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संवाद
नमस्कार रससकहो
नक
ु ताच गढ
ु ीपाडवा झाला. नव्या वर्ााची सरु
ु वात गढ
ु ीच्या मंगलमय परं परे ने आणि श्रीखंड-परु िपोळीच्या
धमाल बेताने सगळीकडे धूमधडाक्यात झाली असेल. चैत्राची पालवी नव्या चैतन्याच्या आशा आित
आहे . वसंताच्या नव्या रं गांसोबतच इत्यर्ाही नाप्रवन्याचा नव्याने अंतर्ााव करत आहे
आपल्या सगळ्या रससकांच्या िेमातून आणि आशीवाादातून इत्यर्ाला खप
ू खप
ू नवे लेखक समळाले.
आणि आता आपि शोधात आहोत संपादकीय कौशल्याच्या!! काही नवे र्न्नाट वेगळे प्रवचार आिून या
एकूिच ई साहहत्य चळवळीला नव्या क्षिततजांपयंत नेण्याची धमक असिारे नवे संपादक हवे आहे त.
अततर्ी संपादक. तुम्ही. हो … हो.. तुम्हीच.
इत्यर्ा येत्या संवत्सरात एक नवा उपक्रम घेऊन येत आहे . उपक्रमाचं नाव आहे , “मोहर”. या उपक्रमांतगात
आम्ही शोधत आहोत ई-साहहत्य िततष्ठानच्या वाचक-लेखक वगाातून ई-माससकासाठी अततर्ी
संपादक! एका अंकापरु ते संपादक.
इत्यर्ाचा ित्येक अंक बनविं ही एक अगदी मनापासन
ू आनंद दे िारी मजेशीर िक्रक्रया असते. या
िक्रक्रयेचा अनुर्व आम्ही तुम्हाला एक अततर्ी संपादक या नात्याने दे ऊ इच्च्ितो.
च्स्कलची काळजी नसावी. इत्यर्ाचे तनवासी प्रवद्यमान संपादक संपूिा िक्रक्रयेत अततर्ी संपादकांच्या सोबत
असतील. आणि बाकी सगळी मदत करण्यासाठी ई-साहहत्यची संपूिा टीम सस
ु ज्ज असेल. फ़क्त
तम
च्या
कल्पनाशक्तीची
जोड
हवी
आहे
.
ु
तर! मोहर बद्दल अधधक माहहती समळवण्यासाठी क्रकंवा सहर्ागी होण्यासाठी बबनधास्त मला संपका करा!
सवा रससकांना नववर्ााच्या शुर्ेच्िा!!
सज
ृ ा

samhita.hiswankar@gmail.com , 7588399399
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उध्वस्त इराक

सध
ु ीर मत
ु ालीक

२००३ सालच्या १९ माचा रोजी र्ल्या पहाटे अमेररकी प्रवमानांनी बघदादवर आग ओकायला सरु
ु वात केली आणि २१
हदवसात बघदाद वर संपूिा ताबाही समळवला! २००३ च्या मे महहन्यात युद्ध संपले, पुढे सात महहन्यांनी लपून
बसलेला सद्दाम सापडला,३० डडसेंबर २००६ च्या सकाळी सहा वाजता सद्दामला दीडशे सशयांची तनघि
ुा कत्तल
केल्याच्या आरोपावरून फासावर लटकवलं. जल्लोर् झाला, आता इराकचे िश्न सट
ु ले या प्रवर्यावर जगातल्या
हदग्गज नेत्यांची र्ार्िे झाली. १९ माचा २०१३ रोजी म्हिजे अमेररकेने "इराकी जनतेला मक्
ु त करण्यासाठी"
इराकवर केलेल्या हल्ल्याला बरोबर दहा वर्े पूिा झाल्याच्या हदवशी राष्राध्यि बराक ओबामा यांनी
आपल्या लष्कराला "इराकी जनतेला मक्
ु त केल्याबद्दल" सलाम ठोकला. इराकी जनतेच्या आजच्या
जीवनमानाचे वास्तव काय आहे ? गेल्या वर्ी नासशक मध्ये माझ्या ऑक्रफसमध्ये आलेला आणि गेली काही वर्े
पररधचत असलेला एक अत्यंत कताबगार उद्योजक "मी आणि माझ्या कुटुंबीयांना इराकमध्ये परमेश्वराने
जन्माला घालण्याऐवजी अन्य कोित्याही दे शात कुत्र्याचा जन्म हदला असता तरी चालले असते" असे
धक्कादायक आणि काळीजाचा र्रकाप उडविारे प्रवधान करताना अततशय हताश झालेला मी बतघतला. सात
आठ वर्ाापूवी अततशय वैर्व संपन्न आणि सख
ु ासीन आयुष्य जगिा-या कुटुंबांतला हा इसम ”रोज सकाळी
उठल्यावर आणि परमेश्वराच्या कृपेने उठलो तर आज झोपे पयंत हदवसर्र सरु क्षित जगायचे एवढे च आम्ही
कुटुंबीय ठरवू शकतो. अमेररकेला आम्हाला मक्
ु त करायचे होते. २००३ सालच्या आधी आम्ही मक्
ु त नसू
कदाधचत पि सरु क्षित नक्की होतो. आता मक्
ु त झालो की नाही माहहती नाही पि आम्ही सरु क्षित नक्की
नाही!" अमेररकेने २००३ साली इराकमध्ये घुसखोरी केल्या नंतर इराक गेल्या दहा वर्ांत संपूिा उध्वस्त झालंय.
या प्रवधानात सवाात महत्वाची बाब अशी आहे की इराक यद्ध
ु ामळ
ु े उध्वस्त झालेलं नाही. इराक, यद्ध
ु ानंतर
अमेररकेने आपल्या ताब्यात ठे वल्यानंतर बेधचराख झालंय.
जवळ जवळ सदतीस हजार इराकी जनता तुरुंगात डांबली गेली आहे ज्यांच्यावर काय आरोप आहे हे कुिाला माहहती
नाही क्रकंवा क्रकत्येक जिांवर काहीच आरोप नाही. अबू घररब इर्ला तुरुंग तर िळ िाविी आहे . इर्ल्या
बंहदवानांवर कुत्री सोडिे, बेदम मारहाि, प्रववस्त्र अवस्र्ेत ठे विे, लैंधगक अत्याचार असे िकार तनयसमत होत
आहे त.
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अबु घररब मधली र्रकाप उडविारी िायाधचत्रे संपूिा जगाने पाहहल्यावर जी खळबळ उडाली ती बघून अमेररकेचे
तत्कालीन संरिि सधचव डोनाल्ड रम्सक्रफल्ड यांनी अमेररकी कााँग्रेस समोर झालेले अत्याचार मान्य केले होते
आणि आवश्यक ते बदल इराक मध्ये करू अशी ग्वाही हदली होती. अर्ाात त्याचा वास्तवावर आजतागायत
फरक पडला नाही आणि अत्याचार सरू
ु च आहे त - अमेररकेचे लष्कर ततर्न
ू तनघाले असले तरी. या ग्वाही नंतर
बंहदवानांच्या तोंडात प्लाच्स्टकचा पाईप आत मध्ये खोचन
ू मारहाि असे नवीन िकारच्या तक्रारी
अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने आपल्या अहवालात िससद्ध केल्या आहे त. या सम
ु ारे सदतीस हजार बंहदवानांपैकी
अध्याा महहला आहे त आणि त्यांची पररच्स्र्ती आिखी र्ीर्ि आहे . हे बंहदवान आहे त कोि? त्यांचा गुन्हा काय
असतो? चोर, डाकू , दे शद्रोही , अततरे की? नाही. सबाह हसन हुसेन नावाची एकेचाळीस वर्ााची महहला पत्रकार
आपल्या नातेवाइकाची चोरीला गेलेली गाडी परत आिण्यासाठी गेली असता ततला २९ फेब्रव
ु ारी २०१२ रोजी
अटक झाली. ततची रवानगी तीक्रीतच्या तुरुंगात केली. सबाहची २३ जानेवारी २०१३ रोजी तनदोर् मक्
ु तता झाली
पि तरीही ततला २८ फेब्रुवारी २०१३ पयंत तुरुंगात ठे वले होते. सबाह बाहे र आली ती संपूिा उध्वस्त होऊन.
ततच्या शरीरर्र ससगरे टचे चटके होते. िचंड मारहािीच्या खि
ु ा शरररर्र होत्या. ततला प्रववस्त्र करून परु
ु र्
पोसलसांसमोर उर्े केले जायचे. बफााच्या पाण्याचा मारा ततच्यावर व्हायचा.
इराकबरोबरचे युद्ध सुरु झाल्यापासन
ू एका महहन्याच्या आतच खरे तर संपले होते. पि युद्ध संपल्यानंतरचा नरसंहार
अभ्यासला तर एक दे श पि
प
ा
ू िे उध्वस्त करण्याच्या ियत्नांच्या खि
ु ा नक्की सापडतील. बहुदा इराकच्या
मध्यम वगााला जो सशक्षित आहे , बुप्रद्धवादी आहे आणि व्यावसाईक आहे अशा पूिा वगााला नेस्तनाबूत करण्याचे
वेगवेगळे िकार इराक मध्ये आजही चालु आहे त हे हदसते. प्रवशेर्त:सशिि िेत्रात आिी वेगवेगळ्या
प्रवद्यापीठांशी संबंधधत काम करिा-या मध्यम वगीयांना उध्वस्त करिारी आकडेवारी अंगावर शहरा
आििारी आहे . हत्या करण्यात आलेल्यात ५०% िाध्यापक आहे त, १२% डीन आहे त, २% कुलगुरू वा
उपकुलगरू
ु आहे त, ६% अन्यान्य प्रवर्ाग िमख
ु , ६% सह िाध्यापक आणि १३% सशिि िेत्राशी संबंधधत
बुप्रद्धवंत आहे त. सशिि िेत्रच मोडकळीला आिण्याचा एक कट हदसतो. २००३ सालच्या आधी इराक
मधली १००% मल
ु ं शाळे त जायची युद्ध संपल्यावर तीन वर्े उलटून गेल्यावर म्हिजे २००६ साला
पासन
पस्तीस
लाख
मल
ू
ु ांपैकी खच्चन
ू ३०% मल
ु ं िार्समक शाळे त जातात. सतरा वर्ाावरील सम
ु ारे २५% यव
ु ा
प्रवद्यार्ी परीिा दे ऊ शकले. २००३ सालानंतर सम
ु ारे ७०० िार्समक शाळा बॉम्ब फेक करून उध्वस्त केल्या
गेल्यात, २७०० शाळा मोडकळीस आलेल्या आहे त, ७४% शाळांमध्ये प्रपण्याचे पािी आणि स्वच्ितागहृ ांची सोय
आजही नाही.
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इराकची आजची एकूिच आरोग्य व्यवस्र्ा र्यानक आहे . नोंदिीकृत सम
ु ारे १८ हजार डॉक्टरां पैकी सम
ु ारे २५%
डॉक्टर गेल्या दहा वर्ाात इराक सोडून तनघन
ु गेले. उवाररत पैकी २५० डॉक्टरांना पळवन
ू नेण्यात आले आहे
आणि त्यांचा आजतागायत पत्ता नाही. अल जझीराचा जगिससद्ध पत्रकार दहे र जमाईल याने इराकचा िवास
करून आल्यावर १५ माचा २०१३ मध्ये िससद्ध केलेल्या अहवालात ित्यिात यद्ध
ु संपले असले तरी यद्ध
ु ाने
इराकला तहहयात रुद्र तांडव करिा-या अनेक जीवघेण्या बाबींचा शाप हदला आहे असे म्हटले आहे . कॅन्सर हा
एक अत्यंत खतरनाक शाप. यद्ध
ु ात िचंड मोठ्या िमािात प्रवर्ारी अस्त्रे वापरली गेली त्यातही मख्
ु यत:
डीप्लीटे ड युरेतनयम आणि व्हाईट फॉस्फरस हे अत्यंत प्रवर्ारी आणि दरू गामी पररिाम करिारे पदार्ा वापरले
गेले. त्यांचा पररिाम हहरोसशमा आणि नागासाकी पेिा क्रकतीतरी र्यानक आहे . इराकच्या फ़ल्लज
ु ह र्ागात
झालेले आणि होिारे जनुकीय नुकसान हे आजवर मानवी जीवनात झालेले सगळ्यात जास्त नुकसान
आहे . समसशगन प्रवद्यापीठात संशोधन करिा-या डॉ मोहघन बाईंचे म्हििे आहे की बॉच्म्बंग आणि
गोळीबाराचा अतत वापर झालाय इराक मध्ये त्यामळ
ु े पारा, यरु े तनयम आणि सशसे या प्रवर्ारी धातूंचा िचंड
फैलाव बसरा आणि फ़ल्लज
ु ह झालाय. पि लोक पन्
ु हा त्याच र्ागात आपले बस्तान बसवायचा ियत्न करत
आहे त. आज या र्ागात कॅन्सरचे िमाि चाळीस पटीने वाढलंय. महहलांमध्ये िचंड गर्ापाताचे िमाि
वाढलंय. शारीररक प्रवकृती असलेली संतती जन्माला येण्याचे िमाि मोठया िमािात वाढलंय. या र्ागात
सहाशे करोड प्रवर्ारी गोळीबारूद ओतले गेले आहे !
गेल्या दहा वर्ाात पंधरा लाख इराकी जनता मारली गेली. त्यात सम
ु ारे तनम्म्या च्स्त्रया आणि जवळ जवळ पाच लाख
लहान मल
ु े मारली गेली. इराक मध्ये सच्ु स्र्तीत जगिा-या कुटुंबाना रे शनचे धान्य समळवण्यासाठी
आज मारामारी करावी लागते. ित्यि हल्ल्याच्या आधी पंधरा हदवस ६ माचा २००३ रोजी बश
ु साहे बांनी मोठी
आरोळी ठोकली होती की इराकी जनतेच्या अन्नपाण्याची आणि और्धाची जबाबदारी अमेररकेची
असेल, आम्ही त्यांना सवाकाही परु व.ु पि ित्यिात प्रपण्याचे शद्ध
ु पािी, वीज आणि मलतनस्सारि व्यवस्र्ा
या बाबी इराि मध्ये आज स्वप्नवत आहे त. नोकरी करिा-यां पेिा नोकरी नसलेली जनता जास्त आहे . एके
काळी बघदादच्या रस्त्यावरून स्वत:च्या गाडीतन
ू क्रफरिा-या महहलेचे उवारीत सगळे कुटुंब आणि मालमत्ता
उध्वस्त झाल्यामळ
ु े जगण्याचे साधन म्हिून ततला वेशा व्यवसाय करावा लागतो.
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महहलांना घरात सद्ध
ु ा सरु क्षित रहाता येत नाही. आधी आम्ही फक्त सद्दामचा मुलगा उदयला घाबरायचो. आज
ित्येकाची र्ीती वाटते असे ततर्ल्या महहलांचे म्हििे आहे . घटस्फोट आणि बाल प्रववाहांचे िमाि िचंड
वाढलंय. इराक आज प्रवधवांचा आणि घटस्फोटीतांचा दे श आहे .एकूि महहलांच्या दहा टक्के महहला युद्धामळ
ु े
झालेल्या प्रवधवा आहे त. एसटी बस सारख्या चाके असलेल्या घरांमध्ये या प्रवधवांना एकबत्रत कोंबन
ू आपले
दै नहदन जीवन कंठावे लागते. २००८ साली बुश साहे बांवर बुट फेकिारा पत्रकार " मी हा मारा इराकी प्रवधवांच्या
वतीने करतो आहे " असे ओरडला होता. त्या पत्र्याच्या गाडी मध्ये राहिारी नोरीया खलफ़ म्हिते "मला काही
ही करून लग्न करायचे आहे . मला नवरा हवा आहे आणि माझ्या मल
ु ाला बाप !"
"…लोकशाही संपूिा र्ोगताना माझ्या र्ारतीय समत्र मैबत्रिींना आपि सतत अन्यायग्रस्त आहोत असे
का वाटते…? "

•

sudhirmutalik@gmail.com
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वेळु ग्राम

क्रकशोर मधुकर काकडे

"माझा गाव "
माझ गाव बेळगाव। याला पूवी "वेळु ग्राम" क्रकंवा "वेिु ग्राम" म्हिायचे पि ते नंतर बेळगाव झाले आणि कनााटक
सरकारनी त्याच नामकरि आता "बेळगावी“ अस केलय आणि रे लवे STATIONS नी तर "बेलगाम" केलय.
मराठी र्ार्ा आणि बेळगावचा िश्न हा जूना झाला असला तरी तसाच आहे . पि दै नहदन व्यवहारात मराठीकन्नड़ लोक अगदी गण्
ु या गोप्रवन्दानी राहतात, इतकेच काय तर दे शपांड,े कुळकिी, पाटील, जोशी, दे साई
आदी आणि इतर कुटुंबात रोटी-बेटी व्यवहार अनेक प्रपढ़यापासन
ू चालत आला आहे आणि त्यामळ
ु े दोन्ही
घरात-कुटुंबात अधी मंडळी मराठी अणि अधी मंडळी कन्नड़ र्ार्ा सहजपिे बोलतात ततर्े र्ार्ेचा िश्न
कधीच उद्भवत नाही अनेक मराठी धचत्रपट -नाटके याना दोन्ही मंडळी गदी करतात. पि महाराष्रानी आणि
महाराष्राच्या मराठी वाहहन्यानी बेळगावकड़े आणि इर्ल्या मराठी आणि कन्नड़ असन
ू ही मराठी
जाििारयाच्याकडे दल
ा केलय. REALITY SHOWS ची ऑडडशन्स ,HOME समतनस्टर आणि इतर कायाक्रम
ु ि
बेळगावात का नाहीं?
बेळगाव म्हिजे कंु दा-नगरी, कंु दा -पेढा-कदंट, रस्त्याच्या कडेला समळिारी ताजी -ताजी हहरवी र्ाजी, इर्ला पापर्ीरु पि त्याच बरोबर लढावू मािूस साहहत्य िेमी, सदै व सांस्कृततक कायाक्रमात र्ाग घेिारा, महाराष्रात
जेवढी मराठी साहहत्य सम्मेलन होत नसतील त्याहीपेिा अधधक मराठी सम्मेलने इर्ल्या पररसरात होतात
आणि महाराष्र आणि बहृ नमहाराष्रातील र्ोर साहहच्त्यक इर्े येवून मागादशान करतात अणि कौतुक करतात.
इर्े जसे महात्मा गांधी येवन
ू गेले तसेच स्वामी प्रववेकानन्द ही वास्तव्य करुन गेले. बेळगावचा र्ई
ु कोट
क्रकल्ला ततर्ली कमल जैन बस्ती ही प्रवशेर्. सीमािश्नाच्या आंदोलनात स्वगीय बाळासाहे ब ठाकरे पासन
ू बै.
नार् पै, मधु दण्डवते, शरद पवार सारखी हदग्गज मंडळी येवन
ू गेसलत अणि आजही येत असतात. कनााटक
सरकार तर आता आपलं एक अधधवेशन इर्ल्या करोडो रुपये खचन
ूा बांधलेल्या नव्या प्रवधान र्वनात घेत
असते.
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बेळगावच रे लवे STATION आणि एअरपोटा परु ातन क्रकंवा खप
ू आधीच गोवा जवळच असल्याने गोव्याची मंडळी
बेळगावत सतत येत असतात. बेळगावचा असलपाक व त्याबरोबर उसाचा ताजा रस म्हिजे लाजवाब.
बेळगावकर इर्ल्या र्ंड हवामानामळ
ु े चहा प्रिय म्हिन
ू च इर्े कुिाच्याही घरी चहानी जरुर स्वागत
होतं. सावाजतनक श्री गिेश उत्सव आणि श्री सशवजयंती महाराष्राला तोडड़स -तोड़ अशीच होते. ततळगुळ घ्या
गोड बोला तर सोनं घ्या सोन्यासारखं रहा असे सारे सि अगदी नागपंचमी, हदवाळी, लक्ष्मी पज
ू ा बघण्यासारखे
आजही इर्ला मािुस जरी मॉल्स, MULTIPLEXES आली असली तरी पायजामा -नहरू शटा , CYCLE पसंद करतो.
इर्ली मराठी र्ार्ा आणि त्याचबरोबर कन्नड आणि उदा ू समश्रीत हहंदी र्ार्ा म्हिजे बेळगावा बाहे र सदै व
टवाळीचा प्रवर्य पि तरीही या सवा र्ार्ा इर्ल्या जागेच वैसशष्ठ्यच आहे त. RETIREMENT नंतर र्ंड
हवेच्या हठकािी ताजी हहरवीगार र्ाजी आणि लस
ु लसु शत मटि खात रहायचं आहे तर बेळगाव मस्तच, मी
बेळगावकर आम्ही बेळगावकर तुमच स्वागत करतो मग आम्ही महाराष्रात जावू वा न
जावू। ……………………
क्रकशोर मधुकर काकडे
एक बेळगावकर 1955 पासन
ू

kishoremkakademangalurkar@gmail.com
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िधचतगडावरची 'स्वारी’

क्रकरि जोशी

दहावीची परीिा संपली आणि एकदाचे दहा वर्ांचे टें शन गेले म्हित (घरच्यांनी) सट
ु केचा तनिःश्वास टाकला. आम्ही
मात्र, परीिेच्या अभ्यासाचे तनयोजन च्जतके केले नाही तेवढे सट
ु ीतल्या रे क्रकंगचे तनयोजन करत होतो.
सांगलीत िससद्ध गिपती मंहदराच्या नजीकच आमचा परु ाणिक वाडा.. आता वाडा म्हटल्यावर आपसख
ु च
र्लामोठा दरवाजा, शेिाने सारवलेल्या िचंड खोल्या, पडवीत हालिारा झोपाळा.. हटपीकल वाड्याचे धचत्र
तरळले असेल. पि, आमचा हा वाडा असा हटपीकल नव्हता खरा. पि, एकमेकांची नाळ जळ
ु लेली कुटुंब या
हठकािी गुण्यागोप्रवंदाने राहत. वडडलधारी मािसं, दादा-ताई म्हिाव्यात अशा कॉलेच्जअन्सचा (धगुरड्यांचा)
ग्रप
ु आणि आम्हा िोटयांची गॅग.. असे आम्ही आपापल्या नादात मग्शुल असायचो. आम्हा पोरांचं बालपि
गिपती मंहदरातील िसन्न आणि झाडाझुडपांनी बहरलेल्या आल्हाददायक वातारिात गेल.ं
धगरु ड्यांचा ग्रप
ु सातत्याने र्टकत असायचा. त्यांना रे क्रकंगची फार हौस. आठ-पंधरा हदवस जंगलात र्टकंती करून
काळवंडून परतलेल्या त्या ग्रुपची येताच 'कॅसेट' सरू
ु व्हायची. जंगलात कसे धिलींग अनुर्व येतात. वाघ,
सापासारखे जंगली िािी 'लाइव्ह' पाहायला समळतात याचे विान ऐकताना आताच उठावं आणि जंगलात जावं
असं वाटायचं.. पि, त्यांच्यामळ
ु े च आम्हाला इतरत्र र्टकण्यापेिा रे क्रकंगला जाण्याचा नाद जडला. असो..
दहावीची परीिा संपली आणि रे क्रकंगला जाण्याचं आमचं खळ
ू जागं झालं. खरं तर मोन्या (सन
ु ील पुराणिक) सशली
(शैलजा र्ोसले) तुपी (तप्ृ ती जोशी) संत्या (संतोर् पुराणिक) संत्या नंबर-2 (संतोर् जोशी) कोल्हापरू चा संज्या
(संजय) सशल्पा आदी मोठ्यांनी आम्हाला गहृ ीतच धरलं नव्हतं आणि उगीचच आमची उठाठे व सरू
ु होती.
त्यांनी वासोटयाला जाण्याच तनच्श्चत केलं होतं पि, त्यानंतर प्लॅ न बदलला आणि 'िधचतगड' येर्े जाण्याचं
तनच्श्चत झालं. इततहास आवडीचा प्रवर्य असल्याने आम्हालाही ही कल्पना पसंत पडली. पुस्तकात गडकोट
क्रकल्ल्यांची धचत्रे आणि सशवाजी महाराजांनी गाजवलेला काळ वाचताना स्फुरि चढायचं. िधचतगडाचं नाव कुठ
ऐकलं नव्हत पि, क्रकल्ल्यावर र्टकंती करायची म्हटल्यावरच (नंतर फाटिार आहे याची कल्पना नव्हती
म्हिून) आम्ही आनंदीत झालो.
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खरं तर मोठ्यांच्या चचेत आम्हाला सहर्ागी करून घेतलं जात असे पि, आम्हाला जमेत धरलं जात नाहीय हे
लिात आल्यावर आम्ही 'दं गा' सरू
ु केला. खरं तर जंगलात जाण्याची 'ररस्क' असल्याने आणि घरच्यांचा प्रवरोध
असल्याने ते आम्हाला टाळत होते. पि, रडून-फुगन
ू घरच्यांची संमती घेतल्यावर त्यांनी (नाईलाजाने)
आम्हाला स्वीकारले. माझ्यासह सॅंडी (संदीप) केद्या (केदार) सरु ज्या (सरु ज सारडा) पशा (िसाद) आदींनी
रे क्रकंगला जाण्याची तयारी सरू
ु केली.
अखेर जाण्याचा हदवस उजाडला... समरजेतून नायरीला र्ेट गाडी असल्याने जागा समळवण्यासाठी आम्ही 10
क्रकलोमीटरवरचं समरज गाठलं. टीशटा -बरमड
ु ा, पायात बूट, टोपी, हातात काठी आणि पाठीवर मोठ्या सॅग
लादलेल्या अवस्र्ेत आमची समरजेतील 'एंरी' लिवेधी ठरली. सशवाजी महाराजांच्या जमान्यातील आम्ही
मावळे कुठं तरी लढाई च्जंकण्यासाठी जात असल्याचे उगाचच वाटू लागलं. सकाळी 11 वाजता नायरी गाडी
आली आणि कोंबड्या र्रल्यासारखी गाडी िवाशांनी र्रू लागली. िवाशी आत चढल्यावर आमची शस्त्र
गळाली. णखडक्यांतून काठ्या, गाठोडी, स्टोव्ह आत टाकून जागा 'ररझवा' केली. आत गेल्यावर जागा समळाली
नाहीच. परं त,ु आमच्या वस्तू शोधण्याची वेळ आली. काही तास उर्ारल्यानंतर बूड टे कण्याइतकी जागा
समळाली.
दप
ु ार लोटली आणि आम्ही कोकिात दाखल झालो. उन्हं उतरली, सायंकाळचं गार वारं सख
ु ावू लागलं. पि, अंग
अवघडलं असल्याने कधी एकदा खाली उतरतोय असं झालं होतं. संगमेश्वरात गरगमगरम चहा आणि र्जी
खाल्ल्यावर च्जवात जीव आला. हदवेलागिीची वेळ झाली तरी िधचतगड काय साधा डोंगर हदसेना. गाडी
जशजशी पुढं जाईल तशी गदी कमी होत होती. आम्हाला हलकी डुलकी लागली होती. शेवटचा र्ांबा नायरी होता
पि, आम्हाला शंग
ृ ारपूरला जायचं असल्याने 20 ते 30 क्रकलोमीटर अलीकडे शंग
ृ ारपरू फाटयावर ड्रायव्हरने ब्रेक
मारला तसे आम्ही खडबडून जागे झालो. रात्रीचे आठ-साडेआठ वाजले होते आणि त्या 'एसटी'त िवाशी म्हिून
फक्त आमचा ग्रप
ु होता. आमची उतरण्याची लगबग सरू
ु झाली तेवढ्यात कंडक्टर आला आणि म्हिाला '
तुम्हाला शंग
ृ ारपूरला जायचे असेल तर आता नायरीला चला आणि सकाळी उठून परत याच गाडीतून या.
कारि, या फाटयावरून शंग
ृ ारपूरला जाण्यासाठी घाटातूनच 13 क्रकलोमीटरची पायवाट आहे आणि येर्े दोन
नरर्िक वाघ आहे त. वाघ.. म्हटल्यावर र्ीतीने र्रकाप उडाला. बाहे र अंधार आणि क्रकरा झाडी पाहहल्यावर मी
तर गाडी न सोडण्याचे ठरवले. मोठ्या मुलांची चचाा सरू
ु झाली आणि त्यांनी गाडी सोडण्याचा तनिाय घेतला.
आत रहाण्यास नकार हदला तर सशव्या खाण्याबरोबरच 'सर्त्रा' म्हिन
ू घ्यावं लागलं असत, म्हिन
ू मीही
तनमट
ु पिे खाली उतरलो.सरु
ु वातीलाच चढि सरू
ु झाली पि, आजूबाजूला दाट झाडी होती. या झाडीतून
पायवाट गेलेली होती. अधुनमधन
ु गोंधळात टाकिारे फाटे फुटायचे. कोिी र्रकटले तर पंचाईत होिार होती
म्हिून हा धोका टाळण्यासाठी रामचंद्रराव यांनी सरु
ु वातीस सवांना 'जंगली' र्ार्ा सशकवली. 'जंगली' म्हिजे
धोका असल्यास प्रवसशष्ट िकारची आरोळी द्यायची.
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अशा चार ते पाच िकारच्या आरोळ्या त्यांनी सशकवल्याच नाहीत तर चांगली तालीम करून घेलती. सम
ु ारे दोन तास
चालल्यानंतर डोंगराचा सपाट र्ाग लागला. येर्े दत
ु फाा उं चउं च वाळलेले गवत होते. येर्ून चालत असताना
आम्ही दं गा-मस्ती करत होतो. पि, रामचंद्ररावांनी आम्हाला सावध केले. या हठकािी पदोपदी धोका होता.
कारि या र्ागात रानडुकरांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना पकडण्यासाठी सशका-यांनी चाप (प्रपंजरा) लावले
होते. हा चाप धारधार असल्याने यामध्ये अडकल्यास जीव जातो. सशवाय काही चापांमध्ये दारू र्रून ठे वण्यात
आल्याने स्फोटही होतो. ही माहहती ऐकतात आम्ही सतका झालो आणि ित्येक पाऊल जपून टाकू लागलो.
त्यांच्या सांगण्यािमािे हठकहठकािी लावलेले चाप आम्हाला हदसन
ू आले.
ही गडाची पहहली पायरी, वरती दस
ु री पायरी असे काहीसे रामचंद्रराव सांगत होते. मात्र, तेव्हा आम्हाला याबद्दल
काहीच इंटरे स्ट नव्हता. पुढे घंटार्र चालल्यावर झाडे प्रवरळ होत गेली आणि पुन्हा कठीि जढि आली. दोन्ही
बाजल
ू ा वाळलेल्या काटयाकुटयांचा आधार होता. पि, तोही पढ
ु े पढ
ु े कमी होत गेले. चढि वाढत गेली तसे पाय
घसरू लागले अचानक आमच्यासमोर असे धचत्र उर्े राहहले की काळजात एकदम धस्स झाले. दोन्ही बाजल
ू ा
खोल दरी आणि त्यामधून एक वळि घेत पायवाट पुढे गेली होती. तेव्हा आम्ही 25 टक्केच गड चढलो हे नंतर
कळले. आमच्या समोर केवळ दगड आणि कपा-यांतन
ू गेलेली ती पायवाट पाहहल्यावर तर मी पळ काढायचेच
तनच्श्चत केले होते. पि, सुमारे तीन ते चार तासांचे आणि तेही दाट जंगलातून आम्ही येर्पयंत आलो होतो
त्यामळ
ा िाची होती. पि, पढ
ु े मागे वळण्याची कल्पनाही मख
ु प
ु े जािेही शक्य नव्हते. आमची तोंडे बतघतल्यावर
रामचंद्ररावांना आम्ही घाबरल्याचे जािवले. 'एवढे वळि झाले की झाले' पुढे घाबरण्याचे काही नाही' असे
सांगत त्यांनी धीर दे ण्याचा िवत्न केला. मी तर खाली बसकि मारून एका दगडाला समठी मारली होती. पायाला
कंप फुटला होता. आमच्या चेह-यावरील र्ाव पाहून मोठ्यांनी 'म्हिन
ू तम्
ु हाला येऊ नका म्हित होतो..' अशी
झाडमपट्टी सरू
ु केली. आता झक मारत पुढे जावे लागिार याची जािीव झाली. दगडाच्या आधारे च उठतो
तोवरच खोल दरी आ.. करून आमचा घास घेण्यासाठी आसस
ु ली असल्याचा र्ास झाला. (खरं तर यावेळीच
रे क्रकंगची खाज र्ागली होती पि, पुढे खप
ू काही वाढून ठे वले होते)
सरु
ु वातीला मोन्या आणि रामचंद्रराव पुढे सरसावले. केवळ पाऊि ते एक फुटाची पायवाट, एका बाजूला दगडी कपार
आणि दस
ु -या बाजूला दरी (डोळ्यासमोर धचत्र उर्े राहहले आणि हे सलहहतानाही हात र्रर्रत आहे त) अशा
काळजात धस्स करिा-या पायवाटे वरून र्ाजीमंडईतून क्रफरत असल्यासारखे रामचंद्रराव बबनधास्त चालत
परतले. आम्ही पढ
ु े जािार तोवर जोरदार वारे सरू
ु झाले आणि दरीतन
ू घ.ंू .. घ.ंू . आवाज सरू
ु झाला. तोंडातन
ू
राम.. राम.. राम.. राम.. असे पुटपुटत आम्ही पुढे सरसावलो. 25-30 पावले चालल्यावर आता मागे वळून
पाहण्याचीही सोय नव्हती.
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एक वळसा घालन
ू अशा हठकािी येऊन पोहोचलो की, ज्याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती. आता तर चक्कीत
ं वरून आपि दरीत कोसिारे धबधबे बघताना आपि बेधुंद होऊन
चांगलाच जाळ झाला होता. फॉल्स पॉईंट
जातो. आता मला सांगा या धबधब्याचे वरचे टोक आणि खालचे टोक याच्याबरोबर मध्ये तम्
ु हाला नेऊन सोडले
तर काय मजा येईल ना. कल्पना केल्यावरच फाटली ना... हो अशीच अवस्र्ा आमची झाली. कारि, कोरड्या
पडलेल्या धबधब्यांच्या मधोमध आम्ही येऊन पोहोचलो. आता पुढे जाण्यासाठी येर्न
ू वर चढाई करावी
लागिार होती. आमच्याकडे दोर वगैरे काहीच नव्हते. आता मात्र, आम्ही संतापलो. मागे दरी आणि वरची चढाई
बघून मोठ्यांचीही फॅ.. फॅ.. झाल्याचे जािवत होते. सारे च फसलो होतो. पावसाळ्यात हा मागा बंद असतो. आणि
त्यावेळच्या उन्हाळ्यात या मागाावरून जािारे आम्ही पहहलेच रे कसा होतो असे सांगताना रामचंद्ररावही
गोंधळल्याचे जािवत होते. तसे कारिही होते. त्या चढाईवरची नेहमीची दरड कोसळल्याने ही चढि
धोकादायक बनली होती. त्या दगडांना हलका हात लागला तरी वरून माती आणि दगडगोटे घरं गळत खाली
येऊन र्ेट दरीत कोसळत होते. आता आली का पंचाईत. (हीच दस
ु री पायरी होती) हार मानिार तो कोकिी
मािूस कसला? रामचंद्रराव यांनी कमरे ला गुंडाळलेला आणि मानेचा टॉवेल काढला. आमच्याकडून टॉवेल
मागन
ू घेतले आणि एकाला एक गाठी मारत त्यांनी 'दोर' बनप्रवला. 'काय व्हायने नाय हो.. ' असे म्हित
हदलासा दे त ते दोर घेऊन दगडांचा आधार घेत र्रार्र वरती चढले. खाली दगड पडत असल्याने 'सांर्ाळा..
सांर्ाळा.. ' अशा सच
ू ना ते सातत्याने दे त होते. मध्येच र्ांबन
ू घाम पुसत त्यांनी उसासा घेतला आणि
बघताबघता टोक गाठले. एकावर एक करत आमचे 'शूर' सवंगडी सरसावले खरे पि, त्याहठकािी केवळ पाय
टे कण्याइतकीच जागा होती. येर्ून डाव्याबाजूस दरी सरू
ु होत होती. मी आणि सरु ज्याने एकमेकांना धीर दे त
कसेबसे चढि पार केले पि, वर जाताच समोर दरी पाहून डोळे च क्रफरले. खोल दरी आपली पाठ सोडिार नाही
याची मनाशी खि
ू गाठ बांधल्याने र्ीती काहीशी मोडली होती. एक फुटाच्या पायवाटे वरून चालत असताना
डाव्या बाजूस न बघता आम्ही पुढे सरकत होतो.
आमच्या ग्रुपमध्ये फूट पडली होती. पुढे गेलेले काहीजि एका र्ल्यामोठ्या दगडावरून कशाचाही आधार न घेता पुढे
जाण्याचा ियत्न करत होते. दोन्ही बाजूस दरी होतीच सशवाय तापते ऊन आणि जोराच्या वा-यामळ
ु े समस्या
वाढत होत्या. अधन
-मध
न
पायवाटच
ढासळल्याने
तीन
ते
चार
फ
टां
व
र
उडी
घे
ण्
याचे
धाडस
करावे
लागत
होते.
ू
ू
ु
प्रवश्रांती घेण्याची इच्िा असली तरी र्ांबायला जागाच नव्हती. सम
ु ारे अडीजतास चालल्यानंतर र्गवा झेंडा
हदसू लागला. गडावर पोहोचल्याच्या जािीवेने र्ोडा हदलासा समळिार तोवर नवे संकट उर्े राहहले.
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गडावर पोहोचण्यासाठी एका डोंगरावरून गडावर एका लोखंडी सशडीवरून जावे लागिार होते. पि, ही केवळ नावाची
सशडी होती. एक लोखंडी पाइप दोन्हीकडून मातीत खप
ु सण्यात आली आहे . आणि कोिताही आधार नसिा-या
पाय-यांवर पाऊल टाकताच या पाया-या स्वतिः र्ोवतीच क्रफरायच्या. (आता गडावर वेल्डींग कोठून येिार) आता
मात्र, खरं च धाडस करायचे होते. आपली काय गय नाही आणि येर्ून आपि परत च्जवंत परत जाऊ शकत नाही,
असे वाटू लागले. खालच्या दरीकडे लि न दे ता आम्ही गडावर कसे पोहोचलो ते दे वच जािे. वरती गेल्यावर
क्रफरण्या आणि बघण्यासारखे बरे च काही होते मात्र, आता कुिाच्याही अंगात जीव नव्हता. पाण्यासाठी आम्ही
प्रवहहरीकडे धावलो तेर्ील गोड पाण्याने र्ागलेली तष्ृ िा आजही समाधान पावते. पि, एकवेळा तेर्े मोठे काळे
अजगर पाहहले आणि पन्
ु हा तर्े जाण्याची कोिाचीही िाती झाली नाही. गडावर र्ग्नावस्र्ेत असलेल्या
दे वीच्या मंहदराचे आम्ही दशान घेतले. काटयाकुटया गोळा करून स्टोव्हवर णखचडी सशजवली आणि रात्रीचे
'जेवि' करून आम्ही झोपी गेलो.
दस
ु -या हदवशी सकाळी गारठ्याने हुडहुडी र्रली आणि आम्ही जागे झालो. अंग कण्हत होते. ित्येकाच्या मनात गड
पाहण्याच्या कुतूहलापेिा 'आता खाली उतरायचे' या जािीवेनेचे र्ीती संचारली होती. येर्न
ू घेऊन जाण्यासाठी
एखादे प्रवमान आले तर क्रकती बरे होईल अशा पोरकट कल्पना मनात घोळू लागल्या. मला तर खाली
उतरण्यापेिा खाली उडीच टाकावी असे वाटायचे. बोलाचालीत सगळ्यांनीच आपली र्ीती व्यक्त करीत
आलेल्या मागाावरून उतण्यास नकार हदला. रामचंद्ररावांकडे दस
ु -या मागााबाबत प्रवचारले तर ते म्हिाले जाता
येईल पि, दोन-तीन हदवस जंगलातून जावे लागेल. आम्ही लगेचच तयारी दाखवली आणि परतीचा िवास सुरू
झाला. त्या सशडीवरून खाली उतरायचे 'जीवा'वर आले होते. कसेबसे आम्ही खाली आलो आणि डाव्या हाताच्या
पायवाटे ने जंगलात घस
ु लो. दाट झाडीतन
ू डोंगर चढायचे आणि उतरायचे. असे करत करत आम्ही घनदाट
जंगलात दाखल झालो. असे हटपीकल जंगल मी कधीच पाहहले नव्हते. जागोजागी जनावरांच्या प्रवष्ठे चा वास
येत होता. एके हठकािी तर पालापाचोळ्यात पाय गेल्यावर आम्ही कमरे इतक्या खड्यात गेलो. त्यातन
ू हहरवे
साप बाहे र पडू लागले. मोठमोठ्याने क्रकंचाळत बाहे र पडतो तोच माकडांची टोळी कोठून दाखल झाली कुिास
ठाऊक. या टोळीने आमच्यावर हल्ला चढप्रवला. या रानटी माकडांकडूनही धोका असल्याचे लिात येताच आम्ही
पळ काढला. दप
ु ारचे दोन वाजले असतील पािी संपत होते आणि आम्ही कमालीचे र्कलो होतो. पाण्याचा
कोठे च ठावहठकािा नव्हता. एकाच बाटलीत पािी सशल्लक होते आणि त्याचा ताबा मोन्याने घेतला. जो जास्त
बॅगा वागवेल त्याला एक टोपि पािी दे ण्याचा तनिाय त्याने घेतला.
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पायात चालण्याचा त्राि नसताना पाण्यासाठी ओझे घ्यावे लागत. अचानक आम्हाला पाण्याचे एक डबके हदसले
आणि खांद्यावरील बॅगा झटकून सवाचजि त्या पाण्याकडे धावलो. खरे तर ते डबकेही आटले होते आणि उरल्या
पाण्यामध्ये जनावरांची प्रवष्ठा तरं गत होती. मात्र, आम्हाला केवळ पािी हदसत होते. प्रवष्ठा दरू करून आम्ही
त्या पाण्यावर ताव मारला. (खरं तर यावेळी आम्हाला पाण्याची क्रकंमत कळली) जाताना करवंदाच्या जाळ्यातील
करवंदे, जांर्ळ
ू आणि कच्च्या कै-यांवर आम्ही ताव मारत होतो. सायंकाळी आम्ही तनवळी या जंगलात
मधोमध वसलेल्या गावात (लोकवस्तीत) पोहोचलो पि, येर्े गेल्यावरच जे धचत्र पाहहले त्यामळ
ु े र्ीतीने
पररसीमाच गाठली. काही वेळापव
ीच
त्याहठकािी
वाघाने
हल्ला
क
े
ला
होता.
गायीच्या
बिड्याला
ओढत
ू
जंगलात नेल्याच्या खि
ु ा ताज्या होत्या. या झटापटीत वाघाने एका व्यक्तीवरही हल्ला केला होता. प्रवशेर्
म्हिजे ज्या मागाावरून त्याने बिड्याला फरफटत नेले होते त्याच मागाावरून दस
ु -या हदवशी आम्हाला जायचे
होते. रात्रर्र गायीचा हं बरडा ऐकून आम्हालाही झोप आली नाही.
सकाळी उठल्यावर तेर्ील व्यक्तीने आम्हीला ताजी माडी आिून हदली. माडी म्हिजे काय हे माहीत नव्हते आणि
र्क
ु े ने जीव व्याकुळ झाल्याने आम्ही तांब्यावर माडी प्यायलो. त्यानंतर मात्र, माडीच्या धुंदीत आमची पावले
झपाझप पडू लागली. र्ोडे पुढे गेल्यावर झरा हदसला. मनसोक्त डुब
ं ून झाल्यावर गरमागरम णखचडी खाल्ली
आणि पढ
ील
िवास
स
रू
झाला.
मात्र,
हा
आनं
द
काही
काळच
होता.
रामचंद्रराव यांना पढ
ु
ु
ु ील रस्ता माहीत
नसल्याने त्यांनी तनवळीतून 'वाटाडे' सोबतीला घेतले. तीन-चार तास चालल्यानंतर सायंकाळ झाला आणि
आम्ही रस्ता र्रकटल्याचे लिात आले. वाटाडे जोडप्यांनाही काही सच
ु ेना. याचवेळी गवा रे ड्यांचा मोठा कळप
आमच्याकडेच येत असल्याचे आम्हाला हदसले. गव्यांचे लीद आणि धचखलात रुतलेल्या त्यांच्या पायांचे ठसे
पाहूनच त्यांच्या र्व्यतेचा अंदाज येत होता मात्र, तेच गवे कळपाने आमच्यासमोर हदसत होते. येर्ील गवे
प्रपसाळले आहे त आणि ते मािसांवर हल्ले करतात असे म्हित वाटाड्यांनी पळ काढला' माझ्या दृष्टीने सवा
काही संपले होते. र्ीतीने र्रकाप उडला होता. रामचंद्रराव यांनी िसंगावधान दाखवत आम्हाला नजीकच्या
टे कडीवर नेले. सय
ू ा मावळत होता. ित्येकाच्या चेह-यावर र्कवा आणि र्य स्पष्ट जािवत होते. एका कोरड्या
पडलेल्या नदीच्या काठाला आम्ही प्रवसावलो होतो. गव्यांचे र्य कमी झाले पि, तेवढ्यात झुडपांचा आवाज
ं बाहे र आले. मुली क्रकंचाळल्या. कोल्हापूच्या संज्याने मेलेल्या गव्याच्या
सरू
ु झाला आणि त्यातून गव्याचे सशग
ं
सडलेल्या कंकालातन
सश
ग
तोड
न
आिले
होते. याचहठकािी रात्र काढण्याचा तनिाय झाला आणि खािेप्रपिे
ू
ू
झाले आणि चारीबाजूंनी आग लावून आम्ही गप्पा मारत बसलो. रात्री िाण्यांचे आवाज ऐकू येत होते.
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दस
ु -या हदवशी आग प्रवझली होती आणि सवाजि गाढ झोपेत होतो. नकळत आम्ही धाडस केले होते. खांद्याला बॅगा
लादन
ू पन्
ु हा चालिे सरू
ु झाले. डोंगरावरून नागमोडी वाटांमधन
ू न जाता शॉटा कट म्हिन
ू ज्या हदशेला जायचे
तेर्े घसरगुंडी करत जािे सरू
ु केले. आमच्याकडचे खाण्याचे साहहत्यही संपत आले होते. पि, हळूहळू दाट
झाडी प्रवरळ होत चालली आणि कौलारू घरे नजरे स पडू लागली. तरीही अजन
ू खप
ू पायपीट करायची होती. दाट
जंगलानून वरती टे काडावर आल्यावर ज्वालामख
ु ीचे दगडातून चालायला लागायचे. नजर जाईल तेर्पयंत हे
दगड हदसायचे त्यामळ
ु े र्रकटण्याची र्ीती असायची. तीन चार तास चालल्यानंतर एका उतारावरून घसरतच
खाली उतरलो आणि र्ेट शंग
ृ ारपूरात दाखल झालो.
रे क्रकंग म्हिन
ू आमची हौस र्ागलीच पि, या तीन हदवसांनी आम्हाला जगिं सशकवलं. पाण्याचे महत्त्व कळले
आणि मख्
ु य म्हिजे एकीचे महत्त्वंही कळले. शंग
ृ ारपूरला अलप्रवदा म्हिताना वर नजर क्रफरवत 'िधचतगड'
डोळ्यात साठवन
ू घेतला, पन्
ु हा इकडे न क्रफरकण्याची शपर् घेत.

kirantarunbharat@gmail.com
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लेक लाडकी सासरची

तप्ृ ती एकबोटे -दे वरूखकर

मायले माय म्हिता ओठांले ओठ सर्डे।
चुलतीले काकी म्हिता अंतर क्रकती पडे॥
च्जजीला च्जजी म्हिता झाला च्जर्ेला तनवारा।
सासल
ू ा सासू म्हिता गेला तोंडातून वारा॥

बहहिाबाईंच्या या ओळींचं विान करताना ससंधुताई सपकाळ त्यांच्या आत्मचररत्रात ‘मी वनवासी’मध्ये सलहहतात
की, सास-ू सन
ु ांच्या नात्यामधला प्रवस्तव हा आपल्या संस्कृतीला लागलेला शाप आहे का? याचं उत्तर वरच्या
ओळींमधन
ू बहहिाबाईंनी शोधलं आहे . पि ित्यिात मला मात्र वाटतं की, या अनोख्या नात्याच्या गंत्ु याची
उकल खद्द
ु परमेश्वराकडेही नसेल. हे नातं आहे च इतकं मजेशीर! सासू नसिा-यांना कदाधचत सासच
ू ी क्रकंमत
कधीच कळिार नाही आणि सन
ू नसिा-यांना ततच्या असण्यातली गंमत कधी लिात येिार नाही. खरं च,
सासू-सन
ु ेचं नातं जगावेगळं च असतं. सरु
ु वातीला कच्च्या कैरी इतकं आंबट असलं तरी काळाच्या मधुर पाकात
मरु त जाऊन चप्रवष्ट मोरं ब्या इतकंच ते हवंहवंसं होतं. सास-ू सन
ू अशा द्प्रवपात्री बहुअंकी नाटकाचा िेिक
म्हिन
आस्वाद
घे
ि
ं
मनोरं
ज
क
आहे
,
पि
स्वत:वर
जे
व्
हा
त्यातली
एक कुठलीही र्सू मका पेलण्याची वेळ येते
ू
तेव्हा खरी कसोटी लागते. खरं तर दोन्ही र्ूसमका पेलण्याची वेळ जवळपास ित्येक स्त्रीवर येतेच, पि त्यातही
सासच्
ू या र्सू मकेचे दोन पैलू असतात म्हिजे; ‘ती’ची सासू आणि ‘त्या’ची सासू असे! पैकी सामान्यत: त्याची
सासू अत्यंत हळवी, सर्त्री आणि सतत जावयाला संतुष्ट ठे वण्यासाठी जीवाचा आटाप्रपटा करिारी असते, तर
ततची सासू तनधाारी, काहीशी अहं कारी आणि सन
ु ेला सतत पाण्यात पाहिारी असते, असा सवामान्य समज आहे .
पि हा काही तनयम नाही. मग सासू क्रकंवा सन
ा हदप्रू र्त करून आपली र्सू मका ठरवन
ू बनताना मन पव
ू ग्र
ू
टाकण्यापेिा आधी एकमेकींना र्ोडा वेळ दे ऊन, पारखन
ू मग आपल्या वागण्याचा रोख ठरवायला काय हरकत
आहे ?
मी सासू आहे म्हिून दष्ु टच वागलं पाहहजे आणि मी सन
ू आहे म्हिून खाष्टच वागायला हवं असं काही कुठे
सलहहलेलं नाही. हो, च्स्त्रयांच्या आयुष्यातील प्रवर्ाज्य घटक असलेल्या टीव्हीवरच्या दै नंहदन मासलकांनी मात्र
स्वत:चं मीटर धावतं ठे वण्यासाठी हा तनयम आपल्यावर जिू लादन
ू च टाकलाय.
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पूवीच्या काळी नकळत्या कोवळ्या वयात मल
ु ींची लग्नं व्हायची. र्ातुकलीच्या खेळात रमलेल्या त्या लेकींना घरसंसाराच्या रहाटगाडय़ाची कल्पनाही नसायची. अशा वेळी घरातली सारी कामं, पाहुण्यांची उठबस, बाजारहाट,
धुिी-र्ांडी असं बरं च काही या नवप्रववाहहतांना सशकवण्याची, समजावण्याची जबाबदारी अर्ाात सासब
ू ाईंवर
पडायची. मल
ाचं
च
क
लं
तर
जसा
माते
च्
या
कपाळी
दोर्
जातो
तसा
स
न
े
च
ं
च
क
लं
तरी
दोर्
सास
ल
ाच
असे
, मग
ु
ु
ु
ु
ू
सासू आपल्यावरचा दोर् सन
ु ेच्या माहे रावर लादन
ू मोकळी होत असे. आपल्या लहान लेकरांना च्जतक्या
सहजपिे रागावन
ू , ओरडून एखादी गोष्ट आई समजावत असते, तशीच पि काहीशा अधधक कठोरतेने ती
सन
े
ल
ा
समजावली
जायची. त्यात मायासद्ध
ु
ु ा असायचीच, कारि त्यामळ
ु े च कालांतराने सन
ु ेने सासल
ू ा ‘सासब
ू ाई’
न म्हिता ‘आई’ म्हिण्याची क्रकंवा घरातली मल
ु ं ज्या नावाने हाक मारतात त्या नावाने (मम्मी, मम्मा, माई,
आक्का) हाक मारण्याची पद्धत रुजली असावी.
मला कायम या एका नात्याप्रवर्यी िचंड कुतूहल वाटत असायचं. अनेकींच्या अनेक कर्ा-कहाण्या ऐकत,अनुर्वत
मीही मनाची तयारी करत होते. माझ्या नव-याने पहहल्याच र्ेटीत मला एक गोष्ट अगदी स्पष्ट सांधगतली
होती, काहीही झालं तरी आई-बाबांना सोडून वेगळं राहण्याचा प्रवर्य कधीही काढायचा नाही. मी त्यावर
संमतीदशाक मान डोलावली खरी, पि पुढे काय वाढून ठे वलं आहे याचा मला तेव्हा अंदाज नव्हता. सद
ु ै वाने माझे
सास-ू सासरे आणि घरातली इतर मािसंही अगदी र्ोडय़ाच कालावधीत माझ्या च्जव्हाळ्याची झाली आणि
त्यांच्यासशवाय वेगळं राहण्याची कल्पनाही मनाला कधी सशवेल असं वाटत नाही. तशी वेळ कधी येऊही नये
असं मनापासन
ू वाटतं.
काही हदवसांपूवी ब-याच अवधीनंतर एक मैत्रीि ऑनलाइन र्ेटली. ततच्या लग्नाला आता जवळजवळ चार वर्ा
उलटून गेली असतील. एक मल
ू ही झालंय. माझी चौकशी करताना एकदम र्ावुक झाली आणि म्हिू लागली,
‘‘सासस
ोबत
राहिारे
स
?
म्हिजे
संसार सख
ू
ु ाचा अनर्
ु व काही तल
ु ा समळायचा नाही.’’ मी एकदम दचकले.
म्हटलं ‘‘असं का म्हितेस? अगं, माझा नवीन संसार आहे .’’ त्यावर ती म्हिाली, ‘‘तुझा कुठे तो तर तुझ्या
सासब
ू ाईंचा संसार आहे .’’ पढ
ु े स्वत:चे अनर्
ु व सांगताना ती म्हिाली, ‘‘आमच्याकडे बघ, लग्नाला चार वर्ा
होऊन गेली, पि घरातला एकही तनिाय घेण्याचं स्वातंत्र्य मला नाही. अगदी कोिती र्ाजी करायची हे ही नाही.
स्वयंपाकघरातला माझा वावरही अगदी नावापुरताच असतो, कारि ते स्वयंपाकघर माझंसद्ध
ु ा आहे , असं मला
कधी कुिी जािवच
हदलं
नाही.
माझ्या
आईने
आवडीने
मला
रुखवतात
हदले
ल्
या
सगळ्या
सं
सारोपयोगी वस्तू
ू
तशाच माळ्यावर पडून आहे त. असं वाटतं माझा स्वत:चा संसार असता तर क्रकती हौसेने केलं असतं मी
सगळं ..’’ आणि पढ
ु े बराच वेळ ततचं आपलं हे परु ाि सरू
ु होतं. या संर्ार्िानंतर मी एकदम अंतमख
ुा झाले.
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खरं तर, यात पूिप
ा िे सासच
ू ा दोर् नाही. काडी-काडी करून जमवलेला संसार अचानक एक हदवस नव्या स्त्रीच्या
स्वाधीन करण्याचा मोठे पिा कुठल्याही स्त्रीच्या हठकािी असिं फार दम
ु ीळ आहे . मग अशा वेळी सन
ु ेनंच
पढ
ाकार
घे
ऊ
न,
िसं
ग
ी
सं
घ
र्ा
करून
आपला
हक्क
घरात
िस्र्ाप्रपत
करायला
हवा.
ज्या
सासवां
न
ा
स
न
ु
ु ेला
घरातला हक्क मळ
ु ी द्यायचाच नसेल त्यांनी तनदान ततच्या संसार मागाावर अडर्ळा तरी बनू नये, असं माझं
िामाणिक मत आहे . माझ्या पररचयात अशी अनेक कुटुंब आहे त, ज्यांनी लग्नाआधीच मल
ु ाच्या स्वतंत्र
संसाराची सोय करून ठे वली होती. नाहीतर घरातल्या अततसरु क्षित वातावरिात वाढल्याने चार टक्के-टोिपे
खाऊन संसार करण्याची अक्कल कुठून यायची. फक्त मुलगा जवळ राहावा म्हिून नाइलाजाने सन
ु ेला घरात
सहन करिारी कुटुंबंही मी पाहहली आहे त, पि यात ततच्या असरु क्षित मनाची आणि संसारस्वप्नांची
राखरांगोळीच होत असते आणि घरातलं वातावरिही कायम दप्रू र्त होत असतं. मनाने दरू राहून एका
िताखाली राहण्यापेिा दरू राहून मनाने जवळ राहिंच शहािपिाचं नाही का?
याउलट सासव
ू र वरचढ होऊन बसिा-या अनेक सन
ु ाही आहे तच. नवीन घरात आल्या आल्या घराचं रूप पालटून
टाकण्याच्या अट्टहासाला पेटून अगदी झपाझप घरातली सगळी सत्ता काबीज करू पाहिा-या सन
ु ांचीही काही
कमी नाही.
असं असलं तरी सासू-सन
ु ा वर्ाानुवर्ा सख
ु ा-समाधानाने एकत्र संसार करत असलेलीही अनेक कुटुंबं मी अगदी जवळून
पहहली आहे त. गरज असते ती र्ोडं मोकळं होण्याची! माझं माझं करत एखाद्या गोष्टीला धचकटून राहण्यापेिा
‘आपलं’ म्हिून ती वाटून घेतली की िश्न आपोआप सट
ु तात. र्ोडीफार कुरबरु व्हायचीच. माहे री असताना नाही
का आपले आई-वडडलांसोबत मतर्ेद होत?
एकत्र राहायचंय अर्वा नाही याचा एकदा तनिाय घेऊन मोकळं झालं तर ब-याच गोष्टी सट
ु सट
ु ीत होतात. आमचं
एकत्र राहायचं आधीच ठरलंय, त्यामळ
ु े सध्या मी आणि माझ्या सासब
ू ाई, अशी आम्हा दोघींची एकमेकींना
समजावन
घे
ण्
याची
जि
काया
श
ाळाच
स
रू
आहे
.
त्यां
च्
या
वागण्या-बोलण्याचं
मी खोल प्रवश्लेर्ि मनातल्या
ू
ू
ु
मनात करत असते. त्या तसं करत नसतील कदाधचत! कारि त्यांचा तो स्वर्ावच नाही. मी मात्र कुठल्याही
िोटय़ा गोष्टीच्या वाक्याच्या खोलात सशरून, त्याचा मागमस
ू काढून मोकळी झालेली असते. त्या मात्र
मोकळ्या मनाने ित्येकाशी बोलिार. घरी आलेल्या कुिालाही त्या ररकाम्या हाती जाऊ दे िार नाहीत. ‘हदल्याने
वाढतं’ असं त्यांचं ब्रीदवाक्य माझा त्यांच्याबद्दलचा आदर आिखी वाढवतं. कधी त्यांचे प्रवचार मला अगदी
जन
ु ाट वाटतात तर कधी त्या असं काहीतरी बोलन
ू जातात की वाटतं एवढे आधतु नक प्रवचार तर आपिही करत
नाही. नुसते प्रवचारच नाही तर कृतीतूनही त्या वेळोवेळी त्यांच्या मनाचा आधुतनकपिा दाखवन
ू दे तात.
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त्यांच्या रूपात मला एक सहवाचकही सापडलाय. माझ्या व्यततररक्त घरात कुिीतरी माझी पस्
ु तकं आवडीने बघतं
आणि सवडीने वाचतं हे पाहून मला आनंदच होतो. माझ्या कुठल्याही लेखाचं वाचन त्या अगदी आवजन
ूा
करतात. माझं कुठल्याही बाबतीत कौतक
ु करत असताना हातचं राखन
ू बोलताना मी त्यांना कधी पाहहलेलं
नाही. जे काही करिार ते अगदी मनापासन
ू ! स्वयंपाकघराबाबत मात्र त्या र्ोडय़ा आग्रही आहे त, पि मीसद्ध
ु ा
मध्ये लड
ु बुड करून आपली संधी समळवतेच! मी केलेल्या पदार्ााचंही त्या तततक्याच िामाणिकपिे परीिि
करतात आणि मोकळे पिे िततक्रक्रयाही दे तात. सन
ु ेशी कसं वागायचंय हे त्यांना आणि सासश
ू ी कसं वागायचं
नाही हे मला पक्कं ठाऊक आहे . त्यामळ
ु े आमच्यातल्या संर्ार्िात आणि वागण्यात सहजता हदसन
ू येते.
हे सगळं इर्े सलहहण्यामागे माझ्या सासूबाईंवर स्तुततसुमनं उधळून त्यांच्याकडून कौतुक करून घेण्याचा माझा
उद्देश नाही तर र्ोडासा समजूतदारपिा आणि संवादकौशल्य आपल्या आयुष्यातल्या अनेक गोष्टी सोप्या करू
शकतं, हे सांगण्याचा आहे . माहे री असते ती ‘आई’ आणि सासरी असते ती ‘सासू’ हा जुनाट आणि बबनबुडाचा
समज आता नाहीसा व्हायला हवा. एकाच जन्मात आपल्याला दोन आईंची माया समळिं र्ाग्याचंच मानलं
पाहहजे. त्याचिमािे घरात मल
ु गी असेल तर ततला बहीि म्हिून आपली सन
ू घरात आली आहे आणि नसेल
तर मल
ु गीच बनून घरात आली आहे , असा सकारात्मक प्रवचार जर सासवांनी केला तर त्या टीव्ही
मासलकावाल्यांच्या तोंडात मारून दोघींनाही सख
ु ाने संसार करिं नक्की शक्य होईल.
तप्ृ ती एकबोटे -दे वरूखकर

trupti.ekbote@gmail.com
(िहार दै तनकात १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी िकासशत)
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eh ejkBh cksyrs;!
lkS- 'kSyk izlkn fdyksZLdj
ueLdkj lH; L=h&iqq#"k tu gks] jfld izs{kd] jfld Jksrs gks] ueLdkj! rqeP;k ;k Lusglaesyukr] eh e/;sp
vkys R;kcíy izFke lokZaph {kek ekxrs- i.k dk; dj.kkj eh bFkqu tkr gksrs vkf.k ek÷;k lanHkkZrhy dkgh
xks"Vh ek÷;k dkukaoj iMY;k] Eg.kwu eyk jkgosuk- eh r'khp vkr vkys] dkghrjh 1es egkjk"Vª fnu vls
dkukaoj iMys] ek>k t;t;dkj ,sdw vkyk Eg.kwu mRlqdrsiksVh eh bFks vkys vkf.k eh ikfgys dh bFks
dkghrjh ejkBh fnolkpk] egkjk"Vª fnukpk dk;ZØe pkyw vkgs- loZ ejkBh Hkkf"kd ,d= ;sÅu dkghrjh
dk;ZØe rks gh ejkBhrwu djrkgsr gs ikgwu rj eyk jkgospuk- rqeP;k ;k dk;ZØekr rqeP;k laerhus FkksMs ek>s
fopkj lkaxkosr Eg.kwu eh bFks vkys- vjs gks] leLr Jksr`oxkZP;k psgsÚ;kojps Hkys Fkksjys iz’ufpUg eyk fnlrs
vkgs dh dks.k ;k ckbZ vkf.k vkeP;k dk;ZØekr e/;sp ;sÅu gh dk; cMcM ;kauh ykoyh vkgs\ rj Jksrs gks
rqEgh eyk vksG[kys ukgh dk\ vgks eh rqephp] toGph] vxnh jkstP;k vk;q";kr rqEgkyk ftph lkj[kh enr
?;koh ykxrs rh eh- ukgh vksG[kyar\ vgks] eh ejkBh! ejkBh Hkk"kk- vkys dk y{kkr\ i.k Ns- dks.kkykp eh
dks.k rs y{kkr ;sr ukgh dkj.k vkt ek>h voLFkk vfr'k; okbZV] vR;ar n;uh; v'kh >kyh vkgs- "
ek>h ejkBh eqysp eyk Lohdkjk;yk r;kj ukghr- rh vkt eyk ek>h] ek;] ek>h vkbZ v'kh lkn ?kkyk;yk
r;kj ukghr- dkj.k vkt ek÷;krys vkbZ&ckck vkrk eEeh&iIik >kys vkgsr- ek>h ygku ysdja yOgyh
fdM~l~ >kyh vkgsr- ek;sps vkth&vktksck xzW.a M&ek] xzW.a M ik >kys vkgsr- ek÷;k vkbZyk vkrk eh 'kks/kw rjh
dqBs\ ek÷;k ckckauk eh vkrk d'kh vksG[kw\

dkj.k-----dkj.k rs vkrk >kysr eEeh&iIik!
th xr ek÷;k ysdjkaph rhp xr ek÷;k 'kkGsphgh- ek÷;k 'kkGk vksl iMw ykxY;k vkgsr- ek÷;k ejkBh 'kkGsyk
fo|kFkhZ feGr ukghr- lokZauk baxzth 'kkGsps vkd"kZ.k vkgs- vkaXy Hkk"ksps vkd"kZ.k vkgs- R;kapk isgjko] R;kaP;k
pkyhjhrh] R;kaps [kk|inkFkZ yksdkauh vkiysls dsys vkgsr- f'kjk] miek] iksgs gs ejkBeksGs inkFkZ eqykauk udksls
okVrkr- R;k,soth fi÷>k] cxZj gs vkf.k vlsp inkFkZ R;kauk toGps okVrkgsr- eqykaP;k ok<fno'kh fnok
mtGwu R;kaps vkS{k.k dj.;kph] R;kaps fn?kkZ;q"; fpar.;kph vkiyh Hkkjrh; ijaijk- rh tkmu vkrk R;k,soth
?kjks?kjh es.kcRR;k fo>owu dsd dkiyk tkrks;- ;kis{kk nqnSZo rs dk; vlw 'kdrs\
i.k [kja lkaxw dk\ eh v'kh uOgrs gks! vR;ar rstLoh vla ek>a #i gksra-lkfgR;] dyk ;kauh eh le`/n gksrsjktnjckjh eyk ekukps LFkku gksrs- ek>h ysdjagh v'kh uOgrh- ,dsdkGh R;kapa [kjap ek÷;koj [kwi izse gksraek>k #ckc gksrk- f'kokth lkj[;k ysdjkus eyk jktnjckjh ekukps LFkku fnys gksrs - ek÷;k vk?kkrkus fVGdkauh
baxzt ljdkjyk B.kdkoys gksrs- ljdkjps Mksds fBdk.kkoj vkgs dk;\ vlk R;kauh iz'u fopkjyk gksrk- rks
vktgh fopkj.;kph xjt fuekZ.k >kyh vkgs- i.k ;k lxGÓkyk xksÚ;k lkgsckph utj ykxyh- fnM'ks o"ksZ
jkT; d#u lkgsc xsyk [kjk i.k bFks ;k Hkkjrkr] ek÷;k ;k ekrhr dkGs baxzt lksMwu xsyk- R;kphp gh lkjh
dj.kh- vkrk rj ljdkjnjckjh lq/nk dks.kh eyk fopkjr ukgh- vfr'k; okbZV vls fnol eh c?krs;- i.k
R;krgh eyk vk'kk vkgs dh ek>hp dkgh ysdja v'kh vkiY;k vkbZpk vieku vkrk ;kiq<s lgu dj.kkj ukghrrs fryk ekukus txorhy] lektkr ekukus okxorhy- vkbZ v'kh vfHkekukus gkd ekjrhy- vkf.k fryk frps
iwohZps oSHko ijr feGowu nsrhy- ek>h ek÷;k loZ eqykauk gh dGdGhph fouarh vkgs js dh eyk txok]
vkiY;k vkbZyk txok-

