा मी एक साधा माणूस... महम्मत इतकीच की 

तो सवा भय मवसरून केर्व्हा पण जांगलात जातो...  

 

तो मदवस मवसरायचां नाही. कारण तीची भेट मला त्यामदवशीच झाली होती. मी जास्त 

मशकलो नसलो तरी जीवनात आपल्याला काय महत्वाचां असतां आमण काय नाही हे चाांगलां 

ठावूक होत. मृगाच पाणी पडण्याची शक्यता होती कारण ढगाांनी आज सकळपासूनच 

आकाशात गदी केली होती. गावात जास्त रहदारी नर्व्हती त्यामुळां  जास्त करून पायपीट 

करतच जावां लागतां होत. कुण्या एका मांत्र्याची नजर पडली आमण त्याने गावच्या वेमशवरून 

एक बस सुमवधा उपलब्ध करून मदली.  

 

 त्या मदवशी जांगलात जायचा मवचार तर नर्व्हताच, पण गावच्या सरपांचला खोकल्याची 

उबळ येत होती म्हणून जाणां भाग पडलां होत. आमण आमच्यात कसां असत की प्रते्यक घरचा 

माणूस हा आपला घरचा सदस्य मानला जातो. म्हणून दोन भाकरी आमण वाडग्यात पाणी धरुन 

मी मनघालो.  

 

 इकडे वनौर्धी ांचा शोध घेत सगळ रान वन एक करत जात होतो. उन्हाच्या तपामुळे 

काही वनस्पती जळून खाक झाल्या होत्या. त्यामुळे मला जरा खोलवर जावां लागलां. कुठे 

वाघाची डरकाळी तर कुठे अस्वलाच धुसफूस, तर कुठे अजगराच सरपटने. त्यामुळे थोड 

जपुन चलाव लागतां होत. शेवटी खूप शोधल्यानांतर हवी ती वनस्पती भेटली. पण आता 



मदवसही गेल्यागत झाला होता. उन्हाची मतरीप हळू हळू खाली उतरत होती. सायांकाळच्या 

प्रहरेला शुरुवात झाली होती. त्यामुळे रात् आता जांगलातच काढावी लागेल म्हणून एखादां  उांच 

झाड बघत होतो.  

  

 आकाशात आता ढगाांच साम्राज्य जरा वाढलां होतां. मेघनाद चालू झाला होता. अधुन 

मधून एखादी मवज हृदयाची स्पांदन वाढवून जायची. पाऊस आता कोणत्याही क्षणी बरसणार 

होता. त्यामुळे मी रात् काढण्यासाठी एखाद्या चाांगल्या जागेची सोय करत होतो.  

 

 अचानक पावसाची थेंब पडू लागली आमण आजू बाजूला सळ सळ च सांगीत तयार झालां 

होत. पण त्या आवाजात मला कुण्याच्या तरी ओरडण्याचा आवाज येत होता. इतक्यात कोण 

असु शकते म्हणून त्या आवाजाच्या मदशेनां जाऊ लागलो. आता पाऊसही जरा वाढला होता. 

त्यामुळे दूरचा पररसर स्वच्छ मदसत नर्व्हता पण मात् ओरडण्याचा आवाज मात् स्पष्ट येत होता. 

मी जरा जोरानेच ओरडलो... कोण हाय मतकडां ... गुमान सामोरी येतो की नाही... की काढू 

कुऱ्हाड...  

 

 अचानक कुणीतरी धावत येवून मला मबलगल. क्षणभर अस वाटल की हे काही भुताच 

तर प्रकार नाही, कुणी चेटकीण तर नाही ना, म्हणून कुऱ्हाड घट्ट पकडून सरळ धरली. कारण 

गावात अश्या मकते्यक गोष्टी ऐकल्या होत्या. आमण मकते्यक लोकाांनी ते पमहलां पण होत. पण 

माझा अजून भुताांवर मवश्र्वास नर्व्हता.  

  

 मी मतचे दोन्ही खाांदे पकडून मतला अलगद बमघतलां. मतच्या हृदयाची धडधड मला 

स्पष्टपणे जाणवत होती. जेर्व्हा मतची खात्ी झाली मी मतला बाजूला सारल. मला बघून मतला 

थोड सावरायला आल.  

  

 ती एक तरुण मुलगी होती. मतचे हररणी सारखे डोळे, मभतीने घाबरलेली नजर, घामाने 

ओले मचांब झालेले मतचे मचकटलेले केस, कपाळाला आठया आणत पसरलेल्या चेहऱ्यावर कुठे 



कुठे कटक्याांचे वळ, हातात बॅग आमण डोक्यावर गॉगल कोणी तरी महरोईन वाटत होती. जणू 

जांगलात एक चाांदणी चमकण्यास आली. क्षणाक्षणाला मतला दरदरून घाम फुटत होता. आमण 

ती घाबरून जात होती. हे सगळां  याची प्रमचती देत होते की ती फार दुरुन आली होती आमण 

वाटेत कुणी प्रवाशी न भेटल्या मुळे घाबरून धावत रामहली होती.  

  

 माझ्या कडे वाडग्यात थोड पाणी होत. ते मी मतला आधी पाजलां आमण थोडी मवश्राांती 

घ्यायला लावली. कारण आता सूया अस्तास जायला मनघाला होता. आमण राहायला उांच जागेची 

सोय करायची होती. कारण जममनीवर राहणे तेमह जांगलात धोक्याचे होते. जांगली प्राण्याचा 

तसेच इतर गोष्टीचा त्ास होतो म्हणून मी ती जागा शोधत होतो.  

 

 माझ्या मागे मागे ती पण होती. ती थोडी घाबरलेली होती म्हणुन मी काही मवचारपुस 

करायचा प्रयत्न केला नाही. फक्त मतला इशारा केला. काही अांतरावरच मशकाऱ्याांनी उांच 

झाडावर बाांधुन असलेल्या खोपटी नजरेस आल्या. ते बघून थोडा धीर आला मी मतला इशाऱ्याने 

वर चढण्यासाठी साांमगतल. वर चढण्यासाठी एक लाकडी चालवू मशडी बनमवली होती. मतला 

वर चढण्यासाठी भीती वाटत होती पण मी मतला माझ्या छातीवर हात ठोठावत मी तूझ्या 

पाठीशी आहे असा इशारा केला.  

हळू हळू मत वर चढत होती. मी खालून मतच्या वर नजर ठेवत होतो जेणेकरून ती वर 

सुखरुप चढावी म्हणून. थोडी वर गेल्यावर ती खाली वाकून बघू लागली. आपण मकती उांचावर 

आलो आहे ते बमघतल्यावर ती जास्तच घाबरायला लागली.  

 

अचानक तीचा पाय घासरल्या गत झाला. आमण मतचा हात वरच्या दांडाला धरून ती 

लटकली. तोच ते पाहून मी लगबगीने वर चढलो. आमण मतच्या पायाला आधार देवून नीट 

वरच्या पायरीवर चढवला व मग मतच्या मागोमाग मतच्या कां बरेला पकडुन मतला वर चढवल. 

आयुष्यात प्रथमच मी एका िीला स्पशा केला होता मतच्या कां बरेला हात लावताना एक 

वेगळीच हुडहुडी अांगात जाणवली. पण ते वेळ नर्व्हती. त्यामुळां  मी फक्त माझे कताव्य जे होते 

ते केले. शेवटी आम्ही वर मचानावर पहोचलो. ती एका बाजूला आमण मी जवळच एका बाजुला 

मवसावा घेण्यासाठी पडलो.  



  

 मतच्याबद्दल मनात वाटू लागले. कोण ही? इथे कशाला आली असेल? एक नजर 

मतच्यावर टाकली. डोळ्ातले अशु्र गालावर येवून सुकले होते. पण मकती शाांतीने ती झाडावर 

झोपली होती. मतचा मनमाळ चेहरा याची साक्ष देत होता. आमण मी मतच्यात हरवून जात होतो. 

मतचा मवचार करत करत केर्व्हा झोपी गेलो मामहतच नाही पडले.  

 

 मजतक्या अचानक झोपी गेलो मततक्याच वेगाने माझी झोप कसल्या तरी आभाशी 

वास्तव्याने उघडली. मतच्याकडे नजर गेली ती घाबरून माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न करत होती. 

जवळच एक भलामोठा अजगर फुस्कळत होता. मगाशी जळवून ठेवलेली मशाल मांद झाली 

होती. ती घाबरून माझ्या पाठी मागे आली आमण माझ्या खाांद्याला हात पकडून उभी राहली. 

मतचा तो स्पशा अांगात एक नवीन बळ देवून गेला. मी मशालीला पुन्हा पेटवण्यासाठी मतला 

कपडा गुांडाळुन मतला सुळगॅण्यचा प्रयत्न करत होतो. तोच अजगरला आमची चाहूल लागली. 

तो आतापयंत वर नर्व्हता आला पण त्याने आता मतकडे कुच केली होती. फड फड फाांद्या 

तोडत तो वर येत होता.  

  

 पण मततक्यात त्या मुलीने कशाचा तरी से्प्र त्या मशामलवर टाकला आमण मतच्या कडे 

असलेल्या लायटर ने ते पेटवले हे बघून मी थोडा अवाक झालो. थोडा वेळ आधी जी मुलगी 

खूप घाबरत होती मतच्या या साहसाने आश्चया वाटले. फार वेळाने कळले की मवज्ञान कुठे नाही 

पहोचले आहे. त्यासमोर तर हे खूप छोटी गोष्ट होती. कडकड फाांद्या मोडत होत्या आमण मी 

त्या मशालीने अजगराला हुसकावून लावण्यासाठी बघत होतो. पण तेही अजगर थोडा खाली 

जायचा पुन्हा वर यायचा. तसां मदवस उजाडlयला अजून वेळ होता पण त्यानां ठरवलां होतां की 

भूक भागवायची. मग मीही ठरवला होता की मी असे पयंत याला वर येवू द्यायचे नाही. न जाणे 

ही झुांज मकती वेळ चालली पण मशालीचे खूप चटके त्याला नक्की बसले होते. शेवटी हताश 

होवुन तो माघार घेवून परत जांगलात मनघून गेला. आमण जीवात जीव आला.  

 

 एकटा असतो तर मला या सगळ्ा गोष्टीची कधी भीती नसती वाटली. आलेल्या प्रसांगाांना 

तोांड देण्याची युक्ती आमण शक्ती माझ्यात होती. पण सोबत ती असल्या कारणाने बाब अजून 



टळली नर्व्हती. कारण हे जांगल होत इथे मदसण्या पेक्षा असण्याला महत्त्व असते. मग ते कुठेच 

असो. रात्ीच्या त्या प्रकारामुळे कुणाचीच झोप बरोबर झाली नाही. आमण भीती मतच्या मनात 

साफ मदसून येत होती. अखेर सूया थोडा वर आला आमण आजूबाजूला पाखराची कुजबुज सुरू 

झाली. मशवाय तहान पण लागली होती त्यामुळे आता आम्हाला खाली उतरावे लागणार होते.  

  

 मतला घेवुन आसपास कुठे झरा आहे का ते बघण्यासाठी मफरू लागलो. समोर ओलसर 

मातीवर रानटी केळीच झाड होत त्यातल्या काही केळी काढल्या. आमण जवळच एक झरा 

होता मतथे जावून पाणी मपवून तृप्त झालो. जवळच एक खडकावर थोडक्यात सुटल्याचा 

उसासा घेत मी मवसावा टाकला. मतच्या कडे नजर टाकली तर ती एकटक माझ्याकडेच बघत 

होती. मला ही छान वाटतां होते पण ती भेटल्या पासून आम्ही काहीच बोललो नर्व्हतो. झऱ्यातील 

पाण्याने मतने हातपाय धुवून चेहरा ताजा तवाना केला होता.  

  

 त्यानांतर मी मतला आपल्या घरी घेवुन आलो. घरी मवज नसल्यामुळे अांधार होता. मला 

कधी गरज पडली नाही पण मतला मात् मतथे थोडी भीती वाटली. मी मतला म्हांटल की तु थोडा 

आराम कर मी सरपांच कडून येतो. पण ती म्हणाली मी पण सोबत येतो नाही तर तुम्ही पण 

इथच थाांबा... मला भीती वाटते. मी म्हणलां इथेच घर आहे की.. इकनाल गेलां नी मतकनाल 

आल. पण ती कशाला ऐकते.. आलीच मागोमाग.  

 

 सरपांच म्हणजे गावचा मुख्य माणूस. शासनाने नाही तर गावकऱ्याांनी त्याला ही पदवी 

मदली होती. मशवाय गावात तोच एक मशकलेला होता. आमण दूरसांचार करण्या साठी त्याच्या 

कडेच जावे लागते. म्हणून और्धी च्यl बहाण्या ने जावे त्या कडे आमण तीच्या परतीचा प्रयत्न 

करावा असे ठरवून जेवण केल्यावर मनघालो. पण आमदवासी सगळे काळे मी पण काळा आमण 

ही पाांढरी पोर आश्चया होतां त्या रात्ीचे. कारण घरून मनघताना सरपांचाच्या कानावर हवेसरखी 

बातमी पसरली होती की, कोणी तरी माझ्या घरी आलेय वर सगळेच मतला इतके जवळून 

बघायचे की ती आश्चया वाटत होती जणू.  

 



 इतकां  सगळां  घडत असल्यावर सरपांच कशाला थाांबेल घरात. स्वारी बाहेरच लाकडावर 

बसून तयार. काय ते मोबाईलचे बटन मपळत. शाळा भरल्यासारखे सगळ गाव जमा झाले होते. 

आमण सगळे लोक आमच्या भोवताल मतच्या बद्दल सगळ्ाांना आपुलकी जाणवु लागली. 

सरपांचाने मतला त्याच्या घरी थाांबण्यास साांमगतले. ती तयार होईना पण मतच्या डोक्यात एक 

युक्ती सुचली.  

  

 सरपांचाच्या मोबाईल वरून मतने आपल्या सराांना फोन केला आमण मग मतच्या बद्दल 

सगळ्ाांना माहीत झाले. मतने त्याांना मतथली मामहती मदली होती. मशवाय घ्यायला पण बोलावून 

घेतले. मतचे सगळां  बोलुन झाल्यावर मतच्या चेहऱ्यावर जी खुशी होती ती बघून माझा पण आनांद 

गगनात मावेनासा झाला होता.  

  

 घरी गेल्यावर एकमेकाांशी बोलण्यात तथ्य नाही हे लक्षात आलां होतां. आमण माझ्या मनात 

मतच्या बद्दल असलेली आवड मी मतला कळवू पण शकत नर्व्हतो. खाली बाांबूचा टेबल त्यावर 

गवताच्या पेंढ्या आमण त्यावर कपडे हेच आमचे मनद्रासन. पण ती घरी ज्या गादीवर झोपत 

असेल तशी गादी नर्व्हतीच. मतला झोपायला साांमगतलां आमण मी बसलो बाहेर शेकोटी पेटवत. 

कारण रात्ीच्या पावसाने थांडी वाजत होती. आमण ती रात् मतच्या सोबतची अांमतम रात् होती 

म्हणून मला काही झोप लागणार नर्व्हती. आमण ती जाणार हे माहीत होतां. राहण्यासाठी तर 

ती आली नर्व्हती. आमण तीन जावां अस वाटत पण नर्व्हतां.  

 

मध्यरात् झाली होती. मी एक नजर मतच्यावर टाकली. कोमल मनरागस, मनमाळ चेहरा 

मनदे्रच्या स्वाधीन होता. डोळ्ावर आलेले केस परी सारखे वाटत होते. अस वाटत होत की 

जावां मतच्या जवळ आमण हलकेच हात मतच्या केसावरून मफरवावा.  

 

 रात्ीच्या अांधारात माझ्या घरी जणु काजवा चमकत होता. मध्य रात्ीच्या सुमारास 

जांगलातील मकती तरी जनावरे माझ्या घराजवळ येवून ओरडत होती. आमण माझे घर हे थोडां 

जांगलात असल्याने ते जणु माझ्या घरातच ओरडत आहे असे वाटायचे.  

  



 मध्य रात्ीच्या शाांत वातावरणात सुईचाां सुद्धा आवाज ऐकण्यालायक असतो. आमण 

कुणी ओरडला तर दहा मैलाांवर हाक जावी इतकी शाांतता असते. आमण त्याच कल्पनेने मी 

इथे जागा होतो. अचानक वाघाच्या डरकाळी ने तीची झोप उघडली. आमण ती उठून बसली. 

मभतीने गाळण उडाली होती. मतने आपल्या जवळपास बमघतलां मतला कोणी मदसले नाही. मग 

तीच बाहेर शेकोटी पेटवली होती त्या मदशेने बाहेर आली. मतने मला बमघतलां आमण ती पण 

मतथेच बसली.  

 

 झोप का नाही घेतली मला मतने मवचारलां? जागरण करणे बरोबर नाही. मकती पे्रमळ हा 

तीचा पमहलाच प्रश्न मवचारला होता मतने मला. आता मतला काय साांगणार आहे? मी तर मतच्या 

साठीच जागरण करत आहे. थांडगार हवेत शेकावां की बोलावां सुचत नर्व्हतां. मी मतला झोप 

म्हटलां तर मला काही झोप लागणार नाही म्हणाली.  

  

 सहज म्हांटले मग साांगा तुमच्या बद्दल काही?? वेळ खूप होता आमण मनोरांजन म्हणून 

काही होते नाही ... माया मती असल्या पोरी जाम चालु असतात. याला पण हो म्हणत्यात आमण 

त्याला पण. आमण घेवुन पळतात भलत्याला असां सरपांच साांगत होता. मी आपले मन मोकळे 

केले पण मतला राग आला असावा. शेकोटीतील काड्या सावरत ती म्हणाली.  

  

 मुलीला सुांदर व आकर्ाक असलेला मुलगा नको तर मतला आवडतो तीची काळजी 

घेणारा. एक बायको म्हणून नाही तर एक मैमत्ण म्हणुन वागावणारा. पण तुला यातल काही 

कळणार नाही आमण समजणार पण नाही.  

  

 आता माझेच घ्या लहानपणीच आई वडील वारले. काकाांनी मालमते्तवर कब्जा केला 

मला अनाथालयात टाकले. एक अनाथ म्हणून मकतीतरी जनाची माझ्यावर नजर होती. पण मी 

कोणालाच वश झाली नाही. काया करण्याची क्षमता आली आमण मी अनाथालय सोडलां. पण 

मजद्द नाही. काम करून मशक्षण पूणा केले. आता मनासारखां कुणी तरी बघायचां आमण सांसार 

मनभवायचा. मकतीतरी जनाची मागणी मी फेटाळून लावली. कारण प्रते्यकाचा चेहराच साांगतो 

की तो कोणत्या थराला जाऊ शकतो. ही सहल माझी शेवटची होती. यानांतर पुढच्या 



ममहन्यापासून मी चालली माझ्या नोकरीवर. पण एक तु आठवणीत राहशील. कारण आज मी 

आहे ते तुझ्यामुळे. तु म्हणजे माझ्या आयष्यातील महत्वाचा ठोकळा आहे. thanks a very 

lot I love you...  

  

 मला ते काय बी समजल नाही? काय ठोकळा ? काय लव ? ती आता काय बोलेल मतला 

राग तर आलाच. पण ती इतकी छान हसली की मतचे सुांदर रूप त्यात अजून खुलून मदसले. 

आमण ती अशीच हसत राहावी अस मला वाटतां होत.  

 

 सकाळच्या प्रहरी हवेत मला वाटलां पूणा मन मोकळां  करून टाकावां. मतला म्हांटल एक 

ईचारू काय ?ती मानेनेच हो म्हणाली . तु खुप गोड हसते, मदसती पण चाांगली , जगात कोणी 

बी तूझ्या परीस भेटणां चाांगलां , मजवाचां झेंडू फुलल . माझ्या बोलण्यावर नगा जाऊ म्या काय 

बोलतू ते समजुन घ्या फकस्त. माझ्या प्रते्यक बोलण्यावर ती आढेवेढे करून ती ऐकत होती. 

कारण मतच्या बाबतीत मी पमहल्याांदाच स्पष्ट पण अडखळत बोललो होतो. जणु कोणी माझी 

चोरी पकडल्या गत.  

 

 माझां मन तीन जाणल. माझ्या गावठी शब्दातून मतन जे समजायचां ते समजुन घेतलां. 

सकाळच्या प्रहरी आणखी काही गमती झाल्या आमण मदवस कसा उजळुन मनघाला कळलेच 

नाही.  

 

 आांघोळ करायला आम्हाला नदीवरच जावे लागणार होते कारण माझ्या घरी बाथरूम 

नावाचे असे काही साधन नर्व्हते. मग काय द्या पहारा खडकाआड.  

 

 मी ज्या खडका आड उभा होतो त्याच्याच मागे दुसऱ्या बाजूला मतने आपले वरील वि 

काढत असल्याची कुजबुज मला स्पष्ट जाणवत होती. वासनेतील पमहली झलक त्या 

खड्काआड होती. ती आांघोळी साठी पाण्यात गेली आमण इकडे क्षणा क्षणाला वाकून बघावे 



असे सतत मनाला वाटत होते. कदमचत लपून तीच नग्न शरीर बघणां मतला मामहत होणार नसलां 

तरीही ते माझ्या आत्म्याला मान्य नर्व्हते.  

पण मग राहवलां नाही आमण मी वाकून बघणार तोच तीच्या 

कीचाळण्याचा आवाज कानी आला. आमण मी काही मवचार न करता धावत मतच्या कडे 

सुटलो. ती पाण्यात च पाय पकडुन ओरडत होती आता काय करावे ते सुचेना. मी पाण्यात 

उतरून खाली मतच्या पायाला हात लावला आमण जे हातात आले ते पाहून सुटकेचा मनःश्वास 

टाकला. तो एक छोटा खेकडा होता जो मतला चावला होता. इतक्याने बरे होते की तो मवर्ारी 

नर्व्हता. मी म्हणलां घाबरू नका काही होत नाही फक्त थोडा दुखेल मग ठीक होइल. पण या 

सगळ्ा मधे्य मी हे मवसरून गेलो होतो की जे मला पाहायचे होते ते नकळत माझ्या समोर 

होते.  

 

 मतला ही ते लक्षात आले पण मतने कसलीही प्रमतमक्रया न देता मान खाली घालून बाहेर 

मनघाली. मी पण मतच्या मागे मान खाली टाकून बाहेर मनघालो. आता फक्त मतच्या गोऱ्या 

गोमत्या शरीराकडे माझे लक्ष होते. मनातल्या मनात त्या खेकड्या चे खूप आभार मानले. अस 

वाटत होत की त्याची देवळात ठेवून पूजा करावां ज्याने मला मतचे ते रूप बघण्यासाठी मदत 

केली. ती कापडे घालत असताना सुद्धा मी नजर वर करून पहायची महम्मत नाही झाली माझी. 

ती मात् माझ्या कडेचां पाहत आहे असे मला जाणवत होते.  

 

 मवरहाच्या दुःखाने थोडा मुक्यानेच फराळ होत होता तीन जावां असां मला वाटतां नर्व्हत. 

दोघां पण आम्ही आपल्याच तालात होतो. कुणीच बोलत नर्व्हते पण नजरा मात् दोघाांच्या पण 

बोलत होत्या. त्या पण ममळवणे कठीण होत होते. कारण येतो कीवा जातो म्हणणे कदामचत 

मतच्या पण जीवावर आलां असत. आमण होवु शकते तीची पण जायची ईच्छा नसेल.  

 

 शेवटी पूणा तयारी झाली आमण आम्ही वाट पहात बसलो. तोच मतला न्यायला गाडी येवुन 

थाांबली. आपल्या पररमचताांना पाहून मतला आनांद झाला. पण एक खांत मतला वाटत होती ते 

मला सोडून जायची. मतने एका कागदावर आपला पत्ता मलमहला आमण मला मदला. आय लव 



यू म्हणत घट्ट ममठी मारली. पण मनघताना मतने मागे वळुन पाहीले नाही. कदामचत यामुळे की 

मतचे अशू्र मदसतील याचे मतला भय होते.  

 

 मला कधी मतच्या कडे जायचे तर नर्व्हते पण मतने मारलेल्या त्या ममठीत आमण घेतलेल्या 

मुक्याने इतका मवसरून गेलो की ती गेली तरीही तीचा स्पशा हा होतच होता. आमण अख्खां 

आयुष्य जगायला हा तीचा स्पशा खुप होता . ती आली आमण मनघुन गेली पण मतचा सहवास 

अजुनही माझ्या बरोबरच होता . आमण जाताना ती येते म्हणाली होती. आता वाट बघेन तीची 

कारण कळत न कळत ती मला पे्रमाचा अथा साांगुन गेली होती.  

  



१०) शेवटची भेट...  

 

बे्रकअप झाल्यानांतर आज मकतीतरी मदवसाांनी मला मतला भेटायचा योग आला. तसा हा 

योग असा योगायोग तर नर्व्हताच. पण कुणीतरी कुणासाठी तरी आवजूान काढलेली वेळ तरी 

नक्की होती. तर मूळ प्रसांगाकडे वळूया.  

 

इतराांसारखे माझेही पे्रम अगदी सुरळीत चालले होते. कधी अबोल तर कधी बडबड, 

कधी रुसवा तर कधी फुगवा, कधी वाद तर कधी मवनोद, कधी भावमनक तर कधी रोमँमटक 

अशा मकतीतरी गोष्टी ांना पर करत मी माझां अगदी सुरळीतपणे चालू ठेवलां होतां. पण म्हणतात 

ना खऱ्या पे्रमाला दृष्ट ही मततक्या लवकरच लागत असते. आमण तसेच माझ्याही बाबतीत झाले 

होते.  

 

कालाांतराने मतचां फोन करणां मकां वा फोनवर कमी बोलणां जे सगळां  माझ्या लक्षात येत 

होतां. मकते्यकदा मी मतला म्हटलां होतां की आयुष्यभर जवळ असते त्यालाच पे्रम म्हटल्या जात 

नाही तर काही क्षणातही आपण त्याची प्रमचती आणू शकतो. पण ती ऐकायलाही तयार होईना. 

मी जांग जांग पछाडले. पण शेवटी मतने स्वतःच मनणाय आमण मला न साांगता मनघून गेली ती 

कायमची....  

 

मतचा नांबर असूनसुद्धा मी परत मतला कॉल करायचा प्रयत्न केला नाही. कारण मजतके 

प्रयत्न मी मतच्याशी बोलण्याचा करायचो. मततकेच ती माझ्याशी लाांबी तयार करत होती. शेवटी 

कुणाकडून तरी माहीत झालां की मतचां लग्न झालां आहे. ऐकतक्षणी हृदयात कसां धस्स झालां.  

 

काही वेळ हे खोटां असेल असे वाटायला लागले होते पण वेडच पे्रम ते. आणखी काय 

मवचार करणार. आमण त्याच्या मवचार करण्याने घडलेली खस्तथी तर बदलू शकत नर्व्हती. मग 

मतच्या आठवणीत रुां जी घालू लागलो होतो. एका क्षणात मतने मला परका आमण पोरका दोनही 



केलां होतां. आयुष्यात पे्रम केल्याचा पश्चाताप र्व्हायची पाळी आली होती. पण हे कुणाला मी 

साांगुही शकत नर्व्हतो.  

 

रोज मदसणारा मतचा चेहरा कालाांतराने नजरेआड जाऊन पुसटसा होऊ लागला होता. 

आमण मतच्या आठवणीने घेतलेली जागा पण कालाांतराने ओसरायला लागली होती. पण मी 

माझां पे्रम मवसरू शकत नर्व्हतो. कारण ते उघड्या हृदयाने मी केले होते. मतचां नाव मनघालां की 

डोळ्ातून अशू्रांची धारा अलगद कशी मनघून जायची कळत नर्व्हते.  

 

सावरता सावरता मी मकते्यक मदवसाांतून स्वतःला स्वातांत्र्यमय केलां होतां. साांत्वन देणारे 

पण होतेच. पण जे सोडून जाते ते पे्रम नसतां असेपण मकते्यक जणाांनी खात्ीपूवाक साांमगतले 

होते. पण मला मामहत होते की ज्या पे्रमाची मी पुष्टी केली होती ते असां आकर्ाणाचां खेळ 

नर्व्हतां. मजतकां  माझां मन तडफडलां आहे मततकीच तीव्र जाणीव मतला माझी होईल असां वाटलां 

होतां. कारण मनापासून केलेली एकही गोष्ट आजपयंत मनराश झाली नाही हे माझ्या लक्षात 

आलां होतां. त्यामुळे एक मवश्वास अजूनही कायमच होता.  

 

खात्ी होती की ती नक्की येणार. मनात एक आशा ठेवून मी माझां मन अरे्व्हरत होतो. 

पण एक होतां तीच कॉनॅ्टक्ट नेहमी माझ्या बमहणीसोबत रामहलां होतां. लग्नानांतरही मतचां 

मकते्यकदा बोलणां होत राहायच. पण मला कधी मतच्याबद्दल मवचारावास वाटलां नाही.  

 

आपण प्रते्यकदा बघतो. जर कुणी पे्रम करणारे असे मवलग झाले. तर काय करतात? 

सगळ्ात आधी ती माझी नाही तर कुणाची नाही असा प्रयत्न करतात. पण क्वमचतच असा 

मवचार करणारे असतील की ज्याांनी मतच्या मनाचा मवचार केला असेल.  

 

ती खुश आहे, सुखात आहे. पण आपलां पे्रम मतला ममळवण्यासाठी कमी पडलां या गोष्टीचा 

कुणी मवचार करत नाही. बस मतच्या नावाने मशव्याांची राखराांगोळी वाहवत असतात. पण कधी 

एकदाही हा मवचार करीत नाही की मतने मनणाय तरी कोणत्या पररखस्थतीत घेतला असेल? 



 

असो हे सगळां  ओघात आलां म्हणून रीतां झालां. कारण काही कालावधीसाठी का असोना. 

माझ्याही मनात तेच भूत सांचारलां होतां. मानमसकतेच्या दबावाखाली मीही काहीतरी कृत्य 

करायचां ठरवलां होतां. पण म्हणतात ना वेळेसारखां कोणतांच और्ध नाही माणसाकडे. 

मोठ्यातलां मोठां  दुःख घालवून देते ती वेळ.  

 

आता दोन वर्ााच्या असीम प्रयत्नानांतर मी मतला मवसरायचा पूणा प्रयत्न केला होता. आमण 

तो यशस्वीपणे पार पडला होता. कारण जेर्व्हा जेर्व्हा मतचां नाव ओठाांवर मकां वा कानावर यायचां. 

काही क्षणासाठी माझ्या हृदयात धस्स र्व्हायचां. पण आता काहीच वाटायला येत नर्व्हते. परत 

एकदा ममत्ाांच्यात जाऊन बसणे, टपरीवर हव्या त्या अश्लील चाळ्ामधे्य सहभाग घेणे चालू 

झालां होतां. परत एकदा कायााची पूवातयारी चालू झाली होती. पे्रम हे एक मोह पण असते याची 

मला जाणीव झाली.  

 

तो मदवस गुरुवारचा होता. नेहमीसारखां कट्ट्यावर जाताना अचानक एक फोन आला.. 

बमघतलां तर बमहणीचा होता. कशासाठी आहे म्हणून मी मग ररमसर्व्ह केला आमण मवचारलां..  

 

हॅलो..  

 

हा... काय आहे? 

 

कुठे आहेस? 

 

बस घरी पोचतोय.. दोन मममनटात..  

 



लवकर ये.. मला तुला काही साांगायचांय..  

 

हो येत आहे.  

 

असां म्हणून मी मग फोन ठेवला आमण मवचार करू लागलो. कारण आजपयंत बमहणी ांचां 

आमण माझां कधीच पटत नसे. एकच घरी राहून आम्ही नेहमी परक्यासारखे होतो. कारण 

आमचे इगो कधीच एकमेकाला पटण्यासारखे नर्व्हते. पण मतने फोन केला माझ्यासाठी. ही 

म्हणजे मनदान माझ्यासाठी तरी आश्चयााची बाब होती. म्हणून मग घाईघाईने मी घरी आलो.  

 

सगळां  आवरून झाल्यावर, सगळ्ापासून वेगळां  मला ताईने गच्चीवर काढलां आमण मग 

माझ्या मतच्याबद्दल एक एक सगळां  साांगू लागली. मतच्याबद्दल ऐकल्यावर माझ्या मनात फार 

प्रमाणात धस्स होऊ लागलां. मला कळत नर्व्हते मी काय करावां? जीच्यासोबत इतकी 

अवहेलना केली मतच्यासोबत इतकां  तरी वाईट र्व्हावां मला असां कधीच वाटत नर्व्हते. म्हणून 

थोडां हताशपणे ताईला मवचारलां..  

 

मी मतच्याशी भेटू शकतो काय? 

 

अरे ती तुलाच भेटू इखच्छत आहे. कारण झालेल्या गैरवतानाची मतला फार प्रमाणात 

जाणीव झाली आहे. आमण मलाही वाटतां तू मतला भेटावस आमण मतला साांत्वन द्यावस्...  

 

कदामचत तू नसतही म्हणालीस तरी मी मतला भेटणारच होतो. कुठे आहे सध्या ती? 

 

उद्या भेटेल ती तुला गाांधीबागच्या मैदानात. मला मामहत होतां... तू भेटणार म्हणून. आमण 

म्हणूनच मग मी मतला मतथे यायला साांमगतलां..  



 

थॅन्क्स ताई..  

 

ह... अजून इतका मोठा नाही झालास.. मला थँकस म्हणण्यासाठी..  

 

शेवटी ईगोच तो. शेवटी मकतीही काळजी असली तरी मध्यांतरी यायचाच. असो पण हे 

एक मात् बरां  झालां की मतच्यामुळे माझी बमहण मात् मला परत ममळाली. मकते्यक मदवसाांच्या 

पोटी आज ती माझ्याशी बोलली होती. तसां आमच्यात वादही मतच्यामुळेच आले होते. मतच्याच 

मोहात असल्या कारणाने मी ताईशी भाांडण केलां होतां.  

 

आज इतक्या मदवसाांनी मतच्याबद्दल एखादी चाांगली गोष्ट माहीत र्व्हायला पामहजे होती. 

तर ही अशी बातमी ममळाली. ज्यामुळे मला तर माझ्यावरच वैताग आल्यासारखां वाटत होतां. 

आमण खरांच मतच्या आयुष्याचां फार चाांगल्या प्रमाणात वाटोळां  झालां होतां. ज्यामुळे परत एकदा 

माझी मानमसक खस्थती ताणल्या गेली होती.  

 

आजची रात् जाईल मकां वा नाही असां वाटायला लागलां होतां. रात्भर मतच्या आठवणीत 

डुांबून जाताना. झोप कशी काय आली काही कळत नर्व्हते.  

 

थोडक्यात मतच्याबद्दल जरी काही साांगायचे असले तर जेर्व्हा मतचां लग्न झालां. मतला माझ्या 

बाबतीत कधीच मवचार करावास वाटलां नाही. कारण मी समजून जाईन अशी मतची खात्ी 

होती. पण मतच्या बाबतीत मतने घेतलेला योग्य तो मनणाय तो मात् फार चुकीचा ठरला होता.  

 

सूखा समाधानाचे दोन चार मदवस मतचे नातेवाईकाांशी चाांगल्या प्रमाणात घालवले. पण 

जेर्व्हा त्याने त्याचां खरां  रूप दाखवलां. तेर्व्हा मात् मतच्यावर आभाळ कोसळल्यागत वाटू लागले. 

रोज त्याचे दारू मपणे, चालायला मकां वा बोलायला भान नसणे, बेभानपणे कुणावरही हात 



उगरणे त्याने हा सपाटा चालू केला होता. त्याच्या या असल्या वागण्याचे कारण पण कळत 

नर्व्हते.  

 

जर महने त्याला समजावू पाहण्यास बमघतले तर मतला तो मारझोड करण्यासही मभत नसे. 

खरां  तर मतला ममळवण्यासाठी त्याने मकती तरी शब्दाांची खोटी रेलचेल केली होती. एर्व्हाना हे 

मतच्या लक्षात पण आले होते. ज्यामुळे आता मतला पश्चात्ताप करण्यापलीकडे काहीच उरले 

नर्व्हते.  

 

अलीकडे त्याच्या तशा वागण्याने मतच्या शारीररकतेवर भलताच पररनाम झाला होता. 

गोमजर असणारां  लावण्य मतचां, गालावर पाांच बोटाची नक्षी केर्व्हाही उमटून मदसायची. ज्यामुळे 

ती नेहमी चेहरा कैद करून बाहेर मनघायची. फुलासारखां गोड हसणारी.. फार प्रमाणात 

स्वतःचां हसूच मवसरून गेली होती. त्यामुळे रडता पदर धरण्यामशवाय मतच्याजवळ आता 

मागाच उरला नर्व्हता.  

 

जीवनाला त्ासलेली तेर्व्हा मतच्या लक्षात आलां की मतच्या खट्याळपणात मतनेही 

कुणाचातरी मन दुखावलां होतां. ज्यामुळे मतला ही मशक्षा ममळाली होती. ह्या मवचाराांती मतला 

माझी आठवण झाली आमण तसां ताईला मतने फोन करून मला भेटायला साांमगतलां होतां...  

 

घड्याळात बमघतले.. आठ वाजले होते. ज्यामुळे मला थोडी घाई होऊ लागली होती मतने 

दहा वाजता भेटण्याचां साांमगतलां होतां. आमण आता फक्त माझ्याजवळ दोनच तास उरले होते. 

घाईघाई ब्रश केलां. आमण ब्रश करताच बाथरूमच्या आत गेलो. सगळ्ाांना कळत नर्व्हते माझां 

काय चाललांय म्हणून. फक्त ताई मात् दुरून बघत हसत होती.  

 

बाहेर मनघाल्यावर बेडवर कपड्याांचा मढगारा उभा केला आमण मतचा आवडता गुलाबी 

रांगाचा शटा घातला. अस्ताव्यस्त झालेले केस आरशासमोर व्यवखस्थत नीट केले. मतला काय 

काय आवडते? परत एकदा त्याची नोांद केली आमण ताईने साांमगतल्यानुसार मी बाहेर मनघालो.  



 

गाांधीबाग मैदान. बरांच नावाजलेले मैदान होतां ज्यामुळे आमच्या मकतीतरी भेटी सहसा 

मतथेच र्व्हायच्या. पण अलीकडे होत असलेल्या इवटीमझांगच्या प्रकारामुळे फार प्रमाणात 

ररकामां मैदानच डोळ्ाला मदसत होतां. नाहीतर आम्ही जेर्व्हा कॉलेजला असताना मतथां यायचो 

तेर्व्हा असां वाटायचां की अख्खां कॉलेज मतथांच भरलां आहे. कुणीतरी कुणासाठी नेहमी आतुरतेने 

वाट बघत बसायचे.  

 

म्हटलां छान आहे. आज एकाांत आहे. पण काय बोलणार मतच्याबद्दल? हाय कशी आहेस.. 

पण मतच्याबद्दल तर सगळां  मला मामहती आहे. जेवण केलां काय? अरे हे काय म्हणतोय?हे 

सगळां  मवचारण्यासाठी तर मी इथे आलेलो नाही. पण काय करायचां? आता ती मसमाबद्ध आहे. 

आपण मतला साधां स्पशाही नाही करू शकत. तेर्व्हा जी काही मौजमस्ती र्व्हायची आता ते 

जमणार नाही. माझां मलाच कळत नर्व्हते. मी जाग्यावर नसल्यासारखा मवचाराांच्या तांद्रीत इकडे 

मतकडे सैरावैरा पळत होतो.  

 

शेवटी कुठूनतरी हवेच्या झोकेचा एक कानोसा आला. मी वडाच्या झाडाखाली बसून 

पारांयाांचा चाळा करीत बसलो होतो. मागे वळून बमघतलां.. ती येत होती. पण आज मतच्या 

चालीमधे्यही मला ते तेज मदसेनासां झालां होतां जे मला अवगत होतां.  

 

क्षणभरात ती माझ्याजवळ आली. मला बघून मतचा हर्ा फुलून आला. आज मकतीतरी 

मदवसाांनी जुन्या आठवणी जागवायला लागल्या. जवळ आल्यावर हाय म्हणून मतने हात 

उांचावले. पण परत मग एकदा मागे घेतले. उसने हसू आणल्यागत कसेतरी भकास हसली. 

आमण माझ्यापाशी येऊन बसली.  

 

एकाांत तर होताच. पण आमच्यातही मकतीतरी क्षणाांचा एकाांत दाटला होता. मग सहज 

मीच म्हटलां.. कळलय ग मला सगळां  तुझ्याबद्दल... आता तरी काही बोलशील का? क्षणभर ती 

गप्च होती. आमण मग मी बोलता क्षणीच खाांद्यावर डोकां  ठेवून ती मला मबलगुन रडायला 

लागली.  



 

रडून घे.... रडून घे... कारण हा तुझ्या मवश्वासाचां खाांदा आहे.. एकाएकी तुझी साथ नाही 

सोडणार.  

 

............ ती मात् मुसमुसत रडत होती.  

 

काहीवेळ साांत्वन दील्यागत मी खूप वेळा मतच्याशी बोलत रामहलो. मतला समजावत 

रामहलो पण ती मात् अक्षरशः पण बोलत नर्व्हती. मतच्या नजरेने मला जे काही साांगायचे होते. 

ते सगळां  काही साांगून टाकले होते. शेवटी मतलाही गप् राहून कां टाळा आला होता. हुांदके 

आवरत ती मला म्हणाली..  

 

रोज मरतात रे मला... रोज मारतात... कधी एकदाही माझां मवचार करत नाही.. मरून 

जाईन रे मी एक मदवस....  

 

अग असां अभद्र काय बोलतेस... प्लीज असां बोलू नकोस... आपण मागा काढू ना यावर...  

 

मला तर माझां मागा मदसतोय रे.. समोर माझां सांपलेलां अखस्तत्व मदसतांय... ज्याची फक्त 

मुठभर राख नजरेसमोर उडताना मदसतेय...  

 

अग प्लीज यार... असां बोलू नकोस? बघ चूक झाली ना... प्रते्यकाच्याच हातून होते. म्हणून 

काय जीव मदल्याने मोक्ष प्राप्त होते का? देवानां जीव मदलाय तो असां घालवण्याकरीता नाही 

मदलाय. काहीतरी साथाकी करावां अशीच त्याचीही इच्छा असते.  

 

............ ती ऐकत होती आमण मी बोलत होतो.  



 

जेर्व्हा तू लग्न केलीस. तेर्व्हा हे असलां सगळां  होणार म्हणून तुला मामहत होतां काय? जेर्व्हा 

घरी तुझ्या आई वमडलाांनी तुला इतक्या लाडात वाढमवली तुला. काय त्याांना याची जाणीव होती 

काय? प्रते्यक गोष्टी काळानुरूप घडत असतात ग. आमण कल आपण बघू शकत नाही. चूक 

झाली म्हणून आत्महत्या हा काही त्यावरचा उपाय नाही आहे. चूक सुधारण्याचा प्रयत्न 

करायचा. त्यामुळे आपल्या नवीन जीवनाची शुरुवात होऊ शकेल.  

 

मग आता मी काय करू? 

 

प्रयत्न कर. स्वतःला सावरण्याचा आमण इथून मनघण्याचा. मजथे तुझां मवश्व, तुझां स्वातांत्र्य 

तुझी वाट बघत आहेत. कारण हे तुझां मवश्व नाही.  

 

तुला काय वाटते... हे इतकां  सोपां आहे...  

 

अग जरी मवचार केला तर जगात काहीही अशक्य नाही. कारण त्या अशक्यातच शक्य 

दडून बसला आहे.  

 

पण मतथून मनघाल्यावर कोण माझा आधार बनेल? 

 

माझ्यावर मवश्वास आहे..  

 

खूप जास्त...  

 



मग तो कायम ठेव कारण जर तुझ्याबद्दल आकर्ाण असतां. तर आज इथे आलो नसतो. 

आमण तुला मदत करण्याचा हेतू नसता. माझां खरां  पे्रम होतां तुझ्यावर. पण कदामचत तुलाच 

त्याची मकां मत काया आली नाही.  

 

कळत आहे रे मला... तू कुनमवर्यी बोलतो आहेस ते.. पण नर्व्हतां रे तेर्व्हा काहीच 

ध्यानात. आई वमडलाांच्या दटावमणत सवास्व मी अलगद डाांबून टाकले आपल्या पे्रमाचे. कारण 

वाटलां होतां.. नवीन आयुष्याची शुरुवात अशी नव्याने होणार म्हणून.. पण मनयतीने त्याची 

चाांगलीच मशक्षा मला मदली.  

 

अग काय बोलत आहेस तू? काय म्हटलां मी आत्ताच. तू एक िी आहेस. जगाने तुला 

इतकीच पात्ता मदली आहे काय? की लग्न करायचां, नवऱ्याघरी जायचां आमण त्याचां मर खायचां. 

अग सहन करणाराही मततकाच पापी आहे की मजतका अत्याचार करणारा. एक िी म्हणजे 

काय कमी वाटली का तुला. वेळ आली तर तीसुद्धा एक वाघीण बनू शकते. हे दाखव ना 

जगाला. सहन मतथपयंत केल्या जाते मजथपयंत त्याची मयाादा असते. आमण तू त्या मयाादा 

केर्व्हाच ओलाांडून टाकल्या आहेस.  

 

फार मशकलास रे बोलायला..  

 

अग पररखस्तथीच मशकवते माणसाला बोलायला. तू नाही ममळालीस म्हणून मी काय 

आत्महत्या करायचां ठरवेन असां वाटतां का तुला.. तुझां सुखी ज्यात होतां ना.. माझां आनांद पण 

त्यातच होता. पण वेडे मला तू एकदाही साांमगतलां नाहीस. इतकां  परका करून टाकलेस होतेस 

मला.  

 

चुकले रे माझ्या राजा.. त्या एका चुकीमुळे माझ्यावर सवास्वी पे्रम करणाऱ्याला घालवले 

मी आयुष्यातून. मला माफ कर.  

 



अग कसली माफी मागते आहेस. सोड ना आता त्या गोष्टी. आता आपण आपल्या 

आयुष्यात फार दूर आलो आहे. आपापल्या वाटेतल्या जीवनाचा मवचार करायला हवां आता.  

 

हो बरोबर आहे... आता काय करतो आहेस..  

 

काही नाही दोन वरे् इांमजमनअररांग कोसा करत होतो. आता यश पदरात पडेल अशी 

आशा आहे. नौकरीसाठी चालू आहे जाणे मजकडे मतकडे.  

 

लग्न नाही केलांस अजूनपयंत... त्याच कारण काय आहे? जरा साांगशील का? 

 

जाऊ देत ना.. काय मवचारत आहेस तू..  

 

अरे आज आपली शेवटची भेट आहे. कारण ध्यानीमनी नसताना मी तुझां हृदय मकती 

दुखावलां आहे. हे इथे आल्यावर मला कळलां होतां. कारण आता समोर आयुष्यात आपण 

भेटणार याचे योग नाही मदसत मला समोर.  

 

का बरां  असां... का नाही भेटू शकणार...  

 

आठवते का तुला. जेर्व्हा आपण इथेच येऊन बसायचो. तेर्व्हा तू म्हणायचास ना की असां 

चोरून लपून भेटण्यापेक्षा तुला तुझ्या वाट्याला मदवसाचे फक्त काही तास हवे आहेत माझे. 

काल मला ती गोष्ट आठवली. म्हटलां आयुष्य तर मी त्याचां नाही बनू शकले. पण त्याची इच्छा 

तरी पूणा र्व्हायलाच पामहजे. आठवते का? 

 



हो आठवते ना... कारण ते काही आयुष्यभर पुरायला हवेत असे पामहजे होते मला. ते 

काही तास माझ्या आठवणी ांचे क्षण आयुष्यातले सुखद क्षण असावे असे वाटायचे मला. आमण 

तीच इच्छा मी त्या मदवशी जाहीर केली होती.  

 

आज सगळ्ाच इच्छा पूणा करून घे. कारण अधावट मला काहीच ठेवायचां नाही रे. त्या 

एका चुकीच्या पावलाने माझ्या अख्ख्ख्या आयुष्याची वाट बदलली. पण मला मात् तुझ्याशी तरी 

शेवटची प्रामामणक राहू दे...  

 

तू का अशी वेंधळलेल्या सारखी बोलते आहेस. मला काही वेळा तुझां बोलणांच समजत 

नाही. बरां  ते जाऊ दे...  

 

जेवण केलांस का? 

 

नाही रे.. इच्छाच नाही होत जेवायची. सगळ्ा इच्छा आकाांक्षा नासून गेल्या आहेत.  

 

बरां  मला साांग मग ... नेमकां  काय करायचां ठरवलां आहेस आता तू...  

 

मला काही सुचत नाही रे.. काय करावां? कुठां  जावां?मला एखाद्या तुरुां गात असल्यासारखां 

वाटतां. एखाद्या तुरुां गामधकारी सारखां येतो आमण कैद्या प्रमाणे तो माझ्यावर वार करतो. रोज 

त्या दारूचा उग्र दपा घेऊन सांतापले मी..  

 

होईल ग सगळां  नीट.. मी आहे तुझ्या मधराशी.. फक्त स्वतःचां समाधान ठेव.. अगदी 

शेवटपयंत कोणत्याही टोकाला मी तुझ्याबरोबर सोबत आहे.  

 



जेर्व्हा मतला वाटायला लागलां की मतचे सगळे दुःख माझ्या कानावर टाकून ती आता थोडी 

फ्री झाली आहे. ती थोडफार हसायला लागली होती. आज मकतीतरी मदवसाांनी का होईना. ती 

मला तेर्व्हढीच माझी वाटत होती. जेर्व्हा याच्या आधी ती माझी होती. सुखदुःखाच्या वाटेवर मी 

मतच्या आयुष्यात असलेला पमहला प्रवासी होतो. ज्याने शुरुवातही मतथूनच केली होती आमण 

शेवटही मतथेच झालां होतां.  

 

असां वाटत होतां तो मदवस असां कधीच सांपू नये. सतत हातात असलेला मतचा हात, आज 

मतच्या खऱ्या पे्रमाची ग्वाही देत होता. पण नजरेला नजर मात् जुळत नर्व्हती. जसां इथून 

मनघाल्यावर मतला काही वाईट करायचांय.  

 

बऱ्यापैकी मी मतला जीवन जगण्यावर पे्रररत केलां होतां. कारण मकतीही करून मी मतचा 

हात धरून समाजामधे्य चालू शकलो नसतो. एक ममत् म्हणून नेहमी मतच्या पाठीशी मात् 

राहण्याचे वचन मदलां होतां.  

 

दुःखाचे आमण साांत्वणाचे पाठ वाहून गेल्यावर शेवटी जर तर चे प्रसांग तयार होऊ लागले. 

उलट मलाच ती बोलू लागली की मी लग्न करावां.. सांसार माांडावा. खरां  तर मतच्या अजुनही फार 

अपेक्षा होत्या माझ्याकडून.  

 

सहज एक गमतीची गोष्ट माझ्या ओठावर आली आमण मतच्या ओठावर एक सुांदरशी 

खस्मत मनात घर करून गेली. क्षण मदशी मी म्हटलां... अशीच हसत रहा ग.. फार छान 

मदसतेस... पण नजर लागल्यागत बीचारीच हसू मावळले. आमण परत काळजीचे स्वर कानावर 

आले.  

 

खरांच रे तुझ्या सहवासात आजचा मदवस कसा गेला काही कळलांच नाही. पण खरां  साांगू, 

ही शेवटची भेट आयुष्यभर माझ्या आठवणीतली असेल रे.. जगण्याचा एक नवा मागा देऊन 



गेली ही. शेवटची भेट. आज तुला भेटलो.. तुझ्याशी बोललो.. माझ्या मनावरचां फार मदवसाांच 

ओझां कमी झालां.  

 

यानांतर का ग नाही भेटू शकणार?होऊ शकते तुझ्या नव्या जीवनाची शुरुवात असेल. 

तर यानांतरही आपल्या भेटी होऊ शकतात. शेवटची भेट म्हणून असां तू नशीब नाही साांगू 

शकत.  

 

प्रते्यक गोष्टीला काही कारण असतात माझ्या राजा.. काही समजून येतात तर काही 

कोड्यात असतात. मनणाय तेर्व्हढा स्वतःचा स्वतःचां करावां लागतो.  

 

पण गोष्ट तरी कोणती महत्त्वाची आहे .... कळू देशील का जरा...  

 

कळेलच तुला कधीतरी.. बरां  एक करशील.. राजा माझ्यासाठी..  

 

तू बोलून तर बघ ग..  

 

तुझी एक आठवण दे ना मला.. ज्याला हक्काने मी माझां म्हणून जपत राहणार... जेर्व्हा तू 

नसणार ना माझ्या जवळ... तेर्व्हा आवजूान मी त्याला तुला बमघतल्यासारखा डोळ्ात 

साठवणार..  

 

माझ्याकडे मशवाय या दुपत्त्याला सोडून काही नाही ग.. आमण तो दुपट्टा मी मतच्या स्वाधीन 

केला.  

 



आता मनरोप घेतो माझ्या राजा.. कारण सुखाचे हे चार क्षण पदरात पडले हेच माझ्यासाठी 

फार मोठे वरदान आहेत.  

 

काळजी घे ग स्वतःची.. आमण साांभाळ स्वतःला..  

 

मनघताना मतने एकदाही मफरून बमघतले नाही. कदामचत मतचा मनणाय ठरला होता. 

परतताना मला वाटेत बघून मतला कसलाही आधार सोडायचा नर्व्हता. शेवटी तेच झाले के 

र्व्हायचे होते. मतने मला साांमगतल्याप्रमाणे ती माझी आमण मतची शेवटची भेट होती. 

आयुष्यभराचे काही तास मला देऊन ती शेवटचीच मनघून गेली होती.  

 

कालाांतराने एक बातमी हवेसारखी कानावर आली. असां कळून आलां की मतने मतच्या 

नवऱ्यावर वार करून त्याला ठार केले आमण स्वतःही त्याच दुपट्ट्याने फाशी लागली. पण त्याही 

वेळेस एक वेगळीच मुद्रा मतच्या चेहऱ्यावर होती. एक समाधान होतां. कारण आज ती मुक्तपणे 

आकाशात सांचार करत होती. स्वतच्या वेगळ्ा अखस्तत्वाने आमण वेगळ्ा स्वातांत्र्याने..  

 

शेवटचा फक्त एक लेटर माझ्यापयंत आला होता. तोही कुणीतरी अद्यात व्यक्तीने 

माझ्याकडे मदला होता...  

 

मप्रय....  

 

आयुष्यात माझ्यावर पे्रम करणारा कुणी असेल... तर तू आहेस राजा.. आमण माझ्यावर 

कुणी खरां  पे्रम करणारां  असेल तर तोही तूच आहेस. आयुष्यातली ही एक चूक कधी वाटले 

नर्व्हते की इतकां  सगळां  काही माझ्या हातून सुटून जाईल. पण रणरणत्या उन्हाचे चटके 

सोसूनही वाळवांट मततकाच तापलेला होता रे... त्यामुळे मला असां कधीच वाटलां नाही. आयुष्य 

अजून समोर असेल. हरले होते रे मी आयुष्याला... पण तुझ्यामशवाय काही सुचतच नर्व्हते. 



म्हटलां तेर्व्हा मवचार केला नर्व्हता तरी तो माझ्यासाठी माझ्याबरोबर होता. मग आता जाता 

जाता त्याचा मवचार नाही केला तर हा नखस्तकपणा नसेल का? 

 

इतकां  सगळां  होऊन गेल्यावरसुद्धा मला खात्ी आहे. तू मला कधीच एकटां सोडलां 

नसतास. कारण तुझ्यासाठी मी अजुनही मततकीच होते. पण साांगू राजा... जग हे घोळक्याने 

असते रे.. आमण त्यातून मी आधीचीच दुसऱ्याच्या शेवाऱ्याला मवणलेली... कुणी मला काही 

बोललेले.. मी ऐकलां असतां... पण माझ्यासाठी असां तुझां आयुष्य वाऱ्यावर गेलेलां मला आवडलां 

नसतां रे...  

 

माझ्यासाठी तु काय करू शकतोस... हे तर अजूनही तुझे डोळेच साांगतील... पण खरां  

तर आयुष्यभर पुरेल इतकां  पे्रम त्या काही तासाांत तू मला मदलांस... मला मामहत होतां.. माझ्या 

असण्याने तुझ्या अखस्तत्वात फार बदल होणार होता. म्हणून ठरवलां की माझांच अखस्तत्व 

सांपवायचां. कारण मला मुक्त र्व्हायचां होतां.. पण एक इच्छा आहे राजा...  

 

तू लग्न करावस. तुझां एक सुखी सांसार माांडावस. मी वाट बघत असेन तुझ्या मुलीच्या 

काांतीने जन्म घेऊन. पण तूता कसलाही मवचार न करता करशील ना राजा.  

 

मान्य आहे अवघळ होतां रे सगळां , पण करावां लागलां. जाताना मनरोप मदला नाही आमण 

आत्ताही घेणार नाही. कारण मला यायचांय.. तुझ्यापाशी.. तुझी म्हणून..  

 

तुझीच....  

 

हे सगळां  ऐकून परत एकदा माझ्या डोळ्ात पाणी आलां. पण मी मतची प्रते्यक इच्छा पूणा 

करण्याचा मनणाय घेतला.....  

 



ई सासहत्य प्रसतष्ठानच ंह ेबाराव ंवर्षां. कार्तिक हजारे याचं ंह ेसतसरं पसु्तक. 

चंद्रपूर सारख्या ग्रामीि िागात राहून सासहत्यसेवा करिारे श्री 

कार्तिक हजारे यांच्या लखेिीतून असतशय संवेदनशील मनाचे दशिन होते. त्यांच्या 

हळव्या िावुक प्रेमकथाचंा एक मोठा चाहता वगि आह.े त्यांच्या पसहल्या दोन्हीही 

पुस्तकांना तरूि वाचकांचा फ़ार मोठा प्रसतसाद समळाला. लेखक प्रससद्ध 

नसल्यामुळे त्यांची पुस्तकं सवकली जात नाहीत. त्यामुळे प्रकाशक त्यांची पुस्तकं 

छापत नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात. आसि प्रकाशन झालेच 

नाही तर ह ेनवीन लखेक प्रससद्ध होिार कसे? या दषु्टचक्रात अनेक प्रसतिा गिाितच 

मारल्या जातात. अगदी “मृत्युंजय”कार सशवाजी सावंतांचं पुस्तक तीन वर्षां कोिी 

प्रकाशक वाचूनही पहात नव्हता. अशा  तरूि लेखकांना बळ देण्यासाठी आपि 

सवि वाचक आसि ई सासहत्यची संपूिि टीम आता कटीबद्ध आह.े असे अनेक तरूि 

लेखक खूप छान सलहीत आहते. मोठ्या लखेकांच्या तोडीस तोड आहते. पि त्यांना 

योग्य असा प्लॅटफ़ॉमि समळत नाही. त्यांची पुस्तकं प्रकासशत करायला प्रकाशक 

धजावत नाहीत. कारि त्यांचे नाव प्रससद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांची सवक्री 

होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक साशंक असतात. आसि जर या लेखकांची पुस्तके 

वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळिार कसे? या दषु्टचक्रात 

सापडून अनेक नवतरूि लेखकांच्या सपढ्या बरबाद झाल्या.  

पि आता असे होिार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्याने नवलखेकांना वाचकांच्या 

नजरेपयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक संस्था करत आहते. ई सासहत्य 

प्रसतष्ठान ही त्यातील एक. सुमारे ५ लाखांहून असधक वाचकांपयांत या नवीन 

लेखकांना नेण्याचे काम ही संस्था करत.े पूिि सवनामूल्य.  

लेखकांनाही कोिताही खचि नाही. आसि आज ना उद्या लखेकांना िरघोस मानधन 

समळवून देण्यासाठी ई सासहत्य प्रसतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहते. नवीन लेखक यायला 

हवेत. िक्कमपि ेउिे रहायला हवेत.  



त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दजािनुसार मानमरातब समळावा. मानधन समळावे. परदेशातील आसि 

दरूच्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दजेदार सासहत्य समळावे. वाचकांनी त्यांना मनात स्थान 

द्यावे. त्यांच्या सादेला प्रसतसाद द्यावी.  

अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई सासहत्याकड े वळत आहते. त्यांना त्यांच्या कसानुसार 

प्रसतसादही समळतो. कुिाला िरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलखेक आपला कस वाढवत नेतात.  

प्रफ़ुल शेजव, िाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहबे 

शशंपी, चंदन सवचारे, सौरि वागळे, यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओंकार 

झांजे, पंकज घारे, सवनायक पोतदार, चंद्रकांत शशंदे, चारुलता सवसपुते, कार्तिक हजारे, गिेश 

सानप, मनोज चापके, महशे जाधव, मनोज सगरसे, मृदलुा पाटील, सनलशे देसाई, सनहा पठाि, 

संजय बनसोडे, संजय यरेिे, शंतनू पाठक, शे्रसिक सरडे, शिुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, ददप्ती 

काबाड,े िूपशे कंुिार, सोनाली सामंत, केतकी शहा, सवसनता देशपांड,े सौरि वागळे, प्रीती सावंत 

दळवी असे अनेक तरूि लखेक सातत्यपूिि लखेन करत आहते. ई सासहत्यकडे हौशी लेखकांची 

कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंिीरपिे पहािारे आसि 

आपल्या लेखनाला पलै ूपाडण्याकड ेलक्ष देिारे, आत्मसवश्वासाने िारलेल ेतरूि लखेक येत आहते. 

ही नवीन लेखकांची फ़ळी मराठी िारे्षला नवीन प्रकाशमान जगात स्थान समळवून देतील. त्यांच्या 

सासहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा समळो. वाचकांना आनंद समळो. मराठीची िरिराट होवो. 

जगातील सवोत्कृष्ट सासहसत्यक प्रसविारी िार्षा म्हिून मराठीची ओळख जगाला होवो.  

या सवाित ई सासहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनंद.  आसि या यशात ई लखेकांचा शसंहाचा 

वाटा असले याचा असिमान.  

बस्स. अजून काय पासहजे?  


