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ावना 

 
१९८३ म े टाटा सामािजक िव ानसं थेतून मेिडकल ॲ◌ंड सायकॅिटक सोशलवक म े पो ॅ ुएशन 
के ावर हॉ टलम े मेिडकल सोशल वकर णून कामाला सु वात केली. के.ई.एम., जी.टी. हॉ टल 
व टाटा मेमो रयल हॉ टल म े १९८९ पयत काम केले. मंुबई कुटंुब ायालयात ा ा थापने ा 
िदवसापासून (१९८९) २०१३ पयत िववाह समुपदेशक णून काय केले. खूप कार ा ी भेट ा. 
िविवध कार ा सम ा जवळून पहायला िमळा ा. खूप काही िशकायला िमळाले. 
 
कुटंुब ायालयाची थापना झाली आिण घट ोटाचे माण कमी कर ाचे, कुटंुब िटकव ाचे य  
ख   या अथाने सु  झाले. ३४ वषा ा अनुभवातून ब   याच ी, ांचे भाव, मानवी वृ ी यांचे जवळून 
दशन झाले. ’ ी ितत ा वृ ी’ हे णणे सोपे असते पण ामुळे आप ा बरोबर ा मंडळीनंा ाचा 
िकती ास होत असेल, ाने ा दुखाव ा जात असतील याचा िवचार करायला नको का? आप ा 
बरोबरच जवळ ांचा िवचार करणे कठीण का जावे? कि त वागणूक माणसाला सुखी क  शकेल का? 
छो ा छो ा गो ीतं सु ा जर जळवून घेणे कठीण वाटू लागले तर कुटंुब व था िटकेल का?  
 
नोकरीिनिम  िववाह समुपदेशकाचे काम करत असतांना हे खूपच जाणवले की िक ेकदा शु क कारणे 
मोठी बनतात आिण संसार मोडेपयत पोहचतात. मग असे वाटते की हे समुपदेशन िववाहपूव मुला-मुलीनंा 
िदले गेले तर ाचा न ीच फायदा होईल. नोकरीत आलेले अनुभव, भेटले ा ीपैंकी काही केसेस 
िल न ठेवा ात असे वाटले. ा ख   या केसेस, नावे बदलून िलिहले ा आहेत. अनुभवातून शहाणपण यावे, 
तसे या कथांमधून कदािचत ाचा फायदा होऊ शकेल.  
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अवाक! 
 
 

"ताई, मला कळलं की मला काय झालंय. मला िकनई ’C-A-N-C-E-R’ झालाय. मला मा ा टीचरने 
सांिगतले." अ ैत मा ाशी बोलत होता. ा ा हातात एक कागद होता.  ावर मघाचे सांिगतलेले ेिलंग होते. 
ते ाने ा ा पेपरस् व न िलिहले होते व आप ा टीचरला ा श ाचा अथ िवचारला होता. ९-१० वषाचे ते पोर! 
अगदी सहजपणे बोलत होता पण मला मा  खूपच ध ा बसला होता. 
 

अ ैत र ा ा कॅ रने आजारी होता. ाचे उपचार चालू होते. दर आठव ाला एक इंजे न असायचे. 
ाला इंजे न हॉ टल ा ी डग ा को ातून िदले जात होते. ामुळे दर इंजे न ा िदवशी ाला 

आम ाकडे यावे लागत असे. ाची माझी ओळख होतीच. ाने पूव  मला ा ा आजाराब ल िवचारले होते. पण 
मी कॅ र हा श  वापरणे टाळले होते. आज णूनच तो त: शोध कसा लावला हे सांगत होता. अ ैत एक हसरा 
फुललेला चेहरा. दोन वषापयत अगदी नॉमल होता. एके िदवशी अचानकपणे खूप ताप आला आिण तो बरा होईचना. 

ावर उपाय झाले. शेवटी आम ा ालयात आणले. िनदान केले गेले ’ ड कॅ र’. इतकुसा जीव. ाचे काय हे 
वय आहे अंथ णात पडून रहा ाचे! घरात सवानाच खूप िचंता लागली होती. तो बरा हो ाची श ता फारशी 
न ती. मधूनमधून ाला दवाखा ात भरती करत होते. इंजे ् चालू होती. अ ैतला िच कला व वाचनाचा छंद 
होता. रोज एखादे िच  तो काढी. वाचन तर सतत चालू असायचे. ावष  ाला परी ेला बसता येईल का ाची 
काळजी वाटत होती. परी े ा वेळीसच तो जा  आजारी झाला तर?! मी ा ा वगिश क व ि पॉल ांना 
भेटून आले. अ ैत ा आजारपणाब ल अलीकडेच ा ा आईविडलांनी ांना कळवले होते. ाची परी ा ाला 
घरीच ठेवून घे ाचे ांनी आ ासन िदले. अ ैतला खूप बरे वाटले. आपला पिहला नंबर ावष पण कायम ठेवायचा 
असे ाने ठरवले. ाला वाटले होते तसेच झाले. परी े ा काळात ाला घरीच रहावे लागले. ाने ठर ा माणे 
घ नच परी ा िदली. 

 
परी ा संपली आिण दुस   या िदवशी मा  तो खूपच अ थ झाला. ाला खूप ास ायला लागला. लगेच 

ाला दवाखा ात भरती केले. ाची थती खूपच खालावत होती. तो िदवस होता रिववार! आमची सु ी! दुस   या 
िदवशी नेहमी माणे वॉडमधे गेले तर अ ैत िदसला. परी ा कशी गेली णून िवचारपूस केली तर ाला धड 
बोलताही येईना. ा ाकडे बघून मला खूप वाईट वाटले. पण काय करणार? आप ा हातात हळहळ ािशवाय 
दुसरे काही न ते. ाचे आईविडल येरझा   या घालत होते, आप ाच लेका ा वाटेला का यावे णून निशबाला दोष 
देत होते.  

 
खरेतर आम ाकडे रोज असे अनेक  येतात. िकतीतरी जण हे अशा आजाराने  असतात. तु ी 

एकटेच नाही अशी जणू ते इतर सव ाही देतात. पण तरीही "मलाच का?" असा  ेकाला पडतोच. आ ी 
समाजसेवक ांची समजूत काढ ाचा आटोकाट य  करतो. पण िकतीही झाले तरी ा ीला वाटणा   या 
भावना सह-अनुभव ािशवाय जा  आ ी काय करणार? आहे ा प र थतीतून जा ीत जा  चांग ा प तीने 
बाहेर येता येईल ासाठी मदत कर ापिलकडे काय करणार? अ ैतकडे बघून मला खूप वाईट वाटत होते. 
 

एकूणच कॅ र पेशंटशी काम करतांना सुखद अनुभव येत नाहीत असे नाही. पण तसे कमी वेळा घडते. 
खूपदा आप ालाही समोर ा ी-कुटंुबाकडे बघून खूपच वाईट वाटते व हतबलपणा वाटतो. ातून जर लहान 
मुले ा आजाराची िशकार बनले तर मला त:ला मा  खूपच अ थ ायला होते. ावसाियक पातळीवर जरी 
आ ी समुपदेशन करत असलो तर कुठेतरी मनाला ाची झळ पोहच ािशवाय रहात नाही.  
 

अ ैतची अव था बघून मला ािदवशी जेवण गेले नाही. रोज पिह ांदा ाला भेटायला मी जायचे. असा 
एकच अ ैत दवाखा ात होता असे नाही पण ा ाब ल जरा जा  जवळीक िनमाण झाली होती हेच खरे. एका 



सु ी ा दुस   या िदवशी सकाळी ालया ा दरवा ातच ाचे आईविडल माझी वाट बघत थांबले होते. अ ैत 
सारखी तुमची आठवण काढतोय असे ते णाले. ाच पावली मी ाला भेटायला गेले. अ ैतला वाचव ाचे 
डॉ रांचे य  संपले होते. ांनी सव नातेवाईकांना बोलावयास सांिगतले होते. मी अ ैतचा हात हातात घेतला. दोन 
श  अगदी जड अंत:करणाने बोलले. झालं, अ ैत या जगातून गेला! िकती िचमुरडा तो जीव! काय पािहले ाने ा 
जगात? पण ाचे बोलणे दरवेळी काहीतरी सांगून जात असायचे. ाची आजी तो पाच वषाचा असतांनाच िनधन 
पावली. ा ाच घरी ती असायची. ापूव  ती पूणपणे अंथ णाला खळून असायची. ितचे सव काही इतरांना करावे 
लागे. अ ैत एकदा णाला होता की मी पण आजीसारखाच अंथ णात पडलोय णजे मी पण आजीसारखाच 
देवा ा घरी जाणार. नेहमी हस   या चेह   याने वावरणारा हा मुलगा आप ा आजाराब ल, मृ ूब ल मािहत असूनही 
आनंदात असायचा. 
 

अ ैतचा तो हसरा चेहरा आिण आताचा िन ाण चेहरा! दो ी डो ांसमो न हलणे श  होत नाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



आशा 
 
 

सासूबाई ब   याच िदवसांपासून मागे लाग ा आहेत की तू हे मुल पाड. मीना ा मनात हा िवचार परतपरत 
येत होता. घरात सवच जण मुल पाड ाब ल ितला समजावत िकंब ना धमकावत होते. पण ितचे मन ते मानायला 
तयार होत न ते. मनातले हे ं  चालूच होते. नवरा ा ा आई ा आ ेबाहेर न ता. मीनाला मातृ ाची ओढ 
होती. ’आई’ ायचे ितचे  होते. 
 

आप ाला िदवस गेले आहेत हे कळ ावर ितला खूप आनंद झाला होता. नव   याने ितला डॉ रांकडे नेले. 
आ ापासून मा  ांचे वागणे बदलले. डॉ रांनी गभात मुलगी आहे हे सांिगत ावर घर ांना ते मुल नको असे 
सव सांगत होते. मुलगी होणार णजे संकटच कोसळणार होते. मीना आप ा मनाला मा न हे ांचे सांगणे 
ऐक ा ा प र थतीत न ती. शेवटी िनधार क न ती ह ाने घरात ा सवाना णाली की ती हे मुल पाडणार नाही. 
घर ांनी ितला रागाने घराबाहेर काढले. पुढे ती माहेरी न जाता असेच कुठेकुठे रा न िदवस काढत गेली. मुली ा 
ज ाने ितला मातृ ाचे समाधान िमळाले. मुलीचे नाव ितने ’आशा’ ठेवले. मीना आता आप ा पायावर उभी होती. 
ितचे व आशाचे ठीक चालले होते. एका जंगला ा जवळच ितने एक झोपडी बांधली होती. आशा ा जंगलात खेळत 
असे. 

 
एके िदवशी ा जंगलात एक आजीबाई आली होती. आजीचे वय ७०-८० ा घरात होते. ’पाणी पाणी’ 

णून ितचा आ ोश चालू होता.  
 

ा आजीला दोन मुलगे होते. ा दो ी मुलांना एकएक मुलगा होता. आजीची कृती वयानुसार जरा नाजूक 
झाली होती. घरात ितचे वळणे चालू रहायचे. ाचा ास घरात सवाना ायचा. ित ावर सवच ओरडायचे. ’ही 

ातारी मरतही नाही’ असे णायचे. ितला एखा ा वृ ा मात ठेवायचे तर ितची त ेत ठीक नाही णून कुठे वेश 
िमळत न ता. शेवटी ा दो ी मुलांनी िमळून ितला जंगलात सोडून ायचे ठरिवले. आजीला आपण बाहेर 
िफरायला घेऊन जाऊ व तेथेच सोडून येऊ असा ांनी बेत केला. 
 

आजीला जरा हवापालट हो ासाठी घर ा सवानी िमळून सहल काढली. जंगलात गेले. दुपारची जेवणे 
झाली. आजीला ितथेच झोपवले व सव पसार झाले. आजीला जाग आली ते ा आजूबाजूला कोणी न ते. ’पाणी पाणी’ 
असा ती आ ोश करत होती. 
 

आशा ा कानावर हा आ ोश पडला. ती लगेच तां ाभर पाणी घेऊन गेली. ा आजीला अंधारात नीटसे 
िदसत न ते. पण आशा पाणी ायला आली ते ितला कळले. आजीला आशाने िवचारले की ती इकडे कशी आली? 
ित ा घरी कोणी नाही का? आजीला नातवंडे आहेत का? आजी ीण आवाजात सांगत होती की ितला दोन मुलगे व 
दोन नातू आहेत. आशाला वाटले की आजीला कोणी नात नाही का? मग मीच ितची नात बनते. आशाने ितला पाणी 
पाजले. आपली नात समज असे सांगून ितला घरी आणले. आशा ा आईकडे ती आली. आजी ा शेवट ा िदवसांत 
आशाने ितची देखभाल केली.  

 
आशा ही कधी मरत नसते हेच खरे, न े का? 
 
 
 
 
 



समजुतदारपणाची गरज 
 
 

मुलगा णजे वंशाचा िदवा! आप ाला मुलगा असावा अशी सवसामा ांची अपे ा असते. एकतर आपले 
नाव तो पुढे चालवतो आिण मु  णजे आप ा ातारपणी तो आधार देतो. जावया ा घरी रहायला कोणाला 
फारसे आवडत नाही. मुलगा आप ा ह ाचा असतो अशी भावना असते. तरीपण आपण समाजात जरा उघ ा 
डो ांनी नजर टाकली तर अगदी पणे असे िदसून येते की ब तांशी कुटंुबात ाता   या आईविडलांना आधार 
देत असतात ा ां ा मुलीच! मुले आप ा संसारात म  असतात. सूनेला सासूसास   यांची अडचण नको असते. 
िशवाय सासूचे सूनेशी (की सूनेचे सासूशी?) जमत नाही. तरीही मुलगा असायला हवा हा अ ाहास काही कमी होत 
नाही. आईविडलांना मुलाकडून खचपा ासाठी पैसे िमळव ासाठी संगी कोटाची पायरी चढणे भाग पडते. 
 

आशाबाई, वय ६० वष, रहाणार मंुबईत, आप ा मुलािव  ांनी दावा दाखल केला होता. आशाबाई 
आप ा लेकीकडे रहात हो ा. पाच वषापूव  ांचे यजमान वारले. ांना दोन मुले व एक मुलगी. दो ी मुलांची ल  
झालेली. ां ा बायका नोकरी करत हो ा. मुलगी आप ा संसारात आनंदी होती. ती आप ा आईची देखभाल 
करत होती. दो ी मुलांनी खच ावा अशी आशाबाईंची अपे ा होती. दोघांनाही चांग ा नोक   या हो ा िशवाय घरात 
दोघेही कमावणार. ांना काही कमी नाही, मग बाईंनाच ते पैसे ायचे का टाळतात? दोघांना कोटात बोलव ात 
आले होते. 
 

मी दो ी मुलांशी बोलले. दोघांची इ ा होती की आईने ां ाजवळ रहावे. जावयाकडे कशाला रहायचे? 
दोघा भावांचे आपापसात चांगले जमत होते. पण आशाबाईंचा भाव तसा भांडखोर होता. ांचे दो ी सुनांशी जमत 
नाही. दोघी नोकरी करणा   या. ां ाशी आशाबाईंचे गिणत जुळत न ते. ांना ां ा प ती माणे घरात सव 
कामे ायला हवी असतात. ते मा  दो ी सुनांना जमत नसे. दोघा मुलांना आईची काळजी होती, ित ाब ल ेम 
होते. सुनांचीही आशाबाईंब ल त ार न ती पण आशाबाई जुळवून ायला तयार न ा. ांचे वच  घरात 
रहात नाही ाची ांना हळहळ वाटत होती. मुलीकडे मा  ा जावया ा अपे े ेमाणे रहात हो ा. मुलगी आईला 
काही बोलली तरी ाचे ांना फारसे वाईट वाटत न ते. आशाबाईच णत हो ा की जावयाकडे जुळवून ावे 
लागते, मुलगी असली तरी ितला ास ायला नको, असे ांचे मत होते.  
 

दोघेजण आईला आप ाकडे रहायला बोलवत होते. नातवंडात ितने आरामात रहावे असे ांना वाटत होते. 
आशाबाई मा  आपली भूिमका बदल ास सहजासहजी तयार न ा. वृ ापकाळ हा काही अनपेि तपणे येत 
नाही. ातून पती ा िनधनानंतर  एक ा पड ा हो ा. आतापयत यजमानांचा आधार होता. आता ांना जरा 
असुरि त वाटत होते. ासाठीच खरंतर त:कडे पैसे असावेत असे ांना वाटत होते. यजमानांचे पे शन िमळत 
होते पण मुलांकडून काहीच िमळू नय? हा ांचा  होता. आशाबाईंना बदललेली भूिमका मा  करणे कठीण जात 
होते. 

 
आणखी एक गो  मला कषाने जाणवली ती णजे सव जणांना एकमेकांब ल ेम होतेच पण त ारी पण 

हो ा. त ारी व ेम दो ीही कोणी दुस   यासमोर गट करत न ते. आशाबाईंना मुलाब ल काय वाटते हे मुलांना 
समोरासमोर बसवून ांनी कधीच सांिगतले न ते. मुलांनी आईशी मोकळेपणाने चचा केली न ती. कुटंुबात जर 
सव ीमं े संभाषणे चालू असतील, (Open Communication) सवजण आपली मते मांडू शकत असतील तर 
अशा घरात खेळीमेळीचे वातावरण रहाते. गैरसमज हो ाचे माण (Chances)कमी असते. 

 
सवाशी मी एकएक ांशी बोलले. मग एकि त चचा केली. आशाबाई मुला-सुनांना भेट ा ते ा ांनी 

पिहला  िवचारला तो नातवंडांब लचा. मुलांना ां ा त ेतीब ल िवचारले. मा ाशी बोलतांना ांनी 
मुलांिव ा त ारीनंी बोलणे सु  केले होते. ात मुले समोर आ ावर थम गट झाले ते ेम-आपुलकीच. 



चार शेजार ा लोकांनी सांिगतले णून आशाबाईं ा मनात पोटगीचा दावा दाखल करावा असे आले. ’मुलांना मी 
धडा िशकवेन’ असा ांचा थम सूर होता. खरंतर ांची सम ा तशी काही गंभीर न ती. िकंब ना सम ा 
नसतांना िनमाण करवली गेली होती असे टले तरी वावगे होणार नाही.   
 

सवानी एकि तपणे िवचार केला ापुढे आशाबाई िदवाळी ा सु ीत लेकीकडे रहाणार व बाकी मुलांकडे 
रहाणार असे ठरले. सवानीच समजून रािहले तर भांडणे होत नाही. आशाबाईंना दो ी मुले दरमहा १०० पये देणार 
होती. आशाबाईंचे समाधान झाले होते. सव एक  रहा ास ांनी लगेच सु वात केली. 
 

ा गो ीला आज एक वष उलटले. केस कोटातून िनकाली ते ाच लागली होती. पण आठदहा मिह ांनी 
आशाबाई सहज भेटायला येतात. घर ा गमतीजमती सांगतात. ांनी आता खरोखरच समजूतीची भूिमका घेतली 
होती. आता कोणाब लही ांची काही त ार न ती. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



चूक कोणाची? 
 
 

बंडखोर ी- प ी वय ३८ वष, शाळेत िशि का. 
 
पती- वय ४५ वष, गोदरेज कंपनीत मॅनेजर. 

 
दोघांचेही दुसरे ल . तो िवदुर ती िवधवा. ितचा नवरा देव थानात ानाला गेला तो परत आलाच नाही. काय 

कसे झाले ते कळलेच नाही. पदरात अडीच वषाचा एक मुलगा. सासू-सासरे नाहीत. नवरा एकुलता एक होता. 
मुलाला घेऊन सासूसोबत ती रहात होती. ित ा माहेरी दोन बिहणी, दोन भाऊ सवाचे सुखाचे संसार सुरळीत 
चाललेले. ांना ा बहीणीची अशी अव था पाहवेना. एका भावाचे ल  बाकी होते. ा ा ल ासाठी ती य ात 
होती. िववाहमंडळांमधे नाव नोदंवले होते. ित ा माहेरचे ित ा दुस   या ल ाचा य  करत होते. ाची पिहली प ी 
कॅ रने वारली. एक मुलगी होती. एक भाऊ व आई होती. आई ा ा भावाकडेच रहायची. ाचे व आईचे फारसे 
पटत न ते. मुलगी आजीसोबत काकाकडे रहायला लागली. तो घरी एकटाच राही. ा ा िम ांनी परत ल  
कर ाचा स ा िदला. िववाहमंडळात नाव नोदंवले. 
 

भावाचे थळ बघताबघता ा मंडळातून ा ीचे नाव व मािहती ित ा भावाला िमळाली. माहेर ांनी  
ाचा तपास काढला. वरकरणी सव ठीक वाटले. ित ा मनात ल ाचा फारसा िवचार न ता पण माहेर ांचे ितने 

ऐकले. सासूपण ित ा ल ाला तयार न ती पण वय लहान अस ाने ती परत संसारात पडली तर बरे असे ठरले.  
 

दोघांचे सा ा समारंभाने ल  झाले. दोघांनीही एका मानसशा ाचा िवचार घेतला. ल ानंतर मुलांना सोबत 
ठेवायचे की कसे हे ठरवायचे होते. डॉ रां ा स ा माणे दोघांनी आपली मुले मुलां ा आजीकडे ठेवून एक  
रहायचे ठरवले. ती जेमतेम मिहनाभर मुलािशवाय रािहली. नंतर मा  ितने मुलाला आणले. ालापण मुलीला 
आणावयास ती सांगत होती पण ाने मुलीला आणले नाही. ित ा आ हाने फ  रिववारी आणत असे. ितचे व 
मुलीचे चांगले जमत होते. िशवाय भावाबिहणीचे पण सूर जुळत होते. 

 
ती िशि का पेशातली. मुलाला ती िशकवत असे. तो रागीट भावाचा. थो ाशा कारणानेपण मुलाला बेदम 

मारहाण करायचा. िशवीगाळ ायची. ितला अशा अशांत वातावरणात रहावेना. ातून तो ित ा चा र ावर शंका 
घेऊ लागला. कारण नसतांना कोणाकोणाबरोबर ितचे संबंध जोडले जायचे. मुळात ितचा भाव अ ाय सहन न 
करणारा. पण हे दुसरे ल  ते ा सोसत रहायचे ितने मन मा न ठरवले. सहा-सात मिहने झाले. मुल होऊ ायचे 
नाही हा ितचा िनणय. ानेपण ाब ल काही िवरोध दाखवला नाही. अजून ४-५ मिहने लोटले. मुलावर या सवाचा 
प रणाम होत होता. ितलापण सहन करणे कठीण जात होते. ितने घर सोड ाचा िनणय घेतला. 
 

मुलाला घेऊन ती घरातून बाहेर पडली. परत आप ा पिह ा सासूकडे आली. आजीला नातवाचा लळा 
होताच. ती ितथेच रहायला लागली. ाने ितची बरीच बदनामी केली. शाळेत जाऊन ित ा चा र ाब ल बोभाटा 
केला. पण ितने पवा करायची नाही असे ठरवले. म थ णून एक-दोघांनी ांना एक  आण ाचे य  केले. पण 
ती आप ा िनणयावर प ी होती. ाची एक  रहायची तयारी होती पण तो बदलणार न ता. ाचा रागीट भाव, 

ात होणारी आदळ-आपट, मारहाण- तो णे की मला आटो ात आणता येत नाही. ासाठी उपचार क न 
घे ाची ाला गरज वाटत न ती. कारण ा ामते ित ाचमुळे, ित ा िभचारी वागणूकीमुळे तो असा वागतो! 
 

शेवटी दोघे घट ोट ायचा ा िनणयाला आली. घट ोट झालाही पण ा ल  मोड ामागे कारणीभूत 
कोण ाची टोचणी ित ा मनाला लागली होती. बंडखोर भाव बाजूला ठेवूनही अ ाय सहन क नही ाची शेवटी 
प रसीमा झाली णून मी बाहेर पडले असे ती आप ा मनाला समजावत होती. 
 



 
गैरसमज 

 
 

िववाहानंतर दोन कुटंुबे जवळ येतात. नवरा-बायको हे नाते िव ासावरच िटकून रहाते. दोघांनी एकमेकांना 
समजून घेणे गरजेचे असते. ल ानंतर सु वातीचे काही िदवस दोघांनी एकमेकांशी बोलून एकमेकांना जाणून ायला 
हवे. मुलीला घर ांशी जुळवून ायचे असते. घर ा चाली रती समजून घेऊन ा अंगवळणी पाडणे हे तसे काही 
फारसे सोपे नसते. पण लहानपणापासूनच होणा   या सं ारां ा आधारावर हे घडत असते. 
 

नवरा बायको ा ना ातला आणखी एक मह ाचा भाग णजे लिगक संबंध. ल  केले णजे दोघांना 
शा ररीक संबंध ठेव ास समाजाकडून िमळालेली परवानगीच. मुलगा मुलगी ल ानंतर जवळ येतात ते ा ां ा 
मनात ब   याच काही क ना असतात. रोज पहा ात येणा   या िच ांव न, िसनेमांव न िकंवा वाचनाव न ा क ना 
बनले ा असतात. आप ाकडे अगदी िचतच कोणी िववाहापूव  ाब ल वा ता करते. ामुळेच याब लचे 
गैरसमजही बरेच आढळून येतात. 
 

चंपा व िचमण हे नविववािहत जोडपे. अजून चार मिहनेही ल ाला झालेले नाहीत. चंपा ल ानंतर अव ा 
पंधरा िदवसांतच माहेरी परतली. चंपा ा विडलांनी पोटगीचा दावा दाखल केला. 
 

िचमण चंपाचा आ ेभाऊ. मािहतीतली माणसे. ते ा चंपाचे वय जरी १८ वष असले तरी ित ा विडलांनी ल  
लावून िदले. िचमण २० वषाचा. त:चे िशवणकामाचे दुकान. चंपा ा विडलांचापण िशवणकामाचाच वसाय. एका 
झोपडीवजा खोलीत चंपाचे कुटंुिबय रहात होते. िचमणची एक प ी खोली होती. ा ा घरी ाचा एक िववािहत 
भाऊ, आईवडील होते. बहीण सासरी होती. चंपा ा माहेरापे ा िचमणची प र थती जरा बरी होती. चंपा ा मागे 
दोन बिहणी हो ा. ितघी ं ा ल ाची जबाबदारी विडलांवर होती. ते ा चंपाला मागणी आ ावर ांनी लगेच होकार 
िदला. 
 

ल ानंतर दोघे एक  आले ते ा चंपाला ास होत होता. ितला काय करावे कळेना. शा ररीक संबंधा ा 
वेळी चंपाला खूपच वेदना होत. ती िव ळायची. िचमणला वाटे की ितला हे आवडत नाही. ती मु ाम टाळते आहे. 
दोन-तीन िदवसांनंतर िचमणने घर ांना हे सांिगतले. िचमण ा आईला वाटले की चंपाचे कुठेतरी दुसरीकडे मन 
लागले असणार. आपली भावाने अशी फसवणूक केली याचा ितला राग आला. ितने चंपाला माहेरी पाठवून िदले. 
 

चंपा ा विडलांनापण राग आला. दोघांकड ा मंडळीमंधे बाचाबाची झाली. चंपा-िचमण यांचा ात 
समावेश न ता. दोघे आपाप ा घरी होते. चंपाला काय होतंय हे कळत न ते पण ती सारखी णत होती की 
िचमणकडे जायचे नाही. दुसरीकडे कुठे ितचे मन गंुतले न ते, पण िचमणकडे जायचे न ते. 
 

िचमणला खोदून िवचारले ते ा ाने दोघांमधे ही सम ा अस ाचे सांिगतले. चंपानेपण ते मा  केले. 
यावर वै िकय उपचार करता येतो का हे पाह ासाठी दोघांना पाठव ाची सुचना केली. दोघांची तयारी होती. दोघे 
डॉ रांकडे जाऊन आले. चंपाला योनीमागात थोडासा दोष होता. अगदी सा ा सो ा उपचाराने तो बरा 
हो ासारखा होता. दोघांनी एक  रहावे असे सुचव ात आले. 
 

दोघांची गाठभेट कोटात घालून देत होतो. दोघे एकमेकांशी बोलून एकमेकांना समजावून घेत होते. दोघे 
बाहेर िफरायला जायचे. मग िचमण चंपाला घरी घेऊन गेला. दोघे एक  रहात होते. संसार माग  लागला होता. आता 
तर चंपाला एक मुलगा झाला. ा ा बारशाचे पेढे घेऊन ती मला भेटायला आली होती. 
 



जबाबदार कोण? 
 
 

चंदा ही एका गरीब घरातली मुलगी. ती, ितची आई व आजी एका झोपडीत रहात होते. ा सव िमळेल ते 
काम करत आिण ावरच ांचा उदरिनवाह चाले. चंदा वयात आली तशी ितचे आता ल  क न ावे असा िवचार 
ित ा आई ा मनात आला. 
 

चंदा ा आईला ित ा नव   याने माहेरी सोडून िदले होते. चंदा ही ितची एकच मुलगी होती. मुलगा झाला 
नाही णून सासर ा मंडळीचंा राग होता आिण िशवाय ित ा आईकडून ांना फारसा काही ंडाही िमळाला 
न ता. चंदा ा विडलांनी दुसरे ल  केले आणी चंदा ा आईचा छळ सु  झाला. एके िदवशी ाने ितला माहे न 
दहा हजार आण नाहीतर माहेरीच रहा असे सांगून माहेरी सोडून िदले. चंदाची आजी िवधवा होती. ती रोजंदारीवर घर 
चालवत होती. ती कुठून आणणार एवढे पैसे? ते ा ा िदवसापासून चंदाची आई माहेरीच होती. चंदाचे चौथी-पाचवी 
पयतचे िश ण पार पडले. ती घरकामे करत होती. तसा ितचा बोजा आईवर पडत न ता पण वेळीच ल  लावून िदले 
की आप ावरची जबाबदारी संपली असा िवचार क न ित ा आईने ल ासाठी य  सु  केले. 
 

चंदा िदसायला ठीक होती. नाकी-डोळी नीटस होती. वण सावळा पण टापटीप रहाणी िशवाय कामसू होती. 
 

रमाकांत ा ा आईविडलांचा एकुलता एक मुलगा. ा ा विडलांनी दुसरे ल  केले होते. दो ी बायकांना 
ते नीट सांभाळत होते. रमाकांत ा आईची ा ा विडलां ा दुस   या ल ाब ल काही त ार न ती. ा ा आईला 
कोणतासा आजार होता ामुळे आता ितला मुलबाळ हो ाची श ता न ती. ासाठीच ा ा विडलांनी दुसरे 
ल  केले होते. ते ा त ार करायची गरज ितला भासत न ती. आप ाला मुलबाळ होणार नाही तरीही तो आपला 
सांभाळ करतो आहे णजे रमाकांत ा विडलांचा मोठेपणाच होता असा ितचा समज होता. 
 

रमाकांत एका ाय ेट कंपनीत कामाला होता. िदवसाला २०-२५ पये िमळवत होता. िलिहता-वाचता 
ये ाएवढे ाचे िश ण झालेले. िदसायला वण काळा पण तरीही चारचौघांसारखा होता. नाहीतरी मुलाचे प कधी 
पहायचे असते का? ते ा रमाकांत चंदासाठी ठीक आहे असे चंदा ा आईला वाटले. रमाकांत त: न चंदा ा 
आईकडे आला होता. ते ा दारी आलेले थळ का सोडा? असा िवचार क न चंदा ा आईने ल ासाठी होकार िदला. 
चंदाची रहाती झोपडी ही ित ा आजीची होती. ित ा आजीची चंदाची आई ही एकुलती एक मुलगी आिण चंदा ा 
आईला चंदा ही एकच मुलगी. रमाकांतने ल ात फारशी काही मागणी केली नाही. सा ा प तीने ल  लावून ा 
अशी मागणी होती. तरीही हौशीने चंदा ा आईने कज काढून ५-१० हजार पये खच केलाच. चंदाला सासरी रवाना 
केले. 
 

रमाकांत बरेचवेळा चंदा ा माहेरी येत असे. दोघीचंी िवचारपूस करत असे. सु वातीचे वष चांगले गेले. 
सणासुदी ित ा आईने ितला श  होईल तेवढे केले. चंदाला िदवस रािहले. ितचे बाळंतपण माहेरीच झाले. चंदाला 
भेटायला रमाकांत सु वातीला यायचा पण नंतर मा  ाचे येणे कमी झाले.  
 

चंदाला मुलगी झाली. ती काही मिह ांची झा ावर रमाकांत बघायला आला. चंदा ा ा बरोबर सासरी 
जायचे णत होती. पण रमाकांत उडवाउडवीची उ रे देत होता. शेवटी चंदा त: नच सासरी गेली. सासर ा 
मंडळी ं ा वागणूकीत बदल झालेला िदसत होता. कारण मा  कळेना. घरचे सव तू येताना माहे न कायकाय 
आणलेस व एवढेच का आणले असे िवचारत होते. रमाकांत अधुनमधून दा  ायचा. मारहाण करायचा. कधीकधी 
मा  नीट वागायचा. आठव ातून २-३ िदवस तो घरी येत नसे. कामावर जा  वेळ असतो असे घरचे सांगत होते. 
चंदा ग  होती. सव सहन करत होती. ितची मुलगी वषाची झाली. रमाकांतम े काही सुधारणा तर न तीच पण 
िदवसिदवस ाची मारहाण - दा  िपणे वाढतच होते. चंदाला आता हे सव अस  होत होते पण तरीही ती िदवस 
लोटत होती. माहेरी आईवर आपला भार नको असे ितला वाटत होते. िशवाय पदरी एक मुलगी पण होती. 



 
शेजा   यांकडून रमाकांतने एक बाई ठेवली आहे व तो ितकडेच काही िदवस रहातो असे चंदाला ऐकायला 

िमळाले होते. पण िवचारणार कोणाला? 
 

एके िदवशी तर रमाकांतने कहर केला. आप ा रखेलला घेऊन तो घरी आला. चंदाचे सासू-सासरे ित ाशी 
नीट बोलले. चंदाला काय करावे कळेना. ितचा पारा चढला. ितने ा बाईला घराबाहेर जा ास सांिगतले. पण 
रमाकांत उलट चंदालाच ग  करत होता. ाने चंदाला मार ास सु वात केली, पण चंदा ऐकेना. ते ा ा 
बाईनेपण चंदाला मारहाण केली. चंदा आता बेभान होऊन ओरडत होती. शेजारीपाजारी गोळा झाले. ांनी भांडण 
िमटवले. चंदाला दवाखा ात नेले. उपचार केले गेले. पोिलस केस नोदंिवली गेली. रमाकांतला पोिलसांनी दमदाटी 
केली पण रमाकांतवर ाचा काही प रणाम न ता. रमाकांतची ठेवलेली बाई राजरोसपणे घरी येत होती. चंदावर 
ितची दादािगरी चालत असे. 
 

रमाकांतने देवळात जाऊन ित ाशी ल  लावले. दोघे एक  रहात होते. चंदाचा छळ चालूच होता. खूप ास 
झाला की ती पोिलसात त ार करायला जायची. पोिलसां ा मते हे नवराबायकोचे भांडण आहे ते ा ासाठी   
पोिलस कारवाईपै ा कोटातच चंदाने जावे. 
 

चंदा ा आईला चंदा ा छळाब ल कळले. ती चंदाला भेटायला आली. आप ासोबत चल ासाठी ितने 
चंदाला सांिगतले. पण चंदाला वाटत होते की िदवस बदलतील. रमाकांत एक ना एक िदवस सुधारेल. तो ा बाईचा 
नाद सोडून परत येईल. ितने माहेरी जा ास नकार िदला. 
 

रमाकांतचा डोळा ित ा आई ा झोपडीवर होता. घरात सव बायकांच आहेत ते ा ां ावर आपण सहज 
दादािगरी क  शकू असे ाला वाटत होते. ती झोपडी आप ा नावावर क न दे ासाठी तो चंदा ा मागे लागला 
होता. चंदा ाला तयार न ती. एके िदवशी तर रमाकांतने कहर केला. आपले ऐकत नाही णून रागाने ाने 
चंदावर रॉकेल ओतले. रमाकांतची दुसरी बायको सोबतच होती. घरात बाकी कोणी न ते. रॉकेल ओतून पेटवून 
देऊन दोघे बाहेर पडले. चंदाची मुलगी बाहेर खेळत होती. घराचे दार उघडेच होते. चंदाचे िव ळणे बाहेर ऐकू येत 
होते. शेजारीपाजारी मदतीला धावून गेले. ांनीच ितला दवाखा ात भरती केले. छळवणूक, मारहाण अशी पोिलस 
त ार नोदंवली गेली. चंदाची मुलगी खूपच बावरली होती. काय होतंय हे ितला नीटसे कळतही न ते. चंदा ा 
आईला ही बातमी कळली. ती धावतच आली. चंदाची मुलगी आजीला िबलगली. ती आजीसोबत जा ाचा ह  ध न 
बसली. आजी नातीसह घरी आली. चंदा दवाखा ातच होती. 
 

साठ ट े  भाज ाने चंदाची प र थती गंभीर होती. ती वाचू शकेल ाची खा ी डॉ र देत न ते. चार 
िदवसांनी चंदा वारली. दवाखा ातच ितचा शेवट झाला. 
 

अं सं ारांसाठी ेत घेऊन जा ासाठी आईने दवाखा ात ेत ता ात दे ास सांिगतले पण पोिलस 
केस अस ाने दोन िदवस ेत िमळू शकले नाही. मरणानंतरही चंदा ा निशबी हालच असावेत. 
 

आता चंदाची आई-आजी व मुलगी एक  रहात होते. पोिलस केस चालूच होती. रमाकांतची जािमनावर 
सुटका झाली. तो व ाची दुसरी बायको एक  रहातात. ांचे रोजचे वहार सुरळीतपणे चालले आहेत. चंदा ा 
आजीला मा  फ  वेड लागायचेच बाकी आहे. ितला आजूबाजूचे भान रहात नाही. हे सव बघायला देवाने 
आप ाला जीवंतच का ठेवले? असा ितचा सवाना सवाल आहे. चंदाची आई या अशा आजीला व नातीला सांभाळते 
आहे. चंदाचे विडल एकदा भेटून गेले पण तेवढेच. पुढे ां ाकडून काहीही मदत नाही. कामावर गे ािशवाय 
पोटाला िमळनार नाही ते ा ती कामावर रोज जाते. ती कामावर असताना रमाकांत िकंवा ा ाकडचे कोणी येऊन 
नातीला उचलून तर नेणार नाही ना िकंवा झोपडीची नासधूस तर करणार नाही ना ाची ितला सतत धा ी असते. 
 



चंदा ा आईने नातीचा कायदेशीर ताबा िमळावा णून कोटात दावा केला. मोफत कायदा स ाक ातफ 
ितला मदत िमळाली. ताबा िमळा ावर एखा ा चांग ा बोड ग ू लमधे ितला दाखल करावे असा ितचा िवचार 
होता. 
 

पोिलस केस चालली. पुरा ाअभावी रमाकांत व इतरांवरचे आरोप िस  झाले नाहीत णून सवाची सुटका 
झाली. कोटातून मुलीचा ताबा आजीला िमळाला. चंदा ा आईने ितला एका शाळेत दाखल केले. रमाकांत दुस   या 
बायकोसोबत रहात आहे. 
 

चंदाची आई िवचार करत की ा सवाला कारणीभूत कोण? ा सवावर उपाय काय? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ंडा 

 
 

एक आजी आजोबा आप ा नातीचा कायदेिशरपणे ताबा िमळव ासाठी अज क न आले होते. नात आहे 
३-४ वषाची. स ा ती ां ाचकडे आहे पण ितचे विडल ितला के ाही येऊन घेऊन जातील अशी ां ा मनात 
भीती व ासाठी उपाय णून ांनी हा दावा दाखल केला होता. 
 

आज आजीचे वय पं ाव  वषावरचे तर आजोबा पास ीतले. दोघेही घरातच असतात. ांना एक मुलगा व 
एक मुलगी. दोघांची ल  झालेली. सून चांगली आहे. मुलगा, सून परदेशात असतात. वषातून एक-दोनदा ांना 
भेटायला येऊन जातात. आजोबा कुठ ाशा सरकारी ऑिफसातून िनवृ  झालेले. आिथक थती 
उ म मवगातली. मंुबईत ा एका उपनगरात ांचा त:चा ॉक आहे. दोघे आनंदात रहात होते. मुलीचे ल  
लावून िदले. ितचे सासर नािशकला होते. नवरा एका ायवेट कंपनीत चांग ा ावर होता. नव   याला एक 
अिववािहत बिहण व एक ल  झालेला मोठा भाऊ, सासू, सासरे एवढे ांचे कुटंुब होते. मुलीला ल ानंतर वषभरातच 
िदवस रािहले. मुलगी झाली. 

 
सासरी सव सुरळीत आहे असा या मातािप ांचा समज होता. ां ाशी ते सव नीट बोलत. सणासुदी 

काहीना काही देणे तर होतच होते. अधूनमधून माहेरपणाला मुलगी यायची पण सासरब ल ितने कधी त ार केली 
नाही. आता मुलगी तीन वषाची झाली होती. अशीच एके िदवशी ती अचानकपणे माहेरी आली. आईविडलांनी कारण 
िवचार ावर सहजच आले णून सांिगतले. ८-१० िदवस झा ावर मा  आईला शंका वाटली. ितने खूप िवचारणा 
केली तरी मुलगी काहीच बोलली नाही.  
 

आिण तो िदवस उजाडला! ािदवशी आई ित ा मैि णीकडे गेली होती. विडल आप ा नातीला घेऊन 
जेव ानंतर वामकु ी करत होते. ा मुलीने बाथ मम े त: ा अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. थो ाच 
वेळात आजोबांना चा ल लागली. ांनी बिघतले तर बाथ म आतून बंद होते. दार फोडावे लागले. तोपयत मुलगी 
खूप माणात भाजली होती. छोटीतर सव बघून गांग नच गेली होती. शेजा   यां ा मदतीने मुलीला दवाखा ात नेले 
पण सव य  थ ठरले. रा ीपयत मुलगी देवाघरी गेली. 
 

सवच अचानक घडले होते. घरात सव गांग न गेले होते. टेबलावर एक िच ी िमळाली. ात मुलीने िलहीले 
होते, "मी आता आयु ाला कंटाळली आहे. आणखी छळवणूक सहन होणार नाही. मी ठरवूनच माहेरी आले. मी 
इथेच जीव देत आहे कारण ामुळे माझी छोटी तुम ाकडेच रािहल. ितचा तु ी नीट सांभाळ करा एवढीच माझी 
इ ा आहे." 
 

ल ानंतर सात वषा ा आत संशयी मृ ू ा आधारावर पोिलस केस नोदंवली गेली. सासर ांना कळवले 
गेले. सकाळी सव मंडळी आली. ांना दु:ख वाटले होते पण सव िवधी झा ावर ते िनघून गेले. मुलीला ने ाब ल 
काहीच बोलले नाहीत. परत ांनी फोनही केला नाही. ४-६ मिह ांनी आता मुलीला परत घेऊन जायचे आहे असा 
िनरोप आला. 
 

नात इकडे ळली होती. आजी आजोबा ित ावर जीवापाड ेम करत होते. ित ा आई ा िनधनानंतर 
ितला मानिसक आधार बराच लागला होता. आपले दु:ख बाजूला ठेवून नातीसाठी दोघे हसतखेळत रहात होते. आिण 
आता िहला परत पाठवावे लागणार असे कळ ावर मा  दोघांची झोप उडाली होती. आ ा, आजी ितचे लाड 
करतील ही आशा होती पण खा ी न ती. ांना तेवढा वेळ िमळेलच का? ापे ा आप ाकडेच ितला ठेवावे असे 

ांना वाटत होते. विकली स ाने ांनी मग दावा दाखल केला. 



 
जवळ ा शाळेत ितला वेश िमळवून घेतला. ित ासाठी सव काही कर ाची ांची तयारी होती. 

कोटा ा तारखांना दोघेही येत होते. विडलांना मुलीला भेट ास िमळावे असा विडलांनी अज केला. कोटात 
भेट ास परवानगी दे ात आली. िववाह समुपदेशकां ा मागदशनाखाली दोघांची भेट होत होती. ती विडलांना 
भेट ासाठी उ ुक असायची. दोघेही ग ा मारायचे, खेळायचे. अधूनमधून घरी फोनवर ग ा होत हो ा. असेच 
िदवस जात होते. 
 

आजी आजोबांनी िवचार केला की मुलगी थोडी मोठी झाली व समजूतदार झाली की मग ितला विडलांकडे 
पाठवले तरी चालेल. पण तोपयत तरी ितला इकडेच ठेवावे. दोघांशी समुपदेशक बोलले. दोघां ा एक  बैठकी 
घेत ा. िवचार करायला दोघांनाही पुरेसा अवधी दे ात आला. इकडे ित ा विडलां ा दुस   या ल ाची तयारी चालू 
होती. 
 

आप ा समाजात पु षांची दुसरी ल े होणे तसे फारसे अवघड जात नाही. तो ’पु ष’ आहे णून ाला 
सव गु े माफ असतात. बायकांना मा  ती ’ ी’ आहे याची पदोपदी जाणीव क न दे ात येते. मग ती अिशि त 
असो की पदवीधर. ती ’ ी’ आहे याच मु ावर ित ावर सव बंधने लादली जातात. 
 

चचा क न दोघांनीही समजुतीने हा दावा िमटवायचा असे ठरवले.  
 

छोटी अजून चार वष आजीआजोबांकडे रहाणार नंतर विडलांकडे जाणार असे ठरले. दर मिह ात एक 
दोनदा पर रां ा सोयीने विडल मुलीस भेटावयास येतील व उ ाळी, िदवाळी ा सु ीपैकी एक सु ी ती 
विडलांबरोबर घालवणार असे संमतीप  तयार केले. पोिलस केस चालू होती. ती पुढे चालवायची नाही असे ठरले. 
 

मुली ा ता ाचा  सुटला. आजी आजोबांना आनंद वाटला. आपली मुलगी गमाव ाची भरपाई कोणीच 
कोण ाही कारे क  शकणार न ते ते ा िनदान नातीकडे तरी नीट ल  देता येईल असे ांना वाटत होते. 
पोिलस केस चालू ठेवूनही ाय िमळेलच अशी खा ी कोण देणार? ते ा समजूतदारपणा दाखवून ांनी दावा मागे 
घेतला. 
 

आता चार मिहने झाले. मुलगी विडलांना भेटते. फोनवर बोलते. सव सुरळीत चालू आहे. 
 

मला  पडतो की अशा दा ात समजुतीने ता ाचा   सुटला पण जीवािनशी गेले ा ित ा आईचे 
काय? ित ा आईविडलांनी ातारपणी हे दु:ख सहन करणे सोपे आहे का? समाजात ितचा नवरा ताठ मानेने 
वावरतो आहे. ाचे आता दुसरे ल पण होईल. ात ाला कदािचत जा  कमाईपण होईल! ाला उपाय काय? 
कायदा कागदोप ी राहतो. ाय हा ायालयात िमळेलच का? केवळ काय ाने सामािजक सम ा सुटणे श  आहे 
का? समाजानेच आपली िवचारसरणी बदलायला हवी.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



जीवनसाथी 
 
 

"गणपती गेले, आता दसरा मग िदवाळी आता िदवस कसे पटकन जातील हे कळणारही नाही." दोन 
बायकांचे हे बोलणे मा ा कानावर पडले. मी वॉडमधे राऊंडसाठी जात होते. खरंच! सण आले की आप ाकडे 
उ ाही वातावरण असते. इकडे हॉ टलामधे पण कमचारी वगाची उप थती कमीच असते आिण ांची 
सं ापण ा माणात कमीच असते. कोणाला आवडेल सणासुदीला हॉ टलचे तोडं पहायला? अगदीच नाईलाज 
झाला तर मा  काय करणार? ा िवचारात मी वॉडमधे िशरले. नवीन दाखल के ा गेले ा दोनच केसेस हो ा. 

ात ा एका ाकडे गेले. केसपेपरवर नाव होते सौ.सुिनता गांगुड. 
 

ी णांचा तो वॉड होता. सुिनता कॉट नंबर ८ वर होती. डोळे िमटून पडली होती. ितचे डोळे बंद होते पण 
चेह   यावरचे हावभाव बदलत होते. ाव न ती कुठ ाशा िवचारात म  असावी असे वाटत होते. मी ितला हळूच 
हाक मारली. लगेच ितने डोळे उघडले. उठून बसली. 
 

ना ा ककरोगाची ती . वय वष २७ फ . ितला श ि या कर ासाठी भरती केले होते. गेले ३-४ 
महीने ती उपचारांसाठी िनयिमतपणे येत होती. वेगवेग ा चाच ा के ा गे ा व ककरोगाचे िनदान कर ात 
आले. श ि या करावी लागेल असे डॉ रांचे मत पडले. 
 

ित ा पेपसवर एक मंुबईचा प ा होता व दुसरा गावचा. ित ा खाटेजवळ कोणी नातेवाईक िदसत न ते. 
एकटीच होती. मी ित ाशी बोलायला सु वात केली. ती फ  मी िवचारेन तेवढेच सांगत होती. ितला बोलते करायला 
मला जरा य  करावे लागले. घरचं कोणी जवळ िदसत नाही, असे का? असे िवचार ावर ती रडूच लागली. ितला 
जरा शांत होऊ िदले. मग मा  ती मनमोकळेपणे बोलू लागली. 
 

"घरात खुप माणसे आहेत पण माझे असे कोणीच नाही" ितने सांिगतले. ती मूळची मंुबईची. ितचे आईविडल 
मंुबईला असतात. ल ानंतर ती पु ाजवळ ा एका गावी गेली. ितचे सासर ितकडचे. घरात १०-१२ ी आहेत. 
घर णजे मोठा वाडाच आहे. मंुबई ा घरा ा तुलनेने ितला ती जागा खूपच मोठी वाटायची. माहेरी ितला एक भाऊ 
व तीन बिहणी. सवाची ल े झाली. सव आप ा संसारात म  असतात. आईविडल खाऊनिपऊन सुखी आहेत. 
सुिनताचे ल  ८-९ मिह ांपूव  झाले. आता येणार ती पिहली िदवाळी! घरात गणपती येतात. पण ती ही अशी आजारी 

णून माहेरीच होती. विडलांनी ितला दवाखा ात आणले, उपचार क न ायला लावले. ितचा नवरा रमाकांत एका 
कंपनीत नोकरीला आहे. तो ॅ ुएट झाला आहे. घरात सासू-सासरे, दीर-जाऊ व मुलंबाळं आहेत. सुिनता घरातील 
लहान सून. घरात वच  होते ते सासूबाई व जाऊबाईंचे! सुिनता मंुबईची ामुळे गावाकड ा रहाणीमानाशी ितला 
जुळवून ायला जरा वेळ लागला व ासही वाटला. पण तरीही ितने जुळवून घेतले. नवरा  चांगला आहे पण सासरची 
मंडळी िदवसभर टोचून बोलतात. खायला ायला आहे पण ते पण असे बोलून-टोमणे देऊन. घर ा ासाब ल 
सु वातीला सुिनताने नव   याला काहीच सांिगतले नाही. सासू- मग  ती अशीच असणार! असा ितने िवचार केला. 

 
काही मिह ांनी ितला थकवा जाणवू लागला. काम करावेसे वाटेना. घर ांना वाटले की ही नाटक करते. 

मंुबईची मुलगी गावाकडची कामे क  शकत नाही णून खोटे सांगते. पण ित ा नव   याला काळजी वाटली. तो 
ितला डॉ रांकडे घेऊन गेला. काही िदवस औषधे घेतली पण गुण येईना णून पु ा ा मोठया दवाखा ात 
तपासणीसाठी नेले. ितथे काही तपासणी केली तर ांनी ितला मंुबईला जा ाचे सांिगतले. मंुबईला माहेरी ती आली. 
ित ा आईविडलांकडे रमाकांतपण काही िदवस रािहला. पण नोकरी सांभाळणे ज रीचे होते णून तो दर रिववारी 
भेटायला यायचा. दवाखा ात सुिनता विडलांबरोबर यायची. रोज ा ा ापाला खरंतर ती कंटाळली होती. 
रमाकांतसाठी ती दर रिववारची वाट बघत असे. दोघांना एकमेकांब ल काळजी/ ेम वाटत होते. सव चाच ा के ा 
व िनदान केले गेले ’ककरोग (कॅ र)’ सुिनताला एका नाचा कॅ र झाला होता. तो एका जागीच अस ाले 
श ि येने काढून टाकणे श  होते. ासाठी एक न कापावे लागणार होते. सुिनताला हे सव कळले आिण ती 



कोलमडली. आईविडलांसमोर काहीच बोलत न ती पण हे सव रमाकांतला के ा सांगू असे ितला झाले होते. 
बुधवारी डॉ रांनी ितला हे सांिगतले. ती रिववारची वाट पहात होती आिण नेम ा ाच रिववारी रमाकांत मंुबईला 
येऊ शकला नाही. आता काय करावे णून ितने तार पाठवली. ’लवकर या’ असे कळवले. रमाकांतला कंपनीत 
कामासाठी रिववारीपण बोलावले होते. णून ाची आई आली. सुिनता ा आईने ित ा आजाराब ल वा ता 
केली. खरंतर सुिनता खूप घाबरली होती. आता आपले कसे होणार? ही ितला िचंता होती. सुिनता ा सासूबाईंनी 
सहानुभूती तर सोडाच पण ांची फसवणूक के ाचा आरोप केला. दुस   या िदवशी सासूबाई परत गे ा. आता 
रमाकांत भेटायला येईल का? अशी िचंता सुिनताला वाटत होती. म े एक-दोन िदवस गेले.  
 

रमाकांत एका सं ाकाळी आला. तो ग -ग च होता. काहीच बोलायला तयार न ता. जुजबी िवचारपूस 
क न तो िनघून गेला. खरंतर सुिनताला ा ाशी खूप बोलायचे होते. पण काय करणार? नंतर मा  तो भेटायला 
आला नाही.  
 

आम ाकडून ाला प  टाकले. भेटायला बोलवून घेतले. तो प ात सांिगत ा िदवशी आला. सुिनता व 
रमाकांत यांची भेट क न िदली गेली. मी रमाकांतशी थम बोलले. मग दोघांना एक  बसवले. 
 

रमाकांत हा ा ा आईविडलांचा लाडकाच. ाचे ल  थाटामाटात केले गेले. ा ाच पसंतीने सुिनताची 
िनवड केली होती. ल ानंतर ांचे सुिनताशी चांगले जुळले नसले तरी सुिनता कधी उलट बोलत नसे. रमाकांतला 
सुिनता आवडली होती व ाला ितची काळजीपण वाटत होती. ा ामते ितला बरे क न तो ितला ायला तयार 
होता. पण ा ा आईने ठामपणे ठरवले होते की आता सुिनता घरात काही क  शकणार नाही आिण मु  णजे 
रमाकांतला ती सुखी क  शकणार नाही. ामुळे ांनी घट ोट ावा व रमाकांतचे दुसरीकडे ल  क न ावे. 
ितनेतर रमाकांतसाठी मुली पहायलापण सु वात केली होती. रमाकांतला हे अमा  होते पण तो तसे ांना सांगू 
शकत न ता. सुिनता ा आजाराब ल रमाकांतने चौकशी केली. मी ाला सिव र मािहती िदली. ाची ि धा 
मन थती चेह   यावर उघडपणे िदसत होती. 
 

सुिनताला जे ा ित ा आजाराचे िनदान सांग ात आले ते ा ती घाबरली होती. ’आता माझे कसे होणार?’ 
असे ितला वाटले होते. सवसाधरणपणे ’कॅ र’ श  ऐकला की माणूस घाबरतो. आता आपण मरणार असे ाला 
वाटते. पण हे िततकेसे खरे नाही. हा आजार जर ाथिमक पाचा असेल तर ावर उपाय क न तो  बरा 
होतो. सुिनता ा मनातली भीती थम मी काढून घेतली. नंतर ित ा आजाराचे प, ावरची उपचारप ती 

ाब ल ितला मािहती िदली. ित ावर श ि या क न एक न काढावयाचे होते. आता कृि म न बसवता येते 
ाची पण ितला मािहती िदली. ित ा मनाची तयारी करायला काही तास ित ाशी बोलावे लागले. एवढे क न ती 

आता जे ा श ि येला तयार झाली होती ते ा ित ा सासूबाईंचा हा र ऐकून ती परत घाब न गेली होती. 
ासाठीच मी रमाकांतला बोलावून घेतले होते. दोघांना एकमेकांशी बोलायला िदले. 

 
रमाकांतला सुिनताब ल ेम वाटत होते. ितची तो काळजी ायला तयार होता. ानेच आता ितला उभारी 

ायची गरज होती. ाने ा ा आई ा बोल ाब ल माफी मािगतली इतकेच न े तर ाची ितला सांभाळायची 
तयारी आहे असे  केले. सुिनताला रमाकांतशी बोल ावर खूप मोकळे वाटले होते. रमाकांत पण ित ाशी 
गांिभयाने बोलत होता. ाला ित ाब ल वाटणा   या भावना तो लपवू शकत न ता. दोघांनाही संसार कर ाची 
इ ा होती. 
 

रमाकांतची डॉ रांशी पण भेट घालून िदली. ा ा मनात ा शंकांचे िनरसन क न दे ात आले.  
 

सुिनताची श ि या यश ीपणे पार पडली. रमाकांत िनयिमतपणे ितला भेटायला येत होता. उपचार 
संप ावर ितला घरी पाठव ात आले. सुिनता माहेरी गेली. रमाकांतने आप ा एका िम ा ा मदतीने पु ातच एक 
घर घेतले. छोटेसे होते पण दोघांना पुरेसे होते. आईविडलांना ाने समजव ाचा य  केला पण ा ा आईला 



ाने दुसरे ल  करावे असे वाटत होते. ांना सुिनताब ल शा ती वाटत न ती. िशवाय हा आजार संसगज  आहे 
असे ांना वाटत होते. रमाकांतने ा ा ीने ांची समजूत काढ ाचा य  केला पण सव थ. णून तोच 
घरातून बाहेर पडला. दोघे एक  रहायला गेले. काही मिह ांनी परत तपासणीसाठी सुिनताला बोलावले जात होते. ती 
यायची ते ा हमखास भेटून जायची. दोघांचे उ म चालले होते. आतातर सुिनताला गरोदरपणाचे वेध लागले होते. 
दोघां ा चेह   यावरचा आनंद खूप काही सांगून जात होता.  
 

अशा सुिनता पु ळ असतील पण असे रमाकांत मा  तुरळकच. मला रमाकांतचे कौतुक वाटले.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
असेही एक जोडपे 

 
 

एक म मवयाचे जोडपे कोटातफ पाठव ात आले. ा बाईने दावा दाखल केला होता. दोघे स ा एक  
रहात होते. घरात ते दोघे, ांची मुलगी व नातू रहात होते. नेहमी माणे दोघां ा नावांची नोदं क न ांचे वय 
िवचारले. ितला आपले वय मािहत न ते. ’तु ीच काय ते अंदाजाने िलहा’ असे ती णाली. ित ा नव   याचे वय ५८ 
वष. ती साधारण ५० वषाची असावी. अिशि त, एका घरी काम क न २०० पये कमवते. तो एका कंपनीत कामाला 
होता. िनवृ  होऊन दोन वष झाली. स ा घरीच असतो. ां ा ल ाला २३-२४ वष झाली. मोठा मुलगा वषापूव  
वारला. तो २२ वषाचा होता. ां ाच जागी मुलाला नोकरीला लावले होते. मुलाला एक मुलगा आहे. आता तो जेमतेम 
वषाचा आहे. सून ित ा माहेरी रहाते. ांची मुलगी िशकत आहे. ितचे वय १९ वष. ’तु ी कशासाठी दावा दाखल 
केलात?’ असा  िवचार ावर ावर ती जरा ग च होती. नंतर णाली की मा ा मुली ा ल ाचा खच िमळावा 

णून मी कोटात आले आहे. ितने ९४ म े दावा दाखल केला होता. ९५ पासून दोघे एक  रहात होती. 
 

ितचे पेपस मी वाचले. ात घट ोट मािगतला होता. िशवाय ितचा नवरा िनवृ  होणार ते ा ातील वाटा 
िमळावा असेही टले होते. ित ा मते ितला घट ोट नकोच होता. व आतातर नकोच आहे. वकीलांनी काय िलिहले 
ते ितला मािहत न ते. ितला फ  मुली ा ल ासाठी पैसे िमळायला हवे होते. ितला तसे सांिगत ावर ितचा मला 

, ’हे काय वय आहे काहो घट ोट घे ाचे?’ 
 

सहा वषापूव  ित ा नव   याचे एका बाईबरोबर ेम करण होते. ती बाई मु म होती. ित ाच घरी ितचा 
नवरा रहात होता व णून तो घरी फारसा येत नसे. िनवृ  झा ावर िमळणारा पैसा तो उडवून टाकेल ा भीतीने 
ितने वकीला ा माफत दावा दाखल केला होता. कोटात ती िनयिमतपणे येत नसे णून ितची केस र  केली गेली हे 
ितला काही मिह ांनंतर कळले णून परत ितने दावा िवचारात ावा असा अज केला. दावा दाखल के ावर ितला 
पोटात काहीतरी आजार झा ाने २-३ ऑपरेश  करावी लागली. ावेळी ितचा नवरा ित ाकडे परत आला. ती 
आजारी अस ामुळे कोटात येऊ शकली न ती. कोटाने ित ा अजाचा िवचार केला व दावा परत दाखल क न 
घेतला. नंतर आज दोघेही हजर होती. 
 

ाला स ा कंपनीतफ ऐशंी हजार पये िमळाले होते. ातले ५००० पये तो नातवा ा नावे बंॅकेत 
ठेवणार असे दोघांचे ठरले होते. आपला मुलगा ता ात अपघाती मृ ूने आप ाला सोडून गेला ा आठवणीने 
दोघेही अ थ झाले होते. दोघांनाही मुलीची व नातवाची काळजी वाटत होती. दोघांनी संमतीने ठरवले की मुली ा 
ल ासाठी व ित ासाठी अशी िमळून साठहजार पये तो बंॅकेत ित ा नावे ठेवणार. िशवाय ाला अजूनही काही 
र म कंपनीकडून येणे बाकी होती. ती िमळा ावर ातील पाऊण र म तो ित ा नावे बंॅकेत ठेवेल. आज 
दोघेही एक  रहात होतेच. ाने ा बाईचा नाद सोडून िदला होता. आपली चूक ाने मा  केली होती व सुधारली 
पण होती. 
 

समजूतदारपणे दोघांनी दावा मागे घेतला. 
 

 
 
 
 
 



 
मंदा 

 
 

"ही मुलगी वेडी आहे व आमची फसवणूक केली गेली आहे. ातून आ ाला सुटका क न ायची आहे", 
असे मुलाकडची जे  मंडळी णत होती. मुलगा ग च होता. घरचे ठरवतील ती पूव िदशा असे ा ाकडे बघून 
वाटत होते. बाकी सवाना बाहेर बसावयास सांगून दोघांशी तं पणे बोल ाचे मी ठरवले.   
 

मधुकर वय वष ४०. बोलतांना जरा अ पणे बोलायचा. बु ीने शार नसला तरी सामा  होता. 
बोल ातले ंग सोडले तर काही दोष ा ात न ता. ाचे ल  जुळत न ते णून एव ा उिशरा ल  झालेले. 
कायमची नोकरी होती. मिहना २,०००/- पये कमवत होता. घरात आईविडल होते. दुसरा भाऊ वेगळे िब   हाड 
क न रहात होता. ाला बिहण न ती. 
 

मंदा वयाने िवशीतली. सवसामा ांसारखी िदसणारी. भावाने ितचा सांभाळ केला. प र थती तशी ग रबीचीच 
ामुळे ंडा दे ाची ित ा भावाची ऐपत न ती. मंदा चौथीपयत िशकली. नंतर रोजंदारीवर काही कामे करी नाही 

तर घरातले सव ती करत असे. मधुकरशी ितचे ल  ित ा भावाने ठरवले. ित ा होकार-नकाराचा काही च 
न ता. भावाचा िनणय तोच ितचा िनणय होता. काहीही ंडा न देता ल  लागले. मंदा सासरी रहायला गेली. 
 

घरात सवकाही ती नीटपणे करायची. ल घर पा ांनी भरलेले होते तोपयत ती सवाशी नीट वागत होती. 
हळूहळू घर रकामे झाले. पिह ा रा ी दोघे एका खोलीत जे ा आले ते ा  मा  मंदा खूप घाबरली. मधुकरने 
काहीही केले तरी ती कोप   यात जाऊन बसली. मधुकरला ती हातही लावू देत न ती. ती ाला सांगत होती की ाने 
जरासा जरी श केला तरी ती आरडाओरडा करेल. मधुकरला काही कळेना. पण दोघे वेगवेग ा िबछा ावर 
झोपत होते. २-४ िदवसांनंतर मा  मंदाला जा च भीती वाटू लागली. मधुकर आता काही बोलत नाही-करत नाही 
पण एखादेवेळी ाने जबरद ी केली तर? ा िवचाराने ती कावरीबावरी होत असे. मधुकरने घरात कोणाला हे 
काही सांिगतले नाही पण मंदा ा वाग ात बदल होत होता. ितचे घर ा कामात ल  लागेना. ती एकटीच बसून 
रहायची. आप ाच िव ात म  असायची. मधुकरने मग ितला माहेरी आणून सोडले. मिहना-दोन मिहने आराम 
क न बरे वाट ावर ये असे सांिगतले. मंदा परत आली नाही. सहा मिहने झाले तरी ती आली नाही. मधुकर ा 
घर ांनी ाला कारण िवचारले ते ा ाने घडलेला कार सांिगतला. ाव न सवाना वाटले की ती वेडीच आहे. 
मंदा ा भावाने ांची फसवणूक केली. 
 

मंदा ा भावाला मा  काही कळेना. मंदा तर चांगली आहे. घरात सव नीट करते मग मधुकरशीच ती अशी 
का वागली? तो ितला खूप रागावला. ल ानंतर ती परत ा ाकडे आली हे ाला आवडले न ते. पण मंदा परत 
जायला तयार होईना. ती बाहेर काम क न पैसे कमावत होती. घरात विहनीपण टोचून बोलायची पण नाईलाजाने ती 
ितकडे रहात होती. 
 

मधुकरने ल  र  ठरवणे िकंवा घट ोट िमळावा ासाठी खटला दाखल केला होता. मधुकर भावाने 
शांत होता. मंदा खरेतर ाला आवडली होती. घरात ा कामात ती तरबेज होती. पण ाशीच ती अशी का वागते 
हे ाला कळत न ते.  
 

मंदाशी खूप खोलवर ग ा मा न ितला बोलते करावे लागले. ित ा जु ा आठवणीनंा उजाळा देत असतांना 
ितने लहानपणचा एक िक ा सांिगतला. ित ाच ना ात ा एका पु षाने ित ावर बला ार केला होता. ावेळी 
हे काय ते कळले नसले तरी ’पु ष’ जातीवर ते ापासून ितचा राग होता. कोण ाही पु षाब ल ितला आपुलकी 
वाटली न ती. ितला पु षांची नेहमीच भीती वाटत होती. ल ानंतर मधुकर एकटा जे ा ित ा जवळ येणार होता 



ते ा ितला ा संगाची आठवण झाली. ातून बाहेर पड ासाठी ती आरडाओरडा कर ास तयार होती. मधुकर 
मा  शांत होता. ाने कधीच जबरद ी केली नाही. पण भीतीने ती मा  वे ासारखी वागत होती. माहेरी आ ावर 
ितने याब ल िवचार केला. मैि णीशंी बोलली. ां ा फॅिमली डॉ रशीपण ती बोलली. ितचे काही गैरसमज होते ते 
दूर झाले. परत एकदा मधुकरशी संसार क न बघावा असे ितला वाटत होते. माहेर तर सासरपे ा वाईट होते. 
सासरची मंडळी ित ाशी कधीच वाईट वागली न ती. पण हे सव मधुकरला सांगणार कोण? ितला मधुकरला 
भेटायला कधी िमळाले न ते. 
 

मा ासमोर दोघे एकमेकांना भेटले. मंदाने परत जा ाची तयारी दाखवली. मधुकर ा घरची मंडळी थम 
तयार न ती पण मग केस चालू ठेवून एक  रहायला दोघे तयार झाले. मिहनाभराने दोघे कोटात आले. दोघांचे 

व थत चालू होते. मंदाने ित ा गत-आयु ाची कहाणी मधुकरला िव ासात घेऊन सांिगतली होती. मधुकरने 
िवचारी बु ीने मंदाचा ीकार केला होता. दोघांनी कोटातला दावा काढून घेतला. आज दोघांचा संसार 
सुखासमाधानात चालू आहे. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
जरा शांतपणे िवचार केला तर! 

 
 

मेरीने कोटात पोटगीसाठी अज केला होता. मेरी व डे डला मा ाकडे पाठवले ते ा दोघेही हसतमुख व 
आनंदी चेह   याने आत आलीत. 
 

ांत मेरी वादी अस ाने ित ाशी थम बोलले. ते ा ल ात आले की डे डशी ितचे संबंध अितशय 
व थत होते. परंतु जे ा मेरी ा आईने दा चा धंदा करायला सु वात केली व मेरी आईला मदत करायला लागली 

ते ापासून डे ड ित ाशी वाईट वागू लागला व दोघांचे पटेनासे झाले. लहान लहान कारणांव न भांडणे ायला 
लागलीत. हळूहळू मेरी आईकडेच जा  रहायला लागली. ितची आई ितला पैसे ायची कारण ती आईला मदत 
करत होती. डे डला तेही पटत न ते. ाचे णणे तू आईला मदत क  नकोस व पैशाचा तोरा दाखवू नकोस. तो 
पैसा चांग ा मागाने कमावलेला नाही. दा चा पैसा डे डला नको होता. हळूहळू दोघांम े दुरावा िनमाण झाला व 
मेरी आईकडेच रहायला लागली. जे ा डे ड अिजबात येईनासा झाला ते ा मेरी घाबरली व ितने कोटात केस 
केली. मेरीला खरेतर पोटगी नको होती ितला डे डकडे परत जायचे होते. परंतु दोघां ा ह ामुळे मेरीला कोटात 
यावे लागले. मेरीची प र थती समजून घेत ावर मी डे डला बोलावले. 
 

डे ड आला तो अगदी रागातच. णाला, मी का णून पोटगी देऊ? ती दा चा धंदा करते व पैसे 
िमळवते आहे. मी ितला एक पैसाही देणार नाही. सु वातीचे बरेच िदवस डे ड ा मनातील मेरीब लचा राग 
काढून टाक ातच गेले. थो ा िदवासांनी ाचा राग शांत झाला. 
 

एकीकडे मेरीलाही समजावून सांग ात आले की तू स ा काहीच जा  न बोलता फ  शांत रा न 
डे डचे ऐकून घे. ा दोघांना एक  बसिव ावर मेरीनेच बोल ात पुढाकार घेतला. ती णाली, आप ाला पैसे 
पुरत नाही णून मी तु ाला मदत कर ाक रता आईबरोबर काम करते. यावर डे डचे णणे होते की ितने 
आईकडे जायचे नाही व दा चा धंदा करायचा नाही. 
 

डे ड त:ही छोटा धंदाच करीत होता. ाची वडापाव िवकायची हातगाडी होती व ाला जागा अगदी 
मो ाची अस ाने धंदा बरा चालत होता. एक ाला काम भारी होत होते. 
 

हळूहळू पयाय असा िनघाला की मेरीनेच ाला ा ा कामात मदत करायची. धंदा वाढवायचा. मेरीची 
तयारी होती. पण ितने आईकडे जायचेच नाही हे मानायला ती तयार न ती. ितची आईपण एकटीच अस ाने ितला 
आईची काळजी वाटणे ाभािवकच होते. डे डला समजावून सांगणे जरा कठीणच जात होते. पयाय असा िनघाला 
की सु वातीला काही मिहने मेरीने आईकडे जायचे नाही व एकदा डे डची खा ी पटली, ाचा िव ास वाढला की 
मग मेरीने थो ावेळाक रता आईला भेटून यायचे असे ठरवले. दोघांनाही ते पटले. 
 

कोटातफच ा दोघांनी एक  रहायला जायचे असे ठरले. मागचे सव िवस न मेरी परत नांदायला तयार 
होतीच व २-३ मुलाखतीमं े डे डचीही तयारी झाली होती. पुढील कोटा ा तारखेला ायािधशांपुढे उभे रा न 
दोघेही कोटातून एक  रहायला गेलीत. 
 

मी ांना १५ िदवसांनी भेटायला बोलावले होते. १५ िदवसांनी ती दोघे आली ते ा ांचा चेहराच सव काही 
सांगत होता. दोघेही अ ंत खुष होती. अगदी हातात हात घालून दोघे आलीत व आनंदानी सांगत होती की दोघांनी 
एक  काम के ामुळे ांचा धंदा अगदी व थत वाढला होता व िमळकतही छान होती. दोघांनी नवीन कपडे 
घेतले होते. 



 
िकतीही आनंदी िदसली तरी मेरीला ित ा आईची थोडीफार काळजी वाटतच होती. डे ड समोर 

असतानाच ितने मला बोलून दाखिवले की ितला एकदा तरी आईला भेटायची परवानगी ावी. यावर डे डनेच 
सांिगतले की ये ा रिववारी तो ितला ित ा आईकडे भेटायला घेऊन जाईल. मग काय, मेरी एकदम खुषच झाली. 
डे डचाही १५ िदवसांत मेरीवर िव ास बराच वाढला होता हे ा ा वतनाव न िदसत होतेच. मी ांना 
सावकाशीने ां ा सवडीने २-३ मिह ांनी भेटायला या असे सांिगतले व ितथपयत केस चालू ठेवायची असेही 
सांिगतले. 
 

मेरी व डे ड ानंतर आले तेच मुळी ४ मिह ांनीच. म ंतरी ांचे एक प  आले की ांचे व थत 
चालू आहे व ते सावकाश भेटायला येतील. ि समसनंतर ूइयरला ती दोघे आली तीच मुळी खुशीची बातमी घेऊन. 
मेरी आई होणार होती. डे डपण खुपच आनंदी होता. दोघांचाही आनंद चेह   याव न ओसंडून वहात होता. 
 

मेरी अधूनमधून ित ा आईला भेटत होती. ि समसला सगळे एक  आले होते. मेरी ा आनंदाची 
प रसीमाच न ती. 
 

आज ांनी ांची केस काढून टाकायचे ठरवले होते. ा माणे मेरीने कोटाला अज िदला व केस काढून 
टाकली. डे डला महानगरपािलकेकडून व ाची गाडी चालवायला परमनट माणप ही िमळाले होते. ामुळे 
दु शकरा योग आला होता व मी मनातूनच ांना ’नांदा सौ  भर!’ णत होते. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
नंिदनी 

 
ल ाला उणेपुरे सहा मिहने झाले आिण ा ा ल ात आले की आप ा बायकोला काहीतरी ास होतोय. 

एक दोनदा ितला अचानकपणे च र आली होती. ा ा हनीमून ा वेळीच एकदा ितला ास झाला होता. पण 
थक ाने असेल असे वाटले होते. आता मा  हे वारंवार होत होते. घरात दोघेच रहात होते. आई-विडल जवळच 
रहात होते. तो आईविडलांचा एकुलता एक मुलगा पण ाचे रहाते घर अगदीच लहान होते णून अजीतने ॉक 
घेतला. पूव चे घर तळमज ावर, हे घर मा  चौ ा मज ावर होते. आईविडलांना तळमज ाचे रहाते घर सोडायचे 
न ते. णून अजीत नवीन घरी रहात होता. तसे दोघेही रोज सकाळ-सं ाकाळ भेटायचे. 
 

नंिदनीला अजीतने डॉ रांकडे नेले. अगदी अनपेि त असा ध ा ाला बसला की नंिदनीला मोठा 
आजार असणार णून "टाटा हॉ टल" मधे जा ाचे ा ा फॅिमली डॉ रांनी सांिगतले. टाटा हॉ टल असे 
नाव ऐक ावर माणसाचे अध धैय गळून पडते. आप ाला कॅ र आहेच असे जणू वाटून तो मनोधैय गमावून 
बसतो. पण जोपयत िनदान केलेले नसते व कदािचत कॅ र नाही असे पण िनदान होऊ शकतेच न! िशवाय जरी 
कॅ र असलाच तरी तो थम ट ांतला असला तर आज ावर औषधे आहेत. उपचारांनी रोगी बरा होऊ शकेलच 
न!? आधीच मनात भीती बाळगणे यो  नाही. 
 

नंिदनी ा चाच ा क ा गे ा. ितला मदूत एक गाठ आढळली. ावर उपचार करायचे ठरले. अजीत 
तसा धीराचा होता. ाने नेटाने नंिदनीला उपचारांसाठी तयार केले. ा उपचारात नंिदनीचे केस गळणार-डो ावर 
ट ल िदसणार ाची जािणव ितला क न िदली गेली. काहीही असले तरी ाला अजीतची तयारी होती. तो चाटड 
अकाऊंटंट होता. ाची सव कमाई तो ित ा उपचारांसाठी खच करायला तयार होता. नंिदनी खरंच निशबवान 
होती. अजीतसारखा नवरा ितला िमळाला होता!  
 

उपचारप ती चालू होती. आज ा काळात समाजात असे िच  बघावयास िमळणे अश  नसले तरी 
दुिमळच नाही का? 

 
कॅ र ा आजारावर औषधे असतात िकंवा रेिडयोथेरापी णजे एक िविश  कारचे िकरण ा भागावर 

सोडले जातात. ामुळे तो भाग काळा पडतो. 
 

डॉ रां ा अपे ेपे ाही चांगला प रणाम नंिदनी ा त ेतीवर औषधांचा होत होता. 
 

नंिदनी पो - ॅ ुएट होती. एका कॉलेजात ा ािपका णून काम करत होती. आता मा  ितने नोकरी 
सोडली होती. घरातच ुश  चालू के ा हो ा. िदवसिदवस ितची त ेत सुधारत होती. अजीतचा ितला मोठा 
आधार होता. सासूसासरे तसे मधूनमधून देखरेख ठेवतच होते. माहेर ा माणसांना मा  अजीतचे खूपच कौतुक 
वाटत होते. 
 

दोघांचा संसार चांगला चालू होता. पुढे अजीतने डॉ रांना मूल हो ाब ल िवचारले. डॉ रां ा मते मुल 
होऊ दे ापे ा द क घेणे चांगले. एकतर नंिदनी गरोदर रािहल ाची श ता कमी होती व गरोदरपणातही ितला 

ास हो ाची श ता नाकारता येत न ती. दोघांनी मग मुल द क ायचे ठरवले. एक १० मिह ांची मुलगी ांनी 
द क घेतली. मो ा आवडीने ितचे नामकरण कर ात आले. मुलीचे नाव ठेवले सायली. ां ा संसारवेलीवरचे ते 
फूल.  
 

द क घेतांना दोघांची तयारी होती. पण ां ा घर ांना समजवावे लागले होते. अनाथा मातून द कमुल 



आणतांना काही कायदेशीर प तीचा वापर करावा लागतो. ाची ांना मािहती क न दे ात आली. 
 

आज सायली दोन वषाची झाली. बोलू लागली होती. अगदी  लाग ासारखा ांचा संसार चालू आहे.  
 

देव ांना असेच ठेवो ही सिद ा! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ेम 
 

 
मा ासमोर िनता नरेश बसले होते. ती दोघेही साधारण पंचिवशी ा आतलीच होती. दोघेही घट ोट हवा 

णून कोटात आलेली. ांचा अज हा संमतीने घट ोट िमळावा यासाठी होता. दोघांशी सु वातीला जुजबी बोलले 
व नरेशला बाहेर बसायला सांिगतले आिण िनताला बोलते केले. 
 

’िनता! अग तुम ा दोघांचे असे काय िबनसले की लगेच तु ी घट ोटापयत आलात?’ तरीही िनताची मान 
काही वर झालीच नाही. ’हे बघ, तू मला आ ा जे सांगशील ते फ  तु ा-मा ातच असेल. मी ते कोणालाही तु ा 
परवानगीिशवाय सांगणार नाही. पण तू जर तुम ा दोघांमधे काय घडले हे बोललीच नाहीस तर मला कसे 
कळणार?’ 
 

’नको मॅडम, मला आता काहीही बोलायचे ाणच उरले नाहीत. आमचे ल  णजे एक खेळ झाला. ात 
नरेशना-मला तर मन: ाप झालाच. पण इतरांनाही काही कमी ास झाला नाही, आता मोडायचे ठरिवले आहे, ते 
तरी सुरळीत होऊ दे. पु ा तो िवषय नको.’ 

 
िकतीही समजावले तरी िनता बोलायला तयारच न ती. तीचे एकच णणे, आ ी यातून बाहेर पडणार. हा 

आमचा िनणय प ा आहे मग बाकी चौकशी कशाला? 
 

ितला वेळ देणे आव क होते णून िनताला बाहेर पाठवून नरेशला बोलावले. ’काय नरेश, घट ोटा ा 
िनणयापयत आलात? अडचण/ ास काय आहे? तुमचे ल  तर तुम ा पसंतीनेच झालेय. बाकी घर, पैसा ही काहीच 
अडचण नसतांना, मने जुळताना काय ास झाला? जरा सिव र बोललात तर आपण सगळे िमळून माग काढू.’ 
 

’बाई, मी िनताला अगदी सु वातीपासून हे सांगत आलोय. मला मनापासून ित ाशीच संसार करायचा आहे. 
अडचणी येतातच पण ती िकंवा ित ा घरचे काही ऐकायला तयार नाहीत. सु वातीला दोन िदवस पती-प ी संबंध 
आलेच नाही कारण घरी नातेवाईक वगैरे होते. पूजा झा ावर आ ी महाबळे रला गेलो. ितथे अडचण काहीच 
न ती पण िनता एकदम घाब नच गेली आिण नेमकं ाचवेळेस ितला च र आली. मी पण खूप घाबरलो, पण 
डोके शांत ठेवले. च र साधीच होती. ितला थोडे पाणी पाजले. ती शु ीवर आली. डॉ रकडे तरी रा ी ा वेळी 
परगावात कसे जाणार. रा भर आ ी दोघे बसून होतो. सकाळी ना ा केला आिण िनताला टले चल आपण 
चौकशी क या व एखा ा डॉ रला भेटूया. पण ती हटूनच बसली की मंुबईला परत जायचे. शेवटी माझा नाईलाज 
झाला आिण परत आलो.’ 
 

घरी मी सगळे सांिगतले. आता माझे आईविडल व िनताचे आईविडल एक  बसून ांनी शेवटी घट ोट 
ायचे ठरवले. मी खरं सांगू बाई, िनता मला अितशय आवडली आहे. अजूनही तु ी काही माग काढाल तर बरे. या 

संगानंतर मा ा वाचनात आले की डॉ र त  असतात. ते अशा संगी मदत करतात. तु ी ितला सांगा 
समजावून. कसेही क न ितला संसार कयायला तयार करा.’ 
 

’हे बघा नरेश, तु ी जी केस दाखल केलीत ती दोघां ा संमतीने घट ोट घे ाची. ामुळे िनताला 
त:लाच वाटले तर ती न ी तयार होईल व कोटात तुमची केस तशीच चालू ठेवून तु ी एक  येवू शकाल. आपण 

दोघेही एक  िनताशी यािवषयी चचा क या. सु वातीला थोडे सबूरीने ावे लागेल.’ 
 

’अहो, माझी िकतीही िदवस थांबायची तयारी आहे. फ  िनताने हो णायला हवे.’ ठीक आहे, मी िनताला 
बोलावते. मी िनताशी एक ानेच बोलायचे ठरवले.  



 
’िनता, नरेश काय णताहेत ते समजून घे. शांतपणे िवचार कर आिण मग काय करणे यो  आहे ते ठरव. 

मघाशी तू काहीच बोलली नाहीस, पण तुमची इतकी साधी अडचण आहे की ासाठी घट ोट ायला नको. 
आप ाकडे आजकाल सग ा िवषयांचे त  आहेत. तु ी एकदा ांना भेटून तर या आिण ते जर का णाले की 
ल संबंध ठेवणे जमणार नाही, तर मग ा िनणयापयत या.’ 
 

इतके बोल ावर मग िनता बोलायला तयार झाली. ’बाई झाली एवढी मानहानी पुरे. मला जमणारच नाही 
असे संबंध ठेवायला फार िभती वाटते मला. ापे ा मी िशकेन व आप ा पायावर उभी राहीन.’ 
 

’अगं िनता, तुला आता िभती वाटणे साहिजक आहे. पण आपण या िवषयावर बोलूया. तुला न ी कशाची 
िभती वाटते ते सांग णजे ाचे िनराकरण करता येईल. हे बघ, नरेश सगळे समजून ायला तयार आहेत. मी तु ा 
आिण ां ाही आईविडलांशी बोलेन. मग तर हरकत नाही ना तुझी?’ 

 
’मला आठ िदवस ा िवचार करायला. मग मी सांगते.’ 
 
’चालेल, हरकत नाही. पण ा आठ िदवसात मी तुला एक काम सांगणार आहे. मी एक पु क देते ते तू 

वाचून ये.’ आिण मी ितला डॉ. िव ल भंूचे ’िनरामय कामजीवन’ वाचायला िदले. 
 

नरेशना ितची मन थती सांिगतली. ांनाही तेच पु क वाचायचा स ा िदला व आठ िदवसांनी भेटायला 
बोलावले. 
 

िनता ा घर ांनी िनताला वैवािहक जीवन काय असेल याची क नाच िदलेली न ती व घरात बिहणीमंधे 
िनताच मोठी. ाचून संकोची भावाची ामुळे ितला हा ास झाला असावा. अथात ित ात इतर काही दोष आहेत 
का हेही ताडून बघणे आव कच होते. 
 

िनता आठ िदवसांनी आली ते ा ित ात थोडा बदल जाणवला. एकदम अंतमुख होती. चेह   यावर थोडे तरी 
हावभाव जाणवायला लागले होते. आ ावर ती अगदी मोकळी बसली. माग ा वेळेचे अवघडलेपण ित ात न ते. 
ितला हळूहळू बोलते केले ते ा कळले की िनताला ी-पु ष संबंधाब ल जी मािहती होती ती चुकीची होती व 

ामुळेच पिह ावेळी ितला अितशय िभती वाटत होती. आज ितने ’िनरामय कामजीवन’ हे पु क वाच ाने 
ित ात बराच मोकळेपणा आला होता व ती मोकळेपणी बोलायला तयार होती. थो ावेळ आमचे बोलणे झा ावर 
मी नरेशना बोलावले व िनता ा गैरसमजूतीब ल आ ी एक  बोलायचे ठरवले.  
 

िनता ा मनात जी काही िभती होती, उदा. संभोग के ावर लगेचच ती गभार होईल व नंतर ितचे वय लहान 
अस ाने सूती अवघड होईल इ ादी िवषयांवर आ ी चचा केली. ानंतर ा दोघांना मोकळेपणा िदला व इतर 
िवषयांवर बोलायला सांिगतले. 
 

नरेश सु वातीपासूनच ल  िटकिव ास उ ुक होते. िनताचा ितसाद िमळतो आहे हे ल ात आ ावर 
ांनी िनताला बाहेर घेऊन जा ाची परवानगी मािगतली. िनता ा घर ांशी संमती घेऊन ती दे ात आली.  

 
म े १५ िदवस गेले व एके िदवशी ती दोघे ठरले ा िदवसा ा आधीच मा ाकडे एक  आली. म ंतरी 

दोनतीनदा फोनवर व दोनदा िफराय ा िनिम ाने ांची बोलणी झाली होती. नरेश आता अितशय उतावीळ झाले 
होते. ांना ताबडतोब िनताला घरी ायचे होते. परंतु िनताम े तेवढा आ िव ास आलेला न ता. 
 

समुपदेशक या ना ाने मी ांना सुचवले की, मागचे १५ िदवस ती दोघे जशी एकमेकांना भेटत होती तसेच 



परत ांनी भेटावे, एकमेकां ा घरी जावे, हवे तर नाटक िसनेमासाठी जावे व मु  णजे ांनी कुठ ाही 
ीरोगत ाकडे जाऊन िनता ा ा गभारपण व सूती याब ल ा ामक गैरसमजूती आहेत ांचे िनराकरण 

करावे. हवे अस ास मी प  देवू शकते. परंतु िनता त:च ां ा ओळखी ा डॉ रांकडे जायला तयार झाली. 
नरेशसु ा ित ाबरोबर जाणार होते. दोघांची डॉ री तपासणी झा ावर घर ा विडलमंडळीबंरोबर मी ांना 
यायला सांिगतले. 
 

मिह ानंतर ती दोघे व ांचे आईविडल असे सव मा ाकडे अगोदर फोन क न आली. आ ी सव एक  
बसलो. िनता आता पूणपणे िभतीतून बाहेर आली होती. ती त:च डॉ रांशी सव बोलली, चौकशी केली व ामुळे 
ितचे ी-पु ष संबंधाबाबतचे सव गैरसमज दूर झा ाचे ितने सांिगतले. ानंतर असे ठरले की िनता थोडे िदवस 
नरेशकडे जाऊन रािहल व तरीही नरेश व िनता यांनी एकमेकांवर कसलीही जबरद ी करायची नाही. घरात ा 
विडल मंडळीनंाही सांभाळून ायचे. तसा ा दोघांमधे करार तयार क न कोटाला िदला व साधारण मिह ाची 
मुदत कोटाकडे मािगतली. 
 

पुढ ा वेळेस दोघे आली ती खूपच उ ाही व आनंदी िदसत होती. कोणालाही न िवचारता कळले असते की 
ांचा आनंद ओसंडून वहातो आहे. ा दोघांनी ांचा रािहलेला मधुचं  पूण क  का अशी िवचारणा केली. िनताला 

िवचारले असता ितची ाला हरकत नस ाने ा दोघांना ती परवानगी दे ात आली. 
 

ती गे ावर मनात िवचार आला, हेच ी-पु ष संबंधाचे ान िनताला ित ा पालकांनी आधीच िदले असते 
तर ां ावर आज ही वेळ आली नसती. आज आप ा शाळांतून व कॉलेज मधून यो  लिगक िश णाची िकती 
आव कता आहे हेच या दोघां ा गो ीमधून आप ा ल ात येते. 
 

मधुचं ा न दोघे आली तीच मुळी ांची केस काढून घे ा ा िवचारात. आजपयत ती दोघे एक  रा न 
तीन मिह ांचा कालावधी गेला होता. दोघेही आनंदी होती व एकमेकांिवषयी काहीच त ार न ती. ामुळेच ांनी 
केले ा अजावर िवचार कर ात आला व ायािधशांनी ांना केस काढून ायला परवानगी िदली. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

पेच 
 
 

हॉ टलमधे येणा   या पेशंटस ा वेगवेग ा सम ा असतात. ते ऐकून घेणारा व ावर उपाय करणारा 
हॉ टलचा कमचारीपण माणूसच असतो. ा ाही अशाच काही सम ा असतील का? ांनाही काही काळजी, 

था असेल का? असणारच की! शेवटी तो पण माणूसच आहे, नाही का? 
 

ािदवशी मा ाकडे एक डॉ रीण आली. ीरोगत  अशी ही ी. साधारण तीशी-प शीतली- खूप 
िचंता  वाटत होती. खूप रड ाने डोळे सुजले होते. खरेतर ती हॉ टलमधील डॉ र णून असे वाटले की ती 
कुठ ातरी पेशंटसंबंधी सांगायला आली असेल. पण ितचा चेहरामा  वेगळा वाटला. मी ितला सहज टले की तुला 
बरं नाहीए का? की वॉडमधे/ओ.पी.डीत खूप गद  आहे का? ती थोडावेळ ग च होती. पण मग मा  णाली की 
मला तुम ाशी बोलायचे आहे. माझं खाजगी काम आहे. तु ी मला वेळ देऊ शकाल का? मला आजच तुम ाशी 
बोलायचे आहे. 
 

ितने ितची था सांगायला सु वात केली. ती एका उ म मवग य घरातील मुलगी. एम.बी.बी.एस. पयत 
िश ण झाले. खूप शार होती. पुढे पो  ॅ ुएशन करायचा िवचार होताच. पण घर ांचे णणे की तू घरातील 
एकुलती एक मुलगी वय उलटून जा ा ा आताच ल  करायला हवे. ल ानंतर हवे ते िशक. ांना ांची जबाबदारी 
संपवायची होती. एका म मवग य घरा ातले थळ ांना कोणीतरी सुचवले. मुलगा एम.टेक झालेला. मेिडकल 
लाईनचा नसला तरी काय झाले? चांगला िशकलेला आहे. घरी ाचे भाऊ होते. बिहणीचंी ल ं झाली होती. ा ावर 
घरची कोणतीही जबाबदारी न ती. एकंदर चांगले थळ वाटले िशवाय ांची मुलगी जरी डॉ र होती तरी रंगाने 
काळी व िदसायला चारचौघीसंारखीच होती. ामुळे हातचे थळ घालवायला ते तयार न ते. ितची खरंतर मनापासून 
ल ाची तयारी न ती. पण ती काहीही बोलली नाही. ल  थाटामाटात झाले. ती सासरी रहायला गेली. घरचे वातावरण 
एकदमच वेगळे होते. घरी सवजण तसे कमीच िशकलेले. बोलतांना मधूनमधून िश ांचा वापर करत होते. ितला ते 
वगळे वातावरण आवडले नाही. पण सासर हे असेच असते अशी लहानपणापासूनची िशकवण.  

 
घराबाहेर डॉ र णून ितला मान देत होते पण घरात मा  घरची ल ी णूनही मान देत न ते. पदोपदी 

अपमान करत, संगी मारहाणही करत. नवरा मनाने चांगला होता, ेमळ होता पण घर ां ापुढे ाचे काही चालत 
न ते. शेवटी ितने अ ाहासाने वेगळे िब   हाड करायचे ठरवले. नव   याने अथातच ऐकले नाही. ल ा ा दोन वषात 
तीनदा सासर ांनी घराबाहेर काढले. नव   याने दोनदा परत आणले. नंतर मा  ते वेगळे रहायला लागले. इतके िदवस 
सासर ांचा ास होता तो तरी संपला. आता आपण सुखाने रा  ा िवचारात होती. पण तसे काही झाले नाही. ितला 
बाहेर िमळणारा मान नव   याला बघवत न ता. ितला ’डॉ र’ णून कोणी टले की ाचे र  उसळे. "मी काय 
कमी िशकलो आहे का?" असे ा ा मनात येई. ती खरंतर घरात गृिहणी णून रहायचा य  करत होती पण 
नव   याला ते वारंवार टोचत होते.  

 
ां ा एकुल ा एक मुलीवर दोघांचेही ेम होते. मुलीचे लाड दोघेही करत. खूप शार मुलगी आहे णून 

बाहेर ांनी कौतुक केलेले नव   याला सलत असे. ’आई एवढी शार’ टलेले आवडत नसे. शेवटी रोज ा 
वादिववादांना कंटाळून मुलीला घेऊन ितने घर सोडले. माहेरी आली, माहेर ांनी ितला आसरा िदला पण तेही टोचून 
बोलत की दोनदा घराबाहेर काढले तरी परत गेली. ितला नवरा एवढा आवडतो मग आता का ाला सोडून आली? 
वरकरणी जरी ांनी आसरा िदला तरी मनातून ांनी ितला आपलेसे केले नाही. ती ना सासरची रािहली ना माहेरची. 



अशा मन थतीत असतांना नोकरी धरली. नोकरी करणं तर भाग होते. कारण पैसे कोण देणार? ती कमावू शकते 
णून माहेर ांनी मदत कर ाची उ ुकता दाखवली नाही आिण ितला नव   याकडून पैसे मागायचे न ते. घरचे 

सव क न, मुलीची शाळा सांभाळून नोकरी करणे यात ितची खूप तारांबळ उडत होती. िशवाय ितला नव   याब ल 
ेमही वाटत होते. आपण परत एक  रा  लागलो तर बरे होईल असे वाटत होते आिण ाही बरोबर त: न ांना 

भेटायला व िवनव ा करायला ितचे मन तयार न ते. माहेर ांनी  सांिगतले होते की जर तू आता परत 
ा ापुढे जाऊन नाक घासले तर आमचे घर तुला कायमचे बंद होईल. जरी डॉ र असली तरी पदरात ा मुलीला 

ितला मोठे करायचे होते.  
 
दोन िदवसांपूव  एका ीने ितला काही पेपस िदले. ित ा नव   याने ते कागद पाठिवले होते. ते पेपस होते 

घट ोटाचे. दोघांनी संमतीने वेगळे ावे असे नव   याचे मत पडत होते. ती ाला तयार न ती. दोन िदवस ती 
एकटी ावर िवचार करत होती. खूप िवचार क नही काय करावे ते ितला कळत न ते. आद ाच िदवशी नव   याला 
जाऊन भेटली. ाने ितचे णणे ऐकून घेतले पण तरीही आता परत एक  रहाणे श  होणार नाही असे तो सांगत 
होता. ाला ाची करीयर पुढे वाढवायची होती. ित ा करीयर ा आड ाला यायचे नाही णून तो घट ोट 
घेणार होता. पु ा ती डॉ र अस ाने हे सव होतंय अशी जाणीव ितला होत होती. आपण जर काहीच िशकलो 
नसतो तर?.....उगीचच आपण िशकलो का?...की पु षांना आपली बायको चांगली िशकलेली आहे, चारचौघात ितला 
मान िमळतोय हे बघवत नाही? ल ापूव च खरंतर ावर दोघांचे बोलणे झाले होते. ाने ित ा िशक ाला ो ाहन 
िदले होते. पण एकदा िश ण पूण झाले आिण सवच पालटले, असे का?   
 

ित ा नव   याशी बोल ावर ा ामते ती खूप गिव , अहंकारी आहे. आपण कोणीतरी मोठे आहोत. 
बाकीचे सवजण णजे तु , ांना काही कळतच नाही, अशा िवचारसरणीची आहे. ितचे कोणाशीच पटत नाही. ती 
खूप हेकेखोर आहे. ित ा खूप चुका झा ा आहेत. ालापण खरंतर ित ाब ल ेम वाटत होते. ित ा 
िश णाब ल अिभमान होता. पण तेच िश ण वैय क जीवनात आडकाठी बनू नये असे ाला वाटत होते. ित ा 

ा वसायाचा मुलीवर प रणाम होऊ नये, ितचे िश ण सुरळीत ावे णून ाने नोकरी केली. ितला वेळ िदला. 
आता ाला वसाय चालू करायचा होता. ते ा काही वष ितने सिवस करावी व नंतर त:ची ॅ ीस चालू करावी 
असे ाचे णणे होते. पण ितला ते मा  न ते. ती ित ा वसायाशी तडजोड करायला तयार न ती. शेवटी 
आपण तरी आप ा वसायात वर यावे णून घट ोट घेऊन मनाला शांती िमळवायची ाची इ ा होती. ती 
मुलीला भेटू देत न ती. मुलीला खरंतर ाचा लळा होता. पण आता ती हेकेखोर झाली होती. ालापण काय करावे 
ते कळत न ते. 
 

दोघांचेही खरंतर मनापासून एकमेकांवर ेम होते. ांनी परत एक  रहावे अशी दोघांचीही इ ा होती. 
वाटेतले काही अडथळे, अडचणी दूर करणे ज रीचे होते. 
 

दोघांनाही एक  बोलायला मी एक तारीख ठरवली. दोघेही आले. एकमेकांशी नाही पण मा ाशी बोलले. 
कोणालाही त: न माघार ायची न ती. ाला मुलीला भेटायचे होते. मी भेटीचा एक िदवस-वेळ व िठकाण 
ठरवून िदले. ािदवशी ितने मुलीला घेऊन जायचे व ाने मुलीला भेटायचे असे ठरले. आठव ानंतर दोघांनाही 
यायला सांिगतले. ा आठ िदवसांत ांना घरी करायला एक अ ास िदला. ेकाने दुस   याब ल चांगले व वाईट 
असे काय वाटते ते िल न काढायचे.  
 

आठव ाने दोघेही आले. ठर ावेळी तो मुलीला भेटला होता. दोघांनीही होमवक केला होता. दोघांना तो 
वाचायला िदला. ावर चचा केली. काही गो ीचंी ात भर पडली. ािदवशी परत ांना चार िदवसांचा वेळ िदला. 
एक  रहायचे असेल तर ां ा अटी कोण ा हे िल न आणायला सांिगतले. चार िदवसांनी दोघेही परत आले. ाने 

ा ा अटी िलिह ा हो ा की िहने घरात गृिहणी माणे रहावे, डॉ र अस ाचा गव मानू नये. मुलीची नीट 
काळजी ावी. माहेर ा ीनंा दोघां ाही संसारात लुडबुड क  देऊ नये. ाचा वसाय थर थावर 
होईपयततरी ितने नोकरी करावी. 



 
ितनेपण अटी िल न आण ा हो ा. ा अशा की, नव   याने ितला आपली बायको णून मानावे. मारहाण 

क  नये. मानिसक ास देऊ नये. वेगळे घर करावे. आप ा आईविडलांशी संबंध ठेवू नये व ितला तं  वसाय 
क  ावा.  
 

दोघां ाही अटी एक  करणे ज रीचे होते. दोघांनी ावर आपली मते मांडली. असेच का, तसेच का नाही? 
ावर वाद झाला. संगी एकजण खोटे बोलतोय असे आरोप झाले. दोघांनाही शांत करणे ज रीचे होते. दोघांशीही मी 

परत तं पणे बोलले. िवचार करायला ांना वेळ िदला. म ंतरी एकेक ालाच बोलावले. ां ाशी ाचे वागणे, 
दुस   याकडून ाची अपे ा व स थती ाचा िवचार केला. 
 

दोघेही एक  दर आठव ाला भेटू लागले. हळूहळू दोघांनाही एकमेकांचे चांगले गुण िदसून येत होते. 
मुलीला पण तो भेटत होता. तो वेगळे घर ायला तयार झाला. ितने २-३ वष नोकरी चालू ठेवायचे मा  केले. दोघेही 
दोन-तीन िदवसांक रता िटपला जाऊन आले. नवीन घरात ते रहायला गेले. मुलीची शाळा बदलली. ाने ाचा 

तं  वसाय चालू केला होताच. ितची नोकरी चालू होती. दोघेही मधूनमधून भेटायला येत होते. 
 

आिण आज ती खूपच खुशीत होती. आता ाचा वसायात जम बसला होता. आता ती नोकरी सोडून 
तं  वसाय चालू करत होती. ित ा छो ाशा निसगहोम ा उद्घाटनाची आमं ण पि का ायला आली होती. 

ितचा ा िदवसाचा चेहरा आिण आजचा.... आज ितला आपण हवे हे क  शकतोय ाचा आनंद वाटत होता. 
 

दोघांचा संसार सुखाने चालू होता. मुलगीपण आता जाणती झाली होती. जरा शांतपणे व समजूतीने घेतले ा 
िनणयाचे फळ ितला िमळाले होते.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

चंचल 
 
 

बालक मागदशन क ातफ मुलां ा िविवध सम ांचे िनराकरण व उपचार केले जातात. ा के ाम े 
बालरोगत , मानसोपचारत , मानसशा  व समाजसेिवका, सव एकि तपणे काम करतात. मुला ा सम ेबाबत 

ां ा पालकांशी तसेच मुलाशी बोलणे होते. िन र णा ा ारे मुला ा सम ांचे िनदान क न उपाय केले जातात. 
सवसाधारणपणे खेळा ा मा मातून उपचार केले जातात. 
 

अशाच एका क ाम े काम करतांना आलेला अनुभव -  
 

आ ी चौघे िमळून मुलां ा मागदशनासाठी िनक चालवतो. या िनकम े एक डॉ र- बाल 
रोगत , एक मुलांचा मानसोपचार त  व एक मनोिवकार त  आिण एक समाजसेिवका असते. मी समाजसेिवका 

णून ितथे काम करत होते. 
 

समीर हा पाच वषाचा मुलगा. िदसायला चुणचुणीत परंतु अितशय चंचल. एक िमिनटही तो थ बसू शकत 
नाही. शारदाताईची हीच त ार होती. ा नेहमी णाय ा समीर जर पाच िमिनटे थ बसला तर मी पेढे वाटेन. 

ांची त ार हीच होती की समीरचे शाळेत अिजबात ल  नाही. सतत खो ा करतो. कारणािशवाय उठून बाहेर 
जातो. वरवर पहाता ही सगळी ल णे अितशय ाड मुलाची वाटतात व शारदाताईचा व ां ा घरातील मंडळीचंाही 
हाच समज होता. ांना ाचे काही वेगळे कारण असू शकेल ही पुसटशीही क ना न ती. शारदाताई नेहमी 
समीर ा वाग ाकडे दुल  कराय ा. ां ामते मोठा झा ावर येईल समज ाला. समीर पिहलीत गेला व 

ा ा वगिशि केला समीरचे वागणे खटकले ांनी शारदाताईना आम ाकडे पाठवले. 
 

आम ा िनकम े त ार आ ावर आ ी ा मुलाची डॉ रकरवी संपूण तपासणी करतो. इतर 
मानिसक बु ी/पातळी ठरव ाक रता आव क चाच ाही मानसोपचार त ांकडून क न घेतो. ा माणे 
समीर ा डॉ री तपासणीत काहीच िवशेष आजार िनघाला नाही. परंतु ाला झोप जरा कमीच आहे असे जाणवले. 

ाची मानिसक वाढ थोडी कमीच अस ाचे ल ात आले व दुसरे मह ाचे णजे समीरचा अवखळपणा हा 
सवसाधारण नसून ाला एक कारची मनोिवकृती अस ाचेही आम ा ल ात आले. समीरला हायपर ॲ टी 
(अितविधत ि याशील) अथवा हायपरकायनेसीस (अितविधत गितल ण) ही मानिसक िवकृती होती. 
 

समीर ा िवकृतीची संपूण क ना ा ा आईविडलांना देणे अगदी आव क होते. ा माणे 
सु वातीलाच आ ी ांना िनकम े बोलावून समीर ा आजाराची क ना िदली. सु वातीला शारदाताई 
मानायला तयारच न ा. पण जे ा ांना व समीर ा विडलांना मानसोपचारत ाने सव समजावून सांिगतले व 
समीर ा वागणुकीतील ल णे उदाहरणांनी समजावले ते ा ांना थोडे पटले. सतत वेळेवर औषधोपचार व 
वागणूकीत बदल घडवून अशा कार ा मानिसक िवकृती बरी कर ात यश येते हेही ांना सांगून िदलासा िदला. 
समीर ा वतणुकीतील बदल घडवून आण ाकरीता आठव ातून एकदातरी मागदशनाकरीता ाने आम ाकडे 
येणे आव क होते.     
 

हायपरकायनेसीस अथवा हायपर ॲ ीटी या िवकृतीमुळे मुले ल  कि त क  शकत नाहीत. ां ात 
थरता कमी असते. सहज ांचे ल  दुसरीकडे कि त होते. मनाचा गोधंळ होतो. िच  िव म होते. ती मुले 



भावनावश होऊन एकदम उचल खातात अथवा ांना एकदम आवेश येतो, जोर येतो. ांचे मूड्स, भाव थती सतत 
बदलत असते. अशा मुलांबरोबर काम करताना त:चा आ ह व िन ह िटकवून ठेवणे िजतके मह ाचे िततकेच 

ासाचे असते. समाजसेिवकेबरोबरच आईविडल, िश क यांनाही फारच म ावे लागतात, मनाची ढता लागते. 
यातूनच ां ा वतणुकीत बदल घडवून आणावा लागतो. अशा िवकृतीवर औषधोपचारही करता येतात व तशी 
औषधे आ ी समीरला मानसोपचार त ांकडून देतच होतो. 
 

समीरचे ल  कि त कर ाक रता ा ाबरोबर बसून ाला आवडणा   या गो ी-खेळ खेळणे व ातूनच 
ाचे ल  कि त कर ाचा अवधी वाढिवणे हा पिहला ट ा होता. ाक रता ाला आठव ातून दोन िदवस 

क ात बोलावले जात होते. सतत ाचे एका ठरािवक रतीने ल  कि त कर ाक रता लागणा   या सग ा 
आव क गो ी एक  क न (Positive reinforcement) वतणुकीत बदल घडव ात येत होता. सु वातीला समीर 
१/२ िमिनटसु ा एका जागी बसू शकत न ता. तो साधारण २ ते ३ िमिनटांपयत एका जागेवर बसून खेळणे, वाचन 
अथवा ा ा मनात आलेली कुठलीही गो  करीत होता. 
 

म ंतरी ा ा शाळेतील िशि केला भेटले. ितला समीर ा आजाराची क ना िदली होती व ितनेच ाला 
आम ा पयत आणून पोहोचवले याब ल ितचे आभार मानले. वेळोवेळी आव क असलेले सहकायही ित ाकडून 
िमळतच होते. शाळेतील अ ास मातही समीर आता थोडीफार गती दाखवू लागला होता. मिह ातून एकदा 
मानसोपचार त ांकडे समीर ा गतीचा आढावा घेत होते. ां ाही मते समीर हळूहळू गती दाखवीतच होता. 
मनोिवकार त ांनी िदलेली औषधे, समीरचे आईविडल, समाजसेिवका, शाळेतील िशि का या सवा ा अिवरत व 
सतत ा य ांमुळे समीर हळूहळू बरा होत होता. समीरबरोबरच आमचे सवाचे जे एकजुटीने काय चालू होते ात 
यशाची चा ल आ ाला लागली होती. येणा   या यशामुळे ा ा आईविडलांना धीर-िदलासा देता येत होता. ाला 
चालू असलेली उपाययोजना थोडी ासदायक व महागाची होती. ामुळे जे ा गरज भासेल ावेळेस ा ा 
आईविडलांना आिथक मदतीसाठी कुठे अज करावा याब लची मािहती व आव क मदत दे ात येत होती. 
 

य ांती परमे र! असे सव सांगतात, ाच आशेवर आ ी सव समीरला सुधार ासाठी नेटाने य  करीत 
होतो. समीर हळूहळू सुधारत होता व वषभरा ा य ांनंतर ाने बरीच गती दाखिवली होती. ा ा शाळेतील 
िशि काही णत हो ा की समीरम े बरीच सुधारणा झालेली आहे. असेच य  चालू ठेव ावर थोडेच िदवसात 
समीरची सवसाधारण मुलांम े गणना होऊ शकेल अशी आशा आ ाला न ीच वाटत होती. 
 

ा मुलांना हायपरकायनेसीस अथवा हायपर ॲ ीटी ही मनोिवकृती असते ती मुले साधारणत: ां ा 
पौगंडाव थेपयत अथवा थोडी नंतर बरीच थर होतात परंतु सु वातीपासून जे ा ा िदशेने य  केले जातात 

ावेळेस ती ां ा वया ा १८ ते २० वयापयत सवसामा ां ात जाऊन पोहचतील. णून अशा कारचा 
खोडसाळपणा कोणात आढळ ास ाकडे अगदीच दुल  कर ासारखे नसून िनदान बालरोगत  अथवा 
बालमानोसपचार क ात जाऊन तपासणी क न घेणे यो  ठरेल/ ठरते.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
मुले-आईविडलांमधील दुवा 

 
 

रंजना प शीला आलेली, थोडीफार िशकलेली आिण िमलम े काम करणारी. हसतमुख पण थमदशनीच 
ल ात येते की िह ा चेह   यावरचे हसणे थोडेफार ओढून आणलेले आहे. ाला कुठेतरी दु:खाचे गालबोट लागलेले 
िदसते. 

 
रंजनाने कोटात नव   याकडून मुली ं ाकरीता पोटगीची मागणी केली होती. ितची केस मागची १२ वष कोटात 

चालू होती. मॅिज ेट कोटाने रंजना ा बाजूने िनकाल िदला होता व ित ा नव   याने(हनुमंतने) ितला दरमहा 
मुलीकंरीता एक ठरािवक र म ावी असा आदेश हनुमंतला िदला होता. 
 

हनुमंत ही साधारण ४० वष ओलांडलेली ी, परंतु चेहरा अगदी साठीला आ ासारखा िदसत होता. 
चेह   यावर ािसकपणा अगदी  िदसत होता. हनुमंतने कोटा ा आदेशा माणे िनयिमत पैसे न भर ाने आज 
रंजनाला परत कोटात यायला लागले होते. ामुळेच रंजना व हनुमंत मा ासमोर बसले होते. नुकतीच कौटंुिबक 

ायालयाची सु वात झाली होती. ामुळे रंजना व हनुमंत यांना एक  यायला एक संधी िमळाली होती. 
 

आ ापयत पोटगीचे दावे हे मॅिज ेट कोटात चालायचे व ितथे वादी- ितवादीनंा एक  येऊन बोलायला संधी 
िकंवा सोय न ती. जे काही बोलणे, ठरवणे होते ते पर र विकलांतफच जा  ायचे. परंतु कुटंुब ायालयामुळे 
पती-प ीनंा एक  बसून बोल ाची संधी दे ात आली. याच संधीचा रंजना व मी पूण फायदा ायचे ठरिवले. 
सु वातीला मी रंजनाशी बोलले. ावेळेस रंजनाचा अजूनही हनुमंतकडे ओढा कायम आहे हे मला ित ा 
बोल ातून िनदशनास आले. ती ेक वेळा बोलताना मला सांगत होती की बाई, ांची काहीच चूक नाही. थोडेसे 
जुगार खेळतात, पण णून का आ ी वेगळे रहायचे. आता मुलीनंापण समज आलीए. ांनाही सतत विडलांना 
भेटावेसे वाटते. बाई, तु ीच आता यातून माग काढा व आ ाला एक  आणा. 
 

हनुमंतला एक ाला बोलावले. ावेळेस लगेचच ाने त:च कबुली िदली की ाने भरपूर कज घेतले 
अस ाने ाला पोटगी भरता आली नाही. परंतु यापुढे तो श तो वेळेवर पोटगी भर ाचा य  करणार आहे. 

  
कौटंुिबक ायालयाचा मु  उ ेश ल ात ठेवून मी ा दोघांना एक  चचसाठी बोलावले. सु वातीला 

दोघेही एकमेकांशी काय बोलावे या िव मात पडले होते. एका पूण तपानंतर ांना एक  बोल ाची संधी िमळाली 
होती. सु वात कुठून करावी हा मोठा  होता. मग मीच दोघांम े संवाद साध ासाठी ा ा मुलीचंी, शाळेची 
अशी इतर चौकशी केली. ावर हनुमंत णाले की ते मुलीनंा फारसे ओळखतच नाही. याच मु ावर मग आ ी 
सव थम चचा केली व ितघांनी असे ठरवले की हनुमंतने श  तेवढी जा  र म लवकरात लवकर कोटात 
भरायची व पुढ ा तारखेला रंजना मुलीनंा घेऊन कोटात येणार व मग हनुमंत आप ा मुलीनंा भेटतील. 
 

मुलीचंी विडलांशी भेट १२ वषानी होत होती. ात लहान मुलीने तर विडलांना बिघतलेच न ते. मी रंजनाला 
या सग ाची क ना आधीच िदली होती व ितला ित ा दो ी मुलीनंा तयार क न आणायला सांिगतले होते. परंतु 

ात मुली व विडल एकमेकांकडे काय ीने बघतील याची क ना करणे कठीणच होते. 
 

पुढील तारखेला रंजना व मुली आ ा ावेळेस मी मुलीशंी बोलले. मुलीनंा विडलांब ल आदरच होता. 
कुठ ाही कारचे िक ीष ा ा मनात न ते. रंजना ा िशकवणीमुळे ां ा मनात विडलांची एक चांगलीच 

ितमा तयार होती. रंजनाने मुलीनंा सांिगतले होते की, जे काही भांडण आहे ते ा दोघांचेच आहे व ात मुलीचें 
काहीच वाकडे नाही. हनुमंतही आजपयत कोटाने ठरव ामुळे िनयिमत पोटगी देत अस ाने मुलीचेंही त:चे जे 



विडलांब लचे मत होते ात राग िकंवा ेष िदसून येत न ता. सु वाती ा भेटीत चौघेही एकमेकांशी फार काही 
बोलू शकले नाहीत. हनुमंत चौकशी करत होते व मुली ाची उ रे देत हो ा. मा  िनघतांना लहान मुलीने पटकन 
िवचारले, बाबा, परत कधी भेटणार? हनुमंतनेही जराही वेळ न घालवता पटकन सांिगतले की कधीही. पुढ ा 
रिववारी भेटूया, चालेल? हा  ाने रंजनाला िवचारला होता. मग मीच म थी केली व ांना ठरवून िदले की 
पुढील तारखेपयत चौघांनी िमळून एक-दोनदा बागेत, िसनेमाला वगैरे जायला काहीच हरकत नाही. या सुचनेला 
चौघांनी होकार िदला. दोन मिह ांनी परत मला भेट ाचे न ी केले. ावेळेस मुलीचंी परी ा अस ाने ांनी 
यायची आव कता नाही असे ठरले. 

 
मा ा मनात इथे एक कोडे होते की रंजना सांगत न ती, तरी १२ वषापूव  ित ावर बरेच दडपण आ ाने 

िकंवा हनुमंतची जराही साथ नस ानेच ितला वेगळे ावे लागले होते. रंजनाचे असे णणे होते की, ित ा पतीला 
जुगाराचे सन अस ाने ांचे उ  न ते व पूणपणे कजबाजारी अस ाने सासू व दीर ितला सतत बोलायचे. 
याच भांडणामुळे ितला जे ा दुस   यांदा िदवस गेले ावेळेस सासू व दीर-जावांनी ितला टोचून बोलून हैराण केले. 
पतीला जुगारापुढे ितची काहीच कदर नस ाने ती आप ा आईकडे परत आली होती. परंतु ितला थोडीशी आशा 
होती की ित ा पतीने जर जुगार सोडला तर ती सव एक  रा  शकतील. याच आशेवर ती माहेरी िदवस घालवीत 
होती.   
 

ित ा माहेरी सु वातीला आई व विडल असतांना ितला काहीच ास न ता णून ितने िमलम े नोकरी 
सु  केली. परंतु काही वषानंतर ित ा भावांची ल े झालीत. विडल वारले व ितची आई परावलंबी झाली. रंजना 
फारच एकटी पडली होती. ातून अधूनमधून मुलीही बाबांकडे जावूया णू लाग ा व सग ा प र थतीतून जात 
असतानाच ती कौटंुिबक ायालयात आली. 
 

पुढ ा तारखेला मी एकटी रंजनाशी बोलले. मुलीचें विडलांब ल काय मत आहे? याची चौकशी केली. दोघी 
मुली विडलांबरोबर एकदा िसनेमाला व एकदा िफरायला जावून आ ा हो ा. इत ा वषानंतरही विडलांशी उ ृ  
नाते संबंध थािपत क  शकतात ाचे सगळे ेय मा  रंजनाचेच आहे हे मी ितला पटवून िदले. रंजना फारच 
खुशीत होती, कारण ती सगळी िफरायला गेली असताना हनुमंतने आपण न मागचे सव िवस न एक  रा या, अशी 
इ ा  केली होती. यावेळेस मी रंजनाला सांिगतले की नुसते ते णताहेत णून नाही, तू त: सग ा गो ीचा 
िवचार कर व मगच िनणय घे. मुलीचें िश ण, जागा, पैसा, हनुमंतचे कज या सव गो ीवंर नीट िवचार क नच मग 
िनणय ायचा होता. 
 

हनुमंतला देखील ा सग ा गो ीचंी क ना होती. ाने व रंजनाने घर, कज व मुलीचें िश ण यावर 
व थत िवचार कर ाचे ठरवले. हनुमंत व थत कामावर जायला लागलाच होता. ामुळे ाने िन ा पगार 

कज फेड ाकरीता वापरला तर साधारण चार मिह ांत कज फेड ासारखे होते. तोपयत एि ल, मे मिहना आला 
असता. ावेळेस मुली ं ा परी ा संपून नवीन वष सु  होईल ते ा जागा बदलून चालले असते. ामुळे एि ल पयत 
कज फेडणे व जागा बघणे- कर ाचे ठरवले. 
 

दोघां ाही कामा ा जागा पि मरे े मागावर अस ाने बोरीवलीत जागा बघणे सोईचे होईल असे ठरले व 
ा माणे बोरीवलीत पागडीवर दोघां ा नावाने भा ाची जागा घेतली. कजही िफटलेच होते. म ंतरी ा काळात 

चौघांनी िमळून नवीन जागे ा सजावटीसाठी बरीच मेहनत घेतली. ा सग ा एकि त येवून काम कर ामुळे 
दोघांची मनेही जुळून आली. भावातील गुण व दोष ल ात आले. 
 

अशा रतीने मे मिह ापासून सवानी एक  रहायचे ठरले. तसे ांनी कोटात िल न िदले व चालू असलेली 
केस तशीच बाजूला ठेवून सव एक  रहायला गेली. ानंतर ांनी मला साधारण मिह ाने कधीही ां ा सवडीने 
येवून भेटावे असेही ठरले. 
 



शाळा सु  हो ापूव  मुलीचें िनकाल लाग ावर चौघेही मला येवून भेटले. मोठी मुलगी कॉलेजमधे जाणार 
होती व धाकटी शाळेत. दोघी ं ा ॲडिमश  व थत झा ा. घराचे ब ानही बसले. मागचे रािहलेले पैसे स ा 
मागायचे नाहीत असे ठरले. आता एक  रहायला लाग ावर रंजनालाही वेग ा पैशांची गरजच न ती. कोटा ा 
िनयमा माणे मी केस आणखी दोन मिहने चालू ठेवायची का असे िवचारले. ावर हनुमंत णाले की ांची काहीच 
हरकत नाही. ा ावरचे कज असेही िफटत आले होते. म ंतरी मी त: ां ाकडे जावून आले. हनुमंत व रंजना 
दोघां ा िश  अस ाने दुपारी ४ वाजता दोघे भेटले. ांचा संसार अगदी व थत सु  होता. आजूबाजूला ांची 
कोटात केस चालू आहे ही क ना नस ाने मी रंजनाची मैि ण णूनच गेले होते. शेजारी यांचे वागणे फारच उ म 
होते. सगळे खेळीमेळीने एकमेकांना मदत क न एकि त रहात होते. 
 

एक तपानंतर अशा रतीने ा दोघांचा संसार पु ा सु  झाला. जणू काही ांना वनवासाचा शापच होता. 
एका तपानंतर सुटका होऊन सगळे सुरळीत झाले. रंजनाने केस मागे घेतली. पुढील आयु ात गेलेली १२ वष कशी 
भ न काढता येतील याची मनोरथे रच ात संपूण कुटंुब िदवस घालिवत. एकमेकांना गरज असेल ते ा सांभाळून 
घेत रहात होती. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मी मा ा पायावर 
 
 

"ताई, मी आज तुमचे आभार मानायला आलोय, आज मी मा ा घरी जाणार!" अगदी आनंदाने सिचन हे 
सांगत होता. वीस वषाचा हा त ण मुलगा आप ा पायांवर उभा रा न चालत आला होता. ा ाकडे पा न तो 
सव थम ा िदवशी आला होता ते ाचा चेहरा आठवला. िकती अंतर होते ा दोन चेह   यांमधे! 
 

सिचन अगदी काकुळतीने सांगत होता की मला काही माझा पाय कापून ायचा नाहीय. गावी काहीही 
उपाय क  नाहीतर आहे तसे रा  दे, पण पाय कापायचा नाही असा ाचा िन य होता. ाचे विडल वय ६० वष. 
आता खरंतर ा उम ा मुला ा जीवावर ांनी िदवस काढायचे पण ांचे निशबच असे की ाच मुलाला ते 
दवाखा ात घेऊन आले होते. गावी डॉ रांनी मंुबईला ने ास सांिगतले होते. ानुसार पै ांची जुळवाजुळव क न 
ते इकडे आले. ा ा आजाराचे िनदान केले गेले. ाला हाडाचा ककरोग होता. एक पाय गुढ ापासून कापावा 
लागणार होता. ानंतर तो बरा हो ाची श ता जा  होती. डॉ रां ा मते तो न ी बरा होणार होता. पण तो 
काही के ा श ि येला तयार न ता. ासाठीच डॉ रांनी ाला मा ाकडे पाठवले होते.  
 

एखा ा ीला ा ा आजाराची पूण क ना देऊन ावर ा उपचारप तीचंी मािहती देणे हे आमचे 
कामच असते. िशवाय हे करतेवेळी ती ी ा आजाराकडे कोण ा ीकोनातून बघते, ा ा आजाराचा 

ा ावर व ा ा कुटंुिबयांवर काय प रणाम होतात, ा ा कुटंुिबयांची काय िति या होते याचाही अ ास 
केला जातो. सिचन ऑपरेशनला तयार न ता, का? हे जाणून घेणे मह ाचे होते. डॉ रांकडे फ  तो ’मी तयार 
नाही’ ाचाच घोष करत होता. 
 

सिचनशी मी बोलले. ा ा विडलांशी बोलले. दोघांशी एकि तपणे बोलले.  
 

एखा ा ी ा वागणुकीमागचे कारण जाणून घेतले तर ती ी अशी का वागते हे समजून घेता येते. 
ा ी ा वतणूकीत बदल घडवून आणणे श  होते. जे ा आप ाला जाणवते की आपले काहीतरी चुकतेय, 

आपण असे नाही तसे वागायला हवे ते ाच आपण त:त बदल घडवून आणतो. 
 

सिचनचे अगदी त णपणाचे िदवस, अजून ल  झालेले नाही. गावी तो घरात मोठा मुलगा. विडल शेतीकाम 
करणारे. ांचे उतारवय, " ांना आधार ायचा की मीच अपंग होऊन घरी बसायचे?" सिचनचा . पाय कापला की 
अपंग होऊन घरात बसणार असा सिचनचा ह. ाचमुळे तो श ि येला तयार होत न ता. हे जे ा समजले ते ा 
हा पूव ह चुकीचा कसा आहे हे ाला दाखवून देणे गरजेचे होते. ासाठी मी ा ासार ा २-३ जणांना ा ाशी 
बोलायला सांिगतले. ांचे अनुभव ऐकून सिचनला वाटले की आप ाला काही घरात िनकामी बसून रहावे लागणार 
नाही. कृि म पाय बसवून तो िहंडू िफ  शकेल. कामकाज क न कमावू शकेल. घराचा तो आधार ंभ होता. 
श ि या नाही केली तर मा  आजार बळावेल व नंतर मा  उपचार करणे कठीण जाईल ाची ाला जािणव 
क न िदली गेली. सव बाजंूनी िवचार के ावर सिचन ऑपरेशनला तयार झाला. तो त: न डॉ रांना आपली 
तयारी अस ाचे सांग ास गेला. 
 

सिचनचे ऑपरेशन झाले. ाला कृि म पाय बसव ात आला. तो काही मिहने दवाखा ात भरती होता. 
ाकाळात ाला टायिपंगचे टेिनंग दे ात आले. एका सेवाभाची सं थेने ाला टाईपरायटर िदला. ामुळे भिव ात 

तो आपलेच न े तर कुटंुबाचे पण पोट ा ा कमाईवर भ  शकणार होता. 
 

आज ाला दवाखा ातून घरी पाठव ात येत होते. आपण आप ा घरी जाणार तेही चालत णून ा ा 
चेह   यावरचा आनंद लपू शकत न ता.  
 



 
तडजोड 

 
 

ल  जुळवणे हा आप ाकडे विडलधा   या माणसांचा छंदअसतो. अजून तरी ेमिववाहांचे माण तसे कमीच 
आहे. ब तांशी ल  जुळवलेच जाते. दो ीकडची मंडळी एक  बसतात, िवचारिविनमय होतो व ल  प े  केले जाते. 

ावेळी पु ळदा नवरा-नवरी पड ाआडच असतात. ांचे िहत-अिहत हे विडलधारी मंडळी ां ा क नांनुसार 
ठरवत असतात. ल  जुळव ात पिहला ट ा णजे पि का पहाणे. िकती गुण जमतात? ३६ गुण जमले की मग 
इतर कशाला पहायचे? आप ा सवा ाच पहा ात असे ३६ गुण जुळूनही संसार न झालेली उदाहरणे िकंवा 

ाउलट पि का न पहाता केलेले ल ही आनंदाने िटकून रािहलेले अशी उदाहरणे कमी नाहीत. पि का पहावी की 
नाही हा वैय क  आहे हे खरे पण फ  पि केवरच सव काही अवलंबून ठेवणे यो  की अयो  ाचापण 
िवचार ायला हवा. ल  ठरवतांना नवरा-नवरीची पसंती, दोघांचे िश ण, दोघां ा आप ा जीवनसाथीब ल ा 
आशा-अपे ा, दोघांची आिथक थती, दोघां ा कुटंुिबयांचे रहाणीमान, खा ािप ा ा सवयी ा सवाचाच िवचार 
करायला हवा. ’पा ात पडले की आपोआप पोहता येते’ िकंवा ’जा ावर बसले की ओ ा येतात’ हे सवच अंशी 
बरोबर नाही. 
 

शािलनी-िश रषचे ल  असेच विडलधा   यांनी ठरवलेले. िशरीष शािलनीला पहायला गेला. चहापोहे खा े. 
२-३ िमिनटे शािलनीला पािहले. चार-पाच जुजबी  िवचारले व मग ाव न होकार कळवला. ल  ठरले व पार 
पडले.  
 

शािलनी एका उ म मवग य कुटंुबातली मुलगी. ितचे िश ण दहावीपयतच. पण इं श मा मातून झाले. 
बोलतांना ती इं जी अगदी चांग ा कारे बोलायची. िशरीष शािलनीला िदसायला अनु प होता. जोडा चांगला िदसत 
होता. िशरीषचे िश ण गावीच झाले. मग तो मंुबईत आला. नोकरी क न पुढचे िश ण पूण केले. आता ाला चांगली 
नोकरी िमळाली होती. त: ा क ाने ाने मंुबईत चाळीत घर घेतले. २-३ वषापूव च आप ा आईविडलांना ाने 
गावा न इकडे आणले. बिहणीचे ल  ानेच क न िदले. ाला एक लहान भाऊ होता ा ा ॅ ुएशनपयत ा 
िश णाचा खचही िशरीषनेच केला. आता तो नोकरी ा शोधात होता. घरातला जे  मुलगा ा ना ाने घराची 
जबाबदारी िश रष पार पाडत होता.  

 
शािलनीचे थळ सांगून आले मग पि का जुळवून बिघतली. पहा ाचा काय म झाला व ल  ठरले. ल ाचा 

संपूण खच शािलनीकड ांनी केला. िशरीषने चार मोजकेच दािगने केले. ा ा घराची व आिथक प र थतीची 
क ना ाने शािलनी ा घर ांना िदली होती. ा ा घरात नोकर-चाकर न ते. ाला आप ा घर ांशी 
जुळवून घेणारी बायको हवी होती. िश णाची अट न तीच. िकंब ना कमी िशकलेली, नोकरी न करणारीच बायको 
असावी णजे घरात ती सव बघेल असे िशरीषला वाटे. ा ा अपे ांम े शािलनी बसली होती.  
 

ल  आटोपले. दुस   या िदवशी रवाजा माणे घरात पूजा झाली. घरातले पा णेमंडळी आपाप ा घरी िनघून 
गेली. िशरीष शािलनीला घेऊन बाहेर िफरायला िनघाला. बाहेर पड ावर शािलनीला र ेनेच िफरायचे होते. िशरीष 
नेहमी बसने जाणारा पण शािलनीला नाराज करायला नको णून र ेने गेला. हिनमूनसाठी महाबळे रला जावे 
असा िश रषचा ान. ा माणे ाने बुिकंगही क न ठेवले होते. शािलनी मा  जरा नाराजच होती. जाऊन जायचे 
तर खूप लांब जायला हवे. िवमानाने जाऊया की कसे असे शािलनीला वाटत होते. िश रषने ितची समजूत काढली. 
दोघे महाबळे रला गेले. ेकवेळी मा  शािलनी िशरीष ा ग रबीवर टीका करत होती. ’तुम ासारखी कंजुषी 
कधी बिघतली नाही’ वारंवार हेच ऐकून िशरीषला खरंतर खूप चीड आली होती. पण ाने त: ा मनावर ताबा 
ठेवला. समजावणी ा रातच तो बोलत असे. 
 



घरी आ ावर िशरीषचे ऑिफस सु  झाले. सकाळी लवकर उठून ाला डबा ावा लागे. शािलनीला 
लवकर उठायची सवय न ती. िशवाय कामाचा उरकही न ता. िशरीषची आई समजूतदार भावाची होती. ती सव 
कामे सकाळी करी. शािलनी थोडीफार मदत करत होती. शािलनीला यंपाकही फारसा येत न ता. िशरीष ा 
आईने ितला समजावून सांिगतले की आता जरी िशकलीस तरी चालेल. ितला िशकव ास सासूची तयारी होती. 
शािलनीने काही पदाथ केला की याचे सवचजण कौतुक करत. ितला िशक ासाठी ो ाहन देत. 
 

शािलनीला मा  आपली सासू गोड गोड बोलते पण शेवटी ती सासूच! ती चांगली कशी असणार असा समज 
होता. िशरीष घर ांकडे जा च ल  देतो. घर ा सवाचे कर ाचा ानेच का म ा घेतला आहे? असा ितचा 
सवाल. घरात िशरीष कमावतो मग घरकामासाठी बाई का ठेवू नये? घर ां ा मताशी शािलनी सहमत होत नसे. 
ितला हवे तसे इतरांनी वागावे असे ितला वाटत होते. सासू जरी बोलत नसली तरी ित ा ण ा माणे शािलनीनी 
वागावे अशी जी सासूची अपे ा होती ितलाच शािलनीचे ऑ े न होते. ती वारंवार माहेरी िनघून येत होती. माहेरी 
जा  वेळ झोपायला िमळे. घरात काहीच काम करावे लागत न ते. बाहेर िफरायला जाता येत होते. मैि णीत वेळ 
घालवता येत होता. ामुळे माहेरी ितला मोकळे वाटत होते. सासरी मा  बंधनात अस ासारखे वाटत होते. 
शािलनीने मग सासरी परत जायचे नाही असे ठरवले. ित ा घर ांना ितने घरात सव काम करावे लागते अशी त ार 
केली. आईविडलांनी ितची बाजू खरी मानली. िशरीषची आई ास देते ते ा ाला वेगळे रहायचे असेल तर शािलनी 
परत जाईल असा ांनी िवचार केला.  
 

िशरीष शािलनीला भेटायला येत असे. पण एकतर ती घरात नसायची िकंवा असलीच तर तुम ा घरी मला 
ास होतो अशी त ार कयायची. परत जायला ती तयार न ती. िशरीष कंटाळला. ाने ित ा घर ांना च 

िवचारले. खरंतर ल ापूव च घर ा प र थतीची क ना ाने पणे िदली होती. तरी पण शािलनी ा 
आईविडलांची समजूत की ल ानंतर शािलनी बदलेल िशवाय िशरीषची प र थती सुधारेल. 
 

जवळजवळ वष संपत आले. शािलनी परत आली. मग मा  िशरीषने कायदेशीर काहीतरी करायचे ठरिवले. 
एका सं थेकडे तो गेला. ा सं थेतफ शािलनीला बोलावून घे ात आले. िशरीष-शािलनीची भेट घडवून दे ात 
आली. पण सं थे ा मते िशरीषने काही कायम पाची र म शािलनीला ावी व घट ोट ावा.  िशरीषला 
खरेतर संसार मोडायचा न ता. िशवाय मोडायचाच असला तर त:ची काही चूक नसतांना पोटगीसाठी र म का 

ायची? असे ाला वाटे. सं थेतफ काहीच िनणय िनघाला नाही. िशरीषने मग कोटात दावा दाखल केला. 
 

शािलनी तारखेला हजर रािहली. दोघांना िववाह समुपदेशकाकडे पाठवले. िशरीष व शािलनी दोघांशी 
वेगवेगळे बोलणे झा ावर िदसून आले की दोघांम े काही भांडण न ते. दोघांची पुरती ओळख हो ापूव च 
शािलनी घराबाहेर पडली होती. शािलनी माहेरी रमली होती. कोणतीही जबाबदारी ित ावर न ती. परंतु आता ितला 
आपण परत सासरी जावे, संसार करावा असे वाटत होते. ितने माहेरी रािहले ा काळात िवचार केला होता, आपले 
कुठे चुकले याचा पडताळा घेतला होता. सासरी कोणीच ित ाशी वाईट वागले न ते. पण ित ाचमते ावेळी ती 
जरा पोरकट होती. आता ितला आप ा जबाबदारीची जाणीव झाली होती. ती िशरीषकडे जायला तयार होती. पण 
िशरीषने त: न ितला ावे असे वाटत होते. िशरीष शािलनीला ायला तयार होता पण पूव सारखे ितने वागू नये 
अशी ाची अट होती. सासू-सास   यांशी जुळवून ावे व घरातली कामे व थतपणे करावीत अशी ाची अपे ा 
होती. दोघांचे एकि त बोलणे झाले. िशरीष ा घर ांचेपण मत घेतले गेले. दोघांनी आपाप ा वागणूकीत थोडेफार 
फेरफार क न एक  रा न पहावे असे ांनी सुचवले. दोघांनाही ते पटले. दोघे केस चालू ठेऊन एक  रा  लागले. 
दर मिह ाने कोटात  दोघे येत. 
 

िशरीष ा घरची प र थती पूव सारखीच होती. शािलनीची िवचारसरणी बदलली होती. ित ा अपे ांनापण 
ितने मुरड घातली होती. ती जुळवून घे ास िशकली. संसार सुरळीत चालू होता. सासर ा अपे ा समजून घेऊन 

ाच माणे वाग ाने िशरीष-शािलनीचा संसार उभा होता. 
 



दोघां ा अपे ा ा ा ा ा तं  िठकाणी यो  हो ा पण ा एकमेकांशी जुळत न ा व ामुळेच 
सम ा िनमाण होत हो ा. संसारात दोघांनाही तडजोड करायची गरज असते हे खरे. पण येथे शािलनीकडूनच जा  
तडजोड होत होती. आज ा सामािजक थतीत हेच िच  ब तेकवेळा पहावयास िमळते. हे यो  आहे का? हे 
बदलता येणे श  आहे का? कसे? याचा ेकानेच िवचार करणे गरजेचे आहे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
िवसंवाद 

 
 

कोटात काम करतांना येणा   या केसेस ा जरी काय ा ा ीने घट ोटा ा िकंवा मुलां ा ता ा ा 
िकंवा पोटगी ा अशा काही िशषकांखाली मांडता आ ा तरी येणारे ेक जोडपे हे ाचे त:चे असे प 
घेऊन येतात. कोण ाही दोन ी सार ा नसतात. येथे तर हे संबंध फ  दोन ीपुंरता मयािदत नसतात. 
दोन कुटंुबांचा ात समावेश असतो. आम ा कामाब ल ब   याचदा इतरांना असे वाटते की ा कामात तोच तो पणा 
येत असणार. पण तसे होत नाही. येणारी ेक ी/कुटंुब आपले काहीतरी नािव  घेऊन येत असते. ामुळे 
कधी तोच तो पणा येत नाही. 
 

ी व सौ. जोशी हे जोडपे मा ापुढे बसले होते. दोघे जवळजवळ ा खूच वरच बसले होते. तसे वरवर 
पहाता हे सुखी जोडपे असावे असेच एखा ाला वाटावे. ी जोशी यांनी घट ोटाचा दावा दाखल केला होता. दोघांना 
कोटातफ मा ाकडे पाठव ात आले होते. 
 

येणारे जोडपे आत येतांना अ र ा ां ाब ल काही मािहती देत असतात. समुपदेशक हा चांगला 
िन र कही असावा लागतो. तोडंी बोललेले व ऐकलेले तर ल ात घेतलेच जाते पण ाबरोबरच शा ररीक 
हालचालीपण बरीच मािहती देऊन जातात. (Non-verbal) खाणाखुणा, ीचा पोशाख, बस ाची-बोल ाची 
प त, जोड ाची बस ाची प त याव न ीब ल व ां ा पर रांतील संबंधांब लही बरीच मािहती िमळून 
जाते. उदा. नवरा बायको जवळजवळ ा खूच वर बसतात िकंवा दोन टोकांकडे खूच  ओढून बसतात िकंवा बायको 
नव   या ा हजेरीत बसायला तयार नसते. ती उभीच रहाते.  

 
ी व सौ. जोशी पर रां ा शेजारी बसले. ी. जोशी सावळा वण-वय वष ३९. एका ाय ेट कंपनीत 

नोकरी करणारे, ांना ना भाऊ ना बिहण. आईविडल व ते घरात रहात होते. एकुलता एक मुलगा णून 
आईविडलांचा लाडका होता. ाचे हे दुसरे ल . पिह ांदा पर र संमतीने घट ोट घेतला होता. आता 
वतमानप ात जािहरात देऊन हे ल  ठरलेले. सौ. जोशी गो   यापान वणा ा. वय वष ३५. एका शाळेत िशि केची 
नोकरी करणा   या ांना एक भाऊ व आई होती. विडल काही वषापूव  वारले. आई एकटीच नािशकला असते. भाऊ 
आप ा संसारात म  होता. ांचे हे दुसरे ल . पिह ा ल ात सासर ांशी पटले नाही ामुळे ांनी घट ोट 
घेतला. ा तशा तं  मता ा वाट ा. आज एक ाच कोटात आ ा हो ा. 

 
वतमानप ातील जािहरातीस ा आता ा सौ. जोशीनंी ितसाद िदला. ी. जोशीकंडून ांचे आईविडल व 

ते मुलगी पहायला नािशकला गेले. सवाची पसंती झाली व ल  ठरले. ल  ठर ावर ी. जोशी एकदाच नािशकला 
ांना भेटायला गेले होते. ल ानंतर दोघेही ां ा आता ा िगरगाव ा घरी रहायला आले. सौ. जोशीनंी आप ा 

शाळेतील नोकरीची बदली मंुबईत क न घेतली. सुदैवाने ही बदली मिहनाभरातच झाली. 
 

िगरगावला चाळीत ांचे घर होते. सौ.जोशीचंा नािशकला बंगला होता. इकडे चाळीत शेजा   यांचा आवाज 
येई. सव एक  अस ासारखेच रहात होते. सौ.जोशीनंा एकांत आवडायचा. इतरांम े ा फारशा िमसळत नसत. 

ामुळे चाळीतले घर ांना फारसे आवडले नाही. तरी पिहले काही िदवस ठीक गेले. दोघांना मा ावरची खोली 
होती. ितकडे तसा एकांत होता, ाय सी होती. सौ.जोशीनंा इतरांशी जुळवून ायला अवडत नसे. आपला ठरलेला 
काय म ाचप तीने ा कराय ा. कामात नीटनेटकेपणा होता. पण त:पुरतेच ा काम कराय ा. दुस   याची 
वाटी, बशी, ास उचलून ठेवणे हे ांना कमीपणाचे वाटे. घरात सासूशी ांचे जमत न ते. सकाळची शाळा 
अस ाने सकाळी उठून त:चा चहा क न ाय ा व िनघाय ा. १०-११ वाजता घरी परत ावर सासूबाईंचा 

यंपाक तयारच असायचा. आपले ताट वाढून घेऊन ा आराम कराय ा. सं ाकाळी मा  सवासाठी सा संगीत 



यंपाक कराय ा. घरात कोणाशी कामा ित र  ा बोलत नसत. शाळेतील पेपस, व ा तपासणे ा दुपारी 
करत. सु ी आली की दर पंधरव ाला ांची नािशकला फेरी ायची. ब   याचदा शाळेतूनच पर र ा नािशकला 
िनघून जाय ा व ी. जोशीनंा फोन क न तसे कळवाय ा. हे सव ी. जोशी ं ा आईविडलांना खटकत होते. ी. 
जोशी ां ाशी ित ा वागणुकीब ल बोलले पण ितला ां ा आईचा भाव आवडत न ता. दोघेजण ४-५ िदवस 
ित ाच आ हाखातर एका हॉटेलम े रािहले. घरापासून दूर रािह ावर दोघे एक  रा न दोघां ात बोलून काही 
घडवून आणता येईल का णून य  केले. पण ी. जोशी ं ा मते तेथेही दोघांची भांडणे झाली. सौ. जोशी आवाज 
चढवून बोलतात ामुळे ी. जोशीनंा ग च बसावे लागे. सौ. जोशीनंा वाटे की दोघे घराबाहेर एकमेकांशी नीटपणे 
रा  शकतात. पण ी. जोशी सतत आप ा आईचाच िवचार करत असतात. चार िदवस जरी हॉटेलम े रािहले तरी 
िदवसातून २-३ वेळा ांचे ां ा आईशी फोनवर दीघ बोलणे होत होते. सकाळी उठ ापासून झोपेपयत आई 

ांना आता हे कर, आता ते कर असे सांगत असते. ी. जोशीनंा त:चे असे अ च न ते. आई सांगेल तसे ते 
वागत होते. हेच सौ. जोशीनंा खटकत होते. ाव न दोघांची भांडणे होत. शेवटी कंटाळून सौ. जोशी एकदा 
नािशकला िनघून गे ा. आपण आता ी. जोशी बदल ािशवाय परतायचे नाही असे ांनी मनोमन ठरवून टाकले. 

ी. जोशीनंी ितला प  टाकले पण ांनी प ो र िदलेच नाही. ांनी ितला फोन केला. फोनव न सौ. जोशीनंी तु ी 
तुम ा आईविडलांना सोडून वेगळे रहाणार असाल तरच ा परत येतील असे सांिगतले. हे तर ी. जोशीनंा श  
न ते. शेवटी ांनी घट ोटाचा दावा दाखल केला. 
 

सौ. जोशीचंी माहेरची आिथक थती चांगली होती. विडलांनी आई ा नावावर घर व संप ी ठेवली होती. 
ातूनच आईचा च रताथ चालत होता. िशवाय आता आई हे सव ांनाच देणार होती. भाऊ तं  रहात होता. ाने 

पण काही िह ा मािगतला न ता. सौ. जोशीचें पिहले ल  मोडले ते ापासून ा आईसोबत रहात हो ा. त:च 
घरचे सव वहार पहात असत. त:च सव िनणय घेत हो ा. परत ल  करावे असे ांना वाटले नाही. आईने 
जािहरात वाचली व आई ा इ े खातर ी. जोशीनंा ितने प  िलिहले. पुढे बोलणी झाली. ी. जोशी हे एकुलते एक 
ते ा आता कोणाची जबाबदारी नाही. एकुलती एक सून ते ा ती हवे तसे वागू शकेल अशी ांची अपे ा, णून सौ. 
जोशी ल ाला तयार झा ा. 
 

सकाळी सौ. जोशी शाळेत जा ासाठी िनघत ते ा ी. जोशी उठलेलेही नसायचे. रा ी ते ७-८ वाजता घरी 
येत. रा ीचे जेवण सवजण एक  बसून करत. पण नंतर टी. ी. बघणे व एक  बसून ग ा मार ाचा काय म असे. 
सौ. जोशीनंा ग ांत तसा रस नसे. ा मा ावर जाऊन बसाय ा. रा ी उिशरापयत मायलेकरां ा ग ा चालत. 
सकाळी लवकर उठायचे णून ा लवकर झोपत. एकूण दोघांचे संवाद जुळत नसत. एकमेकांना ते फारसा वेळ 
देत नसत. 
 

" ी. जोशी आप ा आईची एवढी काळजी घेतात तर मी तरी का घेऊ नये?" असा सौ. जोशीचंा सवाल. 
ासाठी ा वारंवार आप ा आईकडे जात असत. आपला नवरा आईवेडा आहे हे ांचे ठाम मत झाले होते. तर ी. 

जोशीनंा हे मा  न ते. "आईने एवढे िदवस केले मग आता मा ासाठी ल  घातले तर काय िबघडले?" हा ी. 
जोशीचंा सवाल. 
 

दोघांचे खरेतर एकमेकांशी ख   या अथाने संबंध जुळलेच न ते. अरे ला कारे के ाने सम ा सुटत नाही 
उलत वाढत जाते. आपण काही करावे. व ात ाचे क  न वाटता आनंदच वाटू लागणे हे पर रांतील संबंधाचे 
चांगले ल ण असते. दोघांनाही आपला जोडीदार वाईट नाही असे वाटत होते, पण... हा पणच मधे येत होता. तेथेच 
सम ेचे मूळ होते. दोघां ाही एकमेकांकडून ा अपे ा जुळत न ा. ी. जोशीनंा घरात रहाणारी, सासूशी 
जुळवून घेणारी अशी मातेसारखी प ी हवी होती. तर सौ. जोशीनंा धडाडीचा, तं  िवचारांचा व सौ. जोशी ं ा 
सांग ानुसार वागणारा पती हवा होता. आता दोघांचेही हे दुसरे ल  होते. ल  मोडणे ही काही साधी सोपी बाब 
मानली जाऊ नये. संसार िटकवणे हे तर कुटंुब ायालयाचे मु  उि ! ा ीने थम य  केले जातात. 
दोघांनाही परत एकदा एक  रा न बघ ाची संधी काय ा ा तरतूदीनुसार देता येत होती. 
 



दोघांशी ब   याच बैठकी घेत ा. ां ा घर ांशी बोलणे केले. दोघांचे एक  रहाणे यो  होईल असे ांना 
वाटू लागले. एकदा परत एक  रा न बघायचे ांनी ठरिवले. 
 

एक  बसून िदन मात काय बदल करता येतील ावर चचा झाली. केस चालू ठेऊन दोघे एक  रहाणार 
होते. कौटंुिबक ायालया ा काय ानुसार पती-प ीनंा आपला दावा चालू ठेवून एक  रा न बघ ाची संधी देता 
येते. िशवाय ा एक  रहा ाचा मूळ दा ावर कोण ाही कारचा प रणाम होत नाही. दोघांनी एक  रहा ास 
सु वात केली. दर मिह ाला दोघांना कोटात भेटावयास बोलावले जात होते. थो ाफार त ारी येत हो ा. दोघेही 
चचने ा त ारीवंर माग काढ ाचा य  करत होते. 
 

परंतु सौ. जोशीनंा एकटे, तं  रहा ाची सवय लागली होती. ा इतरांशी ॲडजे  होऊ शकत न ा. 
ेकवेळी ा सासूशी भांडत हो ा. ी. जोशी ग  बसत. ांची आप ा आईला मूक संमती असे. सौ. जोशीपुंढे 

बोल ाचे ांना धैय होत न ते. चाळीत सवाना हे भांडतात हे कळत होते. ाचा ी. जोशीनंा राग येई. शेवटी सौ. 
जोशीनंीच आपण वेगळे होऊ असा िनणय घेतला. ांनी तसे ी. जोशीनंा सांिगतले. 
 

सौ. जोशी ांनी आपण िवकत घेतले ा सव व ू नािशकला ने ा. दोघांनी संमतीने वेगळे ायचे ठरवले. 
आजवर संसारात कोण ाही बाबतीत ा दोघांचे एकमत झाले नाही पण आता घट ोट घे ा ा बाबतीत मा  
दोघांचे एकमत झाले. ी. जोशीनंा अजूनही सौ. जोशी आवडत हो ा. ा तं  िवचारा ा आहेत याचा ांना 
अिभमान होता. पण---दोघांचे जमणे श  न ते.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



फसवणूक 
 
 

ल ापूव  दो ी घरची मंडळी एक  बसतात, बैठका होतात. मुला-मुलीमंधील गुण-दोष सांग ात येतात.  
कुणी कोणापासून काही लपवून ठेवू नये अशी अपे ा असते. म थ ी ाब ल हमी देतात व ां ा 
भरवशावर ल  ठरते. िकतीही पा न-पडताळून ल  केले तरी कधी कधी ातही धोका िदला जातो. शेवटी ल  हा 
जुगारच असतो. डाव लागला तर लागला नाहीतर अपयश पदरी येते. पण णून ल  क  नये असे नाही.  
आप ाकडून सवतोपरी काळजी घेऊन - पाहणी क न ावी हेच यो . 
 

िदलीप- ेहा हे जोडपे. िदलीपने आपले ल  र बादल ठरव ासाठी कोटात खटला दाखल केला.  
ेहाला कोटात बोलाव ात आले व दोघांना मा ाकडे पाठव ात आले होते. 

 
िदलीपचे ल  होऊन आता उणेपुरे सहा मिहने झालेले. ाचे वय अ ावीस. िदसायला ठीक, ऐकायला जरा 

कमी येत होते. एका कंपनीत काम करत होता. कंपनीतफ रहायला जागा होती. ाचे नातेवाईक दुस   या गावी असत.  
ेहाशी ाचे ल  ा ा ना ात ा मंडळीनंी जुळवले होते. ेहाला तो एकदा बघायला गेला होता. पण ानंतर 

दोघे एक  भेटले ते ल ानंतरच. म थ मंडळीनंी ल ाची बोलणी केली. ेहा वयाने स ावीस वषाची, िदसायला 
नाकीडोळी, नीटस. घरात कामे क  शकत होती. फारसे काही िशकली न ती. ितचे विडल ित ा लहानपणी वारले 
व ते ापासून ित ा भावाने ितचा सांभाळ केला. ित ा ल ासाठी ितचा भाऊ गेले ८-१० वष य  करत होता. पण 
ितचे ल  जमतच न ते. िदलीपला कानाने कमी ऐकू येत होते पण बाकी ा ात काही कमी न ते. काहीही न 
देता-घेता दोघांचे ल  झाले होते. ेहाचा भाऊ ितचे ल  लागले ा आनंदात होता. 
 

ल ानंतर ेहाला सासरी रवाना केले गेले. पिहले ४-५ िदवस पा णेमंडळी घरात होती. ेहा एकाच जागी 
बसून रहायची. आपली त:ची कामे करायची पण कोणाशी िमसळत न ती. पाच ा िदवशी मा  सकाळी 
उठ ापासून ितची वागणूक िविच  होती. उठ ा उठ ा ितने व ू फेकायला सु वात केली. चहाचा कप फेकून 
िदला. घरात ा व ू इकडे ितकडे टाकू लागली. आरडा-ओरडा करत होती. बाहेर कोणी ऐकले तर वाटेल की 
कोणी िहला मारहाणच करतंय की काय? घरातले सव गांग न गेले. काय करावे व िहला कसे आवरावे हे ांना 
कळेना. गावात ा डॉ रला बोलावून आणले. ितला झोपेचे इंजे न िदले गेले. ितचा हा संताप - आरडा-ओरडा 
कमी झाला. घरात शांतता होती पण कोणालाच काय करावे कळेना. ित ा भावाला तार केली गेली व ाला बोलावून 
घेतले. ितचा भाऊ ताबडतोब आला व ितला घेऊन गेला. ितला आपण डॉ री उपचार क न मग पाठवू असे ाने 
सांिगतले. 
 

िदलीप ा घरची मंडळी ेहाला माहेरी भेटायला आली. ांना कळले होते की ेहाला पूव पासून 
मानसशा ाचा उपचार चालू होता पण हे ांना कोणी कळू िदले न ते. आता ेहा ठीक होती. ितचा भाऊ ितला 
परत पाठवायला तयार होता पण िदलीपची व ा ा घर ांची तयारी न ती. ती पु ा अशी वागली तर? ाची 

ांना धा ी होती. ेहा ा भावाशी ल  मोड ाब ल िदलीप ा घर ांनी वा ता केली. ेहाला पोटगी िमळावी 
अशी ित ा भावाची मागणी होती. िदलीपने पोटगी का ावी असा ा ा मंडळीचंा सवाल होता. समजूतीने काही 
िन  होईना णून िदलीपने कोटात खटला दाखल केला. 

 
ेहा ा भावाशी मी बोलले. ा ाकडे ेहा ा उपचारांची कागदप े होती. ेहावर ब   याच वषापासून 

उपचार चालू होते. ितला असे झटके पूव पण आले होते. ती पूणपणे बरी होणार नाही असे डॉ रांनी सांिगतले होते. 
ितची जबाबदारी िकती वष सांभाळायची ा िवचाराने ित ा भावाने ितचे ल  लावून िदले होते. ल ापूव च हे 
सांिगतले असते तर ल  जमले नसते असा ांनी िवचार केला. िदलीप ा घरची मंडळी चांगली होती, ते ितला 
सांभाळून घेतील असे वाटून ांनी ांना हे कळू िदले नाही. उलट ल ानंतर ां ाचमुळे ितला असा झटका आला 
असावा असा ाने कोटात पिव ा घेतला होता. अजूनही पोटगी देत असतील तर सोडिच ी दे ास तो तयार होता. 



 
िदलीप साधासुधा होता. आपली ेहा ा मंडळीकंडून फसवणूक केली गेली ाचे ाला दु:ख होते. ेहा 

अजूनही बरी होणार असेल तर तो ितला सांभाळायला तयार होता. पण डॉ री स ानुसार ेहा बरी होऊ 
शकणार न ती. िदलीप ा घर ा मंडळीनंी ेहासाठी दहा हजार पये ायची तयारी दाखवली. ित ा व ू ितला 
परत कर ात आ ा. ेहा ा भावाला दहा हजार पये िमळतायेत असे िदस ावर तो खटला संपव ास तयार 
झाला. ेहावरचे आरोप मा  क न ल  र  ठरव ात आले. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ती ी आहे णून! 
 
 

दोघे एम.ई. िशकलेले. तो मंुबईचा, ती नागपूरची. ितची आई कॉलेजमधे हेड ऑफ िडपाटमट. विडल 
चांग ा ावर. ितला एक भाऊ. तोपण सुिशि त. ाची आई ा ासोबत रहाते. ा ा विडलांनी ा ा 
ज ानंतर ा ा आईला सोडून िदले. ा ा विडलांचे दुसरे ल  झाले. ते वेगळेच रहातात. ां ाशी ांचा काहीही 
संबंध नाही. ाचे मामा-माव ा ाला मदत करीत. तो िशकला त: ा िज ीने पायावर उभा रािहला. असे हे 
थळ. मुलगा होतक  वाटला णून ा ा कौटंुिबक बॅक ाऊ कडे कानाडोळा क न ल ाला ितचे आईविडल 

तयार झाले. घर ां ा िनणयाला ितचीपण संमती होती. 
 

ती गोरीपान नाही पण उजळ रंगाची. तो सावळाच. दोघे एकमेकांना अनु प न ते. पण िश ण दोघांचे 
सारखेच झालेले. ल ानंतर ती मंुबईत आली. ितचे काका-मामा मंुबईतच होते. तेपण चांग ा ावर नोकरीला होते. 
ल  थाटामाटात झाले. ल ानंतर ितला कॉलेजात ले ररचा जॉब िमळाला. ाची नोकरी होतीच. दोघे एक  
भा ा ा घरात रहात होते. सासू कधी ां ासोबत असायची तर कधी ती ित ाच घरी रहायची.  

 
मुलाचा ज  झाला. मग सासूची ित ा संसारात ढवळाढवळ वाढली. ती ाला िह ािव  काही सांगे. ती 

िशकलेली, तु ा डो ावर िमरी वाटेल. ती बाहेर जाते, कोणाकोणाशी बोलते-भेटते. मग तो ाव न ितला  
िवचा न बेजार करी. ित ा मनात येई मी काही वाईट केले नाही तर कशाला घाबरायचे? संसाराची गाडी पुढे 
सरकत होती. कधी हा ास सहन न झाला की ती काही मिहने माहेरी रहायची पण नोकरी साभाळून होती. मुलाशी 

ाला फारसे काही देणेघेणे नसे. दोघे घरात असले तरी फारसे संभाषण न ते. तशात मुलगी झाली. बाळंतपण 
माहेरी झाले. कारण सासरी काळजी घेणारे कोणी न ते. मुलगी जरा मोठी झाली पण ाचा संशयी भाव कमी 
होत न ता. कॉलेजात ा बरोबरी ा ले रसना तो भेटत होता. ित ा चा र ाब ल बरेवाईट कॉलेजमधे अगदी 
वॉचमनपासून, ून पासून सव ले रसना सांगत होता. पण ा सवाना ती कशी आहे हे मािहत होते. ब   याचदा ितने 

ाला हवेतर िडटे  ठेव असे सांिगतले होते. पण ाचा म कमी होत न ता. ातच ांना ाडाचा एक ॉट 
िमळाला. दोघांनी िमळून ितथे बंगला बांधायचे ठरले. ॉट ा ा नावावर होता. ती घरात आपला पगार खच करी. 

ाने आप ा पगारातून ॉटसाठी खच केला. कज घेतले. ती िसवील इंिजनीयर ते ा बांधकामाचे देखरेखीचे काम 
ितने केले.  

 
बंगला झा ावर सव ितकडे रहायला गेले. ाची आईपण ितथे आली. परत सासू-सूनांचे खटके उडू लागले. 

तो आईचीच बाजू मानायचा. ित ावर मारहाणीचा य  केला गेला. पण संसार तूटू न दे ाचा ितचा य  होता. सव 
मानहानी सहन करत ती रािहली. ाचे येणारे नातेवाईक ांचे ती सव करी पण परत ां ाशी ितचे संबंध तो जोडू 
लागला. ाचेच ा ा नातेवाईकांशी भांडणे होत होती. आईशीपण ितचे पटत न ते.       
 

एक िदवस सासूने सून मारहाण करते णून पोिलस कं ट केली. तरीही ती ग  रािहली. आता तो ितला 
िवचारत होता की तुला घट ोट हवा का? दोघांचे शा ररीक संबंध तर ब   याच  वषापासून न ते. मने पण वेगळी 
झाली होती. ित ा माहेर ांनी घट ोटासाठी ितची समजुत घातली. ती तयार झाली पण ासाठी मुले ित ासोबत 
ठेवून ाने ितला घर व मुलांचा खच ावा अशी ितची अपे ा होती. 

 
भावा ा ल ासाठी ती माहेरी गेली. आठव ाने परत आली तर ित ा घरात ाने ितला घेतले नाही. शेजारी 

चाळीतली भा ाची खोली ाने घेतली होती. ात ितने आणलेले सव सामान ठेवले होते. ा ामते ांचा तो बंगला 
ाने आईला िदला व आता ा भा ा ा घरात ांनी संसार करायचा. ितने बंग ात वेश कर ासाठी पोिलसांची 

मदत मािगतली पण ाने तो बंगला आई ा नावावर केला होता व ित ा मते आता मुलगा सून दोघांनाही ती ा 
घरात घे ास तयार न ती. बंग ात रहायचे सोडून चाळीत रहाणे ितला पसंत न ते. ती आप ा मामांकडे 
मुलासोबत रा  लागली.  



म ंतरी नव   यानेच घट ोटाचा दावा दाखल केला. ितची ाला तयारी होतीच. पण आप ा माग ा पूण 
झा ावरच ती घट ोट देणार होती. ा ामते तो काही देणार नाही िकंवा ा भा ा ा घरात ितने रहावे. मुलांना 

ा ाकडे देऊन ितने आपले मु  जीवन िभचारात जगावे. तो ासाठी ितला मोकळे क न ित ावर उपकार 
करत होता. ित ा मनाचा संताप चेह   यावर िदसत होता पण ती म ुअड प तीने आप ा भावना हाताळत होती. 
 

आपण िशकलो हा आपला गु ा! आपण ी आहोत हाही आपलाच गु ा! आपण आई आहोत.. मुलांचे भले 
ावे अशी आपली इ ा हा पण आपलाच गु ा! पु ष असतो तर िकती बरे झाले असते! नाहीतर िशकायला तरी 

नको होते. िशकलेली बायको णून ा ा मनात भीती होती, ही आप ाला वरचढ होईल का? बायकोचे िश ण 
मोक ा मनाने मा  करणारे िकती पु ष आज पहायला िमळतात? ीने आपली जागा ओळखून आप ा मयादेत 
रहावे हीच सवसाधारण पु षांची अपे ा िकंब ना आ ा असते. ी-पु ष समानता कागदावरच चांगली वाटते. 

ात ती येणे केवळ अश च! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सुभ ा 
 
 

मी सकाळी कामावर येतानाच सुभ ा मला र ात भेटली. ितने मला ित ा तारखेची आठवण क न िदली. 
अथात मा ा ल ात होतेच. सुभ ा अंदाजे २५ वषाची. ल ाला फ  ५ वष झालेली. ती टेिलफोन िनगम म े 
कामाला आहे. िदसायला चारचौघीमं े उठून िदसणारी, गोरी व लांबसडक केस असलेली सुभ ा पहाता णीच 
कोणा ाही नजरेत भरेल अशी. परंतु कोटातील दा ामुळे सदा भेदरलेली व डो ात सदैव भीती की कुठून मनोहर 
ितला बघेल व कसले आरोप करेल यांची.  
 

सुभ ाचा नवरा-मनोहर याने सुभ ा िव  ित ापासून िवभ  हो ासाठी दावा केलेला. ाचे णणे 
सुभ ा  ाला मानिसक  छळते व आता तो सुभ ाबरोबर रहाणे अश  अस ाने िवभ  हो ाचा य  करतो 
आहे. मनोहरने कलम १३, िहंदु िववाह कायदा याखाली कौटंुिबक ायालयात दावा दाखल केला आहे. 
 

दावा दाखल के ानंतर पिह ा तारखेला दो ी ीनंा (वादी व ितवादी) समुपदेशकाकडे 
समुपदेशनासाठी पाठव ात येते. अशीच मनोहर सुभ ा मा ाकडे आली होती. मनोहरने दावा दाखल के ाने तो 
वादी होता व आम ा िनयमा माणे मी थम ा ाशी बोलायचे ठरवले. 
 

मनोहर खोलीत आला ते ा अितशय िचडलेला होता. ा कोटात कोणालाच काही कळत नाही व ाचे 
कोणीच ऐकत नाही असा ा ा बोल ाचा सूर होता. मी मनोहरला थम शांतपणे बसायला सांिगतले व ाला पाच 
िमिनटांचा अवधी िद ावर ाला जे काही सांगायचे आहे ते तो शांतपणे सांगू शकतो अशी मी ाला सुचना िदली. 
एकदा बोलायला लाग ावर मनोहरला काय व कुठून सांगू हे सुचेनासे झाले. कारण ाला सुभ ाबरोबर असले ा 
भांडणातील/वादातील काहीच लपवून ठेवायचे न ते. ते सगळे मी ऐकावे असे ाचे णणे होते. सुरवातीला 
मनोहरचे बोलणे ऐकून घे ासाठी कमीतकमी दोन तास तरी लागतील याचा मला अंदाज आला व मी ाला तसे 

 सांिगतले की आप ाकडे १ १/२ ते २ तास वेळ आहे ात तुला जे काही अगदी आव क वाटत असेल तेवढे 
सांग व बाकीचे आपण परत वेळ ठरवून बोलू शकतो. हे माझे सांगणे मनोहरला पटले असे ा ा चेह   याव न 
कळत होते. ाचा िचडलेला र व चेहरा हळूहळू शांत होत होता. ाने ा ा वैवािहक जीवनातील घटना 
सांगायला सु वात केली. 
 

मनोहर ा मते सुभ ा ाला कुठ ाच गो ीत साथ देत न ती. ाचा जा  भर शा ररीक सुखावर होता. 
सुभ ा नेहमीच दमलेली असते णून ती मला नाही णते. ाचा सुभ ावर संशय होता. तो णतो टेिलफोन 
िनगममधे अस ाने ित ा कामा ा वेळा बदलतात व रा पाळी असताना ितचे दुस   याशी संबंध असावेत अशी 

ाची खा ी होती. आणखी दुसरी त ार णजे सुभ ा ितचे लांबसडक केस मु ाम मोकळे सोडते णजे ित ा 
सौदंयावर परपु ष आकृ  होतात व ांची सलगी वाढते. ाने सुभ ाला बरेचदा केस मोकळे सोडू नकोस असे 
सांिगतले तरीही ितचे केस ओले रािहले तर डोके दुखते, ास होतो या कारणासाठी सुभ ा ते कायम मोकळे 
सोडायची. सुभ ा मुलांचे नीट संगोपन करत नाही असाही मनोहरचा दावा होता. ाचे कारण मनोहर ा मते, 
िन ाळजीपणाने मुलगा आजारी पडून गेला णजे ित ा ैर वतनाला सुभ ा मोकळी होणार होती. सुभ ा 
कामाव न उशीरा आली ाची कारणे न शोधता मनोहरला वाटे की ती ित ा याराबरोबरच िफ न आली असेल. 
 

मनोहरचे णणे की ाचे िम  जे ा घरी येतात ते ा ांना चहापाणी देतांना सुभ ा मु ाम ांना हात 
लावते. ांची नजरानजर होते णून ाने िम ांना घरी बोलावणेही सोडून िदले होते. सुभ ा सासूसास   यांशी कधीही 
नीट वागत नाही कारण ितला ां ािशवायच णजे वेगळे रहायचे आहे व ानंतर ितला जाब िवचारणारे कोणी 
नसेल. ित ा ैरवतनाला मोकळीक िमळेल अशी मनोहरची खा ी पटली होती. 
 

मनोहरचे बोलणे, त ारी ऐकून घेताना एक कषाने जाणवले णजे सुभ ा ा चा र ावरच मनोहरचे 



जा ीत जा  आरोप होते व सुभ ाचे कुठलेही वागणे तो ाच एका मापदंडाने मोजत होता. सुभ ाने िदले ा 
ीकरणाचा कधीही िवचारच करीत न ता. सुभ ाशी बोलताना ल ात आले की मनोहरने जे सांिगतले ते मु त: 

ा ा संशयी भावामुळे. सुभ ाने तर ा ा संशयी वृ ीचा ल ापासूनच धसका घेतला होता. ल  झा ा 
िदवसापासून मनोहरने सुभ ाला अिजबात कुठेही एकटे (ऑिफस ित र ) जाऊ िदले न ते. कोणाही 
पु षाबरोबर ती नुसते बोलली तरीही ा दोघांचे संबंध असतील असे मनोहरला वाटायचे व तो ितला वाटेल ते 
बोलायचा. मनोहरने तर एकदा कहरच केला, "तू वे ा आहेस णून कुठ ाही पु षाबरोबर संबंध ठेवायला तुला 
लाज वाटत नाही पण मी एक घरंदाज पु ष आहे ते ा मा ा प ीने असे वागलेले मला चालणार नाही", ा श ात 
सुभ ाची िनभ ना केली होती. सुभ ाला जे ा आणखी संग िवचारले ते ा ती णाली की, कधी इ ीचे कपडे 
आणणारा भै ा, तर कधी भाजीवाला ा रोज ा वहारातील माणसांशी बोललेलेही मनोहरना खपत न ते. णून 
सुभ ा श तो भाजीवा ा बायांकडून भाजी ायची णजे तेवढे कारणही मनोहरला िमळायला नको. ितचे 
सासूसासरे ांचा मुलगा ितला ास देतो हे मानायलाच तयार न ते. ांचे णणे, बायकोने नव   याचे ऐकायचे नाही 
तर कोणाचे? आमचा मनोहर जे काही करतो ते बरोबरच आहे. सुभ ाच मु ाम आगीत तेल ओतते. मनोहर िचडका 
आहे ते ा सुभ ानेच सांभाळायला हवे. ामुळे सुभ ाला सासरी कोणाचाच आधार न ता. मनोहर ितला ु क 
कारणांव न मारायचा व ितला धम ा देऊन पोिलस चौकीत घेऊन जायचा. घरी ित ाकरवी जबरद ीने 
कुठ ाही कागदांवर सही ायचा. सुभ ा मुळातच िभ ी होती याचा मनोहरने पुरेपुर फायदा घेतला होता. मनोहरचे 
वकीली िश ण पूण झा ाने तो सतत काय ावर बोट ठेवून ितला धम ा देत असे, ित ा िभ ेपणाचा ाला फायदा 
िमळत असे.  
 

दोघांचे णणे ऐकून घेतले ते ा वरवर पहाता मनोहरचा संशय अगदी ु क वाटतो. पण जे ा असा 
संशय वारंवार घेतला जातो ते ा ाचा दुस   या ीला ास होतो. नीट िवचार के ावर मा ा ल ात आले की 
दोष हा सुभ ात नसून मनोहरम ेच आहे. मनोहरला एक कारची मानिसक िवकृती आहे. ाला मानसशा ात 
पॅरानोयीआ (Paranoia) अथवा सं म असे णतात. अशा िवकृतीमुळे ा ीत काही भावदोष िनमाण 
होतात की ामुळे दुस   यावरील िव ासाला तडा जातो, ाथ पणा व मालकी ह ाची भावना वाढते. अशी ी 
आप ाच जोडीदारा ा ेक हालचालीवर संशय घेते. अशा ीनंा िवकृत संशयाचा म सतत होत असतो. 
समोर ा ीला अथवा जोडीदाराला आरोपी समजून ख   याखो ाची शहािनशा करीत असतो. 
 

मनोहर ा भावाचे ाने त: सांिगतले ा व सुभ ाने कथन केले ा घटनांव न जे ा िव ेषण केले 
ावेळेस तो खरोखरीच एक मनो  असावा याची जाणीव होते. यामुळे सुभ ाची ा ापासून सुटका करणे अगदी 

आव क आहे हे कषाने जाणवते. परंतु सुभ ाचा भाव ल ात घेता, थम ितला मनोहर ा मानिसक अव थेची 
क ना देऊन मगच ितला िवभ  हो ाचा माग सुचिवणे आव क आहे हेही जाणवले. 
 

सुभ ाला पटवून देताना ितला हेच सांिगतले की, मनोहर एक मनो  आहे व ा ाबरोबर संसार करणे 
ितला फार ासाचे होईल. ित ा आजपयत ा अनुभवाने ितलाही ते पटले व ती मनोहरशी घट ोट ायला तयार 
झाली. दुसरीकडे मनोहरला ाचे वच  िस  न क  देता समजुतीने घट ोट घे ास तयार करणे चालूच होते. 
 

मनोहरला त:ला काही िवकृती आहे हे पटतच न ते. अथात अशा मनो ांना त:ला ते पटणे श ही 
नसते कारण ा ी मुळातच सं माव थेत असतात. ामुळे मनोहर ा कलाने घेऊन ाला घट ोटाला वृ  
करणेच तसे कठीण काम होते व इथेच समुपदेशकाला ाचे कसब वापरायचे होते. मनोहर सुभ ाला नांदवायला 
ने ास तयार होता. पण ाचे णणे, सुभ ाने ताबडतोब ा ा अटी मा  क नच नांदायला यावे. सुभ ातर 
इतकी घाबरलेली होती की ा दोघांना एक  बोलायला सांिगतले तरी सु वातीला ितची तयारी न ती, मग नांदायला 
जाणे तर दूरच रािहले. 
 

मनोहरला ा ा मुलाला भेटायचे होते परंतु सुभ ा ते मा च करत न ती. मी ितला ा भेटीचे मह  
पटवून िदले. मुलगा व विडलांमधे काही भांडण नाही ते ा ा दोघांनी भेटणे ित ा मुला ा सवािगण 



िवकासाकरीता आव क आहे हे सुभ ाला समजावून िद ावर ितने मुलाला भेट ासाठी संमती िदली. ांचा 
मुलगा संजय तीन वषाचा होता. सुभ ा िवरारला व मनोहर िगरगावात रहात अस ाने ां ा मुलाला मनोहर ा 
भेटीसाठी इत ा लांब तेही गद ा वेळेत गाडीतून आणणे श  न ते. एक ा मनोहरला ित ा घरी जा ास 
परवानगी देणेही यो  न ते, ामुळे कोटात जे लहान मुलांचे संकुल आहे, ािठकाणी मुले ां ा जवळ 
नसले ा पालकांना व पालक मुलांना भेटू शकतात ा िठकाणी भेट ाचे ठरिवले. संजयला घेऊन सुभ ा 
मिह ातून दोन शिनवारी दुपारी येईल व मनोहर ाला भेटेल. ाच माणे वेळ संपली की सुभ ा मुलाला परत नेईल 
अशा आशयाचा कागद तयार क न ावर मनोहर व सुभ ा ा स ा घेऊन तो कोटाला मािहतीकरीता पाठवला. 
 

संजय ा विडलांबरोबर ा भेटी अशा रतीने सु  झा ा. सुभ ा अगदी ठरले ा वेळी थोडी आधीच हजर 
असायची. परंतु मनोहर मा  कधीही वेळेवर येत नसे. मनोहरला वेळेचे मह  व लहान मुलाला ताटकळत ठेव ाने 
होणारा ास याची जाणीव िद ावर तो वेळेवर यायला लागला. एव ात िदवाळी आली. मनोहर ा मनात मुलाला ८ 
िदवस तरी घरी ायचे होते. तसा ाने कोटाकडे अजही िदला. आतापयत बापलेकां ा झाले ा भेटीतूंन आम ा 
िनदशनास आले होते की दोघेही एकमेकांशी व थत व िमळून िमसळून वागतात. ामुळे कोटाने मनोहरला ३ 
िदवसांक रता घरी घेऊन जा ाची परवानगी िदली. ावेळेस परत सुभ ाला मानिसक आधाराची गरज होती. 
संजयला एक ाला तीन िदवस विडलांकडे पाठवणे ितला एक संकटच वाटत होते. परंतु सु वातीची दुबळी सुभ ा 
आता रािहली नस ाने याही संगी ितने धीर धरला व मूक संमती िदली. 
 

आ ी, णजे मी, मनोहर व सुभ ा मिह ातून एकदा तरी एक  भेटत होतो. ां ा भेटी मुलाबरोबर व 
मग मा ाबरोबर अशा असत. यातून सुभ ा हळूहळू सामोपचाराने घट ोट ायला तयार होत होती. परंतु मनोहर 
मा  मुलाचा ताबा सोडायला तयार न ता. ाचा ताबा िमळिव ाकरीता वेगळा अजही कोटात केला होता. 
मनोहरची संशयी वृ ी व मानिसक संतुलन मा  िदवसिदवस िबघडतच जात होते. संजयबरोबर ा भेटी कोटा ा 
आवारात व थत सु  हो ा. काही मिह ांनी मनोहर ा नोकरीमुळे ाला ठर ावेळी कोटात िनयिमत भेटायला 
यायला जमेनासे झाले. मनोहरची मानिसक िवकृती ल ात घेता ाला बाहेर भेट ाची परवानगी कोट देवू शकत 
न ते. 
 

कोटातील भेटी हळूहळू कमी होत हो ा. मनोहरही सामोपचाराने घट ोट ायला तयार होत होता पण 
मुलाचा ताबा िमळावा ही इ ा झाली की लगेच तो घट ोटाला तयार नसायचा. परत मनोहरशी एकदा एकटी 
बोलले. ावेळेस नोकरीतील वाढती जबाबदारी, घरी असलेले ाचे वृ  आईविडल यांची जाणीव देवून ४ वषा ा 
संजयला सांभाळणे िकती कठीण होईल याची जाणीव िदली. नंतर ाने संजयचा ताबा िमळव ाचा ह  सोडला व 
अजही मागे घेतला. ाच माणे संमतीने घट ोटा ा दा ावर दोघांनी सही क न घट ोटाला मा ता िदली. 
 

मनोहर व सुभ ा यांनी शेवटी संमतीने वेगळे ायचे ठरिवले. संजय तसा लहानच होता व ाला स ातरी 
आईची जा  गरज आहे हे पट ामुळे संजयचा ताबा सुभ ाकडेच रा  दे ासही संमती िदली. पर र संमतीने 
वेगळे हो ा ा कागदांवर दोघां ा स ा झा ा. सुभ ा त: नोकरी करत अस ाने ितला पोटगी नको होती. 
परंतु दरमहा ५०० पये मनोहरने मुलासाठी दे ाचे ठरवले. हे पैसे मनोहर पर र बंॅकेत भरणार असे ठरले. बंॅकेत 
सुभ ा व संजय यां ा नावे एक  खाते उघडून तो नंबर कोटाला सुनावणी ा वेळी मािहतीक रता दे ात आला. 
 

अशात   हेने सुभ ाची दोन वषा ा कालखंडात सुटका झाली. तरी कुठेतरी मनात आ ावाचून रहातच नाही 
की, सुभ ा िशकलेली, नोकरी करणारी असूनही ितची ास सहन क न एक  रहा ाची तयारी होती. णजेच 
अजूनही या पतीलाच सव  मानून जगतात व ांचे त:चे मत अथवा म  असू शकते हे मानायलाही 
तयार नसतात. सुभ ाला सु वातीपासून ित ा आईविडलांचा, भावांचा पाठीबंा होता तरीही समाज काय णेल व 
आपण पुढे एकटे रा  शकू का? या भीतीपोटी ितची वेगळे हो ाची तयारी न ती. 
 

सुभ ा वेगळे होऊन आज बराच काळ लोटला आहे. कालपरवाच ती मला भेटून गेली. फार खुशीत होती. 



ितचे व संजयचे एक वेगळे िव  ितने ित ा आईविडलां ा मदतीने तयार केले होते. मुलगाही शाळेत व इतर खेळांत 
व थत गती करत होता. अधूनमधून मनोहर मुलाला भेटून जात होता. ां ात िवशेष आपुलकी मा  िनमाण 

झाली न ती. पण एकमेकांम े ेषही न ता. सुभ ाची नोकरी व संजयची शाळा अगदी व थत चालू होते. 
णूनच मनात येते, अशा सुभ ा आप ा समाजात ब   याच असतील, ांनी त:च खंबीर होऊन पुढे यायला हवे व 
त:चे िनणय त: ायला हवेत. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सुदैव 
 
 

’डॉ र, ांना बरे वाटेल ना? ते पूण बरे होतील ना?’ ती हा  दरखेपेस िवचारायची. आप ा आजारी 
नव   याला िनयिमतपणे हॉ टलमधे घेऊन यायची. 

 
ां ा ल ाला अवघे ९-१० मिहने झाले होते. घरी सासू, सासरे, दीर, नणंद सव होते. सव तसे सुिशि त. 

नवरापण एका कंपनीत टायिप चे काम करत होता. ल ाची नवी नवलाई अजून संपायची होती. तोच ित ा मागे ही 
िचंता लागली होती. ित ा नव   याला कातडीचा कॅ र होता. डॉ रां ा मते तो बरा होऊ शकणार होता. ’गुड 

ो ोिसस’ असे ांचे णणे होते. पण तरी ितला मनातून सारखी भीती वाटत होती. ती ाची खूप काळजी घेत होती. 
अगदी िनयिमतपणे औषधे देत होती. डॉ र सांगतील ते ा हॉ टलमधे न चुकता येत होती. घर ा सवाना धीर 
देत होती. घरचे पण िवचारात पडले, आताच तुमचे ल  झाले आिण हे काय होऊन बसले? बाहे न ती फार िधटाईने 
वागत असली तरी मनात ा मनात फार गंभीरपणे िवचार करत होती. काय क  णजे हे सव टळेल? ा देवाला 
नवस बोलू की ा देवाला? पण मनात एक िवचार मा  न ी होता की, "मी ांची सेवा करणारच, ांना ातून बरे 
करायचेच." 

 
ितला भेटायला ित ा मैि णी येत. माहेरची माणसे येत. आपुलकीने चौकशी करत. एकदोघांनी तर ितला 

च  स ा िदला, ’तुझे नुकतेच ल  झालेय, तू अजून लहान आहेस. माहेरी परत जा. दुसरे ल  कर.’ ांना ितने 
उडवून लावले. ाकडे संपूण दुल  केले.  
 

नव   याची पगारी रजा संपत आली होती. तसे घरी दीर, सासरे कमावत होते पण तरीही ित ा मनात यायचे 
की आता मला नोकरी शोधायला हवी. पूव  ती नोकरी करत होती. पण ल ानंतर नव   यानेच ितला ती नोकरी 
सोडायला लावली. ’मी आहे ना. मग तू कशाला धावपळ करतेस.’ असे ाचे णणे. पण आता परत नोकरी 
शोधायची णजे कठीणच होते. ातून नव   याकडे ल  देणे, नोकरी सांभाळून सव करता येईल का? िशवाय ितने 
नोकरी केली तर ाला आवडेल का? असा िवचार ती करत होती. डॉ रां ा मते ितचा नवरा परत कामावर जाऊ 
शकणार होता. ते ा ितने नोकरीचा िवचार ता ुरता बाजूला सारला. 
 

आज ितचा नवरा मा ाकडे आला होता. एक-दोन िदवसांपासून तो कामावर जाऊ लागला होता. आप ा 
प ीबाबत बरेचसे सांगत होता. ितला बराच ास झाला होता. घर ांनी तसे उघडपणे बोलून दाखवले नसले तरी 
’ितचा पायगुणच वाईट ठरला’ असे कुठेतरी ां ा मनात आले होते. ाला ांचे णणे खटकत होते. तसे ते 
सुिशि त ामुळे ितला काही ांनी मारहाण केली न ती की उघडपणे तसे काही बोलले न ते. पण ाला हे सव 
जाणवत होते. मा ाकडे हे सव तो सांगत होता. ाचे णणे होते की तो कदािचत बरा होईलही आिण झाला तर 

ाचे ेय डॉ रांइतकेच ा ा बायकोला जाईल. पण यदा कदािचत वाचलो नाही तर ितचे कसे होईल? घरचे ितला 
मदत करतीलच अशी ाला खा ी न ती. ’मी त: ितला होती ती नोकरी सोडून ायला लावली. आता खूप 
प ाताप होतोय. ितला आता िमळेल काहो नवीन नोकरी?’ मी काय क  णजे मा ानंतर ितला ास होणार नाही. 
एकदा घट ोटाबाबत ितला ाने िवचारले होते पण ावर उलट ती खूप िचडली होती. ते ा ते तर श  नाही. ’मी 
काय क ?’ तो मला हे िवचारत होता. 
 

एक खरं की आपण मो ा माणात बघतो की बायका आप ा नव   याला काहीही झालं तरी जीव पाखडून 
ाची सेवा करतात. पण हेच जर उलट असले तर? नवरे आप ा बायकांसाठी िकती िझजतात? बरेचसे असे पु ष 

बघ ात येतात की बायकोला काही मोठा आजार झाला की ितला सोडुन देतात आिण खुशाल दुसरे ल  करतात. 
पण असे नेहमी होत नसावे. कारण हा माणूस मा ापुढे बसला होता तो आप ा त: ा आजारापे ाही अप ा 
बायकोची जा  काळजी करत होता.  



 
ाचे उपचार चालू होते. सुदैवाने तो लवकरच बरा झाला. बायकोने ा काळात ाची काळजी घेतली व 

धीर िदला. आपण ितला खूप ास िदला अशी भावना ा ा मनात येत होती. पण हेच उलट झाले असते तर? ते ा 
पुढचे आयु  सुखासमाधानात घालवणे आता दोघांनाही श  होते. ाचा आनंद मानून पुढे जायचे दोघांनीही ठरवले. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



प रणती 
 
 

घट ोट णजे काहीही ंटल तरी दु:खाचीच बाब. आपले ल  कोणी आनंदाने मोडत नाही. अगदीच 
काही पयाय नसला तरच माणूस ल  मोड ाचा िवचार करतो. घट ोटा ा कागदप ांवर सही करतांना सही 
करणा   याची मन थती ही वेगवेगळया पाची असते. कोणी अगदी सहजतेने सही क न मोकळे होते तर कोणी 
पेन हातात ध न िवचार कर ात म  असते तर कोणा ा डो ात पाणी आ ािशवाय राहत नाही. कोटाची पायरी 
कोणी धीटपणे, खंबीरपणे चढतं, कोणी भीतभीतच चढतं. ी ितत ा वृ ी. 
 

सुगंधाने घट ोटचा दावा दाखल केला होता. सुगंधा तशी खंबीरपणे वावरत होती. कोटात ये ाची ितला 
भीती वाटत न ती. आपला संसार मोडलाय हे ती पूणपणे जाणून होती. िकंब ना लवकारात लवकर ावर 
िश ामोतब ावे अशी ितची इ ा होती. ितचा नवरा सुरेश इंिजिनयर-गोरापान िदसायला चांगला, एका कंपनीत 
मो ा ावर चार आकडी पगार घेणारा. ती त: एका बंॅकेत नोकरी करते. दोघेही िशकलेले-उ  पदवीधर, 
चांग ा नोकरीवर व चांगला पगार कमावणारे. उ म मवग यांत ांची गणती करता येईल असे हे कुटंुब, ांना 
दोन मुली-दोघीही आईकडेच असतात. 
 

सुगंधा ही विडलांची एकुलती एक क ा. ितला ना भाऊ ना बिहण. विडल वय र आता िनवृ  होऊन 
घरीच असतात. मंुबईत एका उपनगरात ांचा ॉक आहे. सुगंधा स ा विडलांकडेच रहाते. मुली आशा व नंदा 
शाळेत िशकताहेत. सुरेशचा ॉकपण सुगंधा ा माहेरापासून जवळच आहे. स ा तो एकटा रहातो. ाचे 
आईविडल गावी असतात. तो पण ांचा एकुलता एक पु . 
 

सुगंधाचे िश ण झाले व लगेच ितला एका बंॅकेत नोकरी िमळाली. बंॅके ा परी ा देत देत ती ऑिफसर 
झाली. सुरेशशी ितचे ल  अगदी पा न वगैरे प तीने ठरले. ल  ठर ावर दोघे खूपदा भेटत होते. अगदी 
बाहेरगावीपण िफ न येत असत. ल  अगदी थाटामाटात झाले. 
 

दोघांचा संसार सु  झाला. दोघे सकाळी कामावर जात, रा ीच परत येत. कुरकुर करायला एकच कारण 
घडायचे ते णजे खच! सुरेशचे णणे की खच अगदी मोजूनमापून करावा तर सुगंधाला वाटे की घरात सव 
सुखसोयी क न ा ात. दोघेही कमावणार मग घरात सवकाही नको का? सुगंधा आप ा पगारातून सव 
आणायला तयार होती पण परत एकदा ितला वाटे की सुरेशनेपण खचाला हातभार लावला पािहजे. ाव न दोघांचे 
रोज वादिववाद होत. 
 

सुगंधाला िदवस गेले. पिहले बाळंतपण माहेरीच करायचे ठरले. सुरेश ा मते ाचा खच वाचणार होता. 
सुगंधा बाळंतपणासाठी सात ा मिह ातच माहेरी रहायला गेली. ती रोज ा भांडणांना कंटाळत होती. सुरेश 
अधूनमधून ितला भेटायला येत असे. सुगंधाला मुलगी झाली. दोघांनाही आनंद झाला. बाळंतपणानंतरही सुगंधा 
लवकर सासरी गेली नाही. ६-८ मिहने आईकडेच रािहली. नंतर कामावर जू झाली. िदवसभर ितची आई मुलीला 
सांभाळत होती. परत पूव सारखेच खचाव न खटके उडत होते. आतातर पूव पे ा खच वाढला होता. सुरेशने 
म ंतरी ा काळात िडपाटमट ा परी ा िद ा व ाला मोशन िमळाले. पगारातही बरीच वाढ झाली होती. पण 

ाची िवचारसरणी पूव सारखीच होती. तो खूप कंजूष होता व पैसे साठव ात ाला खूप समाधान वाटत होते. एका 
वषाने परत सुगंधाला िदवस रािहले. आता दुस   या बाळंतपणाचा खच सुरेशला करायला लावाला असे ितला वाटे. पण 
सुरेश ा मते ितचा सव खच ितला बंॅकेकडून िमळेलच ते ा ा ाकडून ितने अपे ा का करावी? ा 
भांडणतं ापे ा माहेरीच जावे असा ितने िवचार केला. दुसरे बाळंतपणसु ा माहेरीच केले. 
 

आता ांची भांडणे वाढत जात होती. दो ी मुलीसंाठी सुरेश कधी हौशीने खाऊ िकंवा खेळणी आणत नसे 
याचा सुगंधाला राग यायचा. ती त: मग िवकत आणायची पण ावरही सुरेशची नाराजी असायचीच. सुरेश थोडा 



जा च रागीट होता. आता सुगंधावर तो कधी कधी हात उगारत असे. मुली मो ा होत हो ा. ां ा समोर 
सुगंधाचा अपमान केलेला ितला आवडत नसे. 
 

सुरेश ा वागणूकीत खूपच बदल होत होता. घरात ाचे हवे तसे ल  नसायचे. उलट नको ितथेच तो ल  
घालत असे. काहीतरी कारण काढून मारहाण करायचा. एकेिदवशी सुगंधाला ितचा बालिम  भेटला. म ंतरी काही 
वष तो परगावी गेला होता. आता परत मंुबईत आला होता. दोघां ा खूप ग ा झा ा. खरंतर ल ापूव  सुगंधा व 

ाची खूप मै ी होती. पण परजातीचा णून सुगंधा ा आईविडलांना तो पसंत न ता. सुगंधाला आईविडलां ा 
मज िव  काही करायचे  न ते. नंतर तो बाहेरगावी गेला व ांचे संबंध संपले. आता अचानकपणे दोघांची गाठभेट 
झाली. जु ा आठवणीनंा उजाळा िमळाला.  
 

सुरेश एका बाई ा ेमात पडला होता. ां ाच ऑिफसातली ती ाक. नेहमी बरोबर असत. 
हसत-खेळत ांचे संबंध वाढत होते. सुगंधा ा कानावर हे आले होते. पण ती ग च होती. ितचा बालिम  अिवनाश 
वरचेवर ितला भेटायला यायचा. घरी सुरेशचा प ा नसायचा. दोघांना मोकळीक िमळायची. अिवनाश आशा नंदाला 
िफरायला घेऊन जायचा. खाऊ खेळणी आणायचा. दोघीचें तो खूप लाड करायचा. ामुळे दोघीनंा तो फार 
आवडायचा. सु ी ा िदवशीपण सुरेश बाहेर असे. सुगंधा मग मुलीनंा घेऊन अिवनाश ा गाडीतून बाहेर िफरायला 
जायची. हळूहळू सुगंधाला अिवनाशब ल जवळीक वाटू लागली. ती मनात ा मनात सुरेश व अिवनाशची तुलना 
करीत असे. अिवनाशबरोबर जसे हसावे-बोलावे वाटे तसे सुरेशबरोबर वाटत न ते. 
 

सुरेश ा जे ा हे ल ात आले ते ा मा  ाचा पारा चढला. तो खूप संतापला. खूप बडबड केली व 
सुगंधाला खूप मारहाण सु  केली. आशा नंदा खूप गांग न गे ा. ा आईला वाचव ाचा य  करत हो ा. पण 
सुरेश खूपच संतापला होता. ाचा त:वरचा ताबा सुटला होता. रा  कशीतरी काढून सुगंधा सकाळी आप ा 
मुलीनंा घेऊन माहेरी आली. सुगंधा ा आईविडलांना जे ा झाला कार समजता ते ा ते पण खूप रागावले. 
जावयाला जाऊन भेटले व ाला खूप सुनावले. पण प रणाम काहीच झाला नाही. सुगंधा दुपार ा वेळेस जाऊन 
आपले सव सामान घेऊन आली. ाचवेळी ितने सुरेशला मनातून काढून टाकले. अिवनाशने ितला आधार िदला. दोघे 
भेटत होते. मै ी वाढत होती. अिवनाश अिववािहत होता. दोघांनी ठरवून मग सुगंधाने घट ोटाचा दावा दाखल केला. 
सुगंधा ा दा ाला ितउ र णून ितने नांद ास परत यावे अशा आशयाचा दावा दाखल केला. दो ी खटले 
कोटात चालू होते. म ंतरी ा काळात मुलीनंा भेटावयास परवानगी िमळावी असा सुरेशने अज केला. 
 

िदवसिदवस सुरेश मनाने खचत होता. ाची ा बाईबरोबर मै ी होती ती बाहेरगावी िनघून गेली होती. ितने 
ा ाशी संबंध तोडले होते. घरात तो एकटाच रहात होता. कपडे नेहमी मळलेले असत. बाहेरच जेवत असे. सुगंधा 

व मुलीचंी ाला कषाने आठवण येत होती. 
 

विडल या ना ाने ाचे मुलीनंा भेटणे रा  होते. कोटात ांची भेट घालून दे ाची ऑडर कर ात आली. 
ठरले ा तारखेला सुगंधा एकटीच आली. दो ी मुली आजारी अस ाचे डॉ रचे सिटिफकेट ितने कोटात दाखवले. 
मुलीनंा आण ाचे ती टाळत होती. िशवाय मुलीपण विडलांना भेटावयास तयार न ा. मी कोटाची तारीख नसतांना 
दो ी मुलीनंा बोलावून घेतले. दोघीशंी बोलले. ांना विडलांब ल राग होता. ’आप ा आईला मारणारा हा मनु  
आमचा कोणी लागत नाही.’ असे ांचे णणे होते. खूप कारे समजूत काढून शेवटी दोघी विडलांना एकदातरी 
भेटायला तयार झा ा. पुढ ा तारखेला दोघी आ ा. आज सुरेश मा  खूप उिशरा आला. ाने दोघीसंाठी काही 
खाऊ वगैरेपण आणला न ता. ाने दोघीशंी बोलायला सु वात केली. दोघी एकमेकीनंा िचकटून विडलांपासून 
लांबच बस ा हो ा. मानेनेच होकार-नकार देत हो ा. मीच मधूनमधून  िवचा न संभाषण चालू ठेव ाचा य  
करत होते. कोटाची अव ा करायची नाही णून चारवेळा दोघी कुमा माणे कोटात आ ा. पण आतामा  ापुढे 
ये ाचे ा नाकारत हो ा. ायािधशांना भेटायला ा तयार हो ा. ’आप ावर कोणीच जबरद ी क  नका’ असे 

ा सांगत हो ा. 
 



कोटाबाहेर बागेत जर गाठभेट घालून िदली तर कदािचत जा  यो  ठरेल असे वाटून एका सु ी ा िदवशी 
मी दोघीनंा घेऊन घराजवळ ा बागेत जावे असा कोटाने कुम िदला. सुरेश दोघीनंा बागेत भेटणार होता. दोघी 
मा ाबरोबर आ ा पण माझा हात घ  ध नच मला िचकटून बस ा हो ा. अशा ा बागेत ा भेटी काही िदवस 
चालू हो ा. काही िन  होत न ते. आता दोघीचंी वये वाढली होती. आशा १६ वषाची तर नंदा १५ वषाची. दोघीनंा 
आपला िवचार कर ाची कुवत होती. आशाने तर कोटातच सांिगतले होते की ती मोठी होऊन वकीली परी ा देणार 
व ायािधश होणार. ितला ायािधश ायचे होते ते सव पु षांना िश ा सुनावता यावी ासाठी. ’पु ष’ जातीवर 
ितचा खूप राग होता. नवरा हा खूप वाईट ाणी असतो. िम  ठीक पण नवरा नको. ितला ल च करायचे न ते. ितची 
ही िवचारसरणी हळूहळू प ी बनत होती. 
 

सुरेश संमतीने घट ोट ायला तयार न ता. तर सुगंधाला सुरेशबरोबर रहायचे न ते. दोघांचे दावे 
खरे-खोटे कराय ा ट ातून जात होते. सुरेशला मुली भेटावयास येत न ा. तो कोटा ा चकरा मारत होता. 
खटला चालला व िनकाल दे ात आला. सुरेशचा दावा फेटाळ ात आला तर सुगंधा ा दा ाव न घट ोटाचा 
िनणय दे ात आला. दोघांचे कागदोप ी असलेले वैवािहक जीवन संपु ात आले. सुगंधाला आज सुट ासारखे वाटत 
होते. 
 

आशा-नंदा दोघी िशकत हो ा. दोघी आईबरोबर रहात हो ा. ’बाबां ा कचा ातून आईची सुटका झाली’ 
असे आशाला वाटत होते. ल सं थेवर ितचा िव ास न ता. नवरा हा बायकोला ह ाचे ास दे ाचे साधन मानतो 
असे ितचे ठाम मत होते. ित ामते आईचे काही चुकले न ते. बाबाच दोषी होते. आईला ाची िश ा मा  
िवनाकारणच भोगावी लागली होती. ती त: ल  करणारच नाही असे णत होती. आज ा ा उमल ा कळीचे हे 
िवचार. ितचे बरेच समज-गैरसमज बदलणे ज रीचे होते.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



िनराधार 
 
 

दुपारची वेळ, नुकताच लंचटाईम संपलेला होता. आज तशी आम ा िवभागात फारशी गद  न ती. 
इत ात एक बाई आत आली. खूप काळजीत अस ासारखा ितचा चेहरा िदसत होता. डो ावर मणाचं ओझं 
अस ासारखी ती िदसत होती.  

 
ित ा हातात आम ा हॉ टलचे पेपस होते. ावर ितचे नाव - सुलोचना कदम, वय ५० वष, प ा 

मंुबईतला होता. गेले काही मिहने ती उपचारांसाठी येत होती. आम ा िवभागातफ ित ा औषधां ा खचाची सोय 
केली जात होती. 
 

सुलोचनाचा नवरा काही वषापूव  अपघातात वारला. ितला एक मुलगा व एक मुलगी. दोघेही ल  क न 
ां ा संसारात म  होती. स ा सुलोचना मुलीकडे रहाते. "जावई चांगला आहे णून मी रहाते." सुलोचना सांगत 

होती. "मुली ा घरी रहायला कोणाला आवडेल? पण काय क ? पोटचा मुलगा िवचारत नाही तो बायकोचे ऐकतो. 
मा ा आजाराला तो कंटाळला. मी आता घरात काही काम क  शकत नाही णून ाला माझी अडचण वाटते. 
आता औषधांचा खच तु ी पुरवता णून बरे. पण रहायचे कुठे हा मा ासमोर  आहे." 
 

सुलोचनाला मुलाने घरात रा  नको असे सांिगतले. णून ती मुलीकडे गेली. मुलगी चांगली आहे, जावई 
समजूतदार आहे. पण ित ाकडे तरी िकती िदवस रहायचे? िशवाय ित ा आजारपणामुळे ितला दुखते ते ा ित ा 
क ह ाचा ास घरात सवाना होतो हे ितला आवडत नाही. आप ा पायी इतरांना ास होऊ नये णून ितला 
दुसरीकडे रहायची सोय क न हवी होती. 

 
सुलोचनाचा आजार शेवट ा ट ापयत पोहचला होता. आता ती बरी हो ाची श ता न ती. पण 

दुख ावर स ा औषधे चालू होती. आजारी माणसाला औषधांबरोबर घर ांचे ेम, काळजी घेणे ाची गरज असते. 
आपण एकटे नाही, आपली काळजी घेणारी माणसे आजूबाजूला आहेत ाची जाणीव झाली की आजाराला सामोरी 
जायला बळ येतं व आजारही लवकर बरा होतो. सुलोचनाला आता एकटेपण जाणवत होते. मुलगा ल  ायला तयार 
न ता. मुलीकडून मदत घेत रहा ाची ितची तयारी न ती. नवरा अपघातात गे ामुळे ितचा संसार अचानकपणे 
उ  झाला होता. आता ा आजारपणापुढे डॉ रांनी हात टेकले होते. आता जे काही आयु  रािहले आहे ते कुठे 
घालवायचे हा ित ापुढे  होता.  
 

मी ित ा मुलाला बोलावून ा ाशी बोलणे केले. ा ा ण ा माणे तो एका चाळीत ा घरात रहातो. 
बाहेर कॉमन बा नी व आत एकच खोली ातच पडदा लावून यंपाकघर केलेले. ा ा आईचे एकतर ा ा 
बायकोशी पटत नाही िशवाय िदवसभर िकंवा रा ी अपरा ी ितला जे ा दुखते ते ा ित ा आवाजाचा ास चाळीत 
सवानाच होतो. शेजारी पाजारी लोक कंटाळतात. ामुळे ाने ितला बिहणीकडे जायला सांिगतले. बिहणीचा ॉक 
आहे. एक तं  खोली ित ासाठी देता येते. तो बिहणीकडे पैसे ायला तयार आहे. पण ितचाच ह  की मुलीकडे 
रहायचे नाही. ाचीपण कुचंबणा होतेच. बिहण-जावई सुलोचनाला ठेवून ायला तयार आहेत.  
 

सुलोचनाची समजूत काढ ाचा सवानी य  केला. पण थ. ितची आ मात रहा ाची इ ा होती. कॅ र 
अशा शेवट ा ट ावर गेले ा आजा   यांसाठी मंुबईत एक आ म आहे. तेथे ितची व था क न दे ाचे ठरले.  
 

उ ा आयु ात घरासाठी ास सहन केला व शेवटी बेघर ायची पाळी सुलोचनावर यावी ाचे वाईट 
वाटले. 
 
 



हे टाळता आले असते का? 
 
 

’बाई, तु ी इथुन उडी मारायला सांिगतलीत तरी मी मारेन पण घट ोट, छे! नावच काढू नका. मी 
अिजबात कबूल करणार नाही.’ सुनयना आली तीच मुळी घाबरलेली, बावरलेली. सुनयना सधारण २४-२५ वषाची 
देखणी, नावा माणेच ल  वेधून घेतील असे ितचे डोळे. परंतु ात भाव मा  िभ ा सशाचे. 
 

सुनयना नाव णालीस न! बस जरा शांतपणे. लगेच आप ाला कसलाही िनणय ायचा नाहीए. तू तुझी 
अडचण काय ते सांग. मग आपण ावर तोडगा काय िनघतो ते बघूया. सुनयना ा पतीने सुरेशने आज कोटात दावा 
दाखल केला होता. ाने घट ोट मागताना सुनयनाचे अनैितक संबंध आहेत असा ित ावर आरोप केला होता. 
सुरेशने दावा के ाने खरं णजे ा ाशीच थम मला बोलायचे होते परंतु सुनयनाची थती ल ात घेत ावर 
सुरेशला बाहेर बसायला सांगून सुनयनाशी थम संवाद साधायचे ठरले. 
 

सुनयना एवढी घाबरलेली होती की सुिशि त असूनही न ी ा दोघांत काय घडले हे सांगायला ती 
गोधंळत होती व ित ा संपूण बोल ाचा िन ष काढ ावर ल ात आले की सुनयनाला लहानपणापासून भरपूर 
िम मैि णी जमवायची आवड होती. मैि णीनंी घेऊन एक  िफरायला जाणे, नाटक िसनेमा बघणे, एकमेकांना 
भेटव ू देणे सतत सु  असायचे. ित ा आईविडलांनी यात कधी ल  घातले नाही वा ितला कधी अडिवले नाही. हेच 
वागणे ितने ल ानंतरही चालू ठेवले. ित ा अ डपणामुळे णा िकंवा जाणूनबुजून यातले ितने सुरेशला काही 
सांिगतले नाही. 
 

सुरेश-सुनयनाचे ल  ३ वषापूव  अगदी थाटामाटाने झाले. दो ी घराणी अगदी तोलामोलाची होती. दोघांचे 
आईविडल सुिशि त व चांग ा ावर नोकरी करत होते. ल  ठरवतांना आप ा समाजात साधारण इतकेच 
बिघतले जाते. मग ा दोघांची मानिसक पातळी काय आहे, ती जुळते की नाही याचा िवचार एकतर फार उिशरा 
कर ात येतो अथवा ब   याचदा तो िवचार करतही नाहीत. याच कारे इथेही तो िवचार केला न ता. 

 
मी सुनयनाला बाहेर बसायला सांगून सुरेशला आत बोलावले. सुरेश िदसायला देखणा. उंचापुरा होता. 

बोलायला लाग ावर लगेच ाची शारी ल ात आली. पदवीधर झालेला सुरेश एका नामांिकत कंपनीत नोकरीला 
होता. सुनयनाही पदवीधर होती. परंतु ित ात सुरेशएवढी ग ता न ती. ामुळेच दोघां ा आवडी-िनवडीतं 
बरीच तफावत होती. सुरेशला उ म लेखन वाचायला आवडायचे तर सुनयलाला मा  फेिमना सारखी मािसके 
वाचायला आवडत. िफरायला जाणे व मौज करणे िहच ितची आवड होती. सुरेशलाही िफरायला आवडे पण ा 
िफर ातून िनसगाचा अ ास अथवा नवीन काही िशकायला िमळावे असे वाटे.  
 

सुरेशला ा ा व सुनयना ा मधील िभ ता ल ानंतर लगेच ल ात आली. ’बाई, मी सुनयनाला बदलायचा 
बराच य  केला. सु वातीला ेमाने समजावले, नंतर अटी घत ा पण मी सहा मिह ांनंतर थकलो व मलाच भरपूर 
तडजोड करावी लागणार याची मनात गाठ बांधली. ते ाच सुनयनाला बाळाची चा ल लागली व घर ांनीपण 
जा ीत जा  सुनयनाला जप, ित ा मनािव  काही क  नको हेच बजावले. मग माझा नाईलाज झाला. मी आिण 
घरची सव मंडळी ितला अगदी तळहातावर ा फोडा माणे जपत होतो. पण ाचा ितने गैरफायदा घेतला. ितने 

त:चा ैरावार कमी कर ाऐवजी वाढवला. मी काही ितला मोकाट सोडले न ते. ितची प े तु ी वाचा णजे 
तु ाला कळेल, मी काय णतोय ते. अहो बाई, आप ा मनातही जे िवचार आपण आणूही शकणार नाही ते ती 
अगदी सहजग ा कागदावर िल  शकते. नको बाई तो िवषयच मी काढत नाही. मला ावर काही बोलायचेही नाही. 
मी मािगतला ा माणे तु ी मला घट ोट िमळवून ा व मा ा मुलाला समीरला मा ाकडे ा. ा सग ा 
कटकटीमुंळे ाला ास होत असेल. समीरला ासग ापासून थोडे दूरच ठेवायला हवे.’ 
 

सुरेश, तु ी णताय ते मला कळतंय पण सुनयनाची बाजू तु ी समजून ा. ितचे वागणे तसे का होते हे 



ल ात ा व नंतर आपण सव एक  बसून काय तोडगा िनघेल ते बघुया. समीर स ा लहान आहे ते ा स ातरी 
ाला ा ा आईकडेच रा  ा. नंतर मोठा झा ावर ाचे तोच ठरवेल. स ातरी ाला आईची गरज जा  आहे. 

नंतर मी दोघांनाही एक  बोल ासाठी बोलािवले. सुनयना आली. ती आ ावर सुरेशने ाची खुच  सरकावली व 
ित ाकडे फारसे बघावे लागणार नाही या माणे तोडं िफरवून बसला. सुनयनामा  खोलीत िशर ापासून एकटक 
सुरेशकडेच बघत होती. एकीकडे ितचे सुरेशना िवनवणे चालू होते, ’सुरेश, ावेळेस मला माफ करा. मी यापुढे 
कोणालाच प  काय साधा फोनही करणार नाही. पण नसते आरोप मा ावर क  नका. माझे तसे काहीच नाही हो!’ 
 

’हे बघ सुनयना, तुला जे काही सांगायचे आहे ते मा ाशी नाही, माझी सहनश ी संपलीय. उगाच 
ताण ात काय अथ? तू आपले णणे कौ लरला सांग. ा णतील तसा माग मला पटला तर मी प रीन 
नाहीतर कोट देईल तो िनणय मला मा  असेल. मी आज फ  एवढीच िवनंती केली आहे की मला समीरला 
ताबडतोब बघायचे आहे. तसा मी कोटात अजही िदला आहे. ावर तुला काय बोलायचे असेल ते बाईंना सांग.’ 
 

हे बोलणे चालू असतांनच मी ाचे िन र ण करत होते. सुरेश वरवर अितशय शांत िदसत असला तरी 
मनातून तो बरेच िचडलेला व ासलेला िदसत होता. ा ा कपाळावर ा आ ा व व ाकार भुवया सांगत हो ा. 

णूनच मी मनात ठरवले या णी ती दोघंही कुठलाही िनणय घे ा ा मन थतीच न ती. णून मी ांना 
आले ा संगाचा सखोल िवचार कर ासाठी आठ िदवसांची मुदत ायला सांिगतली व परत भेटीसाठी बोलावले. 
जातांना सुनयनाला समीरला न ी आण हे सांगून पाठवले.  
 

ती दोघे गेली ा िदशेकडे बघत मी िवचार करत होते, िववाह समुपदेशनाचे काम सु  के ापासून अशी 
िनदान चार तरी जोडपी दररोज भेटत होती. ा जोड ांतली िवसंगती चुकव ासारखी होती. मग अशी चूक 
घर ाकडून झाली की ां ा िनयतीतच तसे होते?  

 
आठ िदवसांनी ठर ा माणे दोघेही वेळेवर कोटात हजर होती. सुनयनाने येताना समीरला आणले होते. 

काही वेळा िकती आया कारणे सांगतात. आज सद पडसेच होते तर उ ा काय व ांना कोटात आणायचे टाळतात. 
कारण ां ा मनात एक चीड असते. वेगळे झा ापासून ांनी मुलांचे पालनपोषण एक ाने केलेले असते. मग 
आज विडलांना एवढा पुळका का? ा ां ा ांजळ ाला उ र कोणाच जवळ नसते. फ  दोघांची समजूत 
घालणे आ ी क  शकतो व परत असे होता नये याची जाणीव देतो. 
 

सुनयनाला मुळात त:ची चूक कळली होती व ितला श तो िमळते जुळते ायचे अस ाने लहान 
असला तरीही ती समीरला घेऊन आली होती. समीरला बघताच ल ात येत होते की न ीच तो सुरेशची शारी 
घेऊन आलाय. दीड वषाचा समीर छोटी छोटी वा े छान बोलत होता. खोलीत आ ाबरोबर बाबा बाबा करत 
सुरेशकडे झेपावला. सुरेशने मा ाकडे बिघतले. ा ा डो ातले भाव सांगत होते की मुलगा ाला िवसरला 
नाहीए, व दोघांना एकमेकांचा कसा लळा आहे. 
 

मी सुरेश व सुनयनाला बसायला सांगून समीरला ा ा आजीकडे बाहेर पाठिवले. उगाच ा बाळाला 
आ ापासून कशाला ास? 
 

समीर बाहेर गेला व दोघांनीही बोल ासाठी तोडं उघडले व एकमेकांकडे बघत ग  बसले. मीच मग 
सु वात केली. ’काय सुरेश? ायची मग एक संधी सुनयनाला? ित ा चुका का घड ा ावर आपण आ ा बोलूया 
व परत तशा चुका होणार नाही ाची खा ी पटली की मगच तु ी दोघे एक  रा  शकाल. हा जो एकमेकांम े 
िव ास िनमाण ायला हवा आहे ा साठी तु ी काय व कसे य  क  शकाल?’ 
 

सुरेशने काही िति या  कर ा ा आतच सुनयना णाली, ’बाई! तु ी जे णाल ते मी करायला 
तयार आहे. मी इथे ांची तर माफी मागतेच आहे. पण घरातही सवाची मागेन पण माझा िनणय प ा आहे की मी 



ात घरात परत जाणार. मला आणखी काहीच करायला सांगू नका. समीरलाही ा ा बाबांची गरज आहे, 
आव कता आहे.’ 
 

’हे बघा बाई, मी तु ाला मा ा िनणयाब ल माग ाच भेटीत बोललो आहे. जी प ी पतीपासून लपवून 
ित ा िम ांना प -भेटी पाठिवते ित ावर माझा संशय नाही, मी ितला वाईट चालीची णत नाही पण अशा 
उ ृं खल उथळ मना ा ीबरोबर मी संसार क च शकणार नाही. ल ानंतरही िहने ब   याच अटी कबूल के ा 
हो ा. परंतु ातली एकही ल ात ठेवली नाही व तसा ितने वतणुकीत बदलही केला नाही. मग आज कबूल क न ती 
तसे वागेल हे कशाव न ठरवायचे? तु ीच णालात िव ास िनमाण करायला हवा. माझी मा  आता सहनश ी 
संपली आहे. आता मानहानी, मन ाप नको. मीच जाणून बुजून तोडलेय ते कसेही सांधायचे टले तरी मला 
जमणारच नाही हे न ी. सुनयनाला घट ोट ायचा नसेल तर माझी कोटात जायची तयारी आहे. फ  मा ा 
समीरला मा ाकडे ा. आतापासूनच ा ावर यो  ते सं ार ायला हवेत..’ 
 

सुरेश एवढे बोलत होता ते ा मी सुनयनाकडे बिघतले. रंग उतर ासारखा ितचा चेहरा खाली उतरला. 
डो ातून िटपंच पडायची बाकी होती. मीच परत दोघांशी बोलून कुठे काही जुळते का ते बिघतले. सुरेश एकदातरी 
सुनयनाला संधी देऊन बगा. पु ा जर काही चूक झालीच तर तु ी तुमचा िनणय प ा करा. काय सुनयना तुझी 
तयारी आहे ना ा ा रती माणे वाग ाची? 
’ 

नको नको बाई, तु ी उगीच आ ाला भरीस पाडू नका’ इित सुरेश. 
 

’सुनयना, देणार का मा ाकडे समीरला?’ सुरेशचा रोखटोक सवाल. 
 

’एवढा लहान समीर. कसा रािहल ितकडे. तु ी ाला िफरायला वगैरे घेऊन जा. माझी तयारी आहे 
पाठवायची.’ 
 

सुरेशचे बोलणे एवढे िनणया क होते की सुनयना बाकी काही बोलूच शकत न ती. ा ा बाजूने िवचार 
करता तेही पटत होते. णजे आज परत काहीच िनणय होणार न ते. फ  समीरला सुरेशने कधी, कुठे भेटायचे 
एवढेच ठरवले. ात असे ठरले की दर शिनवारी व रिववारी दोन ते तीन तास ते समीरला बाहेर िफरायला ायचे 

ा माणे नेतील . तसा संमती अज क न कोटाला दे ात आला. ा दोघांनी परत दोन मिह ांनी भेटायचे असे 
ठरले. 
 

दोन मिह ांनंतर दोघे आले. ती ाच मन थतीत. सुरेश व समीरची चांगली मै ी जमली होती. कोटात 
ठर ा माणे िनयिमत दोघेही एक  येत होती. परंतु सुनयनाची दखलही सुरेशने घेतली नाही. याउलट सुनयना 
ित ापरीने सुरेशची बोल ाचा य  करत होती. पण ित ा य ांना यश येईल असे वाटत न ते. 
 

मी सुरेशची एकटीने बोलायचे ठरवले व सुनयनाला बाहेर बसायला सांिगतले. सुरेशची नेमकी काय भुिमका 
आहे हे मला ताडायचे होते. 
 

सावकाशपणे सुरेशला सुनयनाची मन थती, अ डपणा बोलून दाखिवला व ाला ाब ल ाचे िवचार 
मांडायला सांिगतले. सुरेश काहीच मानायला तयार न ता. ’आम ा दोघां ा भावाम े एवढी चंड दरी आहे व 
आ ी दोघेही आहे ाच समांतर रेषेत चालणार. मूळ ल ातच चूक झालीए. आता कोणी वाट सोडून जुळवून ायचे 
हे एक िच च आहे. सुनयना ा वाग ाने एवढी बदनामी झा ावर मी आता ित ाकडे प ी णून बघू 
शकणार नाही. मग एक  ये ाचा खटाटोप कशाला? ापे ा शांतपणे वेगळे झालेले काय वाईट?’ 
 

सुरेश तुझे णणे थोडेफार पटतेय. परंतु तुम ा अशा वाग ाने समीर िबचारा ासतोय. ाला का दो ी 



पालकांपासून दूर ठेवायचे. ापे ा तु ी दोघेही बदललात तर िनदान ा बाळाला ेमळ मातािपता दोघेही एक  
िमळतील. 
 

’अहो बाई, तु ी णताय ते पटतं पण मन तसे करायला मानत नाही. आजपयत कोटात ये ाचे मी टाळले 
ते एव ाच कारणासाठी. परंतु आता सुनयनाचे वागणे सहनश ीपलीकडले आहे. मी आता कुठलीही तडजोड 
करायला तयार नाही. तु ी सुनयनाला संमतीने घट ोट ायला तयार करा. कारण मी आज िकतीही टले तरी 
कोटात भांडणे मला आवडणार नाही व माझी तशी इ ाही नाही. ितला काय ाने जे काही यो  व आव क आहे ते 
सव मी ायला तयार आहेच.’ 
 

’सुरेश, कोणी कुठला िनणय ायचा हा वैय क  आहे. आ ी ते मु ाम कोणावर लादू शकत नाही. 
परंतु यो  िनणय घे ासाठी जी काही आव क मदत आहे ती सव आ ी करतोच. सुनयनाशी बोलून मी हे सव 
करेन.’ 
 

’ठीक आहे बाई, तु ी तुमचे य  करा. माझा िनणय मा  कायम आहे. ात जराही बदल होणार नाही हे 
िनि त.’ एतके बोलून सुरेश बाहेर िनघून गेला. 
 

सुनयना आत आली ती ब   याच अपे ा बाळगून. मला ितला सगळे समजवायचे णजे ब   याचे क ाचे काम 
होते. िववाह समुपदेशकाने प कारा ा सम ेत त:ला गंुतवून ायचे नसते हे आपण िशकलेले असतो व 
आचरणातही आणतो. परंतु कधी कधी ाचा मनाला ासही होतो. आज या दोघांना घट ोट ायला लागतोय ते 
एका छो ाशा चुकीमुळे हे जाणव ानेच वाईट वाटते पण शेवटी तट थाची भुिमका ावीच लागते.  
 

सुरेश ित ाबरोबर एक  रहायला तयार नाही याची ितला मी क ना िदली. आजपयत झाले ा 
गाठीभेटीतूंन सुनयनाही थोडी तयार झाली होतीच. ’बाई, आमचे ठीक होईल पण समीरचे काय? मी काही 

ा ािशवाय रा च शकणार नाही.’  
 

’अगं सुनयना! समीर आ ा फारच लहान आहे. तो तु ािशवाय रा  शकणार नाही हे आपण सुरेशला 
समजावून सांगूया. परंतु ाला भेट ाचे ह  कायम रहातील. सुनयना, तू आज काहीच िनणय घेऊ नकोस. पण 
पुढ ा तारखेला येशील ते ा तु ा आईविडलांना घेऊन ये. आपण सगळे एक  बसून काय तो िनणय घेऊ.’ 
 

अखेर य  क नही सुरेश सुनयना काही एक  येऊ शकले नाहीत. पुढ ा तारखेला सगळी आली होती 
णून एक  बसून हेच ठरिवले की सुनयनाकडे समीरचा ताबा रािहल. सुरेश िनयिमतपणे ाला भेटेल. दोघां ाही 

खचासाठी एक ठरािवक र म दरमहा सुनयना ा बंॅकेत सुरेश जमा करेल. िशवाय समीरला वेळोवेळी लागणारा 
शाळेचा खच तसेच ाचे छंद जोपास ासाठी जो काही खच होईल ाची तरतूद णून सुरेश व ा ा विडलांनी 

त: एक ठरािवक र म समीर ा नावे कायम पाची ठेव बंॅकेत ठेवली की ाचे ाज समीर ा 
िश णासाठी उपयोगी येईल. सुनयनाचे सगळे ह , ’ ी-धन’ ितला िमळणार होते. सुनयना सु वातीला तयारच 
न ती पण ४-६ मिह ांत ितची मानिसक तयारी झाली व ितनेही ा  प र थतीचा ीकार के ाने कुठलेली पुरावे 
न दाखवता तडजोडीने घट ोट घे ात दोघेही यश ी झाले. एवढेच एक मानिसक समाधान. 
 

ा दोघांनी कोटात स ा के ा ािदवशी मा  मनात आले, हे ल  झालेच नसते तर? िकंवा दोघांनाही 
िववाह णजे काय, कशा कारे एकमेकांशी सामंज ाने व मनमोकळेपणाने रहायचे असते ते दोघांनाही िववाहपूव 
कळले असते तर पुढचा अनथ टळू शकला असता. 
 
 



प ाताप 
 
 

ितशी ा आसपास वय, भेदरलेला चेहरा, घामाघुम झालेली सुिनता मा ाकडे आली. आत येतांना 
ित ाबरोबर कोणीतरी पु ष होते. पण ांना आत ये ास मनाई के ाने ते बाहेरच थांबले. सुिनता मा  जरा 
गांग न गेली. ितला बसायला सांगून जरा शांत केले. ित ा चेह   याव न ती कोटात ये ाला िकंवा मला घाबरली 
नसून बाहेर ा ित ासोबत आले ा पु षांना घाबरली होती असे िदसत होते. मी ितला आपले बोलणे गु  ठेवले 
जाईल, बाहेर आवाज जाणार नाही िकंवा ा ी आत येऊ शकणार नाहीत ाची खा ी िद ावर ती जरा 
मोकळी बसली. पाणी िपऊन जरा शांत झा ावर ित ाशी बोलायला सु वात केली. 
 

पिह ा भेटीत सुिनता ग च होती. मी वेगवेगळे  िवचार ावर ाची तुटक व अगदीच थोड ात उ रे 
देत होती. काही  तर टाळतच होती. ितला थोडा जा  वेळ दे ाची गरज होती. मी जबरद ी केली नाही. ितला 
हवे तेवढेच सांगू िदले व पुढची ता रख िदली. ता रख िद ावर ित ा सोबतची मंडळी मला भेटली. ां ामते 
सुिनताला कोटात न आणता ित ा घट ोटा ा अजाचा िवचार ावा. पण हे कसे होणार? मी सुिनताला यावेच 
लागेल असा आ ह धरला. ित ासोबत असले ा ४-५ पु षमंडळीपैंकी कोणीही ित ा नातेवाईकांपैकी न ते. 
काहीतरी काळेबेरे अस ाची चा ल मला लागली. पुढील तारखेला सुिनताशी पु ा बोल ाचे ठरिवले. 
 

सुिनता ा नव   याला घट ोटाचे कागद पोहचते के ाचा रपोट होता पण एकाही तारखेस तो हजर 
न ता. आज सुिनताची पाचवी ता रख होती. मी ित ा नव   याला पुढ ा तारखेस मला भेट ाचे प  टाकले. 
 

सुिनताशी झाले ा पिह ा भेटीत ती एका मैि णीकडे रहाते असे सांिगतले होते. ितचे आईविडल गावी 
असतात. ितला दोन मुले होती. ा दो ी मुलांसह ती मैि णीकडे रहात होती. मुले ितकडेच शाळेत जात होती. ितला 
घट ोट हवा होता व तोही लवकरात लवकर. नव   यािव  काहीही ती सांगत न ती. पण घट ोट हवा हे मा  
वारंवार सांगत होती. कोणीतरी पढिव ासारखे बोलत होती. ा ित र  एकही श  उ ारत न ती. 

 
ां ा तरखेला आपण दोघांशी बोलू असे मी ठरिवले. पण तारखेपूव च राजेशचा (सुिनता ा नव   याचा) 

भाऊ मला येऊन भेटला. ाला माझे प  िमळाले होते. सुिनताने केले ा केसचे पेपस् पण िमळाले होते. पण 
कोटा ा तारखेला तो हजर रहात न ता. कारण ाला कोणीतरी तारखेला हजर रािहलास तर मा न टाकू अशी 
धमकी फोनवर देत होते. राजेशचा भाऊ आज आला होता पण तो पण िचंता  िदसत होता. ा ाकडून मला 
समजले की राजेश व सुिनताचे ठीक चालले होते व एके िदवशी अचानक दुपारी सुिनता मुलांना घेऊन िनघून गेली. 
राजेशने ित ा नातेवाईकांकडे तपास केला पण थ. दोन मिह ांनी घट ोटाचे पेपस् ा ा हाती आले. ावर ा 
प ावरही तो जाऊन आला पण तेथे सुिनता ाला भेटली नाही. ा ामते तो प ाही खोटाच होता. मी राजेश ा 
भावाला राजेशला घेऊन ये ास सांिगतले. कोटा ा तारखेपूव ची एक वेळ िदली. राजेश बोलाव ावेळी हजर 
रािहला. 
 

राजेश-३५ वष वय, सावळा रंग, उंच, देखणा नसला तरी ाट िदसत होता. खूप हताश झाला होता. हे काय 
झाले व पुढे काय होणार ा िवचारांनी गोधंळून गेला होता. बाई तु ी काहीही करा पण मा ा सुिनताला व मुलांना 
मा ाकडे परत पाठवा असे तो िवनवत होता. सुिनताला व मुलांना भेट ाची ाची ती  इ ा होती. दोन 
मिह ांपूव  सुिनता घरातून िनघून गेली ते ापासून ाचे कशातच ल  लागत न ते. ाचे रेिडमेड डेसेस िवक ाचे 
दुकान होते. सुिनताने डेस िडझाईनचा कोस केला होता. ती वेगवेगळे पॅट  तयार क न ायची. ांची आमदनीपण 
पुरेशी होती. राजेशचे आईविडल गावीच असत. ते ातारे होते. ांना खचासाठी तो पैसे पाठवी. इकडे राजेश व 

ाचा भाऊ संतोष रहात होते. संतोषचे अजून ल  झाले न ते. तो कधी घरी तर कधी दुकानात झोपत असे. दोघे 
भाऊ िमळून दुकान चालवत असत. दोघांचे एकमेकांवर ेम होते. दोघांचे चांगले जमत होते. संतोषचे सुिनताशी पण 



चांगले जमत होते. मुलां ा जा ाने दोघे भाऊ हळहळत होते. 
 

ांचे ल  ५-६ वषापूव  झाले. पिह ा २-३ वषातच दोन मुले झाली. दोघांचे अगदी सुरळीत चालू होते. कधी 
वादिववाद होत पण ते पण ेमानेच सोडवले जात होते. सुिनता राजेश ा कामात मदत करत होती. घरचेपण ितलाच 
बघावे लागे. दुकानाचा ाप वाढला तसे राजेश दुकानात जा  वेळ थांबू लागला. घरी उिशरा येत असे, सकाळी 
लवकर घराबाहेर पडे. आणखी एक छोटीशी जागा दुकानासाठी ावी ा खटपटीत तो होता. ा सव गडबडीत तो 
सुिनताला पूव एवढा वेळ देऊ शकत न ता. सुिनता मग िचडिचड करायची. दो ी मुलांची जबाबदारी ित ावरच 
पडत होती. ितलापण पूव एवढा वेळ दुकानात जायला िमळत न ता. सुिनता तशी भोळी व सरळमाग  होती. पण 
राजेशचे आता ित ावर पूव एवढे ेम रािहले नाही असे ितला वाटू लागले होते. राजेशला हे जाणवत होते. पण ाचा 
नाईलाज होता. कामात तो अगदी गक असायचा. ाचवेळी ाचा ब   याच लोकांशी संपक आला. ातलाच एक 

ाचा िम  घरी वरंवार येत असे. ाला सुिनता आवडली व ाने ित ाशी संवाद वाढवला. राजेश नसतांना तो येऊन 
ग ा मारत बसायचा. सुिनतालापण एकटेपण नको असायचे. हळूहळू ा िम ाने सुिनताला आप ाकडे ओढून 
घेतले. सुिनता तशी हल ा कानांची व सांगेल ावर पटकन िव ास ठेवणारी. ा िम ाने ितला मग आपण पळून 
जाऊ णून सांिगतले. राजेश माल आणायला बाहेरगावी गेला होता. दोन िदवस तो घरी येणार न ता. संतोष 
दुकानातच रहात होता. ा संधीचा फायदा घेऊन ा ा िम ाने सुिनता व दो ी मुलांना घेऊन पळ काढला. 
राजेशला सुिनताब ल खा ी होती. ती ा ावर ेम करते व ती अशी कोणाबरोबर जाईल यावर ाचा िव ास बसत 
न ता. पण संतोषने शोध लावला. ा िम ाला भेट ाचा य  केला पण ा िम ाने गंुड पाठवून संतोषला मारहाण 
केली. ामुळे पुढे काहीच करता आले नाही. राजेश सुिनता व मुलांना घेऊन जा ास आतूर होता. पण कोटा ा 
तारखेस आ ावरच दोघांची गाठभेट होणे श  होते. पोिलस संर ण मागून पुढ ा तारखेस हजर रहा ास राजेश 
तयार झाला. 
 

सुिनता व राजेशने िदले ा मािहतीत खूपच तफावत होती. कोणीतरी एकजण आप ापासून काहीतरी 
लपवून ठेवत होते व खरे सांग ास टाळत होते हे उघडच होते. सुिनता नव   याब ल काहीच सांगत न ती तर 
राजेश ा मते दोघांचे एकमेकांवर अपार ेम होते. 
 

आज सुिनताची कोटाची ता रख. मी ऑिफसमधे पोहोचले ते ा राजेश येऊन बसला होता. तो तारखेला 
आला णून मला बरे वाटले. सुिनता अजून आली न ती. तासाभराने ती आली. अगदी नटून आली होती. जणू 
कोणा ा ल ाला आली आहे. मी सुिनताला एकटीला बोलावले. ितने राजेशला बाहेर पािहले होते. आत आ ावर 
ितने हळूच िवचारले की दार बंद क न ितला मा ाशी बोलता येईल का? मी होकार देताच दाराला कडी लावून 
मा ाजवळ येऊन हळू आवाजात बोलू लागली. आज मी काही न िवचारताच ती आपण न सव सांगत होती. बाहेर 
ित ाबरोबर आलेले पु ष णजे ा राजेश ा िम ाची माणसे होती. आज कोण ाही प र थतीत एकतफ  
घट ोटाचा िनकाल हातात घेऊन तो ितला गावी घेऊन जाणार होता. ल ानंतर राजेश व सुिनताचे सुरळीत चालू 
होते. धं ासाठी राजेश जा  वेळ बाहेर रहात असे. सुिनता कंटाळून जायची. मग अशातच ा ा िम ाशी ितची 
जवळीक वाढली. ावेळी ितचा पाय घसरला. ा ा मोहाला बळी पडून ती ा ाबरोबर बाहेर पडली. पण 

ानंतर ाने एका खोलीत ितघांना नेऊन ठेवले. िदवसभर दो ी मुलांना कोणाकडेतरी पाठवून तो ित ाशी 
शा ररीक संबंध ठेवत असे. िदवसभर ाचा ितला ास होई पण तो ऐकत नसे. ासाठीच तर तुला इकडे आणले 
असे णायचा. १०-१५ िदवसांनी जबरद ीने काही कागदांवर स ा क न घेऊन ितला कोटात आण ात आले. 

ा ा मज िव  वागली तर राजेशला ठार मा न टाकू अशी धमकी तो देत होता. मग मा  ितचा नाईलाज झाला. 
तो णेल तसे ती वागू लागली. दोघांची नावे जवळ ा शाळेत घातली. ती दोघांना शाळेत सोडायला व आणायला 
जायची. दोघे नवराबायको सारखे रहात होते. सुिनता मनोमन ा सवाला कंटाळली होती. पण काय करावे हे ितला 
सुचत न ते. आजपण ितला घेऊन तो गावी जाणार होता. दो ी मुलांना ओळखी ा एका बाईकडे ठेवणार होता. 
सुिनताला हे सव नको होते. यातून ितला बाहेर पडायचे होते. कोटाकडून यासाठी काही मदत होईल का असे ती 
िवचारत होती. खूप बोलून झा ावर सुिनताला जरा मोकळे वाटत होते. मन हलके झाले होते. पुढचा िवचार करायचा 
होता. िनणय ायचा होता. ितने त:च यातून बाहेर पड ाचा िनणय तर घेतला होता पण आता हे कसे करायचे हा 



 होता. मी ापूव  राजेशशी बोलले होते. तो सुिनताला ने ास तयार होता. ामुळे ितला ा ाकडे जाणे श  
होते. मी दोघांची गाठभेट घालून ायचे ठरवले. 
 

राजेशला आत बोलावले. इतर कोणालाही आत ये ास बंदी केली. दोघे एकमेकांजवळ बसले. सुिनता 
राजेशकडे बघत होती, िकतीतरी िदवसांनी दोघांची नजरानजर झाली. वेळ कमी होता हे दोघांनाही मािहत होते. 
सुिनताने राजेशला परत ने ासाठी िवनंती केली. राजेशने तयारी दशवली. मागचे काय झाले यावर दोघेही बोलले 
नाहीत. कदािचत दोघांनाही ते मािहत होते व दोघांनी एक  रहायचे ठरवले होते णून असावे. म ा बाहेर 
राजेश ा िम ाची माणसे उभी होती. ते ा ां ासमोर तर दोघांना एक  जाणे श  न ते. दो ी मुले ा 
िम ा ा ता ात होती ते ा ा ािव  असे जाणे दोघांनाही यो  वाटले नाही. शेवटी दोघांनी ठरवले की आज 
कोटाची पुढची ता रख ायची. सुिनताने परत ाच खोलीवर जायचे. दुस   या िदवशी मुलांना शाळेत सोडायला 
िनघा ावर ांना घेऊन राजेशला ेशनवर भेटायचे. मग मा  दोघेजण मुलांसह पर र गावी िनघून जाणार होते.  
मंुबईत ा िम ाकडून राजेश ा जीवाला धोका होता. राजेश ाला घाबरत होता. ाचे दुकान संतोष सांभाळणार 
होता. दोघेही मुलांसह जयपूरला जाऊन परत धंदा उभा करणार होते. दोघांचे प े  ठरले. दोघांनी एका कागदावर 
तसे िल न िदले. राजेशला मी बाहेर पाठिवले. मग सुिनताबरोबर ा माणसांना आत बोलावले. आज घट ोटाचा 
िनणय होऊ शकणार नाही व आता पुढची ता रख पडेल असे सांिगतले. सुिनताने ांना सांिगतले की राजेश 
घट ोट ायला तयार आहे पण पुढ ा तारखेला. सुिनता ां ाबरोबर िनघून गेली. 
 

राजेशने दुस   या िदवशी पोिलसांत नोदं क न सुिनताला आप ा सोबत ठर ा माणे नेले. गाडीत 
बस ापूव  मला फोन केला. आ ी सव जयपूरला जात आहोत. तेथे पोहच ावर प  देऊ असे सांिगतले. दोघांचे १५ 
िदवसांनी प  आले. दोघे मुलांसह आनंदात होते. परत कामधंदा चालू कर ाची तयारी चालू होती.  
 

मिहनाभराने परत प  आले दोघांचा संसार चांगला चालू होता. ५-६ मिह ांनी दोघे एकि तपणे मला येऊन 
भेटले. मुलांसह आज ते कोटात मला भेट ासाठी आले होते. गावा न पर र मा ाकडे आले होते व परत 
तासाभराने गावी जाणार होते. दोघांची ायािधशांशी भेट घालून िदली. ांची केस काढून टाक ात आली. 
दोघांचा सुखी-समाधानी चेहरा बघून मनोमन समाधान वाटत होते. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



घट ोट 
 

"नाही नाही, मला मा ा आईला अिजबात भेटायचे नाही." हे सोनाली मला सांगत होती. आज शिनवार होता 
व सकाळपासून कोटात हेच श  कोणा ा ना कोणा ा कडून कानावर येत होते. कोट चालू असेल ा शिनवारी 
पालक ां ाकडे नसणा   या मुलांना भेटत असतात. काही भेटी फार आनंददायी असतात व मुले आतुरतेने 
पालकांची िकंवा पालक मुलांची वाट बघत असतात. तर काही फारच तापदायक असतात. ापैकीच सोनाली व 
ित ा आईची ( ितमा) भेट. 
 

सोनालीचे विडल सुरेश शहा यांचे ितमाबरोबर दुसरे ल  आहे. सुरेश शहा यांची पिहली प ी वारली व 
ांना सुरेखा नावाची मोठी णजे कॉलेजम े जाणारी मुलगीही आहे. सुरेश शहा कोटात ये ापूव  बरीच वष बंॅकेत 

नोकरी करीत होते परंतु ांनी मुदतीपूव सेवािनवृ ी घेऊन स ा ते त:चा वसाय (िशकव ा घे ाचा) 
करताहेत. 
 

सुरेश शहा व ितमा यांचे ितमा ा रागीट भावामुळे पटत न ते व ाच कारणामुळे मागची दोन वष ते 
एकमेकांपासून वेगळी रहात होती. सुरेश शहा यांनी कोटात ितमािव  घट ोटाचा अज केला होता व सोनालीचा 
ताबा मािगतला होता.  
 

सुरेश शहा मा ाशी थम बोलतांनाच ल ात येत होते की तो अितशय समंजस आहे व ितमाशी जरी 
ांचे पटत नसले तरी ित ा भिवत ाची ांना काळजी होती व कोटाचा कस ाही कारचा आदेश नसूनही 

दरमहा एक ठरािवक र म ते ितमाला चेकने देत होते. ातच ांचा समजूतदारपणा िदसून येत होता. 
 

सोनाली ही सात वषाची मुलगी सु वातीला काही िदवस आईकडे रहात होती. परंतु शाळेत नेणे-आणणे 
आईकडून लांब पडत अस ाने आईनेच ितचा ता ुरता ताबा विडलांकडे दे ाचे कबूल केले होते. सोनालीशी 
बोलतांना ल ात आले की, सोनालीसु ा आई ा रागीट भावाला थोडी कंटाळलेली असून सुरेश शहांकडे 

णजेच विडलां ा घरी जायला तयार आहे. ामुळे कोटाने केसचा िनकाल लागेपयत ताबा सुरेश शहाकडेच 
दे ाचे ठरिवले व ा माणे तसा आदेशही कोटाने काढला. 
 

याच आदेशाम े ितमा व सोनाली ा भेटीसाठीही आदेश िदला होता. ा माणे दर पंधरा िदवसात एकदा 
सोनाली व ितमा ा सवडीने दोन तास कोटात भेटावे असे ठरले होते. याच ां ा भेटी सुखद ा ात व 
कोणालाही ाचा ास होऊ नये णून ा सग ांना समुपदेशकाकडे पाठिव ात आले होते. 
 

ितमाशी बोलतांना लगेच ल ात येत होते की ितमा जरा िचडखोर भावाची आहे. लहान मुल आहे 
याचेही ती भान िवस न राग गट करते. ातच भर णजे सोनाली विडलांकडे रािह ापासून ितमाला भेटायलाही 
तयार न ती. ामुळे ितमा अजूनच िचडलेली होती. ितमा मला लगेच णाली एवढीशी िचमुरडी पोर पण मला, 
ित ा त: ा आईला भेटायला तयार नाही? बघा बघा विडलांनी ितला िशकिवले आहे. थम दशनी तरी ितमाचे 
वागणे तापटच वाटत होते. पण तरीही ितची समजूत घालणे मला म ा  होते. ितमाला प रिथतीची क ना िदली 
व समजावले की, "लहान मुलां ा काही गो ी अगदी मनावर िबंबतात व ांनी जर का एकदा मनात ह केला की 
आई उगाच कारणािशवाय रागवते तर मुलाची समजूत पटणे कठीणच होते. अशावेळी मो ांनीच धीर धरायला 
हवा." ितमाला मी हे अितशय शांत श ात सांिगत ाने ितला थोडेफार पटले व ितने सोनालीशी समजूतीने वागायचे 
ठरिवले. 
 

सोनालीलाही शांतपणे पटिवले की मा ा उप थतीत आई ितला रागावणार नाही व कोटा ा िनयमा माणे 
थोडावेळ तरी ितला आईशी बोलायचे भेटायचे आहे. जर ितने ह  केला तर मला जबरद ी करावी लागेल. एवढे 



ट ावर सोनाली णाली, "मावशी, मी आईशी बोलणार नाही पण आ ी एक  बसू." एवढे ितने कबूल के ावर 
आ ी सव मुलां ा संकुलात िजथे पालक आप ा मुलांना भेटतात अशा खोलीत गेलो. सोनाली ितथे असले ा 
िविवध खेळ ांम े रमली. हळूहळू एकीकडे सोनालीला वेगवेग ा िवषयांत बोलते क न ित ा आवडी-सवयी 
पण ल ात घेत ा. म ेच ितमा ितला एखादा  िवचारायची. मनात असेल तर सोनाली उ र ायची िकंवा दुल  
करायची. 
 

सोनाली व ितमा ा भेटी ठर ा माणे दर पंधरा िदवसांनी सवा ा सवडीने िवशेषत: सोनाली ा 
शाळे ा वेळे ित र  घे ाचे ठरले व ा माणे कोटा ा देखरेखेखाली ा दोघी ं ा भेटी होत हो ा. सोनालीचा 
कल थोडासा ितमाकडे झुकायला लाग ाचे ल ात येत होते. ितमा ेक वेळी हळूवार श ात सोनालीला 
सूचना करायची. कधी सोनाली नीट वे ा घाल, तर कधी सोनाली व थत कपडे क न ये. सोनाली पुढील भेटीत 
मूकपणेच दाखवून ायची की ितमाची सूचना ितने ल ात ठेवलीच आहे. सोनाली व ितमामधली अढी बरीच कमी 
झाली होती. िनयिमत भेटणे व भेटीत न रागवता खेळीमेळीने वागणे यामुळे थोडोशी आपुलकी दोघीमं े िनमाण 
झाली होती. 
 

सुरेश शहा मा  ां ा िवभ  हो ा ा िन याला िटकून होते. बरेच िदवस लोट ाने सोनालीची 
आईसु ा हळूहळू िवभ  हो ास तयार झाली होती कारण ितमालाही कळून चुकले होते की सुरेशचे च ितचे 
एकि त येणे, रहाणे श  न ते. समुपदेशकाकडे बोलतांना दोघांना असे ल ात आले की जर एक  येणे श  नाही 
तर मग िनदान वेगळे होतांना भांडणे कशाला. मग सुरेश व ितमा समुपदेशकाकडे एक  बसले. िवभ  हो ाची 
पा भूमी तर तयार झालीच होती. फ  ावर कोटाचे िश ामोतब बाकी होते. 
 

सुरेश शहा यांनी सु वातीपासूनच समजूतदारपणा दाखिवला होता. प ीला पोटगीही ायलाही ते तयार 
होतेच, न े सु वातीपासून आपण न देतच होते.  रािहला तो सोनालीचा. ावर सवानुमते असा तोडगा काढला 
की जशा भेटी चालू आहेत तशाच परंतु कोटाबाहेरील एका सेवाभावी सं थेत होणार हो ा. मे मिह ा ा सु ीत १५ 
िदवस सोनाली आईकडे रहायला जाईल असेही ठरिवले. 
 

सुरेश शहा व ितमा यांनी कायदेशीर घट ोट घे ाचे ठरिवले व दर ान सुरेश शहा ितमाला एक 
ठरािवक र म चेकने देणार असेही ठरले. ही र म दरमहा ितमाचे दुसरे ल  होईपयत अथवा ितला नोकरी 
लागेपयत देणार असे ठरले. अथातच सोनालीचा ताबा मा  कायदेशीरपणे सुरेश शहा यांचेकडेच रािहला.           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
पु ष जात 

 
 

सुवणाने परत यावे यासाठी सुरेशने कोटात दावा दाखल केला होता. सुरेश वय ४० वष, सुवणा वय २१ वष. 
सुरेश पोिलस कॉ ेबल, सुवणा िशकत होती. सुवणा ां ा मुलीला घेऊन ित ा माहेरी रहात होती. ितला २ 
िववािहत भाऊ, आई आहे. विडल नािहत. ितचे ल  ती ९वीत िशकत असतांना झाले. जून मिह ात शाळा नुकतीच 
सु  झाली होती ते ा सुरेशकडून मागणी आली. पुढचे िश ण आ ी क , तु ी काळजी क  नका असे 

ां ाकडून सांग ात आले. विडलांचे वय ७० वषाचे अस ाने ांनी होकार िदला. साखरपुडा झा ावर ल ाची 
घाई क  लागले. ा ा घरी बाईमाणूस कोणी न ते. दुसरा भाऊ पण अिववािहत होता. घरात कोणी कामाला हवे 
होते. ल  झाले. ितचे वय अवघे १६ वष. 
 

ती आई ा खूप जवळ होती. रोज आई ाच जवळ झोपायची ितची सवय होती. ल ाची पिहली रा  ित ा 
नणंदेकडे होती. एकच खोली, मधे पडदा. ते दोघे झोपले. ितला आईिशवाय झोपच येईना. मग नव   याने हात लावला 
तरी ती दचकायची. गॅस िसिलंडर ठेव ा ा कोना ात जाऊन बसली. पहाटे इतरांना चा ल न देता परत 
अंथ णावर गेली. ाने ाचा गवगवा केला नाही. आई ितलाच रागावली. ’रा ी नव   याने काहीही केले तरी िवरोध 
करायचा नाही’, असे ितला बजाव ात आले. ती भोळी, हो णाली. 
 

घरात हे दोघेच, पण घरात धुळीचा कणही ाला चालायचा नाही. खूप संशयी. ’कोण आले, तू कुठे गेली?’ ही 
रोजची उलटतपासणी. घरा ा बाहेर डोकवायला पण ितला संमती ावी लागायची. हे महाराज पोिलस खा ातले. 

ांचा बाब घरी चालायचा. घरी आ ावर पायातले बूट बायकोने काढायचे, शट काढायचा, चहापाणी ायचे, 
जेवायला वाढायचे व रोज ा उलटतपासणीला उ रे ायची. म ेच ाचे काही िबनसले तर मार खायचा. कोणताही 

ित  करायचा नाही. ल ानंतर पिह ाच मिह ात ितला िदवस रािहले. वय लहान ात हा शा ररीक-मानिसक 
छळ व गरोदरपण सवानी ती अगदी कंटाळून गेली होती. एके िदवशी मग ती िवष ाली. ाने दवाखा ात भरती 
केले. ितला ’मी त: न चुकून औषध घेतले’ अशी जबानी ायची जबरद ी केली. ातून ती वाचली. सोनो ाफी 
के ावर मुलगी अस ाचे ा ा ल ात आले. ते ा गभपाताचा आ ह क  लागला. पण ितने ऐकले नाही. मारहाण 
सहन केली पण ती ित ा िनणयावर ठाम रािहली. आठ ा मिह ात ती माहेरी आली. मुलगी कमी वजनाची झाली. 
औषधोपचार आईने केले. मुलगी झाली णून सासरचे कोणी पहायलापण आले नाही. स ा मिह ाने ितला परत 
बोलावले गेले. माहेर ांनी ितची पाठवणी केली. घरी पूव सारखाच ास चालू होता. आता पदरात लहान मूल. ाची 
सव कामे करावी लागतच, पण घरात ता ा बाळाने कुठे शी-शू केले तर ा ासाठी ओरडा खावा लागे. एकदा तर 
ित ा मुलीने लादीवर सू केली णून ाने रागाने ा वषा ा मुलीला कमरेवर ताप ा चम ाचा चटका िदला. 
अजूनही तो डाग तसाच आहे. सुवणाला तर रागाने खूपदा फ  हाताचा मारच न े तर िसगारेटचे चटके, कमरे ा 
प ाचे फटके, जे सापडेल ाने मारले जायचे. शेजारचे कुटंुब चांगले होते. ांनापण सुरेश िशवीगाळ करत असे.  
 

सुवणा एक-दोनदा माहेरी आली होती. पण माहेरची ितची समजूत काढत व परत पाठवून देत होते. आता 
मुलगी ३ वषाची झाली. शाळेत नाव घालायला हवे णून सुवणाची धडपड होती. ितचे िश ण तर ांनी अधवटच 
ठेवले. ल ा ा वेळी पुढे िशकवणार णून सांिगतले पण नंतर जे ाजे ा ती ाब ल बोले ते ा ितला मारच खावा 
लागला. आता मुलीला शाळेत घालायला पण ते तयार न ते. मुलगी आहे मग िश णावर खच कशाला? असा ांचा 
िवचार. माधुरी ४ वषाची झाली ते ा सुवणाला रहावेना. आतापयत ितचा ेक वाढिदवस ित ा आईने येऊन खच 
क न साजरा केला होता. घरात धा , भाजी सव ितची आई पुरवत होती. आपण फ  ितथे सुरेश ा 
श ररसुखासाठी व घरकामासाठी रहात आहोत अशी जािणव सुवणाला झाली णून ितने एक िदवस घर सोडले. 
माहेरी आली. आईला सव सांिगतले. परत पूव सारखी आईने समजूत घातली पण आता ती परत जायला तयार 
न ती. मनाने ितने प े  ठरवले होते. 



 
ित ा पूव ा शाळेत ती गेली. मु ा ापकांना भेटली. ांनी ितचे सव ऐकून घेतले व १०वीत वेश िदला. 

भावांनी आिथक मदत केली. पण विह ां ा चेह   यावरची नाराजी ितला समजून आली. ितचा नाईलाज होता. णून 
ितने ाकडे ल  िदले नाही. घरात सव काम ती करत होती. मुलीला शाळेत घातले. ित ाकडे पण ती ल  पुरवत 
होती. काम करावे लागत असले तरी सासर ासारखे दडपण, भीती न ती. ती दहावी पास झाली. शाळेत ितचा 
स ार झाला. ितला मनापासून बरे वाटले. पुढे बीए साठी वेश घेऊन आता आपण त: ा पायावर उभे रहा ाचा 
िन य ितने केला. ती बारावीत गेली ते ा सुरेशने कोटात केस दाखल केली. कोटात यायला ती घाबरायची. ाचा 
चेहरा पहावा लागेल ा क नेनेच ितचे हातपाय गळून जात होते. आई-विहनी ितला घेऊन आ ा. मी ित ाशी 
बोलले. ितची था ऐकून मनात आले, आज ा समाजात ा ीचे थान काय? ती मुलगी णून अ ाचार सहन 
करत होती. आता ितला ित ा मुलीला ापासून दूर ठेवायचे होते. ती परत जायला तयार न ती. घट ोट देऊन 
तरी काय करणार? का णून घट ोट ायचा? ाने ित ाशी ल  केले ते ा ाचे वय होते ३५, ती होती १६ 
वषाची. ल ानंतर ितला कळले होते की गावी ३-४ मुलीबंरोबर ाचे संबंध होते. पण िवचारणार कोणाला? आिण 
िवचा न काय िमळणार? ाची पु षाची जात, ाला कसेही वागायची मुभा आहेच. ल ात . २५,०००/- ंडा रोकड 
िदली होती. घरातले सव सामान िदले होते. तो सामान ायला तयार होता पण र मेबाबत मा  तो मा  करत 
न ता. सुवणाचे णणे होते की जर ाने पैसे परत केले तर ती ते ित ा भावांना परत क न टाकू शकेल. 
सुरेश ा मते ाचा पगार कमी आहे. तो एवढी मोठी र म देऊ शकणार नाही. सुवणाचे णणे तो मा  करत 
होता. ाची वागणूक तशी होती. पण ात काही चूक न ते असेच ाचे मत होते. तो पु ष आहे, ा ा घरचे 
पु ष असेच वागतात व बायकांना असेच वागवतात, मग ाचे ात काय चुकले?  
 

सुवणा परत जायला तयार न ती. सुरेश ती मागत असलेली र म ायला तयार न ता. सुरेशचा 
नांदव ाचा दावा होता. मुलीला दरमहा . ४००/- ायचे ाने कबूल केले व तो ते देऊ लागला. मुलीला भेट ाची 

ाने एकदाही इ ा दशवली नाही. केस कोटात चालू झाली. खरे खोटे कर ात आले. ाची व ितची जबानी झाली. 
उलटतपासणी झाली. शेवटी कोटाने ांचा अज फेटाळून लावला. सुवणाला कोटा ा कुमामुळे काही फरक पडला 
नाही पण सुरेशला दुसरे ल  करायचे होते. सुवणाने सांिगतले की ाने एक बाई आणून ठेवली आहे. आता ाचे 
दुसरे ल  झाले काय आिण नाही काय? ाला ामुळे काही फरक पडत न ता.  
 

सुवणा गेली आता दुसरी! ाची गरज भागत होती. ाने काहीच चूक केली न ती का? इतरां ा मते जर 
सुवणा ा ाकडे रहात नाही तर ाने दुस   या बाईला आणून ठेवले यात गैर काय? हे समाजातले िच  कधी बदलेल 
का? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
अ ाहास 

 
 

विहदा िवशीतली त णी. जरा लाडावलेली, सग ांम े लहान व िदसायला सुरेख. णून सगळीच ितचे 
कौतुक करायचे. लहान अस ाने घरकामाची जराही सवय न ती. हेच ितला ल  झा ावर फार नडले. 
 

विहदाचे ल  ित ा ना ातच णजे मावसभावाशी झाले. ित ा मावशीने हौशीने ितला मागून घेतली व 
ना ातच ल  झा ाने ंडा वगैरेचा  आलाच नाही. 
 

विहदाचा नवरा युसुफ हा सौदी अरेिबयात कामाला होता. ल ानंतर दोनच मिह ांत ाला परत जायचे 
होते. तो असेपयत नवी नवरी णून युसुफ बरोबर िफरायला जाणे, मजा करणे एवढेच विहदाला मािहत होते. 
ल ानंतरही ितचे सवपरीने लाडच होत गेले. हळूहळू युसुफचे परदेशी जाणे जवळ यायला लागले ते ा ाने ितला 
समजावले, की आता तो गे ावर ितने घरातही थोडे ल  ावे, घरकामाचा हातभार उचलावा. युसुफ असतांना विहदा 
कबूलही झाली. दो ी घरांम े जोडी चांगली जमली याचा आनंदही झाला. युसुफ ा घरात तर सगळेच खुश होते. 
 

युसुफ सौदी अरेिबयात गेला व पंधरा िदवसांतच विहदा ा ल ात आले की ती आई होणार आहे. घरात 
सग ांनाच खूप आनंद झाला. ितचे डोहाळे हवे ा त   हेने पुरिव ात येत होते. विहदा अगदी आनंदात होती. ितचा 
व युसुफचा िनयिमत प वहार सु  होता. पिहलटकरीण णून युसुफ ा आईने विहदाला सुचिवले की, ितला हवे 
ते ा घरात सांगून ती आईकडे जाऊ शकते. विहदाची आईपण हौशीने ितला ायला यायची. या आनंदो वात 
िदवस कसे गेले ते कळलेच नाही. विहदाला या सग ांमुळे घरात ा जबाबदा   या वा काम काहीच करावे लागत 
न ते. बाळंतपणासाठी णून विहदा माहेरी गेली. जाताना ित ा सासूने रती रवाजा माणे ितची साडीचोळी क न 
ितला पाठिवले व विहदाला मुलगा झाला. सगळीकडे आनंदीआनंद झाला. 
 

मुलगा झा ाची बातमी ऐकताच युसुफ सु ी घेऊन आला. मुलासाठी भरमसाठ खेळणी, कपडे तसेच 
विहदासाठीही कपडे, दािगने असे ाने जेवढे श  होते तेवढे आणले. काहीही आणायचे णून बाकी ठेवले नाही. 
घरात सग ां ा आनंदाला नुसते भरते आले होते. आनंदाने मुलाचे बारसे क न ाचे रिफक नाव ठेवले व दोन 
मिह ांची सु ी संपवून युसुफ परत गेला. जातानाच विहदाला ाने सांिगतले की रिफक तीन मिह ांचा झाला आहे 
ते ा ’विहदा, अब तू घर चल.’ युसुफ ा आईनेही ाला दुजोरा िदला. ितलाही नातवंड खेळव ाची इ ा झाली 
होती. ितने अगदी आनंदाने विहदाला ’बेटी अब घर चलो’ असेही सांिगतले. 
 

इथेच विहदाचे िबनसले. ल ानंतरची नवलाई, गभारपण व बाळंतपण सुखाने, ऐश-आरामात घालिव ावर 
विहदाला अिजबात घरी जायची घाई न ती. कारण ितला सासरी असलेला कामाचा डोगंर पुढे िदसत होत. ितला तर 
कामाची अिजबात सवय न ती. सासू व नवरा दोघेही मागेच लाग ाने विहदाला नाईलाजाने का होईना सासरी 
यावेच लागले. 
 

नवी नवलाई संपलीच होती. विहदाची सासू हळूहळू ितला एक-एक काम सांगायची व ा जबाबदा   या 
िदवसगिणक वाढतच हो ा. ातूनच ितचे व सासूचे खटके उडायचे. वादावादी ायला लागली. घरातील मो ा 
जाऊबाईंशी तर विहदा फारच फटकून वागायची. जावेचे व विहदाचे जराही पटत न ते. 
 

रिफकला सांभाळून घरकाम करणे णजे विहदाला अगदी पहाड उचल ासारखे होते. शेवटी तर विहदा 
व सासूची बरीच भांडणे ायला लागली ती प ातून युसुफपयत पोहोचली. ाचा परीणाम ा ा कामावर ायला 
लाग ाने युसुफ एके िदवशी सरळ नोकरी सोडूनच परत आला. 



 
युसुफने विहदाचीही बरीच समजूत घातली परंतु विहदा काहीच ऐकायला तयार न ती. ितचा ह  एकच. 

युसुफने घर सोडावे व विहदाला घेऊन वेगळे रहावे. 
 

याच दर ान युसुफचा मोठा भाऊ अचानक अपघातामुळे गेला. ा आिणबाणी ा संगीसु ा विहदा मा  
वेगळे रहा ाचा आपला ह  सोडायला तयार न ती. युसुफ मा  शेवटी विहदा ा ह ाला कंटाळला. रोजची 
सकाळ-सं ाकाळ विहदा करीत असलेली कटकट ाला नकोशी झाली. णून तो विहदाला णाला, "विहदा, तुझे 
जो करना है वो कर, मै इस हालातम घर छोडके नही आ सकता!". विहदाला तेच हवे होते. पड ा फळाची आ ा 
घेत ागत ितने सुटकेस भरली व लगेच आईकडे मुलाला घेऊन िनघून गेली. घरातील संग, सासूची, नव   याची 
मन थती या कशाचाही िवचारच केला नाही. 
 

युसुफ व ाचे कुटंुिबय भावा ा िनधनातून जरा सावरले ते ा युसुफची आई व तो त: विहदाला 
आणायला गेले. ावेळेस विहदाची आई जी युसुफ ा आईची बिहण आहे ितने युसुफ व ा ा आईची अितशय 
वाईट श  वाप न िनभ ना केली. ा दोघीमं े असले ा ना ाचा िकंवा ां ा मताचा कसलाही िवचार केला 
नाही. लगेचच िशवीगाळ व भांडण काढले. युसुफ मनातून िचडलेला होता व काहीही कारण नसताना सासूचे बोलणे 
ऐकून ायला तो तयारच न ता. ाचाही संयम संपला व लगेच ाने विहदाला सांिगतले, "विहदा, अब तेरा और 
मेरा कोई संबंध नही. िफर कभी वापस आनेकी कोिशश मत करो." व ताडताड पावले टािकत एिककडे आईला 
घेऊन िनघून गेला. 
 

हे सगळे चालू असतांना विहदा ा विडलांची एकदम तट थाची भूिमका होती. ते दू न सगळे बघत होते. 
परंतु युसुफ ा तडकाफडकी िनघून जा ाने ां ा ल ात आले की आता करण िचघळणार. ते ा ांनी 
विकलाचा स ा घेतला व ताबडतोब कोटात रिफक व विहदाला पोटगी िमळ ाक रता अज केला. 
 

पिह ांदा जे ा ते जोडपे मा ाकडे आले ते ा दोघेही अगदी दोन बाजूला तोडं क न बसली होती. 
ां ातील दुवा णजे ां ा मुलगा "रिफक". रिफक आता दोन वषाचा झाला होता. थोडेफार बोलायलाही लागला 

होता. युसुफ व विहदाशी बोलतांना असे िनदशनास आले की ां ात फार मतभेद नसूनही ांनी लहान-लहान 
भांडणांना मह  देऊन ाचे भांडवल केले आहे. ा संपूण घराला थोडेफार समजावून प र थतीची जािणव ायला 
हवी होती. सवानी एक  बसून िवचार िविनमय करायला हवा होता. समाज ढी माणे विहदालाच संसार कसा करावा 
याची जािणव होणे अगदी आव क होते. 
 

युसुफ व विहदा ा कुटंुबातील विडल माणसांनाही ांची मते जाणून घे ाक रता बोलािवले, ांनाही 
सग ा प र थतीची जािणव होतीच. विहदाचे विडल जे तट थाची भूिमका घेऊन बाजूला उभे रा न बघत होते, 

ांना थोडा मान देऊन ल  घालायला सांिगतले. सगळीच कुटंुिबय ल ाआधीपासूनच ना ातली असूनही 
एकमेकांशी य थासारखी वागत होती. एक वेळ अशी होती की दोघी बिहणी (विहदाची सासू व आई) रोज 
भेट ािशवाय ांचा िदवस जात न ता. ाच बिहणी आज एकमेकांकडे बघायलाही तयार न ा. मग बोलणे तर 
बाजूलाच रािहले. या सव कुटंुिबयांना प र थतीचे गांभीय समजावून सांिगतले व सवानाच ां ा िन हापासून थोडे 
दूर झालात तर या सम ेतून माग िनघू शकेल याची क ना िदली. अथात िनणय ांनाच ायचा होता. दो ी 
घरातील सगळी एक  कोटात आलीत, ते ा ांना मागचे िवस न जा व एक  येऊन बघा अशी सूचना िदली व 
सग ांना थो ाफार माणात ती पटली.  
 

दर ान कोटातील येणे जाणे व भेटीमुंळे विहदाचा मुलगा रिफक याचाही सवाना लळा लागला होता. या 
भेटीमं े विहदालाही बरीच समज आली होती. ित ातही मध ा काळात घडले ा सव संगांमुळे थोडा 
समजूतदारपणा आला होता व ह ीपणा कमी झाला होता. या सग ाची प रिणती युसुफ व विहदा एक  नांद ात 
झाली. विहदा व युसुफ एक  नांदायला गे ावर ा दोघांना थोडा एकांत िमळावा णून युसुफची आई थो ा 



िदवसांक रता ां ा मो ा सूनेकडे रहायला गेली. 
 

युसुफ व विहदा पंधरा िदवसांनी मला कोटात भेटायला येतच होते. विहदाची कामाची त ार होतीच पण ती 
दोघे वेगळी रहायला लाग ावर ाची ती ता थोडी कमी झाली. युसुफची आई व सासू यांनीही एकमेकांची माफी 
मागून ा दोघां ा संसारात मदतच करायची ठरिव ाने सगळी भांडणे, राग- सवे एकदम िमट ासारखेच वाटत 
होते. 
 

विहदा व युसुफ अशा त   हेने हळूहळू एक  येऊन ांनी नवीन जीवनाला सु वात केली. विहदा व 
युसुफ ा कथेमधून असे िन  िनघते की अगदी बारीक सारीक तसेच ु क कारणाव न पती-प ीमं े 
भाविनक िज ाळा िनमाण न होता एक कारे दुरावा िनमाण होतो. ातच नातेसंबंधाची तसेच सासूची भूिमका व 

ांचे एकमेकांशी असलेले संबंध ावर कौटंुिबक िवकास अवलंबून असतो. अशा ि यांतून पितप ीनंा आपले िव  
िनमाण करणे किठण होते व एकमेकांना मुकावे लागते. यात वैवािहक सुखापे ा दु:खच जा  सहन करावे लागते. 
 

णूनच मनात येते की असे राईचे पवत न होऊ देणेच ल  बंधन िटक ासाठी ेय र असते. ाच 
विहदाने सु वातीलाच युसुफचे णणे थोडेफार तरी ऐकले असते तर कोटाची पायरी चढ ाचा ाप तरी वाचला 
असता. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************* 
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