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पररचय  

नमस्कार  

स्र्तःचा पररचय करून द्यायचा तर रुपारेल कॉलेज मधनू 

तत्र्ज्ञान िा हर्षय घऊेन बी ए हडस्स्टक्शन मधे पास झाल्यार्र 

हशहिका व्िायचं िोत पण कािी कारणामळेु ते जमल ं नािी. 

लेखनाची आर्ड आधीपासून िोती आहण कॉलेजमध े ती अहधक 

जोपासली गेली अस ं म्िटल ं तर र्ार्गं ठरू नये. लघ ु कथा हलहिण,ं कहर्ता करणं खूप 

आर्डायचं. पुढे अकाउंटंट म्िणून जॉब करत असताना ि े प्रोफेशन म्िणून ठीक पण आपण 

कािीतरी आपल्या आर्डीचं केल ं पाहिजे अस ं सारख ं र्ाटायचं. मग मी पत्रकाररता आहण 

ज्योहतष शास्त्राचा अभ्यास सुरु केला. ज्योहतष हर्शारद झाले. पत्रकाररतेच्या कोसवमुळे ह्या 

िेत्राशी संबंहधत लोकांचा सिर्ास हमळाला. प्रभार्ी लेखन कस असत ि े लिात आल.ं 

पत्रकाररतेमुळे माझी नाळ पुन्िा लेखनाशी जोडली गेली आहण फेसबुकमळेु हतला गती हमळाली 

. फेसबुकर्रील सामाहजक आशयाचे लेख र्तवमान पत्र , ददर्ाळी अंकातिी प्रहसद्ध झाले आहण 

हुरूप र्ाढला लेखन , र्ाचन , संगीत, फोटोग्राफी आहण सगळ्यात मित्र्ाचं माणसांचं 

हनरीिण ि े माझ े आर्डते छंद आिते. प ु ल म्िणतात तसं दरे्ाची सर्ोत्तम हनर्ममती म्िणजे 

माणूस ... त्याच्या इतकी हर्हर्धता कुठेच नािी. माणस ंर्ाचायचा छंद लागला की त्यांच्यातील 

र्ैहर्ध्य लिात येत. प्रत्येक व्यक्ती , हतची मानहसकता र्ेगळी. कॉलेजमधे 'मानस शास्त्र' िा 

माझा प्रमुख हर्षय िोता आहण त्याचा मला व्यहक्तगत आयुष्यात आहण लेखनातिी फायदाच 

झाला. र् प ु काळे आहण प्रर्ीण दर्णे ि ेमाझे आर्डते लखेक आिते.त्यांची साधी सोपी पण 

हततकीच अथवपूणव भाषा शैली मनाला भार्ते. लखेनाचा खूप मोठा टप्पा अजून बाकी आि ेपण 

मनापासून इच्छा आि े की स्र्तःची अशी र्ेगळी ओळख मराठी साहित्यात हनमावण व्िार्ी. 

त्यासाठी र्ाचन आहण लखेनातील सातत्य ठेर्ण्याचा मी नक्की प्रयत्न करीन...  

 

  



 

 

 

अपवण पहत्रका. 

तू ददल्या भार्नांना  

स्पशव शब्दांचे लाभल,े  

उंच आभाळ हर्शाल  

ओंजळीत आज उतरले..  

ह्या लेखन प्रर्ासात ज्यांनी ज्यांनी स्र्तःचे मनोगत व्यक्त करून माझ्या लखेनाला 

चालना ददली त्या सर्व सुहृदय हमत्र मैहत्रणी आहण माझी भाची सौरभी साटम हजने ह्या 

पुस्तकाची प्रेरणा ददली त्यांना मी ि े पुस्तक समर्मपत करत आिे



 

मनोगत 

 

 

 

मनोगत माझ्या छोट्याशा साहित्य प्रर्ासातल दसुर पुस्तक " साद अंतरीची " आज 

प्रकाहशत िोत आि.े पहिला काव्य संग्रि " प्रीत स्पंदन " जेव्िा प्रकाहशत झाला तेव्िा खूप सार 

कौतुक हमळालं . खर तर लखेनाचा खरा प्रर्ास अजूनिी बाकी आि े पण आजर्र जे कािी 

थोडफार लेखन झालं त्याच्याहर्षयी दोन शब्द नक्कीच सांगायला आर्डतील. लेखनाची आर्ड 

िोती परंतु माझ्या लखेनातील सगळ्यात मित्र्ाचा टप्पा ठरला तो म्िणजे फेसबुक. आधी फक्त 

कहर्ता करत िोते. प्रत्रकारीतेचा कोसव केल्यानंतर सोशल इशुज र्रती लखेन सुरु केल.ं िळू िळू 

िी लेखनाची आर्ड र्ेगर्ेगळ्या हर्षयांर्र हलिील पाहिजे अशी इच्छा मनात हनमावण करून 

गेली. पण तरीिी मी नाते संबंध आहण प्रेम ह्या दोन हर्षयांची हनर्ड केली. कॉलेज मध्य ेमानस 

शास्त्राचा केलेला अभ्यास िा अर्ती भर्ती र्ार्रणारी अगहणत व्यहक्तमत्र् त्यांचा अभ्यास 

करण्यासाठी उपयोगी ठरला. प्रत्येक व्यक्ती म्िणजे एक स्र्तंत्र बेट असतं, त्याची सुखिी र्ेगळी 

आहण द:ुखिी र्ेगळी. दसुयावची व्यथा असो की आनंद शांतपणे ऐकून घणे्याची असललेी सर्य 

ह्यातूनच एक एक व्यहक्तमत्र् उलगडत गेली. कधी सामान्य तर कधी सामान्यातील असामान्य 

माणस.. नात्यांमध्ये असलेल प्रेम अस ूद ेकी तणार् नकळत ह्या सगळ्याची सािीदार मी िोत 

गेले.आहण माझ्याशी शेअर केलले्या अनेक अनुभर्ातून मला लखेनाचे हर्षय हमळत गेले. माझ्या 

ह्या प्रर्ासात माझ्या फेसबुकच्या असखं्य हमत्र मैहत्रणी ज्यांनी कौतुक करून प्रोत्सािीत केल 

त्यांचे आभार मानल ेपाहिजेत. सामाहजक हर्षय िाताळताना अनेकांची आललेी हर्रोधी मत 

दखेील हततकीच मित्र्ाची िोती कारण त्यातून हर्षयाचा दसुरा पैल ू लिात येण्यास मदत 

झाली. लखेन करताना अनेक गोष्टी जुळून येत गेल्या. लखेनातील सातत्यामुळे लेहखका म्िणून 

नार् हमळालं. पहिलं कहर्तेच पुस्तकिी ह्याच फेसबुक र्र टाकलेल्या कहर्तांमुळे प्रकाहशत 

झालं. आयषु्य जगताना व्यर्िार जरी मित्र्ाचा असला तरी मायेचा , प्रेमाचा शब्द आहण स्पशव 

ह्या दोन गोष्टी गरजेच्या असतात. यंत्र तुमच सांत्र्न करू शकत नािीत , तुमच्यासोबत िस ू

शकत नािीत , अगदी रडण्यासाठी दखेील कुणाच्यातरी खांद्याचीच गरज असत.े ि ेसगळे िळरे् 



 

हर्षय िाताळताना नेिमी र्ाटायचं ह्या लेखनातून कुणाच तरी आयुष्य सार्रल ंजारं् आहण खर 

सांगते अनेक जण जेव्िा मेसेज करून ते सांगत िोते तेव्िा खूप आनंद व्िायचा. आज त्याच 

छोट्या छोट्या लेखांच एक संग्रहित पुस्तक तुमच्या िातात दतेाना मनात एक समाधानाची 

भार्ना आि.े ज्यांनी मला हर्षय ददल े त्यांनी मी लखेन केल पाहिजे अशी प्रेरणा माझ्यात 

हजर्ंत ठेर्ली. सखु हमळाल त्याचेिी शब्द झाल े, दखुः हमळाल त्यालािी शब्द हमळाले. हनर्डक 

लेखांचे ि ेपुस्तक सगळ्यांना आर्डले िी आशा आि.ेसमथाांची कृपा , कुटंुबांच सिकायव, हमत्र 

मैहत्रणीचं प्रेम आहण कौतुक ह्यामुळे आज ि े पुस्तक तुमच्यापयांत यते आि े . ह्या पुस्तक 

प्रकाशनात हनस्र्ाथवपणे मदत करणारेिी अनेक आिते त्यांचेिी मनापासून आभार...  
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अनुक्रमहणका   

 मी माझा सांगाती 

 कव्िर 

 स्र्तः साठी कािी तरी 

 तू जील ेजरा 

 पालर्ी 

 अनुत्तररत प्रश्न 

 अबोल प्रीत 

 खंत 

 एक ब्रेक 

 बोलक्या फुला 

 जपणूक 

 मोकळाश्वास 

 ती आगळी किाणी 

 गोड नाते 

 तो आिचे र्ेगळा 

 प्रेम आहण प्राजक्त 

 उमलेल का कधी ? 

 बांधीलकी 

 उसर्ले धाग े

 घडूनी गेले ज े

 तोल मोल 

 समर्मपत  

 समजुनी घे ना 

 िरर्ले कािी 

 एक धागा सुखाचा 



 

 कभी कभी 

 अपररिायव 

 का ? कशासाठी ? 

 ती भेट अखेरची 

 सोचो तो 

 मैत्री –कधी िर्ीशी, कधी नकोशी 

 कुणासाठी कुणीतरी 

 अभी मुझमे किी बाकी थोडीसी ि ैस्जदगी 

 इर्ल्याशा पणतीचा इर्लासा जीर् पण 

 लाखो तारे आसमानमें एक मगर ढंुढे न हमला 

 ऐसे कािी व्िार्े मन शांत हनजार्े 

 प्रेम म्िटलं तर 

 सैराट 



 

 मी माझा सांगाती ...... 

 

 

काल उमशेचा फोन आला आहण फोनर्रती तो आईशी झाललें संभाषण मला ऐकर्ून 

िसत िोता. मला म्िणाला, “कठीण असतं ग आई-र्हडलांना समजारू्न सांगणं... खरं तर त्यांचं 

त्यांच्या दहृष्टकोनातून बरोबर असतं; पण आपली बाजू दखेील चुकीची असते असं नसत ना 

मीनल ? लग्न िा एक नाजूक हर्षय आि ेआहण खरं सांगू का? मला त्यात अहजबात रस नािी; 

पण ि े समजारू्न कसं सांगायचं तेच कळत नािी. सगळे ऍबनॉमवल समजतात मला. आता 

परर्ाचीच गोष्ट... मी कें द्रात जाण्याच्या तयारीत िोतो, तोच आई आली आहण नेिमीचा हर्षय 

सुरू झाला- “तुझं लि नािी ना मी बोलते त्याच्याकड े? असाच र्ाग... लग्नाचा हर्षय काढला 

की सुरू िोतं िम्म आहण दलुवि करणं.. ते कािी नािी आता तू सरळ बोिल्यार्रच चढायचं. खूप 

झाली नाटकं... मोठे भाऊ , तुझे हमत्र -मैहत्रणी सेटल िोऊन मागी लागल े तरी तुझं ... 

लष्कराच्या भाकऱ्या भाजत दफरत असतोस. इतक्या मुली आल्या; पण तुझी समाजसेर्ेची 

आर्ड बघूनच...” आई भडकली िोती. गेली पाच र्षव मी लग्नाचा हर्षय टाळतोय. माझं 

हतशीच्या पुढे गेलेल ंर्य ि ेआईसाठी काळजीचं कारण झालंय. मी लग्न करून सेटल व्िार् ंअशी 

त्यांची इच्छा; पण मी प्रहतसाद दते नािी ि ेबघनू शेर्टी त्यांनी जबरदस्तीने माझं लग्न लारू्न 

दणे्याचा घाट घातला, तेव्िा मला बोलण ंभाग पडलं. मी आईला समोर बसर्ून सांहगतल,ं “आई 

तू ि े अस ं कािीच करणार नािीस. कारण मुळात मला लग्नच करायचं नािी आहण जर कधी 

भहर्ष्यात मी हनणवय घेतलाच तर मला मी जसा आि ेतसाच स्र्ीकारणार् या मुलीशी लग्न करेन. 

माझी स्र्प्न , ध्येय र्ेगळी आिते. मी रटहपकल गृिस्थाश्रमी जीर्न जगणाऱ्या मुलासंारखा नािी. 

तुझे उरलले ेदोघे मलुगे तुला िर् ंते सखु दते आिते ना ? मग तू मला प्लीज यातून र्गळारं् िीच 

हर्नंती आि.े उगाच लोक काय म्िणतील म्िणून लग्न करून मी एखाद्या मुलीला दखुी 

करण्याच्या हर्रोधात आि.े समाजसेर्ा िा लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याचा प्रकार तुझ्या आहण 

इतरांच्या लेखी असला तरी माझा तो ध्यास आि ेि े तुम्िी समजून घ्या. सगळ्यांनीच आखीर् 



 

रेखीर् मागावर्रून जायला िर्ं अस ंकािी नािी, माझी र्ैचाररक आहण भार्हनक गरज र्ेगळी 

आि.े लग्न म्िणजे मनोहमलन.... तू आणलले्या सगळ्या मलुींना मी रटहपकल नर्रा म्िणून िर्ा 

िोतो आहण मला ते शक्य नव्ितं. िाताची पाचिी बोट सारखी नसतात आहण सगळ्यांनीच लग्न 

केल ं पाहिजे असा िट्ट का ? म्िातारपणी कुणीतरी िर्ं िी भूहमका आता जुनी झाली. उलट 

आताच म्िातारपणी कुणी हर्चारत नािी पुढ े जाऊन तर अजूनच पररहस्थती गंभीर असेल. 

उरला प्रश्न सोबतीचा तर शरीराने सोबत असललेी व्यक्ती म्िणजे जोडीदार अस ंमी मानत नािी 

हतने मनाने दखेील सोबत असल ंपाहिजे...मी ददखाऊ नात्यार्र हर्श्वास ठेर्णारा माणूस नािी. 

िोणार असलेच तर हजच्याशी माझी र्ेव्िलेन्थ छान जुळेल अशी मुलगी माझ्या आयुष्यात नक्की 

येईल आहण तोपयांत मी थांबेन. आहण अगदीच आली नािी तरी माझ ंकािी अडले अस ंमला 

र्ाटत नािी. मी हनर्ांत आि ेआहण तुम्िी दखेील घाई करू नये िचे उत्तम “. ि ेसांहगतल्यार्र 

मला त्याने हर्चारल ं “ मीनल माझं बरोबर आि ेना? “ त्यार्र मी दखेील िसल ेकारण त्याचं 

म्िणणं मला मनापासनू पटलं िोतं. प्रत्येकाचा स्पड र्ेगळा असतो. सगळ्यांनीच त्याच 

मळलेल्या र्ाटेसाठी स्र्तःची स्र्प्न हर्सरली पाहिजेत असं नािी, ज्यांचा स्र्तःर्र हर्श्वास 

असतो की, मी एकटा राहूनिी माझ ं आयुष्य छान, सकारात्मक आहण दक्रएरटव्ि जगू शकतो 

त्यांना असा हनणवय घ्यायला मोकळीक असली पाहिजे नािी का ? .......... 

 



 

 कव्िर 

  

 

मुंबईचा मरीन ड्राइव्ि िा भाग अहतशय सुंदर. मुख्य म्िणजे समुद्रप्रेमी हजर्ांचा तो 

िक्काचा कट्टा. एक आि-े कािी रठकाण ंिी कुणाच्या न कुणाच्या सोबत असण्याने अहधक सुंदर 

िोतात. तुमच्या आर्डत्या व्यक्तीसोबत तो अनुभर्ण ंत्याने त्याची शोभा अहधकच र्ाढते; पण 

कािी व्यक्ती मात्र असा अनुभर् एकट्यानेच घणे्यासाठी आग्रिी असतात. खडूस नािी; पण 

कािीशी ररझव्िव आहण अशी व्यक्ती जेव्िा तुम्िाला हर्चारते की, तू माझ्यासोबत येशील का ? 

तेव्िा मनात शंकेची पाल नक्कीच चुकचुकते की सगळं कािी ठीक आि ेना? मािीत नािी का; 

पण सगळ्यांचं बोलण ंशांतपणे ऐकून घेण्याची असललेी सर्य मला भार्हनकदषृ्ट्या कधी कधी 

त्रासदायक ठरत;े पण एक समाधान असतं की, दसुरा हनदान मोकळा झाला. हसद्धाथव र्कील 

आि ेआहण र्कील असूनिी तो कमी बोलतो, त्याच्या र्ागण्या बोलण्यात एक हशस्त असते. खोटं 

ककर्ा अघळपघळ बोलणं, र्ागणं त्याला अहजबात आर्डत नािी. तो आहण मी गेल्या 

आठर्ड्यात कािी कामाहनहमत्त भटेलो आहण मग अचानक तो म्िणाला “ आलीच आिसे, तर 

मरीन ड्राईव्ि जाऊ या का मीनल...? दकती महिने झाल ेगेलोच नािी.” तसा र्ेळ िोता म्िणनू 

दोघेिी हतथे गेलो आहण शांतपणे बसून राहिलो. मग अचानक हसद्धाथव म्िणाला, “ कसं आयुष्य 

असतं ना मीनल ? तू हलहितेस त्यातील अनेक समस्या तुझ्या नसतात; पण तरीिी तू तन्मयतेने 

हलहितेस. मोजकीच माणस ंर्ाचतात आहण कौतुक करतात. बाकीचे फोटो बघून लाईक करून 

मोकळे िोतात. मांडललेी समस्या कदाहचत त्याच्यािी आयुष्याचा भाग असू शकते ि े त्यांना 

कळतच नािी. व्यहक्तगत आयुष्यात मित्त्र्ाच्या हनर्डीतिी फक्त कव्िर बघून पुस्तकाची हनर्ड 

करार्ी अशी माणसांची हनर्ड केली जाते. आत काय आि,े तो माणूस कसा आि,े ि ेबघण्याची 

ना फुरसत ना गरज लोकांना भासत ेआहण मग अपेिाभंगाचं दःुख घेऊन आयुष्याची र्ाताित 

करून घेतात.” हसद्धाथव पुढे सांगू लागला, “परर्ा कोटावत सुधाची भेट झाली. घटस्फोटाची केस 



 

आि ेहतची .... आधी ओशाळली आहण मग माझ्याकड ेबघून न बहघतल्यासारखं केलं; पण हतचा 

र्कील माझा हमत्रच आि,े त्यामुळे सिज कळलं...चार र्षाांपूर्ी हतने मला नाकारलं िोतं, 

कारण हतला श्रीमंतीची भरुळ पडली. घरच्यांनी सांहगतलं, ‘िा तुला काय दऊे शकणार ? 

त्यापेिा आलले्या श्रीमंत स्थळाला िोकार द े. आयुष्यच भलं िोईल....’ पहिल्यापासून सुधा खूप 

व्यर्िारी. त्यामुळे हतने मला सिज हडच केलं. तेव्िा र्ाटल ंप्रेम र्गैरे सगळं झूठ असतं. शेर्टी 

माणसाला प्रेमापिेा पशैाचीच गरज अहधक असते. पण मी चुकीचा िोतो मीनल... पसैा नाती 

हर्कत घेऊ शकतो; पण भार्ना, काळजी, प्रेम ह्या सारख्या गोष्टी तो नािी हर्कत घेऊ शकत... 

सुधाने लग्नानंतर फक्त पसैा बहघतला, पण बाकीच्या सगळ्या सुखापासनू ती र्ंहचत राहिली 

आहण शेर्टी त्या नात्यातून बािरे पडण्याचा हनणवय हतने घेतला....लाईफ इज सो 

अनप्रेहडक्टॅबल ... पण तुला सांगू ? हतला बहघतल्यार्र िणभर मला तू इथ े कशी? अस ं

हर्चारायचा मोि झाला, पण दसुऱ्या िणी हतची खाली झुकलेली नजर सगळं सांगून गेली.” 

हतच्या बाबतीत जे घडलं ते ऐकून मला खूप र्ाईट र्ाटल.ं मी मागचं सगळं हर्सरलो आहण फक्त 

हतने ह्यातून बािरे पडलं पाहिजे अस ं र्ाटल.ं.. नंतर मनाने मला तुला काय करायचं आिे, 

म्िणून खडसार्ल;ं पण तुला खर सांगू का? प्रेमात तुम्िी कुणाची केललेी फसर्णूक तुम्िाला 

कधीच सुख लाभू दते नािी... कदाहचत तुमच्यार्र प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीची िाय तुम्िाला 

लागते. ती व्यक्ती तुम्िाला शाप दणें र्गैरे कािीच करत नािी; पण त्यांचे अश्रू मात्र तुम्िाला 

शाप दऊेन जातात. िा हर्चार र्ाईट आि,े पण तुमच्यार्र प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीची िाय ते जरी 

कािी बोलल ेनािी तरी तुम्िाला लागते एर्ढं मात्र खर... तुम्िी तुमच्या दःुखाची कारणं कधी 

शोधलीत तर ती तुम्िाला तुमच्या इहतिासामध्येच हमळतात ...” पुढे हसद्धाथव कािीच बोलला 

नािी आहण ह्यार्र मी काय बोल ूिा प्रश्न मला पडला. र्भैर्ाच्या मोिापायी प्रेमाला हतलांजली 

दणेारे सगळेच द:ुखी िोतात असं नािी; पण तरीिी त्यांच्या मनात िी सल, अपराधीपणाची 

भार्ना नेिमीच रािते म्िणूनिी असले कदाहचत, पण त्या व्यक्तीशी नंतर नजर हमळर्णं त्यांना 

जमत नािी.” ि ेसांगताना हसद्धाथव शून्यात िरर्ला िोता.. 



 

 स्र्तःसाठी कािीतरी  

 

 

“People Only Treat You One Way... The Way You Allow Them “ मला 

नािी र्ाटत ह्या र्ाक्यापेिा अहधक चांगली तुमच्यातील आत्मसन्मानाची जाणीर् तुम्िाला 

कुणी करून दईेल. माणसू िा सामाहजक प्राणी आि ेआहण तो एकटा राहू शकत नािी िा हर्चार 

आपल्या सगळ्यांमध्य ेलिानपणापासून रुजर्ला जातो. एकटं रािण्याची भीती पुढ ेमोठं िोऊन 

एकटं पडण्याच्या भीतीमध्ये पररर्र्मतत िोते. मोठं झाल्यार्र घराचा उंबरठा आपण पार करतो 

आहण एका अनोळखी जगात प्ररे्श करतो- हजथे तुम्िाला स्र्तःला प्रेझेंट करायचं असतं. 

तुम्िाला स्र्ीकारायचं की नाकारायचं ि े तुम्िी नािी तर समोरची व्यक्ती ठरर्ते. तुमचं 

आत्मबळ हजतकं अहधक चांगलं हततक्या अहधक आत्मसन्मानाने तुम्िी जगता; पण असािी 

प्रकार अनेकदा िोतो की हनव्र्ळ कुणाशी तरी तुमची भार्हनक बांधीलकी हनमावण झाली म्िणून 

तुम्िी लाचारी अनुभर्ता. तुमची भार्नाशीलता, तुमचा स्र्भार् िी तुमची कमकुर्त कडी ठरत े

आहण मग समोरचा तुमच्या त्याच कमकुर्तपणाचा फायदा घेऊन तुम्िाला िर् ं तस ं र्ागर्त 

जातो. आपल ं स्र्त्र् राखल ं पाहिजे ह्याचा हर्सर आपल्याला पडतो. आपणच आपल्या 

असण्याची ककमत नािी ठेर्ली तर इतर कुणी ठेर्ेल िी अपिेा आपण करू शकत नािी. कारण 

इथे प्रत्येक जण फक्त स्र्तःर्र प्रेम करतो. तुम्िी तुमच्यासाठी मित्र्ाचं असल ं पाहिजे तरच 

तुमचं मित्र् तुम्िी दसुऱ्याला ठेर्ा असं सांगू शकता.व्यर्िारी जगात जोर्र तुमची गरज 

समोरच्या व्यक्तीकड े तुम्िाला िात पसरायला लार्त नािी तोर्र तुमचा मान राितो; पण 

एकदा का तुमची िी बाजू दसुऱ्या व्यक्तीसमोर आली की, तुमची ककमत शून्य िोते. स्र्तःर्र 

असललेा हर्श्वासच अशा पररहस्थतीतून बािरे काढू शकतो. दसुरा भाग असािी िोतो की, 

तुमच्या शांत, समजूतदार स्र्भार्ाचा चुकीचा अथव अनेकदा लार्ला जातो आहण तुमचा 

अपमान िोतो; पण अशी घटना जेव्िा पहिल्यांदा घडते तेव्िाच त्या व्यक्तीला समज दणे्याची 

गरज असत.े अनेकदा आपण जाऊ द ेआपलीच व्यक्ती आि,े असा सरू लार्तो आहण नंतर गोष्टी 



 

डोईजड िोतात. तुम्िाला काय आर्डतं, आर्डत नािी ि ेसमोरच्याला ठामपणे र्ेळेत सांगणं, 

योग्य शब्दात त्याची त्याला समज दणें ि े फार मित्र्ाचं ठरतं. भार्हनक गरज अस ू द े की, 

आर्मथक; स्र्तःचा कमकुर्तपणा कधीच कुणाच्या समोर मांडू नये. अिकंार आहण आत्मसन्मान 

यात फरक नक्कीच आि;े पण मानभंग िोत असताना चुकीच्या र्ागण्यालािी दलुवहित करण ं

ककर्ा त्याचं समथवन करणं म्िणजे आपणच त्यांच्या िातात आपल्या अपमानाच्या दकल्ल्या 

सोपहर्ण्याचा प्रकार झाला. आपण अनेकदा बघतो जी माणसं अंतर ठेर्नू राितात, स्पष्टर्क्ती 

असतात त्यांना नेिमीच आदर हमळतो आहण जे अघळपघळ असतात ते मानापेिा अपमानाचेच 

अहधक धनी िोतात. दसुऱ्यांनी आपल्याला कस र्ागर्ल ंपाहिजे ि ेफक्त आहण फक्त आपणच 

ठरर्ू शकतो आहण ठरर्लं पाहिजे नािी का ?... 

 



 

 तू जी ले जरा... 

 

 

दोन ददर्सांपूर्ी मानसीचा फोन आला. अमेररकेत जाऊन हतला आता जर्ळ जर्ळ 

तीन महिने झाल ेआिते. एका कोसवच्या संदभावत ती हतथ े गेली आहण हतकडचीच झाली अस ं

म्िणायला िरकत नािी. हतचा पेिरार् दखेील आता अमेररकन झाला आिे; तो एक स्र्ाभाहर्क 

भाग म्िणून मी समजू शकते; पण आजिी आर्जूवन हतचा फोन , मेसेज असतो ि ेहर्शेष. कधी 

कधी प्रश्न पडतो कुणासाठी आपण इतके मित्र्ाचे कसे ठरतो ? कािी माणस ं त्यांच्यासाठी 

केलेल्या गोष्टी कधीच हर्सरत नािीत. मग ती एखादी छोटीशी मदत असली तरी ... मानसी िी 

अमराठी. माझी आहण हतची ओळख झाली तेव्िा ती आयुष्याच्या अहतशय नाजूक अर्स्थेतून 

जात िोती. ठरलले ंलग्न मोडण्याच्या बेतात िोतं. हतचा िोणारा नर्रा अमेररकेत एका मोठ्या 

कंपनीत िोता. साखरपडुा झाला आहण तो जसा हतकड ेगेला, हतकडच्याच आयुष्याची त्याला 

भुरळ पडली. मानसी त्याच्या योग्यतेची नािी असा सािात्कार झाला आहण एका िणात त्याने 

हतला सोडून द्यायचा हनणवय घेतला. ददुरै्ाची गोष्ट अशी की, साखरपडुा झाल्यार्र त्याने, 

‘माझ्या आई-र्हडलांकड ेराहून तू सगळे रीती ररर्ाज हशकून घे’ असा आग्रि धरला आहण हिने 

तो स्र्ीकारला. घरचे थोड े हर्रोधात िोते; पण नंतर त्यांनीिी मंजुरी ददली. र्षवभर ती त्या 

घरात राबत िोती, घरातील सगळे खचव उचलत िोती. सासू आहण सासरे मजेत आहण आरामात 

राित िोते. कालांतराने सगळंच हचत्र बदलल.ं एका रात्रीत मानसी घरातून बािरे पडली आहण 

आई-र्हडलांकड ेआली. हतच्या नर्ऱ्याला समजारू्न सांगण्याचा खपू प्रयत्न झाला; पण कािीच 

उपयोग झाला नािी. नेमकं त्याच काळात हतच्याशी माझा संपकव  आला आहण हतला अिरशः 

हडप्रेशन मधून बािरे काढारं् लागलं. हतची पहत्रका बहघतली तर तीिी कािीशी हबघडललेी 

िोती आहण तो काळ देखील हतच्यासाठी कठीण िोता...अगदी आत्मित्येपयांत जाणारे हतचे 

हर्चार... खूप काळजी र्ाटायची... हतने आयुष्यात सगळं गमार्ल ंिोतं. पसैा, प्रेम, प्रहतष्ठा... 

आपलं पुढे कसं िोणार िा प्रश्न सतत हतला पडायचा; पण खरंच सांगते आपला ितूे शदु्ध असला 



 

की, दरे्िी साथ दतेो. हतला हतच्या ह्या पररहस्थतीतून मी फक्त हतच्या माझ्यार्रील 

हर्श्वासामुळेच बािरे काढू शकल.े तो मलुगा हतच्या योग्यतेचा का नव्िता ि ेहतला पटर्ून द्यार् ं

लागल.ं हतचं त्याच्यार्र खूप प्रेम िोतं, त्यामुळे हतला खूप त्रास झाला; पण कािी गोष्टींची 

जाणीर् हतला करून दऊेन हतच्या पुढच्या आयुष्याची र्ाट हतला दाखर्णं गरजेचं िोतं. हतच्या 

पहत्रकेच्या आधारे सांहगतलेल्या अनेक गोष्टी खऱ्या िोत गेल्या आहण हतचा हर्श्वास अहधक दढृ 

िोत गेला. अमेररकेला जायची संधी आली तेव्िािी ती फारशी उत्सुक नव्ितीच; पण हतला 

समजारू्न सांहगतल्यार्र ती हतथे गेली. आज जेव्िा ती प्रेमाने फोन करते तेव्िा हतचं एक र्ाक्य 

आर्जूवन येतं, “थँक्स मीनल ... मी खूप खुश आि ेग. इथ ेआले, त्या र्ातार्रणातून बािरे पडल े

ि ेखूप चांगलं झालं. मी बहुतेक आता परत येणार नािी; पण तुला इथ ेिक्काने यायचं आि ेि े

नेिमी लिात ठेर्. तू जे केलंस त्यासाठी मी नेिमीच तुझी आभारी रािीन... मी हर्चार करते तू 

नसतीस तर...” खूप भारार्ल्यासारखं िोतं. मी कािी केलं नािी जे झालं त्यासाठी मी फक्त 

माध्यम िोते. हतच्यार्र स्र्ामींची कृपा िोती असंच मी म्िणेन. ज्याचं्या आयुष्यात आपली 

ककमत शून्य असते त्यांना आपण जगलो काय मलेो काय त्याची कधीच पर्ाव नसते. एकाने िात 

सोडला म्िणून दरे् तुम्िाला कधीच एकटं सोडत नािी. कुणी ना कुणी तुमच्यासाठी उभ ंरािातं 

आहण तुमचं आयुष्य सार्रल ंजातं. तुम्िी िा हर्श्वास नेिमी ठेर्ण ंगरजेचं िोतं की कुठल्यािी 

िणी आयुष्य बदलू शकत. िताश करणारे िण येतात. ते यायलाच पाहिजेत, नािीतर आपण 

पुढे न जाता आिोत हतथेच रेंगाळत बसतो. जे तुम्िाला सोडून जातं ते कधीच तुमचं नसतं आहण 

जे तुमचं असतं ते कुठल्यािी पररहस्थतीत तुमच्या जर्ळ रािात ि ेएकदा लिात ठेर्ल ंकी गोष्टी 

आहण आयुष्य सोपं िोत जातं... नक्की हर्चार करून बघा.. 



 

 पालर्ी 

 

 

पालर्ी  िा शब्दच दकती गोड आहण लोभसर्ाणा आि.े ह्या शब्दातच सृजनता आहण 

सकारात्मकता आि.े पालर्ी िा शब्द भार्नेशी जोडला गेला की, त्याला एक र्ेगळीच सुखद 

दकनार लाभते. रूि, ओसाड, र्ाळर्ंटी ह्या शब्दांच्या हर्रुद्ध असललेा एकच शब्द म्िणजे 

पालर्ी. आपल्यातील प्रत्येक व्यक्ती आयुष्याच्या एका टप्प्यार्र सगळं कािी गमार्ून बसलले्या 

फेज मधून गेलेली असते. असा िण हजथ ेमागे र्ळून बघारं् तर पश्चात्ताप आि ेआहण पुढ ेजारं् 

तर अंधार... र्ाट सुचत िी नािी आहण ददसतं िी नािी. आयुष्य आहण भार्नांची ससेिोलपट 

हर्चारांची ददशा कंुरठत करत.े आपण स्र्तःला हनराशेच्या खाईत झोकून दतेो... पण मग 

अशार्ेळी कुणीतरी तुमच्याकड े कधी मैत्रीचा, कधी प्रेमाचा तर कधी माणुसकीचा िात पुढ े

करतो आहण अंधारलले्या र्ाटेर्रती आशेचा एक हमणहमणता ददर्ा का असेना प्रज्र्हलत िोतो. 

आपल्याला फक्त जगण्याची ओढ नसते तर एक आशादायी आयुष्य जगायचं असत ं , 

फुलायचं असत,ं बिरायचं असत.ं मग िाच पुढ ेआलेला िात त्या र्संताचं काम करतो, ज्याने 

प्रत्येक हनराशेचा िण आशेत पररर्र्मतत िोतो. सरलेल्या आयुष्यात सखुाच्या पाकळ्यांचा स्पशव 

तर हमळत नािीच; पण त्याच्या सिर्ासा साठी मात्र आपण त्याच्या काट्यांची बोचिी सुखद 

मानलेली असत.े अशार्ेळी िी व्यक्ती इतर फुलांचा िरे्ा आहण अपेिा करण्यापेिा आपणच 

फुला सारख ं फुलल ं पाहिजे आहण अस ं फुलताना इतरांना न दखुार्तािी बिरता येतं ह्याची 

जाणीर् करून दतेे. 

खरंचिी अशी माणस ं र्संता सारखीच असतात. जगण ं हर्सरलले्या लोकांच्या 

आयुष्यात स्र्तःच्या प्रेमाने सुखाची बाग पुन्िा फुलर्तात आहण त्याची जोपासना िी करतात. 

कािी काळा नंतर मागे र्ळून बहघतल्यार्र र्ाटत,ं आपल ंआयुष्य योग्य ददशेने जारं् ह्या साठीच 

तरत्या अंधाराचं प्रयोजन दरे्ाने केलले ंनसारं् ना? हनसगावतील प्रत्येक ऋतू, त्याचं प्रहतस्बब ह्या 

व्यहक्तगत आयुष्यातिी आपण अनुभर्तो आहण म्िणून कधीकधी अस ंर्ाटतं, प्रत्येक हस्थत्यंतर 

‘पुढेजा’ िचे सुचर्त असतं.  रेंगाळत राहिल ं की खूप कािी िातातून हनसटून जातं. नदीचा 



 

प्रर्ाि र्ािताना ज्या ज्या दकनाऱ्याला स्पशव करतो, तो दकनारा नदीला परत कधीच भेटत 

नािी. हतची सागराची ओढ िी त्याच्या हमलना पाशीच संपते.  जगण्याचंिी तसंच आि.े 

अंताकड े टाळता न येणारा प्रर्ास आि े आहण ह्या प्रर्ासात गेलेल्या िणांना पुन्िा माघारी 

र्ळर्ून आणता येत नािी. हशहशर, र्संत आहण पालर्ीचं नातं िी र्ेगर्ेगळ्या रूपात समोर 

येतं... आहण आपण पुन्िा उभे राितो फुलण्यासाठी, बिरण्यासाठी … 



 

 अनुत्तररत प्रश्न  

 

 

मध्यंतरी एका कायवक्रमाला गेल ेिोते. सोबत माझ्या मैहत्रणीची मैत्रीण िोती. हतच्याशी 

थोडी ओळख झाललेी िोती. कायवक्रम संपला. दादरला आम्िी टे्रन पकडली. दादर ते ठाणे या 

चाळीस हमहनटांच्या प्रर्ासात ती सतत बोलत िोती आहण तेिी स्र्तःच्या नर्ऱ्याहर्षयी... 

तुमच्या ि ेलिात आलंच असले ती स्नदा करत िोती. आमच्या समोर हतची नऊ र्षाांची मुलगी 

िोती आहण िी स्नदा हतच्यासमोर चालली िोती. हतचा नर्रा हशस्तीचा भोक्ता िोता आहण 

हतला ह्याच गोष्टीचा त्रास िोत िोता. एकीकड ेमला स्र्ातंत्र्य नािी अशी तक्रार ती करत िोती 

आहण दसुरीकड े मैहत्रणीने सांहगतल्याप्रमाणे ते तसे करोडपती या र्गावत येत िोते. भरपूर 

खरेदी, मजा, चैन करणं असा हतचा स्र्भार् िोता. हतची मुलगी आई ि ेसगळं बोलत असताना 

इतक्या हनरागसपणे बघत िोती की, शेर्टी मीच हतला “तुम्िी हतच्यासमोर ि ेसगळं बोलत 

जाऊ नका. हतच्या मनात र्हडलांहर्षयी आदर रािणार नािी“ असं सांहगतलं तर “नािी 

राहिला तर नको राहू द”े अस ंती म्िणाली मग मी गप्पच बसल.े हतचं स्टेशन आल ंतसा मी 

सुटकेचा हन:श्वास टाकला. हर्चार आला, नातं अयशस्र्ी झालं ि ेआपण कधी म्िणू शकतो? जर 

तुम्िी तुमच्या व्यक्तीच्या अपरोि हतची स्नदा हतसऱ्याच व्यक्तीकड ेकरत असाल... हचडल्यार्र 

तुमच्या तोंडून आपल्याच व्यक्तीहर्षयी अपशब्द हनघत असतील... त्यांनी काळजीपोटी एखादी 

गोष्ट सांहगतली, तर ती समजून न घेता गैरसमज तुम्िी करून घेत असाल... तुमच्या व्यक्तीच्या 

मानाचा, आदराचा प्रश्न तुमच्यासाठी दयु्यम ठरत असले... आहण सगळ्यात मित्र्ाचं- तुम्िी 

तुमच्या व्यक्तीशी बेमालमू खोटं बोलतं असाल तर ते नातं पूणवतः अयशस्र्ी असतं अस मला 

र्ाटतं. तुमची व्यक्ती तुमच्यार्र बंधन घालते म्िणून जर ती तुमच्यालखेी र्ाईट ठरत असले तर 

हतची काळजी आहण हतलािी तुम्िी समजू शकला नािीत तर िा दोष फक्त तुमचा असतो. नातं 

म्िणजे फक्त भौहतक शरीर असललेी दोन माणसं असं कधीच नसतं. तुम्िी तुमच्या व्यक्तीला 

दकती ओळखता ि े दखेील मित्र्ाचं असतं. आपण नेिमी बघतो- कािी िण आपल ं कौतुक 

करणाऱ्या परक्या लोकांना आपण अहधक मित्र् दतेो. खरं तर त्यांनी तुमच्या व्यहक्तमत्र्ाची 



 

फक्त सकारात्मक बाजू बहघतलेली असते. तुमच्या स्र्भार्दोषांचा कुठलाच त्रास त्यांना झालेला 

नसतो. तरी आपण त्यांचं दकती गुणगान करतो आहण तेच आपल्या व्यक्तीचा प्रश्न आला की िात 

आखडता घेतो. इतरांच खोटं कौतुकिी आपल्याला खरं र्ाटतं. मला कधी कधी ह्या गोष्टीचं खूप 

आश्चयव र्ाटतं. आपला राग, उपेिा, दोष सिन करणारी आपलीच माणसं; पण आपण 

त्यांच्यार्रच सगळ्यात जास्त हचडतो, त्यांना र्ाटेल तस ंबोलतो, हर्लिण दखुार्तो तरी ते 

आपल्याला समजून घेतात िी गोष्ट आपल्या नजरेतून सिज सुटून जाते. परक्या लोकांसाठी 

त्यांच्याशी खोटं बोलताना, त्यांना दखुार्ताना आपण कधीच त्यांच्या मनाचा हर्चार करत 

नािी. दसुऱ्यांकड े त्यांची स्नदा करताना त्यांनी केलले्या चांगल्या गोष्टी नेमक्या सांगायच्या 

हर्सरतो. आपल्या चुका त्यांनी दकत्येकदा िमा केलेल्या असतात; पण त्यांची चूक झाली की, 

त्यांना हशिा करून मोकळे िोतो. आपण दटुप्पी असतो अस ंमला र्ाटतं. जे मित्र् दतेात त्यांची 

ककमत शून्य आहण जे तुम्िाला सिज इग्नोर करतात ते तुमच्यालखेी मित्र्ाचे…. असं असले तर 

आपल्याच व्यक्तीकडून अपेिा करण्याचािी आपल्याला कािीच अहधकार नसतो...



 

 अबोल प्रीत  

 

 

तुम्िी दखेील आयुष्यात ह्या अनुभर्ातून कधी गेलेल ेअसाल. तुमच्यार्र मनापासून प्रमे 

करणारी व्यक्ती... तुम्िी हतच्या प्रमेाचा स्र्ीकार केला नािी तरीिी तुमच्यासाठी सगळ्यात 

आधी धारू्न यणेारी, तुमची काळजी घेणारी, तुमच्या एका फोनर्र सगळ्या प्राथहमकता गौण 

समजून तुम्िाला आधार दणे्यासाठी उभी रािणारी असते. आपण अनेकदा पररसाला गमार्ून 

बसतो आहण मग एखाद्या प्रसंगी आपल्याला त्याची जाणीर् िोते. आयुष्यातील अशा घटना 

हजथे आपण पूणवतः एकटे पडतो, एका मानहसक आधाराची गरज असते आहण अचानक त्याच 

व्यक्तीचा फोन येतो ज्याला आपण नाकारलले ंअसतं. नुसत्या आर्ाजार्रून काय झाल ं असा 

आलेला िळर्ा प्रश्न आहण आपलाच तुटललेा बांध.... आश्चयव र्ाटतं, ज्यांना आपण आपलं द:ुख 

कधीच सांहगतलेल ंनसतं, ज्यांचा हर्चारिी आपल्या मनात नसतो ते कसे काय ओळखतात की 

आपल्याला त्या िणी कुणाची तरी गरज आि?े ह्या िणी आपल्याला काय िर् ि े त्यांना कस ं

कळत ? आपल्याला सार्रण्यासाठी असा िात पुढे येतो ज्या िाताला आपण धुडकार्लेल ंअसतं. 

इतके शब्द र्ाया घालर्णारे आपण अशा प्रेमाला मात्र ओळखतच नािी. नकार सिन करूनिी 

ते मैत्री जपतात, जेव्िा जेव्िा एकटे पडतो ते आधार म्िणून उभे राितात, कधीच आपला 

हतरस्कार करत नािीत की जिरी शब्दांनी आपली आलोचना करत नािीत आहण इथेच प्रेमाचा 

खरा अथव समजारू्न जातात. ‘कधीिी कािीिी झालं, तरी स्र्तःला एकट समजू नकोस. मी 

नेिमी तुझ्या सोबत आि.े’ ि ेएकच र्ाक्य त्या िणी लाख मोलाचं ठरत.ं जरुरी नािी की त्यांची 

मदत आपण घेऊ; पण कोलमडून टाकणाऱ्या िणाला ि ेएकच र्ाक्य मनाला अशी उभारी दतंे 

की आपण पुन्िा एकदा उभे राितो. प्रेम मग ते कुठल्यािी नात्यातील असू द े फक्त स्र्तःचा 

हर्चार कधी करत नािी. आपल्या गरजेपेिा आपल्या व्यक्तीच्या गरजेचा, भार्नांचा हर्चार 

आधी येतो, तो ककर्ा ती कधीिी स्र्तःला एकटे आिोत अस ंसमजू लागले, तर अस्र्स्थ र्ाटत.ं 

कधी कधी मनाला अपराधेपणा जाणर्तो; पण एक समाधान असतं की त्यांनी तरी हनदान 



 

आपल्याला समजून घेतलं. नकाराचा हतरस्कार, राग मनात न ठेर्ता आपल्या भार्नांचा आदर 

केला. खरंच नात्यामध्ये जेव्िा तुम्िी दसुऱ्या व्यक्तीच्या भार्नांचा आदर ठेर्ता तेव्िा तुम्िी 

आदरणीय िोता मग हतथे बाह्य उपचारांची गरज लागत नािी. अशा कठीण प्रसंगी आपल्या 

मागे आपल्यार्रील प्रेमापोटी उभी रािणारी माणसं खरोखरीच असामान्य आहण ज्यांच्याप्रती 

आपण कृतज्ञ रािारं् अशीच असतात…. 



 

 खंत  

 

 

कधी कधी आपल्याला आपणच उच्चारलले े कािी शब्द मागे घ्यार्े लागतात. खरंच 

आयुष्य साधं आहण सोपं कधीच नसतं. कािी ददर्सांपूर्ी माझ्या एफ बी र्र असलेल्या एका 

हमत्राची कथा ऐकली आहण जाणर्लं की तुम्िी दकतीिी ठरर्लं तरी तुमच्या व्यक्तीहशर्ाय तुमचं 

आयुष्य ि ेअपूणवच असतं. ते द:ुखी असताना, एकाकी असताना, त्यांच्याहशर्ाय आपण कुठलंच 

सुख अनुभर् ूशकत नािी. ते जोपयांत तुमच्या सिर्ासात असतात त्यांना जपल पाहिजे. संजय 

(नार् बदलल ंआि)े आहण श्रृती दोघेिी तसे अगदी र्ेगर्ेगळ्या स्र्भार्ाचे. श्रृतीचं संजयर्र थोड ं

जास्तच प्रेम िोतं. श्रृतीला संजयची खूप ओढ िोती. लग्नानंतर ती सतत त्याच्या मागे मागे 

असायची, त्याच्याशी गप्पा मारण,ं त्याची काळजी घेण,ं त्याला कािी कमी तर पडत नािी ना 

ह्याचाच सतत हर्चार हतच्या मनात असायचा. त्याचा अहतरेक िोऊन कािी ददर्सांनी 

त्यांच्यात र्ाद िोऊ लागले. खरं तर संजयच हतला जास्त बोलायचा आहण ती ऐकून घ्यायची. 

पुन्िा तीच ‘सॉरी’ म्िणून मोकळी व्िायची. हतला त्याचा सिर्ास िर्ा िोता, त्याने हतच्याशी 

बोलारं् असं हतला सारखं र्ाटायचं. त्या गरजेमळेु ि ेसगळं िोत िोतं, ि ेकािी संजयच्या लिात 

आल ंनािी. त्याला हतची भणुभुण कंटाळर्ाणी व्िायची. तो र्ेळ दते नािी ि ेकळत िोतं; पण 

त्याचािी नाईलाज िोता. एक ददर्स असािी आला. भाजी आणायला बािरे गेलेली श्रृती एका 

साध्याच झालले्या अपघातामुळे कोमात गेली. र्रकरणी कािीच इजा नव्िती; पण मेंदलूा मात्र 

मार लागला िोता. संजयच्या पायाखालची जमीन सरकली. हतला घरी त्याच अर्स्थेत आणल ं

गेल,ं कारण िॉहस्पटलमध्ये दकती ददर्स ठेर्णार िा प्रश्न िोता. ती कधी शुद्धीत येईल ह्याची 

कल्पना डॉक्टरांना नव्िती. एका चालत्या बोलत्या आनंदी श्रृतीचं फक्त श्वास चाल ूअसलले्या 

श्रृतीमध्ये रूपांतर झालं . मला जेव्िा माझ्या त्या हमत्राने िी त्याची गोष्ट सांहगतली त्याच्या एक 

महिना आधीच हतने जगाचा हनरोप घेतला िोता. तो म्िणाला,“मीनल ताई, जेव्िा जेव्िा मी 

हतला बघत िोतो माझ्या मनात एक अपराधेपण जाणर्त िोतं. हतला हजतकी माझी सर्य 

िोती त्यापेिा अहधक मला हतची सर्य झाली िोती . मी हचडत िोतो, हतला रागर्त िोतो; 



 

पण हतच्याशी प्रेमाने दोन शब्द मी बोलायला िर्े िोते ि ेमाझ्या कामाच्या टेन्शनमध्ये लिात 

आलंच नािी. हतला माझी गरज िोती आहण मी मात्र हतचं एकटेपण समजू शकलो नािी. ती 

माझी दकती काळजी घेत िोती..... माझ्या सगळ्या र्स्तू जागच्या जागी ठेर्णं, माझ्या 

ऑदफसची तयारी करण,ं माझी औषध ंर्ेळेत मला दणें, माझा डबा तयार करण्यासाठी रोज 

पिाटे उठण.ं सगळं सगळं ती करत िोती त्या बदल्यात हतची एकच अपेिा िोती की, मी 

हतच्याशी प्रेमाने बोलारं्, हतला र्ेळ द्यार्ा. खर सांगतो मीनल ताई, मी इतका हचडत िोतो 

हतच्यार्र पण हतने राग कधीच धरला नािी. आज हतच्याहशर्ाय मी खूप एकटा झालो आि.े ती 

िोती तेव्िा हतच्या सिर्ासाचा आनंद मी कधीच घेतला नािी. र्ाटायचे ती काय आि े

घरीच....दकतीतरी गोष्टी राहून गेल्या. मनात हतच्यासाठी खूप प्रेम िोतं पण ते व्यक्त करणं, 

हतला दणें कािी कािी सुद्धा मी केलं नािी. ती असताना जर मी हतला ह्या सगळ्या गोष्टी 

ददल्या असत्या तर ती सुखी झाली असती. हतला सुखी करणं माझ्या िातात िोतं; पण मी ते 

केल ं नािी कारण मी हतला ,आमच्या नात्याला खूप गृिीत धरत िोतो. आता मी माझ्या 

सगळ्या हमत्रांना ि े आर्जूवन सांगतो की जोडीदाराची गरज आहण ककमत ओळखा, त्याला 

हजतकं दतेा येईल हततकं प्रेम द्या कारण त्याच्यार्र त्यांचा िक्क आि.े त्यांच्या इतकी आपली 

काळजी, आपला हर्चार अन्य कुणी करत नािी. तुम्िी ह्या र्रती नक्की हलिा. जर कुणी 

माझ्यासारखा र्ागत असेल तर त्याने माझ्या उदािरणार्रून कािी तरी हशकारं् असंच र्ाटतं. 

आपली व्यक्ती जर्ळ असते तो पयांत त्यांची ककमत कळत नािी. ती कळण्यासाठी त्यांनी दरू 

जाण्याची गरज हनमावणच िोऊ नय.े त्यांना तुमचं प्रेम, र्ेळ दोन्िी द्या. यदा कदाहचत ददुरै्ाने 

जर त्यांची सोबत सुटलीच तर हनदान ते िोते तोपयांत त्यांना आपण सुखी ठेर्ल ंि ेसमाधान 

तरी शेर्टपयांत रािील”... 



 

 एक ब्रेक  

 

 

खरं सांगू का ? मला आजकाल कुणाशीिी बोलार्स ंर्ाटत नािी. खूप कंटाळा येतो. 

सगळीकड ेमखुर्टे चढर्लेल ेचेिरे. ज्याची पाठ दफरेल त्याची स्नदा करणारे. ह्यांची मानहसकता 

इतकी चीप असते न की नको र्ाटतं .इतकं खोटं कस ंकाय ते र्ागू शकतात ? ह्यात आपली 

माणसं पण असतात ि ेहर्शेष ! ज्यांच्यासाठी तुम्िी दकतीतरी र्ेळेला तडजोड केललेी असते, ते 

दखेील एका नकाराने बदललले े बहघतल े आहण र्ाटल ं आपण एकटे असतो तेच बरं असतं. 

ह्यांच्यापेिा पुस्तकांमध्ये आहण छंदांमध्ये रमार्ं. मन प्रसन्न रािातं आहण नकारात्मक 

गोष्टींपासून तुम्िी स्र्ाभाहर्कपणे दरू जाता....कधीतरी अशी र्ेळ येते की तुम्िाला माणसांचाच 

कंटाळा येऊ लागतो. त्यांना सांभाळून घेताना तुमची प्रचंड दमछाक िोते. प्रत्येकाचे मूड्स 

संभाळण,ं त्यांच्या मनाप्रमाणे र्ागणं ह्या सगळ्यात आपण पार दमून जातो, सतत दसुऱ्यांच्या 

गरजांचा हर्चार करताना स्र्तःला काय िर् आि ेिा प्रश्न कधी मागे राितो ि ेकळतच नािी. 

इतकं सगळं करूनिी आपल्याला प्रेमाचे दोन शब्द, नात्यात िर्ा असललेा आदर, हर्श्वास, 

आपुलकी हमळते असंिी नािी. मग अशा र्ेळी प्रश्न पडतो ि ेसगळं कशासाठी ? खूप हर्चार 

केला की ह्या प्रश्नाचं एक उत्तर असं हमळतं ते म्िणजे आपण एकटेपणाला घाबरतो. 

सुरहिततेसाठी कळपात राहिल ंपाहिजे िी एक चुकीची मानहसकता आपल्यात रुजललेी असते. 

एकटे पडू ह्या भीतीमुळे अनेकदा आपण चुकीच्या गोष्टींना सपोटव करतो. मनात नसूनिी अनेक 

गोष्टी स्र्ीकारत जातो. मोठे िोतो पण सोबत, मैत्री ह्या गोष्टींचे आहण नात्यांचे खरे अथव 

हर्सरतो. लोकांनी शरीराने आपल्या बरोबर असण्याला ‘सोबत’ अस ंगोंडस नार् दतेो. आपणिी 

तसेच खोटे र्ागत जातो; पण एक िण असा येतो, जेव्िा िा माणसाचंा गोतार्ळा नकोसा 

िोतो. मोजकीच; पण चांगली माणस ंिर्ीत अस ंर्ाटू लागतं. ह्या मुखर्ट्यामागचे चेिरे भसेूर 

र्ाटू लागतात आहण आपण पुन्िा स्र्तःकड े र्ळतो. जाहणर्ेचा एकच िण असतो आहण तो 

आपल्या िातून कधीच हनसटू द्यायचा नसतो. मी उत्तम तेच करीन आहण चांगल्या लोकाचं्या 



 

सोबतच रािीन असा मनाशी हनश्चय केला की आपली हनर्ड बदलत जाते आहण पयावयाने 

आयुष्यिी बदलतं. मोजकीच पण प्रेमळ, आपल्याशी प्रामाहणक भार्नेने जोडलेली, र्ेळ प्रसंगी 

हितासाठी थोडीशी रागार्णारी माणसं म्िणजे खरी संपत्ती. माणसांच्या गदीत चालताना 

आपला ददपस्तंभ कुणाला मानायचं ि ेआपणच ठरर्ायचं असतं. गोतार्ळ्यात राहूनिी आपण 

एकटेच असतो. त्यापेिा थोडस ंह्या सगळ्यांपासनू लांब जाऊन बघारं्, खूप मनःशांती हमळते. 

असा एक ब्रेक घेतला की आयुष्यातील सोबतीचं र्तुवळ नव्याने आखण्याची गरज आि ेि ेलिात 

येते... थोडचे पण मनापासून आपल ेअसलेल ेसाथीदार असारे्त आहण सोबत छंदांची जोड... 

आयुष्य नक्कीच पररपूणव िोईल आहण समाधानीिी... 



 

 बोलक्या फुला  

 

 

एक असत-ं नेिमी बडबड करणारी आपली व्यक्ती शांत बसली की, आपल्याला करमत 

नािी. कुठेतरी हतच्या शब्दांची, हतच्या र्ार्रण्याची, अगदी हतच्या त्रास दणे्याची पण 

आपल्याला सर्य िोते. खूप र्ेळा आपण कंटाळतो आहण हतला ओरडतो दखेील. तरी मनातून 

हतचं ि ेअसं आसपास घुटमळणं आपल्याला िर्ंिरं्सं असतं. बोलकी माणसं आयुष्यात िर्ीत 

कारण ती कधी आपल्याला एकटं र्ाटू दते नािीत. आपली व्यक्ती बोलकी असली की र्ातार्रण 

पण कस ं िलकं फुलकं रिातं. पण ि े बोलकेपण जेव्िा आपल्याशी अबोल्यात पररर्र्मतत िोतं 

तेव्िा नक्कीच ते आतून कुठेतरी आपल्यामुळे दखुार्ले गेले आिते ि ेसमजून जारं्. िोतं असं की 

आपल्याला र्ाटतं ते दकती बोलतात ? त्यांच्या र्ागण्याला आपण खूप र्ेळा उथळ ठरर्ून 

मोकळे िोतो. इतरांची उदािरणं दऊेन त्यांच्यार्र टीकािी करतो; पण मला र्ाटत,ं आपण 

त्यांना जज करायला चुकतो. कदाहचत त्यांना आपल्याशी संर्ाद िर्ा असतो आहण आपण 

त्यांच्या ह्या गरजेला समजून घ्यायला कमी पडतो. त्यांचा बोलकेपणाचा िा अट्टिास आपल्या 

सिर्ासासाठी असतो; परंतु कुठेतरी आपण तो उद्देश लिात न घेता गैरसमजुतीतून त्यांच्यार्र 

सगळा राग काढून मोकळे िोतो...मग ते एकदम शांत िोतात. त्यांचं मन कुठेतरी खूप दखुार्ल ं

जातं आहण मग शब्दांची जागा मौन घेतं, त्यांच्या उत्स्फूतव प्रहतदक्रया आहण प्रहतसाद दोन्िी 

कुठेतरी िरर्तात.एक र्ेळ अशी येते जेव्िा आपल्याला त्यांचे शब्द िर् े असतात आहण ते 

संर्ादापासून मनाने दरू जातात. सततची टीका, आपल्याच व्यक्तीने आपल्या हर्षयी मनात 

ठेर्लेल े गैरसमज ह्या गोष्टी त्यांना आतून कोलमडून टाकतात आहण ते खरोखरीच अबोल 

िोतात... एक गोष्ट लिात ठेर्ार्ी, कठोर शब्द ि ेनेिमीच दखुरे र्ार करतात. आपल्याला र्ाटतं 

की आपली व्यक्ती ते हर्सरली; परंतु ते खूप खोलर्र घार् दतेात. फरक इतकाच असतो की ते 

आपल्यासाठी नॉमवल रािण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचं शांत िोणं ि े दखेील आपल्यार्रील 

प्रेमामुळेच असतं. अस ंका िोतं मािीत नािी; पण जे आपल्यामुळे आनंदी राहू शकतात त्यांनाच 



 

दणे्यासाठी आपल्याकड े आत्मीयतेचे दोन शब्द दखेील नसतात. जे व्यर्िाराने र्ागतात 

त्यांच्याहर्षयी आपण दकती हर्चार करतो आहण ज्यांच्या हर्चारात आपण असतो त्यांच्या 

भार्नांची दखल दखेील आपण घेत नािी. अशी आपल्यार्र मनापासून प्रेम करणारी माणसं 

जेव्िा शांत िोतात, त्याचं बोलकेपण हर्सरतात तेव्िा कुठेतरी आपणच नात्यात पराभूत 

झालेलो असतो. कारण या गोष्टीला कुठेतरी आपलेच शब्द आहण र्ागणं कारणीभूत असतं. 

आपण त्यानंा सांभाळू शकत नािी. मग ‘बोल कािीतरी माझ्या अबोल फुला…’ म्िणून दकतीिी 

आजवर् केल,ं तरी ि ेहमटलेल ंमनाचं फुल कािी उमलत नािी... 



 

 जपणूक  

 

 

कािी लोकांना काळजी घेणं जास्त आर्डतं, तर कािी लोक बेदफकीर ह्या प्रकारात 

मोडतात. दोघेिी स्र्भार्ाचे गुलाम असतात. प्रत्येकाला स्र्तःची आर्ड असत;े पण आपण 

कुणाच्या सिर्ासात सखुी िोऊ असा प्रश्न जेव्िा जेव्िा आपण स्र्तःला हर्चारतो तेव्िा एक 

उत्तर िमखास येतं ते म्िणजे ज्याला आपली गरज आहण काळजी असले त्याच्या... दकतीिी 

म्िटलं प्रमे हन:स्र्ाथी असतं तरी अहधक स्र्ाथव िा प्रेमातच असतो. कारण प्रेमात आपल्या 

व्यक्तीची सगळ्यात जास्त काळजी आपण घेतो. ती सुखरूप रािार्ी ह्यासाठी धडपडत असतो. 

त्याला झाललेा त्रास सिन िोत नािी. अगदी त्याने आपल्याला दलुवहित केलं, दखुर्ल,ं तरी 

आपण त्याचं अहित स्चतत नािी. प्रेम घेत ंते फक्त आहण फक्त काळजी. कुठेतरी ह्या काळजीत 

आपलाच स्र्ाथव असतो कारण त्या व्यक्तीत आपला जीर् गंुतलेला असतो आहण जर तो सुखी 

राहिला तर आपण सुखी राितो. म्िणजेच आपल ंसखु त्याच्या सखुी आहण सखुरूप असण्यार्र 

अर्लंबून असत.ं अनेकदा आपण बघतो व्यक्ती गमार्ल्यार्र रडणारी व्यक्ती आता माझं कस ं

िोणार ? असा आक्रोश करते. जरुरी नािी गेललेी व्यक्ती त्याचं खूप कािी करत असले दकर्ा 

लौदकक अथावने ती हतच्यार्र अर्लंबून असेल; पण हतच्या नसण्याने आपल्या मनात आहण 

आयुष्यात जी पोकळी हनमावण िोते ती सिन करणं िी एक कठीण गोष्ट असते. काळजी घेण ंिा 

प्रेमाचा अहर्भाज्य भाग आि.े आपली काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीर्र आपण दकतीिी हचडलो तरी 

हतची कदर आपल्याला नेिमीच रािाते. प्रेम ि ेशरीरार्र केल ंजात नािी तर ती एक अत्यचु्च 

भार्हनक ओढ आि े हजथे व्यक्तीचं ददसणं फारसं मित्त्र्ाचं नसतं. कारण शरीर जर मित्र्ाचं 

असतं तर अपघातात हर्द्रपू झालेल्या व्यक्तीला ते जसे आिते तस ेस्र्ीकारणारे जोडीदार ददसल े

नसते. म्िातारपणी आपला जोडीदार आजारी असताना त्याची आई िोऊन सुश्रुषा करणारे 

आजी आजोबा ददसल ेनसते. कशीिी असली तरी आपली व्यक्ती आपल्या सोबत आि,े आपल्या 

समोर आि ेत्याचं र्ेगळंच समाधान असतं. व्यक्ती आयुष्यातून गेल्यार्रिी हतच्यार्र हनस्सीम 

प्रेम करणारी, आजीर् एकटे रािणारी माणसं ह्याची सािीदार आिते की, प्रेम िी आहत्मक ओढ 



 

आि.ेजग खूप व्यर्िारी झालं आि.े प्रत्येक जण खूप बीजी आि.े पैसा आहण मित्र्ाकांिा ह्या 

सगळ्यात आपल्या माणसांची गरज ओळखण ंदकर्ा र्ाटणं तस ंददर्सेंददर्स कमी िोत चालल ं

आि;े पण तरीिी आयुष्यात एक र्ेळ अशी यतेे, जेव्िा ह्या सगळ्यापेिा कुणाचंतरी प्रेम, 

आपल्या हर्षयी असणारी काळजी लाख मोलाची ठरते. ज्यांना अशी जीर्ापाड प्रेम करणारी, 

सांभाळणारी माणसं भेटतात ते खरे श्रीमंत आहण जे अशी माणस ंभेटल्यार्र त्यांना जीर्ापाड 

जपतात ते आयुष्यात कधीच एकटे रािात नािीत ि ेहर्शेष... 



 

 मोकळा श्वास... 

 

 

 “पूजा तो ड्रसे बघ दकती सुंदर आि.े” हर्भाने अचानक पूजाचं लि दसुरीकड े जारं् 

म्िणून हतला सांहगतलं. त्यार्र पूजा हतला म्िणाली, “ हर्भा, संतोष आहण त्याची बायको 

समोरून येत आिते ि ेमािीत आि ेमला... प्लीज ि ेअसं सतत सत्यापासून मी दकती ददर्स 

अजून दरू पळायचं ? मला ि ेफेस करू द.े आहण मी कािी गुन्िा केला आि ेका? त्याला त्याची 

लाज र्ाटू द ेमी कशाला अस ंतोंड लपरू् ? आहण खरं सांगू का माझ्या फीस्लग्स आता संपल्या 

आिते. त्यामुळे तू नको काळजी करूस...” इतकं बोलून पूजा हर्भाच्या सोबत संतोष आहण 

त्याच्या बायकोच्या समोरून ताठ मानेने हनघून गेली. संतोष कािी िण बार्रला; पण पूजाचा 

चेिरा हनर्मर्कार िोता. घरी आल्यार्र हर्भा म्िणाली, “पुजू तू खरंच सार्रल ंआि ेना स्र्तःला 

? “त्यार्र पूजा िसली आहण म्िणाली “ अगं राणी खरंच ... आधी रडल.े.. खूप दखुार्ले िोते; 

पण नंतर हर्चार केला, ज्याने दगा ददला तो सखुात आहण ज्याने कहमटमेंट पाळली तो दःुखात 

िा कुठला न्याय ? हर्भा एक ददर्स मी माझ्या काकंूसोबत हतच्या डॉक्टरांकड ेगेल ेिोते. हतथ े

अशा व्यहक्तमत्र्ाची ओळख झाली की हतने माझा माझ्या दःुखाकड ेबघायचा दहृष्टकोनच बदलून 

टाकला. त्या डॉक्टर साधारण 65 र्षाांच्या िोत्या. ददसायला ह्या र्यातिी सुंदर, बोलणं- 

र्ागणं मला खपू आर्डल्या. त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारताना त्या गप्पांच्या ओघात त्या 

प्रेमाहर्षयी बोलू लागल्या. त्या म्िणाल्या, ‘मी पािता िणी माझ्या हमस्टरांच्या प्रेमात पडल.े 

त्याचं्यािी मनात भार्ना िोत्या; पण ते कुठेतरी अडकत िोते एर्ढं ददसतं िोतं .डॉक्टर िोऊन 

एक दोन र्षव झाली िोती. मी माझं प्रमे व्यक्त केलं तर त्यांनी नकार ददला. मी दखुार्ले. त्यांना 

कारण हर्चारल ंतर त्यांनी सांहगतलं नािी. मला म्िणाले, ‘माझ्याशी लग्न करून तुझं आयषु्य 

खराब िोईल त्यापेिा तू तुझ्यासारख्याच एखाद्या छानशा मुलाशी लग्न कर आहण सुखी रािा’. 

मला कािीच कळेना अहधक चौकशी केल्यार्र कळलं की त्यांना दफट्स यायच्या त्यामुळे घरचे 



 

आहण ते स्र्तः दोघेिी त्यांच्या लग्नाहर्षयी उदासीन िोते. खरं सांगू? ते माणूस म्िणून लाख 

िोते. एक दफट्सचा दोष सोडला, तर स्र्भार्, व्यहक्तमत्त्र्, हर्चार सगळंच मला भार्ल ंिोतं. 

खूप हर्चार केला. घरच्यांशी बोलल े तर सगळ्यांनी आधी नकार दशवर्ला; पण नंतर तयार 

झाले. मी हमस्टरांशी बोलल ेत्यांना एकच सांहगतलं, आता तुमच्याहशर्ाय मी कुणाचा हर्चार 

नािी करू शकत. तुम्िाला दफट्स येतात त्या र्ळेेस तुम्िाला डॉक्टरांची गरज लागते. मी एक 

डॉक्टर आि.े मी तुमच्या जर्ळ असल ेकी काळजी रािणार नािी. मी योग्य उपचार दऊे शकेन 

फक्त एकच सांगा तुमचंिी माझ्यार्र प्रेम आि ेना ? कारण ते माझ्यासाठी मित्र्ाचं आि े. तुला 

सांगते तेव्िाचे त्यांचे डोळे आहण चेिरा मी हर्सरू शकत नािी. मला म्िणाले, ‘माझं तुझ्यार्र 

खूप प्रेम आि;े पण तरीिी तू एकदा हर्चार कर.’ मी म्िटल,ं ‘तो मी केव्िाच केला आि.े’ आमचं 

लग्न झालं आहण एक नािी दोन नािी तर जर्ळ जर्ळ 35 र्षव झाली आमचा संसार सुरळीत 

सुरू आि.े त्यांना अधूनमधून त्रास िोत िोता; पण मी त्यांची पूणवपणे काळजी घेतली. त्यांनी 

दखेील कधीच दखुार्ल ं नािी मला. एक सुखी आहण समाधानी कौटंुहबक आयुष्य त्यांच्या 

सिकायावमुळे मी जगू शकले. आम्िी दोघांनी एकमेकांची साथ कधीच सोडली नािी....” हर्भा 

त्यांच्याशी बोलून बािरे पडले आहण आपल्या प्रेमकथेशी त्यांची तुलना सिज मनात आली. 

आपण खऱ्या प्रेमाहर्षयी फक्त बोलतो; पण खरं प्रेम त्या जगल्या िोत्या. स्र्तः सुदढृ िोत्या; 

पण प्रेमासाठी त्यांनी केलेला त्याग खूप मोठा आि.े जी जबाबदारी घेतली ती समथवपणे पलेली. 

जोडीदाराचा असा त्रास त्यांनी स्र्ीकारला. जो स्र्ीकारताना भल े भल े घाबरतात. संतोष 

कमकुर्त मनाचा िोता म्िणूनच तो असा र्ागला. त्याने फक्त स्र्तःचा हर्चार केला. प्रमेात 

ददलेल्या शब्दाची ककमत त्याने ठेर्ली नािी ह्यातच सगळं आल.ं अशा व्यक्तीसाठी मी झुरार् ंिा 

माझा मूखवपणा ठरेल. सतंोषचं मला सतत अपमानास्पद र्ागर्णं, बोलण.ं.. त्याच्या मनात प्रेम 

िोतं कुठे ? त्याने कधीच नात्याचा आदर ठेर्ला नािी गं...आयुष्य खपू सुंदर आि े आहण ते 

पररपूणवतेने अशा व्यक्तीसोबतच आपण जगू शकतो तो आपल्याला मनापासून स्र्ीकारतो. मी 

दखेील तोच हर्चार केला आहण त्या धक्क्यातून बािरे पडल.े आता तो समोर आला तरी मनात 

त्याच्या कमकुर्त व्यहक्तमत्र्ाची कीर् र्ाटते. त्याचा हर्चार, त्याचं असणं िी गोष्टच माझ्या 

लेखी संपली आि.े म्िणनू म्िटल ंत्याने मान खाली घालून जारं्, मी कशाला माझी र्ाट बदलून 



 

चालू? त्यामुळे तू माझी काळजी करण ंसोडून द ेिचे उत्तम...” हर्भा पूजाचं बोलण ंऐकत िोती. 

आहण हतला जाणर्लं, पूजा खरंच सार्रली िोती. हतने मनोमन त्या डॉक्टरांचे आभार मानल े

आहण त्या योग्य र्ेळी पजूाला भटेल्या त्यासाठी दरे्ाचे आभार मानून ती मनापासून िसली. 



 

 ती आगळी किाणी  

असं िोतं, तुमचा प्रेमार्रचा हर्श्वास जेव्िा उडतो त्याच र्ेळी असा एखादा हर्लिण 

अनुभर् तुम्िाला ऐकायला हमळतो की, आपण संभ्रमात पडतो, खरंच खरं प्रमे ि ेअहस्तत्र्ात 

असतं की नािी ? एकीकड े एखाद्याच्या आयुष्याची मित्र्ाची र्षव मातीमोल करून त्या 

व्यक्तीच्या समोर त्याच्या भहर्ष्याचा यिप्रश्न उभा केला जातो, तर दसुरीकड ेत्याच भार्नेपोटी 

कमी अहधक नािी तर चाळीस र्षव थांबणारी माणस ंसमोर येतात. सध्याच्या काळात कहमटमेंट 

नार्ाची गोष्ट फारशी ददसून येत नािी. प्रेम म्िणजे टाइमपास म्िणून बघणाऱ्या गदीत ह्याच 

भार्नेला पूजेचं स्र्रूप दणेारी माणस ंबहघतली की भरून येतं. माझ्या एका फ्रें डने त्या र्याने 

मोठ्या आिते; पण तरीिी माझी उत्तम मैत्रीण असाच त्यांचा उल्लेख मी नेिमी करत े ,त्यांनी 

त्यांच्याच माहितीतल्या एक कपलहर्षयी सांहगतलं आहण ती कथा ऐकताना डोळ्यात पाणी 

उभं राहिल.ं तरुणपणी त्या दोघांच्या लग्नाला घरच्यांनी हर्रोध केला आहण त्यांनी कधीच लग्न 

न करण्याचा हनणवय घेतला. दोघांनी आपापल्या िेत्रात काम सुरू ठेर्ल.ं अनेक स्थळं आली , 

प्रलोभनं आली; पण त्यांनी घेतलेल्या हनणवयाची अंमलबजार्णी कुठलािी पश्चाताप न दशवर्ता 

केली. शेर्टी त्यांच्या घरच्यांनी मान्यता ददली आहण त्यांनी लग्न केलं. तुम्िी हर्श्वास ठेर् ू

शकणार नािी तेव्िा ते दोघेिी साठीच्या पुढ ेगेल ेिोते. त्या 62 तर ते 65 र्षाांचे िोते. त्यांच्या 

हनतांत सुदरं प्रेमाला न्याय हमळाला खरा; पण ददुरै्ाने काका तीन र्षावत दरे्ाघरी गेले आहण 

त्या काकी एकट्या राहिल्या; पण ती सिर्ासाची तीन र्षव ते पररपूणवतेने जगल.े एकमेकांसाठी 

इतकी र्षव र्ाट पािणारे ते दोघे.... इतका मोठा त्याग करण्यासाठी लागणारं आत्मबळ त्यांना 

कुठून हमळाल ंअसेल असा हर्चार करत असताना लिात आल ंकी त्यांचं एकमेकांर्र असलले ं

जीर्ापाड प्रेम िीच त्यांची शक्ती िोती. आजच्या काळात अशी माणसं तयार करण ं दरे्ाने 

सोडून ददलं आि े असंच ददसतं. आयुष्य नव्याने सुरू करणं िी गोष्ट र्गेळी आहण आपल्या 

व्यक्तीला एकटं सोडून आपल्या आयुष्याची नर्ीन सुरुर्ात करण ंिी गोष्ट र्ेगळी. तुम्िी तुमच्या 

व्यक्तीर्र दकती प्रेम करता, ती तुम्िाला दकती िर्ीशी असत े ह्यार्र सगळं कािी अर्लंबून 

असतं. पररहस्थतीची खोटी कारण ंदऊेन जेव्िा तुम्िी कुणाला एकटं सोडता तेव्िा तुम्िी स्र्तः 

खुश रिात असाल याचाच अथव तुम्िी त्या व्यक्तीर्र कधी प्रेम केललेचं नसतं. तुझ्याहशर्ाय 

दसुऱ्याचा हर्चार मी करणार नािी ि ेएकच र्ाक्य दसुऱ्या व्यक्तीच्यािी मनात प्रेमाची ज्योत 



 

सतत तेर्त ठेर्तं आहण हतथेच अशी प्रतीिा दसुरी व्यक्ती करू शकते. स्र्ाथव, व्यर्िार 

बघणाऱ्या लोकांना कदाहचत त्या काका काकंूचं असं एकमेकांची र्ाट बघणं िा र्ेडपेणा र्ाटू 

शकेल; पण त्यांच्या आहत्मक प्रेमाला तोड नािी िचे मी म्िणेन. शरीराच्या, मनाच्या गरजा 

नाकारून जेव्िा तुम्िी कुणासाठी तरी ि ेअसं थांबता तेव्िा ते प्रेम दरै्ीच असू शकतं. त्याला 

सामान्य समजुतीचे आहण जगण्याचे हनयम आपण लारू् शकत नािी. तो त्याचा अपमानच 

असतो. व्यर्िाराची चौकट त्यांच्या प्रेमाला, त्यागाला तोलू शकत नािी. खऱ्या प्रमेाची 

अनुभूती िी अशीच असते. ते दोघेिी तस ं बघता ददुरै्ी िोते; पण त्यांच्या प्रेमालाच त्यांनी 

त्यांची शक्ती बनर्ल ंआहण शेर्टची तीन र्षव का िोईना; पण एकमकेांच्या सोबतीचा आनंद 

त्यांनी घेतला.. र्ेगळीच प्रेमकथा आि.े... 



 

 गोड नाते  

 

 

आपल्या सिर्ासात येणारी अनेक माणस ंआहण त्यांच्याकड ेबघण्याचा आपला हर्शेष 

असा चष्मा. एकदा एखाद्याहर्षयी आपण मत बनर्लं की आपल्या प्रहतदक्रया दखेील तशाच 

येऊ लागतात. आपल्याला आर्डणाऱ्या व्यक्तीच्या चुकीच्या गोष्टींचं समथवन आहण ज्यांच्याशी 

पटत नािी त्यांच्याशी कुठेतरी र्ैर असल्यासारखा भार्.....माझ्या एका फ्रें डहर्षयी जेव्िा 

फारशी ओळख नव्िती तेव्िा मला र्ाटायचं दकती िा उथळ आि े ? सतत िसणारा, मस्ती 

मजाक करणारा िा कधी जीर्नाकड े गंभीरपणे बघत असले का ? िा प्रश्न नेिमीच मला 

पडायचा; पण एक ददर्स ि े सगळे अंदाज चुकीचे ठरले जेव्िा मी त्याच्याशी खऱ्या अथावने 

संर्ाद साधला. तेव्िा कळल ं त्याचं र्ाचन प्रचंड िोतं. र्ेगर्ेगळ्या हर्षयांर्र त्याचं असलेल 

स्चतन, जीर्नाहर्षयीच तत्र्ज्ञान... तो प्रोफेशनली एका मोठ्या हुद्द्द्यार्र काम करत िोता ि े

दखेील तेव्िाच कळल;ं परंतु ह्या सगळ्याचा कुठेिी अहभमान दकर्ा मोठेपणा त्याच्या 

बोलण्यातून कधी जाणर्ला नािी. काल त्याचा फोन आला की “ हमनल मी लग्न करतोय” तेव्िा 

खरंच खूप आनंद र्ाटला आहण ती मुलगी कोण आि ेि ेजाणून घ्यायची हजज्ञासा पण र्ाटली. 

बोलण्याच्या ओघात तो म्िणाला, ” हमनल खोटं कशाला बोल ूखूप साऱ्या मुली बहघतल्या; पण 

एका रठकाणी येऊन र्ाटल ं आता बस झाल.ं.. ठरर्ून केलेल्या लग्नातले व्यर्िार नकोस े

झाले...आपण हबझनेस करतोय का अस ंर्ाटलं... मी ज्या मुलीशी लग्नाचा हनणवय घेतला आि े

ती माझी जुनीच मैत्रीण .. ती अहतशय साधी आि.े पण माझ्यासाठी सगळ्यात मित्र्ाचं िचे 

आि ेकी हतचं माझ्यार्र खूप प्रेम आि.े मी कुठे आि ेयाने कुणालािी फरक पडत नािी; पण मी 

कुठेिी असलो तरी हतला माझी काळजी असते. एक तरी मसेेज ती खुशाली हर्चारण्याचा 

करतेच करत.े जेव्िा मी हतच्या भार्नांना कािीच ककमत दते नव्ितो, तेव्िा दखेील हतचं र्ागण 

ि े असंच िोतं. माझ्या तुटक र्ागण्यामुळे ती दखुार्ली तरी हतने कधी माझी काळजी करणं 

सोडल ंनािी. तेव्िा मी हर्चार केला आता खूप झालं, माझ्याकड ेसगळ आि ेआहण जर सुदरै्ाने 



 

माझ्यार्र इतक प्रेम करणारी व्यक्ती दरे्ाने ददली आि,े तर मी हतचा अर्िरे करणं बरोबर 

नािी.म्िणून मी हनणवय घेतला. ती स्र्भार्ाने खपू छान आि ेआहण मखु्य म्िणजे माझी काळजी 

घेणारी आि…े.” तो बोलत िोता मी ऐकत िोते. मनात समाधान िोतं की त्याला त्याच्या 

मनाजोगा जोडीदार हमळाला.त्याने योग्य व्यक्तीची हनर्ड आपली सिचाररणी म्िणून केली. 

हजथे प्रेम आि े हतथे काळजी असते आहण त्या काळजीची जाणीर् असणं म्िणजे त्या प्रेमाला 

ददलेला योग्य प्रहतसाद. आपल्या व्यक्तीच्या भार्नांची कदर आपल्याला असली की, त्यांनािी 

आपल्यासाठी कािीतरी करताना हमळणारा आनंद र्ेगळा असतो.आपलं माणसू कस ं आि े ि े

एकदा कळलं की गैरसमजुतींना जागा उरत नािी. त्यांच्यासाठी आपण नेिमीच उत्तम भार्ना 

आहण शब्द ह्यांची हनर्ड करतो. प्रेमात सकारात्मक दहृष्टकोन आहण योग्य संर्ाद खूप कािी 

चांगल घडर्ून आणतात. काय हमळेल त्यापेिा काय दऊे शकतो ह्याचा हर्चार फक्त प्रेमात िोऊ 

शकतो. त्याने अशा प्रमेाचा स्र्ीकार आहण आदर ठेर्ला याचा खूप आनंद र्ाटला... 



 

 तो आिचे र्ेगळा 

  

 

प्रथमेशला फोन केल्यार्र मी तो का केला ि ेत्याला लगेच कळल.ं मला त्याचं आश्चयव 

र्ाटलं आहण कुठेतरी िायसं दखेील. त्याच्या लग्नाचं टेन्शन काकंूनी घेतलं िोतं. तो मोकळेपणाने 

बोलत नािी हनदान तुझ्याशी तरी बोलले असा आग्रि करून त्यांनी मला ‘त्याला एकदा फोन 

कर.’ असं सांहगतलं िोतं. “ तुला आईने मला लग्नासाठी समजर्ायला सांहगतलं आि ेना ? पण 

त्याचा कािी उपयोग नािी कारण िा हनणवय मी हर्चारपूर्वक घेतला आि.े मला प्रेम, लग्न ह्या 

गोष्टींहर्षयी धास्ती हनमावण झाली आि ेमीनल मािीत नािी का; पण आजूबाजूला बघतो तेव्िा 

खोटं बोलणं आहण र्ागणं ि ेसध्याचे टे्रड माकव  झाल्यासारखे र्ाटतात. ऑदफसमधे जे र्ातार्रण 

पाितो ते बघून अजूनच हनराशा येते. लग्न झालेली मंडळी दखेील एक हर्रंगुळा िर्ा म्िणून 

एखाद ंअफ़ेअर असलं तर काय िरकत आि े? असा प्रश्न हर्चारतात तेव्िा मी हनरुत्तर िोतो. स्त्री 

आहण पुरुष दोघेिी ह्याला अपर्ाद नािीत. तू हजतका हर्श्वास ठेर्शील हततका तो तुटण्याची 

भीतीिी जास्त असते. साध्या साध्या गोष्टीतून सुरुर्ात िोते आहण मग ि े खोटं बोलण ं इतकं 

अंगर्ळणी पडतं की अपराधेपणा कुठेतरी िरर्ून जातो. आपण िा हर्चार करत नािी की 

आपल्या व्यक्तीला सत्य कळल्यार्र काय र्ाटेल ? बरं ह्या गोष्टी गृिीत धरून चालारं् तर 

मनाला पटत नािीत . लिानपणी आई बाबा दरे्ाची भीती घालायचे. आता दरे्ाच्या दारीसुद्धा 

खोटेपणा असतो त्यामुळे कधी कधी र्ाटतं िी नाती न र्ाढर्ललेीच बरी. व्यहक्तगत आयषु्यात 

आपलीच माणसं आपल्याशी बेमालूम खोटं बोलून मोकळी िोतात आहण त्याची भनक 

आपल्याला लागत सदु्धा नािी. सत्य कळल्यार्र खूप त्रास िोतो कारण आपण प्रामाहणक 

असतो, कहमटेड असतो आहण तीच अपेिा आपल्या व्यक्तीकडून असते. हमत्र म्िणतात, 

“बायकोशी छोट्याशा गोष्टीत बोललो खोटं तरी काय फरक पडणार आि े ? ती थोडीच चेक 

करणार आि े?” बाब छोटी असू द ेकी मोठी; पण नात्यातील प्रामाहणकपणा जसजसा कमी 

िोतो व्यक्ती आहण नाती दोन्िी बदलू लागतात. संसारात आपण जोडीदारापासून नकळत 

दरुार्त जातो. हर्श्वास िी एक नाजूक गोष्ट आि.े माझ्या आयुष्यात मी दखेील प्रेम केल ंपण 



 

प्रेमातला हर्श्वास हमळाला नािी. तेव्िा एका पॉईंटला येऊन मी िताश झालो मग ठरर्लं मी 

माझी हचत्रकला जोपासीन. मी नोकरी करतो पण माझी ओढ माझ्या कलेकड ेअहधक असते. 

सगळ्यांना आश्चयव र्ाटतं; पण ददर्साची सगळी नकारात्मकता संध्याकाळी माझ्या कलेतून मी 

मोकळी करतो आहण पुन्िा ताजातर्ाना िोतो. कला, छंद ह्या गोष्टी कधीच हर्फल नसतात 

त्यांच्यातून हमळतो तो फक्त आनंद.... मी एक्कलकोंडा झालो आि ेअस ंआई म्िणते; पण मनस्र्ी 

लोक सामान्य लोकांसारखा हर्चार करू शकत नािीत, जगाच्या दहृष्टकोनातून त्यांच खूप 

नुकसान िोतं नक्कीच; पण ते एका अिय आनंदाचे र्ाटसरू िोतात ि े कुणाच्यािी लिात येत 

नािी . माझ्या एकटेपणाची आई खूप स्चता करत असत ेपण मी एकटा असा कधीच नसतो. 

र्ेगर्ेगळ्या कल्पना सतत मनात घोळत असतात. आजूबाजूला हमत्र जेव्िा सर्ंग चचाव करतात, 

तेव्िा मी त्यांच्यात असूनिी त्यांच्यापासून दरू असतो ते माझ्या कलेमुळे... खरं सांगू? मला फक्त 

नातं नको आि ेनात्यातील प्रामाहणकपणा, हर्श्वास िर्ा आि ेतो ज्या व्यक्तीमध्ये हमळेल ती 

व्यक्ती नक्की मला हक्लक िोईल आहण नंतर माझ्या आयुष्याचा अहर्भाज्य भाग िोईल.” प्रथमेश 

बोलत िोता....मी त्याला काय समजार्णार िा प्रश्न पडला. उलट त्यानेच अनेक गोष्टी नकळत 

माझ्या मनात रुजर्ल्या. नकारात्मक गोष्टींपासून दरू रािण्यासाठी त्याने घेतललेी कलेची मदत 

िा एक र्ेगळाच हर्चार मला त्याच्याकडून हमळाला ... 

 



 

 प्रेम आहण प्राजक्त  

 

 

कािी ददर्सांपासून सोसायटीच्या अंगणात असललेा प्राजक्त मललू झाला िोता. त्याचा 

बिर संपला नव्िता, तरी त्याचं असं कोमेजून जाणं मनाला अस्र्स्थ करून जात िोतं. तो एक 

जर्ळचा हमत्र िोता. सकाळी ऑदफसला जाताना त्याच्या फुलांचा सडा डोळ्यात साठर्ून 

हनघायचं िा नेिमीचा हनयम. जाता जाता दोन तीन फुलं उचलायची, त्याचा सुगंध घ्यायचा 

आहण ददर्स मस्त जायचा. पण तो असा अचानक उदास का ददस ू लागला ते कािी कळल 

नव्ितं. डर्रललेा प्राजक्त पण हनष्पणव र्ाटू लागला िोता. मग एक ददर्स लिात आलं की 

प्राजक्त नािी तर आपलं मनच कोमेजून गेल ं आि.े बिर प्राजक्ताचा नािी तर भार्नांचा 

ओसरला आि.े ती फुलं तशीच आिते नाजूक सुंदर हर्लोभनीय; पण त्या फुलांचं सौंदयव आता 

नजरेआड िोऊ लागल ंआि.े जाता येता त्या फुलांचे प्रश्न असतात; पण त्याची उत्तर द्यायची 

नसतात म्िणून त्यांना टाळून जाणं िचे नकळत घडत िोतं. मनात त्याला दलुवहित केल्याची सल 

िोती. कुठेतरी जर्ळचा हमत्र त्याने आहण मी दखेील गमार्ला िोता. आयुष्याच्या संघषावत 

अनेकदा हनरागस आहण हनदोष माणस ं सफर िोतात असाच कािीसा भाग िोता. मग एका 

पिाटे ठरर्ल ंकी उदासीनतेला दरू सारून त्या प्राजक्ताला पुन्िा एकदा अनुभर्ायचं. त्याच्याशी 

खूप साऱ्या गप्पा मारायच्या. त्या फुलांना त्यांच्या िक्काचा प्रेमाचा स्पशव द्यायचा. तो प्राजक्तिी 

दकती उदार की, झालेल्या प्रमादाला माफ करून खूप सारी फुल ंमाझ्या ओंजळीत पुन्िा भरू 

लागला. त्याच्यािी डोळ्यात पाणी िोतं आहण माझंिी मन गहिर्रलेल.ं.. प्रेम आहण प्राजक्त 

दोघेिी सारखेच असतात. हजतका काळ आयुष्यात राितात आयुष्याला आपुलकीचा गंध दतेात. 

बिर येतो आहण जातो; पण र्संतातील बिरार्र हशहशराची सार्ली कधी पडत नािी. तो 

अखंड टर्टर्ीत राितो. कािी िणांचं त्याचं आयषु्य; पण त्याचा सिर्ास िा कायमचा मनात 

कोरललेा राितो. फुलं अनेक असतात; पण त्यांची ओढ िी प्राजक्ताच्या ओढीसारखी कधीच 

राित नािी. प्राजक्ताचा बिर गेला तरी तो दारात आि े आहण पुन्िा बिरणार आि े ह्याची 

जाणीर् मनात सतत असते. प्रेमिी तसंच असतं. कािी काळ हर्संर्ादाने , समस्यांनी र्ेढलेला 



 

असला तरी एकमेकांची असललेी ओढ, एकमेकांना िर्ं असण्याची गरज नातं घट्ट बांधून ठेर्ते. 

प्राजक्त जसा बिर नसला, तरी अंगणात कायमचा िर्ािर्ासा असतो तसंच कािीस ंप्रमेाचंिी 

असतं. एक आशा पुन्िा बिरण्याची प्राजक्ताला आहण नात्याला समान धाग्यात बांधून ठेर्ते , 

त्याचं िर्ंिर्ंसेपण जपते. प्राजक्त आहण प्रमे दोघिेी एकसमान असतात तेच खरं... ! 



 

 उमलेल का कधी ?  

 

 

कधी कधी असं िोत की एखादी व्यक्ती तुमच्याकड े हतची व्यथा मांडते आहण त्या 

व्यथेमागे असललेी सत्य पररहस्थती तुमच्या समोर असते आहण अचानक जाणर्ू लागतं की, अरे 

िचे सगळं आपल्यािी बाबतीत घडू शकतं. आपण अस्र्स्थ िोतो. कारण इथ ेप्रश्न नात्यामधील 

हर्श्वासाचा असतो. काल प्रसादने फोन केला की “ मीनल, गौरीहर्षयी तुझ्याशी बोलायचं आि”े 

तेव्िा थोड ं आश्चयव र्ाटलं. कारण गौरी माझी अहतशय जर्ळची मैत्रीण. हतचा प्रसादर्रती 

प्रचंड हर्श्वास. ती नेिमी म्िणायची, “ मी खूप खशु आि ेकी प्रसाद सारखा प्रामाहणक जोडीदार 

मला भटेला. तो कधीच माझ्याशी खोटं बोलत नािी आहण मला खात्री आि े त्याच्यार्रील 

हर्श्वासाला तडा जाईल अस ं तो कधी र्ागणार नािी.” प्रसादचा फोन आल्यार्र तो नुसता 

भडभडा बोल ूलागला “ मीनल मला प्रचंड अपराध्यासारख र्ाटत आि.े मी चुकलो आि;े पण 

गौरी मला माफ करेल का िा मोठा प्रश्न आि.े माझ्याकडून हतच्या हर्श्वासाला तडा गेला आि.े 

ती भोळेपणाने मी सांगेन तेच सत्य असं समजत िोती; पण मी नेिमीच खपू खोटं बोलत गेलो ग 

हतच्याशी. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमध्य े दखेील हतला सिज फसर्त िोतो. हतला 

दखुार्ण्याचा ितूे नव्िता; पण हतचा साधा स्र्भार् मला खूप टेन्शन यायचं. आत्ताच्या जगात 

ती हमसदफट आि े आहण अशी व्यक्ती मला हमळार्ी ह्याचाच मला ताण यायचा. मागच्या 

आठर्ड्यात ती घरी आली िोती तेव्िा माझ ंव्िाट्स ऍप चालू िोतं. मी मोबाईल तसाच ठेर्ून 

हतच्यासाठी पाणी आणायला गेलो. ती कधी मोबाईलला िात लार्त नािी; पण हतने तो घेतला 

आहण माझ्या अनेक मैहत्रणींशी झालले े फ्लटव चाट हतने र्ाचले. त्यार्र फक्त ि े काय आि े ? 

इतकाच प्रश्न हतने हर्चारला. मला काय उत्तर द्यार्ं ते कळलं नािी. माझा खोटेपणा समोर 

िोता, मी काय बोलणार ? अनेकदा रात्री मी हतला झोपतो अस ं सागूंन व्िाट्स ऍप र्र 

रािायचो. हतने प्रश्न हर्चारला की, खोटी कारणं द्यायचो आहण ती र्ेडी त्यार्र हर्श्वास 



 

ठेर्ायची. र्ाटायचं मी दकती सिज फसर् ू शकतो हिला. हतचा माझ्यार्र असलेला हर्श्वास, 

त्याची ककमत मला नव्िती. मला मािीत आि े हतला प्रचंड मानहसक धक्का बसला आि.े त्या 

ददर्सानंतर हतने माझ्याशी संपकव  तोडला आि.े ती हचडली असती तरी चाललं असतं पण ती 

कािीच बोलत नािी खरं सांगतो ती घटना घडल्यापासून मी सगळ्या गोष्टी सोडून ददल्या 

आिते. आज कळतंय की ती माझ्यासाठी दकती मित्र्ाची िोती. हतच्या साधेपणाचा, 

हर्श्वासाचा मी गैरफायदा घेतला. मी अपराधीच आि.े माझ ं हतच्याशी बेमालूम खोटं बोलण ं

आहण हतने हर्श्वास ठेर्णं आता आठर्तं आहण मी कोलमडून जातो. हतची माझ्या आयुष्यात 

असललेी जागा आता खपू ररती र्ाटते. काय करू कािी कळत नािी.. तू बोल ना हतच्याशी 

प्लीज.मी उद्या पुन्िा फोन करीन” प्रसादने फोन ठेर्ला; पण मी गौरीला फोन केला नािी. 

कारण ह्यात प्रसादची बाजू घेऊन हतच्याशी काय बोल ूिा प्रश्न िोता. हतचं प्रेम, हतचा हर्श्वास 

ह्याला धक्का पोचला िोता. आजकाल टाइमपास, आपल्या व्यक्तीला काय कळतंय ककर्ा हतला 

काय कळणार आि ेअसा हर्चार करून अनेक लोक आपल्या व्यक्तीला सिज फसर्त असतात. 

सोशल हमडीयाचा िा एक खूप मोठा दषु्पररणाम आि.े.जेव्िा जर्ळची व्यक्ती हर्श्वास तोडते 

तेव्िा आपण पुन्िा कुणार्रिी हर्श्वास ठेर्ू शकत नािी. गोष्ट छोटी असो की मोठी हजभेला 

आहण मनाला र्ळण लार्णं गरजेचं असतं. दसुऱ्याला फसर्ताना, त्याच्याशी खोटं बोलताना 

तुम्िी स्र्तःला फसर्ू शकत नािी. ती अपराधेपणाची सल राितेच ना ? त्यापेिा नाती 

प्रामाहणकपणे का हनभार्ू नयेत ? मोि असतातच; पण ते मनापेिा जास्त बलर्ान नसतात. 

तुम्िाला तुमच्या व्यक्तीच्या भार्नांची, हर्श्वासाची कदर असेल तर तुम्िी मोिाला दरू सारून 

आपलं प्रेम आहण नातं अबाहधत ठेर्ता...जग दकतीिी पुढे गेलं तरी प्रमेात प्रामाहणकपणाचं 

मित्त्र् कधीच कमी झाललें नािी; पण त्याची गरज मात्र आजकाल सगळे हर्सरत चालल ेआिते 

..... 

  



 

 बांधीलकी  

 

 

तुमचा एखादा हमत्र ककर्ा मैत्रीण जे तुमचं सिसा कौतुक करत नािीत त्यांच्याकडून 

एखादा कौतुकाचा शब्द आला की आपण भलतेच खुश िोतो. माझे लखे हनयहमत र्ाचणारा; 

पण कौतुकाचा एकिी शब्द कधीिी न उच्चारणारा माझा एक हमत्र जेव्िा “मीनल तुझ्या 

लेखांहर्षयी बोलायचं आि े “ अस ंम्िणाला तेव्िा कोण तो आनंद झाला. त्याने सुरुर्ात छान 

केली, तो जसं जसं बोलायला लागला तसं तसं त्याच्या हर्चारांचं कौतुक र्ाटायला लागल.ं 

नेिमीच्या गंभीरतेने तो म्िणाला “ मी रोज तुझ ेलेख र्ाचतो; पण कधी तुला साहंगतल ंनािी की 

तू उत्तम हलहितेस कारण ते सांगायची मला कधी गरज र्ाटली नािी. तुझ्या लेखात एक शब्द 

िा नेिमी र्रचेर्र येतो तो म्िणजे ‘कहमटमेंट’. . आजच्या काळात िी दफलॉसॉफी कुणी मांडत 

नािी की, समजून घेत नािी. नात्यामध्ये जी गोष्ट सगळ्यात आर्श्यक असते आहण आजकाल 

जी आपण सगळेच हमस करतो ती म्िणजे बांधीलकी (कहमटमेंट)... कसं असतं न तुम्िी एकटे 

असता तेव्िा तुम्िाला कुणाची तरी आठर्ण येते, तुम्िाला फुरसत असत े तेव्िा तुम्िी तुमच्या 

व्यक्तीला जर हमस करत असाल तर ते प्रेम नसतं. प्रेम म्िणजेच आपल्या व्यक्तीसोबत एक 

भार्हनक प्रर्ास. कुठेिी असलो तरी त्याची आठर्ण मनातून न जाणं, तो दखुी असताना 

समोरचं सुख नकोसं र्ाटणं, तो नसताना त्याच्या आपल्यार्रील हर्श्वासाची काळजी घेणं, सुख 

असार्ं तर त्याच्यासोबत आहण नसेल तर दःुख दखेील त्याच्या सोबतच हमळारं् िी इच्छा ि े

प्रेमाचं खरं स्र्रूप ...प्रमेातील आहण प्रेमाची बांधीलकी िा एक स्र्ाभाहर्क भाग तो ओढून 

ताणून आणता येत नािी ..... असं प्रेम नेिमीच शब्दातून व्यक्त करता यते नािी .तुम्िी तुमच्या 

व्यक्तीशी आहण नात्याशी प्रामाहणक असता. प्रत्येक िणी कुणीतरी तुमच्यार्र हर्श्वास ठेर्ून 

आहण हर्संबून आि े त्याचं्या हर्श्वासाला तडा जाऊ न दणे्याची आपली जबाबदारी आि े ि े

मनात रुजलेलं असतं म्िणूनच कािीिी प्रयास न करता र्षावनुर्षे लोक एकमेकांशी जोडलले े

राितात. प्रतारणेचा एकच िण असतो; पण तो सगळं िोत्याचं नव्ितं करून मोकळा िोतो. 



 

तुमच्या मनात असललेा नात्याचा आदर आहण सन्मान तुम्िाला ह्या गोष्टीपासून नेिमी दरू 

ठेर्तो... िी गोष्ट तुमची नात्याप्रहत असलेली बांधीलकीच अधोरेहखत करते नािी का ? तू 

कुठेतरी ह्या हर्षयार्र हलहून त्याच मित्र् लोकांसमोर आणतेस त्यासाठी मला नक्कीच तुझं 

कौतुक र्ाटत” मी फक्त ऐकत िोते कारण त्याचं बोलण ं ि े माझ्या आर्डीच्या हर्षयाच्या 

जर्ळचं िोतं आहण कुठेतरी समाधान िोतं की, त्याचे कौतुकाचे शब्द मला हमळाले िोते. 

 



 

 उसर्ले धाग े 

 

 

माझ्याच माहितीतील एक जोडप. कािी महिन्यांपूर्ी त्यांना छान एकमेकांमध्य े

रमललें बहघतलं िोतं. काल अचानक कानार्र त्यांच्या हर्भक्त िोण्याची बातमी धडकली आहण 

खूप र्ाईट र्ाटल.ं िी घटना घडल्यानंतर त्यांच्यातील बेबनार्ाची अनेक कारण ंसमोर आली. 

त्यात पतीने केलेल्या हर्श्वासघाताच्या बातमीची भर पडली. खरं काय खोटं काय ते दरे्च 

जाणो; पण जेव्िा एखाद ं कुटंुब अस उध्र्स्त िोतं तेव्िा मन उदास िोतं. नात्यांर्रील आहण 

नात्यात आर्श्यक असलले्या हर्श्वासाची गरज पुन्िा एकदा लिात येते. माझ्या माहितीतील 

र्कील असललेी माझी मतै्रीण मला सांगत िोती- “कुटंुब न्यायालयात हर्भक्त िोण्यासाठी येणा-

या केससेमध्ये हर्र्ािबाह्य संबधं ि े कारण आजकाल जास्त र्ाढत आि.े आधुहनक 

हर्चारसरणीच्या समाजाचं ि ेएक फहलतच म्िणार् लागेल.ं स्त्री नोकरी करू लागली, घराबािरे 

पडू लागली ती आपल्या संसाराला आर्मथक आधार हमळार्ा त्यासाठी; पण आजकाल उद्या 

नर्यावला सोडून ददल ंतर हनदान स्र्तःचा उदारहनर्ावि स्र्तः करण्यासाठी तरी आपण समथव 

असल पाहिजे, असा हर्चार जेव्िा मांडला जातो, तेव्िा लग्न िी संस्था तकलाद ूिोत चालली 

आि े की काय ? असा प्रश्न पडतो. हर्र्ािबाह्य संबंध ठेर्णायाव अनेक स्त्री-पुरुषांना ज्याला 

अग्नीच्या सािीने हर्श्वासाने सांभाळण्याचं र्चन ददलं आि े त्याच्याच हर्श्वासाला आहण 

आपल्या ससंाराला िहणक मोिापायी आपणच सुरंुग लार्तो ह्याची जाणीर्िी नसते. प्रलोभनं 

समोर येतात, सगळेच अगदी सर्ावथावने सखुी ह्या प्रकारात कधीच नसतात; अनेकदा जोडीदार 

आपल्याकड ेदलुवि करतो, र्ेळ दते नािी त्यामुळे इतर कुणाप्रती आकषवण र्ाढत जात. आपल्या 

व्यक्तीशी आपल्या अपेिांची मोकळेपणाने चचाव करार्ी. कािी गोष्टींची उणीर् आि ेम्िणून थेट 

नात्याशी प्रतारणा करणं िी गोष्ट चुकीची आि.ेअनेकर्ेळा ज्यांच्यासाठी आपण आपल्या 

संसाररक आयुष्याला सुरंुग लार्तो ती माणसं त्याचं्या स्र्तःच्या ससंाराला छान जपतात आहण 

फक्त एक हर्रंगुळा म्िणून आपला र्ापर करतात ह्याचा प्रामुख्याने हस्त्रयांना हर्सर पडतो. 

कुटंुब, संसार ह्या गोष्टी पुस्तकी नािीत, तर ती एक जबाबदारी आि.े आपल्या जोडीदाराला 



 

सांभाळून घेण्याची, त्याच्या सखुाची आहण द:ुखाची दखेील...मानहसक पातळीर्र एका 

चांगल्या हमत्र दकर्ा महैत्रणीची गरज सगळ्यांना असते; परंतु तो हमत्र ककर्ा मैत्रीण त्या 

मैत्रीच्या नात्यापेिा जास्त िोऊ न दणे ंि ेप्रत्यकेाच्या िातात असतं. अहधकतर घटस्फोटाच्या 

केसेसमधे एकाला नातं नेिमीच िर् असतं; परंतु दसुयावला त्यातून मोकळं व्िायचं असतं. दःुख, 

घालमले, भहर्ष्याची स्चता, पुढे काय अस े अनेक प्रश्न त्यातील एकाला पडलेल े असतात. ि े

सगळं कशासाठी ? ज्या पररपूणव नात्याच्या शोधात आपण ससंार उध्र्स्त करतो ते एक मृगजळ 

आि े ि ेकधी कळणार ?...” मला तीच म्िणणं पटत िोत. प्रत्येक नात्याची एक जागा असते 

आहण त्याने हतथेच राहिलं पाहिजे. भार्नांची सरहमसळ िी नात्यानं हतलांजली दणेारीच ठरते 



 

 घडूनी गेले ज…े  

 

 

“तुम्िी नेिमी हर्चार करता ‘आपला भूतकाळ बदलता आला असता तर; पण त्याच 

र्ेळेला त्या भूतकाळाने आपल्याला बदललेल ं असतं ि े तुमच्या लिातच येत नािी “ अशा 

आशयाचं एक र्ाक्य आज र्ाचनात आलं आहण ते तंतोतंत मनाला पटलं. जे घडून गेलं ते चांगल ं

असेल तर ते बदलारं् असं कुणाला र्ाटत नािी? कारण त्या चांगल्या भतूकाळाची फळं म्िणून 

आपण आज सकारात्मक जीर्न जगत असतो; पण तोच भूतकाळ र्ाईट आठर्णींनी आहण 

घटनांनी भरललेा असले तर त्याच सार्लीत आपण जगतो आहण आयुष्य नाकारत जातो. 

अनेकदा पररहस्थतीपेिा केललेी हनर्ड चुकते, कृती चुकते आहण आयुष्यिी चुकत जातं. चुकीच्या 

हनणवयांमुळे भहर्ष्यिी भरकटत जातं. आपण बदलतो स्र्भार्ाने, आचाराने आहण 

हर्चाराने....पण नकारात्मक ददशेने.... कुणीतरी टीका केली की एक र्ाक्य आपल्या ओठार्र 

येतं मी आधी असा नव्ितो/नव्िते; पण पररहस्थतीमुळे, जे अनुभर्ल ं त्याने असा झालो/झाल े

एकूणच ि ेअसं दषु्टचक्र आि ेज्यातून आपण आयुष्यभर बािरे पडत नािी. जे घडून गेल ंत्याचे 

पडसाद सतत आपल्या र्तवमान आयुष्यार्र उमटत राितात. खूप र्ळेा जर्ळची माणसंच 

त्याला हर्सरू दते नािीत...कधी केलले्या चुकांमुळे मानभंग हमळतो तर कधी आलले्या संधी 

भूतकाळाच्या सार्लीत गुडूप िोतात. लोकांच्यािी लिात र्ाईट तेर्ढाच भाग राितो आहण तो 

त्यांच्या लिात राितो म्िणून आपणिी भूतकाळ िीच आपली खरी ओळख ि े स्र्ीकारून 

शरणगती पत्करतो; पण अस ेलोक कधीच चांगल ंभहर्ष्य घडर्ू शकत नािीत. आललेा प्रत्यके 

ददर्स िा आपल्यामध्य ेचांगला बदल घडर्णारा, आयुष्याला कलाटणी दणेारा अस ूशकतो; पण 

त्याची जाणीर् आहण उमेद आपल्यामध्य े असार्ी लागते. आपण स्र्तःच जोर्र भूतकाळाचा 

पाश तोडून चांगल्या भहर्ष्यासाठी प्रयत्न करीन अशी खूणगाठ मनाशी बांधत नािी तोर्र 

तुमची मदत कुणीिी करू शकत नािी. भूतकाळाचं सतत रडगाणं गात रािाणं म्िणजे आयुष्य 

नाकारणं. भूतकाळच जर खरा असता, तर आज आहण उद्यािी अहस्तत्र्ात कधी नसता. जे घडून 



 

जातं ते आपल्या िातून हनसटून जातं. ते परत येऊ शकत नािी; परंतु जे घडून गेलं त्याच्या 

शोकात आपण र्तवमान आहण भहर्ष्य दोघिेी पणाला लार्तो. कडर्ट भूतकाळाची सतत री 

ओढली की आपणिी कडर्ट िोत जातो. त्यापिेा त्या चुकांमधून तुम्िी काय हशकलात आहण 

स्र्तःला दकती सिम केलंत ि े मित्त्र्ाचं. कटू आठर्णी व्यक्तीला कठोर नािी, तर सजक 

बनर्तात. त्यातून कािी गोष्टी हशकून भहर्ष्याला आकार दणें म्िणजे जीर्न ख-या अथावने 

जगणं. र्ेळ कुणासाठी थांबत नािी आहण इतर माणसिंी अशीच हनघून जातात. तुमच्या 

आयुष्यात आलले्या चांगल्या ददर्सांना आहण माणसांना जर तुम्िी भूतकाळाच्या तराजूत सतत 

तोलत राहिलात तर शेर्टी कािीच उरत नािी आहण पुन्िा आयुष्य हनरस, रंगिीन िोऊन जातं. 

जे चांगलं आि ेत्याचा सन्मानाने स्र्ीकार केलात तर ती स्र्ीकृती तुमच्या आयुष्यात खूप सारं 

प्रेम आहण आनंद घेऊन येते. ते नाकारलंत तर भहर्ष्यात पुन्िा भूतकाळाचा फक्त पश्चात्तापच 

उरतो... 



 

 तोल मोल  

 

 

“ हमनू, कधी कधी असं घडतं. एखाद्याचं सखु पाहिल्यार्र आपल्या आयुष्यात 

असलले्या न्यूनत्र्ाची जाणीर् अहधक िोते. ते दःुख अहधक प्रकषावने जाणर्तं जेव्िा हमळालले ं

सुख स्र्तःच्या चुकीने आपण गमार्ून बसतो. जोर्र ती गोष्ट असते तोर्र त्याची ककमत आपण 

ठेर्त नािी आहण जेव्िा गमार्तो तेव्िा प्रत्येक िण आपल्याला अहधकाहधक एकटं करत जातो; 

पण खरंच गं, असं का िोतं? आपल्याच व्यक्तीची ककमत जोर्र ती आि े तोर्र आपल्याला 

कधीच नसते आहण जेव्िा ती आपल्या आयुष्यातून हनघून जाते तेव्िा त्याने केलले्या छोट्या 

छोट्या गोष्टी आठर्तात. र्स्तंूमध्ये, जागांमध्य,े शब्दांमध्ये त्यांच्या आठर्णी हजर्ंत 

राितात....” मधूचे पुढचे शब्द हुदंक्यात हर्रून गेले. आपल्या आयुष्यात एक अशी जागा असते, 

जी आपण एकटे असतो तेव्िा त्रास दतेे. व्यर्िारी जगात सगळे सोपस्कार लीलया पार 

पाडल्यानंतर कािी हनर्ांत िण आपल्याला हमळतात. स्र्तःच्या पूर्व आयुष्याचा मनात हर्चार 

येतो. काळाच्या ओघात कािी जोडलेल्या तर कधी गमार्लेल्या नात्यांचा एक जीर्नपट 

नजरेसमोरून जातो. आपण दकतीिी उजळमाथ्याने दफरत असलो, तरी त्यात एक नातं अस ं

असतंच ज्याच्यार्र आपण अन्याय केलेला असतो. आपल्या भार्नाचंी उतराई जेव्िा कधी 

अपमानाने िोते, त्यारे्ळेस आपण पेटून उठतो; पण तीच गोष्ट अन्य कुणाच्यातरी बाबतीत 

आपल्या िातून सिज घडून गेलेली असत.े सध्याचा जमाना िा ‘व्यर्िाराने रािा, व्यर्िार जपा’ 

असा जीर्नमंत्र दणेारा आि.े सगळेच त्याचं तंतोतंत पालन करतात. ि ेकरत असताना भार्हनक 

लोकांची कदर मात्र केली जात नािी. तुमच्याशी कुणी प्रेमाने, आपुलकीने स्र्तःला बांधू पिातं 

आहण नेमकं त्याच नात्याला रूि व्यर्िाराच्या तराजूत कमी मोलाचं ठरर्ून आपण मोकळे 

िोतो. ती व्यक्ती हनघून जाते. काळ पुढे जातो आहण मग एका र्ळणार्र लिात येत की, जे िर्ं 

आि ेते आयुष्यात आलं खरं; पण आपण त्याची योग्यता जाणू शकलो नािी. पैसा, मान, प्रहतष्ठा 

ह्या गोष्टी सिज कमार्ता येतात; पण आयुष्यातून हनघून गेलेलं प्रेम मात्र पुन्िा येत नािी . 



 

माणसं श्रीमंत िोतात; पण सखुी िोत नािीत. कधी कधी ऐश्वयावचा उबग येतो आहण र्ाटत ंएक 

िात असा िर्ा जो सार्रून घेईल, सांभाळून घेईल आहण सगळ्यात मित्र्ाचं मोठेपणाच्या 

ओझ्यातून आपली सटुका करून एक स्र्ाभाहर्क व्यहक्तमत्र् म्िणून आपला स्र्ीकार करेल… 

अगदी आपल्या गुण दोषांसकट... असा हर्चार करताना अचानक आठर्ण येते अशा व्यक्तीची, 

जी येऊन हनघूनिी गेली. आपण सखुी रािार्ं त्यासाठी हतची धडपड, तीच आपल्यार्रील 

हनरपेि प्रेम; पण आपल्याकडून हमळालेली उपिेा सगळं आठर्त.. एक हुदंका गळ्यात अडकतो 

आहण मग त्यांची उणीर् आहण जाणीर् अश्रूंचं रूप घेऊन र्ाहून जातात... 

 



 

 समर्मपत  

 

 

माझी एक लग्न झाललेी मैत्रीण रेखा. हतचं एका गोष्टीसाठी नेिमी कौतुक र्ाटतं की, 

मंगळसूत्र जे हतने लग्नात आर्जूवन बनर्ून घेतलं िोत रोज घालण्यासाठी ते ती कधीच काढत 

नािी. पाहश्चमात्य पेिरार् केला, तरी त्यात एक सोबरपणा असतो. कपाळार्र असललेी 

छोटीशी रटकली आहण िातात एक हिरर्ी बांगडी ह्या गोष्टी आजपयांत कधीच हतच्यापासून दरू 

गेलेल्या आम्िी बहघतल्या नािीत. मुख्य म्िणजे हतच्या ऑदफसमध्य े असललेे इतर पुरुष, 

कलीग्स दखेील ह्या गोष्टीसाठी हतचं कौतुक करतात. हतला एकदा सिज छेडल ं असताना ती 

थोडस आश्चयावने म्िणाली, “माझं ह्या गोष्टीर्रून कौतुक करण्यासारखं काय आि े तेच कळत 

नािी. माझं लग्न झालंय आहण ते जगापासून लपरू्न ठेर्ायची मला गरज र्ाटत नािी. मंगळसूत्र 

न घालायची, कपाळार्र कंुकू न लार्ायची फॅशन कशी काय अस ूशकते? पारंपररक पद्धतीने 

लग्न करायचं ि ेजर मी स्र्ीकारलं आि,े तर मग ह्या सौभाग्य अलंकारानंा पण मी स्र्ीकारल ं

पाहिजे. फाटलले े कपड,े हचत्र हर्हचत्र पेिरेार् आपण हस्त्रया आजकाल फॅशन म्िणून घाल ू

लागलो आिोत हतथे तुम्िाला कािी गैर र्ाटत नािी, मग आपल ंलग्न झालं आि ेत्याच्या खुणा 

लपर्ायची गरज कशाला र्ाटार्ी ? शेर्टी ह्या संस्कारांना कािीतरी अथव आि ेम्िणून तर ह्या 

गोष्टी आल्या. फॅशन आहण नाती ह्याचा संबंध काय ? मी र्ेगळं अस ंकािी करत नािी. अगं, 

आपल्यापेिा आपल्या घरात येणा-या कामर्ाल्या बायका बघ. दकतीतरी कमी असतं त्यांच्या 

आयुष्यात; पण त्या कधीच कपाळाला कंुकू नािी , गळ्यात मंगळसूत्र नािी अशा येत नािीत. 

त्यांचे पती तर अनेकदा दारुड े असतात पण तरीिी ह्या अलंकारांनी त्यांना एक सुरहितता 

हमळते. त्याचं मित्र् त्या जाणतात आहण आपण सुहशहित हस्त्रया मात्र आपले पती धडधाकट , 

प्रेमळ असूनिी त्यांच्या नारे् घातलेल ं मंगळसूत्र लग्नाच्या कािी ददर्सातच दरू करतो. 

कपाळार्रचं कंुकू पसुून टाकतो. गार्ाकड ेहर्धर्ा म्िणून जगणा-या हस्त्रयांना ह्या अलंकारांचं, 



 

कंुकर्ाचं मित्र् काय ते हर्चारार्ं. या फक्त र्स्तू नािीत मीनू, तुम्िी कहमटेड आिात ि ेदसु-

याला कळण्याचा िा एक सोपा आहण सरळ उपाय आि.े माझं लग्न झालं आि ेम्िणून; पण तुम्िी 

जेव्िा प्रेमाच्या नात्यात असता तेव्िािी िीच भार्ना तुम्िी जपणं मित्र्ाचं असतं. कारण 

हतथेिी तुमच्यार्र प्रेम करणारं, खूप हर्श्वास ठेर्णारं माणूस तुमच्या आयुष्यात असतं. फक्त 

हतथे मंगळसूत्रासारखा अलंकार अंगार्र नसतो; तुमचं र्ागणं, बोलणं, तुमचा संयम ह्या गोष्टी 

ते सगळं सिज सूहचत करत... तुम्िी कहमटेड आिात ि ेसांगण्याची लाज नािी तर अहभमान 

र्ाटला पाहिजे. िो ना ?...” ती बोलत असताना हतच्या आहण माझ्यािी चेि-यार्र एक सुखद 

अशी भार्ना िोती. आपल्या हर्चारांशी जुळणारी व्यक्ती हमळाल्याचं मला समाधान िोतं.. 

खरंच खूप छान र्ाटल.ं.. 

 



 

 समजुनी घे ना  

 

 

सुरभीचा दोन ददर्सांपूर्ी र्ाढददर्स िोता. त्याची खरेदी हतने आहण मी आधीच करून 

ठेर्ली िोती. र्ाढददर्साच्या ददर्शी फोन केला आहण स्टेशनला भेट म्िणून सांहगतल.ं सकाळी 

शक्य झाल ं नािी; परंतु संध्याकाळी ती भटेली तर हतला बघून मी शॉक झाल.े नर्ीन ड्रसे 

नव्िता की आज हतचा र्ाढददर्स आि े असं र्ाटार्ं, असं कािीच ददसून आलं नािी. डोळे 

सुजलले,े नेिमीचाच ड्रसे... हतला हर्श केलं; पण हतचा बांध फुटला आहण ती रडायला लागली. 

काय झालं हर्चारलं तर कािी बोलेना. शेर्टी जर्ळच्या बागेत गेलो तेव्िा ”आज रोहितने मला 

हर्श दखेील केलं नािी मीनल. काल सधं्याकाळी आमचा र्ाद झाला. थोड ं जास्तच र्ाजलं. 

त्याच्याकड े माझ्यासाठी र्ेळच नसतो. त्याचा राग आला िोता; पण मी ि े अपेहितच केल ं

नव्ितं की तो आज मला हर्श करणार नािी... मी ददर्सभर र्ाट बघत िोते. मी फोन केला तर 

कट केला. इतका काय गं राग ठेर्ायचा ? आजचा ददर्स र्ाईट गेला माझा. काय काय ठरर्ल ं

िोतं मी पण कािीच झालं नािी ... सगळ्यांचे फोन आले एक रोहित सोडून....” ती सांगत 

िोती. परत येताना मन हर्षण्ण झालं. आपला राग, अिकंार आपल्यािी नकळत एखाद्याला 

मुख्यत्र्े आपल्याच व्यक्तीला दकती दखुारू् शकतो ते लिात आल.ं ते कदाहचत आपल्या समोर 

रडत नसतील परंतु त्यांच्या अश्रूंना आपण जबाबदार ठरतो. प्रेम, मैत्री ह्या भार्ना सोबत कािी 

अपेिा घेऊन येतातच. अगदीच हनरपेि नातं अजूनिी जन्मास आललें नािी. सगळ्याच अपिेा 

अर्ास्तर् नक्कीच नसतात. जेव्िा तुमच्या व्यक्तीचं सखु, दःुख तुमच्याशी हनगहडत असत,ं तेव्िा 

तुम्िी त्यांचा हर्चार केला पाहिजे. िहणक अिकंारापोटी त्याला दखुार्णं िा कठोरपणा झाला. 

प्रेमात िमाशील असारं् आहण हशिा तरी कुणाला तर आपल्याच व्यक्तीला... व्यक्ती हततक्या 

प्रकृती असतात म्िणून झाले र्ाद तरी त्या ददर्साचे र्ाद हतथेच हमटर्ून नातं पुढे जाण 

आर्श्यक असतं. प्रेमात तर आपलं अर्घं हर्श्व ि ेआपल्या व्यक्तीच्या परुतच मयावददत िोऊन 

जातं. हजतकी नात्याची ककमत अहधक हततका हर्चार, जपणूक अहधक; परंतु अनेक र्ेळेला ि े



 

हचत्र ददसून येतं की, त्यांचं भार्हनकदषृ्ट्या आपल्यार्र अर्लंबून असण ंमािीत असूनिी आपण 

त्यांना दखुार्तो. जर रोहितने सुरभीला फोन केला असता, कालचा र्ाद हर्सरून हतच्या 

आयुष्यातील ह्या ददर्साचं मित्र् जाणल ंअसतं, तर हतच्या चेि-यार्र आज आनंद ददसून आला 

असता; पण तो मोठेपणा त्याने दाखर्ला नािी. तो हर्सरललेा नक्कीच नसणार... प्रहतशोध 

घ्यायला ती त्याची शत्र ूनािी. पुढ ेजाऊन ते पनु्िा भेटतील, झालेला र्ादिी हर्सरतील; पण 

हतच्या मनात िी गाठ कायमची पडले. आहण मुख्य म्िणजे रोहित अस ंकधीच र्ागणार नािी 

ह्या अपेिलेा लागलेली ठेच ती हर्सरू शकणार नािी. मित्र् र्ेळेचं असतं. म्िणून र्ेळ हनघून 

गेल्यार्र त्याची भरपाई िोऊ शकत नािी... 

 



 

 िरर्ले कािी 

 

 

ददर्ाळीच्या शुभेच्छा दणे्यासाठी प्रमोदचा फोन आला. तो तसा एकटा एकटा 

रािणारा; पण अहतशय मनस्र्ी आहण सहृदय... त्याच्या आयषु्यात अनेक घडामोडी घडल्या; 

पण त्याने कधी तक्रार केली नािी. आपल ंप्रेम नाकारताना दखेील तो हनश्चल राहिला. कारण 

त्यात हतचं भल िोतं. सकाळी बोलता बोलता अचानक तो भारू्क झाला. त्याचं कारण मािीत 

िोतं; पण हर्षय र्ाढर्ला नािी, कारण त्यात पुन्िा तो अहधक दखुी झाला असता.. तरीिी तो 

जे कािी बोलला त्याने मनात कुठेतरी एक र्ेदना उठलीच. प्रमोद सागंत िोता “ जग दकती 

जर्ळ आलं आि ेग मीनल... काळाच्या ओघात ज्यांना आपण हर्सरलो आिोत असे ककर्ा जे 

मनाच्या एका कोप-यात कायमची त्यांची आठर्ण ठेर्ून गेले, असे अनेक जण ह्या फेसबुकच्या 

माध्यमातून भेटून जातात; पण आनंद आहण दःुख ह्या दोन्िी गोष्टींची जाणीर् एका रठकाणी 

अहधक िोते, जेव्िा आपलं प्रेम अचानक समोर यतंे. आपण आर्जूवन त्यांच्या प्रोफाईलला जातो; 

पण आता हतथे त्यांच्या कुटंुबाचे फोटो असतात. ते आपल्याला हर्सरल्याच्या खुणा पदोपदी 

ददसतात.... मग ते खूप पुढ े हनघून गेल्याची जाणीर् िोते. त्यांचं सखु बघून आपण आनंददत 

िोतो; पण त्याच र्ेळी िटव झाल्यासारखं फील करतो...ते हर्सरले असतील का आपल्याला ? िा 

कािीसा हर्हचत्र प्रश्न मनात उठतो... ते त्यांच्या हर्श्वात रममाण आहण आपण त्यांच्या 

आठर्णीत.... प्रेमाची परतफेड कधीच िोऊ शकत नािी कारण तो सौदा नािी, ते उपकारिी 

नािीत पण कधीतरी एक छोटीशी अपेिा राितेच की गं. आपण त्यांच्या आठर्णीत कुठेतरी 

रिार्ं... त्यांचा एखादा शब्द आपल्यासाठी असार्ा. सखुाच्या मागावर्र एक र्ळण तरी त्यांना 

आपल्या आठर्णींचं लागार्... त्यांच्या सखुासाठी आपण बदलललेा आयुष्याचा मागव कधी कधी 

त्यांना त्यांच्या सुखाचा मागव दाखर्तो. त्यांचं सखुी असणं बघून र्ाटत ंकी आपण ठेर् ूशकलो 

असतो का त्यांना इतकं समाधानी आहण आनंदी ?... उत्तर कािीिी अस ूद;े पण त्यांच्यार्रचं 

आपलं प्रेम मात्र आपण नाकारू शकत नािी. कधी कधी र्ाटत ं भटे व्िायलाच नको िोती... 



 

नजरेआड िोतं तेच बरं िोतं. नको पुनःपुन्िा मनाने गंुतत जाणं.. पुन्िा भटेण्याची, बोलण्याची 

ओढ हनमावण करणारं ि ेअसं मानहसक आंदोलन थांबायला िर्.ं.. मग एका िणी मनाचा हनश्चय 

आहण त्या व्यक्तीला ब्लॉक करण.ं..फेस बुकर्रती... तू िसशील पण खरं सांगतो, ि े सगळे 

फुटकळ प्रयास असतात कािीतरी हर्सरण्याचे, कुणालातरी हर्सरण्याचे... खरं तर मनातून जर 

ब्लॉक करता आलं तर त्याला अथव... नेमके आपण हतथेच पराभूत. जे सोडून गेलं त्याचा मागोर्ा 

घेण्याचा खुळा अट्टिास! आयुष्यातून हनघून गेललें प्रमे आहण व्यक्ती कधीच परत येत नािी... 

शेर्टी उरतात खुणा... ज्या कधीकाळी ते सोबत असल्याच्या आठर्णी सांगतात... मनापासून 

र्ाटतं त्यांनी खूप खूप सुखी रािार्ं, त्यांची सगळी दःुख आपल्याला हमळार्ी. तुम्ि े खुहशया 

मुबारक िमे िमारी तनिाई... बघ मी काय बडबडतो आि.े सॉरी तुला ददर्ाळीच्या खूप खूप 

शुभेच्छा... बाय मीनू..” प्रमोदने फोन ठेर्ला तेव्िा माझे डोळे नकळत भरले िोते. प्रेम िी गोष्ट 

इतकी कठीण का असते तेच कळत नािी. आपल्या व्यक्तीचं दःुख कळतं, त्याचं मूळिी लिात 

येतं; पण आपण ितबल असतो ...! 

 



 

 एक धागा सुखाचा  

 

 

आधी प्रेमाहर्षयी भरभरून बोलणारी आहण नंतर खूप सारी टीका करणारी अनेक 

मंडळी आपल्या आजूबाजूला ददसतात. कधी कधी आपणिी त्याचा एक भाग िोतो. पूर्ाव माझी 

अशीच एक छानशी मैत्रीण. हतचा प्रेमभंग झाला, तेव्िा ती कोलमडून पडली. मैत्रीतून फुललेल ं

प्रेम आहण कािी काळातच त्यातील लिात आलेली हर्फलता त्याने ती अहधक एकटी झाली 

िोती. माझ्याशी बोलण ं िा हतचा आर्डीचा भाग. हतच्या त्या नाजूक मनःहस्थतीत हतला 

सांभाळून घेण ंम्िणजे तारेर्रची कसरत िोती. खरं तर अशा मनःहस्थतीतील लोकांना भार्हनक 

पातळीर्र समजून घेणारे लोक िर् ेअसतात. त्या काळात तुमचे सल्ले, समजार्ण ंह्या गोष्टी 

कािीच उपयोगाच्या ठरत नािीत. शारीररक व्याधी दरू िोण्यासाठी जशी शरीराची एक यंत्रणा 

असत,े तशीच मानहसक व्याधी दरू िोण्याची मनाची एक यतं्रणा कायवरत असते- हतलािी र्ेळ 

िर्ा असतो अस ंमला र्ाटतं. पूर्ाव जेव्िा सार्रली गेली तेव्िा हतने मला एक प्रश्न हर्चारला 

िोता “ मीनू प्रेमात, मैत्रीत अपेिाभंग का िोतो ? “ ह्या प्रश्नाचं उत्तर भलेभले दऊे शकल े

नािीत, हतथे मी तर खपू सामान्य माणूस िोते; पण हतला मी एक गोष्ट समजारू्न सांहगतली 

आहण हतलािी ती पटली िोती. खूप र्ेळा अकाली मतै्री तुटत ेदकर्ा प्रेमातिी अपेिाभंग िोतो 

त्याचं एक कारण म्िणजे आपण प्रेमात पडताना आहण मैत्री करताना स्र्तःला आहण 

नात्यालािी पुरेसा र्ेळ दते नािी. ज्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडलो असं र्ाटतं त्याच्या आपल्या 

प्रतीच्या भार्नांची शिाहनशा आपण कधी करत नािी. प्रेमात ककर्ा मैत्रीत आपली जोडण्याची 

घाई अनेकदा अपेिाभंग घेऊन येते. मला र्ाटतं फक्त कािी घटनांच्या आधारे मला ती व्यक्ती 

कळली आि,े असा आपला समज िोतो; पण कालांतराने जसे भार्हनक खटके उडू लागतात, 

तुम्िाला जाणर्ू लागतं की, आपण समजत िोतो त्यापेिा खूप र्ेगळं व्यहक्तमत्त्र् समोरच्या 

व्यक्तीचं आि.े भार्हनक आहण ताहत्त्र्क संघषावत अशा र्ेळी एकर्ेळ मैत्री तुटू शकते; परंतु 

प्रेमाचा भार्बंध तोडून टाकण ं हनव्र्ळ अशक्य असतं. जर तुम्िी खरोखरीच त्या व्यक्तीच्या 

प्रेमात पडलले ेअसाल तर त्याचे दोष, त्याचं दःुख, त्याच्यामध्य ेअसलले्या उहणर्ा जाणर्ूनिी 



 

तुम्िी त्याला तोडण्याचा ककर्ा सोडण्याचा हर्चार करत नािी. तुम्िी टीकाकार नािी तर 

समजून घेणारे जोडीदार िोता... माझ्या अपेिा, माझ्या भार्ना, माझी गरज ह्या सगळ्यातील 

‘मी’ िा जेव्िा ‘आम्िी’ ह्या शब्दांमध्ये पररर्र्मतत िोतो, तेव्िाच एक पररपणूव प्रमेाचं नातं उदयास 

येतं.र्ाद , बेबनार् झाल्यार्र येणारी अस्र्स्थता तुम्िाला िचे सांगत असते की, त्याच्या 

नसण्याने फरक पडतो ... मग अशार्ेळी अिकंार जोपासण्यापेिा दोन पार्लं मागे यार्ं. खूप 

र्ेळा िी दोन पार्लं मागे येणं, िमाशील िोणं नात्याला संजीर्नी दणेारं ठरतं. प्रेमात एक सूर 

बेसूर झाला म्िणून गाणं कधीच अधवर्ट सोडलं जातं नािी, तर त्या सुरांना सांभाळून 

घेण्यासाठी दसुरा सूर तयार असतो... िचे खरं प्रमे आहण िीच खरी प्रेमाची कसोटी असते. प्रेम 

असो की मैत्री एकाकडून दसुरीकड ेजाणारा प्रर्ास िा फक्त आहण फक्त तुम्िी तुमच्या व्यक्तीला 

दकती समजून घेता, हतला एक माणसू म्िणून कस े स्र्ीकारता ह्यार्र अर्लंबून असतो एर्ढं 

मात्र खरं... 



 

 कभी कभी ... 

 

 िालात दखे कर दकसीके कुछ अंदाज मत लगाना हगरे हुर्े पत्ते गर्ािी दतेे ि ैकभी 

मौसम यिाँ भी था सुिाना ... आपल्या मधील प्रत्येकाने अनुभर्ललेा र्सतं... आहण कालांतराने 

हशहशराचं झालेलं आगमन. र्ेळ बदलते तशी रंग बदलत जाणारी माणसं.. एके काळी ज्यांना 

हप्रय असतो, जे कौतुकाचे शब्द दतेात, तेच र्ेळ बदलल्यार्र मात्र हर्खारी शब्दांचे र्ार करून 

मोकळे िोतात. ज्या र्ेळी आपल्याला त्यांची गरज असते, तेव्िा मात्र त्यांची गरज सरललेी 

असते. त्यामुळे आपल्याला जपण्याचा प्रश्न उद्भर्त नािी ... पडत्या काळात जे साथ दतेात, तेच 

तुमचे खरे सोबती असतात ह्या र्ाक्याचा प्रत्यय आपण पदोपदी घेत जातो. ज्या नात्यासाठी 

र्ेळप्रसंगी स्र्तःचं भहर्ष्य, हित दार्णीला बांधतो तेच नातं पोकळ हनघतं... हनणवय चुकतात 

आहण आपण उध्र्स्त िोतो. जगण्यातील अपयश आपल्याकड ेजगण्याचा अहधकार नािी िचे 

सांगत रािात. एकेकाळी आयुष्याचा भरभरून आनंद घेणारे आपण एखाद्या हनर्डुगंाचं जगणं 

स्र्ीकारतो, स्र्तःला हमटून घेतो. मनात प्रश्न असतात; पण उत्तर हमळत नािीत. आपणच का ? 

िा हर्चार अिोरात्र छळतो.. मग लिात येतं आपण माणस ओळखायला चुकलो आहण त्याच 

चुकीची हशिा आपल्याला हमळाली. आज आपण जस ेआिोत त्यार्रून अंदाज बांधणारे, टीका 

करणारे- त्यांचािी दोष नसतो; पण कधीतरी त्यांना सांगारं्सं र्ाटतं, कभी य े हर्राना भी 

आबाद हुर्ा करता था। मौनाची भाषा हशकलले े आपण स्र्तःशीच िसतो. सगळेच चुकतात; 

पण कािींना केलले्या चुकीची हशिा आयुष्यभर भोगार्ी लागते.. चुकललेे अंदाज, हर्श्वासाचा 

हर्श्वासानेच झालेला घात इहतिासजमा झाल ेतरी त्याचे पडसाद उमटतच रिातात. प्रामाहणक 

भार्नांची झालेली पायमल्ली िचे सांगते की, फक्त भार्ना ख-या असनू उपयोग नसतो, तर 

त्याला कोंदणिी योग्य असार्ं लागतं. िा भार्नांचा हशहशर आयुष्याला व्यापून उरतो. िोणारी 

पानगळ िी जाणीर् करून दतेे की त्या कोर्ळ्या पालर्ीची चाहूल कधीतरी ह्या मनालािी 

लागली िोती. आशा आहण हनराशेच्या खेळात उरते ती फक्त एक जीर्घणेी पोकळी. बास अजून 

कािीच नािी... 



 

 



 

 अपररिायव 

  

 

स्मृतीचं थोड ंजास्तच मोकळेपणाने र्ागणं मला कुठेतरी चुकीचं र्ाटत िोतं. मािीत 

नािी का; पण ते हतला एकदा सांगार्सं र्ाटलं. जग दकतीिी बदलल ंतरी स्त्री आहण पुरुष ह्या 

दोघांच्या नात्याचा एक हतसरा पैल ू कधी न कधी स्र्तःचं अहस्तत्र् दाखर्ून जातोच. त्याची 

चाहूल लागल्यार्र तुम्िी हतथेच थांबलं पाहिजे; पण ते दलुवहित करून तुम्िी पुढे जाणं म्िणजे ते 

एका प्रकारे ददललें प्रोत्सािनच असतं. मी सांगायला गेल ेतशी ती म्िणाली, “आजच्या काळात 

तू एकदम हमसमॅच आिसे मीनल. हर्चारांची हसहम्प्लहसटी असार्ी पण इतकी ? आजूबाजूचा 

बोल्डनेस तुला आश्चयवचदकत करतो, संभ्रहमत करतो पण तीच ररऍहलटी आि.े प्लीज बदल 

स्र्तःला... आय नो िोऊ टू िणॅ्डल मायसले्फ.” खरं सांगायचं तर त्या िणी खूप र्ाईट र्ाटल.ं 

जरी मी मान्य केल ंकी कािी गोष्टी मला आक्वडव करतात म्िणून मी अगदीच जुनाट हर्चार करत े

असा त्याचा अथव िोत नािी. माझा एकच आग्रि असतो की कुठल्यािी गोष्टींना मयावदा असार्ी. 

‘चालायचंच’ िा दहृष्टकोन घातक असतो; पण त्या ददर्सानंतर मात्र मी हतलाच काय कुणालाच 

कािीिी सांगणं सोडून ददलं. त्यांचे हर्षय चालत िोते; पण मी अहलप्त झाले. अस ंअनेकदा िोतं 

की तुमच्या हर्चारांमुळे तुम्िी र्ेगळे पडत जाता; पण त्यांची खंत नसते कारण आपल्या 

हर्चारांर्र आपला हर्श्वास खूप मित्त्र्ाचा असतो. अचानक कािी ददर्सांनी हतने घरी फोन 

केला आहण रडायला सरुुर्ात केली. मला कािी कळेना मग हतने झाललेा सगळा प्रकार मला 

सांहगतला. ती म्िणाली “ मला र्ाटलंच नव्ितं की प्रशांतच्या मनात ि े असल ं कािी असले. 

माझ्या मैत्रीचा त्याने चुकीचा अथव घेतला. मी बोल्ड आि,े स्र्तंत्र हर्चार आिते म्िणून त्याने 

माझी ‘त्या’ र्गावत गणना करार्ी... खूप संतापून बोलले मी त्याला ... त्यार्र तो म्िणाला की, 

मला र्ाटल ंतू दखेील इंटरेस्टेड आिसे ...मीनल इतका संताप र्ाटतो आि ेन...” मी कािीच न 

बोलता फोन ठेर्ला. मी कुणाची बाजू घेते अस ंनािी; पण समोरच्या व्यक्तीला समजून घेण्यात 



 

अनेकदा आपली चूक िोते. दसु-याचं व्यहक्तमत्र् कुठल्या लेव्िलचं आि ेि ेन समजता त्याच्याशी 

सब घोड ेबारा टके्क ह्या प्रकारे र्ागणं चुकीचंच असतं. खपू मुली स्र्तःला बोल्ड आहण आधुहनक 

हसद्ध करण्याच्या नादात एक गोष्ट नेिमी हर्सरतात की ह्या हर्चारांची, ददखाव्याची एक 

नकोशी बाजू दखेील असतेच. ती समोर आल्यार्र तक्रार करण्यात अथव नसतो. दसु-याशी 

मुख्यत्र्े कहलग्सशी र्ागताना एक अंतर ठेर्ून रािण ंि ेखपू आर्श्यक असतं. ह्या गोष्टींचे नंतर 

समोर येणारे पररणाम आपण नाकारू शकत नािी. आपण ज्या दहृष्टकोनातून हर्चार करतो 

त्याच दषृ्टीने समोरची व्यक्ती तुमच्याकड ेबघत असेल ह्याची खात्री तुम्िी दऊे शकत नािी... 

माझी शांत प्रहतदक्रया नंतरिी तशीच राहिली त्याचा स्मृतीला राग आला खरा; पण ती मला 

प्रश्न हर्चारू शकली नािी. कारण त्याचं उत्तर हतला मािीत िोतं आहण ते हतला आर्डलं नसतं 

ि ेमला मािीत िोतं... 



 

 का ? कशासाठी ?  

 

 

“ तुला एक हर्चारू का ? “... मेधाचं ि ेर्ाक्य आल ंकी समजून जायचं ती अस्र्स्थ 

आि.े हतच्याकड ेबहघतल्यार्र ि ेलिात यायला र्ेळ लागला नािी की, त्याचा संबंध संदीपशी 

आि.े मी म्िटलं “बोल “पण माझी नाराजी चेि-यार्र ददसून येत िोती त्याचं कारणिी तसंच 

िोतं. “ मला कािी गोष्टी कळल्या आिते आहण त्या कळल्यापासून मन खपू अस्र्स्थ आि ेग मीनू 

.. मीन्स आपण एखाद्या व्यक्तीच्या सिर्ासात असतो, तरी त्याच्या व्यहक्तमत्त्र्ाचा एकच पैलू 

आपल्याला मािीत असतो. नंतर त्याच्याशी र्ाद झाले की त्याच्या बाबतीत अशी सत्य समोर 

येतात की र्ाटतं आपण ह्या व्यक्तीला ओळखण्यात केर्ढी मोठी चूक केली”. मी कािीच बोलल े

नािी तशी ती म्िणाली, “मला मािीत आि ेतुला संदीप आर्डत नािी; पण तरीिी तुझ्याकड े

कन्फेस करायचं आि ेकी, तुझा अंदाज त्याच्या बाबतीत अगदी खरा िोता. तो... माझ्या अनेक 

मैहत्रणींनी सांहगतलं की तो त्यांच्याशी सुद्धा ...“ पुढचे शब्द हतच्या हुदंक्यात हर्रले. “मी तुझं 

तेव्िा ऐकायला िर्ं िोतं... चुकलं माझं.” मी त्यार्र काय प्रहतदक्रया दऊे ते कळलं नािी. कारण 

प्रेमभंग झाला त्यापेिािी त्या व्यक्तीशी संबंहधत अनेक आिेपािव गोष्टी कळून येणं ि ेहतच्यासाठी 

अहधक धक्कादायक िोतं. मी हतला म्िटल,ं “सत्याचा स्र्ीकार िा नेिमीच सुखदायक नसतो 

मेधा.. तरीिी कािी गोष्टी डोळसपणाने बघाव्या लागतात. प्रेमात पडललेी व्यक्ती िी डोळ्यार्र 

पट्टी बांधूनच जगते. अनेक र्ेळा आपली शंका खरी असते; पण फक्त समोरच्या व्यक्तीच्या भलू 

थापा , आहण आपला अयोग्य अहतहर्श्वास आपल्याला ती गोष्ट स्र्ीकारण्यापासून रोखतात. 

दोष आपला असतोिी आहण नसतोिी. कारण कुणीच अशी अपिेा करत नािीत की ज्याच्यार्र 

हर्श्वास टाकला त्याने आपल्या त्याच हर्श्वासाचा फायदा घेऊन गोष्टी अंधारात ठेर्ाव्यात आहण 

आपला घात करार्ा. पण तू दरे्ाचे आभार मान की अशी व्यक्ती तुझ्या आयुष्यातून र्जा झाली. 

तूच हर्चार कर तुझी काय अर्स्था झाली असती ? दःुख िोणार कारण ते सािहजक आि;े पण 



 

उलट अशा गोष्टी कळल्यामुळे तू लर्कर त्या खोट्या नात्यातून बािरे पडशील आहण एक 

चांगली सुरुर्ात करशील. त्याचं पाप त्याच्याकड.े दरे्ाकड ेसगळ्यांचा जमाखचव असतोच. कधी 

न कधी त्याचं हपतळ उघड पडलेच. आत्ता नािी तर नंतर; पण एक सागंते हर्श्वास ठेर् अशी 

व्यक्ती कधीच सखुी रिात नािी. कारण त्याला त्या गोष्टींचं व्यसन जडलेलं असतं आहण 

व्यसनाधीन व्यक्तीची योग्य अयोग्य हर्चार करण्याची िमतािी कमकुर्त िोत जाते. तो 

अनेकांशी खेळतोय आहण ि ेकरताना तो काय करतोय त्याची त्याला कल्पना नािी...त्याची त्या 

लेव्िलन े हर्चार करण्याची िमताच नािी. त्यामुळे का ? कशासाठी ? मीच का ? असे प्रश्न 

व्यथव आिते “ मला हतने कडकडून हमठी मारली; पण त्या स्पशावत असललेी र्ेदना, दःुख कळूनिी 

मी कािीच करू शकत नव्िते त्याचं दःुख िोतं... 



 

 ती भेट अखेरची... 

 

 

 मृणालच्या मृत्यूची बातमी थडकली, तसा हनहखल हनश्चल बसून राहिला. त्याचे हमत्र 

आजूबाजूला त्याच्याशी बोलत िोते; पण तो आर्ाज, तो संर्ाद त्याच्यापयांत पोिोचतच 

नव्िता. त्याच्या नजरेसमोर फक्त मृणाल िोती आहण िसून त्याला हर्चारत िोती “ हनहखल मी 

आि ेका रे आठर्णीत ? बघ माझे शब्द माझ्या नहशबाने खरे केल.े तुझ्यासोबत नािी तर तुझ्या 

र्ाचून दखेील नािी.” हनहखलच्या स्मरणात ती त्यांची अखेरची भटे आहण मृणालचे अखेरचे 

शब्द येत िोते. त्यांचं लग्न िोऊ शकत नािी ि ेकळल्यार्र त्याने माघार घेण्याचा हनणवय घेतला; 

पण आपण मृणालला फसर्ल ं िी टोचणी हनहखलच्या मनाला लागली िोती. दोघेिी ितबल 

िोते.” मृणाल तुझे आईर्डील हजथे सांगतील हतथे तू लग्न कर” ि े सागंताना त्याचािी गळा 

दाटून आला िोता. हतचं आयुष्य आपल्यामुळे र्ाया जाऊ नये िीच त्याची इच्छा िोती. शेर्टी 

नाईलाजाने मृणालने त्याची ती हर्नंती मान्य केली आहण लग्नाला तयार झाली. अखेरची भेट 

घेण्यासाठी ते दोघ े भेटल े तेव्िा कािी िण मौनातच गेले. आपल ं प्रेम दसु-या कुणाचं तरी 

िोताना, आपल्याला कायमचं अंतरताना त्याला बघायचं िोतं. अखरे मृणालने त्याचा िात 

िातात घेतला आहण म्िणाली, “हनहखल पुन्िा कधी तुझ्याशी भेट िोईल असं र्ाटत नािी; पण 

तरीिी तू मला हर्सरणार नािीस, अशी खात्री र्ाटते. ह्या अखेरच्या भेटीत मी तुला ददललेा 

शब्द नेिमीच लिात ठेर्. व्यर्िार म्िणून जोडलेल्या ह्या नात्याचा मी मान ठेर्ीन; पण माझ ं

मन मात्र हतथ े कधीच गंुतणार नािी. तुला र्ाटेल र्ाित्या पाण्याच्या प्रर्ािात मी दखेील 

र्ािार्त जाईन; पण तो दखेील तुझा भ्रम आि.े ि ेबंधन मी तुला मकु्त करण्यासाठी स्र्ीकारलंय 

रे र्ेडू, स्र्तःसाठी नािी. कुठल्यािी नात्यात कुठल्या भार्नेने तुम्िी प्ररे्श करता ि े जास्त 

मित्त्र्ाचं असत ंअसं तूच म्िणतोस ना? तुझ्याहशर्ाय कुणाचािी हर्चार हशर्ला नािी आहण 

हशर्णारिी नािी. कतवव्य आहण प्रेम ह्यात फरक असतो आहण तो शेर्टपयांत रािील ... 



 

तुझ्यापासून दरू जाणं िा एका प्रकारे माझा मृत्यूच आि.े...मी सखुी िोईन की नािी मािीत 

नािी; पण तू मात्र सखुी रािार्ं इतकीच अपिेा... काळजी घ े“ भरल्या डोळ्यांनी घेतलेला तो 

हनरोप... हतचं लग्न झालं आहण सगळं हचत्र हर्द्रपु हनघालं .. हमळालेला जोडीदार आहण 

सासर.. एखाद्या स्पज-यात जारं् अशी हतची अर्स्था झाली; पण ती शांत िोती. आपणहून 

स्र्ीकारलेली काळ्या पाण्याची हशिा... आहण ह्या हशिेचा करुण अतं हतच्या आत्मित्येने 

झाला. सगळे शॉक झाले. सासरच्या जाचाला कंटाळून हतने स्र्तःला संपर्ल.ं हनहखलपयांत 

बातमी पोचली आहण तो सुन्न झाला. मृत्यूच्या हचतेर्र ती पोिोचली ती आपल्यामुळेच... आधी 

हतच्या प्रेमाचा आहण नंतर हतच्या आयषु्याचा करुण अंत आपल्यामुळे झाला ह्या 

अपराधेपणाच्या भार्नेने त्याने त्याच्या खोलीत प्ररे्श केला... सकाळ झाली. आईने दार 

र्ाजर्लं खपू र्ेळ र्ाजर्त राहिली; पण आतून प्रहतसाद आला नािी. दार तोडून आत प्ररे्श 

केला गेला तेव्िा हनहखल बेडर्र शांत झोपललेा ददसून आला ... जर्ळच एक हचट्ठी िोती 

त्यार्र हलहिलं िोतं ... तुझा शब्द नहशबाने खरा केला; पण मी ददललेा शब्द मी खरा करेन... 

मी ददलेला शब्द तू हर्सरलीस मृणाल... तू नािीस तर तुझ्याहशर्ायिी नािी... 



 

 सोचो तो....  

 

 

संतोष अस्र्स्थ िोऊन सांगत िोता, “ कमाल असते गं मीनल लोकांची. एका नकाराने 

सरळ बोलून मोकळे िोतात की तू बदलला आिसे ...तुझ्यातला बदल कािीसा न रुचणारा 

आि…ेजेव्िा त्याचा असा ररमाकव  आला, मी कािीसा हर्चारात पडलो. आपल्याकडून काय 

चुकलं िा हर्चार करत असताना लिात आलं ज्या व्यक्तीने िा ररमाकव  मारला त्या व्यक्तीच्या 

कामाला मी र्ेळ नसल्यामुळे नकार ददला िोता. आठर्ून मला िसायला आलं आहण आश्चयव 

दखेील र्ाटल.ं िा अनुभर् फक्त माझाच आि ेअसं कािी नािी. दसु-यांच्या अपेिा पणूव करण्यास 

कधीतरी असमथव ठरलले्या व्यक्तीला तर ि ेर्ाक्य कधी न कधी ऐकार्ं लागतंच. खरं तर ह्यात 

कािीशी चूक िी आपली दखेील असते. कारण आपणच दसु-याला सतत िोकाराची सर्य 

लार्तो. त्यांची र्ेळ सतत सांभाळून घेण्याची आपली र्तृ्ती अशा र्ेळी आपण केलेली चूक िोती 

असं र्ाटायला लागतं. आपला नकार पचर्णे त्यांना अर्घड जातं. खूप कमी लोक िा हर्चार 

करतात की ह्या व्यक्तीने आधी प्रत्येक र्ेळेस आपल्याला मदत केली आि ेआहण ज्या अथी आता 

नकार ददला त्या अथी नकाराचं कारणिी हततकच जेनुइन असेल. थोडक्यात तुम्िी त्यांच्या 

अपेिा पूणव केल्या की, तुम्िी चांगले असता. अन्यथा तुमच्यार्र पटकन शेरा मारण ंसोपं जातं. 

खरं सांगायचं तर अशार्ळेी शांत रािाण ंिा एक उत्तम उपाय असतो. एका नकाराने जी नाती 

बदलतात ती दकती तकलाद ू आिते ि े सिज कळून येतं..... र्ाईट र्ाटत; पण त्याच र्ेळी 

नात्यांचं खरं स्र्रूप समोर आल्याचं समाधानिी असतं..” त्याचं म्िणणं अगदी खरं िोतं. माझ्या 

पूर्ीच्या ऑदफसमध्य े सारं्त नार्ाचे सर िोते ते नेिमी म्िणायचे “लोकांना नकाराचा अथव 

समजून घेण ंकठीण जात आहण हजथे आपण समजारू्न सांगू शकत नािी हतथे मौनाचा आधार 

घ्यार्ा. कारण मौनाचं सामथ्यव खूप मोठं असतं. अशा र्ेळी मनःशांती दणेारा दसुरा उपाय 

कुठलाच नािी. एकूणच कुणासाठीिी आऊट ऑफ द र् े जाऊन गोष्टी करण्याची सर्य घातक 

असते...” त्याच्याशी असलेल ंमाझं समथवन मी मौनानेच ददलं. 

 



 

 मैत्री – 

 

 

 कधी िर्ीशी, कधी नकोशी मी आहण प्राची रस्त्यातून संध्याकाळी जात असताना 

समोरून हतची हप्रय मैहत्रण र्ीणा येताना ददसली. तसं प्राचीने मला “ आपण रस्ता बदलूया “ 

असं सांहगतलं आहण अिरशः माझा िात धरून हतने रस्ता क्रॉस केला. मला ते खूप हर्हचत्र 

र्ाटलं. हतला मी हर्चारल ं“ काय प्रकार आि ेिा प्राची? र्ीणाला टाळण्याचं काय कारण? ती 

तर तुझी दकती जर्ळची मैत्रीण आि े ना?” त्यार्र ती मला म्िणाली, “ खूप कािी घडल ं

आमच्यात... हतने मैत्री तोडली आहण मग मलािी त्याची गरज र्ाटली नािी. आम्िी हर्भक्त 

झालो. मैत्रीत िोते एखाद्या र्ेळेस चूक; पण म्िणून कुणी इतकी टोकाची भूहमका घेत नािी. 

माझी चूक िोती मी अनेकदा िमा मागण्याचा प्रयत्न केला; पण हतने मात्र मैत्रीच नको िी 

भूहमका घेतली. शेर्टची हतची र्ाक्य काय िोती मािीत आि?े“ शब्दांचे र्ार खूप खोलर्र 

रुजतात प्राची.. मैत्री हजतकी गिन असते शब्दांचे आघात त्याला हततकेच कमकुर्त करतात. 

पहिला शब्द उचारण्याआधीच हर्चार करार्ा.. आपण काय बोलतो, कुणाला बोलतो त्याचं 

भान गरजेचं असत.ं जे बोलारं् ते हर्चारपूर्वक बोलारं् ... आपली मैत्री परत िोईलिी; पण 

माझ्या मनात तुझ्या शब्दांचं हर्ष कायमच हभनल ंआि ेत्यामुळे मी पूर्ीच्या ओढीने , भार्नेने 

तुझ्याशी बोलणार नािी, र्ागणार नािी. ककबहुना मला ते जमणार पण नािी. खोटेपणा नको 

त्यापेिा आपण मतै्री इथेच थांबर्ूया. जे मित्र्ाचे िण जगलो त्याची आठर्ण राहू द.े आनंदी 

रािा... “ ि े सांगताना प्राची भारु्क झाली. मला म्िणाली, “र्ीणा माझ्या शब्दांनी इतकी 

दखुार्ली जाईल असं र्ाटलं दखेील नव्ितं... जेव्िा र्ाद झाले तेव्िापासून हतने संर्ाद तोडून 

टाकला तो कायमचा ... हतचं चुकलं असं नािी का र्ाटत तुला ? “ त्यार्र मी िसले आहण हतला 

म्िटल,ं “खरं सांगू प्राची? मला र्ीणाची भूहमका पटली आि.े कुठलंिी नातं जे तुमच्या मनाच्या, 

भार्नेच्या अगदी जर्ळ असतं त्यारे्ळेस त्या व्यक्तीकडून आलेल े हर्खारी शब्द, त्या व्यक्तीने 



 

केललेी तुमची प्रतारणा नािी हर्सरता येत. आतून कािीतरी तुटतं ते कायमचं. एकर्ेळ 

भडाभडा बोलणारी लोक तुमच्यात गंुतललेी असतीलच असं नािी; पण जी तुमच्यात गंभीरपण े

गंुततात ती कायमची दखुार्ली जातात. नंतरचं सॉरी र्ैगरे उपयोगाचं नसतं. त्यापेिा मनाला 

समजारू्न त्या नात्याची इहतश्री तुम्िी स्र्ीकारण ंकेव्िािी चांगल.ं कािी नाती हर्शेष असतात. 

त्यांना हर्चारपूर्वक िाताळारं् लागतं. तुमच्या शब्दाने खोलर्र दखुार्लेली माणसं कोशात 

हनघून जातात आहण मग त्यांना त्यातून बािरे काढणं सोपं नसतं. दकतीतरी लोक अशा प्रकारे 

चांगल्या आहण त्यांच्यार्र मनापासून प्रेम करणा-या लोकांना मुकली आिते.... र्ीणा प्रामाहणक 

आि ेम्िणून हतने तुला स्पष्ट शब्दात सांहगतलं. नािीतर दसुरं कुणी असतं तर पुन्िा मैत्री करून 

मोकळी झाल असत.... आहण मनात तीच कटुता राहिली असती.....” नंतर आम्िी दोघीिी शांत 

झालो... प्राचीला मी जे बोलल ेरुचले नसारे्; पण जे सांहगतलं ते माझं स्पष्ट मत िोतं. कधी 

कधी कािी नाती आयुष्यातून हनघून जातात ती कायमची. कधी स्र्तःच्या चुकीमुळे तर कधी 

दसु-याच्या चुकीच्या भूहमकेमुळे; पण सगळ्यात शेर्टी ती माणसं आयुष्यातून जातात िचे 

अंहतम कटू सत्य स्र्ीकारारं् लागतं. .... 

 



 

 कुणासाठी कुणीतरी... 

  

 

तुम्िाला एखादा मॅसेज येतो, तेव्िा अनेकर्ेळा त्या मॅसेजसोबत कुणाची तरी आठर्ण 

येते. आज सकाळी असाच एक मसॅेज र्ाचला आहण हर्भार्रीची आठर्ण आर्जूवन आली. हर्भा 

आता समीरसोबत गोव्याला सटेल झाली आि.े अहतशय गोड आहण लाघर्ी असललेी हर्भा 

जेव्िा भेटली, तेव्िा आजच्या काळात इतकी सोबर मुलगी असू शकते ह्यार्र माझा हर्श्वासच 

बसला नािी. कुणालािी कधीच नािी म्िणायचं नािी. कुणी कािी बोललं, तरी उलटून 

बोलायची हतची र्ृत्ती नव्िती. आजच्या काळात तुम्िी प्रामाहणक आिात, सत्र्शील र्ृत्ती आि े

आहण सगळ्यात मित्त्र्ाचं तुम्िी खोटं र्ागत नािी, तर जगण्यासाठी तुम्िी अयोग्य ठरर्ल े

जाता. तुमची गणना बार्ळट आहण आऊटडटेेड लोकांमध्ये सिज िोते. हर्भाहर्षयी पण असेच 

ररमाक्सव यायचे. हतचा चांगुलपणा िा हतचा दोष िोऊ लागला िोता. सतत दसु-यांचा 

हर्चार... कुणी चांगल ंम्िणारं् म्िणून नािी; पण नेिमीच स्र्तःला गौण स्थान दऊेन दसु-याचं 

मित्त्र् मान्य करायचं. स्र्तःची अडचण कधीच कुणाला सांगायची नािी. स्र्तः त्रास घेऊन 

दसु-याला मदत करायची...त्यामुळे प्रत्येक जण हतला गृिीत धरायचा. हतला कळत असूनिी 

र्ळत नािी अशी पररहस्थती हनमावण झाली; पण सगळेच अशा मुलींना बार्ळट समजत नािीत 

तर त्यांच्यामध्ये असलेल्या दरु्ममळ गुणांची त्यांना कदर असते. समीर हतच्या आयुष्यात आला 

तेव्िा त्यानेिी आधी हतच्याकड ेइतरासंारखंच बहघतलं; पण नंतर जेव्िा हतच्यातील चांगल्या 

गुणांची ओळख त्याला पटू लागली तसा तसा तो हतला अहधक समजून घेऊ लागला. तो मला 

नेिमी म्िणायचा “मीनल, हर्भाला स्र्तःलाच हतची ककमत मािीत नािी. स्र्तःची ओळख 

करून घेण्यात मी हतला मदत करीन” आहण खरोखरीच त्याने त्याचा शब्द पाळला... सुरर्ंटाचं 

छानस फुलपाखरू झाल.ं दसु-याचा हर्चार करण्याआधी तुम्िी स्र्तःलािी न्याय द्यायला िर्ा, 

ि े त्याने हतला पटर्ून ददलं. नेिमीच उपलब्ध राहू नये. तुमचा चांगुलपणा िा तुमचा 

कमकुर्तपणा ठरतो. प्रमेापोटी केलेल्या गोष्टी तुमचा घात करायला लागतात हतथेच थांबल ं



 

पाहिजे. आजच्या काळात तुम्िाला फसर्ताना लोक तुमचा त्यांच्यार्र असललेा हर्श्वास लिात 

घेत नािीत, तर आपण त्यांच्यार्र हर्श्वास टाकला म्िणजे आपण दकती मूखव आिोत िा हर्चार 

करतात. हर्भाचा चांगुलपणा हतचा दोष ठरू लागला िोता ि ेसमीरच्या लिात आल.ं हतच्या 

चांगुलपणाला धक्का न लार्ता हतने मयावदतेच चांगलं रािार्ं, ज्यायोगे कुणी हतचा गैरफायदा 

घेणार नािी ह्याची काळजी समीरने घेतली. एक उत्तम जोडीदार म्िणून त्याने त्याची 

जबाबदारी पार पाडली. पुढे लग्न झाल्यार्र त्याला गोव्याला जॉब हमळाला आहण ते दोघेिी 

हतथे हशफ्ट झाल.े र्ाढददर्साला फोन करण ंएर्ढाच जरी संर्ाद राहिला असला, तरी ते दोघिेी 

सुखी झाल ेह्याचा खूप आनंद र्ाटतो. आजच्या काळांत तुमचा चांगुलपणा, हर्नम्रता असे गुण 

र्ाखाणण्यापेिा त्याचा गैर फायदा घणेारेच अहधक भेटतात;  पण तुम्िाला ह्या हर्हशयस 

सकव लमधून बािरे काढणारी व्यक्ती हमळाली की जीर्न सुखार्ि िोतं, नािी का?... 

 



 

 अभी मुझमे किी बाकी थोडीसी ि ैस्जदगी ..... 

 

 

 आठर्णीतील एक पान राहुलची अहतशय हुशार; पण हशस्तीचा अकाउंट्स ऑदफसर 

म्िणून ओळख िोती. कुणीिी त्याच्याशी बोलण्याचं धाडस करायचं नािी. मी सुरुर्ातीला 

ऑदफसमधे जॉईन झाले तेव्िा मला त्याच्या स्र्भार्ाची कािीच कल्पना नव्िती. पहिले कािी 

ददर्स त्याला सर म्िणण्यात गेले. त्याचा गंभीर चेिरा बघूनच बोलायची भीती र्ाटायची. 

प्रॉब्लेम आला तरी मध्यस्थ म्िणून मी माझ्या दसु-या कहलगची मदत घ्यायची. त्याच्या 

नजरेतून िी गोष्ट सुटली नािी; पण तो कािीच बोलला नािी. तो नसताना एक ददर्स सिज 

मराठी साहित्यार्रती आमची चचाव सुरू िोती. मी र्ाचललेी पुस्तकं मी आर्जूवन सांगत िोते. 

आर्डते लेखक, कहर्ता दकती सांगू दकती नको असं र्ाटत िोतं. त्याच र्ेळेस अचानक राहुल 

पास झाला आहण सगळे गप्प बसले. माझी पाठ असल्यामुळे मी मात्र हबनधास्त बोलत िोते. 

माधर्ीने मला नजरेने खुणार्लं, तस लिात आलं आहण मी एकदम शांत झाले. पुढ ेअपेहित 

िोतं तेच झालं. राहुलने मला केहबनमध्य ेबोलार्लं. मी घाबरतच आत गेले; पण आत गेल्यार्र, 

“ ये मीनल ... Have a sit “ असं त्याने िसून म्िटल,ं तसं माझं टेन्शन एकदम दरू झालं. मग 

त्याने माझ्यासमोर ‘एक िोता काव्िवर’ ि ेपुस्तक ठेर्ल ंआहण तो म्िणाला, “ ि ेर्ाचल आिसे 

का?” त्यार्र मी “िो सर” म्िटलं तसा तो खुश झाला आहण म्िणाला, “तुला भेटून खूप आनंद 

र्ाटला मीनल...एक तरी मुलगी साहित्य ह्या हर्षयार्र बोलणारी मला ह्या ऑदफसमध े

ददसली. मलािी र्ाचनाची आर्ड आि.े घरी लायब्ररी बनर्ली आि ेमी; पण गेले कािी र्षव 

व्यहक्तगत कारणामुळे मी र्ाचन सोडून ददलं; पण आज तुला साहित्याहर्षयी बोलताना ऐकल.ं 

दकती खुश िोतीस बोलताना. ते बघून खरं सागंतो पुन्िा एकदा र्ाचलं पाहिजे अशी उमी 

हनमावण झाली. थँक्स यार... “ मी फक्त िसले. त्या ददर्सानंतर त्याचं र्ाचन पुन्िा सुरू झाल.ं 

तो आर्जूवन र्ाचलेल्या पुस्तकांहर्षयी मला सागंायचा. इतकंच नािी र्ाचायलािी द्यायचा. 

नंतर आमची छानशी मतै्री झाली तेव्िा त्याच्या आयुष्यातील ते दखुरं कारण दखेील कळलं; पण 



 

मी कधीच त्याच्या त्या दःुखाचा कुठे उल्लेख केला नािी आहण आतािी करणार नािी. फक्त 

एकदा तो मला म्िणाला िोता, “मीनल कुणीिी तुमच्या आयुष्यात ठरर्ून येत नािी आहण 

जातिी नािी; पण जाणूनबुजून कुणाच्यािी भार्नांशी खेळ करू नय.े एखाद्याला भ्रमात ठेर्ून 

त्याच्याशी प्रतारणा करण चूकच ना? मी त्या बडॅ फेजमधून गेलो आहण सगळ्यापासून तुटलो. 

ि ेरूि आयुष्य मी आपणहून स्र्ीकारल;ं पण खरं सांगतो, त्या ददर्शी तू बोलत िोतीस तेव्िा 

कुठेतरी मनात कािीतरी जाणर्ल.ं कधी काळी मी दखेील तुझ्यासारखाच िोतो आनंदी, 

उत्सािी, भरभरून बोलणारा... तुझ्याशी मैत्री झाली, तुमच्या गु्रपमध्य े तुम्िी मला सामारू्न 

घेतलंत आहण अजूनिी आयुष्यात जगण्यासारख ं आि े अस ं र्ाटायला लागलं...“ ि े बोलताना 

त्याचा स्र्र कातर झाला. नंतर एक दोन र्षावत तो खूप बदलला. खडूस र्रून छान बॉस 

झाला... आता कुणाला त्याची भीती नािी तर आदर र्ाटतो. आयुष्यात कधी ना कधी एक र्ेळ 

अशी येते जेव्िा तुम्िी तुमची चूक नसताना एकटे पडत जाता. कधी आपणहून तर कधी 

नाईलाजाने. मग अशा र्ेळी बािरे येण्यासाठी एक छोटासा मदतीचा िात दखेील पुरेसा िोतो. 

िा िात कधी एखाद्या हमत्राचा असतो ककर्ा मैहत्रणीचा; पण तो गरजेचा असतो. मी ती कंपनी 

सोडली तरी ते ऋणानुबंध अजूनिी रटकून आिते. आजिी त्याचा फोन आर्जूवन येतो आहण 

त्याने जगण्याशी पुन्िा केललेी िातहमळर्णी मनाला समाधान दऊेन जाते... 



 

 इर्ल्याशा पणतीचा इर्लासा जीर् पण...  

 

 

“हनतीन दकती र्ेगळा आि ेना मीनल ?” स्नेिाच्या र्ाक्यासरशी मी हतच्याकड ेबघतच 

राहिले. कारण त्याच्यार्र टीका करण्याची एकिी संधी न सोडणारी स्नेिा आज चक्क 

त्याच्याहर्षयी इतकं छान बोलत िोती. स्नेिा आहण हनतीनचं कधीच पटल ं नािी. मतै्री तर 

सोडाच; पण एकमेकांना साधं गुड मॉर्ननग पण कधी त्यांनी केललें आठर्त नािी. मला गंमत 

र्ाटली. िा बदल कसा झाला िा प्रश्न हतच्यापेिा हनतीनला हर्चारार्ा असं मनात आल.ं 

संध्याकाळी आम्िी दोघे हनघालो तशी थोडीशी मस्करी करत मी म्िटंलं, “काय हनतीन? पक्का 

सी रुस्तम हनघालास तू ... इतकं सगळं झालं आहण एका शब्दाने दखेील सांगार्स र्ाटलं नािी 

ना ?” त्यार्र तो म्िणाला, “काय झाल मीनू ? स्पष्ट बोल“ मी त्याला स्नेिाचं त्याच्याहर्षयी 

बदललले ंमत सांहगतलं. त्यासरशी तो िसला, “अच्छा ते िोय! कािी नािी ग.. छोटीशीच गोष्ट 

झाली. त्या ददर्शी आम्िी ऑदफसला येताना दोघेिी बससाठी उभ ेिोतो. माझा नंबर पुढे िोता 

आहण ती एक दोन नंबर मागे.. खपू र्ेळ बस नव्ितीच; पण हतचा बार्रलेला चेिरा मला 

जाणर्त िोता ... हतची सतत चुळबुळ सुरू िोती. माझ्या लिात आलं की हतच्या मागे असललेा 

मुलगा हतला त्रास दते िोता. त्याने ती खूप अस्र्स्थ झाली िोती. एका िणी हर्चार केला हिला 

मदत केली तरी िी स्र्ीकारेल का; पण नंतर हर्चार केला तू ककर्ा दसुरं कुणी जरी असतं तर मी 

जे केल ं असत ं तेच मी करारं्... पुढचं पुढे बघू. मग मी हतला पुढ े ये म्िणून सांहगतलं. तुला 

सांगतो ती लगेच आली. मी हतला माझ्या पुढ ेउभं केल.ं मग मी त्या मुलाकड ेएक फायरी लूक 

ददला, तसा तो समजून गेला. नंतर बसमधे हतने थँक्स र्गैरे ददले. मी हतला म्िटलं, “दसुरं 

कुणीिी असल ंअसतं तरी मी तेच केल ंअसतं. नजरेसमोर अशा गोष्टी ददसल्या की संताप येतो 

मला... मुली हबचा-या अशा र्ेळी घाबरतात. कारण रोजचाच रस्ता आि ेकशाला बोला असा 

हर्चार करून गप्प बसतात.. स्त्री म्िणजे फक्त दिे असा िलका हर्चार करणा-या लोकांना धडा 

हशकर्ला गेला पाहिजे. मला र्ाटतं पुरुषांनी दखेील िी जबाबदारी ओळखली पाहिजे. प्रत्येक 

घरातील स्त्री कुठल्या ना कुठल्या कारणाने आज बािरे पडते. जर मी अपिेा करतो की त्यांची 



 

अशा प्रसंगी कुणीतरी मदत केली पाहिजे मग त्याची सुरर्ात मी माझ्याकडूनच करायला िर्ी.” 

माझं तत्त्र्ज्ञान ऐकून ती मला म्िणाली, “ मी खपू बोलले तुला, अनेकदा अपमानिी केला; पण 

तू आज जे केलसं त्याने मला तुझ्याहर्षयी खूप आदर र्ाटतो आि.े..” बघ ना मीनू, आपण एक 

साधा हर्चार करत नािी की दसु-या स्त्रीहर्षयी ककर्ा स्त्रीशी जेव्िा आपण सभ्यतेला सोडून 

बोलतो, र्ागतो तेव्िा ती एकच हर्चार करत ेकी िा दकती हचप लेव्िलचा माणूस आि.े असा 

हर्चार कुणीतरी आपल्या हर्षयी करण म्िणजे... स्नेिाला कदाहचत त्या िणी माझ्या मदतीची 

गरज आहण अपेिा िोती... तीच मी पूणव केली. एक माणूस म्िणून माझं कतवव्य मी पार 

पाडलं...”काय बोल?ू हनतीन हर्षयी नेिमीच आदर र्ाटत आला आि.े स्निेाशी र्ाद झाले; पण 

त्याने शब्दांची मयावदा ओलांडल्याचे कधी आठर्त नािी... मनाने आहण हर्चाराने सभ्य 

लोकांमध्य े त्याला आपण सिज गण ू शकतो. कदाहचत त्याच्यार्र हशर्ाजी मिाराज आहण 

स्र्ामी हर्र्ेकानंद ह्याच्या हर्चारांचा असलेला पगडा त्याला एक उत्तम माणसू म्िणून 

घडर्ण्यात सिायक ठरला; अनेक मंडळी हशर्ाजी मिाराजांचं नार् घतेात पण कृतीने मात्र 

.....असो अशा अनेक हनतीनना माझा सलाम! एक छोटीशी कृती; पण त्यांच्यातील 

माणूसपणाची झलक दाखर्णारी! 



 

 लाखो तारे आसमानमें एक मगर ढंुढे न हमला.....  

 

 

कधी कधी कािी प्रश्न तुम्िाला हनरुत्तर करतात. आपल्या प्रश्नाला आलेला प्रहतप्रश्न 

अस्र्स्थ करतो. माझा एक हमत्र घटस्फोरटत आि.े काल ददर्ाळी पाडर्ा िोता. व्िाट्सऍपर्र 

बोलता बोलता त्याला सिज हर्चारल ं “तू रागार्णार नसशील तर एक हर्चारू का ?” त्यार्र 

तो म्िणाला, “हबनधास्त मीनल ...परर्ानगी कशासाठी?” त्याला म्िटल ं“ आज पाडर्ा आि े... 

सिज हर्चारते, तुला हतची उणीर् नािी का रे जाणर्त ? मीन्स कािी महिन्यांच्या का िोईना 

सिर्ासानंतर सोडून जाणारी व्यक्ती कािी तरी प्रभार् ठेर्ून जात असेलच ना ? तू हमस नािी 

करत का हतला ? “ त्यार्र कािी काळ ररप्लाय आला नािी. त्याने मला सरळ फोन केला आहण 

म्िणाला “आता बोल ... टायस्पग करणं कंटाळर्ाणा भाग आि े... थटे सरं्ाद “ असं म्िणून तो 

िसायला लागला ... मी पुन्िा तेच बोलल ेतस ंतो म्िणाला “ तुला मािीत आि ेमीनल, तू माझी 

सगळ्यात चांगली मैत्रीण का आिसे? कारण फक्त तुझ्याच मनात िा हर्चार आला.. बाकीचे 

व्िाट्सऍप फॉर्वडडे मेसजे पाठर्ून मोकळे झाले. माझ्या बाबतीत घडलेली घटना मािीत 

असूनिी ददर्ाळी पाडव्याच्या शुभचे्छा दणेारे माझेच हमत्र... आपण खूप मेकॅहनकल झालो 

आिोत... हर्चार न करता गोष्टी करणारे.... एकटेपणा ? र्ाटतो ना; पण मी हतला हमस नािी 

करत... हतचं जाणं मला दखुारू्न गेलं नािी. कारण हतने माझ्यार्र कधी प्रेम केलंच नािी. दःुख 

कधी व्िायला िर्ं मािीत आि?े जेव्िा तुमच्या आयुष्यातून तुमच्यार्र जीर्ापाड प्रेम करणारी 

व्यक्ती दरू जाते तेव्िा... पण िा दखेील जाहणर्ेचा भाग असतो. हतने मला अंधारात ठेर्लं. 

कदाहचत आधीच हतने सत्य सांहगतलं असतं, तर मीच लग्नाला नकार ददला असता आहण नंतर 

िा जो कािी फासव झाला तो टळला असता... हमरर्ण्यापुरता जोडीदार कधीच नको िोता मला. 

माझ्यासाठी हतच्याशी माझे सरू जुळण ंमित्त्र्ाचं िोतं. शरीरासाठी पशूदखेील एकहत्रत येतात; 

पण तो ससंार असतो का ? हतने कािी ददर्सातच मला स्र्ीकारण्यापेिा हतचं पूर्ीचं प्रमे मला 



 

हनर्मर्कारपणे सांहगतलं. त्यानंतर मी प्रचंड तणार्ात िोतो. सगळा हर्चार केला आहण शेर्टी 

हतला हर्चारलं, “तुझी काय इच्छा आि?े” त्यार्र हतने “मला तुमच्यासोबत नािी तर 

त्याच्यासोबत रिायचंय, असं सांहगतल.ं” मी स्र्तः त्याच्याशी बोललो. तो हतला स्र्ीकारायला 

तयार िोता. मग मीच पुढाकार घेऊन लग्न मोडलं आहण हतचा मागव मोकळा केला. कािींना िा 

हनणवय अव्यर्िायव र्ाटला; पण माझ्या दहृष्टकोनातून तेच योग्य िोतं. हतला बांधून ठेर्ून मी 

कुठला पुरुषाथव गाजर्णार िोतो? ती मनाने माझी कधीच नव्िती ...संसार रटकणं आहण 

रटकरू्न ठेर्ण ं ह्यात फरक आि े ग..एक स्र्ाभाहर्क आि े तर दसुरी तडजोड आि.े.. मी ती 

तडजोड करण्याच नाकारल.ं तुमच्यार्र ज्या व्यक्तीने कधी प्रेम केलंच नािी, हजला तुम्िी कधीच 

नको िोतात अशा व्यक्तीच्या दरू जाण्याचं दःुख र्ाटायचं कािी कारण असारं् का ? “ त्याच्या 

शेर्टच्या प्रश्नाचं उत्तर काय द्यार्ं ि ेत्यािी िणी मला कळलं नािी आहण अजूनिी लिात येत 

नािी...त्याच्या धैयावला दाद द्यार्ीशी र्ाटली; पण त्याच िणी त्याच्या आयुष्यात कुठेतरी दसु-

याच्या चुकीने परेलेला अंधार अस्र्स्थ करून गेला.. 



 

 ऐसे कािी व्िार्े मन शांत हनजार्े ..... 

 

 

 सकाळी सकाळी अहनकेतने सलील कुलकणी ह्यांनी गायलेल ंएक अहतशय सुंदर गाणं 

पाठर्लं आहण ते ऐकून अिरशः अंगार्र भार्हनक काटा आला असं म्िटलं तरी र्ार्गं ठरू नये. 

‘ऐसे कािी व्िार् ेमन शातं हनजारे् , एकांताच्या र्ेळी आकांत हनमार्े...’ पूणव गाणं ऐकल्यार्र 

नकळत मनार्र एक मोरपीस दफरल्याचा भास झाला. अहतशय शांत, सौम्य आहण अथवपणूव गाण ं

ऐकून छान र्ाटलं... आपण धार्पळीचं आयुष्य जगतो. रोज मनाहर्रुद्ध घडणा-या अनेक घटना, 

कराव्या लागणा-या तडजोडी ह्याने मन सतत तणार्ात असतं. जगतानािी काय आहण दकती 

आर्श्यक आि े ह्याचािी हर्चार करायला र्ेळ नसतो. आपलंच आयुष्य; पण सूत्रधार मात्र 

दसुराच असतो. ह्या सगळ्यात मनाची िोणारी हचडहचड, ससेिोलपट दलुवहित िोते आहण मग 

एका िणी यणेारी मानहसक आहण भार्हनक बहधरता सूहचत करत ेकी आता थांबलं पाहिजे. 

िीच र्ेळ असत ेजेव्िा स्र्तःचा स्र्तःशी संर्ाद आर्श्यक िोतो. त्यासाठी गरजेचा असतो तो 

हनर्ांत र्ेळ हजथे एक आत्मस्चतन करून मनाशी संर्ाद करार्ासा र्ाटतो. आयुष्यातील माणसं, 

असललेी नाती, त्यातील हर्फलता लिात येते. दकती नाती मनाला स्पशूवन जातात आहण दकती 

हनजीर् राितात, त्यातील आपले आहण परके कोण आिते ह्याचा ऊिापोि करार्ासा र्ाटतो. 

गरजेपेिा अहधक िव्यासाने आहण अट्टिासाने र्ाढरू्न ठेर्लेला िा पसारा कधी तरी 

आर्रण्याची गरज तर असतेच; पण त्याची गरज स्र्तःला र्ाटण ंि ेसगळ्यात जास्त मित्र्ाचं 

असतं. सलील कुलकणीच्या गाण्यामध्य े सांहगतलेला एकांत िा त्याच आत्मस्चतनाचा मागव 

दाखर्तो. ज्या रठकाणी समाधान आि,े आहत्मक शांती आि,े तेच आयुष्य यशस्र्ी असतं. 

लौदकक अथावने हमळालेल्या गोष्टींमध्ये समाधान असेलच अस ंनािी. जेव्िा मन थकून जातं तेव्िा 

त्याला तुमच्याशी संर्ाद करण्याची गरज र्ाटत ेआहण ती संधी एकांत त्याला हमळर्ून दतेो... 

आग्रिाने आहण िक्काने... 



 

 प्रेम म्िटलं तर 

 

 

 “कसं असत ना मीनल, प्रेमाचा हर्षय हनघाला की, प्रत्येक जण आपल्या मनाच्या त्या 

िळव्या कोप-याचा मागोर्ा घ्यायला सुरुर्ात करतो. ह्याला र्याची मयावदा नसते... खरं 

सांगायचं तर आयुष्यात खरं प्रमे व्यक्ती एकदाच करते आहण नंतर असते ती फक्त तडजोड. 

तुम्िालािी मािीत असतं आलले्या गोष्टी स्र्ीकारणं िी आर्ड अस ूशकते; पण ते प्रेम असलेच 

असं नािी. प्रत्येकाने एकदा तरी का असेना; पण प्रामाहणक प्रेम करारं्... मी प्रामाहणक िा शब्द 

मुद्दामहून र्ापरला ... नािीतर सोबत प्रेयसी असतानािी दसु-या मुलींकड े बघण्याची र्ृत्ती 

मजेशीर प्रकार असतो. तो प्रेमाच्या आठर्णीत जगणं आहण प्रेमाच्या आठर्णींना जपणं िा 

दखेील एक छंदच असतो. प्रेमाचा आहण ददसण्याचा कािीच संबंध नािी. शरीर माध्यम म्िणून 

असेल पण प्रेमात मन जुळणे मित्त्र्ाचं...” अद्वतै बोलत असताना मी त्याला मधेच अडर्ल ं

आहण हर्चारल ं“तू कधी इतकं बोलत नािीस आज काय झालंय ?” त्यार्र त्याने ददलले ंउत्तर 

कािीस अस्र्स्थ करून गेलं. अद्वतै म्िणाला, “ खरं आि.े आज खपू बोलार्स ं र्ाटतंय... 

अहश्वनीची खूप आठर्ण येतेय.... आज हतचा र्ाढददर्स आि.े कुठे असेल ती? हतचा र्ाढददर्स 

आम्िी नेिमीच उत्सािाने साजरा करायचो... आठ र्षव झाली; पण या ददर्शी मी िळर्ा िोतो.. 

व्यक्ती दरू गेली तरी मनात तीच रेंगाळत रिाण ंि ेआहत्मक नातंच नािी का..? हतच्या आर्डी 

हनर्डी सगळ्या कशा स्र्च्छ आठर्तात... तू हर्चारशील अद्वतै इतकं प्रेम िोतं मग लग्न का 

नािी केलसं? नािी जमलं हतला आहण मलािी... जात मध ेआली. ती तयार िोती; पण हतला 

आमच्या घरात काय फेस करारं् लागेल याची कल्पना मला िोती म्िणनू मीच माघार घेतली. 

खूप रडली आहण मीसदु्धा; पण तेव्िा समाजाशी लढायची स्िमत दोघांमध्येिी नव्िती. जाताना 

म्िणाली, ‘मी तुला परत कधी भेटेन असं र्ाटत नािी; पण कुठेिी असले तरी अखेरच्या िणी 

मात्र मनात तूच असशील िा हर्श्वास नेिमी राहू द.े.. तू खपू कािी ददलसं आहण जे कािी राहून 

गेलं ते मी माझं प्राक्तन समजते.’ महिन्याभरात हतचं लग्न झाल ंआहण ती गेली. आता हतचा 



 

संसार फुलला असले िा आनंद आहण समाधान मनात आि;े पण कधी कधी ती नसल्याची 

जाणीर् मी एकटा आि ेि ेअधोरेहखत करतं. हतच्या र्ाढददर्साला जुन्या आठर्णी पुन्िा जाग्या 

करतो. प्रामाहणक आहण मनस्र्ी प्रेमाची हमळालेली कािी र्षव िी दरे्ाने ददलेली भटे िाच 

माझ्यासाठी आयुष्यभराचा मौल्यर्ान ठेर्ा आि े....” मी कािी िण थांबले आहण मग अद्वतैचा 

फोन ठेर्ला. माझ्या डोळ्यातून पाणी र्ाहू लागलं... इतकं प्रेम करण ंआहण तेिी इतके र्षव कस ं

जमत असले? एखाद्याशी त्याच्या अपरोि प्रामाहणक रािाण ं ि े म्िणजे ती समोरची व्यक्ती 

दखेील दकती छान असले ि ेदखेील दाखर्ून दते नािी का? 



 

 सैराट ...  

 

 

“ काल गंमत झाली ... मी आहण हिने दोघींनी जर्ळच्याच पबमध ेजाऊन स्ड्रक घेतलं. 

मला चढत नािी; पण िी मात्र फुल टू झाली. कसं बसं हिला घरी पोिोचर्लं.... “ िा संर्ाद 

कानार्र पडला आहण मी माझ्यािी नकळत मान र्ळर्ून बहघतलं. तर हस्त्रयांच्या( लिान 

मोठ्या दोन्िी) एका गु्रपमध्ये चचाव रंगली िोती. त्या संर्ादामधे इतर हस्त्रयािी िसून सिभाग 

घेत िोत्या ि े हर्शेष. िाईट म्िणजे त्यातील एका मध्यमर्यीन स्त्रीने, ‘ए आपण जाऊ या का 

हपकहनकला ? हतथे मोकळेपणाने...’ पुढचे शब्द काय असतील ि ेतुम्िाला कळल ेअसतील. मी 

खूप परुातन हर्चार करते अस ं नािी. स्त्री हशिण आहण मुक्ती ह्याहर्षयी मी दखेील आग्रिी 

आि;े पण प्रगतीचा अथव िा असेल तर मी नक्कीच त्याला सपोटव करणार नािी. मी िी घटना 

जेव्िा माझ्या मैहत्रणीला सांहगतली तेव्िा हतने ह्याच्यािी पुढे जाऊन असललें सत्य मला 

सांहगतलं. ती म्िणाली, “मीनल िी आजकाल अहतशय कॉमन गोष्ट आि.े त्याचा तुला धक्का 

बसण्याचं कारणच नसार्ं. लांब कशाला? अगदी पुणे मुंबई पुण ेह्या हचत्रपटात मुक्ता बरे् शॉट्स 

मारते ते काय असत?ं ककर्ा आहलया भट चा तो स्ड्रक करण्याचा प्रसंग असू द े... लोकांनी ि े

सगळं एन्जॉय केलं आि.े अग आता मुली परू्ीसारख्या राहिलले्या नािीत. कािी कािी 

पुरुषदखेील आपल्या प्रयेसीने, पत्नीने आपल्याला कंपनी द्यार्ी ह्यासाठी आग्रिी असतात. तू 

कुठल्या जगात र्ार्रत आिसे ? दारू , हसगारेट हपणं ि ेस्टेटस हसम्बॉल आि.े तू ि ेनािी रोख ू

शकत. एक्सेप्ट इट…”; पण मािीत नािी का, मी हर्चार करणं सोडू शकले नािी. तुम्िी अगदी 

बाळबोध राहू नका पण आधुहनकतेचा अथव म्िणजे नीहतमत्ता, लाज सोडून र्ागणं िा असले तर 

त्याला कािीच अथव नािी. व्यक्तीस्र्ातंत्र्य मग ते पुरुषांचं असू द ेकी हस्त्रयांचं ते मयावदतेच असलं 

पाहिजे. कुठे सधं्याकाळी ददर्ेलागण झाल्यार्र दरे्ासमोर हनरांजन लारू्न शुभंकरोती 

म्िणण्याचे संस्कार आहण कुठे त्याच र्ेळी पबमध्ये दारू हपण्याची कृती... बभेान, हनबांध, 



 

बेपरर्ाि आयुष्याची भरकटत जाणारी ददशा, त्याचा अंत आहण पररणाम काय याचा हर्चार 

आपण कधी करतो का? पाहश्चमात्यांचे अंधानुकरण इतकं फोफार्लं आि े की कपड्यासंोबत 

आपली मनंदखेील संस्कारिीन िोत चालली आिते. कधीतरी मग एखादी घटना घडते हजथ े

स्ड्रक्समधून गंुगीचं औषध दऊेन गोष्टी िोतात तेव्िा जाग येते. आपणिी कािी मयावदा पाळून 

र्ागलं पाहिजे ि ेकुणीच लिात घेत नािी. स्त्री म्िणजे सामाहजक जीर्नाचा प्रमुख कणा आि.े 

आनंदाने, स्र्छंद जगण्याचा हतला असललेा अहधकार हतने नक्कीच र्ापरार्ा; पण असं र्ागताना 

पुरुषांशी बरोबरी म्िणनू अशी व्यसनं, त्याचंिी अनुकरण जर आपण करत अस ू तर त्या 

हशिणाचा आहण आई र्हडलांनी ददलेल्या संस्कारांचािी तो अपमानच नािी का ? मिात्मा फुल े

, साहर्त्रीबाई फुल े , धोंडो केशर् कर् े ह्यांच्यासारख्या अनेकांनी हस्त्रयांच्या हशिणासाठी, 

अहधकारांसाठी आयुष्य र्ेचलं त्यांची चाड आपण ठेर्ायला िर्ी.... 
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