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लमाची ऩॊचवलळी गाठरी की भोठॊ झाल्माच जाणलामरा रागतॊ .. जफाफदाऱ्मा स्लीकायामची ऩूणण कयण्माची वलम 
शोत जाते.. कधीतयी ऩाहशरेरी स्लप्ने लास्तलात उतयलावलळी लाटू  रागतात.. त्माच लेऱेरा काऱ त्माच्मा लेगाने 
धालतच अवतो.. हदलवाॊभागून हदलव जात जात  ततळी ओराॊडरी जाते .. काशी गोष्टी ऩूण ंकयण्मात मळ  आरेरॊ 
अवतॊ काशी भागेच वुटल्मावायख्मा लाटतात .. तय काशी अजूनशी यात्रीचा हदलव  कयामरा बाग ऩाडत याशतात .. 

त्माच फयोफय आणखीन एक वलचाय भनारा छऱत याशतो की मा इतक्मा  लऴाणत आऩण काम केरॊ ..? वाठ 
वेकॊ दाॊचॊ तभतनट.. वाठ तभतनटाॊचा ताव.. चोलीव तावाॊचा हदलव.. तीनळे ऩावष्ट हदलवाॊच लऴण.. आणण अळा तीनळे 
ऩावष्ट हदलवाॊची तीव लऴण ..! आऩण कळी आणण कुठे घारलरी ..? गेरेरॊ एक एक तभतनट हशळोफ भागामरा 
रागतॊ. आऩण अगदी वाभान्म  आशोत..!! ( आरो तवेच एक हदलव जाणाय ) अवॊ आऩरॊच भन हशणलामरा 
रागतॊ.  

 

मा दयम्मान घडरेरे छोटे-भोठे प्रवॊग डोळ्मावभोरून वयकत याहशरे.. भाझ्मा मा आमुष्मातशी फयॊच काशी शोतॊच. 

काशी पक्त भाझे तय काशी वशज लाटता मेण्मावायखे शजायो , राखो प्रवॊग..  त्माच लेऱी आणखीन एक लाक्म 
भनात रुॊ जी घारू रागरॊ, " प्रत्मेक जण आमुष्मात तनदान एकतयी ऩुस्तक तरशू ळकतोच.. ज्माचॊ त्माचॊ आऩरॊ 
स्लत्चॊ ऩुस्तक ..! "  तरहशण्माची ऊभी हदलव यात्र  लेढून अवताना   पजाणनाच्मा तनतभत्तानॊ त्मातरे काशी 
वलस्कऱीत षण एका भागोभाग एक जोडरे जाऊन कागदालय धालामरा रागरे. जणू त्माॊना शेच वाॊगामचॊ शोतॊ 
की, " प्रलाव भग  तो जगबयाचा अवो की णजथल्मा ततथे गयगयणाया अवो .. कुणा जग जेत्माचा हकॊ ला वलण  
वाभान्म व्मक्तीचा.. त्मातरा षण अन षण अनुबलाॊनी वॊऩन्न अवतो.” 

स्लाती पडणीव 
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मॊत्रलत शोत चाररेल्मा योजच्मा धकाधकीच्मा जीलनात..  

भाणुवकीचा ओराला जऩणाऱ्मा प्रत्मेक भुॊफईकयाव वभवऩणत..! 
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नटलय 

त्मारा जगातल्मा प्रत्मेक गोष्टीत स्लायस्म शोते... णखडकीतून हदवणाऱ्मा 
आकाळाच्मा तुकड्मात, रुऱाॊ ऩरीकडे लवरेल्मा झोऩड्माॊभध्मे, भागे भागे 
ऩऱत जाणाऱ्मा झाडाझुडऩात, डब्मात ऩवयरेल्मा कचऱ्मात तस्वाच मा 
चभकत्मा अॊगठ्मा कणणपुरात. त्मारा प्रत्मेक लस्तू प्रत्मेक गोष्ट 
फघामची शोती, ऩायखामची शोती... 

स्टेळन भॎऩ 
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भधरा २ क्रावच्मा डफा तुभच्मा ऩैकी फऱ्माच जणाॊना ऩरयतचत अवेर.वेकॊ ड क्राव आणण तो शी रेडीज 
वेकॊ ड क्राव म्शणजे... गडफड- गंधऱ , बाॊडण फाचाफाची , वाड्मा-डागाॊची चौकळी ल घय , नलया, भुरॊ 
माॊच्माळी जोडरेरी गाऱ्शाणी. त्मात भधनू हपयणाये पेयी लारे आणण गंधऱाभुऱे फालचऱून गेरेल्मा रशान 
भुराॊची तचयतचय , मा वगळ्मारा छेदणायी एक शास्माची रकेय शे त्माचॊ लयलय हदवणायॊ रूऩ , ऩण मा 
लातालयणात आऩरा प्रलेळ झारा की भग आऩल्मारा त्माॊतीर आणखीनॊ फायकाले कऱू रागतात. त्माॊच्मा 
बाल-भुद्रा ऩाशताना वगळ्मा गदी गंगाटाचा वलवय ऩडतो, तनदान भरा तयी!. 

टे्रन भध्मे तळयल्मालय एक दोन तभतनटाॊतच भाझी बूतभका वुरू शोते. भी त्मा चारत्मा फोरत्मा 
यॊगभॊच्माचा अवलबाज्म घटक फनून जाते. 

बूतभका यॊगभॊच शे जया लेगऱॊ लाटतॊम ना ? 

ऩण तुम्शी ते भाझ्मा बूतभकेतून ऩाहशरॊत तय भग तुम्शारा 
तवॊ लाटणाय नाशी. कायण टे्रन भध्मे भाझी बूतभका 
फऱ्माचदा पे्रषकाचीच अवते.  

शे तरशीत अवताना हकतीतयी चेशये भाझ्मा नजये वभोरून 
वयकून जात आशेत. त्माॊचे शालबाल अगदी आत्ता घडत 
अवल्मावायखे भरा स्ऩष्टऩणे हदवताशेत..... भी नुकताच 
ऩाहशरेरा एक एकऩात्री प्रमोग... तो भशान अतबनेता वलवयणे 
अगदी अळक्म! 

तो एक ऩाच-वशा लऴाचंा रशान भुरगा अवेर... वैरवय ळटण , 
त्माच्मा खारी कऱऩट भऱकी ऩंट , भोठ्ठे-भोठ्ठे डोऱे , धाय-
दाय नाक, तनतऱ भुरामभ गार , डोक्मालय तेरानॊ चाऩून चप्ऩ 
फवलरेरे केव..... एकूण चेशया फऱ्माऩैकी येखील शोता... काम 
नाल अवेर फयॊ त्माच?... अॊ अॊ...? 
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शा!! आऩण त्मारा नटलय म्शणूमा. त्मारा इतय कोणतॊ नाल छे..!! ळक्मच नाशी.  

आता कवॊ..? तो भुरगा करून फोरण्मा ऩेषा नटलय म्शणामरा जया फयॊ लाटत नाशी!!! 

तय शा नटलय त्माच्मा लमा ऩेषा जया जास्तच धीट ; भी टे्रन भध्मेचढल्मा नॊतय ऩुढच्माच स्टेळन लय तो 
चढरा. भाझ्मा वभोयच्मा तवटलय एक प्रौढ फाई णखडकी ळेजायी फवल्मा शोत्मा तो वयऱ त्माॊच्मा जलऱ 
गेरा आणण म्शणारा "आॊटी भुझे णखडकी भं फैठना शै , थोडा णखवक के फैठो" त्माच्मा फोरण्मात जया 
वुद्धा बीती हकॊ ला फुजयेऩणा नव्शता , त्मा फाईंना देखीर अळीच नातलॊड अवलीतॊ! त्माॊनी रगेच नटलयरा 
णखडकीतरी जागा देऊ केरी , तवॊ शी... रोकर टे्रनच्मा णखडकीतून फाशेय ऩाशण्मावायखॊ अवतच काम ? शाॊ! 
थोडा लाया तभऱतो , कोण कोणत्मा लावाॊच्मा बऩकाऱ्मा फयोफय मेणायी शला... नटलयरा भात्र णखडकी शली 
शोती. त्मा फाई त्माॊना आऩण वुभन काकी म्शणू... वुभन काकी जया फाजूरा शोताच नटलय रगेच 
णखडकी ळेजायी फवून फाशेय डोकालू रागरा. 

खयॊ तय... इथॊ ऩावून त्माच्मा बूतभकेची वुरुलात झारी. तो अतबनम भी अगदी ऩहशल्मा याॊगेत फवून 
ऩाशतॊ शोते. डब्मात नेशभी प्रभाणे काशी पेयीलारे हपयत शोते. त्मातरी एक पेयीलारी ततच्मा टोऩरीत 
तचक्की याजतगऱ्माच्मा लड्मा , लेगलेगळ्मा आकायाॊचे फ्रामम्व , लेपवण, तचलडे लगैये लगैये खाऊ घेऊन आरी. 
नटलय फयाच लेऱ ततच्मा कडे फघून चऱुफूऱ कयत शोता. ती पेयी लारी आभच्मा तवट जलऱ आरी तवे 
त्माने जोयात आऩल्मा आईरा शाक भायरी... "भम्भी '' शाक भायताना त्माच्मा चेशऱ्मालय एखादी अद्भतु! 
नालीन्मऩूणण!! गोष्ट ऩाहशल्मा वायखे बाल शोते.. भग षण बय तो अगदी स्तब्ध उबा याहशरा..... काशीच 
शारचार नकयता स्तब्ध..! 

एकदभ कोया कयकयीत चेशया, ना आळा.. ना तनयाळा.. ना तचक्की लेपवणवाठीची इच्छा..!  

(तनवलणकाय, तनरयच्छ.. काशीवा वलयक्त) त्मा रगोरग घोय तनयाळा झाल्माचे बाल त्माच्मा चेशऱ्मालय ऩवयत 
गेरे. तेव्शाचा अतधक अतधकच खचत जाणाया नटलयचा चेशया म्शणजे... जणू केवलरलाणेऩणाची 
ऩरयवीभा!! तो इतका दीन फनरा... की काम वलचायता. तंडाने कऱलऱल्मावायखे वलभ्रभ कयीत तो 
त्माच्मा अधणलट उघडरेल्मा शाताॊनी माचना करू रागरा... आता तो तबकाऱ्माच्मा बूतभकेत तळयरा शोता. 

शा शोता नटलय आणण त्माची भम्भी, माॊच्मा भधरा दरूून झारेरा वातबनम ळब्दशीन वॊलाद... त्मारा 
आजू फाजूच्मा फघ्माॊळी काशी देणे-घेणे नव्शते... हकॊ ला अवे म्शणू का?... की त्माच्मावाठी त्माच्मा अलती 
बलती कोणी नव्शतेच!!  
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पक्त तो आणण त्माची भम्भी...दोघेच स्टेजलय... फाकी वगऱे अॊधायात हदवतीर न हदवतीर अवे फवरेरे 
पे्रषक. त्माॊनी पक्त फघत याशाल थक्क शोलून.. पाय पाय तय टाळ्मा लाजलाव्मात. 

नटलय तबकाऱ्माच्मा बूतभकेत इतका वभयव झारा शोता की त्मारा आधी न ऩाहशरेरा कोणी शी त्माच्मा 
शातालय ऩैवे टेकलल्मा तळलाम ऩुढे गेराच नवता इतकॊ  दैन्म अळी माचना आणण बोऱा बाफडा 
चेशया...त्मारा त्मा अलस्थेत फघून भी शी फुचकळ्माॊत ऩडरे! भगाळी ऩाहशरेरा तो शाच भुरगा की 
तबकायी, का तो भगाळी तधटाईने इथे मेऊन फवरेरा तबकायीच शोता ? तेव्शढ्मात त्माच्मा भम्भीचा आलाज 
ऐकू आरा.... ''आबी चऩू फैठॊ , नशी तो एक झाऩड रगाऊॉ गी '' तो तबकायी नव्शता , तो बीक भागण्मावाठी 
डब्मात चढरा नव्शता तो शी आभच्मा वायखाच एक प्रलावी शोता. 

त्माच्मा भम्भीच्मा आलाजावयळी त्माने आऩरा तबकाऱ्माचा अलताय ततथेच आटोऩता घेतरा. आता ऩुढे!! 
दवुया अलताय... 

शा भुरगा ळाॊत याशणाया नाशी! शे आताऩमतं आम्शारा जाणलरे शोते. आणण अजून तयी तो ळाॊतच फवरा 
शोता. तवॊ भगाळी खाऊ वाठी अगदी तबकाऱ्माच्मा बूतभकेतशी तळयणाया नटलय बरताच शट्टी शी लाटरा 
शोता. ऩण त्माने शट्ट तयी कुठे धयरा...? ( एखादी गोष्ट आलडरी. शलीळी लाटरी, तळी इच्छा त्मानॊ भाॊडून 
ऩाशीरी, इच्छा व्मक्त केल्मा नॊतय ती ऩुणण शोणाय नाशी कऱल्मालय त्मा ऩावून दयू जामचा केरेरा कडला 
प्रमाव, त्मा तून आरेल्मा वलपरतेचॊ प्रदळणन.. हकॊ ला भनातल्मा वॊघऴाणचा दृष्म आवलऴकाय.. फस्वॊ 
आणखीन एक प्रमोग. ) तयी तो आता काम कयेर माची धास्ती आम्शारा रागून याहशरी शोती भी तय 
त्माच्मा अगदी वभोय फवरेरे, नाशी म्शटरॊ तयी नजय त्माकडे लऱतच शोती. आणण भरा जाणलरॊ अये शा 
तय आभच्मा तवटखारी काशीतयी फघतोम. त्माच्मा चेशऱ्मालय कुतूशर ओवॊडून जात शोते.... आणण 
''भाझ्मा चेशऱ्मालय बीती '' आता त्माचे टागटे भाझ्मा खारी!! 

नटलय भान लऱलून लऱलून भाझ्मा तवट खारी ऩाशतॊ शोता... त्मारा ततथे काशीतयी खाव हदवत शोते 
नक्की!! भी भाझ्मा ऩामाॊकडे फघून घेतरे , जया ऩामाॊच्मा अलती बालती नजय हपयलरी ऩण छे!.. भरा 
ततथे काशीच लेगऱे हदवेना , कागदाचे तचटोये , काशी ळंगाॊची टयपरे , ऩतऱ्मालयचे भऱकट डाग एकूण वगऱे 
काशी नेशभीचेच त्मात इतके टक रालून फघण्मावायखे काम अवाले?.... 

नटलय आता अगदी एकाग्र झारा शोता. एखाद्या ततयॊदाजाने तळकायीच लेध घ्माला तवा... हकॊ ला अगदी 
अजुणना वायखा...  
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अजुणनारा जवा ऩषाचा डोऱा हदवत शोता तवॊ आता नटलयरा भाझ्मा तवटखारी काशीतयी हदवत शोत. 
तेव्शाची नटलयची तल्रीनता अगदी ऩाशण्मा वायखी शोती जणू तो नजयेनेच ती लस्तू ओढून घेत शोता.... 
तेव्शढ्मात आणखीन एका पेयीलारीची यॊगभॊचालय एॊट्री झारी, आणण ततच्मा भुऱे नटलयची तॊद्री बॊग 
ऩालरी. नटलय आता ततच्मा हदळेने ऩाशतॊ शोता त्मारा दवुये टागटे तभऱारे शोते. 

भनातल्मा भनात भी नटलयने हदरा अवता तस्वा वुटकेचा वुस्काया वोडरा.... आता आरेरी शी पेयीलारी 
जलाशय खाना घेऊन आरी शोती. ( खयॊतय नटलयरा त्मात काम यव अवाला ? नाशी.) त्मारा त्मात शी 
स्लायस्म शोते त्मारा जगातल्मा प्रत्मेक गोष्टीत स्लायस्म शोते... णखडकीतून हदवणाऱ्मा आकाळाच्मा 
तुकड्मात, रुऱाॊ ऩरीकडे लवरेल्मा झोऩड्माॊभध्मे , भागे भागे ऩऱत जाणाऱ्मा झाडाझुडऩात , डब्मात 
ऩवयरेल्मा कचऱ्मात तस्वाच मा चभकत्मा अॊगठ्मा कणणपुरात. त्मारा प्रत्मेक लस्तू प्रत्मेक गोष्ट 
फघामची शोती, ऩायखामची शोती... 

भाझ्मा ळेजायी फवरेरी एक तचभुयडी मा वलके्रतीकडच्मा रयॊगा फघू रागरी , वभोयची वुॊदयी शी ततरा मेऊन 
तभऱारी, दोघी जणी तभऱून अॊगठ्माॊच्मा फॉक्व भध्मे उचक-ऩचक कयत शोत्मा... तचभुयडीरा एक रयॊग 
आलडरी '' मे अॊगुठी कैवे दी ? '' तचभुयडीने वलचायरे. ''शय अॊगुठी का ऩाच रुऩैमा.. एक शी बाल '' शा वॊलाद 
शोई ऩमतं नटलय ततथे ऩोशचरा शोता. वोनेयी , चॊदेयी, ऑणक्वडाईझ खड्माॊच्मा फीन खड्माॊच्मा अॊगठ्माॊची 
फयीच भोठी यंज त्मा फॉक्व भध्मे शोती. नटलय त्मातरी एक एक अॊगठी उचरून एखाद्या कुळर 
ऩायख्माप्रभाणे तनयख ूरागरा... मा लेऱी तो ऩायखीच नाशी तय त्मा भुरीॊवाठी वल्रागाय फनरा शोता , 

तचभुयडी हकॊ ला वुॊदयीने एखादी अॊगठी  

उचररी ये उचररी की माची प्रततहक्रमा फघाली. काम काम तंड करून तो आऩरी ऩवॊती नाऩवॊती त्मा 
दोघीॊऩमतं ऩोशचलत शोता. जणू त्मा दोघी माच्मा वल्ल्मानेच खयेदी कयणाय शोत्मा. 

वुॊदयीरा अखेय एक अॊगठी ऩवॊत ऩडरी. ऑक्वीडाईझ रयॊगलय फायीक उबायदाय हडझाइन शोते , नटलयरा 
काशी ती अॊगठी आलडरी नाशी त्माने नाक भुयडून त्माची नाऩवॊती झटक्मात दळणलरी ऩण वुॊदयीची तनलड 
करून झारी शोती... आता ऩुढचे काभ फागतेनॊगच ते शी तेलढेच भशत्त्लाचे नाशी का! फागतेनॊग केल्मा 
तळलाम लस्तू खयेदी कयण्मात कवरी आरी आशे भजा ? आणण ते शी अवे टे्रन भध्मे. फॉक्वबय अॊगठ्मा , 

कानातल्माॊभधनू एखादी लस्तू तनलडून ती वाॊतगतल्माच्मा तनम्म्मा हकभतीत तभऱलरी आणण भग 
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भैवत्रणीॊच्मात फोररी-घेतरी हकॊ भत वाॊगत तभयलल्मातळलाम. फामका भुरीॊची शौव ऩुयी कळी शोणाय..! 
आता शे नटलयरा कवॊ कऱणाय? ( ळेलटी तो भुरगाच ना. ) 

अॊगठी तनलडून झाल्मालय नटलयरा त्मात काशी उत्वुकता उयरी नाशी. वुॊदयीने त्माचे भागण दळणन न 
घेतल्माभुऱे तो फयाच अस्लस्थ झारा आणण त्मा दोन नाठाऱ भुरीॊना वोडून काशीतयी ऩुटऩुटत तो 
आऩल्मा णखडकीतल्मा जागेलय जाऊन फवरा. ततकडे नटलयचा अतबनम आणण इकडे फागतेनॊग यॊगत शोतॊ. 

नटलयचा भोचाण ऩयत आभच्मा तवट कडे लऱरा... भगाळी तो काशी तयी ओढत शोता आता ती लस्तू 
त्मारा ओढून घेत शोती.... कोणी ओढाले आणण आऩण प्रततकाय कयाला अव काशी तयी तो करू रागरा. 
शऱू-शऱू त्माचा प्रतीकाय षीण ऩडू रागरा आणण तो तवटखारी ओढरा जाऊ रागरा , त्मारा काशी तयी 
जफयदस्तीने खेचनू नेत शोते तेव्शाची त्माची अवशाता , अगततकता फघण्मा वायखी शोती आत्ताऩमतं 
घडरेल्मा गोष्टीॊभुऱे नटलय काम चीज आशे आम्शारा कऱून चकुरे शोते. नाशीतय त्माच्मा मा अवलबाणलाने 
आभची नक्की दाणादाण उडरी अवती... 

आता नटलय त्मा अनातभक ळक्तीच्मा ऩुयता आशायी गेरा शोता त्माचे 
ऩाम आभच्मा तवटखारी चाररे शोते आणण भग ऩुन्शा एकदा नटलय 
आणण ती अदृश्म ळक्ती माॊच्मात झटाऩट वुरू झारी , नटलय स्लत:रा 
लाचलू ऩाशत शोता... आणण त्माच लेऱी आणखीन काशी तयी ओढत शी 
शोता..... 

त्माचे शे चाऱे इतके वशज आणण लास्तल लाटत शोते की त्मारा 
थाॊफलालॊ.. ओयडालॊ , यागलालॊ अव कुणारा वुचरॊच नाशी. आता नटलय 
फऱ्माऩैकी वॊकटातून फाशेय आरा शोता आणण त्माने आणखीन काशीतयी 
आऩल्मा फयोफय आणरे शोते. भग वलण ताकद एकलटून त्माने खारी उडी 
घेतरी.... झप्ऩकन ती लस्तू शातात घेतरी आणण तस्वाच चऩऱतेने 
त्माच्मा जागेलय जाउन फवरा. तो वलाऩंावून काशी तयी रऩलत शोता , 

काशीतयी खऩू भोल्मालान... ते जय कुणारा हदवर तय आख्ख जग 
त्माच्मा ऩाठी रागणाय शोत. त्माच्मालय खऩु भोठ्ठी जलफदायी शोती , 

जगारा लाचलाची जलाफदायी! एलढ्मा भोठ्मा जलाफदायीचा ताण त्मा 

mailto:phadnissvp@gmail.com
http://lokalgoshati.blogspot.com/
http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com/


 

  

 11 
 

 

phadnissvp@gmail.com 

http://lokalgoshati.blogspot.com http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com 

Index 

छोट्मा जीलालय... काम दृष्मा शोतॊ ते..! भी काम वाॊगू.. ? अळी दृश्माॊ ऩाशालीच रागतात. नटलयच्मा मा 
भनस्ली आवलष्कायाॊना जय थोड्माश्मा स्ऩेळर इपेक्टची ( लाऱ्माचा झोत , चभकणाऱ्मा वलजा , गडगडाट, 

करय पुर राइट्व ) आणण म्मुणझकची वाथ राबरी अवती तय तो नक्कीच ऑस्कय वलजेता अतबनेता 
ठयरा अवता..  

खऩू लेऱ चाररेल्मा मा वॊघऴाण भुऱे नटलय थकून गेरा शोता , थोडालेऱ तवाच तनऩतचत ऩडल्मालय तो शऱू 
शऱू शारचार करू रागरा. त्माचे फॊद डोऱे उघडरे गेरे आजू फाजूरा ऩाशून त्माने ऩुन्शा एकदा त्माच्मा 
वुयणषततेची खात्री करून घेतरी , आणण शरकेच भागे रऩलरेरे शात ऩुढे आणरे. त्माच्मा शातात जनू 
स्लगण आरा शोता. 

काम आशे त्माच्मा शातात..? काम आशे..?? 

वभोय फवरेल्मा प्रत्मेकाच्मा भनात शे नक्की आरॊ अवणाय , आता नटलयचे जुऱरेरे शात ऩुढे आरे शोते.  

त्माचा चेशया कभऱावायखा खरुरा शोता.. त्माची नजय शाताॊच्मा फॊद तळॊऩरीलय णखऱरी शोती!  ती तळॊऩरी 
आणण तळॊऩरीतरा अदबुत खणजना!  ती तळॊऩरी शरकेच उघडत गेरी..... अन त्मा तळॊऩरीच्मा उघडण्मा 
फयोफय नटलय चा चेशया आणखीन आणखीन तेजाऱत गेरा. त्माचे आधीच भोठ्ठे अवरेरे डोऱे आणखीनॊ 
वलस्पायत गेरे! 

काम? काम आशे? त्मा तळॊऩल्मात..!  

भाझी उत्वुकता आता बरतीच ताणरी गेरी शोती , डोऱे नटलयच्मा शातालय णखऱरे शोते. भी इतकी अधीय 
शोत अवताना.. वुभन काकीॊच्मा चेशऱ्मालय ना ऩवॊतीच्मा आठ्मा ठऱक शोऊ रागल्मा शोत्मा.भरा भात्र 
नटलय केव्शा शात ऩूण ंउघडतोम आणण भी केव्शा ती लस्तू ऩाशततमे अवॊ शोऊन गेरॊ... भाझी उत्वुकता 
ताणत ताणत एकदाची नटलय ची ओॊजऱ उघडरी आणण........... 'पूव..!' त्माच्मा शातातरा एका तुटक्मा 
हशयव्मा यॊगाच्मा फाॊगडीचा तुकडा भरा हदवरा. छे!... काम शे!. शा तुकडा फघण्मावाठी का भी एतकी 
अधीय शोते..! भरा भाझेच शवू आरे , आणण नटलय , त्मालय शवू की तचडू काशी कऱतच नव्शते. तेलढी 
उवॊतच कधी हदरी त्माने , तो त्माच्मा उद्योगात भळगुर शोता. त्माने कधी भरा वाॊतगतरे , मे, फघ भाझ्मा 
शातात काम आशे. भी स्लत: शूनच तय फघत गेरे. भग त्माच्मा लय का यागलाले? 

नटलयवाठी तो तुकडा खयॊच खऩू भौल्मलान शोता. खणजन्माइतका भौल्मलान! 
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तो आता शी भघाच इतकाच खळू शोता. त्माच्मा चेशऱ्मालयचा आनॊद भघाचवायखाच ओवॊडून लाशतॊ शोता. 
आता भी त्माचा चेशया ऩाशतॊ शोते त्माचे ते डोऱे.. त्मातरी खणजना वाऩडल्माची चभक. अद्भतु... ! 

केलर अद्भतु!!! 

हकती तनयागव आशे शा!! 

भी शी कधी अळीच शोते नाशी का... 

भाझ्माजलऱशी अवाच खणजना शोता!!! 

नटलय भरा भाझ्माशी नकऱत त्मा हदलवाॊभध्मे घेऊन गेरा. आता शी भी भराच ऩाशतॊ शोते , काचऩाणी 
खेऱण्मावाठी काचाॊचे तुकडे जभा कयणायी भी , तेव्शा त्मा काचा भरा खणजन्माइतक्माच वप्रम शोत्मा नाशी 
का! 

काम? काम... ? शोतॊ भाझ्मा खणजन्मात..! तचॊचोक्माॊचावाठा , गुॊजा, वऩॊऩऱाची जाऱीदाय ऩान , भोयऩीव, 

नदीच्मा ऩात्रातीर लेगलेगऱे स्पहटक गायगोट्मा , गोट्मा, पुराॊच्मा वुकरेल्मा ऩाकळ्मा आणण काम काम शी 
तय अरीफाफाची गुशा आशे. 

भी अरीफाफाच्मा गुशेत शयलणायच शोते तेलढ्मात नटलयने भरा खेचनू फाशेय काढर. 

कुठे आशे भी? 

भाझा खणजना! 

काशी षण खयॊच कऱेरा त्मा वुॊदय वलश्वातून भी शी एकदभ कुठे आरे.... 

वभोय नटलय, तो भरा अवॊ वशजावशजी शयलू देणाय नव्शता. अये आता काम कयतोम शा? 

थोडा लेऱ कौतुकाने न्माशाऱून अॊजारून गंजारून नटलय त्मा काऱजाच्मा तुकड्माळी वॊलाद वाधत शोता. 
त्माच्मा चेशऱ्मालय नक्की कोणते बाल शोते.. ? त्मात कौतुक शोतॊ , लेदना शोती, एक अतनलामण व्मथा शोती , 

काऱजी, अवशामता, एक तुटरेऩण त्माचे शवये ओठ आणण ऩाणालरेरे डोऱे ऩाहशरे अवतेत तय तुम्शारा शी 
एक अवलस्भयणीम अनुबल आरा अवता आता तो कोणत्मा बूतभकेत आशे वाॊगू ळकार?............... 
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भरा तय एखद्या तचत्रऩटातरी रेकीची ऩाठलणी कयणायी आईच आठलरी.... ऩाठलणी कयतानाची आई 
अळीच अवते नाशी! ( बालाभतृ ओवॊडणायी ) 

अये अये... अये थाॊफ का का टाकतोमव ती काच? 

हकती तचकाटीने तभऱलरेरीव तू तेव्शाचा तो आनॊद भी शी न्शाऊन तनघारे त्मा शवऱ्मा षणात तू तय 
अखॊड फुडरा शोताव ना आनॊद डोशात भग आता शे का! (शे वगऱा भनातल्मा भनात.) 

पे्रषकाॊना स्टेजलयच्मा ऩात्राॊळी अवाच वॊलाद वाधाला रागतो ना ? आता नटलय कोणत्मा स्टेजलय आशे!!!... 
ऩाशू ? 

त्माने तो काचेचा तुकडा णखडकीतून फाशेय काढरा शोता..... ऩण का? 

तो ती पुटकी फाॊगडी पेकून देत शोता.... 

'एलढ्मातच कॊ टाऱा आरा का खेऱण्माचा ' ऩण नाशी शा कॊ टाऱा नव्शता. कदातचत खेऱ, जीलघेणा खेऱ....! 
शा खेऱ कयताना खदु्द नटवम्राट 'नटलय' शी कावालीव झारा शोता. त्माच्मा चेशऱ्मालय ओढाताण स्ऩष्ट 
हदवून मेत शोती.... वऩऱलटरेल्मा अॊत्कयणाने त्माने तो काचेचा तुकडा णखडकी फाशेय काढरा शोता, त्माच 
अॊग एकदभ आक्रवून गेरॊ शोतॊ, डोऱे गच्चतभटरेरे स्स्व...... आता काशी तयी बमानक घडणाय शोतॊ.  

त्मानॊ ती काच णखडकीतून खारी वोडून हदरी. आ आ अये!... का? 

आSSS............... 

जणू त्मा काचेचीच हकॊ काऱी भाझ्मा कानात घुभू रागरी... आणण ती काच अळी तनदणमीऩणे वोडून देणाया 
नाटक्मा भाझ्मावभोय फवरा शोता... आता काशी षणाॊऩूली ती काच त्माचा ध्माव शोती , भग वाधना, भग 
वाध्म. हकती आत्भीमतेने फघत शोता तो त्मा काचेच्मा तुकड्मा कडे! त्मा नॊतयची ती जीलाची 
घारभेर.... आणण आताचा शा वुटकाया. कोणते बाल खये? 

मा वगळ्माची ऩॊचाईत भराच. त्माच नटलयरा काम? तो आऩरा त्माच्माच भस्तीत भळगुर..... 

काचेचा तुकडा णखडकीतून फाशेय टाकतानाचे गच्च तभटरेरे डोऱे उघडून त्माने दीघण वुटकाया वोडरा. 
''चरा एक काभ झारे '' चा आवलबाणल. शा फशुतेक एकऩात्री प्रमोग शोता त्मातरा हशयो नटलय व्शीरन  
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नटलय, फाकी वायी ऩात्र शी तोच... त्मानॊतय शी त्माचे काशी ना काशी चाऱे चारूच शोते आणण भाझॊ वलचाय 
चक्रशी! त्मानॊ काशी ना काशी कयत याशालॊ आणण भी त्माच्मा त्मा शारचारीॊतरॊ नाट्म अनुबलत 
याशालॊ..... 

''भम्भी'' त्मानॊ ऩयत एकदा त्माच्मा आईरा शाक भायरी... दोन्शी शात नभस्काय केल्मावायखे एकभेकाॊना 
जोडरे आणण कानाच्मा हदळेरा नेरे त्मा जोडरेल्मा शाताॊलय भान ततयकी करून अरगद टेकलरी आऩल्मा 
ऩाऩण्मा तभटून घेतल्मा , तो त्माच्मा आईरा आऩण झोऩत आशोत अवे वाॊगत शोता! ऩरीकडून ''वोजा''.. 
अव तुटक उत्तय आरॊ. ती ऩयलानगी घेऊन नटलय त्माच्मा जागेलय झोऩी गेरा. 

तो खयॊच झोऩराम की.... शा शी त्माच्मा कोणत्मा बूतभकेचाच बाग अवणाय आशे शे ऩाशामरा आता भी 
थाॊफू ळकत नव्शते , भाझॊ स्टेळन जलऱ मेत शोत. भघाचच्मा भाझ्मा आजूफाजूरा फवरेल्मा फामका , भुरी 
केव्शाच उठून गेल्मा शोत्मा. त्मा जागेलय एक टलटलीत भुरगी मेऊन फवरी! फाकीचे आम्शी वगऱे जण 
तळणलटरेरे वैरालरेरे हदवत शोतो , ( एक ती वोडून!. ) ती भुरगी आताच उठून आलरून आल्मावायखी 
ताजी-तलानी, ऩालडयच्मा जाहशयातीतल्मा भॉडेरवायखी एव्शय फे्रळ , उत्वाशाने वऱवऱणायी ब्मुटी क्लीन 
भाझ्माळेजायी मेऊन फवरी. नेव्शी णब्रमू करयचा स्कटण त्मालय त्माच यॊगाचा कोट , त्मा भधनू डोकालणायी 
हपकट तनळ्मा गुराफी यॊगाची कॉरय शा 
तय एअय इॊहडमाचा मुतनपॉभण.. ततची 
फशुतेक नाइट तळफ्ट अवाली , त्मा नॊतय 
ततरा तवाच ऩोळाख केरेरी आणखीन 
एक ब्मूटीक्लीन मेऊन तभऱारी!... 

डब्मातरॊ नाट्म अवच यॊगणाय शोत... 
नले कराकाय स्टेज लय मेत शोते नले 
पे्रषक आवनस्थ शोत शोते. भरा आता 
उतयामचॊ शोत. भी उठरे भाझी जागा 
षणाधाणत बयरी गेरी. उतयण्मा आधी 
नटलयच्मा भम्भी रा ळोधण्माचा प्रमत्न 
केरा.. आताऩमतं भी ततचा पक्त आलाजच एकरा शोता तोशी अगदी जेलढ्माव तेलढा , आणण वभोय 
फुयख्माॊची शी गदी! त्मातरा कोणता फुयखा म्शणजे नटलयची भम्भी शे काशी भरा कऱू ळकरे नाशी.  
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त्मा फुयख्माॊकडे आणण नटलय कडे एकदा फघून भी कौतुकाची ऩालती पाडरी.. आणण भाझ्मा स्टेळनलय 
उतयरे... (नटलयरा फयोफय घेऊन!) 

नटलय भाझ्मा डोक्मातून कधीच उतयणाय नव्शता.. अगदी आता मा कागदालय उतयलेऩमंत तो भाझ्मा 
फयोफयच शोता. त्माच ऩुढे काम शोईर?... कोण फनेर तो? नटलय एक नटवम्राट की नटलय नाटक्मा.....?  

======================  

स्लाती पडणीव   

स्टेळन भॎऩ 
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भाझ्मा वभोय फवरेरी ती 
ती ततच्मा दु् खात गकण  शोती. ततरा कदाचीत ततच्मा तभत्र-भैवत्रणीॊच्मा 
फोरण्माचाशी त्रावच शोत शोता.. वयाॊनी दाखलरेरी आऩुरकी , आईचॊ 
काऱजी कयणॊ जाचक लाटत शोत. ऩण मा अळा लेऱी कोणीच 
ततच्माकडे रष हदरॊ नवतॊ तय ततरा आलडरॊ अवतॊ का? 

स्टेळन भॎऩ 
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तायीख, लाय, लेऱ.. काशी काशी आठलत नाशी आशे,आठलती आशे.. ती, पक्त ती.. 
भाझ्मा वभोय फवरेरी ती; 

भी ऩार ंकी वाॊताकु्रझ मा ऩैकी कोणत्मा तयी स्टेळनलय रोकरभध्मे चढरे , ती भाझ्मा आधीच रोकर 
भध्मे फवरेरी शोती. रोकरभध्मे पायळी गदी नव्शती.. नाशी..! गदी नव्शतीच. भरा फवामरा वलॊडो वीट 
तभऱारी. ती लाऱ्माच्मा हदळेव अवरेल्मा तवट लय फवरेरी शोती , णखडकीजलऱची जागा रयकाभी अवून 
ततथे न फवता थोडॊवॊ अॊतय वोडून.. दवुऱ्मा कोणारा शी ततथे फवता मेऊ नमे अळी. तळी भी वशवा 
फवामरा जात नाशी , दाया जलऱच उबी याशते.. त्मा हदलळी थोडा थकला जाणलत शोता.. म्शणून आत 
गेरे, फवरे. ती शी तनलाॊत फवरेरी.. ततची वैर वोडरेरी भान भागे डब्माच्मा ऩाहटणळनच्मा आधाये टेकरी 
शोती.. डोऱे तभटरेरे.. भोठ्माळा कऩाऱालयची एक ळीय टम्भपुगरेरी , चेशऱ्मालय थोडी उदावी, थकला, दु् ख, 

लेदना की काशीतयी.. ? शोत. भराशी प्रचॊड थकला जाणलत शोता..! भी वीट लय टेकरे.. ततच्माच वायखी 
भान भागे झोकून हदरी.. डोऱे तभटून घेतरे.. दोन एक तभतनटॊ अळीच गेरी.. आणण ततचा पोन लाजरा. 

फोफड्मा भुरीच्मा आलाजातरॊ कोणतॊवॊ गाणॊ वुरू झारॊ.. खऩू वॊथ , वौम्म, रहडलाऱ, भधयु.. तयी ऩण 
ळाॊततेरा तडा गेराच..! भनारा छानळी गुॊगी मेत शोती.. वगळ्मा जाणणला फतधय झाल्मा शोत्मा.. एक 
ळाॊतळी रशेय कलेत घेत शोती.. भी डोऱे उघडरे नाशी. अगदी भनातल्मा भनातशी चकुचकुरे नाशी..! ऩुन्शा 
एकदा गुॊगीच्मा आधीनॊ जाण्माचा प्रमत्न केरा.. ततने पोन कट केरा. भी वुखालरे..! ऩुन्शा एकदा 
तनयलतेने फाशू ऩवयरे.. मा लेऱेरा ळाॊततेरा लेदनेचा स्ऩॊद शोता..! भाझ्मा भनातरी.. की आणखीन 
कोणती? अस्लस्थता डाचत शोती , अगदी दयू लरून कदातचत एखाद्या दवुऱ्माच ग्रशालरून हकॊ ला त्माच्माशी 
ऩरीकडून कुठून तयी शरकीळी भुवभूव कानी आरी.. भाझ्मा ऩाऩण्माॊनी उघडण्माव नकाय हदरा. 

कोणी तयी यडतॊम.. 
कोणी तयी यडतॊम..! 
कोणी तयी यडतॊम. वॊलेदना जाणणलाॊना जागलू रागरी.. 
षणबय डोऱे उघडरे गेरे.. कोणतीशी नलीन प्रततभा उभटलून न घेता, ऩयत फॊद झारे. 
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पोन लाजरा.. 
कोणताशी वॊलाद न शोता, ऩयत फॊद झारा.. 
पोन ऩयत लाजरा.. ऩयत, ऩयत, लाजतच याहशरा..! 

You're my Honeybunch, Sugarplum 

Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie 

You're my Cuppycake, Gumdrop 

Snoogums-Boogums, You're the Apple of my Eye 

And I love you so and I want you to know 

That I'll always be right here 

And I love to sing sweet songs to you 

Because you are so dear.. 

इतक्माॊदा! की.. तो रयॊग टोन , ते छानवॊ गाणॊ भरा तंड ऩाठ शोलून गेरॊ. गाण्माच्मा ळब्दाॊभधरा अथण 
भनात णझयऩलत याहशरॊ..! अरलाय शाताॊनी गंजायल्मालय शोतो तवा भाझा थकलाशी फयाचवा कभी झारा. 
ती पोन घेतच नव्शती.. आणण ते मामचे फॊदशी शोत नव्शते. भाझॊ कुतूशर उगाच चाऱलरॊ जात शोत. तयी 
तळीच डोऱे तभटून फवून याहशरे.. ततच्मा रयॊगटोनच्मा गाण्मानॊ भनाची भयगऱ गेरी अवरी तयी डोळ्माॊना 
आयाभ शला शोता. फऱ्माच लेऱा भरा गाणॊ ऐकलल्मा नॊतय.. ळेलटी एकदाचा ततने पोन घेतरा.. 

"शॎरो..! "............................................"शॎरो ऽऽऽ.. " 

"कोई भुझे थोडी देय चनैवे णजने क्मो नशी देता.. माय..! " 

म्शणत ततने पोन कट केरा.. आणण ती अचानक यडामराच रागरी. म्शणजे भघाचचा तो भुवभुवण्माचा 
आलाज हशचाच शोता तय..! 
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काशी वलचायालॊ का? छे..! कळारा..? ततरा ळाॊत याशामचॊ आशे , 

आणण भराशी. कोणी वाॊतगतराम नाशी तो उऩद्वव्माऩ. आऩण 
आऩरे डोऱे फॊद करून घेतरे की झारॊ.. वगऱॊ जग 
ऩाऩण्माॊच्मा ऩरीकडे... अगदी खोरीच हकॊ ला घयाचॊ दाय फॊद 
करून घेतल्मा वायखॊ. तयी नुवते डोऱे फॊद केल्माने ळाॊतता 
तभऱत नाशी.. नाशी.. ? कान फॊद कयण्मावाठीशी काशी कयता 
मामरा शलॊ शोत. आणण केरेच जयी कान फॊद तयी तेलढ्माने 
काम शोणाय..!दृश्माॊलय ऩडदा टाकता मेईर.. आजू फाजूचे 
आलाज म्मुट कयता मेईर.. ऩण भन , ते जाग अवरॊ की 
ऩाऩण्माॊच्मा आडशी दृश्म दाखलतॊ.. गंगाट कयतॊ. आताशी 
भाझे डोऱे फॊद अवताना त्मारा जाग आरी शोती.. आणण 
ऩाऩण्माॊऩरीकडे थाॊफलरेरी ती जळीच्मा तळी भाझ्मा फॊद 
दायातून आत मेऊन वभोय ठाकरी शोती.  

भाझ्मा वभोय फवरेरी ती ; शभवून शभवून यडत शोती..  

जयाशी का गती भॊद न कयाली, झुरता झुरता म्शणत शोती..!  

भाझॊ भन वभोयच्मा दृश्मारा ळब्दात यॊगलू रागरॊ.. आणण 
तेलढ्मात ऩुन्शा एकदा पोन लय तेच भघाचचॊ गाणॊ वुरू झारॊ.. भाझ्मा ळब्दाॊची रम वफघडरी.. आता 
डोऱे फॊद करून फवण्मात काशीच अथण नव्शता.. भी डोऱे उघडेच ठेलून वभोय हदवेर ते ऐकामचॊ फघामचॊ 
ठयलरॊ. त्मा नॊतय ततच्मा भोफाईरलय पोन मेतच याहशरे.. कधी भैत्रीण , कधी तभत्र , कधी आई , वय, तभत्र, 

भैत्रीण.. उप..! ततरा आणण ततच्मा पोनरा षणबयाचीशी उवॊत म्शणून नव्शती. 

You're my Honeybunch, Sugarplum 

Pumpy-umpy-umpkin, 

" शॎरो.. " 

" तुरा भाहशती आशे.. आज काम झारॊ ते. 
ऩहशल्माॊदा, राईप भध्मे ऩहशल्माॊदाच गॊ.. भरा कभी भाकण  तभऱारे. 
भरा कधी कभी भाक्वण तभऱूच ळकत नाशीत का..? 
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भी नेशभी पस्टण, वेकॊ ड मेतेच ना..! 
भरा भाहशती आशे,, भरा कभी भाकण  ऩडरेत. 
पस्टण टाइभ..! पस्टण टाइभ इन राईप.. " 

शू ऽ ऊश ऽ उशू ऽऽऽ 

स्व.. व.. ऽऽऽ "अगॊ यडू नाशी तय काम करू... शु ऽ ऊश ऽ उशू ऽऽऽ 

थाॊफ.. थाॊफ... भी तुरा नॊतय कॉर कयते…….. आईचा पोन मेतोम.. 
शो.. कयते गॊ तुरा पोन. 

आधी भम्भीळी फोरूदे.. भघाऩावून तीनदा कॉर मेऊन गेराम भाहशती आशे.  ततच्मावाठी भी म्शणजे अजून 
कुक्कुरॊ फाऱच आशे. (ततचा पोनलयरा एकतपी वॊलाद भाझ्मा कानाॊलय आदऱत शोता.) 

"शॎरो.. 
भम्भी तू वायखा वायखा पोन का कयते आशेव..! तुरा एकदा वाॊतगतरॊ ना भी भाझी काऱजी घेऊ ळकते. 
भी घयी मेत नाशीमे, तू लाट नको फघूव.. 
अगॊ.. ज्मूव..! 
भाझ्मा कडे लेऱ नाशीमे गॊ..! 
फाशेय कुठे ज्मूव तभऱतच नाशी का..? 

भी घेईन ज्मूव.. आता तू पोन ठेल. भरा कोणाचातयी कॉर मेतोम. 
नको करूव काऱजी..! " (पोन कट करून ती ऩुन्शा शभवून शभवून यडू रागरी.) 

भैवत्रणीळी फोरतानाचा आलाज आणण आता आईळी फोरतानाचा आलाज एकाच भुरीचा अवून त्मात शा 
एलढा पयक. भैवत्रणीळी फोरतानाची ती आजणल , भलाऱऩणा आईळी फोरताना कुठे तनघून गेरा.. आणण 
त्माची जागा शुकभी जयफ, आणण अतधकायाने कधी घेतरी शे ततचॊ ततरा शी कऱरॊ नवालॊ. 

You're my Honeybunch, Sugarplum 

" शॎरो" 

शो आताचॊ ऩामरचा पोन मेऊन गेरा.. 
शो ये.. 

mailto:phadnissvp@gmail.com
http://lokalgoshati.blogspot.com/
http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com/


 

  

 21 
 

 

phadnissvp@gmail.com 

http://lokalgoshati.blogspot.com http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com 

Index 

एक तय भरा टेस्टभध्मे कभी भाक्वण तभऱारेत.. आणण कोणी भरा वाधॊ यडूशी देत नाशीमे...! ऩामर , 

भम्भाचा, आणण वयाॊचा.. मा पोन तन नुवता लैताग आणराम..!! तुरा भाहशती आशे..  

भरा वय काम म्शणारे.. त्माॊना म्शणे , भाझ्माळी फोरामचॊ आशे.. अये, भग पोन केरा आशे ना तय फोरालॊ 
ना..! तय नाशी, भी ऩयत क्रावकडे जामरा ऩाहशजे भग शे भरा डोव देणाय.. आणण भी डफ्पयवायखी शो.. 
नाशी..! शो.. नाशी..! कयत याशणाय.. माॊना कऱतच नाशी का.. ? भरा ठाऊक आशे , भरा कभी भाक्वण 
तभऱारेत.. शे भशत्त्लाचॊ लऴण आशे.. भी अभ्मावाकडे रष हदरॊ ऩाहशजे.. शेच वगऱॊ भरा ते ऩुन्शा ऩुन्शा 
वाॊगणाय..! फयॊ वभोयच फोरामचॊ शोत तय क्राव नॊतय रगेच फोरता नवतॊ का आरॊ.. ? भी शी एलढी राॊफ 
आल्मालय भरा ऩयत क्राव भध्मे कवे फोरालतात शे..! 

आणण वाधी टेस्टच शोती ना ये..! 
पस्टण टाइभ.. 
राईप भध्मे पस्टण टाइभ.. 
तवक्वटीन आऊट ऑप ट्लंटी तभऱारे.. तय काम आकाळ कोवऱरॊ का..? 

भी कधी थोडॊवॊ रयरॎक्वशी शोऊ नमे का? 

चरॊ.. ये..! भी तुरा नॊतय पोन कयते.. ऩामरचा पोन मेतोम.  
(आता ती फाॊध पुटल्मावायखी फोरत वुटरी.) 

भरा काशी न फोरता.. काशी न वलचायता एक एक करून ततच्मा द:ुखाची,उदावीची, यागाची कायणॊ कऱत 
गेरी.. 

भाझ्मा वभोय फवरेरी ती; शभवून शभवून यडत शोती.. 
त्माच त्मा आलतणनात, व्मथा ततची गुॊजत शोती..! 

शॎरो..! 
भाझा पोन ना.. लाजतोम.. वायखा वायखा लाजतोम..! 

( ती पोन आल्मालय तचडत चडपडत शोती तयी ततरा पोन शले शोते.. नाशीतय वायखा वायखा लाजणाया 
भोफाईर फॊद करून ठेलता नवता का आरा..?) 
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अग एॊगेज मेईर नाशीतय काम शोईर.. भघाऩावून इतके पोन मेऊन गेरेत.. की काम वाॊगू.. एक पोन 
ठेलामच्मा आधी दवुया.. आधी वय , भग ऩामर , भम्भी तय वायखीच कॉर कयते आशे.. आताशी भरा 
ऩामरचा पोन अवेर लाटरॊ तय तू आणण वगळ्माॊनची आऩरी एकच चौकळी.. कोणारा कधी कभी भाकण  
ऩडतच नाशीत का.. ? भग वगऱे भाझ्माच भागे का रागरेत.. भाशीत आशे..! ऩप्ऩा भुऱे.. तो डीन आशे 
ना.. त्माभुऱॊ शे वगऱॊ. 

शू ऽ ऊश ऽ उशू ऽऽऽ  स्व.. व.. ऽऽऽ 

तुरा वाॊगू , भगाळी वयाॊचा पोन आरा शोता.. भरा ऩयत क्राव भध्मे फोरालता आशेत.. भी कळावाठी 
वलचायरॊ तय म्शणे आल्मालयच फोरेन.. आता भी ऩयत क्रावरा जाऊ का.. ? ततकडून भम्भीचे कॉरलय 
कॉर मेताआशेत.. अजून घयी का आरी नाशीव.. ज्मूव करून ठेलराम.. हकती काऱजी कयणाय शी आता 
भी काम कुक्कुरॊ फाऱ आशे का..? भी फाशेय ज्मूव वऩऊ ळकते ना..! फाशेय कुठे काशी तभऱतच नाशी का..? 

इथे वय भरा क्राव भध्मे ऩयत फोरालतामत.. ते झारॊ की भरा रग्गेच दवुऱ्मा क्रावरा जामचॊम.. लेऱ 
आशे का भरा घयी जामारा.. ? वयाॊना नाशी मेत म्शणारे तय ते घयी पोन कयतो करून धभकालतात. 

म्शणजे अजून एक रेक्चय..! आता ऩमतं त्माॊनी घयी पोन केराशी 
अवेर. भाशीत नाशी आता घयी जाऊन काम काम ऐकालॊ  रागेर.. 
भरा खऩू कॊ टाऱा आराम गॊ.  त्मात शे पोन.. भरा कोणी वुखानॊ 
यडूशी देत नाशी..! पोन ठेलते शॊ.. णप्रज, यागालू नकोव..!! 

शे अवच हकॊ ला मा शून भोकऱेऩणानॊ आईळी फोरता आरॊ नवतॊ 
का? अभ्मावातून बे्रक घ्मालावा लाटरा तेव्शा , हकॊ ला ऩयीषेलरून 
आल्मालय हकॊ ला अगदी आता वय पोन करून घयी कऱलतो 
म्शणारे तेव्शा. तवॊ फोरता आरॊ अवतॊ तय वगऱॊ वोप्ऩॊ झारॊ 
अवत नाशी..! आणण भग आईची भामा , काऱजी अळी जाचक 
फनरी नवती. 

भाझ्मा वभोय फवरेरी ती; शभवून शभवून यडत शोती.. 
भामेच्मा येळभी लेढ्मात, पूरऩॊखी कंडरी शोती..! 
पोनलय फोरत फोरत कधी तयी ती टे्रन भधनू उतरून गेरी,  
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आणण भी ती हदवेनाळी शोईऩमतं ततच्मा ऩाठभोऱ्मा आकृतीकडे फघत याहशरे. इतका लेऱ ततच्मा 
बालनाॊच्मा उभाळ्माऩुढे, ळब्दाॊच्मा धफधब्मात ततच्मा हदवण्माकडे पायवॊ रषच गेरॊ नाशी. त्माभुऱे स्भतृीत 
ठवरी ती ततची ऩाठभोयी आकृती. ती भुरगी शऱूशऱू नजयेआड शोत हदवेनाळी झारी. 

भी ततच्माळी फोरालॊ की नाशी.. शा प्रश्न भुऱी नव्शताच , इतक्मा लेऱात यडताना.. फोरताना.. भी ततच्मा 
णखजगणतीत नव्शतेच. ती ततच्मा दु् खात गकण  शोती. ततरा कदाचीत ततच्मा तभत्र-भैवत्रणीॊच्मा 
फोरण्माचाशी त्रावच शोत शोता.. वयाॊनी दाखलरेरी आऩुरकी , आईचॊ काऱजी कयणॊ जाचक लाटत शोत. 
ऩण मा अळा लेऱी कोणीच ततच्माकडे रष हदरॊ नवतॊ तय ततरा आलडरॊ अवतॊ का? ततचॊ तीच जाणो.. 

अळा लेऱी प्रश्न ऩडतो.. भोफाईर पोन ळाऩ की लयदान..? 

कधीशी कोणाराशी शाकेच्मा अॊतयात आणून ठेलणायॊ शे तॊत्र, मॊत्र भाणवाचा अवरा नवरा तनलाॊतऩणा 
हशयालून तय घेत नाशीमे ना..! 

भाझ्मा वभोय फवरेरी ती; शभवून शभवून यडत शोती.. 
"भाझे भज शले.. षण काशी," वभजून घ्मा म्शणत शोती..! 

आणण तयी भी पक्त ळाॊतऩणे फघत शोते. कधी कधी काशी न कयणॊच कयण्मावायखॊ अवतॊ नाशी..! 

 

================================================ 

स्लाती पडणीव  

स्टेळन भॎऩ 
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तबकायी ऩोट्टा 
आजऩमंत कुठल्माच झाडू घेऊन हपयणाऱ्मा मा भुराॊनी ऩूणं डफा 
नीट/ ऩूणं झाडल्माच हदवरॊ नाशी. आणण तेच ते नाटक योज योज 
फघणाये त्मारा ऩयत ऩयत बुरतात.. काभ कयामचॊच नवेर तय ते 
कयण्माच नाटक तयी कळारा..? शातात झाडू न धयता शी बीक भागता 
मेतेच ना..! 

 

 

स्टेळन भॎऩ 
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रोकरभध्मे नेशभीच फऱ्माच हकयकोऱ घटना घडत अवतात.. इतक्मा वयाणव हदवणाऱ्मा वाभान्म.. की 
आऩल्मा रषातशी मेत नाशीत. भग त्माॊत रष घारणॊ.. त्माॊना रषात ठेलणॊ मा तय पाय दयूच्मा गोष्टी..! 
ऩण योजच्माच प्रलावात योजच्मा प्रलाळाॊऩैकी कोणी कधी योजची अनास्था दयू वारून नेशभी ऩेषा लेगऱॊ 
लागताना हदवतॊ.. 

आज तवॊच झारॊ.  ऑहपवभधनू घयी मेताना.. 
नेशभीप्रभाणे एक भुरगा डब्मात झाडू भायामचॊ 
तनतभत्त करून बीक भागामरा आरा. कोणी 'जाओ, 

जाओ' करून शटकरॊ , कोणी त्माचा झाडू अॊगारा 
रागू नमे म्शणून ऩाम लयती उचरून घेतरे ( तवा 
वेकॊ ड क्रावच्मा डब्माच्मा भानानॊ पस्टण क्रावच्मा 
डब्मातल्मा वीट खारी पायवा कचया नवतो. ) 
त्मा भुरानॊ शी उगाच इकडे ततकडे कचया वायलण्मा 
वयकलण्माचॊ वंग लठलून ऩोटालय जोयात चाऩट्मा 
भायत बीक भागामरा वुरुलात केरी.. अळा लेऱी 
तनदान दोन तीन शात तयी ऩैवे द्यामरा ऩुढे मेतात. 
आज भात्र कोणी हढम्भ रष देत नव्शतॊ.. त्माचॊ 
ऩोट लाजलणॊ वुरूच शोतॊ. माच्मा ऩुढची स्टेऩ 
म्शणजे फवरेल्मा फामकाॊच्मा शातारा ऩामारा शात 
रालून रष लेधनू घेणॊ. फऱ्माचदा तो अवा जलऱ 
मेऊ नमे म्शणून शी कोणी एखादॊ नाणॊ देऊन 
टाकतॊ. ( स्ऩेळरी वकाऱी ऑहपवरा जामच्मा 

लेऱेरा घयातरी काभ आटऩून नुकतीच अॊघोऱ करून आलरून वालरून ऑहपवरा जात अवताना ते 
कऱकट काऱे शात खयॊच नकोवे लाटतात. ) आता तो ती हट्रक लाऩयणायच शोता.. तेलढ्मात भाझ्मा 

 

mailto:phadnissvp@gmail.com
http://lokalgoshati.blogspot.com/
http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com/


 

  

 26 
 

 

phadnissvp@gmail.com 

http://lokalgoshati.blogspot.com http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com 

Index 

ळेजायी फवरेल्मा ऩायळी आॊटीने त्माच कचया उडलणॊ बरतॊच भनालय घेतरॊ , आणण त्मारा डब्मातून फाशेय 
घारलण्माचा ऩवलत्रा घेतरा. तवा शा शी फऱ्माचदा हदवणाया प्रवॊग. अळा लेऱी कधी ना कधी एखादी फाई 
अवा आयडा ओयडा कयतेच..! 

एक दोनदा शाकरून जाईर तय तो तबकायी कवरा , अवा ज्माच्मा त्माच्मा ळब्दाॊनी अऩभातनत शोत 
याहशरा, दखुालरा गेरा ,हकॊ ला ऩडत घेत याहशरा तय त्माचा तयी तनबाल रागामचा कवा.. ? तो तय आजू-
फाजूच्मा गदीच्मा लयताण गंड्माच्मा कातडीचा. ( तो कवरा आॊटीच्मा शुवकालण्मारा दाद देतोम. आॊटी 
अजून एक-दोन लेऱा ओयडेर आणण स्लत्ळीच धवुपुवत आऩल्मा जाग्मालय फवेर. ) ळेलटी बीक भागणॊ 
शाच त्माचा धॊदा आशे. 

आज भात्र लेगऱॊच झारॊ.. चलताऱरेरी आॊटी एक-दोनदा 
ओयडरी खयी.. ऩण भग ततराच काम लाटरॊ कोण जाणे. 
ततने जातीनॊ उबॊ याशून त्मा ऩोट्ट्मा कडून अख्खा डफा 
नीट झाडून घेतरा.. दायाळी वयकलरेरा वगऱा कचया 
त्मारा फाशेय टाकामरा रालरा.. आणण भग त्माच्मा 
शातालय चाॊगरी दशाची नोट ठेलरी. ऩण त्मानॊतय ऩुढचॊ 
स्टेळन आल्मालय एक वेकॊ द शी त्मारा डब्मात ठेलून 
घेतरॊ नाशी.. की ततच्मा व्मततरयक्त आणण कोणावभोय 
शात ऩवरू हदरा नाशी. 

डफा जया वाप झारा. त्मा भुरारा जय खयॊच काभ कयामचॊ अवेर तय आजची शी दशाची नोट त्मारा 
नक्कीच वुखालून गेरी अवेर. ऩण बीकच भागामची अवेर तय इथनू शुवकलल्मालय त्मानॊ नक्कीच 
रगेच दवुया डफा गाठरा वुद्धा अवेर , ततथेशी शेच नाटक करून तो ऩुन्शा ऩोट फडलत बीक भागत अवेर. 
आजऩमतं कुठल्माच झाडू घेऊन हपयणाऱ्मा मा भुराॊनी ऩूण ंडफा नीट/ऩूण ंझाडल्माच हदवरॊ नाशी. आणण 
तेच ते नाटक योज योज फघणाये त्मारा ऩयत ऩयत बुरतात.. काभ कयामचॊच नवेर तय ते कयण्माच 
नाटक तयी कळारा.. ? शातात झाडू न धयता शी बीक भागता मेतेच ना..! आता शा भुरगा ज्मा डब्मात 
तळयराम ततथे त्मारा अळीच कोणी आॊटी बेटेर का..? अळीच एक तयी आॊटी प्रत्मेक डब्मात ऩाहशजे नाशी. 
जी तबकाऱ्मारा रयकाम्मा शातानॊ शी ऩाठलणाय नाशी.. आणण त्माच्मा भोकळ्मा शाताॊना आणखीन वोकालू 
शी देणाय नाशी. 
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आॊटीनी खऩूच चाॊगरी ऍक्ळन घेतरी शोती. भरा त्माॊचॊ अगदी भनाऩावून कौतुक लाटत शोतॊ. खयॊ तय 
त्माॊना ते तवॊ फोरून दाखलामरा ऩाहशजे शोतॊ. ऩण नेशभीच्मा वलमीने भी नुवतॊच णस्भत केरॊ. ते 
त्माॊच्माऩमतं ऩोशचरॊ अवालॊ.. अळी आळा कयते. त्माॊना तळी त्माची काशीच जरूय नव्शती. त्माॊनी 
त्माॊच्मा भनात आरेरॊ कामण ऩूणणत्लारा नेरॊ शोत , त्माचॊ वभाधान त्मा पे्रभऱ वऩकल्मा चेशऱ्मालय ऩुयेऩूय 
झऱकत शोतॊ. 

फवता फवता त्मा भाझ्मावभोय आणखीन एक लाक्म फोरून गेल्मा..  

आऩण हदलवबय काभ कयतो तेव्शाच आऩल्मारा ऩैवे तभऱतात ना..! भध्मे कुठेतयी तबकाऱ्माॊना ऩैवे द्याले 
की नाशी लय चचाण लाचरी शोती.. त्मा चचरेा मा ऩायळी आॊटीने जणू उत्तय हदरॊ शोतॊ. 

 

=============================== 

स्लाती पडणीव  

स्टेळन भॎऩ 

स्टेळन भॎऩ 
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शातातरा खणजना  

एक अध्माण-भुध्माण लमाची भुरगेरी वलके्रती रोकरच्मा दायाळी 
उदावऩणे उबी अवरेरी हदवरी.. थोड्माच लेऱात ततच्मा दोन्शी 
डोळ्मातून तन्ळब्दऩणे गॊगा-जभुना झरू रागल्मा.. आणण वभोयच 
उभ्मा अवरेल्मा भरा पक्त फघ्माच्मा बूतभकेत याशलेना..! 

 

स्टेळन भॎऩ 
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योज वकाऱी याजवरा ळाऱेत वोडल्मालय भी ऑहपववाठी स्टेळन गाठामचे.. याजवची ळाऱा ऩालणेनऊरा 
वुरू व्शामची त्मानॊतय अगदी चारत तनघारे तयी नऊ वव्ला नऊ ऩमतं भी ऩार ेस्टेळनलय ऩोशचामचेच. 
भाझ्मा कडे तवा फयाच लेऱ अवामचा.. दोन नॊफय प्रॎटपॉभण लय चंगया-चंगयीत घुवून रोकर ऩकडाली 
रागामची नाशी. वशा नॊफय प्रॎटपॉभण लय नऊ अठया चचणगेट रोकर रागरेरी अवामची. त्मा रोकरने भी 
आयाभात जाऊ ळकामचे.. आणण जयी काशी कायणाॊनी शी रोकर चकुरी तयी ऩुढच्मा रोकरनी भी लेऱेत 
ऑहपवरा ऩोशचामचे. त्माभुऱे तवा फयाच तनलाॊतऩणा शोता. आणण भन तनलाॊत अवरॊ की त्मारा 
आजूफाजूच हदवतॊ.. हकॊ ला हदवरेरॊ आऩल्मा ऩमतं ऩोशचत अव म्शणामरा शयकत नाशी. 

भी स्टेळनलय ऩोशचामचे तेव्शा रोकर टे्रनभध्मे.. वऩना , हटकल्मा, कानातरे.. अळा फायीक-वायीक लस्तू 
वलकणाऱ्मा फामका त्माॊची शातातरा खणजना व्मलणस्थत रालण्मात भग्न अवामच्मा.. एकात एक दाफून 
फवलरेरे ळटाणचे फॉक्व त्मातल्मा तऱ्शे-तऱ्शेच्मा लस्तू ऩूणऩंणे उवकटून ऩवरून ठेलरेल्मा अवामच्मा.. 
आणण मा फामका एकभेकीॊळी फोरत त्मा वगळ्मा लस्तू नीटनेटक्मा आशेत की नाशीत शे तऩावून ऩुन्शा 
त्माच ळटणच्मा फॉक्व भध्मे भनाप्रभाणे व्मलणस्थत रालण्मात गुॊग झारेल्मा अवामच्मा. त्माच लेऱी 
त्माॊच्मा भाॊड्माॊलय त्माॊची तान्शुरीशी तनलाॊत ऩशुडरेरी अवामची.. भग कोणीतयी चशालारा मेऊन मा 
फामकाॊना चशा आणण ऩाण्माचे ग्राव देऊन जामचा.. टे्रन मेईऩमतं भी योज मा फामका , त्माॊची  

आलय-वालय, त्माॊच्मा शारचारी, त्माॊची भुरॊ, अगदी उत्वुकतेने फघामचे. 

ऩूली वाधायण कॉरेजच्मा चौथ्मा लऴाणरा अवताना. ताईरा भुरगी झाल्मा नॊतय. तेव्शा त्मा गडफड 
गंगाटातशी गुडुऩ झोऩरेल्मा भुराॊचॊ.. त्माॊच्मा तनलाॊत झोऩण्माच खऩू आश्चमण लाटामचॊ. आणण भग भी मा 
अळाच उत्वुकतेनॊ ती ऩाठीलय फाॊधरेल्मा झोऱीतरी ळाॊत झोऩरेरी भुरॊ ऩाशामचे.झोऱीतून जाणलणाय 
त्माॊचॊ रशानग्मा चंडू वायखॊ लाटणायॊ डोकॊ , कधी भधी क्लतचतच शारणाये त्माॊचे ते इलरेरेवे ऩाम.. कधी 
यडणॊ नाशी की उवऱणॊ , चऱलऱ कयणॊ नाशी. मा फामकाॊची भुरॊ ह्या एलढ्माश्मा लमाऩावूनच वभॊजव 
अवतात की काम.. ? भग ऩुढे कधीतयी त्माॊच्मा त्मा तळा तनऩचीत ऩडून याशण्माभागचॊ कायण कऱरॊ , 

इतक्मा छोट्माळा भुराॊना अपू घातरी जाते आणण ती शी त्माॊच्माच जन्भदात्मा आई कडून. शे कऱल्मा 
ऩावून ती क्राॊत गाठोडी फघणॊ वुटूनच गेरॊ.. ते शे आताऩमतं. 
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वलक्रीरा वुरुलात कयण्मा आधी मा फामकाॊ भात्र तनलाॊतऩणे फवरेल्मा अवताना भाॊडीलयच्मा भुराॊचे राड 
कयामच्मा, त्माॊच्माळी फोफड्मा आलाजात काशीफाशी फोरामच्मा , त्माॊना खेऱलामच्मा, खाऊ वऩऊ घारामच्मा.. 
म्शणजे तनदान वगळ्माच्मा वगळ्मा झोऱीलाल्मा फामका भुराॊना अपूची गोऱी चाटलत नवाव्मात. 

त्मा फामकाॊच आलयणॊ.. वालयणॊ.. फघता फघता भरा त्मा आलडामरा रागल्मा.. वलळेऴत् त्माॊच्मातल्मा 
ऩॊधया वोऱा लऴांच्मा कोलळ्मा रग्न झारेल्मा भुरी काशी लेगळ्माच हदवामच्मा.. त्माॊचे ते चाऩून-चोऩून 
फवलरेरे केव, बाॊगात बयरेरा बयगच्च तवॊदयू, कऩाऱालयची उठून हदवणायी ठवठळीत हटकरी त्मा खारी 
रालरेरी गॊधाची शरकीळी येघ. केवाॊभध्मे भाऱरेरा गजया.. अगदी वाधी ऩण नीटनेटकी नेवरेरी वाडी 
त्मालय कॉ ॊट्राव भॎतचॊग वाधणाया ब्राऊज, त्माॊची येखील अॊगकाठी, आणण भरा वगळ्मात जास्त आलडणाये 
त्माॊच्मा चेशऱ्मालयचे तनयागव कोलऱे बाल. 

त्माॊच्मातरीच एक भुरगी/फाई भी ज्मा टे्रन भध्मे चढामचे त्मा टे्रनभध्मे चढामची.. ततच्मा शातात एक 
हटकल्माॊचा फॉक्व , एक रशान भुरीॊवाठी केवाॊना रालामच्मा यॊगीफेयॊगी पुरा भण्माॊनी वजलरेल्मा वऩनाॊचा 
फॉक्व, एक प्रॎणस्टकच्मा छोट्मा भोठ्मा केवाॊना रालामच्मा तचभट्माॊचा फॉक्व त्मात फनाना णक्रप्व , 

फटयफ्राम णक्रप्व , वफडव अवे काम काम अवामचे , आणखीन एक लेगलेगळ्मा प्रकायच्मा बे्रस्रेट आणण 
गळ्मातल्माॊचा स्लतॊत्र गुच्छ ततच्मा शातात अवामचा.. टे्रनरा पायळी गदीशी नवामची त्माभुऱे काशी जणी 
ततच्मा शातालयल्मा दकुानातल्मा लस्तू फघण्मात यव घेत. भराशी बे्रस्रेट , हटकल्मा, वऩना अवे काशीफाशी 
घ्मामरा आलडामचे.. तयी योज योज काम घेणाय..? एखादॊ लेऱा हटकल्माची तीन-चाय ऩाकीट घेतरी की ती 
एक-दोन भहशने वशज ऩुयतात. कधीतयी दोन-तीन वऩना घेतल्मा.. एकदा लाऩयरी जाणाय नाशीत भाशीत 
अवून दोन बे्रस्रेटव घेतरी. शी भुरगी शी अततळम तनयागव अन कोलऱी शोती.. वकाऱी वकाऱी तय ती 
खऩूच ताजीतलानी प्रपुणल्रत लाटामची.. आता योज योच चेशये फघून भाशीत झाल्माभुऱे शी भुरगीशी भी 
काशी घेतरॊ नाशी तयी ततच्मा फॉक्व भध्मे भरा उचकऩचक करू द्यामची.. आणण कधी भधी काशी लस्तू 
घेतल्मा अवल्माभुऱे भराशी ततचे फॉक्व भागून घ्मामरा बीड लाटामची नाशी. 

टे्रन भध्मे वलळेऴ गदी नवताना मा अळा पेयी लाल्माॊचे डब्मात मेणे चकू की फयोफय अवा वलचायशी कधी 
भनारा तळलामचा नाशी. ऩण तेच गदी भधनू प्रलाव कयताना हकयकोऱ वाभान वलकणाऱ्मा मा फामका , 

रशान भुरॊ , वलके्रते फनून हकॊ ला बीक भागामरा म्शणून डब्मात चढणायी आॊधऱी अऩॊग भाणवॊ.. नकोळी 
लाटतॊ. कधी भधी कोणी त्माॊना डब्माच्मा दायाळी अडलामचॊ.. कोणी त्माॊच्मा वलक्रीवाठी चारलरेल्मा उॊच  
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स्लयातल्मा शाकाळ्माॊनी लैतागामचॊ.. तय कोणी त्माॊना डब्मात चढल्माफद्दर फोरत अवामचॊ कधी कोणी 
शाकरून द्यामचॊ.. तयी ऩण तेच काभ करून ऩोट बयणायीशी भाणवॊ दवुऱ्मा हदलळी ऩयत डब्मात हदवामची. 

भरा योज वकाऱी हदवणाऱ्मा त्मा फामकाॊनाशी मातून जालॊ रागत अवेर..! अवॊ कधीतयी भनात मेऊन 
जामचॊ. आणण तेलढ्मात डब्मात चढरेरी भाझी ती वुभुखी हदवामची.. ती हदलवंहदलव आणखीन 
आणखीनच वुॊदय हदवू रागरी शोती. ततच्मा गळ्मातरी काऱी ऩोत. नाकात चभकणायी चभकी.. आणण 
त्मा चभकीशून जास्त रखाकणाय ततच्मा ओठाॊच्मा भहशयऩीतरॊ शवू.. मा वगळ्मा वलचायाॊना कुठच्माकुठ 
दयू वारून टाकामचॊ.  

मा वुभुखीकडे ऩाहशरॊ की नेशभी लाटामचॊ 
रोक वंदमाणची पक्त व्माख्मा गोऱ्मा 
यॊगाळी कळी काम फाॊधून ठेलतात फये..! 
त्माॊना काळ्मा वालळ्मा यॊगातरे शे येखील 
नाक डोऱे , ऩाॊढयॊ ळुभ्र तनभणऱ शास्म , 

काटक प्रभाण फद्ध अॊगकाठी हदवतच 
नाशी की काम.. ? खयॊ तय वंदमण 
स्ऩधांच्मा भॊचालय मा भुरीॊना उबॊ 
कयामरा शलॊ. एका शातात तीन-चाय 
लजनदाय खोकी आणण दवुऱ्मा शातात 
रटकती झुॊफय लॉक कयणाऱ्मा त्मा 
कॎ टच्मा बाच्माॊचॊ कतणफ तय  ( लाघीण ) 
झाळीच्मा याण्माॊ म्शणलण्माच्मा तोडीच. 

आता तय भाझी वुभुखी हदलवंहदलव अतधकातधक वुॊदयच हदवत शोती.. ततच्मा काटक ळयीयालयची गोराई 
उठून हदवू रागरेरी.. ततचा शवया भुखडा लेगळ्माच तेजानॊ उजऱरा शोता. काशी हदलवातच ती थोडी 
ऩाठीभागे झुकल्मा वायखी लाटामरा रागरी.. ततचॊ ऩोटशी कऱून मेण्मा इतकॊ  ऩुढे आरॊ शोत.. तयी ती 
तळीच अॊगालयचा आणण खाॊद्यालयचा बाय ऩेरत वयाईतऩणे ततच्माकडच्मा लस्तूॊची वलक्री कयत हदलवबय 
मा डब्मातून त्मा डब्मात हपयतच शोती. 
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कवरॊ कौतुक नाशी.. की कोणती तक्राय नाशी. चेशऱ्मालय तेच स्लगीम तनत्मानॊदी बाल..! आणण भग 
भध्मेच एक आठलडा-ऩॊधया हदलवाॊऩुयती ती कुठेळी गामफ झारी.. आणण ऩयतरी ते ऩोटालयची गोराई 
ऩाठीलयती तोरतॊच. ऩण आता भात्र ती ऩूलीवायखी हदवत नव्शती. मा आठलड्मा-ऩॊधया हदलवात ततची 
ऩूणण यमाच गेरी शोती. नाकात चभकी शोती , गळ्मात काऱी ऩोत शोती , कऩाऱालय भोठी हटकरी शोती.. 
चाऩून-चोऩून फवलरेरे केव तेलढे अस्ताव्मस्त वलस्कटरे शोते.. नीट-नेटकी वाडी अॊगारा गुॊडाऱल्मा 
वायखी हदवत शोती.. आणण डोळ्मातल्मा तेजाची जागा थकव्मानॊ घेतरी शोती. आताशी ती चारत शोती.. 
अॊगाखाॊद्यालय ते जुनॊच ओझॊ तोरत शोती.. तगऱ्शाईकाॊळी फोरत शोती.. ततच्मा जलऱच्मा लस्तू वलकत 
शोती.. ऩण वगऱॊ कवॊ मॊत्रलत. ततचा आत्भाच जणू ततरा वोडून गेरा शोता. ततच ते स्लगीम शास्म 
वलरग शोणाऱ्मा ओठाॊभधून तेव्शावायखॊ ओवॊडत नव्शतॊ. 

आता ती इतय वलके्रत्माॊवायखीच हदवामरा रागरी शोती. फऱ्माचदा ती जलऱून गेरी की घाभट ऩायोवा 
की कवरा कोणजाणे लाव मामचा.. त्मा नॊतय ती नेशभीच ऩुढे हकॊ ला भागे लाकरेल्मा अलस्थेत हदवू 
रागरी.. आणण तवॊ तळीच जुनाट, तनब्फय.. ककण ळ लाटू रागरी.. आता भी ततच्मा कडून ऩूली ऩेषा जास्त 
लस्तू खयेदी करू रागरे.. कधी कधी अगदी जरूय नवतानाशी हटकरीच एखादॊ ऩाकीट , एखादी वऩन भी 
घेऊन टाकामचे.. तेलढाच ततरा शातबाय..! ऩण त्मा नॊतय ततच ते स्लगीम शवू ऩयत कधी हदवरॊ नाशी ते 
नाशीच. शे काशी ततच्मा एकटीचॊ नाशी ततच्मा वायख्मा वगळ्माच कोलळ्मा वलके्रत्माच फऱ्माचदा शे अवच 
शोत जात.. नाशी..? 

इतक्मा शवऱ्मा इतक्मा नीटनेटक्मा भुरीच शे अवॊ कवॊ शोऊन जातॊ.. ? शातालयच ऩोट , लायॊलाय मेणायॊ 
फाऱॊतऩण, दारयद्र्म शी कायणॊ भाशीत अवल्मा भुऱे.. भग उगाच.. भनात मेतॊ की ती एक दोन लऴण त्मा 
इतक्मा वुयेख कळा काम हदवतात..? शी नक्की स्लप्नीर हदलवाॊची भोहशनी की.. तारुण्माची जाद.ू. ? त्माॊचॊ 
ते शास्म ती तनयागवता हटकलण्मावाठी काशीच का कयता मेणाय नाशी..? 

त्मा हदलळी भी काशी तयी कायणाने रलकय घयी चाररे शोते.. तेव्शा अळीच एक अध्माण-भुध्माण लमाची 
भुरगेरी वलके्रती रोकरच्मा दायाळी उदावऩणे उबी अवरेरी हदवरी.. थोड्माच लेऱात ततच्मा दोन्शी 
डोळ्मातून तन्ळब्दऩणे गॊगा-जभुना झरू रागल्मा.. आणण वभोयच उभ्मा अवरेल्मा भरा पक्त फघ्माच्मा 
बूतभकेत याशलेना..! 

mailto:phadnissvp@gmail.com
http://lokalgoshati.blogspot.com/
http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com/


 

  

 33 
 

 

phadnissvp@gmail.com 

http://lokalgoshati.blogspot.com http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com 

Index 

भी काशी करु ळकत शोते हकॊ ला नाशी.. शी ऩुढची गोष्ट ऩण त्मा षणी भी तनदान ततच्माळी फोरू ळकत 
शोते.. ततरा ततच्मा उदावीच , यडण्माच कायण वलचारू ळकत शोते.. नाशी ते तवॊ भी वलचायालॊच अवॊ खऩू 
तीव्रतेने लाटून गेरॊ.. आणण भी ततच्माळी फोरू रागरे. तय तेव्शा ततच्मा अतनणश्चत जगण्माचा आणखीन 
एक बाग कऱून आरा. त्मा हदलळी ततरा टीवीनी ऩकडून ततचॊ शातालयचॊ ऩोट वाॊबाऱणायॊ.. चाय 
खोक्माचॊ दकुान जप्त केरॊ गेरॊ शोत. तळी तय ततरा मा प्रकायाचीशी वलम शोती.. शप्ता देऊनशी.. शी अळी 
लेऱ माली मातशी काशीच नलीन नव्शतॊ.. ततरा दु् ख झारॊ शोत ते लेगळ्माच गोष्टीचॊ.. ततनॊ वलक्रीवाठी 
आणरेरॊ वाभान तय गेरॊच शोतॊ... ऩण जोडीव जोड त्माच फयोफय हदलवबय याफून तभऱलरेरे माच 

फॉक्वच्मा भध्मे ठेलरेरे ऩैवेशी गेरे शोते.. ते तेलढेच ऩैवे 
गेरे अवते तयी ती अळी गऱून गेरी नवती.. आऩण वलना 
ऩयलाना रोकरच्मा डब्माभध्मे हपयतो शे ततरा भाशीत शोतॊ , 

त्माभुऱे शे अवॊ कधीभधी शोणायच शे ततनॊ भान्मशी केरॊ 
शोतॊ. ऩण त्मा खोक्मात ततचे आदल्मा हदलळी कभालरेरे 
ऩैवेशी तवेच शोते.. त्माच्मा जोयालय ततने आज नलीन भार 
शी उचररा शोता.. आणण आता शात ऩूणणऩणे रयकाभे झारे 
शोते.. ती यडत शोती ते आदल्मा हदलळीच्मा कभाईवाठी. 
ततरा ती जामरा नको शोती. 

फोरता फोरता ती हशळोफ भाॊडत गेरी. खोक्मातीर वाभान 
वाधायण ऩाचळे रुऩमाॊच.. आणण दोन्शी हदलवाची कभाई 
तभऱून दोनळे रुऩमे.. अवा वातळे एक रुऩमाॊचा पटका ततरा 
फवरा शोता. ततचे अश्र ूभरा फघलत नव्शते.. आणण ततच 
दु् ख भी दयूशी करू ळकत नव्शते.. ( भराशी भाझे खचण 
आणण हशळोफ शोतेच की. ) वशज लाटरॊ म्शणून वातळे रुऩमे 
काढून ततच्मा शातालय ठेलालेत.. एलढी भी दानळूयशी नाशी. 
शो, ऩण भी भाझ्मा कडून ततरा ऩन्नाव एक रुऩमाॊची भदत 
नक्की करू ळकत शोते.. भी तवे ते ऩवण भधनू काढरेशी..  

तो ऩमंत ततच्मा डोळ्मातरे अश्र ूओवयरे शोते..  
त्मा जागी तेच प्रवन्न शास्म पुरलत ततनॊ भी देऊ केरेरी नोट नाकायरी..  
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एका उदाव षणी भरा बालणाऱ्मा वुभुखीॊ ऩैकी एकीरा भी काशी काऱ ळब्दाॊची वाथ देऊ केरी. माच 
वभाधान भाझ्मा आणण ततच्मा चेशऱ्मालयच, त्मा षणा ऩुयतॊ का शोईना..! तनयाभम आनॊदाची आबा 
ऩवरून गेरॊ. 

============================================ 

स्लाती पडणीव 
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प्रलाव म्शटरॊ की त्मात थाॊफे मेणाय शे  आरॊच  ..कोणी चढणाय कोणी तयी उतयणाय  

प्रलाव भात्र कामभ चारूच याशणाय तवॊच मा रोकर गोष्टीॊचॊ तूताणव शा एक थाॊफा,  
प्रलावाचॊ प्रलाशीऩण जऩणाया,  ळब्दाॊचा.. वॊलादाचा ओघ वुरू ठेलणाया !..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्टेळन भॎऩ 
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वौ. स्लाती पडणीव  

B.F.A. (Applied Arts) 

वय जे . जे. इणन्स्टट्मटू ऑप अप्राईड आटण मेथून ऩणूण केरे. 
तवेच एणक्झवफळन हडस्प्रे मा वलऴमात स्ऩेळरामझेळन झारे आशे. 
 

गेरी दशा लऴण अनकु्रभ ेएणक्झवफळन हडझामनय, णव्शजुअरामझय, ल लेफ 
हडझामनय म्शणून मा षेत्रात कामणयत आशे. त्माचफयोफय लायरी ऩंहटॊग, 

स्टेन ग्राव ऩंहटॊग, ऑइर ऩंहटॊग, ऩॉट डेकोयेळन, भेशॊदी हडझाइन, 

पोटोग्रापी, लाचन अवे काशी छॊद भी तनमतभत जोऩावत आशे..  

मा तळलाम भाझे भयाठी कथा कवलताॊचे रेखन चारचू अवते. ऑकुण ट लय 
आल्माऩावनू त्मात खूऩ लाढ झारी.. मेथूनच भाझी "तचभण गोष्टी" शी 
कवलता वॎन फ्राणन्वस्कोरा झारेल्मा वलश्वभयाठी वॊभेरनातीत लेफ 

वलबागात लाचनावाठी ऩाठलरी गेरी. " तनऱे फोर " मा कवलतेच ध्लनी 
भदु्रण झारॊ.. रोकर गोष्टीॊना ऩहशरा लाचक लगण तभऱारा. रोकर 
गोष्टीॊभधरी "शातातरा खणजना" शी गोष्ट रोकवत्ताच्मा चतयुॊग ऩयुलणीत 
छाऩनू आरी.इ फकु च्मा भाध्मभातनू भी ल भाझ्मा “रोकर गोष्टी” 
तमु्शारा बेटत याशतीरच तयी त्माॊचे एकवत्रत वॊग्रशण भाझ्मा ब्रॉगलय 

http://lokalgoshati.blogspot.com लाचनावाठी उऩरब्ध आशे.  
भाझ्मा कवलताॊ तमु्शी मा http://shabdaanchyaadeshaat.blogspot.com 
ब्रॉगलय लाच ूळकता.. 
 

वॊऩकण : 9867375971        

E mail: phadnissvp@gmail.com 
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ई वाहशत्म प्रततष्ठान 

शे नेटचॊ मगु आशे. ऩवै ेकाढामरा रोक आता ATM लाऩयतात. ऩरयषाॊचे तनकार इॊटयनेटलय फघतात. Admissions 

वदु्धा आता Online अवतात. नोकयी वाठी अजाणऩावनू ते तनमकु्तीऩमतं वायॊ भेर लय शोतॊ. घयाॊच्मा वलक्रीऩावनू ते 
रग्नाऩमतं वायॊ काशी इॊटयनेटलय शोतॊम. भग वाहशत्म कवॊ काम भागे याशीर?  जगात आता राखो ई फकु्व तमाय 
शोत आशेत. Blog लय उत्तभोत्तभ वाहशत्म तनतभणती शोत ेआशे. अनेक लेफवाईट्वलय अत्मॊत दजेदाय तरखाण उऩरब्ध 
शोतॊ आशे. भयाठी जयी इॊग्रजीच्मा भानाने खुऩच भागे अवरी तयी मा भाम भयाठीतशी अनेक वॊस्था आणण व्मक्ती 
इॊटयनेटलय वाहशत्म तनतभणतीचा ऩाठऩयुाला  अथक उत्वाशाने कयीत आशेत. ई वाहशत्म प्रततष्ठान देणखर अळीच एक 
वॊस्था. वलवलध वलऴमाॊलयची ईफकु्व , नेटाषयी, स्लयनेटाषयी, ई स्टाऩ, फारनेटाषयी आदी प्रकाळनाॊची ळॊबयी ई 
वाहशत्म प्रततष्ठानने गाठरी आशे. शी ळॊबय ई प्रकाळने जगबयात ऩवयरेल्मा वभुाये एक राख भयाठी लाचकाॊऩमतं  
ऩोचलरी गेरी आशेत. कावलाच्मा गतीने का शोईना ऩण भयाठी बाऴा इॊग्रजीच्मा स्ऩधेत आशे. आणण यशाणाय आशे. 
नक्की यशाणाय आशे. कायण भयाठीरा अभतृाळी ऩजैा घेण्माचा णजतका अनबुल आशे तततकाच वम्राटाॊळी झुॊजा 
घेण्माचा आशे. 

मालेऱी आम्शी वादय कयत आशोत इॊटयनेटलय स्फ़ुट, कथा आणण काव्मरेखन कयणामाण  स्लाती फ़डणीव माॊच्मा 
रोकर गोष्टी. त्मा स्लत् तचत्रकायशी आशेत. योजच्मा रोकर प्रलावात त्माॊचॊ वॊलेदनळीर भन आजुफाजूच्मा जगाची 
वॊगती रालत अवतॊ आणण वजणनळीर लतृ्ती त्मातून तरखाणारा जन्भ देत अवत.े त्मातून एक वंदमणऩूणण आवलष्काय 
जन्भारा आरा आशे. त्माॊचॊ तरखाण कधी रोकवत्ता तय कधी त्माॊच्मा blog लरून लाचनात आरॊ. त्मालय ऩुस्तक 
काढालॊ अवा वलचाय आरा. त्माॊनीशी त्मारा दजुोया हदरा आणण शे ऩुस्तक जन्भारा आरॊ. मा ई ऩुस्तकात त्माॊच्मा 
चाय स्फ़ुटाॊचा वभालेळ आशे. शऱू शऱू इतयशी स्फ़ुटॊ प्रकातळत करूच. त्माॊचे इतय तरखाण लाचण्मावाठी आऩण 
त्माॊच्मा Blog  http://lokalgoshati.blogspot.com रा बेट देऊ ळकता. 

 

मा ऩसु्तकालयीर अतबप्रामावाठी आणण इतय प्रकाळने तभऱलण्मावाठी तरशा 

esahity@gmail.com    Ph: 9869674820 
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आजलयची प्रकातळत ई ऩसु्तकॊ  : 

 टल्रीची ळाऱा : टल्री  
 भकयॊदची वत्रलेणी : कली भकयॊद वालॊत 

 ग्रेव्शमाडण तरटयेचय : कली प्राजक्त देळभखु 

 तो आणण ती : कली भमयेुळ कुरकणी 
 वप्रमेचे अबॊग : कली यभेळ ठंफये 

 चाय षण : वॊतोऴ नालकेय 

 देळी दारूचे दकुान : रेखक धुॊद यली 
 ई ळाऱा : भयाठी कव ेतरशाल े: बायती वयभऱकय 

 तो , भी आणण तवगयेट : कलतमत्री स्लप्ना कोल्शे 
 भोयमा : वॊकरन : लळैारी कुरकणी, अभतृा ढगे 

 

आगाभी ई ऩुस्तके: 

 भीयाफाई : अनलुाद : प्राजक्त देळभखु 

 अणस्भता : कभरेळ ऩाटीर 

 वईची लशी : काशी ऩानॊ तनखऱरेरी : ववुप्रमा जाधल 
 ग्रेव्शमाडण तरटयेचय : बाग २ : प्राजक्त देळभखु 
 भरा भाहशत नाशी : भमयेुळ कुरकणी 
 वाता तभॊटाॊची कशाणी : नाभ गभु जामेगा 
 ओथॊफ : भॊणजयी दाबोऱकय 
 

ई तनमतकातरके 

 नेटाषयी : ७७ अॊक 
 स्लयनेटाषयी : ८ अॊक 
 फारनेटाषयी : २ अॊक 
 ईस्टाऩ : ६ अॊक 

 

वॊऩकण  : esahity@gmail.com              Ph. 9869674820  
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जीलनगाडी  

===================== 

जीलन गाडी ऩटयी ऩे, 

झूक-झूक, झूक-झूक .. 
कयती जाए, कयती जाए । 

चरती जाए, चरती जाए ।  

शो कैवा बी भोड.. 
ळान वं भुडे..! 
चाशे णजतनी रॊफी शो दौड.. 
जी जान वं दौडे ..! चरती जाए, चरती जाए । 

धनू न्मायीवी फजाए, 

गीत प्मायावा गाए..  

वाये वुयं को वभाए, 

झूक-झूक, झूक-झूक.. कयती जाए, कयती जाए । 

 

चरती जाए, चरती जाए । 

जीलन गाडी ऩटयी ऩे, 

झूक-झूक, झूक-झूक .. 
कयती जाए, कयती जाए ।  

===================== 

स्लाती पडणीव 
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