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बालपण 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े   

  



लेहिकेची ओळि  

 

मला खलिाणाची आवड लहानपणापासून असून मी 

बरेच छोटे मोठे लेि आखण भरपूर साऱ्या खवषयावर बऱ्याच 

कखवता खलखहल्या आहते पण त्या कधी कुठे प्रकाखशत नाही केल.ं 

तसा प्लॅटफॉमक पण मला कधी खमळाला नाही. बालपण ह ेमाझ्या 

आयुष्यातले पखहले पुस्तक िे कक प्रकाखशत करत आह.े मला 

ईसाखहत्य प्रखतष्ठानने  संधीं कदली त्याबद्दल त्यांचे िूप िूप 

आभार. 

मी व्यवसायाने एक इंखिखनअर असून मी अकलूि येथील सहकार महषी शंकराव 

मोखहते पाटील इख्स्टटयटू ऑफ इंखिखनअररंगमध्ये सध्या अखसस्टंट प्रोफेसरची नौकरी करत आह.े  

माझ ंखशक्षण : माझ ंपदवी खशक्षण सोलापूरमधनू झाल ंतर माझ ं१० पयंतच खशक्षण 

ह े माझ्या गावात म्हणिे खपलीवला झाल.ं लहानपणीच्या तसेच इंखिखनअररंगच्या बऱ्याच 

आठवणी आहते ज्या मी पुस्तकरूपी खलहू इखच्छते. चेतन भगत ह ेमाझ्यासाठी नेहमीच रोल मॉडले 

आहते आखण मी प्रयत्न करेन कक मी एक कदवस त्यांच्यासारिी यशस्वी लेखिका होईन. भखवष्यात 

िूप प्रखसद्धी पसैे खमळावा अशी काही अपके्षा नाही पण मी िूप काही चांगलं खलहावं आखण ते 

सगळयांपयंत पोहोचावं अशी अपेक्षा आह.े मला एक चांगली लेखिका त्याचबरोबर उत्तम वक्ता 

व्हायचंय आखण त्यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील राहीन. 

सनहा पठाण 

 अकलूि  



 

 

 

 

 

 

बालपणी जयािंनी र्ला घडर्लिं त्या गरुुर्याांना  

र् बालपणीच्या आठर्णी आजिी जाग्या करणाऱ्या र्ाझ्या बालर्ैहत्रनींना  

र्ाझे ि ेपहिले पुस्िक सर्र्पवि...... 

 

सनिा पठाण 

  



प्रस्िार्ना  

 

र्ाणसाच्या आयुष्यािला सर्ावि र्ित्र्ाचा काळ कोणिा असले िर िे आि ेबालपण. 

बालपण ि ेप्रत्येक र्ाणसाच्या र्नार्र कायर्स्र्रूपी छाप टाकणारा र् त्यािील प्रसिंग, व्यक्ती 

आहण त्यािंच्याशी हनगहडि असणाऱ्या गोष्टी र्नाि िोलर्र रुजर्णारा कालििंड. हनरागस, 

स्र्च्छिंदी जीर्न कधी जगलो असारे् िर िे बालपण. अशा या बालपणाि प्रत्येकाचे कािी िास 

बालहर्त्र र्ैहत्रणी असिाि, त्यािंच्याबरोबर घालर्लेला प्रत्येक िण र्नाच्या कप्पप्पयाि अजूनिी 

साठर्ून ठेर्लेला असिो. कािी िोडकर गर्िीशीर प्रसिंग िर कािी सुिद अनुभर् र्ैत्रीच्या त्या 

नात्याला आणिीनच घट्ट करि असे. आजिी त्या गोष्टी आठर्ल्या कक नकळि र्ािि जािो त्या 

काळाि एिाद्या नदीच्या प्रर्ािासारिे. अशाच कािी बालपणीच्या सुिंदर गोष्टी र्ी ह्या 

पुस्िकरूपी पुन्िा जाग्या करण्याचा प्रयत्न केला आि.े र्ाझ्या आयुष्याि र्ाझे गुरुर्यविी हििकेच 

र्ित्र्ाचे आििे हजिक्या र्ाझ्या बालर्ैहत्रणी. र्ाझ्या आयुष्याि िपू कािी चािंगल्या गोष्टी 

घडर्ण्याि त्यािंचा र्ोलाचा िाि आि.े बालर्ैहत्रणीबरोबरच शाळेच्या कािी हृदयस्पशी गोष्टी 

आििे जयािून गुरु आहण हशष्य यािंचिं हनस्र्ार्थी नाििं हसद्ध िोि. र्ाझी शाळा, र्ाझे हशिक, र्ाझिं 

गार्, र्ाझ्या र्ैहत्रणी ि ेत्या काळािील र्ाझ्या आयुष्यािील हर्शेष आहण िे हर्शेष र्ी र्थोडक्याि 

सगळयािंसर्ोर ठेर्ण्याचा प्रयत्न ह्या पुस्िकािून केला आि.े 

पुस्िक र्ाचिाना िुम्िाला सगळयािंना िुर्चे बालहर्त्र, िुर्चे हशिक, िुर्चिं गार्, 

बालपणाि िुम्िी केलेल ेकािी गर्िीशीर प्रसिंग नक्की आठर्णार. िुम्िाला िुर्च्या आयुष्यािील 

त्या सुिंदर काळाि घेऊन जाणे आहण आयुष्य िपू सुिंदर आि ेफक्त सुिंदर आठर्णी घेऊन जगलिं 

पाहिजे िाच फक्त ह्या हलिाणार्ागचा उद्दशे..... 

 

सनिा पठाण 

ASSISTANT PROFESSOR. 

Sahakar Maharshi Shankarrao Mohite Patil Institute of Technology and Research 

Shankarnagar, Akluj, Solapur  
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१. हशर्पार्विी गाडवन 

 

 

लिानपणीच्या आठर्णी ह्या र्थोड्या र्ेगळया असिाि. बालर्नार्र िोलर्र 

रुजणाऱ्या असिाि. कािी र्षावनिंिर जेव्िा आयषु्याि कािी अस ेप्रसिंग डोकार्िाि कक जयारु्ळे 

त्या आठर्णी पुन्िा जाग्या िोिाि. आपण त्यािंना पुन्िा िि पाणी घालिो, रेंगाळिो त्याच त्याच 

प्रसिंगार्ध्ये…...अलगद सुिद र्ाटणाऱ्या या गोष्टींर्ध्ये आपण हर्लीन िोऊनजािो …..र्ाटििं 

ककिी छान िोिे िे बालपणीचे, कदर्स यार् ेकधी िरी परि……. 

असाच एक प्रसिंग काल र्ाझ्यासोबि घडला. िपू कदर्स झाल ेिोिे र्ी हसझानला कुठे 

बािरे घेऊन गेले नव्ििे. आज कॉलेज सटुल्यार्र हर्चार केला, आज त्याला त्याच्या आर्डीच्या 

रठकाणी घेऊन जारे्. अकलूज र्ध्य ेप्रहसद्ध असे हशर्पार्विी र्िंकदर आि े हिर्थे र्ुलािंना िेळण्या 

कररिा गाडवन आि.े गाडवनर्ध्ये घसरगुिंड्या, झोके अशी बरीच व्यर्स्र्था आि ेजेणेकरून लिानर्ुल े

रर्ििील, िेळिील आपण यािंच्या चेिऱ्यार्रचिं िास्य बघून सर्ाधानी िोईल. साड ेपाच र्ाजिा 

आम्िी हशर्पार्विी गाडवनला पोिोचलो. ह्यािंना र्थोडी घाईच िोिी म्िणनू र्ी हसझानचे हन ह्यािंचे 

र्थोडफेार फोटो काढल.े जस कक आत्ताची फॅशनच झालीय, फोटो काढल्याहशर्ाय ह्या हपढीची 

एन्जॉयर्ेंट पूणवच िोि नािी. िा आपला हनव्र्ळ स्र्ार्थव, र्ग आपण लिान र्ुलािंना फोटोपेिा 

िेळण्याि जास्ि रुची आि ेि ेपण बहुदा हर्सरिो. ि ेगेल्यानिंिर र्ी त्याला घसरगुिंडी, झोका र् 

बरेच कािी घेऊन िेळल.े लिान र्ुलािंसोबि ककत्येकदा आपल्यालािी लिानच व्िार्िं लागि नािी 

का! कािी कालार्धीनिंिर हशर्पार्विी र्िंकदराच्या सर्ोर र्ोठी हिरर्ळ आि े त्याि र्ी त्याला 

घेऊन कफरि िोिे. कफरि िोिे म्िणण्यापेिा हसझानच्या र्ागे पळि िोिे ि ेजास्ि योग्य र्ाटेल. 

नेर्का र्ी त्याचा बॉल आणायचा हर्सरल ेआहण िो जया र्लुाकड ेबॉल कदसेल हिकड ेपळायचा, 

बॉल द ेअसिं िुणार्ायचा. सर्ोरच्याने नािी कदला कक हचडायचा, हिसकार्ून घ्यायचा प्रयत्न 



करायचा. र्ी त्याला सर्जर्ायचे. पण िे सर्जण्याचिं त्याच र्य नव्िििं. र्ी त्याला ओढून 

आणायचे िो दसुरीकड ेपळायचा. नेिर्ी त्याला डान्स करायची सर्य आि.े कधी टॅ्रक्टर जािाना 

कदसला कक ह्याचा डान्स चालू, कोणी र्ोबाइलर्ध्य ेगाणी लार्ली िरी डान्स चाल.ू एर्ढिंच काय 

कोणाच्या फोनची ररिंगटोन र्ाजली िरी ह्याचा डान्स चाल.ू त्याला कधी र्धेच आठर्ण झाली 

िरी िो उगाचच डान्स करिो. गाडवन र्ध्येही िो दोन्िी िािाची बोटे र्र करून दोन्िी पाय 

जागेर्रच िालर्ि, कािीिरी गुणगुणि, िळूच र्ाझ्याकड े बघून िसि डान्स करि िोिा. 

अनोळिी व्यक्तीकड ेपाहून पण िो डान्स करायचा. कािींना अप्रपू र्ाटायचिं, कािी िसायचे कािी 

त्यािंच्या बाळािंना दािर्ि म्िणायचे 

"बघ िो र्ुलगा कसा डान्स करिोय" 

परि कफरून त्याला कुठून िरी बॉल कदसायचा. र्डे्यासारिा बॉल बघून कुठेिी 

पळायचा. शेर्टी र्ी एका र्ुलीकडून र्थोड्या र्ेळासाठी िेळायला बॉल घिेला र्थोड्या र्ेळाने िी 

छोटी र्ुलगी हिचा बॉल परि र्ागायला आली पण िा काय बॉल दईेना म्िणून र्ी हसझानच्या 

िािािून बॉल हिसकारू्न घेऊन छोट्या र्लुीचा बॉल हिला परि केला. िसिं सीझू (लाडाचे नार्) 

हचडला, रडायला लागला, गडगड जागीच लोडायला लागला. शेर्टी र्ी साहिलला फोन केला 

आहण घरचा बॉल घेऊन यायला सािंहगिलिं पण ह्या लिान र्लुािंचिं हर्शेष त्यािंना दसुऱ्याकड ेआि े

िेच पाहिजे असििं. त्याने िो बॉल दोन हर्हनटे िािाि घेिला परि िो दसुऱ्यािंच्या बॉल र्ागे पळू 

लागला. साि र्ाजून गेल ेिोिे. अिंधार झाला िोिा. हिरर्ळीरु्ळे र्च्छरािंचा गॉन्ग गॉन्ग आर्ाज 

र्ाढला िोिा. म्िणून र्ी आहण साहिल हसझानला घेऊन परि घरी हनघालो. र्ुख्य द्वार हजर्थून 

हशर्पार्विी गाडवन र्ध्ये प्ररे्श करिो, आम्िी बािरे िोिो र् सर्ोरून बरीच लिान र्लु े

त्यािंच्याबरोबर त्यािंचे आईर्डील आि येि िोिे, त्याि एक सुिंदर र्हिला िोिी हजने िूप छान 

काळया रिंगाची साडी घािली िोिी. र्ी हिला कर्ी हिच्या साडीला जास्ि बघि िोिे. पहिली 

गोष्ट काळा रिंग र्ाझा आर्डिा, दसुरी गोष्ट िी साडी हिला िूप उठून कदसि िोिी, त्या साडीि 

हिचे सौन्दयव अजून िलुनू येि िोिे. आम्िी र्थोडिं पुढ ेहनघून आलिो. 



 िेर्ढ्याि साहिल म्िणाला, , , " दीदी हिकड ेबघ काय म्िणिायि" 

 

र्ी लगेच पाठीर्ागे र्ळून पाहिलिं, िी साडीर्ाली स्त्री र् हिच्याबरोबरच बरेच सारे 

र्थािंबल ेिोिे. र्ला र्थोड्या र्ेळ गोंधळल्यासारििं झालिं.  

िेर्ढ्याि त्या साडीर्ाली स्त्रीच्या शेजारचा र्ाणसू िसला आहण म्िणाला, "काय पुढचिं 

हनघून चाललीयेस" 

र्ी आिा पुरिी गोंधळल ेिोिे िेर्ढ्याि पुन्िा साहिल म्िणाला, "र्ानेसर" 

पुढ ेकाय बोलायची गरज नव्ििी, काल परर्ाचीच गोष्ट असल्यासारिी िे बालपण 

नजरेसर्ोरून गेलिं आहण ओठार्र िे िास्य आलिं. र्ानेसर आम्िाला गहणि हर्षय हशकर्ायला 

िोिे. र्ाझ्या पाठीर्ागे साहिल चार र्षाांनी लिान त्यारु्ळे िे र्ाझ्यानिंिर साहिललािी 

हशकर्ायला िोिे. र्ाने सरािंनी आम्िािंला सिार्ीचिं गहणि, सािर्ीचिं गहणि, सिंपूणव सािर्ीच्या 

स्कॉलरहशपची ियारीही शाळा सटुल्यार्र जादा िास घेऊन करून घ्यायचे. 

सरािंना र्ी म्िणाल,े , "र्ी बहघिलिंच नािी, र्ी ओळिलिंच नािी िुम्िाला, साहिल 

म्िणल्यार्र कळलिं." 

सरािंच्या नजरेिून सर्ोरचा र्ाणूस कधीच चुकि नव्ििा, सर्ोरच्याची नजर िे 

बरोबर पकडायचे. र्ाझी िी चोरी सरािंनी पकडली िोिी ि े र्ला सरािंनी बोललले्या दसुऱ्या 

र्ाक्यार्रून सर्जल.े सर बोलल ेिे अस े

सर, म्िणाले "िू र्ॅडर् कडचे बघि चाललीस, र्ी कसा कदसणार."  

पुढ े सर िसल,े र्ला कळलिं र्ी र्ॅडर्कड े पािि िोिे ि े सरािंनी पकडले. र्ीिी 

चुकल्यासारि ेिसल.े पण त्यािंच्या बायकोचा त्यािंना अहभर्ान आि ेिी गोष्ट सरािंच्या बोलण्यािून 



चुकि नव्ििी. सरािंर्ध्य ेिूप बदल झाला िोिा. आम्िी सिार्ी सािर्ीला िोिो िेव्िा सर नुकिेच 

हशिक म्िणून रुजू झाल ेिोिे. आिा सरािंच्या डोक्यार्रचे केस कर्ी झाले िोिे. सरािंचा चपळपण 

आिा जाणर्ि नव्ििा. पण एक गोष्ट सरािंची आजही िशीच असणार ि ेर्ाहिि िोििं िे म्िणजे 

सरािंची हजद्द, हचकाटी, हुशारी र् कौशल्य. सरािंच्या हशकर्ण्याच्या पद्धिीला िोड नव्ििी. 

आर्डिा हर्षय बनला िोिा गहणि त्यारु्ळे.  

र्ला िूप छान र्ाटलिं कक जर्ळ जर्ळ पिंधरा र्षाांनी सर र्ला भटेल ेिोिे पण र्ाईट 

एका गोष्टीचिं र्ाटलिं कक सर अजूनिी हिर्थेच आििे हजर्थे आम्िी हशकलो. पण र्ी एर्ढ्या र्षावि 

एकदािी शाळेला भेट कदली नव्ििी. र्ी पुढ ेहनघनू गेले िोिे पण सर अजून हिर्थेच िोिे. ककत्त्येक 

सनिा, िृप्ती, याहस्र्न, रजनी, राहधका, स्नेिल, िीना यािंना िे आजिी हशकर्ि िोिे. सगळया 

आठर्णी, सगळया र्ैहत्रणी एर्ढ्या कदर्सािून आज नकळि जाग्या झाल्या. पुढ ेसरािंनी िू काय 

करिेस असिं हर्चारलिं. अर्थाविच सरािंच्या अपेिा जास्ि असाव्याि उदारणार्थव सरकारी नोकरी 

ककिं र्ा एिाद्या र्ोठ्या किं पनीि उच्च पदार्र पण िसिं कािी नव्िििं. सरािंना र्ाटणारी ििंि र्ला 

कळून आली िरीिी त्यािंनी इिंहजहनअररिंग कॉलेजर्र प्रोफेसर आि ेयाि सर्ाधान र्ानले असारे्.  

पुढ ेिे हसझानला पाहून म्िणाले, "िा िुझा का? काय नार् आि?े ककिी र्षावचा झाला? 

र्ी पाहिल ेफेसबुकला त्याचे फोटो " 

र्ला पुढ ेिूपच र्ाईट र्ाटले.सरािंनी प्रत्येक हर्द्यार्थी लिाि ठेर्लाय आहण र्ी र्ात्र 

हर्सरल.े त्यािंच्या र्लुाच्या र्ाढकदर्साहनहर्त्त िे अकलूजला आल े िोिे. र्ाढकदर्स र्थोड्या 

र्ेगळया पद्धिीने साजरा करायला. केक कापण्याऐर्जी अकलूज कफरर्ायला. योगायोग म्िणा 

ककिं र्ा आणिीन कािी, भटे फक्त पाच हर्हनटाची िोिी पण िूप कािी आठर्लिं जे र्ागे राहिललेिं. 

म्िणिाि र्ागचिं सगळिं हर्सरार्िं, नव्याने पुढिं जार्िं, पण अशी र्ाणसिं का हर्सरायची जयािंनी 

आपल्याला घडर्लिं. िूप आििे िे गुरुर्यव जयािंनी इर्थिंपयांि आणलिं. सरुर्से सर, अर्िाड ेसर, 



दशेर्ुि सर, पाटील सर, शशिंद ेसर, जाधर् सर, रेड ेसर, सािपुिे र्ॅडर्, दशेर्ुि र्ॅडर्, जगदाळे 

र्ॅडर् 

 

म्िणून िर म्िणिाि,  

गुरुरब्रह्मा, गुरुरहर्ष्णू, गुरुर दरे्ो र्िशे्वरााः, गुरुसािाि परब्रिर्, िस्र्ैश्री गुरर्ेनर्ाः  

 

हशर्पार्विी गाडवन 

  



२.हर्िीर 

 

 

िी आठर्ण र्थोडी र्ेगळी र्ेगळी आि,े र्थोडी गिंर्ि र्ाटण्यासारिी आि,े लिानपणी 

आपण ककिी र्ेंधळट असिो, िट्टी असिो.एिादी गोष्ट िािाि घेिली कक शेर्टपयांि ककिी गुिंिून 

जायचो.. चुकीचिं करिोय कक बरोबर कािी घेणिं दणेिं नसायचिं फक्त आम्िी जे करिोय िे बरोबरच 

आहण आम्िी िे करणारच िी हजद्द िोिी. आत्ताच्या काळाि आपण एिाद ेकार् िािी घेिल ेआहण 

ददुरै्ाने िे नािी झालिं िर हचडिो, र्ेळ र्ाया गेला पैसा र्ाया गेला म्िणून, ककत्येक कदर्स स्र्िाःला 

दोष दिेो पण लिानपणी िसिं नव्िििं, लिानपणी नसायची िी भीिी र्ेळ र्ाया गेल्याची. 

अनुभर्ायचो पचर्ायचो अपयशिी त्या काळाि, पण जग बदलेल िसिं आपणिी बदललोय. ररस्क 

नार्ाचा फॅक्टर आपल्या आयुष्याि आलाय. अपयश पचर्ायची िर्िाच नािी. अपयशाला 

घाबरलो िर अनुभर् कसे अनुभर्णार? 

इयत्ता सहावीची ही गोष्ट, कमकवीर भाऊराव पाटील खवद्यालय व िुखनअर कॉलेि 

खपलीव येथे शाळेअंतगकत खवज्ञान प्रदशकन आयोखित होणार होते.आम्हाला िाधव मॅडम त्या वेळेस 

खवज्ञानला होत्या. त्यांना आठवण झाली कक त्या दोन रुपय ेद्यायच्या भिी आण म्हणायच्या. दोन 

रुपयचेी भिी मागायची कशी? आम्ही स्वतःकडचे तीन रुपय े त्यात घालायचो एकूण पाच 

रुपयाची भिी आणायचो, येताना तीन रुपयचेी भिी म्हणिे खनम्म्यापेक्षा िास्त भिी आम्ही 

रस्त्यातच िायचो. आखण उरलेली भिी मॅडमला आणून द्यायचो. त्या आंम्हाला घ्या घ्या 

म्हणायच्या पण असायची खशल्लक तीनच भिी त्यात काय घ्यायचं आम्ही नको नको म्हणायचो, 

मॅडम कशी भिी िातात, ह ेएकमेकांकड ेबघत मनातल्या मनात त्यांची ननंदा करत बसायचो. 

कधी भिी तर कधी त्या शेतातली काळी माती आणायला पाठवायच्या. कोणाच्या घरी काळी 

माती आह े अस ं म्हणल्यावर आम्ही आह े आह े म्हणायचो तेवढंच बाहरे कफरायला भेटायचं. 

स्वतःच्या रानात नसली तरी शेिारी पािारी चार पाच रान पालथी घालायचो आखण मॅडमला 



काळी माती आणून द्यायचो. नशीब आमचं कक ती माती त्या आमच्या समोर िात नव्हत्या.पसक 

मध्ये घालून ठेवायच्या. कधी त्या दपुारच्या सुट्टीत येऊन आमचे डबे िायच्या, आम्हाला वाईट 

नव्हतं वाटत, त्यावेळी आम्हाला अस ंवाटायचं मॅडम आम्हाला ककती भाव दतेात. कधीं सुट्टीच्या 

कदवशी त्या, त्यांच्या घरी बोलवायचा घरातील िाळया काढून घेणे, झाडू मारून घेण ेअसली 

काम े लावायच्या. आखण बदल्यात खपकून गेलेली केळी, ककती तरी कदवसाचे पडलेल े लाडू 

द्यायच्या. घरी गेल्यावर िातो म्हणत बॅगेत टाकायचो आखण फेकून द्यायचो. नंतर सगळया 

मैखिणींना हसत हसत सांगायचो, कोणी म्हणायचं मॅडमच्या डोक्यावर पररणाम झालाय, कोणी 

म्हणायचं त्यांचं बाळ वारल्यामुळे त्या सायको झालेत. तर कोणी म्हणायचं त्यांना बाळ होत 

नाही म्हणून त्या अस ंवागतात. कधी कधी िरंच त्या िूप खवखचि वागायच्या. वगाकवर उखशरा 

यायच्या तोपयंत आम्ही िूप गोंधळ घालायचो मग प्राचायांनी त्यांना झापल ंकक येताना वगाकवर 

मोठी छडी घेऊन यायच्या. हातावर त्या कधीच मारत नव्हत्या, पखहल्या बेंच पासून ते शेवटच्या 

बेंचपयंत लाठी चािे केल्यासारिं लागेल खतथ ेलागेल आखण मारत मारत म्हणायच्या  

"अभ्यास करता येत नाही? गोंधळ घालता, घालचाल का परत?" 

आम्ही फक्त, "नको नको " म्हणत ओरडायचो  

अशा खवज्ञानच्या या िाधव मॅडम खन आम्हाला खवज्ञान प्रदशकनात एक प्रकल्प 

बनवायला सांखगतला. पसु्तकात शोध, मोठ्ांना खवचार पण मला प्रकल्प करून दािवा आखण 

तो प्रकल्प प्रदशकनात ठेवा. आमचा शोध सुरु झाला. आमच्या गु्रपची बैठक बस ूलागली. कधी 

याखस्मनच्या घरी तर कधी शाळा सुटल्यावर शाळेच्या कट्यावर. आठवडा होत आला होता. 

कोणाच्या आिोबाला खवचार, कोणाच्या वखडलांना खवचार. कोणी म्हणायचं कंपोस्ट िताचा 

करा, पीक चांगलं येत ते दािवा. कोणी म्हणायचं तुमच्या मॅडमलाच खवचार कक. मग पु्हा 

मॅडमला खवचारायचो.त्यांचं पु्हा तेच पुस्तक वाचा. शेवटी मला एक कल्पना सुचली, मॅडमनीच 

घेतलेल्या एका पाठात होत, खवखहरीचं पाणी काढण्यासाठी अगोदरच्या काळात इलेखक्िकल मोटर 



नसायच्या, म्हणून लोक त्या काळात रहाटचा वापर करायचे. ह्या काळातही आहचे कक, खविेची 

बचत होतेय आखण माणसाचा व्यायाम होतोय. शेवटी सुपारी फुटल्यासारिी सगळयांचं बहुमत 

झालं व खवहीर व त्यावरचा रहाट हा प्रकल्प करायचा ही कल्पना िाधव मॅडमच्या पुढ ेमांडली. 

िण ू आम्ही थॉमस एखडसन असल्यासारि ं त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहन कदल.े िवळ िवळ 

प्रदशकनाला मखहना राखहला असताना आमची काम ेचाल ूझाली  

आमची तुकडी फक्त मलुींची, चौथीपयंत खशक्षण पण मलुींच्याच शाळेत झालेल ं

त्यामुळे मुलांचा िास्त संबंध नसायचा. मलुीच रािे असल्यासारि ंहोत आमचं. सातवीपयंत अ 

तुकडीची शाळा सकाळच्या सिात असायची. सकाळी साडसेात ते साडबेारा त्यानंतर शाळा 

सुटली कक घरी यायचं िेवण करायचं. मला सकाळी अंघोळ करण ंकधीच नाही िमायचं. मी 

िेवण केल्यानंतर अघंोळ करायचे तोपयंत सगळे आमच्याच घरी िमायचे. खसखवल इंखिखनअर 

असल्यासारि ं मी िखमनीवर प्लॅन आिायला सुरुवात केला. माझा प्लॅन सुरु झाला, िाली 

काहीतरी फरशी घेऊन त्यावर दगडाने व मातीने गोल खवहीर बनवूयात. सगळं व्यवखस्थत माती 

व शेणाने सारवूयात. वाळली कक बाहरेून मस्त टीव्हीत दािवत्यात तस खतला कलर दऊेयात. 

परत खशलाई मशीनवर िो बॉबी बसवतेत त्याला दोरी बसवून त्याच रहाट करूयात. 

िेळण्यातली प्लाखस्टकची कळशी दोरीला बांधुयात. शेवटी सगळं झालं कक खवखहरीत पाणी 

ओतुयात. सगळयांनी बरोबर बरोबर म्हणून मान हलवली. आम्ही दोघी दोघी खमळून दगडाच्या 

खचपळया शोध ूलागलो. कोणी खवखहरीला आधार द्यायला फरशी आणायला गेले. सगळयांनी सवक 

काही आपल्या परीने गोळा केलं होत. मी छोटी बादली भरून पाणी आणले. फरशीवर दगडाचा 

एक थर रचून आम्ही मातीने थोपु लागलो. िवळ िवळ एक थर करायलाच संध्याकाळ झाली. 

घरातली खचल्ली खपल्ली बोलवायला येऊ लागले, " तुला काकींनी लवकर घरी बोलावलंय, 

नाहीतर बघतेच म्हणलीय ". तसं एक एक िण उद्या करू म्हणत िायचे. 



दसुऱ्या कदवशी परत तेच, अस ंकरत आठवडा संपला. खवखहरीचा शेवटचा थर कसा 

बसा पूणक झाला. एक कदवस संपूणक खवहीर वाळवायला ठेवली. वाळवायला ठेवलेली खवहीर 

बघायला मैखिणी कदवसभर आपापल्या सवडीने यायच्या, येताना घरातील गल्लीतील लहान 

मुलांना घेऊन यायच्या. " ये छोया आम्ही खवहीर बनवलीय, कशी आह?े", असं कौतुकाने 

सांगायच्या.तशी लहान मलु ं खवचारायची, " हात लावू का? " तस ं आम्ही सगळे बाकीचे 

ओरडायचो, " ये नको तुटल ंसगळंच."  

खवहीर पूणक वाळली होती. कुठे कुठे खचरा पण पडल्या होत्या. आम्ही त्यात पाणी ओतून 

बखघतलं तर सगळीकडून पाणी बाहरे येत होत. परत हहेी लक्षात आल ंकक िाली िी फरशी होती 

ती िूपच िाड होती एवढी मोठी फरशी शाळेपयतं उचलून नेणार कसे, तेवढ्यात हीना म्हणाली, 

" आमच्या घरी पिा आह,े पत्र्यावर केल ंतर?" आम्ही लगेच खतला घेऊन यायला सांखगतलं. 

तेवढ्यात तृप्ती म्हणाली, " आपण मातीच्या ऐविी खसमेंट लावू म्हणिे पाणी बाहरे येणार नाही. 

तेव्हड्यात स्नहेल म्हणाली, " कोठून आणणार खसमेंट?" याखस्मन खन हळूच मुद्दा सुचवला, " 

आमच्या गल्लीत, रस्त्याची काम ेचाल ूआहते, खसमेंटची रस्ते बनवतेत ते, तेथून आण.ू" परत 

तेिलचा मधेच प्रश्न उपखस्थत झाला, " ते थोडीच आपल्याला दणेार." हीना तेवढ्यात पिा घेऊन 

आली. आमची चचाक अिून चालूच होती. कोणी म्हणत होतं मागायचं थोड,ं द्या म्हणायचं. पु्हा 

हीनाचं बोलली, " ते मागून नाहीत दणेार, मला माखहतीय त्यांची १ वािता िेवणाची सुट्टी होती 

तेव्हा आपण त्यांनी कालवलेल्या खसमेंट मधून थोड ंपळवून आण.ू" ही कल्पना त्या वेळी आम्हाला 

िूपच छान वाटली. दसुऱ्या कदवशी एक वािायची वाटतच पाहत होते सगळे. याखस्मनच्या घरी 

फुटकी पाटी होती ती घेऊन आम्ही खमशन खसमेंटला खनघालो. कामगार िेवायला गेलेत ह े

कळताच आम्ही त्यांच्या िवळच्याच साखहत्याने खसमेंट पाटीत घेतल.े दोन तीन िणी कोणी येत 

नाही ना ह ेबघायला थांबलेल,े िशी पाटी भरून झाली पळतच ह्या गल्लीतून त्या गल्लीत गेलो. 

आता आमची नव्याने खसमेंटची खवहीर चालली होती. चार ते पाच कदवस हा पराक्रम रोि चाल ू



होता. रोि खसमेंट आणनू खवखहरीवर थोपायचो, एकदाची खवहीर पूणक झाली. दोन तीन कदवस 

पाणी मारण,े वाळवण ेहा कायकक्रम चाल ूहोता. एक कदवस वॉटर कलर आणून मस्त कलर पण 

कदला. रहाट काय आपण प्रदशकनाच्या कदवशी पण करू ते फक्त ठेवायचंय असं म्हणून आम्ही 

समाधानाने सुस्कारा सोडला. दसुऱ्या कदवशी मॅडमला खवहीर नेऊन दािवायची ठरलं. 

मॅडमच्याच तासाला मॅडम खन मा्यता कदली आखण आम्ही पाच ते सहा िणी खवहीर आणायला 

खनघालो. दोन िणी एकीकड ेआखण दसुऱ्या दोघी दसुरीकड ेअस ंखवहीर घेऊन आम्ही खनघालो. 

त्या चौघींना कंटाळा आला कक आला कक दोन दोन िणी बदलायचो. गल्ली बोळातून ही आमची 

आगळी वेगळी खवहीर खनघाली होती. शाळेपासून घराचं अंतर िवळ िवळ एक ते दीड 

ककलोमीटर होत. गल्लीतली लहान मलुं, बायका थांबून थांबून आमची खवहीर पाहत होते. शेवटी 

कस ंबस ंशाळेच्या पाठीमागे येऊन पोहचलो. मडॅम आखण बाकी मलुी खिडकीतून डोकावून पाहत 

होते. एकच गदी खिडकीत झाली होती िण ूआम्ही िूप मोठा पराक्रम केला होता. शाळेला वळसा 

घालून गेटपयंत आलो तशी खवखहरीला एक छोटी चीर पडली. तसं मी म्हणाल,े " सरका सरका 

मी धरत,े व्यवखस्थत धरा हलवू नका." शाळेच्या गेट मधून आत गेलो तशी खवखहरीला एक मोठी 

चीर पडली आखण खवखहरीचे दोन तुकड ेझाले. सगळयांचा चेहरा पार पडला. तशीच आम्ही ती 

खवहीर वगाकत नेली. सगळया मुलींपुढ े स्वतःच हस ू केलं, मॅडम ओरडल्या ते वेगळंच. शेवटी 

लटकललेे चेहरे घेऊन आम्ही ती खवहीर प्रयोगशाळेत नेऊन ठेवली. पढु े मीच बोलले, " तृप्ती 

तुमच्या खथएटरचं बांधकाम चाल ूआह ेना खतथून खसमेंट आणून आपण खवखहरीला लाऊयात." तस ं

पुढ ेरिनी बोलली, " आता आम्ही येत नसतो." सगळया मलुी एका पाठोपाठ एक खनघून गेल्या. 

मी माि तेथेच उभी होते, डोळयात पाणी होत िपू रडू वाटत होत, फक्त खवखहरीकड ेपाहत होते. 

चार पाच कदवस राखहले होते खवज्ञान प्रदशकनाला. शेवटी प्रदशकनाचा कदवस उिाडला िूप 

मुलामुलीनीं भाग घेतललेा मला प्रदशकनाला िायची पण इच्छा नव्हती. पण वगाकतल्या सगळयांना 

प्रदशकन बघायला वरच्या मिल्यावर खशक्षक घऊेन गेले होते. आमच्या गु्रप मधल्या मुली कुठे 

कदसतच नव्हत्या. मी माि वगाकतल्या इतर मुलींबरोबर गेल.े दोन तीन प्रकल्प बखघतल्यानंतर 



आमचा गु्रप कदसला, िपू सारे प्रकल्प घेऊन बसल्या होत्या त्या, त्यात खवहीर पण होती आखण 

त्या वर रहाटही होता. त्या खिथे बसल्या होत्या खतथे एक स्टूल ररकामा होता. िशी मी खतथे गेल े

स्नेहल म्हणाली, " सनहा हा स्टूल आम्ही तुझ्यासाठी ररकामा ठेवलाय, ये चल तुझी खवहीर िशी 

तू आम्हाला पटवून सांखगतलेली तशी सगळयांना सांग." मला वाटलले ंमाझ्या मैखिणींनी माझी 

साथ सोडली मी खिद्द सोडली होती पण शेवटी त्यांनी करून दािवलं अशा खिद्दी मैखिणी कुठे 

पाहायला भटेतात आिकाल. हाती घेतललें काम नाही झालं कक आपण खतथेच सोडून दतेो पण 

लहानपण तसं नव्हतं, ती खिद्द आिही पाखहिे, तो उत्साह आिही पाखहिे, म्हणून तर म्हणतात 

ना  

" लहानपण दगेा दवेा, मुगंी सािरेचा रवा." 

पण मी थोड ंवेगळं म्हणने ' 

"लहानपण दगेा दवे, उत्साह, चैत्त्य आखण खिद्दीचा ठेवा " 

कल्पेनेतील खवहीर 

  



३. िौसा र्थेरड े

 

अजून एक अशीच गर्िीशीर, हर्नोदी आहण पनु्िा पुन्िा आठर्ार्ी अशी आगळी 

र्ेगळी आठर्ण िौसा र्थेरड ेया नाटकाची. ह्या नाटकाचिं िरिं नार् काय ि ेर्लािी र्ाहिि नािी. 

र्ी इयत्ता चौर्थीि असिाना फासे बाई आम्िाला हशकर्ायला िोत्या, त्यािंच्या र्लुीने िौसा 

र्थेरडचेी एकािंककका करून दािर्ली िोिी निंिर आम्िी सर्व र्ैहत्रनींनी त्या एकािंकककेचिं रूपािंिर 

एका हर्नोदी नाटकाि केलिं. र्ाझ्या त्या बालर्ैहत्रनींना िे नाटक ककिपि लिाि आि ेर्ला र्ाहिि 

नािी पण र्ला र्ात्र आठर्ििंय जसिंच्या िसिं. इयत्ता सिार्ीि असिाना आम्िी िे नाटक केलिं, िे 

आर्च्या शालेय जीर्नािील पहिले नाटक त्यानिंिर भरपूर काल्पहनक, कािी  असिंच कोणाचिं िरी 

बघून, जर्ळ जर्ळ चार िे पाच नाटकिं  आम्िी बसर्ली िोिी. आर्च्या नाटकािंहशर्ाय शाळेचा 

सािंस्कृहिक कायवक्रर् पूणवच िोि नव्ििा. "िौसा र्थरेड"े, "आिा िरी शािंि बस", "अिंधश्रद्धा हनर्ूवलन 

", "एड्स जनजागृिी", अशी आर्च्या नाटकाचे शीषवके िोिी. नाटकाची नारे् शोधण्यापासून िे 

कोण काय िोणार ह्याची भािंडण, निंिर र्ीच िे हलहिणार र्ीच सरार् घणेार त्यारु्ळे र्ुख्य पात्र 

र्ला ि ेर्ाझिं ठरललेिं....ककिी िरी रुसर्े फुगर्े, सरार् कुठे करायचा? र्धचे कोणाचा िरी हर्रोध 

अशा या अनेक कारणािंना सार्ोरे जाि शेर्टी आर्च्यासाठी र्ाजलले्या टाळया, केलेलिं कौिुक, 

हशिकािंच्या नजरेि आर्चा उिंचार्लेला र्ान ह्यािच आम्िी सर्ाधानी व्िायचो. आिा िे सर्ाधान 

राहिलेलिं नािी. आत्ताच्या काळाि सर्ाधान ि े सिजासिजी हर्ळि कुठे? अशी र्िे झालीि 

सगळयािंची. हर्ळि जरी असेल िरी आि ेत्याि सर्ाधानी अिो िी भार्नाच कोणाजर्ळ उरलेली 

नािी. कोठेिरी र्ी र्ाचलिंय  

"सर्ाधानाची हशदोरी स्र्िाः िार्ी र् निंिर दसुऱ्याला द्यार्ी ह्यािच सर्ाधान आि"े 

 

गोष्टिी काल पर्ावची नािी जर्ळ जर्ळ पिंधरा र्षाांपूर्ीची आि.े रजनीच्या घरी 

आम्िी गृिपाठ करि बसलो िोिो. गृिपाठाि गप्पपा रिंगायच्या. हशकर्णीचा र्ेळ िोईपयांि हिर्थ े

आर्चा र्ेळ र्जेि जायचा. घरापुढेच छोटीशी बाग िोिी त्याि र्ोगरा, गुलाब, जािंभूळ, पेरू 

अशी अनेक झाड े िोिी, कधी त्या झाडािंच्या सार्लीला हनर्ािंि अभ्यास करि बसायचो. 

उन्िाळयाि िर फार गार, शािंि आहण िर्ेशीर र्ाटायचिं. त्यािंच्या शेजारी सुरर्स ेगुरुजींची र्ुलगी 



िोिी, हिचे नार् स्र्प्ना. िी आर्च्या पिेा एका र्षावने र्ोठी िोिी. िी आर्च्या पुढच्या र्गावि 

हशकि िोिी. स्र्प्ना यायची अधून र्धून काय चाललिंय पािायला. आजिी िी आली िोिी, 

आम्िाला सगळयािंना सािंगि िोिी, "आर्च्या पप्पपाच्या शाळेि कसला िरी कायवक्रर् आि,े दिा, 

बारा जण र्ोठी कॉलेजची र्ूल र्लुी आलेि, कदर्सभर शाळा स्र्च्छ करि िोिे, आत्ता िीन 

र्ाजिा त्यािंचा सािंस्कृहिक कायवक्रर् आि,े आपण कोणी पण त्यािंच्या सािंस्कृहिक कायवक्रर्ाि भाग 

घेऊ शकिो " पुढे आर्चा सर्ाांचा हर्चार झाला. आपण त्यािंचा सािंस्कृहिक कायवक्रर् पािायला 

जायचिं. पण रजनीच्या सल्ल्याप्रर्ाण ेर्ागच्या र्षी शाळेच्या सािंस्कृहिक कायवक्रर्ाि केलेला डान्स 

करूयाि िी कल्पना सुचली.पण डान्सच्या स्टेप्पस सगळया आठर्ि नव्ित्या. परि सुचलिं, िे िौसा 

र्थेरडचेिं नाटक आम्िी गम्र्ि म्िणून हपटीच्या िासाला सरािंना करून दािर्लेलिं. िर आर्चिं ठरलिं 

िौसा र्थेरड ेि े नाटक करायचिं. एक र्ाजल ेिोिे, आज हशकर्णी बुडर्ून नाटक करायचिं असा 

आर्चा झक्कास बेि ठरला िोिा.  

आर्ची पळापळी सुरु झाली, ठरल्याप्रर्ाणे र्खु्य पात्र र्ीच . म्िणजे िौसा र्थेरड े

"सनिा पठाण" िोणार आिा बाकीची नार् ेिालीलप्रर्ाण े

िौसाचा नर्रा "रजनी " िोणार  

िौसाची बिीण रूपा " याहस्र्न" िोणार  

रूपाची र्ुलगी स्र्ािी "िृप्ती " िोणार  

किं डक्टर "हिना बागर्ान " िोणार 

आईस्क्रीर् र्ाला " सोनू रोकड े" िोणार 

 िौसाची र्लुगी सपना " सोनू लेंगरे " िोणार. 

र्ाझ्याकड ेनाटकाला घालायला कािीच नव्िििं, शेर्टी रजनीच्या आई जर्ळची साडी 

घेिली. सलर्ार कुिी घािली िोिी त्यार्रच कशीबशी साडी नेसली. िािाि रजनीच्या बािंगड्या 

घािल्या. कपाळार्र रजनीच्या आईची रटकली लार्ली, िौसा र्थेरड ेियार िोिी. बाकी पुरुषाचा 

पोशाि कोणीच घािला नािी. सगळया र्लुी म्िणाल्या, " कळििंय सगळयािंना नाटक करायला 

लागल्यार्र कोण आि ेिे, िसिं पण िूच र्ुख्य आिसे"  



कळििंय िर कळििंय म्िणि आम्िी जायला हनघालो. िृप्ती ने र्ात्र हिच्या पात्राप्रर्ाणे 

र्ािंडीपयांि येईल एर्ढा स्कटव आहण टॉप घािला िोिा.  

पळिच आम्िी सगळयािंनी जी. प. प्रा. प्रार्थहर्क र्ुलािंची शाळा गाठली. िौसा र्थरेड े

ि ेनाटक चालू झाले.  

--- 

िौसाचा नर्रा :" आग य ेिौशे, िुझ्या भनीचिं पत्र आलाय, र्िंबई र्रण." 

िौसा: " आग बया, व्िय का? र्ाचा बघू काय हलव्िलिंय? 

िौसाचा नर्रा : िुला बोलार्िोय र्िंबईला  

िौसा : आग बाया र्ला ! नग बया, एर्ढ्या लार्, म्या आपल्या येशीपयांि िरी गेलीय का कधी, 

नग म्िणार्िं हिला. 

िौसाचा नर्रा: आग िौशे, चल कक यु जाऊन, सपहन ला बी हघऊन जाऊ, इर् कफरून. 

िौसा : असिं म्िणिाय, बर बर कर्ा हनघायचिं, र्ी गाठोडिं हघिी बािंधायला, सार्ान सुर्ान. 

िौसाचा नर्रा : चल कक उद्याचिं हनघू.  

 

(दसुऱ्या कदर्शी िौसाचा नर्रा गाठोडिं बघून )  

िौसाचा नर्रा: आग िौशे गठुडिं कसलिं हघिीय, िी र्िंबई िाय, हपशर्ी घी हपशर्ी  

िौसा : राहूद्या िुर्ची हपशर्ी, आर्चिं गठुडिंचिं बर, चल सपने 

(िौसा हिचा नर्रा बस र्ध्ये बसिेि ) 

िौसा : आर् धनी, र्थािंबर्ाय लार्ा कक त्या र्ाणसाला, र्ला कसिं िरी िोििंय, र्थोडिं 

उचर्ळाल्यार्ानी, जीर् कासार्ीस िोिोय र्ो र्ाझा. 

िौसाचा नर्रा : आग काय नाय िोि, धर सुपारी िा. 



किं डक्टर : हिकीट हिकीट हिकीट, हिकीट काढा चला  

िौसा : आिा ग बया ! चािंगला कदसिु कक, र्ाझ्या रुपीला द्यायला घेिलय हििट िुला बरी कदन 

िौसाचा नर्रा : आग िौशे हििट नाय ग हिकीट, पैस ेद्यार्िं लागििंय जायचिं  

िौसा : असिं व्िय, र्ी बाय गप्पप बसिी. 

( बघिा बघिा र्ुिंबई येहि)  

िौसा : सपने दर्ानिं उिीर. पढायचो बया आपुन ह्यािुन. 

 

(िाली उिरल्यानिंिर िौसा )  

िौसा : आर् धनी धनी, आग सपने इकडिं व्िा इकडिं  

िौसाचा नर्रा : आिा काय झालिं िौशे? 

िौसा( हबशल्डिंग कड ेपािि ) : िी ककिी र् एकार्र एक रचल्यािी, पडिील कक अिंगार्र  

िौसाचा नर्रा : ह्याला हबशल्डिंग म्ििंत्यािी िौशी ह्यािाहन र्ानस राित्यािी, िी पडि नसिीया, 

भक्कर् असिीया. 

िौसा: असिं व्िय, र्ी बाय गप्पप बसिी.  

(िौसा बहिणीच्या घरचा दरर्ाजा धड धड र्ाजर्ि ) 

िौसा : िी र्ेळ िाय नव्ििं, दरर्ाजा लार्ायची, काय बया ईपरीिच  

िौसाचा नर्रा : आग िौशे, र्िंबईला कदर्सा बी अन रात्री बी लार्त्यािीच दरर्ाजा, िसिं धड धड 

नाय करायचिं, िी बेल असिी िी र्ाजर्ायची. 

िौसा : असिं व्िय, र्ी बाय गप्पप बसिी.  

( दरर्ाजा उघडल्यार्र रूपा गळे पडिी ) 

 



रूपा : िौश,े िौशे ककिी कदर्सािंनी भेटिोय  

( िौसा हिचा िाि काढि ) 

िौसा : िुकडा उिरर्ला न्िाय कक, काय न्िाय, काय बया सगळिं ईपरीिच. 

रूपा: आग इर्थ े असिंच असि  

िौसा : बर बया, र्ी बाय गप्पप बसिी. 

( िौसा िाली फरशीर्र बसिे ) 

रूपाचा नर्रा : अिो उठा उठा र्र बसा  

िौसा : नग नग, िी लय फुग्यार्र बसल्यार्ानी र्ाटििंय, र्ी बया हििच बसिी  

 

( िेर्ढ्याि रुपाची र्ुलगी येिे, िौसा हिच्याकड ेरागाने पािि म्िणिे ) 

 िौसा : चप्पपल कुठिं  िाय ग रूप ेर्ाझी, हिच्या र्ढिे पायार्र जोराची, काय घािली ग िी कापड, 

इकून िाल्ली कक काय?  

स्र्ािी : आिंटी, र्ुिंबईची फॅशन आि ेहि, र्म्र्ी.... 

िौसा: अन काय म्िणिी र्म्र्ी का सर्ी, आय म्िणायचिं, जा कापडी दसुरी घालून हय, काय बया 

रूपे कसलिं र्ळण लार्लीय, र्ाझी बघ गुणाची पोर. 

( िौसाला आईस्क्रीर् िायला नेिाि ) 

िौसा : आय आय ग, िुझा र्ुडदा बहसर्ला, िुझी हिरडी उचलली, कसलिं झनानििंय ग बया  

िौसाचा नर्रा : आग िौशे िी  असिंच असिय 

िावस : व्िय बया, र्ी बाय गप्पप बसिी  

( िौसलेा र्ूर्ी पािायला नेिाि ) 



 

िौसा ( जोर जोराि रडि ) : बया, कसिं झालिं ग, चािंगला व्ििा कक, असा कसा गेला, ( हुिंदके दिे)  

रूपा : आग िौशे िो िरिं नािी गेला, हपच्चर र्ध्ये दािर्त्यािी िसिं  

िौसा : असिं का बया, र्ी बया गप्पप बसिी  

 िौसा ( पुन्िा जोर जोराि िसि ) : िा िा िा िा  

िौसाचा नर्रा : आग िौशे िी उग उग िसिीय, िू कशाला िसिीय. 

िौसा : बर असुद्या र्ी यडेी, र्ी बया गप्पप बसिी.  

( दसुऱ्या कदर्शी िौसा गाठोडिं बािंधिे, र्लुीला आहण नर्ऱ्याला घेऊन रूपाचा हनरोप घेिे ) 

िौसा : रूप े र्ला नाय बया र्िंबईि जर्ि, उग र्ाझ्या र्ूळ िुझा अपर्ान, र्ी जािी बया, 

र्ाझ्याकडनिं काय चुकलिं असाल िर पदराि घ े 

रुपा : आग असिं कािी नािी, िू अजून चार कदर्स रािा. 

िौसा : नग, आग रूपे बस आिा, भार्जी िुम्िीच या गार्ाकडिं चार कदस, गरीबाच जगन बघा  

रूपाचा नर्रा : अिो िाई, असिं कािी नािी, िुम्िी अजून र्थोड ेकदर्स रािा  

स्र्ािी : रािा न ग र्ार्शे  

िौसा : नग बाळा, िूच हय आई र्हडलाला हघऊन  

 

अशा या िौसा र्थेरड ेनाटकाला अकरा रुपयेचा बिीस हर्ळालिं. NSSला आलले्या 

र्ुलािंनी िोंड भरून कौिुक केलिं. प्रत्येकानी येऊन कााँग्रट्स म्िणि आर्चिं कौिुक केलिं. त्यारे्ळी 

अहभनिंदनाचा एकच शब्द र्ाहिि िोिा, कााँगॅ्रच्यलुेशन. जेव्िा िी शेक िनॅ्ड करि कााँग्रट्स म्िणि 

िोिी, िेव्िा आम्िाला कााँगे्रस ऐकू येि िोि. र्ीच नव्ि ेिर सगळयािंना र्ाटि िोि. ि ेकााँगे्रस 

पाटीचे आििे. पण िे काय म्िणाले ह्या पेिा आम्िाला हर्ळाललेिं बिीस आहण केलेलिं कौिुक ि े

र्ित्र्ाचिं िोि. त्यारे्ळी अकरा रुपय े ि े या र्ळेच्या अकराशे रुपय े पिेा जास्ि र्ाटि िोिे 



आम्िाला. शेर्टी आम्िी एकाच जल्लोष केला. अकरा रुपयेची भेळ आणली आहण परि 

रजनीच्याचिं घरी जाऊन िसि गप्पपा र्ारि कााँगे्रस कााँगे्रस म्िणि हिल्ली उडर्ि िाि िोिो. 

िे िोि बालपण. बालपणीच नाटक, बालपणीचीन आठर्ण, ककिीं हनरागस िोि िे 

जग िे जीर्न. 

म्िणून र्ीच हलहिललेी बालपण ह्या कहर्िेिल्या चार पिंक्ती  

"बालपणीची आठर्ण जणू जन्र्भराची साठर्ण, 

बालपणीची आठर्ण जणू आयुष्यभराची साठर्ण  

बालपणीच्या अिंगणाि िोिो फार सिुी,  

अिंगणाचे अिंिर झालिं कर्ी िसिं र्ाणसू झालाय दिुी." 

  



४. हर्टा 

 

 

जसा पािंडुरिंग एका हर्टेर्री पिंढरपुराि आपल्या भक्तािंसाठी उभा आि ेिशीच आर्ची 

नर्ीन शाळा आम्िी उचललले्या हर्टेर्र उभी आि.े कर्वर्ीर भाऊरार् पाटील हर्द्यालय र् रर्ेश 

िहलप ेजुहनअर कॉलेज िी आर्ची नर्ीन शाळा. आजिी आसपासची असिंख्य र्लुिंर्ुली हिर्थूनच 

ज्ञानाची हशदोरी घेिायेि. अशा या शाळेची एक आठर्ण अजूनिी र्नाि र्ोरहपसाऱ्यासारिी 

साठर्ून ठेर्ली आि.े शाळेच्या त्या आठर्णी सािंगिा सािंगिा कधी त्या िणाि हर्रून जािो 

कळिच नािी. 

आम्िी हपलीर्च्या स्टॅन्डच्या बरोबर पुढेच असणारी आर्ची जुनी शाळा कर्वर्ीर 

भाऊरार् पाटील हर्द्यालय र् जुहनअर कॉलेज इर्थे हशकि िोिो. पाचर्ी िे दिार्ी ि े हशिण 

आर्चिं हिर्थेच झालिं. पाचर्ी िे सािर्ी सकाळ सत्र र् आठर्ी िे दिार्ी दपुार सत्र. अकरार्ी 

बारार्ी आटव सकाळी, अशी शाळेची र्ेळ ठरलेली.आम्िी आठर्ीिून नर्र्ीि आलो आहण र्ाझ्या 

लाडक्या प्राचायाांची बदली झाली जे कक र्ला "आर्ची कन्या" म्िणायचे. नर्ीन प्राचायविी 

हििकेच चािंगले िोिे. शाळेची गार्ाबािरे, पटे्रोल पिंपजर्ळ जर्ीन आि ेि े त्यािंना कळिाच र् 

दोन्िी सत्राि शाळेच्या दोन र्ेळेर्ुळे िोणारा र्लुािंचा त्रास लिाि घेिाच त्यािंनी नर्ीन शाळा 

बािंधायची िा हनश्चय ठार् केला. हनधी, फिं ड, गार्कऱ्यािंकडून र्थोडी र्दि, र्ोठ्या पुढाऱ्याकडून 

र्दि, सिंस्र्थेकडून र्थोडा िािभार या ना त्या परीने पेट्रोल पिंपाजर्ळ भूहर्पूजन झाले. आम्िी 

दिार्ीि जाईपयांि शाळेचिं बािंधकार् जोर्ाने सुरु झाले. ििंि एर्ढीच िोिी आम्िी दिार्ीि 

त्यारु्ळे आर्चिं शेर्टचिं र्षव, आम्िाला नर्ीन शाळेि हशकायला भेटणारच नव्िििं. 

एके कदर्शी नेिर्ीप्रर्ाणे आम्िी शाळेच्या र्ळेेि आलो. आल्यानिंिर कळल े कक 

हशिकािंचिं टै्रशनिंग असल्यार्ुळे जर्ळ जर्ळ हनम्म्यापेिा जास्ि हशिक सािाऱ्याला गेलेि. जाधर् 

सरािंनी आम्िाला नर्ीन शाळा पािायला जाऊयाि असिं आम्िाला सािंहगिले. दोन दोन रािंगा करून 

आम्िी जुन्या शाळेपासून हनघालो. जुन्या शाळेपासून नर्ीन शाळा जर्ळ जर्ळ दोन ककलोर्ीटर 

अिंिरार्र हशर्ाय रस्िा िा र्ेन रोड, सािारा सोलापूर रोड, र्ािन े जास्ि त्यारु्ळे सार्काश 

चालि आम्िी नर्ीन शाळा गाठली. आम्िी जेर्णाचे डबे, पाण्याच्या बाटल्या आर्जूवन घेिल्या 

िोत्या. र्ाझा शाळेला यायचा जायचा र्ागव हिर्थनूच िोिा त्यारु्ळे िालचा र्जला बािंधून पूणव 



झालाय ि ेर्ला र्ाहिि िोि. सगळया हर्द्यार्थयाांना जाधर् सर र्रच्या र्जल्यार्र घेऊन गेल ेहिर्थ े

बािंधकार् चालू िोि, त्यािंनी आम्िा सर्व हर्द्यार्थयाांना प्रेर्ाने सािंहगिलिं, " बाळािंनो, िी िुर्ची नर्ीन 

शाळा, र्ला र्ाहििीय ि े िुर्चिं शेर्टचिं र्षव, िुम्िी इर्थ ेपुढच्या र्षी हशकायला येणार नािी 

येणार, अर्थावि िा िुर्चा रै्यहक्तक प्रश्न, कारण र्ी पुढच्या र्षी इर्थ ेआटव बरोबर सायन्सिी चाल ू

करिोय. ककिी जरी केलिं िरी िुम्िी र्ाझे सगळयाि लाडके, हुशार र्लुिं, सर्जूिदार र्ुलिं, आर्चा 

आदर ठेर्णारी र्लुिं िुम्िी. िुर्च्या र्गावचा र्ला नेिर्ीच अहभर्ान र्ाटिो. म्िणून र्ला असिं 

र्ाटि, एक शाळेबद्दल छोटीशी आठर्ण, नर्ीन शाळेला िुर्चिं बहुर्लू्य योगदान म्िणून आपण 

सर्वजण इर्थ ेर्थोडिं श्रर्दान करूयाि, र्ीिी िुर्च्याबरोबर आज इर्थ ेकार् करणार आि े" आम्िी 

कुठलीिी लाज, र्भुा न बाळगिा िालून र्रपयांि रािंग केली, . सरिी आर्च्या बरोबर हर्टा र्ािि 

िोिे. एक िे दीड िास आम्िी न र्थकिा जोर्ाने, हजद्दीने कार् करि िोिो. र्धेच कोणाला ििान 

लागायची, पाच दिा हर्हनटे हर्श्रािंिी. कािींना कार् नको असायचे िे दसुरीकड ेजाऊन टाईर्पास 

करायचे. पण सरािंनी कोणाला जबरदस्िी केली नव्ििी.  

र्थोड्या र्ेळाने हर्टा र्ािि असिानाच अचानक हर्ट र्ाझ्या पायार्र पडली. र्ी 

धाडकन िाली बसले. पायापासून गुडघ्यापयांि जोराच्या र्ुिंग्या आल्या. डोळयािून नकळिच 

पाणी येऊ लागले. र्लुींनी कसिं बस धरून िालीपयांि आणलिं पाणी प्पयायला कदलिं. र्ी रडिच 

िोिे, िेर्ढ्याि जाधर् सर र् शशिंद ेसर आल ेिे बोलल ेिे ऐकून र्ाझिं सगळिं दिुणिं जण ूपळूनच 

गेलिं.जाधर् सर म्िणाल,े "अगिं बाळा, कािी िोि नािी. बघू कुठिं  लागलिं. लिान बाळासारिा 

रडिीयेस काय. धाडशी आििे र्ाझ्या र्ुली, त्या एर्ढ्याश्या लागल्याने घाबरिाि कक काय? 

पुढे शशिंद ेसर म्िणाले, " िी घाबरि नािी, िोय कक नािी? अगिं र्लुींनो कािीं र्षाांनी 

जेव्िा िुम्िी िुर्च्या जोडीदाराबरोबर शाळेसर्ोरून जाचाल िेव्िा सािंगाल कक िी आर्ची नर्ीन 

शाळा, ह्या शाळेच्या हर्टा आम्िी उचललेि, िोय कक नािी?" 

सगळे जोर जोराि िसू लागल ेर्ीिी हस्र्ि िास्य केलिं पुढे िे र्ला िसर्ायच्या ििूेने 

हचडर्ि म्िणू लागल,े "सनिा अजून पुढ ेम्िणले र्ी पायार्र हर्ट पण पडून घेिललेी, रडि पण 

िोिे र्ुळूर्ुळू." 



परि र्ी िसू लागल.े सरािंनी दोन र्ुलींसोबि र्ला दर्ािान्याि घेऊन गेले. सुदरै्ाने 

फॅ्रक्चर नव्िििं.र्ुक्का र्ार िोिा. सरािंनी निंिर र्ला घरी नेऊन सोडलिं. 

अशी आर्ची नर्ीन शाळा हजच्या हर्टा आम्िी उचलल्या, पायार्र पाडूनिी घेिल्या 

आहण सरािंना सािंहगिल्याप्रर्ाणे आज येिा जाि जोडीदाराला सािंगिो, " िी बघा आर्ची नर्ीन 

शाळा, हिच्या हर्टा आम्िी उचललेि, र्ी पुढ ेर्थोडिं जास्ि सािंगिे, " पायार्र पाडूनिी घेिलेि " 

पुढे ि ेर्ला हचडर्ायचे ििूेने म्िणिाि, " हिर्थे कोणार्र राग काढि िोिी." 

आजकालच्या हपढीला बघून असिं र्ाटि कक शाळेहर्षयी िी आपुलकी िो हजव्िाळा 

आजकालच्या हपढीि राहिलेला नािी. आज शाळेचा भाग म्िणून एिाद कार् हर्ध्यार्थयाांना 

सािंहगिले कक हर्द्यार्थयाांबरोबर पालकिी हचडहचड करिाि, " आर्ची र्लुिं हशकायला येिाि कक 

कार् करायला " अशा र्ाक्याि शाळेची हशिकािंची अर्िलेना करिाि. शाळा म्िणजे नुसििं 

पुस्िकी ज्ञान नसून एक चािंगला र्ाणूसिी घडर्ला जािो ि े कळणारे र्थोडचे. हशिणाबद्दल 

आपुलकी, प्रेर्, आदर आजच्या हपढीि राहिलेलिं नािी.हशिक हर्द्यार्थी यािंच्यािलिं नाििं दरुार्ि 

चाललिं आि,े म्िणूनच कक काय हशिणाचा बाजार िोि आि.े आिा नािी कळायची ह्या 

हर्द्यार्थयाांना आपल्या शाळेची हशिकािंची ककिं र्ि, र्ाया चालललेी हपढी िी ह्यािंना काय कळणार 

गुरुर्याांची ककिं र्ि. 

 

जुने हर्द्यालय 



 

आई र्हडलािंनिंिरचा पहिला नर्स्कार घालायचो िे हशिक,  

आदराने दोन्िी िाि जोडून गुरुर ब्रह्मा, गुरुर हर्ष्णू म्िणायचो िे हशिक  

गहणिापासून इिंग्रजीपयांि, हलिायला बोलायला हशकर्ले िे हशिक  

जयािंनी घडर्लिं, एक चािंगला र्ाणसू र् भारिाचा सुजाण नागररक बनर्लिं िे र्ाझे आदरणीय 

हशिक............ 

 

आर्चिं नर्ीन हर्द्यालय 

 

नर्ीन हर्द्यालय 

  



५. पेरू 

 

 

शाळेि जेर्ढिं आम्िी शािंि, अबोल, हुशार र्ाटि िोिो त्यापेिािी ककिीिरी जास्ि 

िोडकर, अगार् आहण र्स्िीिोर िोिो याचिं चािंगलिं उदािरण म्िणजे पेरू. शाळेिील पहिल ेपाच 

निंबर ि ेआर्च्या गु्रपचे कधी र्ी पहिली िर कधी रजनीचा पहिला आहण र्ाझा दसुरा, िृप्तीचा 

हिसरा िर सोनूचा चौर्था, हिना पाचर्ा िी निंबरची हसरीज आर्च्याकडचे. हशर्ाय सािंस्कृहिक 

कायवक्रर्ाचा र्ारसा असलेला गु्रप आर्चा. आजच्या काळाि म्िणायचिं झालिं िर नार् िोििं आर्चिं 

शाळेि, स्टेटस िोििं, िर्ा िोिी, रुबाब िोिा र्ेगळाच. हशिकािंच्या नजरेि हुशार र् आदशव 

हर्द्यार्थी आम्िी. बाकी सगळया शाळेि ऑल राउिंडर गु्रप म्िणून फेर्स आम्िी. रािंगोळी स्पधाव 

म्िणलिं कक गु्रप र्धल्या िृप्ती याहस्र्नचा निंबर ठरललेा त्यािंच्या पाठोपाठ उरललेे निंबर पण 

आर्चेच, हचत्रकला स्पधिे पण त्या दोघीं निंिर र्ी रजनी असायचोच, गु्रप डान्स र्ध्ये आर्च्याच 

गु्रपचा निंबर. नाटक म्िणलिं कक आर्च्या हशर्ाय शोभाच नव्ििी. हनबिंध स्पधेि र्ाझा पहिला 

निंबर ठरललेा. भाषण स्पधेि परि र्ीच. इिंहग्लश बोलण्याि बागर्ान हिना कुठल्या फॉरेनरला 

र्ागे टाकेल अशी फ्लुएिंट इिंहग्लश बोलायची. अशा या गु्रपची िोडकर दिंगेिोर अशी व्यहक्तरेिा 

सािहजकचिं कोणाला पचण्यासारिी नव्ििी. 

कायावनुभर्, पयावर्रण आहण हचत्रकला ि ेहर्षय आले कक त्या िासाला र्गाविले र्ागचे 

दोन बेंचेस जोडायचे आहण िािाि उगीचचिं र्िी पेन घेऊन र्ागे जाऊन बसायचो. र्िी पेन बेंच 

र्र, बेंचच्या िालच्या कप्पप्पयाि आर्चे र्ाटाणे, शचिंचा, बोरिं, पेरू ठरललेी असायची. सरािंनी 

फळयाकड ेिोंड केलिं कक र्ाटाणा िोंडाि परि त्यािंची नजर चुकुर्ि र्ाटाणा फोडायचा परि 

त्यािंनी आपल्याकड ेपाहिलिं कक, " जैसे र्थे "रोजच आर्चा िा ठरललेा कायवक्रर्, आम्िाला र्ाटायचिं 

आम्िाला कोण पािि नसणार, पािििी असिील पण आपलेच हर्द्यार्थी म्िणून र्ाफिी करि 

असिील. कधी चुकून र्ाकून सर र्ागे आले िर हलिायची ऍशक्टिंग करायचो. िाऊ र्र रुर्ाल 

झाकायचा. उगीच सरािंना जाणीर्पूर्वक एिादा प्रश्न हर्चारायचा जेणेकरून सरािंना र्ाटार्िं ह्यािंचिं 

ककिी लि आि.े पेरूच्या हसझन र्ध्य े िर ठरललेा हनत्यकर्व दपुारची सुट्टी झाली कक पेरू 

आणायला जायचिं आठाने, एक रुपया र् र्ोठा पेरू दोन रुपया ठरललेा. कोणाचा पेरू ककिी छान 

याची पण स्पधाव असायची. र्ोठा, हिरर्ा, र्थोडा िडबडीि, कडक असा पेरू छान िो दोन 



रुपयेपयांि हर्ळायचा. आम्िी पेरू कापून कधीच घेि नव्ििो अक्िा घ्यायचो. एक एक िुकडा 

दािाने कुरिडून काढायचो आहण िायचो. ककिी गोड आि ेि ेदािर्ण्यासाठी एकर्ेककिं ना द्यायचो. 

िो पेरू सिसा आम्िी दपुारनिंिरच्या िासाला िायचो. दपुारनिंिर नेिर्ी कायावनुभर्, पयावर्रण, 

हपटी िचे िास असायचे. 

त्या कदर्शी कायावनुभर्चा िास िोिा शनिंबाळकर सर म्िणून नुकिेच बदली िोऊन 

आलेल ेहशिक कायावनुभर्ला िोिे. सर र्थोड ेर्यस्कर िोिे. दसुरा िे हिसरा िास िोिा त्यािंचा 

त्यारु्ळे फार कािी ओळि पण नव्ििी. सर एक पसु्िक घेऊन यायचे, र्ाफे र्गैरे काढून दािर्ायचे 

फळयार्र, निंिर कोणािरी एकाला पुस्िकािून सािंगायला लार्ायचे आहण आम्िी हलिायचो. 

ठरल्याप्रर्ाणे आर्चा गु्रप पाठीर्ागेच बसला िोिा आहण सार्थ द्यायला पेरू िोिाच त्याि सर 

नर्ीन आम्िी जास्िचिं र्जेि. हलहून काय घेिोय ि ेआम्िालाच नािी कळायचिं. त्या हर्षयाचा 

पेपर पण नसायचा त्यारु्ळे आम्िी जास्ि र्नार्र नव्ििो घेि. आर्चा कायवक्रर् चालललेा िाली 

र्ान घालायची पेरूचा एक िुकडा िोडून घ्यायचा आहण िळू िळू चघळायचा. दोन्िी बाक 

जोडल्यार्ुळे र्ी र्ध्य ेबसललेे सेफ झोन र्ध्ये आहण त्यारु्ळे र्ी गाफील िोिे. सर अधून र्धून 

चकरा र्ारायचे. एकदर् कडलेा िीना बागर्ान िोिी सरािंनी हिला पकडलिं हिचा िािून पेरू 

हिसकारू्न घेिला र् त्यानिंिर त्यािंनी आम्िाला सगळयािंनाच उभिं केलिं. सगळयािंचे पेरू गोळा केले 

आहण हिडकीिून बािरे फेकून कदल.े सगळयािंना पढुे बोलर्लिं. अपराध्यासारि ेिाली र्ाना घालून 

आम्िी पाच जणी उभ्या िोिो. 

 

सर, " लाजा र्ाटि नािी का िुम्िाला, िास चालू असिाना असले घाणेरड ेप्रकार करिाना.र्धली 

सुट्टी असिी ना जेर्ायला, असले धिंद ेकरायला पाठर्िाि का पालक िुर्चे. नार्िं सािंगा िुर्ची?" 

( दोन हर्हनट र्ादळापूर्ीची शािंििा पसरली ) 

र्ी : सनिा शब्बेकदीर पठाण  

िीना : िीना र्ौला बागर्ान  

रजनी : रजनी दत्तात्रय भैस  

िृप्ती: िृप्ती सुनील बुगड 



याहस्र्न : याहस्र्न नर्ाज काझी  

नशीब राहधका र् स्निेल आज नव्ित्या. आरोपीने नार् सािंहगिल्यार्र जज 

असल्यासारििं पुन्िा सरािंच चालू झालिं…  

सर: शाळेि कशाला येिा हशकायला कक रटर्ल्या टर्ाळक्या करायला, ककिी टके्क पडलेि, बघ ू

िुर्चे कदर्,े कोण आि ेर्गावचा पहिला, सािंगा ह्यािंची र्ाकव ? 

र्ी : सर र्ीच आि े 

सर: अरे बापरे! िूच आिसे का, ककिी टके्क? 

र्ी:८५%  

सर ( िीना कड ेपािि): िुला ग? 

िीना : ७८%  

रजनी : ८४% 

िृप्ती: ८० % 

याहस्र्न : ७५% 

सर : सगळया हुशार हर्द्यार्र्थवनी िुम्िी असिं का र्ागिा? चािंगलिं कदसि का ि.े बाकीच्या र्लुीनीं 

काय आदशव घ्यायचा िुर्चा ?शिाण्या र्ुली आििे िुम्िी असिं नािी करायचिं. परि िाणार का 

िासाला कािी? 

आम्िी : नािी नािी िाणार  

सर : चला आिा शिाण्यासारििं बस जागेर्र  

सरािंच्या बोलण्याचा िेव्िा कािीच पररणार् झाला नसार्ा. पेरू गेल्याच्या दाुःिाि 

कधी िास सिंपला कळलिंच नािी. सर बािरे गेले निंिरचा िास हपटीचा िोिा. सरािंनी र्ैदानार्र 

यायला सािंहगिले. सगळया र्ुली गेल्या आर्चिं पेरूचिं दाुःि कािी केल्या जाईना. पळिच पािंच 

जणी हिडकीच्या बािरे गेटर्धुन गेलो. पेरू िसा स्र्च्छचिं िोिा िाल्या जागी र्थोडी र्ािी 

लागललेी. िृप्ती बोलली, " िसा घाण नािी झाला धुऊन िाउयाि." िसिं पटापट सगळयािंनी िा 



िुझा िा र्ाझा करि घिेला. शाळेच्या टाकीजर्ळ नेऊन नळािाली धुिला. पेरू िाि िाि 

र्ैदानार्र गेलो  

 

आिािी जेव्िा पेरू िािो िेव्िा िोच पेरू आठर्िो. हिडकीच्या बािरे पडलेला. परेू 

त्यारे्ळी जेर्ढा रुचकर लागला आिा नािी लागि त्याि िट्ट पण िोिा, हजद्द िोिी, िट्याळ असिं 

र्न िोि त्यानिंिर पेरू िाल्ला नािी असिं नािी फक्त त्या सरािंच्या िासाला नािी िाल्ला. त्यानिंिर 

बाकीच्या सरािंसारिाच आर्चा गु्रप शनिंबाळकर सरािंचा आर्डिा झाला. आजिी पेरू पाहिला कक 

िूप साऱ्या आठर्णी डोळयासर्ोरून जािाि शनिंबाळकर सर, आठाने, एक रुपया, दोन रुपयचेिं 

र्ित्र्.......... 

 

पेरू 

  



६. र्नभोजन 

 

 

र्नभोजन म्िटलिं कक आलीच असेल सगळयािंना शाळेची आठर्ण. जसा काळ उलटि 

चाललिंय र्नभोजन िा शब्दच पुसि चाललिंय. आजकालच्या हर्द्यार्थयाांच्या िोंडून र्नभोजन िा 

शब्दच ऐकायला हर्ळि नािी.रट्रप, हर्हझट,टे्रक यासारि े पाश्चात्य शब्द फक्त ऐकायला 

हर्ळिायेि. िरिं िर शाळािंबरोबर कॉलेज र्ध्ये पण र्नभोजन िी सिंकल्पना राबर्ायला िर्ी. 

हनसगावच्या साहनध्याि आर्जूवन केलेल्या र्ेगर्ेगळया अन्नाची चर् घेणे त्या जेर्णाला 

राजदरबारािील पिंचपक्वानाची पण सर येणार नािी. िचे िण र्ाझ्यासारिी हर्द्यार्र्थवनी दिा 

पिंधरा र्षाांनी आठर्िे िेव्िा र्ेगळाच आनिंद हर्ळिो. काय िरकि आि ेहजर्थे आपण सध्या कार् 

करि आिोि हिर्थे िी सिंकल्पना राबर्ायला, िा हर्चार नकळि र्नाि येऊन जािो. म्िणिाि ना 

इहििास र्ाचार्ा, शूर र्ीर पुरुषािंच्या किृवत्र्ान गोष्टी ऐकाव्याि आपल्या आयुष्याला र्ेगळे र्ळण 

र्ेगळी कदशा द्यायला र्दि िोिे. िसेच आि ेभूिकाळाचेिी आपल्या भूिकाळािील कािी आठर्णी 

नव्याने जाग्या कराव्याि भहर्ष्यकाळाि कुठे ना कुठे फायदा नक्की िोिो. अशीच एक शालेय 

जीर्नािील र्नभोजनाचा गोष्ट नकळि आज आठर्णीि आली. 

र्ाझ्या शालेय आयुष्याि र्ी िीन िे चारदा र्नभोजनाला गेले. पहिली िे चौर्थी 

दोनदा र् पाचर्ी िे दिार्ी दोनदा पण िे कदर्स र्ाझ्या आयुष्यािील अहर्स्र्रणीय कदर्स ठरल.े 

र्नभोजनासाठी प्रार्थहर्क र्राठी शाळा असो ककिं र्ा कर्वर्ीर भाऊरार् पाटील हर्द्यालय लिान 

र्ुलािंसाठी म्िणजे पहिली िे सािर्ी हपलीर्चा डाक बिंगला ठरलेला िे म्िणजेच हपलीर्चिं गेस्ट 

िाउस. र्ोठ्या र्लुािंसाठी म्िणजेच आठर्ीच्या र्रच्या र्िालक्ष्र्ी र्िंकदर ठरलेलिं. सिसा र्नभोजन 

ि ेर्िंकदराच्या पायर्थयाला, नदीकाठी ककिं र्ा हनसगावच्या साहनध्याि असलेल्या धार्र्वक स्र्थळी, िळे 

अशाच रठकाणी असिाि. आर्चा डाक बिंगलािी हनसगावच्या साहनध्यािच आि.े र्ोठी र्ोठी 

शचिंचेची झाड,े आर्ळा, आिंबा, परेू, सीिाफळ, नारळाची झाड ेर्धेच एिाद ेलाल रिंगाने नटून 

गेलेलिं गुलर्ोिरचिं झाड डाक बिंगल्याची शोभा जास्िच र्ाढर्ि असे. हनलहगरीची र्ोठिं  र्ोठी 

झाड ेत्यािंचा सुगिंध सर्वत्र दरर्ळायचा. रिंगीबेरिंगी फुले, हिरर्ळीचे गर्ि एर्ढिं हनसगावने सर्ृद्ध 

अजून कुठली जागा असणार र्नभोजनासाठी.झाडािंची दाटी एर्ढी िोिी कक र्धोर्ध असणारा 

बिंगला बािरेून कदसि नसे. त्याला डाक बिंगला का म्िणायचिं ि ेर्ला अजूनपरी सर्जलिं नािी. 



त्या भागािल्या र्लुी म्िणायच्या डाक बिंगल्याि भूि असिाि. िेव्िा िे िरिं र्ाटायचिं 

घाबरायचोिी पण आत्त्ता कळििंय शेर्टी िे बालपणचिं.  

डाक बिंगल्याि जागोजागी पाण्याचे नळ काढलेल े िोिे. प्रत्येक झाडाला लाल 

कलरच्या हिरकस हर्टािंचे कुिं पण, झाडािंच्या र्धनू सिंगर्रर्री फरशीचा बनर्लेला रस्िा िोिा. 

हिर्थे गेलिं कक र्न शािंि, हर्चार शुद्घ आहण प्रसन्न असा अनुभर् यायचा. 

सिार्ीि असिाना आदल्या कदर्शीच र्ॅडर् हन आम्िाला, " उद्या र्नभोजन आि ेिरी 

घरून चािंगलिं चुिंगलिं घेऊन या आपण हनसगावच्या सिर्ासाि बसून उद्याचा एक कदर्स आनिंदाि 

घालर्ूयाि " असिं सािंहगिलिं. एर्ढ्या र्लुािंना हिर्थ ेजाऊन जेर्ण बनर्ण्यापेिा आम्िाला घरूनच 

घेऊन यायला सािंगायचे ह्याचा फायदा असा व्िायचा सगळयािंच्या डब्याला र्ेगर्ेगळे पदार्थव 

असायचे त्यारु्ळे िूप साऱ्या पदार्थावची चर् आम्िाला साऱ्यािंना घेिा यायची. ठरल्याप्रर्ाण े

सकाळी दिा र्ाजिा आम्िी िजर झालो. आज र्म्र्ी र्ाझ्यासाठी लर्कर उठललेी हिने 

र्ाझ्यासाठी शेंगाच्या पोळया, दिी, बसेनाचे पोळी नको म्िणि असिाना चार चपात्या, काकडी, 

गाजर, सफरचिंद आहण पेरू न हर्सरिा पाण्याच्या दोन बाटल्या आर्जूवन कदलिं िोि. कर्वर्ीर 

भाऊरार् पाटील र् जुहनअर कॉलेजची र्लुिं जया त्या र्गावप्रर्ाणे व्िरािंड्याि रािंगा करून उभी 

िोिी. पाटील सर सगळयािंना र्ाईक र्धून सूचना दिे िोिे, " इर्थून डाक बिंगल्यापयांि सर्ाांनी 

हशस्िीि जायचे आि.े रोडर्र र्ािने िूप असिाि जया त्या र्गव हशिकािंनी आपल्या हर्द्यार्थयाांर्र 

लि ठेर्ायचे आि.े गोंधळ, गडबड नको. कोणाचिं काय हर्सरलिं असेल िर आत्ताच घेऊन या हिर्थ े

गेल्यार्र र्ाघारी जािो, घेऊन येिो िी कारणे नकोि." 

सरािंनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे अगोदर पाचर्ीचा र्गव त्यािंच्या र्ागे सिार्ी त्याच्या र्ागे 

सािर्ी या क्रर्ाने रािंगेि जायचिं िोि. जया त्या र्गावबरोबर जे िे र्गवहशिक राहिललेे दोन हशिक 

एकदर् पुढ े दोन सर्ाांच्या पाठीर्ागे अशी आर्ची पदयात्रा हनघाली.जािाना र्ुलींच्या गप्पपा, 

चेष्टा र्स्करी चालूच. र्धेच आम्िी र्लुी र्ोठ्याने घोषणा द्यायचो  

 

" एक दोन िीन चार  

कर्वर्ीर शाळा छान छान " 

 



" भारि र्ािा कक जय " 

" झाड ेलार्ा -झाड ेजगर्ा " 

 

र्धेच र्लुािंर्धून कोणीिरी ओरडायचे  

 

' आर्ाज कोणाचा, कर्वर्ीर शाळेचा 

आर्ाज कोणाचा, कर्वर्ीर शाळेचा " 

 

र्ग पुन्िा आम्िी सुरु करायचो  

 

"एक रुपया चािंदीचा, सारा दशे गािंधींचा "  

" ज्ञानाचा कदर्ा, घरोघरी लार्ा " 

" हशकललेी आई, घर पुढ ेनेई " 

" अडाणी आई - घर र्ाया जाई" 

" अडाणी बाप - डोक्याला िाप" 

शाळेपासून डाक बिंगल्याचिं अिंिर ि ेजेर्िेर् एक ककलोर्ीटर त्यारु्ळे घोषणा दिे दिे 

कधी डाक बिंगला यायचा कळायचिं नािी. रस्िा ओलािंडिाना र्ात्र सर्व हशिक चािंगलीच 

िबरदारी घ्यायचे, यणेाऱ्या जाणाऱ्या र्ािनािंना िाि करून र्थािंबर्ायचे. सगळया र्लुािंनी रस्िा 

ओलािंडपेयांि रस्त्याचा रस्िा रोको असायचा. डाक बिंगल्याच्या गेट र्धून आि गेलो कक सगळयािंना 

रािंगा करून िाली बसायला लार्ायचे. शाळेिून येिाना राष्ट्रगीि झालेलिं असायचिं. इर्थ े

आल्यानिंिर आम्िी पसायदान ककव्र्ा प्रार्थवना म्िणायचो  

 



" आिा हर्श्वात्र्कें  दरे्ें I येणे र्ाग्यजे्ञ िोषारे् I  

िोषोहन र्ज ज्ञार्े I पसायदान ि ेI  

 

शेर्टच्या ओळी आम्िी िूप र्ोठयाने र् फास्ट म्िणायचो  

 

येर्थ म्िणे श्री हर्श्वेशराओ, िा िोईल दान पसार्ो  

येणे र्रे ज्ञानदरे्ो सुहिया जाला  

 

सुहिया जाला ि ेचार िे पाच र्ेळा म्िणायचिं आहण र्ान िाली जहर्नीला टेकर्ायची 

असिं आर्च्या शाळेचा हनयर् िोिा. त्या निंिर दोन्िी िाि र्ािंडीर्र ठेऊन िाठ बसायचिं, ओर् ह्या 

हस्र्थिीि. डोळे हर्टायचे. दोन हर्हनट हपन ड्रॉप साइलन्स डोळे उघडल्यानिंिर िूप प्रसन्न शािंि 

र्ाटायचिं. त्यानिंिर कोणाला बोधकर्था, हचटकुले, जोक सािंगण्यासाठी सर पुढ े बोलर्ायचे. 

त्यारे्ळेस कोणी लाजायचे नािी. सािंगायचे कािी ना कािी. आर्च्या पुढच्या र्गावि अजय नष्ट े

म्िणून नष्ट ेगुरुजींचा र्ुलगा िोिा आज िो डपे्पयुटी कलेक्टर आि ेि ेआर्च्या शाळेचा भाग्याचिं, 

त्याने एक िूप सुिंदर बोधकर्था सािंहगिली िी अशी 

अनेक महापुरुषांनी सांखगतलेले उपाय करुन थकललेा एक तरुण खववकेानंदांिवळ 

आला खन म्हणाला, “स्वामीिी तासन ् तास बंद िोलीत बसून मी ध्यानधारणा करतो, परंतु 

मनाला शांती लाभत नाही.” त्यावर स्वामीिी म्हणाले, ” सवाकत प्रथम िोलीचा दरवािा उघडा 

ठेव. आपल्या िवळपास राहणार् या दःुिी, रोगी व भुकेल्या माणसांचा शोध घ.े त्यांना यथाशक्ती 

मदत कर.” यावर त्या तरुणाने त्यांना, ” एिाद्या रोग्यासी सेवा करताना मीच आिारी पडलो 

तर ” असा प्रश्न खवचारला. खववेकानंद म्हणाले, ” तुझ्या या शंकेमुळे मला असे वाटते की, प्रत्येक 



चांगल्या कायाकत तुला काहीतरी वाईट कदसते. शभुकायाकस वेळ लावू नय ेतसेच त्यात उखणवाही 

शोध ूनय.े हाच शांती खमळवण्याचा मागक आह.े सगळयांनी टाळयांचा एकाच कडकडाट केला. 

त्यानंतर आमच्या वगाकतल्या तृप्तीने एक िोक साखंगतला 

“दोन वेड ेरस्त्याने िात असतात. खतथूनच एक िक दसुऱ्या िकला दोरीने ओढून नेत 

असतो ते बघून एक वेडा दसुऱ्या वडे्याला म्हणतो, "लोक बघ ना ककती वेड ेआहते एक दोरी 

्यायला दोन िक वापरतायेत “ 

त्याचबरोबर िास्याचा एकच जल्लोष झाला. 

असच कोणी कािी प्रसिंग कोणी जोक्स िर कोणी गोष्ट सािंगि िोि. त्यानिंिर सगळे 

जेर्ायला बसणार िोिे. सगळे िाि धुऊन आले दोन र्ोठे गोल केले िोिे एक र्लुींचा िर दसुरा 

र्ुलािंचा. र्लुींबरोबर सगळया र्ॅडर् जेर्ायला बसलले्या र् र्लुािंबरोबर सगळे सर. िू काय 

आणलय, र्ी काय आणलय करि सगळे एकर्ेकािंना आपल्या डब्यािल ेपदार्थव दऊे लागले. आर्च्या 

डब्याच्या टोपणाि सगळयाचे र्थोड ेर्थोड ेपदार्थव घेऊन सरािंना र् र्लुािंना कदले त्यािंनीिी आम्िाला 

कदले. एकाच पिंक्तीि िपू सारे पदार्थव आम्िी फार आर्डीने िाि िोिो. र्नभोजनाचा आस्र्ाद 

पुरेपूर घेि िोिो. कोणाच्या डब्याि अळूच्या र्ड्या, कोणाच्या डब्याि हपर्ळा फोडणीचा बटाटा, 

कोणी इडली सािंबर, कोणी र्ािंग्याची भाजी, कोणी शेंगा चटणी, कोणी श्रीििंड परुी िर कोणी 

चपािी भाजीबरोबर कुरर्ड्या पापड्या र्धेच कोणीिरी कुरकुरे हचप्पसचे पुड ेउघडायचिं, कोणी 

िोंडी लार्ायला शलिंबाच लोणचिं, आिंब्याचिं लोणचिं, िरे शेंगदाणे, काकडी, गाजर. र्लुािंर्ध्यिेी 

कोणाचे धपाटे, र्ेर्थीचिं हपठलिं, िीळ लार्ललेी बाजरीची भाकरी, कोणी जार् आहण चपािी कोणी 

पालक पराठे, र्ेर्थी पराठे अशा ककिीिरी पदार्थाांची चर् एकाच र्ेळी घेणारे आर्च्यासारि े

नशीबर्ान आम्िीच. कािी पदार्थव िूप कदर्सािून िाि िोिो िर कािी पहिल्यािंदाच िाि िोिो. 

गेल्यार्र आईला िा पदार्थव करायला लार्ायचिं ि ेर्नािल्या र्नाि ठरििं िोि, र्धेच कोणाचािरी 

बेसन लाडू हचर्डा यायचा. रोज दिा िे पिंधरा हर्हनटाि जेर्णारी र्लुिं आम्िी, आज दोन िे िीन 

िास फक्त जेर्णच करि िोिो याची कल्पना कोणाला नसले. 

जेर्ण िर िूपच छान झालिं िोि. सगळे सुस्ि झाले िोिे. जेर्ण झाल्यार्र कोणी 

शचिंचेच्या झाडािाली िर कोणी आिंब्याच्या झाडािाली हनर्ािंि बसल ेिोिे. चेष्टा र्स्करी, गप्पपा 

गोष्टी करि कधी एक कदड िास सिंपला कळलिंच नािी. जर्ळ जर्ळ िीन र्ाजि आले िोिे निंिर 



आम्िी आर्ळा, गाबोळया झालेल्या शचिंचा दगडाने पाडि, पडलले्या शचिंचा र्ेचून िाण्यािच अधाव 

िास घालर्ला. निंिर र्थोडा सािंस्कृहिक कायवक्रर् आयोहजि केला िोिा. नेिर्ीप्रर्ाणे सािंस्कृहिक 

कायवक्रर् ि ेआर्च्या गु्रप हशर्ाय िोणारी गोष्टच नव्ििी. आम्िी पुन्िा िेच िौसा र्थेरडेचिं नाटक 

रिंगरिंगोटी करून पुन्िा त्या रठकाणी सादर केल. टाळयािंचा कडकडाट झाला. कोणी हशिकािंची 

नक्कल करि िोििं िर कोण कािी. सुरर्स ेर्ॅडर् हन िूप छान गाणे गायल ेत्यािंचा आर्ाजिी िूप 

सुरेि िोिा. "ऐरणीच्या दरे् िुला रठणगी रठणगी र्ाहू दे, आभाळागि र्ाया िुझी आम्िा र्री 

राहूद े" ि ेसुिंदर गीि र्राठीि आि ेि ेआम्िाला िेव्िा कळले. निंिर शलिंब ूचर्चा, िो-िो, कब्बडी 

र्ुलािंसाठी कक्रकेट अशे ककिीिरी िेळ आम्िी िळेलो. आिा हनघायची र्ेळ झाली िोिी पण 

हनघार्िं असिं आम्िाला र्ाटि नव्िििं. शेर्टी परिीची यात्रा हनघाली. र्ाटेि कोणाचिं घर असेल िर 

घरी जाण्याची परर्ानगी सरािंनी कदली िोिी. जािाना र्ात्र अिंगाि त्राण नव्ििा हनर्ािंि 

चालललेो. र्ेंद ूकार् करि नव्ििा पाय फक्त चालि िोिे. कदर्सभर िेळून चालून एर्ढिं दर्लो 

िोिे कक रात्री कधी झोप लागली कळलिंच नािी.  

असा एक कदर्स र्थोडिं इिर कदर्सािंपेिा र्ेगळा कािीिरी नर्ीन असार्ा. अशी 

र्नभोजनाचा आठर्ण झाली कक र्ाटि जार्िं कधीिरी हनर्ािंि र्ेळ काढून. नक्कीच याि जी र्जा 

आि ेिी िुर्च्या हशर्ला कुल्ल ूर्नालीच्या रट्रप र्ध्य ेपण नािी. आपल्याला नेिर्ी र्ोठर्ोठ्या 

गोष्टीच आकषवण असििं, त्या नादाि आपण छोट्या छोट्या गोष्टीि येणार आनिंद िरर्िोय ि े

कळििंच नािी. पाश्चात्य सिंस्कृिीचा स्र्ीकार करि आपली सिंस्कृिी ककिी परकी िोि चाललीय 

िचे कळि नािी फाईव्ि स्टार िॉटेल र्ध्य े जाऊन ब्रेकफास्ट हडनर करण्यापेिा एक कदर्स 

र्नभोजन करणे कधीिी आनिंददायी र् फायदशेीर ठरेल.  

  



७. हनबिंध 

 

पहिली िे दिार्ी हनबिंध कोणाला चुकला नािी. सगळयािंनी आपल्या शालेय जीर्नाि 

हनबिंध िा हलहिलाय. पहिला हनबिंध जर्ळ जर्ळ सगळयािंनीच "र्ाझी आई " िाच हलहिला असेल. 

त्यानिंिर " र्ाझी शाळा ", "र्ाझिं गार् ", " र्ाझ ेआर्डिे हशिक ", " र्ाझा हर्त्र " ', " परीिा 

बिंद झाल्या िर.... ", " र्ी पिंिप्रधान झालो िर....."', "झाडाची आत्र्कर्था ", " र्ी कलेक्टर झालो 

िर ", " सािरिा एक अहभयान " अशा अनेक हर्षयार्र र्राठीि हनबिंध िा असायचाच. र्थोर 

र्िात्र्,े नेिे िोऊन गेले त्यािंच्यार्रिी हनबिंध असायचे, " र्िात्र्ा जयोहिरार् फुले " " र्िात्र्ा 

गािंधी " " स्र्ार्ी हर्र्ेकानिंद ", " र्िाराष्ट्रािील सिंि ", " र्राठी भाषा " असे अनेक हनबिंध आपण 

शालेय जीर्नाि पाहिले. बाजाराि हनबिंधाची पुस्िके भेटायची सगळे हर्कि घ्यायचे, र्ाचायचे 

परीिेि हलहििाना सोपिं जार्िं म्िणून. र्ाझिं ि ेहर्शेष र्ी पुस्िकािलिं र्ाचून कधी हनबिंध नािी 

हलहिला. र्नाि असणारे लािो करोडो शब्दच र्ाझ्या हनबिंधाि असायचे. त्यारु्ळेच बहुिेक र्ला 

हलिाणाची आर्ड हनर्ावण झाली. हनबिंध िाच र्ाझ्या हर्चाराला कल्पनेला कदशा दणेारा र्ाझ्या 

आयुष्यािील र्ित्र्ाचा भाग आि.े र्ी आज जे काय हलहिलिंय िे त्या हनबिंधार्ुळेच. पाया र्जबूि 

असायला िर्ा ि ेर्ाक्य कािी िोटिं नािी. र्ाझा पाया हनबिंधार्ुळेच पक्का झाला आहण त्यारु्ळेच 

िी फुल ना फुलाची पाकळी र्ी िुर्च्यासर्ोर र्ािंडू शकले. र्ीिी पहिला हनबिंध " र्ाझी आई " 

िाच हलहिला िोिा पण िो कसा हलहिला िोिा ि ेजर र्ी िुम्िाला सािंहगिलिं िर िुम्िी िसणार 

नक्की. 

आर्चिं घर ि े रानाि, शाळा गार्ाि, हज. प.प्रा. र्लुींची शाळा इर्थ े र्ी इयत्ता 

हिसरीच्या र्गावि हशकि िोिे. आम्िाला सुरर्स ेबाई हशकर्ायला िोत्या. र्ी िशी हुशार िोिे 

पण हुशारीबरोबर एक योग्य कदशा लागिे िी बहुिेक र्ला त्यारे्ळी हर्ळाली नव्ििी. जया 

गुरुजींच्या र्ुली, गार्ाि रािणाऱ्या र्ुली िोत्या त्या शाळा सुटल्यार्र हशकर्णीला जायच्या, 

त्यारु्ळे बाई जे हशकर्ायच्या िे त्यािंना अगोदरच झालेलिं असायचिं. त्यार्ुळे शाळेि त्या हुशारी 

र्ारायच्या. त्या हुशार असिं बाईंचा पण हनष्कषव. पहिली िे चौर्थी र्लुािंची शाळािी र्ुलींच्या 

शाळेर्ागेच िोिी. र्ुलारु्लींची हर्ळून शाळेि हनबिंध स्पर्थाव आयोहजि केली िोिी. बाईंनी हुशारी 

र्ारणाऱ्या र्लुींना आदल्या कदर्शीच हनबिंधाची ियारी करून यायला सािंहगिलिं िोििं. कोरे 



कागद, पेन, पॅड घेऊन त्यािंना बाजूच्याच र्गावि िोणाऱ्या हनबिंध स्पधेि जायला सािंहगिले. बाईंना 

नेिर्ी त्याच का हुशार र्ाटिाि म्िणून र्ाझ्या र्नाि राग िोिाच र्ी बाईंना म्िटलिं, " र्ला पण 

हनबिंध स्पधेि भाग घ्यायचाय?" बाईंनी र्ाझ्याकड ेपहिले आहण म्िणाल्या, " र्ाचलिंय का कािी 

िू? येईल का िुला हलहििा?"  

 

र्ाचलिं र्गैरे कािी नव्िििं िरीिी र्ी िोकारार्थी र्ान िलर्ली. बाई र्ला स्पधेच्या 

र्गावि घेऊन गेल्या आहण हिडकीशेजारी बसर्ले. त्या अधून र्धून हिडकीिून पािायच्या. र्ी 

फळयार्रचे हनबिंधाचे शीषवक र्ाचले  

१. र्ाझी आई 

२. र्ाझी शाळा  

३. र्ाझिं गार्  

४. र्ाझे आर्डिे हशिक  

ह्यापैकी एक हनबिंध हलिायचा िोिा. र्ी कागदाच्या र्धोर्ध नार् टाकले " र्ाझी 

आई " र् िालीलप्रर्ाणे हलहू लागले  

 

र्ाझी आई 

र्ाझी आई िूप चािंगली आि.े िी सगळयािंच्या आईपेिा चािंगली आि.े सकाळी िी िूप लर्कर उठिे, अिंघोळ करि,े झाडलोट 

करि,े र्ाझ्यासाठी चिा नाश्िा बनर्िे. 

 

र्ी एर्ढिंच हलहिलिं िोििं कक हिडकीिून बाई ओरडल्या, ”असा हलहििाि का हनबिंध 

सर्ास सोडून हलिी” त्यारे्ळी र्ला र्ाहििीच नव्िििं सर्ास काय असिो िे. र्ाझ्या शेजारीच 

र्ाझ्या र्गाविल्या हुशारी र्ारणाऱ्या र्ुली िोत्या त्या र्ला िसि िोत्या. बाईनी त्यापैकीच 

एकीला र्ला दािर्ायला लार्ल.े र्ाझा बालपणापासून स्र्भार् िोिा कक र्ला दसुऱ्याचिं बघून 



कधीच कािी करायला आर्डि नव्िििं. र्ी फक्त हिने सर्ास कसा सोडलाय एर्ढिंच बहघिलिं बाकी 

सारा हनबिंध र्ला जरे्ल िसा हलिीि िोिे. िी र्ला अिंघोळ घालिे, र्णेीफणी करिे, र्ाझा डबा 

करि.े इर्थून हिर्थून आईची कदनचयाव सािंहगिली. शेर्टचिं र्ाक्य िोििं " अशी आई सर्ाांना हर्ळो " 

कसिं बसिं पहिलिं पान र् दसुऱ्या पानाचा अधाव भाग भरला िोिा बाकीचे सगळे हलिीिच िोिे. र्ी 

हनबिंध जर्ा केला आहण र्गावच्या बािरे आल.े आर्च्या र्गावि गेलेच नािी बाई ओरडिील म्िणून. 

फार अपानास्पद र्ाटि िोििं, र्ला स्र्िाःचीच लाज र्ाटि िोिी, हनबिंध हलहििा येि नािी म्िणून. 

चौर्थीि गेल्यार्र फास े बाई म्िणून नर्ीन बाई आल्या िरिं िर त्यािंनी आर्च्या 

हशिणाला र्ेगळिंच र्ळण लार्लिं. इिंग्रजी शब्दार्थव पाठ करून घेण,े हनबिंध हलहून घेण,े भाषण पाठ 

करून घेण,े स्कॉलरहशप साठी जादा िास घेण.े इिंग्रजी पोएर् गट करून रोज म्िणून घेण ेया 

सगळयाचा िूप फायदा झाला आम्िाला. गहणिार्धली रुची त्यािंच्यार्ुळेच र्ाढली आर्ची. आिा 

र्ी शाळेच्या हुशार हर्द्यार्र्थवनी र्ध्य ेिोिे. र्ाझा हनबिंध स्पधेि दसुरा निंबर आला िोिा. बाईंनी 

िूप छान सरार् करून घिेला िोिा. कोणाला हशकर्णी लार्ायची गरज नव्ििी. र्ी पुन्िा िोच 

हनबिंध हलहिला िोिा " र्ाझी आई " जास्ि आठर्ि नािी पण र्थोड्या पिंक्ती आठर्िाि  

 

र्ाझी आई 

 

"आई कल्पिरू 

आई सौख्याचा सागरू" 

 

"स्र्ार्ी हिन्िी जगाचा आई हर्ना हभकारी " 

 आई िा पहिला शब्द, जो कक आपण प्रर्थर् बोलायला हशकिो. आई ने आपल्याला 

नऊ र्हिने नऊ कदर्स स्र्िाःच्या उदराि जपलेल ेअसिे. आहण अिोनाि िाल अपेष्टा सिन करून 

जन्र्ाला घािललेिं असििं. अशा आईला र्ी म्िणेन  

"आई र्थोर िुझे उपकार " 



कुिं भार जयाप्रर्ाण ेहचिलाच्या गोळयाला र्टक्याचे रूप दिेो त्याप्रर्ाणे नऊ र्हिने 

िी र्ाउली आपल्याला घडर्िे. 

 

अशाप्रकारे िूप छान ककिीिरी र्ाक्प्रचार, कहर्िेच्या पिंक्ती र्ापरून अलिंकाररक 

भाषेि हलहिलेला िो हनबिंध िोिा. िेव्िा र्ला कळले र्थोड्या कहर्िेच्या पिंक्ती, र्थोर व्यक्तींचे र्िान 

हर्चार र् र्थोडी अलिंकाररक भाषा असली कक छान हनबिंध िोऊन जािो. पुढ ेर्ी स्र्िाः हनबिंध हलहू 

लागल.े र्ला एक प्रकारची आर्ड हनर्ावण झाली. र्ला एर्ढिंच र्ाटििं, बरिं झालिं पहिला हनबिंध 

हलहििा आला नािी, नािीिर र्ी पुढ े एर्ढिं सगळिं हलहूच शकल े नसिे. एिादी र्ाईट गोष्ट 

आपल्यासोबि घडली कक आपल्याला र्ाटििं कक िे र्ाझ्याच सोबि का िोििं आपण दाुःिी िोिे, 

रडि बसिो, स्र्िाःला दोष दिेो पण जे िोििं िे चािंगल्यासाठीच ििेी िेर्ढिंच िरिं. त्याच्यार्र र्ला 

एक कहर्िा सुचिीय  

 

हिसरीच्या र्गावि र्ी  

अगदीच िोिे र्ठ्ठ  

हलिायला सािंहगिलिं हनबिंध  

सर्ाांचिं काळीज झालिं लठ्ठ  

कुठून सुरुर्ाि करार्ी  

कािी सुचेना  

सर्ास काय असिो  

आम्िाला िे पण कळेना  

िो ना म्िणिा म्िणिा  

आर्चा हनबिंध ियार झाला  

बाईंनी सगळयािंना र्ाचून दािर्ला  

र्ाझा जार् पोपट झाला  

पण बरिं झालिं िेव्िा हलहििा नािी आला  

नािी िर आज िा लिे नसिा आला  



  

 

 

 

 

जी. प. प्रा. र्लुींची शाळा हपलीर् 

 

  



 

 

 

 

आभार  

 

र्ाझ्याि नकळि हलिाणाची आर्ड हनर्ावण करणाऱ्या र्ाझ्या र्हडलािंचे,  

िसेच हलिाणाला प्रोत्सािन दणेाऱ्या र्ाझ्या पिीचे  

र् ि ेपुस्िक हलहििाना जयािंनी र्ोलाची सार्थ कदली त्या र्ाझ्या सिकारी प्राजक्ता 

र्ेिल ेयािंचिं र्नपूर्वक आभार.  

 

सनहा पठाण 

  



कस ंवाटल ंपसु्तक खमिानंो?  

फ़ुकट असल ंतरी कसल ंभारी आह ेना?  

काही लोकांचा असा समि आह ेकी िे फ़ुकट खमळतं ते फ़ालत ूअसले. पण तसं नसतं. 

आपल्याला आपले आईवडील खमळतात ना की ते आपण खवकत घेतो? आखण त्यांचे संस्कार? आखण 

आपला दशे आपल ं राष्ट्रीयत्व? अगदी आपल्या आिूबािूच्या हवेतला ऑखक्सिनही फ़ुकटच 

खमळतो ना. आखण हा मौल्यवान मनुष्यि्मही फ़ुकटच खमळाला की आपल्याला!  

तेव्हा खमिांनो िे िे फ़ुकट ते ते फ़ालतू असा समि असलेल्या लोकांना एकदा ई 

साखहत्यच्या साइटवर आणा. ई साखहत्यची पुस्तकं वाचायला द्या. तुम्ही िे परेाल तेच उगवेल. 

िर तुम्ही समािात चांगली मलू्य ंपरेाल तर तुम्हालाही या समािात चांगली वागणूक खमळेल. 

समाि म्हणिे आपणच की. खनदान आपल्या आिूबािूचा समाि तरी मलू्यप्रधान करुया. 

चला तर खमिांनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र िगातला सवोत्कृष्ट अखभरुचीपूणक वाचकांचा प्रदशे बनायला वेळ 

लागणार नाही. 

टीम ई साखहत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अनभुव 
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