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दोन घडीचा डाव
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

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

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

दोन घडीचा डाव
लेहिका : जयश्री पटवर्धन
पत्ता- 20/1A/1 प्लॉट नं 3, हवनायक बंगला,
बसवनगर रोड
कागवाड 591223
कनाधटक.
फोन नं- 7406983273

मख
ु पृष्ठ: सनु ीळ सामांत (ठाणे)
वनवमितीसहाय्य- अांजना लगस (कोल्हापरू )

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अि
ां वचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व
इतर रुपवतां र करण्यवपर्ु ी लेशखके ची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे
न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकविक ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
esahity@gmail.com

प्रकविन : २९ ऑगस्ट २०२१
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

परिचय
सवगां ली िवझे िवहेर.
र्यवच्यव शर्सवव्यव र्र्षी िलव एि.
एस. ई .बी. िध्ये नोकरी शिळवली.
सहव र्र्षे नोकरी के ल्यवर्र िवझव
शर्र्वह कवगर्वड च्यव श्री सतीि
पटर्धान यवांचे बरोबर झवलव. पटर्धान घरविे हे सां्थवशनकवांचे. पि
कूळ कवयदव र् 1948 ची जवळपोळ यविळ
ु े त्यवांचे बरे च नक
ु सवन
झवले. हे सां्थवन 1857 िध्येच शर्लीन झवले होते. त्यविळ
ु े पढु ील
शपढ्यवतील िल
ु वनां ी अथवाजानवसवठी शिििवनांतर नोकरी
वस्वकवरली. पटर्धान िांडळी खेड्यवत रवहात असली तरी खपू
आधशु नक शर्चवरवांची र् अशतिय ससु ां्कृ त अिी होती. िनवने ती
श्रीितां होती. त्यविळ
ु े सवगां ली सवरख्यव िहरवतनू िी खेड्यवत आले
यवचे दःु ख िलव झवले नवही. र्यवच्यव चवळीसवव्यव र्र्षवापवसनू िी
सविवशजक कवयवात भवग घेऊ लवगले र् शर्शर्ध सविवशजक उपक्रि
रवबशर्ले. िवझे र्डील गीतव प्रर्चनकवर होते. त्यविळ
ु े
लहवनपिवपवसनू च किायोगवचे सां्कवर आम्हव सर्ा भवर्ांडवांच्यव र्र
झवलेले होते. कवगर्वड येथील िरवठी िवळे चे इिवरत बवांधकवि िी

त्यवत भवग घेऊन शहरररीने के ले. येथे शर्शर्ध प्रकवरची शिशबरे
आम्ही घेतली. रक्तदवन, नेत्दवन, अपगां वसां वठी उपयोगी सवधने
देण्यवचे शिबीर, िल
ु वांसवठी िैिशिक शिशबर, िशहलव शिबीर, ही
शिशबरे लोकवांनव खपू च आर्डली.
िी र्ैयशक्तक ्तरवर्र ही सविवशजक कविे के ली. िलव
र्वचनवची अशतिय आर्ड. आर्डलेल्यव प्ु तकवांच्यव लेखकवांनव
िी आर्जानू पत् शलहवयची. बऱ्यवच लेखकवांची िलव उत्तरे देखील
आली आहेत. त्यवतनू च कवही लेखकवांची व्यवख्यवनेही येथे
आयोशजत के ली.
िशतिांद िल
ु वांकडून िवळे तनू ज्यव कलवर््तू बनर्नू घेतल्यव
जवतवत, त्यव शर्क्रीच्यव िवध्यिवतनू िी लोकवसां िोर आिीत होते.
हेतू एर्ढवच की त्यव िल
ु वांनव अथवाजन व्हवर्े. यव र््तू शर्क्रीच्यव
र्ेळी एक चवांगलव अनभु र् िलव आलव आहे. सवांगली येथील
गवडगीळ सरवफ यवच
ां ेकडे िी जवयचे ठरर्ले. सवगां लीतील आिदवर
सधु ीर दवदव गवडगीळ यवांनव िी भेटले र् िशतिांद िल
ु वांसवठी च्यव
कलवर््तू शर्क्रीबवबतची िवझी कल्पनव त्यवांनव सवांशगतली. यव
गवडगीळ िडां ळींचे शर्श्रविबवग येथेही सरवफी दक
ु वन आहे.
शदर्वळीच्यव र्ेळी जर ग्रवहकवने दहव ग्रॅि सोने घेतले तर त्यवलव
त्यवांच्यव दक
ु वांनी बनर्लेल्यव र््तपू ैकी
ु वनवच्यव र्तीने िशतिांद िल

एक र््तू शगफ्ट म्हिनू द्यवर्ी. त्यवत गवडगीळ यवांचेही नवर् होईल
र् िल
ु वनां व अशधक अथवाजान शिळे ल. त्यवांनव ही कल्पनव आर्डली.
आिदवरवांनी िलव त्यवांच्यव दक
ु वनी पवठशर्ले. िी त्यवांनव र््तांचु व
कॅ टलॉग दवखर्लव. त्यवतनू त्यवांनी िोबवईल ठे र्ण्यवसवठीची पसा
शनर्डली आशि एकांदर ऐिां ी हजवर रुपयवच्यव िोबवईल पसेस
िवगशर्ल्यव. आम्हवलव खपू आनांद झवलव. खरांच दसु ऱ्यवसवठी कवही
करत असतवनव त्यवत यि आले की शिळिवरां सिवधवन र्ेगळच
असतां!
िी कवगर्वड ग्रविपच
ां वयतीिध्ये शनर्डून येण्यवसवठी दोन
र्ेळेलव शनर्डिक
ु ीस उभे रवहून शनर्डून आले र् दहव र्र्षे
ग्रविपांचवयतीत कवि के ले. हेतू एर्ढवच होतव की पांचवयतीत
चवललेलव कवरभवर पहवर्व र् सिवजवसवठी पच
ां वयतीच्यव र्तीने
कवही करतव आले तर करवर्े. िवझ्यव आयष्ु यवत िी सिवजवकडूनही
भरपरू आदर शिळर्लव. पढु े शनर्डून आलेले सरपांचही िवझव सल्लव
शर्चवरवयलव घरी येत असत. अथवात िी जे हे सर्ा करु िकले ते
िवझ्यव पतीच्यव पिु ा पवशठांब्यविळ
ु े च. असव नर्रव शिळवयलवही भवग्य
लवगते. ते िलव शिळवले र् त्यविळ
ु े िी सिवधवनी आयष्ु य जगू
िकले.

प्रस्तावना
आज मी जयश्री पटवर्िन यानां ी वलवहलेले ‘दोन घिीचा िाव’
हे पस्ु तक वाचायला घेतले व ते अवतशय सल
ु भ आवण सरु े ख
शैलीत वलहेलेले पस्ु तक कें व्हा वाचनू सांपले हे कळले देखील
नाही. असे वाटले जसे काही त्या आपल्याशी बोलतच आहेत. खरे
म्हणजे आमच्या वयात सार्ारण दहा वकांवा बारा वर्ाांचाच फरक,
पण त्याांच्या बालपणीचा स्वातांत्र्य पवू ि काळातील भारत माझ्या
लहान वयातील भारतापेक्षा फारच वनराळा होता. त्याांचे बालपण
गेलेही छोट्या गावात. या सवि गोष्टींमळ
ु े त्याांचे लहानपणीचे
अनभु व वाचताना आपला देश म्हणजे एका देशातच अनेक देश
याचा प्रत्यय आला. देशसेवा व समाजसेवेच्या वेिाने वविलाांना
झपाटले असल्यामळ
ु े आलेली सवि पररवस्िती त्याांच्या आईनीां
फारच समििपणे व र्ैयािने हाताळली.
त्याचे वणिन वाचनू त्या माउलीच्या समोर मान झक
ु वाववशी
वाटली. त्याच बरोबर अशा वकती कतित्र्ु वमान वियाबां ाबत
आपल्याला काही मावहत नसते असाही प्रश्र्न मनात आला. तोच
अांगभतू समििपणा त्याांच्या स्वतःच्या व त्याांच्या बवहणींच्या
तिफदार व तकि शध्ु द वतिनाच्या साांवगतलेल्या गोष्टींमर्ेपण वदसतो.

आपल्या मोठ्या बवहणीचे लग्न अनक
ु ू ल वराबरोबरच व्हावे हा
आग्रह र्रणे व त्यासाठी जरुरी असलेली पावले उचलणे यापर
िीस्वातांत्र्याच्या वा व्यविस्वातांत्र्याच्या आववष्काराचे जास्त
चाांगले उदाहरण देता येईल असे वाटत नाही. त्याांच्या आयष्ु यातील
वाटचालीत उचलेली सवि पावले आणी घेतलेले वनणिय नेहमे ीच
तकि शध्ु द व सवाांबरोबर चचाि करुन घेतलेले वदसतात व त्याची मळ
ु े
देखील या बालपणामर्ील अनभु वामां र्े शोर्ता येतील. त्यात
अिाितच त्याांचे यजमान व त्याांच्या सासरची मांिळी याांचा सहभाग
जरुरी होताच.
त्याच्ां या लहानपणीचे अनभु व व सस्ां कार यामळ
ु े त्याच्ां या
अांगभतू प्रगल्भ व कायिशाली व्यविमत्वाला अवर्कच उजाळा
वमळाला. समाजसेवेचे बाळकिु तर वविलाांकिून वमळालेच होते.
त्यामळ
ु े च की काय, आयष्ु याच्या ४० व्या वर्ी त्याांनी
आपल्या आयष्ु याचा दसु रा िाव (दसु री ईवनांग) समाज कायाित
झोकून देऊन सरू
ु के ला वा तो अजनू ही छानपणे चालू आहे . त्याचे
वणिनही सविही अगदी रोख ठोक मराठी बाण्याने व साध्या तहेने .
त्या सवि कामाांत ज्या सवाांची मदत झाली त्याांची अवतशय
प्राजां ळपणे व सहजतेने के लेली प्रशसां ाही भावनू जाते.

“के ल्याने होत आहे रे , आर्ी के लेची पावहजे” ही त्याांच्या
आयष्ु याची पीवठकाच वाटते . काही वठकाणी पस्ु तकात
‘आयष्ु याबद्दल बोलू काही’ म्हणत त्यानां ी, वेगवेगळ्या घटनाबां द्दल
व माणसाांबद्दल के लेली ववर्ाने पहाता, गीतेतील ‘यिा काष्ठां च
काष्ठां च’ अिवा ‘गवदमाां’चे ‘दोन ओिां कयाांची होते सागरात भेट’
हे तत्वज्ञान त्याांनी स्वतःच्या अांगी पणू िपणे बाणववले आहे असे
जाणववते. त्याांचा आयष्ु याकिे पहाण्याचा सकारात्मक द्रुष्टीकोन,
आयष्ु य अनभु वण्याचा उत्साह त्याांच्या वलखाणातनू पदोपदी
जाणवतो व मनाला भावतोही. जयश्रीववहनी, ‘जीवेत शरदः शतम’्
हीच शभु ेच्छा! तमु ची पढु ील वाटचाल ज्यात तम्ु हाला आनांद व
समार्ान वमळे ल अशाच मागािवर चालू राहू दे हीच देवाजवळ
प्राििना!

प्रो. रोहिणी गोडबोले D.Lit
पद्मश्री (2019)
Indian Institute of Science Benglore

अपिण पवत्का
ज्याांच्या बरोबर
मी ५० वर्ाांचे सहजीवन अवतशय आनांदाने जगले
ते माझे पती

कै . सतीश पटवर्धन
याांच्या पववत् स्मृतीस
हे माझे आत्मवृत्त अपिण करीत आहे.

मनोगत
खरां तर आत्मचररत् वलहावां एवढी प्रवसध्द व्यिी मी नाही.
पण प्रत्येकाची एक जीवन कहाणी असते. ती इतरानां ा प्रेरणा देणारी
आहे की नाही हे साांगता येत नाही. आपल्या आयष्ु यातील घटना,
आठवणी शब्दबद्ध के ल्यावर स्वतःला तरी त्या वनवितच आनांद
देऊन जातात. म्हणनू मी हे आत्मवृत्त वलवहले. वशवाय माझे मावस
दीर श्री. वनरांजन जोशी याांनी आत्मवृत्त वलवहण्यासाठी सतत
प्रोत्साहन वदले. त्यामळ
ु े हे घिू शकले.

आभार
श्री. सनु ीळ सामांत याांना माझे हे आत्मवृत्त ई – बक
ु म्हणनू
प्रवसध्द कराल का असां मी ववचारल्यावर हो जरूर करू असां त्याांचां
उत्तर एकदम आनदां देऊन गेले. वशवाय हे कागदावर वलवहलेले
हस्तवलवखत पाठवायचां कसां हे त्याांनीच साांवगतल्यामळ
ु े पाठवायचा
मागि कळला. त्याबद्दल श्री. सामांताची मी खपू आभारी आहे. श्री.
वनरांजन जोशी याांच्या प्रोत्साहनामळ
ु े मी वलहू शकले, त्यामळ
ु े त्याांचे
आभार मानावे तेवढे िोिेच आहेत. माझा नातू वच. मदां ार ज्याला
मी स्पेशल नातू म्हणते तो लॉकिाऊनमळ
ु े घरीच होता व वारांवार
आत्मचररत् कुठपयांत आले याची चौकशी करायचा त्यामळ
ु े त्याची
सद्ध
ु ा मी आभारी आहे. प्रेमाने कुणी चौकशी करणारे असले ना की
वलहायलाही बळ येते !
आदरणीय श्रीमती रोवहणी गोिबोले याांची ओळख श्री
वनरांजन जोशी याांचेमळ
ु े झाली. त्या पद्मश्री ववभवू र्त असनू ही
अवतशय साध्या व वनगवी आहेत. माझ्या सारख्या सामान्य िीच्या
आत्मचररत्ाला त्याांनी प्रस्तावना द्यायचे लगेचच मान्य के ले.
सांशोर्नाच्या कामात अवतशय व्यस्त असनू ही त्याांनी वेळ काढला
याबद्दल मी त्याच
ां ी ऋणी आहे.

अनक्र
ु मवणका
१ माझे बालपण
२ माझे वशक्षण व नोकरी
३ माझे आई - वविल
४ माझा वववाह
५ माझ्या मल
ु ाांचा जन्म
६ वयाच्या ४० व्या वर्ािपासनू मी सरुु के लेले सामावजक कायि
७ माझ्या मल
ु ाच
ां े वशक्षण व वववाह
८ वववाहाची पन्नास वर्े

माझे बालपण
माझा जन्म ३१ मे १९४१ साली पण्ु याला झाला. नेमकी
माझ्या जन्माच्या वेळी आवकि टेकट असणाऱ्या माझ्या वविलानां ी
त्याांची नोकरी सोिली. माझी मोठी बवहण उर्ाताई फि ८ वर्ाांची.
वतच्या पाठीवर आणखी दोन बवहणी प्रभा व रजनी.
माझ्या वविलाांनी काही वर्े पणु े येिे M.E.S. मध्ये
आवकि टेकट म्हणनू नोकरी के ली. इग्रां जाांची चाकरी नको म्हणनू
त्यानां ी ती नोकरी सोिली. त्यावेळी स्वातत्र्ां य चळवळ जोमात होती.
वविलाांनी िोिी वर्े व्यवसायही के ला होता. पण्ु यातील
वशवाजीनगर भागातील काही इमारतीचे नकाशे काढून वदले व
आपल्या वनरीक्षणाखाली तेिील इमारतीचे बाांर्काम के ले.
आजही त्यातील काही इमारती िौलाने उभ्या आहेत. पकके
बार्ां काम होते व कसलीही भेसळ नाही!
पण्ु याहून त्याांनी आम्हा सवाांना घेऊन जमवखांिीस जायचे
ठरववले. तेिे माझी आत्या त्याच
ु े होती. बवहणीचा
ां े यजमान व मल
आर्ार म्हणनू त्याांनी जमवखांिीत कुटुांबाला घेऊन राहण्याचे
ठरववले. आत्याचे यजमानही स्वभावाने खपू चाांगले होते.

त्यावेळी ताांदळ
ू
रे शनवर वमळायचा.
आम्ही
तर
जमवखांिीत नवीन.
माझ्या बवहणीने
उर्ाताईने रे शवनांग
ऑफीसरकिे अजि
के ला. वतचे वय
जयश्री पटवर्धन वववाहापूवी
अवघे ९ – १० वर्ाांचे.
वतने अजाित वलवहले आम्ही जमवखांिीत नवीन आहोत. आम्हाला
तादां ळाची अत्यतां गरज आहे तरी तो वमळावा ही ववनतां ी. ती
स्वतःच तो अजि घेऊन रे शन दक
ु ीचा
ु ानात गेली. त्या लहानग्या मल
अजि पाहून अवर्काऱ्याांना हसू आले. वतची वर्टाई पाहून सवाांनाच
कौतक
ु वाटले. खरांच र्न्य ती माझी बवहण! के वढासा वतचा जीव
पण समजतू वकती मोठी! त्या वेळचे अवर्कारीही दाद घेणारे होते.
त्याांनी बवहणीची मागणी मान्य के ली.
आमच्यावेळी बालवािी नव्हतीच. एक वर्ि नाव न
नोंदवता शाळे त बसवनू घेत असत. त्या इयत्तेला वबगरी म्हणत. ७

व्या वर्ी पवहलीत नाव नोंदवनू घेत असत. माझे शाळे त नाव
नोंदवायला आई – वविल कुणीच आले नव्हते. मी व माझ्यापेक्षा
दीिच वर्ािने मोठी असलेली माझी बवहण रजनी आम्ही दोघी
शाळे त गेलो. मख्ु याध्यापकाांना माझा जन्म दाखला दाखववला.
त्याांनी माझे नाव हजरी पस्ु तकात नोंदवनू घेतले.
आजचे वचत् पाहता पिलेला फरक अचांवबत करतो.
आपल्या पाल्याला के .जी. त घालायचे असले तर पालकाांना
शाळे च्या पटाांगणात रात्ीपासनू च राांग लावावी लागते आवण फी
पण भरमसाट!
माझी वतसरी इयत्ता सांपेपयांत म्हणजे १० – ११ वर्े आम्ही
जामवखिां ीत होतो. त्यावेळी खपू मल
ु े – मल
ु ी सेवादलात जात
असत. आम्हा बवहणींनाही सेवादलात जायला आविायचे.
ववववर् प्रकारचे खेळ खेळायला वमळायचे. महात्मा गाांर्ींची हत्या
झाली त्यावेळी आम्ही सेवादलात खेळ खेळत होतो. अचानक
सेवादलाचे प्रमख
ु कै . शामराव पटवर्िन आले. त्याांनी सगळ्याांना
राांगेत उभे राहायला साांगनू ध्वज खाली उतरवला. सगळीच मल
ु े–
मल
ु ी मसु मसु नू रित होती. सगळी का रित आहेत मला कळे चना!
आपणही रिायला हवे म्हणनू मी रिायला लागले. मग घरी

आल्यावर कळले की देशाचे कुणी महान पढु ारी महात्मा गाांर्ी
त्याचां ी हत्या झाली आहे.
बालवय वकती वनरागस, वनष्पाप असतां नाां! बाहेरच्या
जगात चाललेली उलिापालि जरासद्ध
ु ा मनाला वशवत नाही.
आपण आपल्यातच दगां ! भक
ू लागली की जेवावां, खावां, मस्त
खेळावां. आईच्या र्ाकाने िोिा अभ्यास करावा.
त्यावेळी पटवर्िन सरकाराांनी जमवखांिी येिील रामतीिि
वाि्यात श्रावण मवहनाभर ब्राम्हण भोजन घातले. ही प्रिा त्याांनी
२१ वर्े चालवली. आम्ही पण काही वेळा जेवायला जात अस.ू
खपू मोठा माांिव घातलेला असायचा. रामतीिि गावापासनू लाांब
होते. परत येतानां ा माझ्या पायात गोळे येत. त्यावेळी मोठी बवहण
मला पाठुांगळी घ्यायची. त्यावेळी सगळ्याांना भोजन दवक्षणा
वमळायची. त्या दवक्षणेचे वकती अप्रपू ?
आमची आवििक पररवस्िती ओढग्रस्तीची असल्यामळ
ु े
आम्ही बवहणी लहान असनू सद्ध
ु ा जमवखांिीत असलेल्या चॉकलेट
कारखान्यात चॉकलेट बार्ां ायला जात अस.ू बऱ्यापैकी पैसे
वमळायचे व वशवाय चॉकलेटही खायला वमळायची. आम्हाला
यात कमीपणा कर्ीच वाटला नाही. लहान वयातच श्रमप्रवतष्ठेचे
सस्ां कार झाले. कुठलेच काम कमी प्रतीचे नसते हे आम्ही वशकलो.

उलट मी बवहणीत सगळ्यात लहान असनू सद्ध
ु ा चपळ असल्यामळ
ु े
एका वदवसपाळीत १० पौंि चॉकलेट बार्ां ायची. त्यामळ
ु े मला
जास्त दराने पैसे वमळायचे.
वविल मात् जमवखिां ीत फार वदवस रावहले नाहीत. पण्ु यात
असताांना त्याांचे गरुु कै . श्री. वभिेशािी याांनी वविलाांना गीता प्रचार
कर ही वशकवण वदली होती. त्यामळ
ु े वविलाांनी बाहेरगावी जाऊन
गीतेवर प्रवचने द्यायला सरुु वात के ली होती.
आम्ही जमवखांिीत असताांनाच विील ६ मवहन्यासाठी
लिां नला गेले. लोकानां ीच यासाठी अििसहाय्य वदले. लिां न येिे
त्याांनी विृ त्व कसे असावे याचे प्रवशक्षण घेतले. त्यात त्याांना
मेिेलही वमळाले. लिां नहून परतल्यानतां र कुणाच्यातरी
साांगण्यावरून त्याांनी काही वदवस नसु ते दर्ु ावरच रहायचे ठरववले.
पण हे फॅ ि त्याांच्या अांगाशी आले. प्रकृ तीत खपू च वबघाि झाला.
झोपही येईनाशी झाली. त्यामळ
ु े त्याांची मानवसक वस्ितीही
वबघिली. आमच्या कुटुांबावर मोठे च सांकट कोसळले.
आवििकदृष्ट्या आम्ही कुटुांबीय अिचणीत सापिलो. त्यावेळी माझे
मामा पण्ु यात रहात होते. मला व माझ्या बवहणीला आईने एक
वर्ािसाठी पण्ु याला पाठवायचे ठरववले. वतने आपल्या भावाला
आमच्या सोबतच एक पत् वदले. आम्ही बवहणी पण्ु याला रवाना

झालो. आमच्या बरोबर वदलेल्या एका पत्ाने मामाने आम्हाला एक
वर्िभर ठे ऊन घेतले. असे मामा आता दवु मिळच! मला मॉिनि
हायस्कूलमध्ये ऍिवमशन न वमळाल्यामळ
ु े मी म्यवु नवसपल शाळे त
इयत्ता ४ िी मध्ये रुजू झाले. बवहणीला मात् मॉिनिमध्ये ६ वी
इयत्तेत ऍिवमशन वमळाली. आम्ही बवहणी लहान होतो. मामी
आमचे सगळां प्रेमाने करायच्या. त्याांच्या येिील गळ
ु पापिीच्या
लािवासारखी चव पन्ु हा कर्ीच वमळाली नाही.

माझे हशक्षण व नोकरी
पण्ु याहून एक वर्ािनांतर आल्यावर आम्ही सवाांनी
ववजापरू ला स्िलातां र के ले. माझी मोठी बवहण फि ७ वी इयत्ता
झालेली. आवििक पररवस्िती चाांगली नसल्यामळ
ु े वतला पढु े
वशकता आले नाही. वतला ववजापरू च्या एका खाजगी शाळे त
वशवक्षके ची नोकरी वमळाली. त्यावेळी ७ वी इयत्तेलाही खपू महत्व
होते.
दसु ऱ्या बवहणीलाही पाठोपाठ नोकरी वमळाली. त्यामळ
ु े
आमचे कुटुांब आवििकदृष्ट्या बऱ्यापैकी वस्िरावले. मी इयत्ता ५ वी
ते ७ वी पयांत वजजामाता गलिस् स्कूल या सरकारी शाळे तच
वशकले. आमच्या वगिवशवक्षका योगाताई मोिक होत्या. त्यावेळी
ज्या – त्या इयत्तेचे वगिवशक्षकच सवि ववर्य वशकवायचे. मी व
माझी घट्ट मैवत्ण सवु शला वचटणीस बाईच्या
ां लािकया ववद्यावििनी
होतो. मला आठवते आहे की बाईनीां आम्हाला ७ वी इयत्तेत
असताांना सांसारात पदापिण हे मालतीबाईचेां पस्ु तक वगाित मोठ्याांदा
वाचनू दाखववले होते. सवि प्रकारचे चागां ले सस्ां कार मल
ु ींवर व्हावेत
ही बाईची
ां र्िपि!

सुशीला हिटणीस व मी हिवलग मैत्रीणी हशकत असताांना

८ वी इयत्तेसाठी मी व सवु शलाने मराठी ववद्यालयात
ऍिवमशन घेतली. मराठी ववद्यालयातील सविच वशक्षक खपू चाांगले
होते. श्री. एस.् एम.् जोशी सर मला ववशेर् आविायचे. सवि
ववद्यार्थयाांशी ते अवतशय आपल
ु कीने वागायचे. गवणत उत्तम
वशकवायचे त्याांच्या उत्तम वशकवण्यामळ
ु े च माझां गवणत चाांगलां
झालां. त्याचां ां वागणां, बोलणां अवतशय शातां , सयां मी व वशस्तवप्रय
होते.
त्यावेळी मल
ु े – मल
ु ींशी कर्ीच बोलत नसत. मी ‘ब’
तक
ु िीत होते. ‘अ’ तक
ु िीतील २ – ३ मल
ु े कर्ीतरी बोलायची.

हायस्कूलमर्ील ही चार वर्े अगदी छान गेली. शाळे तील ही मल
ु े
पढु ील आयष्ु यात कर्ीच भेटली नाहीत. आयष्ु याच्या प्रत्येक
टप्यावर भेटणारी माणसे पन्ु हा भेटतील असे नाहीच. ती वलांक तटु ते.
पढु ील आयष्ु यात दसु री माणसे भेटतात.
सागां लीला आल्यावर मी नोकरी वमळावी म्हणनू S.T.C.
झाले. त्यावेळी पेपरमध्ये M.S.E.B. ची जावहरात आली. मला
नोकरी वमळणे हे माझ्या कुटुांबासाठी महत्वाचे होते. मी जावहरात
वाचनू M.S.E.B. किे अजि के ला. मला इटां रव्यसू ाठी बोलावणे
आले. हा इटां रव्यू कोल्हापरू येिील M.S.E.B. च्या विवव्हजन
ऑवफसमध्ये होता. वविल बरोबर आले होते. सकाळी ८ वाजता
बोलावले होते. पण माझा नांबर यायला बारा वाजले. इटां रव्यू
पॅनेलमध्ये ५ – ६ जण होते. माझी सवटिवफके ट्स पावहली व मला
एकच प्रश्न ववचारला की “तम्ु ही कांु कू का नाही लावले?” वववचत्च
प्रश्न! मी पण तिफदारपणे साांवगतले सकाळी ६ च्या बसने
सागां लीहून मी येिे आले आहे. प्रवासाचा वेळ र्रून नबां र येईपयांत
६ तास बसावे लागले. अनेकवेळा घामासाठी चेहरा पसु ावा
लागला. त्यात कांु कू के व्हाच वनघनू गेले असेल. त्यावेळी वटकल्या
अजनू आल्या नव्हत्या. माझे हे उत्तर ऐकून त्याांनी एकमेकाांकिे
पावहले व सविजण एकदम गप्प झाले! मी ११ वी प्रिम श्रेणीत
उत्तीणि झाले होते.

इटां रव्यसू ाठी बरीच मल
ु े – मल
ु ी आली होती. ५ जणाांची
वनवि झाली. त्यात मी एक होते. इतर चौघे B.A., B.Com. होते.
८ वदवसानांतर मी कोल्हापरू च्या विवव्हजन ऑवफसमध्ये हजर
झाले. त्यावेळी साांगलीला आम्ही रहात असलेल्या वाि्यात देवळे
याांचे वबऱ्हाि होते. ते आता कोल्हापरू ला रहात होते. मी त्याांच्याशी
सांपकि करून त्याांच्याकिेच पेइगां ेस्ट म्हणनू रावहले.
त्यावेळी फि ४० रु. मवहना मी राहण्याचा खचि म्हणनू देत
असे. त्या ऑवफसमध्ये माझ्या आर्ी रुजू झालेली माझेच नाव
असलेली ववजया ग. वभिे वहने मला वतच्या घरी रहायला
बोलववले. वतचे वविल किवे वहदां त्ु ववनष्ठ! त्यावेळी ते बालकोशाचे
काम करीत होते. अत्यांत स्वावभमानी, सरळ मनाचे, सतत कामात
व्यग्र. आवििक पररवस्िती मध्यम असनू सद्ध
ु ा पदरमोि करून
ज्ञानकोशाचे काम करीत होते. आदरणीय भालजी पेंढारकर त्याांना
खपू मानत असत. आपल्या नवीन वचत्पटाची किा त्याांना
वाचायला पाठवीत. याच
ु गी प्रवसध्द लेवखका – प्रवतभा
ां ीच मल
रानिे या आहेत. अशा ससु ांस्कृ त घरी मला पेइगां ेस्ट म्हणनू रहायला
वमळाले. याांच्याकिील ६ मवहन्याच्या मकु कामानांतर मला
खटपटीने साांगलीच्या विवव्हजनमध्ये बदली वमळाली. विवव्हजन
मर्नू ववश्रामबाग येिील सकि लमध्ये माझी बदली के ली गेली. तेिे

M.S.E.B. च्या कवाटिसि होत्या. आम्ही सवि कुटुांबीय भाि्याच्या
घरातनू कवाटिसिमध्ये रहायला गेलो.
तेिे टेबल टेवनस, बॅिवमांटन खेळायला वमळत असे.
कवाटिसिमध्ये राहणारे ऑफीसरही आमच्याबरोबर बॅिवमटां न
खेळायचे. खेळाची आवि मला लहानपणापासनू च होती. अनेक
खेळाांच्या स्पर्ेत भाग घेऊन मी नांबरही वमळवायची. काही खेळात
मला रोख बवक्षस वमळायचे. त्या पैशाचां ा त्यावेळी वमळालेला
आनांद आज वकतीही पैसे वमळाले तरी तसा आनांद होत नाही!
बालपणीचा काळ सख
ु ाचा! असे काां म्हणतात हे आता
कळते. माझी बवहण All India Radio Station Sangli येिे
स्टेनोग्राफर होती. आमच्या दोघींचाही नोकरीचा काळ छान गेला.
माझे दोन्ही र्ाकटे भाऊ वशकत होते. जवळच असलेल्या
इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये भाऊ वशकत होता. बवहणींनी नोकऱ्या
करून आपल्याला वशकववले आहे हे ते कर्ीच ववसरले नाहीत. ते
दोघेही आता ७५ च्या घरात असनू ही बवहणीबद्दल आदर,
आपल
ु की, प्रेम अजनू ही वततके च आहे. अशी कदर करणारे भाऊ
असणे हेवह मोठे भाग्यच!

माझे आई – वहडल
माझे वविल वशक्षणाने आवकि टेकट झाले. त्याांच्या वयाच्या १७
व्या वर्ीच त्याच
ां े लग्न आजोबानां ी ठरववले. आई फि १२ वर्ाांची!
वविलाांच्या लग्नाची हकीकत - तर फारच मजेशीर! आजोबा
ववजापरू ला रहात होते. वविलाांची आई ते २ वर्ाांचे असताांना
स्वगिवासी झाली. घरी आजी होती. आजीनेच याच
ां ा साांभाळ के ला.
पवहले वशक्षण ववजापरू ला झाल्यावर ते पढु ील वशक्षणासाठी
मांबु ईला गेले. खरां तर आजोबाांची आवििकवस्िती अगदी बेताची.
पण आई वेगळा मल
ु गा म्हणनू त्याांनी त्याला वाढववताांना ववशेर्
लक्ष वदले. माझ्या आजोबाांचा काळ वकती जनु ा पण श्रीपाद उत्तम
प्रकृ तीचा व्हावा म्हणनू त्याकाळी ते स्वतः रोज त्याला एक अिां े
आणनू द्यायचे.
आमच्या दादानां ी मबांु ईमध्ये J.J. School of Art मध्ये
प्रवेश घेतला. वशक्षणाचा िोिाफार खचि वनघावा म्हणनू
सांध्याकाळी चौपाटीवर जाऊन सक
ु ामेव्याची पावकटे ववकायचे.
आजचे पालक भरमसाट वफ भरून मल
ु ाचां े वशक्षण करतात. Earn
and Learn हा सांस्कार मल
ु ाांवर होतच नाही.

माझी आई सरस्वतीबाई श्रीपाद हभडे

दादाचां े वशक्षण चालू होते त्यावेळी त्याांना वविलाांची तार
आली. श्रीपाद तझु े लग्न ठरले आहे लगेच वनघनू ये. ना मल
ु ाने
मल
ु गी बवघतली, ना मल
ु ीने मल
ु गा बवघतला. दोन्हीकिच्या
वविलर्ाऱ्या मांिळींनी लग्न ठरवनू टाकले.
आज नातीचे लग्न ठरताांना मी बघते आहे पालकाांच्या
सांमतीला दय्ु यम स्िान आहे! मल
ु गा – मल
ु गी एकमेकाांशी ३ – ४

मवहने फोनवर बोलतात. मग लग्न ठरते. पण अलीकिे लग्ने
वटकतील असेवह खात्ीशीरपणे सागां ता येत नाही. हा पररणाम
कशाचा बरे ? िी – परुु र् समानतेचा, की िी वशक्षणाचा, का ती
करीत असलेल्या अिािजिनाचा. मल
ु ा – मल
ु ींनी याचा ववचार करणे
अवतशय आवश्यक आहे. नसु ते कालाय तस्मै नमः म्हणनू पढु े जाणे
योग्य होणार नाही. चक
ु ा होतात पण त्या दरुु स्तवह करणे आवश्यक
आहे.
वविल ववजापरू ला आले ठरल्याप्रमाणे लग्न झाले.
त्यावेळी नवरा – बायको एकमेकाश
ां ी बोलहू ी शकत नसत. पण
विील काहीतरी यि
ु ी करून आईला वफरायला घेऊन जायचे.
पढु े त्याांनी मांबु ईला जाऊन वशक्षण पणू ि के ले. पण्ु याला
त्याांना M.E.S. मध्ये नोकरी वमळाली. स्वातांत्र्याचे वारे जोरात
वाहत होते. अनेकाांच्या अांगात वीरश्री सांचारली होती. वविलाांना
पण इग्रां जाचां ी नोकरी नको झाली. त्यानां ी नोकरीवर पाणी सोिले.
स्वतःचा व्यवसाय सरुु के ला. वशवाजीनगर येिील काही लोकाांनी
त्याांच्याकिून इमारती बाांर्नू घेतल्या. त्यावेळी विील वसमेंटच्या
जाळ्या घरीच तयार करीत. आईपण या कामात मदत करायची.
पण ववर्ात्याने त्याांच्या नवशबात काहीतरी वेगळे च वलवहले होते.

पण्ु याच्या गीतार्मि मांिळाचे सांस्िापक कै . वभिे शािी
यानां ी दादानां ा गीतेकिे वळववले. दादानां ा पण गीतेची वशकवण
आविली. ते एका वववशष्ट ध्येयाने प्रेररत झाले. त्याांनी इमारत
बाांर्कामाचा व्यवसाय सोिून टाकला. गीता तत्वज्ञानाचा अभ्यास
के ला व गीतेवर प्रवचने सरुु के ली. स्वतःचे ध्येयपतू ी होण्यासाठी
त्याांनी घेतलेला वनणिय आवििकदृष्ट्या चक
ु ीचाच होता असे माझ्या
भावाला वाटते.
वविलाच
ां े इग्रां जी उत्तम आवण र्ािसी स्वभाव. गावोगावी
जाऊन त्यानां ी गीतेचा प्रचार के ला. र्ािसी स्वभावामळ
ु े ते गीता
प्रवचनासाठी इग्ां लांि, वसलोन व आविका येिे गेले होते. भारतभर
ते वफरलेच.
वविलानां ी लोकाांना गीता तत्वज्ञान साांवगतले पण माझ्या
आईने ते तत्वज्ञान अांगी बाणववले. साने गरुु जींच्या शामची आई
सारखीच माझी आई होती. वतने एका आवकि टेकट होणाऱ्या मल
ु ाशी
लग्न के ले पण नांतर मात् गीता प्रवचनकाराशी वतला सांसार करावा
लागला. प्रवचनाच्या वनवमत्ताने दादा सारखे परगावी असायचे. ६
मल
ु ाच्ां या कुटुांबाची सवि जबाबदारी आईलाच पेलावी लागली.
कर्ीही कसलीही तक्रार नाही, कसलाही हव्यास नाही. कोंि्याचा
माांिा करणारी आमची आई! मी व बवहण ऑवफसला वनघालो की

िबासद्ध
ु ा आमच्या हातात आणनू द्यायची. कर्ीही कशाचीवह
कमतरता वतने आम्हाला भासू वदली नाही. टुकीचा ससां ार! आज
मल
ु ां पैसेही पष्ु कळ कमावतात व खचिही ढीग करतात. नको त्या
गोष्टीने घर भरून जाते. पण याचा ववचार करायला त्याांना सविही
नाही व इच्छाही नाही!
आम्हा बवहणींच्या मैवत्णी घरी रहायला सद्ध
ु ा यायच्या.
आई त्याांचेही प्रेमाने करावयाची. अजनू ही त्या फोनवर बोलताांना
आईची आठवण काढतात!
माझ्या मोठ्या बवहणीचे लग्न मला आविणाऱ्या एस.् एम.्
जोशी सराांशी झाले! खपू आनांद झाला.
गावोगावी गीता प्रवचनाला जाण्यामळ
ु े दादाच
ां े घरी लक्ष
कमीच असायचे! मल
ु ींची लग्ने आई कशी जमावणार? माझ्या
दसु ऱ्या नबां रच्या बवहणीच्या लग्नाची गमां तच झाली. दादानां ी
साांगलीतलांच एक स्िळ बवहणीसाठी पावहल.ां मला आियि वाटलां
आम्ही कुणीही मल
ु ाला पावहलां नव्हतां. बवहणीने वविलाांच्या
मतानसु ार मल
ु ाला होकार वदला. लग्नाची तारीख ठरली. पवत्का
छापल्या. घरात िोिे फार फराळाचे करणे सरुु झाले. माझ्या
जमखांिीच्या आत्या आल्या. त्या आल्यानांतर आम्ही दोघींनी
मल
ु ाच्या घरी जायचे ठरववले. त्यानां ा आमच्याकिून हिां ् याची

रककम आगाऊ पावहजे होती. त्याबद्दल काही साांगायला म्हणनू च
आम्ही दोघी गेलो. दादा गावात नव्हतेच!
मल
ु ाला पावहलां अन् मी हादरलेच. वशक्षणाने B.sc.
B.Ed. झालेला. पण वदसायला अवतसामान्य! माझी बवहण
अवतशय स्माटि! वशक्षीके ची नोकरी करणारी, तिफदार, स्वभावाने
मायाळू. हा मल
ु गा पावहल्यावर मी व आत्या त्याांच्याशी काही
फारसे बोललोच नाही. घरी आल्यावर मी तरी एकदम बॉम्बच
टाकला. मी लहान असनू सद्ध
ु ा आईला वनक्षनू साांवगतलां. हा मल
ु गा
बवहणीला अनरू
ु प नाही. हे लग्न आपण मोिूया. खरां तर
बवहणालावह मनातनू हेच हवे होते. पण का कुणास ठाऊक ती बोलू
शकली नाही.
आम्ही घराला कुलपू लावनू सगळे फानाफान झालो. मी
बवहणीला घेऊन कोल्हापरू ला गेले. तेिनू ती नोकरी करत
असलेल्या गावी गेली. एका मोठ्या सक
ां टातनू आम्ही सटु लो.
वविलाांना पत्ाने आम्ही कळवनू टाकले. वविलाांचाच र्ािसी गणु
माझ्यात आला होता. पढु े बवहणीला उत्तम स्िळ वमळाले!
पाठोपाठ रे विओ स्टेशनमध्ये काम करणाऱ्या दसु ऱ्या बवहणीचेही
१ – २ वर्ाित लग्न झाले आवण माझा नांबर आला!

माझे आई - वहडल तीन बहिणी दोन मेव्िुणे व वहिनी

दादानां ा मल
ु ींच्या लग्नाची घाई कर्ीच वाटली नाही. आपल्या
ध्येयापढु े त्याांचे घरगतु ी गोष्टीकिे दल
ु िक्षच व्हायचे. त्याांनी आपली
साठी एका वर्ाित साठ गावी जाऊन तेिे प्रवचने करून साजरी
के ली. प्रवचनामळ
ु े गावोगावी त्याांच्या खपू ओळखी होत्या.
आपले प्रत्येक प्रवचन त्याांनी वलहून काढले. त्याांची चाांगल्या
अक्षरातील प्रत मी तयार के ली. पढु े प्रवचनाांची पस्ु तके झाली.
वविलामां ळ
ु े माझ्यात कीतिन – प्रवचनाची आवि वनमािण झाली.
अनेक चाांगली कीतिने, प्रवचने मी ऐकली. हा सांस्कार माझ्या पढु ील
आयष्ु यात उपयोगी पिला.

कागवािच्या राममांवदरात नवरात्ीचे वेळी मी अनेक
लोकाचां ी कीतिने – प्रवचने आयोवजत के ली. हे राममवां दर आर्ी
शेिवाळकराांचे खाजगी मांवदर होते. पण पढु े ते गोंदवल्याच्या ट्रस्टने
जीणोद्धार के ल्यामळ
ु े ते गोंदवलेकर ट्रस्ट श्रीराममांवदर झाले! या
मांवदरातील मारुतीची स्िापना श्री. गोंदवलेकर महाराजाांनी के ली
आहे.

माझे आई - वहडल आम्िी दोघे व मुले मैसरू ला भावाकडे गेलो असताांना

माझा हववाि
सागां लीच्या बाजीराव भट याांनी माझे लग्न जमववले.
कागवािला कै . बापसू ाहेब पटवर्िन याच
ां े वचरांजीव सतीश पटवर्िन
हे वशवानांद कॉलेज कागवाि येिे इग्रां जीचे प्राध्यापक होते. नवरा
कसा असावा वगैरे काहीच अपेक्षा माझ्या मनात नव्हत्या.
याबाबतीत मनाची पाटी तशी कोरीच होती. कागवाि गाव
आम्हाला मावहत पण नव्हते. पटवर्िनाांच्या वाि्यातच
दाखवण्याचा कायिक्रम झाला. सगळ्याांनाच मी पसांत पिले.
पटवर्िन घराणे हे सांस्िावनकाांचे. पण १८५७ सालीच ववलीन
झालेले. त्यामळ
ु े श्रीमांती नव्हतीच. पण सगळीच माणसे सर्ु ारकी
ववचाराचां ी व मनाची श्रीमतां ी असणारी होती. मी साांगलीला नोकरी
करत होते. कागवाि हे कनािटकातील गाव. माझी नोकरी महाराष्ट्र
स्टेटची. त्यामळ
ु े नोकरी सोिण्यावशवाय गत्यांतरच नव्हते. नोकरी
सोिण्यासाठी एक मवहन्याची नोटीस द्यावी लागते म्हणनू मी लगेच
नोकरी न सोिता लग्नानांतर एक मवहना माहेरी राहून नोकरी के ली
व मगच नोकरी सोिली. नोकरी सोिताांना फारशी हळहळ वाटली
नाही. कारण लग्न ठरल्यानांतर पटवर्िनाांच्याकिे काही अिचण
असल्यामळ
ु े ते लगेच न होता ६ मवहन्याने झाले. त्या वेळेत

पटवर्िन मांिळींशी िोिाफार पररचयही झाला. माणसे अवतशय
ससु स्ां कृ त असल्याची मनोमन खात्ी पटली आवण कुठे ही रावहलो
तरी काहीना काही करण्याची वजद्द असल्यामळ
ु े खेिेगावात
राहण्याचे दःु ख अवजबात झाले नाही.

मी व सतीशराव हववािािे वेळी

माझे लग्न २६ विसेंबर १९६७ साली झाले. त्यावेळी
वारांवार भक
ू ां पाचे र्कके बसत होते. माझ्या सासबू ाईनाां भक
ू ां पाची
फार वभती वाटायची. त्यामळ
ु े वमरज येिे मगां ल कायािलयात लग्न
करायचे ठरलेले असनू ही ते नौबाग येिील ब्रह्मानांद महाराजाांच्या

मठात करण्याचे ठरले. पटवर्िन मांिळींच्या प्रचांि ओळखी. सवि
गावच त्यानां ा मानायचा. त्यामळ
ु े इतका जनु ा काळ असनू ही
आमच्या लग्नाला त्यावेळी १००० माणसे आली होती. वर्ू –
वराांच्या पांगतीला सांध्याकाळचे ५ वाजले. आता बफ
ु े आला.
सगळांच झटपट. त्यावेळच्या जेवणाची लज्जत आताच्या झटपट
जेवणाला नाही हे मात् खरे . माझे सासू – सासरे स्वभावाने अवतशय
चागां ले होते. ते दोघेही चौिी इयत्ता झालेले. पण वशक्षणावर फारसे
काही अवलबां नू नाही हे त्या दोघाांच्याही वागण्यावरून,
ववचाराांवरून माझे ठाम मत झाले! सासबू ाईनाां वाचण्याची व सांगीत
ऐकण्याची खपू च आवि! त्या सतारही वाजवायला वशकत होत्या.
माझ्याबरोबर कर्ीही त्याांचा वाद झाला नाही. मख्ु य स्वयांपाक मी
करायची तर त्या आजबू ाजचू ी तयारी करायच्या. आज सविच
नात्यात जमीन – अस्मानाचा फरक पित चालला आहे. माझ्या
मल
ु ाांना त्या रोज गोष्टी साांगायच्या.
माझे सासरे लोकवप्रय होते. कुणाचे कसलेही काम असो ते
नेहमी तत्पर. स्वतःची आवििक पररवस्िती चाांगली नसताना सद्ध
ु ा
लोकाांना आवििक मदत करायचे. म्हणनू लोक त्याांना देवमाणसू
म्हणायचे.

कै . बापूसािेब पटवर्धन माझे सासरे
तरूणपणी

हवमलाबाई पटवर्धन माझ्या सासबू ाई
तरूणपणी

माझे यजमान श्री. सतीशराव हे तर अगदी सार्े – सरळ.
लग्नानतां र त्याांचा झालेला पवहला पगार त्याांनी माझ्याजवळ आणनू
वदला. मी जरा चाटच पिले. ते स्वतःसाठी वेगळी अशी पगारातील
रककम ठे वायचेच नाहीत! छान – छोकी चैन हे शब्द त्याांना मावहत
नव्हतेच. वाचन, उत्तम सगां ीत ऐकणे हा छांद. घरकामतही मला मदत
करायचे. प्राध्यापक असनू ही स्वभाव बोलका नव्हता पण योग्य
वेळी योग्य तेच बोलायचे. मराठी व इग्रां जी दोन्ही ववर्यावर प्रेम.
इग्रां जीवर चाांगलेच प्रभत्ु व. त्यामळ
ु े नोकरी लागल्यापासनू Vice
Principal ची जबाबदारी गळ्यात पिली. खरां तर याांना प्रोफे सर

व्हायचेच नव्हते. M.A. नांतर त्याांनी लायब्ररी सायन्सचा विप्लोमा
के ला. पण लायब्रररयन म्हणनू नोकरी न वमळता हीच नोकरी आर्ी
वमळाली व वतही आपल्याच गावात. आई – वविलाांच्या समवेत
राहणे त्याांच्यासाठी खपू महत्वाचे होते.

मी व सतीशराव हववािानांतर पहिल्यावर्षी

कॉलेजचे सांस्िापक आदरणीय मवल्लकाजिनु स्वामीजी
होते. त्याचां े वशष्य आदरणीय वसद्धेश्वर स्वामीजी हे पढु े कॉलेजमध्ये
आले असताांना प्राध्यापकाांसवहत सविजण स्टाफरूममध्ये
स्वामीजींचेसह बसले होते. कॉलेज, मल
ु े, वशक्षक याच्ां याबद्दल

स्वामींनी काही मागिदशिनपर ववचार साांवगतले. त्यावेळी स्वामीजी
म्हणाले प्राध्यापकाच
ां ी रहाणी सार्ी असावी. आपल्या
कॉलेजमध्ये येणारी मल
ु े ही आजबू ाजच्ू या खेि्यातनू येतात. ती
पररवस्ितीने गरीब असतात. प्राध्यापक त्याांना आपल्यातलाच एक
वाटला पावहजे. त्यामळ
ु े तमु चा पोशाख सार्ा असावा. स्वामीजींचे
बोलणे याांना एकदम पटले! त्याांनी लगेच पँट – शटि व कोट हा
पोशाख बदलनू ववजार, शटि हा पोशाख वनविला. िोकयावरचे के स
काढून टाकून गाांर्ी टोपी र्ारण के ली. बायकोला हे आविेल का
हा ववचारच के ला नाही. वतला गृहीतच र्रले. मी पण दसु ऱ्याच्या
स्वातत्र्ां यावर गदा आणणारी नव्हते. कॉलेजला जातानाच नव्हे तर
इतर कुठे ही जाताांना हे हाच पोशाख घालायचे!
यानां ी घिववलेले ववद्यािी बाहेरगावी नोकरीसाठी गेले. पण
कागवािला आले की याांना आवजिनू भेटायचे. एकदा तर आम्ही
दोघे वफरायला जात असताांना एक ववद्यािी समोर आला व त्याने
रस्त्यातच वाकून नमस्कार के ला. हे म्हणायचे मल
ु े हीच आमची
इस्टेट!
सवि सहकारी प्राध्यापकाांच्या बरोबर याच
ां े वागणे
खेळीमेळीचे असायचे. हे व त्याांचे वमत् कॉलेजमध्ये टेबल – टेवनस

खेळायचे. दोघेही उत्तम खेळायचे. मीवह कॉलेज सांपल्यानांतर काही
वेळा त्यात भाग घ्यायची.
वदवस छान जात होते. कुठे ही घरच्या मांिळींबरोबर ताण
– तणाव नाही. श्री सतीशराव याच
ां े वशक्षण कागवािला झालेच
नाही. प्रािवमक वशक्षण बेळगावला झाले. याांचे आजी – आजोबा,
मावश्या व मामा होते. आजोबा प्रख्यात वकील पण त्याांचा घरी
दरारा होता. आजी भरपरू लाि करायची. मावशा सद्ध
ु ा तशाच!
याांना सकाळी लवकर उठायचा कांटाळा त्यामळ
ु े अभ्यास जरा
कमीच करायचे. परीक्षा जवळ आली की सर्ु ा मावशी यानां ा
पाठ्यपस्ु तकातील र्िे वाचनू दाखवीत. मावशाांच्या प्रेमळ
छायेखाली हे वाढले. पढु े याांना ८ वी – ९ वी साठी पण्ु याला रहावे
लागले. मॉिनि हायस्कूलमध्ये त्याांना ऍिवमशन वमळाली. तसेच
हॉस्टेलवर रावहले. सगळे च नवीन! पण त्या वेळपयांत याांच्या एक
मावशी प्राध्यापक म्हणनू पण्ु याला नोकरी करू लागल्या. त्या याांना
सट्टु ीच्या वदवशी वसनेमाला व बाहेर घेऊन जायच्या. त्यामळ
ु े याांना
मावशीचा खपू आर्ार होता. १० वी – ११ वी साठी मात् याांना
साांगलीला यावे लागले. वतिे याांच्या काकू रहात होत्या. त्याांना
कागवाि खेिेगाव आवित नव्हते. म्हणनू साांगलीला स्वतःची
जागा घेऊन त्या रहात होत्या. याांना काकू अवजबात आवित
नव्हती. कारण त्या स्वभावाने खाष्ट होत्या. दजु ाभाव पण

करायच्या. ११ वी उत्तीणि झाल्यावर हे कागवािला आले.
वशक्षणासाठी इतकी भटकांती करावी लागनू ही त्यानां ी ११ वी ला
चाांगले यश वमळववले. पन्ु हा पढु ील वशक्षणाचा प्रश्न उभा रावहला.
याांचे आजोबा श्रीमांत अप्पासाहेब पटवर्िन याांच्यावेळी श्री. बोिस
म्हणनू वदवाण होते. त्याांची मल
ु गी सौ. वसांर्तू ाई गोखले
कोल्हापरू ला रहात होत्या. त्या म्हणाल्या अरे , सतीश पढु ील
वशक्षणासाठी कोल्हापरू ला ये आवण माझ्याकिेच रहा. काळजी
करू नकोस! खरोखर त्यावेळची माणसेच वेगळी होती. सहजतेने
दसु ऱ्याला मदतीसाठी हात पढु े करायची. कॉलेजच्या दसु ऱ्या
वर्ाित म्हणजे इटां रला असताांना हे नापास झाले व आता वशक्षणाला
रामराम ठोकावा व नोकरी शोर्ावी असा ववचार करून
कागवािला आले. पटवर्िनाांच्या बद्दल प्रेम व आदर असणारी
मिां ळी कागवािमध्ये होतीच. त्यातील शेिबाळकर सरानां ी याांना
चाांगला उपदेश के ला व नोकरीचा अवजबात ववचार करु नका. पन्ु हा
परीक्षेला बसा व वशक्षण पणू ि करा असा मौवलक सल्ला वदला.
त्यामळ
ु े हे पन्ु हा इटां रला बसले व उत्तीणि झाले. याांना मराठी ववर्य
आवित होता पण त्यावेळी नोकरीच्या दृष्टीने इग्रां जी ववर्याला
महत्व होते. म्हणनू त्यानां ी B.A. ला मख्ु य ववर्य इग्रां जी व दसु रा
मराठी ववर्य घेतला. B.A. झाल्यानांतर हे M.A. झाले. ररझल्ट
लागण्या आर्ीच याांना कोल्हापरू च्या गोखले कॉलेजमध्ये इग्रां जी

ववर्याचा प्राध्यापक म्हणनू नोकरी वमळाली. ६ मवहने होतात
तोवरच कागवािला श्री मवल्लकाजिनु स्वामी व कागवािच्या
गावकऱ्याांनी वमळून कॉलेजची स्िापना के ली. त्यामध्ये माझे सासरे
अग्रेसर होते. याांना लागलीच कागवािच्या वशवानांद कॉलेजमध्ये
इग्रां जी ववर्याचे प्राध्यापक म्हणनू नोकरी वमळाली. आई –
वविलाांच्या समवेत राहायला वमळणार हा आनांद मोठाच होता.
आमची शेती कागवािपासनू ३ वक.मी. अतां रावर असलेल्या
नौबाग या वठकाणी होती. पण याांना शेती करण्यामध्ये अवजबात
रस नव्हता. एवढेच नव्हे एकांदर आपली वकती एकर शेती आहे हे
त्यानां ा मावहतही नव्हते. त्या वेळपयांत सासरे च शेती पाहायचे. ते
मात् शालेय वशक्षण नसनू सद्ध
ु ा अवतशय कतृित्वान होते. कुळ
कायदा आला तरी त्याांच्या खटपटीने नौबागची शेती वाचली.
इतरही कागवािच्या काही लोकाच
ां ी शेती यानां ी कुळ कायद्यातनू
वाचवनू वदली. त्यामळ
ु े वशक्षण नसनू सद्ध
ु ा ते वकीलच होते असे
सगळे म्हणत असांत. लोकाांच्या कामासाठी अिणी सरकारी
कायािलयात याांच्या सतत फे ऱ्या असायच्या.

माझ्या मुलाांिा िन्म
२६ विसेंबर १९६८ साली माझ्या पवहल्या मल
ु ाचा जन्म
झाला. आमची पवहली Anniversary आवण त्याच वदवशी
पवहल्या मल
ु ाचा जन्म! पण Delivery च्या वेळी खपू च त्ास
झाला. िॉकटर तर लेबररूममध्ये परार्ीन आहे जगती पत्ु मानवाचा
दोर् ना कुणाचा या ओळी गणु गणु त होते. मी तर सतत श्री रामाचा
र्ावा करत होते. शेवटी एकदा मल
ु ाचा जन्म झाला. पण मल
ु ाला
जन्मत:च कावीळ! त्यातनू बाळ ५ – ६ वदवसात बरे झाले. पण
मला ताप येऊ लागला. त्यामळ
ु े आईचे दर्ू सिीने मल
ु ाला देणे
बांद करावे लागले. मग बाटलीचे दर्ू सरुु के ले. मी व आई १८
वदवस दवाखान्यात रावहलो होतो.

मोठा मुलगा िगहदश याला माांडीवर घेतलेल्या सासूबाई व सासरे

खरांच के वळ आईमळ
ु े माझी तीनही बाळांतपणे सख
ु रूप होऊ
शकली व मी तब्बेतीने बरी राहू शकले. आई होणे व आईपण
वनभावणे खपू च अवघि!
५ वर्े पयांत दसु रे मल
ू होऊ देऊ नका असे िॉकटराांनी
बजावले होते. ते खरे च होते.
५ वर्ािनतां र मला मल
ु गी झाली. अवतशय गोि. मोठ्या
मल
ु ाच्या पढु े माझ्या दसु ऱ्या दोन्ही मल
ु ाांचे काहीच चालायचे नाही.
तीन मल
ु ानां ा साभां ाळताना माझी त्ेर्ा वतरपीट व्हायची. तरी
मल
ु ाांना साांभाळण्यासाठी सासू – सासरे खपू मदत करायचे.
१९७२ साली मोठा दष्ु काळ पिला. त्यावेळी पाण्याची
प्रचांि कमतरता वनमािण झाली. आमची स्वतःची ववहीर असनू सद्ध
ु ा
त्या वववहरीचे पाणी सवि आटून गेले. नाईलाजास्तव आम्हाला
नौबाग येिे शेतावर राहायला जावे लागले. तेिे आम्ही ८ वर्े
रावहलो. त्यावेळी तेिे लाईटही आले नव्हते. माझी दसु री दोन मल
ु े
तेिेच जन्मली. त्यावेळी मी शेतावर वाटेकऱ्याांशी बोलायला जात
असे. भाज्या लावल्या की आमची व वाटेकऱ्याांची वाटणी
करायला मी जात असे.
कागवाि नौबाग पासनू ३ वकलोमीटर लाांब. पण ८ वर्े
याांनी सायकलवरून रोज जाऊन – येऊन नोकरी के ली.

कागवािपासनू परत येताांना घराला लागणारे आवश्यक सामान हे
घेऊन यायचे. दोन चाकीचा आग्रह कर्ीच र्रला नाही. आता १५
वर्ाांचा मल
ु गाही मोटारसायकल वफरवताना वदसतो. माझी
नौबागची ८ वर्े िोिी फार अनारोग्याची गेली.
शेजारीच गणेशवािी हे महाराष्ट्रातले खेिेगाव होते. पण
तेिील स्िावनक लोकाांनी वाचनालयाची स्िापना के ली होती.
आज हे वाचनालय स्िापन होऊन १०५ वर्े झाली. लोकमान्य
वटळकाांनी या वाचनालयाला भेट वदली होती. पस्ु तक वनवि
सवमतीवर माझे यजमान काम करीत होते. आजपयांत खपू चागां ली
पस्ु तके वाचायला वमळाली. त्यावेळी खेिेगावात बालवािी
नसायची. मी गणेश वािीतील एका मवहलेला ती काढायला
सावां गतली. वतला त्यासाठी सहाय्यही के ले. माझ्या मल
ु ीसाठी
त्याचा खपू उपयोग झाला. तेव्हा पासनू च माझ्या मनात सामावजक
कामाचे बीज रोवले गेले.
आम्ही १९८० साली नौबाग येिनू पन्ु हा कागवािला
रहायला आलो. रहायला यायचे म्हटल्यावर पन्ु हा घराची िागिूजी
करून घेतली.
८ वर्ािनांतर आम्हाला पन्ु हा नवीन घिी बसवावी लागली.
मोठा मल
ु गा ६ वीत व मल
ु ीला पवहल्या इयत्तेत कागवािला घातले.

मराठी शाळा सरकारनेच काढलेली. पण दजु ाभाव असा की
कानिी शाळे ला चागां ली बार्ां ीव इमारत व मराठी शाळे चे वगि एका
देवळात तर िोिे एका भाि्याच्या जागेत असे ववखरु लेले. पण असे
असनू सद्ध
ु ा मराठी वशक्षक उत्तम वशकवायचे.

आम्िी दोघे व माझी तीन मुले िगहदश, सररता, हवनय

वयाच्या ४० व्या वर्ािपासनू मी सरुु के लेले

सामाहिक कायध
मी व कागवाि कॉलेजमर्ील मराठी ववर्याच्या
प्राध्यावपका कमलाताई कुलकणी आम्ही दोघींनी वमळून कागवाि
येिील पढु ारी लोकाच
ां ी वमवटांग बोलावली. मराठी शाळा
बाांर्कामाचा ववर्य वमवटांगमध्ये माांिला. आम्ही दोघींनी
बाांर्कामासाठी अििसहाय्य वमळावे म्हणनू वेगवेगळे उपाय
सचु ववले. पष्ु कळ उहापोहानतां र बाांर्काम कवमटी वनविली गेली.
त्यात मला व कमलाताईनाां घेण्यात आले.
खेिेगावात पाटील लोकाच
ां े वचिस्व असते. पण माझ्या
मागे सांस्िावनकाांची सनू हे एक वलय होते. वशवाय माझा सामावजक
कामाचा वपांि ओळखनू त्याच्या पढु े त्याांना मान तक
ु वावी लागली.
कमलाताई तर मराठीच्या प्राध्यावपका त्यामळ
ु े त्याांना मान
देणे भागच होते.
मराठी शाळे चे वशक्षक आम्हाला खपू मानायचे. त्याांचे
आमच्या घरी या बाांर्कामाच्या सांदभाित येणे जाणे असायचे.
मी आमच्या काही नातेवाईकाांना तसेच काही
ओळखीच्या लोकाांना अििसहाय्याबद्दल पत्े वलवहली.

बारामतीच्या िॉ. मोकाशी याांनी माझ्या पत्ाला उत्तर
म्हणनू रु. ५०००/- चा चेक पाठववला! ही शाळे साठी आलेली
पवहली मदत! १९८४ साली ५००० /- चे मल्ू य खपू च मोठे होते.
आम्हाला खपू आनांद झाला व आम्ही आणखी झपाटल्यासारखे
काम करू लागलो. गावातील कानिी लोक अर्नू मर्नू
खोिसाळपणा करायचे. शाळा तर सरकारनेच काढलेली होती.
त्यामळ
ु े ती कुणालाच बदां करता येणार नव्हती.
बाांर्काम कवमटीचे चेअरमन श्री. वहराचांद कोठारी वदलदार
मनाचे होते. आम्ही मदतीसाठी कर्ी कर्ी बाहेरगावी सद्ध
ु ा
जायचो. घरून मला माझ्या सामावजक कायािला पणू ि पाठींबा
असायचा. घरचे करून वशवाय हे काम करायचे काही वेळा ताण
पिायचा. पण नवरा सासबू ाई घरकामात मदत करायचे. कर्ीच
वादाचा प्रसांग आला नाही. वविलाांनी आयष्ु यभर गीतेचा प्रसार
के ला. तो गीतेतील कमियोगाचा सांस्कार आम्हा भावांिाांच्यावर
झालेला होताच. तोच मला साविजवनक कामाच्या बाबतीत
उपयोगी पिला!
कागवाि गावात अण्णागौिा पाटील नावाचे एक कॉांग्रेसचे
पढु ारी होते. त्याांना मी मराठी शाळा अशी वठकवठकाणी भरते
त्याचा मख्ु याध्यापकाांना व वशक्षकाांना होणारा त्ास साांवगतला.

तसेच शाळे ला एकसत्ू ीपणा रहात नाही. आपण काय मदत करू
शकता हे ववचारले त्यानां ी मला लगेच उत्तर वदले, “जयश्री ववहनी
काळजी करू नका.” आमच्या शेतात चार खोल्या बाांर्ल्या
आहेत. त्या शाळे साठी नवीन इमारत येईपयांत द्यायला तयार आहे.
मला भािे नको. खरांच अशी दातृत्व असलेली देवमाणसे भेटली
म्हणनू मराठी शाळे च्या प्रशस्त चार खोल्या बाांर्नू झाल्या.
सरकारकिून काही मदत वमळावी म्हणनू आांम्ही
जवळच्याच एका गावी एका सरकारी अवर्काऱ्याला भेटायला
गेलो होतो. त्यावेळी अिणीचे एक मोठे सघां कायिकते तेिे आले
होते. आमच्या पररचयाचे नव्हते. पण आमचे अवर्काऱ्याशी
चाललेले बोलणे त्याांनी ऐकले होते. आपणहून म्हणाले की,
तम्ु हाला या कामासाठी वकांवा अन्य तमु च्या कोणत्याही सामावजक
कामासाठी कावहही मदत लागली तर मला साांगा. आपणहून
मदतीचा हात पढु े करणारे आहेत म्हणनू समाज तरुन जातो आहे.
हे सद्गगृहस्ि म्हणजे अिणीचे अरववदां देशपािां े. हरहन्नरी, सदा
लोकसेवा या कामात व्यग्र. लोकाांच्या अिचणी, घरगतु ी भाांिणे
सोिवण्यात तत्पर.

माझ्या कामाबद्दल पण त्याांना आदर होता. कर्ीही मी
अिणीला गेले की हककाने घरी जेवायला बोलवायचे. फटकळ
नाही पण स्पष्ट विे !
कागवािला महाराष्ट्रातनू ज्या मराठी बोलणाऱ्या विया –
सनू ा म्हणनू आल्या त्याांचा एक ग्रपु आम्ही तयार के ला. तेच
आमचां मवहला मांिळ! या मांिळाच्या माध्यमातनू ववववर्
सामावजक उपक्रम राबववले.
त्यावेळी वृद्धाांना सरकारने पेन्शन जाहीर के ली होती.
म्हणनू आम्ही भवगनींनी गावात वहिां ू न वृध्द लोक वकती आहेत जे
पेन्शन वमळववण्यासाठी योग्य आहेत त्याांचा सव्हे के ला.
त्याच्ां याकिून पेन्शनसाठी आवश्यक फॉमि भरून घेतले.
ग्रामपांचायतीकिून, सरकारी दवाखान्याकिून योग्य ती
सवटिवफके टस् घेतली व आम्ही काही भवगनी हे फॉमि घेऊन
अिणीच्या तहसीलदाराक
ां िे गेलो.
तहसीलदाराांना िोिे आियि वाटले. कारण अशा प्रकारचे
काम या आर्ी त्याच
ां ेकिे कुणीच आणले नव्हते. ही पेन्शन
वमळण्यासाठी काही वनयम होते. त्यातील एक वनयम असा होता
की या वृद्धाांना वमळवता मल
ु गा असेल तर पेन्शन वमळणार नाही.
आम्ही ज्या वृद्धाच
ां े फॉमि आणले होते त्यातील ४ – ५ वृध्द

वमळवते मल
ु गे असणारे होते. पण आम्ही तहसीलदाराांना म्हणालो
सर, मल
ु गे आहेत व तेवह वमळववते हे नककीच पण त्या मल
ु ाच
ां ी
वमळकत त्याांच्याच सांसाराला परु त नाही व वशवाय तरुणाांना
असणारी व्यसने! मग अशा वृद्धाांनी करायचे काय?
तहसीलदाराांना आमचे म्हणणे पटले असावे. त्याांनी
वनयमाच्या बाहेर जाऊन या लोकाांची पेन्शन मांजरू के ली.
आमचे पवहलेच काम अत्यांत यशस्वी झाले! घरचे
आटपनू झाले की मला स्वस्ि बसवायचे नाही. मराठी शाळे बद्दल
ओढ होतीच. मख्ु याध्यापकाांच्या परवानगीने मी आठवि्यातनू एक
तास ७ वी च्या मल
ु ाांना इतर काही गोष्टी वशकवाव्यात म्हणनू जात
होते. वशविर घळीतनू चालणाऱ्या भारतीय सस्ां कृ वत दशिन या
परीक्षेस मल
ु ाांना बसवत होते. पस्ु तके महािहून मागवली होती.
मल
ु ाांना मी वाचनू दाखवीत असे. मल
ु ाांनीही चाांगले सहकायि के ले.
अर्नू – मर्नू मी आणखी सद्ध
ु ा एक जादा तास घ्यायची. त्यावेळी
मल
ु ाांकिून मनाचे श्लोक पाठ करून घेत असे. त्याांना समजेल पचेल
इतपत श्लोकाांचा अिि साांगे. खेिेगावातील मल
ु ाांवर असे सांस्कार
घरून होत नाहीत.
माझा वेळ तर अवतशय आनांदात जायचा. मवहला
मिां ळाच्या माध्यमातनू आम्ही वर्ाितनू दोन मोठे उपक्रम

राबवायचो. कल्पना माझी असायची पण सगळ्या मैवत्णी मदत
करायच्या.
दरवर्ी आम्ही वेगवेगळी वशवबरे घेत होतो. मल
ु ाांसाठी
शैक्षवणक वशबीर घेतले. त्यावेळी पण्ु याहून जाणीव सांघटनेचे श्री.
ववलास चाफे कर व त्याांचे तीन कायिकते कागवािला आले. त्याांचा
आमच्या घरी चार वदवस मकु काम होता. त्यावेळी त्याांनी मल
ु ाांना
पिनाट्ये वशकवली. ‘खरा तो एकची र्मि जगाला प्रेम अपािवे’ ही
कववता प्राििना म्हणनू वशकवली. किा साांवगतल्या, गाणी
वशकवली.
शाळे ने यासाठी खपू सहकायि के ले. मवहला वशबीर घेतले
तेव्हा पण्ु याहून ववद्या बाळ आल्या होत्या. त्याच
ां े वशबीर बायकानां ा
खपू आविले. यावेळी ववद्याताईनीां आपले बरे च अनभु व
साांवगतले. त्याांनी सरुु के लेल्या ‘वमळून साऱ्याजणी’ या
मावसकाकिे आम्ही पढु े लेखही पाठववले. ववद्याताई िी - हकक,
िी - स्वातांत्र्य वगैरे पढु ारलेल्या ववचाराांच्या होत्या.
साने गरुु जी किा मालेचे काम पण्ु याची काही मांिळी
करायची. त्यातील वतघाांना आम्ही कागवािला बोलाववले होते.
मल
ु े व पालक असे वशबीर त्याांनी घेतले. मल
ु ाांना साांगण्यासाठी
कोणत्या किा वनविाव्यात, त्या कशा पद्धतीने सावां गतल्या तर त्या

रांजक होतात हे ३ वदवसाच्या वशवबरात साांवगतले. आम्ही
मिां ळातल्या भवगवननां ीही यात भाग घेतला व मल
ु ानां ा किा
साांवगतली. कॉलेजमर्ील एक प्राध्यापक सद्ध
ु ा या वशवबराला आले
होते.
एक – दोन वर्े आम्ही अपांगाांसाठी वशबीर आयोवजत के ले
होते. आजबू ाजच्ू या खेिेगावातीलवह काही अपांग मल
ु े आली
होती. त्याांना कॅ लीपसि, बटू , तीनचाकी सायकली वदल्या. या वस्तू
ज्याांच्या दक
ु ानात वमळत होत्या ते मांबु ईचे एफ.ए. सरकार याांनी त्या
वस्तू रे ल्वे पासिलने वमरजेपयांत पाठववल्या. त्या आम्ही कागवािला
आणल्या. आमच्या कामाचे एफ.ए. सरकार याांनी कौतक
ु तर
के लेच पण वबलातही सटू वदली. चाांगल्या कामाला योग्य ती दाद
देणारे समाजात जे लोक आहेत त्याच्ां यामळ
ु े च अशी कामे करायला
बळ वमळते.
कागवािच्या एका अपगां िीला ही तीनचाकी सायकल
वमळाल्यावर कोण आनांद झाला! अशी सायकल कागवािला
आणवणारे आम्ही पवहलेच होतो. त्यावेळी आमच्या ववभागातील
आमदारानां ीही मिां ळाचे कौतक
ु के ले व प्रशस्तीपत् वदले. अिाित हे
काम करताना वमळणारे समार्ान हेच आमच्यासाठी सविस्व होते.

मला वाचनाची प्रचांि आवि व वाचलेल्या पस्ु तकाांवर मी
पत्े वलहायची. बऱ्याच लेखकाच
ां ी उत्तरे ही आली ती आजही
माझ्या सांग्रही आहेत. यातनू च श्री. रववांद्र भट, मार्वीताई देसाई,
िॉ. वभमराव गस्ती, वसांर्ु राबाई पटवर्िन, रववांद्र वपांगे आवण
आणखी काही लेखकाांची व्याख्याने आयोवजत के ली. काही
लेखकाांची पत्े व त्याांच्याबद्दलची िोिकयात मावहती शेवटच्या
पररवशष्ठात जोिली आहे. चागां ले लेखक ऐकणे, पाहणे हेवह एक
वेगळे च समार्ान देत.े
एके वर्ी आम्ही गावातल्या काही ज्येष्ठ नागररकाच
ां ा
सत्कार के ला. ज्याांनी खेि्यात राहूनसद्ध
ु ा आपल्या मल
ु ाांना उत्तम
घिववले, ती मल
ु े आज बाहेरगावी उच्च पदावर काम करीत आहेत.
अशा ज्येष्ठाचां ा सन्मान हा आनदां दायी ठरला.
काही वर्े आम्ही मल
ु ाांसाठी उन्हाळ्यातले १५ वदवसाांचे
वशबीर घेतले. मल
ु ानां ा काही तरी नवीन वशकायला वमळावे म्हणनू
बाहेरगावच्या काही वशक्षकाांना या वशवबरासाठी बोलाववले होते.
मला तर मल
ु ाांसाठी स्वतः काही करावे असे खपू वाटायचे.
एक वर्िभर माझ्या ओळखीतील पालकाांच्या मल
ु ाांना कागवाि येिे
असलेल्या श्री राममांवदरात बोलववत असे. सकाळी ८ – ९ मी
त्याांना सयू िनमस्कार घालायला वशकवीत होते. सयू िनमस्कारानांतर

त्या मल
ु ाांना ४ – ५ श्लोक साांगत असे. प्रत्येकाने घरून येताांना
एके क के ळां आणायचे व सयू िनमस्कारानतां र तेिेच खायचे. मल
ु ाच
ां े
पालक या सयू िनमस्कारावर खपू खश
ु होते. मल
ु ाांवर व्यायामाचे
चाांगले सांस्कार झाले.
लहानपणी जमवखांिीत असताांना कीतिनकार पटवर्िन बवु ा
तेिे आले होते. त्याांनीच आम्हाला सयू िनमस्काराचे वळण लावले.
खपू मल
ु े यायची. सयू िनमस्कारानांतर ते मल
ु ाांना वभजवलेले शेंगदाणे,
कर्ी गळ
ु पापिीचा लािू खायला द्यायचे. त्यावेळी बालमनावर
झालेला त्या व्यायामाचा सस्ां कार आजही ८० व्या वर्ी तो वटकून
आहे. आयष्ु याच्या प्रत्येक टप्प्यावर व्यायामाचे प्रकार बदलले.
पण मी व्यायाम कर्ीच सोिला नाही. प्राणायामामळ
ु े आजही
माझा मेंदू तल्लख आहे. असे अवभमानाने सागां ते.
रिदानाचे वशबीर तर आम्ही अनेक वेळा घेतले. प्रवतसाद
छान वमळायचा. एकदा आम्ही कागवाि येिील हेल्ि सेंटरमध्ये
रिदान वशबीर आयोवजत के ले होते. पण हेल्ि सेंटरमर्ील िॉकटर
मांिळी आमच्यावर नाराज झाली. त्याांचे म्हणणे महाराष्ट्रातील
रिपेढीच्या लोकानां ा का बोलवता? कनािटकात रिपेढ्या आहेतच
ना! अिाित पढु ील वर्ी आम्ही बेळगाव येिील रिपेढीच्या
लोकाांना बोलावले. पण मी हेल्िसेंटरच्या िॉकटराांबरोबर वाद

घातला होता. कागवािपासनू वमरज २० वक.मी. अांतरावर आहे व
वमरज म्हणजे िॉकटराच
ु े कागवाि येिील
ां ा बालेवकल्ला. त्यामळ
बरे च लोक ववशेर् उपचारासाठी वमरजेलाच जायचे. तेव्हा असे
असताांना आम्ही रिदान साांगली वमरज येिील रिपेढ्याांना देणे
योग्य नव्हे का?
बेळगाव पष्ु कळांच लाांब.
पण गावातील पढु ारी आमची बाजू घ्यायचे. कारण आम्ही
प्रामावणकपणे करीत असलेले सामावजक काम ते पहात होते.

हस्मताताई हशरगावकर उगार याांिा सत्कार आमच्या महिला
मांडळाच्या वतीने

काही वेळा आम्ही करमणक
ु ीचे कायिक्रमही आयोवजत के ले.
वहप्ना वटझमचा कायिक्रम खपू गाजला.
‘सा रे ग म चा’ ऑरके स्ट्रावह बोलाववला होता. काही
कायिक्रम तर आम्ही वतकीट लावनू करायचो. त्यामळ
ु े
कायिक्रमासाठी द्यावे लागणारे मानर्न त्यातनू देत अस.ू
पण्ु याच्या वैद्याच
ां ा माऊि ऑगिनवरील गाण्याचा कायिक्रम
सगळ्याांनाच भावला.
मिां ळातल्या सगळ्याच भवगनी चागां ल्या घराण्यातील
होत्या. त्यामळ
ु े त्या गावात वतवकटे खपवायला लागल्या की
लोकाांना नाही म्हणता यायचे नाही.
घराण्याचे वलय माणसाला खपू उपयोगी पिते. गेले ३५
– ४० वर्े आम्ही २० जणी मवहला मांिळामळ
ु े एकत् राहू शकलो.
पवहल्यादां ा मांिळात खपू मवहला होत्या. पण दरवर्ी िोि्या –
िोि्या कमी होत २० जणी मात् आतापयांत एकत् आहोत. मी
साांवगतलेल्या कल्पना, माझे ववचार सहसा भवगनींनी झगु ारून
टाकले नाहीत. सवाांची सांमती, मदत घेऊनच मी काम पढु े नेत असे.
माझ्या कतृित्वावर, वर्टाईवर सगळ्याांचा प्रचांि ववश्वास होता.
मी ग्रामपांचायतीच्या वनविणक
ु ीला लोक आग्रहास्तव
दोनदा उभी राहून वनविून आले. पण ऐपत असनू सद्ध
ु ा

वनविणक
ु ीसाठी मी एकही पैसा खचि करणार नाही अशी माझी अट
होती आवण मी ते करूनवह दाखवले.
अलीकिे बायकाांनी पढु े यावे म्हणनू सरकारने सरपांचाची
जागा वियाांना राखनू ठे वली. S.C. , S.T. बायका सरपच
ां
व्हायच्या पण मळ
ु ात वशक्षण कमी व बाहेर पिून पांचायतीत कर्ीच
न आलेल्या त्या सरपांच झाल्या तरी त्या काम कसे करू शकणार?
हा ववचार सरकारी स्तरावर झालाच नाही. बायकोला पढु े करून
त्याांचे परुु र् हे काम करायचे. तरी मी व २ – ३ भवगनी या बायकाांना
वशकवायचो की तम्ु ही काम वशकून घ्या, र्ािसाने सरपच
ां ाच्ां या
खचु ीवर बसा. सरकारच्या या र्ोरणामळ
ु े एवढेच झाले की या
बायका पांचायतीत यायला लागल्या. पण काम मात् त्याांचे परुु र्च
करायचे!
सागां लीचे िॉ. भैय्यासाहेब पराांजपे हे िोळ्याचे िॉकटर
होते. त्याच्ां या सनु ेला आम्ही नेत्दानाबद्दल मावहती सागां ायला
बोलाववले. नेत्दान करतानाची एक सी.िी. देखील त्याांनी
दाखवली. त्यावेळी अनेक लोकाांचे नेत्दानाचे फॉमिस् आम्ही भरून
घेतले. पण प्रत्यक्ष मृत्यनु तां र फि तीनच लोकाच
ां े नेत्दान झाले. हे
काम खपू अवघि आहे. कारण माणसाचा मृत्यू ही इतकी दःु खद

घटना असते की त्यावेळी भावनाांवर सांयम ठे वनू हे नेत्दानासाठी
आमच्या मिां ळाला साांगावे एवढे त्यानां ा सचु ायचेच नाही!
माझ्या मैवत्णीने मात् रात्ी दोन वाजता मला लँि
लाईनवरती फोन करून सावां गतले की वतच्या सासबू ाई स्वगिवासी
झाल्या आहेत. तम्ु ही वमरजेच्या लायन्स नेत् लॅबला कळवा. मी
पण तत्परतेने उठले माझ्याकिे त्याांचा नांबर होताच. त्याांना पत्ता
साांवगतला ते पहाटे ३ वाजता आले व आमच्या खटपटीमळ
ु े
कागवािातले पवहले नेत्दान झाले! एकीकिे दःु ख व चागां ले काम
झाले म्हणनू दसु रीकिे आनांद!
गेली ६ – ७ वर्े मी मवतमांद मल
ु ाांनी बनववलेल्या
कलावस्तू ववक्रीच्या माध्यातनू समाजापढु े आणते आहे. मबांु ईचे
श्री. हरीश देसाई सोफ्टवेअर इवां जवनअर आपला व्यवसाय साांभाळून
हे काम करीत होते. ते मांबु ईतील वदव्याांग मल
ु ाांच्या शाळाांकिून या
कलावस्तू आणायचे. मला हे काम आविले. मला व हरीशला
याच्यात कुठलाच आवििक लाभ नव्हता. पण या मल
ु ाांनाही
अिािजिन होणे आवश्यक आहे म्हणनू आम्ही हे करीत होतो. पण
गेल्या माचि मवहन्यापासनू कोवविमळ
ु े हे काम बदां पिले.
पण तरीही या मल
ु ाांचे काहीतरी काम करावे या
ववचारामळ
ु े माझ्या ववचाराश
ु णाऱ्या दहा जणाच
ां ी जळ
ां ा मी एक ग्रपु

तयार के ला व मवशनव्दारे या मल
ु ाांना काम देऊन त्याांना अिािजिन
उपलब्र् करून द्यावे हा हेत!ू पण कोववि सारखा कमी – जास्त
होत असल्यामळ
ु े कामाला अजनू गती येईना.
मनात वकतीही असले तरी कुठलीही गोष्ट अमां लात यायला
योगही यावा लागतोच!
या सवि सामावजक कायाितनू आयष्ु याच्या सध्ां याकाळी मी हे
जरूर वशकले की कुठल्याही उपभोग्य वस्तांपू ासनू वमळणारा आनांद
हा िोि्या काळापरु ताच असतो. पण दसु रा सख
ु ी व्हावा म्हणनू जे
काम आपण करतो त्यातनू वमळणारा आनदां खपू काळ वटकणारा
असतो व तो मानवसक समार्ान वनवितच देतो.
ग्रामपच
ां ायत सदस्य म्हणनू मी दहा वर्े काम के ले. न्याय –
वनविा कवमटीत मी पांचायतीत असताांना काम के ले. त्यामळ
ु े
लोकाच्ां या हद्दीसाठी वकांवा इतरही भािां णे मी कवमटी मेंबसिबरोबर
प्रत्यक्ष स्िळी जाऊन सोिवायची. मी प्रवतवष्ठत घराण्यातली
त्यामळ
ु े गावातल्या काही लोकाांना वाटायचे की याांनी हे काम करू
नये. मला कर्ीच तसे वाटले नाही. कुठलेच काम कमी प्रतीचे
वकांवा कमी प्रवतष्ठेचे नसतेच. बालपणापासनू हाच सांस्कार झालेला.
माझ्या नवऱ्याचा याला कर्ीच ववरोर् नव्हता म्हणनू च मला बळ
यायचे.

अनेक कायिक्रमात मला सन्मानाने बोलववले जायचे. माझे
ववचार जाहीरपणे सागां ायला वमळायचे. माझ्यामळ
ु े पच
ां ायतीमर्ील
भ्रष्टाचार कमी झाला असे मळ
ु ीच नाही पण माझ्या व्यिीमत्वाला
पांचायतीतले लोक िोिे – फार घाबरून असायचे.

माझ्या मुलाांिे हशक्षण व हववाि
माझा मोठा मल
ु गा M.Sc. झाला. हायस्कुलपयांतचे
तीनही मल
ु ाांचे वशक्षण कागवाि येिेच झाले व तेही मराठी
माध्यमातनू झाले. खेि्यात वशकली म्हणनू माझी मल
ु े कुठे च कमी
पिली नाहीत. सवि कलेमध्ये तसेच अभ्यासातही आपली मल
ु े
आघािीवर असावीत असा अट्टाहास आम्हा पालकाच
ां ा कर्ीच
नव्हता. त्यामळ
ु े मल
ु ाांना ग्राउांिवरही खपू खेळायला वमळायचे.
वशवाय घरात टी.व्ही. मोबाईल नव्हतेच. त्यामळ
ु े त्याचेही
आकर्िण नव्हतेच.
१० वी उत्तम तऱ्हेने उतीणि झाल्यावर माझी मल
ु े कॉलेज
वशक्षणासाठी बाहेरगावी रावहली. माझा मोठा मल
ु गा ११ वी पासनू
M.Sc. पयांत वववलांग्िन कॉलेजमध्ये वशकला. पढु े वशकण्याचा
कांटाळा आल्यामळ
ु े तो कागवािला घरीच आला. कागवाि पासनू
जवळच उगार साखर कारखाना होता. तेिेच त्याला नोकरी
वमळाली. वशवाय आमची घरची शेती होतीच. साखर कारखान्यात
शेती अवर्कारी म्हणनू च त्याला काम वमळाले. कर्ीही काळ्या
पैशाची अवभलार्ा न र्रता अवतशय प्रमावणकपणे त्याने काम
के ले. सतत शेतकऱ्याची बाजू घेत रावहला. खपू माणसे जोिली.

एकदा त्याच्या मोटार सायकलचा अपघात झाला तर
उगारचे अगवणत लोक भेटायला आले. पैशापेक्षा लोकाच्ां या
प्रेमाला महत्व देणारा हा मल
ु गा.
लहानपणी ववलक्षण हट्टी. त्याचे हट्ट परु ववता परु ववता
नाकी नऊ यायचे. एका मल
ु ाला साभां ाळताना चार मल
ु ाांना
साांभाळायचे कष्ट पिायचे!
मर्ली मल
ु गी सररता वववलांग्िनमध्ये १२ वी सायन्स करून
हबळीला मल
ु ींच्या पॉवलटेवकनकमध्ये वशकली. ६ मवहन्यातनू
एकदा मी वतला कॉलेजवर भेटायला जायची. हॉस्टेलवर राहणे
आपण जोपयांत तेिे रहात नाही तोपयांत त्याबद्दल आकर्िण असते.
पण तेिे रहायला लागल्यावर मात् घरच्या प्रत्येक गोष्टीची वकांमत
कळते.
ती हॉस्टेलवर होती तेव्हा आम्ही गावाबाहेर आर्ीच
घेऊन ठे वलेल्या प्लॉटमध्ये घर बाांर्ायला घेतले. मराठी शाळा
बाांर्कामानांतर पन्ु हा एकदा घर बाांर्कामासाठीही मी खपू कष्ट
घेतले.
आम्ही ८ वर्े नौबागेत रावहलो तेव्हा मी सासऱ्याांना म्हटले
होते की कागवािला गावाबाहेर श्री. पाटील यानां ी आपल्या शेताचे
घरबाांर्णीसाठी प्लॉट पािले आहेत. आपल्याला पण एक प्लॉट

घेऊया. पढु े मागे त्याचा उपयोग होईल. तसा तर आमचा
कागवािातील वािा जनु ाच झाला होता. सासऱ्याांना ते योग्य
वाटले. मला म्हणाले वनम्मे पैसे तझ्ु या नवऱ्याला द्यायला साांग
वनम्मे मी देईन. त्यावेळी १ रु. स्कवेअर फुटाने ५००० स्कवेअर
फुटाचा प्लॉट आम्ही घेतला. ही गोष्ट १९७२ सालची. पण त्यावर
घर बाांर्ण्याचा योग आला १९९२ साली. माझे सासरे १९८०
साली नौबाग येिेच स्वगिवासी झाले.
त्यावेळी प्राध्यापकाांना पगारही अगदी कमीच होते.
त्यामळ
ु े वशल्लक कमीच पिायची. वािा के व्हा पिेल याचा नेम
नव्हताच व वाि्यात चल
ु त सासरे रहायचे त्याांचा आम्हाांला
भाऊबांदकीचा खपू त्ास होता. काही वेळा गोष्टी सहन करण्याच्या
बाहेर जायच्या. मी नवीन घर बार्ां ण्याचा याच्ां यामागे लकिाच
लावला.
इवां जनीअरला नकाशाचे पैसे द्यायला नकोत म्हणनू आम्ही
साांगलीला राहणाऱ्या माझ्या भावाच्या घरचाच नकाशा घेतला.
भावाच्या मदतीने मी पाया खदु ाई, कॉलम उभे करणे वगैरे कामे
मजरु ीने वदली. पैसे कमी पिू नयेत म्हणनू मी माझे सवि दावगने आर्ी
बँकेत गहाण ठे वले पण व्याजाच्या भीतीने मी ते ववकून
टाकण्याचाच वनणिय घेतला. हे त्यावेळी ५३ वर्ाांचे होते. याांच्या

नावावर १ लाखाची L.I.C. पॉवलसी उतरवनू कजि घेतले.
पॉवलसीसाठी सद्ध
ु ा आम्हाला खपू खटपटी लटपटी करायला
लागल्या.
आमच्या नवशबात नवीन घराचा योग होता म्हणनू १९९३
साली एक हजार स्कवेअर फुटाचे घर बाांर्नू पणू ि झाले. घर बाांर्ताना
अनेक अिचणी आल्या पण परमेश्वरानेच त्या सवि सक
ां टाांना पार
करून जाण्यासाठी आम्हाला बळ वदले. घर पहावे बाांर्नू या
म्हणीची प्रचीती आली.
१९९३ माचि मर्ील सक
ां ष्टीच्या वदवशी मी सध्ां याकाळी
स्वयांपाक घरातील सवि सामान मोलकरणीला मदतीला घेऊन
टेम्पोने नव्या घरी आणले व सवि सामान जागच्या जागी लावनू रात्ी
वाि्यात परत जाऊन सांकष्टीचा उपवास सोिला.
दसु ऱ्या वदवशी वास्तश
ू ातां ठरलेलीच होती. सवि काही
यिासाांग पार पिले व आम्ही सासबू ाईचेां सकट नवीन घरी रहायला
आलो.
गमां त म्हणजे प्लॉट घेण्याची कल्पना माझी म्हणनू सासऱ्याांनी
ग्रामपांचायतीमध्ये प्लॉटला माझे नाव लावले. हे मला मावहतही
नव्हते. जेव्हा घर बार्ां णीसाठी पच
ां ायतीची लेखी अजि देऊन

परवानगी मावगतली तेव्हा मला हे कळले. त्यामळ
ु े घर माझ्या
नावावर झाले हा एक नवशबात वलवहलेला योगच!
मी मात् घराला नाव सासऱ्याांचेच वदले. ‘ववनायक’
त्याच्ां यामळ
ु े च हे नवीन घर आम्हाला वमळाले.
नवीन घरी रहायला आल्यावर मोठ्या मल
ु ासाठी आम्ही हळू
– हळू वर्ू सांशोर्न सरुु के ले.
वववाह हा आयष्ु यातील फार मोठा टवनांग पॉईटां असतो.
आतासारखे त्यावेळी फोनवर ४ – ५ मवहने बोलणे असले काहीच
नव्हते. दोन वभन्न स्वभावाच्या व्यिी एकत् येणां आवण त्याांनी
एकमेकाांना समजनू घेणां हे खपू च कठीण असतां. मल
ु ाांच्या
वववाहानांतर त्याच
ां े प्रमाणे घरातील इतर सदस्याच्ां या जीवनातीलही
तो टवनांग पॉईटच
ां असतो. आज पयांत आपण ज्या चाकोरीतनू जात
असतो. त्याला नककीच वेगळे वळण येते. आपल्या ससां ारात नवीन
आलेल्या व्यिीशी आपण जळ
ु वनू घेण्याचा नककीच प्रयत्न
करतो. पण उभयपक्षी तसे होईलच असे नसते. नवरा – बायकोचे
नाते हे अवतशय जवळचे असल्यामळ
ु े ते त्याच्ां यात झालेला मतभेद
ववसरतातही. पण इतराांचे तसे होत नाही.
मला देखण्या व हशार सनू ा वमळाल्या. घरोघरी मातीच्याच
चल
ु ी प्रमाणे आमचेही मतभेद होतातच. आयष्ु याच्या सांध्याकाळी

मी खपू काही वशकले. त्यामळ
ु े कुणाचेच बोलणे मी मनाला लावनू
घेत नाही आवण माझ्या स्वतःच्याच ववश्वात रमनू जाते.
र्ाकटा मल
ु गा ववजापरू च्या B.LD कॉलेजमर्नू B.E.
झाला. १२ वी सायन्स त्याने कागवािच्याच कॉलेजमर्नू के ले.
C.E.T. ची परीक्षा देणारी पवहलीच बॅच. त्यामळ
ु े या परीक्षेची
मावहती ना मल
ु ाांना होती ना वशक्षकाांना!
त्यामळ
ु े मल
ु ाांना माकसि यिातिाच वमळाले. त्यावेळी
बेंगळूरला जाऊन वतिेच C.E.T. चा ररझल्ट पाहून ज्या
कॉलेजमध्ये ररकामी जागा असेल तेिेच ऍिवमशन लगेचच पैसे
भरून घ्यावी लागे त्यामळ
ु े माझ्या मल
ु ाला ववचार करायलाही
फारसा वेळ वमळाला नाही. त्याला ववजापरू च्या B.LD
कॉलेजमध्ये वसव्हील ववभागाकिे एकच वसट ररकामी होती. तेिे
ऍिवमशन घ्यावी लागली. पढु ील वर्ी त्याला मेकॅवनकलला
बदलनू वमळाले पण एकांदर ववजापरू ला त्याचे राहण्याचे खपू हाल
झाले. आर्ीच शरीरयष्टीने बारीक असलेला आणखीनच बारीक
झाला. तरीही त्याने इवां जवनअररांगची पदवी उत्तम तऱ्हेने वमळवली.
वकलोस्कर कांपनीत त्याला नोकरी वमळाली. एक वर्ािनतां र कांपनीने
बरे च लोक कमी के ले त्यात त्यालाही कमी के ले. पढु े त्याला
पण्ु याला जॉब वमळाला. पण त्याच्या बद्ध
ु ीमत्तेचे तेिे चीज झाले

नाही. बऱ्याच वठकाणी वररष्ठाांच्याकिे गणु ग्राहकता याचा अभाव
वदसतो. गणु ी लोकाच्ां यातील गणु ओळखनू त्यानां ा पगाराचा
मोबदला भरपरू देऊन कांपनी उवजितावस्िेला नेणे याचा अभाव
वदसतो.
तो पण्ु याला होता त्यावेळी आम्ही दोघे त्याच्याकिे बरे च
वदवस रहायला जायचो. शहरातले जीवन जगायला वमळाले.
माणसे जोिणे व ती जपणे हा स्वभाव असल्यामळ
ु े आम्ही
पष्ु कळाांच्या ओळखी करून घेतल्या त्यामळ
ु े नवीन माणसे
जीवनात आली. कसे असते ना आपल्या जीवनात वकती तरी
माणसे येतात जातात ती का येतात याचा ववचार कर्ी मनात आला
का? ही वलांक कशी जळ
ु ते. अगदी आपल्या जन्मापासनू .
पण्ु यानांतर त्याला ठाण्याला Crompton कांपनीमध्ये नोकरी
वमळाली. ही नोकरी छान होती. पण पढु े काही वर्ाि नांतर कांपनीने
एकदम र्ोरणच बदलले. ठाण्याच्या कांपनीने आपली जागा
ववकूनच टाकली. कुणाला गोव्याला पाठवले तर कुणाला आणखी
कुठे तरी. मल
ु ाने ही नोकरीसोिूनच टाकली. मोटार विझाईवनांग हा
त्याच्या कररअरचा ववर्य होता. मेहनत व हशारी दोन्ही
त्याच्याजवळ होती.

पण्ु यात असतानाच पण्ु यातीलच एका मल
ु ीशी त्याचा वववाह
झाला. अिाित पवत्का पाहणे वगैरे सवि सोपस्कार आम्ही के लेच.
दोन्ही मल
ु ाांची लग्ने जमववताना आम्ही खपू मल
ु ी पावहल्या.
उभयताच
ां ी पसांती हा तर मोठाच योग आहे आवण त्यात
पवत्का जमणे हे तर फारच अवघि. माझी मनवस्िती तर
दोलायमानच असायची. पवत्का जळ
ु णे यावर फारसा ववश्वास नसनू
सद्ध
ु ा नाईलाजे पवत्का बघणे हा सोपस्कार करायला लागायचा.
शेवटी काय घिायचे तेच घिते! आपण वनवमत्त मात् असतो.
मर्ली मल
ु गी वदसायला छान. वतने पॉवलटेवकनक
कॉलेजमर्नू कांप्यटु रमध्ये विप्लोमा के ला. त्यावेळी हा ववर्य
घेणारी वतची पवहलीच बॅच होती. कांप्यटु र हाििवेअर यावर वतने
विप्लोमा के ला. अन् पढु े सॉफ्टवेअरला चाांगले वदवस आले.
अिािजिनासाठी वतच्या वशक्षणाचा काहीच उपयोग झाला नाही.
मल
ु ीला दाखवायला नेणे हे वतला अवजबात आविायचे नाही. पण
खपू वेळा रूढी परांपरा यापढु े आपण हतबल ठरतो.
वतचा वववाह कोल्हापरू च्या स्िळाशी झाला आवण
आमच्या तीनही मल
ु ाांची लग्ने व्यववस्ित पार पािून आमची एक
मोठीच जबाबदारी सपां ली.

माझी मल
ु गी खपू समजतू दार! सासरच्या सवाांशी वतने छान
जळ
ु वनू घेतले. पण वतच्या ददु वै ाने वतला एक मवतमदां मल
ु गी
झाली. लहान असताांना ती गतीमांद होती. पण वयात आल्यावर
वतच्या शारीररक प्रकृ तीत बदल झाला आवण ती िोिी मनोरुग्ण
झाली. आम्ही सगळ्याांनीच ती बरी व्हावी म्हणनू खपू प्रयत्न के ले.
मल
ु ीने तर अपार कष्ट घेतले. मल
ु गी सर्ु ारावी म्हणनू ती प्रयत्नात
कर्ीच कमी पिली नाही. खरांच याचे अवतशय कौतक
ु वाटते.
मल
ु ीच्या बाबतीत वतला वनराशा यायची पण या वनराशेला ती
वेळीच झटकून टाकायची.
वतची दसु री मल
ु गी मात् अत्यांत हशार, वदसायला सांदु र.
वचत्कला, गाणां या कला अवगत असलेली अशी आहे. त्यामळ
ु े
मल
ु ाच्ां या बाबतीतले तराजचू े पारिे समतोल झाले.
मोठ्या मल
ु ाची दोन्ही मल
ु े. एक मल
ु गा व एक मल
ु गी
अवतशय चागां ले आहेत. त्याांना साभां ाळण्यात माझे वदवस कसे गेले
कळलेच नाही. माझा हा मोठा नातू तर स्पेशल आहे. आजी –
आजोबाां बद्दल वनताांत प्रेम असणारा. आता इवां जवनअररांग
कॉलेजमध्ये असनू सद्ध
ु ा माझ्यावर असलेले त्याचे प्रेम अजनू ही
वटकून आहे. लहानपणी मी त्याला पष्ु कळ काही वशकवले. आता
माझ्या म्हातारपणी तोच मला वशकवतो. माझा तो सल्लागारही

आहे. उलट त्याचे सल्ले मला आवितात. म्हातारपणी माणसाला
खायला – प्यायला कमी लागते पण आपल्यावर प्रेम करणारे
माणसू लागते. ते माझ्या नातवाकिून नककीच वमळाले!

िगहदश व सनू भाग्यश्री

हववािािी पन्नास वर्षे
आमच्या वववाहाला ५० वर्े झाली. तो पन्नास वर्ािचा
वाढवदवस आमच्या मल
ु ानां ी, सनु ानां ी नातविां ाांनी अवतशय सदांु र
ररतीने साजरा करून आम्हाल खपू आनदां वदला. कऱ्हाि जवळ
आपले गाव म्हणनू वपकवनक स्पॉट आहे. वतिे आम्ही २५ जणां
आदल्या वदवशी सध्ां याकाळी गेलो. रात्ी ‘जेवण गाणी’, गोष्टी गप्पा
वेळ कसा गेला कळले नाही. त्याांना मात् ३ – ४ वर्े प्रकृ तीचा त्ास
होता. म्हणनू म्हणावा तसा प्रत्येक गोष्टीत भाग घेता आला नाही.
प्रकृ तीचे टेन्शन होते. मला तरी इकिे नवऱ्याच्या प्रकृ तीची काळजी
व इकिे सवि गोष्टीत सहभागी होण्याची उत्सक
ु ता! आम्ही पष्ु कळ
खेळ खेळलो. मी तर वय ववसरून सगळ्यात भाग घेतला.
सगळ्याांनी आवाज असो वकांवा नसो गाणी म्हटली. उत्सवमतू ी
म्हणनू याांनी सद्ध
ु ा एका वहदां ी गाण्याच्या चार ओळी म्हटल्या.
तरुणपणी हे गाणां चागां ले म्हणायचे. बासरी वाजवायचे. सवि
प्रकारचे सांगीत ऐकणे हा तर याांचा रोजचाच कायिक्रम! पण या
सांगीताच्या वेिामळ
ु े च ते म्हातारपणी आनांदी राहू शकले. रात्ीच्या
झोपेनतां र हे वदवसा िोिा वेळच झोपायचे. नतां र भरपरू वाचन
करायचे. इग्रां जी सावहत्यही मनापासनू आविायचे. आपल्यामळ
ु े

दसु ऱ्याला त्ास होऊ नये म्हणनू जास्तीत जास्त काळजी घ्यायचे.
अशिपणा, आजार सहन करण्याची सहनशिी खपू च होती. या
बाबतीत आम्ही दोघे वभन्न होतो. मला आजार आला की
घाबरायला व्हायचे. याउलट हे सहजच म्हणायचे आता गािी
उताराला लागली आहे काही ना काही होणारच. याांचां दख
ु णां –
खपु णां कमी व्हावां म्हणनू मी शकयतो सवि उपचार करायची. कर्ीच
हेळसािां के ली नाही. वयाच्या ६५ व्या वर्ीपासनू यानां ी वतखट
खाणे सोिून वदले. त्यामळ
ु े वतखट – मसाला न घातलेली तोंिी
लावणी आम्ही करायचो. याांच्या वयाच्या सत्तराव्या वर्ी पासनू
लाबां वफरणे कमी झाले. खरोखर आम्ही आयष्ु यात सध्ां याकाळचे
वफरायला जाणे कर्ीच सोिले नव्हते. पावसाळ्यात छत्ी घेऊन
वफरायला जायचो. पण वफरणे चक
ु वायचे नाही. र्ो... र्ो...
पावसातही अिकलो वतही मजा अनभु वली. एकमेकाला सोिून
राहणे हे आम्हाला मावहतच नव्हते.
माझ्या प्रत्येक सामावजक कायािस याच
ां ा पावठांबा
असायचा. पिद्याआि राहून हे सवि ती मदत करायचे. उत्तम
सामावजक कायि करणारे बायकोचे मवहला मांिळ म्हणनू याांना
अवभमान वाटायचा. वववाहाला ५० वर्े झाली म्हणनू मवहला
मांिळाने आम्हा उभयताांचा सत्कारही के ला.

आयष्ु य इतकां पटकन सरतां की काही घटना नक
ु त्याच
घिल्यासारखे वाटते. प्रत्येक क्षण जागनू घ्या असां म्हणतात ते
अगदी पटतां.
नवरा बायकोची एकमेकानां ा अनरू
ु प साि असणां वकती
महत्वाचां असतां. ती असली की जीवनात आनांदी आनांद असतो व
मग आयष्ु य कर्ी सांपलां कळतांच नाही. हे आता नाहीत पण
याांच्याबरोबर घालवलेल्या क्षणाांच्या अनांत आठवणी माझ्याजवळ
आहेत. त्यामळ
ु े हे अजनू ही माझ्याबरोबर आहेत असेच मी समजते.
एवढे मात् खरे की आता बाहेर जातानां ा एकटीने जाणे जीवावर येते.
अलीकिे ५ – ६ वर्े शिी कमी झाल्यामळ
ु े हे माझ्याबरोबर कुठे
यायचे नाहीत. पण मी घरी आले की आर्ी खोलीत िोकावत असे
व हे कॉटवर वाचत बसलेले वदसले की एकदम हायसे वाटायचे.
एक अनावमक भीती मनात असायची. आमचा हा ५० वा
वाढवदवस झाला आवण पढु े मे मध्येच हे स्वगिवासी झाले. या
उत्सवाचीच दृष्ट लागली असे मला नेहमी वाटते. यानां ा प्रोस्टेटचा
त्ास होता. त्याच्या ऑपरे शन नांतरच हे अवर्क िकू लागले.
याच्ां याबरोबर आयष्ु याची पन्नास वर्े काढली. त्या
सहजीवनाचा मला वमळालेला आनांद तोच माझ्याबरोबर यापढु े
सोबत राहील.

कसे असते ना आपल्या जीवनात अनेक माणसे येतात. काही
काळानांतर ती वनघनू ही जातात पन्ु हा नवीन माणसे आपल्या
जन्माबरोबरच काही नाती जोिली जातात. आई – विील
याच्ां यामळ
ु े तर आपण या जगात आलो. ती तर रिाची नाती. भाऊ
– बवहणी ही रिाची नातीसद्ध
ु ा वशक्षण, वववाह, नोकऱ्या यामळ
ु े
दरू जातात. शालेय – कॉलेज जीवनात आयष्ु यात वमत् – मैवत्णी
येतात. पण ते नाते सद्ध
ु ा शेवटपयांत वटकून रावहल असे नाहीच.
पन्ु हा वलांक तटु ते. नवीन माणसे आपल्या जीवनात येतात. त्यातील

काही वजवलग बनतात पण काही पन्ु हा दरु ावतात. पन्ु हा म्हणनू
भेटत नाहीत वलक
ां तटु ते. काही माणसे आपल्याला जीव लावतात
पण अचानक काय होते कळत नाही ती दरु ावतात. एखादी अशीही
व्यिी जीवनात येते की वतला आपण आवितो व अनाहतपणेच
ती आपल्यावर प्रेम करू लागते. आपलाही िोिा गोंर्ळच उितो.
पण ही व्यिी खरांच जर मनापासनू आपल्या मनावर प्रेम करत
असेल तर ते अवश्य स्वीकारले पावहजे. जीवन आनदां ी होण्यास
त्याची मदतच होते. नाहीतरी आपले जीवन आपल्या कुटुांबापरु ते
कुठे मयािवदत राहू शकते? तेव्हा जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर
भेटलेली माणसे जी खरांच आपल्याला आनदां देणारी असतील तर
ती जपलीच पावहजेत. कारण आपलां मन समजावनू घेणाऱ्याची
आपल्याला वनताांत गरज असते. घरच्या व्यिीपेक्षा आपण
जोिलेल्या वमत् मैवत्णींशी अवर्क मोकळे पणाने बोलतो. असां मन
मोकळां करता येणां खपू जरुरीचां असतां. हे उभयपक्षी असतां. त्याला
नको त्या वनयमाांची चौकट लावू नये. मोकळे पणाने जगता येणां
याच्या सारखा आनांद नाही!
पन्नास वर्ािच्या सहजीवनानांतर मी मागे एकटीच रावहले.
आयष्ु य सांपववणे तर आपल्या हातात नसते. मग उरलेले आयष्ु य
भेटलेल्या माणसाांच्या सहवासात त्याांच्या मैत्ीत आनांदात का
घालवू नये? मला कशामळ
ु े आनदां होतो हे कोण ठरववणार? इतराांनी

ते ठरवू नये. मोकळे पणाने जगायला वमळणे हे महत्वाचे! बालपणी,
पढु े नोकरी करत असतानां ा ज्या मैवत्णी मला वमळाल्या त्या पन्ु हा
कर्ीच भेटल्या नाहीत. त्याांचा सहवास काही वर्ाांपरु ताच मायािवदत
रावहला. एकच मैवत्ण अशी भेटली की जी इयत्ता मराठी ५ वी
पासनू आमच्या वयाच्या ७६ व्या वर्ािपयांत एकमेकींच्या सांपकाित
रावहलो. वतचां माझ्यावर ववलक्षण प्रेम होतां. कागवािला आल्यावर
मवहला मिां ळामळ
ु े वमळालेल्या मैवत्णी आजपयांत सहवासात
आहेत ही भाग्याची गोष्ट!

माझे दीर कै . हकरण पटवर्धन याांिे हववािािे वेळी आम्िी सवधिण

याचां ा ७५ वा वाढवदवस माझ्या मल
ु ीने आम्हा सवाांना
वतच्याकिे बोलावनू साजरा के ला. Happy Birthday to you

म्हणत आम्ही सवाांनी ७५ वेळा टाळ्या वाजववल्या. एक अनोखा
आनदां वमळाला.

आम्िी दोघे पुतणी िावई व सासूबाई

त्या वदवशी रात्ी यानां ी मल
ु ाांसाठी एक पत् वलहून ठे वले. माझा
मृत्यू जर अवेळी झाला तर घाई गिबिीने कुणीही येऊ नये. माझ्या
नांतर इतर सवि गोष्टी आईला ववचारून कराव्यात. माझे देहदान
करावे व कुठल्याही र्ावमिक गोष्टी करू नयेत. माझी आठवण म्हणनू
घराच्या बागेत अगर नौबाग मळ्यात एक झाि लावावे. हे पत्
वाचल्यावर त्यातील कोणत्याही गोष्टीवर आमच्याशी चचाि करू
नये. तमु चा वपताजी.

तीनही मल
ु ाांना पत्ाची एक – एक प्रत याांनी वदली. याांच्या
इतका मरणानांतरचा ववचार आर्ीपासनू च करणारे िोिेच लोक
असतील. याांचा देवावर व सत्कमािवर पणू ि ववश्वास होता. पण रूढी
– परांपरा यावर अवजबात नव्हता. देहदानाबद्दल आम्ही उभयता
चचाि करायचो पण असा वनणिय घेणे सोपे नाहीच. वशक्षक होऊन
याांनी आयष्ु यभर मल
ु ाांना ववद्या वदली व मरणानांतरही आपला देह
वमरज मेविकल कॉलेजला देऊन ती मल
ु े माझ्या देहाचा वापर
वशकण्यासाठी करू देत. के वढे र्ीरोदात्त मन!
याच्ां या मताच
ां ा आदर करून आम्ही त्याच
ां े नेत्दान के ले व
देह मेविकल कॉलेजला वदला.
पर्ां राव्या वदवशी उदकशातां करून घराच्या बागेत झाि
लावले. त्या वदवशी िोि्या नातेवाईकाांना बोलाववले होते.
उदकशाांत चाललेली असताांना याांचा एक कागवािचा वमत् िॉ.
रूगे आपल्या बायकोला घेऊन अचानकच घरी आला. त्यानां ा हे
काहीच कळले नव्हते. कागवािला आलो आहे तर वमत्ाला भेटावे
म्हणनू आले होते. मी त्याांना ओळखत होते. हे सवि पाहून त्याांना
खपू वाईट वाटले. याच्ां या बऱ्याच आठवणी त्यानां ी सावां गतल्या.
िॉकटर झाल्यावर त्याांनी लांिनला जायचे ठरववले. त्यावेळी याांनी
त्याांना कॉलेजमध्ये बोलावनू सत्कार के ला होता. हे त्याांनीच

सावां गतले. अनेक आठवणी साांगनू त्याांनी माझे मन िोिे हलके
के ले. जातानां ा मला बेळगावला त्याच्ां याकिे रहायला आग्रहाने
बोलावले. लिां नला परत जाण्यापवू ी त्याांचा मकु काम काही वदवस
बेळगावला असे.
याच्ां या जाण्यामळ
ु े मला तर कुठे च जाण्याची इच्छा नव्हती.
त्याांनी पन्ु हा ५ – ६ वदवसाांनी फोन के ला ‘म्हणाले – ववहनी तम्ु ही
आला नाहीत गािी पाठवू का? मी म्हटले नको येईन मी.’ नाही
म्हणणां जीवावर आलां म्हणनू येईन म्हणाले. पण त्याांनी येण्यासांबांर्ी
पन्ु हा दोनदा फोन के ला. माझ्या न जाण्यामळ
ु े त्याांना वाईट वाटले.
पण प्रत्येक प्रेमाचा आदर आपण करू शकत नाही ना?
दःु खाचे वदवस पढु े सरकत नाहीत. यानां ा िायरी वलहायला
आविायचे. पणू िपणे भरलेल्या बऱ्याच िायऱ्या माझ्याकिे होत्या.
मी रोज सकाळी एक िायरी िोिा वेळ वाचायची त्यामळ
ु े हे
जवळच आहेत असे वाटायचे. काळ पढु े सरकतो. रोजचे खाणे –
वपणे कुणालाच सटु लेलां नाही पण रोजच्या जीवनातला
जीवांतपणाच गेल्यासारखे झाले. वकतीही अध्यात्म वाचले असले
तरी मनाची समजतू घालणे खपू अवघि असते. शेवटी काळ हेच
त्याच्यावरील और्र् आहे. बदल म्हणनू मी कोल्हापरू ला मल
ु ीकिे

व ठाण्याला मल
ु ाकिे जाऊन आले. कागवािला आल्यावर रोजचे
रुटीन सरुु के ले.
जोिीदार नसताांना वृद्धापकाळ घालववणे खरांच खपू
अवघि असते. आपला ससां ार सपां नू मल
ु ाच
ां ा ससां ार सरुु झालेला
असतो. नातवांिे लहान होती त्यावेळी आम्ही दोघेही नातवांिामध्ये
खपू रमत होतो. नातवाांशी वेगवेगळ्या ववर्यावर गप्पा मारणे त्याांना
काही – बाही वशकवणे हे आनांददायी ठरायचे. घरात कुरबरु ी
असायच्या पण मला त्या शेअर करायला हककाचा नवरा
असायचा. त्यामळ
ु े कुरबरु ींचे दःु ख लवकरच वनवळायचे. आपल्या
प्रेमाच्या माणसाजवळ आपण प्रत्येक गोष्ट शेअर करतो. त्यामळ
ु े
मनात साठलेल्या गोष्टींना वाट वमळते व नव्या उमेदीने आपण
आपले रुटीन सरुु ठे वतो.
वयाच्या ७६ व्या वर्ीपासनू हे काही ना काही कारणाने
आजारी पिले. सागां लीच्या दवाखान्यात दोन वेळा ऍिवमट करावे
लागले. रिातील Electro Light कमी झाले पण त्याचा अतोनात
त्ास झाला. त्याचा पररणाम िोिाफार मेंदवू रही झाला आवण
सोविअम कमी झाल्याचे वनदान लवकर झाले नाही. त्यामळ
ु े उभे
रावहले की याांचा तोल जायचा व एकदम खाली पिायचे. असे तीन
– चार वेळा घिले. ठाण्याला गेलो असताांना असेच झाले. तेिे तर

पन्ु हा ऍिवमट करावे लागले. त्याांनी मात् सोविअम कमतरतेवर
उपाय साांवगतला. ररकाम्या कॅ पसल
ू मध्ये मीठ भरावयाचे व ती
वगळायची. याचा खपू उपयोग झाला. पन्ु हा कर्ीच पिले नाहीत.
पण पिण्यामळ
ु े पाठीच्या हािाला तीन चार वठकाणी बारीक चीर
गेली. मी लाल वदव्याने शेकणे, मलम लावणे करीत होते. हळू –
हळू ते बरे झाले. पण याांची सहनशिी अचाट होती. याांच्या
तब्बेतीला उतरती कळा लागलेली पाहून मला काय करावे सचु ेनासे
व्हायचे. अर्नू – मर्नू आमच्या फॅ वमली िॉकटरला मी घरी
बोलवायची. ते टॉवनकची इजां ेकशन द्यायचे.
सगळ्यात प्रोस्टेटच्या ऑपरे शनने घात के ला. वास्तववक
याांचे प्रोस्टेट गाठीचे ऑपरे शन करायला हवे इतकी ती वाढलेलीच
नव्हती. ट्रॅकमध्ये काहीतरी अििळा होता. त्यामळ
ु े याांना लघवी
बाहेर लवकर न येण्याचा त्ास होता. पण िॉकटराांनी असा त्ास पन्ु हा
पन्ु हा नको म्हणनू ऑपरे शन करून टाकले. कॅ िेटरचाही याांना खपू
त्ास व्हायचा. एकदा लघवीतनू रि जायला लागले. पन्ु हा एकदा
ऍिवमट झालो. आयष्ु यात याांना कर्ीच दवाखाना लागला नव्हता.
पण शेवटी ४ - ५ वेळा हे घिले.
११ – १२ मे च्या समु ारास याांनी नेहमीप्रमाणे सकाळी
अांगणात एक फे री मारली व अांगणात कट्याला टेकून उभे होते. मी

रस्त्याने ठराववक वठकाणी वफरून आले तर हे उभे होते. माझ्या
पाठोपाठ घरात आले. पण चेहरा मात् मला िोिा उतरलेला
वदसला. उन्हाळ्याचे वदवस त्यामळ
ु े असे असू शकते. अशी मी
माझ्याच मनाची समजतू काढली. सांध्याकाळपयांत याांचे रोजचे
व्यवहार चालू होते. अचानक वादळी वारे सरुु झाले अन् एकाएकी
याांना एकदम घाम यायला लागला! नातू त्याांच्याजवळ बसलेला
होता. सनू बाई सागां लीला गेल्यामळ
ु े मी स्वयपां ाक घरात होते.
नातवाने मला हाक मारली. आम्ही याांचा घाम पसु ला. तर याांना
िांिी वाजायला लागली. त्याांना आपणहून झोपताही येईना.
हॉलमर्ील लोकानां ा जायला सागां नू मल
ु गा आत आला. िॉकटरानां ा
बोलावले त्याांनी सलाईन सरुु के ले. रात् खपू कठीण गेली. दसु ऱ्या
वदवशी सकाळी याांना वमरजेच्या िॉकटर परमशेट्टीच्या दवाखान्यात
ऍिवमट के ले. ५ – ६ वदवस आम्ही दवाखान्यात होतो. सवि
तपासण्या झाल्या. पण हळू – हळू याांची तब्बेत घसरू लागली.
‘परार्ीन आहे जगती पत्ु मानवाचा’ हे अगदी खरे आहे. जन्म –
मरण आपल्या हाती नाही. िॉकटराांनी खपू चाांगली सेवा वदली. खरां
तर अलीकिे याांच्या चेहऱ्यावरचे तेज खपू कमी झाले होते. पण
जायच्या आदल्या वदवशी हे इतके लालगोरे तेजस्वी वदसायला
लागले. माझा पतु ण्या सद्ध
ु ा त्याांना बघनू म्हणाला काका एखाद्या

इग्रां जी नटासारखा वदसतो. १८ मे ला सकाळी अकराच्या समु ारास
याचां ी प्राणज्योत मालवली.
वृद्धापकाळी आपली घरातली भवू मका कशी असावी हे
खरां तर अनभु वानीच कळत.ां व्हॉट्सअपवर सतत यासबां र्ां ात
वृद्धाांना भरपरू उपदेश असतो. अवलप्त रहा. ववचारल्यावशवाय
कशाही बाबतीत तमु चे मत नोंदवू नका. तमु चा सांसार सांपलेला
आहे. मल
ु ाांच्या सांसारात त्याांना त्याांच्या ववचाराप्रमाणे वागू द्या. हे
सगळे खरे पण वृद्धाांच्या जवळही आजपयांतच्या आयष्ु यातले
अनेक अनभु व असतात. ते अनभु व वृद्धानां ी आपल्या मल
ु ा–
सनु ेबरोबर का शेअर करु नयेत? त्या अनभु वाांचा फायदा करून
घ्यायचा की नाही हे मल
ु ाांनी ठरवावे पण म्हणनू म्हाताऱ्याांनी एका
कोपऱ्यात म्हणजे आपल्या खोलीत बसावे असे कर्ीच असू नये.
तरुणाांनी वृद्धाांचा व वृद्धाांनी तरुणाांच्या मनाचा आदर जरूर करावा.
आपला वेळ आनदां ात कसा जाईल याचा ववचार करून मी
लेखनाकिे वळले. जानेवरी २०२० साली पण्ु याहून सावरकर
प्रवतष्ठान तफे विृ त्व स्पर्ाि जाहीर झाल्या होत्या. भार्ण तयार
करून वव्हिीओ पाठवायचा होता. माझे वमस्टर सावरकर भि होते.
मी पण सावरकर वाचले होते. त्याच समु ारास तरूण भारतने
सावरकराांवर एक ववशेर्ाांक काढला होता. तो ही हाताशी होता.

आठ वमवनटाांचे भार्ण पण उत्साहाने भाग घेतला व बक्षीसही
वमळवले. पण्ु याला फे ब्रवु ारीमध्ये फग्यिसु न कॉलेजमध्ये बक्षीस
ववतरणाचा कायिक्रम होता. मी मैवत्णीला घेऊन पण्ु याला गेले.
माननीय शरद पोंक्षेचे भार्ण अप्रवतम होते. सहज – सोपे शब्द पण
हृदयाला वभिणारे ! त्यावेळी बेळगावच्या एका व्यिीने शेवटी
वांदमे ातरम् अवतशय गोि आवाजात म्हटले.
पण्ु याची माझी ही ट्रीप अत्यांत यशस्वी झाली व मी घरी
आल्यावर लेखन सरुु के ले. त्यावेळी कोरोनामळ
ु े माचि मवहन्यात
लॉकिाऊन घोवर्त के ले होते. हा आयष्ु यात ऐकला नव्हता.
सगळीकिे शक
ु शक
ु ाट. करोना सारखा महामारी आयष्ु यात प्रिमच
पहात होते. सवि जगाांवरच महान सांकट कोसळले. परदेशात या
रोगाने आजारी असणारे खपू होते. त्या तल
ु नेत भारतात नव्हते.
पण असे असनू ही आमच्या खेिेगावात सद्ध
ु ा अगदी
ओळखीची असणारी माणसां या आजाराने वारली. जीव
हळहळला! सवाांनाच आपली मानवसक वस्िती चाांगली राखणे
अवघि होते. बाहेर जायचे नाही व कुणाला आपल्याकिे
बोलवायचे नाही. एके क वदवस हतबल असतो.
यावेळीच सोलापरू हून एक वनबांर् स्पर्ाि जाहीर झाली.
लॉकिाऊन मी आवण मनस्वास्र्थय. खरांच अशा पररवस्ितीत

मनस्वास्र्थय राखणे सोपे काम नाही. कारण मनाचे आरोग्य चाांगले
रावहले तर शरीराचेही राहू शकते. बाहेर कोरोनाच्या बातम्या,
कुणाकिेही जाणे – येणे बांद, मोकळे पणा गेलाच. अशावेळी मात्
आपली आध्यावत्मक बैठक चाांगली असेल तर नककीच फायदा
होतो. पवहली कोरोनोची लाट िोिी वनवळली. लोक िोिे स्वस्ि
झाले असे म्हणे पयांत दसु री लाट आली. ती पवहल्या लाटेपेक्षा
महाभयक
ां र. मी माझे लेखन चालू ठे वले होते. माझ्या सामावजक
कायािच्या आविीमळ
ु े काही चाांगले काम करणाऱ्या व्यिींशी
माझी ओळख झाली होती. त्याांच्यावर लेख वलवहले. इतरही काही
ववर्यावां र वलवहले. असे १८ लेख वलहून व्हॉट्सअपवर व्हॉईस
टायवपांग करून श्री. सनु ीळ सामांत ई सावहत्य प्रवतष्ठान याांना
पाठवले. छोटीशीच पवु स्तका नाव ‘कमियोगी’ इ बक
ु म्हणनू प्रवसध्द
झाले. छोटीशीच पवु स्तका पण त्यातील लेख पष्ु कळानां ा आविले.
मला वाचकाांचे इमेल व फोन पण आले. खपू आनांद झाला. जे
काही वलवहलां ते लोकाांपयांत पोहचले याचा आनांद मोठाच असतो.
पण्ु याच्या श्री वदलीपराज प्रकाशन सांस्िेचे प्रकाशक श्री. राजीव बवे
याांनी पस्ु तकाच्या २५ प्रती काढून वदल्या. ज्याांना इ बक
ु वाचणे जि
जाते अशा माझ्या नातेवाईकाांना, वमत् – मैवत्णींना त्या
पाठववण्याचे ठरवले.

वृद्धापकाळ आनांदाने जावा म्हणनू ववववर् मागि शोर्ते.
वेळ जात नाही म्हणनू कुढत बसायला मला आवित नाही.
व्हॉट्सअप हा सद्ध
ु ा वृद्धाांना वरदानच आहे. व्हॉट्सअपमळ
ु े आपण
आपल्या व्यिींशी Connect राहू शकतो.
वदवसाकाठी िोिा वेळ मी ड्रॉईगां पण काढते. जवळच्याच
लोकाांना गिु मॉवनांगचे वचत् म्हणनू पाठवनू देत.े
आयष्ु याचा प्रत्येक टप्पा रस घेऊन जगायला वशकलांच
पावहजे. म्हणजे जीवन कर्ीच वनरसवाणे होत नाही.
वयाच्या ८० व्या वर्ी मी लेखन के ल.ां ववश्व मराठी
पररर्देने जानेवारीत ववश्व मराठी ऑनलाईन सांमेलन घेतले. या
वनवमत्ताने मी पररर्देचे आजीव सदस्य झाले. समां ेलनाचे कायिक्रम
मी ऑनलाईन पावहले. जगातल्या १२ कोटी मराठी लोकाांना त्याांनी
ऑनलाईन जोिून घेतले. के वढा मोठा उपक्रम! कायिक्रम छानच
होते. त्याांनी आवाहन के ले होते म्हणनू त्याांच्या ब्लॉगवरतीही
प्रवसद्धीसाठी माझे ५ लेख पाठवले होते. त्याला ब्लॉगवर प्रवसद्धी
वमळाली. ते वाचनू ही मला पसतां ीचे काही फोन आले. आपली
कलाकृ ती कुणाला आविली म्हटलां की आनांद होतोच.
अर्नू – मर्नू विृ त्वाच्या वनबांर्ासाठी व्हॉट्सअप
जावहराती येतात त्यातही मी हौसेनां भाग घेते. तेवढाच आपला

अभ्यास होतो व वेळेचा सदपु योगही आवण यातनू वमळणारा आनांद
तर खपू च मोठा आहे.
वयाच्या दृष्टीने ववचार के ला तर वय खपू च झाले आहे. पण
आनदां ी राहण्याच्या प्रयत्नामळ
ु े व अनेकाच्ां या शभु ेच्छामळ
ु े मी
अजनू तरी मनाने तरूणच आहे.

साहित्यसिवास

श्री मर्ु मांगेश कवणिक, कणकवली
किाकार, कादबां रीकार, कवव, सांवाद लेखक व पद्मश्री
परु स्कार ववजेते.

श्री. यदनु ाि ित्ते
भारतीय स्वातांत्र्य सैवनक व उत्कृ ष्ट लेखक. श्री. साने गरुु जींचा
याांचेवर प्रभाव खपू होता. कागवािला कॉलेजमध्ये व्याख्यान झाले
व आमच्या वाि्यात वियासां ाठी व्याख्यानाचे आयोजन १९९२
साली के ले होते.

श्री. मोहन र्ाररया
पयािवरण तज्ज्ञ, वनराई सांस्िेचे अध्यक्ष, प्रवसध्द राजकारणी,
पद्मववभर्ू ण सन्मावनत, माजी कें द्रीय मांत्ी त्याांचे ‘सफर’ पस्ु तक
वाचल्यावर १९८९ साली पत् वलवहले होते.

१. श्री. रववांद्र भट
मराठीतील प्रवसध्द कादबां रीकार व अध्यात्माची आवि
असणारे , समिि सेवा मांिळाचे कायिकते. वचत्पट व नाटक किा
लेखक, राष्ट्रपती परु स्कार प्राप्त, एका साांस्कृ वतक कायिक्रमासाठी
मवहला मांिळाच्यावतीने त्याांना बोलाववले होते. आमचे घरी दोन
वदवस मकु काम पढु े बरे च वदवस माझेशी पत्व्यवहार होता.

वसांर्ु राबाई पटवर्िन
किालेवखका, िी, वकलोस्कर मावसकातनू किा प्रवसध्द
झाल्या आहेत. ‘सांघर्ि’ पस्ु तक वाचनू मी पत् वलवहले होते. नांतर
त्या मार्वीताई देसाई याच
ां े बरोबर कागवािला आल्या होत्या. –
१९८९

ववद्याताई बाळ
‘वमळून साऱ्याजणी’ हे मावसक वाचनू त्याांचे एक वदवशीय
मवहला वशबीर आयोवजत के ले होते. त्या िीवादी, वमळून
साऱ्याजणी व िी मावसकाच्या सपां ावदका.

७.श्री. सनु ीलकुमार लवटे
मराठी सावहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष होते. ‘खाली जमीन वर
आकाश’ हे आत्मचररत्. यापस्ु तकास अनेक परु स्कार वमळाले
आहे. महाराष्ट्र राज्य ववां चत सस्ां िेचे अध्यक्ष. कोल्हापरू भर्ू ण.
गणेशवािी येिील वाचनालयात मी त्याांचे भार्ण आयोवजत के ले.

८. श्री. अरुण िबीर
सागां ली येिेल पटवर्िन हायस्कूलमध्ये वशक्षक होते.
क्राांवतकारकाांच्यावर गावोगावी जाऊन भार्ण. साांगली येिील
कुष्ठरोग्याच्ां या वसाहतीत समाजसेवेचे योगदान कागवाि मवहला
मांिळाच्या वतीने वासदु वे बळवांत फिके , याांच्या चररत् किनाचा
कायिक्रम. माझा त्याांचेशी उत्तम पररचय होता.

श्री. भीमराव गस्ती
बेरि हे त्याांचे आत्मचररत्. देवदासी वनमिल
ू नासाठी खपू कायि.
त्याांचे आत्मचररत् वाचनू त्याांचे भार्ण आयोवजत के ले होते. त्याांनी
देवदासी वियासां ाठी उत्िान ही सामावजक सस्ां िा यमनापरू येिे
चालवली. वनपाणी येिे १८० मल
ु ींसाठी वसवतगृहे चालवले.

िॉ. वशरीर् पटवर्िन
िी रोगतज्ज्ञ पण याांनी सायकलचा प्रचार खपू के ला. अिािजिन
कुणासाठी स्वतःसाठी काां िॉकटराांसाठी.सायकल प्रचारासाठी
म्हणनू त्याचां े भार्ण मिां ळातफे कागवाि येिे आयोवजत के ले.

श्री. रववांद्र वपांगे
‘परशरु ामाची सावली’, ‘वदवे लामण वदवे’ अशी अनेक
पस्ु तके . कागवािला व्याख्यानासाठी बोलाववले होते. आमचेकिे
दोन वदवस मकु काम. जगां लात वफरायची खपू आवि. आकाशवाणी
येिे नोकरी करीत होते.
श्रीमती मार्वीताई देसाई
‘नाच रा घमु ा’ हे त्याांचे आत्मचररत् वाचनू त्याांना
पररसांवादासाठी कागवािला बोलावले होते. २ वदवस त्या व
वसर्ांु रा पटवर्िन वाि्यात रावहल्या होत्या.
श्री. भालजी
पेंढारकर व श्री रणवजत देसाई याांच्या पत्नी आम्ही पररसांवादात
बऱ्याच जणींनी भाग घेऊन आपली मते नोंदवली.
श्री. राजीव बवे
वदवलपराज प्रकाशन पणु े याचे सवेसवाि श्री. राजीव बवे याांचे
"मला भेटलेली माणसे " हे पस्ु तक वाचनू लोकसेवा सांघ
वाचनालय गणेशवािी येिे त्याांचे व्याख्यान आयोवजत के ले होते.
ते लेखक , कवव व एक उत्तम माणसू आहेत.

जयश्री पटवर्िन व त्याचां े कुटुांवबय
२०२१

जयश्री पटवर्िन याांचे ईसावहत्य वरील पस्ु तक.
वकलक करताच उघिेल

शित्हो

पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ्या माणसाांहून अवर्क प्रगल्भ आवण
ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येतां.
इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते िोिांफ़ार वशक्षण देतात.
पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या आवण आता
वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभु वही वशकता येतात. ते पस्ु तकाांद्वारे .
माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू देशातल्या माणसाांचे
अनभु व समजनू घेऊन वशकता येत.ां तेही पस्ु तकाद्वां ारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभु व,
त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे
करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टकके सत्य आहे.
ज्येष्ठ नागररकानां ा तर आम्ही यापढु े जाऊन एक ववनांती करू
इवच्छतो. आपले अनभु व वलहा. आपले आयष्ु य शब्दातां मािां ा. वलवहणे
जमत नसेल तर मोबाईलवर तमु च्या आवाजात रे कॉिि करा. तमु च्या
आयष्ु ताल्या घटना या येणाऱ्या वपढ्याांना वदपमागि ठरतील.
बाकी आमच्यावर सोपवा.

िडां ळी!
र्वचवयलव तर हर्चां !
शलहवयलवही हर्ां!
www.esahity.com

esahity@gmail.com

