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या पुस्िकािील लेखनाचे सिव हक्क लेहखकेकड े सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिा त्यािील अंशाचे पुनमुवद्रण िा 

नाट्य, हचत्रपट ककिा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेहखकेची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े िसे न केल्यास 

कायदशेीर कारिाई होऊ शकिे. 
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हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध 

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू शकिा. 

• ह ेई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यहिररक्त कोणिाही 

िापर करण्यापुिी ई साहहत्य प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े 

• या पुस्िकािील लेखनाचे सिव हक्क लेहखकेकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिा 

त्यािील अंशाचे  पुनमुवद्रण ककिा एकांककका, नाटक. हसनेमा. हसररयल. स्टेज शो 

ककिा ित्सम रुपांिर ककिा भाषांिर करण्यासाठी लेहखकेची परिानगी घेणे 

आिश्यक आह.े 
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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटं 

१ वमवनट : हे पसु्तक         कसे िाटले ते          

    . 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेलकरून हे पसु्तक कसे 

िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल सांगा.  
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‘मािृत्ि’ या एका भािनेचे 

अनेकहिध पैलू कदसून येिाि. या मािृत्िाच्या 

िेगिेगळ्या अंगांचा शोध घेऊ गेलं िर िे 

हििध रूपाि आपल्यासमोर येऊन उभ ं

ठाकिं. प्रत्येक मािेची, प्रत्येक स्त्रीची आपली 

एक अनोखी कथा असू शकिे. अश्या या 

मािृत्िाच्या हनराळ्या ाटा मी काही 

कथांमधून साकार करण्याचा प्रयत्न केला 

आह.े त्यापैकी िीन कथा येथे "जननी" या ई 

पुस्िकाच्या रूपाने प्रकाहशि होि आहिे. 

या माझ्या कथा पुस्िकरूपाने िाचकांपयंि पोहोचहिण्याचे कायव ई 

साहहत्य प्रहिष्ठानने केले त्याबद्दल मी संपूणव ई साहहत्य टीमची अत्यंि आभारी आह.े 

कथा िाचून त्या कश्या िाटल्या, आपले त्याहिषयी काय हिचार आहिे ि े

अिश्य किंिािे. आपल्या प्रहिकिया जाणून घेण्यास मी उत्सुक आह.े 

माझे सिव आयुष्य मुंबईिच गेले. बालपणापासून िाचनाची अहिशय 

आिड होिी, आह.े ककिीदा िाचले िरी सदिै िाजे िाटिे असे पु.ल.दशेपांडे यांचे 

लेखन खूप आिडिे. त्याच प्रमाणे ि.पु.कािें, हिजय िेंडूलकर, जयिंि दिंिी, 

हिजया राजाध्यि, डॉ.हिजया िाड, इंद्रायणी सािकार अश्या अनेक लेखक 
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लेहखकांचे मराठी साहहत्य िाचण्याि रुहच आह.े (इंग्रजीि आथवर हलेॅ, हसडने 

शेल्डन, अॅहलस्टर मॅहललन िगैरेंचे लेखन आिडिे). 

मला लहानपणापासूनच मनािल्या मनाि गोष्टी गुंफण्याचा ांद होिा. 

पण प्रत्यिाि साधारण 1990 पासून माहसकांमध्ये प्रकाशनासाठी पाठहिण्यास 

सुरूिाि केली. प्रथम लहान मुलांच्या बर् याच गोष्टी िसेच मुलांच्या कथा-कादबंर् या 

ि माहहिीपूणव पुस्िके (इंग्रजीिून) प्रकाहशि झाली. त्याबरोबरच स्त्री-जीिनाहिषयी 

भािनाप्रधान िसेच हिनोदी ढंगाच्या कथाही हििध मराठी माहसकांिून ि कदिािंी 

अंकांिून प्रकाहशि झाल्या. ‘नािे’ ही कादबंरी 2008मध्ये प्रकाहशि झाली. 

सध्या भाषांिराची कामे (ऑनलाईन) करिे. हनरहनराळ्या हिषयांिर 

ब्लॉग्ज् ही हलहहिे. 
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ह ेई पुस्िक 

लेखनाची िमिा कदली 

त्या बुद्धीच्या दिेिलेा, 

श्री गजाननाला 

आदरपूिवक अपवण. 

--            -      
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जािे हिच्या िशंा ------- 

जाणीि 

अन्याय  
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जाि ेहिच्या िंशा ------- 

 

"नंकदनी!" पपांची हाक ऐकून नंकदनी बाहरे आली. पण हिचारायची गरज 

नव्हिी, हिला ठाऊक होिे. "अगं नंकदनी, जाऊन येिेस ना? आज रहििार, 

हिसरलीस का?" पपांनी हिचारले. 

"नाही पपा, पण …" नंकदनी घुटमिंली, "मम्मीला मदि करायची आह े

….आज हनहखलचा िाढकदिस ना?" 

"अगं पण असा ककिीसा िेिं लागिो? ड्रायव्हर िुला नेऊन आणेल, मीच 

आलो असिो पण मला एकाकडे जायचं आह.े जा, जाऊन ये. िशी िर िू हिथे 

फारशी थांबिही नाहीस. िेिढा िेिं मम्मी करेल एकटी ियारी…."  

नंकदनी काहीच बोलि नाही ह ेपाहून पपा पुन्हा आजविाने म्हणाले, "िू 

नेहमी अशी टािंाटािं का करिेस पोरी? का नाही जाि? जा, िेिढंच हिला बरं 

िाटिं. मी िर िरचेिर जािच असिो, पण हिचा जीि अडकलाय िो िुझ्याि. 

िुझ्या येण्याकडे डोिें लािून बसली असिे…" 

"असं िुम्ही म्हणिा पपा," नंकदनी जरा िैिागूनच म्हणाली, "पण मी 

गेल्याचं हिला किंि दखेील असेल का नाही कोण जाणे! मला नाही िाटि की 

हिच्या आजूबाजूला जे होिं िे हिला समजि असेल…." 
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"असं नको म्हणूस ग," पपा एकदम दखुािून म्हणाले, "अगं, हिला सगिंं 

समजिं. िी बोलून सांगू शकि नाही म्हणजे हिला काही समजि नाही असं नव्ह.े ि ू

कधी हिची भाषा, हिचे भाि समजून घ्यायचा प्रयत्नच करि नाहीस. हशिा 

केल्यासारखी हिच्यासमोर पंधरा हमहनटं बसून पिूंन येिेस. अगं जरा हिच्या 

मनाचा हिचार कर. हिला कधी फारसं सुख हमिंालं नाही, आिा काहीही दऊेन 

त्याचा उपयोग नाही. आपल्या माणसांना भेटणे एिढंच काय िे हिचं सुख, हन 

िेिढ्यासाठीही िू कंटािंा करिेस?" 

पपांसारखा एिढा मोठा पुरूष एकदम असा भािूक होऊन बोलायला 

लागला म्हणज ेनंकदनीला कसेिरीच अिघडल्यासारखे िाटे. पण या हिषयािर पपा 

नेहमीच हिंिे होि. हिचीच चूक होिी, आधीच टािंाटािं न करिा िी जाऊन 

आली असिी िर बोलणे हनघण्याचा प्रश्नच नव्हिा. आिा ठेिा ियारी पूणव भाषण 

ऐकण्याची. नंकदनीने मनािल्या मनाि कपािंाला हाि लािला. 

"त्यािेिंी हा बंगला, िैभि ह े काही नव्हिं. मोठ्या एकत्र कुटंुबाि 

राहायचो…." पपा भूिकािंाि हरिून गेले होिे. "मी कदिसरात्र हबझनेस उभा 

करण्याच्या खटपटीि. एिढ्या मोठ्या सासरच्या खटल्याि हिची काय हस्थिी होि 

होिी ह े पाहाण्याकरिादखेील मी कधी फुरसि काढली नाही. एिढ्या िरूण 

ियािही ब्लड प्रेशर होिं की काय कोण जाणे? नेहमी डोकं दखुण्याच्या ििारी सांगे 

हन मी दलुवि करी. जेव्हा िो अधांगिायूचा झटका आला िेव्हा फार उशीर झाला 
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होिा. सिव उपाय केले, पण…." पपांनी हिफलपणे हाि हलिले, "िुला नाही 

आठिायचे …. िू अगदी लहान होिीस, जेमिेम िषाव - दोन िषांची…." 

नंकदनीने प्रयासाने जांभई दाबली. हिला खरंच काही आठिि नव्हिे. पण 

पपांचे ह े लेलचर िरचेिर ऐकून सिव घटना मात्र अगदी िोंडपाठ होत्या. हिला 

नेहमी िाटे कक पुन्हा पुन्हा िेच िेच सांगून पपा त्यांची अपराधीपणाची भािना 

कमी करण्याचा प्रयत्न करि असािेि. पण ज्याि आपली चूक नाही त्याबद्दल 

अपराधी का िाटून घ्यायचं? 

"िू लहान होिीस िोपयंि मीच िुला घेऊन जायचो. आिा मोठी झालीस 

हन जायचा कंटािंा करायला लागलीस. िुला आिडि नाही, पण सिवच आपल्या 

आिडीप्रमाणे होि नाही. दसुर् याच्या मनाचा हिचार करून कधी आपल्या 

आिडीहनिडी बाजूला ठेिायला लागिाि …." पपांनी समजािले. 

पण कंटािंा आला िरीही िी जाि होिीच ना? आिडि नसले िरी िी 

आपले किवव्य करीिच होिी. पण त्यापुढे जाऊन अपंगाश्रमािल्या त्या खाटेिरच्या 

सजीि गोळ्याला 'आई' मानायला मात्र हिचे मन कधीच ियार नव्हिे. हिच्यासाठी 

मम्मी हीच हिची आई होिी. पपांनी िरचेिर सांगूनही त्या बाईला आई मानायला 

हिचं मन ियार नव्हिं. हिला बाई िरी कसे म्हणायचे? श्वास चालू होिा म्हणून 

हजिंि आहे म्हणायचे --- नाहीिर िे न हलणारे अियि, अधव-हमटलेले डोिें, 

बोलायचा प्रयत्न केला की घश्यािून हनघणारे हिहचत्र आिाज, िी ओठाच्या 

कोपर् याि जमलेली लािं ---- आठिणीनेच नंकदनीला हशसारी आली. 
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हिला हिच्या मनाने टोकले ---कोणाहिषयीही असे हिचार करू नयेि, 

आिा कशीही असली िरी हिची जन्मदात्री होिी िी. पण नंकदनीला हजची एकही 

गोष्ट आठिि नव्हिी हिच्याबद्दल मनाि माया कशी असािी? हनव्ििं सिांनी 

सांहगिलं कक ही िुझी आई आह,े म्हणून? जन्म कोणी का कदला असेना, हिच्या मिे 

मम्मीच हिची आई होिी. 

जेव्हापासून आठिि होिे िेव्हापासून िी मम्मीच्याच कुशीि िाढली 

होिी. साित्र असूनही मम्मीने हिच्याि ि स्ििःच्या मुलाि कधी भेदभाि केला 

नव्हिा. िी मम्मीची मुलगी नाही अस ेनंकदनीला कधी जाणिले नव्हिे. मग केििं 

त्या स्त्रीने जन्म कदला म्हणून हिच्याबद्दल प्रेम ककिा हिंहिं कशी िाटािी? 

हजच्याशी कधीच संबंध आला नाही िी नंकदनीला नेहमीच त्रयस्थ, परकी स्त्री 

िाटायची. हिच्याबद्दल आपुलकी िाटि नसिांनाही िसा आि आणणे हा नंकदनीला 

शुद्ध ढोंगीपणा िाटि होिा. पण आिा पपांच्या समाधानासाठी िी हनमूटपण े

गेलीच. 

 

नंकदनीची शेिटच्या िषांची परीिा संपली. पुढे अजून हशकायचं का 

नोकरी करायची असा हिचा हिचार चाललाच होिा, पण पपा-मम्मीच्या मनाि 

िेगिेंच कदसि होिे. ह्याला भेट, त्याला हिचार अस ेकरि नंकदनीसाठी निरामुलगा 

शोधण्याची ियारी जोराि चालली होिी. नंकदनीचीही िशी फारशी हरकि नव्हिी. 
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पसंिी-नापसंिी पाहाि, होय-नाही म्हणिा म्हणिा नंकदनीचे लग्न ठरले. 

दिेदत्त कदसायला साधारण पण किवबगार आहण हुशार िरूण होिा. नंकदनी खुशीि 

होिी. साखरपुडा होऊन लग्न ठरल्याचे हशक्कामोिवबही झाले. 

साखरपुडा झाल्यानंिर पपांनी हिला बिेंच दिेसह अपंगाश्रमाि 

पाठिले….. हिची इच्ाा नसिांनाही. हिला हिहचत्र िाटि होिे. हिथे नेहमी 

जाऊन, िे िािािरण पररहचि असूनही प्रत्येक िेिंी नंकदनीला हशसारी यईे, थोडी 

ककिंस िाटे. अश्या रठकाणी दिेला घेऊन जायचे म्हणजे……त्याला कसं िाटेल? 

पण दिेला मनािून काही िाटले असो िा नसो, त्याने िरकरणी काहीच 

दशवहिले नाही. हिची आई दिेदत्तचा हाि आपल्या एका अधू हािाि धरून 

पाणािलेल्या नजरेने त्याच्याकडे पाहाि राहहली. दिेही त्या ियस्क रुग्ण-स्त्रीचा 

हाि आपल्या हािाि धरून काही न बोलिा शांि बसला होिा. पण इथे नंकदनीलाच 

कसेसे होि होिे. 

शेिटी कशीबशी सुटका करून घेऊन नंकदनी दिेसह बाहर पडली. त्याला 

एकूण ही भेट कशी िाटली ह ेहिचारण्याचे धाडस िी करू शकली नाही. काही झाले 

िरी हिच्यासाठी िो अजूनही निखा होिा. 

लग्नाची ियारी करिा करिा कदिस कसे भुरवकन् उडाले िे किंले दखेील 

नाही आहण म्हणिा म्हणिा नंकदनीचे लग्न मोठ्या थाटामाटाि पार पडले. 

लग्नासाठी आईला अपंगाश्रमािून घरी घेऊन येण्याचा पपांचा हिचार होिा. पण 

लग्नाच्या गडबडीि हिची ककिपि सोय पाहिा येईल ह्या शंकेने त्यांनी िो हिचार 

रद्द केला आहण नंकदनीने मनािल्या मनाि हनःश्वास टाकला. 
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पण लग्नसोहळ्यानंिर मात्र पपांनी हिला टािंाटािं करायला संधीच 

कदली नाही. सासरी जायला उशीर झाला िर िे लोकं काय म्हणिील ही सबब हिने 

पुढे केली, पण पपांनी लगेच उत्तर कदले, "त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं आह.े त्या 

सिांनाही हचे िाटिे की प्रथम हिथे गेलेच पाहहजे." िेव्हा नंकदनीचे बोलणेच खुंटले. 

पुन्हा साखरपुड्याच्या भेटीची पुनरािृत्ती. परंिु या खेपेस मात्र हिला 

आईच्याि अहधकच चलहबचल जाणिली. कधी नव्ह े िे त्या हथजलेल्या नजरेि 

काही चमक कदसि होिी. याचा अथव हिला आनंद झाला आह े असा होिा का? 

थरथरत्या हािाने िी त्या दोघांना िारंिार कुरिािंि राहहली. नंकदनीला दिेचे 

निल िाटि होिे. आपलीच आई असल्याने िी गप्प राहहली, पण त्याची िर िी 

कोणीच नव्हिी. मग िो कशाला सिव सहन करि होिा? त्याला कसेिरीच नाही 

होि? पण दिे हिच्याशी या हिषयािर कधी बोलला नाही आहण हिनेही िो 

नािडिा हिषय कधी काढला नाही. 

हनीमून झाला; नव्याची निलाई हिूंहिूं माििंली आहण नंकदनी आपल्या 

निीन संसाराि रूिूंन गेली. निीन आाचार-हिचार, निीन पध्दिी हशकण्याि 

कदिसांचे आठिडे आहण आठिड्यांचे महहने कधी झाले िे नंकदनीला किंले दखेील 

नाही. 

दधुाि साखर पडािी िशी हलकेच हिला येणार् या निीन पाहुण्याची 

चाहुल लागली. मग िर नंकदनीला कशािच काही उणे राहहले नाही. फक्त नंकदनी 

आहण दिेदत्तच नव्ह ेिर दोन्ही घरची मंडिंी बािंराजाची अगदी आनंदाने आहण 
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आिुरिेने िाट पाहाि होिी. आंबटगोडाचे लाडकोड झाले, कौिुकाची डोहािेंजेिणे 

झाली आहण पेढ्यांच्या खैरािीि ाोट्या बािंराजांचे आगमन झाले. 

आिा नंकदनी आणखीनच आपल्या संसाराि गुरफटून गेली. घरची कामे, 

ाोट्याच्या लहरी आहण दिेदत्तच्या आिडीहनिडी पाहिा पाहिा हिला इथेहिथे 

बघायलाही फुरसि होि नव्हिी. अथावि त्याबद्दल हिची काहीच ििार नव्हिी. सिव 

कदिसाचा शीण त्या ाोट्याच्या बािंलीला बघिांना उडून जाि असे. आहण त्याि 

पुन्हा दिेचे प्रेमाचे दोन शब्द ऐकले म्हणजे सिव कदिसच साथवकी लागि असे. 

 

त्याच सुमारास नंकदनीच्या िव्येिीच्या बारीक सारीक ििारी सुरू 

झाल्या. कधी चक्कर आल्यासारखे िाटे िर कधी डोळ्यापुढे अंधारी येई. 

बािंंिपणानंिरचा अशक्तपणा या नािाखाली हिने दलुवि केले. पण त्या ििारी 

काही कमी झाल्या नाहीि. िेव्हा दिेने हिच्या मदिीला एक कामिाली ठेिली, 

टेबलािर टॉहनकच्या बाटल्यांची रांग लािली. इिके करूनही काहीच फरक पडला 

नाही. 

शेिटी डॉलटरकडे जाणे ह ेआलेच. त्यांनीही िात्कािं काही अनुमान कदले 

नाही. िेव्हा मग एलस रे, रक्त िपासणी, ही टेस्ट िी टेस्ट. ह े सिव करिा करिा 

नंकदनीच्या मनाि शंका डोकािू लागली. आपला आजार हा साधा अशक्तपणा ककिा 

त्यािून हनघालेला काही सामान्य रोग कदसि नाही. पण हिला हिचारायची ही 

भीिी िाटि होिी. जे नको िेच उत्तर पुढे आले िर? िी शलयिो ह्या सिव टेस्ट, 
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त्यांचे हनकाल यांचा हिचार मनािून काढून टाकायचा प्रयत्न करी. मुलाच्या कामाि, 

त्याच्याशी खेिंण्याि मन गुंििण्याचा प्रयत्न करि राही. 

पण डॉलटरांकडच्या िारंिारच्या खेपांमध्ये हिूंच गाठ, ऑप्रेशन ह ेशब्द 

डोकािू लागले, िेव्हा हिने न राहािून दिेदत्तला हिचारलेच. "अग,ं िसं 

घाबरण्यासारखं काहीच नाहीये," या शब्दांनी हिची भीिी अजूनच िाढली. "िुझ्या 

मेंदिूर जराशी गाठ ककिा िाढ कदसिेय. िी ऑप्रेशनने काढून टाकायची असं डॉलटर 

म्हणि होिे. िे काही फारसं धोलयाचं नाहीये म्हणे.." दिे हिला हन स्ििःलाच धीर 

दिे म्हणाला.  

नंकदनी पुन्हा त्या सिव गोष्टींचा हिचार मनािून काढून टाकण्याच्या 

प्रयत्नास लागली. जे व्हायचे िे होईल, आपण आत्तापासून ळचिा केल्याने काही 

िेगिें थोडीच होणार आह?े ाोट्याि मात्र आिा हिचा जीि जास्ि जास्िच अडकू 

लागला. जणू काही त्याला हिच्यापासून कोणी हहरािूनच घेणार होिे. डॉलटरांनी 

हिला िरचेिर आश्वासन कदले होिे कक ह े िसे अगदी गंभीर ऑप्रेशन नाही, पण 

िरीही मेंदचूी शस्त्रकिया म्हटंल्यािर भीिी ही िाटणारच. 

बािंाला ओल्या डोळ्यांनी मम्मीच्या हािी सुपुदव करून नंकदनी 

हॉहस्पटलाि दाखल झाली. हिथे जाऊन पुन्हा सिव िपासण्यांची फेरी झाली. नंकदनी 

मात्र या सिांिून अगदी यांहत्रकपणे जाि होिी. हिचे सारे लि हिच्या हपलािच 

गुंिले होिे. मम्मी रोज सकािं संध्याकािं त्याला घेऊन येईच, िरीसुध्दा नंकदनीला 

िे कमीच िाटे. 
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म्हणिा म्हणिा ऑप्रेशनचा कदिस उजाडला. नंकदनीचा सिव केशसंभार 

उिरला, हिच्या हािाला िो स्पशव काही हिहचत्रच िाटला. पण हिच्या मनापयंि 

त्याची नोंद पोहोचली नाही. हिचे मन मुलाच्या हिचारािच गुंिले होिे, त्यािून 

बाहरे येऊ इहच्ाि नव्हिे. 

आिा आपल्याला गुंगीचं औषध दिेील, मग ऑप्रेशन होईल. पण त्यानंिर 

मी डोिें उघडीन िेव्हा अशीच असेन का? काही झाले िरी मेंदसूारख्या नाजूक ि 

महत्त्िाच्या अियिाचे ऑप्रेशन. हिथेच सिव संिेदनांची कें द्र ेअसिाि ना? मग िी 

गाठ काढिांना असे एखादे संिेदना कें द्रच नष्ट झाले िा त्याला धक्का लागला, िर? 

गुंगी उिरल्यािर मी डोिें उघडीन आहण मला कदाहचि कदसणारच 

नाही! म्हणज?े मग मी बािंाला पुन्हा कधीच पाहू शकणार नाही? आहण समजा, 

मी ऐकण्या-बोलण्याची शक्तीच गमािून बसले िर? बािंाला आई म्हणायला कसे 

हशकिणार मग? हन त्याचे बोबडे बोल मी ऐकू शकेन का? नंकदनीच्या मनाि 

अहधकाहधक भीिी दाटू लागली. 

आहण समजा …. समजा, माझ्या हािापायािील शक्तीच गेली िर? मी 

काहीच करू शकणार नाही. जन्मभर दसुर् यािर हिसंबून राहािे लागेल. बािंाला 

खेिंिू शकणार नाही, घरभर हचऊ-काऊ दाखिून घास भरि ूशकणार नाही. एका 

कोपर् याि पडून राहून कदिस काढािे लागिील. नंकदनीच्या अंगािर सरसरून काटा 

आला, कारण हिच्या मनािले िे हचत्र हिच्या नेहमीच्या पररचयािले होिे, अगदी 

पररचयािले होिे …… हिची आई. 
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काही हिे नको का पाहायला दिे आि आला आहण नंकदनीचा बािरलेला 

चेहरा पाहून धीर दणे्याच्या उदे्दशाने म्हणाला, "आिा घाबरायचं िगैरे काही नाही 

ह,ं बाईसाहबे."  

नंकदनी मान हलिि म्हणाली, "पपा बाहरे असिील िर त्यांना जरा 

बोलाििा का?" दिेदत्तने पपांना बोलािून आणले. िे ही हिला धीर दणे्याचा प्रयत्न 

करू लागले. पण िो हिषय बाजूला सारीि नंकदनी म्हणाली, "पपा, समजा मी ह्या 

ऑप्रेशनमधून पूणव बरी झाले ….." 

"अगं, समजा काय, िू पूणव बरी होणारच….." पपा ठामपणे म्हणाले. 

िोिर मम्मी ही येऊन उभी राहहली. 

"ऐका नं पपा, मी बरी झाले िर ….. िर मला आधी आईकडे घेऊन 

जाल?" नंकदनीने हिचारले. पपांनी गोंधिूंन बाजूलाच उभ्या असलेल्या मम्मीकडे 

पाहहले. मम्मी िर इथेच आह,े मग नंकदनी हिच्याकडे घेऊन जायचं का बोलि 

होिी?  त्यांचा गोंधिं लिाि येऊन नंकदनी कसंनुसं हसली. 

"नाही नाही पपा, आईकडे …… म्हणजे हिथे …..अपंगाश्रमाि." 

पपांनी चमकून नंकदनीकडे पाहहले आहण मग सिव उमजून हिूंच हिचा 

हाि थोपटला. 
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जाणीि 

 

"मॅडम, कुणी भेटायला आलंय," केहबनचे दार उघडि हशपायाने 

सांहगिले. िोपयंि एक उंचसा िरूण त्याच्यापाठी येऊन उभाही राहहला होिा. 

मधुरा ककहचि गडबडली, पण लगेच स्ििःला सािरि त्याला म्हणाली, "बरं, द े

आि पाठिून," हशपाई हनघून गेला.  

िो िरूण आि येऊन हिच्यासमोर उभा राहहला. बर् याच िषांि हिने 

इिलया जििूंन त्याला पाहहले नव्हिे, पण …. िो जयूच होिा; हो नक्कीच. िो असा 

अचानक आहण िे सुध्दा हिच्या ऑकफसाि येईल अस े हिला िाटले नव्हिे. हिच्या 

केहबनच्या अध्याव काचांिून बाहरेचे स्टाफमधले काहीश्या कुिुहलाने हिच्या कदशेने 

बहघिल्या न बहघिल्यासारखे करि असल्याचे हिला डोळ्याच्या कोपर् यािून 

जाणिले. आलेला िरूण कंपनीच्या ऑकफहशयल कामांसाठी हिच्याकडे येणार् यापैकी 

नक्कीच कदसि नव्हिा. टी-शटव, जीन्स, खांद्यािर बॅकपॅक – मॅडमकडे हा कोण आला 

याचं साहाहजकच सिांना आश्चयव िाटि असािं. 

जयूने उभ्या जागीच चुिंबूिं करिाच मधुरा काहीशी भानािर आली. 

"जयू?" हिने अंधाराि चाचपडल्यासारखे हिचारले. आहण त्याच्या उत्तराची िाट न 

बघिा म्हणाली, "अरे, उभा का? बस ना ….कसा काय आलास?" 
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"म्हणजे? सीमाआत्याने सांहगिले कक बोलािलय – म्हणून िर आलो," 

काहीसा गोंधिूंन, काहीसा हचडून िो उत्तरला. 

"हो ….अरे, बोलायच होिं काही," एकदमच कुठे हिषयाला हाि 

घालणार असा हिचार करि िी म्हणाली, "जेिण झालंय का िुझं? काही घेणार का 

– ज्यूस िगैरे?" 

"काय काम होिं?" िो सरिं मुद्द्द्यािर येि म्हणाला, पण िोिर हनदान 

समोरच्या खुचीि बसला िरी …. त्याने इिर काही अिांिर बोलायची इिकी 

नापसंिी दाखहिल्यािर मधुराचा नाईलाज झाला. त्यांच्याि इिर काही कॉमन 

हिषयही नव्हिा….काहीश्या अस्िस्थपणे बोटाि पेन कफरिि िी म्हणाली, "िू 

….िुझा पुढच्या हशिणासाठी परदशेी िगैरे जाण्याचा हिचार आह ेका? अस ंकाही 

ठरिलयस….?" त्याच्या उंचािलेल्या भुिया पाहून गडबडीने पुढे म्हणाली, "नाही, 

म्हणजे …..सीमा असं काहीसं म्हणि होिी ….." 

"नाही, असं काही ठरिलेलं िर नाहीए ……पण का हिचारलं?" िो 

अगदी रूि कोरडेपणाने बोलला. 

"नाही, िसं…. म्हणजे…." मधुरा गडबडली, हिचं हिलाच आश्चयव बाटलं 

कक मोठमोठ्या हबझनेस मीटटग्ज सहजिेने हािािंणारी मधुरा हीच का? एका 

मुलाशी बोलण्याि िी इिकी गडबडून जाि होिी? "अं…सीमा म्हणाली कक 

हशिणासाठी अमेररकेला जायचा प्रयत्न ….अं …..िुझा हिचार आह.े त्यामध्ये 
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बर् याच गोष्टी येिाि ना….? िर…. काहीही, कसलीही गरज असेल, काहीही 

लागलं सिरलं िर ….िर मी आह.े म्हणजे …मी करेन हिी िी मदि…." 

िो अहजबाि हलला नाही, पण जागच्या जागी िाठरल्यासारखा िाटला. 

"त्याची काही गरज नाही," िो एकदम उठून उभा राहाि म्हणाला, "मुिंाि जायचा 

हिचारही करीन का नाही िी ही शंकाच आह े……." 

िो आपली बॅग उचलून केहबनबाहरे पडलादेखील. मधुरा त्याच्यापाठी 

बघिच राहहली. आला केव्हा, गेला केव्हा ….हिचारपूस करण ंदरूच, साधं 'येिो' 

एिढंही म्हणाला नाही. हिच्या डोळ्याि पाणी िरारलं. 

पण िी ऑकफसाि होिी ह ेहिला हिसरून चालण्यासारखं नव्हिं. आधीच 

आजूबाजूच्या सिांना उत्सुकिा होिी आहण िे हिच्याकडेच बघि होिे. काहीच 

झाले नाही असे भासिि हिने समोरच्या स्िीनमध्ये डोके खुपसले. 

संध्याकािंी घरी परिल्यािर हिला हिचा आहलशान फ्लॅट आहणकच 

ररकामा ररकामा िाटू लागला. नेहमीच िर िी इथे एकटीच राहायची, आजच काय 

िेगिंं होिं कक घर ओकंबोकं िाटािं? सीमाला फोन करािा का? हिच्याशी थोडं 

बोलिा िरी आलं असिं – पण िी ही आिाच ऑकफसािून परिून आपल्या 

घरकामाि गुंिली असणार. सगळ्यांनाच आपापले संसार, मुलंबािंं, त्यांची काम ं

असिाि; हिच्यासारखं कुणी एकटे, ररकामटेकडे थोडीच असिाि? 

मधुराने भािहििश न होिा हिचार करण्याचा हनश्चय केला. पण हिचार 

करणार कसला? आज जयू भेटला ……इिलया िषांनी! ओिंखू न येण्याइिका 
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मोठा झाला होिा – पण एका शब्दानं हिचारलं नव्हि कक आई िू कशी आहसे? 

अथावि, हिनेदखेील कुठे हिचारलं होिं? पण त्याने हिला बोलायची संधीही कदली 

नव्हिी. हिला िर खूप खूप हिचारायचं होिं, बोलायचं होिं. त्याची उमलिी िषे 

िर िी जििूंन पाहू शकली नव्हिी, हनदान त्याची भहिष्याची स्िप्ने िरी जाणून 

घ्यायची होिी, िी स्िप्ने साकार करण्यास त्याला मदि करायची होिी. िी िश्या 

पोहझशनमध्ये होिी….. 

हिच्या रामाने जर आज आभािंीचा चंद्र मागायचा जरी हट्ट केला असिा, 

िर हनदान त्या चंद्रापयंि त्याला पोहोचहिण्याचा िी पूरेपूर प्रयत्न करू शकली 

असिी. आज हिची िेिढी िमिा होिी. 

पण इथे उलटच होि होिं. िी मदि करणार अशी शंकाही येिाच, हिचा 

राम आपला चंद्राचा हट्टच सोडून दईेल कक काय अशी भीिी हनमावण झाली होिी. 

हशिणासाठी परदशेी िर त्याला नक्कीच जायचं होिं, सीमाने िसं स्पष्टच सांहगिलं 

होिं हिला. आहण त्याने म्हणे त्या दषृ्टीने ियारीही सुरू केली होिी. पण हिने 

बोलािून मदि दऊे करिाच त्याने िो हिचारच सोडून दणे्याची भाषा केली. आहण 

झालंही िसंच. 

मधुराने दोन िीन कदिस िाट पाहहली की सीमा स्ििःच फोन करून 

हिच्या भेटीनंिर काय घडलं िे सांगेल. पण जेव्हा हिचा फोन आलाच नाही िेव्हा 

मधुराने हिला लंचसाठी बोलािून घेिलं. त्या दोघींची ऑकफसेस िशी जििंपासच 

होिी आहण सीमाला त्रास पडू नये म्हणून मधुरा कार घेऊन सीमाच्या ऑकफसच्या 

जििंच्याच रेस्िरााँमध्ये लंचसाठी गेली. 
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सीमा काहीशी अस्िस्थ, अिघडून बोलि होिी. िशी िी अगदी 

पूिीसारखी मनमोकिंी परि कधी झालीच नव्हिी. मधुरा समीरपासून िेगिंी 

झाल्यानंिर काही महहने िर सीमाने बोलणं काय ओिंख दाखिणंही सोडलच होिं. 

नंिर हिूंहिूं अिघडि, अडखिंि पुन्हा भेटणं बोलणं सुरू झालं होिं. मधुराला 

हिच्याकडूनच समीर, हिशेषिः जयची खबरबाि हमिंि होिी. सीमामाफव ि, 

सीमाच्याच नािाने िी जयला थोड्याफार भेटिस्िू पाठिू शकि होिी. 

आजही भेटल्यािर सीमा सांगािं कक नाही अश्या गोंधिंाि म्हणाली, 

"मला िाटिं त्याने हिचारच सोडला परदशेी जाण्याचा…. इथंच काही 

पोस्टग्रॅज्युएशन करीन म्हणिोय." 

"का? मी मदि करिे म्हणाले म्हणून?" मधुराने पुढ्यािले अन्न काट्याने 

इथेहिथे सरकिि हिचारले. 

"अं….. मला िाटिं दादाने ….म्हणजे बहुधा दादाला आिडलं 

नसािं….." सीमा चाचरि म्हणाली, "दादा असं काही म्हणाला नाही, पण िसं 

पाहहलं िर …..दादाला असंच िाटेल ना कक िू …भरपूर पैशाची मदि करून 

मुलाला ….आपल्या बाजूला करायला पाहिे आहसे…."  

मधुराच्या ओठािर एक कडिट हसू पसरलं, "आिा उरलं काय आह े

आपल्या बाजूला करून घेण्यासारखं? पैशानं हिकि घ्यायचं असिं िर िो लहान, 

काहीसा अजाण होिा िेव्हाच नसिं का केलं? आिा जेव्हा िो ओिंखही दाखिायचं 

नाकारिो िेव्हा कुबेराचं भांडार ओिूनही मी त्याला ळजकून घेऊ शकणार आह ेका? 
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इिका का घाबरिो िुझा दादा? सांग त्याला, माझा असा काही हिचार नाहीये….. 

"  

मग एक सुस्कारा टाकून म्हणाली, "जाउ द,े जयूला नको असेल मदि िर 

राहू द.े पण सीमा, जयूला एिढं सांगशील का कक म्हणािं, हिं िर स्ििःच्या 

ळहमिीिर, शैिहणक कजव काढून, धडपड करून जसं जमेल िसं जा, पण केििं मी 

त्याला नको असलेली आर्थथक मदि करेन या भीिीने स्ििःचं स्िप्नच अस ंसोडून दऊे 

नकोस …… " 

सीमाने जेििा जेििा मान डोलािली. मधुराचे िर खाण्याकडे अहजबाि 

लिच नव्हिे, कुठेिरी हरिल्यासारखी िी बोलली, "ह ेअसं िुझ्यामाफव ि ळपगपााँग 

सारखं बोलणंही ठीक िाटि नाही. पण असा झंझािािासारखा ऑकफसाि आला 

आहण 'काही नको' म्हणून गेला दखेील. घरी आला असिा िर मी त्याला हनिांिपणे 

समजािू शकले असिे, त्याचंही म्हणणं ऐकून घेिलं असिं ……." 

"मी सांगून पाहािे त्याला …" सीमा हनघिा हनघिा म्हणाली. 

"अगं सीमा हिसरलेच, ह े घ.े िुझ्या करणला हचे हिहशष्ट हडेफोन्स हिे 

होिे ना? टोककयोला गेले िेव्हा घेिले होिे, पण त्यानंिर आपली भेटच नाही 

झाली." मधुराने बॉलस सीमाच्या हािी कदले. 

जयू करणहून थोडासाच मोठा, त्यालाही अश्या िांहत्रकी गोष्टींची आिड 

असणारच. त्याच्यासाठी सिव घ्यायची इच्ाा असूनही िी दणेार कशी? कपडे ककिा 

ाोट्यामोठ्या गोष्टींपयंि ठीक होिं. पण महागड्या इंपोटेड िस्िू 'जय, ही 
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माझ्यािफे हगफ्ट,' असं म्हणून सीमा त्याला दऊे शकि नव्हिी. आहण मधुराने 

त्याच्यासाठी ह ेआणलंय अस ंसांहगिलं िर झालंच – भेटिस्िू िर िुल्लक गोष्ट, िो 

िर आपल्या आयुष्याचं स्िप्न ही सोडून द्यायला ियार झाला होिा. 

का, कधी, कुठे हिचं नािं िुटि गेल ंहोिं? केव्हा हिचा स्ििःचाच पोटचा 

गोिंा हिला परका झाला होिा? आिाही हिची खात्रीच होिी कक सीमाने ककिीही 

समजािले िरी जयू मधुराला येऊन भेटायला कधीही ियार होणार नव्हिा.  

म्हणूनच जेव्हा आठिड्याभराने हिला जयूचा फोन आला िेव्हा हिचा 

हिश्वासच बसला नाही. अनोिंखी नंबर पाहू हिने आधी जरा साशंकपणेच फोन 

उचलला. 

"मी जयू," हिचा प्रश्नाथवक स्िर ऐकून िो बोलला, "मी सीमाआत्याकडून 

िुम…..िुझा फोन नंबर घेिला. मी….माझा हिचार काही बदलेला नाहीए – पण 

आत्या म्हणाली एकदा भेट….." 

"घरी येशील?" मधुराने श्वास रोखून घाईघाईने हिचारले, "शहनिारी? 

रहििारी? नाही, नाही ……केव्हाही, िुला हिं िेव्हा ये. केव्हा येशील? माझा 

पत्ता …..मेसेज करू का? " 

िेिं, िार ठरिून जयने फोन ठेिला. थोडा िेिं मधुराला खरंच िाटि 

नव्हिं, हिश्वासच बसि नव्हिा कक जय खरोखरच घरी येणार होिा. एका 

दशकाहून अहधक कािं उलटून गेला होिा. ाोट्यामोठ्या बर् याच गोष्टी कािंाच्या 

ओघाि िाहून गेल्या होत्या – आहण आिा जयूही मोठा झाला होिा. त्याच्या 
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आिडीहनिडीही नक्कीच बदलल्या असणार. पण िेव्हा त्याला जे जे आिडायचं िे ि े

आठिून हिने मेन्यू ठरिला. घराि नोकर चाकर होिे आहण हिचं स्ििःचं जेिण 

कोणी, कसं आहण काय बनिलं याकडे िी फारसं लि दिे नसे, पण आज हिने 

स्ििःच्या हािाने सिव काही बनिलं. एखाद्या अद्ययािि लॅपटॉपसारखं काही िर 

त्याच्यासाठी भेट द्यायचं हिच्या फार मनाि होिं, पण मोठी भेट िो सरिंच 

नाकारेल याची हिला भीिी होिी. 

जयू आला िेव्हा मधुरा फक्त हसिच राहहली, काय बोलायचं िेही सुचेना. 

मोठमोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या अहधकार् यांबरोबरच्या दीघव मीटटग्ज 

यशस्िीपणे हािािंणारी मधुरा हीच का असा हिला स्ििःलाच प्रश्न पडला. िी 

अशी गोंधिंल्यासारखी िागि राहहली िर त्याला हनिांि भेटीसाठी घरी 

बोलािण्याचा काही अथव राहणार नव्हिा. 

आधी हिने खाण्याहपण्याच्या गोष्टी त्याच्यापुढे ठेिल्या. "आिा 

आिडीहनिडी बदलल्या असिील म्हणा, पण माझ्या आठिणीि ह े --- हचकू 

हमल्कशेक, शेझ्िान नूडल्स, दहहिडे, ह ेसगिंं िुझ्या आिडीचं होिं…." िी अधविट 

हसून म्हणाली 

"हो…अजून बर् याचश्या आिडी िश्याच आहिे…" त्यानेही आढेिेढे न 

घेिा मनापासून खाल्लं.  

"मी काय म्हणि होिे जयू, " दीघव श्वास घेऊन स्ििःला हस्थर करि हिने 

बोलायला सुरूिाि केली, "िुझं स्िप्न आह े ना परदशेी जाऊन हशकायचं, मग िे 
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असंच सोडून दऊे नकोस. माझी मदि घ्यायची इच्ाा नसेल िर ठीक आह,े मी 

काही करि नाही. हि ंिर िू स्ििःच कजावची िगैरे खटपट कर, पण हिचारच सोडून 

दऊे नकोस. अरे, मी काही िुला माझ्या बाजूचा करण्यासाठी नव्हिे रे म्हणि. मला 

एिढंच िाटलं की माझं ह े जे काही आह े िे शेिटी िुझंच िर आहे ना--- उद्या 

िापरायचं िे आजच घेिलं िर काय हबघडिं? उद्याला संधी, िय सगिंंच गेल्यािर 

पैसे घेऊन काय फायदा? आहण मला त्याच्या बदल्याि काहीच नकोय. िुला, िुझ्या 

पपांना ही भीिी िाटायची गरज नाही की मी म्हणेन, पपांना सोडून माझ्याकडेच 

येऊन राहा, ककिा िसंच काही…. माझ्या मनाि िसं काही नाही. सगिंं अगदी 

आिापयंि होिं िसंच चालि राहू द.े जेिढे काय लागिील िे पैसे घेऊन मागाहून 

मला िोंडही दाखिलं नाहीस िरी चालेल …. " त्याच्यापासून नजर चुकिि मधुरा 

म्हणाली. 

"नाही, िसं काही नाही…. पण इथेच काही पुढे हशकािं असा हिचार 

केला ….." िो अिघडून चुिंबूिं करि म्हणाला. 

"जयू, अरे िषव - दोन िषे िर बघिा बघिा हनघून जािील --- आहण 

िुझ्या पपांची एिढी ळचिा नको करूस, सीमा आह ेना जििंच, त्यांची नीट कािंजी 

घेईल िी…." िो काहीच बोलला नाही, पण त्याची अस्िस्थिा हिला जाणिली, 

मलूलसं हसून िी म्हणाली, " िू असाच हिचार करि असशील ना की इिलया िषांि 

ज्या ममीने साधी हिचारपूसही केली नाही हिला अचानक इिका पुिंका का आला? 

िसं नाही रे, मी एकटा जीि. काय करू या कमािलेल्या पैशांचं? िे इिरांनाही 
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किंिं, जरूर असेल िशी मदि मागिाि. जे इिरांच्या कामी येऊ शकिाि, िेच पैस े

ज्याचा त्यािर हक्क आह,े त्याच्या कामी का येऊ नयेि?"  

जय गप्पच राहहला. बोलािं कक नाही असा हिचार करि िी काहीसं 

अडखिंि म्हणाली, "आहण इिलया िषांि हिचारपूसही का केली नाहीस अस ं

म्हणशील िर ------ िाहत्या कािंाबरोबर दरुािा, अिघडलेपणा िाढिच गेला. 

आिा त्याचं इिकं काही िाटि नाही, पण ….. आमच्या डायव्होसवच्या िेिंी जेव्हा 

िुला हिचारलं गेल,ं आहण िू ---- िू पपांबरोबर राहण्याचं हनिडलस…… िेव्हा मी 

कुठेिरी दखुािले …..खूप खूप दखुािले गेले रे. अपेिा ठेिल्या की अपेिाभंगाचे 

दःुख होिेच. मी िर केििं अपेिा नाही, िर गृहहिच धरलं होिं कक सगळ्या 

घटस्फोरटि पररिारािील मुलांसारखा िू ही नेहमीच माझ्याबरोबरच राहशील. 

पण ि ू…." 

जयचे डोिें हिस्फारले, पण िरीही िो काहीच बोलला नाही. पुन्हा 

मधुराच समजािि म्हणाली, "अथावि, िुला िुझी कारणं असिील. नाही, मी 

कसलंही स्पष्टीकरण मागि नाहीए. फक्त माझ्या िागण्याचा खुलासा करिेय. 

कोटावनं मला भेटीचे हक्क कदले होिे आहण माझी खात्री आह े कक िुझ्या पपांनीही, 

मनाि ककिीही भीिी असली िरी, मला भटेी नाकारल्या नसत्या. पण मीच कुठेिरी 

खचून गेल ेहोिे कक माझ्या मुलाला मी नकोय --- म्हणजे मला भेटायचीही त्याला 

इच्ाा नसणार. मग स्ििःला का जबरदस्िीने लादािं….असंच काही िरी. आहण 

मग दरुािा िाढिच गेला. पण जयू, ही सेल्फहपटी मात्र अहजबाि नाहीए ह.ं जसं 
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झालं िसं सांगिेय. ककिा िुला इमोशनल ब्लॅकमेलही नाही करि आह,े कक िेव्हा 

असं झालं म्हणून आिा िू माझा प्रस्िाि स्िीकार करािा. नाही --- मी फक्त इिके 

िषव का हिचारलं नाही िे सांहगिलं… " 

जयू काही बोलिच नव्हिा, हिलाच हिहचत्र िाटू लागलं कक िी एकटीच 

बोलि जाि होिी. िो अस्िस्थपणे शटावच्या टोकाचे दोरे ओढि होिा. त्याच्या गप्प 

बसण्याने मधुराला अहधकच अस्िस्थ िाटू लागले. पण कशासाठीही त्याच्यािर 

जास्ि दबाि टाकायचा नाही ककिा कसलीही अपेिा ठेिायची नाही ह ेहिने आधीच 

मनाशी ठरिल ं होिं. हनदान आला, भेटला, हिचं म्हणणं ऐकून घेिलं, हहेी खूप 

झालं. इकडच्या हिकडच्या अिांिर हिषयांिर बोलण्याचा त्या दोघांनीही प्रयत्न 

केला, पण संभाषण काही पुढे सरकेना. िेव्हा, ‘पाहू, पुन्हा बोलू,’ अस ं काहीसं 

पुटपुटि जयू हनघाला. 

पॅसेजमधून दाराकडे जािांना असलेल्या मोठ्या कपाटाकडे िो बूट 

घालायला थांबला. त्याला िे कपाट उघडून दाखिायची हिला खूप इच्ाा झाली. 

ऑकफसच्या कामासाठी िी जेव्हा जेव्हा हजथे हजथे गेली, हिथल्या खास गोष्टी 

आिजूवन जयूसाठी घेऊन येि राहहली. पण त्या काही िी सीमामाफव ि दऊे शकि 

नव्हिी, कारण परदशेािच हमिूं शकिील अश्या खास गोष्टी सीमा ‘ह े मी 

िुझ्यासाठी आणलयं’, असं म्हणून जयूला दणें शलय नव्हिं. त्या सगळ्या िस्िू, 

अगदी लहान मुलांच्या टॉय टे्रनपासून आिाच्या अत्याधुहनक उपकरणांपयंि सारं 

त्या कपाटाि होिं, जयूसाठीच होिं. पण एकदम एका भेटीिच सगिंा भडीमार 

केला िर कदाहचि िो भांबािून अहधकच दरू राहील ही हिला भीिी होिी. 
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अथावि आिादेखील पुन्हा भेटेल की नाही ह ेएक मोठं प्रश्नहचन्हच होिं. 

त्याबद्दल िो काही बोलला नव्हिा, पण त्याबद्दलच का, िो िर कशाबद्दलही काही 

बोलला नव्हिा. त्याला केििं हिच्याबरोबरच फारसं बोलायची इच्ाा नव्हिी का 

एकंदरीिच िो असा घूमा झाला होिा? एका गोष्टीिून हजार गोष्टी काढून, आिा 

पुरे बाबा, म्हणािं लागेपयंि बोलणारा जयू घूमा, अबोल? कश्यामुिें झाला हा 

बदल? त्याच्या आईिहडलांच्या घटस्फोटामुिें? 

पूिीच्या गोष्टी उकरून काढून स्ििःला मुलाची दोषी ठरिून घेण्याि अथव 

नव्हिा – स्ििःला समजािि हिने प्रयत्नपूिवक आपले हिचार भहिष्याकडे ििंिले. 

काय करेल िो? हिची मदि घेऊन जाईल पुढच्या हशिणासाठी? त्याचे पपा घेऊ 

दिेील त्याला असा हनणवय? 

रोजची कामं, ऑकफस, मीटटग्ज चालू राहहले, पण हिचं मन जयूच्याच 

प्रश्नाभोििी घुटमिंि होिं. त्यालाच सरिं फोन करून हिचारािं का? पण हिचं मन 

कचरि होिं. आहण सीमाला िरी ककिी िेिंा त्रास दणेार? काही कदिस उलटून 

गेले, कुठूनच काही खबर हमिंाली नाही िेव्हा मधुराला किूंन चुकलं की जयूने 

काही आपले हिचार बदलले नाहीि, ना हिचा प्रस्िाि स्िीकारला. हिने आपल्या 

मनाची समजूि घािली की हिने हनदान प्रयत्न िर केला. 

त्या कदिशी ऑकफसमधून परििांना सीमा कदसली. अशी िी कधी भेटली 

िर मधुरा हिला हिच्या घरापयंि हलफ्ट दईे. दोघींचे इकडचे हिकडचे बोलणेच 

चालले होिे. मधुराला जयूबद्दल हिचारायचे फार मनाि होिे, पण िी घाबरि 
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होिी की हिला नको असलेले उत्तर ऐकायला हमिेंल. मग बोलिा बोलिा सीमाच 

म्हणाली, "अगं मी सांहगिलं का िुला, जयूने जाण्याच्या दषृ्टीने ियारी सुरू केली 

बरं. ..म्हणज ेिे परीिा दणेे, युहनव्हर्थसटी शोधणे….िे सगिंं. " 

"म्हणजे त्याने जायचं ठरिलं? व्िा!" मधुरा आपल्या आिाजािली खुशी 

लपिू शकली नाही. पण हिची मदि घेणार की नाही हा हिच्या मनािला प्रश्न 

अनुत्तररिच होिा. जणू िे समजल्यासारखी सीमा म्हणाली, "दिे जाणे कसं, पण 

त्याने समजािलं दादाला – िुझे पैस े िापरण्याबद्दल. दादाही आिा काही बोलि 

नाहीए…." मधुराला अचानक गिंा दाटून आल्यासारखं झालं. हिची हस्थिी पाहून 

सीमा आश्चयावने म्हणाली, "म्हणजे? िुला ह ेमाहीिच नव्हिं का? मला िाटलं आिा 

जय हन िू हनयहमि संपकावि असाल, हनदान एिढं िरी माहीि असेल…" 

“नाही….अगं, इिलया िषांचा खंड पडला मध्ये, असं एकदम 

मोकिेंपणाने बोलणं सहज शलय नसेल होि. होईल हिूंहिूं…“ मधुरा 

समजूिदारपणे म्हणाली. पण िी खुश होिी …खूप खूप खुश होिी. घरी 

पोहोचल्यािर हिनेच जयूला फोन केला आहण जे जे काही लागेल िे िे हिला 

किंहिण्यास सांहगिले. त्यानंिर िी स्ििःहूनच, त्याच्या फोनची िाट न बघिा, 

मधून मधून त्याला कॉल करून कुठल्या टेस््स झाल्या, कुठल े फॉम्सव भरले िगैरे 

हिचारू लागली. 

प्रथम प्रथम जय थोड्या औपचाररकिेनेच, जरा अिघडून हिचारलेल्या 

प्रश्नांची उत्तरे दईे आहण हिला जरा हिहचत्रच िाटे कक ह्याची माझी पहहल्यांदाच 
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ओिंख झाली की काय? पण काही भासिू न दिेा िी नेमाने हिचारपूस करि 

राहहली आहण मग िो हिूं हिूं खुलला, मोकिेंपणाने बोलू लागला. कधी 

स्ििःहूनच काय प्रगिी झाली िे सांग ूलागला, अधून मधून घरीही येऊ लागला. 

समीर बहुधा िास्िहिकिेच्या दहुनयेपासून काहीसा दरू आपल्याच 

राज्याि रमलेला असायचा. िेव्हा कुठल्याही ऑकफसाि जयला जायचे असल्यास 

मधुराच त्याच्याबरोबर जाई. असंच एकदा जायचं होिं, मधुरा लिकर हनघून 

त्याला हपकअप करणार होिी. पण िोिर त्याचा फोन आला कक पपांबरोबर 

त्यांच्या कामासाठी कुठे जायचं असल्याने त्याकदिशीचं त्याचं स्ििःचं काम रद्द 

करािं लागलं. मग उशीराने संध्याकािंी िो हिच्या घरी आला. "अग,ं पपांबरोबर 

त्यांच्या एका ललाएंटकडे जायचं होिं. चांगलं मोठं काम हमिंण्यासारखं होिं – 

एका कंपनीच्या पूणव मोठ्या ऑकफससाठी त्यांना बरेचसं आटविकव  हिं होिं….." 

"म्हणजे? पपांच्या या कामांसाठी िू जािोस का बरोबर? बरं करिोस 

बाबा…..," त्याच्यासाठी पटापट् शेि-बटाटा पुरी बनिि मधुरा मनापासून त्याला 

म्हणाली. 

"हो ना, िुला िर माहीि असेलच – पपा अश्या कामांच्या बाबिीि िसे 

कमीच व्यािहाररक आहिे….." कदिसभर बाहरे राहून त्याला भूक लागली असािी, 

त्याचं जास्ि लि खाण्याकडेच होिं, खािा खािा काहीश्या गाफीलपण बोलला, 

"अश्या हमटींग्जमध्ये काहीिरी िुल्लक कारणांिरून त्यांचं हबनसिं आहण हािाशी 

आलेली चांगली कामं जािाि ….." 
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िो पपांची ििार करण्यासाठी नव्हिा सांगि, पण त्यांच्या कािंजीपोटी 

बोलि होिा ह ेिी समजू शकि होिी. "हो रे, मला आह ेकल्पना…." मधुरा सुस्कारा 

टाकि म्हणाली, "हिथूनच िर झाली सुरूिाि िादहििादांची…." िी अनिधानाने 

बोलून गेली. समीरहिषयी त्याच्याशी काही बोलायचं नाही ह े हिने आधीपासूनच 

ठरिल ंहोिं. त्यानेही कधी हिषय काढला नव्हिा. पण आिा जेव्हा िी बोलून गेली, 

िेव्हा िो जरी काही म्हणाला नाही, िरी हिच्याकडे अपेिेने पाहाि राहहला. 

“आिा मागचा हिचार केला िर मला िाटिं थोडं माझंही चुकलंच 

असािं…..” िी भूिकािंाि काहीशी हरिून बोलि राहहली, " समीरच्या कलेला 

मुक्त हस्ि हमिंािा म्हणून मी स्ििःहूनच नोकरी करायचं स्िीकारलं होिं, िेव्हा 

मागाहून त्याच्या काम न घेण्यािरून त्याला टोकायला नको होिं. िो स्िच्ांदी 

कलंदर माणूस --- आपल्याच कलेच्या राज्याि रमणारा. रोजची डािं-िांदिंाची 

गरज त्याच्या कधी ध्यानाि आलीच नाही. लग्न, संसार सगिंं काही दरूच े प्रश्न 

िाटायचे त्याला. माझं चालून जायचं कसंही, पण लहान मूल आलं घराि, मग 

त्याचं दधू-खाणं, औषध-पाणी ह ेिर सारे कंपल्सरी खचव, त्यासाठी िर पैसे जरूरी. 

मग त्याला मन मारून पेंरटग्जच्या, आटविकव च्या ऑडवसव घ्याव्याच लागि. त्याची 

घुसमट पाहिली नाही म्हणून मी नोकरी करायचं ठरिलं. म्हणजे मग त्याला जे 

काम पसंि आह ेिेिढंच करायची त्याला मोकिंीक राहील…" 

"म्हणजे? िू आधीपासून नोकरी नव्हिी करि?" जयूने काहीश्या 

आश्चयावने हिचारले. 
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"नाही, िू िषावचा झाल्यािर…." िी अजूनही भूिकािंािच होिी, 

"नोकरी करिा करिा मी कुठेिरी हहशेबी, व्यिहारी बनि गेले. पण अस ं काही 

नव्हिं कक मी कमाििे हन िो काही फारसं कमािि नाही, म्हणून त्यानेही कसंही 

करून पैसे हमिंिािेि….नाही, िसं नाही कधी मनाि आलं. पण िो आपल्या लहरी 

स्िभािापायी आपली कला िाया घालििो आह े अस ं काहीसं िाटू लागलं. िो 

आपल्या कलेने खूप मोठा होऊ शकि होिा, प्रहसध्दी, नाि, पैसा सगिंं काही हिं 

िेिढं हमिंिू शकि होिा. पण केििं आपल्या मूडप्रमाणे िाहि जाऊन काम ं

नाकारणं, कधी कधी िर आपली पेंरटग्ज हिकायला नकार दणें….. मला काहीच 

किेंनासं झालं होिं कक---" 

"म्हणजे िू ----" िो काहीसा अडखिंला, पण मग हनश्चयाने बोलला, 

"स्ििःच्या कररयरसाठी …ह ेसगिंं…" 

मधुराने जरा चमकून त्याच्याकडे पाहहले, पुन्हा ििवमानाि येि हसून 

म्हणाली, "िुझा दोष नाही रे, सगळ्यांनाच अस ं िाटिं की मी म्हणजे खूप 

महत्त्िाकांिी, कररयर-माईन्डेड – स्ििःच्या उन्निीसाठी घरदार, मुलालाही 

सोडणारी. पण ……. नोकरी धरली िी घर चालिण्यासाठी. आहण ---- मग फक्त 

नोकरीच राहहली हािाि… दसुरं काहीच नाही…." 

जय नजर चुकिून दसुरीकडे पाहू लागला. त्याला अपराधी िाटू नये 

म्हणून खांद्यािर थोपटि िी म्हणाली, "मग स्ििःला पूणवपणे झोकून कदलं कामािच, 

भराभर पायर् या चढि गेले -  खूप यश कमािलं. पण कोणासाठी? मला िर काही 
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खास हव्यास नव्हिा, दसुरं काहीच नाही म्हणून काम. पैशाचं करू काय? एकदा 

िल्डव टूरसाठी नािही कदलं, पण उमेदच नव्हिी, शेिटच्या िणी रद्द केलं. िसंही 

कामाहनहमत्ताने जगभर कफरणं होिच असिं….." हिषय हनघालाच होिा िर हिने 

िे मोठे कपाट उघडून खास त्याच्यासाठीच आणलेल्या सार् या िस्िू त्याला 

दाखिल्या. दहा अकरा िषांच्या मुलाच्या खेिंण्या-कपड्यांपासून िे आजच्या 

निनिीन गोष्टी पाहून िो स्िंहभिच झाला. "सगिंं िुझंच आह,े जे आिडेल िे घे. 

लहान पोरांच्या गोष्टी आहिे त्या ठेऊ िुझ्या मुलांसाठी ……" िी हसली. 

पायरी पायरीने जयच्या ियारीला जोर चढि होिा. अजव झाले, 

अॅडहमशन हमिंाली. हिथे राहण्यासाठी घर, रूममे्स् शोधणे….ह ेसिव नेटिरून हन 

मधुराच्या सोबिीनेच करि होिा. समीरला, त्याच्या पैशाच्या अभािामुिें सिव 

कामांिून दरू ठेिलं जािंय अस ं त्याला िाटू नये म्हणून त्यालाही सिव बाबिीि 

सामील करण्यासाठी िी पुन्हा पुन्हा जयला सांगि राहहली. 

त्यानंिर खरेद्या – हिने आपल्या खात्यािून त्याला काडव बनिून कदलच 

होिं, त्यामुिें जे काही खरेदी करायचं िे िू स्ििःच कर, नाहीिर पपा, हमत्र ककिा 

सीमाआत्याच्या मुलांबरोबर कर, असं म्हणून िी त्यािून दरूच राहहली. ऑकफहशयल 

रठकाणी हिच्या सह्यांची गरज असल्याने हिला सोबि जािे लागे. पण िी पैस ेदिे 

आह ेम्हणून पुढाकार घेऊन हिनेच सिव काही करािे, ह ेथोडसं कब्जा करण्यासारखं 

होईल, हिने मुलाला पूणवच बिंकािून घेिलय अस ं बाकी कुणाला नाही िरी 

समीरला नक्कीच िाटेल, असा हिचार करून िी शलयिो दरूच राहहली.  
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शेिटी त्याच्या फ्लाईटच्यािेिंी दखेील हिने जयला आधीच सांगून ठेिले 

की िी काही एअरपोटवला येणार नाही. त्याने बरेच सांगून पाहहले, पण हिने ऐकले 

नाही. िेव्हा जय त्याकदिशी आधीच हिला भेटून गेला. मधुराला ठाऊक होिं, िी 

जयला सोडायला गेली िर समीर हिथे येणार नाही, आहण त्याला राहिणारही 

नाही, िेव्हा न गेलेलंच बरं. समीरला िेिढा हक्क होिा आहण िी िो हहरािून घेऊ 

इहच्ाि नव्हिी. िी आहण जय एकमेकांना िसे परकेच होिे. आिा या हनहमत्ताने िो 

जेिढा काही हिच्या िाट्याला आला होिा िेिढेही हिच्यासाठी पुरेसे होिे. हनदान 

आिा िो दरुािा राहहला नव्हिा, आपलेपणा रूजला होिा. िो एकूणच कमी 

बोलायचा, पण मनाने जििं आला होिा. 

आिा िो ही दरू गेला होिा --- परि येईल म्हणा, हन ह े पुन्हा जोडले 

गेलेले बंध आिा िुटायचे नाहीि, हनदान िशी हिला आशा होिी. मधुराने पुन्हा 

एकदा स्ििःला कामाि झोकून कदलं, िे िर हनत्याचंच होिं. मध्यंिरी जयच्या 

जाण्याच्या गडबडीने दोन महहने काय बदल आला होिा िेिढाच. 

मधून मधून फोन करून जय हिला निीन हालहिाल किंिि होिा – 

आज काय मेहडकल टेस्ट झाली, आज ओररएन्टेशन होिं….हिूंहिूं त्याचं बस्िान 

बसलं. 

मग एक कदिशी त्याची ई-मेल आली. हिला आश्चयवच िाटलं ------ "बरंच 

काही बोलािसं िाटि होिं, पण मला िेिढं मोकिेंपणाने बोलणं जमि नाही आहण 

मग मनािच सारं राहून जािं. म्हणून हा हलहहण्याचा प्रयत्न ….. 



                  -     

ई                www.esahity.com 

अगदी पहहल्यापासून म्हणायचं िर --- मला कोणाबरोबर राहायचंय ह े

हिचारल्यािर मी पपांबरोबर राहण्याचं हनिडलं, पण त्यामध्ये िुला दखुािण्याचा 

ककिा िुला नाकारण्याचा अहजबाि हिचार नव्हिा. िे एका लहान मुलाचं साधं 

गहणि होिं. पपा नेहमीच घराि असि, शािेंिून आल्यािर, इिर ररकाम्या िेिंी 

मला नेहमी त्यांच्याबरोबरच राहण्याची सिय होिी आहण िे िसंच चालू राहािं या 

साध्या हहशोबाने मी िी हनिड केली होिी. 

िू ऑकफसाि जायचीस आहण घरी आल्यािरही सिि घरकामाि, काही 

ना काही करण्याि गुंिलेली असायचीस. आिा इिलया िषांनी किंलं कक िे सिव िू 

पपांना मोकिंीक हमिंािी यासाठी आहण माझ्यासाठीच करि होिीस. पण िेव्हा 

पपा घराि असल्याने बारीक सारीक गोष्टी त्यांना सांगायची आहण त्यांच्याकडूनच 

करून घ्यायची हीच सिय. आहण त्यापोटीच मी िी हनिड केली. मला िाटिं िू ह े

समजून घेशील. 

आिाही हनघण्यापूिी प्रत्येक बाबिीि, खरेदी करायची असो िा 

एअरपोटवला सोडायला यायचे असो, मला िू खरोखरच सोबि हिी होिीस. केििं 

िू सगिें पैसे भरलेस म्हणून िुझ्या मनाच्या समाधानासाठी मुलाबरोबर सगिंीकडे 

येण्याजाण्याची िुला संधी हमिंािी यासाठी मी िे म्हणि होिो असे अहजबाि 

नाही. पण िुझ्या दषृ्टीने िू ही बरोबरच असािीस …."   

शब्द पुढे चालूच होिे, पण डोळ्याि िरारलेल्या पाण्याने सगिंं धुरकट 

झालं. टेबलािर डोके टेकिून मधुराने आपल्या आनंदाश्रूंना मुक्त िाट करून कदली. 
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अन्याय 

 

िो रडि होिा. पण त्याि निीन िे काय? त्याचं ह ेनेहमीचच होिं…. 

'िो', 'त्याचं' ….नेहमी ह े असंच. अमृिाने कधी त्याला --- अगदी 

मनािल्या मनािही ---- नािाने संबोधले नाही. आईने घरच्या घरीच का होईना, 

पण रीिसर पािंण्याि घालून त्याचं नाि ठेिल ं होिं…. करण. खास हिच्या 

पसंिीचं. लहान असिांना िी नेहमी हट्ट करायची कक दादाने माझे नाि अमृिा 

ठेिले, िसे आिा मी माझ्या पाठच्या भािाचं नाि ठेिणार करण. पण िसे काही 

झाले नाही आहण हिच्या आिडीचं नाि राहूनच गेलं होिं. िे लिाि ठेऊन आईने 

आिा बािंाचं नाि मुद्दाम िेच ठेिल ंहोिं. िरीही …… 

अमृिाला िे नाि काय, िे मूलच डोळ्यासमोर नको होिं. अस ंिाटि होिं 

……अस ं िाटि होिं कक त्याला उचलून दरू कुठेिरी फेकून द्यािं. िी मनािच 

चरकली. आपल्याच मुलाबद्दल मी असं कसं म्हणू शकिे? पण मग मी करू िरी 

काय? हिच्या मनाने मूक आिोश केला. ज्या कारणासाठी त्याला जन्माला 

घालायचा आटाहपटा केला होिा त्याच्या अगदी हिरूध्दच झालं होिं. माझा काही 

दोष नसिांना मला का ही हशिा? आहण आिा का ह्याला सांभािंि राहू? --- 

हिच्या मनाने टाहो केला. आहण त्या आिंदनापुढे हिला हिच्या मुलाचा आिाज ऐकू 

येणं शलयच नव्हिं. 
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"अमृिा, अगं केव्हाचा रडिोय िो," पूजािहहनी एकदम खोलीि येि 

म्हणाली, "जरा उचलून शांि कर ना त्याला…." 

अमृिाच्या हजभेिर आलं होिं कक म्हणािं, "िुला हिं िर िूच उचल आहण 

गप्प कर त्याला….." पण िहहनीचा सूर चांगलाच कडक िाटला, िेव्हा पुन्हा 

बोलून शब्दाने शब्द िाढायला नको, म्हणून अमृिाने पलंगािर समोरच रडणार् या 

मुलाला धसकन उचलून घेिले. "अग,ं हिूं हिूं," िहहनी ओरडली, "िुझाच लेक आह े

ना िो? एखाद्या िैररणीच्या मुलाशी करािा िसा द्वषे करिेयस त्याचा…." 

"िैररणीचं मूल कशाला, िो स्ििःच माझा जन्माचा िैरी आह,े " जाणार् या 

िहहनीच्या पाठीकडे पाहाि अमृिा मनािच पुटपुटली. िहहनी जािाच त्याला पुन्हा 

पलंगािर टाकलं आहण त्याने रडायला सुरूिाि करिाच डोिें िटारून त्याच्यािर 

कफस्कारली, "चूप, एकदम चूप!" िे एिढंस िान्हं, त्याला काय किंिय, पण िरी िे 

आिाज न करिा घुसमटल्यासारखं मुसमुसि राहहलं. 

अमृिा ळभिीला टेकून भकास डोळ्यांनी ािाकडे पाहाि राहहली. काय 

झालं होिं ह े हिच्या आयुष्याचं --- ? ककिी स्िप्न ंपाहहली होिी हिने भहिष्याची 

…. हिच्या आहण अहनषच्या भहिष्याची. आहण हिूं हिूं िी स्िप्न साकारही होि 

होिी, ककिा हनदान हिला िरी अस ंिाटलं होिं ----- 

अमृिा आहण अहनष िसे एकमेकांच्या ओिंखीचे, घरचेही थोडेफार 

एकमेकांच्या पररचयािले होिे. दोन्ही घरांना ओिंखणार् या कुणीिरी लग्नाचा 

प्रस्िाि ठेिला आहण सगळ्यांनाच िो पसंि पडला. िसा प्रेमहििाहही नाही आहण 
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अगदी मुलगी बघून ही नाही. पण जे काही होिं िे परस्परांना आहण दोन्ही 

घरच्यांनाही मानिणारं होिं. मग साखरपुडा आहण यथािकाश लग्नही झालं. 

दोघेही भरपूर हशकलेले, दोघांनाही चांगल्या पगाराच्या नोकर् या. मुंबईि 

जागेची अडचण, िेव्हा सासर् यानंी स्ििःहूनच मुलांनी िेगिंं घर घ्यािं अस ं

सुचिलं. अमृिा ि अहनष दोघांनीही घरासाठी कजव काढून जोड-नािािर निीन घर 

घेिलं, िे सजिलं. त्यािेिेंस अहनषने त्याचे हिचार मांडले, िसे काही आपले फारसे 

िय झालेले नाही, दोघांच्या कररयरची नुकिीच सुरूिाि झाली आह.े िेव्हा मला 

िरी अस ं िाटिं की सध्या काही िषव दोघांि हिसरं नकोच. दोघंही आपापल्या 

िेत्राि पैसा, कामाचं समाधान कमािूया; सिावथावनं अजून मोठं होऊया. मग अश्या 

भरभराटीच्या दहुनयेि मुलाचं स्िागि करायचं, काय म्हणिेस? 

अमृिाला मुलांची आिड होिी, पण त्याचं म्हणंण हिलाही पटलं. खरं िर 

हिला गंमिच िाटली. इिर हस्त्रयांची एकच ििार अस ेकी लग्न होिाच मुलं, संसार 

या सिांमध्ये बायका खुंटाला बांधल्या जािाि, पुरूष त्यांच्या कररयरमध्ये स्ििःची 

प्रगिी करिाि, पण बायकांचं काय? आहण इथे िर निराच हिला हहरिा हसग्नल 

दाखिि होिा. िी खरच भाग्यिान! 

म्हणिा म्हणिा कदिसांचे महहने आहण महहन्यांची िषे झाली. घराच्या 

कजावचे हप्ते भरून झाले, घराि निनिीन सुखसोयी आल्या, कार ही आली. 

दोघांच्या कररयसव जोमाने पुढे चालल्या होत्या, आपापल्या कामाि नािाजले जाि 

होिे. 
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पण मग काहीिरी खटकू लागलं. हमठाईचा आनंद घेिांना मध्येच 

दािाखाली हमठाची कणी यािी िसच काहीिरी. प्रथम अमृिाला िे आपल्या मनाचे 

भास िाटले. पण मग कोणी कोणी आडून सािधानिेचा इशारा दऊे लागले. काही 

जििंच्या मैहत्रणी िर हिला स्पष्टच सांगू लागल्या. अमृिा पुरिी हादरून गेली ---- 

अहनष त्याच्या ऑकफसािील कुणा मुलीमध्ये गुंिि चालला होिा. 

अमृिाचं मन बधीर होऊन गेल.ं काही सुचेना. आिा मी काय करू? पण 

काय करायचं ह ेपाहाण्याआधी मुिंाि ह ेअसं का झालं याचा हिचार करण ंजरूरी 

होिं. हिनेच काही कारण कदलं होिं का? पण ….हिचं काय चुकलं? अमृिाने आपलं 

िागणं-बोलणं िपासून पाहाण्याचा प्रयत्न केला. हिला काहीच िािगं िाटलं नाही – 

िसं प्रत्येकालाच आपलं काहीच चुकलं असं िाटि नाही, हिने स्ििःलाच दटािलं. 

हिचार कर-करून, अगदी त्रयस्थाच्या नजरेिूनही आपलं िागणं पाहहलं िरी काही 

मोठे दोष ककिा फार टोकाचे मिभेद असं काहीच सापडलं नाही. िसं प्रत्येक 

संसाराि थोडफार डािं-उजिं असणारच. पण त्याव्यहिररक्त फारसं काहीच िाईट 

नव्हिं. 

अमृिा िशी कदसायलाही उजिी, चारचौघीि उठून कदसणारी होिी. 

कपडे, राहाणी नीटनेटकी. पैशािरूनही कधी िुझं-माझं अस ंझालं नव्हिं. मग --- 

हबनसलं कुठे? 

हिचार करकरून अमृिाचं डोकं फुटण्याची िेिं आली, पण हिला 

कशाचंच उत्तर हमिेंना.  कधी काहीच न सुचून हिरीहमरीने हिला िाटे सरिं 
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अहनषपुढे उभे राहािे आहण त्याला गदागदा हलिून हिचारािे कक मी काय चूक 

केली, मी कुठे उणी पडले कक िुला दसुरीि मन रमिण्याची आिश्यकिा भासािी? 

पण हिचारून काय होणार होिं? कारण अजूनही िो जििंजििं अगदी 

पहहल्यासारखाच िागि-बोलि होिा, कुठेही शंका घेण्याचं कारणही कदसि नव्हिं. 

हिला जर का हिच्या अगदी खात्रीच्या लोकांनी ह ेसांहगिलं नसिं िर अहनषच्या 

िागण्यािून िर हिला कधीच संशय आला नसिा. 

आिा शंकेचं बी मनाि रूजल्यानंिर िी शोधू लागली, बारीक लि ठेिू 

लागली हन लहान-मोठ्या गोष्टी हिच्या ध्यानाि येऊ लागल्या –दोघांचे पासिडवस् 

एकमेकांना माहीि होिे, पण आिा त्याने त्याचा बदलला होिा. कधी हखशािून 

एखाद्या मॉलचं मोठंसं हबल हमिें, पण घराच कुठलीच निी िस्िू िा कपडे कदसून 

येि नव्हिे…. 

पण आिा करायचं िरी काय? हािािर हाि धरून जे होईल िे पाहायचं 

आहण आपलं नशीब, असं समजून स्िस्थ बसायचं? पण कां….? हिला िर 

हिचारही सहन होि नव्हिा. हिचा संसार, हिचं ाोटसं घरकुल सगिं उध्िस्ि 

होण्याच्या मागाविर होिं हन िी काहीच करू शकि नव्हिी? हिला अहनषिाचून, 

हिच्या घरािाचून जगणं ही कल्पनाच असह्य होि होिी. काही िरी करायलाच 

हिं…. 

आपल्याला जसं सुचेल िसं िी करि गेली. स्ििःकडे लि पुरिू लागली. 

िशी िी कधीच फारशी हनष्कािंजी नव्हिी, पण आिा थोडे निीन कपडे, िेगिंी 
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हअेरस्टाईल ….आपल्यापरीने प्रयत्न करि राहहली. अहनष ककिा त्याच्या िागण्याि 

फारसा काही फरक िाटला नाही. 

मग अमृिाने बाहरेगािी जायची टूम काढली. सििच्या धािपिंीच्या 

जीिनािून दोघांनाही थोडािरी हिसािा हिा म्हणून हट्ट धरला. त्यापाठी हिचा हिेू 

िेगिंाच होिा, अहनषला त्याच्या ऑकफसपासून दरू नेले आहण िे दोघेच दोघे एकत्र 

असले िर त्याला हिसर पडेल, पुन्हा िो हिचाच – केििं हिचाच होईल ही िेडी 

आशा िाटली. त्याने आधी टािंाटािं केली पण त्यामुिें हिला शंका येईल या 

हिचारानेही असेल, शेिटी मंजूरी कदली. 

या सिावचा काही फायदा नाही ह े लिकरच हिच्या ध्यानी आले. 

बाहरेगािी जाऊन िरकरणी िो अगदी मजेि असल्याचे दाखिि होिा, पण िी 

आसपास नाही असे पाहून फोन लािायचा, नेटिकव  हमिंालं नाही की अस्िस्थ 

व्हायचा, खरेदीला गेलं की हिचं लि नाही असं समजून ाोट्या पण ककमिी िस्िू 

पटपट खरेदी करायचा. िी अजूनच खचि गेली, त्यांच्या नात्याचा शेिट हिला 

नजरेसमोर कदसू लागला. 

नाही, असा कसा िी शेिट होऊ दईेल? काही िरी करायलाच हिं. मग 

िी अचानक थबकली – िी का एिढा अट्टाहास करि होिी? हिला सोडून त्याने 

दसुरीच्या प्रेमाि पडणं हा हिला हिचा अपमान िाटि होिा का? केििं हिचा अह,ं 

हिचा इगो दखुािला गेल्यामुिें िी त्याला जाऊ द्यायला ियार नव्हिी? िी अंिमुवख 

झाली, आपलेच हिचार परखडपणे िपासून पाहहले – आहण हिच्या लिाि आले की 
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नाही, केििं इगोपायी िी एिढी िडफडि नव्हिी. िी खरोखरच अहनषहशिाय 

जगण्याची कल्पनाच करू शकि नव्हिी. हिच्यासाठी िोच आिा सिव काही होिा. 

अमृिाने आजूबाजूच्या, घरच्या, ऑकफसच्या सिव ओिंखीच्या 

जोडप्यांमध्ये काही उत्तर हमिंिे का ह े शोधण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या 

धकाधकीच्या जीिनाि सिवच पिीपत्नी आयुष्य घडहिण्यासाठी सिि धािपिंच 

करि असिाि. मग? त्यांच्याि नसेल येि दरुािा? कुठल्या दवु्याने मधली दरी 

सांधि असिील िे?  

मुलं – मुलंच आईिहडलांना एकत्र जखडून ठेििाि. मुलांची 

आजारदखुणी, त्यांचे शािंा-कॉलेजचे प्रिेश, त्यांचे िरचेिर उद्भिणारे काही ना 

काही प्रॉब्लेम्स ह ेनिरा-बायकोला त्या मुलांशी, आपल्या घराशी आहण पयावयाने 

एकमेकांशी बांधून ठेििाि. अपिादही असिाि हन होिािही घटस्फोट, पण 

अहधकांश जागी ह े बंधनच बांधून ठेििे. अमृिाच्या या हिचारांि हिच्या 

मैहत्रणींच्या शेर् याची भर पडली, एकेकटे असले की भरकटायला िेिं लागि नाही. 

मुलं असली की दसुर् या स्त्रीचा काय, स्ििःचा हिचार करायलाही फुरसि हमिंि 

नाही.  

ह े शहाणपण आिा सुचून काय फायदा? पण अमृिाच्या मनाने ही 

हनराशेची काजिंी झटकून टाकली. का फायदा नाही? 

हिला शंका आली आह ेयाचा त्याला पत्ताही नव्हिा आहण हिला काहीही 

संशय येऊ नये म्हणून त्याचे अगदी सगिेंच िागणे अजूनही पूिीसारखेच होिे, 
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हनदान िो िसे ठेिण्याचा प्रयत्न करि होिा. त्यािला खोटेपण हिला माहीि 

असल्याने िे सारे ढोंग िाटि होिे. पण िी त्याचाच फायदा घेऊ शकि होिी. 

अमृिाने गोळ्या घेण ं बंद केलं – त्याला न सांगिा. पण सिवच काही 

आपल्या हािी असिं असं नाही. दिेाची, दिैाची साथही हिीच. आहण हिने असंही 

ऐकलं होिं की मन हजिकं िणािाखाली असेल हििकांच फिं पदराि पडायला िेिं 

लागिो. िाट पाहाणं एिढंच िी करू शकि होिी. 

पण शेिटी शंभरदा खात्री करून घेऊन िी जेव्हा ही आनंदाची बािमी 

अहनषला सांगायला गेली िेव्हा धक्का बसण्याची िेिं हिच्यािरच आली – पररणाम 

उलटाच झाला. कारण त्यांचं नािं िुटण्याची ही प्रकिया जी बरीच संथपणे सरकि 

होिी, ही बािमी ऐकिाच त्या प्रकियेने िेग धरला. 

अहनषने जे आिापयंि गुहपि ठेिले होिे िे आिा त्याने सरिंच हिच्या 

िोंडािर फेकले. "मला हा मुलाचा गुंिा मध्ये नकोय. िू अबॉशवन करून घे. िसे न 

केल्यास त्याच्या जन्माच्या आिच डायव्होसव झालाच पाहहजे……" त्याने स्पष्टच 

सांहगिले. हिने लाख हिनिण्या करून पाहहल्या, पण त्याचा हनश्चय पक्का होिा. 

त्याच्यापुढे हिला मुलाची पिाव नव्हिी, पण िरीही आज ना उद्या पोटािल्या 

मुलामुिें त्याचं मन द्रिेल या िेड्या आशेपायी िी अबॉशवन करण्याची चालढकल 

करि राहहली, सिि त्याच्या पाठी राहून त्याचं मन ििंिण्याचा प्रयत्न करि 

राहहली. या सिावि िी स्ििःलाही हिसरून गेली. आहण जेव्हा त्याच्यािर कशाचाच 

काही पररणाम होि नाहीए ह े हिच्या ध्यानाि आले िेव्हा बराच उशीर झाला 

होिा, हिला प्रेग्नन्सी पुढे चालूच ठेिािी लागली. 
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अमृिाला कशाचंच भान उरलं नव्हिं. अहनषने िर डायव्होसव फाईलही 

केला. दोघांनी म्युच्युअल कन्सेन्टची कबूली कदली िर दोघांनाही फारसा त्रास 

होणार नाही यासाठी हिलाही हिरोध न दाखििा आपली मंजूरी दणे्यास त्यान े

भाग पाडले. आिा जास्ि लढून फायदा होणार नव्हिा ह े हिलाही किूंन चुकले 

होिे. हिच्या गरोदर अिस्थेमुिें कोटावि प्रश्न उभे ठाकले, पण हिने स्ििःनेच आपली 

मंजूरी असल्याचे हनर्थिकारपणे सांहगिल्याने फारसे आिेप होऊ शकले नाहीि. िी 

िर अगदी बहधरािस्थेिच या सार् या कदव्यािून जाि राहहली. 

मुलाचा जन्म आधी झाला का त्याआधी घटस्फोट हमिंाला याची नोंदही 

हिच्या सुन्न मनाि झाली नाही. हिला त्या मुलाचे िोंडही पाहण्याची इच्ाा नव्हिी. 

गोठून गेल्यासारखी िासन् िास िी एका जागी बसून राही. मुलाला उचलणं, 

पाजणं, सांभािंणं ह े िर दरूच, िी त्याच्याकडे पाहायलाही नकार दिे होिी. 

आईचंही आिा िय झालं होिं. िी जमेल हििकं करिच होिी पण सगिंच करण ं

हिच्या ियाला, िब्येिीला झेपि नव्हिं. 

आई कधी अमृिाला हलिून हिच्या या अिस्थेिून बाहरे काढायचा प्रयत्न 

करी, "अग,ं कशी आई आहसे िू? िुझ्या रक्तामासांचं पोर ना िे? जीि किंििंि 

नाही िुझा? असं कसं िुझं मन दगडाचं झालं? एक साधन म्हणून िापरलंस ि ू

त्याला आहण जेव्हा िुझा हिेू साध्य झाला नाही, िर असं फेकून द्यायचं त्याला? 

त्याचा हबचार् याचा काय दोष आह?े जन्मालाच का घालािं आधी?....." हिची आई 

रडकंुडीस येई, पण अमृिा िशीच राही – स्िब्ध. 
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अमृिाच्या मनाि सिि एकच प्रश्न िादिं उठिि होिा – हिने सगिंं 

त्याच्या इच्ाेप्रमाणे करूनही, अगदी मनापासून त्याच्यािर प्रेम करूनही, हिची 

काही एक चूक नसिांना हिला ही सजा का हमिंाली होिी? जोपयंि हिला याचं 

उत्तर हमिंि नव्हिं ककिा कोणीही काही कारण पटिून दऊे शकि नव्हिं, िोपयंि 

हिचं मन आिोशच करि राहाि होिं…. 

म्हणजे याचा अथव असाच ना की हिच्या बाजूने काहीही चूक नसिांना 

हिच्यािर हा अन्याय झाला होिा? त्या अन्यायाची दाद िी कोणाकडे मागणार 

होिी? म्युच्युअल कन्सेन्टसाठी कबूल न होिा त्याला लढा दऊेन िी कोटावसमोर 

आपली बाजू मांडू शकली असिी, हिथे न्याय मागू शकली असिी. पण त्याचा काय 

फायदा झाला असिा? त्यांची केस लांबिच गेली असिी; आहण त्यामुिें 

त्यांच्यािील कडिटपणाही. जेव्हा िो सिावथावने दसुरीचा झालाच होिा िेव्हा 

बिंजबरीने त्याला स्ििःशी बांधून ठेिून हिला काय हमिंालं असिं? त्यामुिें 

म्युच्युअल कन्सेन्ट हा एकच पयावय होिा. आहण आिा िर सगिंच संपलं होिं. मग 

हिचं ह े शरीर का अजून हजिंि होिं? आहण का होिा हा रडणारा जीि सिि 

हिच्या नशीबाला हचकटलेला? 

एका रहििारी संध्याकािंी जेव्हा घरचे सगिेंच कोणाकडे 

सत्यनारायणाला गेल े असिांना पूजािहहनी हिच्यासमोर येऊन बसली. अमृिाला 

पिं काढायची संधी न दिेा हिने आपले हिचार स्पष्टपणे मांडले, "ह ेबघ अमृिा, 

िुझे आईिडील इथे आहिे िेव्हा ह े िुझं माहरे, िुझंच घर आह.े आम्हीही िुझीच 

माणसं आहोि आहण िुझ्या पररहस्थिीबद्दल पूणव सहानुभूिीही आह.े आिा ह ेिुझ ं
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माहरे, िेव्हा िुला इथे राहण्याचा पूणव हक्क आहचे. पण िू ही काही गोष्टी लिाि 

घेऊन िागायला नको का? या घराची एक नीट बसलेली घडी आह,े इथल्या सिांचे 

चाकोरीिले सुरहिंि कदनिम आहिे. पण आिा ---- िुझ्यामुिें….म्हणजे, िुझ्या या 

िागण्यामुिें, स्ििःच्याच मुलाकडे दलुवि करण्यामुिें सगळ्या घराची घडी 

हिस्कहिंि झाली आह,े सगिंं घरच अस्िस्थ झालंय. िुझ्या ह ेध्यानाि येि असेल 

ना?" 

िहहनीच्या या हिचारण्याचा काय अथव होिा ह े हिला किेंना, पण 

अमृिाला उत्तर द्यायचीही इच्ाा नव्हिी. पूजाच पुढे म्हणाली, "िू का आपल्याच 

लेकराकडे असं दलुवि करिेस? सारखा रडि असिो आहण िू साधं उचलिही 

नाहीस. घराि सगळ्यांनाच ऐकिि नाही म्हणून शेिटी आईच धडपडून त्याला 

सांभािंिाि. पण त्यांच्याच्यानेही आिा होि नाही ग. कबूल, माझी मुलं मोठी 

करण्याि त्यांनी खूप मदि केली, पण मी सिवकाही त्यांच्यािर पडू कदलं नव्हिं. 

आिा त्या थकल्याि. िुझ्यापुढे बोलून दाखिि नाहीि, उपयोग िरी काय म्हणा? 

िुझं कुठे लि असिं? पण त्यांच्या सारख्या िब्येिीच्या ििारी चालू असिाि. ि ू

नुसिी एका जागी बसून असिेस, िुझंही करायचं, िुझ्या बािंाचंही ---- आहण 

अशानं त्या आजारी पडल्या िर िू थोडीच….. िे ही सगिंं आम्हीच बघायचं ना? 

सिव घराचं स्िास््य हबघडलय. ऑकफसािून थकून घरी यािं िर सिि याचं रडण.ं 

िो िरी काय करणार हबचारा! जन्मदात्रीच जर ढंुकूनही बघेना – बािंाचा गभव रूजू 

दिेांना एकदाही िुझ्या मनाि हा हिचार आला नाही का, की मूल झाल्यािरही जर 
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निर् याने ह ेनािं िोडलच िर मग त्या मुलाचं काय? ही सगिंी मोहीम आखिांना 

हा हिचार िू केला नाहीस?" 

अमृिा मनािल्या मनाि चरफडली. कोणत्या हिंव्या िणी कुठून 

आपल्याला दबुुवद्धी झाली आहण िहहनीला हिश्वासाि घेऊन आपण हिच्याकडे मन 

मोकिंं केलं? आिा हिचेच शब्द िापरून पूजा हिलाच जखमा दिे होिी. "अगं, 

एकटी सडी असिीस िर आपली नोकरी, आपलं आयुष्य. आिा…. िे जाऊ द.े इथं 

राहायचं िर जरूर राहा. पण घरािल्या इिरांचाही हिचार कर इिकंच माझं 

म्हणणं. िुझी िूच स्ििःच्या घरािच राहाि असिीस हन िुझ्या िागण्याचा, मुलाचा 

असा दसु्िास करण्याचा कोणालाही त्रास झाला नसिा िर िुला जसं हिं िसंच 

राहािा आलं असिं. पण इथे सिांबरोबर राहायचं िर जरा ध्यान-धोरण ठेिणं 

आिश्यक आह…े…" 

िरकरणी काहीच नाही दाखिलं िरी अमृिा आिल्याआि दगडासारखी 

एकदम िाठर झाली. पूजािहहनीने मुद्दामच हिच्या घराची सूचना केली होिी ह े

हिच्या लिाि आलंच. थोडलयाि काय, िर िुझं सुिक आहण रडणारं पोर घेऊन 

िुझ्या घरीच जा! अहनषने घर हिच्या नािािर करून कदलं होिं – एकिर घर 

दोघांच्या नािािर असल्याने त्याला घर हिं असल्यास हिच्या हहश्याचे पैसे द्यािे 

लागले असिे. आहण दसुरं महत्त्िाचं कारण – अमृिाच्या अस ंकानािर आलं होिं की 

त्याची जी होणारी हनयोहजिा होिी हिने, ज्या घराि पहहलीच्या आठिणी आहिे 

हिथे जायला नकार कदला होिा. त्यामुिें घर आिा अमृिाचं होिं. पण हिलाही हिथे 

जायची जराही इच्ाा नव्हिी. 
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आई बाहरेून आली िेव्हा हिला घराि काय बोलणी झाली-- बोलणी 

कसली, फक्त पूजाचं बोलणं—ह ेकिंलंच असणार. पण िी काही बोलली नाही. पूणव 

रात्र अमृिा टक्क जागी होिी. आधीच हिचारांचा कल्लोिं काय कमी होिा त्याि 

पूजािहहनीचे शब्द. हिच्या जीिाची िडफड होि होिी. 

सकािंी सगळ्यांची शािंा-ऑकफसला जाण्याची घाई गडबड. अमृिा 

िोिर गप्प बसून राहहली. पण सगिें जािाच बॅग काढून त्याि भराभरा हािी 

येिील त्या आपल्या िस्िू, कपडे भरू लागली. आई िर धास्िािलीच. "अग…ं.अगं, 

ह ेकाय करिेस? असं अचानक? एिढी का घाई…. अगं, िी बोलली असेल, पण िू 

एिढी डोलयाि राख घालून घेऊ नकोस…." 

"हो, मी आहचे डोकेकफरू …. आह े ना? मग जाऊ द े ना मला, मी 

गेलेलीच बरी ना…." अमृिा जििंजििं ओरडलीच. 

"अगं, असा आििायीपणा नको करूस. जायचं िर जा, पण 

सािकाशीनं…..थोडे कदिस मुलाचं सगिंं स्ििःहून करायची सिय िर करून घे, 

मग हिं िर जा. नाही िर सांभािंशील कशी त्याला?" आई कािंजीने म्हणाली. 

"मी सांभािंीन नाही िर त्याला गॅलरीिून फेकून दईेन. िुम्हा लोकांना 

काय त्याचं?" अमृिा धुसफुसली. 

"असं नको बोलूस ग…" आईच्या डोळ्याि पाणी आले, "िू अश्या 

मनःहस्थिीि गेलीस िर कािंजीनं माझा जीि अधाव होईल…. ऐक माझं…" 
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पण अमृिा ऐकायला ियार नव्हिी. बॅगा भरल्या आहण पोराला 

बकोटीला मारून िी हनघाली. न राहिून शेिटी बाबा मध्ये पडले. अमृिाला 

बाबांचा थोडा धाकही होिा, खूपशी मायाहीहोिी; त्यांना िी िािगं बोलू शकि 

नव्हिी. िी हजना उिरिांना िे जेव्हा हिच्या पाठी धािले, िेव्हा िी खोल श्वास 

घेऊन म्हणाली, "घाबरू नका बाबा, िेिढा िोल गेला नाहीए अजून माझा…… 

काही हिपररि घडणार नाही…." 

सोसायटीच्या िॉचमनकरिी सामान खाली आणिलं, िोिर बोलािलेली 

टॅलसी आलीच आहण अमृिा आपल्या घरच्या रस्त्याला लागली. िे घर, जे हिचं 

आहण अहनषचं घरटं होिं. आिा? पण हिने का हिथल्या आठिणींना भ्यािं? हिने 

िर काही चूक केली नव्हिी – 

पण आिा िे सगिंं बाजूला ठेिून दनैंकदन व्यिहाराचं बघण अपररहायव 

होिं. दार उघडिाच हिचं अंग शहारलं – नको होिं हिला ह ेसारं ….. बंद हिेचा 

एक जुनाट िास भरून राहहला होिा. हिने हखडलया उघडल्या हन पोराचं मुटकुिंं 

पलंगािर टाकि बडबडली, "आिा रड गिंा काढून हिा हििका. इकडे कोणी येणार 

नाही िुझं रडण ंऐकायला आहण कोणाला त्रास होणार नाही िुझ्या रडण्याचा. िेव्हा 

रड --- रड---" 

अमृिाने कपडे बदलले आहण बाथरूममध्ये जाऊन खसखसून हािपाय 

धुिले. िोंड टॉिेलने पुसि िी बेडरूममध्ये आली आहण पलंगाकडे पाहिांना हिचं 

कािंीज िणभर हलल – हिला हिथे मुसमुसणार् या बािंाच्या जागी िीन-एक 
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िषांआधीची, आयुष्याि िादिंाने प्रिेश करण्यापूिीची, अमृिा कदसली – मांडीिर 

उशी ठेिून हिला बािंासारखं थोपटि हसि-लाजि बोलणारी, "अहनष, आिा फार 

नाही ह ं थांबायचं, मला खूप आिड आह े मुलांची आहण आिा िसे आर्थथकदषृ्ट्या 

हस्थरािलोय आपण…. मी िर ना,  बािंाच्या जन्मानंिर कमीि कमी एक िषव िरी 

नाही जाणार कामािर. ललेम ठेिून हजिकी मोठी गॅप घेिा येईल हििकी घेणार. 

कसं सोडून जाििेल? मी नाही ….." 

आहण आिा? मूल िर िेच होिं, हिच्या स्िप्नांिलं – हिचं आहण अहनषचं. 

मग हिची माया कुठे गेली होिी? त्याचं िे घुसमटल्यासारखं रडण ं पाहून िी 

जागच्याजागी गोठली. अचानक कसली िरी जाणीि झाली – मला काय अहधकार 

आह े अशी कफयावद करण्याचा की माझा काहीही दोष नसिांना मला का सजा? 

जेव्हा मी स्ििः िसाच अत्याचार माझ्या स्ििःच्या मुलािर करि आह,े िर मला 

काय हक्क आह ेदाद मागण्याचा? 

मी हनदान आिोश िरी करू शकिे, जगाकडे ििार करू शकिे की मी 

काही चूक केली नसिांना मला जन्मभराची हशिा हमिंाली. पण ह ेइिलंसं पोर िर 

कोणाला सांगूही शकि नाही की माझी काहीही चूक नसिांना माझी जन्मदात्री 

आईच माझ्यािर असा जुलूम करिे आह.े आपल्याला स्ििःचं दःुख जाणिलं, 

आपल्यािर झालेला अन्यायच आपण उगािंि बसलो. आहण िसाच अन्याय आपण 

आपल्याच उदराि िाढलेल्या हनष्पाप जीिािर करि राहहलो – त्याने न केलेल्या 

गुन्ह्याची सजा त्याला दिे राहहलो. 
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हिने पुढे होऊन प्कन त्याला उचलून घेिं, आपल्या ाािीशी किटािंलं. 

आिा िी हमसून हमसून रडि होिी --- आहण आश्चयव म्हणजे, बािं शांि झाला 

होिा. इिलया धसमुसिेंपणाने, श्वास गुदमरेल इिकं घट्ट आििूंनही -----. कदाहचि 

त्या स्पशावि बािंाला कुठेिरू जाणिलं की आपले रडण्याचे कदिस संपले, आपण 

सुरहिि आहोि. अमृिा बािंाला किेि भरून रडि राहहली आहण िो शांिपणे 

हिच्या ओढणीचं टोक मुठीि धरून चोखि राहहला ……… 
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ई साहहत्य प्रहिष्ठान 

 

मराठी हसनेमा हा एकेकािंी भारिाि ळहदी हसनेमाच्या िोडीस िोड 

ककिा काकणभर िरचढच होिा. मध्यंिरी मराठी हसनेमाला उिरिी किंा लागली. 

प्रेिक येईना. म्हणून हथएटर हमिेंना. हथएटरच हमिंि नाही म्हणून चांगले मराठी 

हसनेमा बनेनाि. आहण चांगले हसनेमा नाहीि म्हणून प्रेिक हमिेंनाि. अस े एक 

दषु्टचि सुरू झाले. मग आला झी मराठी हसनेमा. आहण त्याच्याच जोडीने ाोट्या 

आकाराची मल्टीप्लेलस आहण हडहजटल प्रिेपण. त्यामुिें पुन्हा एकदा मराठी 

हसनेमा जोमाने बहरू लागला.  

काहीशी अशीच पररहस्थिी मराठी साहहत्याचीही होि आह.े एकेकािंी 

टॉपला असलेले मराठी साहहत्य मधल्या कािंाि रटव्ही आहण हसनेमाच्या युगाि 

मागे पडले. पण आिा मोबाईल आहण इंटरनेट यांच्यामुिें मराठी िाचकिगव फ़ार 

मोठ्या प्रमाणािर िाढिो आह.े आहण त्याच जोमाने त्यांच्यासाठी हलहहणारा 

दजेदार लेखक िगवही हनमावण होऊ लागला आह.े मराठी साहहत्याच्या भहिष्याबद्दल 

आम्ही अत्यंि आशािादी आहोि. 

आपली साथ मात्र पाहहजे. आपल्या ओिंखीच्या जास्िीि जास्ि लोकांना 

ई साहहत्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई मेल पत्ते ि whatsapp नंबर किंिा. त्यांना ई 

साहहत्यचं मोबाईल app download करायला सुचिा. आग्रह करा. ई साहहत्यचे 
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माकेटटग करा. एकदम फ़ं्रट फ़ुटिर येऊन खेिूं. जबरदस्ि माकेटटग करू. लाखांचे 

कोटी करू आहण मराठी साहहत्य पुन्हा नंबर िन ला आणू.  

ई साहहत्य प्रहिष्ठान 

www.esahitya.com 

esahity@gmail.com 

आिा ई साहहत्य चे APP उपलब्ध आह.े ई साहहत्यचं  App आपण खालील 

ळलकिरून आपल्या मोबाईलिर डाऊनलोड करा आहण भरमसाट पुस्िकं फ़्री िाचा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e

sahitybooks 

ई साहहत्य प्रहिष्ठानची ई बुलस Whatsapp broadcast service  सुरू झाली 

आह.े पूणवपणे फ़ुक्कट पसु्िकं आिा आपल्या मोबाईलिर थेट. कृपया नांि नोंदणीसाठी 

7710980841 हा नंबर आपल्या मोबाईलिर सेव्ह करा आहण नंिर या नंबरिर िॉ्सऍप 

करून आपल ेनांि ि शहराचे नांि किंिा. आपल्याला हनयहमिपणे एक निीन मराठी ई पुस्िक 

Whats app द्वारे पाठिले जाईल. आपण िे पसु्िक आपल्या हमत्रांना Whatsapp करा आहण 

भाि खा. 

आपल्या ओिंखीच्या ककमान दहा 

लोकाचें मेल आय डी आम्हाला किंिा. त्यांना 

आम्ही हिनामूल्य पुस्िके पाठिू. ि आपल्याला 

VIP सभासद बनिले जाईल. 
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