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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

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

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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खगंडेकि, बगबग कदम, िर्नित देसगई हे लेखक िगस्त आवडीचे. श्रीवर्ान येथे
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सगंर्र्े ही एकप्रकगिची ककतान भक्तीच आहे. हल्लीच िगर्नतक पयगाविर् कदनगच्यग
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https://aawakankar.blogspot.in/ यग ब्लॉर्वि उपलब्र् आहे.

प्रगस्तगनवक
कदनगंक ३ ऑर्स्ट २०१६ यग कदवशी महगड येथे सगनवत्री नदीविील पुल वगहून
र्ेलग. त्यगत अनेक अभगर्ी िीव मृत्यूमुखी पडले. त्यग घटनेवरुन मलग दुर्गा कवच ही
कथग स्फु िली. यग दुघाटनेमर्ुन कगही लोक वगचली त्यगंनी आपगपल्यग दैवतगंच्यग
आनशवगादगनेच हे घडले असे बोलुन दगखवले होते. हग संदभा घेऊन मी ही कथग सगकगि
के ली आहे. मगर्सगचे मन हे कोर्त्यगही प्रसंर्गत पिमेश्विगचग आर्गि शोर्त असते.
यग कथेच्यग नननमत्तगने मी देवी हंसोळ येथील श्री आयगा दुर्गा यग आमच्यग
कु लस्वगमीनीची सगनहत्यीक पूिग बगंर्ली आहे. ती सवगांनी र्ोड मगनुन घ्यगवी. आपले
अनभप्रगय मलग िरुि कळवगवेत.

अननल अनंत वगकर्कि.
श्रीवर्ान

अपार् पनत्रकग

कु लस्वगमीनी आयगादर्
ु ेच्यग प्रेिर्ेने सगकगि झगलेली ही कृ ती नतलगच अपार्.
अननल अनंत वगकर्कि
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भार् १
तप्तस्वणो ज्वलांर्ी र्ृतिनिषनशखां र्ारयंतीं नत्रशुलि्।
खङं र्चिो S नप दोर्भग: प्रबलररपुर्णां त्रासयंतीं कटािै:।।
ससंिस्कं र्ाददरुढां नत्रियि लनसतां सेनवतां नसद्धसंङर्ै:।
आयागदर्
ु ागभिेिं भििपरिि: िंददात्रीं प्रसन्नाि्।।
अनिके तिे आयागदर्
ु ेच्या सिोर डोळे निटु ि ितिस्तक िोऊि ििातल्या ििांत
ध्याि िंत्र म्िणू लार्ला. अनिके तच्या बािूला त्याची पत्नी आयाग देनखल अनतशय
भनक्तभावािे देवीसिोर ितिस्तक झाली िोती.
िुकतेच त्यांचे देवी िंसोळ येथे आर्िि झाले िोते. िेििीच्या प्रथेप्रिाणे प्रथि
देवीच्या िंददरात िाउि देवीचे दशगि घेण्यासाठी आता ते आले िोते. त्यांच्याबरोबर
अनिके तचे आई-बाबा आनण आयागचे आईबाबा देनखल आले िोते. िंददरािध्ये आता
अनिबात र्दी िव्िती. देवीचे पुिारी नतन्िीसांिा झाल्यािे ददवाबत्ती करत िोते. िी
पांचिणे आनण पुिारी यांच्या व्यनतररक्त िंददरात आता कोणीिी िव्िते. त्यांचा
ड्रायव्िर ददिेश त्तयांिी आणलेली स्कार्पगओ सिोरच असलेल्या भक्तनिवास िध्ये
लानवत िोता. कारण आि ते तेथेच िुक्काि करणार िोते.
अनिके तिे पुिारी काकांिा नवचारले “काका! आपले उपाध्ये र्ुरुिी आि आले
िािीत कां?

त्यावर पुिारी म्िणाले, “िािी, ते आले िोते पण थोड्यावेळापूवीच घरी
र्ेलेत! सकाळी येतील! कािी काि िोते कां?”
त्यावर अनिके तिे सांनर्तले, “िो! िला उद्या अनभषेक करावयाचा आिे!”
त्यािंतर सवगिण िंददरासिोर असलेल्या भक्त निवासिध्ये र्ेले. तेनथल
व्यवस्थापक श्री िोशी यांिी त्यांचे स्वार्त के ले. आि आषाढ िनिन्याची चतुदगशी
िोती. उद्याच अिावस्या असल्यािे पावसाचा िोर भरपुर िोता. आिुबािूचे डोंर्र
देनखल ददसेिासे झाले िोते. पावसािे पाण्याची िणू चादरच र्रली िोती. पडणाऱ्या
पाण्याचा आवाि इतका िोठ्ठा आवाि येत िोता, की आपसातले बोलणे देनखल ऐकू
येत िव्िते. व्यवस्थापक िोशी यांिी दकचििर्ुि र्रिार्रि वाफाळलेला चिा
आणला. त्या चिाकडे पाहूि सवग िंडळी खूष झाली.
“सवगप्रथि िी आपली सवाांशी ओळख करुि देतो”, अनिके तचे बाबा श्री
अशोक फणसळकर श्री िोशी यांिा म्िणाले. “िी, अशोक फणसळकर, िा िाझा
िुलर्ा अनिके त आनण िी त्याची पत्नी आयाग. िी िाझी पत्नी अिघा, िे आयागचे बाबा
िुकुंद पाटणकर आनण या त्यांच्या पत्नी सौ. िोिीिी पाटणकर. आपली तशी
पूवीपासूिची ओळख आिेच. आम्िी सध्या सुरत येथे िाझ्या िुलाकडे अनिके त कडेच
रिातो. आनण आिचे व्यािी त्यांच्या िुलाकडे पुण्याला असतात.
“िाझ्या िुलािे अनिके तिे आपल्या भक्तनिवासचे ऑिलाईि बुकींर्
के लेले आिे. या त्याच्या सप्रंटस. िोशींिी त्या सप्रंटस घेउि त्यांिा आलेल्या ई िेल
बरोबर पडताळू ि पानिल्या. त्यािंतर त्यांिी आपल्या सवाांकडे आपली ओळखपत्रे
आिेत िा, असे नवचारले. त्यावर सवाांिी िोकार देताच त्यांिी अनिके तकडे त्याचे
ओळखपत्र सप्रंट काढण्याकररता िानर्तले. ते त्यािे देताच त्यांिी लर्ेचच ररसेप्शि

काऊंटरवर असलेल्या फॅ क्स िशीि िर्ुि त्याची सप्रंट काढली. अँडनिशि प्रोसेस पूणग
करुि झाल्यावर त्यांिी दुसर्या ििल्यावरील खोल्या उघडू ि ददल्या. नतथे एकू ण तीि
रुि िोत्या, त्यात तीििी िोडप्यांिी आपापले सािाि िेले. त्यािंतर रुििध्येच
असणाऱ्या र्रि पाण्याच्या सिाय्यािे सर्ळे िण फ्रेश झाले. त्यांच्या ड्रायव्िरचीिी
सोय िोशी यांिी तळििल्यावर लाऊि ददली.
थोड्या वेळािे अनिके तचे बाबा आपले आवरुि खाली येऊि श्री िोशी यांच्या
बरोबर बोलत बसले. तशी त्यांची पूवीपासूिची ओळख िोती. अनिके तचे बाबा र्ेली
अिेक वषे आपल्या कु लस्वािीिीला येत िोते. देवी िंसोळ येथे आल्यावर ते िेििी
याच भक्त निवास िध्ये िुक्काि कररत असत. सुरवातीला िा भक्त निवास अर्दी छोटा
िोता. आता दोि ििली सुसज्ज इिारतीिध्ये त्याचा नवस्तार झालेला िोता. सोलर
नसस्टीि, वाय् फाय्, पाकींर्ची सोय, प्रत्येक रुि िध्ये दूरदशगि संच अशा सवग सुनवर्ा
सध्याच्या भक्त निवासात उपलब्र् िोत्या. दुसर्या ििल्यावरच्या खोल्या ए. सी
के लेल्या िोत्या. शुभ कायागकररता सुसज्ज िॉल देनखल बांर्ला िोता. ऑिलाईि रुि
बुकींर्ची सुनवर्ािी उपलब्र् करुि ददलेली िोती. त्यािुळे अनिके तिे रुिचे बुकींर्
ऑिलाईिच के लेले िोते.
“भक्तनिवासचा एकदि कायापालट झालेला ददसत आिे!” अशोकराव िोशींिा
बोलले.
त्यावर त्यांिी “िो! सरकारच्या नतथगिेत्र नवकास कायगक्रिा अंतर्गत निर्ी
निळाला. नशवाय आयागदर्
ु ेच्या भक्तांिीिी खूप िोठी िदत के ली. नशवाय देवीचा
आनशवागद असल्यावर काय िोणार िािी! िािी कां?” असे िोशी म्िणाले.
आिच्या िेवणाच्या िेिू संबर्ी आर्ीच फोिवर बोलणे झालेले िोते. परं तु
उद्याच्या बाबतीत काय करायचे? असे िोशींिी नवचारल्यावर अनिके तचे बाबा

अशोकरावांिी आपली योििा काय आिे ते सांनर्तले. ते म्िणाले, “आम्िाला उद्या
देवीला अनभषेक करायचा आिे. अनिके तचे िल्लीच िे ििीन्यात लग्न झाले आिे.
तेव्िा त्याच्या िस्ते कु लस्वानििीला अनभषेक करावा असे ठरवले आिे. तसा उपाध्ये
र्ुरुिींिा फोि झालेला आिेच.”
“िो! दुपारी िला उपाध्ये र्ुरुिी तसे बोलले िोते!” िोशी म्िणाले.
“उद्या देवीला पुरणावरणाचा िैवेद्य दाखवायचा आिे त्याची सोय आपल्याकडे
िोईल काय?” अशोरावांिी नवचारले.
त्यावर “अर्दी पुरणपोळी शक्य िोणार िािी. पण िैवद्या पुरत्या पांच
पुरणपोळ्या करु. सर्ळ्यांिा िेवायला िात्र पुरणपोळी शक्य िोणार िािी. कारण
िाझ्याकडे िाणूसबळ िािी.” असे िोशी म्िणाले.
“रठक आिे! पण उद्या िेवायला उपाध्ये र्ुरुिी, देवीचे भोपी र्ुरव आनण कु वारी
सवाष्ण, त्याचप्रिाणे दांपत्यिी सांर्ायचे आिे.”
असे अशोकराव बोलताच त्यावर िोशी म्िणाले “अिो, उद्या रनववार आिे
त्यािुळे शाळे ला सुट्टी आिे. तेव्िा िाझी िुलर्ी तुम्िाला कु वार सवाष्ण निळू शकते
आनण दांपत्य भोििासाठी तुिच्या बरोबर आलेले तुिचे सोयरे आिेतच. िािीतर
आम्िीिी आिोतच. त्यािुळे ते सवग िोऊि िाईल.”
अशाप्रकारे त्यांची बोलणी चालू िोती तोच िोशी वनििींिी िेवण तयार
असल्याची वदी ददली. तेव्िा अशोकरावांिी िोबाईलवरुि अनिके तला निरोप ददला
व सर्ळ्यांिा खाली भोििर्ृिात येण्यास सांनर्तले.

भक्त निवासाच्या आर्ुनिकीकरणाबरोबरच िोठ्ठे भोििर्ृि आनण सवग सोयींिी
युक्त आर्ुनिक स्वयंपाकर्ृि देनखल बांर्ण्यात आले िोते. सोलर नसस्टीिचा िानस्तत
िास्त वापर करण्यावर भर ददला िोता. भक्त निवासच्या र्च्चीवर सोलर पॅिेल्स
बसवण्यांत आले आिेत. त्याच प्रिाणे भक्त निवासाच्या कं पाऊंड िध्येच िोठी पवि
चक्कीिी बसवण्यात आली आिे. त्यािुळे पवि उिाग अनर्क सौर उिाग असा िायब्रीड
उिागस्त्रोत येथे नििागण के ला र्ेला आिे.
भोििर्ृिािध्ये िेवायला बसण्यासाठी टेबल खुच्याांची सोय के लेली आिे. आत्ता
िेवण वाढण्याऐविी ओट्यावर तयार झालेल्या स्वयंपाकाची भांडी िांडूि ठे वली
िोती. प्रत्येकािे आपल्या रुची प्रिाणे आनण आवश्यक तेवढे स्वत:च्या िातािे वाढू ि
घ्यायचे आनण टेबल खुचीवर बसूि िेवायचे अशी व्यवस्था तेथे के लेली िोती. िोशी
स्वत: नतथे ििर राहूि सवग व्यवस्थेवर ििर ठे वत िोते. अशाप्रकारे सवगिण सार्ेच
पण स्वादीष्ट िेवण िेऊि आनण त्याबद्दल िोशींिा र्न्यवाद देऊि सर्ळे िण नवश्रांती
करीता आपापल्या रुििध्ये र्ेले.

*******

आि रनववार देवीचा वार. आि अनिके त आनण सौ.आयागच्या िस्ते त्यांच्या
नववािािंतर प्रथिच कु लस्वानििी आयागदर्
ु ेची षोडशोपचारे नवर्ीवत पूिा िोणार
िोती. त्यांच्या लग्नािंतर अनिके तला लर्ेचच कं पिीच्या कािासाठी अिेरीके ला िावे
लार्ले िोते. त्यािुळे िा कु लाचार लांबणीवर पडला िोता. आता त्याला रिा
निळताच सवगप्रथि त्यािे देवी िंसोळला िाण्यासाठी प्लॅसिंर् के ले िोते. ते िाणार
म्िटल्यावर त्याचे सासु सासरे आम्िालािी र्ुिार्रला व्याडेश्वराला िायचे आिे असे
म्िणूि त्यांच्या सोबत आले िोते. कारण उद्याच श्रावण िनििा सुरु िोणार िोता.
पनिलाच ददवस सोिवार आला िोता म्िणूि त्यांचा कु लस्वािी व्याडेश्वराला या
िवदांपत्याच्या िस्ते अनभषेक व्िावा िी त्यांचीिी इच्छा िोती.
आि आषाढ िनिन्यातला शेवटचा ददवस िोता. अिावस्या दुपारिंतर संपणार
िोती. त्यािुळे आि देवीची यथासांर् पूिा करुि सवगिण रात्री येथेच िुक्काि करणार
िोते. उद्या पिाटे निघूि आठ वािेपयांत र्ुिार्रयेथे व्याडेश्वराला त्यांिा िायचे िोते.
तेनथल अनभषेकाचा कायगक्रि उरकु ि िंतर तेथूिच सवगिण पुण्याला िाणार िोते.
अनिके त सकाळी लवकर उठु ि आयागसि िॉिींर् वॉक आनण साईट नसईंर् िा
दुिरे ी उद्देशािे दफरायला बािेर पडला िोता. त्यांिा दोघांिा दफरायला िातािा
पाहूि िोशींिी त्यांिा र्ुड िॉिींर् के ले. पावसाचे ददवस आिेत तेव्िा सरपटणारे
प्राणी दफरत असतात त्यांच्यापासूि सावर् राहूि दफरण्याचा आिंद घ्या अशी
सूचिािी त्यांिी के ली. िंतर ते दोघे दफरत दफरत पांडवांिी खोदले ली नविीर,

कातळािध्ये कोरलेले िार्यंत्र पाहूि आले. आि िवािाि पावसाळी िोते. कोणत्यािी
िणी िुसळर्ार पाऊस कोसळायला सुरवात िोईल असे वाटत िोते.
थोड्या वेळािे सवगिण आंघोळी उरकु ि खाली भोििर्ृिात आले. सवाांिी
चिापाि के ले आनण िंददरात दशगिाला र्ेले. अनिके तिे आि छाि कु सुंबी रं र्ाचा कद
िेसला िोता. त्यावर त्याच रं र्ाचे उत्तरीय घेतले िोते. आयागिे त्याच रं र्ाची पैठणी
िेसली िोती. दोघांची िोडी अर्दी दृष्ट लार्ावी अशी ददसत िोती. िुकतीच देवीची
पूिा झालेली िोती. सवाांिी ििोभावे देवीचे दशगि घेतले. त्यािंतर पररसर देवतांचेिी
दशगि घेतले. नतथपयांत उपाध्ये र्ुरुिी आले. र्ुरुिींिी येतािा सवग तयारी आणलेली
िोतीच.
उपाध्ये र्ुरुिींिा आलेले पिाताच अशोकराव पुढे झाले. त्यांिी र्ुरुिींिा
ओळखले कां म्िणूि नवचारले. त्यावर र्ुरुिींिी आपण अशोक फणसळकरच िां? असे
नवचारले. एकिेकांचे िेि कु शल नवचारुि झाल्यावर अशोकरावांिी आपल्या सर्ळ्या
पररवाराची र्ुरुिींिा ओळख करुि ददली. त्यांिी र्ुरुिींिा नवचारले, आपले फोिवर
बोलणे झाले िोते त्याप्रिाणे आि िाझ्या िुलाच्या िस्ते देवीला अनभषेक करायचा
आिे. आपण सवग तयारी घेऊि आला आिात िां?
त्यावर र्ुरुिींिी िो! िा काय िी तयारीत आलो आिे! चला, िवळपास दिा
वािलेच आिेत, आता आपण पूिेला सुरवात करु या! म्िणिे अनभषेक, पूिा आरती
सर्ळे अकरा, साडे अकरा पयांत पूणग िोईल.
उपाध्ये र्ुरुिींिी अनिके त आनण आयागला िोठ्या िाणसांिा ििस्कार करुि
देवीच्या र्ाभार्यात यायला सांनर्तले. त्याप्रिाणे दोघेिी वनडलर्ाऱ्यांच्या आनण

उपाध्ये र्ुरुिींच्या पाया पडू ि र्ाभाऱ्यांत पाटावर िाऊि बसले. बाकी सवगिण बािेर
सभािंडपात बसले.
र्ाभाऱ्यांत देवीच्या पायािवळ बसूि देवीची पूिा सुरु झाली. उपाध्ये र्ुरुिी
एक एक नवर्ी सांर्त िोते त्याप्रिाणे अनिके त ते करत िोता. त्यािंतर र्ुरुिींिी
अनभषेकास सुरवात के ली. ते श्रीसूक्ताचा पाठ म्िणू लार्ले. त्यांच्या बरोबर
अनिके तिी म्िणू लार्ला. ते बघूि र्ुरुिी त्याला म्िणाले तुला िर व्यवनस्थत म्िणता
येत असेल तर तू एक स्वतंत्र आवतगि म्िटलेस तरी चालेल. िर् त्यांच्या सूचिे प्रिाणे
त्यािे शेवटचे सोळावे आवतगि संथ स्वरात म्िणायला सुरवात के ली.
िररिः ॐ निरण्यवणाां िररणीं सुवणगरितस्रिाि् ।
चन्द्रां निरण्ियीं लक्ष्िीं िातवेदो ि आवि ॥
अशा प्रकारे पूणग श्रीसूक्त म्िणूि झाल्यावर यथावकाश त्यांची पूिा पूणग झाली.
त्यांिी सूरतेहूि येतािा खास देवीसाठी तयार करुि घेतलेली साडी आणली िोती.
त्या खास साडीिे आयागिे देवीची ओटी भरली. िंतर भक्त निवासिर्ुि आणलेला
िैवद्य दाखवला. सवाांिी निळू ि आरती के ली. उपनस्थत असलेल्या सवाांिा प्रसाद
ददला.
इकडे देवीवर अनभषेक सुरु झाला आनण आकाशांत आर्ीपासूिच दाटू ि
आलेल्या िेघांिी िोरदार बरसात करायला सुरुवात के ली. अिरश: ढर्फु टी झालेली
ददसत िोती. पावसाच्या र्ारा इतक्या िोरदार बरसत िोत्या की देवळातूि सिोरच
असलेले भक्तनिवास ददसत िव्िते. आता थांबेल िर् थांबेल असे करतािा एक तास
झाला तरी पावसाचे थांबायचे नचन्ि ददसत िव्िते.
दरम्यािच्या काळात आयागच्या आई सौ. िोनििी पाटणकर, अनिके तची
आई सौ. अिघा फणसळकर आनण आयाग यांिा देवीला िेसवलेल्या साड्यांचा येथे

नललाव िोऊि त्यांची नवक्री के ली िाते असे सििले. तेव्िा त्यांिी भोपी र्ुरवांकडे
चौकशी के ली असता त्यांिी अशा साड्या आतािी निळू शकतील असे सांनर्तले. तेव्िा
त्या नतघींिीिी देवीचा प्रसाद म्िणूि अशा साड्या खरे दी करायच्या ठरवल्या.
िर् त्या नतघीिी र्ुरवांच्या बरोबर त्या साड्या बघायला र्ेल्या. त्या नतघींिीिी
आपल्या स्वत:कररता तसेच आपल्या पररचयातील व्यक्तींकररता निळू ि पंर्रा सोळा
साड्या खरे दी के ल्या. त्यातल्या दोि साड्या लांबीला खूपच लिाि िोत्या. परं तु त्या
प्युअर कॉटिच्या आनण छाि नडझाईि असलेल्या िोत्या. त्या दोन्िी साड्या सौ
पाटणकर आनण सौ फणसळकर यांिी डोक्याला बांर्ायला रुिाल म्िणूि वापरायच्या
ठरवल्या आनण आपल्या पसग िध्ये ठे वूि ददल्या.
बराच वेळ वाट बघूि पावसाचे थांबण्याचे लिण ददसेिा असे पाहूि शेवटी
उपाध्ये र्ुरुिी, र्ुरव यांच्या सि सवगिण भक्त निवासिध्ये भोििाकररता र्ेले. आि
भोििर्ृिात टेबल खुची ऐविी पंर्त िांडली िोती. अनिके त आनण आयाग सोडू ि
सवगिण भोििास बसले. िोशी दांपत्यालािी ते िािी म्िणत िोते तरी िेवायला
बसायला लावले. त्या सवाांिा अनिके त आनण आयाग वाढायचे काि कररत िोते.
सवाांची िेवणे झाल्यावर सवाष्णींची साडीिे ओटी भरण्यांत आली. उपाध्ये र्ुरुिींची
योग्य ती पाठवणी करण्यांत आली. त्यािंतर अनिके त आनण आयाग भोििास बसले.
सवाांचे भोिि उरकताच सवगचिण वािकु िी कररता र्ेले.
दुपारचे चार वािले तरी पावसाची संततर्ार चालूच िोती. अती पिगन्य वृष्टीिुळे
सवगत्र पाणीच पाणी झाले िोते. दरम्याि रािापुरहूि भालावली िार्े पावसकडे
िाणारी एस्. टी. बस परत आली िोती. पावसाच्या पाण्यािे आनण एका रठकाणी
दरड कोसळल्यािे रस्ता बंद झाला िोता. त्या र्ाडीचा ड्रायव्िर भक्तनिवासच्या
व्यवस्थापक िोशींच्या ओळखीचा िोता म्िणूि तो भक्तनिवासिध्ये त्यांिा भेटायला
आला िोता. िोशींिी त्याला आनण कं डक्टरला आत बोलावूि चिा नबस्कीटे ददली

आनण त्याच्याबरोबर र्प्पा िारत बसले िोते. बघता बघता एक तास निघूि र्ेला.
दरम्याि त्या बसच्या ड्रायव्िरिे डेपो िॅिेिरिा फोि करुि काय करु म्िणूि नवचारले.
त्यावर डेपो िॅिेिर सािेबांिी थोडी वाट पाहूि रस्ता सुरु िोत िसेल तर परत
रािापुरला परत या असे सांनर्तले.
*******

पावसाच्या ररपररपीला कं टाळू ि आयाग, नतची आई आनण अनिके तची आई
पॅसेििध्ये खुच्याग टाकु ि र्प्पा िारत बसल्या िोत्या. एका रुििध्ये अनिके त, त्याचे
बाबा आनण त्याचे सासरे िुकुंद पाटणकर र्प्पा िारत बसले िोते. तेवढ्यात िुकुंद
पाटणकरांचा फोि वािला. तो त्यांच्या िुलाचा िार्वचा फोि िोता. ते फोि
घेण्याकररता थोडे बािूला र्ेले. फोि घेऊि परत िार्ेवर आल्यावर त्यांचा चेिरा
सचंतेत ददसू लार्ला. तेव्िा अनिके तिी नवचारले, काय झाले बाबा, एिी सथंर्
नसररयस?
िो! तसे नसररयसच म्िणायला पानििे. कारण आिची सूिबाई िार्वीला
लेबर पेन्स सुरु झाल्याचे लिण ददसते असे िार्व म्िणत िोता. नतला आता िॉनस्पटल
िध्ये अँडनिट करावे लार्ेल असेिी तो म्िणाला िोता. त्यािुळे आता आम्िाला निघावे
लार्ेल. पुण्याला िायला या पावसात कसे काय ििेल तेच आता बघावे लार्ेल.
त्यावर तुम्िी आयागच्या आईला सांर्ूि तयारी करा, िी खाली िाऊि िोशींशी
बोलतो. ते काय म्िणतात ते बघुया, असे म्िणूि अशोकराव लर्ेचच र्डबडीिे खाली
निघूि र्ेले. तेव्िा एस् टी ड्रायव्िर चव्िाणांचे डेपो िॅिेिर बरोबरचे बोलणे चालूच
िोते.
अशोकरावांिा र्डबडीत खाली आलेले पाहूि िोशी त्यांिा सािोरे र्ेले
आनण काय र्डबड आिे म्िणूि नवचारले. तेव्िा अशोकरावांिी पाटणकरांिा तातडीिे
पुण्याला िावे लार्त आिे तेव्िा काय करता येईल असे नवचारले. त्यावर िोशींिी
आपण याबाबत येथे चव्िाण ड्रायव्िर आिेत त्यांिाच नवचारुया असे म्िटले.

तेव्िढ्यात श्री पाटणकरिी खाली आले. िर् िोशी, पाटणकर आनण
अरुणराव नतघेिी चव्िाणांिवळ र्ेले व त्यांिा पररनस्थतीची कल्पिा ददली. त्यावर
ते म्िणाले, िला आत्ताच आिच्या सािेबांिी रािापुरला परत यायला सांनर्तले आिे.
त्यािुळे िी आता िी बस घेऊि लर्ेचच रािापुरला िातो आिे. तेव्िा तुम्िी याच बस
िर्ुि रािापुरला चला. नतथूि पुढे कोल्िापुर िार्े पुण्याला िाता येईल. पण तो िार्ग
एवढ्या पावसात चालू असेलच असे िािी. तेव्िा त्यािार्ागिे िािीच ििले तर आता
रािापुरहूि दोि बस सुटतात बोरीवली सिा वािता आनण िुंबई साडेसिा वािता
दोिपैकी कु ठलीतरी बस िक्कीच निळे ल नतिे पिवेल पयांत िा. नतथूि एक्सप्रेस वेिे
दोि अडीच तासात पुण्याला िाल. म्िणिे सकाळी सात साडेसात पयांत तुम्िी पुण्यात
पोचु शकाल.

*******

पाटणकर दांपत्य रािापुर बस स्थािकावर पोचले तेव्िा िुकतीच रािापुर
बोरीवली बस सुटुि र्ेली िोती. त्यांिी कं ट्रोलरकडे कोल्िापुरला िाण्याकररता बसची
चौकशी के ली तेव्िा त्यांिी र्ेल्या पाच सिा तासात कोल्िापुरहूि एकिी बस आली
िािी, बहुदा कोल्िापुरला िाणारा घाट दरड कोसळू ि बंद झाला असावा. िंतर
त्यांिी पुण्याला िाण्यासाठी आता कसे िावे असे नवचारले असता, “आि सर्ळीकडेच
िोरदार पाऊस कोसळत असल्यािे कोणत्यािी घाटािे िाणे र्ोकादायकच आिे.
त्यातच नचपळु ण, खेड, ििाड, िार्ोठणे या र्ावांत पाणी भरल्याच्या बातम्या येत
आिेत. अिूितरी िुंबई िायवे चालू आिे, आता पांच निनिटात येथूि िुंबईला
िाणारी बस सुटेल नतिे िाणार असाल तर पिवेल पयांत िा. पुढे पिवेलहूि एक्सप्रेस
िायवे िे तुम्िी पुण्याला िाऊ शकाल.” असा सल्ला कं ट्रोलरिे ददला.
पाटणकरांिा कं ट्रोलरचे म्िणणे पटले व ते दोघेिण रािापुर िुंबई बस िध्ये
बसले. योर्ायोर्ािे देवी िंसोळहूि ते ज्या बसिे आले िोते नतच बस त्याच ड्रायव्िर
कं डक्टर सि िुंबईला िात िोती. त्यािुळे त्यांिा िायसे वाटले. त्यांिा अर्दी पुढची
म्िणिे ड्रायव्िरच्या िार्ची नसट निळाली िोती. त्यािुळे रस्त्यावरच्या खड्डड्यांिध्ये
र्ाडी आपटली तरी फारसे र्क्के िाणवत िव्िते.
बसिे रािापुर सोडल्यािंतर लर्ेचच त्यांिी फोि करुि िी र्ोष्ट अनिके तला
सांनर्तली. त्याचप्रिाणे त्यािी आपला िुलर्ा िार्वला बाकी सर्ळे िार्ग बंद आिेत
म्िणूि आम्िी रािापुरहूि पिवेलकडे निघालो आिोत. एक्सप्रेस िायवे िे उद्या आठ
वािे पयांत पोचू असे फोि करुि सांनर्तले.

रािापुर सोडल्यापासूि पावसाची संततर्ार चालू िोती. रस्त्याच्या दुतफाग
पाण्याचे लोटच्या लोट विातािा ददसत िोते. बघता बघता र्ाडीिे संर्िेश्वर र्ाठले.
संर्िेश्वरला सवगत्र पाणीच पाणी झालेले ददसत िोते. पुलाच्या काठोकाठ पाणी िोते.
सर्ळीकडे काळोखनिट्ट िोता. पावसािुळे िवेत र्ारठा आला िोता. म्िणूि सौ
पाटणकरांिी देवीच्या देवळात घेतलेली ती छोटी साडी बािेर काढली आनण ती
रुिालासारखी डोक्याला बांर्ली. त्यािुळे त्यांची थंडी िरा किी झाली.
रात्रीचे पावणे अकरा वािले. बस नचपळु ण बस स्थािकात िेवण्यासाठी थांबली.
तेव्िा पाटणकर दांपत्यिी उतरले. आि बसिध्ये फारशी र्दी िव्िती. रािापुरिर्ुि
आठ िण बसले. त्यािंतर वैभववाडीला नतघेिण चढले िोते. शेवटी संर्िेश्वरला दोि
िोडपी चढली िोती. त्यापैकी बरीच लोक पिवेललाच उतरणार िोती. कं डक्टरिे
िेििीप्रिाणे र्ाडी िेवणासाठी वीस निनिटे थांबेल अशी घोषणा के ली. नचपळु ण
स्थािकातिी सवगत्र पाणीच पाणी झालेले िोते.
नचपळु णचे एस्. रट. कँ टीि त्यािािािे स्वच्छ िोते. पाटणकरांिी सौंिा नवचारले
काय िार्वुया? त्यावर त्यांिी िला फारशी भूक िािी िी फक्त कॉफी आनण नबस्कीटे
घेईि. तुम्िी पािीिे तर िेवा िािीतर कािीतरी खायला िार्वा. त्यावर पाटणकर
म्िणाले िीिी कॉफीच घेईि. कँ टीििध्ये िरा र्दी िाणवत िोती. एकदि पांच सिा
र्ाड्यांचे पॅसेंिर ििा झालेले ददसत िोते.
वेटर ऑडगर घ्यायला आल्यावर त्यांिी त्याला कॉफी आनण र्ुड डे नबस्कीटपुडा
आणायला सांनर्तला. त्यांिी सििच वेटरला नवचारले आि इथे खूप र्दी वाटते आिे.
त्यावर त्यािे िो रािापुर-बोरीवली, ियर्ड-िुंबई, दोि िुंबईहूि आलेल्या बस आनण
रािापुर-िुंबई एवढ्या बस एकदि आल्यािे र्दी ददसत आिे असे सांनर्तले. कॉफी
येईपयांत िी आयागला फोि करते असे सौ. िोिीिीिी पाटणकरांिा सांनर्तले. त्यावर

कशाला उर्ाच एवढ्या रात्री फोि करतेस ती झोपली असेल! असे ते म्िणाले. परं तु
एवढ्यात कािी ती झोपत िािी, म्िणूि िोनििी यांिी नतला फोि के लाच. फार कािी
ि बोलता, आम्िी नचपळु ण पयांत पोचलो आिोत. आता आिच्या दोघांच्यािी
फोिच्या बॅटर्या संपत आल्या आिेत तेव्िा परत फोि करायला ििेलच असे िािी.
असे त्यांिी आयागला सांनर्तले. नतिेिी इकडेपण खूपच पाऊस पडतच आिे. तरीिी
आम्िी पिाटे साडेपांच पयांत र्ुिार्रला िायला निघणार आिोत. त्यातच इकडे
वीििी र्ेलेली आिे, त्यािुळे आिचेिी फोि दकतपत रटकतात ते बघुया.
फोिा फोिीच्या र्डबडीत त्यांचा खूप वेळ र्ेला. त्यािुळे कँ टीििर्ील
सवगिण र्ाडीिध्ये निघूि र्ेले. र्ाडीिध्ये कं डक्टर सारखा बेल वािवु लार्ला िोता
म्िणूि ती दोघे र्डबडीिे र्ाडीकडे र्ेली. र्ाडीत बसल्यावर िोिीिीच्या लिांत आले
आपला डोक्याला बांर्ायचा रुिाल कॅं टीि िध्येच रािीला. म्िणूि त्यांिी चव्िाण
ड्रायव्िरिा नविंती के ली, िाझा देवीचा प्रसाद म्िणूि घेतलेला रुिाल कॅं टीििध्ये
रािीला आिे, प्लीि तेवढा िी तो घेऊि येते. त्यावर त्यांिी झटकि या! आर्ीच खूप
उशीर झाला आिे. आपल्या िंतर आलेल्या बसदेनखल पुढे निघूि र्ेल्या आिेत.
त्यावर िो िी आलेच! असे म्िणूि त्या झटकि कँ टीि िध्ये र्ेल्या. नतथे त्यांिा तो
रुिाल ददसेिा. म्िणूि त्यांिी त्यांिा सव्िग करणाऱ्या वेटरला शोर्ुि काढले. त्यािे तो
रुिाल उचलुि ठे वला िोता. तो काढू ि ददला. या र्डबडीत बसला िात्र चांर्ला वीस
नििीटे लेट झाला.

*******

नचपळु णहूि सुटल्यावर कं ट्रोल पॉईंटवर िोंद करण्यापुरतीच बस घाटात
थांबली िोती. बसिर्ले कं डक्टर आनण पाटणकर दोघे वर्ळता र्ाढ झोपले
िोते. पोलादपुरला बस पोचली तेव्िा सव्वा बारा वािले िोते. नतथे फक्त
एक निनिटच बस थांबली आनण भरर्ाव वेर्ािे निघाली. पिाता पिाता आठ दिा
दकलोनिटर अंतर िार्े र्ेले आनण अचािक रस्त्याच्या िर्ोिर् एक िाणूस
वेड्यासारखा दोन्िी िात िलवत उभा िोता. िे लांबुिच चव्िाणांिी पानिले ते बघूि
त्यांिी र्ाडीचा स्पीड एकदि किी के ला आनण त्यांिी पाठीिार्े िार्े असलेल्या
पाटणकरांिा नवचारले, पाटणकर सािेब िी बघतोय तेच तुम्िी बघताय िां?
िो! िो!! चव्िाण, तो िाणूसच आिे, कािीतरी अँक्सीडेंट झालेला ददसतोय.
तुम्िी र्ाडी थांबवा. पाटणकरांचा आनण चव्िाणांचा िो संवाद ऐकू ि अर्गवट झोपेत
असलेले पवार कं डक्टर चांर्ले िार्े झाले.
र्ाडी अचािक थांबताच र्ाडीतले सर्ळे चिण िार्े झाले आनण खाली उतरले.
खाली उतरल्यावर बघतात तो एक िाणूस िाफ चड्डीतच रस्त्यांत उभा िोता.
चेिर्यावरुि खूप घाबरलेला ददसत िोता. पाटणकरांिी आर्ी त्याला आपल्या
िवळच्या बाटलीतूि पाणी प्यायला ददले. तो िरा िॉिगल िोताच त्याला काय झाले
असे चव्िाणांिी नवचारले. त्यावर त्यािे िातातल्या बॅटरीिे सिोरचा रस्ता दाखवला.
तो बघताच चव्िाण अिरश: त्याच्या पाया पडले. तेव्िा बाकी सर्ळे िण िा काय

प्रकार आिे ते नवचारायला लार्ले. तेव्िा चव्िाण र्ाडीत र्ेले आनण त्यांिी र्ाडीचे
िेड लाईट लावले.
र्ाडीच्या िेडलाईटच्या प्रकाशात सिोर पिातात तो काय? रस्त्यातल्या
पुलाचा िोठ्ठा भार्च र्ायब झालेला िोता. ते दृष्य बघताच सर्ळ्यांच्याच काळिाचे
पाणी पाणी झाले. त्यािंतर िर् त्यांिी त्या रस्त्याच्या िर्ोिर् आपल्या िीवाची
पवाग ि करता बसला थांबवणार्या त्या देवदूताची चौकशी करायला सुरवात के ली.
तेव्िा त्यािे आपण काय बनघतले ते सांनर्तले.
तो म्िणाला “पुलाच्या पनलकडे िे र्ॅरेि ददसत आिे नतथे िी काि करतो.
अकरा वािे पयांत आम्िी काि कररत िोतो. त्यािंतर बाकी सर्ळे आपापल्या घरी
र्ेले. िी रात्री र्ॅरेििध्येच झोपतो. झोप येईपयांत नखडकीत बसूि िी िोबाईलवर
र्ाणी ऐकत िोतो. नखडकीतूि िायवेवरील िाणाऱ्या येणाऱ्या र्ाड्यांचे िेडलाईट
िला ददसत िोते. पण बघता बघता िाझ्या लिांत आले, अरे ! िुंबईकडे िाणाऱ्या
र्ाड्यांचे िेडलाईटस् अचािक र्ायब िोत आिेत.
“पनिल्यांदा िला िा भास वाटला. पण िंतर िला कानितरी र्डवबड आिे िे
लिांत आले. कोणाला िदनतला बोलवायला कोणीच िव्िते. शेवटी िी ििाची
तयारी के ली, र्ॅरेििर्ली बॅटरी घेतली आनण या र्ोव्याच्या ददशेिे िाणार्या िव्या
पुलावरुि पनलकडे र्ेलो. बघतो तो िुन्या पुलाचा िर्ला िोठा भार्च र्ायब झालेला
िोता. तेव्िा िला र्ाड्यांचे िेडलाईट का र्ायब िोते ते लिांत आले. आतापयांत
बऱ्याच र्ाड्या वाहूि र्ेल्या असाव्यात. म्िणूि िर् िी ििाशी ठरवले आपण आता
रस्त्याच्या िर्ोिर् उभे राहूि येणारी र्ाडी थांबवायची. आणखी कोणतीिी र्ाडी
वाहूि िाऊ द्यायची िािी. तेवढ्यांत तुिची र्ाडी आली. तुम्िी भूत नबत सििूि
सरळ र्ाडी पुढे आणनलत िािी म्िणूि िनशब! िािीतर तुिच्याबरोबर िी सुद्धा
िदीत र्ेलो असतो.”

“अरे बाबा! तू खरचं देवदूत म्िणूि पुढे आलास! िािीतर आि आम्िी देनखल
िदीच्या प्रवािात कु ठे असतो कोण िाणे?” चव्िाण म्िणाले. “िाझी र्ाडी अर्दी
शंभरच्या स्पीडिे र्ावत िोती. तुम्िाला पानिले तेव्िा िला िणभर भूतच आिे असे
वाटले. परं तु िे पाटणकर काका िार्े िोते म्िणूि िी स्पीड किी करुि र्ाडी
थांबवली.”
“बरं ते असु दे! आिच्या र्ाडीत फायबरचे दोि रे डीयि इं डीके टर आिेत आपण
ते रस्त्यात िर्ोिर् दर्डांच्या सिाय्यािे लाऊि ठे वु. रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या
िर्ोिर् उभे राहूि वािि थांबवणे र्ोक्याचे आिे. िी फार िोठी घटिा आिे, त्यािुळे
याची खबर पोलीसांिा आनण बाकी सवग सरकारी खात्यांिा द्यायला िवी. तेव्िा
आम्िाला िायला िवे. आम्िी ििाडहूि तातडीिे इकडे िदत पाठवतो. नतथूि
िदतीला येणार्या िाणसांची र्ाडी येईपयांत आम्िी ििाड सोडणार िािी. तुझ्या
िदनतला कोणाला थांबवु काय? पण तूिी आता र्ॅरेिवर िाऊि आराि कर. आपण
आता िा रस्ता अडथळा लाऊि पूणग बंद करु.” चव्िाणांिी सध्याच्या पररनस्थतीला
अिुसरुि आपले म्िणणे िांडले. त्याला सवाांिी आपल्या कृ तीिे प्रनतसाद ददला.
र्ाडीतल्या प्रवाशांच्या िदतीिे चव्िाणांिी र्ॅरेि िर्ुि र्ाडीच्या िोडक्या
नसट आणल्या त्या, आिुबािूचे िोठे दर्ड आनण त्यांच्या र्ाडीतल्या इं डीके टरच्या
सिाय्यािे िुंबईच्या ददशेिे िाणारा रस्ता पूणग बंद के ला. िंतर नसद्र्ुला र्ॅरेििध्ये
सोडू ि ते ििाडला निघूि र्ेले. एवढे सवग िोऊि त्यांिा ििाडच्या एस्. टी स्टँडवर
पोचायला त्यांिा पाऊण वािला िोता.
ििाडच्या स्थािकावर सवगत्र काळोखाचे साम्राज्य ददसत िोते. ििाडच्या
स्टँडवर ड्युटीवर असलेल्या ट्रॅदफक कं ट्रोलरला िी सवग घटिा सांर्ताच त्यािे पोलीस
स्टेशिला फोि लाऊि घटिेची िानिती ददली. पोलीस स्टेशििर्ील पोलीसांिी
ताबडतोब िी घटिा निल्याच्या पोलीस कं ट्रोल रुिला कळवली आनण त्यांची र्ाडी

पुलाकडे िाण्यासाठी निघाली. िाता िाता ते एस्. टी. स्टँडवर सनवस्तर चौकशी
कररता आले. चव्िाण आनण पाटणकर यांच्याकडे चौकशी करुि त्यांची र्ाडी त्वरीत
घटिा स्थळी रवािा झाली. त्यांच्यापैकी एकिण सनवस्तर वदी नलहूि घेण्यासाठी
थांबला.
दरम्यािच्या काळांत सवगिण सावरले िोते. ििाडच्या कं ट्रोलरिे सिोरच
असलेल्या रस्त्यावरच्या चिाच्या टपरीवरुि सवाांकररता चिा िार्वला. त्यािुळे सवग
प्रवासी बसलेल्या र्क्यािर्ुि थोडे भािावर आले. ते सवगिण सौ पाटणकरांचे आभार
िािायला लार्ले. त्यावर िोिीिीताईंिी िाझे आभार कशाबद्दल असे नवचारताच,
सवगिण त्यांिा तुम्िी िर नचपळु णला कँ टीििध्ये रानिलेला रुिाल आणायचा आग्रि
र्रला िसतात, तर आि आपण सवगिण िदीत पाण्याखाली असतो असे म्िणाले.
त्यावर त्यांिी िे वक्तव्य के ले ते फार िित्वाचे िोते. त्या म्िणाल्या, “अिो तो
िुसता सार्ा रुिाल असता तर िी परत कँ टीििध्ये र्ेलेच िसते. पण तो िी कालच
श्री आयागदर्
ु ागदव
े ीचा प्रसाद म्िणूि घेतलेला िोता. तो रुिाल नतथे नवसरण्यािार्े
नतचाच कानितरी सुप्त िेतू असला पानििे. िािीतर िी सिसा िाझा डोक्याला
बांर्ायचा रुिाल काढू ि ि ठे वता र्ळ्यांत अडकवूि ठे वते. िला वाटते तो रुिाल िे
िणू आपल्या सवाांकररता देवीिे ददलेले कवचच िोते. ”
िोनििी पाटणकरांचे िे बोलणे चव्िाण ड्रायव्िरसि सवाांिाच पटले. िर्
सवाांिीच श्री व सौ पाटणकरांचे त्या रुिालासि आपापल्या िोबाईलवर फोटो काढू ि
घेतले. कािींिी त्या रुिालरुपी देवी कवचाचे िात िोडू ि आनण तो िस्तकी लाऊि
दशगि घेतले. त्यांचे िे बोलणे पोलींसाचा नतथे थांबलेला िाणूस लिपूवगक ऐकत िोता.
िर् त्यािेिी त्या देवी कवचाचे िात िोडू ि दशगि घेतले. त्याितर त्यािे बसिर्ले
प्रवासी, ड्रायव्िर, कं डक्टर यांच्याशी बोलुि सनवस्तर ररपोटग तयार के ला त्यावर त्या
सवाांच्या सया घेतल्या.

सवग सोपस्कार झाल्यावर ती बस िार्गस्थ झाली. आता एवढ्या रात्री कोणाला
कािी कळवायला िको म्िणूि पाटणकरांिी कोणालाच फोि के ला िािी. त्या
दोघांच्या फोिची बॅटरी देनखल संपण्याच्या बेतात िोती. यथावकाश त्यांची बस
पिवेलला पोचली. चव्िाणांिी स्वत: थांबुि पाटणकर दांपत्याला पुण्याला िाणाऱ्या
बसिध्ये बसवूि ददले.
सकाळी आठ वािता ते दोघे त्यांच्या सूिेला अँडिीट के लेल्या िॅटर्िगटी िोििध्ये
पोचले. ते पोचल्यावर कािी नििीटातच त्यांची सूि िार्वी प्रसूत िोऊि नतिे र्ोंडस
कन्यारत्नाला िन्ि ददला.

*******

आि श्रावण िनिन्याचा पिीला ददवस आनण पनिला सोिवार िोता. र्ुिार्र
येथे व्याडेश्वर िंददरात र्दी ददसत िोती. कालच्या पेिा आि िवािाि िर बरे िोते.
म्िणिे पावसाची संततर्ार चालू िोती त्याच्याऐविी पाऊस थांबुि थांबुि पडत
िोता. अनिके त, आयाग, अनिके तचे आई बाबा सवगिण सकाळी आठ वािताच र्ुिार्र
येथे ििर झाले िोते. त्यांिी आपल्या आंघोळी देवीिंसोळच्या भक्त निवासाताच
उरकल्या िोत्या. र्ुिार्रला आल्यावर ते सवगिण थेट पाटणकरांचे िेििीचे
अंिलेकरर्ुरुिी यांच्या घरी र्ेले िोते. त्यांच्या घरी अनिके त आनण आयागिे आपले
प्रवासी कपडे बदलुि अनभषेकाकररता कद आनण पैठणी िेसल्यावर सर्ळे िण
चिापाणी करुि देवळांत आले िोते. तेथे अंिलेकर र्ुरुिी त्यांची वाटच पिात िोते.
ते येताच त्यांिी अनिके त आनण आयागला थेट र्ाभाऱ्यात िेले, आनण त्यांच्या िस्ते
संकल्प करुि यथानवर्ी रुद्रानभषेक संपन्न के ला.
सवाांचे नवनर्वत दशगि िोताच त्यांिी आपली र्ाडी र्ुिार्र िध्येच असलेल्या
दुर्ाग देवीच्या दशगिाला िेली. तेथूि परत ते अंिलेकर र्ुरुिींच्या घरी र्ेले. नतथे
िाऊि त्यांच्या िॉलिध्ये बसल्यावर िाश्ता तयार िोईपयांत वेळ िावा म्िणूि त्यांिी
रट. व्िी लावला. कालपासूि बातम्या बनघतल्या िव्ित्या म्िणूि त्यांिी प्रथि न्यूि
चॅिेल लावला तो, त्यावर सतत ब्रेकींर् न्यूि दाखवत िोते. ििाडच्या सानवत्री
िदीवरील पूल पुराच्या पाण्याच्या लोंढ्यािे वाहूि र्ेला. त्यािध्ये अिेक वाििे वाहूि
र्ेल्याची भीती व्यक्त करण्यांत येत िोती.
ते ऐकल्यावर आयागिे र्ीरच सोडला. कारण नतच्या आई बाबांचा रात्री अकरा
वािता नचपळु णला असल्याचा फोि िोता. त्यािंतर त्यांचा संपकग झालाच िव्िता.

पुल वाहूि र्ेल्याची वेळ आनण त्यांची ििाडच्या आसपास असण्याची वेळ एकच
असल्याचे त्यांच्या लिांत आले. दरम्याि रािापुर डेपोची आनण रत्नानर्री डेपोची
अशा दोि बस बेपत्ता असल्याचे सांर्ण्यात येत िोते. िर् िात्र अनिके त, अशोकराव,
अनिके तची आई यासवाांिी आपल्या िोबाईलवरूि त्यांच्याशी संपकग करायचा प्रयत्न
करायला सुरवात के ली. एकू णच सवग िकीर्त सििताच अंिलेकर र्ुरुिींच्या
िुलािेिी आपले कॉन्टॅक्ट वापरुि बातिी काढायचा प्रयत्न करायला सुरवात के ली.
त्यािे नचपळु ण येनथल आपल्या नित्राला एस्. टी. स्टँडवर िाऊि खात्रीची बातिी
द्यायला सांनर्तले.
िर्ल्या काळात िार्वलािी फोि लावायचा प्रयत्न करत िोते पण तो सारखा
एंर्ेि लार्त िोता. थोड्याच वेळात नचपळु णहूि र्ुरुिींच्या िुलाला त्याच्या नित्राचा
फोि आला. त्यािे बातिी सांनर्तली ती अशी िोती. रात्री अकरा वािता
नचपळु णच्या कँ टीििध्ये िुंबईकडे िाणाऱ्या तीि बसेस उभ्या िोत्या पैकी ियर्ड
िुंबई आनण रािापुर बोरीवली बस एकदि निघूि र्ेल्या, िात्र रािापुर िुंबई बस
थोड्या उनशरािे नचपळु णहूि निघाली. पैकी रािापुर बोरीवली आनण ियर्ड िुंबई
बस निसींर् असल्याचे सििते. या सवगच र्ाड्यांिा ििाड थांबा िािी त्यािुळे
पेणच्या रािवाडी स्थािकावर चौकशी करायला लार्ेल.
ती बातिी ऐकू ि आयाग म्िणाली, आई बाबाची रािापुर बोरीवली बस चुकली
िोती. ते रािापुर िुंबई बसिध्येच असतील. त्या र्ाडीची बातिी काढायला पािीिे.
त्या र्ाडीची बातिी कशी काढायची या नवचारात ते सवगिण बसले.
*******

देवी िंसोळ येथे भक्तनिवासिध्ये िॅिेिर िोशी देनखल टी. व्िी.वर बातम्या
बघत बसले िोते. तेिी पाटणकर दांपत्य सुखरुप असेल िां ककं वा कसे या नवचारात
बसले िोते. तेवढ्यांत त्याच्या िोबाईलची रींर् वािली. बघतात तर चव्िाण ड्रायव्िर
यांचा फोि िोता. िोठ्या उत्सुकतेिे त्यांिी फोि घेतला.
फोिवर िॅलो करताच, चव्िाणांचा एकदि उत्तेिीत झालेला आवाि ऐकू येत
िोता. ते म्िणाले अिो िोशी तुम्िाला लाख लाख र्न्यवाद. त्यावर िोशींिी नवचारले
िी असं काय के ले म्िणूि तुम्िी सकाळी सकाळी िला र्न्यवाद देत आिात.
अिो! तुिच्यािुळेच आि िाझ्यासि िाझ्या र्ाडीतल्या एकोणीसिणांचे प्राण
वाचले आिेत! चव्िाण म्िणाले.
ते कसे काय? िी काय के ले! िोशींिी नवचारले.
अिो तुिच्याच सांर्ण्यावरुि िी तुिचे पाव्िणे पाटणकर िोडप्याला देवी
िंसोळहूि रािापुरला आणले. पुढे िी नतकडू ि आणलेली बसच कं ट्रोलरिी
िुंबईकरीता लावली. आनण आम्िा दोघांची िोडीच िुंबईला पाठवली. िंतर त्यांिी
सनवस्तर िदकर्त सांनर्तली. शेवटी ते म्िणाले, अिो शेवटच्या िणी िेव्िा त्या
तुटलेल्या पुलाच्या आर्ी िर पाटणकर िार्े िसते तर िी त्या र्ाडी अडवणार्या
िाणसाला भूत सििूि त्याच स्पीडिध्ये पुढे न्यायचा नवचार करत िोतो.
िर् यात िाझे क्रेडीट कािीच िािी. देवीचा आनशवागदाचे कवच तुिच्या
पाठीशी िोते म्िणूिच देवीिे िी नलला के ली आिे. िािीतर सौ पाटणकर रुिाल
नवसरल्याच िसत्या. त्या रुिालाच्या रुपािे आई आयागदर्
ु ेिे आपले कवचच तुिच्या

बरोबर ददले िोते. तेव्िा तुम्िी रािापुरला आलात की सर्ळी कािे सोडू ि आर्ी
देवीच्या दशगिाला या आनण िाझ्या ऐविी नतचे ििापासूि आभार िािा.

*******

आता िऊ वािूि र्ेले िोते. आई बाबांचा पत्ता लार्त िािी म्िणूि आयागचे
डोळे रडू ि रडू ि लाल झाले िोते. अशोकराव आनण अिघाताई नतला सििवायचा
प्रयत्न करीत िोते. ते बािेरुि दाखवत िसले तरी त्यांचािी िीव वरखाली िोत िोता.
सोयऱ्यांचा फोििी लार्त िव्िता. त्यांचा िािी तर िािी िार्वचािी फोि लार्त
िव्िता. तेवढ्यात अशोकरावांचा फोि वािायला लार्ला. बघतायत तो देवी
िंसोळच्या िोशींचा फोि िोता. तो फोि िंबर बघूि तर त्यांिा र्सकाच बसला,
आता काय बातिी ऐकायला निळते या सचंतेत त्यांिी आयागदर्
ु ेचे स्िरण करुि फोि
उचलला.
पनलकडू ि िोशींचा आवाि एकदि उत्सािािे भरलेला ऐकायला येत िोता.
त्यावरुि त्यांिी बातिी चांर्ली आिे असा अंदाि बांर्ला. पनलकडू ि िोशी म्िणत
िोते, तुम्िी सचंतेत आिात असा तुिचा आवाि सांर्तोय. तेव्िा िी सांर्तो ते ऐका
तुिचे सोयरे अर्दी सुखरुप आिेत. आताच िला चव्िाण ड्रायव्िर यांचा फोि आला
िोता. त्यांिी तुिच्या सोयऱ्यांिा पिवेलला पुण्याच्या बसिध्ये बसवूि ददले आिे.
आतापयांत ते िार्ेवर पोचले असतील. त्यांच्या फोिची बॅटरी संपल्यािे ती चािग
के ल्यानशवाय त्यांचा फोि लार्णार िािी. असे म्िणूि त्यांिी देवीिे सवाांचे कसे रिण
के ले, ती चव्िाणांिी सांनर्तलेली सवग िकीर्त त्यांिा सांनर्तली.
त्यावर अरुणरावांिी िोशींचे योग्यवेळी फोि करुि सचंतािुक्त के ल्या बद्दल
ििापासूि आभार िाित फोि ठे वला आनण िॉलिध्ये बसलेल्या सवाांिा सनवस्तर
िदकर्त सांनर्तली. त्यावर िुकतेच िी बातिी सििली म्िणूि घरी आलेले अंिलेकर
र्ुरुिी म्िणाले, देवीचे कवच पाठीशी िोते म्िणूिच िे सवग शक्य झाले! िािीतर आि
काळ आलेला िोताच, पण देवीिे आपल्या शक्तीिे त्याला पार दूर पळवूि लावला! िे
िक्कीच!

तेवढ्यात आयागचा फोि वािायला लार्ला, त्यावर आईचा िंबर बघताच आयाग
एकदि खूष झाली. नतिे फोि उचलताच, अर् आई कु ठे आिेस तू? इथे रट. व्िी. वर
निरनिराळ्या बातम्या ऐकू ि आिच्या िीवाचे काय झाले असेल याची कािी
कल्पिा ? बॅटरी संपली तर दुसर्या कोणाच्या फोिवरुि फोि करायचा िां!
अर्ं िो! िो! िला सिितेय तुझी काय अवस्था झाली असेल ती, पण इथे काय
झालेय िािीत आिे का? आताच िार्वी प्रसूत िोऊि कन्यारत्न झालेय! अर् तू आत्या
झालीयस! इथे उतरल्या उतरल्या िे सवग झाल्यािुळे आम्िाला फोि चािग करायलाच
निळालाच िािी. अिूि आिचे िार्वशी रात्रीच्या प्रवासातील प्रसंर्ाबद्दल बोलणे
देनखल झाले िािी. तरीपण सॉरी, िी कु ठु ितरी फोि करायला िवा िोता िे अर्दी
बरोबर. पण आिी झाल्याच्या िादात राहूिच र्ेले. सर्ळ्यांिाच ििापासूि सॉरी
सांर्. सर्ळे चिण काळिीत असतील. बाकी सवग आपण प्रत्यि भेटीतच बोलू.
सर्ळ्यांिा आम्िी इकडे बोलावले आिे असे सांर्. तुझे बाबा तसा फोि करतीलच.
आईशी फोिवर झालेले बोलणे आयागिे सर्ळ्यांिा सांनर्तले आनण सर्ळे
एकदि खूष झाले. त्यािुळे िर्ाच पयांत काळिीिे भरलेले वातावरण एकदि बदलुि
र्ेले.
सर्ळ्या र्ोष्टी सुरळीत झालेल्या बघूि अंिलेकर र्ुरुिींिी सवाांचा निरोप
घेतला. त्यांिी सांनर्तले िला आता निघायला िवे. आि पनिला श्रावणी सोिवार
असल्यािे देवळात बरीच कािे आिेत. त्यािुळे िला यायला उनशर िोईल. तरीिी
तुम्िी सवाांिी आता इथूि िेऊिच िा. ज्याला कोणाला सोिवारचा उपवास असेल
त्यांचीिी सोय िोईल. तेव्िा अििाि करु िका.
*******

डेक्कि नििखान्यावरील पाटणकरांच्या फ्लॅटिध्ये आि एकदि उत्सािाचे
वातावरण िोते. सिईचे िंद सूर वातावरणांत भरुि रानिले िोते. सर्ळीकडे लर्बर्
िाणवत िोती. िॉलिध्ये फु लांिी सिवलेला पाळणा ठे वला िोता. आिुबािूला
बारश्याची परं परार्त नवर्ीची तयारी के लेली ददसत िोती. पाटणकर आनण
फणसळकरांच्या दोन्िी पररवारातले सवग सदस्य आि येथे उपनस्थत िोते. सिारं भ
अर्दी घरर्ुती स्वरुपाचा ठे वलेला िोता. फक्त फणसळकर आनण िार्वच्या
सासुरवाडीच्या लोकांिाच कायगक्रिाला बोलावले िोते.
िुलीला पाळण्यात घालायचा िुहूतग िोताच ििर असलेल्या पांच
सुवानसिींच्या िस्ते नतला पाळण्यांत घालण्यांत आले. िुलीचे िांव आिीच्या खास
आग्रिास्तव दुर्ाग ठे वण्यांत आले. दुर्ागच्या अंर्ावर घालण्यासाठी िोनििीताईंिी
म्िणिेच नतच्या आिीिे खास दुलई तयार करुि घेतली िोती. ती दुलई त्या प्रनसद्ध
आयागदर्
ु गचा प्रसाद म्िणूि आणलेल्या छोट्या साडीपासूि बिवीली िोती. ती तीच
साडी िोती. निचा फोटो घराघरांत सर्ळ्यांिा िानित झाला िोता.
दुर्ागच्या िन्िाच्या आर्ी झालेल्या सानवत्री िदी दुघगटिेतूि आश्चयगकारकरीत्या
बचावलेल्या पाटणकर दांपत्याचा शोर् घेत घेत सर्ळे चॅिेलवाले पुण्याला त्यांच्या
घरी पोचले िोते. त्यापूवी म्िणिे पुलाची दुघगटिा झाली, त्याचा सनवस्तर ररपोटग
ििाड पोलीसांिा ददल्यािंतर चव्िाण बस घेऊि िुंबई सेंट्रल बस स्थािकावर पोचले.
तेव्िा चॅिेलच्या सवग पत्रकारांची फौि त्यांची वाटच बघत कॅ िे-यांसि ििर िोती.
तेव्िा चव्िाणांिी चॅिेलवाल्यांिा देवी िंसोळहूि निघाल्या पासूिची सवग िदकर्त
सनवस्तर स्वरुपांत सांनर्तली िोती.

त्यािंतर न्यूि चॅिेल, सप्रंटनिडीयाच्या पत्रकारांिी पाटणकर दांपत्याला र्ाठले
िोते आनण देवी कवच या नवषयावर वतगिािपत्रािध्ये कव्िर स्टोरी छापली िोती.
त्यात आयागदर्
ु ाग िंददरापासूि ते अर्दी त्यांच्या िवळ असलेल्या प्रसादाच्या साडी
पयांत सवग बाबी फोटोसि छापल्या िोत्या. तर चॅिेलवर स्पेशल स्टोरी सर्ळ्या
व्िीडीओ सि वारं वार दाखनवली िोती.
सर्ळ्यांचे दुर्ागला औिण करुि झाल्यावर िोनििीताई उठल्या आनण आपल्या
िवळची ती खास दुलई दुर्ागच्या अंर्ावर पांघरत म्िणाल्या आई आयागदर्
ु ेिे आिचे
िसे आलेल्या अररष्टापासूि रिण के ले, तसेच या नतच्या कवचािे िाझ्या िातीचेिी
सवगप्रकारच्या अररष्टापासूि कायि रिण करो िी नतच्या चरणी प्राथगिा. त्यावर
उपनस्थत असलेल्या सर्ळ्यांिी तथाSSस्तु तथाSSस्तु म्िणूि त्याला अिुिोदि
ददले.

*******

ई सानित्य प्रनतष्ठाि
ई सानित्य प्रनतष्ठाि दिा वषाांपुवी सुरू झालं. िर्भरात ई पुस्तकांची
संकल्पिा रुिू लार्त असतािाच िराठीतिी ई पुस्तकं सुरू झाली. िराठीत अिॅझॉि
सारखे प्रचंड इन्व्िेस््िेंट करणारे नखलाडी उतरले. त्यांच्यासिोर ई सानित्य म्िणिे
अर्दीच सलंबुटटंबू. पण र्ेली दिा वषां आनण आििी र्ुर्लवर “िराठी पुस्तक” ककं वा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख िांवांिध्ये पनिले दुसरे िाव येते ते
ई सानित्यचेच. िी कराित आिे आिच्या लेखकांची. वाचकांिा सातत्यािे दिेदार
ििोरं िक उच्च प्रतीची पुस्तके “नविािूल्य” देणारे आिचे लेखक िेच या स्पर्ेचे नविेते
आिेत.
िराठीत “सानित्यरत्नांच्या खाणी” निपिोत या ज्ञािोबांिी िानर्तलेल्या
पसायदािाला ईश्वरािे तेवढ्याच उदारतेिे खाणींचा वषागव करूि प्रनतसाद ददला.
िराठीचे दुदव
ै िे की या खाणींतली रत्ने बािेर आणणे आनण त्यांचे पैलू पडल्यावर
त्यांिा शोके स करणे आनण िार्नतक वाचकांसिोर ते पेश करणे यात आपण किी
पडलो. इथे उत्ति सानित्यासाठी भुकेलेले वाचक आनण उत्ति वाचकांच्या प्रनतिेतले
सानिनत्यक यांच्यात नब्रि बिणे आवश्यक आिे. नवशेषतिः डॉ. नितीि िोरे यांसारखे
सानिनत्यक ज्यांिा नलनिण्यात आिंद आिे पण त्यापुढील िटील प्रदक्रयेत पडण्यात
रस िािी अशांसाठी. नवदेशांत िोठे लेखक एिंट िेितात आनण ते बाकी सवग व्यविार
पिातात. िराठीत िी सोय िािी.
ई सानित्य प्रनतष्ठाि िी कािी अिुभवी प्रोफ़े शिल प्रकाशि संस्था िव्िे. पण
र्ेल्या दिा वषाांत आिच्या िे लिात आले की िराठीत रत्नांच्या खाणी आिेत आनण
त्यांत उतरूि िात काळे करूि िाती र्ाळ उपसत राहूि िर नचवटपणे काि करत
रानिले तर एकाहूि एक भारी रत्ने र्वसणार आिेत. एखाद्या िोठ्या र्निकािे,

पंनडतांच्या सिाय्यािे, दरबारी आश्रयासि िर िे काि िाती घेतले तर िराठी
भाषेतले सानित्य िार्नतक पटलावर आपला ठसा िक्की उिटवेल.
डॉ. नितीि िोरे यांची अकरा अप्रकानशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा िाि
ई सानित्यला निळाला. शंभू र्णपुले यांची िऊ, डॉ. वसंत बार्ुल यांची बारा, शुभांर्ी
पासेबंद यांची सात, अनविाश िर्रकर यांची पाच, रत्नाकर ििािि यांची सिा अशा
अिेकांच्या पुस्तकांिा वाचकांपयांत िेण्याचे भाग्य ई सानित्यला लाभले. असे अिेक
“स्वांतिःसुखाय” नलिीणारे उत्तिोत्ति लेखक कवी या िराठीच्या “सानित्यरत्नांनचया
खाणीं” िध्ये आिेत. अशोक कोठारे यांिी ििाभारताच्या िूळ संनितेचे िराठी
भाषांतर सुरू के ले आिे. सौरभ वार्ळे , ओंकार झािे, पंकि घारे , नविायक पोतदार,
ददप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार, सोिाली सािंत, के तकी शिा असे अिेक िवीि लेखक
सातत्यपूणग लेखि करत आिेत. ई सानित्य कडे िौशी लेखकांची किी कर्ीच िव्िती.
पण आता िौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखिाकडे र्ंभीरपणे पिाणारे आनण
आपल्या लेखिात प्रर्ती कशी िोईल याकडे लि देणारे लेखक येत आिेत. त्यांच्या
सानित्याच्या प्रकाशाला उिाळा निळो. वाचकांिा आिंद निळो. िराठीची भरभराट
िोवो. िर्ातील सवोत्कृ ष्ट सानिनत्यक प्रसवणारी भाषा म्िणूि िराठीची ओळख
िर्ाला िोवो.
आिेि
सुिील सािंत
ई सानित्य प्रनतष्ठाि

