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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!

वस्त्र
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येत.े

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आणि तुमचं काहीच कमी होिार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िुभेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त
करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्ततु ीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत
ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार
लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बद्ध
ु उांचीवर जात
रहावा.
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'वस्त्र'
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'वस्त्र'

लेखक : गणेश ववमल महादू सानप
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी
ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेिी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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याआधी प्रकावशत
पस्ु तक
➢ बर्फी? (िलु गव आशि िलु गी भेदभवर् नसवर्व)
➢जगायचं कुणासाठी? (िेतकरी आत्िहत्यव थवांबवव्यवत)
लघपु ट
➢ बर्फी?
➢जगायचं कुणासाठी?
➢Independence Day After Long Time
➢‘अंतववस्त्र’
वचत्रपट कथा-पटकथा
➢ र्फीदरं ी
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यव प्ु तकवतील लेिनवचे सर्ा हक्क लेिकवकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अि
ां वचे पनु रिद्रु ि, नवट्य, शचत्पट अथर्व इतर शठकविी रूपवांतररत
करण्यवसवठी लेिकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस
कवयदेिीर कवरर्वई के ली जवऊ िकते.
यव कथेतील सर्ा ्थळ, पवत्, आशि प्रसगां कवल्पशनक आहेत. यव कथेचव आशि
पवत्वांचव कुठल्यवही घटनेिी सांबांध आलव तर तो शनव्र्ळ योगव योग सिजवर्व.
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.
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नमस्कार,
‘जगवयचां कुिवसवठी’ आशि ‘बर्फी’ यव प्ु तकवांबद्दल अनेक
्तरवतनू प्रशतशक्रयव शिळवल्यव िलव िपू च आनांद झवलव. िी जे
िवडां तोय ते तम्ु हवलव आर्डतयां , पटतयां यवची ही पवर्ती आहे. त्यवच बरोबर िवझ्यव
कवही चक
ु व लिवत आिनू शदल्यव, त्यव िी िवन्सय करून एक पवऊल पढु े सरकतवनव
नक्कीच त्यवत सधु वरिव करे ल. िवझां शतसरां पु्तक तिु च्यव हवतवत देतवनव िलव अजनू च
आनदां होत आहे. तम्ु हव सर्ा र्वचकवच
ां े शिळवलेले प्रेि असच
ां िवझ्यवर्र रवहो हीच
ईच्छव. िवझ्यव जीर्नवत शकांर्व िवझ्यव आजबू वजल
ू व ज्यव घटनव घडतवत. त्यवच
ां व पररिवि
िवझ्यव जीर्िवर कवही प्रिविवत नसेल शह पडत परांतु सिवजवतील कवही घटकवांर्र यवचव
नक्कीच पररिवि पडतोय. त्यवतनू च िी व्यक्त होत असतो. िवझ्यवकडून कवही चक
ु व होत
असतील तर नक्की कळर्व. िोटी प्रिसां व सिोरच्यवलव अधोगतीच्यव िवगवार्र ढकलत
असते, पि र्ेळेर्र एिवद्यवची चक
ू लिवत आिनू शदली तर नक्कीच त्यवच्यव
यिवजर्ळ पोहचण्यवस त्यवलव िदत होईल. हेशह शततकांच िहत्र्वच आहे.

इ-सवशहत्य आशि सर्ा टीिचे िनवपवसनू िपू -िपू धन्सयर्वद.
धन्यवाद,
गणेश ववमल महादू सानप
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पुस्त्तकाबद्दल थोडक्यात

येथे िी सीिव नवर्वच्यव िल
ु ीच्यव
जीर्नवतील कवही प्रसगां िवडां त आहे.
आजबू वजच्ू यव कवही र्वईट नजरवांचव शतच्यव
िनवर्र कवय पररिवि होतो. शतच्यव र्स्त्वांिळ
ु े
शतलव कसां िवरीररक आजवरवलव तोंड द्यवर्ां
लवगतां. आशि यव सर्ा प्रकवरवतनू शतलव एक
कल्पनव सचु ते, ती कल्पनव अिलवत आिते
तर त्यवचे सकवरवत्िक पररिवि शतलव शदसनू
येतवत.
शह कथव कवल्पशनक आहे.
त्यवचबरोबर सीिवने जी कल्पनव अिलवत
आिली ती योग्यच असेल असेही नवही.
शकांर्व तो त्यवर्रील उपवय नसेलही.
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‘बर्फी’ बद्दल थोडंसं
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💐अशभनदां न 💐 बर्फी िपु आर्डल. छवन िवशिाक िवगादिान के ले जी की
कवळवची गरज आहे.जनतेने म्हिजे प्रत्येक आई-बवपवने बदलवयलव हर्े. पढु ील
र्वटचवलीस हवशदाक िुभेच्छव !
ज्र्लतां शर्षयवर्रचां,
हृदयवलव शभडिवरां,
अतां िाि
ु करिवरां,
शर्चवर करवयलवच लवर्िवरां, भेडसवर्िवरां र्व्तर्...!
सक
ां लन ,शलिवि , िवांडिी उत्तिच.
ई- बक
ु तर एक गोष्ट ( सक
ां ल्पनव) झवली, ठीक आहे. प्ु तक छवपनू , प्रशसद्ध करून
त्यव प्ु तकवचव प्रसवर आशि भेडसवर्िवरी सि्यव सविवन्सयवांपयंत पोहचवर्ी असां
र्वटतयां .
भेट ्र्रूपवत देण्यवसवठी लोकवांनी िरे दी करवर्ी.
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हे पस्ु तक माझे बांधू

कै . गोरख महादू सानप
याच्ां या स्मतृ ीस
साश्रू नयनानां ी अवपित
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िपू अर्धयवार्र सोबत सोडून गेलवस शित्व, अपांग के लांस तू िलव, आतव आधवर कोि
देिवर िलव, आत्तव कुठे कवही जबवबदवरीतनू िक्त
ु झवलो होतो त्यवत अजनू जबवबदवरी
िवझ्यवर्र सोडून गेलवस. इतके कष्ट करून तू आज सर्ासि
ु वनां ी सपां न्सन झवलव होतवस,
िग कव तू िलव सोडून गेलवस. िलव िपू हरर्लां त.ू आई पप्पव िपू आठर्ि कवढत
आहेत. तझु ी बवयको िल
ु गव िपू आठर्ि कवढत आहेत. शपल्लू शर्चवरत आहे, नवनव
कधी येिवर िलव भेटवयलव. िपू नवती जपलीस सर्ा तझु ी आठर्ि कवढत आहेत.
शकशतरे िविसु की किवर्शलस सर्ा तझु ी आठर्ि कवढत आहेत.
कै . गोरि िहवदू सवनप र्य र्षा ३०, यवांच्यव दिशक्रये शनशित्त इतर कुठलवही िचा न
करतव त्यवांच्यव अश्थर्र कुटुांबवने पवच प्रकवरचे झवडे लवर्ले, त्यवचबरोबर ्र्यांप्रेरीत
सविवशजक स्ां थव.सवई सेर्व सघां ि, रवयतेर्वडी र्फवटव, सगां िनेर इथे र्ि
ृ रोपि करून
अनवथ िुलवांनव कवही िैिशिक र््त,ू िवऊ, भोजन देऊन अन्सनदवन के लां.
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बर्फी आशि अतां र्ास्त् हे लघपु ट कवही िहोत्सर्वत पवठर्ले आहेत.
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वस्त्र
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सीिव बवरवर्ीच्यव र्गवात शििि घेत असलेली सर्ासविवन्सय घरवतील िल
ु गी त्यव शदर्िी
रवगवरवगवतच घरवत शिरली, कॉलेजची बॅग सोफ्यवर्र आपटली अन तिीच पन्सु हव
दरर्वज्यवच्यव शदिेने शनघवली.
कवयग,ां कवय झवलां इतक्यव रवगवत बॅग टवकून कुठे शनघवलीस. ‘सीिवच्यव आईने
शर्चवरलां.’
कवशह नवही, आले िी दोन शिशनटवत.
सीिव बवहेर जवऊन बवहेरील दोरीर्र सुकत असलेले कपडे आत घेऊन आली.
आई, उद्यव पवसनू आपल्यव दोघींचे कपडे बवहेर सक
ु र्वयलव नवही घवलवयचे. दवदवचे
आशि पप्पवांचे टवकत जव आपल्यव दोघींचे घरवतच टवकतजव. हर्ां तर िी जवगव करून
देते.
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अग हो, पि तल
ु व कुिी कवही बोललां कव? सवांगिील तर झवलां तरी कवय अचवनक.
‘कुिी कवही बोललां नवही’.
िग, असां अचवनक.
आई, िी सवांगेल तल
ु व नांतर आतव िपू डोकां दि
ु तांय िवझां.
बरां बवई, तू आधी फ्रेि हो िी तल
ु व जेर्वयलव र्वढते. तल
ु व जेव्हव िन होईल तेव्हव सवगां
िलव.
हो.
सीिव बवथरूि िधनू फ्रेि होऊन बवहेर पडली.
झवलां कव तझु ,ां र्वढू कव जेर्वयलव.
हो, र्वढ. िी आलेच तोपयंत.
सीिवच्यव आईने तवट र्वढून घेतलां. सीिव सर्ा आर्रून तवटवर्र येऊन बसली.
लोिचां आनू कवग तुलव.
नको, ररिोट कुठे ठे र्लवय.
Page 18 of 54

आगां जेर्तवनव शटव्ही नको बघत जवउ.
सीिवने रवगवने आईकडे बशघतल.
बरां देत,े तू रवगवर्ू नकोस आधीच शचडशचड झवलीय तझु ी आशि त्यवत अजून भर नको
घवलसू . हव घे,
तू जेर्ि कर तो पयंत िी शकचन सवर्फ करून घेते.
नको, थवबां तू िवझां जेर्ि होई पयंत इथेच.
आगां, िी कवय करू बसनू तू आपली टीव्ही बघिवर आशि तिी ही िवझी बरीच कवांि
आहेत िलव.
नवही बघत टीव्ही, तू जर्ळ बसनू रहव र्फक्त.
बरां बरां, अगां नसु तीच कवय भवजी-भवजी िवतेय भवकर घेनव.
नको नको, िलव नसु तीच छवन र्वटतेय.
सॉरी आई, िी शचडशचड के ली.
अगां सॉरी कवय त्यवत, होते िविसवची शचडशचड कधीतरी.
पि िी तल
ु व कधी शचडशचड करतवांनव नवही बशघतलां गां.
िलव शचडशचड करून कसां चवलेल, िग तझु व रवग िवांत कोि करे ल. (हसत)
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सीिवही हसत, तू पि नव ग्रेट आहेस बघ.
सीिवच्यव आईने सीिव चव रवग अगदी सर्फवईने दरू के लव. आशि अत्तव िळ
ू िदु द्य् वर्र
येऊन पोहोचली.
पि शचडशचड किवलव करवयची?
अगां, होते गां कधी-कधी.
अिी किी होते, डोकां िवांत ठे र्वयचां आशि शचडशचड होऊ द्यवयची नवही.
पि, अगां आतव कवरिही तसचां होत.ां
असां कवय कवरि होत?ां सवांग बरां, शक तु इतकी शचडलीस.
अगां कवय झवलां िी आशि शपक
ां ी कॉलेजिधनू येत होतो. शपांकी शतच्यव घरवकडे र्ळवली,
आशि िी पढु े आले. बवजच्ू यव उषवकवकांू च्यव घरवबवहेर त्यवांचे कपडे सक
ु त होते चवरपवच बवजच्ू यव गल्लीतील िुलां त्यवांच्यव कपड्यवांकडे बघनू अश्लील बोलत होते. आशि
त्यवनां व िी यवआधीही बशघतलयां , असां र्वगतवनव.
अगां इतकच नव, िग तू किवलव ्र्तःलव त्वस करून घेतेस.
असतवत अिी कवही अस्ां कवरी िल
ु ां, सोडून द्यवयच.ां
असां कसां सोडून द्यवयचां, िग ते किेही र्वगले तर िपर्नू घ्यवयचां कव?
िग तू कवय करिवर आहेस, जवऊन त्यवांच्यव तोंडी लवगिवर आहेस कव?
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िी किवलव अश्यव लोकवांच्यव तोंडवलव लवग.ू
िग देनव सोडून.
पि, उद्यवपवसनू आपलयव दोघींचे कपडे बवहेर नवही टवकवयचे.
अगां, पि घरवत इतकी जवगव कुठे आहे?
ते िलव िवशहत नवही, तू बवकीचे टवक पि आपले कपडे िी टवकू देिवर नवही तल
ु व.
अच्छव ठीक आहे बवबव, िी ते घरवतच सुकर्ेल िग तर ब्स.
(सीिवच्यव आईच्यव लिवत आलां, शक शह शचडशचड कव झवली होती)
हो.
सीिव (हवत धर्ु त) छवन झवली होती गां भवजी.
आर्डली तल
ु व.
हो िपू च, असां र्वटतांय कढई चवटून घ्यवर्ी.
बवपरे , उद्यव पन्सु हव करे न तझ्ु यवसवठी.
िी पि तेच सवगां िवर होते, उद्यव पि अिीच भवजी बनर्.
☺☺☺☺
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आज सीिव आशि शपक
ां ी कॉलेज सटु ल्यवनांतर बस्टॉप र्र बसची र्वट बघत होत्यव.
एक िविसू सवरिव शपांकी कडे बघत होतव ही गोष्ट सीिवलव िटकली, शपांकीलव बवजूलव
करत सीिव शपांकीच्यव जवगेर्र उभी रवशहली थोड्यवच र्ेळवत बस आली. दोघी बसिर्धये
चढल्यव बसिर्धये गदी असल्यविळ
ु े दोघींनवही बसण्यवसवठी िीट शिळवली नवही. दोघी
उभ्यवनेच प्रर्वस करत होत्यव शततक्यवत सीिवची नजर शपांकीच्यव अांगवलव ्पिा
करिवऱ्यव एकव व्यक्तीकडे जवते. हे शतच्यव लिवत येते की हव जविनू बजु नू शपांकीलव ्पिा
करतोय.
शपांकी, जरव पढु े हो आपलव ्टॉप येईलच अत्तव.
अग हो, थवांब जरव अजनू र्ेळ आहे.
तू ऐकतेस कव, नतां र गदी झवल्यवर्र उतरवयलव त्वस होईल.
बरां बवई चल.
थोड्यवच र्ेळवत दोघी त्यवांच्यव ्टॊपर्र उरतवत.
कवयगां , तल
ु व कवही अक्कल आहे कव सगळी शर्कलीस.
आत्तव कवय झवलां िॅडि
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िी िगवसपवसनू बघते ्टँडर्र तो िविसू सवरिव तुझ्यव यव कपड्यवांकडे बघत होतव,
आशि म्हिनू िी तुलव बवजूलव करून तझ्ु यव जवगेर्र उभी रवशहली नांतर बस िर्धये तर
िेजवरचव िविसू तझ्ु यव अगां वलव सवरिव ्पिा करत होतव, तल
ु व ह्यव गोष्टी लिवत नवही
कव येत, आशि िख्ु य म्हिजे तल
ु व शकती र्ेळव सवांशगतले की असे अपरे -चीपरे कपडे
घवलत जवऊ नकोस तल
ु व घरचे किे कवय असले कपडे घवलून देतवत.
अहो सीिव िॅडि, लोकवांच्यव नजरे पवई आपलां ्र्तांत् गिर्वयचां कव? बघत असतील
तर बघू दे आपल्यवलव कवय र्फरक पडतो रवशहलव प्रश्न ्पिा करवयचव तर बसिर्धये गदी
असते, लवगतो थोडवर्फवर धक्कव िग परुु ष शकांर्व स्त्ी कोिीही असू देत.
सीिव डोक्यवलव हवत लवर्त.
तझ्ु यवसवरख्यव बेअक्कल िल
ु ींिळ
ु े च हे सगळां होत.ां
कवय? तल
ु व कवय म्हिवयचां आहे.
कपड्यवांजर्ळ कवय आलांय ्र्वतांत्र्य, अगां त्यवत आपले सां्कवर, सां्कृती शदसनू येते,
आशि तल
ु व िवशहतीये िी कवयि ऐकते, की िल
ु ी अिव अपरे -चीपरे कपडे घवलतवत
म्हिनू च असे बलवत्कवर छे डछवड र्गैरे होतवत.
सीिव, तु जे ऐकतेसनव ते सवर्फ चक
ु ीचां आहे. असां कवही नवही त्यवलव कपडे जबवबदवर
नसतवत. अगां दोन-दोन, तीन-तीन र्षवंच्यव िल
ु ींर्र बलवत्कवर होतवत त्यवनां व कवय सिज
असते गां यव कपड्यवांची, िग कव त्यव अिव घटनवांनव बळी पडतवत.
कवलची बवतिी र्वचलीस कव त.ू
नवही कवल िवझव िडू िरवब होतव िी कवही र्वचलां नवही कवय होती बवतिी.
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अगां , एकव तेरव र्षवाच्यव िल
ु ीर्र ्र्तःचव भवऊ आशि बवप गेली तीन र्षे बलवत्कवर
करत होते. िग आतव सवगां कुठे रवशहले तझु े कपडे, स्ां कवर, स्ां कृती.
िी बवई, यव लोकवांनव किी गां लवज र्वटत नवही. ्र्तःच्यव िल
ु ीर्र, ्र्तःच्यव
बशहिीर्र ऐकूनच शकळस येते, शबचवरी ती िल
ु गी पिू ा आयष्ु य कसां कवढिवर, शतलव
ििवििवलव ही गोष्ट टोचत रहविवर की, आपलव भवऊ आशि बवपच आपल्यविी असां
र्वगलेत. तर सिवजवतल्यव कुठल्यवही परुु षवर्र ती कसव शर्श्ववस ठे र्िवर.
हो िरां आहे तझु ां. म्हिनू म्हिते कपड्यवांर्र कवही नसतां.
हो तेशह िर आहे. कवयगां, कव असां घडतां असवर्.ां
यवलव िपू गोष्टी जबवबदवर आहेत. िख्ु य म्हिजे कवयद्यवत असलेल्यव पळर्वटव, त्यव
नतां र आजबू वजचू व सिवज, हव िपू िोठव शर्षय आहे आपि नतां र बोलू यवर्र.
िवझां घर आलां. बरां ते जवऊदेत िलव सवांग तझु व िडू कव िरवब होतव कवल.
अगां कवय झवलां, कवल तु गेल्यवर्र िलव पढु े जवतवनव आिच्यव घरवआधी एकव गल्लीत
उषवतवई म्हिनू आिच्यव कवकू रवहतवत त्यवांचे आतले कपडे बवहेर सक
ु त होते. तर चवरपवच िल
ु ां त्यव कपड्यवांकडे बघनू अश्लील कवहीतरी बोलत होते, यवआधीशह िी त्यवांनव
असां बोलतवनां व बशघतलां होत.ां पि कवल िलव िपू च रवग आलव िी तडक घरी जवऊन
आिचे सर्ा कपडे बवहेर सक
ु त होते ते घरवत आिले. आशि आईलव सवांशगतलां की
उद्यवपवसनू आपले कपडे बवहेर सक
ु र्वयलव नवही टवकवयचे .
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शपांकी (हसत), िवझी िम्िी आिचे आतले कपडे कधीच बवहेर टवकू देत नवही, आम्ही
आिचे कपडे घरवतच सक
ु र्तो.
शकतीगां शर्शचत्पिव म्हिवयचव हव, हे असे लोक यवांनवशह घरवत आई बशहि असतेचनव,
अिे चवळे करिवऱ्यवांनव हे कसां लिवत येत नवही, की आपि परुु ष जरी असलो तरी
आपि एकव स्त्ीच्यव पोटवतनू जन्सिवलव आलोय. आपल्यवही घरवत आपली आई, बहीि
असते.
अग,ां आपि अश्यव सिवजवत रवहतो शजथे परुु ष स्त्ीच्यव पोटवतनू जन्सि घेतो तोच िोठव
होऊन शतलव एिवद्यव िांशदरवत अपशर्त् म्हिनू येण्यवस प्रशतबांध करतो. कवरि तो तर
तेव्हव पशर्त् झवलेलव असतो.
बवई, शकती शर्शचत् आहे हे सर्ा.
म्हिनू म्हिते हव िपू िोठव शर्षय आहे बोलवयलव गेलां तर चवर शदर्स पि किी
पडतील.
पि हे शकती शदर्स असां चवलिवर.
पढु च्यव आठर्ड्यवत पेपर आहेत आपले त्यवर्र लि दे, यव गोष्टींर्र लि देत बसू
नकोस.
पि िग हे असांच चवलत रवहिवर कवगां.
नवहींग, घडेल बदल कधीतरी.
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कवरि कवही गोष्टी िपू प्रवयव्हेट करून घेतल्यवत लोकवांनी आशि तसां शचत् त्यवांच्यव
िनवत पक्क छवपलां गेलांय, तू पीके शचत्पट बशघतलव कव?
हो कवग.ां
िग त्यवत बघ, एकव िविसवच्यव शििवतनू कांडोिचां पॉके ट पडतां, तर अिीर िवन ते
पॉके ट उचलून जेव्हव त्यव व्यक्तीलव सवांगतो हे तिु चां आहे तिु च्यव शििवतनू पडलांय. ती
व्यक्ती पुढे येते द्यवयलव पि जेव्हव त्यवच्यव लिवत येत शक हे कांडोिचां पॉके ट आहे. िग
ती व्यक्ती लगेच बोलते नवही-नवही हे िवझां नवही. िग तो चवर-पवच जिवनां व शर्चवरतो हे
तिु चां आहे कव? सर्ाजि नवही बोलतवत. त्यवच शठकविी पैिे शकांर्व दसु री कवही र््तू
असती तर प्रथि तो िविसू च हो िवझीच म्हटलव असतव पि ती प्रवयव्हेट बवब झवली
सवहशजकच िविसू लवजिवर.
होगां, अिीच एक घटनव िीही अनुभर्ली आहे.
कवयग,ां
अगां आम्ही तळ िजल्यवलव रवहतो आिची सहव िवळ्यवची शबशल्डांग आहे आशि
आिच्यव घरवसिोर कवही दक
ु वनां आहेत. म्हिनू शतथे कवयि र्दाळ असते त्यव शदर्िी
कवय झवलां िी शिडकीत के स शर्ांचरत होते अचवनक िवझ्यव डोळ्यवसिोरून कवहीतरी
िवली पडलां आशि आर्वज आलव म्हिनू िी बवहेर डोकवर्नू बशघतलां तर र्रून
कोिीतरी कपडे सक
ु र्वयलव टवकत असतवांनव त्यवांची ब्रव िवली पडली होती. िलव
र्वटलां पडली असेल कुिवचीतरी घेऊन जवतील. त्यवनांतर िी सर्ा तयवरी के ली, चहव
नवश्तव झवलव पन्सु हव शिडकीत तझ्ु यविी र्फोनर्र बोलत-बोलत आले, तर बशघतलां ती ब्रव
Page 26 of 54

तिीच पडून होती कोिीही ती न्सयवयलव आलां नव्हतां. थोड्यव र्ेळवने कचरे र्वलव आलव
आशि त्यवने ती उचलून कचऱ्यवत टवकून घेऊन गेलव.
िग बघ, तिीच पीके सवरिी घटनव आहे शक नवही, ती र्ेगळी होती पि यव गोष्टीलवही
आपिच एक प्रवयव्हेट बवब करून ठे र्लां आहे. िर्धयांतरी तल
ु व िवशहतीये एक अशभनेत्ी
शतच्यव ्तनवर्ां रून ट्रोल झवली होती. तर शतने कवय छवन उत्तर शदलां होत.ां
कवयग?ां
्तन हव िवझ्यव िरीरवचव भवग आहे. िग तो शकती दविर्वयचव हव िवझव प्रश्न आहे. तर
त्यवर्रूनही शतच्यवर्र अनेक टीकव झवली होती. कवय र्वईट बोलली होती ती. पि,
सिवजवने टीकव के लीच नव.
िर्धयांतरी एकव िवशसकवच्यव कव्हरर्र आपल्यव बवळवलव ्तनपवन करिवरी एक स्त्ी
दविर्ली होती. तर त्यव िवशसकवर्रशह टीकव झवली होती. आतव िलव सवांग ्तनपवन
करतवनव तरी कवय टीकव करवयची िग टीकव करिवरे हे कव लिवत घेत नवहीत की, ही
एक नैसशगाक बवब आहे. पि सिवजवने यव गोष्टींनव अशधकच िहत्त्र् शदलां आहे.
जवऊदेत िरच िपू िोठव शर्षय आहे हव, आपि नांतर बोलू चल िी जवते आतव, तशु ह
जव आशि जव्त शर्चवर करू नकोस अभ्यवसवर्र लि दे.
हो बवई,
अगां हो, तू त्यव नोट्स देिवर होती िलव.
अरे यवर, शर्सरलीच िी उद्यव नक्की आिते चल बवय!
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बवय-बवय!
☺☺☺☺

त्यव शदर्िी सीिव आशि शपांकी कॉलेजिधनू सटु ल्यव होत्यव बस ्टॉप र्र बरवच र्ेळ
झवलव कवही प्रॉब्लेि असल्यविळ
ु े बस येत नव्हती. शततक्यवत सीिवचव र्फोन र्वजतो.
सीिव:- हॅलो!
अगां आई बोलते, कुठे आहेस.
आई िी आशि शपांकी कधीची बस ्टॉपलव उभ्यव आहोत, पि बसचां आली नवही.
अगां नवक्यवर्र कसलवतरी िोचवा आलवय बस उशिरव येईल िी आत्तवच बवतम्यवांनव
बशघतलां. म्हिनू र्फोन के लव तम्ु ही पवई शनघनू यव, बसची र्वट पवहू नकव, चवलत तम्ु ही
लर्कर पोहचवल घरी.
िी बवई, आधीच कांटवळव आलवय त्यवत पवई चवलवयचां ठीक आहे येतो आम्ही.
हो हो, बवय जपनू यव.
(शपक
ां ी शसिलव शर्चवरते)
कवयग,ां कोिवचव र्फोन होतव. आशि पवई चवलवयचां कवय?
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अगां आईचव र्फोन होतव ती म्हित होती नवक्यवर्र कसलवतरी िोचवा आलवय म्हिनू बस
उशिरव धवर्त आहे.
िग आतव?
िग कवय, जवऊयवत गप्पव िवरत-िवरत.
शकती िज्जव येईल िपू शदर्स झवलेत आपि चवलत गेलोच नवही.
तल
ु व कवय िजव र्वटते िवशहत नवही िवझ्यव तर जीर्वर्र आलांय चवलवयचां.
चलग,ां तल
ु व आठर्तांय आपि लव्ट टवईि चवलत गेलो होतो तेव्हव एकव शठकविी
पविीपरु ी िवल्ली होती. कवय ि्त होतीनव.
िग त्यवचव कवय सांबांध इथां.
अगां र्ेडे, चवलत जवयचां तर पन्सु हव एकदव िवऊन जवऊनव.
(सीिव थोडी हसत)
तू पन्सनव िवण्यवशिर्वय दसु रां कवही सचु तां कवगां बवई तल
ु व.
बरच कवही सचु तां सवांग.ू ...
नको-नको बवई, आधीच िलव कांटवळव आलवय.
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म्हिजे तल
ु व कवय म्हिवयचांय िी बोर करतेय तल
ु व.
नवहीग,ां पि िलव कवहीच ऐकवयची इच्छव नवही आज.
ओके िॅडि, तम्ु ही चलव तर िी तिु चव िडू फ्रेि करते.
चल बवई.
दोघी थोड्यव चवलत-चवलत पढु े जवतवत एक लेडीज इनर र्ेअर च्यव दक
ु वनवबवहेर एक
िविसू बवहेर लवर्लेल्यव कवही कपड्यवांकडे शर्शचत् नजरे ने बघतवनव शसिलव शदसतो.
ये सीिव, बघ शकती गदी आहे त्यव पविीपरु ीर्वल्यवकडे.
सीिव शतच्यवच शर्चवरवत गतांु लेली
कवयगां आतव कवय झवलां.
कवही नवही.
िी तल
ु व आजच ओळिते कव? िरां सवगां िलव कवय झवलां ते.
तू आतव एक गोष्ट बशघतलीस कव?
नवही.
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म्हिनू म्हिते िवण्यवशिर्वय तल
ु व दसु रां कवहीच शदसत नवही.
म्हिजे!
म्हिजे कवय, िगविी तो िविसू कसव टक लवर्नू बघत होतव त्यव कपड्यवांकडे.
तझु ां र्फवलतू गोष्टींकडे अशधक लि असतां,
तल
ु व कवय म्हिवयचां आहे.
अगां जीर्नवत कवही िि येतवत त्यवच
ां ी िजव घ्यवयची, आपलां कवय ठरलां होतां, पि तू
िर्धयेच यव शकरकोळ गोष्टींकडे लि देते आशि सवरव िडू िरवब करतेस बघ.
तल
ु व ही शकरकोळ गोष्ट र्वटतां असेल, पि िलव नवही.
तल
ु व पविीपरु ी िवयची आहे की नवही सीिव?
(शसिवलव कळून चक
ु लां शपांकी आतव शचडली)
बरां चल, ये पि एकच प्लेट घेऊयव िलव जव्त नवही िवयची, िी िवल्ली तर एिवदीच
िवईन.
िलव बवकी िवशहत नवही िलव तर पिू ा प्लेट िवयची आहे. तू तझु ां बघ.
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बरां बवई, तू कवय ऐकिवर आहेस कव िवझां.
हे तर चवगां लां िवशहत आहेनव तल
ु व.
हो-हो चवांगलांच िवशहत आहे.
(शपांकी) भैय्यव दो प्लेट पविीपरु ी देनव, एक शतिव रहेगव और एक शिडीयि.
ठीक हैं तवई!
दोघी पविीपरु ी िवऊन पन्सु हव घरवच्यव शदिेने शनघतवत.
(सीिवच्यव डोक्यवत अजनू तोच शर्चवर चवलू होतव)
पि िलव ती गोष्ट िपू च िटकलीगां.
ये, जवऊदेग,ां पशहले तू सवांग तल
ु व पविीपरु ी आर्डली कव?
हो, (सीिव िवत् त्यव शर्चवरवतनू बवहेर यवयलव िवगत नव्हती.) पि िी कवय म्हिते
तल
ु व.........,
आत्तव तरी कवहीच म्हिू नकोस.
(िेर्टी अिीतिी शपांकीने सीिवची बोलती बांद करून घर गवठलां)
(सीिव घरी पोहचते, शतचव पडलेलव चेहरव पवहून आईलव र्वटते शक आज चवलत
आल्यविळ
ु े ही थकली असेल िपू )
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थकलीस कवग,ां फ्रेि हो िी जेर्वयलव र्वढते.
नको आई िी र्त्यवने येतवनव पविीपरु ी िवल्ली आहे. त्यविळ
ु े िलव भक
ू नवहीये.
र्फक्त पविीपरु ीने कवय होत.ां
(सीिव रवगवत) आई, तल
ु व बोलले नव एकदव..
बरां बवई.
(आईलव िवत्ी झवली की आज पन्सु हव कवहीतरी घडलां. सीिव फ्रेि होऊन बेडरूििर्धये
जवऊन टेबलवर्र डोकां ठे र्नू शर्चवर करत बसते. शततक्यवत आई शकचन िर्धये जवऊन
कॉर्फी बनर्नू आिते)
सीिव बेटव शह जरविी कॉर्फी घे, तझु व थकर्व दरू होईल.
ठे र् शतकडां,
नवही थांड होईल तू आधी शपऊन घे.
(सीिव रवगवने आईकडे बघत)
आि बवई, तू कवय सोडिवर आहेस िलव.
(सीिव कॉर्फी शपत असते, सीिवचां े दोन तीन घोट शपऊन झवल्यवर्र आई थोड्यव दबक्यव
आर्वजवत)
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कवयग,ां आज कवय झवलां पन्सु हव.
कवही नवहीग,ां दपु वरी आम्ही येत होतो, तर र्त्यवत लेडीज कपड्यवच्ां यव दक
ु वनवपढु े एक
िविसू एकटक त्यव कपड्यवांकडे बघत होतव. िलव िपू र्वईट र्वटलां ते बघनू शकती
शर्शचत् लोक असतवतगां आई, कपडे सद्ध
ु व सोडत नवहीत.
सीिव सर्ा दशु नयवच टेन्सिन तचू घेिील कव?
(आज आई शचडली होती)
नवहीगां आई, पि िलव नवही सहन होत हे सर्ा.
िग आतव कवय करवयचां?
िग असां िवतां बसवयचां कव?
पि िग तू कवय करिवर आहेस.
िी ठरर्लांय, उद्यवपवसनू असां कोिी शदसलांनव त्यवची शतथेच गच्ची पकडून जवब
शर्चवरवयचव.
ये पोरी, असां कवही पि करू नकोस. आपि सर्ासविवन्सय िविसां उगवच कवही र्वढर्व
झवलां, तर तझु े पप्पव तल
ु व आशि िलवही सोडिवर नवहीत.
(सीिवच्यव डोळ्यवत पविी येतां)
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आई तु जवगां जरव र्ेळ बवहेर, िलव जरव आरवि करू देत. िी कवही नवही करत. पि तू
थोडवर्ेळ बवहेर जव.
कसां कवय करू बवई यव िल
ु ीचां िल्ु लक गोष्टी िनवर्र घेऊन ्र्तःलव त्वस करुन घेते ही
िल
ु गी, शहच्यव एकटीने कवही होिवर आहे कव?
(दसु ऱ्यव शदर्िी सीिव फ्रेि होऊन बवथरूि िधनू बवहेर पडली)
कवयगां पोरी आर्रलां नवहीकव अजनू , र्ेळ झवलवय. (सीिवलव आईने शर्चवरल)ां
अगां हो, आर्रलांय पि..(थोडव पडकव चेहरव)
पि कवय आतव.
कवही नवही तल
ु व नतां र सवगां ेल.
(सीिवांचे र्डील सिोर पेपर र्वचत बसले होते. सीिवची आशि त्यवांची हे िब्द ऐकतवच
नजरे लव नजर शिळते. त्यवांनव र्वटतां िल
ु ीलव कवही प्रॉब्लेि आईलवच सवांगवयचव असेल)
(सीिव चे र्डील पेपर बवजल
ू व ठे र्त)
कल्पनव िी जरव बवहेर जवऊन आलो. अण्िवांची तब्येत ठीक नवहीये जरव शर्चवरपसू
करूनही येतो.
हो यव जवऊन.
(ते बवहेर पडतवच) कवयगां सीिव कवय झवलां.
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अगां रवत्ीपवसनू िवझ्यव अांगवलव िपू िवज येतेय, आशि जिि झवल्यवसवरिां र्वटतांय.
अगां होतां कधीकधी, कवहीतरी हवत लवगलव असेल. एक कवि कर जरव पवर्डर लवर् बरां
र्वटेल बघ तुलव.
हो चवलेल. (नवश्तव र्गैरे करून सीिव कॉलेजलव शनघनू जवते)
(दपु वरी आई सीिवलव र्फोन करते)
कवयगां सीिव बरां र्वटतांय नव तुलव.
नवहींग िपू च त्वस होतोय कवहीच सचु त नवही.
बरां तू घरी ये लर्कर िी बघते.
हो िी शर्चवरते सरवांनव, कवरि िलव बसर्त नवही.
ये शपक
ां ी िी आज लर्कर जवते घरी, िवझी तब्यत बरी नवही.
हो ते कळलां िलव. चल आपि शर्चवरू सरवांनव िी पि येते तझ्ु यवबरोबर.
नवही नको तू थवांब, आज िहत्र्वचव लेक्चर आहे, सांर्धयवकवळी िी नोट्स न्सयवयलव येईल
तझ्ु यवकडे.
बरां सवांभवळून जव िग.
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हो-हो
(सीिव घरी येईपयंत आई डॉक्टरवांची अपॉइटां िेंट घेऊन ठे र्ते. थोड्यव र्ेळवने सीिव घरी
पोहचते)
अगां आलीस कव, बर लर्कर फ्रेि हो, िी तझु वसवठी चहव ठे र्ते. पवच र्वजतवची
अपॉइटां िेंट घेतलीय िी डॉक्टरवांची, अजनू दीड तवस आहे आपल्यवकडे.
हो आर्रते, िलवच असां झवलांय की िी कधी एकदवची डॉक्टर कडे जवतेय.
िी तोपयंत तझ्ु यव पप्पवनां व र्फोन करून सवगां ते, आम्ही जरव बवहेर जवतोय उिीर होईल
येतवनव बवहेरून चहव शपऊन यव त्यवांनव चहव शिर्वय जित नवही.
हो-हो.
(दोघी सर्ा आर्रून शक्लशनकलव जवयलव शनघतवत. शक्लशनकिर्धये पोहोचल्यवर्र डॉक्टर
सीिवलव चेक करतवत)
(डॉक्टर)
अहो कवही कवळजी करण्यवसवरिां नवही. र्फांगल इन्सर्फेक्िन आहे. यव शदर्सवत होतां असां,
िी कवही औषधां शलहून देते त्यवचबरोबर िलि, सवबि आशि पवर्डरही देते. उद्यवच
तल
ु व थोडव र्फरक जविर्ेल आशि एक-दीड िशहन्सयवत सर्ा जिि बरीं होईल.
(सीिवची आई)
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पि डॉक्टर हे असां अचवनक किव िुळे?
अहो म्हटलनां व, होत असां कधीतरी त्यवत आतव पवर्सवळव चवलू आहे. थोडेर्फवर
ओलसर कपडे घवतले गेले असतील.
िी कवही औषध देते ते र्ेळेर्र घ्यव बरां र्वटेल. आशि िहत्र्वचां टॉर्ेल र्ेगळव र्वपरत
जव सीिवचव, आशि शतने र्वपरलेलव टॉर्ेल कुिीही घरवत र्वपरू नकव आशि सर्ा कपडे
उन्सहवत सक
ु र्त जव.
(सीिव) हो, आम्ही सुकर्तो सर्ा.
नवही डॉक्टर आिचे अतां र्ास्त् सर्धयव आम्ही घरवतच सक
ु र्तो.
असां कव?
अहो एक शदर्स शह रवगवरवगवत सर्ा कपडे घरवत घेऊन आली आशि म्हटली की
उद्यवपवसनू आपले कपडे बवहेर सक
ु र्वयलव टवकवयचे नवहीत.
पि असां कव?
शतने त्यव शदर्िी बशघतल की चवर-पवच िल
ु ां िेजवरच्यव उषवकवकांू च्यव बवहेर टवकलेल्यव
कपड्यवांकडे बघनू अश्लील कवहीतरी बोलत होते. म्हिनू शतलव र्वटतां शक आपलेही
कपडे बवहेर टवकू नये.
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(डॉक्टर हसत) अगां बेटव, त्यवत कवय झवलां आपि यव गोष्टींनव जव्त िहत्त्र् नवही द्यवयचां
ही ज्यवची त्यवची नजर असते नजर म्हिण्यवपेिव सां्कवर असतवत. ती अिी र्वगिवरी
िल
ु ां अस्ां कवरी असतवत. म्हिनू िग त्यवच
ां व त्वस आपि ्र्तःलव कव करून घ्यवयचव.
अिव लोकवांनव अशधक िहत्त्र् नवही द्यवयचां.
पि डॉक्टर...
पि शबन कवही नवही, तू सिजदवर िल
ु गी आहेस िलव िवशहत आहे.
डॉक्टर, िी सिजदवर आहे म्हिनू तर हे सिजतेनव. ठीक आहे िी तम्ु ही सवांशगतलेल्यव
गोष्टींची कवळजी घेईल.
(आई) बरां डॉक्टर आम्ही शनघतो.
हो हो, पन्सु हव पधां रव शदर्सवनां ी दविर्नू जव.
हो नक्की!
सीिव आई सोबत बवहेर येते. शजन्सयवर्रून िवली उतरत असतवांनव सीिवच लि सहज
एकव कोपऱ्यवत जवत. शतथे गिपतीचव र्फोटो लवर्लेलव असतो. दसु ऱ्यव कोपऱ्यवत
िक
ां रवचव र्फोटो लवर्लेलव ती बघते. आशि र्र शलशहलेलां असतां, देर्वलव तरी घवबरव
येथे थांक
ु ू नकव.
पढु े आल्यवर्र बघते तर कवय शजथे देर्वांचव र्फोटो लवर्लेलव नसतो शतकडे लोक पवन,
गटु िव िवऊन थक
ांु लेले असतवत. सीिव घरी येईपयंत हवच शर्चवर करत असते असां
कव?
Page 39 of 54

(रवत्ी जेर्वयलव सर्ा एकत् बसतवत)
(सीिवच
ां े र्डील) कल्पनव, कवय म्हटल्यव डॉक्टर.
कवही घवबरवयचां कवि नवही. औषधां शदलीत, पांधरव शदर्सवांनी पन्सु हव एकदव चेक करवयलव
बोलवर्लां आहे.
(सीिवांचे र्डील सीिेकडे बघत)
कवयग,ां जेर्ि करून औषधां घे, आशि आज जवगरि करू नको. सकवळी लर्कर उठ
हर्ांतर अभ्यवसवलव.
हो पप्पव.
सीिव सर्ा आर्रून बेडरूििर्धये शर्चवरतच पडलेली असते असां कव घडतां? कवय करू
िकते िी यवशर्रुद्ध यवच शर्चवरवत असतवनां व अचवनक शतलव एक कल्पनव सचु ते आशि
शतलव िपू आनांद होतो.
आतव उद्यवच िी हे करून बघते. आशि घवई-घवई उठून कांम्प्यटु रर्र कवहीतरी उद्यवची
तयवरी करत बसते.
☺☺☺☺

(आज सकवळी सकवळी सीिवचव चेहरव जरव हसरव असतो)
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(आई) कवयगां सीिव, आज िपू च िि
ू शदसते.
कवही नवहीग.ां
ते जवऊदे तल
ु व कवही बरां र्वटलां कव?
हो थोडव र्फरक जविर्तोय.
(नवश्तव र्ैगेरे आर्रून सीिव कॉलेजलव शनघनू जवते)
☺☺☺☺

(कॉलेज सटु ल्यवर्र)
ये शपांकी, आज िलव पविीपरु ी िवयची िपू इच्छव झवलीय.
तझु ी इच्छव झवलीयनव िग िवऊ की, सवगां कुठे जवयचां?
अगां आपि लव्ट टवईि चवलत गेलो तेव्हव िवली नव, शतथेच जवऊ तल
ु व िपू
आर्ड्तेनव शतकडची पविीपरु ी.
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हो िग प्रश्नच नवही. अरे र्व! तुलव पि िपु च आर्डलेली शदसते.
होग.ां
(दोघी घरवच्यव शदिेने पवयी चवलत शनघतवत र्त्यवत जवतवनव झेरॉक्स दक
ु वन लवगतां)
शपांकी जरव थवांब िलव शप्रांट कवढवयच्यव आहेत.
कसल्यव शप्रटां कवढतेस.
अगां पप्पवांच्यव कविवच्यव आहेत कसल्यव तरी, तू थवांब इकडेच.
बरांबरां घे कवढून.
(सीिव शप्रटां कवढून बवहेर येते)
चल झवल्यव.
चल बवई लर्कर िलव तर असां झवलवय कधी पविीपरु ी िवतेय.
हो िलवही.
शपांकी तू जरव थवांब िी आलेच.
आतव कुठे चवललीस.
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अगां इथे जरव एक कवि आहे.
अगां चवललांय तरी कवय तझू ां.
कवहीनवहींग तू थवबां इथेच, िी यु गेले आशि यु आले.
हो जव, िी थवांबते इकडेच.
(सीिव लेडीजकपड्यवांच्यव दक
ु वनवत जवते. तेथील लेडीज किाचवरी सोबत कवहीतरी
चचवा करून शतच्यव हवतवत एक शप्रांट घेऊन बवहेर पडते)
चलगां झवलां.
नक्की, अजनू कवही रवशहलयां कव बवकी.
नवहीग,ां झवलां सर्ा चवल लर्कर िलव िपू भक
ू लवगलीय.
(दोघीही पविीपरु ी िवऊन घरवकडे शनघतवत पढु े आल्यवर्र)
(सीिव) चलग,ां बवय! भेटू उद्यव पन्सु हव.
हो, हो, बवय, बवय!
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(पढु े आल्यवर्र सीिव, उषवतवई ज्यव शठकविी कपडे सुकर्तवत त्यव जवगेर्र एक शप्रांट
शचटकर्ते. नेहिी अश्लील बोलिवरे ते चवर-पवच िुलां हे बघतवत. सीिव थोडी पढु े
जवतवच ते िल
ु ां तो पो्टर बघतवत. सीिव िवगे र्ळून दोन शिशनटे उभी रवहते. ते चवरपवच िल
ु ां सीिवकडे बघत कवनवलव हवत लवर्नू सॉरी म्हित िवनव िवली घवलनू शतकडनां
शनघनू जवतवत)
☺☺☺☺
(दसु ऱ्यव शदर्िी सीिव सकवळी लर्कर उठली, सर्ा आर्रून कॉलेजलव शनघवयच्यव
तयवरीत)
आई आज आपले सर्ा कपडे बवहेर टवक सुकवयलव.
(आई आनांदवत) कवयगां, कवय झवलां असां अचवनक.
कवही नवही! डॉक्टरवनां ी सवशां गतलां आहेनव िग, ऐकवयलव नको कव त्यवच
ां .ां
बरां बवई नवश्तव करून घे.
(सर्ा आर्रून सीिव कॉलेजलव शनघते र्त्यवत जवतव-जवतव)
ये शपक
ां ी, आजही येतवनव आपि पविीपरु ी िवयलव जवऊयवत कवग.ां
बवपरे तल
ु व तर चटकच लवगली र्वटत आतव.
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असां सिज हर्ां तर.
बरां बवई, आधी कॉलेजलव तर जवऊ.
हो नक्की.
(कॉलेज सटु ल्यवर्र दोघी घरच्यव शदिेने आजही पवयी चवलत शनघतवत. िर्धयेच ते
कपड्यवच दक
ु वन लवगतां)
ये शपक
ां ी, थवबां जरव िी आलेच.
ये बवई, िी दरर्ेळेस बवहेर नवही थवांबिवर, आशि असांही िलव बघवयचां आहे रोजरोज
कवय कवि असतां तझु .ां
बरां बवई चल.
(दोघी दक
ु वनवत घसु तवत)
(शसिवलव बघनू शतथली िशहलव किाचवरी)
नि्कवर िॅडि,आिच्यव िवलकीि कवल िपू िि
ु झवल्यवत. त्यवांनी िलव म्हटलांय की
त्यव िल
ु ीलव िलव भेटवयचां आहे.
ती पन्सु हव आलीच तर, शतलव िवझ्यव र्ेळेत दक
ु वनवत यवयलव जिेल कव शर्चवर. नसेल
जित तर शतचव नांबर आशि पत्तव घेऊन ठे र्व. िपू च छवन कल्पनव िवांडलीय शतने. आशि
तम्ु हवलव सवगां ू कव िॅडि कवलपवसनू आम्ही बघतोय इकडे कुिी परुु षवची चक
ु ू न शह नजर
पडली तरी तेपि शबचवरे िवन िवली घवलनू शनघनू जवतवत.
(सीिवलव हे ऐकून िपू च आनदां होतो)
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कधी येतील तिु च्यव िॅडि.
आज त्यव रवत्ी आठ ते नऊ दरम्यवन येतील दक
ु वनवत.
होपि, त्यव र्ेळेत िलव िक्य नवही भेटिां.
ठीक आहे तिु च्यव शडटेल्स देऊन ठे र्व.
(सर्ा बोलिां आटोपल्यवर्र सीिव आशि शपांकी दक
ु वनवच्यव बवहेर येतवत)
कवयग,ां सीिे कवय प्रकवर आहे हव सर्ा.
कळे लगां तल
ु व लर्करच, तल
ु व पविीपरु ी िवयची आहे नव चल िग लर्कर.
हो पि कवय आहे हे सर्ा, िलव आधी सवगां नवहीतर िी नवही येत, जव तू एकटीच.
बरां चल तू आधी, घरी गेली गेल्यव सवांगते तल
ु व.
(पविीपरु ी िवऊन दोघी घरवकडे चवलू लवगतवत र्त्यवने त्यवच शदर्िीचे अश्लील
बोलिवरे ती चवर-पवच िल
ु ां सिोरून येत असतवत. त्यवांची आशि सीिवची नजरे लव नजर
शिळते सर्ाजि िवनव िवली घवलतवत. त्यवतलव एक जि)
्र्वरी दीदी, आिची चक
ू झवली. पन्सु हव नवही होिवर असां.
(सीिव थोडवसव हसरव चेहरव करत)
ठीक आहेनव, तम्ु हवलव तिु ची चक
ू सिजली, त्यवचव आनांद आहे िलव.
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(शपांकी हव सर्ा प्रकवर बघनू अजूनच गोंधळवत पडते)
(घरी पोहोचल्यवर्र)
आई:- कवयगां शपांकी, आज िपू शदर्सवतनू किी आहेस त,ू आशि िम्िी पप्पव किे
आहेत.
शपक
ां ी:- एकदि िजेत कवकी,
आशि तम्ु ही?
आई:- िजेत सर्ा र्फक्त तझ्ु यव िैशत्िीच कधी कधी कवय चवललेलां असत कवही सिजत
नवही.
शपक
ां ी:- हो िलवही नवही कळत कवकी, बघवनव आज दोन घटनव घडल्यव पि ती िलव
कवही सवांगवयलवच तयवर नवही.
आई:- कवयग सीिव, कवय बोलतेय शपांकी
सीिव:- थवांबव थवांबव सवांगते.
आई:- बवजूच्यव कवकी पि आज िलव हवतवने इिवरव करत म्हित होत्यव कल्पनवतवई
छवन डोकां चवलर्लां तुम्ही. आशि दोन शदर्सवांपवसनू सीिवपि िपू आनांदवत असते.
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शपांकी:- कवकी हव कवय प्रकवर आहे हे कळवयलवच िवगा नवही. आशि ही पि कवही
सवांगवयलव तयवर नवही. ते गल्लीतले िल
ु ां पि शहलव सॉरी दीदी म्हित होते. त्यव
कपड्यवच्यव दक
ु करत होते. आतव येथे येऊन आििीनच
ु वनवतील लोकांही हीच कौतक
कवहीतरी ऐकतेय.
सीिव:- अगां बवयवांनो िवझ्यव डोक्यवत एक कल्पनव आली, आशि ती िी प्रत्यिवत
आिली, तर त्यवचे सकवरवत्िक पररिवि िलव शदसले.
शपक
ां ी:- ते किे?
आई :- हो किे?
सीिव:– अगां शपांकी, बघ दपु वरी त्यव दक
ु वांचां
ु वनवत घडलेली घटनव त्यवनांतर, त्यव िल
र्वगिां.
शपांकी:- हो, पि असां कवय के लांस तू.
सीिव:- यव तम्ु हवलव गिां त दविर्ते.
(सीिव दोघींनव घेऊन त्यवांच्यव घरवतील कपडे शजथे सुकर्वयलव टवकतवत त्यव शठकविी
घेऊन जवते)
सीिव:- (पो्टर कडे हवत दविर्त) हे बघव.
(शपांकी आशि आई हसत सीिवकडे बघतवत)
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शपांकी:- बवई ग्रेट आहेस तू िवनलां िी तल
ु व.
आई:- िरांच ग्रेट आहेस बवई.

पो्टर_असव होतव.

'' येथे सक
ु त असलेले कपडे आपल्या आई, बहीण, वकंवा
आपल्या घरातील स्त्रीयांप्रमाणेच आहेत. असं समजा ''
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श्री गणेश ववमल महादू सानप याांची यापवु ी प्रवसद्ध पस्ु तके
कव्हरवर एक वललक करताच पस्ु तक उघिेल.
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समाप्त
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ई साणहत्य प्रणतष्ठानचं हे तेरावं वर्षं.
गिेश सानप यांचं ई साणहत्यवरचं हे णतसरं पुस्तक.
गणेश ववमल महादू सानप आपल्या नावात आईअचां नाव लावतात. इथनू च त्याांच्या
समावजक जाणीवा आवण मवहलाांववषयीचा त्याचां ा वनरोगी दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. आपल्या लेखन
व लघपु टातां नू ते समाजातील स्त्रीववषयक रोगट ववचारावां र प्रहार करतात. तरुणामां ध्ये वनकोप
ववचार जागे व्हावेत यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. आवण हे काम करताना ते रटाळ उपदेश करत
नाहीत तर मनोरांजक कथा, पटकथाचां ा वापर करतात. वाचक त्याचां ी पस्त्र
ु कां वाचताना एकीकिे
मजा घेतात तर दसु रीकिे त्याच्ां या सामावजक जावणवा समृद्ध होत जातात.
गणेस सानप याांच्यासारखे अनेक तरूि लेिक िपू छवन शलहीत आहेत. िोठ्यव लेिकवांच्यव
तोडीस तोड आहेत. पि त्यवनां व योग्य असव प्लॅटफ़ॉिा शिळत नवही. त्यवचां ी प्ु तकां प्रकवशित
करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध नसल्यविळ
ु े त्यवांच्यव प्ु तकवांची
शर्क्री होईल की नवही यवबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव लेिकवांची प्ु तके
र्वचकवसां िोर आलीच नवहीत तर त्यवचां े नवर्ां प्रवसद्ध होिवर कसे? यव दष्टु चक्रवतन अनेक तरूि
लेिकवांच्यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.
आतव नेटवर नवलेिकवनां व र्वचकवपां यंत पोहोचर्ण्यवचे कवि अनेक सां्थव करत आहेत. ई
सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५ लविवहां ून अशधक र्वचकवपां यंत यव नर्ीन लेिकवनां व नेण्यवचे
कवि ही सां्थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेिकवनां वही कोितवही िचा नवही. भववष्य काळात
लेिकवांनव भरघोस िवनधन देण्यवसवठी ई सवशहत्यची इच्छा आहे. नर्ीन उत्कृ ष्ट लेिक ई
सवशहत्यवकडे र्ळत आहेत. त्यवनां व प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततु ी तर कवहींच्यव
र्वट्यवलव टीकवही येत.े यव टीके लव positively घॆऊन हे लेिक आपलव कस र्वढर्त नेतवत.
सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, कोिल िवनकर, सरु ज गवतवडे, अनपू
सवळगवर्कर, बवळवसवहेब शिांपी, चांदन शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरिी, चांद्रिॆिर सवर्ांत,
सांयि बवगवयतकर, ओकां वर झवांजे, पांकज घवरे , शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन
कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु े, कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके , िहेि जवधर्, िनोज
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शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि, सजां य बनसोडे, सजां य येरिे, ितां नू पवठक,
श्रेशिक सरडे, िभु ि रोकडे, सधु वकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत,
के तकी िहव, शर्शनतव देिपवडां े, सौरभ कोरगवर्ां कर, शिशलदां कुलकिी, िभु ि पवटील, आशिष
कले, सरु ें द्र पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे, गिेि ढोले, सशचन
तोडकर, िहेि पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक हजवरे , शकरि दििि
ु े, जगशदि
िवदां र्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी, गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे, वप्रतम साळांुखे, स्वीटी
महाले, अांबरीश गरु व, अववनाश जामदार, गौरव नायगावां कर, प्रवणता ठाकूर, अवनल वपसे,
अनावमका बोरकर, पवन सोनवणे, राजेंद्र शेळके , पवु ाि राउत, धनांजय कलमष्टे, वैभव ताांबटकर
असे अनेक तरूि लेिक सवतत्यपिू ा लेिन करत आहेत.
मराठीत हौिी लेिकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव र्रच्यव पवयरीर्रचे,
लेिनवकडे गभां ीरपिे पहविवरे , आपल्यव लेिनवलव पैलू पवडण्यवकडे लि देिवरे तरूि लेिक
येत आहेत. ही नर्ीन लेिकवांची फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्थवन शिळर्नू
देतील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची
भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची ओळि
जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही िवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.
यव यिवत ई लेिकवच
ां व शसहां वचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
ब्स. अजनू कवय पवशहजे?
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