प्रास्ताविक..

जागततक मराठी भाषादिन आणि कवििर्य कुसम
ु ाग्रज जन्मदिन हे औचित्र् साधून,
तत
ृ ीर् िषय कला शाखेच्र्ा मराठी विषर्ाच्र्ा विद्र्ार्थर्ाांनी तर्ार केलेले " आस्िाि" हे इपस्
ु तक सिाांसाठी विभागाच्र्ा िेबसाईटिर उपलब्ध करून िे ताना मराठी विभागाला
विशेष आनंि होत आहे .
कोिीड १९च्र्ा पार्शियभम
ू ीिर २०२०-२१ हे शैक्षणिक िषां ऑनलाईन पद्धतीनेि सुरू
रादहले. त्र्ामळ
ु े िरिषायप्रमािे भाषा संिधयन पंधरिड्र्ाच्र्ा तनममत्ताने तत
ृ ीर् िषय कला
शाखेच्र्ा विद्र्ार्थर्ाांिा मभवत्तपत्रक लेखनािा उपक्रमही व्हॉट्सअप माध्र्मातून घेतला.
र्ा िषी ग्रंथालर्ात जाऊन इतर पुस्तकांविषर्ी मलदहिे हे शक्र् नसल्र्ामुळे
विद्र्ार्थर्ाांनी अभ्र्ासलेल्र्ाि सादहत्र्कृतींिा " आस्िाि" सािर करािा, असा तनियर्
घेतला. विद्र्ार्थर्ाांनी घेतलेला सादहत्र्कृतींिा आस्िाि हे स्िरूप असल्र्ामुळे, र्ा लेखन
मजकुराशी संपािक सहमत असतीलि असे नाही, र्ािी कृपर्ा नोंि घ्र्ािी.
प्रगती तनकम र्ा विद्र्ाचथयनीने र्ा इ पुस्तकािे मुखपष्ृ ठ साकारले आहे . प्लेसमें ट
ऑफिसर श्री. िे िीप्रसाि शेट्टी र्ांनी इ पस्
ु तकासंिभायतील तांत्रत्रक बाबी
सांभाळल्र्ा,र्ासाठी मराठी विभागातिे कृतज्ञता व्र्क्त करते.
"आस्िाि" हे "इ-पुस्तक" आज, २७ िेब्रुिारी २०२१ रोजी सिाांसाठी खुले करत आहोत.
डॉ. स्नेहा िे ऊस्कर
मराठी विभाग प्रमुख.
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ओल हरवलेली माती - कथासग्रं ह
माझ्या ममत्राची गोष्ट
नीरजा लिलित ओि हरविेिी माती
या कथासंग्रहतीि माझ्या लमत्राची गोष्ट या कथेबद्दि कथेच्या सरुु वातीिाच कथेतीि लविी हे पात्र कथा सांगताना सांगतो की ही गोष्ट माझी नाही. कदालचत ही गोष्ट माझ्या लमत्राची ही नसेि. ती आणिीन कुणाची तरी असेि. पण
ती माझी नाही असं सगळं माडं ू न वाचकािा एक वेगळीच उत्सक
ु ता आलण लकंलचत गोंधळात टाकण्यात
आिे आहे. कथेतीि लविी त्याच्या लमत्राची गोष्ट आपल्या समोर माडं तो. त्याचा लमत्र जोसेफ आलण
त्याने समाज कायाासाठी वाहून देता येईि. या दृष्टीने चचामध्ये फादर होण्याचं व्रत स्वीकारिं होत. पण हा
प्रवास लततका सोपा नव्हता. त्यानं ी फादर होणं स्वतःहून स्वीकारिं जरी असिं तरी त्यानं ा त्याच्या
मानाप्रमाणे, स्वातत्र्ं य जगण्याची इच्छा होतेच. आलण ती प्रत्येकािा असते.पण समाजकाया करत
असताना. ससं ार आलण इतर गोष्टी याचं ा ताळमेळ जमत नाही. ह्या मध्ये स्वतःिा समाजासाठी पणू ापणे
वाहून देता नाही येत. त्यामळ
ु े फादर होणे लकंवा आपिे स्वातत्र्ं य आयष्ु य जगणं असे दोनच पयााय
उरतात. समाजातीि लवलवध िोकांचे प्रश्न सोडवणे.त्यांना धीर देणे. देव आलण माणसू ह्यातीि दआ
ु बनून
आपण ही गोष्ट करू शकतो यामळ
ु े समाजातीि िोकांपढु े आपण एक चांगिा आदशा ठे ऊ. आपण
स्वतःिा समाजकायाासाठी वाहू शकतो. पण हे सगळं करत असताना स्वतःच्या इच्छा, अपेक्षाचा बळी
देणे हे लकतपत योग्य आहे ह्या भोवती पणू ा कथा आहे.कथेतीि लवल्यम आलण जोसेफ यांनी स्वतःच्या
मोहावर आिेल्या पररलस्थती नसु ार स्वतःिा कसे सावरिे, कसा त्याग के िा आलण घेतिेिी शपथ
पाळत. समाजकायाािा वाहून लदिे.
ओि हरविेिी माती या कथासंग्रहतीि माझ्या लमत्राची गोष्ट ही कथा इतर कथानपेक्षा वेगळी ठरते –
कारण या सग्रं हतीि सरु वातीच्या कथामध्ये स्रीवर होणारा अन्याय, लतिा नसेिेिे स्वातत्र्ं य, लतिा
असिेिे समाजातीि दय्ु यम स्थान या याच भोवती सगळ्या कथा आहेत.पण माझ्या लमत्राची गोष्ट या
कथेमध्ये परुु षािा देिीि त्याच्या ध्येयापयंत पोहचण्यासाठी करावा िागिेिा त्याग यालवषयी
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बोिण्यात आिे आहे काही वेळा त्यांना देिीि स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागता नाही येत. ह्याची मांडणी
नीरजा ह्यांनी या कथेत के िी आहे.
- ऋतुजा बेंद्रे.
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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ओल हरवलेली माती - कथासग्रं ह
मतच्या मल
ु ीचा बाप
नीरजा लिलित ओि हरविेिी माती या कथासंग्रहातीि लतच्या मि
ु ीचा बाप या कथेबदिकथेच्या सरुु वातीिा वासंती हे पात्र वगाात बािकवींच्या कलवता लशकवताना पण लतचे मन उधास असते
वगाातिी मि
ु ं रमनू गेिेिी असतात कलवतांन मध्ये आलण तास संपतो ती स्टाफ रूम मध्ये जाऊन मनात
लवचार करत असते की सधु ाकर बददि कळल्या पासनू अस होतयं का. तो बॉम्बे हॉलस्पटि मध्ये कॅ न्सर
सारख्या भयक
ं र रोगा बरोबर झजंु देतोय म्हणनू तर त्याचा लवचार येतोय का. की आपल्या मनात अजनू
ही काही असेि का त्याचा बदि काही कळत नाही ती घरी जाते तेव्हा लतिा गीता चा फोन येतो की
आजच्या पेपर मधिी बातमी वाचिीस का "सधु ाकर गेिा" हे ऐकून वासतं ी िा धक्काच बसतो कसं
बस ती साडी नेसते ऋजतू ा लतची मोठी मि
ु गी लतिा जबरदस्ती पोळी िाऊ घािते आलण वासतं ी गीता
सोबत नालशक िा सधु ाकर च्या राहत्या घरी जायिा लनघतात तेव्हा वाचकािा सधु ाकर हा कोण असेि
लतचा भाऊ , बाप, की अजनु कोणी हे कळत नाही.
प्रवासा मध्ये गीता लतिा सुधाकर िा सोडल्या चे िरे कारण लवचारते मधल्या काही वषाात गीता इथे
नव्हती म्हणनू तेव्हा वासंती लतच्या सोबत काय काय घडिे ते सांगू िागते ती सांगते जेव्हा सधु ाकर
सोबत िग्न झािे तेव्हा वासंती िा स्वतःचा हेवा वाटायचा कवी मनाचा हळवा व्यलिमत्त्व सोबत
आपिे िग्न झािंय. कॉिेज च्या सवा मि
ु ींना आपल्यािा सधु ा असाच नवरा हवा असे वाटत असते
सरुु वाती चे काही वषा सवा काही छान होते सधु ाकर िुप प्रेम करायचा माझा वर.एक लदवस वासंती मस्त
तयार होऊन त लिडकीत उभी राहून सधु ाकर ची वाट बघत असते तो येतो लचडिेिा आलण लतिा एक
काना िािी मारून लवचारतो की कोणत्या याराची वाट बघत आहेस हे ऐकून वासंती च्या पाया िािची
जमीन सरकते लतिा िपू दःु ि होत त्या लदवशी लतिा िपू मरतो सधु ाकर आलण तसाच झोपनू जातो
सकाळी उठून एकदम लतची काळजी करू िागतो माफी मागतो कािच्या वागणक
ु ी साठी आलण वासतं ी
पण त्याचे ऐकते व लवसरून जाते पण त्या नतं र ते नेहमी घडू िागते तो लतिा मारत असतो लतिा कधी
डॉक्टर कडे जाऊ देत नाही कारण त्यानं ी त्याच्या व्यलिमत्त्वा वर असर होईि ती त्यािा डॉक्टर कडे
घेऊन जाते त्यािा लडप्रेशन आहे असे डॉक्टर सागं तो सधु ाकर त्याचा गोळ्या िात असतो आलण जेव्हा
तो त्या टाईम वर घेत नाही तेव्हा तो परत लचडत असतो लतिा मारत असतो आलण वासतं ी सधु ा लवचार
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करते की शरीराचा आजार असता तर आपण सोडिे असते का त्यािा मग हा तर मनाचा आजार आहे
मग त्यािा घेऊ सांभाळून काही लदवसांनी वासंती गरोदर राहते आलण सधु ाकर च्या मारहाणी मळ
ू े ते
लमस्कॅ रे ज होते आलण ती मनात ठरवते की जोपयंत सुधाकर सधु ारत नाही तोपयंत बाळाचा लवचार
करायचा नाही पण काही वषांनी परत तेच ती गरोदर राहते ऋजतु ा असते तेव्हा लतसऱ्या मलहन्यात लतिा
िपू मरतो आलण ती घाबरून प्रभाकर कडे जाते कारण तेव्हा गीता इथे नव्हती. प्रभाकर िपू नशेत
असतो लतिा भीती वाटते पण ती लवचार करते की काय करून करून करे ि बिात्कार च ना करू दे पण
प्रभाकर लतची काळजी घेतो रात्र भर बसून राहतो आलण सकाळी ती घरी जाते परत पाचव्या मलहन्यात
सधु ाकर पोटात िाथा मारत असतो ती पोटातल्या बाळाची शपथ घािते तर हे बाळ कोणाचे आहे असे
लवचारू िागतो त्या लदवसात प्रभाकर चे येणे जाणे वाढिेिे असते त्या मळ
ु े हे बाळ प्रभाकर चे आहे
असे म्हणू िागिा मारूनच टाकतो असे बोिनू एक सणसणीत िाथ मारिी पोटात तेव्हा थोडक्यात
वाचिो आम्ही दोघी आलण त्या नतं र ती लतचा आई कडे नादं डे िा जाते प्रभाकर सोडून येतो त्या नतं र
सधु ाकर पत्र लिहू िागिा माफी मागू िागिा होता पण वासतं ी चे बाबा ठाम होते लनणायावर लतथे
ऋजतु ा झािी िगेच धावत धावत बघायिा आिा िपू कौतक
ु के िे बाळाचे आलण नाव ठे विे जान्हवी
पन्ु हा वासतं ी त्याचा सोबत घरी आिी सरुु वातीचे काही लदवस चागं िा होता आलण मग परत तो लतिा
मारू िागिा आता तर ऋजतु ा िा ही दधू लपऊन दयायचा नाही लतिा हॉि मध्ये रडत ठे वायचा आलण
मिा बाथरूम मध्ये बदं करायचा एक लदवस तर हद्दच के िी वासतं ी लतिा पाजत होती ऋजतु ा िा, तो
आिा लतचा जवळ जाण्यासाठी पण ती म्हणािी थाबं येते मी तर रागवनू ऋजतु ा िांब के िे आलण तसाच
तटु ू न पडिा माझा वर मी लचडिे तर माझा पेक्षा मि
ु गी महत्वाची झािी की ही मि
ु गी प्रभाकर ची आहे
म्हणनू येवढी काळजी घेतेस िर सागं कोणाची आहे ती आलण मिा ओढत बेडरूम मध्ये घेऊन गेिा
ऋजतु ा रात्र भर बाहेर रडत रालहिी आलण आत मध्ये माझे स्तन लपळून लचळकांड्या उडवत रालहिा.
तेव्हा लतने शेवटचा लनणाय घेतिा आलण प्रभाकर िा बोिून घेतिे आलण नांदडे िा घेऊन गेिा घटस्फोट
साठी अजा के िा सगळे परु ावे माझा बाजनू े होते म्हणनू तो झािा ही.
ऋजतु ा मोठी होत होती प्रभाकर यायचा लतिा भेटायिा ऋजतु ा त्याचा अंगावर िेळून मोठी झािी बाबा
असे हाक मारायिा त्यानेच लशकविे लतिा जेव्हा पासनू समजायिा िागिे होते तेव्हा पासून लतने
प्रभाकर िाच आपिा बाबा मानिे होते प्रभाकर ने िुप जीव िाविा होता ऋजतु ा िा आलण मग
वासतं ी ने पण प्रभाकर शी िग्न करायचे ठरविे सगळे परुु ष सारिे नसतात प्रभाकर ने िपु समजनू घेतिे
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वासतं ीिा आलण ऋजतु ािा पण वासंती वर कधी कसिे बंधने नव्हती घातिी लतची काळजी घेत
असायचा नालशकहून परत येत तोपयंत लतची वाट बघत होता जेवायचा थांबिा होता प्रभाकर ती आल्या
वर सोबत जेवण के िे ऋजुता ने स्वयंपाक के िा होता आपिी मि
ु गी लकती शहाणी झािी म्हणनू
माथ्यावर चंबु न पण घेतिे.
बोिता बोिता त्या दोघी नालशक िा पोचल्या लतथे सगळे जन वाट बघत होते लतथे अशोक आलण
मीनि लतथे होते अशोकचे म्हणे होते की ऋजतु ा िा आणायिा पालहजे होते तू शेवटचे बापािा
बघायिा तरी शेवटच्या काळात सधु ाकर िा त्याच्या चक
ु ांची जाणीव झािी होती लवचारायचा तो
ऋजतु ा बदि अशोक गीता मीनि िा म्हणनू तरी आणायचे ऋजतु ा िा लतथे वासंती िा लतची सासू
नणंद िपु काही बोितात वासंती तशीच लनघते घरी यायिा परत पण लतचा मनात भीती असते की जर
ऋजतु ा िा कळिे की सधु ाकर लतचा िरा बाप आहे तर की होईि ती मिा समजून घेईि का ती हे
प्रभाकर िा सधु ा सांगते तेव्हा प्रभाकर म्हणतो की मिा माझा स्पशााच्या नात्यावर लवश्वास आहे ऋजतु ा
समजनू घेईि जेव्हा कळे ि तेव्हा बघून घेऊ आलण असे बोिून तो वासंती िा झोपायिा सांगतो आलण
स्वतः िाईट बंद ना करता लवचारात राहतो.
ह्या कथे तनू आपल्यािा ही कळते की अन्याय सहन नाही करायचा आपिे मत सधु ा महत्वाचे असते
स्वतःचा लवचार करणे काही चक
ु ीचे नाही फि रिाचे नाते नाहीतर स्पशााचे नाते सधु ा िपु काही करू
शकते.
नीरजा ह्यांनी िपु सटु सटु ीत मांडणी के िी आहे कथे मध्ये आधी काय घडिे आता काय घडतंय ते
सलवस्तर कळते प्रभाकर आलण सधु ाकर दोघांना मध्ये काय फरक आहे दोघांन चे लवचार कसे वेगळे
आहेत ते कळते नात कसे असायिा हवे ते िपू चांगिे उदाहरण देऊन सांलगतिे आहे.
- प्रगती प्रवीण मिकम
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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शाळा - कादबं री

लमलिदं बोकीि लिलित शाळा कादबं री - आपल्यािा पन्ु हा एकदा शाळे त घेऊन जाते. या कादबं रीत
1975 सािी, इयत्ता 9 वी लशकणाऱ्या, पौगाडं ावस्थेतीि, चार पाच शाळकरी लमत्राच्ं या आयष्ु यात त्या
एका वषाात घडिेल्या घटनाभोवती कादबं री ची माडं णी आहे. तसेच कादबं रीतीि मख्ु य पात्र असिेल्या
मक
ु ंु द जोशी याच्या लबलल्डंग मध्ये घडणाऱ्या घटनाच्ं या अनषु ंगाने 1975 सािी भारतात िागू झािेल्या
देशातं गात आणीबाणी चे देिीि सदं भा दािवण्यात आिे आहेत.

कादबं रीमध्ये मक
ु ंु द च्या मनातीि भावलवश्वाची मांडणी करण्यात आिेिी आहे. कादबं री मध्ये नववीचे
वषा नक
ु तेच सरुु झािेिे आहे. मक
ु ंु द अभ्यासात बऱ्यापैकी हुशार असतो. त्याचा 4,5 लमत्रांचा ग्रपु
असतो. सगळे हुशार नसिे तरी त्यांचा ग्रुप मजेशीर आहे. ते शाळे त जाण्याआधी लबलल्डंग वर जमायचे.
मग वरून िािी येणाऱ्या -जाणाऱ्या मि
ु ा - मि
ु ींवर तसेच लशक्षकांवर सद्ध
ु ा कंमेंट करणे. इत्यादी गोष्टी
त्यांचा ग्रपु करत असे. तसेच शाळा भरल्यावर शाळे चे वातावरण, मोजके आवडते लशक्षक,आवडते
लवषय, लमत्र - मैलत्रणी, सऱ्ु या कडून होणारा लशव्याचा वापर, काही िैंलगक प्रश्न, त्या कडे पाहण्याचा
प्रत्येकाचा वेगळा दृष्टीकोन, तसेच या कादंबरीत काही वेगळे वाक्य प्रयोग करण्यात आिेिा आहेत - कोणी डाउट िाऊ नये.
- समु मध्ये पाहणे.
- मिा िाईन देतेस का असं लवचारणे?
या सगळ्या गोष्टींची मांडणी लमलिंद बोकीि यांनी या कादबं री मध्ये अगदी लबनधास्त पणे आलण िरी
मांडिी आहे.ही कादंबरी शाळे त गेिेल्या प्रत्येकासाठी अपाण करण्यात आिेिी आहे. वाचताना
अथाातच आपल्यािा आपल्या शाळे ची आठवण येते. तसेच आपण देिीि आपण आपल्या शािेय
जीवनात असेच वागिो आहोत. अश्या आठवणी जाग्या होतात.
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पस्ु तकाच्या मिपृष्टा वर लिलहिेिा मजकूर फार सदंु र आहे - तो असं म्हणािा
त्या लदवशी मिा कळिं की
शाळे ची िरी मज्जा कशात आहे ते..
इथं वगा आहेत, बाक आहेत,
पोरपोरी आहेत, सर आहेत,
गलणत आहे, भगू ोि आहे, नागररकशास्र सद्ध
ु ा, पण आपण त्यात कशातच नाही.
आपण त्या गाईच्या पाठीवर
बसणाऱ्या पांढऱ्या पक्षयांसारिे मि
ु आहोत.
ह्याच्या शाळे त असिो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.
िास एकट्याची...
त्या शाळे त वगा नाहीत, फळा नाही,
लशक्षक नाहीत. पण त्यातिं लशकणं
फार संदु र आहे..

-ऋतुजा बेंद्रे
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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ओल हरवलेली माती- कथासंग्रह
मासा आमण आक्रमकता

नीरजा लिलित ओि हरविेिी माती ह्या कथासंग्रहातीि मासा आलण आक्रमकता ह्या कथे बद्दि कथे मध्ये नवरा बायको मधिा संवाद आहे त्यात ती म्हणजे बायको आलण तो म्हणजे नवरा असे आहे.
कथेचा सरुु वातीिाच तो उलशराच आिा त्या लदवशी ह्या वाक्याने सरुु वात होते म्हणजे तो नावाचा पात्र
नेहमी उलशरा येतो घरी , आलण ती त्याची वाट बघनू बघनू कंटाळून मासा चा आमटीचा वासानी लतिा
भक
ू िागते आलण ती एकटीच जेवायिा बसते आलण बसताना दरवाजा च्या बेि च बटण बंद करते. तो
जेव्हा घरी येतो आलण िपू वेळ बेि वाजवनू दार उघडिे नाही म्हणनू तो स्वतःह कडे असिेल्या चावी
नी दार उघडतो आलण बघतो तर काय त्याची बायको म्हणजे ती मासे िाण्या मध्ये गंतु िेिी असते आलण
ते पाहून तो िपू रागवतो
तो लतिा प्रश्न लवचारायिा सरुु वात करतो पण ती पणू ा िक्ष मासा वरच ठे वते आलण त्यािा उत्तर देत
असते त्यािा आणिी राग येतो कारण त्याचा असे म्हणने असते की नवरा घरी आिा की बायको ने
हसनू त्याची लवचारपसू के िी पालहजे त्याची दिि घेतिी पालहजे पण ती म्हणते मी दिि घेतिी
मगाशीच हसून असे चािू असतेच तेवढ्यात ती त्याच्या चक
ु ा दािवनू द्यायिा सरुु वात करते कारण तो
परुु ष प्रधान समाजाचा लवचारांचा आहे त्याचे म्हणणे असते की नवऱ्याचा आधी बायकोने जेवायिा
बसायच नाही आलण ह्याचं गोष्टी मळ
ु े त्यांच्यात ह्या बोिण्यािा सरुु वात होते. आलण ती लतिा कोणता
कोणता स्वभाव त्याचा आवडत नाही हे ती त्यािा सांगायिा िागते की तू दररोज घरी आिास की
सोफ्या वर बसून ,टीव्ही मध्ये कोणत्याही मालिके तीि बाई कडे पाहत मिा िवकर जेवायिा वाढ िपू
भक
ू िागिीय हेच बोितो नेहमी हेच मिा आवडत नाही .
मग तो िगेच लवषय बदिायिा सरुु वात करतो कारण की त्यािा त्याची चक
ू लदसू िागते आलण तो
लतिा म्हणतो की तू मासा िाल्िास म्हणनू तू एवढी आक्रमक झािी आहेस तझु ा डोळ्यात मिा आज
वेगळीच भक
ू लदसते नेहमी सारिी नाही, मग ती म्हणते की आज मिा भक
ू िागिीच नव्हती तरी मासा
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चा आमटीने च्या वासानी मिा जेवणाची वेळ झािीय हे आठविे म्हणनू मी जेवायिा बसिे .असे सरू
ु
असतेच तेवढ्यात त्याच्या बोिण्याचा लवषय हा त्याचा दोघांमधीि प्रेम ह्या लवषयावर जातो त्याच्या
म्हणेन असते की प्रेम करताना सवांची परवानगी घायची असते आलण मीही घेतो दररोज तझु ी परवानगी
प्रेम करायचा आधी , त्या वर ती म्हणते पण बायकोची इच्छा नसेि तरी प्रेम करायचा का ? त्यावर तो
म्हणतो की मी परवानगी घाययच काम करतो पण मी माझा काम करणार तुिा िुश करायचा तझु मन
असो लकंवा नसो . असाच त्याचं बोिणे सरू
ु असतेच तर तो सवा चूक त्या मासा चा आमलटवर ढकितो
आलण लतिा बोितो मिा ह्या अख्या घरात मासा चा आमटी चा वास येतोय आलण तो मग लवषय सोडून
तसाच उपाशी पोटी झोपनू जातो.
पण ती हे सगळे मद्दु ामनू करतं असते कारण लतिा हे सगळे लतचा मनातनू बाहेर काढायचा असते
आलण लतचा नवऱ्याचे लवचार लतिा बदिायचे असतात , त्याच्या चक
ु ा लतिा दािनू द्यायचा असतात
म्हणनू ती हे सगळे करतं असते.
ह्या कथेतनू आपल्यािा असे समजते की समोरच्याचा चक
ु ा आपण दािऊन लदल्या पालहजे
आलण त्याची लवचार करायची पद्धत आपण बदिण्याचा प्रयत्न आपण के िा पालहजे ते ही शातं ापणू ा
पद्धतीने.
नीरजा ह्यांनी िपू चांगल्या प्रकारे ही कथा आपल्या समोर मांडिी आहे . छोटी कथा आहे पण
िपू काही सांगून जाते ही कथा की कशा प्रकारे परुु ष हा त्याचा बायको वरती अन्यान करतं असतो
आलण बायको ते कश्या प्रकारे शांती मध्ये त्यािा ते पटून देते ह्याचं मस्त उदाहरण नीरजा ह्यांनी ह्या कथेत
सांलगतिे आहे. कथे मध्ये कुठे पात्राचे नाव आिे नाही तरी ही पटकन समजनू येते की कोणाचा संवाद
चािू आहे ही कथा तृतीय परुु षी असून वाचताना असे वाटते की आपल्या समोरच घडिेिे असावे हे
इतकी सटु सटु ीत मांडणी आहे

- रमवंद्र िरेश मांजरेकर
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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कथासंग्रह- ओल हरवलेली माती
कथा - मिणषय
नीरजा लिलित ओि हरविेिी माती या कथासंग्रहातीि लनणाय या कथेबदि कथेच्या सरु वातीिाच आपल्यािा लदसते की कुठे तरी जाण्याची तयारी करत आहे. बॅग भरत आहे
आलण ती िपू गहण लवचारात आहे असे कळून येते.आलण ती लनघताना बागं ड्या आलण मगं ळसत्रू सोबत
घेते. िग्नािा सतरा वषा होऊन ती असा लनणाय का घेते हे वाचकानं ा कळात नाही.त्यानतं र ती घरातनू
जायिा लनघते.तेव्हा लतिा वाटते लतचा नवरा म्हणजेच जयतं ा लतिा आडवेि लतिा थाबं वेि.जाऊ नको
असे बोिेि पण अस काहीच झाि नाही.लतने स्वतःिा पणू ा वाहून घेतिं होत ससं ारामध्ये तरीही असा
लनणाय का ?
अनु घरातनू लनघते तेव्हा अनच्ु या मनात लवचार चािू असतात. िग्नािा सतरा वषा होऊनही आपियािा
मि
ू नाही. त्यामळ
ु े आिेिा तणाव व आपल्यात व नवऱ्यात आिेिा दरु ावा हा फि एका मि
ू न
झाल्यामळ
ु े दरु ावा आहे.तीनवेळा गभा राहूनही तो वाढिा नाही.त्यामळ
ु े जयंता लनराश झािा
होता.सुरवातीिा जयंता अनि
ु ा समजवायचा होईि आपल्यािा मि
ू लतच्यासोबत डॉक्टर कडे देिीि
जायचं लतची िपू काळजी करायचा.पण जयंता नंतर िचनू गेिा त्याच नैराश्य वाढत गेिं. लतिा तो
एकटीिाच डॉक्टर कडे पाठवायचा.अनि
ु ा वाटत होते जयंता कामामळ
ु े नसेि त्यािा जमत पण तस
नव्हतं जयंता कंटाळिेिा ह्या सवा गोष्टींना जयंतािा वाटू िागिे आपल्यात दोष नसताना आपण का
नाकारायचे बाप होण.जयंतािा त्याची आईने सारिं मुिाबदि लवचारायची.त्यामुळे जयंता लचडलचड
होत होती.तेव्हा जयंता आईिा रागात बोििा मग काय सोडून देऊ क लतिा?ते अननु े ऐकिं आलण
लतिा कळिं की जयंतािा ही कंटाळा आहे.आपणच त्याची वंशवेि वाढवण्यात कमी पडतो आहे असे
अनि
ु ा वाटू िागते.आलण ते करण्यात आपण कमी पडिो की बायको ची लकंमत कमी होत जाते.
ती आईकडे पण्ु यािा लनघनू जाते .पण्ु यािा घरी पोचताच आई छान लवचारपसू करते परंतु नंतर आई
देिीि लवचारते का आिीस तू जयंतािा ि सोडून? अनि
ु ा वाटत असते की आई तरी आपल्यािा
समजनू घेईि.पण अनचु ी आई देिीि अनि
ु ा समजनू घेत नाही.अनचू ी आई अनि
ु ा हेच समजवते की
10

नवराच सवा काही असतो समाजात एकटी राहणाऱ्या बाईिा समाज नीट बघत नाही.आलण ते ति
ु ा काही
वेगळं सांगायिा नको.नवऱ्यालशवाय आयष्ु य काढणं िपू कठीण असत.अनु आईिा बोिते तू देिीि
काढिस की संपणू ा आयष्ु य एकटं.तू देिीि एक आदशा लशलक्षका आहेस.आलण तचू माझं आदशा
आहेस.त्यावर आई बोिते आदशा वगैरे काही नसत.एकटं बाईने जगणं िपु कठीण असत वाईट नजरे ने
लतच्याकडे बलघतिं जात. आलण अनु जयंतािा सोडून आिी आहे हे शेिरिा देिीि आवडणार
नाही.शेिर अनचु ा भाऊ तो सजान आहे.लतची वलहनी लवलनता ती देिीि गायनॉकॉिॉलजस्ट आहे .आलण
लवलनता अनचु ी वलहनी तर आहेच पण लवलनता अंनचु ी िहानपणीची मैत्रीण देिीि आहे .
तसही शेिरिा अनु आिेिी आवडिेि नव्हतं पण लवलनता िश
ु होती .पण लवलनतिा बघनू अनुिा
कळते की वलनता िपु दडपणािािी आहे .त्याच रात्री लवलनता बाल्कनीत रडत असते.आलण अनुिही
झोप येत नसते म्हणनू अनु बाहेर येते तेव्हा अनु लवलनटिा रडताना बघते आलण लतच्या जवळ जाते
.लवलनतिाही अनसु ोबत िुप काही बोिायचं असत.लवलनता अनि
ु ा दसु ऱ्यालदवशी लतच्या लक्िलनकमध्ये
घेवनू जाते.त्यालदवशी लवलनताचा वार नसतो तरी देिीि लवलनता जाते आलण लवलनता अनि
ु ा लतच्या
िचु ीवर बसवते .कारण त्यावेळेस लवनीतिा अनच्ु या सल्याची गरज असते. लवलनता अनि
ु ा सांगते मे
पन्ु हा गरोदर आहे.आलण बोिते.तु दोन मि
ु ी नंतर ऑपरे शन करणार होतीस ना? त्यावर लवलनता लतिा
सांगते मिा तर करायचंच आहे. पण शेिरिा ते मान्य नाही.त्यावर अनु लवलनतळा जरा लचडूनच बोिते
की तू स्वतः गायनॉकॉिॉलजस्ट आहेस .तू दसु ऱ्यांना फॅ लमिी प्िॉलनग चे महत्व सांगते आलण तचू अशी
वागते .त्यावर लवलनता अनुिा सांगते तझ्ु याच भावािा मि
ु गा हवा आहे.ह्यावर अनचू ा लवश्वास बसत
नाही.दोन सोन्यासारख्या मुिी असताना कशािा पालहजे मि
ु गा अनु वलनता िा बोिते.त्यावर लवलनता
बोिते मि
ु ी आलण सोन्यासारख्या? मि
ु ी सोन्यासारख्या असतात का त्या मातीच्या बाहुल्या
आपियािा िेिावस वाटत म्हणनू घटल्यािा अश्या बहुल्यामळ
ु े घर नाही सजत आपिी अनि
ु ा काही
कळत नव्हतं अनु लवलनतािा लवचारते आईिा माहीत आहे का.हो मग लवलनता म्हणािी त्यांना तर लदवस
गेल्याच कळल्यावर िुप आनंद झािा. एकुल्यात्या एक मि
ु ाची वंशवेिीवर आणिी एक फूि येणार
ह्या कल्पनेनेच त्या िुश होत्या.
लवलनताने अबॉशान करण्याचा लनणाय घेतिा त्यावेळी शेिर आलण आईने िुप समजविे की अबॉशान
नको करुस त्यांनतर लतिा धमकी लदिी. अबॉशान करायचं आहे कर पण आधी मि
ु गा आहे की मि
ु गी हे
चेक कर. ह्या गोष्टीवरून िुप आदळ आपट झािी. लवलनता जबरजस्तीने चेक करते . ररपोटा आिेिा
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असतो आलण कळत की मि
ु गी आहे म्हणनू त्यावर शेिर लवलनता िा आता अबॉशान कर. शेिरने
डॉक्टरची तारीि सद्ध
ु ा घेतिेिी पण फि मि
ु गी आहे म्हणनू अबॉशान करायिा लवलनताची तयारी
नव्हती.
अनु म्हणते की ही मि
ु गी मिा दे मे साभं ाळते पण त्यावर लवलनता बोिते की तू दत्त्तक घेशीि ग पण
पढु च्या अश्या लकती मि
ु ी दत्त्तक घेशीि आलण प्रश्न मि
ू दत्त्तक घेण्याचा लकंवा अबॉशान करण्याचा
नाही .प्रश्न आहे आपल्या दोघींचा सन्मानाचा असे लवलनता म्हणते के वळ मि
ू नाही म्हणून जयंतािा
तझ्ु यापासनू सटु का हवी आहे .जर त्यातच दोष असत तर जयंता रालहिा असता ना ? लवलनता अनुिा
सांगते तू आदशा बायको आलण नाही होऊ शकिी. म्हणनू त्यािा तू नको असणं हे पटत नाही. माझही
तसच आहे.मि
ु गा जन्मािा घािणारी बायको हे सलटालफके ट जो पयंत भेटत नाही तोपयंत लवणीतिा
शेिर ते ऐकावं िागेि.आलण लवनीतािा एक स्त्री असनू जन्मािा येण्याचा मि
ु ीिा मारणं ही कल्पनाच
सहन होत नाही.
काि अनु येईपयंत लवलनता लव्दधा मन: लस्थतीत होती.पण काि अनु एवढा मोठा लनणाय घेवनू
आिी.लवलनतिं लतचा लनणाय घेण्याचं बळ आि. आता शेिरिा मी हवी असेन तर त्याने देिीि
लवलनतचा मताचं ा लवचार करावा नाहीतर. शेिरने न सांगता लवलनता शेिरिा मोकळं करीन आलण तीन
मि
ु ींना चागं िं वाढलवन.
स्त्री सन्मान देिीि लततकाच महत्वाचा आहे. लजतका परुु ष सन्मान. आपण ज्या समाजात राहतो
लजथे परुु षािा प्रथम स्थान लदिं जातं .आलण लस्त्रयांना नेहमी दय्ु यम स्थान लदिं जातं.ह्या कथेतून
आपियािा समजनू येत.स्त्रीिा देिीि स्वतंत्र आहे. लस्त्रया देिीि परुु षांऐवढ्या स्वतंत्र आहेत.आलण
मि
ु गी नको हा एक लस्त्रजातीचा आपमान आहे.आलण त्या गोष्टीिा आपण कधीच पाठींबा देणार नाही.
लनवेदकानी कथेची मांडणी िपु सटु सटू ीत प्रकारे मांडणी के िी आहे. व कथेच्या उदाहरणातून
िोकापं यंत कथेचा मळ
ू अथा अगदी सहजपणे कळतो. कथेवरून स्त्रीवर होणारा अन्याय स्त्रीिा नसिेिे
स्वतत्रं लतिा समाजात असणारे दय्ु यम स्थान हे लनवेदकानी लनणाय ह्या कथेद्वारे अगदी उत्तम प्रकारे माडं िे
आहे.
- अिष्ु का देशमख
ु
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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कथासग्रं ह- ओल हरवलेली माती
कथा- गुंता
गतंु ा या कथेमध्ये कुमदु नावाची एका मि
ु ीिा, पत्नी,आई आलण आदशा सनू हे सगळ बनण्याची इच्छा
होती,पण मात्र काही कारणास्तव यातीि एकही गोष्ट करता आिी नाही.कारण की कुमदु िा सासु ,पती
आलण मि
ु ामळ
ु े झािेिा त्रास त्यामळ
ु े इत्यादी गोष्टी ती नाही बनू शकिी.
या कथेची सरुु वातच कुमदु च्या भाऊ पासनू होते.कारण सभु ाष चे म्हणने होते की,कुमदु ही पाििी
अटेंड करून जावी आलण ही पाििी अटेंड नाही के िी काहीतरी अघटीत घडेि.पण कुमदु मात्र माहीत
होत की आजनु आणिी की अघटीत होन बाकी आहे.कुमदु सभु ाष म्हणते की मिा जर बोर होताना
ति
ु ा बघायचं नसेि तर तू माझ्यासाठी मालसक घेऊन ये. कारण त्याने माझा चांगिाच वेळ जाऊ शकतो.
त्यानंतर डब्यात जागेवर बसण्यासाठी िगबग सरू
ु असते तेवढ्यात एक कुटुंब कुमदु च्या समोर येऊन
बसते.या कुटुंबामध्ये कुमदु च्याच वयाची एक स्री असते आलण आलण लतचा प ती ही असतो. व दहाबारा वषांची मि
ु गी ही असते. जेव्हा रे ल्वे वेग घेत तेव्हा ती स्री लिडकीिा डोके टेकवनू व डोळे बदं
के िेिे असतात. व लतच्या डोळ्यातं नू पाण्याची धार येत असते. मग कुमदु हे बघत असताना लतिा
वाटत की काय हीच्या बरोबरं झािं असेि इथे झाि असेि की मबंु ईिा काही झाि असेि.तेव्हा
कुमदु ने रालहिा टोफी चा इशारा देऊन स्वतः कडे बोिलविे ,मग कुमदु ने लतिा लतचे नाव लवचारिें नतं र
कीतलवत आहे हे ही लवचारिें नतं र कोणत्या शाळे त आहे ही लवचारिें नतं र गोव्यािा कोण आहे,मग
कुमदु ने लवचारिें की एवढ्या उलशरा का आिात ! सगळी िोक तर मे मलहन्यात येतात ना..मग राही
म्हणािी दादाचा ररझल्ट होता म्हणनू उशीर झािा.दादाचा लवषय काढताच राही पळून गेिी.त्यानतं र
कुमदु ने स्वतः चा लवषय काढिा आलण कुमदिा पण दोन मि
ु ं होत सलन्मत्र आलण सबु ोध होती .
सबु ोध सारिाच आईचा पदर धरत असल्यामळ
ु े लवनोद त्यािा स्वतः सारिा बनलवण्याचा प्रयत्न
करत असे पण मात्र लवनोद ही माहीत नव्हते की सुबोध त्याच्या पढु चा लनघेि म्हणनू ,पण कुमदु िा
सारिा प्रश्न पडत असेि की सबु ोध गोव्यािा का आिा असेि आलण याचे इथे काय काम असेि.
सबु ोध ची आढवनू येऊन कुमदु िा सदु द्ध
् ा हुदका येऊ िागिा.आलण हे सगळ समोरच्या क्या स्रीने
पालहिे.मग त्या स्त्री ने लवचारिे की काय झािं तम्ु हािा,मग कुमदु ने सांलगतिे की पंधरा लदवसापवू ी
माझा मि
ु ाचा अपघात झािा.हे ऐकून ती स्त्री सद्ध
ु ा आश्चया चलकत झािी ती म्हणािी की.माझाही मि
ु गा
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पधं रा लदवस झािे त्याचा मृत्यू झािा.मग त्या स्त्री ने सांलगतिे की कांद्दोिीिा बीचवर पोहत असताना
चक्रीवादळात गेिा तसा लदसिाच नाही . अशाप्रकारे त्याचा अपघात झािा.

सबु ोध वयात आल्यानंतर त्याची आजी गेिी त्याच्या डोळ्यातनू एलकही अश्रू आिेिे नव्हते आलण
कुमदु च्या ही नव्हते आहे .फि रडत होता मात्र तो लवनोद .नंतर मात्र सबु ोध अगदी वेगळ्याच वळणावर
गेिेिा आपल्यािा लदसतो .नंतर छोट्या मोठ्या चोऱ्या करू िागिा आलण कुमदु च्या पसामध्ये आलण
लवनोद च्या लिश्या मधिे दहा - वीस रुपये चोरू िागिा होता. एकदा त्यािा कुमदु ने कॉम्प्यटु रचा
कोसा करायिा िाविा आलण लतच्या बँकेत अकाउंट असणाऱ्या एका माणसाकडे नोकरीिा
िाविा.तेव्हा लनधाास्त झािी होती कुमदु ,पण मात्र नंतर एका लमत्राच्या मदतीने कॉम्पटु र लवकून टाकिा
होता त्याने,त्या कॉम्पटु र िा लवकून आठ लदवस त्याने बार मधे िपु पैसे उडविे होते.त्यानतं र त्याने
बनावट कंपनी दोन वषाात पैसे दप्ु पट करून देण्याची स्कीम काढिी . छोटी मोठी रक्कम घेतिी
िोकाक
ं डून आलण साऊथ िा जातो म्हणनू म्हणािा होता.

मग एके लदवशी दारात पोलिस आिे तेव्हा कळिं की तीन िाि
ं ाचं ा गडं ा घािनू मोकळा झािा होता
िोकांना.ते लदवस वाईटच गेिे होते घरातनू बाहेर पडायची िाज वाटत होतो सबु ोध पोलिस काही
लदवस घेऊन गेिे.पण त्याच्या साठी पैशाचं ी सोय करायची आपल्यािा ते पण लवनोद िा न
कळता,लवनोद बोितच होता की सबु ोध आता सोडवनू आणु नको म्हणनू .पण मात्र कुमदु िा हे मात्र
बघवि नाही. म्हणनू लतने पैशाचं ी सोय करून सबु ोध िा पन्ु हा बाहेर काढिे होते.त्यानं तर थोड्या
लदवसांनी कुमदु ने माधरु ी बद्दि ऐकिे,आलण एक लदवस सबु ोध ने माधरु ीिा घरी आणिे तेव्हा कुमदु
माधरु ीिा पाहून िपु िुश झािी.त्यानंतर त्यांच्या चांगल्यात गप्पा रंगल्या.मग माधरु ीने सांलगतिे की
सबु ोध ने मिा हा नेकिेस हा लगफ्ट के िेिा आहे . हे बघनू कुमदु का टेन्शन आिे होते.मागच्या
मलहन्यात सभु ाष आलण सषु माने कंप्िेंट के िी होती की माझा नेकिेस चोरीिा गेिा आहे म्हणनू आलण
आता कळतंय की तो नेकिेस सबु ोध ने चोरिा आहे म्हणनू .आता कुमदु िा प्रश्न पडत आहे की माधरु ी
िा मालहती आहे की सुबोध चा अपघात झािे आहे .हे लतिा कळतच काय वाटेि ,कारण हे दोघे
नक
ु तेच िग्न करणार होते. त्यामळ
ु े माधरु ीिा काही सांगताच लतने हे सगळे काम उरकून टाकिे होते..
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गतंु ा या कथे मधे आपल्यािा हे लशकायिा लमळते जर एका कुटुंबामध्ये चागं ल्या लवचाराचं ी देवाण
घेवाण न झाल्याने नात्यात गतंु ा अलधक वाढत जातो.हे आपल्यािा लशकायिा लमळते.
- सागर जाधव
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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ओल हरवलेली माती- कथासग्रं ह
एकाकी सयू ष मवतळतािा- कथा
नीरजा द्वारे लिलित ओि हरविेिी माती या कथा संग्रहातीि एकाकी सूया लवतळताना या
कथेची थोडक्यात मांडणी.
या कथेमध्ये सरुु वातीिा लवद्या ही अपवू ािा बजावत असते.लवद्या लतच लनरीक्षण करत असते;
आलण लवद्यािा अपवू ाा मध्ये काही त्रटु ी जाणवतात,महत्त्वाचं म्हणजे लतच्यात लनरीक्षण शिी नाही अस
लवद्याचचं मत असत.लवद्या अपवू ाािा म्हणते की तू स्वतःहून पढु ाकार घेऊन आज पयंत काय के ि
आहे?लवद्याने असा प्रश्न के ल्यावर अपवू ाािा लतन के िेल्या सवा चागं ल्या गोष्टी आठवतात.अपवू ाा बरीच
चागं िी काम करत होती.पण त्याचा उल्िेि ररपोटामध्ये करत नव्हती.लवद्या अपवू ाािा म्हणते तझु े वडीि
इतके हुशार पण तू तशी नाहीस.अपवू ाािा तेव्हा असं वाटत की जे वडीिानं ा येत ते लतिाही यायिाच
हवं का?
फुकट वेळ घािवन गन्ु हाच आहे अस लवद्या सवांना आलण स्वतःिाही समजावत असते.मावशी
चहा बरोबर घरी आिेिी पत्र देिीि लवद्यािा आणनू लदिी.लवद्या ती पत्र पाहते
बरीच पत्र लतच्या कामा संदभाात असतात पण एक पत्र लवना नावाच होत.ते लवद्याने उघडुन पालहि तेव्हा
लवद्यािा धक्का बसिा ते पत्र वैदहे ीच म्हणजे लतच्या मि
ु ीच होतं.वैदहे ी पत्रात लिलहते की लदल्िीत मजेत
असते.वैदहे ी आलण अलमत यांनी लवद्याच्या मनालवरुद्ध िग्न के िेिं.लवद्याच्या मते अलमत आलण त्याची
माणसे असंस्कारी आलण व्यवहारी आहेत.पण ती माणसे तशी नाहीत.वैदहे ीच्या पत्रातनू असही कळत
की लवद्याच्या लतच्या मि
ु ांकडून अथाात लवशाि आलण वैदहे ी कडून िपू अपेक्षा होत्या.लवद्या सारिंच
लतच्या पोरांनी समाजकायाात झोकून द्याव अस लवद्यािा वाटत.लवद्या लवशािच िग्न त्याच्या मनालवरुद्ध
स्नेहिशी िावनू देते.नंतर लवशाि आई चा राग स्नेहि वर काडायचा.पढु े स्नेहि आलण लवशािच
भांडण होतं आलण त्या बरोबर त्यांचा संसार ही मोडतो.या मोडिेल्या संसाराची जबाबदारी लवद्या हातात
घेते आलण ती स्नेहािच्या बाजनू े उभी राहते.लवशाि च मत न ऐकताच त्यािा घराबाहेर काढते.
वैदहे ी जेव्हा अलमतशी िग्न के िं तेव्हा लतच्या मनात धाकधक
ू असते.पण दोन वषा ससं ार
के ल्यावर लतच पाऊि बरोबर पडि अस अपवू ािा वाटत.ं वैदहे ी आई होणार अशी बातमी लवद्यािा
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देते.वैदहे ी अस म्हणते की लवद्या/आई बद्दि आता लतच्या मनात राग नाही.लवद्या पूणा पत्र वाचते तेव्हा
लतिा वाटत की दोन - अडीच वषाात अपूवाा इतकी मोठी कशी झािी याच लवद्यािा नवि वाटत.
लवद्यािा थकल्या सारि वाटत असत म्हणनू ती सध्ं याकाळच्या मीलटंग िा स्नेहि िा जायिा
सागं ते.लवद्या लतच्या िोिीत जाते तेव्हा लतिा आठवत अस कामाच्या गतातेत अडकल्या पासून
संध्याकाळच्या वेळेत लवद्या लतच्या िोिीत लकतीतरी लदवस आिेिीच नसते. लत लिडकी उघडते तेव्हा
छान सयु ाास्ताचा प्रकाश आत येतो आलण पणू ा िोिीत पसरून जातो.त्यामळ
ु े लतच मन प्रसन्न होत.
प्रकाश चा लवद्यािा फोन येतो. व त्यांच भेटण्याच कायाक्रम ठरतो.प्रकाश हा अपूवााचा बाबा
आलण लवद्याचा कॉिेज मधीि लजविग लमत्र.प्रकाश येणार म्हटं ल्यावर ती स्वतःिा आवरायिा िागते.
अस लतिा कॉिेजच्या लदवसात सद्ध
ु ा वाटायच.संदु र लदसावं,प्रकाशंन लतच कौतुक कराव अस लवद्यािा
वाटायच.प्रकाश घरी आल्यावर दोघांच्या अपवू ाा संदभाात गप्पा सरू
ु होतात.लवद्या म्हणते अपवू ाा बाकी
मि
ु ांपेक्षा िपू मागे आहे;लतच्यात परफे क्शन नाही.यावर प्रकाश म्हणतो परफे क्शन म्हणजे पररपणू ाता
आलण ती कोणातच नसते.प्रकाश तझ्ु या सारख्या हुशार मि
ु ाच्या मि
ु ींकडून अपेक्षा ठे वायच्या नाहीत
का?अपवू ाा माझी मि
ु गी म्हणजे ती हुशार असिीच पालहजे अस काही नाही.वैदेही च्या बाबतीत तू थोडी
चक
ु िीसच लवद्या.लतिा गाणं-नृत्य लशकायच होत.पण लवद्याच्या दृष्टीने ते नाच-गाणं आलण वेळेचा
अपव्यय होता.वैदेही िग्ना नंतर लशकते आहे.लवशाि आलण गौरीचही चांगि चाििं आहे अस प्रकाश
सांगतो लवद्यािा.गौरी ब्यटु ी पािार चािवते हेही लवद्यािा पटत नाही.
लवद्याच कामावर आलण समजा सेवेवरच प्रेम असत.अशोक लवद्याच्या प्रेमात पडिा आलण शेवट
पयंत रालहिा. लवद्याचही प्रेम होत पण त्यात उपकराचीच भाषा असायची.अशोक िा आपल्या सारिी
बायको भेटिी नसती हेच लवद्या त्यािा सागं त असायची.अशोक लतच्यावर कलवता करायचा तेव्हा लवद्या
दसु ऱ्या कामाच्या लवचारातच असायची.लवद्यािा अशोक मध्ये रमताच आि नाही.
प्रकाश लवद्याच्या सवा प्रश्नांची उत्तर अगदी समंजस पणे देत होता. लवद्याच्या प्रत्येकाकडून अपेक्षा
होत्या.आलण त्या अपेक्षा लतनेच िादिेल्या. सवा गोष्टी लवद्याच ठरवायची.प्रकाशंन शांतपणे लदिेल्या
उत्तरातनू लवद्या लहरमस्ु ते.ते जेवायिा बसतात तेव्हा प्रकाश लतिा नीट समजावतो.
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प्रकाश घरी गेल्यावर लवद्या पायरीवर बसते.लतिा प्रकाशने लदिेल्या समजतु ीने लतच्या चक
ु ा
उमगतात. लवद्या लतच्या बागेकडे पाहते.लकतीतरी लदवसांनी ती बागेकडे इतक लनरिनू पाहत
असते.बागेकडे पाहत असताना लतिा जाणवत सवा व्यापात ती इतर गोष्टींकडे िक्षच देत नव्हती.जगायचं
तीच राहूनच गेिं हे लतिा कळत.तेव्हड्यात स्नेहि घरी येते व मीलटंगच सवा काही सांगते.तेव्हा लवद्या
लतिा म्हणते आता फार कामं हातात घेवू नको काही मलहने वेळ लमळे ि का नाही सांगता येत नाही.लवद्या
आजी होणार असते.हे ऐकल्यावर स्नेहििा आश्चया वाटत.पढु े लवद्या स्नेहििा म्हणते तहु ी िग्न करून
टाक. स्नेहि अवाक होवनू लतच्या कडे पाहत राहते.स्नेहि िा वाटत ती गेिी होती तेव्हा सगळ ठीक
होत परत आिो तेव्हा सगळं रूप पािटिं आहे.
या कथेत लनरजांच अस कौतक
ु की त्यांच्या बऱ्याच कथा लस्त्रंवर कश्या प्रकारे अन्याय होतो यांवर
आहेत पण एकाकी सयू ा लवतळताना ही कथा जरा वेगळी आहे.या कथेत एका पािकाकडून मि
ु ांवर
कसा अन्याय होतो हे लदसून येत. ओि हरविेिी माती या कथा संग्रहात नीरजांनी प्रत्येक कथेत
मालमाकपणे मांडणी के िी हे लदसनू येतं.

-ओक
ं ार फंड
ततृ ीय वर्ष कलाशाखा
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कादबं री- शाळा

लमलिदं बोकीि लिलित शाळा कादबं री - लमलिदं यांनी लिलहिेिी कादबं री साधारण: इ. स.१९७५
सािी इयत्ता नववीत लशकणाऱ्या, पौंगडावस्थेतल्या शाळकरी लमत्राच्या आयष्ु यात एका वषाात घडिेल्या
घटनाभं ोवती ही सपं णू ा कादं बरी आहे .तसेच कादबं रीमधीि मख्ु य पात्र मक
ु ंु द जोशी याच्ं या शाळे त ,
आजबू ाजि
ू ा व चाळीत घडणाऱ्या गोष्टी आहेत. इ.स. १९७५ सािी भारतात िागू झािेिा
आणीबाणीचे देिीि सदं भा येतात.

कादं बरीमध्ये मक
ु ंु द यांच्या शाळे तीि बािपणाच्या गोष्टी मांडल्या आहेत.मक
ु ंु द हा सि
ु देव नामदेव
वव्हाडकर हायस्कूि मध्ये इयत्ता नववीत लशकणारा लवद्याथी आहे . त्यांचे चार लमत्र म्हणजेच सऱ्ु या,
लचत्र्या, फावड्या असे चौघे लमत्र सऱ्ु याच्या वलडिांनी बांधिेल्या लबलल्डंगवर जमनू येणाऱ्या - जाणाऱ्या
मि
ू ा - मि
ु ींची िपनू अश्लीि भाषेत लटंगि करणे . लशक्षकावर कमेंट करणे . उरिेिा गृहपाठ
एकमेंकाच्या मदतीने पणू ा करणे इत्यादी गोष्टी करतात. या वयामध्ये मि
ु ांच्या मनात शाळे तीि
मि
ु ीलवषयी आकषाण असणे . आपल्यािा आवडत्या त्या मि
ु ींच आपल्याकडे िक्ष जावं यासाठी
लनरलनराळ्या गोष्टी करणे . लशक्षकांना टोपणनावे ठे वणे . मि
ु ींना लचडवणे शाळा भरल्यानंतर शाळे तीि
मोजके आवडते लशक्षक न आवडणारे लशक्षक . कोणीही डाऊट िाऊ नये अशा लदशेने मि
ु ींकडे बघणे
मि
ु ांचे िोंलगक प्रश्न लवलचत्र कोंमेंट्स, अलश्लि गाणी गाणे,वगाातनू ऑफ तासािा पळून जाणे त्याची
लशक्षा भोगणे आप्पाचा म्हणजेच लप्रंलसपिचा मार िाणे . मि
ु ींना िाईन देणे . ह्या सवा शाळे त के िेल्या
गोष्टी लमलिंद बोकीि यांनी फार लबनधास्तपणे व अगदी िरी मांडणी के िी आहे.

मक
ु ंु दच्या बलहणी िा त्याच्यात चाळीत राहणाऱया लवजयाबद्दि वाटणारे आकषाण, आंबेकर ही शाळे त
नवीन आिेिा मि
ु ींच्या प्रेमात पडणे,मक
ु ंु दिा अगदी लजविग लमत्रासारिा वाटणारा त्याचा
नरूमामा,नरूमामा आलण याचे घट्ट मैलत्रचे नाते, महेश व सक
ु डीचे प्रेमप्रकरण , लचत्र्या व त्याचा भाऊ राजू
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यानं ा सांभाळायिा लचत्र्याच्या आईनी ठे विेिी देवकी नावाची अश्लीि चाळे करणारी बाई . इत्यादी
पात्र मक
ु ंु द यांच्या जीवनाशी कांदबरीच्या मध्याशी स्पशा करून जातात .

मक
ु ंु दिा आवडणारी लशरोडकर लतच्यालवषयी सगळ्या लमत्रांपासनू मक
ु ंु द िपनू ठे वतो . लशरोडकर वर
अत्यंत प्रेम करणारा, लतच्यासाठी सवा गोष्टी के ल्या, आपल्यावर कोणीही डाऊट िाऊ नये म्हणून पयंत
के िे, शेवटी नववीचा लनकाि िागतो . लशरोडकरच्या वलडिांची बदिी होते . आलण ती गाव सोडून
गेल्याच कळते नववीच्या शेवटच्या लदवसात लतची भेट न होणे, व आधीच्या काही गोष्टींचा गैरसमज दरू
न करता आल्यांचे दःु ि िा वाटत होते. त्याच्या सोबतीचे लमत्र नापास झाल्याने लचत्र्याचे कुटुंब
बांद्रयािा राहयिा जाणार होते . अश्या बऱ्याच गोष्टी समजतात आलण आधीचे सवा हवे असणारे लदवस
सपं नू दहावीच्या प्रवेशाच्या वाटेिा मक
ंु ु दची सरु वात होते .

ही कादं बरी शाळे त गेिेल्या सवांसाठी अपणा के िी आहे . ही कादं बरी वाचताना िरोिर आपण सद्ध
ु ा
आपल्या शाळे च्या आठवणीत रमनू जातो . आलण सपं णू ा शाळे तीि जीवनाचा सफर करून आल्यासारिे
वाटते . कादं बरी वाचताना मिा माझ्या शाळे ची फार आठवण आिी. आपण सद्ध
ु ा अशीच के िेिी
मस्ती, लशक्षकानं ा त्रास देणे, टोपणनावे ठे वणे, मारामायाा करणे, ऑफ तासािा मस्ती करणे, वगााच्या
बाहेर पळून जाणे, स्पोटा डे िा के िेिी धमाि ह्या सगळ्या शाळे तीि आठवणी जाग्या होतात . काही
चागं िाही गोष्टी शाळे त के ल्या लशक्षकानं ी लदिेिी शाबासकी ही तेवढीच मान उंच करून जाते .
आपणही असेच वागिो आपल्या शािेय जीवनातीि आठवणी जाग्या होतात . अगदी आमच्याच
शाळे तीि प्रसगं या कादं बरीमध्ये लिहिे आहेत याचा भास होतो . आलण पुन्हा िहान होऊन शाळे त
जाऊन बसावसे वाटत. आलण पन्ु हा लतचं मस्ती,मज्जा अनभु वाशी वाटते..

-अिुष्का देशमुख
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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मकरवतं - िाटक
लकरवंत म्हणजे - स्मशानकमे करणारा ब्राह्मण
प्रेमानदं गज्वी लिलित लकरवतं हे नाटक स्मशानकमे करणाऱ्या एका कुटुंबाच्या जीवनालवषयी
असल्याचे आपल्यािा लदसनू येते.
या कुटुंबािा समाजात असिेिे स्थान त्यांचा लकरवंत असल्यामळ
ु े सतत करण्यात येणारा अपमान,
त्यांना लदिेिी तच्ु छतेची वागणक
ू , त्यांच्या पासून ठे विेिे दरू अंतर,समाजाने त्यांच्या वर िादिेिी
बंधने इत्यादी सगळ्या गोष्टीची मांडणी या नाटकात करण्यात आिी आहे.
वलडिापं ासनू चाित आिेिा लकरवतं पणा पढु े त्याच्ं या मि
ु ानं ा देिीि ह्याच धमााचा वसा पढु े चािवावा
िागिा. आलण समाजाकडून देिीि त्यांना हाच वसा तम्ु ही पढु े चािविा पालहजे असा असिेिा हट्ट.
असे न करणे म्हणजे प्रत्यक्षात स्वतःचा धमा बडु वणे होय असे समजिे जाईि.
लसद्धेश्वराने उचििेिा लकरवंताचा वसा वासदु वे ािा काही मान्य नव्हता.
त्याच्ं या होणारा सततचा अपमान हा त्यािा अमान्य होता. आपण ह्या लकरवंतपणातनु बाहेर पडण्यासाठी
लकरवंत मि
ु ीशी िग्न न करता उच्च ब्राह्मण मि
ु ीशी िग्न के िे तर आपल्यािा हा लकरवंतपणाचा वसा
पढु े नेता नाही येणार. पण तो हे लवसरत होता की त्याचेच नाव त्याच्या मि
ु ांना िागेि. लकरवंताचा मि
ु गा
असच त्यािा बोििे जाईि.
आपण करत असिेिं काम वलडिापं ासनू चाित असल्यामळ
ु े लसद्धेश्वर ते अपमान सहन करून देिीि
करत असतो. आपण आपिा धमा पाळिा पालहजे असा त्याचा एक वेगळाच समज असतो. तर वासदु वे
िा वाटत होत की त्याच्या मोठया भावाचा तसेच त्याच्या कुटुंबातीि कुणीच अपमान सहन न करावा.
त्यामळ
ु े तो ' सवा लहदं ू एक ' या सघं ात देिीि जात असतो.
या नाटकामध्ये लसद्धेश्वरचा असिेिा िहान मि
ु गा ह्याचा देिीि प्रत्येक वेळेस अपमान करण्यात येत
आहे. त्याचा बािमनावर ह्या सगळ्याचा काय पररणाम होईि ह्याचा समाजाने एकदा ही लवचार के िेिा
नाही.
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लसद्धेश्वराच्या बायकोची इच्छा असते आपण हे गाव सोडून दरू कुठे तरी शहरात जाऊन राहू. रोजचा
होणारा हा अपमान लतिा सहन होत नसतो. तसेच लतची होणारी सततची घसु मट
कोणामध्येच लमसळता न येण.ं ह्या सगळ्या गोष्टी लतिा असाह्य झाल्या होत्या. पण त्याच्याकडे
लकरवतं पणा सोडून देणे हा पयााय नव्हता.
म्हणनू ती देिीि मनमारून व अपमान सहन करत आपिा संसार चािवत होती.
वासदु वे आलण रे वती ची इच्छा असते की मधनु े िपू लशकावे नोकरी करावी. त्या मळ
ु े ते त्यािा रोज
शाळे त पाठवत असत.
तर वासदु ेवािा समजिेिा असतं की आपल्या सन्मानाची िढाई आपल्यािा च करावी िागते.
दसु ऱ्याच्या हातात शस्त्र देऊन ती िढाई नाही िढता येत. याची जाणीव वासदु वे िा झािेिी असते.
सरु वातीपासून असिेिा बंडिोर वृत्तीचा वासदु वे आपल्यािा वाटत की काही सधु ारणा करून दािवेि
अशी समज आपण करून घेतो. पण शेवटिा झािेिा लसद्धेश्वरा चा मृत्यू या मळ
ु े नाटकािा लमळािेिी
एक वेगळी काळाटणी. त्यानंतर लकरवंतपणाचा वसा मधि
ू ा पढु े चािवावाच िागतो.
कोणत्याही सधु ारणेची सरुु वात करून ती िगेच सधु ारत नाही तर त्या लदशेने पाऊि उचिणे महत्वाचे
ठरते. तशी भलू मका िेिकाने आपल्यािा वासदु वे या पात्राच्या माफा त दािवनू लदिी आहे.
लकरवतं ह्या लवलशष्ट गटािा उचिायिा िागिेिा लकरवंत पणाचा वसा आलण मग समाजाची असिेिी
त्यांच्याशी वागणक
ू ह्या सगळ्या गोष्टीचा शोध घेऊन ' लकरवंत ' हे नाटक आपल्या समोर मांडण्यात
आिेिं आहे.ब्राह्मण वगाातीि ह्या गटाचा देिीि सगळ्यांना पररचय व्हावा. त्यांचे दःु ि देिीि इतरांना
समजिा पालहजे ह्या दृष्टीने ह्या नाटकाची मांडणी आहे.लहदं ू धमाामध्ये ब्राह्मण हा उच्च धमा वगा मानिा
जातो. पण त्या वगाात देिीि ब्राह्मणांच्या च एका गटािा दलितांसारि वागवि जात. ह्याची ओळि '
लकरवंत ' या नाटकामधनू आपल्यािा ' प्रेमानंद गज्वी ' यांनी करून लदिी.
- ऋतुजा बेंद्रे
तृतीवर्ष कला शाखा
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मसझर कर म्हणतेय माती:-कमवतासंग्रह.
कवमयत्री:-कल्पिा दुधाळ.
कमवता:-झलक':-मधला बांध.
(झिक):-आजच्या काळाशी जोडिे गेिेिे तंत्रज्ञान यांसारख्या वस्तंश
ू ी लनगडीत असिेिे संदभा आलण
त्यांच्या आहारी गेिेिी युवा लपढी या सवांचे वणान, कवलयत्री कल्पना दधु ाळ यांनी या कलवतेत मांडिे
आहे.
' कल्पना दधु ाळ'यांच्या झिक या कलवतेतीि पलहल्या ओळीत असे संबोधिे आहे, की
जेव्हापासनू हे जग तंत्रज्ञानाने भरिेिा आहे, जसं की टीव्ही चॅनेल्स सारख्या वस्तु आजकाि प्रत्येकाच्या
घरोघरी लदसून येत आहेत, शहराकडे, गावाकडे, प्रत्येकाच्या घरोघरी टीव्ही सारख्या मोबाईि सारख्या
वस्तू लदसनू येतात, घरात िायिा अन्न लमळे ना, पण पडद्यावर िागिेल्या रे िाटन यांना आपण िपू च
प्राधान्य देतो, आजच्या लपढीने ही कसिी नवीन थेर बागळिीत, पोटातल्या कावळ्यांना िायिा अन्न
नाही, तरी कुणी िहानग नाही, मोठ्या नाही, सगळ्यांनी त्या पडद्यासमोर गदी के िेिी आहे.,
आजबू ाजि
ू ा जाणाऱ्या येणाऱ्या िोकांकडे िक्षही नाही इतके माणसाचे माणसू पण लवसरून आपण त्या
तंत्रज्ञान याच्या आहारी गेिो आहोत. असे पलहल्या ओळीत मांडण्याचा प्रयत्न के िा आहे.,
दसु ऱ्या सदं भाात असे लदसनू येते की 24तास स्क्रीन ठे वणारी क्रीम घेण्यासाठी पोरगी लदवसभर मजरु ी
करते, म्हणजे बघा यवु ा लपढी,या पडद्यामं ळ
ु े , टीव्हीमध्ये लदसणाऱ्या सदंु र नट्याचं े प्रमाणे, या शेतात काम
करणाऱ्या मि
ु ीिाही सदंु र लदसायची आवड लनमााण झािेिी आहे, पोटािा िायिा अन्न देिीि नाही,
पोटाची िळगी तरी कशी, तर ती या लवचाराने त्रस्त होत नाहीये, आपल्यािाही टीव्ही मधल्या सदंु र
नट्यांचे प्रमाणे संदु र लदसायचे आहे यासाठी शेतात राबत आहे, लदवसभर मरमर करून जीव तोडून काम
करत आहे, आपणच जर या तंत्रज्ञानाच्या इतके आहारी गेिो तर, आपल्या मागून येणाऱ्या लपढीकडून
अपेक्षा करणं चक
ु ीचं आहे, या तंत्रज्ञानामळ
ु े जर आपण स्वतः बाहेर पडिो नाही तर हे असेच चािू
राहणार, पोटािा िायिा अन्न भाकर लमळािी नाही तरी बेहत्तर, पण तोंडािा िावायिा क्रीम मात्र
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हवी, लचमटा काढून आपण आपिा चेहरा संदु र ठे वू शकत नाही, त्यासाठी कष्ट हे करावेच िागणार, असे
या दसु ऱ्या ओळीतनू लदसनू येते.,
गोधडी च्या तक
ु ड्यात होऊन पडिेिी म्हातारी लतिा नालगन हा आजार झािा आहे. लतच्या
कमरे िा नालगनी ने वेढा घातिेिा आहे, आलण त्या जिमेवर माशा घोंगावत बसिेल्या आहेत, तरीही
त्या म्हातारीकडे कोणी िक्ष देईना, जिमेमळ
ु े पणू ापणे लवळितून गेिी होती म्हातारी, तरी कोणाचं
लतच्याकडे िक्ष जात नाहीये, कोणािा हाक मारिी तरी कोणी व देना, तरी ती आजची लपढी टीव्ही वर
िागिेल्या चॅनेिची मालहती बघण्यात, लचत्र बघण्यात, त्यांचे डोळे लटकून गेिे आहेत, तरी या बघा ती
म्हातारी हात देत आहे, तरीही कोणाचे िक्ष लतच्याकडे जाईना, म्हणजे बघा माणसाची माणसु की
कोणत्या थरािा गेिी आहे, आपण या तंत्रज्ञानामळ
ु े इतके अडकिो आहोत की, आजच्या लपढीिा
त्यातनू बाहेर पडणं सद्ध
ु ा मलु श्कि झािे आहे, असे कल्पना दधु ाळ यांनी या लतसऱ्या ओळीत सांगण्याचा
प्रयत्न के िेिा आहे.,
चौथ्या ओळीत असे दािवण्यात आिे आहे की शेवटचा श्वास जात असताना सद्ध
ु ा म्हातारी
पाहण्यासाठी हाक देत आहे, कोणीतरी या आलण शेवटचं पाणी तरी पाजा, या म्हातारीचा जीव
चाििेिा आहे, अधं क
ु चार िादं े तरी कोणी झेिा, आगीिे बोिवत आहेत, वर जाण्यासाठी, म्हातारी
तरीही घोटभर पाण्यासाठी तळमळते, पण त्या टीव्ही वर िागिेल्या मॅच मळ
ु े कोणािा त्यातनू बाहेर
पडणं जमतच नाहीये सवा त्या मॅच मध्ये असे गतंु नू गेिे आहेत की, लतथे पाणी मागत असिेल्या
म्हातारीकडे कोणी बघत सद्ध
ु ा नाहीये, िरतर त्या मॅचचा आपल्यािा काहीच फायदा होत नाही तरीही
त्यात सवा डुंबनू गेिे आहेत,आपल्या मनाचं मनोरंजन करण्याच्या नादात आपण आपल्या आजबू ाजि
ू ा
पडिेल्या माणसांना सद्ध
ु ा पाहू शकत नाही आहोत, म्हातारी िोळंबिी आहे पाण्याच्या एका थेंबासाठी
तरीही कोणीही उठून लतिा घोटभर पाणी पण देईना, म्हणजे काय ही लपढी कसिेही वेळ म्हणायचे
कसिा छंद अंगी जोपासिा आहे, या युवा लपढीिा यातनू बाहेर पडणं गरजेचा आहे, पररलस्थतीिा
सामोरे जाऊन कष्ट करणे अलनवाया आहे, तंत्रज्ञानामुळे डोकं भ्रलमष्ट होण्यािेरीज आणिी काही नाही देऊ
शकत हे तंत्रज्ञान आपणास, हे आज कािच्या युवा लपढीिा समजनू घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असे या
ओळीत स्पष्टपणे सांगण्याचा प्रयत्न के िा आहे.,
'कल्पना दधु ाळ' यांनी 'लसझर कर म्हणते माती' या कलवतासंग्रहात 'झिक'या कलवतेद्वारे या
जगातिी आज कािची एक झिक िोकासं मोर प्रस्ततु के िेिी आहे, या तत्रं ज्ञानाच्या जगात आपण
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इतके हरवनू गेिेिो आहोत की, माणसु की जपणं काय असतं हेच आपण लवसरून गेिो िोकांचे हाि
होत असतानाही, पण त्या मोबाईि सारख्या फे सबक
ु व्हाट्सअप, सारख्या जगात अडकून पडिो
आहोत, बाजि
ू ा असणारी माणसंही आपल्यािा लदसेनाशी झािी अशी आज कािची पररलस्थती आहे,
या सगळ्यातून बाहेर पडणं गरजेच आहे, नाहीतर या तंत्रज्ञानाच्या जगात माणसू पण लवसरून आपणास
नको त्या गोष्टींना सामोरं जाव िागेि, आपल्या मागनू येणाऱ्या लपढीिा आपण चांगिा संदश
े देऊ हीच
लशकवण तंत्रज्ञानामळ
ु े होणारे चांगिे-वाईट बदि पढु च्या लपढीसमोर आपण ठे वू शकतो, या कलवतेतनू
कवलयत्री 'कल्पना दधु ाळ'यांनी सांगण्याचा प्रयत्न के िा आहे......!

- सेजल थोरवडे , ३१४.
ततृ ीय वर्ष कला शाखा
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कथासग्रं ह: ओल हरवलेली माती.
कथा: रत्िप्रभा जाधव वतषमािपत्रातील बातमी होते तेव्हा.
या कथेमधे सरुु वातीिा रत्नप्रभा सवयी सांलगतिे आहेत. रत्नप्रभा रोज पाच वाजनू 40 लमलनटांचा गजर
िावते आलण साडेपाच उठल्याबरोबर ती आंथरुणातच एक नमस्कार करते . आलण मग रात्री तांब्याचा
तांब्या भरून ठे विेिे जवळ जवळ एक लिटर पाणी लपते. यामळ
ु े सारा इडालपडा आलण आजार अशी
लतची श्रद्धा आहे रत्नप्रभा कडे गॅसही आहे सुरलक्षततेच्या बाबतीत आलण सारे आजार दरू ठे वता येतात
अशी लतची श्रद्धा आहे मग ती सवयीने स्टॉप पेटवते रत्नप्रभा िागे सही आहे पण पाणी तापवण्यासाठी
तो वापरत नाही वस्तू मोजून मापनू लहशोबाने वापरा वापरिे पालहजे लतच्या जास्त काळ आहे म्हणनू च
गॅस वापरताना ती शक्य दोन मलहने पुरेि याची ते काळजी घेते ती सरु लक्षततेच्या बाबतीत ही तशी सजग
आहे म्हणजे उदाहरणाथा काम नसेि तर ती गॅसचा नोट बंद करून ठे वते वतामानपत्रातनू येणाऱ्या
लसिेंडरच्या एकाचा मृत्यू वगैरे सारख्या बातम्यातीि अलजबात अस्वस्थ करत नाहीत स्टॉप पेटवल्यावर
रत्नप्रभा पाण्याने भरिेिे बाहेरून आपिे रूम आलण आकार हरविेिे जमान चे परु ाण भांडे त्यावर चढते
हे भाडे रत्नप्रभा रात्रीच धरून ठे वते रत्नप्रभा कामाचे लनयोजन व्यवलस्थत करायिा आवडते. त्यामळ
ु े वेळ
वाचतो आलण कामे पटापट होतात असे ती नेहमीच सवांना सांगते.
लकत्येक वषााचा पाणी तापवण्याचा कायाक्रम रत्नप्रभा ने कधीही चक
ु विा नाही. रत्नप्रभा आयष्ु यात
फारसे बदि आवडत नाही.सरळ नाकासमोर चािणाऱ्या माणसातिी ती एक आहे. त्यामळ
ु े
आजबू ाजि
ू ा भयानक वेगाने घेणाऱ्या बदिा ती सिग टाळू शकते. एवढ्या वषाात लवलशष्ट वन रूम
लकचन फ्िॅट मध्ये आल्यावरही रत्नप्रभा ने म्हणनू च आजही न्हाणीघरात लगझर िावनू घेतिे नाही.
डीजेच्या उपकारांची लतिा ऍिजी आहे त्यामळ
ु े लगझर, इस्तरी, लमक्सर, लिज, वॉलशंग मशीन अशा
उपकार आन पासनू ती आजही तशीच दरू राहते. टीव्ही मात्र लतने अगदी नाईिाजाने घेतिा आहे कारण
कंटाळवाण्या आयष्ु यात रंगीत करण्याचा एकच मागा सध्यातरी लतच्यापढु े आहे. रत्नप्रभा ने दोन
भावंडांची जबाबदारी घेतिी आहे. लतने पाणी स्टोअर अस गरम करण्याचा ऐलतहालसक लनणाय घेतिा
आहे. ती सकाळी उठल्यावर लतचा महत्त्वाचा कायाक्रम मशेरी भाजण्याचा आज कॉि गेट क्िोज अप
च्या वगैरेच्या जमान्यातही रत्नप्रभा तंबािचू ी मशेरी भावते. मीनाक्षी जाधव रत्नप्रभा ची धाकटी बहीण
शेंडेफळ. ती कॉिेजमध्ये लशकते आहे िरंतर मीनाक्षी म्हणजे रत्नप्रभा ची धाकटी बहीण बारावीनंतर रोग
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नोकरी करण्याची इच्छा होती. िरं तर मी ना िरंतर लतच्या भावंडांना िपू लशकवायचे स्वप्न असते
आपिे अधावट रालहिेिे स्वप्न त्यांनी पणू ा करावीत अशी लतची इच्छा असते ती त्या दोघांना सतत
प्रोत्सालहत करत असते लशक्षण हाच प्रगतीचा मागा आहे हा मलु जक हा बजु गु ांनी सांलगतिेिं सुलवचार
लतच्या मनावर कोरिा गेिेिा असतो. म्हणनू च मीनाक्षीने आपल्यासारिेच लशपाई न होता रत्नप्रभा ते
स्वप्न असते की लतने ऑलफस मधल्या हेड ऑलफस मध्ये लकंवा सीलनयर इन्स्पेक्टर म्हणनू मोठे व्हावे असे
लतिा नेहमीच वाटत असते. मीनाक्षी िा याची िात्री आहे की ती लतची बहीण रत्नप्रभा त्यांच्यापेक्षा
चांगिी लदसते. रत्नप्रभा एक साधी गावठी दोन वेण्या घािणारी बाई असते. मीनाक्षी कॉिेजिा जात
असते. प्रभात रत्नप्रभा च्या पाठीवर िाडका भाऊ गौतम जाधव. तीन वेळा फे ि झाल्यावर पुन्हा एकदा
टी वाय बी ए िा बसण्याचा मानस असिेिा गौतम जाधव रत्नप्रभा चा िाडका भाऊ. रत्नप्रभा िा
त्याच्या कडून िपू अपेक्षा असतात पण मीनाक्षी कडून लतिा असे कळते की तू िपू वेगळ्या िोकांमध्ये
असतो. त्यािा क्रातं ी गमा हवा आलण श्याम बेनेगि याचं े सामालजक प्रश्नांवर चे लसनेमा पाहायिा िपू
आवडते. तो माक्सा बापाची पस्ु तक आहे वाचत राहतो. रत्नप्रभा ने िग्न के ल्यामळ
ु े व लतिा मि
ू बाळ
नसल्याने लतिा गौतम जाधव म्हणजे लतचा भाऊ ती त्याच्या पासनू त्रास असिा तरीही ती काही करू
शकत नव्हती व ती ते सहन करत होती. कारण आपल्या म्हातारपणाचा तो एकच सहारा होता.
रत्नप्रभा ऑलफसमध्ये काहीच घडत नाही घडिे तरी त्याचा पररणाम रत्नप्रभा च्या
आयष्ु यावर होत नाही. रत्नप्रभा लतचा लदवस के वळ टेबिावरच्या फाईि त्या टेबिावर पोचवण्यात
घािवते. मीनाक्षी जाधव रत्नप्रभा ची धाकटी बहीण वगाात बसायिा आवडत नाही. रंगीलबरंगी
कपड्यात लफरणाऱ्या फुिपािरे लतिा जास्त मोहक वाटतात मग ती उगीचच वहीवर लचत्र काढत राहते.
शक्य तेवढे एकमेकांच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न ती करते शेवटी ती एकमेकांच्या इतके जवळ जाणारे
मालिकाच तयार होते आलण शेवटी ती एकमेकांच्या इतके जवळ येतात की बे ँचवर बसिेल्या
मीनाक्षीच्या शरीरावर रिप्रवाह अपघात होण्या एवढ्या वेगाने धावू िागतो .
ज्या इमारतीत रत्नप्रभा राहते लतथे सवाात जास्त आवडणारे कुटुंब म्हणजे कुिकणी यांचे! इतर
कुटुंलबयांच्या ति
ु नेने या कुटुंबांची लतचे लजव्हाळ्याचे संबंध होते आलण त्याचा लतिा अलभमानही आहे.
स्वतः कुिकणी त्यांची पत्नी मि
ु गा सून आलण त्यांचा छोटासा नातू सारी लनयलमत सि
ु ात असतात. त्या
सवांना असे आनंदात आयुष्य घािवताना पाहून रत्नप्रभा िा वाटते माणसाने जगावे तर असे स्वतािा
तसे जगता येईि नसेि तरी कुिकण्यांच्या सि
ु ात जगण्याचा आनंद रत्नप्रभा िटु ते. रत्नप्रभा िा
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कुिकणी आवडतात म्हणून त्यांचे बापहू ी. रत्नप्रभा जाधव यांचा भाऊ गौतम सहज सांगतो तर तो
लचडतो आलण लतिा स्पष्ट सांगतो की मी बापंनू ा नाही तर फुिे-आंबेडकर बद्ध
ु माक्सा यांनाही मानतो .
रत्नप्रभा िा आपल्या मेणचट आयष्ु याचा कंटाळा आिा आहे त्यामळ
ु े च ती आनदं शोधा शोध
घेण्याचा सतत प्रयत्न करत असते अगदी मशेरी िावण्यापासनू स्वयपं ाक करण्यापयंत प्रत्येक गोष्टीत हा
आनंद लमळायिा हवा असे लतने स्वतािा बजावनू सांलगतिे आहे. स्वप्नात सरू
ु झािेिा हा वास्तवाचा
शोध रत्नप्रभा िा दमतो कधीकधी स्पष्ट होत जाणाऱ्या चेहऱ्यांमध्ये मग लतिा कुिकणी यांचा मि
ु गा
कुजबजु त असल्यासारिे वाटते कधी ऑलफस मधिा हेड िोक लतच्या अंगावर बसनू असताना लदसतो.
लतची कासालवशी वाढत जाते या गदीत पण शोध मात्र थांबत नाही सकाळी उठल्यावर लतिा िघवीची
प्रचंड कळ येते. लतिा उगीच अपराधी वाटत राहते हे असे आपल्यािा होता कामा नये अशी स्वप्न तर
आपण पाहताच कामा नये असे ती स्वतःिा वारंवार बजावते आलण मग वस्त्रगाळ मशेरी ने तंद्री िोक
पयंत िसािसा दात घासत राहते.
कदालचत या समस्यावं र बापक
ंू डे उपाय असावा म्हणनू रत्नप्रभा कुिकण्यांच्या सनु ेिा आपिी
समस्या सागं नू बापनंू ा उपाय उपाय लवचारायिा सांगते पण कुिकणी याच्ं या सनु ेकडे उपाय असतो ती
म्हणजे ' उशीर झािा िपू , पण िग्न करून टाका." रत्नप्रभा या उत्तराने चलकतच होते. बापनंू ा न लवचारता
प्रथमच कुिकणी याच्ं या घरातल्या व्यिीने उत्तर लदिे िा पाहून लतिा ग्रेट वाटायिा िागत.ं कुिकणी
कुटुंब कधीतरी पापंु लशवाय मजा करायिा बाहेर जाते मग रत्नप्रभा फारच एकाकी होऊन जाते. आरती
नतं र लमळणारा साजक
ू तपु ाचा लशरा चा प्रसाद रत्नप्रभा आवडीने िाते.
आंबेडकरांच्या पुतळ्याची लवतंबना के िी म्हणनू उसळिेल्या दगं िीत गौतमाने घेतल्याने त्याची
रवानगी तरुु ं गात झािी. इतर परुु षान सारिेच शटा पॅन्ट मध्ये मोकळे ढाकळे लमशाळ बापू एकदम आवडिे
रत्नप्रभा िा, शेवटी बापंनू ा साकडे घािावे असे कुिकणी यांनी सचु वल्या वर रत्नप्रभा प्रथमच बापंच्ू या
दरबारात पोचिी. आपल्यापेक्षा िहान िहान कोवळ्या मि
ु ांना कॉिेजमध्ये पाहून अिेर मीनाक्षीने
कॉिेज सोडिे. आता ती लिडकीत उभे राहून नाक्यावर उभे असिेल्या मि
ु ांकडे पाहत राहते. रत्नप्रभा
िा लतच्या स्वप्नात अथवा िग्नातही तसा रस नाही आता आपिे वय होत चाििे असल्याने आलण
सोबत इथिा डायलबटीस सही असल्याने मीनाक्षीने आपल्यािा सांभाळावे असे रत्नप्रभा िा वाटते.
मीनाक्षी मागी िागिी तर व्ही. आर.एस घािायचा लतचा लवचार आहे.
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रत्नप्रभािा वाटते गौतम बरोबर मीनाक्षी गेिी तर आपल्यािा कोण पालहि? मीनाक्षीने आता
पस्तीशी ओिांडिी ओिांडिे लतचा रंग काळा होत चाििा आहे कोरड्या त्वचेिा सन स्क्रीन िोशन
िावनू ही ती लसल्क होत नसल्याने आलण फे अर अँड िव्हिी उजळत नसल्याने नाक्यावर ची मि
ु े आता
लतच्याकडे पाहीन आशी झािी आहे. आजही रत्नप्रभा ने प्रयत्न करायिा हवेत असे लतिा आग्रहाने
वाटत असते. मीनाक्षी िा रत्नप्रभा नकोशी झािीये. राजनीलत लतिा सहन करते. आपल्या दःु िाचे कारण
रत्नप्रभा असल्याची लतची िात्री असल्याने अधून मधनू ती ही लशव्या देण्याचा कायाक्रम पार पाडते.
गौतम आता पणू ापणे भाई माय झािा आहे. त्यात मासा आंबेडकरही दःु िी मनाने उभे लदसतात. त्यािा ही
पस्ु तके पाहायिा ही वेळ नाही. कुिकणी बापंच्ू या कृ पेने मोठ्या घरात गेिेिा आहे. रत्नप्रभा िा त्यांचा
आनंद जाणनू घ्यायचा आहे, मीनाक्षी िा ही. म्हणूनच ते दोघेही लदवसभर दार उघडे ठे वनु जोडीने बसनू
राहतात. रत्नप्रभा िा त्यांच्याशी शेजारधमा वाढवायचा आहे. पण ते सरुु वाती करायिा मागत नाही.
तरीही रत्नप्रभा लचकाटीने त्या क्षणाचं ी वाट पाहत बसनू राहते.
रत्नप्रभा तंबािचू ी मशेरी करत नाही. मीनाक्षीने आणिेिी नवीन क्िोज अप वापरते. लनवृत्ती
झाल्यावरही ती 5 :40 गजर िावनू उठते. ती रोज पालहजेत यास सरदारा िािीि जालहरात पाहते.
स्वप्नातिा राजकुमार येत नाही म्हणनू स्वतः राजकुमाराच्या शोधात जाण्याचा लतचा मानस आहे. गौतम
चा आलण रत्नप्रभा चा संबंध आता संपल्यात जमा आहे. लभंती लनलवाकारपणे उभ्या आहेत रत्नप्रभा च्या
दृष्टीने मीनाक्षी मेिी आहे. लतचे तेरावे करणे शक्य नसेि तरी रत्नप्रभा ने तेरा लदवस मीनाक्षीच्या फोटो
पढु े लदवा तेवत ठे विा. रात्री बारा वाजता ही लतचे दार उघडे असते. एकूण रत्नप्रभा चा लदन कमा
लदवसेंलदवस लदन वाना होत चाििेिा आहे. कुिकणी यांना रत्नप्रभा चे फार वाईट वाटते. बापंनू ी
लतच्यासाठी काहीतरी करावे असे त्यांना फार वाटते. बापू रत्नप्रभा साठी काहीच करू शकत नाही. िरंतर
बापंनू ा सारे शक्य आहे. रत्नप्रभा िा वाटते आपण आयष्ु यात काहीच लमळविे नाही. गमविे ही फारसं
नाही. या आयष्ु याकडे त्रयस्थपणे पाहता पाहता लतिा अनेक गोष्टी कळून चुकिे आहेत.
घडिे घडिेल्या या आयष्ु याकडून लतचे आता काहीच अपेक्षा उरिेिी नाही. आपण असाच
तटस्थपणे लवचार के िा तर आपल्यािा बापसंू ारख्या लदव्यदृष्टी िाभेि याची लतिा िात्री वाटू िागिी
आहे. शहरातल्या प्रत्येक लभतं ीवर लतच्या भयानक पण स्वप्ने दािवणाऱ्या चेहऱ्याची िागिी आहेत.
अगदी नावाजिेल्या वतामानपत्रांनीही लतच्या फोटोसकट लतच्या लवचारांचा प्रसार करण्यासाठी लतिा अधा
पान बहाि के िेल्या पाहून तर ती स्वप्नातल्या स्वप्नात िश
ु झािी आहे. आयष्ु यात भव्यलदव्य काहीतरी
करणाऱ्या माणसांचा फोटो त्यांच्या मृत्यनू ंतर पेपरात येतोच मग ज्यांनी काही म्हणजे काहीही के िे नाही
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अशा व्यिींचाही फोटो पेपरात यायिाच हवा असे लतिा ठामपणे वाटते. त्यासाठी आता काहीतरी
करायिा हवे असा लनश्चय रत्नप्रभा ने के िा आहे. ती आता माऊथ वॉश करते लदवसातनू जेवढा वेळा
करता येईि तेवढा वेळा तीतो आठवणीने करते. त्यामुळे मनात चांगिे लवचार येऊ आपल्यािा वाणीिा
धार येऊन आपण अिडं चागं िेच बोित राहू अशी लतिा आशा वाटते. जलमनीवर थेट पख्ं यािािी
आडवी पडून ती पंख्याकडे पाहात राहते. जलमनीवर थेट पंख्यािािी आडवी पाहून ती पंख्याकडे पाहात
राहते पंख्याच्या गतीने आपिे लवचार करायिा हवेत असे लतिा स्वतःिा बजाविे आहे. रत्नप्रभा
अगदी िहान असताना म्हणजे आई-बाबा असतानाच काळात वडाच्या झाडािा बांधिेल्या झोपा
झोपाळ्यावर घेतिेिे झोके आठवतात. आता पुन्हा झल्ु यावर झि
ु ायचे लदवस आिे आपिे या
लवचाराचं े ती आनदं नू जाते. सकाळी दधू वािा येतो तेव्हा ती दार उघडत नाही, पेपरवािा आल्यावरही
उघडत नाही. शेजार धमा िेळवत ठे वल्या ठे वण्यासाठी ती दार उघडत नाही. तेही अनाथ आठ सारिे
पडून रालहल्यावर येथेच्छ झोके घेऊन घेऊन थकिेिे रत्नप्रभा िोकांच्या नजरे तनू थेट वतामानपत्रात
लतसऱ्या पानावर पोहोचते. रत्नप्रभा च्या झोक्याची फोटो सेट बातमी झािेिी असते. कुिकणी बातमी
वाचनू आश्चयाचलकत होतात. सारे च प्रश्न अनत्तु रीत ठे वनू रत्नप्रभा गेिी. ती अशा तऱ्हेने जावी अशी
पररलस्थती लनमााण करणाऱ्या िोकामं ध्ये अथवा पररलस्थतीबद्दि ही कोणत्याही कटू िा मनात न ठे वता
रत्नप्रभा गेिी. रत्नप्रभा च्या मृत्यचू ा दाििा येऊन पडिा आहे. त्याचा उपयोग आता कोणािा होईि?
गौतम की मीनाक्षी? रत्नप्रभा ची आत्महत्या होती की सहज मृत्य?ू कुिकणी प्रश्नांनी हैराण झािेत. बापू
मळ
ु े आनंदात चाििेिे आयष्ु य रत्नप्रभा मळ
ु े लवस्कटून गेल्यामळ
ु े हा भयािा समोरे कसे जायचे याचा
लवचार करत कुिकणी पंख्याकडे पाहात बसून राहतात. त्यांना पेपरची बातमी होण्यास अलजबात रस
नाही. तरीही कुिकणी पख्ं याकडे पाहात का बसनू राहतात हा सवांनाच प्रश्न पडिाय. त्याचे उत्तर बापंनू ा
ही लमळत नाही.
या कथेमधनू आपल्यािा समजते कसे गौतम आलण मीनाक्षी दरुु पयोग करतात. मीनाक्षी आलण गौतम
ने के िेल्या कामामळ
ु े रत्नप्रभा रत्नप्रभा आत्महत्या करायिा मजबरू होते. रत्नप्रभा िपू स्वप्न बघते
गौतम व मीनाक्षी बद्दि पण त्याच्या मधिं काहीच पणू ा होत नाही.
काही प्रश्न िरे च अनरु ीत असतात रत्नप्रभा च्या आयष्ु यात सारिे!
- वृर्ाली भोर
तृतीय वर्ष कला शाखा
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कमवतासग्रं ह :- सीझर कर म्हणते माती
कमवता :- बाप
कवमयत्री :- कल्पिा दुधाळ
बाप :- आठवणींचा प्रवास, कष्टांचा प्रवास, बाप-मि
ु गी मधिं नात या सगळ्या प्रवासामधिे संदभा ,
आठवणी आलण अचानक पणे बाप सोडून गेल्यावर जाणविेिा एकटेपणाची व त्याच्या कष्टाची जाणीव
या सवांचे वणान कवलयत्री "कल्पना दधु ाळ" यांनी "बाप" या कलवतेत मांडिे आहे.
"कल्पना दधु ाळ" यांच्या बाप या कलवतेतीि पलहल्या ओळीत त्यांनी असे म्हटिे आहे की,
भोळा - भाबडा बाप माझा माळ्यावर शेळ्या सोडायचा. छकाठीने बांधावरच्या बोरी - बाभळी
झाडायचा. जेव्हा िांबिचक पांढुरक्या शेंगा छुमछुम पडायच्या तेव्हा धामोक घोळवत शेळ्या कुडूकुडू
शेंगा फोडायच्या. शेतात बाप माझा रात्रलं दवस राबायचा , कष्ट करायचा, जे आपण सहन करतो ते
आपिी मि
ु -बाळ सहन करू नये म्हणनू तो रिाच पाणी करायचा. बापाची मेहनत, कष्ट, लजद्द, लचकाटी
या सगळ्याचे वणान पलहल्या सदं भाात माडं िे आहे.
दसु ऱ्या ओळीत असे म्हटिे आहे की, जेव्हा शेतात कष्ट करून झाल्यावर प्रचंड भक
ू िागायची
तेव्हा बाप करडं - कोवळी पान िायचा, ओढ्याच पाणी प्यायचा .भर तापत्या उन्हात स्वतःच्या
िोपटातिी चूि पेटवायचा. लजथे आपण जेवायचे, तोच शेतकरी बाप जेवायचा वेळेस थाळीभर
गळ
ु ाच्या चहात आपल्या पोटाची आग लमटवायचा.आज आपण दोन वेळ जेवतो, पोट भरतो, पण
ज्याच्या मळ
ु े आज आपण सि
ु ाने पोट भरू शकतो, पण ह्याच शेतकरी बापाची उपासमार होत आहे.
तोच आज आपि पोट भरू शकत नाही. आपल्या कुटुंबाच्या आयष्ु य भराच्या जेवणाची लचंता करतो
तोच असतो बाप हेच दसु ऱ्या संदभाात कवलयत्री ने पटवनू लदिे आहे
लतसऱ्या ओळीत असे सांलगतिे आहे की ,असेच कष्ट करत बाप एकटा लनघून गेिा. बाप अडाणी
होता पण त्याची स्वप्न मोठी होती आयष्ु यात काही झािे तरी डगमगायचे नाही, मेहनतीची, ईमानदारीची
कास कधी सोडायची नाही. फि आयष्ु यात चक
ु ीच्या मागाािा नाही जायचे काहीही झािे तरी तो चांगिे
संस्कार माझ्यावर करून गेिा.आयष्ु यात काहीतरी बनायचं स्वप्न मनात पेरून गेिा. अचानक पणे
शेळया मागे अनवाणी लफरत असिेिा बाप अदृश्य होत गेिा .पावसाळ्यातल्या ओढ्यागत घळाघळा
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वाहत रालहिा बाप. वलडिांच्या घमोिी सवा काही वाटे अपणू ा आहे. वेळ लनघनू गेल्यावर कळते की
वडीिांचे महत्व हेच लतसऱ्या संदभाात लदसून येते
चौथ्या सदं भाात कवलयत्री असे सबं ोधिे आहे की ,बापाच्या पायािा जिमा होऊन सद्ध
ु ा तो इतका
काट्या - कुट्यातून कष्ट करत लफरत आहे.अथाातच, बाप कष्ट करायचं, अचानकपणे एकटा लनघनू गेिा.
त्यात एकटेपणा असल्याची जाणीव होते.बापाच्या कष्टाने मि
ु गी अस्वस्थ झािी.आजही कठीण
पररलस्थती / प्रश्न सामोरे आिे असता ,.मन एक लवचार असेही करते की या पररलस्थतीत वडीि कसे
सामोरे गेि?े आपण कसे जातो ? काय चक
ु िे का आपिे?असे अनेक प्रश्न लवचार मनात सतत उमटत
राहतात
कल्पना दधु ाळ यांनी लसजर कर म्हणते माती या कलवतासंग्रहात "बाप" या कलवते द्वारे त्यांनी
वडीिाच महत्व पटवनू लदिे आहे. बाप नावाची चादर जेव्हा आयष्ु यातनू लनघनू जाते तेव्हा प्रत्येक
सकाळ ही जबाबदारी ची जाणीव करून देते. पररलस्थती अत्यतं लवरोधी व क्रुर असेि तर लतच्याशी
लतच्या ही पेक्षा क्रुर होऊन सामोरे जावे आलण कष्ट करून मेहनतीने, चांगल्या मागाावर जाऊन आपण पोट
भरन यासाठी िबं ीर मन वलडिाक
ं डून त्याच्या कष्टातनू लमळािे.कल्पना दधु ाळ यानं ी हेच सागं ायचे
प्रयत्न "बाप" या कलवतेतनू के िा आहे.....

- मदव्या मवकास करगटु कर
तृतीय वर्ष कला शाखा
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कथा-ममत्राची गोष्ट
या कथेची सरुु वातच जोसेफ बद्दि सरू
ु होते ही माझी गोष्ट नाही माझ्या लमत्राची आहे कदालचत असेि
लकंवा आमच्यापैकी कुणा एकाची आणिी कुणाचीही जोसेफ अब्राह्मण भारतातल्या एका छोट्याशा
गावातून तो आिा होता जोसेफ अंद्र्यजू जर होता मी पण ब्रदर होतो मी ग्रॅज्यएु शन करत होतो आलण
जोसेफ एकही ग्रॅज्यएु शन करत होतोत्याचं आम्ही चाित होतं दोघांनीही लिटरे चर होतं
मग जोसेफ लविी िा भेटायिा आिा होता जोसेफ आिा त्या लदवशी िपु लफरविं आलदवासी पाड्यात
आम्ही िपू लफरिो व्हॅिी ऑफ कोणत्या कोणत्या माणसात राहतो नेमकं काय काम करतोय सगळं
सालं गतिं जोसेफिा मग जोसेफ म्हणािा मिा िोकापं ासनू दरू जाता येईि का मग लविी म्हणािा
जवळच्याच देवळात लकंवा चचामध्ये जायचं तर तो म्हणािा नको देवापासनू कुठे तरी मोकळ्या वर बसू
मग दसु ऱ्या लदवशी दोघही एक_दोन लकिोमीटर असिेल्या धरणावर गेिो अगदी जोसेफिा हवी तशी
सनु सान जागा इथे आल्यावर जी सि
ु लमळािे ते आपल्यािा नको असतं का मग मी बोितो ते तर त्या
त्या प्रत्येकािा हव असतं पण हे नाकारण्याचा व्रत घेतिा आहे आपण हे वत् ! हे व्रतच आड येतं
प्रत्येक वेळी जोसेफ सस्ु कारत म्हणािा.
मग लविी जोसेफिा लवचारतो ति
ु ा एवढ्या तातडीने का भेटायचं होतं मिा जोसेफ मग जोसेफने लवि
इकडे पालहिा आलण हसिा िळिळून तुिा आठवण तरी झािी मी का आिो आहे म्हणनू इकडे
बोितो मी ति
ु ा सजु ाता बद्दि बोििो होतो ना मग मी बोितो होतीस ना तझ्ु या संस्थेत मानसोपचार तज्ञ
म्हणनू काम करणारी सजु ाता सजु ाता लतचे आई वडीि गेिे तर त्याने तझु ं काय जोसेफ
जोसेफ आलण सजु ाताचा एकमेकावं र िपु प्रेम होतं ते दोघं िग्नही करणार होते पण लतचं एकदा घटस्पोट
झािं आलण तीचे घरचे फार पारंपाररक आहे आमची फार छान मैत्री झािी होतीजोसेफ म्हणतो त्या
सस्ं थेत असं माझ्या लवचाराशी जळ
ु णारी कोणीच नव्हतं सगळे फादर म्हणजे जनु ी िोड न बदिणारी तोच
लवचार करणारी त्याच त्या प्रथा, रूढी धमांच्या व्याख्या सागं णारी ती बोिायची ती माणसालं वषयी
वेगवेगळ्या प्रकारच्या माणसालं वषयी त्याच्या स्वभावालवषयी त्याच्ं यातल्या सस्ं कृ तीलवषयी प्रकृ तीलवषयी
आलण कधीकधी लवकृ ती लवषयी एकदा हे व्रत घेतिे की मि
ु वटे घािनू जगायचं पररलस्थती िागते हे
आपल्यावर मग ती आलथाक असो की सामालज
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आपल्या कॉिेजमध्ये एकदा फनांलडस जलस्टन लतच्या प्रेमात पडिा होतालजतक्या ठामपणे ब्रदर होण्याचा
लनणाय घेतिा होता त्यांनी लततक्याच ठामपणे हे सारं सोडण्याची ठरविं होतं त्याने आलण आता िेक्चरर
आहेत दोघेही आता िुश आहे त्यांचे दोन गोड मि
ु ी आहेत आलण मख्ु य म्हणजे दोघेही काम करतात
मेंटिी ररटायर मि
ु ांसाठी जसं जमेि तसं पण आनंलदत आहेत दोघही कुठं काय वाईट झािे आहे
फनांलडस नाव ही घ्यायचं नाही अशी ताकीद होती सगळ्या कॉिेजमध्ये आलण त्याच काळात आपल्या
बद्दिही फादर स्टीफन कानावर गेिं होतं फादरने मी नाही सांलगतिं होतं तुिा जायचं असेि तर तम्ु ही
जाऊ शकतो कारण त्या काळात लवनी सद्ध
ु ा माधरु ीच्या प्रेमात पडिा होता आलण आलण फादर लकती
वेळ बोित होते यालवषयी बद्दि फादर बोित होते समाजाचे एवढे प्रश्न आहे तेवढे अज्ञान आहे दाररद्र
आहे इथं आलण त्यांच्या साठी सारं आयष्ु य वेचिं ची शपथ घेतिी आहे तू माधरु ीिा लवचारिं होतं तू
पाकाची नाहीतर पण्ु याची भागीदारी होशीि का तू पण माधरु ीिा आपल्या पण्ु यात रस नव्हता माधरु ीिा
फि लविीन नावाचा शरीर एक नवऱ्याची भलू मका करणारा माणसू आलण सामोरे जावा त्या पररलस्थतीिा
मग जोसेफिा दोन वषांसाठी रोमिा ही जायचं होतं व्हॅलटकन चचामध्ये राहायचं होतं आलण त्यािा
लबशपची जागा लमळणार होती आलण लबशपची जागा लमळाल्यावर सजु ाता सोबत िग्न नाही करता येणार
म्हणनू लविी कडे आिा मग लविी बोितो मिा लवचारण्यापेक्षा सजु ाता िाच लवचार काय मागा
काढायचा तो पण बोितो मी याबद्दि फि तझ्ु याशी बोििो तु कोणािा बोिू नकोस
लविी बोितो लबचारा जोसेफ
सजु ाता की लबशप दोन्ही लमळणं अशक्य आहे
मग लपिीची पोलस्टंग त्या शहरात होती ज्या शहरात लतिा माधरु ी भेटिी होती आलण त्यािा माधरु ी पसतं
आिी होती मग त्यािा सगळ आठविं माधरु ीिा नाकारून पधं रा सोळा वषा झािी तेच लवद्यापीठ तीच
इमारत आजही तशी
सजु ाता सजु ाता ने आठ लदवसाची मदु त ठे विी होती आठ लदवसात के व्हाही आिास तर मी तझु ीच आहे
नाहीतर मग पररलस्थती स्वीकारण्याची तयारी आहे माझी जोसेफ िॉम िा गेिा िरा पण मनाने सजु ाता
जवळच रालहिा एकदा पत्र आिं होतं त्याचा पोप समोर प्राथाना करता करता अचानक सजु ाता ग्रासनू
टाकिं त्यािा आतनू -बाहेरून जोसेफ मी चेहऱ्यावर मि
ु वता घातिा होता आतनू तो फि सजु ाताच
होता तो फि फादर समोर उभा होता चेहऱ्यावर मि
ु वटा घािनू आलण आतनू त्यािा असहं ी वाटत होतं
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की आपल्या चेहऱ्यावर आपण आपल्या मनात जे चाििं आहे त्या फादरिा कळिं तर आपल्यािा
लवषयाची पदवी लमळणार नाही म्हणनू त्याने िगेच चेहऱ्यावर मि
ु वटा घातिा
मी पण त्या चचा मध्ये गेिो तर मी सद्ध
ु ा चेहऱ्यावर मि
ु वटा घािनू होतो सगळ्यानं ा लदवसभर दात
दािवत देवा लवषयी काय काय सागं त होतो मी िोकांना उगीचच देव आपल्याबरोबर असतोच त्यािा
मनात वागवा त्याची आठवण ठे वा तो तमु ची सोबत करीि आलण हो लतिाही म्हणािो मी माधरु ी ही त्या
चचामध्ये आिी होती त्याच्या छोट्या मि
ु ािा घेऊन आलण त्यािाही मी ब्िेसेस लदिी आता परत
आिा आहे आिा आहे म्हणनू मनातिं भय सुरलक्षतपणे जपण्यात यशस्वी झािेिा तो आता भलवष्यात
होणार आहे कािच आमंत्रण पलत्रका लमळािी त्याबरोबरच पत्रही जोसेफिा वाटत होतं की सजु ाता
आपल्या सोबत असावी पण लविा असं वाटत नव्हतं त्यािा वाटिं की सजु ाता जोसेफ समोर आिी तर
जोसेफ लबशप ची वस्त्र फे कून तो सजु ाता कडे जाईि सांगता नाही येणार सोसे मनानं आलण शरीरानं ही
गंतु िा होता लतच्यात अजूनही लतिा वजा करता येत नाही त्यािा त्याच्या आयष्ु यातनू मी तर माधरु ीिा
ठरवनू नाकारिं होतं तरीही त्या लदवशी माझ्यासमोर मुिािा मांडीवर घेऊन बसिेल्या माधरु ीचे नजरे िा
नजर कुठे देता आिी मिा लतची नजर त्या लदवशी मिा क्रूसावर चढवनू मोकळी झािी होती
वीिीने शहर सोडण्याचा लनणाय घेतिा होता डोंगराळ भागात द्यायची तयारी दािविी तो माझा शेवटचा
लदवस होता त्या शहरात लतिा कसं कळिं कोण जाणे पण ती भेटायिा आिी मी लतिा लवचारिं लतिा
कसं कळिं मी जाणार असल्याचा तर म्हणािी ति
ु ा सालं गतिेल्या तझ्ु याबद्दि अनेक गोष्टी मालहत आहे
मिा माधरु ीच्या माडं ीवर जो बाळ होता तो आपिाच होता पण आपण हे सगळं नाकारिं आलण फादर
रस्त्यावर आिो असं मिा वाटिं पण मी रोज कल्पेश करतो की मी आजही माधुरी वर प्रेम करतो मी
सगळं लतच्यासमोर बोित होतो पण लतिाही मालहती होतं की मी सगळं िोटं बोििं बोित होतो म्हणनू
माधरु ी लमिा बोिते तू इकडून जाऊ नकोस मी जाते इकडून मी माझ्या नवऱ्यािा बोिेि की तू तझु ी
पोलस्टंग दसु रीकडे घे मग बोितो तझ्ु या नवऱ्यािा आपल्याबद्दि सगळं मालहती आहे का तू एवढ्या
त्याने बोिते तर तर ती बोिते हो मी सगळं सांलगतिं होतं िग्नाच्या आधी मी काहीही िपविं होतं
आलण माझ्या नवऱ्याने सांलगतिं की मिा वीिी िा भेटायचं आहे एकदा तरी लबिी बोितो कशासाठी
मिा भेटायचं आहे माधरु ी बोिते तू काही प्रेक्षणीय वास्तू नाहीस त्यािा अजनू मी सांलगतिं नाही आहे
या चचामध्ये आिेिा फादर लवल्यम मेथी हा माझा लवधी आहे आलण ते सांगणार नाही नाही लदि

35

वीिीिा काहीच बोिता आिं नाही यांलत्रकपणे त्याने थँक्स सॉरी गॉड ब्िेस यु वगैरे म्हणािा म्हणािो
गेिी जाताना ओिाविी नजर िपविी मग मग ती जाताना बोििी तू कोणत्याही शहरात गेिास तरी
माधरु ी लदसेि ति
ु ा शेवटच्या बाकावर बसिेिी अजूनही लदसते मिा रोज शेवटच्या बाकावर बसिेिी
मिा लदसेि सजु ाता अशी शेवटच्या बाकावर बसिेिी गोष्टीचा शेवट आणिी वेगळा असेि कदालचत
आपल्या पेक्षा चांगिा जोसेफ आलण सजु ाता एकत्र आिेिी लदसते चचामध्ये माझ्यासमोर बसतीि
त्यांच्या रांगणारा बाळािा घेऊन आलण मी लबशप म्हणनू त्यांच्यासाठी प्राथाना करत असेि शेवट लवषय
प्रचंड उत्सक
ु ता आहे मिा हे सामान तयार करायचा आहे उद्या नवीन नव्या गोष्टी नव्या शेवटीचा ही
सरुु वात होणार आहे

- उमेरा शेख
तृतीय वर्ष कला शाखा
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बेईमाि
इडा लपडा टळो या कथा संग्रहातीि आसाराम िोमटे लिलित बेइमान या कथेची थोडक्यात मांडणी.
कथेचं मख्ु य पात्र भगीरथ आहे;ही कथा त्याच्या दैनलं दन जीवनाच्या अवतीभवती लफरत असते.
व तो पढु े जाऊन कोणती बेइमानी करतो आलण कोणा बरोबर करतो. हे पढु े तम्ु ही जसजसं वाचत जाि
तसतस ते उिगडत जाईि.
भगीरथ ने त्याच्या शेतात कापसाची आलण बी. टी. ची पेरणी के िेिी असते.त्याच्या जवळचे पैसे
बी-लबयान घेतल्यामळ
ु े संपत आिेिे असतात. एक लदवस भगीरथ शेतात जातो.उन्हाळ्यातल्या सारिं
कडक उन पडिेिं असतं सगळी जमीन तापिेिी असते.सहज तो सरकी िाविेल्या जागेवर उकरून
पाहतो तर सरकीिा मंग्ु या िागिेल्या असतात.त्याच भान उडािं तसाच तो गावात येतो.
रात्री भगीरथ िा झोप िागत नसते.तो बाजेवर पडल्या पडल्या आकाशाकडे एकटक बघत
राहतो.पेरणी होऊन बरे च लदवस झािेिं तो आलण इतर गावकरी पाऊसाची वाट बघत असतात.भगीरथ
िा वाटत सगळीकडून ढग यावे, गार वारं सटु ावं आलण धो-धो पाऊस पडावा.त्याने लबयानं जास्त
घेतिेि असत म्हणनू त्यािा िोक टोमणेही.एका वषी ग्रामपंचायतीची लनवडणक
ू असते.सरपंच पद
ओबीसी साठी असत म्हणून भगीरथ लनवडून येतो.िर तर भगीरथिा राजकारणात कालहच रस नसतो.पण
सदा काकाच्या आग्रहा िातर तो लनवडणक
ु ीत उभा राहतो आलण लनवडून देिीि येतो.सध्या त्याच िक्ष
शेतातल्या लपकाकडे असते.कारण पेरणी करून भरपूर लदवस झािेिे असतात पण पाऊस येण्याचा काही
लठकाणाच नसतो.भगीरथिा दबु ार पेरणी ची त्यािा लचंता वाटू िागते.
पढु े भगीरथिा सदाकाका सागं तो की दोनच्या वर मि
ु झािं की सरपचं पदावरून बरिास्त करून
टाकतात.कोणािा कळि तर हातचं पद जाईि.आता भगीरथच्या मागे नवीनच भानगड िागल्या मळ
ु े
त्यािा अजनु च ताण येतो. काका त्यािा म्हणतो काहीतर कर आलण ही भानगड लमटव;नतं र काका
त्यािा म्हणतो मि
ु पाडून टाक. भगीरतिा जास्तच लचतं ा वाटू िागते त्यािा अस वाटत कुठून या
सरपचं पदी आिो. राही भगीरथ ची पत्नी.भगीरथ घरी आल्यावर तो रालहिा महत्त्वाचं काहीतरी
बोिायचं आहे अस सागं तो.आलण रालहिा बोितो की आपण मि
ु पाडून टाकूया.राही चलकत होते.ती
म्हणते की मि
ु नको हा लवचार आधी करायिा पालहजे होता.आता पाचवा मलहना चािू झािाय आलण
मी मि
ु पाडू देणार नाही.भगीरथ चारी बाजनू े संकटात अडकिेिा असतो. तो घरातनू बाहेर पडतो त्यािा
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वाटेत त्याचा िहानपणीचा लमत्र श्रीधर भेटतो.भगीरथ आलण श्रीधर यांचे शेत बाजू बाजि
ू ाच असते.ते
दोघे वाटेने गप्पा मारत असतात तेव्हा श्रीधर कडून त्यािा कळत की पाटिाची माणसं भगीरथिा पदा
वरून काढायच्या मागे िागिेत.
तो रानात पडल्या-पडल्या लवचार करु िागतो.लक दोन मि
ु ीं नतं र आता मि
ु गा व्हावा अस
दोघांचं बोिनं लकती वेळा झािेिे. राहीने तर नवस के िेिा असतो.तो लवचार करत झोपी जातो.
सांजवेळेिा तो उठून घरी जातो.घरी त्याची सासू आिेिी असते.राही त्यािा सांगते लदडं ीत जाण्यासाठी
लतची आई आिेिी असते.भगीरथ चहा लपऊन सदाकाका कडे जातो.तो राही ऐकत नाही अस
सांगतो.सदाकाका म्हणतो उशीर व्हायच्या आत कर; िांबचा दवािाना गाठ आलण हो मोकळा
जवळपास काही करू नको.भगीरथच्या लजवािा नस्ु ता घोर िागिेिा.भगीरथिा अस वाटत की
गावातिी सवा िोक त्यािा वेगळ्या नजरे ने बघतात. सवाजण त्याच्या बद्दिच लवचार करतायत.
भगीरथ घरी जातो तेव्हा त्याचे वडीि त्याची वाट बघत बसिेिे असतात.ते त्यािा ओरडतात
की पदासाठी मि
ू पडायिा लनघािास.हे समजल्यावर राही सद्ध
ु ा त्यािा रागाने बोिते. सगळीकडून
भगीरथचा कोंडमारा होत असतो.त्यािा राग येतो व तो रालहिा जोरात कानािािी िगावतो.त्याबरोबर
त्याचे वडीि दरवाजा बदं करून घेतात आलण भगीरथ िा पकडतात. राही चवताळते माझा जीव घ्या
अस म्हणते.भगीरथ िा आणिी राग येतो आलण तो लतच्या कंबरे त िात घाितो.तो लतिा म्हणतो जास्त
तोंड चािवि तर आजनु मारे न.म्हातारा त्याचे वडीि त्यािा वरडतो दोन जीवांची बाई ति
ु ा कळत
नाही... गरोदर बाईिा मारतोयस... माणसू आहे की हैवान.भगीरथिा आठवत की त्याने राहीवर
पलहल्यादं ाच हात उचििा.त्याच्यातिी सवा ताकतच लनघनू जाते. जरावेळाने सासू घरी आल्यावर
भगीरथ घरा बाहेर पडतो व तािक्ु यािा जातो.तेथे त्यािा श्रीधर भेटतो.ते चहा घेत बोिू िागतात.श्रीधर
म्हणतो लतसऱ्या मि
ु ाचं काय करायचं ठरविंय मग तो त्यािा सांगतो आज त्या लवषया वरून घरात
भांडणं झािं.श्रीधर त्यािा म्हणतो बायकोिा जरा वेगळ्या पद्धतीने समजव;आलण श्रीधर त्यािा सांगतो
की रालहिा अस सांग मि
ु गा असेि तर ठे वू मि
ु गी असेि तर पाडून टाकू;दोन मि
ु ी आहेत लतसरी मि
ु गी
असेि तर पाडू हे सांगून लतिा दवािान्यात ने अस सांलगति तर राही तुिा नाही बोिणार नाही.श्रीधर
सांगतो की चांगल्या दवािान्यात लतिा ने इथल्या दवािान्यात बरोबर उपचार करत नाही श्रीधरने
सांलगतिेिी कल्पना त्यािा चांगिी वाटते.घरी जावनू हेच सवा रालहिा सांगतो. व ते लतिा पटत.तो
लतिा तयार रालहिा सांगतो. भगीरथ सदकाका कडे जातो आलण उसने पैसे घेतो.
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दसु ऱ्या लदवशी भगीरथ म्हाताऱ्यािा पटवतो की तो रालहिा दवािान्यात घेवनू चाििाय मि
ु गी
असेि तर गभा पाडू आलण मि
ु गा असेि तर नाही. राही तयार होते आलण दोघेही घरून लनघतात.भगीरथ
पढु े चाित असतो राही त्याच्या मागे.वाटेने सवा गावकरी राहीच्या पोटाकडेच पाहत असतात.भगीरथिा
थोडी भीती वाटू िागते.ते एस.टी रुग्णाियात जातात.तो रालहिा पन्ु हा समजावतो काही काळजी करू
नको सगळं ठीक होईि.भगीरथ लतिा बसवतो व डॉक्टरकडे जातो आलण त्यांना सांगतो की गभा
पाडायचा आहे मि
ु गा असो की मि
ु गी.बायकोिा यातिं काही कळू देवू नका अशी लवनंती करतो.पण
बायकोिा सांगा की मि
ु गी आहे. डॉक्टर गभा पडायिा तयार होतात.रालहिा एका िोिीत नेतात व
लतची तपासणी करतात.तपासणी करून झाल्यावर रालहिा सांगतात की मि
ु गी आहे. राहीच त्राण
जात,लतिा िपू हवािलदि झाल्या सारिं वाटतं.भगीरथ रालहिा सांगतो आता हे तझु ऑपरे शन करतीि
मी ति
ु ा िागणाऱ्या गोळ्या घेवनू येतो. व भगीरथ बाहेर जातो,तो िपू अस्वस्थ होतो.त्यािा िूप वाईट
वाटत.ं रालहने कधी त्याच्या कडे हट्ट के िे नाहीत का अलधकची मागणी के िेिी नसते आहे त्यातच ती
िश
ु असते.इकडे रालहिा डॉक्टर इजं ेक्शन देतात रालहिा पोटात िपू वेदना होतात. वेदनेने ती तिमळू
िागते..... मठु ी घट्ट आवळते.....पाय आपटते.....ती िपू जोरात लकंचाळते लतिा वेदना असह्य होतात व
रिाच्या लचळकाडं ् या सोबत गभा बाहेर पडतो.बेडवर सवा रि होत.नसा लतची साडी बदिनू लतिा
दसु ऱ्या बेडवर ठे वतात.ती आता शातं झािेिी असते.ती आता मेल्या सारिी पडून राहते.
नसा भगीरथ िा सांगते की मि
ु गा असतो.भगीरथिा कोणी उंचावरून िािी ढकल्या सारि
होत.आता त्याच्या लवषयी कोणी काड्या करणार नव्हतं. त्याच पद जाणार नव्हत.पण त्याने राहीिा
लवश्वासात घेतिेिे;आलण िोट बोिनू इथवर आणिेि.त्याने लतिा सांलगति आलण ती िगेच तयार
झािी. राहीचा त्याच्यावर पणू ा लवश्वास होता.दोघांचं िहानपणी िग्न झािेिे असत.राही त्यािा प्रत्येक
कामात मदत करायची.आठव्या मलहन्या पयंत ती शेतात काम करायची.दसु ऱ्या बायका थोड्या-थोड्या
वरून भांडतात.पण राही तशी नव्हती.ती त्यािा समजून घ्यायची.साविी सारिी त्याच्याबरोबर
असायची.भगीरथने लतचा लवश्वास घात के िा त्याने लतच्या बरोबर बेइमानी के िी.त्यािा आता अपराध्या
सारि वाटू िागत.त्यािा रडू येवू िागत;पण आता डोळे पसु णे देिीि त्यािा बेइमानी वाटू िागते.
- ओक
ं ार फंड, ३०४
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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जाता िाही जात - िाटक
प्रा. लसद्धाथा तांबे लिलित ' जाता नाही जात ' हे नाटक एकंदरीत आपल्यािा जात या लवषयावर आहे. हे
समजनू येत. जातीचा कशाप्रकारे राजकारण करण्यात आिेिे आहे. हे या नाटकातनू आपल्या पयंतर
सहज पोहचते.
नाटकाच्या लशषाका बद्दि बोिायचं झािं तर -' जाता नाही जात '
हे या नाटकािा लशषाक देण्यात आिे आहे. ह्यातनू हेच कळते की - जात आपल्यािा कश्याप्रकारे
लचकटून बसिेिी आहे. ज्या प्रकाने एिादा आजार काही के ल्या जात नाही. त्याचप्रकारे जात ही
आपल्या समाज व्यवस्थेिा वषाानवु षे लचकटून बसिेिी आहे. लकतीही प्रयत्न के िा तरी ती एिाद्या
जनु ाट आजारा सारिी आपल्या सोबत आजनू देिीि आहे.
जात ही जन्मापासनू आपल्यािा कशा प्रकारे लचकटून बसिेिे आहे. लतत्यातच आपण कशाप्रकारे
गरु फटून बसिेिो आहोत. याचे दशान देिीि आपल्यािा या नाटकातनू घडून येते.
ओररएंटेशन कोसािा लवलवध लठकाणा वरून आिेिे प्राध्यापकनंतर ओळि करून घेताना समजिेिी
एकमेकांची जात.त्या नंतर त्यांच्यात होत गेिेिे गट हे आपल्यािा लदसनू येते.
सगळे प्राध्यापक आप -आपिा ओररएंटेशन चा कोसा पणू ा करायिा आिेिे असताना. एकमेकांना
समजनू घेऊन एकत्र राहणे हे न करता. त्यांनी वसलतगृहात जातीचा बाजारच मांडिेिा लदसतो. आप आपिे वेगळे गट करून जो तो तम्ु ही काय के िात आलण आम्ही काय करत आहोत. या भोवतीच
गरु फटून राहतात.
सगळे प्राध्यापक असनू देिीि जातीयवाद मानतात. हा नाटकातीि महत्वाचा मद्दु ा आहे.
प्राध्यापक म्हणजे उद्याच्या लपढीचे भलवतव्य घडवणारा एक महत्वाचा घटक असतो. प्राध्यापक म्हटिं
की एक समजतू दार पणा तसेच समज असिेिी व्यिी आपण डोळ्यांसमोर आणतो. पण हेच प्राध्यापक
जर जातीयवाद मानत असतीि तर येणाऱ्या लपढीचे भलवष्य ते काय घडवतीि हा प्रश्न या नाटकातून
आपल्या समोर उभा राहतो.
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पात्राच्ं या बाबतीत बोिायचं झािं तर पगारे हे पात्र आपल्यािा नेहमी झोपिेिे दािवण्यात आिे आहे.
हे पात्र आपल्यािा आंबेडकर वादी दािवण्यात आिे आहे. तसेच पगारे हे पात्र समाजातीि जी माणसं
स्वतःच असं वेगळं मत मांडत नाहीत
जातीय वादात गरु फाटून पडिेिी आहेत. म्हणजेच स्वतःचा डोकं न िावता दसु ऱ्याच्या लवचाराने
चािणारी माणसे ह्या िोकांचे प्रलतलनलधत्व करताना आपल्यािा लदसत आहे. सरु वातीिा आल्यापासून
पगारे कांबळे ह्याच्या सोबत मैत्री करण्याचा प्रयत्न करतात. कारण त्यांना ते आपिे जात वािे
असल्यामळ
ु े त्याची सोबत करून घ्यायची असते. पण कांबळे यांना त्याच सततच जयलभम जयलभम
बोिणं आवडत नसत. तर शरद पाटीि हे पात्र या नाटकातीि राजकारणी आलण अत्यंत िबाड अश्या
प्रकारे दािवण्यात आिेि आहे. पगारे शी गोड बोिून त्याची िाट त्याने बिकावनू घेतिेिी असते.
त्याच्या त्यांनी वापर करून घेतिेिा असतो असे आपल्यािा लदसनू येते. तसेच त्यािा स्वतःचा प्रोजेक्ट
देिीि लिहायिा लदिेिा असतो. शेवटिा पगारे यांना शरद पाटीि ह्याचा िरं रूप समजतच.शरद
पाटीि ह्याची िबाडी पाहता त्यांनी गंडु ू राव आलण शेि सर ह्यांच्या बॅगांची अदिाबदि करतात.आलण
त्यांच्यात भांडणे िावनु देतात.
इतर नाटकातीि पात्र लहदं त्ु ववाद मानणारे , देव धमा मानणारे पात्र आहेत. वसलतगृहावर पजू ा चािू
करण्यासाठी त्यानं ी वसलतगृहात शातं ता राहावी, मन प्रसन्न राहावं अशी कारणे देऊन देवपजू ा चािू
के िी. पण त्यांना शेि सरांच नमाज पढणे त्यानं ा मान्य नव्हता.
वासलतगृहात वाद लनमााण होण्यासाठी पगारे नी िपवनू ठे विेिा डॉ.आंबेडकरांचा फोटो लभंतीवर
िावण्या बाबत पगारे सरांना
शरद पाटीि त्यानं ा सचु वतात. मग लभतं ीवर फोटो िावनु त्याचा आनदं साजरा करण्यासाठी पाटी
करतात. आधी सुरवात ते दोघेच करत मग बाकी सगळे प्राध्यापक येऊन त्याच्यात लमसळतात.
पण कोणािाच मालहत नसते पाटी कशा बद्दि देण्यात आिी आहे. नंतर त्यांचा िक्ष लभंतीवरीि
फोटोकडे जाते. मग सगळ्यांना समजत आलण कांबळे सरांना ह्या गोष्टीचा राग येतो. ते पगारे वर
भडकतात. या फोटो िावण्यावरून मग वसलतगृहात पुढीि सगळ्या घडामोडी घडतात.
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वसलतगृहात होत असिेल्या बाकीच्या गैरसोयी कडे सगळ्यांनी िक्ष द्यावे या साठी 15 लदवसांनी कांबळे
सरांनी मीलटंग बोिाविेिी असते.पण मीलटंग चा लवषय भरकटत जाऊन तो जातीयवादा कडे जातो. मग
कांबळे सर कशाप्रकारे त्यांची जात माक्साच्या मागे िपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा मद्दु ा शरद पाटीि
सगळ्यांच्या समोर मांडतात.हा लवषय बदिण्यासाठी िोपकर सर सांगतात की तुमच्या या वांझ चचेपेक्षा
देवळात जाऊन टाळ कुटणे हे के व्हाही चांगि असं ते सांगतात.
मग त्यांना साथ देत जोशी सर म्हणतात आपण मीलटंग चा समारोप गणपतीच्या आरतीने करूया.याचा
लवरोध करत काबं ळे सर म्हणतात तम्ु ही देव देव करून धमााचा देिीि बाजारच मांडिा
आहे. काय लदिं तम्ु हािा देवाने असं प्रश्न त्यांनी सगळ्यांना लवचारिा. ह्या वर जोशी म्हणतात ह्यांना
आमचेच देव बरे लदसतात. आमच्या धालमाकतेची थट्टा यापढु े सहन के िी जाणार नाही. आलण धमकी
लदल्यासारिा बोितात की पढु च्या 15 लदवसात आम्ही काय करू ते दािवचू तम्ु हािा आलण मग
गरुु जींना बोिावनू धमा सभा बोिाविी जाते. धमा सभेत सगळे रोबो सारख्या हािचािी करतात. आलण
गडंु ु रावांना माडं ीत सरु ा देिीि िपु सायिा सांलगतिे जाते. धमा सभेत गडंु ू रावाचं ा वापर करून घेण्यात
येतो.
धमा सभेत कोण कोणत्या गोष्टी घडत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी कांबळे सर िोपकर सरांना लवचारायचा
प्रयत्न करतात. पण काही हाती िागत नाही.मग ते गंडु ू रावांन कडून मालहती काढतात. नाटकाच्या
शेवटच्या भागात पगारे िा कांबळे सर उठवतात आलण त्यांच्या शी चचाा करायिा सरु वात करतात.
कांबळे सर त्यांना िरा आंबेडकर वाद समजावनू सांगतात. आलण पगारे ना डॉ. आंबेडकर यांचे लवचार
नव्याने समजिे. देव धमाातून बाहेर पडण्या साठी पगारे सरांना कडून साई बाबांचा गंडा देिीि फे कायिा
िावतात.कांबळे सर आपिे लवचार सगळ्यांनाच नाही पटवनू देऊ शकिे पण लनदान पगारे सरांना ते
समजाऊ शकिे. त्या नंतर गंडु ू रावांची िेिी कोणी तरी कंप्िेट के िेिी असते. ही बातमी सगळ्यांना
कळते. सगळ्यांचा संशय कांबळे सरांकडेच जातो.
त्याचं ी बॅग, आलण कॅ मेरा वगैरे तपासायिा मागतात. पण शरद पाटीि म्हणतात जाऊदे. आलण बॅग नाही
तपासिी जात.
ह्या गोष्टीचा बदिा घेण्यासाठी मग बाकीची मंडळी वसलतगृहावर रात्री मोठ मोठयाने आरती बोिायिा
चािू करतात.शेवटचे 2 लदवस उरिेिे असतात फि कोसा चे त्यामळ
ु े पगारे सर शरद पाटीि ह्याचं ा
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प्रोजेक्ट पणू ा करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण ह्या सगळ्या गोंधळा मळ
ु े कोणािाच काही सचु त
नसतं. थांबवायिा सांलगतिा असता. तम्ु ही बाहेत िायब्ररी मध्ये जा असे त्यांना सांलगतिे गेिे. शरद
पाटीि आल्यावर त्यांना पगारे हे सगळं थांबवायिा सांगतात. पण ते देिीि त्यांच्यात सामीि होतात.
मग शरद पाटीि ह्याचं ा िरा रूप पगारे ह्याच्ं या पढु े येते. त्यानं ी दसु ऱ्यािा ही त्यांचा प्रोजेक्ट लिहायिा
लदिेिा असतो.
मग पगारे ह्यांना वाटत ह्या सगळ्या गोष्टी फोटो िावण्यापासनू च सरुु झाल्या होत्या म्हणनू ते तो फोटो
काढतात. आलण कोणीही त्या फोटोिा हात िावायचा नाही असे सांगतात.
तर कांबळे सर त्यांना सांगतात की लकती लदवस अश्या फोटोच्या ढािी करून जगणार. आलण मग ते
सगळ्यांना सांगतात की त्यांनीच रे कॉलडंग आलण तक्रार ही के िी होती. आपण इथे 1 मलहना राहून नक्की
काय के िे ह्या बद्दि ही ते बोििे. धमााच्या नशेत सगळे स्वतःिा कश्या प्रकारे लवसरून गेिे आहेत.
एका फोटो िावण्याच्या प्रकरणा वरून कश्या प्रकारे वसलतगृहालति वातावरण बदित गेिे. आलण मग
पढु े सगळ्या घटना घडल्या.
शेवटचे फि 2 लदवस उरिेिे आहेत. ते तरी आपण आनदं ाने घािवयू ा असे कांबळे सर सगळ्यांना
सागं त असतात.
गडंु ु रावांना त्यांचा बोिणं पटत. आपिा बाप देिीि आपल्यािा अश्याच समजुतीच्या गोष्टी सांगायचं
असं त्यांनी कांबळे सरांना सांलगतिा.कांबळे सरांचे लवचार गंडु ु रावांना पटिे तरी शेवटी ते त्यांना
लवचारता तच की कांबळे सर तमु ची जात कोणती हो ?
गडंु ू राव सगळ्यातनू बाहेर पडून त्याचं ा बोिणं तर त्यांना पटत पण त्याच्ं या डोक्यात असिेिी जातीची
कीड काही शातं बसत नाही. त्या मळ
ु े ते लवचारतात तुमची जात कोणती ? ह्यातून इतकंच समजत की
आपल्या कडे लकतीही समजनू घेण्याची
ताकद असिी तरी आपल्या समाज व्यवथेिा जातीने पोिरिे असल्या मळ
ु े आपिे लवचार त्या पिी
कडे जात नाहीत.
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प्रा. लसद्धाथा तांबे यांनी या सगळ्या गोष्टींची मांडणी त्यांच्या जाता नाही जात ह्या नाटकातून आपल्या
पयंतर पोहचविी आहे.
आपण आजनू ही कश्या प्रकारे जातीयवादात अडकून पडिो आहोत. आलण पन्ु हा पन्ु हा त्यातच कसे
गरु फाटून रालहिो आहोत हे नाटक वाचताना आपल्यािा समजते.

- ऋतुजा बेंद्रे.
तृतीय वर्ष कलाशाखा
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प्राचीि मराठी वाडम़याचे स्वरूप
लेखक:-प्रा. ह. श्री. शेणोलीकर
ज्ञानेश्वरांचे चररत्र आलण, काया:-प्राचीन मराठी वाड््मयात िेिक 'प्रा. ह. श्री.शेणोिीकर' यांनी
ज्ञानेश्वरांचे चररत्र आलण काया मांडिे आहे, ज्ञानेश्वर यांचे चररत्र सवापररलचत आहे,त्यांचा जन्म शके 1993
लकंवा 1997 मध्ये झािा असे दोन मत मांडिे आहेत, ज्ञानेश्वरांनी हयात पंचवीस वषांची (जन्म इ.स सन
१२७१ व समाधी इ.स. १२९६) सािी घेतिी.त्यांचा जीवनात त्यांनी अनेक काया के िे, संन्यासोत्तर
काळात गृहस्थाश्रम
स्वीकारण्याच्या पापाबद्दि ज्ञानेश्वराच्ं या मातालपत्यानं ी प्रयोगक्षेञीजाऊन देहत्यागाचे प्रायलश्चत्त के िे,पैठण
होऊन लतघा भावडं ासह परत येताना वाटेत, नेवासे येथे नानेश्वरांनी {ज्ञानदेवी,इ.स.१२०९ व अमृतानभु व
हे दोन ग्रथं लिलहिे.} चागं देवानसारख्या योग्याचा गवाहरण करून नामदेव वारकरी सतं ान बरोबर
ज्ञानेश्वरानं ी उत्तरे कडची तीथायात्रा के िी, तीथायात्रेचा शेवट पढं री वरून परतल्यावर ज्ञानेश्वर इ.स.१२९६
मध्ये आळंदीत समालधस्थ झािे, एवढ्या अल्पयष्ु यात महाराष्र सस्ं कृ तीचा पाया भरण्याचे महाकाया
ज्ञानेश्वरानं ी के िे, संन्यासाची मि
ु े म्हणनू वणााश्रम व्यवस्थेच्या चौकटी बाहेर या चार भावडं ानं ा ठे वण्याचा
हटवाद पैठणच्या पंलडतांनी दािविा, एिाद्या पररणाम जे त्यांनी आपल्या सहानुभतू ीचा व प्रेमाचा ओघ
अपेलक्षत व वंलचत अशा बहुजन समाजाकडे वळलविा, त्यांच्या घराण्यात पुवाापार चािू असिेल्या
लवठ्ठि भिी मळ
ु े त्यांच्या मनावर लवश्वबंधत्ु वाचा व भूतदयेचा दृढ संस्कार झािा होता, आपल्यावरीि
होणाऱ्या अन्यायामळ
ु े उच्चवणीयांवर लचट्ठी न जाता त्यांनी आपल्या उज्वि चाररत्र्याच्या रुपाने
सलहष्णतु ेचा व उदार याचा धडाच घािनू लदिा. गरुु परंपरे ने न्यानेश्वर हे नाथपंथी होते, भाषेचे माध्यम हा
त्यांचा नाथपंथीय वारसाच होय.
ज्ञानेश्वरांचे व्यलिमत्व:- या कायाािा साजेसे प्रभावी व्यलिमत्व न्यानेश्वर यांना िाभिे होते,
ऋऻ ंंतदेशी तत्वज्ञ, आत्मानभु व योगी,भतू दयावादी सतं आलण प्रलतभासपं न्न कवी अशा,चतलु वाध
भलू मकानं ी ज्ञानेश्वराचं े व्यलिमत्व सपं न्न झािे आहे, तत्वज्ञानाच्या बाबतीत नाथपंथी अद्वैत मत शाड्कर
वेदांत व कालश्मरी शैवमत यांचा संस्कार ज्ञानेश्वरांच्या बद्ध
ु ीवर झािेिा लदसतो तरी त्यांची लवचारसरणी
तशी स्वतंत्र आहे, असे मांडिे आहे, लतच्या 18 अध्याय यांची लवभागणी ही परंपरे िा सोडून स्वतंत्रपणे
के िी आहे, अनेक हािअपेष्टा सोसनू ज्ञानेश्वरांनी आतापयंत आपिी कामलगरी चांगिी पार पडिी
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आहे., उपलनषदीक तत्त्वज्ञानाच्या आधारे त्यांनी आपिा लजद्दीिा सवाद अमृतानभु व या स्वतंत्र ग्रंथात
मांडिा आहे आलण ज्ञानेश्वरीतही लवशद के िेिा आहे,आपल्या योग मागााचे रहस्य ज्ञानेश्वरांनी
ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात लवस्ताराने वणािे आहे,लवठ्ठिाच्या गन व यि
ु भि प्रेमाची सगणु साकार मतू ी म्हणजे ज्ञानेश्वर होत, या भावनेत साऱ्या संत मडं ळाने ज्ञानेश्वरानं ा माऊिी'ही पदवी लदिी,
आपल्या जीवन काळात अनेक व्यलिमत्व साकारिी आहेत असे लदसून येते.
ज्ञानेश्वराचं ी अमृतवाणी:-सवात्र दृष्टी इत्यादी गणु ानं ी सपं न्न असे ज्ञानेश्वरांचे व्यलिमत्व होते
गरू
ु भिी चा आलण कृ ष्ण अजानु प्रेमाचा लवस्तार त्यांनी यात लजव्हाळ्याने के िेिा आहे, त्यावरून
त्यांच्या संत रूदयाची साक्ष पटते अमृतवाणी लदसनू येते,
ज्ञानेश्वराचं े वाड्ं मय:-ज्ञानेश्वरी, अमृतानभु व, चागं देवापासष्टी, हररपाठाचे व इतर अभगं आलण समाधी च्या
वेळेस चे नवं प्रकरण इतकी ग्रथं रचना लनलवावादपणे ज्ञानेश्वराचं ी आहे, अभगं ाच्या अवााचीन भाषेच्या
मदु द्य् ावर अभगं करते न्यानेश्वर व न्यानेश्वरी करते ज्ञानेश्वर व्यिी एक नसाव्यात असा एक वाद मध्यतं री
उपलस्थत झािा होता. असे सागं ण्यात आिे आहे, भगवद्गीतेवरीि सवा टीका ग्रथं ात लवख्यात मी
िोकलप्रय अशी टीका म्हणजे ज्ञानेश्वरांची ज्ञानदेव (इ.स.१२९०) होय. 9000 ओव्यांचा लवस्तृत
व्याख्यानात ज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या ७०० िोकांचा आश्रय उपमा दृष्टांत याच्या आधारे सि
ु भ आलण सरु स
करून सांलगतिा आहे, ज्ञानेश्वर अनभु ूतीवादी संत आहेत.'माझ्या मराठीची बोिू कवतक
ु े !परी अमृतातेही
पैजा लजंके!!यांसारिी त्यांनी स्वतंत्र ग्रंथरचनेत प्रस्थालपत के िे.असे लदसनू येते,गीतेचा आधारे ज्ञानेश्वरी
मध्ये श्रीकृ ष्ण याचेहृदगत लवषद करून, सांलगतिे नंतर त्यांनी अमृतानभु व हा स्वतंत्र ग्रंथ
लिलहि.ज्ञानेश्वरांनी रे िाटिेिी, कृ ष्णजनची देवभलिकृ ष्णचा भलू मके शी
झािी.म्हणनू च(भावाथादीलपका)हे रूढ झािेिे नावच साथाक वाटते.
ज्ञानेश्वरानं ी आपल्या आतापयंतचा कारकीदीत िपू हिापेश्ठा सोसनू समाजासाठी काया
के िे,त्याच्ं यासाठी जगिे.,नेहमी चागं िे कमा करत राहून िोकाचं ी मदत के िी,त्यानं ा अनेक पररलस्थती
मधनू बाहेर काढिे असे अनेक काया ज्ञानेश्वरानं ी के िेिे आहे,असे प्राचीन मराठी वाड;मयीन सालहत्यात
प्रा. ह.श्री.शेणोिीकर यांनी माडं िे आहे.
- सेजल थोरवडे
तृतीय वर्ष कलाशाखा.
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मप्रय...
कथासग्रं ह - ओल हरवलेली माती
पॉप्यि
ु र प्रकालशत िेलिका नीरजा द्वारे लिलित कथा लप्रय...
लप्रय कथा इतर सवा कथा पेक्षा वेगळी ठरते कारण पात्राच्या संवादावरून ती कथा पत्रारुपी आहे, हे
समजनू येते. कथे मध्ये लिलहणार लप्रय कोण आहे हे नेमक कळत नाही. ज्यािा लिलहतो तो लप्रय आहे,
की लिलहणारा लप्रय आहे. हे मात्र अजनू ही कळत नाहीये. लिलहणारी व्यिी स्त्री असनू ती आपल्या
लप्रयकरािा पत्र लिहीत आहे. लतच्या पलहिा पती लनघनू गेल्यावर तीने लतच्या लप्रयकराशी जवळीक
साधनू पत्र लिहून संवाद साधते. हा लप्रय अिडं प्रेमात बडु ािेिा व्यसनी उत्तम किाकार आहे. व्यसणात
बडु ािेल्या लप्रयकरािा बाहेर काढण्यासाठी ती त्यािा व्यसनमि
ु ी कें द्रात जायचं सल्िा देते. लप्रयसीच
मि
ु गा लशक्षणासाठी बाहेर गावी गेिा आहे, आपल्या एकट्या पडिेल्या आईची जवाबदारी मात्र त्याि
न आवडणाऱ्या व्यिी सोबत राहण्याचा पयााय देतो.

बऱ्याच लदवसा नतं र िांब िचक पत्र त्यानं ी (नवरा) लिलहिे त्या पत्रात िग्न करून सोडून गेिेल्या
बायकोमळ
ु े रात्री-बेरात्री पडणारी स्वप्न मध्येच आिेिी जाग! शरमेची चादर पांघरून तळमळणारा तो.
ती मात्र हमिास प्रश्न लवचारते, तू िग्न का करत नाहीस? वरून असाही सल्िा देते की, आपल्याकडं
आई बापांनी बक्कळ प्रयत्न करूनही िग्न जमिेल्या मि
ु ींची काही कमतरता नाही. पोररनी के िेल्या
नवसािा तझ्ु या सारिा एिादा पाविा तर समाजही ऋणात राहीि तझ्ु या अशी उद्देशनू त्यािा म्हणते.
त्यात ह्या दोघांचा कॉमन लमत्र श्रीरंग यांनी दोन मि
ु ींची नाव सद्ध
ु ा सचु विी होती. त्यातिी कोणती
मि
ु गी पसंत असेि तर िग्न करून टाक, एवढ्या सहज बोिनू गेिी होती म्हणजे िग्न के िं असता तर
त्याच्यासाठी ती मोकळी झािी असती. लतने स्वतःिा एवढ्या सहज त्याच्यातनू सोडवनू घेतिं. तो मात्र
अजनू ही लतच्याच आठवणीत रमतो आहे शेवटी जात परुु षाची लमळािेल्या वस्तूची अलत वापर करणे
नंतर हातातून लनसटल्यावर पश्चाताप करून घेणे.
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माझ्याकडे मनोहर अधून मधनू येतो हे तुिा कसं कळिं? की इथंही ही तझु े िबरे ठे विेिे आहेस?
यावरून स्पष्ट लदसून येते की, नात्यामध्ये नसिेिा लवश्वास. तसही समाजात एिादी घटस्फोलटत स्त्री,
लवधवा लस्त्रया, आपल्या नवऱ्या पासनू कामालनलमत्त िांब असणाऱ्या राहणाऱ्या अश्या बाईकडं असे
अनेक जण िडा टाकायचा प्रयत्न करतात. असाच प्रयत्न माधव गेल्यानंतर त्यांनी सद्ध
ु ा त्यानी के िा
होता.
बाईच्या एकटेपणाचा त्रास लतिा जेवढा होत नाही तेवढा या हिकट आलण नािायक समाजािा
होत असतो.
पत्र रुपी का होईना काळजीपोटी लप्रयसी तझु ं मन दसु रा कशातही रमत नसेि, तर पन्ु हा एकदा हातात
ब्रश घे आलण रंगांच्या दलु नयेत रमनू जा. लनदान ती कमीत कमी नको ती स्वप्न पडायची बंद होतीि.
आलण सश
ु ा देते. लतने त्यािा पत्र
ं याने अस्वस्थ झािेिं मन तरी ताब्यात राहीि, असा सल्िा सद्ध
लिलहिं आलण श्रीरंग भेटिा. त्याचं जहागं ीर मध्ये प्रदशान असल्याचं सालं गति.ं लतने सागं ायच्या आधीच
तो रंगाच्या दलु नयेत परतिा होता. तरीही तो मात्र अस्वस्थच. ती ज्या प्रमाणे शब्दाच्या सोबतीने राहते
तसाच तू सद्ध
ु ा ह्या रंगाची सोबत लमळव.
त्याच्या प्रदशानािा यायिा लतिा नक्की आवडि असता, पण अलनके त पाठवेि अस वाटत नाही.
अलनके त हा लतच्या पलहल्या पती पासनू झािेिा मि
ु गा. माधव लशवाय दसु रा कोणताही असू शकत
नाही. ह्याची तो कल्पनाच करू शकत नव्हता. माधव गेल्या नंतर लतने त्याच्याशी िग्न करण्याचा लनणाय
घेतिा, तेव्हा तो िपु दि
ु ीचा
ु ाविा होता आलण आता त्यािा सोडून आल्यावर लतचा लनणाय कसा चक
होता हे आजही लतिा पनू : पन्ु हा पटवत असतो.
त्याच्ं या प्रदशानालवषयी ररपोटा वतामान पत्रात वाचिा आलण त्यानतं र त्याच पत्रही वाचि.ं परीक्षण
लिलहणाऱ्या रंगाची आलण माणसाची चांगिा जाण असावी. परीक्षण कत्याािा मात्र त्यांच्या लचत्रातिा
एकांगीपण जाणविा असावा. दसु ऱ्याचे दोष दािवणे हा तझु ा स्वभाव लतिा पलहल्याच भेटीत लतच्या
िक्षात आिा होत. लतच्या कलवतेवर तो नेमका बोट ठे ऊन म्हणािा होता. दःु ि नसतानाही दःु िाची
पोझ घेतिी तर शब्द िोटं वाटायिा िागतात. दःु िाच प्रदशान मांडिा तरच दःु ि आहे अस मानायच
असता का? तो मात्र माणसं समजावनू न घेता फि स्वतःिा दसु ऱ्यात िादत गेिा, आपल्यािा दसु ऱ्यांने
जाणनू घ्यावे अपेलक्षत कायम रालहिा.
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लतच्या आयष्ु यातिे अत्यतं महत्त्वाचे लदवस लतने त्याच्या सोबत कसे काढिे ? या गोष्टीचा लतिा सद्ध
ु ा
नवि वाटि,ं तेही तीने माधव सोबत आयष्ु याचे पधं रा वषा सोबत काढल्यावर? लतने कोणत्या
आधारावर त्यािा लस्वकारिं? आलण काही लदवस सहनही के ि.ं तो के वळ लतचा एक जनु ा लमत्र म्हणनू
की माधव बरोबर तीच, िग्न होण्याआधी पासून लतच्यावर प्रेम करत होता म्हणनू िरं तर लतच्या मनात
एक चांगिा लमत्र आहे. ह्या पिीकडे कसिाही लवचार नव्हता. लतने त्याच्याशी िग्न के िं म्हणनू त्याचं
प्रेमभंग आलण त्यानंतर त्यािा आिेिे लडप्रेशन त्यातून त्यांनी लिलहिेिे पत्र...
या दोघांची पलहिी भेट आटा गॅिरीतच झािी, ''तो तर तसा बुलद्धमान आहे माणसू , तझ्ु या प्रेमात फुकट
गेिा" फि बलु द्धमान असिेिे िोकच प्रेमात फुकट जातात हे मात्र िर नाही...
त्याने मात्र माधव आलण लतचं पती-पत्नीचं नात स्वीकारिं नाही, त्यािा सतत वाटत असे की ती
आलण माधव बरोबर आनंदी राहू शकत नाही. असं त्याच मत होतं त्यावेळी. लतिा पठवण्याचा िपू वेळा
प्रयत्न के िा, माधविा सोडून पन्ु हा त्याच्याकडे याव यासाठी अजावही के िा मात्र सवा गोष्टीकडे दि
ु ाक्ष
के िं या सवा गोष्टी पाहून लतिा वाटिं आयष्ु यात पन्ु हा त्याचं तोंड सध्ु दा पाहणार नाही. पण माधव असा
गेल्यावर तीच्या एकटेपणात धाऊन आिा. समंजस लमत्रसारिा वागू िागिा. तीच्या आयष्ु यात पुन्हा
नव्याने रंग भरण्याच प्रयत्न के िा िरा पण तीिा पून्हा माधव कोणत्याही परुु षात भेटणार नाही ह्याची
तीिा िात्री होती. तीने लमत्रमंडळीतच सल्िा माननू अलनके त आलण स्वता: िाही समजावनू स्वीकार
के िा.
सरु वातीचा आवेग सपं ल्यानतं र लतिा वाटिा होत तो माणसात येईि, किावंत असण आलण माणसू
असण ह्यात िपु फरक असतो, हे तीिा त्याच्या जवळ राहून कळि.ं माधव आलण त्याच्या स्वभावातीि
वैलशष्ट्य ती इथे मांडते. माधव किावंत नसिा तरी एक उत्तम माणसू आहे. माधव माणसाचं मन
समजणारा, त्याच्या तृप्तीन तृप्त होणारा. समोरच दि
ु ा
ु ाविा गेिा की स्वतः दःु िी होणारा. ती अशी सद्ध
बोिते की माधव भेटिा नसता तरच तीने त्याचं असं स्वभाव स्वीकारिा असता. ती त्यािा नेहमी
कोरडी वाटायची, लतचं कारुण्य, ममता, वात्सल्य अश्या पारंपररक स्री भावना दािवणाऱ्या लचत्राची
सवय झािी होती त्यािा, आणी लतचाही नाईिाज होता शेवटी.
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त्याचं प्रेम मात्र तीच्यावर होत, ग्िासवर ग्िास आपटणाऱ्या सेलिब्रेशन करणाऱ्या अनालमके च कौतुक
तसेच स्वतःच्या हाताने जेवू घािणाऱ्या लवद्येच सध्ु दा कौतक
ु अथाातच वेगवेगळ्या लस्त्रयांचं कौतुक
त्यािा एकाच स्त्रीमध्ये पालहजे होत. श्रीरंग सारिे त्याचे लमत्र त्याच्या बद्दि बाजू मांडतात. सद्ध
ु ा तेव्हा
कधी कधी ते पटताटही. पुन्हा त्या अनभु वातून जाण्याची लतची तयारी नाही. परुु षालशवाय राहण्यातच ती
आनंदी आहे. लतिा त्याच्या किे लवषयी आलण बद्ध
ु ी लवषयी असिेिी आदर आता काही वषाात लवरून
गेिा आहे.
घटस्फोटाचे पेपर त्याच्याकडे सही करण्यासाठी पाठविे आहेत. सही करून पाठवनू दे हट्टाने पाठविे
नाहीस तरी फारसा काही फरक पडत नाही. तीच्या कलवतांचा संग्रह अलनके त रसघेऊन काडतो आहे. तो
प्रकाशनही धडाक्यात करायचं म्हणतोय. लतची अलजबात ईच्छा नाही पण त्यांच्या आनंदावर लवरजण
नको पडायिा. प्रकाशन के िा तर पलत्रका पाठवेन आिास तर बरं होईि लतिा एक जनु ा लमत्र भेटल्याचा
आनंद.
त्याचं ी लचत्रालवषयी तीने जे म्हटिे त्याची परतफे ड म्हणनु वतामानपत्रात कलवतेिा पारंपररक चौकत
माडं णारी कलवता म्हटिे आहे, ह्यावरून लसध्द होते की स्वभाव लकती िडूस वृत्तीचा आहे, हे समजत.
श्रीरंग अिीकडेच लतच्याकडे येऊन गेिा . घटस्फोट घेऊ नकोस असा सल्िा लदिा. तझु लपणं
वाढल्याचाही सांलगति. घटस्फोटाच्या कागदावर सही करायची वेळ आल्यामळ
ु े तर नाही ना?
हॉलस्पटिमध्ये ऍडलमट के ल्यावर श्रीरंगचा फोन आिा होता.तसेच तीन अलनके तिासद्ध
ु ा सांलगतिा.
त्यानं सामंजसपणे लवचारिे सद्ध
ु ा , पण लप्रयसी ने नाही म्हटिं.
लतिा कळून सद्ध
ु ा ती आिी नाही. म्हणनू लपण्याची िहर वेगरे आिी की काय? अशी परुु षाची
मानलसकता कशी काय होते. बायकानं ी असं के ि असते, तर हजारो दारूचे गत्तु े उघडावे िागिे असते.
ती आिी असती तर कदालचत त्यांच्या डोळ्यातीि वेदना पाहून लतिा ते कागदपत्रं फाडायची इच्छा
झािी असती. पण जड अंत करणाने लहने संयम ठे वनू सद्ध
ु ा ती लतथे बघायिा आिी नाही. दःु िाच्या
डोंगरात मात्र लतिा पन्ु हा गंतु ायच नव्हत.

50

त्याचं लिव्हर िराब झाि हे लतिा श्रीरंगने सांलगति, श्रीरंगच्या म्हण्यांनसु र त्यािा आता लतची गरज
आहे, पण लतिा वाटत त्यापेक्षा व्यसमि
ु ी कें द्राची गरज आहे. त्यांची दारू वाढिी, कारण ती सोडून
गेल्यामळ
ु े नाही.तर तो स्वतः जास्त आत्माकें द्री बनत गेिा म्हणनू .
मध्यतं री श्रीरंग आलण तो व्यसनमि
ु ी कें द्रात जाऊन आिे. लतचं सल्िा त्यांनी सहज मानिा.
अलनके तही आता एम.एस साठी न्ययू ॉका िा जायचं म्हणतोय.त्यािा मिा एकटीिा सोडून जायिा
जीवावर आिंय.पण त्याने मनाची तयारी झािी के िी आहे. अलनके त तझ्ु याकडे जाण्याच पयााय ही
सचु विा त्याने, तेव्हा आश्चयााचा धक्काच बसिा. त्यािा पंि पसरवताना आईची जबाबदारी कोणावर
तरी पसरवण्याची वेळ आिी आहे. अस त्यािा वाटत. हल्िी मिा अलनके त आलण माधवचा भास
व्हायिा िागिा आहे.हल्िीच्या लपढीिा आपल्या आई वलडिांचं गांलभया रालहिेच नाही.
अलनके त आलण तझु पत्र एकदम लतच्या हाती आिी . आठवण येते म्हणतोय. साहलजकच जेवणायाा
वेळी परुु षािा आईची / बायकोची आठवण ही येतेच. अथाातच लवस्मरणात जाईि त्यािा कोण
जोडीदाररन भेटल्यावर.भेटायचं आहे लतिा मात्र अजनू ही मन मात्र तयार नाही.कायदेशीरररत्या लवभि
होण्यासाठी करावी िागणारी दगदग टाळून असच दरू राहता येईि अस लतिा वाटत. तसही जड जाणार
नाही.
लप्रयसीिा भेटून गेल्यावर बर वाटिं . पवू ीपेक्षा िपू समजं स असल्यासारिा वाटि.ं ह्या वेळी तो
सोबत असताना मात्र लतिा माधव व अलनके तची आठवण आिी नाही. हे ती मद्दु ामहून पत्रात नमदू
करते, असच कधी वळवाच्या सरीसारि भेटून एकमेकाच्ं या आयष्ु यात गारवा आणिा थोडाफार तर
थोडा जास्त चागं िा नाही का?

- धिराज साळवी
तृतीय वर्ष कला शाखा
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