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• हिनारू्ल्य हितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिडव करू शकता.  

• ि ेई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यहतररक्त कोणतािी िापर 

करण्यापुिी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आि.े 
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िाचाल तर िाचाल ि े ब्रीद 

कळण्याआधी उर्गले. याला कारणीभूत र्ाझे 

िडील श्री. आ. बेकनाळकर. त्याना िाचनाची 

अत्यंत आिड. त्यार्ुळे ते अनेक पुस्तक हिकत 

घ्यायचे. स्ित:च्या पुस्तक संग्रिाबरोबर र्ी 

ग्रंथालयिी पपजून काढायची. लग्नानंतर र्ाझ्या 

िाचनात आणिीनच भर पडत गेली ती र्ाझ्या िाचनिेड्या निऱ्यारु्ळे. आहण 

िाचनाबरोबरच र्ाझ्या लेिनाचा र्ात्र गंभीर हिचार र्ाझ्या पतीने, कौस्तुभने 

र्ाझ्या र्नात भरिला. ददसार्ाजी कािीतरी हलहित जािे. या उक्तीप्रर्ाणे, हलिी 

हलिी आहण हलिी याचा त्याने पाठपुरािा केला. र्ाझ्या कुठल्यािी साहित्यकृतीचा 

पहिला िाचक आहण टीकाकार र्ाझा निरा असतो. िाचनाचा पाया िोताच. पण 

हलहिण्यार्ुळे हिचार करण्याची कुित िळूिळू िाढत गेली. हिजय तेंडूलकर, जयिंत 

दळिी, श्री. ना. पेंडसे, जी ए. कुलकणी, ओ िने्री, गाय द र्ोपांसा, सॉर्रसेट र्ॉर् 

यांच्यासारख्या अनेक चांगल्या लेिकांच्या हिचारांचा, शैलीचा र्नािर, बुद्धीिर 

झालेला पररणार् र्ाझ्या िातून कािी हलिाण घडिू लागला. यार्ध्ये लोकसत्ता, 

र्िाराष्ट्र टाईम्स, पुण्यनगरी, लोकर्त या िृत्तपत्रार्ध्ये स्तंभलेिन केले. ददिाळी 

अंकांसाठी अनेक र्ुलािती घेतल्या, कथा, लहलतलेि हलहिले. नऊ पुस्तके प्रकाहशत 

झाली. 

 आहण आता ि ेपहिले ई बुक प्रकाहशत करताना र्ला िूप आनंद िोतोय. 

िा कथासंग्रि सध्याच्या तरुण हपढीची िाचनाची गरज, जाणीि आहण आिाका ि े

लिात घेऊन हलहिलेला आि.े तरुण हपढीला िाचनाची आिड नािी असे र्ी र्ुळीच 
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म्िणणार नािी. पण ज्या प्रर्ाणात पूिी िाचनासाठी िेळ दतेा येत िोता तेिढा िेळ 

आजकाल र्ुलांकडे उपलब्ध नसतो. त्यार्ुळे यातल्या कथा कर्ी लांबीच्या म्िणजेच 

पयावयाने अगदी लिान, थोडंक्या िेळेत िाचून िोणाऱ्या आिते. पण िाचकाला 

कािी हर्ळिून देणाऱ्या आिते असे र्ला िाटते. पुस्तकाची िाडव कॉपी हर्ळिून 

िाचण्यापेिा इंटरनेटिर सिज उपलब्ध िोणारे ई बुक िाचकाना नक्कीच आिडेल 

अशी आशा आि.े यासाठी र्ाझ्या कथासंग्रिाला ग्रीन हसग्नल दणेारे आहण तुम्िा 

िाचकांपयंत पोचायला सिवतोपरी र्दत करणारे ई साहित्य प्रहतष्ठानचे सिव 

पदाहधकारी, संपादक र्ंडळ, हचत्रकार या सिांचे र्ी र्नापासून आभार र्ानते.  

रंग गहिरेसे ि ेशीर्वक दणे्यार्ागे र्ला असं िाटतं दक आपले आयुष्य अनेक 

रंगांनी भरलेले असते. कािी दिकट, कािी गडद तर कािी रंग गहिरे असतात, जे 

र्नाला स्पशूवन जातात, हिचार करायला लाितात, पुन्द्िापुन्द्िा पिायला उदु्यक्त 

करतात. अशा गहिर्या रंगांच्या या कथा िाचकांना कशा िाटल्या ते जाणून 

घ्यायला र्ी उत्सुक आि.े  

कृपया आपल्या प्रहतदिया र्ला आिजूवन कळिा. 
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1. र्ाप भरलं 

2. बोच 

3. कंपॅहनयन 

4. छोटीसी आशा  

5. हुकलेला नेर् 

6. बूर्रॅ ॅँग 

7. घरोंदा 

8. जीिनदाता  

9. गीत अधुरे राहिले......... 
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11. नीयत 

12. येरे येरे पािसा  

13. ररश्ता 

14. भाग्य 

15. आपलं र्ाणूस 
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या कथासंग्रिातील सिव कथा काल्पहनक आिते.  

यातील सिव पात्रे, नांिे, प्रसंग आहण स्थळे काल्पहनक असून  

त्यांचे कोणत्यािी जीहित अथिा र्ृत व्यक्तीशी साम्य आढळून आल्यास 

 तो हनव्िळ योगायोग सर्जािा. 
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र्ाप भरल ं

 

 

 हचटणीस बराच िेळ हिचार करत आरार्िुचीत पडले िोते. 

आशुतोर्च्या बायकोला म्िणजे त्यांच्या सुनेला र्ॅटर्ननटी िोर्र्ध्ये सकाळीच नेलं 

िोतं. हतचं बाळंतपण सोपं नािी असं डॉक्टरानी सांहगतलं िोतं. र्धेच सातव्या 

र्हिन्द्यात बाळाचे नाडीचे ठोके लागत नािीत असेिी कळाले िोते. दिेा हतला 

सुिरूप यातून बािरे पडू द े अशी दिेाला त्यांची आळिणी चालली िोती. बाळ 

िाती पायी व्यिहस्थत असेल ना म्िणून काळजी िाटत िोती. या िणाला र्नात 

नािी नािी ते हिचार येत िोते. कुणाचं बाळ एबनोर्वल झालं, कुणाचं प्रीर्ॅच्युयर 

झालं, तर कुणाच्या बाळाला जन्द्र्त:च हृदयाला भोक िोतं. एक ना अनेक हिचार 

हचटणीसांना िरैाण करत िोते. 

 

 लोन प्रकरणी दसेाईनी त्यांची िूपच र्नधरणी केली िोती. पण 

हचटणीस तसूभरिी िटायला तयार नव्िते. आजिर अगदी दकरकोळ रकर्ेत ते 

कुणाचंिी कार् करून दते िोते. पण दसेाई चांगले सुििस्तू आिते आहण दोन लाि 

दणेे त्यांना कािी अशक्य नािी िा हचटणीसांचा िोरा िोता. तेिढे दणें शक्य नािी 

अस ंपुन्द्िा पुन्द्िा देसाई म्िणत िोते. पण हचटणीसांचा त्यािर हिश्वास बसत नव्िता. 

शेिटी र्ारून र्ुटकून का िोईना हचटणीसांना त्यांच्या कार्ाचा र्ोबदला हर्ळाला 

िोता. त्यानंतर चार िर्ावतच दसेाई रस्त्यािर आले. त्यांची आर्नथक पररहस्थहत 

िलािीची झाली आहण घरची र्ंडळी अन्नाला र्ोताद झाली. ज्या कार्ासाठी 

त्यांनी कजव काढले िोते ते प्रकरण हनकालात हनघाले. आहण दाररद्रयाचे दशाितार 
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याच जन्द्र्ी भोगािे लागले. आपल्यार्ुळेच असे झाले असं हचटणीसांना राहून राहून 

िाटत िोतं. तेव्िापासून त्यांच्या जीिाला चैन नव्िती. एकदा तर एक िाटका 

र्ाणूस एका गाडीिाली येतायेता िाचला. नंतर बहघतलं तर ते दसेाई िोते. गदीतून 

त्यांनी दसेाईंची नजर टाळण्यासाठी कधीच पळ काढला िोता. त्यांच्या 

पररहस्थतीला आपणच कारणीभूत आिोत असं र्ात्र त्यांच्या र्नाने घेतलं िोतं. 

 

 कुठेतरी त्यांनी ऐकलं िोतं की बापाने केलेली पापं र्ुलाला भोगायला 

लागतात. आहण र्नात घर केलेला पचतेचा िा भुंगा त्यांना स्िस्थ बसू दते नव्िता. 

लोकांची कार् करताना हचटणीसांच्या अपेिा पूणव िोत िोत्या पण त्याची त्यांच्या 

कुटंुबीयांना कल्पना नव्िती. िळूिळू पापाचा ढीग िाढतच गेला िोता. र्नािरच 

दडपण िाढत िोतं म्िणून आता त्यांनी ठरिलं िोतं, दसेाईंची केस शेिटची. 

त्यानंतर कािी िर्ावतच हचटणीस हनिृत्त झाले. पण जाता जाता र्ोठा िात त्यांनी 

र्ारला िोता. 

 

 नातिंडाच्या बातर्ीच्या प्रतीिेत त्यांचा डोळा केव्िा लागला कळलंच 

नािी. दाराच्या बेलच्या आिाजाने त्यांना जाग आली. बािरे काळोि दाटला िोता. 

ददिा लािण्यासाठी ते उभे राहिले, िणभर त्यांच्या हृदयाचा ठोकाच चुकला. 

आपले नातिंड जन्द्र्त: अपंग आि ेिचे कानािर पडणार या आभासाने त्यांचा उभा 

दिे िणभर थरारला आहण धाड्कन जहर्नीिर कोसळला. आहण निजात गोंडस 

नातिंडाच्या आगर्नाची, आनंदी िाताव सांगणारी दाराची बेल िाजतच राहिली. 
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बोच 

 

 

 

 त्याच्या आईच्या पुस्तक प्रकाशनाचा सोिळा अगदी ददर्ािात पार 

पडला. स्टेजिरची अत्यंत आत्र्हिश्वासू, करारी र्ुद्रेची देिणी र्ूर्नत नीरज र्नात 

साठित िोता. या िणी त्याला आपल्या आईचा िूप अहभर्ान िाटत िोता. घर, 

कुटंुब सांभाळून, घरचे दारचे नातेिाईक सांभाळून आई दकती सर्थवपणे लेिन करू 

शकते या भािनेने त्याचा उर भरून आला. उर्ाताईंनी उत्तरादािल केलेले 

भार्णिी उहचत आहण एिाद्या प्रगाढ व्यासंगी व्यक्तीचे असािं तसेच िोते. 

 

 गाडीत नीरज आहण उर्ाताईंच्या, पुस्तकािर भरभरून गप्पा झाल्या. 

कोण दकती कौतुकाचं बोलले याबद्दलिी चचाव झाली. नीरजला आईचा लेिनाचा 

िारसा आला नव्िता तरी त्याला िाचनाची आिड र्ात्र िूप िोती. घरी आल्यािर 

दार उघडणार् या हिनायकरािांकडे बघून र्ात्र त्यांचा संतापाचा पारा चढला. त्या 

त्यांना घालून पाडून बोलायला लागल्या. िणभर नीरज अिाक झाला. त्यांचं असलं 

कुजक बोलणं नीरजला निीन नव्ितं. पण इतक्या आनंदाच्या िणी तरी आईने 

आपला तोल सोडता नये िोता असं त्याला िाटून गेल.ं हबचारे बाबा र्ान िाली 

घालून ऐकत िोते. थोड्या िेळाने ते आत हनघून गेले. नक्कीच पत्त्याचा डाि र्ांडून 

बसले असणार. आईने जेिढे िाक्ताडन करायला नको िोते तेिढीच चूक बाबांचीहि 
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िोतीच की! त्यांनी कधीच आईला कौतुकाची, शाबासकीची थाप ददली नव्िती. ती 

हिरर्ुसली िोतच असणार ना! 

 

 बाबा लिानपणी दिरायला घेऊन जायचे. आपलं थोडंबहुत कौतुक 

करायचे. पण आईसाठी त्यांनी कधी कािी आणलं नािी. अंधुकसं आठितं, 

जोशीकाका आले की बाबा आपल्याला दिरायला घेऊन बािरे जायचे. काका आले 

की आईसुद्धा िुश असायची. पण बाबांनी कधी याबद्दल नापसंती दशविल्याच 

त्याला जाणिलं नव्ितं. तरी आई बाबांच्यािर का हचडायची? एकदा जोशी 

काकांनी आईला साडी ददली. ती हतला आिडली, पण हतला आनंद न िोता द:ुिच 

झालं. त्या ददिशी तर आईच्या रागाचा कळसच झाला. हतने पेला िेकून बाबांना 

र्ारल.ं िरंतर डोळाच िुटायचा. पण थोडक्यात हनभािलं. या र्ाणसाशी र्ाझं 

लग्न का करून ददलं? र्ी पुरती िसले म्िणून िताश िोऊन ती रडली. आईच िागणं 

गोंधळात टाकणारं तर बाबांच िागणं कोड्यात टाकणारं. 

 

 पुस्तक प्रकाशनानंतर बाबा जे न्द्यूर्ोहनयाने आजारी पडले ते त्यातून 

उठलेच नािीत. चेिर् यािर कधीच िास्याची िूण नसताना शेिटच्या कािी ददिसात 

र्ात्र ते अगदी र्नापासून िसत िोते. तेव्िािी आई अहलप्त िोती. शेिटपयंत नीरज 

त्या दोघांच्या िागण्याचा छडा लािायचा प्रयत्न करत िोता. एक ददिस बाबांना 

जोराचा ठसका लागला. िरचा जीि िर आहण िालचा िाली अशी अिस्था झाली. 

पण थोड्या िेळाने सगळं व्यिहस्थत झालं आहण बाबांना िाचा िुटली. कधी नव्ि ेते 

बांध िुटल्यासारिे बोलत राहिले. 
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 “तुझ्या आईचा र्ाझ्यािरचा राग अगदी योग्य आि े रे. आयुष्यात 

कुठल्याच प्रकारच सुि र्ी हतला देऊ शकलो नािी. ऐन तारुण्यात ना र्ानहसक सुि 

ददल ना आर्नथक ना शारीररक. पण काय करू र्ाझ र्न प्रत्येक गोष्टीसाठी कच 

िायचं रे. कुठचंिी पाऊल उचलायची भीती िाटायची. आई लिानपणी गेली. 

आहण िहडलांच्या घरातल्या अहस्तत्िाला कािी अथवच नव्िता. ते ददिसभर नोकरी 

आहण नंतर पत्ते िेळायला क्लबात जायचे. त्यांचं ना र्ाझ्या शाळेकडे लि िोतं ना 

र्ाझ्या िाढीकडे. आजी हबचारी काय काय म्िणून पािणार. र्ला जेिण िाण 

व्यिहस्थत हर्ळायचं हतच्यार्ुळे एिढंच. धाकटा काका र्ाझे लाड करायचा. त्याचे 

ते कौतुक करणं नव्ितं तर र्नर्ानी असायची. त्याला ििं ते, तो म्िणेल तेव्िा 

द्यायला लागायचे. प्रत्येक िेळी र्ी र्रण भोगत िोतो. र्न र्ारलं जात िोतं. र्ाझं 

बालपण त्यात कधी आहण कसं करपून गेलं ते सर्जलंच नािी. नंतर कळलं तरी 

कािी उपयोग नव्िता. र्नान र्ी िूपच हभत्रा झालो िोतो. र्ाझ्यार्ध्ये उठून दोन 

िात करण्याची ताकद नव्िती. लग्न झालं. िाटलं िोतं र्ला र्नातलं सांगायला 

साथी हर्ळाला. र्ला आनंद झाला िरा पण र्ी र्ाझ्या बायकोला सांभाळू शकेन 

का, हतला हनभािू शकेन का िा प्रश्न र्नात घोंघािायचा. या र्नाच्या संभ्रर्ािस्थेत 

र्ला तुझ्या आईशी धडपणे संसारिी करता आला नािी. हतला र्ी िुश ठेिू शकलो 

नािी. पहिल्यांदा ती रडायची. दिैाला दोर् द्यायची. पण हतच्या बोलण्याला, 

िागण्याला, रडण्याला र्ला सर्जािता आलं नािी. र्ी कर्ी पडत गेलो आहण नंतर 

नंतर तर हतनं बोलािं आहण र्ी ऐकून घ्यािं िाच व्यििार झाला. र्नातून र्ला 

हतच िूप कौतुक िाटायचं. पण घडा घडा र्ला ते बोलून दाििता आलं नािी. 

आता आयुष्याच्या या िळणािर या सगळ्याचा कबुलीजबाब दऊेन कािी उपयोग 

नािी ि ेर्ला सर्जतय. पण र्ाझ्या िागण्याचा थोडािार अथव तुला कळािा िाच 

ितेु. इतक्या िर्ावत र्ला ि े सांगण्याचा िरच धीर झाला नािी रे. पण आता 

र्ाझ्याकडे िार िेळ नािी. र्ाझ्याहिर्यी तुझ्या र्नात कािी अढी राहू नये. र्ाझं 
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िागणं चुकल िी बोच कायर्ची र्नाला लागू नये म्िणून ि ेसांगण्याचा र्ाझा प्रयत्न 

आि,े बस्स.” 

 

 नीरज कोड उकलल्यासारिा डोळे र्ोठे्ठ करून ऐकत राहिला. 

भूतकाळात झालेल्या एकेक घटनेचा आता तो अथव लािायला बघत िोता. आता 

आईच्या आग पािडण्याचे र्ूळ त्याच्या लिात आले िोते. काळ बराच पुढे आला 

िोता. आई बाबांचा संसार जरी आतापयंत व्यिहस्थत झाला नािी तरी दोघांर्ध्ये 

पूल बांधायला नक्कीच आपल्याला जर्ेल. बाबांना बोलतं करू, आईलािी 

चुचकारून, सर्जािून सांगू अशा आशा त्याच्या डोळ्यात ददसत िोत्या. अजूनिी 

आपण कािी करू शकू या इराद्याने नीरजने बाबांना िाक र्ारली. पण बाबांच्या 

उघड्या डोळ्यातून त्यांचा प्राणपिी केव्िाच उडाला िोता.  
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कंपॅहनयन 

 

 रेितीच्या साठीचा सर्ारंभ थाटार्ाटात पार पडला. हतच्या दोन्द्िी 

र्ुलांनी कािी करायचं बाकी ठेिलं नव्ितं. आईला काय आिडतं आहण काय नािी ि े

दोघाना चांगलं र्ाहित िोतं. त्यासाठी त्यांनी जोरदार तयारी केली िोती. िूपसं 

हतच्यासाठी सरप्राईझच िोतं. स्ित:साठी कािी करण्याची, करिून घेण्याची हतला 

िौस राहिली नव्िती. हतच्या ियाच्या पन्नाशीत निरा र्ुकंुद गेला आहण ती एकटी 

पडली. िाजगी कंपनीतली नोकरी हतने पाच िर्व पुढे चालू ठेिली. आर्नथक सुबत्ता 

िोती तरीिी. र्नाला हिरंगुळा म्िणून. र्ुलांची हशिण झाली िोती. सुकुल एका 

जाहिरात संस्थेचा सिेसिाव िोता. सुर्ेधा एर्बीए िोऊन चांगल्या कंपनीत उच्च 

पदािर कार् करत िोती. 

 

 सर्ारंभ संपता संपता रेितीने आपले हर्त्र, हबपीन प्रधान यांच्याशी 

र्ुलांची ओळि करून ददली िोती. आपले कंपॅहनयन म्िणून! इथेच र्ुलांच्या 

चेिऱ्यािर पहिल्यांदा प्रश्नाथवक आहण नंतर नाराजीचे भाि उर्टलेले हतला िणात 

जाणिले. र्ुलांनी ददलेले सरप्राईझ हतला आिडले िोते पण हतने ददलेले सरप्राईझ 

र्ात्र र्ुलाना आिडले नव्िते. हतला र्नापासून जपणारी र्ुल या बाबतीत र्ात्र 

नािूर् िोती. सर्ारंभानंतर सुकुलने आपली नाराजी व्यक्त केली िोती. घरात 

धुसिूस झाली िोती. शांतपणे हतने हिचार केला. प्रत्यि बोलण्यापेिा हतने पत्रातून 

हलिायचे ठरिले. 
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 “हप्रय सुकुल आहण सुर्ेधा,  

 

 या ियात र्ी निीन जोडीदार शोधला म्िणून तुम्िी दोघेिी र्ाझ्यािर 

रुष्ट आिात. जे सािहजकच आि.े त्याबद्दल र्ी तुम्िाला दोर् दते नािी. तुर्च्या 

डॅडींना र्ी हिसरले असे तुम्िाला िाटले असेल. पण नािी, त्यांची स्र्ृती तर र्ाझ्या 

र्नात हचरंतन आि.े तुर्चे डॅडी नेिर्ी आपल्याला आनंदी रिायला सांगायचे. र्ीिी 

कधी द:ुिात राहू नये असे त्याना िाटायचे. म्िणूनच तर त्यांनी आपल्या र्ाघारी 

र्ी सिाष्णसारिे रािािे असे िचन घेतलं िोते. पण बराच काल त्यांच्या र्ृत्युच्या 

छायेतून र्ी बािरे पडू शकले नव्िते. िर्वभरापूिी हबहपन सारिा हर्त्र र्ाझ्या 

आयुष्यात आला आहण जीिनाकडे सकारात्र्क बघण्याची दषृ्टी पुन्द्िा एकदा नव्याने 

जाणिली. या ियात सगळ्यात र्ित्िाचं र्ला िाटत ते म्िणजे हिचारांचं शेअररग, 

आिडी हनिडीचे आदान प्रदान. एकर्ेकाना जपणं. एकर्ेकांच्या भािनाना 

जाणीिपूिवक र्ान देणं. हबपीनच्या सििासात पुन्द्िा एकदा साहित्य संगीताचा 

आस्िाद घेताना आयुष्यात रस िाटायला लागलाय. संसारातले अनुभिांचे अनेक 

पािसाळे दोघांनीिी पहिले आिते त्यार्ुळे तरुणपणाचा उच्श्रुंिलपणा आर्च्यात 

िहचतच नािी. िा र्ाझा हनणवय भािहनकपेिा र्ी व्याििाररक पातळीिर जास्त 

घेतला आि.े 

 

 सुकुल आहण सुर्ेधा तुम्िी सुजाण आिात. सर्जूतदार आिात. 

आपापल्या संसारात सुिी आिात. तुम्िी तुर्च्या संसारात पूणवपणे र्श्गुल असताना 

र्ाझ्यासाठी कधी कधी िेळ काढणं कदाहचत तुम्िाला शक्य िोणार नािी. जसजसे 

िय िाढते तसा आपल्या आजारपणात, िट्टार्धे िक्काच्या र्ाणसाला आपण त्रास 
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दऊे शकतो. त्यासाठी अपराधी िाटत नािी. याचा अथव असा नािी दक तुम्िी र्ाझं 

कािी करणार नािी. पण ियार्ुळे र्ागे लागणार् या व्याहधना तोंड द्यायला 

साथीदाराच्या भरभक्कर् आधाराचीच गरज असते.  

 

 कािी गोष्टी सांगताना आपल्यार्ध्ये दोन हपढीच्या हिचारांर्धली 

तिाित असू शकते. त्यार्ुळे जे कािी र्ी र्ाझ्या सर्ियस्क व्यक्तीशी बोलू शकेन 

अशी जिळची व्यक्ती असािी असं र्ला िाटलं. हशिाय तुर्च्या संसारात तुम्िाला 

ििी तशी स्पेस देण र्ला कधी जर्णार, तर जेव्िा र्ी र्ाझ्या जगात असेन. र्ी जर 

सिावथावन तुर्च्या कुटंुबात गुरिटले तर र्ाझं हिश्व कािीच न रिाता तुर्च हिश्व 

िचे र्ाझं भािहिश्व िोऊन जाईल. आपल्यार्ध्ये हनणवय घेण्यासाठी थोडीशीिी 

जागा रिाणार नािी. आपले रक्ताच्या नात्याचे बंध जिळचे असले तरी श्वास 

घ्यायला सुद्धा नाकासर्ोर थोडी जागा ररकार्ी ििी ना! 

 

 आपल्या कुटंुबात आपण एकर्ेकांच्या हनणवयाचा र्ान नक्कीच राितो. 

तुम्िी दोघेिी तो रािाल अशी र्ला िात्री आि.े र्ाझ्या या हनणवयाने र्ी 

तुर्च्यापासून लांब जात नािीये तर हर्त्रत्िाच्या नात्याने आपण जिळच आिोत.  

 

 सदिै तुर्चीच,  

 र्र्ा”  
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छोटीसी आशा  

 

 

 

 हचऊची अिंड बडबड चालायची. “शहनिारी आई र्ाझी िाट बघते गं. 

र्ला घरी जायलाच िि. र्ाझ्या आिडीची सडून केलेल्या गव्िाची िीर असते. 

र्ला आिडणारा बटाट्याचा झटपट रस्सा, सगळं कसं अगदी र्स्त तयार असतं. र्ी 

एसटीतून जाताना डोळे बंद करून जाते आहण बंद डोळ्यासर्ोर िक्त जेिणाचा 

सर्ाचार घेत असते. आर्चं गाि आलं की डोळे उघडते. स्टॅँड िरुन चालत जेर्तेर् 

पाच हर्हनटांच चालण्याच अंतर. गेल्यािर िातपाय धुिून लगेच पाटािर. र्ाझी 

आई सुगरण आि.े र्ला कािी कार् करू दते नािी. र्ी लांब राहून हशकते ना! 

आईला र्ाझ्या हशिणाचं िूप कौतुक आि.े” िॉस्टेलिरुन हनघाली की हचऊच्या 

एका डोळ्यात िसू आहण दसुर् या डोळ्यात आसू असायचे. 

 

 “हचऊ, तू दकती भाग्यिान आिसे गं! र्ला तुझा िूप ििेा िाटतो.” 

र्ैत्रीण नेिर्ी म्िणायची. यािेळीिी हचऊ हनत्यनेर्ाने आपल्या गािाकडे जायला 

हनघाली. हतची र्ैत्रीण यािेळी हतच्या पाठीसच लागली, “र्ीिी येणार. र्ला 

िाटलं, तू म्िणशील र्ाझी आई तुझेिी लाड करेल. तू चल र्ाझ्याबरोबर. तुझी आई 

दकती प्रेर्ळ आि.े तुझ दकती कौतुक करते!” र्ैत्रीणीला हचऊच्या आईला भेटायची 

आस लागली िोती. पण हचउला र्ात्र हतला कसं टाळाि कळेना. आता नको, 
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पुढच्या िेळी असा हचऊचा गुळर्ुळीतपणा सुरू झाला. र्ैत्रीणिी इरेला पेटली 

िोती. हतला चुकिून हचऊने पळ काढला. र्ैत्रीण हतच्या िरताण हनघाली. हचऊच्या 

पाठोपाठ हतला चुकिून तीिी हनघाली.  

 

 दारात पाय की घरात पाय हचऊची आई कडाडली, “भांडी घासायला घे 

आधी. आली बाजीराहिण र्ािरेचा आिरे घ्यायला. आयतं हगळायला. आधी 

कर्िायला हशका म्िणािं. बािरे राहून हशकणार आहण आर्च्या हजिािर आरार् 

करायला येणार. बापसान लाडिून ठेिलयं.” आई बािरे येत म्िणाली “आहण िे काय 

येताना भाजी नािी आणलीस ती? ” कपाळािर आठ्या चढितच हतने हिचारले. 

 

 हचऊची भांडी घासून िोतात न िोतात तेिढ्यात आई म्िणाली, “हचिे 

कािीतरी िायला कर. म्िणजे आम्िालािी हगळायला हर्ळेल. कार्ानं कातािून 

गेलाय जीि अगदी. इकडे हतकडे करणं पुरे झालं.” हचऊ घरचं इतकं कौतुक करत े

आहण आपल्याला न्द्यायला र्ात्र बघत नािी. दाल र्े कुछ काला ि ैजरूर! शेजारच्या 

घरातून र्ैत्रीण ते सारं ऐकत आहण बघत िोती. ती ददग्रु्ढ िोऊन पिातच राहिली. 

शेिटी हतच्याच्याने राििेना आहण ती हचउपुढे आली. हचऊ चकीतच झाली. 

हचऊच्या आईच्या िागण्याचे हतला र्ोठे कोडे िाटत िोते. कधी एकदा हतला 

याबद्दल हिचारते असे हतला झाले िोते. 

 

 एसटीत बसता िणी हतने हचउला गाठले. आहण हिचारलेच. “हचऊ तू 

घराचे, आईचे जे िणवन करत िोतीस ते सगळं िोटं िोतं? र्ाझी आई एिढे लाड 
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करत नािी याचं र्ला िूप िाईट िाटायचं. पण तुझ्या घरी गेल्यािर िेगळंच 

बघायला हर्ळालं. तुझी आई साित्र आि ेका ग? तुला इतका त्रास का देते?” 

 

 हचऊ ददसायला सार्ान्द्य िोती िी काय हतची चूक िोती? हचऊची 

सख्िी आई. पण हतला सतत ददसण्यािरून बोलत िोती. हचऊ सािळी िोती. 

बुटकी िोती. हशिाय हतच्या पाठीिर दोघी बहिणीच झाल्या िोत्या. हतची पाठ 

चांगली नािी म्िणून आई हतच्या पाठीत सारिी र्ारायची. हतच्या गुणांची तर 

आईला हबलकुल कदर नव्िती. हचऊ कष्ट घेऊन अभ्यास करत िोती आहण िगावत 

पहिला नंबर काढत िोती. त्याचं हतच्या आईला कािीच कौतुक नव्ितं. घरातली 

कार् करून बिीणींनािी सांभाळायला लगायचं हतला. िडीलाना र्ात्र हतचं कौतुक 

िोतं. पण ते बािरेगािी असल्यार्ुळे हतला दोन तीन र्हिन्द्यातून एकदाच भेटायचे. 

आई र्ात्र हतच्याशी उभा दािा र्ांडल्यासारिी िागायची. 

 

 “र्ी जर द:ुिी, कुढत राहिले तर र्ला त्रासच िोणार. त्यापेिा र्ी िूप 

आनंदात आि ेअशीच नेिर्ी कल्पना करते त्यार्ुळे र्ी िरोिरच तशी सुिात आि े

असं र्ला िाटायला लागतं. आहण र्ी र्स्त आि ेअसं र्ी र्ानलं की अभ्यासातिी 

लि लागतं. िूप अभ्यास करून, हशकून र्ला कलेक्टर व्िायचंय. त्यासाठी र्ला 

थोडा त्रास झाला तरी चालेल. र्ाझ्या अभ्यासात व्यत्यय यायला नको म्िणून र्ी 

तशीच स्िप्नं पिाते. पररहस्थहत नसताना बाबांनी आईच्या र्नाहिरुद्ध र्ला हशिण 

द्यायचं ठरिलं. म्िणून आज बािरेच्या जगात काय घडतय ि े र्ी बघू शकते. र्ी 

आईला कािी सांगू शकत नािी. पण जेव्िा र्ी कािीतरी बनून दाििेन तेव्िा आई 

र्ाझं सगळं ऐकायला लागेल. र्ला हतला कािी सांगायचा अहधकार हर्ळेल. र्ाझ्या 
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बहिणींना सुद्धा र्ी हशकिणार आि.े आई जे िागते आि े ते हतच्या कर्ी 

हशिणार्ुळे. त्यात हतचा कािी दोर् नािी. रािता रािीलं र्ाझं ददसणं. ते आपल्या 

िातात थोडीच असतं? आपलं र्न चांगलं असेल तर सगळं जग चांगलं असतं. 

आईच्या अडाणीपणार्ुळे ती दकती द:ुिी असते. म्िणून उद्याच्या आशेिर र्ी स्िप्न 

बघत असते. आहण र्ाझा प्रत्येक ददिस चांगला जातो.” 

 

 चौदा पंधरा िर्ांची हचऊ एका छोट्याशा आशेिर आयुष्याच गहणत 

र्ांडत िोती. स्िप्न आहण सत्य यात र्िद ्अंतर िोतं. र्ैत्रीणीला ते कळायला िार 

िेळ लागत िोता म्िणूनच हचऊच्या स्पष्टीकरणाने र्ैत्रीणीचा िासलेला आ र्ात्र बंद 

व्िायला बराच िेळ लागला िोता.  
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हुकलेला नरे् 

 

 

 

 उद्या एस एस सी चा ररझल्ट जािीर िोणार िोता. गहणताचा पेपर 

हनकेतला िूप अिघड गेला िोता. काय करािं कािी कळत नव्ितं. त्याच्या सैरभैर 

र्नात कािीबािी हिचार येत िोते. गहणतात नापास झालो तर आईबाबांना बािरे 

तोंड दाििायला जागा रिाणार नािी. पुन्द्िा परीिेच्या दकती िार् या कराव्या 

लागणार कुणास ठाऊक! आपण सगळ्यांच्या पाठीर्ागे पडणार. हर्त्रांकडून छी:थू 

िोणार. िूप र्ानिानी सिन करािी लागणार. “एिढं पास िोता आलं नािी?” अशा 

हशिकांच्या हतरस्कारयुक्त नजरा सर्ोर येणार. आईबाबा आपल्याला िूप 

बोलतािते याची स्िप्न पडायची. त्याची धाकटी बिीण पल्लिी त्याच्या ररझल्टची 

त्याच्यापेिा जास्त िाट पिात िोती. पुढच्या िर्ी हतची एस एस सी िोती. त्याच्या 

र्नाची र्ात्र घालर्ेल िोत िोती. नापासाच्या हशक्क्याची नारु्ष्की टाळायची 

कशी, यािर र्ागव काय याचा हिचार चालला िोता. नाना हिचारांनी त्याचं डोक 

भणभणायला लागलं िोतं. असं अपयश पत्करण्यापेिा आपण या जगातच राहिलो 

नािी तर...... 

 

 िा हिचार त्याच्या र्नात कली हशरािा तसा हशरला. या हिचाराने 

हनकेतच्या चांगल्या हिचारांिर कुरघोडी केली. रात्र िोईपयंत कळ काढािी 

लागणार िोती. सगळीकडे शांततेचे साम्राज्य पसरेपयवन्द्त िाट बघायला पाहिजे 
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िोती. तयारी झाली िोती. दकचनर्धला सीपलग िॅन, लॉफ्टिरचे डबे काढण्यासाठी 

आई िापरत असलेले स्टूल. हशिाय अत्यंत र्ित्िाचा दोरिंड! पंख्यापासुन 

स्टूलपयंत दोरिंड दकती लागेल याचा अंदाज घेऊन त्याने तो लपिला िोता. 

 

 पडल्या जागी हनकेत सतत चुळबुळ करत िोता. सगळीकडे हनजानीज 

झाली. र्नाचा हिय्या करून तो उठला. दकचनचा दरिाजा िलक्या िाताने ओढून 

घेऊन कडी लािली. स्टूल उचलून पंख्यािाली ठेिलं. छातीत धडधडत िोतं. 

िाताला घार् सुटला िोता. कािी सेकंदच आपल्याला गळिासाचा त्रास िोईल पण 

नंतर आपण सगळ्याच्या पलीकडे पोिोचणार. कशाचाच त्रास नािी र्ग! या 

हिचाराने त्याने दोरीचा िास आपल्या गळ्यात अडकिला. स्टूल ढकलल. दोरिंड 

गळ्याला कचला. आहण....... 

 

 कािी कळायच्या आतच तो जहर्नीिर आपटला. आिाजाने तो स्ित:च 

दचकला. दोरिंड पंख्यातून हनसटला िोता. आहण गळ्याला िास बसता बसताच 

तो हनघाला िोता. िणभराने तो भानािर आला. स्टूलच्या आिाजाने आईबाबा 

जागे झाले असतील का याचा र्ागोिा तो घ्यायला लागला. सगळीकडे शांतच िोतं. 

पण आता त्याचा धीर सुटला िोता. डोळ्यातून नकळत पाण्याच्या धारा लागल्या 

िोत्या. हुदंक्यािर हुदंके िुटत िोते. आहण एिढ्यात दकचनच्या दारािर थाप ऐकू 

आली. अरे दार बंद का? त्यािी अिस्थेत गडबडीने त्याने स्टूल उचलून ठेिले आहण 

दोरी लपिली. बाबा पाणी प्यायला उठले िोते. कडी काढल्यािर त्याला 

आणिीनच भडभडून आले. अंधारात काय एकटाच रडत बसलायस? म्िणून 

बाबांनी त्याला जिळ घेतलं. पाठीिरून िात दिरिला. अरे ररझल्ट लागणार 

म्िणून एिढं घाबरून जाऊ नको. जो काय हनकाल असेल तो असेल. चांगल्या 
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र्ाकांनी पास झालास तर उत्तर्च पण तुला गहणताचा पेपर अिघड गेला म्िणाला 

िोतास. तो पुन्द्िा दतेा येईल. एस एस सी ची परीिा िचे आयुष्यात अंहतर् ध्येय 

नसतं बाळा. त्यापेिा िूप कािी र्ित्िाच असतं. पाहिल्याच परीिेला तू रडत 

बसलास तर पुढच्या परीिा कसा दणेार? रािता राहिला आर्च्या रागािण्याचा 

प्रश्न. तू कािी काळजी करू नकोस. तुला कर्ी र्ाक्सव पडले म्िणून आम्िी तुला 

रागािणार नािी. तू अभ्यासात कािी ियगय केली नािीस. िहडलांच्या आश्वासनाने 

त्याला भरून यायला लागलं. 

 

 ररझल्टचा ददिस उजाडला. हनकेत पंचाित्तर टक्क्यांनी पास झाला 

िोता. गहणतात त्याला र्ाक्सव कर्ी पडले िोते. त्याचे आईबाबा आहण बिीण 

आनंददत झाले िोते. पुढ काय करायचे ककिा कुठल्या कॉलेजला प्रिेश घ्यायचा 

याची चचाव जोरात सुरू िोती. िोन घणघणत िोता. हनकेत िसून सगळ्यांना 

ररझल्ट सांगत िोता. पहिला पेढा दिेाला ठेिला, दसूरा िहडलांना भरिताना 

त्याच्या डोळ्यासर्ोर गळिास लािलेला तो आहण धाय र्ोकलून रडणारे त्याचे 

आईबाबा आहण बिीण नजरेसर्ोर आली. िरािुरा ररझल्टिी िेर धरू नाचायला 

लागला. त्याला िाटून गेलं, तो दोर ऐनिेळी हनसटला नसता तर............ 
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 बूर्रॅ ॅँग 

 

 "िर पाहिजे-हिनापत्य, हिधुर, घटस्िोटीत चालेल, जातीची अट नािी, 

िय 40ते 45, स्ित:च्या र्ालकीचे घर असलेला, र्ाहसक प्राप्ती लािाच्या घरात. 

िधू- 37, दिेणी, सुसंस्काररत असल्याने कोणत्यािी जातीत सिजगत्या हर्सळून 

जाणारी. र्ोबाइल नं.XXXXXXXXXX " 

 

 जाहिरात ददल्यानंतर चारच ददिसात सुधांशु बरोबर शीतलची भेट 

झाली. सुधांशुची पत्नी लग्नानंतर सिा िर्ावनी अल्पशा आजाराने गेली. त्याची 

र्हिन्द्याची हर्ळकतिी सर्ाधानकारक असल्यानं शीतलने या प्रस्तािाला र्ान्द्यता 

ददली. िक्त त्याचं राित घर र्ात्र स्ित:चं नव्ितं. आठिडाभरात त्यांचं शुभ र्ंगल 

झालं. लग्नाला शीतलची एक र्ैत्रीण आहण सुधांशुचे दोन हर्त्र उपहस्थत िोते. 

िहनर्ूनला दोघे काश्र्ीरला गेले. सुधांशु बराच िौशी ददसत िोता. िर्नचक तर 

िूपच िोता. हशतलला तर त्याने कुठे ठेिू आहण कुठे नको असे केले िोते.  

 कािी र्िीने ककिा एिाद दसुरे िर्व त्याच्याबरोबर काढून त्याच्या 

संपत्तीत िारसािक्क सांगून त्याला घटस्िोट दणे्याचा आहण त्याच्याकडून पोटगी 

िसूल करण्याचा सुरूिातीला हशतलचा इरादा िोता. गेल्या दोन िेळा आयुष्यात 

आलेल्या पुरुर्ांशी हतने केलेले नाटक अप्रहतर् िठले िोते. दोघांची जर्ापुंजी, 

आपल्या नािािर करण्यात ती यशस्िी झाली िोती. त्या दोघांना हतने चांगले 

नार्ोिरर् केले िोते. 

 पण यािेळी र्ात्र स्ित:च्या कुटंुबाचा आगाहपछा नसलेल्या हशतलला 

सुधांशु िाच एकर्ेि आधार िाटायला लागला. आता हतसर् यािेळी सुधांशूला 
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हुलकािणी दतेाना हतला आपली दर्छाक झाल्यासारिे िाटले. आहण झालंिी 

भलतच. शीतल त्याच्यात र्नापासून गुंतत चालली िोती. सिा सात र्हिन्द्यांनी तर 

हतला आपलं र्ूल िि असं िाटायला लागलं. अगदी स्ित:च्या िाडार्ांसाचं. 

आपल्याच शरीराचा हिस्सा असणारा निीन जीि आपण हनर्ावण करायला ििा 

असा हतला ध्यास लागला. सुधांशुची संपत्ती घेऊन आपण एकटीनेच आयुष्य 

काढण्यापेिा, नािीतरी त्यालािी आपले प्रेर् लागले आि े तेव्िा त्याला 

िसिण्यापेिा आि ेतोच संसार आनंदाने पुढे न्द्यािा अशा उदात्त ितेूने ती हनधावस्त 

झोपी गेली. सकाळी उठल्यािर आपण र्ुलाचा हिर्य काढायचा ि े हतने र्नाशी 

ठरिले िोते. 

 

 सकाळी डोळे दकलदकले करत हतने सुधांशूला चिाचे िर्ावन सोडले. उत्तर 

नािी. बराच िेळ ती तशीच पडून राहिली. पण घरात कािीच िालचाल ददसेना. 

असं आपल्याला न उठिता, न सांगता कुठे जात नािी म्िणून हतने त्याच्या 

र्ोबाइलिर िोन लािला तर तो पहुचं के बािर! चिा आपणच करून घ्यािा म्िणून 

ती ओट्याशी आली तर त्यािर हचठ्ठी िोते. "र्ाझा शोध घेऊ नको. हिनाकारण 

पोहलसांच्या जाळ्यात सापडशील ---सुधांशु." ती कोड्यात पडली. साधा सरळ 

सुधांशु, आपल्याला असं एकटं सोडून जाणार नािी अशी हतची िात्री िोती. िळूिळू 

एकेक गोष्टी हतच्या लिात येत गेल्या. हतच्या हिश्वासाचा िायदा घेऊन सुधांशुने 

हतचा सगळा बॅँक बॅलेन्द्स साि केला िोता. हतच्या दाहगन्द्यांचा लॉकरिी साि झाला 

िोता. हतचे िोते नव्िते ते सगळे शून्द्य झाले िोते. हतने जी िेळी िेळायची ठरिली 

िोती, ती हतच्यािरच उलटली िोती. 
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घरोंदा 

 

 आकाशात ढग दाटून आले िोते आहण र्ुग्धाच्यािी र्नात हिचारांची 

अशीच गदी दाटली िोती. आई िहडलांनी स्ित;चे हनणवय स्ित: घेण्याचे स्िातंत्र्य 

हतला लिानपणापासून ददले िोते. त्यार्ुळे कुठलािी हनणवय घेताना ती डगर्गली 

नव्िती. पण जेव्िा कैलास बरोबर हलव्ि इन रिाण्याचा हतचा र्नोदय हतने घरात 

बोलून दाििला तेव्िा आईिहडलांनी त्याला थोडी नापसंती दाििली िोते. आपले 

संस्कार आपल्याला सिजासिजी असं संसारात राहून संसार न केल्यासारिे िोऊ 

दणेार नािीत असं त्यांचं र्त िोतं. आहण जर दोघांची र्त जुळत नसतील तर 

घटस्िोटाचा पयावय आिचे, याउप्पर तुझी र्जी म्िणून हतला कैलासकडे रिायला 

जायची परिानगी र्ोठ्या र्नाने त्यांनी ददली िोती. 

 

 ती आहण कैलास एकाच जाहिरात संस्थेत कार् करत िोते. कैलास 

ग्रादिक हडझायनर म्िणून आहण ती क्लाएंट सर्निपसग एक्झीक्युटीव्ि म्िणून. 

दोघेिी हलव्ि इन म्िणून जिळजिळ चार िर्व एकत्र रिात िोते. एकत्र कार् 

करताना दोघांच्या कार्ाचे स्िरूप, ताण एकर्ेकाना र्ाहित िोते. र्ुग्धा 

स्त्रीर्ुक्तीच्या, हलव्ि इनच्या कल्पनेने भारलेली िोती. तर कैलासला लग्न करणेच 

ठीक िाटत िोते. पण तरी र्ुग्धाला जस िि तसं करायला त्याची ना नव्िती. 

दोघांच्या आिडी हनिडी िूपशा सारख्या िोत्या. आपलं जर्ेल या इराद्याने दोघांनी 

प्रथर् हलव्ि इन म्िणून रिायचे असा हिचार केला आहण जर पटलच तर पुढे लग्न 

करायचं ठरिलं िोतं. 
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 हतचे आहण कैलासचे व्यहक्तस्िातंत्र्याबद्दलचे हिचार िुपसे सारिे िोते. 

त्यार्ुळे घरातलं कार् कोणी करायचं यािर त्यांचा कधी िाद व्िायचा नािी. हतने 

कपडे आिरले तर तो भांडी लािायचा. त्याने िायला केलं तर ती घरातला बाकीचा 

पसारा आिरायची. पण कैलासचा बेहशस्तपणा र्ात्र हतला िूप त्रास द्यायचा. घरी 

आल्यािर कपडे, शूज, र्ोजे, र्ोबाईल, ऑदिसची बॅग या िस्तू इकडे हतकड े

हििरून पडायच्या. र्ी कािी तुझी बायको नािी, र्ैत्रीण आि े म्िणून ती प्रथर् 

हतकडे कानाडोळा करायची. पण हशस्तहप्रय र्ुग्धाला ते रुचायचं नािी. दसुरं हतला 

आिडायचं नािी ते म्िणजे त्याचा possessiveness. आपण जर दोन स्ितंत्र 

व्यक्ती म्िणून िािरतो आिोत तर र्ाझ्यािर अहधकार गाजिायचा तुला कािी िक्क 

नािी, असं र्ुग्धाचं म्िणणं. नकळत कैलासचं निऱ्यार्ध्ये रुपांतर व्िायला लागलंय 

असं र्ुग्धाला िाटायला लागल िोतं. दोघांचं सोशल सकव ल र्ोठं िोतं. पण त्यातिी 

र्ुग्धा थोडीशी अलूि असायची. स्त्रीर्ुक्तीचे भन्नाट हिचार असलेल्या र्ुग्धाला 

िाजगी बाबतीत कैलासचा िस्तिेप आिडायचा नािी. आपल्या व्यहक्तस्िातंत्र्यािर 

गदा येतेय असं िाटल्यारु्ळे हतला त्याच्या िागण्याचा काच िाटायला लागला 

िोता. आहण एक ददिस हतच्यालेिी सो कॉल्ड तकलुपी असलेल्या या नात्याचा हतने 

शेिट केला. 

 आज अशाच पािसाळी संध्याकाळी ती एकटीच बाल्कनीत बसली िोती. 

हतला पूिीची एक पचब पािसाळी सायंकाळ आठिली. ऑदिसर्धून परतताना 

कैलासने भजी आहण िडे आणले िोते. हतला िोन केला. क्लाएंटकडून घरी येऊन 

हतने कपडे बदलून िोईपयवत त्याने चिा तयार ठेिला. त्याने गाणी चालू केली. 

“ररर्हझर् हगरे सािन...., ररर्हझर् के तराने लेके आई बरसात......दोघिी ओल्या 

ििेचा उबदार आनंद र्नर्ुराद लुटत िोती. 

 ती हिचार करायला लागली. एक ज्िेलरीचा क्लाएंट िोता. कैलासने 

अिरश: ददिसभर िपून अहतशय सुंदर जाहिरात तयार केली िोती. पण ती 
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क्लाएंटला पसंत पडली नािी. त्यािर बॉसचा शेरा िोताच. त्यानंतर सात ते आठ 

हडझाइन्द्स त्याने दाििली िोती. शेिटी एक जाहिरात िायनल झाली आहण 

शेिटच्या िणी ज्िेलरच्या बायकोने नाक र्ुरडले. शी! काय ि े हडझाईन! त्याच्या 

सगळ्या करणीिर पाणी पडल. कैलास भािनाप्रधान िोता. तो िूपच फ्रस्रेट झाला. 

त्याला हनराश र्ूडर्धून र्ुग्धानंच तर बािरे काढलं िोतं. अरे शेिटी आपल्या 

दिएटीहव्िटीपेिा ग्रािकाची र्जी, आिड र्ित्िाची. आपल्याला अॅँडजस्ट 

करायलाच पाहिजे. असं नाउर्ेद िोऊन चालणार नािी. दकती आहण काय सर्जूत 

घातली िोती. तेव्िा कुठे नव्या दर्ाने त्याने रात्रभर जागून आणिी हडझाईन तयार 

केले आहण ते िायनल झाले. अॅँडजस्ट करायला तर आपणच कैलासला सांगत िोतो. 

क्लाएंट सर्निपसगलािी हतला ग्रािकाला दकतीतरी पटिून सांगायला लागायचे. 

याबाबतीत कधी आपलं पारडं कर्ी पडणे, कधी यशस्िीरीत्या पटिणे ि ेअनुभि 

हतला कािी निीन नव्िते. शेिटी बािरेच्या जगाशीिी तडजोड करायलाच लागत 

िोती. 

 स्त्रीर्ुक्ती, स्त्रीस्िातंत्र्य आहण कैलासची िाटणारी ओढ याचा सारासार 

हिचार र्ुग्धा करत िोती. हिचार करकरून हतच डोकं भणाणून गेलं. तडजोड करून 

आपलं घरकुल सािरायचं दक आपलं व्यहक्तस्िातंत्र्य जपायचं याचा हिचार ती करत 

राहिली. इर्ोशनली हतच्यािर अिलंबून असणाऱ्या कैलासला िलकेच दरू सारायचं 

दक त्याच्यात गुंतलेल्या आपल्या र्नाला तडजोड करायला लािायची? सििासान 

हनर्ावण झालेली ओढ र्ित्िाची दक पुढे िोणारा संघर्व आताच टाळायचा या द्वदं्वात 

ती सापडली िोती. आहण त्यांचं घरट हतच्या हिचारांच्या िाऱ्याने िलेकािे िात 

िोतं. 
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जीिनदाता  

 

 

 बायोप्सीचा ररपोटव आला आहण र्धुची दहुनया दभुंगून गेली. छोट्या 

गािात त्याच्यािर इलाज िोण शक्यच नव्ितं. र्ुंबईला त्याचं ना कोणी नातेिाईक 

ना कोणी ओळिीचं. पण जायला तर पाहिजेच िोतं. बायको आहण र्ुलीला घेऊन 

तो हनघाला. सगळीच र्दार त्याच्यािर िोती. बायकोलािी कािी र्ाहिती नव्िती. 

आहण र्ुलगी तर दिा िर्ांची. र्धु प्राथहर्क हशिक िोता. त्याच्या िाचनाचा 

आिाका र्ोठा िोता. ज्ञान आहण र्ाहितीच्या आधारािर बर् याच अंशी तो सािरला 

िोता. पण शेिटी संसाराची जबाबदारी चालिायची तर त्यालाच िोती. 

आपल्यानंतर काय? िा र्ोठा प्रश्न त्याच्यापुढे आ िासून उभा िोता. र्ुलीला 

िाताशी यायला िूपच अिधी िोता. आईिहडलांची जबाबदारीिी िोती. 

 

िॉहस्पटल र्ध्ये बरीच र्ोठी रांग िोती. डॉक्टर बोजेस त्याच्यािर इलाज 

करणार िोते. तो डॉक्टरना भेटला आहण आश्वस्त झाला. “अरे कुणाचं आयुष्य दकती 

ि े कुणाला र्ाहिती आिे? तू लगेच यातून बािरे पडशील आहण कदाहचत र्ीच 

रिाणार नािी या जगात” डॉक्टर िसत िसत म्िणाले िोते. डॉक्टर बोजेस नसते 

तर आज र्ी एिढं सुंदर जग पाहू शकलो असतो का? त्याला नेिर्ी िाटायचं, 

डॉक्टरांच्या रूपाने आपल्याला दिे भेटला. 
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 पहिल्या भेटीतच त्यांनी र्न पजकून घेतलं िोतं. प्रसन्न व्यहक्तर्त्ि 

असणार् या डॉक्टरना पािताच पेशंटच्या र्नाला उभारी येत असे. डॉक्टर बोजेस 

रूग्णाला िूप छान कौन्द्सेपलग दते. रुग्ण आपला आजार हिसरून जात असे. र्धुला 

तपासताना त्याची रिाण्याची नसलेली सोय, पैशाची कर्तरता त्यांना जाणिली 

िोती. पण तरीिी िा र्ाणूस स्ित:र्धल स्ित्ि, स्िाहभर्ान जपणारा आि ेि ेत्यांनी 

ओळिलं िोतं. त्याला आपल्या ओळिीतून रािण्याची आहण जेिणाची स्िस्तात 

व्यिस्था केली िोती.  

 

 बघता बघता तो त्या असाध्य आजारातून बािरे पडला िोता. 

सुरूिातीला िॉहस्पटलची पायरी चढताना छातीत िोणारी धडधड थांबली िोती. 

त्याची जागा आता डॉक्टरांच्या भेटीच्या ओढीने घेतली िोती. र्धुला त्यांच्याशी 

गप्पा र्ारायला िूप आिडायचं. ते शारीररक आहण र्ानहसकिी रीटर्ेंट दते िोते. 

त्याच्या िाचनाच्या व्यासंगाने डॉक्टरांनािी त्याची भेट ििीििीशी िाटायची. 

त्याचे ऑपरेशन झाले. सिा केर्ो झाल्या. िॉलोअपसाठी आता िर्ावतून एकदाच 

यायला डॉक्टरनी सांहगतले. िर्व कधी संपले ते कळलंच नव्ितं. गािाकडचे पेढे 

घेऊन र्धु र्ुंबईला हनघाला. आपल्याजिळ डॉक्टरना दणे्यासारिं कािी नािी ि े

त्याला र्ािीत िोतं. तरी त्याने डॉक्टरना आिडतील अशी चार इंग्रजी पुस्तक 

हिकत घेतली, र्ुंबईतच. 

 

 ररसेप्शन काउंटरला आल्यािर र्ोठ्या आत्र्हिश्वासाने त्याने हिचारले, 

“डॉक्टर बोजेस? त्यांना भेटायला आलोय.” गर्ािलेली आपली तब्बेत पुन्द्िा पूिवित 
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झालेली पािताच त्यांना आनंद िोईल िी त्याची अपेिा. काउंटरिरची र्ुलगी 

त्याच्याकडे पाितच राहिली. “काय कार् िोतं?” 

 

“ त्यांनी र्ाझ्या आयुष्याला उभारी ददली. र्ृत्युच्या दाढेतून र्ी 

त्यांच्यार्ुळे सुिरूप बािरे पडलो. त्यांना धन्द्यिाद द्यायला आलोय.” त्याला 

पररहस्थतीची कल्पना नािी ि ेहतच्या लिात आलं. 

 

“तुम्िाला र्ािीत नािी? डॉक्टर बोजेस एक र्हिन्द्यापूिी गेले.” 

 

“म्िणजे..........? कशाने?” 

 

“कॅन्द्सर. लास्ट स्टेज िोती. कॅन्द्सरिर इलाज करणारे, पण त्यांच्याच 

लिात आलं नािी आपल्याला कॅन्द्सर झालाय ते!” 

 

र्धू ददग्रु्ढ िोऊन पिातच राहिला.  
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गीत अधुरे राहिले......... 

 

 सर्ुद्रात अगदी आतर्ध्ये असणार् या िडकािर त्याला बसायला िूप 

आिडायच.ं संध्याकाळी हिहतजािर पसरलेला लाहलर्ा पिात, हतचा िात िातात 

घेऊन हतला कहिता ऐकिायचा त्याला बर् याचिेळा र्ूड यायचा. आज ती त्याला 

आिडणारी साडी नेसली िोती. र्ािळत्या सूयावच्या सािीन सर्ुद्राच्या लाटांचा 

आिाज ऐकत त्या िडकािर बसली िोती. जे घडलं ते सत्य आि े यािर हतचा 

हिश्वास बसत नव्िता. िार् याच्या आहण लाटांच्या रोरािणार् या आिाजात हतच्या 

आठिणींच्या लडी हतच्यािी नकळत अलगदपणे सुटायला लागल्या.  

 

“ कोनिळी रंग तुला शोभून ददसतो. आज तू तीच साडी नेस.” 

 

“ शी, र्ला नािी आिडत तो रंग. त्यापेिा र्ाझ्या आिडीचा र्ी र्ेिदंी 

कलरच नेहसन.” 

 

 “ तुझे रूप राणी कुणासारिे गं, तुझे रूप राणी तुझ्यासारिे!” 

 

“दकती पोरकटपणा िा.......” 
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“केसात र्ाळले गं सुरंगीचे गजरे, र्ात्र नजर तुझ्या कचभारािरती हिळे. 

र्ाझ्यातली प्रहतभा तर तूच आिसे !”  

 

 “आचरटपणा पुरे झाला तुझा. र्ला िूप कार्ं पडली आिेत. कािी 

काळिेळ आि ेकी नािी तुला? तुझ्यासारिा चळ लागला नािी र्ला.” 

 

“रातराणीचा सुिास जरा उत्िुल्ल र्नाने श्वासात भरून घे आहण बघ 

चर्त्कार त्या र्दर्स्त गंधाचा.” 

 

“इथे भाजी आहण आर्टीला िोडणी दतेाना कसला आलाय रातराणीचा 

गंध?” 

 

“सकाळी भैरिचे सुर ऐकलेस? जाग जाग यदनुंदन प्यारे. दरस लागी 

तुर्रे सब िारे.” 

 

“ि े बघ आता र्ला डबा करायचा आि.े नाश्त्याची िेळ झाली की तू 

येणार ना िायला? तुझ्यासारिी नुसती गाणी आहण कहिता करून पोट भरणार 

आि ेका?”  
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“अगं काय र्स्त आयुष्य आि ेआपलं. तू र्ात्र कार्ानं हपचलेली असतेस! 

र्ान िर करून बघ राणी जग आि े दकती सुंदर. संसाराची सुरुिात अजून झाली 

नािी आहण तू या रार्रगाडयात िसलीस?” 

 

 ************* 

 

" र्धुिंतीच्या सुरािटीिर कोदकळ कुहू कुहू बोले, सजणी गं तुजसंग प्रीत 

र्धुर डोले." 

 

“आता पुरे झालं तुझ प्रीत आहण प्रेर्. संसारात काय िक्त प्रेर् करून 

चालत नािी.” 

 

 “ र्ाझ्यासारिी स्िप्न पिात राहिली नािीस तरी हनदान िास्तिाच्या 

चटक्यांनी पोळून तरी जाऊ नको.” 

 

 “ पण जगायला तर िास्तिातच िि ना!” 

 

 “चल या हिकें डला आपण दिेबागला जाऊ. सर्ुद्राची गाज ऐकत छान 

दकनार् यािरून दिरू. पुन्द्िा एकदा निथर िोऊन लाटा पायांिर घेऊ आहण 

पायािालची िाळू सरकताना दोघ एकर्ेकांना सािरू.” 
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“छे छे, या शहनिारी तर र्ला रजा घ्यायलाच जर्णार नािी. उलट 

िकव लोड जास्त आि.े र्ला ऑदिसर्धून यायला कदाहचत उशीरच िोईल. कार्ाचं 

टेंशन असताना र्ला बािरे दिरण्याचा हिचारिी करित नािी” 

 

“कार् को र्ारो गोली. आयुष्यात सौंदयावचा आस्िाद घ्यायला शीक गं. 

कधीतरी स्ित;साठी, र्ाझ्यासाठी िेळ काढ. इच्छा हतथे र्ागव असं कुणीस म्िटलय 

ना! ” 

 

“ कार्िालीसुद्धा बहुतेक सुट्टी घेणार म्िणत िोती. र्ग घरातल्या 

कार्ाचािी ढीग उपसािा लागणार आि.े" 

 

“कार्ं काय करशील गं, पण आजचा िण जगण्याचा, उद्या पुन्द्िा येणार 

नािी.” 

 

 ********** 

 

 “तू येणारच नािीस?” 
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 “ सदा उठून तुझ्यार्ागे दिरायला र्ी ररकार्ी नािी. की तुझ्यासारिी 

र्नस्िी कलाकारिी नािी. र्ी आि ेिास्तिाचे भान ठेिून जगणारी स्त्री.”  

 

 न र्ागता हर्ळालेली प्रीत हतच्या ओंजळीतून हनसटून गेली िोती. 

त्याच्या र्नात उर्टणारी हचत्रं हतला ददसलीच नािीत, कलासक्त कलाकाराचा 

आत्र्ा र्ात्र तळर्ळत राहिला. त्याचिेळी थोडंसं सर्जून हतने घेतलं असतं 

तर.......... ते कार् जेनीने केलं िोतं. जेनी त्याच्याशी तद्रपू, तन्द्र्य िोऊन गेली 

िोती. त्याला ििा असलेला हुकंार िक्त जेनीच दऊे शकत िोती. हतच्याशी त्याने 

केलेली प्रतारणा कदाहचत सागराला र्ंजूर नव्िती. त्याचं, जेनीच एकरूप िोणंिी! 

जे सुि हतला हर्ळालं नािी ते जेनीलािी हर्ळू नये िा बहुधा हनसगावचा न्द्याय 

िोता. म्िणूनच त्या हिशाल रत्नाकरान दोघांना स्ित:र्धे सार्ािून घेतलं िोतं. 

 

 आठिणीत गुंतलेली ती िडकािर नुसतीच बसून राहिली सर्ुद्राची गाज 

ऐकत. आज हतला आजवि करणारा तो हतच्याजिळ नव्िता. हतला हिनिून 

सौंदयावचा आस्िाद घ्यायला लािणारा रहसक हतच्या सर्ीप नव्िता. ना भैरिचे 

स्िर कानािर येत िोते ना र्धुिंतीचा कोदकळ साद घालत िोता. आज त्या गाजेत 

ना जीिन रसरसून उपभोगण्याची ऊजाव िोती ना आनंदाने िेड िोण्याचा उन्द्र्ाद. 

हतच्या कानी पडत िोता लाटेचा हनव्िळ भयाण आिाज.  
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हिशोब 

 

 

 

 

 दोघांचिी ठरलं िोतं की लग्नाच्या पंचहिशीच्या हनहर्त्ताने दोघांर्ध्ये जर 

कािी हसिेट्स असतील तर ती एकर्ेकांना सांगायची. तसं म्िणायला गेल ं तर 

दोघांर्ध्ये बर् यापैकी सुसंिाद िोता. सिवसार्ान्द्य निरा बायकोर्द्ध े िोतात तसे 

िोणारे दकरकोळ िाद सोडल्यास कुठल्याच बाबतीत आडपडदा नव्िता. म्िणूनच 

दोघांनीिी एकर्ताने ठरिलं िोतं की आतापयंतचा जीिनातला आपापला पट 

उलगडून दसुर् याला दाििायचा. सुरुिात कुणी करायची, यािर ठरलं त्याने करािी. 

आपल्या शाळा कॉलेजर्धल्या गर्ती जर्ती सांगता सांगता त्याने सिजच आपल्या 

असिल ठरलेल्या प्रेर्ाची पण त्याला आिडणार् या एका र्ुलीची किाणी हतला 

ऐकिली. तीिी उत्सुकतेने ऐकत िोती. लग्नानंतर कािी र्िीने त्याला कधीतरी 

येणार् या हननािी िोनचे रिस्य आता हतला उलगडले िोते. पण तो म्िणतोय 

त्याप्रर्ाणे त्याचं त्यानंतर कुठलिी अिेयर नव्ितं.  

 

 हतनेिी कबुल केलं की हतच्यािर एकजण एकतिी प्रेर् करत िोता. 

हतच्या आई िहडलांना ते र्ान्द्य नव्ितं. आहण तीसुद्धा त्याला जोडीदाराच्या 

भूहर्केत स्िीकारू शकत नव्िती. ती एकदा कॉलेजच्या रीपला गेली िोती आहण 

तोल जाऊन ती पाण्यात पडली. हतला पोिता तर येत नव्ितं. बाजूला उभ्या 
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असलेल्या त्या व्यक्तीने हतला िाचिलं. हतच्यािर प्रेर् करणार् या त्या प्रेहर्काला 

बरेच ददिस प्रेर्भंगाचं द:ुि जाळत िोतं असं हतच्या र्ैहत्रणीकडून ऐदकिात िोतं. 

पण त्याने हतच्यािर कुठलािी सूड उगिला नव्िता. ककिा हतच्यापाठीिी तो पडला 

नव्िता. तो आपल्या र्ागावने गेला िोता. 

 

 त्या दोघांच्या लग्नाच्या पंचहिशीचा घाट हतने घातला िोता. िॉटेलर्ध्ये 

संगीताचा कायविर् आहण त्यानंतर छान जेिण असा बेत िोता. आिलेला कायविर् 

छान पार पडला. लग्नाच्या पंचहिशीला आलेली र्ंडळी एक एक करून पांगत िोती. 

िॉल जिळजिळ ररकार्ा झाला िोता. इतक्यात दोघीजणी हस्त्रया आत आल्या. 

सुहस्थतीतल्या िाटत िोत्या. दोघी र्ायलेकी असाव्यात असे िाटत िोते. त्या हतला 

भेटल्या पण त्या दोघीना त्याला भेटायचं िोतं. कुठून आल्या, काय पाहिजे, ते 

सांगायला तयार नव्ित्या. तो आला आहण आश्चयावने थबकला. संभ्रहर्त अिस्थेत 

त्याला काय करािं ते सुचेना. दोघीतली ियाने र्ोठी त्याचे आजवि करताना ददसत 

िोती. तरुण र्ुलगी बािचळलेल्या अिस्थेत उभी िोती. तर त्याच्या चेिर् यािर, 

आता पुढे काय? ि ेर्ोठे प्रश्न हचन्द्ि िोते. ती पुढे सरसािली. त्याला घेऊन बाजूला 

झाली. काय झालंय याची चौकशी केली. र्ग थोड्याच िेळात ती आत्र्हिश्वासाने 

पुढे झाली. तरुण र्ुलीला आपल्या किेत घेतले. आहण प्रौढ स्त्रीला आश्वासक नजरेने 

आहण स्पशावने शांत केले. 

 

 प्रौढ स्त्री िी त्याची एके काळची प्रेहर्का िोती. त्याला लग्नाला नकार 

दऊेन ती ज्याच्या प्रेर्ात पडली तो िक्त थोडक्याच ददिसांची सोबत हतला दऊे 

शकला. हतची िी र्ुलगी लिान असताना तो अचानक गायब झाला. एकटीने र्ात्या 

हपत्याचा दोघांचािी रोल हनभािला. पण आता र्ुलीला स्थळ पािताना िहडलांच्या 



रंग गहिरेसे  सहिता नाबर 

ई साहित्य प्रहतष्ठान  www.esahity.com 

ियातीचा प्रश्न आडिा येत िोता. ितवर्ानपत्रात आलेल्या त्या दोघांच्या हििािाच्या 

रौप्य र्िोत्सिी शुभेच्छािरुन त्याचा शोध घेणे सिज शक्य झालं िोतं. ज्या 

स्िभािासाठी त्याला डािललं िोतं तो साधा सरळ र्ागी स्िभाि आता िूप 

र्ित्िाचा िाटत िोता. त्याच्या आयुष्यातला र्ौहलक िण असताना सिजासिजी 

तो आपल्याला नािी म्िणणार नािी, कदाहचत या िात्रीनेच कन्द्यादानासाठी हतने 

हिनापत्य असलेल्या त्याला हिनिण्या केल्या िोत्या. पण त्याला प्रश्न पडला िोता 

पत्नीला कोणत्या शब्दात सांगािे? नुकताच हतला ददलेला कबुलीजबाब त्याच्यापुढे 

िास्ति म्िणून उभा ठाकला िोता. पत्नी चतुर िोती. म्िणूनच हतने सार्ंजस्याने 

र्ुलीला आपल्या पंिािाली घ्यायचे ठरिले. दिैाने या दोघांना, र्ुलाचें संगोपन 

करण्याचे कष्ट न घेताच रेहडर्ेड पालकत्ि ददले िोते. एकदर्च र्ोठी र्ुलगी पदरात 

घातली िोती. सकारात्र्क हिचार करणार् या हतने िी गोष्टिी िार सर्जुतीने घेतली 

िोती. एक ददिस हतला र्ुलीच्या बापाचे नाि कळले. अरे िा तर हतच्यािर प्रेर् 

करणारा हतला जीिनदान दणेारा! तरी नाि काय एकसारिे असू शकते म्िणून ती 

गप्प बसली. लग्नाच्या ददिशी र्ुलीने आपला बालपणीचा िोटो हतला दाििला. 

आहण ती या योगायोगाने चिािून गेली. िोटोत र्ुलगी ज्याच्या कडेिर िोती, तो 

हतला र्ागणी घालणारा, हतचा जीिनदाताच िोता. एकदा ददलेला नकाराचा 

हिशोब र्ुलीला बापाचे नाि दऊेन, कन्द्यादान करून पूणव केला िोता, त्याने आहण 

हतनेिी. आहण त्या दोघांनी परस्परांकडे र्ांडलेला अहलहित हिशोबिी चोि 

हनघाला िोता. 
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नीयत 

 

 र्ोठ्या िौसेनं आहण आिडीनं हिचं नाि चन्द्दन ठेिलं. चांगलं हशिण 

घ्यािं. आपला संसार र्ांडािा असं िाटायचं. र्ी जरी या िातेर् यात पडले असले 

तरी र्ाझ्या लेकीला अशी घाणेरडी आहण गहलच्छ दहुनया बघायला लागू नये असं 

र्ला र्नापासून िाटायचं. जेव्िापासून हिच्यािेळी ददिस राहिले तेव्िाच ठरिलं जे 

र्ूल िोईल त्याला या िस्तीपासून दरू ठेिायचं. त्याच्यािर र्ला कुसंस्कार िोऊ 

द्यायचे नव्िते. येणारं कुठलं िाटे्टल ते हगिावइक घ्यायचं नािी. जरा बरी व्यहक्त 

असली तरच पुढं सरकायच.ं यासाठी ककर्त तर द्यािी लागतच िोती. हगिावइक 

नािी हर्ळालं की दोन दोन ददिस उपास घडायचा. पोटातलं बाळ भुकेनं कासािीस 

व्िायचं. आहण पोटाला तर पाण्याहशिाय आधार नसायचा. कधीतरी गुलाबला 

र्ाझी दया यायची आहण ती हबचारी एिादी चपाती आहण चिा िाऊ घालायची. 

 

 उस्र्ानभाईला र्ाझा धंदा झाला का नािी याच्याशी कािी दणें घेणं 

नव्ितं. त्याला त्याचा िप्ता हर्ळाल्याशी र्तलब. चन्द्दनला लिान असताना र्ाझ्या 

बाजेिालीच झोपिायची. हगिावइक जनािर झालेलं असायचं. अशािेळी भुकेनं 

कधीतरी र्धेच ती रडायची कधी तापान िणिणलेली असायची. पोटात गलबलून 

यायचं. हनष्पाप बाळाच्या नहशबात असलं कसलं हजणं? चन्द्दन पाच सिा िर्ांची 

झाली आहण कस्तुरी, गुलाबची र्ुलगी रात्री हतला सांभाळायला लागली. एका 

सर्ाजसुधारक बाईनं रात्रशाळा चालू केली, चन्द्दन हशकली आठिीपयंत. आहण 

र्ला िाटलं चन्द्दनचं नशीब हतला साथ द्यायला लागलंय. गल्लीतल्या 

टिाळिोरांच्या िेर् या चालू झाल्या िोत्या. एक ददिस र्ला तापान घेरलं, 

और्धासाठी डॉक्टरकड पाठिलं हतला. बराच िेळ हतचा पत्ताच नव्िता. आल्यािर 
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बहघतल ं तर िी नटून थटून गेलेली. डोळ्यात काजळ, ओठािर हलपहस्टक, भडक 

रंगाचा कुडता! हतला चांगली िोडून काढायची उर्ी आली िोते. पण र्ी आडिी. 

हतची लिणं र्ाझ्या ध्यानात यायला िेळ लागला नािी. आता हिला कुठेतरी लांब 

िॉस्टेलिर ठेिणं गरजेचं िाटायला लागलं. पण पैशाकडन र्ाझी बाजू लंगडी िोती.  

 

 आर्च्या बोळकांडीतल्या िस्तीत चंदनला सुरहित ठेिण अिघड 

िाटायला लागलं. धरर्सी दकुानदाराकडून तो म्िणेल त्या दराला कजव घेतलं. आहण 

हतची रिानगी िॉस्टलिर केली. दिािी पास झाल्यािर हतला कॉलेजात घातलं. 

पोरगी पुढ हशकेल आहण र्ाझ्या आहण हतच्यापण आयुष्याच भल िोईल असं िाटलं. 

एक िर्व झालं आहण नालायक पोरगी कुणाचा तरी िात धरून पळून गेली. 

र्हिन्द्याभराने पत्र आलं. र्ी लग्न करून संसार थाटलाय म्िणून. त्यातसुद्धा र्ी 

सर्ाधान र्ानलं. 

 

 चार र्हिन्द्यापूिी परत र्ाझ्याकड आली. पोटूशी आि.े हतच्याशी लग्न 

केलेला हतला हिकून पळून गेला. चंदननं कशीबशी आपली सुटका करून घेतली 

आहण पळाली. आता म्िणतेय पोर पाडायचं. र्ाझ्यासर्ोर प्रश्न आि ेपोराला जन्द्र् 

दऊेन याच दहुनयेत हतला सार्ािून घ्यायचं का जीिाचा आटाहपटा करू पुन्द्िा हतला 

र्ागाविर आणायच!ं र्ी अशीच छान छोकीची आिड िोती म्िणून घरातून पळून 

आले. लग्न केलं. पण सगळी दहुनया िसिी िोती. र्ला कळलं नािी. पश्चात्ताप 

झाला पण कािीच उपयोग नव्िता. र्ाझा परतीचा रस्ता बंद झाला िोता. हतच्या 

दकतीतरी हर्नत्या केल्या पण सुधरायचं नाि नािी. र्ी एकदा केलेली चूक 

आयुष्यभर भोगतेय. चंदनला िी िोरपळ सिन करािी लागू नये म्िणून धडपडतेय. 

पण िळचणीचं पाणी िळचणीलाच जाणार काय? 
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यरेे येरे पािसा  

 

 

 

 

 गण्याच्या बानं जीि ददला असं गण्या बोलत िोता. ”पाऊस न्द्िाई. 

िायाचं काय? म्हुनशान सोताचा जीि सोडीिला त्येन.” सुनीच्या डोळ्यापुढं आलं 

उद्या आपला पण बा जीि दईेल. काय करायच ं काई सुदरत न्द्िित. दोन ददिस 

झाले. गण्याच्या बाचे ददिस करायला पण पैसे नव्िते. 

 

 सुनीने ठरिले, आपण कािी झाले तरी बाला जीि द्यायला लािायचा 

नािी. हतला आईबाचे कोरडेठाक डोळे ददसत िोते. रात्री कोरभर भाकरी हन हतिट 

िाऊन झोपताना ती र्नाशी सारिं म्िणत िोती, येरे येरे पािसा, तुला दतेे पैसा. 

गेल्या िर्ी शाळेत हशकिलेली कहिता हतला आठित िोती. हतला शाळा िूप 

आिडायची. 

 

 गण्याच्या आईबरोबर आपणिी र्जुरीला जायचं हतन ठरिलं. उद्या 

सकाळी उठल्यािर आधी आयेला सांगायचं ठरिलं. “र्ी पैस हर्ळिून आणीन. तुर्ी 
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काळजी करू नगासा.” आहण आईच्या कुशीत शांतपणे झोपली. स्िप्नात हतला 

शाळेतली बडबडगीत आठित िोती. हतन झोपेतिी र्नाची सर्जूत घातली. पाऊस 

पडायला लागल्यािर आईबा शेतात जाणारच. र्ग आपल्याला कार् करायला 

लागणार नािी. र्ग आपण शाळेत जाऊ. सर्ाधानान झोपेतच ती िसली. 

 

 सकाळी जाग आली तर आईबा शेजारी नव्िती. हतच्या काळजाचा ठोका 

चुकला. ती बािरे आली. घराच्या छपरािर धुिाधार पाऊस कोसळत िोता. 

िळचणीला आईबा उभे िोते. त्यांच्या डोळ्यातल्या धारा आहण पािसाच्या धारा 

एकजीि झाल्या िोत्या. सुनी र्नापासून िसली. हतचा बा आता हतला सोडून 

जाणार कुठेिी जाणार नव्िता. 
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ररश्ता 

 

 िर्ने दिेी ि ैउन आॅँिों की र्िकती िुशबू 

 िाथ से छू के इसे ररश्तों का इल्ज़ार् न दो 

 आसर्ंतातून अगदी दरूिरून गाण्याचे अस्पष्ट स्िर ऐकू आले आहण 

भूतकाळाच्या आठिणींनी र्नाचा कप्पा उलगडला. र्नाची आजिी उलघाल 

िोतीय. काय म्िणािं या िेड्या र्नाला! तो गेलाय र्ाझ्या जीिनातून दरू दरू. पण 

या गाण्याच्या आठिणीनं र्न व्याकुळ िोऊन जातंय. बािरे संततधार बरसणारा 

पाउस त्याच्या र्धुगंध स्रृ्ती पुन्द्िा पुन्द्िा ताज्या करतोय. 

 अशाच एका कातरिेळी हझरहर्र बरसणाऱ्या पािसात त्याची र्ाझी भेट 

झाली. ना ओळि ना पाळि. पण प्रथर्दशवनीच तो अगदी हनरागस, र्नापासून 

िसला आहण िाटल ं अरे ि े तर जन्द्र्जन्द्र्ांतराचे र्ैत्र! त्यालािी र्ाझ्यासारिीच 

आिडायची सोनचाफ्याची कांचनिणी िुलं आहण र्लािी त्याच्यासारिाच 

आिडायचा रातराणीचा धुंद करणारा गंध. िळाळत्या पाण्याचा अनिट नाद आहण 

नदीचा स्िच्छ तळ दोघानािी तेिढच िेड लािायचा. र्ाझ्या प्रत्येक यशाचा तो 

सािीदार िोता. ककबहुना र्ाझ्यातलं र्ीपण बािरे यायला तोच तर कारणीभूत 

िोता. हनराश र्न:हस्थतीचा तोच एक आधार िोता. त्यािेळी तो ऐकिायचा 

श्रीरंगाचं अलगुज. िणाधावत र्ाझा र्ूड बदलून जायचा. जगातलं सगळ तत्िज्ञान 

िाच कोळून प्यायलाय इतका र्ाणसाहिर्यीचा अभ्यास. भेटला नािी दक र्नाला 

हुरहूर लागायची. सर्स्त हस्त्रयांचे आहण पुरुर्ांचेिी प्रश्न काय असतात आहण असू 

शकतात यािरिी आर्च्या चचाव चालायच्या. तो सगळ कािी िोता र्ाझ्यासाठी. 

हपता, गुरु, बंधू, आई, बहिण आहण हर्त्र. दकती नाती आहण शक्ती एकिटल्या 

िोत्या त्याच्या रठकाणी! हर्त्रत्िाच्या नात्याच्यािी पलीकडच नातं िोतं ते! त्याला 
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र्ाझ्या जीिनातून िजा केलं तर िाटायचं दक र्ाझं आयुष्य शून्द्य िोऊन जाईल. पण 

नािी झालं तसं.  

 एक ददिस र्ला आयुष्याचा जोडीदार गिसला. िाटलं तो आता 

आपल्यापासून दरू जाईल. पण िरंच नािी झालं तसं. तो नोकरीसाठी परदशेात 

गेला. हतथूनिी त्याचे र्ाझे संभार्ण सुरूच राहिले. त्याचं र्ाझं नात ं निऱ्यानंिी 

र्ोठ्या र्नानं स्िीकारलं िोतं. त्यात कािी गैर, िािगं िाटण्यासारिं नव्ितंच 

र्ुळी! यथािकाश त्याचंिी लग्न झालं. त्याची बायको र्ात्र त्याला शोभण्यासारिी 

अहजबात नव्िती. कसलीच आिड नव्िती हतला. घरच्यांनी ठरिलं आहण झालं. 

त्यात त्यान का कोण जाणे कसलाच िस्तिेप केला नािी. जे आयुष्य िाट्याला आलं 

ते स्िीकारलं. र्ी र्ाझ्या संसारात रर्ले. आपल्या दशेात आला दक र्ाझ्यासाठी 

भरपूर िेळ काढायचा. हिचारांचं शेअररग व्िायचं. 

 एक ददिस कायर्चा भारतात परत आला. आला पण तो दसुऱ्याच 

दशेाचा हव्िसा घेऊन ! त्याला ल्युकेहर्या झाला. पण चेिरा सतत टिटिीत. 

कदाहचत र्रणाशीिी दोस्ती केली िोती त्याने. म्िणूनच र्ृत्यूलािी तो ििाििासा 

िाटला नसेल? िळिळून िसणारा, भरभरून आयुष्य जगणारा, जातानािी 

हततकाच िसत गेला. म्िणूनच अजूनिी िाटतं 

 हसफ़व  एिसास ि ैये रूि से र्िसूस करो 

 प्यार को प्यार िी रिने दो कोई नार् न दो,  

 

 या नात्याला नाि तरी कुठल दणेार र्ी?  
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भाग्य 

 

 

 

 िायिेिरच्या रार् भरोसे ऑटो गॅरेजर्ध्ये आज िूप गडबड चालली 

िोती. गॅरेजचा र्ालक र्ोठ्या िुशीत ददसत िोता. बऱ्याच ददिसांनी गॅरेजर्ध्ये 

आज जिळ जिळ पन्नास एक िजाराचे कार् हर्ळाले िोते. इतके ददिस िातािर 

िात धरून बसलेला हर्श्रा आज भराभर िातािालच्या र्ेस्त्रीला ऑडवसव दते िोता. 

गाडीच्या पत्र्याचे ठाक ठूक करणे चालू िोते. गाडीच्या ित्यारांचे, अिजारांचे िाण 

िाण आिाज चालू िोते. आज एकदर् दोन गाड्यांचे कार् करायला हर्ळाले म्िणून 

हर्श्रा िुशीत िोता. कार् बरेच ददिस चालणार िोते. 

 

 हर्श्रा र्ाझा नेिर्ीचाच र्ेस्त्री. जाता येता िायिेिर थांबून त्याच्या 

शेजारच्या टपरीिर चिा भजी र्ारून पुढे जाण्याचा र्ाझा हशरस्ता. आज आपला 

हर्त्र िुश तर आपणिी िुश. त्या िुशीत हर्श्रानं दोन कप चिा पाजला र्ला. गप्पा 

टप्पा र्ारून गािाच्या ददशेने हनघालो. हर्श्राला कार् हर्ळाले याचा आनंद 

र्ाझ्यािी र्नािर स्िार िोता. 

 

 गाड्या कशाला बघायला जायचे म्िणून स्टाटवर र्ारला आहण हनघालो. 

गािात पोचलो. हर्त्राच्या घरात िलकल्लोळ र्ाजला िोता. घराबािरे गदी जर्ली 
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िोती. र्ाझ्या काळजाचा ठोका चुकला. हर्त्र आहण त्याची बायको धाय र्ोकलून 

रडत िोती. निीन गाडी घेऊन हर्त्राचा र्ुलगा िायिेिर िेरिटका र्ारायला गेला 

िोता. सोबत चार सिंगड्यांना घेऊन. धुक्यारु्ळे सर्ोर उभा असलेला रक त्याला 

ददसला नव्िता. निीन गाडी चालिण्याचा र्ोि त्याचा जीि घेऊन गेला िोता. 

 

 कुणीतरी सांगत िोता. हतिरेी अपघात झाला िोता. थांबलेल्या रकिर 

गाडी जाऊन आदळली िोती. रकिर आदळलेल्या गाडीतले पुढचे दोघेजण जगाच्या 

जागी गेले. पाठीर्ागच्या हतघांना जिळच्या गािातल्या दिािान्द्यात दािल केले 

िोते. त्यापाठोपाठ आणिी एक चारचाकी त्या गाडीिर आपटली िोती. ती आपटून 

बाजूला ढकलली गेली. आहण झाडािर आपटली. त्या गाडीचे कार् हर्श्राकडे चालू 

िोते. हर्त्राच्या गाडीचे कार् दसुरीकडे चालू िोते. ते रार् भरोसेपासून चार दकर्ी 

अंतरािर िोते. हर्श्राच्या दोन कप चिाची गोड चि िणाधावत कडिट झाली िोती. 
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आपल ंर्ाणूस  

 

 

 

 उल्िासनं हतला स्िीकारलं िोतं. पण अजून नेिाच्या र्नात र्ात्र 

हतच्याहिर्यी कटुता िोती. हतची पोटची र्ुलगी असूनिी हतला िर्ा करू शकली 

नव्िती. केिढी र्ोठी घोडचूक हतने केली िोती. नक्कीच! नेिाच्या दषृ्टीतून ती िार 

र्ोठी चूक िोती. कािी काळासाठी हतचा तोल ढळला िोता. जेव्िा िरी पररहस्थती 

उर्गली तेव्िा ती र्ागे दिरली. अगदी पूणव तन र्नाने! पण र्ुलीने हतला 

हझडकारािं िा सल हतला बोचत िोता. नेिा जाणती िोती. पण आता बाबाचा 

आधार हतला र्ित्िाचा िाटत िोता. आपण जन्द्र् दऊेनिी इतक्या परक्या कशा 

झालो याच हतला राहून राहून आश्चयव िाटत िोतं. सकाळपासून नेिाच्या डब्याची 

तयारी, नाश्तापाणी सगळ कािी ती हनगुतीनं करत िोती. अगदी पूिीसारिचं! पण 

तरीिी नेिाच िागण तुटक िोतं. ते हतच्या काळजाला घरं पाडायचं. 

 

 ती जेर्तेर् आठिडाभर घरापासून दरू िोती. तेिढ्यात उल्िासिी िूपच 

स्िािलंबी झाला िोता. नेिासुद्धा. हतची गरज, जी पूिी पािलोपािली िाटत िोती. 

ती आता जरासुद्धा उरली नव्िती. पण हतचा आपल्या संसारातला गुंतलेला जीि 

हनलवज्जपणे त्या दोघांसाठी कािी करू पिात िोता. दोघानािी हतने कािी 

हिचारलेल्या प्रश्नाच उत्तर हर्ळेलच असं नव्ितं. उल्िास नेिासर्ोर थोडासा 

आपलेपणा हतच्याशी दाििायचा. पण त्यानिी अहलप्तता स्िीकारली िोती. पूिी 



रंग गहिरेसे  सहिता नाबर 

ई साहित्य प्रहतष्ठान  www.esahity.com 

र्ैहत्रणीहिर्यी, शाळेतल्या गोष्टी भरभरून बोलणारी लेक आता हतला िक्त िो 

ककिा नािी एिढाच प्रहतसाद दते िोती. हतची र्ानहसक अिस्था ना घर का ना 

घाट का अशी झाली िोती. बाप लेकीन आपल्याला घालून पाडून बोलाि, 

आपल्यािर भरपूर तोंडसुि घ्याि पण एकदाच ि ेशीतयुद्ध थांबािाि असं हतला 

र्नापासून िाटत िोतं. उल्िास तर हतला आपल्या घरात आसरा ददला िेच िूप 

झालं अशा रीतीने िागत िोता. 

 

 िर्व झालं तरी िा हतढा कािी सुटत नव्िता. काय करािं हतला सुचत 

नव्ितं. हतने स्ित:ला जिळ जिळ घरात कोंडूनच घेतलं िोतं. कधीतरी, जगणच 

नकोसं िाटायचं. कशासाठी आहण कुणासाठी जगायचं िा प्रश्न हतला पडत िोता. 

र्नाच्या अशा हनराश अिस्थेत हतला एकदा अंगात कणकण जाणिली. तरीिी ती 

रोजची कार्ं करत राहिली. तब्बेत बरी नािी ि ेर्ुद्दार् दोघांना सांगाि असं कािी 

हतला िाटलं नािी. ना त्या दोघांनीिी हतची हिचारपूस केली. पण त्या ददिशी 

हतला अगदीच उठिेना. ताप िूपच िाढला. अंथरुणातून उठण्याच त्राण हतच्यात 

नव्ितं. बराच िेळ दोघांनीिी हतची चौकशी केली नािी. िूप िेळ झाल्यािर हतला 

हिचारलं तेव्िा हतन ताप आल्याच सांहगतलं. आता काय करािं िा दोघाना प्रश्न 

पडला. नेिाने हतच्या कपाळािर िात ठेिून बहघतलं आहण हतच्या र्नाचा बांध 

िुटला. ती ओक्साबोक्शी रडायला लागली. सगळच हतला असह्य झालं िोतं. त्यात 

तापिी िोता. हतचं र्न आणिीनच िळि झालं िोतं. र्ला एिढी र्ोठी हशिा का 

दतेाय? या प्रश्नाला र्ात्र नेिा उसळून आली आहण हतचा राग आईच्या 

बेजबाबदारपणािर िाटे्टल तसे ताशेरे झोडू लागला. त्याच्यासाठी र्ला आहण 

बाबाना सोडून गेलीस तेव्िा आम्िी कुठला अपराध केला िोता? यािर हतच्याकडे 
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बोलण्यासारिे कािीच नव्िते. पण ती सर्थवन करत राहिली. तुर्च्या ओढीनेच तर 

र्ी परत आले. 

 

 भरभरून तोंडसुि घेतल्यािर नेिाचा राग ओसरला. संतापाचा उद्रेक 

काबूर्ध्ये आला. ती शांत झाली. आईची अगदी अग्नीपरीिाच जणू हतने घेतली 

िोती. िर्वभर आईला र्न र्ारून जगायला लािले िोते. झाली एिढी हशिा पुरे 

झाली असं नेिाला िाटलं. उपेहितेचे हजणे ती हशिा म्िणून सोसत िोती. हतच्या 

चेिऱ्यािरून िात दिरित नेिा उद्गारली, आता नािी ना आम्िाला सोडून कुठे 

जाणार? आपल्या र्ाणसाना सोडून जाण्याच द:ुि काय असतं िे र्ी तुम्िाला सोडून 

गेल्यािर कळल.ं आता र्ी तुम्िाला सोडून कुठेच जाणार नािी. ती अगदी र्नोर्न 

म्िणत राहिली. शरीराने दरू जाण्यापेिा र्नान दरू गेल्याच द:ुि काय असतं िे 

हतला आता कळलं िोतं. 
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लेहिकेची  ओळि : 

 नाि: सौ. सहिता कौस्तुभ नाबर. 

ई र्ेल : savitanabar@gmail.com िोन 

: 8149658022 

 पत्ता: 1752/ 302 नाबर संकुल, 

5th िॉस, राजारार्पुरी र्ेन रोड, कोल्िापूर 

४१६००८ 

 हशिण: M.Com.  

 इतर: Dip.in Music (vocal) –

हशिाजी युहनिर्नसटी  

 Dip.in Music (Tabla) र्ुंबई युहनिर्नसटी. तबल्याचे हशिण कै. 

केशिराि धर्ावहधकारी, पं. हिभि नागेशकर, सध्या श्री. र्िेश दसेाई यांच्याकडे 

सुरु आि.े 

 सांतािूझ इथल्या The Yoga Institute, Santacruz इथे योग 

प्रहशिकाचा कोसव केला. योग प्रहशिक म्िणून अनेक रठकाणी कार्. आयव हिद्या 

र्ंदीर र्ुंबई, सेंट फ्राहन्द्सस र्ॅनेजर्ेंट institute, र्ुंबई इथे योग हशिक म्िणून कार्. 

अनेकाना उपचारयुक्त योग हशकिला. 

 र्ुक्त पत्रकार म्िणून गेली २२ िर्े कायवरत. र्िाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, 

सकाळ, लोकप्रभा, तरुण भारत, लोकर्त, पुण्यनगरी, सा. हििेक यार्ध्ये अनेक 

हिर्यांिर लेिन, लोकर्त, अंतनावद यासारख्या अनेक ददिाळी अंकांर्ध्ये लेिन, 

पररसंिाद. 
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िालील पुस्तके प्रकाहशत------ 

१. िकव  १०१ –अनुिाद (ले. एहलझाबेथ फ्रीडर्न) 

२. कृताथव र्ी-- अॅड. िसंतराि नािेकर यांचे चररत्र 

३. सिाल जबाब पत्रकाराशी –पत्रकार सुभार् धुर्े यांच्यािरील 

र्ुलाितीचे पुस्तक 

४. सार्र्थयव आि े चळिळीचे- दिेदासी हनर्ुवलन चळिळीचे अध्ियूव प्रा. 

हिठ्ठल बन्ने यांचे आत्र्चररत्र शब्दांदकत 

५. र्ाईंड पॉिर –प्रेरणादायी पुस्तक 

६. स्ित:ला ओळिा—प्रेरणादायी पुस्तक 

७. िाऊ टू हबकर् सक्सेसिुल—प्रेरणादायी पुस्तक 

८. ग्रॅब द ऑपॉच्युवहनटी----प्रेरणादायी पुस्तक 

९. सक्सेस पासिडव-----प्रेरणादायी पुस्तक 
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ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

र्राठी हसनेर्ा िा एकेकाळी भारतात पिदी हसनेर्ाच्या तोडीस तोड 

ककिा काकणभर िरचढच िोता. र्ध्यंतरी र्राठी हसनेर्ाला उतरती कळा लागली. 

प्रेिक येईना. म्िणून हथएटर हर्ळेना. हथएटरच हर्ळत नािी म्िणून चांगले र्राठी 

हसनेर्ा बनेनात. आहण चांगले हसनेर्ा नािीत म्िणून प्रेिक हर्ळेनात. अस े एक 

दषु्टचि सुरू झाले. र्ग आला झी र्राठी हसनेर्ा. आहण त्याच्याच जोडीने छोट्या 

आकाराची र्ल्टीप्लेक्स आहण हडहजटल प्रिेपण. त्यारु्ळे पुन्द्िा एकदा र्राठी 

हसनेर्ा जोर्ाने बिरू लागला.  

कािीशी अशीच पररहस्थती र्राठी साहित्याचीिी िोत आि.े एकेकाळी 

टॉपला असलेले र्राठी साहित्य र्धल्या काळात रटव्िी आहण हसनेर्ाच्या युगात 

र्ागे पडले. पण आता र्ोबाईल आहण इंटरनेट यांच्यार्ुळे र्राठी िाचकिगव फ़ार 

र्ोठ्या प्रर्ाणािर िाढतो आि.े आहण त्याच जोर्ाने त्यंच्यासाठी हलहिणारा 

दजेदार लेिक िगविी हनर्ावण िोऊ लागला आि.े र्राठी साहित्याच्या भहिष्याबद्दल 

आम्िी अत्यंत आशािादी आिोत. 

आपली साथ र्ात्र पाहिजे. आपल्या ओळिीच्या जास्तीत जास्त लोकांना 

ई साहित्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई र्ेल पत्ते ि whatsapp नंबर कळिा. त्यांना ई 

साहित्यचं र्ोबाईल app download करायला सुचिा. आग्रि करा. ई साहित्यचे 
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र्ाकेरटग करा. एकदर् फ़ं्रट फ़ुटिर येऊन िेळू. जबरदस्त र्ाकेरटग करू. लािांचे 

कोटी करू आहण र्राठी साहित्य पुन्द्िा नंबर िन ला आणू.  

ई साहित्य प्रहतष्ठान 

www.esahitya.com 

esahity@gmail.com 

आता ई साहित्य चे APP उपलब्ध आि.े ई साहित्यचं  App आपण िालील 

पलकिरून आपल्या र्ोबाईलिर डाऊनलोड करा आहण भरर्साट पुस्तकं फ़्री िाचा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e

sahitybooks 

ई साहित्य प्रहतष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service  सुरू झाली 

आि.े पूणवपणे फ़ुक्कट पसु्तकं आता आपल्या र्ोबाईलिर थटे . कृपया नांि नोंदणीसाठी 

7710980841 िा नंबर आपल्या र्ोबाईलिर सेव्ि करा आहण नंतर या नंबरिर िॉट्सऍप 

करून आपल ेनांि ि शिराचे नांि कळिा. आपल्याला हनयहर्तपणे एक निीन र्राठी ई पुस्तक 

Whats app द्वारे पाठिले जाईल. आपण ते पसु्तक आपल्या हर्त्रांना Whatsapp करा आहण 

भाि िा. 

आपल्या ओळिीच्या दकर्ान दिा लोकांचे र्ले आय डी आम्िाला कळिा. त्यांना 

आम्िी हिनारू्ल्य पुस्तके पाठिू. ि आपल्याला VIP सभासद बनिल ेजाईल. 
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