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या पुस्िकािील लिेनाचे सवस िक्क 

लेहिकेकड े सुरहिि असून 

पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे 

पुनमुसद्रण वा हहिहडओ, ऑहडओ,  

नाट्य,  हचत्रपट ककवा इिर 

रुपांिर करण्यासाठी लेहिकेची 

परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

िसे न केल्यास कायदशेीर 

कारवाई िोऊ शकिे. 
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हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडस करू शकिा.   

• ि े ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

वापर करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े   
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अपसणपहत्रका 

 

मुलांबरोबर वाढणार्या सवस मोठ्ांना ि ेपुस्िक अपसण 
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बकूं बिाद्दर ... एक वगेळं बालहवश्व 

 

बंकू बिाद्दर ि ेपुस्िक प्रकाहशि करिाना एक वेगळाच आनंद िोि आि.े त्याि िुम्िाला 

साहमल करून घ्यावं म्िणून ि ेदोन शब्द. 

मराठीि बालसाहित्य िूप नसलं िरी अगदी कमीिी नािी. साने गुरुजींपासून िे आिाच्या 

राजीव िांबें, पृथ्वीराज िौर पयंि अनेक ददग्गज साहिहत्यकांनी मराठीच्या बालहवश्वाि सुंदर भर 

घािली. अनेक बाल हनयिकाहलकंिी मराठीि चालिाि. चांदोबापासून िे लिा गुठे यांच्या पयंि 

अनेक माहसकं मराठी बालसाहित्याला श्रीमंि करि आििे. ई साहित्य प्रहिष्ठान िफ़े चालणारे 

अनघा हिरे संपाददि बालनेटािरी ि ेऑनलाईन हनयिकाहलकिी आिचे. ई साहित्य प्रहिष्ठानने या 

वर्षी साहित्य संमेलनाि साठ ई पुस्िकांची एक हसडी िास मुलांसाठी काढली आहण िी साहित्य 

संमेलनाच्या पहिल्या ददवशी – शुक्रवारची कमी गदी असूनिी- संपली आहण शहनवार रवीवार 
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वाचकांच्या प्रश्ांना उत्तर दिेा दिेा नाकी नऊ आले. िेहिा मराठीि बालसाहित्याला मागणीिी 

भरपूर आि.े 

मात्र मराठी बालसाहित्याचा एक परीघ आि.े िो आि ेमध्यमवगीय. िो मात्र अजूनिी 

िुटलेला नािी. म्िणूनच आज बंकू बिाद्दर या नव्या बाल नायकाचं स्वागि करायला आम्िाला 

आनंद िोि आि.े झोपडपरिि जन्म झालेला आहण एका श्रहमक जोडप्याच्या संस्कारांि वाढलेल्या 

या बंकूचं आम्िाला िास कौिुक आि.े त्याच्या वागण्या बोलण्याि एक वेगळा, मध्यमवगीय मुलांि 

न ददसणारा आत्महवश्वास आि.े एक िाज आि.े आहण िी िाज त्याला बरीच लांबवर नेणार आि.े 

बदलत्या काळाच्या नव्या संदभांि िा बंकू आजवरच्या बालनायकांहून वेगळा उठून ददसिो.  

ि ेपुस्िक म्िणजे नुसिी सुरुवाि आि.े याि बंकूची फ़क्त चुणूक दािवणार्या िीन कथा 

आििे. पण नीलम संगवई यांनी एक थ्री डायमेन्शनल जीवंि व्यक्तीमत्त्वाचा बंकू यािून उभा केला 
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आि.े िेज िरासर डोळे, मोठे कान, उभ े केस, शापस िालचाली आहण धारदार िकससंगि हवचार 

असलेला िा बंकू मराठी बालसाहित्याि स्विःची एक िास जागा करून दािवील याि शंकाच 

नािी. नव्या आत्महवश्वासाने िी हपढी येणाऱ्या काळाि बरेच पराक्रम गाजवील आहण बंकू िा 

त्यांचा आदशस हिरो असेल. 

य ेिो हसफ़स  अंगडाई ि ै

आगे बडी लडाई ि.ै 

Red carpet to Neelam and Banku. 

 

सुहनल सामंि 

टीम ई साहित्य 
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बंकू बिाद्दर 
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चोर चोर 

  

बंकूला आिा प्रवास करायला आवडायला लागल िोिं. िूप िूप लोकांमध्ये रािणे, 

मोठ्ठ्ठ्ा माणसांमधून लवहचकपणे अंग वाकून चढाओढीने बस मध्ये चढणे, मोक्याची जागा 

पकडणे ि े सगळे त्याला पहिल्यांदा दकळसवाण,े नंिर उत्सुकिेचं आहण आिा गमिीदार 

वाटायला लागल ेिोिे. बंकूची चाळ म्िणजेच झोपडपिी एस. आर. ए. म्िणजे झोपडपिी 

पुनवससन प्राहधकरणने पनुर्ववकासासाठी िाब्याि घेिली िोिी. व त्यावर काम सुरु िोिे. 

चाळी पडून हिथे उंच आहण पक्की इमारि बांधण्याि येणार िोिी. त्या हबल्डींगमधली एक 

पक्की रूम त्यांना हमळणार िोिी. बांधकाम िोईपयंि त्यांच्या रािण्याची सोय ५ दक. मी. 

दरू अंिरावर (४ बस स्टॉप पुढे) करण्याि आली िोिी.  
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बंकूची शाळा त्याच पूवीच्या जागेि िोिी. सगळा चांगला जम बसला  एवढ्या 

दरुून बंकूला शाळेि याव लागायचं. पहिल े दोन ददवस बाबांनी सोडल.ं त्यानंिर त्यानंा 

नव्या जागेजवळ दसुर काम हमळाल,ं िे रात्रपाळीचं. सकाळी बाबा कामावरून परि 

येईपयंि बंकुच्या शाळेला उशीर िोऊ लागला. 

त्यामुळे बंकुने एकट्याने शाळेि जावं अस ं ठरल.ं शाळेसाठी दोघांच्या हिदकटाचे,  

येण्या-जाण्याचे पैसे परवडि नहििे. कािी ददवसानंिर आईलािी िात्पुरत्या ट्ांहझट 

जागेजवळ काम हमळाल.ं बाबाच्या रात्रीच्या कामामुळे आहण नव्या जागेि रािायला 

गेल्यामुळे आधीची संगि सटुली,  दारू हपण कमी झाल.ं त्यामुळे आईपण िुश िोिी. बंकू 

हुशार िोिा, िंदरुुस्ि िोिा. एकट्याने प्रवास करू शकि िोिा. जाण्याचे १०, येण्याचे १० 

असे २० रू. रोजचा िचस िोिा.  

त्याच्या सोबिच्या इिर मलुांनी त्या वर्षी शाळा न हशकण्याचे आहण पुढच्या वर्षी 

नव्या घराि रािायला गेल्यानंिरच शाळेि जायचे ठरवले िोिे. त्यांच्याच चाळीिला 

दकशोर आईसोबि रटकल्या-बबद्याच्या कारिान्याि कामालािी जाऊ लागला िोिा. कोणी 
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कोणी रोज शाळेि न जािा फक्त परीिसेाठीच जायचे ठरवीि िोिे. कारण-प्रवास िचस, 

रोजचे २० रू कशाला िचासयचे? बंकुने मात्र रोज शाळेि जाण्याचा घोर्षा लावल्याने त्याला 

शाळेि पाठहवणे आईबाबांना भाग पडले. िेवढ्या पैशाि मीठ-मसाला, अंडी, भाजी, केळी 

बरंच काय काय हमळिं की!! अशा सगळ्या पररहस्थिीि इयत्ता हिसरीि हशकणारा, 8 

वर्षांचा आपला बंकू मोठ्ा शिरािल्या मोठ्ा हसटीबसमधून गदीिून शाळेि जाऊ लागला. 

बंकूला आिा नेिमीच्या वेळी त्या त्या बस मधून येणारे चेिरे ओळिीचे झाले िोिे. कंडक्टर- 

ड्रायहिर, बसमधल्या नेिमीच्या “सीटा”  पॅसेंजर आिा त्याला माहिि झाले िोिे. नवे लोक 

फार कमी असायचे. 

एका ददवशी त्याच्या बस मध्ये एक रुबाबदार िरुण मुलगा चढला. त्याने केस सुंदर 

मागे वळवले िोिे. आहण त्याने मारललेा सुगंधी फवारा िूप छान िोिा. त्याने हनळा शटस 

आहण त्यावर जाभंळा रेशमी टाय लावला िोिा. त्याच्याकड े असलेला हसल्वर मोबाईल 

मिागडा आहण सुंदर िोिा. िो िरुण मोबाईल कानाला न लाविा,  कानाला लावलेल्या 

मशीन मधून बोलि िोिा. बंकू नजर न िटविा मन लावून त्याच्या सगळ्या िालचाली 

न्यािाळि िोिा. एका नजरेिच बंकू त्या िरुणाचा फॅन झाला. त्या िरुणाने  कंडक्टरला िाि 
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दािवला, कंडक्टरने सदु्धा ओळिल्याची िूण म्िणून िाि दािवला. त्यानंिर िो िरुण 

माहशनवरून इंग्रजी बोलण्याि गढून गेला. एवढे छान इंग्रजी बोलि िोिा िो, बंकुने 

ठरवूनच टाकल ेमनाशी, मोठेपणी त्यालापण असेच हिायचे आि.े पुढे त्याचा स्टॉप आला 

आहण िो उिरूनिी गेला. त्या िरुणाचे हबचार बंकुच्या मनाि घर करून बसल.े त्याला 

फारसे इंग्रजी येि नसले िरी, त्या िरुणासारिे िोटे िोटे  मोबाईलवर इंग्रजी त्याने बोलून 

पहिले व स्विःशीच िूर्ष झाला.  

दसुऱ्या ददवशीिी िो बसमध्य े आला. त्याने िसाच हपवळा शटस व लाल टाय 

लावललेा. बंकूला िर करमणूक झाली िोिी, त्याचे हनरीिण करायचा आहण नंिर नक्कल.  

िीन ददवसानंिर बंकुच्या लिाि आल ेकी, िो िरुण पैसे दऊेन हिकीट घिे नािी, पास िी 

दािवि नािी. ककवा काडसच्या मशीनवर काडस ठेवि नािी. मग काय करिो िो? हिकीट 

काढण्याची आणिी एिादी नवी पद्धि आि े दक काय?  हवचार केल्यानंिर आहण आणिी 

दोन ददवस हनरीिण केल्यानंिर त्याच्या लिाि आले की, िो िरुण हिकीट काढि नािी- 

पैसे वाचविो.  
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अशी गम्मि िोिी िर. वाचवलेला पसैा म्िणजे कमावललेा पसैा. आपणिी िसचे 

करावे जाण्या येण्याचे एका ददवसाचे १० आहण १० असे वीस रुपये वाचिील..काय काय 

करिा येईल त्या वीस रुपयांमध्ये... रंगीि पेन, चॉकलेट, हचप्स, कंपास बॉक्स, केळी, 

िोडरबर, पेहन्सल..  वडा पाव, भजी, उसळ पाव   

पण त्याच्या हवचारांची झेप जास्ि लांब जाऊ शकली नािी कारण त्याच्या लिाि 

आले, दक िसे करणे चुकीचे आि.े आहण त्या िरुणाचेिी हवनाहिकीट प्रवास करणे चुकीचे 

िोिे. वाचललेा पैसा  कमावलले्या पैशांसारिा असिो, िर अशाप्रकारे हनयम मोडून 

वाचवलेला पसैा चोरी केल्यासारिेच आि ेकी. 

त्याच्या आवडत्या रोल मॉडलेने अस ेचुकीचे वागावे ि ेबंकूला नािी आवडले. पण 

िो लिान िोिा आहण अनोळिी िोिा. त्याला आपण कसे बोलणार ? ददवसभर बंकूला 

अस्वस्थ झाल.े एवढा मस्ि माणूस.. पण हिकीट नािी काढि..! त्याददवशी त्याने इंग्रजी 

बोलण्याची प्रॅहक्टस नािी केली. कशािच मन लागि नहििे. त्याला मोठा िोऊन असे िर 

हिायचे नहििे. कंडक्टर काका सुद्धा त्याला का मागि नािीि हिकीट ? त्यांच्या सािबेांचा 
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मुलगा असले  का िो? काय कारण असले? बकुंने त्याच्या परीने हवचार करून  मनाशी 

कािीिरी ठरवल.े 

दसुर्या ददवशी जेहिा िो िरुण बस मध्य ेचढला, िेहिािी बंकुने त्याच्याकड ेपूणस 

वेळ नजर ठेवली, िो ज्या बस स्टॉपला उिरायचा, िो स्टॉप जवळ येऊ लागला िसा िो 

िरुण समोरच्या दरवाज्याच्या ददशेने सरकू लागला. त्याच्यासोबि बंकुिी सरकू लागला. 

आहण थोड्याच वेळाि बंकुने “चोर” “चोर” “पकडो” अस े ओरडायला सुरुवाि केली. 

आजूबाजूचे लोक अचानक सावध झाले. त्यानंी कुठे आि े चोर? कोण चोर? अस े

हवचारायला सुरुवाि केले. गोंधळून गेले लोक. बंकूला कुठेय चोर असे हवचारिाच त्याने त्या 

टाय घािलले्या िरुणाकड ेबोट दािवल.े िो िरुण चविाळून त्याच्या अगंावर धावून आला. 

“चोर ददसिो काय ब ेमी िुला?” 

 “ददसि नािी पण आिसे िू चोर . हिकीट कुठे िुझ ?”बंकुने हवचारल.े 

“ए दीड फुट .. िू कोण रे मला हिकीट हवचारिो? आहण चोर चोर काय ओरडिो?” 

त्या िरुणाने बंकूची कॉलर धरून रागाने दाट ओठ िाऊन हवचारले. आहण त्यापाठोपाठ एक 
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हशव्यांची माळ ओढली. त्याचे िे हबभत्स िावभाव, बोलण,े त्याच्या पेिरावालाच काय 

माणुसकीलाच शोभि नहििे. एवढा छान इंग्रजी बोलणारा माणसू दकत्ती घाणरेड्या हशव्या 

दिेो आहण गचाळ वागिो, िे पाहून बंकूला दकळस वाटली.  

त्या माणसाचा बस स्टॉप आला िोिा, बस थाबंली. कंडक्टर पुढे आला िेवढ्याि. 

त्याने हवचारले, “काय प्रकार आि?े” बंकुने धीराने सांहगिल े “िो माणूस रोजच हवनाहिकीट 

प्रवास करिो. आहण िुम्िीसुद्धा दलुसि करिा.” कंडक्टर काका म्िणाले, “अस ेिोय, जाऊ द े 

हिरो, िू लि दऊे नको त्याच्याकड,े असिाि कािी लोक िस.े जाऊ द्या गाडी लेट िोईल..” 

असे म्िणून त्यांनी बेल मारली. िेवढ्याि  बंकू जोराि ओरडला, “सरकारचे पैसे बुडवण े

म्िणजे चोरीच आि.े चोर! चोर!”  

दोन िीन माणसे पुढ ेझाली आहण त्यांनी डबल बेल मारून गाडी थांबवली. आहण 

हिकीट न काढण्याचे कारण त्या िरुणाला आहण कंडक्टरलािी हवचारल.े  िक्रार करण्याची 

धमकी ददली. पहब्लकचा असा अविार पाहून कंडक्टरिी घाबरला. कािी जणांनी  करप्शन 
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हवरुद्ध फोन करण्याचे सुचवल.े  त्यावर कंडक्टरनेिी माघार घेऊन दडंासहिि हिदकटाच्या 

रक्कमेची पाविी फाडली. त्या िरुणालािी पसैे भरावे लागल.े 

पुढे बंकुच्या शाळेचा स्टॉप आला, िो उिरिाना कंडक्टरने डोळे वटारून “थाबं 

बघून घेिो िुला उद्या ” असे धमकावल.े िुम्िाला काय वाटि बकूं घाबरला असले आहण 

िरच दसुर्या बसने गलेा  असले? नािी ना? शूर वीर आि ेना बंकू. 

पण िरच दसुर्या ददवशी बंकुने जरा लवकर उठून लवकरची बस पकडली. 

घाबरल्यामुळे नािी कािी. त्या ‘टाय फाय’ िरुणाची आहण कंडक्टरची काळ पहब्लकने 

चांगली िजेरी घेिल्यामळेु िी बस झक्कास चालणार याची बंकूला िात्री िोिी. बंकू चढला 

दसुर्या बस मध्य-े दसुरी धमाल करण्यासाठी.!!! 

 

---***--- 
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बकूं झाला मोठा 

 

 

नव्या इमारिीि रिायला आल्यानंिर आहण बाबांना सुपरवायझरची नोकरी 

हमळाली िेहिापासून इिर मुलासारिा पासून बंकू  आई बाबांबरोबर मॉल मध्ये  जायला 

हनघाला िोिा. पूवीच्या दकुानांच्या जागेवर मोठा मॉल बांधला िोिा आहण त्यांचा 

नेिमीचा येण्याजाण्याचा रस्िािी बदलला िोिा. बंकू आई बाबांबरोबर बािरे जायला 

हनघाला िोिा. आई बाबांसोबि बािरे जायचे म्िणजे त्याला िूप म्िणजे िूप म्िणजे िपूच 

मज्जा यायची. आई बािरे जािाना केस मोकळे सोडिे, पॅंट घालून छान ियार िोिे. बाबा 

सुध्दा कपाटािला परफ्युम उडविाि आहण िरू्ष असिाि. आई बाबांसोबि बािरे जायचे 
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म्िणजे मॉल मध्ये जायचे, सरकत्या हजन्यांवर चढ उिार करायची, झगमग करणारी दकुाने 

बघायची, िेळ िेळायचे आहण बािरे िॉटेल मध्ये जेवायचे. एवढी मज्जा. मॉल मध्य े

दफरिाना आपण टी.हिी.वर दािविाि िस े परदशेािल्या एिाद्या शिराि दफरिोय की 

काय अस ेबंकूला वाटायचे.  

 त्या ददवशी असेच मॉलमध्य े जायचे म्िणून बंकू िूर्ष िोिा. मॉलमध्य े

प्रवेशद्वाराजवळ एका मोबाईल कंपनीची जाहिराि सुरु िोिी. मोबाईल कंपनीचा लोगो 

असणारा फुगा एका माणसाने बंकूच्या िािाि ददला आहण बाबांच्या िािाि एक ब्रोशर 

ददले. िो माणूस फटाफट मोबाईल कंपनीची माहििी सांगू लागला. बाबांनी त्या माणसाला 

सांहगिले की बाबा सध्या जो मोबाईल वापरिाि िो पण चांगला आि ेआहण त्याि िे िूर्ष 

आििे. मग त्याने ‘हवश यू अ गुड ड े सर, buddy’ असे म्िणून बंकूकड े बघून डोळे 

हमचकावले. आहण ‘बाय’ म्िणून िो दसुऱ्या माणसांकड ेवळला.  
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बंकू मात्र गॅस फुगा हमळाला म्िणून आनंदाि िोिा. त्याने िाली िेचलं िरी फुगा 

ििी मलुासारिा वर वरच जायचा. त्याला िाली आणले िरी िो पुन्िा डुग डुग करीि वर 

जायचा. एकदा िर बंकूच्या िािािून सुटलाच. बाबांनी पटकन पकडला म्िणून बरे झाल.े 

मग मात्र बंकूने िो िािाि घि धरून ठेवला. असे वाटि िोिे की फुगा पण िूप िूर्ष आि े

बंकूसारिाच. मग बंकूला पण फुग्यासारिे िलके िलके वाटायला लागल.े जस े बंकूने 

फुग्याची दोरी िािाि घि पकडली िोिी िसाच मम्माने पण बंकूचा िाि घि पकडून ठेवला 

िोिं, सटूुन जावू नये म्िणून.   

बंकूने त्याच्या मनगटावर फुग्याची दोरी घि बांधून टाकली. आहण त्याचंी फॅहमली 

हनघाली. आई िसली, बाबािी िसले. 

काचेच्या गोल गोल मोठया मोठया हलफ्ट मधून बंकूला िर आपणिी फुगा िोवून 

वर वर चाललो आिोि अस े वाटि िोिे. अगदी िलकं िलकं, गुबगुबीि, रंगीि. वरच्या 

मजल्यावर हलफ्टचा दरवाजा उघडल्याबरोबर बंकूला एका मलुीच्या रडण्याचा ककस श्श 
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आवाज आला. िी िूप जोराि रडि असावी. बकूंने आवाजाच्या ददशेने बहघिले िर सुंदर 

नीळा फ्रॉक घािललेी, फुलांफुलांचा िअेर बेल्ट घािलेली प्ल ेगु्रप मधली मलुगी रडि िोिी. 

मम्मा मम्मा असे म्िणून िी हिच्या आईच्या िािाला लोंबकळि िोिी.  

 आजूबाजूने येणारे जाणारे सगळे लोक, ‘चूप िो जाओ बेटी’ ‘क्या हुआ?’ ‘क्या चाहिय े

िुम्ि?े’ अस ेवेगवेगळे प्रश् हवचारून हनघून जाि िोिी. िरीिी िी मलुगी रडायची थांबि 

नहििी. हिची मम्मी हिला शांि करण्याचा िपू प्रयत्न करीि िोिी पण िी मुलगी शांि िोि 

नहििी. शेवटी हिची मम्मा हिला रागवायला लागली. हिची मम्मा रागवायला लागली 

िशी त्या फ्रॉकवाल्या मुलीने जास्िच जोराि रडायला आहण ओरडायला सुरवाि केली. 

मॉलमधील सगळे लोक त्यांच्याकड ेबघ ूलागले.  

 आहण .. आहण.. यु नो..?  

हजथे हजथे मेस  
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ककवा अवघड केस,  

येस .. बंकू.. येस ... रेडी टू फेस   

 बंकू, बंकूची आई आहण बंकूचे बाबा त्या मुलीच्या जवळ जािाच त्या मुलीने बंकूच्या 

िािाला बांधलेल्या फुग्याकड ेबहघिल.े िी एकदम शांि झाली आहण िुदकन िसली. बंकूकड े

बोट दािवून िी फुगा मागायला लागली. आपला आवडिा िुशीचा फुगा हिला द्यावा का 

नािी ि ेबंकूला कळेनासे झाले. पण िी रडायची थांबून िसली, हिलािी िो फुगा आवडलाय 

आहण त्याच्याकड ेिी कौिुकाने बघिेय, हशवाय िी आपल्यापेिा लिान आि ेअसा हवचार 

करून त्याने आपल्या मनगटावर बांधललेा दोरा सोडला आहण िो फुगा त्या मलुीला दवेनू 

टाकला. फुगा दिेाना त्यालािी िूप आनंद झाला िो फुगा िािाि घेवून त्या मुलीने एकदम 

उडीच मारली. हिची मम्मा पण िूर्ष झाली कारण हिची हप्रन्ससे रडायची थांबली आहण 

िसायला लागली िोिी ना! 
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 ‘thanks थॅंक यू म्िण बेटा दादाला’ आईने हिला सांहगिल.े गोडस ं िसून आहण 

लाजि लाजि बंकूकड ेबघून िी म्िणाली ‘थॅंक य ूthanks’ 

 ‘माय प्लेझर, you वेलकम  welcome’ बंकूने पण लगेच गोल्डन वडस म्िणून टाकले. 

त्या मुलीला बाय करून बंकू, मम्मा आहण बाबा पुढच्या आउटलेट मध्ये गेले. 

 आईने हवचारले, ‘ बंकू बटेा, िू िुझा फुगा त्या मलुीला कसा काय ददलास?’  

 बंकू म्िणाला ‘आई, िी छोटी आि ेना, िी रडि िोिी म्िणून ददला’ 

 बाबा म्िणाले, ‘म्िणजे आिा िू मोठा झालास िर’ 

 बंकू म्िणाला, ‘छोट्यांना कािी ददल ंकी मोठं झाल्यासारि वाटिं.’ 

 बाबा िसले, मम्मा िसली मग बंकू पण िसला. 
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 एवढ्याि बंकू जोराने पायऱ्या उिरून िो त्या मुलीकड ेधावायला लागला. आई , 

बाबांना िर कािी काळािच नहििं. िा अस ंका धाविोय? या गदीि त्याला कस ेशोधणार? 

मोठेपणाचा आव आणून फुगा त्या मुलीला ददला िरा पण आिा जावून िो परि मागिोय 

का काय? आईने िर जोरजोराि िाक सुध्दा मारल्या.  

 पण बंकू धाविच त्या मुलीजवळ गेला आहण म्िणाला ‘काकी, टेक केयर ऑफ द 

बलून , ि.ं...’ आहण एवढ सांगून िो धावि धावि परि आई बाबांजवळ आला सुध्दा. आई 

बाबांनी हुश्श केल ंआहण ‘अरे सांगून जायचं, सोबि रािायचं, एवढ्या गदीि कुठे शोधायचे 

िुला?’ असे म्िणायला सरुवाि केली.  

 िूप म्िणजे िपू म्िणजे िूप्पच मज्जा करून आईबाबांसोबि बंकू घरी आला. आईने 

कपड े बदलून केस बांधले. बाबांनी पण घरािले कपड े ड्रसे घािले आहण िे हिशेब करू 

लागल.े पण आपला  बिाद्दर बंकू? त्याला िर िूप काम िोिे. कपड ेबदलायला सधु्दा वेळ 

नहििा. त्याने कपाट उघडल.े जीग्सा पझलचे सगळे िुकड े डब्याि भरले. त्या वस्िू एका 
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पेपर बॅग मध्य े ठेवल्या. सगळे माबसल्स म्िणजे गोट्या एका डब्याि ठेवल्या. िेळणी नीट 

व्यवहस्थि ठेवली. अगदी पारच कामािून गेललेी, मोडललेी िेळणी सुध्दा एका मोठ्ा बॅग-

हपशवीि भरून िी बॅग त्याने सवासि िालच्या कप्प्याि ठेवली. लोंबणारी हस्टकसस नीट 

हचकटवली.  

 गोष्टींची, अभ्यासाची पुस्िके Painting books  नीट लावून ठेवल.े पेन, पेहन्सल्स, 

ब्रश, कंपासपेटी, आय काडस सगळ्या वस्िू जागच्या जागी ठेवल्या. त्याला िूप छान वाटले. 

 बाबा म्िणाले, ‘काय बंकोबा, अचानकच आल्याबरोबर आवराआवर? गुड बॉय 

हिायचं मनावर घेिलले ंददसिंय.’ 

 बंकू म्िणाला, ‘बाबा, मॉल मध्ये त्या मलुीला फुगा ददलं ना िेहिा मला िपू छान 

वाटले. मी मोठा झाल्यासारि ंवाटल.ं म्िणजे जेहिा मोठे कुणी मला कािी दिेाि िेहिा त्या 
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वस्िूची, त्या हगफ्टची मी काळजी घ्यावी, नीट वापरावे  असेच त्यांना वाटि असेल ना? 

आहण समजा मी त्या वस्िंूची िोडफोड केली िर त्यांना वाईट वाटेल ना? त्या मुलीने माझ्या 

फुग्याची काळजी घावी असे मला वाटिे आि.े. िसच. म्िणून मी सगळ्या वस्िू नीट 

ठेवल्या.’ 

 िरच माझ ंबाळ मोठं झालंय ग!’ आईने त्याला जवळ घेिल.े  

 बाबा म्िणाल,े ‘बाळ अस ं मोठ्ांसारि वागायला, बोलायला लागल ं की आपण 

लिान झाल्यासारि ंवाटिं नािी कां?’ आहण बाबांनी आईकड ेबघून डोळे हमचकावले. आहण 

मग मोठ्ठ्ठ्ा झालले्या बकुंने छोट्या छोट्या आई बाबांची पापी घेिली.   

 

---***--- 
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कम्यहुनटी िले्पर 

 

 

बंकू नेिमी गोष्ट सांगण्यासाठी िि करायचा नािीिर सिि कािी ना कािी िरी प्रश् 

हवचारायचा. ि ेकाय? िे काय? ि ेकशासाठी? िे कशासाठी? ह्याच काय करायचं? त्याने 

असे काय केलं? त्याच्या डोक्याि केहिा काय प्रश् येईल िे सांगिा येणार नािी. बाबा गोष्ट 

सांगा, आईच्या िर सिि मागे असायचा. मला गोष्ट सागं, आत्ताच्या आत्ता सांग. आहण मग 

आईने कािी सांहगिले की िसायचा. 

सगळ्यांकडून गोष्टी ऐकून ऐकून आहण मनाि येिील िे प्रश् हवचारून बंकूच्या 

छोटयाशा डोक्याि हवचारांचा एवढा मोठा एनसायक्लोहपहडया ियार झाला िोिा. 
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सगळ्यांनी सांहगिलेल्या गोष्टींमध्ये दोन गोष्टी अगदी कॉमन असायच्या. म्िणजे सगळेचजण 

गोष्ट सांगा म्िटल ंकी त्या दोन गोष्टी िमिास सागंायचेच. एक म्िणजे काऊ हचऊची आहण 

दसुरी गणपिीची. गणपिीने आईच्या भोविी प्रदहिणा घािल्या आहण पृथ्वी प्रदहिणा 

झाल्या अस ेहडक्लेअर केलं... िरच बदु्धीचा दवे..  

आजोबांना िर बहुधा फक्त या दोनच गोष्टी येि असाव्याि. आहण आजोबांची 

आणिी एक गंमि.. हचमणी कावळ्याच्या गोष्टीिल्या कावळ्याला, म्िणजे ज्याला िरं िर 

‘क्रो’ म्िणायला िवं, त्याला काऊ म्िणिाि आहण जी ‘काऊ’ असिे, दधु दणेारी हिला ‘गाय’ 

म्िणिाि. आहण ज्याला ‘गाय’ म्िणायचं असि ंम्िणजे एिाद्या माणसाला, त्याला िे ‘राव’ 

म्िणिाि. त्यामुळे आजोबांकडून अशा गोष्टी ऐकायला त्याला िूप मज्जा यायची.  

एकदा बंकू आजोबांसोबि स्टेशनवर गेला. आत्या येणार िोिी हिच्या छोट्या 

बाळाला घेवून. आत्याच्या बाळाला बोलिा येि नहििं आहण चालिािी येि नहििं. त्याला 

टोपी घालायचे. आहण दाि नसल्यामुळे त्याला कािी िािा येि नहििं म्िणून नुसिं दधु 
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द्यायचे. दाि नसल्यामुळेच त्याला बोलिा येि नसावं बहुधा...  िर आिा आत्या आहण हिचं 

गोड बाळ येणार िोिं. त्यांनाच आणायला िो जाणार िोिा. बाळ आल्यावर िर मग 

मज्जाच मज्जा..    

 आजोबांनी दोन िीन ररिावाल्यांना हवचारल े की स्टेशनवर येणार का? िर िे 

कािीच न बोलिा हनघनू गेल.े. बकूंने  पण एका ररिावाल्याला िाि दािवला िर त्याने 

ररिा पण थांबवला नािी.. बंकूला वाटले ि ेलोक बोलि नािीि, थांबि नािीि िर मग का 

चालविाि? आजोबांनी हवचारले, ‘काय बंकूराव बसन ेजायचं का?’ बंकूला राव म्िटल ंकी 

एकदम मोठं्ठ झाल्यासारि वाटायचं. आहण त्याला ररिापिेा बसनेच जायला आवडायचं. 

िेवढ्याि बस आलीच. 

बंकू आहण आजोबा बसमध्ये चढले. बसमध्ये बरीच गदी िोिी. आजोबांसाठी ज्या 

रािीव जागा िोत्या त्यावर एक माणसू बसलेला िोिा. पण बंकूला आहण आजोबाना 

बघिाच िो पटकन उठून उभा राहिला. बकूंिी  आजोबांसोबि त्या जागेवर बसला. त्यांच्या 
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समोरच आत्यासारिंच छोटं बाळ घेिललेी एक बाई उभी िोिी. हिने साडी नेसली िोिी. 

बंकूला िी बाई आहण हिचं बाळ िूपच आवडलं िोिं. िी सारि ंसारिं मागे वळून बघि 

िोिी. हिच्या िािाि हिदकटासाठी पैसे िोिे पण कंडक्टरकाका मागच्या मागेच हिकीट दिे 

िोिे आहण समोरच्या बाजूला येिच नहििे. िी बाई म्िणि िोिी, ‘पुढच्याच थांब्यावर 

उिरायचय मला. बाळाला घेवून मागे कशी जावू मी? हिकीट िर काढायला िव.ं’  

बंकू एकदम म्िणाला, ‘आत्या.. नािी.. नािी.. काकी मी आणिो िुमच्यासाठी 

हिकीट.’ त्याने हिच्या िािािून पैसे घेिल ेआहण िो गदीिून वाट काढि मागे गेला. हिथ े

कंडक्टरकाकाना िूप घाम आला िोिं आहण त्यांनी त्यांचे दाि जोराने एकमेकांवर दाबून 

धरल ेिोिे. त्यांना बरे वाटि नसावे असे त्यांच्याकड ेबघून वाटि िोिे.  

बंकू कंडक्टरकाकांजवळ गेला  आहण म्िणाला , ‘काका, एक हिकीट द्या लवकर, त्या 

काकीना पुढेच उिरायचे आि ेआहण त्यांच्याजवळ छोटे बाळ आि.े’ कंडक्टरने पटकन हिकीट 

आहण सुटे पसैे बकुंजवळ ददल.े बंकू िसाच गदीिून पुढे आला. त्याने िे पैस ेआहण हिकीट 
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काकींना ददले. बंकूने बाळाचा छोटासा िाि िािाि धरून िलवला. बाळिी त्याच्याकड े

बघून िसले. काकी आजोबाना म्िणाल्या, ‘िरिरीि आि ेिो मुलगा..’ आहण बंकूकड ेबघून 

म्िणाल्या ‘िुझ्यामुळे हिकीट भेटल ंबरं का..? लिान असल्यामुळे िुला गदीिून पटकन जािा 

आले मागे..’  िेवढ्याि त्यांचा थांबा आला. बाळाला सांभाळि िळूच त्या िाली उिरल्या. 

बंकू िसला.  

आजोबा म्िणाले, ‘काय बंकोबा काय झालं िसायला?’ बंकू म्िणाला, ‘आजोबा, त्या 

काकी म्िणाल्या, हिकीट भेटल.ं. हिकीट कुठे भेटिं का..? हिकीट हमळि असिं. माणसे भेटि 

असिाि, नािी का? वुई गेट द रटकेट एन वुई मीट द पीपल.. िो ना आजोबा..?’ आजोबा 

हिडकीिून बािरे बघि िोिे आहण बंकू आजोबाना िलवून िलवून िाच प्रश् हवचारि िोिा..  

आजोबाना बंकूची िी सवय माहिि िोिी. िे बंकूकड े वळल े आहण म्िणाले, ‘िोय िो 

बंकोबा.. बोली भारे्षि िीच िर गंमि असिे.’  
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बंकू िसला. ‘बंकोबा..’… आजोबा लाडाि आले की त्याला बंकोबा म्िणि.. बकंोबा 

म्िटंल ेकी त्याला बोकोबा म्िटल्यासारि ेवाटे.. दधु हपवून हमशा पुसणारा बोकोबा.. त्याने 

शटासच्या बािीने िोंड पसुल ेआहण मांडीवर िाल धरला. ‘िाकी.. ओ.. िाकी’ च्या िालावर 

‘काकी ..ओ.. काकी’.. असे िो मोठ्ाने गायला लागला.  आपण बसमध्ये आिोि ििेी िो 

हवसरला. आजूबाजूच्या सगळ्या िाई, काकी आहण काका िसायला लागले. कािी िणापुरिे 

का िोईना, सवांच्या मनावरचा िाण दरू झाला िोिा.  

त्या काकींचे हिकीट काढल्यामुळे बंकूला आिा एकदम उत्सािच आला िोिा. आहण 

त्याचा आत्महवश्वासिी वाढला िोिा. अरेच्च्या.. त्याला एकदम आठवल,े आपलेिी हिकीट 

काढायचे राहिल े आि े की.. िो आजोबांबरोबर पुढच्या दारािून आि हशरला िोिं आहण 

कंडक्टर काका िर िेहिापासून मागेच िोिे. त्यांना शेवटच्या थांब्यावर उिरायचे िोिे आहण 

कंडक्टर पुढे येईल म्िणून आजोबा हनवांि बसले िोिे.  
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पण बंकूला रािवले नािी. त्याने आजोबांकडून पैसे घेिले आहण िो पुन्िा मागे गेला. 

आिा गदीिी थोडी कमी झाली िोिी. िो कंडक्टरकाकांजवळ गेला आहण ऐटीि म्िणाला, ‘ 

एक हसहनयर हसटीझन आहण एक िाफ , स्टेशन..’ त्याने कंडक्टर काकांकड े बहघिले िर 

त्यांचा चेिरा िब्येि बरी नसल्यासारिा ददसि िोिा. त्यांनी बंकूने ददललेे पसै ेघेिल ेआहण 

त्यांच्या जवळच्या िाफ मून सारख्या बॅग मध्ये ठेवल.े त्यांच्या त्या पैशाच्या बॅग 

अधसविुसळाकार हपशवीबद्दल बंकूला पहिल्यापासनूच आकर्षसण िोिे. कंडक्टर काका हिकीट 

द्यायला लागले आहण एकदम त्यांची पैशाची िाफ मून बॅग आडवी झाली. सगळे सटेु पसै े

घरंगळि जावू लागल.े लोक एकदम घाबरल ेआहण बाजूला सरकल.े अरे.. अरे.. अस ेम्िणि 

कंडक्टर काका िाली वाकले िर एक नोटांचे बडंल पण िाली पडले. बंकूने प्रसंगावधान 

रािल े आहण एकदम ओरडला.  स्टेच्यू !!!  ...कुणीिी िलायचं नािी.. कुणीिी वाकायचं 

नािी..’ आहण त्याने पटकन िे नोटांचे बंडल कंडक्टर काकांच्या िािाि ददले. भराभर वाकून, 

पटकन सीटच्या िाली जावून सुटे पसै े गोळा केले. आहण मोजून सगळे पैस े कंडक्टर 

काकांजवळ ददले. 
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 िे म्िणाले ‘शाब्बास पोरा, अरे संकष्टीचा उपास आि े आहण रात्री ड्युटी िोिी, 

त्यामुळे सुधरेना बघ कािी.. चक्कर आल्यासारि ंवाटिंय..’ आजूबाजूचे सगळे लोक बंकूकड े

कौिुकाने बघि िोिे.  

बंकू म्िणाला, ‘काका िुम्िी लोकांसाठी काम करिा. िुम्िी कम्युहनटी िले्पर आिाि. 

सवासना बसमध्ये घेिा, हिकीट दिेा, मग त्या पैशांचा हिशेब करून िे सरकारकड े जमा 

करिा. एवढे काम करायचे म्िणजे शक्ती पाहिजे ना..! उपास करि जावू नका.. एवढे मोठे 

पोट असणाऱ्या आहण िाटलीभर मोदक आहण लाडू िाणाऱ्या बाप्पालापण कुणी उपास 

केललेा आवडि नसेल. अच्छा, िर आिा मला एक हिकीट द्या. एक हसहनयर हसटीझन आहण 

एक िाफ, स्टेशन..’  कंडक्टर काकांनी हिकीट ददले आहण िसि िसि िे म्िणाल,े ‘काय 

म्िणालास पोरा? ‘कम्युहनटी िले्पर’ का..? बरं.. बरं ..ि ेशाळेि हशकवल असेल.  
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बंकू हिकीट घेवून आजोबांजवळ पुन्िा पुढच्या सीटवर आला. आजोबांनी बंकूला 

हवचारले, ‘का बरे उशीर झाला आमच्या बंकोबाला..? बंकू गोड िसला आहण काय काय 

झालं िे सांगू लागला.  

िेवढ्याि स्टेशन आले. आजोबा आहण बंकू िाली उिरले. बंकूने आजोबांचा िाि 

धरला पण छोटा बंकू म्िणून नहि े िर मोठा बंकू म्िणून.. थोडसं पुढे जािाच आत्या 

छोटयाशा बाळाला घेवनू उभी असललेी ददसली. हिच्याजवळ समान िोिे, िे एका लाल 

कुिास घािलले्या आहण हपिळी हबल्ला लावलले्या िमालाने िाली ठेवले. आजोबांनी पुढ े

िोवून िमालाला पसैे ददले. त्याने जािा जािा आजोबाना सलाम साब म्िटंल.े सलाम करि 

असिानाच त्याने बंकूकड ेपण बहघिले. त्याने ओरडून िमालाला म्िटंले ‘थंक य,ू कम्युहनटी 

िले्पर’. बंकू काय म्िणाला िे िमालाला कळल ेनािी िरी पण बंकू ‘थकं यू’ म्िणाला िेवढं 

मात्र कळल. िो बंकूकड ेबघून िसला आहण हनघनू गेला. 
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आत्याचं बाळ मुठी चोिि िोिं. त्याचे केस कुरळे िोिे आहण िे टोपीिून बािरे आल े

िोिे. बंकू आत्याला म्िणाला , ‘आत्या, िुझ्या बाळाचे केस नूडल्स सारिे आििे, िू िपू 

नूडल्स िािेस कां?’ 

आजोबा म्िणाले, ‘बंकूराव घरी गेल्यावर मारा गप्पा.’ आत्या म्िणाली, ‘बंकू, माझा 

हपटुकला दकिी मोठा झालंय बघ. कसा टुकूटुकू बघिोय सगळीकड.े’ बकूं म्िणाला, ‘आत्या 

मी घेवू बाळाला? िुझे िाि दिुि असिील.’ आत्या म्िणाली, ‘ घरी गेल्यावर घ ेि.ं.’  

‘आत्या, मी आज कम्युहनटी िले्पर झालो. म्िणजे िे गणपिीच्या गोष्टीि नािी का, 

गणपिी आईला प्रदहिणा घालिो आहण म्िणिो की आईला प्रदहिणा घालणे म्िणजे जगाचा 

फेरफटका केल्यासारिे आि.े िसेच मी जर कम्युहनटी िले्परला िले्प केली िर मी पण 

कम्युहनटी िले्परच झालो नािी का? म्िणजे कम्युहनटीला िले्प केल्यासारिच आि,े िो की 

नािी?’  
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बंकू काय बडबडि िोिं िे आत्याला कािी कळि नहििे. 

‘पण आत्या, कम्युहनटी म्िणजे काय ग?’ बंकूने हवचारले. आजोबा िसले आहण 

म्िणाले, बंकोबा, अरे आिा मािरेवाहशणीला प्रश्ांची सरबत्ती करणार का?’  

‘मािरेवाशीण? म्िणजे आत्या मािरेवाशीण? पण मािरेवाशीण म्िणजे काय? आहण 

प्रश्ांचे सरबि म्िणजे काय?’ िो कािीिरी हवचारणार िेवढ्याि आत्याने िसून त्याच्याकड े

बहघिले. आिा पूणस मािरेवासाि बंकूच्या असंख्य प्रश्ांना हिला सामोरे जायचे िोिे.  

----***---- 
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नीलम हगरीर्ष संगवई  (लग्नापुवीच्या नीलम 

नीळकंठ दशेमुि) या मूळच्या नांदडेच्या. मंत्रालयािील 

नोकरीच्या हनहमत्ताने त्या आिा मुंबईकर झाल्या 

आििे. त्यांच्या कथा यापुवी हमळून सार्याजणी, 

लोकपत्र, साहित्य लक्ष्मी , उद्याचा मराठवाडा आदी 

हनयिकाहलकांिून प्रहसद्ध झाल्या आििे आहण 

वाचकांच्या पसंिीस उिरल्या आििे. आकाशवाणीच्या 

नांदडे कें द्रावरील युववाणी कायसक्रमािून त्यांचे लेिन प्रहसद्ध झाल.े बरोडा येथील अहिल 

भारिीय वाङ्मय पररर्षदचेा २००४ चा सवोत्कृष्ट कथालेिनाचा पुरस्कार त्यांना हमळाला 

आि.े सध्या त्या ई साहित्य प्रहिष्ठानसाठी बालसाहित्य लिेन करीि आििे.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 
 

ई साहित्य प्रहिष्ठानने लिान मलुांसाठी ई साहित्य बनवण्याचा आपला कायसक्रम 

धडाक्याने सुरू ठेवला आि.े लिान मलुं िीच भहवष्य. मराठी भार्षा दकिपि वाढणार व 

वापरली जाणार िे आिाची लिान मलुंच ठरवणार नािी का? आहण भार्षांचं भहवष्य 

ठरणार आि े मोबाईल आहण कॉंप्युटर, आयपॅड, टॅब्लेट वरून. आिाच्या मुलांना इंटरनेट 

आहण ई बुक्स िचे आयुष्य असणार आि.े त्यांना मराठीि ई बुक्स वाचण्याची सवय 

आिापासूनच लावायला िवी. पण त्यांना िी आवडिील का? वाचिील का िी? िर िो ! 

कशावरून? िर अनुभवावरून सांगिो. 

या वर्षी सासवड येथ े साहित्य संमलेन झाले. त्याि ई साहित्य प्रहिष्ठानने ई 

पुस्िकांची माहििी दणेारा स्टॉल ठेवला िोिा. त्यावर मोबाईल टु मोबाईल ब्ल्य ु टुथ ने 
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पुस्िकं ट्ांस्फ़र केली. आहण लिान मलुांसाठी एक साठ पुस्िकांची सुंदर हसडी सदु्धा ठेवली 

िोिी. िीन ददवसांचा कायसक्रम िोिा. म्िणून भरपुर साठा नेला. पण लिान मलुांच्या ई 

पुस्िकांची सीडी पहिल्याच ददवशी आउट ऑफ़ स्टॉक झाली. नंिरचे ददवस या स्टॉलवर 

हिरमुसल्या चेिर् याने शकेडो मुल ेभटे दऊेन गेली. शेकडो नहि ेनहि ेिजारो. ज्यांना मराठी 

भारे्षच्या भहविव्याची बचिा वगैरे असेल त्यांनी कृपया पुन्िा पुन्िा वाचावे. लिान मुलांना ई 

पुस्िकं अहिशय आवडिाि. 

म्िणून ई साहित्यने िास बालहवभाग सरुू केला आहण नाहशकच्या अनघा हिरेंच्या 

सबल मागसदशसनािाली िो उत्तम चालला आि.े 

िुमच्या मलुांना ि ेदािवा. वाढू द्याि. मलुांना आहण ई साहित्याला. 

आपल ेनम्र 

टीम ई साहित्य 
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