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स क 

हे पु तक िवनामू य आहे 

पण फ़ुकट नाही 
या मागे अनेकांचे क  व पैसे आहेत . 

हणून हे वाच यावर खच करा ३ िमिनट 

१ िमिनट : लेखकांना फ़ोन क न हे पु तक कसे वाटले ते कळवा 

१ िमिनट : ई सािह य ित ानला मेल क न हे पु तक कसे वाटले ते कळवा.  

१ िमिनट : आपले िम  व ओळखी या सव मराठी लोकांना या पु तकाब ल 
अिण ई सािह यब ल सांगा.  

  

असे न के यास यापढेु आप याला पु तके िमळण ेबंद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हवा ितसाद.  
 

 

दाद हणजे तुतीच असावी असे नाही. ांजळ मत.  सूचना.  टीका.  िवरोधी मत यांचे वागत आहे. ामािणक मत 
असावे. यामळेु लेखकाला गती कर यासाठी िदशा ठरव यात मदत होते. मराठीत अिधक कसदार लेखन हावे आिण 
यातून वाचक अिधकािधक ग भ हावा.  आिण संपूण समाज सतत एका न या बु  उंचीवर जात रहावा.  
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संगीता जोशी 

 

 

 
 

 
ई सािह य ित ान  
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स क (कथासं ह) 

संगीता जोशी 
A-1.  भूषण अपाटमट.  

11/2.  कवनगर.  किम स कॉलेजजवळ.  पुणे 411052 

Phone : 9665095653.  7722006363 

sanjoshi729@gmail. com 
या पु तकातील लेखनाचे सव ह  लिेखकेकड े सुरि त असून 
पु तकाचे कंवा यातील अंशाचे पुनमु ण वा ना .  िच पट कंवा 

इतर पांतर कर यासाठी लेिखकेची परवानगी घेणे आव यक आह.े 
तसे न के यास कायदशेीर कारवाई होऊ शकते.  

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

काशक : ई सािह य ित ान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

काशन : २६ स टबर २०१९  

©esahity Pratishthan®2019 

• िवनामू य िवतरणासाठी उपल ध.  

• आपले वाचून झा यावर आपण ह ेफ़ॉरवड क  शकता.  

• ह ेई पु तक वेबसाईटवर ठेव यापुव  कंवा वाचना ित र  कोणताही वापर 
कर यापुव  ई-सािह य ित ानची परवानगी घेणे आव यक आह.े  
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संगीता जोशी 

ई सािह य ित ानतफ़ िस  होणारे संगीता 

जोशी यांचे ह ेअकरावे पु तक. यािशवाय यांची इतर अनेक 

काशनांची छापील पु तके आहतेच. 

सां त मराठी किवता आिण िवशेषतः मराठी 

गझल या रिसकांना सगंीता जोशी यांची न ाने ओळख 

क न ायची गरज नाही. मराठीतील या पिह या मराठी 

गझलकारा. २००४ साल या अमरावती येथील मराठी गझल 

संमेलना या या अ य ा हो या. यांची आजवर िस  

झालेली युिझका.  वेदना संवदेना.  चांदणे उ हातल.े  मराठी 

गझल.  नजराणा शायरीचा भाग १ व २.  ती भटेते न ाने अशी अनेक पु तके रिसकां या मनात 

थान क न आहते. अनेक पुर कारांनी यांना गौरव यात आल ेआह.े अनेक सभा.  मैफ़ली व 

संमेलनांतून यांनी आपल ेका  सादर केल ेआह.े ट ही मािलका.  वनीमु का यांतून यांची 

गीते िस  झाली आहते. गलेी प ास वषा न अिधक काळ या िलहीत आहेत.  

या सव स मानांम य ेगुंतून न रहाता यांचा लेखन वास सु च आह.े आिण यासाठी 

या नवनवीन मा यमांचा मागोवा घेत असतात. संगीता जोशी यां यासारखे ये  लेखक आपली 

इतक  पु तके ई सािह य या मा यमातून जगभरातील वाचकांना िवनामू य देतात. अस ेलेखक 

यांना लेखन हीच भ  असते. आिण यातून कसलीही अिभलाषा नसते. मराठी भाषे या 

सुदैवाने गेली दोन हजार वष कवीराज नर , संत ाने र, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सु  

आहे. अखंड. अजरामर. आताही शंभू गणपुल े(नऊ पु तके), डॉ. मुरलीधर जावडकेर ( ९ पु तके),  

डॉ. वसंत बागुल (बारा पु तके), शुभांगी पासेबदं (सात पु तके), अिवनाश नगरकर (४ पु तके), 
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डॉ. ि मता दामल े(सात पु तके), डॉ. िनतीन मोरे (१७ पु तके), अनील वाकणकर (६ पु तके), 

अनंत पावसकर(चार पु तके), मधू िशरगांवकर (दोन), अशोक कोठारे (८ हजार पानांचे 

महाभारत), ी. िवजय पांढरे ( ाने री भावाथ), मोहन म णा (जागितक क त च ेवै ािनक), 

डॉ वृषाली जोशी ( ८ पु तके), िवनीता दशेपांडे (४ पु तके) उ हास हरी जोशी(५), नं दनी 

देशमुख (५), सुजाता च हाण (४) असे अनेक लखेक ई सािह या या ारे आपली पु तके लाखो 

लोकांपयत पोहोचवतात. एकही पैशाची अपे ा न ठेवता. 

अशा सािह यमूत या यागातूनच एक दवस मराठीचा सािह य वृ  जागितक 

पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची आ हाला खा ी आह.े यात ई सािह य ित ान एकट े

नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन ासपीठे उभी रहात आहते. या या 

ासपीठांतून नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आिण या सवाचा सामूिहक वर गगनाला 

िभडून हणतो आह.े 

आिण ंथोपजीिवये । िवशेष  लोक  ’इ’य । 

दृ ादृ  िवजय । होआवे जी । 
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http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/bsbb_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/gajhalaayan_sangita_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi. pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amulyakatha_sangeeta_joshi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chhandomayee_kavita_sageeta_joshi.pdf 

 

 

संगीता जोशी यांची ई सािह यतफ़ कािशत पु तके 
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अपणपि का 

 

ह ेस क सव सािह य मेी वाचकांना अपण 

 

संगीता जोशी 
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स क 

 

ऋण 

मी एक अपंग 

सुमा 

िनणय 

वाह 

वामी 

डबे 

 

 

या सं हातील सव कथा का पिनक असून यात उ लखे केललेी थळे,  व संग यांचा 

वा तवातील कोणाशीही संबंध नाही. तसा तो आढळ यास िन वळ योगायोग समजावा. 
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    ऋण  

 

आता फ  चोवीस तास रािहले.. फ  आजचा दवस.. एकच दवस.. याच दवसाची 

याने उ कंठेने वाट पािहली होती. समजायला लाग यापासून आिण वतःचं जीवनरह य अधवट 

कळ यापासून ा एकाच दवसाची तो वाट पाहात होता.. आिण तो दवस आता जवळ आला 

होता.. न ह ेयेऊन ठेपला होता. उ ा याचा वाढ दवस. 18 ऑ टोबर. उ ा याचं वय 18 वष 

पूण होणार..! आिण मग..  

पण एवढी कसली उ कंठा होती यश या मनात? अठरा वष पूण होणार व तो 

फोर हीलरचं लायसे स घेऊ शकणार, हणून का? पण वाहन चालिव याची हौस तर सोळा ा 

वष  टू हीलर िमळाली ते हाच पूण झाली होती. अठरा वषानंतर मतदान करता येणार 

अस याची कसली आलीय उ कंठा? या या दृ ीने राजकारण हणजे िचखल होता. याला यात 

अिजबात रस न हता. तरीही तो 18 ा वाढ दवसाची इत या उ कंठेनं का वाट बघत होता? 

कारणही िततकंच गभंीर होतं.. नुसती उ कंठा शमणार होती इतकंच नाही, तर याचं आयु यच 

एक वळण घेणार होतं.. कुठलं वळण? काय असणार होतं या वळणावर? ितथून पुढे र ता होता 

क  पुढे डेड-ए ड होता? .. तसं असलं तर तो मागे तरी कसा फरणार होता? काय करणार होता? 

.. असं य .. दवस याने िवचार कर यात घालवला अन् रा  जवळजवळ जागूनच काढली.  

पहाटे पहाटे याचा डोळा लागनू गेला.. पण मनात या उ कंठेपोटी काही वेळातच 

जाग आली. तो कपाटापाशी गेला. आईनं दलेल ंते बंद पा कट यानं काढलं. आई या ेमामुळेच 

ितला दलेल ंवचन यानं मोडल ंन हतं. नाहीतर तो ते आधीच फोडू शकला असता. आता काही 

णातच या यासमोर रह य उलगडणार होतं... न राहवून यानं ते पा कट फोडलं. आत 
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या यासाठी एक 10-12 ओळ चीच िच ी होती व सोबत आणखी एक बदं पा कट.. िच ीत 

िलिहल ंहोतं--- 

‘बाळ यश, मला माहीत आहे, तू उ सुकतेनं पा कट फोडशील.. पण तु या ाचं उ र 

मी नाही रे देऊ शकणार? करण वडनेरे नाहीत; मग तुझे वडील कोण, यांचं नाव काय? हेच 

आहेत ना तुझे ? पण यासाठी तुला आणखी थांबावं लागले. ’  

वाचता वाचता यश थांबला. कपाळावर आ ा पड या.. हणजे काय? आईचे 

अनेकांशी..? ती मा या विडलांचे नाव का सांगू शकत नाही? यशच ंमन िच ी पूण वाच यापूव च 

पेटून उठलं. मग माझं नाव यश करण वडनेरे असं का लावलं? कुठे आहते करण वडनेरे? मला 

यांना भेटायचंय... यशचं मन धावत होतं.  

मधे एक-दोन णच गले ेअसतील.. तेव ात यश या मनात का र माजल.ं. तो पुढ े

वाचू लागला.. ’ मी नाव का सांगू शकणार नाही, असा  पडला ना तुला? याचं उ र 

कळ यासाठी तुला डॉ. खांबटेे यांना भेटाव ंलागले. मला माहीत होता, तो यांचा प ा मी दला 

आहे. यांची भेट घ ेव यां याशी बोल. तुला सारं काही समजले. मला खा ी आह ेतू मला समजून 

घेशील. सोबतचं पा कट डॉ टरांसाठीच आह ेते यांना दे. सगळं कळूनही मी तुझी अपराधी आह े

असं तलुा वाटत असले तरतू मला मा कर.. तुझी आई. सहीखाली खूप जनुी तारीख होती.  

पाक ट घडी क न िखशात ठेव यापूव  यश ने तो फोन नंबर लावला.  

‘डॉ टर खांबेटे का? ’‘र ग नंबर! ’ हणून फोन बंद झाला. दोन तीन वेळा यशनं 

काळजीपूवक नंबर लावला. आता समोरची  वैतागून हणाली, ‘एऽऽ, तुला कती वेळा 

सांिगतलं र ग नंबर हणनू? ठेव आता..! ’ 

यश मनातून िचडला. आता प ा शोधण ंभाग होतं. यानं ऍि टवा काढली. शहरा या 

जु या भागातला प ा होता तो. या भागात राहणा  या डॉ टरकड ेका आली असेल आई? आिण 
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यांना कस ं मािहत असले माझं ज म-रह य? ते आईचे नातेवाईक होते क  कोण होते? पण 

आ हाला तर कोणी नातेवाईकच न हते! तसं आई सांगायची. आई हणायची ितचे आई-वडील 

ित या लहानपणीच गले.े. मला मामा-मावशीही नाही.. कधी काका.. आ या अस याचंही ऐकल ं

नाही.. यश या मनात िवचारांचा गुंता वाढत होता...  

------आिण अचानक समोर पाटी दसली.. अि नी हॉि पटल. डॉ. खांबेटे.. यश 

एकदम उ हिसत झाला. आत िशरताच काउंटरपाशी जाऊन यानं िवचारलं,  

‘मला डॉ टर खांबेटना बटेायचंय; कुठे आहेत ते? ’ 

 जोरजोरात ास चाल यामळेु याचे श द धाप लाग यासारखे येत होते.  

‘अरे, जरा हळू! ’ समोरची ौढ िस टर हणाली. ‘डॉ टर पराग तुला सं याकाळी 

भेटतील.. ’ 

‘ते नाहीत हो! मला एन. पी. खांबेटे हव ेआहते. कुठैत ते? ’ 

‘मोठे डॉ टर आता हॉि पटलला येत नाहीत. यांचा मुलगा डॉ टर पराग. तेच 

बघतात सगळे पेशंट.. पण तुला काय होतंय? ’ 

‘मला काही होत नाही हो; मला काही क न या डॉ टरांना भेटायचंय..’ यश पुढ े

अडखळत रािहला. ‘मला लीज सांगा, डॉ. एनपी खांबेटे मला कुठे भेटतील? फार मह वाचं काम 

आहे हो! मला यांचा घरचा प ा ा ना. यांची भेट घेण ंफार ज रीचं आह.े’ 

काकुळतीला येऊन यश िस टरला िवनवीत होता. णभर यश या मनात आल,ं ‘ते 

आहेत ना? क .. देवाघरी..’ 

पण तेव ात िस टरनी एक काड या या हातात दलं. याला एकदम हायसं वाटलं. 

यावर डॉ टरांचा घरचा प ा होता.  
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यशची ऍि टवा बंग या या बाहरे उभी रािहली. लोखंडी गेटची कडी काढून तो आत 

जाणार, तेव ात मोठा कु ा जोरजोरात भुंकू लागला. पण सुदैवाने कु ा साखळीने बांधललेा 

होता.  

कु या या भुंक याने एक गृह थ बाहरे आल.े पांढराशु  पायजमा, पांढरा हाफ कुता, 

पायात सँडलवजा सपाता, गोरापान चेहरा व डो यांवर सोनेरी च मा.. हेच डॉ टर खांबेटे 

असावेत.. यशने ताडल.ं. यांनी कु याला शांत केलं..  

‘आपणच डॉ टर खांबेटे नं? .. सीिनयर खांबटेे.? ’यशने आनंदनूच िवचारले होते.  

‘होऽ; मीच. काय काम आहे? ’ ह ेबोलतांनाच यशला पा न यां या मनात कुठल ेतरी 

संदभ जुळत चालले होते. यश ने नाव सांगताच, कॅमे  याच ंदृ य फोकस हाव ंतसा यांना भूतकाळ 

आठवू लागला.. ते मनात हणाल.े. हा तर अगदी वडलांसारखाच हडँसम, बाबदार दसतोय..  

‘मला तु हालाच भेटायचंय. मा या आईनं ह े प  दलंय तुम यासाठी. मा या 

पा कटात ह ेदसुरं पा कट होतं. मला आईने फ  तु हाला भटे एवढंच िलिहल ंहोतं.. ’ 

यशनं बंद पा कट यां यासमोर धरल.ं.  

‘डॉ. एन. पी. खांबेटे’ डॉ टरांनी वरचं नावही मनात वाचलं. अ र प रिचत असाव ं

असे भाव यां या चेह  यावर होते. पा कट फोडून ते प  वाच ूलागले व यशला व  हां ातून आत 

बोलावलं.  

‘बस; तू यश ना? यश करण वडनेरे? ’ 

‘होऽ; मी यश. माझी आई तुमची पेशंट होती का? तु ही नातेवाईक आहात का आमचे? 

क ..? ’ 
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‘थांब, थांब, सगळं सांगतो.. तुझा ज म मा याच हॉि पटल मध ेझालाय.्. हणजे तुझी 

आई माझी पेशंटच होती. अधून मधून यायची भेटायला. तुला मी फार लहान पािहलं होतं. 

यानंतर आज इत या वषानी पाहतोय्.. पण तू एक दवस येणार हे मला माहीत होतं.. थोड ं

थांबून ते पुढ े हणाल,े ‘तु या आईचा अपघाती मृ य ूझाला, हे पपेरमध ेवाच यात आल ंहोतं 

मा या काही वषापूव .. पण मग तु याकड ेकोण पाहात होतं? ’  

‘आईनं मला हॉ टलेलाच ठेवलं होतं. पैशांची व थाही ितनंच क न ठेवली होती. 

ती अस यापासून, लहानपणापासूनच मी ऍड फ ममध ेकामं करायचो. आताही करतो, कॉलेज 

सांभाळून. मॉडे लंगमधे बरा पैसा िमळतो; यामळेु चाललंय वि थत. आमची दोन खो यांची 

जागा, आईनं घेतली होती; ितथंच मी आता राहतो.. िम ाचे वडील मागदशन करतात.. ’ 

यशला अशा ग पांमध े रस न हता.. तो उतावीळ झाला होता. यामुळे यानं 

वतःब ल भराभर सांगून टाकल.ं  

‘सांगा नं; माझे वडील करण वडनेरे? कुठे असतात ते? तु ही ओळखता यांना? ते 

मला भेटतील? पण इतक  वष यांनी का नाही आमचा शोध घेतला? ’ 

‘ऐक; सांगतो सगळं. आता तू अठरा पूण झाला आहसे, ते हा तुला ही मािहती कळणं 

हा तुझा कायदेशीर ह च आह.े आधी तु या आईब ल सांगतो. तु या आईचं मूळ नाव मनीषा. 

ह ेनाव तुला अप रिचत असणार कारण ितने पुढ ेसोयीसाठी नाव बदलून घेतलं. िबचकू नकोस. 

मी सांगतोय् ते ल पूवक ऐकून घ.े तुझी आई एका अनाथालयात वाढली. तुला नातेवाईक नाहीत 

याचं कारण तु या आईला ज मतःच, ित या आईनं र या या कडेला टाकून दलेली होती. याचं 

कारण काय असेल ते असो. कुणीतरी ते बाळ अनाथालयात पोहोचवलं. ’ 

यश या चेह  यावरचे भाव पटपट बदलत होते.. तो ाकुळ झा यासारखा वाटत 

होता. डॉ टर पुढ े हणाले,  
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‘अनाथालयात ितचं नाव मनीषा ठेवल ंहोतं. या गावात ती मोठी झाली. थोडीफार 

िशकली.. फार िशकली नसली तरी ितला वाचनाचा छंद होता. यामुळे चतुर होती. मुळात षार 

होती. इथ ेशहरात आ यावर मा या हॉि पटलमधे कामाला लागली. कामाला एकदम चोख.. 

कधी कंटाळा नाही.. चुकारपणा नाही.. ितला कोणीच नस यामळेु हॉि पटलमधेच रहायची. 

बाळंितण ची सेवा करायची.. ’ 

थोडं थांबून ते पुढ ेसांग ूलागल,े ‘ह ेसगळं ऐकून तू न हस झाललेा दसतोस; पण.. 

आता बाक चा इितहास जाऊ देत, मु ाचं ते सांगतो. एकदा मला हणाली,  

‘डॉ टर, मला दखेील मलू हवं असं वाटतं.’ 

‘मग ल  क न टाक. मी पाहतो तु यासाठी थळ..’ 

‘नको डॉ टर; मी अशी अनाथालयात वाढलेली; ना आगा; ना पीछा. ना घर ना 

घराणं. कोण करणार मा याशी ल ? यापे ा.. ’ ती अडखळली.  

‘ यापे ा काय? ’ मी हणालो; ‘हां द क घेऊ शकतेस तू’ 

ती हणाली, ‘पण द क घेतलं तर मा या पोटचं, मा या र ामासांचं मलू कस ंिमळेल 

मला? मी. अशी.. िनदान मलू तरी माझं वतःचं असावं.. तु ही इतर डॉ टरांशी बोलतांना मी 

ऐकलंय.. इनसे ेशन क  काय ते.. या प तीनं मला माझं मूल. ’ 

‘मला ह ेअनपेि त होतं. मी हटलं मी िवचार करतो. ’ 

असं बोलण ंझा यावर ती मला अधनू मधनू िवचारायची. ‘ डॉ टर तु ही काय ठरवल ं

मा या बाबतीत? ’ 

‘मनीषा, तू वाढवणार कसं या मलुाला? पैसा.. अडका..‘ 
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‘ मी तुम याकड ेमाझा पगार जमा करत असतेच.. मूल झा यावर तु ही मला एखा ा 

दसु  या लांब या हॉि पटलमध ेनोकरी लावनू ा. नाव बदलून घेईन व ितकडेच राहीन. बाळाला 

िशकवीन मोठं करीन. या जगात मा या र ाचं कोणीतरी तर असले..! ’ 

यशशी ते बोल ूलागल;े ‘शेवटी मी ितच ंऐकायचं ठरवलं. कारण मातृ व हा येक 

ीचा ह  असतो.’ 

 यश मन लावनू ऐकत होता. याला सगळं ध ादायकच होतं. डॉ टर सांगत होते,  

‘ठर या माण े एका िव ासात या शी बोललो. इतर डॉ टरांचाही स ला 

आधीच घेतला होता. अ यंत गु ता पाळून आ ही इ से शेन चा यश वी योग केला. तुझी आई 

े ंट रािहली. एक ल ात घ ेतू. यात तु या आईनं िभचार केला असं होत नाही. ही े सी ही 

पूण मेिडकल सायं ट फक गो  आह.े या े सीसाठी कुणाचं सीमेन (वीय) वापरल ंहहेी तु या 

आईला माहीत नाही.. न हतं. तशी ज रच नसते. या नं वीयदान केल ं ितलाही ह े

कोणासाठी वापरलं जाणार आहे ह ेमाहीत नसतं. दो ही चा यात काही संबधं नसतो. हा 

केवळ एक लॅबमध ेकेलेला योग असतो. ’ 

डॉ टर बोलता बोलता थांबले. यश या चेह  यावरचे भाव थोड े सं िमत, थोडे 

कुतूहलाचे असे संिम  होते.. तो िनःश द होता.  

‘कळल ंना? तु या आईनं तुला िमळिव यासाठी एक द च केल ंहोतं ते? .. आिण 

करण वडनेरे हणशील तर अशी कोणतीच  अि त वात नाही. तुला शाळेत घालतांना  

येईल याचा िवचार क नच आ ही ज मदाख यातच ह ेनाव िनि त केल.ं. आणखी  उ व ू

नयेत हणून ितनं इथून दरू या उपनगरात हॉि पटलमधे नोकरी धरली सुनीता वडनेरे नावानं 

आिण तुला एकटी या हमंतीवर वाढवलं.. खूप िज ीनं.. खूप ेमानं.. ’ 



स क  संगीता जोशी 

18 
 

‘पण डॉ टर, करण वडनेरे कुणीच नसतील, तर मला नाही का कळू शकणार, माझे 

वडील कोण ते? ’ 

‘अठरा ा वषानंतर, ते कळ याचा अिधकार तुला आह ेयात शंका नाही. पण या 

विडलांचा तू वारस होऊ शकणार नाहीस. कंवा यां या संप ीवरही तुला ह  सांगता येणार 

नाही. ’ 

‘ते जाऊ द;े ते मला काही नकोय; पण तु ही सांगाल तेच माझे वडील कशाव न? 

याचा काही पुरावा आह ेका? ’ 

‘तर! पुरावा आह ेतर! या योगा या सव न दी आहेत मा याकड.े या ची 

संमती, यां यावर लाग ूअसले या अटी, सा ीदार, वक ल, मी वतः योगकता.. अस ेसव लखेी 

पुराव े मा याकड े आहते. एक सांगतो, क  हा माझाही पिहलाच य  होता; पण मनीषा 

योगासाठी उपल ध झा यामळेु, पुढे मी ह ेसमाजकाय हणूनच करायचं ठरवल.ं यानंतर मी 

मूल न होणा  या अनेक जोड यांवर योग केल.े अथात यात अ यंत गु ता आव यक असते. 

यां या बाबतीत नव  याऐवजी दसु  या पु षाला इन हॉ ह कराव ंलागतं, अशाही सव न दी 

मा याकड ेआहेत. पण ह ेसंबंिधत सव या संमतीने होत असतं. तु या केस सारखंच.. अठरा 

वषापुढ ेमलू समजून घेऊ शकत ंअस ंगहृीत ध न, मलुाने मागणी के यास याला ख  या विडलांच ं

नाव कळावं अशी काय ात तरतूद आह.े. हणून.. ’ 

‘मग सांगा नं यांचे नाव.. ’ 

‘थांब.. घाई नको; आधी मला यांचीही संमती यावी लागले.. तू पढ या आठव ात 

फोन क न ये; मग सगळं होईल.. ’डॉ टर खांबेटकडून फोन नंबर घेऊन यश परत िनघाला.. 

अजून इत यात याची र र संपणार न हती..  
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काही दवस पु हा तळमळत गेले. आई या ेमाची आठवण होऊन रड यातही गले.े 

‘ कती धाडसी िनणय होता ितचा! वाहािव  पोह याचा! जगाने बोल लाव ूनय े हणून वतःचे 

नाव, ओळखपुसून टाक याचा! अप य ेमासाठी कती याग केला ितनं..! मी मा  णभर का 

होईना ित याब ल वाईट िवचार केला! चुकलंच माझं.. आिण माझ ेवडील? कोण असतील ते? 

यांनी संमती नाही दली तर? मला यांचं नावही अ ातच राहील.. ’यश िवचार क न थकून 

गेला.  

अखेर आठ दवसांनी सपंक साध यावर खांबेटे डॉ टर याला ‘य’े हणाले. पण 

हणाले, ‘फारशा अपे ा ठेव ूनकोस. ’  

यशला विडलांचे नाव एकदाचे कळल ेहोते. प ाही िमळाला होता. यश या प यावर 

पोहोचला ते हा दपुार झाली होती. दारावरची बले वाजिवली तर नोकराने दार उघडल.े नोकर 

काहीसा ग धळललेा दसला. हणाला, ‘सवजण हॉि पटलला गलेे आहते. साहबेांची कृती 

िबघडली; बायपास का काय ते आ ेशन आह.े घरी कोणी नाही. ’ 

यश पु हा हॉि पटलचा प ा घेऊन ितकड े िनघाला. मनात हणाला माझी अन् 

विडलांची भेट हावी ही िनयतीची इ छाच नाही का? तो चौकशी क न आयसीयू जवळ 

पोहोचला. काचेतून याला न या लावललेा पशेंटचा-आप या विडलाचंा- चेहरा दसत होता. 

अ प .. पण तरीही तो खूष होता. आपण यांचंच प घेतलंय ह े याला कळलं होतं. 

नातेवाईकांची धावपळ याला दसत होती. अंदाजाने तो ितथ या बा जवळ पोहोचला.  

‘कस ेआहेत िवनय राण ेसाहबे? ’ िमसेस रा यांनी या याकड ेचमकून पािहलं. राणना 

एटॅक ये यापूव च डॉ. खांबेटचा फोन आललेा िमसेस रा यांना माहीत होता. व यांना सव स य 

राणकडून समजल ेहोते.. पण ही वेळ काही ते बोल याची न हती. िमसेस रा यांकडून काही 

र पॉ स न आ याने यश ने िवचारल,े  
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‘काही मदत हवी आह ेका? ’ 

‘मदत ना? हो.. ांना र ाची बाटली हवी आह.े इथ या बाट या संप याहेत, या 

ुप या. दसुरीकड ेमाणसं गलेी आहते.. पण.. ’ 

‘कोणता ुप आह े यांचा? ’ यशनं िवचारल.ं  

‘खूप रेअर आह.े. ओ िनगे ट ह.. ’ 

‘अरे! मग काळजी क  नका. माझाही ओ-िनगे ट हच आह.े मी दतेो लड लगेच! ’ 

 िमसेस रा यांनी मुलीला सांिगतलं, ‘ पा, देवानंच धाडलंय याला. डॉ टरकड े ने 

याला. पा याला या से शन मधे घेऊन गेली. लड दे या या कॉटवर झोपून यश िवचार करत 

होता. िनयती या योजनेची याला गमंत वाटली. याहीपे ा याला िवल ण आनंद झाला. 

काहीतरी अनािमक अस ंसमाधान याला िमळत होतं. खपू खूप शांत वाटत होतं.  

‘ यांनी मला जीवन दलं, यांनाच र दान क न जीवन दे याची व अशा कारे 

यांचं ऋण फेड याची सधंी मला िनयतीनं दली, याब ल ितचे आभार तरी कसे मानायचे? ’तो 

मनात हणाला.  

आता याला कोणालाही भेट याची गरज वाटत न हती. याची उ कंठा…. र र 

…सारंकाही शमल ंहोतं…. आप याला पा न िमसेस रा यांना व पाला काय वाटल ंअसले 

याचाही िवचार कर याची याला गरज न हती….  

आता फ  डॉ. खांबेटना एक फोन करायचा होता; बस्…!  

****  
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मी एक अपगं 

 

  

 

नेहमी माण ेशाळा भरली. ‘बावीस.. तेवीस.. मांक तेवीस.. ’ मी दोनदा उ ा न 

ितस  या वेळी नाव उ ारल;े ‘िवराग.. ’ काही ण त धतेत गेल.े मी पढुचे नंबस सवयीने घेत 

रािहले. व ‘पी’ मांडत रािहले. पण मनात येत होते, आजही हा मलुगा गैरहजर! दोन मिहने झाल े

शाळा सु  होऊन. सु वातीचे काही दवस सोडल ेतर िनयिमत हजरच नाही हा मलुगा. अधून 

मधून धूमकेतूसारखा उगवतो. गैरहजेरीब  ल िवचारल ंतर ग पच बसतो. िचत एखाद ंकारण 

सांगतो. ब धा पटणारं. ‘आता न  नाही शाळा बुडवणार’ असं खाली मान घालून पटुपुटतो, 

झालं..  

असंच या दोन मिह यात घडत आलंय.् मी यावळेी ठरवलं क  आता मा  याचे पालक 

आ यािशवाय िप छा सोडायचाच नाही. नववीचे वष हणजे पुढ या वषाची तयारी. 

नववीपासून ल  दलं आिण िश कांनी मेहनेत घेतली तरच दहावीचा िनकाल चांगला लागणार. 

यामळेु आ ही सव िश क नववी या वगात या मुलांबाबत फार जाग क असतो. यंदाची माझी 

‘अ’ तुकडी चांग या षार िव ा याची होती. या तुकडीत आला याअथ  िवराग साठ ट यां या 

पुढचा िव ाथ  असावा हे मला मािहत होतं.  

‘अग, गोसावी, िचटे आठवीत तु याच वगात होता ना? फारच अनुपि थत असतो तो. 

पूव ही असंच करायचा का? ’ मी मध या सुटीत आधी या या या वगिशि केला िवचारल.ं ती 

हणाली, ‘पिह या टमला वि थत होता; पण पुढ या टमला पुढंपुढ ंअसं करायला लागला तो. 

मा  गैरहजर रािहला तरी पास हायचा तो. सव िवषयात. वा षकला सु दा.  
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असेच काहीसे बोलण े हायचे. मा या मनात आलं, मलुं नववीत आली क  यांना शंगं 

फुटतातच. कुमारवयाची सु वातच ती. या वयात मुलांना फार जपावे लागते. यां यात होणारे 

शारी रक आिण मानिसक बदल पालकांनी च िश कांनी जाणीवपूवक िनरखावे लागतात. यांची 

दनचया, यांचे िम , यांची सु  आकषणे या सग यावरच बारकाईने ल  ठेवाव ेलागते. कारण 

या वयातच मुलग ेिबघड याची श यता असते. आयु या या याच वळणावर पालक-िश कांनी 

यांना यो य दशा दाखिवली, भावभावनांचे उ यन कर याचे अ य  य  केल े तर मग 

काळजी नसते. हणून िवरागकडे जरा जा त ल  ायचं मी ठरवल.ं तशी अधून मधून दां ा 

मारणारी इतर मुलहेी होती; पण अनेक वष अनेक िव ाथ  नजरेखालून गलेे क  कोणा या 

बाबतीतवेगळेपण दसतंय ह ेचांग या िश काला न च कळतं. या दृ ीने िवराग ही एक ‘केस’ 

होती.  

आणखी तीन दवसां या गैरहजरेीनंतर तो आला. पिहला तास संप यावर मी याला 

बाहरे बोलावलं.  

‘िवराग, तू चार दवस कुठे होतास? ’ 

‘घरी होतो’ यानं खाल या मानेनं उ र दल.ं  

‘मला श दशः उ र नकोय,् मी गैरहजेरीचं कारण िवचारतेय्’ मी जरा 

रागाव यासारख ंक न िवचारलं.  

पु हा शांतता. खाली मान घालून तो उभा. मीच िवचारलं,  

‘आजारी होतास? ’ ‘नाही’ िवरागनं खोटं बोल याचा य  केला नाही याचं मला 

यात या यात बरं वाटल.ं  
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मी आणखीही खोलात िश न िवचार याचा य  केला. पण काहीच िन प  झाल ं

नाही. शेवटी मला माझा अिधक वेळ दतेा यणें अश य झा यानं मी याला वगात जायला 

सांिगतलं..  

या दवशी से े टरीने मला पाच ा तासानंतर येऊन सांिगतलं, ‘िमस, िवराग 

मध यासटुीनंतर शाळेत आला नाही; मी याचं नाव िलिहलंय ्पळून जाणा  यां या यादीत. ’ 

‘बरं पाहते मी उ ा’ इतकंच मी बोलल.े  

दसु  या दवशी िवराग येणारच नाही असा माझा कयास होता; पण तो आला होता.  

तास संप यावर मी याला पु हा अ यंत गोडीने, कळकळीने िवचारलं,  

‘िवराग, तू का अस ंवागतोस? तुला शाळा, अ यास ह ेकाही आवडत नाही का? ’ 

‘तसं नाही, िमस, .. ’ 

‘तू एवढी शाळा बुडवतोस, तरी तुझे माक बरे आहेत. हणून तू ‘अ’ तकुडीत आहसे. 

आणखी नीट अ यास केलास, िनयिमत शाळेत आलास तर तुझा नंबर वर जाईल. ते तुला नकोय ्

का? ’ 

‘.. मला अ यास करायचाय्.. ’ 

‘ह ेबघ, नुसतं असं त डी कबूल क न पु हा तसंच वागत रािहलास तर काय उपयोग? 

’ तो खाली बघत मान डोलवतरािहला. मीच पुढे हटल,ं  

‘असं कर, उ ा तू तु या पालकांना घेऊन ये. मला यां याशी बोलायचंय. पालक 

हणजे आई कंवा वडील. दसुरं कोणी हणज ेमोठा भाऊ वगरेै चालणार नाही. ’ 

‘वडील नाहीत.. ’ तो हणाला.  
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माझा वर मवाळ करत मी हटलं,  

‘वडील नाहीत तुला? सॉरी, मला माहीत न हतं; कधी गेले ते? ’ 

‘वडील गलेे नाहीत; हणजे वारल ेनाहीत; पण िनघून गेलेत. ’ 

मी तंिभत झाल.े बरेचदा आप या सहज ल ात येणार नाही कंवा क पनाही करता 

येणार नाही अशी पा भूमी असलेल ेिव ाथ  शाळेत भेटत असतात. िवरागशी याब  ल फार 

बोलायला नको हणून मी याला आईला घेऊन यायला सांिगतलं. यावर तो हो-नाही काहीच 

न हणता वगात गेला ; आिण शाळा सुटेपयत बसला दखेील. याला िनरोप दला होता तरीही 

या दवशी मी या या घर या प यावर प  पाठवलं. दोन दवसां या गैरहजेरीनंतर िवराग 

मा यापुढे येऊन उभा रािहला. न बोलता. आज मी जरा रागानं िवचारायचं ठरवलचं होतं.  

‘िवराग, आई कुठाय्? आली का नाही? ’ तो ग प.  

‘ यांना काळजी नाही आप या मलुाची? प  िमळालं क  नाही? ’ 

पाठीमाग ेलपिवललें माझ ंप  िवराग ने पुढ ेकेल.ं.  

‘अरे, मग आई का आली नाही? ’ 

‘आईला वाचता येत नाही’.. मा या रागामुळे याने चाचरतच सांिगतलं.  

‘ठीक आह े; आता मी बघतेकाय करायचं. ’ 

 

आता मी पाठपुरावा करायचाच, असं ठरवल ंहोतं. िवरागचं घर फारस ंलांब न हतं 

ह े प याव न समजलंच होतं. मग मी िशपायाकडे प  देऊन व त डी िनरोप देऊन याला 

िवराग या घरी पाठवल.ं अपे े माण ेअ या तासातच िवरागची आई मा यासमोर उभी होती. 

ितला शाळेत कशाकरता बोलावलं ह ेमी ितला सांिगतलं.  
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‘बघा क  व;ं अलीकड ेअसचं करायला लागलाय्. घरी अ यास बी करत हाई. शाळैतून 

लवकरच घरी येतो; हणतो अध च झाली शाळा.. ’ 

‘अहो, पण तु ही येऊन भेटला का नाहीत कधी, तो असं करतो तर! ’ 

‘आता काय सांगू तु हाला बाई, माझ ंकशातच ल  लागत हाई. या पोराकडबंी हाई’ 

‘ का? काय झालंय असं? ’ 

‘ अव,ं याचा बाप गलेाय िनघून घरातनं. चांगली सरकारी नोकरी. चांगला पगार. 

सगळं कसं नीट होतं बघा’ 

‘ मग काय यांनी दसुरं ल  केल?ं ’ 

‘ नाही व ं; यांना सं यास यायचा होता हणे. अता मला काय कळतंय सं यास हजें 

काय ते. पन घरातनं िनघून जातीन असं हवतं वाटल ंव.ं आज सात वरस ंझाली बघा. कु ं बी 

प या नाही. खूप शोध घतेला. ’ 

मी िवचारलं, ‘ मग घरखच कसा चालतो? िवरागने तर वषाची फ  एकरकमी भरली 

आहे! ’ 

‘ िवरागचा मामा मला मदत करतो, मी बी कामं करते धुणभंां ाची. कसंतरी भागतं. 

अता ह ेकळायला नको का िवरागला? कोण कती दीस मदत करीन? यानं अ यास करायला 

पायजे क  नग?ं ’ 

ती बाई मलाच  करत होती. यासारख ंआणखीही ‘रडगाणं’ गात िवराग या आईनं 

माझा बराच वेळ घेतला. मी मा यापरीनं ित या मोडले या संसाराबाबत थोडी सहानुभूती 

दाखिवली; मा  िवरागकडे ल  दे यािवषयी िन ून बजावलं. वरचेवर यऊेन भेटत जा ह े

सांगायलाही मी िवसरल ेनाही.  
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काही दवस ठीक गलेे. िवराग िनयिमत हजर रािहला. स परी ा जवळ आली होती. 

कोणीही शाळा बडुवायची नाही अशी माझी स  ताक द होती. नववी या अ यासाचं गांभीय 

आ ही िश क मलुां या मनावर सतत बंबवत होतो. आमची शाळा शहरा या या भागात होती 

ितथं अशीच घरं जा त होती क  मुलांना शाळेकडूनच सं कार िमळ याची गरज होती. म यमवग 

कंवा यापे ाही खालचा आ थक तर, अधिशि त कंवा अिशि त पालक असेच िव ाथ  

सं येनं अिधक होते. आ हा सव िश कांनाही चांगली जाणीव होती. सुदैवाने सगळा टाफ 

मेहनती होता व अशा िव ा याना ‘वर’ आण यात आनंद मानणारा होता..  

िनयिमतपणा या थो ाशा सात यानंतर िवराग ने पु हा ‘दांडी’ मारली. याची गभंीर 

दखल घे याचं मी न  केलंच होतं. पण दसु  या दचशी िवरागला ‘पाहताच’ मी राग िवस न 

काळजीयु  आ यानं याला िवचारल,ं  

‘अरे िवराग, काय झालं? .. चेहरा कसा सुजला एवढा..? डो यांखाली काळं िनळं..?  

याला एकदम रडू फुटू लागलं. पण ते िन हानं आवरायचाही य  तो करत होता. 

मी याला टाफ- म मध े आणल.ं आता तो िन ह क  शकला नाही. या या पाठीवर मी 

ठेवले या हातानं जो मायेचा ओलावा याला लाभला यानं तो िवरघळला. मी ेमानं, िव ास 

देऊन याला हटलं,  

‘मला सांग िवराग, काय झालं? मी तुला मदत करीन.. अगदी िभऊ नकोस. ’ 

‘मला आईनं अन् या माणसानं मारल.ं. ’ 

‘कोण या माणसानं? ’ 
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‘आई हणते याला मामा हण. पण िमस,् तो मामा नाही माझा.. आईला भाऊच 

नाही कोणीही.. ’ 

‘बरं; नसू द ेमामा. पण तो भावासारखा आह ेना आई या? अन् तोच तर तु हाला 

पैशाची मदत करतो ना? .. आईच सांगत होती तुझी. मग मामा हटल ं हणून कुठे िबघडल?ं ’ 

मी समजावणी या सुरात हटलं.  

नाही िमस्. मी नाही हणणार मामा याला. मामा काय असं वागतो? ’ 

‘असं.. हणजे कसं? ’.. मला मनात उमजू लागल ंहोतं. पण िवरागला काय िन कुठवर 

समजतंय ते मला पाहायचं होतं.  

‘िमस्, तो माणसू सतत येतो घरी. अन् मी शाळेत आलो ना, हणजेच यतेो. मला 

शेजार यांनी सांिगतलंय, तो चांगला माणूस नाही हणून.. आिण मी पण पािहलंय.्. माग या 

वष  युिनफॉम न हता हणून िमसनी मला घरी पाठवल ंना, ते हा आई अन् तो जवळ जवळ 

बसून.. ’ यानं मा याकड े न पाहता वा य पुरं केलं. ‘घाणेर ा गो ी करत होते, 

िसनेमात यासार या.. ’ 

मी अवाक् झाल े होते. िवरागची था मला नेमक  समजली होती; पण मनात 

िवचारांचा गुंता होत चालला होता. मी िवचारले,  

‘पण काल काय झालं? तुला एवढ ंमारलंय ते.. ’ 

‘काल तो आला ते हा मी या या अंगावर धावून गलेो अन् याला कुलूप फेकून मारल.ं. 

पण मोठं न हतं कुलूप.. ’ तो ग प झाला.  
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‘ह ेबघ मी तु या आईशी बोलते कंवा आणखी काहीतरी माग काढू आपण.. तुला 

आजी.. आजोबा.. कंवा मामा मावशी वगरेै कोणी असतील तर मी यां याशी बोिलन वाटल ं

तर.. पण तू असा वे ासारखा वाग ूनकोस.. ’ 

खरं तर िवरागला काय सांगावं ह ेमलाच समजत न हतं.  

‘िमस, मा या आईलाच सांगा कसं वागायचं ते. मला नाही तो माणूस घरी आलेला 

खपत! हणूनच मी शाळेत येत नाही.. ’ 

या वळेेपुरती मी िवरागची समजूत घातली. मनोमन मी ठरवलं क  िवरागची आई 

व ित या नातेवाईकांशी बोलायचं. िवरागचं आयु य उमल या वयातच कोमेजू नये ही माझी 

कळकळ होती. पण घडलं त ेवेगळंच..  

 

दसु  याच दवशी शाळेत येतांना मा या कूटरला जबरद त अपघात झाला. एका 

मो ा गाडीनं कूटरला मागून धडक दली व मी फेकल ेगले.े शु ीवर आ यावर कळल ंक  मी 

हॉि पटलम य ेआह;े व एक पाय बांधून ठेवलेला आहे! पूण अगं ठेचाळून चंड दखुत अस याचं 

जाणवत होतं. आजूबाजूला मा या घरातील माणसांचे काळजीयु  चेहरे मला दसत होते,, ,,  

यानंतर ऑपरेशन. ला टर.. मग घरी दोन मिहने.. यानंतर हालचाल.. अशी हळू 

गती होत होती. जरा बरंवाट यापासूनच शाळा.. सहकारी व िव ा याची आठवण होत होती.. 

सहकारी भेटायला येत अधून. मधून..  

यां याकडून िवरागब  ल कळल ंते अत य वदःुखदायक होतं..  
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मा या अपघाता या काही दवसांनंतर िवरागनं आप या आईला घरात या मो ा 

का ीनं जखमी केल ंहोतं. या कारानं घाब न जाऊन आईनं पोिलसात त ार केली होती. सगळे 

सोप कार होऊन, शाळेत िवरागची चौकशी होऊन यु हनेाईल कोटानं याला रमांड होम मध े

पाठिवलं होतं!  

माझ ंमन आत या आत रडू लागलं. वाटल,ं अपघात झाला नसता तर मा याकडून 

या या सम येत काहीना काही माग मी काढू शकल ेअसत ेका? .. कदािचत नसतेही.. पण मला 

चुटपूट लागून रािहली. मन वतःला मा करत न हतं. 

मला डॉ टरांकड ेफॉलो-अप साठी जायचं होतं; यां या हॉि पटलजवळच रमांड होम 

होतं. मी परवानगीची व था वगैरे क नच ठर यावळेी ितथ ंपोहोचले. ि हिज टंग मम य े

िवराग मा यासमोर येऊन उभा रािहला. याला पा न मी च कतच झाले, इतका तो बदलला 

होता. चेह  यावर एक कारचा िनढावलेपणा, बोलतांनाचा फुटलेला आवाज, शरीरात आललेी 

नवी पु षी रग! पण मा याशी बोलतांना आवाजात न ता होती. हणून मला धीर आला.  

‘िमस, तुमचं आता कसं आह?े ’ तोच थम बोलला.  

‘ह ेअसं अजून दोन-तीन मिहने तरी.. ’बाजूला ठेवले या चेस ्दाखवून मी हटलं.  

‘पण िवराग, तू असं नको होतंस करायला.. तुला इथं पा न मला खूप ास होतोय, 

दःुख होतंय.. ’ मी.  

‘िमस, आईबाप आप या मुलांना िशकवतात ना कसं वागायचं ते. इथ ं आम या 

आईलाच कळत न हतं कसं वागायचं ते. कशाला आई हणायचं ितला? ती हणली ती ल  

करणार आह े या माणसाशी. आप याला नाही आवडलं ते. मी ितला हटल,ं मला नको असला 

बाप. माझा बाप काही मेला नाहीए. सं यास घतेलाय यानं. एखादवेळी येईलही परत. मग 

जुंपली आमची! ’ 
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थोडा वेळ थांबून तो हणाला, ‘िमस, आई मला हणाली, तू मला मलेास आन् मी 

तुला मलेे असं समज. ’ 

मी मधेच हणाल,े ‘तुझ ंिश ण खुंटलं ना या सग या कारात.. ’ 

णाचीही उसंत न घेता तो हणाला,  

‘िमस, तु ही सांगा, मी जबाबदार आहे याला? मा यामळंु घडल ंह ेका आईमुळे? 

तु हीच सांगा. मला तर िशकायचं होतं मनापा ं. ’ 

आणखी थोडावेळ अशीच काही श दांची देवाण-घेवाण झाली िन मी उठले. िवरागनंच 

मा या चेस उचलून मला द या.. मला मा  मी कायमची पांगळी झा यासारखंवाटू लागल ं

होतं.. एका उमल या कळीचं कोमेजण ं थोपवणं मा या हातात न हतं. समाजात या एका 

सम येपुढ ेमी अपंग ठरल ेहोते!  

वाटल,ं मलुांवर सं कार करायचे हटल े क  सवाना फ  िश क आठवतात. 

िश कांसमोर मुल ंफ  काही तास असतात. पालकांचाही मुलांना घडिव यात खूप वाटा असतो, 

ह ेिवस न कस ंचालले? िवराग या वयाची मुलंओ या माती या गो यासारखी असतात. दलु  

केलं तर यांचं गु हगेारात पांतर हायला वेळ लागत नाही. गु हगेार, आतंकवादी िनमाण 

होतात, याचं दािय व आपणा सवावर आह;े समाजावर आह.े ह ेआप याला कधी उमगणार?  

****  
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    सुमा 

 

 

‘सुमा, आवरलं का तुझं? चल. ’ सिबनानं अंगणातूनच आवाज दला.  

‘आल ेग! पण तू आत ये ना ; तुझा बरुखा ठेवायचा असले ना? ’ सिबना तीन पाय  या 

चढून आत गलेी. ितनं नेहमी माण ेबुरखा काढून ठेवला. मग बॅकपॅक सावरत दोघी कॉलेजला 

िनघा या. दोघी जी स आिण कुता या वेषात हो या. ते एक तालु याचं गाव होतं. टुमदार. छानसं. 

गे या वष पासून कॉलेज न ानं सु  झाल ंहोतं. यामळेु मुल ची सोय झाली होती. दहावीपयत 

शाळा आधी होतीच. कॉलेजमुळे आता मलु या िश णात खंड पडत न हता. दहावीनंतर मलुांना 

सहजच पु याला पाठवल ंजायचं. पण मलु च ंिश ण ितथंच थांबायचं. आता नवीन िनघाले या 

या कॉलेजमुळे मलु चीही सोय झाली होती.  

 ‘ सुमा, आज आप याला लांब या र यानं जाव ंलागणार आहे, हणून मी जरा 

लवकर आल.े ’ 

 ‘का ग?ं लांब या का? ’ सुमानं िवचारल.ं  

 ‘र याचं काम सु  झालयं नं; सगळीकडे खोदनू ठेवलंय. ’ सिबना उ रली.  

दोघी लगबगीनं चालत िनघा या. कशाबशा वेळेत पोहोच या. कॉलेज संपून 

िनघा या ते हा उ ह ंतापली होती.  

 ‘आता जाऊ या नेहमी याच र याने’सुमा हणाली. दोघी रगाळत ग पा मारत 

चाल या हो या.  
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‘ए, आज िशकवला तो धडा कती छान होता नं! ेम हणज ेकाय असतं त ेआज मला 

कळलं. ’---सुमा हणत होती.  

‘ पण ितनं ित या आई-विडलांशी भांडावं ह ेमला नाही पटलं’---सिबना.  

‘मग ितनं काय करायला हवं होतं? ---सुमा.  

‘सुमा, तो तर ित या आयु यात आ ा आला होता. या यासाठी ितनं, ज म दले या 

आईविडलांचा अपमान करावा हे मला आवडल ंनाही. अगं पिहल ेआईवडील, नंतर तो! ’  

‘हऽं. तुझंही खरं आहे हणा! ’ 

अस ं हणत हणत खाली न पाहताच चालत असलेली सुमा एकदम पुढ या ख ात 

पडली. दीड दोन फूटच असेल ख ा. खरं हणज ेपडता पडता ती वाचली. हातातली कुदळ टाकून 

देऊन ितथे खणणा  या त णानं ितला पटकन सावरलं. यामळेु थोड ंखरचट यापलीकडे ितला 

फार काही लागल ंनाही. तो ख ातच उभा होता.. सिबनानं ितला हात दला व ती वर आली. 

फार सकंोचली होती सुमा. या त णाकड ेबघून ‘थँ स’ एवढंच कसंबसं हणाली. दोघी घराकड े

िनघा या.  

दसु  या दवशी सुमा व सिबना नेहमी माण ेकॉलेजला िनघा या. सकाळी र याचं 

काम बंद होतं; पण कॉलेज सुट यावर काम चाल ू दसलं. सुमा बघत होती कालचा तो त ण 

दसतो का ते. तो खणत जरा पुढ ेगलेा होता. सुमाने सिबना या हाताला ध न ितला ओढत 

या याजवळ नेल.ं यानंही हसून पािहलं. वतः या बॅकपॅकमधून एक कॅडबरी काढून समुानं 

या यापुढे धरलं.  

‘काल मला पडता पडता वाचंवलंस हणून…’सुमा धीटपण ेबोलली.  

‘बि शी? ’ तो हणाला. ‘पण मी काय यवड ंकेल ं हाई’ 
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‘तरीपण घे’ यानं चॉकलटे घेतल.ं पण कुठे ठेवणार? यानं फ  कमरेला धोतर नेसलं 

होतं. तेही वर खोचल ंहोतं. अगंात शट वगैरे काहीच न हतं. याचं काळं िपळदार शरीर घामानं 

िनथळत होतं. हातात चॉकलेट घेऊन तो उभा रािहला. याची अडचण ओळखून सिबना हणाली,  

‘द ेआपण ितघं खाऊन टाकू या’ ितघांनी चॉकलटे खा ल ंव या िनघा या.  

‘सुमा, तू चॉकलटे…’ 

‘अग,ं इथ ंकॉलेज या कँटीनला घेतल.ं हटल ं याला काहीतरी दल ंपािहजे. मला 

आवडला ग तो. ’ 

‘ या यात काय आह ेआवड यासारखं? ’---सिबना 

याचा काळा किभ  रंगच आवडला मला. याचं पैलवानासारख ंकमावलले ंशरीरही 

िस स-पॅक नटासारखं आह.े ’ 

‘हऽं बाईसाहबे खूप झाल ं याचं कौतुक’ 

दसु  याच दवशी यानं दोघ ना खुणेनं बोलावून जवळ या फड यातून काढून चंचेचे 

आकड े दले…ते यांनी घेतले… 

रोजच जाता येता दोन श द बोलणं होऊ लागल.ं सुमाचं या याब लचं आकषण वाढू 

लागलं होतं. सिबना या ते ल ात आल ंहोतं. ती सुमाला सांगत होती, ‘सुमा, तुझं जे चाललंय ते 

बरं नाही. ’ 

‘माझ ंकाय चाललंय, सिबना? तो मला आवडतो इतकंच’  

‘ याचं नाव सु ा मािहत नाही आप याला’  

‘ याचं नाव गेनू; काल सांिगतलं यानं मला. ’  
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‘तुला? तू एकटी कधी आली होतीस? ’ 

‘काल या शं याकड ेआल ेहोते, ते हा भेटला होता तो’ ---सुमा हणाली 

सिबनाने ओळखलं क  आता सांगून काही उपयोग नाही.  

खरोखरच सुमा रोजच सं याकाळ या आधी काहीतरी िनिम  काढून काम चालले या 

जागी जायची आता दोघं एकमेकांशी मनमोकळे बोलू लागल ेहोते. काय बोलत, त े यांचं यांनाच 

माहीत होतं.  

ितनं याला सांगनू टाकल,ं ‘तू मला खूप आवडतोस. ’ तो हणाला, ‘मला बी तू लई 

आवडलीस बग. ’ 

जरा र या या कडलेा जाऊन यानं ितचा हात धरला व हणाला,  

‘आपण दोघ ंलगीन क  या; तू तयार हसै ना? ’ 

‘गेनू मी तयार असून काय उपयोग? घरनं परवानगी नाही िमळणार मला. ’ 

‘का? मी तुम या जातीचा नाय हणून? पण आपलं मे हाय ना एकमेकावंर! ’ 

‘ ेम आह ेरे! पण जु या िवचारां या लोकांना नाही चालत’ 

‘मंग आपण पळून जाऊन लगीन क ’. अस ंबोलून यानं एकदम ितला िमठीत घेतलं. 

जवळपास कोणी न हतं अन् जरा सा अंधार पडला होता हणून बरं! सुमा या या िमठीन ं

भारावून गेली. ितनंही याला घ  िमठी मारली. णभरानं ते वेगळे झाले. सुमा हणाली,  

‘आपण पळून जाऊन ल  क  या;मला चालले. ’  

आ दतवारी सुटी िमळंल ते हा मी करतो सगळा इंतजाम’…तो हणाला 
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पुढचे काही दवस कसे सपंले ते समुाला कळलंच नाही. रोज सं याकाळी या दोघांची 

खलबतं होत होती.  

रिववारी गेनूला ितनं िवचारलं, ‘तु या आई-वडलांना सांिगतलंस का मा याब ल? ’ 

‘हांऽऽ! ते तर लई खूश हतै. पण तू आम या झोपडीत राहशीन नं? इचारत होते’…. 

गेनू आनंदात हणाला.  

‘गेनू, मी तु याबरोबर कुठेही राहीन. ल ानंतर तू आिण मी वेगळे थोडेच राहणार? 

आपण एकच होऊन जाऊ. ेमात असा खूप याग करावा लागतो. ’ 

‘ याग हजंी? ’ ‘ 

‘जाऊदे. नंतर सांगने’ 

पु हा जरा आडोशाला जाऊन गेनूनं ितची प पी घतेली…. ती नको नको हणत होती 

पण ितला याचा आडदांड पश आवडत होता… 

सुटीत सगळी व था झाली. माळावर या हसोबा या देवळात ल  होणार होतं. 

घरातून कॉलेजला िनघतांनाच काही कपडे घेऊन सुमा बाहरे पडली. ितला कळत होतं पुढ ेवादळ 

होणार आह.े पण ितला गेनूिशवाय काही सुचत न हतं. मा  ितनं एक िच ी िल न ठेवली; 

शोधाशोध होऊ नये हणून. सिबनालाही ितनं िव ासात घेतल ं होत; घरी जाऊन आईशी 

बोलायला सांिगतलं होतं. सिबना ितला हणाली होती, ‘सुमा, पु हा एकदा िवचार कर.. ’ पण 

सुमाला जणू काही ऐकूच आल ंन हतं.  

देवळात ल  झाल.ं गेनूच ेआईवडील आललेे होते. सुमा या चहे  यावर हात फरवून 

याची आई हणाली, ‘मा या पोराचं क यान झाल ंग पोरी. आता तु या घरी जाऊन पाया पडा; 

जा! ’  
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ग यात या माळा तशाच ठेऊन टां यात बसून ते दोघं सुमा या घरी गेले. दु न 

िखडक तून पा नच विडलांनी दार बंद केल.ं सुमानं खूप वाजवल,ं हाका मार या पण या दाराला 

दया आली नाही. दोघहंी परत फरल.े झोपडीत आल.े समुा खूप रडली. गेनूनं ितची समजूत 

घातली. हा दोघांचा िनणय होता….. आिण पुढ ेकाय होणार याची दोघांना आधीच क पना होती

…. सुमा या या िमठीत रडायची थांबली.  

दसु  या दवशी सकाळी कोणीच कामावर गेलं नाही. पण खूप कसली तरी तयारी 

चालली होती. समुा सु तपण ेसगळं पाहात होती. ितनं गेनूला िवचारलं,  

‘ह ेसगळं काय चाललंय? ’ 

‘आज सांज याला पूजा आह;े जातीत या लोकांना जेवन हाए’.. पूजा आपण दोघांनी 

करायची असती’ 

सकाळपासूनच ात वधी, अंघोळ याची सुमाला अडचण भासू लागली होती; ती 

काहीच बोलू शकत न हती….  

सं याकाळी पूजेचा सोहळा आवरला, गेनू व सुमा पंगतीत जेवायला बसले. पा यांचा 

ज लोष चालला होता. प ावळीवर काही तरी नॉन हजे वाढल ंहोतं.  

सुमा गनेूला हणाली, ‘ह ेकाय आह?े मी ह ेखात नाही. ’ 

‘तो परसाद आह.े तुला खा ला पायजे. न ा नवरीनं यो खायचाच अ तो. ’ 

‘छेऽऽ. मला श य नाही. ’ ती हणाली। 

‘आय,े ही बग, काय हनती. परसाद नको ह ती’गेनू आप या आईला हणाला.  
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आई ित याजवळ बसली, ‘ बाईमाजी, आज तुला डुकराचं मांस खायलाच पायजे. 

परसाद हाय यो. तुमी लोक खात नाई, मािहतै. पण आता तू आमची हसै कनैऽ? थांब मी भरवते 

तु ी’ 

अस े हणून आईनं मासाचा एक घास बळेबळे ित या त डात क बला. ितचा ितकार 

गेनूनं मोडून काढला….. जे हायचं होतं तेच झाल…ं…ती बाहरे पळत गेली आिण भडाभडा 

ओकली…..!  

आता सासू कडाडली, ‘ही असली बामणी कवितकं चालायची हाईत आता. मी सांगन 

ते करावंच लागन…. गनूे, सांग तु या बायलीला…’ 

त डावर पाणी मा न ती दंके देत बसली. रा ी गेनूनं ितला समजवायचा य  

केला. याची िमठी ितला आता गोड वाटत न हती.. ितच ंरडण ंचालूच रािहलं.  

पहाटे समुा हळूच उठली. सगळे झोपेत होते. ती बाहेर आली;ितचा िन य झाला 

होता.  

सकाळी गेनू जागा झाला ते हा सुमा ितथ ं न हती हणूण तो बाहेर आला आिण 

कंचाळलाच! ‘समुा’ऽऽऽ आई-वडील सगळे धावले…. सुमाने झाडाला गळफास घेतला होता…..  

सगळं संपल ंहोतं. सुमा या आई-वडलांनी हबंरडा फोडला… सुमा, आकषण न् मे 

यातला फरक कळला नाही तुला पोरी….. याचीच ही िनयतीनं दलेली िश ा….. ’ 

सगळं गाव गोळा झालं.. जाती-पाती मानू नये ह ेखरं.. पण अशी सां कृितक तफावत 

अस यावर असंच हायचं.. लोक बोलत होते..  

 ****   
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िनणय 

 

 

दपुारचे तीन वाजले; डॉ. रोिहत अजून दवाखा यातच होते. शेवटचा पेशंट, 

तपास या या खोलीत आला. याला पा न यांनी काही औषधं िल न दली आिण हातातल े

रबरी लो हज ्झटकन काढले. ि मताचा फोन येऊन गेला होता. आता िनघायलाच हवं होतं. 

ि मता जेवायची थांबली होती. रोिहतनाही सपाटून भूक लागली होती. पण तेव ात िशवा 

धावत आला; यानं सांिगतलं,  

‘गावाकडचा क िडबा या या मुलाला घेऊन आलाय्. यालामी ओटीवर बसवलं आहे. 

आत बोलावू? ’ रोिहत कंिचत ासल;े पण यां यातला डॉ टर जागा झाला.. ते लगेच हणाल,े  

‘हऽं बोलाव आत.. ’ 

क िडबा या या 8-10 वषा या मलुाला घेऊन आत आला. डॉ टरानंी याला 

तपास या या टेबलवर झोपवायला सांिगतलं. व ग यातला टेथ कानाला लावला. यांनी 

काळजीपूवक मुलाला पािहलं.  

‘ नाव काय बाळा तुझं? ’‘संजय’ मलुानं ीण आवाजात उ र दल.ं  

‘ घाब  नकोस ह.ं तू आ ा बरा होशील. पण एक सुई टोचायला लागले; चालेल ना?’ 

क िडबानं संजय या आजाराचं वणन केल.ं आठवडाभर थंडी-ताप, खोकला, जेवण 

जात न हतं. अश पणा इतका क  उभं राहत न हता. रोिहतनं कसल ं तरी इंजे शन दलं. 

क िडबाला दसु  या दवशी संजयला घेऊन पु हा बोलावल.ं आता यांनी हात धुतल ेव त ेघरी 

िनघाले. ाय हरनं गाडी काढली होती..  
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डॉ टर रोिहत जनरल ाि टशनर होते. दवाखाना खूप चालायचा. यां या हाताला 

गुण होता, अस ंसगळे हणत. तपास या या खोलीला लागनूच तीन खो या हो या यात काही 

कॉ स हो या. गरजू पेशटंना ता पुरतं ऍडिमट क न घेता येई व गरजे माण ेघरी कंवा मो ा 

हॉि पटलमध ेपाठवल ंजाई. यांचे पेशंट ह ेब धा िन  वगातल ेअसत. फारशी ऐपत नसलेल.े 

यांना परवडतील अशा दरातच यांना उपचार िमळत व ण बरेही होत. यामळेु ॅि टस 

चांगली होती. शहरा या तशाच व तीत दवाखाना होता, यामळेु कमी पैशात बरं करणारा 

डॉ टर ितथ या लोकांना भावला होता.  

ि मता व रोिहत जेवायला बसल.े यांचा 5-6 वषाचा मुलगा गौतम शाळेत गेला 

होता. याची आिण विडलांची भेट रा ी उशीरा होत असे; कधी तेवढीही होत नसे. रोिहतने 

मु  ामच ल  केल ेहोते, ते डॉ टर नसले या ि मताशी. दोघ ेएकाच वसायात येऊन घर व 

आपली मलुे कोण सांभाळणार? असा सरळ सरळ िवचार होता. सं याकाळचा दवाखाना रा ी 

अकराला संपला; आिण दमून भागून रोिहत घरी आले. मागोमाग िशवाचा फोन आला,  

‘साहबे, क िडबा यामलुाची त येतजा त आह.े ’ 

‘अरे या, तो पु हा सं याकाळी आला होता, ताप वाढला हणून. तर मी याला चांगलं 

औषध दल ंहोतं. मुलगा कुठंय? ’ 

‘आ ा क िडबाचा फोन आला होता, थो ावळेानं तो पु हा फोन करतोय. काय सांग ू

याला? ’……िशवा.  

‘उ ा सकाळी 8 वाजता यायला सांग याला, मलुाला घेऊन. ’ इतकं सांगून रोिहतनी 

फोन ठेवनू दला. सकाळी लौकरच रोिहत दवाखा यात पोहोचल.े क िडबा आलेला न हता. 

याचा नातेवाईक भेटायला आला होता.  
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‘ डा टरसाहबे, क िडबाचा मुलागा संजय काल रात यालाच गलेा. क िडबा बॉडी 

िघऊन यान गावाकडं गेलाय. ितकडंच उरकायचं हणून. माझीबायको, आन् क िडबाचा भाऊ 

गेलाय संगती. ’ 

रोिहतना ध ा बसला. दपुारी संजयचा ताप न उतर यानं याला पु हा सं याकाळी 

क िडबा दवाखा यात घऊेन आला होता. याला रोिहतनी नवीन एसीए स औषध दल ंहोतं. 

याची तर रऍ शन नाही? मनातला िवचार रोिहतनं मनातच दाबनू टाकला. ते मनात अ व थ 

झाले. दोन मिह यापूव  याच औषधा या प रणामामुळे दोन वषाच ंएक बालक मृ य ूपावल ंहोतं. 

पण यावळेी याच औषधाने, असं क फम करता आल ंन हतं. पण आता शंका बळावतेय्; न ह े

खा ीच वाटतेय.्  

रा ी घरी आ यानंतर यांनी परदेशात फोन लावला. ि मता ऐकत होती. पण ितला 

नीटसं कळत न हतं. सकाळी रोिहतनी ितला सांिगतलं ‘ मला तातडीनं द लीला जायचं आह;े 

काम आहे. कदािचत तीन चार दवस लागतील. ’ 

द लीला डॉ. शमाकडे पोहोच यावर रोिहतनी आपले अनुभव सांिगतले. संजयचा 

मृ य ूव आधी या बालकाचा मृ य.ू डॉ. शमा हणाले  

‘मी अमे रकन कंपनीशी बोललो आह.े यानंीही आधीच ताबडतोब ह े औषध 

माकटमधून िव ॉ केल ंआह.े ’  

रोिहतनं िवचारलं, ‘मग आप याला वेळीच का कळवलं नाही? ’ 

‘ याब  ल यांनी दलिगरी  केली आहे’---डॉ. शमा उ रल.े  

 ‘एकतर यां या नवीन औषधां या चाच या कर यासाठी ते आम यासार या छो ा 

दवाखा यांचा वापर करतात; या देशात या ग रबीमुळे व अडाणी पेशंटमळेु यांना इथ ेिगनीिपग 
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िमळतात, पण या पेशंट या िजवाला काहीच कंमत नाही का? ’ डॉ. रोिहतनी कळवळून 

िवचारलं.  

‘डॉ. रोिहत तु ही वतःच या कराराला संमतीदशक सही दली होती ना? या 

बद यात तु हाला भरपरू डॉलर िमळालेत, ते हा नाही तु हाला सुचलं हे? ---डॉ. शमानी 

िवचारलं. ‘या परदेशी औषधिन मती कंप या, ह े उघड उघड तरीही गु पणे करार करतात. 

भारतासार या गरीब देशात यांना ह े योग सहज करता येतात. तुम या मा यासारख ेडॉ टर 

यांना बळी पडतात. ’ 

डॉ. रोिहत ग प झाले. आपली चूक ल ात आली होती. पण उशीर झाला होता. 

शमानी सांिगतलं, तुमचा फोन झा यावर मी कंपनी-चालकांशी बोललो. यांनी तु हाला द लीत 

थांबायला सांिगतलंय. यांचा ितिनधी तु हाला भटेायला उ ा येतोय्’.  

डॉ रोिहतकड ेपयाय न हता. डॉलर या आकषणापायी पेशंटचे जीव पणाला लागत 

होते….. डॉ. शमानी राह याची सोय केलीच होती॰  

रा ी डॉ. रोिहतनी ि मताला फोन लावला. परतायला ब धा उशीर होईल ह े

सांगायला. तर ि मता हणाली, ‘लौकर आलास तर बरं होईल. तू गे यानंतर बंटीला खूप ताप 

भरला आह;े थंडीही वाजून येतीय. याला नेहमीचं तापाच ंऔषध मी दलं. पण काय करावं सुचत 

नाहीए. ’ 

‘अरे या! असाकसा अचानक ताप भरला? पण थांब पॅरेिसटेमॉल दल ंआहसे ना? 

दसुरं काही देऊ नको. ’ 

दसु  या दवशी सायकंाळी परदेशी कंपनीचा ितिनधी पोहोचला. डॉ. शमा, डॉ. 

रोिहत दोघे याला भेटायला हॉटलेवर गलेे. डॉ. रोिहतनी दो ही केससे िड कस के या. हा 

एसीए सचाच प रणाम अस याचा दावा केला.  
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ितिनधी हणाला, ‘ डॉ. रोिहत, औषध बाजारात आण यापूव  चाच या करण ंह े

पूणपणे साएं ट फक आह.े याचा प रणाम पािह यािशवाय तर ते बाजारात आणू शकत नाही 

ना? हा आप या ोफेशनचाच एक भाग आह.े आज तु ही नाही, तर दसुरे कोणी डॉ टस तयार 

होऊ शकतात. आ ही छोटे दवाखाने, जनरल ॅि टशनर िनवडतो, याचं कारणच ह ेआह ेक  

प रणामांचा( साईड इफे टस) जा त गवगवा होऊ नये. मानवजाती या क याणासाठीच तर 

औषधांची िन मती होत असते. आम याकड ेआधी िगनीिप ज वर टे ट क न मगच आ ही हयूमन 

पेशंटस वर ाय कर याकरता तुम या सार यानंा हाताशी धरतो. यात आमचं काय चुकलं? 

आ ा या सारख ेकधीकधी िनगे ट ह रझ टस येतात.. हा योगाचाच एक भाग आह.े याकड े

इतकं इमोशनल होऊन पाहायचं नसतं. उलट तु ही समाजकाया या आम या साखळीची एक 

कडी आहात, याचा तु हाला अिभमान असला पािहजे. ’ 

ितिनधीने आपलं ले चर थांबवल.ं डॉ. शमा व डॉ. रोिहत परत आले. रोिहतनी 

ि मताला फोन लावला.  

‘बंटी कसा आह,े ि मता? ’ 

‘अरे, ताप नाहीए आता याला. िशवानं मला एक बाटली आणून दली होती क , ताप 

उतरला नाही तर ह े ा. साहेब हचे देतात, लहान मुलांना. पण ते काही लागल ंनाही. ’ 

ितचं वा य संपेपयत रोखून धरललेा ास रोिहतनी सोडला.  

परती या लाईटमधे डॉ. रोिहत िवचार करत होते; आता कंपनीला काय कळवावं! 

पोहोच यावर ई-मले करायची होती. रोिहत िवचार करत होते..  

या एका औषधाचा प रणाम असा आला, हणनू येकवेळीच असा साईड इफे ट 

िमळेल असं थोडंच आह?े िशवाय मी ‘नाही’ तर दसुरा कोणीतरी उभाच असेल हे करायला. मग, 

हाय नॉट मी? िशवाय लोनचं ओझ ंडो यावर आह,े ते पैशांिशवाय उतरणार कसं? िश ण आिण 
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दवाखा याची ए टॅि लशमट, यातच केवढी र म गुंतली आह.े सा या ॅि टसवर कसं ह े

चालणार? पीजी करायला पसैा न हता हणून तर जीपी (जनरल ॅि टस) करणं भाग पडल!ं ह े

सगळं ि हशस सकल आह.े िशवाय उ ा बंटीचं िश ण.. ितिनधी हणाले त ेकाही खोटं नाही,  

औषधां या टे ट तर हायलाच ह ात..  

डॉ. रोिहत घरी पोहोचले ते हा गौतम धावतच यां याकड ेआला. ‘बटंी, ताप नाही 

ना आता? ’ 

‘नाही प पा; मला ममानं ॉिमस केलंय क  प पा आ यावर गाडीतून मो ा 

राइ डंगला जाऊ. चला नं जाऊ या.. ’ 

‘अरे हो; मला एक काम आहे तेवढ ंझाल ंक  जाऊ या. ’ े श झा यावर रोिहतनी 

लॅपटॉप उघडला, आिण मेल टाईप केली..  

‘ मला तुमचं हणणं पटलं आह.े दसु  या औषधाचा पुढचा लॉट कधी पाठवताय? मी 

वाट पाहतोय्.. डॉ. रोिहत. ’  

ि मता ने सहज िवचारल,ं ‘काय आह ेएवढ ंअजट? ’ 

ितला काहीच सांगायची सोय न हती. ितला ेमानं जवळ ओढ यासारखं क न 

रोिहत हणाल,े  

‘ जा तयार हो लौकर; बटंीला ॉिमस केलंयस ना? चल, जाऊ या ल ग ाइ हला..’ 

मनात िवचार रगाळत होता देशात या ग रबीमळेु अन् अफाट लोकसं यमुेळे आप या 

देशाचं असंही शोषण होतंय ; एकापरीनं मी हातभार तर लावत नाही ना या शोषणाला?  

****   
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    वाह 

       

 

रा ीचे साडेआठ वाजून गेले तरी िवभाचा प ा न हता. मालतीबा ची अ व थता 

नकळत वाढू लागली होती. काल सं याकाळपयतच िवभा यायला हवी होती; ती आजही अजून 

आली न हती, हणजे काळजी वाटणारच ना!  

अहमदनगर हणज ेकाही लांबचा प ला न ह.े पु या न एसटीने अवघा चार तासांचा 

वास. रोज शेकडो गा ा सुख प यतेात अन् जातात. यामळेु काळजी करण ं कतपत यो य 

होतं? आिण काळजी तरी कोणाची? िवभाची? िवभा! वय वष अ ाव ! मालतीबा ची म-

पाटनर. मालतीबा ना वतं  खोलीच िमळाली होती. पण यांनीच एकटीपे ा आणखी एक 

 असावी ह ेपसंत केल ंहोतं. वृ ा मात दहा बाय दहा या खोलीत राहणारी िवभा! हणज े

मालतीबा नी काळजी करावी अस ं का वय होतं ितचं? ये याची सांिगतलेली वळे टळून 

गे यापासून मालतीबाई हळूहळू बेचैन हायला लाग या. नकळत ितची अिधकािधक वाट पा  

लाग या हो या. गु वारची रा ीची िखचडी खा यासाठी या कतीतरी वळे थांब या. पण शेवटी 

घासभर खाऊन खोलीत आ या. यांना वाटल ंहोतं , आपण येईतो ती आलेली दसले. पण कसच ं

काय!  

वाट पाह याचे ण जसजस ेपुढ ेसरकतात, तसतसा राग कणाकणांनं वाढू लागतो. 

मालतीबाई मग वतःवरच रागाव या. मनात या मनात. का हणून मी ितची एवढी वाट 

पाहतेय्? सहा मिह यांपूव  ही िवभा कोण ह ेठाऊकही न हतं; आिण आज ित यासाठी घासही 

अडकू लागला आहे! आयु या या स र वषानंतर इतकं गुंतायचं? अिजत या अिभषेकम य ेमन 

गुंतून गेलं , याचा केवढा तरी ास झाला. तरीही आप या मनाला नाती जोड याची वाईट खोड 
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अजूनही िचकटून रा लीय? इथं वृ ा मात कसं सं य त वृ ीनं रािहलं पािहजे. तेव ाचसाठी 

ना आप या ससंारापासनू घरापासून दरू आलो आपण? मग का हणनू जीव लावतो आपण 

िवभाला? आिण ितनं तरी का माझा िवचार करावा? मला सांिगतलं हणून याच वेळी परत 

यायला ती काही बांधील नाही. माझी अशी पवा ित यासार या एका पर या ने का 

करावी? िजथे मा या पोट या पोरानं मला तुटक वागणूक दली, ितथ ंही परक  िवभा मला काय 

आपुलक  दाखवणार? 

मालतीबा नी कपाट उघडून यां या रा ी या गो या घेत या ; आिण दार बंद क न 

झोप याची तयारी केली. आधी रागानं उचल खा ली होती, यामळेु एक बरं झाल ं क  वाट 

पाह याचा ताण कमी झाला.  

पड या पड या मालतीबाई िवचार क  लाग या. यां यात आिण िवभाम य ेकेवढ ं

तरी अंतर होतं. वयाचं होतं तस ंप रि थतीचंही. खरं हणज ेकाहीच सा य न हतं. िवभा एक 

अिववािहत ी होती. ज मभर वतः या पायावर उभी. वे छेनं एकटी रािहललेी. आता 

आयु या या उताराला लग यावर वृ ा मात येऊन रािहलेली. ितची जागा ितनं आधीच राखून 

ठेवली होती. एकटीनं उभं आयु य पले यामळेु ित यात एक कारचा आ मिव ास होता; धडाडी 

होती. वतः या आि मक बळाची जाणीव होती. याचबरोबर ितला आव यक असणारा एक 

अिल पणाही ित यात होता.  

मालतीबा च ं आयु य हटलं तर सरळ होतं. चाकोरीतून गे यासारखं. थोडं फार 

िश ण झालं होतं, पण ते अथाजन क न वातं य िमळिव याइतकं पुरेसं न हतं . रीती माण े

यो य वळेी ल  झाल.ं माधवराव व यां या वयात बरंच अंतर होतं. बारा वषाच.ं दोघांम य े

भाविनक जवळीक काही फारशी होऊ शकली नाही. मळुात तापट असले या वभावाला 

बायको या स दयामुळे थोडी संशियत वृ ीचीही जोड िमळाली होती. यामळेु मालतीबा च ं

आयु य ताप या त ावर पडले या पा या या थबा माण ेचर-चर चटके सोस यातच गेल ंहोतं. 
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पैशाची सुब ा नसली तरी कमतरताही न हती, एवढंच यात या यात बरं. अिजत या 

ज मानंतर माधवराव थोडे िनवळतीलस ं यांना वाटल ं होतं. पण ददुवानं यां या वभावात 

काहीच फरक पडला नाही. आप याला घराची सावली िमळूनसु ा आपला ज म उ हातच 

जाणार, याची खूणगाठ मालतीबा नी मनाशी बांधली होती. 

कुणीतरी दार वाजवलं अन् िवचारांची साखळी तुटली. 

‘िवभा आलीस? मला वाटलं आजही येत नाहीस.’ यांनी आपली अितउ सुकता 

लपिव याचा य  केला. कोण जाणे आपण एवढा जीव लावललेा ितला आवडेल न आवडले! 

ते हा, मालतीबा ना आपण एव ा उ कंठेनं व नंतर काळजीने वाट पाहात होतो हे लपवावंस ं

वाटल.ं 

‘खरं हणज ेआजही न हतेच येणार! पण उ ा इथ ंएके ठकाणी भेटायला जायचंय 

ना. एक छोटीशी नोकरी िमळणार आह.े या संदभात. अन् िशवाय तु हाला कालच यते े हटल ं

होतं. ते हा हटल ंवाट पाहात असाल. भाऊ-विहनी हणत होते राहा आणखी हणून….’ 

‘जेवणाचं काय? तु यासाठी िखचडी आणून ठेवलीय ड यात. हवी तर खा.’ 

‘नको, नको; मी खा लयं वाटेतच. विहनीनं भोपळघारग े दले होते बरोबर. तु ही 

झोपा आता. मी उगीच झोपमोड केली तुमची.’  

‘तसं काही नाही; मी नुकतीच पडले होते.’ 

पाणी िपऊन दवा घालवनू िवभा आप या कॉटवर पडली आिण लगेच झोपनूही गेली. 

ित या ासाची संथ लय ऐकतांना मालतीबा नाही अलगद झोपेनं घेरल.ं िवभा आ यामळेु आता 

यांचं िच  ि थरावलं होतं.  
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 दसु  या दवशी िवभा सकाळीच कामाला हणून बाहरे पडली. मालतीबाई पु हा 

एक ा रािह या. यांना िवभाशी काहीतरी बोलायचं होतं; याला अजून सवडच िमळाली 

न हती. ित याशी बोलाव ं का िजवाभावाचं? ती आप यापे ा कतीतरी लहान; िशवाय 

संसारा या बाबतीत अननुभवी. नकोच बोलायला; असंही मधूनच वाटायचं. पण िवभाचा 

वभाव लाघवी आह,े ती तशी िझडका न टाकणार नाही, असंही वाटायचं. या सहा मिह यां या 

अवधीतच आप याला कती जवळीक वाटतेय ित याब  ल; मग काय हरकत आह े मनातल ं

बोलायला? पण िवषय तरी कसा काढणार?  

 मग यांना एक उपाय सुचला. पो टाने आललेी अिभषेक या ल ाची पि का 

यांनी टेबलावर सहज दसेल अशी ठेवली. यांना वाटल ंआता िवषय िनघणं अगदी अप रहायच 

आहे.  

 मालतीबाई जेवायला हॉलम य ेगे या. िवभा बाहे न आली ती थटे हॉलम येच 

आली. 

 ‘ताई, बरं झालं इथेच भेटलात ते. आनंदाची बातमी हणज ेमला पाटटाईम नोकरी 

िमळाली. पगारही काही अगदीच वाईट नाही. हटल,ं तेवढंच जरा िबझी रािहलं क  बरं…’ 

 ‘अगदी मनासारख ंझाल ंनं तु या?’ 

‘हो ना; घरात बसायची सवयच नाही! हटलं रटायर झा यावर काय करायचं? पण 

आता तो  िमटला.’  

 ‘पण मी हणते, करायचंय काय एवढे क  क न? पैसे िमळवनू िन इ टटे क न 

ायला कोणी आह ेका तुझं असं?’ मालतीबाई ह ेवा य बोलून गे या ख  या; पण नंतर यांना 

वाटल,ं उगीच बोललो आपण तस!ं  
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 ‘ खरंय तु ही हणता ते’ इतकंच बोलून िवभा ग प झाली. जेवण संपवून खोलीत 

येईपयत कोणीच काही बोललं नाही. आ या आ या िवभा कॉटवर आडवी झाली. मालतीबा नी 

जेवणानंतर या गो या घेत या. याही समोर या कॉटवर बस या.  

 ‘िवभा, रागावलीस? तुला दखुिव याचा हतूे न हता हो माझा! मी आपलं तु या 

क ांसाठी बोलल.े’ 

‘नाही; मुळीच रागावले नाही, ताई! उलट तु ही मा या मनातलाच  िवचारलात. 

मलाही ह ली अस ंवाटतं, क  आपल ंअस ंकोण आह ेमला? आ ापयत अशी पोकळी जाणवत 

न हती फारशी. पण अलीकडे….’ 

 ‘ ल  न के याचा प ा ाप होतो तुला?’ मालतीबा ना ितचा सूर यां या 

बु ी माण ेतसा वाटला . 

 ‘नाही ; प ा ाप नाही होत, पण माणसांशी नाती जोडणं, जवळीक िनमाण करण ं

ही येक मानवी मनाची भूक असते, नं ताई; आिण हीच नैस गक भकू मला आज कषानं 

जाणवते आह.े नोकरीत असतांना आयु य च ासारख ं फरत रािहल ं; या च ाचा एक िखळा 

बनून मीही गरगरत रािहले. नोकरीतल ेसहकारी हेच समसुखी, समदःुखी िम  बनून गले.े आज 

या च ातून बाहरे पड यावर कळतंय, क  ती िम वाची नातीही तेव ापुरती मया दत होती. 

रोज भेटणा  या मैि णी इत या जवळ या झा या हो या क  वाटायचं यांना भेट यािशवाय कस ं

राहणार आपण? याही हणाय या,  

‘तू रटायर झालीस हणून काय झालं. आ ही यते जाऊ तुला भेटायला. अन् तूही 

यायचंस….’ 

 ‘हंऽऽ! सरुवातीला रिववारी या ितघी याय या याच ना? आताशा आले या 

पािह या नाहीत खरं..’ 
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 ‘तेच हणते मी. मा  यांचा काहीच दोष नाही. नोकरीत असतांना कसं, आमची 

सुखदःुख, आमचे ॉ ले स एक होते; आमचे इंटरे टस ्एक होते, यामळेु िनमाण झाललें ते नातं 

होतं, ती काही खरी मै ी नसते असं आता वाटतं. माझी दसुरी एक मै ीण हणते, नोकरीत एक  

आलेल ेआपण एकमेकांवर लादले गलेलेो असतो. ग यंतर नसतं हणून आपण मै ी करतो, झाल!ं 

ते हा मला ितचं हणण ंजा तच तुटकपणाचं वाटलं होतं. पण आता वाटतं खरं होतं ितचं.’ 

िवभा थोडीशी भावुक, थोडीशी हळवी झाली असं मालतीबा ना वाटलं. ितचं मन 

थोडं िनवळावं या हेतूने या हणा या, ‘ अग,ं तुला नोकरीत या मैि ण ब  ल वाटतं, पण इथ ं

र ा या ना याचा काय अनुभव आह े , तो तुला काय सांगू? तू तरी तुझ ं वातं य टकवायचं 

हणून इथ ंयेऊन रािहलीस . वतः न! इथ,ं मला माझा मुलगा आह,े सून आह,े सुरेखसा नातूही 

आहे, मा या नव  या या कमाईचं घर आह;े तरीही मी इथ ेयेऊन पड येय बवेारशासारखी. कु णी 

कुणाचं नसतं बघ, या जगात.’ 

  मालतीबा चा वर कातर झाला. िवभा कॉटवर उठून बसली. ितला काय बोलावं 

ह ेकळेचना. पण मालतीबा नी याआधीच वतःला सावरल ंहोतं. 

 ‘जाऊ दे. आता काही वाटत नाही हणा याचं. िजथ ंनवरा आपला झाला नाही, 

ितथं पोरानं तरी का िज हाळा दाखवावा. यातून अिजत अगदी बापासारखा िनघाला. वागणं , 

बोलणं, वभाव..! काऽही फरक नाही. हणून तरी मा याबाबतीला संशयी वभाव बदलला 

असावा यांचा. यामळेुच तर यांनी ही शेवटची गो  चांगली केली मा यासाठी! ा वृ ा माला 

देणगी देऊन मला एक खोली कायमची क न ठेवली. मला हणाल े, ‘ मा यामागे पटणार नाही 

तुमचं अन् अिजतचं. मा यानंतर तुमचं घर ते…’ 

 ‘पण ताई तुम या सुनेलाही काही वाटू नये तु हाला आ मात अस ं ठेवायला? 

बायकाच बायकांची मनं जाणू शकत नाहीत; पु षांनाच काय नावं ठेवायची? ी-मु चा एक 
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अथ असाही होतो, ीची ी या जाचापासून मु , असाही होतो, ह ेल ात यायला हवंय 

आता आपण....’ 

‘तेच हणते मी, िवभा. तुला ल  न के याचा प ा ाप होत असले पण काही नको 

हायला. अगदी र ाची नाती असली तरी माणूस इथूनितथून एकटा असतो, बघ.’ 

‘ हे तुमच ं हणणं खरंच आहे; पण तरीही नाती जोड याची माणसाची नैस गक भूक 

िश लक राहतेच. आता तुमचंच पाहा; तुम या नातवावर तु ही माया केलीत, अगदी िजवापाड 

केलीत; आधीचे कटू अनुभव असूनसु ा. तो मायेचा ओघ तु हाला बळजबरीने थांबवावा लागला, 

तर आता इथंही तु ही नवी नाती जोडत आहात. मा याशी इतकं आपुलक नं, इतकं ेमानं का 

वागता तु ही? उ ा मीही तु हाला दःुखंच दल ंतर?’  

 बरं; नाही हो जीव लावणार तुला.’ असं हणून मालतीबाई हस या. टेबलावरची 

पि का िवभासमोर ध न हणा या, ‘ह ेबघ अिभषेकचं ल  आह ेपुढ या रिववारी.’ 

 ‘अरे या? एवढा मोठा झाला तो? आिण हे काय नातवा या ल ाची पि का 

आजीला पो टानं आली? गावात या गावात?’  

मालतीबाई ग प बस या. यांनी य पूवक मनातले कढ दाबून टाकले.  

 ‘मोठा कसला ग? आता कुठे चोिवसावं चालू आह े याला. ह ली चोवीस हे काय 

मुलाचं ल ाचं वय असत?ं पण ठरवलं होतं हण े या दोघांनी. दोघं एकाच ठकाणी नोकरीही 

करतात. ती ही या याबरोबरचीच आह;े मग क न टाकावं, ह ेचांगल ंनाही का?’ 

 ‘पण अिभषकेने तरी वतः यायचं होतं तु हाला भेटायला! ’ 

 ‘बापाला घाबरला असले, दसुरं काय?’ 
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 ‘ताई, ल  करायला िनघाललेा मलुगा बापाला घाबरतो, हे नाही ह ं पटत. ही 

आजकालची मुलं सोय पा न आईबापां या माग े लपतात ना, याचा मला अगदी राग यतेो. 

वतःचं ल  ठरवतांना नाही वाटतं वाटली, विडलांची भीती?’ 

 ‘जाऊ दे, िवभा; असे  वतःला िवचारणं हणजे वतः दःुख ओढवनू घेणं! 

झटकून टाकायचे असे िवचार...’ 

 ‘बरं ; पण जाणार आहात ना ल ाला?’ 

 ‘तेच; तुझा स ला िवचारणार होते. काय करावं?..... तुला काय वाटतं?...’ 

 ‘ हा तर तुम या मनाचा  आह,े ताई. मी सांगणं कती अवघड आह.े.! ’ 

 ‘तरीही तू सांगावंस असं मला वाटतं. तू एवढी वयंभ ूआहेस; न  काहीतरी यो य 

सांगशील.’  

िवभा संकोचली. ‘बरं तर; िवचार क न सांगते.’ इतकं बोलून िवभा पु हा कॉटवर 

आडवी झाली. जरा झोप या या इरा ानं. तोच आ मात काम करणा  या िवमलनं येऊन 

सांिगतलं, 

 ‘ याडम, तुमचा फोन आलाय हिपसात. या लवकर.’  

िवभा या िपकले या केसांचा ‘बॉयकट’ होता. ितची एकूण आधुिनक राहणी, 

लीवलेस पोलक , हा केसांचा कट यामुळे ितला सगळे’मॅडम’च हणत असत. ‘आलेच’ असं 

मालतीबा ना सांगून िवभा गेली. ते हा मालतीबा ना वाटलं, कती एक ा आहोत आपण; 

गे या पंधरा वषात कोणाचाही फोन आला नाही आप याला. के हातरी सात-आठ मिह यांनी 

एकदा अिजत येतो; जसा काही हा आ म गावात नसून दरू कुठेतरी आह.े...आयु यभर क  केलले ं
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ह ेशरीर धडधाकट आह,े याला कसलाही रोग नाही, हणून बरं आह.े नाहीतर कु यानंही हाल 

खा ल ेनसत.े अस ं हणून यांनी मनात या मनात देवाचे आभार मानले.  

 ‘कुणाचा ग फोन?’ िवभा आ यावर यांनी िवचारलं.  

‘माझी मावसबहीण आह ेना इथंच गावात; ित या मुलीचं डोहाळेजेवण आहे परवा. 

ितचा होता फोन. आ मात येऊन आमं ण करायला हवं क  फोनवर चालले? असं हणाली. मी 

हटल,ं ‘काय करायचं इत या लांब येऊन? फोनव न आमं ण ात काही तरी कमी अग य, अस ं

आपण का समजायचं? खरंच आप या समाजात बारीकसारीक कतीतरी सुधारणा होण ंगरजेचं 

आहे! ’  

िवभा जणू वतःशीच बोलत होती. मालतीबा नी एकदम िवचारलं,  

‘िवभा, एक िवचा ? तलुा नाही का ग कधी आई हावंसं वाटलं? िनदान यासाठी 

ल  करावं, असं वाटल ंनाही कधीच....?’  

‘ताई, तु ही मा या न मो ा; पण आपण आजवर मैि ण सार या मोकळेपणानं 

बोलत आलो, हणून सागंते; ल  करावंसं मला कधीच वाटलं नाही,पण आप याला मलू असावं 

असं मा  खूपदा वाटलं. पण यासाठी ल ाचं जोखड प कराव ंह ेमला मा य न हतं.’ 

‘ल ाब ल एव ा कडवटपणानं का बोलतेस? ते इतकं वाईट असतं तर सा  या जगानं 

ते वीकारलं असतं का?’ ...मालतीबाई. 

‘जगाचं मला माहीत नाही; पण ताई, आप याकडली कती ल  ंख  या अथानं सुखी 

असतात हो? ल  हणजे दोन मनांचं, दोन आ यांचं मीलन, अशी खरी पिव  क पना. पण 

ब तांश ल ांमधे उरतो, तो शारी रक वहार. कारण आप याकड ेपु ष धान सं कृतीत ल  

हणजे ीनं पु षाचं वच व मा य कर याचा एक करार, एवढाच अथ उरलाय असं मला वाटतं. 

मग काय करायचं असल ंबंधन वीका न?’ 



स क  संगीता जोशी 

53 
 

पण मग यािशवाय करणार तरी काय? मी तु यासारखी िशकललेी नाही हणून मला 

बोलता येणार नाही. पण ल ाची गरज या गो ीसाठी असत,े या गो ी, ल सं था मोडली तर 

गैरमागानी होतील अन् अधोगतीला जातील माणसं...’ 

िवभा हणाली, ‘ ताई, तुमचंही खरं आह.े पण ल सं था टकवायची ही गरज ी 

आिण पु ष या दोघांचीही आह ेना? मग ही सं था ख  या अथानं ी-पु ष समानते या पायावर 

उभारली पािहजे. यासाठी समाजात या पु षांची मानिसकता बदलली पािहजे. यांचं बोधन 

करायला पािहजे. समंजस पु ष कती आहते या समाजात, क  अशा बोधनाला तयार होतील? 

िनदान मला तरी असा समजंस पु ष भेटला नाही ; हणूनच केल ंनाही मी ल .’ 

‘आता, मी तरी ल  क न कुठे सुखी झाल े हणा! तू हणतेस तसं पु षी वच व सहन 

करीतच जगले. पण आम या सूनबाई पहा! ितनं चांगलं ता यात ठेवलंय आप या नव  याला.’ 

‘ताई, पु षी वच व नको हणतांना, ीने ते गाजवावं असं नाही ह ंमला वाटत. 

वच व न आणता संसार होऊच शकणार नाहीत का, ताई? ी आिन पु ष ही ससंार-रथाची दोन 

चाकं, ह ेगुळगुळीत झालेलं वा य, असं कोणी हणेल. पण मला वाटतं या वा याचा अथ अजूनही 

आप याला समजलेला नाही.’ 

मालतीबाई फ  ऐकत हो या. यांना वाटल,ं अशा त  हचे े िवचार आप या मनात 

आले न हते अस ंनाही; पण सुसंगतपणे आपण कधी ते मांड याचा य ही केला नसता. आपण 

घाबरट होतो; िभ या होतो. 

यां या िवचारम  चेह  याकडे पाहात िवभा पुढ े हणाली,  

‘....आिण ताई, अशा समाजात मी, ल  नको पण मूल हवं, असं कसं ठरवू शकणार 

होते? मी कुठ याही वाईट अथानं ह े हणत नाहीए, ताई. पण मलू द क यायचं हटल ंअसतं 
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तरी समाजानं मा यावर डोळे वटारले असते. िशवाय द क मुलाला नाव कुणाचं ाव ंहा  

आलाच असता.’ 

‘बरोबर आहे तुझ.ं ...आिण मोठा झा यावर या मुलाला ासच झाला असता. 

मालतीबाई हणा या. 

‘ मा  मी माझी हौस मा या मोलकरणी या मलुीवर ेम क न फेडून घेतली. सुनंदा 

ितचं नाव. ती षार होती. घरची प रि थती वाईट.... हणज ेबाप दा ा अन् आई अिशि त. 

मी सुनंदाची पालक झाले. ितला शाळेत घातलं ितचं िश ण केल ं; मग ित या आई या इ छेनुसार 

पण एका चांग या मुलाशी ल  लावून दल.ं ित याबाबतीत यािशवाय पयाय न हता. सुदवैानं 

ितचा नवरा चांगला िनघाला. ती सखुात आहे आता.’ 

 ‘अरे वा! छान केलसं तू. तुला खूप समाधान वाटत असले.’ 

‘समाधान आहे; पण सनुंदाचं पुढे काय होणार, ही एक अनाकलनीय बाब आहचे. 

कारण मी एकटी कंवा कुणीही एकटं-दकुटं समाजप रवतन घडवनू आण ूशकत नाही.’ 

‘पण मग तुझ ं वतःचं मूल, असं ज े हणालीस, याब ल काय वाटतं आता?’ 

‘ ते मा  रा न गेल,ं याची खंत वाटते आिण ह े ामािणकपणे सांग यात मला अिजबात 

कमीपणा वाटत नाही.’ िवभा उ रली.  

मालतीबाई आप या वया या मोठेपणाचा आधार घेत पुढे हणा या,  

‘नुसतं मलूच नाही, पण वैवािहक आयु यातला लिगक आनंद.... या आनंदालाही तू 

मुकलीस, िवभा. तू मघाशी हणालीस, तशी हीदेखील माणसाची नैस गक भूक आहचे क . ल  

यश वी असो कंवा नसो, हा आनंद तरीही उरतोच! मीच एक उदाहरण आहे, या िवधानाला.’ 
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‘ताई, तु ही एवढं मोकळं आिण प पण े बोल ू शकता? कौतुक आह े तुमचं. तु ही 

हणता या आनंदाची चवही मी घेतली नाही, यामळेु काय िनसटल ंयाचं मला अिजबात दःुख 

नाही.’ 

बोलता बोलता वेळ कसा गेला हे कोणालाच समजलं नाही. िवमल चहा झा याचा 

िनरोप घे॑ऊन आली, हणजे चार वाजल ेहोते. ‘आज या दवस आमचा चहा इकडेच आण’ अस ं

मालतीबा नी ितला सांिगतलं. िवमलनं चहा आणेपयत दोघी ग प ग पच हो या. चहाबरोबर 

िवमलनं िनरोपही आणला, 

‘आ ी, कोणतरी भेटाया आलंय तुमाला. इकडंच आनलं मी यानला. चहा बी 

जा तीचा आनलाय.’ 

मालतीबाई व िवभा साव न बस या. िश ाचार हणून िवभा बाहेर जायला िनघाली 

पण मालतीबा नी ितला ितथेच थांब याची खूण केली. तोच पा णे समोर आल.े 

मालतीबाई अवाक् झा या. ‘अिभषेक तू?’ या आनंदा यानं उ ार या. 

‘हो आजी; आिण ही माझी होणारी बायको, उ का.’  

ितनं पुढ े वाकून नम कार केला. नंतर अिभषेकनंही. दोघांना मनःपूवक आिशवाद 

देऊन मालतीबाई बघतच रािह या. काय बोलावं हेच यांना सुचत न हतं. आत या आत कुठेतरी 

खूप बरं वाटत होतं. मन भ न येत होतं. ग याशी काहीतरी दाटून आलं होतं. 

दोघंही बसले, अिभषेक खुच वर व उ का मालतीबा शेजारी कॉटवर.  

‘आजी, आ ही दोघ ंतुला बोलवायला, ..... न ह े यायलाच आलो आहोत.’ 

‘अरे मी यणेारच आह ेल ाला....’ 

‘नाही आजी, ...उ का तूच बोल ना....’ अिभषेक हणाला.  
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‘आजी, तु ही आता आम याजवळ आम या घरीच रहायला यायचं आह;े 

कायमचं...माझ ंअन् अभीचं ठरलंय तस.ं..’ उ का हणाली. ित या बोल यात आपुलक  आिण 

आजव होतं. 

‘अरे...अग.ं..पण..’ मालतीबाई अडखळत हो या. 

‘पण बीण काही नाही. तुमचं आ ही काही ऐकणार नाही. नाही का रे, अभी?’ 

‘आजी, आ ही वतं  लॅट घेतला आहे. आ ा ल  पार पडेपयत तू आई-बाबां या 

घरी रहायचं ; आिण नंतर आम याबरोबर आम या लॅटवर. या दोघांनाही मी ह ेसांिगतलंय, 

आजी. या दोघांचीही या िनणयाला संमती आहे याला. आजी, तुला माहीत नाही, पण आई-

बाबाही आता खूप बदलले आहते.’ 

अिभषेक बोलत रािहला, ‘ आजी, उ काचे िवचार खूप वेगळे आहते. ितला जे हा 

तु याब ल थम कळल,ं ते हा ितनं प च सांिगतलं क  आज ना आपण आप या घरी आणायचं, 

हणून. घरात मोठं माणूस असलं क  घर आिशवाद दतेंय असं वाटतं. आप या आनंदाचं, आप या 

यशाच ंखरं कौतुक आप या माग या िपढीला असतं. यांना दरू क न आपण आपलंच सुख दरू 

सारत असतो....आजी, मलासु ा तु याब ल ओढ होती. पण कळत न हतं, कस ंवागाव ंते. पण 

आता न च मी माझे िनणय ठामपणे घेऊ शकतो.’ 

‘तुझा बाबा-आई कसे आहते....?’ मालतीबा नी मधेच िवचारल.ं 

‘तुला हटलं नं मी, आजी; ते आता खपू बदललेत हणून. पण तरीसु ा तुला कुठलाही 

मानिसक ास नको हणनू मी िन उ कानं वतं  लॅट घेऊन तु यासह रहायचं ठरिवलं आह.े....’ 

‘अिभषेक, जरा ऐक. तू िनणय घेतलास, मला आनंदच आहे; पण आता मला सवय 

झालीय इथं रहायची, इथ या वातावरणाची, इथ या समवय क सहका  याचंी. मी इथं रहाते 

याचं मला आता जराही दःुख वाटत नाही. मालती बाई हणा या. 
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‘आजी, तु ही ह ा आहात आ हाला आम या संसारात.....’ उ कानं भावपूण 

आवाजात सांिगतलं. मालतीबा नी ित या पाठीव न हात फरवला, मेानं. नंतर थोडं थांबून 

पुढ ं हणा या, 

‘तु ही दोघांनी तुमचा िनणय सांिगतलात; पण मलाही थोडा िवचार करायला वेळ 

ा. आयु यात मी इतराचंेच िनणय अंमलात आणत रािहले आह.े अथात तु हा दोघांची काहीच 

चूक नाही यात; कंवा संबंधही नाही. पण मी िवचार क न मगच काय ते ठरवीन. चालले नां, 

उ का? िनणय कधीच भावने या भरात यायचे नसतात. चला, आपण मघाशी आणलेला चहा 

घेऊ.’ 

िवभानं चार कप काढले,उ कानं थमासमधला चहा यात ओतायला सु वात 

केली.चौघेही ग प होते. चहाचे घोट घोत होते. चौघां या मनात काय िवचार चालले होते याची 

मा  पर परांना काही क पना न हती.  

****  
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वामी 

 

पहाटेचे साडेचार वाजल.े दवस थंडीच.े सारं चदंनपूर िन े या उबदार पांघ णात 

गुरफटलेल ंहोतं. पर तु ानमठाचा पूव दरवाजा िन या माण ेसाडेचार या ठो याला उघडला. 

कं दलाचा मंद उजेड बाहेर आला. या उजेडापाठोपाठ वेदमहाराज मठा या पाय  या उत  

लागल.े यांची ही नगर दि णेची वेळ होती. िश य अंबादास िवन पणे पुढ े चालत होता. 

हातात या कं दला या उजेडानं वाम या अनवाणी पायांखालचा माग श य िततका उजळ 

कर याचा याचा अटोकाट य  होता. युिनिसपािलटीचे दव ेरोज यासारख ेिनरथक जळत 

होते.  

नगर दि णेचा माग परंपरेनं ठरललेा होता. गे या क येक वषात यात बदल 

न हता. फरक इतकाच क  पूव च े क  े र ते आता डांबरी झाल े होते; ंद झाल े होते आिण 

यावर या खाणाखुणाही बदल या हो या. आता या मागावर हॉटेलं होती; िथएटरं होती; अभ य 

भ णा या तरतूदीचं खाटकाचं दकुानही होतं. पण वामीमहाराजांचा माग तोच होता. ठरललेा. 

कारण यामागे मठाची परंपरा होती आिण परंपरेला फार मह व होतं. मठा या अनुयायांनी ते 

मेहनतीनं जपलेलं होतं. काळाची च ं  गितमान अस यानं काळ बदलला. वामी बदलल;े पण 

ानपीठाची परंपरा काडीमा ही बदलली नाही; आिण या गो ीचा मठा या अनुयायांना साथ 

अिभमान होता.  

मठाचे अिधपती वामी वदेमहाराज सवयी माण े झपाझप पावल ं टाकत होते. 

अनवाणी पायांना काही बोचून न घे याची सवयच झाली होती. काही बोचलंच तरी माग मण 

करीत राह याचं त या पावलांनी वीकारलं होतं. हणून तर ती पावले वंदनीय होती, पूजनीय 

होती. भािवक या पावलांना पशून वंदन कर यात, या पावलांवर म तक ठेव यात वतःला 
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ध य समजत होते. अंबादास वाम चा िनकटवत  होता. त परतेनं सेवा करण ंयातच याला आनंद 

होता.  

नगर द णे या मागावरच नदीचा घाट होता. ितथं पोहोचल ंक  वामी नदीला 

वंदन क न पा यात उभ े राहात. उगव या सयूाला अ य दते; आिण नंतर ठरले या मागानं 

िव णुमं दराकड े जात. मं दराचे दरवाजे वाम साठी मु  ाम उघडल े जात. देवदशनानंतर 

दि णा पूण होई व वामी मठाकडे परतत. यावळेी उ ह ंचांगली वर आलेली असत.  

 आजही हा सारा िन य म असाच पार पडणार होता हे न . या माणे वामी 

घाटावर आले. अंबादासनं कं दलाची वात खूप बारीक केली िन तो पाय  यावंर बसून रािहला. 

वामी नदीम य ेउभ ेरािहल.े पूव दशा सोनेरी होऊन चकाकत होती. वाम नी जळीत पाणी 

घेतलं आिण डोळे िमटले..  

ानमठाची परंपरा पुढ ेचालिव याचं त घेतलले े वामी; वामी वेदमहाराज. पण 

वामी-महाराज या श दाशी परंपरेनं जोडली जात असललेी कती बा ल णं या याजवळ 

होती? लांब वाढले या जटा न ह या; वाढलेली दाढी न हती; एवढचं काय, यांचं उतारवयही 

झालेल ंन हतं! वेदमहाराज अवघे ितशीचे. त ण. तडफदार. रंगानं उजळ. मु य हणजे शा ाचे 

पदवीधर. त ण वेद हा उ ा वामी वेदमहाराज होईल, ह ेपाच वषापूव  या याही यानीमनी 

न हतं. ानपीठाचे या याआधीचे अिधपती वदेचे काका होते. शु  आचरण, चयपालन 

आिण ई रसेवा ही मठाची मु य सू ं होती. वेद हे याचं नाव या या काकांनीच ठेवलं होतं. 

काका िववािहत होते पण मठा या गादीवर बस यावर यांनी सं यास घेतला होता, हणजे तसा 

िनयमच होता. एके दवशी अचानक काका दयिवकारानं िनवतल.े पळशीकर घरा यातील 

कोणता पु ष आता ही गादी सांभाळेल, हा ट पुढ े  होता. तो सोडिव याशीवाय 

काकामहाराजांवर अि सं कार करता येणार न हते. मठाची परंपरा आिण घटनाही तशीच होती. 



स क  संगीता जोशी 

60 
 

वेद या िवधवा मातेला वेदचं नाव सुचिव याचं धा र  कुणा यानं होत न हतं. पण तशी वेळच 

आली नाही. या समजंस ीनं परंपरे या जपणुक करता सांिगतलं, 'बाळ, तू पुढ ेहो. ' 

ितला मािहत होतं, ित या आ ेमुळे ितनं वेद या आकां ांचा, कतृ वाचा, ता याचा 

बळी घेतला जाणार होता; पण ह ेअप रहाय होतं, िविधिलिखत होतं. परंपरेला आ हान दे याची 

या माउलीम य े न हती. वदे सु  झाला होता. जािणवा बधीर झा या हो या. काही श द 

फुट यापूव च घाईघाईनं सं यास दे याचे सं कार व सोप कार या यावर कर यात आल.े 

शा शु  पूजा क न याला मठा या गादीवर बसिव यात आलं; आिण नंतरच 

काकामहाराजांवर अि सं कार कर यात आल.े  

वामी वेदमहाराजांचा ठरािवक िन य म सु  झाला. िवचार करायला वावच 

न हता. सं यास हणानंतर अ य िवचार िनिष च होता. आता या चाकोरीतून फर याखेरीज 

ग यंतर न हतं. नगर दि णा, देवदशन, भजन, नंतर िमतभोजन, िव ांती, भ ांसह 

धम ंथवाचन, सं याकाळी पु हा देवदशन, रा ी धा यफराळ, मग वतःसाठी आ याि मक वाचन 

असा दन म चाल ूहोता; गलेी पाच वष.  

लहानथोर पायांवर डोकं ठेवत होते. यांनी मनाई क नही उपयोग होत न हता. ‘ह े

वंदन मी का वीकारायचं? मला खरोखर अिधकार आहे का? माझी ती यो यता आह ेका?’ या 

ांची उ रं खु   वाम नाच माहीत न हती. लोक मा  वाढ या सं येनं भेटायला येत होते. 

एव ा लहान वयात महाराजांनी सं यास घेतला, सव सुखाचा याग केला ही गो  यां या मनात 

आदर िनमाण कर यास पुरेशी होती. त ण उम ा वेदनं िमळिवले या पद ांची भडोळी कुठेतरी 

कोप  यात धूळ खात पडूनहोती. आता यांची कंमत सा या को  या कागदाइतक च नग य होती.  

नदी या पा ात उभ े रािहले या वाम च े डोळे अ ाप िमटलेलेच होते. सूय 

णा णाला कणाकणान ंवर येत होता. अंबादासनं कं दलाची योत मालवून टाकली. वाम च ं

अ यदान संप याची तो वाट पाहात होता. सूय काशात वामी वेदमहाराजांचा चेहरा अिधकच 



स क  संगीता जोशी 

61 
 

तेजःपंुज दसत होता. अबंादासचं मन भ नं भ न आल.ं ‘िन या या साधनेमुळे वाम च ं

साम य दवस दवस वाढतंय’् या िवचारानं तो अिधकच लीन झाला. मनात असा िवचार आला 

असतांनाच याला जाणवलं, आज वाम ना अ य दानास जरा जा तच वेळ लागला!  

अंबादासचं काय, वतः वाम नाही जाणवत होतं. यांचं िच  आज एका  होत 

न हतं. आ याि मक साधना करतांना मनात दडपून टाकललेे िवचार पाच वषानी हळूच डोकं वर 

काढत होते.. हा तेजोगोल सूय. या या ऊजमुळे जीवसृ ीचं अि त व आह.े पण सूयाला देवता 

कशासाठी मानायचं? देव-देवता. या क पनांिशवाय स य शोधता येऊ नये काय? ..  

वामी िव णुमं दरात पोहोचले. गाभा  याची दारं यां यासाठी उघडली गलेी. 

का या पाषाणाची ती घोटीव मूत  यांनी कतीदातरी पािहली होती. िवशेष दवशी पंचामृताचं 

ानही वाम या ह ते ितला घातलं गले ंहोतं. पण आज वाम ना या मूत म य ेफ  पाषाण 

दसत होता. सवयीनं यांनी वदंन केलं पण तसेच मूत कडे पाहात उभ ेरािहल.े यांना जा त वळे 

थबकलले ं पा न जवळ असललेा पुजारीही कंिचत अ व थ झाला. आप या मनातल े अ  

िवचार याला आिण अंबादासला कळले तर! या िवचारानं वामी मनात चपापले, आिण 

नेहमी याच झपा ानं मठात परतले. पाद ालन क न आप या आसनावर थानाप  झाल े

आिण माग या मखमलविे त लोडावर िवसावले. डोळे िमटून.  

बराच वेळ गेला. अंबादासनं पे यात आणून ठेवलेल ं गरम दधू थंड होऊन गलें. 

वाम या तं ीचा भंग करण ंह ेकोणीही केल ंनसतंच. दधू न घेता आज महाराज..? िशवाय 

अ यदान. देवदशन.. इथेही आज वामी रोज यासारख े न हते! अंबादास अ व थ झाला. 

तेव ात वाम नी डोळे उघडले.  

‘महाराजांची कृती.. ’ 

‘छे! छे! ’अंबादासनं अडखळत केले या ाला वाम नी मधेच काटल.ं ‘मी ठीक आहे. 

भजनाची सव िस ता झाली? ’  
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‘होय महाराज! ’ 

‘मग चला.. ’ 

‘पण महाराज, आज रिववार आहे ना! सवजण टी हीवरचं रामायण पा न मगच 

येणार! ’ 

‘ह ंऽऽ‘ 

मठात टी हीच काय रेिडओही न हता. वतमानप ही यते न हतं वाम नी या 

गो कडे आक षत होण ंउिचत न हतं. यामळेु कदािचत यांचा मनोभंग होईल, साधनेत यय 

येईल हणून मठािधपतीने अ या माखेरीज कोणतंही वाचन क  नये असा दडंक होता. 

सं याशाला या उपाध ची काय गरज? असा सोिय कर िवचार क न आप या सं कृतीचा, 

आप या धमाचाआिण दवेाचाही सव भार वाम वर सोपवून सव मंडळी टी ही वरचं रामायण 

पा न मग भजनासाठी यणेार होती. तो काय म पाहाण ंहा यां यामते यांचा धा मक सदाचार 

होता!  

अंबादासनं भजनाची सारी तयारी केली होती. मठात या मु य सभागृहात भजन होत 

असे. सभागृह अ कोनी व श त होते. देवा दकां या तसिबरी आिण मठा या सव अिधपत च े

फोटो, यांनी भंती सज या हो या. चंदनपुरातील मु य िव णुमं दरात असले या मू तची छोटी 

ितकृती असललेी िव णुमूत  एका चंदनी दे हा  यात ठेवललेी होती. बरोबर यासमोर या 

भंतीलगत वामी महाराजांचं आसन होतं. चातुमासात मठात या भजनासाठी भािवक मो ा 

सं येने उपि थतअसत. या चार मिह यात परगाव नसु ा भ मंडळी मु ामाला येऊन राहात व 

देवभ ची रािहलेली कसर भ न काढत. देवा या पायाशी येऊन रािहलं, तास तास रांगेत उभ ं

रा न दशन घेतल,ं जम यास ऐपती माण े महापूजा केली, यथाश  दानधम केला हणज े

वषभरात या पापांचं जण ू काही ायि  झालं, अशा िवचारानं आनंदनू जा यासाठी अन् 

समाधान िमळिव यासाठी लोक इथं येऊन राहात असावेत. अथात्, वतः या जीवनात आनंद 
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िनमाण कर यासाठी कोणी काय माग शोधावा, हा याचा याचा  आह!े मु  ा इतकाच क  या 

कारणानं मठात अिधक वदळ अस.े ती तर आव यकच होती; कारण या भािवकां या 

दानशूरपणावरच मठाची आ थक िभ त होती.  

तीनदा कार झा यावर ‘हरेराम.. ’ या गजरात भजनाला सु वात झाली. 

वेदमहाराज व मठातील अनुयायी यांनी गोल फेर धरला होता. टाळ मदंृगाची लय वातावरण 

भि मय क न टाकत होती. भािवकही साथ देत, गोल फरत साथ देत होते. गजरानंतर वामी 

आसन थ झाले व अनुयायांनी भजने हटली. िवशेष हणज े यात सवधम भजनाचाही समावेश 

होता. ती फेरी पूण झा यावर आता भािवकांनाही भजन गा याची संधी िमळणार होती. 

या माण ेदोघांचं गायन झालं. यानंतर माईक एका ीनं घेतला व आत वराची तान उमटली. 

भािवक एका तेनं ऐकू लागले. भजन सु  झाल.ं.  

‘देनेवालेरे, तूने तो सबकुछ दया; 

या कर हम को तो कुछ ना िमला..  

सव नजरा या दशेनं वळ या. कान उ सुक झाल ेव सारे त मयतेनं ऐकू लागल.े एक 

त णी गात होती. या देख या पालावर सुरेल, गोड आवाजाची दणेगीही? देनेवालेने तो 

सबकुछ दया था! अंबादासला माहीत झाल ंहोत,ं या त णीचं नाव आसावरी होतं. आप या 

आईबरोबर काही दवसांपासून ती चंदनपुरात येऊन रािहली होती. गलेे काही दवस रोज मठात 

येऊन भजनं गात होती. वाम नाही ते माहीत होतंच. आई या मागून तीही वामीमहाराजां या 

पायी म तक ठेवनू भि भाव कट करीत होती. या सग यात कुठलीच गो  नवीन न हती. अस े

क येक भािवक ी-पु ष, सव वयांचे व िविवध तरातल ेलोक मठात िन य येत-जात होते. पण..  

नवं न हतं, वेगळं न हतं ते अंबादासला. वामीनाही न हतं, पण शांत सरोवरात 

कुठेतरी खडा पडला होता.. वलयामागून वलयं उमटत होती. पृ भागावर होती हे खरं! पण 

मनाची एका ता ढळली होती, हे वाम ना वतःशी नाकारता यते न हतं गे या पाच वषात जे 
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घडल ंन हतं, िन हानं जे घडू दल ंन हतं तो िन ह रेतीसारखा भुळभळु गळू लागला होता. 

आसावरीनं वंदनासाठी पायांवर म तक ठेवलं, ते हा महाराजांच े पाय एकाएक  गार 

पड यासारखं यांना वाटलं. कतीही अवांिछत अस या तरी सबधं शरीरातून िझणिझ या आ या 

हो या.. ही आंदोलनं न झेप यामळेु वाम या घशाला कोरड पडली, ओठ सुकले. अथात् दसु  या 

कोणाला यातल ंकाहीच जाणवलं नाही. पण वाम नी जाणलं होतं. वळे स वप र ेची आह!े  

आसावरी गात होती. ितचा गोड सुरेल आवाज कानात मधा माण े ठबकत होता. 

वाम नी डोळे िमटलेल ेहोते पण मनःच ूंना बदं कर याचं साम य यां याजवळ न हतं. या 

च ूंपुढून आसावरीचा चहेरा हलत न हता. ‘िनसग छा बिलयसी’ याचं यंतर येत होतं. आज 

अ यदान करतांनाही सूय हा आसावरी या भाळावरील रेखीव टळा आह,े कंुकुम ितलक आह े

असा यांना भास होऊ लागला होता. नंतर आसावरीचा चेहरा ितचं प आकाशभर ापून 

रािहलं होतं. वाम ना वतःचा पराभव मनाशी कबूल करावा लागला.  

यां या मनात आलं, ‘मा या मनात ह ेतरंग उठल ेयात माझी चूक तरी कोणती? 

धम ंथात सं यासा म हा सव आ मां या शेवटी सांिगतला आह.े योगायोगानं मला अवेळी 

सं यास यावा लागला, हणून मनातले िवकार लगेच नाहीस ेहोतील? रामदासांनीही, सं यास 

संसार-तृ ीनंतर यावा असं हटल ंआह.े इं यदमन क न सं यास घे यापे ा इं यभोगाकडे व 

सव सखुांकड ेजाणीवपूवक पाठ फरवणं ह ेके हाही े  आह.े.! .. पण मी हे माझा तोल ढळ याचं 

समथन करीत आह ेका? ..  

वाम ची िवचारशृंखला तुटली. आसावरीचं गायन थांबल ंहोतं. आणखी काही भजनं 

होऊन लोक वाम ना वदंन क न जाऊ लागले. आसावरी वंदनासाठी वाम कडे येऊ लागली. 

दोघांची दृ ादृ  झाली. ‘आऽहाऽ! कती सुंदर’ वाम णी मनातच उ ार काढला. ितचे डोळे 

हणजे अथांग डोह होते. काळेभोर, िन ल! पण सतेज. वाम ना िव णुमूत या कोरीव 

डो यांची आठवण झाली. आसावरीने केले या पद पशामुळे वामी भानावर आले, हण यापे ा 
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यांचं भान हरपल ं हणणंच यो य होतं. कारण या पशाने देहात हजारो वीणा एकदम वाजू 

लाग या हो या.. गले ेकाही दवस ह ेअसंच होत होतं. कनारा सटुत चालला होता.  

'’अंबादास, ’ वाम नी हाक मारली. ‘नैवे ाचा सकं प सोडून ताट तू घ.े मी आज 

जेवणार नाही. ’  

वाम ना कोणीच कारण िवचा  शकणार न हतं. ते वर या मज यावरील खोलीत 

िव ांतीसाठी िनघून गेले.  

मा  िव ांतीऐवजी वामी िवचार करत पडले होते. आसावरी या िनिम ाने यांना 

एवढचं कळून चुकलं होतं क  यां या मनाला व देहाला अजून ी सहवासाची इ छा होती. 

सं यास देतांना केलेल ेशा ोपचार या इ छेवर मात क  शकल ेन हते. सं कारांनी सं यासीपण 

दलं पण आतल ंमाणूसपण अजून िजवंतच होतं. मनावर सं यासी वृ ी फ  व ा माण ेबाहे न 

लपेटललेी होती. आत मन तसंच होतं. माणसाचं. िवकारी. कती अवघड होतं ह ेसं यासी त!  

मग पु हा उल ा मागानं जावं का? सं यास सोडून गृह था म वीकारावा का? 

िव लपंतांनी न हता वीकारला? ते हा यांना समाजाने वाळीत टाकल.ं आज तर िवसाव ंशतक 

संपत आलंय.् ान वाढलयं.् िव ानानं अंतराळ गाठलंय्.. काय हरकत आह?े  

पण ह ेसं कार? ह े वाहािव  पो  दतेील? का उलट श  काढूनघेतील? मी जर 

िवकारांचं असं दशन केलं तर लोक काय हणतील? यांनी मा यावर ाठेवली यां या 

लेा असा तडा कसा जाऊ देऊ? परंपरेनं चालत आले या या गादीचा मी अवमान क ? नाही 

ते श य नाही..!  

पण माझा वतःचा तरी या गादीवर कंवा िन य मात या गो वर कंवा 

पाषाणमूत वर खराखरुा व मनापासून िव ास आह ेका? िवचारांचे वाह उलटसुलट वाहत होते. 

सायंकाळ या दशनाला नेहमी माण ेजायलाच हवं होतं. वामी िव णमूुत समोर उभ ेरािहल.े 
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आज थमच यांना हवेा वाटला. िव णशूेजारी ल मीचीही मूत  आह ेक ! यां या मनात आल ं

राम, कृ ण हीदेखील िव णुचीच पं मग आपण ई रभ साठी, या गादी साठी सं यास घेतला 

पािहजे,े असा िनयम का? मठाचाही असा दंडक का असावा? वाम नी िव णुपदांवर म तक ठेवल ं

पण िच  भरकटलेल ंहोतं..  

वामी परत आल ेते हा मठात दव ेलागलले ेहोते. नेहमी माण े वामी आसन थ झाले 

नाहीत. अंबादास दङमढू होऊन फ  वाम या आसपास घटुमळत होता. पाठीमागे हात बांधून 

वामी फे  या मारीत होते.  

‘ वामी, धा यफराळ आणला आह.े ’ एकानं हटल ं

‘नको, आज इ छा नाही. ’ 

अंबादासला राहवलं नाही. ‘महाराज, आज सकाळीही भोजन केलं न हतं.. थोडंतरी..’ 

‘बरं, फ  दधू आण’ वामी हणाले. मी आ ाच वर या मज यावर िव ांतीसाठी 

जाणार आह.े तु ही पुढल ेिन य काय म उरकून या. ’  

‘जी’ 

वामी वर िनघून गेल.े ब  याच उिशरा अंबादासनंही अंग टाकलं.  

अंबादासला जाग आली ते हा तो ताडकन् उठला. पहाटेच ेचार वाजून गले ेहोते. आज 

वाम च ं ानाचं पाणी काढायला उशीर होणार; आिण नगर दि णलेाही. अरे या! पण 

वाम नी मला उठवल ंका नाही? वाम ची कुठे चा ल लागते ह ेतो शोधू लागला. पण सगळं 

सामसूम होतं. अंबादास धावतच िज या या पाय  या चढला. वामी ितथहंी न हते. हणज ेउठल े

असतीलच. पण ह ेकाय? िबछा याला सुरकुतीही नाही; शालीची घडीही तशीच! . अंबादासनं 

इतर सहका  यानंा हाका मा न उठवलं. महाराज आज ानािशवाय एकटेच तर दि णलेा गेल े
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नाहीत? अंबादासनं कंदील लावला. मठात धावपळ सु  झाली. अंबादास बाहरे पडला पळतच 

माग शोधून परत आला. कुणीतरी मं दरात पु हा पु हा जाऊन आलं. महाराज कुठेच न हते!  

आता सवाचीच पाचावर धारण बसली. ट ना िनरोप गलेे. चंदनपुरात बातमी 

वा  यासारखी पसरली. मठातील िवहीर व नदीपा ाचाही शोध घे याचं कुणीतरी सुचवल.ं  

दवस उगवला तसा मावळू लागला. अंबादास हताश होऊन आसनासमोर बसला. 

तेव ात याचं ल  मखमली लोडाखाली गलें. ितथ ं काहीतरी होतं. ा ांची माळ! 

महाराजां या ग यात ळणारी. परंपरागत मठािधपत या ग यात असणारी. अंबादासनं माळ 

म तक  टेकवली. मठात, मठाबाहरे लोकांनी गद  केली होती. आता काय करायचं? असा संग 

पूव  कधीच आला न हता!  

िवनंती क नही भािवक परत जात न हते. शेवटी पिव  आसनाला आिण माळेला 

वंदन क न आ ही परत जातो, अस े हणून परतायला तयार झाले. एकएक जण येऊलागला. 

आ य हणजे या सग या गद तून आसावरीही पुढे आली. ितनं आसनावर डोकं टेकवल,ं माळेनं 

डो यांना पश केलाआिण ती दरू जाऊ लागली..  

ितला क पनाही न हती क  एका सं याशाला या गादीव न उठिव यास ती 

कारणीभूत ठरली होती! पण हहेी पूणतः खरं न हतं; दु  परंपरेनं एका माणसाला माणसातून 

उठवलं होतं, हेच खरं!  

वामी महाराज पु हा कधीच कुणा या दृ ीस पडल ेनाहीत. आता मा  मठाची गादी 

रकामी असली तरी चालतं आह;े यानंतर िवपरीत काहीच घडलं नाही, हणजे परंपरा मोडली 

तरी चालतं, ह ेसवाना कळल ंआह!े मठाची घटना बदलावी क  काय, ती कशी असावी याबाबत 

ट च ंएकमत होत नाही, असं चंदनपुरात बोललं जात अस याचं ऐ कवात आह,े इतकंच!!  

****   
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  [yes  
          

Debpeer oejele GYeer jentve Jeeì Heenele nesleer. ieCeeYeeT Depetve Deeuee veJnlee. 

mekeÀeU®es veT Jeepeues nesles. Deelee ueeskeÀebvee [yes JesUsJej keÀmes efceUCeej? GMeerj Peeuee keÀer 

ceie l³eeb®eer Deesj[ SsketÀve I³eeJeer ueeieles. oesIeeb®es HeÀesve Deeues®e nesles, Depetve keÀmee [yee Hees®euee 

veener cnCetve. Debpeer®³ee Deele-yeensj HesÀN³ee ®eeuet®e nesl³ee. lesJe{îeele keÀesHeN³eeJej ieCeeYeeT®eer 

mee³ekeÀue JeUleebvee efomeueer. 

Dees, ieCeeYeeT, keÀe³e ne GMeerj! eflekeÀ[s ceevemeb yemeueer Demeleerue Deesj[le.  

peemle ve yeesuelee ieCeeYeeTveb ceesþeu³ee oesve efHeMeJ³eele one [yes Yejues. leerve Heg[er. 

mee³ekeÀue®³ee oesvner n@C[ueuee efHeMeJ³ee De[keÀJetve lees ve yeesuelee efveIeeuee. Debpeer ye[ye[ 

keÀjle®e nesleer. efle®eb SskeÀle yemeuee Demelee lej DeeCeKeerve®e KeesUbyee Peeuee Demelee. ceie Hejle 

keÀeceeJej peeCeeN³ee ueeskeÀeb®ee Deesj[e. ieCeeYeeT mee³ekeÀue ceejle efveIeeuee. pegveerHegjeCeer 

mee³ekeÀue cnCepes Keìeje®e neslee lees. ceeies kegÀCeerlejer efueefnueb nesleb lemeb, Iebìer mees[tve efle®es 

meJe& Yeeie Ke[Ke[ Jeepele nesles. ieCeeYeeT efomesveemee nesF&He³e¥le Debpeer keÀcejsJej nele þsTve 

yeensj®³ee mene Fb®eer Gb®e Demeuesu³ee HegÀìHeeLeJej®e GYeer jeefnueer. Mespeej®eer Heg<Heer cnCeeueer,  

ueF& uesì Peeuee³ed Deepe ieCeeYeeTuee. cneleeje Peeuee yeIe Deelee. mee³ekeÀue yeer 

®eeueJebvee l³es®³eeveer. 

Debpeerveb SskeÀueb ve SskeÀu³eemeejKeb kesÀueb. HeCe efleueener Jeeìle nesleb keÀer ieCee Deelee 

LekeÀuee³ed. 
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Deepe Hee®e Je<e¥ Peeueer Debpeer®³ee veJeN³eeuee, ÒekeÀeMeuee peeTve. lees kebÀHeveerle keÀeceeuee 

neslee. keÀe³e keÀece keÀje³e®ee les Debpeeruee SJe{b vekeÌkeÀer þeTkeÀ veJnleb. HeCe ceMeerveJej one 

leeme GYeb jeneJeb ueeiee³e®eb FlekebÀ®e efleuee ceenerle nesleb. jespe Iejer Deeu³eeJej cnCee³e®ee,  

Debpes, Hee³eeuee peje lesue ®eesU ieb! legP³ee neleele iegCe Deens yeIe. let ceeefueMe keÀsueb 

keÀer Hegvvee leepeeleJeevee nesFve yeIe! jele®³eeuee keÀUsue®e leguee!Demeb cnCetve efle®³eekeÀ[s Heenele 

efceefmkeÀue nmee³e®ee. 

Debpeer Deved ÒekeÀeMe®³ee ueiveeuee one Je<e¥ Peeueer nesleer, lees iesuee lesJne. Debpeer®eb Je³e 

HeÀkeÌle meJJeerme! meesUeJeb ueeieu³eeJej ueies®e®e efle®³ee yee veb efleuee yeeefMebie yeebOeueb. ÒekeÀeMe 

efle®³ee otj®³ee veel³eeleuee®e neslee. cegbyeF&uee. kebÀHeveerle. Je³eele peje peemle Deblej nesleb, Deeþ 

Je<ee¥®eb. HeCe lees keÀener ceesþe cegÎe veJnlee. Debpeeruee ÒekeÀeMe DeeJe[uee neslee. leie[e, ©yeeyeoej, 

Heg©<eer! Debpeer cegbyeF&uee, ueesDej HejUuee ³esTve Jemleerle jent ueeieueer. efoJeme cepesle ®eeueues 

nesles. ÒekeÀeMe DebpeerJej peerJe ìekeÀle neslee. efleuee ceensjer HeeþJee³euee HeCe jepeer vemee³e®ee. 

efle®³eeefMeJee³e ®ewve®e He[le veJnleb l³eeuee. Debpeeruee HegÀueemeejKeb peHele neslee. mekeÀeUer 

yeensj®³ee veUeJeªve HeeCeer DeeCeC³eeHeeemetve je$eer efyeíevee IeeueC³eeHe³e¥le MekeÌ³e lesJe{er keÀeces 

keÀje³e®ee. efleuee keÀjeJeb ueeiet ve³es cnCetve. leerner mekeÀeUer l³ee®ee [yee keÀje³e®eer, DebIeesUer®eb 

HeeCeer leeHeJetve Deesletve Ðee³e®eer, yeḾeJej Hesmìner ueeJetve þsJee³e®eer. Deeþ yee³e one®³ee oesve 

Keesu³eele oesIeb jepeejeCeermeejKeer megKeer nesleer. SkeÀeuee SkeÀ ueeietve Demeuesueer Iejb; efleLeb 

SkeÀebleeuee ceeskeÀUsHeCee kegÀþtve DemeCeej? HeCe ³ee oesIeebvee keÀOeer De[®eCe Jeeìueer veener. je$e 

Òescee®³ee Oegboerle mebHeueer, lejer ÒekeÀeMe efle®³ee YeesJeleer IeesìeUle Demee³e®ee, kebÀHeveerle pee³euee 

efveIesHe³e¥le! efleveb neleele [yee DeeCetve efouee keÀer l³eeuee mebOeer efceUe³e®eer efleuee efceþerle IegmeUtve 

I³ee³e®eer!  
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lees iesuee keÀer efleuee keÀener GÐeesie vemee³e®ee. Heg{s Heg{s efleveb mee[îeebvee neleeves HeÀe@ue 

ueeJeC³ee®eb keÀece megª kesÀueb. Deepetyeepet®³ee yee³ekeÀe DeeCetve Ðee³e®³ee veJ³ee mee[îee efle®³eekeÀ[s. 

JesUner pee³e®ee DeeefCe ®eej Hewmesner efceUe³e®es. mee[smeneuee ÒekeÀeMe Deeuee keÀer oesIeb SkeÀceskeÀele 

jcetve pee³e®eer. megÆer®³ee efoJeMeer nceKeeme ÒekeÀeMe efleuee efHeÀje³euee, cegbyeF& oeKeJee³euee IesTve 

pee³e®ee. keÀOeerlejer oesIeb veJeerve Deeuesuee efmevescee yeIee³euee pee³e®es. Debpeeruee efmevescee KetHe 

DeeJe[le Demes, cnCetve. DeMeer efpeJee®eer cegbyeF& keÀjCeb ®eeueueb nesleb. Je<e¥ mejle nesleer. oesIeb keÀOeer 

DeeHeu³ee ieeJeerner peele nesleer. HeCe jpee HeÀejMeer vemeu³eecegUs G[leG[le®e Iej®³eeb®³ee Yesìer 

nesle. cee$e oesIeeb®es DeeF&-Je[erue DeeHeCe Deepeer-Deepeesyee nesC³ee®eer Jeeì Heenele nesles. 

leer®e SkeÀ GCeerJe Depetve Yeªve efveIele veJnleer. ÒekeÀeMeuee keÀener Jeeìe³e®eb veener.lees 

cnCee³e®ee, DeeHeu³ee oesIeeb®³ee ceOes vekeÀes®e kegÀCeer eflemejb! ceie legPeb ue#e ceeP³eeJeªve G[bue, 

Deved l³ee HeesjeJej ueeiebue!  

leer cnCee³e®eer, HeCe DeeHeu³ee oesIeeb®eb®e Demebue vee les! cegueiee, cegueieer keÀeneryeer 

®eeuebue, HeCe ef[Æes legP³eemeejKeb®e Jne³euee Hee³epes. 

DeeCeKeer keÀener Je<e¥ iesueer. efce$eeb®³ee meuu³eeJeªve oesIeebveer leHeemeC³ee keÀªve 

Iesleu³ee. cee$e Deeuesues efjHeesì& meceeOeevekeÀejkeÀ veJnles. ogmejs, eflemejs Demes yejs®e [e@keÌìj 

Peeues. HeCe HeefjefmLeleer og:Keoe³ekeÀ®e nesleer. oesIeb SkeÀceskeÀebvee meebYeeUtve Iesle nesleer. oesIeeb®eb 

Òesce Deefpeyeele keÀceer Peeueb veJnleb. Gueì ogmeN³eeuee $eeme nesT ve³es DeMeer keÀeUpeer oesIesner 

Iesle nesles. ì^erìceWì ®eeuet nesleer HeCe HeefjCeece efomele veJnlee. [e@keÌìjebveer meebefieleueb nesleb keÀer 

keÀOeerkeÀOeer DeMeer kesÀme Heene³euee efceUles keÀer, oesIesner HetCe& vee@ce&ue Demeleele; HeCe kebÀHe@efìefyeefueìer 

vemeles. ³ee®ee DeLe& Debpeer efkebÀJee ÒekeÀeMe, oesIeebveener veerì keÀUuee veJnlee. keÀUtve IesC³ee®eer 

l³eebvee peªjner Jeeìle veJnleer. l³eeb®eer kesÀefcemì^er HegjsHetj pegUle nesleer. 
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DeeefCe De®eevekeÀ SkeÀ efoJeme ÒekeÀeMe kebÀHeveerle keÀece keÀjle Demeleebvee®e l³eeuee 

peesjoej neì&De@ì@keÀ Deeuee. FlekeÀe keÀer GHe®eejeuee meJe[®e efceUeueer veener. l³eeDeeOeer®e meejb 

mebHeueb nesleb. Debpeeruee ne OekeÌkeÀe menve keÀjCeb efpeJeeHeueerkeÀ[®eb nesleb. efle®eb efJeée®e njJeueb 

nesleb. ÒekeÀeMe®³ee Òesceele leer FlekeÀer iegjHeÀìueer nesleer keÀer lees DemesHe³e¥le efleuee DeeHeu³ee 

Deepetyeepetuee keÀesCeer Deens keÀer veener ³ee®eer DeeþJeCener nesle veJnleer. Deelee SkeÀoce®e meieUb 

Gpee[ Peeueb.  

kebÀHeveerkeÀ[tve YejHeeF& efceUe³e®eer cnCetve leer cegbyeF&le®e jeefnueer. DeeF& efle®³eepeJeU 

³esTve keÀener ceefnves jeefnueer. HeCe veblej Debpeerveb DeeF&yejesyej ieeJeer peeC³eeme vekeÀej efouee. 

FLeb ÒekeÀeMe®³ee DeeþJeCeer Deensle; ceer ner Keesueer mees[tve kegÀþb®e pee³e®eer vneF&. efleveb MesJeì®eb 

meebietve ìekeÀueb.  

SkeÀekeÀer peerJeve keÀe³e Demeleb les leer DevegYeJele nesleer. meemet-meemeN³eebveer lej efle®eb 

veeJe®e ìekeÀueb. leerner meieÈ³eebMeer HeÀìketÀve®e jeefnueer. efceUeuesu³ee HewMeeb®³ee J³eepeeJej 

keÀmeblejer ®eeueueb HeCe les DeHegjb nesleb. SkeÀìe peerJe Demeuee, efÒe³e ceeCetme keÀe³ece®eb mees[tve iesueb 

Demeueb lejer Heesìeuee YetkeÀ ueeieles®e; [eskeÌ³eeJej íHHej ueeieleb; DebieeJej keÀHe[e Deved l³eemeeþer 

Hewmesner ueeieleele; ns JeemleJe efleuee keÀUueb nesleb. ceneieeF& Jee{le®e nesleer. Deelee DeeHeCe keÀece 

keÀjeJeb, ne®e SkeÀ efJe®eej HekeÌkeÀe nesle neslee. HeCe kegÀþs efceUCeej keÀece? DeOe&Jeì Peeuesu³ee 

efMe#eCee®ee keÀe³e GHe³eesie neslee? keÀmeueb keÀewMeu³ener veJnleb! SkeÀ®e HeÀkeÌle ³esle nesleb. mewHeekeÀ. 

Deepetyeepet®³eebveer, ÒekeÀeMe®³ee efce$eebveer meg®eJeueb [yes osC³eeyeÎue. iejpet KetHe nesles. 

HeCe ceer vesTve keÀMeer osCeej [yes? Ceuee ®eeuele peeTve JesUsJej [yes Hees®eJeCeb keÀmeb 

peceCeej ? efleveb Heg<Heer®³ee veJeN³eeuee, meoeuee efJe®eejueb. lees ÒekeÀeMe®ee efce$ener neslee. 

l³ee®eer vekeÀes ef®eblee keÀª. keÀenerlejer ngF&ue mees³e. meoe cnCeeuee. l³eeveb®e 

oesIeeefleIeeb®eer ®eewkeÀMeer keÀªve [yes þjJeuesosKeerue. keÀeceeuee megjJeele lej Peeueer. mekeÀeUer DeeefCe 
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mebO³eekeÀeUer [yes Ðee³euee ueeiele. Heefnu³eeboe meoeveb DeemeHeeme®³ee peje ceesþîee cegueebvee neleeMeer 

Oejueb. [yes Heesnes®eJeC³eemeeþer. HeCe l³eeb®ee Yejesmee veJnlee. jespe®eer keÀìkeÀì nesT ueeieueer. 

SkeÀ efoJeme SkeÀe cegueeveb®e ieCeeYeeTuee DebpeerkeÀ[s DeeCeueb. l³ee®eb Je³e Peeueb nesleb. 

HeCe Kee³e®eer mees³e veJnleer.  

nes; ceer jespe oesvner ³esUsme oerve keÀer [yes. 

HeCe mee³ekeÀue Deens keÀe legce®³eeHeeMeer? 

Deens keÀer. pegveer mee³ekeÀue Deens. GÐee efIeTveM³eeve ³eslees. 

ceer legcneueeSkeÀ JesUb®eb pesJeCe oerve. Deeved Jej Hewmes. ®eeuesue? 

ieCeeYeeT pesJeCeeJej®e jepeer neslee. efMeJee³e Hewmes cnìu³eeJej lees Ket<e®e Peeuee. 

cegbyeF&le, keÀje³e®eb Demesue lej kegÀCeeueener keÀece efceUleb ns®e Kejb!ceie keÀe³e? Debpeer®eb efkeÀ®eve 

Oe[ekeÌ³eele megª®e Peeueb. ieCeeYeeT keÀäeuee ceeies nìle veJnlee. l³ee®ee ÒeeceeefCekeÀHeCee Je 

Kee[s ve keÀjlee JesU HeeUC³ee®eer meJe³e ³eecegUs Debpeerveb l³eeuee oesvner JesU®eb pesJeCe Ðee³euee 

megjJeele kesÀueer. efle®es ûeenkeÀner Jee{ues nesles. nUt nUt Ie[er yemele nesleer. l³eeletve SkeÀìsHeCeeJej 

ceele keÀje³euee Debpeer efMekeÀle nesleer. ueJekeÀj Gþtve mJe³ebHeekeÀ keÀjCeb, veT Jeepelee [yes 

ieCeeYeeTkeÀ[s meesHeefJeues keÀer Yeepeer efkeÀjeCee F.Kejsoeruee yeensj He[Ceb ns efve³eefcele keÀje³euee 

ueeiee³e®eb. les Peeueb keÀer mJele:®eb pesJeCe. leesHe³e¥le ieCeeYeeT Hejle ³ee³e®ee. lees [yee IesTve Iejer 

iesuee keÀer pejeMeer PeesHe. ceie Gþtve Hejle mebO³eekeÀeU®ee mewHeekeÀ.Demeb ®e¬eÀ ®eeuet Peeueb. 

ÒekeÀeMe®eer DeeþJeCe cee$e Heeþueeie keÀjle Demee³e®eer. oesIeb melele SkeÀ$e®e Demee³e®eer. 

l³eecegUs Òel³eskeÀ #eCeeMeer efveieef[le DeveskeÀ DeeþJeCeer nesl³ee. uemeCee®eer HeÀes[Ceer Ieeleuesueer cesLeer®eer 

Yeepeer l³eeuee efkeÀleer DeeJe[e³e®eer, je$eer®³ee pesJeCee®³ee JesUer lees efleuee uee[eves Ieeme keÀmee 

YejJee³e®ee, efHeÀje³euee iesueb keÀer iepeje keÀmee IesTve Ðee³e®ee, ®eewHeeìerJej®eer YesU Kee³euee 
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Ieeuee³e®ee..... efkeÀleerlejer DeeþJeCeer. l³eeb®³ee Òescee®³ee je$eer®³ee ieesäer DeeþJetve lej efleuee keÀOeer 

keÀOeer je$e je$e PeesHe ³ee³e®eer veener. DeMeeJesUer [esUs HeePeª ueeiee³e®es. ns og:Ke keÀesCeeuee 

meebielee ³esC³eepeesieb veJnleb. Deieoer Heg<Heerueener veener. je$eer DeHeje$eer Heg<Heer Deved meoe®³ee 

ÒesceeueeHee®es oyekesÀ DeeJeepe keÀOeerlejer SsketÀ ³ee³e®es. l³eeves®e efleuee peeie ³ee³e®eer. ceie veblej®eer 

PeesHe? leer lej mebHeuesueer®e Demee³e®eer. ceve DeMeeble Jne³e®eb; Deved osn Yeepetve efveIelees³ed Demeb 

Jeeìe³e®eb. 

efkeÀleer efoJeme DeeHeueer ner íUCetkeÀ nesCeej? leer mJele:Meer®e yeesuee³e®eer. ogmejb ceve 

meebiee³e®eb, Deieb, Deelee ner íUCetkeÀ keÀe³ece®eer®e keÀer. ÒekeÀeMe keÀe³e Deelee Hejle ³esCeejw 

Jn³ed?ceie HeneìsHe³e¥le [esÈ³eeletve efkeÀleerner HeeCeer meeb[ueb lejer leieceie keÀceer nesle vemes. 

l³eeefoJeMeer Demeb®e Peeueb. keÀmebyemeb Gþtve efleveb mewHeekeÀ keÀsuee. vesnceerÒeceeCes 

ieCeeYeeT Deeuee. [yes G®euetve mee³ekeÀueuee ueeJet ueeieuee. ogmeN³ee yeepetuee nB[ue uee ueeJee³e®es 

[yes DeeCee³euee Deele Deeuee Deved eflekeÀ[s OeHekeÀved DeeJeepe Deeuee. [y³eeb®eer efHeMeJeer HetÀìHeeLeJej 

Dee[Jeer Peeueer nesleer. DeVe FkeÀ[s eflekeÀ[s meeb[ueb nesleb. Deelee les jml³eeJej®eb Devve keÀesCee®³ee 

GHe³eesiee®eb nesleb? Deelee keÀe³e Hegvne mewHeekeÀ keÀje³e®ee? ®eej Hee®e peCeebvee Deelee GHeeMeer®e 

keÀeceeJej peeJeb ueeieCeej!bb #eCeeOee&le ns meJe& efJe®eej Debpeer®³ee [eskeÌ³eele Lewceeve Ieeuetve iesues. 

DeeOeer®e cet[ veJnlee.. 

leer ieCeeJej KeskeÀmet ueeieueer, Dees ieCeeYeeT, keÀe³e mecepeleb keÀe vneF legceeuee? 

Demeb keÀmeb, veerì mee³ekeÀue ve ueeJelee Deele Deeues legceer?meceob Jee³ee iesueb veb! Delee Dee³el³ee 

³esUsuee ceer keÀe³e keÀjveej? HegVee ceepee mewHeekeÀ JnF&HejWle keÀe³e ueeskebÀ keÀeceeuee pee³e®eer jenefleved 

Jn³ed? legceeuee keÀe³e yeer megOejle vneF& Deelee. mees[tve Ðee keÀece Deeved ceepeb vegmkeÀeve lejer 

Jee®eJee.... 
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ns DeeefCe DeeCeKeer yejb®e keÀener leer meHeeìîeele yeesuetve iesueer. ieCeeYeeT ve yeesuelee 

jeefnuesues [yes IesTve ®eeuelee Peeuee.leesner ceveele veejepe Peeuee neslee. efle®³ee Meyoebveer lej 

ogKeeJeuee neslee®e; Deved efJe®eej keÀjle neslee mJele:®³ee DeieeflekeÀHeCee®ee. Je³e Peeueb nesleb. keÀece 

PesHele veJnleb. HeCe ieeþeruee Hewmee veJnlee. efMe#eCener veJnleb.keÀe³e keÀjCeej? Hewmee keÀOeer®e 

veJnlee; l³eecegUs ieeJeeuee yee³ekeÀes cegueb nesleer leer efJe®eejle veJnleer. yee³ekeÀesveb SkeÀìerveb efle®³ee 

efpeJeeJej l³eebvee ceesþb kesÀueb nesleb. MeeUe efMekeÀJeueer nesleer. Deelee cegueer®eb ueive Peeueb nesleb. ogmeje 

efleLeb®e MesleeJej jespeboejerveb keÀece keÀjle neslee Deved OeekeÀìe Depetve efMekeÀle neslee. ceesþîee 

YeeJeeveb l³ee®³ee keÀe@uespe®eener Ke®e& Hesueuee neslee. HeCe ieCee®eer oKeue keÀesCeer®e Iesle veJnleb. 

Heg{ues Deeþ-one efoJeme vesnceermeejKes®e Heej He[ues. ieCee mJele:Meer efJe®eej keÀjle 

neslee. keÀesCe DeeHeu³eeuee ceole keÀjCeej? ceie l³eeuee mJele:®³ee yeefnCeer®eer DeeþJeCe Peeueer. 

l³eeveb yeefnCeeruee He$e HeeþJeueb. keÀesCeekeÀ[tve lejer efuentve IesTve. DeeefCe keÀe³e Dee½e³e&! yeefnCeer®eb 

ueies®e GÊejner Deeueb. efle®ee cegueiee vegkeÀlee®e yeejeJeer Peeuee neslee. HeÀejmeb [eskebÀ veJnleb. Heg{s 

efMekeÀC³eele jmener veJnlee. DeeefCe ceeceemeejKeb cegbyeF&le keÀece keÀjerve Demeb Jes[ nesleb. efleLeb 

jeefnueb keÀer nJes lesJe{s efmevesces yeIelee ³esleerue DeeefCe kegÀþs peceueb lej efmevesceele keÀece efceUJelee 

³esF&ue. Pee[tJeeu³ee®eb efceUeueb lejer ®eeuesue... Heg{®eb Heg{s.. Demeb l³ee®eb cnCeCeb nesleb. l³ee®³ee 

DeeF&veb efueefnueb nesleb, keÀeceeuee ceeies nìe³e®ee veener ceepee efvel³ee. leguee ceole yeer keÀjve. cee$e 

let l³ee®³eemeeìer keÀece yeIe.  

 ner yeeleceer ieCeeYeeT®³ee HeL³eeJej®e He[ueer. ueieesueie l³eeveb GÊej Oee[ueb, 

efvel³eeuee HeeþJetve os. Heg[®eb ceer yeIebue. 

efvel³ee ³esTve oeKeue Peeuee. ieCeeveb efJe®eejueb, keÀener Hewmeb-Dee[kebÀ Deeveuebme keÀe 

vneF& mebieleer? cegbyewle efKeMeele HewkebÀ ueeieleele.. 
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efvel³eeveb Hee®e npeej DeeCeu³ee®eb meebefieleueb. ieCee ceveesceve KetMe Peeuee. efvel³eeuee 

l³eeveb ìHejerJej vesTve cemle ceìCee®eb pesJeCe Ieeleueb. leesner KetHe efoJemeebveer HeesìYej 

ceveemeejKeb pesJeuee. ogmeN³ee efoJemeeHeemetve efvel³ee ceeceeyejesyej lees peeF&ue efleLeb peeT ueeieuee. 

ogmejb keÀece efceUsHe³e¥le lejer ne®e SkeÀ ceeie& neslee. 

veT Jeepelee DebpeerkeÀ[s oesIeb Deeues. ne keÀesveJeb, ieveeYeeT? efleveb efJe®eejueb. 

ne ceepee Yee®ee; YeF&veer®ee cegueiee. 

Deemeb Jn³ed!cebie? FlekebÀ efoJeme yeesueuee vneF&le? legceeueekeÀesve keÀesve ne³e, les ? 

ieCee ieHHe®e jeefnuee. ieCee yejesyej efvel³ee®³eener [yes Heesnes®eefJeC³ee®³ee HesÀN³ee megª 

Peeu³ee. efvel³eeuee Iejb ceenerle Peeueer leMeer lees cnCeeuee, ceecee ceer peelees [yes IesTve. let vekeÀes 

mee³ekeÀue leeye[Jetme. FLeb®e Leebye. 

ieCeeuee ceveele ne³emeb Jeeìueb. l³eeuee ns®e lej nJeb nesleb. HeCe Demeb keÀener vesnceer®e 

®eeueCeej veJnleb. SkeÀlej efvel³ee keÀeceemeeþer cegbyeF&le Deeuee neslee. l³ee®³ee ceveepeesieleb keÀece 

MeesOee³euee nJeb nesleb. ieCee ceveele efJe®eej keÀjle neslee, ceer kegÀþb keÀece MeesOeCeej yeeHe[e? FLeb 

jentve jentve l³ee®³ee®e DeesUKeer Peeu³eeJej nesF&ue keÀenerlejer. yeIet.... 

efvel³eener ceveeMeer cnCele neslee, ceeceekeÀ[tve keÀe³e nesCeej? ceer Deeu³eeHeemetve 

yeIelees³e, lees®e Deelee efkeÀleer LekeÀuee³ed. ceuee keÀe³e lees keÀece MeesOee³euee ceole keÀjCeej! l³eeuee®e 

ceeP³ee ceoleer®eer iejpe Deens. HeCe ceie ceePeb efmevescee®eb mJeHve? l³ee peieele efMejkeÀeJe 

efceUe³euee nJee. keÀmee yejb? Deelee ceuee®e keÀenerlejer KeìHeì kesÀueer Heeefnpes...... 

keÀener efoJeme iesues. efvel³ee®eer DeesUKe SkeÀe ne@ìsueJeeu³eeMeer Peeueer nesleer. l³eeveb 

meebefieleueb keÀer l³ee®eb ne@ìsue íesìb Demeueb lejer keÀener efmevesceeJeeues efleLeb ³esTve keÀener ieHHee 
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ceejle yemeleele. efveJeeble Demeleb cnCetve. efvel³eeveb þjJeueb, ne@ìsueJeeu³eeMeer DeesUKe 

Jee{Jee³e®eer.. 

SkesÀ efoJeMeer Debpeer Hegvne keÀeUpeerle He[ueer. veT Jeepetve yeje®e JesU nesTve iesuee. 

ieCee®ee Depetve HeÊee veJnlee. Debpeer Deeleu³ee Deele Oegcemele nesleer. efle®³ee Deele-yeensj ³esjPeeje 

®eeueu³ee nesl³ee. lesJe{îeele keÀesHeN³eeJej efvel³ee JeUleebvee efomeuee. efleveb [yes yeensj DeeCee³euee 

megjJeele kesÀueer. lees Deeu³eeJej leeW[e®ee HeÆe ®eeuet Peeuee.  

keÀe jb ceg[Ðee, PeesHe mebHele vneF& nes³e legpeer Deved legP³ee ceecee®eer? HegÀkeÀì pesJee³euee 

efceUleb³ed vee! ceer DeeHeueer Heneìsuee Gþtve cej cej cejles, Deved legcner GMeerje [yee v³ee! ceePeb 

efieNneFkeÀ legìt Ðee. ceer GHeeMeer je¿eues, lej legcneuee Dee³eleb efceUbue keÀe jb? 

keÀener ve yeesuelee efvel³ee mee³ekeÀueJej ìebie ceeªve efveIeeuee. [yes osTve, l³ee®ee 

Deve ceecee®ee [yee v³ee³euee Hejle Deeuee leesHe³e¥le Debpeer®ee Heeje Keeueer Deeuee neslee. leer l³eeuee 

cnCeeueer, yeme! lejer lees GYee®e jeefnuesuee Heentve KeskeÀmeueer,  

SskeÀe³euee Deeueb keÀe vne³e? 

lees peJeU®³ee mìgueeJej yemeuee. keÀe³e Peeueb ceeceeuee legp³ee ? 

keÀeueHeemveb leeHe Deens l³eeuee. je$eYej PeesHe veener oesIeebveener. 

Deemeb meebie keÀer, cebie! ceer keÀMeeuee Deesj[ues Demeles ceIeeMeer let leeW[ G®ekeÀìueb 

Demeleb lej! 

Debpeerveb Deele peeTve Hewmes DeeCeues. l³ee®³ee neleeJej les þsJetve leer cnCeeueer, ns Ies; 

DeeefCe oekeÌìjkeÀ[s ves l³eebveuee. keÀUueb? 
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Debpeer®³ee DeeJeepeeleuee lees ngketÀce®e neslee, ns efvel³eeuee mecepeueb. efle®eb SskeÀCeb l³eeuee 

Yeeie®e nesleb. keÀejCe efle®³eecegUs lej lees pesJele neslee! lees ceeceekeÀ[s jne³euee Deeu³eeHeemetve 

Debpeerveb peemleer®eb pesJeCe Ðee³euee megjJeele kesÀueer®e nesleer efMeJee³e Hewmesner Jee{Jeues nesles. efle®eb 

lemeb yejb ®eeueueb nesleb, ns SkeÀ; DeeefCe ieCee®³ee cnleejHeCeecegUs efleuee l³ee®eer o³ee ³ee³e®eer, ns 

ogmejb. 

Demes efoJeme ®eeueues nesles. efvel³ee veMeeryeJeeve þjuee. l³ee ne@ìsueJeeu³eeveb l³eeuee 

SkeÀe efmevesceeJeeu³ee®eer DeesUKe keÀªve efoueer nesleer. l³eeuee lees vekeÌkeÀer keÀece osCeej neslee. HeCe 

DeeOeer He[Ðeeceeie®eb keÀece efceUsue, cnCeeuee. efvel³ee®eer njkeÀle veJnleer®e. HeÀkeÌle l³eeuee ®eej 

®eebieues keÀHe[s nJes nesles DeeefCe SkeÀ yejer mee³ekeÀue! HeCe Deelee efvel³eepeJeU®es Hewmes Lees[s®e 

Gjues nesles. keÀe³e keÀjeJeb? Debpeer osF&ue keÀe De@[Jnevme?HeCe efle®³eekeÀ[s ceeefieleuesueb ceeceeuee 

veener DeeJe[Ceej! l³eeveb ne@ìsueJeeu³eekeÀ[s Meyo ìeketÀve Heene³e®eb þjJeueb. owJe efvel³eeuee 

®eebieueb®e meeLe osle nesleb.  

 DeeefCe SkeÀ efoJeme efvel³ee®ee ©yeeye®e yeouetve iesuee! cegUele®e lemee mceeì& 

Demeuesuee efvel³ee SKeeÐee nerjesmeejKee Yeemee³euee ueeieuee. DeejMeele Heentve lees mJele:Jej®e 

KetMe Peeuee. ogmeN³ee efoJeMeer [yes I³ee³euee iesuee, lees Debpeer l³ee®³eekeÀ[s Heenele®e jeefnueer! 

lees FlekeÀe Deeveboele neslee keÀer l³eeveb efleuee meieUb meebietve ìekeÀueb. l³eeuee mìgef[Dees 

ceOes keÀece keÀªve efMekeÀe³euee efceUCeej nesleb. Deepe lees l³ee efmevesceeJeeu³eeyejesyej peeCeej 

neslee. HeCe lees Debpeeruee cnCeeuee, legcner keÀeUpeer keÀª vekeÀe. ceer mebO³eekeÀeUer [yes Ðee³euee 

vekeÌkeÀer ³eslees! mekeÀeU®es [yes osTve lees lemee®e l³eeuee Yesìe³euee peeCeej neslee. 

Debpeeruee Jeeìueb ³eeuee eflekeÀ[s keÀece efceUeu³eeJej ne [yes JesUsJej keÀmes osCeej? ceie 

Deens®e Hegvne ieCeeYeeT! 
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ogHeej®ee mewHeekeÀ Peeuee. [yesner Yeªve Peeues. Ie[îeeU Heg{s mejkeÀle nesleb. efvel³ee®ee 

HeÊee veJnlee. mebO³eekeÀeU Peeueer. Debpeer®ee jeie nUtnUt Jee{t ueeieuee. efvel³ee Deeuee veJnlee. 

HeCe [yes lej JesUsJej Hees®ee³euee nJesle! 

Debpeerveb Heg<Heeruee nekeÀ efoueer. Deelee ie? keÀener meg®eb vee yeIe! Debpeer efleuee cnCeeueer. 

keÀeUpeer keÀª veiebme, Leebye . Heg<Heerveb efleuee efoueemee efouee. leer efle®³ee Keesueerle 

iesueer. Hee®e efceefveìele®e meoe efle®³eeyejesyej yeensj Deeuee. DebpeerueecnCeeuee,  

DeeCe; Deepe ceer osTve ³eslees. ceuee cneF&le Deensle Iejb. HeCe ceer Hee³eeveb peeCeej; 

ngF&ue peje GMeerj. HeCe jele®³ee [y³eeuee ®eeuelees³ed! 

meoe [yes IesTve efveIetve iesuee. Debpeeruee l³ee®es GHekeÀej keÀmes HesÀ[t Demeb Jeeìle nesleb. 

leer Deved Heg<Heer Lees[e JesU yeesuele yemeueer. Depetvener efvel³ee Deeuee veJnlee. meoeveb [yes Hejlener 

DeeCetve efoues. Debpeer efvel³ee®eer Jeeì yeIele yemeueer. lees Deeu³eeJej®e pesT Demeb efleveb þjJeueb.  

yeN³ee®e JesUeveb efvel³ee Deeuee. oej efkeÀueefkeÀueb®e nesleb. l³ee®³ee ®esnN³eeJejveb®e keÀUle 

nesleb keÀer keÀenerlejer efyevemeueb nesleb. 

keÀe³e jb? keÀe³e Peeueb? legPee ®esnje keÀe Demee Peeuee³ed ? Yesìuee keÀe legPee l³ees 

ceevetme? 

mìgueeJej yemeuesu³ee efvel³ee®eer ceevener Jejleer Peeueer veener. Deejb, yeesueMeerue keÀe 

veener keÀe³elejer! 

Debpeer®³ee Meyoebveer efvel³ee®ee De[Jetve Oejuesuee yeebOe HegÀìuee. lees mHegbÀotve mHegbÀotve 

j[t ueeieuee. j[le j[le®e cnCeeuee,  
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l³ee ceeCemeeveb HeÀmeJeueb ceuee. keÀeue ceeP³eekeÀ[ueer Debieþer Deved ®esvener l³eeuee 

keÀe{tve efoueer ceer. l³eeveb ceeefieleueer cnCetve. 

ne@ìsueJeeuee Deelee cnCelees let keÀMeeuee efoueerme cnCetve. ns ueeskeÀ Demes®e Demeleele 

cnCes! 

efvel³eeuee peyejomle OekeÌkeÀe yemeuee neslee. Debpeerveb l³ee®³ee KeebÐeeJej nele þsJeuee. 

leer l³ee®eer mecepetle Ieeuet ueeieueer. HeCe lees ncemetve ncemetve DeefOekeÀ®e j[le neslee. ³ee yesjkeÀer 

Menjele DeeHeCe yeeJeUì þjuees, ³ee®eer yees®e ueeietve lees DeeCeKeerve®e og:Keer nesle neslee.  

Debpeeruee jenJeueb veener; efleveb l³eeuee Meeble keÀjC³ee®³ee GÎsMeeveb l³ee®eb [eskebÀ 

DeeHeu³ee íeleerMeer Oejueb. l³ee®³ee HeeþerJeªve leer nele efHeÀjJet ueeieueer.....DeeefCe SkeÀeSkeÀer keÀe³e 

Peeueb keÀesCeeme þeTkeÀ, l³eeveb efleuee SkeÀoce IeÆ efceþer ceejueer. j[Ceb ®eeuet®e nesleb. DeeHeueb 

[eskebÀ lees efle®³ee íeleerJej IegmeUle neslee. keÀe³e nesleb³e ns keÀUe³e®³ee Deele®e efle®³ee yueeTpe®eer 

yeìCeb leìeleì legìueer. efleveb l³ee®eb [eskebÀ ie®®e oeyetve Oejueb. efle®eb Yeeve Deelee megìle ®eeueueb 

nesleb. SkeÀe Heg©<ee®ee lees mHeMe& efleuee megKeeveb yeOeerj keÀªve ìekeÀle neslee.. efle®eb Mejerj 

p³eemeeþer leUceUle nesleb les Demeb De®eevekeÀ.....!  

efleveb l³eeuee DeeCeKeer peJeU Iesleueb.....Heg{s keÀe³e Peeueb ns oesIeebveener keÀUueb 

veener.....pesJne oesIeb YeeveeJej Deeues lesJne meoe®³ee Iejeleu³ee Ie[îeeUe®es yeeje þeskesÀ He[ues. 

Debpeer Gþtve yemeueer. efleveb mJele:uee veerìvesìkebÀ kesÀueb. efvel³eeveb efle®³eekeÀ[s Heeefnueb, leer Heeþceesjer 

nesleer. efvel³eeveb ceeietve efleuee IeÆ efceþer Ieeleueer. Deelee l³ee efceþerle efleuee DeefOekeÀej peeCeJeuee. 

efle®³ee keÀeveeMeer lees cnCeeuee, KetHe megboj neslee ne Heefnuee DevegYeJe....ceuee Jeeìueb veJnleb let 

DeeefCe ceer ns Demes.....HeCe ceer iegvne kesÀuee Demeb leguee Jeeìle Demesue lej ....... Heg{s keÀener®e ve 

yeesuelee oesIeebveer HejmHejebvee SkeÀceskeÀeb®³ee efceþerle PeesketÀve efoueb...... 
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nUt®e oej GIe[tve efvel³ee yeensj He[uee. efle®eer PeesHe G[eueer nesleer. ÒekeÀeMe®ee DeHejeOe 

kesÀuee³ed ceer, ³ee YeeJevesveb GMeerle leeW[ ueHeJetve efleveb YejHetj j[tve Iesleueb. ®eej ®es ìesue He[ues 

leMeer leer Gþtve vesnceerÒeceeCes mewHeekeÀeuee ueeieueer....lesJnener leer keÀceeueer®eer DemJemLe nesleer. Deelee 

[yes keÀmes Heesnes®eefJeCeej ÒeMve®e neslee....keÀeue®³ee ÒekeÀejeveblej efvel³eeueener He½eeÊeeHe nesle 

DemeCeej ns efleuee ceenerle nesleb.... 

[yes Yeªve leer yeensj ³esTve GYeer jeefnueer. Hee®e®e efceefveìb Peeueer Demeleerue; 

meceesªve efvel³ee ³esleebvee efomeuee. leer keÀe kegÀCeeme þeTkeÀ HeCe Deele JeUueer. mee³ekeÀue 

HegÀìHeeLeMeer ueeJetve lees Deele Deeuee. 

let Deeueeme? ceuee Jeeìueb .... leer De[KeUueer. 

keÀe? leguee Jeeìuebceer ³esCeej veener? ceer Deeuees veener lej leguee ceole keÀesCe keÀjCeej? 

lees efle®³eekeÀ[s Heentve DeLe&HetCe& nmeuee DeeefCe eflevebosKeerue l³ee®³ee ob[euee Oeªve 

cnìueb, pee Deelee. GMeerj neslees³ed.....!  

****  


