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हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह े फ़ॉरवर्ड करू 

शकता. 

• ह े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई साहहत्य 

प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 

• या पुस्तकातील लेिनाच े सवड हक्क लेहिकेकर् े

सुरहित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे  पुनमुडद्रण 

ककवा         , नाटक. हसनेमा. हसररयल. स्टेज शो ककवा 

तत्सम रुपांतर ककवा भाषांतर करण्यासाठी लेहिकेची 

परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े  
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तहानी 

 

 

 

 

पहाटेचे साधारण अर्ीच तीन वाजले असावेत.  

पाणी प्यावेसे वाटल.े  म्हणून वीणा जागी झाली.  बाजूचे 

पाण्याचे भांर् ेररकामे होते.  

 

हतला  उठल्यावर जाणवल,े आज बऱ्याच दिवसांनी इतके 

फे्रश आहण हलके वाटत होते.  नाहीतर गेल े तीन आठवर् े म्हणजे 

बाळंत झाल्यापासून अगिी गळून गेल्यासारि े  वाटत होते. नुसत्या 

बोटांच्या हालचालीने सदु्धा मरणयातना होत. पण आता बराच हुरूप 

जाणवत होता.   

हतचा हपल्ल ूपाळण्यात शांत झोपला होता.  दकती छोटासा, 

हनरागस कोमल जीव.  इवला इवला. गोंर्स. इवलाल ेहात. इवलुशी 

मूठ. आहण गोरे गोरे पाय. बाळ अशक्त होता का? बादकची मुल ंकशी 
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गुलाबी गुलाबी दिसतात. हा काहहसा पांढुरका दिसत होता. की 

हतच्या आईच्या मनाला तसं वाटत होतं? प्रत्येकच आईला आपला 

मुलगा अशक्तच वाटतो. 

पाणी प्यायचे सोरू्न वीणा त्याच्याजवळ गेली.  तो शांत 

झोपला होता. हतला त्याच्यावरून नजर हटवेना. हतचा पती कमलेश 

ििेील शांत झोपला होता.  “मला आता बरे वाटत आह,े फे्रश हलके 

वाटत आह”े असे त्यांना पटकन उठवून सांगावे अस ेहतला वाटल,ेपण 

उगाच झोपमोर् कशाला म्हणून हतने त्यांना नाही उठवले.  

तेवढ्यात… िट्ट… घरातच काहीतरी भांड्याचा आवाज 

आला. ती िचकली. म्हणजे आवाज मोठा असा नव्हता. अचानक होता 

असंही नव्ह.े किाहचत मघा ती त्या आवाजानेच जागी झाली असावी.  

िट्ट… िट्ट…  

कुठे आवाज येतोय म्हणून ती बाहरे आली. दकट्ट अंधार 

असला तरी घर हतच्या पायािालचं होतं. शेजारीच सासूबाईंची 

बेर्रूम होती.  हतने सासूबाईंच्या िोलीत र्ोकावून पाहहल.े  त्याही 

शांत झोपल्या होत्या. त्यांच्या कुशीत वीणाची मोठी मुलगी करुणा 

पण शांत झोपली होती. हल्ली ती सासूबाईंबरोबरच असे. हतथे 

कसलीच हालचाल नव्हती.   

िट्ट… 
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ती भराभर आवाजाच्या दिशेने चालू लागली. आहण मधेच 

थाबंली. “अरेच्या! मी भरभर ििेील चालू शकते.  म्हणजे मी िरोिर 

बरी झाली आह!े”  हतला िूप िूप मोकळं वाटल.ं अगिी 

कालपरवापयंत सूप प्यायला सदु्धा हाताला धरून उठून बसवाव ंलागे 

हतला. स्वतःहून असं उठताही येत नस.े 

 

 

हतला सगळा भूतकाळ आठवला. लग्नानंतर पहहल्याच वषाडत 

झालेली काळ्याभोर र्ोळ्यांची करुणा. हतच्यामुळे घरात फ़ुलललेी 

बहार. पण “मुलगा हवा” म्हणून सासुबाईंचा हट्ट, त्यांचे टोमण,े 

त्यासाठी केलले ेनवस, उपास – तापास. गांवातल्या सगळ्या िवेांचे 

उंबरे हझजवले. शेवटी मोगरवार्ीतल्या त्या साधूबाबाचे अघोरी 

उपाय.   ते अबोशडन आहण हतच्या गायनेकने केलेली वॉर्ननग.  त्यांनी 

अगिी बजावले होते की आता परत आई बनण े वीणासाठी िूप 

धोक्याचे आह.े हतच्या जीवाचे काही बरे वाईट सदु्धा झाले असत.े  

पण सासूबाईंच्या हट्टा समोर कुणाचे काही चालत नव्हते. नवऱ्याचेही 

नाही. अिेर हतने  सवड काही परमेश्वरावर सोर्ल े होते. आहण 

त्याच्याच कृपेने आज हतला पूणड बरे वाटत होते.   

 

 

िट्ट… पुन्हा आवाज आला.  
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वीणा भानावर आली. 

ती त्याच पाउली परत दिरली आहण सासूबाईंच्या िोलीत 

गेली.  हतने मोठ्या मुलीला, करुणाला, दकतीतरी दिवसात नीट पहहले 

ििेील नव्हते. बराच वेळ  हतला न्याहाळत बसली. हबचारी करुणा. 

दकती गं समजूतिार पोर माझं. कसला म्हणून हट्ट नाही. हतला जवळ 

घेऊन फ़ारस े लार् करायची संधी कधीच हमळाली नाही वीणाला. 

एकिाच माहरेी घेऊन गेली होती, िोन दिवस, तेवढंच. करुणाही 

आईवेगळी रहायला हशकली होती. म्हणजे तस ं म्हणायचं. िरंच, 

कुठल ं मूल आईवेगळं रहायला हशकतं का कधी? वीणाला सुद्धा 

स्वतःच्या आईची आठवण यायचीच की. भरून यायचं मन. पण काय 

करता? दकतीही झालं तरी सास ूती सास ूआहण माय ती माय. 

िट्ट… िट्ट… 

 

हततक्यात सासूबाईंनी कूस बिलली. बहुधा त्यांनाही तो 

आवाज ऐकू गेला असावा. त्यांना चाहूल लागण्यापुवी ती तेथून 

लगबगीने हनघाली. हॉलमधील घड्याळात पाहहल े तर सार् े तीन 

वाजले होते.  

िट्ट… 

पु    आवाज आला. आवाज तर अजून येतच होता.  

भांड्यांचाच.  आवाज कोठून  येतोय ह ेपाहण्यासाठी ती जीना उतरून 
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िाली आली.  येऊन हॉल मध्य ेमधोमध उभी राहहली आहण कानोसा 

घेतला. आवाज दकचन मधून येत असावा.  

पहाटेच्या सार् ेतीन वाजता कोण असले इकर्?े   

वीणाने जनीच्या झोपायच्या जागेकर् ेनजर टाकली. जनी तर 

हतच्या जागेवर मुटकुळी करून गाढ झोपली होती.  हबचारी िमतेच 

तेवढी कामाने. मग इतकी गाढ झोपणारच की.   

वीणाने हिर्कीतून व्हरांड्यात नजर टाकली. बाहरे 

रस्त्यावरचा लाईट एकटाच  भगभगत होता. त्या प्रकाशात रोजच्या 

ओळिीच्या वस्तूही भॆसूर दिसत होत्या. रस्त्यावरचे हर्व्हायर्र 

एिाद्या सरपटणाऱ्या प्राण्याची िांर्ोळी केली असावी तसे दिसत 

होते.   ने िामूच्या झोपायच्या जागी नजर टाकली. िामू सदु्धा 

व्हरांड्यात झोपलेला हिर्कीतून दिसत होता. त्याचे अवाढव्य पोट 

वरिाली होत होते. िामू म्हणजे कंुभकणाडचाच अवतार. पण त्याच्या 

हमशीिार पसडनॅहलटीचा असा असर होता की भुरटा चोर  सोर्ाच पण 

िरोर्िेोरांची पण या घराकर् ेबघायची हहमत झाली नव्हती.  

पण मग दकचन मध्य ेकोण असाव?े चोर? … छे… छे! बाहरे 

िामू असताना आहण िार आतून बंि असताना चोर कस ेयेतील आत? 

आहण सारे घर सोरू्न ते दकचन मध्य े काय जेवायला जातील का? 

हतचे  हतलाच हसायला आल.े  बहुधा मांजर असावे.   

तसं त्यांच्याकर् े पाळलले ं मांजर नव्हतं. हतच्या माहरेी िुप 

मांजरं असत. लटांबरच. सतत पायात घुटमळत. अंग घासत. 



ई                                                  www.esahity.com       

मांजरांना कुरवाळत कुरवाळतच ती लहानाची मोठी झाली. त्यामुळे 

या घरात सुरुवातीला हतला मांजराहशवायचं घर अपुरं वाटायचं. पण 

नंतर नंतर सवय होत गेली. आता ह े एिाि ं चोरटं मांजरच घरात 

हशरल ंअसाव.ं 

चला पाहू, म्हणून हळू हळू िबक्या पावलांनी ती गेली.   

मांजरावरुन हतला मांजराची कहवता आठवली. करुणाच्या हतसरीच्या 

पुस्तकात असललेी.  “मनी माऊचे बाळ कस ेगोरे गोरे पान.”  हतला 

हतच्या गोर् गोऱ्या गोऱ्या तान्हुल्याची आठवण झाली.  आहण ती  

मनाशी हसली. रहावेना हतला. त्याला पहायला हतची पाऊले परत 

बेर्रूम कर् ेवळणार तोच… 

तोच… िट्ट…  

परत भांड्यांचा स्पष्ट आवाज आला. हा आवाज भांड्यांचा 

नव्हता. चुकून होणारा नव्हता. मांजराची िरु्बुर्ही नव्हती. असे 

वाटत होते कोणी तरी स्टीलचा पेला घेऊन िरशीवर आपटत आह.े  

मग हतने  हळूच दकचन मध्ये प्रवेश केला. आवाज येतच होता. 

आजूबाजूला दकट्ट अंधार होता. मांजरीचे र्ोळे कुठे चमकत आहते का 

म्हणून हतने आजूबाजूला पहहल,े पण तसे काही नाही दिसल.े  म्हणजे 

मांजर नव्हते ह े तर नक्की.  पण आवाज तर अजूनही येतच  होता.  

हतला  थोर्ी हभती वाटली, पण हतने पटकन लाइटच े बटन िाबले 

आहण दकचन मधला लाइट लागला.   
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प्रकाश पर्ताच ती पाहतच राहहली  आज दकतीतरी  

दिवसांनी दकचन मध्य े आली होती, आधी बेर्रेस्ट मग बाळंतपण.  

त्यामुळे हतचं दकचन सटुल्यासारिंच झालं होतं. हतला दकचनमध्ये 

प्रत्येक वस्तू जागच्या जागी लागे. आईंनी आहण जनीने  अगिी छान 

ठेवले होते स्वयंपाक घर.  अगिी हतला लागते तसे - भांर्ी सारी 

स्वच्छ, चकचकीत आहण जागच्या जागी असललेी. 

स्वयंपाकाचा ओटा, शेगड्या सगळे अगिी चकचकीत होते. ती 

मनातून िूप आनंिली. आहण थोर्ी िट्टूही झाली. आपल्यावाचून 

कोणाचेच काही अर्त नाही याचं हतला वैषम्य वाटल.ं अगिी 

करूणाचंही. पण लगेच ती सावरलीही. “आता मी पण लवकरच 

माझ्या दकचन मध्ये काम करायला लागेन, कमलेश साठी चहा, 

आईंची कॉिी, नाष्टा, माझ्या करुणाचा र्बा आहण माझ्या 

तान्हुल्यासाठी िीर.” हतला र्ोळ्यांसमोर सारं हचत्र दिसायलाही 

लागल.ं त्या सुंिर हचत्राने हतचं मन भारल्यासारि ं झालं. ती हतचे 

भान हरिून उभी होती.   

िट्ट… 

परत भांड्यांचा स्पष्ट आवाज आला आहण ती एकिम 

भानावर आली.  पण समोर तर कोणीच दिसत नव्हते. आजूबाजूला 

पण कोणी नव्हते.  मग ती थोर्ी पुढ े गेली आहण फ्रीज च्या बाजूला 

पाहहल.े   आहण ती  पाहतच बसली…………….. थोर्ा वेळ हतला  

काही सुचेच ना.   
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फ़्रीजच्या कोपऱ्याशी सांिीत एक छोटीशी गोर् मुलगी बसली 

होती.  असेल ३-४ वषांची. िूप गोर् होती. गोरी पान गोंर्स.  अंगात 

सुरके घातल े होते.  आहण एका स्टील च्या पेल्याबरोबर हबनधास्त 

िेळत होती.  हतला वीणा आल्याचे भान ििेील नव्हते.  त्या पेल्यातून 

थोर्से े िधू िाली सांर्लेल े दिसत होते.  आहण हतच्या हनुवटी, 

तोंर्ालाही थोर् े िधू लागल े होते.  त्यामुळे ती आणिी छान दिसत 

होती. हतचे  केस छोटेस ेकुरुळे होते.  

हतला पाहून 

िणभर वीणाचं 

भानच हरपल.ं 

एिाि ं सुंिर 

फ़ूल पाहून 

हरपत ं तसं. 

इतकं सुंिर 

पोर. 

हतच्यातलं सगळं 

वात्सल्य कंठाशी आल.ं अस ं

वाटल ंकी या मुलीला घट्ट कवटाळावं. सोरू्च नय.े वाव. इतकी सुंिर 

मुलगी! पण लगेच वीणा भानावर आली. 

वीणाने अंिाज घ्यायचा प्रयत्न केला. कोण असले ही? आहण इतक्या रात्री 

आपल्या घरात कशी काय आली असावी?  ही सापर्त नाही म्हणून हहच्या 

आईचे काय हाल झाले असावेत ? नाना तऱ्ह े  हवहवध प्रश्न हतच्या र्ोक्यात 
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एकाच वेळेला आले.  जनीची तर कोणी नसावी? मग ती जागेवर नाही 

म्हणल्यावर जनी जागी झाली असती!!. 

हतने  हवचार केला अस े तकड  काढण्यापेिा सरळ मुलीलाच 

हवचारावे.  ती तर्क गेली आहण छोट्या मुलीच्या समोर जाऊन उभी 

राहहली.   

छोटीने हतला पाहहले आहण अहजबात लि न ितेा परत 

आपल्या पेला आपटण्याच्या उद्योगाला सुरुवात केली. जण ू ती हतथे 

नव्हतीच. पण वीणाला हतच्या नजरेत ती आरपार भेिकता 

जाणवल्यावाचून राहहली नाही. वीणाला राहवेना. ती हतच्या समोर 

बसली आहण मायेने हतच्या र्ोक्यावरुन हात दिरवला.   

तेव्हा मात्र ती मुलगी एिािा हवजेचा धक्का बसावा तशी 

झाली. हतच्या चमकिार र्ोळयांनी वीणाकर् े अहवश्वासाने एकटक 

पाहतच राहहली. जण ू मघा हतने वीणाला पाहहलेच नव्हते आहण 

आताच अचानक वीणा प्रकट झाली. पेल्याबरोबर िेळणेही हतने आता 

बंि केल ेहोते आहण ती वीणाला हनरित राहहली.  ती काहीच बोलत 

नव्हती.  हतचे मोठे मोठे र्ोळे मात्र टचटच भरल ेआहण काही िणातच 

ओठांची कमान करून ती हुिंके िऊेन ररू् लागली.   

आता मात्र वीणाने हतला मायेने जवळ घेतले आहण आपल्या 

पिराने हतचे र्ोळे पुसल.े त्या स्पशाडने वीणाला का कोण जाणे अतीव 

स्वगडसुिाचा अनुभव आला.                                 

          . हतला वाटल े आपण जवळ घेतल्याने पोर रर्ायची 
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थांबेल. तरीही ती             रर्तच होती. वीणा गहहवरली. 

हतने हतला परत उराशी धरल ेआहण प्रेमाने हतच्या गालावरून हात 

दिरवला.  “तुझं नाव काय आह ेबाळा?”. ती काहीच बोलली नाही.  

हतचे         र्ोळे परत परत भरत होते आहण वीणा ते सतत पुसत 

होती.  तू इथ े कशी आलीस? कोणी आणल े तुला इथ?े का रस्ता 

चुकलीस? जनी मावशी बरोबर आली आहसे का तू?” परंतु ती काहीच 

सांगेना आहण परत ररू् लागली.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वीणा त्या मुलीला कर्वेर घेऊन जनीकर्े गेली.  हतला 3-4 

वेळा हाक मारली “जनी, ए जनी या बाळाला तू आणलसे का घरी 

आपल्या? तुला माहीत आह ेका हहची आई कोण आह?े”  पण जनी 

काही केल्या उठायला तयार नव्हती, साधी हलत सुद्धा नव्हती.   
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मग वीणाने िामूला उठवण्याचा प्रयत्न केला तो पण गाढ 

झोपला होता.  तो पण उठला नाही.  मग ती परत त्या छोटीला घेऊन 

दकचन मध्ये आली .  ती अजूनही हमसून हमसून रर्तच होती. िमत 

होती. आहण तरीही रर्त होती.  

मग वीणाच्या लिात आल.े  ती म्हणाली “तुला भूक लागली 

का?” हतने नकाराथी मान हलवली.  

“मग तुला आईकर् ेजायचे का?” तरीही हतने नकाराथी मान 

हलवली.  

“मग तू का रर्त आहसे बाळा?” वीणा अस्वस्थ होऊन परत 

परत हवचारात होती .   

तशी हळूच आहण रर्व्या स्वरात छोटी म्हणाली, “तू मला 

पायल ं म्हणून मी लल्ते, तू मला का पाहहलं? ऊं………. 

ऊ………… ऊं ………..” .   

वीणाला वाईट वाटल,े ती म्हणाली “अग बाळा, मी तुला 

रागावणार नाही की मारणार नाही .तू घाबरू नकोस. चल ये आपण 

िोघी िेळुया का?” मग हतने हतच्या बरोबर आपर्ी तापर्ी िेळली, 

वरण- भात- तूप- पोळी- सािर वाला िेळ िळेला आहण ती छोटी 

हसायला लागली. 

तेव्हा कुठे वीणाच्या जीवात जीव आला. आता परत हळूच 

वीणा म्हणाली “तुझ े नाव सांग न मला !”  छोटी म्हणाली “नाही“ 
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परत वीणा म्हणाली “मग तुझी आई कुठे आह े ते तरी सांग.” हतने 

वीणाकर् ेबोट िािवल ेआहण वीणाच्या कुशीत हशरली.  

 वीणाला िूप वाईट वाटल.े हतने हवचार केला “दकती 

हनरागस बाळ आह,े कोणाचे आह े कोणास ठाऊक, हहची आई हहला 

शोधून हरैाण झाली असले.                        . 

घड्याळात पाहीले सव्वा चार वाजले होते. जरास े उजार्ल े

की हहच्या आईचा शोध घेऊन हतच्या सुपिूड करून टाकू.  तोपयंत 

हहच्याशीच बोलूया, अजून काही माहहती हमळते का पाहू.   

“आचं्च होय, म्हणजे तुझी आई माझ्यासारिीच दिसते तर.” 

 छोटीने मान र्ोलावली.   

“तुला इथे कोणी आणल?े” वीणाने हवचारले.  

“मीच आल-े माझी मीच” छोटी तोंर्ातल्या तोंर्ात गुर्गुर्ली. 

 “बहुधा ही चुकून घरात आलेली दिसते आहण  घाबरून लपून 

बसली असावी आहण भूक लागली की दकचनमध्ये आली असावी िधू 

प्यायला. हबचारी ! दकती गोंर्स आह.े आवाज पण दकती मधाळ आह.े  

र्ोळे टपोरे सुंिर.  गोबरे  मऊ मऊ गाल.  आहण ररू्न ररू्न अश्ुंनी 

गालावर आलेल ेओघळाचे र्ाग आहण गोरी पान छान अशी .  

पण ही 3-4 वषांची असूनही अशी नुसत्या सुरक्यावर कस े

काय ठेवले हहच्या आईने हहला!  हहची हबचारी आई हहला शोधून 

शोधून हरैाण झाली असावी. मी समजू  शकते हतची अवस्था, शेवटी 

मी पण  िोन मुलांची आई आह.े  आहण सुंिर तर माझी करुणा पण 
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आह,े                      . पण ती पण अशीच गोंर्स असायला 

पाहहजे होती. आता माझा तान्हुल्या कोणासारिा दिसेल 

यांच्यासारिा की माझ्यासारिा, कोणास ठाउक?  अरे िवेा तो उठला 

तर नसेल ना!! जाऊन पाहू का? पण ही छोटी पण एकटीच आह ेइथे, 

घाबरेल हबचारी.  असे करत,े हतला घेऊनच जाऊन बघते.  तो उठला 

नसेल तर परत कीचन मध्य े येऊन हहच्याशी गप्पा मारूया” वीणा 

स्वत:शीच हवचार करत होती. 

हतने छोटीला उचलून घतेले आहण हजन्याच्या पायऱ्या चढून 

वर जाऊन पाहहले. तीन चार वषांच्या मुलीला उचलून ििेील ती 

आरामात जीना चढून गेली. आपण ठणठणीत बरे झाल्याचा हतला 

िूप आनंि होत होता.  बाळ पाळण्यात शांत झोपल ेहोते. ते पाहून ती 

हनधाडस्त होऊन छोटीला घेऊन परत िाली आली. दकचन मध्य ेबसून 

परत िोघींच्या गप्पा चाल ूझाल्या.   

“मला आई म्हणालीस ना, मग आईला िोटे सांगतात का 

कधी?”  

छोटीने “नाही” म्हणून मान र्ोलावली.   

“मग सांग पाहू, तुला भूक लागली का, काही िायला िऊे 

का?”  

छोटीने परत “नाही” म्हणून मान र्ोलावली.  

“तू इथ े कशी आलीस सांग न बाळा, मी प्रॉहमस करत े मी 

कोणालाही काही सांगणार नाही. मी सवांना सांगेन की तुला मीच 
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आणल ेइथे, मग तर झाल,े आता तरी सांग बाळा,  बोल ग काहीतरी 

सोनुल्या ” 

छोटी सांगू लागली “ मी ना िूप छोटी होते , हतच्या इवल्या 

इवल्या हातांची छोटीशी ओंजळ करीत म्हणाली िूप िूप छोटी होते, 

तेव्हा ना मला हाकलून दिल ेमाझ्या आईने.” 

वीणाच्या अंगावर िणात शहारा आला “बाप रे! कोठून 

हाकलल ेतुला आहण का?” 

छोटी बोल ूलागली “मला काहीच माहहती नाही, मी तर शांत 

झोपले होते, मी तर त्रास पण िते नसे कधी आईला. झोपेतही माझ्या 

कानी काही शब्ि पर्ले. नकोय ही आम्हाला इथ.े हहला संपवा. आहण 

माहहती आह,े ह ेमाझी आई बोलत होती.” 

वीणा “काय? अग कोणतीच आई असे बोल ूशकत नाही.  ती 

तुझी सावत्र आई होती का?” 



ई                                                  www.esahity.com       

छोटी “नाही ग, माझी सख्िी आई होती ती.  हतने काही 

गंुर्ांना बोलावल.े आहण त्यांनी पण मला हाताला, पायाला, गळ्याला 

आवळून आवळून हाकलून काढल.े त्यांनी कसली कसली हत्यारे 

आणली होती सोबत. 

सवांगावर नुसते जिमांचे 

व्रण, रक्त बंबाळ झालेली 

मी. नुसता आक्रोश करीत 

होते. आई…...आई मला 

वाचव या गंुर्ांच्या 

तावर्ीतून लवकर 

आई…….. उठ ना . पण 

ती चक्क चक्क गाढ झोपली 

होती.  मी हजवाच्या 

आकांताने हाक  मारूनही 

उठली ििेील नाही.  शेवटी 

मी त्या गंुर्ांनाच हवचारल े

की मी तुमचे काय 

हबघर्वल े आह े म्हणून मला इतक्या वेिना िेत आहात. मी इतकी 

छोटी आह ेकी मी तुम्हाला हवरोध सदु्धा करू शकत नाही मग तुम्ही 

मला माझ्या घराबाहरे का काढत आहात? आई आई गं !! काय वेिना 

होत होत्या. अग मग त्यातील एकाने तर माझा पायच तोर्ला, एकाने 

हात ििेील तोर्ला, मग गळ्यावर वार केल.े  िूप त्रास दिला आहण 

सांहगतले तुझ्या आईनेच साहंगतले अस े करायला आहण ओढत 
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िरिटत नेल े ग. आहण ते वाक्य ऐकून तर मग मला अगिी 

मेल्यासारि ेवाटायला लागले.” 

 

                 वीणा                      

    .   ह ेऐकून ढसाढस रर्त होती.                     हतला 

िूप वाईट वाटू लागल.े                .              

         . छोटीच्या आईचा हतला मनापासून राग आला.       

               . आहण हतने मनोमन छोटीला आपली मुलगी म्हणून 

स्वीकारले. हतने हतला त्यािणी जवळ घेतल े आहण उराशी घट्ट 

कवटाळून ररू् लागली.  छोटीने हतच्या इवल्या इवल्या हाताने 

वीणाची आसव े पुसली आहण शांत हो म्हणाली.             

        ई          .  

वीणा म्हणाली, “पण मग तू तेव्हा पासून कुठे होतीस आहण ह े

सारे कधी घर्ल?े”   

छोटी उत्तरली “मी िूप िूप छोटी होते, तेव्हा माझ्यासोबत 

अस े घर्ल,े मग त्या गंुर्ांनी मला एका पोत्यात भरल े आहण िेकून 

दिले.  त्यानंतर हतथे एक बाई आली.  तीने मला त्या पोत्यातून बाहरे 

काढल.े ती गोरी गोरी होती छान, हतला आठ हात होते आहण हतच्या 

एका हातात तलवार होती, ती हसहावर बसून आली होती.  आहण 

हतने माझ्या अंगावरून मायेने हात दिरवला, तस ेमाझ ेसगळे जिम, 
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व्रण हनघून गेले आहण मला बरे वाटायला लागल.े  मग ती मला 

म्हणाली “मी िगुाड आह,े तुझ्यासारिीच आह.े  घाबरू नकोस, तुला मी 

तुझ े एक स्वतंत्र हवश्व िणेार आह,े हजथे तुला कोणीही त्रास िणेार 

नाही.” आहण हतने मला इथे सोर्ल ेआहण ती हनघून गेली” 

वीणा सारे  ऐकून घेत होती.                        

                     . त्यानंतर हतने मनाशी हनश्चय केला की 

काहीही झाले तरी हहच्या आईला शोधनू काढायचे आहण हतला असे 

करण्याचा िर्सावून जाब हवचारायचा.  हशवाय कायद्याने हहला 

ित्तक घ्यायचे. तीचे नाव ििेील अशोका ठेवायचे.   

वीणा म्हणाली “छोटी तुझ ेनाव मी अशोका ठेवण्याचा हनणडय 

घेतला आह.े  आहण अजून एक महत्वाची गोष्ट, इथून पुढ ेतू माझ्याच 

सोबत राहशील कायमची.”   

ह ेऐकताच छोटी ररू् लागली  “नको ग आई, ते बाळ अजून 

दकती लहान आह.े त्याला तुझी जास्त गरज आह,े आईची गरज दकती 

असत ेह ेमाझ्याहून जास्त कोणीही सांगू शकणार नाही”  

हतचे ह ेशहाणपण बघून वीणाला आश्चयाडचा धक्काच बसला. 

पण ती  हसून बोलली “अग मग हो की मी कुठे नाही म्हणते, मी 

माझ्या करुणा आहण बाळासोबतच तुलाही सांभाळणार आह.े”  

तरीही छोटी रर्तच होती “नको आई मी इतकी स्वाथी नाही 

ग, नको ग, काही गोष्टीत तूही काही करू शकत नाहीस आहण मी ही 

नाही.” 
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वीणा म्हणाली “तू नको काळजी करूस त्याची, मी बघेन कसे 

करायचे ते.  आत्ता सगळे उठल ेकी मी सवांना जाऊन सांगणार आह े

तुझ्याबद्दल आहण माझा हनणडय ही सांगणार आह.े  ह े बघ आता 

सकाळचे सहा वाजलेत. आत्ता उठतीलच सारे इतक्यात. चल तोपयडन्त 

तू जरा झोप माझ्या मांर्ीवर.”  

वीणा कीचन मध्येच हतला मांर्ीवर घेऊन बसली. छोटी 

हतच्या मांर्ीवर मायेच्या उबेने गाढ झोपली आहण वीणालाही बसल्या 

बसल्या रु्लकी लागली.   

जाग आली तर सार् ेसात वाजले होते.  “अगबाई , अशोका 

ऊठ सार्सेात वाजले. सवांना उठव ू यात. चल येतेस का तू माझ्या 

बरोबर. बाळ पण उठल ेअसेल ग आता.”   

छोटी म्हणाली “ तू जाऊन ये, मी थांबते इथेच.”   

ती दकचनच्या बाहरे गेली.  जनी  कशी आली नाही अजून 

स्वयंपाक घरात. सार्सेात वाजले. यांचा चहा, आईंची कॉिी, नाश्ता, 

करुणाचा रटदिन. सारे काही करायचे आह.े बहुतेक जनी आजारी 

असावी, म्हणूनच उठली ििेील नाही काल रात्री.  दकहतिा हाका 

मारल्या, तरी आली नाही.  चला आपणच उठवाव ेसवांना.” म्हणून 

आधी करुणाला उठवायला ती गेली. तर करुणा आहण सास ू बाई 

त्यांच्या िोलीत नव्हत्या.  

ह े काय कोणच कस े जागेवर नाही. हततक्यात कोणीतरी 

जोरात ओरर्ल्याचा आवाज आला.  छोटीने काही उद्योग केला का 
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पाहायला ती धावत दकचन मध्य ेआली तर छोटी शांत बसली होती 

आहण वीणाचा जीव भांड्यात पर्ला.  वीणाने हतला हवचारले “ ए तू 

काही आवाज ऐकलास का?” छोटी ने वीणाच्या बेर्रूम कर् े बोट 

िािवत “हतकरू्न आला आवाज” म्हणाली.   

वीणा लगबगीने बाहरे आली.  काय झाल े असाव,े कोण 

ओरर्ल ेअसाव?े ती धावत धावत हजन्यातून वर गेली.  हतला हतच्या 

बेर्रूममध्य े गिी दिसली. “अगबाई काय झाले? माझा तान्हुला तर 

ठीक आह ेना!” वीणाचे प्राण अगिी कंठाशी आल.े  

परंतु बाळ पाळण्यात शांत झोपल े होते.  मग करुणाचा 

आवाज आला “आई …. आई ”  “माझ्या करुणाला काही झाले का ?” 

हततक्यात हतथे िामू धावत आला. हतने िामूला हवचारल े “काय रे 

िामू काय झालयं? िामूने काहीही उत्तर दिले नाही. उद्धटपण ेतसाच 

घाईघाईत पुढ ेहनघून गेला.   

मग ती तशीच पुढ े गेली. सासुबाई रर्त होत्या. “अरे िवेा 

यांनाच काहीतरी झाले वाटत,े पर्ल्या का काय घसरून घरात?” 

कमलेश र्ोक्याला हात लावून सुन्न बसला होता. हतने कमलेशला हाक 

मारली, पण त्यानेही लि दिले नाही.  करुणा तर अजून रर्त होती.  

शेजारच्या जोशी काकू, हचतळे काकू , िशेपांर् े मावशी सवड जमल े

होते.  हतला  काहीच कळेना.  हतला कोणी काही सांगत  पण नव्हते. 

 हळू हळू जनीचाही  रर्ल्याचा आवाज येऊ लागला. “अरे 

बापरे असल े काय झालयं. सारेच रर्त आहते ?” वीणा तशीच पुढ े
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हनघाली, हततक्यात र्ॉक्टर पाटील आत आले.  सवांनी त्यांना पुढं 

जायला वाट दिली. वीणा पण त्यांच्या मागे मागे आत गेली.  कोणाला  

काय झालेय याचा हतला काही अंिाज येईना, त्यामुळे ती सरळ 

र्ॉक्टरच्या मागे मागे गेली.  सवडजण बाजूला झाले. वीणाला समोर 

कोणीतरी तोर्ावर पांघरून घेऊन झोपल्याचे दिसल.े  हतने जोशी 

काकंूना हवचारल,े काकू इथे कोण आह?े काकंूनी काही साहंगतले 

नाही, नुसत्याच तोंर्ाला पिर लावून उभ्या होत्या. हतला कोणीच 

काही सांगत नव्हते.  र्ॉक्टर हतथे बसल ेआहण त्यांनी त्या व्यक्तीच्या 

तोंर्ावरील पांघरून बाजूला केल.े  

वीणालाही त्या व्यहक्तला पाहायची िार घाई  झाली होती. 

अरे बापरे!! ह े काय पाहतीय मी!! वीणाचा स्वतःच्या 

र्ोळ्यांवर हवश्वासच बसेना. समोरचे िशृ्य पाहून वीणा पूणड गळून 

गेली. हतला काहीच कळेना.  समोर बेर्वर ती स्वत:च झोपली होती, 

हनपहचत, हनर्ववकार.   

तेवढ्यात कमलशे बोलला “र्ॉक्टर, मी हतला केव्हाचा 

उठवतोय, ती उठतच नाहीये, करुणा हाक मारत.े तरी उठत नाही” 

हततक्यात वीणा रर्वेल्या आवाजात बोलली  “अहो! अहो  

ही काय मी इथ ेआह,े मी केव्हाच उठलीये रात्री तीन वाजता आहण 

मला आता एकिम बरे वाटत आह.े िूप हल्के पण वाटत आह”े कमलशे 
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काहीच बोलला नाही .  ती परत म्हणाली “अहो िरेच सांगतीये, 

तुम्ही माझं  ऐकत का नाही आहात?” तरीही कमलेश शांत.   

मग मात्र ती हचर्ली. “कमलेश .. अहो  कमलशे“ म्हणून ती 

त्याच्या िोन्ही िरं्ाला पकर्ायला गेली, हतचे हात त्यातून आर पार 

हनघून आल.े  हतला धक्काच बसला , मग हतने कमलेश च्या गालाला 

हात लावण्याच प्रयत्न केला.  पण तेव्हाही हतचे हात आर पार हनघून 

गेल.े  हतने करुणाला हात लावण्याचा प्रयत्न केला , तरीही तेच .  हतने 

बाळाला घेण्याचा प्रयत्न केला, तरीही तसेच. मग     ती हबकली. 

र्ोळ्यातून अश्ुधारा वाहातच होत्या.  ह ेकाय झाले? अस ेका होतेय? 

 तेवढ्यात र्ॉक्टर बोलल े“ सॉरी हमस्टर कमलेश , पण आता 

हमसेस वीणा या जगात नाहीत. ही वेळ ह ेसारे बोलयाची नाही. पण 

माि करा, मी तुम्हाला त्यांचे पाचव्या महहन्यात अबॉरशन करण्या 

आधी ही कल्पना दिली होती.  पण तुम्ही माझ ेऐकल ेनाही, मुलीचा 

गभड आह े म्हणून तुम्ही काढायला लावलात. पण परत चान्स घेऊन 

नकात ही चेतावणी पण मी तुम्हाला दिली होती, तुम्ही ऐकले नाही 

आहण आज पररणाम आपल्या समोर आह.े”  आहण र्ॉक्टर तर्ातर् 

हनघून गेल.े  आहण सवडजण हबंरर्ा िोरू्न ररू् लागल.े   

वीणा तेथून बाहरे आली. एकिा करुणाला आहण बाळाला 

र्ोळेभर पाहहले आहण िपू जर् पायांनी मागे िाराकर् ेदिरली. िारात 
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समोर छोटी उभी होती. रर्त होती. ती भराभर छोटीकर् ेगेली आहण 

म्हणाली, तुला दिसतेय मी? तुला ऐकू ये  य मी काय बोलल ेते?”  

छोटी ने मान र्ोलावली. हतने पटकन हतला उचलून घेतल.े 

“कोण आहसे तू, आहण  तुला मी कशी दिसते? यांना कोणालाही 

दिसत नाही आहण तुलाच कशी दिसते मी सांग”  

छोटी सांगू लागली “आई, मी तर तुला रोजच पाहत होते. 

                              .                     

    .                      .                              

               . म्हणूनच तुला जेव्हा मी दिसते ह ेमला कळले 

तेव्हा मी रर्ल ेहोते ग.  तू माझ्या सोबत कायम राहणार ह ेऐकूनही 

मी रर्ल ेहोते, कारण तू माझ्या जगात आली आहसे आता, ह ेमला 

तेव्हाच कळाले होते.                        . पण मी हततकी 

स्वाथी नाही ना   . करुणा ताईला आहण आपल्या बाळाला तुझी िूप 

गरज आह,े पण आता कोणीच काहीच करू शकत नाही म्हणूनच मला 

िूप ररू् येत होते”  

हतच्या तोंरू्न “करुणा ताई” ऐकून वीणा चपापली, म्हणाली 

“िरे सांग तू कोण आहसे, तू करुणाला ‘करुणा ताई’ का म्हणतेस, मी 

तर तुझी िरी आई नाही, मग तू मला आई का म्हणतेस?”   

छोटी म्हणाली “तू माझी आईच आहसे .िरी आई.” वीणाला 

एक तर स्वत:चा मृत्य ूसहन होत नव्हता आहण ही पोरगी अजून काय 



ई                                                  www.esahity.com       

भलतेच  बर्बर्त होती.  वीणा हचरू्न       , “ अग बाई नीट सांग 

काय ते, माझी ही िोनच मुल े आहते, मग तुझे रहस्य लवकर साग 

काय ते?” 

छोटी परत भरल्या र्ोळ्यांनी “ आई, मी पण तुझेच अपत्य 

आह,े मुलगी नको म्हणून तूच मला तुझ्या पोटातून काढून टाकलेस ना 

तीच आह ेमी, तुझ्या प्रेमासाठी तहानलेली –तहानी” 

 

वीणा हबंरर्ा िोरू्न हतला हबलगून ररू् लागली, पण तो 

ऐकायला हतथे िक्त छोटीच होती आहण हतचे अशु् पुसायलाही . 
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